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ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา
1. ชื่อผลงาน ผลการดูแลรักษาผูปวยโรคหืดอายุนอยกวา 15 ป ในโรงพยาบาลตากสิน
2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ มกราคม 2551 ถึง ธันวาคม 2553
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใชในการดําเนินการ
โรคหืดเปนโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังของหลอดลม โดยมีอาการอักเสบเกิดขึ้นที่เยื่อบุจมูกถึงหลอดลม
ทําใหหลอดลมไวตอสิ่งกระตุนผิดปกติ เมื่อเจอสิ่งกระตุนหลอดลมจะหดตัวตีบลง ทําใหผูปวยมีอาการไอ
หายใจไมอิ่ม หอบ และหายใจมีเสียงวี้ด ลักษณะที่สําคัญคือ มักจะมีอาการมากในเวลากลางคืน ซึ่งอาการเหลานี้
มักจะไมดีขึ้นเอง และตอบสนองตอการรักษาดวยยาขยายหลอดลมชนิด β-agonists (1)
โรคหืดเปนโรคที่พบบอย(2) และมีอุบัติการณเพิ่มขึ้นทั่วโลก(3) ประเทศไทยพบอุบัติการณของโรคหืดถึง
10-12% ในเด็ก(4,5) และ 6.9% ในผูใหญ(6)
โรคหืดเปนโรคเรื้อรังที่ มีผลกระทบตอผูปวยคอนขางสูง ผูปวยโรคหืดมากกวาครึ่งไมสามารถทํา
กิจกรรมไดเชนคนปกติ ผูปวยโรคหืด 21.7% ยังตองเขารับการรักษา ดวยอาการหอบรุนแรงที่หองฉุกเฉินอยาง
นอยหนึ่งครั้ง ในระยะเวลาหนึ่งปที่ผานมาและ 14.8% ตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล(7)
จากขอมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบวา จํานวนผูปวยที่รับการรักษาเปนผูปวยในในโรงพยาบาล
เนื่องจากโรคหืดเพิ่มมากขึ้นทุกป ในป 2538 มีอัตรา 66,679 คน เพิ่มเปน 100,808 คน ในป 2550 ผูเสียชีวิต
ด ว ยโรคหื ด 806 คน ในป พ.ศ.2540 เพิ่ ม เป น 1,697 คน ในป พ.ศ.2546 และคาดว า จะมี ผู ป ว ยโรคหื ด
ที่มีอาการหอบรุ นแรงจนตองไปรักษาที่ หองฉุกเฉินไมต่ํากวาปละ 1 ลานคน ทําใหรัฐสูญเสียงบประมาณ
ในการดูแลผูปวยโรคหืดในภาวะฉุ กเฉิ นเปนจํ านวนมาก อีกทั้งพบวาผูป วยโรคหืดที่มีภาวะหืดเฉียบพลัน
มีคุณภาพชีวิตต่ํา(8) จากการสํารวจของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ในป 2550 พบวา
ผูปวยโรคหืดในประเทศไทย ที่ไดรับยาพน สเตียรอยด ซึ่งเปนยาหลักที่ใชในการรักษาโรค มีเพียงรอยละ 6.7
นอกจากนี้พบวาการรักษาดวยยาพนสเตียรอยด (Inhaled corticosteroid) การประเมินสมรรถภาพปอด
และการประเมินการใชยาสูด อยูในระดับต่ํากวารอยละ 10 ซึ่งสะทอนใหเห็นวาผูปวยโรคหืดเขาถึงการบริการ
ต่ํากวามาตรฐานที่ควรจะเปน(9)
กลไกการเกิ ด โรคหื ด นั้ น เกิ ด จากการอั ก เสบของหลอดลมที่ เ กิ ด ขึ้ น เป น เวลานาน จนทํ า ให
เกิดการเปลี่ยนแปลงของหลอดลมอยางถาวร ทั้งรูปรางและการทํางาน ที่เรียกวา airway remodeling (10.11)
ซึ่งการที่มี airway remodeling จะทําใหสมรรถภาพปอดคนไขโรคหืดต่ํากวาปกติ และมีหลอดลมไวตอ
สิ่งกระตุนอยางถาวร โรคหืดเปนโรคที่พบไดในทุกเพศ ทุกวัย แตมักจะเริ่มมีอาการตั้งแตเด็กเล็ก เนื่องจาก
โรคหืดทําใหหลอดลมไวตอสิ่งกระตุนผิดปกติ ดังนั้นเวลาที่เจอสิ่งกระตุนจะเกิดอาการจับหืด โดยสิ่งที่กระตุน
ให ผู ปว ยหอบได แ ก สารภูมิ แ พที่ สําคั ญ ไดแ ก ไรฝุน เกสรดอกไม แมลงสาบ รา รัง แคของสุนัข และแมว
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การออกกําลังกาย การติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน โดยเฉพาะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส ยาบางชนิด ไดแก
aspirin beta-adrenergic antagonist สารกันเสีย เชน metabisulfite สีผสมอาหาร เชน tartrazine และความเครียด
จะทําใหโรคหืดเลวลงได
การรักษาโรคหืดอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีการวินิจฉัยโรคหืดอยางถูกตอง โดยการซักประวัติ
ตรวจรางกาย และการตรวจทางหองปฏิบัติการ ไดแก การตรวจสมรรถภาพปอด การทดสอบผิวหนัง เพื่อทราบ
ถึงสารกระตุนภูมิแพ และหลีกเลี่ยงไดถูกตอง การรักษาในปจจุบันเนนการปองกันไมใหเกิด airway remodeling
โดยการใหการรักษาโรคหืดแตเนิ่นๆ จะชวยปองกันการเกิด airway remodeling ได ดังนั้นเมื่อผูปวยมีอาการ
ควรมีการวินิจฉัยโรคหืดอยางถูกตองและรวดเร็ว และมีการใชยาที่มีฤทธิ์ ลดการอักเสบ เชน ยาพนสเตียรอยด
หรือการใชยาขยายหลอดลมรวมกับยาพนสเตียรอยด(12-14) และการใชยาขยายหลอดลมเมื่อมีอาการหอบ
แนวทางการรักษาโรคหืดในประเทศไทยไดนํา Global Initiative for Asthma (GINA) guideline
โดยองคการอนามัยโลก (WHO) รวมกับ National Heart Lung and Blood Institute (NHLBI) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ไดรวมกันเขียนแนวทางการรักษาโรคหืดขึ้น โดยมีหลายประเทศที่ไดนํา GINA guideline
ไปเป น แนวทางในการรั ก ษาโรคหื ด ของตนเอง ทํ า ให แ พทย รั ก ษาโรคหื ด เป น ไปในแนวทางเดี ย วกั น
การรักษาโรคหืดไดผลดีขึ้นและมีมาตรฐานเดียวกัน ลดโอกาสการเกิดหืดเฉียบพลัน สําหรับในประเทศไทย
