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Abstract
Asthma is chronic disease and be important health problem in Nongsonghong District. It was found that
most of asthmatic patients did not get continuing and standard treatment. Due to these problems, Nongsonghong
Hospital had conducted Easy Asthma Clinic since 2004 to provide Asthmatic Standard Treatment System for
asthmatic patients. This study was descriptive research and retrospective study was employed to evaluate the result
of Easy Asthma Clinic by using data records of asthmatic patients from medical registry unit. The information
was obtained from asthmatic patients who attended Easy Asthma Clinic in the first day of treatment, the first,
third and twelve month after clinic’s operation.
The result revealed that most of 32 samples were female 75%, mean of age was 42.3 years, mean of
time to be asthmatic patients was 10.2 years and mean of the first age that asthma attacked was 7.2 years.
The result of treatment comparative between the first day of treatment and at 12th month after treatment
(pre and post treatment) was found that the respondents had decrease sign and symptoms of asthma disease in
one month such as asthma attack at daytime decreased from 71.9% to 18.7% and attack at night time decreased
from 68.7% to 37.4%, Using inhaled bronchodilator decreased from 84.4% to 68.7%. In one year, sign and
symptoms which decreased were emergency cases of acute asthmatic attack and got inhalation decreased from
90.6% to 53.1%, The admittion rate was decreased from 40.6% to 9.4%.
Conclusion; The number of IPD cases was decreased and asthmatic patients could save the expenditure
and increase quality of life, so Easy Asthma Clinic should be promoted at all community hospital.
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บทคัดยอ
โรคหืดเปนโรคเรือ้ รังทีเ่ ปนปญหาสาธารณสุขทีส่ ำคัญในอำเภอหนองสองหอง มีผปู ว ยโรคหืดจำนวนมาก
ไมไดรบั การรักษาดูแลอยางถูกตองตามมาตรฐานและไมตอ เนือ่ ง โรงพยาบาลหนองสองหองไดจดั ตัง้ คลินกิ โรคหืด
อยางงาย ตัง้ แตป พ.ศ. 2547 เพือ่ จัดระบบการดูแลผปู ว ยโรคหืดใหไดมาตรฐาน การศึกษาครัง้ นี้ เปนการวิจยั
เชิงพรรณนา (descriptive research) โดยการศึกษาขอมูลยอนหลังจากบันทึกเวชระเบียนผปู ว ยโรคหืดในคลินกิ โรค
หืดอยางงาย (Easy Asthma Clinic ; EAC) เพือ่ ประเมินผลการดูแลรักษากลมุ ตัวอยาง ในวันแรกทีเ่ ขาคลินกิ เดือน
ที่ 1, 3 และ 12 หลังเขาคลินกิ
ผลการศึกษา กลมุ ตัวอยางจำนวน 32 คน สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 75 อายุเฉลีย่ 42.3 ป เริม่ ปวยเปน
โรคหืดอายุเฉลีย่ 7.2 ป เปนมานานเฉลีย่ 10.2 ป เมือ่ เปรียบเทียบผลการรักษาระหวางวันแรกทีเ่ ขาคลินกิ กับเดือนที่ 12
หลังเขาคลินกิ พบวากลมุ ตัวอยางมีอาการและอาการแสดงโรคหืดลดลง ดังนี้ ในรอบ 1 เดือน อาการหอบตอนกลาง
วันรอยละ 71.9, 18.7 หอบตอนกลางคืนรอยละ 68.7, 37.4 และมีการใชยาพนขยายหลอดลมรอยละ 84.4, 68.7 สวน
ในรอบ 1 ป มีภาวะฉุกเฉินและประวัตกิ ารพักรักษาตัวลดลง ดังนี้ มารับยาพนทีห่ อ งฉุกเฉินรอยละ 90.6, 53.1 และ
เขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลรอยละ 40.6, 9.4 การพักรักษาตัวในโรงพยาบาลทีล่ ดนอยลง สามารถประหยัดคาใช
จายและทำใหคณ
ุ ภาพชีวติ ของผปู ว ยดีขนึ้ จึงเห็นควรสนับสนุนใหมกี ารจัดตัง้ คลินกิ โรคหืดอยางงายในโรงพยาบาล
ชุมชนทุกแหง
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บทนำ
โรคหืด (asthma) เปนโรคทีม่ กี ารอักเสบเรือ้ รัง
ของหลอดลม มีผลทำใหเยื่อบุผนังหลอดลมของผูปวย
มี ป ฏิ กิ ริ ย าตอบสนองต อ สารภู มิ แ พ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
มากกวาคนปกติ ทำใหผปู ว ยมีอาการไอ แนนหนาอก
หายใจมีเสียงหวีดหรือหอบเหนือ่ ย เกิดขึน้ ทันทีทไี่ ดรบั
สิง่ กระตนุ และอาการเหลานีอ้ าจหายไปไดเองหรือหาย
ไปเมือ่ ไดรบั ยาขยายหลอดลม(1) โรคหืดเปนโรคไมตดิ ตอ
เรื้ อ รั ง ที่ เ ป น ป ญ หาสาธารณสุ ข ที่ สำคั ญ ของประเทศ
พบไดรอ ยละ 4-13 ของประชากร(2) ประมาณ 15% ของ
ผปู ว ยโรคหืด ตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล และ
21% ตองเขารับการรักษาทีห่ อ งฉุกเฉินเพราะหอบรุนแรง
เฉียบพลัน(3) ทำใหสูญเสียคาใชจายเปนจำนวนมากใน
การดูแลผปู ว ย และตัวผปู ว ยเองก็เสียโอกาสทีด่ ใี นการ
ประกอบอาชีพการงาน หรือดำรงกิจวัตรประจำวันอยาง
ปกติสขุ สาเหตุสำคัญประการหนึง่ เกิดจากแพทยผรู กั ษา
ยังไมเขาใจ และไมปฏิบัติตามแนวทางการรักษาผูปวย
อยางถูกตอง ทัง้ ทีใ่ นปพ.ศ. 2536 the National Heart,
Lung and Blood Institute รวมกับองคการอนามัยโลกได
กำหนดแนวทางการรักษาโรคหืด โดยใชชอื่ วา Global
Initiative for Asthma (GINA) สมาคมอุรเวชชแหง
ประเทศไทยไดนำ GINA guideline มาพัฒนาจัดทำแนว
ทางการวินจิ ฉัยและรักษาโรคหืดในประเทศไทย (สำหรับ
ผใู หญ) และนำมาใชครัง้ แรกในป พ.ศ. 2537(4) และมี
การปรับปรุงอีก 2 ครัง้ ในปพ.ศ. 2540(2) และ 2547(3)
โดยมีหลักการทีส่ ำคัญในแนวทางการรักษาโรคนีค้ อื ตอง
มีการให inhaled corticosteroid เพือ่ ลดการอักเสบเรือ้ รัง
ของหลอดลม เปนการควบคุมและปองกันมิใหเกิดอาการ
จับหืด(5)
จากการศึกษาสถิติผูปวยจากระบบเวชระเบียน
ของโรงพยาบาลหนองสองหอง ในป พ.ศ. 2545–2549
พบวา มีผปู ว ยโรคหืดมารักษาทีแ่ ผนกผปู ว ยนอกของโรง
พยาบาลเฉลีย่ 1,706 ครัง้ ตอป มารับการรักษาทีแ่ ผนก
อุบตั เิ หตุและฉุกเฉินเฉลีย่ 282 ครัง้ ตอป และรับไวรกั ษา
เปนผปู ว ยในของโรงพยาบาลเฉลีย่ 146 ครัง้ ตอป จำนวน

