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บทคัดย่อ
ที่ ม า เป็ น ที่ ย อมรั บ กั น ว่ า การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพปอด
สามารถลดอาการของโรค และเพิ่ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ใน
ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้ แต่การศึกษาในรูปแบบ
การออกกาลัง กายเองที่ บ้า นยั งมี น้ อย วั ตถุ ประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของโปรแกรมการฟื้ น ฟู
สมรรถภาพปอดที่ อ อกแบบขึ้ น ต่ อ สมรรถภาพปอด
ระดับความเหนื่อย และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรัง วิธีการวิจัย ศึกษาในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง จานวน 46 คน ที่มีอาการคงที่และได้รับการรักษา
ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ทาการสุ่มแยกอาสาสมัคร
ออกเป็น กลุ่มควบคุมซึ่ งได้รับ การรัก ษาพื้นฐาน และ
กลุม่ ออกกาลังกายซึ่งได้รับการรักษาพื้นฐานร่วมกับการ
ออกกาลั งกายตามโปรแกรมที่ บ้าน 5 ครั้ง ต่อสั ปดาห์
เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมวิจัยได้รับการตรวจวัด
สมรรถภาพปอด ประเมินระดับความเหนื่อยด้วย Borg
scale และตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้วย
St. George respiratory questionnaire (SGRQ) ก่อน
และหลังรับโปรแกรมการออกกาลังกาย ผลการศึกษา
ค่าสมรรถภาพปอด ระดับความเหนื่อย และคุณภาพ
ชีวิต ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ั้งเมือ่
เปรี ยบเที ยบระหว่า งก่ อนและหลั งการออกกาลัง กาย
และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม สรุปผลการศึกษา
การฝึกด้วยโปรแกรมการออกกาลังกายเพื่อการฟื้น ฟู
สมรรถภาพปอดที่ออกแบบขึ้นไม่มีผลเปลี่ยนแปลงค่า

สมรรถภาพปอด อาการเหนื่ อ ย และคุ ณ ภาพชี วิ ต ใน
ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
Abstract
Background: Pulmonary rehabilitation has been
shown to reduce symptoms and improve quality of
life for chronic obstructive pulmonary disease
(COPD) patients. However, the studies on homebased exercise program are limited. Objective: To
investigate the efficacy of the developed
pulmonary rehabilitation program for the COPD
patients on pulmonary function, dyspnea score
and quality of life. Methods: This study was
conducted in 46 COPD patients who had constant
clinical symptoms and received medical treatment
regularly. Participants were randomly divided into
two groups. The control group received the
standard treatment and the experimental group
received the standard treatment and performed a
home-based exercise program five times per
week for eight weeks. The pulmonary function, the
dyspnea score (Borg scale) and the quality of life
(St. George respiratory questionnaire; SGRQ)
were assessed before and after exercise program.
Results: There were no significant differences in
pulmonary functions, dyspnea scores and quality
of life when comparing pre and post exercise and

____________________________________________________________________________

*Corresponding author: Division of Physical Therapy, Faculty of Health Sciences, Srinakharinwirot University,
Rangsit-Nakhonnayok Rd., Ongkarak, Nakhonnayok , 26120, Email: sukalya@swu.ac.th

สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร และคณะ
วารสารกายภาพบาบัด
__________________________________________________________________________________________________
between the control and the experiment groups.
ระยะเวลาของการออกกาลังกายจนเห็นผลอยู่ที่ 4-10
Conclusion: The training effect of pulmonary
สัปดาห์ 2
rehabilitation program for COPD patients did not
Cockcroft และคณะ ทาการศึกษาผลของการ
change lung function, dyspnea score or quality of
ออกกาลังกายเพื่อการฟื้นฟูในผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ
life.
เรื้อรัง 39 คน เป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่าระยะการเดิน
Key words:
pulmonary rehabilitation,
เป็นเวลา 12 นาที (12-minute walking distance) มีค่า
exercise, chronic obstructive pulmonary disease
เพิ่ ม ขึ้ น ในกลุ่ ม ทดลองมากกว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม 7 Green
_____________________________________________
และคณะ ทาการศึกษาผลของการออกกาลังกายเป็น
บทนา โรคปอดอุ ดกั้นเรื้อรังหรือ COPD (Chronic
เวลา 4 สัปดาห์เปรียบเทียบกับ 7 สัปดาห์ ในผู้ป่วยโรค
Obstructive Pulmonary Disease) เป็นโรคที่มีการจากัด
ปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง พบว่ า ผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก นาน 7
การไหลของอากาศและไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพปกติได้
สัปดาห์ มีค่าการเดิน Shuttle walk และคุณภาพชีวิต
1,2
1
เป็นสาเหตุการตายเป็นอันดับ 4 ของโลก และมี
ดี ก ว่ า กลุ่ ม ที่ ฝึ ก ระยะสั้ น เพี ย ง 4 สั ป ดาห์ อ ย่ า งมี
แนวโน้มว่าความชุกของผู้ป่วยด้วยโรคนี้ และอัตราการ
นัยสาคัญทางสถิติ 8
เสียชีวิตด้วยโรคนี้จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต 2 สาหรับใน
รายงานจาก Cochrane systematic review
ประเทศไทย จากการสารวจประชากรผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้น
โดย Lacasse และคณะ 9 ได้ ท าการศึ ก ษา metaไป) ในปี พ.ศ. 2545 พบความชุกของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น
analysis ของการฟื้นฟูสมรรถภาพทางเดินหายใจใน
3
เรื้อรังร้อยละ 7.1 ค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยโรคปอด
ผู้ป่ วยโรคปอดอุ ด กั้น เรื้ อ รัง โดยการรวบรวมงานวิ จั ย
4
อุดกั้นเรื้อรังในปี 2549 มีมูลค่าถึง 7,714.88 ล้านบาท
ทั้งหมด 31 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ผลจากค่า
การศึกษาในปี 2550 พบว่าผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
คุณภาพชีวิต (health-related quality of life) และ
ได้รับการรักษาที่ต่ากว่ามาตรฐาน และไม่มีผู้ป่วยรายใด
ควา มสาม ารถใ นก ารอ อก ก า ลั ง กา ย (exercise
ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพการหายใจ 5
capacity) ของผู้ป่วยพบว่าผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพ
การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด เป็นที่ย อมรับกันว่า
ปอดสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น
สามารถลดอาการของโรค เพิ่มคุณภาพชีวิตและเพิ่ ม
เรื้ อ รั ง และเพิ่ ม ความสามารถในการเดิ น ด้ ว ยการวั ด
ความสามารถในการทากิจวัตรประจาวันได้ และได้มี
ระยะทางภายในเวลา 6 นาที (six-minute walking
การกาหนดไว้ในแนวทางการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
distance) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
1
2
ทั้ ง ในประเทศไทย และทั่ ว โลก
หลั ก การฟื้ น ฟู
การศึกษาในครั้งนี้ได้ทาการออกแบบการออก
สมรรถภาพปอดประกอบด้วยการให้ความรู้และการฝึก
กาลังกายเพื่อฟื้น ฟูสมรรถภาพปอดสาหรับผู้ ป่วยโรค
ออกกาลังกาย ในส่วนของโปรแกรมการฝึกออกกาลัง
ปอดอุดกั้นเรื้อรังที่สามารถนาไปปฏิบัติได้ที่บ้าน และ
กายควรเป็นการออกกาลังกายเพื่อเพิ่มความทนทาน
ท าการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของโปรแกรมการฟื้ น ฟู
และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ1, 2, 6 ความถี่ของการ
