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บทคัดย่อ: การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนาเพื่ อ หาความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง ทำนาย
(predictive correlation design) เพือ่ ศึกษากลุม่ อาการ ความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ อาการกับ
การปฏิบตั กิ ารทำหน้าที่ และการทำนายการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกลุม่ อาการในผูท้ เี่ ป็นโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จำนวน 130 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบประเมินอาการหายใจลำบาก
อ่อนเพลียและนอนไม่หลับในผูท้ เี่ ป็นโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง 3) แบบประเมินอาการวิตกกังวล
และซึมเศร้าในผูท้ เี่ ป็นโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง และ 4) แบบประเมินการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูท้ ี่
เป็นโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั
จำแนกกลุม่ โดยใช้เทคนิค hierarchical cluster analysis และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ
ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ อาการในผูท้ เี่ ป็นโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังสามารถจำแนกได้ สอง
กลุ่มอาการคือ กลุ่มอาการที่ 1 กลุ่มอาการทางร่างกาย ประกอบด้วย อาการหายใจลำบาก
อ่อนเพลีย และนอนไม่หลับ กลุ่มอาการที่ 2 กลุ่มอาการทางจิตใจ ประกอบด้วย อาการ
วิตกกังวล และซึมเศร้า ทั้งสองกลุ่มอาการมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่เป็น
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กลุ่มอาการทางร่างกาย และกลุ่มอาการ
ทางจิตใจ สามารถร่วมกันทำนายการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูท้ เี่ ป็นโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังได้รอ้ ยละ
75 โดยกลุ่มอาการทางกาย มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่มากที่สุด 
ผลการวิจยั ครัง้ นีส้ อดคล้องกับทฤษฎีอาการไม่พงึ ประสงค์ ของ Lenz et al. (1997)
ที่ว่า การรับรู้ของบุคคลต่ออาการที่เกิดขึ้นมักเกิดมากกว่า 1 อาการและอาการเหล่านี้มัก
มีความสัมพันธ์กนั ซึง่ ผลการวิจยั สามารถนำมาใช้เป็นความรูพ้ นื้ ฐานในการพัฒนาคุณภาพ
การดูแลผูท้ เี่ ป็นโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง นอกจากนีย้ งั เป็นแนวทางในการวิจยั เกีย่ วกับกลุม่ อาการ
และการจัดการกลุ่มอาการต่อไป
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive
Pulmonary Disease: COPD) เป็นกลุม่ โรคทีพ่ บได้บอ่ ย
และเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของประชากรโลก
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง1 พยาธิ
สภาพของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่เกิดขึ้นทำให้เซลล์
ร่างกายได้รับออกซิเจนและสารอาหารไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของร่างกาย อวัยวะต่างๆ ภายใน
ร่างกายมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ส่งผลให้
ผู้ ที่ เ ป็ น โรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง มี ข้ อ จำกั ด ในการทำ
กิจกรรมต่างๆ ทำให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ลดลง2,3 โดย
ปั จ จั ย สำคั ญ ที่ ท ำให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู้ ที่ เ ป็ น
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังลดลงคืออาการของผู้ป่วย4,5,6
การรับรูถ้ งึ อาการทีเ่ กิดขึน้ ทำให้ผปู้ ว่ ยทราบถึงความยาก
ลำบากในการทำกิจกรรม รวมถึงกลัวความทุกข์ทรมาน
จากอาการที่จะเกิดขึ้นจึงตัดสินใจลดการปฏิบัติหรือ
หยุดปฏิบัติกิจกรรมนั้น4,6
ผูท้ เี่ ป็นโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังต้องเผชิญกับอาการ
ทีม่ กั เกิดขึน้ ร่วมกันหลายอาการ และมีความสัมพันธ์ซงึ่
กันและกัน หรือปัจจุบนั เรียกว่ากลุม่ อาการ (symptom
cluster) ซึ่งกลุ่มอาการ หมายถึง อาการหลายอาการ
ทีเ่ กิดขึน้ ร่วมกันหรือมากกว่าหนึง่ อาการขึน้ ไป มีความ
สัมพันธ์ซงึ่ กันและกัน อาจเกิดจากสาเหตุเดียวกันหรือ
ไม่ก็ได้7 ความสัมพันธ์ระหว่างอาการในกลุ่มอาการ
เดียวกันจะมีความสัมพันธ์มากกว่าอาการในกลุม่ อาการ
อื่น กลุ่มอาการที่เกิดขึ้นทำให้เกิดผลลัพธ์ทางลบต่อ
ผู้ป่วย8 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติหน้าที่ที่ลดลง
ของผูป้ ว่ ย7 ซึง่ อาการทีพ่ บบ่อยและมักเกิดขึน้ ร่วมกัน
ในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ได้แก่ อาการหายใจ
ลำบาก (dyspnea) อ่อนเพลีย (fatigue) นอนไม่หลับ
(insomnia) วิตกกังวล (anxiety) และซึมเศร้า
(depression) 3,5

