
แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงานวิชาการ เขตสุขภาพที่ 12 
 

ประเภท     [  ] วิจัย       [  ] R2R         [ / ] CQI (Clinic)       [ ] CQI (Non Clinic)     [ ] HNA 
รองรับ Excellence [  ] PP Excellence   [  ] Service Excellence   [  ] People Excellence    

                [  ] GV Excellence  [ / ] เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ.....พยาบาล.....................   
ผลงานในสาขา   [  ]  แพทย์   [  ]  ทันตแพทย ์ [  ]  เภสัชกรรม    [ /  ]  พยาบาล  [  ]  คุ้มครองผู้บริโภค        

          [  ]  วิทยาศาสตร์การแพทย์     [  ]  การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม   
          [  ]  บริหารสาธารณสุข/นโยบายสาธารณสุข/สาธารณสุขทั่วไป    [  ]  การแพทย์แผนไทย   
          [  ]  ป้องกันและควบคุมโรค     [  ]  อ่ืนๆ 

การเสนอผลงาน  [ /  ] ไม่เคยนำเสนอ เผยแพร่มาก่อน    [  ] เคยเผยแพร่ (พัฒนาต่อยอด)  
                        [  ] ผลอันดับรางวลัที่ได้รับระดบัจังหวัด 

                  [  ]  ชนะเลิศ       [  ]     รองฯ ๑       [  ] รองฯ ๒      [  ]  ชมเชย    
 

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีการกำเริบของโรคฉับพลนัที่
หน่วยงานอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน รพ.ป่าพะยอม 

 ผู้จัดทำผลงาน : นางสาวจิรา  ทองหนูนุ้ยและคณะ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
 หน่วยงาน โรงพยาบาลป่าพะยอม อำเภอ ป่าพะยอม จังหวัด พัทลุง 
เบอร์โทรศัพทมื์อถือ 0843137496 E-mail jira.rn.8247@gmail.com 
             โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นโรคท่ีพบบ่อย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นสาเหตุสำคัญของอัตราการเจ็บป่วย 
และอัตราการตายของประชากรทั่ วโลก เขตบริการสุขภาพที่  12 มีอัตรากำเริบเฉียบพลันมากที่สุด 
ปีงบประมาณ 2562 เท่ากับ 183.23 ครั้ง/จำนวนผู้ป่วยโรคอุดกั้นเรื้อรัง 100 คนการกำเริบของโรค
เฉียบพลัน (acute exacerbation of COPD) คือ ภาวะที่ผู้ป่วยมีอาการหอบมากขึ้น มีเสมหะมากขึ้น หรือ
เสมหะเปลี่ยนสีจากใส ๆ เป็นขาวขุ่นหรือเหลืองได้ การกำเริบนี้มักเกิดจากการติดเชื้อในทางเดินหายใจ 
บางครั้งผู้ป่วยจะหอบมากจนต้องเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุก เฉิน หรืออาจจะถึงขั้นต้องนอนรักษาตัวใน
โรงพยาบาล สาเหตุของการเกิดโรคที่พบบ่อย ได้แก่ มลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง ควันเสีย รวมถึงการ
หายใจนำสารเคมีเป็นพิษเข้าไปเป็นเวลานาน โรคทางพันธุกรรม โรงพยาบาลป่าพะยอมตั้งเป้าหมายปีงบ 
2564 อัตราการกำเริบเฉียบพลันโรคปอดอุดกกั้นเรื้อรัง 130 ครั้งต่อ 100 ผู้ป่วยโรคปอดอุดกก้ันเรื้อรัง พบ
จำนวนผู้ป่วยที่มาเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในด้วยภาวะ Acute Exacerbation ในปี 2560-2563 พบเป็น
ร้อยละ 46.35, 45.45 และ 45.05 ตามลำดับ อัตราการ Readmission 2560-2563  พบเป็นร้อยละ 
13.88, 15.24 และ16.32 ตามลำดับ ดังนั้นจึงได้จัดทำการพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังท่ีมีการกำเริบของโรคฉับพลันที่หน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

 
 
กิจกรรมพัฒนา 1. ด้านตัวผู้ป่วย ได้แก่ มีทักษะการพ่นยาไม่ถูกต้อง/ทักษะการใช้ยาพ่นไม่ถูกต้องและจาก
การซักประวัติเมื่อผู้ป่วยมาพ่นยาส่วนใหญ่คิดว่า ถ้าอาการดีขึ้น คิดว่าหายแล้ว ถ้ามีอาการหอบเหนื่อยค่อยมา
พ่นยาที่ห้องฉุกเฉินและไม่ชอบยาพ่นเองที่บ้านเพราะทำให้คอแห้ง ขมในคอ 2. ด้านเจ้าหน้าที่และระบบการ
ดูแล พบว่าเกิดจาก CPG (Clinical Practic Gulidline) ยังไม่ชัดเจน ยังไม่แยกระดับ mild, moderate, 
severe เจ้าหน้าที่ไมม่ีความมั่นใจในการจ่ายยา prednisolone ก่อนจำหน่ายผู้ป่วยออกจากห้องฉุกเฉิน ดังนั้น
การจัดการเมื่อมีอาการกำเริบเฉียบพลันของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง มีข้อมูลพบว่าการให้แผนการดูแลรักษาผู้ป่วย
ด้วยตนเอง (COPD exacerbation action plan) ควบคู่กับการคอยสนับสนุนต่อเนื่องช่วยลดโอกาสการต้อง
เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลได้และใช้ทรัพยากรในการรักษาน้อยลงชัดเจน  (Global Initiative for 
Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) Guidelines 2018 Update) ดั งนั้ นจึ งได้ทบทวนและ



วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยมีความมุ่งหวังที่ พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ มา
โรงพยาบาลด้วยอาการกำเริบของโรคในโรงพยาบาลป่าพะยอมโดยร่วมกันกับทีมจัดทำรูปแบบการพยาบาล
ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังการกำเริบของโรคฉับพลันที่หน่วยงานอุบัติเหตุโดยให้มีแนวทางการแบ่งระดับความ
รุนแรงของโรคได้แก่ mild ,moderate, severe โดยเน้นการพยาบาลผู้ป่วยกลุ่ม mild ,moderate ในส่วน
กลุ่มของ สีเขียวและสีเหลือง หลังการพ่นยาจนอาการทุเลาได้จัดทำ คู่มือ ชีวิตมีสุขเมื่อห่างไกลหอบให้ก่อน
จำหน่ายกลับบ้าน และในผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองที่ต้องรับไว้ในโรงพยาบาลหลังให้การพยาบาลตามแนวทางได้มอบ
ชุดคู่มือ พลังบวกกับการพ่นยาเองที่บ้านผู้ป่วย COPD ผ่าน QR CODE เพ่ือเสริมสร้างความรู้และการจัดการ
อาการให้ผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นตามบริบทของโรงพยาบาลก่อนจำหน่ายโรงพยาบาล 
การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง: ในปี 2562 พบอัตรากำเริบเฉียบพลัน เท่ากับ 183.23 ครั้ง/จำนวนผู้ป่วย
โรคอุดกั้นเรื้อรัง 100 คน ปี 2563 อัตราการเกิดการกำเริบเฉียบพลันเท่ากับ 172.66 ครั้ง/จำนวนผู้ป่วยโรคอุด
กั้นเรื้อรัง 100 คน(Health Data Center, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 
2563) และในปี2564 พบอัตราการเกิดการกำเริบเฉียบพลันลดลงเท่ากับ 135.54ครั้ง/จำนวนผู้ป่วยโรคอุดกั้น
เรื้อรัง 100 คน ของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง(Health Data Center, สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564) ข้อมูล เดือน พ.ย. 2563-มิถุนายน 2564 พบ
การมา re admitted ใน 28 วัน จำนวน 53 คน 

 
บทเรียนที่ได้รับ:  
1. ผู้ป่วยมีความเข้าใจในการใช้ยาขยายหลอดลมชนิดสูดและมีความตระหนักในการควบคุมโรคมากข้ึน  
2. การดูแลผู้ป่วยต้องมีการประมินความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา การที่สามารถจัดการแก้ไขความเสี่ยงและให้การ
ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีจะเป็นผลดีกับผู้ป่วยลดอันตรายและความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ 
3. การทำงานเป็นสหวิชาชีพ การปรับปรุงระบบงานต้องมีการทบทวนและเรียนรู้ร่วมกันในทีม 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังท่ีมีการกำเริบของโรคฉับพลันที่ 

หน่วยงานอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน รพ.ป่าพะยอม 

 ผู้จัดทำผลงาน: นางสาวจิรา  ทองหนูนุ้ย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและคณะ 

หน่วยงาน โรงพยาบาลป่าพะยอม  
บทนำ 

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นโรคที่พบบ่อย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นสาเหตุสำคัญของอัตราการเจ็บป่วย 
และอัตราการตายของประชากรทั่วโลก จากสถิติองค์การอนามัยโลก พบว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดอุด
กั้นเรื้อรังประมาณ 210 ล้านคน คิด เป็นร้อยละ 10 ของประชากรในวัยผู้ใหญ่และคาดว่าจะเป็นสาเหตุการ
ตายอันดับที่ 3 ของประชากรโลกในปีค.ศ.2030 และ ในปีค.ศ.2000 ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเสียชีวิต 
2,750,000 คน เป็นอัตราการตาย ร้อยละ 4.8 และเป็นสาเหตุการตายอันดับ5 ของโรครองจากโรคหัวใจ
ขาดเลือดโรคเส้นเลือดสมอง ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นในประเทศไทย 12 เขตบริการสุขภาพ ในกลุ่มผู้ป่วยอายุ 40 
ปีขึ้นไป มีจำนวน 656,258 คนซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 จำนวน 159,398 คน และ ปี 2561 
จำนวน 169,009  คน โดยในเขตสุขภาพบริการที่ 9 มีผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมากที่สุด เขตบริการ
สุขภาพที่ 12 มีอัตรากำเริบเฉียบพลันมากที่สุดโดยอัตราการเกิดการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง(ผู้ป่วยอายุ 40 ปีขึ้นไป)ปีงบประมาณ 2562 เท่ากับ 183.23 ครั้ง/จำนวนผู้ป่วยโรคอุดกั้นเรื้อรัง 
100 คน  

