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ชดุพฒันาตนเองโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั 
คณะกรรมการกลางโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง 

(ฉบับท่ีสอง กรกฎาคม 2021) 

 

เน้ือหาของบทความน้ีเปนฉบับที่ไดรับการแปลความหมายแตจะใชฉบับภาษาจีนเปนหลัก 

 

บทที ่1 หนาที่ของปอดคอือะไร? 

ปอดเปนอวัยวะหลักของระบบทางเดินหายใจที่ทาํใหเราสามารถหายใจเขาและขับลมออกได 

การทํางานของรางกายในแตละวัน เชน การยอยอาหาร การเคลือ่นไหวของกลามเน้ือหรือแมแตการคดิ 

ทั้งหมดตองการออกซิเจน เม่ือกระบวนการเหลาน้ีเกดิขึ้น คารบอนไดออกไซดจะผลิตเปนของเสีย 

หนาที่ของปอดในระบบน้ีคือการจัดหาออกซิเจนสําหรับกระบวนการเหลาน้ีและกําจัดคารบอนไดออกไซด

ออกจากกาซไอเสีย 

ปอดและระบบหัวใจและหลอดเลือดมีความเกี่ยวของกันอยางใกลชิดเพราะเปนที่สําหรับแลกเปลี่ยนกาซระ

หวางอากาศกับเลือด 

 

สัญญาณจากศูนยกลางระบบทางเดินหายใจของสมองจะถูกสงไปยังไดอะแฟรมและกลามเน้ืออื่นๆผานเส

นประสาท ไดอะแฟรมแบนและดันออกจากชองอกและชองทองสวนลาง 

ในเวลาเดียวกันกลามเน้ือระหวางซ่ีโครงดึงซ่ีโครงขึ้น เน้ือเยื่อปอดที่แข็งแรงน้ันยืดหยุนได 
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และหนาอกที่ขยายใหญจะดึงอากาศเขาสูปอด อากาศถูกดดูเขาไปในจมูกหรือปากและเขาไปในหลอดลม 

ส่ิงน้ีแบงออกเปนหลอดลมที่ใหปอดซายและขวา อากาศผานหลอดลม แตกแขนงออกไป 15 ถึง 25 คร้ัง 

และสุดทายเขาสูหลอดลมขนาดเล็กนับพันๆจนกระทั่งอากาศไปถึงถุงลม 

เม่ือหายใจออกกลามเน้ือที่ใชในการหายใจจะผอนคลายและความยืดหยุนของปอดจะขับลมออก 

 

การหายใจแตละคร้ังไมเพียงแตนําพาออกซิเจนเทาน้ันแตยังรวมถึงแบคทีเรียและส่ิงแปลกปลอมอื่นๆ เชน 

มลพิษดวย ปอดยังใชเพ่ือปองกันไมใหวัสดุที่ไมตองการเขาสูรางกาย 

เมือกถกูผลิตขึ้นที่ผนังของหลอดลมขนาดเล็ก ซ่ึงชวยใหปอดสะอาดและมีการหลอลื่นที่ดี 

วัสดุที่ไมตองการจะเกาะติดกับเมือก เม่ือถึงลาํคอก็มักจะกลืนโดยไมรูตัว หากเสมหะสะสมหรืออักเสบ 

การไอสามารถชวยขจัดเสมหะที่ติดอยูที่หลอดลมได 

 

ดังน้ันนอกจากการหายใจแลว ปอดยังชวยปกปองรางกายจากอันตรายอกีดวย แตถาคุณสูดดมควันบหุร่ี 

อากาศเสีย หรือฝุนควันในที่ทํางานเปนเวลานาน ปอดของคณุอาจเสียหายได 

  

 



3 
THAI- INTEGRATED COPD BOOKLET.DOC 
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved 
 

 

 

正常人的氣管 
หลอดลมของคนปกต ิ

COPD 病人的氣管 
หลอดลมของผูปวยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 

支氣管壁的肌肉收縮 
การหดตัวของกลามเนื้อของผนังหลอดลม 

積聚涎 
น้ําลายสะสม 

支氣管壁發炎及腫脹 
การอักเสบและบวมของผนังหลอดลม 

肺 
ปอด 

氣管 
หลอดลม 

支氣管 
หลอดลมเล็ก 

細支氣管 
หลอดลมฝอย 

肺氣泡 
ปอดบวม 

圖片由香港胸肺基金會提供 
ภาพจาก Hong Kong Chest and Lung 

Foundation 
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บทที ่2 โรคปอดอดุกัน้เรือ้รงัคอือะไร? 

โรคปอดอดุกั้นเร้ือรัง (COPD) เปนโรคเร้ือรังที่รักษาไมหายและอาการจะแยลงเร่ือยๆ 
อุบัติการณยังคงเพ่ิมขึ้นทัว่โลก 
 
นอกจากน้ี ตามสถิติป 2016 โรคปอดอดุกั้นเร้ือรังเปนโรคที่คราชีวิตผูคนอันดับที่ 5 ในฮองกง 
และยังสรางภาระหนักใหกับความตองการบริการทางการแพทยในฮองกงอีกดวย 
ตามขอมูลจากหนวยงานของโรงพยาบาล 
จํานวนวันในโรงพยาบาลสําหรับผูปวยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังคิดเปนที่สามในจํานวนวันทั้งหมดที่ใชเตียงใ
นโรงพยาบาลตลอดทั้งป 
 
โรคปอดอดุกั้นเร้ือรัง หมายถึง 
การอุดตันและการตีบของระบบทางเดินหายใจที่เกดิจากความเสียหายระยะยาวตอระบบทางเดินหายใจ 
ทําใหปอดหายใจออกและหายใจเขาไดยาก นําไปสูอาการทั่วไป เชน ขาดออกซิเจน หายใจมีเสียงวี๊ด ไอ 
และมากเกินไป เสมหะและยังสงผลตอกิจกรรมประจําวันของผูปวย ในปอดทีแ่ข็งแรง 
ทางเดินหายใจประกอบดวยกลามเน้ือและเน้ือเยื่อยดืหยุนเพ่ือใหทางเดินหายใจเปดและไมมีส่ิงกีดขวาง 
เม่ือผูปวยเปนโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง ทางเดินหายใจจะแคบลง ปอดอุดกั้นเร้ือรังจะยังคงเลวรายลง 
การอกัเสบในปอดทําลายเน้ือเยื่อปอดและปดกั้นหลอดลม เม่ือโรคแยลง 
การหายใจออกก็ใชเวลานานขึ้นและนานขึ้น ปอดพองเกินและหายใจไมออก 
การอกัเสบมักเกิดจากการสูบบุหร่ี เม่ือเร่ิมตนการอักเสบจะหยุดยาก 
เน้ือเยื่อปอดและหลอดลมที่เสียหายไมสามารถกูคืนได 
 
ภาวะอวัยวะและโรคหลอดลมอักเสบเร้ือรังเปนสองรูปแบบที่พบบอยที่สุดของโรคปอดอดุกั้นเร้ือรัง 
ถุงลมโปงพองหมายถึงการขยายตัวและการทําลายของถุงลมที่อยูปลายหลอดลม 
ลดพ้ืนที่ของการแลกเปลีย่นอากาศในปอดสงผลใหปริมาณออกซิเจนในเลอืดลดลงและไมสามารถกาํจัดก
าซคารบอนไดออกไซดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โรคหลอดลมอักเสบเร้ือรังหมายถึงการอักเสบของเยือ่เมือกของหลอดลมเน่ืองจากการติดเช้ือหรือปจจยัที่ไ
มติดเช้ือ 
การหลั่งของเมือกที่เพ่ิมขึน้และการอุดตันทางเดินหายใจทาํใหเกิดอาการเชนไอและหายใจดังเสียงฮืด ๆ 
เปนที่นาสังเกตวาเน้ือเยื่อปอดและการทาํงานของปอดไมสามารถฟนตัวไดอยางสมบูรณหลังความเสียหา
ย ดังน้ันโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังจึงไมสามารถรักษาใหหายขาดได 
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นอกจากโรคปอดอดุกั้นเร้ือรังจะคอยๆ รุนแรงขึ้นแลว ยังมีโอกาสเกิดโรคเฉียบพลันอีกดวย 
อาการระบบทางเดินหายใจเกิดขึน้กะทันหันและรุนแรงกวาปกติ เชน หายใจลําบาก ไอ และมีเสมหะ 
ซ่ึงเปนอาการเฉียบพลัน โรคเฉียบพลันไมสามารถละเลยได เพราะสําหรับผูปวยแลว 
การทํางานของปอดจะแยลงไปอกี คุณภาพชีวิตจะแยลงอยางมีนัยสําคัญ 
และความเส่ียงตอการเสียชีวิตจะเพ่ิมขึ้นตามไปดวย 
 
การวินิจฉัยโรคปอดอุดกัน้เร้ือรังตองมีการทดสอบ spirometry 
แพทยจะใหการรักษาที่เหมาะสมตามการทดสอบ การรักษารวมถึง: 
▪ เลิกบุหร่ี 
▪ ยา 
▪ การฟนฟูหนาอกและปอด 
▪ การบาํบัดดวยออกซิเจนที่บาน 
▪ การรักษาบรรเทา 
แมวาโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังจะไมสามารถรักษาใหหายขาดได แตการไปพบแพทยแตเน่ินๆ 
สามารถปรับปรุงประสิทธิผลของการรักษาได นอกจากน้ี 
สาเหตุของโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังน้ันชัดเจนมากถึง 90% เกิดจากการสูบบุหร่ีเปนเวลานาน 
ดังน้ันการไมสูบบุหร่ีหรือเลิกสูบบุหร่ีแตเน่ินๆสามารถชวยปองกันโรคได 
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บทที ่3 การสบูบหุรีแ่ละโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั 

การสูบบุหร่ีเปนสาเหตุหลักของโรคปอดอดุกั้นเร้ือรัง และเปนสาเหตุของการเร่ิมมีอาการดวย 

การสูบบุหร่ีชวยลดปริมาณออกซิเจนในรางกาย ของเหลวอิเล็กทรอนิกส 

หรือสารเคมีอื่นๆที่เกิดขึ้นเม่ือจุดบุหร่ีสามารถทําลายเน้ือเยื่อปอดและทาํใหเกดิการอกัเสบของระบบทางเดิ

นหายใจได 

  

ผูที่สูดดมควันบุหร่ีมือสองมีความเส่ียงที่จะเปนโรคเชนเดียวกับผูสูบบุหร่ี 

ดังน้ันการเลิกบุหร่ีสามารถทําใหสมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพที่ดีขึ้นได 

ควันบุหร่ีมือสองคือนิโคตินที่หลงเหลือและสารเคมีอื่นๆ 

ที่หลงเหลืออยูบนพ้ืนผิวภายในอาคารจากควันบุหร่ี 

ผูคนสัมผัสกับสารเคมีเหลาน้ีโดยการสัมผัสพ้ืนผิวที่ปนเปอนหรือหายใจเอาอากาศเสียออก 

ซ่ึงอาจทําใหผูที่ไมสูบบุหร่ีเส่ียงตอสุขภาพ โดยเฉพาะในเด็ก 

  

หากคุณมีโรคปอดอดุกั้นเร้ือรังอยูแลว การเลิกบุหร่ีสามารถลดอาการไอและเสมหะได 

และยังสามารถชะลอการเส่ือมสภาพตามที่แสดงในรูปดานลาง 
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FEV 比率 (相對 25 歲男士) 
อัตราสวน FEV (เทียบกับชายอายุ 25 ป) 

年齡 (年) 
อายุ (ป) 

吸煙的 COPD 病人 ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังที่สูบบุหร่ี 

非吸煙者 ผูที่ไมสูบบุหร่ี 

45 歲戒煙者 อดีตผูที่สูบบุหร่ีวัย 45 ป 

65 歲戒煙者 อดีตผูที่สูบบุหร่ีวัย 65 ป 

氣喘 หอบหืด 

死亡 ความตาย 

 

ไมวาคุณจะสูบบุหร่ีมากี่ปก็ไมเคยสายเกินไปที่จะเลกิสูบบุหร่ี ในปแรกของการเลิกบุหร่ี 

ประโยชนของโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังน้ันชัดเจนอยูแลว และมีความสําคัญอยางยิ่งในหมูผูหญิงที่สูบบุหร่ี 

หลายปหลังจากเลกิสูบบุหร่ี การทํางานของปอดลดลงในอัตราที่ใกลเคียงกับคนที่ไมสูบบุหร่ี 

แมวาคุณจะเลิกสูบบุหร่ีเม่ืออายุเกิน 65 ป มันจะชะลอการทาํงานของปอดใหเส่ือมลง 
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หากคุณเลิกสูบบุหร่ีเม่ืออายุ 30 ป อาจยืดอายขุัยไดถึง 10 ป 

นอกจากน้ียังมีหลักฐานวาการเลกิบุหร่ีเกี่ยวของกับการลดความเส่ียงในการรักษาตัวในโรงพยาบาลและอั

ตราการเสียชีวิตโดยรวม 

  

การใหคําปรึกษาการเลกิบุหร่ีและการรักษาดวยยาสามารถชวยเลิกบุหร่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ HA 

ไดจัดต้ังบริการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเลิกบุหร่ี โปรดคลิกที่น่ีเพ่ือดูขอมูลแนะนําโดยยอของแผน 

คุณยังสามารถคลกิที่น่ีเพ่ือเรียกดูเว็บไซตของสภาการสูบบุหร่ีและสุขภาพแหงฮองกง 

เพ่ือเรียนรูเกี่ยวกับบริการเลิกบุหร่ีอื่นๆ 
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บทที ่4: การใหยา 

แพทยจะส่ังยารักษาโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังตามสภาพของผูปวย 
และผูปวยตองปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยเพ่ือรับประทานยาอยางถกูตองและตรงเวลา 
 

ยาที่ใชรักษาโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังสามารถแบงคราวๆไดเปน 3 ประเภทดังน้ี: 

 

⮚ ยาขยายหลอดลม 

⮚ ยาตานการอกัเสบ 

⮚ ยารกัษาโรคเฉยีบพลนั 

 

1. ยาขยายหลอดลม 

⮚ มันเปนยาหลักในการรักษาโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 

⮚ สามารถขยายปอดและปรับปรุงการอดุตันทางเดินหายใจ 

⮚ เน่ืองจากยาสามารถเขาไปถึงปอดได 

การสูดดมจึงมีประสิทธิภาพมากกวายารับประทานและมีผลขางเคียงนอยกวา 

⮚ เน่ืองจากมีเวลาออกฤทธ์ิตางกันจึงสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ "ออกฤทธ์ิส้ัน" และ 

"ออกฤทธ์ินาน" 

a. ยาขยายหลอดลมทีอ่อกฤทธิ์สัน้ 
 Short Acting β2-Agonists, SABA  

- สามารถผอนคลายปอดและหลอดลมได 
- เวลาที่ออกฤทธ์ิคอืประมาณ 4-6 ช่ัวโมง 
- เน่ืองจากตัวเรงปฏิกิริยา β2 ออกฤทธ์ิส้ันสามารถผอนคลายหลอดลมไดอยางรวดเร็ว 

ผูปวยสามารถใชเปน 'ยาฉุกเฉิน' ไดตามตองการ 
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- ผูปวยยังสามารถใชเปนประจําตามคําแนะนําของแพทย 
 
 Short Acting Muscuarinic Antagonist, SAMA 

- สามารถผอนคลายปอดและหลอดลมได 
- เวลาที่ออกฤทธ์ิคอืประมาณ 6-8 ช่ัวโมง 
- ผูปวยสามารถใชไดเปนประจําหรือตามความจําเปนตามคําแนะนําของแพทย 
- ไมแนะนําใหใชยา anticholinergic ทีอ่อกฤทธ์ินานในเวลาเดียวกัน 

 
b. ยาขยายหลอดลมทีอ่อกฤทธิน์าน 
 Long Acting β2- Agonist, LABA 

- บรรเทาอาการหายใจลําบาก ลดจํานวนคร้ังเฉียบพลันของโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 
และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูปวย 

- ตองใชเปนประจํา 
- สามารถรักษาการขยายหลอดลมได 12 ถึง 24 ช่ัวโมง 
- ไมสามารถแทนท่ี agonists β2 ที่ออกฤทธ์ิส้ันเปน "ยาฉุกเฉิน" ได 

 
 Long Acting Muscuarinic Antagonist，LAMA 

- บรรเทาอาการหายใจลําบาก ลดจํานวนคร้ังเฉียบพลันของโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 
และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูปวย 

