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ผลของโปรแกรมการสอนการจัดการอาการหายใจล าบากในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
ระยะฟ้ืนฟูสภาพ โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 
นางอ้อยทิพย์ อโนมา 

โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

บทคัดย่อ 
      การวิจัยกึ่งทดลองนี้ (Quasi Experimental research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรม 
การสอนการจัดอาการหายใจล าบากในผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระยะฟ้ืนฟูสภาพ โรงพยาบาลวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่างคือผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการหายใจล าบากระยะฟ้ืนฟูสภาพที่เข้ารั บ
การรักษาแผนกหอผู้ปุวยอายุรกรรมชาย โรงพยาบาลวานรนิวาส ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2565 
จ านวน 30 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามความสามารถในการประเมินอาการหายใจล าบาก 
แบบสอบถามความสามารถในการจัดการอาการหายใจล าบาก แบบประเมินภาวะอาการหายใจล าบาก 
mMRC (Modified Medical Research Council) และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อโปรแกรมการสอน 
การจัดการอาการหายใจล าบาก เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ โปรแกรมการสอนการจัดการอาการหายใจ
ล าบาก ความเที่ยงของแบบสอบถามความสามารถในการประเมินอาการหายใจล าบาก แบบสอบถาม
ความสามารถในการจัดการอาการหายใจล าบาก และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อโปรแกรมการสอน 
เท่ากับ 0.85, 0.90 และ 0.86 ตามล าดับ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการประเมินอาการ การจัดการอาการ 
และภาวะอาการหายใจล าบากก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการสอนใช้สถิติ paired t-test ผลการศึกษาเป็นดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการประเมินอาการหายใจล าบากของกลุ่มตัวอย่างก่อนเข้าร่วม
โปรแกรมเท่ากับ 3.76 คะแนน (S.D.=0.45) หลังเข้าร่วมโปรแกรมพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนเพ่ิมขึ้นเป็น 3.96 
(S.D.=0.34) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมพบว่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (t=-4.635,p-value=0.001) ส่วนค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการจัดการอาการหายใจ
ล าบากก่อนเข้าร่วมโปรแกรมเท่ากับ 3.54 คะแนน (S.D.=0.49) หลังเข้าร่วมโปรแกรมพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนน
เพ่ิมขึ้นเป็น 3.72 (S.D.=0.41) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมพบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t=-6.401,p-value=0.001) และค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะอาการหายใจ
ล าบากก่อนเข้าร่วมโปรแกรมเท่ากับ 2.6 คะแนน (S.D.=1.04) หลังเข้าร่วมโปรแกรมพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนน
ลดลงเป็น 1.2 (S.D.=1.13) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะอาการหายใจล าบากก่อนและหลังเข้า
ร่วมโปรแกรมพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t=8.573,p-value=0.001) นอกจากนี้ยังพบว่า
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจต่อโปรแกรมภาพรวมเท่ากับ 3.63 (S.D.=0.56) อยู่ในระดับพึงพอใจมาก  

การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าโปรแกรมการสอนการจัดการอาการหายใจล าบากท าให้ผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ระยะฟ้ืนฟูสภาพสามารถประเมินอาการและจัดการอาการหายใจล าบากได้ดีขึ้น จึงสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแผนกอ่ืนๆ อาทิเช่น แผนกผู้ปุวยนอก เป็นต้น 

ค ำส ำคัญ: โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, อำกำรหำยใจล ำบำก, กำรจัดกำรอำกำรหำยใจล ำบำก 

 

รายงานการวิจัย 
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ความส าคัญและความเป็นมา 
          โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease หรือ COPD) เป็นกลุ่มอาการ
ของโรคปอดอักเสบเรื้อรังที่พบได้บ่อย มีอัตราปุวยและอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆของประชากรทั่วโลก 
มีรายงานว่าโรคนี้เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 3 ของโลก1,2 ลักษณะส าคัญของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง คือ 
หลอดลม เนื้อปอด และหลอดเลือดปอดเกิดการอักเสบเสียหายเนื่องจากได้รับแก๊สหรือสารที่ก่อให้เกิดการ
ระคายเคืองเป็นเวลานาน ส่งผลให้หลอดลมค่อยๆตีบแคบลงหรือถูกอุดกั้นโดยไม่อาจฟ้ืนคืนสภาพปกติ ซึ่งเป็น
หนึ่งในสาเหตุส าคัญที่ท าให้ผู้ปุวยมีอาการหอบเหนื่อยและค่อยๆเป็นมากขึ้น ความสามารถในการออกก าลัง
กายลดลง หรือในกรณีที่โรคมีความรุนแรงมากขึ้นจะเหนื่อยแม้แต่การท ากิจวัตรประจ าวันหรืออยู่เฉยๆ  
สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อสภาพจิตใจและคุณภาพชีวิตของผู้ปุวยที่ลดลงด้วย3  
 ลักษณะของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะมีการเปลี่ยนแปลงของพยาธิสภาพอย่างช้าๆ และเลวลงตาม
สภาพอายุของผู้ที่เป็นโรคนี้ ซึ่งการตีบแคบของหลอดลมอย่างถาวรท าให้มีการอุดก้ันทางระบายอากาศที่คั่งค้าง
อยู่ในถุงลม การระบายอากาศลดลง เป็นผลให้การแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนที่ถุงลมลดลง ระดับออกซิเจน  
ในเม็ดเลือดแดงต่ าลงและเกิดการคั่งค้างของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด เลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อในร่างกาย
ลดลง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังยังเป็นโรคที่มีการอุดกั้นทางเดินหายใจชนิดที่ไม่สามารถท าให้กลับคืนมาเป็นปกติ
ได้ (Not fully reversible airway obstruction) ซึ่งการอุดกั้นทางเดินหายใจนี้จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ 
โดยค่อยเป็นค่อยไป อาการของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีทั้งระยะโรคสงบและระยะโรคก าเริบ ส าหรับการดูแล
รักษาผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในปัจจุบันยังไม่มีวิธีใดที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ มีเพียงการรักษาแบบ
ประคับประครองอาการและยับยั้ง หรือชะลอพยาธิสภาพของโรคไม่ให้ด าเนินต่อไปอย่างรวดเร็ว และอาการที่
เป็นปัญหารบกวนการด าเนินชีวิของผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังบ่อยๆคืออาการหายใจล าบาก4  
 อาการหายใจล าบาก (Dyspnea) เป็นการรับรู้ของผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังถึงความยากล าบาก 
ในการหายใจของตนเองและต้องออกแรงในการหายใจมากกว่าปกติ5 หากผู้ปุวยมีอาการหายใจล าบากมากขึ้น
อย่างรวดเร็วภายใน 24-48 ชั่วโมง มีอาการไอและมีเสมหะมากขึ้นร่วมด้วยเรียกว่า อาการก าเริบเฉียบพลัน 
(Acute exacerbation) และหากอาการหายใจล าบากไม่รุนแรงและอาการคงที่อยู่ตลอดเวลาเป็นระยะ
เวลานานกว่า 1 เดือน เรียกว่าอาการระยะสงบ (Stable stage)6 มีการศึกษาพบว่าการสนับสนุนการจัดการ
ตนเองเมื่อมีอาการหายใจล าบากในผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังท าให้ผู้ปุวยสามารถจัดการอาการหายใจล าบาก
ได้ดีขึ้น7 และพฤติกรรมปูองกันโรคก าเริบส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง8  