ได มี ก ารจั ด ทํ า แนวทางการรั ก ษาโรคหื ด ทั้ ง ในผู ใ หญ แ ละเด็ ก โดยความร ว มมื อ ของสมาคมอุ ร เวชช
สมาคมโรคภูมิแ พโรคหืด วิทยาภูมิ คุมกั น และสภาองคการโรคหืดแหงประเทศไทย นอกจากการวินิจ ฉั ย
และการรักษาอยางถูกตองแลว การติดตามการรักษาอยางตอเนื่องโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ รวมถึงการใหคําแนะนํา
การดูแลตนเอง การใชยาอยางถูกตองสม่ําเสมอ การปฏิบัติตัวเพื่อหลีกเลี่ยงสารกอภูมิแพ เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง
ที่จะทําใหผูปวยโรคหืดมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดภาวะแทรกซอนตางๆ ได
4. สรุปสาระสําคัญของเรื่องและขั้นตอนการดําเนินการ
โรคหืดเปนโรคที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดได แตสามารถควบคุมโรคได โดยผูปวยจะมีอาการไอ
หรือหอบ ทั้งกลางวันและกลางคืนนอยมากหรือไมมีเลย ไมตองไปโรงพยาบาลเพราะหอบรุนแรงเฉียบพลัน
ไม ต อ งใช ย าขยายหลอดลม หรื อ ใช ย าขยายหลอดลมน อ ยมาก มี ส มรรถภาพปอดที่ ป กติ โดยต อ งอาศั ย
การดู แ ลรั ก ษาป อ งกั น โรคและหลี ก เลี่ ย งสารกระตุ น ภู มิ แ พ อ ย า งถู ก ต อ ง จะทํ า ให ผู ป ว ยโรคหื ด สามารถ
ควบคุมโรค ลดภาวะแทรกซอนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถทํากิจวัตรประจําวันไดปกติ อีกทั้งยังเปนการลด
งบประมาณของประเทศในการดูแลภาวะหืดเฉียบพลัน ภาวะแทรกซอนและภาวะทุพพลภาพของผูปวยโรคหืด
จึงเปนที่มาของการศึกษา เรื่องผลการดูแลรักษาผูปวยโรคหืด อายุนอยกวา 15 ป ในโรงพยาบาลตากสิน และ
นํามาวิเคราะหเพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไขหาแนวทางการดูแลผูปวยโรคหืดอยางมีคุณภาพตอไป
ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับโรคหืด
2. วางแผนการเก็บขอมูล
3. เก็บขอมูลจากเวชระเบียนของผูปวย
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4. วิเคราะหขอมูลเปนความถี่และรอยละ
5. รายงานผลการวิเคราะหขอมูล
5. ผูรวมดําเนินการ

ไมมี

6. สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบัติ
ผู ข อรั บ การประเมิ น เป น ผู ดํ า เนิ น การทุ ก ขั้ น ตอนร อ ยละ 100 ตั้ ง แต ขั้ น ตอนการทบทวนความรู
ทางวิชาการเกี่ยวกับโรคหืดดังไดเสนอในขั้นตน และวางแผนการเก็บขอมูลจากสถิติของโรงพยาบาลตากสิน
พบวาผูปวยเด็กโรคหืดในโรงพยาบาลตากสิน ตั้งแต 1 มกราคม 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2553 มีจํานวนผูปวยโรค
หืดที่อายุนอยกวา 15 ป ทั้งหมด 2,078 ราย ไดรับการรักษาที่หองตรวจกุมารเวชกรรม หองตรวจผูปวยนอก
ทั่วไปและหองฉุกเฉิน แยกตามรายป ไดแก พ.ศ.2551 จํานวน 594 ราย พ.ศ.2552 จํานวน 605 ราย และพ.ศ.2550
จํานวน 879 ราย ผูขอรับการประเมินในฐานะที่เปนกุมารแพทยโรคภูมิแพและภูมิคุมกันไดเก็บขอมูลจากเวช
ระเบียนโดยศึกษาวิเคราะหเฉพาะผูปวยที่รับการรักษาในคลินิกผูปวยนอกกุมารเวชกรรมเพื่อประเมินการดูแล
รักษาของกุมารแพทยและเสนอตอกลุมงานเพื่อรวมกันหาแนวทางพัฒนาการดูแลรักษาผูปวยโรคหืด โดยในป
พ.ศ.2551 จํานวน 183 ราย พ.ศ.2552 จํานวน 199 ราย และ พ.ศ.2553 จํานวน 375 ราย ซึ่งมีขอมูลที่ไมสามารถ
ติดตามเวชระเบียนได พ.ศ.2551 จํานวน 46 ราย พ.ศ.2552 จํานวน 16 ราย และ พ.ศ.2553 จํานวน 32 ราย จึงมี
ขอมูลผูปวยที่สามารถวิเคราะหไดดังนี้ พ.ศ.2551 จํานวน 137 ราย พ.ศ.2552 จํานวน 183 ราย และพ.ศ.2553
จํานวน 343 ราย ทั้งนิ้ขอมูลของผูปวยโรคหืดที่อายุนอยกวา 15 ป ไดแสดงในรูปแบบตารางเปนจํานวน และ
รอยละ โดยไดแบงเปนขอมูลทั่วไปของผูปวย ขอมูลโรคที่เกิดรวม (co-morbid diseases) ขอมูลระดับความ
รุนแรงของโรคหืด (Severity of diseases) และขอมูลระดับการควบคุมโรคหืด (Level of asthma control) ทําให
สามารถนําขอมูลมาวิเคราะหถึงอายุ เพศ ลักษณะของผูปวยที่เสี่ยงใหเกิดโรคหืด โรคที่เกิดรวมทําใหโรคหืด
กําเริบ รวมถึงระดับการควบคุมโรคหืดและระดับความรุนแรงของโรคหืด โดยใชเกณฑการประเมินจาก Global
Initiative for Asthma (GINA) guideline และแนวทางการรักษาโรคหืดทั้งในผูใหญและเด็ก โดยความรวมมือ
ของสมาคมอุรเวชช สมาคมโรคภูมิแพโรคหืด วิทยาภูมิคุมกัน และสภาองคการโรคหืดแหงประเทศไทย แตการ
ประเมินระดับการควบคุมโรคหืดและระดับความรุนแรงของผูปวยโรคหืดในโรงพยาบาลตากสินยังมีขอดอยที่
ขาดการตรวจสมรรถภาพปอด ซึ่งสงผลถึงการวินิจฉัยโรคและการดูแลรักษาผูปวยโรคหืดอยางถูกตอง ในฐานะ
ที่เปนกุมารแพทยโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน ผูขอรับการประเมินจึงไดวิเคราะหถึงจุดที่ควรพัฒนาและนําเสนอตอ
กลุมงานเพื่อรวมกันหาแนวทางการดูแลรักษาผูปวยโรคหืด เพื่อลดการเกิดโรคกําเริบ ภาวะแทรกซอน เพิ่ม
