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Abstract: 
 Malnutrition is one of the major problems in a patient with 
chronic obstructive pulmonary disease. It is a risk factor that                    
increases susceptibility to infection due to low immunity and also  a 
cause of muscles fatigue leading to dyspnea. Factors influencing 
malnutrition are infection which can be both a cause and effect of 
malnutrition, increasing energy consumption for breathing, 
inadequate food intake, anorexia, aspirate, side effects of drug used, 
stress, and socio-economic and social support problems. Management 
of malnutrition, contributing factors and promotion of appropriate 
energy and nutrient intake are important. A focus assessment 
of nutritional status and individual calories needs appropriate 
to severity of malnutrition and situation of the patients are also              
essential. These  activities  will  decrease the incidence of acute                
exacerbation, increase physical activity and help improve quality of 
life in patients with this chronic illness.
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บทคัดย่อ 
 ภาวะทุพโภชนาการเป็นปัญหาส�าคัญในผู้ป่วยปอดอุด
กัน้เรือ้รงั ท�าให้ภมูต้ิานทานต�า่ตดิเชือ้ได้ง่าย และกล้ามเนือ้หายใจ
อ่อนแรงส่งผลให้เกิดอาการหายใจล�าบากได้ ปัจจัยที่ส่งเสริมให้
เกิดภาวะ ทุพโภชนาการ ได้แก่ การติดเชื้อในระบบทางเดิน
หายใจ ซึง่เป็นทัง้สาเหตแุละผลทีต่ามมาของภาวะทพุโภชนาการ 
การใช้พลงังานในการหายใจเพิม่มากขึน้ การได้รบัสารอาหารลดลง 
เบื่ออาหาร การส�าลักอาหาร ผลข้างเคียงของยาที่ใช้ในการรักษา 
ความเครยีด และปัญหาทางด้านเศรษฐานะและการสนบัสนนุทาง
สังคม การจัดการกับปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดภาวะ ทุพโภชนาการ 
และการส่งเสริมให้ผู ้ป่วยได้รับอาหารและพลังงานเพียงพอ       
โดยประเมินภาวะโภชนาการ ประเมินความต้องการแคลอรีใน    
ผู้ป่วยแต่ละราย ค�านึงถึงความรุนแรงของ ภาวะทุพโภชนาการ 
และภาวะของผูป่้วยในขณะนัน้ รวมทัง้การก�าหนดชนดิอาหารและ
ปรมิาณแคลอรทีีเ่หมาะสมกบัภาวะโรค จะช่วยลดการก�าเรบิของอาการ 
เพิ่มความสามารถในการมีกิจกรรม ซึ่งจะท�าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีแม้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง       

ค�าส�าคัญ : ภาวะทุพโภชนาการ การดูแลด้านโภชนาการ            
ผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง
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 ชายไทยอาย ุ 64 ปี ได้รบัการวนิจิฉยัเป็นปอดอดุก้ัน
เรื้อรังมา 5 ปี เดิมมีอาชีพขับรถรับจ้าง เมื่อมีอาการก�าเริบ
บ่อยๆ จงึต้องออกจากงาน  ผูป่้วยเครยีดจากไม่มรีายได้และ
ไม่ได้รบัความสนใจจากครอบครวั การเจบ็ป่วยบ่อยๆ ท�าให้
ครอบครัวเบือ่หน่าย การดูแลเม่ือมอีาการก�าเรบิ และการน�าส่ง
โรงพยาบาลท�าให้เป็นอปุสรรคต่อการท�างานและขาดรายได้  
ผูป่้วยมอีาการก�าเรบิต้องเข้ารบัการรกัษาทีห้่องฉกุเฉนิเกอืบ
ทกุสัปดาห์ และเข้ารับการรกัษาในโรงพยาบาลปีละ 6-7 ครัง้  
ผูป่้วยรับประทานอาหารวนัละ 2 มือ้ เป็นอาหารทีม่คีนน�ามา
ให้จากวัดไม่สามารถเลือกชนิดของอาหารได้ เข้ารับการ
รกัษาครัง้นีด้้วยอาการหายใจล�าบาก การตรวจร่างกายและ
การตรวจทางห้องปฏิบัติการพบค่า total lymphocyte 
count (TLC) 900 mm.3, albumin 3.1 gm/dl, BMI 16 
kg/m2  การประเมนิผูป่้วยโดยใช้แบบสอบวดัความซมึเศร้า 
(CES-D) ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 50 ซ่ึงแสดงถึงมภีาวะซึมเศร้า1

