
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอาการหอบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคหืดจนต้องนอนโรงพยาบาล 

ที่มา: โรคหืดเป็นโรคที่ผู้ป่วยมารับการรักษาที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีในแผนกฉุกเฉินเป็นอันดับต้นๆ 

แม้ว่าจะมีคลินิกโรคหืดอย่างง่ายในการดูแลผู้ป่วยโรคหืดโดยทีมสหวิชาชีพแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีผู้ป่วยอีกกลุ่มมี

อาการหอบเฉียบพลันต้องเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินจนต้องนอนโรงพยาบาล ดังนั้นหากทราบปัจจัยหรือ

สาเหตุที่ท าให้ผู้ป่วยมีอาการหอบเฉียบพลันก็จะเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยมีอาการหอบก าเริบ

เฉียบพลันจนต้องนอนโรงพยาบาล 

วัตถุประสงค:์ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอาการหอบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคหืดจนต้องนอนโรงพยาบาล 

วิธีการศึกษา: การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบเก็บข้อมูลไปข้างหน้า (Prospective 

Analytic Study) โดยศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอาการหอบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคหืดจนต้องนอน

โรงพยาบาลในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2556 เก็บข้อมูล

ในผู้ป่วยโรคหืดที่มารับยา หรือผู้ป่วยที่มีอาการหอบเฉียบพลันจนต้องนอนโรงพยาบาลตามแบบสัมภาษณ์เพ่ือ

หาปัจจัยต่างๆและน ามาวิเคราะห์ผล 

ผลการศึกษา: จากผู้ป่วย 200 ราย เพศหญิง 115 ราย (ร้อยละ 57.5) เพศชาย 85 ราย (ร้อยละ 42.5) อายุ

เฉลี่ย 60.17  15.891 ปี ปัจจัยที่ศึกษาคือ ผู้ป่วยไม่ได้ไปรับการรักษาต่อเนื่อง ผู้ป่วยไม่ใช้ยาพ่น    สเตีย

รอยด์ ผู้ป่วยใช้ยาสูดผิดวิธี มีปัจจัยกระตุ้น ไม่มีความรู้เรื่องโรค และปัญหาด้านยา ซึ่งพบว่าปัจจัยที่พบมาก

ที่สุดคือ ปัญหาด้านยาจ านวน 153 ราย ซึ่งปัญหาด้านยาที่พบมากที่สุดคือ ไม่ได้รับยาที่ควรได้รับ รองลงมาคือ

ความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย ปัจจัยที่ศึกษาพบรองลงมาคือผู้ป่วยได้รับปัจจัยกระตุ้น 151 ราย ผู้ป่วยสูด

ยาผิดวิธี 81 ราย เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่ออาการหอบจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลพบว่า

ปัจจัยที่มีผลต่ออาการหอบจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ ผู้ป่วยไม่ได้

รับการรักษาต่อเนื่อง (p<0.001) ผู้ป่วยไม่ใช้ยาพ่นสเตียรอยด์ (p<0.001) และมีปัญหาด้านยา (p<0.001)  

สรุปผลการศึกษา: ปัจจัยที่มีผลต่ออาการหอบเฉียบพลันจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ คือ ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาต่อเนื่อง ผู้ป่วยไม่ใช้ยาพ่นสเตียรอยด์ และมีปัญหาด้านยา ซึ่ง

ควรให้ความรู้และค าแนะน าวิธีการใช้ยาที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วย และผู้ป่วยควรมารับการรักษาต่อเนื่องเพ่ือป้องกัน

อาการหอบเฉียบพลันจนต้องนอนโรงพยาบาล 
 

 

 

 

 

 

 

 



Factors Associated with Hospital Admission in asthmatic patients with Acute 
Exacerbation 

Background: Asthma is one of the most diseases which patients visit at emergency 
department at Nopparat Rajathanee. Although there was easy asthma clinic in hospital for 
taking care of asthma patients but many asthma patients still admit in hospital cause 
asthmatic attacked. If we know factors of asthmatic attack, we will help to protect patients 
from admission in hospital. 
Objective: To evaluate factors associated with asthmatic attacked leading to asthma 
hospitalization. 
Method: This study was Prospective Analytic Study. Data collected from 1 May 2013 to 30 
September 2556 in asthma patients or patients with asthmatic attacked leading to asthma 
hospitalization by interview. 

Result: Two hundred patients with mean age 60.17 15.891 years old were enrolled in this 
study. One hundred and fifteen (57.5%) patients were female and 85 (42.5%) patients were 
male. Factors of study were discontinue of treatment, not use inhale corticosteroid, wrong 
technique of inhalation, stimulating factors, lack of knowledge of disease, and drug related 
problems. Drug related problem was the most factor found in 153 patients. Most of 2 type 
of drug related problem were untreated indication and compliance. The second was 
stimulating factors in 151 patients and the third was wrong technique of inhalation in 81 
patients. Factors associated with asthmatic attacked leading to asthma hospitalization 
significantly were discontinue of treatment (p<0.001), not use inhale corticosteroid (p<0.001) 
and drug related problems (p<0.001). 
Conclusion: Factors associated with asthmatic attacked leading to asthma hospitalization 
significantly were discontinued treatment, not use inhale corticosteroid and drug related 
problems. We should educate patients about disease, counseling good technique and 
continue treatment to prevent asthmatic attacked leading to asthma hospitalization. 
 
 


