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พญ.พััชรพร บุุณยััษเฐีียร

ผู้้อ� ำนวยการศููนย์์ความเป็็นเลิิศทางด้้านโรคภููมิแิ พ้้ โรคหืืดและระบบหายใจ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์์

ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านโรคภููมิิแพ้้และภููมิิคุ้้�มกัันวิิทยา
คณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

การวิินิิจฉััยโรคหืืดเป็็นคำถามสำคััญท่่ามกลางการระบาด
ใหญ่่ของ COVID-19 การวิินิิจฉััยโรคหืืดประเมิินจากประวััติิอาการ
ผลตรวจร่่างกายที่่�เข้้าได้้กัับโรคหืืด ได้้แก่่ wheezing, shortness of
breath, chest tightness และ cough ร่่วมกัับเกณฑ์์ที่่�ทำให้้สงสััย
โรคหืืด ได้้แก่่ อาการที่่เ� ปลี่่ย� นไปตามเวลา อาการรุุนแรงขึ้้นต
� อนกลางคืืน
เกิิดอาการเมื่่�อออกกำลัังกาย หััวเราะ สััมผััสสารก่่อภููมิิแพ้้ หรืือ
อากาศเย็็น1  
กรณีีผู้้�ป่่วยมีีอาการเข้้าได้้กัับโรคหืืดจะยืืนยัันการวิินิิจฉััย
โรคหืืดด้้วย spirometry หรืือ peak expiratory flow (PEF) ร่่วมกัับ
reversibility test1  การทดสอบที่่�ใช้้กัันแพร่่หลายประกอบด้้วย
1. Positive bronchodilator reversibility test: FEV1
เพิ่่�มขึ้้�น  > 12% หรืือ > 200 mL จากเริ่่�มต้้นหลัังจาก
พ่่นยาขยายหลอดลมไปแล้้ว 15-20 นาทีี ซึ่่�งชี้้�ว่่าผู้้�ป่่วย
มีี  lung function variability และ expiratory airflow
limitation
2. Excessive variability in twice daily PEF over 2
weeks: มีี average daily diurnal PEF variability > 10%
ในผู้้�ใหญ่่ และ > 13% ในเด็็ก
3. Significant increase in lung function: FEV1 เพิ่่�มขึ้้�น 
> 12% หรืือ > 200 mL จากเริ่่�มต้้นหลัังรัักษาด้้วย
anti-inflammatory drugs นาน 4 สััปดาห์์

แนวทางเวชปฏิิบััติิแนะนำการตรวจสมรรถภาพปอดใน
ผู้้�ป่่วยที่่ท� ำได้้ โดยการตรวจสมรรถภาพปอด (การตรวจ spirometry หรืือ
peak flow) มีีบทบาททั้้�งในการวิินิิจฉััยโรคหืืด ติิดตามอาการ/ปััจจััย
เสี่่�ยงของการกำเริิบ และการสำรวจข้้อมููล กรณีีสถานพยาบาลไม่่มีี 
spirometry สามารถพิิจารณาการตรวจ peak flow ซึ่่�งมีีบทบาท
ในการติิดตามการดำเนิินโรคทั้้�งที่่�โรงพยาบาลและที่่�บ้้าน  รวมถึึง
ประเมิินการตอบสนองต่่อการรัักษาและการควบคุุมโรค (รููปที่่� 1)
อนึ่่�ง การศึึกษาประสิิทธิิภาพของอุุปกรณ์์วัดั peak flow ชี้้�ว่า่ มีีอุุปกรณ์์
ที่่ผ่� า่ นเกณฑ์์มาตรฐานคุุณภาพเพีียง 2 ราย ได้้แก่่ Smart Peak Flow®
(มีีอายุุการใช้้งาน 9 ปีี) และ Mini-Wright® (มีีอายุุการใช้้งาน 2 ปีี)2

1
ปััจจััยที่่�ควรระมััดระวัังในการแปรผลการตรวจสมรรถภาพ
ปอดหรืือ peak flow ประกอบด้้วย position, age, weight, ethnicity
และ height3 อย่่างไรก็็ดีี  แพทย์์ควรอ้้างอิิงจากค่่า peak flow ปกติิ
ที่่�วััดได้้ในช่่วงที่่�ผู้้�ป่่วยไม่่มีีอาการซึ่่�งอาจต่่างจากค่่ามาตรฐาน

