การติดเชือ้ COVID-19 และโรคหืด
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บทนา
การระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus2) หรือ SARS CoV-2 ที่ก่อให้โรค Coronavirus disease-19 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อประชากรทั่ว
โลก COVID-19 มีอาการและอาการแสดงทางระบบหายใจ ทาให้เกิดปอดอักเสบ ระบบหายใจล้มเหลว
และเสียชีวิต โรคหืด เกิดจากหลอดลมอักเสบเรือ้ รังและหลอดลมตีบจากกล้ามเนือ้ หลอดลมหดตัว และ
หลอดลมไว มีผปู้ ่ วยหืด 235 ล้านคน ทั่วโลก หืดกาเริบรุนแรงต้องรักษาที่หอ้ งฉุกเฉิน หรือในโรงพบาบาล
รวมทัง้ เสียชีวิต แม้ไวรัส เช่น rhinovirus เป็ นสาเหตุสาคัญของหืดกาเริบ ผูป้ ่ วยหืดที่เกิดจากภูมิแพ้มีระบบ
ภูมิคมุ้ กัน เพิ่มความเสี่ยงการติดเชือ้ ไวรัส จาก intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) เพิ่มขึน้
การศึกษาพบผูป้ ่ วย COVID-19 มักจะมีประวัติโรคประจาตัวร่วม แต่พบโรคหืดไม่บ่อยเทียบกับเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง และหัวใจขาดเลือด พบว่าโรคหืดไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ SARS-CoV2 แต่เพิ่ม
ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจาก COVID-19 มีหลักฐานว่ายาสูดพ่น corticosteroid เพิ่มความเสี่ยงในการ
ติดเชือ้ ทางเดินหายใจส่วนบน แต่การหยุดยาสูดพ่น corticosteroid ในผูป้ ่ วยหืดที่ควบคุมโรคได้เพิ่มความ
เสี่ยงต่อหืดกาเริบ ไม่แนะนาให้หยุดยาในกรณีสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 พบว่ายาสูดพ่น
corticosteroid ลดการแบ่งตัวของไวรัสในเซลล์ได้ ไม่แนะนาให้ลดยารับประทาน corticosteroid ในขนาด
ต่าที่ใช้เป็ นประจาในการควบคุมหืดเช่นกัน ยา biologic agents ในผูป้ วยหืดรุนแรง ไม่เพิ่มความสี่ยงใน
การติดเชือ้ ทางเดินหายใจแตกต่างจากยาหลอก ไม่แนะนาให้หยุดยาดังกล่าวในผูป้ ่ วยหืดที่ได้ยาก่อนหน้า
นี ้ แต่ควรมีการเตรียมการบริหารยาดังกล่าวในรูปฉีดกรณีอย่างเหมาะสม การบริหารยารักษาหืดควร
พิจารณาใช้ written asthma action plan ร่วมด้วย โดยการปรับยาควบคุมโรคหืดและยาบรรเทาอาการหืด
ตามระดับอาการ ในกรณีหืดกาเริบแนะนาให้หลีกเลี่ยงการบริหารยาผ่าน nebulization โดยให้ใช้ meter
dose inhaler ร่วมกับ spacer แทน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ ในละอองฝอย รวมทัง้ หลีกเลี่ยง
หัตถการวินิจฉัยโรค กรณีไม่จาเป็ นหรือไม่เร่งด่วน ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 เช่นการ
ทดสอบสมรรถภาพปอดสไปโรเมตรีย์ การตรวจความไวหลอดลม การกระตุน้ เก็บเสมหะ และการส่องกล้อง
หลอดลม บทความนีจ้ ะกล่าวถึงอาการของโรค COVID-19 ความเสี่ยงของการติดเชือ้ ไวรัส SARS CoV-2
ในผูป้ ่ วยหืด การบริหารยารักษาโรคหืด รวมทัง้ หืดกาเริบในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ใน
ปัจจุบนั ตามหลักฐานเชิงประจักษ์และคาแนะนาของแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญ

อาการและอาการแสดงของผู้ป่วย COVID-19
อาการและอาการแสดงของผูป้ ่ วย COVID-19 มีหลากหลาย ตัง้ แต่ไม่มีอาการ อาการไม่รุนแรงเหมือน
ไข้หวัดทั่วไป หรืออาการรุนแรงมากและมี ปอดอักเสบ และระบบหายใจล้มเหลวชนิด acute respiratory
distress syndrome (ARDS) จนเสียชีวิต รายงานของกรมควบคุมโรคติดต่อแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
(Center of Disease Control, USA) พบอาการของผูป้ ่ วย COVID-19 จะปรากฏใน 2-14 วันหลังจากได้รบั
เชือ้ ไวรัส อาการได้แก่ ไข้ หนาวสั่น ไอ จ็บคอ ปวดศีรษะ หายใจลาบาก ปวดเมื่อยกล้ามเนือ้ สูญเสียการรับ
รส หรือการได้กลิ่น(1) ผูป้ ่ วยส่วนหนึ่งอาการดีขนึ ้ ได้เอง โดยไม่ตอ้ งรักษา อย่างไรก็ตาม ในกรณีอาการ
รุนแรง ได้แก่ ผูป้ ่ วยควรไปพบแพทย์ ซึ่งอาการของโรค COVID-19 ที่รุนแรงในบางครัง้ ไม่สามารถแยกออก
จากผูป้ ่ วยหืดกาเริบได้ โดยเฉพาะอาการเหนื่อยหอบหายใจลาบาก
การดาเนินโรคของ COVID10 ทั่วไปจาแนกได้เป็ น 3 ระยะตามกลไกพยาธิสรีรวิทยา ดังตาราง 1 ได้แก่
1) ระยะที่ 1 การติดเชือ้ ระยะเริ่มต้น (early infection)
2) ระยะที่ 2 การติดเชือ้ ในปอด (pulmonary phase)
3) ระยะที่ 3 ภาวะระบบภูมิคมุ้ กันสูงผิดปกติ (hyperimmune phase หรือ cytokine storm)
ตาราง 1 แสดงระยะของโรค COVID-19 ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิง(2)
ระยะ
ระยะการดาเนินโรค COVID-19
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ระยะที่ 3
การแสดงของโรค
Early infection
Pulmonary phase Hyperimmune phase
ความรุนแรง
น้อย
ปานกลาง-มาก
รุนแรงมาก
จานวนไวรัส
มาก
ลดลง
น้อย
ตอบสนองภูมิคมุ้ กัน
น้อย
ปานกลาง
มาก
อาการ
อาการทางระบบทั่วไป รุนแรง หายใจลาบาก รุนแรงมาก หายใจ
ไข้สงู ไอแห้ง ถ่ายเหลว ภาวะบกพร่องอกซิเจน ล้มเหลว หัวใจล้มเหลว
(PaO2/FiO2 <300)
ARDS Septic shock
อาการแสดง & ผลตรวจ
Lymphopenia,
ภาพรังสีปอดผิดปกติ, ระดับ ferritin, LDH,
ทางห้องปฏิบตั ิการ
Prothrombin time ยาว ตับอักเสบ (SGPT, CRP, IL-6, Troponin,
ขึน้ LDH สูง,
SGOT) สูง,
NT-pro-BNP ในเลือด
D-dimer สูง
procalcitonin สูง
สูง
การรักษา
การลด immunosuppression Corticosteroid, immunoglobulin, anitiIL-6, IL-2 inhibition, JAK inhibitor
Remdesivir, Favipiravir, Chloroquine, Hydroxychloroquine,
Convalescent plasma transfusion