คุณภาพชีวิตที่ดีของผูปวย และลดภาระทางเศรษฐกิจของผูดูแลทั้งทางตรงและทางออม แสดงดังตารางเปน
จํานวน และรอยละ พรอมรายงานผลการวิเคราะหขอมูลและขอเสนอแนะของผูรับการประเมินดังนี้
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ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูปวยโรคหืดอายุนอยกวา 15 ป
พ.ศ.2551
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
จํานวน
137
183
343
เพศชาย
84 (61.3%)
126 (68.8%) 234 (68.2%)
เพศหญิง
53 (38.7%)
57 (31.2%)
109 (31.8%)
อายุที่เริ่มมีอาการ (ป)
4.3
2.65
3.24
(1.8-7.8)
(0.6-7)
(0.7-7.5)
อายุที่วินิจฉัย (ป)
5.73
5.03
6.26
(2.8-14.3)
(1.4-13.8)
(0.8-15)
ประวัติโรคภูมิแพในครอบครัว
88 (64.2%)
86 (47.3%)
128 (37.7%)
มีผูสูบบุหรี่ในบาน
98 (71.5%)
139 (76%)
255 (74.3%)
ตารางที่ 2 ขอมูลโรคที่เกิดรวม (co-morbid diseases)
พ.ศ.2551
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
จํานวน
137
183
343
Allergic rhinitis
15 (10.9%)
13 (7.1%)
53 (15.5%)
Atopic dermatitis
9 (6.6%)
10 (5.5%)
18 (5.2%)
Pneumonia
36 (26.2%)
53 (29%)
58 (16.9%)
Bronchitis and/or bronchiolitis
64 (46.7%)
47 (25.7%)
109 (31.8%)
Sinusitis
9 (6.6%)
3 (1.6%)
18 (5.2%)
Otitis media
0 (0%)
2 (1.1%)
10 (2.9%)
History of cow milk protein allergy
0 (0%)
1 (0.5%)
3 (14.3%)
ตารางที่ 3 ขอมูลระดับความรุนแรงของโรคหืด (Severity of diseases)
พ.ศ.2551
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
จํานวน
137
183
343
Mild intermittent
27 (19.7%)
23 (12.6%)
53 (15.5%)
Mild persistent
83 (60.6%)
112 (61.2%) 182 (53.1%)
Moderate persistent
27 (19.7%)
46 (25.1%)
102 (29.7%)
Severe persistent
0 (0%)
2 (1%)
3 (0.9%)
Admit due to
34 (24.8%)
50 (27.3%)
74 (21.6%)
Acute asthmatic attack
ER visits
61 (44.5%)
90 (49.1%)
143 (41.7%)
*การประเมินขาดการตรวจสมรรถภาพปอด

ขอมูลรวม
663
444 (67%)
219 (33%)
3.34
(0.6-7.8)
5.74
(0.8-7.8)
302 (45.5%)
492 (74.2%)
ขอมูลรวม
663
81 (12.2%)
37(5.6%)
147 (22.2%)
220 (33.2%)
30 (4.5%)
12 (1.8%)
4 (0.6%)
ขอมูลรวม
663
103 (15.5%)
377 (56.8%)
175 (26.4%)
5 (0.8%)
157 (23.8%)
394 (44.3%)
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ตารางที่ 4 ขอมูลระดับการควบคุมโรคหืด (Level of asthma control)
พ.ศ.2551
พ.ศ.2552
จํานวน
137
183
Controlled
21 (15.3%)
37 (20.2%)
Partly controlled
94 (68.6%)
113 (61.7%)
Uncontrolled
22 (16.1%)
33 (18%)
*การประเมินขาดการตรวจสมรรถภาพปอด

ตารางที่ 5 ขอมูลการรักษาดวยยาและการไดรับวัคซีน
พ.ศ.2551
พ.ศ.2552
จํานวน
137
183
Inhale corticosteroid
21 (15.3%)
32 (17.5%)
Combination (ICS+LABA)
47 (34.5%)
67 (36.6%)
LTRA
22 (16.1%)
30 (16.4%)
SABA
137 (100%)
183 (100%)
Xanthine and/or methyxanthine
19 (13.8%)
28 (15.3%)
Systemic corticosteroid
70 (51.1%)
86 (47%)
Antihistamine
82 (59.9%)
83 (45.4%)
INS
3 (2.2%)
7 (3.8%)
Influenza vaccine
1 (0.75%)
2 (1%)
IPD vaccine
0 (0%)
0 (0%)
ICS
LTRA
LABA
SABA
INS
IPD

=
=
=
=
=
=

Inhale corticosteroid
Leukotriene modifier
Long acting β2 agonist
Short acting β2 agonist
Intranasal steroid
Invasive Pneumococal diseases

พ.ศ.2553
343
80 (23.3%)
223 (65%)
40 (11.7%)

ขอมูลรวม
663
138 (20.8%)
430 (64.8%)
95 (14.3%)

พ.ศ.2553
343
76 (22.2%)
112 (32.7%)
76 (22.1%)
334 (97.4%)
46 (13.4%)
107 (31.2%)
170 (49.6%)
21 (6.1%)
28 (8.2%)
2 (0.6%)

ขอมูลรวม
N=663
129 (19.5%)
226 (34.1%)
128 (19.3%)
654 (98.6%)
93 (14%)
263 (39.7%)
335 (50.5%)
31 (4.7%)
31 (4.7%)
2 (0.3%)
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7. ผลสําเร็จของงาน
จากการศึกษาผูปวยเด็กโรคหืดในโรงพยาบาลตากสิน ตั้งแต 1 มกราคม 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2553
มีขอมูลผูปวยที่สามารถวิเคราะหดังนี้ พ.ศ.2551 จํานวน 137 ราย พ.ศ.2552 จํานวน 183 ราย และพ.ศ.2553
จํานวน 343 ราย โดยมีรายงานผลการวิเคราะหขอมูลและขอเสนอแนะของผูรับการประเมินจากตารางดังนี้
จากตารางที่ 1 พบว า ผู ป ว ยโรคหื ด ที่ อ ายุ น อ ยกว า 15 ป ส ว นใหญ เ ป น เพศชาย ถึ ง ร อ ยละ 67
อายุที่เริ่มมีอาการหอบหรือหายใจมีเสียงวี้ดเฉลี่ย 3.34 ป (0.6-7.8) และอายุที่วินิจฉัยโรคหืดเฉลี่ย 5.74 ป (0.8-15)
พบประวัติโรคภูมิแพในครอบครัวเปนจํานวนทั้งหมด 302 ราย คิดเปนรอยละ 45.5 และพบวามีผูปวยที่สัมผัส
กับควั น บุ ห รี่จ ากผูที่สูบบุ ห รี่ ใ นบ านจํา นวน 492 ราย คิด เปน รอยละ 74.2 ซึ่ ง เปน ขอสัง เกตวาการสูบบุห รี่
