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บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียว มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1) พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยหอบหืดที่มี

อาการก�าเริบและขาดนัดด้วยโปรแกรมการเยี่ยมบ้านตามหลักการทางเวชศาสตร์ครอบครัว  (2)  เปรียบเทียบผลงานการ

ดูแลรักษาผู้ป่วยหอบหืด ก่อนละหลังการพัฒนาระบบ

ประชากร  คอื ผูป่้วยหอบหดืทีล่งทะเบยีนเข้ารบัการรกัษาในคลินกิหอบหดืทีม่อีาการก�าเรบิจนต้องมารบัการรกัษา

ที่ห้องฉุกเฉินหรือก�าเริบจนต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ผู้ป่วยที่ขาดนัดติดตามการรักษาอย่างน้อยสองครั้ง  ในช่วง

เดือนตุลาคม 2555 ถึง กันยายน 2556 เป็นจ�านวน52 คน โดยมีระยะเวลาด�าเนินการเป็นระยะเวลาสองเดือน เริ่มจาก

เดือนตุลาคม 2556 จนถึง เดือนพฤศจิกายน 2556 และประเมินผลการด�าเนินงานระยะเวลาหนึ่งปีในช่วงเดือนธันวาคม 

2556 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2557เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  1) แบบบันทึกประวัติผู้ป่วยคลินิกหอบหืด 2) แบบ

บันทึกผลการดูแลรักษาผู้ป่วย 3) แบบวัดประเมินคุณภาพชีวิตส�าหรับผู้ป่วยหอบหืด  4) คู่มือการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยตามหลัก

การทางเวชศาสตร์ครอบครัว สถิติที่ใช้วิเคราะห์ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การแจกแจงความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ

ทดสอบค่าที

ผลการศึกษา 1) หลังมีการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยหอบหืด พบว่ามีการวางโครงสร้างการดูแลผู้ป่วยหอบหืดใน

ระดับปฐมภูมิที่ชัดเจน มีการประสานงานและก�าหนดระยะเวลาแต่ละขั้นตอนในการปฏิบัติงาน มีคู่มือแนวทางการปฏิบัติ

งานการดูแลผู้ป่วยหอบหืด มีการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างทีมสหวิชาชีพจากโรงพยาบาล ทีมนักสุขภาพ

ครอบครัวในเครือข่าย ผู้ป่วยและญาติ เพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา 2) ผลการปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วยหอบหืด 

ก่อนและหลังการทดลองพบว่า มีผลงานที่ดีขึ้นทั้งในแง่อาการก�าเริบ การขาดนัด ความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองที่บ้าน

และเมื่อมีอาการฉุกเฉิน  มีผลการดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ้นกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ p < 0.05 แต่อย่างไรก็ตาม 

การก�าเริบของผู้ป่วย การขาดนัด ความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองของผู้ป่วยนั้นขึ้นอยู่กับเจตคติของตัวผู้ป่วยเป็นส�าคัญ

.................................................................................................................................................................................................................................. 

ค�ำส�ำคัญ: กำรดูแลผู้ป่วยหอบหืด กำรเยี่ยมบ้ำนตำมแนวทำงเวชศำสตร์ครอบครัว โรงพยำบำลเอรำวัณ 
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหาการวิจัย
โรคหอบหดื (Asthma) เป็นโรคทีม่กีารอกัเสบเรือ้รงั

ของหลอดลม มีผลท�าให้เยื่อบุผนังหลอดลมของผู ้ป่วยมี

ปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารภูมิแพ้มากกว่าคนปกติ (วัชรา  

