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หัวข้อเรื่อง พัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบองค์รวมและครบทุกมิติ โดยการมีส่วนร่วมของ 

ภาคีเครือข่ายสุขภาพอ าเภอบ้านโฮ่ง  
วิทยากร  พว.พรวิภา  ยาสมุทร์   
ผู้น าสนทนา คุณวีรนุช  มยุเรศ 

 

สืบเน่ืองจากปัญหาผู้ป่วยท่ีมารับบริการเป็นโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังเป็นสว่นใหญ่  ซึ่งเป็น 1 ใน 5 โรคอนัดบัท่ี
ส าคญัของโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง  และสง่ผลให้ค่าใชจ้่ายในการรักษาท่ีเพ่ิมข้ึน   ผู้วจิยัมีแนวคดิวา่จะท าอย่างไรท่ีจะท าให้มี
ระบบบริการท่ีมีคณุภาพ ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชนมีคณุภาพชีวติท่ีดี โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเคร่ือขา่ยบริการ
สขุภาพ  

งานวจิยัตอ่ยอดจากกงานพฒันาคณุภาพ CQI ท่ีมีอยู่เดมิพฒันาเป็นงานวจิยั  โดยมีวตัถุประสงค์อของการวจิัย  
เพือพฒันาการดแูลผู้ ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังแบบองค์รวมทกุมิต ิ (สง่เสริม ป้องกนั ดแูล ฟืน้ฟ)ู จากปัญหาน้ีจึงท าให้เกิด

การศึกษาวิจัยอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ใน ปีพ.ศ.2550  โดยใช้งานวจิบัแบบวจิยัเชิงปฏิบตักิาร ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจ านวน  

64 คน แบง่ผู้ป่วยเป็นสองกลุ่ม เป็นผู้ รับบริการก่อนมีโครงการจ านวน 34 คน และผู้ ป่วยท่ีเข้าโครงการ จ านวน34 คน  โดย
มีกรอบแนวคดิของสภาวจิยัสขุภาพและการแพทย์แห่งชาต ิ  ผลลพัธ์ท่ีได้ส่งผลให้ผู้ รับบริการกลุม่ท่ีใช้แนวปฏิบตัสิามารถ
เพิม่ระยะทางท่ีเดนิได้ใน 6 นาที คะแนนการหายใจหอบเหน่ือยลดลง  จ านวนผู้มารับบริการซ า้ท่ีแผนกผู้ป่วยนอกลดลง 
และการกลบัมารักษาตวัซ า้ด้วยโรคเดมิลดลงอย่างชดัเจน 

ในปีถดัมาพ.ศ.2552 เกิดการสร้างชดุนวตักรรมเพ่ือเสริมพลงัปอดและกล้ามเนือ้ส าหรับฟืน้ฟสูมรรถภาพปอด
ของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง  แนวคดิในการนวตกรรมมาใช้อปุกรณ์ท่ีเรียบง่าย มีในพืน้ท่ี อาทิ พูข่ยายทรวงอก ดมัเบล
เศรษฐี เป่ากบ เป็นต้น 

ในปีพ.ศ. 2554  จากผลลพัธ์ท่ีผ่านมาไมเ่ป็นไปตามท่ีคาดหวงั จึงได้เร่ิมน าแนวคดิพฒันาเชิงรุก ให้ภาคีเครือข่าย
บริการสขุภาพเข้ามามีสว่นร่วม  ผสมผสานแนวคิดรูปแบบการดแูลผู้ป่วยเรือ้รัง (chronic care model) เพ่ือให้
ผู้ รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษา สง่ผลให้เกิดการปฏิบตัติวัท่ีดี คณุภาพชีวิตดีขึน้ 

จนในปีพ.ศ.2555 ระหวา่งการด าเนินการพบวา่ตวัชีว้ดัไมบ่รรลผุลล าเร็จ เกิดการวเิคราะห์ข้อมลูการด าเนินงาน

ของสหสาขาวชิาชีพท่ีลงสูช่มุชน พบประเดน็ท่ียงัคงเป็นปัญหาท่ีส าคญั การเข้าถึงการได้รับยาท่ีใช้รักษาโรคปอดอดุกัน้

เรือ้รังยากมากขึน้  อาจเน่ืองด้วยยาท่ีมีราคาแพงยงัไม่เข้าในบญัชีของโรงพยาบาล  ระยะทางท่ีผู้ ป่วยใช้เดนิทางไปรับยา

