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บทคดัย่อ 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 ปัจจุบนัโรคหืดเป็นโรคที1พบบ่อยและมีอุบติัการณ์เพิ1มขึ4นทั1วโลก ประเทศไทยพบอุบติัการณ์ของ
โรคหืดในเด็กร้อยละ 10-12 และในผูใ้หญ่ร้อยละ 6.9 โรคหืดเป็นโรคเรื4อรังที1มีผลกระทบต่อผูป่้วยค่อนขา้ง
สูง จากการสํารวจของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2546 พบว่าโรคหืดมีแนวโน้มเพิ1มขึ4นคือ ในปี 2538 มี 
66,679 คน ปี 2545 มี 102,245 คน และมีผูเ้สียชีวิตดว้ยโรคหืด 806 คน ในปี 2540 เพิ1มเป็น 1,697 คน ในปี 
2546 และเกิดอาการหอบรุนแรงจนตอ้งไปรับการรักษาที1หอ้งฉุกเฉิน ไมต่ ํ1ากวา่ปีละ 1 ลา้นคน  

จากการศึกษาขอ้มูลของโรงพยาบาลขาณุวรลกัษบุรี อาํเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดักาํแพงเพชร ในปี 
2551 พบวา่โรคหืดเป็นโรคที1ทาํให้ผูป่้วยเขา้มารับการรักษาบ่อยเป็นอนัดบัที1 3 รองลงมาจากโรคความดนั
โลหิตสูง และโรคเบาหวาน ผูป่้วยส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถควบคุมอาการของโรคหืดให้อยูใ่นระดบัดีได ้ซึ1 ง
เกิดอาการหอบกาํเริบที1ตอ้งมารับการรักษาที1ห้องฉุกเฉิน ร้อยละ 34.7 และการควบคุมโรคอยูใ่นระดบัดีมี
เพียงร้อยละ 23.32 มีอตัราการพน่ยาถูกตอ้ง ร้อยละ 50 มีการใชย้าพน่  corticosteroid เพียงร้อยละ 20 ดงันั4น
หน่วยงานผูป่้วยนอก ร่วมกบัทีมสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ได้วางแผนพฒันาระบบ
บริการผูป่้วยโรคหืด โดยการจดัตั4ง Easy Asthma Clinic ในโรงพยาบาล และดาํเนินงานตามแนวทางของ 
Easy Asthma Clinic แห่งประเทศไทย เพื1อให้ผูป่้วยโรคหืดไดรั้บการรักษาตามมาตรฐานการดูแลผูป่้วยโรค
หืด หลงัจากดาํเนินการ ในปี 2552 พบวา่ผูป่้วยโรคหืดที1สามารถควบคุมโรคไดส้ําเร็จ (Total controlled) มี
ร้อยละ 10.33 การควบคุมโรคหืดในระดบัดี มีร้อยละ 56.67 เกิดอาการหอบกาํเริบที1ตอ้งเขา้รับการรักษาซํ4 า
ในโรงพยาบาล ร้อยละ 3.6 และจากการสํารวจอาการหอบกาํเริบของผูป่้วยเกิดจาก สิ1งแวดลอ้มในบา้น ร้อย
ละ 88.57 มลพิษจากการทาํงาน ร้อยละ 77.17 ครอบครัวสูบบุหรี1  ร้อยละ 71.42 และการใช้สารเคมีในการ
ประกอบอาชีพ ร้อยละ 57.14 จึงพบวา่การดาํเนินการคลินิกโรคหืดในโรงพยาบาลยงัไม่เพียงพอต่อผลการ
ควบคุมโรคของผูป่้วย ทีมสหสาขาวิชาชีพ จึงไดพ้ฒันาการดูแลผูป่้วยโรคหืดไปสู่ชุมชน โดยทาํการศึกษา
ชุมชนตาํบลแสนตอ อาํเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวดักาํแพงเพชร จากข้อมูลของหน่วยงานเวชปฏิบัติ
ครอบครัว โรงพยาบาลขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดักาํแพงเพชร ในปี 2552 พบว่ามีจาํนวนประชากรทั4งหมด 
6,528 คน เป็นเพศชาย 3,172 คน และเพศหญิง 3,356 คน ปัญหาสุขภาพการเจ็บป่วยตามกลุ่มอายุมีดงันี4 คือ 
อายุแรกเกิด ถึง 5 ปี เจ็บป่วยดว้ยไขห้วดัเป็นอนัดบัหนึ1ง รองลงมาคือโรคหลอดลมอกัเสบ กลุ่มอายุ 6 ปี ถึง 
14 ปี เจ็บป่วยดว้ยไขห้วดั โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคหืดตามลาํดบั กลุ่มอายุ 15 ปี ถึง 19 ปี เจ็บป่วย
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ดว้ยโรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง และโรคหืดตามลาํดบั  กลุ่มอาย ุ60 ปีขึ4นไป  เจบ็ป่วยดว้ยโรคความ
ดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง และโรคหืดตามลาํดับ จากข้อมูล
ดงักล่าว โรคหืดจึงจดัเป็นโรคเรื4 อรังที1ทาํให้ผูป่้วย ตอ้งเขา้ไปรับการรักษาในโรงพยาบาลแบบฉุกเฉินจาก
อาการหอบกาํเริบ ดงันั4นทีมสหสาขาวชิาชีพ โรงพยาบาลขาณุวรลกัษบุรี จึงไดพ้ฒันาคุณภาพการดูแลผูป่้วย
โรคหืด โดยเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาคุณภาพชีวติของผูป่้วยโรคหืด 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื1อเปรียบเทียบผลการควบคุมโรคของผูป่้วยโรคหืดก่อนและหลงัไดรั้บโปรแกรมการเสริมสร้าง
พลงัอาํนาจของตนเองร่วมกบัการมีส่วนร่วมของชุมชน 

