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บทคัดยอโครงการพัฒนางาน 

ผลของการใหโปรแกรมการสอนเกี่ยวกับโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง 
 
แกว  ถนอมเสียง  พยาบาล ,  อุไรวรรณ  แซอุย  พยาบาล,   ดารารัตน  จันทา  พยาบาล 
หนวยระบบทางเดินหายใจ   แผนกการพยาบาลอายุรกรรม   โรงพยาบาลศรีนครินทร  คณะแพทยศาสตร มข. 
 

หลักการและเหตุผล 
การเจ็บปวยเรื้อรังเปนปญหาสาธารณสุขท่ีทาทาย  ภูมิปญญา และความสามารถวงการแพทยใหม โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งผูปวยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังซ่ึงนับวันจะมีแนวโนมสูงข้ึน   องคการอนามัยโลก (WHO) ระบุวาโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังเปน
สาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตท่ัวโลก  ในปจจุบันเปนสาเหตุการเสียชีวิต เปนอันดับ  4   และประมาณการณในป 2563  
อัตราการเสียชีวิตสูงข้ึนมาเปน อันดับ 3   สําหรับประเทศไทยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังเปนโรคระบบทางเดินหายใจท่ีเปน
สาเหตุการตายอันดับ 5 (กองสถิติสาธารณสุข, 2534)   จากสถิติแผนกการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรี
นครินทร ในป 2550-2551  มีผูปวยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังเขามารักษาดวยอาการของโรคกําเริบ จํานวน 153, 179  ราย 
ตามลําดับ   และจากสถิติหนวยระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลศรีนครินทร ป 2550-2551 มีผูปวยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง
จํานวน  203, 324  ราย ตามลําดับ พบมากเปนอันดับ 2  รองลงมาจากผูปวยโรคหืด   จากพยาธิสภาพของโรคทําใหมีการอุด
กั้นของหลอดลมแบบถาวร  สมรรถภาพปอดเส่ือมลงจากปกติ  อันสงผลทําใหผูปวยมีอาการไอ มีเสมหะมาก หายใจหอบ  

เหนื่อย  ตองทนทุกขทรมานตลอดชีวิต    ตองตอสูและเผชิญกับความวิกฤตของความเหน่ือยและหายใจลําบาก
โดยเฉพาะชวงหายใจออก (สมจิต  หนุเจริญกุล, 2536)  จากพยาธิสภาพท่ีเกิดข้ึนนั้นไมสามารถกลับคืนสูสภาพปกติได 
(สมจิต  หนุเจริญกุล, 2536)   การดําเนินไปของโรคจะเปนไปอยางชาๆ  ผูปวยตองใชเวลาในการรักษาตลอดชีวิต (พูนเกษม  
เจริญพันธุ, 2531))   ซึ่งอาการของโรคมีท้ังระยะโรคสงบและระยะโรคกําเริบไมแนนอน  ทําใหผูปวยเขา-ออกโรงพยาบาล
บอยครั้ง  ตองพ่ึงพาผูอื่น อันสงผลกระทบตอผูปวยท้ังทางรางกาย  จิตใจ อารมณ  สังคม  และเศรษฐกิจ   แผนการรักษาตอง
ใชเวลาในการดูแลรักษายาวนานหรือตลอดชีวิตและตอเนื่อง   แบบประคับประครอง  เพื่อเปนการชะลอความกาวหนาของ
โรคโดยแพทยจะใหการรักษาดวยยา  การปองกันการติดเช้ือ  การทํากายภาพบําบัด  การใหออกซิเจนในรายท่ีพรอง
ออกซิเจน  และการปองกันภาวะแทรกซอนตางๆ  ซึ่งการรักษาที่ไดผลดีนั้นจะตองไดรับการดูแลในรูปแบบของทีมสห
สาขา   ท่ีสําคัญยิ่งการนําครอบครัว หรือผูดูแลมามีสวนรวมในการรักษา   โดยเฉพาะการใหความรูเรื่องโรค  แนวทางการ
รักษา  การปฏิบัติตัวแกผูปวยท่ีถูกตองและเหมาะสม ผานโปรแกรมการสอน อยางเปนระบบ  จะชวยใหผูปวยมีทักษะ 

ประสบการณ ในการเรียนรูการใชชีวิตกับโรคนี้ดี  เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในดานความรู  ทัศนคติ และทักษะท่ีถูกตอง
และเหมาะสม  สามารถปรับตัวใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  ลดการพึงพาผูอื่น การเตรียมตัวเผชิญกับอาการกําเริบ
ของโรค  ควบคุมโรคใหสงบลงไดเมื่อมีอาการกําเริบ  อันจะสงผลใหผูปวยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  จากรายงาน

