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รูปแบบการมีสวนรวมของภาคีเครือขายการดูแลผูปวยหอบหืด อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ
ผูวิจัย/ผูนําเสนอผลงาน นพรดา เมธาสุวภัทร โรงพยาบาลเขาคอ เพชรบูรณ 056-728075-7
บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและทดสอบรูปแบบการดูแลผูปวยหอบหืดแบบมีสวนรวม
ของภาคีเครือขาย วิธีการศึกษาเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม แบงเปน 3 ระยะคือ 1.ระยะ
เตรียมการ สรางรูปแบบการดูแลผูปวยหอบหืดแบบภาคีเครือขาย โดยหลักการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ 
รวมดําเนินการใน 4 ขั้นตอนคือ 1) การวิเคราะหสถานการณ 2) การกําหนดเปาหมายและแผนงาน 3) การ
ดําเนินการพัฒนารูปแบบฯ 4) ติดตามประเมินผล 2.ระยะปฏิบัติการ นํารูปแบบที่พัฒนาขึ้นมาปฏิบัติ 3.
ระยะประเมินผล ประเมินผลลัพธของการใชรูปแบบฯ ดานการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการ
ดําเนินงานฯ ดานผูปวยหอบหืด ลดอัตราการกลับเขานอนโรงพยาบาลซ้ํา จํานวนครั้งของการเขาถึงระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉิน และคาใชจายในการรักษา ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้คือ ทีมสหสาขาวิชาชีพ 25 คน 
นายกอบต.สมาชิกหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน 6 คน ประธานอสม.ระดับตําบล 7 คน และผูปวยหอบ
หืด13 คน รวมทั้งสิ้น 51 คน ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ 2553 – 31 พฤษภาคม 2553 วิเคราะหขอมูลเชิง
ปริมาณโดยแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบจํานวนครั้งการกลับ
เขานอนโรงพยาบาลซ้ําและจํานวนครั้งของการเขาถึงระบบบริการ กอนกับหลังการทดลองโดยใชคาสถิติ
แพรที สวนขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา 
 ผลการวิจัย  พบวา ภาคีเครือขายมีสวนรวมในการดูแลผูปวยตามบทบาทอยางตอเนื่อง รูปแบบที่
พัฒนาขึ้นประกอบดวย การกําหนดบทบาทหนาที่ของภาคีเครือขายที่เกี่ยวของในบทบาทหนาที่ของ
ตนเองและ รวมกันทํางานทุกขั้นตอนครอบคลุมทุกมิติดานการสงเสริม ปองกัน รักษาและฟนฟูสภาพ 
หลังการใชรูปแบบการมีสวนรวมของภาคีเครือขายการดูแลผูปวยหอบหืดนื้ สงผลใหจํานวนครั้งการกลับ
เขานอนโรงพยาบาลซ้ํา ลดลงกวากอนใชรูปแบบฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p<0.05)สวนจํานวนครั้ง
ของการเขาถึงระบบบริการการแพทยฉุกเฉินเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p<0.05) รูปแบบที่พัฒนาขึ้น
สามารถดําเนินการไดโดยไมตองเพิ่มบุคลากรและทรัพยากรอื่นๆ ควรมีการดําเนินกิจกรรมในรูปแบบภาคี
เครือขายนี้อยางตอเนื่อง ตลอดจนขยายผลไปสูภาคีเครือขายในชุมชนอื่นๆ 
คําสําคัญ : ภาคีเครือขาย หอบหืด การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม การพัฒนารูปแบบ
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รูปแบบการมีสวนรวมของภาคีเครือขายการดูแลผูปวยหอบหืด อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ
ชื่อเจาของผลงาน/ผูนําเสนอ นพรดา เมธาสุวภัทร
โรงพยาบาลเขาคอ เพชรบูรณ โทร.(056) 728075-7 ตอ 111 -2 (081-9735799) E-mail : 
tum_alfa@hotmail.com
บทนํา

โรคหอบหืดเปนโรคที่เปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทยเปนโรคระบบทางเดิน
หายใจชนิดเรื้อรัง ทําใหเกิดอันตรายขั้นรุนแรงถึงชีวิตหากมีการดูแลหรือการรักษาที่ไมถูกตอง ทันการ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเกิดอาการหอบกําเริบซ้ํา ซึ่งเกิดจากผูปวยไดรับสิ่งกระตุน (1,2) เปนเหตุใหเกิดภาวะ
หายใจลําบากจนตองกลับเขาพักรักษาซ้ําอยูบอยๆ 

