
การพัฒนาเครือขายเพื่อการเขาถึงบริการทางการแพทยอยาง

ยั่งยืนในผูปวยถุงลมโปงพอง อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

EACC Khuankhanun COPD Network gold :

Admission rate near zero) 

นางวรรณา จันทผลึก

หัวหนางานผูปวยนอก

โรงพยาบาลควนขนุน



บทนํา

จากการวิเคราะหขอมูลโรคถุงลมโปงพองของโรงพยาบาลควนขนุน 

พบวา ติดอันดับ ๑ ใน ๕ โรค 

เปดบริการคลนิิกครั้งแรก เม่ือ ๙ เมษายน ๒๕๕๓  เริ่มตนมีผูมารับ

บริการเพยีง ๑๕ ราย 

ปญหาผูปวยมีอาการกาํเรบิบอย COPD Exacerbation rate ป 

๒๕๕๔ ,๒๕๕๕ ,๒๕๕๖ ,๒๕๕๗ รอยละ ๔๔.๘๙ ,๕๒.๓๕ ,๖๐ และ๖๒ 

ผูปวยมานอนรักษาตวัซ้ําใน ๒๘ วัน COPD Re-admit ป ๒๕๕๔ ,

๒๕๕๕ ,๒๕๕๖ ,๒๕๕๗  รอยละ ๖.๓๓ ,๙ ,๙.๖๑ และ๒.๐๔ 



ปญหาการเขาถึงบรกิารคอนขางนอยในระยะแรก มีแนวโนมเพิม่ขึ้น

ในระยะหลงั แตยังมีผูรับบริการบางสวนยังไมเขาถึงบรกิาร ทมีงาน

โรงพยาบาลเหน็ความสําคญัปญหาดงักลาวจึงไดจัดทาํกจิกรรมพฒันา

คุณภาพภายใต”โครงการคัดกรองกลุมเสี่ยง ,กลุมปวยดวยโรค COPD อําเภอ

ควนขนุน จังหวัดพทัลุง ป ๒๕๕๙”

บทนํา (ตอ)



วัตถุประสงค

๑.เพื่อเพิม่อัตราการเขาถึงบริการในผูปวย COPD รายใหม รอยละ ๓๐

๒.เพื่อลดอัตราการกาํเรบิเฉียบพลัน COPD exacerbation rate near zero

๓.เพื่อลดอัตราการมานอนซ้ําดวยโรคเดมิ COPD readmission rate near 

zero

๔.เพื่อเพิม่คณุภาพชวิีตในผูปวยCOPD อําเภอควนขนุน CAT score < ๑๐



วิธีการดําเนินงาน

รอบที่ ๑ ป ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔

๑.ประชุมทมีงานรวมกาํหนดแนวทางและบทบาทหนาที่

๒. มีสถานที่สําหรับบริการเฉพาะโรค,จัดหาอุปกรณทีจํ่าเปน

๓.เก็บรวมรวมขอมูลสาํคญัวิเคราะหปญหา

๔.จัดทํา Care map เฉพาะโรค COPD 



วิธีการดําเนินงาน (ตอ)

รอบที่  ๒ ป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗

๑.ดําเนินโครงการติดตามเยี่ยมบานผูปวยCOPD readmit 

,และCOPD admit เชิงรุก

๒.เก็บรวบรวบขอมูลเชงิลกึ

๓.จัดทํา Cinical trancer highlight COPD

๔.จัดทํา Care MAP COPDเพื่อเปนมาตรฐานเดยีวกนั

๕.จัดทํากิจกรรมคนหา COPD role model โดยใชนวตกรรม

แฟมความรู ๖ ฐาน 



รอบที่  ๒ ป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ (ตอ)

๖.ดําเนินโครงการ COPD Day camp แบบเบด็เสร็จในวันเดียว 

๗.ดําเนินโครงการคัดกรองภาวะแทรกซอนสาํคญัเพือ่เฝาระวัง

โรคแทรกซอนสาํคญั  

๘.บุคลากรไดรับการสนบัสนนุใหเขารบัการอบรมความรูทีท่นัสมัย 

๙.มีทีมสาขาวิชาชพีครบทมีประกอบดวย แพทย,พยาบาลวิชาชพี,เภสชักร

,นักกายภาพบาํบดั

วิธีการดําเนินงาน (ตอ)



วิธีการดําเนินงาน

รอบที่  ๓ ป ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙

๑.ใหความรูเจาหนาทีโ่รงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพระดบัตาํบล 

พรอมสรางทมีเครอืขายดแูลผูปวย COPD อําเภอควนขนุน 

๒.คัดกรองผูปวยในพืน้ทีน่าํรอง ๓ รพ.สตและ ๑ CMU ควนขนุน 

โดยทีมเครือขายดแูลผูปวย COPD อําเภอควนขนุน

๓.มีระบบสงตอผูปวยกลุมเสี่ยงและกลุมปวยในพืน้ทีท่ีไ่มเคยมา

รับบริการมาขึน้ทะเบยีนคลนิกิเฉพาะโรคทีโ่รงพยาบาล



ผลลัพธ

รูปที่ ๑ จํานวนการเขาถึงบริการ COPD รายใหมโรงพยาบาลควนขนนุ



รูปที่ ๒ ผลลัพธคณุภาพ Readmit / admit COPD โรงพยาบาลควนขนุน



รูปที่ ๓ ผลการรกัษา COPD โรงพยาบาลควนขนุน



รูปที่ ๔ คาคุณภาพชีวิต COPD CAT SCAORE โรงพยาบาลควนขนุน



รูปที่ ๕ แสดงสถานะผูปวย COPD กับบุหรีโ่รงพยาบาลควนขนนุ
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รูปที่ ๖ แสดงการตดิตามเยี่ยมบานผูปวย COPD ที่มานอนรักษาตัวที ่        

โรงพยาบาล



สรุปผลและการนําไปใชประโยชน

ดําเนินการพฒันาคณุภาพอยางตอเนือ่งโดยทมีและเครอืขาย มีกิจกรรม 

การพฒันาทมีงาน และเครือขาย การปฏิบตัติาม Care MAP COPD  การเยี่ยม

บาน การคัดกรอง และการสงตอ ผูปวยในพืน้ที ่ พบวามีการเขาถึงบรกิารผูปวย

COPDรายใหมเพิม่ขึ้น ,COPD Exacerbtion ,COPD Readmit ลดลง  และ

ผูปวยมีคุณภาพชีวิตทีด่สีามารถมีความรูการดูแลตนเองสามารถดํารงชีวิต

ตามปกติสขุเพิม่ขึ้น โดยมีโอกาสพฒันาดังนี้ การออกคัดกรองตอเนือ่งใน

โรงพยาบาลสงเสริมสภุาพระดบัตาํบล อ่ืนๆเขตอําเภอควนขนนุ ,การทําเวที

ประชาคมในชุมชนโดยผูนาํชมุชน เจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของเพือ่สงเสรมิการมีสวน

รวมอยางยั่งยืน  ,จัดประกวดชุมชนตนแบบในการดานการสงเสริมสุขภาพเพือ่

หางไกลโรคถุงลมโปงพอง 







ขอบคุณคะ
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