วันนอนเฉลี่ย 2.7 วันตอคน จากการทบทวนประวัติ
การรักษา ผปู ว ยบางรายจะมารับบริการทีแ่ ผนกหองฉุก
เฉิ น โรงพยาบาลหลายครั้ ง ต อ เดื อ นมี readmission
ในเดือนเดียวกันและยังพบวาผูปวยมีการใช inhaled
corticosteroid นอยกวารอยละ 10 ตอมาในปพ.ศ. 2547
ผศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์ หัวหนาหนวยโรคระบบทางเดิน
หายใจ โรงพยาบาลศรีนครินทร ไดพัฒนาแนวทางการ
จัดตั้งคลินิกโรคหืดอยางงายในโรงพยาบาลขึ้น เรียกวา
Easy Asthma Clinic (EAC)(6) และทดลองใชในโรง
พยาบาลชุมชนหลายแหง พบวา การจัดตัง้ คลินกิ โรคหืด
ในโรงพยาบาลเปนกลวิธีที่สำคัญในการดูแลรักษาผูปวย
โรคหืดไดอยางมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลหนองสอง
หองไดเล็งเห็นความสำคัญในเรือ่ งนี้ จึงไดสมัครเขารวม
โครงการการจัดตั้งคลินิกโรคหืดอยางงายขึ้นในวันที่ 5
กรกฎาคม พ.ศ.2547 โดยใชแนวทาง Easy Asthma
Clinic (EAC) ของ ผศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์ ในการดำเนิน
การจนถึงปจจุบนั (7) ลักษณะสำคัญของคลินกิ โรคหืดอยาง
งาย (EAC) คือการจัดบริการอยางเปนระบบดวยทีมสห
สาขาวิชาชีพอยางตอเนือ่ ง สามารถวินจิ ฉัยและรักษาโดย
แพทยเวชปฏิบัติทั่วไป มีการสั่งจายยาตามมาตรฐาน
การจัดการความรูเรื่องโรค สาเหตุที่เปนปจจัยกระตุน
การปองกัน การรจู กั ใชยาพน การปฏิบตั ติ วั ทีถ่ กู
จากการจั ด ตั้ ง คลิ นิ ก โรคหื ด อย า งง า ยในโรง
พยาบาลมากกวา 3 ป ยังไมไดมกี ารศึกษาวิจยั ผลการ
รักษาอยางเปนระบบ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ จึงตองการ
ทราบผลการดูแลรักษาผปู ว ยโรคหืดในคลินกิ โรคหืดอยาง
งายของโรงพยาบาลวามีลกั ษณะอยางไร เพือ่ ประโยชน
ในการพัฒนาการจัดการคลินกิ โรคหืดตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
เพือ่ ศึกษาผลการดูแลรักษาผปู ว ยในคลินกิ โรคหืด
อยางงายโรงพยาบาลหนองสองหอง

