บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาประสิ ทธิ ผลของการใช้แนวปฏิบตั ิทางคลินิกสําหรับการ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพปอดในผูท้ ี่เป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง ผูศ้ ึกษาได้คน้ คว้าวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง
1.1 ความหมายของโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง
1.2 สาเหตุและปัจจัยเสี่ ยงของการเกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง
1.3 พยาธิสรี รวิทยาของโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง
1.4 อาการและอาการแสดง
1.5 การจําแนกระดับความรุ นแรงและระยะของโรค
1.6 แนวทางการดูแลรักษาและการจัดการโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง
2. การฟื้ นฟูสมรรถภาพปอดในผูท้ ี่เป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง
3. แนวปฏิบตั ิทางคลินิกสําหรับการฟื้ นฟูสมรรถภาพปอดในผูท้ ี่เป็ นโรคปอดอุดกั้น
เรื้ อรัง
4. การนําแนวปฏิบตั ิทางคลินิกไปใช้
5. ผลลัพธ์ของการใช้แนวปฏิบตั ิทางคลินิกสําหรับการฟื้ นฟูสมรรถภาพปอดในผูท้ ี่เป็ น
โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง
5.1 ระดับความรุ นแรงของอาการหายใจเหนื่อยหอบ
5.2 ระยะทางที่เดินได้บนพื้นราบใน 6 นาที
5.3 การกลับมานอนโรงพยาบาลซํ้าภายใน 28 วัน
5.4 การกลับมารับบริ การซํ้าที่แผนกผูป้ ่ วยนอกภายใน 48 ชัว่ โมง
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โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ความหมายของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง (COPD) เป็ นโรคที่มีการจํากัดการไหลเวียนของอากาศ และไม่สามารถ
คืนกลับสู่ สภาพเดิ มได้อย่างสมบูรณ์ มีลกั ษณะของการอุดกั้นทางเดินหายใจที่เพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ
และมักพบการติดเชื้ อที่เกิ ดจากการตอบสนองของปอดต่อสารพิษหรื อก๊าซในอากาศ (ATS/ERS,
2004; GOLD, 2011) การจํากัดการไหลเวียนของอากาศอย่างเรื้ อรังเป็ นลักษณะเฉพาะของโรคปอด
อุดกั้นเรื้ อรัง ซึ่ งมีสาเหตุมาจากการอุดตันของหลอดลมเล็ก ๆ ร่ วมกับเกิ ดการทําลายของเนื้ อปอด
ระบบการทํางานของปอดถูกทําลายแบบลุกลาม ซึ่งส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยมีอาการหายใจเหนื่อยหอบ และ
เป็ นเพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ และเรื้ อรั ง นอกจากนี้ ยงั พบว่าผูป้ ่ วยมักจะมีอาการไอเรื้ อรังและมีเสมหะ
เหนียว
โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังประกอบด้วย โรคหลอดลมอักเสบเรื้ อรัง (chronic bronchitis)
และโรคถุงลมโป่ งพอง (emphysema) (วัชรา บุญสวัสดิ์, 2548; สมาคมอุรเวชช์แห่ งประเทศไทย,
2548; ATS/ERS, 2004; GOLD, 2011; NHLBI, 2010)
โรคหลอดลมอักเสบเรื้ อรัง (chronic bronchitis) เป็ นโรคที่มีการอักเสบของหลอดลม
อย่างเรื้ อรัง ทําให้ผนังหลอดลมหนาตัวขึ้น มีเมือกในทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น (NHLBI, 2010) ทําให้
ผูป้ ่ วยมีอาการแสดงดังนี้ คือ ไอเรื้ อรังมีเสมหะ โดยมีอาการเป็ น ๆ หาย ๆ ปี ละอย่างน้อย 3 เดื อน
และเป็ นติดต่อกันอย่างน้อย 2 ปี โดยไม่ได้เกิ ดจากสาเหตุอื่น (สมาคมอุรเวชช์แห่ งประเทศไทย,
2548; ATS/ERS, 2004)
โรคถุงลมโป่ งพอง (emphysema) เป็ นโรคที่มีพยาธิสภาพจากการทําลายถุงลมและส่ วน
ปลายสุ ดของหลอดลมขนาดเล็ก (respiratory bronchiole) โดยมีการขยายตัวโป่ งพองอย่างถาวร
(สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย, 2548; ATS/ERS, 2004) สาเหตุเกิดจากการที่ถุงลมปอดถูกทําลาย
ซึ่ งเป็ นสาเหตุทาํ ให้มีการเปลี่ยนแปลงรู ปทรง และผนังของถุงลม โดยถุงลมจะบางลง มีการโป่ งพอง
และมีขนาดใหญ่ข้ ึน ทําให้การแลกเปลี่ยนก๊าซในปอดลดลง (NHLBI, 2010)
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สาเหตุและปัจจัยเสี่ ยงของการเกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
สาเหตุของการเกิ ดโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง สาเหตุหลักเกิ ดจากการสู บบุหรี่ และการสู ด
ควันบุหรี่ ในผูท้ ี่ไม่ได้สูบบุหรี่ ในปั จจุบนั ได้มีการพิสูจน์แล้วว่าบุหรี่ เป็ นสาเหตุหลักทําให้เกิดโรค
ปอดอุดกั้นเรื้ อรังโดยมีผลทําให้สมรรถภาพปอดลดลงเร็ วขึ้นเป็ น 2-3 เท่าเมื่อเทียบกับคนที่ไม่สูบบุหรี่
(GOLD, 2011) ผูท้ ี่เป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังมักมีประวัติสูบบุหรี่ หรื อได้รับควันบุหรี่ มาเป็ นเวลานาน
(NHLBI, 2010) กลไกที่บุหรี่ ทาํ ให้เกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังเกิดจากควันบุหรี่ ที่สูดเข้าไปในหลอดลม
จะกระตุน้ นิวโตรฟิ ล (neutrophils) ให้มาชุมนุมในหลอดลมมากขึ้น และหลัง่ เอนไซม์โปรติเอส (protease)
ออกมามากขึ้น และขณะเดียวกันควันบุหรี่ ก็จะทําให้เอนไซม์แอนตี้โปรติเอส (antiprotease) ซึ่ งมี
หน้าที่ในการยับยั้งการทํางานของเอนไซม์โปรติเอสลดลง ทําให้เอนไซม์โปรติเอสมีมากเกินไป ทํา
ให้เกิดการย่อยของเนื้ อปอดทีละน้อย ๆ จนเกิดภาวะถุงลมโป่ งพองขึ้นในที่สุด แต่ระยะเวลาใช้ใน
การเกิดโรคจะนานประมาณ 10-20 ปี (วัชรา บุญสวัสดิ์, 2548)
นอกจากนี้ยงั มีปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรค ได้แก่
1. การสัมผัสมลพิษในอากาศ การสัมผัสสารที่ทาํ ให้เกิดการระคายเคืองต่อปอดเป็ น
ระยะเวลานาน เช่น ควันจากการเผาเศษไม้ ขยะ มูลสัตว์ ถ่าน หรื อ เชื้อเพลิงชีวภาพต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การประกอบอาหาร เป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิดมลพิษในอากาศและเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทาํ ให้เกิดโรคปอดอุดกั้น
เรื้ อรัง (GOLD; 2011)
2. การขาดสารอัลฟาวัน แอนตี้ทริ บซิน (alpha 1-antitrypsin) ซึ่งเป็ นโปรตีนที่สร้างที่
ตับ มีหน้าที่ในการยับยั้งการทํางานของนิ วโตรฟิ ลอิลาสเตส (neutrophil elastase) เมื่อมีการอักเสบ
นิ วโตรฟิ ลจะหลัง่ นิ วโตรฟิ ลอิลาสเตสออกมา ในคนปกติ จะมีสารอัลฟาวัน แอนตี้ทริ บซิ นซึ่ งมี
หน้าที่ยบั ยั้งไม่ให้นิวโตรฟิ ลอิลาสเตส ย่อยเนื้อปอดที่ปกติ ดังนั้นการขาดสารอัลฟาวัน แอนตี้ทริ บซิน
ก็จะทําให้ นิ วโตรฟิ ลอิลาสเตสย่อยสลายโดยปราศจากตัวควบคุม มีการย่อยสลายอิลาสติน (elastin)
ในถุงลมทําให้เกิดถุงลมโป่ งพองได้ (วัชรา บุญสวัสดิ์, 2548) การขาดสารอัลฟาวัน แอนตี้ทริ บซิ น
เป็ นภาวะทางพันธุกรรม ถ้าผูป้ ่ วยมีการขาดสารอัลฟาวัน แอนตี้ทริ บซินร่ วมกับการสู บบุหรี่ อาการ
ของโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังจะเลวลงอย่างรวดเร็ ว (NHLBI, 2010)
3. การประกอบอาชีพที่ตอ้ งสัมผัสฝุ่ น ควัน และสารเคมีต่าง ๆ ร้อยละ 10-20 ของผูท้ ี่
ประกอบอาชี พดังกล่าว จะมี การทําหน้าที่ของปอดเสี ยไป และในสหรั ฐอเมริ กาได้มีการสํารวจ
ข้อมูลในกลุ่มผูท้ ี่มีอาการของปอดอุดกั้นเรื้ อรังจํานวน 10,000 รายที่มีอายุระหว่าง 30-75 ปี พบว่ามี
ปั จจัยมาจากการประกอบอาชีพดังกล่าว ร้อยละ 19.2 (GOLD, 2011)
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พยาธิสรีรวิทยาของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
การอุดกั้นทางเดินหายใจในโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคือ 1) ส่ วนที่ไม่สามารถ
แก้ไขให้ดีข้ ึนได้ (irreversible component) ได้แก่ ส่ วนที่เกิดจากถุงลมปอดโป่ งพองซึ่ งจะทําให้
แรงดันลมออกจากปอดลดลง และแรงดึงถ่างหลอดลมลดลง ทําให้หลอดลมแฟบลงเวลาหายใจออก
2) ส่ วนที่สามารถแก้ไขได้ (reversible component) ได้แก่ ส่ วนของหลอดลมที่มีการอักเสบทําให้
ผนังหลอดลมบวม หลอดลมหดตัว และมีเสมหะอุดตัน (วัชรา บุญสวัสดิ์, 2548)
พยาธิ สภาพที่พบคือ การอักเสบอย่างเรื้ อรัง โดยการอักเสบเกิดจากการสู ดลมเอาอากาศ
ที่มีอนุภาคหรื อก๊าซพิษซึ่งมีสารอนุมูลอิสระ (oxidant) ต่าง ๆ มากมายที่กระตุน้ ให้มีการเพิ่มจํานวน
ของนิ วโตรฟิ ลและอัลวีโอลา มาโครฟาค (alveolar macrophage) เซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ
เหล่านี้ และอัลวีโอลา อีพีทีเลี่ยลเซลล์ (alveolar epithelial cell) เมื่อถูกกระตุน้ จึงสร้างและหลัง่ สาร
อนุมูลอิสระอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้อนุภาคและก๊าซพิษเหล่านี้ยงั ทําลายสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) ที่ร่างกายมีไว้ป้องกันการทําลายเนื้ อปอดและผนังหลอดลม จึงเรี ยกภาวะนี้ ว่า ออกซิเดทีพ
สเตรส (oxidative stress) ทําให้ผนังหลอดลมขนาดเล็กและที่อยู่รายรอบเกิดการอักเสบและถูก
ทําลายอย่างค่อยเป็ นค่อยไปอย่างต่อเนื่อง (ชายชาญ โพธิรัตน์, 2550)
พยาธิ สภาพของโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่หลอดลมขนาด
ใหญ่ หลอดลมขนาดเล็ก และเนื้ อปอด มีเซลล์ที่เกี่ ยวข้องกับการอักเสบแทรกในเยื่อบุทวั่ ไปพบ
เซลล์ที่หลัง่ สารมูก (globlet cell) เพิ่มขึ้น และต่อมเมือก (mucous gland) ขยายใหญ่ข้ ึน ทําให้มีการ
สร้างเมือก (mucus) ออกมามากและเหนียวกว่าปกติ การอักเสบและการทําลายที่เกิดซํ้าจะทําให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผนังหลอดลม โดยเฉพาะหลอดลมส่ วนปลายที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ทําให้มีการตีบของหลอดลม การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาของปอดนําไปสู่
การเปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยาในผูป้ ่ วยคือมีการสร้างเมือกมากกว่าปกติ ร่ วมกับการทํางานของ
ขนกวัด (cilia) ที่ประสิ ทธิ ภาพการทําหน้าที่ลดลง ทําให้ผปู ้ ่ วยไอเรื้ อรังมีเสมหะ ซึ่ งอาจเป็ นอาการ
นําของโรคก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยาอื่น ๆ มีการตีบของหลอดลมร่ วมกับการสู ญเสี ย
การยืดหยุน่ ของเนื้อปอด (elastic recoil) ทําให้เกิดการจํากัดการไหลของอากาศ (airflow limitation)
และมีอากาศค้างในปอด (air trapping) ซึ่งการตีบของหลอดลม การทําลายของเนื้อปอดและหลอดเลือด
จะรบกวนการแลกเปลี่ยนก๊าซทําให้เกิดภาวะออกซิ เจนในเลือดตํ่า (hypoxemia) ตามมา (GOLD,
2011) การมีภาวะออกซิ เจนในเลือดตํ่าเป็ นเวลานาน ๆ จะมีผลทําให้หลอดเลือดปอด (pulmonary
vascular) เกิดการหดตัวทําให้เกิดความดันในหลอดเลือดปอดสู ง (pulmonary hypertension) ซึ่ งจะ
ทําให้กล้ามเนื้ อหัวใจซี กขวาโตและหัวใจซี กขวาล้มเหลว (corpulmonale) ในที่สุด (ATS/ERS, 2004;
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GOLD, 2011) นอกจากนี้จะทําให้มีการกระตุน้ ให้ไตสร้างอิริทโทรโปรอิติน (erythropoietin) เพิ่มขึ้น
ทําให้มีการสร้างเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นเกิดภาวะเม็ดเลือดแดงสู งกว่าปกติ (polycythemia) เลือดมี
ความหนื ดมากกว่าปกติยงิ่ ทําให้เกิดความดันในหลอดเลือดปอดสู ง (pulmonary hypertension) มากขึ้น
(วัชรา บุญสวัสดิ์, 2548)
อาการและอาการแสดง
อาการที่พบได้ทวั่ ไปในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังคือ อาการหายใจเหนื่ อยหอบ ผูป้ ่ วย
จะมีความรู ้สึกต้องการอากาศในการหายใจเพิ่มขึ้น อาการไอเรื้ อรัง และมีเสมหะ (WHO, 2010)
นอกจากนี้ ผปู ้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังจะมีการหายใจที่ผิดปกติคือ หายใจมีเสี ยงดังวี้ด (wheezing)
หายใจลําบาก แน่นอก และอาจพบอาการอื่น ๆ ร่ วมด้วย เช่น นํ้าหนักลด วิตกกังวล อาการซึมเศร้า
(GOLD, 2011) อาการของโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรั งจะพัฒนาอย่างช้า ๆ อาการที่ แย่ลงจะเกิ ดขึ้น
บ่อยครั้ง และทําให้เกิดการจํากัดด้านความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน
อาการเหนื่ อ ยหอบของผูป้ ่ วยโรคปอดอุ ด กั้น เรื้ อรั ง ในขณะที่ อ อกกํา ลัง กายหรื อ มี
กิจกรรม (dyspnea on exertion) ส่ วนหนึ่งมาจากการที่มีปริ มาณอากาศคัง่ ค้างในปอดขณะที่หายใจ
ออก อันเนื่ องมาจากการมีภาวะอุดกั้นของหลอดลม (dynamic hyperinflation) การที่มีอากาศคัง่ ค้างใน
ปอดส่ งผลให้ปริ มาตรปอดขนาดใหญ่ข้ ึนทําให้กระบังลมทํางานได้ไม่มีประสิ ทธิ ภาพทําให้ผปู ้ ่ วย
เหนื่ อยมากขึ้น อาการเหล่านี้ จะยิ่งเพิ่มขึ้นขณะที่ทาํ กิจกรรมหรื อออกกําลังกาย ซึ่ งผูป้ ่ วยจะหายใจ
เร็ วขึ้นเวลาการหายใจออกจะยิง่ สั้นลง (สถาบันเวชศาสตร์ผสู ้ ู งอายุ, 2551)
อาการแสดงจากการตรวจร่ างกายในระยะแรกอาจไม่พบความผิดปกติ เมื่อมีการอุดกั้น
ของหลอดลมมากขึ้นอาจตรวจพบลักษณะของการจํากัดการไหลของอากาศ และมีอากาศค้างใน
ปอด เช่น เวลาที่ใช้ในการหายใจออกนานกว่าปกติ (prolonged expiratory phase) การมีช่วงอกขยาย
กว้างขึ้น (increase chest A-P diameter) ในผูป้ ่ วยที่มีถุงลมปอดโป่ งพองมาก อาจจะตรวจพบว่า
รู ปร่ างทรวงอกเป็ นรู ปทรงกลมคล้ายถังเบียร์ (barrel shape) เคาะได้เสี ยงโปร่ ง (hyperresonance on
percussion) และหายใจมีเสี ยงวี้ด (diffuse wheezes) ในระยะท้ายของโรคอาจตรวจพบหัวใจซีกขวา
ล้มเหลว ซึ่งจะตรวจพบว่ามีอาการเขียวส่ วนกลาง (central cyanosis) ขาบวม ตับโต เส้นเลือดดําที่คอโป่ ง
(วัชรา บุญสวัสดิ์, 2548; GOLD, 2011)
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การจําแนกระดับความรุนแรงและระยะของโรค
การแบ่งระดับความรุ นแรงและระยะของโรคสามารถทําได้โดย วิธีการตรวจสมรรถภาพปอด
โดยเครื่ องสไปโรมิ เตอร์ และการประเมิ นจากความสามารถในการปฏิ บตั ิกิจกรรม ดังรายละเอี ยด
ต่อไปนี้
1. การตรวจสมรรถภาพปอด (pulmonary function test [PFT]) โดยเครื่ องสไปโรมิเตอร์
(spirometer) เป็ นสิ่ งจําเป็ นในการช่วยวินิจฉัยโรคและจัดระดับความรุ นแรงของการเปลี่ยนแปลง
ทางพยาธิ วิทยาในโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง โดยการตรวจวัดสัดส่ วนปริ มาตรของอากาศที่หายใจออก
อย่างแรงใน 1 วินาทีแรก (forced expiratory volume [FEV1]) ต่อปริ มาตรของอากาศที่หายใจออกที่
เป่ าออกมาโดยเร็ วและนานภายหลังหายใจเข้าเต็มที่ (forced vital capacity [FVC] ) น้อยกว่าร้อยละ
70 (FEV1/FVC ratio <0.70) หรื อปริ มาตรของอากาศที่หายใจออกอย่างแรงใน 1 วินาทีแรก น้อยกว่า
หรื อเท่ากับร้อยละ 80 ร้อยละ 50 และร้อยละ 30 ทํานาย (FEV1≤80, 50 or 30% predicted) ซึ่ งมี
การศึกษาโดยการสุ่ มตัวอย่างพบว่าอัตราส่ วนของ FEV1/FVC จะมากเกินกว่า 0.70 ทุกกลุ่มอายุ ซึ่ง
เป็ นข้อมูลสนับสนุ นการใช้อตั ราส่ วนนี้ อย่างไรก็ตามเนื่ องจากกระบวนการต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงตาม
อายุมีผลต่อปริ มาตรปอดการใช้อตั ราส่ วนที่ตายตัวนี้ อาจทําให้เกิ ดการวินิจฉัยที่เกิ นกว่าเหตุในผูป้ ่ วย
สู งอายุที่เป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง และการวินิจฉัยที่ต่าํ กว่าที่ควรจะเป็ นในผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่ที่อายุน้อย
กว่า 45 ปี (GOLD, 2011)
การตรวจสไปโรมิตรี้ สามารถแบ่งระดับความรุ นแรงของโรคได้เป็ น 4 ระยะดังนี้
(GOLD, 2011)
1) ระดับที่ 1 ความรุ นแรงเล็กน้อย (mild COPD) พบค่าสัดส่ วนปริ มาตรของ
อากาศที่ หายใจออกอย่างแรงใน 1 วินาทีแรก (FEV1) ต่อปริ มาตรของอากาศที่ หายใจออกที่เป่ า
ออกมาโดยเร็ วและนานภายหลังหายใจเข้าเต็มที่ (FVC) น้อยกว่าร้อยละ 70 (FEV1/FVC <0.70) และ
ปริ มาตรของอากาศที่หายใจออกอย่างแรงใน 1 วินาทีแรกมากกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 80 ทํานาย
(FEV1≥80% predicted) ระยะนี้ มีการจํากัดการไหลเวียนของอากาศเล็กน้อย อาการที่เกิดขึ้นคือ
ไอเรื้ อรัง และมีเสมหะ ในระยะนี้การทําหน้าที่ของปอดจะเริ่ มผิดปกติ
2) ระดับที่ 2 ความรุ นแรงปานกลาง (moderate COPD) พบค่าสัดส่ วนปริ มาตร
ของอากาศที่หายใจออกอย่างแรงใน 1 วินาทีแรก (FEV1) ต่อปริ มาตรของอากาศที่หายใจออกที่เป่ า
ออกมาโดยเร็ วและนานภายหลังหายใจเข้าเต็มที่ (FVC) น้อยกว่าร้อยละ 70 (FEV1/FVC <0.70) และ
ปริ มาตรของอากาศที่หายใจออกอย่างแรงใน 1 วินาทีแรกมากกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 50 แต่ไม่
มากกว่าร้อยละ 80 ทํานาย (50%≤ FEV1<80% predicted) ระยะนี้ มีการจํากัดการไหลเวียนของ
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อากาศมากขึ้น มีอาการหายใจเหนื่อยซึ่งจะสัมพันธ์กบั การออกกําลังกาย การไอ และลักษณะเสมหะ
อาจเปลี่ยนไปจากปกติ ระยะนี้ ผูป้ ่ วยจะเริ่ มรู ้ สึกป่ วย มีอาการในระบบหายใจอย่างเรื้ อรัง และมี
อาการกําเริ บเป็ นบางครั้ง
3) ระดับที่ 3 ความรุ นแรงมาก (severe COPD) พบค่าสัดส่ วนปริ มาตรของอากาศ
ที่หายใจออกอย่างแรงใน 1 วินาที แรก (FEV1) ต่อปริ มาตรของอากาศที่หายใจออกที่เป่ าออกมา
โดยเร็ วและนานภายหลังหายใจเข้าเต็มที่ (FVC) น้อยกว่าร้อยละ 70 (FEV1/FVC <0.70) และ
ปริ มาตรของอากาศที่หายใจออกอย่างแรงใน 1 วินาทีแรกมากกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 30 แต่ไม่
มากกว่าร้อยละ 50 ทํานาย (30%≤ FEV1<50% predicted) ระยะนี้ มีการจํากัดการไหลเวียนของ
