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 โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง (Chronic obstructive pulmonary disease หรือ COPD) เป็น
หน่ึงในสาเหตุส าคญัท่ีท าให้ผูป่้วยมีอาการหอบเหน่ือยซ่ึงอาการจะค่อยๆเป็นมากข้ึน ท าให้
ความสามารถในการออกก าลงักายลดลง หรือในกรณีท่ีโรคมีความรุนแรงมากข้ึน ผูป่้วยจะมีอาการ
เหน่ือยแมแ้ต่การท ากิจวตัรประจ าวนั หรืออยูเ่ฉยๆ เหล่าน้ีจะน าไปสู่สภาพจิตใจและคุณภาพชีวติท่ี
ลดลงดว้ย โดยความระดบัความรุนแรงของโรคจะสัมพนัธ์ไปกบัการเพิ่มข้ึนของอตัราการนอน
โรงพยาบาล อตัราการก าเริบเฉียบพลนั หรือการเกิดภาวะแทรกซอ้นอ่ืนๆ เช่นภาวะปอดอกัเสบติด
เช้ือ ภาวะหายใจหรือหวัใจลม้เหลว และการเสียชีวติในท่ีสุด ขอ้มูลจาก GOLD (หรือ Global 
Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) ประมาณวา่โรคปอดอุดกั้นเร้ือรังจะเป็นสาเหตุ
การเสียชีวติเพิ่มข้ึน จากปัจจุบนัอนัดบั 6 เป็นอนัดบั 3 ของโลกในปีค.ศ. 2020 นอกจากน้ียงัมี
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมดว้ย โดยค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึนเกิดทั้งโดยตรง (ค่าใชจ่้ายในการ
ตรวจวนิิจฉยั และใหก้ารรักษา) และโดยออ้ม (การสูญเสียรายไดจ้ากการขาดงาน เสียอายกุ่อนวยัอนั
ควร หรือแมแ้ต่ครอบครัวหรือผูดู้แลท่ีตอ้งสูญเสียรายไดไ้ป)  

โรคปอดอุดกั้นเร้ือรังน้ีเป็นโรคท่ีพบบ่อยและสามารถใหก้ารรักษาตลอดจนป้องกนัการเกิด
โรคได ้แพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไปควรจะมีความรู้ ความเขา้ใจในการวนิิจฉยัและการวางแผนการดูแล
รักษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ค าจ ากดัคาาม 
 โรคปอดอุดกั้นเร้ือรังเป็นโรคท่ีเกิดเน่ืองมาจากความผิดปกติในการตอบสนองของปอดต่อ
สารหรือก๊าซท่ีมากระตุน้ก่อใหเ้กิดการอุดกั้นของหลอดลมในลกัษณะเร้ือรังท่ีมีการฟ้ืนกลบัไม่
เตม็ท่ี(not fully reversible) เป็นมากข้ึนเร่ือยๆ(progressive)และส่งผลเสียไม่ใช่เฉพาะระบบหายใจ
เท่านั้น แต่เกิดผลกระทบต่ออวยัวะหรือระบบอ่ืนๆ (extrapulmonary effects) ดว้ย 
สาเหตุและปัจจัยเส่ียง 
 สาเหตุของโรค COPD มากกวา่ 90% มาจากการสูบบุหร่ีเป็นระยะเวลาติดต่อกนันาน โดย
การสูบบุหร่ีท าใหเ้กิดอาการทางระบบหายใจท่ีเพิ่มข้ึน มีการท างานของปอดท่ีผิดปกติ ตรวจ
สมรรถภาพปอดจะพบวา่มีการลดลงของปริมาตรของลมหายใจท่ีวดัจากการหายใจออกเตม็ท่ีและ
รวดเร็วในเวลา 1 วนิาที หรือท่ีเรียกวา่ FEV1 (Force expiratory volume in one second)ดงัรูปท่ี 1 มี
อตัราการเสียชีวติในกลุ่ม COPD ท่ีสูบบหร่ีมากกวา่กลุ่มท่ีไม่สูบบุหร่ี 
 ปัจจยัอ่ืนท่ีมีขอ้มูลสนบัสนุนมากคือเร่ือง gene หรือสารพนัธุกรรม โดยเฉพาะการขาดสาร 
alpha-1 antitrypsin (severe hereditary deficiency of alpha-1 antitrypsin) ซ่ึงเป็น inhibitor ของ  



รูปที ่1 ผลของการสูบบุหร่ีต่อการลดลงของค่า FEV1 ในผู้ชาย โดยแบ่งเป็นกลุ่มทีย่งัสูบ
บุหร่ีอยู่ กลุ่มทีเ่ลกิบุหร่ีแล้า และกลุ่มทีไ่ม่เคยสูบบุหร่ี   

 
serine proteases ท่ีอยูใ่นกระแสเลือด ท าใหเ้ร่งการเกิดภาวะถุงลมโป่งพองก่อนวยัอนัควร ถึงแมว้า่
จะไม่ไดสู้บบุหร่ีก็ตาม โดยภาวะน้ีพบไดน้อ้ย และมกัเจอในกลุ่มยโุรปตอนบน นอกจากน้ีคนท่ีสูบ
บุหร่ีทุกคนไม่ไดเ้กิดโรค COPD จึงเป็นเหตุสนบัสนุนเร่ืองปัจจยัดา้นพนัธุกรรมในการเพิ่มความ
เส่ียงของการเกิดโรค ตวัอยา่งความผดิปกติเช่น chromosome2q, transforming growth factor beta 1 
(TGF-β1), microsomal epoxide hydrolase 1 (mEPHX1), and tumor necrosis factor alpha (TNFα) 
ซ่ึงในปัจจุบนัขอ้มูลสนบัสนุนยงัไม่ชดัเจน จ าตอ้งท าการศึกษาคน้ควา้ต่อไป 
 ส่วนในดา้นของเพศ เน่ืองจากผูสู้บบุหร่ีมกัเป็นเพศชาย ดงันั้นจึงพบโรค COPD ในเพศชาย
มากกวา่เพศ  ในบางการศึกษาพบวา่เพศหญิงมีโอกาสในการเกิดโรคจากบุหร่ีมากกวา่เพศชาย และ
ท่ีน่าเป็นห่วงคือในปัจจุบนัทั้งประเทศท่ีพฒันาแลว้ และประเทศก าลงัพฒันา ผูห้ญิงมีอตัราการสูบ
บุหร่ีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ท าใหอ้ตัราการป่วย/เสียชีวติจากบุหร่ีในเพศหญิงมีแนวโนม้สูงข้ึน ในขณะท่ีใน
เพศชายมีแนวโนม้ลดลง ปัจจยัเส่ียงอ่ืนๆในการเกิดโรคแสดงในรูปท่ี 2 

รูปที ่2 ปัจจัยเส่ียงต่อการเกดิโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 
 Genes     Lung growth and development 
 Exposure to particles   Oxidative stress 

- Tobacco smoke    Gender,  Age 
- Occupational dusts : organic and inorganic Respiratory infections 

 - Indoor air pollution from heating and   Socioeconomic status 
                  cooking with biomass in poorly vented  Nutrition 
                  dwellings    Comorbidities 
 - Outdoor air pollution    
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พยาธิสภาพและพยาธิสรีราิทยา 
รูปที ่3  กลไกการเกดิภาาะหลอดลมอุดกั้นในผู้ป่ายปอดอุดกั้นเร้ือรัง  