- ตองใชเปนประจํา 
- สามารถรักษาการขยายหลอดลมได 12 ถึง 24 ช่ัวโมง 

 
 LABA ผสม+ LAMA 

- ตองใชเปนประจํา 
- พวกมันมีประสิทธิภาพมากกวาตัวเรงปฏิกิริยา β2 ที่ออกฤทธ์ินานหรือยา anticholinergic 

ที่ออกฤทธ์ินานเพียงอยางเดียว 
 
 ผลขางเคียงที่พบบอย: 

- ตัวเรงปฏิกิริยา β2: การเตนของหัวใจ, มือส่ัน, ความกังวลใจ 
- ยา anticholinergic: ปากแหง, หงุดหงิด 

 
2. ยาตานการอกัเสบ 
a. คอรตโิคสเตยีรอยดทีส่ดูดม 
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 ลดการอกัเสบและบวมของหลอดลม 
 ชวยลดจํานวนการเจ็บปวยเฉียบพลัน 
 ในการรักษาโรคปอดอดุกัน้เร้ือรังมักใช agonists β2 ที่ออกฤทธ์ิยาวนานและ corticosteroids 

ที่สูดดม 
 ผลขางเคียง ไดแก ปากแหง เสียงแหบ เปอย บวนปาก 

หรือใชกอนแปรงฟนในตอนเชาและเย็นสามารถปองกันปากเปอยได 
 
b. ธโีอฟลลนีและอะมโินฟลลนี 
 โดยทั่วไปคือยาเม็ดแบบรับประทานซ่ึงตองรับประทานเปนประจํา 
 ผลขางเคียง ไดแก นอนไมหลับ ปวดทอง อาเจียน คลื่นไส 

 
c. สารยบัยัง้ฟอสโฟไดเอสเตอเรส 4 (เชน Roflumilast) 
 สามารถลดการอกัเสบของปอดได 
 ชวยลดจํานวนการเจ็บปวยเฉียบพลัน 
 ผลขางเคียง ไดแก ทองรวง คลื่นไส เบื่ออาหาร เปนตน 

 
3. ยารกัษาโรคเฉยีบพลนั 
a. คอรตโิคสเตยีรอยดชนดิรบัประทาน  
 ชวยใหหลอดลมลดการอกัเสบและปองกันโรคไมใหแยลง 
 แพทยมักจะส่ังจายยาระยะส้ัน (5-7 วัน) 
 ผลขางเคียง ไดแก นํ้าหนักตัวและความอยากอาหารที่เพ่ิมขึ้น ซ่ึงสงผลตออารมณ 

และผลขางเคียงจะหายไปหลังจากหยุดยา 
 
b. ยาปฏชิวีนะ 
 การรักษาโรคติดเช้ือทางเดินหายใจ 
 ตองทานยาใหครบตามคําแนะนําของแพทย 
 ผลขางเคียงแตกตางกันไปตามชนิดของยาปฏิชีวนะ 

 

หากคุณมีคําถามเกีย่วกับยาใดๆ โปรดปรึกษาแพทยหรือเภสัชกรของคุณ 
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β2 Agonists 

ออกฤทธิส์ัน้ (SABA) ออกฤทธิน์าน (LABA) 

ยาสดูพน 

Ventolin 

(Salbutamol) 

 

100mcg ตอโดส 

Bricanyl Turbuhaler 

(Terbutaline) 

 

0.5mcg ตอโดส 

 

ยาสดูพน  

Serevent 

(Salmeterol) 

 

25mcg ตอโดส 

Onbrez Breezhaler 

(Indacaterol) 

 

150mcg ตอแคปซูล 

; 

300mcg ตอแคปซูล 

Striverdi 

Respimat 

(Olodaterol) 

 

2.5mcg 

ตอโดส 
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Corticosteroids ทีส่ดูดม (ICS) 

ยาสดูพน Becotide 

(Beclomethasone

) 

 

 

50mcg ตอโดส 

ยาสดูพน 

Becloforte 

(Beclom- 

ethasone) 

 

250mcg 

ตอโดส 

Pulmicort Turbuhaler 

(Budesonide) 

 

 

100mcg ตอโดส; 

200mcg ตอโดส 

Alvesco 

Inhaler 

(Ciclesonide) 

 

80mcg ตอโดส; 

160mcg 

ตอโดส 

ยาสดูพน 

Flixotide 

(Fluticasone) 

 

50mcg ตอโดส; 

125mcg ตอโดส 
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รายชือ่ยาแบบสดูพนทีใ่ชกนัทัว่ไปในการรกัษาโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั* 

 

*ขอมูลจากแผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาล United Christian 

ยาปฏิชีวนะตานมัสคารินิก 

ออกฤทธิส์ัน้ (SAMA) ออกฤทธิน์าน (LAMA) 

ยาสดูพน Atrovent 

(Ipratropium) 

 

20mcg ตอโดส 

Spiriva Handihaler 

(Tiotropium) 

 

18mcg ตอแคปซูล 

Spiriva Respimat 

(Tiotropium) 

 

2.5mcg ตอโดส 

Seebri Breezhaler 

(Glycopyrronium) 

 

50mcg ตอแคปซูล 
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LABA ผสม + ICS 

Symbicort Turbuhaler 

(Budesonide + 

Formoterol) 

 

80mcg/4.5mcg ตอโดส; 

160mcg/4.5mcg 

ตอโดส; 

320mcg/9mcg 

ตอโดส 

ยาสดูพน Vannair 

(Budesonide + 

Formoterol) 

 

80mcg/4.5mcg 

ตอโดส; 

160mcg/4.5mcg 

ตอโดส 

 

ยาสดูพน Flutiform 

(Fluticasone + 

Formoterol) 

 

50mcg/5mcg 

ตอโดส; 

125mcg/5mcg 

ตอโดส; 

250mcg/10mcg 

ตอโดส 

ยาสดูพน 

Seretide 

(Salmeterol + 

Fluticasone) 

 

Lite  

(25mcg/50mcg) 

Medium 

(25mcg/125mcg

) 

Forte 

(25mcg/250mcg

) 

Seretide Accuhaler 

(Salmeterol + 

Fluticasone) 

 

50mcg/100mcg 

ตอโดส; 

50mcg/250mcg 

ตอโดส; 

50mcg/500mcg 

ตอโดส 
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รายชือ่ยาสดูพนทีใ่ชกนัทัว่ไปในการรกัษาโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั 

 

*ขอมูลจากแผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาล United Christian 

 

LABA ผสม + LAMA 

Anoro Ellipta 

(Umeclidinium + 

Vilanterol) 

 

62.5mcg/25mcg 

ตอโดส 

Ultibro Breezhaler 

(Indacaterol + 

Glycopyrronium) 

 

 

110mcg/50mcg  ตอแคปซูล 

Spiolto Respimat 

(Tiotropium + 

Olodaterol) 

 

2.5mcg/2.5mcg 

ตอโดส 

 

Duaklir Genuair 

(Aclidinium + Formoterol) 

 

 

 

340mcg/12mcg ตอโดส 
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รายชือ่ยาสดูพนทีใ่ชกนัทัว่ไปในการรกัษาโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั* 

 

*ขอมูลจากแผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาล United Christian 

LABA ผสม + LAMA + ICS 

Trelegy Ellipta 

(Fluticasone Furoate +  

Umeclidinium + Vilanterol) 

 

100mcg/62.5mcg/25mcg ตอโดส 
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บทที ่5: วธิกีารใชยาสดูพน 

 ยาดสดูพนแบบใชมเิตอร 

  

1. ถอดฝาครอบหวัฉดีออกแลวเขยายาสดูพนใหด ี

 

2. ถือยาสูดพนในแนวต้ังโดยใหหัวดูด

ลงตามที่แสดงในภาพ 

แลวยกคางขึ้นเลก็นอยเพ่ือหายใจอ

อกชาๆและหายใจออกจนสุดอากาศ

ในปอด 

  

3. จบัปากกระบอกใหแนนระหวางรมิฝปากของคณุและเริม่

หายใจเขาชาๆในขณะทีก่ดเครือ่งชวยหายใจเพือ่ปลอย

ยา กรณุาหายใจเขาชาๆและลกึๆ 

4. ถอดขวดยา กลั้นหายใจ 10 

วินาทีหรือนานที่สุด 

แลวหายใจออกชาๆ 
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5. ตามคําแนะนําของแพทย 

หากคุณตองการใชยาคร้ังที่สอง ใหทําซํ้าขั้นตอนที่ 2 ถึง 

4 หลังจากผานไปหน่ึงนาที 

6. ปดเยาสูดพนหลังการใชงาน 

หากใชสเตียรอยดแบบสูดดม 

ใหบวนปากหลังการใช 

1 นาท ี
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Mouthpiece Spacer 

 

 

1. นําซองยาสูดพนออก 

 

2. เขยายาสูดพน 

 

  

3. วางยาสูดพนในแนว

ต้ังและหัวฉีดลง 

และเช่ือมตอกับดาน

ลางของตัว 

mouthpiece 

spacer 

(ดังแสดงดานบน) 

4. ธีที่ 1 (แนะนํา): หายใจออกอากาศในปอดอยางชาๆและสมบูรณ 

จับหัวฉีดของ mouthpiece spacer กดทีย่าสูดพน 

หายใจเขายาชาๆและลกึๆ แลวถอดตัว mouthpiece spacer ออก 

จากน้ันกลั้นลมหายใจของคุณเปนเวลาสิบวินาทีหรือตราบเทาที่คุณสาม

ารถทนได 

 

วิธีที่ 2: ดวยหัวฉีดของ mouthpiece spacer 

ใหกดเคร่ืองชวยหายใจและหายใจอยางเปนธรรมชาติอยางนอยหาคร้ัง

จนกวายาทั้งหมดจะถูกสูดดมเขาไปในปอด 
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5. ตามคําแนะนําของแ

พทย 

หากคุณตองการใชย

าจิบคร้ังที่สอง 

ใหทําซํ้าขั้นตอนที่ 2 

ถึง 4 

หลังจากผานไปหน่ึง

นาท ี

6. ปดยาสูดพนหลังการใชงาน 

หากใชสเตียรอยดที่สูดดม ใหบวนปากหลังการใช 

1 นาท ี
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วธิทีาํความสะอาด mouthpiece spacer 

โปรดทําความสะอาดและเปลี่ยน mouthpiece spacer เปนประจําตามคําแนะนําของผูผลิต 

วิธีการทําความสะอาดมีดงัน้ี: 

  

1. ถอดฝายางดานลางที่สวนทายของ mouthpiece 

spacer 

2. เติมผงซักฟอกลงในนํ้าเล็กนอย 

เขยาชาๆเพ่ือใหผงขางในหลุดออกงาย 

แชยางรองดานลางและ mouthpiece 

spacer ไวประมาณ 15 นาที 

แลวลางออกเบาๆ 

  

3. ลางผงซักฟอกดวยนํ้าสะอาด สะบัดนํ้าสวนเกินออก 

วางในแนวต้ัง แลวปลอยใหแหง 

4. เช่ือมตอดานลางของ mouthpiece 

spacer 



23 
THAI- INTEGRATED COPD BOOKLET.DOC 
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved 
 

 

 

5. หมายเหตุ: หามใชส่ิงใดขัดดานในของ mouthpiece 

spacer 

หรือใชผาหรือกระดาษเช็ดใหแหงเพ่ือหลีกเลี่ยงไฟฟา

สถิต 
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 Face Mask Spacer 

 

 

1. ถอดซองใสยาสูดพน 

 

2. เขยาเคร่ืองสูดพน 

 

 

3. วางเคร่ืองสูดพนในแนวต้ังแ

ละหัวฉีดลง 

และเช่ือมตอกับดานลางของ 

Face Mask Spacer 

(ตามที่แสดงดานบน) 

4. วาง face mask spacer บนปากและจมูก และใกลกับใบหนา 

 

วิธีที่ 1 (แนะนํา): หายใจออกอากาศในปอดอยางชาๆ กดเคร่ืองสูดพน 

สูดดมยาชาๆและลึกๆ ขจดัแหลงกักเก็บไอ 

จากน้ันกลั้นลมหายใจเปนเวลาสิบวินาทีหรือมากเทาที่คุณจะทนได 

 

วิธีที่ 2: 

กดเคร่ืองสูดพนและหายใจตามธรรมชาติอยางนอยหาคร้ังจนกวายาทั้ง
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หมดจะสูดดมเขาไปในปอด 

 

 
 

5. ตามคาํแนะนาํของแพทย 

หากคณุตองการใชยาครัง้ที่

สอง ใหทาํซ้าํขัน้ตอนที ่2 

ถงึ 4 

หลังจากผานไปหนึง่นาท ี

 

7. ปดเคร่ืองสูดพนหลังการใชงาน 

หากใชสเตียรอยดที่สูดดม ใหบวนปากหลังการใช 

 

One minute 
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 วธิใีช Respimat® 

 

Original Translated 

排氣孔 ชองระบายอากาศ 

劑量釋出按鈕 ปุมปลอยยา 

安全栓 สลักนิรภัย 

透明底座 ฐานใส 

吸嘴 หัวฉีด 

瓶蓋 ฝาขวด 

藥筒 ตลับ 

 

 

ตรวจสอบดชันปีรมิาณกอนการใชแตละครัง้ 

 

 

 

 
ดัชนีปริมาณ 

 
⮚⮚⮚⮚ 

 

⮚⮚⮚⮚⮚⮚⮚⮚⮚ 
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1. ถือ Respimat และปดฝาไว 

เพ่ือหลีกเลี่ยงการปลอยยาโดยไมไดต้ังใจ 

 

หมุนฐานโปรงใสคร่ึงหน่ึงไปทางขวาตามทิศทาง

ของลูกศรบนฉลากจนกวาคุณจะไดยินเสียงคลิก 

 

 

 

 

 

 

 

2. เปดฝาขวดใหสุด 

 

 

 

 

 

 

3. หายใจออกอากาศในปอดอยางชาๆและสมบูรณ 

จากน้ันใชปากเปาดวยริมฝปาก 

แตอยาปดชองระบายอากาศ 

เม่ือคุณเร่ิมหายใจเขาชาๆ ทางปาก 

ใหกดขนาดยาเพ่ือปลอยและหายใจเขาชาๆ 

และลึกๆ ตอไป 
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ถอดเคร่ืองสูดพนออก 

กลั้นลมหายใจของคุณเปนเวลาสิบวินาทีหรือนา

นที่สุดแลวหายใจออกชาๆ 

กรุณาทําความสะอาดหัวดูดหลังการใชงาน 

 

 

 การเตรยีม Respimat ใหม 

 

1. ปดฝาขวดใหสนิท กดสลักนิรภัย แลวดึงฐานโปรงใสลง 
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2. นําตลับออกจากกลองแลวดันปลายแคบของตลับเขาไปในเคร่ืองสูดพนจนกวาคุ
ณจะไดยินเสียงคลิก 
 
เม่ือดันตลับเขาไป ใหดันตลับเบาๆ 
บนพ้ืนผิวที่ม่ันคงเพ่ือใหแนใจวาสามารถใสตลับเขาไปในเคร่ืองสูดพนไดเต็มที่ 
เม่ือใสตลับลงในเคร่ืองสูดพนแลว หามถอดตลับออก 

 

3. ใสฐานใสกลับ ไมถอดฐานใสอีก 

 

4. ถือ Respimat และปดฝาไว 
หมุนฐานโปรงใสไปคร่ึงหน่ึงตามทิศทางของลูกศรบนฉลากจนกวาคุณจะไดยนิเ
สียงคลิก 
 



30 
THAI- INTEGRATED COPD BOOKLET.DOC 
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved 
 

 

5. เปดฝาขวดใหสนิท 

 

6. ช้ี Respimat ไปทางพ้ืน กดปุมปลอยยา ปดฝา 
 
โปรดทําซํ้าขั้นตอนที่ 4 ถงึ 6 จนกวาคุณจะเห็นหมอก จากน้ันทําซํ้าขั้นตอนที่ 4 
ถึง 6 อีก 3 คร้ัง 
ตอนน้ีคุณสามารถเร่ิมใช Respimat 
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 วิธีใช Breezhaler 

 

 

1. ดึงฝาครอบกันฝุนขึ้น 

 

2. จากน้ันเปดหัวดูด 

 

  

3. นําแคปซูลออกจากแถวฟอยลแลววางแคป

ซูลไวในหองกลาง 

 

4. วางหัวดูดลงแลวกดหัวดูดใหแนนจนไดยินเสียง

คลิก 

  

