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         พบกันอีกครั้งกับจดหมายขาว THE END NCDs นะครับ กอนอื่น     

                              บก.ตองขอขอบคุณทุกทานสำหรับคำชม คำติ และขอเสนอแนะที่มีคุณคา

                         ตอการปรับปรุงจดหมายขาวฉบับนี้ครับ

     พูดถึงชื่อของจดหมายขาว THE END NCDs บางทานถามวาทำไมถึงใชคำภาษาอังกฤษวา NCDs หรือทับศัพทตรงๆ 

เปนภาษาไทยวา “เอ็นซีดี” แทนที่จะใชคำวา “โรคเรื้อรัง” หรือ “โรคไมติดตอ” ที่อาจจะคุนเคยกันมากอน 

อันนี้ก็เปนที่ถกเถียงกันอยางกวางขวางวา ขอบเขตของทั้งโรคเรื้อรังและโรคไมติดตอ นั้นยังไมครอบคลุมโรค NCDs 

อยางครบถวน และทาง NCD Net ก็เชื่อวา หากใชคำวา NCDs ในการสื่อสารอยางตอเนื่อง สังคมไทยจะคุนเคยกับ 

คำดังกลาวในไมชา เหมือนที่ปจจุบันเราพูดถึง HIV กันอยางคลองปากเชนเดียวกับมีเสียงแนะนำวาอยากใหจดหมายขาว 

นี้ใหความรูเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรค หรือ เมื่อปวยแลวควรทำอยางไร ตรงนี้ทางบก.ขอขอบคุณ 

และขอนำไปพิจารณานะครับ ในเบื้องตนนี้ขอชี้แจงวาจุดประสงคหลักของจดหมายขาวนี้จะเปนชองทางการสื่อสารกับ 

ภาคีเครือขายคนที่ทำงานควบคุมและปองกันโรครวมถึงบุคลากรสุขภาพ เราเชื่อวามีสื่อสุขศึกษามากมายสำหรับ 

ประชาชนทั่วไป และกลุมผูปวยโดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคการสื่อสารไรพรมแดนเชนนี้ครับบางทีฉบับตอไป เราอาจจะ 

แนะนำสื่อสุขศึกษาที่ครบถวนนาสนใจไวบางครับ   

             สำหรับเรื่องราวเดนของฉบับนี้เปนเรื่องโรค COPD หรือ โรคถุงลมโปงพอง ที่ผูคนสวนใหญมักนึกเชื่อมโยง

กับการสูบบุหรี่โดยอัตโนมัติ โรคถุงลมโปงพอง เปนโรคที่รูกันดีวามีความทรมานมาก มีผูปวยทานหนึ่งเคยเลาให บก.ฟง

จนเห็นภาพวาสภาพของตนเองเหมือน“คนกำลังจมน้ำแตไมตายสักที”  แมวากลุมผูปวยโรคถุงลมโปงพองเหลานี้ อาจจะ

ไมสามารถรักษาหายขาดได ทาง บก.เชื่อวาหากมีการจัดการที่ดีแลวพวกเขายังสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีพอสมควรได 

และที่สำคัญสามารถเปนเรี่ยวแรงในการปองกันอันตรายจากการสูบบุหรี่ใหกับผูอื่นได

       พูดถึงบุหรี่ เมื่อหลายสิบปกอนขอมูลทางระบาดวิทยาเคยประมาณการไววา    

      ผูสูบบุหรี่รอยละ 20 ถึง 25 จะเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ อยางโรคมะเร็งตางๆ   

          และโรคถุงลมโปงพอง ที่เปนพระเอกของจดหมายขาวฉบับนี้ แตการศึกษาเมื่อไมนานมานี้แสดงใหเห็น

    ความนากลัวกวานั้นวาสัดสวนดังกลาวอาจจะสูงประมาณรอยละ 50 ทีเดียว 

        พูดงายๆ คือ หากเห็นคนสูบบุหรี่เดินมาสองคน  จะมีหนึ่งคนเสียชีวิตจากโรค

       ของการสูบบุหรี่ แลวจะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทย เมื่อเยาวชน

                  ของเราทั้งชายหญิง กำลังเริ่มตนอาชีพนักสูบปละเปนแสนคน ไมชวยกัน

 ปองกันวันนี้ วันหนาก็แกไขภาระสังคมนี้ไมทันเสียแลว แลวพบกันใหมครับ 
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โดย ผศ.นพ.สุทัศน รุงเรืองหิรัญญา  พญ.วีรยา สถาวราวงศ และพญ.สิรภัทร ตุลาธรรมกิจ
คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

 ตลอดชวงหลายปที่ผานมา โรคถุงลมโปงพองจัดเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่สี่ของประชากรโลกและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเปนอันดับที่

สองใน ค.ศ. 2020  สําหรับในประเทศไทยในปจจุบัน มีผูปวยอยูแลวมากถึง 1 ลานคนทั่วประเทศ! โดยมีคาความชุก (Prevalence) 

ที่รอยละ 7.1 ของคนไทยทั้งหมด และรอยละ 90 ของการปวยมีตนตอจากการสูบบุหรี่  และถึงแมจะปวยเปนโรคถุงลมโปงพอง แลวก็ตาม 

แตรอยละ 32 ของ ผูปวยกลุมดังกลาวยังคงสูบบุหรี่อยางตอเนื่อง  ซึ่งสรางความทุกขทรมานตอเนื่องไปอีก 10-20 ปจนกระทั่งเสียชีวิต 

 โรคถุงลมโปงพอง (Chronic obstructive pulmonary disease-COPD) 

เปนโรคที่เกิดจากกระบวนการอักเสบเรื้อรัง (Chronic inflammation) 

ของรางกายโดยกระบวนการอักเสบนี้จะเกิดขึ้นอยางรุนแรงและเดนชัดที่สุดใน

ระบบการหายใจสวนลาง โดยเฉพาะที่ถุงลมปอด (Alveoli) และหลอดลม 

อันเปนผลจากการสัมผัสสารกระตุนตางๆ เชน ควันบุหรี่ มลพิษทางอากาศ 

เปนตน ทวาขอมูลการแพทยในปจจุบันยังชี้ใหเห็นวากระบวนการอักเสบนี้ 

ยังเกิดกับอวัยวะตางๆในระบบอื่นๆ ของรางกายอีกดวย เชน กลามเนื้อลาย 

กระดูก สมอง หลอดเลือด เปนตน ซึ่งสงผลใหอวัยวะตางๆ และระบบการ 

ทํางานของรางกายทรุดโทรมลงอยางตอเนื่อง ดังนั้น ในปจจุบัน จึงอาจกลาวได 

วาโรคถุงลมโปงพอง เปนโรคที่เกิดการอักเสบกับทั่วทั้งรางกาย อาการและ 

อาการแสดงที่พบจึงมิไดมีเพียงอาการทางระบบการหายใจ เชน หอบเหนื่อย 

หรือไอเรื้อรังเทานั้น แตยังมีอาการในระบบอื่นๆ อีกมากมายรวมดวย

ดังจะไดกลาวตอไป

 กวารอยละ 90 ของการปวยเปนโรคดังกลาวเกิดจากการสูบบุหรี่ ที่เหลือเกิดจากสารกระตุนอื่นๆ เชน มลพิษทางอากาศ  การเผาถาน 

การเผาไหมนํ้ามันเชื้อเพลิง การทําเหมืองแร หรือเหมืองถานหิน การขุดเจาะอุโมงค เปนตน นอกจากนี้ ยังมีปจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรม เชน 

การขาดสารโปรตีน α1-antitrypsin ในชาวยุโรป ปจจัยเสี่ยงเหลานี้ สงผลใหเยื่อบุหลอดลมไวตอการอักเสบมากกวาปกติ โดยมีการกระตุน 

เม็ดเลือดขาวโดยเฉพาะ CD8-lymphocyte, neutrophil และ macrophage เมื่อเซลลเหลานี้ถูกกระตุนก็จะมีการสรางสารกระตุน 

กระบวนการอักเสบ (Proinflammatory mediators), อนุมูลอิสระ และสารยอยสลาย โปรตีนเนื้อเยื่อปอด (Proteolytic enzymes) 

สงผลใหหลอดลมสรางเสมหะในปริมาณมาก ในขณะที่กลไกขับเสมหะบกพรองไป สงผลใหผูปวยเหลานี้ มักไอมีเสมหะเรื้อรังอยูนาน 

ผลพวงอยางหนึ่งของกระบวนการอักเสบสําหรับโรคนี้กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางถาวรตอโครงสรางของหลอดลมขนาดเล็ก โดยเฉพาะ 

สวนที่มีเล็กกวา 2 มิลลิเมตร ทําใหหลอดลมตีบงาย ผนังของถุงลมถูกทําลายจนขยายตัวโปงพองออกมารวมตัวกันเปนถุงลมขนาดใหญ ผิดปกติ 

เกิดภาวะพรองออกซิเจนไดงาย ในขณะเดียวกันระดับของกาซคารบอนไดออกไซด ในกระแสเลือดก็เพิ่มขึ้นกวาปกติมากขึ้นเรื่อยๆ
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 กระบวนการอักเสบแบบเรื้อรังดังกลาวขางตนนี้จะดําเนินไปอยาง

ตอเนื่อง เปนเวลาราว 10-20 ป โดยตลอดชวงเวลาดังกลาวการดําเนินของ 

โรคจะเปนไปแบบ Downward spiral กลาวคือ โรคจะทําใหรางกายทรุดโทรม 

อยางตอเนื่อง มีกระบวนการอักเสบเรื้อรัง อวัยวะในระบบทางเดินหายใจ 

ทรุดโทรมลงเรื่อยๆ ทําใหเหนื่อยงาย เรี่ยวแรงถดถอยลง จนกระทั่ง

มีความรูสึกเหนื่อยแมไมไดขยับไปไหนจนเสียชีวิตในเวลาตอมา ดูแลวคลาย

กับพายุหมุนทอรนาโด ตอนแรกก็หมุนเปนวงกวางๆ โดยเหยื่ออยูตอนบนๆ

ของพายุ เมื่อพายุหมุนตอเนื่อง เหยื่อก็จะถูกเหวี่ยงใหลงไปถึงจุดที่อยูตํ่า

ลงเรื่อยๆ ตามเกลียวพายุ จนกระทั่งถึงจุดตํ่าสุด และเสียชีวิตตามรูปที่ 1 

(ขวามือ)

 กระบวนการอักเสบเรื้อรังที่เกิดขึ้นในผูปวยโรคถุงลมโปงพองนั้น

มิไดเกิดขึ้นเฉพาะกับระบบการหายใจเทานั้น แตยังเกิดขึ้นกับระบบอวัยวะ

อื่นๆ ทั่วรางกาย   

 ดังนั้น ผูปวยโรคนี้จึงอาจไดรับผลกระทบตอระบบอวัยวะอื่นๆ และ

มีอาการหรืออาการแสดงของระบบอวัยวะนั้นๆไดตามรูปที่ 2 (ซายมือ)

รูปที่2: แสดงอาการและอาการแสดงของระบบอวัยวะอื่นๆในโรคถุงลมโปงพอง

 การวินิจฉัยก็จะอาศัยอาการและอาการแสดงดังกลาวขางตน เชน 

มี AP diameter ของทรวงอกที่กวางขึ้นกวาปกติ ไดยินเสียง wheezes 

จากการฟงปอด เปนตน รวมกับการตรวจสไปโรเมตรีย (Spirometry) 

ซึ่งจะพบลักษณะของกราฟชวง หายใจออกโคงเวาลงหาแกน x

อันเปนผลจากการไหลของกาซที่ชาลง เนื่องจาก ตองไหลผานหลอดลม

ที่ตีบแคบกวาปกติดังรูปที่ 3 (ซายมือ) สําหรับรายละเอียดนั้น 

จะกลาวถึงในคอลัมน “สบายกาย หางไกลโรค NCDs”

รูปที่ 3: แสดงกราฟที่ไดจากการตรวจสไปโรเมตรีย

รูปที่ 1: กลไกการดําเนินโรคถุงลมโปงพองตามแนวคิด Downward spiral

ÍÒ¡ÒÃáÅÐÍÒ¡ÒÃáÊ´§ã¹ÃÐººÍ×è¹æ¢Í§âÃ¤¶Ø§ÅÁâ»†§¾Í§
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 ในมิติของขนาดปญหาโรคถุงลมโปงพอง (COPD) เปนสาเหตุการเสียชีวิต 

อันดับตนๆ ในสังคมไทย จากฐานขอมูลของโครงการศึกษาภาระโรคในป 2552 

โรคดังกลาวเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหาในประชากร เพศชาย และอันดับ 

