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Abstract: Effectiveness of Pediatric Easy Asthma
Clinic at Lomsak Hospital
Maipang P
Lomsak Hospital, LomSak, Petchaboon, 67110 (prinyapornm@gmail.com)

Asthma is a common chronic disease and acute asthmatic attack is one of leading causes of emergency visit and hospitalization. Recognizing such impact, we provided the patients
with easy asthma clinic at Lomsak Hospital. The objective of the study was to evaluate effectiveness of pediatric easy asthma clinic at Lomsak hospital. This was a retrospective
descriptive study. Seventy-one patients aged less than 15 years old who attended the asthma clinic for at least 24 months were enrolled into this study. Study tool included asthma
clinic medical records from 1 July 2010-30 June 2014 which was used to evaluate the patients after management at 0, 12 and 24 months. Descriptive statistics were described as
percent, mean and standard deviation. Analytical statistics were also performed using Friedman Test, Wilcoxon Signed Ranks Test, McNemar-Bowker and General Linear Model (GEE).  
Clinical outcome measured before and after management at 0, 12 and 24 months. The
emergency admission rate was significantly reduced from 1.86 visit/person/year to 1.00 and
0.35 visit/person/year (p < 0.001). In addition, the hospitalization rate was decreased
from1.87 visit/person/year to 0.46 and 0.17 visit/person/year (p < 0.001). The Predicted Peak
Expiratory Flow Rate had improvement from 75.9% to 84.1 and 85.7(p < 0.001). The proportion of patients who had achieved total control asthma stage increase from 7.0% to 67.6%
and 88.7 %.( p < 0.001). This study revealed the favorable outcomes of Pediatric Easy Asthma Clinic at Lomsak Hospital, which could improve the asthma treatment outcome.
Keyword : Effectiveness, Pediatric easy asthma clinic
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วารสารกรมการแพทย์

บทคัดย่อ

โรคหืดเป็นโรคเรื้อรังที่พบบ่อยในเด็กและเป็นสาเหตุส�ำคัญของการเข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉินและ
ในโรงพยาบาล  ทางโรงพยาบาลหล่มสักได้เห็นความส�ำคัญและได้จัดตั้งคลินิกโรคหืดอย่างง่ายในเด็กขึ้น การ
ศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลการดูแลรักษาของคลินิกโรคหืดอย่างง่ายในเด็กโรงพยาบาล
หล่มสักโดยการศึกษาข้อมูลย้อนหลัง ประชากรคือผู้ป่วยโรคหืดที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปีที่เข้ารับการรักษา
โรคหืดติดต่อกันอย่างน้อย 24 เดือน จ�ำนวน 71 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ เวชระเบียนผู้ป่วย และ
แบบบันทึกการรักษาของคลินิกโรคหืดอย่างง่าย โดยศึกษาข้อมูลผู้ป่วยตั้งแต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2553 ถึง 30
มิถุนายน พ.ศ.2557 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติพรรณนา อธิบายตัวแปรด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ
ค�ำนวณหาความแตกต่างก่อนและหลังรักษาใน Easy Asthma Clinic ใช้สถิติ Friedman Test, Wilcoxon
Signed Ranks Test, McNemar-Bowker  และ General Linear Model (GEE) ผลการศึกษาเมื่อเปรียบ
เทียบก่อนรักษาและหลังการรักษาเดือนที่ 12 และ 24 พบว่าอัตราผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินลด
ลงจาก 1.86 ครั้ง/ราย/ปี เป็น 1.00 และ 0.35 ครั้ง/ราย/ปี  (p < 0.001)  อัตราผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลลดลงจาก 1.87 ครั้ง/ราย/ปี เป็น 0.46 และ 0.17 ครั้ง/ราย/ปี (p < 0.001) ค่าทดสอบสมรรถภาพ
ปอด % predicted PEFR  เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 75.9 เป็น ร้อยละ 84.1 และ ร้อยละ 85.7 (p < 0.001)  และ
มีระดับการควบคุมโรคได้ดีเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 7.0  เป็น ร้อยละ 67.6 และ ร้อยละ 88.7 (p < 0.001) ผล
การศึกษาพบว่าประสิทธิผลของการจัดตั้งคลินิกโรคหืดอย่างง่ายในเด็กโรงพยาบาลหล่มสักช่วยให้การรักษา
โรคหืดได้ผลดีขึ้นและสามารถควบคุมโรคได้ดีขึ้น
ค�ำส�ำคัญ : ประสิทธิผล คลินิกโรคหืดอย่างง่ายในเด็ก

บทน�ำ

โรคหืดเป็นโรคที่พบบ่อย และมีอุบัติการณ์เพิ่ม
ขึ้นทั่วโลก จากข้อมูลของโครงการริเริ่มเพื่อโรคหอบ
หืดระดับโลก (Global Initiative for Asthma)
พบว่ามีผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 300 ล้านคนทั่วโลก
โดยคาดว่ าอาจมีจ�ำนวนผู้ป่ว ยที่เ ป็น โรคนี้เพิ่มขึ้น
100 ล้านคนภายในปี พ.ศ.25681
ในประเทศไทยพบว่าอัตราความชุกของโรคหืด
ผู้ใหญ่อยู่ระหว่างร้อยละ 3.0-7.02 อุบัติการณ์ของ
โรคหืดในเด็กอายุ 6-12 ปี เพิ่มจากร้อยละ 4.2 ในปี
พ.ศ.25233 เป็นร้อยละ 13.0 ในปี พ.ศ.2538 และ
จาก International study for Asthma and
Allergy in children (ISAAC)4 ในประเทศไทยที่
กรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ ในปี พ.ศ.2550 พบ
อุบัติการณ์โรคหืดในเด็กอายุ 6-7 ปี เป็นร้อยละ 10.7
และ 6.1 และในเด็กอายุ 13-14 ปี5  พบร้อยละ 15.9
และ 9.9
การศึกษาในปี พ.ศ.2546 พบว่าการรักษาโรค
หืดในประเทศไทย มีผู้ป่วยโรคหืดถึงร้อยละ 14.8
ต้ อ งเข้ า รั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาล และร้ อ ยละ

