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Abstract
Purpose: This studied aimed to examine effects of a self-management support
program on dyspnea and depression in patients with chronic obstructive pulmonary
disease (COPD).
Design: A quasi experimental design.
Methods: Seventy patients with chronic obstructive pulmonary disease were
divided into the experimental and control group with 35 each who had been admitted
at a secondary hospital with dyspnea. The experimental group received a self-management
support program which comprised self-management education and skills training using
a patient-centered approach, family support, home visit and follow up activities.
The program was carried out for 8 weeks and evaluated for outcomes at week 4 and week
8. Data were collected through personal data questionnaire, the dyspnea visual analogue
scale, and Center for Epidemiologic Studies-Depression Scale (CES-D) questionnaire.
Data were analyzed using descriptive statistics, T-test, and Repeated measures ANOVA
with between subjects factors.
Main findings: Almost all (99.3 percent) of the sample were men and mean age was
68.64 years (SD = 8.99). Experimental and control groups showed no differences in age.
Experimental and control groups had no significant difference in dyspnea (F = 3.454, df
= 1, p = .067). Mean score of dyspnea in experimental group was significantly decreased
when compare with control group only in week 8 (p < .05). Experimental and control
groups had significant difference in depression (F = 7.858, df = 1, p = .007). Mean score
of depression in experimental group was significantly decreased when compared with
control group both in weak 4 and week 8 (p < .05).
Conclusion and recommendations: The study findings suggest that the success of
a self-management support program for COPD patients depend on patient involvement
in self-management planning with supported by family along with effective nurse-patient
partnership in patients care.
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ผลของการใช้โปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่ออาการ
หายใจลำ�บาก และภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง*
ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, พย.ด.1 ละเอียด จารุสมบัติ, พย.ม.2 พิทักษ์ ไชยกูล, พบ.2
เวทิส ประทุมศรี, พบ.2
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาผลของการใช้โปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่ออาการหายใจลำ�บาก
และภาวะซึมเศร้าในผูป้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
รูปแบบการวิจยั : การวิจยั กึง่ ทดลอง
วิธดี �ำ เนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูป้ ว่ ยปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง เข้ารับการรักษาในหอผูป้ ว่ ยอายุกรรม
โรงพยาบาลระดับทุตยิ ภูมแิ ห่งหนึง่ ด้วยอาการหายใจลำ�บากจำ�นวน 70 ราย แบ่งเป็นกลุม่ ควบคุม 35
ราย กลุม่ ทดลอง 35 ราย กลุม่ ควบคุมได้รบั การพยาบาลตามปกติ กลุม่ ทดลองได้รบั โปรแกรมสนับสนุน
การจัดการตนเอง ซึ่งประกอบด้วยการให้ความรู้และฝึกทักษะพื้นฐานในการจัดการตนเอง และการ
สนับสนุนให้ผปู้ ว่ ยได้ปฏิบตั กิ จิ กรรมการจัดการตนเองโดยยึดผูป้ ว่ ยเป็นศูนย์กลาง ร่วมกับการสนับสนุน
ให้ครอบครัวมีสว่ นร่วมและติดตามเยีย่ มประเมินผลในสัปดาห์ท่ี 4 และ 8 หลังจำ�หน่าย เครือ่ งมือทีใ่ ช้ใน
การวิจยั ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินอาการหายใจลำ�บาก และแบบประเมิน
ภาวะซึมเศร้า วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงบรรยาย การทดสอบที และ Repeated measures ANOVA
with between subjects factors
ผลการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างเกือบทัง้ หมด (ร้อยละ 99.3) เป็นผูช้ าย อายุเฉลีย่ 68.64 (SD = 8.99)
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมมีอายุไม่แตกต่างกัน ภายหลังการทดลองกลุม่ ทดลองมีอาการหายใจลำ�บาก
แตกต่างจากกลุม่ ควบคุมอย่างไม่มนี ยั สำ�คัญทางสถิติ (F = 3.454, df = 1, p = .067) โดยคะแนนเฉลีย่
อาการหายใจลำ�บากในกลุม่ ทดลองลดลงแตกต่างจากกลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < .05)
เฉพาะหลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 8  คะแนนภาวะซึมเศร้าระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมภายหลัง
การทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (F = 7.858, df = 1, p = .007) โดยคะแนน
เฉลีย่ ภาวะซึมเศร้าของกลุม่ ทดลองเมือ่ ครบ 4 สัปดาห์ และ 8 สัปดาห์ลดลงมากกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ (p < .05)
สรุปและข้อเสนอแนะ: โปรแกรมการจัดการตนเองในผูป้ ว่ ยปอดอุดกัน้ เรือ้ รังจะประสบผลสำ�เร็จได้
ผูป้ ว่ ยจะต้องมีสว่ นร่วมในการวางแผนจัดกิจกรรม  และครอบครัวเป็นผูส้ นับสนุน โดยพยาบาลทำ�หน้าที่
เป็นหุน้ ส่วนในการดูแลตนเองของผูป้ ว่ ย
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ความสำ�คัญของปัญหา
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พบได้ร้อยละ 7.8 ถึง
19.7 ของประชากรทัว่ โลก  โดยพบในผูท้ ไ่ี ม่สบู บุหรี่
ร้อยละ 3 ถึง 111 ในประเทศไทยสถิตปิ ี พ.ศ. 2556
พบอัตราป่วย 553.63 ต่อประชากรแสนราย และ
อัตราตายเพิม่ ขึน้ จาก 1.31 ในปี พ.ศ. 2549 เป็น
5.6 ต่อประชากรแสนราย ในปี พ.ศ. 25562  โดย
ค่ารักษาเมือ่ เกิดอาการกำ�เริบจะมากกว่าในภาวะ
โรคสงบถึง 10 เท่า3 การดูแลในภาวะโรคสงบ
เพื่อป้องกันการเกิดอาการกำ�เริบจึงเป็นสิ่งจำ�เป็น
โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังเป็นโรคทีป่ อ้ งกันและรักษาได้
เกิดจากการตอบสนองต่ออนุภาคหรือก๊าซที่เป็น
อันตรายของปอด ทำ�ให้เกิดการอักเสบเรื้อรัง
เกิดการอุดกัน้ ของทางเดินอากาศ และปอดอย่าง
ถาวรโดยโรคจะมีความก้าวหน้าไปเรือ่ ยๆ อาการ
กำ�เริบและโรคร่วมต่างๆ ก่อให้เกิดความรุนแรง
แตกต่างกันในผูป้ ว่ ยแต่ละคน ลักษณะทีส่ �ำ คัญของ
โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง คือ มีการอุดกัน้ การระบาย
อากาศ ทำ�ให้มอี ากาศคัง่ ในถุงลม การแลกเปลีย่ น
ก๊าซเป็นไปได้ไม่ดี ก่อให้เกิดอาการหายใจลำ�บาก
ในระยะเริม่ ต้นของโรค อาการหายใจลำ�บากยังจะ
ไม่รุนแรง ผู้ป่วยอาจหายใจลำ�บากภายหลังการ
ออกกำ�ลังกายหนักๆ หรือขณะเกิดความเครียดที่
รุนแรง แต่เมือ่ โรคก้าวหน้ามากขึน้ อาการอาจเกิด
ขึน้ ได้แม้มกี จิ กรรมเพียงเล็กน้อย1
อาการหายใจลำ�บากมีความสัมพันธ์กบั ภาวะ
ซึมเศร้า และการรับบริการในโรงพยาบาล Gift และ
McCrone4 ได้ท�ำ การศึกษาในผูป้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้
เรื้อรั ง 6 ราย อายุเ ฉลี่ย 64 ปี พบว่าระดับ
คาร์บอนไดออกไซด์ คอร์ตซิ อล และภาวะซึมเศร้า
จะเพิม่ ขึน้ เมือ่ มีอาการหายใจลำ�บากรุนแรงแตกต่าง
จากขณะที่มีอ าการไม่ รุน แรงอย่ า งมี นัย สำ � คั ญ
การศึกษาของ Miravitlles และคณะ5 ในผูป้ ว่ ย

ปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง 836 ราย พบผูป้ ว่ ยมีภาวะซึมเศร้า
ร้อยละ 74.6 โดยมีอาการระดับปานกลางถึงรุนแรง
ร้อยละ 51.5 ในประเทศไทย ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ
และคณะ6 ทำ�การศึกษาในผู้ป่วยสูงอายุโรคปอด
อุดกัน้ เรือ้ รังจำ�นวน 100 รายพบว่า กลุม่ ตัวอย่างมี
ภาวะซึมเศร้าร้อยละ 40 โดยมีภาวะซึมเศร้าระดับ
เล็กน้อยร้อยละ 29 ระดับปานกลางร้อยละ 9 และ
ระดั บ รุ น แรงร้ อ ยละ 2 Tze-Pin และคณะ 7
ได้ท�ำ การศึกษาติดตามผูป้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
ทีเ่ ข้ารับการรักษาด้วยอาการหายใจลำ�บาก จำ�นวน
376 รายเป็นเวลา 1 ปี พบว่าผูป้ ว่ ยมีภาวะซึมเศร้า
ถึงร้อยละ 44.4 และระหว่างทีต่ ดิ ตาม พบว่าผูป้ ว่ ย
ร้อยละ 15.2 เสียชีวติ และร้อยละ 53.7 กลับเข้า
รักษาภายใน 1 เดือนอย่างน้อย 1 ครัง้ และพบว่า
ภาวะซึมเศร้ามีความเกีย่ วข้องโดยตรงกับการเพิม่
อัตราเสียชีวิตและระยะเวลาที่รับการรักษาใน
โรงพยาบาล
ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะต้องอยู่กับโรค
ของตนเองไปตลอดชีวติ จึงต้องมีความรูแ้ ละทักษะ
พื้นฐานในการจัดการตนเอง เพื่อลดหรือควบคุม
อาการหายใจลำ�บาก 6 ประการ ประกอบไปด้วย
1) การใช้ยาทีถ่ กู ต้อง 2) การรับประทานอาหารได้
อย่างเหมาะสมกับโรค ทัง้ ชนิด ปริมาณ และความถี่
3) การจัดให้มคี วามสมดุลระหว่างการมีกจิ กรรม
การออกกำ�ลังกาย และการพักผ่อน 4) การบริหาร
การหายใจ การไออย่างมีประสิทธิภาพ 5) การหลีก
เลีย่ งปัจจัยเสีย่ งต่างๆ ทีท่ �ำ ให้อาการกำ�เริบ รวมทัง้
6) การจัดการกับความเครียด หรือการฝึกผ่อน
คลายได้อย่างเหมาะสม8 ความรูแ้ ละทักษะพืน้ ฐาน
ดังกล่าว เป็นองค์ประกอบทีส่ �ำ คัญของการจัดการ
ตนเองในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยมีเป้าหมาย
เพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพเพือ่ ให้สามารถ
ควบคุมอาการในแต่ละวันได้  
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การจัดการตนเองเป็นชุดของกิจกรรมประจำ�วัน
ที่ผ้ปู ่วยโรคเรื้อรังทุกคนต้องปฏิบัติในการจัดการ
ภาวะการเจ็บป่วยของตนเอง เพือ่ คงไว้ซง่ึ คุณภาพ
ชี วิ ต ที่ ดี ใ นบริ บ ทและสิ่ ง แวดล้ อ มของผู้ ป่ ว ย
แต่ละคน การจัดการตนเองจึงต้องมีหลายรูปแบบ
การสนับสนุนการจัดการตนเอง (self-management
support) เป็นรูปแบบหนึง่ ของการจัดการตนเองมี
เป้ า หมายเพื่อ จู ง ใจให้ ผู้ป่ว ยปฏิ บัติพ ฤติ ก รรม
สุขภาพด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน9
โดยบุคลากรทางสุขภาพขยายบทบาทจากผู้ให้
ข้อมูล เป็นหุน้ ส่วน (partnership) ในการจัดการ
ตนเองของผูป้ ว่ ย Wagner และคณะ10 นำ�แนวคิด
การสนับสนุนการจัดการตนเองไปใช้เป็นส่วนหนึง่
ในรูปแบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง (chronic care
model) โดยระบุองค์ประกอบ 4 ประการ ทีจ่ ะ
ทำ�ให้โปรแกรมการจัดการกับตนเองประสบความ
สำ�เร็จ ได้แก่ 1) การกำ�หนดปัญหาร่วมกันระหว่าง
ผูป้ ว่ ยและพยาบาล เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยมีสว่ นร่วมและจัด
ลำ�ดับความสำ�คัญของปัญหา หรือความต้องการใน
การแก้ปญ
ั หา 2) ตัง้ เป้าหมายในการแก้ไขปัญหา
ยึดหลักความเป็นไปได้ทจ่ี ะจัดการกับปัญหา โดย
ผูป้ ว่ ยจะต้องมีความสมัครใจและมีสมรรถนะของ
ตนเองในการแก้ ปั ญ หา 3) สนั บ สนุ น การ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรม โดยคำ�นึงถึงความพึงพอใจ
ของผู้ป่วย 4) สนับสนุนการคงไว้ซ่งึ พฤติกรรมที่
เปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี น้ึ และการมาติดตามการ
รักษาตามนัด
งานวิจัยเชิงอภิมานโดย Effing และคณะ11
ในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังจำ�นวน 14 เรื่อง กลุ่ม
ตัวอย่าง 1,924 ราย พบว่าโปรแกรมการสอนเพือ่
ให้สามารถจัดการตนเอง (self-management
education) ซึง่ ประกอบด้วย การเลิกบุหรี่ การออก
กำ�ลังกายและทำ�กิจวัตรประจำ�วัน การใช้ยาขยาย
48 Journal of Nursing Science