โรงพยาบาลเขาคอพบโรคหอบหืดติดอันดับ 1 ใน 5 โรค ที่พบบอยและมีแนวโนม
เพิ่มสูงขึ้น โดยเปนกลุมผูปวย ที่รับเขานอนโรงพยาบาลซ้ํา คิดเปนรอยละ 5.13, 2.38 และ 4.65 ในป 
2550, 2551 และ 2552 ตามลําดับ(3) จากการสัมภาษณเชิงลึก ผูปวยหอบหืดที่ 13 ราย พบวา มีปจจัยที่เกี่ยวของกับ
การควบคุมอาการหอบจนตองรับเขานอนโรงพยาบาล คือ 1) ผูปวยการรับประทานยาไมตอเนื่องหรือหยุดยาเอง 2)สภาวะ
แวดลอมที่บานไมเหมาะสม 3) การเขาถึงระบบบริการ ไมมีรถมาโรงพยาบาลทําใหไมไดรับการรักษาตอเนื่อง จึง
จําเปนตองพัฒนาระบบการดูแลผูปวยหอบหืด โดยเชื่อวาการมีสวนรวมของภาคีเครือขายที่เกี่ยวของในชุมชนจะ
สามารถยกระดับคุณภาพการดูแลผูปวยหอบหืดใหเทียบเคียงมาตรฐานสากลได  จึงไดดํา เนิน
โครงการวิจัยดังกลาวขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ พัฒนาและทดสอบรูปแบบการดูแลผูปวยหอบหืดแบบมีสวนรวม
ของภาคีเครือขาย
วิธีการศึกษา/การดําเนินงาน เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(4) มีขั้นตอนแบงเปน 3 ระยะคือ 1.
ระยะเตรียมการ สรางรูปแบบการดูแลฯ โดยหลักการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ รวมดําเนินการ 4 ขั้นตอน
คือ 1) การวิเคราะหสถานการณ 2) การกําหนดเปาหมายและแผนงาน 3) การดําเนินการตามแผนในดาน
การพัฒนาศักยภาพทีมงานตามบทบาท 4) ติดตามประเมินผล 2.ระยะปฏิบัติการ 3.ระยะประเมินผล  
ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ คือ ทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาล 25 คน นายกอบต.สมาชิกหนวยบริการ
การแพทยฉุกเฉิน 6 คน ประธานอสม.ระดับตําบล 7 คน และผูปวยหอบหืด13 คน รวมทั้งสิ้น 51 คน 
ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ 2553 – 31 พฤษภาคม 2553  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ รูปแบบการดูแลฯ 
แบบบันทึกการดําเนินงาน แบบบันทึกการกลับเขานอนโรงพยาบาลซ้ํา แบบบันทึก จํานวนครั้งของการ
ใชบริการการแพทยฉุกเฉิน วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เปรียบเทียบจํานวนครั้งการกลับเขานอนโรงพยาบาลซ้ําและจํานวนครั้งของการเขาถึงระบบบริการ ระหวาง กอน
กับหลังการทดลองโดยใชคาสถิติ paired t-test สวนขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา 
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ผลการศึกษา พบวา ภาคีเครือขายมีสวนรวมในการดูแลผูปวยตามบทบาทอยางตอเนื่อง รูปแบบที่
พัฒนาขึ้นประกอบดวย การกําหนดบทบาทหนาที่ของภาคีเครือขายที่เกี่ยวของในบทบาทหนาที่ของ
ตนเองและ รวมกันทํางานทุกขั้นตอนครอบคลุมทุกมิติดานการสงเสริม ปองกัน รักษาและฟนฟูสภาพ
อยางตอเนื่อง หลังการใชรูปแบบ สงผลใหจํานวนครั้งการกลับเขานอนโรงพยาบาลซ้ําของผูปวยหอบหืด 
ลดลง (p<0.05) สวนจํานวนครั้งของการเขาถึงระบบบริการการแพทยฉุกเฉินเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05)
อภิปรายสรุปและขอเสนอแนะ การมีสวนรวมในการดูแลผูปวยหอบหืดของภาคีเครือขายที่เกี่ยวของสามารถคนหา
ปญหาที่แทจริงของชุมชนไดตรงกับความตองการของชุมชน ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนารูปแบบการดูแลที่ดี 
โดยเปาหมายสําคัญคือผูปวยไดรับการดูแลอยางรวดเร็วปลอดภัยและไดรับการดูแลที่ตอเนื่อง ตลอดจนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขอคนพบในการศึกษาครั้งนี้คือ รูปแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถดําเนินการไดโดยไมตอง
เพิ่มบุคลากรและทรัพยากรอื่นๆ เปนการผสมผสานในหลักการPrimaryHealthCareสอดคลองกับ
การศึกษาของทีมสุขภาพอําเภอดานขุนทด(2549)(5) ที่ไดศึกษารูปแบบการดูแลสุขภาพตาแบบผสมผสาน
โดยใชชุมชนเปนฐาน ที่พบวาผูปวยสามารถปฏิบัติกิจวัติประจําวันไดดีขึ้นมีรูปแบบที่เหมาะสมที่
สามารถปฏิบัติได รวมถึงผูรับบริการมีความพึงพอใจ ซึ่งควรจะตองมีการดําเนินกิจกรรมนี้ตอไปอยาง
ตอเนื่องสูความยั่งยืน และสามารถขยายผลไปสูเครือขายในชุมชนอื่นๆได  
เอกสารอางอิง
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4.โกวิทย กระจาง.“แนวคิดพื้นฐานบางประการเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
 รวมในการพัฒนาชุมชน”.วารสารประชากรศึกษา.16(กุมภาพันธ 2533):41-53.
5.ทีมสุขภาพอําเภอดานขุนทด.รูปแบบการดูแลสุขภาพตาแบบผสมผสานโดยใชชุมชนเปนฐาน. 
 [online] 2553 [สืบคนเมื่อ 2 เมษายน 2553];Available from:URL:http://pubnet.moph.
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ภาพประกอบการดําเนินการศึกษา