วิธีการวิจัย
เปนการวิจยั เชิงพรรณนา (descriptive research)
โดยการศึกษาขอมูลยอนหลังจากบันทึกเวชระเบียนผปู ว ย

264
โรคหืดในคลินกิ โรคหืดอยางงาย (Easy Asthma Clinic ;
EAC) ทำการศึกษาผลการรักษากลุมตัวอยางโรคหืดใน
คลินกิ พิเศษโรงพยาบาลหนองสองหอง โดยศึกษาขอมูล
ยอนหลังจากประวัติการรักษาของกลุมตัวอยางโรคหืด
ระยะเวลา 12 เดือนระหวางเดือนมกราคม - ธันวาคม
2549 จำนวนทัง้ สิน้ 32 คน ทำการคัดเลือกกลมุ ตัวอยาง
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ ดังนี้ ไดรบั การวินจิ ฉัยจากแพทยวา ปวยเปน
โรคหืด รับยาในคลินกิ โรคหืดตอเนือ่ งครบ 12 เดือน และ
สามารถเปาเครื่องวัดความเร็วสูงสุดของลมที่เปาออก
(peak flow meter) ทำการศึกษาขอมูลกลมุ ตัวอยางในวัน
แรกทีเ่ ขาคลินกิ , เดือนที่ 1, 3 และ 12 หลังเขาคลินกิ
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั
แบบประเมินใชแบบประเมิน Easy Asthma
Clinic (Thailand Asthma and Respiratory Forum,
2004) (7) ประกอบดวย
1. ข อ มู ล ประวั ติ ผู ป ว ยเมื่ อ เริ่ ม การศึ ก ษา
(appendix 1)
2. แบบประเมิ น ผลการรั ก ษา asthma
control (appendix 2)
3. OPD card สำหรับบันทึกอาการทั่วไป
(appendix 3)
4. ตารางคามาตรฐาน PEFR ชาย หญิง
(appendix 4 )
วัสดุอปุ กรณ ประกอบดวย
1. Peak flow meter
2. สมุดบันทึกประจำวันของผปู ว ย
3. เอกสารความรเู รือ่ งโรคหืดและวิธกี ารปฏิบตั ิ
ตัวของคนไข
การวิเคราะหขอมูล: วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
SPSS รายงานขอมูลเปนจำนวนและรอยละ
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และเขตตำบลใกลโรงพยาบาล
สวนที่ 2 ขอมูลประวัตโิ รค และการรักษากอนเขา
คลินกิ (EAC) ในเดือนที่ 0
กลมุ ตัวอยางเริม่ เปนหืดมีอายุระหวาง 1-15 ป อายุ
เฉลีย่ 7.2 ป เปนโรคหืดมานานเฉลีย่ 10.2 ป ในรอบ 1 ป
มีประวัตเิ คยมาพนยาขยายหลอดลมทีแ่ ผนกอุบตั เิ หตุและ
ฉุกเฉินโรงพยาบาล (ER) รอยละ 90.6 เฉลีย่ 7.9 ครัง้ ตอ
คน และเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล รอยละ 40.6 เฉลีย่
2.9 ครัง้ ตอคน มีการใช corticosteroid (inhaled หรือ oral)
รอยละ 53.1 กลมุ ตัวอยางสูบบุหรีร่ อ ยละ 15.6 เคยรับ
การตรวจสมรรถภาพทางปอดรอยละ 3.1 เคยไปรับการ
รักษาทีโ่ รงพยาบาลอืน่ รอยละ 6.2
ประวัติอาการและอาการแสดงกอนเขารับการ
รักษาที่คลินิกโรคหืดอยางงาย ณ วันแรกที่เขาคลินิก
ในรอบ 1 เดือนทีผ่ า นมา เคยมีอาการหายใจไมอมิ่ หรือ
หายใจมีเสียงหวีดในชวงกลางวัน รอยละ 71.9 สวนอาการ
ในชวงกลางคืนเคยมีอาการ รอยละ 68.7 การใชยาบรรเทา
