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การจัดการอาการหายใจลำ�บากในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
อัชฌาณัฐ วังโสม*

บทคัดย่อ
อาการหายใจลำ�บากเป็นการรับรู้ของผู้ป่วยต่อความยากลำ�บากในการหายใจและรู้สึกต้องออกแรงใน
การหายใจมากขึ้น อาการหายใจลำ�บากพบบ่อยในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ส่งผลกระทบให้ผู้ป่วย
มีความสามารถในการทำ�กิจกรรมลดลง วิตกกังวล แยกตัวออกจากสังคม รู้สึกทุกข์ทรมานและคุณภาพชีวิต
ลดลง บทบาทของพยาบาลเพื่อการจัดการอาการหายใจลำ�บากในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังควรครอบคลุม
การบรรเทาอาการและการป้องกันการเกิดอาการ บทความนี้ใช้การจัดการอาการ (Symptom Management
Model; SMM) เป็นกรอบแนวคิดเพือ่ ศึกษาและเข้าใจประสบการณ์การมีอาการหายใจลำ�บากของผูป้ ว่ ย COPD
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย COPD ให้สามารถจัดการอาการอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการกับอาการหายใจลำ�บาก
และการติดตามผลลัพธ์ของการจัดการอาการ แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะอาการกำ�เริบเฉียบพลันและระยะ
ฟื้นฟูสภาพ เพื่อบรรเทาการเกิดอาการและป้องกันการเกิดอาการหายใจลำ�บาก ฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและ
สมรรถภาพทางร่างกาย รวมทั้งส่งเสริมความผาสุกด้านจิตสังคม เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรัง
คำ�สำ�คัญ : อาการหายใจลำ�บาก, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, การจัดการอาการ
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Dyspnea management in patients with chronic obstructive
pulmonary disease
Abstract

Atchanat Wangsom*

Dyspnea is the patient’s perception of an increase in difficulty and labored breathing. Dyspnea
is a common symptom in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) that affect
the physical disability, anxiety, social isolation, persistent distress and decrease in health-related
quality of life. Nurses’ roles of dyspnea management in patients with COPD include reduction and
prevention of the symptoms. This article applied the Symptom Management Model (SMM) as a
framework to investigate and to understand the patients with COPD’s symptom experiences and
enhance them to have effective management of dyspnea. Dyspnea management and outcomes
evaluation consists of two phases: acute exacerbation phase and rehabilitation phase. The outcomes
of dyspnea management are reduction and prevention of the symptom, rehabilitation of pulmonary
and physical ability, as well as promoting psychosocial well-being to enhance their quality of life.
Keywords : dyspnea, chronic obstructive pulmonary disease, symptom management
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ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive
Pulmonary Disease: COPD) เป็นปัญหาด้านสุขภาพ
ที่สำ�คัญ จากสถิติขององค์การอนามัยโลก คาดว่า
ปี ค.ศ. 2030 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะเป็นสาเหตุ
การตายอั น ดั บ ที่ 3 ของประชากรโลก1 สำ � หรั บ
ประเทศไทยจากสถิตขิ องกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.
2549 – 2556 พบว่า อัตราการตายของโรคมีแนว
โน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน2 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็น
โรคที่มีการอุดกั้นของทางเดินหายใจ การดำ�เนินของ
โรคเกิดขึน้ อย่างช้าๆ และรุนแรงมากขึน้ จนไม่สามารถ
กลั บ มาเป็ น ปกติ ไ ด้ ซึ่ ง หมายรวมถึ ง โรคหลอดลม
อักเสบเรื้อรังและโรคถุงลมโป่งพอง3 หลอดลมมีการ
อักเสบและตีบแคบลงร่วมกับความยืดหยุ่นของถุงลม
ปอดสูญเสียไป ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการหายใจลำ�บาก
ซึ่ ง เป็ น อาการที่ พ บได้ บ่ อ ยในผู้ ป่ ว ยโรคปอดอุ ด กั้ น
เรื้อรัง4 ทำ�ให้ผู้ป่วยมีความสามารถในการทำ�กิจกรรม
ลดลง ต้องการความช่วยเหลือจากครอบครัว แยกตัว
ออกจากสังคม และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
อย่างต่อเนือ่ ง เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจตามมา อาการ
หายใจลำ�บากจึงส่งผลกระทบต่อผูป้ ว่ ยทัง้ ด้านร่างกาย
จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม5,6 บทความนี้นำ�เสนอ
อาการ ผลกระทบและบทบาทของพยาบาลในการ
จัดการอาการหายใจลำ�บาก เพื่อช่วยบรรเทาอาการ
และป้องกันการเกิดอาการหายใจลำ�บาก ส่งเสริมให้ผู้
ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อาการหายใจลำ�บาก

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก
การสูบบุหรี่ เมื่อสารพิษจากควันบุหรี่เข้าสู่ทางเดิน
หายใจ สารนี้จะส่งผลกระทบทำ�ให้หลอดลมมีการ
อักเสบอย่างเรื้อรัง เซลล์ขนกวัด (ciliated columnar cells) ทำ�งานลดลง และต่อมเมือกเพิ่มจำ�นวน
และขนาดโตมากขึ้น7,8 ผู้ป่วยจะมีอาการไอและมี
เสมหะเรื้อรัง เกิดการคั่งของเสมหะร่วมกับหลอดลม