อากาศมากขึ้น มีอาการหายใจเหนื่อยหอบมากขึ้น มีการลดลงของความสามารถในการออกกําลังกาย
มีอาการอ่อนเพลีย และมีอาการกําเริ บ ทําให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วย
4) ระดับที่ 4 ความรุ นแรงมากที่สุด (very severe COPD) พบค่าสัดส่ วนปริ มาตร
ของอากาศที่หายใจออกอย่างแรงใน 1 วินาทีแรก (FEV1) ต่อปริ มาตรของอากาศที่หายใจออกที่เป่ า
ออกมาโดยเร็ วและนานภายหลังหายใจเข้าเต็มที่ (FVC) น้อยกว่าร้อยละ 70 (FEV1/FVC <0.70) และ
ปริ มาตรของอากาศที่หายใจออกอย่างแรงใน 1 วินาที แรกน้อยกว่าร้อยละ 30 ทํานาย (FEV1<30%
predicted) หรื อน้อยกว่าร้อยละ 50 ทํานาย (FEV1<50% predicted) ร่ วมกับมีอาการของระบบหายใจ
ล้มเหลวเรื้ อรัง ระยะนี้มีลกั ษณะของการจํากัดการไหลเวียนอากาศอย่างรุ นแรงมากที่สุด พบร่ วมกับ
การล้มเหลวของระบบหายใจซึ่ งจะพบแรงดันออกซิ เจนในหลอดเลื อดแดง (PaO2) น้อยกว่า 60
มิ ล ลิ เ มตรปรอท หรื อ แรงดัน คาร์ บ อนไดออกไซด์ ใ นหลอดเลื อ ดแดง (PaCO2 ) มากกว่ า 50
มิลลิเมตรปรอท เมื่อปริ มาตรของอากาศที่หายใจออกอย่างแรงใน 1 วินาทีแรก ลดลงมาก ๆ ผูป้ ่ วย
จะมีปัญหาการแลกเปลี่ยนก๊าซทําให้เกิดภาวะออกซิเจนในเลือดตํ่า และคาร์บอนไดออกไซด์สูงมาก
ขึ้น การที่มีภาวะออกซิ เจนในเลือดตํ่าอยู่เป็ นเวลานานจะก่อให้เกิดภาวะเม็ดเลือดแดงมากเกินไป
(polycythemia) และภาวะหัวใจซี กขวาล้มเหลว (corpulmonale) ตามมา จะพบมีการขยายของ
แรงดันในหลอดเลือดดําจูกลู าร์ (jugular vein) และมีอาการบวมที่เท้า ผูป้ ่ วยจะมีปริ มาตรของอากาศที่
หายใจออกอย่างแรงใน 1 วินาที แรก (FEV1) น้อยกว่าร้ อยละ 30 ทํานาย เมื่ อมีภาวะแทรกซ้อนนี้
เกิ ดขึ้นคุ ณภาพชี วิ ตของผูป้ ่ วยจะลดลงและมี อาการกําเริ บเกิ ดขึ้นซึ่ งเป็ นภาวะที่ คุกคามต่อชี วิต
(GOLD, 2011)
2. การประเมินระดับความรุ นแรงของผูท้ ี่เป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังจากความสามารถ
ในการปฏิบตั ิกิจกรรม(modified Medical Research Council [mMRC]) เป็ นการประเมินระดับ
อาการหายใจเหนื่ อยหอบในขณะที่ผปู ้ ่ วยกําลังทํากิ จวัตรประจําวัน เช่น การแต่งตัว การทําความ
สะอาดบ้าน เครื่ องมือนี้ ใช้วดั ระดับความรุ นแรงของอาการหายใจเหนื่ อยหอบได้ดีในผูป้ ่ วยที่ยงั ทํา
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กิจวัตรประจําวันต่าง ๆ ได้ แต่มีขอ้ จํากัดในผูป้ ่ วยที่มีอาการขั้นรุ นแรง จนไม่สามารถทํากิจวัตรส่ วนใหญ่
ได้แล้ว โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ (ชายชาญ โพธิรัตน์, 2550; GOLD, 2011)
คะแนน 0 หมายถึง รู ้สึกหายใจเหนื่อยหอบขณะออกกําลังอย่างหนักเท่านั้น
คะแนน 1 หมายถึง รู ้สึกหายใจเหนื่อยหอบเมื่อเดินอย่างเร่ งรี บบนพื้นราบ
หรื อเมื่อเดินขึ้นที่สูงชัน
คะแนน 2 หมายถึง เดินบนพื้นราบได้ชา้ กว่าคนอื่นที่อยูใ่ นวัยเดียวกันเพราะ
หายใจเหนื่อยหอบหรื อต้องหยุดหายใจเมื่อเดินตามปกติ
บนพื้นราบ
คะแนน 3 หมายถึง ต้องหยุดเพื่อหายใจหลังจากเดินได้ประมาณ 100 เมตร
หรื อหลังจากเดินได้สกั พักบนพื้นราบ
คะแนน 4 หมายถึง หายใจเหนื่อยหอบมากกว่าที่จะออกจากบ้านหรื อหอบมาก
ขณะแต่งตัวหรื อเปลี่ยนเครื่ องแต่งตัว
3. การประเมินโดยใช้เครื่ องวัดอัตราลมหายใจ (peak flow meter) เป็ นเครื่ องมือสําหรับ
วัดความเร็ วลมที่เป่ าออกมาจากปอดอย่างรวดเร็ ว เป็ นเครื่ องมือที่ใช้วดั เพื่อบ่งบอกความรุ นแรงของ
โรคหื ด โดยใช้ค่าความเร็ วสู งสุ ด (peak expiratory flow rate [PEFR]) มีหน่วยเป็ นลิตรต่อนาที จะ
สามารถบ่งบอกถึงสภาวะของหลอดลม ถ้าหลอดลมตีบแคบค่าที่เป่ าได้จะน้อย โดยมีวิธีการวัดคือ
ให้ผวู ้ ดั ยืนหรื อนัง่ ตัวตรงหมุนตําแหน่งเข็มวัดมาที่เลขศูนย์ หายใจเข้าเต็มที่ อม peak flow meter ไว้
ในปากหุบปากให้สนิทแล้วเป่ าลมออกอย่างแรงที่สุด จดค่าที่ได้ วัดใหม่อีก 2 ครั้งบันทึกค่าที่ดีที่สุดไว้
และนําไปเปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานที่คาํ นวณได้ (predicted) ว่าเป็ นกี่เปอร์ เซ็นต์ของค่ามาตรฐาน
(วัชรา บุญสวัสดิ์, 2552)
4. การประเมินคุณภาพชีวิตของผูท้ ี่เป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง โดยใช้แบบประเมิน COPD
Assessment Test (CAT) สามารถประเมินความรุ นแรงของโรค โดยพิจารณาจากผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของผูท้ ี่เป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง ประกอบด้วยการประเมินใน 8 หัวข้อดังต่อไปนี้ ได้แก่ อาการ
ไอ อาการมีเสมหะในปอด อาการแน่ นหน้าอก อาการเหนื่ อยเมื่อเดิ นขึ้นเนิ นหรื อบันไดหนึ่ งขั้น
ความสามารถในการทํากิ จกรรมต่าง ๆ ในบ้าน ความมัน่ ใจที่จะออกไปนอกบ้าน การนอนหลับ
และความรู ้สึกกระฉับกระเฉงโดยผูป้ ่ วยเป็ นผูใ้ ห้คะแนนด้วยตนเอง แต่ละข้อมีช่วงคะแนนตั้งแต่ 0
ถึง 5 คะแนน โดยคะแนน 0 หมายถึง ไม่มีอาการเลยหรื อรู ้สึกดีมาก คะแนน 5 หมายถึง มีอาการ
ตลอดเวลาหรื อรู ้สึกแย่มาก แล้วนําคะแนนแต่ละข้อมารวมกัน ดังนั้นคะแนนคุณภาพชีวิตที่แย่ที่สุด
จะเท่ากับ 40 คะแนน โดยมีการแบ่งระดับคะแนนดังนี้ คะแนน 0 ถึง 10 หมายถึง มีผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตน้อย คะแนน 11 ถึง 20 หมายถึง มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตปานกลาง คะแนน 21 ถึง
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30 หมายถึง มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตมาก และคะแนน 31 ถึง 40 หมายถึง มีผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตมากที่สุด การประเมิน CAT score ในผูท้ ี่เป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่ได้รับการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ปอดสามารถประเมินได้ภายหลังจากได้รับการฟื้ นฟูสมรรถภาพปอดในระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป
พบว่าในระยะสั้นและระยะกลางไม่ทาํ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ที่สามารถประเมินโดย CAT
score (Dodd et al., 2012)
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาใช้วิธีประเมินระดับความรุ นแรงของโรคโดยการตรวจสไปโรมิตรี้
เนื่ องจากในหน่ วยงานมีการประเมินโดยวิธีน้ ี อยู่แล้วโดยมีพยาบาลประจําคลินิกซึ่ งผ่านการอบรม
วิธีการวัดสไปโรมีตรี้ มาแล้วเป็ นผูป้ ระเมิน และแพทย์ประจําคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังเป็ นผูแ้ ปลผล
ว่าผูป้ ่ วยมีระดับความรุ นแรงของโรคอยูใ่ นระดับใด
แนวทางการดูแลรักษาและการจัดการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
การดูแลรักษาและการจัดการโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่มีประสิ ทธิภาพขึ้นอยูก่ บั 4 องค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้ คือ 1) การประเมินและการควบคุ มกํากับดูแลโรค 2) การลดปั จจัยเสี่ ยง 3) การดูแล
จัดการโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่อยูใ่ นระยะสงบ 4) การดูแลจัดการโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่อยูใ่ นระยะ
อาการกําเริ บ โดยมีเป้ าหมายเพื่อลดอาการของโรค ชะลอความก้าวหน้าของโรค เพิ่มความทนใน
การออกกําลัง ป้ องกันและรักษาภาวะแทรกซ้อน ป้ องกันและรักษาอาการกําเริ บ และลดอัตราตาย
(GOLD, 2011)
1. การประเมินและการควบคุมกํากับดูแลโรค การประเมินเพื่อวินิจฉัยโรคปอดอุดกั้น
เรื้ อรัง ได้แก่ การประเมินอาการหายใจเหนื่ อยหอบ การไอเรื้ อรัง ลักษณะของเสมหะ การสัมผัสกับ
ปั จจัยเสี่ ยงต่าง ๆ การวินิจฉัยควรได้รับการยืนยันด้วยการตรวจด้วยเครื่ องสไปโรมิเตอร์ (GOLD,
2011) อาการไอเรื้ อรังเป็ นอาการแรกที่พบในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง โดยเริ่ มจากการไอนาน ๆ
ครั้ง และพัฒนาเป็ นไอบ่อยทุกวัน แต่ในบางรายอาจไม่พบอาการไอเรื้ อรังเลยก็ได้ อาการหายใจ
เหนื่ อยหอบเป็ นอาการเฉพาะของโรคนี้ เป็ นอาการที่ทาํ ให้ผปู ้ ่ วยรู ้สึกทุกข์ทรมานและเป็ นสาเหตุ
หลักที่ทาํ ให้ผปู ้ ่ วยมีความสามารถในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ลดลง นอกจากนี้ ยงั ทําให้ผปู ้ ่ วยมีความ
วิตกกังวลด้วย อาการอื่ นที่พบร่ วม ได้แก่ อาการหายใจเสี ยงวี้ด ลักษณะทรวงอกที่เปลี่ยนไปคือ
ทรวงอกเป็ นรู ปถังเบียร์ นํ้าหนักลด เบื่ออาหาร อาการซึ มเศร้า เป็ นปั ญหาที่พบเสมอในผูป้ ่ วยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้ อรัง
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การประเมินในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังมีดงั นี้
1.1 การตรวจร่ างกายในระยะแรกอาจไม่ พบความผิดปกติ แต่เ มื่ อมี การอุ ดกั้น
ทางเดินหายใจมากขึ้น อาจตรวจพบลักษณะของการจํากัดการไหลของอากาศ และการมีอากาศคัง่ ค้าง
ในปอด เช่น มีระยะการหายใจออกยาวนานกว่าปกติ (prolonged expiratory phase) การมีช่วงอก
ขยายกว้างขึ้น (increased chest A-P diameter) การตรวจร่ างกายโดยการเคาะจะได้เสี ยงโปร่ ง (hyperresonance
on percussion) และหายใจมีเสี ยงวี้ด (diffuse wheezes) ในระยะท้ายของโรคอาจตรวจพบลักษณะ
หัวใจห้องขวาล้มเหลวโดยมีการขยายของแรงดันในหลอดเลือดดําจูกูลาร์ (jugular vein) และมี
อาการบวมที่เท้า (GOLD, 2011)
1.2 การตรวจทางรังสี วิทยา ภาพรังสี ทรวงอกมีประโยชน์นอ้ ยสําหรับการวินิจฉัยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้ อรั งแต่มีความสําคัญในการแยกโรคอื่น ๆ ได้ และใช้เพื่อการวินิจฉัยโรคร่ วม เช่ น
ภาวะหัวใจล้มเหลว การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (computed tomography [CT]) ไม่แนะนําให้
ตรวจเป็ นวิธีการประจํา ส่ วนการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชนิ ดรายละเอียดสู ง (high resolution
CT) ช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคอื่น (GOLD, 2011)
1.3 การตรวจสมรรถภาพปอด การตรวจสไปโรมิตรี้ มีความจําเป็ นในการวินิจฉัยโรค
และจัดลําดับความรุ นแรง (GOLD, 2011; National Institute for Health and Clinical Excellence
[NICE], 2010) ผูป้ ่ วยที่มีอาการหายใจเหนื่อยหอบและมีประวัติสูบบุหรี่ โดยเฉพาะที่มีอายุมากกว่า
40 ปี ควรได้รับการคัดกรองโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังโดยเครื่ องสไปโรมิเตอร์ (RNAO, 2010) และควร
ตรวจซํ้าเมื่อพบว่าผูป้ ่ วยมีอาการแสดงของโรคเพิ่มมากขึ้นหรื อมีภาวะแทรกซ้อน (GOLD, 2011)
1.4 การตรวจวิเคราะห์ก๊าซในเลือดแดง มีประโยชน์เพื่อช่วยประเมินความรุ นแรง
ของโรคและวางแผนติดตามการรักษา การตรวจนี้ ควรกระทําในผูป้ ่ วยที่มีค่าปริ มาตรของอากาศที่
หายใจออกอย่างแรงใน 1 วินาทีแรก น้อยกว่า 50% ทํานาย หรื อในผูป้ ่ วยที่มีอาการของหัวใจห้อง
ขวาล้มเหลว หรื อภาวะระบบการหายใจล้มเหลว ซึ่ งจะพบค่าแรงดันออกซิ เจนในหลอดเลือดแดง
น้อยกว่า 60 มิลลิเมตรปรอท และ/หรื อ ค่าแรงดันคาร์ บอนไดออกไซด์ในหลอดเลือดแดงมากกว่า
50 มิลลิเมตรปรอท (GOLD, 2011)
1.5 การตรวจภาวะการขาดสารอัลฟาวัน แอนตี้ทริ บซิ น องค์การอนามัยโลกแนะนํา
ให้ตรวจในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่อยู่เขตพื้นที่ที่มีผูป้ ่ วยขาดสารอัลฟ่ าวัน แอนตี้ทริ บซิ นและ
ผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่มีอายุนอ้ ยกว่า 45 ปี ร่ วมกับมีภาวะถุงลมโป่ งพองของปอดกลีบล่าง หรื อ
ในผูป้ ่ วยที่มีประวัติคนในครอบครัวป่ วยเป็ นโรคนี้ (GOLD, 2011)
1.6 การวินิจฉัยแยกโรคอื่น ได้แก่ โรคหอบหื ด ภาวะหัวใจล้มเหลว วัณโรค และ
โรคต่าง ๆ ของหลอดลม
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โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังเป็ นโรคที่มีความก้าวหน้าของโรค การทําหน้าที่ของปอดจะ
แย่ลงเรื่ อย ๆ ดังนั้นการนัดติดตามผลเป็ นสิ่ งจําเป็ น กิจกรรมที่ควรกระทําประกอบด้วย การตรวจร่ างกาย
การประเมินอาการต่าง ๆ การค้นหาอาการที่แย่ลง หรื ออาการที่เกิดขึ้นใหม่ การสังเกตอาการแสดง
ของการอุดกั้นทางเดินหายใจ การบันทึกในเรื่ องประวัติ ความถี่ของการเกิดอาการกําเริ บ ลักษณะ
ปริ มาณเสมหะที่เปลี่ยนไป ความต้องการในการใช้ยาขยายหลอดลม ยากลูโคคอร์ ติโคสเตียรอยด์
และยาปฏิชีวนะ การรับผูป้ ่ วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จํานวนวันนอน และการใส่ ท่อช่วยหายใจ
(GOLD, 2011)
2. การลดปั จจัยเสี่ ยง ประกอบด้วยการป้ องกันและการเลิกสู บบุหรี่ ซึ่ งเป็ นวิธีการที่
ได้ผลและเสี ยค่าใช้จ่ายน้อย สามารถลดความเสี่ ยงการเกิ ดโรค นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงหรื อลด
มลพิษทั้งในบริ เวณบ้าน ที่ทาํ งาน และที่สาธารณะ (GOLD, 2011; NICE, 2010) การรณรงค์เพื่อการ
ไม่ สูบบุ ห รี่ ควรทําอย่างสมํ่าเสมอด้วยการปลุ ก จิ ตสํานึ ก ชี้ แจงให้เ ห็ น พิษภัย และการไม่ เป็ นที่
ยอมรับของสังคมส่ วนใหญ่เช่นเดียวกับยาเสพติดชนิ ดอื่น รวมทั้งการรณรงค์ให้อยูใ่ นสภาพแวดล้อม
ที่ไม่มีมลพิษทางอากาศที่สูงกว่ามาตรฐาน ได้แก่ การรณรงค์ไม่ให้มีการเผาขยะ ใบไม้ และเศษขยะ
ในที่โล่ง การเลิกใช้เตาถ่านหรื อฟื นในการประกอบอาหารตามร้านค้า ตลาด และครัวเรื อน เป็ นสิ่ งที่
ควรทําควบคู่ไปกับการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ (ชายชาญ โพธิรัตน์, 2550)
3. การรั กษาผู้ป่วยระยะอาการสงบ ผูป้ ่ วยระยะอาการสงบสามารถประเมินได้จาก
อาการและอาการแสดงของผูป้ ่ วยร่ วมกับการตรวจร่ างกาย คือ ผูป้ ่ วยที่มีอาการหายใจเหนื่ อยหอบ
อยูใ่ นระดับตํ่า สามารถปฏิบตั ิกิจกรรมได้โดยไม่เหนื่ อยมาก และจากการตรวจร่ างกายคือ หายใจไม่มี
เสี ยงวี้ด ไม่มีไข้ ตลอดจนไม่มีอาการแสดงของภาวะแทรกซ้อน การรักษาในระยะนี้ ประกอบด้วย
การรักษาโดยการใช้ยา และการรักษาโดยไม่ใช้ยา
3.1 การรั ก ษาโดยการใช้ย า ยาที่ ใ ช้ใ นผูป้ ่ วยที่ อ ยู่ใ นระยะสงบ ได้แ ก่ ยาขยาย
หลอดลม ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ และยาอื่น ๆ
3.1.1 ยาขยายหลอดลม
ยาขยายหลอดลมที่ใช้ในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรั งประกอบด้วย 3
กลุ่มได้แก่ กลุ่มเบต้าทูอะโกนิ ส (β2-agonist) กลุ่มแอนตี้โคลินอร์ จิค (anticholinergic) และกลุ่ม
เมทิวแซนทีน (methylxanthines) การเลือกใช้ยาขึ้นอยู่กบั การตอบสนองต่อการรักษาของผูป้ ่ วย
สถานพยาบาลนั้น ๆ มียาชนิ ดใดให้เลือกใช้ ความชํานาญของผูป้ ่ วยในการใช้ยาสู ดแต่ละรู ปแบบ
อาการข้างเคียงที่เกิ ดจากยาในผูป้ ่ วยแต่ละราย ความคุม้ ค่าของราคายาเทียบกับผลที่ได้รับ ความ
สะดวกในการใช้ยาของผูป้ ่ วย และความเหมาะสมตามเศรษฐานะของผูป้ ่ วยแต่ละราย (ชายชาญ
โพธิ รัตน์, 2550) วัตถุประสงค์ของการใช้ยาเพื่อป้ องกันและควบคุมอาการ ลดความถี่และความ
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รุ นแรงของอาการกําเริ บ ภาวะสุ ขภาพ (health status) ดีข้ ึน และเพิ่มความทนทานในการออกกําลังกาย
(exercise tolerance) (GOLD, 2011) ทําให้ระดับคุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วยดีข้ ึนได้ แต่ไม่สามารถชะลอ
การเสื่ อมสมรรถภาพของปอดได้ (ชายชาญ โพธิ รัตน์, 2550) การเลือกใช้ยาชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งหรื อ
หลายชนิ ดร่ วมกันขึ้นอยู่กบั ความรุ นแรงของโรค และการตอบสนองต่อการรักษาของผูป้ ่ วยแต่ละ
ราย รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาระยะยาว (สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย, 2548)
3.1.1.1 ยากลุ่มเบต้าทูอะโกนิส แบ่งออกเป็ น ชนิดออกฤทธิ์สั้น (short
acting) ได้แก่ ฟี โนเทอรอล (fenoterol) ลีวาบิวเทอรอล (levalbuterol) ซัลบูทามอล (salbutamol)
และเทอร์ บิวทาลีน (terbutaline) ชนิดออกฤทธิ์ยาว (long acting) ได้แก่ ฟอมูเทอรอล (formoterol)
อาร์ฟอร์มูเทอรอล (arformoterol) และซัลเมเทอรอล (salmeterol)
3.1.1.2 ยากลุ่ ม แอนตี้ โ คลิ น อร์ จิ ค แบ่ ง ออกเป็ น ชนิ ด ออกฤทธิ์ สั้ น
ได้แก่ ไอโพรโทรเปี ยมโบรไมด์ (iprotropium bromide) และออกซี โทรเปี ยมโบรไมด์ (oxitropium
bromide) ส่ วนชนิดออกฤทธิ์ยาว ได้แก่ ไทโอโทรเปี ยม (tiotropium)
3.1.1.3 ยากลุ่ มเมทิ วแซนที น ได้แก่ อะมิ โนฟิ ลลิ น (amonophylline)
และทีโอฟิ ลลีน (theophylline) (ชายชาญ โพธิรัตน์, 2550; GOLD, 2011) จากการศึกษาของ ชูว์ และคณะ
(Zhou et al., 2006) พบว่าการใช้ยาทีโอฟิ ลลีนในขนาดตํ่าช่วยลดอาการกําเริ บในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้น
เรื้ อรังแต่ไม่สามารถเพิ่มการทําหน้าที่ของปอดหลังการได้รับยาขยายหลอดลมได้ ถึงแม้ทีโอฟิ ลลีนใน
ขนาดสู งมีฤทธิ์ ช่วยขยายหลอดลม แต่สามารถเกิดผลข้างเคียงหรื อพิษจากยาได้ง่าย จึงเป็ นข้อจํากัด
ของการใช้ยากลุ่มนี้ (ชายชาญ โพธิ รัตน์, 2550) ไม่ควรใช้ยากลุ่มเมทิวแซนทีนในการรักษาโรคปอด
อุดกั้นเรื้ อรังที่มีอาการกําเริ บและไม่คงที่ (RNAO, 2010) นอกจากนี้ยงั ไม่แนะนําให้เลือกใช้เป็ นยาขยาย
หลอดลมที่ใช้เป็ นอันดับแรก ยกเว้นว่าไม่มียากลุ่มอื่นให้เลือกใช้ มีการศึกษาหลายงานที่สนับสนุน