อาการหอบ (ยาขยายหลอดลม) ใชรอ ยละ 84.4 เคยหอบ
มากจนตองไปรับการรักษาที่คลินิกเอกชน รอยละ 12.5
เคยไปรับการรักษาทีห่ อ งฉุกเฉิน รอยละ 43.7 เคยนอนพัก
รักษาตัวทีโ่ รงพยาบาล รอยละ 3.1
สวนที่ 3 ผลการรักษาในคลินกิ โรคหืดอยางงาย
หลังเขาคลินกิ ในเดือนที่ 1, 3, 12
ในรอบ 1 เดือนทีผ่ า นมา อาการไอ หายใจไมอมิ่
หรือหายใจมีเสียงดังในชวงกลางวันหลังการเขารับการ
ดูแลรักษาในคลินกิ โรคหืดอยางงาย(EAC) ในเดือนที่ 1,
3, และ 12 พบวา มีอาการรอยละ 56.2, 31.2 และ 18.7
สวนอาการในชวงกลางคืน มีอาการรอยละ 43.7, 40.6 และ
37.4 การใชยาบรรเทาอาการหอบ (ยาขยายหลอดลม)
ใชยารอยละ 78.1, 68.7 และ 68.7 ตามลำดับ อาการหอบ
มากจนตองไปรับการรักษาที่หองอุบัติเหตุและฉุกฉิน
(ER) พบวา เคยรอยละ 25.0, 3.1 และ 6.2 อาการหอบ
ผลการศึกษา
มากจนตองพักรักษาตัวในโรงพยาบาล รอยละ 3.1, 0 และ
สวนที่ 1 ขอมูลคุณลักษณะทัว่ ไปของกลมุ
3.1 ตามลำดับ หากนับรอบ 1 ป ทีผ่ า นมา หลังการรักษา
ตัวอยาง
พบว า มี ป ระวั ติ เ คยมาพ น ยาขยายหลอดลมที่ แ ผนก
กลมุ ตัวอยางจำนวน 32 คน เปนเพศชาย 8 คน อุบตั เิ หตุและฉุกเฉินทีโ่ รงพยาบาล(ER) รอยละ 53.1 เฉลีย่
(รอยละ 25) เพศหญิง 24 คน (รอยละ 75) มีอายุระหวาง 3.9 ครัง้ ตอคน และเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล รอยละ
7-71 ป อายุเฉลีย่ 42.3 ป สวนใหญพกั อาศัยในเขตเทศบาล 9.4 เฉลีย่ 1.3 ครัง้ ตอคน
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ตารางที่ 1 แสดงรอยละและจำนวน ของกลุมตัวอยางที่แสดงอาการและอาการแสดง กอนและหลัง เขาคลินิก
โรคหืดอยางงาย (EAC) จำแนกตามรายเดือน (n=32)
อาการและอาการแสดง
(ใน 1 เดือนทีผ่ า นมา)
1. อาการหอบตอนกลางวัน
1) ไมมอี าการ
2) มีอาการนอยกวา 1 ครัง้ / สัปดาห
3) มีอาการมากกวา 1ครัง้ / สัปดาห
4) มีอาการทุกวัน
5) มีอาการเกือบตลอดเวลา
2. อาการหอบตอนกลางคืน
1) ไมมอี าการ
2) มีอาการนอยกวา 1 ครัง้ / สัปดาห
3) มีอาการมากกวา 1ครัง้ / สัปดาห
4) มีอาการทุกวัน
5) มีอาการเกือบตลอดเวลา
3. การใชยาบรรเทาอาการหอบ (reliever)
1) ไมใช
2) ใชนอ ยกวา 1 ครัง้ / สัปดาห
3) ใชเกือบทุกวัน
4) ใชทกุ วัน
5) ใชมากกวา 4 ครัง้ /วัน
ติดตอกัน 2วันขึน้ ไป
4. อาการหอบมากไปรักษาทีค่ ลินกิ เอกชน
1) ไมเคย
2) เคย
5. อาการหอบมากไปรักษาทีห่ อ งฉุกเฉิน
1) ไมเคย
2) เคย
6.อาการหอบมากตองนอนรักษาใน
โรงพยาบาล
1) ไมเคย
2) เคย
7. คาทดสอบสมรรถภาพปอด
(รอยละ predicted PEFR)
1) ไมดี (ไมเกินรอยละ 59)
2) ปานกลาง (รอยละ 60-80)
3) ดี (ตัง้ แตรอ ยละ 81 เปนตนไป)

