การพัฒนารูปแบบการดูแลผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง งานผูปวยนอก โรงพยาบาลละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย ปงบประมาณ 2556 - 2558
ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา การพัฒนารูปแบบการดูแลผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง งานผูปวยนอก โรงพยาบาล
ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย ปงบประมาณ 2556 - 2558
คําสําคัญ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ,การดูแลผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ,Easy COPD Clinic
สรุปผลงานโดยยอ : คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบงาย งานผูปวยนอก โรงพยาบาลละหานทราย ไดมีการ
พัฒนาการดูแลผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยจัดตั้ง Easy COPD Clinic สงเจาหนาในทีมสหสาขาวิชาชีพEasy
COPD Clinic ไปอบรมความรู กําหนดแนวทางการดูแลผูปวย แบงเกณฑการนัดตามระดับความรุนแรงของโรค
ใหความรูเรื่องโรคและการปฏิบัติตัวแกผูปวย สอนและประเมินการพนยาผูปวยรายบุคคล สอนการหายใจพรอม
ทั้งประเมิน mMRC และ 6MWD หลังจัดตั้ง Easy COPD Clinic อัตราผูปวย COPDที่ขึ้นทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก
รอยละ43.93ในป2556 เปนรอยละ55.48ในป2557และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ97.87ในป2558 อัตราการพนยา
ถูกตองเพิ่มขึ้นจากรอยละ73.58ในป2556 เปนรอยละ 87.70 ในป2557และรอยละ85.88ในป2558 อัตรา
Admit ลดลงจากรอยละ 13.06 ในป2556 เหลื อร อยละ 8ในป 2557และรอยละ 7.77ในป 2558 อั ต รา
Exacerbation ลดลงจากรอยละ 11.64 ในป2556 เหลือรอยละ11.57 ในป2557และรอยละ8.17 ในป2558
บริบท ความสําคัญของปญหา
โรคปอดอุดกั้นเรือ้ รัง(COPD) เปนโรคที่พบบอย การดําเนินโรคคอยเปนคอยไป ระยะแรกจะมีอาการไอ
เรื้อรัง เปนหวัดงายแตหายชา หลอดลมอักเสบบอย หากยังสูบบุหรี่อยู จะมีอาการเหนื่อยหอบมากขึ้น หนาอกบวม
โปง หายใจมีเสียงวี๊ดในอก ออกกําลังไดนอย ขึ้นบันไดก็เหนื่อยและทายสุดอยูเฉยๆก็เหนื่อย ตองใชออกซิเจนชวย
ในการหายใจตลอดเวลา สรางความทุกขทรมานใหผูปวย ผูปวยจะเสียชีวิตจากโรคแทรกซอน เชน ปอดบวม
ภาวะการหายใจวายและภาวะหัวใจวาย(1) COPD เปนปญหาสาธารณสุขของประชากรโลก จากขอมูลขององคการ
อนามัยโลก(WHO) ประมาณการไววามีผูปวยทั่วโลกประมาณ 80 ลานคน(2) และเปนสาเหตุของการเสียชีวิต
ลําดับที่ 5 หรือประมาณปละ 3 ลานคน จากขอมูลการสํารวจการระบาดและผลกระทบจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
แหงเอเชีย(EPIC ASIA Survey) พบวากวาครึ่งหนึ่งของผูปวยCOPD ยังไมเคยไดรับการวินิจฉัยโรคมากอน(3) ใน
ประเทศไทยCOPD เปนสาเหตุการเสียชีวิตในลําดับตน ๆ ของคนไทยประมาณปละ 15,000 คน พบมากในคนที่สูบ
บุหรี่ถึงรอยละ75.4(4) COPD พบในผูชายอายุระหวาง 30 – 50 ปและพบในผูชายมากกวาผูหญิงถึงสองเทา(5)
COPD เป นโรคที่ป องกัน ได และรั กษาได ที มสหวิ ชาชีพควรจะมี ความรูความเขาใจในการวิ นิจ ฉัย และการวาง
แผนการดูแลรักษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ในปพ.ศ.2556 งานผูปวยนอก โรงพยาบาลละหานทรายจึงไดเขา
รวมกับเครือขายคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบงายตามแนวทางของ รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์(6)
จากการดํ า เนิ น งานการดู แ ลผู ป ว ยที่ มี อ าการหอบ ไอเรื้ อ รั ง ที่ ม ารั บ การบริ ก ารที่ ง านผู ป ว ยนอก
โรงพยาบาลละหานทราย ในปงบประมาณ 2553 - 2555 มีจํานวน 136ราย 160 รายและ173 รายตามลําดับ มี
อาการหอบเฉียบพลันที่ตองมารับบริการที่หองฉุกเฉิน 55ครั้ง(40.44%), 57ครั้ง(35.62%) และ 61ครั้ง(35.26%)
ตามลําดั บ และนอนโรงพยาบาลด ว ยอาการหอบ 60ครั้ ง (44.11%), 62ครั้ ง (38.75%) และ 75ครั้ง (43.35%)
ตามลําดับ ในการดูแลผูปวยที่มีอาการหอบ ไอเรื้อรังนั้นยังไมมีคลินิกเฉพาะในการดูแลผูปวยกลุมนี้และยังไมมี
แนวทางในการวินิจฉัยแยกระหวาง COPD และ Asthma ที่ชัดเจนทําใหการรักษายังไมเปนไปตามมาตรฐานทําให
เจาหนาที่ใหคําแนะนําแกผูปวยในการปฏิบัติตัวและการพนยาไมถูกตองตามมาตรฐาน
สมาชิกทีม : นางสาวศุภวารี จะเรียกรัมย และ คณะ