ไมลดลงเลยในชวง 3 ป ที่ศึกษาขอมูล โดยควันบุหรี่เปนปจจัยสําคัญในการเกิดโรคภูมิแพในเด็กและทําให
โรคหื ด กํ า เริ บ รุ น แรงได โดยเฉพาะในเด็ ก เล็ ก จึ ง ควรมี ก ารรณรงค ล ด ละ เลิ ก การสู บ บุ ห รี่ อ ย า งจริ ง จั ง
เพื่อสอดคลองกับนโยบายของโรงพยาบาลตากสินที่รณรงคใหเลิกบุหรี่
จากตารางที่ 2 พบวาโรคที่เกิดรวมกับโรคหืด จะเปนโรคที่สัมพันธกับทางเดินหายใจ โดยเฉพาะ
ทางเดินหายใจสวนลาง เชน Bronchitis และ bronchiolitis พบถึงรอยละ 32.3 Pneumonia พบรอยละ 22.2
โรคที่สัมพันธกับทางเดินหายใจสวนบน Allergic rhinitis พบรอยละ 12.2 Sinusitis พบรอยละ 4.5 Otitis media
พบร อยละ 1.8 ซึ่ งการควบคุ มโรคทางเดิ น หายใจได ดีจ ะทําใหสามารถควบคุมโรคหื ด ได และลดการเกิ ด
ภาวะแทรกซอน นอกจากนี้โรคที่สัมพันธกับโรคภูมิแพอื่น เชน Atopic dermatitis พบรอยละ 5.6 และ
พบประวัติการแพนมวัวในวัยเด็กรอยละ 0.6
ตารางที่ 3 เปนการประเมินระดับความรุนแรงของโรคหืด ไดแก Mild intermittent จํานวน 103 ราย
คิดเปนรอยละ 15.5 Mild persistent จํานวน 377 ราย คิดเปนรอยละ 56.8 Moderate persistent จํานวน 175 ราย
คิดเปนรอยละ 26.4 และ Severe persistent จํานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 0.8 โดยการประเมินระดับความรุนแรง
ของโรคหืดกอนการรักษา จะประเมินจากอาการหอบ ไอ ทั้งในชวงกลางวันและกลางคืน อาการมีผลกระทบตอ
การทํากิจวัตรประจําวันและการนอนหลับมากนอยเพียงใด ขาดการตรวจสมรรถภาพปอด ทําใหการประเมินยัง
ไมถูกตองเทาที่ควร และมีผลตอการตัดสินใจของแพทยและกุมารแพทยที่ใหการรักษา โดยเฉพาะการไดรับการ
รักษาดวยยาพนสเตียรอยด (inhaled corticosteroid) ซึ่งอาจสงผลตอการรักษาตอเนื่อง การพยากรณโรค
ภาวะแทรกซอนของโรค และโอกาสที่ผูปวยจะหายจากโรคหรือหยุดยาไดชากวาที่ควรจะเปน
เมื่อจําแนกเปนรายป ไมพบความแตกตางของจํานวนผูปวยในแตละระดับความรุนแรงของโรคหืด แต
เปนที่นาสังเกตวาพบความรุนแรงของโรคระดับ Severe persistent จํานวนนอยมากซึ่งอาจเกิดจากมีการสงตัว
ผูปวยที่มีความรุนแรงของโรคมากไปรักษาตอยังโรงเรียนแพทย และเมื่อขาดการตรวจสมรรถภาพปอด ทําให
การประเมินยังไมถูกตองสมบูรณเทาที่ควร สวนการรับไวรักษาในโรงพยาบาลดวยภาวะหืดเฉียบพลันทั้งหมด
จํานวน 158 ราย คิดเปนรอยละ 23.8 และการรักษาที่หองฉุกเฉินดวยภาวะหอบรุนแรงทั้งหมดจํานวน 394 ราย
คิดเปนรอยละ 44.3 เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลของ นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์ (7) เมื่อปพ.ศ. 2547 พบวาผูปวยโรคหืด
รอยละ 21.7 ยังตองเขารับการรักษาดวยอาการหอบรุนแรงที่หองฉุกเฉินอยางนอยหนึ่งครั้ง ในระยะเวลาหนึ่งปที่
ผานมา และรอยละ 14.8 ตองเขานอนรับการรักษาในโรงพยาบาล พบวาขอมูลของโรงพยาบาลตากสินมีสถิติที่
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สูงกวา จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการประเมินระดับความรุนแรงของโรคหืดใหสอดคลองกับเกณฑของ GINA
guideline และใหการรักษาที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมโรคหืดอยูในระดับ Controlled
จากตารางที่ 4 เปนขอมูลระดับการควบคุมโรคหืด โดยจะประเมินจากอาการหอบ ไอ หายใจเร็ว
ในชว งเวลากลางวั น และกลางคื น การจํา กัด กิ จ กรรมจากโรคหื ด มี อ าการหอบหรื อไอ จนต อ งใช ย าขยาย
หลอดลมเพื่อบรรเทาอาการโรคหืดกําเริบ รวมกับการตรวจสมรรถภาพปอด ซึ่งโรงพยาบาลตากสินมีขอดอย
ที่ ยั ง ไม มี ก ารตรวจสมรรถภาพปอด ทํ า ให ก ารประเมิ น ระดั บ การควบคุ ม โรคหื ด อาจไม ถู ก ต อ งเท า ที่ ค วร
โดยแบงเปน 3 ระดับ ไดแก Controlled จํานวน 138 ราย คิดเปนรอยละ 20.8 Partly controlled จํานวน 430 ราย
คิดเปนรอยละ 64.8 Uncontrolled จํานวน 95 ราย คิดเปนรอยละ 14.3 จากขอมูลดังกลาวพบวามีระดับ
Partly controlled มากที่สุด โดยไม แตกตางในการรวบรวมข อมูลทั้ง 3 ป แสดงวาผูปวยโรคหื ดในเด็ ก
ของโรงพยาบาลตากสิน ยังควบคุมอาการของโรคไดไมดีนัก ซึ่งจะพบอาการหอบเกิดขึ้นบาง มีการจํากัด
กิจ กรรมจากโรคหื ด มี ก ารใช ย าขยายหลอดลมเพื่ อ บรรเทาอาการ และมี อ ย า งนอ ย 1 ครั้ ง ในรอบป ที่ เ กิ ด
หืดเฉียบพลัน ซึ่งสอดคลองกับขอมูลจากตารางที่ 4 ที่มีการนอนโรงพยาบาลดวยภาวะหืดเฉียบพลันและ
การรักษาที่หองฉุกเฉินดวยภาวะหอบรุนแรง
จากตารางที่ 5 เป น ข อ มู ล การรั ก ษาด ว ยยาและการได รั บ วั ค ซี น ป อ งกั น โรค จากการสํ า รวจของ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ในป 2550 พบวาผูปวยโรคหืดในประเทศไทย ที่ไดรับยาพน
สเตียรอยดซึ่งเปนยาหลักที่ใชในการรักษาโรคมีเพียงรอยละ 6.7 เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลของโรงพยาบาล
