ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล
เพื่อขอรับเงินประจาตาแหน่ง
ตำแหน่งนำยแพทย์ชำนำญกำร (ด้ำนเวชกรรม สำขำกุมำรเวชกรรม)

เรื่องที่เสนอให้ประเมิน

1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
เรื่อง กำรพัฒนำกำรดูแลรักษำผู้ป่วยเด็กโรคหืด
2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนหรือปรับปรุงงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
เรื่อง แนวทำงกำรดูแลรักษำผู้ป่วยเด็กโรคหืด

เสนอโดย

นำงสำวอรุณทิพย์ พรพัฒนนำงกูร
ตำแหน่ง นำยแพทย์ชำนำญกำร
(ตำแหน่งเลขที่ รพร. 60)
กลุ่มภำรกิจด้ำนบริกำรทุติยภูมิระดับสูง กลุ่มงำนกุมำรเวชกรรม
โรงพยำบำลรำชพิพฒ
ั น์ สำนักกำรแพทย์

ผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
1. ชื่อผลงาน กำรพัฒนำกำรดูแลรักษำผู้ป่วยเด็กโรคหืด
2. ระยะเวลาที่ดาเนินการ 1 สิงหำคม 2553 – 31 พฤษภำคม 2555
3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการดาเนินการ
โรคหืด เป็นโรคที่พบบ่อยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และมีแนวโน้มที่จะพบเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ข้อมูลของ
สมำคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย1 พบว่ำ ในปี พ.ศ. 2545 มีผู้ป่วยโรคหืดในประเทศไทย 3 ล้ำนคน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 5 ของประชำกรทั้งหมด โดยพบเป็นผู้ป่วยเด็กร้อยละ 10-15 และผู้ป่วยผู้ใหญ่
ร้อยละ 8.4 ของผู้ป่วยโรคหืดทั่วประเทศ และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 2-4 ต่อปี ในรอบ 10 ปี
ที่ผ่ำนมำ จำกกำรรวบรวมข้อมูลพบว่ำ ประเทศไทยมีรำยงำนกำรสำรวจควำมชุกของโรคหืดไม่มำกนัก
ซึ่งรำยงำนกำรศึกษำถึงอัตรำควำมชุกของโรคหืดในเด็กที่อำศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนครล่ำสุดในปี
พ.ศ. 2541 พบเด็กเป็นโรคหืด ร้อยละ 18.3 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับรำยงำนกำรศึกษำในปี พ.ศ. 2533
(พบผู้ป่วยเด็กโรคหืดร้อยละ 4.5) พบว่ำโรคหืดมีอัตรำควำมชุกเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่ำ และมีแนวโน้มเพิ่มมำกขึ้น
เรื่อย ๆ กำรสำรวจโดยใช้วิธีที่คล้ำยคลึงกันทั่วประเทศ (เชียงใหม่,เชียงรำย, ขอนแก่น, นครปฐม)
ในระยะเวลำใกล้เคียงกันก็ให้ผลกำรสำรวจที่ใกล้เคียงกัน จึงทำให้คำดประมำณกำรณ์ว่ำมีประชำกรเด็กใน
ประเทศไทยไม่น้อยกว่ำ 10 ล้ำนคนที่ป่วยเป็นโรคหืดอยู่
จำกสถิติผู้ป่วยกลุ่มงำนกุมำรเวชกรรม โรงพยำบำลรำชพิพัฒน์2 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2554 พบว่ำ
มีจำนวนผู้ป่วยเด็กโรคหืดที่มำรับบริกำรตรวจรักษำที่โรงพยำบำลเพิ่มมำกขึ้นทุกปี
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และในปี พ.ศ. 2553 พบว่ำ โรคหืด เป็นโรคที่พบบ่อยที่ทำให้ผู้ป่วยเด็กต้องมำรับกำรรักษำที่
แผนกฉุกเฉินเป็นอันดับ 4 (อันดับที่ 1 คือ Upper respiratory tract infection อันดับที่ 2 คือ Acute diarrhea
และอันดับที่ 3 คือ Acute bronchiolitis ตำมลำดับ) ซึ่งทั้งโรค Upper respiratory tract infection และ Acute
bronchiolitis นี้อำจตรวจพบเสียงปอดผิดปกติเป็นลักษณะเสียงวี้ด (Wheeze) ได้เช่นกัน และอำจมีผู้ป่วยที่
เป็นโรคหืดแต่ยังไม่ได้รับกำรวินิจฉัยที่ถูกต้องรวมอยู่ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ด้วย และในจำนวนผู้ป่วยเด็กโรคหืด
ที่มำรับกำรรักษำที่แผนกฉุกเฉินจำนวน 41 รำยนี้ยังมีผู้ป่วยที่ต้องรับไว้รักษำต่อในโรงพยำบำลจำนวน 25
รำย คิดเป็นร้อยละ 602
โรคหืดเป็นโรคเรื้อรังที่มีควำมสำคัญที่สุดสำหรับเด็กไทย ซึ่งบั่นทอนทั้งสุขภำพร่ำงกำยและจิตใจ
ของเด็ก ทำให้เด็กขำดเรียนบ่อย เล่นกีฬำได้ไม่เต็มที่ พ่อแม่ต้องขำดงำน ทำให้เกิดควำมสูญเสียทำงด้ำน
เศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศชำติอย่ำงมำก
โรคหืดในเด็กมีลักษณะสำคัญคือ มีกำรอักเสบของหลอดลมอย่ำงต่อเนื่อง (Airway inflammation)
หลอดลมมีควำมไวต่อสิ่งกระตุ้นต่ำงๆ มำกกว่ำปกติ (Increased airway responsiveness to a variety of
stimuli) และภำวะตีบตันของหลอดลมสำมำรถกลับคืนภำวะปกติ หรือใกล้เคียงปกติด้วยยำขยำยหลอดลม
(Reversible or partial reversible airway obstruction) 3

ผู้ป่วยเด็กโรคหืดมักมีอำกำรไอ หอบ เหนื่อย แน่นหน้ำอก หรือหำยใจมีเสียงวี้ด (Wheeze)
โดยเป็นซ้ำหลำย ๆ ครั้ง มักจะเกิดขึ้นในเวลำกลำงคืนหรือเช้ำตรู่ มักจะเกิดขึ้นตำมหลังกำรติดเชื้อของระบบ
ทำงเดินหำยใจ กำรออกกำลังกำย หลังจำกสัมผัสกับสำรระคำยเคือง เช่น สำรเคมี มลภำวะทำงอำกำศ
ที่เป็นพิษ ควันบุหรี่ กำรเปลี่ยนแปลงทำงอำรมณ์ กำรเปลี่ยนแปลงของอำกำศ และมักจะเกิดขึ้นตำมหลัง
กำรสัมผัสสำรก่อภูมิแพ้ (allergen) เช่น ไรฝุ่น ละอองเกสรหญ้ำ เชื้อรำ สัตว์เลี้ยง ฯลฯ 4