อักษรย่อ LDH: Lactic dehydrogenase, IL-2; interleukin-2, IL-6; interleukin-6, JAK; Janus
Kinases, NT-pro-BNP; N-Terminal-pro-brain-natriuretic peptide.
ระบาดวิทยาพบ อาการของผูป้ ่ วย COVID-19 ที่รุนแรงโดยเฉพาะกรณีท่ปี อดติดเชือ้ ได้แก่ ไอแห้งๆ
หายใจลาบาก รวมทัง้ ภาวะบกพร่องออกซิเจน จนระบบหายใจล้มเหลว ภาพรังสีปอดในผูป้ ่ วย COVID-19
นัน้ พบลักษณะหลากหลายขึน้ กับระยะของการดาเนินโรค เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปอดจะพบความผิดปกติ
ตัง้ แต่ localized ground glass opacity หรือในกรณีท่รี ุนแรงพบ multiple and bilateral
consolidation(3) การติดเชือ้ SARS CoV-2 เหมือนเช่นเดียวกับการติดเชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ท่ีควรได้รยั า
ต้านไวรัส oseltamivir ในระยะเริ่มต้นใน 48 ชั่วโมงแรก ผูป้ ่ วย COVID-19 ที่อยู่ในระยะการติดเชือ้ เริ่มต้น
(early infection) ควรได้กบั การรักษาด้วยยาต้านไวรัส (antiviral treatment) อย่างไรก็ตามเป็ นที่น่าสังเกตุ
ว่าไม่ค่อยพบอาการของระบบทางเดินหายใจส่วนต้น (upper respiratory tract symptoms) เช่น
rhinorrhea, nasal congestion หรือ conjunctival congestion ในผูป้ ่ วย COVID-19 มีรายงานการ
สูญเสียการรับกลิ่นหรือการรับรสฉับพลัน ซึ่งพบได้ในผูป้ ่ วย COVID-19 จานวนหนึ่ง (4)ในทางปฎิบตั ิมีการ
แยก COVID-19 ออกจากโรคหืดและผูป้ ่ วยเยื่อบุจมูกอักเสบจากโรคภูมิแพ้ได้คร่าวๆ ควรมีการตรวจยืนยัน
หาก สงสัยการติดเชือ้ ไวรัสดังกล่าว รวมทัง้ การติดเชือ้ ไวรัสอื่น เช่น influenza เป็ นต้น แสดงในตาราง 2
ตาราง 2 เปรียบเทียบอาการโรค COVID-19, ไข้หวัด, ไข้หวัดใหญ่ และจมูกอักเสบจากภูมิแพ้และหรือหืด
อาการและอาการ โรคCOVID-19
หวัด
ไข้หวัดใหญ่
จมูกอักเสบจาก
แสดง
(Common cold)
(Influenza)
ภูมิแพ้และหรือหืด
อาการไข้

++++

+/-

++++

-

อ่อนเพลีย

++++

-

++++

+

ไอแห้ง

++++

PNDS

+++
(severe)

-

อาการจาม
นา้ มูกไหล

+
+

++++
++++

++
(bronchitis)
++
Pneumonia หรือ
asthma exacerbation
+
+

+
PNDS
++
กรณี asthma
พบ Wheeze
+++
+++

อาการคัดจมูก

+

++

+

+++

สูญเสียการรับ
กลิ่น

+
ฉับพลัน

หายใจลาบาก

++
เรือ้ รัง (ริดสีดวงจมูก)

อาการคันตา

+

+

+

เจ็บคอ

++

++

++

+++
กรณีภมู ิแพ้
+
กรณีหายใจทางปาก
-

ท้องเสีย
++
+
อักษรย่อ PNDS; postnasal drip syndrome
สรุป อาการของ COVID-19 มีความคล้ายคลึงและแตกต่างจากโรคหืดและภูมิแพ้ ทัง้ อาการของทางเดิน
หายใจส่วนบนและส่วนล่าง รวมทัง้ อาการอืน่ ๆ ทางระบบ ในกรณีทสี่ งสัย และไม่สามารถแยกโรคดังกล่าว
ได้จากอาการ จาเป็ นต้องมีการตรวจหาเชือ้ ไวรัสในผูป้ ่ วยสงสัยการติดเชือ้ COVID-19 เพือ่ ยืนยันต่อไป

ความเสี่ยงต่อการเป็ นโรค COVID-19 ในผู้ป่วยหืด
การศึกษาทางระบาดวิทยาจากกลุม่ ผูป้ ่ วย COVID-19 ในประเทศจีน ในประเทศสรัฐอเมริกา และใน
อิตาลี พบว่าจานวนผูป้ ่ วย COVID-19 มีโรคประจาตัวร่วมด้วย เช่นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
ขาดเลือด และโรคปอดเรือ้ รัง พบว่าความชุกของโรคปอดเรือ้ รังน้อยมาก โดยเฉพาะโรคหืดจากการศึกษา
ในผูป้ ่ วยที่ได้รบั การวินิจฉัย COVID-19 ในเมืองหวูฮ่นั ประเทศจีน พบว่าผูป้ ่ วย COVID-19 มีประวัติโรค
ปอดเรือ้ รัง 3 % แต่พบว่าผูป้ ่ วย COVID-19 ที่มีโรคประจาตัว รวมทัง้ โรคปอดเรือ้ รัง นัน้ เสียชีวิตมากกว่า(3)
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด ไม่พบผูป้ ่ วยหืดหรือผูป้ ่ วยภูมิแพ้ในการศึกษาดังกล่าว สอดคล้องกับการศึกษา
อื่นพบว่ามีผปู้ ่ วย COVID-19 มีประวัติโรคหืด 0.9% แต่ไม่พบว่าโรคหืดไม่สมั พันธ์กบั อัตราการเสียชีวิต(5)
บางการศึกษาพบว่าไม่มีรายงานของโรคหืดและโรคภูมิแพ้ในผูป้ ่ วย COVID-19 เลย (6)
เปรียบเทียบกับการศึกษาผูป้ ่ วย COVID-19 ในสหรัฐอเมริกา การศึกษารวมทั่วประเทศทุกมลรัฐพบว่า
ผูป้ ่ วย COVID-19 มีโรคปอดเรือ้ รัง ราว 9.5% และพบมากในผูป้ ่ วยที่ตอ้ งรักษาในโรงพยาบาล โดยเฉพาะ
ใน ICU เมื่อเทียบกับผูป้ ่ วยที่ไม่ตอ้ งนอนในโรงพยาบาล (7) การศึกษาใน New York พบผูป้ ่ วย COVID-19
มีประวัติโรคหืด 17% ส่วนมากรักษา COVID-19 แบบผูป้ ่ วยนอก (8) พบว่าผูป้ ่ วย COVID-19 ที่มีประวัติ
โรคประจาตัว และอายุเกิน 65 ปี มีอตั ราการรับรักษาในโรงพยาบาลทัง้ ใน ICU และนอก ICU มากกว่า
ผูป้ ่ วยที่มีโรคประจาตัวแต่อายุนอ้ ยกว่า 65 ปี ถึง 2 เท่า สาหรับโรคประจาตัวที่พบบ่อยตามลาดับ ได้แก่
ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจขาดเลือด และโรคปอดเรือ้ รัง ซึ่งหมายถึงโรคหืดและปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
หลอดลมอักเสบเรือ้ รัง และโรคถุงลมโป่ งพอง (7)การศึกษาผูป้ ่ วย COVID-19 ที่รบั ไว้รกั ษาในโรงพยาบาล
ของนครนิวยอร์ก พบว่ามีโรคประจาตัวด้านระบบหายใจ ได้แก่ โรคหืด (9%) โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง (5.4 %)
และโรคหยุดหายใจขณะหลับ (2.9 %)(9) ผูป้ ่ วย COVID-19 ที่รบั การรักษาใน ICU ของเมืองซีแอตเติล
พบว่า 14% มีประวัติโรคหืด และได้รบั การรักษาด้วย systemic corticosteroid ก่อนเข้ารักษาใน ICU ซึ่ง
เชื่อว่าน่าจะเกิดจากหืดกาเริบ (10)สาหรับผูป้ ่ วย COVID-19 ในอิตาลี พบว่าประวัติโรคประจาตัวที่พบบ่อย