ตีบแคบส่งผลให้เกิดการอุดกั้นของทางเดินหายใจ9,10
นอกจากนี้เกิดการทำ�ลายอิลาสติน (Elastin) ที่ผนัง
ของถุงลม ส่งผลให้ถุงลมปอดสูญเสียความยืดหยุ่น8
ร่วมกับขณะหายใจออกหลอดลมจะตีบแคบลงก่อนที่
อากาศในถุงลมจะออกได้หมด มีอากาศคั่งค้างอยู่ใน
ถุงลม ผนังถุงลมขยายออกเรือ่ ยๆ เกิดภาวะถุงลมปอด
โป่งพองการแลกเปลี่ยนก๊าซของถุงลมปอดลดลง11
ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีอาการหายใจ
ลำ�บาก
อาการหายใจลำ�บาก (Dyspnea) เป็นการ
รับรูข้ องผูป้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังถึงความยากลำ�บาก
ในการหายใจของตนเองและต้องออกแรงในการหายใจ
มากกว่าปกติ12 หากผูป้ ว่ ยมีอาการหายใจลำ�บากมาก
ขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน 24 – 48 ชั่วโมง มีอาการ
ไอและมีเสมหะมากขึน้ ร่วมด้วย เรียกว่า อาการกำ�เริบ
เฉียบพลัน (Acute exacerbation) และหากอาการ
หายใจลำ�บากไม่รุนแรงและอาการคงที่อยู่ตลอดเวลา
เป็นระยะเวลานานกว่า 1 เดือน เรียกว่า อาการ
ระยะสงบ (Stable stage)13 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
แบ่งระดับความรุนแรงของโรคตามค่าปริมาตรของ
อากาศที่ ห ายใจออกในวิ น าที แ รกอย่ า งเร็ ว และแรง
เต็มที่ (Force Expiratory Volume in one second:
FEV 1) โดยเกณฑ์ ข อง GOLD guidelines 3,12
แบ่งระดับความรุนแรงของโรคเป็น 4 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 ระดับเล็กน้อย ค่า FEV1 มากกว่า
หรื อ เท่ า กั บ ร้ อยละ 80 ของค่ า มาตรฐาน ผู้ ป่ วย
ไม่มีอาการหายใจลำ�บาก ไม่มีอาการกำ�เริบของโรค
สามารถทำ�กิจกรรมประจำ�วันได้ตามปกติ แต่ถ้าทำ�
งานหนักจะมีอาการหายใจลำ�บาก
ระดับที่ 2 ระดับปานกลาง ค่า FEV1 อยู่
ระหว่างร้อยละ 50 – 79 ของค่ามาตรฐาน ผู้ป่วยมี
อาการหายใจลำ�บากเล็กน้อยเมือ่ ทำ�กิจกรรมประจำ�วัน
ร่วมกับมีอาการกำ�เริบของโรคไม่รุนแรง
ระดับที่ 3 ระดับรุนแรง ค่า FEV1 อยู่
ระหว่างร้อยละ 30 – 49 ของค่ามาตรฐาน ผู้ป่วยมี
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อาการหายใจลำ�บากมากขึน้ จนรบกวนการทำ�กิจกรรม
ประจำ�วัน และมีอาการกำ�เริบของโรครุนแรงมาก
ระดับที่ 4 ระดับรุนแรงมาก ค่า FEV1 น้อย
กว่าร้อยละ 30 ของค่ามาตรฐาน ผูป้ ว่ ยมีอาการหายใจ
ลำ�บากตลอดเวลา มีอาการกำ�เริบรุนแรงมากและบ่อย
ครัง้ จำ�เป็นต้องมีผชู้ ว่ ยเหลือการทำ�กิจกรรมประจำ�วัน
การประเมินระดับความรุนแรงของโรคเป็น
ประโยชน์ให้พยาบาลสามารถแยกความแตกต่างของ
ระดับการดำ�เนินของโรค และสามารถนำ�ไปวางแผน
การจัดการอาการหายใจลำ�บากได้เหมาะสมกับผู้ป่วย
แต่ละราย

ผลกระทบของอาการหายใจลำ�บาก

อาการหายใจลำ�บากเป็นอาการที่ส่งผลกระ
ทบต่อผูป้ ว่ ยทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และ
สังคม ดังนี้
1. ผลกระทบด้ า นร่ า งกาย เมื่ อ ผู้ป่ ว ยทำ �
กิจกรรมที่ต้องออกแรง ร่างกายจะหายใจเร็วขึ้น ช่วง
เวลาทีห่ ายใจออกสัน้ ลง ทำ�ให้มอี ากาศค้างอยูใ่ นถุงลม
ปอดเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียง
พอและความสามารถในการทำ � กิ จ กรรมลดลง 4,9
และจากการที่ผู้ป่วยต้องใช้แรงในการหายใจเพิ่มขึ้น
ร่วมกับได้รับสารอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของร่างกาย ทำ�ให้ร่างกายอ่อนเพลีย น้ำ�หนักลด5
การดำ�เนินของโรคจะค่อยๆ เพิ่มมากขึ้น ทำ�ให้เกิด
แรงต้านในหลอดเลือดปอดสูง ส่งผลให้เกิดหัวใจห้อง
ขวาล้มเหลว (Cor pulmonale) และการขาดออกซิเจน
อย่างเรื้อรังทำ�ให้ผู้ป่วยมีความจำ�เสื่อม หลงลืม และ
หมดสติได้5,6
2. ผลกระทบด้านจิตใจ อาการหายใจลำ�บาก
มีผลให้เกิดภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำ�อย่างเรือ้ รัง เซลล์
สมองได้รบั ออกซิเจนไม่เพียงพอ เกิดการเปลีย่ นแปลง
ทางอารมณ์ได้ง่าย เช่น ตกใจง่าย ความมั่นคงทาง
อารมณ์ลดลง หงุดหงิดง่าย เป็นต้น6 ความสามารถ
ในการทำ�กิจกรรมลดลง ต้องพึง่ พาสมาชิกในครอบครัว

