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ประเภทผลงาน   CQI  (Poster Presentation) 
กลุ่ม โรงพยาบาลชุมชน 

 
๑.  ชื่อผลงาน : เคาะปอดถูกต้อง ดูแลด้วยใจ ลดการ Re-admit ผู้ป่วยเด็ก ๐-๕ ปี ที่ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบ 

๒.  ชื่อเจ้าของผลงานและสังกัด : นางวรรณดี  เจ้ยจู    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
 นางสุธิดา  หมัดส๊ะ ต าแหน่ง   ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
             สังกัด : งานผู้ป่วยใน  โรงพยาบาลกงหรา 

     สมาชิกทีม  
                ๑. นางสมสมร ปานทอง ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
                ๒. นางยุพา เผือกสม  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
                ๓. นางสาวภาวนา  พานุรัตน์ ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
                ๔. นายปรีชา ศริิยุวสมัย ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
                ๕. นางนันธิญา เดชอรัญ ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
                ๖. นางทัศนีย์ ช่วยสงคราม  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๓. บทน า  
การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในเด็กเป็นภาวะที่พบบ่อย จากการศึกษาขององค์การอนามัยโลก  พบว่า 

โรคปอดอักเสบเป็นสาเหตุของการตายเป็นอันดับหนึ่งในเด็กที่อายุต่ ากว่า ๕ ปี  โรงพยาบาลกงหราพบผู้ป่วยโรค
ปอดอักเสบในเด็กท่ีอายุต่ ากว่า ๕ ปี เป็น ๑ ใน ๕ อันดับโรคแรกที่เข้ารับการรักษาตัวในหอผู้ป่วยใน ซึ่งใน 
ปี ๒๕๖๑ มีจ านวนเท่ากับร้อยละ 3.45 ซึ่งสูงกว่าตัวชี้วัดที่โรงพยาบาลก าหนดไว้ไม่เกิน ร้อยละ๒ จากการ
สอบถามเพ่ิมเติมพบว่าญาติผู้ดูแลผู้ป่วยยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลบุตรหลานที่ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบ 
ขาดความรู้ในการเคาะปอดเพ่ือรองรับการดูดเสมหะด้วยเครื่อง อีกทั้งยังมีความวิตกกังวลเมื่อบุตรต้องได้รับการ
รักษาด้วยการเคาะปอดและการดูดเสมหะ  สาเหตุส าคัญของการ Re-admit มีหลายอย่าง เช่น ผู้ป่วยเด็ก
รับประทานยาไม่ต่อเนื่อง มารดาเคาะปอดไม่ถูกวิธี  ผู้ป่วยเด็กไอขับเสมหะไม่ได้ หรือแพทย์ให้กลับบ้านในขณะที่
ผู้ป่วยยังมีเสมหะคั่งค้างอยู่ เพ่ือป้องกันการกลับมารักษาซ้ าจึงได้จัดท าเอกสารในการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบใน
เด็ก ๐-๕ ปี เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการจ าหน่ายตามกระบวนการ D-M-E-T-H-O-D และเพ่ือเป็นแนวทาง
ให้มารดาและญาติสามารถใช้เป็นคู่มือดูแลบุตรหลานขณะรักษาตัวในโรงพยาบาล  ดูแลดูแลต่อเนื่องที่บ้านและ
สามารถสังเกตอาการผิดปกติที่ต้องพาบุตรหลานมาพบแพทย์ได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้เห็นถึงความส าคัญของ
การพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาลในเรื่อง การลดอัตราการกลับมารักษาซ้ าภายใน  ๒๘ วัน (Re-admit) ของ
ผู้ป่วยเด็ก ๐ - ๕ ปี ที่ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบ 