วิจัย ของ (เนตรนภา  กาบมณี, 2541) ศึกษา “ผลของโปรแกรมการพยาบาลอยางมีแบบแผนตอสุขภาพ ขวัญกําลังใจ 
และการทําหนาท่ีในสังคมของผูปวยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง” วิจัยกึ่งทดลอง ผลการวิจัย พบวา ผูปวยโรคปอดอุดกั้น
เร้ือรังท่ีไดรับโปรแกรมการพยาบาลอยางมีแบบแผน มีคะแนนขวัญกําลังใจ การทําหนาท่ีในสังคมมากกวาผูปวย
โรคปอดอุดกั้นเร้ือรังท่ีไมไดรับโปรแกรมการพยาบาลอยางมีแบบแผนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p=0.05   
และ (นิตยา  วรชาครียนันท, 2531) ศึกษา “ผลของการใชคูมือการปฏิบัติตนท่ีมีตอความรู เจตคติ และพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผูปวยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง” โดยให เรียนรูดวยตนเองโดยใชคูมือการปฏิบัติตน ผลการวิจัย  
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 ดังน้ันผูศึกษาจึงสนใจการนําโปรแกรมการสอนเกี่ยวกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมาใชกับผูปวยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง 
ในหนวยระบบทางเดินหายใจ  โรงพยาบาลศรีนครินทร  กอรปกับหนวยงานยังไมเคยศึกษามากอน วาภายหลังการสอน
ผูปวยมีความรูเรื่องโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และดานการปฏิบัติตัวเพิ่มข้ึนหรือไม  

วัตถุประสงคเพื่อ : 
1) ศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยคะแนนความรูเรื่องโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังกอน และหลังการให

โปรแกรมการสอนเกี่ยวกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
2) ศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยคะแนนความรูดานการปฏิบัติตัวกอนและหลังการใหโปรแกรมการ

สอนเกี่ยวกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
3) เพื่อใหผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีความพึงพอใจหลังไดรับโปรแกรมการสอนเก่ียวกับโรคปอดอุดเรื้อรัง 

วิธีดําเนินการศึกษา 
เปนการศึกษาแบบกึ่งทดลอง  แบบศึกษากลุมเดียววัด 2 ครั้ง  ในผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ท้ังกลุมผูปวยใหมและ

กลุมผูปวยเกา(เคยไดรับความรูมากอนต้ังแต 1 ครั้งข้ึนไป)  ท่ีมารับบริการหนวยระบบทางเดินหายใจ    โรงพยาบาลศรี
นครินทร   ระหวางวันท่ี  1 ตุลาคม 2551- 31  มกราคม  2552   จํานวน 28 ราย  คัดเลือกโดยการสุมอยางมีระบบ   โดยใช
เครื่องมือในการศึกษา ไดแก 1) โปรแกรมการสอนความรูเรื่องโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังสําหรับพยาบาล  2) คูมือการดูแล
ตนเอง&การฟนฟูสมรรถภาพรางกายสําหรับผูปวยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง  3) โปสเตอรรูปภาพเกี่ยวกับกายวิภาคระบบ
ทางเดินหายใจ  ผูศึกษาใหความรูตามโปรแกรมการสอนเปนรายบุคคล  ผูสอนเปนพยาบาลคนเดียวกัน โดยใชวิธีการ
บรรยายประกอบรูปภาพ  สาธิตทักษะการฟนฟูสมรรถภาพปอดพรอมกับใหผูปวยฝกปฏิบัติใชเวลา 20-30 นาที พรอมกับ
มอบคูมือฯ ใหผูปวยหลังสอนเสร็จเรียบรอย  รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามมีท้ังหมด 3 สวน  คือ  ขอมูลสวนบุคล  วัด
ความรูเรื่องโรคท่ัวไป 11 ขอ และวัดความรูดานการปฏิบัติตัว 9 ขอ  โดยใหผูปวยตอบแบบสอบถามกอนและหลังการสอน
ทันที    วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม STATA  Version  10.01  เพื่อหารอยละ  คาเฉลี่ย และ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
ขอมูลท่ัวไป   เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความรูเรื่องโรค และความรูดานการปฏิบัติตัวกอนและหลังการใหโปรแกรมการ
สอนเกี่ยวกับโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง  โดยใช   paired  t-test และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความรูและดานการปฏิบัติตัว ท้ัง
กอนและหลังโปรแกรมการสอนเก่ียวกับโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง ระหวางกลุมผูปวยใหมและผูปวยเกาดวยสถิติ  independent 
t-test  