1. จัดตั้งภาคีเครือขายการดูแลผูปวยโรคหอบหืดในชุมชน
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2. ประเมินและวิเคราะหปญหาสุขภาพ โดยการประชาคมหมูบานเพื่อคนหาปญหา 
และวางแผนการแกไขปญหาการดูแลผูปวยโรคหอบหืดในชุมชน
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3. จัดประชุมและอบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายการดูแลผูปวยโรคหอบหืด
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4. ประชาสัมพันธระบบการดูแลผูปวยโรคหอบหืดแบบภาคีเครือขาย โดย อสม.และติดตาม
เยี่ยมบานผูปวยiรวมกับทีม Home health care

5. จัดทําปายประชาสัมพันธระบบบริการการแพทยฉุกเฉินในการสงตอผูปวยหอบหืดฉุกเฉิน  
โดย  อาสาสมัครมูลนิธิรวมกตัญูและอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
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6. กิจกรรมการออกกําลังกายและการฝกบริหารการหายใจเพื่อฟนฟูสมรรถภาพปอด
       โดยจัดใหมีกิจกรรมที่คลินิกหอบหืดและสถานีอนามัยทุกแหง ทุกวัน จันทร  อังคาร และพุธ 

                            โดยมีผูปวยหอบหืดและทีมสุขภาพเปนแกนนํา
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7. การจัดบานตัวอยางการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมเพื่อลดปจจัยกระตุนใหเกิดอาการหอบ
กําเริบ  โดยความรวมมือขององคการบริหารสวนตําบล

8. การติดตามผูปวยมาตรวจตามนัดที่บาน โดย อสม.
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บทบาท APN กับงานวิจัย

การปฏิบัติที่แสดงสมรรถนะ กิจกรรมการปฏิบัติในงานวิจัย
สมรรถนะที่ 1 มีความสามารถในการ -ชวยจัดการดําเนินงานใหภาคีเครือขายชุมชน

พัฒนา จัดการและกํากับระบบการดูแลบุคคล กลุมคน เขามามีสวนรวมในการดูแลผูปวยหอบหืด

ครอบครัวและชุมชนดานการสงเสริมสุขภาพ เริ่มตั้งแตการคนหาปญหา การวิเคราะหและ

การปองกันโรค การรักษาโรคเบื้องตนและฟนฟูสภาพ วางแผนแกไขปญหา ตามความตองการของชุมชน

(Care management) และแกนนําชุมชนและภาคีเครือขายชุมชน

มีความคิดรวมกันที่จะดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริม

และฟนฟูสภาพรางกายกลุมผูปวยหอบหืดใน

ชุมชน และกิจกรรมที่ชุมชนเลือกเพื่อสงเสริม

และฟนฟูสภาพรางกายกลุมผูปวยดังกลาวไดแก

การออกกําลังกายเพื่อบริหารปอดโดยการฝก

บริหารการหายใจ   การจัดบานและสภาพแวดลอม

ตัวอยาง  และมีการติดตามเยี่ยมผูปวยโดยทีม

สุขภาพอยางตอเนื่องท่ีบาน การติดตามผูปวยที่

ไมมารักษาตามนัดโดยอาสาสมัครสาธารณสุข

ในหมูบาน มีการจัดกิจกรรมรณรงคงดสูบบุหรี่

จัดระบบสงตอผูปวยโดยระบบบริการการแพทย

ฉุกเฉิน มีการกํากับระบบการดูแลผูปวยแบบภาคี

เครือขาย ประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรมการ
ดูแลผูปวยโรคหอบหืดไดอยางเหมาะสมและใหมี

การดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยติดตาม

ประเมินผลเปนระยะทั้งในชุมชน เวทีการประชุม

คณะทํางานระดับอําเภอ
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    บทบาท APN กับงานวิจัย

การปฏิบัติที่แสดงสมรรถนะ กิจกรรมการปฏิบัติในงานวิจัย
สมรรถนะที่ 2 มีความสามารถในการดูแลและ -มีการเสริมสรางพลังใหกับกลุมผูปวยหอบหืด

ใหการพยาบาลกลุมผูปวยเรื้อรัง ผูพิการ วัยรุน ใหมีกําลังใจที่จะคงไวซึ่งสมรรถภาพปอดที่ดี

ผูสูงอายุ มารดา ทารกและกลุมอื่นในชุมชนที่มี สามารถดํารงอยูไดดังเชนคนปกติ โดยใหมีการ