การกำเริบของโรคเฉียบพลัน (acute exacerbation of COPD) คือ ภาวะที่ผู้ป่วยมีอาการหอบมาก
ขึ้น มีเสมหะมากขึ้นหรือเสมหะเปลี่ยนสีจากใส ๆเป็นขาวขุ่นหรือเหลืองได้ การกำเริบนี้มักเกิดจากการติดเชื้อ
ในทางเดินหายใจ บางครั้งผู้ป่วยจะหอบมากจนต้องเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินหรืออาจจะถึงขั้นต้องนอน
รักษาตัวในโรงพยาบาล หากโรคกำเริบบ่อย ๆคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจะแย่ลงและทำให้โรคดำเนินไปเร็วขึ้นแต่
เราสามารถป้องกันหรือลดการกำเริบของโรคได้ด้วยการรักษาที่ถูกต้อง การสูบบุหรี่หรือแม้แต่ผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่
แต่รับควันบุหรี่เป็นจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุนี้เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อย เนื่องจากควันบุหรี่มีสารเคมีมากกว่า 4000 
ชนิดซึ่งทำให้เกิดความระคายเคืองต่อปอดจนนำไปสู่การอักเสบเรื้อรัง ซึ่งสาเหตุการสูบบุหรี่ที่ยังคงสูบอย่าง
ต่อเนื่องกอ่ให้เกิดภาวการณ์สูญเสียสุขภาพทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคจะมีคุณภาพชีวิตที่ลดลงไม่สามารถทำงานหรือ
ทำกิจกรรมได้เช่นคนปกติ การกำเริบของโรคเฉียบพลัน (acute exacerbation of COPD) สาเหตุที่พบ
บ่อยครั้ง ได้แก่ การติดเชื้อทางเดินหายใจบ่อยๆ มีมลภาวะในอากาศ PM2.5 เพ่ิมข้ึน การลดลงการทำงานของ
สมรรถนะภาพปอด สำหรับโรงพยาบาลป่าพะยอมมีที่ตั้งตามภูมิศาสตร์อากาศค่อนข้างชื้น มีป่าไม้มาก ผู้ป่วย
นอกเขตจำนวนมากที่ประกอบอาชีพการใช้แรงงานทำให้สัมผัสกับควันและการสูดควัน ฝุ่น มลพิษเข้าไปและ
จากข้อมูลผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนในคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังของโรงพยาบาล พบค่า FEV สมรรถภาพปอดของ
ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในระดับความรุนแรงของโรคอยู่ระดับปานกลาง (GOLD 2) 50–79%  ซึ่งจากสาเหตุ
ดังกล่าวทำให้ผู้ป่วยที่มีการกำเริบของโรคมีอาการหายใจลำบาก เนื่องจากสมรรถนะภาพปอดลดลงทำให้ต้อง
มารับการรักษาที่แผนกห้องฉุกเฉินและนอนรับการรักษาในโรงพยาบาลและในที่สุดต้องใส่ท่อช่วยเครื่องหายใจ
และส่งต่อไปรับการรักษาต่อทำให้อาการของโรครุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้  

การจัดการเมื่อมีอาการกำเริบเฉียบพลันของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง มีข้อมูล พบว่า การให้แผนการดูแล
รักษาผู้ป่วยด้วยตนเอง (COPD exacerbation action plan) ควบคู่กับการคอยสนับสนุนต่อเนื่องช่วยลด
โอกาสการต้องเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ และใช้ทรัพยากรในการรักษาน้อยลงชัดเจน (Global 
Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) Guidelines 2018 Update) ดังนั้นผู้จัดทำ
โครงการมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มาโรงพยาบาลด้วย



อาการกำเริบของโรคในโรงพยาบาลป่าพะยอมโดยร่วมกันกับทีมจัดทำรูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุด
กั้นเรื้อรังการกำเริบของโรคฉับพลันที่หน่วยงานอุบัติเหตุโดยมีแนวทางการแบ่งระดับความรุนแรงของโรคได้แก่ 
mild ,moderate, severe โดยเน้นการพยาบาลผู้ป่วยกลุ่ม mild ,moderate ในส่วนกลุ่มของ สีเขียวและ
กลุ่มสีเหลือง หลังการพ่นยาจนอาการทุเลาได้จัดทำ คู่มือ ชีวิตมีสุขเมื่อห่างไกลหอบให้ก่อนจำหน่ายกลับบ้าน 
และในผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองท่ีต้องรับไว้ในโรงพยาบาลหลังให้การพยาบาลและได้มอบชุดคู่มือ พลังบวกกับการพ่น
ยาเองที่บ้านผู้ป่วย COPD ผ่าน QR CODE เพ่ือเสริมสร้างความรู้และการจัดการอาการให้ผู้ป่วยเพ่ิมมากขึ้น
ตามบริบทของโรงพยาบาลก่อนจำหน่ายโรงพยาบาล  