 ผู้ป่วยรายน้ีมีภาวะทุพโภชนการชัดเจนจากผล
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยมีค่า total lymphocyte 
count (TLC) น้อยกว่า 1,500 mm3 albumin น้อยกว่า 
3.5 gm/dl  และค่า BMI ต�่ากว่า 18.5 kg/m 2 ภาวะทุพ
โภชนาการนอกจากจะเกดิจากภาวะโรค และภาวะซึมเศร้า
แล้ว ส่วนหนึง่เกดิจากการขาดการสนบัสนนุทางสงัคม ภาวะ 
ทุพโภชนาการเป็นทั้งปัจจัยสาเหตุและเป็นผลลัพธ์ของ
อาการหายใจล�าบาก และการรกัษาในผูป่้วยปอดอดุกัน้เรือ้รงั  
 โรคปอดอุด ก้ันเรื้ อรั ง เป ็นกลุ ่ มอาการของ            
โรคหลอดลมอกัเสบเรือ้รงัและถงุลมโป่งพอง เป็นโรคระบบ
ทางเดินหายใจที่พบได้มาก เป็นสาเหตุการตาย และความ
พกิาร (disability) เป็นอนัดับ 4 ในประเทศสหรฐัอเมรกิา และ
คาดว่าจะขึ้นเป็นอันดับ 3 ภายในปี ค.ศ. 2020 เนื่องจาก
โรคนี้เป็นโรคเรื้อรังที่ท�าให้ผู ้ป่วยมาพบแพทย์ มาห้อง
ฉกุเฉนิ และเข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาลบ่อยๆ ท�าให้ค่า
ใช้จ่ายสูง จากการส�ารวจค่าใช้จ่ายในการรักษา ในปี ค.ศ. 
2002 พบว่าใช้มากถงึ 32.1 ล้านล้านดอลลาร์ โดย 18 ล้าน
ล้านดอลลาร์ เป็นค่ารักษา และ 14.1 ล้านล้านดอลลาร์ 
เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้ป่วยโดยตรง ในปี ค.ศ. 
2008 พบอัตราป่วยด้วยหลอดลมอักเสบเรื้อรัง 9.8 ล้านคน 
ถุงลมโป่งพอง 3.8 ล้านคน2 ในประเทศไทย ค่าใช้จ่ายใน
การรักษาผูป่้วยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั โดยเฉพาะผูป่้วยทีเ่ข้า
รับการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก และได้รับเครื่องช่วยหายใจ 
ประมาณ 7,000 บาท ต่อวัน ส�าหรับโรงพยาบาลรัฐบาล  

และประมาณ 10,000 บาท ต่อวัน ส�าหรับโรงพยาบาล
เอกชน ช่วงระยะเวลาอยูโ่รงพยาบาล 2- 90 วนั เฉลีย่ 14 วนั3 
และสถติกิารตายด้วยโรคทางเดนิหายใจส่วนล่างเรือ้รงัในปี 
พ.ศ. 2551 มอีตัรา 9 รายต่อประชากร หน่ึงแสนคน4 แม้ว่า
ถ้าให้ผู้ที่สูบบุหรี่ในปัจจุบันหยุดสูบทุกคน โรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังยังมีอัตราเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปอีก 20 ปี 5

การเกิดภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
 ภาวะทุพโภชนาการ หรือน�้าหนักที่ลดลง พบได้
บ่อยในผูป่้วยปอดอดุกัน้เรือ้รงั ในประเทศสหรฐัอเมรกิาพบ
ประมาณร้อยละ 10-15 ในผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของโรค
เล็กน้อยถึงปานกลาง และพบได้ถึงร้อยละ 50 ในผู้ป่วยที่มี
ความรุนแรงของโรคมาก หรือมีภาวะหายใจวายร่วมด้วย6  
การลดลงของน�้าหนักในผู ้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังมีความ
สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพปอด7 โดยพบว่า   
น�า้หนกัตวัมผีลโดยตรงต่อความรนุแรงในการเสยีหน้าทีข่องปอด 
ซึง่ประเมนิโดยใช้ค่า FEV

1 
(forced expiratory volume in 

1 second) 6 นอกจากนี้ยังพบว่าการมีค่า FFMI (fat-free 
mass index), ดชันมีวลกาย (body mass index, BMI) ต�า่ 
และน�า้หนกัทีล่ดลงมคีวามสมัพนัธ์กบัการพยากรณ์โรคทีเ่ลว 
และอัตราตายที่เพิ่มสูงขึ้น 8  
 โรคปอดอดุกัน้เรือ้รงัเกดิจากการระคายเคืองและ
อกัเสบเรือ้รงั ท�าให้มกีารเปลีย่นแปลงโครงสร้างภายในปอด
โดยหลอดลมส่วนปลาย และถงุลมปอดถกูท�าลายอย่างถาวร 
ปอดเสียความยืดหยุ่น การหดคืนตัวของปอดเสียไป และมี
การอุดกั้นการระบายอากาศ พยาธิสภาพของโรคจะ
ก้าวหน้าไปเรื่อยๆ ท�าให้ปอดไม่สามารถระบายอากาศได้
อย่างมปีระสทิธภิาพเกดิการคัง่ค้างของอากาศในถงุลม โดย
เฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ต้องใช้แรงมากขึ้นในการ
หายใจโดยเฉพาะการหายใจออก ท�าให้กล้ามเน้ือหายใจ
อ่อนล้า9 ต้องใช้กล้ามเนือ้อืน่ๆ ช่วยในการหายใจ เช่น กล้าม
เน้ือที่คอ ไหล่ และหน้าท้อง ร่างกายต้องใช้พลังงานเป็น
จ�านวนมากไปกบัการหายใจ กล้ามเนือ้ในการหายใจท�างาน
มากขึ้น ใช้ออกซิเจนเพิ่มขึ้น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังไม่เพียง
ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในปอดโดยท�าให้เกิดการ
อักเสบ และเปลี่ยนรูปของปอด แต ่ท�าให ้ เกิดการ
เปลีย่นแปลงของร่างกายทัง้หมด เช่น การอกัเสบทัว่ร่างกาย 
(systemic inflammation) ความผิดปกติของภาวะ
โภชนาการ กล้ามเนื้อลายทั่วร ่างกายการเสียหน้าที่     
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(dysfunction) มกีารลดลงของมวลกล้ามเนือ้ลายจากความ
ผิดปกติของ mitochondria และการสูญเสีย contractile 
proteins เกดิข้อจ�ากดัในการมกีจิกรรม ท�าให้ความทนทาน
ในการออกก�าลงักายลดลงจากการอ่อนล้าของกล้ามเนือ้ลาย10 
ซึ่งพบมีความสัมพันธ์กับการมาพบแพทย์ในห้องฉุกเฉิน 9 
 อาหารเปรยีบเสมอืนน�า้มนัทีใ่ห้พลงังาน จะท�าให้
คนเรามีกิจกรรมต่างๆ ได้ รวมทั้งการหายใจผู้ป่วยปอด    
อดุกัน้เรือ้รงัต้องการพลงังานในการหายใจมากกว่าคนปกติ  
การเผาผลาญสารอาหารที่เพิ่มขึ้นจากการอุดกั้นทางเดิน
หายใจท�าให้ความต้องการออกซิเจนมากขึ้น มีการผลิต
คาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้น การได้รับสารอาหารและ
พลังงานไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ร่างกาย
จะดึงสารอาหารที่สะสมไว้ในส่วนต่างๆ ของร่างกายมาใช้
ทดแทน โดยการเพิม่การสลายโปรตนีในอตัราทีส่งูขึน้ ท�าให้
มวลและความแขง็แรงของกล้ามเนือ้ลดลง โดยเฉพาะกล้าม
เนื้อที่ใช้ในการหายใจและกล้ามเนื้อกะบังลมที่ต้องท�างาน
หนักในช่วงของการหายใจจะเกดิความเหนือ่ยล้าและอ่อนแรง 
ท�าให้ความสามารถและประสิทธิภาพในการหายใจลดลง 
จนเกิดการหายใจล้มเหลวซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้ผู้ป่วย
ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ถ้าผู้ป่วยใช้เครื่องช่วย
หายใจจะท�าให้หย่าเครื่องช่วยหายใจได้ยากขึ้น 11

