. ชือเรืองเล่า:“ความจริ งทีไม่ต ้องฝัน ” ของผู้ ป่วยโรคหืด
. คําสําคัญ :โรคหืด (Asthma) วินิจฉัยโดยใช้เกณฑ์การวินิจฉัยของ GINA คือโรคทีเกิดจากการอั กเสบ
เรื อรังของหลอดลมทํ าให้หลอดลมไวต่อสิ งกระตุ ้นผิดปกติ เมือเจอสิ งกระตุ ้นหลอดลมก็จะตีบ ทํ าให้เกิด
การอั กเสบเรื อรัง หากได้รับการรักษาทีถูกต้องร่ วมกับการดูแลตนเองทีเหมาะสม ผู้ ป่วยสามารถมีคุณภาพ
ชีวิตทีดีและควบคุมโรคได้ แต่เมือเกิดอาการกํ าเริ บเฉียบพลั นอาจมีอ ั นตรายถึงชีวิตได้หากได้รับการดูแล
รักษาทีไม่เหมาะสม
3. ชือและทีอยู ่ขององค์กร :งานผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลนํ าปาด อ.นํ าปาด จ. อุตรดิตถ์
. สมาชิกทีม : ทีมสหวิชาชีพผู้ ดูแลผู้ ป่วยโรคหืด งานผู้ ป่วยนอก โรงพยาบาลนํ าปาด
ลํ าดับที
1.
.

ชือ-สกุล

หน่วยงาน

แพทย์ หญิงกนกวรรณ เสมานุกูล นายแพทย์ ปฏิบัติการ
นางพั ชราภรณ์

สุวรรณภั กดี พยาบาลวิชาชีพชํ านาญการพิเศษ

3.

นางนัฐิมา

เพียงตา

พยาบาลวิชาชีพชํ านาญการ หัวหน้าตึกผู้ ป่วยนอก

4.

นางจุฑารัตน์

ติณราช

พยาบาลวิชาชีพชํ านาญการประจํ าตึกผู้ ป่วยนอก

.

นางสาวพยง

ทองคํ านุช

พยาบาลวิชาชีพชํ านาญการประจํ าตึกผู้ ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

.

นางสาวพนัสดา อินสี

พยาบาลวิชาชีพประจํ าตึกผู้ ป่วยใน

7.

ภก.ประเจตน์ พุ่มเทียน

เภสัชกรปฏิบัติการ

8.

นางสาวมณี รัตน์ คํ าเพ็ง

นักกายภาพบํ าบั ดปฏิบัติการ

9.

นางสาวสงกรานต์ บุญพระบาง

พยาบาลวิชาชีพชํ านาญการประจํ ากลุ่มงานเวชปฏิบัติ

นางสาวจันทร์ฉาย ดิษฐรัตน์

นักโภชนากร

.

. ทีมาของเรืองราว : ผู้ ป่วยโรคหืดกรณี ศึกษาบ้านห้วยมุ่น ม. ต.ห้วยมุ่น อ.นํ าปาด จ.อุตรดิตถ์
โรคหืด(Asthma)เป็ นโรคทางเดินหายใจเรื อรังชนิดหนึ งพบได้บ่อยในคนทุกเพศทุกวั ย ซึ งมีภาวะ
ทางเดินหายใจอุดกั นเนืองจากหลอดลมตีบแคบ ทํ าให้เกิดภาวะการหดตัวหรื อตีบตัวของกล้ ามเนื อรอบ
หลอดลมทํ าให้หายใจเข้าออกลํ าบาก
สาเหตุเกิดจากปัจจัยร่ วมกันหลายประการทั งทางด้านกรรมพั นธุ์
ระบบภูมิคุ ้มกันของร่ างกาย
การติดเชื อและสิ งแวดล้ อมซึ งก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อสารก่อภูมิแพ้ และสาร
ระคายเคืองต่างๆหลอดลมจะตีบตั นหายใจติดขัดเป็ นพั กๆ หากอาการดังกล่าวทวีความรุ นแรงมากขึ นโดย

ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันการณ์และถูกวิธีผู้ ป่วยจะเสียชีวิตจากขาดอากาศหายใจ (สุรเกียรติ อาชานุภาพ,
2551)
โรงพยาบาลนํ าปาดเป็ นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียงสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวั ด
อุตรดิตถ์ได้ให้ความสําคั ญในการดูผู้ ป่วยโรคหืดและให้โรคหืดเป็ นโรคมีมีความสําคัญต้องเร่ งแก้ไข จาก
การศึกษาข้อมูลของโรงพยาบาลนํ าปาดในปี พ.ศ.2550 - 2553 พบว่ามีผู้ ป่วยโรคหืดมารับบริ การจํ านวน140
ราย คิดเป็ นแผนกผู้ ป่วยนอก 197 ครั งต่อปี แผนกฉุกเฉิน170 ครั งต่อปี และแผนกผู้ ป่วยใน45 ครั งต่อปี จาก
ข้อมูลพบว่าผู้ ป่วยโรคหืดทีมารับบริ การผู้ ป่วยส่วนใหญ่ไม่ได้รับการประเมินระดับความรุ นแรงของโรค
อย่างเหมาะสม ผู้ ป่วยบางรายมีผลการควบคุมโรคไม่ดีและต้องมารับการรักษาทีห้องฉุกเฉินหรื อเข้ารักษา
ตัวในโรงพยาบาลด้ วยอาการหอบกํ าเริ บเป็ นประจํ า โดยพบว่าอั ตราการกลั บมารับการรักษาซํ าของผู้ ป่วย
โรคหืดในโรงพยาบาล เฉลีย 4 ครั งต่อปี (สรุ ปรายงานประจํ าปี โรงพยาบาลนํ าปาด,2550-2553 ) จากปัญหา
ดังกล่าวโรงพยาบาลนํ าปาดจึงได้เข้าร่ วมโครงการพั ฒานระบบการให้บริ การผู้ ป่วยโรคหืดตามรู ปแบบ
โปรแกรม Easy Asthma Clinic; EAC สําหรับหน่วยบริ การในระบบหลั กประกันสุขภาพแห่งชาติ(วั ชราบุญ
สวั สดิ, 2548) ตั งแต่เดือนมกราคม 2554 โดยทีมสหวิชาชีพ เพือให้ผู้ ป่วย สามารถดํ ารงชีวิตประจํ าวั นได้
เหมาะสมกับสมรรถนะตนเอง ลดการกํ าเริ บของโรค สามารถควบคุมโรคได้ และมีคุณภาพชีวิตทีดีขึ น
ใกล้ เคียงคนปกติ
ผู้ ป่วยโรคหืดกรณี ศึกษาได้เข้าคลินิกโรคหืดของโรงพยาบาลนํ าปาดในวั นที ตุลาคม
. สรุ ปเรืองเล่าทีแสดงให้เห็นความพยายามในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา :
“ช่วยกันและกัน...เพราะฝันเราเหมือนกัน”
ผู้ ป่วยโรคหืดมั กต้องการการดูแลและฟื นฟูสมรรถภาพปอดอย่างต่อเนืองและยาวนาน หากดูแลได้
ไม่ดีพอมั กจะมีภาวะแทรกซ้อนทํ าให้มารับการรักษาในโรงพยาบาลบ่อยครั ง และมั กทํ าให้ร่างกายทรุ ดลง
การดูแลรักษาเฉพาะในโรงพยาบาลจึงไม่อาจทํ าให้ฟื นฟูสภาพได้เต็มที ต้องมีการดูแลต่อเนืองทีบ้านด้ วย
ดังนั นหัวใจสําคั ญของการดูแล คือทํ าให้ผู้ ป่วยและญาติ
ตระหนักและมีส่วนร่ วมในการรักษาด้ วย และต้อง
ทํ าให้ผู้ ป่วยพึ งตัวเองทีบ้านได้อย่างมั นใจ ( Self Case)
โรงพยาบาลนํ าปาดให้บริ การคลินิกพิเศษโรคหืดแยกออกจากแผนกผู้ ป่วยนอก โดยให้บริ การทุก
วั นจันทร์ กิจกรรมในคลินิกมีด ังนี
1. วั ดสัญญาณชีพ ตรวจวั ดสมรรถภาพปอด ประเมินอาการ ให้ความรู้เรื องการปฏิบัติต ัว โดย
พยาบาล
2. การออกกํ าลั งกายและฟื นฟูสมรรถภาพปอด โดยนักกายภาพบํ าบัด
3. ให้ความรู้เรื องการใช้ยา แนะนํารายบุคคล สาธิตและสาธิตย้ อนกลั บ โดยเภสัชกร
4. ตรวจรักษา ให้ความรู้เรื องโรคหืด โดยแพทย์