 
  ส่วนพยาธิสภาพท่ีเกิดข้ึนในปอดพบไดท้ั้งในระดบัหลอดลมส่วนตน้ ไปจนถึงหลอดลม

ขนาดเล็กกวา่ 2 มิลลิเมตรหรือท่ีเราเรียกวา่ small airway  การท าลายเน้ือปอด (parenchymal 
destruction) เกิดเป็นถุงลมโป่ง (emphysema) ดงัรูปท่ี 3 นอกจากน้ียงัมีการเปล่ียนแปลงท่ีเส้นเลือด
ในปอด แต่ละส่วนจะมีการเพิ่มจ านวนของ inflammatory cells มีการท าลายและซ่อมแซมแบบ
เร้ือรัง ถา้โรค COPD มีความรุนแรงมากจะยิง่เห็นการเปล่ียนแปลงน้ีชดัเจนข้ึน แมจ้ะหยดุสูบบุหร่ี
แลว้ก็ตาม โดยมีลกัษณะดงัรูปท่ี 4 คือ 
1. Inflammatory  cells ตวัส าคญัคือ neutrophils, macrophages, CD8 T lymphocytes จะมีการหลัง่
สาร inflammatory mediators เช่น chemotactic factors(LTB4, IL-8), proinflammatory cytokines 

(TNF-α, IL-1β,  IL-6), Growth factors(TGF-β) ท าให ้inflammatory cells มาสะสมเพิ่มข้ึน ขยายการ
อกัเสบใหรุ้นแรงยิง่ข้ีน  และก่อใหเ้กิด systemic effects ดว้ย 
  2. Proteases ท่ีหลัง่จาก inflammatory cells และ epithelial cells เช่น neutrophil elastase, 
cathepsins, metrix metalloproteinases (MMP) ยงัท าใหเ้กิด proteases and antiproteases imbalance 
มีการท าลายของ elastin และเกิด emphysema ในท่ีสุด 
  รูปที ่4 พยาธิก าเนิดโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 
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 3. นอกจากน้ียงัมีเร่ือง oxidative stress เช่น มีการเพิ่มข้ึนของ hydrogen peroxide, 
superoxide anions มีการลดลงของ histone deacetylase activity (HDAC) ท าใหก้ระตุน้ 
inflammatory genes และลดคุณสมบติัตา้นการอกัเสบของ glucocorticosteroids  

ในปัจจุบนัเรามีความเขา้ใจในกระบวนการเกิดโรค COPD เพิ่มข้ึนมาก และสามารถอธิบาย
อาการต่างๆท่ีเกิดข้ึนไดด้งัน้ี 
  1. ผลจากการท่ีมีการอกัเสบและตีบแคบของหลอดลม (airflow limitation) ท าใหต้รวจพบ FEV1 ท่ี
ลดลงร่วมกบัมี air trapping ช่วงหายใจออกท าให้เกิดภาวะ hyperinflation และยิง่เห็นชดัในช่วงท่ี
ผูป่้วยมีการออกแรง เกิดภาวะท่ีเรียกวา่ dynamic hyperinflation ท าใหเ้กิดอาการเหน่ือยง่าย จากการ
ท่ีประสิทธิภาพในการหายใจท่ีลดลง  
  2. การท าลายของเน้ือปอดเกิดเป็น emphysema ท าใหก้ารแลกเปล่ียนก๊าซผดิปกติไป (gas 
exchange abnormailities) หลอดลมท่ีตีบแคบท าใหเ้กิด ventilation นอ้ยลง เกิด V/Q mismatch  
หรือการท่ีกลา้มเน้ือท่ีใชใ้นการหายใจอ่อนลา้ลง เกิดภาวะ hypoxemia และ hypercapnia มากข้ึน 
  3. การหลัง่เมือกออกมามากกวา่ปกติ (mucous hypersecretion)  นั้นท าใหเ้กิดอาการไอมีเสมหะซ่ึง
มกัจะเป็นการตอบสนองต่อควนับุหร่ีหรือส่ิงกระตุน้อ่ืนๆท่ีมาระคายหลอดลม มีการกระตุน้ 
epidermal growth factor receptor (EGFR) โดย mediators และ proteases หลายๆชนิด 
  4. การเกิด pulmonary hypertension อนัเป็นผลจากการท่ีมี hypoxic vasoconstriction  ของ small 
pulmonary arteries ร่วมกบัการท่ีมีโครงสร้างของผนงัเส้นเลือดท่ีเปล่ียนแปลงไปเช่น intimal 
hyperplasia, smooth muscle hypertrophy/hyperplasia อาจท าใหเ้กิด right ventricular hypertrophy 
และ right-side cardiac failure (cor pulmonale) ได ้
  5. ผลกระทบต่ออวยัวะ หรือระบบอ่ืนๆในร่างกาย (systemic effects หรือ extrapulmonary effects)
อธิบายไดจ้ากการท่ีมี inflammatory mediators เช่น TNF-α, IL-6, oxygen-derived free radicals 
เพิ่มข้ึน ผลกระทบของ COPD ต่อร่างกายหรืออวยัวะอ่ืนๆดงัแสดงในรูปท่ี 5 

รูปที ่5 ผลกระทบต่อระบบหรืออายัาะต่างๆในร่างกายจากโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 
Cachexia : loss of fat free mass   Osteoporosis 
Skeletal muscle wasting : apoptosis, disuse atrophy Normochronic normocytic anemia 
Depression 
Increased risk of cardiovascular disease : associated with ↑ CRP 

Clinical manifestation and practical clinical approach  
เน่ืองจากอาการหรืออาการแสดงไม่ไดจ้  าเพาะเจาะจงดงันั้นตอ้งอาศยัการซกัประวติั การ

ตรวจร่างกาย และการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการเพิ่มเติม จึงจะสามารถวนิิจฉยัและบอกความรุนแรง
หรือภาวะแทรกซอ้นของโรคได ้
การซักประาตัิ 