สมรรถภาพปอดที่ มี ต่ อ สมรรถภาพปอด ระดั บ ความ
ออกกาลังกายทาได้ตั้งแต่สัปดาห์ละครั้งจนถึงทาทุกวัน
เหนื่อย และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เพื่อเป็นแนวทางใน
แต่ละครั้งใช้เวลา 10-45 นาที ความหนักอยู่ที่ร้อยละ 50
การนาไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการรักษาและฟื้นฟู
ของการใช้ออกซิเจนสูงสุด (50% VO2 peak) จนถึง
สมรรถภาพปอดในผู้ ป่ ว ยโรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง ใน
ระดั บ สู ง สุ ด ของผู้ ป่ ว ย (maximum
tolerated)
ประเทศไทยต่อไป
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วิธีการวิจัย
การวิ จั ยครั้ งนี้ ได้ รั บการรั บรองจาก
โปรแกรมภายใต้การดูแลของผู้วจิ ัยในครั้งแรก และได้รับ
คณะกรรมการส่ งเสริ มการวิ จั ยและจริ ยธรรมการวิ จั ย
มอบคู่มือการฝึกออกกาลังกายเพื่อช่วยความจาในการ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
น าไปปฏิ บั ติ ต่ อ ที่ บ้ า น ในคู่ มื อ ยั ง มี ก ารอธิ บ ายถึ ง
คณะกรรมการจริยธรรมสาหรับการพิจารณาโครงการวิจัย
ลักษณะอาการที่ควรหยุดหรืองดการออกกาลังกายเพื่อ
ที่ทาในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินความปลอดภั ย ก าหนดให้ ผู้เ ข้ า ร่ ว มการวิ จั ย ฝึ ก ออก
ทรวิโรฒ
กาลังกาย 5 วันต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 8 สัปดาห์
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการวิ จั ย เป็ น ผู้ ป่ ว ยโรคปอดอุ ด กั้ น
ผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งสองกลุ่มได้รับการตรวจวัดค่า
เรื้อรังจากโรงพยาบาลนครนายก และโรงพยาบาลศูนย์
สัญญาณชีพ ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง ทดสอบสมรรถภาพ
การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัย
ปอด (FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEF25-75 และ PEFR)
ศรีนครินทรวิโรฒ ที่ยินดีเข้าร่วมการวิจัย มีอาการของ
ประเมินระดับความเหนื่อยด้วย Borg scale และตอบ
โรคคงที่และได้รับการรักษาทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง
แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้วย SGRQ และ
มี Oxygen saturation ขณะพักมากกว่า 90% ไม่มี
ทดสอบการเดินด้วย Shuttle walk test ก่อนเข้ารับ
ภาวะแทรกซ้อนทางระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบ
โปรแกรมและเมื่อครบ 8 สัปดาห์
หายใจ ที่เป็นข้อห้ามของการทดสอบสมรรถภาพปอด
โปรแกรมการออกกาลังกายถูกออกแบบตาม
หรือการออกกาลังกาย ไม่มีปัญหาทางระบบประสาท
ระดับความสามารถที่ได้จากการทดสอบด้วยการเดิน
ระบบกระดู ก และกล้ า มเนื้ อ หรื อ ภาวะอื่ น ๆ ที่ เ ป็ น
Shuttle walk test มี 3 ระดับ คือ ถ้าผู้เข้าร่วมวิจัยเดินได้
อุปสรรคต่อการออกกาลังกาย เช่น Osteoporosis ติด
น้อยกว่า 50 เมตร จะอยู่ในระดับที่ 1 ถ้าผู้เข้าร่วมวิจัย
เชื้อ ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้รับการตรวจจากแพทย์และนัก
เดินได้ 50-100 เมตร จัดเป็นระดับที่ 2 และถ้าผู้เข้าร่วม
กายภาพบาบัดเพื่อประเมินว่าอยู่ในกลุ่มที่เข้าร่วมการ
วิจัยเดินได้มากกว่า 100 เมตร จัดอยู่ในระดับที่ 3
วิจัยได้ และได้รับการอธิบายถึงวัตถุประสงค์และขั้นตอน
โปรแกรมการออกก าลั ง กายนี้ ผู้ วิ จั ย ได้
การดาเนินการวิจัยจนเข้าใจ จากนั้นจึงลงนามยินยอม
ออกแบบท่าออกกาลังกาย 7 ท่า แสดงไว้ในตารางที่ 1
เข้าร่วมโครงการวิจัย
และให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยออกกาลังกายด้วยการเดินเป็น
สาหรับกลุ่มควบคุม ผู้เข้าร่วมวิจัยปฏิบัติตัว
เวลา 20 นาที โดยคานวณระยะทางจาก 75% ของ
ตามปกติ โดยการเข้ ารับการรัก ษาทางการแพทย์ ฝึ ก
ความเร็วที่ทาได้จากการเดิน Shuttle walk test
หายใจ และใช้ ย าอย่ า งถู ก ต้ อ งตามแผนการรั ก ษา
พื้นฐานของคลินิกโรคปอดอุดกั้ นเรื้อ รัง โรงพยาบาล
นครนายก และโรงพยาบาลศู น ย์ ก ารแพทย์ ส มเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาหรับกลุ่มออกกาลังกาย นอกจากการได้รับ
การรั ก ษาพื้ น ฐานเหมื อ นอย่ า งกลุ่ ม ควบคุ ม แล้ ว