ปญหาเกี่ยวของ (Direct care) จัดกลุมเพื่อนชวยเพื่อน  การเลาประสบการณ

ควบคุมอาการหอบดวยตนเอง  การรักษาที่ตอเนื่อง 

การมาตรวจตามนัดในคลินิกหอบหืด

ตลอดจนการหลีกเลี่ยงปจจัยกระตุนทั้งหลาย

การจัดสภาพแวดลอมภายในและ

ภายนอกบาน กระตุนใหมีการออกกําลังกาย

บริหารปอด รวมถึงการติดตามเยี่ยมบาน

ครอบคลุมการดูแลรักษาทั้ง 4 มิติดานการ

ปองกัน สงเสริม รักษาและฟนฟูสภาพ รวมถึง

การดูแลตอเนื่องและการสงตอผูปวย

สมรรถนะที่ 3 มีความสามารถในการ ประสานงานขอความรวมมือจาก

ประสานงาน (collaboration) -องคการบริหารสวนตําบลทุงสมอเพื่อนํารอง

การประกวดการจัดบานที่ถูกสุขลักษณะ

-สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเขาคอ ในการ

จัดตั้งภาคีเครือขายชุมชนการดูแลผูปวยหอบหืด

-อาสาสมัครมูลนิธิรวมกตัญูและ อปพร.เขาคอ

ในการเขารวมเครือขาย ฯ โดยใชระบบบริการ

การแพทยฉุกเฉิน

- อสม.ประจําหมูบานทุกหมูในเขตอําเภอเขาคอ
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บทบาท APN กับงานวิจัย

การปฏิบัติที่แสดงสมรรถนะ กิจกรรมการปฏิบัติในงานวิจัย
ในการติดตามผูปวยขาดนัด การประชาสัมพันธ

ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน การเปนแกนนํา

การออกกําลังกายบริหารปอด การใหแนะนําตางๆ

-โรงพยาบาลเขาคอ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ

มีสวนรวมในเครือขายการดูแลผูปวย ฯ การ

กําหนดแนวทางการดูแลผูปวย ตลอดจนรวม

กําหนดบทบาทหนาที่ของเครือขายแตละภาคสวน

- กลุมผูปวยหอบหืด ในการรวมเปนเครือขายการ

ดูแล ฯ  การคิดคนปญหาสุขภาพและรวมหา

แนวทางแกไขรวมกัน

สมรรถนะที่ 4 มีความสามารถในการ -การเสริมสรางพลังอํานาจใหกับผูปวยหอบหืด

เสริมสรางพลังอํานาจ (empowering) การสอน และภาคีเครือขายที่เกี่ยวของทุกระยะ

(educating) การฝก (coaching) การเปนพี่เลี้ยง -เปนพี่เลี้ยง สอนการฝกทําวิจัยในงานประจํา

ในการปฏิบัติ (mentoring) ภายในหนวยและระหวางหนวยงาน รวมถึงการ 

เปนพี่เลี้ยง สอนพยาบาลวิชาชีพและ จนท.

สถานีอนามัยในการดําเนินงานพัฒนาระบบ

เครือขายการดูแลผูปวยกลุมหอบหืด

สมรรถนะที่ 5 มีความสามารถใหคําปรึกษา -ใหคําปรึกษาภาคีเครือขายในการดูแลผูปวยหอบหืด

ดานการดูแลบุคคล ครอบครัว และชุมชน รวมถึงงานวิจัยในพื้นที่ บทบาทในทีม QRT

(Consultation) ระดับอําเภอในการนิเทศ ใหคําปรึกษาแกสอ./รพสต.

สมรรถนะที่ 6 มีความสามารถในการเปนผูนํา - เปนผูนําทีมวิจัยในโครงการพัฒนาภาคี

เปลี่ยนแปลง (Change Agent) เครือขายการดูแลผูปวยหอบหืดโดยศึกษาการ

มีสวนรวมของภาคีเครือขายและเปนการพัฒนา

รูปแบบการดูแลผูปวยในรูปแบบภาคีเครือขาย
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บทบาท APN กับงานวิจัย

การปฏิบัติที่แสดงสมรรถนะ กิจกรรมการปฏิบัติในงานวิจัย
ซึ่งเปนการนําการเปลี่ยนแปลงโดยใหทุกภาคสวน

มีสวนรวมในการดูแลผูปวย  เพื่อใหผูปวย

ไดรับบริการอยางรวดเร็ว ครอบคลุม  มีคุณภาพ

และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และหากผลของการ

พัฒนารูปแบบ ฯ  ดังกลาวสงผลตอภาวะ

สุขภาพของผูปวยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ก็สามารถขยายผลไปสูชุมชนอื่นๆ ได

สมรรถนะที่ 7 มีความสามารถในการ ให - มีการพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง โดยการใหโดย

เหตุผลทางจริยธรรมและการตัดสินในเชิง ตัดสินใจในการเขารวมหรือไมเขารวมการวิจัย

จริยธรรม (Ethical reasoning and ethical ดวยความสมัคร และในการเผยแพรขอมูลจะ

decision making) เปนเชิงวิชาการที่มีประโยชนตอกลุมผูปวยเทานั้น

สมรรถนะที่ 8 มีความสามารถในการใช -มีการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่

หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based เกี่ยวของกอนลงมือดําเนินการศึกษาวิจัย โดย

Practice) นําผลที่ไดของงานวิจัยที่ทบทวนมาประยุกตใช

และเปนฐานคิดในการศึกษา และมีการวางแผน

ในอนาคตที่จะทําการเผยแพรผลงานวิจัยเมื่อ

สิ้นสุดโครงการ

สมรรถนะที่ 9 มีความสามารถในการ -มีการกําหนดผลลัพธและตัวชี้วัดในงานวิจัยนี้คือ

จัดการและประเมินผลลัพธ 1.แกนนําและภาคีเครือขายระบบบริการสุขภาพ

(outcome management and evaluation) มีสวนรวมในการดูแลผูปวยหอบหืดในชุมชน

ทุกขั้นตอน ตั้งแตการคนหาปญหา การวางแผน

และการดําเนินการแกไขปญหาและการ

ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมเปนระยะเปนตน

2. แกนนําและภาคีเครือขายมีการดําเนิน
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บทบาท APN กับงานวิจัย