5. ใชน้ิวหัวแมมือและน้ิวช้ีกดปุมสีซายและข

วาพรอมกัน แลวปลอย 

6. หายใจออกอากาศในปอดอยางชาๆและสมบูรณ

อยาหายใจออกทางปาก 



32 
THAI- INTEGRATED COPD BOOKLET.DOC 
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved 
 

  

  

7. ใสเคร่ืองสูดพนเขาไปในปากของคุณและ

หายใจเขาอยางแรงและลกึ 

เม่ือคุณหายใจเขา 

คุณควรรูสึกวาแคปซูลส่ัน 

ใสเคร่ืองสูดพนเขาไปในปากของคุณและ

หายใจเขาอยางแรงและลกึ 

เม่ือคุณหายใจเขา 

คุณควรรูสึกช็อกจากแคปซูล 

8. ถอดเคร่ืองสูดพนออกแลวกลั้นหายใจเปนเวลาสิ

บวินาทีหรือตราบเทาที่คณุสามารถทนได 

จากน้ันคุณสามารถกลับสูการหายใจปกติ 

หากจําเปน ใหทําซํ้าขั้นตอนที่ 6 ถึง 8 

หน่ึงคร้ังเพ่ือใหแนใจวายาในแคปซูลสูดดมเขาไ

ปในปอดอยางสมบูรณ 

 

 วิธีใช HandiHaler 

  

1. ดึงฝาครอบกันฝุนขึ้นแลวเปดหัวดูด 2. นําแคปซูลยาออกจากแถวฟอยลแลววา

งแคปซูลลงในชองแคปซูลยาสวนกลาง 
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3. วางหัวดูดลงแลวกดหัวดูดใหแนนจนไดยินเสียง

คลิก ไมจําเปนตองปดฝาครอบกันฝุน 

4. กดปุมสีเขียวลงจนสุดดวยน้ิวโปงแลวป

ลอย 

  

5. ต้ังศีรษะใหต้ังตรง และหายใจออกชาๆ 

และสูดอากาศในปอดใหหมด 

(หามหายใจออกทางปากของเคร่ืองชวยหายใจ

) 

6. วางหัวฉีด "HandiHaler" 

เขาไปในปากในแนวนอน 

จากน้ันจับหัวฉีดใหแนนดวยริมฝปาก 

จากน้ันหายใจเขาชาๆ และลึกๆ 

เม่ือคุณหายใจเขา 

คุณควรรูสึกวาแคปซูลส่ัน 

  

7. จากน้ันขยับหัวดดูออกไปและกลั้นหายใจเปนเว 8. หลังจากน้ันคุณสามารถกลับมาหายใจต
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ลาสิบวินาทีหรือตราบเทาที่คุณสามารถทนได ามปกติได โปรดทําซํ้าขั้นตอนที่ 5 ถึง 7 

หน่ึงคร้ังเพ่ือใหแนใจวายาในแคปซูลถู

กสูดดมเขาไปในปอดอยางสมบูรณ 

โปรดทําความสะอาดหัวดดูและเทยาที่เ

หลือลงในถุงยาหลังการใชงาน 

 
 วิธีใช Ellipta 

  

1. ตรวจสอบจํานวน dosimeters 

แลวดึงฝาครอบหลอดเปาลงไปจนสุด 

จนกวาคณุจะไดยิน "คลิก" dosimeters 

จะลดลงเล็กนอย 

2. หายใจเอาอากาศในปอดออกอยางชา

ๆจนเสร็จ 

หามหายใจออกทางปากของเคร่ืองสูด

พน 
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3. จับหัวดูดใหแนนในริมฝปากของคุณ 

และหายใจเขาอยางแรงและลึก 

4. อยาปดกั้นชองระบายอากาศดวยน้ิวข
องคุณเม่ือสูดพนยา 

 

 

5. ถอดหลอดเปา กลั้นหายใจเปนเวลา 10 

วินาทีหรือตราบเทาที่คุณทนได 

จากน้ันหายใจออกชาๆ 

6. โปรดทําความสะอาดตําแหนงของหัว

ดูดดวยกระดาษชําระหลังการใชงาน 

และดึงฝาครอบกลับไปที่ตําแหนงเดิมเ

พ่ือปดเคร่ืองชวยหายใจ 

หากยามีสเตียรอยด 

ใหลางปากหลังการใช 
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 วิธีใช Turbuhaler 

  

 

1. บิดฝาขวดออก ตรวจสอบปริมาณยาบนขวด 

ตรวจดูใหแนใจวาปริมาณยาเพียงพอ 

ถือขวดยาโดยใหปากขวดขึ้นและแผนดานลาง

คว่ํา 

2. หมุนฐานสีไปทางขวาจนสุด 

แลวหมุนไปทางซายเพ่ือใหมีเสียงบี๊บ 

  

3. หายใจเอาอากาศในปอดออกอยางชาๆจนเสร็จ 

(หามหายใจเขาในขวด) 

 

4. จับหัวดูดใหแนนระหวางริมฝปากของคุ

ณ จากน้ันหายใจเขาอยางแรงและลึก 

(อยากัดปากขวดแรงๆ) 
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5. ถอดขวดยาออกและกลั้นหายใจเปนเวลาสิบวิน

าทีแลวหายใจออก 

6. กรุณาทําความสะอาดตําแหนงของหัวดู

ดหลังการใชงาน หากยามีสเตียรอยด 

โปรดบวนปาก ตามคําแนะนําของแพทย 

หากคุณตองการใชยาจิบที่สอง 

ใหทําซํ้าขั้นตอนที่ 2 ถึง 5 

หลังจากผานไปหน่ึงนาที 

 

 วิธีใช Genuair® 

 

Button 
ปุม 

Color 

control 

หนาตางควบคุม

สี 

วเลขบนตัวระบุขนาดยาจะนับถอยหลังจาก 60 และจะมีการแสดงสเกลทุกๆ 

10 โดส เม่ือปริมาณยาใกลกับคร้ังสุดทาย 

จะมีแถบสีแดงปรากฏบนจอแสดงขนาดยาเพ่ือเปนการเตือนความจํา 

 

เม่ือคุณพรอมที่จะสูดยาคร้ังสุดทาย ปุมสีจะไมเดงกลับจนสุด 

และจะล็อคไวที่ตําแหนงตรงกลาง แมวาปุมจะถูกลอ็ค 

คุณยังสามารถสูดดมยาไดเพียงพอ 
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window 

Suction 

nozzle 

หัวดูด 

Protectio

n cap 

ฝาครอบปองกัน 

Dose 

indicator 

ตัวบงช้ีปริมาณ 

Red 

stripe 

display 

จอแถบแดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คอยๆกดฝาครอบปองกันทั้งสองดาน (ตรงที่ลูกศรสลักอยู) 

แลวดึงฝาครอบปองกันออกดานนอก 

  

ถือเคร่ืองสูดพนโดยใหปุมสีต้ังตรง อยาเอียง กดปุมสีจนสุดแลวปลอย 

อยากดปุมคางไวขณะหายใจเขา 

 สีเขียวพรอมแลว 

2. ตรวจสอบหนาตางควบคุมสี 

ซ่ึงจะตองแสดงเปนสีเขียวเพ่ือยืนยันวาเคร่ืองสูดพนพรอมแลว 
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กลั้นหายใจ 

3. หายใจออกอากาศในปอดอยางชาๆ และสมบูรณ 

หลีกเลี่ยงการหายใจออกทางปาก 

จับปากกระบอกใหแนน จากน้ันหายใจเขาลกึๆ แรงๆ 

หลังจากที่คุณไดยินเสียง "คลิก" แลว 

โปรดหายใจเขาตอไปใหมากที่สุดเพ่ือใหแนใจวายาน้ันสูดดมเขาไปจน

หมด 

ถอดหัวดูดออก กลั้นหายใจ 10 วินาทีหรือนานที่สุด แลวหายใจออกชาๆ 

ถอดหัวดูดออก กลั้นหายใจ 10 วินาทีหรือนานที่สุด แลวหายใจออกชาๆ 

vแดงเสร็จแลว 

4. ตรวจสอบหนาตางควบคุมสีและตรวจดูใหแนใจวาหนาตางควบคุมสีเปลี่

ยนเปนสีแดงหลังจากสูดดมยา 

หากหนาตางควบคุมสียังคงเปนสีเขียวหลังการหายใจเขาไป 

โปรดทําซํ้าขั้นตอนที่ 4 
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 วิธีใช AccuhalerTM 

  

1. ถือเคร่ืองสูดพนแบบจานโดยใ

หหัวดูดหันเขาหาตัวคุณ 

วางน้ิวโปงบนผาพันแขน 

แลวดันมือไปจนสุดจนคณุไดยิ

นเสียง "คลิก" 

2. ถือเคร่ืองสดูพนแบบจานในแนวนอนและหายใจออ

กอยางชาๆและสมบูรณในอากาศในปอด 

แตอยาหายใจออกเขาไปในเคร่ืองชวยหายใจแบบ

จาน 

  

3. จับหัวดูดใหแนนในริมฝปากข

องคุณ 

และหายใจเขาอยางแรงและลึ

ก 

4. ถอดกระบอก 

กลั้นลมหายใจเปนเวลาสิบวินาทีหรือตราบเทาที่คณุ

สามารถทนได จากน้ันหายใจออกชาๆ 

หากจําเปนใหทําซํ้าขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ในหน่ึงนาท ี
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5. หลังการใชงาน 

กรุณาทําความสะอาดตําแหนง

ของหัวดูด 

เม่ือปดเคร่ืองสูดพนแบบจาน 

ใหวางน้ิวหัวแมมือบนเบาะรอง

น้ิวแลวดันกลับไปที่ตําแหนงเดิ

ม 

6. หากยามีสเตียรอยด ใหบวนปากของคุณ 

ปริมาณที่แสดงบน "Accuhaler" 

จะระบุขนาดยาที่เหลืออยู 
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บทที ่6: การฟนฟูสมรรถภาพทรวงอกและปอด 

In addition to smoking cessation and drug treatment, chest and lung rehabilitation also plays a 

very important role in the treatment of chronic obstructive pulmonary disease. 

 

นอกจากการเลิกบุหร่ีและการรักษาดวยยาแลว 

การฟนฟูหนาอกและปอดยังมีบทบาทสําคัญในการรักษาโรคปอดอดุกั้นเร้ือรังอีกดวย 

 

ประโยชนของการมีสวนรวมในการฟนฟูสมรรถภาพทรวงอกคืออะไร? 

 

1. การฟนฟูสมรรถภาพทรวงอกและปอดสามารถชวยผูปวยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 
ลดอาการหายใจลําบาก เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย และปรับปรุงคุณภาพชีวิต 

2. การฟนฟูสมรรถภาพทรวงอกและปอดจะชวยใหผูปวยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังลดจํานวนการเขารั
บการรักษาในโรงพยาบาลอันเน่ืองมาจากการเร่ิมมีอาการปอดอุดกั้นเร้ือรังเฉียบพลัน 

 

ใครบางทีต่องมสีวนรวมในการฟนฟทูรวงอก? 

 

1. หากผูปวยโรคปอดอดุกั้นเร้ือรังมีขอ จาํกัด 
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ดานชีวิตเน่ืองจากหายใจถี่หรือจําเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลเน่ืองจากโรคปอดอุดกั้นเร้ื

อรังเร่ิมมีอาการเฉียบพลัน การฟนฟูสมรรถภาพปอดจะชวยไดมากเปนพิเศษ 

 

2. การฟนฟูสมรรถภาพทรวงอกและปอดยังเปนประโยชนสําหรับโรคทรวงอกและปอดอื่นๆ เชน 
โรคหลอดลมโปงพองและโรคหอบหืด 

 

การฟนฟสูมรรถภาพทรวงอกและปอดประกอบดวยอะไรบาง? 

 

1. ทีมฟนฟูทรวงอกและปอดประกอบดวยกลุมแพทยทีมี่ความรูทางวิชาชีพ 
2. การฟนฟูสมรรถภาพหนาอกและปอดมักใชเวลาหกถึงแปดสัปดาห 
3. ผูเขารวมการฟนฟูสมรรถภาพทรวงอกและปอดจะไดรับการประเมินการทาํงานของหัวใจและป

อดกอน 
การประเมินกอนการฟนฟูชวยใหนักบําบัดสามารถวางแผนการฝกอบรมและประเมินความปลอ
ดภัยของผูเขารวมการฝกออกกําลังกายได 

4. การฟนฟูสมรรถภาพทรวงอกและปอดรวมถึงการฝกออกกาํลังกาย 
การเรียนรูความรูเกี่ยวกับสุขภาพหนาอกและปอด และทักษะการจดัการโรคดวยตนเอง 

 

การฝกกฬีา: 

 

1. การฝกความอดทนและการฝกความตานทานเปนหลัก 
และการฝกรยางคลางมีความสําคัญเปนพิเศษ 
2. จํานวนเซสชันการฝกอบรมมีต้ังแตสามถึงหาคร้ังตอสัปดาห 

 

 

เรยีนรูเกีย่วกบัสขุภาพทรวงอกและปอด: 
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รวมถึงความเขาใจเกีย่วกบัโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง ความเขาใจเกี่ยวกับยารักษา การฝกการหายใจ 

หลักการและวิธีการประหยัดพลังงาน เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

เรยีนรูวธิกีารจดัการตนเองในขณะทีม่โีรคภยัไขเจบ็: 

 เรียนรูวิธีต้ังเปาหมาย แกปญหา และดําเนินการตามเปาหมายที่ต้ังไว 

 เรียนรูการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันและดูแลรางกายใหด ี
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ผลลัพธหลังการฟนฟูจะหายไปภายในหกถึงสิบสองเดือน 

สาเหตุรวมถึงการขาดการออกกําลังกายอยางตอเน่ืองของผูเขารวมและโรคทรวงอกและปอดที่เลวลง 

ดังน้ันจึงเปนส่ิงสําคัญมากที่จะพัฒนานิสัยการออกกาํลังกายเปนประจําและนําความรูและทักษะที่ไดเ

รียนรูมาเกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพหนาอกและปอดในชีวิตประจําวัน 
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บทที ่7: การออกกําลงักายทีบ่านและขอควรระวงั 

หลกัการออกกาํลงักาย 

 การออกกําลังกายสามารถฝกการทํางานของหัวใจและปอดและสมรรถภาพทางกาย 

และการออกกาํลังกายท่ีเหมาะสมควรดําเนินการตามรางกายและสภาพรางกายสวนบุคคล 

 ดําเนินการประเมินตนเองตาม "มาตราสวนการประเมินโรคหืด" ความเขมขนของการออกกําลังกายควรสูงถึง 

3-5 คะแนน กลาวคือ จาก "โรคหอบหืดปกติ" เปน "โรคหอบหืดรุนแรง" 

 
การประเมินตนเองโรคหอบหืดมาตราสวน 
 

ไมมีความรูสึกเลย 0 
เล็กนอยมาก 1 
เล็กนอย 2 

ปกต ิ 3 
มาก 4 
โรคหอบหืดรุนแรง 5 

 6 

โรคหอบหืดรุนแรงมาก 7 

 8 

(ถึงจุดยอด) 9 
โรคหอบหืดรุนแรงทีสุ่ด (ทีด่านบน) 10 

 
 หากคุณปรับตัวใหเขากับการออกกําลังกายในระดบัหน่ึง คุณสามารถเพ่ิมความเขมขน เวลา 

หรือความถี่ของการออกกาํลังกายไดทีละนอย 
 เม่ือออกกําลังกายคุณสามารถรวมมือกบัหลักการของการหายใจที่ประสานกันและการประหยัดพ

ลังงาน 
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การเตรียมตัวและขอควรระวัง 
 สวมเสื้อผาที่ใสสบายและรองเทากีฬาเม่ือออกกําลังกาย 
 อยาออกกําลังกายเม่ือคุณอ่ิมเกินไป หิวเกินไป เย็นเกินไปหรือรอนเกินไป 
 ควรวอรมอัพอยางเหมาะสมกอนออกกําลังกาย และควรออกกาํลังกายเบาๆ หลังออกกําลังกายดวย 
 หากคณุรูสกึหายใจไมออกระหวางออกกาํลังกาย คุณสามารถพักผอนสกัครูจนกวาจะหายใจไดสบาย ๆ 

กอนดําเนินการตอ 
 หากคณุรูสกึไมสบาย คณุควรลดการออกกําลังกายลง หลังจากที่รางกายฟนตัวแลว 