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ย ยั ง ได้ รั บ การฝึ ก ออกก าลั ง กายตาม
ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 ปี 2556
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ตารางที่ 1 แสดงท่าการออกกาลังกายในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรือ้ รังแต่ละระดับ
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ท่าที่ 1. นั่ง มือทั้งสองข้างแตะไหล่
ท่าที่ 1. ยืนตรง มือทัง้ สองข้างแตะไหล่ ท่าที่ 1. ยืนย่าเท้าอยู่กับที่ มือทั้งสอง
หมุนข้อไหล่เป็นวงกลมไปด้านหน้า10 หมุนข้อไหล่เป็นวงกลม ไปด้านหน้า ข้างแตะไหล่ หมุนข้อไหล่เป็นวงกลม
ครั้งและหมุนไปด้านหลัง 10 ครั้ง
10 ครั้งและหมุนไปด้านหลัง 10 ครั้ง ไปด้ า นหน้ า 10 ครั้ ง และหมุ น ไป
ด้านหลัง 10 ครั้ง
ท่าที่ 2. นั่ง ยกแขนขึ้นมาระดับไหล่
ท่าที่ 2. ยืน ยกแขนขึ้นมาระดับไหล่
ท่าที่ 2. ยื น ยกแขนขึ้นมาระดับ ไหล่
แล้วหมุนลาตัวไปทางซ้ายและขวา
แล้วหมุนลาตัวไป ทางซ้ายและขวา
แล้วหมุนลาตัวไป ทางซ้ายและขวา
สลับกันข้างละ 5 ครั้ง
สลับกันข้างละ 5 ครั้ง
สลับกันข้างละ 5 ครั้ง
ท่าที่ 3. นั่ง มือข้างหนึ่งวางบนสะโพก ท่าที่ 3. ยืน มือข้างหนึ่งวางบนสะโพก ท่าที่ 3. ยืน มือข้างหนึ่งวางบนสะโพก
อีกข้างยกขึ้นเหนือศีรษะ และเอียงตัว อีกข้างยกขึ้นเหนือศีรษะ และเอียงตัว อีกข้างยกขึ้นเหนือศีรษะ และเอียงตัว
ไปด้านตรงข้ามกับมือที่ยก สลับกัน
ไปด้านตรงข้ามกับมือที่ยก สลับกัน
ไปด้านตรงข้ามกับมือที่ยก สลับกัน
ข้างละ 5 ครั้ง
ข้างละ 5 ครั้ง
ข้างละ 5 ครั้ง
ท่าที่ 4. ยืนตรง เท้าทั้งสองข้างห่างกัน ท่าที่ 4. ยืน เท้าทัง้ สองข้างห่างกัน
ท่าที่ 4. ยืนตรง เท้าทั้งสองข้างห่างกัน
ระดับความกว้างของไหล่ แขนทั้งสอง ระดับความกว้างของไหล่ แขนทั้งสอง ระดับความกว้างของไหล่ แขนทั้งสอง
ข้างยันกาแพงไว้ งอข้อศอกโน้มตัวไป ข้างยันกาแพงไว้ งอข้อศอกโน้มตัวไป ข้างยันกาแพงไว้ งอข้อศอกโน้มตัวไป
ด้านหน้า เข่าทัง้ สองข้างเหยียดตรง
ด้านหน้า เข่าทัง้ สองข้างเหยียดตรง
ด้ า นหน้ า เข่ า ทั้ ง สองข้ า งเหยี ย ดตรง
แล้วกลับมาท่ายืนตรง ทาซ้า 10 ครั้ง แล้วกลับมาท่ายืนตรง ทาซ้า 10 ครั้ง แล้วกลับมาท่ายืนตรง ทาซ้า 10 ครั้ง
ท่าที่ 5. ยืนตรง มือทัง้ สองข้างจับเก้าอี้ ท่าที่ 5. ยืนตรง เหยียดขาข้างขวาไป ท่าที่ 5. ยืนตรง มือซ้ายเอื้อมไป
เหยียดขาข้างขวาไปข้างหลังเข่า
ข้างหลัง เข่าเหยียดตรง ขาข้างซ้ายงอ ด้านหลังแตะส้นเท้าขวา แล้วกลับมา
เหยียดตรง ขาข้างซ้ายงอเข่า กลับมา เข่า พร้อมกับยกแขนขวาขึ้นมาระดับ อยู่ในท่ายืนตรง ทาอีกข้างสลับกัน ทา
ยืนตรงแล้วทาอีกข้าง สลับกัน ทา
ไหล่ กลับมายืนตรงแล้วทาอีกข้าง
ข้างละ 20 ครั้ง
ข้างละ 5 ครั้ง
สลับกัน ทาข้างละ 10 ครั้ง
ท่าที่ 6. นั่งบนเก้าอี้ มือวางทีต่ ้นขาทั้ง ท่าที่ 6. นั่งบนเก้าอี้ มือวางทีต่ ้นขาทั้ง ท่าที่ 6. นั่งบนเก้าอี้ มือถือลูกบอล
สองข้างค่อยๆ ลุกขึ้นยืนตรง แล้วกลับ สองข้าง ค่อยๆ ลุกขึ้นยืนตรง พร้อมกับ หรือขวดน้า ยกแขนขึ้นระดับไหล่
ลงไปนั่ง ทาซ้า 10 ครั้ง
ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นมาระดับไหล่แล้ว ค่อยๆ ลุกขึ้นยืนตรง แล้วกลับลงนั่ง
กลับลงไปนั่ง ทาซ้า 10 ครั้ง
ทาซ้า 10 ครั้ง
ท่าที่ 7. ยืนตรง ยกแขนขวาขึ้นมา
ท่าที่ 7. ยืนตรง ยกแขนขวาขึ้นมา
ท่าที่ 7. ยืนย่าเท้าอยู่กับที่สลับซ้ายระดับไหล่ และยกขาซ้าย งอเข่าและ ระดับไหล่ และยกขาขวาขึ้นงอเข่าและ ขวา ยกแขนขึ้ น มาระดั บ ไหล่ แล้ ว
สะโพก แล้วกลับมาอยู่ทา่ ยืนตรง ทา สะโพก 90 องศา แล้วใช้แขนซ้ายแตะ เหวี่ ย งแขนทั้ ง สองข้ า งรอบข้ อ ไหล่
อีกข้างสลับกัน ข้างละ 10 ครั้ง
เข่าขวา กลับมาอยู่ทา่ ยืนตรงแล้วทา (เหมือนท่าว่ายน้า) 20 ครั้ง
อีกข้างสลับกัน ข้างละ 10 ครั้ง
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__________________________________________________________________________________________________
ทาการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ intention to treat
รั บ โปรแกรม มาวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บระหว่ า งกลุ่ ม
แสดงค่าระดับความเหนื่อย (RPE) เป็นค่าฐานนิยม
