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บทคัดยอ
การวิ จั ย มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาป ญ หาของการให บ ริ ก ารโรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง
ในโรงพยาบาลแมวาง 2) พัฒนาแนวปฏิบัติในการรักษาพยาบาลผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และ
3) ศึกษาผลการใชแนวปฏิบัติฯ การวิจัยแบงเปน 3 ระยะ ตามวัตถุประสงคการวิจัย กลุมตัวอยางแบง
ตามระยะการวิ จั ย ดั งนี้ ระยะที่ 1 เปนบุคลากรที่ใหบริการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลแมวาง
จํานวน 12 คน ผูปวยในคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง จํานวน 20 คน ระยะที่ 2 เปนผูทรงคุณวุฒิในการ
ตรวจสอบคุณภาพของแนวปฏิบัติฯ ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญที่มีความรูและประสบการณดานการดูแลผูปวย
ระบบทางเดินหายใจ จํานวน 5 คน ระยะที่ 3 เปนกลุมผูใชแนวปฏิบัติฯ ไดแก พยาบาลที่ปฏิบัติงาน
ในคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรือ้ รังโรงพยาบาลแมวาง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 2 คน แพทย จํานวน 1 คน
เภสัชกร จํานวน 1 คน นักกายภาพบําบัด จํานวน 2 คน ผูชวยพยาบาล จํานวน 1 คน และ กลุมผูปวย
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มารับบริการในโรงพยาบาลแมวางระหวาง 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2561
มีจํานวน 188 คน ผลการวิจัย 1) จากผลการวิเคราะห Matrix data analysis พบสาเหตุปญหาของการ
ใหบริการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลแมวาง ในสวนระบบการใหบริการที่มีความสําคัญมากที่สุด
ไดแก การไมมีแนวปฏิบัติในการดูแลผูปวย 2) แนวปฏิบัติในการรักษาพยาบาลผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
โรงพยาบาลแมวาง ประกอบดวยแนวทางในการวินิจฉัย และการประเมิน การรักษาและการพยาบาล
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การติดตามเยี่ยมบาน และการออกแบบผังงาน โดยผังงาน COPD ของโรงพยาบาลแมวางในแตละ
ฝาย ไดแก คลินิกโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCD): COPD Clinic หนวยหองฉุกเฉิน หอผูปวยใน โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) และฝายเวชปฏิบัตคิ รอบครัว โดยมีหนวยเยี่ยมบานของอําเภอในความดูแล
แนวปฏิ บั ติ การดูแลผู ป วยโรคปอดอุ ดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลแมวางที่สรางขึ้นเพื่อใชในการใหบริการ
ผู ป วยโรคปอดอุ ดกั้ น เรื้ อรั งที่ เหมาะสมกั บบริ บทของโรงพยาบาลและชุ มชน มี คุ ณ ภาพในภาพรวม
ระดั บดี มาก และ 3) ผลการใชแนวปฏิบัติในการรักษาผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลแมวาง
มีคุณภาพในภาพรวมระดับดี ขอดีของแนวปฏิบัติ คือ ลดการรอคอยที่โรงพยาบาลประหยัดเงินและเวลา
ทําใหผูปวยไดรับการรักษาอยางเหมาะสม ทําใหอัตราการกลับมานอนซ้ํา (re-admission rate) ภายใน 28 วัน
ลดลงกวากอนการใชแนวปฏิบัติ
คําสําคัญ: การพัฒนา แนวปฏิบัตกิ ารรักษาผูปวย โรคปอดอุดกั้นเรือ้ รังเรื้อรั้ง
Abstract
The purposes of this study were to 1) study the problems of chronic
obstructive pulmonary disease (COPD) service in Mae Wang hospital, 2) developed the
clinical practice guideline (CPG), and 3) study the result of implementation of the CPG.
The study was divided into three phases. The samples of phase 1 were the 12 health
personals and 20 patients. The samples of phase 2 were 5 experts. The samples of
phase 3 were the group of CPG users, consist of 2 nurses, 1 doctor, 1 pharmacist, 2
physical therapists, 1 nurse aid and the 188 patients that follow up at COPD clinic
between 1st June 2016 – 30th September 2016. The results from matrix date analysis
revealed that 1) the main problem of COPD service in Mae Wang hospital was none of
the CPG of COPD, 2) The CPG consist of diagnosis and evaluation, treatment and
nursing care, home health care and COPD flowchart. The COPD flowchart consist of the
non-communicate disease (NCD) COPD clinic, ER, IPD, Tambon Health Promotion
Hospital and family clinical practice unit. The CPG was appropriate to its own context
and the quality of work overall was at a very good level. and 3) the result of
implementation of the CPG was at a good level. The advantage of this CPG include
decreasing time of service at hospital, save time/budget and patients receive
appropriate care The use of CPG reduced re-admission within 28 days after discharge.
Keyword: Develop, Clinical practice guideline, Chronic obstructive pulmonary disease
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บทนํา