การปฏิบัติที่แสดงสมรรถนะ กิจกรรมการปฏิบัติในงานวิจัย
สมรรถนะที่ 9 มีความสามารถในการ กิจกรรมอยางตอเนื่องและยั่งยืน

จัดการและประเมินผลลัพธ 3. อัตราการเขารับการกลับเขานอนโรงพยาบาล
(outcome management and evaluation) ซ้ําของผูปวยโรคหอบหืด(re-admit)

(ตอ) 4. คาใชจายในการรักษาพยาบาล (cost)
5. จํานวนครั้งของการเขาถึงบริการการแพทย

ฉุกเฉิน (Access)



PAGE  

พรทิพย์ บุญกันทะ
       บทนำ / 


1



รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยหอบหืด อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

ผู้วิจัย/ผู้นำเสนอผลงาน นพรดา เมธาสุวภัทร โรงพยาบาลเขาค้อ เพชรบูรณ์ 056-728075-7


บทคัดย่อ

 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดสอบรูปแบบการดูแลผู้ป่วยหอบหืดแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย วิธีการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม แบ่งเป็น 3 ระยะคือ 1.ระยะเตรียมการ สร้างรูปแบบการดูแลผู้ป่วยหอบหืดแบบภาคีเครือข่าย โดยหลักการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ร่วมดำเนินการใน 4 ขั้นตอนคือ 1) การวิเคราะห์สถานการณ์ 2) การกำหนดเป้าหมายและแผนงาน 3) การดำเนินการพัฒนารูปแบบฯ 4) ติดตามประเมินผล 2.ระยะปฏิบัติการ นำรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมาปฏิบัติ 3.ระยะประเมินผล ประเมินผลลัพธ์ของการใช้รูปแบบฯ ด้านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานฯ ด้านผู้ป่วยหอบหืด ลดอัตราการกลับเข้านอนโรงพยาบาลซ้ำ จำนวนครั้งของการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และค่าใช้จ่ายในการรักษา ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้คือ ทีมสหสาขาวิชาชีพ 25 คน นายกอบต.สมาชิกหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 6 คน ประธานอสม.ระดับตำบล 7 คน และผู้ป่วยหอบหืด13 คน รวมทั้งสิ้น 51 คน ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 – 31 พฤษภาคม 2553 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบจำนวนครั้งการกลับเข้านอนโรงพยาบาลซ้ำและจำนวนครั้งของการเข้าถึงระบบบริการ ก่อนกับหลังการทดลองโดยใช้ค่าสถิติแพร์ที ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 

 
ผลการวิจัย พบว่า ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยตามบทบาทอย่างต่อเนื่อง รูปแบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย การกำหนดบทบาทหน้าที่ของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในบทบาทหน้าที่ของตนเองและ ร่วมกันทำงานทุกขั้นตอนครอบคลุมทุกมิติด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพ หลังการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยหอบหืดนื้ ส่งผลให้จำนวนครั้งการกลับเข้านอนโรงพยาบาลซ้ำ ลดลงกว่าก่อนใช้รูปแบบฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p<0.05)ส่วนจำนวนครั้งของการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p<0.05) รูปแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องเพิ่มบุคลากรและทรัพยากรอื่นๆ ควรมีการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบภาคีเครือข่ายนี้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนขยายผลไปสู่ภาคีเครือข่ายในชุมชนอื่นๆ 

คำสำคัญ : ภาคีเครือข่าย หอบหืด การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การพัฒนารูปแบบ

รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยหอบหืด อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

ชื่อเจ้าของผลงาน/ผู้นำเสนอ นพรดา เมธาสุวภัทร

โรงพยาบาลเขาค้อ เพชรบูรณ์ โทร.(056) 728075-7 ต่อ 111 -2 (081-9735799) E-mail : tum_alfa@hotmail.com

บทนำ


โรคหอบหืดเป็นโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจชนิดเรื้อรัง ทำให้เกิดอันตรายขั้นรุนแรงถึงชีวิตหากมีการดูแลหรือการรักษาที่ไม่ถูกต้อง ทันการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดอาการหอบกำเริบซ้ำ ซึ่งเกิดจากผู้ป่วยได้รับสิ่งกระตุ้น (1,2) เป็นเหตุให้เกิดภาวะหายใจลำบากจนต้องกลับเข้าพักรักษาซ้ำอยู่บ่อยๆ 

