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having asthma in four classifications (mild intermittent to severe persistent). Outcome measurements were
performed immediately after counselling and three months thereafter.
The instruments used to assess outcomes in this study consisted of 1) asthma severity evaluation form,
2) a test measuring asthma knowledge, 3) Asthma Quality of Life Questionnaire (AQLQ) developed by Juniper
et al., 4) asthma control questionnaire, 5) inhalation technique – MDI evaluation form, and 6) Peak flow meter.
Differences of outcomes between assessments were examined using Wilcoxon’s Signed Ranks.
The results are as followings:
1. Patients’ knowledge was significantly increased from 7.24 ± 1.42 to 8.88 ± 0.91.
2. MDI technique was improved and none of the patients showed more incorrect technique after
counselling.
3. Clinical outcomes including asthma control questionnaire scores, PEFR, % predicted PEFR .
were significantly better.
4. Quality of life scores assessed by AQLQ were significantly improved in almost all domains i.e.
Activities, Symptoms and Environmental except for the Emotions that was not significantly
changed. The overall domains scores was also improved significantly.
In conclusion, counselling provided by a pharmacist can help asthmatic patients to improve their
knowledge on drug therapy, inhalation technique, clinical outcomes and quality of life.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
โรคหืดเปนโรคเรื้อรังที่มีลักษณะของโรค คือ มีการอักเสบเรื้อรังของหลอดลม มีผลทําใหมีการอุด
กลั้นของหลอดลมและทําใหเยื่อบุผนังหลอดลมของผูปวยมีปฏิกิริยาตอบสนองตอสารกอภูมิแพและ
สิ่งแวดลอมมากกวาคนปกติ ทําใหผูปวยมีอาการไอ แนนหนาอก หายใจมีเสียงหวีด หรือหอบเหนื่อย ซึง่
จะเกิดขึ้นทันทีเมื่อไดรับสิ่งกระตุน โดยปจจัยที่กระตุนทําใหเกิดอาการเหลานี้ไดแกการกระตุนโดยสารกอ
ภูมิแพ การติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ อากาศเย็น การออกกําลังกาย และความเครียด เปนตน (National
Institutes of Health 1997) ซึ่งการเกิดอาการ (exacerbations) จะรบกวนชีวิตประจําวันของผูปวยทัง้
ทางดานรางกาย จิตใจ และสังคม เชน การทํางาน การไปโรงเรียน หรือกิจกรรมทางสังคมอื่นๆ หรือแมแต
การพักผอน เชนการนอนหลับของผูปวย ทําใหคุณภาพชีวิตผูปวยแยลง (Wenzel et al. 1998) จากลักษณะ
ของโรคที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดได และมีโอกาสที่อาการจะกําเริบไดตลอดเวลาถาไดรับตัวกระตุน
ดังนั้นการรักษาโรคมีเปาหมายคือลดผลกระทบของโรคตอผูปวยทั้งทางดานรางกาย อารมณ หรือสังคม
คือ การทําใหคุณภาพชีวิตของผูปวยดีขึ้น (Wenzel et al. 1998) ซึ่งคุณภาพชีวิตจัดเปนผลลัพธ ที่เกิดขึ้น
จากกระบวนใหการรักษาผูปวย (outcome of drug therapy) ตาม ECHO model ซึ่งเปนแนวคิดของ Kozma
และคณะ ซึ่งประกอบดวย 3 สวนคือ ผลลัพธทางคลินิก (Clinical outcome) ผลลัพธทางเศรษฐศาสตร
(Economic outcome) และผลลัพธในเชิงมนุษยธรรม (Humanistic outcomes) เชน คุณภาพชีวิตของผูปวย
(เพชรรัตน พงษเจริญสุข, ใน สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล และ จุฑามณี สุทธิสีสังข, บรรณาธิการ 2543 : 46-50)
การวัดคุณภาพชีวิตดานสุขภาพ (Health-related quality of life) เปนการวัดปญหาทางดานสุขภาพที่
มีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของผูปวยทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และสังคม ในมุมมองของผูปวยเอง
(Guyatt et al. 1993 ; Sen et al. 1999) ซึ่งตามคําจํากัดความขององคการอนามัยโลก (WHO 1948) สุขภาพ
(health) หมายถึง สุขภาวะที่สมบูรณและเชื่อมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุลย ทั้งมิติทางกาย ทางจิต ทาง
สังคม สุขภาพมิไดหมายถึงเฉพาะความไมพิการ และการไมมีโรคเทานั้น นิยามของคุณภาพชีวิตดาน
สุขภาพอาจแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับการใหความหมายของผูวิจยั แตละคน อยางไรก็ตามจะไมแตกตาง
กันมากกลาวคือ ครอบคลุมถึง ความสามารถในการทํากิจกรรมตางๆ (functional capacity) การรับรู
(perception) เกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง และอาการของโรครวมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากโรค (symptoms and
their consequences) (วัชรี เลอมานกุล 2543) การวัดคุณภาพชีวิต (วัชรี เลอมานกุล 2543 ; Mackeigan et
al. 1992 ; Pickard et al. 1993 ; Testa et al. 1999) ทําไดโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวัด โดย
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แบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิตที่ไดมาตรฐานตองมีคุณสมบัติคือมีความเที่ยง มีความตรง และมีความไวตอ
การเปลี่ยนแปลงซึ่งโดยทั่วไปแบงไดเปน 2 ชนิดคือ แบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิตแบบทั่วไป เชน The
Sickness Impact Profile (SIP), The Nottingham Health Profile, The SF-36 (The Short Form Health
Survey-36) และแบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิตแบบเฉพาะเจาะจงตอผูปวยแตละโรค การวัดคุณภาพชีวิต
ดานสุขภาพไดกระทําอยางแพรหลายเปนเวลาหลายสิบปในประเทศตางๆในยุโรป และสหรัฐอเมริกา
และกําลังไดรับความสนใจเพิ่มขึ้นสวนในประเทศในแถบทวีปเอเชีย ในประเทศไทยการวัดคุณภาพชีวิต
ยังไมแพรหลาย ปจจัยที่สําคัญคือ ยังไมมีแบบสอบถามมาตรฐานที่เปนภาษาไทย ซึ่งการสราง
แบบสอบถามที่มีคุณภาพดีตองใชเวลานาน และคาใชจายสูง เพราะตองมีการทดสอบเพื่อพิสูจนวา
แบบสอบถามที่สรางขึ้นมีมาตรฐานดี โดยมีทั้งความตรงและความเที่ยง ทางเลือกหนึ่งที่นิยมคือการใช
แบบสอบถามของตางประเทศซึ่งมีการพิสูจนวาไดมาตรฐานแลวมาแปลเปนภาษาไทย เพื่อใชในคนไทย
แตอาจประสบปญหาบางประการ เชน คาลิขสิทธิ์ของแบบสอบถาม และความแตกตางทางดานวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอมเปนตน (วัชรี เลอมานกุล 2543)
การวัดคุณภาพชีวิตผูปวยโรคหืดแบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิตชนิดทั่วไปที่นํามาใช ไดแก SF-36 ซึ่ง
มีการศึกษาแลววามีคุณสมบัติคือความตรง
และความเที่ยงในการวัดคุณภาพชีวติ ของผูปวยโรคหืด
(Bousquet et al. 1994) โดยคะแนนที่วัดไดมีความสัมพันธกับความรุนแรงของโรคอยางมีนัยสําคัญ แต
ความสัมพันธกับคา FEV1 พบวามีความสัมพันธกับมิติทางดานรางกายเทานั้น สวนการพัฒนา
แบบสอบถามชนิดจําเพาะโรคมีหลายแบบไดแก The Asthma Quality of Life Questionnaire (AQLQ) ซึ่ง
มีสองแบบไดแก AQLQ-Juniper, AQLQ-Mark, The St George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ)
และ Living with Asthma Questionnaire (LWAQ) ในประเทศไทยแบบสอบถามคุณภาพชีวิตชนิดทั่วไปที่
ไดมีการพัฒนาและทดสอบคุณสมบัติความตรงและความเที่ยงแลวไดไดแก
SF-36
และพบวา
แบบสอบถามที่แปลเปนภาษาไทยแลวมีคุณสมบัติสอดคลองกับตนฉบับภาษาอังกฤษ (วัชรี เลอมานกุล
และ ปารณีย มีแตม 2543) แตยังไมมีการทดลองนําไปใชในผูปวยโรคหืด สวนแบบสอบถามคุณภาพชีวิต
ชนิดจําเพาะตอโรค ของโรคหืดที่มีการแปลเปนภาษาไทยแลวไดแก AQLQ-Juniper และ SGRQ
(American Thoracic society 2002) แตพบวายังมีการนํามาใชนอย
คาคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคหืดที่วัดได พบวามีความสัมพันธที่หลากหลายกับตัวชี้วดั ทางคลินิก
เดิมที่เคยใช เชน หนาที่การทํางานของปอด ซึ่งบงบอกถึงระดับความรุนแรงของผูปวยโรคหืดวาอยูใน
ระดับใด ซึ่งอาจบงบอกถึงคาคุณภาพชีวิตไดหรือบอกไมไดในทางคลินิก แตความพึงพอใจของผูปวยตอ
การดูแลรักษาสามารถวัดไดจากการวัดคุณภาพชีวิต ไมใชไดจากการวัดจากตัวชี้วัดทางคลินิก แตทวา
ผลลัพธของประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทดลองทางคลินิกและในการปฏิบัติทางคลินิกในโรคหืด
ดูจากการควบคุมโรคที่ดีขึ้นโดยวัดจากคา forced expiratory volume in one second (FEV1), peak
expiratory flow rate (PEFR), symptoms score และการใชยาบรรเทาอาการ ซึ่งสวนนอยที่จะใชระดับ
คุณภาพชีวิตมาเปนขอมูลในการตัดสินใจ เคยมีการตั้งสมมุติฐานที่ไมเคยมีการพิสูจนวา คาที่ดีขึ้นของ
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ตัวชี้วัดทางคลินิก หมายความวามีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ใน The National Asthma Education and Prevention
Program (NAEPP) ก็เชนกันไดกําหนดระดับความรุนแรงของโรคหืดกอนการรักษาโดยประเมินจากการ
ทํางานของปอดและอาการทางคลินิก แตไมไดรวมถึง คุณภาพชีวิต แตไดกําหนดใหคุณภาพชีวิตเปนตัว
แปรหนึ่งที่ตองติดตามและประเมินผล (National Institutes of Health 1997)
โรคหืดเปนโรคเรื้อรังที่ตองอาศัยความรวมมือในการใชยาของผูปวยในการควบคุมการดําเนินการ
ของโรค ปจจัยที่เปนสาเหตุของการเจ็บปวย (morbidity) และการตาย (mortality) ในผูปวยโรคหืดหอบ
ไดแก ผูปวยขาดความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับลักษณะของโรคและการใชยาที่เหมาะสม โดยเฉพาะการใชยา
metered-dose inhaler และปญหาความไมรวมมือในการรักษาของผูปวย (Scherer et al. 2001) โดยปญหา
การใชยาในผูปวยโรคหืดมากกวา 70 เปอรเซ็นตเกิดจากการมีความรูนอย ทั้งในเรื่องของ ความรูความ
เขาใจในพยาธิวิทยาของโรค เทคนิคการใชยาพน ความสําคัญของการใชยา ซึ่งการใหเภสัชกรมีสวนรวม
ในการจัดการในเรื่องของการใชยารักษาโรค และสงเสริมใหมีความรวมมือระหวางเภสัชกร ผูปวย และ
แพทยทั่วไป พบวาทําให ผูปวยมี สถานะอาการของโรค ความรูเกี่ยวกับโรคและยา เทคนิคการใชยาพน
คุณภาพชีวิต ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (Herborg et al. 2001) การศึกษาของ Moudgil และคณะ (2000) ศึกษา
ถึงการใหความรูเกี่ยวกับโรคหืดในกลุมตัวอยางที่มีเชื้อชาติตางกัน และวัดคุณภาพชีวิตจาก AQLQ scores
ของทั้งสองเชื้อชาติ พบวาเมื่อเวลาผานไป 1 ป กลุมที่ใหความรูมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น อยางมีนัยสําคัญ และ
ผลการวิเคราะหยังเหมือนเดิมเมื่อแยกวิเคราะหระหวางกลุมเชื้อชาติ การศึกษาของ Gallefoss และคณะ
(1999) เกี่ยวกับการให education ในผูปวยโรคหอบ และโรค COPD ที่ติดตามผล 1 ป พบวาคุณภาพชีวิตที่
วัดโดย The St George’s Respiratory Questionnaire ในผูปวยโรคหืดพบวาการใหความรูทําใหคุณภาพ
ชีวิตของผูปวยเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญแตในสวนของโรค COPD พบวาการใหความรูไมพบวาทําให
คุณภาพชีวิตของผูปวยเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ในสวนของตัวชี้วัดทางคลินิกอื่นคือ คา FEV1 พบวาใน
ผูปวยโรคหืดกลุมที่ใหการแทรกแซง มีคา FEV1 เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญสวนในโรค COPD พบวาไมมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
การศึกษาของ Moy และคณะ (2001) พบวา ผูปวยที่มีระดับความรุนแรงของโรคมากกวาจะมีระดับ
คุณภาพชีวิตที่วัดไดจาก AQLQ-Juniper นอยกวาผูปวยที่มรี ะดับความรุนแรงของโรคนอยกวา และ ตัว
แปรที่สามารถนํามาทํานายระดับคุณภาพชีวิตไดคืออาการของโรค โดยเฉพาะอาการหายใจลําบากและ
อาการไอ สวนการมีเสียง wheeze อาจใชทํานายไดเฉพาะผูปวยที่มีความรุนแรงของโรคระดับ mild สวน
หนาที่การทํางานของปอด (lung function) โดยเฉพาะคา FEV1 ไมสามารถนําทํานายระดับคุณภาพชีวิตได
จากการทบทวนวรรณกรรมขางตนจะเห็นวา อาการและระดับความรุนแรงของโรค ความรูความ
เขาในเรื่องของโรคและยา มีผลตอคุณภาพชีวิตผูปวย นอกจากนี้ยังพบวาชนิดของยาที่ใชมีผลตอคุณภาพ
ชีวิตของผูปวยแตกตางกัน (Juniper et al. 1995 ; Juniper et al. 1999 ; Lockey et al . 1999 ; Okamoto et
al. 1996 ; Schayck et al. 1995 ; Wenzel et al. 1998)
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โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินเปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง ผูปวยนอกเฉลี่ย
ประมาณ 350 คนตอวัน แยกเปนผูปวยโรคหืดประมาณ 5-7 คนตอวัน โรงพยาบาลมีคลินิกผูปวยนอก
เฉพาะโรคไดแก วันอังคารและวันศุกร เปนคลินิกโรคความดันโลหิตสูง วันพุธและพฤหัสบดีเปนคลินิก
โรคเบาหวาน อัตราการเขานอนโรงพยาบาลของผูปวยโรคเรื้อรังอันดับแรกคือโรคหัวใจและหลอดเลือด
อันดับที่สองไดแกโรคระบบทางเดินหายใจ เชน โรคหืด ซึ่งสาเหตุของการเขานอนโรงพยาบาลสวนใหญ
ของโรคหืดหอบคือการเกิดอาการกําเริบเฉียบพลัน (acute exacerbation) ซึ่งอาจมีสาเหตุจากการขาดการ
ดูแลตัวเองเนือ่ งจากขาดความรูความเขาใจในเรื่องของโรคและการใชยา เนื่องจากยังไมมีหนวยงานหรือ
คลินิกผูปวยนอกที่ดูแลเกี่ยวกับโรคหืดโดยตรงเหมือนโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
การให
คําปรึกษาดานยาเปนแนวทางหนึ่งของการใหความรูและความเขาใจในเรื่องของโรคและยาแกผูปวย ซึ่ง
เภสัชกรเปนบุคคลากรทางการแพทยหนึ่งที่ควรมีบทบาทในเรื่องของการใชยาของผูปวยตามแนวคิดของ
Helper and Strand (1990) ซึ่งไดกลาวไววา การบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical care) เปนบทบาท
และความรับผิดชอบของเภสัชกรในเรื่องของการใหการรักษาดวยยา (provision of drug therapy) เพื่อให
การใชยาเหมาะสม เกิดผลการรักษาที่ดีที่สุดแกผูปวยเพื่อใหผูปวยมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผูปวย และในมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาลของประเทศไทยไดกําหนดใหมีการใหคําปรึกษา
ดานยาแกผูปวยเพื่อสงเสริมใหผูปวยมีการใชยาที่ถูกตอง ปลอดภัย ดังนั้นผูว ิจัยจึงทําการศึกษาวิจัยเรือ่ งนี้
ขึ้น เพื่อประเมินผลของการใหคําปรึกษาดานยาแกผูปวยโรคหืด ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพาน
หิน
และจากปญหาที่วาการวัดประสิทธิภาพของการใชยารักษาโรคหืดหรือการใหการแทรกแซงทาง
การแพทยโดยใชผลลัพธทางคลินิก เชน คา peak expiratory flow rate (PEFR), อาการทางคลินิก ความ
ตองการยาอื่น การตอบสนองของหลอดลม ตัวชี้วัดเหลานี้ไมไดบอกถึงความรูสึกที่แทจริงของผูปวยใน
การดํารงชีวิตประจําวัน ดังนัน้ จึงมีการศึกษาเกี่ยวกับการวัดคุณภาพชีวิตผูปวยขึ้นดวย เพื่อเปนขอมูล
ทางดานผลลัพธทางมนุษยธรรม (Humanistic outcome) ในการนํามาประเมินผลของการพัฒนางาน
บริบาลเภสัชกรรมในโรงพยาบาล
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา (Goal and objective)
วัตถุประสงคทั่วไป
เพื่อเปรียบเทียบผลของการใหคําปรึกษาดานยาแกผูปวยในดานความรูความเขาใจในเรื่องโรค
และยา ระดับความรุนแรงของอาการของผูปวย การเขานอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ตัวชี้วัดทางคลินิกคือ
คา % predicted PEFR และคุณภาพชีวิต
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วัตถุประสงคจําเพาะ
1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความความรู ความเขาใจของผูปวยโรคหอบเกี่ยวกับโรคและยากอนและ
หลังใหคําปรึกษาดานยา
2. เพื่อเปรียบเทียบจํานวนผูปวยในแตละระดับความรุนแรงของโรคกอนและหลังใหคําปรึกษาดาน
ยา
3. เพื่อเปรียบเทียบจํานวนครั้งของการเขานอนรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคหืดในระยะเวลา 6
เดือนกอนใหคําปรึกษากับในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากใหคําปรึกษา
4. เพื่อเปรียบเทียบคา % predicted PEFR กอนและหลังใหคําปรึกษาดานยา
5. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคหืดกอนและหลังใหคําปรึกษาดานยา
สมมุติฐานของการศึกษา (Hypothesis to be tested)
การใหคําปรึกษาดานยาแกผูปวยโรคหืดทําให ความรูความเขาใจของผูปวย ระดับความรุนแรงของ
อาการของผูปวย จํานวนครั้งการเขานอนรักษาตัวในโรงพยาบาล และตัวชี้วัดทางคลินิกคือ PEFR
คะแนนคุณภาพชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ขอบเขตการศึกษา (Scope or delimitation of the study)
ผูปวยนอกที่เปนโรคหืดที่มารักษา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินตั้งแตชวงเดือน
กรกฎาคม 2546 – กรกฎาคม 2547
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคทั่วไปเพื่อเปรียบเทียบผลของการใหคําปรึกษาดานยาแกผูปวยโรคหืด
โดยเภสัชกรในดาน คุณภาพชีวิต ความรูความเขาใจในเรื่องโรคและยา และระดับความรุนแรงของอาการ
ของผูปวย จึงตองมีการศึกษาถึงทฤษฎี ผลงานการวิจัยที่เกี่ยวของมาประกอบการศึกษา โดยแบงออกเปน 4
หัวขอใหญ คือ
1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโรคหืด
2. แนวคิดและหลักการบริบาลเภสัชกรรมสําหรับผูปวยโรคหืด
3. บทบาทของเภสัชกรในการดูแลผูปวยโรคหืด
4. แนวทางปฏิบัติสําหรับเภสัชกรในการดูแลผูป วยโรคหืด
ความรูทั่วไปเกีย่ วกับโรคหืด
นิยาม
สมาคมอุรเวชชแหงประเทศไทย รวมกับสมาคมโรคภูมิแพและอิมมูโนวิทยาแหงประเทศไทย
และชมรมโรคหอบหืดแหงประเทศไทยไดใหคํานิยามของโรคหืดวา
“โรคหืดเปนโรคที่มีการอักเสบ
เรื้อรังของหลอดลม การอักเสบมีผลทําใหเยื่อบุผนังหลอดลมของผูปวยมีปฏิกิริยาตอบสนองตอสารภูมิแพ
และสิ่งแวดลอมมากกวาคนปกติ (bronchial hyper-reactivity) ทําใหผูปวยมีอาการไอ แนนหนาอก หายใจ
มีเสียงหวีดหรือหอบเหนือ่ ย เกิดขึ้นทันทีเมื่อไดรับสารกอโรค (สารภูมิแพ) และอาการเหลานี้อาจหายไป
ไดเอง หรือหายไปเมื่อไดรับยาขยายหลอดลม” (สมาคมอุรเวชชแหงประเทศไทย 2547)
รายงานฉบับที่ 2 โดย Expert Panel ของ The National Institutes of Health, National Asthma
Education and Prevention Program (NAEPP) 1997 ไดใหคํานิยามของโรคหืดไววา “ โรคหืดเปนการ
อักเสบเรื้อรังของทางเดินหายใจ ซึ่งเซลลและสวนประกอบของเซลลหลายชนิดมีบทบาทโดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง mast cells, eosinophils, T lymphocytes, macrophages, neutrophils และ epithelials cell การอักเสบ
เปนสาเหตุทําใหเกิดอาการหายใจเสียงหวีดๆ (wheezing) กระหืดกระหอบหรือหายใจลําบาก (shortness of
breath) แนนหนาอก (chest tightness) และไอ (cough) เปนครั้งคราว โดยเฉพาะอยางยิ่งตอนกลางคืนหรือ
ในตอนเชาตรู อาการเหลานี้เกิดจากการอุดตันของทางเดินหายใจทั่วไป ซึ่งสวนใหญกลับคืนสูสภาพเดิม
ได (reversible) เองหรือจากการรักษา การอักเสบยังเปนสาเหตุใหการตอบสนองของหลอดลมมากเกินไป
(bronchail hyperresponsiveness) ที่มีอยูแลวตอสิ่งเราเพิ่มขึ้นอีกดวย
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จากคํานิยามดังกลาวจะเห็นวา โรคหืดประกอบดวยลักษณะสําคัญ 3 ประการคือ มีการอักเสบ
ของหลอดลม (airway inflammation) มีการอุดกั้นของหลอดลมซึง่ คืนสภาพได (reversible airway
obstruction) และมี ความไวเกินของหลอดลม ( airway hyper-responsiveness, AHR)
อุบัติการณ
โรคหืดเปนโรคเรื้อรังที่พบไดทุกเพศทุกวัยตั้งแตเด็ก หนุมสาว หรือผูสูงอายุ พบอุบัติการณของ
โรคหืดในประเทศไทยมีประมาณรอยละ 4-13 ของประชากรทั้งหมด (สมาคมอุรเวชชแหงประเทศไทย
2547)
การวินิจฉัย (Diagnosis) (Kelly W.H and A.K. Kamada 1999)
สวนประกอบสําคัญที่ใชในการวินิจฉัยโรคหืดคือ การซักประวัติและการทดสอบหนาที่ของปอด
ประวัติผูปวยเชน การมีอาการหายใจดังหวีดๆ หายใจขัดไมคอยออก แนนหนาอกและไอ ซึ่งมักเกิด
รวมกับในฤดูที่มีละอองเกสรดอกไมเปนสิ่งกระตุน ประวัติการใชยาที่ทําใหเกิดอาการหืด หรือทําให
อาการเลวลง เชน aspirin, NSAIDs เปนตน
การทดสอบการทํางานของปอด (PFT) หรือ spirometry ไดแก
1. FEV1 เปนปริมาณของอากาศที่หายใจออกใน 1 วินาที วัดเปนปริมาณและเปอรเซ็นตของคาที่
คาดคะเน
2. FVC เปนคาของลมที่หายใจออกเต็มที่ หลังหายใจเขาเต็มที่
3. Peak expiratory flow rate (PEFR) เปนคาที่หายใจออกอยางแรงสูงสุด (ลิตร/นาที) ในผูใหญคา
PEFR ที่คาด (predicted value) เปนคาเฉลี่ยของประชากร (population averages) ขึ้นอยูกับ อายุ
ความสูง เพศ ในเด็กและหนุมสาวขึ้นกับความสูง
พยาธิสรีระวิทยา (Kelly W.H and A.K. Kamada 1999)
โรคหืดเปนโรคเรื้อรัง ที่มีลักษณะของทางเดินหายใจอักเสบ ตอบสนองตอสิ่งกระตุนไวขึ้นและมี
การอุดกั้นทางเดินหายใจ ซึ่งเมื่อหลอดลมสัมผัสกับ Antigen จะเกิดปฏิกิริยา early asthmatic reaction
(EAR) และ late asthmatic reaction (LAR) ซึ่ง EAR เปนผลมาจากการกระตุน mast cells ใหหลั่ง
histamine, prostaglandin D2 และ sulphidopeptide, leukotrienes ซึ่งเปนสารทําใหหลอดลมหดตัวหลังจาก
สัมผัสกับ antigen 4-6 ชั่วโมงตอมา จากนั้น neutrophils และ eosinophils จะเขาไปในระบบทางเดินหายใจ
ทําใหเพิ่มการตอบสนองของหลอดลม เกิดการอักเสบและทางเดินหายใจแคบลงซึ่งเปนลักษณะของ LAR
พยาธิกําเนิดของโรคหืด เชื่อวาการอักเสบที่เกิดขึ้นเปนตนเหตุของการเกิดสภาวะหลอดลมไวใน
ผูปวยโรคหืด โดยสารที่ชักนําทําใหเกิดการอักเสบไดแก สารกอภูมิแพ (allergen) การติดเชื้อจากไวรัส
และสารเคมีที่มีอยูบรรยากาศเปนจํานวนสูงๆ เชน จาการประกอบอาชีพ (occupational exposure) ผูปวยที่
มีภาวะหลอดลมไวเกิดขึ้นแลว เมื่อไดรับตัวกระตุน (trigger) ก็จะเกิดการจับหืด ซึ่งแสดงออกโดยมี
bronchoconstriction, vascular transudation และ mucus hypersecretion
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ปจจัยและสิ่งกระตุน (Trigger) (NIH 2002)
ที่สําคัญที่ทําใหเกิดอาการหอบหืดไดบอย ไดแก
1. ฝุนบาน เปนสารกอภูมิแพทสี่ ําคัญ สวนประกอบของฝุนบานไดแก ตัวไรในฝุน เศษซากของ
แมลงที่ตาย รวมทั้งสิ่งขับถายจากแมลงเหลานั้น ผม ขน รังแค ของคนหรือสัตวเลี้ยง
2. ไรฝุนบาน พบทั่วโลกประมาณ 36 ชนิด ปริมาณจะแตกตางกันไปในสถานที่ตางๆ ไรฝุนเปน
สารที่กอภูมิแพอาจเปนตัวไรหรือ
แมลงที่มีขนาดเล็กมากที่ไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา
อุจจาระของตัวไร ไรฝุนจะดํารงชีวิตดวยสะเก็ดจากผิวหนังมนุษยที่หลุดลอก ไรฝุนพบไดใน
บริเวณที่นอน ผาหม พรม ของเลนที่เปนขนนิ่มๆ ไรฝุนจะเจริญเติบโตไดดีที่ 22-26 องศา
เซลเซียส และความชื้นสัมพันธที่สูงกวารอยละ 55
3. ขน และรังแคของสัตว ทั้งของสัตวเลี้ยงภายในบาน เชน สุนัข แมว มา กระตาย เปด ไก หาน นก
และสัตวที่ใชในหองปฏิบัติการ เชน หนู ขนของสัตวเหลานี้รวมทั้งสิ่งขับถายจะคอยๆแตก
ละเอียดเปนฝุนผงตามกาลเวลา กลายเปนสารกอภูมิแพที่สําคัญได
4. เศษซากของแมลงที่อยูในบาน เชน แมลงสาบ ยุง แมลงวัน มดชนิดตางๆ แมงมุม และสิ่งขับถาย
ของสัตวเหลานี้ เมื่อเวลาผานไปจะกลายเปนฝุนละออง ซึ่งเปนสาเหตุของโรคหอบหืดที่สําคัญอีก
ชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะสารกอภูมิแพจากแมลงสาบ
5. เกสรดอกไมและสปอรเชื้อรา เกสรพืชที่สําคัญที่สามารถกอโรคภูมิแพได ไดแก เกสรดอกหญา
เชน หญาแพรก หญาขน กก หญาพง และตนไมบางชนิด เชน กระถินณรงค ไมยราบ สนทะเล
สปอรเชื้อราก็เปนสารกอภูมิแพที่สําคัญซึ่งโดยธรรมชาติสามารถเจริญงอกงามและเปลี่ยนแปลง
ไปตามสภาพแวดลอมตางๆ นอกจากนี้เชื้อรายังพบไดภายในบาน บริเวณที่สําคัญที่พบไดแก
ระบบระบายอากาศภายในที่มักมีเชื้อราไปเจริญเติบโตและปนเปอนอยูในบรรยากาศที่หายใจ
6. การติดเชื้อไวรัสที่ทางเดินหายใจสวนบน การเปนหวัดหรือการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ
สวนบนจากเชื้อไวรัสจะกระตุนใหเกิดอาการหอบหืดในผูปวยโรคหืดได
7. ควันบุหรี่ เปนตัวกระตุนสําหรับผูที่สูบเอง หรือผูที่หายใจเอาควันบุหรี่ที่ผูอื่นสูบเขาไป โดยไป
ทําใหเกิดการระคายเคืองตอหลอดลม
8. สิ่งระคายเคืองและมลภาวะ สารระคายเคืองที่กระตุนใหเกิดอาการของโรคหืดได ประกอบดวย
nitric oxide, nitrogen oxides, carbon monoxide, carbon dioxide, sulphur dioxide, formaldehyde,
ozone และฝุนละออง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการปรุงอาหารโดยใชกาซธรรมชาติ เตาถาน เตาที่ใช
น้ํามันกาด หรือการเผาไหมของเครื่องยนต กากขยะอุตสาหกรรม และกอสราง กระดาษบุผนัง
หรือพรมปูพื้นอาจจะมีสาร formaldehyde ที่อาจระเหยออกมาได สีทาผนังอาจมีสาร isocyanates
ซึ่งกอใหเกิดการจับหืดได นอกจากนั้นควันและกลิ่นจากการประกอบอาหารโดยเฉพาะกลิ่นฉุน
และเผ็ด อาจเปนตัวกระตุนทําใหเกิดอาการหอบหืดได
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9. การเปลี่ยนแปลงของอากาศ ความชื้น อากาศอาว ความเปลี่ยนแปลงของอากาศอยางรวดเร็ว
ตลอดจนอากาศเย็น เปนตัวกระตุนใหเกิดอาการหอบหืดได
10. การออกกําลังกาย กระตุนใหผูปวยมีอาการจับหืดเฉียบพลันได โดยเฉพาะการวิ่ง สาเหตุเกิดจาก
การออกกําลังกายทําใหเหนื่อย หายใจเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบริเวณหลอดลมอยาง
รวดเร็ว หรืออาจเกิดจากการสูญเสียน้ําบริเวณเยื่อบุหลอดลม ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงความตึงตัว
ที่ผนังหลอดลม ทําใหไปกระตุนใหเกิดอาการหอบหืดได
11. ความผิดปกติดานอารมณและจิตใจ ความเครียด ความโกรธ กังวล ดีใจ เสียใจ หัวเราะมาก ทําให
ผูปวยบางรายเกิดอาการหอบหืดได
12. โรคบางอยาง เชน gastroesophageal reflux (GERD) สงเสริมใหเกิดอาการหืดได
13. ยา เชน แอสไพริน ยาตานการอักเสบชนิด ที่ไมใชสเตียรอยด (NSAIDs) ยาลดความดันกลุม
beta-blocker มีผลทําใหหลอดลมหดตัวทําใหอาการหอบหืดกําเริบได
การจัดประเภทความรุนแรงของโรคหืด ( Classification of asthma)
การจัดประเภทของโรคตามความรุนแรงพิจารณาจากปจจัย 3 ประการ ไดแก
1. การทํางานของปอด เชน FEV1 หรือ PEFR และความแปรผันของ PEFR
2. อาการของโรค เชน จํานวนวันที่มีอาการตอเดือน จํานวนคืนที่มีอาการตอเดือน
3. จํานวนของยาที่ใช (ทั้งชนิดและขนาด) เพื่อใหควบคุมอาการไดเพียงพอ
การจัดแบงโรคหืดตามความรุนแรงของโรคหืดแบงเปน 4 ระดับ ดังตอไปนี้
1. มีอาการเปนครั้งคราว และมีความรุนแรงนอย (mild intermittent)
2. มีอาการตลอดเวลา แตมีความรุนแรงนอย (mild persistent)
3. มีอาการตลอดเวลา แตมีความรุนแรงปานกลาง (moderate persistent)
4. มีอาการตลอดเวลา และมีความรุนแรงมาก (severe persistent)
ลักษณะอาการของโรคหืดของแตละระดับความรุนแรง (NIH, 2002) แสดงในตารางที่ 1
การรักษาโรคหืด
จุดมุงหมายของการรักษา
1. สามารถควบคุมอาการของโรคใหสงบลงได และปองกันไมใหเกิดการกําเริบของโรค
2. คนหาและควบคุมปจจัยสงเสริม เพื่อปองกันไมใหโรคเกิดการกําเริบ
3. ยกระดับสมรรถภาพการทํางานของปอดของผูปวยใหดีทัดเทียมกับคนปกติมากที่สุด
4. เพิ่มคุณภาพชีวิตใหแกผูปวยและสามารถดํารงชีวิตอยูไดเหมือนคนปกติ
5. หลีกเลี่ยงภาวะแทรกซอนตางๆที่เกิดจากยาที่ใชในการรักษาโรคหืด
6. ปองกันการเกิดภาวะ chronic หรือ irreversible airway obstruction ซึ่งจะทําใหเกิดความ
บกพรองของสมรรถภาพของปอดอยางถาวร
7. ปองกันหรือลดอุบัติการณการเสียชีวิตจากโรคหอบหืด
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ตารางที่ 1 ลักษณะอาการของโรคหืดของแตละระดับความรุนแรง
ระดับความรุนแรง
Mild intermittent Mild persistent
Moderate
Severe persistent
persistent
ความถี่อาการหอบตอน
เกิดอาการทุกวัน
มีอาการ
≤ 2 วัน ตอ
>2 วัน ตอ
กลางวัน
ตลอดเวลา
สัปดาห
สัปดาห แตนอย
กวา 1 ครั้งตอวัน
ความถี่อาการหอบตอน ≤ 2 คืนตอเดือน > 2 คืนตอเดือน > 1 คืนตอ
บอยๆ
กลางคืน
สัปดาห
60-80 %
PEF หรือ FEV1 (% ของ
≥ 80 %
≥ 80 %
< 60 %
คาคาดคะเน)
คาผันผวนของ PEF
20-30 %
<20 %
> 30 %
> 30 %
การรักษาและปองกันโดยไมใชยา (NIH 2002)
ตารางที่ 2 ขอแนะนําผูปวยหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุนหรือปจจัยกระตุนทําใหอาการหอบหืดกําเริบ
ปจจัยกระตุน
ตัวไรฝุน