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (chronic obstructive pulmonary disease : COPD) เปนโรคเรื้อรัง
ที่ไม ติดตอ รักษาไมหายขาดและเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญทั่วโลก เนื่องจากมีผูที่ปวยและตาย
เพิ่มขึ้นทุกป จากรายงานขององคการอนามัยโลก โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังถือเปนสาเหตุการตายอันดับสาม
จากสิบอันดับทั่วโลก สําหรับประเทศไทย รายงานผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และถุงลมปอดโปงพอง
เขารับการรักษาระหวางป พ.ศ. 2550-2554 จํานวนสะสม 99,433 คน สาเหตุรอยละ 90 เกิดมาจาก
การสูบบุหรี่ และที่นาสังเกตพบวาผูปวยมีอายุนอยกวา 40 ป จํานวนเกือบ 5,000 คน (Department
of Disease Control, 2015) ในสวนของการรักษาพยาบาลนั้น พบวา ภาครัฐตองเสียคาใชจายในการ
รักษาอยางตอเนื่องมากถึงกวา 16,000 ลานบาทในแตละป โดยคารักษาพยาบาลของโรคนี้อยูที่คนละ
1,500-2,000 บาทตอเดือน ซึ่งระยะเวลาการดําเนินโรคจะนานประมาณ 10-15 ป คิดเปนงบประมาณ
ในการรักษาผูปวยโรคนี้ ประมาณ 400,000-600,000 บาทตอคน (Thai Health Promotion Foundation,
2015) โรงพยาบาลแมวาง จังหวัดเชียงใหมเปนโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง มีคลินิกโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง แตไมมีการนําแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับการใหบริการของโรงพยาบาลแมวางมาใช จากขอมูลของ
โรงพยาบาลแมวาง ในปงบประมาณ 2557 พบวา โรงพยาบาลแมวางมีอัตราการ re-admit ดวยโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรังสูงพบเปนรอยละ 23.21 (Mae Wang hospital, 2014) และเพิ่มขึ้นในปงบประมาณ 2558
ซึ่งมีอัตราการ re-admit ดวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง รอยละ 29.66 (Mae Wang hospital, 2015)
เพื่อใหการดูแ ลรักษาผู ปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อ รังในโรงพยาบาลแมวางไดรับ การรักษาที่มีคุณภาพ
และประสิ ท ธิ ภ าพ ผู วิ จั ย จึ ง ได จั ด ทํ า การวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาแนวปฏิ บั ติ ใ นการรั ก ษาพยาบาล
ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลแมวาง จังหวัดเชียงใหม โดยใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา
มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาปญหาของการใหบริการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลแมวาง
2) พัฒนาแนวปฏิบัติในการรักษาพยาบาลผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลแมวาง และ 3) ศึกษา
ผลการใชแนวปฏิบัติในการรักษาและการพยาบาลผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลแมวาง
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (research and development) โดยแบงการศึกษา
เปน 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาปญหาของการใหบริการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลแมวาง
เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive study) โดยศึกษาในประเด็นของบทบาทหนาที่
ในคลินิกและปญหาที่พบในการดําเนินงาน
กลุมตัวอยาง เปนบุคลากรทีใ่ หบริการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลแมวาง จํานวน 12 คน
และผูปวยในคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลแมวาง จํานวน 20 คน
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เก็บรวบรวมขอมูล
โดยใชแบบทดสอบความรูสําหรับ ผูปวย COPD ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ สรางคําถามเกี่ยวกับการรับรูเรื่องโรคของผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และแบบสอบถามความ
คิดเห็นของเจาหนาที่ โดยผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดคลินิกโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง สรางคําถามปลายเปดเพื่อใหเจาหนาที่แสดงความคิดเห็นในการดูแลผูปวยในคลินิกโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรัง และความตองการในการพัฒนาระบบบริการใหดีขึ้น เครื่องมือทั้ง 2 ฉบับ ผานการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน โดยพิจารณาในเรื่องความครอบคลุมโครงสรางของ
เนื้อหา การใชภาษา และ ความสอดคลองของขอคําถามกับจุดมุงหมายที่ตองการวัด ผลการตรวจสอบ
คาดัชนีความสอดคลองพบวา ทั้ง 2 ฉบับ ขอคําถามมีคา IOC ระหวาง 0.6 ถึง 1 นอกจากนี้ยังศึกษา
ระบบงานที่เกี่ยวของ ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ ไดแก เอกสารบันทึกขอมูลทางสถิติ เวชระเบียน เปนตน
รวบรวมขอมูลและวิเคราะหสาเหตุตาง ๆ ของปญหา จัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ โดยนําแผนผัง