 เร่ิมจากประวติัในเร่ืองของความเส่ียงต่อการเกิดโรค เช่น การสูบบุหร่ี โดยซกัครอบคลุมถึง
ช่วงอายหุรือระยะเวลาท่ีสูบบุหร่ี ปริมาณท่ีสูบในแต่ละวนัคิดออกมาเป็น pack-year  โดยค านวณ
จากจ านวนซองท่ีสูบเฉล่ียต่อวนั (1 ซองมี 20 มวน) คูณกบัจ านวนปีท่ีสูบ โดยผูป่้วย COPD มกัมี
ประวติัสูบบุหร่ีจดั > 20 pack-year หรือประวติัท่ีอยูห่รือท่ีท างานอยูใ่กลโ้รงงานซ่ึงอาจมี
ความสัมพนัธ์กบัการเกิดโรค  ส่วนในดา้นของอาการท่ีพบบ่อยคืออาการไอ ลกัษณะเป็น chronic 
productive cough โดยภาวะน้ีอาจเกิดข้ึนใน simple chronic bronchitis หรือ smoker’s cough ได ้ 
อาการไอหรือเสมหะมกัมีมากข้ึนในตอนเชา้ เน่ืองจากมีการสะสมช่วงท่ีนอนตอนกลางคืน อาการท่ี
พบบ่อยถดัมาคือ อาการหอบเหน่ือย โดยเฉพาะเวลาท ากิจกรรม (exertional dyspnea) ผูป่้วยอาจจะ
บรรยายเป็นอาการแน่นหนา้อก หายใจล าบาก และในกิจกรรมท่ีตอ้งใชก้ าลงัของแขนอาการจะ
เด่นชดัข้ึน ในเบ้ืองตน้ท่ีปอดมีพยาธิสภาพผูป่้วยจะยงัไม่มีอาการจนกระทัง่การท างานของปอด
ลดลงถึงจุดๆหน่ึง หรือเม่ือผูป่้วยมีอายมุากข้ึนมีการเส่ือมของสมรรถภาพปอด ท าใหผู้ป่้วยส่วนหน่ึง
จะประเมินอาการหอบเหน่ือยของตนต ่ากวา่สมรรถภาพปอดท่ีลดลงจริง หรือคิดวา่อาการเหน่ือย
หอบเป็นจากวยัท่ีมากข้ึน และบางคนอาจมาพบแพทยค์ร้ังแรกดว้ยอาการก าเริบของโรคแบบ
เฉียบพลนั (acute exacerbation of COPD, AECOPD) เลยก็ได ้
 จากการซกัประวติัเรายงัสามารถประเมินความรุนแรงเบ้ืองตน้ไดอี้กดว้ย โดยใน advanced 
COPD  จะมีอาการเหน่ือยมากแมเ้ต่การท ากิจวตัรประจ าวนั หรืออยูเ่ฉยๆ มีการก าเริบเฉียบพลนัท่ี
บ่อยข้ึน หรือมีภาวะ resting hypoxemia ตอ้งการออกซิเจนแทบจะตลอดเวลา และเน่ืองจากโรค 
COPD เกิดในคนท่ีมีประวติัการสูบบุหร่ีมาเป็นระยะเวลานาน จึงมกัพบโรคอ่ืนท่ีเป็นผลจากการสูบ
บุหร่ีดว้ย ท่ีเราพบบ่อยๆคือ myocardial infarction, angina, respiratory infection, bone fractures, 
diabetes, sleep-disorders, glaucoma and lung cancer 
การตราจร่างกาย 
 ในระยะแรกตรวจร่างกายจะไม่พบความผดิปกติ คนท่ียงัสูบบุหร่ีอยูอ่าจมีลกัษณะท่ีบ่งวา่ยงั
สูบบุหร่ีเช่น มี nicotine stain ท่ีน้ิวมือ มีกล่ินบุหร่ีติดตวั เม่ือมีการอุดกั้นของหลอดลมมากข้ึนจะพบ
ลกัษณะหายใจท่ีมีการเพิ่ม expiratory time  (prolonged expiratory phase) มี expiratory wheezing 
พบลกัษณะของ hyperinflation คือ ปริมาตรปอดใหญ่ข้ึนสังเกตจาก anterior-posterior (AP) 
diameter เพิ่มข้ึน (barrel-shaped chest)  พบ decreased breath sounds มีการใช ้accessory muscles 
โดยเฉพาะเวลาหายใจเขา้ บริเวณคอจะเห็นมี hypertrophy ของ sternocleidomastoid และ scalene 
muscles อาจเห็นผูป่้วยห่อปากเวลาท่ีหายใจออก (pursed lip breathing) เพื่อเพิ่ม expiratory time 
ของตวัเอง หรือเห็น cyanosis ท่ีน้ิวมือหรือล้ิน ในผูป่้วยท่ีมีอาการรุนแรงมากข้ึนจะเห็นกลา้มเน้ือ
แขนขาท่ีลีบเล็ก มีน ้าหนกัตวัลดลงชดัเจน ใน advanced COPD อาจมีอาการแสดงของ right sided 
heart failure ท่ีเกิดจากการ decompensate ของหวัใจต่อ chronic pulmonary hypertension (Cor 
Pulmonale)  ตรวจพบ engorged jugular venous pressure, right ventricular heaving, 3rd heart sound, 



hepatic congestion, ascites, peripheral edema ส่วนการตรวจพบ clubbing of fingers นั้นไม่ใช่
อาการแสดงของ COPD ถา้พบตอ้งหาสาเหตุอ่ืนโดยเฉพาะมะเร็งปอดซ่ึงมีสาเหตุจากบุหร่ีดว้ย 
การตราจทางห้องปฏิบัติการ 

ลกัษณะเด่นของ COPD คือการมีการอุดกั้นของหลอดลม การตรวจสมรรถภาพปอดหรือ 
spirometry  ถือเป็น gold standard ในการวนิิจฉยัโรค จ าแนกความรุนแรง และติดตามดู progression 
ของโรคได ้จะเห็นวา่มีการลดลงของ FEV1 และ FEV1/FVC ratio โดยใชค้่าท่ีวดัไดห้ลงัจากให ้
short-acting inhaled bronchodilator ในขนาดท่ีเหมาะสมแลว้ เช่น salbutamal ขนาด 400 μg  (post-
bronchodilator FEV1, FEV1/FVC) และน าค่าท่ีไดไ้ปเทียบกบัค่ามาตรฐานของคนในกลุ่มอาย ุ
ส่วนสูง เพศและเช้ือชาติเดียวกนั จ าแนกความรุนแรงออกเป็น 4 ขั้นตามรูปท่ี 6 

รูปที ่ 6 การแบ่งคาามรุนแรงของโรคปอดอุดกั้นเรือ้รังโดยใช้ค่า post-bronchodilator FEV1 
Stage I  : Mild   FEV1/FVC < 0.70  FEV1 ≥ 80% predicted 
Stage II : Moderate  FEV1/FVC < 0.70  50% ≤ FEV1 < 80% predicted 
Stage III : Severe   FEV1/FVC < 0.70  30% ≤ FEV1 < 50% predicted 
Stage IV : Very Severe  FEV1/FVC < 0.70  FEV1 < 30% predicted or FEV1 < 50%   
                                               predicted plus chronic respiratory failure  (PaO2 < 60 mmHg with or     
                                              without PaCO2 > 50 mmHg while breathing air at  sea level) 

การตรวจท่ีสามารถท าไดง่้ายคือการท า chest X-ray(CXR) ช่วยในการวนิิจฉยัแยกโรคท่ีมี
ลกัษณะอาการคลา้ยคลึงกนัดงัรูปท่ี 7  หรือวินิจฉยัภาวะแทรกซอ้นอ่ืนท่ีอาจเกิดข้ึนร่วมดว้ยไดเ้ช่น
ภาวะหวัใจลม้เหลว ส่วนความผดิปกติท่ีบ่งถึงการมีหลอดลมอุดกั้นเร้ือรังเราจะพบต่อเม่ือมีลกัษณะ
ของ hyperinflation หรือมี bullous แลว้ เช่น flattened diaphragm, มีการเพิ่มข้ึนของ retrosternal air 
space, hyperlucency of the lungs, rapid tapering of the vascular markings  

ส่วนการตรวจ computed tomography (CT) ของทรวงอกนั้นไม่ไดแ้นะน ายกเวน้กรณีท่ี
ตอ้งการดูลกัษณะการกระจายตวัของ emphysema เพื่อพิจารณาเร่ืองการผา่ตดัรักษา หรืออาจใช ้
high resolution CT (HRCT) scan กรณีท่ีวินิจฉยัยาก รูปท่ี 8 แสดงภาพ CXR และ CT chest 

รูปที ่7 สาเหตุของผู้ป่ายทีม่าด้ายอาการไอเร้ือรัง และผล CXR อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
Intrathoracic     Extrathoracic 
Chronic obstructive pulmonary disease     Postnasal drip 
Bronchial asthma       Gastroesophageal reflux 
Central bronchial carcinoma    Drug therapy (e.g., ACE inhibitors) 
Endobronchial tuberculosis 
Bronchiectasis 
Left heart failure 
Interstitial lung disease 
Cystic fibrosis 