21.7 ต้องเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน เพราะมี
อาการหอบรุนแรงเฉียบพลัน6 จ�ำนวนผู้ป่วยที่เข้า
นอนรั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาลเนื่ อ งจากอาการ
หอบรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปี นับตั้งแต่ 66,679 รายในปี
พ.ศ. 2538 เพิ่มขึ้นเป็น 112,961 ราย ในปี พ.ศ.
2554 และอัตราการนอนโรงพยาบาลต่อประชากร
100,000 คน ก็เพิ่มจาก 124.21 ราย ต่อประชากร
100,000 คน ในปี พ.ศ. 2538 เป็น 176 รายต่อ
ประชากร 100,000 คน ในปี พ.ศ. 25547 ท�ำให้เสีย
ค่ า ใช้ จ ่ า ยทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม ซึ่ ง ค่ า ใช้ จ ่ า ย
ส�ำหรับผู้ป่วยเด็กเฉลี่ยต่อรายครั้งละประมาณ 8,278
บาท ประมาณการว่ารัฐบาลต้องใช้จ่ายเงินเป็นค่า
รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
ด้วยโรคหืดไม่ต�่ำกว่า 600,000,000 บาทต่อปี8
นอกจากผลกระทบด้านสุขภาพที่มีผลต่อระบบ
สุขภาพระดับประเทศแล้ว ยังพบว่าโรคหืดเป็นโรค
เรื้อรังที่มีผลกระทบต่อผู้ป่วยค่อนข้างสูง ผู้ป่วยจะมี
หลอดลมตีบท�ำให้สมรรถภาพปอดลดลง เหนื่อยง่าย
ท�ำกิจกรรมได้น้อยกว่าคนปกติ และเวลามีการก�ำเริบ
ของโรคต้องขาดงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก ท�ำให้
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เด็กขาดเรียนบ่อย ความรุนแรงของโรคพบว่าเด็กโรค
หอบหื ด ที่ มี อ าการรุ น แรงปานกลางและมากจะมี
ปัญหาทางด้านพฤติกรรมและความคิด9
แนวทางการรั ก ษาซึ่ ง ก� ำ หนดโดยองค์ ก าร
อนามัยโลก (WHO) ร่วมกับ Heart Lung and  
Blood Institute (NHLBI) ก�ำหนดเป็น Global
Initiative for Asthma (GINA) และสมาคมอุรเวชช์
ร่ ว มกั บ สมาคมโรคภู มิ แ พ้ แ ละอิ ม มู โ นวิ ท ยา และ
ชมรมโรคหืดจะได้น�ำแนวทางของ GINA10 มาก�ำหนด
เป็ น แนวทางการรั ก ษาโรคหื ด ในประเทศไทย 11
แนวทางการรักษาดังกล่าวได้วางเป้าหมายของการ
รักษาโรคหืดว่า จะต้องควบคุมโรคหืดให้ได้ โดยได้
เน้นถึงความส�ำคัญของการใช้ยาพ่นสูดสเตียรอยด์
เพื่อที่จะลดผลกระทบของโรคหืด ส�ำนักงานหลัก
ประกันสุขภาพจึงได้ด�ำเนินโครงการพัฒนาระบบ
การให้ บ ริ ก ารผู ้ ป ่ ว ยโรคหื ด ตามรู ป แบบโปรแกรม
Easy Asthma Clinic ส�ำหรับหน่วยบริการในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติพบว่าผู้ป่วยเด็กโรค
หืดในโรงพยาบาลยังขาดการดูแลอย่างเป็นระบบ
โดยการศึกษาของเฉลิมพล12 พบว่า สาเหตุของการ
เกิดหืดก�ำเริบหรือควบคุมโรคได้ไม่ดีในเด็กส่วนใหญ่
เกิ ด จากการใช้ ย าไม่ ถู ก วิ ธี ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ โรคไม่
ถูกต้อง การรักษาโรคหืดอย่างมีประสิทธิภาพจ�ำเป็น
ต้ อ งมี ก ารวิ นิ จ ฉั ย โรคหื ด อย่ า งถู ก ต้ อ ง โดยการ
ซั ก ประวั ติ ตรวจร่ า งกายและการตรวจทางห้ อ ง
ปฏิบัติการ ได้แก่ การตรวจสมรรถภาพปอด ในการ
รักษาโรคหืดผู้ดูแลจ�ำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องโรค
และการพ่นยาที่ถูกวิธี ซึ่งต้องอาศัยทีมสหวิชาชีพ
ในการดูแล  
ทางโรงพยาบาลหล่มสักเห็นความส�ำคัญการจัด
ตั้งคลินิกโรคหืดอย่างง่ายในเด็ก เพื่อให้เกิดผลการ
รักษาที่ดีแก่ผู้ป่วยเด็กรวมถึงให้ผู้ป่วยมีสุขภาพและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี โดยเริ่มดูแลรักษาในคลินิกโรคหืด
อย่างง่ายในเด็กตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 และใช้แนวทาง
การวินิจฉัยและรักษาโรคหืดในประเทศไทยส�ำหรับ
ผู้ป่วยเด็ก เพื่อค้นหาข้อมูลส�ำคัญที่จะใช้ไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็กและครอบครัว รวมถึงพัฒนา
คุณภาพบริการของคลินิก ผู้ศึกษาในฐานะผู้ร่วมทีมที่
ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในคลินิกโรคหืด จึงมีความ