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า แนวทาง
การจัดการอาการของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ในปัจจุบนั ไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าทีค่ วรและไม่สามารถ
จัดการอาการได้อย่างยัง่ ยืน9,10 ผูท้ เี่ ป็นโรคปอดอุดกัน้
เรื้อรังยังต้องทุกข์ทรมานจากอาการที่เกิดขึ้นและมี
ข้อจำกัดในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึน้ 9,10 การทบทวน
วรรณกรรมเกีย่ วกับโปรแกรมการจัดการตนเองในผูท้ ี่
เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังของ Bourbeau10 พบว่า 6
ใน 10 โปรแกรมไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจาก
โปรแกรมดังกล่าวมุง่ ฝึกทักษะและให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
การจัดการและป้องกันอาการหายใจลำบากเพียงอาการ
เดียว ในขณะที่ผู้ป่วยต้องเผชิญกับอาการที่เกิดขึ้น
ร่วมกันหลายอาการ7
ปัจจุบันการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มอาการและผล
กระทบของกลุ่ ม อาการในผู้ ที่ เ ป็ น โรคปอดอุ ด กั้ น
เรื้อรังยังคงมีอยู่อย่างจำกัด การศึกษากลุ่มอาการ
ผลกระทบของกลุ่มอาการต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจึงมีความจำเป็นและมี
ความสำคั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการให้ ก ารพยาบาลผู้ ป่ ว ย
โดยความรู้ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้สามารถนำไป
ใช้ในการพัฒนาการจัดการกลุ่มอาการในผู้ที่เป็น
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเพื่อให้ผู้ป่วยปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยนำทฤษฎีอาการที่ไม่พึง
ประสงค์ของ Lenz et al.7 มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจยั ซึง่ อธิบายถึงประสบการณ์การเกิด
อาการ (symptom experience) ว่าเป็นการรับรู้ของ
บุคคลถึงการเปลีย่ นแปลงของการทำหน้าทีต่ ามปกติ
อาการมักเกิดขึน้ ร่วมกันมากกว่า 1 อาการเสมอ อาการ
ที่เกิดขึ้นมักมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เมื่อมี
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อาการหนึ่งเกิดขึ้นจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการอื่น
ตามมา7 ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า กลุ่มอาการ (symptom
cluster) กลุม่ อาการทีเ่ กิดขึน้ ทำให้เกิดผลลัพธ์ทางลบ
ต่อผู้ป่วย ซึ่งอาการแต่ละอาการประกอบด้วย 4 มิติ
คือ ความรุนแรง (intensity) เวลา (timing) ความ
ทุกข์ทรมาน (distress) และคุณภาพ (quality) โดย
ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่ออาการ (influencing factors) ได้แก่
ปัจจัยด้านสรีรวิทยา (physiologic factors) ด้านจิตใจ
(psychological factors) และด้านสถานการณ์
(situational factors) ปัจจัยทั้ง 3 มีความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกันและมีอทิ ธิพลต่อประสบการณ์อาการในทุก
มิติ ส่วนผลที่ตามมา (consequences) จากการเกิด
อาการคือ การปฏิบตั ิ (performance) หรือในการวิจยั
ครัง้ นีค้ อื การปฏิบตั หิ น้าที่ (functional performance)
การปฏิบัติซึ่งเป็นผลที่ตามมานี้ยังส่งผลย้อนกลับยัง
ประสบการณ์อาการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออาการ
อีกด้วย7
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปกรอบ
แนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ได้ดังนี้ อาการที่พบได้บ่อย
ในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ได้แก่ หายใจลำบาก
อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ วิตกกังวล และซึมเศร้า3,5     
ซึ่ ง อาการเหล่ า นี้ มั ก มี ค วามสั ม พั น ธ์ ซึ่ ง กั น และกั น
และเกิดขึน้ ร่วมกันเสมอ หรือทีเ่ รียกว่า กลุม่ อาการ หาก
เกิดกลุ่มอาการขึ้นอาจส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังลดลง การปฏิบัติหน้าที่
(functional performance) เป็นกิจกรรมทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคม อาชีพ และจิตวิญญาณที่ผู้ป่วย
ปฏิบัติจริงในการใช้ชีวิตตามปกติ เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการขั้นพื้นฐาน ดำรงไว้ซึ่งบทบาท สุขภาพ
และความผาสุก6,7
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากลุ่มอาการที่เกิดขึ้นในผู้ที่เป็น
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
2. เพื่อศึกษาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่เป็น
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกลุ่ ม
อาการกับการปฏิบัติห น้าที่ของผู้ที่เป็น
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
4. เพื่อศึกษาอำนาจการทำนายการปฏิบัติ
หน้าที่ของกลุ่มอาการในผู้ที่เป็นโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรัง

สมมติฐานของการวิจัย
1. กลุ่มอาการและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่
เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีความสัมพันธ์กัน
2. กลุม่ อาการสามารถทำนายการปฏิบตั หิ น้าที่
ของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงพรรณนาเพือ่ หา      
ความสัมพันธ์เชิงทำนาย (predictive correlation design)
เพือ่ ศึกษากลุม่ อาการ ความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ อาการ
กับการปฏิบตั กิ ารทำหน้าที่ และการทำนายการปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องกลุม่ อาการในผูท้ เี่ ป็นโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้ที่ได้รับ
การวินิจฉัยว่าเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มาติดตาม
การตรวจรักษา ณ คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ
แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling)
จำนวน 130 ราย โดยกำหนดคุณสมบัตขิ องกลุม่ ตัวอย่าง
ดังนี้
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1. อายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป
2. มีความรุนแรงของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไปตามเกณฑ์ของ ATS19
3. ไม่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็งใน
ระบบทางเดินหายใจ หรือโรคร่วมอืน่ ๆ ทีม่ อี าการของ
โรคกำเริบ หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติทำหน้าที่
ของผู้ป่วย
4. มีการรับรูส้ ติสมั ปชัญญะดี ไม่มปี ญ
ั หาการ
ได้ยิน สามารถสื่อสารเข้าใจโดยใช้ภาษาไทย
5. ยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจยั
ประกอบด้วย 4 ชุด ได้แก่
ชุดที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่
ข้อมูลส่วนบุคคล ประวัตกิ ารสูบบุหรี่ และประวัติการ
เจ็บป่วยและการรักษา
ชุดที่ 2 แบบประเมิ น อาการหายใจลำบาก
อ่อนเพลียและนอนไม่หลับในผูท้ เี่ ป็นโรคปอดอุดกัน้
เรื้อรัง ซึ่งผู้วิจัยได้แปลและดัดแปลงมาจากจากแบบ
ประเมิน The Memorial Symptom Assessment
Scale (MSAS) ของ Portenoy et al.11 เพื่อใช้ในการ
ประเมินอาการหายใจลำบาก อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ
และอาการอืน่ ๆ ในช่วง 1 เดือนทีผ่ า่ นมา โดยประเมิน
อาการแต่ละอาการใน 3 มิติ คือความถี่ (frequency),
ความรุนแรง (intensity) และความทุกข์ทรมาน (distress)
ผูว้ จิ ยั ได้ดดั แปลงแบบประเมิน MSAS โดยแต่ละมิติ
ให้มีเป็นมาตราส่วน 0 - 10 คะแนน หากผู้ป่วยมี
คะแนนน้อยหรือใกล้ 0 หมายถึง ผู้ป่วยรับรู้อาการที่
เกิดขึ้นน้อย และหากผู้ป่วยมีคะแนนมากหรือใกล้
คะแนน 30 หมายถึง ผู้ป่วยรับรู้อาการที่เกิดขึ้นมาก 
ชุดที่ 3 แบบประเมินอาการวิตกกังวลและซึม
เศร้าในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ซึ่งผู้วิจัยได้นำ