สาเหตุและผล (cause and effect diagram) มาจัดลําดับ สาเหตุที่แทจริงของปญหา (root cause)
เพื่อใหน้ําหนักความสําคัญของแตละสาเหตุ โดยใช Matrix data analysis และเลือกเฉพาะบางสาเหตุ
ที่เปนปญหาสําคัญเรงดวนมาทําโครงการเสนอแนวทางแกไข
วิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหขอมูลความรูผูปวย COPD ความคิดเห็นของเจาหนา ที่
ระบบงานที่เกี่ยวของ และสังเคราะหเนื้อหา
ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวปฏิบัติในการรักษาและการพยาบาลผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
โรงพยาบาลแมวาง จังหวัดเชียงใหม
แหลงขอมูล
โดยการวิเคราะหและสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พัฒนาโดยกลุมผูใหบริการใน
คลิ นิกโรคปอดอุ ดกั้ นเรื้อรังในโรงพยาบาลแมวาง และคณะนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ชั้นปที่ 6 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ผู ท รงคุณ วุ ฒิ ใ นการตรวจสอบคุ ณ ภาพของแนวปฏิ บั ติ ฯ โดยผู เ ชี่ย วชาญที่ มีค วามรูแ ละ
ประสบการณดานการดูแลผูปวยระบบทางเดินหายใจ จํานวน 5 คน โดยใชเครื่องมือการประเมินคุณภาพ
แนวทางปฏิบัติสําหรับการวิจัยและการประเมินผล (AGREE II) (AGREE Research Trust, 2013)
ในการประเมินคุณภาพของแนวปฏิบัติในการรักษาผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลแมวาง
จังหวัดเชียงใหม
ระยะที่ 3 ศึกษาผลของการใชแนวปฏิบัติในการรักษาและการพยาบาลผูปวยโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลแมวาง จังหวัดเชียงใหม
เป น การนํ า แนวปฏิ บั ติ ไ ปใช เ พื่ อ ศึ ก ษาผลการใช แ นวปฏิ บั ติ ใ นการรั ก ษาผูป ว ยโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลแมวาง โดยมีการเก็บรวบรวมขอมูล ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน
2561 ศึกษาผลการนําแนวปฏิบัติไปใชทั้งในดานการตรวจคัดกรองโรค ระบบสงตอขอมูลการดูแลผูปวย
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และการดูแลผูปวย ขอมูลเกี่ยวกับขอดีของแนวทางปฏิบัติ ขอบกพรองของแนวทางปฏิบัติ ขอจํากัด/
อุปสรรค การนําแนวปฏิบัติไปใช เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบประเมินผลของการใชแนวปฏิบัติการ
รักษาพยาบาลผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรงพยาบาลแมวาง จังหวัดเชียงใหม เครื่องมือผานการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน โดยพิจารณาในเรื่องความครอบคลุมโครงสรางของ
เนื้อหา การใชภาษา และความสอดคลองของขอคําถามกับจุดมุงหมายที่ตองการวัดผลการตรวจสอบคา
ดัชนีความสอดคลองพบวา ขอคําถามมีคา IOC ระหวาง 0.6 ถึง 1 และศึกษาผลลัพธทางสุขภาพที่
เปนผลที่เกิดจากการใชแนวปฏิบัติฯ คืออัตราการนอนโรงพยาบาลซ้ํา (re-admission) ของผูปวย 28 วัน
หลังการใชแนวปฏิบัติเก็บรวบรวมขอมูลจากงานทะเบียนคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลแมวาง
กลุมเปาหมาย ประกอบดวย
กลุมผูใชแนวปฏิบัติ ไดแก พยาบาลที่ปฏิบัติงานในคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรงพยาบาล
แมวาง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 2 คน แพทย จํานวน 1 คน เภสัชกร จํานวน 1 คน นักกายภาพบําบัด
จํานวน 2 คน ผูชวยพยาบาล จํานวน 1 คน
กลุมผูที่เปนโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มารับบริการในโรงพยาบาลแมวางระหวาง 1 มิถุนายน ถึง
30 กันยายน 2561 มีจํานวน 188 คน
การวิเคราะหขอมูล
อัตราการนอนโรงพยาบาลซ้ํา ภายใน 28 วัน วิเคราะหขอมูลโดย คารอยละ
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ศึกษาปญหาของการใหบริการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลแมวาง
ปญหาของการใหบริการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลแมวาง ดานระบบการใหบริการ
ประกอบดวย 1) ผูใหบริการไมสามารถเขาใจปญหาของผูปวยไดอยางแทจริง 2) การสงเสริมปจจัยที่
ชวยลดอัตราการกลับมานอนซ้ํา (re-admit) ยังไมดี เชน ไมมีคลินิกเลิกบุหรี่ ไมมีการรณรงคใหวัคซีน
ไขหวัดใหญ การใชออกซิเจนที่บานยังไมเพียงพอ เปนตน และ 3) ขั้นตอนการทํางานใน COPD clinic
ยังไมชัดเจน ในสวนของผูปวยประกอบดวย การใชยาไมถูกตอง ไมมาตรวจตามนัด และควบคุมปจจัย
เสี่ยงไมได จากผลการวิเคราะห Matrix data analysis พบสาเหตุที่ความสําคัญมากที่สุด ไดแก การไมมี
แนวปฏิบัติในการดูแลผูปวย รองลงมา ไดแก ไมมีการรณรงคใหฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ และไมมี
การประสานงานระหวาง งานควบคุมโรคไมติดตอ (NCD) หอผูปวยใน (IPD) และบริการดูแลสุขภาพ
ผูปวยที่บาน (Home health care) ดังตารางที่ 1 (Table 1)
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Table 1 Matrix data analysis
Causes/Criteria
-