ใหเร่ิมดวยการออกกําลังกายเบาๆ เชน การเดิน การยืดกลามเนื้อ และการออกกาํลังกายแบบแบกน้ําหนัก 
แลวคอยๆเพิ่มปริมาณการออกกาํลังกาย 

 หากมีขอสงสัย ใหถามนกักายภาพบําบัดของคุณ 
 
 
 
 
ออกกาํลงักายทีบ่านงายๆ 

 
ทาออกกาํลังกายยืดเหยียด 

 
 ยืดกลามเน้ือตนขา 
 
ถือกาํแพงดวยมือซาย งอขาซาย 
จับขอเทาดวยมือขวาแลวดึงขึ้นจนรูสึกตึงเล็กนอยที่ตนขาซายของคุณเปนเวลา 15 ถึง 20 วินาที 
ทําซํ้าการกระทําทางดานขวา 
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 ยืดกลามเน้ือนอง 
 
จับกําแพงดวยมือทั้งสองขาง พุงเขาใส เหยียดขาหลังใหตรง ใชสนเทาแตะพ้ืน 
และเคลื่อนนํ้าหนักไปขางหนาจนกวาคุณจะรูสึกดึงนองเล็กนอยเปนเวลา 15 ถึง 20 วินาที 
จากน้ันทําซํ้าการกระทําในอีกดานหน่ึง 
 

 



50 
THAI- INTEGRATED COPD BOOKLET.DOC 
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved 
 

ออกกําลังกายใหแข็งแรง 
 
 การฝกกลามเน้ือแขนขาตอนบน 
 
ถือดัมเบลลหรือขวดนํ้าไวในมือทั้งสองขาง ยกมือขึน้ หายใจเขาดวยจมูก 

วางมือและเมมปากเพ่ือหายใจออก ทําซํ้าการกระทาํ 5 ถึง 10 คร้ัง 
 

 
 
 ฝกกลามเน้ือแขนขาสวนลาง 
 
จับเฟอรนิเจอรที่ม่ันคงดวยมือทั้งสองขาง งอเขาและหมอบเล็กนอย โดยใหเขาอยูหางจากน้ิวเทา 

คางไว 30 วินาทีถึง 1 นาท ีจากน้ันกลับมายืน พักสักครู แลวทําซํ้า 5 ถึง 10 คร้ัง 
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 ออกกําลังกายแบบแอโรบคิ 
 
ขอแนะนําใหออกกาํลังกายแบบแอโรบกิเปนเวลา 20 ถึง 30 นาทอียางนอย 3 คร้ังตอสัปดาห เชน 
เดิน เดินบนเนินเขา เดินบนบันได และไทเกก็ 



52 
THAI- INTEGRATED COPD BOOKLET.DOC 
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved 
 

สังเกตอาการ 
 
หากคุณมีอาการดังตอไปน้ี โปรดหยุดออกกาํลังกายและปรึกษาแพทยผูเช่ียวชาญ 
 เวยีนหัว คลื่นไส 
 เจ็บหนาอก 
 ใจส่ัน/จังหวะการไดยินผดิปกติ 
 โรคหอบหืดรุนแรง / หายใจดังเสียงฮืดๆ 
 ปวดขอรุนแรงหรือปวดกลามเน้ือ 
 ไอเปนเลือด 
 
 
วารสารการออกกาํลงักาย 
 

 

วันจันทร วันอังคาร วันพุธ 
วันพฤหัส

บด ี
วันศุกร วันเสาร 

วันอาทิต

ย 

เดิน 30 นาท ี               
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บทที ่8: 

วธิีการบรรเทาอาการหอบหดืและเทคนคิการลางเสมหะ 

 

วธิบีรรเทาอาการหอบหดื 

 

เทคนคิการหายใจ 

เน่ืองจากอิทธิพลของโรค หลอดลมมักจะแคบลงเม่ือคุณหายใจออก เม่ือรูสึกหายใจไมออก 

วิธีการตอไปน้ีสามารถชวยบรรเทาลมหายใจได 

 
 หอรมิฝปากและหายใจออก 

 
หายใจเขาทางจมูก เปดปากเล็กนอยเม่ือหายใจออก 
และหายใจออกชาๆราวกบัวาคุณกําลังเปาเทียนอยู 
หมายเหตุ  (1) เวลาหายใจออกคือ 2 ถึง 3 เทาของเวลาหายใจเขา 
       (2) อยาใชแรงและทํานานมากเกินไปเพราะมันจะทําใหรูสึกไมสบาย 
 



54 
THAI- INTEGRATED COPD BOOKLET.DOC 
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved 
 

 
 

 ทาทางทีผ่อนคลาย 
 

 เลือกทาทางที่ผอนคลายทีเ่หมาะกับคุณ เชน เอนตัวไปขางหนาเม่ือน่ังลง 
พิงกําแพง/เฟอรนิเจอร/ราวบันไดเม่ือยืน ฯลฯ เพ่ือรองรับแขนขาสวนบนของคุณอยางเหมาะสม 
 เอนไปขางหนาแลวกมศีรษะลงเล็กนอย 
 ตองหอริมฝปากเพ่ือหายใจออก 
 หากอาการหอบหืดไมบรรเทาลง 
คุณสามารถสูดพนยาขยายหลอดลมที่ออกฤทธ์ิเร็วตามที่แพทยของคุณกาํหนด 

 

 

 

ทาทางทีผ่อนคลายเมือ่นัง่ลง 
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ทาทางที่ผอนคลายในขณะที่ยืน 
 

 
                            

เอนไปขางหนา เอนไปขางหนากบัเฟ

อรนิเจอร 

พิงกําแพง พิงกับเฟอรนิเจอร
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ยันกับราวบันได 
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ใชพดัลมไฟฟาแบบพกพา 
 
ระยะหางระหวางพัดลมไฟฟาแบบพกพากับใบหนาประมาณ 6 น้ิว 
(หรือระยะหางที่สบายที่สุดที่คุณคิด) เปาไปที่รูจมูกและริมฝปากบน 
และทําไปพรอมกับการหายใจดวยการหอริมฝปาก 
 

 

 ตัวชวยอืน่ๆ 

 
ตัวชวยตอไปน้ีสามารถใชไดอยางเหมาะสมเม่ือเดินเพ่ือบรรเทาอาการหอบหืดระหวางทํากิจกรรม 

ประมาณ 6 นิว้ 
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วอลคเกอรพรอมรีล  รถเขน็แบบพกพา 

วีลแชร 
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เทคนคิการกาํจดัเสมหะ 
 
 การไอและการหายใจออกแรง 
 
การไอเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลางเสมหะ อยางไรก็ตามวิธีการ "หายใจออกแรง" 
น้ันลําบากนอยกวาการไอและชวยลดอาการหอบหืดได 
 
ดื่มนํ้าอุนกอนลางเสมหะ หรือใชเคร่ืองขยายหลอดลมเพ่ือทําใหเสมหะออกมา 

 
 
 

 
ขัน้ตอน: 

1. หอริมฝปากและหายใจออกเพ่ือควบคุมการหายใจ 

2. หายใจเขาลึกๆ 3 ถึง 4 คร้ัง 

3. หอริมฝปากซํ้าและหายใจออกเพ่ือควบคุมการหายใจ 

4. หายใจเขาลึกๆแลวหายใจออกแรงสองคร้ัง 

5. ไอเสมหะ 

 “Huff”coughing 
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6. หยุดพักและทําซํ้าขั้นตอนขางตน 

 
 

   
 
 
 ทาขบัเสมหะ 
 
ทาขับเสมหะหมายถึง การใหเอนรางกายในทาเฉพาะตามอวัยวะที่ไดรับผลกระทบ 
โดยใชแรงโนมถวงดึงเสมหะและนํ้าลายในปอดออกมา 
และรวมมือดวยเทคนิคการหายใจที่เหมาะสมและการกําจัดเสมหะเพ่ือลดการอุดตันของหลอดลมที่เกิ
ดจาก โดยการสะสมของเสมหะและนํ้าลาย 
 
ผูปวยแตละคนตองการตําแหนงการขับเสมหะที่แตกตางกัน 
โปรดขอใหนักกายภาพบาํบัดชวยคุณเลือกตําแหนงที่เหมาะสม 
 
 เครือ่งสดูพนออกแรงดนับวกและเครือ่งขบัเสมหะ 
 
เคร่ืองสูดพนออกแรงดันบวกและเคร่ืองขับเสมหะสามารถเพ่ิมความดันในหลอดลมไดเล็กนอย 
ทําใหทางเดินหายใจเปด ชวยคลายเสมหะและนํ้าลาย และชวยใหเสมหะปลอดโปรง 

「霞痰」2 次 噘唇呼氣 

ริมฝปากอิ่มและหายใจ

 

หายใจเขาลึกๆ 3 ถึง 4 คร้ัง 

“huff cough” 

 

噘唇呼氣 

ริมฝปากอิ่มและหายใ

 

ไอเสมหะ 
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โปรดขอใหนักกายภาพบาํบัดสอนใหคุณใชเคร่ืองชวยหายใจออกแรงดันบวกและอุปกรณขับเสมห
ะ 
 

 
เคร่ืองสูดพนออกแรงดันบวกและเคร่ืองขับเสมหะ
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บทที ่9: เทคนคิการหายใจและการประหยดัพลงังาน 

ในชีวิตประจําวัน หากมีอาการหายใจลาํบากจะทําอยางไร? 

1. หากคุณมีอาการหายใจลาํบากในกจิกรรมประจําวนั 

คุณสามารถใชวิธีหายใจเขาโดยใชการหอริมฝปากและใชวิธีหายใจแบบประสานกันเพ่ือกลั้นหา

ยใจ 

2. ขั้นแรก หายใจเขาลกึๆทางจมูกและนับเปนเวลาสองวินาทีในหัวใจของคุณ 
จากน้ันใชปากของคุณและหายใจออกชาๆดวยริมฝปากที่ปดปากไว นับส่ีวินาทีในใจ 

3. หากตองการควบคุมการกระทําขางตน คุณตองทําซํ้าเพ่ือใหเปนนิสัย 
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紓緩氣喘的呼吸技巧 เทคนิคการหายใจเพ่ือบรรเทาอาการหอบหืด 

噘唇呼吸法 วิธีหายใจแบบปากโปง 

第一步 

用鼻子慢慢地吸氣，直至感

ขั้นแรก 

หายใจเขาชาๆ ทางจมูกจนรูสึกวาปอดเต็มไปดวยอากาศ 
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覺到肺部充滿了空氣。 

第二步 

像吹口哨或接吻般噘起嘴

唇。 

ขั้นตอนที่สอง 

หอริมฝปากหมือนผิวปากหรือจูบ 

第三步 

保持嘴唇噘起，慢慢呼氣，

確保呼氣的時間比吸氣長。 

注意﹕不要把氣呼盡 

ขั้นตอนที่สาม 

หอริมฝปากของคุณปดปากและหายใจออกชาๆ 

ตรวจสอบใหแนใจวาหายใจออกนานกวาหายใจเขา 

หมายเหตุ: หามหายใจออก 

 

จะประยุกตใชการหายใจประสานกันในชีวิตประจําวันไดอยางไร? 

1. ในกิจกรรมประจําวัน การหายใจควรประสานกบัการเคลื่อนไหว 

2. กอนทําการเคลื่อนไหว ใหหายใจเขาทางจมูก และหายใจออกทางปากชาๆ 

ขณะทําการเคลื่อนไหว ตัวอยางเชน เม่ือสวมเส้ือผา ใหหายใจเขาทางจมูกกอน และหายใจออกชาๆ 

ดวยปากเม่ือยกมือขึ้นและสวมแขนเส้ือ 
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3. ใชจมูกหายใจเขากอนออกแรง และหายใจออกทางปากชาๆ ขณะออกแรง เชน กวาดเส้ือ ถูพ้ืน 

เช็ดหนาตาง 
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วธิกีารใชเทคนคิการหายใจประสานในชวีิตประจาํวนั? 

หากคุณตองการเช่ียวชาญเทคนิคการหายใจแบบประสานกันอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

คุณสามารถคลกิที่ "คําแนะนําในการจดัการกับโรคหอบหืด" 

เพ่ือชมคําอธิบายและการสาธิตโดยละเอียดในวิดีโอส้ัน 

 

 ประหยดัพลงังานกบัคณุ 

 สิ่งทีส่ามารถทาํไดเพือ่ลดการเกดิโรคหอบหดื? 

1. ในชีวิตประจําวันคุณสามารถใชหลักการประหยัดพลังงานเพ่ือลดการเกิดโรคหอบหืดได 

2. การประหยัดพลังงานคือการลดการใชออกซิเจนที่ไมจําเปนในรางกาย 

3. เพ่ือประหยัดพลังงาน เพียงจํา "หกส่ิงที่ตองมี" และนําไปใชในชีวิตประจําวันใหมากขึ้น 

เพ่ือที่มันจะคอยๆ กลายเปนนิสัยของคุณเอง 

 

วิธีหกตอง 

1. ตองมีการจัดลําดับกจิกรรมลวงหนา 

รวมทั้ง: 

 สลับกิจกรรมหนักและเบา 

 เตรียมของใชที่จําเปนกอนทํากิจกรรม 

 พักผอนใหเพียงพอระหวางแตละกิจกรรม 
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2. ตองวางแผนตารางเวลาตามความสามารถของตัวเอง 

 สลับงานหนักและเบาเพ่ือหลีกเลี่ยงการออกแรงมากเกินไป 

เวลา กิจกรรม 

6-8am ลุก/ใชยาพน/แตงตัว/ขับเสมหะ 

8-10am ทานอาหารเชา / ทานยา / ออกกาํลังกายตอนเชา / 

ออกกําลังกายที่บาน 

10am-12nn ซ้ืออาหาร, ชอปปง / เตรียมอาหารกลางวัน 

12nn-2pm ใชยาพน/อาหารกลางวัน/ทานยา 

2-3pm งีบ 

3-5pm เดินเลน/ออกกําลังกายที่บาน 

5-7pm ใชยาพน/อาบนํ้า/เตรียมอาหารเย็น 

7-10pm อาหารเย็น / ยา / แบบฝกหัดการผอนคลายกลามเน้ือ / ใชยาสเปรย 

/ เสมหะเสมหะ 

10pm-6am นอน 

*ถาคุณใชออกซิเจนในบาน 

คุณสามารถเพ่ิมระดับไดคร่ึงหน่ึงถึงหน่ึงองศาระหวางการนอนหลับ 
 

 

3. ความเร็วในการทํางานตองอยูในระดับปานกลาง 

4. ตองหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวและทาทางที่ใชพลังงานมากเกินไป  
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ใชแปรงยาวเพ่ือลดการงอ 

 
วางมือบนอางลางหนาเพื่อลดการออกแรงออกแรง 

 

วัตถุที่ใชบอยไมควรวางสูงหรือตํ่าเกินไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ตองประสานการหายใจและการเคลือ่นไหว 

  
 

 

 

Inhale with your nose before exerting หายใจเขาดวยจมูกของคณุกอนที่จะออกแรง 
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force 

When exerting effort for a movement, use 

your mouth to exhale 

เม่ือพยายามเคลื่อนไหวใหใชปากหายใจออก 

 

6. ตองพิจารณาใชเคร่ืองมือเสริมเพ่ือลดความซับซอนของกระบวนการหรือปรับปรุงสภาพแวดลอม 

     

 

• หากตองการทราบวิธีใช "หกส่ิงที่ตองทํา" กับการหายใจและนําไปใชกับการดูแลตนเอง งานบาน 

และการออกนอกบาน ขอแนะนําใหคลิกวิดีโอเพ่ือชมการสาธิตโดยละเอียด 

• นอกจากน้ีคูมือฉบับตอไปน้ียังอธิบายรายละเอียดหลักการประหยัดพลังงานและประเด็นที่ควรใสใ

จในชีวิตประจําวันโดยละเอียด คุณสามารถคลกิที่ลงิคเพ่ืออานเพ่ือใชอางอิง 
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บทที ่10 การจดัการความเครยีด 

 

ทีม่าของความเครยีด 

คุณรูสึกกดดันมากเม่ือเผชิญกับโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังหรือไม? 
 

