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โรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั 
ในปจจุบันน้ียังไมมีวิธีการรักษาโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง (COPD) และปอดจะเสื่อมสภาพลงตามลําดับ  

ผูปวยรายใหมมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นทั่วไป  สถิติในป 2007 แสดงใหเห็นวา COPD 
เปนโรคที่รุนแรงถึงชีวิตเปนอันดับหาในฮองกง  ยิ่งกวาน้ัน COPD 
ยังกอใหเกิดภาระหนักในสวนของความตองการบริการทางการแพทยในฮองกงอีกดวย  

ตามขอมูลขององคการโรงพยาบาล จํานวนวันการเขาพักรักษาตัวของผูปวย COPD 
สูงเปนอันดับสามของจํานวนวันการใชงานรวมของเตียงโรงพยาบาลในป 2007  

แมวาจะยังไมมีวิธีการรักษา COPD แตภาวะน้ีสามารถทุเลาลงไดดวยการรักษาแตเน่ินๆ  นอกจากน้ี 

COPD มีสาเหตุของโรคที่ชัดเจน การไมสูบบุหรี่หรือการเลิกสูบบุหรี่สามารถชวยปองกันโรคน้ีได 

(ขอขอบคุณคุณหมอคริสโตเฟอร ชาน ที่ปรึกษาจากกรมการแพทย โรงพยาบาลอลิซ โห เมียว หลิง 

เนเธอรโซล สําหรับการสอบทานขอมูลในหนาน้ี) 

 

 

1. โรคปอดอดุกัน้เรือ้รงัคอือะไร? 

COPD หมายถึง การอุดก้ันหรือการตีบลงของทางเดินหายใจ 

มีสาเหตุมาจากความเสียหายระยะยาวตอระบบหายใจ เปนผลใหปอดหายใจเขาออกขัดของ  

ในทางกลับกันสิ่งน้ีเปนสาเหตุของอาการตางๆ อาทิ ภาวะเลือดมีออกซิเจนนอย (การขาดออกซิเจน) 

การหายใจลําบาก และ การไอ  ผูปวย COPD 

อาจมีความยากลําบากในการดําเนินชีวิตประจําวันตามปกติ 

 

 

2. โรคปอดอุดกั้นเร้ือรังสามารถปองกันไดอยางไร? 

• ไมสูบบุหรี่หรือเลิกสูบบุหรี่ 

• สวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคล ตัวอยางเชน 

สวมหนากากหากคุณตองสูดดมฝุนควันติดตอกันระหวางการทํางาน 

 

 

3. สาเหตขุองโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงัมอีะไรบาง? 
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มีการยืนยันวาการสูบบุหรี่เปนสาเหตุหลักของ COPD  

โรคน้ีจะทําใหออกซิเจนในรางกายมีระดับตํ่าลง  

นํ้ามันดินในยาสูบและสารเคมีอื่นที่ถูกผลิตขึ้นระหวางการเผาไหมของบุหรี่จะสรางความเสียหายตอเน้ื

อเยื่อปอดและเปนสาเหตุใหเกิดการอักเสบของทางเดินหายใจ  

ผูที่สูบหรี่มาเปนระยะเวลานานมีความออนไหวตอภาวะถุงลมโปงพองและหลอดลมอักเสบเรื้อรังมากกว

า 
โดยหลักแลว COPD 

เปนภาวะของทางเดินหายใจอุดก้ันอันมีสาเหตุจากภาวะถุงลมโปงพองหรือหลอดลมอักเสบเรื้อรัง  

ภาวะถุงลมโปงพอง หมายถึง การโปงพองหรือการเกิดความเสียหายของถุงลมปอด (ถุงลม) 
ที่สวนปลายของหลอดลมฝอย 

อันเปนการลดพื้นที่สําหรับการเปล่ียนถายอากาศซึ่งทําใหออกซิเจนในเลือดมีปริมาณลดลงและทําใหไ