ไกล คา่ใช้จ่ายท่ีมากขึน้  จึงเป็นท่ีมาในการแก้ปัญหาความเท่าเทียมของการรักษา  จนในท่ีสดุในปีพ.ศ.2556 เกิดการวจิยั

กึ่งทดลอง การใช้ยารักษาโรคปอดอดุกัน้เรือ้รังในผู้ป่วยจ านวน 10 คน ใช้ระยะเวลาการศกึษา ประมาณ 6 เดือน  จาก



ผลการวจิยัพบวา่เพียง 4 เดือนแรก  ผู้ป่วยท่ีได้รับยาตอบสนองตอ่การรักษาเป็นอย่างดี คณุภาพชีวติดีขึน้  จึงได้น าเสนอ

ตอ่ผู้บริหาร  คณะกรรมการยาของโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง ให้ยาดงักลา่วอยู่ในบญัชีของรพ.บ้านโฮ่ง 

ในปีพ.ศ.2557 เสริมสร้างความยัง่ยืนในการดแูลผู้ป่วยกลุม่ดงักลา่วด้วยการสง่เสริมกาย จิต สงัคม จิตวญิญาณ

แบบตอ่เน่ือง แบง่เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 กลุม่ผู้ ป่วยปกตท่ีิเน้นการป้องกนัมีลานออกก าลงักาย การจดัการขยะ  กลุม่ท่ี 2 

เน้นการสง่เสริมสขุภาพ เช่นการคดักรองโรค กลุ่มท่ี 3 การรักษา ฟืน้ฟู้ สภาพและการดแูลระยะสดุท้ายของชีวติ 

จากการใช้งานวิจัยมาแก้ไขปัญหาหน้างานและปัญหาชุมชนอย่างต่อเน่ืองส่งผลคนในชมุชนเห็นความส าคญับริจาค

เคร่ืองท าออกซิเจน จ านวน 14 เคร่ือง เพ่ือใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ี   สิง่ท่ีได้เรียนรู้พบวา่การจะให้ผู้ป่วยมีสขุภาวะท่ีดีไม่ใช่

เพียงแคก่ารรักษาด้วยจากแพทย์ พยาบาลเท่านัน้ แต่การท่ีให้คนในพืน้ท่ีเข้ามามีสว่นร่วม จะท าให้เห็นความส าคญัและ

ช่วยกนัดแูลสิง่แวดล้อมตัง้แต ่การทิง้ขยะ เป็นต้น  แตส่ิ่งท่ีส าคญัท่ีเห็นได้คือผู้วจิยัเกาะตดิกบัปัญหานัน่เอง 

 
 
หัวข้อเรื่อง ผ้าพันศีรษะฉุกเฉิน Field Head Saver   
วิทยากร  พว.ปรีชา  มะโนยศ   
ผู้น าสนทนา  คุณ ศิริทิพย์  สงวนวงศ์วาน   

 

พื้นท่ีอ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย เป็นพืน้ท่ีท่ีนิยมและรู้จกัของนกัท่องเท่ียวทัง้นกัท่องเท่ียวจากไทย จีนและลาว 

โดยมีการจราจรท่ีคบัคัง่ตลอดปี เกิดอบุตัเิหตตุลอดแนวสญัจร  อีกทัง้พืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นท่ีราบสลบัภเูขาจึงท าให้เกิด

อบุตัเิหตกุารจราจร พลดัตกจากท่ีสงู ถกูของแขง็และมีคมเป็นจ านวนมาก ถึงปีละ 3500 ราย เป็นผู้บาดเจ็บท่ีศรีษะ เฉล่ีย 

1500ราย 

โรงพยาบาลเทิงรับผู้ป่วยอบุตัเิหตฉุกุเฉินมาจากหลายท่ี สว่นใหญ่เป็นผู้ป่วยทีได้รับบาดเจ็บท่ีศรีษะและใบหน้า

จากอบุตัเิหตจุ าเป็นต้องหเมเลือดหรือใสท่่อช่วยหายใจ  การพนัศรีษะท่ีดีและถกูต้องจะช่วยให้สามารถประคองศรีษะ ห้าม