มาจากแบบประเมิน Hospital Anxiety and Depression
Scale (HADS) ของ Zigmond & Snaith (1983)
ซึ่งแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย (Thai HADS)
โดย ธนา นิลชัยโกวิทย์และคณะ12 เพือ่ ประเมินอาการ
วิตกกังวลและอาการซึมเศร้าในช่วง 1 เดือนทีผ่ า่ นมา
ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 14 ข้อ แบ่งเป็นแบบ
ประเมินอาการวิตกกังวลจำนวน 7 ข้อและแบบประเมิน
อาการซึมเศร้า 7 ข้อ แต่ละข้อเป็นมาตรส่วนประมาณ
ค่าลิเกริ์ต 4 ระดับ (0-3) โดยมีช่วงคะแนนของ
แต่ละอาการอยู่ระหว่าง 0 ถึง 21 คะแนน หากผู้ป่วย
มีคะแนนน้อยหรือใกล้ 0 หมายถึง มีอาการวิตกกังวล/
ซึมเศร้าระดับต่ำ และหากผูป้ ว่ ยมีคะแนนมากหรือใกล้
คะแนน 21 หมายถึง มีอาการวิตกกังวล/ซึมเศร้า
ระดับสูง 
ชุดที่ 4 แบบประเมินการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูท้ ี่
เป็นโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง ผูว้ จิ ยั แปลมาจากแบบประเมิน
Functional Performance Inventory Short From ของ
Leidy and Kneble13 ซึง่ เผยแพร่ทวั่ ไป โดยใช้วธิ ี
forward-backward translation เพือ่ ใช้ในการประเมิน
การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นช่วง 1 เดือนทีผ่ า่ นมา ประกอบด้วย
ข้อคำถามจำนวน 32 ข้อ แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่
การดูแลร่างกาย 5 ข้อ การดูแลกิจการภายในบ้าน 8 ข้อ
การออกกำลังกาย 5 ข้อ การพักผ่อนและนันทนาการ
5 ข้อ กิจกรรมทางด้านจิตวิญญาณ 4 ข้อ และกิจกรรม
ทางสังคม 4 ข้อ13 แต่ละข้อเป็นมาตรส่วนประมาณ   
ค่าลิเกริต์ 4 ระดับ คือระดับ 0 (ไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีไ่ ด้เนือ่ งจากภาวะสุขภาพ) ถึง 3 (ปฏิบตั หิ น้าที่
ได้ไม่ลำบาก) นอกจากนีย้ งั มีตวั เลือก “ไม่ทำเนือ่ งจาก
สาเหตุอนื่ ๆ” สำหรับผูท้ ไี่ ม่เคยการปฏิบตั กิ จิ กรรมใน
คำถามข้อนัน้ มาก่อน หรือไม่สามารถปฏิบตั กิ จิ กรรม
นั้นได้เนื่องจากสาเหตุอื่นที่ไม่ได้เป็นผลจากปัญหา
สุขภาพ โดยคำถามข้อทีต่ อบตัวเลือก “ไม่ทำเนือ่ งจาก
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ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาการกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

สาเหตุอนื่ ๆ” ไม่มคี ะแนนและไม่นำมาคำนวณคะแนน
การปฏิบัติหน้าที่โดยรวมของบุคคลนั้น การปฏิบัติ
หน้าที่โดยรวมพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของคะแนนการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแต่ละ
บุคคล โดยมีช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง 1–4 คะแนน
เกณฑ์ในการแปลความหมายแบงเป็น 5 ระดับ ได้แก่  
การปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยูใ่ นระดับต่ำ (1.00 – 1.59),  ระดับ
ปานกลางค่อนข้างต่ำ (1.60 – 2.19), ระดับปานกลาง
(2.20 – 2.79), ระดับปานกลางค่อนข้างสูง (2.80
– 3.39) และ ระดับสูง (3.40 – 4.00)

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
แบบประเมินอาการหายใจลำบาก อ่อนเพลีย
และนอนไม่หลับ แบบประเมินอาการวิตกกังวลและ
ซึมเศร้า และแบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่
เป็นโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังได้รบั การตรวจสอบความตรง
ของเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาจากผู้ทรง
คุณวุฒิ 5 ท่าน เครื่องมือวิจัยทั้งหมดมีค่าดัชนีความ
ตรงตามเนื้อหา (Content Validity Index: CVI)
เท่ากับ 1.00 ภายหลังการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ผู้วิจัย
นำไปหาความเชื่อมั่นกับผู้ป่วยที่มีลักษณะคล้ายกับ
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 ราย โดยใช้วิธีการหาค่า
สัมประสิทธิแ์ อลฟาของคลอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ .88 .84 และ
.96 ตามลำดับ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
หลังจากโครงร่างการวิจัยผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมของฝ่ายบัณฑิต
มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะอนุกรรมการพิจารณา
โครงการวิจัย กรมแพทย์ทหารบกแล้ว ผู้วิจัยดำเนิน
การรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยผู้วิจัย ได้ให้ข้อมูล
เกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย และให้ อิ ส ระ    
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กลุม่ ตัวอย่างตัดสินใจในการเข้าร่วมการวิจยั และข้อมูล
ทีได้จากกลุม่ ตัวอย่างจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับและ
นำเสนอผลการวิจยั ในภาพรวม เมือ่ กลุม่ ตัวอย่างยินดี
ในการให้ข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในช่วงก่อนแพทย์ทำการตรวจ (06.00-10.00 น.)
โดยใช้เวลาประมาณ 30 – 45 นาที โดยผูว้ จิ ยั เป็นผูอ้ า่ น
แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างฟังตามลำดับทีละข้อ
แล้วให้กลุ่มตัวอย่างตอบคำถาม ผู้วิจัยเป็นผู้บันทึก
ข้อมูลลงในแบบประเมินตรงตามข้อมูลที่ได้รับจาก
กลุ่มตัวอย่าง 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
วิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคล อาการและการปฏิบตั หิ น้าที่
ของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังวิเคราะห์โดยการ
แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
ผู้วิจัยจำแนกกลุ่มอาการของผู้ที่เป็นโรคปอด
อุดกัน้ เรือ้ รังโดยการวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
ของเพียร์สนั (Peason’s Product Moment Correlation
Coefficient) โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
ของอาการแต่ละคู่ (r) ต้องมีค่ามากกว่า .40 อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ซึง่ แสดงถึงความสัมพันธ์
ระดับปานกลางขึน้ ไป และนำอาการดังกล่าวมาจำแนก
เป็นกลุ่มอาการด้วยเทคนิค hierarchical cluster
analysis 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาการและ
การปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
ของเพียร์สนั (Peason’s Product Moment Correlation
Coefficient) และวิเคราะห์การทำนายการปฏิบตั โิ ดย
การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ (multiple regression
analysis)
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ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 86.2 และมีอายุเฉลีย่ 71.91 ปี (SD = 9.37)
มีสถานภาพสมรสคูค่ ดิ เป็นร้อยละ 77.7 ไม่ได้ประกอบ
อาชีพคิดเป็นร้อยละ 73.8 รายได้เพียงพอกับรายจ่าย
ของครอบครัวแต่ไม่เหลือเก็บ คิดเป็นร้อยละ 46.2 และ
ส่วนใหญ่มีผู้ดูแลขณะอยู่ที่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 89.2
กลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษาครัง้ นีม้ ปี ระวัตเิ คยสูบบุหรี่
คิดเป็นร้อยละ 92.3 โดยในจำนวนนี้ส่วนใหญ่เริ่ม
สูบบุหรี่อายุเฉลี่ย 18.37 ปี (SD = 6.59) จำนวน
11 ถึง 20 มวนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 37.5 และ
ปัจจุบันเลิกสูบบุหรี่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 91.7
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ว่ า
เป็นโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังน้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ
46.9 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมากลุ่มตัวอย่างต้อง
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก่อนกำหนด คิดเป็น
ร้อยละ 50.8 แต่ในระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมาส่วน
ใหญ่ไม่ตอ้ งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก่อนกำหนด
คิดเป็นร้อยละ 78.5 โดยระดับความรุนแรงของโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรังจากการประเมินของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับรุนแรงปานกลาง คิดเป็นร้อยละ
X 3.07, SD = .88) และระดับความรุนแรง
43.1 (   =
ของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังของกลุ่มตัวอย่างจากการ
ประเมินของผูว้ จิ ยั ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับรุนแรง 2 และ
3 (น้อยและปานกลาง) คิดเป็นร้อยละ 45.4 และ
34.6 ตามลำดับ (   =
X 2.75, SD = .77)