สนใจศึกษาประสิทธิผลของการดูแลรักษาคลินิกโรค
หืดอย่างง่ายในเด็กในโรงพยาบาลหล่มสัก

วัตถุและวิธีการ

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ผู ้ ป ่ ว ยจากเวช
ระเบียนแบบย้อนหลัง ในผู้ป่วยโรคหืดในเด็กอายุ
น้อยกว่า 15 ปีที่รับการรักษาที่คลินิกโรคหืดอย่าง
ง่ายในเด็กโรงพยาบาลหล่มสัก โดยศึกษาในผู้ป่วยที่
เริ่มรักษาในคลินิกโรคหืดอย่างง่ายในเด็กในช่วงเวลา  
1 กรกฎาคม พ.ศ.2553 – 30  มิถุนายน พ.ศ.2557
และเป็ น ผู ้ ป ่ ว ยที่ รั บ การรั ก ษาต่ อ เนื่ อ งอย่ า งน้ อ ย
24 เดือน เพื่อศึกษาประสิทธิผลการดูแลรักษาของ
คลินิกโรคหืดอย่างง่ายในเด็กโรงพยาบาลหล่มสัก
ซึ่ ง ท� ำ การศึ ก ษาผลการรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยก่ อ นรั ก ษาใน
คลินิก และหลังรักษาในคลินิกเดือนที่ 12 และเดือน
ที่ 24 โดยเปรียบเทียบจ�ำนวนครั้งที่รับ มีอาการหอบ
ที่รับการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน จ�ำนวนครั้งที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล สมรรถภาพของปอด และระดับ
การควบคุมโรค
คลินิกโรคหืดอย่างง่ายในเด็กมีการดูแลรักษา
โดยที ม สหวิ ช าชี พ โดยมี แ นวทางการปฏิ บั ติ ดั ง นี้
พยาบาลท�ำการคัดกรองและบันทึกประวัติ บันทึกผล
การรักษา และวัดสมรรถภาพปอดโดยใช้มาตรวัด
อากาศไหลออกสู ง สุ ด และฝึ ก การหายใจที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพแก่ ผู ้ ป ่ ว ย รวมถึ ง การให้ ค� ำ แนะน� ำ
ความรู้เรื่องโรค การดูแลตนเองเมื่ออาการก�ำเริบ
และความส�ำคัญของการมาตรวจตามนัด ส�ำหรับ
แพทย์ ป ระเมิ น ความรุ น แรงของโรคและให้ ก าร
รั ก ษาตามแนวมาตรฐานพร้ อ มทั้ ง นั ด ครั้ ง ต่ อ ไป
ทุก 1-2 เดือน ขึ้นกับระดับการควบคุมโรค และ
ส่ ง พบเภสั ช กรเพื่ อ ประเมิ น การใช้ ย า และสอน
เทคนิคการใช้ยาพ่นเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งให้ความ
รู้ความส�ำคัญของการใช้ยาพ่น corticosteroid เพื่อ
ควบคุมโรค วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส�ำเร็จรูป
SPSS วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย และข้อมูลการ
รักษา โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละและค่าเฉลี่ย
ส�ำหรับประสิทธิผลของการรักษาได้ท�ำการเปรียบ
เทียบความแตกต่างของจ�ำนวนครั้งที่รับการรักษาที่
ห้องฉุกเฉิน และจ�ำนวนครั้งที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลของผู้ป่วยก่อนและหลังรักษาในคลินิก
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โรคหืดอย่างง่าย วิเคราะห์โดยใช้สถิติ Friedman
Test และ Wilcoxon Signed Ranks Test  ที่ระดับ
นัยส�ำคัญ p < 0.05      
การประเมิ น เปรี ย บเที ย บระดั บ การควบคุ ม
โรคก่อนและหลังรักษาใช้สถิติ McNemar-Bowker
ที่ ร ะดั บ นั ย ส� ำ คั ญ p < 0.05 ส� ำ หรั บ ค่ า ทดสอบ
สมรรถภาพปอด วัดจากการใช้ peak flow meter

เพื่ อ ประเมิ น Peak expiratory flow rate
(PEFR) และค�ำนวณเป็นร้อยละของค่ามาตรฐาน
(% predicted PEFR) โดยใช้ค่ามาตรฐาน PEFR
ของผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 15 ปี13 วิเคราะห์ข้อมูลก่อน
และหลังรักษาในคลินิกโรคหืดอย่างง่าย (ระหว่าง
ก่อนการรักษาและหลังการรักษาเดือนที่ 12 เดือนที่
24  และระหว่างหลังการรักษาเดือนที่ 12 และหลัง

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย (n =71)
ลักษณะทั่วไป
จานวน (ร้อยละ)
ค่าเฉลี่ย ± SD.
เพศ
ชาย
47 (66.2)
หญิง
24 (33.8)
อายุเริ่มที่เข้ารักษาในคลินิก
0-5 ปี
39 (54.9)
5-10 ปี
25 (35.2)
10-15 ปี
7 (9.9)
อายุเฉลี่ย (ปี)
5.13 ± 2.98
อายุที่มีอาการหอบครั้งแรก (ปี)
0-5 ปี
59 (83.1)
5-10 ปี
9 (12.7)
10-15 ปี
3 (4.2)
อายุเฉลี่ย (ปี)
2.64 ± 2.56
มีประวัติหอบหืดในบิดาหรือมารดา
- มี
23 (32.4)
ประวัติภูมิแพ้อื่น
- Allergic rhinitis
25 (35.2)
2 (2.8)
- Atopic dermatitis
1 (1.4)
- Cow milk protein allergy
43 (60.6)
- ไม่มีประวัติภูมิแพ้ใดๆ
ประวัติสัมผัสควันบุหรี่ในที่พักอาศัย
22 (31.1)
- มี
47 (66.1)
- ไม่มี
2 (2.8)
- ไม่มีข้อมูล

