
  
รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 

มหกรรมวิชาการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน  
1. ประเภท Oral presentation  

1.1 [ ] เรื่องเล่า  1.2 [✓ ] CQI (Clinic)  1.3 [  ]CQI (Non-Clinic)  1.4 [  ]R2R  1.5 [  ]วิจัยฉบับสมบูรณ์  
2. ประเภท Poster presentation  

2.1 [  ]นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์  2.2[  ] CQI (Clinic) 2.3 [  ] CQI (Non-Clinic) 2.4 [  ] R2R  2.5 [  ] วิจัยฉบับ
สมบูรณ์  
3. ประเภท หน่วยงาน  

5.1 [  ] รพ.สต../ศสม.  5.2 [✓] รพช. รพท.  5.3 [  ] สสอ./สสจ.  
4 . การน าเสนอผลงาน  

6.1 [✓] ไม่เคยน าเสนอ เผยแพร่มาก่อน    6.2 [   ] เคยเผยแพร่(พัฒนาต่อยอด) 
6.3 [  ] ผลงานท่ีเคยได้รับรางวัลของรพ.สต.-ศสม./รพช./สสอ. และสสจ.       

1) [   ] ชนะเลิศ     2) [   ] รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง     3) [   ] รองชนะเลิศอันดับสอง   4) [   ] ชมเชย 
5.. ช่ือเรื่อง   พัฒนาระบบการประเมินพ่นยา Asthma & COPD Clinic ของงานเภสัชกรรม รพ.ศรีบรรพต 
6.. ทีมผู้น าเสนอผลงานวิชาการ  

1) ช่ือ – สกุล นายชนนิภัทร วุ่นดี  ต าแหน่ง     เภสัชกรปฎิบัติการ   
2) ช่ือ – สกุล ............................................     ต าแหน่ง     ..........................................   
3) ช่ือ – สกุล ..............................................      ต าแหน่ง      .......................................... 
4) ช่ือ – สกุล .............................................       ต าแหน่ง      ......................................... 
5) ช่ือ – สกุล .............................................        ต าแหน่ง      .......................................... 

7. หน่วยงาน 

 1) [   ] รพ.สต../ศสม. 2) [✓] รพช. รพท. 3) [  ] สสอ./สสจ.  อ าเภอ ...............................................   
8. เบอร์โทร  096-8523746           E-mail      pump_pm@hotmail.com   
9. เนื้อหาโดยย่อ (บทคัดย่อ)  
10. รายละเอียดเอกสารฉบับเต็ม ประกอบด้วย  

1) ช่ือเรื่อง ........................................................................................   
2) ช่ือเจ้าของผลงานและสังกัด ........................................................ 
3) บทน า  ........................................................................................  
4) วัสดุและวิธีการ............................................................................. 
5) ผลการวิจัย/ศึกษา....................................................................... 
6) วิจารณ์/ข้อเสนอแนะ................................................................      
7) สรุป............................................................................................  
8) เอกสารอ้างอิง .......................................................................... 
 
 
 



 

1. ประเภท CQI : Clinic 

2. ชื่อผลงาน : พัฒนาระบบการประเมินพ่นยา Asthma & COPD Clinic ของงานเภสัชกรรม  
รพ.ศรีบรรพต 

3. ค าส าคัญ : แบบติดตามการประเมินพ่นยา, อัตราผู้ป่วยที่ใช้ยาพ่นได้ถูกต้อง 

4. ชื่อและท่ีอยู่ขององค์กร :  ภก.ชนนิภัทร วุ่นดี 

5. บทน า : รพ.ศรีบรรพต ให้บริการผู้ป่วยโรคหอบหืด (Asthma) และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังคลินิก 

(COPD) มี คลินิกทุกวันพุธ มีเป้าประสงค์เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมอาการหอบเหนื่อยได้  ไม่

รบกวนการใช้ชีวิตประจ าวัน ลดอัตราการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งการ admit และ re-

admit รวมถึงลดการมาพ่นยาฉุกเฉินท่ี ER โดยการเข้าถึงยา มีให้บริการยาพ่นหอบเหนื่อย 2 แบบ ทั้ง 

ยาบรรเทาอาการหอบเหนื่อย(Reliever inhaler) และ ยาควบคุม/รักษาอาการหอบเหนื่อย

(Controller inhaler) ในรูปแบบ Metered Dose Inhaler ทั้งหมด ได้แก่ ยาบรรเทาอาการหอบ