คือ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจขาดเลือด ในขณะที่พบโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง(COPD) ราว 17% แต่ไม่
พบรายงานผูป้ ่ วยโรคหืด(11)
กลไกที่ความชุกโรคหืดในผูป้ ่ วย COVID-19 ต่ามากจากการศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับความชุกของผูป้ ่ วยหืด
ในผูป้ ่ วยหืดในแต่ละภูมิภาคหรือทวีปแตกต่างกันไป กลไกทางภูมิคมุ้ กันวิทยา ซึ่งในทางทฤษฎีผปู้ ่ วยหืด
และภูมิแพ้ มีความเสี่ยงในการติดเชือ้ ไวรัสมากกว่าประชากรทั่วไปเช่น พบว่า intercellular adhesion
molecules-1 (ICAM-1) เพิ่มในผูป้ ่ วยหืด ที่เป็ นตาแหน่งในการจับของไวรัสก่อนเข้าเซลล์ โดยเฉพาะเชือ้
rhinovirus ในกรณีของ SARS CoV และ SARS CoV-2 พบว่าไวรัสจับ angiotensin converting enzyme2 (ACE-2) receptor ก่อนเข้าสูเ่ ซลล์(12) และอาศัยเอนไซม์ Transmembrane Serine Protease 2
(TMPRSS-2) กระตุน้ S protein บนหนามของไวรัส (spike) เนื่องจากทัง้ ICAM-1, ACE-2 receptors และ
TMPRSS-2 เกี่ยวข้องกับการติดเชือ้ ไวรัส SARS CoV-2 (13) การศึกษาเสมหะผูป้ ่ วยหืดพบ มีปริมาณยีนที่
เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ ICAM-1, ACE-2 receptors และ TMPRSS-2 เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับประชากร
ปกติ และพบว่ายาสูดพ่น corticosteroid ขนาดสูง ลดการทางานของยีนสังเคราะห์ ACE-2 receptors
และเอนไซม์ TMPRSS-2 ได้ (14) การศึกษาใน human airway epithelial cells พบว่าการทางานของยีนที่
สังเคราะห์ ACE-2 receptors เพิ่มขึน้ ในประชากรที่ยงั สูบบุหรี่เมื่อเทียบกับที่ไม่เคยสูบบุหรี่ อธิบายผลของ
ยารักษาโรคหืดที่ใช้อย่างกว้างขวาง คือยาสูดพ่น corticosteroid อาจมีผลป้องกันการติดเชือ้ SARS CoV2 ในผูป้ ่ วยหืดได้ (15) ขณะที่พบว่าความชุกโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังและประวัติสบู บุหรี่ในผูป้ ่ วย COVID-19
มากกว่าโรคหืด การเพิ่มของยีนที่สงั เคราะห์ ACE-2 receptors ในผูป้ ่ วยปอดอุดกัน้ เรือ้ รังพบว่าการทางาน
ของยีนดังกล่าวในหลอดลมสัมพันธ์กบั ความรุนแรงของโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง (5)
สรุป ผูป้ ่ วยหืดทีค่ วบคุมโรคหืดได้ (well controlled asthma) ไม่เพิ่มความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ SARS
CoV-2 นอกจากนีย้ าสูดพ่น corticosteroid ให้ผลในการป้องกันหืดกาเริบฉับพลัน และพบว่าลดจานวน
ACE-2 receptor ในเสมหะของผูป้ ่ วยหืดได้ ยา corticosteroid อาจได้ประโยชน์ในการป้องกันการติดเชือ้
SARS CoV-2 ได้ ซึ่งต้องการศึกษาต่อไปในอนาคต แนะนาว่าไม่ควรลดยาสูดพ่น corticosteroid ทีร่ กั ษา
หืดลง ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสดังกล่าว

ความเสี่ยงการติดเชือ้ COVID-19 จากยาสูดพ่น corticosteroid ประจาในการรักษาหืด
เนื่องจากยาสูดพ่น corticosteroid เป็ นยารักษาโรคหืด ให้ผลลดการอักเสบ อย่างไรก็ตามยาดังกล่าว
อาจมีผลข้างเคียงในระยะยาวจากการใช้ยาในรูปรับประทาน เช่นเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชือ้ สมมุติฐาน
ว่ายาสูดพ่น corticosteroid มีผลต่อระบบภูมิคมุ้ กัน เช่น ลดการสร้าง type 1 interferon ทาให้เพิ่ม viral
replication เสี่ยงต่อการติดเชือ้ ไวรัส และยาลดการสร้าง antimicrobial peptide ทาให้เกิด lower airway
bacterial colonization และเพิ่มปอดอักเสบจากการติดเชือ้ (16) การศึกษาแบบ meta-analysis ถึงผลของ
ยาสูดพ่น corticosteroid ต่อการเกิดการติดเชือ้ ทางเดินหายใจส่วนบน ในผูป้ ่ วยเด็กและผูใ้ หญ่ พบว่ายา