Median(Min, Max)

4.33 (0.5, 11.67)

2 (0.08, 11)

ฉบับประจำ�เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2559
ตารางที่ 2 ผลการรักษาในคลินิกโรคหืดอย่างง่ายในเดือนที่ 12 และ 24 (n =71)
จานวนผู้ป่วยก่อนรักษา
จานวนผู้ป่วยหลังรักษา
ผลการรักษา
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
1. อาการหอบที่รับการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน
- > 1 ครั้ง/ปี
- จานวนครั้งที่รับรักษาที่ห้องฉุกเฉิน
- อัตราที่เข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน
(ครั้ง/คน/ปี)
2. อาการหอบที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
- > 1 ครั้ง/ ปี
- จานวนครั้งที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
- อัตราที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
(ครั้ง/ราย/ปี)
3. จานวนผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ

เดือนที่ 12

เดือนที่ 24

57 (80.3)
132
1.86

33 (46.5)
44
1.00

18 (25.4)
20
0.35

57 (80.3)
133
1.87

22 (31.0)
28
0.46

8 (11.3)
12
0.17

5 (7.0)

0 (0)

0 (0)

จารณาเปรี
อนรักษาและหลั
ิกที่เดื80.3
อนที่ เป็
12นและ
24 ผู31.0
้ป่วยมีและ
อาการหอบที
่
รั บ การรั กพิษาเดื
อ นที่ ยบเที
24)ยบก่
วิ เ คราะห์
โ ดยใช้ สงถิรัตกิ ษาในคลิ
จากร้อนยละ
ร้อยละ
11.3 ตาม
General
Model
่ระดัโดยอั
บนัยตส�ราผู
ำคัญ้ป่วยทีล�่เำข้ดัาบรับการรั
และจ�กำษาที
นวนผู
้ ป ่ วกยที
ท ่ อ ช่ ว ยหายใจจาก
ต้องมารับLinear
การรักษาที
่ห้องฉุ(GEE)  ที
กเฉินลดลง
่ห้องฉุ
เฉิน่ ใ ส่ลดลงจาก
1.86 ครั้ง/
p ราย/ปี
< 0.05     
อาการก�
ำเริาบรัรุบนการรั
แรงมี
จ�ำนวนลดลงจากก่
อนรัากงมีษา
เป็น 1.00 และ 0.35 ครั้ง/คน/ปี ตามลาดับ ซึ่งมีแนวโน้
มการเข้
กษาที
่ห้องฉุกเฉินลดลงอย่
ร้อยละ 7.0 เป็นไม่พบผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจหลัง
นั
ย
ส
าคั
ญ
ทางสถิ
ต
ิ
(<
0.001)
มี
อ
าการหอบที
ก
่
ารรั
ก
ษาที
ห
่
เฉินและ
ลดลงอย่
สาคัญทางสถิ
ผล
รัก้องฉุ
ษาก12
24 าเดืงมีอนนัย(ตารางที
่ 2) ติ (< 0.001)
(ตารางที
การศึ่ ก3)ษาพบว่ามีผู้ป่วยทั้งหมด 71 ราย ผู้ป่วย
พิจารณาเปรียบเทียบก่อนรักษาและหลังรักษา
กษาผู้ป่วยมีาอเพศหญิ
าการหอบที
ารับการรั
ษาในโรงพยาบาลลดลงโดยเปรี
อนรักษา ่
ส่วนใหญ่เผลการศึ
ป็นเพศชายมากกว่
ง ช่่เวข้งอายุ
ที่ กในคลิ
นิกเดือนที่ 12 และ 24 ผูย้ปบเที
่วยมียบก่
อาการหอบที
เริและหลั
่มเข้ารักงษาโรคคลิ
ดอย่่ 12างง่และ
ายมากที
่สุดอัตต้ราผู
องมารั
กษาทีก่หษาในโรงพยาบาลลดลงจาก
้องฉุกเฉินลดลง โดยอัตรา
รักษาในคลินนิกิกหอบหื
ที่เดือนที
24 โดยมี
้ป่วยทีบ่เข้การรั
ารับการรั
ได้1.87
แก่ ครั
อายุ้ง/ราย/ปี
0-5 ปีเป็น(ร้อ0.46
ยละและ
54.9)
ที่เริซึ่ม่งมีมีแนวโน้
ผู้ป่วยที
การรักกษาในโรงพยาบาลจ
ษาที่ห้องฉุกเฉินลดลงจาก
1.86
0.17 ช่ครัวงอายุ
้ง/ราย/ปี
มเข้่เข้าารัรับบการรั
านวนลดลง
อาการหอบครั้งแรกช่วงอายุที่มากที่สุดคือ 0-5 ปี ครั้ง/ราย/ปี เป็น 1.00 และ 0.35 ครั้ง/ราย/ปี ตาม
างมีน83.1)
ัยสาคัมีญปทางสถิ
่อเปรียโดยพบ
บเทียบผลการรั
ละช่
วงหลัางรัการรั
กษาเดื
อนที
(ร้อย่
อยละ
ระวัติภตูมิ (<ิแพ้0.001)
ร้อยละเมื39.4
ล�ำดับกซึษาในแต่
่งมีแนวโน้
มการเข้
บการรั
กษาที
่ห้อ่ 12
งฉุกกัเฉิบ น
งรับการรั
อนที่ 24
ารับการรั
ษาในโรงพยาบาลลดลงอย่
างมีตนิ ัย(p<
สาคั0.001)
ญทางสถิ
ิ (<
เป็หลั
นโรคภู
มิแพ้กจษาเดื
มูกมากที
่สุดมีร้ออาการหอบที
ยละ 35.2่เข้ประวั
ติ กลดลงอย่
างมีนัยส�ำคัญทางสถิ
มีอตาการ
0.001)ด(ตารางที
่ 3) อ มารดาร้ อ ยละ 32.4 และมี หอบที่การรักษาที่ห้องฉุกเฉินลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
หอบหื
ในบิ ด าหรื
ประวั ติ กผูารสั
ม ผัสสมรรถภาพปอดดี
บุ ห รี่ ใ นที่ พั ก อาศัขึ้นย ร้ค่อายละ
31.1 PEFR
ทางสถิเพิต่มิ (p<
0.001)
้ป่วยมี