2. เพื1อเปรียบเทียบสมรรถภาพปอดของผูป่้วยโรคหืดก่อนและหลงัไดรั้บโปรแกรมการเสริมสร้าง
พลงัอาํนาจของตนเองร่วมกบัการมีส่วนร่วมของชุมชน 

3. เพื1อเปรียบเทียบคุณภาพชีวติของผูป่้วยโรคหืดก่อนและหลงัไดรั้บโปรแกรมการเสริมสร้างพลงั
อาํนาจของตนเองร่วมกบัการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 

รูปแบบการศึกษา 

 การวจิยักึ1งทดลอง (Quasi-experimental  research) 
 

สถานที2ศึกษา 

 ตาํบลแสนตอ อาํเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดักาํแพงเพชร 

 

เครื2องมือที2ใช้ในการวจัิย 

 เครื1องมือที1ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย 1) แบบการประเมินคุณภาพชีวิตขององคก์าร
อนามยัโลก ชุดยอ่ฉบบัภาษาไทย (WHOQOL-BREF -THAI 1997) 2) แบบประเมินผลการควบคุมโรค (แนว
ปฏิบติับริการสาธารณสุข การดูแลผูป่้วยโรคหืด 2551)  3) การวดัสมรรถภาพปอด 
  

วธีิการศึกษา 

ในการศึกษาครั4 งนี4  ศึกษาในผูป่้วยโรคหืดที1สมคัรใจเขา้ร่วมโครงการจาํนวน 30 คน ที1อาศยัอยูใ่น
ตาํบลแสนตอ อาํเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดักาํแพงเพชร ทาํการคดัเลือกใหเ้ขา้กลุ่มทดลองโดยประเมิน
คุณภาพชีวติตามแบบการประเมินคุณภาพชีวติขององคก์ารอนามยัโลก ชุดยอ่ฉบบัภาษาไทย (WHOQOL-BREF 

-THAI 1997) วดัสมรรถภาพปอดและประเมินผลการควบคุมโรคก่อนใชโ้ปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ
ของตนเองร่วมกบัการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยดาํเนินกิจกรรมการเสริมสร้างพลงัอาํนาจและติดตามการ
เยี1ยมบา้นโดยทีมวจิยัและอาสาสมคัรสาธารณสุข จาํนวน 3 ครั4 ง ห่างกนัครั4 งละ 2 สัปดาห์ หลงัจากนั4นครั4 งที1 
4  สรุปผลการควบคุมโรค การวดัสมรรถภาพปอด และการประเมินคุณภาพชีวิตของผูป่้วยโรคหืด ระหวา่ง
วนัที1 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2553  
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ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาพบวา่คา่สมรรถภาพปอด ผลการควบคุมโรค และคุณภาพชีวติของผูป่้วยโรคหืด ก่อน
และหลงัดาํเนินโปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของตนเองร่วมกบัการมีส่วนร่วมของชุมชน ดงัแสดงใน
ตาราง 
 