สูดพ่น corticosteroid ในผูป้ ่ วยหืด เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ ทางเดินหายใจส่วนบน เทียบกับผูป้ ่ วยหืด
ที่ไม่ได้ยา 1.24 เท่า พบว่าผูป้ ่ วยหืดที่ได้รบั ยาสูดพ่น corticosteroid ในขนาดสูงมีความเสี่ยงมากกว่ายา
ขนาดต่า หากพิจารณาชนิดของยาสูดพ่น corticosteroid พบว่า fluticasone เพิ่มความเสี่ยงในขณะที่
budesonide ไม่เพิ่มความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ (17) แม้ว่ายาสูดพ่น corticosteroid จะเพิ่มความเสี่ยงในการ
ติดเชือ้ ทางเดินหายใจส่วนบน การศึกษาผูป้ ่ วยที่หืดกาเริบฉับพลัน พบว่าผูป้ ่ วยหืดกาเริบที่พบหลักฐานของ
ติดเชือ้ ไวรัสจาก polymerase chain reaction มีความรุนแรงของอาการหืดกาเริบ อาการทางเดินหายใจ
ส่วนบนและล่าง ไม่แตกต่างจากผูป้ ่ วยที่ตรวจไม่พบหลักฐานติดเชือ้ ไวรัส (18) นอกจากนีผ้ ปู้ ่ วยทัง้ สองกลุม่
มีอตั ราการใช้ยาสูดพ่น corticosteroid ไม่แตกต่างกัน การลดหรือหยุดยาสูดพ่น corticosteroid ในผูป้ ่ วย
หืดที่สามารถควบคุมอาการโรคหืดได้ดว้ ยยาสูดพ่น corticosteroid ในขนาดต่า พบว่าการลดยา เพิ่มความ
เสี่ยงการเกิดหืดกาเริบ 1.25 เท่า (19) และการหยุดยาเพิ่มความเสี่ยง 2.4 เท่า (20)ของผูป้ ่ วยหืดที่ยงั คงใช้
ยาสูดพ่น corticosteroid อย่างต่อเนื่อง เมื่อประเมินประโยชน์และความเสี่ยงในการป้องกันหืดกาเริบ
ฉับพลันเทียบกับการติดเชือ้ ทางเดินหายใจส่วนบน และปัจจุบนั ไม่พบหลักฐานว่ายาสูดพ่น corticosteroid
เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชือ้ SARS CoV-2 ตามการศึกษาในห้องทดลองพบว่ายา corticosteroid ที่
บริหารในรูปสูดพ่น Ciclesonide มีฤทธิ์ตา้ นการติดเชือ้ SARS CoV-2 โดยลด viral replication ได้ และ
การศึกษาในห้องทอดลอง(21) พบว่ายาผสม corticosteroid กับ bronchodilator คือ Budesonide กับ
Formoterol และ Glycopyrronium ลดการแบ่งตัวของไวรัส HCoV-229E และลดการสร้าง inflammatory
cytokines ในหลอดทดลอง (22)ประสิทธิภาพของยาสูดพ่น corticosteroid ในการรักษาหรือป้องกัน
COVID-19 ยังต้องการการศึกษาเพิ่มเติมทางคลินิก
บุคลากรทางการแพทย์ควรแนะนาให้ผูป้ ่ วยใช้ยาสูดพ่น corticosteroid ต่อเนือ่ ง และไม่หยุดยาใน
สถานการณ์การระบาดของเชือ้ ไวรัสดังกล่าว สาหรับผูป้ ่ วยหืดรุนแรงทีใ่ ช้ยารับประทาน corticosteroid
ขนาดต่าต่อเนือ่ งในการควบคุมหืดทีไ่ ด้รบั การสั่งการรักษาโดยแพทย์ก่อนหน้านี ้ ไม่แนะนาให้ลดยา
รับประทาน เนือ่ งจากอาจทาให้เกิดหืดกาเริบซึ่งอาจแยกได้ยากจากการติดเชือ้ SARS CoV-2 รวมทัง้ การ
หยุดยาดังกล่าวทันที อาจทาให้เกิดภาวะบกพร่องการทางานของต่อมหมวกไต (adrenal insufficiency)
ตามมาได้

ความเสี่ยงในการติดเชือ้ COVID-19 จากยาชีววัตถุ (biologic agents) ในการรักษาหืด
ยาชีววัตถุ (type 2 biologic agents) ใช้ในผูป้ ่ วยหืดรุนแรงที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาสูดพ่น
corticosteroid ขนาดสูงร่วมกับยาขยายหลอดลม LABA จาแนกตามลักษณะฟี โนไทป์ (phenotype) type
2 asthma ได้แก่ allergic asthma และ eosinophilic asthma ตัวอย่างยากลุม่ biologic agents ได้แก่
anti-IgE คือ omalizumab(23, 24), anti-IL-5 คือ mepolizumab(25), anti-IL-5R คือ benralizumab(26),
และ anti-IL-4R คือ dupilumab(27) ซึ่งยาดังกล่าวให้ผลลดจานวนเม็ดเลือดขาว eosinophils ในเลือด