 โรงพยาบาลป่าพะยอมมีขนาด 30 เตียงติดรอยต่อ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราชและ
จังหวัดตรังซึ่งยังมีนักท่องเที่ยวจากธุรกิจล่องแก่งมีแรงงานจากต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานในพ้ืนที่รวมทั้ง
ภูมิศาสตร์ที่ตั้งมีอากาศชื้น ป่าไม้มาก ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยนอกเขตมากที่มารับบริการที่ห้องอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน 
จากสถิติย้อนหลัง 3 ปี เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลตาม service plan สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตั้งเป้าหมายปีงบ 
2564 อัตราการกำเริบเฉียบพลันโรคปอดอุดกกั้นเรื้อรัง 130 ครั้งต่อ 100 ผู้ป่วยโรคปอดอุดกก้ันเรื้อรัง พบ
จำนวนผู้ป่วยที่มาเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในด้วยภาวะ Acute Exacerbation ในปี 2561-2563 พบเป็น
ร้อยละ 46.35, 45.45 และ 45.05 ตามลำดับ อัตราการ Readmission 256-2563  พบเป็นร้อยละ 
13.88, 15.24 และ16.32 ตามลำดับ จากการทบทวนอุบัติการณ์และจากเวชระเบียนของทีมทำให้ค้นพบ
ปัจจัยด้านผู้ป่วย ได้แก่ มีทักษะการพ่นยาไม่ถูกต้อง/ทักษะการใช้ยาพ่นไม่ถูกต้อง และจากการซักประวัติเมื่อ
ผู้ป่วยมาพ่นยาส่วนใหญ่คิดว่า ถ้าอาการดีขึ้น คิดว่าหายแล้ว ถ้ามีอาการหอบเหนื่อยค่อยมาพ่นยาที่ห้องฉุกเฉิน
และไม่ชอบยาพ่นเองที่บ้านเพราะทำให้คอแห้ง ขมในคอ ส่วนปัจจัยตัวเจ้าหน้าที่และระบบการดูแล พบว่า เกิด
จาก CPG(Clinical Practic Gulidline) ยังไม่ชัดเจน ยังไม่แยกระดับ mild, moderate, severe เจ้าหน้าที่ไม่
มีความมั่นใจในการจ่ายยา prednisolone ก่อนจำหน่ายผู้ป่วยออกจากห้องฉุกเฉิน ดังนั้นจึงได้พัฒนารูปแบบ
การพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีการกำเริบของโรคฉับพลันที่หน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาล
ป่าพะยอมเพ่ือศึกษารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีการกำเริบของโรคฉับพลันสามารถควบคุม
โรคได้และลดภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและควบคุมโรคได้ไม่กลับมารักษาซ้ำ
ภายใน 24 ชม. 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือศึกษาสาเหตุของการกลับมารักษาซ้ำภายใน 24 ชม. ของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและ

รูปแบบบริการผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มาโรงพยาบาลด้วยอาการกำเริบของโรค ที่หน่วยฉุกเฉิน
โรงพยาบาลป่าพะยอม 

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มาโรงพยาบาลด้วยอาการกำเริบของโรคใน
โรงพยาบาลป่าพะยอม 

3. เพ่ือประเมินผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มาโรงพยาบาลด้วยอาการกำเริบของ
โรคในโรงพยาบาลป่าพะยอม 
5. กลวิธีในการดำเนินงานหลักวงจร PDCA(Deming Cycle) 

1. ขั้นเตรียมการ(Plan) 
๑.๑ ทบทวนสาเหตุวิเคราะห์หาสาเหตุจากทีมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจากเวชระเบียนย้อนหลัง  
๑ .๒ ประชุม วางแผนร่วมกับทีม ER, IPD, OPD, NCD, PTC, Pt.COPD การใช้แนวปฏิบัติ เดิม  

การใช้ยา  
๑.๓ จัดทำรูปแบบแนวทางใหม่ร่วมกับทีมโรงพยาบาลเพ่ือนำไปใช้ที่ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินการปฏิบัติ

จรงิ วางแผนกิจกรรม 
๑.๔ จัดทำแนวทางมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย COPD 

๒. ขั้นดำเนินการ(DO)(CHECK) 



ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว  
จัดกิจกรรมกระตุ้นผู้ป่วยมาร่วมกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การดูแลตัวเอง มีรางวัลในการตอบ

คำถาม แจกคู่มือ ชุดคู่มือ ชีวิตมีสุขเมื่อห่างไกลหอบ  QR CODE ในรายที่จำหน่ายออกจากห้องฉุกเฉิน 
๑. พูดคุยทักทาย แนะนำตัว  
๒. ทำกลุ่มออกกำลังกายการบริหารปอดท่ีถูกวิธี 
๓. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และทำกิจกรรมข้างเตียงร่วมกับทีมผู้ป่วย 
๔. ให้ความรู้เฉพาะโรค ๖ ฐาน  

     ๔.๑ การเข้าคลินิกเฉพาะโรค บรรยาย  วัตถุประสงค์ของการเข้าคลินิกเฉพาะโรค   
แนวทางการรักษาและอธิบายขั้นตอนการเข้าคลินิกเฉพาะโรค วันเวลาที่เปิดบริการของคลินิก เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล 
     ๔.๒ การบริหารปอดท่ีถูกวิธี เชิญนักกายภาพบำบัดมาแนะนำการบำบัดทรวงอกของผู้ป่วย
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
     ๔.๓ อาหารเพ่ือสุขภาพ เชิญนักโภชนาการมาแนะนำการรับประทานอาหารแลกเปลี่ยนและ
อาหารที่ควรเน้นในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังตามบริบทของผู้ป่วย 
     ๔.๔ รู้จักเขารู้จักเรา ทำกลุ่มให้ทุกคนมีส่วนร่วมโดยให้ผู้ป่วยเล่าประสบการณ์ของตัวเองที่ทำ
แล้วประสบความสำเร็จ เช่น การงดสูบบุหรี่ การใช้ยาพ่นเองที่บ้าน พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคของผู้ที่ต้องการ
ให้ช่วยในการแก้ไขเพ่ือวางแนวทางร่วมกันในผู้ป่วยยังปฏิบัติไม่ได้ ตามแนวทางการจัดการอาการของ DODE 
     ๔.๕ รู้จักยา รู้จักใช้มีชัยไปกว่าครึ่ง เชิญเภสัชกรมาสอนการพ่นยาแบบสูดเองและการสอน
การดูแลหลังพ่นยาเพื่อลดอาการข้างเคียงพร้อมกับส่งเสริม empowerment ของกิบสัน 
    ๔.๖ สิ่งแวดล้อมดีห่างไกลหอบและการจัดการกับอาการหายใจลำบากของผู้สูงอายุโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรังโดยแจกคู่มือ ชีวิตมีสุขเมื่อห่างไกลหอบผ่าน QR CODE 