Patients don’t know how to used MDI
Un recheck medicine
No coordination between NCD, IPD, HHC
No patients follow up
No systemic data collection
No smoking cessation clinic
No campaign for Flu vaccination
Inadequate home O2
No CPG for COPD
Inadequate caring by Home Health Care
Patients miss concept about disease &
treatment
- Patients don’t have adequate
knowledge about disease
- No proactive system for follow up the
patients
- Difficulty for the patients for follow-up

Significant
(5)
5
25
4
20
5
25
4
20
4
20
5
25
5
25
5
25

Be real
(4)
4 16
4 16
4 16
3 12
5 20
3 12
5 20
3 12

Budget
(2)
4
8
5
10
5
10
5
10
5
10
3
6
4
8
3
6

5
4
4

25
20
20

5
4
3

20
16
12

5
5
5

10
10
10

55
46
42

5

25

4

16

4

8

49

4

20

5

20

4

8

48

4

20

2

8

2

4

32

Total
49
46
51
42
50
43
53
43

ตอนที่ 2 แนวปฏิบัติในการรักษาพยาบาลผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลแมวาง
จังหวัดเชียงใหม
ผลการศึกษาในตอนที่ 2 มีการนําเสนอผลการวิจัย 2 ประเด็นดวยกันคือ เสนอแนวปฏิบตั ิใน
การรักษาพยาบาลผูป วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่อาการคงที่ (CPG stable COPD) โรงพยาบาลแมวางที่
สรางขึ้น และการประเมินคุณภาพของแนวปฏิบัติ กอนนําไปทดลองใชจริง รายละเอียดมีดังนี้
1. เสนอแนวปฏิบัติในการรักษาพยาบาลผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่อาการคงที่ (CPG
stable COPD) โรงพยาบาลแมวาง (Working Group on Public Health Practice Guidelines
for chronic obstructive pulmonary disease, 2010) ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก
1.1 การวินิจฉัย และการประเมินความรุนแรง
แนวทางการวินิ จ ฉัย การวิ นิจ ฉั ย โรคปอดอุด กั้ น เรื้ อ รัง ตามองคก รระดับ โลกที่
ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญทางดานโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ไดออก Guideline สําหรับการดูแล
ผูปวยโรค COPD (The Global Initiative for Obstructive Lung Disease: GOLD) ก็คือ เมื่อมี
ประวั ติ เสี่ ยงต อการเกิ ดโรค เช น สูบบุหรี่ จะมีหรือไมมีอาการ ไอ มีเสมหะ และหอบเหนื่อยก็ตาม
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ควรจะไดรับการตรวจสมรรถภาพปอดดวยวิธีสไปโรเมตรีย (Spirometry) เมื่อไดยาขยายหลอดลมแลว
คา FEV1/FVC (FEV1 คือ Force expiratory volume in 1 second, FVC คือ Force volume
capacity) ยังนอยกวา 0.7 ก็ถือวาเปนโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง มีหลักการวินิจฉัยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ในผูปวยอายุมากกวา 40 ป มีอาการขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ (Thoracic Society of Thailand under Royal
Patronage, 2017)
1) มีอาการเหนื่อย เปนมากขึ้นเรื่อย ๆ ไมหายไป ออกกําลังกายหรือออกแรงแลว
เหนื่อยมากขึ้น
2) มีอาการไอเรื้อรังเปน ๆ หาย ๆ อาจมีเสมหะหรือไมก็ได
3) มีประวัติสูบบุหรี่ สัมผัสควันไฟ หรือมีอาชีพเกี่ยวกับฝุนหรือสารเคมี
4) มีประวัติครอบครัวเปนโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ผลการตรวจอื่น ๆ ที่ชวยในการวินิจฉัย: CXR flat diaphragm, intercostals space
กวาง, hyper-lucency, hanging heart, increased lung marking และวินิจฉัยแยกโรคอื่นออกไป
Definitive diagnosis: spirometry: post-bronchodilator FEV1/FVC < 0.7
การประเมินความรุนแรง จะประเมินอาการในปจจุบัน และประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต ถารักษาไมดี เชน การเกิดการกําเริบของโรค ก็จะแบงผูปวยเปน 4 กลุม ตาม Combination
Assessment of COPD ตามแนวทางของ GOLD guideline 19 (Global Initiative for Chronic
Obstructive Lung Disease, 2019) โดยการแบงผูปวยเปนกลุม ABCD โดยใชเกณฑจากอาการของ
ผูปว ยและจากภาวะกําเริบเฉียบพลัน โดยมีการปรับเปลี่ยนการประเมินโดยไมใชคา GOLD level หรือ
คา FEV1 มาประเมินผูปวยรวมดวย แตการใช Spirometry ใชเพื่อการประเมิน FEV1 เพื่อบอกระดับ
ความรุนแรงของการอุ ดกั้นการประเมินจะใชการประเมินจากอาการในปจจุบันโดยคา mMRC หรือ CAT
score และประเมินความเสี่ยงในอนาคตจากความถี่ของการกําเริบ อาการในปจจุบัน (Symptoms)
อาการนอย ถา mMRC 0-1 หรือ CAT < 10 จัดเปนผูปวยประเภท A หรือ C อาการมาก ถา mMRC > 2
หรือ CAT > 10 จัดเปนผูปว ยเปนประเภท B หรือ D ความถี่ของการกําเริบ (Exacerbations) ความเสี่ยงต่ํา
ถา exacerbation < 1 ครั้งตอป และตองไมเปนผูปวยใน จัดเปนผูปวยเปนประเภท A หรือ B ความเสี่ยงสูง
ถา exacerbation > 2 ครั้งตอป หรือตองเปนผูปว ยในแมวาจะ < 1 ครั้งตอป จัดเปนผูปวยประเภท C
หรือ D ดังภาพที่ 1 (Figure 1)
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1