เปาหมาย( Purpose)
1. เพิ่มอัตราการขึ้นทะเบียนของผูปวยCOPD > 60 %
2. เพิ่มอัตราการพนยาที่ถูกตองของผูปวยCOPD > 80%
3. ลดอัตราการ Admit ของผูปวยCOPD <10%
4. ลดอัตรา Exacerbation < 10 %
กิจกรรมการพัฒนา (กระบวนการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย) (Process)
ตารางเปรียบเทียบรูปแบบการดูแลผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
1.วิเคราะหปญหาในป 2553 – 2555 การดูแลผูปวยที่มีอาการหอบ ไอเรื้อรัง มารับบริการจํานวนเพิ่มขึ้น ใน
ป2556 จึงเริ่มจัดตั้ง Easy COPD Clinic ขึ้นและมีการดําเนินงานในคลินิกอยางตอเนื่อง พบปญหาการ
ดําเนินงานในแตละป ดังตาราง
ป 2556

ดานผูปวย
1. ขาดความรูเรื่องโรคและการปฏิบัติตัว
2. มีความเขาใจผิดในการใชยาพนพนยาไม
ถูกตอง ไมพนยาควบคุมอาการแตเนนพนยา
ขยายหลอดลม
3. ขาดความตระหนักในการบันทึกอาการ
หอบ

ป 2557

ดานผูปวย
1. ขาดความรูความเขาใจ เรื่องโรค การ
หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุน การขับเสมหะอยาง
ถูกตอง การหายใจโดยใชกลามเนือ้ กระบังลม
หนาทอง
2. พนยาไมถูกตอง
3. ขาดความตระหนักในการบันทึกอาการ
หอบ
ดานระบบการดูแลผูปวย
ดานระบบการดูแลผูปวย
1. ไมมีคลินิกและทีมสหวิชาชีพดูแลผูปวย
1.การวินิจฉัยแยกระหวางผูปวยAsthmaและ
COPD
COPD ยังไมชัดเจนและไมเปนไปตามเกณฑ
2. การรักษายังไมเปนไปตามแนวทาง
มาตรฐาน
มาตรฐาน GOLD Guideline
2. การใชยาพนไมถูกตอง
3. แนวทางการดูแลผูปวยยังไมชัดเจน
3. เทคนิคการพนยาไมถูกตอง(นิ้วไมมีแรงกด
4. เกณฑการนัดยังไมชัดเจน
กลั้นหายใจไดไมนานพอ)
5. สงผูปวยมาขึ้นทะเบียนนอย(การเขาถึง
4. คนหาและคัดกรองไดนอย สงผูปวยมาขึ้น
บริการนอย)
ทะเบียนนอย(การเขาถึงบริการนอย)
6. เจาหนาที่ไมทราบระบบการขึ้นทะเบียน
5. ขั้นตอนการบริการผูปวยยุงยากซับซอน
ผูปวย COPD รายใหม
ใชเวลามาก
7. เพิ่มกิจกรรมการดูแลผูป วยและประเมิน
6. มีโรครวมไดแก เบาหวาน ความดันโลหิต
สมรรถภาพปอดโดยการเปา Peak flow ทุก สูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ตอง
Case และทุกครั้งที่มารับบริการที่ Easy
ตรวจรับยาที่คลินิกที่ใหญกวา เชน
COPD Clinic
เบาหวาน เปนตน ทําใหไมไดดูแลตอเนื่อง
7. มีแนวทางทางการดูแลผูปวยชัดเจนแตยัง
ไมนําไปสูการปฏิบตั ิ
8.มีเกณฑการนัดชัดเจนแตยังไมนาํ ไปสูการ
ปฏิบัติ
ดานเจาหนาที่
ดานเจาหนาที่
1.ขาดความรูเ รื่องการดูแลผูปวยโรคถุงลมโปง 1.ขาดความรูเ รื่องการดูแลผูปวยโรคถุงลมโปง
พอง
พอง(เจาหนาที่ทีมคนใหม)
2. ขาดความรูเรื่องขั้นตอนการขึ้นทะเบียน