ส าหรับผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เมื่อผู้ปุวยมีอาการดีขึ้นหรืออยู่ใน
ระยะฟ้ืนฟูสภาพแพทย์จะอนุญาตให้กลับบ้านได้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการอาการหายใจล าบาก  
จึงเป็นเรื่องส าคัญซึ่งมีเปูาหมายเพ่ือปูองกันการเกิดอาการหายใจล าบาก ช่วยฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอด 
สมรรถภาพทางกาย ส่งเสริมความผาสุกด้านจิตใจ สังคม และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผู้ปุวย กิจกรรมเหล่านั้น
ได้แก่ 1) การหลีกเลี่ยงจากปัจจัยกระตุ้นการเกิดอาการและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้ม เช่น กลิ่นควัน  
ฝุุนละออง การติดเชื้อ เป็นต้น 2) การบริหารการหายใจแบบเปุาปาก (Pursed lip breathing) ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานของกล้ามเนื้อช่วยการหายใจ ลดอาการหายใจล าบาก เพ่ิมสมรรถภาพการท างานของ
ปอดและสมรรถภาพทางกายได้ 3) การรับประทานยาตามแผนการรักษาและการพบแพทย์ตามนัด9 4) การไอ
อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective cough) 5) การออกก าลังกายตามความสามารถของผู้ปุวย เช่น การเดินทาง
ราบ การใช้แขนยืดสายยาง การออกก าลังกายช่วยให้ผู้ปุวยสามารถท ากิจกรรมได้เต็มศักยภาพ ลดความเบื่อ
อาหาร รู้สึกผ่อนคลาย และนอนหลับได้ดีขึ้น 6) การใช้เทคนิคการสงวนพลังงาน เช่น การนั่งขณะท าความ
สะอาดร่างกาย การนั่งขณะใส่และถอดรองเท้า การหลีกเลี่ยงการเอ้ือมหยิบของที่สูงกว่าและการก้มหยิบของที่
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ต่ ากว่า สามารถช่วยลดการใช้ออกซิเจนในร่างกาย ลดอาการหายใจล าบาก 7) การผ่อนคลายอารมณ์ เช่น  
การปฏิบัติสมาธิ การฟังธรรมะ การฟังเพลง การนวด การยืนพิงฝาผนัง เป็นต้น 8) การดูแลภาวะโภชนาการ 
และ 9) การฉีดวัคซีนเพ่ือปูองกันไข้หวัดใหญ่10 มีการศึกษาผลของโปรแกรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอดร่วมกับการ
ใช้ยางยืดต่อการรับรู้สมรรถนะตนเองในการควบคุมอาการหายใจล าบาก ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยของสมรรถภาพปอด
ของผู้ปุวยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น11 นอกจากนี้ยังพบว่าการส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ปุวยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ท าให้คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ปุวยเพ่ิมสูงขึ้น และไม่พบว่าผู้ปุวยเข้ารับ
การรักษาที่แผนกฉุกเฉินและนอนรักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการก าเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในขณะเข้า
ร่วมโปรแกรมในระยะเวลา 12 สัปดาห์12  
 จากสถิติข้อมูลของโรงพยาบาลวานรนิวาสระหว่างปี 2562 - 2564 พบว่าผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
เข้ารับการรักษาแผนกผู้ปุวยนอก จ านวน 323 ราย, 315 ราย และ 343 ราย ตามล าดับ และได้เข้ารับการ
รักษาแผนกผู้ปุวยใน จ านวน 116 ราย, 131 ราย และ 132 ราย ตามล าดับ ซึ่งในผู้ปุวยที่เข้ารับการรักษาที่
แผนกผู้ปุวยใน พบว่ามีอาการหายใจล าบาก (Dyspnea) ร้อยละ 1.72, 12.21 และร้อยละ 1.51 ตามล าดับ  
ปัจจัยที่ส่งผลท าให้เกิดอาการหายใจล าบากในผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้แก่ ดัชนีมวลกาย การดูแลสุขภาพ 
รวมถึง ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องโรค ทักษะการจัดการอาการหายใจล าบากของผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่
ไม่มีประสิทธิภาพ และไม่สามารถจัดการอาการดังกล่าวได้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลของโปรแกรมการสอนการ
จัดอาการหายใจล าบากในผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระยะฟ้ืนฟูสภาพ โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร เพ่ือใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
วัตถุประสงค์การศึกษา 
     เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการสอนการจัดอาการหายใจล าบากในผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระยะฟ้ืนฟู
สภาพ โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
สมมติฐานการศึกษา 

1) ผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระยะฟ้ืนฟูสภาพหลังเข้าร่วมโปรแกรมการสอนการจัดการอาการหายใจ
ล าบากมีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการประเมินอาการหายใจล าบากสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 

2) ผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระยะฟ้ืนฟูสภาพหลังเข้าร่วมโปรแกรมการสอนการจัดการอาการหายใจ
ล าบากมีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการจัดอาการหายใจล าบากสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 

3) ผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระยะฟ้ืนฟูสภาพหลังเข้าร่วมโปรแกรมการสอนการจัดการอาการหายใจ
ล าบากมีค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะอาการหายใจล าบากต่ ากว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 
นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 