และในหลอดลมของผูป้ ่ วย ลดหืดกาเริบฉับพลัน และลดขนาดยารับประทาน corticosteroid ที่ใช้ประจา
ในการคุมโรคหืด(26) อย่างไรก็ตามพบว่าผูป้ ่ วย COVID-19 ที่รุนแรงพบว่ามี leukopenia, lymphopenia
และ eosinopenia การศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยของ eosinophils ต่าพบในผูป้ ่ วยที่เสียชีวิตจาก COVID-19
มากกว่าผูป้ ่ วยที่รอดชีวิต(3) กลไกที่ทาให้เกิด eosinopenia ในผูป้ ่ วย COVID เชื่อว่าเกิดจากกลไก
1) การเคลื่อนที่ของ eosinophils จากเลือด (eosinophilic sequestration) ไปยังตาแหน่งที่มีการอักเสบ
2) ภาวะ hemophagocytic แบบทุติยภูมิ ที่เกิดจากระดับของสารเหนี่ยวนาการอักเสบที่สงู (cytokine
storm) เช่น IL-6, IL-1 และ TNF-α) ทาให้ macrophages เก็บกิน (phagocytosis) เม็ดเลือดขาว
eosinophils และเกิด eosinopenia (28, 29)
ไม่มีหลักฐานว่ายา type 2 biologic agents ที่มีผลต่อ eosinophils เช่น anti-IL5 หรือ IL-5R ดังกล่าว
เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชือ้ SARS CoV-2 ก็ตาม การศึกษาประสิทธิภาพของยา type 2 biologic agents
ในการรักษาหืดรุนแรง พบว่าอุบตั ิการณ์การติดเชือ้ ทางเดินหายใจ ในผูป้ ่ วยหืดที่ได้รบั ยาดังกล่าว ไม่ต่าง
จากยาหลอก (30)แม้ว่ายามีผลลดปริมาณเม็ดเลือดขาว eosinophils และ eosinophils ในเลือดลดลงใน
ผูป้ ่ วย COVI9-19 สัมพันธ์กบั การเสียชีวิตในผูป้ ่ วย COVID-19 แต่ปริมาณ eosinophils ที่ลดลงในการติด
เชือ้ ดังกล่าวเป็ นกลไกที่แตกต่างจากการออกฤทธิ์ของยา biologic agents การศึกษาความชุกการติดเชือ้
SARS CoV2 ในผูป้ ่ วยหืดที่ได้ type 2 biologics และผลกระทบต่อโรคหืดต้องศึกษาในผูป้ ่ วยหืดรุนแรงที่
ขึน้ ทะเบียน (patients registry) และได้รบั ยาในสถานการณ์ระบาดไวรัสดังกล่าวต่อไป
หืดกาเริบฉับพลันเกิดจากกไวรัสที่พบบ่อยได้แก่ rhinovirus, respiratory syncytial virus (RSV) และ
influenza ขณะที่ coronavirus พบไม่บ่อย(31) การศึกษาผลของยา omalizumab ในผูป้ ่ วยหืดพบว่าลด
การติดเชือ้ ไวรัส ระยะเวลาเจ็บป่ วย ลดอาการติดเชือ้ ไวรัส ลด viral replication และ shedding ตามลาดับ
(32) เชื่อว่ากลไกของ airway epithelial cells ในผูป้ ่ วยหืดที่ควบคุมโรคได้ ป้องกันการบุกรุกของเชือ้ ไวรัส
สารก่อภูมิแพ้ สารก่อระคายเคืองดีกว่า เมื่อเกิดการติดเชือ้ ไวรัสมักจะมีการอักเสบในหลอดลมที่ไม่รุนแรง
เทียบกับผูป้ ่ วยหืดรุนแรงที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้ (33) รวมทัง้ omalizumab ยังมีผลต่อการตอบสนอง
ของ plasmacytoid dendritic cells ต่อการติดเชือ้ rhinovirus โดยเพิ่ม IFN-α ตอบสนองต่อการติดเชือ้
ไวรัสและลด FCR บนผิวของเซลล์ท่จี บั กับ IgE ทาให้หืดกาเริบลดลง(34) สาหรับผลของ biologic
agents ในการป้องกันการติดเชือ้ SARS CoV-2 ในผูป้ ่ วยหืดต้องรอผลการศึกษาเพิ่มเติมในทางคลินิก
สรุป เนือ่ งจากไม่พบหลักฐานว่ายากลุ่มชีววัตถุ(biologic agents) เพิ่มความเสีย่ งการติดเชือ้ ไวรัส
SARS CoV-2 แต่มีประสิทธิภาพลดหืดกาเริบทีต่ อ้ งรักษาด้วยยารับประทาน corticosteroid เป็ นประจา
จากกลไกต่างๆ ยาชีววัตถุบางชนิด อาจมีผลป้องกันการติดเชือ้ ไวรัสในผูป้ ่ วยหืด แนะนาว่าไม่ควรหยุด
ยาชีววัตถุในการรักษาหืดรุนแรง ในสถานการณ์ระบาดของไวรัสดังกล่าว แต่ควรมีการบริหารจัดการตาราง
การฉีดยาทีเ่ หมาะสมและสะดวกแก่ผปู ้ ่ วย เช่นการฉีดยาทีโ่ รงพยาบาลใกล้บา้ น

การบริหารยารักษาโรคหืดในสถานการณ์การระบาด COVID-19
เนื่องจากยาในการรักษาหืดส่วนมากเป็ นยาสูดพ่น corticosteroid ร่วมกับยาอื่นๆ ตามแนวทางปฏิบตั ิ
แนะนาให้ผปู้ ่ วยใช้ยาต่อเนื่องไม่หยุดยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ สาหรับการบริหารยาสูดพ่น corticosteroid ใน
การรักษาหืดตามแนวทางของ Global Initiative for Asthma ปี 2020 การปรับยารักษาหืดประกอบไปด้วย
ยา controller และยา reliever เป็ นขัน้ (stepwise approach) ดังรูป 1

รู ป 1 การบริหารยาเป็ นขัน้ (Stepwise approach) ตาม Global Initiative for Asthma 2019 คัดลอกจาก
เอกสารอ้างอิง (35)
การบริหารยาควบคุมโรคหืด (controller) ตาม Global Initiative for Asthma 2020 (36)
- ใช้ยาสูดพ่น ICS/formoterol ตามอาการ เป็ นครัง้ คราว ในกรณีท่อี าการไม่เกิน 2 ครัง้ ต่อเดือน
- ใช้ยาสูดพ่น corticosteroid ในผูป้ ่ วยหืดที่มีอาการมากกว่า 2 ครัง้ ต่อเดือน หรือมีอาการทุกวัน หรือ
อาจใช้ยาสูดพ่น ICS/formoterol ตามอาการ
- ใช้ยาสูดพ่น Low dose ICS/LABA ในกรณีมีอาการหอบทุกวัน หรือหอบกลางคืนมากกว่า 1 ครัง้ ต่อ
สัปดาห์

- ใช้ยาสูดพ่น moderate dose ICS/LABA ในกรณีมีอาการหอบทุกวัน หรือหอบกลางคืนมากกว่า 1 ครัง้
ต่อสัปดาห์ และมีหน้าที่ปอดผิดปกติ
การบริหารยาบรรเทาอาการหืด (relievers) ตาม Global Initiative for Asthma 2020
- ใช้ยาสูดพ่น ICS/formoterol ตามอาการ เป็ นครัง้ คราวตามอาการ
- ใช้ยาสูดพ่น SABA ตามอาการ เป็ นครัง้ คราวตามอาการ
ไม่มีหลักฐานยืนยันว่ายาสูดพ่น corticosteroid เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ SARS CoV-2 อย่าง
ชัดเจน อย่างไรก็ตามผลการใช้ยาสูดพ่นคอร์ติโคสเตียรอยด์ลดการเกิดหืดกาเริบฉับพลัน กรณีท่ผี ปู้ ่ วยไม่
สามารถควบคุมอาการโรคหืดได้จากใช้ยาสูดพ่น corticosteroid ในขนาดต่า (low dose corticosteroid)
แนะนาให้บริหารยาเพิ่มเป็ นยาผสมระหว่างยาสูดพ่น corticosteroid ร่วมกับ long acting 2 agonist
(ICS/LABA) ในการบริหารยา ICS/LABA นัน้ มี สองวิธีคือ
- ยาผสม ICS/LABA ในหลอดเดียวใช้เป็ นประจาขนาดเดิมเพื่อควบคุมโรค และใช้ยา short acting 2
agonist (SABA) บรรเทาอาการ (fixed ICS/LABA combination and SABA)
- ยาผสม ICS/formoterol ในหลอดเดียว บริหารเป็ นยาควบคุมโรคและยาบรรเทาอาการ (maintenance
and reliver therapy)
การศึกษาผลของการใช้ยา ICS/formoterol ในการบริหารยาแบบเป็ น maintenance and reliver
therapy พบว่าลดการเกิดหืดกาเริบฉับพลัน ชะลอระยะเวลาที่หืดกาเริบนับจากมีอาการหวัด (time from
cold onset to asthma exacerbation) ได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับยา ICS/LABA ในขนาดมาตรฐานร่วมกับ
SABA แต่ไม่แตกต่างจากการใช้ยา ICS/LABA ในขนาดสูงร่วมกับ SABA (37)
ผูป้ ่ วยที่ใช้ยารับประทาน corticosteroid ในขนาดต่า เช่น ยารับประทาน prednisolone (low dose
prednisolone) ที่ได้รบั จากแพทย์ เพื่อควบคุมโรคหืดในผูป้ ่ วยที่อาการหืดรุนแรง ไม่แนะนาให้หยุดยา
ดังกล่าวในช่วงระบาดของไวรัส SARS CoV-2 เนื่องจากอาจทาให้หืดไม่สามารถควบคุมได้ เกิดหืดกาเริบ
และอาจเกิดภาวะบกพร่องการทางานของต่อมหมวกไต (adrenal crisis)ได้ อย่างไรก็ตามพึงระวังผลของ
ยารับประทาน corticosteroid ในขนาดต่าที่ใช้ควบคุมโรคหืดในระยะยาวอาจทาให้เกิดความเสี่ยวของโรค
อ้วน (obesity) และเบาหวาน ที่เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชือ้ SARS CoV-2 ได้
ในสถานการณ์ระบาดของ SARS CoV-2 แนะนาให้ใช้ยารักษาหืดร่วมกับการวางแผนปรับยาตามอาการ
แบบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (written asthma action plan) ระหว่างแพทย์กบั ผูป้ ่ วย เพื่อควบคุมโรคหืด ลด
หืดกาเริบฉับพลัน และลดการมารักษาที่หอ้ งฉุกเฉิน การปรับยาในการรักษาหืดตามอาการ ใช้การเพิ่ม
ขนาดของยาที่ใช้ในการควบคุมโรค และยาที่ใช้ในการบรรเทาอาการ รวมทัง้ ยารับประทาน corticosteroid
ขนาดสูงในเวลาสัน้ ๆ (corticosteroid burst) เช่นเพรดนิโซโลนราว 3-5 วัน ดังรูป 2