% predicted
ขึ้นจากร้
อยละ(ตารางที
75.9 เป็่ 3)
นร้อยละ 84.2 และ
(ตารางที
ผลการศึ
ษาผูางมี้ปน่วยมี
อาการหอบที
เข้า0.001)
รับการ
85.7 หลั่ 1)
งรักษาเดือนที่ 12 และเดือนที่ 24 ตามลาดับ ซึ่งมีแนวโน้
มดีขึ้นกอย่
ัยสาคั
ญทางสถิติ ่(<
ผู้ป่วยมีอาการหอบก�ำเริบและเข้ารับการรักษา รั ก ษาในโรงพยาบาลลดลงโดยเปรี ย บเที ย บก่ อ น
และเมื
งการรักษาร้
กษา อ12ยละ
และ80.3
24 เดือและหลั
น พบว่งาไม่รัแกตกต่
างอย่างมีงรันกัยษาในคลิ
สาคัญทางสถิ
(ตาราง24  
ที่ห้องฉุก่อเฉิเปรีนยก่บหลั
อนการรั
ษาและหลั
นิกเดืตอิ (<นที0.001)
่ 12 และ
ที่ 4)กษา 12 และ 24 เดือน มีแนวโน้มลดลงเป็นร้อย โดยมีอัตราผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลลด
การรั
ละ 46.5 และ 25.4   ตามล�ำดับ ผู้ป่วยที่มีอาการหอบ ลงจาก 1.87 ครั้ง/ราย/ปี เป็น 0.46 และ 0.17 ครั้ง/
ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก่อนการรักษาและ ราย/ปี ซึ่งมีแนวโน้มเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
หลังการรักษา 12 และ 24 เดือน มีแนวโน้มลดลง จ�ำนวนลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p< 0.001)
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เมื่อเปรียบเทียบผลการรักษาในแต่ละช่วงหลังการ
จากการประเมินระดับควบคุมอาการในโรคหืด
รักษาเดือนที่ 12 กับหลังรับการรักษาเดือนที่ 24 มี พบว่าก่อนเริ่มรักษาที่คลินิกโรคหืดอย่างง่ายมีระดับ
อาการหอบที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลลดลง ควบคุมโรคได้ดีเพียงร้อยละ 7.0 หลังรักษาที่คลินิก
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p< 0.001) (ตารางที่ 3) โรคหื ด อย่ า งง่ า ยสามารถควบคุ ม โรคได้ เ พิ่ ม ขึ้ น
ผู้ป่วยมีสมรรถภาพปอดดีขึ้น ค่า % predicted มีระดับการควบคุมได้ดีในเดือนที่ 12 และ 24 เป็น
อาการในโรคหื
ดพบว่ร้าก่ออยละ
นเริ67.6
่มรักษาที
ลินิกโรคหื
างง่ยาบเที
ยมีรยะดับระหว่
บ าง
PEFR จากการประเมิ
เพิ่มขึ้นจากร้นอระดั
ยละบควบคุ
75.9 มเป็
นร้อยละ 84.2
และ่ค88.7
และเมืดอย่
่อเปรี
จากการประเมิ
ระดั
บควบคุ
ดพบว่
าก่งง่องานเริ
่มรักษาที
ิกโรคหื
ควบคุ
โรคได้
ดีเพีงยรังร้
อนยละ
7.0
รัมกอาการในโรคหื
ษาทีอ่คนที
ลิน่ ิก24โรคหื
ดอย่หลั
มนโรคได้
เพิด่มอย่
มีารยมี
ะดัอรบะดั
การบ่ 24 มี
และม85.7
หลั
กษาเดื
อนที
่ หลั
12งและเดื
ตาม
รัยสามารถควบคุ
กษาเดื
อนที่ค่ ลิ12
และหลั
งขึรั้นากงง่ษาเดื
นที
ล�ำดัมบโรคได้
มีดแีเพีนวโน้
มยละ
ดีและ
ขึ้น7.0อย่
าเป็งมีงนรันร้กอัยษาที
ส�ำคั่คลิ67.6
ญนทางสถิ
ตดิ อย่ระดั
การควบคุ
มโรคได้
ดีเพิาเพิงหลั
่ม่มขึขึ้นง้นอย่
ำคัญ
ควบคุ
งร้่อ12
ิกโรคหื
างง่
าบยสามารถควบคุ
มโรคได้
รงนั
ะดัยบอส�การ
ได้ดซึีใ่งนเดื
อยนที
24หลั
ยละ
และ 88.7
และเมื
่อเปรียบเที
ยบระหว่
รักมีาษาเดื
นที
่ ทาง
(p<
0.001)
และเมื
บหลั
การรั
กษา67.6
12และ
และ
ตอย่ิ (pางนั่อ<เปรี
ปทีต่ 1)ิ (pางหลั
ควบคุ
มได้
ดงีใรันเดื
อนทีอนที
่ 12่อ่ เปรี
และมียร24
ร้อยละ
ยบเที
ย(รูบระหว่
งรักษาเดื
12
และหลั
กษาเดื
24
ะดัเป็บงนการควบคุ
มโรคได้
ด88.7
ีเพิ่มขึสถิ้นและเมื
ยส0.001)
าคั
ญทางสถิ
< 0.001)
(รูปทีอ่นที
1) ่
24 เดือน พบว่าไม่แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
12 และหลังรักษาเดือนที่ 24 มีระดับการควบคุมโรคได้ดีเพิ่มขึ้นอย่างนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.001) (รูปที่ 1)
(p< 0.001) (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบอาการหอบที่รับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบอาการหอบที
่รับการรัก่รษาที
ระยะเวลาที
ักษา่ห้องฉุกเฉินและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
p-value
ก่อนการ ระยะเวลาที
หลังรักษา ่รักษา หลังรักษา
ก่อนรักษากับ p-value
ก่อนรักษา
ก่อรักนการ
ษา
รักษา