สิบในประชากรเพศหญิง และรวมแลวคราชีวิตประชากรไทยไป 

เกือบสองหมื่นคนในหนึ่งป มากกวาการตายจากโรค HIV เสียอีก 

ในมิติของคุณภาพชีวิต โรคถุงลมโปงพองเปนโรคที่ทรมาน และบั่นทอน 

คุณภาพชีวิตของทั้งผูปวยและคนรอบขาง ในมิติของระบบบริการสุขภาพ 

โรคถุงลมโปงพองเปนโรคที่ตองการทรัพยากรสุขภาพมหาศาล 

เนื่องจากรักษาไมหายขาด ผูปวยจะตอง วนๆเวียนๆ อยูรอบประตู 

โรงพยาบาล และกอใหเกิดคาใชจายทางสุขภาพมหาศาล 

ในมิติทางสาธารณสุข โรคถุงลมโปงพองเปนโรคที่มีปจจัยเสี่ยง ชัดเจน 

เปนโรคที่มีระยะเวลาในการกอโรคนาน มีลักษณะโรค

ที่สมรรถภาพของปอดคอยๆเสื่อมลง จึงเปนโรคที่ปองกันได 

หากลดความเสี่ยงลง ชะลอความเสียหาย ลดมลพิษอากาศ 

ภายในบาน หรืออาคาร ความเครียด โรคหอบหืด อยางไรก็ตาม 

ปจจัยอีกสวนที่ปองกัน ไดยากหรือปองกันไมได เลยก็ยังมี เชน 

มลภาวะทางอากาศ ประวัติการติดเชื้อที่ปอด ตั้งแตวัยเด็ก 

และกรรมพันธุ เปนตน ในบรรดาปจจัยเสี่ยง ทั้งหมดนี้ 

หัวหนาโจร คือ ยาสูบ ยาสูบในที่นี้ไมได หมายความเฉพาะ 

แคการสูบ บุหรี่มวน (Cigarette) แตยังรวมถึงยาสูบ 

ประเภทอื่นทั้งหมด ทั้งซิการ ไปป บารากู และกัญชา 

และที่นากลัวไมนอยไป คือการไดรับ ควันบุหรี่มือสอง 

หากกลาวใหงายที่สุด ความเสียหาย จากบุหรี่ก็คือ 

ผลลัพธ จากการคูณกัน ระหวางปริมาณยาสูบที่ใช 

(เชนจำนวนบุหรี่ตอวัน) และระยะเวลาไดรับยาสูบ 

ดวยเหตุนี้ สมาชิกครอบครัว ของนักสูบที่แมไมไดสูบเองโดยตรง 

แตมีระยะเวลานานพอจึงกลายเปนกลุมเสี่ยงอยางไมรูตัว 

      เรื่อง COPD ก็ไมตาง
      จากโรค NCD อื่นๆ 
      หากเราไมชวยกัน 
    เราทุกคนก็จะตกเปนเหยื่อ
    ของวิกฤต NCD รวมกัน
      ไมวาคุณจะเปนใคร   

   
âÃ¤ COPD ËÃ×ÍâÃ¤¶Ø§ÅÁâ»†§¾Í§ 
 à»š¹»̃ÞËÒÊØ¢ÀÒ¾·Õè·ŒÒ·ÒÂÍÂ�Ò§ÂÔè§



“COPD”

      ดังนั้น หนทางที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงจากยาสูบ คือ การหยุดสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด หรือปองกันตนเองไมให

ไดรับควันบุหรี่เลย หรือเรียกวาทำกลไกขาใดขาหนึ่งใหเปนศูนย ไมวาสูบมานานเทาใด การหยุดสูบก็จะชวยลด

ความสูญเสียลง หากยัง “กำจัด” ไมได ก็ตอง “จำกัด” ขาใดขาหนึ่งหรือสองขารวมกันก็เปนหนทางลด

ความเสี่ยงลง ไมวาจะเปนการลดปริมาณการสูบ การชะลอการเริ่มสูบ ไปจนถึงการกำหนดเขตหาม

สูบบุหรี่ รวมถึง การทำใหบานปลอดบุหรี่  อยางไรก็ตามการ การพาตัวเองออกไมใหสัมผัส

ควันบุหรี่เลยไมใชเรื่องงายนัก ในระดับมหภาคแลวการลดจำนวนนักสูบบุหรี่ในสังคมลง 

จึงเปนหนทางทางออมในการลดความเสี่ยงทางออมในกลุมผูที่ไมสูบบุหรี่ นอกจาก

เพิ่มความเสี่ยงในการเปนโรคถุงลมโปงพองแลว ยาสูบยังเพิ่มระดับความรุนแรง 

ของโรค เพิ่มความถี่ในการเกิดอาการ และเพิ่มโอกาสเกิดโรคแทรกซอนของ 

โรคถุงลมโปงพองอีกดวย 
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จากที่กลาวมาทั้งหมด 

จะพบวาใหแพทย พยาบาล รอรักษาแตอาการ

ของผูปวยโรคถุงลมโปงพองอยางเดียวคงไมเพียงพอ เปรียบเทียบไปก็เหมือนกับ

การนั่งวิดน้ำออกจากเรือที่มีรอยรั่วหลายจุดไปเรื่อยๆ ตองขอแรงใหลุกขึ้นมา

จัดการปญหาที่ตนตอ ทำรูรั่วใหเล็กลง หาทางอุดรูรั่วและที่ดีที่สุดคือเราทำเรือให

แข็งแรง ไมตองมากังวลอีกตอไปแลววาระบบบริการสุขภาพทำอะไรไดบางเกี่ยวกับบุหรี่

 อาจจะเริ่มตนที่การจัดการกลุมผูปวยและกลุมเสี่ยงอื่นๆ ใหหยุดสูบบุหรี่อยางจริงจัง 

ขยายตอไปยังคนขางเคียง รวมถึงการหามสูบบุหรี่ในบาน และอาศัยแรง

ของคนรอบขางผูปวยและผูสูบเปนตัวชวยปลุกชุมชนและสังคมใหตระหนัก

และเอาจริงเอาจังกับการปราบหัวหนาโจรนี้ และปองกัน

อนาคตของสังคมจากควันบุหรี่        



สบายกาย หางไกล NCDs 

โดย พญ.สิรภัทร ตุลาธรรมกิจ พญ.วีรยา สถาวราวงศ และผศ.นพ.สุทัศน รุงเรืองหิรัญญา

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

º·¹íÒ
 ปจจัยเส่ียงสำคัญท่ีสุดของโรคถุงลมโปงพอง คือ การสูบบุหร่ี ในปจจุบัน องคการอนามัยโลกไดรายงานการตรวจพบสารเคมีท่ีเปน 

อันตรายตอรางกายในควันบุหร่ีมากกวา 7,000 ชนิด สารพิษเหลาน้ีจะกระตุนกระบวนการอักเสบท้ังแบบปฐมภูมิ และทุติยภูมิตอระบบตางๆ 

ของอวัยวะในรางกาย ทำใหสูญเสียสมรรถภาพของปอดมากกวาในคนปกติกวา 2-3 เทาตัว ผลท่ีตามมาคือ อาการหอบ เหน่ือย และอาการทาง 

systemic ตางๆอีกมากมาย ซ่ึงทายท่ีสุดแลวทำใหผูปวยเสียชีวิต 

 ในปจจุบัน ท่ัวโลกมีผูสังเวยชีวิตจากโรคน้ีมากถึงปละ 1 ลานคน กอใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจท้ังระดับครัวเรือนและระดับชาติ 

อยางมหาศาล โดยใน พ.ศ. 2553 ประเทศไทยตองสูญเสียงบประมาณในการดูแลรักษาผูปวยเหลาน้ีมากถึง 16,000 ลานบาท

 แมโรคถุงลมโปงพองจะสรางภาระมากมายหลายดาน แตโรคดังกลาวสามารถปองกันไดไมยาก หากเลิกบุหร่ี และมีการรณรงค 

ปองกันนักสูบหนาใหม ดังจะเห็นไดจากการรณรงคควบคุมการบริโภคยาสูบอยางจริงจังในประเทศสหรัฐอเมริกาในชวงสองทศวรรษท่ีผานมา 

ทำใหคนอเมริกันสูบบุหร่ีลดลงไปกวาก่ึงหน่ึงจากเดิม ซ่ึงสงผลใหผูปวยโรคถุงลมโปงพองลดลงตามไปดวย

 หากกลับมามองสถานการณโรคถุงลมโปงพองของประเทศไทยในปจจุบันแลว พบวาสถานการณยังนาเปนหวง เน่ืองจากประเทศไทย 

มีจำนวนผูปวยโรคน้ีอยูแลวมากถึง 1 ลานคน โดยมีคาความชุก (Prevalence) ท่ีรอยละ 7.1 ของคนไทย ในจำนวนน้ี 1 ใน 3 ของผูปวยเหลาน้ี 

ยังคงสูบบุหร่ีอยางตอเน่ือง ส่ิงท่ีรายกวาน้ันคือ แมมีการรณรงคลดการสูบบุหร่ีมากมาย แตจำนวนผูสูบบุหร่ีกลับไมไดลดลงมากนัก 

โดยการสำรวจลาสุดป 2554 พบวารอยละ 47 ของชายไทยยังคงสูบบุหร่ีอยู และมีผูสูบบุหร่ีท่ัวประเทศมากกวา 13 ลานคน

8

âÃ¤¶Ø§ÅÁâ»†§¾Í§»‡Í§¡Ñ¹ä´Œ

          äÁ‹ÍÂÒ¡ãËŒ¤¹ã¡ÅŒªÔ´
»†ÇÂà»š¹âÃ¤¶Ø§ÅÁâ»†§¾Í§ 
    ·íÒä§´ÕÎÑº?         อยาใหเขาริเริ่มสูบบุหรี่ 

และใหเขาหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับปจจัย

กระตุนการอักเสบ ตางๆ เชน ฝุนควัน 

จากการเผาไหม ควันธูป สารระเหย 

    เปนตน

        ¶ŒÒÁÕ¤¹ÊÙººØËÃÕè ËÃ×Í»†ÇÂà»š¹ COPD
¨Ðª‹ÇÂÂÑ§ä§´ÕÎÑº ã¤Ã¨Ðª‹ÇÂà¢Òä´ŒºŒÒ§?

     ตองใหเขาเขารับคําปรึกษาเพื่อเลิกสูบบุหรี่โดยเร็ว 

แพทย พยาบาล และบุคลากรวิชาชีพสุขภาพไมวาสาขาใด 

ชวยผูสูบไดทั้งนั้น ผูสูบบุหรี่ควรเลิกกอนอายุ 35 ป เพราะ 

จากการศึกษาวิจัยของ นพ.Richard Doll พบวาหาก เลิกสูบ

 กอนอายุดังกลาว ผลกระทบตอสุขภาพแบบถาวร แทบจะ

  ไมเกิดขึ้นเลย!! กระนั้นไมวาจะอายุกี่ป หากเลิกบุหรี่ได 

    ยอมดีตอรางกายแนนอน 

 สําหรับกรณีที่ปวยเปน COPD (โรคถุงลมโปงพอง) 

  แลว คงทําไดแคปองกันภาวะแทรกซอน 

      และชลอการทรุดตัวของรางกาย

ËÒ¡à»š¹àª‹¹¹Õéµ‹Íä» ¤Ò´¡ÒÃ³�ä´ŒÇ‹Ò ã¹ÍÕ¡ 10-20»‚¢ŒÒ§Ë¹ŒÒ
¨ÐÁÕ¼ÙŒ»†ÇÂâÃ¤¶Ø§ÅÁâ»†§¾Í§ã¹»ÃÐà·Èä·Â 

à¾ÔèÁ¢Öé¹ÍÕ¡äÁ‹µíèÒ¡Ç‹ÒË¹Öè§à·‹ÒµÑÇ¢Í§¨íÒ¹Ç¹·ÕèÁÕÍÂÙ‹áÅŒÇã¹»˜¨¨ØºÑ¹¹Õé
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·ÃÒºËÃ×ÍäÁ�? 
    ผลการศึกษาของ National Institute on Drug Abuse (NIDA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สังเกตและติดตามการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม     

    หลังจากที่วัยรุนไดทดลองเสพติดยาเสพติดแตละชนิดเปรียบเทียบกัน พบวาบุหรี่เปนสารเสพติดที่เลิกไดนอยที่สุดหลังเสพครั้งแรก (รูปที่ 1)

    หากเลิกสูบบุหรี่ไดตอนที่อายุมากกวา 35 ป โรคเรื้อรังจะรุมเราเขาทําลายสุขภาพ (รูปที่ 2)

รปูที� 1: แสดงสดัส่วนของผูที้�ทดลองเสพยาเสพติดแต่ละชนิดแล้วเลิกไม่ได้ รปูที� 2 อตัรารอดชีวิตของผูส้บูบหุรี�ที�มีอายทีุ�มากกว่า 35 ปีขึ�นไป

 

 ในการชวยเหลือบําบัดใหผูปวยเลิกบุหรี่นั้น สามารถทําไดไมยากโดยใชแนวทาง       

ที่เรียกวา 5A ซึ่งประกอบดวย Ask, Advise, Assess, Assist, Arrange แนวทางทั้งหานี้    

ไดถูกใชกันมาในสังคมตะวันตกเปนเวลานาน โดยไมเคยไดรับการปรับปรุง ดังนั้นแนวทาง     

เวชปฏิบัติในการบําบัด โรคเสพยาสูบในประเทศไทย พ.ศ. 2555 จึงไดแนะนําแนวทางที่   

งายและเหมาะกับสังคมไทยมากขึ้น ซึ่งประกอบดวย 3 ขั้นตอนเทานั้นคือ ส-บ-ม        

(สอบถาม บําบัด หมั่นติดตาม) ซึ่งสรุปหลักไดดังรูปที่ 3 (ขวามือ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.สอบถาม: ทําไดตั้งแตตอน triage หรือขณะวัดสัญญาณชีพของผูปวย ใชไดทั้งกับแผนกผูปวยนอกทั่วไป หรือคลินิกเฉพาะโรคอยางคลินิก 

COPD เปนตน โดยใช 3 คําถามหลัก ไดแก “สูบบุหรี่หรือเปลา” “สูบวันละกี่มวน” “สูบมวนแรกหลังตื่น นอนนานแคไหน” โดยคําถามแรกใช

เพื่อเปดการ สนทนา สองคําถามหลังเปนการประเมินความรุนแรงในการเสพ หากผูปวย สูบบุหรี่ตั้งแต 20 มวนตอวันขึ้นไปไมวาจะเปน ยาสูบ