(ตารางที่ 3)
(mode) และพิสัย (range) เปรียบเทียบผลระหว่างก่อน
ผลการให้โปรแกรมการออกกาลังกายเพื่อการ
และหลังการฝึกออกกาลังกายของกลุ่มทดลอง ด้วยสถิติ
ฟื้ น ฟู ป อ ดใ นผู้ ป่ ว ยโรค ปอด อุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง ต่ อค่ า
Wilcoxon’s sign rank test และเปรียบเทียบผลระหว่าง
สมรรถภาพปอด แสดงไว้ในตารางที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยสถิติ Mann-Whitney
ค่าสมรรถภาพปอด (FVC, FEV1, FEV1 /FVC, FEF 25test ส่วนค่าสมรรถภาพปอดและคะแนนคุณภาพชีวิต
75%, PEFR) เมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการออกกาลัง
แสดงเป็นค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กายในสั ป ดาห์ ที่ 8 ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี
(SD) วิ เ คราะห์ ก ารกระจายตั ว ของข้ อ มู ล ด้ ว ย
นั ย ส า คั ญ ทา ง ส ถิ ติ แ ละ เ มื่ อ เ ปรี ย บ เ ที ย บ ก า ร
Kolmogorov-Smirnov test เปรียบเทียบผลระหว่าง
เปลี่ ย นแปลงของค่ า สมรรถภาพปอดระหว่ า งกลุ่ ม
ก่อนและหลังการฝึกออกกาลังกายของกลุ่มทดลอง ด้วย
ควบคุมและกลุ่มออกกาลังกายพบว่าไม่มีความแตกต่าง
สถิติ paired t-test และเปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่ม
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยสถิติ Unpaired t-test
ผลการให้โปรแกรมการออกกาลังกายเพื่อการ
ผลการวิจัย
ผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นผู้ป่วยโรคปอด
ฟื้ น ฟู ป อดในผู้ ป่ ว ยโรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง ต่ อ ค่ า ระดั บ
อุดกั้นเรื้อรังจากโรงพยาบาลนครนายก และโรงพยาบาล
ความเหนื่อยขณะพัก และคุณภาพชีวิต ได้แสดงไว้ใน
ศู นย์ ก า รแ พทย์ สม เ ด็ จ พระ เ ทพรั ต นรา ช สุ ด า ฯ
ตารางที่ 4 ผลการวิจัยพบว่าค่าระดับความเหนื่อยขณะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินท-รวิโรฒ ที่ยินดีเข้าร่วมการวิจัย
พักทั้งก่อนและหลังการรับโปรแกรมการออกกาลังกาย
จานวน 56 คน หลังจากตรวจวัดค่าสัญญาณชีพพบว่า 5
ของทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มออกกาลังกายไม่มีความ
คน มีความดันโลหิตสูง และ 3 คน มีค่าความอิ่มตัวของ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และไม่พบความ
ออกซิเจนต่ากว่า 90% จึงมีผู้ที่เข้าเกณฑ์ 48 คน ทาการ
แตกต่างกันระหว่างกลุ่มออกกาลังกายและกลุ่มควบคุม
แบ่งโดยการสุ่มเป็นกลุ่มควบคุม และกลุ่มออกกาลังกาย
คะแนนคุณภาพชีวิต SGRQ ทั้ง 3 ด้าน คือ
กลุ่มละ 24 คน แต่มี 2 คนจากกลุ่มควบคุมขอออกจากการ
อาการ (symptoms) การท ากิ จ กรรม (activity)
วิจัยก่อนเนื่องจากไม่มีเวลาอยู่ทดสอบสมรรถภาพปอด จึง
ผลกระทบทางด้ า นจิ ต ใจและสั ง คม (impact) และ
เหลือกลุ่มควบคุมจานวน 22 คน
คะแนนรวมของคุณภาพชีวิต (total score) ไม่มีความ
ลั ก ษณะทั่ ว ไปของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแสดงไว้ ใ น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติเมื่อเปรียบเทียบ
ตารางที่ 2 เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่าทั้งกลุ่มควบคุม
ก่อนและหลังการให้โปรแกรมการออกกาลังกาย และ
และกลุ่มออกกาลังกายมีอายุ น้าหนัก ส่วนสูง และดัชนี
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มออกกาลัง
มวลกายไม่แตกต่างกัน ส่วนค่าสมรรถภาพปอดพบว่า
กาย
กลุ่มออกกาลังกายมีค่า FVC และ FEV1 ต่ากว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) ดังนั้นจึง
ใช้ค่าผลต่างของสมรรถภาพปอดระหว่างก่อนและหลัง
ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 ปี 2556
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ตารางที่ 2 ลักษณะทั่วไปของผู้เข้าร่วมวิจัย
ลักษณะผู้เข้าร่วมวิจยั
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
Mean (SD)
Mean (SD)
อายุ (ปี)
72.36 (8.49)
70.88 (9.08)
น้าหนัก (กิโลกรัม)
55.32 (11.24)
59.18 (13.21)
ส่วนสูง (เซนติเมตร)
160.76 (6.49)
162.44 (5.99)
ดัชนีมวลกาย (กิโลกรัม/ตารางเมตร)
21.57 (5.33)
22.31 (4.22)
FVC (% predicted)