  
การตรวจ arterial blood gas (ABG) แนะน าท าเฉพาะในกลุ่มท่ี FEV1< 50% predicted หรือ

ผูป่้วยท่ีมีอาการหรืออาการแสดงของ respiratory failure หรือ right heart failure  ถา้เป็นไปได้
แนะน าใหว้ดัขณะท่ีอยู ่room air (FiO2  0.21 at sea level) หรือถา้มีการพ่นยา ปรับออกซิเจนใหท้ า
หลงัจากเวลาผา่นไป 20-30 นาทีแลว้ 

ส่วนการตรวจคดักรองภาวะ alpha-1 antitrypsin deficiency ท าเฉพาะในกลุ่ม Caucasian ท่ี
เป็นโรค COPD ในอายตุ  ่ากวา่ 45 ปี หรือมีประวติัครอบครัวเป็นโรคเดียวกนัน้ี วินิจฉยัเม่ือค่า serum 
concentration of alpha-1 antitrypsin ท่ีต  ่ากวา่ 15-20% ของค่าปกติ ส่วนในคนไทยหรือเอเชียไม่ได้
แนะน าใหต้รวจเน่ืองจากอุบติัการณ์ต ่ามาก 
 โรคท่ีมีลกัษณะอาการใกลเ้คียงโรค COPD คือ Asthma (โรคหืด) ในบางคราวเราอาจไม่
สามารถแยกจากกนัไดช้ดัเจนทั้งท่ีไดท้  าการตรวจเพิ่มเติมแลว้ เราอาจถือวา่ผูป่้วยนั้นเป็นทั้งสอง
โรค โดยยดึแนวทางการรักษาตามแบบของโรคหืดเป็นหลกัก่อน เน่ืองจากโรคหืดมีการพยากรณ์
โรคดีกวา่โรค COPD มาก ส่วนโรคอ่ืนๆจะสามารถแยกไดง่้ายกวา่ดงัรูปท่ี 9 
แนาทางการดูแลรักษา 
 เน่ืองจากโรค COPD เป็นโรคไม่สามารถรักษาใหห้ายขาดได ้การป้องกนัการเกิดโรคถือ
เป็นเป้าหมายท่ีส าคญัท่ีสุด แต่เม่ือเกิดโรคแลว้การดูแลรักษาจะตอ้งมุ่งไปสู่เป้าหมายดงัรูปท่ี 10 โดย
การดูแลรักษาจะประกอบไปดว้ยการประเมินและติดตามโรค(assess and monitor disease) การลด
ปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดโรค (reduce risk factors) การดูแลผูป่้วย COPD ในช่วงท่ีโรคสงบ (manage 
stable COPD) การดูแลรักษาช่วงท่ีมีการก าเริบของโรคเฉียบพลนั (manage exacerbations) 
การให้คาามรู้แก่ผู้ป่ายและครอบครัา 
 การรักษาโรคนั้นไม่เพียงแต่การมาพบแพทยรั์บยาอยา่งสม ่าเสมอ เพราะองคป์ระกอบ
ส าคญัอยูท่ี่ตวัผูป่้วยและครอบครัวดว้ย การใหค้วามรู้แก่ผูป่้วยและญาติใกลชิ้ดนั้นไม่ไดห้วงัผลใน
ดา้นการชะลอความเส่ือมของสมรรถภาพปอด หรือการเพิ่มความสามารถในการออกแรงท า  
กิจกรรมเท่านั้น แต่ท าให้รู้จกัวธีิจดัการกบัปัญหา หรือดูแลเบ้ืองตน้หากมีการก าเริบเฉียบพลนัได ้  

รูปที ่8 CXR (a) และ CT scan of chest 
(b) ในผู้ป่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 



  รูปที ่9 โรคหรือภาาะส าคัญที่ต้องานิิจฉัยแยกโรคกบัโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 
COPD     Onset in mid-life, Symptoms slowly progressive, Most patients had long    
                                               history of tobacco smoking, Dyspnea during exercise, 

    Largely irreversible airflow limitation 
Asthma  Onset early in life (often childhood), Symptoms vary from day to day, 

    Symptoms at night/early morning, Allergy, rhinitis, and/or eczema also  
present, Family history of asthma, Largely reversible airflow limitation 

Congestive heart failure  Fine basilar crackles on auscultation, Chest X-ray shows dilated heart, 
pulmonary edema, Pulmonary function tests indicated volume  
restriction, not airflow limitation 

Bronchiectasis  Large volumes of purulent sputum, Commonly associated with bacterial 
infection, Coarse crackles/ clubbing on auscultation 
Chest X-ray/CT shows bronchial dilation, bronchial wall thickening 

Tuberculosis Onset all ages, Chest X-ray shows lung infiltrate, Microbiological 
confirmation, High local prevalence of tuberculosis 

Obliterative bronchiolitis Onset in younger age, nonsmokers, May have history of rheumatoid 
arthritis or fume exposure, CT on expiration shows hypodense areas 

Diffuse panbronchiolitis Most patients are male and nonsmokers, Almost all have chronic 
sinusitis, Chest X-ray and HRCT show diffuse small centrilobular 
nodular opacities and hyperinflation 

  รูปที ่10 เป้าหมายของการดูแลรักษาผู้ป่ายปอดอุดกั้นเร้ือรัง 
 Relieve symptoms   Prevent disease progression 
 Improve exercise tolerance  Improve health status 
 Prevent and treat complications Prevent and treat exacerbations 
 Reduce mortality   Prevent or minimize side effects from treatment 

สามารถใชย้าไดอ้ยา่งถูกวธีิมีประสิทธิภาพ และท าใหคุ้ณภาพชีวติดีข้ึนดว้ย โดยเฉพาะเร่ืองการหยดุ
บุหร่ี เน่ืองจากการหยดุบุหร่ีสามารถเปล่ียนแปลงการด าเนินโรคได ้ดงัแสดงในรูปท่ี 2 นอกจากน้ี
การใหค้วามรู้ยงัท าใหผู้ป่้วยเขา้ใจถึงธรรมชาติของโรค มีการตดัสินใจ วางแผน หรือเลือกการรักษา
ใหก้บัตนเองภายใตค้  าแนะน าแพทยโ์ดยเฉพาะในระยะทา้ยของโรคได ้(end-of-life care) 
การดูแลรักษาในช่างที่โรคสงบ (Stable COPD) 

 ประกอบไปดว้ยการรักษาโดยการใชย้า (pharmacologic treatment) และการรักษาส่วนท่ี
ไม่ใชย้า (non-pharmacologic treatment)  ทั้งน้ีการรักษาจะอิงตามความรุนแรงของโรคดงัรูปท่ี 11 
ในปัจจุบนัยงัไม่มีขอ้มูลยาท่ีใชรั้กษา COPD ตวัใดจะสามารถลดหรือชะลอ การเส่ือมถอยของ
สมรรถภาพปอดของโรค COPD ได ้มีเพียงผลแสดงการเพิ่มข้ึนของ inspiratory capacity (IC) ทั้ง
ขณะพกัและขณะออกก าลงักาย ท าให ้static และ dynamic hyperinflation ลดลง ดงันั้นการใชย้ามี



จุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมอาการ ลดความถ่ีหรือบรรเทาความรุนแรงในการก าเริบ เพิ่มความสามารถ
ในการออกก าลงักาย และเพิม่คุณภาพชีวติของผูป่้วยโรค COPD ยาหลกัในการรักษาคือยาขยาย
หลอดลมและยากลุ่ม glucocorticosteroids 
Bronchodilators  
มีคุณสมบติัหลกัในการเปล่ียนแปลง airway smooth muscle tone ดงันั้นประโยชน์หลกัคือการ
บรรเทาอาการโดยท าให้หลอดลมขยาย ลมออกจากปอดไดม้ากข้ึน โดยทัว่ไปแนะน าใชต้ามความ
ตอ้งการของผูป่้วย (as-needed basis) กรณีท่ีอาการหอบไม่ทุเลาหรือทรุดลง หรือแนะน าใหใ้ชอ้ยา่ง
สม ่าเสมอ (regular basis) เพื่อลดหรือป้องกนัอาการหอบ ยามี 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 
รูปที ่11 การรักษาโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังตามคาามรุนแรงของโรค  

 
 1. Β2-agonists  ออกฤทธ์ิหลกัโดยการขยาย airway smooth muscle ผา่นการกระตุน้ Β2-
adrenergic receptors ท าให ้cyclic AMP เพิ่มข้ึนและมีผลตา้นการหดตวัของหลอดลม มีหลาย
รูปแบบทั้งแบบรับประทาน แบบฉีดเขา้กลา้มหรือใตผ้ิวหนงั  แบบสูด aerosol (metered-dose 
inhaler, MDI) แบบผงแป้ง (dry powdered inhaler, DPI) หรือแบบน ้าใหผ้า่นเคร่ืองพน่ละอองฝอย 
(nebulizer) ยาสูดพน่มีทั้ง short-acting Β2-agonists (salbutalmol, terbutaline) ซ่ึงหมดฤทธ์ิภายใน 4-
6 ชัว่โมง ส่วน long-acting Β2-agonists (formoterol, salmeterol) มีระยะเวลาออกฤทธ์ินานกวา่ 12 
ชัว่โมง หรือแบ่งตาม onset เป็นออกฤทธ์ิเร็วใน 3-5 นาที ฤทธ์ิมากสุด 20-30 นาที (salbutalmaol, 
terbutaline, formeterol) หรือออกฤทธ์ิชา้ 30-45 นาที (salmeterol) ในปัจจุบนัไม่แนะน าแบบ
รับประทานหรือแบบฉีดแลว้เน่ืองจากมีผลขา้งเคียงมากกวา่และผลท่ีไดช้า้กวา่ชนิดสูดพน่ 
ผลขา้งเคียงคือ อาการมือสั่น หวัใจเตน้เร็ว หรือเตน้ผดิจงัหวะไดใ้นผูป่้วยบางคน  
 2. Anticholinergics ออกฤทธ์ิโดยการยบัย ั้ง acetylcholine ท่ีจะไปจบัท่ี muscarinic receptor 
ท่ี central airway smooth muscle (M3 receptors) โดย ยากลุ่ม short-acting anticholinergics 

 

I : Mild II : Moderate III : Severe IV : Very Severe 

FEV1/FVC < 0.70 
FEV1 ≥ 80% predicted 

FEV1/FVC < 0.70 
50% ≤ FEV1 < 80%  
predicted 

FEV1/FVC < 0.70 
30% ≤ FEV1 < 50%  
predicted 

FEV1/FVC < 0.70 
FEV1 < 30% predicted or 
FEV1 < 50% predicted plus 
chronic respiratory failure  

Active reduction of risk factor(s); influenza vaccination 
Add short-acting bronchodilator (when needed 

Add regular treatment with one or more long-acting bronchodilators (when needed);  
add rehabilitation 

Add inhaled glucocorticosteroids if repeated exacerbations 
Add long term oxygen if  
chronic respiratory failure 
Consider surgical 
treatments 



(ipratropium bromide)  จะไปยบัย ั้ง M2 receptors ดว้ย ออกฤทธ์ิเร็วใน 3-5 นาทีคลา้ย short-acting 
Β2-agonists แต่ฤทธ์ิสูงสุดอยูท่ี่  1-2 ชัว่โมง มีผลประมาณ 8 ชัว่โมง ในขณะท่ี long-acting 
anticholinergics(tiotropium) มีความจ าเพาะต่อ M3 และ M1 receptors ออกฤทธ์ิสูงสุดท่ี 2 ชัว่โมง
และอยูน่านกวา่ 24 ชัว่โมง ยากลุ่มน้ีชนิดสูดมีผลขา้งเคียงนอ้ย เช่น มีอาการปากแหง้ ในบางคนอาจ
มีอาการปัสสาวะล าบากจากต่อมลูกหมากโต กรณีท่ีใชเ้ป็นยา nebulizer อาจมี acute glaucoma 
 3. Methylxanthines (xanthine derivatives เช่น aminophylline, theophylline) มีทั้งแบบ
รับประทานและแบบฉีด แบบรับประทานมีชนิดออกฤทธ์ิสั้นและ sustained-release กลไกของยา
ออกฤทธ์ิตา้น phosphodiesterase แบบ non-selective ท าใหข้ยายหลอดลม แต่ไม่ potent ถา้เทียบกบั 
bronchodilators กลุ่มอ่ืน นอกจากน้ียงัมีฤทธ์ิตา้นการอกัเสบ กระตุน้ศูนยก์ารควบคุมการหายใจ 
กระตุน้การเตน้หวัใจ ผลขา้งเคียงของยากลุ่มน้ีคือ ventricular arrhythmias, grand mal convulsions, 
ปวดศีรษะ คล่ืนไส้ อาเจียน มี heartburn ได ้แมผ้ลของยาจะมีประสิทธิภาพ แต่เน่ืองจาก therapeutic 
range ค่อนขา้งแคบ เกิดผลขา้งเคียงไดง่้าย ยา metabolized ผา่น cytochrome P450 ท าใหไ้ม่นิยมใช ้
จึงแนะน าใหเ้ลือกใช ้inhaled bronchodilators ตวัอ่ืนก่อน ยา cilomilast และ roflumilast ท่ีออกฤทธ์ิ
จ าเพาะต่อ phosphodiesterase 4 ท าใหข้ยายหลอดลมและตา้นการอกัเสบดีข้ึน แต่ราคาแพง 
 โดยสรุปแนะน าใหเ้ลือกยาชนิดสูดมากกวา่ยารับประทาน แต่การเลือกใชย้าตวัใดนั้น
ข้ึนกบัแต่ละสถานพยาบาล การตอบสนองต่อการรักษา ความช านาญในการใชย้าสูดแต่ละประเภท 
ท่ีส าคญัคือเทคนิกหรือวิธีการสูดยา ตอ้งใชใ้หถู้กวธีิเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด อาจใชร่้วมกบั 
spacer  ส่วนการใชย้าพน่แบบ small volume nebulizer เน่ืองจากราคาสูง  ผลไม่แตกต่างกนัแนะน า
เฉพาะใน AECOPD ท่ีไม่สามารถก าหนดจงัหวะการสูดยาได ้การใชย้าขยายหลอดลมท่ีมีกลไกการ
ออกฤทธ์ิต่างกนัร่วมกนัอาจมีผลการรักษาท่ีดีข้ึน (combination bronchodilator therapy) ลด
ผลขา้งเคียงท่ีเกิดจากยาแต่ละอยา่งท่ีใชเ้ด่ียวๆในขนาดสูงได ้เช่นการใช ้short-acting Β2-agonists 
ร่วมกบั anticholinergic ใหผ้ลการรักษาท่ีดีกวา่และมีการเพิ่มข้ึนของ FEV1 มากกวา่การใชย้าเด่ียว 
Glucocorticosteroids 
 มีทั้งใหผ้ล systemic คือ แบบรับประทาน หรือแบบฉีดเขา้เส้น และแบบ local คือแบบสูด
พน่ เช่น MDI, DPI, nebulizer การให ้systemic glucocorticosteroids แบบ short-term ในกรณีมีการ
ก าเริบเฉียบพลนั แต่การให ้long-term ไม่แนะน าเลยเน่ืองจากผลขา้งเคียงค่อนขา้งสูง 

