
 
  

 

 

ที่ปรึกษา 

 

รองศาสตราจารยวัชรา   บญุสวัสดิ์ 

แพทยประจําภาควิชาอายุรศาสตร  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผูชวยศาสตราจารยนิคม  ถนอมเสียง 

อาจารยประจําภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร 

คณะสาธารณสุขศาสตร   มหาวิทยาลัยขอนแกน 

นางสาวอุไรวรรณ   แซอุย 

พยาบาลหนวยระบบทางเดนิหายใจ โรงพยาบาลศรีนครินทร 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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คํานํา 

              โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเปนโรคเรื้อรัง ตองไดรับการรักษาอยาง

ตอเนื่อง  ผลจากมีหลอดลมปอดตีบแคบลง การระบายอากาศบกพรอง  

ทําใหผูปวยมีอาการไอเรื้อรัง  มีเสมหะมาก เหนื่อยหอบ หายใจไมอิ่ม 

ซึ่งโรคนี้รักษาไมหายขาด ดังนั้นผูปวยจึงตองอยูในความดูแลรักษาของ

ทีมบุคลากรทางการแพทยไปตลอดชีวิต  และตองอาศัยการปฏิบัติตัวที่

ถูกตอง เปนสําคัญ เพื่อใหผูปวยสามารถ ปองกัน  ลด  ชะลอ การเกิด

ภาวะแทรกซอนตางๆ  และสงเสริมใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

ดังนั้นผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจึงตองมีความรูในการดูแลตนเอง

อยางถูกตอง 

                ดวยเหตุนี้จึงไดทําคูมือผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง : การดูแล

ตนเองและการฟนฟูสมรรถภาพปอด เพื่อใหผูปวยไดใชประโยชนใน

การดูแลตนเองขณะอยูที่บานไดอยางถูกตอง  และหวังเปนอยางยิ่งวา

คูมือเลมนี้จะเปนประโยชนตอผูปวยทุกทาน และผูสนใจ 

              

แกว   ถนอมเสียง 

                                       สิงหาคม  2551 
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โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง มีการอุดกั้นของทางเดินอากาศอยางถาวร 

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงภายในหลอดลมหรือในเนื้อปอดทําให

หลอดลมตีบแคบลง  การดําเนินของโรคจะคอยๆ เลวลงโดยไมกลับคืน

สภาพปกติ  ผูปวยมีอาการหอบเหนื่อย  หายใจลําบาก  ไอมีเสมหะเหนียว

มาก ซึ่งสาเหตุที่สําคัญจากสารพิษในบุหรี่  ผูปวยตองตอสู และเผชิญกับ

ความวิกฤติของภาวะหายใจลําบากที่มีความรุนแรงและความเหนื่อยลา

เพิ่มขึ้น การอุดกั้นของทางเดินหายใจอยางถาวรนี้ ไมสามารถรักษาให

กลับคืนสภาพปกติได  ผูปวยตองทนทุกขทรมานทั้งกายและจิตใจตลอด

ชีวิต 
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 ปอด เปนอวัยวะทําหนาที่ในการหายใจ  ทํางานโดยไมมี

การหยุดพักทั้งขณะหลับและตื่น เปนที่แลกเปลี่ยนของกาซ

ออกซิเจนจากอากาศที่หายใจเขาสูปอดและขับกาซ

คารบอนไดออกไซดออกมาซึ่งเปรียบเสมือนของเสียจาก

เลือดออกสูภายนอก 

ปอดมีความสําคัญ และจําเปนตอการมีชีวิตมากเพียงใดนั้นอาจ

ทดสอบไดโดยการกลั้นหายใจดูใน 2-3 นาที จะรูสึกอึดอัด  แนนหนาอก  ถา

นานไปอีก 4-5 นาที จะทําใหหมดความรูสึก เวียนศีรษะ  หนามืดตาลาย  อาจถึง

เสียชีวิตได  เพราะการขาดออกซิเจน 

ปอดอยูในทรวงอก มีลักษณะเหมือนฟองน้ํา มี 2 

ขาง  ดานซายและขวา สามารถยืด-หดไดตามจังหวะการ

หายใจเขา-ออก ขณะหายใจเขาปอดขยาย และขณะหายใจ

ออกปอดแฟบ 

          

3 

ความรูเกี่ยวกับปอด  

วิธีปฏิบัติตัวเมื่ออาการกําเริบ 

 

1. ตั้งสติ สงบ  อยาตกใจ ควบคุมจังหวะการหายใจใหได โดย

วิธีการบริหารการหายใจ จะทําใหหายใจเอาอากาศเขาไปได

มากกวาปกติ  เพราะรางกายจะใชออกซิเจนมากขึ้น  จะทําให

เหนื่อย  หอบ หรือหมดสติได  

2. ใหพนยาสูด ชนิด ขยายหลอดลม 2 คลิก ติดตอทุก 15  นาท ี 3  

ครั้งถาไมดีขึ้นใหไปโรงพยาบาลทนัที (กรณีพนยา 1-2 ครั้งดีขึ้น

ไมจําเปนตองพนยาครั้งที่ 3) 

3. กรณีอยูทีบ่านมีเครื่องพนยาแบบละอองฝอยสามารถใชไดเลย
ตามแพทยสั่ง 

4. กรณีที่บานมีออกซิเจนใหใชออกซิเจนไดเลย 

5. ใหอยูในอิริยาบถที่เหมาะสม  จะทําใหทานเหนื่อยนอยลง 

หลอดลมปอด เปนทางเดินของอากาศขณะหายใจเขาออก ผนัง

ภายในหลอดลมจะมีเยื่อบุหลอดลมและมีตอมเมือก  ซึ่งจะขับเมือกออกมา  ใน

จํานวนเล็กนอย  และมขีนเล็กๆ ทําหนาที่พัดโบกสิ่งแปลกปลอมใหออกจาก

ทางเดินหายใจ 
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วิธีปฏิบัติฝกหายใจแบบผอนคลาย 