พฤติกรรมสุขภาพ ก่อนดาํเนินการร้อยละ หลงัดาํเนินการร้อยละ 

1. คา่สมรรถภาพปอดอยูใ่นเกณฑดี์   (มากกวา่หรือ 
    เทา่กบั 80 เปอร์เซ็น)                                            
2. ผลการควบคุมโรคระดบัดีขึ4นไป (คะแนน 20-25) 
3. คุณภาพชีวติอยูใ่นระดบัดี (คะแนน 96-130) 

33.33 
 

54.50 
71.42 

75.00 
 

66.67 
83.33 

ตารางแสดงค่าเฉลี�ยผลการควบคุมโรค ค่าสมรรถภาพปอด และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหืด 
 

ผลการมีส่วนร่วมของชุมชนคือ 1) กิจกรรมเพื1อนช่วยเพื1อนโดยอาสาสมคัรสาธารณสุข ติดตามเยี1ยม
บา้นผูป่้วยโรคหืดในกลุ่มควบคุมโรคไมไ่ด ้ (uncontrolled) อยา่งต่อเนื1อง 2) การไม่เผาขยะโดยแยกขยะทิ4ง
ตามที1 อบต.และเทศบาลจดัเตรียมไวใ้ห ้3) การใชป้ล่องควนัของแมค่า้ขายไก่ยา่งในชุมชน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวจิยัพบวา่ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูป่้วยโรคหืดร่วมกบั
การติดตามเยี1ยมบา้นทาํใหพ้บสภาพปัญหาที1แทจ้ริงของการเกิดอาหารหอบกาํเริบ จากสิ1งแวดลอ้มเป็นส่วน
ใหญ่ นาํไปสู่การแกปั้ญหาที1สอดคลอ้งกบัความเป็นอยูข่องผูป่้วยและชุมชน จึงมีขอ้เสนอแนะดงันี4 คือ 

 1. ควรนาํผลการวจิยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนจาํหน่ายผูป่้วย (Discharge Planning) 
 2. การทาํวจิยัครั4 งต่อไป ควรมีกลุ่มควบคุมเพื1อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มทดลอง และ
กลุ่มควบคุม 

 
 

คําสําคัญ  ผูป่้วยโรคหืด  คุณภาพชีวติ  การมีส่วนร่วมของชุมชน 
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ภาพประกอบในการดําเนินการศึกษา 

 

1. แต่งตั4งคณะทาํงานในชุมชน 

 
 

2. ประเมินและวเิคราะห์ชุมชนเกี1ยวกบัปัญหาสุขภาพของผูป่้วยโรคหืด 
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3. โปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอาํนาจใหก้บัผูป่้วยโรคหืด 

ขั4นที1 1 ขั4นปรับวธีิคิดและความเชื1อมั1นในตนเอง 
1.1 สอนความรู้โรคหืดโดยแพทย ์เภสัชกร พยาบาล และนกักายภาพบาํบดั 
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1.2 การใชต้วัแบบสัญลกัษณ์ 

 

 
 

ขั4นที1 2 กิจกรรมสะทอ้นคิด (self-reflection) 
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ขั4นที1 3 เรียนรู้จากตวัอยา่งที1ดี 

 

 
 

ขั4นที1 4 คน้พบศกัยภาพตนเอง 
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ขั4นที1 5 กาํหนดเป้าหมายและแผนพฒันาตนเอง 
 

 
 

ขั4นที1 6 เสริมสร้างพลงัอาํนาจใหต้นเอง 
  6.1 ฝึกทกัษะการพน่ยา 
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  6.2 ฝึกทกัษะการหายใจ 
 

 
 

  6.3 เรียนรู้การหลีกเลี1ยงสิ1งกระตุน้ 
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ขั4นที1 7 ประเมินผลการรับรู้พลงัอาํนาจในตนเอง 
  7.1 ประเมินผลการควบคุมโรค 

 
 

  7.2 ประเมินสมรรถภาพปอด 
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7.3 ประเมินคุณภาพชีวติ 

 

 
 

7.4 ประเมินการมีส่วนร่วมของชุมชน/ทีมอาสาสมคัรสาธารณสุขติดตามเยี1ยมบา้น 
 

 