อาการที่พบบ่อยและกลุ่มอาการของผู้ที่เป็น
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
กลุม่ ตัวอย่างรับรูถ้ งึ อาการหายใจลำบากมากทีส่ ดุ
คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือ อาการอ่อนเพลีย
ซึมเศร้า นอนไม่หลับ และวิตกกังวล คิดเป็นร้อยละ
96.9, 92.3, 90.8 และ 90.8 ตามลำดับ นอกจากนี้
ยังพบอาการอืน่ ๆ ได้แก่ อาการไอ ปวดเมือ่ ยกล้ามเนือ้
และเบื่ออาหาร คิดเป็นร้อยละ 16.2, 9.2 และ 4.8
ตามลำดับ กลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนอาการหายใจลำบาก
มากที่สุด (  X = 16.68, SD = 6.70) รองลงมาคือ
อาการอ่อนเพลีย (  =
X 12.39, SD = 6.43) อาการ
X 12.08, SD = 7.62) วิตกกังวล   
นอนไม่หลับ (  =
(   =
X 4.38, SD =
X 4.94,    SD = 2.87) ซึมเศร้า (   =
2.38) อาการไอ (  X = 2.24, SD = 5.45) อาการ
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ (   =
X 1.02, SD = 3.40) และ
X
อาการเบื่ออาหาร (   =.48,
SD = 2.74) ตามลำดับ
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้การหา
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน พบว่าอาการ
หายใจลำบาก อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ วิตกกังวล
และซึมเศร้ามีความสัมพันธ์ซงึ่ กันและกัน (ตารางที่ 1)
เมื่อจำแนกกลุ่มอาการโดยใช้เทคนิค hierarchical
cluster analysis ได้สองกลุม่ อาการคือ กลุม่ อาการที่ 1
(symptom cluster 1) ประกอบด้วย อาการหายใจ
ลำบาก อ่อนเพลีย และนอนไม่หลับ กลุ่มอาการที่ 2
(symptom cluster 2) ประกอบด้วย วิตกกังวล และ
อาการซึมเศร้า (ภาพที่ 1)
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างอาการที่พบบ่อยของกลุ่มตัวอย่าง (n = 130)
ตัวแปร			
1
2
3
4
5
6
1. หายใจลำบาก
2. อ่อนเพลีย
3. นอนไม่หลับ
4. วิตกกังวล
5. ซึมเศร้า
6. ไอ
7. ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
8. เบื่ออาหาร
** p <.01
C A S E
Label
anxiety
depress
fatigue
insomnia
dyspnea

.697**
.531** .562**
.523** .532**
.534** .489**
.014 -.017
.001 -.024
.074
.092

.479**
.505**
-.125
-.089
.076

.783**
-.035 -.070
-.151 -.071
-.096 -.018

-.056
-.042

7

8

-.033

Rescaled Distance Cluster Combine

Num

0
5
10
15
20
25
+---------+---------+---------+---------+---------+

4
5
2
3
1

ņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ-ņņ
ņŋ
Cluster2
ņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņŉ
ņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ
ņņņņņņņņņņņņņ--ņņņņņ-ņ---ņņ
ņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ Cluster1

		 ภาพที่ 1 Dendrogram แสดงการจัดกลุ่มอาการที่พบบ่อย
การปฏิบัติการทำหน้าที่ของผู้ที่เป็นโรคปอด ซึง่ อยูใ่ นระดับปานกลางค่อนข้างสูง การปฏิบตั หิ น้าที่
รายด้านของกลุม่ ตัวอย่างอยูใ่ นระดับปานกลาง ปานกลาง
อุดกั้นเรื้อรัง
ค่อนข้างสูงและสูง โดยการปฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นการดูแล
กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติหน้าที่โดยรวมมีค่า
ร่างกายมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และการปฏิบัติหน้าที่ด้าน
เฉลีย่ เท่ากับ 3.03 (SD =.54) แสดงถึงกลุม่ ตัวอย่าง
การออกกำลังกายมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (ตารางที่ 2)  
ตารางที่ 2 ช่วงคะแนน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับของการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกลุม่ ตัวอย่างโดยรวม
และรายด้าน (n = 130)
การปฏิบัติหน้าที่		
ช่วงคะแนน
X
SD ระดับการปฏิบัติหน้าที่
					
แบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่าง			
การปฏิบัติหน้าที่โดยรวม 1.00 – 4.00
1.00 - 3.19 3.03 .54
ปานกลางค่อนข้างสูง
รายด้าน					
การดูแลร่างกาย
1.00 - 4.00
2.00 – 4.00 3.70 .51
สูง
การดูแลกิจการภายในบ้าน 1.00 – 4.00
1.25 – 4.00 2.62 .82
ปานกลาง
การออกกำลังกาย
1.00 – 4.00
1.00 – 4.00 2.56 .71
ปานกลาง
การพักผ่อนและนันทนาการ 1.00 – 4.00
2.25 – 4.00 3.46 .46
สูง
กิจกรรมทางจิตวิญญาณ 1.00 – 4.00
1.33 – 4.00 3.15 .71
ปานกลางค่อนข้างสูง
กิจกรรมทางสังคม
1.00 – 4.00
1.40 - 4.00 2.94 .73
ปานกลางค่อนข้างสูง
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ร.ท.หญิง พัทธ์ชนก วิถีธรรมศักดิ์ และคณะ

ความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ อาการกับการปฏิบตั ิ
การทำหน้าที่ในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

กลุ่มอาการที่ 2 มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = -.653, p<.01)

ผูว้ จิ ยั ใช้สถิตสิ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Peason’s
Product Moment Correlation Coefficient) ในการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาการกับการ
ปฏิบัติการทำหน้าที่ โดยกำหนดให้คะแนนของกลุ่ม
อาการในกลุ่มตัวอย่างได้จากผลรวมของอาการใน
กลุ่มอาการเดียวกันในสัดส่วนที่เท่ากัน หลังจากนั้น
ทำจำนวนเต็มของแต่ละกลุม่ อาการมีคา่ เท่ากัน พบว่า
กลุ่มอาการที่ 1 มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = -.854, p<.01) และ

การทำนายการปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มอาการใน
ผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

เมื่อวิเคราะห์การทำนายการปฏิบัติหน้าที่ของ
กลุม่ อาการที่ 1 และกลุม่ อาการที่ 2 โดยใช้การวิเคราะห์
การถดถอยพหุ (multiple regression analysis)
พบว่ากลุ่มอาการที่ 1 และกลุ่มอาการที่ 2 สามารถ
ร่วมกันทำนายการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้รอ้ ยละ 75.0 (R2=
.750) และกลุม่ อาการทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการปฏิบตั หิ น้าที่
มากที่สุดและเข้าสมการเป็นตัวแรกคือกลุ่มอาการ   
ที่ 1 (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณและค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของกลุ่มอาการที่ 1 และ       
กลุ่มอาการที่ 2 กับการปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มตัวอย่าง (n=130)
ตัวแปรทำนาย		
B
Beta	
กลุ่มอาการที่ 1 อาการทางร่างกาย
กลุ่มอาการที่ 2 อาการทางจิตใจ
* p <.01, ** p <.001

-.672**
-.435*

การอภิปรายผล
ลั ก ษณะของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย ครั้ ง นี้
คล้ายคลึงกับการศึกษาทีผ่ า่ นมา3,5,14 ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่
เป็นวัยสูงอายุเนื่องจากธรรมชาติของโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังมีการดำเนินโรคอย่างช้าๆ ในช่วงแรกจะยังไม่
ปรากฏอาการ ผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะมา
โรงพยาบาลก็ตอ่ เมือ่ มีอาการเกิดขึน้ 2 และกลุม่ ตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรังน้อยกว่า 5 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาไม่นาน
ทำให้ความรุนแรงของโรคอยู่ในระดับ 2 ถึง 3 หรือ
น้อยถึงปานกลาง2 ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างรู้รับความ
รุนแรงของโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังในระดับปานกลาง15
นอกจากนีก้ ลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเข้ารับการรักษา

-.734**
-.189*

Intercept = 4.144
R2 = 75.0% , F(2,127) = 190.59**

ในโรงพยาบาล จึงเคยได้รับคำแนะนำในการดูแล
ตนเองและการจัดการอาการ เห็นได้ว่าลักษณะโดย
ทัว่ ไปของผูท้ เี่ ป็นโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังมีความเชือ่ มโยง
กัน สอดคล้องกับทฤษฎีอาการไม่พงึ ประสงค์ (theory
of unpleasant symptoms) ซึ่งใช้เป็นกรอบแนวคิด
ในการวิจัยครั้งนี้
อาการที่พบบ่อยและกลุ่มอาการในผู้ที่เป็น
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
อาการที่เกิดขึ้นร่วมกันและมีความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกันในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ อาการหายใจ
ลำบากซึ่งพบบ่อยที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของ
Reardon, Larreau and ZuWallack3 และ Kapella,
Larson, Patel, Covey, and Berry5 นอกจากนี้ ได้แก่
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อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ วิตกกังวล และซึมเศร้า
ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ Kapella et al.5 ทีพ่ บว่า
อาการเหล่านี้ในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีความ
สัมพันธ์กนั (r = .23 -.80, p<.001) เมือ่ จำแนกกลุม่
อาการโดยใช้เทคนิค hierarchical cluster analysis
ได้กลุม่ อาการสองกลุม่ อาการ ลักษณะของกลุม่ อาการ
ที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีอาการไม่พึง
ประสงค์ (theory of unpleasant symptoms) ของ
Lenz et al.7 ที่ให้ความหมายของกลุ่มอาการว่าเป็น
อาการมากกว่าหนึง่ อาการขึน้ ไปทีเ่ กิดขึน้ ร่วมกัน และ
มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เมื่อเกิดอาการหนึ่งขึ้น
อาจเป็นสาเหตุหรือปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอีกอาการ
หนึ่งตามมาได้ และสอดคล้องกับแนวคิดกลุ่มอาการ
ของ Kim et al.8 ที่ให้ความหมายกลุ่มอาการว่าเป็น
อาการตั้งแต่สองอาการขึ้นไป มีความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกัน ความสัมพันธ์ระหว่างอาการในกลุ่มอาการ
เดี ย วกั น มี ค วามสั ม พั น ธ์ ม ากกว่ า อาการในกลุ่ ม
อาการอื่น
ความสัมพันธ์ระหว่างอาการในกลุ่มอาการ
ทางร่างกาย พบว่าพยาธิสภาพของโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังทำให้โครงสร้างของระบบทางเดินหายใจมี
การเปลี่ยนแปลง เกิดอาการหายใจลำบาก บ่อยครั้ง
ทำให้ผู้ป่วยต้องสูญเสียพลังงานในการเคลื่อนไหว
กล้ามเนือ้ มากขึน้ ส่งผลให้เกิดอาการอ่อนเพลีย1,2 เมือ่
อาการหายใจลำบากระหว่างการนอนหลับ ยังกระตุน้
ผูป้ ว่ ยให้ตนื่ จากการนอน16 ในทางกลับกันอาการนอน
ไม่หลับทำให้ระบบประสาทซิมพาเธติคถูกกระตุ้น
ส่งผลให้ร่างกายต้องการใช้ออกซิเจนเพิ่มมากขึ้น
และมีภาวะหลอดลมตีบแคบ ทำให้เกิดอาการหายใจ
ลำบากได้16 อาการนอนไม่หลับยังทำให้ร่างกายต้อง
ตืน่ ตัวอยูต่ ลอดเวลา ทำให้ผปู้ ว่ ยรูส้ กึ อ่อนเพลีย ไม่มแี รง
จากที่กล่าวมาข้างต้นเห็นได้ว่าอาการหายใจลำบาก
104