1. นั่งในทาที่สบาย  หลังพิงพนักเกาอี้  วางเทาตามสบาย  หลังตรง  

บริเวณศีรษะ  ไหล และแขนอยูในทาสบาย 

2. หลับตามุงความสนใจอยูที่ลมหายใจเขา-ออก เปนจงัหวะ 

3. เริ่มหายใจเขาทางจมูกชาๆ ลึกๆ  จนรูสึกวาทองโปงพอง  แลว

ผอนลมหายใจออกทางปากชาๆ เบาๆ โดยหอริมฝปาก  พรอมทั้ง

แขมวทองให แฟบที่สุดเทาทีจ่ะทําได  โดยพยายามใหหายใจออก

นานเปนสองเทาของการหายใจเขา 

4. หายใจเขา - ออก  ชาๆ จนรูสึกผอนคลายเต็มที่ ใชเวลา 7-10 นาท ี

5. กอนเลิกการฝกการผอนคลาย  ใหพูดในใจหนึ่ง  สอง และคิดใน

ใจ ฉันรูสึกผอนคลาย  พรอมกับลืมตา 

6. ฝกอยางสม่ําเสมอทุกวัน วันละ 3 ครั้ง 
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        ถุงลมอยูตอจากหลอดลมเล็ก  มีลักษณะเปนเยื่อบางใส   

มีความเหนียว  ยืดหยุน  อากาศซึมผานไดดี  ถุงลมจะขยายออกเมื่อ

หายใจเขา  และจะหดเล็กลงเมื่อหายใจออก   ปอด 2 ขางมีถุงลมเล็กๆ 

รวมถึง 300 ลานถุง  บริเวณถุงลมนี้จะเปนที่แลกเปลี่ยนระหวางกาซ

ออกซิเจนจากอากาศที่หายใจเขา และกาซคารบอนไดออกไซดใน

กระแสเลือด  แตในผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  ประสิทธิภาพการ

แลกเปลี่ยนกาซทั้ง 2 ชนิดจะบกพรอง พบวาผูปวยที่มีอาการรุนแรงบาง

รายขาดออกซิเจน แพทยตองรักษาดวยใหใชออกซิเจนที่บานอยาง

ตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

หลอดเลือดติดกับถุงลมปอด 
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ถุงลมปอด



 

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังคืออะไร 

 

                   โรคปอดอดุกั้นเรื้อรัง  เปนชื่อรวมของ 2 โรค ไดแก

โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง  และโรคถุงลมปอดโปงพอง     

            โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง   เกิดจากหลอดลมไดรับการ

ระคายเคือง   ผลตามมาทําใหตอมเมือกมีจํานวนเพิ่มขึ้นและขนาดโต

ขึ้นมากวาปกติ หลั่งน้ําเมือกลักษณะคลายเสมหะ  จึงทําใหผนังของ

หลอดลมหนาตัวขึ้น    และความ

ยืดหยุนลดลง  ทอหลอดลมมีขนาด

ตีบแคบลง  เสมหะเหนียวมากกวา

ปกติ  ไมสามารถถูกขับออกได   จึง

เกิดการคั่งของเสมหะในหลอดลม   

ซึ่งเปนแหลงสะสมของเชื้อโรค จึง

ทําใหมีการอักเสบเกิดขึ้น    ผูปวยจะมีอาการไอเรื้อรัง มีเสมหะแทบทุก

วันโดยเฉพาะตอนเชาจะมีมาก  อาการจะรุนแรงมากขึ้นเมื่อสูบบุหรี่   

หรือกระทบกับอากาศเย็น   
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การฝกหายใจแบบผอนคลายแบบหอปาก 10.  

        การหอ ริมฝปาก จะชวยใหเกดิแรงตานลมหายใจออกทีบ่ริเวณริม

ฝปาก ชวยลดการแฟบตัวเร็วกวาปกติของหลอดลมขณะหายใจออก  

ทําใหอากาศเคลื่อนออกจากปอดไดดี  ไมคางอยูภายในปอดมาก  ทําให

การหายใจเขาในครั้งตอไปดีขึ้น  อาการเหนื่อย หอบ และออนลาลดลง 

            การเตรียมตัวกอนการฝกการผอนคลาย 

1. เลือกเวลาที่เหมาะสม  ควรเปนเวลากอนรับประทานอาหาร 

หรือหลังรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมง  ควรฝกในที่เงียบ  มีเสียง

รบกวนนอย 

หลอดลมปอดอักเสบ

2. สวมเสื้อผาสบาย  ไมคับหรือรัดตัวจนเกนิไป 

3. ทําจิตใจใหสบาย และหลับตาตลอดการฝกการผอนคลาย  

4. กําหนดจิตอยูที่ลมหายใจเขา  ออก หยุดคิดเรื่องตางๆ ไมสนใจ

สิ่งรบกวนใด  ที่เกิดขึ้นระหวางการฝก 
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9. อิริยาบถที่เหมาะสมเมื่อมีอาการเหนื่อยหอบ 

       ทาที่ 1 :  นั่งที่ริมเตียงและฟุบบนโตะโดยใชหมอนรองรับศีรษะ 

       ทาที่ 2  : นั่งบนเกาอี้ เอนตัวมาขางหนาเล็กนอย วางศอกทั้งสอง

ขางไวบนเขา ปลายเทาแยกจากกันเล็กนอย แขนและมือทั้งสอง                       

ขางผอนคลาย 

            ทาที่ 3 : ยืนหันหลัง ใหหลังและสะโพกพิงฝาผนงั โดยสน  

  เทาหางจากฝาผนังประมาณ 12 นิ้ว หอไหลผอนคลายและ กมศีรษะ

มาทางดานหนาเล็กนอย แขนทั้งสองขางวางแนบลําตัว 

 