ป 2558

ดานผูปวย
1. ขาดความรูความเขาใจ เรื่องโรค การ
หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุน การขับเสมหะอยาง
ถูกตอง การหายใจโดยใชกลามเนือ้ กระบังลม
หนาทอง
2. พนยาไมถูกตอง
3. ขาดความตระหนักในการบันทึกอาการ
หอบ
ดานระบบการดูแลผูปวย
1. เทคนิคการพนยาไมถูกตอง(นิ้วไมมีแรงกด
กลั้นหายใจไดไมนานพอ)
2.ขยายการคัดกรองในกลุมที่มีประวัติสูบบุหรี่
Old TB

ดานเจาหนาที่
1.ขาดความรูเ รื่องการดูแลผูปวยโรคถุงลมโปง
พอง(เจาหนาที่ทีมคนใหม)
2. ขาดความรูเรื่องขั้นตอนการขึ้นทะเบียน

ผูปวย COPD

ผูปวย COPD

2.ดําเนินการแกไขปญหาตามสาเหตุ
รูปแบบเดิม ป 2556

รูปแบบใหม ป 2557

รูปแบบใหม ป 2558

ดานผูปวย
1. ใหสุขศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ัว(การ
หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุน , ปจจัยเสี่ยงตางๆ)
2. แนะนําวิธีการหายใจที่ถูกตอง
3. แนะนําใหพาผูดูแลมาดวยทุกครั้ง
4. แนะนําใหรับประทานอาหารเหมาะสมกับ
โรคและอาหารที่ควรหลีกเลีย่ ง
5. อธิบายถึงประโยชนของการใชยาพน
ควบคุมอาการไมเนนใชยาพนขยายหลอดลม
6. เนนย้ําผูปวยใหเห็นถึงความสําคัญของการ
บันทึกขอมูลอาการหอบในสมุดประจําตัวของ
ผูปวย
ดานระบบการดูแลผูปวย
1. จัดตั้ง Easy COPD Clinic กําหนดวัน
ใหบริการวันจันทรสัปดาหที่ 1 ,3 และของ
เดือน
2. ชี้แจงแนวทางการวินิจฉัยโรคใหแกผูปฏิบตั ิ
ที่เกี่ยวของทราบ
3. จัดทําแนวทางการแบงระดับความรุนแรง
ของโรคและ แนวทางการรักษา COPD เปน
แนวทางเดียวกันใชทั้งจังหวัด COPD อางอิง
จากเกณฑ GOLD (Global Initiative for
Chronic Obstructive Lung Disease)
Guideline
4.มีแนวทางการดูแลผูปวย COPD โดยใช
Care map asthmatic and COPD with
acute exacerbation ปรับปรุงครั้งที่ 1
เดือนตุลาคม ป2556
5. ปรับใชเกณฑ PEFR แทนคา FEV1
เนื่องจากไมมเี ครื่อง Spirometry
6 ดักจับผูปวยที่มารับบริการที่หองอุบัติเหตุ –
ฉุกเฉินและมารับบริการที่แผนกผูป วยนอก
(ยังเปนเชิงรับอยู)
7.จัดระบบการขึ้นทะเบียนผูปวยที่ไดรับการ
วินิจฉัย COPD ออกสมุดประจําตัว แนะนํา
วิธีการใชสมุดประจําตัว
8.ประชุมชี้แจงภายในหนวยงานถึงขั้นตอน
วิธีการขึ้นทะเบียนผูปวย COPD
9.พยาบาลประเมิน CAT Score , Modified

