บริบท การดูแลผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง (COPD)
มีผปู้ ่ วยมาเข้ารับบริการในโรงพยาบาลปากพนังในปี พ.ศ. 2558-2562 จานวน 731 ,627 ,651,645 และ 506 รายตามลาดับ พืน้ ทีอ่ าเภอปากพนังเป็ นทีร่ าบลุ่มชายฝั ง่ ทะเล มี
แอ่งน้าขัง ป่ าจาก ประชาชนนิยมสูบใบจาก ก่อกองไฟสุมควันไล่ยุงให้สตั ว์เลีย้ ง และใช้ยากันยุงเกือบทุกบ้าน ทาให้ผปู้ ่ วยโรคปอดอุดกั น้ เรือ้ รังมีอาการกาเริบบ่อยครัง้ และอัตราการ re
– admission ภายใน 28 วัน ร้อยละ 0.64 ,0.18 ,0.32,0.19 และ0.02

Driver diagram: COPD
Purpose

Primary Drivers

Accuracy of Diagnosis
& Early detection

ผูป้ ่ วย COPD visit
ด้วยอาการ
exacerbation ลดลง

Treatment

Indicator: อัตราผูป้ ่ วย
COPD visit ด้วยอาการ
exacerbation ลดลง < 10%

Secondary Drivers

- COPD gold guideline
- Pulmonary function test
- Screening high risk -

- Early COPD/asthma clinic ใช้
COPD gold guideline ในการ
ประเมินการรักษา+ติดตามผลลัพธ์
- Health education
Indicator: อัตราการใช้ยาพ่นขยายหลอดลม
ถูกต้อง > 85%

Continue of CAT

Rehabilitation

Interventions/Change Idea
- พั ฒ นาศั ก ยภาพเจ้ า หน้ า ที่ ท่ี ต รวจสมรรถภาพปอดด้ ว ย
Spirometer
- การคัดกรองโรค COPD ในผู้ป่ วย 40 ปี ข้นึ ไป แล้วส่งต่ อเพื่อ
การวินิจฉัย
- Yearly CXR + ตรวจสมรรถภาพปอดเป็ นระยะ
- ผูป้ ่ วย Stage 3 4 ได้รบั ยา CABA
- ได้รบั วัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกราย
- เพิม่ ศักยภาพทีมสหวิชาชีพในคลินิก
- พยาบาลให้ความรูเ้ รื่องโรค, การป้ องกัน, การรักษา
- มีการประเมิน MMRC, CAT score และ 6MWT
- เภสัชกรให้ความรูเ้ รื่องยา
- มีการประเมินการใช้ยาพ่นทุกครัง้ ทีม่ กี ารมารับบริการ
- มีการใช้ยา controller

การติดตาม case

ระบบนัด, ระบบติดตามผูป้ ่ วย loss F/U

Non medication

- บริการฟื้ นฟูสมรรถภาพปอดโดยนักกายภาพ
- BMI < 19 ส่งพบโภชนาการ
- ผูป้ ่ วยสูบบุหรีส่ ง่ คลินิกเลิกบุหรี่
- ผูป้ ่ วย DS > 2 ส่งพบนักกายภาพบาบัดทุกราย

Process Flowchart การดูแลผูป้ ่ วย COPD/Asthma

ผูป้ ่ วยCOPD/Asthma

ไม่หอบ

หอบ

คลินิกตรวจโรค
COPD/Asthma

-พยาบาลฟั ง Lung มี Wheezing หรือมี RR ≥ 28
-O2SAT Asthma ≤ 95%
- O2SAT COPD ≤ 92%

- มี Retraction

-V/S /เป่ า PEF/O2SAT

ส่งเข้า ER

ปฏิบตั ติ ามแนวทางการดูแลผูป้ ่ วย COPD/Asthma
Exacerbation ของโรงพยาบาลปากพนัง

-ซักประวัตอิ าการกาเริบ การสูบบุหรี่ สิง่ แวดล้อม การ
Revisit, Readmit
-ให้ความรูเ้ รื่องโรคและปั ญหาทีพ่ บในแต่ละราย

-เภสัชกรประเมินการใช้ยารายบุคคล
-ส่งคลินิกเลิกบุหรี่ รายสูบบุหรี่
-นักกายภาพสอนการออกกาลังกาย Breathing exercise
-นักโภชนากรให้ความรูเ้ รื่องอาหาร

-นัดเข้าคลินิกCOPD/Asthma ทุกวันอังคารเช้า/บ่าย

การจัดการกระบวนการ (Process Management)
กระบวนการ
การเข้าถึงและเข้ารับบริการ
การประเมินผูป้ ่ วย
การวางแผน