รู ป 2 แสดง Written asthma action plan ในการรักษาหืดด้วย ICS/formoterol และการใช้ยารับประทาน
prednisolone ในการรักษาหืด คัดลอกจากเอกสารอ้างอิง (38)
ยากลุ่มชีววัตถุ (biologic agents) ยากลุม่ นี ้ ใช้เป็ น added on ร่วมกับยาสูดพ่น corticosteroid ใน
การรักษาหืดรุนแรงที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่นผูป้ ่ วยหืดที่เกิดจากภูมิแพ้ (allergic asthma) คือ
omalizumab และผูป้ ่ วยหืดที่มีการอักเสบชนิด eosinophilic asthma เช่น anti-IL-5 (mepolizumab,
reslizumab), anti-IL-5R (benralizumab) หรือ anti-IL-4Rα (dupilumab)
แนะนาว่าไม่ควรหยุดยาชีววัตถุในการรักษาหืดรุ นแรงในสถานการณ์ระบาดของไวรัส ควรมีการ
เตรียมการฉีดยากรณีท่ไี ม่สามารถมาโรงพยาบาลได้ เช่น ที่บา้ น (home injection) หรือส่งผูป้ ่ วยไปฉีดที่
สถานพยาบาลปฐมภูมิใกล้บา้ น พิจารณายาฉีดที่บริหารง่าย ในรูป prefilled syringe แทนการผสมยา
และยาที่ฉีดใต้ผิวหนัง ขึน้ กับชนิดของยาชีววัตถุท่ีใช้ หากไม่สามารถทาได้ แนะนาว่าควรมีการสื่อสาร
ระหว่างสถานพยาบาลหลักที่ดแู ลผูป้ ่ วยหืดเรือ้ รังและสถานพยาบาลใกล้บา้ นผูป้ ่ วยเพื่อประสานงานการ
ฉีดยาชีววัตถุดงั กล่าวในสถานการณ์การระบาดของ SARS CoV-2

เนื่องจาก biologic agents ส่วนมากบริหารในรูปฉีดใต้ผิวหนัง เช่น omalizumab, mepolizumab,
benralizumab, และ dupilumab ส่วนยาที่บริหารยาในรูปฉีดเข้าเส้นคือ reslizumab ยาบางตัวบรรจุภณ
ั ฑ์
อยู่ในรูป prefilled syringe เช่น benralizumab และ dupilumab ดังตาราง 3
ตาราง 3 แสดงเปรียบเทียบ ยาชีววัตถุ (type 2 biologic agents) ในการรักษาหืดรุนแรง
ยา
กลไก
บรรจุภัณฑ์
ขนาดยาทีใ่ ช้
การบริหาร
Omalizumab Anti-IgE 150 mg รูปยาผง/ ขึน้ กับระดับของ serum total
ฉีดเข้าใต้
ขวด
IgE และนา้ หนักตัวของผูป้ ่ วย
ผิวหนัง
ให้ยาทุก 2-4 สัปดาห์
Mepolizumab Anti-IL5 100 mg รูปยาผง/ 100 mg ให้ยาทุก 4 สัปดาห์
ฉีดเข้าใต้
ขวด
ผิวหนัง
Reslizumab
Anti-IL5 10 mg/ml เป็ นนา้ 3 mg/kg นา้ หนักตัว ให้ยาทุก ฉีดเข้าหลอด
4 สัปดาห์
เลือดดา
Benralizumab Anti-IL5R 30 mg ในรูป
เริ่มด้วยขนาด 30 mg ทุก 4
ฉีดเข้าใต้
prefill syringe
สัปดาห์ x 3 ครัง้ ตามด้วย 30
ผิวหนัง
mg ทุก 8 สัปดาห์
Dupilumab Anti-IL4R 200-300 mg ใน เริ่มด้วยขนาด 600 mg ตาม
ฉีดเข้าใต้
รูป prefill syringe
ด้วย 200-300 mg ทุก 2
ผิวหนัง
สัปดาห์
อักษรย่อ IgE; immunoglobulin E, IL-5; Interleukin-5, ; IL-4Rα; Interleukin-4 receptor alpha
การดูแลผู้ป่วยหืดกาเริบในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
หืดกาเริบ (asthma exacerbation) เกิดได้จากหลายสาเหตุ พบในผูป้ ่ วยหืดที่ไม่สามารถควบคุมอาการ
ได้ (uncontrolled asthma) และส่วนหนึ่งเกิดจากปัจจัยกระตุน้ (precipitating factors) ต่างๆ เช่น สารก่อ
ภูมิแพ้ (aeroallergens) หรือสารก่อการระคายเคือง (irritants) หรือการติดเชือ้ โดยพบว่าไวรัสในทางเดิน
หายใจ (viral respiratory infection) เป็ นสาเหตุท่พี บได้บ่อย การศึกษาพบว่า เชือ้ ไวรัสที่เป็ นเหตุให้เกิดหืด
กาเริบ ได้แก่ human rhinovirus, respiratory syncytial virus และ influenza virus เป็ นต้น ในขณะที่
coronavirus ที่ทาให้เกิดไช้หวัด มักเป็ นสาเหตุหืดกาเริบในผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่(31) การรักษาหืดกาเริบที่สาคัญ
ได้แก่ การบาบัดด้วยออกซิเจน (oxygen therapy) ยาขยายหลอดลมที่ออกฤทธิ์เร็วได้แก่ short acting 2
agonist, short acting (SABA) หรือ short acting 2 ร่วมกับ agonist antimuscarinic antagonist
(SAMA) และยาฉีดหรือยารับประทาน corticosteroid และยาอื่นๆ เช่นมักนีเซียมซัลเฟต (magnesium
sulphate) หรือยาสูดพ่น corticosteroid (inhaled or nebulized corticosteroid)(39)

