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ผลของการใชแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ เพือ่ การฟน ฟูสมรรถภาพปอดผปู ว ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
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บทคัดยอ
บทนำ:

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเปนโรคที่มีอัตราการเขารับการรักษาในโรงพยาบาลเปนอันดับตนๆ ของ
โรงพยาบาลสูงเมน เปนโรคที่ทำใหมีอาการเหนื่อยหอบ มีอาการกำเริบเฉียบพลันเปนระยะและ
ไมสามารถปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำวันไดตามปกติ การฟน ฟูสมรรถภาพปอดเปนวิธกี ารหนึง่ ทีจ่ ะชวย
ชะลอความเสือ่ มของปอด ลดอาการเหนือ่ ยหอบและทำใหคณ
ุ ภาพชีวติ ดีขนึ้
วัตถุประสงค : เพือ่ ศึกษาผลของการใชแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ เพือ่ การฟน ฟูสมรรถภาพปอดในผปู ว ยโรคปอดอุดกัน้
เรือ้ รัง ทีม่ ารับบริการทีแ่ ผนกผปู ว ยนอกโรงพยาบาลสูงเมน จังหวัดแพร
วิธกี ารศึกษา : การศึกษาเชิงปฏิบัติการ (Operational research) ในผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มารับบริการที่
แผนกผปู ว ยนอก โรงพยาบาลสูงเมน จังหวัดแพร ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2556 ถึง เมษายน 2557
กลมุ ตัวอยางทีศ่ กึ ษาแบงเปน 2 กลมุ คือ กลมุ กอนมีการใชแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ จำนวน 50 คน
และกลมุ ทีม่ กี ารใชแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ จำนวน 45 คน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการศึกษาประกอบดวย
แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล แนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ เพือ่ การฟน ฟูสมรรถภาพปอดในผปู ว ยทีเ่ ปน
โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง และแบบบันทึกผลลัพธ 4 ดาน ไดแก ความรุนแรงของอาการหายใจเหนือ่ ย
หอบ ระยะทางทีเ่ ดินบนพืน้ ราบในระยะเวลา 6 นาที การกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำ และการกลับ
มารับบริการซ้ำทีแ่ ผนกผปู ว ยนอก วิเคราะหขอ มูลโดยใชรอ ยละ
ผลการศึกษา : พบวา กอนมีการใชแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ กลมุ ตัวอยางมีคา คะแนนเฉลีย่ ความรุนแรงของอาการหายใจ
เหนือ่ ยหอบรอยละ 3.88 (rang 1-8,SD=1.78) ภายหลังมีการใชแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ คาคะแนนเฉลีย่
ความรุนแรงลดลงเหลือ 2.4 (rang 0-6,SD=1.43) สวนคาเฉลีย่ ระยะทางทีเ่ ดินไดบนพืน้ ราบในระยะ
เวลา 6 นาที เพิม่ ขึน้ จาก 174.4 เมตร เปน 251.55 เมตร และเมือ่ ประเมินผทู สี่ ามารถผานเกณฑ
กำหนดระดับการเปลีย่ นแปลงทีน่ อ ยทีส่ ดุ ทีส่ ามารถเห็นผลทางคลินกิ (Minimal clinically important
difference [MCID]) โดยใชระยะทางทีเ่ ดินเพิม่ ขึน้ ไดอยางนอย 54 เมตรเปนเกณฑ พบวามีผเู ดินได
เพิ่มรอยละ 86.66 และผูที่ผานเกณฑ MCID เพิ่มเปนรอยละ 61.54 สวนอัตราการกลับมานอน