วิธีหลีกเลีย่ ง
•
•
•
•

ไมปูพรมในหอง
ใชผาปูเตียงและปลอกหมอนชนิดพิเศษที่ปองกันตัวไรฝุน
นําที่นอนและหมอนตากแดดบอยๆ
การซักลางโดยตมที่อุณหภูมิมากกวา 50 °C (ประมาณ 60 °C) เปนเวลา
อยางนอย 30 นาที โดยซักทุกสัปดาห
• การดูดฝุน และการใชเครื่องกรองอากาศ
• ใชยาฆาไรฝุน (acaricides) เชน benzyl benzoate, bioallethrin, pyrethroids

สัตวเลี้ยง

• ไมเลี้ยงสัตว หรือไมใหมีสัตวเลี้ยงอยูในตัวอาคารที่อยูอาศัย
• อาบน้าํ ใหสัตวเลี้ยงทุกสัปดาห
• ใชเครือ่ งกรองอากาศที่มีความเร็วสูงและคงที่

แมลงสาบ

• กําจัดแมลงสาบ
• ทําความสะอาดบาน
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ตาราง 2 ( ตอ )
ปจจัยกระตุน
ควันบุหรี่

วิธีหลีกเลีย่ ง
• เลิกสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงจากควันบุหรี่

เชื้อราและ
ละอองเกสร
ดอกไม

• ปดหนาตาง ประตู และอยูภายในอาคารในวันที่มีลมแรง
• ทําความสะอาดหองอยาใหมีมุมอับชื้น ลดความชื้นภายในบาน
• ตรวจสอบและทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในบานอยางสม่ําเสมอ

อาชีพ

• หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารกระตุน โดยเปลี่ยนงาน ควบคุมปริมาณของสารใน
บรรยากาศ หรือ สวมเครื่องกรองอากาศ

โรค GE reflux

• หลีกเลี่ยงการกินอาหารภายใน 3 ชั่วโมงกอนนอน
• นอนยกหัวเตียงใหสูง
• รักษาตามความเหมาะสม

ทางเดินหายใจ
ติดเชื้อไวรัส

• หลีกเลี่ยงการเขาใกล หรือคลุกคลีคนที่เปนหวัด
• ในผูป วยที่เปน persistent asthma ควรฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ

อาชีพ

• หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารกระตุน โดยเปลี่ยนงาน ควบคุมปริมาณของสารใน
บรรยากาศ หรือ สวมเครื่องกรองอากาศ
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การรักษาโดยการใชยา (NIH 2002)
การรักษาโรคหืดเรื้อรังจะแบงออกเปนขั้นตอนคลายบันไดตามความรุนแรงของโรค การรักษา
จะตองเพิ่มมากขึ้นเมื่อความรุนแรงของโรคมากขึ้น (Step up) และอาจลดลงเมื่อความรุนแรงของโรคลดลง
หรือควบคุมอาการไดดีขึ้น (Step down) ซึ่งตองมีการทบทวนความรุนแรงของโรคเปนระยะ จุดมุงหมาย
ของการรักษาเปนขั้นตอนเพื่อควบคุมอาการของผูปวยใหไดโดยเร็วโดยจะใชยาเต็มที่ในชวงแรก หลังจาก
นั้นจึงลดยาลงเมื่ออาการของผูป วยคงที่เพื่อลดอาการแทรกซอนหรือผลไมพึงประสงคจากยา และเพื่อหวัง
ผลความรวมมือในการรักษาจากผูปวย
โดยทั่วไปถาผูปวยอาการดีขึ้นและสามารถควบคุมอาการได
ติดตอกันอยางนอย 3-6 เดือน แพทยควรพิจารณาลดขนาดและจํานวนของยาลง โดยพิจารณาลดชนิดของ
ยาที่อาจทําใหเกิดอาการแทรกซอนหรือฤทธิท์ ี่ไมพึงประสงคไดบอยกอน เชน corticosteroids ชนิด
รับประทาน แตถาผูปวยมีอาการกําเริบควรเพิ่มขนาดยาตางๆใหมากขึ้น และเพิ่มจนกวาอาการจะดีขึ้น เชน
อาการของผูปวยใชเวลา 7 วัน ในการกลับเขาสูสภาพปกติหลังจากเพิ่มยา ควรแนะนําใหผูปวยใชยาใน
ระดับที่เพิ่มขึ้นตอไปอีกอยางนอย 7 วัน กอนที่จะลดยาลงมาเทาขนาดเดิมกอนมีอาการกําเริบ
ยาที่ใชรักษาผูปวยโรคหืดแบงไดเปน 2 กลุม ตามวัตถุประสงคของการรักษา ดังนี้คือ
1. ยาที่ใชในการรักษาในระยะยาวหรือยาควบคุม ( Long-term control medications,
Controller)
ยาควบคุมเปนยาที่ใชรักษาการอักเสบของหลอดลมและปองกันไมใหผูปวยมีอาการ ใชเพื่อ
ควบคุมอาการในระยะยาว ยาในกลุมนี้จะตองใชตอเนื่องกันทุกวัน เปนระยะเวลานาน มีหลายชนิดไดแก
1.1 Inhaled corticosteroids
1.2 Sodium cromoglycate, Nedocromil sodium
1.3 Inhaled long acting β2-agonist
1.4 Methylxanthine sustained release
1.5 Leukotriene modifiers
2. ยาที่ใชในการบรรเทาอาการ ( Quick relief medication, Reliever)
ยาที่ใชในการบรรเทาอาการเปนยาที่ใชรักษาภาวะฉับพลันของการหอบหืดจะใชตอเมื่อผูปวยมี
อาการหอบจากหลอดลมหดเกร็ง ยาในกลุมนี้ไดแก Short-acting β2-agonist, Anticholinergic drugs,
Systemic corticosteroids
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ตารางที่ 3 ขั้นตอนการใชยารักษาโรคหืดตามระดับความรุนแรงของโรค (NIH 2002)
ระดับความรุนแรง
มีอาการนานๆครั้ง
(Mild intermittent)

ระดับความรุนแรงนอย
(Mild persistent)

ยาบรรเทาอาการ
( Reliever)
Short-acting β2-agonist ชนิดสูด
เมื่อมีอาการ แตนอยกวา 1 ครั้ง
ตอสัปดาห หรือ β2-agonist
ชนิดรับประทาน
Short-acting β2-agonist ชนิดสูด
เมื่อมีอาการ แตใชไมมากกวา 3-4
ครั้งตอวัน

ระดับความรุนแรงปานกลาง
(Moderate persistent)

Short-acting β2-agonist ชนิดสูด
เมื่อมีอาการ แตใชไมมากกวา 3-4
ครั้งตอวัน

ระดับความรุนแรงมาก
(Severe persistent)

Short-acting β2-agonist ชนิดสูด
เมื่อมีอาการ ถาอาการยังควบคุม
ไมได ให prednisolone ชนิด
รับประทาน