 ภาวะทพุโภชนาการจะเพิม่ความรนุแรงโรค โดย
ส่งผลต่อระบบต่างๆ ดังนี้ 1) ระบบหายใจ การท�างานของ
กะบังลมลดลงซึ่งจะมีผลต่อการระบายอากาศเข้าออกปอด 
อัตราการหายใจลดลง ความลึกของการหายใจลดลง      
การตอบสนองต่อภาวะพร่องออกซิเจน และการคั่งของ
คาร์บอนไดออกไซด์ลดลง  2) ระบบภูมิคุ้มกัน การท�างาน
ของแอนตีบ้อดี ้(antibody response) เสยีไป กระบวนการ
เก็บกินเชื้อโรค (phagocytosis) ถูกกด ท�าให้ภูมิต้านทาน
ของร่างกายลดลง ตดิเชือ้ได้ง่าย12 ความแขง็แรงของเยือ่บุ 
(epithelial integrity) ลดลงมีผลต่อกระบวนการหายของ
แผล  3) ระบบทางเดินอาหาร  ท�าให้เยื่อบุทางเดินอาหาร 
(villi) ฝ่อ การดูดซึมอาหารท�าได้ไม่ดี 4) ระบบหัวใจ ท�าให้
ปริมาตรเลือดออกจากหัวใจลดลง 7 

ปัจจัยส่งเสริมให้เกิดภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยปอด     
อุดกั้นเรื้อรัง
 1. การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ: การติด
เชือ้จะกระตุน้ให้ร่างกายหลัง่สารทีต่อบสนองต่อการอกัเสบ 