ดานผูปวย
1. ใหสุขศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ัว(การ
หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุน , ปจจัยเสี่ยงตางๆ) ตาม
สาเหตุของผูปวยแตละราย
2. แนะนําวิธีการหายใจที่ถูกตอง
3. เนนย้ําผูปวยใหเห็นถึงความสําคัญของการ
บันทึกขอมูลอาการหอบในสมุดประจําตัวของ
ผูปวย

ดานผูปวย
1. ใหสุขศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ัว(การ
หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุน , ปจจัยเสี่ยงตางๆ) ตาม
สาเหตุของผูปวยแตละราย
2. แนะนําวิธีการหายใจที่ถูกตอง
3. เนนย้ําผูปวยใหเห็นถึงความสําคัญของการ
บันทึกขอมูลอาการหอบในสมุดประจําตัวของ
ผูปวย

ดานระบบการดูแลผูปวย
1.พัฒนาระบบการดูแลผูปวยในคลินิกโดย
ทีมสหวิชาชีพที่ชัดเจนมากขึ้น กําหนด
แนวทางการดูแลที่ชัดเจนขึ้น
2. ตรวจสอบปญหาการใชยา สอนและ
ประเมินการพนยาของผูปวยโดยเภสัชกร
3. เพิ่มการใชSpacer
4. ดักจับผูปวยที่มารับบริการที่หองอุบัติเหตุ
– ฉุกเฉินและมารับบริการที่แผนกผูปวยนอก
(ยังเปนเชิงรับอยู)
5.ปรับลดขั้นตอนการใหบริการผูปว ย COPD
ที่มาตรวจตรงนัด ไมตองตอคิวยื่นบัตร รับ
บัตรคิวสีมวงแลวมายื่นสมุดพรอมบัตรนัดที่
โตะคลินิกไดเลยเพื่อลดระยะเวลารอคอยการ
ทําบัตร (เริม่ เดือน 7 กรกฎาคม 2557)
6.จัดทํานวัตกรรมเพื่อชวยในการบริการผูปวย
ใหมีความสะดวกรวดเร็วขึ้นและลดระยะเวลา
รอคอย ไดแก
- ตราปมมหัศจรรย ชวยในการซักประวัติ
COPD ใหครอบคลุม อานงาย ไมเสียเวลา
เขียน ชวยลดระยะเวลาการซักประวัตลิ งโปรแกรมมหัศจรรย เปนโปรแกรมคํานวณ
PEFR(Peak Expiratory Flow Meter Rate)
ซึ่งคาที่คํานวณได จะเปนคา Predicted ,คา
80 % PEFR (คาที่ควรจะเปาได) และ คา %
PEFR ที่เปาได ซึ่งจะคํานวณคา PEFRไดทั้ง
เด็กและผูใหญโดยแยกเพศชายหญิง เพื่องาย

