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1. ชื่อผลงาน / โครงการพัฒนา : นวัตกรรมขั้นตอนการใชยาพนขยายหลอดลมนานาชาติ
2. คําสําคัญ : นวัตกรรม , การพนยาขยายหลอดลม
3. สรุปผลงานโดยยอ : จัดทํานวัตกรรมขั้นตอนการใชยาพนขยายหลอดลมนานาชาติ สําหรับผูปวยที่เปนชาวเขา
เพื่อความสะดวกและความเขาใจที่ตรงกันในการสื่อสาร เพื่อลดคาใชจายในการรักษา และลดการกลับมารักษาซ้ํา
และการเขารับการรักษาในโรงพยาบาล สงผลใหผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสามารถดํารงชีวิตอยูกับโรคไดอยางมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. ชื่อและที่อยูขององคกร : โรงพยาบาลทาวังผา เลขที่ 84 ม.1 ต.ทาวังผา อ.ทาวังผา จ.นาน 55140
5. สมาชิกทีม : นางจุฬารัตน สุริยาทัย (พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ) นางสาวหทัยรัตน เวชมนัส (พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ) นางสาวปยพร พรหมรักษ (เภสัชกรปฏิบัติการ) และทีมดูแลผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
6. เปาหมาย : เพื่อสื่อสารกับผูปวยชาวเขาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ไมสามารถสื่อสารภาษาไทยไดเกี่ยวกับขั้นตอนการ
พนยาขยายหลอดลม ใหสามารถพนยาไดถูกตอง เพื่อลดคาใชจายในการรักษา และลดการกลับมารักษาซ้ําและการ
เขารับการรักษาในโรงพยาบาล
7. ปญหาและสาเหตุโดยยอ : อาการสําคัญที่ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะมารับการรักษาที่โรงพยาบาลคืออาการ
หายใจลําบาก และตองไดรับการรักษาดวยการพนยาขยายหลอดลม สงผลใหผูปวยตองกลับมารักษาซ้ําและตองได
เขารับการรักษาในโรงพยาบาลในที่สุด ปญหาที่พบคือการสื่อสารจากการใชภาษาที่ไมเหมือนกัน ในผูปวยที่เปน
ชาวเขาจํานวน 20 ราย ทําใหมีปญหาในการสอนพนยาขยายหลอดลม ผูปวยไมสามารถพนยาขยายหลอดลมได
อยางมีประสิทธิภาพ ทําใหสิ้นเปลื้องงบประมาณและคาใชจายในการรักษา นอกจากนั้นยังสงผลใหผูปวยตอง
กลับมารักษาซ้ําและตองไดเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
8. กิจกรรมการพัฒนา : (มีภาพนวัตกรรมแนบทายเอกสาร)
8.1 จัดทํานวัตกรรมขั้นตอนการใชยาพนขยายหลอดลม นานาชาติ โดยดัดแปลงมาจากวิธีการสอนพนยา
ของโรงพยาบาลทาวังผา โดยใหพยาบาลวิชาชีพที่เปนชาวเขาเผามง และอาจารยที่เปนชาวเขาเผา
อิวเมี่ยนเปนผูเขียนคําบรรยายขั้นตอนการพนยาขยายหลอดลมภาษาตนเองเปนภาษาไทยที่สามารถ
นําไปใชไดทุกหนวยงาน รวมทั้งการเยี่ยมบาน
8.2 นําแผนนวัตกรรมขั้นตอนการใชยาพนขยายหลอดลมนานาชาติ ไปหาความเชื่อมั่นโดยทดลองใชกับ
ชาวเขาเผามงและเผาอิวเมี่ยนที่เปนโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเผาละ 2 ราย รวม 4 ราย ดําเนินการปรับปรุง
แกไขใหเหมาะสมแกการนําไปใช
8.3 ชี้แจงในทีม COPD และบุคลากรที่เกี่ยวของ ทํานวัตกรรมแจกประจําหนวยงาน ฝกออกเสียงใหสัมพันธ
กับภาษา
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8.4 นําไปใชกับชาวเขากลุมดังกลาวที่พบปญหาในการสื่อสารเรื่องการพนยาขยายหลอดลมจํานวน 22 ราย
ตั้งแตเดือน พฤษภาคม 2552 – กุมภาพันธ 2553
8.5 ประเมินผลการดําเนินการ สรุป เผยแพรผลงาน
9. การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง :
9.1 ผูปวยสามารถปฏิบัติไดถูกตองทุกขั้นตอนจํานวน 14 ราย ระดับปานกลางจํานวน 4 ราย ระดับนอย 4
ราย ลดคาใชจายในการรักษา ลดการกลับมารักษาซ้ําและการเขารับการรักษาในโรงพยาบาลทั้ง 22 ราย
9.2 ผลความพึงพอใจผูรับบริการพึงพอใจมาก 15 ราย ปานกลาง 7 ราย ผูปวยใหความรวมมือกับจนท.มาก
ขึ้น ตั้งใจฟงและทวนซ้ํากรณีออกเสียงไมถูกตอง
9.3 ผลความพึงพอใจผูใหบริการ พยาบาลวิชาชีพและเภสัชกร 12 ราย พบวามีความพึงพอใจมากที่ผูปวยให