ตากสิน พบวาที่ใช Inhale corticosteroid มีจํานวน 129 ราย คิดเปนรอยละ 19.5 และการใชยากลุม Combination
(ICS+LABA) มีจํานวน 226 ราย คิดเปนรอยละ 34.1 ซึ่งมีจํานวนมากกวาการศึกษาของ สปสช. แตผูปวยที่มี
ภาวะหืดเฉียบพลันที่ตอมานอนโรงพยาบาลและตรวจที่หองฉุกเฉินกลับไมลดลง จากการสังเกตของผูวิจัยพบวา
มีผูปวยใชยาไมสม่ําเสมอ ใชยายังไมถูกวิธี เชน การไมใชกระบอกพนยาในการใชยาพนแบบละอองฝอย เทคนิค
การพนยาไมถูกตอง ไมไดหลีกเลี่ยงสารกอภูมิแพ ซึ่งสาเหตุหลักเนื่องจากไมมีคลินิกที่ดูแลตอเนื่อง ทําให
การใหความรูเรื่องการปฏิบัติตัว การใชยาที่ถูกวิธียังไมครบถวน และไมมีการทวนสอบวาสิ่งที่ผูปวยปฏิบัติ
ถูกตองหรือไม และการศึกษาพบวาการเลือกใชยาพนของกุมารแพทยของโรงพยาบาลตากสิน ไดเลือกใชยากลุม
Combination (ICS+LABA) มากกวาการใช Inhale corticosteroid ซึ่งเปนสิ่งที่ควรระมัดระวัง โดยเฉพาะ
ในเด็กเล็กอายุนอยกวา 4 ป ซึ่ง Food and Drug Administration (FDA)(15) ของประเทศสหรัฐอเมริกา
ไมไดใหการรับรอง และไดเตือนถึงผลขางเคียงที่มีผลตอระบบหัวใจ
ขอสังเกตในการใชยาอื่น เชน Leukotriene modifier (LTRA) จะใชในเด็กเล็กเปนสวนใหญเปนจํานวน
128 ราย คิดเปนรอยละ 19.3 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา MOSAIC study(16) พบวาการใช LTRA ในการควบคุม
โรคหืดไดประโยชน ในผูปวยที่อายุนอยกวา 5 ป เหมาะกับเด็กเล็กที่ไมรวมมือในการพนยา แตมีขอเสีย ที่
ราคาแพง ทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณของประเทศเมื่อเทียบกับการใช Inhale corticosteroid สําหรับการใชยา
Short acting β2 agonist ในโรงพยาบาลตากสิน มีการใชถึงรอยละ 98.6 ทั้งรูปแบบการพนละอองฝอย ยากิน
สวนการใช Xanthine และ methyxanthine มีเฉพาะการใชในภาวะฉุกเฉิน เชน Aminophylline ซึ่งมี therapeutic
window แคบ มีผลตอระบบหัวใจได และไมมีการใช methyxanthine รูปแบบ sustained release theophylline
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ซึ่งเปนการรักษา Add-on therapy ในผูปวยรายที่ไมสามารถควบคุมอาการได(17) สวนการใช Systemic
corticosteroid จะใชในผูปวยที่มีภาวะหืดเฉียบพลัน ทั้งการรักษาที่หองฉุกเฉินและการนอนโรงพยาบาล โดยใช
ในรู ป ยากิ น และยาฉี ด ในระยะสั้ น สํ า หรั บ การใช ย า Antihistamine(18) ซึ่ ง มี ฤ ทธิ์ ต า นการแพ แ ละยั ง มี ผ ลต อ
Adhesion molecule ที่มีผลตอการอักเสบ จะใชในผูปวยที่โรคอื่นรวมดวย เชน Allergic rhinitis Allergic
conjunctivitis และ Atopic dermatitis และการใช Intranasal steroid ในผูปวยที่มี Allergic rhinitis รวมดวยพบ
รอยละ 4.7 ซึ่งถือวาอยูในระดับต่ํามาก ดังนั้นจําเปนที่ตองมีการประเมินโรคที่เกิดรวมกับโรคหืด ทั้งการวินิจฉัย
ที่ถูกตอง ใหการรักษาที่เหมาะสม
การใหวัคซีนเพื่อปองกันโรค ทั้งไขหวัดใหญและการติดเชื้อ Pneumococcal ที่สงผลใหเกิดโรคปอด
บวม หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน การติดเชื้อหูชั้นกลางอักเสบ การใหวัคซีนทําใหการควบคุมโรคหืดดีขึ้น
แตจากการศึกษาพบวาการไดรับวัคซีนทั้ง 2 ชนิดนี้อยูในระดับต่ํามาก โดยมีผูปวยไดรับ Influenza vaccine
เพียงรอยละ 4.7 และการไดรับ IPD vaccine เพียงรอยละ 0.3 ซึ่งวัคซีนเหลานี้สวนใหญไดจากโครงการ
ความรวมมือของสํานักการแพทย และสํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร ไดแจกจายแกผูปวยโรคเรื้อรังกลุมเสี่ยง
ได แ ก ผูป ว ยโรคหั ว ใจ โรคไต โรคเลื อ ด Thalassemia
โรคมะเร็ง โรคปอดเรื้ อ รัง รวมถึ ง โรคหืด ดว ย
จึงจําเปนอยางยิ่งในการรณรงคและมีงบประมาณเพียงพอในการบริจาควัคซีนเหลานี้แกผูปวยโรคหืดใหได
ใกลเคียงรอยละ 100
จากการรวบรวมขอมูลผูปวยโรคหืดในเด็กของโรงพยาบาลตากสิน จะเห็นไดวาโรคหืดเปนปญหา
สําคัญระดับประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูปวยเด็กซึ่งเปนอนาคตและกําลังสําคัญของประเทศตอไป ดังนั้น
การวินิจฉัย การดูแลรักษาที่ถูกตอง สงเสริมสุขศึกษาในการดูแลตนเอง หลีกเลี่ยงสารกอภูมิแพ สงผลตอสุขภาพ
ชี วิ ต ที่ ดี ลดภาวะแทรกซ อ นและทุ พ พลภาพของผู ป ว ย ทํ า ให ผู ป ว ยเด็ ก สามารถทํ า กิ จ วั ต รประจํ า วั น ได
ไมขาดเรียน และรัฐไมตองเสียงบประมาณในการดูแลภาวะแทรกซอนและฉุกเฉินของผูปวย
8. การนําไปใชประโยชน
1) ทราบถึงสถิติและผลลัพธของการดูแลรักษาโรคหืดในเด็ก ของโรงพยาบาลตากสิน และสามารถนําผล
การศึกษาไปใชประโยชน ในการปรับปรุงแนวทางการดูแลโรคเพื่อใหระดับการควบคุมโรคหืด (Level
of asthma control) อยูในระดับ Controlled เชน จัดทําแนวทางในการดูแลรักษา (Clinical practice
guideline: CPG) ของการดูแลรักษาโรคหืดและโรคหืดเฉียบพลัน จัดตั้งคลินิกโรคภูมิแพเพื่อการดูแล
ผูปวยตอเนื่อง มีการตรวจสมรรถภาพปอดผูปวยโรคหืดทุกราย การทดสอบผิวหนังเพื่อหาสารกอ