Symptoms
Inpatients with FEV1/FVC < 0.70:
GOLD 1: Mild FEV1
≥ 80 % predicted
GOLD 2: Moderate 50% ≤ FEV1 < 80% predicted
GOLD 3: Severe 30%
≤ FEV1 < 50% predicted
GOLD 4: Very Severe
FEV1 < 30% predicted

Figure 1 The Refined ABCD Asscessment Tool

1.2 การรักษา
แนวทางการรักษาประกอบดวย
- ใหผูปวยทุกรายใน clinic ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ และ pneumococcal vaccine
- แนะนําใหผูปวยเลิกบุหรี่
- ใหยาละลายเสมหะในผูปวยที่มีการกําเริบบอย
- ใหยาควบคุมอาการดังตารางที่ 2 (Table 2)
Theophylline ชวยลดการกําเริบของโรคไดแตประสิทธิภาพต่ํา มีอาการขางเคียง
และเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นไดบอย
Inhaled corticosteroids (ICS) ไดแก budesonide มีขอบงชี้ในผูปวย severe COPD
ที่มีการกําเริบบอยครั้ง (>1 ครั้ง/ป)
การให long term O2 therapy (LTOT) วันละ ≥15 ชั่วโมง มีขอบงชี้คือ
- ผูปวยที่มี PaO2 ≤55 mmHg หรือ SpO2 ≤88%
- ผูปวยที่มี PaO2 56-59 mmHg หรือ SpO2 89% ที่มี pulmonary hypertension,
right heart failure หรือ polycythemia (Hct > 55 %) ควรกายภาพบําบัด
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Table 2 Pharmacological Treatment Algorithms by GOLD Grade
Patient
group
A

B

C

D

Recommended first choice
SA* anticholinergic prn
or
SA beta2 –agonist prn
LA** anticholinergic
or
LA beta2 -agnonist
ICS*** + LA beta2 –agonist
or
LA anticholinergic

ICS + LA beta2 –agonist
and/or
LA anticholinergic

Alternative choice
LA anticholinergic
or LA beta2 -agnonist
or SA beta2 –agnonist and
SA anticholinergic
LA anticholinergic and
LA beta2 -agnonist
LA anticholinergic and
LA beta2 –agnonist
or LA anticholinergic and
PDE-4 Inhibitor or
LA beta2 –agonist and
PDE-4 Inhibitor
ICS + LA beta2 –agonist and
LA anticholinergic or
ICS + LA beta2 –agonist
and PDE-4 inhibitor or
LA anticholinergic and
LA beta2 –agnonist or
LA anticholinergic and
PDE-4 inhibitor

Remark *SA = Short acting
*LA = Long acting
***ICS = Inhaled corticosteroids

1.3 การติดตาม
มีแนวทางในการติดตามดังนี้
- CAT score ทุกครั้งที่มาตรวจ
- อาการตาง ๆ : ไอ หอบเหนื่อย
- การสูบบุหรี่
- การใชยา ปริมาณ วิธีการใช
- Spirometry ปละครั้ง
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Other possible treatment
Theophylline

SA beta2 – agonist and/or
SA anticholinergic
Theophylline
SA beta2 – agonist and/or
SA anticholinergic
Theophylline