กอนเขาคลินิก
วันแรกที่มาคลินิก
เดือนที่ 1
รอยละ / จำนวน รอยละ / จำนวน
(คน)
(คน)

หลังเขาคลินิก
เดือนที่ 3
รอยละ / จำนวน
(คน)

เดือนที่ 12
รอยละ / จำนวน
(คน)

28.1 (9)
21.9 (7)
34.4 (11)
15.6 (5)
-

43.8 (14)
43.8 (14)
6.2 (2)
3.1 (1)
3.1 (1)

68.7(22)
21.9 (7)
9.4 (3)
-

81.3 (26)
15.6 (5)
3.1 (1)
-

31.3 (10)
12.5 (4)
9.4 (3)
25.0 (8)
21.8 (7)

56.3 (18)
15.6 (5)
12.5 (4)
3.1 (1)
12.5 (4)

59.4 (19)
25.0 (8)
12.5 (4)
3.1 (1)
-

62.6 (20)
28.1 (9)
3.1 (1)
6.2 (2)
-

15.6 (5)
28.2 (9)
34.4 (11)
15.6 (5)
6.2 (2)

21.9 (7)
43.8 (14)
15.6 (5)
15.6 (5)
3.1(1)

31.3 (10)
34.4 (11)
18.7 (6)
12.5 (4)
3.1 (1)

31.3 (10)
46.9 (15)
15.6 (5)
6.2 (2)
-

87.5 (28)
12.5 (4)

93.8 (30)
6.2 (2)

96.9 (31)
3.1 (1)

96.9 (31)
3.1 (1)

56.3 (18)
43.7 (14)

75.0 (31)
25.0 (1)

96.9 (31)
-

93.8 (30)
3.1 (1)

96.9 (31)
3.1 (1)

96.9 (31)
3.1 (1)

100.0 (100)
-

96.9 (31)
3.1 (1)

9.4 (3)
25.0 (8)
65.6 (21)

15.6 (5)
9.4 (3)
75.0 (24)

6.3 (2)
15.6 (5)
78.1 (25)

3.1 (1)
25.0 (8)
71.9 (23)

266

ขอนแกนเวชสาร ปที่ 31 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2550

ตารางที่ 2 แสดงรอยละและจำนวนของกลมุ ตัวอยางทีม่ ปี ระวัตกิ ารพนยาทีแ่ ผนกอุบตั เิ หตุและ
ฉุกเฉิน การเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหนองสองหอง ในรอบ 1 ป กอนและหลัง
เขาคลินิกโรคหืด (n=32)
ประวัติการรักษา

หนวยนับ

การพนยาที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
- เคยมา
- เฉลีย่ การมาพนยา
การเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
- เคยเขาพักรักษาตัว
- เขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเฉลีย่
- จำนวนวันนอนเฉลีย่
- เฉลีย่ นอนโรงพยาบาล

การรักษา
กอนเขาคลินกิ EAC
หลังเขาคลินกิ EAC

รอยละ
ครัง้ / คน

90.6 (29)
7.9

53.1(17)
3.9

รอยละ
ครัง้ /คน
วัน / ครัง้
วัน / คน

40.6 (13)
2.9
2.3
6.7

9.4 (3)
1.3
2
2.7

ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลีย่ ผลการตรวจสมรรถภาพปอด (PEFR) ของกลมุ ตัวอยาง แยกตามระดับความรุนแรงของ
โรคหืด จำแนกตามวันแรกทีก่ ลมุ ตัวอยางเขารับการรักษาในคลินกิ EAC และหลังเขาคลินกิ EAC ในเดือนที่ 1, 3 และ
เดือนที่ 12 (n=32)
ความรุนแรงของโรค

กอนเขา

จากการประเมินสมรรถนของปอด

คลินกิ

เดือนที่ 1

เดือนที่ 3

เดือนที่ 12

(PEFR)

X

X

X

X

ไมดี (ไมเกินรอยละ 59 ; n = 4)

50.3

58.3

60.6

52.1

ปานกลาง (รอยละ 60-80 ; n= 10)

71.4

79.1

88.4

83.2

ดี (ตัง้ แตรอ ยละ 81 เปนตนไป; n =18)

93.7

95.5

95.5

95.6

ในระยะ 2 ทศวรรษทีผ่ า นมา ความกาวหนาทาง
ดานวิทยาศาสตรและการแพทย ทำใหเราไดรแู ละเขาใจ
กลไกการเกิดโรค ตลอดจนวิธีปองกันและการรักษา
โรคหืดมากขึน้ นำไปสกู ารจัดระบบบริการและการควบ
คุมโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ(8) โรงพยาบาลหนองสอง
หองเปนโรงพยาบาลหนึ่งที่ไดมีการจัดระบบบริการการ
รักษาโรคหืดแบบใหม ตามแนวทางการวินจิ ฉัยและรักษา
โรคหืดในประเทศไทย และการจัดตั้งคลินิกโรคหืด
อยางงาย (EAC) ตัง้ แตป พ.ศ.2547 เปนตนมา แตกอ น