ภูมิแพ มีการจัดกลุมใหความรูแกบิดามารดาผูดูแล และผูปวย เพื่อการใชยาอยางถูกวิธี ทวนสอบการใช
ยาอยางถูกตองทุกครั้ง การปฏิบัติตัว สงเสริมสุขศึกษาดูแลสุขภาพใหแข็งแรงลดโอกาสการติดเชื้อ
ระบบทางเดินหายใจ หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุนการหอบ และปองกันการเกิดหืดเฉียบพลัน ตลอดจนการให
ความรูแกสมาชิกครอบครัว ปรึกษาสงตอคลินิกเลิกบุหรี่ เปนตน
2) นําผลการศึ กษาที่ได มาวิเคราะห รวมกั บหองฉุกเฉิน กลุมงานเวชศาสตรฉุ กเฉิน และนิติเวชวิท ยา
เพื่อรวมกันหาแนวทางการดูแลรักษาโรคหืดในเด็กที่มีภาวะหืดเฉียบพลัน (CPG : Acute asthmatic
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attack) เพื่อการรักษาอยางถูกตอง รวดเร็ว ใหการรักษาในแนวทางเดียวกัน ลดภาวะแทรกซอน และลด
การรับไวรักษาในโรงพยาบาล
3) เพื่อนําขอมูลที่ไดมาเปนพื้นฐานในการวิจัยที่เกี่ยวของตอไป
9. ความยุงยาก ปญหา อุปสรรคในการดําเนินการ
1) มีการยกเลิกเวชระเบียนผูปวยที่ขาดการติดตามการรักษาเกิน 5 ป ทําใหไมสามารถการเก็บขอมูลผูปวย
จากเวชระเบียนไดครบตามจํานวนของสถิติโรงพยาบาล
2) การเก็บขอมูลมีทั้งการรักษาแบบผูปวยนอกและผูปวยใน จึงมีความยากลําบากในการสืบคนขอมูลให
ครบถวนสมบูรณ
3) การเก็บขอมูลทําไดเพียงระยะสั้น ไมสามารถศึกษาถึงผลในระยะยาวเนือ่ งจากมีความยุงยากในการ
ติดตามผูปวย เพราะขาดการดูแลตอเนื่องหรือผูปวยขาดการติดตามการรักษา
10. ขอเสนอแนะ
1) ควรมีการปรับปรุงการบันทึกเวชระเบียนใหครบถวนสมบูรณ เพื่องายในการติดตาม
2) จัดอบรมความรูเรื่องโรคหืดในเด็ก ใหแกบุคลากรที่เกี่ยวของเพือ่ ใหเกิดการพัฒนาและนําความรูใหมๆ
ที่ไดไปใชในการดูแลผูปวย
3) ควรมีการตรวจสมรรถภาพปอดผูปวยโรคหืดทุกราย ทัง้ ในการตรวจที่หองตรวจผูป วยนอกกุมารเวชกรรมโดยเครื่องทดสอบสมรรถภาพปอด ทั้ง spirometer และ peak flow meter และหองตรวจฉุกเฉินจัด
หาเครื่องตรวจสมรรถภาพปอดขนาดเล็ก ซึ่งสามารถตรวจไดงายไมยุงยากที่หองตรวจฉุกเฉิน ไดแก
Peak flow meter ของเด็กเล็ก ขนาดไมเกิน 400 L/min และ เด็กโตขนาดไมเกิน 850 L/min เพื่อใหงาย
ตอการประเมินผูปวยและรักษาไดถูกตองเหมาะสม
4) ควรมีการรณรงคลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ของครอบครัวผูปวยโรคหืดอยางจริงจัง โดยแนะนําเขาคลินิก
เลิกบุหรี่ เพื่อสอดคลองกับนโยบายของโรงพยาบาลตากสินที่รณรงคการเลิกบุหรี่
5) ควรมีการนัดหมายผูปวยโรคหืดทุกรายเพือ่ รับวัคซีนปองกันโรคพื้นฐาน โรคไขหวัดใหญและการติด
เชื้อ Pneumococcal เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ทําใหการควบคุมโรคหืดดีขึ้น
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ขอเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของนางสาวศิรสุดา โสมนัส
เพื่อประกอบการขอรับเงินประจําตําแหนงนายแพทยชํานาญการ (ดานเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม)
( ตําแหนงเลขที่ รพต. 568 ) สังกัดกลุมบริการทางการแพทย กลุมงานกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลตากสิน สํานักการแพทย
เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพงานโรคภูมิแพและภูมิคุมกันในเด็กของโรงพยาบาลตากสิน
หลักการและเหตุผล
โรคภูมิแพเปนกลุมของโรคที่มีอาการแสดงไดหลายระบบ เกิดจากปฏิกิริยาของรางกายตอสารกอภูมิแพ
ชนิดตางๆ โรคที่อยูในกลุมโรคภูมิแพ ไดแก โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ หรือโรคแพอากาศ (Allergic Rhinitis)
โรคหอบหืด (Asthma) ผื่นภูมิแพผิวหนัง (Atopic dermatitis) ลมพิษ (Urticaria) ผื่นแพผิวหนังจากการสัมผัส
(Contact dermatitis) เยื่อบุตาอักเสบจากการแพ (Allergic conjunctivitis) ปฏิกิริยาการแพแบบรุนแรง
(Anaphylaxis) การแพชนิดอื่นๆ เชน การแพอาหาร แพยา แพแมลงตางๆ เปนตน สาเหตุของโรคเกิดจาก
กรรมพันธุ และสารกอภูมิแพ (Allergen) จากสิ่งแวดลอม เชน ไรฝุน ขนสัตว (สุนัข แมว กระตาย) แมลงสาป
หญา เชื้อรา หรือเปนปฏิกิริยาการแพตอสารบางชนิด เชน ยา สารเคมี การแพอาหาร เชน นม ถั่วไข แปงสาลี ใน
เด็กเล็ก หรือ แพอาหารทะเลในผูใหญและเด็กโต การแพแมลง เชน ผึ้ง มด ตอ แตน
ปจจุบันสภาพแวดลอม สังคมเมืองที่เปลี่ยนแปลง และสภาวะโลกรอนทําใหโรคใหมๆเกิดขึ้นมาก
รวมทั้งโรคในระบบภูมิแพและภูมิคุมกันไดเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะโรคหอบหืด และโรคจมูกอักเสบ
จากภูมิแพ เปนโรคที่พบบอย และมีอุบัติการณเพิ่มขึ้นทั่วโลก ประเทศไทยพบอุบัติการณของโรคหืดถึงรอยละ
10 - 12 ในเด็ก และรอยละ 6.9 ในผูใหญ โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพทั้งผูใหญและเด็กพบตั้งแตรอยละ 13 - 44
นอกจากนี้โรคอื่น ๆ ที่พบไดในเด็ก เชน การแพอาหาร โดยเฉพาะโรคแพนมวัว โรคผื่นภูมิแพผิวหนัง ยังพบ