การดูแลผูป้ ่ วย

การให้ขอ้ มูลเสริมพลัง
การดูแลต่อเนื่อง

ข้อกาหนดของกระบวนการ

ตัวชี้วดั ของกระบวนการ

การออกแบบกระบวนการ

-ถูกต้อง รวดเร็ว

-การจัดการภาวะ Acute Exacerbation

-การคัดกรองผูป้ ่ วยเสีย่ ง COPD

-Evidence(แนวทางปฏิบตั )ิ

-การทา CAT MMRC 6MWT

-ใช้ CPG และมีการกากับควบคุม
-Early Check up

-ครบถ้วน

-Re-Admit ภายใน 28 วัน < 3%
อัตราการใช้ยาพ่นขยายหลอดลมทีถ่ ูกต้อง

- ใช้ CPG with วางแผนจาหน่ายโดยD- method

-รวดเร็ว ครอบคลุม

-ผูป้ ่ วยเกิดภาวะหายใจล้มเหลว < 2 %

-ครอบคลุม
-ประสิทธิภาพ

-อัตราการเกิดภาวะ AE
-อัตราการเยีย่ มบ้าน

> 85%
CPG AE COPD
-COPD Care in Ward
-monitor and re-evaluation
-Home health care
-continuity of care

Process Flowchart การดูแลผูป้ ่ วย COPD/Asthma
Map Key patient processes

ประเด็นคุณภาพ /ความเสี่ยงที่สาคัญ

- Prevention: เลิกบุหรี,่ 2.5PM
- Education

- ผูป้ ่ วยไม่สามารถปรับพฤติกรรมเสีย่ งได้

-การเข้าถึงบริการล่าช้าเนื่องจากขาดความรูแ้ ละ

Access entry
-EMS

Assessment + Investigation + Diagnosis

ผูด้ แู ลหลัก เช่นพ่นยาทีบ่ า้ น>3 dose , ขาด
ผูด้ แู ล, การจุดยากันยุงในบ้าน, การเข้าบ่อยการ
พนัน

Plan of care
Exacerbation

Non Exacerbation

Admit พ่นยาหาสาเหตุ

F/U คลินิก
COPD/Asthma

ไม่ดขี น้ึ ON OET

Delay treatment

Refer

Care of patient
Re-admit, re-visit
D/C plan

Admit 15 วันไม่ดีขึ้น refer

Re assessment ปรับยา
พฤติกรรมเสีย่ ง

Respiratory Failure

ผลลัพธ์และการพัฒนา
ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

2559

2560

2561

2562/2

1.อัตราผูป้ ่ วย Visit ด้วยอาการ Exacebation

< 10%

2.20

1.5

2.37

0.014

2.Admition Rate Exacebation

< 10%

0.79

1.3

1.5

0.09

3.Re-Admit ภายใน 28 วัน

< 3%

0.18

0.23

0.19

0.02

4.ผูป้ ่ วยเกิดภาวะหายใจล้มเหลว
5.อัตราการใช้ยาพ่นขยายหลอดลมทีถ่ ูกต้อง

<2%

0.39

0.1

0.25

0.98

> 85%

97

96.7

96.6

97

ผลลัพธ์และการพัฒนา การดูแลผูป้ ่ วย COPD

120

97

100

96.7 96.6

97

80

60
2559
2560
2561

40

2562/2

20

2.2
0

1.5 2.37 0.014

0.79 1.3

1.5 0.09

0.18 0.23 0.19 0.02

0.39 0.1 0.25 0.98

วิ เคราะห์ผลดาเนิ นงาน
สาเหตุทท่ี าให้ตวั ชีว้ ดั ผ่านเกณฑ์เนื่องจาก มีการใช้เครื่อง spirometer ในการวินิจฉัยโรค มีคลินิก COPD /Asthma เป็ น one stop service ทีใ่ ห้บริการโดยทีมสหวิชาชีพ มีนกั
กายภาพบาบัดขึน้ ทุกวันทีม่ คี ลินิกให้การสอนเรื่องการหายใจในผูป้ ่ วยทีม่ ี DS2 มีนกั โภชนาการทีใ่ ห้การดูแลกรณี BMI 19 เภสัชสอนเรื่องการพ่นยาทีถ่ ูกวิธแี ละมีการติดตามการใช้
ยาพ่นทีถ่ ูกต้องและมีการประเมินการใช้ยาทุกตัวที่ ผูป้ ่ วยมา F/Uทีค่ ลินิก ในกรณีผปู้ ่ วยสูบบุหรี่ ส่งคลินิกบุหรีใ่ ห้คาปรึกษาเพื่อลดและเลิกบุหรี่ และมีการส่งต่อ HHC ในกรณีท่ี ผูป้ ่ วยไม่
สามารถควบคุมโรคได้ดี อุปสรรคในการดาเนินงานคือ ผูป้ ่ วยสูงอายุทไ่ี ม่มญ
ี าติหรือไม่มผี ดู้ แู ลทาให้การให้สขุ ศึกษาไม่ได้ผลเท่าทีค่ วร นอกจากนี้ยงั มีผปู้ ่ ว ยทีผ่ ดิ นัดเนื่องจากไม่หอบ
และผูป้ ่ วย COPD ทีย่ งั ไม่ได้เข้าคลินิกทาให้อาจควบคุมโรคได้ไม่ดเี ท่าทีค่ วรจะเป็ น