โรงพยาบาลเขาค้อพบโรคหอบหืดติดอันดับ 1 ใน 5 โรค ที่พบบ่อยและมีแนวโน้ม

เพิ่มสูงขึ้น โดยเป็นกลุ่มผู้ป่วย ที่รับเข้านอนโรงพยาบาลซ้ำ คิดเป็นร้อยละ 5.13, 2.38 และ 4.65 ในปี 2550, 2551 และ 2552 ตามลำดับ(3) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ป่วยหอบหืดที่ 13 ราย พบว่า มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาการหอบจนต้องรับเข้านอนโรงพยาบาล คือ 1) ผู้ป่วยการรับประทานยาไม่ต่อเนื่องหรือหยุดยาเอง 2)สภาวะแวดล้อมที่บ้านไม่เหมาะสม 3) การเข้าถึงระบบบริการ ไม่มีรถมาโรงพยาบาลทำให้ไม่ได้รับการรักษาต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยหอบหืด โดยเชื่อว่าการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในชุมชนจะสามารถยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยหอบหืดให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลได้ จึงได้ดำเนินโครงการวิจัยดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาและทดสอบรูปแบบการดูแลผู้ป่วยหอบหืดแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

วิธีการศึกษา/การดำเนินงาน เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม(4) มีขั้นตอนแบ่งเป็น 3 ระยะคือ 1.ระยะเตรียมการ สร้างรูปแบบการดูแลฯ โดยหลักการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ร่วมดำเนินการ 4 ขั้นตอนคือ 1) การวิเคราะห์สถานการณ์ 2) การกำหนดเป้าหมายและแผนงาน 3) การดำเนินการตามแผนในด้านการพัฒนาศักยภาพทีมงานตามบทบาท 4) ติดตามประเมินผล 2.ระยะปฏิบัติการ 3.ระยะประเมินผล  ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ คือ ทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาล 25 คน นายกอบต.สมาชิกหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 6 คน ประธานอสม.ระดับตำบล 7 คน และผู้ป่วยหอบหืด13 คน รวมทั้งสิ้น 51 คน ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 – 31 พฤษภาคม 2553  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ รูปแบบการดูแลฯ แบบบันทึกการดำเนินงาน แบบบันทึกการกลับเข้านอนโรงพยาบาลซ้ำ แบบบันทึก จำนวนครั้งของการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบจำนวนครั้งการกลับเข้านอนโรงพยาบาลซ้ำและจำนวนครั้งของการเข้าถึงระบบบริการ ระหว่าง ก่อนกับหลังการทดลองโดยใช้ค่าสถิติ paired t-test ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการศึกษา พบว่า ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยตามบทบาทอย่างต่อเนื่อง รูปแบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย การกำหนดบทบาทหน้าที่ของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในบทบาทหน้าที่ของตนเองและ ร่วมกันทำงานทุกขั้นตอนครอบคลุมทุกมิติด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพอย่างต่อเนื่อง หลังการใช้รูปแบบ ส่งผลให้จำนวนครั้งการกลับเข้านอนโรงพยาบาลซ้ำของผู้ป่วยหอบหืด ลดลง (p<0.05) ส่วนจำนวนครั้งของการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)

อภิปรายสรุปและข้อเสนอแนะ การมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยหอบหืดของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องสามารถค้นหาปัญหาที่แท้จริงของชุมชนได้ตรงกับความต้องการของชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนารูปแบบการดูแลที่ดี ศึกษาับการศึกษาของ น 144 คนษาครั้งนี้คือ 


















































































โดยเป้าหมายสำคัญคือผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วปลอดภัยและได้รับการดูแลที่ต่อเนื่อง ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ข้อค้นพบในการศึกษาครั้งนี้คือ รูปแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องเพิ่มบุคลากรและทรัพยากรอื่นๆ เป็นการผสมผสานในหลักการPrimaryHealthCareสอดคล้องกับการศึกษาของทีมสุขภาพอำเภอด่านขุนทด(2549)(5) ที่ได้ศึกษารูปแบบการดูแลสุขภาพตาแบบผสมผสานโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ที่พบว่าผู้ป่วยสามารถปฏิบัติกิจวัติประจำวันได้ดีขึ้นมีรูปแบบที่เหมาะสมที่สามารถปฏิบัติได้ รวมถึงผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ซึ่งควรจะต้องมีการดำเนินกิจกรรมนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน และสามารถขยายผลไปสู่เครือข่ายในชุมชนอื่นๆได้ 
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ภาพประกอบการดำเนินการศึกษา

1. จัดตั้งภาคีเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหอบหืดในชุมชน





2. ประเมินและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ โดยการประชาคมหมู่บ้านเพื่อค้นหาปัญหา และวางแผนการแก้ไขปัญหาการดูแลผู้ป่วยโรคหอบหืดในชุมชน





3. จัดประชุมและอบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหอบหืด







4. ประชาสัมพันธ์ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหอบหืดแบบภาคีเครือข่าย โดย อสม.และติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยiร่วมกับทีม Home health care



5. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในการส่งต่อผู้ป่วยหอบหืดฉุกเฉิน  โดย  อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน



6. กิจกรรมการออกกำลังกายและการฝึกบริหารการหายใจเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพปอด 


       โดยจัดให้มีกิจกรรมที่คลินิกหอบหืดและสถานีอนามัยทุกแห่ง ทุกวัน จันทร์  อังคาร และพุธ  


                            โดยมีผู้ป่วยหอบหืดและทีมสุขภาพเป็นแกนนำ







7. การจัดบ้านตัวอย่างการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อลดปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอาการหอบกำเริบ  โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบล



8. การติดตามผู้ป่วยมาตรวจตามนัดที่บ้าน โดย อสม.