(inflammatory mediator) เช่น tumor necrosis factor-alfa 
(TNF) และ interleukins (IL) มีผลท�าให้เบื่ออาหาร 
ประกอบกับร่างกายมีการตอบสนองโดยมีไข้ หัวใจเต้นเร็ว 
หายใจเร็ว การเผาผลาญสารอาหารในร่างกายเพิ่มสูงขึ้น 
การสังเคราะห์โปรตีนลดลง ท�าให้ภูมิต้านทานของร่างกาย
ลดลง นอกจากนี้พยาธิสภาพของปอดอุดกั้นเรื้อรัง ท�าให้มี
คาร์บอนไดออกไซด์คัง่เป็นเวลานานร่วมกบัการสญูเสยีกลไก
การป้องกนัตนเองในทางเดนิหายใจ จึงท�าให้ตดิเชือ้ได้ง่าย8 
 2. การใช้พลงังานในการหายใจเพิม่มากขึน้: การ
ได้รับสารอาหารเท่าเดิม แต่ผู้ป่วยมีอาการหอบเหนื่อย 
กล้ามเนื้อหายใจท�างานมากขึ้น ท�าให้ใช้พลังงานในการ
หายใจเพิ่มมากขึ้น อาจเพิ่มเป็น 10 เท่าของคนปกติ13  
ท�าให้สารอาหารทีไ่ด้รบัไม่เพยีงพอ เกดิภาวะทพุโภชนาการ
 3. การได้รบัสารอาหารลดลง: อาการหอบเหน่ือย 
มีเสมหะ ไอ ท�าให้รับประทานอาหารได้ลดลง
 4.เบื่ออาหาร: ภาวะขาดออกซิเจนเรื้อรัง ท�าให้
เพิม่การหลัง่ cytokine, TNF-a และ TL-1B จาก alveolar 
macrophage ท�าให้เบื่ออาหาร นอกจากนี้ในภาวะขาด
ออกซิเจน การอดอาหารแม้ในระยะเวลาสั้นๆ ท�าให้ผู้ป่วย
มีน�้าหนักตัวลดต�่ากว่าเกณฑ์ได้ 8 
 5.เสีย่งต่อการส�าลกัอาหาร: ความสมัพนัธ์ระหว่าง
การกลืนและการหายใจในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังจะต่าง
จากคนปกติอย่างมีนัยส�าคัญ ในคนปกติขณะรับประทาน
อาหารจะเริม่จากการหายใจออกก่อน เมือ่สิน้สดุการหายใจ
ออก ก็จะเริ่มกระบวนการกลืน และเมื่อกลืนเรียบร้อยแล้ว
จงึหายใจออก ความสมัพนัธ์ทีต่่างไปจากนีจ้ะท�าให้เกดิการ
ส�าลักได้ง่าย นอกจากจะพบปัญหาในผู้ป่วยที่มีอาการ
หายใจล�าบากแล้ว ในผู ้ป่วยที่มีอาการคงที่ก็ยังพบได้      
การศึกษาของ Gross และคณะ14  พบว่าผู้ป่วยที่มีอาการ
คงที่จะกลืนอาหารแข็งในขณะหายใจเข้าบ่อยกว่าคนปกติ 
และจะหายใจออกถีก่ว่าคนปกตหิลงัจากรบัประทานอาหาร
กึ่งเหลวกึ่งแข็ง ซึ่งท�าให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการส�าลัก และ
จะท�าให้เกิดอาการก�าเริบตามมาได้ 
 6. ผลข้างเคียงของยาทีใ่ช้ในการรกัษา: ยาปฏชิวีนะ
บางชนิด และยาสเตียรอยด์ ท�าให้เกิดอาการเบื่ออาหาร 
คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปากแห้ง และระคายเคือง
กระเพาะอาหาร ปวดท้อง ท้องอืด  ยาขยายหลอดลมกลุ่ม 
β2 agonists และ theophyllins ท�าให้เพิม่การใช้พลงังาน
ขณะพัก นอกจากนี้ การได้รับยาสเตียรอยด์เป็นเวลานาน
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การจัดการกับปัจจัยที่ท�าให้เกิดภาวะทุพโภชนาการ
 1) ป้องกนัการตดิเชือ้ระบบทางเดนิหายใจ:  การ
ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจได้รับการยืนยันว่าเป็นสาเหตุ
ส�าคัญที่ท�าให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์ที่ห้องฉุกเฉิน ผู้ป่วยปอด
อดุกัน้เรือ้รงัทกุรายควรได้รบัวคัซนีป้องกนัไข้หวดัใหญ่ปีละ 
1 ครั้งทุกปี พบว่าท�าให้ลดอัตราการเกิดไข้หวัดใหญ่จาก
ร้อยละ 27 เหลือร้อยละ 6.5 ท�าให้ลดจ�านวนครั้งของการ
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การมาพบแพทย์ และลด
อัตราการป่วยและตายลง 21 21,22 ในขณะที่วัคซีนป้องกัน
ปอดอกัเสบจากเชือ้นวิโมคอคคสัลดอตัราการตายจากเชือ้นี้
ลงร้อยละ 60-64 ในทุกกลุ่มอายุ และ ร้อยละ 44-61 ใน
ผูท้ีอ่ายมุากกว่า 65 ปี 23 อย่างไรกต็ามการท�าวคัซนีป้องกนั
ไข้หวัดใหญ่เป็นการคาดเดาแนวโน้มของสายพันธุ ์ของ     
เชือ้ไวรสัทีจ่ะระบาด ผูป่้วยอาจเกดิอาการของไข้หวดัได้ถ้า
เชือ้ไข้หวดัทีไ่ด้รบัไม่ตรงสายพนัธุท์ีน่�ามาเป็นวคัซนี โดยเฉพาะ
เชื้อที่อุบัติใหม่ เช่น ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009  
การหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น  
 2) ฝึกบริหารการหายใจ: การฝึกหายใจให้ช้า
และลึก (deep breathing) หายใจออกโดยการเป่าปาก 
(purse lips) ร่วมกับหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อหน้าท้อง 
(abdominal breathing) เพือ่ให้กล้ามเนือ้กะบงัลมแขง็แรง 
ท�าเป็นประจ�าอย่างน้อยวนัละ 4 ครัง้ ครัง้ละประมาณ 15 นาที 
กระบวนการทั้งหมดจะท�าให้ลมเข้าปอดได้ดี การระบาย
อากาศออกจากถงุลมดขีึน้ลดการคัง่ของคาร์บอนไดออกไซด์
ในถงุลมปอด ซึง่การมคีาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมากจะ
ท�าให้อ่อนเพลีย ลดการใช้พลังงานในการหายใจ ท�าให้
เหนื่อยน้อยลงเมื่อมีกิจกรรมต่างๆ24 
 3) ฝึกผ่อนคลาย:  การฝึกผ่อนคลายจะท�าให้จติสงบ 
ลดการใช้ออกซเิจน ลดอาการหายใจล�าบาก โดยใช้วธิกีาร
ต่างๆ เช่น การนั่งสมาธิ การฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบ
โพรเกรสสิพ  การใช้ไบโอฟีดแบค24

 4) ลดผลข้างเคยีงของยาทีใ่ช้ในการรกัษา:  กลัว้คอ
ด้วยน�้าเปล่าและบ้วนทิ้งทุกครั้งหลังได้รับยาพ่นสูดสเตีย
รอยด์เพือ่ป้องกนัการเกดิเชือ้ราในปากและล�าคอซึง่จะเป็น
อุปสรรคในการรับประทานอาหาร เช่นเดียวกับการได้รับ
ยาพ่นสดูอืน่ๆ ทีม่รีสเฝ่ือนซึง่จะท�าให้การรบัรูร้สชาตอิาหาร
เปลี่ยนไป
 5) ป้องกันการส�าลักอาหาร: การหายใจช้าลึก 
ตกัอาหารค�าเลก็ๆ เคีย้วอาหารช้าๆ จะท�าให้ ความสมัพนัธ์

