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ที่มา และ ความสําคัญของปัญหา���
���

	
•  สถิติผู้ป่วยที่โรงพยาบาลท่าวังผาปี 2547	
•  มีผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง จํานวน 972	  ราย 	
•  มารับบริการที่แผนกฉุกเฉิน 495 ครั้ง	
•  Refer	   93	  ครั้ง	
•  มีผู้ป่วยเสียชีวิต 13	  ราย เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสอง
ของผู้ป่วยใน 	

•  Re	  admission	  rate	  26 %	
•  อัตราการนอนโรงพยาบาลสูงเป็นอันดับหนึ่งของผู้ป่วยใน 	
•  มูลค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลสูงเป็นอันดับหนึ่งของผู้ป่วย
ใน 	
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วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วย
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาล

ท่าวังผาและชุมชน	  
	



การดําเนินการวิจัย	       	

วิจัยเชิงสํารวจวิเคราะห์สถานการณ์องระบบบริการที่
มีอยู่ (2547)	วิจัยกึ่งทดลองโดยนําโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ปอด (2548)	วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาเพื่อออกแบบระบบ
บริการ (2550)	วิจัยกึ่งทดลองโดยนําการเสริมสร้างพลังอํานาจ
แบบกลุ่ม(2551)	วิจัยเชิงพรรณนาศึกษาย้อนหลังเพื่อประเมินการ
ใช้ยาสูด (2552) 	วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพัฒนารูปแบบการดูแล
ต่อเนื่อง(2555)	 8	



1. ปี 2548 วิจัยเชิงสํารวจ ���

วิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วย	  COPD	
•  วิจัยเชิงสํารวจเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ผู้ป่วย 
COPD จํานวน 525 ราย ตุลาคม 2547- กันยายน 
2548 (สภาพผู้ป่วย COPD/แนวทางการรักษา/
ทรัพยากรที่มีอยู่)	

โจทย์วิจัย สถานการณ์ในการดูแลและสภาพผู้ป่วย 
COPD	  เป็นอย่างไร	

ผลการวิจัยพบว่า  รพ.ไม่มีแนวทางการดูแลผู้ป่วย 
COPD	  ที่เฉพาะ ผู้ป่วยมีอาการกําเริบมานอนรักษา
ในโรงพยาบาลสาเหตุจากการปฏิบัติตนที่ไม่ถูกต้อง
และขาดการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดมีระดับคุณภาพ
ชีวิตต่ํา	



2. ปี 2549 วิจัยกึ่งทดลอง���
โดยนําโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ปอด	
•  วิจัยกึ่งทดลองโดยนําโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ปอดโดยอาศัยความรู้เชิงประจักษ์ตามแนวทางของ
สมาคมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและหัวใจของ
สหรัฐอเมริกา(1999) นํามาใช้ในผู้ป่วยCOPDจํานวน 
30 ราย ตุลาคม 2548-กันยายน 2549	

โจทย์วิจัย หลังเข้าร่วมโปรแกรมอาการทางคลินิกดีขึ้น
หรือไม่เท่ากับก่อนหรือไม่	

ผลการวิจัยพบว่า หลังเข้าร่วมโปรแกรมการฟื้นฟู
สมรรถภาพปอดพบว่า DVASลดลงร้อยละ 22	  6MWT	  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.73	  และขยายผลในผู้ป่วยอื่น 	





3. ปี 2550 วิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาระบบการดูแล	

•  วิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลขยาย
ผลไปสู่ผู้ป่วย COPDรายอื่นจํานวน ตุลาคม 2549 
ถึง ธันวาคม 2550 จํานวน 252 คน มีนวัตกรรม 
แผงยาตัวอย่าง อุปกรณ์เป่าขยายปอด แผ่นแปล
ภาษาพ่นยา	  

โจทย์วิจัย ระบบการดูแล COPD ที่ส่งผลลัพธ์ทางคลินิก
ที่ดีเป็นอย่างไร	

ผลการวิจัยพบว่า หลังการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย 
COPD ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น Re-‐admission	  
rate ลดลงแต่พบบางรายมีปัญหาซับซ้อน	  
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4. ปี 2551 วิจัยกึ่งทดลอง���
โดยใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลัง

อํานาจแบบกลุ่ม	
•  วิจัยกึ่งทดลองได้นําโปรแกรมการเสริมสร้างพลัง
อํานาจแบบกลุ่ม(Gibson,1993) ในกลุ่มผู้ป่วยCOPDที
มีปัญหาซับซ้อนจํานวน 15 ราย เมษายน–กรกฎาคม 
2551	