ชนิดใดหรือตองสูบมวนแรกภายในครึ่งชั่วโมงแรกหลังตื่นนอนก็อาจถือไดวาผูปวยรายนั้น นาจะติดนิโคตีนอยางมาก

2.บําบัด: ใชหลัก 4ล (ล็อควัน-ลั่นวาจา-ลาอุปกรณ-ลงมือ) โดยใชเวลาพูดเพื่อโนมนาวผูปวย 2-20 นาที และ ตองเนนยํ้าผูปวยใหกําหนดวันเลิก

ที่ชัดเจน สงเสริมใหบอกกลาวความตั้งใจนี้แกคนสําคัญทุกคน ทิ้งอุปกรณการสูบทั้งหมดแลวรีบลงมือทําอยางมีสติ โดยหากลเม็ดที่ใชรับมือกับ

อาการอยากบุหรี่ที่จะเกิดขึ้นไวลวงหนา

3.หมั่นติดตาม: เมื่อใหการบําบัดแลว ก็ตองนัดติดตามผลการบําบัดเปนระยะๆ ตามความเหมาะสม ตั้งแตทุก 2 สัปดาหไปจนถึงทุก 1-2 เดือน 

อยางไรก็ตาม หากจําเปนตองนัดนานเกิน 2 สัปดาหควรพิจารณาติดตามผลดวยวิธีการอื่นควบคูดวย เชน โทรศัพทติดตามผล และเตือนสติผูปวย 

เปนระยะๆ หรือรวมมอืกบั Quitline 1600 ในการรวมโทรศพัทตดิตามผูปวยกย็ิง่ด ีในการตดิตามผลควรมกีารวดัคาระดบักาซคารบอนมอนอกไซด 

ทางลมหายใจ หรือตรวจนิโคตินในปสสาวะ เพื่อประเมินผลการเลิกบุหรี่ใหเที่ยงตรงยิ่งขึ้นดวย 

สรปุ: โรคถงุลมโปงพองแมจะรกัษาไมหายขาด แตกป็องกนัไดงายนดิเดยีวโดยไมเริม่สบูบหุร่ี หรอืหากสบูแลวกต็องชวยบาํบดัใหผูปวยเลกิบหุรี่ 

โดยเร็วที่สุด แนวทางการบําบัดในปจจุบันที่แนะนําคือ  ส-บ-ม (สอบถาม บําบัด หมั่นติดตาม)

รปูที� 3 แสดงการดาํเนินงานตามแนวทาง ส-บ-ม 

            (สอบถาม บาํบดั หมั �นติดตาม)

1.สอบถาม: 

2.บําบัด:

3.หมั่นติดตาม: 

สรุป:

á¹Ç·Ò§ 5A ¡ÑºËÅÑ¡»¯ÔºÑµÔ “Ê-º-Á” (ÊÍº¶ÒÁ-ºíÒºÑ´-ËÁÑè¹µÔ´µÒÁ)
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โดย นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท

โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

“คลินิกเลิกบุหรี่แบบงาย แตไดผลดี” 
(Easy Smoking Cessation Clinic)

    โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เริ่มดําเนินงานใหบริการชวยเลิกบุหรี่อยางเปน

รูปธรรม และไดมีการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อจัดกิจกรรม ใหบริการชวยเลิกบุหรี่รวม 

กับการใหคําปรึกษาที่ แผนกใหคําปรึกษาดานสุขภาพตั้งแต พ.ศ. 2536  สําหรับการ

ใหบริการนั้นเดิม ไมมีผูรับผิดชอบหลัก และตองอาศัยอาสาสมัครสาธารณสุขมาชวย 

ซึ่งก็มีภาระหนาที่มากอยู ทําใหบางครั้งไมมีผูใหบริการบวกกับคลินิกใหบริการเพียง

วันพุธวันเดียว เจาหนาที่สาธารณสุขก็มีภาระงานอยูมาก สงผลใหการใหคําปรึกษา

แกผูรับบริการเกิดความติดขัด เสียเวลามาก และการติดตามผลทําไดไมตอเนื่อง  

นอกจากนัน้การใชยาชวยเลิกบหุรี ่ยงัมีขอจาํกดัในเรือ่งของราคายาทีแ่พงตองชาํระเงินเอง

มียาในบัญชียาของโรงพยาบาลเพียงชนิดเดียว และไมมีแพทยที่รับผิดชอบเฉพาะ 

ดวยเหตุนี้จึงทําใหมีผูรับคําปรึกษาเพียง 6-8 ราย/เดือนเทานั้น และมีผูที่ไดรับการ

ติดตามใน 1 ป เพียง 56 คน ทําใหชวยเลิกบุหรี่ ได 22 คน/ปเทานั้น ทั้งๆที่จากการ 

สํารวจ ในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ ป 2551 พบวามีผูตองการเลือกบุหรี่ถึงเดือนละ 

846 ราย!

      โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จึงไดมีการสรางนวัตกรรมงานบริการใหมโดยจัดตั้งคลินิกเลิกบุหรี่แบบงายภายใตคติ “ฟรี ดี เร็ว” โดยใชรูปแบบ one-stop 

clinic ที่ 1) มีหนวยบริการเฉพาะจัดตั้งเปนคลินิกเลิกบุหรี่ อยูในบริเวณที่สามารถเขารับบริการไดสะดวก เปดใหบริการตลอดเวลาราชการ และมีเจาหนาที่

ประจําคลินิกตลอดเวลา 2) เจาหนาที่ (ผูชวยเหลือคนไข 1 คน) ที่ผานการคัดเลือก และไดรับการอบรมดานการใหคําปรึกษาชวยเลิกบุหรี่ ปฏิบัติงาน ภายใต

การดูแลรับผิดชอบของทีมแพทย พยาบาล และเภสัชกร ผูรับผิดชอบคลินิกโดยเฉพาะซึ่งคอยควบคุมกํากับการดําเนินงาน มีแนวทางการชวยเลิกบุหรี่ และแนวทาง

การใชยาชวยเลิกบุหรี่ที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติไดงาย 3) จัดระบบบริการในคลินิกใหมีขั้นตอนที่ชัดเจน กระชับ ไมใชเวลานาน คือ ใหความรูเกี่ยวกับ พิษภัยบุหรี่  

ประเมินผูปวยโดยการทดสอบระดับการติดนิโคติน และเปาวัดปริมาณคารบอนมอนอกไซดรวมกับการจายยา ใหคําปรึกษาวิธีการเลิกบุหรี่แนวทาง การเลิกบุหรี่

ดวยตนเอง การใชยา การจายยา การนัดหมายติดตามตอเนื่อง โดยขั้นตอนดังกลาวใชเวลาประมาณ 20-30 นาทีตอกลุมผูรับบริการ นอกจากนี้ยังมี ระบบการ

ติดตามอยางตอเนื่องที่ชัดเจน ติดตามใหคําปรึกษาทางโทรศัพท จนกวาจะสามารถเลิกสูบบุหรี่ได หรืออยางนอย 1 ปหลังการเขามารับบริการ มีการเก็บขอมูล และ

กําหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน ไดแก จํานวนผูเขารับบริการ อัตราการเลิกบุหรี่ ณ เวลา 6 เดือนและ 1 ป เปนตน

     หลังจากมีการเปดคลินิกรูปแบบใหมตั้งแตวันที่ 31 พฤษภาคม 2552 พบอุปสรรคสําคัญ คือ 1) มีผูเขารับบริการในคลินิกตํ่ากวาเปาหมายที่ตั้งไว เนื่องจากยังไม 

เปนที่รูจักมากนัก 2) ยังมีความทาทายดานความชํานาญการปฏิบัติการ และการสื่อสารขอมูลของเจาหนาที่กับผูรับบริการยัง 3) ไมมีการรณรงคอยางจริงจัง 

ดวยเหตุทั้งมวลจึงมีการแกไข ปญหาโดยจัดประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อวิเคราะหปญหารวมกัน กําหนดแนวปฏิบัติขึ้น และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ใหแกเจาหนาที่ โดยวางแนวทางดังนี้
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แผนกผูปวยนอก ทุกหองตรวจมีการนำหลักการ 5A มาใชในการคัดกรอง

ผูปวยทุกราย มีแนวปฏิบัติในการสงตอผูรับบริการเขาคลินิกเลิกบุหรี่ ดังนี้

    ในกรณีผูที่ตองการมารับบริการคลินิกเลิกบุหรี่โดยตรง (Walk-in) 

ไดมีการเปดชองทางใหสามารถเขารับบริการไดโดยไมตองลงทะเบียนเขา

รับบริการ (Visit number) ไมตองใชทะเบียนประวัติ ( OPD Card ) 

ใชเพียงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ก็สามารถเขารับบริการไดทันที 

แผนกผูปวยใน มีเครือขายประจำในหอผูปวย/หนวยงาน 14 เครือขาย 

ทำหนาที่คัดกรอง ใหคำปรึกษา โดยใช 5A ผูปวย/ญาติ มารับบริการที่

คลินิกเลิกบุหรี่รวมถึงสามารถขอน้ำยาบวนปากชวยเลิกบุหรี่เพื่อจายให

ผูรับบริการได

     มีเครือขายในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ (รพสต.) ในเขตความรับผิดชอบ 

และชุมชนตนแบบ 18 เครือขาย ใชหลัก 5A ในการใหบริการชวยเลิกบุหรี่ 

และสามารถมาขอรับน้ำยาบวนปากเลิกบุหรี่จากคลินิกไปใหผูปวยได รวมไป 

ถึงมีแกนนำสุขภาพในชุมชนที่สนใจ ทำหนาที่เพื่อนชวยเพื่อนชวนกันเลิกบุหรี่ 

ใหคำแนะนำแกคนในชุมชน และสามารถมาขอรับน้ำยาบวนปากชวยเลิกบุหรี่ 

จากคลินิกเลิกบุหรี่ได

     หลังการอบรมและวางแนวทางแกไขปรับปรุงระบบ พบวาผูรับบริการจาก 

คลินิกเลิกบุหรี่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอยางชัดเจนดังนี้ ป 2552 จำนวน 194 ราย 

ป 2553 จำนวน 1,292 ราย ป 2554 จำนวน 1,277 ราย ป 2555 จำนวน 

1,505 ราย โดยมีอัตราการเลิกบุหรี่ ณ เวลา 1 ป ป 2552 รอยละ 29.4 ป 

2553 รอยละ 23.76 ป 2554 รอยละ 24.75 ป 2555 รอยละ 28.58 

ตามลำดับ 

     ปจจุบันโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลกไดมีการพัฒนา และวาง 

แผนการดำเนินงานรวมกับคณะกรรมการเครือขายจิตอาสาของโรงพยาบาล 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และคณะทำงานในโครงการพิษณุโลกเมือง 

สุขภาพดีปลอดบุหรี่และเหลา ดำเนินตามยุทธศาสตรการเขาถึงบริการบำบัด

ผูติดยาสูบในโครงการจังหวัดพิษณุโลกเมืองสุขภาพดีปลอดบุหรี่และเหลา  

รวมกันจัดทำแนวทางการชวยเหลือบำบัดผูติดบุหรี่ในโรงพยาบาลชุมชน

และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ขยายรูปแบบคลินิกเลิกบุหรี่แบบงายไปสู

โรงพยาบาลชุมชนทุกแหงในจังหวัดการประชาสัมพันธเครือขายการเขาถึง

บริการเลิกบุหรี่ระดับจังหวัด มีการจัดตั้งศูนยการชวยเหลือการเลิกบุหรี่

และสุราจังหวัดพิษณุโลก และในป พศ.2557 ไดมีการจัดทำโครงการ  

“Saving 5,000 Lives from Tobacco Dependence” โดยมีการตั้งเปา

หมายใหมีผูมารับบริการเลิกบุหรี่ในจังหวัดพิษณุโลกทุกจุดบริการมีจำนวน 

มากกวา 5,000 ราย ในระยะเวลา 1 ป

      การจัดตั้งคลินิกเลิกบุหรี่ที่ชัดเจนเปนสัดสวน เปดใหบริการทุกวันในเวลาราชการ รวมกับการใชรูปแบบคลินิกเลิกบุหรี่แบบงายในการใหบริการ ชวยทำให

การดูแลผูรับบริการสะดวก รวดเร็ว และชวยเลิกบุหรี่ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ขอขอบคุณ

พญ.สุนี  จิรสมิทธา, นางสาวปรานอม  มาเวหา, นางมณีวรรณ   ไวกสิกรณ,  ภก.มัทนียา  ภูเกสร,  ภก.จิรวัฒน  สุวรรณกิจ, นางอนิลชตา พงษพรต, นพ.บุญเติม ตันสุรัตน 

คณะกรรมการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและคณะทำงานในโครงการพิษณุโลกเมืองสุขภาพดีปลอดบุหรี่และเหลา

º·ÊÃØ»

ซักประวัติการสูบ

อยากเลิก ไมอยากเลิก

สงไปคลินิคเลิกบุหรี่ แจกแผนพับการเลิกบุหรี่

ย้ำวาเปนสิ่งที่ดี

และแนะนำใหคนใกลชิด

ที่ยังสูบบุหรี่มาใชบริการ

Print ใบสั่งยาเปลา 1 ใบ

ติดปาย “กำลังรับบริการคลินิคเลิกบุหรี่” หนา OPD card

หลังจากคลินิคเลิกบุหรี่ใหคำแนะนำแลว จะเปลี่ยนปายหนา OPD card เปน

“ ผานคลินิคเลิกบุหรี่แลว”