บทบาท APN กับงานวิจัย

		การปฏิบัติที่แสดงสมรรถนะ

		กิจกรรมการปฏิบัติในงานวิจัย



		สมรรถนะที่ 1 มีความสามารถในการ 

		-ช่วยจัดการดำเนินงานให้ภาคีเครือข่ายชุมชน



		พัฒนา จัดการและกำกับระบบการดูแลบุคคล กลุ่มคน

		เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยหอบหืด



		ครอบครัวและชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพ

		เริ่มตั้งแต่การค้นหาปัญหา การวิเคราะห์และ



		การป้องกันโรค การรักษาโรคเบื้องต้นและฟื้นฟูสภาพ

		วางแผนแก้ไขปัญหา ตามความต้องการของชุมชน



		(Care management)

		และแกนนำชุมชนและภาคีเครือข่ายชุมชน



		

		มีความคิดร่วมกันที่จะดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริม



		

		และฟื้นฟูสภาพร่างกายกลุ่มผู้ป่วยหอบหืดใน



		

		ชุมชน และกิจกรรมที่ชุมชนเลือกเพื่อส่งเสริม



		

		และฟื้นฟูสภาพร่างกายกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวได้แก่



		

		การออกกำลังกายเพื่อบริหารปอดโดยการฝึก



		

		บริหารการหายใจ   การจัดบ้านและสภาพแวดล้อม



		

		ตัวอย่าง  และมีการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโดยทีม



		

		สุขภาพอย่างต่อเนื่องที่บ้าน การติดตามผู้ป่วยที่



		

		ไม่มารักษาตามนัดโดยอาสาสมัครสาธารณสุข



		

		ในหมู่บ้าน มีการจัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่



		

		จัดระบบส่งต่อผู้ป่วยโดยระบบบริการการแพทย์



		

		ฉุกเฉิน มีการกำกับระบบการดูแลผู้ป่วยแบบภาคี



		

		เครือข่าย ประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรมการ



		

		ดูแลผู้ป่วยโรคหอบหืดได้อย่างเหมาะสมและให้มี



		

		การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยติดตาม



		

		ประเมินผลเป็นระยะทั้งในชุมชน เวทีการประชุม



		

		คณะทำงานระดับอำเภอ



		

		





    บทบาท APN กับงานวิจัย

		การปฏิบัติที่แสดงสมรรถนะ

		กิจกรรมการปฏิบัติในงานวิจัย



		สมรรถนะที่ 2 มีความสามารถในการดูแลและ 

		-มีการเสริมสร้างพลังให้กับกลุ่มผู้ป่วยหอบหืด



		ให้การพยาบาลกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ วัยรุ่น

		ให้มีกำลังใจที่จะคงไว้ซึ่งสมรรถภาพปอดที่ดี



		ผู้สูงอายุ มารดา ทารกและกลุ่มอื่นในชุมชนที่มี

		สามารถดำรงอยู่ได้ดังเช่นคนปกติ โดยให้มีการ



		ปัญหาเกี่ยวข้อง (Direct care)

		จัดกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน  การเล่าประสบการณ์



		

		ควบคุมอาการหอบด้วยตนเอง  การรักษาที่ต่อเนื่อง 



		

		การมาตรวจตามนัดในคลินิกหอบหืด



		

		ตลอดจนการหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นทั้งหลาย



		

		การจัดสภาพแวดล้อมภายในและ



		

		ภายนอกบ้าน กระตุ้นให้มีการออกกำลังกาย



		

		บริหารปอด รวมถึงการติดตามเยี่ยมบ้าน 



		

		ครอบคลุมการดูแลรักษาทั้ง 4 มิติด้านการ



		

		ป้องกัน ส่งเสริม รักษาและฟื้นฟูสภาพ รวมถึง



		

		การดูแลต่อเนื่องและการส่งต่อผู้ป่วย



		สมรรถนะที่ 3 มีความสามารถในการ

		ประสานงานขอความร่วมมือจาก



		ประสานงาน (collaboration)

		-องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอเพื่อนำร่อง



		

		การประกวดการจัดบ้านที่ถูกสุขลักษณะ



		

		-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาค้อ ในการ



		

		จัดตั้งภาคีเครือข่ายชุมชนการดูแลผู้ป่วยหอบหืด



		

		-อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูและ อปพร.เขาค้อ



		

		ในการเข้าร่วมเครือข่าย ฯ โดยใช้ระบบบริการ



		

		การแพทย์ฉุกเฉิน



		

		- อสม.ประจำหมู่บ้านทุกหมู่ในเขตอำเภอเขาค้อ



		

		



		

		





บทบาท APN กับงานวิจัย

		การปฏิบัติที่แสดงสมรรถนะ

		กิจกรรมการปฏิบัติในงานวิจัย



		

		ในการติดตามผู้ป่วยขาดนัด การประชาสัมพันธ์



		

		ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การเป็นแกนนำ



		

