
PCC
(คลินิกหมอครอบครัว)

3 มิตรภาพ

PCC
(คลินิกหมอครอบครัว)

2 ประชาสโมสร

รพ.สต. ภายใต� PCC
(คลินิกหมอครอบครัว) 

ร�านยาคุณภาพ

AE

Screening COPD Need Spirometry

Screening COPD

Need Spirometry

รพ.สต. 2 

รพ.สต. 3 

รพ.สต. 1 

Acute Exacerbation

ER

PCC
(คลินิกหมอครอบครัว)

5 ศิลา (รร.หนองกุง) 

PCC
(คลินิกหมอครอบครัว)

4 หัวทุ�ง 

1 วัดหนองแวง
Certificate by EACC 

(Aj. Watchara)
Certificate by EACC 

(Aj. Watchara)

Stable 3 months

(0,0,0,0,80%)

Diffic
ult

to Tx

PCC
(คลินิกหมอครอบครัว)

Screening COPD Need Spirometry

1. การบร�การเชิงรุก: Screening
 1. Asthma
 1.1 มีอาการไอ, หายใจไม�อิ�ม, หายใจมีเสียง Wheez
  ในช�วง 12 เดือนที่ผ�านมา
 1.2 เคยมีประวัติว�าเป�น Asthma
 1.3 ค�า Peak flow วัดได� <80%
 1.4 ครอบครัวมีประวัติเป�น Asthma
 2. COPD
 2.1 อายุ ≥40 ป�
 2.2 ไอมีเสมหะ, หายใจไม�อิ�ม, เหนื่อยง�าย
 2.3 ค�า Peak flow วัดได� <80%
 
2. การบร�การเชิงรับ: ให�ระบบบร�การรักษา Asthma & COPD

Clinic และ / หร�อเยี่ยมบ�านผู�ป�วยไม�สามารถเดินทาง
มารักษาเองได� 
 1.1 Diagnosis Asthma 

 1.2 ประเมิน Asthma Control 0,0,0,0,80% 
 1.3 ให�การรักษาตาม Asthma หร�อ COPD Guideline 

 1.4 ลงข�อมูลประวัติการรักษาใน EACC Online

หน�าที่ของ PCC / รพ.สต.

Khon Kaen Model 
for Asthma and 
COPD patients

  คือรูปแบบการจัดตั้ง Easy Asthma 

and COPD clinic และระบบการส�งต�อผู�ป�วย

อย�างครอบคลุม ต้ังแต�ระบบบร�การตติยภูมิ 

จนถึงปฐมภูมิเพ� ่อให�ผู �ป �วยโรคหืดและ

ปอดอุดกั้นเร�้อรังเข�าถึงบร�การที่มีคุณภาพ

อย�างง�ายและใกล�บ�านลดการแออัดและได�รับ

การรักษาต�อเนื ่องอย�างมีประสิทธ�ภาพ 

ลดการมา ER/Admission ด�วยการกำเร�บ

เฉียบพลันอย�างชัดเจน
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• จัดฝ�กอบรมให�เคร�อข�ายฯ
• พัฒนาระบบบร�การและเคร�อข�ายฯ
• GAP analysis และเสนอแนวทางแก�ไข

โรงพยาบาลศร�นคร�นทร�
• Screening Asthma/COPD
• เยี่ยมบ�าน

• ใบประเมิน Appendix 1-3
• Peak Flow Meter
• Inhaler Drug

อุปกรณ�ที่สำคัญ
สำหรับ EACC

รพ.สต.

• ให�บร�การ EACC
• ฝ�กอบรม รพ.สต.