สงผูปวยกลับหองตรวจพรอม OPD card เพื่อรอรับการตรวจตอไปโดยไมเสียคิวเดิม

สูบ ไมสูบ
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โดย NCDjinn

    หลังจากที่ไดเห็นโรคถุงลมโปงพอง (COPD) ในแงมุมตางๆในประเทศไทย ทั้งสถานการณของโรค การตอสูระดับองคกร ชุมชน 

และบุคคลไปแลว คราวนี้เราลองมาดูสถานการณของโรค และตัวอยางของการตอสูกับโรคถุงลมโปงพองในตางประเทศ 

เพื่อจุดประกายมุมมองใหมๆ สำหรับกำหนดทิศทางการตอสูกับโรคดังกลาวในอนาคตตอไป

    แตกอนที่จะศึกษาวิธีการปองกันควบคุมโรคอยางเหมาะสม เรามารูจักกับระดับความรุนแรงของการตาย และการเจ็บ

ปวยจากโรค COPD ในระดับโลกกันกอนดีกวา สำหรับการตายจากโรค COPD นั้นองคการอนามัยโลก ไดประมาณการผูเสียชีวิต

จากโลกดังกลาวไววามีประมาณ 3 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 5.1  โดยการเสียชีวิตสวนใหญเกิดขึ้นในประเทศกำลังพัฒนา 

ทั้งนี้เพราะในกลุมประเทศดังกลาวมีประชากรที่มีฐานะยากจนอยูมาก และกลุมประชากรดังกลาวมีโอกาสที่จะเขาถึงโอกาสและ

การบริการตางๆทางสังคม (เชน การศึกษา การรักษาพยาบาล ฯลฯ) ในระดับต่ำ ซึ่งปจจัยดังกลาวเปนสาเหตุตอการเสียชีวิตและ

เจ็บปวยจากโรค COPD 

    แมวาการตายจากโรค COPD จะเปนสิ่งที่นาหวาดหวั่น แตการเจ็บปวยจากโรคดังกลาวกลับนาสะพรึงกลัวยิ่งกวา ทั้งนี้เพราะ

โรค COPD ลดประสิทธิภาพ การหายใจ ของผูปวย ซึ่งสงผลตอกิจวัตรประจำวันที่ลดลง จนในที่สุดโรครายนี้ก็จะเปลี่ยนชีวิตของ

ผูปวยจากหนามือเปนหลังมือ โดยสิ้นเชิง  

    ดวยความรุนแรงของโรค COPD องคการอนามัยโลก และประเทศสมาชิกไดประชุมรวมกันและมีขอเสนอแนะชุดมาตรการใน

ดานตางๆ เพื่อปองกันและควบคุมโรค กับปจจัยเสี่ยงที่กอโรค COPD เชน ยาสูบ กับมลพิษทางอากาศ โดยมีมาตรการที่สำคัญ

ที่เสนอแนะไวเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ ไดแก การขึ้นภาษียาสูบ การหามสูบบุหรี่ในอาคารและในสถานที่สาธารณะ 

การรณรงคเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ การใหความรูและคำปรึกษา เปนตน 

    เมื่อเห็นทางออกดังกลาว ประเทศหลายประเทศจึงเริ่มดำเนินการตามมาตรการเหลานั้น ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในระยะเวลา

สั้นๆ จากการใชมาตรการที่เสนอแนะโดยองคการอนามัยโลก สามารถเห็นไดจากตัวอยางของประเทศนิวซีแลนดและ

ประเทศออสเตรเลีย โดยเฉพาะในพื้นที่ทางตอนเหนือ โดยความสำเร็จดังกลาวเกิดจากการใชมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบ

ในเรือนจำเพื่อลดสารพิษที่เกิดจากการสูบบุหรี่ หลังจากมีการใชมาตรการตางๆ ไดแก มาตรการควบคุมการจำหนาย และบริโภค
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บุหรี่ จากการใหการศึกษาและการใหคำปรึกษาแกผูตองขัง และเจาหนาที่ในเรือนจำแลว พบวา ปริมาณสารพิษจากควันบุหรี่ที่ 

ปนเปอนในเรือนจำลดลงอยางชัดเจนในเวลาหกเดือนของการบังคับใชมาตรการ (จาก 6.14 ไมโครกรัมตอตารางเมตรกอน 

มีการบังคับใช มาตรการ เหลือเพียง 2.44 ไมโครกรัมตอตารางเมตรหลังมี การบังคับใช มาตรการ) 

¶ŒÒÊÙ́ ÍÒ¡ÒÈÊ´ª×è¹ä´ŒàµçÁ»Í´ 
¨Ð´Õá¤‹äË¹¶ŒÒÃÍº¡ÒÂ
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    จากตัวอยางของการจัดการกับโรค COPD จากประเทศตางๆ เราจะเห็นประโยชนของการใหคำปรึกษา และมาตรการ

การควบคุมการ บริโภคยาสูบเพื่อลดปจจัยเสี่ยงสำคัญที่กอใหเกิดโรค COPD และสิ่งเหลานี้ตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อให

การควบคุมโรค COPD มีประสิทธิภาพตามบริบทของสังคมและกาลเวลาที่เปลี่ยนไปอยางไรที่สิ้นสุด
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 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับโรคถุงลมโปงพอง หรือบางครั้งเรียกกันในภาษาวิชาการวา โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic obstructive 

pulmonary disease-COPD) ในประเทศไทยนั้นมีอยู เปนจำนวนมาก ซึ่งจากการสืบคนจากระบบฐานขอมูลงานวิจัย Thai Library 

Integrated System (ThaiLIS) 10 ปยอนหลัง ระหวางป 2546- 2556 มีทั้งหมด 105 เรื่อง โดยแบงกลุมงานวิจัยออกเปน 3 

กลุมหลัก คือ 1) สถานการณโรค 2) กระบวนการรักษา และ 3) การดูแลตัวเอง และประสิทธิผลของการสงเสริมสุขภาพของผูปวย 

 งานวิจัยสถานการณโรคของโรคถุงลมโปงพองในประเทศไทย จำนวน 8 เรื่อง พบวา สวนใหญเปนการศึกษา 

ปจจัยแวดลอมที่สงผลกระทบของผูปวย ทั้งทางรางกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ เชน คุณภาพชีวิตของผูปวยโรคถุงลมโปงพอง 

โดยเมธิณี จันติยะและคณะ รวมถึงการศึกษาประสบการณ และปจจัยที่มีความสัมพันธตอการรักษาโรค เปนตน

 ผลจากการสืบคน กระบวนการรักษาโรค COPD จำนวน 47 เรื่อง โดยเปนการศึกษาถึงรูปแบบและแนวทางการรักษา

คลินิกและการพยาบาล การวินิจฉัยโรค การใชยา และการวางแผนจำหนายผูปวย ตัวอยางงานวิจัยเกี่ยวกับ

การใชยารักษาโรค COPD เชน การศึกษาเปรียบเทียบผลของการใหยา เพรดนิโซโลน 

(Prednisolone) ในผูปวยที่มีอาการกำเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระหวางการใหยา 5 วัน

และ 10 วัน โดยวรวรรณ ศิริชนะ ตัวอยางงาน วิจัยการวางแผนจำหนายผูปวย เชน 

ประสิทธิผลของการใชแนวปฏิบัติการวางแผนจําหนาย สําหรับผูปวยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง

ท่ีมารับการรักษาท่ี โรงพยาบาลแมลาวจังหวัดเชียงราย โดยสุภาพร ตันสุวรรณ 

ตัวอยางงานวิจัยเกี่ยวกับตนทุนการวินิจฉัยโรค เชน การวิเคราะหตนทุนกิจกรรม

และตนทุน กลุมวินิจฉัยโรครวมของการรักษาพยาบาลโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

ในโรงพยาบาลปาพะยอม จังหวัดพัทลุง ปงบประมาณ 2550  

โดยนภาพร เนตรเกื้อกูล เปนตน

 ผลการสืบคน การดูแลตัวเองและประสิทธิผลของการสงเสริมสุขภาพของผูปวย COPD มีทั้งหมด 50 เรื่อง 

โดยการสงเสริมสุขภาพไดรวมถึง ตั้งแตโปรแกรมการดูแลตัวเอง การออกกำลังกาย การสรางพลังอำนาจของผูปวย 

การไดรับแรงสนับสนุนทางครอบครัวและสังคม เปนตน โดยตัวอยาง งานวิจัย เชน การมีสวนรวมของครอบครัวในการดูแล

ผูที่เปนโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่บานในอำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม โดยสรินยา ไชยนันท, ผลของโปรแกรมการฟนฟู

สมรรถภาพปอดรวมกับโยคะตามกลวิธีการรับรูสมรรถนะตนเองในผูที่เปนโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดย สุภาพร ดารา เปนตน

  

s
µÃÐàÇ¹·�Í§âÅ¡§Ò¹ÇÔ Ñ̈Â NCDs
·ÔÈ·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔ Ñ̈ÂâÃ¤ COPD 

ã¹»ÃÐà·Èä·Â

โดย รมสีฟา



 ดังนั้น สามารถสรุปไดวา ทิศทางการศึกษาวิจัยโรค COPD ในประเทศไทยโดยภาพรวม ในชวง 10 ปที่ผานมา มุงเนนไปที่

การศึกษาประสิทธิผลของวิธีการชวยเหลือผูดูแลผูปวยโรค COPD โดยเนนการสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวย 

โดยมีวิธีการลักษณะของวิธีการ ไดแก การสงเสริมการออกกำลังกาย การเพิ่มสมรรถภาพในการดูแลตนเองเพื่อลดอาการ การใช

แรงสนับสนุนทางสังคม เปนตน ซึ่งควบคูไปกับกระบวนการรักษาโรค แมวาในปจจุบันการรักษาโรคถุงลมโปงพองสามารถ

ทำใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดการกำเริบของโรค ชะลอการลดลงของสมรรถภาพปอด แตอยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลง

แนวคิดในการรักษาโรคถุงลมโปงพองหลายประการ ตั้งแตคำจำกัดความ การประเมินความรุนแรงของโรค ตลอดจนมียาใหมๆ

มาใชในการรักษาโรค อาจจะสงผลตอทิศทางการวิจัยเกี่ยวกับโรค COPD ที่เปลี่ยนไป

 สิ่งที่สำคัญประการหนึ่งตอแนวทางการวิจัยในอนาคต คือ การศึกษาแนวทางการรณรงคหรือการปองกันโรคถุงลมโปงพอง 

เชน การศึกษาประสิทธิผลของการรณรงคใหประชาชนงดสูบบุหรี่ หรือการรณรงค

เพื่อลดปจจัยเสี่ยงการเกิดโรคถุงลมโปงพอง เปนตน นอกจากนี้การพัฒนาการ

การวิจัยโรคถุงลมโปงพองในดานตางๆ ไมวาจะเปนผลกระทบของ        

โรคแทรกซอน ประเภทตางๆ ของโรคถุงลมโปงพอง ความเขาใจถึง       

อาการอักเสบที่เกิดขึ้นจากโรค และผลกระทบ

ของปจจัยอื่นๆ ที่มีตออาการของโรคก็จะ

ชวยใหแพทยสามารถรับมือกับโรคนี้

ไดดียิ่งขึ้น
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ติดตอสอบถามเเละเสนอความคิดเห็นไดที่
แผนงานเครือขายควบคุมโรคไมติดตอ (NCD network)

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 
ชั้น 2 อาคารคลังพัสดุ ซอยสาธารณสุข 6 ถนนติวานนท อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

โทร 02-5902308,025902370 โทรสาร: 02-590-2370 หรือ e-mail : ncd@ihpp.thaigov.net http://www.thaincdnet.com

แพทยหรือพยาบาลรอนั่งรักษา
ผูปวยจากโรค COPD อยางเดียวคงไมเพียงพอ...
ตองขอแรงใหลุกขึ้นมาจัดการกับปญหาที่ตนตอ...