เลือด และยึดตรึงกระดกูต้นคอได้  แตจ่ากการปฏิบตังิานพบวา่แตล่ะโรงพยาบาลท่ีสง่ตอ่มามีวธีิการพนัศรีษะท่ีแตกตา่ง

กนั  บางท่ีใช้ก๊อสปิดทบัแผลมา ซึ่งอาจสง่ผลกระทบให้ผู้ป่วยมีความเส่ียงได้รับภาวะแทรกซ้อนเพิ่มรุนแรง หรือเกิดการ

เล่ือนหลดุของท่อช่วยหายใจ  จึงท าให้มีแนวคดิว่าจะมีวธีิการอย่างไรนการแก้ไขปัญหา โดยมุง่หวงัให้ทุกคนสามารถใช้อปุ

กรร์ท่ีมีมาตรฐานเดียวกนั ลดข้อจ ากดัด้านทกัษะ ลดการเล่ือนหลดุของท่อช่วยหายใจ และภาพลกัษณ์ท่ีดีของผู้ป่วยใน

ภาวะบาดเจ็บ   จึงเป็นท่ีมาของนวตกรรม ผ้าพันศีรษะฉุกเฉิน 

 ผู้วจิยัเลา่ว่าช่วงเร่ิมต้นของการสร้างนวตกรรม  มีเพ่ือนร่วมงานและแพทย์ไมเ่ห็นด้วย ไมใ่ห้การยอมรับ  บางครั้งมี

เสียงคัดค้านโดยมีเหตุผลว่าไม่เกิดประโยชน์ท าไปท าไม   แตผู่้วจิยัยงัเห็นวา่เป็นปัญหาท่ีต้องจดัการแก้ปัญหา จึงมีแนวคดิควร

เร่ิมกบัคนท่ีอยากใช้งานก่อน โดยเร่ิมแรกชวนภรรยาเข้ามาร่วมโครงการแล้วคอ่ยแผข่ยายวงกว้างไปยงัผู้ อ่ืน เร่ิมต้นของนว

ตกรรมผู้วจิยัเป็นผู้ออกแบบและเย็บด้วยตนเอง โดยน าไปทดลองใช้พนัศรีษะกบัเพ่ือนร่วมงานและปรับแก้จนมัน่ใจวา่



สามารถน าไปใช้กบัผู้ป่วยได้   ภายหลงัใช้นวตกรรมไมพ่บการเล่ือนหลดุของท่อช่วยหายใจ  สามารถช่วยห้ามเลือด

ผู้ได้รับบาดเจ็บท่ีศรีษะได้  ระยะเวลาในการใส่ผ้าพนัศรีษะลดลงจาก 2 นาทีเหลือเพียง 30 วนินาที ไมเ่กิดอบุตักิารณ์

ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้นวตักรรม  เจ้าหน้าท่ีพงึพอใจ   จนในท่ีสดุท าให้ผู้ ท่ีเคยไมเ่ห็นด้วยถามหานวตกรรมชิน้ดงักลา่ว  

เป็นเหมือนพลงัผลกัดนัให้มีพลงัในการท างาน แต่สิง่ท่ีเป็นความภาคภมูใิจคือ ได้ไปน าเสนอท่ีกรมสง่เสริมสนิค้าไทย 

บทเรียนทีไ่ดจ้ากการเรียนรู้ นัน่คือ การมีมาตรฐานการท างานทีแ่ตกต่างกนั แนวทางการดูแลทีต่่างกนั  อาจท า

ใหเ้กิดความขดัแยง้กนัในหน่วยงาน  ไม่เกิดประโยชน์ ผูวิ้จยัจึงลกุข้ึนมาสร้างนวตกรรมใหก้ลายเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

ปัจจบันันวตกรรมนีไ้ด้แผ่ขยายวงกวา้ง บคุลากรมีความสขุในการท างาน  ผูป่้วยได้รบัคณุภาพการดูแลทีดี่ข้ึน 

 
 

หัวข้อเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายดูแลผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษา ต าบลไหล ่
น่าน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน" 

วิทยากร  พว.พัทยา  ทองสุข   
ผู้น าสนทนา  คุณ วีรนุช  มยุเรศ   
   

โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลไหลน่่าน รับผดิชอบทัง้หมด 6 หมูบ้่าน มีประชากร 3090 คน ในปีพ.ศ. 2556-