83.42 (15.95)

71.30 (19.34) *

FEV1 (% predicted)

72.16 (21.93)

57.15 (19.59) *

FEV1/FVC (% predicted)

83.82 (20.18)

76.58 (17.77)

FEF25-75% (% predicted)

46.23 (27.18)

24.13 (17.11)

PEFR (% predicted)

51.82 (21.11)

48.08 (21.50)

* แสดงค่าความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ p < 0.05
ตารางที่ 3 แสดงผลของค่าสมรรถภาพปอด (FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEF25-75%, PEFR) ของกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ออกกาลังกายในช่วงก่อนและหลังการรับโปรแกรมการออกกาลังกาย แสดงเป็นค่า mean (SD)
กลุ่มควบคุม
กลุ่มออกกาลังกาย
ก่อนการรับ หลังการรับ
ผลต่าง
ก่อนการรับ หลังการรับ
ผลต่าง
ค่าตัวแปร
โปรแกรม
โปรแกรม
ระหว่างก่อน
โปรแกรม
โปรแกรม
ระหว่างก่อน
และหลังรับ
และหลังรับ
โปรแกรม
โปรแกรม
FVC
83.42
82.37
-1.05
71.30
67.26
-4.04
(% predicted)
(15.95)
(21.43)
(13.09)
(19.34)
(22.14)
(21.46)
FEV1
72.16
71.43
-0.73
57.15
55.12
-2.03
(% predicted)
(21.93)
(21.94)
(15.55)
(19.59)
(21.84)
(14.75)
FEV1/FVC
83.82
83.77
-0.05
76.58
74.05
-2.53
(% predicted)
(20.18)
(16.25)
(14.90)
(17.77)
(22.55)
(18.30)
FEF 25-75%
46.23
42.10
-4.13
24.13
27.77
3.64
(% predicted)
(27.18)
(25.58)
(13.93)
(17.11)
(17.38)
(13.65)
PEFR
51.82
52.55
0.73
48.08
44.40
-3.68
(% predicted)
(21.11)
(22.80)
(22.42)
(21.50)
(24.95)
(19.18)

97

การศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วย
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
__________________________________________________________________________________________________
ตารางที่ 4 แสดงผลของค่าระดับความเหนื่อย (RPE) และคะแนนคุณภาพชีวิต (SGRQ) ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มออก
กาลังกายในช่วงก่อนและหลังการรับโปรแกรมการออกกาลังกาย
กลุ่มควบคุม
กลุ่มออกกาลังกาย
ค่าตัวแปร
ก่อนการรับ
หลังการรับ
ก่อนการรับ
หลังการรับ
โปรแกรม
โปรแกรม
โปรแกรม
โปรแกรม
RPE
9 (6-13)
9 (7-16)
9 (7-14)
9 (6-14)
SGRQ symptom
35.62 (21.10)
36.69 (20.89)
38.78 (20.40)
35.02 (22.93)
SGRQ activity
44.46 (29.10)
45.59 (26.52)
38.89 (27.28)
41.94 (29.63)
SGRQ impact
37.75 (22.68)
39.52 (19.49)
32.30 (18.63)
36.93 (22.28)
SGRQ total
39.20 (20.28)
40.88 (17.98)
34.75 (18.64)
38.15 (21.44)
ค่าระดับความเหนื่อย แสดงเป็นค่า mode (range)
ค่าคะแนนคุณภาพชีวิต แสดงเป็นค่า mean (SD)
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บทวิจารณ์
จากผลการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ พ บว่ า
สมรรถภาพปอดของกลุ่มที่ได้รับการฝึกด้วยโปรแกรม
ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพปอดเป็ น เวลา 8 สั ป ดาห์ ไม่ มี ค วาม
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบก่อน
และหลั ง การฝึ ก และไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น เมื่ อ
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่
ผ่านมา7, 10, 11 Cockcroft และคณะ7 ในปี ค.ศ. 1981
พบว่าการให้โปรแกรมการฟื้นฟูปอดเป็นเวลา 6 สัปดาห์
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่ าสมรรถภาพปอดของกลุ่ ม
ทดลองให้ดีขึ้นได้ Bianchi และคณะ10 ในปี ค.ศ. 2010
ให้ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังรับโปรแกรมการฟื้นฟูปอด
เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าค่า VC, FEV1, FRC และ
TLC ไม่ต่างจากก่อนเข้ารับโปรแกรม Oh ในปี ค.ศ.
2003 ได้ ท าการศึ ก ษาการให้ โ ปรแกรมการฟื้ น ฟู กั บ
ผู้ ป่ ว ยโรคทางเดิ น หายใจเรื้ อ รั ง ไปฝึ ก ปฏิ บั ติ ที่ บ้ า น
(home-based) เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ซึ่งคล้ายคลึงกับ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ก็ ไ ม่ พ บความแตกต่ า งระหว่ า งกลุ่ ม
ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม 11 การที่ สมรรถภาพปอดไม่
เปลี่ยนแปลงอาจเนื่องจากโรคปอดอุ ดกั้นเรื้อรังมีพยาธิ
สภาพของปอดที่ ไ ม่ อ าจกลั บ คื น สภาพได้ และอาจมี
แนวโน้มแย่ลง จากการศึกษาของ Foglio และคณะ ในปี