5

มากขึ้น ทำ�ให้คุณค่าในตนเองลดลง14 จากการศึกษา
ของเมธิณแี ละคณะ5 พบว่า ความผาสุกด้านจิตใจของ
ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอยู่ในระดับปานกลาง ผู้
ป่วยรับรูอ้ าการหายใจลำ�บากทีก่ ำ�เริบขึน้ จนไม่สามารถ
ควบคุมและจัดการกับอาการได้เอง ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยส่วน
ใหญ่รู้สึกตื่นกลัวและรู้สึกถูกคุกคามต่อชีวิต จนทำ�ให้
เกิดความวิตกกังวล
3. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ผูป้ ว่ ยมักเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลทั้งห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
และหอผู้ป่วยด้วยอาการหายใจลำ�บากบ่อยครั้ง เกิด
การสูญเสียทางเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศ
บางรายต้องลาออกจากงาน ส่งผลให้ครอบครัวขาด
รายได้และมีรายจ่ายเพิม่ ขึน้ ข้อมูลจากสำ�นักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ15 พบว่าปีงบประมาณ 2555
ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจำ�นวน 1.5
ล้านคน ทำ�ให้มภี าระค่าใช้จา่ ยจากการรักษา 12,735
ล้านบาทต่อปี
4. ผลกระทบด้ า นสั ง คม อาการหายใจ
ลำ�บากสามารถเกิดขึ้นได้ทุกสถานที่และทุกเวลา โดย
เฉพาะอาการจะรุนแรงมากขึน้ เมือ่ อยูใ่ นชุมชนทีแ่ ออัด
และมีมลภาวะทางอากาศ ทำ�ให้ผู้ป่วยออกนอกบ้าน
และอยู่ในสังคมได้ไม่นาน เพราะกลัวการเกิดอาการ
หายใจลำ�บากรุนแรงมากขึน้ 5 รวมทัง้ อาการไอมีเสมหะ
เรื้อรัง ร่วมกับน้ำ�หนักลด ทำ�ให้ผู้ป่วยจะรู้สึกไม่มั่นใจ
ในการเปลีย่ นแปลงภาพลักษณ์ของตนเอง กลัวผูอ้ นื่ คิด
ว่าเป็นโรคติดต่อ14 หรือในบางรายทีม่ คี วามรุนแรงของ
โรคมาก ไม่สามารถลุกเดินได้ ความสามารถในการทำ�
กิจกรรมต่างๆ ลดลง ผูป้ ว่ ยจึงมักหลีกเลีย่ งการพบเจอ
ผู้อื่น และแยกตัวออกจากสังคม6
ผลกระทบของอาการหายใจลำ � บากต่ อ
ร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม ส่งผลให้คุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วยลดลง5,6 พยาบาลมีบทบาทสำ�คัญใน
การส่งเสริมสนับสนุนให้ผปู้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังและ
ครอบครัวสามารถจัดการอาการหายใจลำ�บากได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพือ่ ช่วยบรรเทาอาการและป้องกันการ
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เกิดอาการหายใจลำ�บาก ฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและ
สมรรถภาพทางกาย ส่งเสริมความผาสุกด้านจิตสังคม
และช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

บทบาทของพยาบาลในการจัดการอาการหายใจ
ลำ�บาก

บทความนี้ นำ � เสนอบทบาทของพยาบาล
ในการจั ด การอาการหายใจลำ � บากโดยใช้ แ นวคิ ด
การจัดการอาการ (Symptom Management) ของ
Dodd และคณะ16 ซึ่งประกอบด้วย 3 มิติ ได้แก่
1) ประสบการณ์การมีอาการ 2) กลวิธีการจัดการ
อาการ และ 3) ผลลัพธ์ของการจัดการอาการ ดังนี้
มิตทิ ี่ 1 ประสบการณ์การมีอาการ ผูป้ ว่ ย
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังรับรู้อาการหายใจลำ�บากว่าเป็น
อาการที่ต้องใช้แรงในการหายใจมากขึ้น และเกิดขึ้น
โดยเฉลี่ย 4 ครั้งต่อเดือน ผู้ป่วยประเมินปัจจัยที่
กระตุ้นให้เกิดอาการหายใจลำ�บาก ได้แก่ การไอมี
เสมหะติดต่อกันนานๆ การสูดกลิ่นควัน ฝุ่นละออง
และการทำ�กิจกรรมที่ต้องใช้แรงมาก14 และหากพ่น
ยาขยายหลอดลมแล้วอาการไม่ดีขึ้น จะเกิดอาการ
หายใจลำ�บากรุนแรงมากและคุกคามต่อชีวิต17 ผู้ป่วย
ตอบสนองต่ อ อาการที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยพยายามหาวิ ธี
บรรเทาอาการและป้ อ งกั น การเกิ ด อาการหายใจ
ลำ�บาก ผู้ป่วยจะรู้สึกทรมานและกลัวตายเกือบทุก
ครั้ ง ที่ มี อ าการหายใจลำ � บากรุ น แรงมากจนต้ อ งมา
โรงพยาบาล แต่หากมีสมาชิกในครอบครัวคอยดูแล
อยู่ ใ กล้ ๆ ผู้ ป่ ว ยจะรู้ สึ ก ปลอดภั ย มากขึ้ น 18 การ
ศึกษาประสบการณ์การมีอาการของผู้ป่วยแต่ละราย
ซึ่งครอบคลุมการรับรู้อาการ การประเมินอาการและ
การตอบสนองต่ออาการ16 และประเมินอาการหายใจ
ลำ�บากของผู้ป่วยนี้ พยาบาลอาจสอบถามญาติแทน
ถ้าผู้ป่วยไม่สามารถให้ข้อมูลได้เพื่อนำ�ข้อมูลไปวาง
แผนการจัดการอาการหายใจลำ�บากได้เหมาะสมกับ
ผู้ป่วยแต่ละราย การประเมินอาการหายใจลำ�บาก
ตามแนวปฏิ บั ติ Dyspnea Assessment using