โรคถุงลมโปงพองมักเปนโรคที่รักษาไมหายขาด 
แตก็เปนโรคที่ปองกันไดงายๆ โดยไมริเริ่มสูบบุหรี่เลย 

หรือหากสูบแลวก็ตองชวยบำบัดใหผูปวยเลิกบุหรี่โดยเร็วที่สุด 
แนวทางการบำบัดในปจจุบันคือ ส-บ-ม 

(สอบถาม บำบัด หมั่นติดตาม)

การจัดตั้งคลินิกเลิกบุหรี่ที่ชัดเจนเปนสัดสวน 
เปดใหบริการทุกวันในเวลาราชการ 

รวมกับการใชั้รูปแบบคลินิกเลิกบุหรี่แบบงายในการใหบริการ 
ชวยทำใหการดูแลผูรับบริการสะดวก รวดเร็ว 

และชวยเลิกบุหรี่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

(พญ.สิรภัทร ตุลาธรรมกิจ พญ.วีรยา สถาวราวงศ 
และผศ.นพ.สุทัศน รุงเรืองหิรัญญา)

(นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท)

(นพ.ทักษพล ธรรมรังสี)
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         พบกันอีกครั้งกับจดหมายขาว THE END NCDs นะครับ กอนอื่น     

                              บก.ตองขอขอบคุณทุกทานสำหรับคำชม คำติ และขอเสนอแนะที่มีคุณคา

                         ตอการปรับปรุงจดหมายขาวฉบับนี้ครับ

     พูดถึงชื่อของจดหมายขาว THE END NCDs บางทานถามวาทำไมถึงใชคำภาษาอังกฤษวา NCDs หรือทับศัพทตรงๆ 

เปนภาษาไทยวา “เอ็นซีดี” แทนที่จะใชคำวา “โรคเรื้อรัง” หรือ “โรคไมติดตอ” ที่อาจจะคุนเคยกันมากอน 

อันนี้ก็เปนที่ถกเถียงกันอยางกวางขวางวา ขอบเขตของทั้งโรคเรื้อรังและโรคไมติดตอ นั้นยังไมครอบคลุมโรค NCDs 

อยางครบถวน และทาง NCD Net ก็เชื่อวา หากใชคำวา NCDs ในการสื่อสารอยางตอเนื่อง สังคมไทยจะคุนเคยกับ 

คำดังกลาวในไมชา เหมือนที่ปจจุบันเราพูดถึง HIV กันอยางคลองปากเชนเดียวกับมีเสียงแนะนำวาอยากใหจดหมายขาว 

นี้ใหความรูเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรค หรือ เมื่อปวยแลวควรทำอยางไร ตรงนี้ทางบก.ขอขอบคุณ 

และขอนำไปพิจารณานะครับ ในเบื้องตนนี้ขอชี้แจงวาจุดประสงคหลักของจดหมายขาวนี้จะเปนชองทางการสื่อสารกับ 

ภาคีเครือขายคนที่ทำงานควบคุมและปองกันโรครวมถึงบุคลากรสุขภาพ เราเชื่อวามีสื่อสุขศึกษามากมายสำหรับ 

ประชาชนทั่วไป และกลุมผูปวยโดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคการสื่อสารไรพรมแดนเชนนี้ครับบางทีฉบับตอไป เราอาจจะ 

แนะนำสื่อสุขศึกษาที่ครบถวนนาสนใจไวบางครับ   

             สำหรับเรื่องราวเดนของฉบับนี้เปนเรื่องโรค COPD หรือ โรคถุงลมโปงพอง ที่ผูคนสวนใหญมักนึกเชื่อมโยง

กับการสูบบุหรี่โดยอัตโนมัติ โรคถุงลมโปงพอง เปนโรคที่รูกันดีวามีความทรมานมาก มีผูปวยทานหนึ่งเคยเลาให บก.ฟง

จนเห็นภาพวาสภาพของตนเองเหมือน“คนกำลังจมน้ำแตไมตายสักที”  แมวากลุมผูปวยโรคถุงลมโปงพองเหลานี้ อาจจะ

ไมสามารถรักษาหายขาดได ทาง บก.เชื่อวาหากมีการจัดการที่ดีแลวพวกเขายังสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีพอสมควรได 

และที่สำคัญสามารถเปนเรี่ยวแรงในการปองกันอันตรายจากการสูบบุหรี่ใหกับผูอื่นได

       พูดถึงบุหรี่ เมื่อหลายสิบปกอนขอมูลทางระบาดวิทยาเคยประมาณการไววา    

      ผูสูบบุหรี่รอยละ 20 ถึง 25 จะเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ อยางโรคมะเร็งตางๆ   

          และโรคถุงลมโปงพอง ที่เปนพระเอกของจดหมายขาวฉบับนี้ แตการศึกษาเมื่อไมนานมานี้แสดงใหเห็น

    ความนากลัวกวานั้นวาสัดสวนดังกลาวอาจจะสูงประมาณรอยละ 50 ทีเดียว 

        พูดงายๆ คือ หากเห็นคนสูบบุหรี่เดินมาสองคน  จะมีหนึ่งคนเสียชีวิตจากโรค

       ของการสูบบุหรี่ แลวจะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทย เมื่อเยาวชน

                  ของเราทั้งชายหญิง กำลังเริ่มตนอาชีพนักสูบปละเปนแสนคน ไมชวยกัน

 ปองกันวันนี้ วันหนาก็แกไขภาระสังคมนี้ไมทันเสียแลว แลวพบกันใหมครับ 
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โดย ผศ.นพ.สุทัศน รุงเรืองหิรัญญา  พญ.วีรยา สถาวราวงศ และพญ.สิรภัทร ตุลาธรรมกิจ
คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

 ตลอดชวงหลายปที่ผานมา โรคถุงลมโปงพองจัดเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่สี่ของประชากรโลกและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเปนอันดับที่

สองใน ค.ศ. 2020  สําหรับในประเทศไทยในปจจุบัน มีผูปวยอยูแลวมากถึง 1 ลานคนทั่วประเทศ! โดยมีคาความชุก (Prevalence) 

ที่รอยละ 7.1 ของคนไทยทั้งหมด และรอยละ 90 ของการปวยมีตนตอจากการสูบบุหรี่  และถึงแมจะปวยเปนโรคถุงลมโปงพอง แลวก็ตาม 

แตรอยละ 32 ของ ผูปวยกลุมดังกลาวยังคงสูบบุหรี่อยางตอเนื่อง  ซึ่งสรางความทุกขทรมานตอเนื่องไปอีก 10-20 ปจนกระทั่งเสียชีวิต 

 โรคถุงลมโปงพอง (Chronic obstructive pulmonary disease-COPD) 

เปนโรคที่เกิดจากกระบวนการอักเสบเรื้อรัง (Chronic inflammation) 

ของรางกายโดยกระบวนการอักเสบนี้จะเกิดขึ้นอยางรุนแรงและเดนชัดที่สุดใน

ระบบการหายใจสวนลาง โดยเฉพาะที่ถุงลมปอด (Alveoli) และหลอดลม 

อันเปนผลจากการสัมผัสสารกระตุนตางๆ เชน ควันบุหรี่ มลพิษทางอากาศ 

เปนตน ทวาขอมูลการแพทยในปจจุบันยังชี้ใหเห็นวากระบวนการอักเสบนี้ 

ยังเกิดกับอวัยวะตางๆในระบบอื่นๆ ของรางกายอีกดวย เชน กลามเนื้อลาย 

กระดูก สมอง หลอดเลือด เปนตน ซึ่งสงผลใหอวัยวะตางๆ และระบบการ 

ทํางานของรางกายทรุดโทรมลงอยางตอเนื่อง ดังนั้น ในปจจุบัน จึงอาจกลาวได 

วาโรคถุงลมโปงพอง เปนโรคที่เกิดการอักเสบกับทั่วทั้งรางกาย อาการและ 

อาการแสดงที่พบจึงมิไดมีเพียงอาการทางระบบการหายใจ เชน หอบเหนื่อย 

หรือไอเรื้อรังเทานั้น แตยังมีอาการในระบบอื่นๆ อีกมากมายรวมดวย

ดังจะไดกลาวตอไป

 กวารอยละ 90 ของการปวยเปนโรคดังกลาวเกิดจากการสูบบุหรี่ ที่เหลือเกิดจากสารกระตุนอื่นๆ เชน มลพิษทางอากาศ  การเผาถาน 

การเผาไหมนํ้ามันเชื้อเพลิง การทําเหมืองแร หรือเหมืองถานหิน การขุดเจาะอุโมงค เปนตน นอกจากนี้ ยังมีปจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรม เชน 

การขาดสารโปรตีน α1-antitrypsin ในชาวยุโรป ปจจัยเสี่ยงเหลานี้ สงผลใหเยื่อบุหลอดลมไวตอการอักเสบมากกวาปกติ โดยมีการกระตุน 

เม็ดเลือดขาวโดยเฉพาะ CD8-lymphocyte, neutrophil และ macrophage เมื่อเซลลเหลานี้ถูกกระตุนก็จะมีการสรางสารกระตุน 

กระบวนการอักเสบ (Proinflammatory mediators), อนุมูลอิสระ และสารยอยสลาย โปรตีนเนื้อเยื่อปอด (Proteolytic enzymes) 

สงผลใหหลอดลมสรางเสมหะในปริมาณมาก ในขณะที่กลไกขับเสมหะบกพรองไป สงผลใหผูปวยเหลานี้ มักไอมีเสมหะเรื้อรังอยูนาน 

ผลพวงอยางหนึ่งของกระบวนการอักเสบสําหรับโรคนี้กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางถาวรตอโครงสรางของหลอดลมขนาดเล็ก โดยเฉพาะ 

สวนที่มีเล็กกวา 2 มิลลิเมตร ทําใหหลอดลมตีบงาย ผนังของถุงลมถูกทําลายจนขยายตัวโปงพองออกมารวมตัวกันเปนถุงลมขนาดใหญ ผิดปกติ 

เกิดภาวะพรองออกซิเจนไดงาย ในขณะเดียวกันระดับของกาซคารบอนไดออกไซด ในกระแสเลือดก็เพิ่มขึ้นกวาปกติมากขึ้นเรื่อยๆ
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 กระบวนการอักเสบแบบเรื้อรังดังกลาวขางตนนี้จะดําเนินไปอยาง

ตอเนื่อง เปนเวลาราว 10-20 ป โดยตลอดชวงเวลาดังกลาวการดําเนินของ 

โรคจะเปนไปแบบ Downward spiral กลาวคือ โรคจะทําใหรางกายทรุดโทรม 

อยางตอเนื่อง มีกระบวนการอักเสบเรื้อรัง อวัยวะในระบบทางเดินหายใจ 

ทรุดโทรมลงเรื่อยๆ ทําใหเหนื่อยงาย เรี่ยวแรงถดถอยลง จนกระทั่ง

มีความรูสึกเหนื่อยแมไมไดขยับไปไหนจนเสียชีวิตในเวลาตอมา ดูแลวคลาย

กับพายุหมุนทอรนาโด ตอนแรกก็หมุนเปนวงกวางๆ โดยเหยื่ออยูตอนบนๆ

ของพายุ เมื่อพายุหมุนตอเนื่อง เหยื่อก็จะถูกเหวี่ยงใหลงไปถึงจุดที่อยูตํ่า

ลงเรื่อยๆ ตามเกลียวพายุ จนกระทั่งถึงจุดตํ่าสุด และเสียชีวิตตามรูปที่ 1 

(ขวามือ)

 กระบวนการอักเสบเรื้อรังที่เกิดขึ้นในผูปวยโรคถุงลมโปงพองนั้น

มิไดเกิดขึ้นเฉพาะกับระบบการหายใจเทานั้น แตยังเกิดขึ้นกับระบบอวัยวะ

อื่นๆ ทั่วรางกาย   

 ดังนั้น ผูปวยโรคนี้จึงอาจไดรับผลกระทบตอระบบอวัยวะอื่นๆ และ

มีอาการหรืออาการแสดงของระบบอวัยวะนั้นๆไดตามรูปที่ 2 (ซายมือ)

รูปที่2: แสดงอาการและอาการแสดงของระบบอวัยวะอื่นๆในโรคถุงลมโปงพอง

 การวินิจฉัยก็จะอาศัยอาการและอาการแสดงดังกลาวขางตน เชน 

มี AP diameter ของทรวงอกที่กวางขึ้นกวาปกติ ไดยินเสียง wheezes 

จากการฟงปอด เปนตน รวมกับการตรวจสไปโรเมตรีย (Spirometry) 

ซึ่งจะพบลักษณะของกราฟชวง หายใจออกโคงเวาลงหาแกน x

อันเปนผลจากการไหลของกาซที่ชาลง เนื่องจาก ตองไหลผานหลอดลม

ที่ตีบแคบกวาปกติดังรูปที่ 3 (ซายมือ) สําหรับรายละเอียดนั้น 

จะกลาวถึงในคอลัมน “สบายกาย หางไกลโรค NCDs”

รูปที่ 3: แสดงกราฟที่ไดจากการตรวจสไปโรเมตรีย

รูปที่ 1: กลไกการดําเนินโรคถุงลมโปงพองตามแนวคิด Downward spiral

ÍÒ¡ÒÃáÅÐÍÒ¡ÒÃáÊ´§ã¹ÃÐººÍ×è¹æ¢Í§âÃ¤¶Ø§ÅÁâ»†§¾Í§

àÃÒ¨ÐÇÔ¹Ô¨©ÑÂâÃ¤¶Ø§ÅÁâ»†§¾Í§ä´ŒÍÂ�Ò§äÃ?