เหนื่อย(Reliever inhaler) 2 ชนิด ได้แก่ Salbutamol MDI และ Berodual MDI และ (ยาควบคุม/

รักษาอาการหอบเหนื่อย (Controller inhaler) 2 ชนิด ได้แก่ Budesonide MDI (ICS alone) , 

Seretide Evohaler (LABA/ICS) เนื่องจากเทคนิคการใช้ยาพ่นสูดที่ไม่ถูกต้องนั้นนับเป็นปัญหาส าคัญ

อย่างหนึ่งที่ท าให้ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมอาการของโรคได้ จึงจ าเป็นต้องให้ความรู้ความเข้าใจในการ

ใช้ยาที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยและติดตามการใช้ยาเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถพ่นยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทาง

ฝ่ายเภสัชกรรมได้มีการสอนการใช้ยาพ่นให้แก่คนไข้และลงรายละเอียดติดตามในโปรแกรม mitnet 

เท่านั้น โดยกิจกรรมที่ปฏิบัติยังไม่มีการเก็บข้อมูลที่ละเอียดต่อเนื่องและยังไม่มีใบประเมินพ่นยาที่

ชัดเจน ดังนั้นจึงได้จัดท ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพเพ่ือให้เภสัชกรได้มีการประเมินพ่นยาโดยมีมาตรฐาน

เดียวกันและมีระบบการติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและเพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถพ่นยาได้ถูกต้องมากขึ้น  

6. เป้าหมาย : เพ่ือเพ่ิมอัตราผู้ป่วยที่ใช้ยาพ่นได้ถูกต้องมากขึ้น 

            : มีแนวทางการประเมินพ่นยาที่ได้มาตรฐานเดียวกัน 

ตัวช้ีวัด   : อัตราของผู้ป่วยที่พ่นยาได้ถูกต้องตามมาตรฐานมากกว่าร้อยละ 60 

  : มีแบบติดตามการประเมินพ่นยาเป็นมาตรฐานให้กับเภสัชกร    

 

 

 

 



7. กระบวนการด าเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรมพัฒนารอบ 1  ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562 

1. จัดท าแบบติดตามการประเมินพ่นยาเพ่ือให้ได้มาตรฐานเดียวกัน  

 

2. ติดตามประเมินพ่นยาโดยใช้ใบประเมินพ่นยากับผู้ป่วยทุกรายทั้งรายเก่าและรายใหม่ 

3. ลงข้อมูลการติดตามในโปรแกรม Mitnet เพ่ือให้ติดตามผู้ป่วยต่อเนื่องใน visit ถัดไป 

4. ท าการประเมินพ่นยา ณ จุดจ่ายยาโดยหากผู้ป่วยน ายาพ่นมาให้ผู้ป่วยใช้ยาของตัวเองและหากผู้ป่วย

ไม่ได้น ายามาให้ใช้ยาพ่นที่จ่ายให้ผู้ป่วยในวันนั้นท าการประเมิน 

 

ปัญหาที่พบ 

1. แบบติดตามไม่ได้มีหัวข้อก่อนหรือหลังการให้ความรู้ของเภสัชกรที่ท าการประเมินพ่นยา ท า

ให้สิ้นเปลืองการใช้แบบติดตามสองใบและท าให้เก็บข้อมูลผู้ป่วยยากขึ้น 

2. ไม่มีแนวทางการติดตามพ่นยาที่ชัดเจนท าให้เภสัชกรที่พ่นยาติดตามผู้ป่วยไม่เหมือนกัน 

3. ผู้ป่วยที่ยังพ่นยาผิดส่วนใหญ่คือ ยังไม่สูดหายใจแบบช้าลึก กดยาไม่สัมพันธ์กับการสูด และ 

ไม่กลั้นหายใจหลังจากพ่นยา 

 

 

 



 

 

  กิจกรรมพัฒนารอบ 2 กรกฎาคม 2562 - ธันวาคม 2562  วิเคราะห์ปัญหาและปรับแผนการด าเนินงาน 

1. จัดท าแบบติดตามการประเมินพ่นยาใหม่ให้สามารถประเมินผู้ป่วยซ้ าหลังจากให้ความรู้ไปแล้ว ดังรูป 