 

 

 

           

 

   อิริยาบถที่เหมาะสมเมื่อมีอาการเหนื่อยหอบจะตองทํา

รวมกับการบริหารการหายใจ  จึงจะชวยใหอาการหายใจ

ลําบาก ลดลง   และหายเหนื่อยไดเร็วขึ้น 
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                   โรคถุงลมโปงพอง มีการเปลี่ยนแปลงบริเวณถุงลม

และสวนปลายสุดของหลอดลมจะมีการขยายตัวโปงพอง ฉกีขาด และ

มีการทําลายของผนังถุงลมทําใหการยืดหยุนเสียไป ซึ่งมีผลทําใหการ

แลกเปลี่ยนกาซในปอดลดลง เกิดการคั่งของคารบอนไดออกไซด  และ

ออกซิเจนในเลือดลดต่ําลง  ผูปวยจะมีอาการหายใจออกลําบาก  

 และเหนื่อยงาย  เมื่อเปนนานๆ เพียงแต

อยูเฉยๆ กจ็ะรูสึกเหนื่อย  เบื่ออาหาร 

 

 

 

 

ถุงลมปอดผิดปกติ 
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ถุงลมปอดปกติ 

หลอดลมในปอด 



 

 

สาเหตุของการเกิดโรคมีอะไรบางๆ 

 

                สาเหตุของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ยังไมทราบชัดเจน แต

เชื่อวามีปจจัยเสี่ยงหลายประการดวยกัน  ไดแก 

1. การสูบบุหรี่ เปนปจจัยสําคัญที่พบวาประมาณ
รอยละ 90 ของผูปวยโรคนี้มีประวัติการสูบ

บุหรี่  

2. มลพิษในอากาศ จากการสูดควันพิษ เชน ฝุนละออง สารมีพิษ กาซ

ตาง ๆ เชน ไนโตรเจนไดออกไซด ซัลเฟอรได

ออกไซด ควันจากทอไอเสียของรถ เมื่อหายใจ

เขาไปบอย ๆ กอใหเกิดการระคายเคืองและเกิด

การอักเสบของทางเดินหายใจ 

3. อายุ เพศ เชือ้ชาติ สภาพแวดลอมทางสังคมและอาหาร เมื่ออายุมาก

ขึ้น ความยืดหยุนของเนื้อเยื่อของปอดนอยทําใหเกิดโรคนี้ไดงาย 

4. จากการสูดควันโดยที่ไมไดสูบบุหรี่ จะพบวามักเปนเด็ก หรือบุคคล

ที่อยูในครอบครัวที่สูบบุหรี่เปนประจํา 

5. อาชีพการงาน จะพบในบุคคลที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม 

เหมืองแร   โรงสีขาว    เผาถานหิน   หรือชางเชื่อมโลหะ 
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    8. การเดินทาง 

    ควรประเมินสภาพรางกายตัวเองวาอาการเปนอยางไรบาง   

เตรียมของจาํเปนตางๆ ไปใหพรอม เชน ยา  น้ําดื่ม  อาหารวาง 

ยานพาหนะที่ใชควรปองกันฝุนละอองได  เชน รถปรับอากาศ  ควรมี

ผูดูแลรวมเดินทางไปดวย  แตถาจําเปนตองเดินทางตามลําพังควรมี

บัตรบอกถึงความเจ็บปวย  และวิธีแกไขติดตัวไปดวย 
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7. การสงวนพลังงาน  (ตอ) 

6. หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมบางอยาง เชน ยกของหนัก  กวาดบาน 

ปดฝุน ถาจําเปนควรมีผูชวย 

7. เวลาออกแรงหรือทํากจิกรรมควรเปนชวงเดียวกบัการหายใจ
ออกทางปากขณะหอปาก (ปากจู)  เชน เมื่อขึ้นบันไดใหยืน

หายใจชาๆ ลึกๆ กอนตอมาจึงหายใจออกทางปากขณะหอปาก

พรอมกับเดนิขึ้นบนัได 2  

8. ขอแนะนําการอาบน้ํา 
8.1 เตรียมเครื่องแตงกายใหพรอม  ในตําแหนงทีห่ยิบได

สะดวกกอนอาบน้ํา  เลือกอาบน้ําในเวลาที่เหนือ่ยนอย

ที่สุด  อาบชาๆ ถาอากาศเย็น ใหเช็ดตัวแทน 

8.2 อาบน้ําในทานั่ง  และใชฝกบัว  ถาไมมีฝกบัวอาจให

คนชวยตักน้าํราดให (กรณีผูปวยที่มอีาการหอบ

เหนื่อย)    

8.3 เลือกเสื้อผาที่ไมรัดบริเวณ คอ เอว เชน เนคไท  เข็มขัด 

และเนื้อผาไมควรบางหรือหนาเกินไป 
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6. การติดเชื้อ พบวาการติดเชื้อจากแบคทีเรียหรือไวรัสของทางเดิน

หายใจบอย ๆ จะทําใหเกิดการอักเสบมีการทําลายเยื่อบุผิว เกิดเปน

แผลเปนและชั้นใตเยื่อบุผิวหนาขึ้นทําใหหลอดลมตีบถาวรได 

7. กรรมพันธุ 
                      

อาการและอาการแสดงของโรค 

 

        1. หายใจลําบาก เหนื่อยงาย  แนน

หนาอก เนื่องจากมีการอุดกั้นหรือ หลอดลมตีบ

แคบลง ขณะสูดหายใจเขา-ออกทําใหอากาศไม

สามารถผานไหลเขาและออกไดสะดวก  

      2. ไอและมีเสมหะเรื้อรัง  โดยมีอาการ

เปนๆ หายๆ ปละอยางนอย 3 เดือน เปน

ระยะเวลาติดตอกนัประมาณ 2 ป หรือมากกวา

นั้น   โดยเฉพาะหลังตื่นนอนเชาจะมีเสมหะ

มากกวาปกติ   ถามีการติดเชื้อรวมดวย เสมหะ

อาจ เปลี่ยนเปนสีเขียวหรือสีเหลือง 
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แพทยรักษาอยางไร 