โรงพยาบาลซ้ำภายใน 28 วัน ในกลมุ ตัวอยางกอนและกลมุ ทีม่ กี ารใชแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ พบวา
ลดลงจากรอยละ 42.0 เหลือรอยละ 24.4 และการกลับมารับบริการซ้ำทีแ่ ผนกผปู ว ยนอกภายใน
48 ชัว่ โมง ลดลงจากรอยละ 18.0 เหลือเพียงรอยละ 6.6 ตามลำดับ
สรุป:
การใชแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ เพือ่ การฟน ฟูสมรรถภาพปอด ชวยลดความรุนแรงอาการหายใจหอบเหนือ่ ย
เพิม่ ความทนทานของรางกาย ทำใหการกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำและการกลับมารับบริการซ้ำลดลง
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Abstract
Background: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) was important and leading cause of admission
at Outpatient department in Sungmen Hospital. COPD causes dyspnea, exacerbation and
limitation of activities. The Pulmonary Rehabilitation can slow the progression of lung ,reduced
dyspnea symptom and improve guality of life.
Objective:
To examined the effect of Implementing clinical practice guideline for pulmonary rehabilitation
in patients with COPD receiving health services at Outpatient department in Sungmen
Hospital ,Phrae Province.
Study design: The operational study in patients with COPD during October 2013 to April 2014.The samples
were divided into two groups. There were 50 patients with COPD seen before and 45 persons
during implementing the guideline. The study instruments consisted of a demographic data
questionnaire, clinical practice guideline for pulmonary rehabilitation in patients with COPD
and the outcome evaluation from which included the dyspnea intensity, the distance of
6 minute walk test, readmissions, and revisits to the Out Patient Department. Data were
analyzed by descriptive statistics.
Results:
The dyspnea intensity score in the before- implementation group ranged from 1 to 8 with a
mean score of 3.88 (SD = 1.78) while that in the implementation group range from 0 to 6 with
a mean score of 2.4 (SD = 1.43). A mean score of The distance of the 6-minute walk test had
174.4 meters increased to 251.55 meters in the implementation group, among the number of
patients who had increased a 6-minute walk distance 86.66% and 61.54% passed the criteria
of MCID. In term of readmission, decreased from 42.0 % to 24.4 % and revisits decreased
from 18.0 to 6.6 in the before- implementation group and the implementation group, respectively.
Conclusion: This result reveal that the implementing clinical practice guidelines for pulmonary rehabilitation
are feasible and effective in reducing dyspnea intensity ,readmissions, and revisits.
Keywords:
Clinical Practice Guideline, Pulmonary Rehabilitation, Chronnic Ostructive Pulmonary Disease
(COPD)