๔.  ระยะเวลาด าเนินการ :  ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
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๕.  วัสดุและวิธีการ : 
 ๑. ด าเนินการตามแนวคิดการพัฒนาคุณภาพของเดมม่ิง (Deming Cycle)  โดยประชุมคณะท างานพัฒนา
คุณภาพงานของงานผู้ป่วยใน วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Root cause analysis: RCA) วางแผนและวางกลยุทธ์
ในการพัฒนา จากการวิเคราะห์ปัญหาพบว่าปัจจัยที่ส่งเสริมและเอ้ือให้เกิดการกลับมารักษาซ้ าของผู้ป่วยเด็ก  
๐ - ๕ ปี ที่ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบ ทั้งปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม ครอบครัวและการดูแล คือ 
     - เนื่องจากสภาพอากาศของพ้ืนที่อ าเภอกงหรา อากาศเย็น ชื้น ท าให้เด็กป่วยเป็นปอดอักเสบได้ง่าย
กว่าพื้นท่ีอ่ืน 
     - ญาติผู้ดูแลยังขาดความรู้ในการดูแลผู้ป่วย และบางรายปฏิเสธการเคาะปอดดูดเสมหะ เนื่องจากกลัว
ผู้ป่วยจะร้องกวน รวมถึงอาชีพของผู้ดูแล เช่น อาชีพท าขนม เผาถ่าน เลี้ยงสัตว์ 
     - จากการเก็บข้อมูลพบว่าผู้ป่วยบางรายขอกลับบ้าน หรือการจ าหน่ายให้กลับบ้านโดยที่ ยังมีข้อบ่งชี้
อาการหายใจเหนื่อยหอบอยู่ ท าให้เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดการ Re-admit 
 ๒. ทีมงานไดว้างแผนการพัฒนาคุณภาพ  
 ๓. ด าเนินการพัฒนา ช่องทางและกระบวนการให้ความรู้แก่ผู้ดูแลเด็กเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ 
ในเด็ก และจัดท าแบบทดสอบก่อน-หลังให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบในเด็ก 
     ๔. จัดท าแผ่นพับเรื่องทักษะการเคาะปอดที่ถูกต้องและถูกวิธี 
     ๕. บูรณาการการท างานร่วมกับทีมนักกายภาพบ าบัดเพ่ือสอนเทคนิคการเคาะปอดให้ญาติที่ดูแลผู้ป่วยใน
เวรเช้าทุกราย 
     ๖. ติดตามนิเทศเสริมพลัง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทีมพยาบาลและทบทวนเรื่องการวางแผนการ
จ าหน่าย 
 ๗. สรุปบทเรียน ประเมินผลการด าเนินการ และพัฒนาในระยะต่อไป 
         เป้าหมาย :  
 ๑. อัตราการ การกลับมารักษาซ้ าภายใน ๒๘ วันของผู้ป่วยเด็ก ๐ - ๕ ปี ที่ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบ ไม่เกิน
ร้อยละ ๒ 
 ๒. จ านวนวันนอนเฉลี่ยในผู้ป่วยเด็ก ๐ - ๕ ปี ที่ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบน้อยกว่า  ๓ วัน 
 ๓. ผู้ดูแลเด็กมีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยเด็ก ๐ - ๕ ปี ที่ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบ เพิ่มข้ึน ร้อยละ ๘๐ 
 ๔. ผู้ดูแลเด็กสามารถสาธิตย้อนกลับวิธีการเคาะปอดได้ถูกต้องได้ ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๕. ผู้ดูแลเด็กสามารถพ่นยาได้ ร้อยละ ๑๐๐ 
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๖.  การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง :  
 จากการพัฒนาคุณภาพงานของกลุ่มงานผู้ป่วยใน จากปัญหาการกลับมารักษาซ้ าของผู้ป่วยเด็ก ๐ - ๕ ปี ที่
ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบ ตามแนวคิดการพัฒนาคุณภาพด้วยกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ คือ 
 ๑. ทีมการพยาบาลมีความเข้าใจและร่วมมือในการท างานเป็นทีม และปฏิบัติตามแนวแนวทางเดียวกัน 
 ๒. การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างพยาบาลและนักกายภาพบ าบัดในการสอนทักษะการเคาะ
ปอดให้แก่ญาติท่ีดูแลผู้ป่วยทุกราย 
        ๓. ได้มีการทดสอบก่อน-หลังให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบในเด็ก เพ่ือได้ประเมินความรู้
ของญาติที่ดูแลผู้ป่วย 
 ๔. ญาติที่ดูแลผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการเคาะปอดและดูดเสมหะให้ผู้ป่วยและสามารถเคาะปอดได้ 
          ๕. มีการเขียนใบส่งต่อ และติดตามเยี่ยมผู้ป่วย Case ที่มีการ Re-admit 
          ๖. มีการทบทวน ๑๒ กิจกรรมในผู้ป่วยที่ Re-admit หรือมีปญัหา 

ตารางที่ ๑ จ านวนผู้ป่วยเด็ก ๐-๕ ปี ที่ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบที่นอนโรงพยาบาล 
ตั้งแตเ่ดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓ 

เดือน จ านวนผู้ป่วย (ราย) 
จ านวนวันนอน 

(วัน) 
จ านวนผู้ป่วย 
ที่ Re-Admit 

วันนอนเฉลี่ย 
(วัน) 

ต.ค 15 48 2 3.2 
พ.ย 10 30 0 3 
ธ.ค 11 28 1 2.54 
ม.ค 8 26 1 3.25 
ก.พ 2 6 0 3 
มี.ค 6 15 0 2.5 
เม.ย 5 12 0 2.4 
พ.ค 5 18 0 3.5 
มิ.ย 4 12 0 3 
รวม 66 195 4 2.93 
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ซึ่งเทียบกับข้อมูลปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ คิดเป็น ร้อยละ ๖.๒๕, ๔.๒๕, ๓.๔๕ และ ๒.๘๕ 

ตามล าดับ 

 
 
 

