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บทคัดย่อ
การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบภาวะหายใจลําบากของผู้ป่วยโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรังในชุมชนที่ได้รับโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดกับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในชุมชน
ที่ได้รับการดูแลปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในชุมชนจํานวน 30 คน คัดเลือกตาม
คุณสมบัติที่กําหนดไว้แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการดูแลปกติ 15 คนและกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับโปรแกรม
การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดฯ 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์ลักษณะ
ส่วนบุคคล ภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและภาวะเสี่ยงที่ทําให้เกิดการกําเริบของภาวะหายใจ
ลําบาก แบบประเมินภาวะสุขภาพและแบบประเมินภาวะหายใจลําบาก ซึ่งได้แก่ Dyspnea Visual
Analogue Scale (DVAS), Peak Flow Meter จากค่า Force Expiratory Volume in 1 second (FEV1)
และค่า Peak Expiratory Flow (PEF) รวมทั้งการเป่า - ดูดขวดน้ํา ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินการวิจัย
คือ โปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดเพื่อป้องกันการกําเริบของภาวะหายใจลําบาก ผู้วิจัยดําเนินการวิจัย
และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2556 วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
การคํานวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเปรียบเทียบ Kolmogorov - Smirnov
และ Mann – Whitney U test ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพปอดฯ มีคะแนนเฉลี่ยการหายใจ
ลําบากจากการประเมิน DVAS = 24 (S.D = 9.10) คะแนนเฉลี่ยจาก FEV1 = 1.72 (S.D = 0.32) คะแนน
เฉลี่ยจาก PEF = 3.73 (S.D = 54.05) และคะแนนเฉลี่ยการเป่า - ดูดขวดน้ํา = 8.78 (S.D = 0.74) ส่วน
กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการดูปกติมีคะแนนเฉลี่ยการหายใจลําบากจากการประเมิน DVAS = 26 (S.D = 9.85)
คะแนนเฉลี่ยจาก FEV1 = 1.69 (S.D = 0.32) คะแนนเฉลี่ยจาก PEF = 3.95 (S.D = 42.13 ) และคะแนน
เฉลี่ยการเป่า – ดูดขวดน้ํา = 7.39 (S.D = 1.17) เมื่อเปรียบเทียบภาวะหายใจลําบากแต่ละวิธี ด้วยสถิติ
Mann – Whitney U test พบว่า ภาวะลําบากของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพปอดฯ
กับกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการดูแลปกติไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อประเมิน
ด้วย DVAS , FEV1 และ PEF แต่จากการประเมินด้วยการเป่า – ดูดขวดน้ํา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการ
ดูแลปกติมีภาวะหายใจลําบากน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 (p-value = .002)
ข้อเสนอแนะ: นําโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดฯ ไปพัฒนาและศึกษานําร่องก่อนการนําไปใช้
เปรียบเทียบภาวะหายใจลําบากของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในชุมชน
คําสําคัญ: โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ภาวะหายใจลําบาก การกําเริบของภาวะหายใจลําบาก โปรแกรมการฟื้นฟู
สมรรถภาพปอด
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ABSTRACT
This experimental research aim to compare dyspnea between Chronic
Obstructive Pulmonary Disease in community among patients who participated
in pulmonary rehabilitation program and Chronic Obstructive Pulmonary Disease
patients who get normal care. Sample are 30 of Chronic Obstructive Pulmonary
Disease patients who match with inclusion criterias, The sample were split into 2
groups , 15 of them were patients who get normal care and the others 15 were
patients who participated in pulmonary rehabilitation program. Data gathering tools
were personal interview form of Chronic Obstructive Pulmonary Disease illness of
Chronic Obstructive Pulmonary Disease, risk factors of exacerbation, Health
assessment, and dyspnea assessment form were include Dyspnea Visual Analague
Scale ;DVAS, Peak Flow Meter such as FEV1, PEF and blowing - sucking water bottom.
When compare each dyspnea by Mann - whitney U test, it have been found
that samples who participated in pulmonary rehabilitation program compare samples
who normal care was non - significant difference at .05. When assessment of DVAS,
FEV1 and PEF but assessment of blowing-sucking water bottom found samples who
get normal caring have dyspnea less than sample who get rehabilitation program was
statistical significant difference at .01 (p-value = .002)
Suggestion: should be developed pulmonary rehabilitation program and be
pilot study before compare dyspnea of Chronic Obstructive Pulmonary Disease
patients in community
Keywords: Chronic Obstructive Pulmonary Disease, dyspnea, exacerbation,
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