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1. ชื่ อผลงาน : เรื่ อง การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหืด เพื่อลดภาวะ Exacerbation
2. สรุ ปผลงานโดยย่ อ
โรงพยาบาลศรี รัตนะ ได้จดั ระบบ การดูแลรักษาผูป้ ่ วย COPD/Asthma แบบ One Stop
service ให้บริ การทุกวันจันทร์ โดยทีมสหวิชาชีพ เน้นดูแลแบบองค์รวม มีจดั บริ การให้คาปรึ กษา
เรื่ องยา ,โภชนาการ,การออกกาลังกาย ,ตรวจชันสู ตรทางห้องปฏิบตั ิการ,การตรวจรักษา และนัด
ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่ อง และมีการติดตามเยีย่ มผูป้ ่ วย COPD/Asthma ในตึกผูป้ ่ วยกรณี ที่ตอ้ งนอน
โรงพยาบาล
จากข้อมูลการติดตามเยีย่ ม ผูป้ ่ วยที่ตอ้ งนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ปั ญหาส่ วนใหญ่เกิดจาก
การสู ดดม ฝุ่ นควัน สภาพอากาศ การสู บบุหรี่ การรับประทานอาหารเฉพาะโรค ยาหมดก่อนนัด
หรื อขาดยา และใช้ยาพ่นไม่ถูกต้อง ตามลาดับ ส่ งผลให้มีผปู ้ ่ วยกลับมารักษาที่โรงพยาบาลด้วย
ภาวะ Exacerbation จากการเก็บข้อมูลในปี 2560, 2561, 2562,2563 (ตค.62-มิย.63) พบผูป้ ่ วยที่มี
ภาวะ Exacerbation ร้อยละ 10.56,12.34,8.91,9.85 ตามลาดับ และมีการประสาน ส่ งต่อ
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ในกรณี ที่ตอ้ งติดตามเยีย่ มบ้าน เป็ นรายบุคคล
จากการปฏิบตั ิงาน พบว่าสาเหตุหลักที่ผปู ้ ่ วย COPD/Asthma ต้องนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะ
Exacerbration จากการใช้แบบฟอร์ม การติดตามเยีย่ มผูป้ ่ วย COPD/Asthma ในกรณี ที่ตอ้ งนอนโรงพยาบาล
ปี งบประมาณ 2562 ดังนี้
3. หน่ วยงาน: คลินิกโรคไม่ ติดต่ อเรื้อรัง โรงพยาบาลศรีรัตนะ ปี งบประมาณ 2562
4. เป้ าหมาย:
4.1 ร้อยละของผูป้ ่ วยที่เกิดภาวะ Exacerbation < 10 %
4.2 เพื่อพัฒนาระบบการบริ การคลินิก COPD/Asthma ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
5. ปัญหาและสาเหตุโดยย่ อ: จากข้อมูล โรงพยาบาลศรี รัตนะเป็ นโรงพยาบาลชุมชนมีการให้บริ การ
คลินิกเฉพาะโรค COPD/Asthma จากการเก็บข้อมูลในปี 2560, 2561, 2562,2563 (ตค.62-มิย.63) พบมีผปู ้ ่ วย
COPD/Asthma มารับบริ การ 369,397,370,345 ราย ตามลาดับ และมีผปู ้ ่ วยCOPD/Asthma รายใหม่จานวน
35 ,51 ,40,30 รายตามลาดับ โดยพบผูป้ ่ วยที่มีภาวะ Exacerbation ในปริ มาณที่มากขึ้น จานวน 39,49,33,34
รายตามลาดับ คิดเป็ นอัตราร้อยละ 10.56,12.34,8.91,9.85 ตามลาดับ ซึ่งจะส่ งผลถึงการมีค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น ดังนั้นทีมเจ้าหน้าที่คลินิกพิเศษโรคเรื้ อรัง ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญและมีความตั้งใจ
ในการพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วยโรคหอบหื ด เพื่อลดภาวะ Exacerbation
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6. กิจกรรมการพัฒนา:
6.1 มีกระบวนการให้คาปรึ กษา การสอนสุ ขศึกษารายกลุ่ม/รายเดี่ยว โดยทีมสหวิชาชี พ
6.2 ช่วยเหลือเรื่ องการเลิกสู บบุหรี่ /แนะเข้าคลินิกบาบัดบุหรี่
6.3 สอนการออกกาลังกายที่ถูกวิธี เช่น การเป่ าลูกโป่ ง เป็ นต้น
6.4 ประเมินคุณภาพชีวติ ก่อนกลับบ้าน/ผูด้ ูแลที่บา้ น
6.5 ติดตามผูป้ ่ วยขาดยา ขาดนัด โดยประสานไปยังโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
6.6 กรณี ผสู ้ ู งอายุ แนะนาผูป้ ่ วยมาตามนัดให้มีญาติมาด้วยทุกครั้ง
6.7 เพื่อให้ผปู ้ ่ วยและญาติ มีความเข้าใจ และเห็นความสาคัญของการกินยา สม่าเสมอและต่อเนื่ อง
และใช้ยาพ่นที่ถูกวิธี โดยทีมสหวิชาชีพ
6.8 ประสานทีมสุ ขภาพ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล และอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจา
หมู่บา้ น(อสม.) ในการติดตามเยีย่ มผูป้ ่ วยในชุมชน ตลอดจนการลงติดตามเยีย่ มที่บา้ นพร้อมทีมสหวิชาชีพ
6.9 มีแบบฟอร์มการติดตามเยีย่ มผูป้ ่ วย COPD/Asthma ในกรณี ที่ตอ้ งนอนโรงพยาบาล
6.10 กาหนดแนวทางการรับบริ การกรณี ฉุกเฉิ น และ โทร 1669
7. การวัดผลและผลการเปลีย่ นแปลง:
สรุ ปผลการปฏิบัติงาน
เครื่ องชี้วดั สาคัญ

เป้ าหมาย

2560

2561

2562

2563
(1 ตค6230 มิย.63)

1.อัตราการกลับมาre-admitภายใน 28
วัน
2.อัตราการ Re-visit (48 ชม.)ที่ ER
3.อัตราการเกิด exacerbation
4.อัตราการเกิด Respiratory failureใน
ผูป้ ่ วยCOPD/Asthma
5.อัตราผูป้ ่ วยที่ได้รับยาพ่นและ
สามารถใช้ยาพ่นได้ถูกวิธี

<10%

6.66

8.18

2.3

1.44

<10%
<10%
<3%

0.95
10.56
1.62

4.28
12.34
0.75

2.16
8.91
0.81

5.5
9.85
0.28

>80%

94.64

95.34

95.40

98.84
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8.บทเรียนทีใ่ ด้ รับ:
8.1.สิ่ งแวดล้อม เป็ นปั จจัยที่สาคัญ ที่ส่งผลให้เกิดภาวะ Exacerbation ดังนั้นครอบครัว ชุมชนจึงมี
ส่ วนในการช่วยควบคุม การอธิบายให้ชุมชนและครอบครัวเข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญ จึงเป็ น
สิ่ งจาเป็ น
8.2.ทีมสหวิชาชีพมี ระบบการทางานร่ วมกันและมีการส่ งต่อข้อมูลผูป้ ่ วย อย่างเป็ นระบบมากขึ้น
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ภาพกิจกรรม: วันคลินิก COPD/Asthma
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