ทีมสหวิชาชีพกํ าหนดเกณฑ์ในการติดตามเยียมบ้านผู้ ป่วยโรคหืดดังนี
1. ผู ้ ป่วยรับนอนโรงพยาบาลทุกราย
2. ผู ้ ป่วยทีรับการรักษาทีห้องฉุกเฉิ นจํ านวน ครั งต่อ เดือน
3. ผู ้ ป่วยขาดนัดติดต่อกั น ครั ง
กรณี ศึกษาผู้ ป่วยโรคหืดในครั งนี เป็ นผู้ ป่วยทีมารับบริ การในโรงพยาบาล วั นที
ตุลาคม
เวลา 04.00 น. ญาติให้ประวั ติว่า 2 โมงก่อนมา มีไอบ่อยครั ง หายใจเหนือยหอบ พ่นยาเอง ครั ง อาการไม่
ทุเลา ญาติน ําส่งโรงพยาบาล ด้ วยระยะทางจากบ้านห่างไกลจากโรงพยาบาลประมาณ 50 กิโลเมตร พื นที
เป็ นหุบเขา ถนนคดโค้ง ทํ าให้ต ้องใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 1 ชั วโมง แรกรับทีห้องฉุกเฉิน วั ด
สัญญาณชีพ BP =145/72 mmHg P= 154 /min R= 42 /min O2sat = 84 % แพทย์ วินิจฉัยว่าเป็ น
Acute respiratory failure ให้การรักษาโดยใส่ท่อหลอดลมคอและส่งรักษาต่อโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ แพทย์
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์วินิจฉัยเป็ น Pnuemonia หลั งรับการรักษาอาการทุเลา ไม่มีเหนือยหอบ จึงส่งกลั บมา
รักษาต่อทีโรงพยาบาลนํ าปาดเมือวั นที ตุลาคม
เพือรับยา Antibiotic ต่อ ระหว่างรับการรักษาใน
โรงพยาบาลนํ าปาด ทีมสหวิชาชีพได้ ติดตามประเมินอาการและให้ญาติผู้ ดูแลมีส่วนร่ วมในการดูแลผู้ ป่วย
ทั งในโรงพยาบาล และต่อเนืองทีบ้าน แพทย์จ ํ าหน่ายผู้ ป่วยออกจากโรงพยาบาลเนืองจากอาการทุเลา ไม่มี
หายใจ เหนือยหอบ ในวั นที ตุลาคม
แพทย์วินิจฉัยเป็ น . Acute Asthma 2.Pnuemonia สัญญาณ
ชีพก่อนจํ าหน่าย BP =130/70 mmHg P= 86 /min R= 20 /min O2sat = 98% PEFR= 380
การวางแผนการพยาบาลก่อนจํ าหน่ายจากตึกผู้ ป่วยใน
1. ปรับเปลียนพฤติกรรมด้านการควบคุมพฤติกรรมให้สอดคล้ องกับโรค
2. เสริ มสร้างพลั งอํ านาจด้านการดูแลตนเองให้แก่ผู้ ป่วยและญาติ
3. การฟื นฟูสภาพร่ างกายเมืออยู่ทีบ้าน
ส่งต่อทีมเข้าทีมเยียมบ้าน (Home Health Care ) เพือติดตามอาการ
ทีมสหวิชาชีพร่ วมกับทีมHome Health Care ได้ติดตามเยียมบ้านร่ วมกับพยาบาลประจํ าโรงพยาบาล
ส่งเสริ มสุขภาพตํ าบล ในวั นที ตุลาคม
ประเมินอาการผู้ ป่วยโดยการวั ดสัญญาณชีพBP= 130/80
mmHg P= 88/min R= 18/min T= 36.7 องศาเซลเซียส ตรวจวั ดสมรรถภาพปอด PEFR= 400 O2sat= 98 %
ติดตามการใช้ยาและประเมินการผ่อนลมหายใจเข้า-ออก พบว่าผู้ ป่วยไม่มีหายใจเหนือยหอบ สามารถทํ างาน
ได้ จากการพูดคุยสอบถามญาติซึ งเป็ นภรรยาและเป็ นผู้ ดูแลผู้ ป่วย ทํ าให้ทราบว่าผู้ ป่วยและญาติมีความฝัน
ฝันว่าผู้ ป่วยจะสามารถกลั บมาใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั วไป โดยไม่ต ้องมารับการรักษาในโรงพยาบาล
การพยาบาลทีให้แก่ผปู้ ่ วยและครอบครัวมีด ังนี
1. เสริ มพลั งอํ านาจในการดูแลตนเองต่อโรคหืด
2. ให้ความรู้เรื องโรคหืด อีกทั งภาวะแทรกซ้อนทีเกิดขึ นจากการปฏิบัติต ัวไม่สอดคล้ องกันโรค
3. ผู้ ป่วยและครอบครัวสามารถเฝ้ าระวั งอาการและความรุ นแรงของโรคได้