1) อาการหายใจล าบาก หมายถึง ความรู้สึกของผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่อธิบายถึงคามยากล าบากใน
การหายใจ หายใจไม่ทัน หายใจไม่เต็มอ่ิม หายใจหอบเหนื่อย ซึ่งผู้ปุวยจะเป็นผู้บอกด้วยตนเองว่ามีระดับมาก
น้อยเพียงใด ประเมินได้จาก Dyspnea numerical rating scale 

2) ผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระยะฟ้ืนฟูสภาพ หมายถึง เป็นระยะที่อาการหายใจล าบากลดลง ไม่รุนแรง 
หรือมีอาการคงที่ การจัดการอาการในระยะฟ้ืนฟูสภาพนี้มีเปูาหมายเพ่ือปูองกันการเกิดอาการหายใจล าบาก 
ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพปอด สมรรถภาพทางกาย ส่งเสริมความผาสุกด้านจิตใจ สังคม และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของ
ผู้ปุวย 

3) โปรแกรมการสอนการจัดอาการอาการหายใจล าบาก หมายถึง การให้ความรู้เกี่ยวกับอาการหายใจ
ล าบากในผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโดยการบรรยาย รวมถึงการสาธิตและการฝึกการจัดการอาการหายใจล าบาก 
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ได้แก่ เทคนิคควบคุม/บรรเทาอาการเหนื่อยด้วยการหายใจที่มีประสิทธิภาพ การจัดท่าทางลดอาการหอบ
เหนื่อย เทคนิคการขับเสมหะที่ถูกต้อง เทคนิคการลดอาการเหนื่อยขณะท ากิจวัตรประจ าวัน เทคนิคการเดิน 
การข้ึนลงบันได และการหิ้วสัมภาระ เป็นต้น 
กรอบแนวคิดการศึกษา 
        แนวคิดการจัดการอาการของดอด์ดและคณะ13 เป็นแนวคิดที่ว่าผู้ปุวยควรมีการจัดการอาการด้วย
ตนเอง ทั้งนี้เพราะผู้ปุวยแต่ละรายมีประสบการณ์การมีอาการ การรับรู้อาการของตนเอง ความสามารถในการ
ประเมินความรุนแรง และการตอบสนองต่ออาการแตกต่างกัน โดยแนวคิดการจัดการอาการดังนี้ 

1) ประสบการณ์อาการ (symptoms experiences) ได้แก่ การรับรู้อาการ (Perception of 
symptom) คือ บุคคลสามารถรับรู้ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
การประเมินอาการ (Evaluation of symptom) คือ บุคคลสามารถพิจารณาความรุนแรงและสาเหตุของ
อาการ พิจารณาการจัดการอาการ และการประเมินการรักษาที่ถูกต้อง ส่วนการสนองต่ออาการ (response 
of symptom) คือ บุคคลสามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ วัฒนธรรม สังคม และ
พฤติกรรม 

2) วิธีการจัดการอาการ (symptom management strategies) คือ กระบวนการที่เป็นพลวัตร ซึ่งมี
การปรับเปลี่ยนเป็นระยะๆ ตามการรับรู้ของบุคคล โดยเริ่มจากประเมินประสบการณ์อาการ เพ่ือน าไปสู่
วิธีการจัดการอาการ 

3) ผลลัพธ์ในการจัดการอาการ (outcomes) คือ ผลลัพธ์ของวิธีการจัดการกับอาการที่เกิดขึ้น  
ซึ่งประกอบด้วย 8 ด้านคือ ด้านค่าใช้จ่าย (costs) ด้านสภาวะอารมณ์ (emotional status)  
ด้านความสามารถในการดูแลตนเอง (self-care) ด้านสภาวะการท าหน้าที่ (functional status) ด้านคุณภาพชีวิต 
(quality of life) ด้านอัตราการเกิดโรคและเกิดโรคร่วม (Morbidity and comorbidity) ด้านอัตราตาย 
(mortality) และด้านสภาวะอาการ (symptom status) เป็นต้น 
วิธีด าเนินการศึกษา 
รูปแบบการศึกษา 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษากึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) แบบ 1 กลุ่มทดสอบก่อนและ
หลังการใช้โปรแกรมการสอนการจัดการอาการหายใจล าบากในผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระยะฟ้ืนฟูสภาพ 
โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2565 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรในการศึกษานี้คือ ผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลวานรนิวาส 
       กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในระยะฟ้ืนฟูสภาพที่เข้ารับการรักษาแผนกอายุรกรรม
ชาย โรงพยาบาลวานรนิวาส ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2565 โดยท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) และก าหนดคุณสมบัติในคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าสู่การวิจัย ( Inclusion 
criteria) ดังนี้ 1) อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 2) คะแนนระดับความรุนแรงตามเกณฑ์ mMRC อยู่ระหว่าง 0-3 คะแนน 
3) ไม่เคยเข้าร่วมโปรแกรมการสอนการจัดการอาการหายใจล าบากมาก่อน 4) สามารถสื่อสารด้วยภาษากลาง
หรือภาษาถิ่นอีสานได้ และ 5) ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย 

ส่วนเกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria) ได้แก่ 1) ผู้ปุวยมีการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพที่อยู่
ในภาวะวิกฤติหรือคุกคามต่อชีวิต 2) ผู้ปุวยที่ต้องการออกจากการศึกษา และ 3) มีโรคประจ าตัวที่อาจส่งผลต่อ
การท ากิจกรรมได้แก่ โรคหัวใจวาย ไตวาย มีภาวะปอดอักเสบ หรือมีอาการก าเริบเฉียบพลัน (Acute 
exacerbation) หรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  
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เกณฑ์การคัดกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ดูแลต่อเนื่อง (Discontinuation criteria) คือกลุ่มตัวอย่างที่มีอาการ
เปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพที่อยู่ในภาวะวิกฤตหรือคุกคามต่อชีวิตต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
อย่างใกล้ชิด หรือได้ย้ายไปรักษาต่อที่หอผู้ปุวยอื่น เช่น ย้ายเข้าไอซียู หรือเสียชีวิตระหว่างเข้าร่วมวิจัย  
การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง: ก าหนดกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยใช้แนวคิดการก าหนดกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัย
กึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) ของ Pilot & Hungler14 ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน  30 ราย   
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา: เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง มีรายละเอียดดังนี้ 

1) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายได้

ครอบครัว ประวัติการสูบบุหรี่ ระยะเวลาที่ปุวยเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ประวัติการเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลจากอาการหายใจล าบากในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา และประวัติยาที่ใช้เป็นประจ า ผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก
การทบทวนวรรณกรรม 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความสามารถในการประเมินอาการหายใจล าบาก เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย
ประยุกตม์าจากการศึกษาของสุนีย์ เฮะดือเระ15 ประกอบด้วย ข้อความที่แสดงถึงความสามารถในการประเมิน
อาการหายใจล าบากจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ข้อค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่าจ านวน 10 ข้อ เกณฑ์
การให้คะแนนคือ ปฏิบัติสม่ าเสมอ ให้ 5 คะแนน หากไม่ปฏิบัติเลยให้ 1 คะแนน 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามความสามารถในการจัดการอาการหายใจล าบากเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย
ประยุกต์มาจากการศึกษาของสุนีย์ เฮะดือเระ15 ประกอบด้วย ข้อความที่แสดงถึงความสามารถในการจัดการ
อาการหายใจล าบากจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ข้อค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่าจ านวน 15 ข้อ  
เกณฑ์การให้คะแนนคือ ปฏิบัติสม่ าเสมอ ให้ 5 คะแนน หากไม่ปฏิบัติเลยให้ 1 คะแนน 
         ตอนที่ 4 แบบประเมินภาวะอาการหายใจล าบากเป็นแบบสอบถามเพ่ือประเมินระดับความรุนแรงของ
ความเหนื่อยที่แสดงถึงผลลัพธ์ของการรับรู้ภาวะอาการหายใจล าบากของผู้ปุวย โดยใช้เกณฑ์ของ mMRC 
(Modified Medical Research Council) Dyspnea Score มีการให้คะแนนดังนี้ 
เกณฑ์การให้คะแนนภาวะอาการหายใจล าบาก คะแนนที่ได้ 
รู้สึกหายใจเหนื่อย ขณะออกก าลังกายอย่างหนักเท่านั้น 0 
หายใจเหนื่อยหอบเมื่อเดินอย่างเร่งรีบบนพ้ืนราบ หรือเมื่อเดินขึ้นที่สูง 1 
เดินบนพื้นราบได้ช้ากว่าคนอ่ืนที่อยู่ในวัยเดียวกันเพราะหายใจหอบหรือต้องหยุดเพ่ือ
หายใจเมื่อเดินตามปกติบนพ้ืนราบ 

2 

ต้องหยุดเพ่ือหายใจ หลังจากเดินได้ประมาณ 100 เมตร หลังจากเดินได้สักพักบนพ้ืนราบ 3 
หายใจหอบมากขณะปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 4 

ตอนที่  5 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อโปรแกรมการสอนการจัดการอาการหายใจล าบาก
ประกอบด้วยข้อค าถาม 10 ข้อ  แบบสอบถามนี้ ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม ข้อค าถามเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า ดังนี้คือ พึงพอใจมากให้ 4 คะแนน หากไม่พึงพอใจเลยให้ 1 คะแนน 

โดยก าหนดความหมายของคะแนนความพึงพอใจในการเข้าร่วมโปรแกรมการสอนการจัดการอาการ
หายใจล าบากแบ่งออกเป็น 3 ระดับ แบบอิงเกณฑ์ค านวณหาอันตรภาคชั้น16 โดยใช้สูตร 
 ระดับความสามารถในการจัดการอาการหายใจล าบาก = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
        จ านวนอันตรภาคชั้น 
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โดยก าหนดช่วงคะแนนดังนี้ 
ระดับความพึงพอใจ ช่วงคะแนน 
ระดับมาก 3.01 – 4.00 
ระดบัปานกลาง 2.01 – 3.00 
ระดับน้อย 1.0 – 2.00 

2) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือโปรแกรมการสอนการจัดการอาการหายใจล าบากในผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ระยะฟ้ืนฟูสภาพ เป็นโปรแกรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
     การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity): ผู้วิจัยน าเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล และ
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามความสามารถในการประเมิน
อาการหายใจล าบาก แบบสอบถามความสามารถในการจัดการอาการหายใจล าบาก แบบสอบถามความพึง
พอใจ และโปรแกรมการสอนการจัดการอาการหายใจล าบาก น ามาท าการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและ
ความเหมาะสมของภาษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3  ราย ซึ่งทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย อายุรแพทย์ 1 ท่าน พยาบาลที่
ผ่านการอบรมการดูแลผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 1 ท่าน และนักกายภาพที่มีประสบการณ์การฟ้ืนฟูสภาพ
ปอดส าหรับผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 1 ท่าน หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบด้านเนื้อหาและภาษาแล้ว 
ผู้วิจัยน ามาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิก่อนน าไปค่าความเที่ยงของเครื่องมือต่อไป  
     การตรวจสอบความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ (feasibility): หลังจากแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาตาม
ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว น าเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือโปรแกรมการสอนการจัดการอาการหายใจ
ล าบาก ไปตรวจสอบความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ โดยน าไปทดลองใช้กับผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระยะฟ้ืนฟู
สภาพ ที่เข้ารับการรักษาที่แผนกหอผู้ปุวยอายุรกรรมชาย โรงพยาบาลวานรนิวาส จ านวน 3 ราย มีการ
สอบถามความคิดเห็นของพยาบาลที่ทดลองใช้ว่ามีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง ใช้ได้ผลดีกับการดูแลผู้ปุวย 
และผู้ให้การดูแลพึงพอใจในการปฏิบัติ และพัฒนาแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจนผู้ปฏิบัติ มีความเห็นว่า
สามารถน าไปใช้ได้จริง 
     การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ (reliability): น าเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลที่ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญมาแล้ว ไปทดสอบ (Tryout) กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแต่มีลักษณะคล้าย
กลุ่มตัวอย่างในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่มีขนาดและบริบทใกล้เคียงกับโรงพยาบาลวานรนิวาสในจังหวัดสกลนคร 
จ านวน 30 ชุด เพื่อน ามาหาค่าความเชื่อถือได้ของเครื่องมือ และน ามาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง (Reliability) 
ของแบบสอบถามโดยใช้สัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha Coefficient พบว่าแบบสอบถามความสามารถใน
การประเมินอาการหายใจล าบาก แบบสอบถามความสามารถในการจัดการอาการหายใจล าบาก และ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อโปรแกรมการสอนการจัดการอาการหายใจล าบากมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.85, 
0.90 และ 0.86 ตามล าดับ  
ขั้นตอนการศึกษา 

1) ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับอาการหายใจล าบากในผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง การจัดการอาการหายใจ
ล าบาก และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2) เขียนเค้าโครงการวิจัยเพ่ือขอรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

3) ประชุมทีมวิจัยคือพยาบาลประจ าการที่แผนกหอผู้ปุวยอายุรกรรมชาย ชี้แจงวัตถุประสงค์การศึกษาวิจัย 
ขั้นตอนการศึกษาวิจัย การใช้โปรแกรมการสอนการจัดการอาการหายใจล าบากในผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
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ระยะฟ้ืนฟูสภาพ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับการสอน และการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล เปิดโอกาสให้
ซักถามเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของผู้ใช้เครื่องมือให้ถูกต้อง  

4) หลังได้รับการอนุมัติผ่านการรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของจาก
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จึงเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเริ่มจากการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้โปรแกรมการสอนตามเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
และมีวิธีด าเนินการทดลองดังนี้ 

 4.1) น ากลุ่มตัวอย่างและญาติเข้าไปในห้องท่ีเตรียมไว้ส าหรับให้ความรู้เพ่ือหลีกเลี่ยงเสียงรบกวน ผู้วิจัย
และพยาบาลผู้รับผิดชอบการให้สุขศึกษา ท าการชี้แจงให้กับกลุ่มตัวอย่างได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ ของการ
วิจัย ขั้นตอนการวิจัย และประโยชน์ที่กลุ่มตัวอย่างจะได้รับ หลังจากนั้นให้อาสาสมัครลงชื่อในใบยินยอมเข้า
ร่วมการศึกษา และแจ้งให้กลุ่มตัวอย่างทราบว่าสามารถออกจากการศึกษาได้ทุกเมื่อ จะไม่มีผลต่อการรักษา
และการดูแลผู้ปุวยใดๆทั้งสิ้น และการน าเสนอข้อมูลจะท าในภาพรวมเท่านั้น 

 4.2) ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถามความสามารถในการประเมินอาการหายใจล าบากและ
แบบสอบถามความสามารถในการจัดการอาการหายใจล าบากก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการใช้โปรแกรมการสอน
การจัดการอาการหายใจล าบาก 

 4.3) เข้าสู่โปรแกรม โดยการบรรยายความรู้เกี่ยวกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง การรักษา และการจัดการ
อาการหายใจล าบากโดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที หลังจากนั้นให้ซักถามข้อสงสัย ประมาณ 1-2 นาที  

 4.4) สาธิตการจัดการอาการหายใจล าบาก ได้แก่ เทคนิคควบคุม/บรรเทาอาการเหนื่อยด้วยการหายใจ
ที่มีประสิทธิภาพ การจัดท่าทางลดอาการหอบเหนื่อย เทคนิคการขับเสมหะที่ถูกต้อง เทคนิคการลดอาการ
เหนื่อยขณะท ากิจวัตรประจ าวัน เทคนิคการเดิน การขึ้นลงบันได และการหิ้วสัมภาระ เป็นต้น  หลังจากนั้นให้
กลุ่มตัวอย่างได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ จนเกิดความมั่นใจ เมื่อพยาบาลเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถปฏิบัติได้
จึงให้หยุดพัก ใช้เวลาประมาณ 30 นาท ี

 4.5) หลังจากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างได้ท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อโปรแกรมการสอนการจัดการ
อาการหายใจล าบาก และพยาบาลสรุปสาระส าคัญของการจัดการอาการหายใจล าบาก พร้อมกับขอเบอร์
โทรศัพทข์องกลุ่มตัวอย่างเพ่ือติดตามอาการหลังจ าหน่ายกลับบ้าน 1 เดือน 

 4.6) พยาบาลกล่าวขอบคุณและให้กลุ่มตัวอย่างไดพั้กตามอัธยาศัย 
 4.7) พยาบาลที่ขึ้นเวรประจ าการหอผู้ปุวยอายุรกรรมชาย จัดช่วงเวลาให้กลุ่มตัวอย่างได้ฝึกเทคนิค

ควบคุม/บรรเทาอาการเหนื่อยทุกวันจนกว่าจะได้รับการจ าหน่ายให้กลับบ้านได้ หากพบว่ากลุ่มตัวอย่างปฏิบัติ
ไม่ถูกต้อง ให้สาธิตและสอนการฝึกปฏิบัติซ้ าอีกครั้ง ตลอดจนสอนญาติให้ประเมินการฝึกเทคนิค/บรรเทา
อาการเหนื่อยของกลุ่มตัวอย่างที่ถูกต้อง เพื่อช่วยเหลือกลุ่มตัวอย่างอีกทางหนึ่ง หลังจ าหน่าย 1 เดือน ผู้วิจัยจึง
โทรศัพท์ติดตามสอบถามความสามารถในการประเมินอาการ ภาวะอาการหายใจล าบากและการจัดการอาการ
หายใจล าบากในผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

5) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
การเก็บรวบรวมข้อมูล: เก็บรวบรวมข้อมูลที่แผนกอายุรกรรมชาย โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2565 รวมเป็นเวลา 3 เดือน  
การวิเคราะห์ข้อมูล: ผู้ศึกษาน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ดังนี้ 

1) ใช้สถิติเชิงพรรณนาเพ่ืออธิบายคุณลักษณะส่วนบุคคล ด้วยสถิติพ้ืนฐาน จ านวน ความถี่ ร้อยละ 
2) ใช้สถิติอนุมาน Paired T-Test ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการประเมินอาการ

หายใจล าบากก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม 
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3) ใช้สถิติอนุมาน Paired T-Test ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการจัดการอาการ
หายใจล าบากก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม 

4) ใช้สถิติอนุมาน Paired T-Test ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะอาการหายใจล าบากก่อนและ
หลังเข้าร่วมโปรแกรม 