บทนำ
ความพิ ก าร และการเสี ย ชี วิ ต ก อ นวั ย อั น ควรของ
ประชาชนไทย และมีแนวโนมเพิม่ สูงขึน้ ตอเนือ่ งในอนาคต
โดยยังมีอุบัติการณและอัตราการเสียชีวิตเพิ่มสูงขึน้ ใน
วัยสูงอายุ ดังมีรายงานอัตราตายตอประชากรแสนคน
ดวยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง ในป 2552-2555 พบ 1.7, 1.8,
2.5 และ 7.6 ตามลำดับ(2) โรคนีส้ ง ผลกระทบตอผูปวย
ทัง้ ดานรางกาย จิตใจ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
ผปู ว ยจะมีอาการหายใจลำบาก หอบ เหนือ่ ยงาย ไมสามารถ
ทำกิจวัตรประจำวันไดตามปกติ พักผอนไมเพียงพอ

โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังเปนโรคทีม่ กี ารอุดกัน้ ทางเดิน
หายใจสวนลางอยางถาวรและมีพยาธิสภาพทีไ่ มสามารถ
ทำใหกลับคืนมาเปนปกติได มีการจำกัดการไหลเวียน
ของอากาศ เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงในหลอดลมหรือ
เนื้อปอด ทำใหหลอดลมตีบแคบลงหรือเกิดการอุดตัน
ที่จะเกิดแบบคอยเปนคอยไป(1) สาเหตุสวนใหญของ
โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังเกิดจากการสูบบุหรี่ โรคปอดเรือ้ รัง้
ถือวาเปนปญหาสุขภาพที่สำคัญ เปน1 ใน 5 สาเหตุ
สำคั ญ ของการเกิ ด ภาวะจำกั ด ในการดำเนิ น ชี วิ ต
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จำนวน 331,337 และ 270 ราย ตามลำดับ โรคปอดอุดกัน้
เรือ้ รัง จึงยังคงเปนปญหาสุขภาพทีส่ ำคัญ ทีม่ ผี ลกระทบ
ตอผปู ว ย ครอบครัวและคาใชจา ยในการรักษา ซึง่ หนวยงาน
เห็นวาเปนปญหาสำคัญที่ควรเรงดำเนินการพัฒนา
แนวทางการดูแลผูปวย เพื่อยกระดับคุณภาพการดูแล
ผปู ว ย และลดผลกระทบตางๆ
การศึกษานำรองในผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่
มารับบริการทีต่ กึ ผปู ว ยนอก พบวาผปู ว ยยังขาดความรู
เรือ่ งโรคและการปฏิบตั ติ วั ทีถ่ กู ตอง ขาดความรใู นการ
ออกกำลังกายเพื่อฟนฟูสภาพปอด ทำใหเกิดอาการ
กำเริบของโรค จนตองเขามารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล
ผูปวยและญาติบางรายไมตระหนักถึงความสำคัญของ
โรคทีเ่ ปนอยู มีความทอแทในการรักษารวมถึงตองเขาๆ
ออกๆในโรงพยาบาลบอยครั้ง ดานบุคลากร พบวา
หนวยงานไมมีแนวทางการการฟนฟูสมรรถภาพปอด
ผปู ว ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังทีช่ ดั เจน ทำใหบคุ ลากรมีการ
ปฏิบัติที่หลากหลาย บุคลากรบางรายไมปฏิบัติตาม
แนวทางทีก่ ำหนด การดูแลรวมกันในทีมสหวิชาชีพไมมี
รูปแบบทีช่ ดั เจน และไมมกี ารเชือ่ มโยงไปสชู มุ ชนเพือ่ การ
เสริมพลังใหแกผปู ว ย และไมมกี ารนำขอมูลในหนวยงาน
มาวิเคราะหเพื่อปรับปรุงพัฒนา ซึ่งอาจทำใหมีผลตอ
ความครอบคลุมในการดูแลผูปวย เกิดการดูแลผูปวย
ไมครบแบบองครวม ไมกอเกิดกระบวนการดูแลรักษา
ทีเ่ ปนไปในแนวทางเดียวกัน
ผวู จิ ยั ในฐานะหัวหนางานทีค่ วบคุมการใหบริการใน
คลินิกโรคไมติดตอเรื้อรัง ตระหนักถึงความสำคัญและ
ความจำเปนทีจ่ ะนำแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ เพือ่ การฟน ฟู
สมรรถภาพปอดมาใชในหนวยงาน โดยใชกรอบแนวคิด
การนำแนวปฏิบัติทางคลินิกของสภาวิจัยดานสุขภาพ
และแพทย แ ห ง ชาติ ประเทศออสเตรเลี ย (7) ไปใช
มีขนั้ ตอนการปฏิบตั ิ 3 ขัน้ ตอน คือ1) การจัดพิมพและ
การเผยแพรแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ 2) การนำแนวปฏิบตั ิ
ทางคลินิกไปใช และ 3) การประเมินผลการใชแนว
ปฏิบตั ิทางคลินิก โดยประเมินผลลัพธ 4 ดาน ไดแก
1) ความรุนแรงของอาการหายใจเหนือ่ ยหอบ 2) ระยะทาง
ทีเ่ ดินบนพืน้ ราบในระยะเวลา 6 นาที 3) การกลับมานอน
โรงพยาบาลซ้ำภายใน 28 วัน และ 4) การกลับมา