 

                โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เปนโรคที่รักษาไมหายขาด   แต

การปฏบิัติตนที่ถูกตองและเหมาะสมจะเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหทาน

สามารถควบคุมอาการและ

ปองกันภาวะแทรกซอนตางๆ 

ที่เกิดขึ้นได และมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีได 

 

             

                 เปาหมายของการรักษา  

     1. บรรเทาอาการของโรคใหลดนอยลง 

     2. ปองกันการกําเริบของโรค 

     3. คงสมรรถภาพการทํางานของปอดไวใหเสื่อมลงชาที่สุด 

     4. ทําใหคุณภาพชีวิตของผูปวยที่ด ี
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7. การสงวนพลังงาน   

        จะชวยใหทานสามารถปฏิบัตกิจิกรรมตางๆ ได โดยไมเหนื่อยมาก  

ทําไดงายๆ คือ 

1. ทํากจิกรรมโดยประเมินตามความเหมาะสมของสภาพ
รางกาย 

2. ไมทํางานตอเนื่องกนันานๆ ควรหยุดพักเปนระยะๆ ครั้ง

ละประมาณ 5-15 นาท ี

3. ทํากจิกรรมในบริเวณทีม่ีอากาศถายเทไดสะดวก  ไมรอน  

หรือเย็นเกินไป 

4. จัดลําดบัในการทํากจิกรรม โดยเลือกกจิกรรมที่มี

ความสําคัญกอน 

5. ปฏิบตัิกจิกรรมตางๆ ในทาที่เหนื่อยนอยที่สุด  เชน อยูใน

ทานั่งแทนทายืน  หรือเดิน  เคลื่อนยายสิ่งของโดยการผลัก

แทนการยก 
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แนวทางการรักษาผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  

6.  หลีกเลี่ยงสิ่งระคายเคืองหลอดลมและปองกันอาการ  

       ของโรคเลวลง (ตอ) 

  4.  ดูแลการทําความสะอาดของสุขภาพปากและฟน 

    5. เมื่อออกแรงหรือทํากิจกรรมควรฝกหายใจ  เพื่อลดเหนื่อยควบคูไป 

       6. ผูปวยบางรายทีม่ีอาการหายใจลําบากไดงาย ควรปรับกจิกรรมที ่

          ทําเปนกจิวัตรประจําวันใหเหมาะสมกับขีดจํากดัของตนและจัด  

          สิ่งแวดลอมทีบ่านเพื่อใหใชพลังงานนอยที่สุด 
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1.  หยุดสบูบุหรี่โดยเด็ดขาด 

2.  การรักษาทางยา 

2.1 ยาขยายหลอดลม เปนยาออก

ฤทธิ์เฉพาะที่ในหลอดลมปอดใช

เพื่อบรรเทาอาการเหนื่อยหอบ

เทานั้น ใหใชยาเวลามีอาการเหนื่อยหอบ  
หลอดลมปอด 

2.2 ยาตานการอักเสบ  เปนยาออกฤทธิ์เฉพาะที่ในหลอดลมปอด  

สามารถลดการกําเริบของโรค  ทําใหสมรรถภาพปอดของผูปวยดี

ขึ้น  และชวยใหสภาวะสุขภาพโดยรวมดีขึ้น ตองใชยาอยาง

สม่ําเสมอตามแพทยสั่ง    

2.3 ยาผสมระหวางยาขยายหลอดลมชนิดออกฤทธิ์ยาวกับ

ยาตานการอักเสบ เปนยาออกฤทธิ์

เฉพาะที่ในหลอดลมปอด บรรเทาอาการ

ของโรคใหดีขึ้น  ขณะเดียวกันสามารถลด

การกําเริบของโรค ทําใหสมรรถภาพปอด   

และคุณภาพชีวิตของผูปวยดีขึ้น 

2.4 ยาอื่นๆ เชน วัคซีนไขหวัดใหญ  ยาละลายเสมหะ       
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3. การรักษาฟนฟูสมรรถภาพการทํางานของปอด  

   
        ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ตองไดรับการฟนฟู

สมรรถภาพรางกาย     เพราะจะทําใหเพิ่มความแข็งแรง  ความทนทาน

ของกลามเนื้อ     มีความทนตอการออกกําลังกายเพิ่มขึ้น  สงผลให

ผูปวยสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันดวยตนเองไดมากขึ้น เปนการ

เพิ่มความหวัง     และความรูสึกมีคุณคาในตนเองของผูปวย ลด

ระยะเวลาของการที่ผูปวยตองเขา รับรักษาตัวในโรงพยาบาล       

รวมถึงความถี่ของการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลดวย  ลดอาการ

เหนื่อยหอบ   และบรรเทาความรูสึกกลัว  วิตกกังวลใจ  และความ

ซึมเศราของผูปวย  และที่สําคัญที่สุดคือความผาสุกในชีวิตผูปวย

เพิ่มขึ้นอันหมายถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของผูปวยนั่นเอง 
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6. หลีกเลีย่งสิ่งระคายเคืองหลอดลมและปองกันอาการของ

โรคเลวลง 

 

1. งดสูบบุหรี่อยางเด็ดขาด   

2. หลีกเลี่ยงสิ่งที่สงเสริมใหมีอาการเหนื่อยหอบไดงาย เชน ฝุน  

เกสร   ดอกไม  ควันบุหรี่  อากาศรอน   หรือเย็นจดั  ที่อับชื้น  

คอกสัตว  ขนสัตว  โรงสี  หรือสารเคมีตางๆ 

3. ปองกันการติดเชื้อโดยหลีกเลี่ยงการเขาไปในสถานที่มีคน
จํานวนมาก  หลีกเลี่ยงคนเปนโรคติดตอ  ถาจําเปนจริงๆ ควร