ว่าการเลือกใช้ยากลุ่มเบต้าทูอะโกนิส ชนิดออกฤทธิ์ยาว (long-acting β2-agonist) จะมีปลอดภัยกว่า
(ชายชาญ โพธิรัตน์, 2550)
นอกจากนี้ ยงั มีการใช้ยาร่ วมกัน 2 กลุ่ม เช่น การใช้ยาในกลุ่มยาขยาย
หลอดลมชนิ ดออกฤทธิ์ ยาว (long-acting bronchodilator) ร่ วมกับการใช้กลูโคคอร์ ติโคสเตียรอยด์
ชนิ ดสู ดพ่น เช่น การใช้ฟอมูเทอรอลร่ วมกับบูดีโซไนด์ หรื อ ซัลเมเทอรอลร่ วมกับฟลูติคาร์ โซน
พบว่าสามารถลดความถี่ของอาการกําเริ บได้ (GOLD, 2011) การเลือกใช้ยาหลายชนิ ดร่ วมกันจะ
ช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการรั กษา เช่ น การใช้ยากลุ่มเบต้าทูอะโกนิ ส ชนิ ดออกฤทธิ์ สั้น (short
acting β2-agonist) ร่ วมกับแอนตี้โคลินอร์จิค สามารถช่วยเพิ่มค่าปริ มาตรของอากาศที่หายใจออก
อย่างแรงใน 1 วินาที แรก ได้มากกว่าการรั กษาด้วยการใช้ยาตัวเดี ยวโดยที่ ไม่ทาํ ให้เกิ ดการ
ตอบสนองต่อยาลดลง (tachyphylaxis) (ชายชาญ โพธิรัตน์, 2550; สมาคมอุรเวชช์แห่ งประเทศไทย,
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2548) การใช้ยากลุ่มเบต้าทูอะโกนิ สร่ วมกับแอนตี้โคลินอร์ จิค และ/หรื อ ทีโอฟิ ลลีน จะช่วยเพิ่มการ
ทําหน้าที่ของปอดและภาวะสุ ขภาพได้ แต่ท้ งั นี้ท้ งั นั้นการใช้ยาหลายตัวร่ วมกันหมายถึงค่าใช้จ่ายใน
การรักษาที่เพิ่มขึ้น จําเป็ นต้องมีการประเมิน และมีเครื่ องมือในการเฝ้ าระวังผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
จากการรักษา (ชายชาญ โพธิ รัตน์, 2550; GOLD, 2011) ในปั จจุบนั ได้มีการผลิตยาที่มีส่วนผสมยา
ร่ วมกันระหว่าง ฟลูติคาร์ โซนโพรไพโอเนต (fluticasone propionate) ซึ่งเป็ นยากลุ่มคอร์ติโตสเตียรอยด์
และซัลเมเทอรอลซึ่งเป็ นกลุ่มเบต้าทูอะโกนิสชนิดออกฤทธิ์ยาว ชื่อทางการค้าคือ ซีรีไทด์ (seretide)
3.1.2 ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์
การให้ยาคอร์ ติโคสเตียรอยด์ชนิ ดสู ดอย่างต่อเนื่ องอาจจะไม่สามารถ
ชะลอการลดลงของค่าปริ มาตรของอากาศที่หายใจออกอย่างแรงใน 1 วินาทีแรก แต่สามารถลดการ
กําเริ บของโรคที่ผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่มีความรุ นแรงระดับ 3 ขึ้นไปที่มีอาการกําเริ บบ่อย
หรื อรุ นแรง และช่วยให้สภาวะสุ ขภาพโดยรวมของผูป้ ่ วยดีข้ ึน (ชายชาญ โพธิรัตน์, 2550; GOLD, 2011)
การใช้ยา 2 ชนิ ดร่ วมกัน ระหว่างยาคอร์ ติโคสเตียรอยด์ชนิ ดสู ดพ่นร่ วมกับยาขยายหลอดลมชนิ ดออก
ฤทธิ์ยาว เช่น การใช้ยาร่ วมระหว่างฟลูติคาโซน (fluticasone) ร่ วมกับซัลเมเทอรอลและบูดีโซไนด์
(budesonide) ร่ วมกับฟอร์ มูเทอรอลฟอร์ มาเลต ดีไฮเดรท (formoterolfumarate dehydrate) ในผูป้ ่ วย
โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่มีความรุ นแรงอยูใ่ นระดับปานกลางถึงระดับรุ นแรง ที่มีอาการร่ วมกับประวัติ
การเกิดอาการกําเริ บมากกว่า 1 ครั้งต่อปี การใช้ไทโอโทรเปี ยมร่ วมกับ ยาขยายหลอดลมชนิ ดออก
ฤทธิ์ ยาว และยาคอร์ ติโคสเตียรอยด์ จะทําให้ฤทธิ์ ขยายหลอดลมดีข้ ึน ลดความถี่และความรุ นแรง
ของอาการกําเริ บ เพิ่มสภาวะสุ ขภาพโดยรวมของผูป้ ่ วย (RNAO, 2010) ส่ วนการใช้ยาสเตียรอยด์
ชนิ ดรับประทานเป็ นระยะยาวไม่แนะนําให้ใช้เนื่ องจากจะทําให้ผปู ้ ่ วยเกิดภาวะกล้ามเนื้ ออ่อนแรง
จากการใช้สเตียรอยด์ (steroid myopathy) ทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง การทําหน้าที่ลดลง และเกิดการ
หายใจล้มเหลว ผูป้ ่ วยที่ ได้รับยากลุ่ มกลูโคคอร์ ติโคสเตียรอยด์ มี อาการข้างเคียงจากยาได้บ่อย
โดยเฉพาะภาวะนํ้าตาลในเลือดสู ง และอาจเสี่ ยงต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น หากมีลกั ษณะ
ทางคลินิกที่บ่งบอกว่าภาวะกําเริ บเกิดจากการติดเชื้ อแบคทีเรี ยต้องให้ยาปฏิชีวนะร่ วมด้วย (ชายชาญ
โพธิรัตน์, 2550) นอกจากนี้ ขอ้ ควรระวังที่สาํ คัญในการหยุดการใช้ยาสู ดคอร์ติโคสเตียรอยด์คือการ
เกิดภาวะโรคกําเริ บหลังหยุดยา (ชายชาญ โพธิรัตน์, 2550; GOLD, 2011)
3.1.3 ยาอื่น ๆ
ยาที่ใช้ ได้แก่ ยาปฏิชีวนะ ยาละลายเสมหะ วัคซี นป้ องกันไข้หวัดใหญ่
การให้อลั ฟาวัน แอนตี้ทริ ปซิน และยาแอนตี้ออกซิแดน
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3.1.3.1 วัคซี น วัคซี นไข้หวัดใหญ่สามารถลดภาวะเจ็บป่ วยที่รุนแรง
และการตายในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง (GOLD, 2011) นอกจากนี้ ยงั ช่วยลดการเจ็บป่ วยเฉี ยบพลัน
ของระบบการหายใจอันเนื่องมาจากไข้หวัดใหญ่ (ชายชาญ โพธิ รัตน์,2550) แนะนําให้ผปู ้ ่ วยได้รับ
วัคซี นไข้หวัดใหญ่ปีละ 1 ครั้ง วัคซี นชนิ ดนิ วโมคอคคอล โพลีแซคคาไลด์ (pneumococcal polysaccharide)
ได้แนะนําให้ใช้ในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่มีอายุมากกว่า 65 ปี วัคซี นนี้ สามารถช่วยลดอัตรา
การป่ วยด้วยโรคปอดอักเสบในผูป้ ่ วยที่มีอายุมากกว่า 65 ปี และมีค่าปริ มาตรของอากาศที่หายใจ
ออกอย่างแรงใน 1วินาทีแรก น้อยกว่าร้อยละ 40 ทํานาย (GOLD, 2011)
3.1.3.2 การรักษาด้วยอัลฟาวัน แอนตี้ทริ ปซิ น (alpha-1 antitrypsin)
ในผูป้ ่ วยที่ขาดสารอัลฟาวัน แอนตี้ทริ ปซิน การรักษาวิธีน้ ีค่อนข้างแพงและไม่มีในโรงพยาบาลทุกแห่ง
3.1.3.3 ยาปฏิชีวนะ การใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้ องกันและใช้อย่างต่อเนื่ อง
ไม่มีผลต่อความถี่ของการเกิดอาการกําเริ บในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง (GOLD, 2011) ในขณะนี้
ยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนการใช้ยาปฏิชีวนะมากไปกว่าการรักษาการติดเชื้อในผูป้ ่ วย
โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่มีอาการกําเริ บ ฉะนั้นการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะจึงมีประโยชน์เฉพาะรายที่เกิด
ภาวะโรคกําเริ บจากการติดเชื้อแบคทีเรี ยเท่านั้น ยาที่ควรเลือกใช้เป็ นอันดับแรกได้แก่ ด๊อกซี ซยั คลิน
(doxycycline) อะมอกซี ซิลลิน (amoxicillin) และโคไตรมอกซาโซล (cotrimoxazole) (ชายชาญ
โพธิรัตน์, 2550)
3.1.3.4 ยาละลายเสมหะ (mucolytic agents) ได้แก่ แอมบรอกซอล (ambroxol)
เออโดสติน (erdosteine) คาร์ โบซิ สติน (carbocysteine) ไอโอไดเนต กลีเซอรอล (iodinated glycerol)
แม้ว่าในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่มีเสมหะเหนี ยวจะได้รับประโยชน์จากยาละลายเสมหะนี้ แต่
ประโยชน์โดยรวมมีค่อนข้างน้อย แต่อย่างไรก็ตามในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่ไม่ได้รับการ
รักษาด้วยยากลูโคคอร์ ติโคสเตียรอยด์ชนิ ดสู ดพ่น การรักษาด้วยคาร์ โบซี สเตอีนสามารถลดอาการ
กําเริ บได้ (ชายชาญ โพธิรัตน์, 2550; GOLD, 2011)
3.1.3.5 ยาแอนตี้ออกซิ แดน (anti-oxidant) เช่น เอ็นอะซิ ติลซิ สเตอีน
(N-acetylcysteine) ใช้เพื่อช่วยในการละลายเสมหะในรายที่มีเสมหะเหนียว ถึงแม้จะมีรายงานค่อนข้าง
น้อยเกี่ยวกับการช่วยลดความถี่ของการเกิดอาการกําเริ บ แต่มีการศึกษาถึงการใช้คาร์ โบซี สเตอีนร่ วมกับ
เอ็นอะซิติลซิสเตอีน ในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่ไม่ได้รับการรักษาด้วยยากลูโคคอร์ติโคสเตียรอยด์
ชนิดสู ดพ่น พบว่าสามารถลดอาการกําเริ บได้ (GOLD, 2011)
3.2 การรักษาโดยไม่ใช้ยา ประกอบด้วย การฟื้ นฟูสมรรถภาพปอด การใช้ออกซิ เจน
และการผ่าตัด
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3.2.1 การฟื้ นฟูสมรรถภาพปอด ผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังมีความจําเป็ นที่
ต้องได้รับโปรแกรมการฟื้ นฟูสมรรถภาพปอด และจะต้องทําตั้งแต่ผปู ้ ่ วยอยูใ่ นโรงพยาบาลต่อเนื่อง
ไปจนถึงเมื่อกลับไปอยูท่ ี่บา้ น ผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังทุกระยะควรได้รับโปรแกรมการฝึ กการ
ออกกําลังกาย (exercise training program) เพื่อช่วยเพิ่มทั้งด้านความทนทานในการออกกําลังกาย
ลดอาการหายใจเหนื่อยหอบ และลดอาการอ่อนล้า (GOLD, 2011)
3.2.2 การใช้ออกซิเจน การใช้ออกซิ เจนบําบัดระยะยาว (long term oxygen
therapy [LTOT]) ควรใช้มากกว่า 15 ชัว่ โมงต่อวัน การใช้ออกซิเจนในระยะยาวช่วยเพิ่มระยะเวลา
การมีชีวิตอยูร่ อดในผูป้ ่ วยที่มีระบบการหายใจล้มเหลวเรื้ อรัง สามารถทําให้ผปู ้ ่ วยมีอายุยืนยาวขึ้น
โดยทําให้เกิดประโยชน์ต่อระบบโลหิ ตวิทยา ระบบการไหลเวียนโลหิ ต สมรรถภาพการออกกําลัง
ช่วยลดความรุ นแรง และช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของภาวะความดันในปอดสู ง ตลอดจนทําให้คุณภาพ
ชีวิตด้านความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในการทํากิ จกรรมประจําวัน ความรู ้สึกนึ กคิดและ
สภาพจิตใจดีข้ ึน (ชายชาญ โพธิ รัตน์, 2550; GOLD, 2011) การใช้ออกซิ เจนรักษาพิจารณาในผูป้ ่ วย
ที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้ (สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย, 2548; GOLD, 2011)
3.2.2.1 ผูป้ ่ วยโรคปอดอุ ด กั้น เรื้ อรั งที่ มีความรุ น แรงระดับ 4 ที่ มีค่า
แรงดันออกซิ เจนในหลอดเลือดแดงเท่ากับหรื อตํ่ากว่า 55 มิลลิเมตรปรอท หรื อค่าความอิ่มตัวของ
ออกซิ เจน (SaO2) เท่ากับหรื อตํ่ากว่าร้ อยละ 88 โดยจะมี ภาวะคาร์ บอนไดออกไซด์สูง ร่ วมด้วย
หรื อไม่กไ็ ด้
3.2.2.2 ผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่มีค่าแรงดันออกซิ เจนในหลอด
เลือดแดงระหว่าง 55 ถึง 60 มิลลิเมตรปรอท หรื อค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนเท่ากับร้อยละ 88 และ
มีอาการของความดันเลือดในปอดสู ง อาการบวมส่ วนปลาย (peripheral edema) ที่เกิดจากภาวะ
หัวใจล้มเหลว (congestive cardiac failure) หรื อภาวะเม็ดเลือดแดงสู ง (polycytemia) (hematocrit
>55%) เป้ าหมายของการรั กษาด้วยออกซิ เจนระยะยาวอยู่ที่การเพิ่มระดับค่าแรงดันออกซิ เจนใน
หลอดเลือดแดงอย่างตํ่าเท่ากับ 60 มิลลิเมตรปรอท และค่าความอิ่มตัวของออกซิ เจนเท่ากับร้อยละ
90 เป็ นอย่างน้อย (สมาคมอุรเวชช์แห่ งประเทศไทย, 2548; GOLD, 2011) ซึ่ งจะทําให้มีการส่ ง
ออกซิเจนไปอวัยวะต่าง ๆ ได้เพียงพอต่อการทํางานขั้นพื้นฐาน
ภาวะแทรกซ้อนจากการบําบัดด้วยออกซิ เจน คือ ในภาวะปกติคาร์บอนไดออกไซด์
จะเป็ นสิ่ งกระตุน้ หลักในการหายใจ แต่ในผูท้ ี่เป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่มีภาวะคาร์ บอนไดออกไซด์
คัง่ เรื้ อรัง ร่ างกายจะมีการปรับตัวให้ศูนย์ควบคุมการหายใจมีความไวต่อการกระตุน้ การหายใจจาก
คาร์บอนไดออกไซด์ที่คงั่ น้อยลง ทําให้ภาวะออกซิเจนในเลือดตํ่า (hypoxemia) เป็ นสิ่ งกระตุน้ หลัก
ในการหายใจ และเมื่อผูป้ ่ วยได้รับออกซิ เจนที่เกินพอจนภาวะออกซิเจนในเลือดตํ่าได้รับการแก้ไข
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ให้หายไป จึงไม่มีส่ิ งกระตุน้ สําหรับการหายใจเหลืออยูท่ าํ ให้เกิดอาการที่มีการหายใจลดลงทั้งอัตรา
และความลึก (hypoventilation) และมีคาร์บอนไดออกไซด์คง่ั ในเลือดจนเกิดภาวะคาร์บอนไดออกไซด์
นาร์ โคซิ ส (CO2 narcosis) ตามมา ดังนั้นในการแก้ไขภาวะออกซิเจนในเลือดตํ่าในผูท้ ี่เป็ นโรคปอด
อุดกั้นเรื้ อรัง จึงควรให้ออกซิเจนอย่างระวังในขนาดความเข้มข้นน้อยคือ ไม่เกิน 3 ลิตร/นาที (วิสาข์สิริ
ตันตระกูล, 2551)
3.3 การผ่าตัดรักษา
3.3.1 การผ่าตัดถุงลม (bullectomy) เป็ นการผ่าตัดถุงลมใหญ่ออก ในกรณี ที่มี
ปอดบางส่ วนโป่ งพองเป็ นถุงลมใหญ่ (bulae) ถุงลมนี้ จะไปกดทับเนื้อปอดที่ปกติทาํ ให้ไม่สามารถ
ทํางานได้ (วัชรา บุญสวัสดิ์, 2548) การคัดเลือกผูป้ ่ วยที่เหมาะสมจะทําให้ได้ผลดีโดยจะสามารถลด
อาการหายใจเหนื่อยหอบและเพิ่มการทําหน้าที่ของปอด (สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย, 2548)
3.3.2 การผ่าตัดลดปริ มาตรปอด (lung volume reduction surgery [LVRS])
เป็ นการผ่าตัดโดยการตัดเย็บเนื้ อปอดที่ โป่ งออกบางส่ วนราวร้ อยละ 20-30 ของปอดแต่ละข้าง
(ชายชาญ โพธิ รัตน์, 2550) แม้ว่าจะมีการศึกษาที่แสดงผลของการรักษาด้วยการผ่าตัดนี้ ว่าได้ผลดี
แต่การผ่าตัดนี้มีค่าใช้จ่ายสู งและต้องมีความระมัดระวังในการคัดเลือกผูป้ ่ วยมาก (GOLD, 2011)
3.3.3 การผ่าตัดปลูกถ่ายปอด (lung transplantation) การคัดเลือกผูป้ ่ วยที่
เหมาะสมจะทําให้ผปู ้ ่ วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึนได้ เกณฑ์สาํ หรับการผ่าตัดเปลี่ยนปอดประกอบด้วย
ค่าปริ มาตรของอากาศที่หายใจออกอย่างแรงใน 1 วินาทีแรกน้อยกว่าร้อยละ 35 ทํานาย ค่าแรงดัน
ออกซิ เจนในหลอดเลือดแดงน้อยกว่า 55 มิลลิเมตรปรอท ค่าแรงดันคาร์ บอนไดออกไซด์ในหลอด
เลื อ ดแดงมากกว่ า 50 มิ ล ลิ เ มตรปรอท และมี ภ าวะแรงดัน ในหลอดเลื อ ดปอดสู ง (secondary
pulmonary hypertension) (GOLD, 2011) แต่ปัญหาสําคัญที่ยงั ไม่สามารถทําได้แพร่ หลายคือการ
ขาดแคลนปอดของผูบ้ ริ จาค (ชายชาญ โพธิรัตน์, 2550)
4. การรั กษาผู้ป่วยระยะอาการกําเริ บ ภาวะโรคกําเริ บเฉี ยบพลัน หมายถึ ง ภาวะที่
ผูป้ ่ วยโรคนี้ เริ่ มมีอาการทรุ ดลงอย่างเฉี ยบพลันและคงอยู่อย่างต่อเนื่ อง ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงของ
อาการในแต่ละวัน ซึ่ งอาการที่ ทรุ ดลงอย่างต่อเนื่ องนี้ เกิ ดจากมีการอักเสบเพิ่มขึ้นของหลอดลม
ไม่ได้เกิดจากโรคอื่น (ชายชาญ โพธิ รัตน์, 2550) ผูป้ ่ วยจะมีลกั ษณะทางคลินิกดังนี้ คือ มีการใช้
กล้ามเนื้ อช่วยหายใจมากขึ้น ชีพจรมากกว่า 120 ครั้งต่อนาที ค่าความอิ่มตัวของออกซิ เจนน้อยกว่า
ร้ อยละ 90 หรื อ ค่าแรงดันออกซิ เจนในหลอดเลือดแดงน้อยกว่า 60 มิ ลลิเมตรปรอท ค่าแรงดัน
คาร์ บอนไดออกไซด์ในหลอดเลื อดแดงมากกว่า 45 มิ ลลิ เมตรปรอท ซึ ม สับสน หรื อหมดสติ
(สมาคมอุรเวชช์แห่ งประเทศไทย, 2548)
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อาการกําเริ บมักทําให้เกิดอาการอื่นตามมา ได้แก่ อาการใจเต้นเร็ ว ใจสั่น นอนไม่หลับ
อ่อนล้า ซึ มเศร้า และสับสน สาเหตุที่พบส่ วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อทางเดินหายใจส่ วนล่าง และ
การสูดหายใจมลพิษในอากาศ อย่างไรก็ตามราว 1 ใน 3 ของผูป้ ่ วยไม่ทราบแน่ชดั (ชายชาญ โพธิรัตน์, 2550)
การประเมิ นความรุ นแรงของอาการกําเริ บขึ้นอยู่กับข้อมูลทางคลิ นิกของผูป้ ่ วย
ก่ อนที่จะมีอาการกําเริ บ โรคร่ วมที่ มีอยู่ก่อน อาการแสดง การตรวจร่ างกาย และการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการต่าง ๆ ข้อมูลเฉพาะที่ควรรู ้คือ ความถี่และความรุ นแรงของอาการหายใจเหนื่ อยหอบ
อาการไอ ปริ ม าตร สี ข องเสมหะ และความสามารถในการทํา กิ จ วัต รประจํา วัน ที่ ล ดลง การ
ตรวจสไปโรมิตรี้ ไม่มีความจําเป็ นที่จะต้องทําในระยะนี้ (GOLD, 2011) ส่ วนการประเมินด้านอื่น ๆ
ที่มีความสําคัญ ได้แก่ การตรวจวัดความอิ่มตัวของออกซิ เจน (pulse oximetry) และการตรวจวิเคราะห์
ก๊าซในหลอดเลือดแดง (arterial blood gas) กรณี ที่ผปู ้ ่ วยอยูใ่ นภาวะการหายใจล้มเหลวจะตรวจพบ
ค่าแรงดันออกซิ เจนในหลอดเลือดแดงน้อยกว่า 60 มิลลิเมตรปรอท และ/หรื อ ค่าความอิ่มตัวของ
ออกซิ เจนน้อยกว่าร้อยละ 90 โดยอาจจะพบค่าแรงดันของคาร์ บอนไดออกไซด์ในหลอดเลือดแดง
45-60 มิลลิเมตรปรอทร่ วมกับภาวะกรดคัง่ (acidosis) ระดับปานกลางถึงรุ นแรงคือ ค่าความเป็ น
กรดด่าง (pH) น้อยกว่า 7.36 ร่ วมกับภาวะคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสู ง เป็ นข้อบ่งชี้ว่าผูป้ ่ วยต้อง
รักษาด้วยเครื่ องช่วยหายใจ (mechanical ventilation) (ชายชาญ โพธิรัตน์, 2550; GOLD, 2011)
นอกจากนี้ ภาพถ่ายรังสี ทรวงอกเป็ นอีกวิธีหนึ่ งที่มีประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคอื่นที่มีอาการคล้าย
กับอาการกําเริ บในผูป้ ่ วยปอดอุดกั้นเรื้ อรัง การตรวจคลื่นไฟฟ้ าหัวใจช่วยวินิจฉัยภาวะหัวใจห้อง
ขวาโต (right heart hypertrophy) การเต้นของหัวใจผิดจังหวะ (arrhythmias) และการขาดเลือดไป
เลี้ยง (ischemic) ส่ วนการจําแนกภาวะลิ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือดปอด (pulmonary embolism) ทํา
ได้ยาก เนื่ องจากการที่หัวใจห้องขวาโตและเส้นเลือดแดงอาร์ เทอรี ปอดที่โตขึ้นจะบดบังผลของ
คลื่นไฟฟ้ าหัวใจและผลการตรวจทางรังสี (GOLD, 2011)
การรักษาในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่มีอาการกําเริ บประกอบด้วย
4.1 การให้ออกซิเจนแบบควบคุม (controlled oxygen therapy)
การให้ออกซิ เจนเป็ นการรักษาพื้นฐานในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่รับไว้
รั ก ษาในโรงพยาบาล การให้อ อกซิ เ จนควรปรั บ ให้ไ ด้ค่า แรงดัน ออกซิ เ จนในหลอดเลื อ ดแดง
มากกว่า 60 มิลลิเมตรปรอท หรื อค่าความอิ่มตัวของออกซิ เจนมากกว่าร้อยละ 90 (GOLD, 2011)
ต้องให้ออกซิ เจนชนิ ดที่ควบคุมการให้ได้เพราะอาจเกิดภาวะคาร์ บอนไดออกไซด์คงั่ (CO2 retention)
หรื อภาวะเป็ นกรด ดังนั้นภายหลังการให้ควรเฝ้ าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดหรื อติดตามด้วยการ
ตรวจวิเคราะห์ก๊าซในเลือดแดง (arterial blood gas) หลังใส่ ออกซิ เจน 30-60 นาที (ไพรัตน์ แสงดิษฐ์,