Acronym O, P, Q, R, S, T, U and V 13,19 มีดังนี้
O: Onset อาการหายใจลำ�บากเกิดขึ้นเมื่อ
ไหร่ ระยะเวลายาวนานเท่าใด และความถี่เกิดบ่อย
แค่ไหน
P: Provoking / Palliating อะไรเป็นปัจจัย
ส่งเสริมให้เกิดอาการ อะไรที่ช่วยบรรเทาอาการ และ
อะไรที่ทำ�ให้อาการหายใจลำ�บากรุนแรงมากขึ้น
Q: Quality ผู้ป่วยอธิบายความรู้สึกขณะมี
อาการหายใจลำ�บากอย่างไร
R: Region / Radiation มีอาการอื่นที่
เกี่ยวข้องอีกหรือไม่
S: Severity ระดับความรุนแรงของอาการ
หายใจลำ�บาก อาการขณะปัจจุบนั อาการทีร่ สู้ กึ ดีทสี่ ดุ
อาการที่รู้สึกแย่ที่สุด อาการโดยเฉลี่ย เป็นอย่างไร
T: Treatment ปัจจุบันได้รับการรักษาหรือ
ได้รับยาอะไรบ้าง การรักษามีประสิทธิภาพดีหรือไม่
มีผลข้างเคียงจากการใช้ยาหรือการรักษาหรือไม่ ใน
อดีตที่ผ่านมาได้รับการรักษาหรือได้รับยาอะไรบ้าง
U: Understanding / Impact on You ผู้
ป่วยเชื่อว่าสาเหตุของอาการหายใจลำ�บากคืออะไร
อาการหายใจลำ�บากที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อตนเอง
และครอบครัวอย่างไร
V: Values เป้าหมายของการรักษาคืออะไร
ความสุขสบายหรือระดับอาการหายใจลำ�บากที่ผู้ป่วย
สามารถยอมรับได้เป็นอย่างไร
มิติที่ 2 กลวิธีการจัดการอาการ และมิติ
ที่ 3 ผลลัพธ์ของการจัดการอาการ การพยาบาล
ในการจั ด การอาการหายใจลำ � บากมี เป้ า หมายเพื่ อ
ให้ผู้ป่วยสามารถบรรเทาอาการและป้องกันการเกิด
อาการหายใจลำ�บากด้วยตัวผู้ป่วยเอง โดยได้รับการ
ช่วยเหลือจากครอบครัว และสามารถประเมินผลโดย
ติดตามผลลัพธ์ของการจัดการอาการ
กลวิธีการจัดการอาการ
การจัดการอาการหายใจลำ�บากแบ่งเป็น 2
ระยะ ได้แก่ ระยะอาการกำ�เริบเฉียบพลันและระยะ
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ฟื้นฟูสภาพ ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังส่วนใหญ่เป็น
วั ย ผู้ สู ง อายุ แ ละมี ข้ อ จำ � กั ด ในการทำ � กิ จ กรรม การ
สนับสนุนของครอบครัวโดยให้สมาชิกในครอบครัว
มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย ส่งผลให้ผู้ป่วยมีความ
สามารถในการทำ�กิจกรรมเพิ่มขึ้น10,14 ดังนั้นการให้
สมาชิกในครอบครัวของผูป้ ว่ ยมีสว่ นร่วมในการจัดการ
กั บ อาการหายใจลำ � บากของผู้ ป่ ว ยทั้ ง ระยะอาการ
กำ�เริบเฉียบพลันและระยะฟื้นฟูสภาพ ช่วยเพิ่มความ
สามารถในการทำ�กิจกรรมและการจัดการกับอาการ
หายใจลำ�บากในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้
การจั ด การอาการหายใจลำ � บากระยะ
อาการกำ�เริบเฉียบพลัน การจัดการอาการระยะนี้มี
เป้าหมายเพื่อบรรเทาอาการ ควบคุมความรุนแรง
ของอาการหายใจลำ�บาก เพิ่มความสามารถในการ
ทำ�กิจกรรมและลดอัตราการเสียชีวิต3,4 บทบาทของ
พยาบาลมุ่งเน้นการประเมินสภาพผู้ป่วย แบ่งระดับ
ความรุนแรงของอาการเพือ่ จัดการอาการหายใจลำ�บาก
ได้เหมาะสม ผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของอาการกำ�เริบ
เฉียบพลัน ได้แก่ (1) ผู้ป่วยใช้กล้ามเนื้อช่วยในการ
หายใจมากขึ้น (2) อัตราการเต้นของชีพจรมากกว่า
120 ครั้ง/นาที (3) ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน
ในเลือดน้อยกว่า 90% หรือระดับออกซิเจนในเลือด
แดง (PaO2) น้อยกว่า 60 มม.ปรอท (4) ระดับ
คาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดแดง (PaCO2 ) มากกว่า
45 มม.ปรอท หรือค่าความเป็นกรดด่างในเลือด (pH)
น้อยกว่า 7.35 (5) อัตราการไหลสูงสุดของการ
หายใจออก (Peak expiratory flow) น้อยกว่า 100
ลิตรต่อนาที (6) ระดับความรู้สึกตัวลดลง และ (7)
มีอาการของโรคหัวใจข้างขวาล้มเหลว12 ในระยะนี้ผู้
ป่วยต้องได้รบั การรักษาในโรงพยาบาล วิธกี ารจัดการ
อาการหายใจลำ�บากระยะอาการกำ�เริบเฉียบพลัน มี
ดังนี้
1. การให้ ย าขยายหลอดลม ยาขยาย
หลอด ลมสามารถลดอาการหายใจลำ�บากและลดการ
กำ�เริบของโรคได้20 โดยยากลุม่ นีม้ ที งั้ ชนิดสูด ชนิดฉีด