ใชผาปดปาก  ปดจมูก 
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5. วิธีใชออกซิเจนที่บาน (ตอ) 

4. สังเกตอาการผิดปกติจากการใชออกซิเจน  เชน อัตราหายใจ

ลดลง  งวงซึม  หรือหมดสติ 

5. เติมน้ําสะอาดที่ไดจากโรงพยาบาลตามจํานวนที่กําหนดให (มี

ขีดบอกในกระปอง) เพื่อความชุมชื้นของทางเดนิหายใจ 

6. สายตอใหออกซิเจนควรลางทําความสะอาด แลวผึ่งลมใหแหง

เสมอ 

7. เมื่อทานมาพบแพทยจะไดรับการตรวจคาออกซิเจนในกระแส
เลือดเปนระยะ 

       ขอควรระวัง  การใชอัตราการไหลของออกซิเจน หามเกิน 3 

ลิตรตอนาท ี เนื่องจากจะทําใหหยุดหายใจจากภาวะออกซิเจนมาก

เกินไป  เพราะผูปวยโรคปอดอดุกัน้เรื้อรังมีปริมาตรออกซิเจนนอยกวา

ปกติเปนตัวกระตุนการหายใจ  
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ประโยชนการฟนฟูสมรรถภาพปอดมีอะไรบาง 

 

1. เพิ่มความสามารถในการทํากิจกรรมตางๆไดดวยตนเองมาก
ขึ้น   

2. อาการ เหนื่อย  หอบ ลดลง   

3. ลดการพึ่งพาผูอื่น  

4. มีโอกาสนอนรักษาในโรงพยาบาลนอยลง 

5. ประหยัดคาใชจายในการรักษา 
6. สามารถเขาสังคมไดอยางไมมีปญหาจากอาการหายใจลําบาก   

7. มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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  โปรแกรมบริหารรางกาย 

 

การออกกําลังกาย ชวยใหปอดมีการแลกเปลี่ยนกาซไดดี

ยิ่งขึ้น  กลามเนื้อแข็งแรง  ลดอาการเหนื่อย หอบ  ปองกนัขอติด  เพิ่ม

ความสดชื่นทั้งรางกายและจิตใจ ชวยใหทํากิจวัตรประจําวันดวยตนเอง

ไดมากขึ้น 

 

ทาที่ 1 ทาฝกหายใจ 

: วิธีปฏิบัติ    นั่งสบายๆ  มือ

สูดหายใจเขาทางจมูกชาๆ อยาง

เต็มที่ ใหทองปอง  จากนั้นใหทํา

ปากจู คอยๆ ผอนลมหายใจออก

ชาๆ ใหนานกวาหายใจเขา พรอม

กับแขมวทองแฟบลง 

 

ทัง้ 2 ขางวางทับกันไวที่หนาทอง  
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5.  วิธีใชออกซิเจนที่บานในรายที่แพทยสั่งใหรักษาที่บาน

จะให
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เทานั้น  หามซื้อมาใชเองโดยเดดขาดถึงวาจะมีอาการ

เหนื่อย 

       ผูปวยที่มีคาออกซิเจนในกระแสเลือดต่ํากวาปกติ  แพทย

การรั

็

กษาดวยออกซิเจนตอทีบ่าน  เพื่อใหอวัยวะตางๆ ในรางกายไดรับ

ออกซิเจนอยางเพียงพอ และปองกันอนัตรายจากการใชออกซิเจน

และไดประโยชนสูงสุด ควรปฏิบัตติามคําแนะนําใหถูกตอง คือ 

1. ควรสูดดมออกซิเจนเปนเวลาไมนอยกวา 15-16 ชั่งโมง ตอวัน  

 

 

2. ถามีกิจกรรมจะตองทําโดยไมไดใชออกซิเจน ไมควรเวน

ระยะหางนานเกิน 2 ชั่วโมง  

3. เปดออกซิเจนในอัตราการไหล 1-3 ลิตรตอนาท ําแนะนําี  ตามค

ของแพทย 
แทงคออกซิเจน 

สายให

ออกซิเจน 
ทางจมูก 

 
รูปภาพไดรับอนุญาตจากผูปวยใหนําเผยแพรได 

 



 

ขอแนะนําเกี่ยวกั นสูดทางปาก (ตอ) 

      

ทาที่ 2 ทากางแขน  

 วิธีปฏิบัติ : นั่งสบายๆ 

หยียด

ห

ๆ    

  

บยาพ

 
เ แขนทั้ง 2 ขางตรงๆไป

ขางหนาเสมอไหล  สูดหายใจ

เขาทางจมูกชาๆ  อยางเต็มที่ 

พรอมกางแขนออกไปดานขาง 

จากนั้นใหทําปากจูคอยๆ ผอน

ลมหายใจออกชาๆ พรอมกับ

 ทาที่ 3 ทากระดกขอเทา 

 :  นั่งส าย

 เมื่อใชยาหมดแลว ไมควรทุบขวดยาพนหรือเผาไฟ เพราะอาจทํา

ใหขวดยาระเบิดได 

 วิธีทดสอบยาหมด  โดยใหดงึหลอดยาออกจากกระบอกพนยา

แลวนําไปวางในภาชนะที่มีน้ํา ถาหลอดยาพนจมลงกนภาชนะ 

แสดงวายังมียาอยูเต็ม ถาหลอดยาตะแคงแสดงวายังมียาเหลือบาง

ใหใชตอได  และถาหลอดยาพนลอย (นอนราบ) แสดงวายาหมด 

หรือกดยาแลวไมมียาออกมา 

นมากมีแรงสูดยานอย  ควรใชทอ

ุบแขนเขามาในตําแหนงเดิมชาๆ  

 ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสว
วิธีปฏิบัติ บ

สูดหายใจเขาทางจม
ตอหลอดยา หรือกระบอกกักยาทุกครั้งเพราะสามารถสูดยาซ้ําได

หลายครั้งตอ 1 กดยา ทาํใหไดยาตามแพทยสั่ง 

 ถาทานมีอาการเหนื่อย ใหพนยาขยายหลอดลมกอนทํากจิกรรม

านท

ูกชาๆ  อยาง

เต็มที่  พรอมกับเหยียดขาขวาตรงไป

ข า งหน า   เ ก ร็ ง  กระดกข อ เท า

จากนั้นใหทําปากจูคอยๆ ผอนลม

หายใจออกชาๆ พรอมกับเอาขาขวา

ลง  ใหทําสลับซายขวา 

 