อ่อนเพลีย และนอนไม่หลับมีความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกัน 5	
ความสัมพันธ์ระหว่างอาการในกลุ่มอาการ
ทางจิตใจ พบว่าโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นโรคเรื้อรัง
ไม่สามารถรักษาให้หายขาด ผู้ป่วยจะต้องเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ทำให้
ผูป้ ว่ ยวิตกกังวลเกีย่ วกับสถานการณ์การเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ กิดขึน้ 17 รวมถึงความไม่แน่นอนของอาการทีเ่ กิดขึน้
ระหว่างการทำกิจกรรม ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยเกิดความกลัว
และความวิตกกังวลจนทำกิจกรรมต่างๆ ได้ลดลง ต้อง
พึ่งพาบุคคลอื่นมากขึ้น ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกถึงความมี
คุณค่าในตนเองลดลงซึง่ ส่งผลให้เกิดอาการซึมเศร้า18
และอาการซึมเศร้ามักแยกตัวออกจากสังคม เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ได้ลดลงหรืออาจสูญเสียอาชีพ ผู้ป่วย
ต้องครุ่นคิดและเผชิญปัญหาเพียงผู้เดียวส่งผลให้
เกิดความวิตกกังวล18 เห็นได้ว่าอาการวิตกกังวลและ
อาการซึมเศร้ามีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน5
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูท้ เี่ ป็นโรคปอดอุดกัน้
เรื้อรัง
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู้ ที่ เ ป็ น โรคปอดอุ ด กั้ น
เรือ้ รังทีล่ ดลง นอกจากจะมีผลมาจากพยาธิสภาพของ
โรคโดยตรงแล้ว ยังมีผลมาจากปัจจัยอื่นๆ ได้แก่
ความรุนแรงของโรค การรับรู้สภาวะสุขภาพ และ
การสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วย6 ในการวิจัยครั้งนี้
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความรุนแรงของโรค
น้อยถึงปานกลาง รับรูค้ วามรุนแรงของโรคปอดอุดกัน้
เรื้อรังในระดับปานกลาง มีผู้ดูแลขณะอยู่ที่บ้าน และ
เคยได้รบั คำแนะนำในการดูแลตนเองและการจัดการ
อาการ จึงทำให้กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติหน้าที่โดย
รวมอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง
การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นด้านต่างๆ พบว่าการปฏิบตั ิ
หน้าที่ด้านการดูแลร่างกายของกลุ่มตัวอย่างอยู่ใน
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ระดับสูงทีส่ ดุ เนือ่ งจากการดูแลร่างกายเป็นกิจกรรม
พื้นฐานที่ผู้ป่วยต้องทำเป็นกิจวัตรเพื่อรักษาไว้ซึ่ง
ร่างกายทีส่ มบูรณ์ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ทำให้
ผู้ป่วยพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าว และ
สามารถวางแผนการทำกิจกรรมล่วงหน้าช่วยให้ผปู้ ว่ ย
มีความพร้อมในการทำกิจกรรมดังกล่าว6 ส่วนการ
ปฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นการออกกำลังกาย อาจกระตุน้ ทำให้
เกิดอาการกำเริบได้ ส่งผลให้ผู้ป่วยเลือกที่จะปฏิบัติ
กิจกรรมดังกล่าวลดลงหรือไม่ปฏิบัติเลย6 ทำให้การ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ า นการออกกำลังกายนี้อยู่ในระดับ
ปานกลาง และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
ความสัมพันธ์และการทำนายระหว่างกลุ่ม
อาการกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่เป็นโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรัง
กลุ่มอาการที่ 1 หรือกลุ่มอาการทางร่างกาย
ซึง่ ประกอบด้วยอาการหายใจลำบาก อ่อนเพลีย และ
นอนไม่หลับมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (r = -.854, p<.01)
โดยผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมักมีอาการหายใจ
ลำบากเกิดขึ้นบ่อยครั้งทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจน
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ร่างกายต้อง
ใช้พลังงานเพื่อช่วยในการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อช่วย
หายใจมากขึ้นผู้ป่วยจึงทำกิจกรรมต่างๆ ได้ลดลง
หากผู้ป่วยมีพลังงานสำรองที่เก็บสะสมในร่างกาย
น้อยหรือมีอาการอ่อนเพลียอยู่ก่อนแล้วจะทำให้มี
ข้อจำกัดในการทำกิจกรรมมากขึ้น1,2 เมื่อผู้ป่วยมี
อาการนอนไม่หลับร่วมด้วย ระบบประสาทซิมพาเธติค
จะถูกกระตุ้นเกิดภาวะหลอดลมตีบแคบและร่างกาย
ต้องการใช้ออกซิเจนเพิ่มมากขึ้น16 ยิ่งทำให้ผู้ป่วย
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ลดลง ในทางกลับกันผูท้ เี่ ป็นโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรังมีการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้น้อยลง
ทำให้รา่ งกายมีการเคลือ่ นไหวออกกำลังกายช่วยฟืน้ ฟู