การระบาดใหญ่่ของ COVID-19 ส่่งผลให้้โรงพยาบาลต้้อง
ปรัับแนวทางการวิินิิจฉััยและการดููแลรัักษาสำหรัับผู้้�ป่่วยโรคหืืดและ
ภููมิแิ พ้้4  การวิินิจิ ฉััยโรคหืืดและติิดตามผู้้�ป่ว่ ยโรคหืืดในช่่วงการระบาดใหญ่่
ของ COVID-19 ทำได้้ยาก เนื่่�องจากโรงพยาบาลต้้องงดการตรวจ
spirometry และ FENO (Fractional Exhale Nitric Oxide) ซึ่่�งทำให้้
เกิิดละอองฝอยอัันอาจเป็็นการแพร่่กระจายเชื้้�อไวรััสโคโรนา   
EAACI 2021 แนะนำเกณฑ์์การพิิจารณาผู้้�ป่่วยที่่ไ� ม่่สามารถ
2
ให้้ ก ารดูู แ ลรัั ก ษาทางไกลและจำเป็็ นต้้ อ งพบแพทย์์ (in-person
consultation) ได้้แก่่ ACT scores < 20 มีี  PEF ลดลง > 20%
ปััจจุุบัันโรงพยาบาลธรรมศาสตร์์ได้้นำ Smart Peak Flow®
จากเริ่่�มต้้น มีีโรคหืืดรุุนแรง ควบคุุมโรคได้้ไม่่ดีี  และผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ มาใช้้ในเวชปฏิิบัติั เิ พื่่�อให้้ผู้้�ป่ว่ ยสามารถทดสอบสมรรถภาพปอดด้้วย
immunotherapy5 อย่่างไรก็็ดีี  การดููแลรัักษาทางไกลสำหรัับผู้้�ป่่วย ตนเองและเริ่่�มพ่่นยาเมื่่�อค่่า peak flow ต่่ำกว่่าปกติิ
ซึ่่ง� ควบคุุมโรคได้้ดีี ซึ่ง่� ทำให้้ไม่่สามารถติิดตามสมรรถภาพปอดของผู้้�ป่่วย
จึึงทำให้้เกิิดความกัังวลต่่อการเกิิดโรคหืืดกำเริิบในผู้้�ป่่วยกลุุ่�มนี้้�
การควบคุุมโรคด้้วยยาอย่่างต่่อเนื่่�องและการติิดตามอาการ
ของผู้้�ป่่วยเป็็นหััวใจสำคััญของการดููแลรัักษาทางไกลสำหรัับผู้้�ป่่วย
โรคหืืด ผู้้�ป่่วยควรติิดตามอาการของตนโดยวััด peak flow ในช่่วงเช้้า
และเย็็นเป็็นประจำทุุกวััน โดยสามารถปรัับการรัักษาที่่บ้� า้ นหากพบว่่า
มีีโรคหืืดกำเริิบ (ผลตรวจลดลง > 20% จากปกติิ หรือื ผลตรวจช่่วงเช้้า
และช่่วงเย็็นต่่างกัันมาก) ผู้้�ป่่วยสามารถหายจากโรคหืืดกำเริิบและ
ไม่่จำเป็็นต้้องมาโรงพยาบาลหากเริ่่�มการรัักษาโดยเร็็ว ทั้้�งนี้้�แนวทาง
3
เวชปฏิิบััติิการรัักษาโรคหืืดล้้วนย้้ำความสำคััญของการใช้้ยาควบคุุม
โรคหืืดในช่่วงการระบาดใหญ่่ของ COVID-19 โดยชี้้�ว่่าการหยุุดยา
inhaled corticosteroids (ICS) ส่่งผลให้้ความเสี่่�ยงโรคหืืดกำเริิบสููงขึ้้�น
ราว 2 เท่่าเมื่่�อเทีียบกัับผู้้�ที่่�รัักษาต่่อเนื่่�อง6
สำหรัั บ การป้้ องกัันการแพร่่เชื้้�อ ไวรััส โคโรนาในระหว่่ า ง
nebulized treatment ในโรงพยาบาลนั้้�นมีีคำแนะนำให้้การรัักษา
ในห้้องความดัันลบ (หรืือแยกห้้องจากผู้้�อื่่น� ) สวมชุุด PPE ใช้้ nebulizer
ที่่�มีีตััวกรอง และรัักษาระยะห่่างจากผู้้�อื่่�น  กรณีีผู้้�ป่่วยพ่่นยาที่่�บ้้าน
ควรพ่่นในบริิเวณที่่�มีีอากาศถ่่ายเทและห่่างจากผู้้�อื่่�น7
แนวทางเวชปฏิิบััติิ GINA แนะนำให้้ผู้้�ป่่วยโรคหืืดเตรีียม
พร้้อมแผนดููแลเมื่่�อเกิิดโรคกำเริิบ (asthma action plan) เพื่่�อให้้ผู้้�ป่ว่ ย
4
รู้้�จักั สััญญาณที่่บ่� ง่ ชี้้�โรคหืืดกำเริิบ (เช่่น ไอกลางคืืน แน่่นหน้า้ อก หายใจ
มีีเสีียงหวีีด ผล peak flow ผิิดปกติิ) การดููแลตััวเองเมื่่�อเกิิดโรคกำเริิบ
และอาการที่่�บ่่งชี้้�ว่่าต้้องไปโรงพยาบาลทัันทีี นอกจากนี้้�ผู้้�ป่่วยต้้อง
คอยตรวจสอบว่่ามีียาฉุุกเฉิินพร้อ้ มใช้้ การบ่่งชี้้โ� รคหืืดกำเริิบสามารถ
ประเมิินจากอาการ ค่่า peak flow และจากอาการร่่วมกัับค่่า peak flow
การรัักษาแบบ telemedicine หรืือ home isolation ที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพสำหรัับผู้้�ป่่วยโรคหืืดซึ่่�งติิดโรค COVID-19 และมีีอาการ
ไม่่รุุนแรงสามารถลดการรอเตีียงและระบุุผู้้�ป่่วยที่่�มีีอาการรุุนแรงขึ้้�น 
การให้้ผู้้�ป่่วยรายงานผลอุุณหภููมิิ  peak flow และ oxygen saturation
ซึ่่ง� วััดที่่บ้� า้ นช่่วยให้้แพทย์์สามารถระบุุผู้้�ป่ว่ ยที่่ต้� อ้ งติิดตามความผิิดปกติิ
5
ของสมรรถภาพปอด (ประเมิินจาก peak flow variability) และ
เริ่่�มการรัักษาโดยเร็็ว9 (รููปที่่� 2)