หลั
12 งเดืรักอษา
น
12 เดือน

หลั
24 งเดืรักอษา
น
24 เดือน

ก่อหลั
นรังกรักษากั
ษาบ
หลั
12งเดืรักอษา
น
12 เดือน
<0.001*
<0.001*

ก่อนรั
กับกษา
หลังกัรับกษา
หลั
24งเดืรักอษา
น
24
เดือน
<0.001*
<0.001*

หลังรักษา
ษาบ
12หลัเดืงรัอกนกั
1224เดืเดือนกั
อนบ
24 เดือน
0.002*
0.002*

จานวนครั้งที่รับ
1 (1, 2)
0 (0, 1)
0 (0, 1)
จานวนครั
1 (1, 2)
0 (0, 1)
0 (0, 1)
การรั
กษาที้ง่หทีอ้ ่รงับ
ฉุการรั
กเฉิกนษาที่หอ้ ง
กเฉิน ้งที่เข้า
จฉุานวนครั
1 (1, 3)
0 (0, 1)
0 (0, 0)
<0.001*
<0.001*
0.001*
้งที่เข้า
1 (1, 3)
0 (0, 1)
0 (0, 0)
<0.001*
<0.001*
0.001*
รัจบานวนครั
การรักษาใน
รับการรักษาใน
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
Values
presented as Median (IQR). P-value corresponds to Friedman Test and Wilcoxon Signed Ranks
Values
Median
(IQR).
P-value
corresponds
to Friedman
and Wilcoxon
Signed Ranks
Values
presented asasMedian
(IQR).
P-value
corresponds
to Friedman
Test andTest
Wilcoxon
Signed Ranks
Test presented
Test ่ 4 เปรียบเทียบสมรรถภาพปอดของผู้ป่วยในคลินิกโรคหืดอย่างง่าย
ตารางที
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบสมรรถภาพปอดของผู
ระยะเวลาที้ป่วรยในคลิ
ักษา นิกโรคหืดอย่างง่าย
p-value
่รักษา หลังรักษา
ก่อนการรักษา ระยะเวลาที
หลังรักษา
ก่อนรักษา ก่อp-value
นรักษา
หลังรักษา
ก่อนการรักษา

หลั
12งเดืรักอษา
น
12 เดือน

หลั
24 งเดืรักอษา
น
24 เดือน

ก่อนรั
กับกษา ก่อนรั
กับกษา
หลังกัรับกษา หลังกัรับกษา
หลั
หลั
12งเดืรักอษา
น
24งเดืรักอษา
น
เดือน
24<0.001
เดือน
% Predicted
75.9 ± 16.24 84.2 ± 14.64 85.7 ± 13.64 12<0.001
*
% Predicted
75.9 ± 16.24 84.2 ± 14.64 85.7 ± 13.64
<0.001
<0.001
PEFR
*
PEFR
Values presented
presented asasMean±SD.
P-value
corresponds
to General
Linear Linear
Model (GEE.)
Values
Mean±SD.
P-value
corresponds
to General
Model (GEE.)
13
13
*Values
PEFR
presented
as Mean±SD. P-value corresponds to General Linear Model (GEE.)
*ค่ค่าามาตรฐาน
มาตรฐาน
PEFR
* ค่ามาตรฐาน PEFR13