ดานระบบการดูแลผูปวย
1. ตรวจสอบปญหาการใชยา สอนและ
ประเมินการพนยาของผูปวยโดยเภสัชกร
2.เพิ่มอัตราการขึ้นทะเบียนไดมากขึ้นจากการ
ขยายคัดกรองในกลุม ที่มีประวัติสบู บุหรี่ เคย
เปนวัณโรคและวัณโรคที่เพิ่งรักษาครบ
3.ปรับลดขั้นตอนการใหบริการผูปว ย COPD
ที่มาตรวจตรงนัด ไมตองตอคิวยื่นบัตร รับ
บัตรคิวสีมวงแลวมายื่นสมุดพรอมบัตรนัดที่
โตะคลินิกไดเลยเพื่อลดระยะเวลารอคอยการ
ทําบัตร (เริม่ เดือน 7 กรกฎาคม 2557)
4.จัดทํานวัตกรรมเพื่อชวยในการบริการผูปวย
ใหมีความสะดวกรวดเร็วขึ้นและลดระยะเวลา
รอคอย ไดแก
- ตราปมมหัศจรรย
- โปรแกรมมหัศจรรย
- Block ขอความมหัศจรรย
5. ยายผูปวยกลับมารับยาที่ Easy COPD
Clinic ยกเวนผูปวยที่มีโรคเบาหวานรวมจะ
นัดใหมารับยา 2 คลินิก(ผูปวยที่อยูในเขต
ตําบลละหานทราย)หรือใหรับยาทีค่ ลินิก
เบาหวาน(ผูปวยนอกเขตตําบลละหานทราย)
แตจะไมไดประเมินครบตามเกณฑ
6.ปรับปรุง OPD Card ใหงายตอการใชงาน
ของทีEasy COPD Clinic เพิ่มชองการ
ประเมิน CAT score ,mMRC ,Six MWD
เพิ่มชองการประเมินการใชยา แทนการใช

Medical Research Council Dyspnea
Score (mMRC) กอนสงไปประเมิน SixMWD ทุกราย
รูปแบบเดิม ป 2556
ดานระบบการดูแลผูปวย(ตอ)
10. นักกายภาพบําบัดประเมิน Six-MWD ทุก
Visit(เฉพาะคนไขที่เดินได) ประเมิน COPD
Assessment Test score(CAT score) หลัง
ทํา 6 Minute walking distance
(6MWD)และ สอนBreathing exercise
อยางเขมขนทุกCase ที่ไดประเมิน Six-MWD

ดานเจาหนาที่
1.สงเจาหนาที่ทีม Easy COPD Clinic ไป
อบรมความรู

ตอผูปฏิบตั ิงาน ไมตองคํานวณมือเพราะอาจ ตราปม ลดคาใชจายที่ตองทําตราปมและลด
เกิดความผิดพลาดได
ความสิน้ เปลืองในการใชOPD Card
เนื่องจากตราปมมีขนาดใหญเปลืองเนื้อที่
รูปแบบใหม ป 2558
รูปแบบใหม ป 2557
ดานระบบการดูแลผูปวย(ตอ)
- Block ขอความมหัศจรรย เปน Block การ
Keyบันทึกขอมูลการซักประวัตผิ ูปว ย ใน
โปรแกรม HosXp เพื่อปองกันการลืมบันทึก
ขอมูล ชวยบันทึกเวชระเบียนใหสมบูรณ
ครบถวนตามเกณฑของ สปสช. และลด
ระยะเวลาการบันทึกขอมูลลง
7. ยายผูปวยกลับมารับยาที่ Easy COPD
Clinic ยกเวนผูปวยที่มีโรคเบาหวานรวมจะ
นัดใหมารับยา 2 คลินิก(ผูปวยที่อยูในเขต
ตําบลละหานทราย)หรือใหรับยาทีค่ ลินิก
เบาหวาน(ผูปวยนอกเขตตําบลละหานทราย)
แตจะไมไดประเมินครบตามเกณฑ
8. จัดทําแนวทางการดูแลผูปวยและใสแฟมที่
โตะคลินิก
9. จัดทําเกณฑการนัดและใสแฟมที่โตะคลินิก