 ๕. แนะนำการเลิกสูบบุหรี่และส่งพบคลินิกงดบุหรี่ของรพ.ทุกราย 
      ๖. ทำแบบทดสอบความรู้-ความเข้าใจ 
     ๗. แบบเซ็นยินยอมการเข้าร่วมโครงการ 
     ๘. โทรศัพท์สอบถามอาการและการมาตามนัดครั้งต่อไป 

ผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง  
จัดกิจกรรมกระตุ้นผู้ป่วยมาร่วมกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การดูแลตัวเอง มีรางวัลในการตอบ

คำถามmethod(ทำกิจกรรมแบบเดียวกับสีเขียว) และตามเคสแจกและสอนตามคู่มือพลังบวกกับการพ่นยาเอง
ที่บ้านผู้ป่วย COPD ผ่าน QR CODE ในรายที่ admitted 

-บรรยายและกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม CNPG COPD c AE  
-มอบหมายพยาบาลในแต่ละเวรเป็นผู้รับผิดชอบที่ดูแลผู้ป่วยทางเดินหายใจ  
๑. พูดคุยทักทาย แนะนำตัว  
๒. ทำกลุ่มออกกำลังกายการบริหารปอดท่ีถูกวิธี 

  ๓. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และทำกิจกรรมข้างเตียงร่วมกับทีมผู้ป่วย 
๔. ให้ความรู้เฉพาะโรค ๖ ฐาน  
๔.๑ การเข้าคลินิกเฉพาะโรค บรรยาย วัตถุประสงค์ของการเข้าคลินิกเฉพาะโรค  แนวทางการรักษา

และอธิบายขั้นตอนการเข้าคลินิกเฉพาะโรค วันเวลาที่เปิดบริการของคลินิก เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล 
๔.๒ การบริหารปอดที่ถูกวิธี เชิญนักกายภาพบำบัดมาแนะนำการบำบัดทรวงอกของผู้ป่วยโรคปอดอุด

กัน้เรื้อรัง 
๔.๓ อาหารเพ่ือสุขภาพ เชิญนักโภชนาการมาแนะนำการรับประทานอาหารแลกเปลี่ยนและอาหารที่

ควรเน้นในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังตามบริบทของผู้ป่วย 



๔.๔ รู้จักเขารู้จักเรา ทำกลุ่มให้ทุกคนมีส่วนร่วมโดยให้ผู้ป่วยเล่าประสบการณ์ของตัวเองที่ทำแล้ว
ประสบความสำเร็จ เช่น การงดสูบบุหรี่ การใช้ยาพ่นเองที่บ้าน พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคของผู้ที่ต้องการให้
ช่วยในการแก้ไขเพ่ือวางแนวทางร่วมกันในผู้ป่วยยังปฏิบัติไม่ได้ ตามแนวทางการจัดการอาการของ DODE 

   ๔.๕ รู้จักยา รู้จักใช้มีชัยไปกว่าครึ่ง เชิญเภสัชกรมาสอนการพ่นยาแบบสูดเองและการสอน
การดูแลหลังพ่นยาเพื่อลดอาการข้างเคียงพร้อมกับส่งเสริม empowerment ของกิบสัน 

   ๔.๖ สิ่งแวดล้อมดีห่างไกลหอบและการจัดการกับอาการหายใจลำบากของผู้สูงอายุโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรังโดยแจกคู่มือ พลังบวกกับการพ่นยาเองท่ีบ้านผู้ป่วย COPD ผ่าน QR CODE 

๕. แนะนำการเลิกสูบบุหรี่และส่งพบคลินิกงดบุหรี่ของรพ.ทุกราย 
๖. ทำแบบทดสอบความรู้-ความเข้าใจ 

  ๗. แบบเซ็นยินยอมการเข้าร่วมโครงการ 
๘. โทรศัพท์สอบถามอาการและการมาตามนัดครั้งต่อไป 

๓. ขั้นประเมินผล (ACT) 
    เครื่องมือที่ใช้วัดผลดำเนินการ 

๑. แบบสอบถามสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาโครงการ พัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีการกำเริบของโรคฉับพลันที่หน่วยงานอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน รพ.ป่าพะยอม 

๒. แบบประเมินเทคนิคการใช้ยาสูดพ่น MDI ในผู้ป่วย คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง   

ผลการศึกษา  
ตารางที่ 1 แสดงสาเหตุและปัจจัยที่ส่งเสริมให้โรคกำเริบของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการกำเริบที่
หน่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉินตามรายกรณี  

กรณีศึกษา สาเหตุ/ปัจจัยที่ส่งเสริมให้โรค
กำเริบที่คล้ายกัน 

สาเหตุ/ปัจจัยที่ส่งเสริมให้โรค
กำเริบที่แตกต่างกัน 

1 -Hx.สูบบุหรี่ > 40 ป ี
-อาชีพปลูกผัก 
-นอนไม่หลับ 
-การติดเชื้อทางเดินหายใจบ่อย 
-อากาศเย็น 
-การจัดการอาการเมื่อมีอาการ
กำเริบไม่ถูกต้อง 
 