หลังเขาคลินกิ

ป พ.ศ.2547 โรงพยาบาลยังไมไดจดั ระบบการใหบริการ
ผปู ว ยโรคหืดเปนการเฉพาะ เพียงมงุ เนนการรักษาผปู ว ย
รายบุคคลใหหายจากการจับหืดชั่วคราว ไมมีระบบนัด
หมายผปู ว ยเพือ่ ติดตามการรักษา การใชยา inhaled corticosteroid ก็อยใู นวงจำกัดในกลมุ ทีส่ ามารถจายคารักษา
ไดเพียงรอยละ 8.3 เนือ่ งจากราคายาคอนขางสูง แพทย
ผรู กั ษาเองก็ไมไดปฏิบตั ติ ามแนวทางการวินจิ ฉัยและการ
รักษาโรคหืดในประเทศไทย(พ.ศ.2540)อยางเครงครัด
และยังไมมีการจัดโปรแกรมการใหสุขศึกษาอยางเปน
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ระบบ สอดคลองกับการศึกษาของ วัชรา บุญสวัสดิแ์ ละ
คณะ (9) ที่ มี ก ารวิ จั ย สำรวจการใช ย า inhaled
corticosteroidในประเทศพบเพียงรอยละ 6.7 และจากการ
ศึกษาของเศกสรรค ชัยสุขสวัสดิ์(10) กลมุ แพทยเพิม่ พูน
ทักษะในโรงพยาบาล รอยละ 24.3 ทราบวามีแนวทาง
การวินจิ ฉัยและรักษาผปู ว ยโรคหืดของไทยแตไมไดอา น
และรอยละ 43.6 เคยอานแตจำไมได
การศึกษาในครัง้ นีพ้ บวา กลมุ ศึกษากอนเขารับ
การรักษาในคลินกิ EAC และหลังการเขารับการดูแลรักษา
ในคลินกิ EAC ในระยะ 1 , 3 และ 12 เดือน มีผลการ
เปลี่ยนแปลงการควบคุมอาการ (total control) ดีขึ้น
ไดแก อาการหอบตอนกลางวันและตอนกลางคืนจะลด
ลงตัง้ แตเดือนที่ 1 และลดลงตอเนือ่ งจนถึงเดือนที่ 12
สวนการใชยาบรรเทาอาการหอบ (reliever) และอาการ
หอบมากไปรักษาทีห่ อ งฉุกเฉินหรือคลินกิ เอกชน พบวา
มีจำนวนลดลง (ดีขนึ้ ) ตัง้ แตเดือนแรกและลดลงต่ำทีส่ ดุ
(ดีทสี่ ดุ ) ในเดือนที่ 3 สวนเดือนที่ 3และเดือนที่ 12 ไม
มีความแตกตางกันนัก การพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
จากประวัตยิ อ นหลัง 1 เดือน กอนและหลังเขาคลินกิ EAC
จะไมมกี ารเปลีย่ นแปลงใหเห็น เนือ่ งจากอุบตั กิ ารณการ
เขาพักรักษาตัวเฉลีย่ ไมเกิน 3 ครัง้ ตอป ตอคน จึงอาจไม
มีขอ มูลในวันแรกเขาคลินกิ แตหากถามประวัตกิ ารนอน
พักรักษาตัวในรอบ 1 ป จะพบความแตกตาง คือสามารถ
ลดการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จากรอยละ 40.6 เหลือ
รอยละ 9.4 เฉลีย่ วันนอนโรงพยาบาลจาก 6.7 เหลือ 2.7
วัน สอดคลองกับการศึกษาในตางประเทศหากมีการจัด
ระบบการให บ ริ ก ารผู ป ว ยโรคหื ด ในแผนกผู ป ว ย
นอกอยางเขมงวดเอาใจใสครบวงจร โดยการใชยาที่ได
มาตรฐานอยางเต็มที่และการจัดโปรแกรมการใหความรู
ก็ จ ะสามารถลดการพั ก รั ก ษาตั ว ในโรงพยาบาล
(readmission) และจำนวนวันนอนได(11)การลดการพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาล แสดงถึงความสำเร็จในการดูแล