หลอดลม การรับประทานอาหารที่เหมาะสม
การจัดการตนเองเมือ่ มีอาการกำ�เริบ พบว่าสามารถ
ลดอาการหายใจลำ�บาก การกำ�เริบ และการเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลได้อย่างมีนยั สำ�คัญ และ
Taylor และคณะ12 ทำ�การศึกษาในผู้ป่วยปอด
อุดกัน้ เรือ้ รังความรุนแรงระดับปานกลางถึงรุนแรง
จำ�นวน 116 ราย กลุม่ ทดลองได้รบั การสนับสนุน
การจัดการตนเองเป็นเวลา 7 สัปดาห์ ดำ�เนินการ
โดยผูป้ ว่ ยปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง 2 คน ซึง่ ได้รบั การฝึกฝน
และเป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
เป็นผูป้ ระเมินความต้องการของผูป้ ว่ ยกลุม่ ตัวอย่าง
และช่วยวางแผนในการจัดการตนเอง ติดตามผล
เมือ่ ครบ 2 และ 6 เดือน พบว่าผูป้ ว่ ยกลุม่ ทดลอง
มีการรับรู้สมรรถนะในการจัดการความเจ็บป่วย
ของตนเอง และการออกกำ�ลังกายดีขน้ึ ความวิตก
กังวลและภาวะซึมเศร้าลดลงอย่างมีนยั สำ�คัญเมือ่
เปรียบเทียบกับกลุม่ ควบคุม
การศึกษาในผูป้ ว่ ยปอดอุดกัน้ เรือ้ รังเชิงทดลอง
หรือกึง่ ทดลองในประเทศไทย ส่วนใหญ่ศกึ ษาถึง
ประสิทธิผลของโปรแกรมต่างๆ ต่ออาการหายใจ
ลำ�บาก สมรรถภาพปอด ความสามารถในการทำ�
หน้าทีข่ องร่างกาย และคุณภาพชีวติ ซึง่ เน้นการ
พัฒนาโปรแกรมเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนปฏิบัติตาม
โปรแกรมทีก่ �ำ หนดไว้ แม้จะมีประสิทธิภาพในการ
ลดอาการหายใจลำ�บากเมือ่ สิน้ สุดโปรแกรม แต่อาจ
ขาดความยั่งยืน และยังขาดการการศึกษาถึง
ประสิทธิผลของโปรแกรมในการลดภาวะซึมเศร้า
การศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั จึงพัฒนาโปรแกรมการจัดการ
ตนเอง โดยใช้แนวคิดการสนับสนุนการจัดการ
ตนเองของ Wagner และคณะ10 เป็นกรอบแนวคิด
ในการวิจยั ซึง่ เน้นผูป้ ว่ ยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
มีสว่ นร่วมในการกำ�หนดปัญหา จัดลำ�ดับในการแก้
ปัญหา และร่วมกันหาแนวทางในการจัดการปัญหา
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ซึ่งคาดว่าน่าจะทำ�ให้ผ้ปู ่วยจัดการตนเองได้ดีข้นึ ในพื้นที่ท่ีสามารถติดตามเยี่ยมได้ และยินดีให้
อาการหายใจลำ�บากและภาวะซึมเศร้าลดลง  
ติดตามเยีย่ มทีบ่ า้ น  เกณฑ์ในการคัดออก ได้แก่ ได้
รับการวินจิ ฉัยว่ามีความบกพร่องในการรูค้ ดิ มีโรค
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
ปอดอืน่ ๆ เช่น มะเร็งปอด วัณโรคระยะแพร่เชือ้
เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรแกรมสนับสนุน หรือมีโรคอืน่ ๆ ทีม่ ผี ลทำ�ให้มอี าการหายใจลำ�บาก
การจัดการตนเองต่ออาการหายใจลำ�บาก และ ใช้เครือ่ งช่วยหายใจ และมีขอ้ จำ�กัดในการเดินและ
คะแนนภาวะซึมเศร้าในผูป้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง ออกกำ�ลังกายแขน ขา ผู้วิจัยเก็บข้อมูลระหว่าง
เดือน ธันวาคม 2552 - กุมภาพันธ์ 2555
ผู้วิจัยกำ�หนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ
สมมุตฐิ านของการวิจยั
ผูป้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังทีไ่ ด้รบั การดูแลโดย Rochon 13 โดยกำ � หนดอำ � นาจการทดสอบ
ใช้โปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเอง มีอาการ (power analysis) เท่ากับ .80 ระดับความเชือ่ มัน่
หายใจลำ�บากและคะแนนภาวะซึมเศร้าลดลง ที่ α = .05 โดยการคำ�นวณค่า effect size = .50
มากกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่ได้รบั เมือ่ สิน้ สุดการวิจยั
จากงานวิจัยที่ผ่านมาของ Rice และคณะ14 ได้
จำ�นวนกลุม่ ตัวอย่างกลุม่ ละ 35 ราย
วิธดี �ำ เนินการวิจยั
เครือ่ งมือการวิจยั ประกอบด้วย
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั กึง่ ทดลอง (quasi
1. แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่ ประกอบด้วย
experimental research) โดยเป็นการศึกษา เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
เปรียบเทียบ 2 กลุม่ วัด 3 ครัง้ ก่อนการทดลอง อาชีพ รายได้ ความเพียงพอของรายได้ การจ่ายค่า
หลังการทดลอง 4 สัปดาห์ และ 8 สัปดาห์ เนือ่ งจาก รักษาพยาบาล ระยะเวลาตัง้ แต่ได้รบั การวินจิ ฉัยโรค
การศึกษาทีผ่ า่ นมา12 พบว่าโปรแกรมสนับสนุนการ จนถึงปัจจุบนั ความรุนแรงของอาการหายใจลำ�บาก
จัดการตนเองสามารถประเมินการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประเมินโดยใช้ The Medical Research
ของอาการหายใจลำ�บากและคะแนนภาวะซึมเศร้า Council (MRC) Breathlessness Scale15 โรคร่วม
ได้เมือ่ ครบ 8 สัปดาห์
ภาวะโภชนาการ ความเครี ย ดจากปั ญ หาใน
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ครอบครัว และความเครียดจากการเจ็บป่วย
ประชากร คือ ผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง อายุ
2. แบบวัดอาการหายใจลำ�บาก Dyspnea
40 ปี ข้ึ น ไป ที่ เข้ า รั บ การรั ก ษาในหอผู้ ป่ ว ย Visual Analogue Scale (DVAS) เป็นเส้นตรงยาว
อายุรกรรมชายและหญิง โรงพยาบาลระดับทุตยิ ภูมิ 100 มม. ด้านบนสุด ตำ�แหน่ง 0 หมายถึง ไม่มี
แห่งหนึง่ ซึง่ มีเตียงรับผูป้ ว่ ย 585 เตียง มีผปู้ ว่ ยปอด อาการเหนื่อ ยเลย ด้ า นล่ า งสุ ด ตำ � แหน่ ง 100
อุดกัน้ เรือ้ รังเข้ารับการรักษาในปี พ.ศ. 2552-2555 หมายถึง มีอาการเหนือ่ ยมากทีส่ ดุ ให้ผปู้ ว่ ยกำ�หนด
จำ�นวน 415, 465, 397, 517 ราย ตามลำ�ดับ
อาการเหนือ่ ยของตนเองหลังจากทดสอบการเดิน
กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการรักษาใน 6 นาทีทันที โดยทำ�เครื่องหมายบนเส้นตรงตาม
โรงพยาบาลด้วยอาการหายใจลำ�บาก สามารถ ความรูส้ กึ ในขณะนัน้ การทดสอบการเดิน 6 นาที
ติดต่อสือ่ สารได้ โดยผูป้ ว่ ยกลุม่ ทดลองต้องพักอยู่ พั ฒ นาขึ้ น มาเพื่ อ ประเมิ น ภาวะการทำ � หน้ า ที่
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(functional capacity) ในผูส้ งู อายุ ปัจจุบนั นิยม
ใช้ในผูป้ ว่ ยเรือ้ รัง เช่น ผูป้ ว่ ยปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง ผูป้ ว่ ย
โรคหัวใจ ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง การใช้รว่ มกัน