ผู้้�ป่่วยสามารถตรวจ peak flow ด้้วยอุุปกรณ์์ Smart Peak
Flow® โดยอมปากเป่่าให้้สนิิทและเป่่า 3 ครั้้�ง อุุปกรณ์์จะบัันทึึกค่่า
สููงสุุดและคำนวณค่่าโดยอััตโนมััติิและแปรผลเป็็นกราฟฟิิกสีี  ได้้แก่่
สีีเขีียว  (> 80% ของ personal-based) สีีเหลืือง (60-80% ของ
personal-based ซึ่่�งเป็็นระยะที่่�ผู้้�ป่่วยเริ่่�มมีีอาการหอบ) และสีีแดง
(< 60% ของ personal-based ซึ่ง่� เป็็นระยะที่่ผู้้�ป่
� ว่ ยมีีอาการหอบมาก)
(รูู ป ที่่� 3-5) ผู้้�ป่่ ว ยที่่� ไ ด้้ ผ ลเป็็ นสีี เหลืื อ งควรเริ่่� ม พ่่ น ยาร่่ ว มกัั บ
วััด peak flow โดยการวััด peak flow ควรวััดทั้้�งในช่่วงเช้้าและเย็็น
ซึ่่�งจะช่่วยให้้ติดิ ตาม peak flow variability ได้้ดีีกว่่าการวััดวัันละครั้้ง�
รวมถึึงช่่วยให้้ตรวจพบอาการกำเริิบได้้โดยเร็็ว (early detection)
อุุปกรณ์์ Smart Peak Flow® สามารถส่่งออกข้้อมููลไปยััง
แพทย์์ทั้้�งในรููปแบบ PDF และ Excel file จึึงช่่วยให้้แพทย์์ติิดตาม
สมรรถภาพปอดของผู้้�ป่่วยอย่่างต่่อเนื่่�อง และติิดต่่อผู้้�ป่่วยได้้ทัันทีี
กรณีีที่่พ� บความผิิดปกติิโดยที่่ไ� ม่่ต้อ้ งรอให้้ผู้้�ป่ว่ ยเกิิดโรคกำเริิบจนต้้อง
มาโรงพยาบาล (รููปที่่� 6-8)

