บริ บท Asthma
จากข้อมูลในปี 2558 - 2562 มีผปู้ ่ วยโรคหืดมาเข้ารับบริการทีค่ ลินิกจานวน 527, 543, 530 ,512 และ532 รายตามลาดับพบผูป้ ่ วยทีม่ อี าการหืดเฉียบพลัน (Asthmatic attack)
มาเข้ารับบริการพ่นยาในห้องฉุ กเฉิน ในปี 2558 - 2561 ร้อยละ 0.48, 1.22, 0.62, และ 2.57 ตามลาดับ อัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการหืดเฉียบพลันเป็ นร้อยละ
0.16 ,0.35, 0.04 และ 1.83 ตามลาดับ จากการทบทวนสาเหตุเกิดจากการใช้ยาพ่นขยายหลอดลมไม่ถูกต้อง และการสัมผัสสิง่ กระตุ้น เช่น ยากันยุง ฝุ่ นละออง สัตว์เลีย้ ง น้ ายาซักผ้า
และไรฝุ่ น เป็ นต้น

Driver diagram: โรคหืด (Asthma)
Purpose

Primary Drivers

ลดปัจจัยเสี่ยง

Secondary Drivers
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสควันบุหรี่ในระยะตัง้ ครรภ์และ
หลังคลอด
- สนับสนุนการคลอดบุตรโดยวิ ธีธรรมชาติ
- เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้ อย 4-6 เดือน
- หลีกเลี่ยงสิ่ งกระตุ้นและสารก่อภูมิแพ้ เช่น ฝุ่ น
ควัน
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสผูต้ ิ ดเชื้อระบบทางเดิ นหายใจ

โรคหืด

Early detection

Effective treatment

- เด็กที่มีอาการหอบ หายใจเสียงหวีดตัง้ แต่ 3 ครัง้
ขึน้ ไปต่อปี ควรนึ กถึง Asthma ให้นัดเข้าคลิ นิกหอบ
หืดเด็กทุกราย

- รักษาเบือ้ งต้นตาม CPG dyspnea
- ในรายที่วินิจฉัย Asthma พิ จารณาใช้ Inhaled
corticosteroid และนัดเข้าคลินิกโรคหืดเด็กทุกราย
- Asthma clinic คุณภาพโดยทีมสหวิ ชาชีพ

Interventions/ Change Idea

- ให้ความรูบ้ ุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทัวไป
่
, หญิงตัง้ ครรภ์, ผูป้ ่ วย clinic asthma เกีย่ วกับการป้ องกัน
และตัวโรคหืด
- รณรงค์การเลิ กบุหรี่
- พิ จารณาฉี ดวัคซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่ในผูป้ ่ วยกลุม่
เสี่ยง
- จัดทาเอกสารคาแนะนาแนวทางการดูแลตนเองในผุป้ ่ วย
โรคหืด

- ให้ความรูบ้ ุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทัวไป
่
เกี่ยวกับโรคหืด อาการที่ต้องมาร.พ.

- รักษาเบือ้ งต้นด้วย Nebulized bronchodilator
- ในรายที่ Acute asthmatic attack ให้ Systemic
corticosteroid total 3-5 days
- ให้ความรูผ้ ปู้ ่ วยและญาติ เกี่ยวกับโรคหืด การรักษา
วิ ธีใช้ยา การป้ องกัน หลีกเลี่ยงสิ่ งกระตุ้นและสารก่อ
ภูมิแพ้

การจัดการกระบวนการ (Process Management) ของโรคหอบหืด
กระบวนการ
ข้อกาหนดของกระบวนการ
ตัวชี้วดั ของกระบวนการ
Prevention

การออกแบบกระบวนการ
- หลีกเลีย่ งการสัมผัสควันบุหรีใ่ นระยะตัง้ ครรภ์และหลังคลอด
- สนับสนุนการคลอดบุตรโดยวิธธี รรมชาติ
- เลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 4-6 เดือน
- หลีกเลีย่ งสิง่ กระตุน้ และสารก่อภูมแิ พ้ เช่น ฝุ่ น ควัน
- หลีกเลีย่ งการสัมผัสผูต้ ดิ เชือ้ ระบบทางเดินหายใจ

Access of entry

- ให้ค วามรู้บุ ค ลากรทางการแพทย์แ ละ - Admission rate ด้วย Acute asthmatic attack
ประชาชนทัวไปเกี
่
่ยวกับการป้ องกันและ - ER-Visit ด้วย Acute asthmatic attack
ตัวโรคหอบหืด
- จัดตัง้ คลินิกเลิกบุหรี่
- พิจารณาฉีดวัคซีนป้ องกันไข้ห วัดใหญ่
ในผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ ง
เข้าถึงเร็ว
Onset to hospital

Assessment

ประเมินเร็ว ถูกต้อง

- Door to diagnosis

เด็กทีม่ อี าการหอบ หายใจเสียงหวีดตัง้ แต่ 3 ครัง้ ขึน้ ไปต่อปี ควรนึก
ถึง Asthma

Plan of care

แผนการดูแลรักษาตรงกับปั ญหา

- Door to bronchodilator, corticosteroid
- Door to refer

- รักษาตาม CPG

Care of patient

- มีการใช้ยาพ่น
- เฝ้ าระวังภาวะแทรกซ้อน

- การใช้ยาพ่นขยายหลอดลมทีถ่ ูกวิธี
- Acute respiratory failure

- สอนพ่นยา
- Refer เมื่อมี Acute respiratory failure

- ให้ความรูบ้ ุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทัวไปเกี
่
ย่ วกับตัว
โรคหอบหืด อาการทีต่ อ้ งมาร.พ.

ตัวชี้วดั
1. ER-Visit ด้วย Acute asthmatic attack
2. Admission rate ด้วย Acute asthmatic attack
3. การใช้ยาพ่นขยายหลอดลมทีถ่ ูกวิธี

ผลลัพธ์และการพัฒนาที่ผา่ นมา (Performance and Interventions)
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ผลการพัฒนา การดูแลผูป้ ่ วย Asthma
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ER-Visit ด้วยAcute asthmatic attack

Admission rate ด้วย Acute asthmatic attack

การใช้ยาพ่นขยายหลอดลมที่ถูกวิธี

ER-Visit ด้วย Acute asthmatic attack : ในปี 2560-2561 แนวโน้มสูงขึน้ เนื่องจากขาดความรูเ้ กีย่ วกับตัวโรค การป้ องกันโรค
Admission rate ด้วย Acute asthmatic attack : ในปี 2558-2561 มีแนวโน้มสูงขึน้ อาจเนื่องจากมีการมีการพัฒนาเกณฑ์การวินิจฉัยและแนวทางการรักษา ทาให้ผปู้ ่ วยได้รบั การ
วินิจฉัยมากขึน้
การใช้ยาพ่นขยายหลอดลมที่ถกู วิ ธี : ในปี 2559-2562 มีแนวโน้มสูงขึน้ เนื่องจากมีการให้ความรูเ้ กีย่ วกับตัวโรค ความสาคัญของการใช้ยาพ่น วิธกี ารใช้ยาพ่นทีถ่ ูกวิธี นัดเข้าคลินิก
หอบหืด มีการให้ผปู้ ่ วยนายาพ่นมาพ่นให้ดู ทาให้มผี ปู้ ่ วยและญาติมคี วามตระหนักถึงความสาคัญของการใช้ยาพ่น