กับ DVAS สามารถประเมินการมีขอ้ จำ�กัดในการ
ทำ�กิจกรรม16
3. แบบวัดความซึมเศร้า (The Center for
Epidemiologic Studies-Depression Scale,
CES-D) ของ Ladloff17 แปลเป็นภาษาไทยโดย
ธวัชชัย วรพงศธร และคณะ18 ประกอบด้วยข้อ
คำ�ถามเกีย่ วกับอารมณ์และพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับอาการซึมเศร้า 20 ข้อ เป็นข้อคำ�ถามในเชิงบวก
และเชิงลบ ผูป้ ว่ ยจะถูกประเมินว่าเหตุการณ์หรือ
พฤติกรรมนัน้ ๆ เกิดขึน้ บ่อยเพียงใดในช่วงสัปดาห์
ทีผ่ า่ นมา โดยข้อคำ�ถามแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ไม่เกิด
ขึน้ เลย (น้อยกว่า 1 วันในหนึง่ สัปดาห์) ถึงบ่อยครัง้
(5-7 วันในหนึง่ สัปดาห์) ค่าคะแนนรวมมีตง้ั แต่ 0-60
คะแนน คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ19 วินจิ ฉัยว่ามี
ภาวะซึมเศร้า ผูว้ จิ ยั ได้หาความเชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือ
กับผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังจำ�นวน 70 ราย ได้ค่า
สัมประสิทธิครอนบาคอัลฟา .86
4. โปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเอง ผูว้ จิ ยั
พัฒนาจากแนวคิดการสนับสนุนการจัดการตนเอง
ของ Wagner และคณะ 10 ประกอบด้ ว ย
1) การประเมินความรู้และทักษะก่อนให้ความรู้
และฝึกทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม 6 กิจกรรม
2) แยกแยะปัญหาในการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้ป่วย ญาติ และผู้วิจัย
โดยประเมินพฤติกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจำ�และ
ความต้องการในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ความ
พร้อม ความชอบ และอุปสรรคในการปฏิบัติ   
3) ตั้งเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมในกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรม 4) จัดลำ�ดับกิจกรรมก่อนหลังตามความ
ต้องการของผูป้ ว่ ย ยกเว้นทักษะในการใช้ยาทีผ่ ปู้ ว่ ย
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จะต้องปฏิบัติเป็นอันดับแรกเพื่อควบคุมอาการ
5) ให้ผปู้ ว่ ยวางแผนปฏิบตั กิ จิ กรรม โดยระบุการ
จัดการกับสิ่งที่เป็นอุปสรรคตามสมรรถนะของ
ผูป้ ว่ ยในแต่ละกิจกรรม 6) สนับสนุนให้ครอบครัว
มีสว่ นร่วมในการปฏิบตั กิ จิ กรรมของผูป้ ว่ ย การคง
ไว้ซ่งึ พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้นึ และ
การมาติดตามการรักษาตามนัด
5. คู่มือการดูแลตนเองในผู้ป่วยปอดอุดกั้น
เรือ้ รังพัฒนาโดยผูว้ จิ ยั จากการทบทวนวรรณกรรม
และผ่านการตรวจสอบเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
เกีย่ วกับโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง 3 ท่าน ประกอบด้วย
เนื้อหาที่ครอบคลุมกิจกรรม 6 กิจกรรม ได้แก่
การใช้ยา การรับประทานอาหาร การออกกำ�ลังกาย
การหลี ก เลี่ ย งปั จ จั ย เสี่ ย งที่ ทำ � ให้ เ กิ ด อาการ
การบริหารการหายใจ การไออย่างมีประสิทธิภาพ
และการจัดการความเครียด
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
โครงการวิจยั ได้รบั การอนุมตั ใิ ห้ด�ำ เนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและทำ�การวิจยั จากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล
หนังสือรับรองโครงการวิจัยเลขที่ COA. No.
MU-IRB 2011/060.1503   ในการประเมินอาการ
หายใจลำ�บากทุกครัง้ ผูว้ จิ ยั ดูแลผูป้ ว่ ยอย่างใกล้ชดิ
ตลอดเวลา เตรียมเครื่องมือวัดความอิ่มตัวของ
ออกซิเจน (SpO2) ออกซิเจนแคนูลา ยาขยาย
หลอดลมตามแผนการรักษา สำ�หรับใช้ในกรณีท่ี
ผูป้ ว่ ยมีอาการกำ�เริบ ซึง่ ไม่พบเหตุการณ์ดงั กล่าวใน
การวิจยั ครัง้ นี้
วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
1. หลังจากได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล และ
โรงพยาบาลทีเ่ ก็บข้อมูล ผูว้ จิ ยั ชีแ้ จงวัตถุประสงค์และ
ขัน้ ตอนในการทำ�วิจยั แก่ผเู้ กีย่ วข้องตามลำ�ดับขัน้
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2. พยาบาลประจำ�หอผูป้ ว่ ยชีแ้ จงโครงการวิจยั
แก่ผปู้ ว่ ยและญาติ หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั คัดเลือกกลุม่
ตัวอย่างทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ �ำ หนดและสมัครใจเข้า
ร่วมโครงการ โดยการเก็บข้อมูลในกลุม่ ควบคุมก่อน
กลุ่มทดลองเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของข้อมูล
เมือ่ ครบแล้วจึงเก็บข้อมูลกลุม่ ทดลอง
ผูป้ ว่ ยกลุม่ ควบคุม
กลุ่มควบคุมได้รับการประเมินภาวะซึมเศร้า
ในวันที่ผ้ปู ่วยมีอาการคงที่ อาการแสดงของโรค
สามารถควบคุมได้ การประเมินทีไ่ ด้จะเป็นการรับรู้
ก่อนทีผ่ ปู้ ว่ ยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และ
ประเมินอาการหายใจลำ�บากในวันจำ�หน่ายออกจาก
โรงพยาบาล การประเมินขณะอยูใ่ นโรงพยาบาลใช้
เป็นข้อมูลพื้นฐาน เมื่อมาพบแพทย์ตามนัดหลัง
จำ�หน่ายในสัปดาห์ท่ี 4 และ 8 ผูป้ ว่ ยจะได้รบั การ
ประเมินภาวะซึมเศร้าและอาการหายใจลำ�บาก
อีกครั้ง ผู้ป่วยได้รับคู่มือการดูแลตนเองในผู้ป่วย
ปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง ในวั น ที่ จำ � หน่ า ยออกจาก
โรงพยาบาล เมือ่ สิน้ สุดการวิจยั ผูป้ ว่ ยกลุม่ ควบคุม
จะได้รบั ข้อมูลเช่นเดียวกับทีก่ ลุม่ ทดลองได้รบั
ผูป้ ว่ ยกลุม่ ทดลอง
ผูป้ ว่ ยกลุม่ ทดลองจะได้รบั การประเมิน อาการ
หายใจลำ�บาก ภาวะซึมเศร้า ก่อนและหลังจำ�หน่าย
เช่นเดียวกับกลุ่มควบคุม หลังจากนั้นให้การดูแล
โดยใช้ โ ปรแกรมสนั บ สนุ น การจั ด การตนเอง
ตามแนวคิดการสนับสนุนการจัดการตนเองของ
Wagner, Austin, และ Von Korff10 เมือ่ มีอาการ
คงทีข่ ณะทีร่ บั การรักษาในโรงพยาบาล ประกอบด้วย
1. ผู้ป่วยได้รับคู่มือการดูแลตนเองในผู้ป่วย
ปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
2. ผู้วิจัยประเมินความรู้และทักษะก่อนให้
ความรู้และฝึกทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม 6
กิจกรรมตามคู่มือการดูแลตนเองในผู้ป่วยปอด