ค.ศ. 2007 ได้ติดตามผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ได้รับ
โปรแกรมการฟื้นฟูปอดไปเป็นเวลา 7 ปี พบว่าค่า FEV1
ของผู้ป่วยลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 12
การวิจัยครั้งนี้พบว่าค่าระดับความเหนื่อยขณะ
พักทั้งก่อนและหลังการรับโปรแกรมการออกกาลังกาย
ของทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มออกกาลังกายไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และไม่พบความ
แตกต่างกันระหว่างกลุ่มออกกาลังกายและกลุ่มควบคุม
อาจเนื่ อ งมาจากโปรแกรมการฟื้ น ฟู นี้ เ ป็ น การให้
ผู้เข้าร่วมการวิจัยออกกาลังกายเองที่บ้านตามโปรแกรม
การออกกาลังกายที่กาหนดให้ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ซึ่ง
การติดตามผู้เข้าร่วมการวิจัยทาได้ค่อนข้างลาบาก จึง
อาจทาให้ ไม่เห็นผลการฝึกที่มีต่อระดับความเหนื่อยใน
ภาวะพัก และจากงานวิจัยที่ผ่านมามักเป็นการศึกษา
ระดับความเหนื่อยเมื่อมีการออกกาลังกาย (exertional
dyspnea) และพบการลดลงของระดับความเหนื่อยใน
กลุ่มทดลองได้ 11, 13 อย่างไรก็ดี การศึกษาของ Foglio
และคณะ พบว่า baseline dyspnea index ของผู้ป่วย
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ติดตามเป็นเวลา 7 ปีมีค่าคงที่ 12
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ในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้แบบวัดคะแนนคุณภาพ
สัปดาห์ ได้มีการสอบถามถึงความสม่าเสมอของการฝึก
ชีวิต St. George’s Respiratory Questionnaire
และความยากง่ายของท่าการออกกาลังกาย ได้ข้อมูลว่า
(SGRQ) ในการประเมินคุณภาพชีวิต พบว่าไม่มีความ
ผู้ร่วมวิจัยส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ การที่
แตกต่างกันระหว่างกลุ่มออกกาลังกายและกลุ่มควบคุม
ผูเ้ ข้าร่วมวิจัยส่วนหนึ่งฝึกออกกาลังกายไม่ครบถ้วนตาม
14
ซึ่งสอดคล้องกับ Arnardottir และคณะ ในปี ค.ศ.
โปรแกรมที่กาหนดให้ จึงส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงของ
2006 ที่ทดสอบผลของโปรแกรมการฟื้นฟูด้วยการออก
ค่าตัวแปรในกลุ่มออกกาลังกายไม่แตกต่างจากไปกลุ่ม
ก าลั ง กายแบบทนทาน (endurance
training)
ควบคุม และผู้วิจัยยังพบว่าท่าการออกกาลังกายบางท่า
เปรียบเทียบกับแบบต้าน (resistance training) เป็น
ทาได้ยาก เช่น ท่าที่ 5 ในระดับที่ 3 ซึ่งพบว่าผู้เข้าร่วม
เวลา 8 สัปดาห์ พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงของคะแนน
การวิจัยส่วนใหญ่ทาท่านี้ไม่ได้ตั้งแต่ตอนให้โปรแกรม
คุณภาพชีวิต SGRQ ของทั้งสองกลุ่ม ขณะที่การศึกษา
เนื่องจากการทรงตัวลาบาก และผู้วิจัยมีการปรับเปลี่ยน
12
ของ Foglio และคณะ กลับพบว่าคะแนนคุณภาพชีวิต
โดยให้เ ป็นท่าที่ 5 ของ ระดับที่ 2 หรื อระดับที่ 1 แทน
SGRQ ดีขึ้น ภายหลังการได้รับโปรแกรมเป็นเวลา 1 ปี
ตามแต่ ค วามสามารถของผู้ เ ข้ า ร่ ว มการวิ จั ย แต่ เ มื่ อ
อย่างไรก็ตามผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดนั้นเป็นที่
สอบถามผู้เข้าร่วมการวิจัยหลังการฝึก 8 สัปดาห์พบว่า
ยอมรับว่าสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอด
ผู้เข้ าร่ว มการวิจั ยส่ วนหนึ่งก็ ยังท าท่ านี้ได้ยากกว่ าท่ า
อุดกั้นเรื้อ รังได้ จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ น
อื่นๆ ดังนั้นการวิจัยในครั้งต่อไปผู้วิจัยมีความเห็นว่า
ระบบของ Lacasse และคณะ9 ในปี ค.ศ. 2007 ที่
ควรมีการปรับเปลี่ยนท่าออกกาลังกายให้ทาได้ง่ายขึ้น
รวบรวมงานวิจัยที่มีการให้ โปรแกรมการฟื้นฟูด้วยการ
และมี ข้ อ แนะน าว่ า ถ้ า เป็ น ไปได้ ก ารจั ด การฟื้ น ฟู
ออกกาลังกายอย่างน้อย 4 สัปดาห์ขึ้นไป วิเคราะห์ด้วย
สมรรถภาพปอดแก่ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังควรมีการ
meta-analysis สรุปได้ว่าสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของ
จัดที่โรงพยาบาล (hospital-based) ร่วมด้วยเพื่อให้
ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
สามารถติดตามผู้ป่วยให้ได้รับโปรแกรมการออกกาลัง
การที่ ก ารวิ จั ยในครั้ ง นี้ ไม่ พ บความแตกต่ า ง
กายได้ อ ย่ า งสม่ าเสมอ ซึ่ ง น่ า จะท าให้ เ ห็ น ผลการ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติในทุกตัวแปร ประการแรกอาจ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้ชัดเจนกว่านี้
เนื่องมาจากกลุ่ มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่าง
บทสรุป โปรแกรมการออกกาลังกายเพื่อการฟื้นฟู
กันตั้งแต่เริ่มต้นที่พบว่ากลุ่มออกกาลังกายมีค่า FEV1
สมรรถภาพปอดที่ออกแบบขึ้นโดยให้ผู้ป่วยฝึกเองที่บ้าน
ต่ากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่เมื่อ
5 ครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ยังไม่มีผลต่อการ
พิจารณาถึงค่า FEV1 พบว่าทั้งกลุ่มออกกาลังกายและ
เปลี่ยนแปลงค่าสมรรถภาพปอด อาการเหนื่อยขณะพัก
กลุ่มควบคุมก็ยังจัดอยู่ในกลุ่มที่มีภาวะของโรคปอดอุด
และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
กั้นเรื้อรังในระดับปานกลาง (50% < FEV1 < 79%)1
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุน
ประการต่อมาอาจเนื่องมาจากการให้โปรแกรมการออก
จากเงินรายได้ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กาลังกายเพื่อการฟื้นฟูปอดในการวิจัยครั้งนี้เป็นการให้
ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ประจ าปี 25 52 คณะผู้ วิ จั ย
ผู้ ป่ ว ยน ากลั บ ไปปฏิ บั ติ เ องที่ บ้ า น (home-based)
ขอขอบพระคุ ณ นายแพทย์ พิ เ ชษฐ พั ว พั น กิ จ เจริ ญ
ผู้วิจัยใช้การติดตามทางโทรศัพท์ แต่ผู้เข้าร่วมวิจัยส่วน
บุ ค ล า ก ร ใ น ค ลิ นิ ก โ ร ค ป อ ด อุ ด กั้ น เ รื้ อ รั ง นั ก
ใหญ่ เ ป็ น ผู้ สู ง อายุ ซึ่ ง มั ก ให้ ห มายเลขโทรศั พ ท์ ข อง
กายภาพบ าบั ด และเจ้ า หน้ า ที่ แ ผนกกายภาพบ าบั ด
ลู ก หลานซึ่ ง ท าให้ ก ารติ ด ตามผู้ ป่ ว ยท าได้ ย าก การ
โรงพยาบาลนครนายก รวมทั้ง ผศ. นพ. สุทัศน์ รุ่งเรือง
ประเมิ น ผู้ เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ย หลั ง การฝึ ก ตามโปรแกรม 8
หิรั ญ ญา และบุ ค ลากรในคลิ นิ ก โรคปอดอุ ดกั้ น เรื้ อ รั ง
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