ยาควบคุมอาการระยะยาว
(Controller)
ไมจําเปนตองใช

Steroids ชนิดสูด
beclomethasone หรือ
budesonide 200-800 mcg ตอวัน
หรือ fluticasone 100-400 mcg
ตอวัน หรือ sodium
cromoglycate
Steroids ชนิดสูด
beclomethasone หรือ
budesonide 800-1600 mcg ตอ
วัน หรือ fluticasone 400-800
mcg ตอวัน หรือให steroids ชนิด
สูดขนาดเทาเดิมรวมกับ
salmeterol 100 mcg ตอวัน หรือ
theophylline ชนิดออกฤทธิ์ยาว
Steroids ชนิดสูด
beclomethasone หรือ
budesonide 1600-2000 mcg ตอ
วัน หรือ fluticasone 800-1000
mcg ตอวันรวมกับยาตอไปนี้ 1
ชนิด หรือมากกวา ไดแก
Long-acting β2-agonist ชนิดสูด
Theophylline ชนิดออกฤทธิ์ยาว
Ipratropium Long-acting
β2-agonist ชนิดรับประทาน
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แนวคิดและหลักการทางการบริบาลทางเภสัชกรรมสําหรับผูปวยโรคหืด
เภสัชกรเปนบุคคลากรทางการแพทยหนึ่งที่ควรมีบทบาทในเรื่องของการใชยาของผูปวยตาม
แนวคิดของ Helper and Strand (1990) ซึ่งไดกลาวไววา การบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical care)
เปนบทบาทและความรับผิดชอบของเภสัชกรในเรื่องของการใหการรักษาดวยยา (provision of drug
therapy) เพื่อใหการใชยาเหมาะสม เกิดผลการรักษาที่ดีที่สุดแกผูปวยเพื่อใหผูปวยมีสขุ ภาพที่ดี และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีของผูปวย
บทบาทหนาที่ของเภสัชกรจะตองใหความมั่นใจแกผูปวยวาจะไดรับยาที่ปลอดภัยและเหมาะสม
มีการใชยาอยางสมเหตุสมผล (Rational use of drug) เภสัชกรตองตรวจสอบดูแลผูปวยแตละรายที่
รับผิดชอบอยูเพื่อคนหาปญหาการรักษาดวยยาที่เกิดขึ้น (Actual drug therapy problems) และคนหาผูปวย
ที่มีแนวโนมที่จะเกิดปญหาการรักษาดวยยา (Potential drug therapy problem) เมื่อคนพบปญหาการรักษา
ดวยยาเภสัชกรจะตองมีบทบาทหนาที่ในการแกปญหาและปองกันปญหาดังกลาว
การแบงประเภทของปญหาการรักษาดวยยาของผูปวยโรคหืดโดยประยุกตตาม Helper and
Strand ซึ่งไดแบงออกเปน 9 ประเภทดังนี้ (สุณี 2546)
1. ปญหาจําเปนตองไดรับยาแตไมไดรับ (Need for additional drug therapy) ตัวอยางปญหาที่พบใน
ผูปวยโรคหืดไดแก ผูปวยจําเปนตองไดรบั
inhaled corticosteriod แตแพทยใหเฉพาะ
bronchodilator เทานั้น
2. ปญหาการเลือกใชยาไมเหมาะสม (Improper drug selection) ตัวอยางปญหาที่พบในผูปวยโรคหืด
ไดแก ในผูปวยบางรายเชน ผูสูงอายุแพทยสั่งจายยา Terbuhaler พบวาผูปวยไมมีแรงสูดเพียงพอ
แตถาเปนรูปแบบ inhaler ผูปวยสามารถสูดได จึงอาจตองเปลี่ยนรูปแบบใหกับผูปวย
3. ปญหาการใชแบบแผนการใหยาไมเหมาะสม (Improper dosage regimen) ตัวอยางปญหาที่พบใน
ผูปวยโรคหืดไดแก การสั่งจาย inhale corticosteroid ใน ขนาดที่ตา่ํ หรือสูงไป
4. ปญหาดานความไมรวมมือในการใชยาของผูปวย (Non-compliance) มองทั้งในแงการใชยาตาม
แพทยสั่งและพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติตามแพทยสั่งซึ่งความไมรวมมืออาจเกิดจากผูปวยไมเคย
ไดรับขอมูลหรือผูปวยใชยาตามแพทยสั่งแตวิธีและเทคนิคการใชยาไมถูกตองทําใหไมไดรับยา
ตามที่ตองการและผูปวยอาจไมปฏิบัติตามแพทยสั่งดวยสาเหตุใดๆก็ตาม ปญหานี้เปนปญหาที่
สําคัญและพบมากที่สุดในผูปวยโรคหืด ซึ่งพบวามีถึง 17-90 % (Stergachis A. et al 2002) ซึ่งอาจ
เปนเพราะโรคหืดเปนโรคเรื้อรัง และหลักการจัดการโรคตองอาศัยการใชยาเปนหลัก การดูแลและ
จัดการโรคที่ไมดีของตัวผูปวยเองจะทําใหอัตราการเจ็บปวยจากโรคเพิ่มขึ้น
ปญหาความไม
รวมมือในการรักษายังแบงออกเปนขอยอยไดดังนี้
4.1 ผูปวยไมรว มมือในการใชยาไมวารูปแบบใดเนื่องจากไมเคยไดรับขอมูล คําแนะนําจากเภสัช
กรหรือบุคลากรทางการแพทยอื่นๆเพียงพอ (Inadequated information) ปญหาในขอนี้จึงทํา
ใหเภสัชกรมีบทบาทในดานการใหคําแนะนําปรึกษา (Drug counseling)
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4.2 การบริหารยาไมถูกตอง (Incorrect of administration) ตัวอยางปญหาที่พบในผูปวยโรคหืด
ไดแกผูปวยพนยาไมถูกวิธี ไมถูกตองในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง
4.3 ผูปวยไมใหความรวมมือที่จะปฏิบัติตามคําสั่งแพทยในการใชยา (Not comply with the
recommended directions for using the medication) ตัวอยางปญหาที่พบในผูปวยโรคหืด
ไดแก ผูปวยไมพนยา corticosteroid หรือพนนอยกวาตามแพทยสั่ง ขณะที่ผูปวยชอบพน
bronchodilator ชนิดออกฤทธิส์ ั้นมากเกินความจําเปน
4.4 ผูปวยไมใหความรวมมือที่จะปฏิบัติตัวเพื่อหลีกเลี่ยงปจจัยกระตุน (Not comply with the
recommended directions for life style) ตัวอยางปญหาที่พบในผูปวยโรคหืดไดแก ผูปวยไม
หลีกเลี่ยงสิง่ ที่ตนทราบวาแพ
5. ปญหาการไมไดรับยาตามแพทยสั่ง (Failure to received drug) ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดที่
ขบวนการทํางาน เชน เบิกจายยาผิด (Medication error)
6. ปญหาการเกิดอาการไมพึงประสงคจากยา (Adverse drug reaction) ตัวอยางปญหาที่พบในผูปวย
โรคหืดไดแก การเกิดเชื้อราในชองปาก เสียงแหบแหงจากการใช inhaled corticosteroid หรือเกิด
อาการใจสั่นจากการใช bronchodilator
7. ปญหาการเกิดปฏิกิริยาระหวางยา (Drug Interaction) ตัวอยางปญหาที่พบในผูปวยโรคหืดไดแก
การไดรับยา Theophylline รวมกับยาที่ทําใหระดับของยา Theophylline เพิ่มขึ้นไดเชน cimetidine
หรือยาที่ทําใหระดับของยา Theophylline เชน isoniazid หรือการสูบบุหรี่เปนตน
8. ปญหาการไดรับยาที่ไมจําเปน (Unnecessary drug therapy) หรือการใชยาซ้ําซอนของผูปวย
(Duplicate medication or Repeated medication) ตัวอยางปญหาที่พบในผูปวยโรคหืดไดแก การ
ซื้อยาชุด ยา prednisolone หรือยาขยายหลอดลมมากินเอง ทั้งที่มียาที่แพทยสั่งจายใหอยูแลว
9. ปญหาอื่นๆ (Miscellaneous)
โรคหืดเปนโรคเรื้อรังที่พบไดทั่วไปและเปนโรคที่ตองอาศัยความรวมมือในการใชยาของผูปวย
ในการควบคุมการดําเนินการของโรค ปจจัยที่ทําใหการรักษาโรคหืดไมไดผลไดแก การสั่งจายยาที่ไม
เหมาะสม ผูปวยไมใหความรวมมือในการรักษา ถึงแมวาการกําเริบของอาการ (exacerbation) จะสามารถ
ปองกันไดโดยการใชยาที่เหมาะสม แตผูปวยมักไมไดยาตามแผนการรักษาของแพทย เภสัชกรสามารถ
เพิ่มความรวมมือในการรักษา (compliance) ของผูปวยไดโดยใชกิจกรรมทางดานการบริบาลเภสัชกรรม
เชน มีการติดตามและประเมินอาการผูปวย การแกปญหาจากการใชยาของผูปวย การใหคําปรึกษาดานยา
เปนตน (Weinberger 2002)
การใหคําปรึกษาดานยาแกผูปวย หรือ patient counseling (หนึ่งฤทัย 2546) หมายถึง การพูดคุย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับผูปวยเพื่อสรางความสัมพันธและกระตุนใหผูปวยคนหาปญหาที่เกี่ยวของกับ
การรักษาดวยยา รวมพิจารณาและใหคําแนะนําแนวทางแกไข โดยใหผูปวยเปนผูตัดสินใจที่จะเลือก
แนวทางแกไขปญหาที่สอดคลองกับผูปวย และผูปวยสามารถปฏิบัติได ซึ่งตองอาศัยทักษะการสื่อสารและ
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ทักษะการใหคําปรึกษาที่มีประสิทธิภาพในการเขาถึงผูปวย จนผูปวยเกิดการยอมรับและปฏิบัติตัวไดอยาง
เหมาะสม
จากนิยาม จะเห็นวา การใหคําปรึกษาเรื่องยาแกผูปวย เปนการผสมผสานระหวางการใหความรู
และการใหคําปรึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูปวยมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเหมาะสม มีทักษะใน
การใชยาไดอยางถูกตอง และสามารถพัฒนาจนสามารถจัดการกับปญหาตางๆที่เกิดขึ้นไดดวยตัวเอง จาก
วัตถุประสงคดังกลาว เภสัชกรจึงตองปฏิบัติตัวเปนผูชวยเหลือและผูใหความรู โดยยึดผูปว ยเปนศูนยกลาง
แทนการใชแพทยหรือเภสัชกรเปนศูนยกลาง โดยการผูปวยมีสวนรวมในการคนหา วิเคราะห พิจารณา
แนวทางแกไข รวมทั้งเปนผูตัดสินที่จะเลือกวิธีการแกปญหาเอง การที่ผูปวยมีสวนรวมจะทําใหผูปวยเกิด
ความรวมมือในการรักษา โดยแพทยหรือเภสัชกรเปนเพียงผูใหขอมูลประกอบการตัดสินใจ อาจชี้แนะ
แนวทางที่เหมาะสมให
การใหคําปรึกษาดานยา เภสัชกรควรมีการเตรียมตัวกอน คือเภสัชกรมีการทบทวนประวัติการ
เจ็บปวยและประวัติการใชยา ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของกอน สวนขั้นตอนการให
คําปรึกษามี 5 ขั้นตอน (หนึ่งฤทัย 2546) ดังนี้คือ
1. เปดการสนทนา (Opening discussion) เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับผูปวยจนทําใหผูปวยเกิด
ความไววางใจในตัวเภสัชกร โดยเริ่มตนดวยการแนะนําตัว บอกชื่อ-ตําแหนงใหชัดเจน พรอม
สอบถามชื่อและสกุลผูปวยเพื่อยืนยันวาเปนผูปวยจริง การสรางบรรยากาศที่เปนกันเอง จากนั้น
บอกถึงวัตถุประสงคของการใหคําปรึกษาใหชัดเจน อธิบายเหตุผล ความจําเปนและเวลาที่ใชใน
การสนทนา
2. อภิปรายเพือ่ รวบรวมขอมูลและวิเคราะหปญหา (Discussion to gather and identify problems) เปน
ขั้นตอนที่รวบรวมขอมูลจากผูป วย เพื่อนําไปวิเคราะหและคนหาปญหาที่เกี่ยวของกับการใชยา
ของผูปวย เชนยาที่ไดรับเปนยาที่เพิ่งเคยไดรับครั้งแรกหรือเปนยาเดิม กรณีที่ผูปวยไดรับการสั่ง
จายยาเปนครั้งแรก ควรประเมินความรูความเขาใจ และพูดคุยกับผูปวยถึง ประวัติการใชยา
จุดประสงคของการใชยา ความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการใชยา และเปาหมายของการรักษา กรณี
ที่ผูปวยไดรับยาเดิมใหสอบถามเกี่ยวกับวิธีการใชยา ความรวมมือในการใชยา ประสิทธิภาพของ
ยาและอาการไมพึงประสงคที่เกิดจากยา จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหวามีปญหาที่เกี่ยวของกับยา
เกิดขึ้นหรือมีแนวโนมวาจะเกิดหรือไมและวางแผนแกปญหาตามความเรงดวน
3. อภิปรายเพือ่ ปองกันและแกไขปญหา (Discussion to prevent and resolve problems and provide
appropriate information) เปนการพูดคุยเพื่อรวมกันพิจารณาแนวทางการปองกันและแกไขปญหา
รวมทั้งพิจารณาวาผูปวยยังไมไดรับขอมูลที่จําเปนอะไรบาง เพื่อที่เภสัชกรจะไดใหขอมูลตาม
ความจําเปนสําหรับผูปวยแตละราย และรวมกันกําหนดเปาหมายของการแกไขปญหา เพื่อติดตาม
ผลตอไป
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4. ปดการอภิปราย ( The closing discussion) เปนการพูดคุยเพื่อใหผูปวยซักถามเกี่ยวกับประเด็นที่ยัง
สงสัย หรือไมเขาใจ และใหเภสัชกรสรุปประเด็นที่คุยเปนขอๆในประเด็นที่สําคัญ และใหผูปวย
สรุปใหฟงเพื่อสอบถามความเขาใจ
5. อภิปรายและติดตามผล (Follow-up discussion) พูดคุยนัดหมายมาติดตามผลการแกไขปญหาที่ได
กําหนดรวมกัน
ในการใหคําปรึกษาเรื่องยา ผูป วยแตละคนมีความตองการที่แตกตางกัน บางคนตองการไดรับ
ขอมูลที่เกี่ยวกับยา บางคนตองการปรึกษาปญหาที่เกิดจากการใชยา บางคนตองการทราบวิธีการปฏิบัติตัว
ดังนั้นเพื่อใหการใหคําปรึกษาสอดคลองกับความตองการของผูปวย
เภสัชกรจําเปนตองมีวิธีการที่
หลากหลายในการใหคําปรึกษา เพื่อใหผปู วยมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับยา และเหมาะกับผูปวยใน
สถานการณที่แตกตางกัน ซึ่งประเภทของวิธีการใหการศึกษาแกผูปวยมีหลายวิธีที่แตกตางกันดังนี้ (หนึ่ง
ฤทัย 2546)
1. การบรรยาย (Lecture) เปนวิธีการสอนแบบดั้งเดิม เหมาะกับการใหความรูเปนกลุมใหญ เชน ใน
ชุมชน ควรใชรวมกับวิธีอื่นๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการสอน เชน การใชวิดิทัศน การแบงกลุม
อภิปรายเปนตน
2. บทสนทนาหรือการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Dialogue and discussion) เภสัชกรควรเปน
ผูเปดประเด็นพูดคุยกับผูปวยโดยใหผูปวยมีสว นรวม
โดยเนนประเด็นที่ผูปวยสนใจหรือ
จําเปนตองรู วิธนี ี้มีขอจํากัดคือใชเวลามาก
3. ขอมูลที่พิมพเปนลายลักษณอักษร (Print Information) มักใชรวมกับการใหคําปรึกษาดานยา
โดยเฉพาะใชรวมกับการอภิปรายพูดคุยกับผูปวย มีรูปแบบที่หลากหลาย เชน ฉลากชวย
แผนขอมูล หนังสือเลมเล็ก เปนตน
4. เครื่องชวยแบบมีภาพและเสียงประกอบ (Audiovisual Aids) การเรียนรูใดก็ตามการไดยินและได
เห็นจะทําใหเขาใจไดมากขึ้น สามารถใชกับผูปวยรายบุคคลหรือกลุมเล็กๆก็ได
5. การสาธิต หรือใหฝกปฏิบัติ (Demonstration and Practice of Techniques) มักใชกับยาที่มีอุปกรณ
ชวยหรือมีเครื่องมือพิเศษ เชน ยาพน เปนตน การสังเกตวิธีการปฏิบัติของผูปวยสามารถชวยคนหา
ขอผิดพลาดได และชวยใหเภสัชกรแกปญหาไดตรงจุด
6. การใชคอมพิวเตอรชวย (Computer Assisted Patient Education) มีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อชวยให
ผูปวยไดเรียนรูด วยตัวเองไดสะดวกขึ้น
7. อื่นๆ เชน การใชปฏิทินบันทึกอาการในแตละวัน
โรคหืดเปนโรคที่นอกจากการรักษาจะใชยาแลวยังตองประกอบดวยการปฏิบัติตนของผูปวยในการ
หลีกเลี่ยงสิง่ ที่กระตุนและมีการดํารงชีวิตที่เหมาะสม ดังนั้นจึงตองมีการสอนใหเกิดความเขาใจในเรื่อง
โรค การใหความรวมมือในการใชยา การหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุนและการออกกําลังกายตามลําดับ ดังนั้น
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เภสัชกรที่ทําหนาที่ใหคําปรึกษาดานยาแกผูปวยโรคหืดตองมีการทบทวนความรูในดานการจัดการโรคหืด
ดวย
บทบาทของเภสัชกรในการดูแลผูปวยโรคหืด
โรคหืดเปนโรคเรื้อรังที่รักษาไมหายขาด ผูปวยสวนใหญตองไดรับการรักษาตอเนื่องเปนเวลานาน
กอใหเกิดความสูญเสียทั้งทางรางกายและทางเศรษฐกิจ และเปนสาเหตุของอัตราความเจ็บปวยและความ
ตายที่เพิ่มขึ้น มีหลายปจจัยซึง่ อาจเปนสาเหตุที่ทําใหอัตราเจ็บปวยและความตายเพิ่มขึ้น เชน ความไม
เขาใจของผูปกครองของเด็กทีป่ วยเปนโรคหืดเกี่ยวกับยาที่ใชในการรักษา การออกฤทธิ์ของยา เวลาที่ควร
ใชยา และอาการขางเคียงที่อาจเกิดจากยา การใชยาที่ไมถูกตอง เชน การใชยาสูดพน และความไมรวมมือ
ของผูปวยในการใชยาตามแพทยสั่ง นอกจากนี้ผูปวยยังขาดความรูเกี่ยวกับการจัดการโรคของตัวเอง ทําให
ผูปวยมีการดูแลตัวเองที่ไมดพี อ (Stergachis 2002)
ในแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหืดของ National Asthma Education and Prevention Program
Expert Panel Report ในเดือนสิงหาคม ป 1991 กลาวถึง ปจจัยที่ทําใหผูปวยโรคหืดไมถูกวินิจฉัย และ
ไมไดรับการรักษาที่เนื่องมาจากตัวผูปวยเองและจากแพทยดังนี้ (NIH 1995)
1. ไมรูจักหรือไมยอมรับวาเปนโรคหืด
2. ไมไดคาดหวังอยางเพียงพอจากการรักษา
3. ไมเขาใจถึงประโยชนหรือความเสี่ยง เมื่อใชแผนการรักษาที่แตกตางกัน
4. ไมเขาใจถึงธรรมชาติของโรคหืดวาเปนโรคเรื้อรังและไมไดปองกัน
5. ไมไดประเมินความรุนแรงของโรคอยางถูกตอง
6. ไมรูจักสัญญาณที่เลวลงของโรค
7. ไมไดใหการรักษาอยางเหมาะสม
8. ไมไดคนหาปจจัยกระตุนและไมไดปองกันหรือทําใหปจจัยกระตุนนั้นลดนอยลง
ปจจัยสําคัญที่ทําใหมีการรักษาโรคหืดนอยกวาที่ควรจะเปน (under-treatment) ไดแกขาดความรูความ
เขาใจในความสําคัญที่จะตองรักษาอาการอักเสบของหลอดลมที่เกิดขึ้นเปนประจํา ผูปวยไมเขาใจวายา
ขยายหลอดลมชนิดออกฤทธิส์ ั้น (Short-acting β2-agonists) ใชรักษาอาการหลอดลมตีบตัวเทานั้นไม
สามารถลดหรือปองกันอาการอื่นๆ จากการอักเสบของหลอดลมได ผูปวยที่โรคหืดที่มีอาการปานกลางถึง
รุนแรง ควรไดรับยา anti-inflammatory เปนประจําทุกวันเพื่อปองกันอาการหอบ สําหรับอาการหอบที่ไม
ตอบสนองตอการรักษาดวยยา Short-acting β2-agonist เพียงอยางเดียว อาจจําเปนตองใช corticosteroids
ชนิดรับประทาน ระยะสั้นเพื่อหยุดการอักเสบและชวยใหหายจากการหอบไดเร็วขึ้น
ในปจจุบันการจัดการโรคหืดไดเปลี่ยนแปลงไป โดยเนนใหผูปวยมีสวนรวมในการดูแลรักษาตนเอง
มากขึ้น มีการใหความรูแกผูปวยโดยบุคลากรทางการแพทย ซึ่งเปนการดูแลขั้นพื้นฐานโดยปจจุบันนี้มี
การศึกษาถึงรูปแบบของการใหความรูที่เหมาะสมผูปวยโรคหืดในหลายๆดาน โดยการพัฒนาโครงการให
ความรูในระยะแรก เปนการใหความรูแกผูปวยโรคหืดที่เปนเด็กในตอมาเริ่มมีการพัฒนาและประเมิน
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โครงการใหความรูแกผูปวยโรคหืดที่เปนผูใหญเพื่อใหผูปวยรูจักการจัดการตนเองโดย Synder, Winder
และ Creer (1985) โดยไดแบงผูปวยโรคหืดจํานวน 79 คน เปน 2 กลุม คือกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ผูปวยในกลุมทดลองจะไดรับความรูในเรื่อง โรค ยา และการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุนที่อาจทําใหเกิดอาการ
หอบหืดได ผลการศึกษาพบวาผูปวยในกลุม ทดลองมีความรูเรือ่ งโรคหืดเพิ่มขึ้น และจํานวนครั้งของการ
เกิดอาการหอบลดลง
การศึกษาในระยะตอมาไดเริ่มนําเอา Peak flow meter มาใชประกอบแผนการสอนโดย Beasley,
Cushey และ Holgate (1989) ไดทําการศึกษาในผูปวยนอกที่เปนผูใหญทั้งสิ้น 36 คน โดยผูปวยแตละคน
จะไดรับ Peak flow meter ไปทดสอบตนเองเปนประจําที่บานเพื่อวัดคา PEFR รวมกับแผนการรักษาที่
สอนใหผูปวยรูจ ักปรับขนาดยาสูดพนสเตียรอยดเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา เมื่อคา PEFR ลดลงมากกวารอยละ 30
ของคามาตรฐาน หากคา PEFR ลดลงมากกวา 50 เปอรเซ็นตของคามาตรฐาน จะตองรับประทาน
Prednisolone วันละ 40 mg และคอยๆลดขนาดยาลง และหยุดยาเมื่อคา PEFR กลับสูภาวะปกติ และตอง
รีบไปพบแพทยทันทีที่คา PEFR นอยกวา 150-200 L/min ผลการศึกษาพบวา ผูปวยมีการทํางานของปอดดี
ขึ้นและมีการลดลงของจํานวนวัดหยุดงาน การตื่นกลางคืน และการใชสเตียรอยดชนิดรับประทาน แตการ
สรุปผลทําไดยากเพราะมีการใชสเตียรอยดชนิดสูดพนมากขึ้นและไมมีกลุมควบคุม
ในป 1990 มีการศึกษาของ Mayo และคณะ โดยแบงผูปวยเปน 2 กลุม คือ กลุมผูปวยที่รับบริการ
ปกติ (routine clinic) และกลุมผูปวยคลินิกพิเศษ (special clinic) กลุมผูปวยที่รับบริการปกติจะไดรับการ
รักษาแบบเดิม สวนกลุมผูปวยคลินิกพิเศษจะไดรับโครงการใหความรูแบบเขมขน (Intensive education
program) แลวติดตามผลการศึกษานาน 8 เดือน พบวาผูปวยกลุมคลินิกพิเศษมีการเขาพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล และจํานวนวันที่เขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลลดนอยลงเหลือหนึ่งตอสามและหนึ่งตอสอง
เทาตามลําดับเมื่อเปรียบเทียบกับผูปวยกลุมปกติ
การใหความรูผปู วยไดมีการศึกษาอีกในป 1993 โดย Wison และคณะ ไดศึกษาโดยแบงผูปวย
ออกเปน 4 กลุม ไดแก กลุมแรกเปนกลุมที่ใหความรูแบบเปนกลุม กลุมที่สองเปนการใหความรูแบบทีละ
คน กลุมที่สามเปนกลุมควบคุมที่ไดรับขอมูลที่เปนเอกสาร และกลุมที่สี่เปนกลุมควบคุมที่ไดรับการรักษา
แบบเดิมโดยไมไดรับความรูใดๆ การใหความรูในกลุมที่ 1 และ 2 จะแบงออกเปน 4 บท ผูปวยจะไดรับ
ความรูทั้งหมด 4 ครั้ง ครั้งละ 60-90 นาที เมื่อผูปวยมาพบแพทยและไดรับความรูจนครบแลวทําการ
ประเมินผล พบวาผูปวยกลุมที่ 1 และ 2 ไดประโยชนจากการใหความรูทั้งสองกลุม คือสามารถควบคุม
อาการของโรคไดดีขึ้น โดยมีการกําเริบจากโรคหืดนอยลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับกลุม
ควบคุมที่ 4 แตไมแตกตางเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมที่ 3 นอกจากนี้ผูปวยในกลุมที่ 1 และ 2 มี
เทคนิคการใชยาสูดพนดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมทั้งสองกลุม
เภสัชกร จัดวาเปนบุคคลหนึ่งที่มีความรูความชํานาญเรื่องยาและเปนผูหนึ่งที่มีโอกาสไดพบกับ
ผูปวยโรคหืดเปนประจํา โดยพบวาทุกๆปเภสัชกรไดจายยาใหแกผูปวยโรคหืดตามใบสั่งแพทยมากกวา 7
ลานใบ (NAEPP 1995) ดังนั้นเภสัชกรสามารถมีสวนรวมในการดูแลผูปวยใหไดรับประโยชนและความ
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ปลอดภัยสูงสุดจากการใชยาไดอยางมีประสิทธิภาพหากเขาใจหลักการและมีการฝกปฏิบัติเปนประจําจน
เกิดทักษะและความชํานาญ บทบาทของเภสัชกรในการดูแลผูปวยโรคหืด จะเนนเกี่ยวกับการใหความรู
และการติดตาม โดยเภสัชกรสามารถพูดคุยกับผูปวยขณะที่มารับยาเพื่อประเมินวาผูปวยสามารถควบคุม
อาการหอบไดดีหรือไม อยางไร โดยเฉพาะในฤดูที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง
เภสัชกรสามารถบอกไดวา
ผูปวยอาจจะไดรับการรักษานอยกวาที่ควรเปนจากแพทย
และสามารถประเมินไดวามีอาการแสดง
อะไรบางที่แสดงถึงอาการที่แยลงของผูปวย เภสัชกรยังสามารถติดตอแพทยที่รักษาผูปวย รวมถึงแนะนํา
ใหผูปวยไปพบแพทยเร็วขึ้น เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม และเพิ่มความรวมมือของผูปวย ซึ่งจะชวย
ปองกันไมใหมาหองฉุกเฉินหรือนอนโรงพยาบาล แตเมื่อผูปวยมาที่หองฉุกเฉินหรือนอนโรงพยาบาลแลว
ก็เปนโอกาสที่เภสัชกรจะชวยปองกันไมใหปญหาเกิดซ้ําอีก
ปญหาจากการใชยาของผูปวยมากกวา 70 เปอรเซ็นตเกิดจากการมีความรูนอย (Herborg et al.
2001) ทั้งในเรื่องของ ความรูค วามเขาใจในพยาธิวิทยาของโรค เทคนิคการใชยาพน ความสําคัญของการ
ใชยา การมีแนวทางในการรักษา การใหความรูแกผูปวย การเพิ่มความรวมมือในการรักษา การเขียน
แผนการดูแลตัวเอง การติดตามคา PEFR การใชสมุดบันทึกในการบันทึกอาการ และการสรางโปรแกรม
การดูแลตัวเองสําหรับผูปวยโรคหอบ สามารถพัฒนาความรูและเปลี่ยนแปลงความเชื่อและพฤติกรรมของ
ผูปวยได
การศึกษาของ Knoell et al. ในป 1998 ศึกษาถึงผลของการเปลีย่ นแปลงโครงสรางและ
กระบวนการการดูแลผูปวยโรคหืดตอผลลัพธที่เกิดขึ้นทั้งทางดานเศรษฐศาสตร ทางดานคลินิก และ
ทางดานผลลัพธในเชิงมนุษยธรรม การศึกษาแบงผูปวยเปน 2 กลุมคือกลุมที่ไดรับบริการโดยปกติโดย
แพทยผูเชี่ยวชาญซึ่งใหการบริการโดยยึดหลักของ NAEPP II คือสอนใหผูปวยใหเขาใจถึงลักษณะของ
โรค สอนใหผูปวยรูจักหลีกเลี่ยงปจจัยที่เปนตัวกระตุนทําใหเกิดอาการของโรค สอนใหผูปวยใช peak
flow meter สอนใหผูปวยใชยาไดอยางรูจกั ถูกตองเหมาะสมและปองกันอาการอันไมพงึ ประสงคที่อาจ
เกิดขึ้นและรวมกันตั้งเปาหมายของการรักษาระหวางผูปวย แพทยและเภสัชกร กับการใหบริการโดย
เภสัชกรรวมกับแพทยผูเชี่ยวชาญซึ่งใหบริการเหมือนกลุมแรกและมีบทบาทของเภสัชกรเพิ่มขึ้นคือ
ทบทวนประวัติการรักษาผูปวยและทําการวางแผนการดูแลผูป วยแตละราย โดยตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 45
วันเภสัชกรจะไดพบผูปวยมากกวา 1 ครั้งเพือ่ ติดตามแผนการรักษาของผูปว ยแตละราย ผลการศึกษาพบวา
ผลลัพธทางดานเศรษฐศาสตร คือ จํานวนครั้งของการเขารักษาที่แผนกฉุกเฉิน การเขานอนโรงพยาบาล
จํานวนครั้งที่มาพบแพทย จํานวนวันที่ขาดงานหรือขาดเรียนลดลงอยางมีนัยสําคัญ ผลลัพธทางคลินิกและ
ผลลัพธทางดานคุณภาพชีวิตคือคะแนนมิติอาการที่เกิดขึ้นของ AQLQ ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแตไม
มีนัยสําคัญทางคลินิกทั้งสองกลุมแตกลุมที่ไดรับการบริการโดยเภสัชกรมีแนวโนมดีกวา
การศึกษาของ Steme , Gundersen และ Shrivastava (1999) เพื่อประเมินการใหความรูแกผูปวย
โรคหืดโดยเภสัชกรโดยวัดผลจากจํานวนครั้งของการเขาการรักษาที่หองฉุกเฉินและการเขานอนพักรักษา
ที่โรงพยาบาล โดยศึกษาในผูปวยโรคหืดจํานวน 22 คน โดยเภสัชกรจะสอนเกี่ยวกับยาและการใชยา
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โดยเฉพาะยาสูดพนชนิด Meter dosed inhaler (MDI) และเทคนิคการใช peak flow meter แลมีการให
ผูปวยออกแบบแผนการจัดการโรคสําหรับตัวเอง
โดยเปรียบเทียบผลกอนและหลังการใหความรูผล
การศึกษาพบวา 90 % ของผูปวยมีการใชยาสูดพนชนิด MDI ถูกตอง ลดการนอนโรงพยาบาลและการเขา
รับการรักษาที่หองฉุกเฉินของผูปวยได 40 % และ 66.6 % ตามลําดับ
การศึกษาของ Herborg และคณะในป 2001 พบวาการใหเภสัชกรมีสว นรวมในการดูแลผูปวย
สามารถลดจํานวนของการเขานอนโรงพยาบาลและการเขารักษาที่หองฉุกเฉินได และทําใหสถานะของ
สุขภาพและคุณภาพชีวิตดีขึ้นได
การศึกษาทําโดยสรางโปรแกรมติดตามผลลัพธของการรักษา
(Therapeutic outcomes monitoring program ; TOM program) ในรานขายยา โดยยึดหลักของการบริบาล
ทางเภสัชกรรม ลักษณะโปรแกรมโดยยอคือ เภสัชกรใชกลยุทธการติดตามผลลัพธของการรักษาเพื่อที่จะ
หาและแกไขปญหาจากการใชยา ที่อาจทําใหเกิดความลมเหลวของการรักษา หรือเหตุการณอันไมพึง
ประสงค โดยสวนประกอบของ TOM program คือ กระบวนการดูแลผูปวย (patient care process) ระบบ
การบันทึกขอมูลทางคลินิก (clinical record system) และการใหความรูแกผูปวย โดยขั้นตอนของ
โปรแกรมมีดังนี้
1. เภสัชกรสรางความสัมพันธกับผูปวย
2. เก็บขอมูลผูปวยโดยการสัมภาษณ
3. คนหา แยกแยะ และวิเคราะหปญหาการใชยาของผูปวย
4. ตั้งเปาหมายของการรักษา
5. ใหการแทรกแซงดังนี้ เช็คเทคนิคการใชยาพน ติดตามและประเมินปญหาการใชยาของผูปวย
ใหคําปรึกษาและใหความรูแกผูปวยโรคหืด โดยสอนเกี่ยวกับยา โรค การดูแลตัวเอง เทคนิค
การใชยาพนของผูปวย การติดตามคา PEFR และอาการของโรค
6. ประเมินผลและติดตามผล
7. รายงานผลใหแพทยและผูปวยทราบ
การศึกษาครั้งนี้แบงผูปวยเปน 2 กลุม คือกลุม ควบคุม และกลุมที่ไดรับ TOM program แลวมี
การประเมินผลเมื่อครบ 6 และ 12 เดือนโดยกลุมควบคุม เภสัชกรจะทําหนาที่เฉพาะจายยา อธิบาย
เกี่ยวกับยา และตอบคําถามผูปวยเทาที่จําเปนเทานั้น ผลการศึกษาพบวาผูปวยที่ไดรับ TOM program มี
ผลลัพธทางคลินิกคืออาการของโรคดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ผูปวยมีคุณภาพชีวิต ความรูเกี่ยวกับโรคและยา
และเทคนิคการใชยาพนดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
การศึกษาของ Schulz et al . (2001) ศึกษาถึงผลของการใหบริบาลทางเภสัชกรรมในรานขายยา
โดยการศึกษาใชเวลา 12 เดือนโดยผูปวยที่เขารวมการศึกษามีอายุตั้งแต 18-65 ป การศึกษาแบงผูปวยเปน
2 กลุม การใหบริบาลเภสัชกรรมทําใหเทคนิคการใชยาพนของผูปวยดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ยัง
พบวา หนาที่การทํางานของปอด การดูแลตัวเองและความรูเกี่ยวกับโรคดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ และผล
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ทางดานคุณภาพชีวิตพบวาผูปวยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นในมิติของ mental health ของ SF-36 และ เมื่อวัดโดย
Living with Asthma Questionnaire ฉบับภาษาเยอรมัน
การศึกษาของ Narhi et al. ในป 2001 ศึกษาผลของการใหการแทรกแซงโดยเภสัชกรตอความรู
และทัศนคติของผูปวยโรคหืดในรานขายยา ซึ่งการศึกษาเปนแบบ pre/post – test design โดยการใหการ
แทรกแซงประกอบดวย การใหความรูแกผูปวย การใหคําปรึกษาและติดตามผลการรักษาโดยยึดหลักของ
Therapeutic outcome monitoring (TOM) โดยการศึกษามีผูปวยเขารวมการศึกษา 28 คน อายุระหวาง 2064 ป การวัดผลลัพธทําเมื่อกอนการใหการแทรกแซงและหลังใหการแทรกแซง 12 และ 24 เดือน
การศึกษาพบวาหลังการใหการแทรกแซงพบวาผูปวยมีความรูแ ละทัศนคติเกี่ยวกับโรคดีขึ้น
และ
ความสัมพันธระหวางทัศนคติตอโรคหืดของผูปวยกับความรูพบวากอนการใหการแทรกแซง
ความสัมพันธเปนไปในทิศทางตรงกันขามแตหลังจากใหการแทรกแซงพบวาความสัมพันธเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ในการศึกษาเดียวกันนี้ยังพบวามีผูปวย 79 เปอรเซ็นตมีอาการดีขึ้น โดยคะแนน
เฉลี่ยของคะแนนอาการ 3 อยางจาก 5 อยาง ไดแก อาการหายใจมีเสียงหวีดตอนกลางวัน การมีเสมหะ และ
อาการแพ ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ยงั พบวาระยะเวลาที่ผูปวยใชยาสเตียรอยดโดยการรับประทาน
ลดลง
การศึกษาโดย Cordina et al. ในป 2001 ศึกษาผลของการใหบริบาลทางเภสัชกรรมในรานขาย
ยาโดยเปนการศึกษาแบบสุมไปขางหนา โดยแบงเปน 2 กลุมคือกลุมควบคุมและกลุมที่ไดรับการให
บริบาลทางเภสัชกรรม ซึ่งผูปวยจะไดรับคําปรึกษาโดยการพูดคุย การใหความรูผานวีดโี อเทป การใหแผน
พับขอมูล การติดตามผูปวย แตกลุมทดลองไดเพียงบริการการจายยาอยางเดียว ผลการศึกษาพบวากลุมที่
ไดรับการบริบาลเภสัชกรรมมีเทคนิคการใชยาพน คุณภาพชีวิตที่วัดโดย LWAQ ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
การศึกษาของ Kheir N et al. ในป 2001 ศึกษาผลของการใหบริบาลเภสัชกรรมของรานขายยา
โดยศึกษาในผูปวยจํานวน 62 คนที่มีอายุมากกวา 17 ป โดยแบงผูปวยออกเปน 2 กลุม โดยทั้งสองกลุมจะ
ไดรับการบริการมาตรฐานเดียวกันไดแก การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับยาที่ใช การติดตามผูปวยเบื้องตน
การศึกษาใชเวลา 4 เดือนโดยตลอด 4 เดือนกลุมควบคุมจะไดรับบริการเหมือนเดิม แตกลุมที่ไดรับการ
บริบาลทางเภสัชกรรมจะประกอบดวยกระบวนคือ เภสัชกรพูดคุยกับผูปวยเกี่ยวกับโรคของผูปวยเพื่อ
ประเมินวาผูปวยมีความสนใจหรือเขาใจภาวะโรคและการใชยาของผูปวยอยางไร นอกจากนี้เภสัชกรจะ
ทําการวัดคา peak expiratory flow rate ของผูปวย เภสัชกรทบทวนประวัติการใชยาของผูปวยรวมถึงทํา
การประสานบุคคลากรทางการแพทยอื่น เภสัชกรเช็คปญหาความไมรวมมือในการรักษาของผูปวย คนหา
ปญหาการใชยา เชน การใชยาพนขยายหลอดลมมากเกินไป หรือ การใชยาพนสเตียรอยดนอยเกินไป
หรือไม หลังจากนั้นเภสัชกรทําการวางแผนการดูแลผูปวยแตละรายใหเหมาะสม และเภสัชกรมีการให
ความรูแกผูปวยแตละรายเกี่ยวกับการใชยารักษาและประโยชนของยาและการสาธิตเทคนิคการใชยาพน
และการหลีกเลีย่ งปจจัยกระตุน
นอกจากนี้เภสัชกรจะทําการติดตามผูปวยเพื่อประเมินวาผูปวยบรรลุ
เปาหมายของการรักษาหรือยังเพื่อปองกันการเกิดปญหาการใชยาที่อาจเกิดขึ้นใหม ผลการศึกษาพบวา
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ปญหาการใชยาที่พบบอยของผูปวยคือปญหาความไมรวมมือในการักษา สวนผลทางดานคุณภาพชีวิตที่
วัดโดย AQLQ พบวาเกือบทุกมิติของ AQLQ ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และทางคลินิกยกเวนมิติของ
สิ่งแวดลอม
การศึกษาของ Weinberger และคณะในป 2002 ไดศึกษาถึงประสิทธิผลของการใหการบริบาล
ทางเภสัชกรรมสําหรับผูปวยผูใ หญที่มีภาวะ reactive airways disease โดยวัดผลลัพธหลักจากคา Peak
expiration flow rate (PEFR), คุณภาพชีวิตทางดานสุขภาพ (Health-related quality of life), ความรวมมือ
ในการใชยา (medication compliance), การเขารับการรักษาที่หองฉุกเฉิน หรือการมาโรงพยาบาลเนื่องจาก
ปญหาเกี่ยวกับการหายใจ (breathing-related emergency department or hospital visits) โดยศึกษากับผูปวย
ที่มารับยาที่รานขายยา โดยมีรานขายยาเขารวมในการศึกษาทั้งหมด 36 รานแบงเปน 3 กลุมคือ กลุมที่ 1
คือผูใชบริการรานขายยาที่ไดรับโปรแกรมการบริบาลเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care Program) กลุมที่
2 คือผูใชบริการรานขายยาที่มีการติดตามการวัด peak flow meter สวนกลุมที่ 3 คือกลุมใหบริการ
ตามปกติ ผูใชบริการที่ไมไดรับการบริบาลทางเภสัชกรรมและไมมีการติดตามการวัด peak flow meter
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาแบบ randomized control trial โดยมีระยะเวลาการศึกษา 1 ป ผลลัพธที่ใชวัด
คือ คา peak expiratory flow rate, คา HRQOL โดยแบบวัดคุณภาพชีวิตชนิดที่จําเพาะตอโรคโดยโรคหอบ
ใชแบบวัดของ Juniper
ลักษณะของโปรแกรมการบริบาลเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care Program) มีดังนี้
1. มีโปรแกรมคอมพิวเตอรแสดงขอมูลจําเพาะของคนไข เชน ขอมูลทั่วไป ที่อยูที่ใชติดตอ คา
peak expiratory flow rate จํานวนครั้งของการรับการรักษาที่หองฉุกเฉินหรือการนอน
โรงพยาบาล ยาที่ผูปวยใช
2. มีวัสดุอุปกรณที่ใชสอนผูปวย
3. มีคูมือการทํางาน
4. เภสัชกรไดรับการอบรมเกี่ยวกับ หลักการของการบริบาลทางเภสัชกรรมทั่วไป การบริบาล
เภสัชกรรมในโรค reactive airway disease การแปลผลและการใชขอมูลที่จําเพาะของผูปวย
เทคนิคการใช peak flow meter ขอแนะนําและเทคนิคการใหคําปรึกษา
5. และผูปวยแตละคนจะไดรับ peak flow meter และคําแนะนําการใชและมีการติดตามผลของ
คา PEFR ทุกเดือน
สวนเภสัชกรกลุมที่มีการติดตามคา peak flow meter และกลุมใหบริการตามปกติ จะไดรับการ
อบรมในเรื่องของหลักการของการบริบาลทางเภสัชกรรมทั่วไป การบริบาลเภสัชกรรมในโรค reactive
airway disease, เบาหวานและความดัน ในกลุมที่มีการติดตามคา peak flow meter ผูปวยแตละคนจะ
ไดรับ peak flow meter และคําแนะนําการใชและมีการติดตามผลของคา PEFR ทุกเดือน ดวยแตไมไดเอา
ผลใหกับเภสัชกรรานขายยา แตในกลุมใหบริการตามปกติ จะไมไดรับทั้ง peak flow meter และคําแนะนํา
การใช สวนผลการศึกษาพบวาคา PEFR ของกลุมที่ไดรับการบริบาลทางเภสัชกรรมมีคา PEFR ดีกวากลุม
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ที่ไดรับบริการตามปกติอยางมีนัยสําคัญกับกลุมที่มีการติดตามการวัดคา PEFR แตผลทางดานคุณภาพชีวิต
ทั้งหมด ปญหาความไมรวมมือในการรักษา ของผูปวยทั้งสองโรคของทั้งสามกลุมไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ แตการรับการรักษาที่หองฉุกเฉินหรือการนอนโรงพยาบาล ในผูปวยโรคหืดเนือ่ งจาก
ปญหาของการหายใจในกลุมที่ไดรับการบริบาลทางเภสัชกรรมมีมากกวากลุมที่ไดรับบริการปกติอยางมี
นัยสําคัญ ซึ่งผูทําการศึกษาตั้งสมมุติฐานวาเปนผลมาจากที่ผูปวยทราบคา PEFR ของตัวเองทําใหผูปวยใส
ใจดูแลตัวเองมากขึ้นจึงทําใหไปใชบริการทางดานสุขภาพเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาของ Stergachis และคณะ (2002) ศึกษาผลของการแทรกแซงโดยการให
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป วยเด็กที่เปนโรคหืดขั้นปานกลางถึงรุนแรง (moderate to severe asthma)
โดยประเมินผลในดานการเปลี่ยนแปลงของการควบคุมโรค สถานะของสุขภาพ (functional status) และ
การใชบริการทางดานสาธารณสุข (health service utilization) โดยศึกษาในรานขายยาโดยแบงกลุม
การศึกษาเปน 2 กลุมคือกลุมทดลองเปนรานขายยาที่ใหบริการโดยใชโปรแกรมการใหบริการทางเภสัช
กรรมในเด็ก (The Pharmaceutical Care Evaluation of Asthma in Kids- PEAK) จํานวน 14 ราน และกลุม
ควบคุมใหบริการตามปกติจํานวน 8 ราน ผูปว ยที่เขารวมการศึกษาทั้งหมด 330 คน อายุระหวาง 6-17 ป
ติดตามผลการศึกษา 1 ป ลักษณะของโปรแกรมการบริบาลเภสัชกรรมในเด็ก (The Pharmaceutical Care
Evaluation of Asthma in Kids- PEAK) มีลักษณะเดียวกับ TOM program
โดยเภสัชกรกลุม ทดลองจะไดรับการอบรมในเรื่องของ หลักการจัดการโรคหืดโดยรวมทั้งหมด
การใหคําแนะนําและประเมินผูปวย เทคนิคการใชยาพนและการสอนการใชยาพน หลักการการใหบริบาล
เภสัชกรรมในผูป วยโรคหืดเด็กและการเก็บขอมูลที่ใชในกิจกรรมทางดานบริบาลเภสัชกรรม สวนเภสัช
กรกลุมควบคุมไมมีการอบรม ผูปวยที่อยูในกลุมทดลองจะไดรับการตอบคําถามและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ
การดําเนินการของโรค ( progression ) ยาและการใชยาการจัดการอาการ ( symptom management )
สัญญาณบอกเหตุเริ่มแรก ( early warning signs ) ปจจัยกระตุนหรือทําใหเกิดอาการ (triggers) หนาที่การ
ทํางานของปอด (lung function) การควบคุมสภาพแวดลอม (environmental control) และอื่นๆเชนการ
สาธิตเทคนิคการใชยาพน ผลการศึกษาพบวาการใหบริบาลทางเภสัชกรรมไมไดทําให การใชบริการ
ทางดานสาธารณสุข หนาที่การทํางานของปอด สถานะทางสุขภาพ คุณภาพชีวิต การใชยา antiinflammatory แตกตางจากกลุมควบคุม ซึ่งผูทําการศึกษาไดอภิปรายวาการใหการแทรกแซงไมมีอิทธิพล
เพียงพอที่จะสงผลกระทบตอพฤติกรรมของเภสัชกรและผลลัพธอยางมีนัยสําคัญเนื่องจากอาจมีผลของ
การศึกษาหาความรูและเพิ่มทักษะของเภสัชกรกลุมควบคุมโดยการศึกษาดวยตัวเองจากแนวทางตางๆที่มี
ขึ้นเชน NAEPP guideline เปนตน การศึกษาของ Perneger et al. ในป 2004 ศึกษาผลของการใหความรู
แกผูปวยที่นอนโรงพยาบาลโดยแบงกลุมการศึกษาเปน 2 กลุมคือกลุมผูปวยที่ไดรับความรูทันทีกับกลุมที่
ตองรออีก 6 เดือน ผลการศึกษาพบวาผูปวยมีเทคนิคการใชยาพน คะแนนคุณภาพชีวิตในมิติของขอจํากัด
ทางกิจกรรมของ AQLQ ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
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การศึกษาของ Urek et al. ในป 2004 ประเมินผลของโปรแกรมการใหความรู 3 วิธีคือ การให
ความรูแกผูปวยเปนรายบุคคล การใหความรูโดยการแจกคูมอื ผูปวยเกี่ยวกับโรคหืด และ การใหผูปวยเขา
ชั้นเรียนเพื่อเรียนรูเกี่ยวกับโรคหืด การประเมินผลทําหลังจากการใหความรูผูปวยไปแลว 3 เดือน ผล
การศึกษาพบวา การใหความรูโดยการใหคําแนะนําเปนรายบุคคลและการเขาชั้นเรียน ทําใหผูปวยมีความรู
ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ แตผูปวยทั้งสามกลุมมีความรูไมแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญ และการใหความรูทั้ง
สามวิธีทําใหคุณภาพชีวิตผูปวยที่วัดจาก LWAQ ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
การศึกษาถึงโปรมแกรมการใหความรูที่มีการศึกษาตั้งแตป 1979 - 1998 โดยการทบทวน
วรรณกรรมอยางเปนระบบ ( Sudre 1999 ) พบวาบุคลากรที่ใหความรูแกผูปวยมากที่สุดคือพยาบาล (38%)
รองลงมาคือแพทย (36%) สวนเภสัชกรมีแค 7 % สวนการสอนสวนใหญใชการสอนเปนรายบุคคล วิธีที่
ใชสอนมากที่สุดคือการสอนแบบบรรยาย รองลงมาไดแกการใหอภิปรายรวมกันระหวางผูป วยละผูสอน
สวนอุปกรณชวยในการสอนที่นิยมมากที่สุดไดแกการแจกคูมือ รองลงมาไดแกบันทึกประจําวัน และ
หนังสือ สวนความรูที่ใหกับผูปวยมากที่สุดไดแกความรูทั่วไปเกี่ยวกับโรคหืด อาการและการติดตาม
อาการ สิ่งกระตุนที่ทําใหเกิดอาการหอบและการหลีกเลี่ยง การใช Peak flow meter สวนความรูเกี่ยวกับ
การใชยามากที่สุดคือความรูเกี่ยวกับชนิดของยาที่ใช รองลงมาไดแกวิธีการใชยาทั่วไป การจัดการดูแล
ตัวเอง และเทคนิคการใชยา
การศึกษาถึงผลของโครงการใหความรูแกผูปวยนอกโรคหืดโดยเภสัชกรที่มีขึ้นในประเทศไทย
พบมีการศึกษาที่โรงพยาบาลอางทอง (อังคณา 2543) โดยมีผูปวยผูใหญเขารวมการศึกษาจํานวน 49 ราย
เปนผูปวยโรคหืดที่มีความรุนแรงระดับปานกลางถึงมาก โดยจําแนกตามผลการทํางานของปอดและความ
รุนแรงของอาการ การศึกษาแบงผูปวยเปน 2 กลุมคือกลุมทดลอง 25 คน ไดรับการสอนเกี่ยวกับโรคหืด ยา
ที่ใช และเทคนิคการใชเครื่องวัด ความเร็วลมหายใจออก ผูปว ยกลุมควบคุมจํานวน 24 คนไดรับคําแนะนํา
การใชยาตามปกติ ผูปวยทั้งสองกลุมจะพบกับเภสัชกรทุกเดือนเปนเวลา 3 เดือน ผลการศึกษาพบวา
ภายหลังใหบริการ 3 เดือนผูปวยกลุมทดลองมีความรูเกี่ยวกับโรคหืดและการดูแลตัวเองดีขึ้นอยางมี
นัยสําคัญ การใชยาพนที่ถูกตองพบในกลุมทดลอง และ กลุมควบคุม 96 % และ 54.2 % ตามลําดับ สวน
ผลลัพธดานคลินิกประเมินจากการเปลี่ยนแปลงคาความเร็วสูงสุดของลมหายใจออก ผูปวยกลุมทดลองมี
คาดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนผลลัพธทางดานคุณภาพชีวิตพบวาผูปวยทั้งสองกลุมดีขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติแตผูปวยกลุมทดลองดีขึ้นมากกวา
จากการทบทวนวรรณกรรมขางตนจะเห็นวาเภสัชกรมีบทบาทสําคัญในเรื่องการดูแลการใชยา
ของผูปวย ซึ่งทําใหเกิดผลดีหลายอยาง เชน ทําใหผูปวยมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับยาและโรคที่ผูปวย
เปนอยู ทําใหความรวมมือในการรักษาของผูปวยดีขึ้น ทําใหผูปวยมีความพึงพอใจตอการบริการดาน
สาธารณสุข ทําใหลดปริมาณการใชทรัพยากรทางดานสาธารณสุข การใหเภสัชกรมีสวนรวมในการดูแล
ผูปวยสามารถลดจํานวนของการเขานอนโรงพยาบาล (hospital admissions) และการเขารักษาในหอง
ฉุกเฉิน
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( Emergency department visits) และทําใหสถานะของสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีขึ้นได โดยบทบาทของ
เภสัชกรที่สําคัญไดแก การใหความรูแกผูปวย การติดตามการใชยา การใหคําปรึกษา เปนตน
แนวทางปฏิบัติของเภสัชกรในการดูแลผูปวยโรคหืด
แนวทางปฏิบัติของเภสัชกรในการดูแลผูปวยโรคหืด ตามคําแนะนําในแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรค
หืดของ National Asthma Education and Prevention Program Expert Panel Report ของ NIH (1995) มี
แนวทางดังนี้
1. ใหความรูแกผูปวยโรคหืดเกีย่ วกับยาที่ใช
การใหความรูแกผูปวยโรคหืดเกี่ยวกับยาที่ใชโดยเนนเกี่ยวกับความจําเปนและประโยชนของการใช
ยาแตละตัวที่ผูปวยไดรับเพื่อใหผูปวยเขาใจใหไดรับการรักษาที่เหมาะสมจะชวยใหผูปวยทํางานและทํา
กิจกรรมไดตามปกติ โดยเภสัชกรสามารถใหความรูแกผูปวยเกี่ยวกับยา 2 เรื่องใหญๆคือ
ยาที่ใชสําหรับปองกันและลดความถี่ของการหอบโดยแนะนําใหรับประทานใหสม่ําเสมอเละเปน
ประจําทุกวันถึงแมผูปวยจะไมมีอาการ ของโรคเลยก็ตาม ชนิดของยาไดแก Corticosteroids
ยาที่ใชบรรเทาหอบเฉียบพลัน ใชเพื่อบรรเทาและใชในขณะที่เกิดอาการหอบเทานั้น ประกอบดวยยา
พนขยายหลอดลม Short-acting β2-agonists
ขอมูลสําคัญที่ควรบอกใหผูปวยโรคหืดทราบตามคําแนะนําของ NAEPP 1997
1. ความจริงพื้นฐานเกี่ยวกับโรคหืด โดยอธิบายความแตกตางของทางเดินหายใจระหวางผูปว ย
โรคหืดและคนปกติ อาการหืดเฉียบพลัน ลักษณะของโรคหืด เชน โรคหืดเปนโรคเรื้อรัง
ถึงแมบางเวลาจะไมมีอาการ แตทางเดินหายใจจะไวตอสารกระตุนตลอดเวลา
2. ความรูเกี่ยวกับการรักษาจัดการ ไดแก ความจําเปนในการดูแลและเฝาระวังโรคระยะยาว
การควบคุมอาการเพื่อใหผูปวยมีชีวิตเหมือนคนปกติ
3. บทบาทของยาที่ใช เชน ยาที่ใชออกฤทธิ์อยางไร รวมถึงความสําคัญของยาที่ใชควบคุม
อาการอักเสบระยะยาว
4. ทักษะและความชํานาญของผูปวย โดยใหแสดงวิธีใชยาชนิดสูดพน แสดงวิธีใช spacer การ
เฝาระวังอาการ วิธีวัด peak flow meter และวิธีสังเกตสัญญาณการเริ่มมีการเสื่อมสภาพ
ทางเดินหายใจ
5. วิธีควบคุมสิ่งแวดลอม
6. การใชยาชวยชีวิต
ในการใหความรูเรือ่ งยาแกผูปวย เภสัชกรควรแนใจวาผูปวยไดรับทั้งขอความและคําบอกกลาวที่ใช
อธิบายวายาแตละชนิดควรจะใชเมื่อไหรและอยางไร จะประเมินผลการตอบสนองตอการรักษาไดอยางไร
เมื่อไรจึงตองไปพบแพทย และจะตองทําอยางไรเมื่อเกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา และเภสัช
กรสามารถสนับสนุนการใหคําแนะนําโดยการเตือนผูปวย อยางเชน ใหมาพบแพทยเมื่อเกิดอาการหอบ
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เฉียบพลันแลวอาการไมดีขึ้นจากการใชยาพนขยายหลอดลม Short-acting β2-agonists หรือเมือ่ คา PEFR
ลดลงต่ํากวากําหนด
2. ใหคําแนะนําเกีย่ วกับเทคนิคการใชยาพนที่ถูกตอง
มีหลายการศึกษาที่แสดงใหเห็นวาผูปวยโรคหืดไมสามารถใชยาชนิดสูดพนไดถูกตองทุกขั้นตอน
เภสัชกรเปนผูห นึ่งที่มีบทบาทสําคัญที่จะชวยใหผูปวยใชยาสูดพนไดอยางถูกตอง ผูปวยที่ใชยาพนในการ
รักษา จําเปนตองไดรับคําแนะนําอยางใกลชิด สาธิตเปนขั้นตอน (step by step) และควรสังเกตเทคนิค
ของผูปวยขณะใชยาพนดวยโดยใหผูปวยสาธิตวิธีการพนยาใหดู เพราะความถูกตองของขัน้ ตอนการพนยา
มีแนวโนมลดลงเมื่อไมมีการเตือนอยางสม่ําเสมอ (routine review) เภสัชกรควรจะประเมินเทคนิคการพน
ยาของผูปวยทุกครั้งที่มารับยาพน โดยขั้นตอนที่มักเปนปญหาไดแก การผอนลมหายใจออกอยางชาๆ กอน
หายใจเขาหรือสูดยาเขาทางปากชาๆ ในผูปวยที่ไมสามารถพนยาดวยเทคนิคที่ถูกตองได เชน เด็กหรือ
ผูสูงอายุ ควรให spacer และควรใช spacer รวมกับการให corticosteroids MDI ทุกครั้งเพื่อลดอาการ
ขางเคียงเชน สียงแหบ เชื้อราขึ้นในปาก
ขั้นตอนการใชยาพน Metered Dose Inhalers ที่ถูกตอง ( Kelly, W.H and Kamada, A.K, 1999) ไดแก
- จับกระบอกยาโดยคว่ําหลอดยาลงเปดฝาครอบออกแลวเขยาแนวตั้งแรงๆ
- หายใจออกทางปากกอน
- ใหกระบอกยาอยูหางจากปาก 1-2 นิ้วหรืออมปากกระบอกใหสนิท
- กดยาเพียง 1 ครั้งพรอมหายใจเขาทางปากชาๆลึกๆทันที เพื่อใหยาเขาไปตามลม
หายใจใชเวลาประมาณ 3-5 นาที
- กลั้นลมหายใจไว 5-10 วินาที เพื่อใหยาเขาสูปอด
- การพนยาครั้งตอไปใหพนหลังจากพนครั้งแรกแลวประมาณ 1-5 นาที
ความผิดพลาดในการใช Metered Dose Inhalers ที่พบบอย( Kelly, W.H and Kamada, A.K, 1999)
ไดแก
- ไมเขยาหลอดยากอนใช
- ลืมหายใจออกอยางชาๆกอนกดหลอดยา
- หายใจเขาเร็วเกินไป และใชเวลาสั้นเกินไป
- หายใจเขาทางจมูกแทนที่จะหายใจเขาทางปาก
- ไมสูดยาขณะที่กดหลอดยาเพือ่ ใหยาออก
- กดหลอดยามากกวา 1 ครั้ง ตอการสูดดมครัง้ หนึ่ง
3. การติดตามการใชยาและชวงระยะหางที่มารับยาครั้งตอไปเพื่อคัดกรองผูปว ยที่ไมสามารถควบ
คุมอาการหอบได
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ในขณะที่มีอาการหอบ การเลือกใช short-acting inhaled β2- agonist เพียงอยางเดียวอาจ
เพียงพอในการบรรเทาอาการหอบ เมื่อควบคุมอาการหอบไดแลวผูปวยอาจชอบใชยานี้เกินความจําเปน
ทําใหวางใจหรือมั่นใจในการใชยาพนขยายหลอดลมมากเกินไป การใชยาบอยทําใหดื้อยาและควบคุม
อาการหอบไมไดขณะที่เกิดอาการหอบเฉียบพลัน ผูปวยอาจจะเพิ่มขนาดใชยาหรือใชถี่มากขึ้น หรือทั้ง
สองอยาง ซึ่งอาจทําใหการมาพบแพทยในเวลาที่เหมาะสมชาเกินไป เภสัชกรจะตองคนหาปญหาการเกิด
ภาวะใชยามากเกินไปแบบเรื้อรังของการใชยาพนขยายหลอดลม โดยตรวจสอบประวัติการใชยาของผูปวย
และความถี่ในการซื้อยาสูดพน ถาพบวาผูปวยใชยามากเกินไปคือใชยาพนขยายหลอดลม มากกวา 1 ขวด
ตอเดือน หรือมากกวา 2 ขวดตอ 2 เดือน แสดงถึงมีการใชยามากเกินไป เภสัชกรตองแจงใหแพทยทราบถึง
ความจําเปนที่จะตองประเมินอาการของผูปวยและพิจารณาวาควรเริ่มหรือเพิม่ การรักษาดวยยาตานการ
อักเสบหรือไม แตกอนที่จะปรึกษาแพทยควรใหผูปวยสาธิตวิธีการใชยาสูดพนวาใชถูกตองหรือไม เพราะ
ถาเทคนิคการใชยาสูดพนไมถูกตอง อาจเปนสาเหตุใหใช MDI มากเกินไป
ผูปวยโรคหืดที่ไดรับการรักษาแบบปองกัน ควรติดตามอาการแสดงของการไมใชยาตานการ
อักเสบซึ่งบางกรณีผูปวยไมใชยาตานการอักเสบในการรักษาเพราะไมเขาใจวัตถุประสงคของการรักษา
หรือไมไดรับประโยชนที่ไมไดเกิดขึ้นทันที หรือหมดกําลังใจเกี่ยวกับแผนการรักษา หรือกลัวอาการ
ขางเคียงจากยา ถาพบวาระยะเวลาที่มารับยานานกวาเดิม อาจบงชี้วาวิธีการใชยาไมเปนไปตามแพทยสั่ง
อาจแสดงถึงผูป วยไมไดรับประทานยา
อาการที่แสดงถึงภาวะโรคหืดที่ควบคุมไมไดตอไปนี้บงชี้วาตองมีการปรับเปลี่ยนขนาดยา
ใชขนาดยามากขึ้น รวมกับประเมินเทคนิคการพนยาที่ถูกตอง หรือใหความรูแกผูปวยเกี่ยวกับโรคหืด คือ
- เกิดอาการขางเคียงจากการใชยา
- ตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนเนื่องจากอาการของโรคหืดมากกวา 2 ครั้ง/เดือน
- ใชยาสูดดม short-acting β2- agonists มากขึ้น เชน มากกวา 3-4 ครั้งตอวัน
- ใชยาพนขยายหลอดลมติดตอกันเปนเวลานาน เชน ใชยาพนขยายหลอดลมชนิด
ออกฤทธิ์สั้นมากกวา 1 ขวดตอเดือนหรือมากกวา 1 ขวดตอ 2 เดือนเมือ่ ใชชนิดออก
ฤทธิ์นานรวมดวย
- ใชยาพนชนิดออกฤทธิ์นานมากเกินไป
- ไมใหความรวมมือในการใชยาตานการอักเสบ โดย refill ยานอยกวาครึ่งหนึ่งของ
ยาที่ควรจะเปน
- ลมเหลวในการใชยาในหืดเฉียบพลันโดยตอบสนองตอยาขยายหลอดลมชนิดออก
ฤทธิ์สั้นชากวาที่ควรจะเปนแตฤทธิ์ยาอยูนานขึ้น (เชน เริ่มไดผลหลังใชยานาน 1020 นาที และฤทธิ์คงอยูนานกวา 3-4 ชั่วโมง) โดยวัดจากอาการหอบหรือคา PEFR
ที่เพิ่มขึ้น
- ทนตอกิจกรรมประจําวันลดลง (เชน เหนื่อยงายมากขึ้นเมื่อมีการออกกําลังกาย)
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- ขาดงานหรือขาดโรงเรียนเพราะมีอาการของโรคหืด
- ไปเขารับการรักษาที่หองฉุกเฉินหรือนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคหืด
การประเมินในดานการควบคุมโรคหืดอาจใชแบบสอบถามที่จัดทําขึ้น เชน แบบสอบถามของ
Juniper ซึ่งตัวแบบสอบถามประกอบดวย 6 ขอคําถามที่ใหผูปวยตอบเองและ 1 ขอคําถามสําหรับให
เจาหนาที่ประเมินคาการทํางานของปอด และแตละขอคําถาม ใหคะแนนเปน likert scale ชวงตั้งแต 0-6
ลักษณะคําถามมีดังนี้
- ในชวงหนึ่งสัปดาหที่ผานมาโดยเฉลี่ยแลวโรคหอบหืดที่คุณเปนทําใหคุณตื่นขึ้นมา
ในตอนกลางคืนบอยแคไหน
- ในชวงหนึ่งสัปดาหที่ผานมาโดยเฉลี่ยแลวอาการหอบหืดของคุณแยขนาดไหนใน
ตอนที่คุณตื่นมาในตอนเชา
- ในชวงหนึ่งสัปดาหที่ผานมาโดยทั่วไปแลวโรคหอบหืดที่คุณเปนไปจํากัดการทํา
กิจกรรมตางๆของคุณมากนอยแคไหน
- ในชวงหนึ่งสัปดาหที่ผานมาโดยทั่วไปแลวโรคหอบหืดที่คุณเปนทําใหคุณมีอาการ
หายใจขัดมากแคไหน
- ในชวงหนึ่งสัปดาหที่ผานมาโดยทั่วไปแลวคุณหายใจมีเสียงวี๊ดๆบอยแคไหน
- ในชวงหนึ่งสัปดาหที่ผานมาโดยเฉลี่ยแลวคุณใชยาพนขยายหลอดลมชนิดที่ออก
ฤทธิ์สั้น วันละกี่ครั้ง
4. แนะนําใหผูปวยไปพบแพทย เมื่อผูปวยซื้อยาโรคหืดมาใชเอง โดยไมใชใบสั่งแพทย
การใชยาสูดพนที่ผูปวยจัดหามาเองอาจเปนเหตุใหผูปวยไปพบแพทยชากวาที่ควรจะเปน เภสัช
กรควรแนะนําผูปวยที่จัดหายามาใชเองเพื่อบรรเทาอาการที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ ใหไปพบแพทยเพื่อจะ
ไดรับการวินิจฉัยที่ถูกตอง และเปนการติดตามผลการรักษาอยางสม่ําเสมอ และเพื่อรับการรักษาที่ถูกตอง
5. ชวยเหลือผูปวยใหใช Peak flow meter อยางถูกตองและเหมาะสม
เภสัชกรควรแนะนําผูปวยที่มีอายุมากกวา 5 ปขึ้นไปวา แพทยจะใชคา PEFR ในการประเมิน
สภาวะโรคหืดของผูปวยวาเปนโรคหืดระดับความรุนแรงใด การวัดคา PEFR ที่บานอยางสม่ําเสมอวันละ
2 ครั้ง เชา-เย็น จะชวยประเมินถึงประสิทธิภาพของปอด คา PEFR ที่ลดลงจะชวยบงบอกถึงอาการหอบที่
จะเกิดขึ้นกอนที่จะแสดงอาการหอบที่รุนแรงมากกวาเดิม การวัดคา PEFR ในผูปวยโรคหืด ถือเปนขอมูล
เบื้องตนที่แพทยจะใชประเมินวาควรจะเพิ่มรายการยา เพิ่มขนาดยา หรือติดตามผลการตอบสนองของการ
รักษาในระยะยาว เภสัชกรควรจะอธิบายและติดตามผูปวย เพื่อใหผูปวย
- ทราบถึงวัตถุประสงคในการวัดคา PEFR