จะยบัยัง้การสงัเคราะห์โปรตีน และกระตุ้นการสลายโปรตีน 6, 8,13

 7. ความเครยีดเกีย่วกบัการเจบ็ป่วย: ภาวะเครยีด
จะกระตุน้สมองส่วนไฮโปทาลามสั และประสาทซิมพาทติคิ 
เพิ่มการหลั่งอิพิเนฟฟินและนอร์อีพิเนฟฟิน ซึ่งกดการหลั่ง
อนิซลูนิ กระตุน้การหลัง่กลคูากอน และคอร์ตโิคสเตยีรอยด์ 
ท�าให้เกิดการสลายโปรตีน ไกลโคเจน และไขมัน ท�าให้มี
ระดับน�้าตาลในเลือดเพิ่มขึ้น มีผลท�าให้การหลั่งน�้าย่อยใน
กระเพาะอาหารลดลง ยับย้ังการท�าหน้าทีข่องศนูย์หวิ ท�าให้
รับประทานอาหารได้ลดลง15 
 นอกจากนี้ภาวะซึมเศร้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ความเครียด พบในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังโดย เฉพาะผู้สูง
อายุประมาณร้อยละ 4016  ยังพบเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้
เบือ่อาหาร 17 การสนบัสนนุทางสงัคมพบว่าสามารถท�านาย
การเกิดภาวะซึมเศร้าได้  การศึกษาของ McCathie และ
คณะ18 และ Ormel และคณะ 19 ยืนยันว่า การสนับสนุน
ทางสังคมในทางลบ (negative social support) ในระดับ
สูงมีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในระดับสูงเช่นกัน การ
ศึกษาของ Chen และ Narsavage 20 พบว่าภาวะซึมเศร้า 
และการท�าหน้าที่ที่ลดลงของร่างกายเป็นตัวท�านายการ 
กลับเข้ารับการรักษาในระยะเวลาอันสั้นหลังจ�าหน่าย 
(early readmission)
 8. เศรษฐานะ และการสนับสนุนทางสังคม เป็น
ปัจจัยที่ส�าคัญที่จะท�าให้ผู้ป่วยได้รับอาหารที่เหมาะสมกับ
โรคทั้งปริมาณและคุณภาพ17 ผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มี
อาการในระดับปานกลางและรุนแรงมักจะเหนื่อยง่าย     
เป็นอุปสรรคต่อการจัดเตรียมอาหารด้วยตัวเอง จาก
ประสบการณ์ในการท�างานพบผู้ป่วยจ�านวนมากมีปัญหา
การเงินเนื่องจากอาการเหนื่อยง่ายท�าให้มีข้อจ�ากัดในการ
ท�างาน และส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุไม่มีรายได้ และบางราย
อาศยัอยูต่ามล�าพงั การได้รบัการสนบัสนนุทางสงัคมพบว่า
มีผลในทางบวกโดยท�าให้ความรู้สึกอ้างว้าง (loneliness) 
และภาวะซึมเศร้าลดลง19 การสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครวั องค์กรต่างๆ ของรฐับาลและเอกชนจงึเป็นสิง่ส�าคญั
การจัดการกับปัจจัยที่ท�าให้เกิดภาวะทุพโภชนาการ และ
การได้รับอาหารที่เหมาะสมเพ่ือคงความสมดุลของภาวะ
โภชนาการเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลผู้ป่วยระบบทางเดิน
หายใจ จะเป็นการป้องกนัหรอืชะลอความก้าวหน้าของโรค 
เช่นเดียวกับการคงความสมบูรณ์ของการท�าหน้าที่ของ
อวัยวะในร่างกาย และความแข็งแรงของร่างกาย 
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ระหว่างการกลนืและการหายใจเป็นปกตหิรอืใกล้เคยีงปกติ 
ซึ่งจะช่วยลดการส�าลักอาหาร
 6) ท�าทางเดินหายใจให้โล่งก่อนรับประทาน
อาหาร: ซึ่งประกอบด้วย การจัดท่าเพื่อระบายเสมหะ การ
เคาะปอด การสัน่สะเทอืนปอด การไออย่างมปีระสทิธภิาพ 
และดูแลให้ได้รับน�้าอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้วถ้าไม่มีข้อ
จ�ากัด ซึ่งจะท�าให้เสมหะอ่อนตัวระบายออกมาได้ง่าย 
 7) การสนับสนุนทางสังคม: การสนับสนุนทาง
ด้านการช่วยเหลอืดแูล การสนบัสนนุทางอารมณ์ข้อมลู และ
สิ่งของจากครอบครัวองค์กรต่างๆ ของรัฐบาลและเอกชน
เป็นสิ่งส�าคัญในการช่วยลดภาวะซึมเศร้า
  
