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โรงพยาบาล ปางศิลาทอง 

สาขา งานโรคเรื้อรัง/โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(COPD) 

สภาวะทางคลนิิก  COPD 

วนัที ่ 1 พฤษภาคม 2562 

 

 

1.บรบิท 

 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นปัญหาส าคัญของโรงพยาบาล 

จากข้อมูลจ านวนผู้ขึ้นทะเบียนคลินิกมีท้ังหมดในปี 2559-2562  

จ านวน 135,125 ,87 และ 79 รายตามล าดับ 

ซึ่งผู้ป่วยจะถูกนัดรับยาอย่างต่อเนื่อง  ในปี 2560 มีการน า spirometry 

มาใช้ประเมินสมรรถภาพปอดในการแยกวินิจฉัยโรคหืดและโรคปอดอุด

กั้นเรื้อรัง 

    พบปัญหาอัตราการ admit ผู้ป่วย COPD ภาวะ Acute 

exacerbation ท่ียังไม่เป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมาย ต้ังแต่ปี 2559-2562 

พบว่า 45.18%, 42.40% ,74.74% และ 25.31%  ตามล าดับ 

ปัจจัยท่ีกระตุ้นให้ผู้ป่วยก าเริบเฉียบพลันนั้น จากการทบทวนปี 2560 

เกิดจากการขาดนัด 39.08% ฝุ่นละลอง 27.58% สูบบุหรี่ 25.28%  

และพ่นยาไม่ถูกต้อง 18.39%  และในปี 2561  ปัญหาจากฝุ่นละออง 

33%  ขาดนัด 26% ทางคลินิกไม่ได้ปรับยาพ่นและไม่ได้ส่ง 

pulmonary rehabilitation 50%   

 

2. ประเดน็ส าคญั/ประเดน็ความเสี่ยง 

 1. พัฒนาการเข้าถึงคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  
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2. ทบทวนปรับปรุงแนวทางมาตรฐานการวินิจฉัยและการรักษา 

รวมถึงการประเมินอาการเพ่ือลดการอาการก าเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโร

คปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

3. 

ส่งเสริมการให้สุขศึกษาเพื่อเพ่ิมความเข้าใจในการใช้ยาและลดปัจจัยเส่ี

ยงต่ออาการหอบก าเริบ (Acute Exacerbation)  

4. 

กระตุ้นส่งเสริมความเข้าใจในการดูแลต่อเนื่องด้วยตนเองท่ีบ้าน 

 

3. เปา้หมายการพฒันาและตวัชีว้ดั 

1. ลดอัตราการก าเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

2. 

ลดอัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการก าเริบเฉียบพลันในผู้

ป่วย COPD 

3. ลดอัตราการ Re-admission 

 

4.กระบวนการ 

4.1. พัฒนาการเข้าถึงคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่รวดเร็ว 

-  ในผู้ป่วยท่ีสงสัยการเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  
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   เพ่ือการวินิจฉัยและการรักษาที่รวดเร็ว 

สามารถส่งปรึกษาคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังทุกวันศุกร์ 

เพ่ือประเมินและนัดหมายท า spirometry  

4.2 พัฒนามาตรฐานการวินิจฉัยและรักษา 

รวมถึงการประเมินอาการเพ่ือลดการอาการก าเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโร

คปอดอุดกั้นเรื้อรัง  

4.2.1 จัดท า CPG 

เกณฑ์การวินิจฉัยและการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

          4.2.2 จัดต้ัง COPD Clinic โดยสหวิชาชีพ 

4.2.3 ใช้การตรวจ Lung Function Test ด้วย  Spirometry 

เพ่ือยืนยันการวินิจฉัยและแบ่งระดับความรุนแรงของผู้ป่วยโรคปอ

ดอุดกั้นเรื้อรัง 

4.2.4  ผู้ป่วยในคลินิกได้รับการบริการเป็นพื้นฐานดังนี้ 

  • วินิจฉัยถูกต้องตามมาตรฐานการรักษา (Spirometry) 