30

- ทราบวิธีใช Peak flow meter และการบันทึกคา PEFR ซึ่งผูปวยตองปฏิบัติตาม
แผนการรักษาเฉพาะราย และแผนการรักษาควรบอกถึงคาที่ควรจะเปนของผูปวย
พรอมทั้งแนะนําผูปวยควรปฏิบัติตัวอยางไรถาคา PEFR ต่ํากวาที่ควรจะเปน
ขั้นตอนการใช Peak flow meter ที่ถูกตอง
- ติดหลอดอมเขากับ Peak flow meter
- ใหเข็มชี้อยูที่สวนลางของมาตรวัด
- สูดลมหายใจเขาทางปากชาๆใหลึกที่สุดเทาที่จะทําได และตองใชปากอมหลอดอม
ใหสนิท อยาใหลิ้นปดรู
- เปาลมออกใหเร็วที่สุดและมากที่สุดเทาที่จะทําได
- ทําซ้ําขั้นตอนที่ 2-4 อีก 2 ครั้ง และบันทึกคาที่ดีที่สุดจากคาของทั้ง 3 ครั้งนั้นไว
- บันทึกวันและเวลาที่วัด
NAEPP (1997) แนะนําใหผูปวยที่เปนโรคหืดขั้น moderate to severe persistent วัดคา PEFR วัน
ละ 1 ครั้งทุกเชา (NAEPP 1991 แนะนําใหวัดวันละ 2 ครั้ง) การวัด personal best ของผูปวยแตละคนจะ
ชวยพัฒนาแผนการรักษาได การใช peak flow meter ตองดูที่แถบสีเปนสําคัญ
แถบสีเขียว เปน 80-100 % ของ personal best
แถบสีเหลือง เปน 50-79 % ของ personal best
แถบสีเขียว เปนนอยกวา 50 % ของ personal best
จุดมงหมายของการรักษาควรใหคา PEFR อยูในแถบสีเขียว ถาอยูในแถบสีเหลืองควรติดตอ
แพทยหรือเภสัชกร ถาอยูในแถบสีแดง อันตราย การวัดควรวัดคา PEFR กอนใชยา short-acting
β2- agonists โดยเฉพาะอยางยิ่งตอนตื่นนอนตอนเชา เพื่อประเมินความเหมาะสมของยาที่ใชตลอดคืน
6. ชวยเหลือผูปวยใหเขาใจแผนการรักษาโรคหืดหลังจากจําหนายออกจากโรงพยาบาล
ผูปวยทุกคนควรจะเขาใจแผนการรักษาโรคหืดเฉพาะราย หลังถูกจําหนายออกจากโรงพยาบาล
แผนการรักษาหมายความถึงขั้นตอนคําแนะนําใหผูปวยหรือครอบครัวไดเขาใจชัดเจนวาผูปวยควรจะ
ปองกันโรคหืดอยางไร เพือ่ ลดความถี่ของการมาที่หองฉุกเฉินหรือการเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
รายละเอียดคําแนะนําที่เขียนใหผูปวยและครอบครัวในแผนการรักษาเฉพาะรายโดยเขียน
คําแนะนําใหครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี้
1. คําแนะนําเฉพาะเกี่ยวกับ
1.1 การใชยาแตละตัว รวมถึงขนาดการใชยา ความถี่ของการใชยาและหลักเกณฑในการ
เปลี่ยนขนาดการใชยา หรือเพิม่ รายการยา เมือ่ จําเปน
1.2 อาการขางเคียงของยาที่จะตองแจงใหแพทยทราบ
2. ความสําคัญของการใชยาปองกันหอบชนิดออกฤทธิ์นาน
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3. อาการแสดงที่จะตองติดตามเมื่อคา PEFR แสดงถึงการอุดกั้นทางเดินหายใจมากขึ้น ใน
ระยะเริ่มแรกใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได ซึ่งอาการเริ่มแรกของการอุดกั้นทางเดินหายใจ จะ
แตกตางกันในแตละบุคคล ควรเขียนแนะนําเปนรายบุคคล
4. หลักเกณฑสําหรับการเริ่มหรือปรับแผนการรักษาเมื่อคา PEFR ต่ําลงหรืออาการแยลง
5. บอกขั้นตอนในการควบคุมการเกิดอาการหอบเฉียบพลัน (เชน หลีกเลี่ยงสิง่ กระตุน
หลีกเลี่ยงการออกกําลังกายหนักๆ และพยายามไมเครียด)
6. บอกหลักเกณฑที่บงชี้เฉพาะวา ควรไปหองฉุกเฉินรวมถึงแนวโนมคา PEFR ที่ลดลงหรือ
ลมเหลวในการใชยาที่บานเพื่อควบคุมอาการหอบ หรือหายใจลําบากขึ้น การเดิน การพูด
ลําบาก มีปญหาการหดตัวของกลามเนื้อระหวางซี่โครง เล็บมือหรือริมฝปากเขียว
7. สังเกตอาการแสดงขณะใชแผนการรักษาระยะยาววาไดผลนอยกวาที่ควรจะเปนหรือไม เชน
ตื่นขึ้นมาหอบตอนกลางคืน หรือมีคา PEFR สูงๆต่ําๆซึ่งเปนอาการที่ควรแจงแพทยโดยเร็ว
บทสรุป
โรคหืดเปนโรคเรื้อรัง ที่มีลักษณะทางเดินหายใจอักเสบ ตอบสนองตอสิ่งกระตุนไวขึ้นและมีการ
อุดกั้นทางเดินหายใจ อาการหอบหืดไดแก อาการไอ หายใจมีเสียงหวีด แนนหนาอก หายใจถี่และมีเสมหะ
มากขึ้น โรคหืดเปนโรคที่มีความหลากหลาย คนไขบางกลุมมีอาการในเวลาปกติหรืออาจมีอาการเฉพาะ
เมื่อออกกําลังกาย หรือเมือ่ สัมผัสกับสิ่งกระตุนใหเกิดการแพหรือทางเดินหายใจติดเชื้อไวรัส อาการหืด
อาจจะเปนตอเนื่องเปนเวลานาน หรือเปนถีข่ ึ้น เปนซ้ํา รูปแบบของการจับหืดอาจแตกตางกันในผูปวยแต
ละคน เชน บางคนอาจจะมีอาการไอเฉพาะเวลาเวลากลางคืน หรือมีอาการแนนหนาอกและหายใจมีเสียง
หวีด ทั้งกลางวันและกลางคืน รูปแบบการจับหืด ความถี่ ความรุนแรงของอาการจะแตกตางกันในแตละ
บุคคลตลอดเวลา การรักษาโรคหืดปจจุบันประกอบดวยการควบคุมหลีกเลี่ยงสิ่งที่กระตุน การออกกําลัง
กายและรับประทานยา หรือพนยา เพื่อใหผูปวยสามารถดําเนินชีวิตประจําวันไดใกลเคียงกับคนปกติมาก
ที่สุด และลดอัตราการเจ็บปวยและอัตราตายจากโรคหืด หนาที่สําคัญของเภสัชกรคือ ใหคําแนะนําผูปวย
ใหสามารถใชยาตามแพทยสั่งดวยความปลอดภัย และใชยาพนใหถูกตองเพื่อปองกันไมใหผูปวยมาหอง
ฉุกเฉิน หรือนอนโรงพยาบาลเนื่องจากโรคหืด
เภสัชกรมีบทบาทสําคัญในเรื่องการดูแลการใชยาของผูปวยโดยบทบาทของเภสัชกรที่สําคัญ
ไดแก การใหความรูแกผูปวย การติดตามการใชยา การใหคําปรึกษา เปนตน ซึ่งทําใหเกิดผลดีหลายอยาง
เชน ทําใหผูปวยมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับยาและโรคที่ผูปวยเปนอยู ทําใหความรวมมือในการรักษาของ
ผูปวยดีขึ้น ทําใหผูปวยมีความพึงพอใจตอการบริการดานสาธารณสุข ทําใหลดปริมาณการใชทรัพยากร
ทางดานสาธารณสุข
การใหเภสัชกรมีสวนรวมในการดูแลผูปวยสามารถลดจํานวนของการเขานอน
โรงพยาบาล (hospital admissions) และการเขารักษาในหองฉุกเฉิน ( Emergency department visits) และ
ทําใหสถานะของสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีขึ้นได
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบ การวิจัยกึง่ ทดลอง (Quasi-experimental Design) การวิจัยครั้งนี้
ดําเนินในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ซึ่งเปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง สังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุขสวน ตั้งแตเดือน กรกฎาคม 2546 – กรกฎาคม 2547 โดย
สถานที่ที่ใชสําหรับเก็บขอมูลและใหคําปรึกษาดานยาแกผูปวยเปนสวนหนึ่งของหองจายยาผูปวยนอก ซึ่ง
แยกเปนสัดสวน
การคัดเลือกประชากรและการกําหนดกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางคือ ผูปวยทุกคนที่ผานเกณฑการคัดเลือกและเขามารักษาในชวงเดือน กรกฎาคม
2546 – กรกฎาคม 2547 และผูปวยมีความสมัครใจที่จะเขารวมการศึกษา โดยมีเกณฑการคัดเลือกผูปวย
เขารวมในการศึกษา (Inclusion criteria) คือ
1. มีผลการวินจิ ฉัยจากแพทยยืนยันวาเปนโรคหืด
2. มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป
3. ไดรับยารักษาโรคหืดมาอยางนอย 1 เดือน
4. สามารถตอบแบบสอบถามไดดวยตัวเอง และสามารถ พูด ฟง อาน เขียน ภาษาไทยได
เกณฑการคัดเลือกผูปวยออกจากการศึกษา (Exclusion criteria) ไดแก ผูปวยที่มีอาการเหนื่อย
หอบซึ่งเกิดจากภาวะของโรคดังนี้รวมดวย ไดแก Bronchitis, Severe unstable coronary heart disease,
Heart failure NYHA class IV , End stage renal failure, Chronic obstructive pulmonary disease
(COPD)
เครื่องมือ (Instrument) และการวัดผลลัพธ (Outcome)
1. แบบประเมินความรุนแรงอาการของผูปวย (Asthma symptoms status)
ผูวิจัยไดประยุกตคําถามจาก National Asthma Education and Prevention Program (National
Institutes of Health 1997) ซึ่งประเมินจากจํานวนครั้งของการเกิดอาการของโรคซึ่ง ใชคําถามดังนี้
• เมื่อเดือนที่ผานมาทานมีอาการของโรคหอบตอนกลางวันกี่ครั้ง
• เมื่อเดือนที่ผานมาทานมีอาการของโรคหอบตอนกลางคืนกี่ครั้ง
โดยตัวอยางของแบบสอบถามอยูที่ภาคผนวกที่ 1 และมีการจัดระดับความรุนแรงของอาการ
ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 การจัดระดับความรุนแรงของอาการของโรคหืด
ระดับความรุนแรง