อันที่จริงแลวหากคุณตองรับมือกับอาการหายใจลําบากเปนเวลานาน 
คุณจะรูสึกงายๆวาสถานการณของคณุอยูเหนือการควบคุม 
และคุณจะพบกับปฏกิิริยาทางอารมณที่วิตกกังวลและต่ืนตระหนก ซ่ึงจะเปนวงจรอุบาทวของสภาวะตางๆ 
เชน หายใจถี่ ของการหายใจ ความเหน่ือยลา และการเคลื่อนไหวที่ไมด ี
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壓力管理 การจัดการความเครียด 

焦慮與氣喘之惡性循環效應 วงจรอุบาทวของความวิตกกังวลและโรคหอบหืด 

慢阻肺病誘發氣喘 COPD ทําใหเกิดโรคหอบหืด 

出現焦慮及驚恐情緒 ความวิตกกังวลและความต่ืนตระหนก 

加劇氣喘及焦慮情緒 ทําใหโรคหอบหืดและความวิตกกังวลรุนแรงขึ้น 

疲倦及減低活動能力 ความเหน่ือยลาและความคลองตัวลดลง 
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ฉันจะทําอยางไรเม่ืออยูภายใตความกดดัน? 

 

1. คุณตองเขาใจที่มาของความเครียดกอนเพ่ือจดัการกับความเครียด 
2. และปรับปรุงความคิด การกระทํา หรือบุคลกิภาพ เพ่ือขจัดตนตอของความเครียด 

และลดความตึงเครียดและปฏิกิริยาโรคหืดทีเ่กิดจากความเครียด 
3. นอกจากน้ี การรักษารางกายและจิตใจใหผอนคลายอยางสมํ่าเสมอ 

ยังชวยลดระดับของโรคหอบหืดไดอกีดวย 
4. ในหมูพวกเขา "วิธีการผอนคลายกลามเน้ือแบบกาวหนา" และ "วิธีการผอนคลายภาพ" 

สามารถชวยใหคุณผอนคลายได 

 

 

 

 

วธิกีารผอนคลายกลามเนือ้แบบกาวหนา 

 

วิธีน้ีคือการกระชับและผอนคลายกลามเน้ือของแตละกลุมของรางกายอยางเปนระบบ 

รูสึกสบายตัวเม่ือคลายตัวหลังจากเกร็งตัว 

อยาลืมหายใจออกชาๆเม่ือคุณผอนคลาย 

การหายใจออกแตละคร้ังจะทําใหกลามเน้ือผอนคลายไดงายขึ้น 
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คลายกลามเน้ือเทาแ

ละขา 

 

 

ขั้นแรกใหกดฝาเทาลงใหมากที่สุดแ

ลวผอนคลาย 

 

วางฝาเทาใหสูงที่สุดแลวผอนคลา

ย 

 

 

จากน้ันงอน้ิวเทาทั้งหมดใหมากที่สุด

แลวผอนคลาย  

 

หนาทอง 
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 พยายามเกร็งหนาทองแลวผอนคลาย หายใจออกชาๆ 

อยาลืมหายใจเขาชาๆดวยจมูกแลวหายใจออกชาๆดวยปาก 

หลัง 

 

ขยายหนาอก หันไหลกลบัใหมากที่สุด แลวผอนคลาย 

มือ 

      

กํามือทั้งสองขางใหมากทีสุ่ด งอขอศอก ใหขอมือชิดไหลมากที่สุด 

จากน้ันลดมือลงและผอนคลาย 
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ไหล 

 

ดันไหลใหชิดหูมากที่สุด จากน้ันลดไหลและผอนคลายใหมากที่สุด 

คอ 

 

พยายามเอียงศีรษะไปขางหลังและผ

อนคลาย 

 

ลองเอียงศีรษะไปขางหนาแลวผอ

นคลาย 

หวั 

 

 

ดันคิ้วขึ้นใหมากที่สุด 

 

 

หุบปากใหแรงที่สุด 
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หลับตาใหสนิทที่สุด 

สุดทายพยายามผอนคลายและหา

ยใจชาๆ 

เพ่ือใหรางกายเขาสูสภาวะผอนคลาย

อยางเต็มที่ 
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วธิกีารผอนคลายภาพ 

1. โฟกัสไปที่ฉากสบายๆ 

2. เร่ิมผอนคลาย 

3. ลองนึกภาพวาคณุรูสึกอยางไรเม่ืออยูในที่เกิดเหตุ (รวมถึงการมองเห็น การไดยิน การสัมผัส 

การดมกลิ่นและรสชาติ) 

ตัวอยางเชน 

ลองนึกภาพวาคณุเห็นทองฟาสีครามและเมฆขาวบนเรือสําราญและไดกลิ่นนํ้าทะเล 

4. หลังจากจินตนาการส้ินสุดลง เก็บภาพทิวทัศนไวในใจ 

5. ฝกวันละคร้ัง 

 

 

การจดัการความเครยีด 

 

 

 

1. นอกจากน้ีคุณยังสามารถฝกการออกกําลังกายทางรางกายและจิตใจ เชน "บาตวนจิน" ไทเก็ก 

และการเดินออกกาํลังกายสมรรถภาพทางกาย การหายใจ 

และกระตุนจิตใจและทาทางใหผอนคลายรางกายอยางเปนธรรมชาติ 
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2. การออกกําลังกายเปนประจําสงผลดีตอรางกาย การหายใจ และจิตใจ 

และเพ่ิมจํานวนกิจกรรมในแตละวัน สงผลใหสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีขึ้น 

 

 
ตอไปน้ีเปนลิงกไปยังโบรชัวรการจัดการความเครียด ซ่ึงจะอธิบายในรายละเอียดเพ่ิมเติม 

1. การจัดการความเครียด 

2. นอกจากน้ี 

ตอไปน้ีคือวิดีโอสาธิตวิธีการผอนคลายกลามเน้ือแบบกาวหนาที่จดัทําโดยกรมอนามัย 

ซ่ึงทําใหทุกคนสามารถฝกฝนวิธีการฝกไดงายขึ้น 

3. การผอนคลายกลามเน้ือแบบกาวหนา (1) 

4. การผอนคลายกลามเน้ือแบบกาวหนา (2) 

 

 

บทที ่11: แผนการดแูลสวนบุคคล 

แผนการดูแลสวนบุคคลสําหรับโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง                                  

วันที่﹕_____________ 

ขอมูลสวนบุคคล 

ช่ือ หมายเลขประจําตัวประชาชน 

ผูติดตอและความสัมพันธในกรณีฉุกเฉิน: โทรศัพทติดตอฉุกเฉิน: 

https://www.youtube.com/watch?v=bDb8pUy-Xts&feature=youtu.be
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การใชออกซิเจนในระยะยาว: ใช / ไมใช ปริมาณการใชออกซิเจน: องศา (L/min) 

แพยา: ใช / ไมใช ช่ือยาระบบทางเดินหายใจ: 

พยาบาลที่รับผิดชอบ: สายดวนพยาบาล/เบอรติดตอ: 

 

ปริมาณยาที่สูดพนในแตละวัน 

 ยาขยายหลอดลมที่ออกฤทธ์ิส้ัน 

____ วันละคร้ัง ทุกคร้ัง ____ 

ปริมาณ 

 ยาขยายหลอดลมที่ออกฤทธ์ิส้ัน 

____ วันละคร้ัง ทุกคร้ัง ____ 

ปริมาณ 

 ยาขยายหลอดลมที่ออกฤทธ์ินาน 

____ วันละคร้ัง ทุกคร้ัง ____ 

ปริมาณ 

 ยาขยายหลอดลมที่ออกฤทธ์ินาน 

____ วันละคร้ัง ทุกคร้ัง ____ 

ปริมาณ 

 ยาพนคลายสเตียรอยด 

____ วันละคร้ัง ทุกคร้ัง ____ 

ปริมาณ 

กรุณาลางปากหลังการใช 

 ยาพนคลายสเตียรอยด 

____ วันละคร้ัง ทุกคร้ัง ____ 

ปริมาณ 

กรุณาลางปากหลังการใช 

 ยาขยายหลอดลมแบบผสม 

____ วันละคร้ัง ทุกคร้ัง ____ 

ปริมาณ 

 

 สเปรยไดแอสโตลิก 

(สําหรับเคร่ืองทําไอระเหย) 

____ วันละคร้ัง แตละ ____ 

ปริมาณ 
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ยาอื่นๆ (เชน ชุดสํารอง): 

_________________________________________________________________________ 
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โรคปอดอดุกั้นเร้ือรัง การติดตามและดําเนินการดวยตนเอง 

สภาพ

ม่ันคง 

สภาพดีวันน้ี การกระทําของฉัน 

 □กิจกรรมและปริมาณการออกกําลังกายต

ามปกติ 

□รับประทานยาตามเวลาและปริมาณตามใบส่ังแพ

ทย 

□หายใจตามปกติ (เร็วแตไมยาก) □ใชออกซิเจนตามที่แพทยกําหนด 

□ปริมาณเสมหะตามปกติ □ใชยาสูดดมตามที่แพทยกําหนด 

□นอนเหมือนเดิม □ใหใสใจกบัสีและปริมาณของเสมหะตอไป 

□ความอยากอาหารเหมือนเดิม □ออกกําลังกาย คุมอาหาร ตามปกติ 

 □เลิกบุหร่ี หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด 

ใสใจกบัคําแนะนําดานสุขภาพคุณภาพอากาศ 

เพ่ิมความรูสึกไมสบายกายและอาการ การกระทําของฉัน 

□การรับมือกับการสูญเสียกําลังกายในชีวิ

ตประจําวัน 

□จัดกิจกรรมประจําวันอยางเหมาะสมและพักผอน

ใหมากขึ้น 

□อาการไอเพ่ิมขึ้น □ใชการหายใจแบบหอริมฝปาก 

□โรคหอบหืดเพ่ิมขึ้นอยางมาก □ใชออกซิเจนตามที่แพทยกําหนด 

□ปริมาณเสมหะเพ่ิมขึ้นและหนาขึ้น 

มีสีเหลืองหรือมีกลิ่นแปลกๆ 

 

□ปริมาณยา/ยาที่สูดดมในเวลาที่เหมาะสมตามคําส่ั

งแพทย 
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□

การใชยาขยายหลอดลมที่ออกฤทธ์ิส้ันเพ่ิม

ขึ้นและมีการใชชุดสํารอง 

□หากโรคหอบหืดเพ่ิมขึ้น 

ใหเพ่ิมปริมาณการขยายหลอดลมที่ออกฤทธ์ิส้ันตา

มคําแนะนําของแพทยเปนทุกๆ ____ ช่ัวโมง 

ทุกคร้ังที่ ____ ขนาด 

□

ตอนกลางคืนนอนไมคอยหลับ/ต่ืนกลางดึก

เน่ืองจากอาการ 

(ตองใชหมอนมากกวาหน่ึงใบในการน่ังแ

ละนอน) 

□โรคหืดไมดีขึ้น เร่ิมกินยาสํารอง 

_________________ ตามที่แพทยส่ัง 

□ลดความอยากอาหาร □เร่ิมใชยาปฏิชีวนะในชองปาก ____ 

ตามที่แพทยของคุณกําหนด 

ยาปฏิชีวนะ: ____ คร้ังตอวัน ____ 

แคปซูลในแตละคร้ัง 

□มีไข □ติดตอแพทยหากอาการไมดีขึ้น 

ฉันตองการการรักษาอยางเรงดวน การกระทําของฉัน 

□ 

หายใจถี่/หายใจมีเสียงหวีด/หายใจลําบาก

อยางรุนแรง 

□ โทรเรียกรถพยาบาลไปโรงพยาบาลทันท ี

□  
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หายใจมีเสียงหวีดจนเคลือ่นไหวไมไดตาม

ปกติ นอนไมหลับ พูดเปนชวงๆ กินไมได 

□ จิตฟุงซานหรือสับสน  

สภาพ

แยลง 

□ ยาที่ใชกันทั่วไปไมไดผล  

 

 

บทที ่12: การฉดีวคัซนีไขหวดัใหญและปอดบวม 

 

ไขหวดัใหญคอือะไร? 

ไขหวัดใหญ (เรียกวาไขหวัด) เปนโรคติดเช้ือทางเดินหายใจทั่วไป 

ไขหวัดใหญเกิดจากไวรัสหลายชนิด ชนิดทั่วไปของไขหวัดใหญในฮองกง ไดแก A H1N1 และ 

H3N2 และ B. 

มกราคมถึงมีนาคมและกรกฎาคมถึงกันยายนเปนชวงเวลาสูงสุดของไขหวัดใหญในฮองกง 

ไวรัสสวนใหญแพรกระจายโดยละออง เชน จาม ไอ เปนตน อาการของโรคไขหวัดใหญ ไดแก มีไข 

เจ็บคอ ไอ นํ้ามูกไหล ปวดศีรษะ ปวดกลามเน้ือ และออนเพลียทั่วไป 

 

ไมฉดีวคัซนีไขหวดัใหญจะโอเคหรอืไม? 

ผูปวยมักจะฟนตัวตามธรรมชาติภายในหน่ึงถึงเจ็ดวัน อยางไรก็ตาม 
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ผูสูงอายุมีแนวโนมที่จะเกดิโรคแทรกซอนมากขึ้นหลังจากเปนไขหวัด 

ในกรณีที่รุนแรงพวกเขาจะตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิต 

ผูสูงอายุที่เจ็บปวยระยะยาวมีความเส่ียงมากขึ้น เชน ผูที่เปนโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง โรคหอบหืด 

และภาวะดื้อยา ตามตัวเลขของหนวยงานของโรงพยาบาลในป 2554 

คนทั่วไปเสียชีวิตจากโรคแทรกซอนอันเน่ืองมาจากโรคแทรกซอนที่เกี่ยวกับไขหวัดใหญ โดยเฉลี่ย 

4 คนตอ 100,000 คน หากผูปวยเปนโรคปอดในระยะยาว อัตราการเสียชีวิตจะสูงถึง 1.361 

ตอประชากร 100,000 คน 

ดังน้ันผูสูงอายุทั่วไปโดยเฉพาะผูที่เปนโรคปอดเร้ือรังควรไดรับการฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญเพ่ือ

ลดความเส่ียงดังกลาว 

 

มผีลขางเคยีงจากการฉดีวคัซนีไขหวดัใหญเยอะหรอืไม? 

ผูที่มีประวัติแพวัคซีนรุนแรงหรือสวนผสมจะไมมีสิทธ์ิไดรับวัคซีน 

โดยทั่วไปแลวการรับวคัซีนไขหวัดใหญน้ันปลอดภยั และอาจมีรอยแดงหรือปวดบริเวณที่ฉีด 

อาการตางๆ เชน มีไข ปวดกลามเน้ือและขอ และความเหน่ือยลาอาจเกิดขึ้นภายใน 6 ถึง 12 

ช่ัวโมงหลังการฉีดวัคซีน แตน่ีเปนเร่ืองปกติและจะบรรเทาลงภายในสองวัน 

นอกเหนือจากน้ีไมมีผลขางเคียงอื่น ๆ สําหรับบางคนกังวลเร่ืองอัมพาตหลังฉีดวัคซีน เชน โรคกิบบ 

อันที่จริงโรคน้ีหายากมาก มีเพียงหน่ึงถึงสองกรณีตอหน่ึงลานกรณีการฉีดวัคซีน 

และไมมีความสัมพันธที่ชัดเจนระหวางคนทั้งสอง 
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น่ีแสดงใหเห็นวาวัคซีนไขหวัดใหญน้ันปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

หลังจากฉีดวัคซีนแลวรางกายจะใชเวลาประมาณสองสัปดาหในการผลิตแอนติบอดีเพ่ือปองกันไวรัส

ไขหวัดใหญ 

ดังน้ันผูสูงอายุทั่วไปและผูปวยโรคเร้ือรังควรไดรับวคัซีนปองกันไขหวัดใหญโดยเร็วที่สุด 

 

มวีคัซนีปองกนัโรคปอดบวมดวย! 

