Clinical tracer: โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)
โรงพยาบาล
สาขา
สภาวะทางคลินิก
วันที่

ชุมแสง จ. นครสวรรค์
อายุรกรรม
โรค COPD
31 ก.ค.2557

1.บริบท
โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังเป็ นโรคที่เป็ นปั ญหาสาคัญของโรงพยาบาล เนื่องจากเป็ นโรคที่เป็ นสาเหตุ
สาคัญของการนอนโรงพยาบาล (ลาดับที่ 7 ในปี 2556 และลาดับที่ 6 ในปี 2557) การกลับมารักษาซ้ าใน
โรงพยาบาลใน 28 วัน (ลาดับที่ 1 ในปี 2553, 2554, 2555, 2557 และลาดับที่ 3 ในปี 2556) ตลอดจนเป็ น
สาเหตุสาคัญของการเสี ยชีวติ ในหอผูป้ ่ วย (ลาดับที่ 4 ในปี 2556) ผูป้ ่ วยหลายรายยังคงมีปัจจัยเสี่ ยงที่ทาให้
การดาเนิ นของโรคแย่ลง โดยเฉพาะการสู บบุหรี่
2.ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ ยงสาคัญ
1. คุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย COPD
2. การหลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ ยงที่สาคัญ ได้แก่ การหยุดสู บหรี่
3. การนอนโรงพยาบาลด้วย Exacerbation
3.เป้าหมายการพัฒนา
1. ผูป้ ่ วยมีคุณภาพชีวติ ดีข้ ึน โดยประเมินจาก CAT Scoreที่ลดลง และ Six-Minute Walk distance
(6MWD) ที่ดีข้ ึน ได้มากกว่าร้อยละ 50
2. ผูป้ ่ วยสามารถหยุดบุหรี่ ได้ทุกคน
3. ลดการเกิดภาวะกาเริ บเฉี ยบพลันของโรค
4. กระบวนการเพือ่ ให้ ได้ คุณภาพ
1. มีการจัดตั้งคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง แบบสหสาขาวิชาชีพ ประกอบไปด้วย พยาบาล ผูช้ ่วยเหลือ
คนไข้ นักกายภาพบาบัด เภสัชกร และแพทย์
2. มีการประเมินปั จจัยเสี่ ยงพร้อมทั้งการให้คาแนะนาในการหลีกเลี่ยงแก่ผปู ้ ่ วยและญาติ โดยเฉพาะ
การสู บบุหรี่ โดยพยาบาลร่ วมกับแพทย์ มีการประเมินการสู บบุหรี่ ในผูป้ ่ วยทุกราย การให้คาปรึ กษา
ในการเลิกบุหรี่ โดยใช้ Stage of change การสั่งใช้ยาที่เหมาะสมในการบรรเทาอาการอยากบุหรี่
3. มีการประเมินผูป้ ่ วยโดยการนา Spirometer มาช่วยในการวินิจฉัยและการแบ่งระดับสมรรถภาพ
ปอดของผูป้ ่ วย ติดตามอาการและคุณภาพชีวติ ผูป้ ่ วยจาก CAT score (COPD Assessment test) และ

4.
5.
6.
7.

MMRC (The Modified Medical Research Council Dyspnea Scale) แบ่งผูป้ ่ วยเป็ น 4 กลุ่ม (A-D)
ตาม GOLD Guideline มีการประเมิน Peak expiratory flow rate ทุกครั้งที่มารับบริ การ
มีการฝึ กการหายใจโดยนักกายภาพบาบัดมาฝึ กสอนการหายใจ โดยมีการประเมินความเข้าใจและ
ทบทวนทุกครั้งที่มารับบริ การ ประเมิน Six-Minute Walk distance (6MWD) ก่อนและหลังการฝึ ก
มีการสอนและประเมินการใช้ยา ทั้งความถูกต้อง ความสม่าเสมอ และผลข้างเคียงจากการใช้ยาโดย
เภสัชกรทุกรายก่อนพบแพทย์ และทุกครั้งที่มารับบริ การ
มีการสั่งใช้ยาตามแนวทางปฏิบตั ิ โดยปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องมาจากแนวทางปฏิบตั ิของ COPD Thai
Guideline และ GOLD Guideline (ล่าสุ ด 2014)
มีการเยีย่ มบ้านโดยทีม COPD clinic ในผูป้ ่ วยที่มีอาการมาก Exacerbation บ่อย มีปัจจัยเสี่ ยงที่ยงั ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ อยูค่ นเดียว มีปัญหาเรื่ องการใช้ยา ซึ่ งทาให้ทีมเข้าใจบริ บทผูป้ ่ วยและ
ครอบครัว สามารถแนะนาหรื อวางแผนในการดูแลได้ดีมากขึ้น

5.ผลการพัฒนา
ข้ อมูล/ตัวชี้วดั
ร้อยละของผูป้ ่ วยที่มี CAT Score ลดลง
อัตราการ Admit ด้วย COPD
Exacerbation
Six minute walk ได้มากขึ้น
ร้อยละของผูป้ ่ วยใช้ยาถูกต้อง
จานวนผูป้ ่ วย COPD สู บบุหรี่ (ราย)
อัตราผูป้ ่ วย COPD เลิกบุหรี่

เป้าหมาย
>50%
<3%

2553
N/A
N/A

2554
N/A
2.62

2555
N/A
2.48

2556
88.2
1.77

2557
85.58
1.68

>50%
> 90%

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

100%
88.48
N/A
N/A

100%
89.77
36
77.78

100%

6.แผนการพัฒนาต่ อเนื่อง
1. ลดอัตรา Re-Admission โดยปรับปรุ งกระบวนการ Discharge Plan ในหอผูป้ ่ วย ดูแลรักษาผูป้ ่ วย
อาการกาเริ บให้ได้มาตรฐาน
2. พัฒนาการให้คาปรึ กษาด้านยา เพื่อให้ผปู ้ ่ วยสามารถใช้ยาได้ถูกต้องมากขึ้น
3. พัฒนาให้เกิดการจัดตั้งคลินิกเลิกบุหรี่ อย่างเป็ นรู ปธรรม
4. ส่ งเสริ มให้ผปู ้ ่ วยที่มีภาวะ BMI ต่ากว่ามาตรฐาน ให้ได้รับความรู ้จากนักโภชนาการ
5. ประสานงานกับชุมชนในการเพิ่มการมีส่วนร่ วมในการดูแลผูป้ ่ วย เช่นในผูป้ ่ วยที่จาเป็ นต้องใช้
Home O2 therapy แต่ขาดทุนทรัพย์