อุดกัน้ เรือ้ รัง ได้แก่
2.1 ผู้วิจัยประเมินทักษะในการใช้ยาพ่น
ขยายหลอดลม โดยใช้แบบประเมินความถูกต้องใน
การใช้ยาขยายหลอดลมทีพ่ ฒ
ั นาโดยผูว้ จิ ยั จากการ
ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารกำ�กับยาแต่ละชนิด
ใช้ประเมินก่อนการสอนสาธิต และสาธิตย้อนกลับ
เป็นการประเมินขัน้ ตอนในการใช้ยาทัง้ Metered
Dose Inhaler (MDI), Dry Powder Inhalation
(DPI) ถ้าทำ�ไม่ถกู ต้อง ผูว้ จิ ยั สาธิตให้ผปู้ ว่ ยและญาติ
ดู และให้ผปู้ ว่ ยและญาติสาธิตย้อนกลับ
2.2 ให้ ข้ อ มู ล การรั บ ประทานอาหารที่
เหมาะสมกับผูป้ ว่ ย การหลีกเลีย่ งปัจจัยเสีย่ งต่างๆ
ทีท่ �ำ ให้อาการกำ�เริบ เช่น ฝุน่ ควัน
2.3 ฝึกทักษะให้ผ้ปู ่วยหายใจโดยเป่าปาก
(pursed lips) และใช้ ก ล้ า มเนื้ อ หน้ า ท้ อ ง
(abdominal breathing) ให้ผปู้ ว่ ยมีสมาธิอยูก่ บั
การหายใจจนครบ 15 นาที ทำ�วันละ 3 ครัง้ ก่อน
รับประทานอาหารเช้า กลางวัน เย็น  
2.4 สาธิตการออกกำ�ลังกาย และให้ผปู้ ว่ ย
ปฏิบตั เิ มือ่ กลับไปอยูบ่ า้ น ประกอบด้วย 1) บริหาร
ร่างกาย ซึง่ ประกอบด้วยการออกกำ�ลังกายเพือ่ เพิม่
ความยืดหยุ่นโดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแขนขา
และออกกำ�ลังกายด้วยแรงต้านโดยไม่ใช้อุปกรณ์
ได้แก่ การยกแขนขา และใช้อุปกรณ์ซ่ึงได้แก่
ขวดนํา้ หรือถุงทรายหนักครึง่ ถึง 1 กิโลกรัม หรือ
นํา้ หนักเท่าทีส่ ามารถยกได้ใช้เวลาทัง้ หมด 30 - 45
นาที 3 ครัง้ /สัปดาห์ ผูว้ จิ ยั สาธิตตามคูม่ อื ทีแ่ จกให้
แก่ผปู้ ว่ ย และ 2) การเดินบนพืน้ ราบ ซึง่ เป็นการ
ออกกำ�ลังกายแบบแอโรบิคไม่จำ�กัดเวลา หยุด
ถ้าเหนือ่ ย ให้เดินทุกวัน
3. แยกแยะปัญหาในการปฏิบัติกิจกรรม 6
กิจกรรม ร่วมกันระหว่างผูป้ ว่ ย ญาติ และผูว้ จิ ยั และ
ประเมินพฤติกรรมทีป่ ฏิบตั เิ ป็นประจำ�ซึง่ ขัดขวาง
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การฟืน้ ตัว เช่น ดืม่ นา้ํ อัดลม สูบบุหรี่ รวมทัง้ ประเมิน
ความต้ อ งการในการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
ความพร้อม ความชอบ และอุปสรรคในการปฏิบตั   ิ
4. จั ด ลำ � ดั บ กิ จ กรรมก่ อ นหลั ง ตามความ
ต้องการของผูป้ ว่ ย ยกเว้นทักษะในการใช้ยาทีผ่ ปู้ ว่ ย
จะต้องปฏิบตั เิ ป็นอันดับแรกเพือ่ ควบคุมอาการ  
5. ให้ ผู้ ป่ ว ยตั้ ง เป้ า หมายที่ เ ป็ น รู ป ธรรม
ในกิจกรรมแต่ละกิจกรรม เช่น ปริมาณการสูบบุหรี่
ลดลงภายใน 3 เดือน และเลิกสูบบุหรีไ่ ด้ภายใน
1 ปี และวางแผนปฏิบัติกิจกรรม โดยระบุการ
จั ด การกั บ สิ่ ง ที่ เ ป็ น อุ ป สรรค ผู้ วิ จั ย ประเมิ น
สมรรถนะของผูป้ ว่ ยในแต่ละกิจกรรม  
6. สนั บ สนุ น ให้ ค รอบครั ว มี ส่ว นร่ ว มในทุ ก
กิจกรรมทีจ่ ดั ให้ผปู้ ว่ ย โดยเฉพาะการให้ผปู้ ว่ ยและ
ญาติสาธิตย้อนกลับการใช้ยาสูดพ่น เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ย
และญาติทำ�ได้ถูกต้อง ซึ่งญาติจะเป็นคนกระตุ้น
เตือนให้ผ้ปู ่วยใช้ยาเองได้ถูกต้อง และการมาพบ
แพทย์ตามนัด
7. ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านหลังผู้ป่วยกลับ
บ้านภายใน 1 สัปดาห์ เพื่อประเมินสิ่งแวดล้อม
ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการทำ � กิ จ กรรมทั้ ง 6
กิจกรรม และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
8. ติดตามเยีย่ มครัง้ ที่ 2 และ 3 เมือ่ ผูป้ ว่ ยมา
พบแพทย์ตามนัด 2 และ 4 สัปดาห์หลังจำ�หน่าย
ติดตามเยี่ยมครั้งที่ 4 เมื่อครบ 6 สัปดาห์หลัง
จำ�หน่ายทางโทรศัพท์ เพื่อประเมินปัญหาและ
อุปสรรคในทำ�กิจกรรมทัง้ 6 กิจกรรม และร่วมกัน
หาแนวทางแก้ไข ถ้าไม่บรรลุผลให้เริ่มแยกแยะ
ปัญหาในการปฏิบัติกิจกรรม และวางแผนใน
การปฏิบตั กิ จิ กรรมใหม่
9. ทำ�การประเมินอาการหายใจลำ�บากและ
ภาวะซึมเศร้า เมือ่ ผูป้ ว่ ยมาพบแพทย์ตามนัด 4 และ
8 สัปดาห์หลังจำ�หน่าย
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การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิเคราะห์ค วามแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยอายุ
รายได้ ด้วยสถิติการทดสอบทีแบบกลุ่มอิสระ
วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยอาการ
หายใจลำ�บากและภาวะซึมเศร้า ก่อนการทดลอง
ภายหลังการทดลองครบ 4 และ 8 สัปดาห์ โดยใช้
สถิติ Repeated measures ANOVA with
between subjects factors การวิจยั ครัง้ นีค้ วาม
แปรปรวนร่วมของอาการหายใจลำ�บาก และภาวะ
ซึมเศร้าไม่เป็น compound symmetry จึงเลือก
การอ่านผลด้วย Greenhouse-Geisser
ผลการวิจยั
1. ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่ากลุม่ ตัวอย่างร้อยละ
99.3 เป็นเพศชาย นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ
88.57 ไม่ได้ประกอบอาชีพร้อยละ 68.57 อายุเฉลีย่
ของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมไม่แตกต่างกัน (M
= 68.43, SD = 10.55 และ 68.86, SD = 7.28
ตามลำ�ดับ) กลุม่ ทดลองมีสถานภาพสมรสร้อยละ
68.57 กลุม่ ควบคุมมีสถานภาพสมรสร้อยละ 94.14
จบการศึกษาชัน้ ประถมศึกษา (ร้อยละ 60 เท่ากัน)
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีรายได้แตกต่างกัน
อย่ า งมี นัย สำ � คั ญ (M = 14,065.63, SD =
13,681.22 และ M = 10,861.76, SD = 12,195.63
ตามลำ�ดับ, p = .03) โดยกลุ่มทดลองมีรายได้
ครอบครัวเพียงพอร้อยละ 62.85 และกลุม่ ควบคุม
มีรายได้เพียงพอร้อยละ 48.57 กลุม่ ทดลองมีความ
รุนแรงของอาการหายใจลำ�บากระดับ 3 ร้อยละ
48.47 รองลงมาเป็นระดับ 2 ร้อยละ 22.86 กลุม่
ควบคุมมีความรุนแรงของอาการหายใจลำ�บาก
ระดับ 2 ร้อยละ 31.43 รองลงมาเป็นระดับ 3
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ร้อยละ 25 ระยะเวลาที่เป็นโรคไม่แตกต่างกัน 4.292, df = 1.835, p = .018) คือทัง้ ในกลุม่ ทดลอง
(M = 5.20, SD = 4.32 และ M = 5.64, SD = และกลุม่ ควบคุมมีรปู แบบของการเปลีย่ นแปลงของ
6.35 ตามลำ�ดับ, p = .43) กลุม่ ทดลองมีโรคร่วม คะแนนเฉลี่ยอาการหายใจลำ�บากต่างกันในก่อน
ร้อยละ 48.57  กลุม่ ควบคุมมีโรคร่วมร้อยละ 45.71 การทดลอง หลังทดลองครบ 4 สัปดาห์ และ 8
ส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโลหิตสูง รองลงมาเป็น สัปดาห์อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ และเมือ่ เปรียบ
เทียบค่าเฉลีย่ รายคู่ (pairwise) โดยวิธี Bonferroni
เบาหวาน   
จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาการทดสอบ พบว่าคะแนนเฉลีย่ อาการหายใจลำ�บากระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่ (tests of within-subjects effects) ทดลองและกลุม่ ควบคุมก่อนการทดลอง และหลัง
พบว่า มีอิทธิพลร่วมระหว่างโปรแกรมสนับสนุน ทดลองครบ 4 สัปดาห์ไม่แตกต่างกัน แต่เมือ่ ครบ
การจัดการตนเองกับเวลา ซึง่ ส่งผลต่อคะแนนเฉลีย่ 8 สัปดาห์มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทาง
อาการหายใจลำ�บากมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (F = สถิติ (p < .05) (ตารางที่ 2 และแผนภาพที่ 1)
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ อาการหายใจลำ�บากก่อนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 4
และสัปดาห์ท่ี 8 ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม โดยใช้สถิตวิ เิ คราะห์ความแปรปรวน
แบบวัดซา้ํ (n = 70)
แหล่งความแปรปรวน
SS
df
MS
FG
p-value
ระหว่างกลุม่ 					
   กลุม่
3280.476
1
3280.476
3.454
.067
   ความคลาดเคลือ่ น
64586.190
68
949.797
ภายในกลุม่ 					
   เวลา
75.238
1.835
40.995
.357
.682
   เวลา X กลุม่
903.810
1.835 492.458
4.292
.018
   ความคลาดเคลือ่ น
14320.952
124.8
114.751
G = Greenhouse-Geisser, SS = sum square, df = degree of freedom, MS = mean square
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ย อาการหายใจลำ�บากระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุม่ ควบคุม
ตัวแปร
เวลา
กลุม่
ผลต่างของ		95% Confident
				