2557 พบวา่ผู้ รับบริการสว่นใหญ่เป็นผู้ป่วยท่ีมีปัญหาระบบกล้ามเนือ้ร้อยละ 65 และ63 ตามล าดบั มีข้อเข้าเส่ือมและปวด

กล้ามเนือ้ร้อยละ 73.7 มีความรู้เร่ืองโรคข้อเขา่เส่ือมร้อยละ 40.2 ไมมี่ทกัษะการบริหารเขา่ร้อยละ 80  ญาตไิมส่ามารถ

ดแูลใกล้ชิดได้ท าให้ผู้ป่วยเกดการหกล้มร้อยละ 24.5 รวมทัง้ชมุชนไมท่ราบข้อมลูท่ีเกิดขึน้จึงไมเ่กิดการมีสว่นร่วม ล้วม

สง่ผลให้ผู้ ป่วยโรคข้อเขา่เส่ือมมากขึน้  

 ท่ีผา่นมาโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลไหลน่่าน มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยโรคข้อเขา่เส่ือม 

แตพ่บว่าผู้ป่วยมีพฤตกิรรมการดแูลตนเองดีขึน้เพียงเล็กน้อย   ยงัคงพบปัญหาครอบครัวไมไ่ด้เข้ามามีส่วนร่วมในการดแูล 

อาจเน่ืองจากญาตไิมมี่เวลา อสม.ไมมี่เวลาติดตาม  ผู้วิจยัจึงได้น าข้อมลูและผลการด าเนินงานท่ีผา่นมานีไ้ปปรึกษากบั

ผู้บริหารโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลไหลน่่าน โดย  ผู้บริหารได้เช่ือมประสานกบัเครือข่าย 6 หมูบ้่านท าให้เครือขา่ย

ได้รับทราบข้อมลูอย่างรวดเร็ว  ในสว่นนีผ้อ.ได้เข้ามามีสว่นส าคญัในการผลกัดนัให้ปัญหานีไ้ด้รับความร่วมมือจาก

เครือขา่ยตา่งๆ โดยใช้ความสมัพนัธ์อนัดีท าให้การประสานงานกนัเป็นลกัษณะแนวราบ  จึงเป็นท่ีมาของความร่วมมือของ

เครือขา่ยสหสาขา ดงันี ้

 การวจิยันีเ้ป็นการวจิยัเชิงปฏิบตักิาร แบง่เป็น 3 ระยะ โดยมีผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการจ านวน 25 คน ญาตผิู้ดแูล 25 

คน เครือขา่ยจ านวน 17 คน  โดยการสร้างเครือขา่ยในชมุชน อบรมให้ความรู้  มีการตดิตามข้อมลูผู้ป่วยเป็นรายบคุคล 

เช่น ถ่ายรูปหวัเขา่ ประวตักิารเจ็บป่วย การรักษา   มีการปรับพืน้ท่ีบริเวณห้องน า้ลดความเส่ียงล่ืนล้ม  ใช้อปุกรณ์ช่วย

ป้องกนัล่ืน เช่น walker เป็นต้น  สิง่ท่ีได้เครือข่ายมีสว่นร่วมการประเมนิการเย่ียมบ้านอย่างตอ่เน่ือง วางแผนการเย่ียม

บ้านทกุเดือน มีการคืนข้อมลูผา่นการประชมุอบต. 



 การปฏิบตังิานในชุมชนหากขาดความร่วมมือ ความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกนัและขาดการประสานงานจะท าให้งาน

ไมบ่รรลเุป้าหมาย จึงเน้นย า้ให้ความส าคญักบัการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัชุมชนและเครือข่าย การท างานต้องมีความ

สอดคล้องกบัวถีิของชมุชน มีการคืนข้อมลูแก่ชมุชนให้ทราบปัญหาเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ จะท าให้ปัญหาได้รับการ

ยอมรับและน าไปสูก่ารแก้ปัญหาอย่างยัง่ยืน แตส่ิ่งท่ีได้เรียนรู้ท่ีส าคญัผู้บริหารมีความมุง่มัน่ท่ีร่วมแก้ปัญหาอย่างเป็น

ชดัเจน  ท าให้ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว ให้บ้านและชมุชนเป็นศนูย์บริการสขุภาพและยงัเป็นต้นแบบของการ

สร้างเครือขา่ยการดแูลผู้ป่วยในกลุม่อ่ืนๆ 

 