หลักการในการให้อาหารในผู้ปอดอุดกั้นเรื้อรัง  มีดังนี้
 1) ประเมินภาวะโภชนาการ: 
 การประเมินภาวะโภชนาการท�าได้หลายวิธี เช่น 
ประเมินจากดัชนีมวลกาย ประเมินจากการลดลงของน�้า
หนักโดยไม่ตัง้ใจ ถ้าลดลงมากกว่าร้อยละ 10 จากน�า้หนกัปกติ 
ในระยะเวลา 6 เดือน ถือว่ามีภาวะทุพโภชนาการ ถ้าลด
ลงมากกว่า 1 ใน 3 จะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนและ
เสียชีวิตได้สูง25 
 การตรวจทางห้องปฏบิตักิารทีน่ยิมใช้ได้แก่ ระดบั
อัลบูมินในเลือดซึ่งจะคงอยู่ในร่างกายประมาณ 2 สัปดาห์ 
และจ�านวนเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ โดยปกติจะคงอยู่ใน
ระบบไหลเวียนเลือดอย่างน้อย 12 ชั่วโมง จนถึง 15 วัน 
นอกจากจะบ่งบอกถงึภาวะภมูคิุม้กนัของร่างกายแล้ว ยงัใช้
ประเมนิภาวะโภชนาการได้ แต่ค่าทีไ่ด้อาจจะคลาดเคลือ่น
ถ้าผู้ป่วยมีการติดเชื้อ หรือเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว
 การตรวจทางห้องปฏบิตักิาร และการประเมนิน�า้
หนักและส่วนสูง ท�าให้แบ่งระดับภาวะโภชนาการได้ดังนี้
 ภาวะโภชนาการดี ดัชนมีวลกาย 18.5-22.9 กก./ม2

  อัลบูมิน มากกว่า 3.5 มก./ดล.
  ลิมโฟไซต์ มากกว่า 1500 มม.3

         ทุพโภชนาการเล็กน้อย-ปานกลาง ดัชนีมวลกาย  
 16-18.4 กก./ม2

  อัลบูมิน มากกว่า 2.5-3.5 มก./ดล.
  ลิมโฟไซต์ มากกว่า 800-1500 มม.3

 ทพุโภชนาการรนุแรง ดัชนมีวลกาย < 16 กก./ม2

  อัลบูมิน < 2.5 มก./ดล.
  ลิมโฟไซต์ < 800 มม.3

 โดยภาวะโภชนาการดี ควรประเมินทุก 3-4 
สัปดาห์  ทุพโภชนาการเล็กน้อย-ปานกลาง ควรประเมิน
ทุก 2-4 สัปดาห์  และทุพโภชนาการรุนแรง  ควรประเมิน
ทุก 1-2 สัปดาห์ เพ่ือติดตามภาวะโภชนาการ รวมทั้ง
ประสิทธิผลของการแก้ไขภาวะทุโภชนาการ26

 2) ประเมนิความต้องการแคลอรใีนผูป่้วยแต่ละราย
การประเมินความต้องการอาหารและพลังงาน เป็นการตั้ง
เป้าหมายในการให้การดูแลด้านโภชนาการแก่ผู้ป่วยที่ใช้
บ่อยได้แก่การใช้ สมการของ Harris-Benedict ซึ่งมีการ
ค�านวณพลังงานพื้นฐาน (Basal energy expenditure, 
BEE) ตามน�้าหนัก (W) ส่วนสูง (H) อายุ (A) และเพศ 
โดยที่ 
 เพศชาย   BEE = 66.5 + 13.7 W + 5 H + 6.8 A
 เพศหญงิ BEE = 665 + 9.6 W + 1.7 H + 4.7 A
และค�านวณพลังงานรวม (Total energy expenditure, 
TEE) โดยปรับความต้องการพลังงานเพิ่มเติมตามสภาพ
ความเจบ็ป่วยของผูป่้วยในแต่ละราย27 การก�าหนดชนดิของ
สารอาหารและแคลอรทีีเ่หมาะสมกบัสภาวะของผูป่้วยเป็น
สิ่งจ�าเป็นที่จะท�าให้ภูมิต้านทานต่อการติดเชื้อดีขึ้น 
 หรอือาจใช้วธิคี�านวณพลงังานรวมอย่างง่าย ดงันี ้28,29

ผู้ป่วยที่มีภาวะโภชนาการดี   ให้พลังงานรวม 25-30         
 กโิลแคลอรี / น�้าหนักตัว 1 กิโลกรัม/ วัน 
 โปรตีน 1.0-1.2 กรัม/กิโลกรัม 
ผู้ป่วยที่มีภาวะทุพโภชนาการเล็กน้อย-ปานกลาง 
 ให้พลงังานรวม 30-35 กโิลแคลอร ี/ น�า้หนกัตวั     
 1 กโิลกรมั/ วนั   โปรตนี 1.2-1.5 กรมั/กโิลกรมั 
ผู้ป่วยที่มีภาวะทุพโภชนาการรุนแรง ให้พลังงานรวม 
 มากกว่า 35 กโิลแคลอร ี/ น�า้หนักตวั 1 กโิลกรมั /    
         วัน โปรตีน 1.2-1.5 กรัม/กิโลกรัม 
 3) การก�าหนดชนดิและปรมิาณสารอาหาร:  ควรลด 
ปรมิาณคาร์โบไฮเดรตลง เพราะการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต
ท�าให้มกีารผลติคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าสารอาหารชนิด
อืน่ ท�าให้มกีารคัง่ของ คาร์บอนไดออกไซด์เพิม่มากขึน้ และ
พบว่าท�าให้ประสิทธิภาพของการท�ากิจกรรมและการออก
ก�าลังกายลดลง30 Zhu และคณะ31 ได้ท�าการศึกษาใน       
ผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง 60 ราย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยที่มี
น�้าหนักน้อยกว่าร้อยละ 90 ของน�้าหนักที่ควรจะเป็น         
มภีาวะพร่องออกซเิจน และมกีารค่ังของคาร์บอนไดออกไซด์ 
สุม่เข้ากลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุกลุม่ละ 30 ราย กลุ่ม
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ควบคมุได้รับอาหารทีม่อีตัราส่วนของโปรตีน ร้อยละ 15 ไขมนั 
ร้อยละ 20-30 และคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 60-70 กลุ่ม
ทดลองได้รับ โปรตีน ร้อยละ 16.7 ไขมันร้อยละ 55.1 และ
คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 28.2 โดยได้รับในรูปแบบของอาหาร
กระป๋อง 2-3 กระป๋อง (กระป๋องละ 237 มล.) เป็นอาหาร
ม้ือเย็น ผลการวิจัยพบว่าผู ้ป่วยกลุ ่มที่ได้รับไขมันสูงมี
สมรรถภาพปอดดีกว่ากลุ่มที่ได้รับคาร์โบไฮเดรตสูงอย่างมี
นัยส�าคัญ

ควรรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของกรด   
ไขมันที่ไม่อิ่มตัว เช่น อาหารที่มีปริมาณของโอเมก้า 3 ใน
ปรมิาณสงู32 ได้แก่ปลาทัง้น�า้จดืและน�า้เคม็ เช่น ปลาซาร์ดนี 
ปลาแมคเคอเรล ปลาแซลมอน ปลาทูน่า ปลาทู ปลาสลิด 
ปลากะพง ปลาตาเดียว  

4) ควบคุมน�้าหนักให้เหมาะสม: ในผู้ป่วยปอด      
อุดกั้นเรื้อรังที่มีน�้าหนักเกิน ปอดและหัวใจต้องท�างานหนัก 
ท�าให้การหายใจยากล�าบากขึ้น น�้าหนักที่มากขึ้นต้องการ
ออกซิเจนมากขึ้น จึงควรควบคุมน�้าหนักให้เหมาะสมกับ
ความสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน (Ideal body weight) โดย 
ออกก�าลงักายสม�า่เสมอ จ�ากดัจ�านวนแคลอรใีห้อยูใ่นระดบั
ต�า่สดุท่ีเพยีงพอกบัความต้องการของร่างกาย ในทางตรงข้าม 
ผู้ที่น�้าหนักน้อยกว่าจะรู้สึกเหนื่อยและอ่อนล้า ก็จะต้องให้
ผู้ป่วยได้อาหารทีมีแคลอรีเพียงพอเพ่ือป้องกันการอ่อนแรง
ของกล้ามเนือ้กะบงัลมและกล้ามเนือ้อืน่ๆ ทีช่่วยในการหายใจ

5) หลกีเลีย่งอาหารแปรรปู: อาหารแปรรปู (cured 
meat) ที่มีไนไตรท์เป็นส่วนประกอบ เช่น เบคอน กุนเชียง  
แฮม จะท�าให้เกิดอันตรายต่อ collagen และ elastin ของ
เนื้อปอด คล้ายการเกิดกระบวนการของควันบุหรี่ที่ท�าให้
เกดิถงุลมโป่งพอง มคีวามสมัพนัธ์กบัการลดลงของค่า FEV1 
และ FEV1/FVC ในผู้ใหญ่ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป มีการ
ประมาณว่าการกนิอาหารแปรรปูทีม่ไีนไตรท์เพิม่ขึน้ 1 ครัง้
ใน 1 เดือน จะท�าให้ค่า FEV1 ลดลง 3.85 มล. และค่า 
FEV1/FVC ลดลง ร้อยละ 0.07 33 การรับประทานเพิ่มขึ้น
จึงมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดปอดอุดกั้นเรื้อรัง

6) ปรบัชนดิของอาหารและปรมิาณน�า้ให้เหมาะสม
กับยาที่ได้รับ: ชั่งน�้าหนักผู้ป่วย 1-2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ ถ้าได้
รบัยาขบัปัสสาวะ หรือยาสเตยีรอยด์ จะต้องชัง่น�า้หนกัทกุวนั 
ถ้าน�้าหนักเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากกว่า 0.9 กิโลกรัมใน 1 วัน 
หรอื 2.25 กโิลกรัมใน 1 สปัดาห์ 34 โดยไม่มสีาเหตอุย่างอืน่ 
ต้องรายงานแพทย์ เพือ่ปรบัชนดิของอาหารและปรมิาณน�า้

ที่รับเข้าไป ถ้ารับประทานยาขับปัสสาวะ ควรรับประทาน
อาหารที่มีโปแตสเซียมสูง เช่น กล้วย ส้ม มะเขือเทศ      
หน่อไม้ฝรั่ง

7)เพิม่ปรมิาณใยอาหารในอาหาร: ควรรบัประทาน
อาหารใยอาหารสูง เช่น ผัก ผลไม้ ข้าวกล้อง ใยอาหารจะ
ช่วยการเคลื่อนไหวอาหารในทางเดินอาหาร ช่วยให้การ
ควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดดีขึ้น และอาจช่วยลดระดับ
คอเลสเตอรอลในเลือด ควรรับประทานอาหารประเภทใย
อาหาร 20-35 กรัมต่อวัน ในการแนะน�าผู้ป่วยควรบอก
ชนิดของอาหาร หน่วยที่วัดได้สะดวก เช่น ทัพพี ให้ผู้ป่วย
สามารถเทยีบเป็นกรมัได้สะดวก และจัดตวัอย่างเมนูอาหาร
ในแต่ละมื้อ แต่ควรระวังในผู้ป่วยสูงอายุ หรือมีอาการ
เหนือ่ยหอบมากๆ จะท�าให้รบัประทานอาหารทีม่ใียอาหาร
สูงได้ล�าบาก และท�าให้เหนื่อยมากขึ้น