 
2. จากข้อมูลผู้ป่วยที่พ่นยาผิดส่วนใหญ่พบว่า ยังไม่สูดหายใจแบบช้าลึก กดยาไม่สัมพันธ์กับการสูด และ 

ไม่กลั้นหายใจหลังจากพ่นยา ซึ่งเทคนิคการพ่นยาดังกล่าวต้องอาศัยการติดตามและการฝึกอย่าง

ต่อเนื่องของผู้ป่วย อีกทั้งห้องยายังไม่มีแนวทางการติดตามที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของเภสัชกรผู้ท า

การประเมิน จึงได้จัดท าแนวทางการติดตามการประเมินพ่นยาผู้ป่วยโดยรายละเอียด ดังนี้ 

 ประเมินการพ่นยาว่าถูกเทคนิค ถูกวิธีใช้ และสม่ าเสมอหรือไม่ ในผู้ป่วยทุกคนอย่างน้อย 3 ครั้ง 
จนกว่าจะประเมินว่าผู้ป่วยท าถูกต้องและพ่นสม่ าเสมอ รวมถึงความรู้ความเข้าใจในยาพ่น  

 ผู้ป่วยที่พ่นยาไม่ถูกเทคนิคหลังประเมินครบ 3 ครั้งแล้ว ให้เภสัชกรที่ท าการประเมินพิจารณา
ติดตามการประเมินต่อหรือปรับเปลี่ยนวิธีการพ่นยาโดยใช้ Spacer โดยเฉพาะในเด็กเล็กและ
ผู้สูงอายุที่ไม่มีแรงกดยาพ่นหรือผู้ป่วยไม่สามารถพ่นยาให้สัมพันธ์กับการหายใจได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ดุลพินิจของเภสัชการผู้ท าการประเมิน 

 ผู้ป่วยที่สามารถพ่นยาถูกต้องจะท าการประเมินผู้ป่วยกลุ่มนี้ซ้ าทุก 6 เดือน   
 
 
 
 



 

ปัญหาที่พบ 

1. พบว่าผู้ป่วยที่ยังพ่นยาผิดนั้นส่วนใหญ่ ยังไม่สูดหายใจแบบช้าลึกไม่ได้ กดยาไม่สัมพันธ์กับการสูด 

ซึ่งเทคนิคการพ่นยานี้จ าเป็นต้องอาศัยการฝึกทักษะของผู้ป่วยเป็นประจ า ซึ่งเมื่อได้วิเคราะห์

เพ่ิมเติมพบว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยสูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปและผู้ป่วยที่

ไม่ได้พ่นยาเป็นประจ าไม่ได้สนใจที่จะฝึกซ้อมพ่นยาตามที่เภสัชกรแนะน า 

กิจกรรมพัฒนารอบท่ี 3 มกราคม 2563 - มิถุนายน 2563  

           1. จัดท าสติ๊กเกอร์ติดที่สมุดโรคประจ าตัว เป็นกลุ่มท่ีพ่นยาถูกแล้ว พ่นยาผิด และ ใช้ spacer อยู่ 

เพ่ือได้แยกกลุ่มผู้ป่วยในกลุ่มที่ยังพ่นยาผิด ให้เภสัชกรสามารถติดตามผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้อย่างละเอียดและสามารถ

เคร่งครัดเรื่องการพ่นยากับผู้ป่วยมากขึ้น 

 

 7. ผลการด าเนินงาน 

       1. มีแนวทางการประเมินพ่นยาที่ได้มาตรฐานเดียวกัน  

การด าเนินการ ก่อนท า CQI พัฒนา CQI รอบท่ี 1 พัฒนา CQI รอบท่ี 2 พัฒนา CQI รอบท่ี 3 

แบบติดตามพ่นยา ไม่มี มี มี มี 
แนวทางการติดตาม
ประเมินพ่นยา 

ไม่มี ไม่มี มี มี 

2 .อัตราผู้ป่วยที่พ่นยาได้ถูกต้องตามมาตรฐาน   

ช่วงเวลาเก็บข้อมูล จ านวนผู้ป่วย
ทั้งหมด 

พ่นยาถูก พ่นยาผิด ร้อยละผู้ ป่ วยที่
พ่นยาได้ถูกต้อง 

ก่อนท าCQI  ปีงบประมาณ 61 65 5 60 7 

รอบ 1  ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562 
ระยะเวลา 9 เดือน  