มีภาวะทุพโภชนาการ มีโอกาสติดเชือ้ ไดงา ย(3,4) ถาไมได
รับการดูแลรักษาทีเ่ หมาะสม
การรักษาดูแลผปู ว ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง ในปจจุบนั
เปนการรักษาแบบประคับประคอง มีจุดมุงหมายเพื่อ
บรรเทาอาการของโรคใหลดนอยลง ปองกันการกำเริบ
ของโรค คงสมรรถภาพของปอดไวหรือใหเสือ่ มชาลงและ
ชวยใหผปู ว ยมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ โดยทัว่ ไปมีรปู แบบ
การรักษา 2 วิธี คือ การรักษาดวยยา และการรักษาโดย
ไมใชยา และการฟนฟูสมรรถภาพปอด (pulmonary
rehabilitation) เปนทางเลือกหนึง่ ทีส่ ำคัญของการรักษา
โดยไมใชยา ซึ่งมีการนำมาใชอยางแพรหลายและให
ผลลั พ ธ ที่ ดี ต อ ผู ป ว ยในหลายด า น (3,5) การฟ น ฟู
สมรรถภาพปอดประกอบดวยการใหความรู การบริหาร
การหายใจ การออกกำลังกาย และการดูแลดานจิตสังคม
การฟนฟูสมรรถภาพปอดจะเกิดประโยชนสูงสุดเมื่อมี
การปฏิบตั อิ ยางตอเนือ่ ง(5) ถือวาเปนกิจกรรมที่ทำเพื่อ
ชะลอความเสือ่ มของปอด ชวยใหผปู ว ยโรคปอดอุดกัน้
เรือ้ รังสามารถควบคุมอาการไมใหกำเริบ มีเปาหมายเพือ่
ลดอาการหายใจเหนือ่ ยหอบ เพิม่ คุณภาพชีวติ และลดคา
ใชจายในระบบสุขภาพ(6) ซึ่งการนำแนวทางการฟนฟู
สมรรถภาพปอดมาใชใหไดผลสวนใหญจะทำในรูปแบบ
ของแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ เพือ่ ใหผปู ว ยไดรบั ประโยชน
สูงสุดโดยมีความเสีย่ งนอยทีส่ ดุ ทำใหเกิดการลดตนทุน
การรักษา สงผลใหเกิดการประกันคุณภาพในการรักษา
ตอไป(7) ดังมีหลายการศึกษาทีใ่ หผลสนับสนุนวาการใช
แนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการฟนฟูสภาพปอด ชวยให
เกิดผลลัพธทดี่ ตี อ ผปู ว ย(8,9)
โรงพยาบาลสูงเมน จังหวัดแพร เปนโรงพยาบาล
ชุมชนขนาด 30 เตียง ในป 2553-2555 มีผปู ว ยโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรังเขารับการรักษาแผนกผูปวยนอกจำนวน
293, 314 และ 266 คน ตามลำดับ โดยมีจำนวนผปู ว ย
สูงเปนอันดับ 4 ของผูปวยโรคเรื้อรังทั้งหมดที่เขารับ
บริการ สวนผปู ว ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังทีม่ ารับบริการที่
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินดวยภาวะกำเริบเฉียบพลัน
ของโรค (Acute exacerbation) มีจำนวน 312, 337 และ
348 ครัง้ ตามลำดับ คิดเปน 1 ใน 4 ของจำนวนผปู ว ย
ทีเ่ ขารับบริการทัง้ หมด และเขารับการรักษาเปนผปู ว ยใน
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เครือ่ งมือทีใ่ ชในการศึกษา

รั บ บริ ก ารซ้ำ ที่ แ ผนกผู ป ว ยนอกภายใน 48 ชั่ ว โมง
โดยคาดวา ภายหลังการนำแนวปฏิบัติมาใชจะทำให
ผปู ว ยมีความรู มีแนวทางการฟน ฟูสมรรถภาพปอด และ
ผลการศึกษาจะนำไปวางแผนการพัฒนางานการดูแล
ผปู ว ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง พัฒนาแนวทางในการฟน ฟู
สมรรถภาพปอดใหมปี ระสิทธิภาพ อันจะชวยลดอาการ
กำเริบของโรค และสงผลใหผูปวยสามารถดูแลตนเอง
ให มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ต อ ไปการวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ
ประสงคเพื่อศึกษาผลของการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก
เพื่อการฟนฟูสมรรถภาพปอดในผูปวยที่เปนโรคปอด
อุดกัน้ เรือ้ รัง โรงพยาบาลสูงเมน จังหวัดแพร