7

และชนิดรับประทาน ยากลุม่ กระตุน้ ตัวรับชนิดเบต้า-2
(Beta 2 agonist) อาจมีอาการข้างเคียงทำ�ให้มอี าการ
มือสั่น หัวใจเต้นเร็วและเต้นผิดจังหวะได้ หรือยากลุ่ม
Beta 2 agonist ร่วมกับยากลุม่ ทีม่ ฤี ทธิต์ า้ นโคลิเนอร์จกิ
(Anticholinergic drug) เพื่อเสริมฤทธิ์กัน3,7 แต่หาก
อาการกำ � เริ บ รุ น แรงมากอาจจะได้ รั บ ยากลุ่ ม เมทิ ล
แซนธีน (Methylxanthine) ซึ่งมีอาการข้างเคียง
คล้ายคลึงกับยากลุ่ม Beta 2 agonist พยาบาล
ประเมินสัญญาณชีพของผู้ป่วยโดยเฉพาะอัตราการ
เต้นของชีพจรก่อนได้รับยา ให้ข้อมูลผู้ป่วยเกี่ยวกับ
ยาที่ได้รับ ดูแลให้ยาตามแผนการรักษา และสังเกต
อาการข้างเคียงสำ�คัญที่อาจเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด12
2. การให้ออกซิเจน การให้ออกซิเจนเพื่อ
รักษาค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดให้มากกว่า
หรือเท่ากับ 90 – 92 เปอร์เซ็นต์ และค่า PaO2
มากกว่าหรือเท่ากับ 60 มม.ปรอท สามารถลดอัตรา
การเสียชีวิตของผู้ป่วยได้3 ผู้ป่วยที่มีอาการหายใจ
ลำ�บากรุนแรงมากจำ�เป็นต้องใส่ทอ่ ทางเดินหายใจ แต่
ถ้าอาการรุนแรงน้อยอาจให้ออกซิเจนชนิด Cannula
2-3 ลิตร/นาที4 พยาบาลประเมินสภาพผู้ป่วยก่อน
และหลังให้ออกซิเจน โดยประเมินระดับความรู้สึกตัว
ลักษณะและอัตราการหายใจ อัตราการเต้นของชีพจร
ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด สังเกตภาวะ
พร่องออกซิเจน ค่า Arterial Blood Gas และเฝ้าระวัง
ไม่ให้ปริมาณออกซิเจนสูงเกินไป เพราะอาจทำ�ให้เกิด
การหายใจล้มเหลวจากคาร์บอนไดออกไซด์คั่งได้8
3. การให้ยากลุ่มสเตียรอยด์ ยากลุ่มนี้
มีทั้งชนิดฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ� ชนิดรับประทาน
ชนิดสูด ซึ่งสามารถลดการอักเสบในหลอดลม เพิ่ม
ค่า FEV1 ลดอาการหายใจลำ�บาก และลดอัตราการ
นอนในโรงพยาบาลได้20 ยากลุ่มนี้อาจมีอาการข้าง
เคียง เช่น น้ำ�ตาลในเลือดสูง กระดูกพรุน การติด
เชื้อได้ง่าย และต้อกระจก เป็นต้น12 บทบาทของ
พยาบาลทีส่ ำ�คัญคือการวางแผนจำ�หน่ายกลับบ้านโดย
ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา การปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง
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และการติดตามอาการข้างเคียงของยา เช่น หลีกเลีย่ ง
การคลุกคลีกับผู้ป่วยติดเชื้อ เฝ้าระวังสังเกตอาการที่
เกิดจากภาวะน้ำ�ตาลในเลือดสูง และการบ้วนปากทุก
ครั้งหลังจากใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์ชนิดสูด14 เป็นต้น
4. การให้ ย ากลุ่ ม ปฏิ ชี ว นะ ผู้ ป่ ว ยที่ มี
อาการกำ � เริ บ เฉี ย บพลั น มั ก มี ส าเหตุ ม าจากการติ ด
เชื้อทางเดินหายใจ ยากลุ่มนี้ช่วยลดการติดเชื้อและ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชือ้ ทางเดินหายใจ
ซึง่ สามารถช่วยลดอัตราการตายจากอาการกำ�เริบของ
โรคได้11 บทบาทของพยาบาลคือการดูแลให้ผปู้ ว่ ยได้
รับยาตามแผนการรักษาทันที ติดตามอาการข้างเคียง
ของยา ให้ความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อในระบบ
ทางเดินหายใจ การสังเกตอาการข้างเคียงของยา และ
รับประทานยาปฏิชีวนะอย่างต่อเนื่องจนครบถ้วน21
5. การให้กลุ่มยาละลายเสมหะ การคั่ง
ค้างของเสมหะทำ�ให้เกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจ
และเกิดอาการไอมีเสมหะเรื้อรัง4 ยากลุ่มนี้ช่วยลด
การคั่ งค้ า งของเสมหะ เสมหะมีความหนืดน้อยลง
และสามารถไอขับออกได้สะดวกมากขึ้น10 หากผู้
ป่วยไม่มีข้อจำ�กัดในการดื่มน้ำ�หรือไม่มีภาวะหัวใจล้ม
เหลว แนะนำ�ให้ผปู้ ว่ ยดืม่ น้ำ�อุน่ ประมาณวันละ 2 – 3
ลิตร ร่วมกับกระตุ้นให้ผู้ป่วยไอและขับเสมหะอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อช่วยขับเสมหะออกมาได้ดียิ่งขึ้น3
6. การจั ด ท่ า ที่ เ หมาะสมและการผ่ อ น
คลายกล้ามเนื้อ เมื่อผู้ป่วยมีอาการหายใจลำ�บาก
หรือเหนือ่ ยแนะนำ�ให้ผปู้ ว่ ยหยุดทำ�กิจกรรม เคลือ่ นไหว
ช้าๆ และอยู่ในท่าที่สุขสบาย ซึ่งอาจเป็นท่ายืนพิงฝา
ผนัง จัดท่าศีรษะสูง หรือท่านั่งโน้มตัวไปข้างหน้า8,21
เพื่อลดการใช้พลังงาน ช่วยให้กล้ามเนื้อมีการผ่อน
คลาย ปอดขยายตัวได้ดี และการระบายอากาศใน
ปอดสะดวกมากขึ้น10
การจั ด การอาการหายใจลำ � บากระยะ
ฟื้นฟูสภาพ เป็นระยะที่อาการหายใจลำ�บากลดลง
หรือคงที่ การจัดการอาการมีเป้าหมายเพื่อป้องกัน
การเกิดอาการหายใจลำ�บาก ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ

ปอด สมรรถภาพทางกาย ส่งเสริมความผาสุกด้านจิต
สังคม และเพิม่ คุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ย3,22 พยาบาลมี
บทบาทในการประเมินความสามารถในการทำ�กิจกรรม
และวางแผนจำ�หน่ายกลับบ้านจากข้อมูลประสบการณ์
การมีอาการหายใจลำ�บากของผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อ
ให้คำ�แนะนำ�ในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องและเหมาะสม
การประเมิ น ความสามารถในการทำ � กิ จ กรรมนิ ย ม
ใช้แบบสอบถามอาการหายใจลำ�บากของสภาวิจยั ทาง
การแพทย์ประเทศอังกฤษ (Modified Medical Research
Council Dyspnea Scale: mMRC) โดยให้ผปู้ ว่ ยประเมิน
อาการหายใจลำ�บากขณะทำ�กิจกรรม4,11,23 ดังนี้
ระดับ 0 รู้สึกหายใจเหนื่อยง่าย ขณะออกกำ�ลัง
			 กายอย่างหนักเท่านั้น
ระดับ 1 หายใจเหนื่อยง่าย เมื่อเดินอย่างเร่งรีบ
		
บนพื้นราบหรือเมื่อเดินขึ้นที่สูงชัน
ระดับ 2 เดินบนพื้นราบได้ช้ากว่าคนอื่นที่อยู่ใน
		