7
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การดูู แ ลผู้้�ป่่ ว ยโรคหืื ด ในช่่ ว งการระบาดใหญ่่ ข องโรค
COVID-19 มีีหลัักการสำคััญอยู่่�ที่่�การประเมิินอาการและการดููแล
รัักษาด้้วยตนเอง แพทย์์ต้อ้ งสอนให้้ผู้้�ป่ว่ ยดููแลตนเองได้้ การทดสอบ
สมรรถภาพปอดนอกจากช่่วยในการวิินิิจฉััยโรคหืืดแล้้ว ยัังมีีบทบาท
ในการติิดตามการดำเนิินโรค ในช่่วงการระบาดใหญ่่นี้้�มีีคำแนะนำว่่า
ผู้้�ป่่วยห้้ามหยุุดยา ลดยา หรืือตรวจ spirometry ดัังนั้้�น  การตรวจ
สมรรถภาพปอดด้้วยตนเองที่่�บ้้านจึึงช่่วยในการติิดตามอาการและ
ตรวจพบการกำเริิบของโรคหืืดได้้โดยเร็็ว อุปุ กรณ์์ Smart Peak Flow®

เป็็ นท างเลืื อ กหนึ่่� ง สำหรัั บ ผู้้�ป่่ ว ยโรคหืื ด โดยมีีประโยชน์์ ส ำหรัั บ
การวางแผนการรัักษาเบื้้�องต้้นที่บ้่� า้ นและมีีอายุุการใช้้งานยาวนานถึึง
9 ปีี
อภิิปราย
1. ผู้้�ป่่วยควรใช้้อุปุ กรณ์์ Smart Peak Flow® ต่่อเนื่่อ� งนานเพีียงใด

ทางด้้านโรคภููมิแิ พ้้ โรคหืืดและระบบหายใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์์
แนะนำการใช้้อุปุ กรณ์์วัดั peak flow ในผู้้�ป่่วยโรคหืืดทุุกราย กรณีีผู้้�ป่่วย
COVID-19 ซึ่่�งไม่่มีีโรคหืืดอาจพิิจารณาตามความเหมาะสมร่่วมกัับ
การตรวจอื่่�น  
5. ผู้้�ป่่วยในช่่วงอายุุใดจะได้้รัับประโยชน์์จากการเป่่า peak flow
และผู้้�ป่่วยสููงอายุุจะได้้ผลดีีหรืือไม่่

กรณีีใช้้ mechanical peak flow meter มัักมีีอายุุการใช้้งาน
นาน  2 ปีี ดัังนั้้�น ผู้้�ป่่วยต้้องบัันทึึกวัันที่่�เริ่่�มใช้้อุุปกรณ์์และเปลี่่�ยน
อุุ ป กรณ์์ ใ หม่่ เ มื่่� อ ถึึงวัั นสิ้้� น อายุุ ก ารใช้้ ง าน  การใช้้ อุุ ป กรณ์์ ที่่� ไ ม่่ มีี
ประสิิทธิิภาพจะส่่งผลกระทบต่่อการแปรผล กรณีีผู้้�ป่่วยใช้้อุุปกรณ์์
Smart Peak Flow® จะสามารถใช้้งานได้้นานถึึง 9 ปีี

อุุปกรณ์์วัดั peak flow สามารถใช้้ได้้ในผู้้�ป่่วยอายุุตั้้ง� แต่่ 7 ปีี
โดยสามารถใช้้ได้้ในผู้้�ใหญ่่ทุุกช่่วงอายุุและในผู้้�สููงอายุุ ทั้้�งนี้้�แพทย์์
ต้้องสอนวิิธีีการเป่่าที่่�ถููกต้้องแก่่ผู้้�ป่่วยด้้วย

2. ควรดููแ ลผู้้�ป่่ วยโรคหืืดอย่่างไรในช่่วงการระบาดใหญ่่ข อง
COVID-19

การวััด peak flow ที่่�บ้้านควรพิิจารณาในผู้้�ป่่วยทุุกระดัับ
การเสีียชีีวิิตจากโรคหืืดมัักพบในผู้้�ป่่วยโรคหืืดที่่มีี� อาการไม่่รุนุ แรง หรืือ
มีีอาการนานๆ ครั้้ง� โดยมีีสาเหตุุจากผู้้�ป่่วยไม่่รู้้�จักั อาการหอบ ไม่่รู้้�วิธีีิ
ดููแลตนเอง และไม่่มีียาฉุุกเฉิิน