เปรียบเทียบ คะแนนเฉลีย่ 		 Interval
						
Lower		 Upper
						
Bound		 Bound
อาการหายใจลำ�บาก ก่อนการทดลอง ควบคุม - ทดลอง 3.429
-6.319
13.176
หลังการทดลอง ควบคุม - ทดลอง 6.857
-2.377
16.092
สัปดาห์ท่ี 4
หลังการทดลอง ควบคุม - ทดลอง 13.429*
4.277
22.580
สัปดาห์ท่ี 8
*p < .05
แผนภาพที่ 1 แสดงการเปลีย่ นแปลงของคะแนนอาการหายใจลำ�บาก ก่อนการทดลอง ภายหลัง
การทดลองสัปดาห์ท่ี 4 และสัปดาห์ท่ี 8 ระหว่างกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง

จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาการทดสอบ
ภายในกลุม่ (tests of within-subjects effects)
พบว่ามีอทิ ธิพลร่วมระหว่างโปรแกรมสนับสนุนการ
จัดการตนเองกับเวลา ซึ่งส่งผลต่อคะแนนเฉลี่ย
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ภาวะซึมเศร้าอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (F = 4.428,
df = 1.347, p = .027) คือ ทัง้ ในกลุม่ ทดลองและ
กลุ่มควบคุมมีรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงของ
คะแนนเฉลี่ยภาวะซึมเศร้าต่างกันในก่อนการ
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ทดลอง หลังทดลองครบ 4 สัปดาห์ และ 8 สัปดาห์
อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ และเมือ่ เปรียบเทียบค่า
เฉลีย่ รายคู่ (pairwise) โดยวิธี Bonferroni พบว่า
คะแนนเฉลีย่ ภาวะซึมเศร้าระหว่างกลุม่ ทดลองและ

กลุม่ ควบคุมก่อนการทดลองไม่แตกต่างกัน แต่หลัง
ทดลองครบ 4 สัปดาห์ และ 8 สัปดาห์มคี วามแตก
ต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < .05) (ตาราง
ที่ 4 และแผนภาพที่ 2)

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ภาวะซึมเศร้าก่อนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 4 และ
สัปดาห์ท่ี 8 ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมโดยใช้สถิตวิ เิ คราะห์ความแปรปรวน
แบบวัดซา้ํ (n = 70)
แหล่งความแปรปรวน
SS
df
MS
FG
ระหว่างกลุม่ 					
  กลุม่
1267.886
1
1267.886
7.858
   ความคลาดเคลือ่ น
10971.94
68
161.352
ภายในกลุม่ 					
  เวลา
60.410
1.347
44.861
1.542
   เวลา X กลุม่
173.514
1.347
128.854
4.428
   ความคลาดเคลือ่ น
2664.743
91.568
29.101

p-value
.007
.221
.027

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลีย่ ภาวะซึมเศร้า ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ตัวแปร
เวลา
กลุม่
ผลต่างของ		95% Confident
				
เปรียบเทียบ คะแนนเฉลีย่ 		 Interval
						
Lower		 Upper
						
Bound		 Bound
ภาวะซึมเศร้า ก่อนการทดลอง
ควบคุม - ทดลอง 2.371
-1.486
6.228
หลังการทดลอง
ควบคุม - ทดลอง 5.857*
1.814
9.901
สัปดาห์ท่ี 4
หลังการทดลอง
ควบคุม - ทดลอง 6.514*
2.719
10.310
สัปดาห์ท่ี 8
*p < .05
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แผนภาพที่ 2 แสดงการเปลีย่ นแปลงของคะแนนภาวะซึมเศร้า ก่อนการทดลอง ภายหลังการทดลอง
สัปดาห์ท่ี 4 และสัปดาห์ท่ี 8 ระหว่างกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง

อภิปรายผล
ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ทดลองมีอาการหายใจ
ลำ�บากลดลง แตกต่างจากกลุม่ ควบคุมเมือ่ ทำ�การ
วิจยั ครบ 8 สัปดาห์ อาจอธิบายได้วา่ การฝึกบริหาร
การหายใจทุกวันโดยการเป่าปาก ทำ�ให้มแี รงต้าน
ของลมหายใจออกในทางเดินหายใจ ถุงลม และ
หลอดลม ปอดหดตัวกลับช้าลง ลดการฟุบแฟบของ
หลอดลม อากาศเข้าออกถุงลมได้ดขี น้ึ ลดการคัง่
ของคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มออกซิเจนในเลือด
ทำ�ให้เหนื่อยน้อยลง มีกิจกรรมได้เพิ่มขึ้น การ
หายใจโดยใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องร่วมด้วย ทำ�ให้
กล้ามเนือ้ กระบังลมแข็งแรงขึน้ ปอดหดและขยาย
ตัวได้ดีข้นึ อากาศเข้าออกถุงลมได้ดีข้นึ เช่นกัน19
และการให้ผปู้ ว่ ยมีสมาธิอยูก่ บั การหายใจจะทำ�ให้
รูส้ กึ ผ่อนคลาย ซึง่ สามารถลดการกำ�เริบของอาการ
หายใจลำ�บากได้4 การศึกษาครัง้ นีไ้ ม่พบความแตก
ต่างในสัปดาห์ท่ี 4 ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากกล้ามเนือ้ ทีใ่ ช้
ในการหายใจยั ง ไม่ แข็ ง แรงพอ สอดคล้ อ งกั บ
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การศึกษาของ Nield และคณะ20 ทำ�การศึกษาใน
ผูป้ ว่ ยปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง 40 ราย โดยให้ผปู้ ว่ ยฝึก
หายใจโดยการเป่าปากวันละครัง้ เป็นเวลา 4 สัปดาห์
พบว่าไม่สามารถลดอาการหายใจลำ�บากได้ แต่เมือ่
ฝึกครบ 12 สัปดาห์สามารถลดอาการหายใจลำ�บาก
ได้อย่างมีนยั สำ�คัญ และ Zhang และคณะ21 ศึกษา
ในผูป้ ว่ ยปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง 60 คน ทำ�การฝึกบริหาร
การหายใจทุกวัน วันละ 3 ครัง้ ครัง้ ละ 15 นาที โดย
การเป่าปากขณะหายใจออก เป็นเวลา 8 สัปดาห์
พบว่าทำ�ให้อาการหายใจลำ�บากลดลง  
ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ทดลองมีคะแนนภาวะ
ซึ ม เศร้ า ลดลงแตกต่ า งจากกลุ่ม ควบคุ ม อย่ า ง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติหลังการทดลอง 4 และ 8
สัปดาห์ อาจอธิบายได้วา่ ผูป้ ว่ ยกลุม่ ทดลองได้เดิน
ออกกำ�ลังกายทุกวัน และการออกกำ�ลังกายแขน
และขาโดยใช้และไม่ใช้แรงต้าน อย่างน้อยสัปดาห์ละ
3 วัน มีผ้อู ธิบายความเชื่อมโยงระหว่างการออก
กำ�ลังกายกับภาวะซึมเศร้า โดยใช้ทฤษฎีทางชีวเคมี
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สรีรวิทยา และจิตสังคม สรุปได้วา่ การออกกำ�ลังกาย
นอกจากจะเป็นการเบีย่ งเบนผูป้ ว่ ยจากอารมณ์ใน
ทางลบ และทำ�ให้รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง (selfesteem) การออกกำ�ลังกายทีส่ มา่ํ เสมอ ยังทำ�ให้
ลดการหลัง่ ฮอร์โมนทีท่ �ำ ให้เกิดความเครียด22 จึง
อาจทำ�ให้การศึกษาครั้งนี้ผู้ป่วยมีคะแนนภาวะ
ซึมเศร้าลดลง สอดคล้องกับการศึกษาของ PazDiaz และคณะ23 ในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มี
อาการรุนแรงจำ�นวน 24 ราย แบ่งเป็นกลุม่ ทดลอง
10 ราย กลุม่ ควบคุม 14 ราย กลุม่ ทดลองได้รบั
ความรู้เรื่องโรค การสงวนพลังงาน การฝึกผ่อน
คลาย และโปรแกรมออกกำ�ลังกาย ซึ่งประกอบ
ด้วย ออกกำ�ลังกายแขนโดยใช้ดมั เบล 20 นาที และ
ออกกำ�ลังกายขา 20 นาที สัปดาห์ละ 3 ครัง้ เป็น
เวลาทัง้ หมด 8 สัปดาห์ ประเมินผลก่อนและหลัง
การทดลองโดยใช้แบบประเมินภาวะซึมเศร้า The
Beck Depression Inventory ประเมินอาการ
หายใจลำ�บากโดยใช้  Medical Research Council
(MRC) Scale ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ ว่ ยกลุม่ ทดลอง
มีคะแนนของภาวะซึมเศร้าและอาการหายใจ
ลำ�บากลดลง (p < .01) ความสามารถในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมต่างๆ เพิม่ ขึน้ (p < .05) อย่างมีนยั สำ�คัญ
เมือ่ เปรียบเทียบกับกลุม่ ควบคุม สอดคล้องกับการ
ศึกษาของ Harris, Cronkite and Moos24 ได้
ทำ�การศึกษาไปข้างหน้า 10 ปีในผู้ป่วยที่เริ่มมี
อาการซึมเศร้าจำ�นวน 424 ราย พบว่าผูป้ ว่ ยยิง่ มี
กิจกรรมต่างๆ มาก จะยิง่ มีภาวะซึมเศร้าน้อย และ
การมีกจิ กรรมจะช่วยให้เผชิญกับปัญหาทีท่ �ำ ให้เกิด
ภาวะซึมเศร้าได้ดขี น้ึ และการศึกษาของ Bratas
และคณะ25 ในผูป้ ว่ ยปอดอุดกัน้ เรือ้ รังจำ�นวน 136
ราย ที่มีความรุนแรงระดับน้อยจนถึงรุนแรงมาก
โดยให้ผปู้ ว่ ยออกกำ�ลังกายและการให้ความรูร้ ว่ ม
ด้วย พบว่าในสัปดาห์ท่ี 4 ผู้ป่วยมีระดับคะแนน

