รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และการจัดทาแผนดาเนินการโดยชุมชนมีส่วนร่วม
ในการดาเนินการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอาเภอสันทราย
กิจกรรมที่ 1
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ 2562
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านร่มหลวง ตาบลแม่แฝก อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

-----------------------------ผู้มาประชุม
ตามรายที่แนบมาพร้อมรายงานการประชุม
ประธาน นพ.วรวุฒิ โฆวัชรกุล ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสันทราย กล่าวเปิดประชุม เวลา
09.30 น.
วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน นพ.วรวุฒิ โฆวัชรกุล แจ้งสถานการณ์การและเหตุผลในการจัดทาโครงการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง COPD โดยชุมชนมีส่วนร่วม โรงพยาบาลสันทราย เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรัง (COPD) นับเป็นปัญหาสาธารณสุขของภาคเหนือของไทย เป็นโรคที่พบบ่อยและเป็นสาเหตุสาคัญของ
การเจ็ บ ป่ วนที่ ท าให้ผู้ ป่วยต้อ งเข้ารับ การรัก ษาในโรงพยาบาล ไม่ ส ามารถรัก ษาให้ ห ายขาด มี ความรุนแรง
ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่สาคัญ ผู้ป่วยต้องทุกข์ทรมานจากการหายใจลาบากและมี
อาการกาเริบได้บ่อย การรักษาต้องใช้งบประมาณสูง ผู้ป่วยมีอัตราการกลับเข้ารั บการรักษาในโรงพยาบาลซ้า ๆ
โดยเฉลี่ย 2-8 ครั้งต่อ ปี และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรไทย ในระดับ ต้น ๆ จากข้อมูล Health
Data Center ปีพ.ศ.2559 และ 2560 พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีอัตราการเกิดการกาเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรค
ปอดอุดกั้ นเรื้อรัง (COPD) 1,282 และ 1,252 คนต่อแสนประชากรส่วนอาเภอสันทราย มีอัตราการเกิ ดการ
กาเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 386 และ 393 คนต่อแสนประชากร จากข้อมูลบริการ
ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)โรงพยาบาลสันทรายปี 2561 จากการแยกผู้ป่วยตามอาเภอในกลุ่มบริการที่
2 อาเภอสันทรายสันทรายมีผู้ป่วยในเข้ามารับการรักษามากที่สุด ข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม2556-30 กันยายน
2561 ในผู้ป่วยในที่วินิจฉัย COPD(J449) , COPD with lower respiratory tractionfection(J440), COPD
with acute exacerbation (J441) จานวน 514 ราย และมีจานวนผู้ป่วยในที่ได้รับการวินิจฉัย แบ่งเป็นเพศ
ชาย 55% เพศหญิง 45% ช่วงอายุที่สูงที่สุดคือช่วงอายุ 71-80 ปี เมื่อแยกรายตาบลย้อนหลัง 5 ปี พบว่าตาบล
หนองหาร มีผู้ป่วย COPD มากที่สุด รองลงมาคือตาบลแม่แฝก,ตาบลแม่แฝกใหม่และตาบลป่าไผ่ ตามลาดับ
จากปั ญ หาดัง กล่ าว จึ ง ต้ อ งมี ก ารลงพื้ น ที่ เลื อ กกลุ่ม เป้ าหมายในการพั ฒ นา คื อ ข้ อ มู ล ให้ กั บ ชุ ม ชน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแล เพื่อให้มีการขับเคลื่อนโดยชุมชนเพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาระบบจึงต้องมีการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคอุดกั้นเรื้อรัง และร่วมจัดทาแผน ซึ่ง
จะทาจัดกระบวนการจัดการ บริการด้านสุขภาพมีเป้าหมายในการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพ ลดการทางานแบบแยก
ส่วน เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและช่วยให้มีการประสานงานที่ดีระหว่างทีมสุขภาพ โดยใช้ทรัพยากรบุคคลและ
ทรัพยากรอื่นๆ ที่มีอยู่ในองค์กรบริการทางสุขภาพอย่างมีคุณภาพ เน้นการทางานร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพ
เพื่อผลลัพธ์ทาง สุขภาพของผู้ใช้บริการและเกิดความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย มีทีมแพทย์พยาบาล ทีมสุขภาพอื่นๆ
ตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่ในชุมชน ต่างรับรู้ถึงความจาเป็นในการพัฒ นา มีความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาให้
ผู้ป่วย มีความพร้อมตั้งแต่ระดับผู้บริหารเป็นผู้กาหนดนโยบายผู้ปฏิบัติ เป็นผู้ดาเนินการ โดยอาศัยความร่วมมือ
ร่วมใจ และการมีส่วนร่วมในการพั ฒ นา เพื่อให้บ รรลุผ ลลัพธ์ตามเป้าหมาย ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว ที่ ครอบคลุมทั้ ง ทางร่างกาย จิตใจ สังคม มี แผนการดูแลที่
กาหนดร่วมกันเป็นตัวควบคุมการใช้ทรัพยากรลดความซ้าซ้อนในการรักษาพยาบาล เกิดความต่อเนื่องในการดูแล
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องค์ความรู้ใหม่ในการบูรณาการการดูแลทางสุขภาพอย่างเป็นระบบ และมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.1 เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยปอด
อุดกั้นเรื้อรังของโรงพยาบาลสันทราย
1.2 ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ได้รับการดูแลรักษาตามแนวปฏิบัติบริการสาธารณสุข
และเพื่อป้องกันการกาเริบของโรค
1.3 เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) สร้างกลไกการเข้าถึงการ
ดูแล รักษาผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ตามแนวปฏิบัติบริการสาธารณสุข
1.4 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) รวมถึงการ
ทบทวนระบบการดูแลรักษา Care Path
เป้าหมาย ให้คนในชุมชนสุขภาพดี
ประเด็นในการประชุมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้คือ
- การให้ข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นของ ผู้ป่วย/ญาติ./กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/อปท.
ในการดาเนินกิจกรรมว่าต้องการอะไร อยากให้เป็นไปในทางใด และร่วมในการจัดทาแผนงาน แก้ไข พัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบตามความเหมาะสมและบริบท
- โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง มีสาเหตุที่หลากหลาย
- การดูแลที่ได้รับจากโรงพยาบาลเป็นอย่างไร
- เวลากลับบ้านไปแล้ว ผู้ป่วยดูแลตัวเองอย่างไร
- ผู้นาในชุมชน มีส่วนร่วมในเรื่องนี้อย่างไร
- คนไข้ที่ส่งต่อและเข้าไปนอนที่โรงพยาบาลใหญ่ ๆ ครึ่งหนึ่งเป็นโรคนี้ แต่ตอนนี้เตียงเต็ม
- โรคนี้เกิดขั้นและสะสมมากขึ้นทุกวัน
- เราจะช่วยกันทาอย่างไรในการดูแลตัวเอง ลดปัจจัยที่ทาให้เกิดโรคกาเริบ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ไม่มี
วาระที่ 3.