ส่วนการให ้inhaled glucocorticosteroids แบบสม ่าเสมอยงัไม่มีขอ้มูลชะลอการลดลงของ 
FEV1 แต่แนะน าใหใ้ชใ้นกลุ่ม COPD ท่ีมีอาการและตรวจ FEV1 < 50% (stage III และ IV) ท่ีมี
อาการก าเริบเฉียบพลนับ่อยๆ (3 คร้ังในรอบ 3 ปี) โดยมีผลลดความถ่ีของการก าเริบเฉียบพลนั เพิ่ม 
health status การศึกษามีเฉพาะขนาดยาปานกลางถึงขนาดสูง คือ budesonide 800-1,600 μg/day 
หรือ fluticasone proprionate 1,000 μg/day ส่วนผลเสียเร่ืองการเกิดเช้ือราในช่องปากสามารถ
แกไ้ขโดยการบว้นน ้าหลงัการพน่ยาทุกคร้ัง มีรายงานเร่ืองการเกิด skin bruising หรือ bone density 



บางลง และอาการก าเริบซ ้ าหลงัหยดุยา การใชย้า inhaled glucocorticosteroid ควบคู่ไปกบั long-
acting Β2-agonists พบวา่ยาทั้งสองช่วยส่งเสริมกนัไดผ้ลดีกวา่การใชย้าเด่ียว 
Vaccines แนะน าฉีด influenzae vaccine ปีละ 1 คร้ัง เพื่อป้องกนัการติดเช้ือไวรัส influenza 
สามารถลดการเจบ็ป่วยรุนแรงและลดการเสียชีวติในผูป่้วย COPD ไดถึ้ง 50 % และฉีด 
pneumococal vaccine ในผูป่้วย COPD ท่ีอายเุกิน 65 ปี Antibiotics โดยทัว่ไปไม่แนะน าในการ
ป้องกนัการติดเช้ือระยะยาว ใหเ้ม่ือมีหลกัฐานของการติดเช้ือ หรือมีการก าเริบเฉียบพลนับางราย 
Psychoactive agents ใหต้ามอาการเช่น อาการซึมเศร้า กงัวล นอนไม่หลบั เลือก hypnotics ท่ี
ปลอดภยัคือ antihistamine หรือ choral hydrate หรือ benzodiazepine ในขนาดต ่า พบวา่ไม่กดศูนย์
การหายใจ Mucolytic agents ประโยชน์นอ้ย ส่วนAntioxidant agents ยา N-acetylcysteine (NAC) 
มีขอ้มูลลดความถ่ีการก าเริบเฉียบพลนัในกลุ่มท่ีไม่ได ้inhaled corticosteroids แต่เป็นเพียง
การศึกษาขนาดเล็ก Antitussis ใหต้ามอาการไม่แนะน าให้ใชเ้ป็นประจ าNitric oxide (vasodilators) 
หา้มใหเ้พราะท าใหก้ารแลกเปล่ียนก๊าซแยล่งเน่ืองจากไปปรับ hypoxic regulation ท่ีผูป่้วยมีอยูเ่ดิม  
การดูแลรักษาในช่างที่โรคก าเริบเฉียบพลนั (exacerbations) 
 การก าเริบเฉียบพลนัของโรค COPD หมายถึงภาวะท่ีผูป่้วยมีอาการทรุดลง เปล่ียนแปลง
จากการด าเนินโรคปกติอยา่งรวดเร็ว และเป็นผลใหผู้ป่้วยตอ้งมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชย้า
ใหม้ากหรือถ่ีข้ึนกวา่ขนาดปกติท่ีผูป่้วยเคยใชใ้นแต่ละวนั ท าใหผู้ป่้วยตอ้งมาพบแพทยก่์อนนดั หรือ
มาท่ีหอ้งฉุกเฉิน ตอ้งนอนพกัรักษาตวั หรือตอ้งใส่เคร่ืองช่วยหายใจ เม่ืออาการทุเลาลง การฟ้ืนตวั
ของสมรรถภาพปอดให้เท่าเดิมก่อนการก าเริบตอ้งอาศยัระยะเวลานานเป็นเดือน มีผลกระทบกบั
คุณภาพชีวติของผูป่้วย การด าเนินโรคและการพยากรณ์โรค โดยสาเหตุท่ีพบบ่อยคือการติดเช้ือใน
ระบบทางเดินหายใจ และการสูดดมมลพิษในอากาศ 
 อาการท่ีบ่งวา่มีการก าเริบเฉียบพลนัคือ อาการหอบเหน่ือย แน่นหนา้อก หายใจเสียงดงัวี้ด 
ไอ มีเสมหะเพิ่มข้ึนหรือเสมหะเปล่ียนเป็นสีเหลืองเขียวคลา้ยหนอง มีไข ้หรือท ากิจกรรมไดล้ดลง 
นอกจากน้ีอาจชีพจรเตน้เร็ว อ่อนเพลีย สับสน ซึมได ้ผูป่้วยท่ีอยูใ่นขั้น mild หรือ moderate มกัไม่
ค่อยเกิดภาวะก าเริบ หรือหากเกิดมกัจะไม่รุนแรง ส่วนใหญ่ใหก้ารรักษาแบบผูป่้วยนอกได ้ความ
รุนแรงของการก าเริบดูจากระยะเวลาท่ีอาการทรุดลง ความถ่ีในการก าเริบหรือการนอนโรงพยาบาล
ในช่วงท่ีผา่นมา โรคทางอายรุกรรมท่ีส าคญัร่วมอ่ืนๆ หรือตรวจร่างกายพบการหายใจใช ้accessory 
muscles, มี paradoxical chest wall movement มีอาการเขียว ซึม บวมตามแขนขาหนา้ หรือ vital 
signs ไม่ stable วดั SpO2  หรือเจาะ ABG พบภาวะ respiratory failure (PaO2 < 60 mmHg, PaCO2 > 
50 mmHg หรือมี pH < 7.36) 
 การรักษาเบ้ืองตน้ผูป่้วยควรไดรั้บยาสูดขยายหลอดลมมากข้ึนหรือถ่ีข้ึน หรือตอ้งใชย้าสูด
หลอดลมชนิดละอองฝอย (small volume nebulizer, SVN) ในกรณีท่ีเหน่ือยหอบมากไม่สามารถให้
ความร่วมมือในการสูดยา เลือกยากลุ่ม short-acting inhaled β2-agonists แต่ถา้ผลการรักษาไม่ดี



เท่าท่ีควรอาจให้เป็นกลุ่ม anticholinergic ได ้การให ้methylxanthines ยงัอยูใ่น second-line 
intravenous therapy คือใชต่้อเม่ืออาการไม่ดีข้ึน 