อีกทั้งผู้ป่วยเด็กโรคหืดมักจะมีประวัติโรคภูมิแพ้ในครอบครัว กำรตรวจร่ำงกำยจะตรวจพบอำกำร
ไอ เหนื่อยหอบ หำยใจลำบำก หำยใจมีเสียงวี้ด (Wheeze) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งตอนหำยใจเข้ำหรือหำยใจออก
แรง ๆ (Forced Inspiratory/Expiratory wheeze) หน้ำอกโป่ง ถ้ำเป็นเรื้อรังมำนำน (Increased A-P diameter)
มีอำกำรแสดงของโรคภูมิแพ้อื่นๆ ได้แก่ อำกำรของ ผื่นผิวหนังอักเสบจำกภูมิแพ้ (Atopic dermatitis)
เยื่อบุจมูกอักเสบจำกภูมิแพ้ (Allergic rhinitis) แพ้อำหำร (Food allergy) 5, 6

กำรให้กำรวินิจฉัยที่ถูกต้องในผู้ป่วยเด็กโรคหืดเป็นเรื่องยำก ต้องอำศัยข้อมูลหลำยด้ำนมำ
ประกอบกัน เพรำะในขณะที่ผู้ป่วยไม่มีอำกำร กำรตรวจร่ำงกำยอำจจะอยู่ในสภำวะปกติทั้งหมด ทำให้กำร
วินิจฉัยทำได้ยำก ผู้ป่วยจึงมักต้องทนทุกข์ทรมำนจำกโรคที่ยังไม่ได้รับกำรรักษำที่ถูกต้อง ดังนั้นบุคลำกร
ทำงกำรแพทย์ที่ให้กำรดูแลรักษำผู้ป่วยเด็กจึงต้องมีควำมรู้และควำมตระหนักเพียงพอ เพื่อให้ผู้ป่วยเหล่ำนี้
ได้รับกำรดูแลรักษำที่ถูกต้องอย่ำงรวดเร็ว ลดภำวะแทรกซ้อนและควำมพิกำรที่อำจเกิดตำมมำได้ และ
ในปัจจุบันองค์ควำมรู้ด้ำนกำรดูแลรักษำผู้ป่วยเด็กโรคหืดมีกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม จำเป็นที่บุคลำกร
ทำงกำรแพทย์ผู้ให้กำรดูแลรักษำผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องมีกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะต่ำงๆเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำร
ให้กำรดูแลรักษำผู้ป่วย
นอกจำกนีก้ ำรจัดกิจกรรมกำรให้ควำมรู้และให้คำปรึกษำในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยเด็กโรคหืดที่มำรับ
กำรรักษำที่โรงพยำบำล ยังสำมำรถสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ส่งผลให้เกิด
กำรรวมกลุ่มและกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทำงกำรแพทย์อย่ำงเป็นสหสำขำวิชำชีพ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญ
ของกำรเพิ่มประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรให้กำรดูแลรักษำผู้ป่วยเด็กโรคหืด ทำให้มีกำรติดตำม
กำรรักษำของผู้ป่วยอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยสูงสุดของโครงกำรพัฒนำกำรดูแลผู้ป่วย
เด็กโรคหืดคือ
1. ผู้ป่วยได้รับกำรวินิจฉัยและได้รับกำรดูแลรักษำที่ถูกต้อง เหมำะสม
2. ผู้ป่วยมีสมรรถภำพปอดดีขึ้นและสำมำรถทำกิจกรรมต่ำงๆ ได้ตำมปกติ หรือเกือบปกติ รวมทั้ง
กำรออกกำลังกำย
3. อำกำรเรื้อรัง เช่น อำกำรไอ หำยใจขัด แน่นหน้ำอกสำหรับผู้ป่วยหำยไป
4. สำมำรถลดกำรกำเริบของโรคที่ทำให้ผู้ป่วยต้องเข้ำมำรับกำรรักษำในโรงพยำบำลได้
5. ผู้ป่วยสำมำรถหำยขำดจำกโรคหืดซึ่งถือเป็นโรคเรื้อรังนี้ได้ สำมำรถเจริญเติบโต พร้อมทั้งมีกำร
พัฒนำสุขภำพร่ำงกำยและจิตใจได้เทียบเท่ำกับเด็กปกติทั่วไป
4. สรุปสาระสาคัญของเรื่องและขั้นตอนการดาเนินการ
1. จัดให้มีกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง แนวทำงกำรดูแลรักษำผู้ป่วยเด็กโรคหืดขึ้นสำหรับบุคลำกร
ทำงกำรแพทย์ในสหสำขำวิชำชีพ โดยมีทั้งแพทย์ เภสัชกร พยำบำล ผู้ดูแลคนไข้ของโรงพยำบำลเข้ำร่วมรับ
กำรอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.1 สร้ำงควำมตระหนักให้เห็นถึงควำมสำคัญของผู้ป่วยเด็กโรคหืด
1.2 พัฒนำองค์ควำมรู้และทำควำมเข้ำใจร่วมกันในกำรให้กำรวินิจฉัยและวำงแนวทำงปฏิบัติในกำรดูแล
รักษำผู้ป่วย เพื่อเพิ่มศักยภำพของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ของโรงพยำบำลในกำรให้กำรวินิจฉัย กำรดูแล
รักษำผู้ป่วยเด็กโรคหืดอย่ำงถูกต้อง เหมำะสมและต่อเนื่อง

2. รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อจัดทำแผ่นพับให้ควำมรู้เกี่ยวกับโรคหืด
3. จัดให้มีระบบกำรแนะนำวิธีกำรใช้ยำและกำรดูแลตนเองในผู้ป่วยที่มำรับบริกำรที่แผนกผู้ป่วยนอก
(คลินิกให้คำปรึกษำเรื่องยำ)
4. จัดให้มีระบบกำรดูแลผู้ป่วยที่ต้องเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล โดยเมื่อผู้ป่วยนอนโรงพยำบำล
พยำบำลประจำหอผู้ป่วยที่เป็นสมำชิกเครือข่ำยกำรพัฒนำศักยภำพกำรดูแลรักษำผู้ป่วยโรคหืดจะแจ้งข้อมูล
มำยังกุมำรแพทย์เพื่อจัดตั้งทีมให้คำปรึกษำไปให้ควำมรู้เรื่องโรค กำรหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น ประเมินกำรใช้
ยำพ่น (ถ้ำมี) และวิธีกำรพ่นยำที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยและญำติ อีกทั้งให้มีกำรสำรวจกำรนอนโรงพยำบำลซ้ำด้วย
โรคหืดทุก 6 เดือน
5. รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยมำวิเครำะห์เชิงสถิติเพื่อประเมินผลกำรดำเนินงำนในด้ำน
5.1 กำรได้รับกำรวินิจฉัยโรคอย่ำงถูกต้องตำมมำตรฐำนโดยใช้เกณฑ์กำรวินิจฉัยจำก GINA guideline
5.2 กำรจับหืดเฉียบพลันทั้งในด้ำนที่ผู้ป่วยต้องมำรับกำรรักษำที่แผนกฉุกเฉินและหรือกำรที่ผู้ป่วยต้อง
เข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ศึกษำค้นคว้ำและรวบรวมข้อมูลทำงวิชำกำรเกี่ยวกับแนวทำงกำรให้กำรวินิจฉัยและกำรดูแลรักษำ
ผู้ป่วยเด็กโรคหืดจำกแหล่งต่ำงๆทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
2. จัดทำเกณฑ์กำรวินิจฉัยโรคและแนวทำงกำรดูแลรักษำผู้ป่วย (Clinical practice guideline) ที่
เหมำะสมกับบริบทของโรงพยำบำล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับกำรวินิจฉัยและกำรดูแลรักษำที่ถูกต้อง
เหมำะสม
3. ริเริ่มให้มีกำรนำเครื่องวัดสมรรถภำพปอด (Peak flow meter) มำใช้ในกำรประเมินสมรรถภำพปอด
ของผู้ป่วยเด็กที่ได้รับกำรวินิจฉัยโรคหืด ที่มำรับกำรตรวจที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกกุมำรเวชกรรม
โดยกุมำรแพทย์ที่ให้กำรตรวจรักษำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนกำรรักษำที่เหมำะสม
4. จัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษำเรื่องกำรใช้ยำพ่นอย่ำงถูกวิธี โดยประสำนควำมร่วมมือไปยังเภสัชกรที่เข้ำ
รับกำรอบรมจนสำมำรถนำควำมรู้ในกำรใช้ยำพ่นในรูปแบบต่ำงๆที่ได้ไปสอนให้กับผู้ป่วยและ
ผู้ปกครอง
5. จัดทำสื่อกำรสอน ได้แก่ แผ่นพับ เพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับโรค วิธีกำรรักษำ กำรใช้ยำ กำรปฏิบัติตัวใน
กำรหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น และกำรสังเกตอำกำรผิดปกติที่ต้องมำรับกำรรักษำที่โรงพยำบำล
(เอกสำรแนบ 2)
6. ทำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติผู้ป่วยเด็กโรคหืดที่มำรับบริกำร ทั้งที่แผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในและ
แผนกฉุกเฉิน ทั้งก่อนและหลังดำเนินกำรจัดทำเกณฑ์กำรวินิจฉัยและแนวทำงกำรดูแลรักษำผู้ป่วย

เด็กโรคหืดโดยระยะก่อนกำรจัดทำเกณฑ์ตั้งแต่ 1 มกรำคม 2550 – 31 ธันวำคม 2552 และระยะหลัง
กำรจัดทำเกณฑ์ตั้งแต่ 1 มกรำคม 2553 – 31 ธันวำคม 2554 เพื่อนำมำใช้ประเมินผลกำรดำเนินงำน
5. ผู้ร่วมดาเนินการ
ไม่มี
6. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ
1. เป็นวิทยำกรบรรยำยเรื่อง แนวทำงกำรวินิจฉัยและกำรดูแลรักษำผู้ป่วยเด็กโรคหืด ในวันที่ 23 พฤศจิกำยน
2553 เวลำ 12.00- 16.00 น. แก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์สหสำขำวิชำชีพ ประกอบไปด้วย แพทย์ พยำบำล
เภสัชกร นักกำยภำพบำบัด และผู้ช่วยเหลือคนไข้ โดยได้ชี้ให้เห็นถึงควำมสำคัญของโรคหืดในเด็กกับปัญหำ
สำธำรณสุขไทย แสดงอัตรำกำรเพิ่มจำนวนของผู้ป่วยเด็กโรคหืดจำกอดีตถึงปัจจุบัน ทั้งในประเทศไทยและ
ต่ำงประเทศ ทั้งเขตจังหวัดกรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวัด และจำนวนผู้ป่วยเด็กโรคหืดของโรงพยำบำล
รำชพิพัฒน์ พร้อมทั้งให้ควำมรู้เกี่ยวกับสำเหตุกำรเกิดโรค พยำธิสภำพของโรค แนวทำงกำรวินิจฉัยโรคหืด
โดยเฉพำะในเด็กอำยุน้อยกว่ำ 5 ปี แนวทำงกำรดูแลรักษำ ตลอดจนแนวทำงกำรป้องกันกำรจับหืดเฉียบพลัน
2. จัดพิมพ์เกณฑ์กำรวินิจฉัยโรคและแนวทำงกำรดูแลรักษำผู้ป่วยเด็กโรคหืด (Clinical practice guideline)
เพื่อแจกจ่ำยให้กับแผนกฉุกเฉิน ห้องตรวจโรคทั่วไป ห้องตรวจโรคกุมำรเวชกรรม และหอผู้ป่วย
กุมำรเวชกรรม
3. จัดหำเครื่อง Peak flow meter สำหรับผู้ป่วยเด็ก เพื่อใช้ในกำรประเมินสมรรถภำพปอดไว้ที่ห้องตรวจ
ผู้ป่วยนอกกุมำรเวชกรรม
4. สำธิตและให้คำปรึกษำในกิจกรรมกลุ่มย่อยถึงวิธีกำรใช้เครื่องมือต่ำงๆสำหรับผู้ป่วยเด็กโรคหืดที่ถูกต้อง
เพื่อให้บุคลำกรทำงกำรแพทย์สหสำขำวิชำชีพสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้ไปสอนให้กับผู้ป่วยและครอบครัว
ต่อไป
5. จัดทำแผ่นพับเพื่อให้ควำมรู้แก่ผู้ป่วยและผู้ปกครองเกี่ยวกับโรคหืดและกำรดูแลรักษำที่ถูกต้อง
6. เก็บรวมรวมข้อมูลผู้ป่วยนำมำวิเครำะห์เชิงสถิติเป็นร้อยละ เพื่อประเมินผลกำรดำเนินงำน
7. ผลสาเร็จของงาน
1. เป็นวิทยำกรในกำรอบรมในหัวข้อ แนวทำงกำรวินิจฉัยและกำรดูแลรักษำผู้ป่วยเด็กโรคหืด ในวันที่
23 พฤศจิกำยน 2553 เวลำ 12.00- 16.00 น. แก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์สหสำขำวิชำชีพ ประกอบไป
ด้วย แพทย์ พยำบำล เภสัชกร นักกำยภำพบำบัด และผู้ช่วยเหลือคนไข้
2. มีเกณฑ์กำรวินิจฉัยโรคและแนวทำงกำรดูแลรักษำผู้ป่วย (Clinical practice guideline) โดยยึดตำม
เกณฑ์กำรวินิจฉัยโรคหืดของ GINA guideline ปี 2011 เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับกำรวินิจฉัยและกำรดูแล
รักษำที่ถูกต้องเหมำะสม (เอกสำรแนบ 1)