บุญสวัสดิ์, 2550)  ในประเทศไทยพบอุบัติการณ์ของโรคหืด

ประมาณร้อยละ 10 ถึง 20 ในเด็ก (Teeratakulpisarn  

et  al., 2000) และ ร้อยละ 6.9 ในผู้ ใหญ่ (Boonsawat 

et al., 2002) องค์การอนามัยโลก(WHO) ได้ให้ความส�าคัญ

กับโรคหอบหืด เนื่องจากเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้

หายได้  และมีโอกาสเกิดได้กับประชากรบนโลก ไม่เลือกเชื้อ

ชาติ ศาสนาหรือภูมิภาคใดของโลก และเพื่อให้การรักษาโรค

หอบหดืได้ประสทิธิภาพทีด่แีละมมีาตรฐานเดียวกนัจงึได้ร่วม

กับ Nation Heart, Lung and Blood Institute  ก�าหนด

แนวทางการรักษาโรคหืดขึ้นเรียกว่า Global Initiative for 

Asthma หรือ GINA guideline 1995  สมาคมอุรเวชช์แห่ง

ประเทศไทยได้น�า GINA guideline  มาพฒันาจดัท�าแนวทาง

การวินิจฉัยและรักษาโรคหืดในประเทศไทย (คณะกรรมการ

ปรับปรงุแนวทางการวนิจิฉยัและรกัษาโรคหดื,2552) ถงึแม้ว่า

จะมีการน�าเอา GINA guideline มาใช้หลายปี แต่จาก 

ผลการส�ารวจพบว่าการควบคุมโรคหืดในประเทศไทยยัง 

ต�่ากว่ามาตรฐาน โดยพบว่า ผู้ป่วยโรคหอบหืดร้อยละ 21.7 

ต้องเข้ารบัการรกัษาด้วยอาการหอบรนุแรงทีห้่องฉกุเฉนิ และ  

ร้อยละ 14.8 ต้องเข้านอนรับการรักษาในโรงพยาบาล 

(Boonsawat et  al., 2004) นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ป่วยโรค

หอบหืดเพียงร้อยละ 1เท่านั้นที่ได้รับการวัดความเร็วสูงสุด

ของลมที่เป่าออก (Peak Expiratory Flow Rate; PEFR) 

และแพทย์ สั่งจ่ายยาพ่นสเตียรอยด์ให้ผู้ป่วยเพียงร้อยละ 

10.92 (ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2551)  