วัยเดียวกันเพราะหายใจเหนื่อย หรือ
		
ต้องหยุดเดินเพื่อหายใจ เมื่อเดินตาม
		
ปกติบนพื้นราบ
ระดับ 3 ต้องหยุดเพื่อหายใจ หลังจากเดินได้
		
ประมาณ 100 เมตร หรือหลังจากเดิน
		
ได้สักพักบนพื้นราบ
ระดับ 4 หายใจเหนือ่ ยมากเกินกว่าทีจ่ ะออกจาก
		
บ้าน หรือหายใจเหนื่อยมากขณะแต่ง
		
ตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า จำ�เป็นต้องพักผ่อน
		
อยู่บนเตียงหรือนั่งเก้าอี้ และต้องมีผู้
		
ช่วยเหลือการทำ�กิจกรรมประจำ�วัน
การจัดการอาการหายใจลำ�บากในระยะฟืน้ ฟู
สภาพต้องปรับให้เหมาะสมกับระดับความสามารถใน
การทำ�กิจกรรมของผูป้ ว่ ยแต่ละราย พยาบาลมีบทบาท
สำ�คัญในการสอนและชี้แนะวิธีการจัดการอาการให้แก่
ผู้ป่วย ผู้ป่วยที่มีระดับความรุนแรงของอาการหายใจ
ลำ�บากในระดับ 3 และ 4 ไม่สามารถทำ�กิจกรรมได้
เอง พยาบาลควรส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวช่วย
เหลือ สนับสนุนผู้ป่วยในการจัดการอาการ วิธีการ
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จัดการอาการหายใจลำ�บากในระยะฟืน้ ฟูสภาพ มีดงั นี้
1. การหลีกเลี่ยงจากปัจจัยกระตุ้นการ
เกิดอาการและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม ผู้ป่วย
แต่ละคนมีปัจจัยกระตุ้นการเกิดอาการหายใจลำ�บาก
ที่แตกต่างกัน เช่น กลิ่นควัน ฝุ่นละออง การติดเชื้อ
เป็นต้น ควรแนะนำ�ให้ผปู้ ว่ ยสังเกตปัจจัยทีก่ ระตุน้ การ
เกิดอาการหายใจลำ�บาก และหลีกเลีย่ งการสัมผัสสิง่ ที่
กระตุน้ นัน้ ๆ โดยปรับเปลีย่ นสิง่ แวดล้อมทัง้ ภายในบ้าน
และรอบบ้าน ทำ�ความสะอาดบ้านเพือ่ กำ�จัดฝุน่ ละออง
ภายในบ้าน และป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดิน
หายใจ14
2. การบริหารการหายใจแบบเป่าปาก
(Pursed lip breathing) เป็นการหายใจเข้าทางจมูก
ช้าๆ (นับในใจ หนึ่ง และสอง) และหายใจออกทาง
ปาก โดยห่อปากเล็กน้อย (นับในใจหนึ่ง สอง สาม
และสี่) ซึ่งการหายใจออกยาวนานเป็นสองเท่าของ
การหายใจเข้า10,20 พยาบาลฝึกทักษะการบริหารการ
หายใจแบบเป่าปากแก่ผู้ป่วยทุกราย เพื่อชะลอการ
ตีบแคบของหลอดลม ช่วยเพิ่มปริมาตรของอากาศ
ที่หายใจออกแต่ละครั้ง ลดอากาศที่คั่งค้างในปอด
และเพิ่มประสิทธิภาพของปอดในการซึมผ่านของการ
ระบายอากาศ9 ผลการศึกษาพบว่าการฝึกบริหารการ
หายใจแบบเป่าปากอย่างต่อเนื่อง วันละ 2 รอบ รอบ
ละประมาณ 10 นาที เป็นเวลา 11 สัปดาห์ ช่วยเพิม่
ประสิทธิภาพการทำ�งานของกล้ามเนือ้ ช่วยการหายใจ
ลดอาการหายใจลำ�บาก เพิ่มสมรรถภาพการทำ�งาน
ของปอดและสมรรถภาพทางกายได้24
3. การรับประทานยาตามแผนการรักษา
และการมาพบแพทย์ตามนัด การรักษาโรคปอดอุด
กั้นเรื้อรังจำ�เป็นต้องใช้ยาหลายกลุ่มร่วมกันอย่างต่อ
เนื่อง ดังนั้นผู้ป่วยต้องรับประทานยาและสูดยาตาม
แผนการรักษาอย่างสม่ำ�เสมอ สังเกตอาการข้างเคียง
ของยาที่อาจเกิดขึ้น และมาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง
จากการศึกษาของจุก สุวรรณโณ พบว่า ผู้ป่วยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรังที่รับประทานยาอย่างสม่ำ�เสมอจะมี