เรื่องสืบเนื่อง(ถ้ามี)
ไม่มี
วาระที่ 4. เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
พญ.ขนิษฐา พงษ์ศิริ นายแพทย์ชานาญการ อายุรแพทย์โรงพยาบาลสันทราย บอกเล่าเรื่องโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง COPD
ถุงลมโป่งพอง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง คือ ท่อ,หลอดลมตีบ ตีบมาก ๆ ลมไม่เข้า ลมออกไม่ได้ สาเหตุเกิด
ได้จาก บุหรี่ (ทาให้เป็นโรคนี้แน่นอน) ถ้าติดอยากเลิก ต้องหักดิบ และสาเหตุจากอาชีพ,สิ่งแวดล้อม
อาการที่เกิดขึ้น เหนื่อย มีเสมหะใสคอ ไอเรื้อรัง หายใจหอบ เสียงดัง วี๊ด ๆ ไม่หายและแย่ลงเรื่อย
ยาที่จะชะลอให้โรคแย่ลงเร็ว คือการออกกาลังปอดและบริหารปอดจะช่วยได้
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เป้าหมาย ระยะที่ 1 และ 2 ดูแลตัวเองได้ ตรวจที่ รพ.สต. และชะลอโรคได้นาน
ระยะที่ 3 และ 4 ไปโรงพยาบาล กลับบ้าน อาการไม่กาเริ
การรักษา 1. ใช้ยา เป็นหน้าที่ของแพทย์ทจี่ ะจัดให้
2. ไม่ใช้ยา คือ - เลิกบุหรี่ หากเลิกไม่ได้ หมอช่วยได้
- จัดสภาพแวดล้อม ไม่เผา ควัน ธูป ฝุ่น ไรฝุ่น แป้งผุ่น ทากับข้าว สัตว์เลี้ยง
ไร ขน ห้องนอนทีส่ ะอาดของน้อย ๆ หมอนใยสังเคราะห์ ไม่มีดอกที่มกี ลิ่นแรง คนในบ้านต้องไม่สบู บุหรี่
คุณชัชวาลย์ นักกายภาพบาบัด ได้ฝึกสอนวิธีการดูแลตัวเองเบื้องต้น ซึง่ สามารถฝึกที่บ้าน และการนัง่
สมาธิจะสามารถช่วยได้ เนื่องจากเป็นการฝึกการใช้ลมหายใจ
บริหารปอด ต้องทาความมีสติ ทาช่วงเช้า 10 ครั้งขึ้นไป ทาได้ทั้งวัด หายใจเข้าให้ท้องป่อง ยกแขนขึ้น
หายจเข้าลึก ๆ สูดเต็มที่ และหายใจเข้าลึก ๆ แล้วเอียงตัว
คุณณภัทร อินทจักร์ เภสัชกรชานาญการ ได้ชี้แจงในเรื่องของการรักษาด้วยยา เพื่อ ลดอาการหอบ/
คุมอาการหอบ การใช้ยาพ่น ปัญหาของการใช้ยา คือ ผู้ป่วยไม่เปิดฝา ไม่เขย่า พ่นแล้วไม่ลงปอด ไม่กลั้นหายใจ ให้
ได้ 10 วินาที
กลับไปหาหมอ เอายามาด้วย เพื่อให้หมอประเมินการใช้ยา ผลข้างเคียงของการใช้ยา เกิดเชื้อราในปาก
ถ้าหากไม่บ้วนปากหลังใช้ยา
การให้ออกซิเจนที่บ้าน มีทงั้ แบบถัง และเครื่องผลิตออกซิเจนไฟฟ้า
วาระที่ 5.