• CXR ครั้งแรกที่วินิจฉัยและประเมินปีละ 1 ครั้ง 

• มีการติดตามการรักษา เช่น MMRC, CAT score 

• มีการประเมินการใช้ยาพ่นควบคุม (controller) 

• ให้ค าแนะน าการเลิกสูบบุหรี่ 
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4.2.6  

ผู้ป่วยในคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีการประเมินประจ าปีดังนี้ 

• ตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometry)  

• ประเมิน Six-Minute Walk distance , BODE index  

•  

จัดโปรแกรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอดผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังควา

มรุนแรงระดับ  

เม่ือ mMRC >2   

4.3. 

ส่งเสริมการให้สุขศึกษาเพื่อเพ่ิมความเข้าใจในการใช้ยาและลดปัจจัยเส่ี

ยงต่ออาการหอบก าเริบ (Acute Exacerbation)  

          4.4 

เสริมพลังให้ความเข้าใจในการดูแลต่อเนื่องด้วยตนเองท่ีบ้าน 

4.4.1 ประเมินและวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วย COPD 

โดยมีการค้นหาปัจจัยเส่ียง ประเมินความรู้ ทักษะการดูแลตนเอง  

สอนทบทวนการพ่นยาแก่ผู้ป่วยและญาติโดยทีมสหวิชาชีพ 

และนัดติดตามอาการผู้ป่วยที่คลินิกโรคปอด  ในกรณีผู้ป่วย re-

admission และ re-visit  จะมีการนัดท า pulmonary 

rehabilitation เพ่ือลดอาการก าเริบต่อไป 
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   4.4.2. ผู้ป่วยมีการ re-admission บ่อย 

จะติดต่อประสานทีมเยี่ยมบ้านลงพ้ืนท่ี เพ่ือประเมินผู้ป่วยและญาติ 

รวมถึงสิ่งแวดล้อมท่ีกระตุ้นการก าเริบของผู้ป่วย 

 

 

 

5.ผลการพฒันา 

ตัวชีว้ดั เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562(ม.ีค.) 

อัตราการรับไวร้ักษาในโรงพยาบาลดว้ยอาการก าเริบเฉียบพลันในผู้ป่วย 

COPD 

<10% 45.18 42.40 74.74 25.31 

อัตรา Re-visit ท่ี ER ผู้ป่วยโรค COPD <20% 6.78 3.30 2.61 1.26 

อัตราการ Re-admission <5% 4.92 8.69 9.26 14.28 

การเข้าถึง COPD clinic และมาตามนัดสม่ าเสมอ >50% 76.25 97.75 96.31 89.87 

ความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาพยาบาลตามแนวทาง 100% 90.17 97.55 96.55 92.30 

อัตราการเกิด Respiratory failure <5% 3.38 0.75 6.85 3.79 

อัตราการเลิกบุหรี่ส าเร็จ >50% 9.09(3/33) 8.69(2/23) 7.69(1/13) 18.18 

 

6. แผนการพฒันาต่อเนือ่ง 
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1. พัฒนาการเข้าถึงบริการคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  

โดยเน้นปฏิบัติการเชิงรุกจัดท าโครงการ 

คัดกรองผู้ป่วยในชุมชน ท่ีมีประวัติความเสี่ยงต่อโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  

2.  ทบทวนความรู้และแนวทางการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  

3.  พัฒนาโปรแกรมแนวทางการรักษา Pulmonary 

rehabilitation  ในผู้ป่วย COPD ตามระดับ 

ความรุนแรง   

4. 

พัฒนาระบบการทวนสอบความเข้าใจการดูแลตนเองและลดความเ

สี่ยงของผู้ป่วยหลังได้รับ 

สุขศึกษาก่อนกลับบ้าน 

5. พัฒนาระบบการเยี่ยมบ้าน เพ่ือให้เกิดเครือข่ายท่ีครอบคลุม 

โดยประสานกับคลินิกผู้สูงอายุและคลินิก palliative care  
 