3. ผู้ป่วยที่มำรับกำรตรวจที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกกุมำรเวชกรรมได้รับกำรประเมินสมรรถภำพปอดด้วย
เครื่องวัดสมรรถภำพปอด (Peak flow meter) โดยกุมำรแพทย์ที่ให้กำรตรวจรักษำ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรวำงแผนกำรรักษำที่เหมำะสม โดยในปี 2553 มีจำนวน 43 รำย จำกจำนวนผู้ป่วยเด็ก
โรคหืดทั้งหมด 87 รำย คิดเป็นร้อยละ 49.43 และในปี 2554 เพิ่มขึ้นเป็น 117 รำย จำกจำนวนผู้ป่วย
เด็กโรคหืดทั้งหมด 134 รำยคิดเป็นร้อยละ 87.31 โดยมีเป้ำหมำยให้ผู้ป่วยเด็กโรคหืดที่มีอำยุตั้งแต่ 6
ปีขึ้นไป ที่สำมำรถกลั้นลมหำยใจและให้ควำมร่วมมือในกำรใช้เครื่องวัดสมรรถภำพปอด (Peak
flow meter) ได้รับกำรตรวจประเมินสมรรถภำพปอดเมื่อมำรับกำรตรวจรักษำที่ห้องตรวจ
ผู้ป่วยนอกกุมำรเวชกรรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
4. สำธิตและให้คำปรึกษำในกิจกรรมกลุ่มย่อยถึงวิธีกำรใช้เครื่องมือต่ำงๆสำหรับผู้ป่วยเด็กโรคหืดที่
ถูกต้องในกำรจัดกำรอบรมเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2553 แก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์ทั้งแพทย์
พยำบำล เภสัชกร นักกำยภำพบำบัด และผู้ช่วยเหลือคนไข้ และได้เริ่มให้มีกำรสอนและประเมิน
กำรใช้ยำของผู้ป่วยเด็กโรคหืดที่มำรับกำรตรวจรักษำที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกกุมำรเวชกรรมและใน
ผู้ป่วยที่เข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำลก่อนกลับบ้ำนทุกรำย ผ่ำนคลินิกให้คำปรึกษำเรื่องยำ ซึ่งจะมี
เภสัชกรให้ควำมรู้และประเมินกำรใช้ยำของผู้ป่วย
5. มีกำรจัดทำสื่อกำรสอน ได้แก่ แผ่นพับ เพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับโรค วิธีกำรรักษำ กำรใช้ยำ กำรปฏิบัติ
ตัวในกำรหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น และกำรสังเกตอำกำรผิดปกติที่ต้องมำรับกำรรักษำที่โรงพยำบำล
(เอกสำรแนบ 2)
6. ผลกำรศึกษำ
6.1 ผู้ป่วยได้รับกำรวินิจฉัยที่ถูกต้อง เนื่องจำกในอดีตผู้ป่วยเด็กส่วนใหญ่ที่มำโรงพยำบำลรำชพิพัฒน์
ด้วยอำกำรไอหอบ จะได้รับกำรวินิจฉัยว่ำเป็น Wheezing associated respiratory tract infection
(WARI), Acute bronchiolitis และ Acute bronchitis ทั้งๆที่บำงรำยมีอำกำรและอำกำรแสดงที่เข้ำได้
กับเกณฑ์กำรวินิจฉัยโรคหืดแล้วก็ตำม ทำให้ผู้ป่วยเหล่ำนี้ไม่ได้รับกำรดูแลรักษำที่ถูกต้องเหมำะสม
ส่งผลให้เกิดกำรจับหืดเฉียบพลันบ่อยครั้ง แต่เมื่อมีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับเกณฑ์กำรวินิจฉัยแก่
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ ทำให้ผู้ป่วยเหล่ำนี้ รวมทั้งผู้ป่วยรำยใหม่ที่มำรับกำรรักษำที่โรงพยำบำลด้วย
อำกำรไอหอบสำมำรถได้รับกำรวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง ส่งผลให้ได้รับกำรรักษำที่เหมำะสมรวดเร็ว
ขึ้น โดยพบว่ำในปี พ.ศ. 2553 มีผู้ป่วยที่เคยได้รับกำรวินิจฉัยว่ำเป็น Wheezing associated
respiratory tract infection (WARI), Acute bronchiolitis และ Acute bronchitis ทั้งที่มีประวัติและ
อำกำรแสดงเข้ำได้กับเกณฑ์กำรวินิจฉัยโรคหืดได้รับกำรเปลี่ยนกำรวินิจฉัยมำเป็น Asthma พร้อม
ทั้งได้รับกำรปรับเปลี่ยนแนวทำงกำรรักษำ ได้แก่ กำรเพิ่มยำสูดพ่นกลุ่มสเตียรอยด์ เพื่อควบคุมกำร
อักเสบของหลอดลมเพิ่มเติมจำนวน 7 รำย และในปี พ.ศ. 2554 จำนวน 32 รำย (ตำรำงที่ 1)

ตารางที่ 1 จานวนผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคหืดในภายหลัง
ปี พศ. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับ จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับ จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับกำร
กำรเปลี่ยนกำรวินิจฉัย กำรวินิจฉัยเดิมเป็น วินจิ ฉัยเดิมเป็น Acute
มำเป็น Asthma (รำย) WARI (รำย)
bronchiolitis (รำย)
2553
7
5
1
2554
32
26
5

จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับ
กำรวินิจฉัยเดิมเป็น
Acute bronchitis (รำย)
1
1

โดยอำกำรและอำกำรแสดงของผู้ป่วยเหล่ำนี้ที่นำมำใช้เป็นข้อมูลในกำรพิจำรณำปรับเปลี่ยนกำร
วินิจฉัยและแนวทำงกำรดูแลรักษำ (ตำรำงที่ 2)
ตารางที่ 2 อาการและอาการแสดงของผู้ป่วยทั้งหมดจานวน 39 รายที่ได้รับการปรับเปลี่ยน
การวินิจฉัยและแนวทางการดูแลรักษา
อำกำรและอำกำรแสดงตำมเกณฑ์กำรวินิจฉัยโรคหืด
Recurrent wheezing > 1 ครั้ง/เดือน
Activity-induced cough or wheeze
Cough particularly at night during period without viral infections
Symptom improve when asthma medication is given

จำนวนผู้ป่วย (รำย)
35
8
11
37

(หมำยเหตุ: พบผู้ป่วย 21 รำยมีอำกำรและอำกำรแสดงตำมเกณฑ์กำรวินิจฉัยโรคหืดมำกกว่ำ 1 เกณฑ์)
6.2

ผลแทรกซ้อนของโรคที่สำคัญคือ กำรจับหืดเฉียบพลันที่ทำให้ผู้ป่วยต้องมำรับกำรรักษำที่แผนก
ฉุกเฉินและหรือต้องเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำลด้วยอำกำรดังกล่ำวลดลง โดยกำรวิเครำะห์
ข้อมูลก่อนกำรจัดทำเกณฑ์กำรวินิจฉัยและแนวทำงกำรดูแลรักษำผู้ป่วยเด็กโรคหืด (Clinical
practice guideline) พศ. 2550-2552 และหลังกำรจัดทำเกณฑ์กำรวินิจฉัยและแนวทำงกำรดูแลรักษำ
ผู้ป่วยเด็กโรคหืด (Clinical practice guideline) มีค่ำเฉลี่ยของจำนวนผู้ป่วยที่ต้องเข้ำรับกำรรักษำที่
แผนกฉุกเฉิน มีจำนวนลดลงจำกร้อยละ 77.12 เป็นร้อยละ 28.96 ซึ่งแตกต่ำงอย่ำงมีนัยสำคัญทำง
สถิติ (p < 0.001) และค่ำเฉลี่ยของจำนวนผู้ป่วยที่ต้องเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล (Admission)
เปรียบเทียบก่อนและหลังกำรจัดทำเกณฑ์กำรวินิจฉัยและแนวทำงกำรดูแลรักษำผู้ป่วยเด็กโรคหืด