ดานระบบการดูแลผูปวย(ตอ)
7.จัดทําสมุดประจําตัวผูปวยโรคถุงลมโปง
พองขึ้นใหม ใหมีเนื้อหาที่งายตอความเขาใจ
และการปฏิบัติของผูปวย ไดแก ความรูเรื่อง
โรค สาเหตุ อาการ การรักษา โปรแกรม
บริหารรางกายสําหรับผูปวยโรคถุงลมโปงพอง
วิธีการฝกหายใจโดยใชกลามเนื้อกระบังลม
หนาทอง การขับเสมหะอยางถูกวิธี ตาราง
บันทึกอาหารหอบที่เพิ่มรูปภาพเพือ่ งายตอ
การนําไปใชลดชองวางเรื่องการอานหนังสือ
ไมออก
8.พยาบาลประเมิน CAT Score กอนสงไป
ประเมิน Six-MWD ทุกราย
9.นักกายภาพบําบัดประเมิน mMRc ,SixMWD ทุก Visit(เฉพาะคนไขที่เดินได)
ประเมิน CAT Score หลังทํา Six-MWD
และ สอนBreathing exercise อยางเขมขน
ทุกCase ที่ไดประเมิน Six-MWD
ดานเจาหนาที่
ดานเจาหนาที่
1.สงเจาหนาที่ทีม Easy COPD Clinic ไป
1.สงเจาหนาที่ทีม Easy COPD Clinic ไป
อบรมความรู (เจาหนาที่ทีมคนใหม)
อบรมความรู (เจาหนาที่ทีมคนใหม)
2.สงเจาหนาที่ทีม Easy COPD Clinicไป
2.สงเจาหนาที่ทีม Easy COPD Clinicไป
อบรมฟนฟูความรูปล ะ 1 ครั้ง
อบรมฟนฟูความรูปล ะ 1 ครั้ง
3.ประชุมชี้แจงภายในหนวยงานถึงขั้นตอน
3.ประชุมชี้แจงภายในหนวยงานถึงขั้นตอน
วิธีการขึ้นทะเบียนผูปวย COPD
วิธีการขึ้นทะเบียนผูปวย COPD
4.ชี้แจงแนวทางการวินิจฉัยโรคใหแกผูปฏิบัติ 4.ชี้แจงแนวทางการวินิจฉัยโรคใหแกผูปฏิบัติ
ที่เกี่ยวของทราบ
ที่เกี่ยวของทราบ
5.จัดระบบการขึ้นทะเบียนผูปวยที่ไดรับการ 5.จัดระบบการขึ้นทะเบียนผูปวยที่ไดรับการ
วินิจฉัย COPD ออกสมุดประจําตัว แนะนํา วินิจฉัย COPD ออกสมุดประจําตัว แนะนํา
วิธีการใชสมุดประจําตัว แยกOPD card
วิธีการใชสมุดประจําตัว แยกOPD card
COPD เปนสีเขียว เพื่องายตอการคนหาและ COPD เปนสีเขียว เพื่องายตอการคนหาและ
ซักประวัติใหครอบคลุม
ซักประวัติใหครอบคลุม

การประเมินผล (การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง)(Performance)
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบขอมูลผลการพัฒนาการดูแลผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ดวยการจัดตั้ง Easy COPD
Clinic ป 2556 – 2558
ขอมูล
เปา
ป
ป
ป
2556 2557 2558
จํานวนผูปวยหอบเหนื่อยไอเรื้อรัง ที่มารับบริการที่รพ.ละหานทราย(คน)
132
155
141
จํานวนผูปวยCOPDที่ขึ้นทะเบียนในEasy COPD Clinic(คน)
58
86
138
อัตราผูปวยCOPDที่ขึ้นทะเบียนใน Easy COPD Clinic (รอยละ)
>60% 43.93 55.48 97.87
อัตราการเกิด Exacerbation ของผูปวยCOPDภายหลังเขารับบริการที่ <10% 11.64 11.57 8.17
Easy COPD Clinic (รอยละ)
อัตราการ Admit ของผูปวยCOPD ภายหลังเขารับบริการที่ Easy
<10% 13.06 8.00 7.77
COPD Clinic(รอยละ)
อัตราพนยาถูกตอง ของผูปวยCOPDภายหลังเขารับบริการที่ Easy
>80% 73.58 87.70 85.88
COPD Clinic (รอยละ)

รอยละ

120
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0

กราฟแสดงอัตราการขึ้นทะเบียนผูปวย COPD
97.87
43.93

ป 2556

55.48

ป 2557

ป 2558

การประเมินผล : จากการดําเนินงาน Easy COPD Clinic ในป2556 พบอัตราการขึ้นทะเบียนผูปวยCOPD รอย
ละ43.93 เนื่องจากเพิ่งเริ่มดําเนินการจัดตั้งคลินิกสอดคลองกับ EPIC ASIA Survey พบวากวาครึ่งของผูปวย
COPD ยั ง ไม เ คยได รั บ การวิ นิ จ ฉั ย โรคมาก อน (5) และส ว นใหญ ภ าวะโรคยั ง ไม รุ น แรงจนต อ งมารั บ การรั ก ษาที่
โรงพยาบาล ป2557อัตราการขึ้นทะเบียนผูปวยCOPD เพิ่มขึ้นเปนรอยละ55.48 เนื่องจากทีมเขาใจและตระหนัก
ถึงความสําคัญของการสงผูปวย COPD มาขึ้นทะเบียนใน Easy COPD Clinic เพื่อใหผูปวยไดรับการประเมิน
ความรุนแรงของโรค ประเมิน CAT score, mMRC ,ประเมิน 6MWD และเขาโปรแกรมฟนฟูสมรรถภาพปอด สอน