สมรรถภาพปอดลดลง ทำให้ความรุนแรงของโรคเพิม่
มากขึ้น9 ส่งผลให้อาการหายลำบาก อ่อนเพลียและ
นอนไม่หลับมากยิง่ ขึน้ 15 สอดคล้องกับการศึกษาของ
Kapella et al.5
กลุ่มอาการที่ 2 หรือกลุ่มอาการทางจิตใจ
ซึง่ ประกอบด้วยอาการวิตกกังวล และซึมเศร้ามีความ
สัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้น
เรือ้ รัง โดยความวิตกกังวลจะส่งผลให้อตั ราการเผาผลาญ
ของร่างกายที่เพิ่มขึ้น ทำให้ออกซิเจนไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของร่างกาย ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยสามารถปฏิบตั ิ
กิจกรรมได้ในขอบเขตจำกัด รวมถึงความไม่แน่นอน
ของอาการที่เกิดขึ้นระหว่างการทำกิจกรรม ทำให้   
ผูป้ ว่ ยเกิดความกลัวและความวิตกกังวลจนทำกิจกรรม
ต่างๆ ได้ลดลง4 หากเกิดร่วมกับอาการซึมเศร้าซึ่ง
ทำให้ผปู้ ว่ ยรูส้ กึ หมดเรีย่ วแรง มีความสนใจในตนเอง
และการดูแลสุขภาพโดยทั่วไปลดลงแล้ว17 ยิ่งทำให้
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ป่วยลดลงมากยิ่งขึ้น จากการ
ศึกษาของ Brenes20 พบว่าอาการวิตกกังวลและ
ซึ ม เศร้ า สามารถร่ ว มกั น ทำนายการทำหน้ า ที่ ท าง
ร่างกาย (R2= .21, p<.001) ได้มากกว่าอาการวิตก
กังวลหรือซึมเศร้าเพียงอาการใดอาการหนึง่ (R2= .19
และ R2= .17, p<.001 ตามลำดับ) ในทางกลับกัน
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ ล ดลงทำให้ แ บบแผนการ    
ดำเนินชีวิตและครอบครัวเปลี่ยนแปลง ผู้ป่วยเกิด
ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น17
ข้อจำกัดในการทำกิจกรรมที่มากขึ้น ทำให้ผู้ป่วย
ต้องพึ่งพาผู้อื่นเพิ่มขึ้นส่งผลให้ผู้ป่วยรู้สึกถึงคุณค่า
ในตัวเองลดลงซึ่งทำให้เกิดอาการซึมเศร้าและวิตก
กังวลได้18
ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์การทำนายการปฏิบตั หิ น้าที่
ของกลุม่ อาการในผูท้ เี่ ป็นโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง ซึง่ พบว่า
กลุ่มอาการที่ 1 หรือกลุ่มอาการทางร่างกาย และ    
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ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาการกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

กลุ่มอาการที่ 2 หรือกลุ่มอาการทางจิตใจสามารถ
ร่วมกันทำนายการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ถงึ ร้อยละ 75.0 (R2=
.750) โดยกลุม่ อาการที่ 1 (กลุม่ อาการทางร่างกาย)
มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่มากที่สุด เนื่องจาก
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เป็นกลุ่มโรคที่มีการอุดกั้นการ
ไหลของอากาศในทางเดินหายใจ ทำให้การแลกเปลีย่ น
ก๊าซไม่มปี ระสิทธิภาพส่งผลให้เกิดอาการด้านร่างกาย
โดยตรง การดำเนินโรคเกิดขึ้นอย่างช้าๆ เรื้อรังไม่
สามารถรักษาให้หายขาด ปอดสูญเสียการทำหน้าที่
อย่างถาวร ผู้ป่วยต้องเผชิญการอาการที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนือ่ ง1 สถานการณ์ดงั กล่าวทำให้ผปู้ ว่ ยถูกคุกคาม
ทางด้านความคิดและความรู้สึก ส่งผลให้เกิดอาการ
ด้านจิตใจตามมา18
ข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้สนับสนุน
แนวคิดทฤษฎีอาการไม่พึงประสงค์ (theory of
unpleasant symptoms) ที่ว่าการรับรู้ของบุคคลต่อ
อาการที่เกิดขึ้นมักเกิดมากกว่า 1 อาการเสมอและ
อาการเหล่านี้มักมีความสัมพันธ์กัน7 นอกจากนี้ยัง
สะท้อนถึงประสิทธิผลในการจัดการอาการใดอาการ
หนึ่งตามแผนการพยาบาลแบบเดิมอาจไม่เพียงพอ
ต่อการดูแลผูท้ เี่ ป็นโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง โดยแนวทาง
ในการดู แ ลผู้ ที่ เ ป็ น โรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง ด้ ว ยการ
ประเมินกลุ่มอาการและการจัดการกลุ่มอาการน่าจะ
สามารถเพิม่ การปฏิบตั หิ น้าทีท่ งั้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ
สังคม อาชีพ และจิตวิญญาณ เพือ่ ให้ผทู้ เี่ ป็นโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรังใช้ชีวิตได้ตามปกติ สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการขัน้ พืน้ ฐาน ดำรงไว้ซงึ่ บทบาท สุขภาพ
และความผาสุกได้

ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้
ด้านการปฏิบัติการพยาบาล
1. พยาบาลควรประเมิ น อาการของผู้ ป่ ว ย
วางแผนการพยาบาล และปฏิบัติการพยาบาลให้
106

ครอบคลุมกลุ่มอาการทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ
และควรพัฒนาแบบประเมินกลุ่มอาการในผู้ที่เป็น
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
2. ให้ความรู้ คำแนะนำเกีย่ วกับอาการทีพ่ บบ่อย
กลุ่ ม อาการที่ พ บในผู้ ที่ เ ป็ น โรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง
เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยสามารถดูแลตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขณะอยู่บ้าน
ด้านการวิจัย
1. ศึกษาในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกลุม่
อืน่ ๆ เช่น ผูท้ เี่ ป็นโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังในชุมชน และ
ความรุนแรงของโรคระดับต่างๆ 
2. ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเกิ ด กลุ่ ม
อาการหรือการรับรู้ความรุนแรงของกลุ่มอาการใน  
ผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
3. พัฒนาแนวทางการจัดการกับกลุม่ อาการใน
ผูท้ เี่ ป็นโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังและทดสอบประสิทธิภาพ
ของผลของการจัดการกับอาการต่อไป

เอกสารอ้างอิง
1. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung
Disease. Fact about Chronic Obstructive Pulmonary
Disease 2007. Available from: URL:http://
www.goldcopd.com/GOLD_guideline/facts1.html
2. สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย. แนวทางการวินจิ ฉัย
และรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง. กรุงเทพฯ: สมาคม
อุรเวชช์แห่งประเทศไทย; 2548.
3. Reardon JZ, Lareau SC, ZuWallack R. Functional
status and quality of life in chronic obstructive
pulmonary disease. Am J Med 2006; 119(10A):
S32–S37.
4. Larson JL. Functional performance and physical
activity in chronic obstructive pulmonary disease:
Theoretical perspectives. J Chron Obstruct Pulmon
Dis 2007; 4: 237-42.