ผลการส�ารวจดงักล่าวแสดงให้เหน็ถึงความล้มเหลวของการน�า 

GINA guideline ไปใช้งาน  ซ่ึงพบว่าสาเหตุของความ 

ล้มเหลวเกิดจากแนวทางในการรักษาโรคหอบหืดยุ่งยาก 

ซับซ้อนท�าให้ยากต่อการปฏิบัติตาม เช่นการจ�าแนกความ

รุนแรงของโรคหืดโดยการตรวจวัดสมรรถภาพปอด และ 

การให้ยารักษาตามระดับความรุนแรงของโรค รวมถึงแพทย์

ไม่มีเวลามากพอในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืดตามแนวทาง

การรักษาและแพทย์มีการใช้ยาขยายหลอดลมเป็นหลัก

มากกว่าใช้ยาพ่นสเตียรอยด์ในการลดการอักเสบของ

หลอดลม (Boonsawat et al., 2004) เพื่อเป็นการแก้ปัญหา

และท�าให้การรักษาโรคหอบหืดในประเทศไทยเป็นไปตาม

มาตรฐานของ GINA guideline ในปี พ.ศ. 2547 จึงได้มี

การจัดตังโครงการคลินิกโรคหืดแบบง่าย (Easy Asthma 

Clinic) ตามแนวทางของรองศาสตราจารย์นายแพทย์วัชรา 

บญุสวสัดิ ์ซึง่มีหลกัการท�าให้แนวทางการรกัษาโรคหดืง่ายขึน้

เรียกว่าแนวทางการรักษาโรคหืดแบบง่าย คือ จากเดิมการ

รกัษาโรคหดืตาม GINA guideline ต้องประเมนิความรนุแรง

ของโรคหืดเพื่อแบ่งระดับความรุนแรงของโรคก่อน แล้วค่อย

จดัการรกัษาตามความรนุแรงซึง่ยากแก่การจดจ�าและปฏบิตัิ 

ใน Easy Asthma Guideline ได้ ปรับเป็นไม่ต้องประเมิน

ความรุนแรงแต่ประเมินการควบคุมโรคหืดแทน โดยใช้

แบบสอบถาม 4 ข้อค�าถาม ได้แก่ อาการหอบในช่วงกลาง

วัน อาการหอบในช่วงกลางคืน การใช้ยาบรรเทาอาการหอบ 

และการมารบับรกิารทีแ่ผนกฉกุเฉนิหรอืต้องเข้ารบัการรักษา

ตัวในโรงพยาบาล ร่วมกับการประเมินค่าความเร็วสูงสุดของ

ลมที่เป่าออก (PEFR) โดยขั้นตอนการให้บริการของคลินิก

โรคหืดแบบง่าย (Easy Asthma Clinic) มีดังนี้

1. ผู้ป่วยพบพยาบาลประจ�าคลินิกเพื่อท�าการลง

ทะเบียน และตอบแบบสอบถามประเมินการควบคุมโรค 

หอบหืด แล้วบันทึกลงในเวชระเบียนผู้ป่วยโรคหอบหืด

2. พยาบาลให้ผู้ป่วยเป่าพีคโฟลว์ (Peak Flow

Meter) แล้วท�าการทดสอบสมรรถภาพปอดโดยวัดค่า

ความเร็วลมสูงสุดของลมทีเ่ป่าออก (PEFR) น�าค่าท่ีได้ไปเทยีบ

ค ่ามาตรฐานว ่ า เป ็นกี่ เปอร ์ เ ซ็นต ์ของค ่ ามาตรฐาน  

(% Predicted PEFR)  เพื่อแบ่งระดับการควบคุมโรคหืด 

ดังนี้

2.1 ผู้ป่วยที่ควบคุมโรคหอบหืดได้ดี 

    (% Predicted PEFR > 80)

2.2 ผู้ป่วยที่ ควบคุมอาการได้ปานกลาง 

    (% Predicted PEFR 60-80)

2.3 ผู้ป่วยที่ควบคุมอาการได้ไม่ดี 

 (% Predicted PEFR ≤ 59)
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3. ส่งผูป่้วยพบแพทย์เพือ่ให้การรักษาตามแนวทาง