อุบัติการณสูงขึ้นในเด็กเชนกัน โรคในระบบภูมิแพและภูมิคุมกันเปนโรคเรื้อรังที่มีผลกระทบตอผูปวยสูง ทั้งใน
แงคุณภาพชีวิตทางรางกาย จิตใจ อารมณสังคม การใชงบประมาณสูงในการดูแลรักษา ควบคุมโรค อีกทั้งการ
ดูแลรักษาในภาวะฉุกเฉิน การแกไขภาวะทุพพลภาพจากโรคจําเปนตองเสียงบประมาณ และอัตรากําลังในการ
ดูแลผูปวยเพิ่มขึ้น ดั้งนั้นการวินิจฉัยโรคไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และมีแนวทางการรักษาผูปวยเด็กโรคในระบบ
ภูมิแพและภูมิคุมกันอยางถูกตองเหมาะสม จะชวยเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดการเกิดภาวะฉุกเฉิน ลดภาวะทุพพลภาพ
จากโรค ประหยัดงบประมาณของประเทศ
กลุมงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลตากสิน ไดการดําเนินการตรวจวินิจฉัย และรักษาผูปว ยเด็กโรคใน
ระบบภูมิแพ ทั้งแบบผูปวยนอกและผูปว ยในโดยกุมารแพทยทวั่ ไป และยังไมมีคลินิกภูมแิ พในเด็กเพื่อการดูแล
รักษาตอเนื่องโดยแพทยผูเชีย่ วชาญดานโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน
จากการเก็บขอมูลผูปวยโรคภูมิแพในโรงพยาบาลตากสินพบวามีจํานวนเพิ่มขึน้ ทุกป โดยเฉพาะผูปวย
โรคหืดในเด็กที่มารับการรักษาที่คลินิกผูปวยนอกกุมารเวชกรรม โดยในพ.ศ. 2550 จํานวน157 ราย พ.ศ. 2551
จํานวน 183 ราย พ.ศ. 2552 จํานวน 199 ราย และ พ.ศ. 2553 จํานวน 375 ราย จากสถิติจํานวนผูปวยที่เพิ่มขึ้นใน
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ทุก ๆ ป และผูปวยควรไดรับการดูแลอยางเหมาะสม จึงเปนที่มาของโครงการพัฒนาคุณภาพงานโรคภูมิแพและ
ภูมิคุมกันในเด็ก
วัตถุประสงคและหรือเปาหมาย
1.ผูใหบริการ
1.1 มีความรูที่ทันสมัย เปนองครวมในการดูแลรักษา สามารถใหความรูคําแนะนําแกผูดูแลผูปวย เพื่อ
การดูแลปฏิบัติตน ใชยาอยางถูกตอง หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ ประเมินความผิดปกติ
1.2 พยาบาลที่แผนกผูปวยนอกและผูปวยในกุมารเวชกรรม มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดูแลผูปวย
และสามารถใหคําปรึกษาไดอยางเหมาะสม
1.3 ประสานความรวมมือจากบุคลากรทางการแพทยที่เกี่ยวของเชน เภสัชกร พยาบาลผูปวยนอกกุมาร
เจาหนาที่หองปฏิบัติการ เพื่อการเปดบริการคลินิกภูมิแพในเด็ก
1.4 จัดอุปกรณในการใหบริการใหเพียงพอ ไดแก เครื่องทดสอบสมรรถภาพปอด (spirometer และ
peak flow meter) น้ํายาและอุปกรณการทดสอบผิวหนังเพื่อหาสารกอภูมิแพ (Skin prick test) เพื่อสามารถใหได
บริการครบถวน
1.5 มีการประชาสัมพันธโครงการเพื่อใหผูมารับบริการไดรับทราบขอมูลอยางทั่วถึง
2.ผูรับบริการ
2.1 มีความรูความเขาใจที่ถูกตองและตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลปฏิบัติตน ใชยาอยางถูกตอง
สม่ํ า เสมอ หลี ก เลี่ ย งสิ่ ง ที่ แ พ ประเมิ น ความผิ ด ปกติ ให ก ารรั ก ษาเบื้ อ งตนได อ ย า งเหมาะสม และพามา
โรงพยาบาลเมื่อการดูแลเบื้องตนไมดีขึ้น
2.2 ลดโอกาสการเกิดภาวะฉุกเฉิน การนอนโรงพยาบาลจากการกําเริบของโรค คุณภาพชีวิตดีขึ้นทั้ง
ผูปวยและผูดูแลผูปวย
2.3 สามารถหยุดการใชยาไดในเวลาที่เหมาะสม ไมเกิดภาวะแทรกซอน หรือภาวะฉุกเฉิน
2.4 ลดภาระคาใชจายของผูดูแล เมื่อผูปวยดูแลตนเอง ใชยาอยางเหมาะสม สม่ําเสมอ ทําใหไมมี
คาใชจายเมื่อเกิดภาวะแทรกซอน หรือภาวะฉุกเฉิน
กรอบการวิเคราะห แนวคิด ขอเสนอ
1.ดานความรูแ ละการจัดการระบบงาน
1.1 หองตรวจผูปวยนอกภูมแิ พในเด็ก
1.1.1 อบรมแพทย พยาบาล เจาหนาที่ที่เกี่ยวของในโรงพยาบาลเปนประจําทุกป ในการดูแลผูปวย
ประเมินภาวะผิดปกติ การตรวจทดสอบสมรรถภาพปอด สอนผูปวยใชยาพน
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1.1.2 จัดแพทย พยาบาล เจาหนาที่ที่เกี่ยวของไปอบรมความรูเพิ่มเติมจากสถาบันภายนอกโรงพยาบาล
พัฒนาความรูใหทันสมัยเปนประจํา เพื่อถายทอดความรูแกบุคลากรอื่น ทําใหระบบการดูแลรักษาผูปวยโรค
ภูมิแพ สงเสริมสุขศึกษาการดูแลตนเองของผูปวยเปนแนวทางเดียวกัน
1.1.3 จัดการประเมินการควบคุมโรคหืดในเด็ก (Children Asthma Control test) โดยใหเด็กและ
ครอบครัวตอบแบบประเมินตามเกณฑของ GINA guideline ในผูปวยเด็กโรคหืดอายุมากกวา 4 ป ทุกครั้งที่นัด
หมายมาคลินิกภูมิแพในเด็ก โดยเปนการประเมินสภาวะโรคหืดภายใน 4 สัปดาห เพื่อใหแพทยประเมินผูปวย
รวมกับการตรวจสมรรถภาพปอด ทําใหดูแลผูปวยในการปรับเพิ่มหรือลดขนาดยาไดอยางถูกตองเหมาะสม
1.1.4 จัดหาเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยใหพรอมเพื่อใหสามารถดูแลผูปวยไดอยางครบวงจร
ไดแก เครื่องทดสอบสมรรถภาพปอด (spirometer และ peak flow meter) น้ํายาและอุปกรณการทดสอบผิวหนัง
(standardization of allergenic extract) เพื่อหาสารกอภูมิแพ ทั้งสารกอภูมิแพในอากาศและอาหาร (aeroallergen
and food allergen)