8) ควบคุมอาหารประเภทเกลือ: การรับประทาน
เกลือในปริมาณสูงท�าให้ร่างกายดูดน�้ากลับในปริมาณสูง 
เกิดการคั่งของน�้าในปอดมากขึ้น ท�าให้การหายใจยากขึ้น 
จงึควรแนะน�าให้น�าเครือ่งปรงุทีม่ส่ีวนประกอบของโซเดยีม
ออกจากโต๊ะอาหาร เพื่อหลีกเลี่ยงการเติมเกลือลงไปใน
อาหารที่ปรุงเสร็จแล้ว สอนผู้ป่วยและ ผู้ดูแลในการอ่าน
ฉลากอาหารเพ่ือดูปริมาณโซเดียมในอาหาร ไม่ควรรับ
ประทานโซเดียมเกิน 300 มก.ต่อมื้อ 

9) ออกก�าลังกาย: การออกก�าลังกายตามความ
สามารถของผูป่้วยทีส่ม�า่เสมอและเหมาะสมจะช่วยให้ล�าไส้
เคลื่อนไหว และระบบย่อยอาหารท�างานได้ดีขึ้น ควรออก
ก�าลงักายภายหลงัรบัประทานอาหารไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง 28 

10) ให้ออกซเิจนขณะรบัประทานอาหาร: ในผูป่้วย
ที่มีอาการหายใจล�าบากอยู่ตลอดเวลา หรือเหนื่อยง่ายควร
ให้ออกซิเจนแคนนูลา (cannula) ขณะรับประทานอาหาร 
เพราะการรับประทานอาหารและการย่อยอาหารในแต่ละ
ครั้งใช้พลังงานมาก

11) รบัประทานอาหารในปรมิาณทีเ่หมาะสม: หลกี
เลีย่งการรบัประทานอาหารในปรมิาณมากในแต่ละมือ้ ควร
รบัประทานอาหารมือ้ใหญ่เมือ่เหนือ่ยน้อย หรอืรบัประทาน
ในช่วงเช้าของแต่ละวันหรือเป็นมื้ออาหารที่มีความหิวมาก
ทีส่ดุเพยีงมือ้เดยีว และเพิม่มือ้อาหารว่างอาจแบ่งเป็น 5-6 มือ้
ต่อวัน

12) หลีกเลี่ยงอาหารที่ให้ก๊าซ: ไม่ควรรับประทาน
อาหารที่ให้ก๊าซ หรือท�าให้ท้องอืด เช่น เครื่องดื่มที่มี
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คาร์บอเนต ผลไม้ เช่น แอปเปิล แตงโม ถั่ว บร็อคโคลี 
กะหล�า่ปล ีกะหล�า่ดอก ข้าวโพด แตงกวา หอมใหญ่ พรกิไทย 
รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเคี้ยวหมากฝรั่ง

13) ถ้ามอีาการหอบเหนือ่ยขณะรบัประทานอาหาร 
หรือหลังอาหารควรปฏิบัติดังนี้

- ท�าทางเดินหายใจให้โล่งก่อนมื้ออาหาร
ประมาณ 1 ชั่วโมง อาจใช้วิธีเคาะปอดร่วมกับไออย่างมี
ประสิทธิภาพ

- รับประทานอาหารช้าๆ ตักอาหารค�าเล็กๆ 
เคี้ยวช้าๆ หายใจลึกๆ ขณะเคี้ยวอาหาร ไม่ถือจานอาหาร
ในขณะรับประทานอาหาร

-  เลือกอาหารที่ย่อยง่าย
- แบ่งมือ้อาหารเป็นมือ้เลก็ๆ 5-6 มือ้จะท�าให้

กระเพาะอาหารไม่แน่นเกินไป
- หลีกเลี่ยงการดื่มน�้าระหว่างรับประทาน

อาหาร ควรดื่มเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้ว
-  ควรอยู่ในท่านั่งขณะรับประทานอาหารเพื่อ

ลดแรงดันต่อกล้ามเนื้อกะบังลม
- หายใจโดยการเป่าปาก (pursed-lips 

breathing)
- การพักก่อนรับประทานอาหารจะท�าให้รับ

ประทานอาหารได้ดีขึ้น34

สรุป
 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นโรคที่ท�าให้มีการอุดก้ัน
ของทางเดินหายใจ ผู้ป่วยต้องออกแรงมากกว่าคนปกติใน
การหายใจโดยเฉพาะในการหายใจออก ท�าให้ต้องใช้
พลังงานเพิ่มขึ้นในการหายใจ กล้ามเนื้อหายใจอ่อนล้า 
ความต้องการออกซเิจนเพิม่ขึน้ ภมูต้ิานทานของร่างกายลดลง 
ตดิเชือ้ได้ง่าย ผูป่้วยปอดอดุกัน้เรือ้รงัทีม่ภีาวะทพุโภชนาการ
จะมีการพยากรณ์โรคไม่ดี การประเมินภาวะโภชนาการใน
ผู้ป่วยโดยสม�่าเสมอ จัดการกับปัจจัยเสี่ยงที่ท�าให้เกิดภาวะ
ทุพโภชนาการ และการให้อาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วย     
จะท�าให้ผู ้ป่วยปอดอุดก้ันเรื้อรังมีภาวะโภชนาการและ
คุณภาพชีวิตที่ดี
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