โรคปอดบวมเปนโรคที่เกดิจากเช้ือ Streptococcus pneumoniae (หรือ pneumococcus) 

โรคปอดบวมสวนใหญติดตอโดยละอองเชนจามและไอ ระยะฟกตัวประมาณหน่ึงถึงสามวัน โดยทั่วไป 

แบคทีเรียปอดบวมสามารถทําใหเกิดโรคไซนัสอักเสบและหูช้ันกลางอักเสบไดเทาน้ัน 

แตพวกมันยังสามารถทําใหเกิดโรคปอดบวมที่ลกุลามอยางรุนแรงหรือถึงแกชีวิตได เชน 

โรคปอดบวม ภาวะติดเช้ือในกระแสเลือด และเยื่อหุมสมองอักเสบ 

โรคปอดบวมที่ลกุลามมักมีผลรายแรงกวาในเด็กเลก็และผูสูงอายุ ผูปวยโรคเร้ือรัง 

รวมทั้งผูที่เปนโรคระบบทางเดินหายใจ อยูในกลุมที่มีความเส่ียงสูง 

 

วคัซนีปองกนัโรคปอดบวม 2 ชนดิ 

วัคซีนปองกันโรคปอดบวมมีอยู 2 ชนิดในทองตลาด ไดแก วัคซีนปองกันโรคปอดบวมชนิด 23 

วาเลนท (23vPPV) และวคัซีนปองกันโรคปอดบวม (PCV) 

ทั้งสองมีความปลอดภัยและสามารถปองกันโรคปอดบวมที่แพรกระจายได 

อาการไมพึงประสงคที่พบบอยในการฉีดวัคซีน ไดแก อาการบวมเล็กนอยและปวดบริเวณที่ฉีด 
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ซ่ึงอาจเกิดขึ้นในชวงส้ันๆ หลังการฉีดวัคซีน สําหรับผูที่มีอายุ 65 ปขึ้นไป 

คณะกรรมการวิทยาศาสตรของศูนยคุมครองสุขภาพ 

แนะนําใหฉีดวัคซีนปองกนัโรคปอดบวมชนิดคอนจเูกต 13 วาเลนต 1 โดส 

หรือวัคซีนโพลิแซ็กคาไรดปอดบวม 23 วาเลนต 1 โดส 

 

วัคซีนไขหวัดใหญและวัคซีนปองกันโรคปอดบวม 

จากการศึกษาในทองถิ่น การฉีดวัคซีนไขหวัดใหญพรอมกันและการฉีดวัคซีนปองกันโรคปอดบวม 

สามารถลดโอกาสในการรักษาตัวในโรงพยาบาลและการเสียชีวิตในผูสูงอาย ุ

ดังน้ันวัคซีนปองกันไขหวดัใหญและวัคซีนปองกันโรคปอดบวมจึงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
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บทที ่13: 

การประยกุตใชการบาํบดัดวยออกซิเจนทีบ่าน 

การบาํบดัดวยออกซเิจนทีบ่าน 

 

1. 1. เน่ืองจากปญหาของปอดและระบบไหลเวียนโลหิต 

ทําใหปอดไมสามารถรับออกซิเจนไดเพียงพอตอรางกายผานการหายใจตามปกติ 

สงผลใหขาดออกซิเจนและหอบหืด 

2. แพทยจะเปนผูตัดสินใจวาคุณจําเปนตองจัดการบาํบดัดวยออกซิเจนหรือไม 

โดยพิจารณาจากระดับของการขาดออกซิเจนในชีวิตประจําวัน ผลการตรวจเลือด ฯลฯ 

 

เปาหมายของการบําบัดดวยออกซิเจนที่บาน 
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3. ใหออกซิเจนเสริมแกผูปวยที่มีภาวะขาดออกซิเจนเร้ือรังเพ่ือลดการขาดออกซิเจนในรางกาย 

4. ผลการรักษาสามารถชวยยืดอายุและปรับปรุงการทาํงานของหัวใจและสามารถปรับปรุงความอดท

นในการออกกําลังกาย การนอนหลับและคุณภาพชีวิต 

และลดความเหน่ือยลาและการกระตุนออกซิเจน 

 

ขอควรระวงั 

- การบําบัดดวยออกซิเจนที่บานก็เหมือนยาทั่วไป แพทยจะกําหนดปริมาณออกซิเจนที่ตองการ 

- ขอแนะนําใหผูปวยที่มีการใชงานตอเน่ืองเปนเวลานานจําเปนตองใชมากกวา 15 

ช่ัวโมงตอวัน ผลการรักษาของการใชอยางตอเน่ืองเปนเวลา 24 ช่ัวโมงน้ันเหมาะสมที่สุด 

- ผูปวยบางรายตองใชวิธีการรักษาเปนระยะๆเทาน้ัน เชน 

ระหวางทํากิจกรรมหรือ/และการนอนหลับ ทั้งหมดอยูภายใตคําแนะนําของแพทย 

- การบําบัดดวยออกซิเจนในระยะยาวไมกอใหเกิดการเสพติด 

- ปจจุบันอปุกรณออกซิเจนในครัวเรือนที่นิยมใชกันมากที่สุดคือเคร่ืองกําเนิดออกซิเจน 

หลักการทํางานคือการดึงอากาศโดยรอบแยกออกซิเจนเขมขนออกจากกาซอื่น 

จากน้ันจึงสงออกออกซิเจนที่มีความเขมขนสูง 
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- สําหรับการออกไปนอกบาน คุณสามารถเลือกอปุกรณออกซิเจนแบบพกพาบางอยางได เชน 

ถังออกซิเจนแบบพกพาหรือเคร่ืองกําเนิดออกซิเจนแบบพกพา 

ผูปวยสามารถเลือกไดตามความตองการ 

     ขวดออกซิเจนแบบพกพา      

 

เวลาใชงานถังออกซิเจน 

(ช่ัวโมง: นาที) 

อัตราการไหลของออกซิเจน (องศา L นาที) 

รุนถังออกซิเจน ความจุ 

(ลิตร) 

0.5 1 1.5 2 3 4 5 

B 170 5:40 2:50 2:07 1:25 0:56 0:42 0:34 

C 230 7:40 3:50 2:53 1:55 1:16 0:57 0:46 

D 406 13:32 6:45 5:05 3:23 2:15 1:41 1:21 
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ระยะเวลาการใชงานของขวดออกซิเจนขนาดตางๆที่อัตราการไหลตางกัน 

 เคร่ืองกําเนิดออกซิเจนแบบพกพา 

- นอกจากน้ีการสูบบุหร่ีจะชวยลดผลการรักษาไดอยางมาก 

และเพ่ิมโอกาสในการไหมและไฟไหม 

ดังน้ันผูปวยควรเลิกสูบบหุร่ีโดยเร็วที่สุด  

- หากคุณกาํลังจะเดินทาง โปรดปรึกษาแพทยเกี่ยวกบัสภาพรางกายของคุณเอง 

และวิธีการบําบดัดวยออกซิเจนรวมกัน และเตรียมตัวใหดีกอนออกไปขางนอก 

 

หากรูสึกไมสบายตัวหรืออาการแยลงหลังต่ืนนอน เชน ปวดศีรษะ เหน่ือยลา งวงซึม จิตวิตก วิตกกังวล 

นอนไมหลับ เบื่ออาหาร หายใจลําบากมากขึ้น น้ิวมวง หรือเทาบวม 

โปรดติดตอผูใหบริการทางการแพทยโดยเร็วเปนไปได 
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ผูใชออกซเิจนสามารถใชบรกิารขนสงสาธารณะเมือ่ออกไปนอกบานไดหรอืไม? 

 

1. เคร่ืองผลิตออกซิเจนแบบพกพาไมไดควบคุมสินคาอันตราย 

ผูปวยสามารถใชเคร่ืองผลิตออกซิเจนแบบพกพาในบริการขนสงสาธารณะที่สําคัญได 

2. ในการพกพาถังออกซิเจนทางการแพทยแบบพกพาในระบบขนสงสาธารณะ 

ตามระเบียบวาดวยสินคาอันตราย (ทั่วไป) 

การขนสงสาธารณะหรือเรือขามฟากแตละแหงสามารถบรรทุกผูโดยสารไดเพียงสองขวดสําหรับใ

ชสวนตัวในเวลาเดียวกัน ของถังออกซิเจนทางการแพทยแบบพกพา 

3. ตามโบรชัวรการเดินทางอยางปลอดภัยบน MTR ที่พิมพโดย MTR Corporation 

เพ่ือความสะดวกของผูโดยสารที่ตองใชออกซิเจนในการหายใจเน่ืองจากการเจ็บปวย 

พวกเขาสามารถพกพาถังออกซิเจนทางการแพทยที่มีการจัดเก็บไวอยางดีซ่ึงไมเกิน 1.7 ลิตร 

( เชน Type C) และเขาสูพ้ืนที่ MTR 

 

มขีอจาํกดัในการพกพาถงัออกซเิจนทางการแพทยแบบพกพาบนรถโดยสารหรอืไม? 

 

1. "ระเบียบการบริการรถโดยสารสาธารณะ" ที่แกไขแลวจะมีผลบังคับใชในวนัที่ 1 มกราคม 2020 

ใหผูที่นําถังออกซิเจนอัดทางการแพทยของตนเองสามารถเดินทางดวยรถโดยสารแฟรนไชสได 

แตรถบัสแตละคันสามารถบรรทุกถังออกซิเจนทางการแพทยแบบใชแลวทิ้งไดไมเกินสองถัง 
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ฉนัควรใสใจกบัอะไรเมือ่พกพาถงัออกซเิจนทางการแพทยแบบพกพาบนรถบสัสาธารณะ? 

 

1. กอนขึ้นรถ 

คุณตองแจงคนขับรถบัสวาคุณไดพกถังออ็กซิเจนทางการแพทยแบบพกพามาไวใชเอง 

และแจงหมายเลขที่คุณถอือยู 

และวาคุณหายใจเอาออกซิเจนเขาทางจมูกและลาํคอของคณุก็เพียงพอแลว 

พิสูจนวาคุณมีความตองการทางการแพทยในการพกพาขวดออกซิเจน  

2. หลังจากขึ้นรถบัสแลว 

โปรดพยายามน่ังในที่น่ังพิเศษและปฏิบัติตามแนวทางความปลอดภัยทั่วไปสําหรับการขนสงสาธา

รณะ 

3. เม่ือลงจากรถ 

โปรดแจงคนขับรถเพ่ือใหเขาสามารถอนุญาตใหผูโดยสารที่มีความตองการเดียวกันขึ้นรถบัสเม่ือ

ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย 

4. โปรดดูขอมูลทีอ่อกโดยแผนกขนสงหรือปรึกษาเจาหนาที่ทางการแพทยที่เกีย่วของสําหรับเร่ืองที่

ตองใหความสนใจและแนวทางดานความปลอดภัยในการพกพาถังออกซิเจนทางการแพทยแบบใ

ชแลวทิ้งในการขนสง 

 

 

URL ตอไปน้ียังมีขอมูลที่เกี่ยวของสําหรับการอางองิ: 
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1. ทําความรูจกัโบรชัวรออกซิเจนแบบพกพา 

2. โบรชัวร MTR 

3. โบรชัวรกรมขนสง 

http://www.hklf.org/uploads/files/pamphlets/Oxygen_leaflet.pdf
http://www.mtr.com.hk/archive/corporate/ch/publications/images/safetybooklet.pdf
https://www.td.gov.hk/filemanager/tc/content_4962/leaflet_chi.pdf
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บทที ่14: การดแูลแบบประคับประคอง 

ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังบางรายแมจะไดรับการรักษาดวยยาอยางมีประสิทธิภาพแลว 

แตก็ยังมีอาการไมสบายกายอยูมาก รวมท้ังอาการตางๆ เชน หอบหืดเร้ือรัง ออนเพลีย วิตกกังวล 

และซึมเศรา การดูแลแบบประคับประคองสามารถชวยผูปวยบรรเทาอาการเหลาน้ีได 

 

อันที่จริง 

เปาหมายของการดูแลแบบประคับประคองไมไดจาํกดัอยูแค

การดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายหรือผูปวยโรคระยะสุดทาย

อีกตอไปเม่ือพวกเขากําลงัใกลตาย 

บริการบําบัดบรรเทาทกุขยังใหผูปวยโรครายแรงระยะยาว 

(เชน โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง) 

และครอบครัวดวยการดูแลและสนับสนุนบริการในทุกดานของรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวญิญาณ 

สงผลใหคุณภาพชีวิตดีขึ้นจน ผูปวยเขาสูชวงสุดทายของชีวิต 

 

เปาหมายของการดแูลแบบประคบัประคองรวมถงึ: 

 

1. บรรเทาหรือขจัดอาการหอบหืด ปวดตามรางกาย ไมสบาย 

2. ใหคําปรึกษาดานจิตวทิยาแกผูปวยและครอบครัวเพ่ือบรรเทาความทุกขทางจิต 
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3. เคารพในสิทธิของผูปวย ใหผูปวยและครอบครัวไดแสดงความประสงค และหารือโครงการ 

วางแผนการดูแลลวงหนา 

 

'โครงการวางแผนการดแูลลวงหนา' คอือะไร? 

 

'โครงการวางแผนการดูแลลวงหนา' 

หมายถึงการส่ือสารระหวางผูปวยและครอบครัวทีป่วยหนักและเจาหนาที่ทางการแพทยโดยคาํนึงถึงปจจัย

ตางๆ เชน การพยากรณโรค ขอดีและขอเสียของการรักษา 

คานิยมและความปรารถนาของผูปวยและเพ่ือหารือเกี่ยวกับแผนการรักษาพยาบาลและการดูแลสวนบุคค

ลในอนาคตเม่ือปวยหนัก 

 

'คาํสัง่ขัน้สงู' คอือะไร? 

 

ผูปวยที่อายุสิบแปดปขึ้นไป มีจิตใจที่เปนอิสระและมีความรู สามารถทาํ 'คําส่ังขั้นสูง' 

ซ่ึงระบุสถานการณเฉพาะอยางชัดเจนซ่ึงการรักษาเพ่ือค้ําจุนชีวิตจะถูกปฏิเสธเม่ือผูปวยถึงจดุส้ินสุดของชี

วิตและไมสามารถตัดสินใจได ไดดวยตัวเอง. 

 

หากคุณตองการเรียนรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการวางแผนการดูแลลวงหนาและคําส่ังขั้นสูง โปรดคลิกทีน่ี่ 
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หากคุณตองการเรียนรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคอง โปรดคลกิที่น่ี 
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บทที ่15: โภชนาการและการบําบดัดวยอาหาร 

สาเหตขุองภาวะทุพโภชนาการ 

 

ปจจยัดานอาหาร 

1. หายใจลาํบากในระยะยาวและความอยากอาหารไมด ี

2. การกลืนอากาศมากเกินไปในขณะรับประทานอาหารอาจทาํใหทองอืดและสงผลตอความอยากอาหา

ร 

3. ความอยากอาหารที่ไมดีทาํใหไดรับแคลอร่ีและโปรตีนไมเพียงพอ 

รวมทั้งขาดวิตามินและแรธาตุตางๆ 

 

ปจจยัดานการเผาผลาญ 

1. ปริมาณการหายใจที่เพ่ิมขึ้นน้ันตองการแคลอรีเพ่ิมเติม 

2. โรคปอดบวมและไขบอยคร้ังจะเพ่ิมอัตราการเผาผลาญและกินแคลอร่ี 

 

ผลขางเคยีงของยา 

1. ยาบางชนิดสําหรับโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังอาจทาํใหเบือ่อาหารและคลื่นไส 

ซ่ึงอาจสงผลตอความอยากอาหารและการรับประทานอาหาร 

2. คอรติโคสเตียรอยดที่สูดดมเปนยาสามัญเพ่ือบรรเทาอาการอกัเสบและบวมของทางเดินหายใจ 

การใชคอรติโคสเตียรอยดในขนาดสูงเปนเวลานานอาจลดความหนาแนนของกระดูกและเพ่ิมโอกาส
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ในการเปนโรคกระดูกพรุน ดังน้ันผูปวยจึงตองใสใจกับแคลเซียมและวิตามินในแตละวัน การบริโภค 

D 

 

คาํแนะนาํดานโภชนาการ 

 

เม่ือฉันรูสึกเบื่ออาหาร ฉันสามารถ: 

1. พักผอนใหเพียงพอกอนรับประทานอาหาร 

2. หากคุณเหน่ือยเกินกวาจะทานอาหารในตอนกลางคืน คุณควรเพ่ิมการรับประทานอาหารเชา 

3. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีแกสไดงาย เชน ถั่วแหง หัวหอม มันเทศ พริกหยวก หนอไมฝร่ัง 

หัวไชเทา บร็อคโคลี ่บร็อคโคลี่ ชีส เบียร และเคร่ืองดื่มอัดลมเพ่ือลดอาการทองอืด 

4. หลีกเลี่ยงของเหลวจํานวนมาก เชน ซุปหรือเคร่ืองดื่มระหวางม้ืออาหาร 

เพ่ือไมใหสงผลตอความอยากอาหาร 

5. เพ่ิมการบริโภคของเหลวนอกอาหารอยางเหมาะสมเพ่ือปรับปรุงปญหานํ้ามูกทางเดินหายใจมากเกิน

ไป 

6. เวลารับประทานอาหาร แนะนําใหสวมเส้ือผาที่หลวมกวาน้ี 

เพ่ือไมใหรัดแนนจนเกินไปและสงผลตอความอยากอาหารของคณุ 

 