2552)
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4.2 ยาขยายหลอดลม
ยากลุ่มเบต้าทูอะโกนิ สชนิ ดสู ดพ่นแบบออกฤทธิ์ สั้นใช้ได้ผลดี ในผูป้ ่ วยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่มีอาการกําเริ บ หากผูป้ ่ วยไม่มีการตอบสนองเร็ วพอต่อยานี้ แนะนําให้เพิ่มกลุ่ม
แอนตี้โคลินอร์ จิค (GOLD, 2011) การใช้ยาขยายหลอดลม 2 ชนิดที่มีกลไกและระยะเวลาการออก
ฤทธิ์ ต่างกัน อาจช่วยเสริ มฤทธิ์ ขยายหลอดลมหรื อลดผลข้างเคียง ตัวอย่างยาที่ใช้ เช่นเดียวกับยาที่ใช้
ในระยะอาการสงบ ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้ว
ผูป้ ่ วยที่อยูใ่ นภาวะกําเริ บจําเป็ นต้องได้รับยาขยายหลอดลมขนาดสู งและถี่ข้ ึน
จนกว่าจะเข้าสู่ ภาวะปกติ ผูป้ ่ วยที่กาํ เริ บรุ นแรงอาจใช้ยาขยายหลอดลมสู ดผ่านเครื่ องทําละอองฝอย
ในระยะแรกเพราะสะดวก สําหรับรายที่มีภาวะคาร์ บอนไดออกไซด์ในเลือดสู งอยู่แล้ว ควรใช้ยา
ขยายหลอดลมผ่านเครื่ องทําละอองฝอยที่ ใ ช้แรงอัดอากาศเป็ นตัวจับทําละอองฝอย ไม่ ควรใช้
แรงดันออกซิเจนเป็ นตัวขับทําละอองฝอย เพราะอาจทําให้เกิดภาวะคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูง
มากขึ้น (ชายชาญ โพธิรัตน์, 2550)
4.3 ยากลุ่มกลูโคคอร์ติโคสเตียรอยด์
ในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่มีอาการกําเริ บแนะนําให้ใช้ได้ท้ งั ชนิดกินและ
ชนิ ดฉี ด ขนาดที่แน่ ชดั ที่ได้รับการแนะนํายังไม่ทราบแต่ขนาดสู งที่ได้แนะนําไว้คือ ยารับประทาน
เพรดนิ โซโลน (prednisolone) 30-40 มิลลิกรัมต่อวัน ให้ 7-10 วัน เป็ นขนาดที่ได้ผลดีและปลอดภัย
(GOLD, 2011) การใช้ยากลุ่มกลูโคคอร์ ติโคสเตียรอยด์ในระยะสั้นทั้งชนิ ดฉี ดหรื อกิน จะช่วยให้
ผูป้ ่ วยที่มีอาการกําเริ บ มีอาการและการแลกเปลี่ยนก๊าซดีข้ ึนอย่างรวดเร็ วใน 3 วันแรก การรักษา
ประสบความสําเร็ จสู ง การกําเริ บกลับคืนน้อย (ชายชาญ โพธิ รัตน์, 2550) ตัวอย่างยาที่ใช้ เช่นเดียวกับ
ยาที่ใช้ในระยะอาการสงบ ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้ว
4.4 ยาปฏิชีวนะ ไม่มีขอ้ บ่งชี้ของการใช้ยาปฏิชีวนะในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง
ทุกราย ควรใช้เมื่อผูป้ ่ วยมีการติดเชื้อแบคทีเรี ย และมีอาการกําเริ บเท่านั้น จากหลักฐานเชิงประจักษ์
ที่ปรากฏในปั จจุบนั ยาปฏิชีวนะควรให้เมื่อมีลกั ษณะดังต่อไปนี้ (GOLD, 2011)
4.4.1 ผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่มีอาการกําเริ บและมีอาการทั้ง 3 อาการคือ
อาการหายใจเหนื่อยหอบเพิ่มขึ้น ปริ มาณเสมหะที่เพิ่มขึ้น และเสมหะเปลี่ยนสี หรื อเป็ นหนอง
4.4.2 ผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่มีอาการกําเริ บและมีอาการ 2 อย่างโดยที่
อาการเสมหะเปลี่ยนสี หรื อเป็ นหนอง เป็ นหนึ่งในสองอาการนั้น
4.4.3 ผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่มีอาการกําเริ บรุ นแรงและต้องได้รับการ
ช่วยหายใจด้วยเครื่ องช่วยหายใจ (mechanical ventilation) ทั้งชนิ ดใส่ หรื อไม่ใส่ ท่อช่วยหายใจ (invasive
or non-invasive)
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4.5 การใช้เครื่ องช่วยหายใจ (ventilator support)
วัตถุประสงค์ของการใช้เครื่ องช่วยหายใจในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่มี
อาการกําเริ บคือเพื่อลดอาการ ลดอัตราป่ วย และลดอัตราตาย การช่วยหายใจประกอบด้วยการไม่ใส่
ท่อช่วยหายใจ (non-invasive) และใส่ ท่อช่วยหายใจ (invasive ventilation) (GOLD, 2011)
4.5.1 การใช้เครื่ องช่ วยหายใจชนิ ดไม่ตอ้ งใส่ ท่อช่ วยหายใจ (non-invasive
mechanical ventilation [NIV]) มีการศึกษาผลของการใช้เครื่ องช่วยหายใจชนิดไม่ตอ้ งใส่ ท่อช่วย
หายใจ ในผูป้ ่ วยที่การหายใจล้มเหลวเฉี ยบพลัน พบอัตราความสําเร็ จร้อยละ 80-85 โดยช่วยเพิ่มค่า
ความเป็ นกรดด่าง ลดคาร์ บอนไดออกไซด์ ลดอัตราการหายใจ ลดความรุ นแรงของอาการหายใจ
เหนื่ อยหอบ และลดจํานวนวันนอนในโรงพยาบาล (GOLD, 2011) นอกจากนี้ ยงั สามารถใช้เครื่ องช่วย
หายใจชนิ ดไม่ตอ้ งใส่ ท่อช่วยหายใจ ช่วยในการหย่าจากเครื่ องช่วยหายใจชนิ ดใส่ ท่อช่วยหายใจได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เมื่อเทียบกับการหย่าด้วยวิธีการใช้เครื่ องช่ วยหายใจชนิ ดใส่ ท่อช่ วยหายใจ
(ชายชาญ โพธิ รัตน์, 2550) อย่างไรก็ตามการใช้การใช้เครื่ องช่วยหายใจชนิ ดไม่ตอ้ งใส่ ท่อช่วย
หายใจไม่ได้เหมาะสมสําหรับผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังทุกราย (GOLD, 2011)
ข้อบ่งชี้ ในการใช้เครื่ องช่วยหายใจชนิ ดไม่ตอ้ งใส่ ท่อช่วยหายใจชนิ ด
แรงดันบวก (non invasive positive pressure ventilation [NIPPV]) คือ มีอาการหายใจเหนื่อยหอบ
ระดับปานกลางถึงรุ นแรง มีการใช้กล้ามเนื้ อที่ช่วยในการหายใจ และมีอาการแสดงของกล้ามเนื้ อ
หายใจอ่ อ นแรง มี ภ าวะความเป็ นกรดระดั บ ปานกลางถึ ง รุ นแรง (PH<7.35) และ/หรื อภาวะ
คาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสู ง (PaCO2>45 มิลลิเมตรปรอท) และมีอตั ราการหายใจมากกว่า 25 ครั้ง
ต่อนาที (ชายชาญ โพธิรัตน์, 2550; GOLD, 2011)
ข้อห้ามในการใช้เครื่ องช่วยหายใจชนิ ดไม่ตอ้ งใส่ ท่อช่วยหายใจชนิ ด
แรงดันบวก ได้แก่ ผูป้ ่ วยที่หยุดหายใจ มีความผิดปกติระบบไหลเวียนโลหิ ต เช่น ความดันโลหิ ตตํ่า
หัวใจเต้นผิดจังหวะ กล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือด เป็ นต้น มีระดับการรับรู ้เปลี่ยนแปลงหรื อไม่ร่วมมือ
มีความเสี่ ยงต่อการสําลัก (aspiration) สู ง มีปริ มาณเสมหะมากและเหนี ยว ผูป้ ่ วยที่เพิ่งได้รับการ
ผ่าตัดบริ เวณหน้าหรื อทางเดินอาหาร ผูป้ ่ วยที่ได้รับบาดเจ็บบริ เวณศีรษะและใบหน้า ผูป้ ่ วยที่มีโครง
หน้าผิดปกติ ผูป้ ่ วยแผลไหม้ และผูป้ ่ วยที่อว้ นมาก (GOLD, 2011) หลังการใช้เครื่ องช่วยหายใจชนิด
ไม่ตอ้ งใส่ ท่อช่ วยหายใจ ควรประเมินการตอบสนองโดยดูจากอาการเหนื่ อยหอบของผูป้ ่ วยและ
อัตราการหายใจที่ลดลง ในรายที่ได้ผล ค่าความเป็ นกรดด่างและค่าแรงดันคาร์บอนไดออกไซด์ใน
หลอดเลือดแดงจะดีข้ ึนภายในไม่เกิน 1-2 ชัว่ โมง ถ้าไม่ดีข้ ึนพิจารณาใส่ ท่อช่วยหายใจ (สมาคมอุรเวชช์
แห่ งประเทศไทย, 2548; GOLD, 2011)
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4.5.2 การใช้เครื่ องช่วยหายใจชนิดต้องมีการใส่ ท่อช่วยหายใจ (invasive mechanical
ventilation) ข้อบ่งชี้ของการใช้เครื่ องช่ วยหายใจชนิ ดต้องมีการใส่ ท่อช่วยหายใจชนิ ดแรงดันบวก
(invasive positive pressure ventilation [IPPV]) ได้แก่ ผูป้ ่ วยที่มีขอ้ ห้ามหรื อไม่ตอบสนองต่อการใช้
เครื่ องช่ วยหายใจชนิ ดไม่ตอ้ งใส่ ท่อช่ วยหายใจ มีอาการหายใจเหนื่ อยหอบระดับรุ นแรง มีการใช้
กล้ามเนื้ อที่ ช่ ว ยในการหายใจ มี อ าการแสดงของกล้า มเนื้ อ หายใจอ่ อ นแรง มี อ ัต ราการหายใจ
มากกว่า 35 ครั้งต่อนาที มีภาวะพร่ องออกซิ เจนรุ นแรง และคุกคามต่อชี วิต มีภาวะกรดคัง่ ระดับ
รุ นแรง (ค่าความเป็ นกรดด่างน้อยกว่า 7.25) และ/หรื อมีภาวะคาร์ บอนไดออกไซด์สูง (ค่าแรงดัน
คาร์บอนไดออกไซด์ในหลอดเลือดแดงมากกว่า 60 มิลลิเมตรปรอท) ผูป้ ่ วยที่ระดับความรู ้สึกตัวแย่ลง
ซึ มลง หรื อหยุดหายใจ ผูป้ ่ วยที่มีภาวะแทรกซ้อนของระบบการไหลเวียนโลหิ ต ความดันโลหิ ตตํ่า
และมีภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ เช่น ภาวะติดเชื้ อในกระแสเลือด ปอดบวม นํ้าท่วมปอด ภาวะหลอด
เลือดในปอดอุดตัน
การดูแลรักษาและการจัดการโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังทั้ง 4 องค์ประกอบนี้ เป็ นแนวทาง
การดูแลที่มีความสําคัญ และควรทําให้ครอบคลุมทุกองค์ประกอบ เพื่อให้ผทู ้ ี่เป็ นโรคปอดอุดกั้น
เรื้ อรังได้รับการดูแลที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ ส่ งผลให้ผลลัพธ์ดา้ นต่าง ๆ ของผูป้ ่ วยดีข้ ึน
การฟื้ นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ทเี่ ป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
การฟื้ นฟูสมรรถภาพในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังเป็ นการให้การดูแลรักษาซึ่งแตกต่าง
กันไปในผูป้ ่ วยแต่ละราย และดําเนิ นการโดยบุ คคลากรจากสหวิชาชี พโดยแนวทางในการปฏิ บตั ิ
ประกอบด้วยการวินิจฉัยโรค การรักษา การให้กาํ ลังใจ และการประคับประคองสภาวะจิตใจของ
ผูป้ ่ วย การให้ความรู ้เกี่ ยวกับโรค การดําเนิ นของโรค และการฟื้ นฟูสมรรถภาพปอดให้ผูป้ ่ วยไม่
เพียงแต่จะสามารถช่ วยเหลื อตนเองได้เท่ านั้น แต่ยงั ต้องมี ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในชีวิตประจําวันและงานวิชาชีพเท่าที่สภาวะของโรคจะอํานวยให้ เป้ าหมายของ
การฟื้ นฟูสมรรถภาพปอดเพื่อ 1) ลดอาการของผูป้ ่ วย 2) เพิ่มคุณภาพชีวิต และ 3) เพิ่มความสามารถ
ในการดําเนิ นกิจกรรมทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจ ซึ่ งโปรแกรมการฟื้ นฟูสมรรถภาพปอดในผูท้ ี่
เป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังนี้ จําเป็ นจะต้องทําทั้งในแผนกผูป้ ่ วยใน ผูป้ ่ วยนอก ตลอดจนที่บา้ นผูป้ ่ วย
เอง (ACCP/AACVPR, 2007; GOLD, 2011)
แม้วา่ โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังจะมีการดําเนินโรคแย่ลงเมื่อผูป้ ่ วยมีอายุที่มากขึ้นแต่ปัจจุบนั
พบว่าโปรแกรมการฟื้ นฟูสมรรถภาพปอดสามารถที่จะช่วยชะลอการดําเนิ นของโรค และทําให้การ
พยากรณ์โรคดี ข้ ึน การให้ยาพ่นและยารับประทานแก่ผปู ้ ่ วย เพื่อลดอาการและควบคุมการกําเริ บ
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ของโรคนั้นเป็ นแต่เพียงส่ วนหนึ่งของการรักษา การฟื้ นฟูสมรรถภาพปอดมีความสําคัญมากที่จะทําให้
ประสิ ทธิภาพการหายใจดีข้ ึน ดังนั้นผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังควรได้รับการฟื้ นฟูสมรรถภาพปอด
และการฟื้ นฟูสมรรถภาพของผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังจําเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมือและการ
ประสานงานของบุคคลากรหลายฝ่ าย (multidisciplinary health care team) อาทิเช่น แพทย์ พยาบาล
นักกายภาพบําบัด นักโภชนากร นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และนักสรี รวิทยาการออกกําลัง
กาย เป็ นต้น (จตุพร วงศ์สาธิ ตกุล, 2551; ATS/ERS, 2006) เพื่อประเมินความรุ นแรงของโรค สภาวะ
ร่ างกายของผูป้ ่ วย ประสิ ทธิ ภาพของปอดและทางเดินหายใจ ภาวะโภชนาการของผูป้ ่ วย ความต้องการ
ของผูป้ ่ วยและญาติ เพื่อตั้งเป้ าหมายของการฟื้ นฟู และจัดโปรแกรมการฟื้ นฟูให้เหมาะสมในผูป้ ่ วย
แต่ละราย (จตุพร วงศ์สาธิ ตกุล, 2551; ราชวิทยาลัยการแพทย์เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟูแห่ งประเทศไทย,
2552)
องค์ ประกอบในการฟื้ นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ทเี่ ป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
การฟื้ นฟูสมรรถภาพปอดประกอบด้วย การออกกําลังกาย การให้ความรู ้ การดู แ ล
ทางด้านจิ ตสังคม การดู แลทางด้านโภชนาการ ตลอดจนการประเมินผลลัพธ์ที่เกิ ดขึ้น และควร
ปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ องเป็ นระยะเวลายาว การฟื้ นฟูสมรรถภาพปอดในผูท้ ี่เป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังมี
ขั้นตอนและกลวิธีในการฟื้ นฟูสมรรถภาพปอด ดังนี้ 1) การประเมินผูป้ ่ วย 2) การให้ความรู ้ความเข้าใจ
และแนวทางการดูแลตนเอง 3) การออกกําลังกาย 4) การดูแลทางด้านจิ ตสังคม และ 5) การดูแล
ทางด้านโภชนาการ (ATS/ERS, 2004) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การประเมินผูป้ ่ วยโดยบุคลากรในทีม ได้แก่ การซักประวัติและการตรวจร่ างกาย
เพื่อประเมินอาการและอาการแสดงของโรค เช่น อาการหายใจเหนื่อยหอบ อาการไอ ลักษณะสี และ
จํานวนของเสมหะ ประวัติการสู บบุหรี่ อาชีพ งานอดิเรก ภาวะภูมิแพ้ต่าง ๆ ภาวะโภชนาการ รวมถึงการ
ประเมินปั ญหาระบบอื่น ๆ เช่ น โรคหัวใจ โรคระบบกระดูกกล้ามเนื้ อและข้อ โรคระบบประสาทและ
สมอง โรคต่อมไร้ท่อ เป็ นต้น
2. การให้ความรู ้ ความเข้าใจและแนวทางในการดู แ ลตนเอง ประกอบด้วยความรู ้
เกี่ยวกับ พยาธิ สภาพของโรค แนวทางการรักษา เทคนิคการสงวนพลังงาน ยาที่ใช้ในการรักษาโรค
และทักษะในการจัดการตนเองต่าง ๆ การให้ความรู ้ควรเป็ นลักษณะที่ทยอยให้และมีการให้ซ้ าํ เป็ น
ระยะ ๆ และควรมีการประเมินความรู ้ของผูป้ ่ วยเป็ นระยะ ๆ ทั้งในเรื่ องความรู ้ ความเข้าใจ ความ
ถูกต้อง และประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิ
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3. การออกกําลังกาย เป็ นองค์ประกอบหนึ่งของโปรแกรมการฟื้ นฟูสมรรถภาพปอดมี
ประโยชน์ทาํ ให้คุณภาพชี วิตของผูท้ ี่เป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังดีข้ ึน การออกกําลังกายไม่สามารถ
ช่ วยให้การเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพและโครงสร้างของผูป้ ่ วยกลับคืนมา แต่สามารถทําให้เกิ ด
ความทนทานและความแข็งแรง โดยเฉพาะผูป้ ่ วยจะมีการหายใจที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ในผูป้ ่ วย
โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังจะทํากิ จวัตรต่าง ๆ ได้ลดลงเนื่ องจากภาวะหอบเหนื่ อยง่ายและอ่อนล้า ซึ่ ง
ส่ งผลให้สูญเสี ยความทนทานของกล้ามเนื้ อต่อการออกกําลังกาย (endurance) ไปอย่างมาก เมื่อ
ความทนทานลดลงก็ทาํ ให้ผปู ้ ่ วยเหนื่ อยล้ามากขึ้นไปอีก เป็ นวงจรกันอยูเ่ ช่นนี้ พบว่าการออกกําลัง
กายอย่างเหมาะสมและค่อยเป็ นค่อยไปจะทําให้สมรรถภาพของผูป้ ่ วยดี ข้ ึ น สามารถประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ ได้เต็มศักยภาพ ลดอาการเบื่ออาหาร นอนหลับได้ดีข้ ึน และเหนื่ อยง่ายน้อยลง ดัง
การศึกษาของ เรี ยริ โอ-สโฟร์ ซา และคณะ (Riario-Sforza et al., 2009) ทําการศึกษาเรื่ อง ผลของ
โปรแกรมฟื้ นฟูสมรรถภาพปอดต่อความสามารถในการออกกําลังของผูท้ ี่เป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง
โดยทําการศึกษาในผูท้ ี่เป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังจํานวน 284 คน แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มควบคุมจะ
ได้รับการรักษาด้วยการใช้ยาอย่างเดียว ขณะที่กลุ่มทดลองจะได้รับโปรแกรมฟื้ นฟูสมรรถภาพปอด
ร่ วมด้วย ซึ่งโปรแกรมประกอบด้วย การออกกําลังกายโดยใช้วิธีการปั่ นจักรยาน (cycle ergometer)
หรื อ การเดินบนลู่วิ่งสายพาน (treadmill) แล้วแต่ความสามารถในการออกกําลังของกลุ่มตัวอย่าง
การฝึ กการบริ หารการหายใจ การออกกําลังกายกล้ามเนื้ อส่ วนบน เน้นที่ แขน ไหล่ กล้ามเนื้ อชาย
โครง และการให้ความรู ้ เกี่ ยวกับโรค เป็ นระยะเวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง วัดผลลัพธ์จาก
ระยะทางที่เดินได้บนพื้นราบใน 6 นาที เปรี ยบเทียบทั้งสองกลุ่ม ผลการทดลองพบว่า กลุ่มทดลอง
สามารถเดิ นบนพื้นราบใน 6 นาทีได้ระยะทางมากกว่าเดิ มอย่างน้อย 54 เมตร คิดเป็ นร้อยละ 64
ส่ วนในกลุ่มควบคุมคิดเป็ นร้อยละ 13 ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ปอดมีประสิ ทธิภาพสู งในการเพิ่มความสามารถในการออกกําลังของผูท้ ี่เป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง
กาเนม, อิลา, เมฮานี , และ ทูลบา (Ghanem, Elaal, Mehany, & Tolba, 2010) ศึกษาผล
ของการใช้โปรแกรมการฟื้ นฟูสมรรถภาพปอดที่บา้ นต่อความทนในการออกกําลังและคุณภาพชีวิต
ของผูท้ ี่เป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง เป็ นงานวิจยั แบบ RCT ศึกษาในผูท้ ี่เป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง
จํานวน 39 รายแบ่งเป็ น 2 กลุ่มโดยเป็ นกลุ่มควบคุมจํานวน 14 รายกลุ่มนี้จะได้รับการดูแลตามปกติ
ส่ วนกลุ่มทดลองจํานวน 25 รายจะได้รับโปรแกรมฟื้ นฟูสมรรถภาพปอดที่บา้ นหลังจากจําหน่ าย
ออกจากโรงพยาบาลเป็ นระยะเวลา 2 เดือน โปรแกรมประกอบด้วยการให้ความรู ้แก่ผปู ้ ่ วย การฝึ ก
การหายใจ การออกกําลังกายโดยการเดินหรื อปั่ นจักรยาน และการบริ หารกล้ามเนื้ อส่ วนบนและ
ส่ วนล่าง กลุ่มทดลองจะถูกนัดเพื่อมาพบนักกายภาพบําบัดทุก 2 อาทิตย์ที่แผนกผูป้ ่ วยนอก ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองมีความทนในการออกกําลังและคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น ผลการศึกษาแสดง
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ให้เ ห็ น ว่า การใช้โปรแกรมฟื้ นฟูสมรรถภาพปอดที่ บา้ นเป็ นระยะเวลา 2 เดื อน หลัง จากผูป้ ่ วย
จํา หน่ ายออกจากโรงพยาบาลทํา ให้ไ ด้ผลลัพ ธ์ที่ดี ซึ่ ง เป็ นโปรแกรมที่ สามารถทํา ได้ง่า ยและมี
ค่าใช้จ่ายตํ่า
รู ปแบบการออกกําลังกายในผูท้ ี่เป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง มีหลักการในการปฏิบตั ิดงั นี้
(ATS/ERS, 2006)
1. ระยะเวลาและความถี่ของการออกกําลังกาย (duration and frequency) ความถี่ที่
เหมาะสมที่ถูกแนะนําให้ใช้ในโปรแกรมฟื้ นฟูสมรรถภาพปอดคือ อย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ และ