กาวทันโรค รูทัน NCDs  

โดย นพ.ทักษพล ธรรมรังสี 
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 ในมิติของขนาดปญหาโรคถุงลมโปงพอง (COPD) เปนสาเหตุการเสียชีวิต 

อันดับตนๆ ในสังคมไทย จากฐานขอมูลของโครงการศึกษาภาระโรคในป 2552 

โรคดังกลาวเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหาในประชากร เพศชาย และอันดับ 

สิบในประชากรเพศหญิง และรวมแลวคราชีวิตประชากรไทยไป 

เกือบสองหมื่นคนในหนึ่งป มากกวาการตายจากโรค HIV เสียอีก 

ในมิติของคุณภาพชีวิต โรคถุงลมโปงพองเปนโรคที่ทรมาน และบั่นทอน 

คุณภาพชีวิตของทั้งผูปวยและคนรอบขาง ในมิติของระบบบริการสุขภาพ 

โรคถุงลมโปงพองเปนโรคที่ตองการทรัพยากรสุขภาพมหาศาล 

เนื่องจากรักษาไมหายขาด ผูปวยจะตอง วนๆเวียนๆ อยูรอบประตู 

โรงพยาบาล และกอใหเกิดคาใชจายทางสุขภาพมหาศาล 

ในมิติทางสาธารณสุข โรคถุงลมโปงพองเปนโรคที่มีปจจัยเสี่ยง ชัดเจน 

เปนโรคที่มีระยะเวลาในการกอโรคนาน มีลักษณะโรค

ที่สมรรถภาพของปอดคอยๆเสื่อมลง จึงเปนโรคที่ปองกันได 

หากลดความเสี่ยงลง ชะลอความเสียหาย ลดมลพิษอากาศ 

ภายในบาน หรืออาคาร ความเครียด โรคหอบหืด อยางไรก็ตาม 

ปจจัยอีกสวนที่ปองกัน ไดยากหรือปองกันไมได เลยก็ยังมี เชน 

มลภาวะทางอากาศ ประวัติการติดเชื้อที่ปอด ตั้งแตวัยเด็ก 

และกรรมพันธุ เปนตน ในบรรดาปจจัยเสี่ยง ทั้งหมดนี้ 

หัวหนาโจร คือ ยาสูบ ยาสูบในที่นี้ไมได หมายความเฉพาะ 

แคการสูบ บุหรี่มวน (Cigarette) แตยังรวมถึงยาสูบ 

ประเภทอื่นทั้งหมด ทั้งซิการ ไปป บารากู และกัญชา 

และที่นากลัวไมนอยไป คือการไดรับ ควันบุหรี่มือสอง 

หากกลาวใหงายที่สุด ความเสียหาย จากบุหรี่ก็คือ 

ผลลัพธ จากการคูณกัน ระหวางปริมาณยาสูบที่ใช 

(เชนจำนวนบุหรี่ตอวัน) และระยะเวลาไดรับยาสูบ 

ดวยเหตุนี้ สมาชิกครอบครัว ของนักสูบที่แมไมไดสูบเองโดยตรง 

แตมีระยะเวลานานพอจึงกลายเปนกลุมเสี่ยงอยางไมรูตัว 

      เรื่อง COPD ก็ไมตาง
      จากโรค NCD อื่นๆ 
      หากเราไมชวยกัน 
    เราทุกคนก็จะตกเปนเหยื่อ
    ของวิกฤต NCD รวมกัน
      ไมวาคุณจะเปนใคร   

   
âÃ¤ COPD ËÃ×ÍâÃ¤¶Ø§ÅÁâ»†§¾Í§ 
 à»š¹»̃ÞËÒÊØ¢ÀÒ¾·Õè·ŒÒ·ÒÂÍÂ�Ò§ÂÔè§



“COPD”

      ดังนั้น หนทางที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงจากยาสูบ คือ การหยุดสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด หรือปองกันตนเองไมให

ไดรับควันบุหรี่เลย หรือเรียกวาทำกลไกขาใดขาหนึ่งใหเปนศูนย ไมวาสูบมานานเทาใด การหยุดสูบก็จะชวยลด

ความสูญเสียลง หากยัง “กำจัด” ไมได ก็ตอง “จำกัด” ขาใดขาหนึ่งหรือสองขารวมกันก็เปนหนทางลด

ความเสี่ยงลง ไมวาจะเปนการลดปริมาณการสูบ การชะลอการเริ่มสูบ ไปจนถึงการกำหนดเขตหาม

สูบบุหรี่ รวมถึง การทำใหบานปลอดบุหรี่  อยางไรก็ตามการ การพาตัวเองออกไมใหสัมผัส

ควันบุหรี่เลยไมใชเรื่องงายนัก ในระดับมหภาคแลวการลดจำนวนนักสูบบุหรี่ในสังคมลง 

จึงเปนหนทางทางออมในการลดความเสี่ยงทางออมในกลุมผูที่ไมสูบบุหรี่ นอกจาก

เพิ่มความเสี่ยงในการเปนโรคถุงลมโปงพองแลว ยาสูบยังเพิ่มระดับความรุนแรง 

ของโรค เพิ่มความถี่ในการเกิดอาการ และเพิ่มโอกาสเกิดโรคแทรกซอนของ 

โรคถุงลมโปงพองอีกดวย 
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จากที่กลาวมาทั้งหมด 

จะพบวาใหแพทย พยาบาล รอรักษาแตอาการ

ของผูปวยโรคถุงลมโปงพองอยางเดียวคงไมเพียงพอ เปรียบเทียบไปก็เหมือนกับ

การนั่งวิดน้ำออกจากเรือที่มีรอยรั่วหลายจุดไปเรื่อยๆ ตองขอแรงใหลุกขึ้นมา

จัดการปญหาที่ตนตอ ทำรูรั่วใหเล็กลง หาทางอุดรูรั่วและที่ดีที่สุดคือเราทำเรือให

แข็งแรง ไมตองมากังวลอีกตอไปแลววาระบบบริการสุขภาพทำอะไรไดบางเกี่ยวกับบุหรี่

 อาจจะเริ่มตนที่การจัดการกลุมผูปวยและกลุมเสี่ยงอื่นๆ ใหหยุดสูบบุหรี่อยางจริงจัง 

ขยายตอไปยังคนขางเคียง รวมถึงการหามสูบบุหรี่ในบาน และอาศัยแรง

ของคนรอบขางผูปวยและผูสูบเปนตัวชวยปลุกชุมชนและสังคมใหตระหนัก

และเอาจริงเอาจังกับการปราบหัวหนาโจรนี้ และปองกัน

อนาคตของสังคมจากควันบุหรี่        



สบายกาย หางไกล NCDs 

โดย พญ.สิรภัทร ตุลาธรรมกิจ พญ.วีรยา สถาวราวงศ และผศ.นพ.สุทัศน รุงเรืองหิรัญญา

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

º·¹íÒ
 ปจจัยเส่ียงสำคัญท่ีสุดของโรคถุงลมโปงพอง คือ การสูบบุหร่ี ในปจจุบัน องคการอนามัยโลกไดรายงานการตรวจพบสารเคมีท่ีเปน 

อันตรายตอรางกายในควันบุหร่ีมากกวา 7,000 ชนิด สารพิษเหลาน้ีจะกระตุนกระบวนการอักเสบท้ังแบบปฐมภูมิ และทุติยภูมิตอระบบตางๆ 

ของอวัยวะในรางกาย ทำใหสูญเสียสมรรถภาพของปอดมากกวาในคนปกติกวา 2-3 เทาตัว ผลท่ีตามมาคือ อาการหอบ เหน่ือย และอาการทาง 

systemic ตางๆอีกมากมาย ซ่ึงทายท่ีสุดแลวทำใหผูปวยเสียชีวิต 

 ในปจจุบัน ท่ัวโลกมีผูสังเวยชีวิตจากโรคน้ีมากถึงปละ 1 ลานคน กอใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจท้ังระดับครัวเรือนและระดับชาติ 

อยางมหาศาล โดยใน พ.ศ. 2553 ประเทศไทยตองสูญเสียงบประมาณในการดูแลรักษาผูปวยเหลาน้ีมากถึง 16,000 ลานบาท

 แมโรคถุงลมโปงพองจะสรางภาระมากมายหลายดาน แตโรคดังกลาวสามารถปองกันไดไมยาก หากเลิกบุหร่ี และมีการรณรงค 

ปองกันนักสูบหนาใหม ดังจะเห็นไดจากการรณรงคควบคุมการบริโภคยาสูบอยางจริงจังในประเทศสหรัฐอเมริกาในชวงสองทศวรรษท่ีผานมา 

ทำใหคนอเมริกันสูบบุหร่ีลดลงไปกวาก่ึงหน่ึงจากเดิม ซ่ึงสงผลใหผูปวยโรคถุงลมโปงพองลดลงตามไปดวย

 หากกลับมามองสถานการณโรคถุงลมโปงพองของประเทศไทยในปจจุบันแลว พบวาสถานการณยังนาเปนหวง เน่ืองจากประเทศไทย 

มีจำนวนผูปวยโรคน้ีอยูแลวมากถึง 1 ลานคน โดยมีคาความชุก (Prevalence) ท่ีรอยละ 7.1 ของคนไทย ในจำนวนน้ี 1 ใน 3 ของผูปวยเหลาน้ี 

ยังคงสูบบุหร่ีอยางตอเน่ือง ส่ิงท่ีรายกวาน้ันคือ แมมีการรณรงคลดการสูบบุหร่ีมากมาย แตจำนวนผูสูบบุหร่ีกลับไมไดลดลงมากนัก 

โดยการสำรวจลาสุดป 2554 พบวารอยละ 47 ของชายไทยยังคงสูบบุหร่ีอยู และมีผูสูบบุหร่ีท่ัวประเทศมากกวา 13 ลานคน
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âÃ¤¶Ø§ÅÁâ»†§¾Í§»‡Í§¡Ñ¹ä´Œ

          äÁ‹ÍÂÒ¡ãËŒ¤¹ã¡ÅŒªÔ´
»†ÇÂà»š¹âÃ¤¶Ø§ÅÁâ»†§¾Í§ 
    ·íÒä§´ÕÎÑº?         อยาใหเขาริเริ่มสูบบุหรี่ 

และใหเขาหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับปจจัย

กระตุนการอักเสบ ตางๆ เชน ฝุนควัน 

จากการเผาไหม ควันธูป สารระเหย 

    เปนตน

        ¶ŒÒÁÕ¤¹ÊÙººØËÃÕè ËÃ×Í»†ÇÂà»š¹ COPD
¨Ðª‹ÇÂÂÑ§ä§´ÕÎÑº ã¤Ã¨Ðª‹ÇÂà¢Òä´ŒºŒÒ§?

     ตองใหเขาเขารับคําปรึกษาเพื่อเลิกสูบบุหรี่โดยเร็ว 

แพทย พยาบาล และบุคลากรวิชาชีพสุขภาพไมวาสาขาใด 

ชวยผูสูบไดทั้งนั้น ผูสูบบุหรี่ควรเลิกกอนอายุ 35 ป เพราะ 

จากการศึกษาวิจัยของ นพ.Richard Doll พบวาหาก เลิกสูบ

 กอนอายุดังกลาว ผลกระทบตอสุขภาพแบบถาวร แทบจะ

  ไมเกิดขึ้นเลย!! กระนั้นไมวาจะอายุกี่ป หากเลิกบุหรี่ได 

    ยอมดีตอรางกายแนนอน 

 สําหรับกรณีที่ปวยเปน COPD (โรคถุงลมโปงพอง) 

  แลว คงทําไดแคปองกันภาวะแทรกซอน 

      และชลอการทรุดตัวของรางกาย

ËÒ¡à»š¹àª‹¹¹Õéµ‹Íä» ¤Ò´¡ÒÃ³�ä´ŒÇ‹Ò ã¹ÍÕ¡ 10-20»‚¢ŒÒ§Ë¹ŒÒ
¨ÐÁÕ¼ÙŒ»†ÇÂâÃ¤¶Ø§ÅÁâ»†§¾Í§ã¹»ÃÐà·Èä·Â 

à¾ÔèÁ¢Öé¹ÍÕ¡äÁ‹µíèÒ¡Ç‹ÒË¹Öè§à·‹ÒµÑÇ¢Í§¨íÒ¹Ç¹·ÕèÁÕÍÂÙ‹áÅŒÇã¹»˜¨¨ØºÑ¹¹Õé
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·ÃÒºËÃ×ÍäÁ�? 
    ผลการศึกษาของ National Institute on Drug Abuse (NIDA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สังเกตและติดตามการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม     

    หลังจากที่วัยรุนไดทดลองเสพติดยาเสพติดแตละชนิดเปรียบเทียบกัน พบวาบุหรี่เปนสารเสพติดที่เลิกไดนอยที่สุดหลังเสพครั้งแรก (รูปที่ 1)

    หากเลิกสูบบุหรี่ไดตอนที่อายุมากกวา 35 ป โรคเรื้อรังจะรุมเราเขาทําลายสุขภาพ (รูปที่ 2)

รปูที� 1: แสดงสดัส่วนของผูที้�ทดลองเสพยาเสพติดแต่ละชนิดแล้วเลิกไม่ได้ รปูที� 2 อตัรารอดชีวิตของผูส้บูบหุรี�ที�มีอายทีุ�มากกว่า 35 ปีขึ�นไป

 

 ในการชวยเหลือบําบัดใหผูปวยเลิกบุหรี่นั้น สามารถทําไดไมยากโดยใชแนวทาง       

ที่เรียกวา 5A ซึ่งประกอบดวย Ask, Advise, Assess, Assist, Arrange แนวทางทั้งหานี้    

ไดถูกใชกันมาในสังคมตะวันตกเปนเวลานาน โดยไมเคยไดรับการปรับปรุง ดังนั้นแนวทาง     

เวชปฏิบัติในการบําบัด โรคเสพยาสูบในประเทศไทย พ.ศ. 2555 จึงไดแนะนําแนวทางที่   

งายและเหมาะกับสังคมไทยมากขึ้น ซึ่งประกอบดวย 3 ขั้นตอนเทานั้นคือ ส-บ-ม        

(สอบถาม บําบัด หมั่นติดตาม) ซึ่งสรุปหลักไดดังรูปที่ 3 (ขวามือ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.สอบถาม: ทําไดตั้งแตตอน triage หรือขณะวัดสัญญาณชีพของผูปวย ใชไดทั้งกับแผนกผูปวยนอกทั่วไป หรือคลินิกเฉพาะโรคอยางคลินิก 

COPD เปนตน โดยใช 3 คําถามหลัก ไดแก “สูบบุหรี่หรือเปลา” “สูบวันละกี่มวน” “สูบมวนแรกหลังตื่น นอนนานแคไหน” โดยคําถามแรกใช

เพื่อเปดการ สนทนา สองคําถามหลังเปนการประเมินความรุนแรงในการเสพ หากผูปวย สูบบุหรี่ตั้งแต 20 มวนตอวันขึ้นไปไมวาจะเปน ยาสูบ

ชนิดใดหรือตองสูบมวนแรกภายในครึ่งชั่วโมงแรกหลังตื่นนอนก็อาจถือไดวาผูปวยรายนั้น นาจะติดนิโคตีนอยางมาก