ผู้้�ป่่วยโรคหืืดจะมีีอาการกำเริิบหากขาดยา การรัักษาแบบ
telemedicine สามารถทำได้้โดยส่่งยาให้้ผู้้�ป่่วยที่่�บ้้าน  โดยพิิจารณา
ในผู้้�ป่่วยที่่ส� ามารถควบคุุมโรคได้้ดีีหรือื ควบคุุมได้้บางส่่วน ผู้้�ป่ว่ ยใหม่่
และผู้้�ป่่ ว ยที่่� มีี อาการกำเริิ บ หรืื อ อาการรุุ น แรงยัั ง คงต้้ อ งรัั ก ษาที่่�
โรงพยาบาล ผู้้�ป่่วยที่่ไ� ด้้รับั biological therapy ยัังคงได้้รับั ยาตามปกติิ
นอกจากนี้้� แ พทย์์ จ ะต้้ อ งตรวจสอบว่่ า ผู้้�ป่่ ว ยมีียาบรรเทาอาการ
(reliever) พร้้อมใช้้

6. ผู้้�ป่ว่ ยโรคหืืดรุุนแรงระดัับใดที่่ส� ามารถพิิจารณาการวััด peak flow
ที่่�บ้้าน   

7. กรณีีผู้้�ป่่ ว ยใช้้ ย าพ่่ น จะสามารถปรัั บ ความถี่่� ไ ด้้ เ องหรืือไม่่
เนื่่�องจากผู้้�ป่่วยไม่่ได้้มาพบแพทย์์

การปรัั บ ความถี่่� ขึ้้� น อยู่่�กัั บ ยาที่่� ผู้้�ป่่ ว ยใช้้ กรณีีผู้้�ป่่ ว ยใช้้
controller ควรพ่่นยาเช้้า-เย็็น  โดยแพทย์์จะลดยาเป็็นวัันละครั้้�ง
เมื่่�ออาการดีีขึ้้�น  แต่่ผู้้�ป่่วยไม่่ควรปรัับยาเอง กรณีีผู้้�ป่่วยใช้้ reliever
3. อุุปกรณ์์ Smart Peak Flow® สามารถใช้้ในผู้้�ป่่วย COVID-19 ควรพ่่นยาซ้้ำทุุก 15 นาทีีเมื่่�อมีีอาการหอบ และพ่่นทุุก 4-6 ชั่่�วโมง
ได้้หรืือไม่่
เมื่่�อดีีขึ้้�นโดยพ่่นต่่อเนื่่�อง 2-3 วัันแล้้วจึึงหยุุดยา การวััด peak flow
การศึึกษาในยุุโรปใช้้อุปุ กรณ์์วัดั peak flow เป็็นเครื่่อ� งมืือหนึ่่�ง ในการรัักษาแบบ telemedicine จะช่่วยให้้แพทย์์แนะนำผู้้�ป่่วยได้้ว่่า
ในการประเมิินสมรรถภาพปอดของผู้้�ป่่วย COVID-19 อย่่างไรก็็ดีี  ควรปรัับการรัักษาเมื่่�อใด
อุุปกรณ์์วัดั peak flow ยัังไม่่ใช่่เครื่่อ� งมืือมาตรฐานสำหรัับการประเมิิน 8. สามารถใช้้ Smart Peak Flow® เพื่่�อติิดตามสมรรถภาพปอด
อาการในผู้้�ป่่วย COVID-19
ในบุุคคลทั่่�วไปได้้หรืือไม่่
4. อุุปกรณ์์วััด peak flow มีีประโยชน์์มากน้้อยเพีียงใดในช่่วง
การระบาดใหญ่่ของ COVID-19

อุุปกรณ์์วัดั peak flow มีีประโยชน์์ชัดั เจนสำหรัับการประเมิิน
สมรรถภาพปอดในผู้้�ป่่วยโรคหืืดร่่วมกัับ COVID-19 ศููนย์ค์ วามเป็็นเลิิศ

สามารถใช้้ Smart Peak Flow® สำหรัั บ การติิ ด ตาม
สมรรถภาพปอดในบุุคคลทั่่�วไปได้้เช่่นกััน 
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