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บทคัดย่อ 

 โรคหืดเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของทั่วโลก โรงพยาบาลวังสมบูรณ์มีการจัดตั้งคลินิกโรค
หืดขึ้นในปี 2563 ข้อมูลผู้ป่วยที่มาเข้ารับการรักษาในปี 2562-2563 พบว่ามีผู้ป่วยกลับมารักษาซ้้าเพ่ือเข้ารับ
ยาพ่นหอบหืดชนิดฝอยละอองคิดเป็นร้อยละ 1.78 และ 1.55 ตามล้าดับ แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยยังไม่สามารถ
ควบคุมโรคหืดได้ สาเหตุของอาจเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามแผนการรักษา หรือขาดทักษะในการใช้ยา ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงจัดท้าการศึกษาแบบกึ่งทดลอง แบบกลุ่มเดียววัดผลก่อน-หลัง โดยเริ่มท้าการศึกษาตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2564 – 30 มิถุนายน 2564  เพ่ือศึกษาผลของการเยี่ยมบ้านโดยเภสัชกรต่อความถูกต้องในการใช้
ยาพ่นหอบหืด การเก็บรักษายาพ่นหอบหืด และผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยโรคหืดที่กลับมารักษาซ้้าเพ่ือเข้า
รับยาพ่นหอบหืดชนิดฝอยละออง ณ ห้องฉุกเฉิน  

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างจ้านวน 32 คน อายุเฉลี่ย 56 ปี อาชีพเป็นเกษตรกรร้อยละ 71.87 
เคยสูบบุหรี่ร้อยละ  96.88  และมีโรคร่วมร้อยละ 96.88  เมื่อเปรียบเทียบผลการลงเยี่ยมบ้านของเภสัชกร
พบว่าความถูกต้องของการใช้ยาพ่นเฉลี่ยของการเยี่ยมบ้านครั้งที่ 1 และ 2 คิดเป็นร้อยละ 66.52 และ 86.61 
ตามล้าดับ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p=1.543)  ความถูกต้องของการเก็บรักษายาพ่นของการ
เยี่ยมบ้านครั้งที่ 1 และ 2 คิดเป็นร้อยละ 71.87 และ 92.18 ตามล้าดับ แตกต่างอย่างนัยส้าคัญทางสถิติ 
(p=0.001)  และกลุ่มตัวอย่างสามารถควบคุมอาการหอบหืดก้าเริบลดลงได้อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(p=0.002)     

การเยี่ยมบ้านโดยเภสัชกรช่วยให้ประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยดีขึ้น  และลดปัญหาจากการใช้
ยาของผู้ป่วยลงได้  ดังนั้นการเยี่ยมบ้านโดยเภสัชกรร่วมกับทีมสหวิชาชีพควรมีการด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้สามารถเข้าถึงปัญหาของผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างแท้จริง 
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Abstract 

 Asthma is a chronic disease has been associated with public health care problem. 
Wangsomboon hospital has been set up an asthma clinic since 2020. The data of patients 
who came for treatment in 2019-2020 has shown there were 1.78% and 1.55% of patients had 
re-visited for re-treatment for receiving nebulized asthma inhalers, respectively. It shows that 
patients still cannot control their asthma symptoms. The causes may relate to with non-
compliance or lacking of skill in using medicine. Therefore, the researcher did a quasi-
experimental study (one group, pre-posttest design), Since 1 febuary 2021 to 30 June 2021   
to study the effect of a pharmacist's home visits on the accuracy of inhaler using, storage of 
inhalers and clinical outcomes of asthmatic patients who relapsed to receive nebulized 
asthma in the emergency room.  
 The results showed that the 32 patients were enrolled in this study, an average age 
was 56 years old, 71.87 percent of patients were farmer, 96.88 percent of patients used to 
smoke, and 96.88 percent had comorbidities. The results of the pharmacists' home visits found 
that the accuracy of using of inhalers at the first and second home visits was 66.52 and 86.61 
percent, respectively, there was no statistically significant p=1.543, the accuracy of the inhaler 
storage of the first and second home visits were 71.87 and 92.18 percent respectively, there 
was statistically significant p=0.001, and the samples were able to control their asthma 
exacerbations significantly (p=0.002). 
 The pharmacist's home visits can improve efficiency in patients care and reduce drug 
related problems. Therefore, home visits by pharmacists with multidisciplinary teams should 
be an ongoing process for truly accessing individual patient’s problems. 
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