(Clinical practice guideline) ลดลงจำกร้อยละ 40.59 เป็นร้อยละ 20.81 ซึ่งแตกต่ำงอย่ำงมีนัยสำคัญ
ทำงสถิติ (p < 0.001) สำหรับภำวะแทรกซ้อน พบว่ำเกิดภำวะระบบหำยใจล้มเหลวในช่วงก่อนกำร
จัดทำเกณฑ์กำรวินิจฉัยและแนวทำงกำรดูแลรักษำผู้ป่วยเด็กโรคหืด (Clinical practice guideline)
ร้อยละ 1.11 แต่ไม่พบภำวะแทรกซ้อนดังกล่ำวหลังกำรจัดทำเกณฑ์กำรวินิจฉัยและแนวทำงกำร
ดูแลรักษำผู้ป่วยเด็กโรคหืด (Clinical practice guideline) ซึ่งแตกต่ำงอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ
(p < 0.001) ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตทั้งก่อนและหลังกำรจัดทำเกณฑ์กำรวินิจฉัยและแนวทำงกำรดูแล
รักษำผู้ป่วยเด็กโรคหืด (Clinical practice guideline) (ตำรำงที่ 3)
ตารางที่ 3
แสดงภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ การจับหืดเฉียบพลันที่ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องมารับการ
รักษาที่ห้องฉุกเฉินและหรือต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การเกิดภาวะระบบหายใจล้มเหลว
และเสียชีวิต เปรียเทียบก่อน (ข้อมูลในปี พ.ศ. 2550-2552) และหลัง (ข้อมูลในปี พ.ศ. 2553-2554)
การจัดทา Clinical practice guideline
พศ.

2550
2551
2552
รวม
2553
2554
รวม
P value

จำนวนผู้ป่วยโรคหืด
(คน)

92
96
83
271
87
134
221

ER visit

คน
66
75
68
209
41
23
64

Admission

Respiratory
failure

%
คน
% คน
71.74 35 38.04 2
78.13 42 43.75 0
81.93 33 39.76 1
77.12 110 40.59 3
47.13 27 31.03 0
17.16 19 14.18 0
28.96 46 20.81 0

%
2.17
0
1.20
1.11
0
0
0

< 0.001

< 0.001

< 0.001

Death

คน
0
0
0
0
0
0
0

%
0
0
0
0
0
0
0
0

6.3 จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนครั้งของกำรมำห้องฉุกเฉิน (ER visit) ด้วยภำวะจับหืด
เฉียบพลัน ก่อนและหลังกำรจัดทำเกณฑ์กำรวินิจฉัยและแนวทำงกำรดูแลรักษำผู้ป่วยเด็กโรคหืด
(Clinical practice guideline)ในผู้ป่วยแต่ละรำย พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยจำนวนครั้งของกำรมำห้องฉุกเฉิน
(ER visit) ด้วยภำวะจับหืดเฉียบพลันลดลงจำก 3.685 ครั้ง/คน/ปี เป็น 1.412 ครั้ง/คน/ปี ลดลง 2.273

ครั้ง/คน/ปี หรือลดลงร้อยละ 61.68 ซึ่งมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (p < 0.001) และ
เมื่อวิเครำะห์ข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนครั้งของกำรเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล (Admission) ด้วย
ภำวะจับหืดเฉียบพลันพบว่ำค่ำเฉลี่ยลดลงจำก 2.546 ครั้ง/คน/ปี เป็น 1.003 ครั้ง/คน/ปี ลดลง 1.543
ครัง้ /คน/ปี หรือลดลงร้อยละ 60.60 ซึ่งมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (p < 0.001)
(ตำรำงที่ 4)
ตารางที่ 4
แสดงค่าเฉลี่ยจานวนครั้งของผู้ป่วยที่มีอาการจับหืดเฉียบพลันจนต้องมารับการ
รักษาที่แผนกฉุกเฉินและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก่อน (พศ. 2550-2552) และหลัง (พศ.
2553-2554) การจัดทาเกณฑ์การวินิจฉัยและ Clinical practice guideline สาหรับการดูแลรักษา
ผู้ป่วยเด็กโรคหืด
ค่ำเฉลี่ยที่ผู้ป่วยต้องมำรับ
ปีพศ.
กำรรักษำที่แผนกฉุกเฉิน
(ครั้ง/คน/ปี)
2550
3.892
2551
3.521
2552
3.642
ค่ำเฉลี่ยรวมในปี
3.685
2250-2552
2553
1.671
2554
1.153
ค่ำเฉลี่ยรวมในปี
1.412
2553-2554
ค่ำเฉลี่ยที่ลดลง
2.273

ร้อยละ P value

ค่ำเฉลี่ยที่ผู้ป่วยต้องเข้ำรับ
กำรรักษำในโรงพยำบำล
(ครั้ง/คน/ปี)
2.687
2.405
2.546
2.546

ร้อยละ P value

1.004
1.002
1.003
61.68

<0.001

1.543

60.60

<0.001

8. การนาไปใช้ประโยชน์
1. ผู้ป่วยได้รับกำรวินิจฉัยที่ถูกต้อง ส่งผลให้ได้รับกำรดูแลรักษำที่เหมำะสมอย่ำงรวดเร็ว ช่วยลดอัตรำ
กำรจับหืดเฉียบพลัน ลดอัตรำกำรนอนโรงพยำบำล และกำรเกิดภำวะแทรกซ้อนของโรคได้ ส่งผลให้
คุณภำพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น เนื่องจำกหำกผู้ป่วยเหล่ำนี้ไม่ได้รับกำรดูแลรักษำที่เหมำะสมแล้ว มักจะ
ไม่สำมำรถควบคุมอำกำรของโรคได้และมักต้องเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำลด้วยอำกำรจับหืด

2.
3.

4.
5.
6.