มสามารถขจัดคารบอนไดออกไซดไดอยางมีประสิทธิภาพ  ภาวะหลอดลมอักเสบเรื้อรัง หมายถึง 

การอักเสบของเยื่อเมือกในหลอดลมเน่ืองมาจากการติดเช้ือหรือจากสาเหตุอื่น 

เปนสาเหตุใหเกิดการผลิตสารคัดหล่ังเพิ่มขึ้นและอุดก้ันทางเดินหายใจ  

สิ่งน้ีนําไปสูอาการไอและหายใจไมเต็มปอด  

ควรสังเกตดวยกวาเน้ือเยื่อและการทํางานของปอดไมสามารถฟนคืนเปนปกติไดโดยสมบูรณหากไดรับ

ความเสียหาย ดวยเหตุน้ี COPD จึงไมสามารถรักษาใหหายขาดได 
 
 

4. อาการขอโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงัสามารถสงัเกตไดงายหรอืไม? 

อาการทั่วไป ไดแก 
• อาการไอมาเปนระยะเวลานาน 
• มีเสมหะมาก 
• หายใจไมเต็มปอด โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางการออกกําลังกาย 
• หายใจลําบาก 
• ความแข็งแรงและกิจกรรมทางรางกายลดลง 
• ภาวะเลือดมีออกซิเจนนอย (การขาดออกซิเจนอยางรุนแรง) โดยมีอาการริมฝาปาก มือ 

และเทาซีด 
 

COPD ในระยะเริ่มตนไมมีอาการที่ชัดเจน  

แตในขณะที่การทํางานของปอดไดรับความเสียหายเพิ่มมากขึ้น 

ผูปวยที่เปนโรคน้ีในระยะปานกลางถึงรุนแรงจะประสบภาวะหายใจไมเต็มปอด มีกิจกรรมลดลง 

หรือประสบภาวะหลอดลมอักเสบ 
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5. โรคปอดอดุกัน้เรือ้รงัจะสามารถตรวจวนิจิฉยัไดอยางไร? 

หากสงสัยวาผูปวยเปน COPD แพทยสามารถทําการตรวจวินิจฉันตอไปน้ีทั้งหมดหรือเฉพาะบางสวน 

ไดแก 

 
การทดสอบการทาํงานของปอด 
สิ่งน้ีเปนวิธีทั่วไปในการวินิจฉัย COPD ในการเปาอากาศเขาเครื่องวัดปริมาตรอากาศหายใจ 

ขอมูลเก่ียวกับศักยภาพของปอดของผูปวยและความเร็วในการหายใจออกจะปรากฏออกมาเพื่อการวินิ

จฉัยวาผูปวยเปน COPD หรือไม  

การทดสอบการทํางานของปอดยังถูกนํามาใชเปนการทั่วไปเพื่อประเมินการลุกลามของโรคดวยเชนกั

น 
การเอ็กซเรยชองอก 
การเอ็กซเรยชองอกสามารถใชในการวินิจฉัยภาวะถุงลมโปงพอในระยะกาวหนาได  โดยปกติแลว 

แพทยจะใชการเอ็กซเรยชองอกเพื่อตรวจและตัดโรคอื่นที่เก่ียวกับปอดหรือหัวใจออกไป อาทิ วัณโรค 

และ มะเร็งปอด 
การวเิคราะหคากาซในเลือดแดง 
แพทยจะนําเลือดจากหลอดเลือดแดงของผูปวยไปทําการวิเคราะหระดับออกซิเจนและคารบอนไดออก

ไซดในเลือด  การทดสอบน้ีความเสี่ยงบางประการและโดยปกติแลวจะถูกใชกับผูปวยที่เปน COPD 

ในขั้นรุนแรงเพื่อตัดสินใจวาผูปวยจําเปนตองไดรับออกซิเจนบําบัดในระยะยาวหรือไม 
มีวิธีการทั่วไปอีกวิธีหน่ึงในการตรวจวัดคาออกซิเจน 

โดยการหนีบอุปกรณขนาดเล็กที่น้ิวของผูปวยเพื่อตรวจหาคาออกซิเจนบนผิวหนัง 

วิธีน้ีสามารถกระทําไดรวดเร็วโดยไมกอใหเกิดความวิตกกังวลและบาดแผลแตไมสามารถบอกคาคารบ

อนไดออกไซดและคาอื่นๆ ได 
การตรวจเสมหะ 
การตรวจเสมหะจะถูกใชเพื่อวินิจฉัยความเปนไปไดของโรคอื่นที่เก่ียวกับปอด อาทิ มะเร็งปอด และ 

วัณโรค  เม่ือภาวะของผูปวย COPD มีความรุนแรงขึ้น (ไดแก เสมหะเปนหนอง และ หายใจลําบาก) 

อาจจะใชการตรวจเสมหะเพื่อชวยในการวินิจฉัยและรักษาได 
 
 

6. การรกัษาโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงัทาํอยางไร? 