5) ข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อโปรแกรมการสอนการจัดการอาการหายใจล าบาก วิเคราะห์
และน าเสนอโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ 
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 
    โครงการวิจัยได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เอกสารเลขที่ SKN REC 2022-017 ผู้วิจัยได้ท าการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยการแนะน าตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย ขั้นตอนการวิจัย และประโยชน์ที่กลุ่มตัวอย่างจะได้รับ 
สอบถามความสมัครใจ พร้อมทั้งให้ลงนามยินยอมและขอความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูล โดยชี้แจงสิทธิ์ที่
กลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าร่วมการวิจัย หรือสามารถปฏิเสธที่จะไม่เข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้ได้ โดยไม่มีผลต่อ  
การบริการใดๆ ที่จะได้รับ ส าหรับข้อมูลที่ได้จากกการวิจัยครั้งนี้จะไม่มีการเปิดเผยให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่ม
ตัวอย่าง โดยผู้วิจัยเสนอการวิจัยในภาพรวมและน ามาใช้ประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น 
ผลการศึกษา 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
     กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 63.3 มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 56.7 ( ̅=60.1 ปี, 
S.D.=10.8 ปี) สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 86.7 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 53.3 อาชีพเกษตรกร 
ร้อยละ 43.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 63.3 ( ̅= 14,166.67 บาท, S.D.=13,933.60 บาท) 
ด้านประวัติการสูบบุหรี่พบว่าส่วนใหญ่เลิกสูบมานานเกิน 6 เดือน ร้อยละ 43.3 ระยะเวลาที่รักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
อยู่ระหว่าง 1-5 ปี ร้อยละ 76.6 ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมาเคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยอาการหายใจ
ล าบาก ร้อยละ 100.0  
     ด้านประสบการณ์การจัดการอาการหายใจล าบาก พบว่าส่วนใหญ่ใช้วิธีพ่นยาขยายหลอดลมทันทีเมื่อมี
อาการห่างกัน 15 นาที และไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน  ร้อยละ 100.0 
รองลงมาคือ อยู่เฉยๆจนกว่าอาการจะทุเลา ร้อยละ 96.7 และนั่งฟุบ ร้อยละ 53.3 ตามล าดับ การจัดการ
อาการหายใจล าบากที่พบน้อยที่สุดคือดื่มน้ าอุ่นๆ เพ่ือลดความเหนียวของเสมหะ ร้อยละ 40.0 รายละเอียด 
ดังตารางที ่1 
 

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน (n=30) ร้อยละ 

1.   เพศ 19 63.3 
     ชาย 19 63.3 
     หญิง 11 36.7 
2.  อาย ุ   
     น้อยกว่า 50 ปี 5 16.7 
     50-59 ปี 8 26.6 
     60 ปีขึ้นไป 17 56.7 
     Max = 85 ปี, Min = 33 ปี,  ̅=60.1 ปี, S.D.=10.8 ปี   
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน (n=30) ร้อยละ 
3.  สถานภาพสมรส   
    สมรส (คู่) 26 86.7 
    หม้าย/หย่า/แยก 4 13.3 
4.  ระดับการศึกษา   
     ไม่ได้เรียน 2 6.7 
     ประถมศึกษา 16 53.3 
     มัธยมศึกษา 6 20.0 
     อนุปริญญา 1 3.3 
     ปริญญาตรี 3 10.0 
     สูงกว่าปริญญาตรี 2 6.7 
5.  อาชีพ   
     แม่บ้าน/ว่างงาน 4 13.3 
     รับจ้าง 5 16.7 
     เกษตรกร 13 43.3 
     ค้าขาย 3 10.0 
     รับราชการ 3 10.0 
     ข้าราชการบ านาญ 2 6.7 
6.   รายได้/เดือน   
     ไม่เกิน 10,000 บาท 19 63.3 
     1,0001 - 30,000 บาท 7 23.4 
     มากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป 4 13.3 
     Max = 50,000 บาท, Min = 3,000 บาท 

 ̅= 14,166.67 บาท, S.D.=13,933.60 บาท 
  

7.  บุหรี่   
     ไม่สูบ 10 33.3 
     สูบ 7 23.4 
     เลิกสูบนานกว่า 6 เดือน 13 43.3 
8.  ระยะเวลาที่รักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง   
     1-5 ปี 23 76.6 
     6-10 ปี 7 23.4 
     Max = 10 ปี, Min = 1 ปี,  ̅= 4.2 ปี, S.D.=2.6 ปี   
9.  ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมาเคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วย
อาการหายใจล าบากหรือไม่ 

  

       เคยได้รับการรักษาที่แผนกผู้ปุวยนอก 30 100.0 
      เคยได้รับการรักษาที่แผนกผู้ปุวยในโรงพยาบาล 30 100.0 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน (n=30) ร้อยละ 
10. เมื่อมีอาการหายใจล าบาก ท่านจัดการอาการอย่างไร   
     พ่นยาขยายหลอดลมทันทีเมื่อมีอาการห่างกัน 15 นาที 30 100.0 
     นั่งฟุป 16 53.3 
     เปุาพัดลม 15 50.0 
     อยู่เฉยๆ จนกว่าอาการจะทุเลา 29 96.7 
     หายใจแบบเปุาปาก 13 43.3 
     ดื่มน้ าอุ่นๆ เพื่อลดความเหนียวของเสมหะ 12 40.0 
     ไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน 30 100.0 
 
ความสามารถในการประเมินอาการหายใจล าบาก 
     ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการประเมินอาการหายใจล าบากของกลุ่มตัวอย่างก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
การสอนการจัดอาการหายใจล าบากเท่ากับ 3.76 คะแนน (S.D.=0.45) หลังเข้าร่วมโปรแกรมพบว่าค่าเฉลี่ย
คะแนนเพ่ิมข้ึนเป็น 3.96 (S.D.=0.34) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการประเมินอาการ
หายใจล าบากโดยใช้สถิติ Paired t-test ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (t=-4.635, p-value=0.001) รายละเอียดดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความสามารถในการประเมินอาการหายใจล าบากก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการสอนการจดัการ
อาการหายใจล าบากโดยใช้สถิติ Paired t-test  
ความสามารถในการประเมินอาการหายใจล าบาก  ̅ S.D. t p-value 
ก่อนการทดลอง 3.76 0.45 -4.635 0.001* 