ประกอบดวย 2 สวน ไดแก
1. เครือ่ งมือทีใ่ ชในการดำเนินการ คือแนวปฏิบตั ิ
ทางคลินกิ เพือ่ การฟน ฟูสมรรถภาพปอดในผปู ว ยทีเ่ ปน
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ของพรวิภา ยาสมุทร และคณะ
(2553) โรงพยาบาลบานโฮง จังหวัดลำพูน ซึ่งผาน
การตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หา (content validity)
โดยผทู รงคุณวุฒจิ ำนวน 3 ทาน และนำมาทดสอบความ
เปนไปไดของการใชแนวปฏิบตั กิ อ นนำไปใช
2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบ
สอบถามขอมูลสวนบุคคล ผูศึกษาสรางขึ้นเองจากการ
ศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วของ แบบบันทึกผลลัพธดา นผปู ว ย
ใชแบบบันทึกผลลัพธของพรวิภา ยาสมุทร (2553)
ผศู กึ ษาเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยดำเนิน
การศึกษาในผปู ว ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังกอนและระหวาง
การใชแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพ
ปอด ขัน้ ตอนการวิจยั แบงเปน 3 ระยะ คือ
ระยะเตรี ย มการ โดยเขี ย นโครงร า งวิ จั ย และ
นำเสนอโครงร า งงานวิ จั ย ผ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการจริยธรรมของโรงพยาบาลสูงเมน แตงตัง้
คณะทำงานและกรรมการที่ปรึกษา คณะทำงานและ
ดำเนิ น การเก็ บ ข อ มู ล ของกลุ ม ตั ว อย า งก อ นการใช
แนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ เริม่ ตัง้ แตเดือนพฤศจิกายน 2556
ถึง มกราคม 2557 สวนผปู ว ยทีไ่ มไดเปนกลมุ ตัวอยาง
ก็ ไ ด รั บ การบริ ก ารตามกิ จ กรรมของคลิ นิ ก โรคปอด
อุดกัน้ เรือ้ รังของโรงพยาบาลสูงเมน ตามปกติ
ระยะดำเนินการ ดำเนิ น การเก็ บ ข อ มู ล ในกลุ ม
ตัวอยางที่มีการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการฟนฟู
สมรรถภาพปอดในผปู ว ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง เริม่ ตัง้ แต
เดือนกุมภาพันธ 2557 ถึง เดือนเมษายน 2557 ประกอบ
ดวย 3 ขัน้ ตอน คือ เผยแพรแนวปฏิบตั สิ ผู ปู ฏิบตั แิ ละ
ผเู กีย่ วของในแตละแผนก ดำเนินการใชแนวปฏิบตั ิ และ
ประเมินผลของการใชแนวปฏิบตั ิ
การวิเคราะหขอ มูล ขอมูลทัว่ ไปของกลมุ ตัวอยาง
วิเคราะหโดยใชสถิติพรรณนาคือ การแจกแจงความถี่

วัสดุและวิธกี ารศึกษา
เป น การศึ ก ษาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร (Operational
Research) เพื่อศึกษาถึงผลของการใชแนวปฏิบัติทาง
คลินิกเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพปอดในผูปวยที่เปน
โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง โดยทำการศึกษาในผปู ว ยโรคปอด
อุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง ที่ ม ารั บ การรั ก ษาที่ แ ผนกผู ป ว ยนอก
โรงพยาบาลสูงเมน จังหวัดแพร ระหวางเดือนพฤศจิกายน
2556 ถึง เดือนเมษายน 2557 โดยประเมินผลลัพธ
4 ดาน คือความรุนแรงของอาการหายใจเหนื่อยหอบ
ระยะทางที่ เ ดิ น บนพื้ น ราบได ใ นระยะเวลา 6 นาที
การกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำภายใน 28 วัน และการ
กลับมารับบริการซ้ำทีแ่ ผนกผปู ว ยนอกภายใน 48 ชัว่ โมง
ประชากรคื อ กลุ ม ผู ป ว ยโรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง
ทัง้ หมด กลมุ ตัวอยางทีศ่ กึ ษา คือกลมุ ผปู ว ยทีไ่ ดรบั การ
วินจิ ฉัยวาเปนโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง ทีม่ ารับบริการในคลินกิ
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาล
สูงเมน จังหวัดแพร ซึง่ มีความรุนแรงของโรคอยใู นระดับ
2-3 โดยใชความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ กรรมเปนเกณฑ
ในการจัดระดับความรุนแรงของโรค (MMRC, 2010)
แบงเปน 2 กลมุ คือ กลมุ ตัวอยางกอนมีการใชแนวปฏิบตั ิ
ทางคลินิก จำนวน 50 คน และกลุมตัวอยางที่มีการ
ใชแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ จำนวน 45 คน
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ตามลำดับ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูสูงอายุไมได
ประกอบอาชีพ และ รอยละ 88.0 และ 88.9 มีประวัติ
เคยสูบบุหรีม่ ากอน แตเกือบทัง้ หมดคือรอยละ 93.2 และ
95.0 ปจจุบนั เลิกสูบบุหรีแ่ ลว กลมุ ตัวอยางทีส่ บู บุหรี่
ทั้งสองกลุมมีระยะเวลาการสูบมานานนอยกวา 20 ป
โดยสูบวันละ 1-5 มวน พบมากทีส่ ดุ คือรอยละ 54.5 และ
52.5 ตามลำดับ กลมุ ตัวอยางทัง้ สองกลมุ สวนใหญไดรบั
การวินจิ ฉัยวาเปนโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังมาเปนเวลานอยกวา
5 ป โดยคิดเปนรอยละ 70.0 และ 68.9 ตามลำดับโดย
รอยละ 66.0 และ 84.4 เปนกลมุ ทีม่ รี ะดับความรุนแรง
ของโรคอยูในระดับ 2 สวนกลุมตัวอยางที่มีระดับ
ความรุนแรงของโรคอยใู นระดับ 3 มีรอ ยละ 34.0 และ
รอยละ 7.0 (ตารางที่ 1)