2.บําบัด: ใชหลัก 4ล (ล็อควัน-ลั่นวาจา-ลาอุปกรณ-ลงมือ) โดยใชเวลาพูดเพื่อโนมนาวผูปวย 2-20 นาที และ ตองเนนยํ้าผูปวยใหกําหนดวันเลิก

ที่ชัดเจน สงเสริมใหบอกกลาวความตั้งใจนี้แกคนสําคัญทุกคน ทิ้งอุปกรณการสูบทั้งหมดแลวรีบลงมือทําอยางมีสติ โดยหากลเม็ดที่ใชรับมือกับ

อาการอยากบุหรี่ที่จะเกิดขึ้นไวลวงหนา

3.หมั่นติดตาม: เมื่อใหการบําบัดแลว ก็ตองนัดติดตามผลการบําบัดเปนระยะๆ ตามความเหมาะสม ตั้งแตทุก 2 สัปดาหไปจนถึงทุก 1-2 เดือน 

อยางไรก็ตาม หากจําเปนตองนัดนานเกิน 2 สัปดาหควรพิจารณาติดตามผลดวยวิธีการอื่นควบคูดวย เชน โทรศัพทติดตามผล และเตือนสติผูปวย 

เปนระยะๆ หรือรวมมอืกบั Quitline 1600 ในการรวมโทรศพัทตดิตามผูปวยกย็ิง่ด ีในการตดิตามผลควรมกีารวดัคาระดบักาซคารบอนมอนอกไซด 

ทางลมหายใจ หรือตรวจนิโคตินในปสสาวะ เพื่อประเมินผลการเลิกบุหรี่ใหเที่ยงตรงยิ่งขึ้นดวย 

สรปุ: โรคถงุลมโปงพองแมจะรกัษาไมหายขาด แตกป็องกนัไดงายนดิเดยีวโดยไมเริม่สบูบหุร่ี หรอืหากสบูแลวกต็องชวยบาํบดัใหผูปวยเลกิบหุรี่ 

โดยเร็วที่สุด แนวทางการบําบัดในปจจุบันที่แนะนําคือ  ส-บ-ม (สอบถาม บําบัด หมั่นติดตาม)

รปูที� 3 แสดงการดาํเนินงานตามแนวทาง ส-บ-ม 

            (สอบถาม บาํบดั หมั �นติดตาม)

1.สอบถาม: 

2.บําบัด:

3.หมั่นติดตาม: 

สรุป:

á¹Ç·Ò§ 5A ¡ÑºËÅÑ¡»¯ÔºÑµÔ “Ê-º-Á” (ÊÍº¶ÒÁ-ºíÒºÑ´-ËÁÑè¹µÔ´µÒÁ)
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โดย นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท

โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

“คลินิกเลิกบุหรี่แบบงาย แตไดผลดี” 
(Easy Smoking Cessation Clinic)

    โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เริ่มดําเนินงานใหบริการชวยเลิกบุหรี่อยางเปน

รูปธรรม และไดมีการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อจัดกิจกรรม ใหบริการชวยเลิกบุหรี่รวม 

กับการใหคําปรึกษาที่ แผนกใหคําปรึกษาดานสุขภาพตั้งแต พ.ศ. 2536  สําหรับการ

ใหบริการนั้นเดิม ไมมีผูรับผิดชอบหลัก และตองอาศัยอาสาสมัครสาธารณสุขมาชวย 

ซึ่งก็มีภาระหนาที่มากอยู ทําใหบางครั้งไมมีผูใหบริการบวกกับคลินิกใหบริการเพียง

วันพุธวันเดียว เจาหนาที่สาธารณสุขก็มีภาระงานอยูมาก สงผลใหการใหคําปรึกษา

แกผูรับบริการเกิดความติดขัด เสียเวลามาก และการติดตามผลทําไดไมตอเนื่อง  

นอกจากนัน้การใชยาชวยเลิกบหุรี ่ยงัมีขอจาํกดัในเรือ่งของราคายาทีแ่พงตองชาํระเงินเอง

มียาในบัญชียาของโรงพยาบาลเพียงชนิดเดียว และไมมีแพทยที่รับผิดชอบเฉพาะ 

ดวยเหตุนี้จึงทําใหมีผูรับคําปรึกษาเพียง 6-8 ราย/เดือนเทานั้น และมีผูที่ไดรับการ

ติดตามใน 1 ป เพียง 56 คน ทําใหชวยเลิกบุหรี่ ได 22 คน/ปเทานั้น ทั้งๆที่จากการ 

สํารวจ ในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ ป 2551 พบวามีผูตองการเลือกบุหรี่ถึงเดือนละ 

846 ราย!

      โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จึงไดมีการสรางนวัตกรรมงานบริการใหมโดยจัดตั้งคลินิกเลิกบุหรี่แบบงายภายใตคติ “ฟรี ดี เร็ว” โดยใชรูปแบบ one-stop 

clinic ที่ 1) มีหนวยบริการเฉพาะจัดตั้งเปนคลินิกเลิกบุหรี่ อยูในบริเวณที่สามารถเขารับบริการไดสะดวก เปดใหบริการตลอดเวลาราชการ และมีเจาหนาที่

ประจําคลินิกตลอดเวลา 2) เจาหนาที่ (ผูชวยเหลือคนไข 1 คน) ที่ผานการคัดเลือก และไดรับการอบรมดานการใหคําปรึกษาชวยเลิกบุหรี่ ปฏิบัติงาน ภายใต

การดูแลรับผิดชอบของทีมแพทย พยาบาล และเภสัชกร ผูรับผิดชอบคลินิกโดยเฉพาะซึ่งคอยควบคุมกํากับการดําเนินงาน มีแนวทางการชวยเลิกบุหรี่ และแนวทาง

การใชยาชวยเลิกบุหรี่ที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติไดงาย 3) จัดระบบบริการในคลินิกใหมีขั้นตอนที่ชัดเจน กระชับ ไมใชเวลานาน คือ ใหความรูเกี่ยวกับ พิษภัยบุหรี่  

ประเมินผูปวยโดยการทดสอบระดับการติดนิโคติน และเปาวัดปริมาณคารบอนมอนอกไซดรวมกับการจายยา ใหคําปรึกษาวิธีการเลิกบุหรี่แนวทาง การเลิกบุหรี่

ดวยตนเอง การใชยา การจายยา การนัดหมายติดตามตอเนื่อง โดยขั้นตอนดังกลาวใชเวลาประมาณ 20-30 นาทีตอกลุมผูรับบริการ นอกจากนี้ยังมี ระบบการ

ติดตามอยางตอเนื่องที่ชัดเจน ติดตามใหคําปรึกษาทางโทรศัพท จนกวาจะสามารถเลิกสูบบุหรี่ได หรืออยางนอย 1 ปหลังการเขามารับบริการ มีการเก็บขอมูล และ

กําหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน ไดแก จํานวนผูเขารับบริการ อัตราการเลิกบุหรี่ ณ เวลา 6 เดือนและ 1 ป เปนตน

     หลังจากมีการเปดคลินิกรูปแบบใหมตั้งแตวันที่ 31 พฤษภาคม 2552 พบอุปสรรคสําคัญ คือ 1) มีผูเขารับบริการในคลินิกตํ่ากวาเปาหมายที่ตั้งไว เนื่องจากยังไม 

เปนที่รูจักมากนัก 2) ยังมีความทาทายดานความชํานาญการปฏิบัติการ และการสื่อสารขอมูลของเจาหนาที่กับผูรับบริการยัง 3) ไมมีการรณรงคอยางจริงจัง 

ดวยเหตุทั้งมวลจึงมีการแกไข ปญหาโดยจัดประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อวิเคราะหปญหารวมกัน กําหนดแนวปฏิบัติขึ้น และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ใหแกเจาหนาที่ โดยวางแนวทางดังนี้
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แผนกผูปวยนอก ทุกหองตรวจมีการนำหลักการ 5A มาใชในการคัดกรอง

ผูปวยทุกราย มีแนวปฏิบัติในการสงตอผูรับบริการเขาคลินิกเลิกบุหรี่ ดังนี้

    ในกรณีผูที่ตองการมารับบริการคลินิกเลิกบุหรี่โดยตรง (Walk-in) 

ไดมีการเปดชองทางใหสามารถเขารับบริการไดโดยไมตองลงทะเบียนเขา

รับบริการ (Visit number) ไมตองใชทะเบียนประวัติ ( OPD Card ) 

ใชเพียงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ก็สามารถเขารับบริการไดทันที 

แผนกผูปวยใน มีเครือขายประจำในหอผูปวย/หนวยงาน 14 เครือขาย 

ทำหนาที่คัดกรอง ใหคำปรึกษา โดยใช 5A ผูปวย/ญาติ มารับบริการที่

คลินิกเลิกบุหรี่รวมถึงสามารถขอน้ำยาบวนปากชวยเลิกบุหรี่เพื่อจายให

ผูรับบริการได

     มีเครือขายในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ (รพสต.) ในเขตความรับผิดชอบ 

และชุมชนตนแบบ 18 เครือขาย ใชหลัก 5A ในการใหบริการชวยเลิกบุหรี่ 

และสามารถมาขอรับน้ำยาบวนปากเลิกบุหรี่จากคลินิกไปใหผูปวยได รวมไป 

ถึงมีแกนนำสุขภาพในชุมชนที่สนใจ ทำหนาที่เพื่อนชวยเพื่อนชวนกันเลิกบุหรี่ 

ใหคำแนะนำแกคนในชุมชน และสามารถมาขอรับน้ำยาบวนปากชวยเลิกบุหรี่ 

จากคลินิกเลิกบุหรี่ได

     หลังการอบรมและวางแนวทางแกไขปรับปรุงระบบ พบวาผูรับบริการจาก 

คลินิกเลิกบุหรี่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอยางชัดเจนดังนี้ ป 2552 จำนวน 194 ราย 

ป 2553 จำนวน 1,292 ราย ป 2554 จำนวน 1,277 ราย ป 2555 จำนวน 

1,505 ราย โดยมีอัตราการเลิกบุหรี่ ณ เวลา 1 ป ป 2552 รอยละ 29.4 ป 

2553 รอยละ 23.76 ป 2554 รอยละ 24.75 ป 2555 รอยละ 28.58 

ตามลำดับ 

     ปจจุบันโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลกไดมีการพัฒนา และวาง 

แผนการดำเนินงานรวมกับคณะกรรมการเครือขายจิตอาสาของโรงพยาบาล 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และคณะทำงานในโครงการพิษณุโลกเมือง 

สุขภาพดีปลอดบุหรี่และเหลา ดำเนินตามยุทธศาสตรการเขาถึงบริการบำบัด

ผูติดยาสูบในโครงการจังหวัดพิษณุโลกเมืองสุขภาพดีปลอดบุหรี่และเหลา  

รวมกันจัดทำแนวทางการชวยเหลือบำบัดผูติดบุหรี่ในโรงพยาบาลชุมชน

และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ขยายรูปแบบคลินิกเลิกบุหรี่แบบงายไปสู

โรงพยาบาลชุมชนทุกแหงในจังหวัดการประชาสัมพันธเครือขายการเขาถึง

บริการเลิกบุหรี่ระดับจังหวัด มีการจัดตั้งศูนยการชวยเหลือการเลิกบุหรี่

และสุราจังหวัดพิษณุโลก และในป พศ.2557 ไดมีการจัดทำโครงการ  

“Saving 5,000 Lives from Tobacco Dependence” โดยมีการตั้งเปา

หมายใหมีผูมารับบริการเลิกบุหรี่ในจังหวัดพิษณุโลกทุกจุดบริการมีจำนวน 

มากกวา 5,000 ราย ในระยะเวลา 1 ป

      การจัดตั้งคลินิกเลิกบุหรี่ที่ชัดเจนเปนสัดสวน เปดใหบริการทุกวันในเวลาราชการ รวมกับการใชรูปแบบคลินิกเลิกบุหรี่แบบงายในการใหบริการ ชวยทำให

การดูแลผูรับบริการสะดวก รวดเร็ว และชวยเลิกบุหรี่ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ขอขอบคุณ

พญ.สุนี  จิรสมิทธา, นางสาวปรานอม  มาเวหา, นางมณีวรรณ   ไวกสิกรณ,  ภก.มัทนียา  ภูเกสร,  ภก.จิรวัฒน  สุวรรณกิจ, นางอนิลชตา พงษพรต, นพ.บุญเติม ตันสุรัตน 

คณะกรรมการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและคณะทำงานในโครงการพิษณุโลกเมืองสุขภาพดีปลอดบุหรี่และเหลา

º·ÊÃØ»

ซักประวัติการสูบ

อยากเลิก ไมอยากเลิก

สงไปคลินิคเลิกบุหรี่ แจกแผนพับการเลิกบุหรี่

ย้ำวาเปนสิ่งที่ดี

และแนะนำใหคนใกลชิด

ที่ยังสูบบุหรี่มาใชบริการ

Print ใบสั่งยาเปลา 1 ใบ

ติดปาย “กำลังรับบริการคลินิคเลิกบุหรี่” หนา OPD card

หลังจากคลินิคเลิกบุหรี่ใหคำแนะนำแลว จะเปลี่ยนปายหนา OPD card เปน

“ ผานคลินิคเลิกบุหรี่แลว”

สงผูปวยกลับหองตรวจพรอม OPD card เพื่อรอรับการตรวจตอไปโดยไมเสียคิวเดิม

สูบ ไมสูบ
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โดย NCDjinn

    หลังจากที่ไดเห็นโรคถุงลมโปงพอง (COPD) ในแงมุมตางๆในประเทศไทย ทั้งสถานการณของโรค การตอสูระดับองคกร ชุมชน 