ษาบ
12หลัเดืงรัอกนกั
1224เดืเดือนกั
อนบ
24 เดือน
0.465
0.465

ฉบับประจำ�เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2559
P<0.001

100%

23.90%

80%
60%

71.80%

P<0.001

5.60%
5.60%

8.50%

ควบคุ มไม่ได้
88.70%

40%

67.60%

20%

21.10%

0%

7.00%

Baseline

รูปที่ 1 ระดับการควบคุมโรค

89

1 year

ควบคุ มได้บางส่วน
ควบคุ มได้ดี

2 year

ส่วนอาการหอบที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
วิจารณ์
หลังการรักษา 12 และ 24 เดือน มีแนวโน้มลดลงเป็น
ผลการศึกษาพบว่าเป็นผู้ป่วยเพศชายมากที่สุด ร้อยละ 31.0 และ 11.3 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
วิจารณ์และอายุเฉลี่ย 5.13 ปี โดยสอดคล้อง (p < 0.001) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของพรเพ็ญ16
ร้อยละ 66.2
ผลการศึ
ดตั้งคลินิกโรคหืดอย่ได้
างง่ศาึ กยในเด็
กในโรงพยาบาลหล่
มสักที่รั กษาต่อ่ หเนื้ อ่องงเป็น
ที่ศึกษาในโรงพยาบาล
กับการศึกษาของสิ
นีนาฏก14ษาการจั
ษาพบว่
า การพ่ น ยาขยายหลอดลมที
พุทธชินราช
พบผู24
้ป่วเดืยเพศชายร้
อยละ
และ อุบ่สัตุดิเร้หตุ
ฉุกเฉิ66.2
นมีคและอายุ
วามถี่ลเฉลี
ดลงเหลื
ยละ 46.7องกับ
ระยะเวลา
อน พบว่าเป็
นผู้ป่ว63.6
ยเพศชายมากที
อยละ
่ย 5.13อปีร้อโดยสอดคล้
มี อ ายุ เ ฉลี
่ ย 4.56
ปี นโดยพบอายุ
ี่ มี อ าการหอบ และการเข้
พักรั้ปก่วษาตั
วในโรงพยาบาลลดลงเหลื
การศึ
กษาของสิ
ีนาฏ14 ที่ศึกทษาในโรงพยาบาลพุ
ทธชินราช าพบผู
ยเพศชายร้
อยละ 63.6 และมีอายุอเฉลี่ย
ครั้งแรกช่วงอายุ 0-5 ปี มากที่สุดร้อยละ 83.1 ช่วง ร้อยละ 25.7 ทั้งนี้น่าจะเกิดจากผู้ป่วยได้การรักษา
โดยพบอายุ
าการหอบครั
0-5 ปี นมากที
่สุดร้ยอรอยด์
ยละ 83.1
ช่กวงอายุ
ทลโดยที
ี่เริ่มเข้ารัมกสห
ษามาก
อายุที่เริ่ม4.56
เข้ารัปีกษามากที
่สุด ทคืี่มอีออายุ
0 - 5 ปี ้งร้แรกช่
อยละวงอายุ
ด้วยยาพ่
สูดสเตี
แ
ละมี
ารดู
แ
15
่สุด คืออายุ
- 5 ปี ร้กอษาของกุ
ยละ 54.9ลวดี
ซึ่งสอดคล้
ลวดี15 พบว่
าอายุดขีของผู
้ป่วยเด็กำเริเริ่มบมีจึองาการ
พบว่อางกับวิชการศึ
54.9 ซึ่งทีสอดคล้
องกั0บการศึ
าชีพกษาของกุ
ท�ำให้การควบคุ
มโรคได้
ึ้นอาการก�
0-5 ปี ถึงร้อยละ
วงอายุของผู้ป่วยที่มารักษาพบอายุ 0-5 ปี ร้อยละ 47.4
อายุของผูของหอบหื
้ป่วยเด็กเริดช่่มวมีงอายุ
อาการของหอบหื
ดช่ว87.8
งอายุและช่
   ลดลง
0-5 ปี ถึงร้อยละจากการศึ
87.8 และช่
องผูม้ปิแ่วพ้ยทีร่ว่มมด้
า วยร้อยละ
ระดั38.0
บควบคุ
าหลั่สงุดรัร้กอษาใน
กษานีว้พงอายุ
บมีภขาวะภู
พบเป็มนอาการโรคหื
ภาวะภูมิแพ้จดมูพบว่
กมากที
ยละ 29.6
รักษาพบอายุ
0-5างจากการศึ
ปี ร้อยละ  47.4
คลิมนิแิกพ้โรคหื
างง่10.2
ายสามารถควบคุ
มอาการได้
จมูกดร้ออย่ยละ
และการศึกษาของสุ
วัฒน์เพิ17่มที่พบ
ซึ่งแตกต่
กษาของพรเพ็ญ 16 พบภาวะภู
จากการศึ ก ษานี้ พ บมี ภ าวะภู มิ แ พ้ ร ่ ว มด้ ว ย ขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.001) มีระดับ
ิแพ้จมูกนถึภาวะภู
งร้อยละมิ81.3
มีมูปกระวั
ติหอบหื
ดการควบคุ
ในบิดาหรือมมารดาร้
อี ใยละ
32.4
ซึ่ ่ง12
สอดคล้
องกั
บการศึ
กษา
ร้ อ ยละ ภาวะภู
38.0 มพบเป็
แ
พ้
จ
มากที
่
ส
ุ
ด
โรคได้
ด
นเดื
อ
นที
และ
24
เป็
น
ดในผูก้ปษาของพรเพ็
กครองร้อยละ
ความแตกต่
างจากการศึ
กษาของพรเพ็
ญ 16กษาของ
พบมีบุคคล
ของสุซึว่งัฒแตกต่
น์17 พบโรคหื
ร้อยละ 29.6
างจากการศึ
ญ1632.8ร้อแต่ยละ
69.0 และ
88.7 ใกล้
เคียงกับการศึ
ในครอบครั
นโรคหื
ดเพีและการศึ
ยงร้อยละ 19.2
ประเมิพรชั
นอาการหอบที
รับการรั
่ห้องฉุดกทีเฉิ่โรงพยาบาล
นหลังการรักษา
พบภาวะภู
มิแพ้จมูกวร้เป็อยละ
10.2
กษาของ
ดคลิกษาที
นิกโรคหื
ย18 ที่พบว่่เข้าาการจั
17
บภาวะภู
มู ก ถึ งมร้ลดลงเป็
อ ยละ น81.3
สุ วั ฒ น์ 12ที่ พและ
าพระยายมราช
งการปรับปรุ่เงข้คลิ
ิกสามารถ
24 เดือมนิ แ พ้มีแจนวโน้
ร้อยละเจ้46.5
และ 25.4 ส่วหลั
นอาการหอบที
ารับนการรั
กษาตัวใน
มี ป ระวั ตโรงพยาบาลหลั
ิ ห อบหื ด ในบิ ดงการรั
าหรื อกมารดาร้
ควบคุ
มโรคได้นดร้ีขอึ้นยละ
เป็น31.0
ร้อยละ
ษา 12 17และอ ยละ
24 เดือ32.4
น มีแนวโน้
มลดลงเป็
และ79.4
11.3 และ
อย่างมี98.4
นัยสตาม
าคัญทาง
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสุวัฒน์ พบโรคหืดใน ล�ำดับ ซึ่ง16สอดคล้องกับการศึกษาในผู้ใหญ่ที่พบว่า
สถิตอิ ยละ
(p < 0.001)
องกัาบงจากการ
การศึกษาของพรเพ็
ญ ดตัได้้งคลิ
ศึกษาพบว่
ผู้ปกครองร้
32.8 แต่ซึค่งสอดคล้
วามแตกต่
หลังการจั
นิกโรคหืาการพ่
ดอย่านงง่ยาขยายหลอดลมที
ายช่วยท�ำให้ผล ่ห้อง
อุบัติเหตุฉญุก16เฉินพบมี
มีความถี
่ลดลงเหลือร้อยละ
และการเข้
วในโรงพยาบาลลดลงเหลื
อร้อยละ
บุคคลในครอบครั
วเป็น46.7การรั
ศึกษาของพรเพ็
กษาดีขาพัึ้นกมีรักกษาตั
ารควบคุ
มอาการได้ดีขึ้น เกิดจาก
โรคหื ด เพี ย งร้ อ ยละ 19.2 ประเมิ น อาการหอบที่ การดูแลผู้ป่วยโดยทีมสหวิชาชีพ มีการให้ความรู้เรื่อง
เข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินหลังการรักษา 12 และ โรคหืด การหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น รวมถึงให้ค�ำแนะน�ำ
24 เดือน มีแนวโน้มลดลงเป็นร้อยละ 46.5 และ 25.4 การใช้ยาพ่นให้ถูกวิธี
รูปที่ 1 ระดับการควบคุมโรค
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วารสารกรมการแพทย์
การประเมิ น สมรรถภาพปอดโดยวั ด Peak
expiratory flow rate เป็ น การประเมิ น ที่ ย าก
ส�ำหรับเด็กอายุน้อย และต้องอาศัยความร่วมมือ เมื่อ
เปรียบเทียบหลังการรักษา 12 และ 24 เดือนพบว่ามี
สมรรถภาพปอดที่ ดี ขึ้ น จากค่ า เฉลี่ ย ค่ า ทดสอบ
สมรรถภาพปอดพบว่า % predicted PEFR ก่อน
การรักษาจากร้อยละ 75.9 เป็นร้อยละ 84.2 และ
85.7 ซึ่ ง เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ (p <
0.001) เมื่อเปรียบเทียบหลังการรักษา 12 และ 24
เดือน มี % predicted PEFR เพิ่มขึ้นไม่แตกต่าง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p 0.465) ทั้งนี้อาจเกิด
จากหลังการรักษา 12 เดือน มีสมรรถภาพปอดทีด่ ขี นึ้
ท� ำ ให้ ส มรรถภาพปอดหลั ง รั ก ษา 24 เดื อ นจึ ง มี
การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นจากค่าเดิมได้น้อย โดย
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บก่ อ นและหลั ง การรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยมี
สมรรถภาพปอดที่ ดี ขึ้ น ซึ่ ง การศึ ก ษาของวี ณ า 19
พบว่าผู้ป่วยมีสมรรถภาพปอดที่ดีขึ้นหลังการรักษา
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของโสมนั ส 20 ที่ ไ ด้ ศึ ก ษา
เปรียบเทียบในผู้ใหญ่