หลังการทดลอง 3.96 0.34   
*p-value<0.01 
 

ความสามารถในการจัดการอาการหายใจล าบาก 
     ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการจัดการอาการหายใจล าบากของกลุ่มตัวอย่างก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
การสอนการจัดอาการหายใจล าบากเท่ากับ 3.54 คะแนน (S.D.=0.49) หลังเข้าร่วมโปรแกรมพบว่าค่าเฉลี่ย
คะแนนเพ่ิมขึ้นเป็น 3.72 (S.D.=0.41) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการจัดการอาการ
หายใจล าบากโดยใช้สถิติ Paired t-test ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (t=-6.401, p-value=0.001) รายละเอียดดังตาราง 3 
 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความสามารถในการจัดการอาการหายใจล าบากก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการสอนการจัดการ
อาการหายใจล าบากโดยใช้สถิติ Paired t-test 
ความสามารถในการจัดการอาการหายใจล าบาก  ̅ S.D. t p-value 
ก่อนการทดลอง 3.54 0.49 -6.401 0.001* 

หลังการทดลอง 3.72 0.41   
*p-value<0.01 

 
ภาวะอาการหายใจล าบาก  
     ค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะอาการหายใจล าบากของกลุ่มตัวอย่างก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการสอนการจัดอาการ
หายใจล าบากเท่ากับ 2.60 คะแนน (S.D.=1.04) หลังเข้าร่วมโปรแกรมพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนลดลงเป็น 1.20 
(S.D.=1.13) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะอาการหายใจล าบากโดยใช้สถิติ Paired t-test ก่อน
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และหลังเข้าร่วมโปรแกรมพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t=8.573,p-value=0.001) รายละเอียด
ดังตาราง 4 
 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบภาวะอาการหายใจล าบากก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการสอนการจัดการอาการหายใจล าบากโดย
ใช้สถิติ Paired t-test 
ภาวะอาการหายใจล าบาก  ̅ S.D. t p-value 
ก่อนการทดลอง 2.60 1.04 8.573 0.001* 

หลังการทดลอง 1.20 1.13   
*p-value<0.01 

 
ความพึงพอใจต่อโปรแกรมการสอนการจัดการอาการหายใจล าบาก 
     ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจต่อโปรแกรมการสอนการจัดการอาการหายใจล าบากในผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังโดยภาพรวมเท่ากับ 3.63 (S.D.=0.56) อยู่ในระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าทุกข้อมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนน้อยที่สุดคือความพึงพอใจเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติเทคนิค
ต่างๆในการควบคุม/ลดอาการหายใจล าบากเช่น การฝึกการหายใจ การไอ การขับเสมหะ ท่าทางลดอาการ
หอบเหนื่อย และเทคนิคการสงวนพลังงานด้วยท่าทางต่างๆ มีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 3.43 (S.D.=0.57)  
แต่ยังคงอยู่ในระดับพึงพอใจมากเช่นกัน รายละเอียดดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 ความพึงพอใจต่อโปรแกรมการสอนการจดัการอาการหายใจล าบากของผู้ปุวยโรคปอดอุดกัน้เรื้อรัง 
ความพึงพอใจ  ̅ S.D. การแปลผล 

1. ความพึงพอใจเกี่ยวกับการไดร้บัความรู้เกีย่วกับโรคปอดอุดกั้นเรือ้รัง อาการ
หายใจล าบาก และการรักษาอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย 

3.73 0.52 พึงพอใจมาก 

2. ความพึงพอใจท่ีได้รับค าอธิบายเกี่ยวกับการจดัการอาการหายใจล าบากใน
ระยะเฉียบพลัน และระยะฟื้นฟูอย่างชัดเจน 

3.83 0.46 พึงพอใจมาก 

3. ความพึงพอใจเกี่ยวกับค าอธิบายที่ชัดเจนเรื่องการจัดการสิ่งแวดลอ้มเมื่อ
กลับไปอยู่บ้านเพื่อหลีกเลี่ยงปัจจยักระตุ้นใหเ้กิดอาการหายใจล าบาก 

3.63 0.56 พึงพอใจมาก 

4. ความพึงพอใจเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติเทคนิคต่างๆในการควบคุม/ลดอาการ
หายใจล าบาก เช่น การฝึกการหายใจ การไอ การขับเสมหะ ท่าทางลดอาการ
หอบเหนื่อย และเทคนิคการสงวนพลังงานด้วยท่าทางต่างๆ 

3.43 0.57 พึงพอใจมาก 

5. ความพึงพอใจกับการอธิบายถึงการดูแลโภชนาการส าหรับผูปุ้วยโรคปอดอุด
กั้นเรื้อรัง 

3.57 0.57 พึงพอใจมาก 

6. ความพึงพอใจท่ีผู้ให้ค าอธิบายใช้น้ าเสียงท่ีเหมาะสม ไมด่ัง และไม่เบา
จนเกินไป 

3.67 0.55 พึงพอใจมาก 

7. ความพึงพอใจท่ีผู้ให้ค าอธิบายใช้คู่มือประกอบการอธิบายโปรแกรมการสอน
การจัดการอาการหายใจล าบาก ได้อย่างเหมาะสม เข้าใจง่าย 

3.67 0.55 พึงพอใจมาก 

8. ความพึงพอใจท่ีผู้ให้ค าอธิบายแสดงความกระตือรือร้นในการใหข้้อมูลที่ท่าน
สงสัยหรือซักถาม 

3.77 0.50 พึงพอใจมาก 

9. ความพึงพอใจต่อระยะเวลาการสอนให้ความรู้มีความเหมาะสม 3.70 0.53 พึงพอใจมาก 
10. ความพึงพอใจในภาพรวมเกี่ยวกับโปรแกรมการสอนการจดัการอาการ
หายใจล าบากในผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

3.63 0.56 พึงพอใจมาก 
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อภิปรายผล 
 ภาวะอาการหายใจล าบากเกิดจากพยาธิสภาพของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีสาเหตุส าคัญมาจากการสูบ
บุหรี่ เมื่อสารพิษจากควันบุหรี่เข้าสู่ทางเดินหายใจ สารนี้จะส่งผลกระทบท าให้หลอดลมมีการอักเสบอย่าง
เรื้อรัง เซลล์ขนกวัดท างานลดลง และต่อมเมือกเพ่ิมจ านวนและขนาดโตมากขึ้น17,18 ผู้ปุวยจะมีอาการไอและมี
เสมหะเรื้อรัง เกิดการคั่งของเสมหะร่วมกับหลอดลมตีบแคบท าให้เกิดการอุดกั้นของทางเดินหายใจ19,20