จํานวนครั้งของการหอบ
ตอนกลางคืน
ตอนกลางวัน
≤ 2 ครั้ง/เดือน
≤ 2 ครั้ง/สัปดาห

ระดับที่ 1 หรือ มีอาการนานๆครั้ง
(mild intermittent)
ระดับที่ 2 หรือ ความรุนแรงนอย
> 2 ครั้ง/เดือน
(mild persistent)
ระดับที่ 3 หรือ ความรุนแรงปานกลาง
> 1 ครั้ง/สัปดาห
(moderate persistent)
ระดับที่ 4 หรือ ความรุนแรงมาก (severe persistent) > 4 ครั้ง/สัปดาห

> 2 ครั้ง/สัปดาห แต
นอยกวา 1 ครั้ง/วัน
วันละ ≤ 1 ครั้งทุกวัน
วัน > 1 ครั้ง/วัน

2. แบบสอบถามเรื่องการควบคุมโรคหืด (Asthma control questionnaire)
แบบสอบถามเรื่องการควบคุมโรคหืดพัฒนาโดย Juniper ฉบับภาษาไทยซึ่งการศึกษาครั้งนี้ได
ทดสอบความเที่ยง (Reliability) โดยทดสอบสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Coefficient of Cronbach
‘s alpha) ไดเทากับ 0.52
แบบสอบถามประกอบดวย 7 ขอคําถามโดยขอที่ 1- 5 เปนการถามถึงความรูสึกของผูปวยในชวง
สัปดาหที่ผานมา ขอที่ 6 เปนการถามถึงจํานวนโดยเฉลี่ยของการใชยาพนขยายหลอดลมชนิดที่ออกฤทธิ์
สั้น สวนขอที่ 7 เปนการวัดคา FEV1 หรือ PEFR และหาคาเปอรเซ็นตที่คาดการณของคา FEV1 หรือ PEFR
การใหคะแนนจะมี 7 ระดับตั้งแต 0 ถึง 6 โดย 0 คือ ไมมีขอจํากัด หรือ ไมมีอาการเลย และ 6 คือ มีอาการ
รุนแรง หรือเกิดขึ้นตลอด ตัวอยางแบบสอบถามแสดงในภาคผนวกที่ 2
3. แบบวัดคุณภาพชีวิต (Health-related Quality of Life)
แบบวัดคุณภาพชีวิตชนิดจําเพาะตอโรคใชแบบสอบถามคุณภาพชีวิตสําหรับผูปวยโรคหอบหืด
พรอมกิจกรรมที่ปรับมาตรฐานแลว (The Asthma Quality of Life Questionnaire (s) - Juniper) และใช
สําหรับใหผูปวยตอบเอง ซึ่งพัฒนาโดย Juniper ตัวอยางแบบสอบถามแสดงในภาคผนวกที่ 3
AQLQ(S) ประกอบดวย 32 คําถาม เกี่ยวกับโรคหืดที่เกิดขึ้นใน 2 สัปดาหที่ผานมา การให
คะแนนจะมี 7 ระดับตั้งแต 1 ถึง 7 โดย 1 คือ มีขอจํากัดรุนแรง หรือเกิดขึ้นตลอดเวลา และ 7 คือ ไมมี
ขอจํากัด หรือไมเกิดขึ้นเลย AQLQ(S) ประกอบดวย 4 มิติคือ ขอจํากัดตอการทํากิจกรรม (activity
limitation), อาการ (symptoms), อารมณ (emotional function) และ สิ่งแวดลอม (exposure to
environmental stimuli) แบบสอบถามฉบับภาษาอังกฤษมีการทดสอบความเที่ยงแลวโดยผูพัฒนา
สวนฉบับภาษาไทยการศึกษาครั้งนี้ไดทําการทดสอบแสดงในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 แสดงคาความเที่ยงภายในของแบบประเมินคุณภาพชีวิต AQLQ(S)-Juniper ฉบับภาษาไทย
โดยใชคา Cronbach’s alpha
มิติของแบบวัดคุณภาพชีวิต AQLQ(S)
ขอจํากัดตอการทํากิจกรรม (Activity Limitation)
อาการ (Symptoms)
อารมณ (Emotional Function )
สิ่งแวดลอม (Exposure to Environmental Stimuli)
คุณภาพชีวิตโดยรวม (Total AQLQ)

คา Cronbach’s alpha
กอนใหคําปรึกษา หลังใหคําปรึกษา
0.65
0.75
0.80
0.88
0.60
0.83
0.58
0.72
0.87
0.93

4. แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับโรคหืดและยา
แบบสอบถามพัฒนาขึ้นโดยผูวิจัย แบบสอบถามประกอบดวยโครงสรางหลัก 2 อยางคือ ความรู
เกี่ยวกับโรค (disease knowledge) เนนถึงปจจัยที่มีผลตอการเกิดโรค การปองกัน และลักษณะของโรค
และ ความรูเกี่ยวกับยา (drug knowledge) เนนลักษณะการใชยาของผูปวย เทคนิคการใชยาพน
แบบสอบถามประกอบดวยคําถามแบบใหเลือกตอบคือ ถูก ผิด และไมแนใจ มีจํานวน 10 ขอ
การคิดคะแนนโดยถาตอบถูกได 1 คะแนน แตถาตอบผิดหรือไมแนใจได 0 คะแนน ลักษณะแสดงอยูใน
ภาคผนวกที่ 4
แบบทดสอบ ผานการตรวจสอบคุณภาพกอนนํามาใชจริงคือผานการทดสอบความตรงตามเนื้อ
เรื่อง (Content validity) โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 4 คนคือ เภสัชกรที่เปนผูเชี่ยวชาญดานงานบริบาลเภสัช
กรรมผูปวยนอกโรคหืด 2 ทาน อาจารยผูเชี่ยวชาญดานการสรางเครื่องมือรวบรวมขอมูลสําหรับงานวิจยั 1
คน และ แพทยผูเชี่ยวชาญดานอายุรศาสตร 1 คน นอกจากนี้ยังผานการทดสอบความเที่ยง (Reliability)
โดยใชวิธีของครอนบาช แอลฟา (Cronbach ‘s alpha) ไดคา α = 0.43
โดยแบบสอบถามมีกระบวนการสรางประกอบดวย 2 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมเนือ้ หาของแบบสอบถามไดจากการรวบรวมจากงานวิจัย เอกสารทาง
วิชาการที่เกี่ยวของและแนวทางการรักษาและการใหความรูแกผูปวยโรคหืดตางๆแลวใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามนั้น จากการรวบรวมไดลักษณะของแบบทดสอบความรูเกี่ยวกับโรค
หืดประกอบดวยขอคําถาม 15 ขอสําหรับการตอบใหเลือก 2 คําตอบคือ ถูก หรือ ผิด โดยเนือ้ หาของ
แบบทดสอบแยกรายละเอียดไดดังนี้คือ
ความรูเกี่ยวกับโรค
- ลักษณะของโรค ไดแก ขอ 1, 3, 4, 5, 6
- ปจจัยที่มีผลตอการเกิดโรค ไดแกขอ 7, 8, 14, 15
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ความรูเกี่ยวกับยา
- ชนิดและบทบาทของยา ไดแกขอ 9, 10, 11
- ลักษณะการใชยา ขอ 2, 12, 13
- เทคนิคการใชยาพน ประเมินการใชยาพนตามแนวทางการประเมินการใชยาพน
โดยประเมินโดยเภสัชกร
แบบทดสอบที่ไดมีลักษณะคือประกอบดวยขอคําถาม 15 ขอสําหรับการตอบใหเลือกตอบ 2 คําตอบคือ ใช
หรือ ไมใช ลักษณะขอคําถามมีดังนี้ดังนี้
1. โรคหอบหืดเปนโรคที่เกิดขึ้นกับปอด
2. ผูปวยที่มีการควบคุมอาการจนเหมือนคนปกติแลวไมจําเปนตองรับประทานยาตลอดเวลา
3. โรคหืดเปนโรคเรื้อรัง แมบางเวลาจะไมมีอาการ แตทางเดินหายใจจะบวมและมีการอักเสบเรื้อรัง
ทําใหไวตอสารกระตุนตลอดเวลา
4. อาการของโรคหอบหืดคือ ไอ แนนหนาอก หายใจมีเสียงหวีดหรือหอบเหนือ่ ย
5. อาการของโรคหืดจะเกิดขึ้นชาๆเมื่อไดรับสารกอโรคและอาการไมสามารถหายไดเอง แตจะหาย
เมื่อไดรับยาขยายหลอดลม
6. โรคหอบหืดไมสามารถรักษาใหหายขาดไดแตสามารถควบคุมอาการใหผูปวยมีชีวิตเหมือนคน
ปกติได
7. ยากลุมแกปวดบวมและตานการอักเสบที่ไมใชสเตียรอยด เปนปจจัยหรือตัวกระตุนที่อาจทําให
เกิดอาการกําเริบของโรคหอบหืด
8. การเปนหวัดไมไดทําใหเกิดอาการกําเริบของโรคหืดได
9. ยาที่ใชในโรคหอบหืดมีการออกฤทธิ์ 2 ลักษณะคือ ยาที่ใชควบคุมอาการระยะยาว กับ ยาที่ใช
บรรเทาอาการโดยเร็ว
10. ยาที่ใชคุมอาการระยะยาว เปนยาที่ใชตานอาการอักเสบระยะยาว ทําใหการอักเสบในผนัง
หลอดลมลดลง ยาพวกนี้ไมสามารถใหผลรวดเร็วได
11. ยาขยายหลอดลมมีผลตอการอักเสบที่เกิดขึ้นในผนังของหลอดลมแตไมมีฤทธิ์ปองกันและรักษา
อาการหดเกร็งของหลอดลมที่เกิดขึ้น
12. การรับประทานยาเม็ดที่ใชควบคุมอาการของโรค ตองรับประทานอยางสม่ําเสมอ ถึงแมจะไมมี
อาการของโรคก็ตองรับประทานยาติดตอกันทุกวัน
13. การใชยาพนขยายหลอดลม ใชเมื่อมีอาการของโรคเทานั้น
14. การออกกําลังกายอยางหนัก ทําใหอาการหอบแยลงได
15. ควันบุหรี่ มีผลทําใหอาการของโรคหืดกําเริบได
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การทดสอบความตรงดานเนื้อหา (Content validity) ของแบบทดสอบความรูเกี่ยวกับโรคหืดโดย
ผูเชี่ยวชาญทางคลินิกโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเชี่ยวชาญประเมินเนื้อหาความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรค
หืดที่จําเปนสําหรับผูปวยในแบบทดสอบที่จัดทําขึ้นเพื่อใชวัดผลของการใหคําปรึกษาดานยาแกผูปวยโรค
หืดในโรงพยาบาล โดยรูปแบบการใหความรูเปนแบบการใหคําปรึกษาตามแนวทางที่กําหนดโดย
คํานวณหาไดจากสูตร (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2542 : 114)
IOC =
ΣR
N
เมื่อ IOC = ดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับเนื้อหาตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญ
R = คะแนนความคิดเห็นรวมของผูเชี่ยวชาญ
N = จํานวนผูเชี่ยวชาญ
การแปลความหมาย ขอใดมีคา IOC ใกล 1 แสดงวามีความตรงตามเนื้อหามาก ถามีคาใกล 0 แสดงวาความ
ตรงตามเนื้อหานอย และถามีคา IOC ติดลบแสดงวาเปนขอที่มีความตรงใชไมไดเลย
การประเมินแบบทดสอบแบงเปน 3 สวนคือ
1. ความสอดคลองของเนื้อหาของแบบทดสอบกับเนื้อหาความรูที่ใหกับผูปวย
ให +1 ถาแนใจวาขอคําถามนั้นสอดคลองกับเนื้อหาความรู
ให 0 ถาไมแนใจวาขอคําถามนั้นสอดคลองกับเนื้อหาความรู
ให -1 ถาแนใจวาขอคําถามนั้นไมสอดคลองกับเนื้อหาความรู
2. ความจําเปนของเนื้อหาตอผูปวย
ให +1 ถาแนใจวาขอคําถามนั้นเปนสิ่งที่ผูปวยตองรู
ให 0 ถาไมแนใจวาขอคําถามนั้นเปนสิ่งที่ผูปวยตองรู
ให -1 ถาแนใจวาขอคําถามนั้นเปนสิ่งที่ผูปวยไมจําเปนตองรู
3. ความยากงายของแบบทดสอบ
ให +1 ถาแนใจวาขอคําถามนั้นไมยากเกินไปสําหรับผูปวย
ให 0 ถาไมแนใจวาขอคําถามนั้นยากเกินไปสําหรับผูปวยหรือไม
ให -1 ถาแนใจวาขอคําถามนั้นยากเกินไปสําหรับผูปวย
ผลการประเมินแบบสอบถามการวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคหอบและยา โดยผูเชี่ยวชาญ
แสดงในตารางที่ 6 การประเมินครั้งนี้ผูเชี่ยวชาญเสนอความเห็นวา การใหผปู วยเลือกตอบเพียงสอง
ทางเลือกจะทําใหผูปวยมีโอกาสเดาในขอที่ผูปวยไมทราบได ดังนั้นเพื่อปองกันไมใหผูปวยเดา
ผูทําการวิจัยจึงเพิ่มทางเลือกในการตอบใหผูตอบถาผูตอบไมแนใจ ใหเลือกทําเครื่องหมาย X ลงในชอง
ไมแนใจ และการเลือกขอคําถามพิจารณาเลือกขอที่ผูเชี่ยวชาญเห็นวาสอดคลองจากคา IOC ตั้งแตคา 0.5
เปนตนไป และปรับคําใหเขาใจงายขึ้นและไมยาวจนเกินไปเพื่อปองกันไมใหผูปวยสับสนวาตองตอบ
อะไร เชน ขอ 7 ผูปวยอาจจะไมรูจักยาตานการอักเสบที่ไมใชสเตียรอยด และไมเขาใจวาเปนปจจัย หรือ
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ตัวกระตุน ผูวิจยั จึงเปลี่ยนคําถามดังกลาวเปน “การกิน ยาแอสไพริน (เชน ยาทัมใจ ยาบูรา ยาเอเอ็นที)
สามารถทําใหเกิดอาการของโรคหอบได” นอกจากนี้ขอคําถามที่ตองปรับเปลี่ยนคําไดแก ขอ 9, 10, 11
และอื่นๆ ซึ่งลักษณะแบบแบบสอบถามการวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคหืดและยา ที่ไดหลังจาก
ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญมีลักษณะดังนี้
1. ผูปวยโรคหืดที่ยังควบคุมอาการไมไดจําเปนตองรับประทานยาตามแพทยสั่ง
2. โรคหืดเปนโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังของหลอดลม ทําใหหลอดลมไวตอสิง่ กระตุน
3. อาการของโรคหืดคือ ไอ แนนหนาอก หายใจมีเสียงหวีดหรือหอบเหนือ่ ย
4. โรคหืดไมสามารถรักษาใหหายขาดไดแตสามารถควบคุมไมใหเกิดอาการได
5. การรับประทาน ยาแอสไพริน ทําใหเกิดอาการกําเริบของโรคหืดได
6. ยาที่ใชในโรคหอบหืดมี 2 ลักษณะคือ ยาที่ใชควบคุมอาการระยะยาว กับ ยาที่ใชบรรเทาอาการ
โดยเร็ว
7. ยาที่ใชคุมอาการระยะยาว ใชรักษาอาการหดเกร็งของหลอดลมที่เกิดขึ้น
8. ยาขยายหลอดลมทําใหการอักเสบของผนังหลอดลมลดลง
9. การใชยาพนขยายหลอดลม ใชเมื่อมีอาการของโรคเทานั้น
10. ควันบุหรี่ สามารถกระตุนทําใหเกิดอาการของโรคหืดได
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ตารางที่ 6 ผลการประเมินแบบสอบถามการวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคหอบและยา
โดยผูเชี่ยวชาญ
ขอคําถาม
1. โรคหอบหืดเปนโรคที่เกิดขึ้นกับปอด
2. ผูปวยที่มีการควบคุมอาการจนเหมือนคนปกติ
แลวไมจําเปนตองรับประทานยาตลอดเวลา
3. โรคหืดเปนโรคเรื้อรัง แมบางเวลาจะไมมี
อาการ แตทางเดินหายใจจะบวมและมีการ
อักเสบเรื้อรัง ทําใหไวตอสารกระตุนตลอดเวลา
4. อาการของโรคหอบหืดคือ ไอ แนนหนาอก
หายใจมีเสียงหวีดหรือหอบเหนื่อย
5. อาการของโรคหืดจะเกิดขึ้นชาๆเมื่อไดรับสาร
กอโรคและอาการไมสามารถหายไดเอง แตจะ
หายเมื่อไดรับยาขยายหลอดลม
6. โรคหอบหืดไมสามารถรักษาใหหายขาดไดแต
สามารถควบคุมอาการใหผูปวยมีชีวิตเหมือน
คนปกติได
7. ยากลุมแกปวดบวมและตานการอักเสบที่
ไมใชสเตียรอยด เปนปจจัยหรือตัวกระตุนที่อาจ
ทําใหเกิดอาการกําเริบของโรคหอบหืด
8. การเปนหวัดไมไดทําใหเกิดอาการกําเริบของ
โรคหืดได
9. ยาที่ใชในโรคหอบหืดมีการออกฤทธิ์ 2 ลักษณะ
คือ ยาที่ใชควบคุมอาการระยะยาว กับ ยาที่ใช
บรรเทาอาการโดยเร็ว
10. ยาที่ใชคุมอาการระยะยาว เปนยาที่ใชตาน
อาการอักเสบระยะยาว ทําใหการอักเสบในผนัง
หลอดลมลดลง ยาพวกนี้ไมสามารถใหผล
รวดเร็วได
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ตารางที่ 6 (ตอ)
ขอคําถาม
11. ยาขยายหลอดลมมีผลตอการอักเสบที่เกิดขึ้นใน
ผนังของหลอดลมแตไมมีฤทธิ์ปองกันและ
รักษาอาการหดเกร็งของหลอดลมที่เกิดขึ้น
12. การรับประทานยาเม็ดที่ใชควบคุมอาการของ
โรค ตองรับประทานอยางสม่ําเสมอ ถึงแมจะ
ไมมีอาการของโรคก็ตองรับประทานยา
ติดตอกันทุกวัน
13. การใชยาพนขยายหลอดลม ใชเมื่อมีอาการของ
โรคเทานั้น
14. การออกกําลังกายอยางหนัก ทําใหอาการหอบ
แยลงได
15. ควันบุหรี่ มีผลทําใหอาการของโรคหืดกําเริบ
ได
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ขั้นตอนที่ 2 นําเนื้อหาที่ไดมาเรียบเรียงเปนขอคําถามแลวนําไปศึกษาเปน pilot test ในผูปวยโรค
หอบ ในโรงพยาบาลใกลเคียง จํานวน 20 คน โดยดู ความเขาใจคําถามตอแบบสอบถามของผูปวย โดยผล
พบดังในตาราง 7
ตารางที่ 7 ความเขาใจคําถามตอแบบสอบถามของผูปวย
ขอที่
1. ผูปวยโรคหืดที่ยังควบคุมอาการไมไดจําเปนตองรับประทานยาตาม
แพทยสั่ง
2. โรคหืดเปนโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังของหลอดลม ทําใหหลอดลมไว
ตอสิ่งกระตุน
3. อาการของโรคหืดคือ ไอ แนนหนาอก หายใจมีเสียงหวีดหรือหอบ
เหนื่อย
4. โรคหืดไมสามารถรักษาใหหายขาดไดแตสามารถควบคุมไมใหเกิด
อาการได
5. การรับประทาน ยาแอสไพริน ทําใหเกิดอาการกําเริบของโรคหืดได
6. ยาที่ใชในโรคหอบหืดมี 2 ลักษณะคือ ยาที่ใชควบคุมอาการระยะยาว
กับ ยาที่ใชบรรเทาอาการโดยเร็ว
7. ยาที่ใชคุมอาการระยะยาว ใชรักษาอาการหดเกร็งของหลอดลมที่
เกิดขึ้น
8. ยาขยายหลอดลมทําใหการอักเสบของผนังหลอดลมลดลง
9. การใชยาพนขยายหลอดลม ใชเมื่อมีอาการของโรคเทานั้น
10. ควันบุหรี่ สามารถกระตุนทําใหเกิดอาการของโรคหืดได
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จากการทํา pilot test พบวาผูปวยไมเขาใจความหมายและไมรูจัก คําวา”ยาแอสไพริน”
ผูทําการวิจัยจึงไดยกตัวอยางไวในวงเล็บวายาแอสไพรินมียาอะไรบาง เชน (เชน ยาทัมใจ ยาบูรา ยาเอเอ็น
ที) และผูทําการวิจยั ไดเปลี่ยนขอคําถามที่ 8 ใหมเพื่อที่จะใหเนื้อหาของแบบทดสอบประกอบดวยความรู
เกี่ยวกับโรคในสวนของปจจัยที่มีผลตอการเกิดโรคเปน 3 ขอ และลดขอคําถามความรูเกี่ยวกับการใชยาใน
สวนชนิดและบทบาทของยาเหลือเพียง 2 ขอจาก 3 ขอ และการเปนหวัดเปนสาเหตุที่สําคัญที่กระตุนทําให
เกิดอาการหอบ ซึ่งผูปวยควรจะทราบเนื่องจากเปนโรคที่เกิดไดงาย นอกจากนี้ผูวิจัยคําในขอคําถามจากคํา
วา “โรคหืด” เปนคําวา “โรคหอบ” แทนเนื่องจากผูปวยรูจ ักคําวาโรคหอบมากกวาสําหรับโรคหืด สําหรับ
ขออื่นๆผูวิจยั ไดปรับการใชคําเพื่อใหงายตอการเขาใจของผูปวยดังที่แสดงในแบบทดสอบ
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ผลของการปรับเปลี่ยนตางๆดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงไดลักษณะของแบบทดสอบความรูเกี่ยวกับ
โรคหืดประกอบดวยขอคําถาม 10 ขอสําหรับการตอบใหเลือก 3 คําตอบคือ ถูก หรือ ผิด หรือ ไมแนใจ
ลักษณะแบบทดสอบแสดงในภาคผนวกที่ โดยเนื้อหาของแบบทดสอบแยกรายละเอียดไดดังนี้คือ
ความรูเกี่ยวกับโรค
- ลักษณะของโรค ไดแก ขอ 2, 3, 4,
- ปจจัยที่มีผลตอการเกิดโรค ไดแกขอ 5, 8, 10
ความรูเกี่ยวกับยา
- ชนิดและบทบาทของยา ไดแกขอ 6, 7
- ลักษณะการใชยา ขอ 1, 9
ลักษณะคําถามของแบบทดสอบที่ปรับแลวจึงมีลักษณะดังนี้
1. ผูปวยโรคหอบที่ยังควบคุมอาการไมไดจําเปนตองกินยาตามแพทยสั่ง
2. หลอดลมของผูปวยโรคหอบมีการอักเสบเรื้อรัง ทําใหหอบไดงายเมื่อเจอฝุน
3. อาการของโรคหอบคือ ไอ แนนหนาอก หายใจมีเสียงวี้ด และหอบเหนื่อย
4. โรคหอบไมสามารถรักษาใหหายขาดไดแตสามารถควบคุมไมใหเกิดอาการได
5. การกิน ยาแอสไพริน (เชน ยาทัมใจ ยาบูรา ยาเอเอ็นที) สามารถทําใหเกิดอาการของโรคหอบได
6. ยาที่ใชรักษาโรคหอบมี 2 อยางคือ ยาที่ใชปองกันการเกิดอาการหอบ กับ ยาที่ใชรักษาเมื่อมีอาการหอบ
7. ยาที่ใชปองกันการเกิดอาการหอบ ตองใชทุกวันเพื่อลดการอักเสบของหลอดลม
8. การเปนหวัด ไมไดกระตุนทําใหเกิดอาการกําเริบของโรคหอบได
9. การใชยาพนขยายหลอดลม ใชเมื่อมีอาการของโรคเทานั้น
10. ควันบุหรี่ สามารถกระตุนทําใหเกิดอาการของโรคหอบได
5. แบบประเมินเทคนิคการใชยาพน
การประเมินเทคนิคการใชยาพนขยายหลอดลมชนิด Inhaler จะประเมินในแงความผิดพลาดของ
เทคนิคการใชยาพนขยายหลอดลมลักษณะแบบประเมิน แสดงอยูในภาคผนวกที่ 5
การประเมินเทคนิคการใชยาพนขยายหลอดลมชนิด Inhaler จะประเมินในแงความผิดพลาดของ
เทคนิคการใชยาพนขยายหลอดลมซึ่ง การใชยาพนชนิดสูดดมที่ถูกตองผูปวยตองปฏิบัติตามขั้นตอน
ดังตอไปนี้
1. เขยาเครื่องพน 4-5 ครั้งกอนสูด
2. วางเครื่องพนไวในชองปากและหุบปาก
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3. หายใจออกปกติจนสุด กดเครื่องพนยาทันทีพรอมสูดลมหายใจเอาผงยาเขาไปในปอดชาๆใช
เวลา 3-5 นาที
4. เมื่อหายใจเขาเต็มที่แลวใหเอาเครื่องพนออก หุบปาก และกลั้นหายใจใหนานที่สุดเทาที่ทํา
ได หรือประมาณ 5-10 วินาที
5. เมื่อครบเวลา ใหผูปวยหายใจออกทางปากชาๆ ถาอาการยังไมดีขึ้น ใหทําซ้ําตั้งแตขอ 1 และ
ใหหางจากครั้งแรกประมาณ 1 นาที
ความผิดพลาดของเทคนิคการใชยาพนขยายหลอดลมที่พบบอยในขั้นตอนตางๆของการใชซึ่งได
จากการรวบรวมจากงานวิจัย เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของซึ่งที่พบมีดังนี้
• ไมเขยาหลอดยากอนใช
• ลืมหายใจออกอยางชาๆ กอนกดหลอดยาเพือ่ เตรียมใหยาออก
• กดหลอดยามากกวา 1 ครั้ง ตอการสูดดมครัง้ หนึ่ง
• หายใจเขาเร็วเกินไป และใชเวลาสั้นเกินไป
• ไมกลั้นหายใจไวอยางนอย 5 วินาที
• ในขณะสูดผงยาหายใจเขาทางจมูกแทนที่จะหายใจเขาทางปาก
• ไมสูดยาขณะที่กดหลอดยาเพือ่ ใหยาออก(มีควันยาออกมาทางดานบนของหลอดยา)
• กดหลอดยามากกวา 1 ครั้ง ตอการสูดดมครัง้ หนึ่ง
• หลังจากสูดผงยาแลวหายใจออกทางปากแทนที่จะหายใจออกทางจมูก
(มีควันยาออกทางปาก)
การใหคะแนนแบบประเมินจะพิจารณาในแง
1. ความสําคัญของรายการความผิดพลาดตอเทคนิคการใชยาพนของผูปวย
ให +1 ถาแนใจวารายการความผิดพลาดขอนั้นมีผลกระทบตอการใชยาของผูปวย
ให 0 ถาไมแนใจวารายการความผิดพลาดขอนั้นมีผลกระทบตอการใชยาของผูปวย
ให -1 ถาแนใจวารายการความผิดพลาดขอนั้นไมมีผลกระทบตอการใชยาของผูปวย
2. ความยากงายของการประเมินในแตละรายการความผิดพลาดตอเทคนิคการใชยาพนของผูปวย
ให +1 ถาแนใจวาสามารถประเมินรายการความผิดพลาดของเทคนิคการใชยาพนของผูปวยได
ให 0 ถาไมแนใจวาสามารถประเมินรายการความผิดพลาดของเทคนิคการใชยาพนของผูปวย
ไดหรือไม
ให -1 ถาแนใจวารายการความผิดพลาดของเทคนิคการใชยาพนยากเกินไปที่จะประเมินได
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ตารางที่ 8 ผลการประเมินเทคนิคการใชยาพนของผูปวยโดยผูเชี่ยวชาญ
รายการความผิดพลาด
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ไมเขยาหลอดยากอนใช
ลืมหายใจออกอยางชาๆ กอนกดหลอดยาเพือ่ เตรียมใหยาออก
กดหลอดยามากกวา 1 ครั้ง ตอการสูดดมครัง้ หนึ่ง
หายใจเขาเร็วเกินไป และใชเวลาสั้นเกินไป
ไมกลั้นหายใจไวอยางนอย 5 วินาที
ในขณะสูดผงยาหายใจเขาทางจมูกแทนที่จะหายใจ
เขาทางปาก
7. ไมสูดยาขณะที่กดหลอดยาเพือ่ ใหยาออก
(มีควันยาออกมาทางดานบนของหลอดยา)
8. หลังจากสูดผงยาแลวหายใจออกทางปากแทนที่จะหายใจออก
ทางจมูก (มีควันยาออกทางปาก)

การประเมิน
ความสําคัญ
ความยากงาย
+4
+2
-1
+1
+4
+2
+4
+1
+3
+3
+4
+1
+2

+4

+1

0

ลักษณะแบบประเมินเทคนิคการใชยาพนที่ไดมีลักษณะดังรูปที่ 1
รายการความผิดพลาด
1. ไมเขยาหลอดยากอนใช
2. ลืมหายใจออกอยางชาๆ กอนกดหลอดยาเพื่อเตรียมใหยาออก
3. กดหลอดยามากกวา 1 ครั้ง ตอการสูดดมครั้งหนึ่ง
4. หายใจเขาเร็วเกินไป และใชเวลาสั้นเกินไป
5. ไมกลั้นหายใจไวอยางนอย 5 วินาที
6. ในขณะสูดผงยาหายใจเขาทางจมูกแทนที่จะหายใจเขาทางปาก
7. ไมสูดยาขณะที่กดหลอดยาเพื่อใหยาออก
(มีควันยาออกมาทางดานบนของหลอดยา)
8. กดหลอดยามากกวา 1 ครั้ง ตอการสูดดมครั้งหนึ่ง
9. หลังจากสูดผงยาแลวหายใจออกทางปากแทนที่จะหายใจออก
ทางจมูก (มีควันยาออกทางปาก)
ภาพที่ 1 ลักษณะแบบประเมินเทคนิคการใชยาพนกอนการ

