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Abstract:
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is 
characterized by airflow obstruction due to a combination of 
damage to the airways and lung tissue. COPD is a slow 
progressive disease and not fully reversible. Patients usually 
present with symptoms of chronic cough, dyspnea, chronic 
sputum production, and acute exacerbation. The predominant 
cause of COPD is smoking. COPD is a public health problem 
that causes a lot of expense. Treatment and prevention practices 
must be made concurrently. Nurses have a significant role in 
COPD management by helping improve quality of life and daily 
activities of living such as helping patients to stop smoking, 
regular exercise and sufficient sleep. Nurses also play a role in 
prevention or exacerbation of disease through pulmonary 
rehabilitation and physical fitness. Educational roles, including 
health promotion for self-esteem, social support and general 
well-being, are also key areas for nursing involved in COPD. 
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บทคดัยอ่: 
 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นภาวะที่ระบบทางเดินหายใจมีการอุดกั้นของ
ทางเดนิหายใจอยา่งถาวร โดยสาเหตสุว่นใหญเ่กดิจากการสบูบหุรี ่ เนือ่งจากมี
การเปลีย่นแปลงภายในหลอดลมหรอืในเนือ้ปอด ทำใหห้ลอดลมตบีแคบลง 
การดำเนนิของโรคจะคอ่ยๆ เลวลง โดยไมก่ลบัคนืสูส่ภาพปกต ิ ผูป้ว่ยมอีาการ
ไอ หายใจลำบาก หอบเหนือ่ย มเีสมหะ และอาจมอีาการของโรคกำเรบิหรอืมี
ภาวะแทรกซ้อนซึ่งทำให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลบ่อยครั้ง   
สง่ผลกระทบตอ่ระบบสาธารณสขุและมแีนวโนม้ทีจ่ะเพิม่ขึน้ ในการสญูเสยีคา่
ใชจ้า่ยจำนวนมาก การรกัษาและการปอ้งกนัเปน็แนวทางปฏบิตัทิีต่อ้งกระทำ
ควบคูก่นั พยาบาลมบีทบาทเปน็ผูช้ว่ยเหลอืผูป้ว่ย ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการปฏบิตัิ
ตัวที่ถูกต้อง แนะนำการปรับรูปแบบการดำเนินชีวิต เช่น การงดสูบบุหรี ่  
การออกกำลังกายและการพักผ่อนอย่างเพียงพอ นอกจากนี้พยาบาลยังมี
บทบาทเปน็ผูบ้รหิารจดัการในการวางแผนและดำเนนิการชว่ยเหลอืผูป้ว่ย และ
เปน็ผูร้ว่มทมีสขุภาพในการดแูลผูป้ว่ย รวมทัง้เฝา้ระวงัเพือ่ปอ้งกนัการกำเรบิ
ของโรค การฟืน้ฟสูมรรถภาพปอดและสมรรถภาพทางกาย ตลอดจนการสง่
เสรมิใหผู้ป้ว่ยเหน็คณุคา่ในตนเอง การสนบัสนนุของครอบครวั เพือ่เสรมิสรา้ง
คณุภาพชวีติทีด่ขีองผูป้ว่ย พยาบาลจะเปน็ผู้ใหค้ำปรกึษาเกีย่วกบัการปฏบิตัติวั 
และสง่เสรมิใหผู้ป้ว่ยดำเนนิกจิวตัรประจำวนั ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 
 

คำสำคญั: ปอดอดุกัน้เรือ้รงั บทบาทพยาบาล การฟืน้ฟสูมรรถภาพปอด 

บทนำ
 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic obstructive 
pulmonary disease: COPD) เปน็สาเหตทุีส่ำคญัของการ
เสยีชวีติทัว่โลก โดยองคก์ารอนามยัโลกรายงานวา่ปจัจบุนั
โรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั เปน็สาเหตขุองการเสยีชวีติอนัดบัที ่ 4 
ของโลก และคาดวา่ในป ี ค.ศ. 2030 โรคนีจ้ะเปน็สาเหตุ
ของการเสยีชวีติลำดบัที ่ 31 สำหรบัสถติใินประเทศไทยจาก
การรายงานของสำนกันโยบายและยทุธศ์าสตร ์ ในป ี 2546 
พบจำนวนประชากรเสยีชวีติดว้ยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงัเพิม่
ขึ้น เป็นจำนวน 2,890 ต่อประชากรแสนคน2 ซึ่งโรค  
ดงักลา่วเกดิจากความผดิปกตขิองระบบทางเดนิหายใจทีม่ี
การอดุกัน้ของหลอดลม ทำใหเ้กดิการคัง่ของเสมหะ มผีลให้
ความตา้นทานภายในหลอดลมสงูขึน้ขณะหายใจออก1 ทำให้

ผู้ป่วยมีอาการหอบเหนื่อย หายใจลำบากเนื่องจากต้องใช้
แรงในการหายใจมากขึน้ สรา้งความทกุขท์รมานใหก้บัผูป้ว่ย 
โดยเฉพาะในผูป้ว่ยเรือ้รงั ผูส้งูอาย ุ ผูป้ว่ยจะปฏบิตักิจิกรรม
ตา่งๆ หรอืปฏบิตักิจิวตัรประจำวนัไดล้ดลง ซึง่ปจัจยัเสีย่งที่
สำคัญของการเกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังคือการสูบบุหรี ่ 
แม้ว่าปัจจุบันได้มีการรณรงค์การงดสูบบุหรี่และให้ความ
สำคญัถงึโทษของบหุรี ่ ทัง้ในภาครฐัและเอกชน รวมถงึตดิ
ตัง้เขตปลอดบหุรีต่ามสถานทีต่า่งๆ แลว้กต็าม แตย่งัคงพบ
ว่าจำนวนผู้ป่วยจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีจำนวนเพิ่มขึ้น
อยา่งตอ่เนือ่ง3 รวมถงึระยะเวลาในการอยู่โรงพยาบาลนาน 
คา่ใชจ้า่ยในการรกัษาทีส่งู และสญูเสยีรายไดจ้ากการที่ไม่
สามารถประกอบอาชพีไดต้ามปกต ิ ทัง้เมือ่การดำเนนิโรค
เลวลง ทำให้ผู้ป่วยเกิดความทุกข์ทรมาน ท้อแท้สิ้นหวัง   
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