และประเมินการพนยาเพื่อใหผูปวยCOPD ไดรับการรักษาตรงตามมาตรฐาน GOLD Guideline พรอมทั้งเพิ่มการ
คัดกรองในผูปวยที่มีอาการหอบและไอเรื้อรังทีม่ ารับบริการที่หองอุบัติเหตุ – ฉุกเฉินและมารับบริการที่แผนกผูปวย
นอก ป2558 ทําใหอัตราการขึ้นทะเบียนผูปวยCOPD เพิ่มขึ้นเปนรอยละ97.87 และมีการเพิ่มการคัดกรองในกลุม
ที่มีประวัติสูบบุหรี่ เคยเปนวัณโรคและผูปวยวัณโรคที่เพิ่งรักษาครบ

กราฟแสดงอัตรา Exacerbation และอัตราAdmit ของผูปวยCOPD
14
12
10
8
6
4
2
0

13.06
11.64

11.57
8

ป 2556

ป 2557
อัตรา Admit

8.17
7.77

ป 2558

อัตรา Exacerbation

การประเมินผล : จากการดําเนินงาน Easy COPD Clinic ในป2557 พบวาอัตรา Exacerbation ลดลงจากรอย
ละ 11.64ในป2556 เหลือรอยละ11.57 ในป2557และลดลงเหลือรอยละ8.17 ในป2558 อัตราAdmit ลดลงจาก
รอยละ 13.06ในป2556 เหลือรอยละ 8 ในป2557และลดลงเหลือรอยละ7.77ในป2558 เนื่องจากผูปวยCOPD
ไดรับการรักษาที่เปนไปตามมาตรฐาน GLOD guidelines ทําใหเขาถึงยาที่จําเปนมากขึ้นคือ Inhaled
corticosteroids (ICS) ซึ่ง Burge และคณะ(7) ,ประเสริฐ เสถียรกิจการชัย พบวาการให ICS สามารถลดอาการ
ของ COPD และลดอาการกําเริบของโรคได

87.7

รอยละ
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70
65

กราฟแสดงอัตราพนยาถูกตองของผูปวย COPD
85.88

73.58
ป 2556

ป 2557

ป 2558

การประเมินผล : จากการดําเนินงานพบวาอัตราการพนยาถูกตองเพิ่มขึ้นจากรอยละ73.58ในป2556 เปนรอยละ
87.70 ในป2557เนื่องจากมีการสอน – สาธิตเรื่องการใชยาพนและในป2558 อัตราการพนยาถูกตองลดลงเหลือ
รอยละ 85.88 เนื่องจากมีผูปวยรายใหมที่เพิ่งขึ้นทะเบียน พนยาไมถูกตอง
บทเรียนที่ไดรับ: โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเปนโรคที่ปองกันไดและรักษาได การคนหาและดูแลใหผูปวยไดรับการขึ้น
ทะเบียนและเขา Easy COPD Clinic สงผลใหผูปวยไดรับการรักษาตามมาตรฐาน GLOD guidelines เพื่อลด
การทุกขทรมานจากโรค ปองกันหรือชะลอการดําเนินโรค บรรเทาอาการโดยเฉพาะอาการหอบเหนื่อย ปองกัน
และรักษาภาวะแทรกซอน ทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้นและลดอัตราเสียชีวิตรวมไปถึงการไดรับการรักษาแบบองครวม
โดยทีมสหวิชาชีพเพื่อใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวยิ่งขึ้น พรอมทั้งยังเปนแนวทางปฏิบัติที่จะตองพัฒนาเพื่อใช
ในการดูแลผูปวย COPD สําหรับบุคลากรทางการแพทยตอไป
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