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1.บริบท
โรคหืด (Asthma) เป็ นโรคที่เป็ นปัญหาสาคัญของโรงพยาบาลโรคหนึ่ง โดยเป็ นโรคที่เป็ นสาเหตุที่
พบได้บ่อยในผูป้ ่ วยที่มารับบริ การในแผนกอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ น การกลับมารักษาซ้ าใน 48 ชัว่ โมง รวมถึง
การกลับมารักษาซ้ าในโรงพยาบาลภายใน 28 วัน (ลาดับที่ 2 ในปี 2553 และลาดับที่ 5 ในปี 2555) ผูป้ ่ วย
ส่ วนใหญ่ขาดการประเมินที่ถูกต้องเหมาะสม การหลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ ยง และการใช้ยาที่เหมาะสม ประกอบ
กับมีผปู ้ ่ วยหลายคนที่ขาดการเข้าถึงการรักษา โดยหลังจากมีการเปิ ดบริ การคลินิกผูป้ ่ วยโรคหื ด มีผปู้ ่ วยโรค
หื ดมารับบริ การเพิ่มขึ้นจาก 145 รายในปี 2552 เป็ น 447 ราย ในปี 2557
2.ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ ยงสาคัญ
1. การคุมโรคได้
2. การใช้ยาถูกต้อง
3. การเกิด Asthmatic attack
4. การเสี ยชีวติ
3.เป้าหมายการพัฒนา
1. ผูป้ ่ วยอยูใ่ นกลุ่มโรคได้ (Controlled Asthma) ได้มากกว่าร้อยละ 80
2. ผูป้ ่ วยใช้ยาถูกต้อง ได้มากกว่าร้อยละ 90
3. ลดอัตราการเกิด Asthmatic attack จนต้องนอนโรงพยาบาล
4. ไม่มีผปู ้ ่ วยเสี ยชีวติ
4. กระบวนการเพือ่ ให้ ได้ คุณภาพ
1. มีการจัดตั้งคลินิกโรคหืด แบบสหสาขาวิชาชีพ ประกอบไปด้วย พยาบาล ผูช้ ่วยเหลือคนไข้ นัก
กายภาพบาบัด เภสัชกร และแพทย์ มีการประชาสัมพันธ์ไปยังโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลใน
การชักชวนผูป้ ่ วยในพื้นที่เข้ามารับบริ การ
2. มีการประเมินปั จจัยเสี่ ยงพร้อมทั้งการให้คาแนะนาในการหลีกเลี่ยงแก่ผปู ้ ่ วยและญาติ ทุกครั้งที่มา
รับบริ การ การสาธิ ตซึ่ งทาให้ผปู ้ ่ วยเข้าใจได้มากขึ้น การประเมินการสู บบุหรี่ ในผูป้ ่ วยทุกราย การให้
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คาปรึ กษาในการเลิกบุหรี่ โดยใช้ Stage of change การสั่งใช้ยาที่เหมาะสมในการบรรเทาอาการ
อยากบุหรี่
มีการประเมินผูป้ ่ วยโดยใช้ Peak expiratory flow rate และ ACT score (Asthma Control Test) เพื่อ
ติดตามการคุมโรคได้ของผูป้ ่ วย ทุกครั้งที่มารับบริ การโดยมีการตั้งเป้ าหมายของการรักษาผูป้ ่ วยใน
คลินิกคือ ไม่มีอาการเลย (Totally control) และหายจากโรค (Asthma remission)
มีการฝึ กการหายใจโดยนักกายภาพบาบัดมาฝึ กสอนการหายใจ โดยมีการประเมินความเข้าใจและ
ทบทวนทุกครั้งที่มารับบริ การ
มีการสอนและประเมินการใช้ยา ทั้งความถูกต้อง ความสม่าเสมอ และผลข้างเคียงจากการใช้ยาโดย
เภสัชกรทุกรายก่อนพบแพทย์ และทุกครั้งที่มารับบริ การ
มีการสั่งใช้ยาตามแนวทางปฏิบตั ิ โดยปรับปรุ งจากแนวทางปฏิบตั ิของ Asthma Thai Guideline มี
การบรรจุยาที่จาเป็ นในเภสัชตารับของโรงพยาบาลเพิ่ม เช่นยาในกลุ่ม Long acting beta2 agonist,
Leukotriene modifiers การสั่งใช้ยาจะสัมพันธ์กบั การประเมินปั จจัยเสี่ ยง ความถูกต้องและความ
สม่าเสมอของการใช้ยาร่ วมด้วย
มีการเยีย่ มบ้านโดยทีม Asthma clinic ในผูป้ ่ วยที่ไม่อยูใ่ นกลุ่มคุมโรคได้ มีปัจจัยเสี่ ยงที่ยงั ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ มีปัญหาเรื่ องการใช้ยา ซึ่งทาให้ทีมเข้าใจบริ บทผูป้ ่ วยและครอบครัว สามารถ
แนะนาหรื อวางแผนในการดูแลได้ดีมากขึ้น

5.ผลการพัฒนา
ข้ อมูลตัวชี้วดั
1.ร้อยละของผูป้ ่ วยในกลุ่ม Asthma control
2.จานวนผูป้ ่ วย Admit ด้วย Asthmatic attack
3.อัตราเสี ยชีวติ
4.อัตราเกิดภาวะหายใจล้มเหลว
6.อัตราผูป้ ่ วย Asthma ใช้ยาพ่นถูกต้อง สม่าเสมอ
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6.แผนการพัฒนาต่ อเนื่อง
1. จัดตั้ง Asthma clinicใน รพ.สต.เครื อข่ายและพัฒนาระบบการส่ งต่อผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถควบคุม
อาการได้ให้เข้ามารับบริ การที่รพ.ชุมแสง
2. การทบทวนและดูแลผูป้ ่ วยที่เป็ น Difficult to treat Asthma
3. การทบทวนและการวางระบบติดตามผูป้ ่ วยที่ไม่มาตรวจตามนัดและขาดยา