•  โจทย์วิจัย หลังเข้าร่วมโปรแกรมผู้ป่วย COPD	  มี
คุณภาพชีวิตดีกว่า/ไม่เท่ากันกับก่อนหรือไม่	

ผลการวิจัยพบว่า พบว่าค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตหลังเข้าร่วม
โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอํานาจแบบกลุ่มดีขึ้นและ
ค่าเฉลี่ย DVAS	  หลังเข้าร่วมโปรแกรมลดลง(P<0.05) 
แต่พบปัญหาผู้ป่วยที่จําหน่ายสู่ชุมชนยังกลับมารักษา
ซ้ํา	





5.ปี 2552 วิจัยเชิงพรรณนา โดย
ทําการศึกษาแบบย้อนหลัง	

•  วิจัยเชิงพรรณนา โดยทําการศึกษาแบบย้อนหลัง 
(RetrospecLve	  study)  เพื่อประเมินการใช้ยาสูด 
Salmeteral	  &	  FluLcasone	  propionate	  ตามแนวปฏิบัติ
บริการสาธารณสุขโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พ.ศ.2553 
ประเมินผลทางคลินิกและเศรษฐศาสตร์  ก่อนและหลังจาก
การใช้ยา ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง    จํานวน 30 ราย  
จากทะเบียนผู้ป่วย ในช่วงเดือนมกราคม 2552 –	  ธันวาคม 
2554	  

โจทย์วิจัย การใช้ยาสูดพ่นมีการใช้เหมาะสมตามมาตรฐาน
หรือไม	่

ผลการวิจัยพบว่า  พบว่าความเหมาะสมในการสั่งใช้ยาสูดพ่น
ขยายหลอดลมร้อยละ 66.70 ความเหมาะสมด้านขนาด
ยาร้อยละ 100 ER	  Visited	  rate	  /	  Admission	  rate	  /DVAS	  
ลดลง (	  p	  <	  0.05	  )	



6. ปี 2555 วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมพัฒนารูปแบบ	

•  วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพัฒนารูปแบบการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการป้องกันและดูแลผู้ป่วยโรค	  COPD 
อย่างต่อเนื่องในชุมชนโดยใช้	  Expanded	  chronic	  care	  
model ในบ้านดอนตันและบ้านแหน เมษายน 2555-
มีนาคม2556	

โจทย์วิจัย จะมีวิธีการอย่างไรให้ผู้ป่วย COPD	  ให้สามารถดูแล
ตนเองในชุมชนได้ มีผลลัพธ์ทางคลินิกดีขึ้น	

ผลการวิจัยพบว่า  พบว่าชุมชนให้ความร่วมมือดูแล และ
ผลลัพธ์ผู้ป่วย MMRC,DVAS,6MWT	  ดีขึ้น (P<0.05)	  Re-‐
admission	  rate	  ลดลง	
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สรุปจากการดําเนินการวิจัยสรุปเป็น 

3 ช่วง	  
•  ช่วงที ่1 เป็นการเน้นการสํารวจวิเคราะห์
สถานการณ์ของโรคและระบบการดูแลที่
เป็นอยู ่ประเมินทักษะบุคลากรและ
ทรัพยากรที่จําเป็นต่อการวินิจฉัย ดูแล
รักษา และคัดแยกผู้ป่วยที่เคยได้รับการ
วินิจฉัยและค้นหาผู้ป่วยรายใหม่เป็นการ
ยืนยันว่ามีผู้ป่วยที่แท้จริงเท่าใด เพื่อทราบ
ข้อมูลและนําสู่การวางแผน	  



สรุปจากการดําเนินการวิจัยสรุปเป็น 

3 ช่วง	  
•  ช่วงที ่2 มีการดําเนินการนําร่องในการดูแลผู้ป่วย
ภายใต้บริบทของโรงพยาบาลชุมชนที่มีทรัพยากร
จํากัดโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มาปรับเป็น
แนวทางเมื่อพบว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีในกลุ่มตัวอย่าง
นําร่อง จึงดําเนินการพัฒนาระบบในการดูแลผู้ป่วย 
ทั้งหารูปแบบการดูแลที่เหมาะสม มีการสร้าง
นวัตกรรมการที่สนับสนุนการดูแล มีการกําหนดวิธี
การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยจะเน้นให้มีการ
พัฒนาระบบไม่เฉพาะภายในโรงพยาบาล เป็นการ
เน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่าย โรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพตําบลและการร่วมมือขององค์การ
บริหารท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุข ก่อให้เกิด
การมองภาพเป็นระบบจากเดิมที่พัฒนาที่เน้นเฉพาะ
การรักษา มาเข้าสู่การป้องกันและมีส่วนร่วมของ
กลุ่มภาคีเครือข่าย  	  