246 63 183 34.4  

รอบ 2 กรกฎาคม 2562 - ธันวาคม 2562 
ระยะเวลา 6 เดือน  

136 72 
 

64 52.9  



รอบท่ี 3 มกราคม 2563 - มิถุนายน 2563 
ระยะเวลา 6 เดือน  

110 65 45 59.1  

 

8. ข้อเสนอแนะ  

1. จัดหาอุปกรณ์พ่นยาที่เป็น placebo เพ่ือให้สามารถลงไปประเมินโดยตรงที่คลินิก ท าให้สามารถ

แนะน าผู้ป่วยได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นและสามารถท ากิจกรรมกลุ่มเพ่ือให้ผู้ป่วยได้เรียนรู้ด้วยกันได้ 

9. สรุป 

จากการพัฒนาแนวทางการประเมินพ่นยาผู้ป่วย Asthma และ COPD ได้มีการจัดท าแบบติดตามการ

ประเมินพ่นยาที่เป็นมาตรฐานและมีแนวทางในการติดตามที่ชัดเจนเพ่ือให้เภสัชกรได้ท าการประเมินติดตาม

ผู้ป่วยได้เสมอเหมือนกัน  

ข้อมูลการประเมินพ่นยาก่อนท าCQI  ในปีงบประมาณ 61 ไม่ครบถ้วนและขาดหายไปมากเนื่องจาก

เภสัชกรผู้รับผิดชอบคลินิก Asthma/COPD ได้ย้ายออกไปซึ่งมีข้อมูลสถิติของการประเมินพ่นยาแค่ 65 คน 

โดยพบว่ามีผู้ป่วยที่สามรถพ่นยาได้ถูกต้องแค่ 5 คนหรือร้อยละ 7 เท่านั้น โดยหลังจากมีการพัฒนาแบบ

ประเมินพ่นยาและแนวทางการติดตามเบื้องต้นพบว่า ในเดือน ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562 ระยะเวลา 9 

เดือน มีจ านวนการประเมินพ่นยาผู้ป่วย 246 คน โดยมีอัตราผู้ป่วยที่พ่นยาได้ถูกต้อง 63 คน คิดเป็นร้อยละ 

34.4 และเมื่อมีการพัฒนาแบบติดตามและปรับปรุงแนวทางการการประเมินพ่นยาให้ครบถ้วน พบว่าในเดือน

กรกฎาคม 2562 - ธันวาคม 2562 ระยะเวลา 6 เดือน จ านวนการประเมินพ่นยาผู้ป่วย 136 คน โดยมีอัตรา

ผู้ป่วยที่พ่นยาได้ถูกต้อง 72 คน คิดเป็นร้อยละ 52.9 หลังจากนั้นท าการวิเคราะห์ปัญหาที่ผู้ป่วยพ่นยาไม่

ถูกต้องพบว่าเป็นผู้ป่วยกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ไม่ได้สนใจในการพ่นยา ซึ่งต้องอาศัยการติดตามผู้ป่วยที่

ละเอียดและเคร่งครัดมากขึ้น ได้มีการท าสติ๊กเกอร์แบ่งกลุ่มผู้ป่วยที่ยังพ่นยาไม่ได้ให้เภสัชกรสามารถ ติดตาม

ผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้ดีขึ้น พบว่าในเดือน มกราคม 2563 - มิถุนายน 2563 ระยะเวลา 6 เดือน จ านวนการประเมิน

พ่นยาผู้ป่วย 110 คน โดยมีอัตราผู้ป่วยที่พ่นยาได้ถูกต้อง 65 คน คิดเป็นร้อยละ 59.1 ซ่ึงจากลายละเอียดจะ

เห็นว่าผู้ป่วยมีแนวโน้มพ่นยาถูกมากขึ้น แม้ว่าจะยังไม่ส าเร็จตามเป้าหมายคือมีผู้ป่วยพ่นยาถูกมากกว่าร้อยละ 
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ก่อนท ำ CQI พฒันำ CQI รอบที่ 1 พฒันำ CQI รอบที่ 2 พฒันำ CQI รอบที่ 3 

ร้อยละผู้ ป่วยที่พน่ยำได้ถกูต้อง 



60 ก็ตามแต่หากมีการด าเนินแนวทางและพัฒนาข้อผิดพลาดต่อไป จะสามารถท าตามเป้าหมายได้ส าเร็จอย่าง

แน่นอน 