 

15-30 นาทจีะทําใหท ํากจิกรรมตางๆ ไดมากขึ้น 

 กรณีไมแนใจวาใชยาถูกตองหรือไมใหขอความชวยเหลือจากทีม
บุคลากรไดทุกโรงพยาบาล 
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   ทาที่ 4  ทาเหวี่ยงแขน 

็กน   เริ่มสูดหายใจเขาทางจมูกชาๆ 

 

 

                                                

เร

ละขวา 

 

ขอแนะนําเกี่ยวกับยาพนสูดทางปาก 
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วิธีปฏิบัติ : ยืนกางขาเล

อยางเต็มที่ พรอมกั

อย

บเหวี่ยงแขนไปดานหนาขึ้นเหนือศีรษะ จากนั้นให

ทําปากจูคอยๆ ผอนลมหายใจออกชาๆ

พรอมกับเอาแขนลงขางลําตัว 

 

 

 

  

  

 

 ยาพนสูดเปนยาออกฤทธิ์ ี่ ไดแก บริเวณหลอดลมในปอด 

ตองสูดยาตามขอปฏิบตัใิหถูกตองเสมอ 

 ยาพนที่เปนยาขยายหลอดลมเทานั้นที่สามารถใชบรรเทาอาการ

เฉพาะท

กําเริบเฉียบพลันได สําหรับยาพนที่มียาสเตียรอยดไมสามารถ

ขยายหลอดลมได จะใชเปนยาปองกัน และรักษาอาการอกัเสบ

ระยะยาว ดังนั้นจึงตองใชยาอยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอถึงแมไม

มีอาการหอบเหนื่อยแลว 

 ยาพนที่เปนยาสเตียรอยด (ยารักษาหรือยาปองกัน) หลังจากพนทาที่ 5 ทาบิดขี้เกยีจ

: ยืนกางขาเล็กนอย   

 

วิธีปฏิบัติ 

ิ่มสูดหายใจเข

ยาเสร็จควรบวนปากและกลั้วคอ เพื่อลดการเกิดเชื้อราในชอง

ปากและการเกิดเสียงแหบ าทางจมูกชาๆ อยาง

และเต็มที่พรอมกับบิดลําตัวไปดานซาย

เหวี่ยงแขนทั้ง 2 ขางไปพรอมกันให

เหยียดตรง     จากนั้นใหทําปากจูคอยๆ 

ผอนลมหายใจออกชาๆ พรอมกับเอา

แขนลงขางลําตัว  ทําสลับกันดานซายแ
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ยาพนสูดออกฤทธิ์เฉพาะที่

บริเวณหลอดลมปอดทาน

ตองสูดลมใหลึกๆ 
 

 

 



 

4.2 วิธีใชยาพนสูด ผานกระบอกกักยา  

 

ทาที่ 6 ทาเดินตามสบาย 

ยๆ อม

าที่ 7 ทาพัก  

 : ยืนกางขาเล็กนอย เหวี่ยงแขน สลับซาย-ขวา 

รอม หารการหายใจ 

         โปรแกรมการบร กทาละ 

 

1. เปดฝาและเขยาหลอดยา 

อกกกัยา 2. ตอหลอดยาเขากับกระบ
3. ปากอมสวนกระบอกกกัยาไว   เงยหนาขึ้นเล็กนอย  

4. กดหลอดยาพน 1 ครั้ง  แลวสูดหายใจเขาผานกระบอกกักยา 

ลึกๆ  เต็มที่  กลั้นหายใจ 10 วินาที โดยนบัเลข 1-10ในใจ

จากนั้นใหเปาลมผานเขา

ไปในกระบอกกกัยาจะได

ยินเสียงดงัแต็ก  และใหสูด

หายใจเขา-ออกผาน

กระบอกกกัยา 2-3 ครั้ง  

เมื่อสูดยาในกระบอกกกั5. ยา

ครบ 3 ครั้งแลว  ใหนํากระบอกกกัยาออกได 

6. ถาตองการพนยา 2 ครั้งใหทําตาม ขอ1-4 ซ้ํา  

      โดยใหหางกัน  1 นาที 
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         วิธีปฏิบัติ : ใหเดินสบา

กับสูดหายใจเขาทางจม

พร

ูกชาๆ อยางเต็มที่

ใหทองปอง จากนั้นใหทําปากจูคอยๆ 

ผอนลมหายใจออกชาๆ พรอมกบัแขมว

หนาทองใหทองแฟบ 

 
ท

 วิธีปฏิบัติ

พ กับบริ

 

 

 

 
  ิหารรางกายทั่วๆ ไปนี้ ใหฝ

5 ครั้ง  ทําทุกวัน  วันละ 2 เวลา ถาอาการดีขึ้นใหฝกมาก

ขึ้น โดยการเพิ่มจํานวนครั้งในแตละทา 
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ขอควรระวั ําลังกาย 4.1 วิธีใชยาพนสูดทางปากห อผานทอตอ 

 

   

งในการออกก

 