Carbocysteine
SA beta2 – agonist and/or
SA anticholinergic
Theophylline
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1.4 การออกแบบแผนผังงาน COPD ของโรงพยาบาลแมวาง
การใหบริการในงาน COPD จะมีการแบงเปนแตละฝาย ไดแก คลินิกโรคไมติดตอเรื้อรัง
(NCD): COPD Clinic หองฉุกเฉิน หอผูปวยใน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ฝายเวชปฏิบัติครอบครัว
โดยมีหนวยเยี่ยมบานของอําเภอในความดูแลการทํางานของแตละฝาย รายละเอีย ดการดําเนินงาน
แตละฝายดังนี้
1.4.1 คลินิกโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCD): COPD Clinic จะรับผูปวยที่มาตามนัด
หรือผูปวยใหม โดยมีขั้นตอนการทํางานในหนวยดังนี้
1) มีการประเมิน vital signs, oxygen saturation และประเมินวา ผูป วย
เขาเกณฑในการให home oxygen หรือไมโดยดูจาก
- O2 sat < 88 %
- O2 sat 88-92 % --> notify แพทยเพื่อตรวจรางกาย: loud P2,
- pitting edema หรือ Hct > 55%
2) พบพยาบาล
- ซักประวัติอาการไอ หอบเหนื่อย โรคกําเริบจนตองมา รพ.ประเมิน CAT score
- ตรวจนับยา
- เช็คดูการฉีดวัคซีน Influenza และ pneumococcal vaccine
- สงใหนักกายภาพบําบัดทํา spirometry ในผูที่ไมเคยทํา หรือยังไมไดทําใน 1 ป
3) พบแพทย
- ตรวจรางกาย และพิจารณาปรับยาตาม Gold guideline
4) พบพยาบาล เพื่อนัดหมายครั้งตอไป
- ตรวจสอบยาอีกครั้งกอนพบเภสัชกร
- เก็บขอมูลผูที่มีความจําเปนตองได Home oxygen therapy + AE มากกวา
เทากับ 2 ครั้ง ตอป สง HHC
5) พบเภสัชกร
- รับยา
- สอนและประเมินการใชยา เปาหมาย 3 คนตอครั้งตอป
1.4.2 หนวยหองฉุกเฉิน รับผูปวยฉุกเฉินที่มีอาการกําเริบ (COPD with acute
exacerbation) แลวใหแพทยประเมิน
1) หากใหกลับบานใหกลับมาพบแพทยที่คลินิก COPD ตามนัดเดิมหรือนัด 2 สัปดาห
2) หากไมมีนดั เดิม โดยเพิ่มขอมูลลงในระบบการนัดหมาย
3) หากไดนอนโรงพยาบาลใหสงตอไปที่หอผูปวยใน
4) หากได refer ใหโทรตามความคืบหนา จนกวาจะออกจากโรงพยาบาลหรือสงกลับมา
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1.4.3 หอผูปวยใน
1) รับผูปวยที่ admit จากหองฉุกเฉินมาดูแลในหอผูปวย
2) แจงฝาย NCD เพื่อเก็บขอมูลและประเมินหาสาเหตุของการกําเริบ
3) แจงเภสัชกรหากผูปวยพนยาไมถูกตอง
4) พิจารณาแจงงานเยี่ยมบาน (Home health care: HHC) ตาม criteria
เพื่อประเมิน discharge plan รวมกัน โดย criteria ในการเยี่ยมบาน ไดแก 1) Home oxygen
therapyและ 2) AE มากกวาเทากับ 2 ครั้ง ตอป, re-admit, re-visit
1.4.4 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)
1) รับผูปวยจากโรงพยาบาลเขามา clinic NCD ของ รพ.สต. ดังนี้ Class A, B
และ Class C ที่มีโอกาส loss F/U
2) สามารถสงกลับโรงพยาบาลแมวางได
3) Class เพิ่มขึ้น
4) มี acute exacerbation (AE)
5) รับผูปวยจากหนวยเยี่ยมบานอําเภอมาดูแลตอเนื่อง
พยาบาลใหการดูแลผูปวยใน รพ.สต ดังนี้
1) การใหความรูและความเขาใจแกผูปวยและครอบครัวเกี่ยวกับการใชยา
การรับประทานอาหาร การหยุดสูบบุหรี่ การใหออกซิเจน และ การฟนฟูสมรรถภาพปอด สําหรับการฟนฟู
สมรรถภาพมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนจากการไมเคลื่อนไหว
2) สงเสริมใหผูปวยสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดตามความเหมาะสมของ
ผูปวยแตละราย โดยประเมินความระดับความรุนแรงของโรค ความสามารถในการทํากิจกรรมของผูปวย
และความตองการของผูปวยและญาติ
3) สงเสริมใหครอบครัวมีสวนชวยในการดูแลผูปวย ใหกําลังใจผูปวย เพื่อให
ผูปวยสามารถปรับกิจวัตรประจําวันไดเหมาะสมตอไป
1.4.5 ฝายเวชปฏิบัติครอบครัว โดยมีหนวยเยี่ยมบานของอําเภอในความดูแล
5.1 มีคลินิกเลิกบุหรี่
5.2 มีหนวยเยี่ยมบาน
การดําเนินงานของแตงละหนวยสามารถนําเสนอตามแผนผังงาน COPD ของ
โรงพยาบาลแมวาง ดังภาพที่ 2 (Figure 2)
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Figure 2 COPD flowchart of Mae Wang hospital
1.5 การประเมินคุณภาพของแนวปฏิบัติการรักษาพยาบาลโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาล
แมวาง จังหวัดเชียงใหม
ผลการตรวจสอบคุณภาพของแนวปฏิบัตฯิ โดยการนําแนวปฏิบัติฯ และแบบสอบถามไป
ใหผู เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ประกอบดวย แพทย จํานวน 2 คน พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 3 คน
พิจารณาคุณภาพของแนวปฏิบัติฯ ตามมาตรฐานขอบเขตและวัตถุประสงค การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ
ขั้นตอนการพัฒนาแนวปฏิบัติ ความชัดเจนและการนําเสนอ การประยุกตใช ความเปนอิสระของทีม
จัดทําแนวปฏิบัติ ผลการประเมินนําเสนอดังตารางที่ 3 (Table 3)
Table 3 Quality of Clinical Practice Guideline for COPD at Mae Wang hospital
Lists
1. Framework and goals
2. Participation of the related parties
3. Step of CPG development
4. Clarify and presentation
5. Application
6. Independent of CPG team
total

