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นางสาวทิวาพร  พักแพง      ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 
                           นางสาวปริญญา  วงค์นคร  คนงาน 
 
ที่มาโรคหืดเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ  ที่มีการอักเสบเรื้อรังของหลอดลมการอักเสบที่เกิดข้ึนมีผลท าให้
หลอดลมมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารภูมิแพ้และสิ่งแวดล้อมมากว่าคนปกติ จากสถิตผิู้ป่วย ๓ปีย้อนหลัง ของ
ผู้ป่วยคลินิกโรคหืด โรงพยาบาลโพนนาแก้ว พบว่า มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ปี ๒๕๕๖มีจ านวน๓๐๓ คน, ปี ๒๕๕๗ มี
จ านวน ๓๒๙ คน ,และใน ปี พ.ศ.๒๕๕๘ มีจ านวน ๓๒๓ คนและปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในคลินิกทั้งสิ้น
๓๓๐ คนจากการสัมภาษณ์ผู้ป่วย พบว่า สิ่งกระตุน้ที่ท าให้ผู้ป่วย เกิดอาการหอบหืดและท าให้ผู้ป่วยมีปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อสารภูมิแพ้ได้แก่ ฝุ่น ละอองเกสรดอกไม้ และอากาศท่ีเย็น ในปี ๒๕๕๘ มีผู้ป่วยโรคหืด ทีม่ีอาการ
หอบหืดก าเริบต้องเข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉิน  จ านวน ๓๑ คน/๓๕๒ ครั้ง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วย และจากการวิเคราะห์หาสาเหตุ ของการกลับมารักษาซ้ าพบว่า ผู้ป่วยบางรายขาดความสม่ าเสมอในการ
ใช้ยาพ่นเพื่อรักษาอาการอักเสบของหลอดลม  ท าให้ผู้ป่วยต้องใช้ยาพ่นเพื่อบรรเทาเวลามีอาการหอบหืดมากขึ้น  
และผู้ป่วยไม่ทราบวิธีการบรรเทาอาการหอบหืดด้วยสมุนไพรที่สามารถหาได้ในชุมชน ตามหลักของการแพทย์
แผนไทย คือ ต้มสมุนไพรหลาย ๆ ชนิด รวมกันประกอบด้วยสมุนไพรที่มีน้ ามันหอมระเหย และสมุนไพรรักษา
ตามอาการน ามาต้มจนเดือด ไอน้ า น้ ามันหอมระเหยและสารระเหยต่างๆ ซึ่งมีอยู่ในสมุนไพรจะออกมาสัมผัสถูก
ผิวหนังท าให้มีผลเฉพาะที่ และสูดดมเข้าไปกับลมหายใจ มีผลต่อระบบทางเดินหายใจ และผลทั่วร่างกาย ดังนั้น
ผลการรักษาด้วยการอบสมุนไพร ที่ซึมผ่านผิวหนังและเข้าไปกับลมหายใจมีประโยชน์ต่อสุขภาพ คือ ช่วยเพ่ิม
การไหลเวียนของโลหิตในร่างกายช่วยให้ทางเดินหายใจชุ่มชื้นและจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าการน า
สมุนไพรมาใช้บ าบัดผู้ป่วยหอบหืด ช่วยให้การรักษาโรคหืดได้ผลดีขึ้น  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าการอบสมุนไพรมา
ใช้ในการรักษาผู้ป่วยในคลินิกโรคหืด โรงพยาบาลโพนนาแก้วเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่มีคุณภาพลดภาระ 
ค่าใช้จ่าย ในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลลดอุบัติการณ์เสียชีวิต และท าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลของการอบสมุนไพรในผู้ป่วยโรคหืด และเพ่ือส่งเสริมการใช้บริการด้านการแพทย์
แผนไทยในผู้ป่วยโรคหืด 
 