1. เมื่อท าลังกาย  ควร

พักผอนใหรางกายพรอมสําหรับการออกกําลังกายในวันตอไป 

2. ในขณะออกกําลังกาย  ควรใหมีญาติหรือผูอื่นอยูใกลๆ  บริเวณ

านไมสบาย รูสึกออนเพลีย ไมควรฝนออกกํ

นั้น  เพื่อใหความชวยเหลือเมื่อทานตองการ 

3. ความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น ในขณะออกกําลังกาย เชน ใจสั่น

ป

 

วิงเวียน หนามืดคลายจะเ นลม เหนื่อยหอบมากหายใจไมทัน  

ถาอาการเหลานี้เกิดขึ้น  ทานควรหยุดออกกําลังกาย  แลวนั่งพัก  

สูดลมหายใจเขาทางจมูกชาๆ แลวผอนลมหายใจออกชาๆ ทาง

ปากโดยการหอริมฝปาก ทําเชนนี้จนกระทั่งอาการดีขึ้น  จากนั้น

จึงเริ่มตนการออกกําลังกายใหมในวันรุงขึ้น 

ไมควรทํากจิกรรมอื่นๆตอภายหลังออกกําลังกายเสร็จใหมๆ ตอง4. 
นั่งพักจนหายเหนื่อยจึงเริ่มทํากิจกรรมอื่นตอ 

5. ไมควรออกกําลังกายกอนนอนในเวลากลางคืน เพราะจะทําให

นอนหลับยากในคืนนั้น 
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รื

1. ถามีเสมหะ ควรไอขับเสมหะออกกอนพนยา  

ยา2. เตรียมยาพนสูด ใหพรอมใชเปดฝาครอบ

รั้ง  ต

ออกและเขยาขวดยา 

ประมาณ  3-4  ค อหลอดยากับทอตอสําหรับพนยา 

3. หายใจออกทางปากใหเต็มที่ 
 หรืออมทอตอในกรณีต4. ปากอมรอบปากกระบอกยา อหลอดยากับ

ทอตอ 

5. กดขวดยาพน 1 ครั้ง พรอมกับสูด

หายใจเขาลึกๆ ชาๆ ทางปากทันที   

ตัวยาจะผานเขาลงไปถึงปอดควร

สูดใหยาวและลึก 2-3 วินาทีขึ้น

ไป (นับเลขในใจ 1-3) 

เมื่อสูดหายใจเขาเต็มที่แลว  6. เอาหลอดยาหรือทอตอออกจากปาก  

พรอมหุบปากใหสนิท  กลั้นหายใจไวประมาณ  10 วินาทีหรอืนาน

ที่สุดเทาที่จะทําได โดยนับเลข 1-10 ในใจ 

ผอนลมหายใจออกชาๆ ทางปาก 

หางจากคร

7. 
8. ถาตองพนยาอีกครั้ง ควรเวนระยะ ั้งแรกอยางนอย  

     1 นาที จึงเริ่มพนยาอีกครั้ง  
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      4. การใชยารักษา ยาตามแพทยสั่งอยางเครงครัด มี

  

   

 

 

                       ภาวะแทรกซอนของโรค 

ควรใช

ทั้งยารับประทาน  และยาออกฤทธิ์เฉพาะที่บริเวณหลอดลมปอด ถา

มีความผิดปกติเกิดขึ้น เชน ผื่นคัน ควรหยุดใชยาแลวมาพบแพทย

ในกรณีใชยาพนสูด  ควรปฏิบตัิใหถูกตอง เนื่องจากยาพนสูดมี

หลากหลายรูปแบบ  วิธีใชแตกตางกนั เปนยาออกฤทธิ์เฉพาะที่ 

เพราะฉะนั้นผูปวยตองไดรับคําแนะนําจากบุคลากรทางการแพทย 

เพราะถาใชยาไมถูกวิธีจะไดรับยาไมเต็มที่ตามแพทยสั่ง 
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1. หัวใจซี สภาพกขวาลางลมเหลวจากพยาธิ   

2. มีน้ําในชองเยื่อหุมปอด  

โรคนี้มักเสียชีวิ3. การหายใจลมเหลวผูปวย ตจากการติดเชื้อปอด

อักเสบนําไปสูการหายใจลมเหลว  

4. ถุงลมแตกทาํใหลมซึมเขาชองปอด ผูปวยจะมีอาการหายใจ

รูปแบบของยาพนสูด 

ลมเหลวตามมา ถาเปนไมมากใหผูปวยไดพกั ใหยาระงับ

อาการไอและออกซิเจน สวนอากาศจะถูกดูดซึมไดเอง แตถา

เปนมากจําเปนตองใสทอระบายทรวงอกเพื่อระบายลมออก 

ภาวะหัวใจลมเหลวและหัวใจเตนผิดจังหวะ  

างๆ ตลอดจน

5. 
              หมายเหตุ อาการและอาการแสดงต

อนของโรคทภาวะแทรกซ ี่กลาวมา  อาจบรรเทาและปองกันได

หากปฏบิัตตินไดอยางถูกตอง ซึ่งผูปวยจะตองมีความรู  ความ

เขาใจเกี่ยวกบัการดูแลตนเองและปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับโรคที่

เปนอยูในปจจบุัน 
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การดูแลตนเอง 

ผูปวยโรค ั้นเรื้อรัง 
 

 

2. ปองกันอาการทองผูก มีห ฏิบัติ ดังนี้ 

หม

3. วิธ  
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ลักป

 

 

 

สําหรับ 

ปอดอุดก
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 ดื่มน้ําสะอาดวันละ 8-10 แกว   