4. กระตุ ้ นให้ผู้ ป่วยและครอบครัวปฏิบัติตนและดูแลควบคุมอาการโรคอย่างต่อเนืองและคงซึ ง
พฤติกรรมทีดี
5. การออกกํ าลั งกายและฟื นฟูสมรรถภาพปอด โดยนักกายภาพบํ าบัด
6. ให้ความรู้เรื องการใช้ยา สาธิตและสาธิตย้ อนกลั บ โดยเภสัชกร
7. การรักษาและรับยาอย่างต่อเนืองจากโรงพยาบาลและพบแพทย์ สมํ าเสมอตามนัด
8. การลดความเครี ยดโดยยอบรับกับสภาพของครอบครัวและสามารถปรับตัวเผชิญความเครี ยด
ได้อย่างเหมาะสม ตามสภาพผู้ ป่วย
9. ประสานงานกับเจ้าหน้าทีโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตํ าบล ติดตามเยียมบ้านให้ก ํ าลั งใจอย่าง
ต่อเนือง
โรคหืดเป็ นโรคเรื อรัง มั กต้องการพลั งใจ คนทีมีพลั งใจมั กจะมีฝัน ดังนั นทุกความฝันจึงเป็ นสิ ง
สําคัญไม่ว่าจะเป็ นความฝันของทีมรักษา ความฝันของญาติ ความฝันของผู้ ป่วย ซึ งฝันทีจะให้ผู้ ป่วย
สามารถดํ ารงชีวิตประจํ าวั นได้เหมาะสมกับสมรรถนะของตนเอง ลดการกํ าเริ บของโรค สามารถควบคุม
โรคได้ และมีคุณภาพชีวิตทีดีขึ นใกล้ เคียงคนปกติ เมือ ความฝันหลอมรวมเป็ นหนึ งเดียว สักวั นคงเป็ น
“ความจริ งทีไม่ต ้องฝัน” อย่างแน่นอน ซึ งทีมสหวิชาชีพของเรามีความตั งใจทีจะทํ าให้ฝันนั นกลายเป็ นฝันที
เป็ นจริ ง
. การเปลียนแปลงทีเกิดขึน :
ตารางที แสดงผลลัพธ์ ของผู ้ป่วยโรคหืดกรณีศึกษาปี
-

ปี งบประมาณ
ตัวชีวัด

( ครั ง )

ผลการดําเนินงาน
ปี งบประมาณ
ปี งบประมาณ2557
( ครั ง )

(ต.ค. – พ.ค. )
( ครั ง )