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2553

ร.ท.หญิง พัทธ์ชนก วิถีธรรมศักดิ์ และคณะ

5. Kapella MC, Larson JL, Patel MK, Covey MK,
Berry JK. Subjective fatigue, influencing variables,
and consequences in chronic obstructive pulmonary
disease. Nurs Res 2006; 55(1): 10-17. 
6. Leidy NK, Haase JE. Functional performance in
people with chronic obstructive pulmonary disease
a qualitative analysis. Adv Nurs Sci 1996; 18(3):
77-89.
7. Lenz ER, Pugh LC, Milligan RA, Gift A, Suppe F.
The middle-range theory of unpleasant symptoms:
An update. Adv Nurs Sci 1997; 19(3): 14-27.
8. Kim HJ, McGuire DB, Tulman LT, Barsevick
AM. Symptom clusters: Concept analysis and
clinical implications for cancer nursing. Cancer
Nurs 2005; 28(4): 270-82.
9. Ries AL, Bauldoff GS, Carlin BW, Casaburi R,
Emery CF, Mahler DA, et al. Pulmonary
rehabilitation: Joint ACCP/AACVPR evidence
based clinical practice guidelines. Chest 2007;
131(5): 4S-42S.
10. Bourbeau J. Disease-specific self-management
programs in patients with advanced chronic
obstructive pulmonary disease: A comprehensive
and critical evaluation. Dis Manag Health Outcome
2003; 11(5): 311-9.
11. Portenoy RK, Thaler HT, Kornblith AB, Lepore J,
Friedlander-Klar H, Kiyasu E, et al. The memorial
symptom assessment scale: An instrument for the
evaluation of symptom prevalence, characteristics
and distress. Euro J of Cancer 1994; 30A(9):
1326-36.

12. ธนา นิลชัยโกวิทย์, มาโนช หล่อตระกูล และอุมาภรณ์
ไพศาลสุทธิเดช. การพัฒนาแบบสอบถาม Hospital
Anxiety and Depression Scale ฉบับภาษาไทยในผูป้ ว่ ย
โรคมะเร็ง. วารสารสามาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
2539; 41(1): 8-36.
13. Leidy NK, Kneble AR. In search of parsimony:
Reliability and validity of the Functional InventoryShort Form (FPI-SF). Poster presented at the
European Respiratory Society; 1999 Oct 18;
Annual Congress, Madrid: Spain; 1999
14. Reishtein JL. Relationship between symptoms and
functional performance in COPD. Res Nurs Health
2005; 28: 39-47.
15. Yeh M, Chen H, Liao Y, Liao W. Testing the
functional status model in patients with chronic
obstructive pulmonary disease. J Adv Nurs 2004;
48(4): 342-50.
16. McNicholas WT. Impact of sleep in COPD. Chest
2000; 117(2): 48s-53s.
17. Hynninen KJ, Breitve MH, Wiborg AB, Pallesen
S, Nordhus IH. Psychological characteristics of
patients with chronic obstructive pulmonary disease:
A review. J Psycho Res 2005; 59: 429-43.
18. Addy KE. The treatment of Depression and anxiety
within the context of chronic obstructive pulmonary
disease. Clinical Case Studies 2007; 6(5): 383-93.
19. American Thoracic Society [ATS]. Pulmonary
rehabilitation. Am J Respir Crit Care Med 1999;
159: 1666-82.
20. Brenes GA. Anxiety, depress, and quality of life in
primary care patients. J Clin Psychiatry 2003; 5:
437–43.

Thai Journal of Nursing Council Vol. 25 No.4 October-December 2010

107

ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาการกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

Relationship between Symptom Cluster and Functional Performance
Among Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease*

LT. Patchanok Witheethamsak, M.N.S**
Supaporn Duangpaeng, D.N.S.***
Khemaradee Masingboon, D.S.N.****
Abstract: The purpose of this predictive correlation design was to investigate
symptom cluster, functional performance and their relationships, and predictors of
functional performance consisted of symptom cluster. The samples consisted of 130
patients were purposely selected from Phramongkutklao Hospital. The research
instruments included 1) m Personal Information Questionnaire 2) Dyspnea Fatigue
and Insomnia Assessment Scale 3) Hospital Anxiety and Depression Assessment
Scale (Thai version) and 4) Functional Performance Inventory Short Form. Data
were analyzed by using Peason’s Product Moment Correlation Coefficient,
hierarchical cluster analysis and multiple regression analysis. 
The results showed that there are two symptom clusters in patients with chronic
obstructive pulmonary disease. Clusters I (Physical symptom cluster) include:  dyspnea,
fatigue and insomnia. Clusters II (Psychological symptom cluster) include: anxiety
and depression. Physical symptom cluster  and psychological cluster  have negative
correlation with functional performance in chronic obstructive pulmonary disease.
Symptom cluster I (Physical symptom cluster) and cluster II (Psychological cluster)
can predict functional performance among patients with chronic obstructive pulmonary
disease at about 75.0 percentages. Symptom cluster I (Physical symptom cluster) is
found to be the most influential factor in predicting functional performance.    
The results of this study support the Theory of Unpleasant Symptoms of Lenz
et al. (1997) in that perception of symptom is always more than a symptom and
these symptoms are related. They can be used as the basic knowledge for improving
quality of care in symptom cluster assessment, nursing care plan and symptom cluster
management in chronic obstructive pulmonary disease patients and for the base line
data for further study.  
Thai Journal of Nursing Council 2010; 25(4) 96-108

Keywords: Symptoms, Symptom cluster, Functional performance, Chronic    
Obstructive Pulmonary Disease patients
*Thesis of Master Nursing Science (Adult Nursing), Faculty of nursing, Burapha University.
**Lecturer of nursing, Royal Thai Army Nurse Collect.
***Assistant Professor, Faculty of nursing, Burapha University.
****Lecturer, Faculty of nursing, Burapha University.

108

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2553