การใหอ้อกซิเจนทดแทนตอ้งมีการควบคุมปริมาณ (controlled oxygen therapy) คือการให้
ออกซิเจนใหเ้พื่อลดภาวะ hypoxemia  โดยพยายามให ้PaO2 > 60 mmHg หรือ SaO2 > 90% 
โดยเฉพาะในกลุ่มผูป่้วยท่ีมี hypercapnia อยูแ่ลว้การพน่ SVN ควรใชแ้รงอดัอากาศเป็นตวัอดัยา
แทนการใชอ้อกซิเจน เพราะจะท าให ้hypercapnia เป็นมากข้ึนจนซึมหรือหมดสติได ้(CO2 narcosis) 
หลงัใหอ้อกซิเจนควรจะเจาะ ABG ซ ้ าท่ี 30-60 นาทีเพื่อประเมินภาวะ hypoxemia, hypercapnia 
 การให ้glucocorticosteroid เป็นรูปแบบกินหรือฉีด แนะน าให ้methylprednisolone 0.5 
mg/kg/day หรือเทียบเท่า 30-40 mg oral prednisolone ทุกวนัเป็นเวลาติดต่อกนั 7-10 วนั การให้
นานกวา่น้ีไม่เพิ่มประสิทธิภาพยาและยงัผลใหเ้กิดผลขา้งเคียงจากยาดว้ย 

รูปที ่12 ข้อบ่งช้ี และข้อคารระางัในการเลือกใช้ Noninvasive ventilator 
  Selection criteria 
  Moderate to severe dyspnea with use of accessory muscles and paradoxical abdominal motion 
  Moderate to severe acidosis (pH ≤ 7.35) and/or hypercapnia (PaCO2 > 45 mmHg) 
  Respiratory frequency > 25 breaths per minute 
  Exclusion criteria (any may be present) 
  Cardiovascular instability (hypotension, arrhythmias, myocardial infarction) 
  Respiratory arrest     High aspiration risk 
  Change in mental status; uncooperative patient  Viscous or copious secretions 
  Recent facial or gastroesophageal surgery  Craniofacial trauma 
  Fixed nasopharyngeal abnormalities   Burns 
  Extreme obesity 

การให ้antibiotics ไม่ไดใ้หใ้นผูป่้วย AECOPD ทุกรายเน่ืองจากอาจมีสาเหตุท่ีไม่ใช่การติด
เช้ือ หรือเป็นการติดเช้ือ virus ผูป่้วยท่ีควรได ้antibiotics คือกลุ่มคนท่ีมีอาการก าเริบ 2 หรือ 3 อยา่ง 
(หอบเหน่ือย เสมหะเพิ่มปริมาณข้ึน และเสมหะเปล่ียนเป็นสีเขียวเหลือง) โดยตอ้งมีอาการเสมหะ
เปล่ียนสีเป็นหน่ึงในนั้นดว้ย โดยทัว่ไปเช้ือท่ีคิดถึงคือ S.pneumoniae, Hemophilus influenzae, 
Moraxella catarrhalis หากระยะของโรค COPD ไม่รุนแรง การก าเริบไม่รุนแรงอาจให้เป็น 
doxycycline, amoxicillin, cotrimoxazole ได ้ในผูป่้วยท่ีก าเริบบ่อย หรือมีโรคร่วมทางอายรุกรรม
จะตอ้งระวงัเช้ือท่ีด้ือยา beta-lactam ดงันั้นอาจเลือกยาเป็น beta-lactam/beta-lactamase inhibitor  
(amoxicillin-clavulanic acid, ampicillin-sulbactam) หรือกลุ่ม new macrolides (azithromycin, 
clarithromycin) กลุ่ม respiratory quinolone (levofloxacin, moxifloxacin)  
 แต่ถา้ในกลุ่มท่ีโรครุนแรง มีการก าเริบซ ้ าๆ ไดรั้บยาปฏิชีวนะเกิน 4 คร้ังต่อปี เพิ่งออกจาก
โรงพยาบาลไม่นานหรืออาการก าเริบรุนแรงมาก จะตอ้งใหย้าท่ีครอบคลุมเช้ือ enteric gram-



negative bacilli และ Pseudomonas aeruginosa เช่น amoxicillin-clavulanic acid ร่วมกบั 
ciprofloxacin หรือ cefoperazone-sulbactam หรือ levofloxacin ขนาดสูง (750 mg/day) 

การใชเ้คร่ืองช่วยหายใจหวงัผลบรรเทาอาการ และลดอตัราการเสียชีวติ โดยพิจารณา 
noninvasive ventilator (NIV) ก่อนตามขอ้บ่งช้ีรูปท่ี 12 เน่ืองจากมีขอ้มูลสนบัสนุนไดป้ระโยชน์ 
80-85% ทั้งในแง่การลดภาวะ acidosis, หอบเหน่ือยลดลง ท าใหเ้ล่ียงการใส่ท่อช่วยหายใจ และลด
จ านวนวนัการนอนโรงพยาบาล  อยา่งไรก็ตามการประเมินหลงัจากใช ้NIV มีความส าคญั หากใน 
30 นาทีถึง 1 ชัว่โมงไม่มีการเปล่ียนแปลงทางคลินิกท่ีดีข้ึนควรพิจารณาใส่ท่อช่วยหายใจดงัรูปท่ี 13 

รูปที ่13 ข้อบ่งช้ีในการใส่ท่อช่ายหายใจและใช้เคร่ืองช่ายหายใจ 
  -Unable to tolerate NIV or NIV failure  -Respiratory frequency > 35 breaths per minute 
  -Life-threatening hypoxemia   -Respiratory arrest 
  -Severe dyspnea with use of accessory muscles and paradoxical abdominal motion 
  -Severe acidosis (pH < 7.25) and/or hypercapnia (PaCO2 > 60 mmHg) 
  -Somnolence, impaired mental status   -Cardiovascular complications (hypotension, shock) 
  -Other complications (metabolic abnormalities, sepsis, pneumonia, pulmonary embolism, barotraumas,  
  massive pleural effusion) 

การรักษาทีไ่ม่ใช้ยา 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอด (pulmonary rehabilitation)  

เป้าหมายคือเพื่อลดอาการ เพิ่มคุณภาพชีวติ เพิ่มความสามารถในการท ากิจวตัรประจ าวนั 
ซ่ึงจะท าไดต้อ้งเขา้ไปจดัการกบัปัญหาอ่ืนๆท่ีไม่ใช่เฉพาะเร่ืองปอดเท่านั้น เช่นการท่ีมีกลา้มเน้ือ 
อ่อนแรงหรืออ่อนลา้ ท าใหไ้ม่ค่อยท ากิจกรรมเน่ืองจากเหน่ือยหอบ สุดทา้ยอาจมีภาวะซึมเศร้า 
แยกตวัออกจากสังคม ดงัรูปท่ี 14 การแกปั้ญหาใดปัญหาหน่ึงจะมีผลส่งเสริมใหปั้จจยัอ่ืนดีข้ึนได ้
ใน GOLD แนะน าท าในผูป่้วยท่ี FEV1 < 80% แต่ผูท่ี้น่าจะเห็นประโยชน์จากการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ปอดชดัเจนควรจะเป็นคนท่ีท ากิจวตัรประจ าวนัไม่ได ้หรือเหน่ือยหอบทั้งท่ีไดรั้บขยายหลอดลม
อยา่งเหมาะสมแลว้ก็ตาม โดยเร่ิมจากการประเมินสภาพเบ้ืองตน้ ดูความรุนแรงของตวัโรค มีการ
แนะน าเร่ืองการอดบุหร่ี กระตุน้ใหผู้ป่้วยและญาติมีส่วนร่วมในการรักษา การใหค้วามรู้เร่ืองโรค 
หรือดา้นโภชนาการ ระวงัเร่ืองน ้าหนกัตวัท่ีมากหรือนอ้ยเกินไป การฝึกการหายใจเพื่อบรรเทา
อาการเหน่ือย (pursed lip breathing, diaphragmatic breathing) การฝึกการไออยา่งมีประสิทธิภาพ 
การเพิ่มความแขง็แรงและคงทนของกลา้มเน้ืออาศยัการออกก าลงักาย ทั้งการเดิน การฝึกก าลงั
กลา้มเน้ือแขนขา ในผูป่้วยท่ีออกก าลงักายทั้งตวัไม่ไดใ้ห้ท าการฝึกเฉพาะส่วน ประกอบกบัการใช้
ถุงทราย หรือยางยดื(theraband)  โดยแนะน าใหท้  าวนัละประมาณ  20-30 นาที  3 คร้ังต่อสัปดาห์ 
และติดต่อกนัอยา่งนอ้ย 6 สัปดาห์ อาจเร่ิมทีละนอ้ยและมีพกัเป็นระยะๆส าหรับผูป่้วยท่ีเหน่ือยง่าย 
 การประเมินผลดูจากทั้งประวติั การตรวจร่างกาย การตรวจสมรรถภาพปอด การประเมิน
ความสามารถในการออกก าลงั (exercise capacity) วดัก าลงักลา้มเน้ือแขนขา หรือกลา้มเน้ือท่ีช่วย