เฉียบพลันบ่อยครั้ง ส่งผลให้ต้องขำดเรียน ผู้ปกครองต้องลำงำนมำเฝ้ำลูกที่โรงพยำบำล กำรที่บุคลำกร
ทำงกำรแพทย์สำมำรถให้กำรวินิจฉัยโรคและกำรวำงแนวทำงกำรรักษำได้อย่ำงถูกต้องรวดเร็วจะเป็น
กำรช่วยให้ผู้ป่วยเด็กโรคหืดมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น และลดภำระของครอบครัว
โรงพยำบำลมี Clinical practice guideline ที่ชัดเจนในกำรให้กำรดูแลรักษำผู้ป่วยเด็กโรคหืดตำม
บริบทของโรงพยำบำล
เป็นกำรเพิ่มศักยภำพของผู้ป่วยและผู้ปกครองจำกกำรได้รับควำมรู้เกี่ยวกับโรคหืด แนวทำงกำรดูแล
รักษำ กำรใช้ยำพ่นอย่ำงถูกวิธีและกำรรู้จักสังเกตอำกำรผิดปกติที่ต้องรีบมำรับกำรตรวจรักษำที่
โรงพยำบำลก่อนที่จะมีอำกำรรุนแรง
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ของโรงพยำบำลรำชพิพัฒน์ได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ในกำรดูแลรักษำผู้ป่วย
เด็กโรคหืดเพื่อพัฒนำกำรให้กำรดูแลรักษำผู้ป่วยที่ถูกต้อง และเหมำะสม
มีกำรนำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรเข้ำอบรมไปจัดสร้ำงมุมแห่งกำรเรียนรู้โรคภูมิแพ้และหอบหืดที่แผนก
ตรวจผู้ป่วยนอกและหอผู้ป่วย เพื่อเผยแพร่ควำมรู้ออกไปสู่ประชำชนทั่วไป
สำมำรถขยำยเครือข่ำยให้เริ่มมีกำรให้ควำมรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับกำรดูแลตนเองตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์
แก่หญิงตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันกำรเกิดโรคภูมิแพ้และหอบหืดแก่เด็กในครรภ์ และยังให้กำรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อป้องกันกำรเกิดโรคภูมิแพ้ด้วย

9. ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินการ
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยจำกเวชระเบียนทำได้ค่อนข้ำงยำก เนื่องจำกเวชระเบียนส่วนใหญ่แล้ว
จะลงข้อมูลไม่สมบูรณ์ บำงรำยขำดข้อมูลกำรวินิจฉัย ซึ่งทำให้ต้องหำข้อมูลเพิ่มเติมจำกแหล่งอื่นๆ เช่น
ระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยำบำลมำประกอบด้วย
10. ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีกำรศึกษำผู้ป่วยเด็กโรคหืดโดยวิธีเก็บข้อมูลไปข้ำงหน้ำเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน สมบูรณ์
2. ควรมีกำรทบทวนปรับปรุงแนวทำงกำรดูแลรักษำผู้ป่วยเด็กโรคหืด (Clinical practice guideline) ให้
เหมำะสมกับบริบทของโรงพยำบำลและให้ทันสมัยอยู่เสมอ
3. ควรจัดให้มีกำรทำงำนเชิงรุกโดยให้ครอบครัวของผู้ป่วยและคนในชุมชนมีส่วนร่วมในกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรดูแลรักษำผู้ป่วยเด็กโรคหืด เช่น ชี้ให้เห็นถึงควำมสำคัญในกำรลดปัจจัยเสี่ยงต่ำงๆที่จะ
กระตุ้นให้ผู้ป่วยเกิดกำรจับหืดเฉียบพลัน กำรใช้ยำที่ถูกต้องและกำรมำพบแพทย์ตำมนัดเพื่อติดตำม
กำรรักษำอย่ำงสม่ำเสมอ
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หลักเกณฑ์การวินิจฉัยโรคหอบหืด
ขั้นที่ 1 : โรคหืดระดับมี่อาการเป็นครั้งคราว
(Intermittent)
อำกำรแสดงก่อนกำรรักษำ
 อำกำรหอบน้อยกว่ำสัปดำห์ละ 1 ครั้ง
 อำกำรกำเริบ (Exacerbation) ช่วงสั้น ๆ
 จำนวนครั้งของกำรหอบในเวลำกลำงคืน
< 2 ครัง้ ต่อเดือน
 ช่วงที่ไม่มี exacerbation จะไม่มีอำกำรและ
สมรรถภำพปอดปกติ
 PEF หรือ FEV 80% ของค่ำมำตรฐำน
ควำมผันผวน <20%

ขั้นที่ 2 : โรคหืดระดับรุนแรงน้อย (mild persistent)
อำกำรแสดงก่อนกำรรักษำ
 อำกำรหอบมำกกว่ำ 1 ครั้งต่อสัปดำห์ แต่ไม่ได้เป็น
ทุกวัน
 อำกำรกำเริบ (Exacerbation) อำจมีผลต่อกำรทำ
กิจกรรมและกำรนอน
 จำนวนครั้งของกำรหอบในเวลำกลำงคืน
> 2 ครั้งต่อเดือน
 PEF หรือ FEV 80% ของค่ำมำตรฐำน
ควำมผันผวน 20-30%
ขั้นที่ 3 : โรคหืดระดับรุนแรงปานกลาง
(Moderate persistent)
อำกำรแสดงก่อนกำรรักษำ
 อำกำรหอบทุกวัน
 อำกำรกำเริบ (Exacerbation) มีผลต่อกำรทำ
กิจกรรมและกำรนอนของผู้ป่วย
 อำกำรหอบตอนกลำงคืน > 1 ครั้งต่อสัปดำห์
 ใช้ 2- agonist ชนิดสูดออกฤทธิ์สั้นทุกวัน
 PEF หรือ FEV >60% - <80% ของค่ำมำตรฐำน
ควำมผันผวน >30%
ขั้นที่ 4 : โรคหืดระดับรุนแรงมาก (Severe persistent)
อำกำรแสดงก่อนกำรรักษำ
 อำกำรหอบตลอดเวลำ
 อำกำรกำเริบ (Exacerbation) บ่อยมำก
 อำกำรหอบตอนกลำงคืนบ่อยมำก
 กิจกรรมต่ำง ๆ ของผู้ป่วยถูกจำกัดด้วยอำกำรหอบ
 PEF หรือ FEV 60% ของค่ำมำตรฐำน
ควำมผันผวน > 30%