การฝึ กภายใต้การดูแลของผูฝ้ ึ กเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ น ในโปรแกรมควรประกอบด้วยการฝึ กการออกกําลังกาย
ร่ วมกับผูฝ้ ึ กสอนอาทิตย์ละ 2 ครั้ง และผูป้ ่ วยนําไปฝึ กต่อเองที่บา้ นอาทิตย์ละ 1 ครั้งหรื อมากกว่า
(ATS/ERS, 2006) พบว่าหากมีการปฏิบตั ิที่ไม่ต่อเนื่องประโยชน์ที่จะได้รับจากการออกกําลัง จะลด
น้อยลงประมาณร้อยละ 50 ภายใน 4-12 สัปดาห์ ระยะเวลาในการออกกําลังที่เหมาะสมในแต่ละครั้ง คือ
20-60 นาที โดยประกอบด้วย 3 ระยะ คือ (American College of Sport Medicine [ACSM], 1998)
1.1 ระยะอบอุ่นร่ างกาย (warm up) ควรใช้เวลาประมาณ 5-15 นาที เป็ นขั้นตอน
การปรับตัวหรื อเตรี ยมความพร้อมของร่ างกาย โดยใช้กิจกรรมเบา ๆ เพื่อเป็ นการอบอุ่นร่ างกายก่อน
1.2 ระยะออกกําลัง (conditioning stimulus) เป็ นระยะการออกกําลังที่ทาํ ให้หวั ใจ
และปอดทํางานมากขึ้น
1.3 ระยะผ่อนคลาย (cool down) เป็ นระยะผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังการออกกําลัง
กาย ไม่ควรหยุดออกกําลังกายทันที ระยะนี้ควรใช้เวลาประมาณ 5-15 นาที
2. ความหนักในการออกกําลังกาย (intensity of exercise) การใช้ความหนักในระดับตํ่าจะ
มีผลช่วยลดอาการต่าง ๆ คุณภาพชี วิตดีข้ ึน และสามารถเพิ่มความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน
ของผูป้ ่ วยได้ โปรแกรมการออกกําลังกายทัว่ ไปจะพยายามที่จะทําให้เกิดผลทางด้านกายภาพ โดย
ใช้ความหนักระดับสู งเท่าที่ ผูร้ ั บการฝึ กจะสามารถทําได้ แต่ในผูท้ ี่เป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรั งไม่
สามารถทําเช่นนั้นได้ เนื่องจากการเสี ยหน้าที่ทางระบบทางเดินหายใจ จากพยาธิ สภาพของโรค ทํา
ให้ผปู ้ ่ วยมีขอ้ จํากัดทางด้านอาการ ตลอดจนการมีโรคร่ วมอื่น ๆ ด้วย ดังนั้นการใช้ความหนักใน
ระดับตํ่าจึงมีความสําคัญในกลุ่มผูป้ ่ วยเหล่านี้ มากกว่า และยังพบว่าจะช่วยให้ผปู ้ ่ วยสามารถปฏิบตั ิ
ได้เป็ นระยะเวลายาวอย่างต่อเนื่องได้ (ATS/ERS, 2006) ในทางคลินิกพบว่า การใช้ค่าความเหนื่อย
มาเป็ นตัวกําหนดความหนักในการออกกําลังกายนั้นง่ายต่อการเข้าใจของผูป้ ่ วยและสะดวกในการ
นําไปใช้ (จตุพร วงศ์สาธิ ตกุล, 2551) โดยวัดระดับอาการหายใจเหนื่อยหอบ (dyspnea score) จาก
ระดับการรับรู ้อาการหายใจเหนื่ อยหอบ (rate of perceive exertion scale [RPE]) ที่ระดับ 11-13 ของ
บอร์กสเกล (Borg’s scale)
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3. ความเฉพาะของการออกกําลังกาย (specificity of exercise) ในผูท้ ี่เป็ นโรคปอดอุดกั้น
เรื้ อรังจะต้องมีรูปแบบการออกกําลังกายที่เฉพาะและเหมาะสมกับโรคที่เป็ น โปรแกรมการฟื้ นฟู
สมรรถภาพปอดจึงเน้นที่ การออกกําลังกายส่ วนล่าง (lower extremity) ซึ่ งสามารถทําได้โดยการ
เดิ น บนสายพาน หรื อ การปั่ น จัก รยานอยู่กับ ที่ เป็ นต้น และการออกกํา ลัง กายส่ ว นบน (upper
extremity) ได้แก่ การใช้มือปั่ นล้อ (arm cycle ergometer) การยกนํ้าหนัก (free weights) และการใช้
ยางยืด (elastic band) การออกกําลังกายส่ วนบนจะช่วยลดอาการหายใจเหนื่อยหอบระหว่างที่มีการ
ใช้ร่างกายส่ วนบนในการทํากิจวัตรประจําวัน (ATS/ERS, 2006)
4. ชนิดของการออกกําลังกาย (type) ในผูท้ ี่เป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังควรเป็ นการออก
กําลังเพื่อเพิม่ ความทนทานและความแข็งแรง (endurance and strength training)
4.1 การออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความทนทาน (endurance) ใช้การปั่ นจักรยาน หรื อ
การเดิ น ซึ่ งผูป้ ่ วยสามารถปฏิบตั ิได้ง่าย และนิ ยมใช้กนั อย่างกว้างขวาง ระยะเวลาที่จะทําให้เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดคือ 30 นาที (ATS/ERS, 2006) ในทางปฏิบตั ิอาจปรับเวลาให้เหมาะสมกับ
สภาพของผูป้ ่ วย โดยอาจเริ่ มจากระยะเวลาน้อย ๆ ก่อน และค่อยเพิ่มขึ้นจนถึงระยะเวลาเป้ าหมาย
(สถาบันเวชศาสตร์ผสู ้ ู งอายุ, 2551)
4.2 การออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง (strength) มีความสําคัญโดยเฉพาะใน
ผูป้ ่ วยที่มีปัญหากล้ามเนื้อลีบ (muscle atrophy) วิธีน้ ีจะช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ มีผลช่วยลดอาการหายใจเหนื่อยหอบระหว่างการออกกําลังกาย (ATS/ERS, 2006)
การออกกําลังกายโดยใช้แบบทั้ง 2 ชนิ ดร่ วมกันเป็ นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดที่จะรักษาการ
เสี ยหน้าที่ของส่ วนปลาย (peripheral dysfunction) ในผูป้ ่ วยโรคทางเดินหายใจเรื้ อรัง เพราะมีผลทํา
ให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อ และความทนทานของร่ างกายโดยรวมเพิ่มขึ้น โดยที่ไม่ตอ้ งเพิ่ม
ระยะเวลาในการฝึ ก (ATS/ERS, 2006) และในการจัดโปรแกรมการออกกําลังกายที่ได้ผลดีน้ นั ควร
เป็ นชนิ ดของการออกกําลังกายที่ผูป้ ่ วยชอบ และเหมาะสมกับผูป้ ่ วย ควรมีการตั้งจุดมุ่งหมายของ
การฝึ กร่ วมกันระหว่างผูฝ้ ึ กและผูท้ ี่ เป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรั ง ทั้งนี้ หากเป็ นจุ ดมุ่งหมายที่ ผูป้ ่ วย
ต้องการก็จะทําให้เกิดแรงจูงใจที่ดีกว่า ลักษณะของการออกกําลังกายควรมีรูปแบบที่หลากหลาย
เพื่อป้ องกันการบาดเจ็บซํ้า ๆ จากกล้ามเนื้ อนั้น อีกทั้งยังต้องคํานึ งถึงวัฒนธรรม ค่านิ ยม ความเชื่อ
ของผูป้ ่ วย และควรมีการประเมินเป็ นระยะ ๆ (จตุพร วงศ์สาธิตกุล, 2551)
นอกจากนี้ ในผูท้ ี่เป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังยังต้องมีขอ้ ควรระวังในการออกกําลังกาย
(สถาบันเวชศาสตร์ผสู ้ ู งอายุ, 2551) ดังนี้
1. ควรติ ด ตามเฝ้ าระวัง ผูป้ ่ วยขณะที่ อ อกกํา ลัง กายโดยการวัด ค่ า ความอิ่ ม ตัว ของ
ออกซิเจน พร้อมกับการเตรี ยมออกซิเจนให้กบั ผูป้ ่ วยในขณะออกกําลังกาย
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2. ผูป้ ่ วยที่มีปัญหาขาดออกซิเจนเรื้ อรัง (chronic hypoxia) ผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ตอ้ งให้ออกซิ เจน
ขณะออกกําลังกายตลอด และการออกกําลังกายควรพักเป็ นระยะ
3. เวลาที่ออกกําลังกายไม่ควรเป็ นตอนเช้ามากเพราะผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่มกั มีอาการมาก
ในตอนเช้า เวลาที่ออกกําลังกายอาจจะเป็ นช่วงสายหรื อบ่าย
4. ยาที่รับประทานอาจมีผลต่อสมรรถภาพร่ างกายและการประเมินในขณะออกกําลังกายได้
เช่น ยาขยายหลอดลมมีผลต่อการลดอาการเหนื่อยหอบ และเพิ่มความสามารถในการออกกําลังกาย
แต่อาจมีผลทําให้หวั ใจเต้นเร็ วขึ้น
นอกจากการออกกําลังกายตามหลักการดังกล่าวแล้ว ผูท้ ี่เป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังควร
ได้รับการฝึ กการหายใจและฝึ กกล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจควบคู่ไปด้วย
1. การฝึ กการหายใจ ได้แก่ การฝึ กการหายใจแบบเป่ าปาก และการฝึ กหายใจโดยใช้
กล้ามเนื้อกระบังลม
1.1 การฝึ กการหายใจแบบเป่ าปาก (pursed lip breathing) การหายใจแบบเป่ าปาก
เป็ นเทคนิ คการหายใจที่เหมาะสมสําหรับใช้ในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง (Chan et al., 2000) โดย
มีวิธีการดังนี้ เริ่ มต้นด้วยการหายใจเข้าลึก ๆ ก่อนที่จะผ่อนลมหายใจออกช้า ๆ โดยใช้เวลาเป็ น 3
เท่าของช่วงหายใจเข้า ซึ่งวิธีน้ ีจะลดการเกิดกระแสไหลวน (turbulence flow) และทําให้อตั ราการ
หายใจลดลง และการห่ อริ มฝี ปากขณะหายใจออกทําให้มีแรงดันในทางเดินหายใจเล็ก ๆ ทําให้ไม่แฟบ
เร็ วเกินไป มีเวลาถ่ายเทลมหายใจเพิ่มขึ้น (ไพรัตน์ แสงดิษฐ์, 2552) เทคนิคการหายใจแบบนี้จะช่วย
ลดอัตราการหายใจ และเพิ่มค่าความอิ่มตัวของออกซิ เจน การหายใจแบบเป่ าปากที่มีประสิ ทธิ ภาพ
จะช่วยลดอาการหายใจเหนื่ อยหอบในผูท้ ี่เป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังได้ (จตุพร วงศ์สาธิตกุล, 2551; Chan
et al., 2000)
1.2 การฝึ กการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้ อกระบังลม (diaphragmatic breathing exercise)
ทําได้ในท่านอนหงายและตะแคง โดยใช้มือขวาของผูป้ ่ วยวางบนทรวงอกในตําแหน่งใต้กระดูกไห
ปลาร้า เพื่อให้ทราบถึงการขยายตัวของทรวงอก ส่ วนอีกมือวางบนหน้าท้องเหนื อสะดือ สอนให้
ผูป้ ่ วยหายใจเข้าลึก ๆ ในขณะเดียวกับที่ทอ้ งป่ องออกมา และหายใจออกช้า ๆ โดยห่ อริ มฝี ปากร่ วมด้วย
ในขณะที่ทอ้ งยุบลงมือทั้งสองให้ตรวจสอบว่า การหายใจถูกต้องหรื อไม่ ถ้าช่วงหายใจเข้ามือที่วาง
หน้าอกขยับขึ้นแสดงว่าใช้กล้ามเนื้ อทรวงอกแทนที่จะเป็ นกล้ามเนื้ อกระบังลม (ไพรัตน์ แสงดิษฐ์,
2552)
2. การฝึ กกล้ามเนื้ อหายใจ (inspiratory muscle training) เช่น การใช้เครื่ องมือฝึ ก
กล้ามเนื้อหายใจ (inspiratory muscle training) ซึ่ งเป็ นการฝึ กการหายใจเข้าผ่านแรงต้านตามลําดับ
ความยากง่าย และการฝึ กกล้ามเนื้ อที่ใช้ช่วยในการหายใจ ได้แก่ กล้ามเนื้ อทราปิ เซี ยส (trapezius)
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กล้ามเนื้อสเตอโทไคลโดมาสตอย (sternocleidomastoid) เพื่อช่วยในการขับเสมหะร่ วมกับการออก
กําลังกายแบบแอโรบิกของแขนและหลังส่ วนบน (สถาบันเวชศาสตร์ผสู ้ ู งอายุ, 2551)
4. การดูแลด้านจิตสังคม เนื่องจากผูท้ ี่เป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังมักจะมีปัญหาทางด้าน
จิตใจ จากการเป็ นโรคเรื้ อรังของตนเองและอาการของโรคที่ทาํ ให้ไม่สามารถปฏิบตั ิกิจกรรมได้
ตามปกติ อาการซึมเศร้าเป็ นอาการที่มกั พบบ่อยในผูป้ ่ วยกลุ่มนี้มากกว่าคนปกติ (จตุพร วงศ์สาธิตกุล,
2551; ชายชาญ โพธิ รัตน์, 2550) นอกจากนี้ ยงั พบอาการวิตกกังวล ความรู ้สึกนับถือตัวเองลดลง
การเปลี่ยนแปลงบทบาทในครอบครัว ตลอดจนความคาดหวังเกี่ยวกับการหายจากโรคเรื้ อรัง การ
ดู แลประกอบด้วยการพูดคุยให้กาํ ลังใจ ให้ความรู ้ หรื อการทํากลุ่มประคับประคองสําหรั บการ
แก้ปัญหาที่ เฉพาะนั้น เช่ น การจัดการความเครี ยด การฝึ กการผ่อนคลายกล้ามเนื้ อ การควบคุ ม
ความรู ้ สึกกลัว และในผูป้ ่ วยที่ มีปัญหาทางด้านจิ ตใจมากควรพิจารณาส่ งต่อให้แก่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่
เหมาะสมต่อไป (ATS/ERS, 2004)
5. การดูแลทางด้านโภชนาการ ในผูท้ ี่เป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรั งมากกว่าร้ อยละ 50
ของผูป้ ่ วยที่มีความรุ นแรงของโรคระดับปานกลางถึงรุ นแรงจะมีปัญหาเรื่ องนํ้าหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์
(ATS/ERS, 2004) ผูป้ ่ วยควรได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ และควรได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับ
อาหารที่เหมาะสมสําหรับโรคของผูป้ ่ วย และข้อแนะนําในการรับประทานอาหารซึ่ งผูท้ ี่เป็ นโรค
ปอดอุดกั้นเรื้ อรังมักจะมีอาการหายใจเหนื่อยหอบขณะรับประทานอาหาร
การฟื้ นฟู ส มรรถภาพปอดนี้ ต้อ งครอบคลุ ม ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้อ งด้ว ยคื อ สภาพของ
กล้ามเนื้ อที่ไม่ค่อยได้ใช้งานอย่างเต็มที่เนื่ องจากวัยที่สูงขึ้นและจากพยาธิ สภาพ ดังนั้นการฟื้ นฟู
สมรรถภาพผูท้ ี่เป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังจึ งมุ่งเน้นในการแก้ปัญหาทางกาย โดยพยายามที่จะนํา
ส่ วนที่ไม่ได้ใช้งานเต็มที่ให้กลับมาใช้งานอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ผปู ้ ่ วยบางรายอาจมีปัญหาทางจิตใจ
และสังคมร่ วมด้วย อาทิเช่น อาการซึ มเศร้า และการแยกตัวจากสังคม รวมไปถึงนํ้าหนักตัวที่ลดลง
(จตุพร วงศ์สาธิตกุล, 2551) มีการศึกษาที่แสดงถึงประสิ ทธิผลของโปรแกรมการฟื้ นฟูสมรรถภาพปอด
ต่อภาวะดังกล่าว เช่น พาสเดียส, มอนเทส เดอ โอคา, โลเปส, และ เซลลี (Paz-Diaz, Montes de
Oca, Lopez, & Celli, 2007) ทําการศึกษา ผลของโปรแกรมฟื้ นฟูสมรรถภาพปอดต่อภาวะซึมเศร้า
การวิตกกังวล อาการหายใจเหนื่ อยหอบ และภาวะสุ ขภาพของผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง เป็ น
การศึกษาแบบ RCT ทําในกลุ่มผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังจํานวน 24 คน เป็ นโปรแกรม 8 สัปดาห์
สําหรั บการฟื้ นฟูสมรรถภาพปอด มี กิจกรรมให้ความรู ้ เกี่ ยวกับโรค เทคนิ คการสงวนพลังงาน
เทคนิคการผ่อนคลาย และฝึ กการออกกําลังกายโดยการยกดรัมเบล 20 นาที และออกกําลังขาอีก 20
นาที ให้ทาํ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ติดต่อกัน 8 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า ระดับความรุ นแรงของภาวะ
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ซึมเศร้าลดลง ลดอาการวิตกกังวล เพิ่มความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน (activities daily
living [ADL]) ลดอาการหายใจเหนื่อยหอบ และเพิ่มคุณภาพชีวิต
การฟื้ นฟูสมรรถภาพปอดจึงมีขอ้ บ่งชี้สาํ หรับผูป้ ่ วยทุกรายที่เริ่ มมีอาการ (สมาคมอุรเวชช์
แห่งประเทศไทย, 2548; ATS/ERS, 2006) ซึ่งในผูท้ ี่เป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังจะรู ้สึกเหนื่ อยง่ายเมื่อ
ทํากิจกรรม เพื่อเป็ นการหลีกเลี่ยงผูป้ ่ วยจึงพยายามทํากิจกรรมให้นอ้ ยลง ส่ งผลให้ความตึงตัวของ
กล้ามเนื้ อและสมรรถภาพการทํางานของกล้ามเนื้ อลดลง โดยเฉพาะกล้ามเนื้ อที่เกี่ ยวกับระบบ
หายใจ เกิดอาการเหนื่ อยล้า เมื่อเวลาผ่านไปหากไม่มีการป้ องกันและไม่ได้รับการแก้ไขแล้วจะยิ่งทํา
ให้สมรรถภาพการทํางานของปอดลดลงไปเรื่ อย ๆ รู ปแบบการหายใจ รวมทั้งจังหวะการหายใจ จะ
เปลี่ยนแปลงไปเป็ นการหายใจที่เบาตื้น หายใจสั้น อย่างต่อเนื่ องจนเป็ นนิ สัย ก็ยงิ่ เป็ นเหตุทาํ ให้เกิด
อาการหายใจเหนื่อยหอบได้ง่ายขึ้น (ไพรัตน์ แสงดิษฐ์, 2552) โปรแกรมการฟื้ นฟูสมรรถภาพปอดจะช่วย
ลดอาการดังกล่าว
จากผลการศึกษาของ ซัลดาราเรี ยน, บาลามี, และ แพคแฮม (Sundararaian, Balami, &
Packham, 2010) ทําการศึกษาเรื่ อง ประสิ ทธิภาพของโปรแกรมการฟื้ นฟูสมรรถภาพปอด เป็ นการศึกษา
กึ่ งทดลองชนิ ด 2 กลุ่ม เปรี ยบเทียบก่อนและหลัง โดยเป็ นโปรแกรมฟื้ นฟูสมรรถภาพปอดที่ทาํ
โดยสหสาขาวิชาชี พ 2 ครั้ งต่อสัปดาห์ ติ ดต่อกัน 6 สัปดาห์ ในกลุ่มผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรั ง
จํานวน 200 คนโดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่มคือ กลุ่ม A อายุมากกว่า 70 ปี และกลุ่ม B อายุนอ้ ยกว่า 70 ปี
วัดผลลัพธ์ดา้ นสมรรถภาพปอด อาการหายใจเหนื่อยหอบโดยใช้ Borg’ scale, shuttle walk distance
และแบบสอบถาม Chronic Respiratory Questionnaire (CRQ) ผลการศึกษาพบว่าความสามารถใน
การออกกําลังโดย shuttle walk distance เพิ่มขึ้นทั้ง 2 กลุ่ม อาการหายใจเหนื่ อยหอบลดลง
องค์ประกอบด้านต่าง ๆ ในแบบสอบถาม CRQ ทั้งอาการหายใจเหนื่อยหอบ อาการอ่อนล้า สภาพ
จิตใจ และการเรี ยนรู ้ดีข้ ึน แต่ไม่มีความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม
สตาพ, ราส, และ ไชเรอร์ (Stav, Raz, & Shpirer, 2009) ทําการศึกษาเรื่ อง ผลของ
โปรแกรมฟื้ นฟูสมรรถภาพปอดในเวลา 3 ปี ต่อระดับการอุดกั้นทางเดินหายใจ ความทนทานในการ
ออกกําลัง และดัชนี มวลกาย โดยทําการศึกษาแบบจับคู่กลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน 2 กลุ่ม
กลุ่มควบคุมจะได้รับการดูแลตามปกติ ส่ วนกลุ่มทดลองจะได้รับโปรแกรมการฟื้ นฟูสมรรถภาพปอด
เป็ นระยะเวลาต่อเนื่ อง 3 ปี โปรแกรมประกอบด้วยการออกกําลังกายที่บา้ นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน
มีการนัดพบกับนักจิตวิทยาเป็ นครั้งคราวร่ วมกับครอบครัวของผูป้ ่ วย และพบกับแพทย์ผรู ้ ักษาทุก
3 เดือน เพื่อติดตามผลการรักษา และประเมินผลด้านการทําหน้าที่ของร่ างกายวัดผลลัพธ์ทุก 6 เดือน
12 เดือน 18 เดือน 24 เดือน 30 เดือน และ 36 เดือน ผลการศึกษาพบว่า ในกลุ่มทดลองมีอตั ราการ
ลดลงของปริ มาตรของอากาศที่หายใจออกอย่างแรงใน 1 วินาทีแรก น้อยกว่ากลุ่มควบคุม ส่ วน
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ความทนทานในการออกกําลังเพิ่มขึ้นกว่ากลุ่มควบคุม ส่ วนดัชนีมวลกายเพิ่มขึ้นในกลุ่มทดลองและ
ลดลงในกลุ่มควบคุม
นอกจากนี้ ยงั มีจากการศึกษาแบบวิเคราะห์เมต้า (meta-analysis) เกี่ยวกับผลการฟื้ นฟู
สมรรถภาพปอดต่อความสัมพันธ์ของสุ ขภาพ คุณภาพชีวิต และความสามารถในการออกกําลังกาย
ในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง โดยเป็ นการทบทวนจากการศึกษาแบบ RCTs จํานวน 23 การศึกษา
ประกอบด้วยการให้กลุ่มทดลองออกกําลังกายอย่างน้อยที่สุด 4 สัปดาห์ และการให้ความรู ้ความเข้าใจ
และแนวทางในการดูแลตนเอง (patient training) การดูแลด้านจิตสังคม (psychosocial intervention)
เปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุมซึ่ งได้รับการพยาบาลตามปกติโดยการติดตามเยี่ยมบ้านเพียงอย่างเดียว
พบว่าอาการหายใจเหนื่ อยหอบลดลง ความสามารถในการออกกําลังกายเพิ่มขึ้น และระดับความ
รุ นแรงของโรคลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (Lacasse, Goldstein, Lasserson, & Martin, 2006)
การฟื้ นฟูสมรรถภาพปอดในผูท้ ี่เป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังประกอบด้วย การให้ความรู ้