การรกัษาแบบง่าย คอืผูป่้วยทีค่วบคมุอาการโรคหดืไม่ได้ต้อง

ได้รับยาพ่นสเตียรอยด์ ถ้าผู้ป่วยยังไม่สามารถควบคุมโรคได้

หลังได้รับยาพ่นสเตียรอยด์ให้เพิ่มยาควบคุมตัวท่ีสอง เมื่อ

ควบคุมโรคได้มากกว่าสามเดือน พิจารณาลดยาควบคุม

อาการตัวที่สองก่อนและค่อยลดยาพ่นสเตียรอยด์ลง

4. เมื่อแพทย์สั่งการรักษาเสร็จ ก็ส่งผู ้ป่วยพบ

เภสัชกรและพยาบาล โดยเภสัชกรท�าหน้าท่ีให้ความรู้เกี่ยว

กับเรื่องโรคหอบหืด สอนการใช้ยาพ่นและตรวจสอบการใช้

ยาว่าผู้ป่วยใช้ยาตามแพทย์สั่งหรือไม่

ส�าหรับโรงพยาบาลเอราวณัได้เข้าร่วมโครงการกบั

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดตั้งคลินิกโรคหืด

แบบง่ายในเดือน มกราคม พ.ศ. 2551 ได้ท�าการศึกษาสถิติ

จากเวชระเบียนระหว่างปีพ.ศ. 2553-2554 พบว่ามีผู้ป่วย

โรคหอบหดืมารบับรกิารสะสม 200คน ผูป่้วยโรคหอบหดื มา

รับการรักษาด้วยอาการหอบรุนแรงที่ห้องฉุกเฉิน และ ผู้ป่วย

ต้องได้รับการรักษาแบบผู้ป่วยในเพิ่มข้ึนท้ังท่ีได้ปฏิบัติตาม

หลกัการของคลนิิกโรคหดืแบบง่าย รวมถึง GINA Guidelines 

กต็าม โดยพบว่าอตัราผูป่้วยมาพ่นยาทีห้่องฉกุเฉนิในปี 2553 

ร้อยละ 17.57 และเพิ่มข้ึนเป็น ร้อยละ 19.64ในปี 2555 

และมผีูป่้วยทีต้่องเข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาล เพิม่ขึน้จาก 

ร้อยละ 8.19 ใน ปี 2553 เป็น ร้อยละ 17.20 ในปี 2554 

เมือ่ทบทวนถงึการรกัษาพบว่าผูป่้วยโรคหอบหดืทัง้หมดไม่ได้

รับการตรวจประเมินสมรรถภาพของปอด และมีผู้ป่วยเพียง

ร้อยละ 21.5 ท่ีได้รับยาพ่นสเตียรอยด์ จะเห็นได้ว่ามีข้อ

บกพร่องจากการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยหอบหืดตามแนวทาง 

Easy Asthma Clinic ก็ยังมีภาวะแทรกซ้อนค่อนข้างเกิน

กว่าค่ามาตรฐานระดับประเทศ ขณะเดียวกันทีมสหวิชาชีพ

ของโรงพยาบาลเอราวัณได้การสนับสนุนจากส�านักงานหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติให้เข ้าร ่วมกิจกรรมการเรียนรู ้

หลักสูตรการอบรมเวชศาสตร์ครอบครัวส�าหรับทีมสหสาขา

วิชาชีพหลักสูตร 5-Weekend Family Medicine  

Workshop For  Mult id i sc ipl inary Team to  

Strengthening Primary Care ณ โรงพยาบาลศนูย์ขอนแก่น 

จึงได้น�าความรู้และแนวทางการดูแลผู้ป่วยทางเวชศาสตร์

ครอบครัวมาปรับประยุกต์ใช้กับบริบทของพื้นที่อ�าเภอ

เอราวัณ โดยน�าความรู ้ที่ได้มาถ่ายทอดให้แก่ทีมสหาขา

วิชาชีพของโรงพยาบาลเอราวัณ รวมถึงได้ท�าการจัดต้ัง 

เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยหอบหืดอ�าเภอเอราวัณ โดยการ

ประสานงานระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาล  

เจ้าหน้าที่ประจ�าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) 

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) ญาติผู้ดูแลและตัวผู้ป่วย 

หอบหืด โดยท�าการรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยหอบหืดท่ีมีอาการ

ก�าเริบ กลุ่มผู้ป่วยที่ขาดนัด เพ่ือท�าการศึกษาสาเหตุและ

ปัญหาของผู้ป่วยในการดูแลรักษาตนเองเพื่อแก้ไขเป็นราย

บคุคลพร้อมทัง้สรปุแนวทางในการดแูลผูป่้วยหอบหดืในกลุม่

นี้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของทีมเครือข่ายอ�าเภอเอราวัณต่อไป   

วัตถุประสงค์
1. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยหอบหืดที่มีอาการ

ก�าเริบและขาดนัดด้วยโปรแกรมการเยี่ยมบ้านตามหลักการ

ทางเวชศาสตร์ครอบครัว  

2. เปรยีบเทยีบผลงานการดแูลรกัษาผูป่้วยหอบหดื

ก่อนละหลังการพัฒนาระบบ

วิธีด�าเนินการวิจัย
เป็นการศึกษาวิจัยกึ่งทดลอง (QuasiExperimen-

tal Research) แบบกลุ่มเดียววัดสองครั้ง ผู้วิจัยได้ด�าเนิน

การพัฒนาระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือน

พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษาคือผู้ป่วยหอบหืดที่เข้ารับการ