นอกจากนี้ยังเกิดการท าลายอิลาสตินที่ผนังของถุงลม ท าให้ถุงลมปอดสูญเสียความยืดหยุ่น18 ร่วมกับขณะ
หายใจออกหลอดลมจะตีบแคบลงก่อนที่อากาศในถุงลมจะออกหมด มีอากาศคั่งค้างในถุงลม ผนังถุงลมขยาย
มากขึ้นเรื่อยๆ เกิดภาวะถุงลมปอดโปุงพอง การแลกเปลี่ยนก๊าซของถุงลมปอดลดลง21 จึงท าให้ผู้ปุวยมีอาการ
หายใจล าบาก และคุณภาพชีวิตของผู้ปุวยลดลง22,23 การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
สามารถจัดการอาการหายใจล าบากได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยบรรเทาอาการและปูองกันการเกิดอาการ
หายใจล าบาก ฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอดและสมรรถภาพทางกาย ท าให้ผู้ปุวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการสอนการจัดอาการหายใจล าบากในผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังระยะฟ้ืนฟูสภาพ โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผลการศึกษาพบว่าผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ระยะฟ้ืนฟูสภาพหลังเข้าร่วมโปรแกรมการสอนการจัดการอาการหายใจล าบากมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถใน
การประเมินอาการหายใจล าบากและการจัดการอาการหายใจล าบากสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม และ
ค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะอาการหายใจล าบากน้อยกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของนุชรัตน์ จันทโรและคณะ7 ที่พบว่าการ
สนับสนุนการจัดการตนเองเมื่อมีอาการหายใจล าบากท าให้ผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสามารถจัดการอาการ
หายใจล าบากได้ดีขึ้น และการศึกษาของบุญฑริกา ชาตรีวัฒนกุลและคณะ11 ที่พบว่าโปรแกรมฟ้ืนฟู
สมรรถภาพปอดส่งผลให้ค่าเฉลี่ยของสมรรถภาพปอดของผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น และ
ยังสอดคล้องกับการศึกษาของสิริรัตน์ วรวิเชียรวงษ์และคณะ12 ที่พบว่าการส่งเสริมความสามารถในการดูแล
ตนเอง ท าให้ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเพ่ิมสูงขึ้น ไม่พบว่าผู้ปุวย
เข้ารับการรักษาท่ีแผนกฉุกเฉินและนอนรักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการก าเริบในขณะเข้าร่วมโปรแกรม 

ผลของโปรแกรมการสอนการจัดการอาการหายใจล าบากในการศึกษานี้ ท าให้ผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
มีความสามารถในการประเมินอาการและจัดการอาการหายใจล าบากได้ดีขึ้น และมีภาวะอาการหายใจล าบาก
น้อยลงนั้น ซึ่งอธิบายได้ว่าปัจจัยส าคัญนั้นเกิดจากเทคนิคการสอนและชี้แนะวิธีการจัดการอาการให้ผู้ปุวยเกิด
ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและพยาธิสภาพของโรคโดยอาศัยประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเอง 
ท าให้สามารถรับรู้อาการหายใจล าบากได้ง่ายขึ้นและตระหนักถึงความส าคัญของการปูองกันการเกิดอาการ
หายใจล าบากเพราะส่งผลกับภาวะสุขภาพของผู้ปุวยโดยตรง ส่วนวิธีการสอนการจัดการอาการด้วยการสาธิต
และให้ผู้ปุวยได้ฝึกปฏิบัติเทคนิคต่างๆในการควบคุมหรือลดอาการหายใจล าบาก อาทิเช่น การฝึกการหายใจ 
การไอ การขับเสมหะ ท่าทางลดอาการหอบเหนื่อย และเทคนิคการสงวนพลังงานด้วยท่าทางต่างๆ  ท าให้
ผู้ปุวยมีความมั่นใจในการจัดการอาการเพ่ือลดความรุนแรงของโรคได้ดีขึ้น นอกจากนี้พยาบาลที่ท าหน้าที่ 
ในการสอนและให้สุขศึกษาได้แนะน าวิธีการควบคุมความรุนแรงของอาการหากมีอาการก าเริบเฉียบพลันด้วย
วิธีการใช้ยาพ่นและรับประทานยาตามแผนการรักษา การดื่มน้ าอุ่นร่วมกับกระตุ้นการไอและขับเสมหะอย่างมี
ประสิทธิภาพซ่ึงจะช่วยขับเสมหะออกมาได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนการปูองกันการเกิดอาการหายใจล าบาก ได้แก่ 
การหลีกเลี่ยงจากปัจจัยกระตุ้นการเกิดอาการหายใจล าบากและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม การออกก าลังกาย
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอด การผ่อนคลายทางด้านร่างกายและอารมณ์ การปรับปรุงภาวะโภชนาการ และการได้รับ
วัคซีนปูองกันไข้หวัดใหญ่จะช่วยลดอัตราการก าเริบเฉียบพลันของผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้10,24  
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 กล่าวโดยสรุป การศึกษานี้ชี้ให้เห็นถึงประสิทธิผลของโปรแกรมการสอนการจัดการอาการหายใจ
ล าบากในผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระยะฟ้ืนฟูสภาพตามกรอบแนวคิดการจัดการอาการของดอด์ดและคณะ13

ที่ส่งเสริมให้ผู้ปุวยมีการจัดการอาการหายใจล าบากด้วยตนเองได้ดีขึ้น  
ข้อเสนอแนะ 
 ควรน าโปรแกรมการจัดการอาการหายใจล าบากไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแนวปฎิบัติการจัดการ
อาการหายใจล าบากในคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแผนกผู้ปุวยนอกที่มีผู้รับบริการมากกว่าแผนกผู้ปุวยใน  
เป็นการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ขยายผลการด าเนินงานไปสู่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการส่งเสริม
ความสามารถของผู้ปุวยให้มีการดูแลสุขภาพตนเองอย่างเหมาะสม ลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคและการ
รักษา ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของผู้ปุวยโดยตรง 
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