ในการหายใจ นอกจากน้ีประเมินในเร่ืองของสุขภาพโดยรวม และการเปล่ียนแปลงในแง่ผลกระทบ
ของอาการเหน่ือยต่อผูป่้วยหรือการท ากิจกรรม ผลดีของการออกก าลงักายจะอยูน่านเป็นเวลาหลาย
เดือนหรือเป็นปีหลงัจากหยดุการฝึก แตกต่างกบัการใชย้าซ่ึงหมดฤทธ์ิไปหลงัหยดุยาไม่นาน 

รูปที ่14 ผลกระทบของโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังต่อการท ากจิกรรม(The COPD cycle) 

   
การใช้ออกซิเจน 
 วธีิการใหแ้บ่งเป็น 3 อยา่งหลกัๆ คือ การใหแ้บบระยะยาว การใหเ้พื่อลดอาการหอบเหน่ือย 
หรือการให้ระหวา่งออกก าลงักาย โดยจุดประสงคคื์อการเพิ่มออกซิเจนในเลือดขณะพกัให ้PaO2 ≥ 
60 mmHg ท่ีระดบัน ้าทะเลหรือ SaO2 ≥90% เพื่อใหอ้วยัวะส าคญั (vital organ) ในร่างกายไดรั้บ
ออกซิเจนท่ีเพียงพอและสามารถท างานไดต้ามปกติ 
 การให ้long-term oxygen therapy (LTOT) คือการใหอ้อกซิเจน > 15 ชัว่โมงต่อวนัในกลุ่ม
ผูป่้วยท่ีมีภาวะ chronic respiratory failure พบวา่สามารถเพิ่มอตัราการอยูร่อด (survival rate)ได ้
นอกจากน้ียงัมีผลดีต่อ hemodynamics เห็นชดัในแง่ลดการเกิด pulmonary hypertension  ผลต่อ
ระบบเลือด, exercise capacity, lung mechanics และสภาพจิตใจอีกดว้ย  

ขอ้บ่งช้ีในการให ้LTOT คือผูป่้วย stage IV : very severe COPD ท่ีมีลกัษณะต่อไปน้ี 
- PaO2 ≤ 55 mmHg หรือ SaO2 ≤ 88%, โดยอาจมีหรือไม่มี hypercapnia   
- PaO2 อยูร่ะหวา่ง 55 กบั 60 mmHg หรือ SaO2 = 88% ท่ีมีลกัษณะของ pulmonary 

hypertension, congestive cardiac failure คือมีบวมตามแขนขา หรือมี polycythemia (Hct > 55%) 
การรักษาโดยการผ่าตัด 
 การผา่ตดัจ าตอ้งเลือกท าเฉพาะในผูป่้วยบางรายท่ีมีความเหมาะสมเท่านั้นเน่ืองจาก
ค่าใชจ่้ายสูง มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอ้นไดม้าก ชนิดการผา่ตดัมี 3 อยา่งใหญ่ๆคือ 
 1. Bullectomy เลือกท ากรณีท่ี bulla ขนาดใหญ่ เป็นส่วนท่ีไม่มีประโยชน์ในการ
แลกเปล่ียนก๊าซ และมีการกดเน้ือปอดส่วนขา้งเคียง โดยหลงัผา่ตดัออกจะท าใหเ้น้ือปอดส่วนท่ีโดน
กดมีการขยายตวัท างานมากข้ึน ลดอาการเหน่ือยหอบ และเพิ่มสมรรถภาพปอดได ้ 
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 2. Lung volume reduction surgery (LVRS) เลือกท าเฉพาะกรณีท่ีเป็น upper-lobe 
emphysema และมี exercise capacity ต ่า จุดประสงคเ์พื่อลดภาวะ hyperinflation ท าใหก้ลา้มเน้ือ
หายใจสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 3. Lung transplantation มีผลช่วยเพิ่มคุณภาพชีวติ และเพิ่มความสามารถในการท ากิจวตัร
ได ้โดยท าในผูป่้วย very advanced COPD แต่มีขอ้จ ากดัคือค่าใชจ่้ายมาก มีผูบ้ริจาคอวยัวะนอ้ย 
อตัราการเสียชีวติจากการผา่ตดัสูง  มีภาวะแทรกซอ้นหลายอยา่ง ทั้ง acute graft rejection, 
bronchiolitis obliterans, CMV infection, opportunistic/fungal/bacterial infections, 
lymphoproliferative disease, and lymphomas 
การพยากรณ์โรค 
 เน่ืองจากผูป่้วยจะแสดงอาการต่อเม่ือความรุนแรงของโรคมากข้ึน FEV1 นอกจากใชเ้ป็นตวั
ประเมินความรุนแรงของโรคยงัใชใ้นการพยากรณ์โรคไดดี้ ร่วมกบัการประเมินความสามารถใน
การออกก าลงัวดัโดยการทดสอบวดัระยะทางในระยะเวลา 6 นาที (6 minute-walk distance, 6MWD) 
การวดัความเหน่ือยโดยใชค้ะแนน Modified Medical Research Council (MMRC) ค่า Body Mass 
Index (BMI) น าค่าต่างๆน้ีมาค านวณเป็น BODE index ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราการเสียชีวติ 

นอกจากน้ีอาจประเมินจากการมีภาวะก าเริบ อาย ุโรคท่ีพบร่วมดว้ย ในผูป่้วยท่ีนอนรับการ
รักษาในโรงพยาบาลอาจดูความรุนแรงของภาวะ hypoxemia หรือ hypercapnia การตอ้งใส่
เคร่ืองช่วยหายใจเสียชีวติ การตอ้งใส่ท่อช่วยหายใจนาน การเอาท่อช่วยหายใจออกไม่ส าเร็จ ค่า
ความรุนแรงของโรควดัโดยใช ้APACHE II score ค่า albumin ในเลือด < 2.5 g/dL  ค่า hemoglobin 
ท่ีต  ่า น ้าหนกัท่ีลดลงมากกวา่ 10% อยา่งไรก็ตามการใชผ้ลการศึกษาของต่างประเทศน้ีจึงยงัมี
ขอ้จ ากดัเช่น ในดา้นเช้ือชาติ มาตรฐานการดูแลรักษา ในประเทศไทยยงัตอ้งท าการศึกษาเพิ่มเติม  
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