รักษาในคลินิกหอบหืดในโรงพยาบาลเอราวัณ จังหวัดเลยใน

ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 

2557

กลุ่มตัวอย่างเป็นการคัดเลือกลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วย

หอบหืดที่มีข้อบ่งชี้ดังนี้

1. มีอาการก�าเริบจนต้องเข้ารับการรักษาที่ห้อง

ฉุกเฉินอย่างน้อย 2 ครั้ง

2. มีอาการก�าเริบจนต้องนอนรับการรักษาใน

โรงพยาบาลเอราวัณ

3. ขาดนัดอย่างน้อย 2 ครั้ง
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4. มีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตอ�าเภอเอราวัณ

5. สามารถเข้าใจภาษาไทยได้พอสื่อสารได้

6. ยินยอมเข้าร่วมกระบวนการ

เครื่องมือการวิจัย  ประกอบด้วย 

1. แบบบันทึกประวัติผู้ป่วยคลินิกหอบหืด

2. แบบบันทึกผลการดูแลรักษาผู้ป่วย

3. แบบวัดประเมินคุณภาพชีวิตส�าหรับผู้ป่วยหอบ

หืด 

4. คู ่มือการเยี่ยมบ้านผู ้ป่วยตามหลักการทาง

เวชศาสตร์ครอบครัว 

5. เครื่องเป่าประเมินสภาพปอด (Peak Flow)

ผลการทดลอง  ผู้วิจัยได้ท�าการรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้น

ตอนดังนี้

1. ติดต่อประสานงานกับผู้อ�านวยการโรงพยาบาล

เอราวัณจังหวัดเลย โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และ

วิธีการเก็บข้อมูล

2. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้กับ

เจ้าหน้าที่ประจ�า รพ.สต.และ อสม.ที่รับผิดชอบ

3. ด�าเนนิการตามแผนงานทีว่างแผนไว้เริม่จากส่ง

รายช่ือกลุ่มตัวอย่างสู่เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพต�าบลแต่ละแห่ง

4. เริ่มด�าเนินงานโดยการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยใน

กลุ่มตัวอย่างโดยทีมสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลเอราวัณ ร่วม

กับทีมจาก รพ.สต. โดยการมีส่วนร่วมของ อสม ญาติ และ

ตัวผู้ป่วย เพื่อหาสาเหตุและแนวทางในการแก้ปัญหาของ 

ผู้ป่วยแต่ละราย

5. ด�าเนินการจัดเก็บข้อมูลจากเวชระเบียนของ

ผู้ป่วย แบบสอบถาม และแบบประเมินผู้ป่วยโดยท�าการ

ประเมนิหลงัจากกระบวนการเยีย่มบ้านเป็นระยะเวลาหน่ึงปี

6. วิเคราะห์และสรุปผลการด�าเนินงาน

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยน�าข้อมูลที่ได้จากการบันทึกข้อมูลการตรวจ

สอบเวชระเบยีน โรงพยาบาลเอราวณั จังหวดัเลย มาวเิคราะห์

ทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป โดยใช้สถิติใน

การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

1. ข้อมูลลักษณะของประชากรและระดับผลการ

ปฏิบัติงานโดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2. การทดสอบสมมติฐานเพื่อวิเคราะห์ความ

แตกต่างของผลการดูแลผู ้ป่วยหอบหืดก่อนและหลังการ

ทดลองด้วยสถิติ Pair t-test

ผลการวิจัย 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย

ผลการศึกษาด้านคุณลักษณะประชากรพบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 67.31 มีอายุมากกว่า 

60 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.62 ตามด้วยกลุ่มอายุ 

31- 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.15 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ร้อยละ 53.85 รองลงมาคืออาชีพ