คาเฉลี่ยคะแนนความรูเรื่องโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังและดานการปฏิบัติตัวหลังการใหโปรแกรมการสอนเกี่ยวกับโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรังดีกวากอนการใหโปรแกรมการสอน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1) คาเฉลี่ยคะแนนความรูเรื่องโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังและดานการปฏิบัติตัวหลังการใหโปรแกรมการสอนเกี่ยวกับ

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสูงกวากอนการใหโปรแกรมการสอน 
 
            2) ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีความพึงพอใจหลังไดรับโปรแกรมการสอนมากกวารอยละ 80 
             3) หนวยงานไดแผนการสอนสําหรับพยาบาล เรื่องโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง และคูมือการดูแลตนเองและการฟนฟู
สมรรถภาพรางกายสําหรับผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง   
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ผลการศึกษา 
      1) ผูปวยโรคปอดอุกั้นเร้ือจําแนกตามลักษณะท่ัวไป 

เพศ พบวา ผูปวยท้ังหมด เปนเพศชาย จํานวน  28 ราย คิดเปนรอยละ 100  
อายุ พบวา ผูปวยสวนใหญอายุระหวาง 60-69  ปจํานวน 14  ราย คิดเปนรอยละ 50.00  รองลงมาอายุระหวาง 50-

59 ป  จํานวน 7 รายคิดเปนรอยละ  25.00   
สถานะภาพการสมรส พบวา ผูปวยสวนใหญมีสถานภาพการสมรสคู จํานวน 25 รายคิดเปนรอยละ 89.29  
อาชีพ พบวา ผูปวยสวนใหญมีอาชีพ เกษตรกรรม จํานวน 19 รายคิดเปนรอยละ 67.86  รองลงมาอาชีพรบัราชการ

จํานวน 6  รายคิดเปนรอยละ 21.43   
ระดับการศึกษา พบวา ผูปวยสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 16  รายคิดเปนรอยละ 57.14  

รองลงมาระดับปริญญาตรีจํานวน  5  รายคิดเปนรอยละ 17.87   
ระยะเวลาเปนโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง พบวาผูปวยสวนใหญเปนโรคปอดอดุกั้นเรื้อรังระยะเวลาระหวาง 1-5 ป

จํานวน 18 รายคิดเปนรอยละ  64.29  รองลงมาระยะเวลาระหวาง 6-10 ปจํานวน 5 รายคิดเปนรอยละ  17.86    
 พบวา ผูปวยสวนใหญมีประวัติการสูบบุหรี่เปนประจําและตอเนื่อง  จํานวน 27 รายคิดเปนรอยละ 96.43  และสูบ

บุหรี่เวลาเขาสังคม 1 รายคิดเปนรอยละ 3.57   
อายุที่เร่ิมสูบบุหร่ีในกลุมที่สูบบุหร่ี พบวาผูปวยสวนใหญเริม่สูบบุหรี่เมื่ออายุระหวาง 10-15 ปจํานวน 13 รายคิด

เปนรอยละ 48.15   รองลงมาอายุระหวาง  16-21 ปจํานวน 11 รายคิดเปนรอยละ 40.29   
ระยะเวลาการสบูบุหร่ีในกลุมที่สูบบุหร่ี พบวา ผูปวยสวนใหญสูบบุหรี่ระยะเวลาระหวาง 41-50 ปจํานวน 9 รายคิด

เปนรอยละ 32.14  รองลงมาระยะเวลาระหวาง  21-30  ป จํานวน 7  รายคิดเปน        รอยละ 25    
จํานวนการสูบบุหร่ีตอวันในกลุมที่สูบบุหร่ี พบวา ผูปวยสวนใหญสูบบุหรี่ระหวาง 10-15  มวนตอวัน คิดเปนรอย

ละ 48.16 รองลงจํานวนการสูบบุหรี่ระหวาง 16-20 มวนตอวัน , นอยกวา 10 มวนตอวัน, มากกวา 25 มวนตอวัน คิดเปน
รอยละ 14.29   เทากัน 