เม่ือฉันหายใจลําบากและกินอาหารลําบาก ฉันสามารถ: 

1. รักษาการไหลเวียนของอากาศในสภาพแวดลอมการรับประทานอาหารเพ่ือปรับปรุงปญหาโรคหอบหื
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ดกอนรับประทานอาหาร 

2. ขอใหสมาชิกในครอบครัวทําอาหารเพ่ือหลีกเลี่ยงการสูดดมควันนํ้ามันและสงผลตอความอยากอาหา

รและการรับประทานอาหาร 

3. หากคุณตองการทําอาหารของคุณเอง คณุสามารถลองเตรียมอาหารที่เรียบงายกวาน้ี 

หรือปรุงอาหารแบบปลอดบุหร่ี (เชน เตาอบไมโครเวฟ) 

4. ลดการรับประทานอาหารโซเดียมสูง อาหารแปรรูป และถนอมอาหาร 

เพราะการกินเกลือมากเกนิไปจะทําใหรางกายมีนํ้ามากเกินไป ทําใหหายใจลําบาก 

และหายใจไมออก 

5. เปลี่ยนเน้ือสัมผัสของอาหารเพ่ือปรับปรุงปญหาการเคี้ยว กลืน 

หรืออาหารไมยอยที่เกิดจากการหายใจลําบาก คุณสามารถเลือกกินอาหารทีน่ิ่ม สับ 

หรือแมแตอาหารออน และหลีกเลี่ยงอาหารที่แข็งหรือแข็งเกินไป 

 

อาหารแนะนํา: 

ขาวโอตนมดอกไข 

โจกฟกทองเนื้อสับ 

นมวอลนัท นมอัลมอนด 

ไขตุน 

นมตุน 

นมถั่วเหลืองหรือนมถั่วเหลืองที่เติมแคลเซียม 
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ซุปครีม 

 

 

เม่ือนํ้าหนักลดลง ฉันสามารถ: 

1. ปรึกษานักโภชนาการและเติมอาหารเสริมอยางเหมาะสม เชน 

นมหรือโปรตีนผงเพ่ือหลีกเลี่ยงการลดนํ้าหนักอยางตอเน่ือง 

2. รับประทานอาหารวันละ 4-6 ม้ือ แตละม้ือไมควรอิ่มจนเกินไป 

และนําหลักการกินอาหารม้ือเล็กแตใหมากขึ้น 

3. เลือกอาหารที่มีแคลอรีสูงและมีโปรตีนสูง 

 

อาหารแนะนํา: 

เนยถัว่/เนย/ขนมปงชีส 

โจกไข / ยูบะ / น้าํมันงา 

แซนวิช: ไข แฮม ปลาทนูา ปลาซารดีน ฯลฯ 

ขาวโอตผสมนมผงหรือโปรตีนผง 

ดอกเตาหู 

ไขชา ไขตม 

 

บทที ่16: คาํถามทีพ่บบอย 
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บ

ท

ที่ 

1 

ปอดของเรามีหนาที่อะไร? คําถาม: อาการไอเกิดจากไขหวัดและภูมิแพหรือไม? 

คําตอบ: โดยทั่วไป สาเหตทุีพ่บบอยทีสุ่ดของอาการไอเฉียบพลันคือ หวดั 

ภูมิแพจมูก และการติดเช้ือทางเดินหายใจอ่ืนๆ อยางไรกต็าม 

มีหลายสาเหตขุองอาการไอเร้ือรัง และคณุควรปรึกษาแพทยโดยเร็วที่สุด 

คําถาม: ปอดอุดกั้นเร้ือรังเหมือนกับโรคหอบหืดหรือไม? 

คําตอบ: แมวาอาการจะคลายกัน 

แตโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังแตกตางจากโรคหอบหืด 

คุณควรปรึกษาแพทยเพื่อประเมินและวนิิจฉัย 

 

คําถาม: ปอดอุดกั้นเร้ือรังเปนโรคของผูชายหรือไม? 

คําตอบ: ในอดตี โรคปอดอุดกั้นเร้ือรังสวนใหญเกิดขึ้นในผูชาย 

แตดวยจํานวนผูสูบบหุร่ีหญิงที่เพิ่มขึ้นในชวงไมกี่ปทีผ่านมา 

จํานวนผูปวยหญิงจะยังคงเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ 

บ

ท

ที่ 

2 

โรคปอดอุดกั้นเร้ือรังคืออะ

ไร? 

คําถาม: อาการไอเกิดจากไขหวัดและภูมิแพหรือไม? 

คําตอบ: โดยทั่วไป สาเหตทุีพ่บบอยทีสุ่ดของอาการไอเฉียบพลันคือ หวดั 

ภูมิแพจมูก และการติดเช้ือทางเดินหายใจอ่ืนๆ อยางไรกต็าม 

มีหลายสาเหตขุองอาการไอเร้ือรัง และคณุควรปรึกษาแพทยโดยเร็วที่สุด 

คําถาม: ปอดอุดกั้นเร้ือรังเหมือนกับโรคหอบหืดหรือไม? 

คําตอบ: แมวาอาการจะคลายกัน 
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แตโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังแตกตางจากโรคหอบหืด 

คุณควรปรึกษาแพทยเพื่อประเมินและวนิิจฉัย 

 

คําถาม: ปอดอุดกั้นเร้ือรังเปนโรคของผูชายหรือไม? 

คําตอบ: ในอดตี โรคปอดอุดกั้นเร้ือรังสวนใหญเกิดขึ้นในผูชาย 

แตดวยจํานวนผูสูบบหุร่ีหญิงที่เพิ่มขึ้นในชวงไมกี่ปทีผ่านมา 

จํานวนผูปวยหญิงจะยังคงเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ 

บ

ท

ที่ 

3 

การสบูบุหร่ีและโรคปอดอุ

ดกั้นเร้ือรัง 

คําถาม: ปอดจะซอมแซมตัวเองหลังจากเลิกบุหร่ีหรือไม? 

คําตอบ: นาเสียดายที่ปอดที่เสียหายไมสามารถกูคืนได 

แตการเลิกบุหร่ีเปนวิธีทีด่ีที่สดุในการชะลอการลุกลามของโรคและเพิ่มอัตราการ

รอดชีวิตของผูปวยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 

คําถาม: ยาที่สูดดมทั้งหมดใชเพื่อรักษาโรคหอบหืด ถาไมใชโรคหอบหืดรุนแรง 

เปนไปไดไหมที่จะไมใชเลยหรือใชเพียงคร่ึงเดียว? 

คําตอบ: 

ตองใชยาขยายหลอดลมที่ออกฤทธิ์นานและยาคอรติโคสเตียรอยดทีสู่ดดมเปนป

ระจําเพื่อลดอาการและลดอาการเจ็บปวยเฉียบพลัน 

สามารถใชยาขยายหลอดลมแบบออกฤทธิ์สั้นไดตามตองการ 

หากคณุมีคําถามใดๆ เกี่ยวกบัยาใดๆ โปรดปรึกษาแพทยหรือเภสัชกรของคุณ 

บ การรักษาทางการแพทย คําถาม: ปอดจะซอมแซมตัวเองหลังจากเลิกบุหร่ีหรือไม? 
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ท

ที่ 

4 

คําตอบ: นาเสียดายที่ปอดที่เสียหายไมสามารถกูคืนได 

แตการเลิกบุหร่ีเปนวิธีทีด่ีที่สดุในการชะลอการลุกลามของโรคและเพิ่มอัตราการ

รอดชีวิตของผูปวยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 

คําถาม: ยาที่สูดดมทั้งหมดใชเพื่อรักษาโรคหอบหืด ถาไมใชโรคหอบหืดรุนแรง 

เปนไปไดไหมที่จะไมใชเลยหรือใชเพียงคร่ึงเดียว? 

คําตอบ: 

ตองใชยาขยายหลอดลมที่ออกฤทธิ์นานและยาคอรติโคสเตียรอยดทีสู่ดดมเปนป

ระจําเพื่อลดอาการและลดอาการเจ็บปวยเฉียบพลัน 

สามารถใชยาขยายหลอดลมแบบออกฤทธิ์สั้นไดตามตองการ 

หากคณุมีคําถามใดๆ เกี่ยวกบัยาใดๆ โปรดปรึกษาแพทยหรือเภสัชกรของคุณ 

บ

ท

ที่ 

5 

วิธีใชยาพน คําถาม: วิธกีารใชเคร่ืองชวยหายใจแตละชนิดแตกตางกันหรือไม? 

คําตอบ: แตกตางกัน หากคณุตองการทราบวิธีใชเคร่ืองชวยหายใจ 

โปรดอานบทที่ 5 

 

คําถาม: จําเปนตองใช Spacer หรือไม? 

คําตอบ: Spacer (หมอยา) 

เปนเคร่ืองมือที่ใชเพื่อชวยผูปวยในการใชเคร่ืองชวยหายใจแบบบบีอัด 

เม่ือเคร่ืองชวยหายใจแบบบบีอัดเช่ือมตอกับตัวเวนวรรค 

ยาที่ปลอยออกมาจะผลิตหมอกละเอียดและอยูในหมอยาช่ัวคราว 
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เพื่อใหผูปวยหายใจเขาปอดไดงายผานทางหัวฉีดของหมอยา 

ตัวเวนวรรคมีขอดดีังตอไปนี:้ 

ลดการสญูเสียยาเนื่องจากการหายใจไมพรอมเพรียงกัน 

ปรับปรุงและเพิ่มปริมาณยาที่เขาถึงสวนลึกของปอด 

สามารถบล็อกและจมอนุภาคยาขนาดใหญในตัวเวนระยะ 

ซึ่งชวยลดผลขางเคียงที่เกิดจากยาที่เกาะคอ เชน แผลในปาก เสยีงแหบ เปนตน 

วิธีที่มีประสทิธิภาพในการจัดหายาขยายหลอดลมขนาดใหญขึ้นแกผูปวยโรคหอ

บหืดอยางรุนแรง 

 

บ

ท

ที่ 

6 

การฟนฟูหนาอกและปอด 

 

คําถาม: 

การฟนฟูสมรรถภาพหนาอกและปอดกับการออกกาํลังกายตามปกตขิองฉันแตกต

างกันอยางไร? 

คําตอบ: 

ผูเขารวมการฟนฟูสมรรถภาพหนาอกและปอดจะตองไดรับการประเมินสมรรถภา

พทางการแพทยและการทาํงานของหัวใจและหลอดเลือดกอน 

การประเมินกอนการฟนฟูชวยใหนักบาํบัดสามารถวางแผนการฝกอบรมและประ

เมินความปลอดภัยของผูเขารวมการฝกออกกาํลังกายได นอกจากนี้ 

การฟนฟูสมรรถภาพหนาอกและปอดยังรวมถึงการเรียนรูความรูดานสขุภาพปอด

และปอด และทักษะการจัดการโรคดวยตนเอง 
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คําถาม : ฉนัหอบแลว เหมาะกับการออกกําลังกายไหม? 

คําตอบ: ใช. 

การออกกาํลังกายสามารถทาํงานเกี่ยวกับการทํางานของหัวใจและปอดและสมร

รถภาพทางกาย ตามรางกายและสภาพรางกายของแตละคน 

ใหทําตามคาํแนะนาํของนกักายภาพบาํบัดเพื่อออกกาํลังกายอยางเหมาะสม 

บ

ท

ที่ 

7 

การออกกาํลังกายที่บานแ

ละขอควรระวัง 

คําถาม: 

การฟนฟูสมรรถภาพหนาอกและปอดกับการออกกาํลังกายตามปกตขิองฉันแตกต

างกันอยางไร? 

คําตอบ: 

ผูเขารวมการฟนฟูสมรรถภาพหนาอกและปอดจะตองไดรับการประเมินสมรรถภา

พทางการแพทยและการทาํงานของหัวใจและหลอดเลือดกอน 

การประเมินกอนการฟนฟูชวยใหนักบาํบัดสามารถวางแผนการฝกอบรมและประ

เมินความปลอดภัยของผูเขารวมการฝกออกกาํลังกายได นอกจากนี้ 

การฟนฟูสมรรถภาพหนาอกและปอดยังรวมถึงการเรียนรูความรูดานสขุภาพปอด

และปอด และทักษะการจัดการโรคดวยตนเอง 

คําถาม : ฉนัหอบแลว เหมาะกับการออกกําลังกายไหม? 

คําตอบ: ใช. 

การออกกาํลังกายสามารถทาํงานเกี่ยวกับการทํางานของหัวใจและปอดและสมร

รถภาพทางกาย ตามรางกายและสภาพรางกายของแตละคน 
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ใหทําตามคําแนะนาํของนกักายภาพบาํบัดเพื่อออกกาํลังกายอยางเหมาะสม 

บ

ท

ที่ 

8 

วิธีบรรเทาอาการหอบหืด

และเทคนคิการลางเสมหะ 

คําถาม: นอกจากยาแลว มีวธิีบรรเทาอาการหอบหืดหรือไม? 

คําตอบ: มีหลายวธิีในการบรรเทาอาการหอบหืด ไดแก เทคนคิการหายใจ 

ทาทีผ่อนคลาย และการใชพัดลมไฟฟาแบบพกพา 

 

 

บ

ท

ที่ 

9 

เทคนคิการหายใจและกา

รประหยัดพลังงาน 

คําถาม: 

คุณสามารถหลีกเล่ียงอาการหายใจสั้นโดยพยายามหลีกเล่ียงกิจกรรมตางๆไดหรื

อไม? 

คําตอบ: ไมได! อันที่จริงย่ิงหลีกเล่ียงและลดกิจกรรมตางๆ ลง 

จะไมทําใหอาการหายใจสัน้หายไป 

และยังทาํใหผูปวยตกอยูในวงจรอุบาทวของความแรงของรางกายที่ลดลง 

ทําใหเหนือ่ยมากขึ้นและมีแนวโนมวาจะเกิดภาวะหายใจสั้นลง! 

 

คําถาม ในชีวิตประจําวัน ทาํอยางไรใหหายใจสั้นลงไดบาง ? 

คําตอบ: 

คุณสามารถใชการหายใจแบบปดปากและการหายใจแบบประสานระหวางกิจกร

รมในชีวิตประจําวัน เชน การแปรงฟน การสวมเสื้อผา และการอาบน้ํา 
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คําถาม: การจัดการกับอาการหายใจลําบากในแตละวันเปนเร่ืองทีเ่หนื่อยมาก 

มีวิธีผอนคลายบางไหม? 

คําตอบ: การออกกําลังกายเพื่อการผอนคลายบางอยาง เชน 

การผอนคลายกลามเนื้อแบบกาวหนาและการผอนคลายภาพอาจมีประสิทธิภาพใ

นการผอนคลาย 

คุณอาจลองออกกาํลังกายเพื่อทําใหตัวเองรูสึกผอนคลายที่คณุลืมไป 

นอกจากนี้คณุยังสามารถออกกําลังกายทางรางกายและจิตใจเชน สขุภาพช่ีกง 

"BaDuanJin" 

เพื่อออกกําลังกายสมรรถภาพทางกายการหายใจและกระตุนจิตใจและทาทางให

ผอนคลายรางกายอยางเปนธรรมชาต ิ

 

 

คําถาม: ผูปวยโรคปอดอุดกัน้เร้ือรังมักมีอาการไอและหายใจมีเสียงหวีด 

ซึ่งยากตอการจัดการและดูแลในฐานะสมาชิกในครอบครัว 

ปลอดภัยกวาที่จะสงโรงพยาบาลทันทีสาํหรับปญหาเล็กนอยหรือไม? 

คําตอบ: 

โครงสรางปอดของผูปวยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังไดรับความเสียหายเปนเวลานานจึ

งมีอาการไอและหายใจมีเสยีงหวีดบอยๆ 
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ตราบใดที่พวกเขาปฏิบตัิตามแนวทางแสงสแีดง สีเหลือง 

และสเีขียวของแผนการดูแลสวนบคุคลที่เปนโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 

พวกเขาสามารถรักษาทีบ่านไดอยางเหมาะสม สําหรับรายละเอียด 

โปรดดูบทที่สบิ 

บ

ท

ที่ 

1

0 

การจัดการความเครียด คําถาม: 

คุณสามารถหลีกเล่ียงอาการหายใจสั้นโดยพยายามหลีกเล่ียงกิจกรรมตางๆ 

ไดหรือไม? 

