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Asthma is one of the most common chronic diseases worldwide with 

an estimated 300 million affected individuals 

Prevalence is increasing in many countries, especially in children 

Asthma is a major cause of school and work absence 

Health care expenditure on asthma is very high 
Developed economies might expect to spend 1-2 percent of total health care 

expenditures on asthma.   

Developing economies likely to face increased demand due to increasing 

prevalence of asthma 

Poorly controlled asthma is expensive 
However, investment in prevention medication is likely to yield cost savings in 

emergency care

Burden of asthma

GINA 2017
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Goals of Asthma management

GINA 2017

Symptom control
to achieve good control  

of symptoms and maintain 
normal activity levels.

Risk reduction 
to minimize future risk of 

exacerbations, fixed airflow 
limitation and medication 

side-effects 

Long-term goals



Natural history of 
chronic airflow obstruction

Fletcher C, Peto R. Br Med J 1977;1:1645-8.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Peto%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=871704


ทำให้ปอดเสื่อมช้าลง 

3% unassisted quit rate 

6% brief advice quit rate 

รวมถึงญาติและผู้ใกล้ชิดผู้ป่วย

Smoking cessation

Stead LF. Cochrane Database Syst Rev.2013:31;5

The best treatment is to prevention.



Smoking cessation
ส: สอบถาม

สูบหรือไม่ สูบวันละกี่มวน สูบมวนแรกหลังตื่นนอนนานแค่ไหน 

บ: บำบัด

ให้คำแนะนำ หรือบำบัดแบบกลุ่ม 

ม: หมั่นติดตาม

ติดตามอย่างใกล้ชิด



Exercise training
วิ่ง ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน ไทชิ ชี่กง

ควบคุมโรคหืดได้ดีขึ้น 

สมรรถภาพปอดดีขึ้น 

เหนื่อยน้อยลง คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหืดรุนแรงและควบคุมยาก 

5-7 ครั้ง/สัปดาห์ ครั้งละ 20-30 นาที 6-8 สัปดาห์
Chest 2008;134:s540-3  

Eur J Epidemiol 2012;27:397-407 



Breathing exercise
การฝึกหายใจ ในรายที่มีอาการหอบเหนื่อยหรือคุณภาพชีวิตไม่ดี

ลดอัตราการหายใจ (↓ RR)

ลดปริมาตรของการหายใจแต่ละครั้ง (↓ Vt)

เพิ่มการใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องและกล้ามเนื้อด้านข้างทรวงอก

ใช้จมูกในการหายใจ

ลดอาการหอบเหนื่อย เพิ่มคุณภาพชีวิต ผ่อนคลายความเครียด

Chest 2010;138(2):331-7 
Breathe 2014;10(4):313-22



ฝึกการหายใจด้วยกะบังลม

ให้มีการยกของท้อง  
แต่หน้าอกไม่ยก 

ถ้าชำนาญแล้ว 
ให้ฝึกในท่านั่ง 

ครั้งละ 5-10 นาที 
วันละ 3-4 ครั้ง 
ค่อยๆเพิ่ม

https://my.clevelandclinic.org



Control shortness of breath 
Slow pace of breathing 
Making each breath more effective 
Releases trapped air in the lungs 
Keeps the airways open longer

Pursed Lip Breathing

http://www.mountnittany.org/articles/healthsheets/2793



Environmental and 
risk factors control

ซักประวัติอาชีพในผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการในวัยผู้ใหญ่ทุกราย 

สภาพแวดล้อมที่บ้านและที่ทำงาน 

ลดปริมาณไรฝุ่น 

เลี่ยงยากลุ่ม NSAIDs ถ้าใช้แล้วอาการโรคหืดแย่ลง 

Beta-blockers ในเฉพาะในรายที่จำเป็นต้องได้รับยา และได้
ประโยชน์มากกว่าโทษ 

กินอาหารที่มีประโยชน์

Cochrane Database Sys Rev 2013;10:CD001277



Obesity and Asthma
↑ BMI ➪ ↑ risk for developing asthma (2-3x) 

↑ BMI ➪ ↑ asthma severity 

ลดน้ำหนักได้ 10% ช่วยให้ควบคุมโรคหืดได้ดีขึ้น
Ann Am Thorac Soc. 2015;12(1):1-11. 



Shore SA. J Allergy Clin Immunol 2005;115:925-7.

Obesity and Asthma



Stenius-Aarniala B. BMJ 2000;320:827-32.

Weight reduction in 
obese patients with 
asthma improves  

lung function, symptoms,  
morbidity, and health 

status



Vaccinations
Influenza vaccine: ผู้ป่วยที่รุนแรงปานกลางและ
รุนแรงมาก 

Pneumococcal vaccine: ยังไม่มีหลักฐานชัดเจน

Cochrane Database Sys Rev 2013;2:CD000364



Yearly (seasonal influenza) (ควรฉีดวัคซีนในเดือนเมษายน-พฤษภาคม) 

ภูมิเริ่มขึ้นหลัง 2 สัปดาห์ และจะสูงสุดหลัง 4 สัปดาห์ 

ระบาดในช่วงหน้าฝน เริ่มตั้งแต่กลางพฤษภาคม สุงสุดราว มิถุนายน-
สิงหาคม  

Inactivated vaccine 

Trivalent Influenza Vaccine (2 Flu A + 1 Flu B strains) 

Quadrivalent Influenza Vaccine (2 Flu A + 2 Flu B strains) 

2017 Southern strains: Influenza A(H1N1)pdm09, Influenza 
A(H3N2), Influenza B Victoria Lineage// (B/Yamagata lineage) 

Vaccinations



Pneumococcal vaccine

Heart disease, COPD, chronic kidney disease, 
cirrhosis, diabetes 

PPSV23

PCV13



MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2014; 63:822.



การจัดการกับความเครียด

ความเครียดทำให้อาการของโรคหืดแย่ลง 

พบอุบัติการณ์โรคซึมเศร้าสูงกว่าคนทั่วไป 

แนะนำให้คัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้าหรือกังวลมาก

Int Arch Allergy Immunol 2014;164:109-11.



Bronchial thermoplasty 
(BT) 



Airway 
smooth 
muscle

www.nationaljewish.org



Bronchial thermoplasty

National Jewish Health



Concepts of BT
Reduces Airway Smooth Muscle 

Reduces Bronchoconstriction 

Reduces Asthma Exacerbations 

Improves Asthma Quality of Life



Improved quality of life at 12 months  
but did not reach clinical significance

Cochrane Database Syst Rev. 2014;3:CD009910.



Indications for BT

Intermittent or continuous oral glucocorticoids,  

FEV1 ≥50% of predicted 

No life-threatening exacerbation in the past 

Accept the risk of an asthma exacerbation (requiring 
hospitalization as a consequence of the procedure)

Eur Respir J. 2014;43:343.



แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหืดในประเทศไทย สำหรับผู้ใหญ่ พ.ศ. 2560



Conclusion 
โรคหืดมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต

การรักษาด้วยการไม่ใช้ยาช่วยให้ควบคุมอาการและลดการ

เกิดโรคกำเริบได้

หยุดบุหรี่ ออกกำลัง ลดน้ำหนัก ฉีดวัคซีน กินอาหารที่มี

ประโยชน์ เลี่ยงสิ่งกระตุ้น

Healthy life style
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