การไดรับความรูเร่ืองโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังและการปฏิบัติตัว พบวาผูปวยไมเคยไดรับความรูเรื่องโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรงัและการปฏิบัติตัวจะเปนผูปวยใหมท้ังหมด จํานวน 17 คนคิดเปนรอยละ 60.71  และเคยไดรับความรูเรือ่งโรคปอดอุด
กั้นเรื้อรังและการปฏิบัติตัวจํานวน 11  ราย คิดเปนรอยละ35.71    
         2) ผูปวยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังท่ีไดรับโปรแกรมการสอน เกี่ยวกับโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง มีคาเฉลี่ยคะแนนความรูเรื่อง
โรคปอดอุดก้ันเรื้อรังหลังไดรับโปรแกรมการสอนสูงกวาคาเฉล่ียคะแนนความรูเรื่องโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังกอนไดรับ
โปรแกรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   (p-value =  0.0028) 
         3) ผูปวยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังท่ีไดรับโปรแกรมการสอนเกี่ยวกับโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง  มีคาเฉล่ียคะแนนความรูดาน
การปฏิบัติหลังการไดรับโปรแกรมการสอนสูงกวาคาเฉลี่ยคะแนนดานการปฏิบัติตัวกอนการไดรับโปรแกรมการสอน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p-value =  0.0007) 
         4) ผูปวยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังมีความพึงพอใจหลังไดรับโปรแกรมการสอนเก่ียวกับโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังคิดเปนรอย
ละ 91.07 

5) หนวยงานไดแผนการสอนสําหรับพยาบาลเรื่องโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังและคูมือการดูแลตนเองและการฟนฟู
สมรรถภาพรางกายสําหรับผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง    

ขอเสนอแนะ 
 1) ควรเผยแพรคูมือการดูแลตนเองและการฟนฟูสมรรถภาพรางกายสําหรับผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  
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2) การใหขอมูลผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรือ้รัง  ซึ่งสวนมากเปนกลุมผูสูงอายุ  ลืมงาย  เขาใจชา ไมควรจํากัดเวลาและ

ควรใหขอมูลในรูปแบบการสาธิตมากกวาการบรรยาย และควรทบทวนบอยๆ 
3) การดูแลตนเองของผูปวยจะไดผลดียิ่งข้ึนจะตองใหครอบครัวและผูดูแลมีสวนรวม เพราะผูปวยลืมงาย    

ประกอบกับมอบคูมือการดูแลตนเองและการฟนฟูสมรรถภาพปอดใหผูปวยและญาตินําไปทบทวนตอท่ีบาน 
 4)  บุคลากรทางการแพทย ควรตระหนักในการเผยแพรความรูเรือ่งโรคปอดอุดกั้นเรือ้รัง และโทษของบุหรี่ซึ่งเปน
สาเหตุของการเกิดโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง ในรปูแบบตางๆ  เพราะเปนโรคท่ีสามารถปองกันได 

นวัตกรรม 
     1) คูมือการดูแลตนเองและการฟนฟูสมรรถภาพรางกายสําหรับผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรือ้รังปจจุบันลงเผยแพรทาง 

Website EACC  และกําลังดําเนินพิมพเปนรูปเลม เพื่อใหสมาชิกในเครือขายโรคหืดและโรคถุงลมโปงพอง จํานวน 691 
โรงพยาบาลนําไปแจกผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรงั 

    2) แผนการสอนสําหรับพยาบาลเรื่องโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  ปจจุบันไดลงเผยแพร ทาง Website EACC เพื่อให
สมาชิกในเครือขายโรคหืดและโรคถุงลมโปงพองจํานวน 691 โรงพยาบาลนําไปใชสอนผูปวยโรคปอดอดุกั้นเรื้อรัง 

บทเรียนท่ีไดรับ 
        1) ความอดทน เพียรพยายาม กระทําอยางตอเนื่อง เอาใจใสจริงจัง จะทําใหงานสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว                      
        2) บทบาทอิสระของพยาบาลในดานการใหคําแนะนํา ปรึกษา ใหความรู  ดูแลเอาใจใส  โดยใหครอบครัวหรือผูดูแลมี
สวนรวม กระทําอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เขาถึงความตองการและจิตวิญญาณอยางแทจริง ยังเปนหัวใจสําคัญใหการดูแล
ผูปวยท่ีจะทําใหผูปวยยอมรับการเจ็บปวยและใหความรวมมือกับการรักษา 

โอกาสพัฒนา 
          ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองในผูปวยท่ีเคยไดรับโปรแกรมการสอนเก่ียวกับโรคปอดอุดกั้นเรือ้รังในรูปแบบR2R 
   
ผลการนําเสนองานคุณภาพและนวัตกรรมทางการพยาบาล 
            รางวัลที่ 1  นําเสนอผลงานคุณภาพและนวัตกรรมทางการพยาบาล ระดับแผนกการพยาบาล งานบริการพยาบาล
โรงพยาบาลศรนีครินทร  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  เมื่อวันที่ 4  มิถุนายน  2553 
            รางวัลที่ 1  นําเสนอผลงานคุณภาพและนวัตกรรมทางการพยาบาล ระดับฝายการพยาบาล  โรงพยาบาลศรีนครินทร  
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  เมื่อวันที่ 8  มิถุนายน  2553
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