สรุปจากการดําเนินการวิจัยสรุปเป็น 

3 ช่วง	  
•  ช่วงที ่3  เป็นการป้องกันการเกิดผู้ป่วยรายใหม่ การ
ดําเนินการแบบมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและชุมชนที่ทําให้
มีความสามารถดูแลตัวเอง การเกิดนโยบายสาธารณะ 
การสร้างสิ่งแวดล้อม มีการใช้กรอบการดูแลผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง (Expanded	  chronic	  care	  model)	   ทําให้เกิดการ
ดูแลผู้ป่วยที่ส่งเสริมหลายภาคส่วนตามกฏบัตรออต
โตวา  โดยมีภาคสาธารณสุขกลายมาเป็นผู้สนับสนุน	

•  นํามาสู่ผลลัทธ์ทางคลินิกที่ดี ญาติผู้ดูแลผู้ป่วย
สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพ เกิดมีภาวะที่
เป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้จากผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วย ภาค
ชุมชน ในพื้นที ่ และหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องที่เชื่อมโยงให้เห็นภาพว่าการดูแลผู้ป่วยใน
ภาพรวม โดยใช้หลักการพัฒนาความรู้มาประยุกต์ใช้ 
มีการเก็บข้อมูลและกําหนดเป้าหมาย นํามาปฏิบัติและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบในที่สุด 	  
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การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน
งานประจํา	  

	•  การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดโดยอาศัยหลักฐานเชิง
ประจักษ์ได้นําไปใช้เป็น CPG	  ทั่วจังหวัดน่าน และ
หลายจังหวัด	

•  มีการขยายผลการทํางานแบบเครือข่ายโดยใช้ 
Expanded	  chronic	  care	  model มีการขยายผล
ในโรคอื่นเช่น เบาหวาน ผู้พิการ ความดันโลหิต
สูงและขยายผลในจังหวัดอื่นเช่น โรคฮีโมฟีเลีย	  
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บทเรียนที่ได้รับ	  
	

•  การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังควรมีการวิเคราะห์ปัญหาและหา
แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง	

•  การนําหลักวิชาการที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะ
สมกับบริบทและทรัพยากรที่มีอยู่ 	

•  การประเมินผลที่เฉพาะต่อโรค จะเกิดผลลัพธ์ที่ดี 	
•  การดูแลต่อเนื่องในชุมชนการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเริ่มตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลตั้งแต่ต้นทําให้ชุมชน
สามารถแก้ไขปัญหาในชุมชนด้วยตนเอง ให้การ
ยอมรับแนวทางที่ชุมชนกําหนดขึ้น 	

•  การติดตามผลลัพธ์โดยชุมชนเองส่งผลให้ผลลัพธ์ดีขึ้น	  
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ปัจจัยแห่งความสําเร็จ	  
	

•  ทีมมีความต้องการแก้ไขปัญหาของผู้ป่วย COPD	  ที่
เผชิญอยู่ ให้มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น  	

•  ทีมมีความตั้งใจทํางานทั้งในและนอกโรงพยาบาล 	
•  ทีมมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ มีการวิเคราะห์
ปัญหาหน้างานอย่างต่อเนื่อง ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา 
จัดสรรเวลาทํางานเนื่องจากเป็นงานประจําที่ต้องทําทุก
วัน  	

•  ผู้ร่วมงานในชุมชนมองเห็นว่าชุมชนได้รับผลประโยชน์
จึงสนับสนุนงบประมาณสถานที่ความร่วมมืออย่างต่อ
เนื่องบูรณาการกับโครงการเดิมที่มีอยู่ 	
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การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหาร
หน่วยงาน/องค์กร	  

	
•  ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน/
องค์กรทุกระดับ ผู้บริหารเครือข่าย และ
สสจ.น่าน 	

•  มีนโยบายสนับสนุนให้ทํางานประจําเป็นงาน
วิจัย 	

•  สนับสนุนทรัพยากร เวลา สถานที่บุคคล 	
•  ชื่นชมเมื่อผลงานสําเร็จให้โอกาสไปนําเสนอผล
งานและตีพิมพ์เผยแพร่	  





ขอขอบคุณ	

•  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน	
•  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลท่าวังผา / สาธารณสุข
อําเภอท่าวังผา	

•  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล / หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน 
ทุกหน่วยงาน	

•  ผศ.ดร.พิกุล  นันทชัยพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
•  ทีมวิจัย และทีมผู้สนับสนุนการวิจัยทุกท่าน	
•  ผู้ให้ข้อมูล ชุมชน และภาคส่วนประชาชน	
•  บุคลากร รพ.ท่าวังผา / สสอ.ท่าวังผา ทุกท่านที่มี
ส่วนให้เกิดผลสําเร็จ	