รักษาผปู ว ยโรคหืดในคลินกิ EAC เพราะทำใหคณ
ุ ภาพ
ชีวติ ของผปู ว ยดีขนึ้ สามารถประหยัดคาใชจา ยทัง้ ในสวน
ของผปู ว ยและโรงพยาบาลไดเปนอยางมาก
การทดสอบสมรรถภาพปอด (lung function
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test) มีความสำคัญมากในการใชการประเมินติดตาม
อาการและผลการรักษาผูปวย และใชในการจัดระดับ
ความรุนแรงของโรคดวย(4,2) คลินกิ โรคหืดจึงจำเปนตอง
มีเครือ่ งมือเพือ่ ใชในการตรวจสมรรถภาพปอดของผปู ว ย
ทุกครัง้ ทีเ่ ขารับการรักษา เครือ่ งมืออยางงายและสามารถ
มีใชไดทกุ แหงคือ peak flow meter ในการตรวจหาคา
PEFR และคำนวณเปนรอยละ predicted value จากตาราง
คามาตรฐาน PEFR ชาย หญิง ซึง่ จะแตกตางกันในแต
ละคน ตามเพศ อายุ และสวนสูง(12) ผลการศึกษาในกลมุ
ตัวอยาง มีคา เฉลีย่ สมรรถภาพทางปอดทีด่ ขี นึ้ ตัง้ แตเดือน
ที่ 1 และดีขนึ้ มากในเดือนที่ 3 สวนในเดือนที่ 12 มีคา
เฉลีย่ ลดลงเล็กนอยจากเดือนที่ 3 อาจเปนเพราะเมือ่ อายุ
มากขึ้ น สมรรถภาพทางปอดจะลดลงเล็ ก น อ ยทุ ก ป
ในชายจะเริม่ ลดลงเมือ่ อายุประมาณ 42 ป และในหญิง
อายุประมาณ 37 ป กลมุ ตัวอยางทีศ่ กึ ษาอายุเฉลีย่ 42.3 ป
และเปนหญิงรอยละ 75 จึงอยใู นชวงทีส่ มรรถภาพปอด
จะลดลงตามธรรมชาติอยูแลว ดังนั้น ควรตองมีการ
เปลีย่ นแปลงคา predicted PEFR ทุกป ตามอายุผปู ว ยที่
เพิ่มขึ้นดวย กลุมศึกษากอนเขาคลินิก EAC มีการใช
corticosteroid (inhaled หรือ oral) มากอนถึงรอยละ 53.1
อธิบายไดวา คลินิก EAC เปดดำเนินการมาตั้งแตป
พ.ศ.2547 จึงเริม่ มีการนำ inhaled corticosteroid มาใช
ในผปู ว ยโรคหืดอยางแพรหลายในโรงพยาบาล ทัง้ ผปู ว ย
นอกทั่วไปและผูปวยที่เขารับการรักษาในคลินิก EAC
การศึกษาครัง้ นีไ้ ดทำการศึกษาในชวงป พ.ศ.2549 หลัง
จากเปดดำเนินการคลินกิ EAC มาไดเกือบ 2 ปแลว แสดง
ในเห็นความสำคัญวา นอกจากปจจัยการไดรบั ยาทีเ่ หมาะ
สมแลว ยังตองขึน้ กับปจจัยอืน่ ทีเ่ กีย่ วของดวย
ข อ เสนอแนะจากการวิ จั ย พบว า โรคหื ด ใน
ป จ จุ บั น เป น โรคที่ ส ามารถดู แ ลรั ก ษาได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ โดยมีปจ จัยสนับสนุนใหมผี ลการรักษาที่
ดีขนึ้ คือ ปจจัยดานผปู ว ยและครอบครัว ตองใหความรวม
มือในการดูแลรักษา มีความรคู วามเขาใจในพยาธิสภาพ
และกลไกการเกิดโรค การปฏิบตั ติ วั ทีถ่ กู ตองเหมาะสม
รวมถึงการใชยาอยางถูกตอง เปนตน ปจจัยดานทีมดูแล
รักษา ตองมีความรคู วามเขาใจในโรคหืด ติดตามวิทยา