9

อาการหายใจลำ�บากน้อยกว่าผู้ป่วยที่รับประทานยา
ไม่สม่ำ�เสมอ17
4. การไออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective
cough) ทำ�โดยให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่ผ่อนคลาย อาจจะ
เป็นท่านัง่ หรือท่าศีรษะสูง หายใจเข้า-ออกลึกๆ ช้าๆ
2 – 3 ครัง้ และสูดหายใจเข้าอย่างช้าๆ ทางจมูกอย่าง
เต็มที่ แล้วกลั้นหายใจไว้ประมาณ 2 – 3 วินาที โน้ม
ตัวมาข้างหน้าเล็กน้อย อ้าปากกว้างๆ และไอออกมา
ติดต่อกันประมาณ 2 – 3 ครั้ง ให้เสมหะออกมาและ
พักโดยการหายใจเข้า-ออกช้าๆ เบาๆ13,21 ร่วมกับ
การดื่มน้ำ�อุ่น หากไม่มีข้อจำ�กัดควรดื่มน้ำ�วันละ 2 –
3 ลิตร และไม่ควรไอติดต่อกันหลายครั้ง เพราะทำ�ให้
หลอดลมหดเกร็ง เกิดอาการหายใจลำ�บากได้7,16
5. การออกกำ�ลังกาย การสังเคราะห์งาน
วิจัยเกี่ยวกับโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้
ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พบว่า การออกกำ�ลังกาย
มีหลายรูปแบบ ได้แก่ การออกกำ�ลังกายกล้ามเนื้อ
ส่วนล่าง เช่น การเดินบนทางราบ การออกกำ�ลังกาย
กล้ามเนื้อส่วนบน เช่น การใช้แขนยืดสายยาง การ
ทำ�ติดต่อกันอย่างน้อย 20 นาทีต่อวัน สัปดาห์ละ
3 วัน เป็นเวลาติดต่อกัน 8 สัปดาห์ สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำ�งานของปอด และเพิ่มความทน
ต่อการออกกำ�ลังกาย10 ผู้ป่วยควรออกกำ�ลังกายใน
รูปแบบต่างๆ ตามความสามารถของผู้ป่วยแต่ละราย
และค่อยเป็นค่อยไปตามระยะของโรค การออกกำ�ลัง
กายช่วยให้ผู้ป่วยสามารถทำ�กิจกรรมได้เต็มศักยภาพ
ลดความเบื่ออาหาร รู้สึกผ่อนคลาย และนอนหลับได้
ดีขึ้น21
6. การใช้เทคนิคการสงวนพลังงาน การ
ทำ�กิจกรรมที่ต้องออกแรงทำ�ให้ร่างกายของผู้ป่วยใช้
ออกซิเจนเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้เกิดอาการหายใจลำ�บาก3,9
พยาบาลแนะนำ � เทคนิ ค การสงวนพลั ง งานเพื่ อ ลด
อาการหายใจลำ�บากขณะทำ�กิจกรรม เพิ่มความรู้สึก
เป็นอิสระและความเชื่อมั่นในตนเองของผู้ป่วย14 ผล
จากการศึกษาพบว่าเทคนิคการสงวนพลังงาน ได้แก่
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การนั่งขณะทำ�ความสะอาดร่างกาย การนั่งขณะใส่
และถอดรองเท้า การหลีกเลีย่ งการเอือ้ มหยิบของทีส่ งู
กว่าและการก้มหยิบของทีต่ ่ำ�กว่า สามารถช่วยลดการ
ใช้ออกซิเจนในร่างกาย ลดอาการหายใจลำ�บาก และ
เพิม่ ความสามารถในการทำ�กิจกรรมของผูป้ ว่ ยโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรัง25
7. การผ่อนคลายทางด้านร่างกายและ
อารมณ์ ในขณะที่ร่างกายอยู่ในสภาพที่ผ่อนคลาย
คลายความวิตกกังวล ส่งผลให้การใช้ออกซิเจนและ
การผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง สามารถลดอาการ
หายใจลำ�บาก การผ่อนคลายในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังมีหลายวิธี สามารถปฏิบัติได้ทั้งเป็นรายบุคคล
และเป็นกลุ่มเพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้เข้าร่วมสังคม ผู้
ป่วยควรได้รับความรู้และฝึกทักษะที่เหมาะสมกับตัว
เอง เช่น การปฏิบัติสมาธิ การฟังธรรมะ การฟังเพลง
การนวด การยืนพิงฝาผนัง เป็นต้น10,16 ผลจากการ
ศึกษาพบว่าการปฏิบัติสมาธิสามารถช่วยผ่อนคลาย
ทางอารมณ์ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง21
8. การปรับปรุงภาวะโภชนาการ ผู้ป่วย
ควรรับประทานอาหารครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง อาจ
แบ่งเป็น 5 – 6 มื้อต่อวัน ควรเป็นอาหารอ่อน ย่อย
ง่าย ควรเลือกรับประทานอาหารประเภทไขมันที่มี
โคเลสเตอรอลต่ำ�เนือ่ งจากอาหารประเภทนีใ้ ห้พลังงาน
แก่ร่างกายสูง7,10 และควรเลือกรับประทานอาหาร
ประเภทโปรตีนสูงเพื่อเพิ่มพลังงาน บำ�รุงกล้ามเนื้อ
และกระดูก เช่น เนื้อสัตว์ที่ย่อยง่าย นม ไข่ เป็นต้น
แต่ควรลดอาหารประเภทแป้ง เพื่อป้องกันการผลิต
คาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายเพิ่มขึ้น และควรลด
อาหารทีท่ ำ�ให้เกิดแก๊สในกระเพาะอาหาร เช่น อาหาร
หมักดอง น้ำ�อัดลม เป็นต้น เพื่อป้องกันภาวะท้องอืด
ซึ่งจะขัดขวางการเคลื่อนไหวตัวของกล้ามเนื้อกระบัง
ลม และอาจส่งผลให้หายใจลำ�บากได้13
9. การได้ รั บ วั ค ซี น เพื่ อ ป้ อ งกั น ไข้ ห วั ด
ใหญ่ วัคซีนสามารถป้องกันการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่
ชนิด 3 สายพันธุ์และช่วยลดอัตราการเกิดอาการ

กำ�เริบเฉียบพลันของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้9
สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ26 ได้จดั สรรงบ
ประมาณประจำ�ปีเพื่อจัดเตรียมวัคซีนป้องกันไข้หวัด
ใหญ่ฟรีแก่ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคเรื้อรัง
อื่นๆ ระหว่างเดือนพฤษภาคม-เดือนกรกฎาคมของ
ทุกปี พยาบาลให้ข้อมูลและแนะนำ�ให้ผู้ป่วยโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรังได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปี

สรุป

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นปัญหาด้านสุขภาพ
ทีส่ ำ�คัญและมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ การดำ�เนินของโรคเกิด
ขึ้นอย่างช้าๆ และรุนแรงมากขึ้นจนไม่สามารถรักษา
ให้หายขาดได้ ส่งผลให้เกิดอาการหายใจลำ�บากซึ่ง
เป็นอาการที่ทำ�ให้ผู้ป่วยทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกาย
จิตใจและสังคม พยาบาลมีบทบาทในการดูแลผู้ป่วย
ให้สามารถจัดการอาการและควบคุมอาการหายใจ
ลำ � บากให้ อยู่ ใ นระยะสงบ พยาบาลควรสอบถาม
ประสบการณ์การมีอาการและประเมินอาการหายใจ
ลำ�บากของผูป้ ว่ ย และนำ�มาวางแผนการจัดการอาการ
หายใจลำ�บากเพื่อบรรเทาอาการและป้องกันการเกิด
อาการหายใจลำ�บากตามความเหมาะสมของผู้ป่วย
แต่ละราย ติดตามผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดการอาการ
หายใจลำ�บากให้กำ�ลังใจแก่ผปู้ ว่ ย ตลอดจนส่งเสริมให้
ผู้ป่วยสามารถจัดการอาการด้วยตนเองและสนับสนุน
ให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วย
สามารถปฏิบัติกิจกรรมประจำ�วันได้ ลดความวิตก
กังวล ลดอัตราการเข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการ
หายใจลำ�บาก และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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