เรื่องที่เสนอให้ที่

ประชุมพิจารณา
5.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีผู้ป่วย ญาติ ตัวแทนผูใ้ หญ่บ้าน กานัน ประธาน อสม. และ
เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขจากเทศบาลตาบลแม่แฝก เพื่อถ่ายทอดให้กบั แพทย์,พยาบาล และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ที่ลงพื้นที่ สรุปได้ดังนี้
-ผู้ป่วย/ญาติมีความเป็นห่วงกับอาชีพ เห็นความฟุ้งกระจาย ทาอิฐมวลเบา โรงเหล้า ฟาร์มไก่
-พฤติกรรมให้บริการของเจ้าหน้าที่และระบบบริการ เช่น อาการแย่แต่ไม่กล้าไปก่อนนัด กลัว
หมอด่า ขณะนี้ยังมีอาการ รับยาโรงพยาบาลแต่ไม่ได้เอกซเรย์
-จากสภาพแวดล้อมของที่อยูอ่ าศักและพื้นที่ เช่น ได้กลิ่นจากโรงเหล้า ได้กลิ่นแล้วอาการกาเริบ
สารระเหยจากเหล้า รับบุหรืม่ ือสอง ความเสี่ยงเท่ากับคนสูบ
-จากพฤติกรรม เคยสูบบุหรี่ เลิกเพราะไอ การเผาหญ้า ใบไม้แห้ง
-โรคหอบทาให้ชีวิตยุ่งยาก , ทางานเหมือนเดิมไม่ได้
-ถ้ามียาพอ คุมอากาได้สบาย ใช้ชีวิตได้ปกติ
-การใช้ยา ไม่รู้ว่าต้องพ่นยาเมื่อไหร่ รู้ได้อย่างไรว่าอาการกาเริบ
-พฤติกรรมการกิน
-การมีส่วนร่วมในชุมชนของ อปท.
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- การตรวจสุขภาพ ผูป้ ่วย COPD อย่างเป็นระบบโดยเริม่ ผูป้ ่วยในตาบลแม่แฝกก่อน เพื่อพัฒนา
ระบบการดูแลรักษา COPD ให้ครอบคลุมทั้งอาเภอ
- จัดทาคู่มือผู้ป่วย COPD ที่ใช้ปัจจุบัน ใช้มานาน เก่า ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน จึงขอให้ทาคู่มือใหม่
ที่ผู้ป่วยและญาติอ่านเข้าใจง่าย และมีขนาดกะทัดรัดไม่ใหญ่จนเกินไป
5.2 การประเมินตนเองที่บ้าน ซึง่ เป็นสิ่งสาคัญที่สุด ในการไปพบหมอ จะต้องนาแบบประเมินตนเอง
ที่บ้านไปพบแพทย์ทกุ ครั้งเพื่อประเมินอาการ , ฝึกหายใจบริหารปอด , ฝึกเดิน พัฒนาตัวเอง เหนื่อยให้หยุด
เป้าหมายเดิน 6 นาที ได้ 350 เมตร ทั้งนี้แบบประเมินตนเองควรออกแบบให้เข้าใจง่าย ผู้ป่วยสามารถทาได้
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
5.3 การจัดทาแผนงานโดยมีชุมชนมีส่วนร่วม ได้ดาเนินการจัดทาแผนร่วมกันในช่วงบ่าย
ประกอบด้วยผูป้ ่วย/ญาติ/อปท./กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/จนท.สาธารณสุข ซึ่งในแผนดังกล่าวจะประกอบด้วย
5.2.1 การตรวจสุขภาพของผู้ป่วย COPD ที่อยู่ในเขตตาบลแม่แฝก
5.2.2 การติดตามและออกเยี่ยมบ้านร่วมกันกับชุมชน และอปท.
5.2.3 ออกแบบระบบการรักษาผูป้ ่วย COPD อาเภอสันทรายกับเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
เดือนเมษายน
5.2.4 ออกแบบสมุดบันทึก เพื่อสื่อสาร ติดตามและส่งต่อ และสิง่ ทีผ่ ู้ป่วย/ญาติต้องการคือ คู่มือ
สาหรับคนที่ได้ยา คู่มือการใช้ยา
โดยมีการกาหนด time line ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
วาระที่ 6. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มี
เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

(นางวัชรินทร์ อิงคนินันท์)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นพ.วรวุฒิ โฆวัชรกุล)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