คําตอบ: ไม! อันที่จริงย่ิงหลีกเล่ียงและลดกิจกรรมตางๆ ลง 

จะไมทําใหอาการหายใจสัน้หายไป 

และยังทาํใหผูปวยตกอยูในวงจรอุบาทวของความแรงของรางกายที่ลดลง 

ทําใหเหนือ่ยมากขึ้นและมีแนวโนมวาจะเกิดภาวะหายใจสั้นลง ลมหายใจ! 

 

คําถาม ในชีวิตประจําวัน ทาํอยางไรใหหายใจสั้นลงไดบาง ? 

คําตอบ: 

คุณสามารถใชการหายใจแบบปดปากและการหายใจแบบประสานระหวางกิจกร

รมในชีวิตประจําวัน เชน การแปรงฟน การสวมเสื้อผา และการอาบน้ํา 

 

 

คําถาม: การจัดการกับอาการหายใจลําบากในแตละวันเปนเร่ืองทีเ่หนื่อยมาก 
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มีวิธีผอนคลายบางไหม? 

คําตอบ: การออกกําลังกายเพื่อการผอนคลายบางอยาง เชน 

การผอนคลายกลามเนื้อแบบกาวหนาและการผอนคลายภาพอาจมีประสิทธิภาพใ

นการผอนคลาย 

คุณอาจลองออกกาํลังกายเพื่อทําใหตัวเองรูสึกผอนคลายที่คณุลืมไป 

นอกจากนี้คณุยังสามารถออกกําลังกายทางรางกายและจิตใจเชน สขุภาพช่ีกง 

"BaDuanJin" 

เพื่อออกกําลังกายสมรรถภาพทางกายการหายใจและกระตุนจิตใจและทาทางให

ผอนคลายรางกายอยางเปนธรรมชาต ิ

 

 

คําถาม: ผูปวยโรคปอดอุดกัน้เร้ือรังมักมีอาการไอและหายใจมีเสียงหวีด 

ซึ่งยากตอการจัดการและดูแลในฐานะสมาชิกในครอบครัว 

ปลอดภัยกวาที่จะสงโรงพยาบาลทันทีสาํหรับปญหาเล็กนอยหรือไม? 

คําตอบ: 

โครงสรางปอดของผูปวยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังไดรับความเสียหายเปนเวลานานจึ

งมีอาการไอและหายใจมีเสยีงหวีดบอยๆ 

ตราบใดที่พวกเขาปฏิบตัิตามแนวทางแสงสแีดง สีเหลือง 

และสเีขียวของแผนการดูแลสวนบคุคลที่เปนโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 
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พวกเขาสามารถรักษาทีบ่านไดอยางเหมาะสม สําหรับรายละเอียด 

โปรดดูบทที่สบิ 

บ

ท

ที่ 

1

1 

แผนการดูแลสวนบุคคล คําถาม: 

คุณสามารถหลีกเล่ียงอาการหายใจสั้นโดยพยายามหลีกเล่ียงกิจกรรมตางๆ 

ไดหรือไม? 

คําตอบ: ไม! อันที่จริงย่ิงหลีกเล่ียงและลดกิจกรรมตางๆ ลง 

จะไมทําใหอาการหายใจสัน้หายไป 

และยังทาํใหผูปวยตกอยูในวงจรอุบาทวของความแรงของรางกายที่ลดลง 

ทําใหเหนือ่ยมากขึ้นและมีแนวโนมวาจะเกิดภาวะหายใจสั้นลง ลมหายใจ! 

 

คําถาม ในชีวิตประจําวัน ทาํอยางไรใหหายใจสั้นลงไดบาง ? 

คําตอบ: 

คุณสามารถใชการหายใจแบบปดปากและการหายใจแบบประสานระหวางกิจกร

รมในชีวิตประจําวัน เชน การแปรงฟน การสวมเสื้อผา และการอาบน้ํา 

 

 

คําถาม: การจัดการกับอาการหายใจลําบากในแตละวันเปนเร่ืองทีเ่หนื่อยมาก 

มีวิธีผอนคลายบางไหม? 

คําตอบ: การออกกําลังกายเพื่อการผอนคลายบางอยาง เชน 
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การผอนคลายกลามเนื้อแบบกาวหนาและการผอนคลายภาพอาจมีประสิทธิภาพใ

นการผอนคลาย 

คุณอาจลองออกกาํลังกายเพื่อทําใหตัวเองรูสึกผอนคลายที่คณุลืมไป 

นอกจากนี้คณุยังสามารถออกกําลังกายทางรางกายและจิตใจเชน สขุภาพช่ีกง 

"BaDuanJin" 

เพื่อออกกําลังกายสมรรถภาพทางกายการหายใจและกระตุนจิตใจและทาทางให

ผอนคลายรางกายอยางเปนธรรมชาต ิ

 

 

คําถาม ผูปวยโรคปอดอุดกัน้เร้ือรังมักมีอาการไอและหายใจมีเสียงหวีด 

ซึ่งยากตอการจัดการและดูแลในฐานะสมาชิกในครอบครัว 

ปลอดภัยกวาที่จะสงโรงพยาบาลทันทีสาํหรับปญหาเล็กนอยหรือไม? 

คําตอบ: 

โครงสรางปอดของผูปวยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังไดรับความเสียหายเปนเวลานานจึ

งมีอาการไอและหายใจมีเสยีงหวีดบอยๆ 

ตราบใดที่พวกเขาปฏิบตัิตามแนวทางแสงสแีดง สีเหลือง 

และสเีขียวของแผนการดูแลสวนบคุคลที่เปนโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 

พวกเขาสามารถรักษาทีบ่านไดอยางเหมาะสม สําหรับรายละเอียด 

โปรดดูบทที่สบิ 
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บ

ท

ที่ 

1

2 

วัคซีนไขหวดัใหญและปอ

ดบวม 

คําถาม: วัคซีนไขหวัดใหญและวคัซนีปองกันโรคปอดบวมมีประโยชนหรือไม? 

คําตอบ: ผูสูงอายุโดยทั่วไป โดยเฉพาะผูที่เปนโรคปอดเร้ือรัง 

ควรฉีดวัคซนีปองกนัไขหวดัใหญ 

เพื่อลดความเสีย่งของภาวะแทรกซอนรายแรงและการเสียชีวติ 

วัคซีนปองกันโรคปอดบวมมีอยู 2 ชนิดในทองตลาด ไดแก 

วัคซีนปองกันโรคปอดบวมชนิด 23 วาเลนท (23vPPV) 

และวคัซนีปองกันโรคปอดบวม (PCV) 

ทั้งสองสามารถปองกันโรคปอดบวมทีแ่พรกระจายได 

จากการศึกษาในทองถิ่น 

การฉีดวัคซีนไขหวัดใหญพรอมกันและการฉีดวัคซนีปองกันโรคปอดบวม 

สามารถลดโอกาสในการรักษาตัวในโรงพยาบาลและการเสียชีวติในผูสูงอายุ 

ดังนั้นวัคซีนปองกันไขหวัดใหญและวคัซนีปองกันโรคปอดบวมจึงปลอดภัยและมี

ประสทิธิภาพ 

 

คําถาม: 

การฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญและวคัซนีปองกันโรคปอดบวมจะปลอดภัยหรือ

ไม? 

คําตอบ: โดยทั่วไปแลวการรับวัคซีนไขหวัดใหญนั้นปลอดภัย 

และอาจมีรอยแดงหรือปวดบริเวณที่ฉีด อาการตางๆ เชน มีไข 



113 
THAI- INTEGRATED COPD BOOKLET.DOC 
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved 
 

ปวดกลามเนื้อและขอ และความเหนื่อยลาอาจเกดิขึ้นภายใน 6-12 

ช่ัวโมงหลังการฉีดวัคซีน แตเปนเร่ืองปกตแิละจะบรรเทาลงภายในสองวัน 

วัคซีนปองกันโรคปอดบวมมีอยู 2 ชนิดในทองตลาด ไดแก 

วัคซีนปองกันโรคปอดบวมชนิด 23 วาเลนท (23vPPV) 

และวคัซนีปองกันโรคปอดบวม (PCV) ปลอดภัยทั้งคู 

อาการไมพึงประสงคที่พบบอยของการฉีดวัคซนี ไดแก 

อาการบวมเล็กนอยและปวดบริเวณที่ฉดีวัคซีน 

คําถาม: ฉันไดยินมาวาการใชออกซิเจนทาํใหเสพติด และย่ิงใชมากขึน้ 

จริงไหม? 

คําตอบ: การบาํบัดดวยออกซิเจนไมกอใหเกิดการเสพตดิ 

การใชออกซิเจนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสามารถลดภาวะขาดออกซิเจ

นและหายใจถี ่และทาํใหอายุยืนยาวขึ้น 

 

คําถาม: การใชออกซิเจนไมสะดวกมาก ฉนัไมสามารถใชมันเม่ือฉันออกไป? 

คําตอบ: เม่ือคณุไมอยู 

คุณจะมีแนวโนมที่จะขาดออกซิเจนและหายใจถี่เนื่องจากกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น 

ดังนั้นคุณควรใชออกซเิจนที่เหมาะสม 

 

คุณสามารถเลือกอุปกรณออกซิเจนแบบพกพาบางอยางได เชน 
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ขวดออกซเิจนแบบพกพาหรือเคร่ืองกาํเนดิออกซเิจนแบบพกพา 

ผูปวยสามารถเลือกไดตามความตองการ 

ปรึกษาเจาหนาที่ทางการแพทยที่เกี่ยวของหากจําเปน 

บ

ท

ที่ 

1

3 

การประยุกตใชการบาํบัด

ดวยออกซิเจนที่บาน 

คําถาม: วัคซีนไขหวัดใหญและวคัซนีปองกันโรคปอดบวมมีประโยชนหรือไม? 

คําตอบ: ผูสูงอายุโดยทั่วไป โดยเฉพาะผูที่เปนโรคปอดเร้ือรัง 

ควรฉีดวัคซนีปองกนัไขหวดัใหญ 

เพื่อลดความเสีย่งของภาวะแทรกซอนรายแรงและการเสียชีวติ 

วัคซีนปองกันโรคปอดบวมมีอยู 2 ชนิดในทองตลาด ไดแก 

วัคซีนปองกันโรคปอดบวมชนิด 23 วาเลนท (23vPPV) 

และวคัซนีปองกันโรคปอดบวม (PCV) 

ทั้งสองสามารถปองกันโรคปอดบวมทีแ่พรกระจายได 

จากการศึกษาในทองถิ่น 

การฉีดวัคซีนไขหวัดใหญพรอมกันและการฉีดวัคซนีปองกันโรคปอดบวม 

สามารถลดโอกาสในการรักษาตัวในโรงพยาบาลและการเสียชีวติในผูสูงอายุ 

ดังนั้นวัคซีนปองกันไขหวัดใหญและวคัซนีปองกันโรคปอดบวมจึงปลอดภัยและมี

ประสทิธิภาพ 

 

คําถาม: 

การฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญและวคัซนีปองกันโรคปอดบวมจะปลอดภัยหรือ
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ไม? 

คําตอบ: โดยทั่วไปแลวการรับวัคซีนไขหวัดใหญนั้นปลอดภัย 

และอาจมีรอยแดงหรือปวดบริเวณที่ฉีด อาการตางๆ เชน มีไข 

ปวดกลามเนื้อและขอ และความเหนื่อยลาอาจเกดิขึ้นภายใน 6-12 

ช่ัวโมงหลังการฉีดวัคซีน แตเปนเร่ืองปกตแิละจะบรรเทาลงภายในสองวัน 

วัคซีนปองกันโรคปอดบวมมีอยู 2 ชนิดในทองตลาด ไดแก 

วัคซีนปองกันโรคปอดบวมชนิด 23 วาเลนท (23vPPV) 

และวคัซนีปองกันโรคปอดบวม (PCV) ปลอดภัยทั้งคู 

อาการไมพึงประสงคที่พบบอยของการฉีดวัคซนี ไดแก 

อาการบวมเล็กนอยและปวดบริเวณทีฉ่ดีวัคซีน 

คําถาม: ฉันไดยินมาวาการใชออกซิเจนทาํใหเสพติด และย่ิงใชมากขึน้ 

จริงไหม? 

คําตอบ: การบาํบัดดวยออกซิเจนไมกอใหเกิดการเสพตดิ 

การใชออกซิเจนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสามารถลดภาวะขาดออกซิเจ

นและหายใจถี ่และทาํใหอายุยืนยาวขึ้น 

 

คําถาม: การใชออกซิเจนไมสะดวกมาก ฉนัไมสามารถใชมันเม่ือฉันออกไป? 

คําตอบ: เม่ือคณุไมอยู 

คุณจะมีแนวโนมที่จะขาดออกซิเจนและหายใจถี่เนื่องจากกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น 
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ดังนั้นคุณควรใชออกซเิจนที่เหมาะสม 

 

คุณสามารถเลือกอุปกรณออกซิเจนแบบพกพาบางอยางได เชน 

ขวดออกซเิจนแบบพกพาหรือเคร่ืองกาํเนิดออกซิเจนแบบพกพา 

ผูปวยสามารถเลือกไดตามความตองการ 

ปรึกษาเจาหนาที่ทางการแพทยที่เกี่ยวของหากจําเปน 

บ

ท

ที่ 

1

4 

การรักษาแบบประคับประ

คอง 

คําถาม: 

เฉพาะผูปวยมะเร็งระยะสุดทายเทานั้นที่ตองการบริการการรักษาแบบประคับประ

คองหรือไม? 

คําตอบ: อันที่จริง 

เปาหมายของการรักษาแบบประคับประคองไมไดจํากัดอยูแคการดแูลผูปวยมะเร็

งระยะสดุทายหรือผูปวยโรคระยะสุดทายอีกตอไปเม่ือพวกเขากาํลังใกลตาย 

การรักษาแบบประคับประคองยังใหบริการดแูลและสนบัสนุนโดยรวมในทุกดานข

องรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ สาํหรับผูปวยโรครายแรงระยะยาว (เชน 

โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง) และครอบครัวของพวกเขา 

คําถาม: ฉันเปนโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง แตฉันอวน 

ฉันจําเปนตองดื่มนมที่มีคุณคาทางโภชนาการเพือ่เสริมโภชนาการเหมือนผูปวยค

นอ่ืนๆ หรือไม? 

คําตอบ: 
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โรคอวนจะเพิ่มภาระการหายใจของผูเปนโรคปอดอุดกัน้เร้ือรังทาํใหหายใจลําบา

ก 

การดื่มนมที่มีคณุคาทางโภชนาการอยางไมเหมาะสมอาจทําใหน้ําหนกัเพิ่มขึ้นไ

ด ดังนั้นหากความอยากอาหารเปนปกติ 

จึงไมแนะนาํใหดื่มอาหารเสริมสําหรับผูปวยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังที่เปนโรคอวน 

หากมีขอสงสัยโปรดปรึกษาแพทยหรือนักโภชนาการกอน 

บ

ท

ที่ 

1

5 

โภชนาการและอาหารบํา

บัด 

คําถาม: 

เฉพาะผูปวยมะเร็งระยะสุดทายเทานั้นที่ตองการบริการการรักษาแบบประคับประ

คองหรือไม? 

คําตอบ: อันที่จริง 

เปาหมายของการรักษาแบบประคับประคองไมไดจํากัดอยูแคการดแูลผูปวยมะเร็

งระยะสดุทายหรือผูปวยโรคระยะสุดทายอีกตอไปเม่ือพวกเขากาํลังใกลตาย 

การรักษาแบบประคับประคองยังใหบริการดแูลและสนบัสนุนโดยรวมในทุกดานข

องรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ สาํหรับผูปวยโรครายแรงระยะยาว (เชน 

โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง) และครอบครัวของพวกเขา 

คําถาม: ฉันเปนโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง แตฉันอวน 

ฉันจําเปนตองดื่มนมที่มีคุณคาทางโภชนาการเพือ่เสริมโภชนาการเหมือนผูปวยค

นอ่ืนๆ หรือไม? 

คําตอบ: 
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โรคอวนจะเพิ่มภาระการหายใจของผูเปนโรคปอดอุดกัน้เร้ือรังทาํใหหายใจลําบา

ก 

การดื่มนมที่มีคณุคาทางโภชนาการอยางไมเหมาะสมอาจทําใหน้ําหนกัเพิ่มขึ้นไ

ด ดังนั้นหากความอยากอาหารเปนปกต ิ

จึงไมแนะนาํใหดื่มอาหารเสริมสําหรับผูปวยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังที่เปนโรคอวน 

หากมีขอสงสัยโปรดปรึกษาแพทยหรือนักโภชนาการกอน 
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