PCC

• ดูแลผู�ป�วยที่มีอาการกำเร�บ  
 (ER/Admission)
• Difficult to Treat
• เป�นพ�่เลี้ยงให�กับ PCC

โรงพยาบาลศูนย�

• Screening Asthma/COPD
• ให�คำปร�กษาด�านยาและการเลิกสูบบุหร�่
• เติมยาเดิม และ เพ��มความร�วมมือในการใช�ยา

ร�านยาคุณภาพ

Toward Primary Treatment
to Primary Care



ลดความแออัด ส�งกลับผู�ป�วย
ยังสถานบร�การใกล�บ�าน

  โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
เล ็งเห ็นถ ึงป �ญหาความแออัดภายใน 
โรงพยาบาล ในพ�้นที่เขตเมือง จ�งได�นำ 
แนวทาง EACC มาปรับใช� โดยนำประวัติ 
ของผู�ป�วยโรคหืดและโรคปอดอุดก้ันเร�อ้รัง
ของโรงพยาบาล ที ่อยู �ในระดับสามารถ 
ควบคุมอาการของโรคได�มาตั้งเป�นโจทย� 
ในการปฏิบัติงาน และส�งกลับผู�ป�วยดังกล�าว 
กลับไปรักษายังสถานพยาบาลใกล�บ�าน 
ทั ้งคลินิกหมอครอบครัว และ รพ.สต. 
เพ� ่อช�วยลดความแออัดของการเข�ามา 
รักษายังโรงพยาบาลในเขตเมือง ทำให� 
แพทย�สามารถร ักษาผ ู �ป �วยโรคอ ื ่นๆ 
เพ��มเติมได� นอกจากน้ี ยังช�วยลดค�าใช�จ�าย 
จากการเดินทางให�กับผู�ป�วยอีกด�วย

  เนื ่องจากมาตรฐานการรักษาของ 
EACC มีความง �ายต�อการร ักษา และ 
เป�นมาตรฐานเดียวกันที่ได�รับการยอมรับ 
ดังนั ้น แพทย�เวชศาสตร�ครอบครัวก็ 
สามารถที่จะรักษาผู�ป�วยได�
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กรณีคนไข�
ควบคุมอาการไม�ได�

จัดอบรม EACC แก�
แพทย�เวชศาสตร�ครอบครัว

รพ.ใหญ� ER

กระจายการเข�าถึงเชิงรุก 
เสร�มสร�างสุขภาวะท่ีดีให�ผู�ป�วย

  สาธารณสุขจ ังหว ัดลำพูนได�นำ 
แนวทางการรักษาตามแบบฉบับขอนแก�น 
โมเดลมาปรับใช� ให�เหมาะสมกับรูปแบบ 
การทำงานของจังหวัด โดยได�มีการจัด 
อบรมรูปแบบการรักษาตามแบบฉบับของ 
EACC ให�แก�แพทย�เวชศาสตร�ครอบครัว  
ที่รักษาผู�ป�วยประจำคลินิกหมอครอบครัว 
และ รพ.สต. ในพ�้นที่รับผิดชอบของทาง 
สสจ. ลำพูน เป�นการขยายการเข�าถึง 
การร ักษาเช ิงร ุกให �แพทย�เวชศาสตร� 
ครอบครัว ซึ่งประจำอยู�ใกล�บ�านของผู�ป�วย 
สามารถทำการรักษาผู �ป�วยโรคหืด และ 
โรคปอดอุดกั ้นเร� ้อรังเบื ้องต�นได� โดย 
ไม �จำเป �นต �องเป �นแพทย � เฉพาะทาง 
เป �นการช�วยลดความแออัด และช�วย  
ลดค�าใช�จ�ายการเดินทางเข�ามารักษาโรค 
ยังโรงพยาบาลใหญ�ของผู�ป�วย

  ดังตัวอย�างของ รพ.สต. บ�านกลาง 
แพทย�เวชศาสตร�ครอบครัวยังได�ประยุกต� 
แนวทางการรักษาโรคเพ��มข��นด�วยการนำ 
ข�อมูลโภชนาการท่ีเหมาะสมและสุขภาวะที่ดี
มาแนะนำให�ผู�ป�วยไปปฏิบัติตามเพ�อ่สุขภาพ
ที่แข�งแรงยิ�งข��นด�วย

สานต�อเป�าหมาย… เพิ่มเครือข�ายสู�ปฐมภูมิ