Mean
3.73
3.55
3.63
3.35
3.67
3.70
3.61
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Level of Quality
S.D.
Interpreted
0.46
Excellent level
0.34
Excellent level
0.18
Excellent level
0.10
Excellent level
0.12
Excellent level
0.14
Excellent level
0.14
Excellent level
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จากตารางที่ 3 (Table 3) พบวา แนวปฏิบัติในการรักษาพยาบาลผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
โรงพยาบาลแมวาง มีคุณภาพในภาพรวมระดับดีมาก คาเฉลี่ย 3.61 เมื่อศึกษารายดาน พบดานที่มี
คุ ณ ภาพมากที่ สุ ด ได แ ก ขอบเขตและวั ต ถุ ป ระสงค ความเป น อิ ส ระของที ม จั ด ทํ า แนวปฏิ บั ติ ฯ
และการประยุ กต ใ ช คุณ ภาพระดับ ดีม ากมีคา เฉลี่ย 3.73, 3.70 และ 3.67 ตามลํา ดับ นอ ยที่สุด
ดานความชัดเจนและการนําเสนอ คุณภาพระดับดี คาเฉลี่ย 3.35
ตอนที่ 3 ศึ กษาผลการใช แนวปฏิบั ติในการรั กษาพยาบาลผูป วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรั ง
โรงพยาบาลแมวาง
ผลประเมินแนวปฏิบัติในการรักษาพยาบาลผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลแมวาง
Table 4 Result of the CPG implementation
1
2
3
4
5
6
7
8

List
The personal known the risk group
The personal known how to screening
Risks and relatives understand and
cooperated for screening
The personal received the screening data
from Mae Wang hospital
The personal take care the patients and
relatives follow by the guidelines
The patients and relatives cooperate the
personal for treatment
the personal for treatment
found a problem and barriers in treatment
the personal can consult the hospital for
implementation problems
total

Mean
3.14
3.00
3.00

S.D.
0.37
0.00
0.37

interpret
Good level
Good level
Good level

2.86

0.37

Good level

3.14

0.37

Good level

3.00

0.00

Good level

3.14

0.37

Good level

3.00

0.00

Good level

3.03

0.09

Good level

จากตารางที่ 4 (Table 4) พบวา ผลการใชแนวปฏิบัติในการรักษาพยาบาลผูปวยโรคปอด
อุ ดกั้ นเรื้อ รัง โรงพยาบาลแม วาง มี คุณ ภาพในภาพรวมระดั บดี คาเฉลี่ย 3.03 เมื่อ ศึกษารายดา น
พบดานที่มีคุณภาพมากที่สุด ไดแก แนวปฏิบัติฯ ทําใหเจาหนาที่ไดทราบวาใครคือกลุมเสี่ยง เจาหนาที่
ไดดูแลผูปวยและญาติตามแนวทางการรักษา เจาหนาที่พบปญหาและอุปสรรคในการดูแลรักษาผูปวย
คุณภาพระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากันคือ 3.14 นอยที่สุดดานแนวปฏิบัติฯ ทําใหเจาหนาที่ไดรับทราบผล
การตรวจ คัดกรองผูปวยจากโรงพยาบาลแมวาง คุณภาพระดับดี คาเฉลี่ย 2.86
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อัตราการ Re-admit ภายใน 28 วัน ของผูปวย COPD
Table 5 Comparison of re-admission rate within 28 days between pre-post CPG
implementation
Indicators