ละกอส รับประทานผัก  ผลไม  เชน มะ ุก  สม 

 รับประทานอาหารออน ยอยงาย เชน ขาวตม เนื้อสัตวหรือ

ผักที่ตมจนสุกหรือเปอย 

ายเหตุ  ถามีอาการทองผกูเรื้อรังควรปรึกษาแพทย  

ีปฏิบัติที่จะชวยใหนอนหลับพักผอนไดดยีิง่ขึ้น  

 กอนนอนประมาณ 1 ชั่วโมง  ไมควรออกแรงทํากิจกรรมใดๆ 

ควรพักผอนหรือผอนคลายดวยวิธีตางๆ เชน ฝกสมาธิ  ฟง

ดนตรี 

 วางสิ่งของที่จําเปนไวขางเตียงในตําแหนงที่หยบไดสะดวก   ิ

เชน สายออกซิเจน  แกวน้ํา  กระดาษชําระ 

 อุปกรณในการนอน  เชน หมอน ผาหม  ที่นอนไมควรทํ

ี่

าจาก

นุนหรือไหมพรม  เพราะจะเปนทสะสมของฝุนละออง  ทําให

ระคายเคืองหลอดลม  เกิดอาการไอ  จาม  ระหวางการนอนหลับ 

 ควรนอนในทาที่สบายและหายใจสะดวก  เชน ทาศีรษะสูง 

  หองนอนเงียบสงบ  ไมมีเสียงอึกทึก  อากาศปลอดโปรง 



 

 

การปฏิบตัิตนในชีวิตประจําวัน 

1.  การรับประทานอาหาร  มี ักปฏิบัติ ดังนี ้

การฝกการหายใจ 

โดยใชกล กะบงัลม 

 

         หายใจ

 

 

ามเนื้ าทองและอหน
 

หล

 รับประทานอาหารใหครบ 5 หมู  แตไมควรรับประทานจาํพวก 

ขาว  แปง  น้ําตาลมากเกินไป  ควรเลือกรับประทานอาหาร

จําพวก  เนือ้สัตวที่ยอยงาย เชน เนื้อปลา  เนื้อสัตวอื่นๆ ทีป่รุง

สุกหรือเปอย 

 งดหรือหลีกเลี่ยง อาหารที่ทําใหเกดิลมในกระเพาะอาหาร  เชน  

กะหล่ําปลี  ผักชะอม  หวัหอม  อาหารมันจัด  หวานจดั  

น้ําอัดลม  ชา  กาแฟ  และเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 รับประทานอาหารทีละนอย  

าแตบอยครั้งขึ้น เพราะถ

รับประทานอาหารมากเกินไป  

ทําใหปอดขยายตัวไดไมเต็มที่ 

จะทําใหหายใจไมสะดวกได 

 ดื่มน้ําสะอาดวันละ 8-10 แกว  

  ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง จําเปนตองได การฝกการ

หรือการบริหารการหายใจ  โดยการใชกลามเนื้อหนาทอง กะบังลม 

รวมกับการหอปากในขณะหายใจออก    เพราะจะเพิ่มปริมาตร

อากาศเขาสูปอดไดมากกวาปกติ   จึงทําใหอาการเหนื่อยลดนอยลง   

และ  เพิ่มการแลกเปลี่ยนกาซและขับคารบอนไดออกไซดไดมาก

ขึ้น    และแรงดันในหลอดลมลดลงชาๆ หลอดลมจึงไมปดเร็ว  

ในขณะหายใจออกทางปากชาๆ แบบหอปาก  จึงทําใหลมเหลือคาง

ในปอดนอยที่สุด 

 

 

 
โดยเฉพาะน้ําอุน  เพราะจะทําให

เสมหะออนตัว  ไอขับเสมหะไดงายขึ้น 

23 
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วิธีปฏิบัติการฝกหายใจโดยใ ามเนื้อกะบังลมหนาทอง  

  นั่งบนเกาอี้ ( ตองการ น หรือนอนก็ไดเชนกัน) วางฝ

 

ควรฝกบริหารการหายใจทุกวันเชาและเย็น ครั้

ระม 10-15 

หอบเหน
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      การไอขับเสมหะอยางถูกวิธี 

  

ผูปวยโร อ ง จะมีเสมหะมาก ลักษณะ

เหนียว และมีม กไออยางถูกวิธี

ิภาพ จะชวยใหไอขับเสมหะที่คั่งคางอยูในทางเดิน

ผลตามมาท



็มทีท่างจมูก    กลั้นหายใจ 2-3 วินาที (นบัเลขในใจ1

มตัวไปขางหนาเล็กนอย   อาปากกวางๆ แลวไอออกมา

ติดตอก

 

ชกล

 ยื า

งสองขมือทั้ างทับกันบริเวณหนาทอง สูดหายใจเขาเต็มที่ทางจมูก

จนทองโปงพองขึ้น   จากนั้นเปาลมหายใจออกทางปากชา ๆ  ใน

ลักษณะหอริมฝปาก(ปากจู)  ใหใชเวลานานกวาหายใจเขา เปน 2 

เทา พรอมกับแขมวหนาทอง หรือใชมือกดใหแฟบลง 

 

คป

ากกวาคนปกติ ประโยชนที่ไดจากการฝ

ื้อรัดอุดกัน้เร

และมีประสิทธ

หายใจออกไดดีกวาการไอปกต ิ ําใหทางเดินหายใจโลง 

หายใจไดสะดวก 

วิธีปฏิบัติ  

นั่งบนเกาอี้  แขนทั้งสองขางกอดหมอน  หรือกอดอกไว    สูด

หายใจลึกๆ อยางเต

 
ถึง3)  แลวโน

นัประมาณ  2-3 ครั้งใหเสมหะออกมา  โดยเฉพาะหลังตื่นนอน

ตอนเชา (ชวงไอขับเสมะ ควรพักและฝกหายใจเปนชวงๆ) 

 

 

งละ

ป าณ นาที จนเกิดความเคยชิน ทําใหลดอาการ

ื่อย มีความสุขสบายขึ้น       สามารถฝกไดใน

อริยาบถตางๆ ได เชน  นั่ง  เดิน และนอน 
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