เกษตรกรร้อยละ 26.92 ภูมิล�าเนาส่วนใหญ่อยู่ในต�าบล 

ผาอินทร์แปลง ร้อยละ 30.77 และต�าบลเอราวัณ ร้อยละ 

28.84 ส่วนใหญ่สูบบุหรี่  ร้อยละ 65.38 ดังรายละเอียดใน

ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงคุณลักษณะทั่วไปของผู้ป่วย

คุณสมบัติ จ�านวน ร้อยละ

เพศ ชาย 17 32.69

หญิง 35 67.31

รวม 52 100.00

อายุ < 16 ปี 4 7.69

16-30 ปี 9 17.31

31 – 45 ปี 11 21.15

46 – 60 ปี 10 19.23

> 60 ปี 18 34.62

รวม 52 100.00

อาชีพ เกษตรกร 14 26.92

ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล 28 53.85

ข้าราชการ 4 7.69

รับจ้าง 5 9.67

อื่นๆ 1 1.87

รวม 52 100.00

ภูมิล�าเนา ต�าบลเอราวัณ 15 28.84

ต�าบลผาอินทร์แปลง 16 30.77

ต�าบลผาสามยอด 12 23.08

ต�าบลทรัพย์ไพรวัลย์ 9 17.31

รวม 52 100.00

สูบบุหรี่ สูบบุหรี่ 34 65.38

ไม่สูบบุหรี่ 18 34.62.

รวม 52 100.00
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หลังจากด�าเนินกระบวนการดูแลผู้ป่วยหอบหืดที่มีข้อบ่งชี้ใน

การเย่ียมบ้านผู้ป่วยพบว่ามีการลดลงของผู้ป่วยท่ีมีอาการ

ก�าเริบที่ต้องเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินจากร้อยละ 92.31 

เหลือร้อยละ 59.61 อาการก�าเริบที่ต้องนอนรับการรักษาใน

โรงพยาบาลจากร้อยละ 28.84 เหลือร้อยละ 13.46 ผู้ป่วย

ขาดนัดติดต่อลดลงจากร้อยละ 15.38 เหลือ ร้อยละ 0.00  

และผู้ป่วยที่สูบบุหร่ีลดลงจากร้อยละ 65.38 เหลือร้อยละ 

23.07ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงผลงานการดูแลผู้ป่วยหอบหืด

ข้อบ่งชี้
ก่อนพัฒนาระบบ หลังพัฒนาระบบ

จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ

การมาพ่นยาที่ห้องฉุกเฉิน 48 92.31 31 59.61

การนอนรับการรักษาในโรงพยาบาล 15 28.84 7 13.46

การขาดนัดการติดต่ออย่างน้อย 2 ครั้ง 8 15.38 0 0.00

การสูบบุหรี่ 34 65.38 12 23.07

แสดงจ�านวนและค่าร้อยละของผู้ป่วยโรคหอบหืด 

ที่ได้รับการดูแลรักษาในคลินิกโรคหืดจ�าแนกตามการมาพ่น

ยาที่ห้องฉุกเฉิน, การนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล การขาด

ตดิต่อตามนดั การใช้ยาขยายหลอดลมฤทธิ ์สัน้ชนดิพ่นเท่ากบั

หรือมากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ และการสูบบหรี่ (n=52)

เมื่อเปรียบเทียบถึงอัตราการก�าเริบของผู้ป่วยและ

อตัราการไหลอากาศหายใจออกสงูสดุ พบว่าอตัราการรบัการ

รกัษาในโรงพยาบาลลดลงทัง้ในแง่จ�านวนครัง้และจ�านวนวนั 

ขณะเดยีวกันกล็ดอตัราการมาพ่นยาทีห้่องฉกุเฉนิลง ในขณะ

ที่พบว่ามีการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพปอดของผู้ป่วยดีขึ้น

อย่างมีนัยส�าคัญ ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบอาการก�าเริบ อัตราการไหลอากาศหายใจออกสูงสุดก่อนและหลังการพัฒนาระบบ

ข้อบ่งชี้
ก่อนการพัฒนาระบบ หลังการพัฒนาระบบ

t p-value
X SD X SD

การนอนรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล (ครั้ง/คน) 4.00 2.30 0.56 0.72 6.879 0.000

การนอนรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล (วัน/ครั้ง) 2.56 1.09 0.56 0.73 8.994 0.000

การมาพ่นยาที่ห้องฉุกเฉิน (ครั้ง/คน) 7.39 3.23 1.73 1.87 17.068 0.000

อัตราการไหลอากาศหายใจออกสูงสุด (ลิตร/นาที) 203.67 38.37 252.29 25.83 -9.237 0.000

ค ่ า เฉลี่ ยคะแนนคุณภาพชีวิต โดยรวมและ 

จ�าแนกรายด้าน ได้แก่ ด้านอาการ การจ�ากัดในกิจกรรม การ

แสดงอารมณ์ และสิง่เร้าในสภาพแวดล้อมของผูป่้วยก่อนและ

หลงัได้รบัการพฒันาระบบการดแูลผู้ป่วยหอบหดืโรงพยาบาล

เอราวัณ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยก่อนและหลังการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยหอบหืดโดยทีมสหวิชาชีพ

คะแนน
ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา

t p-value
X SD X SD

อาการ 2.29 1.03 3.56 0.83 -5.864 0.000

การจ�ากัดในกิจกรรม 1.94 0.83 3.13 0.53 -8.855 0.000

การแสดงอารมณ์ 2.75 1.03 3.27 0.87 -4.656 0.000

สิ่งเร้าในชีวิต 2.71 1.09 3.87 1.02 -5.109 0.000

คุณภาพชีวิตโดยรวม 2.42 1.01 3.40 0.89 -5.851 0.010

อภิปรายผล
จากการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยหอบหืดเครือ

ข่ายอ�าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย ผูท้�าการศกึษาได้อภปิรายผล

ไว้ดังนี้

1. ผู้ป่วยที่มีอาการก�าเริบจนต้องมาพ่นยาที่ห้อง

ฉุกเฉินลดลงจากร้อยละ 92.31 เหลือ ร้อยละ 59.61 ผู้ที่มี

อาการก�าเริบจนต้องนอนรับการรักษาในโรงพยาบาลลดลง

จากร้อยละ 28.84 เหลือร้อยละ 13.46 อัตราการขาดนัด

การติดต่อลดลงจากร้อยละ 15.38 จนไม่มีผู้ขาดนัด และ 

ผู้ป่วยสูบบุหรี่ลดลงจากร้อยละ 65.38 เหลือร้อยละ 23.07 

จะเห็นได้ว่ากระบวนการดูแลผู้ป่วยกลุ่มน้ีโดยกระบวนการ

เยี่ยมบ้านตามหลักการทางเวชศาสตร์ครอบครัวโดยการมี

ส ่วนร ่วมของผู ้ป ่วยและญาติ อสม ทีม รพ.สต.และ 

ทีมสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลเอราวัณ ซึ่งได้ท�าการค้นหา

สาเหตุของการน�ามาสู่การก�าเริบหรือการขาดนัดในผู้ป่วยใน

แต่ละราย เพื่อหาแนวทางการแก้ไขที่สาเหตุจากการมีส่วน

ร่วมของทกุภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้อง จะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการ

รกัษาของผูป่้วยหอบหดืทีเ่กิดอาการก�าเรบิบ่อยให้ลดลงอย่าง

มีนัยส�าคัญ

2. จ�านวนครั้งเฉลี่ยของการมาพ่นยาที่ห้องฉุกเฉิน

การนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล จ�านวนวันนอนเฉล่ียก่อน

และหลังได้รับการพัฒนาระบบการดูแลผู ้ป ่วยหอบหืด 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อธบิายได้