ความรวมมือและสามารถพนยาได จํานวน 8 ราย ปานกลาง 2 ราย และ นอยเนื่องจากไมถนัดในการ
ออกเสียง 2 ราย
10. บทเรียนที่ไดรับ :
10.1 นวัตกรรมขั้นตอนการใชยาพนขยายหลอดลม นานาชาติ เปนการออกเสียง สําเนียงภาษาที่เฉพาะ
ชาวเขามีความยากในการออกเสียงใหเหมือนตนแบบ บุคลากรตองฝกทักษะการออกเสียงสูง ต่ํา เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร
10.2 ผูปวยชาวเขานอกจากเปนผูที่ไมสามารถสื่อสารไดยังเปนผูสูงอายุที่พรองการไดยิน ควรมีการใชทักษะ
non-verbal และใหผูดูแลฝกทักษะการพนยาดวย
10.3 การจัดทําเปน วีดีทัศนที่มีภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียงโดยเจาของภาษาจะเปนการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
10.4 การเผยแพรนวัตกรรมไปสูสถานีอนามัยที่มีกลุมเปาหมายเหลานี้
11. การติดตอกับทีมงาน :
ชื่อผูที่สามารถติดตอได นางจุฬารัตน สุริยาทัย
ชื่อองคกร โรงพยาบาลทาวังผา ที่อยู 84 ม.1 ตําบลทาวังผา อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 55140
โทรศัพท 054-755516 ตอ 112 หรือ 089-8381752 Email : najurarat@hotmail.com
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นวัตกรรม:ขั้นตอนการใชยาพนขยายหลอดลม นานาชาติ รพ.ทาวังผา
เปดฝาครอบออก / เขยาขวดยาขึ้น-ลง /และจับหลอดยาตั้งระดับ
ตรง ดังรูป
..................................................................................
(อิวเมี่ยน) คอยกองกายช็วด / หวั่งกองฟาว-เหยี่ย / ปุนกองจะเย
..................................................................................
(มง) เคะ ลู เฮา เตอ / จอ จอ ฮื้อ ชั่ว มู ลอ /
ตั๋ว ฮื้อ ชั่ว กอ จา ลี ดาย ดั๊ว
หายใจออกใหเต็มที่
...............................................................................
(อิวเมีย่ น) เถาเฉียช็วดเถาเหยง
.......................................................................
(มง) อัว ปา เตอ กอ ตา
ใชริมฝปากอมรอบปากขวดพนยาใหสนิท / เงยหนา
เล็กนอย
...............................................................................
(อิวเมี่ยน) ยอม ติ-๊ เตียนกองยุยปุนดิบ /
หงองฟาว ติ๊-เตียน
...............................................................................
(มง) มั้ว เด เยา บั๋ว ลู เจา ฮื้อ กอ เจง
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หายใจเขาทางปากชาๆ / พรอมกับกดขวดยาพน 1 ครั้ง
/จากนั้นหายใจตอจนสุด / แลวกลั้นหายใจเอาไว / นับ
เลขในใจ 1-10 / คอยๆผอนลมหายใจออกมาทางจมูก
ชาๆ
..................................................................................
(อิวเมี่ยน) เถาเฉียเปยะยุยวะปุง /
ปวจั๊ดกองเดียเหยียดหยุน / เถาเฉียเปยะเหยง /
หลวอิ๊บเจนเฉีย / ซาว เถา – เจียบ / หมั่นๆ เถาเฉียช็วด /
บุจองวะปุง
................................................................................
(มง) มา มา อัว ปา กา ขอ จึ เทีย๊ ะ เหยีย ฮือ้ ชั่ว
อี๊ เยา บอ ปา เจีย ชั๋ว อี๊ ซอ เกา เฮา เซี๊ยะ มา มา
อัว ปา เตอ ขอ จึ

รอ 1-2 นาที / กอนการพนครั้งตอไป /ถาอาการยังไมดขี ึ้น
...........................................................................................................................................................................
(อิวเมี่ยน) จั๊วเถา เหยียด-อี นอม นาที้ / หลิวหมั่นแองโจวเหยียดหยุน / จั๊วไหไมแกงหลง
..........................................................................................................................................................................
(มง) ตอ อี๊ ซอ ออ นา ที ยอ จี่ ยอง มา ลี เตรอ คา ชัว ดัว อี๊ เยา