-สิทธิการรักษานอกเขต (เขาชัย
สน) 

2 -ผู้สูงอายุ เพศชาย 
-Hx.สูบบุหรี่ > 30 ป ี
-อาชีพเลี้ยงวัวชน รายได้ 
-การติดเชื้อทางเดินหายใจบ่อย 
-อากาศเย็น 
-การจัดการอาการเมื่อมีอาการ
กำเริบไม่ถูกต้อง 

 

3 - ผู้สูงอายุ เพศชาย 
-Hx.สูบบุหรี่ > 30 ป ี
 

-การพ่นยาแบบสูดที่บ้านประจำทำ
ให้ไม่ต้องนอนรพ.บ่อยๆ 
การรับรู้สุขภาพ ความเชื่อ ยาต้ม 
ยาหม้อจากคนแขกเกาะลังกาวี 
ประเทศมาเลเซีย 



ตารางแสดงสาเหตุและปัจจัยที่ส่งเสริมให้โรคกำเริบของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการกำเริบที่
หน่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน รพ.ป่าพะยอมยกตัวอย่างมาตามรายกรณี จำนวน 3 ราย(กลุ่มผู้ป่วยสีเหลือง) แสดงให้
เห็นว่า ผู้ป่วยทั้ง 3 รายมีสาเหตุและปัจจัยที่ส่งเสริมให้โรคกำเริบที่คล้ายกัน ได้แก่ ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเพศ
ชาย มีประวัติสูบบุหรี่ > 30 ปี ประกอบอาชีพที่ต้องออกแรง ได้แก่ การปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์ มีประวัติติดเชื้อ
ทางเดินหายใจบ่อย โดยอาการจะกำเริบมากขึ้นเมื่อสภาพอาการเย็นและที่สำคัญไม่สามารถจัดการอาการ
กำเริบก่อนมารพ.ได้ ส่วนสาเหตุ/ปัจจัยที่ส่งเสริมให้โรคกำเริบที่แตกต่างกัน พบว่า สาเหตุเกิดจากระบบประกัน
สุขภาพผู้ป่วยบางรายมีสิทธิการรักษานอกเขตแต่มาอาศัยอยู่กับบุตรต่างอำเภอทำให้การรับการบริ การของ
ผู้ป่วย แผนการดูแล การใช้ยาเพ่ือการรักษาและการเข้าคลินิก การติดตามผู้ป่วยไม่ต่อเนื่อง ส่วนการรับรู้ภาวะ
สุขภาพของกรณีศึกษาที่ 3 เนื่องจากผู้ป่วยมีประสบการณ์ในการรักษาในการด้านความเชื่อเกี่ยวกับการกินยา
ต้มสมุนไพร ยาหม้อ แต่อาการไม่ดีขึ้นเมื่อผู้ป่วยยอมรับความเชื่อด้านแพทย์แผนปัจจุบันจะมีการปรับ
พฤติกรรมในการปฏิบัติตัวโดยการใช้ยาขยายหลอดลมชนิดสูดเมื่อผู้ป่วยรับรู้ว่าอาการดีขึ้นทำให้ผู้ป่วยให้
ความสำคัญและตระหนักเกี่ยวกับการจัดการอาการของโรคสมารถจัดการอาการเมื่อมีอาการกำเริบได้และทำ
ให้ผู้ป่วยไม่กลับมารักษาซ้ำทีห่น่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉินใน 24 ชม. 

การอภิปรายและสรุปผลการศึกษา  

1. สาเหตุของการกลับมารักษาซ้ำภายใน 24 ชม. ของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

 ส่วนใหญ่เป็นเพศชายผู้สูงอายุจากข้อมูลการซักประวัติ พบว่าผู้ป่วยทั้ง 3 ราย ใน 1 ปี admit > 3 
ครั้งโดยทำให้เกิดพยาธิสภาพที่หลอดลมในปอดหากเกิดการอักเสบของหลอดลมซ้ำๆความแข็งแรงและความ
ยืดหยุ่นของผนังหลอดเลือดลดลงทำให้อาการและออกซิเจนไหลเวียนเข้าปอดเพ่ือแลกเปลี่ยนก๊าซลดลง มี
ประวัติสูบบุหรี่ > 30 ปี ประกอบอาชีพที่ต้องออกแรง ได้แก่ การปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์ มีประวัติติดเชื้อ
ทางเดินหายใจบ่อยโดยอาการจะกำเริบมากขึ้นเมื่อสภาพอาการเย็นและที่สำคัญไม่สามารถจัดการอาการกำเริบ
ก่อนมารพ.ได้ ซึ่งจากการศึกษาของจเร บุญเรือง, จอม สุวรรณโน, เจนเนตร พลเพชร, เรวดีเพชร ศิราสัณฑ์
และลัดดา เถียมวงส์ (2560) พบว่า การวิเคราะห์ในโมเดลพหุปัจจัยพบว่ามีเพียง 2 ตัวแปรคือ ภาวะปอด
อักเสบติดเชื้อและประวัติการกำเริบฉับพลันรุนแรงในระยะ 1 ปี ที่มีค่านัยสำคัญทางสถิติในการทำนายการ
กำเริบฉับพลันรุนแรงโดยร่วมกันทำนายได้ร้อยละ 74.8 

2. รูปแบบบริการผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังท่ีมาโรงพยาบาลด้วยอาการกำเริบของโรคของโรงพยาบาล 

เนื่องจากจากการศึกษาสถานการณ์ของการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังของหน่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน
มีระบบและกระบวนการจัดการดูแลผู้ป่วยยังไม่มีประสิทธิภาพ เท่าที่ควร ปัจจัยตัวเจ้าหน้าที่และระบบการ
ดูแล พบว่า เกิดจาก CPG(Clinical Practic Gulidline) ยังไม่ชัดเจน ยังไม่แยกระดับ mild, moderate, 
severe เจ้าหน้าที่ไม่มีความมั่นใจในการจ่ายยา prednisolone ก่อนจำหน่ายผู้ป่วยออกจากห้องฉุกเฉิน ดังนั้น
จึงได้จัดทำโครงการพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีการกำเริบของโรคฉับพลันที่
หน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลป่าพะยอมเพ่ือศึกษารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีการ
กำเริบของโรคฉับพลันสามารถควบคุมโรคได้และลดภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและ
ควบคุมโรคได้ไม่กลับมารักษาซ้ำภายใน 24 ชม.นอกจากการจัดทำ CPGให้ครอบคลุมรูปแบบบริการผู้ป่วยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มาโรงพยาบาลด้วยอาการกำเริบของโรคแล้ว การศึกษาของอุษาและคณะ,2561 พบว่า 
อุบัติการณ์การกลับมารักษาซ้ำใน 28 วัน ในผู้ป่วย COPD ร้อยละ 23.8 การกลับมารักษาซ้ำใน 28 วันใน
ผู้ป่วย COPD โรงพยาบาลอ่างทองความสัมพันธ์จำนวนมวนบุหรี่ที่สูบต่อวันและจำนวนปีที่เลิกบุหรี่โดย
สามารถนำมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย COPD ที่คลินิก COPD หอผู้ป่วย และแผนกฉุกเฉิน
และนำไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพประชากรเก่ียวกับการสูบบุหรี่และการเลิกบุหรี่ 

 

 



3. การดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังท่ีมาโรงพยาบาลด้วยอาการกำเริบของโรค 

การเตรียมความพร้อมผู้ป่วยและญาติและการให้ข้อมูลความรู้ต่างๆไม่เพียงพอ ขาดการวางแผน 
จำหน่ายที่มีประสิทธิภาพบุคลากรมีศักยภาพในการเยี่ยม บ้านไม่เพียงพอ ทีมสหสาขาวิชาชีพ แสดงบทบาท
ของ การดูแลของตนเองไม่ชัดเจน ไม่มีการกำหนดผลลัพธ์ เป้าหมายแนวทางการดูแลที่ชัดเจนร่วมกัน ขาดการ
สื่อสารระหว่างสหวิชาชีพและผู้ป่วย ขาดการประสานการ ส่งต่อกับชุมชนหรือเครือข่ายการดูแล การใช้
ทรัพยากรต่างๆ ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถดูแล ตนเองได้คุณภาพชีวิตไม่ดีมีค่าใช้จ่ายสูงจาก
การนอนโรง พยาบาลนาน อัตราการกลับมารักษาซํ้าสูง ดังนั้นผู้ศึกษาได้พัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีการกำเริบของโรคฉับพลันที่หน่วยงานอุบัติเหตุ ฉุกเฉินขึ้นโดยแบ่งผู้ป่วยเป็น 3 กลุ่มได้แก่ 
mild moderate severe และแทนผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว กลุ่มสีเหลืองและกลุ่มสีแดงโดยมีการคัดแยกร่วมกับ
ระบบ ESI index 2020 และแบ่งZone urgency, Zone Emergency, Zone Resucitation. ผู้ป่วยกลุ่มสี
เขียวก่อนจำหน่ายออกจากหน่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน เน้นย้ำการปฏิบัติตัวด้วยชุด คู่มือ ชีวิตมีสุขเมื่อห่างไกลหอบ  
QR ผ่าน CODE ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่จากการวิเคราะห์ปัญหาของผู้ป่วยเชิงลึก พบว่า มีทักษะและการพ่นยาขยาย
หลอดมชนิดสูดไม่ถูกวิธี ไม่สามารถจัดการกับอาการเมื่อมีอาการกำเริบของโรคได้ จึงได้มีการทบทวนและสอน
ให้ผู้ป่วยและญาติสามารถมีทักษะการใช้ยาขยายหลอดลมชนิดสูดอย่างถูกต้องและผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองที่รับไว้
นอนรพ.ส่วนใหญ่เน้นให้การพยาบาลเกี่ยวกับการให้ความรู้และทักษะการพ่นยาขยายหลอดมชนิดสูดโดยได้
มอบ.ชุดคู่มือ พลังบวกกับการพ่นยาเองที่บ้านผู้ป่วย COPD ผ่าน QR CODE เพ่ือเสริมสร้างความรู้และการ
จัดการอาการให้ผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นตามบริบทของโรงพยาบาลก่อนจำหน่ายโรงพยาบาล  

การดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มาโรงพยาบาลด้วยอาการกำเริบของโรคในระยะสั้น จากการ
สืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ในเรื่องของจากการศึกษา อิงครัตน์ , สุดศิริและเรวดี (2560) อธิบายจากกรอบ
แนวคิดรูปแบบจัดการกับอาการ (The UCSF School of Nursing Symptom Management Model) มี
รายละเอียดดังนี้ภายใต้มิติทางการพยาบาล คือ บุคคล สิ่งแวดล้อม ภาวะ สุขภาพและความเจ็บป่วย ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 แนวคิดที่มีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ ประสบการณ์การมีอาการ กลวิธีการจัดการกับอาการและ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ประสบการณ์การมีอาการ (symptom experience) เป็นประสบการณ์ของบุคคลที่มีผลต่อ
ความเจ็บป่วย ดังเช่นเมื่อผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังมีภาวะของโรครุนแรงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงจากอาการที่
เป็นอยู่  

การดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มาโรงพยาบาลด้วยอาการกำเริบของโรคในระยะยาว จาก
การศึกษาของอังคนา บุญลพ (2558) พบว่า การดูแลตามแนวทางการดูแล (Clinical pathway)  ผู้ป่วยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรังซึ่งเป็นการดูแลการสอนผู้ป่วยและครอบครัวโดยการให้ความรู้เรื่องโรค การรักษาและการ
ปฏิบัติตนของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและการฝึกทักษะต่างๆโดยพยาบาลจัดการรายกรณี ดังนี้ (1) ฝึกการ
หายใจโดยใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องและกะบังลมวันละ 30 นาที แบ่งเป็น 2 ครั้งๆ ละ 15 นาที จํานวน 2 วัน ใน
โรงพยาบาล (2) ฝึกการผ่อนคลายโดยวิธีการหายใจแบบลึก วันละ 20 นาที แบ่งเป็น 2 ครั้งๆ ละ 10 นาที 
จํานวน 2 วันในโรงพยาบาล (3) ฝึกการหายใจโดยการห่อปาก (Pursed lip) จะทําประมาณ 6-8 ครั้งต่อรอบ
และพักประมาณ 1-2 นาที แล้วจึงทําซ้ำ อีก 2 รอบ การหายใจแบบนี้ผู้ป่วยสามารถทําได้ทุกครั้งเมื่อมีอาการ
หอบเหนื่อย (4) ฝึกการไอขับเสมหะอย่างถูกวิธี ปฏิบัติอย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง หลังตื่นนอน ก่อนรับประทาน
อาหารและก่อนนอน (5) เภสัชกรให้ความรู้ผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับการรับประทานยาและการใช้ใช้ยาพ่น
ขยายหลอดลม (6) การฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอดทุกวันโดยนักกายภาพบําบัด (7) การประเมินภาวะสุขภาพของ
ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ vital  signs, pulse  oxymeter  และฟังเสียงหายใจโดยพยาบาลผู้จัดการรายกรณี 
(8) ประเมินสมรรถภาพปอดโดยให้ผู้ป่วยเป่า Peak expiratory flow rate (PEFR) โดยพยาบาลผู้จัดการราย
กรณี (9) ในรายที่ยังเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ ส่งปรึกษาคลินิกอดบุหรี่โดยพยาบาลผู้จัดการรายกรณี (10) การสร้าง
สิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการดูแลตนเอง โดยจัดกิจกรรมกลุ่มผู้ป่วยมีความสามารถในการคาดการณ์เกี่ยวกับการ
ดูแลตนเองโดยตรวจสอบสถานการณ์ ปัญหาสุขภาพที่สําคัญในการดูแลตนเองมีความสําคัญในการเตรียมความ



พร้อมให้ผู้ป่วยมีความสามารถในการดูแลตนเอง เมื่อผู้ป่วยต้องจําหน่ายออกจากโรงพยาบาล (11) การดูแล
ต่อเนื่องโดยผู้วิจัยและส่งข้อมูลให้หน่วยเยี่ยมบ้าน (Home Health Care) ติดตามให้คําชี้แนะและสนับสนุน
การดูแลตนเองของผู้ป่วยที่บ้าน 

8. สรุปผลการดำเนินงานและการศึกษาโดยรวม 

การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นที่มีอาการฉับพลันของโรคที่หน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
จากการหาสาเหตุของผู้ป่วยและการสอนการพ่นยาและการจัดการอาการหอบเมื่อมีอาการกำเริบฉับพลัน
สามารถเพ่ิมความรู้และความตระหนักในการปฏิบัติตัวขณะอยู่บ้านและก่อนมารพ.ได้อย่างมั่นใจและถู กต้อง  
เจ้าหน้าที่มีความรู้และมีความมั่นใจในการใช้รูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีการกำเริบของ
โรคฉับพลันที่หน่วยงานอุบัติเหตุ ฉุกเฉินแล้วสามารถพัฒนาการดูแลอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบทำให้ผู้ป่วยมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อยู่ในสังคมได้ปกติ  

ข้อเสนอแนะ 

การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยต้องมีความเชื่อมโยงเป็นแนวทางเดียวกันทั้ง ห้องฉุกเฉิน ผู้ป่วยใน 
คลินิกเฉพาะโรคและต้องมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนครอบคลุม ปัจจัยระบบการดูแล ผู้ป่วยบางรายได้รับการ
สอนการพ่นยาหลายครั้งแต่เมื่อนำไปใช้จริงยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง น่าจะมีการติดตามการพ่นยาเองที่บ้านของ
เครือข่ายอสม.และการเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่อง 
ข้อจำกัดในการจัดทำโครงการ 

ผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจร่วมด้วยก่อนให้ทำกิจกรรมต้องประเมินระดับความรุนแรงของโรคหัวใจ 
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