ความเสียหายของเน้ือเยื่อและการทํางานของปอดของผูปวยไมอาจฟนฟูสูสภาพเดิมได ดังน้ัน COPD 
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จึงไมอาจรักษาได 
การหยดุสูบบหุรี ่
การหยุดสูบบุหรี่สามารถบรรเทาอาการไอและลดปริมาณเสมหะรวมทั้งชะลอความเสื่อมสภาพลงได  

ผูปวยสามารถขอรับคําปรึกษาและ/หรือเภสัชบําบัดเพื่อชวยในการขจัดอุปนิสัยดังกลาว 
เภสชับาํบดั 
การรักษาดวยยาสามารถชวยปรับปรุงภาวะของผูปวยและบรรเทาผลกระทบของโรคในการดํารงชีวิต

ประจําวันของผูปวยได  ยาโดยทั่วไปประกอบดวย 
1. ยาขยายหลอดลม ชวยผอนคลาดกลามเน้ือในทางเดินหายใจ 

อันเปนผลในการขยายทางเดินทางหายใจและบรรเทาอาการดังกลาวได  

ยาขยายหลอดลมแบงเปนสองชนิด ไดแก ยาขยายหลอดลมแบบรับประทาน และ 

เครื่องพนยาสูดแบบใชกาซ (MDI)  
เครื่องพนยาสูดแบบใชกาซสงละอองยาเขาสูทางเดินหายใจไดโดยตรง  หากวิธีการสูดดมถูกตอง 

ปริมาณการใชยาในแตละครั้งอาจจะนอยกวาปริมาณการใชยาขยายหลอดลมแบบรับประทาน 

และมีผลขางเคียงนอยกวาเชนกัน อาทิ อาการใจสั่น มือสั่น นอนไมหลับ ปวดศีรษะ ปากแหง และ 

กลามเน้ือเปนตะคริวลดลง 
2. สารสเตอรอยด สามารถลดการอักเสบของทางเดินหายใจได 

แตมิใชผูปวยทุกรายจะมีอาการดีขึ้นหลังจากใชสิ่งน้ี  

การใชสารสเตอรอยดแบบรับประทานติดตอกันเปนระยะเวลานานอาจมีผลขางเคียงทําใหภูมิคุมกันลด

ลดและเกิดภาวะกระดูกพรุนได 

ในขณะที่การใชสเตอรอยดแบบสเปรยอาจกอใหเกิดอาการเจ็บคอและการติดเช้ือราโมนิเลียในลําคอไ

ด แตมีผลขางเคียงตอรางกายนอยกวาการใชสเตอรอยดแบบรับประทาน 
3. ยาปฏิชีวนะ แพทยจะสั่งยาใหกับผูปวยที่ติดเช้ือแบคทีเรียเพื่อควบคุมอาการดังกลาว 
4. ยาขับเสมหะ ทําใหเสมหะเจือจางลงเพื่อใหการขับเสมหะทําไดงายขึ้น 
 
ออกซเิจนบาํบดัในระยะยาว 
แพทยจะสั่งออกซิเจนบําบัดในระยะยาวใหกับผูปวยที่มีภาวะออกซิเจนไมเพียงพออยางรุนแรง  

ภายหลังการประเมินของแพทยและนักบําบัดแลว 

ผูปวยควรจะติดต้ังเครื่องผลิตออกซิเจนและใชอุปกรณที่มีนํ้าหนักเบาและพกพาไดงายเม่ือออกไปขาง

นอก  

ผูปวยควรจะปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยเก่ียวกับการใชเครื่องเครื่องผลิตออกซิเจนที่เหมาะสม 

และไมควรปรับอุปกรณดังกลาวดวยตนเอง 
การรกัษาฟนฟสูภาพปอด 
การรักษาฟนฟูสภาพปอดสามารถลดความจําเปนในการเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและชวยเพิ่มคุ