1.การนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ( Admission rate)
2.การกลั บมานอนรักษาตั วในโรงยาบาลซํ าใน28 วั น ( Readmission rate)
3.การมาพ่นยาทีห้องฉุกเฉิน (Acute asthmatic attack rate)
4.การเกิดภาวะระบบทางเดินหายใจล้ มเหลว ( Respiratory
failure rate)
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จากตารางที แสดงจํ านวนครั งผู้ ป่วยโรคหืดกรณี ศึกษาทีมา Admit , Re-Admit, Acute Asthma attack และ
Respiratory failure เปรี ยบเทียบ ปี 2555 – 2557 พบว่า ผู้ ป่วยมีแนวโน้มมารับการรักษาในโรงพยาบาล
(Admit)ลดลง ปี 2556 ผู้ ป่วยมานอนโรงพยาบาลจํ านวน 10 ครั ง ปี 2557 ลดลงเหลือจํ านวน 2 ครั ง , การมา
พ่นยาทีห้องฉุกเฉิน(Acute Asthma attack) ปี 2556 จํ านวน10 ครั ง ปี 2557 ลดลงเหลือจํ านวน 5 ครั ง ไม่พบ
การกลั บมานอนรักษาตั วในโรงพยาบาลซํ าใน 28 วั น(Re-Admit) และภาวะระบบทางเดินหายใจล้ มเหลว
(Respiratory failure ) มีแนวโน้มลดลง ปี
จํ านวน ครั ง ปี
ไม่พบภาวะระบบทางเดินหายใจ
ล้ มเหลว
จากกรณี ศึกษานี พบว่าปัญหาผู้ ป่วยทีมารับการรักษาในโรงพยาบาล นั นไม่ได้เกิดจากภาวะของโรค
เพียงอย่างเดียวเท่านั น ครอบครัวผู้ ป่วยและสิ งแวดล้ อม เป็ นส่วนสําคัญในการทํ าให้ผู้ ป่วยลดคว
ามรุ นแรง
ของโรคได้ โดยเฉพาะในการให้การพยาบาลผู้ ป่วยทั งในโรงพยาบาลและทีบ้าน ถ้สามารถประเมิ
า
นปัญหา
ผู้ ป่วยได้ครอบคลุมไปถึงครอบครัวและประสานงานแก้ไข ช่วยดึงศั กยภาพครอบครัวทีมีอยู่มามีส่วนร่ วมใน
การดูแลทํ าให้ผู้ ป่วยลดการมารักษาในโรงพยาบาลได้
. บทเรียนทีได้ รับ :
- การทํ างานเป็ นทีมสหวิชาชีพทํ าให้เกิดกระบวนการแลกเปลียนเรี ยนรู้ในหน่วยงาน และส่งเสริ ม
การมีส่วนร่ วมในการดูแลผู้ ป่วย ทํ าให้เกิดการพั ฒนาศั กยภาพในการทํ างานของทีมสุขภาพ ทั กษะ
เฉพาะและ
ความรู้ในการดูแลผู้ ป่วย
- ความต่อเนืองในการดูแลผู้ ป่วย ทํ าให้เกิดระบบการติดตามความเปลียนแปลงและดูแลผู้ ป่วยได้
ครอบคลุมมากขึ น
- การเสริ มพลั งให้ผู้ ป่วยและครอบครัวให้สามารถดูแลตนเองได้สูงสุดตามศั กยภาพของตนเอง
- รู ปแบบการดูแลผู้ ป่วยแบบเป็ นรายโรคทํ าให้เกิดผลดีแก่ผู้ ป่วย เพราะได้รับการดูแลจากทีม
สุขภาพทีมีความรู้ มีทักษะเฉพาะ และแนวทางปฏิบัตขิ องโรคหืดทีชัดเจน
. การติดต่อทีมงาน :
นางจุฑารัตน์ ติณราช
โรงพยาบาลนํ าปาด ม. ต. แสนตอ อ. นํ าปาด จ. อุตรดิตถ์
โทร - ต่อ ,
หรื อ โทร - E-mail jutha_tin@hotmail.com