การบริหารยาขยายหลอดลม (aerosol therapy) ในการรักษาหืดกาเริบ มักจะทาในรูปละอองฝอย
(nebulization) หรือการบริหารในรูปmetered dose inhaler (MDI) ร่วมกับ spacer ในการบริหารยา
การศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของการบริหารยาขยายหลอลดมในรูป MDI ร่วมกับ spacer ไม่แตกต่างจาก
การบริหารด้วย nebulization ในการรักษาหืดกาเริบ การบริหารยาด้วย MDI ในผูป้ ่ วยหืดกาเริบฉับพลัน
ต้องใช้ขนาดยามากกว่าปกติราว 2 ถึง 4 เท่า (40, 41)
การป้องกันการแพร่กระจายของ SARS CoV-2 ตามองค์การอนามัยโลกแนะนาเป็ น contact
precaution และ droplet precaution ส่วน airborne precaution ในกรณีท่มี ีการทาหัตถการที่ทาให้เกิด
ละอองฝอย (aerosol generating procedures หรือ AGP)(42) คาแนะนา GINA ให้หลีกเลี่ยงการบริหาร
ยาด้วย nebulization และทดแทนด้วยด้วยการใช้ยา MDI ร่วมกับ spacer แทน ในกรณีหืดกาเริบเนื่องจาก
มีโอกาสในการแพร่กระจายละอองฝอย (aerosol) ที่อาจปนเปื ้อนไวรัสได้ (36) แม้ว่าคาแนะนาของ British
Thoracic Society ไม่ถือว่า nebulization บริหารยาเป็ น viral droplet generating procedure ก็ตาม (43)
การบริหารยาในผูป้ ่ วยหืดกาเริบที่ตอ้ งใช้เครื่องช่วยหายใจควรพิจารณาการใส่อปุ กรณ์กรอง (filter) ในส่วน
ของวงจรเครื่องช่วยหายใจขาออก (expiratory limb) เพื่อป้องกันการติดเชือ้ ไวรัส และพิจารณาบริหารยา
สูดพ่นด้วยวิธี MDI ร่วมกับการใช้ spacer ในสถานการณ์การระบาดของไวรัส(44)
สาหรับหัตถการที่ทาให้เกิดละอองฝอย เช่นการทดสอบสมรรถภาพปอด ได้แก่ การตรวจสมรรถภาพ
ปอดสไปโรเมตรีย์ (spirometry) การทดสอบสมรรถภาพปอดพีคโฟล์ว (peak flow meter measurement)
หรือการกระตุน้ เก็บเสมหะ (sputum induction) และการส่องกล้องหลอดลม (bronchoscopy) หากไม่มี
ความจาเป็ น หรือเร่งด่วน หรือผลของการตรวจไม่เปลี่ยนแปลงการรักษา แนะนาให้หลีกเลี่ยงในกรณีมีการ
ระบาดในชุมชน นอกจากนีบ้ ุคลากรทางการแพทย์ควรใช้อปุ กรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (personal protective
equipment หรือ PPE)(45) สาหรับในกรณีตอ้ งทาหัตถการดังกล่าวอันได้แก่ หน้ากาก แว่นตา และถุงมือ
เป็ นต้น หากจาเป็ นต้องทาการตรวจ สถานพยาบาล ควรมีหอ้ งสาหรับแยกผูป้ ่ วยที่รอรับการตรวจ และมี
การทาความสะอาดพืน้ ผิวของอุปกรณ์ท่ที าการทดสอบด้วยนา้ ยาฆ่าเชือ้ ที่เหมาะสม ตามคาแนะนาในการ
ป้องกันการติดเชือ้ ของของสถานพยาบาล
สาหรับการรักษาอื่นๆ ในผูป้ ่ วยหืดกาเริบ เช่นการใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดความดันบวก (noninvasive positive pressure ventilation หรือ NIPPV) หรือการใช้ออกซิเจนแบบ nasal high flow therapy
(NHF) นัน้ ไม่แนะนาให้ใช้ในผูป้ ่ วยหืดกาเริบ เนื่องจากไม่มีหลักฐานที่ชดั เจนว่าได้ผล(46) และควรระวัง
และป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้ ไปยังผูป้ ่ วยอื่นและบุคลากรทางการแพทย์ในกรณที่สงสัยว่ามีการติด
เชือ้ SARS CoV-2 (47)
สรุป แนะนาให้หลีกเลีย่ งการบริหารยาสูดพ่นด้วย nebulization ในกรณีหืดกาเริบ โดยใช้ MDI
ร่วมกับ spacer และหลีกเลีย่ งหัตถการทีท่ าให้เกิดละอองฝอยโดยเช่นการทดสอบสมรรถภาพปอด หากไม่

จาเป็ นหรือไม่เร่งด่วนในสถานการณ์ระบาดของไวรัส COVID-19 หากจาเป็ นต้องทาควรมีการใช้อปุ กรณ์
ในการป้องกันสาหรับบุคลากรและมีมาตรการป้องกันการแพร่กระจายละอองฝอยไปยังผูป้ ่ วยอืน่ ๆ

อันตรกิริยาของยาทีใ่ ช้รักษาหืดและ COVID-19
ยารักษา COVID-19 ประกอบไปด้วยยาต้านไวรัส ยาที่มีผลต่อการติดเชือ้ ของไวรัส SARS CoV-2 ใน
เซลล์ และระบบภูมิคมุ้ กันของผูป้ ่ วย ดังรูป 3 ได้แก่ (44)
1) ยาต้านไวรัส ออกฤทธ์ยบั ยัง้ เอนไซม์ RNA-dependent RNA polymerase เช่น Ribavirin,
Favipiravir และ Remdesivir และออกฤทธิ์ยบั ยัง้ เอนไซม์ 3-chymotrypsin like protease เช่น Lopinavir
และ Darunavir
2) ยาต้านไวรัสออกฤทธิ์ยบั ยัง้ การจับ (interaction) ของ S protein กับ ACE2 receptor เช่น umifenovir
(Arbidol)
3) ยาที่ยบั ยัง้ ไวรัสเข้าเซลล์ (Inhibit viral entry) และขบวนการ endocytosis รวมทัง้ ผลปรับเปลี่ยนระบบ
ภูมิคมุ้ กัน (immunomodulation) เช่น hydroxychloroquine และ chloroquine เป็ นต้น
4) ยาที่จบั กับตัวรับสารเหนี่ยวนาการอักเสบ (inflammatory cytokine receptors) เช่น IL-6 receptor
ยับยัง้ การกระตุน้ IL-6 receptors และขบวนการในเซลล์ เช่น Tocilizumab และ Sarilumab