ณภาพชีวิตได  โดยทั่วไปแลว การรักษาจะรวมถึงการสอนทักษะการควบคุมภาวะหอบหืด 

การฝกหายใจ วิธีการขับเสมหะ (อาทิ การทรงตัวและทักษะในขณะขับเสมหะ) 

การประสานการหายใจและการเคล่ือนไหวรางกาย การออกกําลังกาย 
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วิธีการรักษาความแข็งแรงของรางกาย ทักษะการจัดการความเครียด และคําแนะนําเก่ียวกับอาหาร  

การรักษาฟนฟูปอดกระทําโดยผูเช่ียวชาญดานการดูแลสุขภาพ ไดแก แพทย นักกายภาพบําบัด 

นักอาชีวะบําบัด และนักโภชนาการ 
 
การผาตดั 
ผูปวยบางรายที่มีภาวะถุงลมโปงพองอยางรุนแรงอาจตองเขารักการผาตัดเพื่อตัดปอดขางหน่ึงออก 
ในชวงหลายปที่ผานมา มีการรักษาดวยการผาตัดวิธีใหมซึ่งกอใหเกิดการบาดเจ็บลดลง 

โดยการใชกลองสําหรับสองหลอดลมเพื่อปลูกฝงล้ินขนาดเล็กเขาไปในหลอดลมที่เฉพาะเจาะจง 
ซึ่งจะทําใหกลีบปอดที่ตองการแฟบลง  

วิธีการน้ีใชเพื่อวัตถุประสงคเดียวกันกับการตัดกลีบปอดออกและใหกลีบที่เหลือมีพื้นที่เพิ่มขึ้นสําหรับข

ยายตัวเพื่อบรรเทาอาการและเพิ่มความทนในการประกอบกิจกรรมตางๆ 
 
 

7. ภาวะแทรกซอนของโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงัมอีะไรบาง? 

การรกัษาดวยยา 
ผูปวยมีแนวโนมที่จะติดเช้ือแบคทีเรียในปอด  นอกจากน้ี ผูปวย COPD 

ยังมีแนวโนมที่จะเปนโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ มะเร็งปอด และโรคซึมเศราได  
 

8. วธิกีารดแูลผูปวยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงัทาํอยางไร? 

ผูปวยควรตระหนักในสิ่งตอไปน้ี 
• ไมสูบบุหรี่หรือเลิกสูบบุหรี่ทันที 
• การบริหารจัดการเก่ียวกับอาการ ไดแก การใชยาอยางถูกตองสมํ่าเสมอตามคําแนะนําของแพทย  

หากมีอาการเปล่ียนแปลง อาทิ 

มีภาวะหายใจไมเต็มปอดบอยมากขึ้นในเวลากลางคืนทําใหไมสามารถนอนหลับได 

ผูปวยสามารถเพิ่มขนาดการใชยาขยายหลอดลมในแตละครั้งได  

หากอาการไมทะเลาลงหรือทรุดลงภายหลังการเพิ่มขนาดการใชยาในแตละครั้งแลว 

ผูปวยควรไปพบแพทยโดยเร็ว 
• การออกกําลังอยางสมํ่าเสมอ 

การออกกําลังชวยใหผูปวยมีความสมบูรณแข็งแรงและความคงทนของรางกาย 

แตไมควรออกกําลังมากเกิน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับพฤติกรรรมและสมรรถภาพของผูปวยเอง  

ผูปวยควรปรึกษาแพทยหรือนักกายภาพบําบัดหากจําเปน 
• การระวังระวังเรื่องอาหาร ลดอาหารที่กอใหเกิดอาหารระคายเคือง อาทิ 

อาหารที่เย็นหรือรอนเกินไป อาหารอาจจะกระตุนใหเกิดอาการไออันมีสาเหตุมาจากการระคายคอ  

http://www.smartpatient.ha.org.hk
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อาหารที่สวนประกอบของเกลือและไขมันในปริมาณตํ่า 

และใยอาหารในปริมาณสูงเพื่อลดภาระของหัวใจและไต และชวยเสริมสรางสุขภาพปอด 

 

http://www.smartpatient.ha.org.hk