การปฏิบัติ
พบ

ไมพบ
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สําหรับแบบประเมินความผิดพลาดเทคนิคการใชยาพนขยายหลอดลมชนิด inhaler จากการนําไป
ทดลองใชพบวา ผูปวยบางรายมีขอผิดพลาดเกินจากรายการที่กําหนดไวไดแก จับหลอดยากลับหัว (จับ
หลอดยาหัวตั้ง) บางรายไมเปดฝาหลอดยากอนพน และบางขอเชนขอที่บอกวา “ในขณะสูดผงยาหายใจ
เขาทางจมูกแทนที่จะหายใจเขาทางปาก” และ “ไมสูดยาขณะที่กดหลอดยาเพื่อใหยาออก(มีควันยาออกมา
ทางดานบนของหลอดยา” ประเมินไดคอนขางยากจึงนําทั้งสองขอมารวมกันและเปลี่ยนคําใหประเมินได
งายขึ้น ผูวิจัยจึงไดเพิ่มและแกไขรายการความผิดพลาดเพิ่มและไดแบบประเมินดังรูปที่ 2
การปฏิบัติ
รายการความผิดพลาด
1. จับหลอดยากลับหัว
2. ไมเปดฝาหลอดยากอนพน
3. ไมเขยาหลอดยากอนใช
4. กดหลอดยาพรอมหายใจออก (มีควันยาออกมาทางดานบนของ
หลอดยา)
5. กดหลอดยามากกวา 1 ครั้ง ตอการสูดดมครั้งหนึ่ง
6. หายใจเขาเร็วเกินไป และใชเวลาสั้นเกินไป
7. ไมกลั้นหายใจไวอยางนอย 5 วินาที
8. ในขณะสูดผงยาหายใจเขาทางจมูกแทนที่จะหายใจเขาทางปาก
9. หลังจากสูดผงยาแลวหายใจออกทางปากแทนที่จะหายใจออก
ทางจมูก (มีควันยาออกทางปาก)

พบ

ไมพบ

ภาพที่ 2 ลักษณะแบบประเมินเทคนิคการใชยาพนหลังการ
6. อุปกรณที่ใชวัดผลลัพธทางคลินิก
การศึกษาครั้งนี้มีอุปกรณที่ตองใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก Peak flow meter (Mini-Wright®)
เพื่อใชวัดคา peak expiratory flow rate (PEFR) ที่เปลี่ยนแปลงไปของผูปวย โดยเภสัชกรเปนผูสอน
วิธีการใช และ จะทําการวัดคา PEFR ในวันที่ผูปวยมาพบแพทย กอนใหคําปรึกษาดานยา และหลังจากนั้น
อีก 3 เดือน โดยทําการวัด 3 ครั้งแลวบันทึกคาที่ดีที่สุดจากการวัด ในวันที่มีการประเมิน สําหรับขั้นตอน
การใช Peak flow meter ดังแสดงอยูในภาคผนวกที่ 6
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7. เอกสารประกอบการสอนและ เครื่องมือสําหรับใชดําเนินงาน
เอกสารประกอบการสอนไดแก สมุดประจําตัวผูปวยโรคหืด ซึ่งมีลักษณะเปนคูมือใหความรู
ผูปวย เนื้อหาเรียบเรียงจากแนวทางการใหความรูและแนวทางการใหการรักษาโรคหืด ของ GINA และ
NIH guideline และผานการพิจารณาจากผูเ ชี่ยวชาญที่ประเมินแบบทดสอบความรูเกี่ยวกับโรคหืดแลว
โดยเนื้อหาประกอบดวย ลักษณะของโรคหืด อาการของโรค สาเหตุของการเกิดโรคและปจจัยกระตุน การ
รักษาและการบรรเทาอาการ การปฏิบัติตัว และ สัญญาณอันตรายจากโรค รวมถึงตารางบันทึกตัวชี้วัด
ความรุนแรงของโรคเปนตน ดังแสดงในภาคผนวกที่ 7 สวนเครื่องมือที่ใชในการดําเนินงานแสดงใน
ภาคผนวกที่ 6 มีดังนี้
- แบบบันทึกขอมูลการใหคําปรึกษาดานยาแกผูปวยโรคหืด โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชตะพานหิน
- แบบบันทึกผลการวัดคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคหืดดวย AQLQ และผลการ
ทดสอบความรูเรื่องโรคหืด
- แบบบันทึกคะแนนการควบคุมโรคหืด
การดําเนินการใหคําปรึกษาดานยาแกผูปวย
มีขั้นตอนดังนี้
1. ผูปวยโรคหืดที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน หลังจากผานการตรวจ
โดยแพทย แลวผูปวยมายื่นใบสั่งยาเพื่อรับยา ณ. หองจายยาผูป วยนอก
2. ผูทําการวิจัย หรือ เภสัชกรทําการคัดกรองผูป วยจากใบสั่งยาตามเกณฑที่กําหนดไว และทําการ
คนประวัติการใชยาของผูปวยจากโปรแกรมคอมพิวเตอร ระบบเครือขายของโรงพยาบาล
3. ในระหวางที่รอรับยาใหผูปวยที่ถูกคัดเลือกทําแบบสอบถามคือ ทดสอบความรูผูปวยโดยใหทํา
แบบสอบถามประเมิน ความรู แบบประเมินความรุนแรงของอาการผูปวยโดยใชแบบสอบถามที่
สรางขึ้น แบบสอบถามเรื่องการควบคุมโรคหืด วัดคุณภาพชีวิตโดยใชแบบประเมินคุณภาพชีวิต
4. เมื่อผูปวยทําแบบสอบถามเสร็จแลว เภสัชกรใหคําปรึกษาดานยาแกผูปวยตามแนวทางที่กําหนด
ดังแสดงในภาคผนวก 8 สอนใหผูปวยใช Peak flow meter และใหผูปวยทําการเปา Peak flow
meter 3 ครั้งและบันทึกเอาคาที่ดีที่สุดติด sticker “ผูปวยนัดติดตามเพื่อวัดคุณภาพชีวิต” ลงบน
บัตรโรงพยาบาลของผูปวย และบันทึกขอมูล “ติดตามคุณภาพชีวิตของปวย” ลงในประวัติการ
รักษาผูปวยในโปรแกรมคอมพิวเตอรระบบเครือขายของโรงพยาบาล
5. คนประวัติการเขานอนรักษาตัวในโรงพยาบาลในระยะ 6 เดือนกอนที่จะใหคําปรึกษาดานยา
6. ประเมินผลของการใหคําปรึกษาหลังจากใหคําปรึกษาผานไปแลว 3 เดือน โดยใหผปู วยทํา
แบบสอบถามประเมิน ความรู แบบประเมินความรุนแรงของอาการผูปวยโดยใชแบบสอบถามที่
สรางขึ้น แบบสอบถามเรื่องการควบคุมโรคหืด วัดคุณภาพชีวิตโดยใชแบบประเมินคุณภาพชีวิต
7. ติดตามดูการเขานอนรักษาในโรงพยาบาลในระยะ 6 เดือนหลังใหคําปรึกษาดานยา
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การเก็บรวบรวมขอมูล
วิธีการเก็บขอมูล
เก็บขอมูลโดยใหผูปวยตอบแบบสอบถามเอง เก็บขอมูลในวันจันทรถึงวันศุกร
ชวงเวลา 8.30 –16.30 น โดยเก็บกอนและหลังใหคําปรึกษาดานยาไปแลว 3 เดือน โดยเก็บขอมูลดังนี้
- ความรุนแรงของอาการของโรคจากแบบประเมินความรุนแรงอาการของผูปว ย (Asthma
symptoms status) โดยเก็บขอมูลจํานวนครั้งที่หอบตอสัปดาหในชวงที่ผานมา แยกเปนกลางวัน
และกลางคืน
- ความรุนแรงของอาการของโรค หรือการควบคุมโรคจากแบบสอบถามเรื่องการควบคุมโรคหอบ
หืด (Asthma control questionnaire- ACQ )
- คุณภาพชีวิตของผูปวยโดยใชแบบวัดคุณภาพชีวิต AQLQ(S)
- คาความเร็วสูงสุดของลมหายใจออก (PEFR) โดยอุปกรณที่ใชวัดผลลัพธทางคลินิกไดแก Peak
flow meter โดยวัด 3 ครั้งแลวบันทึกคาที่ดีที่สุด
- ทดสอบความรูของผูปวยเมื่อผูป วยมาพบแพทย กอนและหลังใหคําปรึกษาดานยาแลว 3 เดือน
โดยใชแบบสอบถามการวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคหอบและยา
- การวัดจํานวนครั้งของการเขานอนรักษาในโรงพยาบาล (hospitalization) วัดจาก จํานวนครั้งการ
นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยวัดเปนจํานวนครั้งในระยะ 6 เดือนกอนทีจ่ ะใหคําปรึกษา
ผูปวย และ ทําการติดตามผูปวยไปอีก 6 เดือนขางหนาหลังใหคําปรึกษาผูปวย โดยวัดเปน
จํานวน ครั้ง ตอ 6 เดือน
การวิเคราะหขอ มูล
โดยใชเครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรม SPSS version 11.0 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูปวยโรค
หอบ และคุณภาพชีวิตในแตละดาน โดยใชคา ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
• เปรียบเทียบ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคและยา การควบคุมโรคหอบหืด (Asthma control
questionnaire) การเขานอนโรงพยาบาล และคา PEFR ของผูปวยโรคหอบกอนและหลังให
คําปรึกษาดานยา Asthma Quality of Life Score โดยใช Wilcoxon’s Signed Ranks Test
• เปรียบเทียบเปอรเซ็นตความผิดพลาดของเทคนิคการใชยาพน
• ระดับความรุนแรงของโรคโดยใช Chi-square test
• วิเคราะหหาคาความเที่ยงภายในของแบบประเมินคุณภาพชีวิต AQLQ(S)-Juniper ฉบับภาษาไทย
โดยใชคา Cronbach’s alpha
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาในครั้งนี้เก็บขอมูลระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2547 มี
ผูปวยเขารวมการศึกษาทั้งสิ้น 37 ราย เมื่อสิ้นสุดการเก็บขอมูลเหลือผูปวยที่เขารวมการรักษา 34 ราย โดย
ที่ผูปวย 3 รายไมเขารวมการศึกษาตอจนครบเนื่องจากไมสามารถติดตามผูปวยได
ผลการวิจัยประกอบดวย 4 สวนไดแก
1. ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของผูปวย ประวัติการเจ็บปวยและการรักษาโรคหืด และประวัติ
ทางสังคม
2. ผลของการใหคําปรึกษาดานยาในดานความรูเรือ่ งโรคหืด และทักษะในการใชยาสูดพน
3. ผลของการใหคําปรึกษาดานยาในดานผลลัพธทางคลินิก
4. ผลของการใหคําปรึกษาดานยาในดานผลลัพธทางดานคุณภาพชีวิต
ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของผูปวย ประวัติการเจ็บปวยและการรักษาโรคหืด และประวัติทาง
สังคม
ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของผูปวย ประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ แสดง
ดังตารางที่ 9 ซึ่งพบวาการศึกษาครั้งนี้มีจํานวนผูปวยเพศหญิงมากกวาผูชายประมาณ 3 เทา โดยมีอายุ
เฉลี่ย 35 ป อายุผูปวยที่นอยที่สุดในการศึกษาครั้งนี้คือ 19 ป และมากที่สุดคือ 56 ป โดยมีผปู วยในชวงอายุ
31-45 ปมากที่สุดคือ 21 คน ผูปวยสวนใหญมีอายุนอยกวา 45 ป สําหรับวุฒิการศึกษาสวนใหญจบ
การศึกษาในระดับประถมศึกษาโดยจบชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 6 คนจาก 17 คน โดยผูปวยทุกราย
อานและเขียนได สําหรับอาชีพของผูปวยสวนใหญมีอาชีพรับจางหรือลูกจาง ในการศึกษาครั้งนี้พบวา
ผูปวยที่เขารวมการศึกษาที่เปนอาชีพกลุมเสี่ยงตอโรคหืดไดแก ผูปวยที่ทํางานเกี่ยวกับโรงสีขาว โรงงาน
เฟอรนิเจอร โรงงานสารเคมีและยาฆาแมลง รวมถึงอาชีพเกษตรกรที่ทํานาหรือทําสวนแลวตองสัมผัสกับ
สารเคมีหรือฝุน ขาว เปนตน
การศึกษาครั้งนี้พบวาระยะเวลาการเปนโรคหืด โดยระยะเวลาที่นอยที่สุดคือ 1 ป และมากที่สุด
คือ 40 ป สําหรับโรคอื่นที่เปนรวมดวยพบวามีผูปวยเพียง 2 รายที่มีโรคอื่นรวมดวย ซึ่งแตละรายมีเพียง 1
โรคไดแก โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
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ตารางที่ 9 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของผูปวยที่เขารวมการศึกษาจํานวน 34 คน
ตัวแปร
เพศ
ชาย
หญิง
อายุเฉลี่ย (ป) (mean±SD)
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริญญาตรีขึ้นไป
อาชีพ
รับจางทั่วไป
ธุรกิจสวนตัว
รับราชการ
รับจางที่เสี่ยงตอฝุนละออง สารเคมี
ระยะเวลาที่เปนโรคเฉลี่ย (ป) (mean±SD)
โรคอื่นที่เปนรวมดวย
มีโรคอื่นรวมดวย
ไมมีโรคอื่นรวมดวย
ประวัติครอบครัว
มีบุคคลในครอบครัวเปนโรคหืด
ไมมีบุคคลในครอบครัวเปนโรคหืด
ประวัติการสูบบุหรี่
ไมสูบบุหรี่เลย
เคยสูบบุหรี่แตหยุดแลว
ยังสูบบุหรี่อยู

จํานวนคน (เปอรเซ็นต)
9(26.5)
25(73.5)
± 8.4
17(50.0)
7(2.6)
8(23.5)
2(5.9)
16(47.1)
2(5.9)
2(5.9)
14(41.2)
11.9±28.1
2(5.9)
32(94.1)
19(55.9)
15(44.1)
28(82.4)
2( 5.9)
4( 11.8)
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ตารางที่ 10 ประวัติการใชยาของผูปวยที่เขารวมการศึกษาจํานวน 34 คน
ประวัติการใชยา
Salbutamol MDI + β2-agonist
Salbutamol MDI + Theophylline
Salbutamol MDI + Theophylline + β2-agonist
Salbutamol MDI + Theophylline + β2-agonist + Ketotifen
Salbutamol MDI + Theophylline + β2-agonist + Cetirizine
Salbutamol MDI + Theophylline + β2-agonist + Ketotifen + Cetirizine
Ipratopium Br MDI + β2-agonist + Budesonide MDI

จํานวนผูปวย(คน)
2
2
21
3
1
3
2

สําหรับประวัติทางสังคม ไดแก การสูบบุหรี่ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้มีผูปวยที่ไมสูบบุหรี่ถึง 28 คน
และมีประวัติสูบบุหรี่ 6 คน โดยเปนผูปวยที่ปจจุบันยังสูบบุหรี่อยู 4 คน
สําหรับแผนการรักษาของผูปว ยแตละรายพบวาในชวงที่ทําการศึกษา ไมมีผูปวยรายใดที่แพทย
เปลี่ยนแผนการรักษา ไมวาจะเปนชนิดและขนาดการใชยาผูปวย ผูปวยสวนใหญแพทยใหการรักษาโดยใช
ยา Salbutamol MDI รวมกับยารับประทานชนิด Theophylline รวมกับ β2-agonist (Salbutamol tablet
หรือ Terbutaline tablet) มีผูปวยเพียงสองรายที่ไดใชยาสเตียรอยดชนิดสูดพน
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ตารางที่ 11 การเปรียบเทียบจํานวนผูปวยที่ตอบแบบทดสอบความรูเรื่องโรคหืดถูก กอนและหลัง
ไดรับคําปรึกษาดานยา โดยจํานวนผูปวยทั้งหมด 34 คน
รายละเอียดขอคําถาม
1. ผูปวยโรคหอบที่ยังควบคุมอาการไมไดจําเปนตองกินยา
ตามแพทยสั่ง
2. หลอดลมของผูป วยโรคหอบมีการอักเสบเรื้อรัง
ทําใหหอบไดงายเมื่อเจอฝุน
3. อาการของโรคหอบคือ ไอ แนนหนาอก
หายใจมีเสียงหวีด และหอบเหนื่อย
4. โรคหอบไมสามารถรักษาใหหายขาดได
แตสามารถควบคุมไมใหเกิดอาการได
5. การกินยาแอสไพริน (เชนยาทัมใจ ยาบูรา ยาเอเอ็นที)
สามารถทําใหเกิดอาการของโรคหอบได
6. ยาที่ใชรักษาโรคหอบมี 2 อยางคือ ยาที่ใชปองกันการ
เกิดอาการหอบ กับ ยาที่ใชรักษาเมื่อมีอาการหอบ
7. ยาที่ใชปองกันการเกิดอาการหอบ ตองใชทุกวันเพื่อลด
การอักเสบของหลอดลม
8. การเปนหวัดไมไดกระตุนทําใหเกิดอาการกําเริบ
ของโรคหอบได
9. การใชยาพนขยายหลอดลม ใชเมื่อมีอาการ
ของโรคเทานั้น
10. ควันบุหรี่สามารถกระตุนทําใหเกิดอาการของ
โรคหอบได

คน (เปอรเซ็นต)
กอน
หลัง
31(91.2)
33(97.1)

ผลตาง
เปอรเซ็นต
5.9

27(79.4)

34(100.0)

20.6

33(97.1)

34(100.0)

2.9

28(82.4)

33(97.1)

14.7

4(11.8)

13(38.2)

26.4

26(76.5)

32(94.1)

17.6

25(73.5)

31(91.2)

17.7

11(32.4)

28(82.4)

50.0

30(88.2)

31(91.2)

3.0

31(91.2)

34(100.0)

8.8

51

ผลของการใหคําปรึกษาดานยาในดานความรูเรื่องโรคหืด และทักษะในการใชยาสูดพน
ผลการทดสอบความรูเรื่องโรคหืด
การศึกษาในครั้งนี้ผูปวยที่เขารวมการศึกษาจะตองทําแบบทดสอบกอนไดรับคําปรึกษาดานยา
และหลังจากไดรับคําปรึกษาดานยาไปแลว 3 เดือนดวยแบบทดสอบความรูชุดเดียวกัน โดยผูปวยเปน
ผูอานและตอบเอง ผลการทดสอบความรูเรื่องโรคหืดของผูปว ยทั้งกอนและหลังไดรับคําปรึกษาดานยา
พบวาคะแนนเฉลี่ยความรูเรือ่ งโรคหืดของผูป วยหลังไดรับคําปรึกษามากกวากอนไดรับคําปรึกษาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.000) เมื่อทดสอบดวยสถิติ Wilcoxon’ s Signed Ranks test โดยคาเฉลี่ยของ
คะแนนเพิ่มขึ้นจาก 7.24 ± 1.42 คะแนน เปน 8.88 ± 0.91 คะแนนโดยกอนใหคําปรึกษามีคะแนนต่ําสุด
และสูงสุดคือ 3 และ 9 คะแนน ตามลําดับ สวนหลังใหคําปรึกษามี คะแนนต่ําสุดและสูงสุดคือ 7 และ 10
คะแนน ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาผลการทดสอบความรูเรื่องโรคหืดของผูปวยเปนขอๆตามแบบทดสอบ แสดงใน
ตารางที่ 11 พบวากอนไดรับคําปรึกษาดานยา พบวาขอที่ผูปวยตอบผิดมากที่สุดไดแกขอ 5 ซึ่งถามถึง
ปจจัยกระตุนที่ทําใหเกิดอาการกําเริบจากการกินยาแอสไพริน และรองลงมาคือขอ 8 โดยมีจํานวนผูที่ตอบ
ถูกคิดเปนรอยละ 11.8 และ 32.4 ตามลําดับ สวนขอที่ 3 ซึ่งถามเกี่ยวกับอาการของโรคพบวามีผูตอบถูก
มากที่สุดคิดเปนรอยละ 97.1
สวนผลการทดสอบหลังใหคําปรึกษาไปแลว 3 เดือน พบวา โดยภาพรวมแลวผูปวยตอบไดถูก
เพิ่มขึ้นทุกขอโดยขอที่ตอบถูกมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกอนใหคําปรึกษาคือขอ 8 รองลงมาคือขอ 3
ตามลําดับ แตขอที่ผูปวยตอบผิดมากที่สุดยังเปนขอที่ 5 รองลงมาคือขอ 8 โดยมีจํานวนผูที่ตอบถูกคิดเปน
38.2 และ 82.4 เปอรเซ็นตตามลําดับ สวนขอที่ 2, 3 และ 10 พบวาผูปวยทุกคนที่เขารวมในการศึกษาคราว
นี้ตอบไดถูกหมด
การศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวา โดยสวนใหญผูปวยมักมีความรูเกี่ยวกับอาการของโรคดีอยูแ ลว
แตมักจะไมทราบถึงปจจัยบางอยางที่กระตุนทําใหเกิดอาการของโรคกําเริบ เชนยายาแอสไพริน เปนตน
หรือ ไมทราบกลไกการออกฤทธิ์ของยา เปนตน
เมื่อเปรียบเทียบเปอรเซ็นตของจํานวนผูปวยที่ตอบถูกคาของคะแนนความรูเรือ่ งโรคหืดในแตละ
ขอ ของผูปวยกอนและหลังไดรับคําปรึกษาดานยาดังแสดงในตารางที่ 11 พบวา ความรูเกี่ยวกับชนิดและ
บทบาทของยา (ขอ 6 และ7) ดีขึ้นมากกวา และสวนความรูเกี่ยวกับลักษณะการใชยา (ขอ 1 และ 9) ดีขึ้น
สวนความรูเกี่ยวกับลักษณะของโรค (ขอ 2,3 และ 4) ดีขึ้นเชนกันยกเวนขอ 3 ซึ่งอาจเกิดจากที่ผูปวยเองก็
ทราบอยูแลวกอนที่จะไดรับคําปรึกษาดานยา จึงทําใหไมเห็นผลของการเปลี่ยนแปลง ในสวนของความรู
ที่เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเกิดโรคก็เชนเดียวกันกับความรูเรื่องลักษณะของโรคที่ผูปวยเองทราบมากอน
แลววาควันบุหรี่กระตุนทําใหเกิดอาการได
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ความผิดพลาดของการใชยาสูดพนขยายหลอดลมชนิด Meter dose inhaler (MDI)
ยาที่ผูปวยโรคหืดจําเปนตองใชใหเปนคือ ยาสูดพนขยายหลอดลม β2-agonist ชนิดออกฤทธิ์สั้น
ในรูปแบบ Meter dose inhaler ซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดในการใชยาสูดพนคือเทคนิคการใชยา เนื่องจากการใช
ยาสูดพนที่ไมถูกวิธีจะทําใหผูปวยไดรับยาไมเต็มที่ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะประเมินในแงความผิดพลาด
ของเทคนิคการใชยาพนขยายหลอดลมซึง่ ความผิดพลาดของเทคนิคการใชยาสูดพนขยายหลอดลมที่พบ
บอยในขั้นตอนตางๆของการใชซึ่งไดจากการรวบรวมจากงานวิจัย เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของและได
นํามาเปนแนวทางประเมินเทคนิคการใชยาสูดพนของผูปวย ผลการศึกษาแสดงตารางที่ 12

ผูปวยที่เขารวมการศึกษาครัง้ นี้ไมมีผูปวยรายใดทีใ่ ชยาสูดพนโดยไมเปดฝาหลอดยา สวน
ความผิดพลาดของเทคนิคการใชยาสูดพน ของผูปวยกอนไดรับคําปรึกษาดานยาพบวาความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นเยอะที่สุดคือ ไมกลั้นหายใจไวอยางนอย 5 วินาที ซึ่งเปนขั้นตอนทีส่ ําคัญซึ่งผูปวย
สวนใหญไมไดปฏิบัติเนื่องจากไมเขาใจเหตุผล ซึ่งหลังการใหคําปรึกษาดานยาแกผูปวยพบวา
ความผิดพลาดในขอนี้ลดลง
สวนรายการความผิดพลาดในขอที่ 8 คือในขณะที่สูดผงยามีการหายใจเขาทางรูจมูกแทนที่
จะหายใจเขาทางปาก ประเมินไดยากเนื่องจากไมสามารถมองเห็นไดชดั เจน จึงอาจทําใหผูประเมิน
ไมสามารถประเมินได ลักษณะเทคนิคการใชยาพนของผูปวยหลังไดรบั คําปรึกษาทุกคนมีลักษณะ
คือ ถูกตองมากขึ้น ไมมีผูปวยรายใดที่กอนไดรับคําปรึกษามีเทคนิคการพนที่ถูกตองแลวหลังจาก
ไดรับคําปรึกษาแลวแยลง
เทคนิคการใชยาพนที่พบวาหลังใหคําแนะนําแลวยังผิดพลาดเยอะอยูคือ การหายใจเขาเร็วเกินไป
และใชเวลาสั้นเกินไป และ ไมกลั้นหายใจไวอยางนอย 5 นาที ถึงแมวาจะดีขึ้นกวากอนใหคําปรึกษา
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ตารางที่ 12 จํานวนผูปวยที่ทําผิดพลาดของเทคนิคการใชยาสูดพน กอนและหลัง
ไดรับคําปรึกษาดานยา
รายการ
1.จับหลอดยากลับหัว
2.ไมเปดฝาหลอดยากอนใช
3.ไมเขยาหลอดยากอนใช
4.ลืมหายใจออกอยางชาๆ กอนกดหลอดยาเพื่อเตรียมใหยาออก หรือ กดหลอด
ยาพรอมหายใจออก ( มีควันยาออกมาทางดานบนของหลอดยา )
5.กดหลอดยามากกวา 1 ครั้ง ตอการสูดดมครัง้ หนึ่ง
6.หายใจเขาเร็วเกินไป และใชเวลาสั้นเกินไป
7.ไมกลั้นหายใจไวอยางนอย 5 วินาที
8.ในขณะสูดผงยาหายใจเขาทางจมูกแทนที่จะหายใจเขาทางปาก
9.หลังจากสูดผงยาแลวหายใจออกทางปากแทนที่จะหายใจออกทางจมูก
( มีควันยาออกทางปาก )
*

คน (เปอรเซ็นต)
กอน
หลัง
2(5.9)
0
0
0
5(14.7)
0
8(23.5)
0
6(17.6)
0
27(79.4) 11(32.4)
28(82.4) 14(41.2)
NA*
NA*
3( 8.8) 1( 2.9)

NA = Not available

ตารางที่ 13 การเปรียบเทียบความรุนแรงของอาการของโรค ของผูปวยกอนและหลังไดรบั คําปรึกษา
ดานยา
ระดับความรุนแรง
มีอาการนานๆครั้ง (mild intermittent)
ความรุนแรงนอย (mild persistent)
ความรุนแรงปานกลาง (moderate persistent)
ความรุนแรงมาก (severe persistent)

จํานวนผูปวยเปนคน (เปอรเซ็นต)
กอน
หลัง
7(20.6)
7(20.6)
13(38.2)
14(41.2)
10(29.4)
12(35.3)
4(11.8)
1(2.9)
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ตารางที่ 14 การเปรียบเทียบผลลัพธทางดานคลินิก ของผูปวยกอนและหลังไดรับคําปรึกษาดานยา
ผลลัพธทางดานคลินิก
คะแนนจากแบบสอบถามเรื่องการควบคุมโรคหอบหืด
คา peak expiratory flow rate ที่ดีที่สุด
จากการวัด 3 ครั้ง (L/min)
คา % predicted PEFR (%)
จํานวนครั้งของการเขาพักรักษาในโรงพยาบาล (ครั้ง)
*
Wilcoxon’s Signed Ranks test

คาเฉลี่ย (SD)
p-value*
กอน
หลัง
2.63(00.52) 2.31(00.66) 0.000
302.65(56.03) 331.03(58.82) 0.000
72.79(11.60)
0.21(00.48)

79.89(12.14)
0.29(00.87)