ระเบียบวิธีวิจัย เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการประชากรที่ศึกษา:ผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิกหืดกลุ่มตัวอย่าง: 
ผู้ป่วยหืดที่ผ่านเกณฑ์คัดกรองและสมัครใจเข้าร่วมอบสมุนไพรจ านวน ๒๑ คน เครื่องมือที่ใช้: การอบสมุนไพร 
สถานที่ด าเนินการ: คลินิกโรคหืด และห้องบริการแพทย์แผนไทยวิธีการศึกษา: ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการอบ
สมุนไพร มีการคัดกรองผู้ป่วยก่อนการอบสมุนไพร มีทดสอบสภาพร่างกาย และวัดความดันโลหิตก่อนท าการอบ
สมุนไพร น าน้ าประพรมร่างกาย เพื่อเป็นการเตรียมเส้นเลือดให้พร้อมต่อการยืดขยาย และหดตัว การอบ
สมุนไพรครั้งแรก จะทดสอบการฝึกหายใจ ๑-๒ นาท ีแนะน าก่อนเข้าอบข้อห้าม-ข้อควรปฏิบัติ อบทั้งหมด๒ครั้ง



 

 

ครั้งละ๑๐ นาที อุณหภูมิที่ใช้ในการอบสมุนไพร  ๓๘-๔๐  องศาเซลเซียสระยะเวลาด าเนินการ : ๖ เดือน 
(ตุลาคม ๒๕๕๘ – มีนาคม  ๒๕๕๙) วิเคราะห์ข้อมูล โดยการแจกแจง และค านวณ ค่าร้อยละ 
 

ผลการศึกษา ข้อมูลทั่วไป พบว่าเป็นเพศหญิง จ านวน ๒๐ ราย (๙๕.๒๓%) อยู่ในช่วงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จ านวน 
๑๐ ราย (๔๗.๖๑%) มีอาชีพเกษตรกรรม จ านวน ๑๖ ราย ( ๗๖.๑๙%)ประวัติอาการ อาการแสดงของโรคหอบ
หืดและผลการอบสมุนไพรพบว่าไม่มีอาการหอบตอนกลางวันก่อนเข้าอบสมุนไพรจ านวน๖คน (๒๘.๕๗%) หลัง
เข้าอบสมุนไพร ไม่มีอาการหอบตอนกลางวัน เพิ่มข้ึน จ านวน ๑๐ คน (๔๗.๖๑%)อาการหอบตอนกลางคืน ก่อน
เข้าอบสมุนไพรจ านวน๕คน (๒๓.๘๐%) หลังเข้าอบสมุนไพร ไม่มีอาการหอบตอนกลางคืน เพ่ิมข้ึน จ านวน ๘ 
คน (๓๘.๐๙%) ไม่มีการใช้ยาพ่นบรรเทาอาการก่อนเข้าอบสมุนไพร จ านวน๕คน (๒๓.๘๐%) หลังเข้าอบ
สมุนไพรไม่มีการใช้ยาพ่นบรรเทาอาการเพ่ิมข้ึน จ านวน ๘ คน (๓๘.๐๙%) และความพึงพอใจในการให้บริการ
ของกลุ่มผู้ป่วยโรคหืดที่ได้รับการอบสมุนไพรอยู่ในระดับ ดีมาก (๗๖.๑๙% )  
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ งานแพทย์แผนไทย ได้น าสมุนไพรที่หาง่ายในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การบรรเทาอาการในผู้ป่วยโรคหืด และขยายผลโดยการจัดท าต ารับยาส าหรับให้ รพ.สต.น าไปใช้ในพ้ืนที่  
 

บทเรียนที่ได้รับ ผลของการอบสมุนไพรในผู้ป่วยโรคหืด ช่วยบรรเทาอาการก าเริบของโรค ส่งผลให้การใช้ยาพ่น
ลดลงท าให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นผู้วิจัยมีความรู้ จากการศึกษา ค้นคว้า เกี่ยวกับสมุนไพรเพ่ิมข้ึน และได้
จัดท าต ารับยาในการอบสมุนไพรโรคหืด ได้เห็นการร่วมมือของทีมงานในการพัฒนางานให้ดีขึ้น 
 

ปัจจัยสูแ่ห่งความส าเร็จผู้บริหารให้การสนับสนุนในการพัฒนางาน และการท างานเป็นทีมโดยสหสาขาวิชาชีพ
การมีส่วนร่วมของแต่ละหน่วยงาน  เช่น แพทย์ : รักษาผู้ป่วยตามแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรค ติดตามและ
ประเมินอาการของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง พยาบาล: ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหืดเภสัชกร : 
ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยารักษาโรคหืด และการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย/ญาติผู้ดูแลผู้ป่วย  