ร อ ยละ และค า เฉลี่ ย วิ เ คราะห ผ ลลั พ ธ จ ากการใช
แนวปฏิบตั ิ โดยใชสถิตพิ รรณนา คือคารอยละ คาเฉลีย่
คามัธยฐาน และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา
กลุมตัวอยางกอนมีการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก
เพื่อการฟนฟูสมรรถภาพปอด มีจำนวน 50 คน และ
กลุมตัวอยางที่มีการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการ
ฟน ฟูสมรรถภาพปอด มีจำนวน 45 คน กลมุ ตัวอยาง
ทั้งสองกลุมสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง
มีอายุระหวาง 61-75 ปมากทีส่ ดุ คิดเปนรอยละ 50.0 และ
46.7 และสวนใหญมสี ถานภาพสมรสคู มีการศึกษาอยใู น
ระดับประถมศึกษามากทีส่ ดุ คือ รอยละ 90.0 และ 88.9

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลลัพธ 4 ดานของกลมุ ตัวอยาง กอนและหลังมีการใชแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ เพือ่ การฟน ฟูสมรรถภาพปอด
กลมุ ตัวอยางกอนมีการใช
แนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ
(n = 50)

ผลลัพธ 4 ดาน

กลมุ ตัวอยางกอนมีการใช
แนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ
(n = 50)

จำนวน (คน)

รอยละ

จำนวน (คน)

รอยละ

0
0
8
21
9

3.9
174.4
38.1
42.0
18.0

0
0
24
11
3

2.4
251.5
61.5
24.4
6.7

1. คาเฉลีย่ ความรุนแรงของอาการหายใจเหนือ่ ยหอบ
2. คาเฉลีย่ ระยะทางทีเ่ ดินไดบนพืน้ ราบในระยะเวลา 6 นาที
- กลมุ ตัวอยางทีเ่ ดินไดเพิม่ ขึน้ อยางนอย 54 เมตร
3. การกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำภายใน 28 วัน
4. การกลับมารับบริการซ้ำทีแ่ ผนกผปู ว ยนอก ภายใน 48 ชัว่ โมง

วิจารณ
กอนมีการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการฟนฟู
สมรรถภาพปอด กลุ ม ตั ว อย า งมี ค า คะแนนเฉลี่ ย
ความรุนแรงของอาการหายใจเหนื่อยหอบรอยละ 3.9
ภายหลังการนำแนวปฏิบัติทางคลินิกมาใช พบวาคา
คะแนนเฉลีย่ ความรุนแรงของอาการหายใจเหนือ่ ยหอบ
ลดลงเหลือรอยละ 2.4 ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากการศึกษา
ครัง้ นีใ้ ชแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ เพือ่ การฟน ฟูสมรรถภาพปอด
ซึ่ ง เป น แนวทางการดู แ ลที่ มุ ง เน น การวิ นิ จ ฉั ย โรค
การรักษา การสนับสนุนดานอารมณ การใหความรเู พือ่
คงสภาพหรื อ ฟ น ฟู ทั้ ง สภาพร า งกายและจิ ต ใจของ