เกี่ ยวกับการปฏิบตั ิตวั เกี่ ยวกับโรค การฝึ กบริ หารการหายใจและการออกกําลังกาย และการดูแล
ทางด้านจิตสังคม โดยโปรแกรมควรมีระยะเวลาการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง ระยะเวลาขั้นตํ่าที่จะทําให้
เกิ ดผลคือไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ผลลัพธ์จากการฟื้ นฟูสมรรถภาพปอดทําให้ ลดอาการและความ
รุ นแรงของโรค ความสามารถในการออกกําลังกายและปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันดีข้ ึน ระดับความ
วิตกกังวล และอาการซึ มเศร้าลดลง ลดระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาล ส่ งผลให้ค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลลดลง ผูป้ ่ วยมีอตั ราการรอดชี วิตสู งขึ้น สิ่ งเหล่านี้ จะช่วยส่ งผลให้คุณภาพชี วิตของ
ผูป้ ่ วยดีข้ ึน
แนวปฏิบตั ิทางคลินิกสํ าหรับการฟื้ นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ทเี่ ป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้แนวปฏิบตั ิทางคลินิกสําหรับการฟื้ นฟูสมรรถภาพปอดในผูท้ ี่เป็ น
โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังของโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน (พรวิภา ยาสมุทร์ และคณะ, 2552) ซึ่ง
ปรับปรุ งจากแนวปฏิบตั ิของโรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน (จุฬารัตน์ สุ ริยาทัย และคณะ, 2550)
ที่ประยุกต์มาจากแนวปฏิบตั ิของสมาคมฟื้ นฟูสมรรถภาพปอด และหัวใจของสหรัฐอเมริ กา (American
Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation [AACVPR], 1999) ร่ วมกับการใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ในประเทศไทย ประกอบด้วย 3 หมวด ได้แก่ 1) การให้ความรู ้เกี่ยวกับพยาธิสภาพ
ของโรคและคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั 2) การฝึ กทักษะปฏิบตั ิในการออกกําลังกายและการ
บริ หารการหายใจแบบเป่ าปาก และ 3) การดูแลทางด้านจิตสังคม ดังรายละเอียดของแต่หมวดหมู่
มีดงั ต่อไปนี้
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สาระสํ าคัญของแนวปฏิบัติทางคลินิกสํ าหรั บการฟื้ นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ที่เป็ นโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังของโรงพยาบาลบ้ านโฮ่ ง จังหวัดลําพูน
หมวดที่ 1 การให้ ความรู้ เกีย่ วกับพยาธิสภาพของโรค และคําแนะนําเกีย่ วกับการปฏิบัติตัว
มีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผปู ้ ่ วยเข้าใจในพยาธิ สภาพของโรค แนวทางการรักษาเพื่อที่
สามารถวางแผนการปฏิบตั ิตนได้ เพื่อช่วยให้ผูป้ ่ วยสามารถประเมินตนเองและลดอาการหายใจ
เหนื่อยหอบอย่างเหมาะสม ควรมีกิจกรรมปฏิบตั ิดงั นี้ คือ
1. ทบทวนความเข้าใจเกี่ ยวกับสรี ระ พยาธิ สภาพของโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง และการ
ทดสอบทางการแพทย์ต่าง ๆ ในผูท้ ี่เป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังทุกราย เพื่อให้เข้าใจเป้ าหมายร่ วมกัน
และเข้าใจวิธีการเรี ยนรู ้เพื่อการดูแลตนเองในการฟื้ นฟูสมรรถภาพปอด เพื่อให้เกิ ดการรับรู ้และ
ความเข้าใจในการเกิ ดโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง สาเหตุการเกิ ดโรค อาการและอาการแสดงของโรค
แนวทางการรักษารวมทั้งการตรวจทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรค
2. ทบทวนเกี่ยวกับแนวทางการดูแลรักษาด้วยยาทั้งในส่ วนของยารับประทานและยา
พ่นในผูท้ ี่เป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังทุกราย โดยมีคาํ อธิ บายถึงจํานวน วิธีการใช้ยาให้ถูกต้องโดย
ตรวจสอบชื่อยา ขนาด จํานวน วิธีการใช้ยาให้ถูกต้อง ควรรับประทานยาให้ครบ ตรงตามเวลาทุกวัน
ควรนํายาติดตัวไปด้วยเวลาเดินทาง สังเกตอาการข้างเคียงจากการใช้ยาทุกครั้ง ข้อควรทราบในการ
ใช้ยาพ่น การทดสอบยาในขวดยาพ่น และการใช้ยาพ่น
3. ทบทวนการดูแลตนเองที่จาํ เป็ นสําหรับผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังทุกราย ได้แก่
การปฏิ บตั ิ กิจวัตรประจําวัน ประโยชน์ของการออกกําลังกาย การฝึ กการหายใจ การไอที่ถูกวิธี
เทคนิ คการสงวนพลังงาน การดูแลด้านโภชนาการ การจัดการกับภาวะหายใจลําบาก และการดูแล
ด้านจิตใจและจิตสังคมเพื่อที่ผปู ้ ่ วยสามารถวางแผนปฏิบตั ิตนได้
4. ให้ความรู ้อนั ตรายจากบุหรี่ สิ่ งแวดล้อม สถานที่ทาํ งานที่อาจเป็ นสาเหตุกระตุน้ ให้
เกิดอาการหายใจเหนื่อยหอบ ในรายที่ยงั ไม่เลิกบุหรี่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ปอดทําหน้าที่ดีข้ ึน และ
ลดอาการระคายเคืองทางเดินหายใจที่มีผลต่อการกําเริ บของโรค (exacerbation) มีกิจกรรมที่ปฏิบตั ิ
ดังนี้ คือ
4.1 อธิบายโทษของการสู บบุหรี่ ควันบุหรี่ และประโยชน์ของการเลิกสูบบุหรี่
4.2 ให้คาํ ปรึ กษาและทางเลือกในการเลิกสูบบุหรี่
4.3 แนะนําเข้าโครงการเลิกสูบบุหรี่ ของโรงพยาบาล
5. ให้ความรู ้เกี่ยวกับอาการและการแสดงของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
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6. ให้ความรู ้ เกี่ ยวกับอาการสําคัญที่ตอ้ งไปโรงพยาบาล หรื อ หมายเลขโทรศัพท์ที่
สามารถปรึ กษาได้
7. ให้ความรู ้เกี่ยวกับการพ่นยาขยายหลอดลมในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่ใช้ยาพ่น
ได้แก่ การทดสอบการพ่นยาทั้งก่อนพ่นยาและขณะพ่นยา
8. ให้ความรู ้เกี่ ยวกับการใช้ออกซิ เจนในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่จาํ เป็ นต้องใช้
ออกซิ เจนทุก ราย ได้แก่ ความรู ้ เกี่ ยวกับการรั กษาด้วยออกซิ เจน แหล่ งให้ออกซิ เจน วิธีการใช้
ออกซิเจนและการปฏิบตั ิในการดูแลออกซิเจน
9. ให้ความรู ้เกี่ ยวกับการดูแลระบบทางเดินหายใจ เป็ นการดูแลตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยง
จากสิ่ งที่ทาํ ให้อาการของโรคเลวลงและป้ องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้น ได้แก่
9.1 หยุดสูบบุหรี่ โดยเด็ดขาด
9.2 หลีกเลี่ยงสิ่ งที่ส่งเสริ มให้มีอาการเหนื่อยหอบได้ง่าย เช่น ควันบุหรี่ ฝุ่ นละออง
เกสรดอกไม้ อากาศร้อนหรื อเย็นจัด ที่อบั ชื้น พวกขนสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ
9.3 หลีกเลี่ยงการอยูใ่ กล้ชิดกับผูท้ ี่มีการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
9.4 ไม่เข้าไปอยูใ่ นสถานที่แออัดต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสิ นค้า โรงภาพยนตร์
9.5 รับประทานยาและสูดยาตมที่แนะนําอย่างถูกต้องและเคร่ งครัด
9.6 รักษาสุ ขภาพร่ างกายให้แข็งแรงด้วยการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับสมรรถนะ
ตนเอง
9.7 รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รับประทานช้า ๆ เคี้ยวให้ละเอียด รับประทาน
พออิ่ม
9.8 ดูแลการทําความสะอาดของสุ ขภาพปากและฟัน
9.9 รู ้ จ ัก สั ง เกตอาการผิด ปกติ เช่ น คลื่ น ไส้อ าเจี ย น ใจสั่น และ อาการหายใจ
เหนื่ อยหอบ หากมีอาการผิดปกติเหล่านี้ ควรรี บมาพบแพทย์และหากมีขอ้ สงสัยใด ๆ ควรสอบถาม
เมื่อมาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง
9.10 ผูป้ ่ วยบางรายมีอาการหายใจเหนื่ อยหอบได้ง่าย ควรปรั บกิ จกรรมที่ทาํ เป็ น
กิจวัตรประจําวันให้เหมาะสมกับขีดจํากัดของตน และจัดสิ่ งแวดล้อมที่บา้ นเพื่อให้ใช้พลังงานน้อย
ที่สุด จะช่วยให้ผปู ้ ่ วยทํากิจกรรมต่าง ๆ ได้ดว้ ยตนเอง ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่เกิดจากการ
อยูเ่ ฉย ๆ และยังช่วยให้ความสามารถในการทํากิจกรรมของผูป้ ่ วยดีข้ ึนอีกด้วย
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หมวดที่ 2 การฝึ กทักษะปฏิบัติในการออกกําลังกาย การบริหารการหายใจแบบเป่ าปาก
มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผูป้ ่ วยสามารถออกกําลังกายอย่างเหมาะสมกับโรคปอดอุดกั้น
เรื้ อรั ง มี การบริ หารการหายใจแบบเป่ าปาก การไอที่ ถูก วิธี และ การเคาะปอดที่ ถูกต้อง โดยมี
กิจกรรมที่ปฏิบตั ิดงั นี้คือ
1. อธิ บายวัตถุประสงค์ ประโยชน์การออกกําลังกายอย่างต่อเนื่ อง และการบันทึ ก
ข้อมูลการออกกําลังกาย
2. ประเมินผลการออกกําลังกาย เพื่อเป็ นพื้นฐานในการประเมินโรคหัวใจ
3. สาธิ ตการออกกําลังกาย การหายใจแบบเป่ าปาก การไอ และการเคาะปอดที่ถูกต้อง
ดังนี้
3.1 การออกกําลังกายจะช่วยให้กล้ามเนื้ อมีความยืดหยุ่นมากขึ้น มีความทนทาน
ต่อการอ่อนล้า ช่วยให้อาการหายใจเหนื่ อยหอบลดลง เพิ่มความสามารถในการออกกําลังกาย เพิ่ม
ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน เพิ่มคุณภาพชีวิต สภาพร่ างกายดีข้ ึน เพิ่มความทนทาน
เป็ นการส่ งเสริ มการทําหน้าที่ของร่ างกายให้ดีข้ ึน ลดภาวะซึมเศร้า ทําให้เกิดการผ่อนคลาย ช่วยให้
ผูป้ ่ วยมีความอยากรับประทานอาหารเพิ่มขึ้น และยังช่วยให้นอนหลับได้ดีข้ ึนอีกด้วย การออกกําลังกาย
ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที ทํา 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ ควรปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ 6-12 สัปดาห์ข้ ึนไป
การฝึ กออกกําลังกายควรปฏิบตั ิร่วมกับการหายใจแบบเป่ าปาก ให้ฝึกท่าละ 5-10 ครั้ง ทําทุกวัน วันละ
2 เวลา เช้า-เย็น ถ้าอาการดี ข้ ึนให้ฝึกมากขึ้น โดยการเพิ่มจํานวนครั้งในการฝึ กแต่ละท่า โดยมีท่า
ออกกําลังกายทั้งหมดคือ การออกกําลังกายในท่านัง่ มี 3 ท่า การออกกําลังกายในท่ายืนยกแขน 1 ท่า
และการออกกําลังกายในท่าเดินตามสบาย 1 ท่า ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละท่าดังนี้
3.1.1 การออกกําลังกายในท่านัง่ มี 3 ท่า ได้แก่
3.1.1.1 ท่ า ยืด ทรวงอกด้า นข้า ง ให้นั่ง ตัว ตรงแล้ว ยกแขนขึ้ น เหนื อ
ศีรษะ พร้อมกับเอียงตัวมาด้านข้างให้มากที่สุด แล้วกลับมาอยูใ่ นท่านัง่ ตัวตรงเหมือนเดิมพร้อมกับ
หายใจออก ทําสลับพร้อมกันทั้งสองข้าง
3.1.1.2 ท่ากางแขน ให้เหยียดแขนทั้งสองข้างตรงมาเสมอไหล่ แล้ว
ค่อย ๆ กางไปด้านข้าง พร้อมกับสู ดหายใจเข้าเต็มที่ แล้วค่อย ๆ หุ บแขนกลับที่เดิมพร้อมกับค่อย ๆ
หายใจออกทางปาก ทําปากคล้ายผิวปาก
3.1.1.3 ท่ากระดกข้อเท้า ให้นั่งสบาย ๆ เหยียดขาตรง กระดกข้อเท้า
สลับซ้าย ขวา (ทําข้างละประมาณ 10-15 ครั้ง)
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3.1.2 การออกกําลังกายในท่ายืนยกแขน 1 ท่า ให้ยืนกางขาเล็กน้อย ค่อย ๆ
ยกแขนไปด้านหน้าขึ้นเหนื อศีรษะ พร้อมกับสู ดหายใจเข้าเต็มที่ แล้วค่อยเอาแขนลงมาไว้ขา้ งลําตัว
พร้อมกับหายใจออกทางปาก ทําปากคล้ายผิวปาก
3.1.3 การออกกําลังกายในท่าเดิ นตามสบาย 1 ท่า ให้ค่อย ๆ เดินตามสบาย
พร้อมกับหายใจเข้าเต็มที่แล้วค่อย ๆ หายใจออกทางปาก ทําปากคล้ายผิวปาก
3.2 การฝึ กการหายใจ มีวิธีปฏิบตั ิอยู่ 2 วิธีคือ การฝึ กหายใจแบบเป่ าปากและการ
หายใจโดยใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องและกระบังลม
3.2.1 การหายใจแบบเป่ าปากมีประโยชน์ดงั นี้คือ ทํากิจกรรมได้นานขึ้น การ
ระบายอากาศและแลกเปลี่ยนก๊าซดีข้ ึน ลดการใช้กล้ามเนื้ อช่วยในการหายใจและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การไอเพื่อขับเสมหะออก โดยมีวิธีการฝึ กหายใจแบบเป่ าปากคือ ให้หายใจเข้าทางจมูกช้า ๆ ให้ลึก
ที่สุดโดยให้ทอ้ งป่ อง แล้วหายใจออกช้า ๆ ทางปาก ห่ อปากเล็กน้อยคล้ายผิวปาก ให้รู้สึกว่ามีอากาศ
อยูใ่ นกระพุง้ แก้มและลําคอ ในช่วงเวลานั้นนับ 1-4 โดยทําให้ทอ้ งแฟบ ใช้เวลาในการหายใจออก
นานเป็ น 2 เท่าของการหายใจเข้า พักสักครู่ จนหายเหนื่อยแล้วเริ่ มหายใจเข้าใหม่
3.2.2 การหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องและกระบังลม มีประโยชน์ดงั นี้คือ
สามารถลดอาการหายใจเหนื่ อยหอบได้ ควรปฏิบตั ิโดยให้หายใจเข้า-ออกช้า ๆ วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ครั้ง
ละ 5-10 นาที ทําสัปดาห์ละ 5-7 วัน ซึ่ งมีวิธีฝึกการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้ อหน้าท้องและกระบังลมคือ
ให้นง่ั พิงพนักเก้าอี้ปล่อยตัวตามสบาย แล้ววางมือทั้งสองข้างไว้ที่หน้าท้องให้หายใจเข้าทางจมูกลึก ๆ ช้า ๆ ห้
หน้าท้องป่ องออกมาแล้วปล่อยลมหายใจออกมาทางปาก พร้อมห่ อริ มฝี ปากคล้ายการผิวปากอย่าง
ช้า ๆ ให้รู้สึกเหมือนมีลมอยูใ่ นกระพุง้ แก้มและลําคอ
3.3 การไอที่ ถูก วิ ธี มี วิธีปฏิ บตั ิ ดังนี้ คือ เมื่ อหายใจเข้า เต็มที่ แล้วกลั้น ลมหายใจ
พร้อมกับให้เอามือกดบริ เวณหน้าท้องเบา ๆ และเกร็ งลําตัวเล็กน้อย ไอเอาเสมหะออกเท่าที่ทาํ ได้
ประมาณ 2-3 ครั้ง ถ้ารู ้สึกเหนื่อยให้ทาํ บริ หารการหายใจแบบเป่ าปากต่อจนรู ้สึกดีข้ ึน
4. ให้ผปู ้ ่ วยทดลองปฏิบตั ิตาม
5. ให้ผปู ้ ่ วยที่มีความสามารถเป็ นผูน้ าํ กลุ่มมาเป็ นต้นแบบการออกกําลังกาย
หมวดที่ 3 การดูแลด้ านจิตสั งคม
มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผปู ้ ่ วยผ่อนคลาย สามารถจัดการความเครี ยดและภาวะวิกฤตได้
และการดูแลต่อเนื่ องเพื่อกระตุน้ และติดตามการคงไว้ซ่ ึ งการดูแลตนเองที่มีประสิ ทธิ ภาพ โดยมี
กิจกรรมที่ปฏิบตั ิดงั นี้คือ
1. อธิบายประโยชน์ของการดูแลด้านจิตสังคม การพักผ่อนและการผ่อนคลาย
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2. รับประทานอาหารให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงอาหาร เครื่ องดื่มที่เพิ่มความเครี ยด
3. แนะนํา สาธิตเทคนิคการผ่อนคลาย การปล่อยวาง การมองโลกในแง่ดี
4. อธิ บายผูด้ ู แลเกี่ ยวกับการดู แลด้านจิ ตใจแก่ ผูป้ ่ วย การมีเพศสัมพันธ์ การจัดการ
ความเครี ยดและภาวะวิกฤต
5. ระบายปัญหาให้ผทู ้ ี่วางใจได้รับรู ้
6. แนะนําการบริ การทางสุ ขภาพในภาวะฉุกเฉิน
7. ติดตามการดูแลที่บา้ นโดยประเมินสภาพสิ่ งแวดล้อม ที่อยูอ่ าศัย ที่ก่อให้เกิดอาการ
กําเริ บ เช่น ฝุ่ นละออง ควันไฟ การสู บบุหรี่ ในบ้าน
8. พิจารณาการรักษาด้วยออกซิเจนที่บา้ นในผูป้ ่ วยที่มีความพร้อม
9. ประสานสถานีอนามัยในการดูแลผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่อง
10. ประเมินผลการปฏิบตั ิในการฟื้ นฟูสมรรถภาพปอด
การนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใช้
ปั จจุ บ ันมี การนําแนวปฏิ บ ัติ ทางคลิ นิ กต่ าง ๆ มาใช้ในการปฏิ บ ัติ การพยาบาลอย่าง
แพร่ หลายและเป็ นที่ยอมรั บ เนื่ องจากแนวปฏิบตั ิทางคลินิกสร้ างและพัฒนามาจากหลักฐานเชิ ง
ประจักษ์ที่น่าเชื่อถือ มีข้ นั ตอนในการพัฒนาอย่างเป็ นระบบ ผูศ้ ึกษาได้นาํ แนวปฏิบตั ิทางคลินิกไป
ใช้ดาํ เนิ นการศึกษาโดยอิงกรอบการใช้แนวปฏิบตั ิของสภาวิจยั ด้านสุ ขภาพและการแพทย์แห่ งชาติ
ประเทศออสเตรเลีย (NHMRC, 1999) ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ 1) การเผยแพร่ แนวปฏิบตั ิทาง
คลินิก 2) การใช้แนวปฏิบตั ิทางคลินิก และ 3) การประเมินผลการใช้แนวปฏิบตั ิทางคลินิก
1. การเผยแพร่ แนวปฏิบตั ิทางคลินิก
1.1 จัดทําสื่ อที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เหมาะสมกับกลุ่มผูใ้ ช้อาจเป็ นลักษณะรู ปแบบ
ใดก็ได้ เช่น แผ่นพับ คู่มือ โปสเตอร์ เทป วีดีโอ คอมพิวเตอร์ แต่ตอ้ งมีการบรรจุเนื้ อหาสาระสําคัญ
ของข้อเสนอแนะไว้ดว้ ย และเอกสารที่ขอ้ มูลมากอาจต้องแยกย่อยให้เข้าใจง่าย หรื ออาจสอบถามจาก
กลุ่มเป้ าหมายที่จะนําแนวปฏิบตั ิทางคลินิกไปใช้วา่ ต้องการข้อมูลแบบใด และแนวปฏิบตั ิทางคลินิก
ที่เป็ นต้นฉบับต้องมีรายละเอียดของข้อเสนอแนะของหลักฐานเชิ งประจักษ์ มีหลักฐานสนับสนุ น
ข้อเสนอแนะเหล่านั้น
1.2 แจ้งประกาศหรื อประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้ าหมายที่ ตอ้ งใช้แนวปฏิบตั ิ ทาง
คลินิกทราบว่ามีการพัฒนาแนวปฏิบตั ิทางคลินิกขึ้นในกลุ่มเป้ าหมายที่จะศึกษา อาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง
หรื อหลายวิธีร่วมกัน
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2. การใช้แนวปฏิบตั ิทางคลินิก
มีข้ นั ตอนและใช้กลยุทธ์ที่จะส่ งเสริ มการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิของสภาวิจยั ด้าน
สุ ขภาพและการแพทย์แห่ งชาติประเทศออสเตรเลีย (NHMRC, 2000) ดังต่อไปนี้
2.1 ตั้งเป้ าหมายของการนําแนวปฏิบตั ิทางคลินิกไปใช้ ต้องทราบว่าต้องการพัฒนา
เรื่ องอะไรและมีวตั ถุประสงค์อย่างไร เพื่อเป็ นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
2.2 หาผูช้ ่วยเหลือโครงการจํานวน 3-4 คน ที่สามารถช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
การปฏิบตั ิ และการเผยแพร่ แนวปฏิบตั ิทางคลินิก ซึ่ งจะทําให้เกิดประสิ ทธิ ผลของโครงการ ผูช้ ่วย
เหลือดังกล่าวควรมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
2.2.1 เป็ นผูน้ ํา ระบบ ซึ่ ง อาจจะเป็ นแพทย์ป ระจํา คลิ นิก หรื อ หัว หน้า ที ม
พัฒนาคุณภาพทางคลินิกของโรงพยาบาลโดยเป็ นบุคคลที่มีอาํ นาจพอที่จะสามารถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคลากรในหน่วยงาน หรื อเป็ นผูท้ ี่สามารถจัดการกับปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน
ระหว่างที่มีการนําแนวปฏิบตั ิทางคลินิกไปใช้ในหน่วยงาน
2.2.2 เป็ นผูม้ ีความเชี่ ยวชาญทางด้านเทคนิ ค ซึ่ งอาจจะเป็ นแพทย์ พยาบาล
ประจําคลินิก หรื อนักกายภาพบําบัด สามารถเป็ นผูท้ ี่จดั การกับปัญหาที่ใช้ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ
อาจมี 2 คนได้ ถ้าปั ญหานั้นขยายวงกว้าง
2.2.3 เป็ นผูท้ ี่สามารถสรุ ปความก้าวหน้าของโครงการ มีความกระตือรื อร้น
มีเวลา และมีความสามารถในการกระตุน้ สนับสนุน
2.3 วิเคราะห์สถานการณ์ดว้ ยการหาความแตกต่างของสถานการณ์การปฏิบตั ิหรื อ
ผลลัพธ์การปฏิ บตั ิในปั จจุ บนั กับมาตรฐานที่ควรจะเป็ น และแนวปฏิบตั ิ ทางคลินิกที่จะนํามาใช้
สามารถแก้ไขปั ญหาเหล่านั้นได้อย่างไร ซึ่ งจะช่วยให้ผปู ้ ฏิบตั ิตระหนักถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นและมีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการเปลี่ยนแปลงการทํางานเพื่อเป้ าหมายคือเกิดผลลัพธ์ที่ดีในการ
ปฏิบตั ิงาน
2.4 วิเคราะห์ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องกับการนําแนวปฏิบตั ิทางคลินิกไปใช้ โดยมีข้นั ตอนดังนี้
2.4.1 ค้นหาผูเ้ กี่ยวข้องที่จะนําแนวปฏิบตั ิทางคลินิกไปใช้คือผูท้ ี่มีบทบาทสําคัญ
ในเรื่ องนั้น ซึ่ งการร่ วมมือหรื อการยินยอมทําตามแนวปฏิบตั ิของคนเหล่านี้ จะมีผลต่อความสําเร็ จ
ของการเปลี่ยนแปลง
2.4.2 แยกกลุ่มบุคคลที่เกี่ ยวข้องกับการนําแนวปฏิบตั ิทางคลินิกไปใช้ เพื่อ
จัดทํากลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในแต่ละกลุ่ม เพราะกลุ่มบุคคลมีความแตกต่างกัน มีผล
ต่อการให้ขอ้ มูลและการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิและอาจไม่จาํ เป็ นต้องใช้คนทุกคนในกลุ่ม เช่ น
กลุ่มแพทย์ กลุ่มพยาบาล เป็ นต้น
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2.4.3 จัดตั้งคณะกรรมการการนําแนวปฏิบตั ิไปใช้ เข้ามาเป็ นผูน้ าํ ในการนํา
แนวปฏิบตั ิทางคลินิกไปใช้หรื อเผยแพร่ โดยมีจาํ นวน 3-4 คนซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ตัดสิ นใจเกี่ยวกับการนําแนวปฏิบตั ิไปใช้ต้ งั แต่ตน้ จนถึงระยะของการนําแนวปฏิบตั ิไปใช้
2.5 กํา หนดเป้ าหมายของการนํา แนวปฏิ บ ัติ ท างคลิ นิ ก ไปใช้เ พื่ อ สามารถวัด
ผลลัพธ์ได้
2.6 ค้นหาอุปสรรคที่จะมีผลต่อการนําแนวปฏิบตั ิไปใช้ ซึ่ งแบ่งได้ 3 ส่ วนด้วยกัน
คือ อุ ปสรรคจากระบบ อุปสรรคจากวิชาชี พ อุ ปสรรคจากความเป็ นปั จเจกบุคคล หรื ออาจเป็ น
อุปสรรคจากภายในของแต่ละกลุ่ม ซึ่ งวิธีการหาอุปสรรคได้แก่ การสํารวจ สัมภาษณ์ การทํากลุ่ม
การสํารวจเชิงคุณภาพ
2.7 ทบทวนขั้นตอนทุกขั้นตอนตั้งแต่ขอ้ 1-6 โดยคณะกรรมการที่ทาํ หน้าที่นํา
แนวปฏิบตั ิทางคลินิกไปใช้
2.8 ใช้กลยุทธ์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิ (NHMRC, 2000) ซึ่งมีดงั นี้
2.8.1 การเยีย่ มสํารวจติดตาม (educational outreach visit)
2.8.2 ระบบช่วยเตือนความจําและตัดสิ นใจ (decision-support systems and
other reminders) เช่น การจัดบอร์ดเตือนความจํา
2.8.3 การประชุมและเรี ยนรู ้ร่วมกัน (interactive educational meeting) โดย
การจัดกิจกรรมการฝึ กสนทนาเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้หรื อแก้ปัญหาร่ วมกัน ในด้านช่องว่างระหว่าง
ความรู ้ ทักษะ และการไม่ปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางคลินิก
2.8.4 การใช้หลากหลายวิธีร่วมกัน (multifaceted interventions) ซึ่งการใช้วิธี
ที่หลากหลายจะทําให้ประสบความสําเร็ จมากกว่าการใช้วิธีเดียว
2.8.5 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรื อ การรณรงค์โดยการใช้สื่อ (mass media
intervention) มีผลต่อการเผยแพร่ การปฏิบตั ิ
2.8.6 การตรวจสอบและการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (audit and feedback) เป็ น
ขั้นตอนที่สาํ คัญเพื่อวัดประสิ ทธิภาพของการปฏิบตั ิ ต่อการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ โดยผูป้ ฏิบตั ิตอ้ งมี
ทัศนคติ ที่จะปฏิ บตั ิ ตามเพื่อให้เ กิ ดการเปลี่ ยนแปลงและเมื่ อได้รับข้อมูลย้อนกลับผูป้ ฏิ บตั ิ ต อ้ ง
สามารถตอบสนองต่อการได้รับข้อมูลย้อนกลับนั้น และไม่เพิกเฉย
2.8.7 การใช้ความคิดเห็นของผูน้ าํ (the use of local opinion leader) ความ
คิดเห็นของผูน้ าํ เป็ นการให้คาํ แนะนําทางคลินิกที่ดี ที่จะนําไปใช้ในการดูแลผูป้ ่ วย
2.8.8 การปฏิบตั ิโดยให้ผปู ้ ่ วยเป็ นศูนย์กลาง (patient-mediaiated intervention)
เช่น การได้ขอ้ มูลจากผูป้ ่ วยโดยตรงหรื อจากบุคคลอื่นที่ผปู ้ ่ วยขอคําปรึ กษา วิธีการรวบรวมข้อมูล
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เหล่านี้ ทาํ ให้เกิ ดความร่ วมมื อระหว่างผูป้ ่ วยกับผูใ้ ห้บริ การ การคํานึ งถึงผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลางจะ
สนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิเพิ่มขึ้น
2.8.9 การใช้สื่อการสอน (educational materials) ได้แก่ คู่มือแนวปฏิบตั ิ
สื่ อด้านโสตทัศนศึกษา
2.8.10 การจัดอบรมเพื่อให้ความรู ้ (didactic educational sessions) ใช้วิธีการนี้
ก็ต่อเมื่อไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิหรื อผลลัพธ์ทางด้านสุ ขภาพที่ไม่ดี ควรมีการจัดประชุม
เพื่อให้ความรู ้แก่บุคลากรเช่น การประชุมกลุ่มย่อย (conference) การสอนเป็ นรายบุคคล (personal
visits) และการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (workshops) เพื่อช่วยกําหนดความต้องการในการปฏิบตั ิ และ
ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิ
2.8.11 การให้รางวัลและการลงโทษ (financial incentives and penalties) เมื่อ
มีการปฏิบตั ิที่แตกต่างกันผูป้ ฏิบตั ิจะมีการตอบสนองต่อค่าตอบแทนหรื อรางวัลโดยตรง
2.8.12 การบริ หารจัดการการปฏิบตั ิ (administrative interventions) ทําได้โดย
การสร้างการบริ หารจัดการปั ญหาและอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สามารถเกิดขึ้นได้
จากความต้องการเครื่ องมืออํานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิ การบังคับโดยใช้กฎระเบียบข้อบังคับ
และนโยบายขององค์กร เช่ น การสร้ างแบบฟอร์ มให้ง่ายต่อการปฏิบตั ิ เพื่อลดอุปสรรคที่ ส่งผล
กระทบต่อการปฏิบตั ิ
3. การประเมินผลการใช้แนวปฏิบตั ิทางคลินิก
การประเมิ น ผลการใช้แ นวปฏิ บ ัติ ท างคลิ นิ ก เป็ นสิ่ ง ที่ จ าํ เป็ น โดยสภาวิ จ ัย ด้า น
สุ ขภาพและการแพทย์แห่ งชาติประเทศออสเตรเลีย (NHMRC, 1999) ได้แบ่งการประเมินผลเป็ น
2 ด้านคือ
3.1 การประเมินด้านกระบวนการ เพื่อประเมินผลของการเผยแพร่ แนวปฏิบตั ิทาง
คลินิก ประเมินจากการเข้าถึงของผูใ้ ช้แนวปฏิบตั ิทางคลินิก การตระหนักรู ้ และความเข้าใจเนื้อหาของ
ผูใ้ ช้แนวปฏิบตั ิทางคลินิกเป็ นอย่างไร มีปัญหาหรื ออุปสรรคอะไรบ้าง และแนวปฏิบตั ิทางคลินิกที่
นําไปใช้มีความยืดหยุน่ พอต่อการนําไปใช้ในแต่ละสถานที่แตกต่างกันหรื อไม่
3.2 การประเมินด้านผลลัพธ์ เป็ นการประเมินผลที่เกิดจากการเผยแพร่ แนวปฏิบตั ิ
ทางคลิ นิกและการนําแนวปฏิ บตั ิ ทางคลิ นิกไปใช้ มี การประเมินทั้งในส่ วนผูใ้ ช้แนวปฏิบตั ิ ทาง
คลินิก และผลลัพธ์ทางสุ ขภาพ
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การนําแนวปฏิบัติทางคลินิกสํ าหรับการฟื้ นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ทเี่ ป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังไปใช้
แนวปฏิบตั ิทางคลินิกสําหรับการฟื้ นฟูสมรรถภาพปอดในผูท้ ี่เป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง
โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน ได้ถูกนํามาใช้ในโรงพยาบาลสู งเม่น จังหวัดแพร่ (อจิรวดี ห้อยยีภ่ ู่,
2552) และโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน (พรวิภา ยาสมุทร์ , 2553) โดยแนวปฏิบตั ิทางคลินิก
ได้ถูกนํามาจัดหมวดหมู่ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 3 หมวดหมู่ ได้แก่ การให้ความรู ้
เกี่ยวกับพยาธิ สภาพของโรคและคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั การฝึ กทักษะปฏิบตั ิในการออก
กําลังกายและการบริ หารการหายใจแบบเป่ าปาก และการดูแลด้านจิตสังคม การศึกษาทั้งสองได้
อ้างอิ งกรอบแนวคิดการนําแนวปฏิ บตั ิ ทางคลินิกไปใช้ของสภาวิจยั ด้านสุ ขภาพและการแพทย์
แห่ งชาติ ประเทศออสเตรเลีย (NHMRC, 1999) และกลยุทธ์การนําไปใช้โดยสภาวิจยั ด้านสุ ขภาพและ
การแพทย์แห่ งชาติ (NHMRC, 2000) มีรายละเอียดดังนี้
อจิรวดี ห้อยยี่ภู่ (2552) ได้ศึกษาประสิ ทธิ ผลของการใช้แนวปฏิบตั ิทางคลินิกสําหรับ
การฟื้ นฟู ส มรรถภาพปอดในผู ท้ ี่ เ ป็ นโรคปอดอุ ด กั้น เรื้ อรั ง ที่ ม ารั บ บริ การที่ แผนกผูป้ ่ วยนอก
โรงพยาบาลสู งเม่น จังหวัดแพร่ กลุ่มตัวอย่างคือผูท้ ี่เป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่มารับบริ การแผนก
ผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลสู งเม่น แบ่งเป็ นกลุ่มก่อนการใช้แนวปฏิบตั ิทางคลินิกจํานวน 39 คน และ
กลุ่มที่มีการใช้แนวปฏิบตั ิทางคลินิกจํานวน 33 คน กลุ่มผูใ้ ช้แนวปฏิบตั ิทางคลินิกได้แก่ ทีมดูแลผูท้ ี่
เป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังของโรงพยาบาลสู งเม่น จํานวน 9 คน ได้แก่ แพทย์ 1 คน พยาบาลแผนก
อุบตั ิเหตุฉุกเฉิ น 1 คน พยาบาลคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง 1 คน พยาบาลแผนกผูป้ ่ วยใน 2 คน
พยาบาลกลุ่มเวชปฏิบตั ิครอบครัวและชุมชน 1 คน พยาบาลจิตเวช 1 คน เภสัชกร 1 คน และนัก
โภชนากร 1 คนทําการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2552 ถึง เดือนกันยายน 2552
ในการศึกษานี้ มีรายละเอียดการปฏิบตั ิแต่ละขั้นตอนตามกรอบแนวคิดของ NHMRC (1999)
ตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทํางาน การเผยแพร่ แนวปฏิบตั ิทางคลินิกสู่ ผปู ้ ฏิบตั ิโดยการ
จัดประชุมทีมบุคลากรเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ มีการชี้แจงรายบุคคลในรายที่ไม่ได้เข้า
ร่ วมประชุม จัดบอร์ ดประชาสัมพันธ์ ดําเนิ นการใช้แนวปฏิบตั ิทางคลินิกโดยวางแผน สนับสนุ น
และกํากับติดตามให้มีการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ อง โดยการประชุมคณะทํางานกําหนดแผนการใช้แนว
ปฏิบตั ิทางคลินิก จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการแก่พยาบาลในหน่วยงาน กํากับติดตามโดยลงมือปฏิบตั ิ
และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ าย ตรวจเยี่ยมการปฏิบตั ิแต่ละจุดบริ การทุกวัน สาธิ ตและฝึ ก
ทักษะหากพบว่าไม่ถูกต้อง ประชุมปรึ กษากับทีมพยาบาลในช่วงการรับส่ งเวรอย่างน้อยสัปดาห์ละ
3 ครั้ง จัดระบบการเตือนความจํา และเยีย่ มบ้านกลุ่มตัวอย่างเดือนละ 2 ครั้ง จนครบ 8 สัปดาห์ วัด
ผลลัพธ์ 4 ด้าน ได้แก่ ระยะทางที่เดินได้บนพื้นราบใน 6 นาที ความรุ นแรงของอาการหายใจเหนื่อย
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หอบ จํานวนครั้งการกลับมานอนโรงพยาบาลซํ้า จํานวนครั้งการกลับมารับบริ การซํ้าที่แผนกผูป้ ่ วย
นอก ผลการศึกษาพบว่า ระยะทางที่เดินได้บนพื้นราบใน 6 นาที ของกลุ่มตัวอย่างก่อน และกลุ่มที่มี
การใช้แนวปฏิบตั ิทางคลินิกมีค่าเฉลี่ย 91.97 และ 111.97 เมตร ตามลําดับ ส่ วนคะแนนความรุ นแรง
ของอาการหายใจเหนื่ อยหอบของกลุ่มตัวอย่างก่ อน และกลุ่มที่มีการใช้แนวปฏิบตั ิทางคลินิกมี
ค่าเฉลี่ย 62.82 และ 85.76 คะแนน ตามลําดับ สัดส่ วนของการกลับมานอนโรงพยาบาลซํ้าในกลุ่ม
ก่อน และกลุ่มที่มีการใช้แนวปฏิบตั ิทางคลินิกเท่ากับ 46.15 และ 21.21 ตามลําดับ และสัดส่ วนของ
การกลับมารับบริ การซํ้าที่แผนกผูป้ ่ วยนอกเท่ากับ 71.79 และ 36.36 ตามลําดับซึ่ งเป็ นผลลัพธ์ที่ดีข้ ึน
ทั้ง 4 ด้าน
พรวิภา ยาสมุทร์ (2553) ได้ศึกษาประสิ ทธิ ผลของการใช้แนวปฏิบตั ิทางคลินิกสําหรับ
การฟื้ นฟูสมรรถภาพปอดในผูท้ ี่ เ ป็ นโรคปอดอุ ดกั้นเรื้ อรั งที่ มารั บบริ การโรงพยาบาลบ้านโฮ่ ง
จังหวัดลําพูน ศึกษาในผูท้ ี่เป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่มารับบริ การที่โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง ซึ่ งไม่ได้
จํากัดเฉพาะในแผนกผูป้ ่ วยนอกเท่านั้น แบ่งเป็ นกลุ่มก่อนการใช้แนวปฏิบตั ิทางคลินิกจํานวน 34คน
และกลุ่มที่มีการใช้แนวปฏิบตั ิทางคลินิกจํานวน 30 คน กลุ่มผูใ้ ช้แนวปฏิบตั ิทางคลินิก ได้แก่
บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผูท้ ี่เป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังในโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง
หน่วยบริ การปฐมภูมิ และสถานี อนามัย รวมทั้งสิ้ น 70 คน ประกอบด้วยแพทย์ 4 คน เภสัชกร 4 คน
พยาบาลที่ ปฏิ บ ัติงานแผนกผูป้ ่ วยใน แผนกผูป้ ่ วยนอก และหน่ วยบริ การปฐมภู มิ 52 คน นัก
กายภาพบําบัด 1 คน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข 9 คนรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2552 ถึง
เดือนเมษายน 2553
สํา หรั บ การนํา แนวปฏิ บ ัติ ท างคลิ นิ ก ไปใช้มีก ารปฏิ บ ัติแ ต่ ละขั้น ตอนคล้า ยคลึ ง กับ
การศึกษาของโรงพยาบาลสู งเม่น ตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการและทีมผูด้ ูแลผูท้ ี่เป็ นโรคปอดอุด
กั้นเรื้ อรัง จัดพิมพ์แนวปฏิบตั ิทางคลินิกและเผยแพร่ สู่ ผูป้ ฏิบตั ิโดยการจัดประชุมทีมบุคลากรเพื่อ
นํา เสนอแนวปฏิ บ ัติ ท างคลิ นิ ก มี ก ารชี้ แ จงรายบุ ค คลในรายที่ ไ ม่ ไ ด้เ ข้า ร่ ว มประชุ ม จัด บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ ดําเนิ นการใช้แนวปฏิบตั ิทางคลินิกโดยการประชุมคณะทํางานกําหนดหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ นัดประชุมเพื่อติดตามผล ให้ความรู ้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิ กํากับติดตามการใช้แนวปฏิบตั ิทาง
คลินิกโดยประชุมปรึ กษากับทีมพยาบาลในช่วงการรับส่ งเวร จัดระบบการเตือนความจํา และเยี่ยม
บ้านกลุ่มตัวอย่างเดือนละ 2 ครั้ง จนครบ 8 สัปดาห์วดั ผลลัพธ์ 4 ด้าน ได้แก่ ระยะทางที่เดินได้บน
พื้นราบใน 6 นาที ความรุ นแรงของอาการหายใจเหนื่อยหอบ การกลับมานอนโรงพยาบาลซํ้า และ
การกลับมารับบริ การซํ้าที่แผนกผูป้ ่ วยนอก ผลการศึกษาพบว่า ระยะทางที่เดินได้บนพื้นราบใน 6
นาทีของกลุ่มตัวอย่างก่อน และกลุ่มที่มีการใช้แนวปฏิบตั ิทางคลินิกมีค่าเฉลี่ย 337.94 และ 379.33
ตามลําดับ ความรุ นแรงของอาการหายใจเหนื่อยหอบของกลุ่มตัวอย่างก่อน และกลุ่มที่มีการใช้แนว

47
ปฏิบตั ิทางคลินิกมีค่าเฉลี่ย 57.35 และ 23.33 เมตร ตามลําดับ การกลับมานอนโรงพยาบาลซํ้าใน
กลุ่มก่อน และกลุ่มที่มีการใช้แนวปฏิบตั ิทางคลินิก คิดเป็ นร้อยละ 11.76 และ 6.67 ตามลําดับ และ
การกลับมารับบริ การซํ้าที่แผนกผูป้ ่ วยนอกคิดเป็ นร้อยละ 11.76 และ 6.67 ตามลําดับซึ่ งแสดงถึง
ผลลัพธ์ที่ดีข้ ึนทั้ง 4 ด้าน
การศึกษาทั้งสองได้ใช้แนวปฏิบตั ิทางคลินิกสําหรั บการฟื้ นฟูสมรรถภาพปอดในผูท้ ี่
เป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังของโรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่ าน และนําขั้นตอนการใช้แนวปฏิบตั ิ
ของสภาวิจยั ด้านสุ ขภาพและการแพทย์แห่ งชาติ ประเทศออสเตรเลีย (NHMRC, 1999) ร่ วมกับกลยุทธ์
การนําแนวปฏิ บตั ิ ไปใช้ของสภาวิจ ัย ด้า นสุ ขภาพและการแพทย์แ ห่ งชาติ ประเทศออสเตรเลี ย
(NHMRC, 2000) มาใช้ในการศึกษาเหมือนกัน มีการดําเนิ นการตามขั้นตอนต่าง ๆ คล้ายคลึงกัน
แตกต่างกันที่กลุ่มผูป้ ่ วย และผลลัพธ์ กล่าวคือในการศึกษาของโรงพยาบาลสู งเม่น ศึกษาในแผนก
ผูป้ ่ วยนอก แต่การศึกษาของโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง ศึกษาในกลุ่มผูท้ ี่เป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่มารับ
บริ การทั้งหมด ส่ วนผลลัพธ์ แม้วา่ จากการศึกษาทั้งสองจะให้ผลลัพธ์ที่ดี แต่มีความแตกต่างกันดังนี้
คะแนนเฉลี่ยความรุ นแรงของอาการหายใจเหนื่ อยหอบ การกลับมานอนโรงพยาบาลซํ้า และการ
กลับมารับบริ การซํ้าที่แผนกผูป้ ่ วยนอก ในการศึกษาของโรงพยาบาลสู งเม่นจะมากกว่าการศึกษา
ของโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง แต่มีระยะทางเฉลี่ยที่เดินได้บนพื้นราบใน 6 นาทีน้อยกว่า ซึ่ งสาเหตุ
ดังกล่าวอาจเนื่ องมาจากความแตกต่างด้านกลุ่มตัวอย่าง กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างของโรงพยาบาลสู ง
เม่นเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 41-60 ปี ประกอบอาชีพช่างไม้เป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งอาจจะเป็ น
ปั จจัยกระตุ น้ ที่ ทาํ ให้เกิ ดอาการหายใจเหนื่ อยหอบ และหากมี อาการหายใจเหนื่ อ ยหอบรุ นแรง
มากกว่า ก็จะส่ งผลให้มีการกลับมานอนโรงพยาบาลซํ้า และการกลับมารับบริ การซํ้าที่แผนกผูป้ ่ วย
นอกมากกว่าโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง และยังส่ งผลทําให้ความทนในการออกกําลังลดลง แสดงให้เห็น
จากระยะทางเฉลี่ยที่เดิ นได้บนพื้นราบใน 6 นาที ตํ่ากว่ากลุ่มตัวอย่างของโรงพยาบาลบ้านโฮ่ ง