สรุป

ปัญหาการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหืดมีปัญหาการ
ดูแลมากกว่าผู้ใหญ่ ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจาก
เด็กและผู้ดูแล รวมถึงต้องให้เวลาในการดูแลที่นาน
มากกว่าผู้ใหญ่ การดูแลผู้ป่วยในคลินิกโรคหืดอย่าง
ง่ายโดยทีมสหวิชาชีพจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา
ที่เหมาะสม ผลการรักษาในคลินิกโรคหืดอย่างง่าย
หลั ง เข้ า รั บ การรั ก ษาในระยะเวลา 2 ปี ท่ี ผ ่ า นมา
ท�ำให้ประสิทธิผลการรักษาดีขึ้น อาการก�ำเริบลดลง
มีอาการหอบก�ำเริบเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน
และเข้ า รั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาลลดลง และมี
สมรรถภาพปอดดีขึ้นและการควบคุมโรคได้ดีมากขึ้น
การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ก�ำเริบและการควบคุมอาการได้ดีของผู้ป่วยในคลินิก
โรคหืดอย่างง่ายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ดูแลผู้ป่วยต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุ ณ นายแพทย์ ส มรั ฐ ศรี ต ระกู ล
ผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาลหล่ ม สั ก ดร.กนิ ษ ฐา
อรรควาไสย คุณวรรณนิภา สิทธิราช และทีมสห
วิชาชีพคลินิกโรคหืดอย่างง่ายทุกท่าน ที่ช่วยให้การ
ศึกษาในครั้งนี้ส�ำเร็จด้วยดี
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