ว่า การจัดตั้งคลินิกโรคหืดและพัฒนาต่อยอดโดยการพัฒนา

ระบบเครือข่ายการดแูลผูป่้วยหอบหดืโดยการมส่ีวนร่วมของ

ผู้ป่วย ญาติผู้ดูแล ทีมสหวิชาชีพ โดยผู้ป่วยได้รับการรักษา

ตามมาตรฐาน ร่วมกับการที่ผู ้ป่วยได้รับค�าแนะน�าและ

สามารถปฏิบัติตนด้านต่าง ๆ ได้ถูกต้องนั้น ช่วยท�าให้การ

ควบคุมอาการของโรคดีขึ้น  จึงไม่มีอาการจับหืดรุนแรงหรือ

เฉยีบพลัน จนต้องมาพ่นยาทีห้่องฉุกเฉนิและนอนรกัษาตวัใน

โรงพยาบาล

3. ค่าเฉล่ียอัตราการไหลอากาศหายใจออกสูงสุด

ของผู้ป่วยก่อนและหลังได้รับการพัฒนาระบบดูแลรักษา 

ผู ้ป ่วยโรคหืดแตกต ่างกันอย ่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ท่ี

ระดับ0.05 อธิบายได้ว่า การรักษาโรคหืดมุ่งเน้นการมีส่วน

ร่วมของผูป่้วย ญาตแิละทมีสหวชิาชีพในการดแูลผูป่้วยอย่าง

ใกล้ชิด โดยมี เป้าหมายของการรักษาผู้ป่วยโรคให้ผู้ป่วย

สามารถ ควบคุมอาการของโรค ให้สงบลงได้  ป้องกันไม่ให้

เกิดการก�าเริบของโรคยกระดับสมรรถภาพการท�างานของ

ปอดของผู้ป่วยให้ดทัีดเทยีมกบัคนปกตหิรอืให้ดทีีสุ่ดเท่าทีจ่ะ

ท�าได้ ท�าให้อาการและภาวะหลอดลมไวต่อสิ่งกระตุ้นลดลง 

และสมรรถภาพการท�างานของปอดของผู้ป่วยดีขึ้น โดย

ประเมินได้จากอัตราการไหลอากาศหายใจออกสูงสุดของ 

ผู้ป่วย ที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อสมรรถภาพการท�างานของปอดดีขึ้น

4. ค่าเฉล่ียคะแนนคุณภาพชีวิตรายด้านและโดย

รวมของผู้ป่วยก่อนและหลังได้รับการพัฒนาระบบเครือข่าย

การดูแลผู้ป่วยโรคหืด แตกต่างกันอย่างมี นัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ0.05 อธิบายได้ว่า การประเมินคุณภาพชีวิตที่เกี่ยว

กับสุขภาพ จะช่วยให้เข้าใจว่าโรคและการรักษามีผลกระทบ

อย่างไรต่อชีวิตของผู้ป่วยจากมุมมองของผู้ป่วยเอง เป็นการ

มองผู้ป่วยโดยพจิารณาสิง่ต่างๆ ทัง้หมดท่ีมคีวามสมัพนัธ์และ

ความส�าคญัในชีวติของตวัผู้ป่วยเองไม่ใช้แต่เพยีงการมองทีต่วั
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โรค กล่าวคือ ต้องมองครอบคลุมถึง ความสามารถในการท�า

กิจกรรมต่างๆ การรับรู้ เกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง และ

อาการของโรครวมทัง้ผลทีเ่กดิขึน้จากโรคสามารถประเมนิได้

โดยใช้แบบสอบถามคุณภาพชีวิต ซึ่งค่าคะแนนคุณภาพชีวิต

ของผู้ป่วยโรคหืดที่วัดได้  พบว่ามี ความสัมพันธ์ กับตัวชี้วัด

ทางคลินิกเช่น ระดับการควบคุมโรคหืด โดยในช่วงที่คุม

อาการได้ดี ผู้ป่วยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่วนช่วงที่คุมอาการ

ได้บ้างผู้ป่วยจะมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีนัก เนื่องจากกลัวและ

กงัวลต่อความไม่แน่นอนของโรค ส�าหรบัผูป่้วยทีค่มุอาการไม่

ได้เลยนั้นจะไม่ทราบว่าคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นอย่างไร
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