0.000
0.755
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ผลของการใหคําปรึกษาดานยาในดานผลลัพธการรักษา
การศึกษาครั้งนี้ประเมินผลลัพธการรักษา 2 ดาน คือ ผลลัพธทางดานคลินิก และ ผลลัพธทางดาน
คุณภาพชีวิต
ผลลัพธทางดานคลินิก
ความรุนแรงของอาการของโรค ของผูปวยกอนและหลังไดรบั คําปรึกษาดานยาของผูปวยแตละ
กลุมระดับความรุนแรง มีลักษณะคลายกันยกเวนมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นผูปวยที่มีระดับความรุนแรง
ปานกลาง (moderate persistent) เปลี่ยนเปนระดับความรุนแรงนอย (mild persistent) จํานวน 1 ราย และ
ผูปวยที่มีระดับความรุนแรงมาก (severe persistent) เปลี่ยนเปนระดับความรุนแรงปานกลาง (moderate
persistent) จํานวน 2 ราย
จากตารางที่ 14 จะเห็นวาผลลัพธทางดานคลินิกไดแก การเปลี่ยนแปลงของคะแนนเฉลี่ยเรือ่ ง
การควบคุมโรคหืด การเปลี่ยนแปลงคาเฉลี่ยของคา PEFR ของผูปวย การเปลี่ยนแปลงคา % predicted
PEFR ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางคลินิก แตจํานวนครั้งของการเขาพักรักษาในโรงพยาบาลมีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
แตไมมีนัยสําคัญทางคลินิก
การเปลี่ยนแปลงของคะแนนเฉลี่ยของการควบคุมโรคซึ่งลดลงแสดงวาผูปวยมีการควบคุมโรคที่
ดีขึ้นหลังใหคําปรึกษา รายละเอียดของคะแนนในแตละขอแสดงในตารางที่ 15
จากตารางจะเห็นวา
หลังไดรับคําปรึกษาดานยา คะแนนเฉลี่ยของการควบคุมโรคหืดในสวนของ ความถี่ที่ผูปวยตองตื่นขึ้นมา
ตอนกลางคืนเนื่องจากโรคหืด อาการหายใจขัดที่เกิดขึ้นคา % PEFR ของที่คาดการณ ดีขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p=0.001 และ p= 0.000 ตามลําดับ) สวนในหัวขออื่นๆดีขึ้นแตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
แตโดยรวมแลวการควบคุมโรคของผูปวยดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ( p< 0.05) เมื่อดูแนวโนมของการ
เปลี่ยนแปลงคะแนนพบวามีเพียงสวนนอยคือไมเกิน 12 เปอรเซ็นตของทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่แยลง แสดงในตารางที่ 16 โดยขอที่มีผูปวยแตในการเปลี่ยนแปลงของคะแนนพบวาดีขึ้นมาก
ที่สุดคือขอที่3
ผลลัพธทางดานคุณภาพชีวิต
ผลการศึกษาในดานการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของผูปวยหลังไดรับคําปรึกษาไปแลว 3 เดือน
พบวามีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเกือบทุกมิติ ยกเวนมิติทางดานอารมณ ดังแสดงในตาราง
ที่ 17 แตบอกไมไดวาในทางคลินิกคุณภาพชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงทางคลินิกมากนอยเพียงใด
เมื่อพิจารณาถึงคา effect size ซึ่งสามารถบอกไดถึงความกวาง (magnitude) ของความแตกตางของแตละ
scale โดยเกณฑที่ใชคือ ถาคา effect size นอย คือ 0.2 – 0.5 แสดงวามีการเปลี่ยนแปลงนอย ถาปานกลาง
คือ 0.5-0.8 และมากคือ ตั้งแต 0.8 ขึ้นไป ซึ่งจากตารางที่ 17 จะเห็นวาคาคะแนนคุณภาพชีวิต AQLQ เกือบ
ทุกมิติยกเวนมิติอารมณ ที่มีการเปลี่ยนแปลงปานกลาง
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นอกจากจะพิจารณาจากคา effect size แลวแบบสอบถามคุณภาพชีวิต AQLQ ยังเปน
แบบสอบถามที่ผานการทดสอบแลววามีอํานาจในการจําแนกที่ดี หากมีความแตกตางของคะแนนในแต
ละมิติระหวางการทดสอบ 2 ครั้งเพียง 0.5 คะแนน ก็สามารถบอกไดวามีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต
เกิดขึ้นผลการศึกษาครั้งนี้สามารถจําแนกผูปวยตามความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยในแตละมิติ ดังตารางที่
18 แสดงใหเห็นวาผูปวยสวนใหญไมมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตในหัวขอของ ขอจํากัดตอการทํา
กิจกรรม (activity limitation) อาการ (symptoms) อารมณ (emotional function) สิ่งแวดลอม (exposure
to environmental stimuli) รวมถึงคุณภาพชีวิตโดยรวมทั้งหมด (total AQLQ)
ตารางที่ 15 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการควบคุมโรคหืดในแตละขอของผูปวยกอนและหลัง
ไดรับคําปรึกษาดานยา
หัวขอ
1. ในชวงหนึ่งสัปดาหที่ผานมาโดยเฉลี่ยแลวโรคหอบหืด
ที่คุณเปนทําใหคุณตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนบอยแคไหน
2. ในชวงหนึ่งสัปดาหที่ผานมาโดยเฉลี่ยแลวอาการหอบ
หืดของคุณแยขนาดไหนในตอนที่คุณตื่นขึ้นมาใน
ตอนเชา
3. ในชวงหนึ่งสัปดาหที่ผานมาโดยทั่วไปแลวโรคหอบหืด
ที่คุณเปนไปจํากัดการทํากิจกรรมตางๆของคุณมากแค
ไหน
4. ในชวงหนึ่งสัปดาหที่ผานมาโดยทั่วไปแลวโรคหอบหืด
ที่คุณเปนทําใหคุณมีอาการหายใจขัดมากแคไหน
5. ในชวงหนึ่งสัปดาหที่ผานมาโดยทั่วไปแลวคุณหายใจมี
เสียงวี้ดๆบอยแคไหน
6. ในชวงหนึ่งสัปดาหที่ผานมาโดยเฉลี่ยแลวคุณใชยาพน
ขยายหลอดลมชนิดที่ออกฤทธิ์สั้น วันละกี่ครั้ง
7. คา % PEFR ของที่คาดการณ
คะแนนรวม
*
Wilcoxon’s Signed Ranks test

คาเฉลี่ย (SD)
กอน
หลัง
2.62(0.89)
2.29(0.83)

p-value*
0.039

2.62(0.82)

2.35(1.01)

0.083

1.91(1.16)

1.85(0.96)

0.701

3.35(0.77)

2.79(0.98)

0.001

3.03(0.87)

2.65(0.92)

0.017

1.82(1.19)

1.70(0.87)

0.524

3.06(0.83)
2.63 (0.52)

2.50(1.26)
2.31 (0.66)

0.000
0.001
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หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ยของการควบคุมโรคหืดที่สูงขึ้น หมายถึง การควบคุมโรคของผูปวยแยลง หรือการ
มีอาการที่แยลง สวนคะแนนที่ต่ําลง หมายถึง การควบคุมโรคของผูปวยดีขึ้น หรือการมีอาการที่ดีขึ้น
ตารางที่ 16 การเปรียบเทียบจํานวนผูปวยหลังไดรับคําปรึกษาดานยาตามการเปลี่ยนแปลงของ
คะแนนการควบคุมโรคหืดในแตละขอ
หัวขอ
1. ในชวงหนึ่งสัปดาหที่ผานมาโดยเฉลี่ยแลวโรคหอบหืดที่
คุณเปนทําใหคุณตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนบอยแคไหน
2. ในชวงหนึ่งสัปดาหที่ผานมาโดยเฉลี่ยแลวอาการหอบ
หืดของคุณแยขนาดไหนในตอนที่คุณตื่นขึ้นมาในตอน
เชา
3. ในชวงหนึ่งสัปดาหที่ผานมาโดยทั่วไปแลวโรคหอบหืด
ที่คุณเปนไปจํากัดการทํากิจกรรมตางๆของคุณมากแค
ไหน
4. ในชวงหนึ่งสัปดาหที่ผานมาโดยทั่วไปแลวโรคหอบหืด
ที่คุณเปนทําใหคุณมีอาการหายใจขัดมากแคไหน
5. ในชวงหนึ่งสัปดาหที่ผานมาโดยทั่วไปแลวคุณหายใจมี
เสียงวี้ดๆบอยแคไหน
6. ในชวงหนึ่งสัปดาหที่ผานมาโดยเฉลี่ยแลวคุณใชยาพน
ขยายหลอดลมชนิดที่ออกฤทธิ์สั้น วันละกี่ครั้ง
คา % PEFR ของที่คาดการณ

กลุมคะแนนการควบคุมโรคหืด
ดีขึ้น
ระดับเดิม
แยลง
18
14
2
13

18

3

22

8

4

15

16

3

15

16

3

15

17

2

20

12

2
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ตารางที่ 17 การเปรียบเทียบผลลัพธทางดานคุณภาพชีวิต ของผูปวยกอนและหลังไดรับคําปรึกษาดานยา
ผลลัพธทางดานคุณภาพชีวิตมิติตางๆ

ขอจํากัดตอการทํากิจกรรม (Activity
Limitation )
อาการ (Symptoms)
อารมณ (Emotional Function)
สิ่งแวดลอม (Exposure to
Environmental Stimuli )
คุณภาพชีวิตโดยรวม (Total AQLQ)
*
Wilcoxon’s Signed Ranks test

คาเฉลี่ย
(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
กอน
หลัง
4.95(0.65) 5.18(0.67)

p-value*

Effect Size

0.003

0.35

3.92(0.64)
3.78(0.68)
3.78(0.96)

4.12(0.81)
3.91(1.12)
4.13(0.97)

0.012
0.139
0.011

0.31
0.19
0.36

4.23(0.60)

4.45(0.73)

0.003

0.37

สรุปไดวาหลังไดรับคําปรึกษาดานยาผูปวยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญสถิติยกเวนในมิติ
ของอารมณ แตการเปลี่ยนแปลงทางคลินิกพบวาสวนใหญคงเดิม แตการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นมี
14.7 - 41.1 เปอรเซ็นต และมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่แยลงมี 5.9 – 14.7 เปอรเซ็นต และเมื่อพิจารณา
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของผูปวยเปนรายรายโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่แยลงพบวา
ผูปวยที่มีคะแนน AQLQ แยลงในมิติของ อาการและสิ่งแวดลอมมากที่สุดซึ่งพบวาในชวง 1 เดือนที่ผาน
มาขางบานของผูปวยรายนี้มีการเผาถาน ทําใหผูปวยไดรับควันไปกระตุนทําใหเกิดอาการหอบได
ตลอดเวลา สวนผูปวยที่มีคะแนน AQLQ แยลงในมิติของสิ่งแวดลอมเนือ่ งจากตัวผูปวยเองยังคงสูบบุหรี่
อยูประมาณครึ่งซองตอวัน มีประวัติเขานอนโรงพยาบาล 3 ครั้ง และชวงที่เก็บขอมูลของผูปวยรายนี้เปน
ชวงหนาฝน ทําใหผูปวยมีอาการกําเริบไดเยอะขึ้นสงผลใหคุณภาพชีวิตของผูปวยแยลงได
จากตารางที่ 19 พบวาคุณภาพชีวิตของผูปวยไมสอดคลองกันเมื่อจําแนกตามกลุมเพศ อาชีพ
ระดับการศึกษา ประวัติการสูบบุหรี่ ระดับความรุนแรงของอาการของโรค เชน ผูปวยที่มีอาชีพกลุมเสี่ยง
ตอการเกิดโรคหืดเชน ทํางานโรงงานทอผานาจะมีคะแนนคุณภาพชีวิตนอยกวาผูปวยที่ทํางานรับราชการ
เปนตนแตการศึกษานี้พบวาไมมีความสอดคลองกันระหวางคะแนนคุณภาพชีวิตกับปจจัยตางๆ
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ตารางที่ 18 จํานวนผูปวยที่มีการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพชีวิตมิติตางๆหลังไดรับคําปรึกษาดานยา
ระดับการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพชีวิต
มิติตางๆ
ผลตางของคะแนนเฉลี่ยอยูร ะหวาง
–0.5 ถึง 0.5
(ไมเกิดการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพชีวิต)

จํานวนผูปวย ( เปอรเซ็นต )
Activity Symptoms Emotion Environmental Total
Stimuli
AQLQ
25
25
24
12
26
(73.53) (73.53) (70.59)
(35.29)
(76.48)

ผลตางของคะแนนเฉลี่ย ≥ 0.5
(ดีขึ้นเล็กนอย)

3
(8.82)

7
(20.59)

3
(8.82)

11
(32.35)

5
(14.70)

ผลตางของคะแนนเฉลี่ย ≤ - 0.5
(แยลงเล็กนอย)

3
(8.82)

1
(2.94)

3
(8.82)

3
(8.82)

2
(5.88)

ผลตางของคะแนนเฉลี่ย ≥ 1.0
(ดีขึ้นปานกลาง)

3
(8.82)

0
(0.00)

2
(5.88)

3
(8.82)

1
(2.94)

ผลตางของคะแนนเฉลี่ย ≤ - 1.0
(แยลงปานกลาง)

0
(0.00)

1
(2.94)

2
(5.88)

2
(5.88)

0
(0.00)

ผลตางของคะแนนเฉลี่ย ≥ 1.5
(ดีขึ้นมาก)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

3
(8.82)

0
(0.00)

ผลตางของคะแนนเฉลี่ย ≤ - 1.5
(แยลงมาก)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)
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ตารางที่ 19 คะแนนเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตมิติตางๆและคะแนนเฉลี่ยของการควบคุมโรคหืดแยกตามประเภท
ผูปวยตางๆ กอนไดรับคําปรึกษา
ประเภทผูปวย ( คน )
Activity
เพศ
ชาย (9)
หญิง (25)
แบงตามอาชีพ
รับจางทั่วไป (16)
ธุรกิจสวนตัว (2)
รับราชการ (2)
กลุมเสี่ยงตอฝุนละอองและ
สารเคมี (14 )
ประวัติการสูบบุหรี่
ไมสูบบุหรี่เลย (28)
เคยสูบบุหรี่แตหยุดแลว (2)
ยังสูบบุหรี่อยู (4)
แบงตามระดับความรุนแรง
ของอาการ
มีอาการนานๆครั้ง (7)
ความรุนแรงนอย (13)
ความรุนแรงปานกลาง (10)
ความรุนแรงมาก (4)
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา (17)
มัธยมศึกษาตอนตน (7)
มัธยมศึกษาตอนปลาย (8)
ปริญญาตรีขึ้นไป (2)

AQLQ (SD)
Symptom Emotion Environ

Total

ACQ
(SD)

5.09(0.70) 4.10(0.55) 4.00(1.00) 3.97(0.80) 4.41(0.61) 2.63(0.42)
4.90(0.68) 3.86(0.68) 3.86(0.68) 3.71(1.02) 4.17(0.59) 2.63(0.55)
4.83(0.72)
5.23(0.45)
5.09(0.90)
5.02(0.68)

3.99(0.70)
3.13(0.65)
4.04(1.59)
3.95(0.42)

3.90(0.99)
3.20(0.85)
5.40(0.57)
3.49(0.76)

3.75(1.10)
3.50(0.71)
4.75(2.82)
3.41(0.38)

4.24(0.68)
3.91(0.62)
4.70(1.35)
4.22(0.40)

2.63(0.42)
2.93(0.30)
2.21(1.71)
2.65(0.45)

5.00(0.67) 3.97(0.64) 3.75(0.96) 3.77(0.95) 4.26(0.59) 2.56(0.51)
4.73(0.39) 3.42(0.71) 4.40(0.85) 3.38(0.88) 4.02(0.38) 3.29(0.20)
4.75(0.95) 3.83(0.73) 3.65(1.14) 4.06(1.26) 4.15(0.85) 2.79(0.44)

5.24(0.41)
5.11(0.55)
4.70(0.79)
4.55(0.97)

4.37(0.33)
4.04(0.72)
3.58(0.52)
3.62(0.70)

3.83(0.55)
4.06(0.96)
3.14(0.83)
4.35(1.25)

3.50(1.16)
4.31(0.90)
3.53(0.82)
3.18(0.37)

4.48(0.25)
4.44(0.63)
3.89(0.56)
4.00(0.60)

2.43(0.49)
2.48(0.60)
2.91(0.33)
2.75(0.46)

4.99(0.73)
4.99(0.66)
4.90(0.75)
4.68(0.32)

3.96(0.61)
3.90(0.50)
4.16(0.68)
2.79(0.18)

3.68(0.91)
3.85(1.08)
3.90(0.99)
3.80(0.96)

3.91(0.72)
3.86(0.45)
3.66(1.65)
2.86(0.18)

4.26(0.55)
4.26(0.56)
4.31(0.79)
3.61(0.60)

2.66(0.46)
2.51(0.28)
2.52(0.74)
3.28(0.20)
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บทที่ 5
อภิปรายผลของการวิจัย
โรคหืดเปนโรคเรื้อรัง
ซึง่ จุดประสงคของการรักษาคือตองการใหผูปวยสามารถดํารงชีวิตได
เหมือนคนปกติ NAEPP ไดกําหนดแนวทางในการดูแลผูปวยผูปวยโรคหืดวาตองประกอบดวยสี่สวนคือ
มีการติดตามและประเมินผูปวย การควบคุมปจจัยภายนอกที่จะมีผลตอความรุนแรงของโรคของผูปวย
การใหการรักษาดวยยาที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และสุดทายตองมีการใหความรูแกผูปวยเพื่อใหผูปวยมี
สวนรวมในการรักษา ดังนัน้ จึงตองมีการสอนเพื่อใหผูปว ยมีความรูเรื่องโรคและยา การปฏิบัติตัวเพื่อ
หลีกเลี่ยงสิง่ กระตุน การใหความรูดังกลาวสามารถทําไดโดยเภสัชกรซึ่งเปนหนึ่งในทีมรักษาพยาบาลที่มี
เวลาติดตอกับผูปวยไดมากกวาแพทย การศึกษาเรื่อง ผลของการใหคําปรึกษาดานยาแกผูปวยโรคหืดใน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ซึ่งเปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Design) เพื่อ
เปรียบเทียบผลลัพธของการใหคําปรึกษาดานยาแกผูปวยทั้งทางดานคลินิก เชนระดับความรุนแรงของ
อาการผูปวย การเขานอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
ผลลัพธในเชิงมนุษยธรรม ไดแก คุณภาพชีวิต
นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้หวังผลใหผูปวยมีความรูความเขาใจในเรื่องโรคและยาเพิ่มขึ้นดวย
ลักษณะทั่วไปของผูเขารวมการศึกษา และจํานวนผูเขารวมการศึกษา
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของผูปวยซึง่ ประกอบดวยขอมูลทางดาน เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา อาชีพ ระยะเวลาที่เปนโรคหืด โรคอื่นที่เปนรวมดวย นอกจากนีย้ ังรวมถึงประวัติทางสังคม
ไดแกการสูบบุหรี่ จากการศึกษาพบวาผูปวยที่เขารวมในการศึกษาครั้งนี้จนจบการศึกษามีทั้งหมด 34 ราย
สวนใหญเปนเพศหญิง ซึ่งอาจเกิดจากการศึกษาครั้งนี้ผูทําการวิจัยใหผูเขารวมการศึกษาสมัครใจที่จะเขา
รับการใหคําปรึกษาเอง ไมไดบังคับใหผูปวยเขารับการศึกษาทุกรายซึ่งการศึกษาครั้งนี้สวนใหญผูปวย
หญิงใหความรวมมือมากกวาผูชายซึ่งพอใหทําแบบทดสอบความรู แบบวัดคุณภาพชีวิต แบบสอบถาม
เรื่องการควบคุมโรคหืด ผูปวยชายมักบอกวาไมมีเวลาพอ ที่จะทําจึงทําใหผูปวยชายเขารวม
การศึกษาครั้งนี้นอย
อายุของผูปวยที่เขารวมการศึกษาครั้งนี้มีตั้งแต 19 ปถึง 56 ปโดยเฉลี่ยคือ 35 ป โดยอยูใ นชวง
อายุ 31-45 ปมากที่สุด ซึ่งเปนผูปวยผูใหญ สามารถดูแลตัวเองและเขาใจในสิ่งที่ใหคําปรึกษาได การศึกษา
ในครั้งนี้ผูปวยตองตอบแบบสอบถามดวยตัวเอง ไมมีการสัมภาษณ ดังนั้นผูปวยทุกคนที่จะไดเขารวม
การศึกษาครั้งนี้ตองสามารถอานออกและเขียนได จึงทําใหมีจํานวนผูปวยถูกคัดเลือกเขาศึกษาในครั้งนี้มี
จํานวนนอยเนือ่ งจากผูปวยของโรงพยาบาลสวนมากมักเปนผูสูงอายุและไมสามารถที่จะอาน เขียนได
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ผูเขารวมการศึกษาสวนมากมีระดับการศึกษาคือจบชั้นประถมศึกษา ซึ่งมีถึง 6 คนที่จบเพียงชั้น
ประถมศึกษาสี่ มีเพียง 2 รายที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้น จึงอาจทําใหมีผลตอความเขาใจในการ
แบบสอบถามตางๆได โดยเฉพาะถาเปนแบบสอบถามที่คอนขางยาวหรือซับซอนเชนแบบวัดคุณภาพชีวิต
การที่ผูปวยที่เขารวมการศึกษามีอายุไมเยอะมากทําใหมั่นใจไดวาผูปวยมีโรคถูกตองตามที่วินิจฉัยจริง
ไมไดเปนการรบกวนจากโรคอื่นๆ เชนผูปวยที่สูงอายุสว นใหญอาการหอบเหนื่อยอาจเกิดจากโรคถุงลม
โปงพองหรือโรคหัวใจ เปนตน
ผูเขารวมการศึกษาครั้งนี้สวนใหญมีอาชีพรับจาง โดยมีผูปว ยที่มีอาชีพกลุม เสี่ยงตอการเกิดโรค
หืด ไดแก รับจางทํางานที่โรงงานสารเคมี โรงงานผลิตเฟอรนิเจอร ทํานา เปนตน ซึ่งจากการวัดคะแนน
คุณภาพชีวิตโดย AQLQ พบวาคุณภาพชีวิตของผูปวยไมไดแยกวาผูปวยที่มีอาชีพอื่นซึ่งอาจเปนเพราะ
หรือมีความรูดูแลตัวเองอยูกอ นแลวจึงทําใหสามารถปฏิบัติตัวเพื่อ
ผูปวยมีความรูเรื่องการปฏิบัติตัว
หลีกเลี่ยงการเกิดอาการกําเริบของโรคไดถูกตอง
ระยะเวลาที่เปนโรคหืดเฉลี่ยประมาณ 12 ปโดยสวนใหญไมมีโรคอื่นรวมดวย มี เพียง 2 รายที่มี
โรคอื่นรวมไดแกโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ทําใหศึกษาผลของการมีโรครวมไมไดเนื่องจาก
จํานวนผูปวยนอยเกินไป
สวนประวัติทางสังคมไดแกการสูบบุหรี่พบวาสวนใหญ (82.4%) ไมสูบบุหรี่มีเพียง 4 รายที่ยัง
สูบบุหรี่อยูซึ่งอาจเปนเพราะผูเขารวมการศึกษาสวนใหญเปนผูหญิงจึงมีการสูบบุหรี่นอยกวาผูชาย
สําหรับแผนการรักษาของผูปว ยแตละรายพบวาในชวงที่ทําการศึกษา ไมมีผูปวยรายใดที่แพทย
เปลี่ยนแผนการรักษา ไมวาจะเปนชนิดและขนาดการใชยาผูปวย ผูปวยสวนใหญแพทยใหการรักษาโดยใช
ยา Salbutamol MDI รวมกับยารับประทานชนิด Theophylline รวมกับ β2-agonist (Salbutamol tablet
หรือ Terbutaline tablet) มีผูปวยเพียงสองรายที่ไดใชยาสเตียรอยดชนิดสูดพน ซึ่งเมื่อพิจารณาแผนการ
รักษาของแพทยแลวพบวาไมเปนไปตามที่แนวทางการรักษาตางๆที่แนะนําไว ไมวาจะเปนแนวทางการ
วินิจฉัยและรักษาโรคหืดในประเทศไทย พ.ศ. 2547 GINA guideline และ NAEPP II ที่แนะนําวายาหลักที่
ใชในการรักษาโรคหืดคือยาที่ออกฤทธิ์ตอตานการอักเสบ ซึ่งไดแกยา Corticosteroid ชนิดสูดพน แต
เนื่องจากยากลุม นี้มีราคาคอนขางแพง
ดังนั้นการสั่งใชยากลุมนี้จึงตองสั่งใชในผูที่จําเปนตองใชจริงๆ
ผูปวยสวนใหญจึงไดรับยาที่ใชควบคุมอาการคือ Theophylline แทน การไมเปลี่ยนแผนการรักษาสําหรับ
ผูปวยแตละรายของแพทยอาจเกิดจากที่ผูปวยมีอาการทางคลินิกคงที่ทําใหแพทยไมมีความจําเปนที่ตอง
ปรับแผนการรักษาทําใหมีขอดีตอการศึกษาครั้งนี้ไมถูกรบกวนโดยตัวแปรนี้
ทําใหมั่นใจไดวาผล
การศึกษาครั้งนี้เปนผลมาจากการใหคําปรึกษาจริงๆไมไดเกิดจากการปรับแผนการรักษาของแพทย
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ผลของการใหคําปรึกษาดานยาในดานความรูเรื่องโรคหืด และทักษะในการใชยาสูดพน
ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาการใหคําปรึกษาดานยาแกผูปวยโรคหืด ซึ่งเปนการใหความรูใน
เรื่องโรค ยา การหลีกเลีย่ งสิ่งทีก่ ระตุนใหเกิดอาการหอบ การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดการกําเริบของโรค ทําให
ผูปวยโรคหืดมีความรูเรื่องโรคและยามากขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( p<0.05 ) นอกจากความรูที่
เพิ่มขึ้นแลว ผูปวยยังสามารถใชยาไดอยางถูกตองมากขึ้นโดยเฉพาะเทคนิคการใชยาสูดพน ซึ่งพบวาสวน
ใหญความผิดพลาดลดลงซึ่งสอดคลองกับการศึกษาที่เคยมีรายงานมาแลว ไดแก การศึกษาของ Steme
Gundersen และ Shrivasta (1999) การศึกษาของ Herborg และคณะในป 2001 การศึกษาของ Schulz
และคณะในป 2001 การศึกษาของ Cordina , James และ Hughes ในป 2001 และ การศึกษาของ
Stergachis และคณะในป 2002 เปนตน ในการศึกษาครั้งนี้พบวาความผิดพลาดของเทคนิคการใชยาพน
ของผูปวยที่ผิดมากที่สุดไดแก การหายใจเอายาเขาไปในปอดใชเวลาเร็วและสั้นเกินไป การที่ไมกลั้น
หายใจอยางนอย 5 วินาทีกอนหายใจออก ซึ่งถึงแมวาหลังใหคําปรึกษาจะมีความผิดพลาดลงลงแตก็ยัง
เหลือเยอะกวาขออื่นๆ ซึ่งอาจเปนเพราะการหายใจเอายาเขาไปในปอด เปนขั้นตอนที่คอนขางยาก
เนื่องจากมีรายงานวาแมแตแพทยดานตางๆเมื่อนํามาทดสอบทักษะการใชยาพน พบวาเทคนิคการใชยาพน
ของแพทยในขั้นตอนนี้ยังผิดพลาดเยอะ สวนการไมกลั้นหายใจไวอยางนอย 5 วินาทีอาจเกิดจากที่ผูปวย
ไมทราบความสําคัญของการกลั้นหายใจ ดังนั้น เมื่อใหคําปรึกษาแกผูปวยจะทําใหผูปวยทราบถึง
ความสําคัญของขั้นตอนเหลานี้
ผลของการใหคําปรึกษาดานยาในดานผลลัพธการรักษา
การศึกษาครั้งนี้ประเมินผลลัพธการรักษา 2 ดาน คือ ผลลัพธทางดานคลินิก และ ผลลัพธทางดาน
คุณภาพชีวิต
ผูปวยมีผลลัพธทางดานคลินิกหลังจากการใหคําปรึกษาผานไป 3 เดือนไมวาจะเปนคะแนนจาก
แบบสอบถามเรื่องการควบคุมโรคหืดของ Juniper จํานวนผูป วยในแตละกลุมอาการ คา peak expiratory
flow rate คา % ที่คาดการณของคา PEFR ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งก็สอดคลองกับ
งานวิจัยของ Steme, Gundersen และ Shrivasta (1999), Herborg และคณะ (2001), Schulz และคณะ
2001, Cordina, James และ Hughes 2001 และ Stergachis และคณะ 2002
แตในสวนของจํานวนครั้งของการเขาพักรักษาในโรงพยาบาลไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทั้งนี้อาจเกิดจากการศึกษาครั้งนี้ทําการติดตามจํานวนครั้งของการเขาพักรักษาใน
โรงพยาบาลเพียงแคระยะสั้นๆคือ 6 เดือนอาจยังไมเห็นความแตกตาง
สวนผลลัพธทางดานคุณภาพชีวิตโดยรวมพบวาคุณภาพชีวิตที่ประเมินโดยใช AQLQ(S) พบวา
ผูปวยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ในหัวขอ ขอจํากัดตอการทํากิจกรรม อาการ
สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตโดยรวมทั้งหมด ยกเวนในหัวขอของอารมณซึ่งมีคาที่ดีขึ้นแตไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ แตเมื่อจําแนกโดยใชคุณสมบัติในการจําแนกของแบบสอบถามตนฉบับพบวาคุณภาพชีวิตของ
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ผูปวยสวนใหญไมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งมิติของขอจํากัดตอการทํากิจกรรม อาการ อารมณ และคุณภาพ
ชีวิตโดยรวมทั้งหมด ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Knoell et al. (1988) ซึ่งเปนการศึกษาผลของการ
สอนใหเขาใจถึงลักษณะของโรค และการหลีกเลีย่ งปจจัยกระตุนที่ทําใหเกิดอาการของโรค สวน
การศึกษาของ
Cordina et al. (2001) ที่ศึกษาถึงผลของการใหบริบาลทางเภสัชกรรมตอผลลัพธทางดานคุณภาพ
ชีวิตของผูปวย ที่สอดคลองกับผลการศึกษาครั้งนี้ คือทําใหคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคหืดดีขึ้น แต
เครื่องมือที่ใชวดั คุณภาพชีวิตแตกตางจากการศึกษาครั้งนี้ คือใช LWAQ
สวนการศึกษาของ Kheir N et al. (2001) ซึ่งศึกษาถึงผลการใหการบริบาลเภสัชกรรมโดยมี
การใหคําปรึกษาและติดตามผูปวยและมีการประเมินผูปวยวามีความเขาใจถึงสภาวะของโรคและการใชยา
เปนอยางไร พบวาทําใหคะแนนคุณภาพชีวิตที่วัดโดย AQLQ เกือบทุกมิติดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
( p<0.05 ) ยกเวนมิติของสิ่งแวดลอมแตการศึกษาครั้งนี้คุณภาพชีวิตของผูป วยมิติที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง
เมื่อวัดโดย AQLQ ไดแก มิติของอารมณ
การศึกษาในผูปวยในที่นอนโรงพยาบาลโดย Perneger et al. ( 2004 ) ก็ใหผลสอดคลองกับ
การศึกษาครั้งนี้โดยพบวาผูปวยมีเทคนิคการใชยาพนดีขึ้น และคะแนนในมิติของขอจํากัดทางกิจกรรมที่
วัดโดย AQLQ ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
การศึกษาครั้งนี้มีเทคนิคการใหความรูแกผูปวยโดยใชวิธีใหความรูเปนรายบุคคล ซึ่งการศึกษา
ของ Urek et al. ( 2004 ) ไดทําการศึกษามากอนหนานี้แลววาเปนวิธีที่ทําใหผูปวยโรคหืดมีความรู
เพิ่มขึ้นและทําใหมีคุณภาพชีวิตที่วัดโดย LWAQ ดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาครั้งนี้
ดังนั้นจากการศึกษาครั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆ การศึกษาที่ผานมาขางตนพบวา การให
บริบาลทางเภสัชกรรม ซึ่งจะมีกิจกรรมการใหคําปรึกษาดานยาจากผูปวยรวมอยูดว ย จะชวยทําใหผูปวย
โรคหืดมีความรูเกี่ยวกับโรคหืดไดดีขึ้น จึงทําใหสามารถควบคุมอาการไมใหเกิดการกําเริบได จึงทําให
โรคหืดรบกวนคุณภาพชีวิตของผูปวยไดนอยลง
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บทที่ 6
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
การใหคําปรึกษาดานยาผูปวยโรคหืดครั้งนี้ทาํ ใหผูปวยมีความรูเรือ่ งโรคหืดเพิ่มขึ้น สามารถใชยา
สูดพนชนิด Meter Dosed Inhaler ไดอยางถูกตอง นอกจากนี้ยังทําใหระดับความรุนแรงของโรคลดลง
ถึงแมวาจะไมไดทําใหการเขานอนรักษาตัวในโรงพยาบาลและ คุณภาพชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจเกิด
จากการเพิ่มความรูใหผูปวยเพียงอยางเดียวไมเพียงพอที่จะเปลี่ยนผลลัพธจากโรคหืดได
ขอจํากัดและขอเสนอแนะ
การออกแบบการศึกษา สถานที่ ที่ทําการศึกษา และการคัดเลือกผูปวยเขารวมศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีขอจํากัดในการคัดเลือกผูปวยเขาการศึกษาคือ สถานที่ที่ทําการศึกษาวิจัยเปน
โรงพยาบาลชุมชนซึ่งถึงแมวาจะเปนโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญแตก็มีจํานวนผูปวยโรคโรคหืดไมเยอะ
ผูปวยสวนใหญเปนผูสูงอายุและไมสามารถอาน และเขียนหนังสือได ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จําเปนตองใช
ผูปวยที่สามารถอานและเขียนหนังสือไดเนือ่ งจากตองอานและตอบแบบทดสอบความรูเกี่ยวกับโรคหืด
แบบสอบถามเรื่องการควบคุมโรคหืด และแบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิต AQLQ(S) นอกจากนี้ผูปวยสวน
ใหญที่สามารถอานออก และเขียนได สวนใหญจบการศึกษาสูงสุดแคระดับชั้นประถมศึกษา จึงทําใหได
กลุมตัวอยางคอนขางนอย และสวนใหญผูปวยมักไมมีเวลาพอที่เภสัชกรจะใหคําปรึกษาเนื่องจากลักษณะ
การตรวจโรคสําหรับผูปวยโรคหืดที่โรงพยาบาลยังไมไดจัดทําเปนคลินิกโรคหืดเหมือนโรคอื่นๆเชน
เบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง ซึ่งทางโรงพยาบาลใหผูปวยที่นัดตามคลินิกตางๆเขาตรวจกอนทําใหกวา
ที่ผูปวยโรคหืดจะผานการตรวจจากแพทยเสร็จก็เกือบถึงเวลาเที่ยง ซึ่งผูปวยก็เริ่มหิวจึงตองรีบกลับบานทํา
ใหขอความรวมมือเขารับการใหคําปรึกษาไดนอย และเนื่องจากโรงพยาบาลเปดทําการเปดเปนคลินิกนอก
เวลาราชการคือวันจันทร-ศุกร เปดตั้งแต 16.30-20.30 น. เสาร-อาทิตย 8.30-12.00 น. และเปดใหบริการ
ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง ทําใหผูปวยมาตรวจเวลาไหนก็ไดทําใหติดตามผูปวยเพื่อประเมินผลการให
คําปรึกษาไดยาก
ลักษณะของโรค
ลักษณะของโรคหืดที่สามารถกําเริบไดตลอดเวลาเมื่อผูปวยเจอสิ่งกระตุนทําใหผูปวยมา
โรงพยาบาลไดตลอดเวลาเชนกันทําใหติดตามผลไดยาก
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เครื่องมือที่ใช
เนื่องจากวาการศึกษาครั้งนี้ตองใชเครื่องมือซึง่ เปนแบบสอบถามใหผูปวยตอบเองคืออานและ
ตอบแบบทดสอบความรูเกี่ยวกับโรคหืด แบบสอบถามเรื่องการควบคุมโรคหืด และแบบสอบถามวัด
คุณภาพชีวิต AQLQ(S)- Juniper ซึ่งเครื่องมือแตละอยางมีจํานวนขอคําถามหลายขอซึ่งไดแก 10 ขอ 7 ขอ
และ 32 ขอ ตามลําดับ และแตละขอคําถามของแบบสอบถามเรื่องการควบคุมโรคหืด และแบบสอบถาม
วัดคุณภาพชีวิต AQLQ(S)- Juniper ตองอานคําตอบซึ่งมี 7 คําตอบใหเลือกตอบทําใหตองใชเวลาในการ
ทําแบบสอบถามคอนขางมาก ทําใหผูปวยไมใหความรวมมือได และนอกจากนี้ลักษณะคําถามบางขอของ
แบบวัดคุณภาพชีวิต ผูปวยซึ่งสวนใหญมีระดับการศึกษาแคชั้นประถมศึกษาไมเขาใจ หรือเขาใจสับสน
เชน ในขอที่ 31 ที่กลาววา “ ในชวง 2 สัปดาหที่ผานมาโรคหอบหืดที่คุณเปน ไปจํากัดการทํากิจกรรม
ทั้งหมดที่คุณอยากจะทําแตไมไดทํามากนอยแคไหน ” ซึ่งผูปวยมักไมเขาใจ สําหรับขอเสนอแนะในขอ
นี้คือใชแบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิตฉบับยอของ AQLQ (MiniAQLQ) ซึ่งพัฒนาโดย Juniper เชนกันซึ่ง
ปจจุบันมีฉบับที่แปลเปนภาษาไทยแลว โดย MiniAQLQ ประกอบดวย 15 ขอคําถาม ซึ่งจะใชเวลาในการ
ตอบนอยกวา AQLQ ทําใหผูปวยอาจใหความรวมมือในการตอบมากกวา
การใหคําปรึกษาดานยา
การใหคําปรึกษาแกผูปวยประกอบดวยการใหความรูเกี่ยวกับลักษณะของโรค ปจจัยที่กระตุนทํา
ใหเกิดอาการกําเริบ ยาและวิธีใชยาโดยเฉพาะยาสูดพน วิธีปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอาการหรือปองกันไมใหเกิด
อาการ ซึ่งจะทําการสอนหรือใหความรูแกผูปวยเพียงครัง้ เดียวและแจกสมุดคูมือใหผูปวยไปอานที่บานเอง
ซึ่งการใหคําปรึกษาอาจตองใชเวลานานถึงจะไดเนื้อหาครบตามที่กําหนดไว ทําใหผูปวยตองเสียเวลา
เพิ่มขึ้นและไมมีสมาธิที่จะจําสิ่งที่ใหความรูไปได เพราะเนื้อหาเยอะเกินไป จากปญหาดังกลาวขอเสนอวา
การใหความรูหรือใหคําปรึกษาแกผูปวยนาจะแบงเปนหลายๆครั้ง หรือ เมื่อนัดติดตามผูปวยหลายๆครั้ง
และแตละครั้งควรมีการทบทวนความรูที่ใหไป
การใช Peak flow meter
การศึกษาครั้งนี้มีการใช Peak flow meter วัดคา PEFR ซึ่งเปนตัวชี้วดั ทางคลินิกที่เลือกใช
เนื่องจากโรงพยาบาลไมมีเครื่องมือที่ใชวัดคา FEV1 ซึ่งการวัดคา PEFR ในครั้งนี้ใช Peak flow meter
เพียง 1 อันแตใชวิธีเปลี่ยนและลางทําความสะอาด mouth piece ในการเปลี่ยนใหผูปวยแตละรายเปา ซึ่ง
การเปาแตละครั้งตองทําการสอนผูปวยกอนประมาณ 1-2 ครั้ง หลังจากนัน้ จึงใหผูปวยเปา 3 ครั้ง แตละ
ครั้งหางกันประมาณ 3-5 นาทีแลวเลือกเอาคาที่ดีที่สุด ซึ่งการเปาแตละครั้งจะทําเมื่อผูปวยมาพบแพทย
และมารับยา ไมไดแจกใหผูปวยไปเปาแลวบันทึกคาที่บาน จึงทําใหคาที่วัดไดอาจแปรตามปจจัยที่มา
กระตุนหลอดลมผูปวยในระหวางที่เดินทางมาพบแพทยได ไดซึ่งทําใหคาที่ผิดพลาดไมตรงกับความเปน
จริงได จากปญหาดังกลาวจึงเสนอวาควรแจก Peak flow meter ใหผูปวยไปวัดคา PEFR ที่บานในตอนเชา
และเย็นแลวคํานวณคาผันแปรของ PEFR ในแตละวันแทน
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ภาคผนวก
1
แบบประเมินความรุนแรงอาการของผูปวย
(Asthma symptoms status)
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แบบประเมินความรุนแรงอาการของผูปวย
แบบประเมินนี้จัดทําขึ้นเพื่อประเมินระดับความรุนแรงของอาการโรคหอบของทานที่เปนอยู กรุณาทํา
เครื่องหมาย x ลงในชอง ในขอที่สัมพันธกับจํานวนครั้งของการเกิดอาการหอบของทาน เพียงขอละ 1
คําตอบ