เอกสำรแนบ1

ความรู้เรื่องโรคหอบหืดในเด็ก

เอกสำรแนบ 2

โรคหอบหืดคืออะไร
โรคหอบหืดเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจำกหลอดลมของผู้ป่วยตอบสนองต่อสิ่งที่มำกระตุ้น
มำกกว่ำภำวะปกติ ทำให้หลอดลมของผู้ป่วยหดเกร็งมีขนำดตีบแคบลง และมีอำกำรบวม
เนื่องจำกมีกำรอักเสบ รวมทั้งจะมีกำรสร้ำงเสมหะมำกกว่ำปกติ
อำกำรจับหืด คือ มีอำกำรหอบ ไอ แน่นหน้ำอก หำยใจลำบำก หำยใจถี่ หำยใจขัด เสียงหำยใจ
มีเสียงดังหวีด อำกำรเหล่ำนี้จะเกิดขึ้นเป็นๆ หำยๆ และเป็นเรื้อรัง
อำกำรจับหืดมักเกิดในตอนกลำงคืน หรือเมื่อมีกำรสัมผัสกับสิ่งที่แพ้หรือระคำยเคือง
ข้อควรปฏิบัติเมื่อมีอาการหอบ
1. ถ้ำมีอำกำรหอบในช่วงกำลังวิ่งเล่น หรือมีอำกำรเหนื่อย ควรหยุดเล่นหรือออกกำลังกำย
ทันที
2. สงบสติอำรมณ์ อย่ำกลัวหรือตกใจจนเกินไป
3. หำยใจเข้ำอย่ำงปกติ และหำยใจออกทำงปำก โดยห่อปำกขณะเป่ำลมหำยใจออก ค่อยๆ
เป่ำลมหำยใจออกอย่ำงช้ำๆ ทีละน้อยให้นำนมำกที่สุด
4. สูดยำขยำยหลอดลมชนิดออกฤทธิ์เร็ว อย่ำงถูกต้องตำมวิธีกำร
5. ดื่มน้ำอุ่นมำก ๆ
6. ถ้ำหำกอำกำรไม่ดีขึ้นภำยในระยะเวลำที่แนะนำตำมแนวทำงกำรดูแลรักษำที่บ้ำนควรรีบ
พบแพทย์
ผู้ป่วยโรคหอบหืดควรปฏิบัติตัวอย่างไร
1. หลีกเลี่ยงสำรที่แพ้ จำให้ขึ้นใจว่ำตัวเองแพ้อะไร และต้องรู้ว่ำตนเองต้องใช้ยำอะไรเวลำมี
อำกำรจับหืด ควรรู้จักชื่อของยำที่ใช้ประจำ
2. หลีกเลี่ยงสิ่งระคำยเคือง เช่น ควันบุหรี่
3. ควรดูแลสุขภำพให้ดี กินอำหำรให้ครบหมู่ ออกกำลังกำยอย่ำงพอเหมำะอย่ำงสม่ำเสมอ

ความรู้เรื่องโรคหอบหืดในเด็ก

เอกสำรแนบ 2

อย่ำปล่อยให้มีอำกำรหวัดเรื้อรัง ไซนัสอักเสบ ซึ่งจะทำให้อำกำรโรค

4. ทำจิตใจให้สดชื่น แจ่มใส ขจัดควำมกังวล อำรมณ์ที่เปลี่ยนแปลงมำกๆ จะทำให้มีอำกำร
จับหืดได้
5. เด็กที่มีอำกำรไอหรือจับหืดอยู่ ไม่ควรดื่มน้ำเย็นจัด กินของเย็นจัด เพรำะอำจจะทำให้
อำกำรไอแย่ลงได้

6. กินหรือใช้ยำตำมที่แพทย์ประจำแนะนำ อย่ำหยุดยำเองหรือซื้อยำมำกินเองโดยไม่รู้จักยำ
และควรมำตรวจตำมแพทย์นัดทุกครั้ง

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของ นางสาวอรุณทิพย์ พรพัฒนนางกูร
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งนำยแพทย์ชำนำญกำร (ด้ำนเวชกรรม สำขำกุมำรเวชกรรม)
(ตำแหน่งเลขที่ รพร. 60) สังกัดกลุ่มภำรกิจด้ำนบริกำรทุติยภูมิระดับสูง กลุ่มงำนกุมำรเวชกรรม
โรงพยำบำลรำชพิพัฒน์ สำนักกำรแพทย์
เรื่อง แนวทำงกำรดูแลรักษำผู้ป่วยเด็กโรคหืด
หลักการและเหตุผล
โรคหืด เกิดจำกกำรอักเสบเรื้อรังของหลอดลม มีผลทำให้ผนังของหลอดลมผู้ป่วยมีปฏิกิริยำ
ตอบสนองต่อสำรภูมิแพ้และสิ่งแวดล้อมมำกกว่ำคนปกติ ซึ่งสำเหตุสำคัญของโรคเกิดจำกพันธุกรรม ซึ่งจำก
สถิติโดยทั่วไป ในครอบครัวที่มีบิดำมำรดำเป็นโรคหอบหืดทั้งคู่ ลูกจะมีโอกำสเป็นโรคหอบหืดประมำณ
ร้อยละ 50 และถ้ำบิดำหรือมำรดำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งเป็นโรคหอบหืดแล้ว ลูกจะมีโอกำสเป็นโรคนี้ได้ร้อยละ 25
และอีกปัจจัยหนึ่งคือ สิ่งแวดล้อม ได้แก่สำรก่อภูมิแพ้จำกไรฝุ่น แมลงสำบ หญ้ำ มลภำวะ ควันบุหรี่
ซึ่งปัจจุบันพบว่ำโรคหืดในเด็กมีอัตรำเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงมำก อันเป็นผลสืบเนื่องจำกสภำวะแวดล้อมในปัจจุบัน
ซึ่งมีมลพิษมำกขึ้น ทั้งนี้ องค์กำรอนำมัยโลก หรือ WHO ได้ออกมำประกำศเตือนแล้วว่ำ โรคหืดเป็นโรคที่
กำลังคุกคำมประชำกรทั่วโลก โดยเฉพำะในผู้ป่วยเด็ก ที่ส่งผลกระทบอย่ำงมำกต่อคุณภำพชีวิต
และกำรเรียนของผู้ป่วย เพรำะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่บุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขควรให้
ควำมสนใจ เพรำะสำมำรถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย สำหรับโรคหืดในเด็ก จำกกำรสำรวจและรวบรวม
ข้อมูลจำกหน่วยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลผู้ป่วยโรคหืดในประเทศไทย พบว่ำผู้ป่วยเด็กโรคหืดใน
ประเทศไทยได้รับควำมทุกข์ทรมำนจำกกำรเจ็บป่วยเป็นอย่ำงมำก รวมทั้งมีอัตรำกำรเข้ำพักรักษำใน
โรงพยำบำล และเข้ำรักษำที่ห้องฉุกเฉินมำกกว่ำเมื่อเทียบกับผลสำรวจในยุโรป และสหรัฐอเมริกำ
นอกจำกนี้ ยังมีอัตรำกำรป่วยและเสียชีวิตสูงกว่ำ ซึ่งเชื่อว่ำเป็นผลมำจำกกำรขำดกำรรักษำเชิงป้องกัน
นอกจำกนี้ยังพบว่ำในปีพศ. 2553 เด็กวัยเรียนประมำณร้อยละ 10-13 มีอำกำรจับหืด โดยร้อยละ 5 ของผู้ป่วย
เด็กโรคหืดจะเสียชีวิตจำกอำกำรของโรค1,2 โดยส่วนใหญ่มีสำเหตุมำจำกกำรประเมินควำมรุนแรงของโรค
ต่ำกว่ำควำมเป็นจริง ผู้ป่วยเด็กโรคหืด มักมีอำกำรหอบเหนื่อยเป็นๆ หำยๆ อย่ำงเรื้อรัง ในปัจจุบันแม้จะยัง
ไม่มียำที่ใช้รักษำให้โรคนี้หำยขำดได้ แต่ก็มียำที่มีประสิทธิภำพสูง ที่สำมำรถควบคุมอำกำ ลดควำมรุนแรง
และป้องกันกำรจับหืดรุนแรงจนมีอันตรำยถึงแก่ชีวิตได้3
เพรำะฉะนั้นจึงมีควำมจำเป็นที่จะต้องพัฒนำแนวทำงกำรดูแลรักษำผู้ป่วยเด็กโรคหืด ผ่ำนกำรวิจัย
และกำรให้กำรศึกษำแก่กลุ่มแพทย์และบุคลำกรทำงกำรแพทย์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรดูแลรักษำผู้ป่วย เพื่อ