ภาวะซึมเศร้าลดลงอย่างมีนยั สำ�คัญ สอดคล้องกับ
การวิเคราะห์เชิงอภิมานจากงานวิจยั 29 เรือ่ ง กลุม่
ตัวอย่างจำ�นวน 2,069 ราย ของ Coventry และ
คณะ26 พบว่างานวิจยั ทีม่ กี จิ กรรมการออกกำ�ลังกาย
ร่วมด้วยเท่านั้น ที่จะทำ�ให้ผ้ปู ่วยมีภาวะซึมเศร้า
ลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญ การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
พัฒนาทักษะในการใช้ยาขยายหลอดลมทำ�ให้ผปู้ ว่ ย
ใช้ยาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และเยีย่ มบ้าน
เพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงที่ทำ�ให้เกิดอาการกำ�เริบ
ปัญหาและอุปสรรคในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
โดยผู้ป่วยเป็นผู้จัดลำ�ดับความพร้อมในการแก้
ปัญหาด้วยตนเองและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข เช่น
ฝุ่นควัน รวมทั้งสนับสนุนให้ครอบครัวมีส่วนร่วม
อาจทำ�ให้ผปู้ ว่ ยมีอาการกำ�เริบลดลง ซึง่ จะเป็นการ
ตัดวงจรทีท่ �ำ ให้เกิดภาวะซึมเศร้าลงได้5
ข้อจำ�กัดในการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้ระยะการเก็บข้อมูลเป็นเวลา
นาน เนือ่ งจากมีการสูญหายของกลุม่ ตัวอย่างโดย
เฉพาะในกลุม่ ทดลอง แม้วา่ ในช่วงเวลาทีเ่ ก็บข้อมูล
จะไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงแผนการรั ก ษา ไม่ มี
โครงการซึง่ ส่งผลทำ�ให้การดูแลผูป้ ว่ ยเปลีย่ นแปลง
ไป และไม่มกี ารแพร่ระบาด (outbreak)  ของการ
ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่เป็นสาเหตุสำ�คัญที่
ทำ�ให้อาการกำ�เริบทีเ่ ด่นชัด แต่อาจมีการปนเปือ้ น
ของข้อมูลหรือปัจจัยจากแหล่งภายนอก ทำ�ให้
ผลลัพธ์ทไ่ี ด้อาจคลาดเคลือ่ นไป  
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจยั ไปใช้
การนำ�โปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเอง
ไปใช้ในผูป้ ว่ ยปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง ควรเตรียมความพร้อม
ผู้ป่วยตั้งแต่ก่อนจำ�หน่ายออกจากโรงพยาบาล
ในผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการกำ�เริบบ่อยครัง้ ควรมีการติดตาม
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เยี่ยมบ้านและติดตามผู้ป่วยเป็นระยะ เพื่อให้คำ� 3. Blanchette CM, Gross NJ, Altman P.
Rising costs of COPD and the potential
ปรึกษาได้อย่างเหมาะสมกับบริบท โดยยึดผู้ป่วย
for maintenance therapy to slow the
เป็นศูนย์กลาง และการสนับสนุนให้ญาติมสี ว่ นร่วม
trend. Am Health Drug Benefits.
ในการจั ด การตนเองของผู้ป่ว ยจะทำ � ให้ ผู้ป่ว ย
2014;7(2):98-106.
จัดการตนเองได้มปี ระสิทธิภาพและยัง่ ยืน
4. Gift AG, McCrone SH. Depression of
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
patients with COPD. Heart Lung.
ควรมีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยศึกษาในหอ
1993;22(4):289-97.
ผู้ป่วยที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งลักษณะผู้ป่วย
และการดูแล จัดให้เป็นหอผู้ป่วยที่มีกลุ่มควบคุม 5. Miravitlles M, Molina J, Quintano JA,
Campuzano A, Pérez J, Roncero C.
และกลุม่ ทดลองแยกกัน เพือ่ ป้องกันการปนเปือ้ น
Factors associated with depression and
ของข้อมูลทีใ่ ห้ในกลุม่ ทดลอง และควรมีการติดตาม
severe depression in patients with
ผู้ป่วยเป็นระยะเพื่อประเมินความยั่งยืนในการ
COPD. Respir Med. 2014;108(11):1615–25.
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