1.1.5 จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูปวยโรคภูมิแพในเด็ก เพื่อสงเสริมการดูแลตนเอง หลีกเลี่ยงสาร
กอภูมิแพ ประเมินตนเองและปฏิบัติตนไดถูกตองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผูปวย เชน แจกแผนพับการดูแล
และปฏิบัติตนเมื่อเปนโรคภูมิแพ จัดโครงการ Asthma camp เพื่อผูปวยโรคหอบหืดในเด็ก สามารดูแลตนเองได
แลกเปลี่ยนประสบการณและทัศนคติของการเปนโรค หลีกเลี่ยงสารกอภูมิแพ ประเมินตนเองเมื่อมีภาวะหืด
เฉียบพลันที่บาน และใหการรักษาเบื้องตนกอนมาถึงโรงพยาบาลไดถูกวิธี
1.2 หองตรวจผูปวยฉุกเฉิน
1.2.1 จัดอบรมเพื่อใหความรูเกี่ยวกับโรคภูมิแพในเด็กที่มาดวยภาวะฉุกเฉิน เชน Acute asthmatic attack
Anaphylaxis Food allergy และ Drug allergy เพื่อที่จะไดมีความรูที่ถูกตองและรักษาในภาวะฉุกเฉินอยางถูกตอง
และเหมาะสม
1.2.2 จัดทําแนวทางในการดูแลรักษา (Clinical practice guideline: CPG) ในโรคที่มีภาวะฉุกเฉิน ไดแก
Acute asthmatic attack และ anaphylaxis เพื่อใหการประเมินผูปวย และรักษาไดถูกตองตรงกัน
1.2.3 จัดใหมีเครื่องตรวจสมรรถภาพปอดขนาดเล็ก ซึ่งสามารถตรวจไดงายไมยุงยากที่หองตรวจฉุกเฉิน
ไดแก Peak flow meter ของเด็กเล็ก ขนาดไมเกิน 400 L/min และ เด็กโตขนาดไมเกิน 850 L/min เพื่อในการ
ประเมินสมรรถภาพปอดผูปวยเด็กที่มาดวย Acute asthmatic attack และภาวะAnaphylaxis ที่มาดวยอาการหอบ
1.3 หอผูปวยในกุมารเวชกรรม
1.3.1 จัดอบรมเพื่อใหความรูแกพยาบาลเกี่ยวกับโรคภูมิแพในเด็ก การดูแลรักษาผูปวย ประเมินภาวะ
ผิดปกติ การสอนผูปวยใชอุปกรณในการพนยา
1.3.2 จัดทําแนวทางในการดูแลรักษา (Clinical practice guideline: CPG) ในโรคภูมิแพในเด็ก ไดแก
Asthma และ Anaphylaxis เพื่อใหการประเมินผูปวย และรักษาไดถูกตองตรงกัน
1.3.3 จัดทําแผนการรักษาเพื่อจําหนายผูปวยกลับบาน (Discharge plan) เพื่อใหกุมารแพทยและพยาบาล
มีแนวทางในการดูแลผูปวยกอนกลับบาน ทั้งการดูแลตนเอง การหลีกเลี่ยงสารกอภูมิแพ การสอนผูปวยใชยาพน
อยางถูกตอง โดยจัดทํา “โครงการสอนหนูนอยพนยา”
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1.3.4 ผูปวยที่มีประวัติการแพอาหารหรือยาที่ยังไมไดการวินิจฉัยที่ชัดเจน จะนัดผูปวยเพื่อทําการ
ทดสอบ ทั้งการทดสอบผิวหนัง และการทดสอบดวยอาหารหรือยาโดยตรง ไดแก Open food challenge test
สําหรับผูปวยสงสัยแพอาหาร และ Drug provocation test สําหรับผูปวยสงสัยแพยา
1.4 หอผูปวยหนักกุมารเวชกรรม
1.4.1 จัดอบรมเพื่อใหความรูแกพยาบาลเกี่ยวกับโรคภูมิแพในเด็ก การดูแลรักษาผูปวยหนัก ประเมิน
ภาวะผิดปกติ การใชอุปกรณในการพนยาชนิดตอเนื่อง (Continuous nebulization)
1.4.2 จัดทําแนวทางในการดูแลรักษา (Clinical practice guideline: CPG) ในผูปวยหนักโรคภูมิแพใน
เด็ก ไดแก Acute asthma exacerbation และ Anaphylaxis เพื่อใหการประเมินผูปวย และรักษาไดถูกตองตรงกัน
2.ดานการใหบริการ
2.1 ปรับปรุงสถานที่ใหบริการคลินิกผูปวยนอกภูมิแพในเด็กใหสะอาด เปนสัดสวน มีหองสําหรับ
ทดสอบสมรรถภาพปอด ทดสอบผิวหนังเพื่อหาสารกอภูมิแพ และมีอุปกรณชวยชีวิตพรอมหากมีภาวะฉุกเฉิน
จากการทดสอบตาง ๆ
2.2 ใหบริการคลินิกผูปวยนอกภูมิแพในเด็ก ในวันจันทร เวลา 13.00-16.00 น. และมีการแจงไปยัง
หนวยงานที่เกี่ยวของเรื่องการมารับบริการ
2.3 ใหคําปรึกษาแกกุมารแพทยในกรณีมีปญหาหรือขอสงสัยเกี่ยวกับผูปวยในโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน
เด็กที่นอนโรงพยาบาล
2.4 จัดระบบการเก็บขอมูลของผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อนําขอมูลไปใชพัฒนาการดําเนินงาน
ตอไป
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. วินิจฉัยโรคภูมิแพและภูมิคุมกันไดอยางรวดเร็วและใหการดูแลอยางเหมาะสม ทําใหพยากรณโรคดี
และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของผูปวยและผูดูแล
2. ปองกัน และลดอุบัติการณการเกิดภาวะแทรกซอนและทุพพลภาพของผูปวยเด็กโรคภูมิแพและ
ภูมิคุมกัน เชน ลดภาวะหืดเฉียบพลันของผูปวยโรคหืดเด็ก หรือโรคกําเริบ ทั้งโรคหอบหืด โรคจมูกอักเสบจาก
ภูมิแพ โรคลมพิษ โรคแพอาหารหรือยา
3. ลดภาระคาใชจายของผูดูแลผูปวย และลดการใชงบประมาณแผนดิน เมื่อผูปวยไดรับการรักษาที่
ถูกตองเหมาะสม ไมมีภาวะฉุกเฉิน และสามารถหยุดยาไดโดยไมเกิดโรคกําเริบ
4. เจาหนาที่โรงพยาบาลตากสินมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรค และใหคําแนะนําการดูแลผูปวย การ
ปฏิบัติตน การใชยาไดอยางถูกตองเหมาะสม
5. สงเสริมสุขภาพผูปวย และใหผูดูแลผูปวยมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการ
ดูแลผูปวยเด็กโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน เพื่อใหผูปวยและผูดูแลมีความเขาใจในตัวโรค ปฏิบัติตนและใชยาได
อยางถูกตอง
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