นอกจากนี้ อาจจะเป็ นไปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างของโรงพยาบาลบ้านโฮ่งซึ่ งส่ วนใหญ่อยู่ในวัยสู งอายุ
ไม่ไ ด้ทาํ งานจึ งทําให้มีเวลาในการทํากิ จกรรมฟื้ นฟูสมรรถภาพปอดมากกว่ากลุ่มตัวอย่างของ
โรงพยาบาลสูงเม่น
ทั้งสองการศึกษาดังกล่าว สามารถยืนยันถึงประสิ ทธิ ผลของการนําขั้นตอนการใช้แนว
ปฏิบตั ิทางคลินิกของสภาวิจยั ด้านสุ ขภาพและการแพทย์แห่ งชาติ ประเทศออสเตรเลีย (NHMRC,
1999) ร่ วมกับกลยุทธ์การนําแนวปฏิบตั ิ ทางคลินิกไปใช้ของสภาวิจยั ด้านสุ ขภาพและการแพทย์
แห่งชาติ ประเทศออสเตรเลีย (NHMRC, 2000) มาใช้ และทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี
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ผลลัพธ์ ของการใช้ แนวปฏิบตั ิทางคลินิกสํ าหรับการฟื้ นฟูสมรรถภาพปอด
ในผู้ทเี่ ป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดจากการปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางคลินิก ในการศึกษาครั้งนี้มี
ประเมินผลลัพธ์ 4 ผลลัพธ์ ได้แก่ 1) ระดับความรุ นแรงของอาการหายใจเหนื่ อยหอบ 2) ระยะทางที่
เดินได้บนพื้นราบใน 6 นาที 3) การกลับมานอนโรงพยาบาลซํ้าภายใน 28 วัน และ 4) การกลับมา
รับบริ การซํ้าที่แผนกผูป้ ่ วยนอกภายใน 48 ชัว่ โมง
1. ระดับความรุ นแรงของอาการหายใจเหนื่อยหอบ
อาการหายใจเหนื่ อยหอบเป็ นความรู ้ สึกถึ งความยากลําบากในการหายใจ เป็ น
ความรู ้สึกที่ไม่น่าพึงพอใจซึ่ งเป็ นอาการที่พบได้เสมอในผูป้ ่ วยโรคปอดและโรคหัวใจ (Gift &
Nield, 1991) เป็ นอาการที่ทาํ ให้ผปู ้ ่ วยทรุ ดโทรมและนําไปสู่ การไร้ความสามารถและการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ลดลง เกิดการจํากัดด้านความสามารถในการทํากิจกรรมและอาการที่เป็ นบ่อยครั้งขึ้นจะทําให้
ผูป้ ่ วยเกิดการเจ็บป่ วยต้องได้รับการดูแลและการฟื้ นฟูสมรรถภาพ (Hopp & Walker, 2009)
อาการหายใจเหนื่ อยหอบในผูป้ ่ วยโรคปอดอุ ดกั้นเรื้ อรั งเกิ ดจากการอุดกั้นของ
ทางเดินหายใจอย่างเรื้ อรังและการมีอากาศค้างในปอด มีความผิดปกติดา้ นการแลกเปลี่ยนก๊าซเป็ น
หลัก (ไพรัตน์ แสงดิษฐ์, 2552) อาการจะเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ จนกระทัง่ เสี ยชีวิต เป็ นอาการที่มีผลต่อ
บุคคลแตกต่างกัน พบว่าอาการหายใจเหนื่ อยหอบจะประกอบด้วยลักษณะ 5 อย่างคือ ความรู ้ สึก
(sensation) การรับรู ้ (perception) ความทุกข์ทรมาน (distress) การตอบสนอง (response) และเป็ น
การบอกเล่าของผูท้ ี่มีอาการหายใจเหนื่อยหอบ (reporting of dyspnea) (Gift, 1989) ดังนั้นในผูป้ ่ วย
โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังจึงมีความจําเป็ นที่จะต้องได้รับการประเมินระดับความรุ นแรงของอาการหายใจ
เหนื่อยหอบทุกราย
ในผูป้ ่ วยที่สามารถรายงานอาการหายใจเหนื่ อยหอบของตนเองได้เครื่ องมือที่ใช้
ประเมินได้แก่ แบบประมาณค่าด้วยสายตา (visual analog scale) หรื อแบบตัวเลข (numberic rating
scale) ส่ วนผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถรายงานอาการหายใจเหนื่ อยหอบได้ดว้ ยตนเอง ควรใช้แบบประเมิน
อาการผิดปกติทางการหายใจจากการสังเกต (respiratory distress observation scale [RDOS]) ซึ่ง
เป็ นการประเมินอาหารหายใจเหนื่ อยหอบจากการตรวจร่ างกายและการสังเกตในหัวข้อต่อไปนี้คือ
1) อัตราการเต้นของหัวใจในหนึ่ งนาที 2) อัตราการหายใจในหนึ่ งนาที 3) การเคลื่อนไหวของ
ร่ างกายขณะพัก 4) การใช้กล้ามเนื้ อช่วยในการหายใจ 5) เสี ยงในขณะหายใจออก 6) การขยับของ
ปี กจมูก และ 7) ลักษณะการแสดงออกถึงความกลัว (RNAO, 2010)
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ระดับความรุ นแรงของอาการหายใจเหนื่ อยหอบสามารถประเมินได้หลายวิธี ใน
การศึกษาครั้ งนี้ ผศู ้ ึกษาวัดระดับความรุ นแรงของอาการหายใจเหนื่ อยหอบโดยใช้แบบวัดอาการ
หายใจเหนื่อยหอบชนิดโดยประมาณค่าด้วยสายตา (dyspnea visual analog scale [DVAS]) ที่สร้าง
โดยกิฟท์ (Gift, 1989) เนื่องจากได้รับการทดสอบแล้วว่าเป็ นแบบวัดอาการหายใจเหนื่อยหอบที่ใช้ได้
ดีและมีความสอดคล้องกัน (ชายชาญ โพธิ รัตน์, 2550) แบบวัดจะมีลกั ษณะเป็ นเส้นตรงในแนวตั้ง
ตําแหน่งล่างสุ ดหมายถึง ผูป้ ่ วยไม่มีอาการหายใจเหนื่อยหอบเลย และตําแหน่งด้านบนสุ ดหมายถึงมี
อาการหายใจเหนื่ อยหอบมากที่สุด ในการศึกษานี้ ได้ปรับแบบประเมินโดยกําหนดหมายเลขกํากับ
0-10 ตามแนวเส้นตรง เพื่อให้ผทู ้ ี่เป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังเข้าใจการบันทึกมากขึ้น ผูท้ ี่เป็ นโรคปอด
อุดกั้นเรื้ อรังจะเป็ นผูป้ ระเมินโดยการทําเครื่ องหมายกากบาทลงในตําแหน่งบนเส้นตรง ผูท้ ี่เป็ นโรค
ปอดอุดกั้นเรื้ อรังจะเป็ นผูท้ ี่ประเมินอาการหายใจเหนื่ อยหอบด้วยตนเอง ในการแบ่งระดับความ
รุ นแรงของอาการหายใจเหนื่ อยหอบในเครื่ องมือประเมินชนิ ดตัวเลข มีการแบ่งระดับดังนี้ คะแนน
0 หมายถึง ไม่เหนื่ อยเลย คะแนน 1-3 หมายถึง เหนื่อยเล็กน้อย คะแนน 4-7 หมายถึง เหนื่ อยปานกลาง
คะแนนมากกว่า 7 หมายถึง เหนื่ อยมาก (Clemens & Klaschik as cited in Aretha, Panteli, Kiekkas, &
Karanikolas, 2009)
2. ระยะทางที่เดินได้บนพื้นราบใน 6 นาที
การวัดความทนในการปฏิบตั ิกิจกรรม ใช้ระยะทางที่เดินได้บนพื้นราบใน 6 นาที (6
minute walk test) ซึ่งเป็ นวิธีที่ง่ายต่อการปฏิบตั ิท้ งั เป็ นวิธีการติดตามผลการรักษาได้เป็ นอย่างดี (จตุพร
วงศ์สาธิตกุล, 2551; อริ นทยา พรหมมินธิกลุ , 2552; ATS, 2002; Enright, 2003) มีวิธีการดังต่อไปนี้
1) จัดเตรี ยมอุปกรณ์และสถานที่ ควรทําภายในตัวอาคารไม่มีคนพลุกพล่านมาก
นักควรเป็ นพื้นที่ราบที่มีความยาวต่อเนื่ องอย่างน้อย 30 เมตร มีขีดบอกระยะทางทุก 3 เมตร (ATS,
2002) และควรอยูใ่ นที่ร่ม จัดเตรี ยมอุปกรณ์ได้แก่ เครื่ องวัดความดันโลหิ ต เครื่ องวัดค่าความอิ่มตัว
ของออกซิ เจน (pulse oximeter) นาฬิกาจับเวลา แบบวัดอาการหายใจเหนื่ อยหอบ และเทปวัด
ระยะทาง (จตุพร วงศ์สาธิ ตกุล, 2551; อริ นทยา พรหมมินธิกุล, 2552) ในกรณี ที่อากาศดี อาจทําการ
ทดสอบภายนอกตัวอาคารได้ ทั้งนี้ อาจต้องระวังเรื่ องความเร็ วและทิศทางลม เนื่ องจากอาจมีผลต่อ
ระยะทางที่ได้จากการทดสอบ (ATS, 2002)
2) เตรี ยมผูป้ ่ วยโดยแนะนําการแต่งกายให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร
อย่างน้อย 2 ชัว่ โมงก่อนการทดสอบ หากมีการใช้ยาขยายหลอดลมให้ใช้ภายใน 1 ชัว่ โมงหรื อเมื่อ
มาถึงห้องตรวจผูป้ ่ วยควรนัง่ พักประมาณ 15 นาทีก่อนเริ่ มทําการทดสอบ (อริ นทยา พรหมมินธิกุล,
2552) ไม่ควรให้ผปู ้ ่ วยอบอุ่นร่ างกายก่อนการทดสอบ (ATS, 2002) และการทดสอบควรทําในเวลา
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เดียวกัน เนื่ องจากพบว่าช่วงเวลาของวันที่ทาํ การทดสอบมีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจ แต่ไม่มีผลต่อ
ระยะทางที่ได้จากการทดสอบ (Kervio, Ville, Leclercq, Daubert, & Carre อ้างใน จตุพร วงศ์สาธิตกุล, 2551)
3) ซักประวัติวา่ มีขอ้ บ่งชี้หรื อข้อควรระวังในการออกกําลังกายหรื อไม่ เช่น อาการ
เจ็บหน้าอก (อริ นทยา พรหมมินธิกลุ , 2552)
4) ตรวจวัดความดันโลหิ ต ชีพจร วัดความอิ่มตัวของออกซิ เจน (oxygen saturation)
และ ระดับความรุ นแรงของอาการหายใจเหนื่อยหอบ
5) แนะนําให้ผปู ้ ่ วยเดินเป็ นระยะเวลา 6 นาที โดยให้ผถู ้ ูกทดสอบเดินในความเร็ ว
ปกติในการดําเนิ นชีวิตประจําวัน ในขณะทําการทดสอบผูถ้ ูกทดสอบสามารถหยุดได้บ่อยและนาน
เท่ าที่ ต ้อ งการ และเดิ น ต่ อทัน ที ห ากสามารถทํา ได้ หากผูถ้ ู ก ทดสอบใช้เครื่ อ งช่ ว ยเดิ น หรื อใช้
ออกซิ เจนก็ให้คงการใช้อุปกรณ์ ดงั กล่าว และควรมีการบันทึกลักษณะของออกซิ เจนที่ใช้ว่าเป็ น
แบบใด มีวิธีการเคลื่อนย้ายไปกับผูป้ ่ วยอย่างไร อัตราการไหลของออกซิ เจนเท่าไหร่ และชนิ ดของ
อุปกรณ์ช่วยเดิน (จตุพร วงศ์สาธิ ตกุล, 2551; ATS, 2002) หากมีอาการผิดปกติ เช่น เจ็บหน้าอก
เวียนศีรษะให้แจ้งผูค้ วบคุมการทดสอบ (อริ นทยา พรหมมินธิกลุ , 2552)
6) ในระหว่างการเดินให้บอกเวลาแก่ผถู ้ ูกทดสอบทุก 1 นาที เช่น เหลือเวลาอีก 5 นาที
ให้เดินต่อไป (จตุพร วงศ์สาธิ ตกุล, 2551; อริ นทยา พรหมมินธิ กุล, 2552) การใช้ประโยคและ
นํ้าเสี ยงที่ใช้กระตุน้ ต้องควบคุมให้ได้มาตรฐาน เนื่องจากพบว่าการกระตุน้ ด้วยคําพูดอย่างกระตือรื อร้น
สามารถเพิ่มระยะทางในการเดินได้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ (Enright, 2003)
7) หลังครบ 6 นาทีให้ผปู ้ ่ วยหยุด และทําเครื่ องหมายตําแหน่ งของผูป้ ่ วยให้ผปู ้ ่ วย
นัง่ หรื อยืนพัก วัดความอิ่มตัวของออกซิ เจน (oxygen saturation) อัตราการเต้นของหัวใจ ระดับ
ความรุ นแรงอาการหายใจเหนื่ อยหอบทันทีที่หยุดเดิน (ควรวัดในท่าเดียวกันกับการวัดก่อนเดิน)
(อริ นทยา พรหมมินธิกลุ , 2552)
8) วัดระยะทางที่ผปู ้ ่ วยเดินได้
9) ผูท้ ี่ ท าํ การควบคุ มการทดสอบไม่ ควรเดิ น พร้ อมผูป้ ่ วย เนื่ อ งจากจะเป็ นการ
กําหนดการเดินของผูป้ ่ วยเพราะอาจทําให้ความเร็ วในการเดินของผูป้ ่ วยเปลี่ยนแปลงไป และส่ งผล
ต่อระยะทางที่ได้จากการทดสอบ (จตุพร วงศ์สาธิตกุล, 2551)
10) ถ้าหากผูป้ ่ วยหยุดขณะเดิน สามารถนัง่ เก้าอี้ได้ วัดระดับออกซิเจนและอัตราการ
เต้นของหัวใจ บันทึกอาการ บันทึกระยะเวลาที่หยุดพัก (แต่นบั รวมในระยะเวลา 6 นาที)
11) ควรพิจารณาหยุดการทดสอบเมื่อ ผูป้ ่ วยมีอาการแน่นหน้าอก (angina) เหนื่อยหอบ
จนทนไม่ไหว เหงื่อออกมาก ขาเป็ นตะคริ ว ปวดกล้ามเนื้ อขา ระดับความอิ่มตัวของออกซิ เจนตํ่า
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กว่า 85% อย่างคงที่ บันทึกสาเหตุที่หยุดทดสอบ (จตุพร วงศ์สาธิตกุล, 2551; อริ นทยา พรหมมินธิกุล,
2552; ATS, 2002)
ผลการทดสอบที่ทาํ ตามวิธีมาตรฐานมีความสัมพันธ์กบั ความคงทนในการออกกําลัง
(endurance exercise capacity) เป็ นอย่างดี (ชายชาญ โพธิรัตน์, 2550) และยังช่วยในการประเมิน
ประสิ ทธิ ภาพของการทําการฟื้ นฟูสมรรถภาพปอด ซึ่ งในผูท้ ี่ เป็ นโรคปอดอุ ดกั้นเรื้ อรั งที่ ได้รับ
โปรแกรมการฟื้ นฟูสมรรถภาพปอด จะได้รับการสังเกตและประเมินอาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การ
รายงานผลระยะทางที่เดิ นได้บนพื้นราบใน 6 นาที สามารถทําได้ 3 วิธี ได้แก่ 1) รายงานผลเป็ น
คะแนนดิบ 2) รายงานผลเป็ นเปอร์ เซ็นต์ที่เปลี่ยนแปลง และ 3) รายงานผลถึงการเปลี่ยนแปลงของ
ค่าทํานาย ซึ่ งค่าทํานายนี้ จะเป็ นการเทียบกับค่าระยะทางที่เดินได้ของคนปกติที่มีความสู ง นํ้าหนัก อายุ
เพศ เดียวกัน (จตุพร วงศ์สาธิตกุล, 2551)
การแปลผลโดยดูจากการเปลี่ยนแปลงของก่อนและหลังการรักษา โดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินระดับการเปลี่ยนแปลงที่นอ้ ยที่สุดที่สามารถเห็นผลทางคลินิก (minimal clinically important
difference [MCID]) ซึ่งหมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เดินได้ระยะทางเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 54 เมตรใน
การทดสอบนาน 6 นาที (ชายชาญ โพธิ รัตน์, 2550; ATS, 2002) MCID เป็ นเครื่ องมือประเมิน
ผลลัพธ์ของการดูแลรักษาสําหรับผูท้ ี่เป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง (Gross, 2005) ระยะทางที่ 54 เมตร
ถูกนํามาใช้อย่างแพร่ หลายเนื่ องจากเป็ นระยะทางที่ได้จากผลการทดสอบการเดินบนพื้นราบใน 6
นาที ที่แสดงถึงระดับการเปลี่ยนแปลงการทําหน้าที่ของร่ างกายที่นอ้ ยที่สุด (Wise & Brown, 2005)
จากการศึกษาของ เรดเดลมิเออร์, บายูมิ, โกล์ดสไตน์, และ กูแย็ต (Redelmeier, Bayoumi, Goldstein, &
Guyatt, 1997) ที่ทาํ การศึกษาในผูท้ ี่เป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังระยะอาการสงบจํานวน 112 ราย โดย
คาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่นอ้ ยที่สุดในการวัดระยะทางที่เดินได้บนพื้นราบใน 6 นาทีร่วมกับ
อาการเปลี่ยนแปลงที่กลุ่มตัวอย่างรายงานออกมา พบว่าระยะทางที่เดินได้บนพื้นราบใน 6 นาทีมี
ความสัมพันธ์กบั การประเมินความสามารถในการเดินของกลุ่มตัวอย่างเมื่อเปรี ยบเทียบกับผูป้ ่ วย
รายอื่ น ระยะทางที่ เ ห็ น การเปลี่ ย นแปลงในผูป้ ่ วยที่ ร ายงานอาการของตนเองว่ า คงเดิ ม และ
ดีข้ ึนเล็กน้อย หรื อ แย่ลงเล็กน้อย คือระยะทางระหว่าง 37-71 เมตร ดังนั้นจึงแนะนําให้ใช้ค่าเฉลี่ย
คือ 54 เมตรเป็ นเกณฑ์การประเมินการเปลี่ยนแปลงการทําหน้าที่ของร่ างกาย การตระหนักในระดับ
การเปลี่ยนแปลงที่นอ้ ยที่สุดที่สามารถเห็นผลทางคลินิกที่สามารถประเมินได้จากการวัดระยะทางที่
เดินได้บนพื้นราบใน 6 นาทีน้ ี จะสามารถช่วยให้แพทย์ประเมินผลของการดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคปอด
อุดกั้นเรื้ อรังได้
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3. การกลับมานอนโรงพยาบาลซํ้า
การกลับมานอนโรงพยาบาลซํ้า หมายถึงการกลับมานอนโรงพยาบาลซํ้าด้วยโรคเดิม
โดยมีระยะเวลาห่ างจากการจําหน่ ายในครั้งก่อนแตกต่างกันออกไปตั้งแต่ ระยะเวลาที่ 1 เดือน
2 เดือน 4 เดือน หรื อ 12 เดือน (Benbassat & Taragin, 2000) และใช้เป็ นตัวชี้วดั ที่แสดงถึงคุณภาพ
การดูแล สําหรับในประเทศไทยการกลับมานอนโรงพยาบาลซํ้าเป็ นตัวชี้ วดั หนึ่ งในการประเมิน
คุณภาพการให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วย การพัฒนาคุณภาพด้านคลินิกเพื่อนําไปสู่ การรับรองจากสถาบัน
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล การที่ผปู ้ ่ วยต้องกลับมารักษาเป็ นผูป้ ่ วยในอีกครั้งอาจสะท้อนถึงความ
ไม่สมบูรณ์ ความผิดพลาดหรื อปั ญหาของการรักษาพยาบาลในครั้งก่อน ซึ่ งหากมีการวางแผนการ
รักษาที่ดีและมีคุณภาพจะสามารถป้ องกันและลดอัตราการกลับมารั กษาเป็ นผูป้ ่ วยในได้ (จิ รุตม์
ศรี รัตนบัลล์, สมเกียรติ โพธิ สัตย์, ยุพิน อังสุ โรจน์, จารุ วรรณ ธาดาเดช, และ ศรานุ ช โตมรศักดิ์,
2543) ในต่างประเทศมีการรายงานพบว่า ร้อยละ 12-75 ของผูท้ ี่กลับมานอนโรงพยาบาลซํ้าสามารถ
ป้ องกันได้โดยการให้ความรู ้ การประเมินผูป้ ่ วยก่อนจําหน่าย และการดูแลที่บา้ น และระยะเวลาที่
การป้ องกันสามารถใช้ได้ผลดี คือระยะเวลา 1 เดือนหลังการจําหน่ าย ดังนั้นการกลับมานอน
โรงพยาบาลซํ้าภายใน 1 เดือน จึงถูกแนะนําให้ใช้เป็ นตัวชี้วดั เพื่อประเมินคุณภาพการดูแล (Benbassat
& Taragin, 2000) ในการศึกษาครั้งนี้ใช้การกลับมานอนโรงพยาบาลซํ้าในระยะเวลา 28 วันหลังการ
จําหน่ าย เนื่ องจากเป็ นระยะเวลาที่สอดคล้องกับตัวชี้วดั คุณภาพการพยาบาลที่สํานักการพยาบาล
กําหนดไว้ (สํานักการพยาบาล, 2551)
4. การกลับมารับบริ การซํ้าที่แผนกผูป้ ่ วยนอก
การกลับมารับบริ การซํ้า เป็ นการที่ผปู ้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังมารับการตรวจรักษา
ซํ้าที่แผนกผูป้ ่ วยนอกและห้องฉุ กเฉิ น ด้วยโรคและอาการเดิมภายใน 48 ชัว่ โมง หลังจากเข้ารับการ
รักษาครั้งสุ ดท้าย โดยไม่ได้มีการนัดหมายล่วงหน้า ซึ่ งเป็ นตัวชี้วดั หนึ่งในการประเมินคุณภาพการ
ให้การดู แลรั กษาผูท้ ี่ เป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรั งในการพัฒนาคุ ณภาพด้านคลิ นิกเพื่อนําไปสู่ การ
รับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาลนอกจากนี้ยงั เป็ นตัวชี้วดั คุณภาพการพยาบาลที่สาํ นัก
การพยาบาลกําหนดไว้ (สํานักการพยาบาล, 2551)
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กรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาประสิ ทธิ ผลของการใช้แนวปฏิบตั ิทางคลินิกสําหรับการ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพปอดในผูท้ ี่เป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่มารับบริ การ โรงพยาบาลปง จังหวัดพะเยา
โดยใช้แนวปฏิบตั ิทางคลินิกสําหรับการฟื้ นฟูสมรรถภาพปอดในผูท้ ี่เป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังของ
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน (พรวิภา ยาสมุทร์ และคณะ, 2552) ซึ่งได้นาํ มาจัดหมวดหมู่ให้มี
ความชัดเจน จากของโรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน (จุฑารัตน์ สุ ริยาทัย และคณะ, 2550) ประกอบด้วย
ข้อเสนอแนะการปฏิ บตั ิ 3 หมวดหมู่ ได้แ ก่ 1) การให้ความรู ้ เกี่ ยวกับพยาธิ สภาพของโรคและ
คําแนะนําเกี่ ยวการปฏิบตั ิตวั 2) การฝึ กทักษะปฏิบตั ิการออกกําลังกายและการบริ หารการหายใจ
แบบเป่ าปาก และ 3) การดูแลทางด้านจิตสังคม นํากรอบแนวคิดการนําแนวปฏิบตั ิไปใช้ของสภา
วิจยั ด้านสุ ขภาพและแพทย์แห่ งชาติ ประเทศออสเตรเลีย (NHMRC, 1999) มาใช้ในการดําเนิ นการ
ศึกษา ซึ่ งแบ่งเป็ น 3 ขั้นตอน คือ 1) การเผยแพร่ แนวปฏิบตั ิ ทางคลินิก 2) การใช้แนวปฏิบตั ิทาง
คลินิก และ 3) การประเมินผลการใช้แนวปฏิบตั ิทางคลินิก ประเมินผลลัพธ์ดา้ นผูป้ ่ วย 4 ด้าน ได้แก่
ระดับความรุ นแรงของอาการหายใจเหนื่ อยหอบ ระยะทางที่ เ ดิ นได้บนพื้นราบใน 6 นาที การ
กลับมานอนโรงพยาบาลซํ้าภายใน 28 วัน และการกลับมารับบริ การซํ้าที่แผนกผูป้ ่ วยนอกภายใน
48 ชัว่ โมง