ผลการด าเนินงานครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 ๑. มีผู้ป่วยเด็ก o-๕ ปี ที่ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบ Admit จ านวน 66 ราย 
 ๒. พบอัตราการ Re –admit ของผู้ผู้ป่วยเด็ก o-๕ ปี ที่ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบ 4 ราย  คิดเป็น 
ร้อยละ 2.64 
 ๓. อัตราวันนอนของผู้ป่วยเด็ก 0-๕ ปีที่ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบ จ านวน ๖๖ รายมีวันนอนทั้งหมด  
195 วัน  คิดเป็นอัตราวันนอนเฉลี่ยร้อยละ 2.95 วัน 
 ๔. นักกายภาพบ าบัดได้มาสอนทักษะการเคาะปอดให้แก่ญาติที่ดูแลผู้ป่วย ร้อยละ ๙๕ เนื่องจากมี
เจ้าหน้าทีต่้องออกเยี่ยมบ้านด้วย 
 ๕. มารดาและญาติมีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยเด็ก o-๕ ปี ที่ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบ ได้เพ่ิมข้ึนมากกว่า 
ร้อยละ ๘o  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๒๕ 

๔.๒๕ 
๓.๔๕ ๒.๘๕ 

๐. 

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

๕. 

๖. 

๗. 

 พ.ศ.๒๕๕๙   พ.ศ.๒๕๖๐  พ.ศ.๒๕๖๑  พ.ศ.๒๕๖๒ 
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๖. .มารดาและญาติสามารถเคาะปอดได้ถูกต้องร้อยละ ๘๐  และพ่นยาได้ถูกวิธี ร้อยละ ๙๐  
จากผลการด าเนินงานใน ครั้งที่ ๑ ผู้ป่วยมี Re –admit ๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๔ จึงได้เขียนใบส่งต่อ

ผู้ป่วยที่ Re –admit ทั้ง ๓ ราย  เพ่ือติดตามเยี่ยมสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติตัวที่บ้าน และได้มีการทบทวน  
๑๒ กิจกรรม ในผู้ป่วยที่ Re-Admit เพ่ือร่วมกันค้นหาสาเหตุและวิธีการแก้ไข  ซึ่งจากการทบทวนพบว่าผู้ป่วยกลับ
บ้านโดยที่อาการยังไม่ทุเลาเทา่ที่ควรคือยังหายใจเหนื่อย และจากการเยี่ยมบ้านพบว่ามารดายังปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง 
และข้ึนอยู่กับสภาพอากาศแต่ละช่วงฤดูกาล    

๗. วิจารณ์ :  
 จากการพัฒนาคุณภาพจากปัญหาการกลับมารักษาซ้ าของผู้ป่วยเด็ก ๐ - ๕ ปี ที่ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบ 
ท าให้อัตราการกลับมารักษาซ้ าลดลง จ านวนวันนอนเฉลี่ยลดลง ผู้ดูแลเด็กมีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยเด็ก ๐ - ๕ ปี 
ที่ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบเพ่ิมขึ้น ผู้ดูแลเด็กสามารถเคาะปอดและพ่นยาได้ถูกต้องทุกราย เพ่ิมขึ้น เกิดความ
ตระหนักในการดูแล และมีทักษะในการดูแลอย่างถูกต้อง บทเรียนที่ส าคัญคือทีมพยาบาลได้ประชุมวางแผนการ
ท างานอย่างต่อเนื่อง และจัดการอย่างเป็นระบบ การใช้เครื่องมือพัฒนางานที่ถูกต้องกับคนและงาน  
๘. สรุป 
  จากการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อลดการ Re-admit ผู้ป่วยเด็ก ๐-๕ ปี ที่ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบ
ของงานผู้ป่วยใน ถือว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยคณะท างานมีการด าเนินการตามแนวคิดการพัฒนาคุณภาพของ
เดมมิ่ง ประชุมเพ่ือระดมความคิดในทุกข้ันตอน ทั้งการวิเคราะหห์าสาเหตุ  วางแผนและวางกลยุทธ์ในการพัฒนา 
ตลอดจนด าเนินการตามแผน ประเมินผล โดยมีการท างานแบบสหวิชาชีพ  แต่ต้องมีการพัฒนาต่อเนื่อง 
 แผนการพัฒนาต่อเนื่อง 
 ๑. ประสานงานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลที่รับผิดชอบให้เยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่ 
Re-admit และผู้ป่วยที่มีจ านวนวันนอนมากกว่า ๓ วัน เพ่ือติดตามการดูแลของญาติที่บ้านป้องการกลับมารักษาซ้ า 

๒. จัดท าบอร์ดนิทรรศการเรื่องปอดอักเสบในเด็ก โดยให้ญาติมีส่วนร่วมในการตอบค าถามชิงรางวัล 
๓. ทบทวน ๑๒ กิจกรรมของผู้ป่วยที่ Re-admit และผู้ป่วยที่มีวันนอนมากกว่า ๕ วัน ทุกราย 
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