ผู ป ว ยโรคปอดให ก ลั บ สู ภ าวะปกติ (10) แนวปฏิ บั ติ
ประกอบดวยการใหความรูเรื่องโรคและการปฏิบัติตัว
การฝกทักษะปฏิบตั ใิ นการออกกำลังกาย และการบริหาร
การหายใจซึง่ จะชวยใหกลามเนือ้ มีความยืดหยนุ มีความ
ทนตอการออนลา และการดูแลทางดานจิตสังคมชวยให
ผูปวยผอนคลาย(9) จึงทำใหผูปวยมีความรุนแรงของ
อาการเหนือ่ ยหอบลดลง นอกจากนีแ้ นวปฏิบตั ทิ างคลินกิ
มีการฝกการออกกำลังกายและการบริหารการหายใจ
ที่กลุมตัวอยางจะไดรับการสอนและฝกปฏิบัติจนเกิด
ความชำนาญ มีการสนับสนุนใหเห็นความสำคัญเกีย่ วกับ
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การออกกำลั ง กายและถู ก กระตุ น จากที ม ผู ใ ช แ นว
ปฏิ บั ติ ท างคลิ นิ ก ในประเด็ น การนำไปปฏิ บั ติ อ ย า ง
ตอเนือ่ งทีบ่ า น จึงทำใหเกิดการออกกำลังกายทีต่ อ เนือ่ ง
เหมาะสม ทำใหมีความสามารถในการออกกำลังกาย
เพิม่ ขึน้ ชวยลดอาการเหนือ่ ยหอบและความเหนือ่ ยลา
ใหดขี นึ้ ทำใหเดินไดนานขึน้ เนือ่ งจากการออกกำลังกาย
จะชวยสงเสริมการทำหนาที่ของหัวใจโดยสงเสริมการ
สงเลือดไปยังสวนตาง ๆ ของรางกาย ชวยใหกลามเนือ้
มีความยืดหยนุ มีความทนตอการออนลา และสงเสริม
ความสามารถของกลามเนือ้ ในการใชออกซิเจน ชวยสงเสริม
ความสามารถในการทำหนาที่ของรางกาย เพิ่มความ
สามารถในการปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รประจำวั น (8) จึ ง ทำให
ภายหลังมีการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกกลุมตัวอยางมี
คาเฉลีย่ ระยะทางทีเ่ ดินไดบนพืน้ ราบในระยะเวลา 6 นาที
เพิม่ ขึน้ จาก 174.4 เมตร เปน 251.55 เมตร และเมือ่ ประเมิน
ผูที่สามารถผานเกณฑกำหนดระดับการเปลี่ยนแปลง
ที่ น อ ยที่ สุ ด ที่ ส ามารถเห็ น ผลทางคลิ นิ ก (Minimal
clinically important difference [MCID]) โดยใชระยะทาง
ที่เดินเพิ่มขึ้นไดอยางนอย 54 เมตรเปนเกณฑพบวา
มีผทู ผี่ า นเกณฑ MCID เพิม่ จากรอยละ 38.1 เปนรอยละ
61.5 ตามลำดับ
กลมุ ตัวอยางทีม่ กี ารใชแนวปฏิบตั ิ ไดรบั การดูแล
ทีเ่ ปนไปในแนวทางเดียวกัน ทำใหเกิดกระบวนการการ
ดูแลผูปวยอยางตอเนื่องและครอบคลุม ผูปว ยจะไดรับ
การสอนตามแผนที่วางไว ทำใหมีความรูเขาใจโรคที่
ตนเองเปนอยู เขาใจการใชยา การฝกการหายใจ การฝก
การออกกำลังกาย การประเมินอาการตนเอง การจัดการ
อาการหายใจลำบากและจัดการอาการกำเริบเฉียบพลัน
ไดอยางเหมาะสม มีการฝกออกกำลังกายซึง่ จะชวยเพิม่
ความแข็งแรงของกลามเนือ้ ทีใ่ ชในการหายใจ เพิม่ ความ
ทนในการทำกิจกรรม และการฝกการหายใจที่ถูกวิธี
จะชวยลดอาการหายใจลำบากในผปู ว ย คำแนะนำเรือ่ ง
อาหารทีเ่ หมาะสม(6) การใหความรดู า นการเผชิญปญหา
การจัดการความเครียด การใหครอบครัวมีสวนรวม
ในการดู แ ลจะทำให ผู ป ว ยคลายความวิ ต กกั ง วลลง
สามารถดำเนินชีวติ ประจำวันไดอยางปกติสขุ (11) เปนตน
เมือ่ นำแนวปฏิบตั นิ มี้ าใชจงึ ทำใหลดอาการหายใจเหนือ่ ย
หอบลง การกลับมารับบริการซ้ำของผูปวยจึงลดลง

ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาครั้งนี้ที่ พบวาภายหลัง
การใชแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ ทำใหอตั ราการกลับมานอน
โรงพยาบาลลดลงจากรอยละ 42.0 เหลือรอยละ 24.4
และการกลับมารับบริการซ้ำทีแ่ ผนกผปู ว ยนอก ภายใน
48 ชัว่ โมง ลดลงจากรอยละ 18.0 เหลือเพียงรอยละ 6.6
ในกลุ ม ก อ นและหลั ง มี ก ารใช แ นวปฏิ บั ติ ท างคลิ นิ ก
ตามลำดับ
ผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง ผลลั พ ธ ที่ ดี ทั้ ง
4 ดาน ของการนำแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการฟนฟู
สมรรถภาพปอดมาใช คือชวยลดอาการหายใจหอบเหนือ่ ย
เพิ่มความทนทานของรางกาย ลดความถี่ในการเกิด
อาการกำเริบเฉียบพลัน สงผลใหการกลับมารับบริการซ้ำ
และการกลับมานอนโรงพยาบาลลดลง แนวปฏิบัติ
สามารถนำไปประยุ ก ต ใ ช ใ นโรงพยาบาลที่ มี บ ริ บ ท
คลายคลึงกัน โดยใชกลยุทธทหี่ ลากหลายในการเปลีย่ น
แปลง แตอยางไรก็ตามการศึกษาในครัง้ นีเ้ ปนการติดตาม
ผลในระยะสัน้ เพียง 6 เดือนเทานัน้ ผลลัพธบางอยางตอง
ติดตามระยะยาว จึงทำใหยงั ไมสามารถประเมินผลลัพธ
ไดอกี หลายดานทีอ่ าจเกิดขึน้ เชน คุณภาพชีวติ ของผปู ว ย
และการลดคาใชจา ยในการรักษา เปนตน ซึง่ ตองมีการ
ศึกษาการใชแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ ในระยะยาวตอไป

สรุป
การนำแนวปฏิ บั ติ ท างคลิ นิ ก เพื่ อ การฟ น ฟู
สมรรถภาพปอดมาใช ทำใหเกิดผลลัพธทดี่ ี ชวยใหผปู ว ย
มีความรคู วามเขาใจในโรคทีเ่ ปนอยู สามารถประเมินอาการ
และจัดการอาการกำเริบเฉียบพลันไดอยางเหมาะสม
จึงทำใหลดอาการหายใจหอบเหนือ่ ย เพิม่ ความทนทาน
ของรางกาย ลดอาการและความรุนแรงของโรค ลดความ
ถีใ่ นการเกิดอาการกำเริบเฉียบพลัน ทำใหการกลับมา
รับบริการซ้ำและการกลับมานอนโรงพยาบาลลดลง
ทั้ ง นี้ ก ารนำแนวปฏิ บั ติ ม าใช เ พื่ อ ให เ กิ ด ผลลั พ ธ ที่ มี
ประสิทธิภาพนัน้ ตองมีการกระตนุ การปฏิบตั ใิ หตอ เนือ่ ง
และการดูแลผปู ว ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังทีม่ คี วามรุนแรง
ของอาการแตกตางกัน ควรมีการประยุกตใชใหเหมาะสม
กับผูปวยแตละคนและกระตุนใหผูปวยและครอบครัว
ไดมีสวนรวมในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางคลินิก
อยางตอเนือ่ งเพือ่ ใหผปู ว ยมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ตี อ ไป
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