และบุคคลไปแลว คราวนี้เราลองมาดูสถานการณของโรค และตัวอยางของการตอสูกับโรคถุงลมโปงพองในตางประเทศ 

เพื่อจุดประกายมุมมองใหมๆ สำหรับกำหนดทิศทางการตอสูกับโรคดังกลาวในอนาคตตอไป

    แตกอนที่จะศึกษาวิธีการปองกันควบคุมโรคอยางเหมาะสม เรามารูจักกับระดับความรุนแรงของการตาย และการเจ็บ

ปวยจากโรค COPD ในระดับโลกกันกอนดีกวา สำหรับการตายจากโรค COPD นั้นองคการอนามัยโลก ไดประมาณการผูเสียชีวิต

จากโลกดังกลาวไววามีประมาณ 3 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 5.1  โดยการเสียชีวิตสวนใหญเกิดขึ้นในประเทศกำลังพัฒนา 

ทั้งนี้เพราะในกลุมประเทศดังกลาวมีประชากรที่มีฐานะยากจนอยูมาก และกลุมประชากรดังกลาวมีโอกาสที่จะเขาถึงโอกาสและ

การบริการตางๆทางสังคม (เชน การศึกษา การรักษาพยาบาล ฯลฯ) ในระดับต่ำ ซึ่งปจจัยดังกลาวเปนสาเหตุตอการเสียชีวิตและ

เจ็บปวยจากโรค COPD 

    แมวาการตายจากโรค COPD จะเปนสิ่งที่นาหวาดหวั่น แตการเจ็บปวยจากโรคดังกลาวกลับนาสะพรึงกลัวยิ่งกวา ทั้งนี้เพราะ

โรค COPD ลดประสิทธิภาพ การหายใจ ของผูปวย ซึ่งสงผลตอกิจวัตรประจำวันที่ลดลง จนในที่สุดโรครายนี้ก็จะเปลี่ยนชีวิตของ

ผูปวยจากหนามือเปนหลังมือ โดยสิ้นเชิง  

    ดวยความรุนแรงของโรค COPD องคการอนามัยโลก และประเทศสมาชิกไดประชุมรวมกันและมีขอเสนอแนะชุดมาตรการใน

ดานตางๆ เพื่อปองกันและควบคุมโรค กับปจจัยเสี่ยงที่กอโรค COPD เชน ยาสูบ กับมลพิษทางอากาศ โดยมีมาตรการที่สำคัญ

ที่เสนอแนะไวเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ ไดแก การขึ้นภาษียาสูบ การหามสูบบุหรี่ในอาคารและในสถานที่สาธารณะ 

การรณรงคเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ การใหความรูและคำปรึกษา เปนตน 

    เมื่อเห็นทางออกดังกลาว ประเทศหลายประเทศจึงเริ่มดำเนินการตามมาตรการเหลานั้น ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในระยะเวลา

สั้นๆ จากการใชมาตรการที่เสนอแนะโดยองคการอนามัยโลก สามารถเห็นไดจากตัวอยางของประเทศนิวซีแลนดและ

ประเทศออสเตรเลีย โดยเฉพาะในพื้นที่ทางตอนเหนือ โดยความสำเร็จดังกลาวเกิดจากการใชมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบ

ในเรือนจำเพื่อลดสารพิษที่เกิดจากการสูบบุหรี่ หลังจากมีการใชมาตรการตางๆ ไดแก มาตรการควบคุมการจำหนาย และบริโภค
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บุหรี่ จากการใหการศึกษาและการใหคำปรึกษาแกผูตองขัง และเจาหนาที่ในเรือนจำแลว พบวา ปริมาณสารพิษจากควันบุหรี่ที่ 

ปนเปอนในเรือนจำลดลงอยางชัดเจนในเวลาหกเดือนของการบังคับใชมาตรการ (จาก 6.14 ไมโครกรัมตอตารางเมตรกอน 

มีการบังคับใช มาตรการ เหลือเพียง 2.44 ไมโครกรัมตอตารางเมตรหลังมี การบังคับใช มาตรการ) 

¶ŒÒÊÙ́ ÍÒ¡ÒÈÊ´ª×è¹ä´ŒàµçÁ»Í´ 
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    จากตัวอยางของการจัดการกับโรค COPD จากประเทศตางๆ เราจะเห็นประโยชนของการใหคำปรึกษา และมาตรการ

การควบคุมการ บริโภคยาสูบเพื่อลดปจจัยเสี่ยงสำคัญที่กอใหเกิดโรค COPD และสิ่งเหลานี้ตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อให

การควบคุมโรค COPD มีประสิทธิภาพตามบริบทของสังคมและกาลเวลาที่เปลี่ยนไปอยางไรที่สิ้นสุด
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 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับโรคถุงลมโปงพอง หรือบางครั้งเรียกกันในภาษาวิชาการวา โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic obstructive 

pulmonary disease-COPD) ในประเทศไทยนั้นมีอยู เปนจำนวนมาก ซึ่งจากการสืบคนจากระบบฐานขอมูลงานวิจัย Thai Library 

Integrated System (ThaiLIS) 10 ปยอนหลัง ระหวางป 2546- 2556 มีทั้งหมด 105 เรื่อง โดยแบงกลุมงานวิจัยออกเปน 3 

กลุมหลัก คือ 1) สถานการณโรค 2) กระบวนการรักษา และ 3) การดูแลตัวเอง และประสิทธิผลของการสงเสริมสุขภาพของผูปวย 

 งานวิจัยสถานการณโรคของโรคถุงลมโปงพองในประเทศไทย จำนวน 8 เรื่อง พบวา สวนใหญเปนการศึกษา 

ปจจัยแวดลอมที่สงผลกระทบของผูปวย ทั้งทางรางกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ เชน คุณภาพชีวิตของผูปวยโรคถุงลมโปงพอง 

โดยเมธิณี จันติยะและคณะ รวมถึงการศึกษาประสบการณ และปจจัยที่มีความสัมพันธตอการรักษาโรค เปนตน

 ผลจากการสืบคน กระบวนการรักษาโรค COPD จำนวน 47 เรื่อง โดยเปนการศึกษาถึงรูปแบบและแนวทางการรักษา

คลินิกและการพยาบาล การวินิจฉัยโรค การใชยา และการวางแผนจำหนายผูปวย ตัวอยางงานวิจัยเกี่ยวกับ

การใชยารักษาโรค COPD เชน การศึกษาเปรียบเทียบผลของการใหยา เพรดนิโซโลน 

(Prednisolone) ในผูปวยที่มีอาการกำเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระหวางการใหยา 5 วัน

และ 10 วัน โดยวรวรรณ ศิริชนะ ตัวอยางงาน วิจัยการวางแผนจำหนายผูปวย เชน 

ประสิทธิผลของการใชแนวปฏิบัติการวางแผนจําหนาย สําหรับผูปวยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง

ท่ีมารับการรักษาท่ี โรงพยาบาลแมลาวจังหวัดเชียงราย โดยสุภาพร ตันสุวรรณ 

ตัวอยางงานวิจัยเกี่ยวกับตนทุนการวินิจฉัยโรค เชน การวิเคราะหตนทุนกิจกรรม

และตนทุน กลุมวินิจฉัยโรครวมของการรักษาพยาบาลโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

ในโรงพยาบาลปาพะยอม จังหวัดพัทลุง ปงบประมาณ 2550  

โดยนภาพร เนตรเกื้อกูล เปนตน

 ผลการสืบคน การดูแลตัวเองและประสิทธิผลของการสงเสริมสุขภาพของผูปวย COPD มีทั้งหมด 50 เรื่อง 

โดยการสงเสริมสุขภาพไดรวมถึง ตั้งแตโปรแกรมการดูแลตัวเอง การออกกำลังกาย การสรางพลังอำนาจของผูปวย 

การไดรับแรงสนับสนุนทางครอบครัวและสังคม เปนตน โดยตัวอยาง งานวิจัย เชน การมีสวนรวมของครอบครัวในการดูแล

ผูที่เปนโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่บานในอำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม โดยสรินยา ไชยนันท, ผลของโปรแกรมการฟนฟู

สมรรถภาพปอดรวมกับโยคะตามกลวิธีการรับรูสมรรถนะตนเองในผูที่เปนโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดย สุภาพร ดารา เปนตน

  

s
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 ดังนั้น สามารถสรุปไดวา ทิศทางการศึกษาวิจัยโรค COPD ในประเทศไทยโดยภาพรวม ในชวง 10 ปที่ผานมา มุงเนนไปที่

การศึกษาประสิทธิผลของวิธีการชวยเหลือผูดูแลผูปวยโรค COPD โดยเนนการสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวย 

โดยมีวิธีการลักษณะของวิธีการ ไดแก การสงเสริมการออกกำลังกาย การเพิ่มสมรรถภาพในการดูแลตนเองเพื่อลดอาการ การใช

แรงสนับสนุนทางสังคม เปนตน ซึ่งควบคูไปกับกระบวนการรักษาโรค แมวาในปจจุบันการรักษาโรคถุงลมโปงพองสามารถ

ทำใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดการกำเริบของโรค ชะลอการลดลงของสมรรถภาพปอด แตอยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลง

แนวคิดในการรักษาโรคถุงลมโปงพองหลายประการ ตั้งแตคำจำกัดความ การประเมินความรุนแรงของโรค ตลอดจนมียาใหมๆ

มาใชในการรักษาโรค อาจจะสงผลตอทิศทางการวิจัยเกี่ยวกับโรค COPD ที่เปลี่ยนไป

 สิ่งที่สำคัญประการหนึ่งตอแนวทางการวิจัยในอนาคต คือ การศึกษาแนวทางการรณรงคหรือการปองกันโรคถุงลมโปงพอง 

เชน การศึกษาประสิทธิผลของการรณรงคใหประชาชนงดสูบบุหรี่ หรือการรณรงค

เพื่อลดปจจัยเสี่ยงการเกิดโรคถุงลมโปงพอง เปนตน นอกจากนี้การพัฒนาการ

การวิจัยโรคถุงลมโปงพองในดานตางๆ ไมวาจะเปนผลกระทบของ        

โรคแทรกซอน ประเภทตางๆ ของโรคถุงลมโปงพอง ความเขาใจถึง       

อาการอักเสบที่เกิดขึ้นจากโรค และผลกระทบ

ของปจจัยอื่นๆ ที่มีตออาการของโรคก็จะ

ชวยใหแพทยสามารถรับมือกับโรคนี้

ไดดียิ่งขึ้น
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- วรวรรณ  ศิริชนะ. การศึกษาเปรียบเทียบผลของการใหยาเพรดนิโซโลนในผูปวยที่มีอาการกำเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระหวางการใหยา 5 วันและ  

 10 วัน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550 

- สุภาพร ตันสุวรรณ. ประสิทธิผลของการใชแนวปฏิบัติการวางแผนจําหนายสําหรับผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล แมลาว  

 จังหวัดเชียงราย. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2551.

-  นภาพร เนตรเกื้อกูล. การวิเคราะหตนทุนกิจกรรมและตนทุนกลุมวินิจฉัยโรครวมของการรักษาพยาบาลปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในโรงพยาบาลปาพะยอม  

 จังหวัดพัทลุง ปงบประมาณ 2550. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.

- สรินยา  ไชยนันท. การมีสวนรวมของครอบครัวในการดูแลผูที่เปนโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่บานในอำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม. พยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต  

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2551.

- สุภาพร  ดารา. ผลของโปรแกรมการฟนฟูสมรรถภาพปอดรวมกับโยคะตามกลวิธีการรับรูสมรรถนะตนเองในผูที่เปนโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง.    

 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2553.
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ติดตอสอบถามเเละเสนอความคิดเห็นไดที่
แผนงานเครือขายควบคุมโรคไมติดตอ (NCD network)

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 
ชั้น 2 อาคารคลังพัสดุ ซอยสาธารณสุข 6 ถนนติวานนท อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

โทร 02-5902308,025902370 โทรสาร: 02-590-2370 หรือ e-mail : ncd@ihpp.thaigov.net http://www.thaincdnet.com

แพทยหรือพยาบาลรอนั่งรักษา
ผูปวยจากโรค COPD อยางเดียวคงไมเพียงพอ...
ตองขอแรงใหลุกขึ้นมาจัดการกับปญหาที่ตนตอ...

โรคถุงลมโปงพองมักเปนโรคที่รักษาไมหายขาด 
แตก็เปนโรคที่ปองกันไดงายๆ โดยไมริเริ่มสูบบุหรี่เลย 

หรือหากสูบแลวก็ตองชวยบำบัดใหผูปวยเลิกบุหรี่โดยเร็วที่สุด 
แนวทางการบำบัดในปจจุบันคือ ส-บ-ม 

(สอบถาม บำบัด หมั่นติดตาม)

การจัดตั้งคลินิกเลิกบุหรี่ที่ชัดเจนเปนสัดสวน 
เปดใหบริการทุกวันในเวลาราชการ 

รวมกับการใชั้รูปแบบคลินิกเลิกบุหรี่แบบงายในการใหบริการ 
ชวยทำใหการดูแลผูรับบริการสะดวก รวดเร็ว 

และชวยเลิกบุหรี่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

(พญ.สิรภัทร ตุลาธรรมกิจ พญ.วีรยา สถาวราวงศ 
และผศ.นพ.สุทัศน รุงเรืองหิรัญญา)

(นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท)

(นพ.ทักษพล ธรรมรังสี)
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