Goal

Re-admit rate in 28 days

< 20%

2557*BE
(n=188)
percent
23.21

2558*BE
(n=188)
percent
29.66

2559BE
(n=188)
percent
19.27

จากตารางที่ 5 (Table 5) พบวา อัตราการ re-admit ภายใน 28 วันของผูปวย COPD หลังใช
แนวปฏิบัติลดลงกวากอนใชแนวปฏิบัติ
สรุปและอภิปรายผล
การพัฒนาแนวปฏิบัติในการรักษาพยาบาลผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลแมวาง
ประกอบดวยแนวทางในการวินิจฉัยและการประเมิน การรักษา การพยาบาล การติดตาม การออกแบบ
ผังงาน COPD ของโรงพยาบาลแมวางในแตละฝาย ไดแก คลินิกโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCD): COPD
Clinic หนวยห องฉุกเฉิ น หอผูปวยในโรงพยาบาลสงเสริมสุข ภาพตําบล (รพ.สต.) ฝายเวชปฏิบัติ
ครอบครัว โดยมีหนวยเยี่ยมบานของอําเภอในความดูแล การจัดทําแนวปฏิบัติจะชวยทําใหการดูแล
รักษาผูปวยมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเจาหนาที่สามารถประเมินอาการเบื้องตนได เจาหนาที่มีความมั่นใจ
มากขึ้นในการใหบริการผูปวยเพราะมีแนวทางในการดูแลผูปวย COPD ทั้งในสถานบริการและชุมชนทําให
อาการและคุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ป ว ยดี ขึ้ น ป อ งกั น และรั ก ษาภาวะอาการกํ า เริ บ ของโรครวมทั้ ง
ภาวะแทรกซอนที่อาจจะเกิดขึ้น การคงสมรรถภาพของการทํางานของปอดไว ชะลอการเสื่อมของปอด
ใหชาลงสงผลทําใหมีชีวิตที่ยืนยาวตอไป (Chanchai et al., 2013) แนวปฏิบัติในการรักษาพยาบาล
ผูป ว ยโรคปอดอุ ดกั้ นเรื้ อ รั ง โรงพยาบาลแมว าง มีคุณ ภาพในภาพรวมระดั บ ดีมาก คา เฉลี่ย 3.61
การประเมินคุณภาพและความนาเชื่อถือโดยใช แบบประเมินคุณภาพของแนวปฏิบัติ (Institute of
Medical Research and Technology Assessment, 2015) พบวามีคะแนนของแตละขอบเขต
มากกวา 60 เปอรเซ็นต ซึ่งบงชี้วาเปนแนวปฏิบัติฯ ที่มีคุณภาพและนาเชื่อถือมาก แตการคัดเลือกแนว
ปฏิบัติใด ๆ เพื่อมาใชในหนวยงานจะตองใหเหมาะสมกับหนวยงานเนื่องจากมีขอจํากัดเกี่ยวกับอุปกรณ
เครื่ อ งมื อ และบุคลากร ดั งนั้ น การพัฒนาแนวทางปฏิบัติ ที่มี พื้นฐานมาจากแนวปฏิบัติที่มีคุ ณภาพ
นาเชื่อถือ และเป นการพัฒนาของทีมสุขภาพในหนวยงาน ซึ่งทุกคนมีสวนรวม มีการทํางานเปนทีม
ซึ่ ง จะทํ า ให เ กิ ด ความภาคภู มิ ใ จและการปฏิ บั ติ อ ย า งต อ เนื่ อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง ประเมิ น ได
จากตัวแปร เชน อัตราการกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ําในรอบ 28 วัน หลังการใชแนวปฏิบัติลดลงกวา
กอนใชแนวปฏิบัติ
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ผลการใชแนวปฏิบัติในการรักษาผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลแมวาง พบวา
อัตราการ Re-admit ภายใน 28 วัน ลดลงกวากอนการใชแนวปฏิบัติสอดคลองกับการศึกษาของ
Chanchai J et al.(2013) ไดศึกษาผลของการจัดตั้ง คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD Clinic)
ตอการทําใหผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ไดรับการรักษาอยางถูกตอง ปลอดภัยตามมาตรฐาน พบวา
ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมารับการรักษาที่หองฉุกเฉิน (ER visit) ดวยอาการหอบลดลง เมื่อเปรียบเทียบ
กอนและหลังเขาคลินิก รวมทั้งพบวา จํานวนครั้งและจํานวนวันนอนของการตองนอนโรงพยาบาล (Admit)
ดวยอาการหอบลดลงอยางมีนัยสําคัญดวย เมื่อเปรียบเทียบกอนและหลังเขาคลินิก
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยฉบับนี้สําเร็จไดดว ยดีดว ยความกรุณาและความชวยเหลือจากหลายทานที่เกี่ยวของ
ผู วิ จั ยขอขอบพระคุ ณ ที ม งานและนั กศึ กษาหลั กสู ตรแพทยศาสตรบั ณฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม
ขอขอบพระคุณเจาหนาที่โรงพยาบาลแมวาง และรพ.สต. ทุกทานในการอํานวยความสะดวกในการเก็บ
ขอมูล และที่สําคัญกลุมตัวอยางทุกทานที่กรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเปนอยางดียิ่ง
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