ส่งเสริมและพัฒนำกำรดูแลรักษำผู้ป่วยเด็กโรคหืดให้ทันสมัยและได้มำตรฐำนสำกล ตลอดจนมีกำร
เชื่อมโยงและประสำนควำมรู้และควำมร่วมมือ เกี่ยวกับกำรดูแลรักษำผู้ป่วยเด็กโรคหืดจำกหน่วยงำนหรือ
องค์กรด้ำนโรคหืดทั้งหมดในประเทศไทย เพื่อให้มีแนวทำงกำรดูแลรักษำไปในทิศทำงเดียวกันและ
มีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล โดยมีเป้ำหมำยกำรรักษำเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตให้ผู้ป่วยเด็ก
โรคหืด ให้สำมำรถใช้ชีวิตอย่ำงปกติสุขเหมือนเด็กปกติทั่วไปได้ อีกทั้งยังช่วยลดควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจ
และสังคมได้อีกทำงหนึ่งด้วย
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย
1. พัฒนำแนวทำงกำรให้กำรดูแลรักษำผู้ป่วยเด็กโรคหืด ตำมแนวทำงเวชปฏิบัติกำรดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหืดอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและมีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับตำมบริบทของโรงพยำบำล (Clinical practice guideline) เพื่อให้
ผู้ป่วยได้รับกำรวินิจฉัยและกำรดูแลรักษำที่ถูกต้อง เหมำะสม
2. เพิ่มประสิทธิภำพในกำรดูแลรักษำผู้ป่วย ได้แก่ กำรใช้เครื่อง Peak flow meter มำช่วยในกำรประเมิน
สภำพปอดของผู้ป่วย เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนกำรรักษำที่เหมำะสมในผู้ป่วย
แต่ละรำย
3. ผู้ป่วยสำมำรถเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพ ได้แก่ กำรเพิ่มห้องตรวจโรคเฉพำะทำงทำงด้ำนโรคหืดโดยแพทย์
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะสำขำหรือแพทย์ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมด้ำนกำรดูแลรักษำผู้ป่วยเด็กโรคหืด มีระบบกำรให้
คำแนะนำและประเมินกำรใช้ยำพ่นที่ถูกต้องก่อนรับยำทุกครั้งโดยเภสัชกรที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม และมีระบบกำร
นัดตรวจติดตำมกำรรักษำอย่ำงต่อเนื่อง
4. สำมำรถรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลกำรดูแลรักษำผู้ป่วยเด็กโรคหืดให้เป็นระบบที่เชื่อมโยงกำรดูแลแบบ
เครือข่ำยกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยนอกโรงพยำบำลได้ และสำมำรถนำฐำนข้อมูลเหล่ำนี้กลับมำใช้ประโยชน์
ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้อย่ำงต่อเนื่องต่อไปในอนำคตได้
5. ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ลดกำรเกิดอำกำรกำเริบของโรค (Exacerbation) ลดกำรต้องเข้ำรับ
กำรรักษำในโรงพยำบำล ลดภำวะแทรกซ้อนและลดอัตรำกำรเสียชีวิตจำกโรคได้
กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้อเสนอ
โรคหืดจัดเป็นโรคเรื้อรังที่พบบ่อยในเด็กและเป็นปัญหำทำงด้ำนสำธำรณสุขที่สำคัญของทุก
ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย โดยพบอุบัติกำรณ์ของโรคเพิ่มมำกขึ้นทุกปี สำหรับโรงพยำบำลรำชพิพัฒน์
ในปีงบประมำณ 2553 พบจำนวนผู้ป่วยเด็กโรคหืด 87 รำย ต้องเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล 27 รำย
คิดเป็นร้อยละ 31 ต่อผู้ป่วยเด็กโรคหืดทั้งหมด และต้องเข้ำรับกำรรักษำที่ห้องฉุกเฉินจำนวน 41 รำยคิดเป็น

ร้อยละ 47 ต่อผู้ป่วยเด็กโรคหืดทั้งหมด ดังนั้นจึงมีควำมจำเป็นที่จะต้องมีกำรพัฒนำแนวทำงกำรให้กำรดูแล
รักษำผู้ป่วยเด็กโรคหืดให้มีประสิทธิภำพ มีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับและเหมำะสมกับบริบทของโรงพยำบำล
1. ทบทวน Clinical practice guideline และจัดทำให้ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทของโรงพยำบำล
2. จัดให้มีกำรใช้เครื่อง Peak flow meter มำช่วยในกำรประเมินสมรรถภำพปอดของผู้ป่วยเด็กที่ได้รับ
กำรวินิจฉัยว่ำเป็นโรคหืด โดยมีเป้ำหมำยหลักในผู้ป่วยเด็กโรคหืดที่มีอำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่สำมำรถ
กลั้นลมหำยใจและให้ควำมร่วมมือในกำรใช้เครื่องวัดสมรรถภำพปอด (Peak flow meter) เพื่อใช้
ในกำรติดตำมผลกำรรักษำและใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรรักษำให้เหมำะสมกับผู้ป่วย
แต่ละรำย
3. วำงแผนล่วงหน้ำและจัดให้มีกำรเก็บข้อมูลผู้ป่วยเด็กโรคหืดอย่ำงเป็นระบบ ให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ทุกด้ำน เพื่อให้สำมำรถนำมำวิเครำะห์ได้อย่ำงถูกต้องต่อไป
4. ติดตำมประสิทธิภำพของกำรทำ Clinical practice guideline ผู้ป่วยเด็กโรคหืดที่ได้ทบทวนแล้วอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยประเมินจำกข้อมูล
- อัตรำกำรได้รับกำรวินิจฉัยโรคอย่ำงถูกต้อง
- อัตรำกำรเข้ำรับกำรรักษำที่แผนกฉุกเฉินด้วยอำกำรจัดหืดเฉียบพลัน
- อัตรำกำรเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล
- อัตรำกำรเกิดภำวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ภำวะ Respiratory failure
- อัตรำกำรเสียชีวิต
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ป่วยได้รับกำรวินิจฉัยโรคอย่ำงถูกต้องและได้รับกำรรักษำที่เหมำะสมอย่ำงรวดเร็ว เพื่อช่วยลด
ภำวะแทรกซ้อนของโรค อีกทั้งมีระบบกำรติดตำมกำรรักษำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มคุณภำพชีวิตของ
ผู้ป่วยและช่วยลดภำระของครอบครัว
2. บุคลำกรทำงกำรแพทย์ของโรงพยำบำลรำชพิพัฒน์ได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ในกำรดูแลรักษำผู้ป่วย
เด็กโรคหืดตำมแนวทำงที่เป็นมำตรฐำนสำกลอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้กำรดูแลรักษำ
ผู้ป่วยเด็กโรคหืด
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