268
การความกาวหนาของโรคอยูเสมอ การเลือกใชยาและ
การปฏิบัติตามแนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโรคหืด
การทำงานเปนทีม เปนตน ปจจัยสุดทายคือ การจัดระบบ
บริการทีด่ ี ใหมกี ารจัดระบบการดูแลรักษาผปู ว ยโรคหืด
โดยเฉพาะ เชน การจัดคลินกิ EAC มีระบบการนัดหมาย
และติดตาม รวมถึงการสงตอและการเยีย่ มบานใหสอด
คลองกับความตองการและสภาพของชุมชน(8) เปนตน
ขอเสนอแนะอีกประการหนึ่ง ควรมีการศึกษาตนทุน
(unit cost) ของการดูแลรักษาผปู ว ยโรคหืดกอนและหลัง
การจัดตั้งคลินิกโรคหืดในโรงพยาบาล เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพดานคาใชจายในการดูแลรักษา นอกจาก
คุณภาพชีวติ และการดำรงชีวติ ในกิจวัตรประจำวันทีด่ ขี นึ้
มากของผปู ว ยหลังการดูแลรักษาในคลินกิ

ขอนแกนเวชสาร ปที่ 31 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2550

ในทุกดาน เมือ่ เทียบกับกอนเขาคลินกิ โดยพบวาอาการ
หอบเหนื่อยในเวลากลางวันและกลางคืน การใชยาพน
ขยายหลอดลม การมารับยาพนทีห่ อ งฉุกเฉิน และการพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาล ลดลงอยางมาก คาสมรรถภาพ
ของปอด (PEFR) มีแนวโนมดีขนึ้ มีผลใหกลมุ ตัวอยางมี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ จึงควรมีการสนับสนุนใหจดั ตัง้ คลินกิ
โรคหืดอยางงายในโรงพยาบาลชุมชนทุกแหง และควร
จั ด ระบบบริ ก ารที่ เ อื้ อ ต อ การมารั บ บริ ก ารของผู ป ว ย
โรคหืดทีม่ จี ำนวนคอนขางมากในปจจุบนั

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุ ณ ผศ.นพ.วั ช รา บุ ญ สวั ส ดิ์
รองคณบดี ฝ า ยวิ จั ย คณะแพทยศาสตร ม หาวิ ท ยาลั ย
ขอนแกน ทีก่ รุณาใหคำปรึกษา แนะนำ ทีเ่ ปนประโยชน
สรุปผลการวิจยั
ตอการวิจยั
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ทำให ท ราบผลการดู แ ลรั ก ษา
ขอขอบคุณเจาหนาทีโ่ รงพยาบาลหนองสองหอง
ผูปวยโรคหืดในคลินิกโรคหืดอยางงายของโรงพยาบาล ทีม่ สี ว นเกีย่ วของทำใหงานวิจยั ดำเนินการจนสำเร็จลุลว ง
หนองสองหอง กลมุ ตัวอยางทีศ่ กึ ษามีผลการรักษาทีด่ ขี นึ้ ดวยดี

เอกสารอางอิง

1. วัชรา บุญสวัสดิ์ (2550) โรคหืด(Asthma). ตำราโรคระบบการหายใจ. นิธพิ ฒ
ั น เจียรกุล. กรุงเทพฯ,หางหนุ
สวนจำกัด ภาพพิมพ:444-55.
2. สมาคมอุรเวชชแหงประเทศไทย. แนวทางการวินจิ ฉัยและรักษาโรคหืดในประเทศไทย(สำหรับผปู ว ยผใู หญ
ฉบับปรับปรุง). วารสารวัณโรคและโรคทรวงอก 2541; 19(3);179-93.
3. สมาคมอุรเวชชแหงประเทศไทย. แนวทางการวินจิ ฉัยและรักษาโรคหืดในประเทศไทยสำหรับผปู ว ยผใู หญ
พ.ศ. 2547. พิมพครัง้ ที่ 1 กรุงเทพมหานคร 2547 : สมาคมอุรเวชชแหงประเทศไทย , 2547.
4. แนวทางการรักษาโรคหืดสำหรับผใู หญ.แพทยสภาสาร 2538; 24(1): 17-29.
5. Global initiative for asthma (2002). Global strategy for asthma management and prevention NHLBI/
WHO revised 2002. Publication number 02-3659:176.
6. วัชรา บุญสวัสดิ์ (2548). คลินกิ โรคหืดแบบงาย (Easy Asthma Clinic). 5th BGH Annual academic
meeting;from the basic to the top in medicine. กรุงเทพฯ หางหนุ สวนจำกัด ส.รงุ ทิพย ออฟเซท:83-7.
7. Thailand Asthma and Respiratory Forum(2004). Easy Asthma Clinic.
8. Global Strategy for Asthma Management and Prevention ,Global Initiative for Asthma (GINA) 2006 .
Available from : http://www.ginaasthma.org
9. Boonsawat W, Charoenphan P, Kiatboonsri S, et al. Survey of asthma control in Thailand.
Respirology. 2004;9(3):373-8.
10. เศกสรรค ชัยสุขสันต. การรักษาผปู ว ยโรคหืดผใู หญของแพทยในโรงพยาบาลขอนแกน.ขอนแกนเวชสาร 2549
; 30(3) : 224-31.
11. Mayo,P.H., J. Richman, et al. (1990). “Results of a program to reduce admissions for adult asthma
[see comments].” Annals of Internal Medicine 112(11):864-71.
12. Dejsomritrutai W, Nana A,Maranetra KN,et al. Reference spirometric values for healthy lifetime non
smokers in Thailand. J Med Assoc Thai. 2000 ; 83(5) : 457-66.