รู ป 3 กลไก การออกฤทธ์ของยาต้านไวรัสในการรักษาการติดเชือ้ SARS CoV-2 ดัดแปลง จาก
เอกสารอ้างอิงหมายเลข(48)

การบริหารยารักษา COVID-19 ส่วนมากให้ยาเป็ นเวลาสัน้ ราว 1-2 สัปดาห์ แต่ตอ้ งพึงระวังอันตรกิรยิ า
ที่เกิดจากการใช้ยาร่วมกันผ่านทางกลไกเภสัชจลนศาตร์ ผ่านทางกลไกเมตาโบไลต์ยาผ่านเอนไซม์
cytochrome system และการกาจัดยาอออก รวมทัง้ ผลด้านสรีรวิทยาที่อาจเพิ่มผลข้างเคียงยาดังกล่าว
เมื่อต้องบริหารยาร่วมกัน ดังตาราง 4
ตาราง 4 แสดงอันตรกิรยิ าของยารักษา COVID-19 และยาที่ใช้ในการรักษาหืดและโรคระบบหายใจ
ยาที่ใช้ในการรักษา
อันตรกริยา (Drug interaction) เมื่อบริหารยาร่วมกับยาในการรักษาหืด
SARS-CoV-2
และยาในโรคระบบทางเดินหายใจ
Favipiravir
ลดการขับ dexamethasone, hydrocortisone, fexofenadine,
(cytochrome P450
oseltamivir ออกจากร่างกาย
CYP2C8, CYP2E1)
ลด metabolism ของ montelukast, zafirlukast, theophylline,
olodaterol, indacaterol, nicotine, chloroquine, warfarin, และ
omeprazole
lopinavir /ritonavir
เพิ่มความเสี่ยงของภาวะ Cushing syndrome จากการรักษาด้วยยา
dexamethasone, แต่ไม่จาเป็ น ต้องปรับขนาดยา (dose adjustment) แต่
ไม่ควรบริหารยาคู่กนั หากไม่จาเป็ นหรือผลเสียทางระบบ (systemic effect)
ไม่พบอันตรกิรยิ ากับ montelukast และ citerizine
Hydroxychloroquine การใช้ยาร่วมกับ salbutamol เพิ่มความเสี่ยงของหัวใจเต้นผิดจังหวะ
(irregular heart rhythm) ไม่พบอันตรกิรยิ ากับ montelukast
Azithromycin
การใช้ยาร่วมกับ 2 agonist เพิ่มความเสี่ยงของหัวใจเต้นผิดจังหวะ
(irregular heart rhythm) Using together increase risk of irregular
heart rhythm ไม่พบอันตรกิรยิ ากับ fluticasone, budesonide,
prednisolone, และ montelukast
สรุป
• การติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่หรือ SARS CoV-2 หรือโรค COVID-19 มีอาการและอาการ
แสดงในระบบทางเดินหายใจเป็ นหลัก เช่น ไอ และ เหนื่อยหอบ
• อาการโรค COVID-19 มีความคล้ายคลึงและมีความแตกต่างจากอาการโรคหืดและภูมิแพ้ ในกรณีท่ี
สงสัยหรือมีปัจจัยเสี่ยงของโรคควรมีการตรวจยืนยันการติดเชือ้ SARS CoV-2
• ไม่มีหลักฐานว่าโรคหืดและโรคภูมิแพ้เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ SARS
CoV-2 หรือ COVID-19

• ไม่แนะนาให้ลดยาสูดพ่น corticosteroid ในผูป้ ่ วยหืดที่ควบคุมโรคได้ดี ในสถานการณ์ระบาดของ
ไวรัส เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดหืดกาเริบมากกว่าการติดเชือ้ ไวรัสในทางเดินหายใจ
• ไม่มีหลักฐานว่ายาชีววัตถุ (biologic agents) เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชือ้ ไวรัส และแนะนาให้ฉีด
ยาดังกล่าวต่อ แต่ควรมีการบริหารจัดการเรื่องตารางฉีดยา การส่งต่อเพื่อฉีดยาที่สถานพยาบาลใกล้
บ้าน ในสถานการณ์ระบาดของไวรัส
• ผูป้ ่ วยที่ได้รบั ยารับประทาน corticosteroid ในขนาดต่าเป็ นประจา ที่ได้ส่งั การรักษาจากแพทย์เพื่อ
ควบคุมโรคหืด แนะนาว่าไม่ควรหยุดยาเพราะอาจทาให้หืดกาเริบ หรือต่อมหมวกไตทางานบกพร่อง
• พิจารณาปรับยารักษาหืดทัง้ ยาควบคุมโรคหืดและยาบรรเทาอาการหืดตามระดับอาการ โดยอาศัย
การวางแผนปรับยาตามอาการแบบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (written asthma action plan)
• การบริหารยาในรูปละอองฝอยในหืดกาเริบ พิจารณาหลีกเลี่ยง nebulization โดยให้ใช้เป็ น MDI
ร่วมกับ spacer แทน เพื่อลดการแพร่กระจายของเชือ้ ไปยังผูป้ ่ วยอื่น และบุคลากรทางการแพทย์
• หลีกเลี่ยงหัตถการที่ก่อให้เกิดละอองฝอยโดยไม่จาเป็ น หรือไม่เร่งด่วน และผลการทดสอบไม่
เปลี่ยนแปลงการรักษา เช่น การทดสอบสมรรถภาพปอด การกระตุน้ การเก็บเสมหะ การส่องกล้อง
หลอดลม เป็ นต้น ในสถานการณ์ระบาดของไวรัส
• หากจาเป็ นต้องทาหัตถการก่อทาให้เกิดละอองฝอย บุคลากรควรมีการแยกผูป้ ่ วยที่รอตรวจ และ
บุคลากรควรใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันการติดเชือ้ ส่วนบุคคล เช่น หน้ากาก ถุงมือ หรือแว่นตา ตาม
มาตรฐานป้องกันโรคติดเชือ้ ตามหลักการของ contact precaution, droplet precaution และ
airborne precaution
• พิจารณาอันตรกิริยาระหว่างยาที่ใช้ในการรักษาหืดและยารักษา COVID-19
• พิจารณาการใช้ telemedicine เพื่อลดการติดต่อสัมผัสระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผูป้ ่ วย
เช่น โทรศัพท์ประเมินอาการ การส่งยาที่ใช้ประจาผ่านทางพัสดุ และการนัดหมาย หรือการปรับยา
ตามอาการภายใต้คาแนะนาของแพทย์ผ่านทางระบบสารสนเทศ ในสถานการณ์การระบาดของไวรัส
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