เมื่อเดือนที่ผานมาทานมีอาการของโรคหอบ ตอนกลางวันกี่ครั้ง
: จํานวนครั้งของการหอบกลางวันนอยกวา หรือเทากับ 2 ครั้งตอสัปดาห
: จํานวนครั้งของการหอบกลางวัน มากกวา 2 ครั้ง/สัปดาห แตนอยกวา 1 ครั้งตอวัน
: จํานวนครั้งของการหอบกลางวันวันละนอยกวา หรือเทากับ 1 ครั้งทุกวัน
: จํานวนครั้งของการหอบกลางวัน มากกวา 1 ครั้งตอวัน

เมื่อเดือนที่ผานมาทานมีอาการของโรคหอบตอนกลางคืนกี่ครั้ง
: จํานวนครั้งของการหอบกลางคืนนอยกวาหรือเทากับ 2 ครั้งตอเดือน
: จํานวนครั้งของการหอบกลางคืนมากกวา 2 ครั้งตอเดือน
: จํานวนครั้งของการหอบกลางคืนนอยกวา 1 ครั้งตอสัปดาห
: จํานวนครั้งของการหอบกลางคืน มากกวา 4 ครั้งตอสัปดาห
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ภาคผนวก
2
แบบสอบถามเรื่องการควบคุมโรคหอบหืด
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ภาคผนวก
3
แบบประเมินคุณภาพชีวิต AQLQ(S)-Juniper ฉบับภาษาไทย
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แบบวัดคุณภาพชีวิตสําหรับผูปวยโรคหอบหืดพรอมกิจกรรมที่ปรับมาตรฐานแลว (The Asthma
Quality of Life Questionnaire (s) - Juniper)
ประกอบดวย 4 มิติไดแก
1. ขอจํากัดตอการทํากิจกรรม (activity limitation)
ประกอบดวยคําถาม 11 ขอ เปนการสอบถามถึงความสามารถของผูปวยในการปฏิบัติกิจกรรม
ตามปกติในชีวิตประจําวันของผูปวย โดยตองการทราบวาผูปวยถูกจํากัดการทํากิจกรรมเนื่องจากโรคหืด
มากนอยเพียงใดในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา โดยคําถาม 5 ขอแรกจะเปนกิจกรรมตางๆซึ่งแยกเปนขอๆคือ
กิจกรรมที่ใชแรงอยางมาก กิจกรรมที่ใชแรงปานกลาง กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมที่เกี่ยวกับงาน และการ
นอนหลับ สวนอีก 4 ขอเปนการสอบถามถึงการหลีกเลี่ยงสถานการณที่อาจกอใหเกิดอาการหอบได ไดแก
การหลีกเลี่ยงฝุน ควันบุหรี่ สภาพอากาศ และกลิ่นฉุน สวนอีก 2 ขอสุดทายจะเปนการสอบถามถึง
ความสามารถในการปฏิบัติตัวกิจกรรมที่อยากทําและที่ไดทําวา โรคหืดมีผลจํากัดการทํากิจกรรมเหลานั้น
มากนอยเพียงใด
2. อาการ (symptoms)
ประกอบดวยคําถาม 12 ขอ เปนการสอบถามถึงอาการหอบที่เกิดขึ้นในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา
โดยแตละคําถามจะถามถึงอาการตางๆที่อาจเกิดขึ้นในผูปวย ไดแก ไอ แนนหนาอก หายใจมีเสียงหวีด
หายใจลําบาก และผลของโรคหืดตอการนอนหลับ วามีอาการเหลานั้นเกิดขึ้นบอยแคไหน
3. อารมณ (emotional function)
ประกอบดวยคําถาม 5 ขอ เปนการสอบถามถึงความรูสึกผูปวยในเรื่องความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
โรคหืดและยาที่ใช ความรูสึกหงุดหงิดเนือ่ งจากโรคนี้ ความกลัวที่จะไมมียาใช และความกลัวเมื่อเกิดการ
หายใจไมทัน วาผูปวยเคยรูสึกบอยแคไหนในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา
4. สิ่งแวดลอม (exposure to environmental stimuli)
เปนการสอบถามถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดอาการหอบ เนื่องจากสิ่งแวดลอม โดยตองการทราบวา
ผูปวยเกิดอาการหอบเนื่องจาก ควันบุหรี่ ฝุน สภาพอากาศ และกลิ่นฉุน บอยแคไหนในชวง 2 สัปดาหที่
แลว
คําถามแตละขอใน AQLQ(S) มีน้ําหนักเทาทียมกัน ลักษณะคําถามแสดงในภาคผนวก การคิด
คะแนนจะคิดแยกเปนมิติโดยเปนการรวมคะแนนแตละขอในแตละมิติแลวหารดวยจํานวนขอคําถามซึ่งจะ
ไดคะแนนเปนคะแนนเฉลี่ยออกมาสําหรับแตละมิติ
และคิดเปนคะแนนรวมของคะแนนคุณภาพชีวิต
ทั้งหมดได
แบบสอบถามคุณภาพชีวิต AQLQ เปนแบบสอบถามที่ผานการทดสอบแลววามีอํานาจในการ
จําแนกที่ดี หากมีความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยในแตละมิติระหวางการทดสอบ 2 ครั้งเพียง 0.5 คะแนน
ก็สามารถบอกไดวามีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตเกิดขึ้น (Juniper, Guyatt, Willan, et al.,1993) การแปล
ความหมายของคะแนนมีดังนี้
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- มีผลตางของคะแนนเฉลี่ยแตละมิติอยูระหวาง –0.5 ถึง 0.5 มีความหมายวาไมเกิด
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-

การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพชีวิต
มีผลตางของคะแนนเฉลี่ยแตละมิติ ≥ 0.5 มีความหมายวาดีขึ้นเล็กนอย
มีผลตางของคะแนนเฉลี่ยแตละมิติ ≤ - 0.5 มีความหมายวาแยลงเล็กนอย
มีผลตางของคะแนนเฉลี่ยแตละมิติ ≥ 1.0 มีความหมายวาดีขึ้นปานกลาง
มีผลตางของคะแนนเฉลี่ยแตละมิติ ≤ - 1.0 มีความหมายวาแยลงปานกลาง
มีผลตางของคะแนนเฉลี่ยแตละมิติ ≥ 1.5 มีความหมายวาดีขึ้นมาก
มีผลตางของคะแนนเฉลี่ยแตละมิติ ≤ - 1.5 มีความหมายวาแยลงมาก
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ภาคผนวก
4
แบบประเมินความรูเกี่ยวกับโรคหืด

92

แบบประเมินความรูเกี่ยวกับโรคหืด
วัตถุประสงคของแบบประเมิน : เพื่อสอบถามความรูของทานในการดูแลตัวเองเกี่ยวกับโรคหืด
ขอใดที่ทานคิดวาถูกตอง กรุณาทําเครื่องหมาย X ลงในชอง
ขอใดที่ทานคิดวาไมถูกตอง กรุณาทําเครื่องหมาย X ในชอง
ถาไมแนใจกรุณาทําเครื่องหมาย X ลงในชอง ไมแนใจ

ใช
ไมใช

1. ผูปวยโรคหอบที่ยังควบคุมอาการไมไดจําเปนตองกินยาตามแพทยสั่ง
ใช
ไมใช
ไมแนใจ
2. หลอดลมของผูป วยโรคหอบมีการอักเสบเรื้อรัง ทําใหหอบไดงายเมื่อเจอฝุน
ใช
ไมใช
ไมแนใจ
3. อาการของโรคหอบคือ ไอ แนนหนาอก หายใจมีเสียงวีด้ และหอบเหนื่อย
ใช
ไมใช
ไมแนใจ
4. โรคหอบไมสามารถรักษาใหหายขาดไดแตสามารถควบคุมไมใหเกิดอาการได
ใช
ไมใช
ไมแนใจ
5. การกิน ยาแอสไพริน (เชน ยาทัมใจ ยาบูรา ยาเอเอ็นที) สามารถทําใหเกิดอาการของโรคหอบได
ใช
ไมใช
ไมแนใจ
6. ยาที่ใชรักษาโรคหอบมี 2 อยางคือ ยาที่ใชปองกันการเกิดอาการหอบ กับ ยาที่ใชรักษาเมื่อมีอาการ
หอบ
ใช
ไมใช
ไมแนใจ
7. ยาที่ใชปองกันการเกิดอาการหอบ ตองใชทุกวันเพื่อลดการอักเสบของหลอดลม
ใช
ไมใช
ไมแนใจ
8. การเปนหวัด ไมไดกระตุนทําใหเกิดอาการกําเริบของโรคหอบได
ใช
ไมใช

ไมแนใจ

9. การใชยาพนขยายหลอดลม ใชเมื่อมีอาการของโรคเทานั้น
ใช
ไมใช

ไมแนใจ

10. ควันบุหรี่ สามารถกระตุนทําใหเกิดอาการของโรคหอบได
ใช

ไมใช

ไมแนใจ

93

-

ภาคผนวก
5
แบบบันทึกขอมูลการใหคําปรึกษาดานยา ผูปว ยโรคหืด
แบบประเมินความผิดพลาดเทคนิคการใชยาพนขยายหลอดลมชนิด Inhaler
แบบบันทึกคะแนนการควบคุมโรคหืด
ตารางสรุปคาคะแนน AQLQ(S) กอนใหคําปรึกษาและหลังใหคําปรึกษาแลว 3 เดือน และสรุป
คะแนนความรูเกี่ยวกับโรคหืด
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แบบบันทึกขอมูลการใหคําปรึกษาดานยา ผูปว ยโรคหืด
ฝายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

ประวัติผูปวย
ชื่อ-สกุล ______________________________ อายุ _______ ป สวนสูง ____ cm HN ______________
อาชีพ _________________ ประวัติเปนโรคหอบ ________ ปสิ่งกระตุนทําใหหอบ_________________
ประวัติโรคในครอบครัว :
ไมมี
มี ระบุ…………………………
การสูบบุหรี่ :
ไมเคยสูบเลย
เคยสูบแตหยุดแลวประมาณ … ป
ยังสูบอยู …………….มวน/วัน นาน ...……ป
โรคอื่นที่เปนรวมดวย :
Hypertension ………..yrs
DM ……….yrs type 1 , 2
IHD ………yrs
COPD/asthma ……….yrs
CVA/hemiparesis …….. yrs
Hyperlipidemias ……..yrs
Hyperthyroid ………..yrs
other / complication …………………………………………………………………………
Factor related compliance :
1. อานหนังสือออกหรือไม :
ได
ไมได
2. การศึกษา :
ไมไดเรียนเลย
การศึกษาสูงสุด ...........................................
ประวัติการใชยา
ชื่อยาและวิธีใช

วันที่เริ่ม
ใช
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Case NO.____________HN ___________________ ชื่อ-สกุลผูปวย_____________________________
ตารางแสดงคาคะแนน AQLQ(S) กอนใหคําปรึกษาและหลังใหคําปรึกษาแลว 3 เดือน
ขอที่
อาการแสดง
กิจกรรม
อารมณ
สิ่งแวดลอม
กอน
หลัง
กอน
หลัง
กอน
หลัง
กอน
หลัง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
รวม
เฉลี่ย
ผลตาง

การทดสอบความรู
ขอที่
กอน
หลัง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
รวม
ผลตาง
PEFR
กอน

หลัง

1
2
3
predict
ผลตาง
Hospitalization 6 month
กอน
หลัง
ผลตาง
ระดับความรุนแรง
กอน
หลัง

Total AQLQ(S)
กอน
หลัง
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HN __________________
วันที่ _____/____/_____
แบบประเมินความผิดพลาดเทคนิคการใชยาพนขยายหลอดลมชนิด Inhaler
การประเมิน
รายการความผิดพลาด

พบ

ไมพบ

1. จับหลอดยากลับหัว
2. ไมเปดฝาหลอดยากอนพน
3. ไมเขยาหลอดยากอนใช
4.กดหลอดยาพรอมหายใจออก (มีควันยาออกมาทางดานบนของหลอดยา)
5. กดหลอดยามากกวา 1 ครั้ง ตอการสูดดมครั้งหนึ่ง
6. หายใจเขาเร็วเกินไป และใชเวลาสั้นเกินไป
7. ไมกลั้นหายใจไวอยางนอย 5 วินาที
8. ในขณะสูดผงยาหายใจเขาทางจมูกแทนการหายใจเขาทางปาก
9. หลังจากสูดผงยาแลวหายใจออกทางปากแทนที่จะหายใจออกทางจมูก (มีควันยาออก
ทางปาก)
10.

แบบประเมินระดับความรุนแรงของโรค
จํานวนครั้งของการ
หอบ
ตอนกลางวัน
ตอนกลางคืน

ระดับความรุนแรง
1
≤ 2/ wk
≤ 2/ month

2
>2/wk แต <1 /day
> 2/ month

3
≤ 1 /day ทุกวัน
>1 /wk

4
>1 /day
>1 /day

การประเมินความรุนแรงของโรค
1.

2.

3.

ตัวชี้วัดทางคลินิก ( Clinical outcome)
คา PEFR1 = _______L/min คา PEFR2 = _______L/minคา PEFR3 = _______L/min
คา Predicted value PEFR = _____________ L/min
เพศชาย : Predicted PEFR = 4.209H – 1.661A – 103.39 H= สูง (เมตร) A = อายุ (ป)
เพศหญิง : Predicted PEFR = 2.439H – 1.564A – 78.01
ระดับความรุนแรง ระดับ 1
2
3
4
โดย
จํานวนครั้งของการหอบตอนกลางวัน = ______
จํานวนครั้งของการหอบตอนกลางคืน = _________
Asthma control score
= _____________________________________
ระดับคะแนนคุณภาพชีวิตโดยวัดจาก AQLQ(S)-Juniper
Total Score
= ___________________________
Symptoms Score
= __________________________ Activity Score
= ____________________________
Emotional Score = _________________________ Environmental Score = ____________________________

Case No. ………. HN ……………………… ชื่อ-สกุลผูปวย ……………………………..……………
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แบบบันทึกคะแนนการควบคุมโรคหืด

วันที่
Best PEFR
Predicted PEFR
% predict PEFR
ขอที่ 1.
ขอที่ 2.
ขอที่ 3.
ขอที่ 4.
ขอที่ 5.
ขอที่ 6.
ขอที่ 7.
Total
เฉลีย่
Predicted PEFR = [(0.86x3A + 313.4] x [H] x [S]
H = ความสูงเปนเมตร
[S] = 1
(male)
A = อายุเปนป
= 0.7
(female)
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6
ขั้นตอนการใช Peak flow meter
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ขั้นตอนการใช Peak flow meter
มีดังนี้
1. ปรับมาตรวัดใหอยูในตําแหนงลางสุด
2. ยืนตัวตรง ถือเครื่องวัดใหอยูในแนวราบ ใหมาตรวัดอยูดานบน ระวัง อยาใหนิ้วขวางเข็มชี้
หรือรูดานหนา
3. สูดหายใจเขาปอดลึกๆ
4. อมทอเปาใหริมฝปากแนบสนิท แลวเปาออกใหแรงและเร็วที่สุดเทาที่จะทําได
5. อานคาที่ไดจากเข็มชี้
6. ทําซ้ําอีก 2 ครั้ง จากขั้นตอนที่ 1 ถึง 5 และบันทึกคาที่ดีที่สุด

ภาพที่ 3 Peak flow meter ( Mini – Wright ®)
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7
คูมือผูปวยโรคหืด
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ภาคผนวก
8
การใหคําปรึกษาดานยาแกผูปวย
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การใหคําปรึกษาดานยาแกผูปวย
ขั้นตอนที่ 1
เภสัชกรคัดกรองผูปวยที่ตองใหคําปรึกษาโดยดูจากเกณฑที่กําหนดและ เภสัชกรจัดทํา medication profile
เพื่อบันทึกขอมูลตางๆที่จําเปนของผูปวยที่จะใหคําแนะนําปรึกษา โดยประกอบดวย ขอมูลพื้นฐานของ
ผูปวย ขอมูลการเจ็บปวยหรือผลการวินิจฉัยของแพทย ประวัติการใชยาของผูปวย ประวัติการแพยา ผล
การตรวจรางกาย หรือ ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับโรคและยาของผูปวย
ขั้นตอนที่ 2
เภสัชกรใหคําแนะนําปรึกษาโดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. แนะนําตัวเภสัชกร ตรวจสอบผูปวยที่ตองใหคําปรึกษา บอกถึงวัตถุประสงคของการใหคําปรึกษา
2. รวบรวมขอมูลของผูปวยลงใน medication profileและทบทวนประวัติผูปวย และคนหาปญหาการใช
ยาที่เกิดขึ้น
3. ประเมินปญหาการใชยาที่อาจเกิดขึ้น พรอมตรวจสอบความเขาใจการใชยาของผูปวยและประเมิน
ความเขาใจของผูปวย โดยใช open-ended question และใชเทคนิค three prime questions ดังนี้
- ใชคําถามเพื่อทบทวนจุดมุงหมายของการใชยา คือ ผูปวยใชยานี้เพื่ออะไร
- ใชคําถามเพื่อทบทวนวิธีการใชยา รวมถึงรูปแบบของยาที่ตองการใชคือ ผูปวยใชยานี้อยางไร
- ใชคําถามที่อธิบายถึงผลลัพธที่คาดหวัง (expected outcome) รวมถึงอาการขางเคียงและผลที่ไม
พึงประสงคที่อาจไดรับจากการใชยา เชน ใชยานี้แลวเปนอยางไรบาง
4. ใหผูปวยแสดงและบอกวิธีใชยาตามความเขาใจของผูปวยเองเพื่อประเมินถึง ความเขาใจตอโรคและ
การใชยาของผูปวยที่ผานมา รวมทั้งการใหความรวมมือในการใชยาของผูปวย (adherence) และ
อาการอันไมพงึ ประสงคในการใชยา
5. เภสัชกรใหขอมูลที่ถูกตองแกผูปวยในเรื่องของ
- โรคและลักษณะของโรค
- ปจจัยกระตุนหรือสงเสริมการเกิดโรค
- การใชยาในเรื่องของ ขอบงใชของยา วิธีการบริหารยา อาการขางเคียงที่พบบอยทั้งแบบรุนแรง
และไมรุนแรงรวมถึงการหลีกเลี่ยงอาการขางเคียงและแนวทางการแกไขเมื่อเกิดอาการขางเคียง
- ยาและอาหารที่ควรหลีกเลีย่ ง
- การปฏิบัติตนเมื่อลืมรับประทานยา หรือบริหารยา
- ระยะเวลาในการรักษา และจําเปนตองรับยาตอเนื่องอีกหรือไม
- การเก็บรักษายาที่เหมาะสม
6. เภสัชกรถามเพือ่ ใหผูปวยทบทวนความเขาใจในเรื่องที่ไดรับคําแนะนํา และใหผูปวยซักถามเพิ่มเติม
ในสวนที่คิดวายังไมสมบูรณ
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7. เภสัชกรทบทวนรายละเอียดทีส่ ําคัญใหฟงอีกครั้ง ทบทวนสิ่งที่ผูปวยไมมั่นใจหรือกังวล และแจก
แผนพับสรุปความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโรคและยาแกผูปวย
8. เภสัชกรสรุปผลการใหคําแนะนําปรึกษา และบันทึกขอมูลตางๆที่พบใน medication profile เพื่อใชใน
การติดตามผลการใหคําแนะนําปรึกษาในการมารับบริการครั้งตอไป
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9
จดหมายขออนุญาตใชแบบสอบถาม
AQLQ และ Asthma control questionnaire
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From:
To:
CC:
Subject:
Date:

"Elizabeth Juniper" <juniper@qoltech.co.uk>
"chalerm khienpet" <kiatkul@yahoo.com>
"Jill Styles" <Jill@qoltech.co.uk>
Re: Permission to use The AQLQ
Fri, 17 Jan 2003 10:51:37 -0000

Dear Mr. Khienphet
Yes, I should be very happy for you to use the AQLQ in your studies.
Would you like us to send you the Thai version? If yes, please could
you reply to my assistant, Jill Styles.
With good wishes
Liz Juniper
----- Original Message ----From: chalerm khienpet <kiatkul@yahoo.com>
To: <juniper@QolTech.co.uk>
Cc: <chalkiat@hotmail.com>
Sent: Thursday, January 16, 2003 4:10 PM
Subject: Permission to use The AQLQ
Elizabeth Juniper
20 Marcuse Fields
Bosham,West Sussex
PO18 8NA, England
January 16, 2003
Dear Dr E. Juniper
My name is Chalermkiat Khienphet. Now I am a Master Degree student of
Clinical Pharmacy at Faculty of Pharmaceutical Sciences, Silpakorn
University, Thailand. I am interestd in The Asthma Quality of Life
Questionnaire. Because it very useful for my thesis, so I would like
you permit me to use your questionnaire for application in my thesis
that use for measuring the quality of life in asthma patients in Thai
setting. If you need any other information, please contact me.
Your sincerely.
Mr. Chalermkiat Khienphet
Department of Clinical Pharmacy.
Faculty of Pharmaceutical Sciences.
Silpakorn University
NakornPathom, Thailand
email: kiatkul@yahoo.com
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From:
To:
CC:
Subject:
Date:

"Elizabeth Juniper" <juniper@qoltech.co.uk>
"chalerm khienpet" <kiatkul@yahoo.com>
chalkiat@hotmail.com, "Jill Styles" <Jill@qoltech.co.uk>
Re: Thanks for your permission
Mon, 20 Jan 2003 10:11:29 -0000

Dear Mr. Khienphet,
Yes, we do have the Asthma Control Questionnaire in Thai and so we
will
send
it too.
With good wishes
Liz Juniper

----- Original Message ----From: chalerm khienpet <kiatkul@yahoo.com>
To: <juniper@qoltech.co.uk>
Cc: <chalkiat@hotmail.com>
Sent: Saturday, January 18, 2003 3:35 PM
Subject: Thanks for your permission
Elizabeth Juniper
20 Marcuse Fields
Bosham, West Sussex
PO18 8NA, England
Dear Dr E. Juniper
My name is Chalermkiat Khienphet. Thanks you for your permission to
use the AQLQ in my thesis. Yes, of course I need to use in Thai
version, thanks for your wishes. I has replied to Jill Styles.
Would you like to permit me to use the Asthma Control Questionnaire
for application in my thesis. I am interested it, because it is very
useful
for my studies.
I am grateful to your arrangement which is the key component to the
success of my thesis at Silpakorn University.
Your sincerely
Mr. Chalermkiat Khienphet
Department of Clinical Pharmacy.
Faculty of Pharmaceutical Sciences.
Silpakorn University
NakornPathom, Thailand
email : kiatkul@yahoo.com
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