		การออกกำลังกายบริหารปอด การให้แนะนำต่างๆ



		

		-โรงพยาบาลเขาค้อ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ



		

		มีส่วนร่วมในเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย ฯ การ



		

		กำหนดแนวทางการดูแลผู้ป่วย ตลอดจนร่วม



		

		กำหนดบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายแต่ละภาคส่วน



		

		- กลุ่มผู้ป่วยหอบหืด ในการร่วมเป็นเครือข่ายการ



		

		ดูแล ฯ  การคิดค้นปัญหาสุขภาพและร่วมหา



		

		แนวทางแก้ไขร่วมกัน



		สมรรถนะที่ 4 มีความสามารถในการ 

		-การเสริมสร้างพลังอำนาจให้กับผู้ป่วยหอบหืด



		เสริมสร้างพลังอำนาจ (empowering) การสอน

		และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกระยะ



		(educating) การฝึก (coaching) การเป็นพี่เลี้ยง 

		-เป็นพี่เลี้ยง สอนการฝึกทำวิจัยในงานประจำ



		ในการปฏิบัติ (mentoring)

		ภายในหน่วยและระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการ 



		

		เป็นพี่เลี้ยง สอนพยาบาลวิชาชีพและ จนท.



		

		สถานีอนามัยในการดำเนินงานพัฒนาระบบ



		

		เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยกลุ่มหอบหืด



		สมรรถนะที่ 5 มีความสามารถให้คำปรึกษา

		-ให้คำปรึกษาภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยหอบหืด



		ด้านการดูแลบุคคล ครอบครัว และชุมชน

		รวมถึงงานวิจัยในพื้นที่ บทบาทในทีม QRT 



		(Consultation)

		ระดับอำเภอในการนิเทศ ให้คำปรึกษาแก่สอ./รพสต.



		สมรรถนะที่ 6 มีความสามารถในการเป็นผู้นำ

		- เป็นผู้นำทีมวิจัยในโครงการพัฒนาภาคี



		เปลี่ยนแปลง (Change Agent)

		เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยหอบหืดโดยศึกษาการ



		

		มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและเป็นการพัฒนา



		

		รูปแบบการดูแลผู้ป่วยในรูปแบบภาคีเครือข่าย





บทบาท APN กับงานวิจัย

		การปฏิบัติที่แสดงสมรรถนะ

		กิจกรรมการปฏิบัติในงานวิจัย



		

		ซึ่งเป็นการนำการเปลี่ยนแปลงโดยให้ทุกภาคส่วน



		

		มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย  เพื่อให้ผู้ป่วย



		

		ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว ครอบคลุม  มีคุณภาพ



		

		และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และหากผลของการ



		

		พัฒนารูปแบบ ฯ  ดังกล่าวส่งผลต่อภาวะ



		

		สุขภาพของผู้ป่วยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น



		

		ก็สามารถขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นๆ ได้



		สมรรถนะที่ 7 มีความสามารถในการ ให้

		- มีการพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง โดยการให้โดย



		เหตุผลทางจริยธรรมและการตัดสินในเชิง

		ตัดสินใจในการเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมการวิจัย



		จริยธรรม (Ethical reasoning and ethical 

		ด้วยความสมัคร และในการเผยแพร่ข้อมูลจะ



		decision making)

		เป็นเชิงวิชาการที่มีประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ป่วยเท่านั้น



		สมรรถนะที่ 8 มีความสามารถในการใช้

		-มีการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่



		หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based 

		เกี่ยวข้องก่อนลงมือดำเนินการศึกษาวิจัย โดย



		Practice)

		นำผลที่ได้ของงานวิจัยที่ทบทวนมาประยุกต์ใช้



		

		และเป็นฐานคิดในการศึกษา และมีการวางแผน



		

		ในอนาคตที่จะทำการเผยแพร่ผลงานวิจัยเมื่อ



		

		สิ้นสุดโครงการ



		สมรรถนะที่ 9 มีความสามารถในการ 

		-มีการกำหนดผลลัพธ์และตัวชี้วัดในงานวิจัยนี้คือ



		จัดการและประเมินผลลัพธ์

		1.แกนนำและภาคีเครือข่ายระบบบริการสุขภาพ



		(outcome management and evaluation)

		มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยหอบหืดในชุมชน



		

		ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การค้นหาปัญหา การวางแผน



		

		และการดำเนินการแก้ไขปัญหาและการ



		

		ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมเป็นระยะเป็นต้น



		

		2. แกนนำและภาคีเครือข่ายมีการดำเนิน





บทบาท APN กับงานวิจัย

		การปฏิบัติที่แสดงสมรรถนะ

		กิจกรรมการปฏิบัติในงานวิจัย



		สมรรถนะที่ 9 มีความสามารถในการ 

		กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน



		จัดการและประเมินผลลัพธ์

		3. อัตราการเข้ารับการกลับเข้านอนโรงพยาบาล



		(outcome management and evaluation)

		ซ้ำของผู้ป่วยโรคหอบหืด(re-admit)



		(ต่อ)

		4. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล (cost)



		

		5. จำนวนครั้งของการเข้าถึงบริการการแพทย์



		

		ฉุกเฉิน (Access)



























































































































































