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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพสุขภาพจิตสังคมของผูส้ ู งอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่เข้ารับการรักษาในคลินิกโรค
หื ดและโรคถุงลมโป่ งพอง โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ กลุ่มตัวอย่างจานวน 103 คน จากการสุ่ มอย่างง่าย ผลการศึ กษา
พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย (ร้อยละ 96.1) อายุเฉลี่ย 73.52 ปี (S.D.= 7.67) สถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 80.5) ไม่มีภาวะ
ซึ มเศร้ า (ร้ อยละ 93.2) สัมพันธภาพครอบครั วระดับ ดี (ร้อยละ 58.2) มี จานวนสมาชิ ก ในครั วเรื อนมากกว่า 3 คน
(ร้อยละ 51.5) มีผูด้ ูแลหลัก (ร้อยละ 97.1) ผูด้ ูแลเมื่อติดตามการรักษา (ร้อยละ 77.7) ผูด้ ูแลเมื่อมีอาการหอบเหนื่ อย
รุ นแรง (ร้อยละ 95.1) บุคคลที่ไว้วางใจ (ร้อยละ 99.0) บุคคลที่สามารถพูดคุยด้วยเมื่อเกิดความกังวลใจ (ร้อยละ 98.1) มี
แหล่งผูช้ ่วยเหลือด้านการเงิน (ร้อยละ 99.0) เข้าร่ วมกิจกรรมทางสังคม (ร้อยละ 79.6) และมีมลภาวะสิ่ งแวดล้อมรอบที่
อยูอ่ าศัย (ร้อยละ 26.2)
ABSTRACT
The study was conducted to determine of psychosocial health profile of older persons with chronic
obstructive pulmonary disease at the Asthma and COPD clinic in Srinagarind hospital. A number of 103 subjects
were derived through simple random sampling. The results of the study depicted that the majority were male (96.1%),
had an average age of 73.25 years (S.D.= 7.67) and were married (80.5%). Most of them did not have depression
(93.2%), had a good family relationship (58.2%) and more than 3 family members in the household (51.5%).
They also had primary caregivers (9 7 .1 %), caregivers for case follow-up (7 7 .7 %), caregivers to take care of
during an event of severe acute exacerbation ( 95.1%) , trusted persons ( 9 9 .0 %) , people who listen to their
problems and worry (98.1%), received financial support (99.0%), participated in social activities (79.6%) and
encountered the environmental pollution around the residence (26.2%).
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บทนา
โรคปอดอุดกั้น เรื้ อรั ง (Chronic obstructive pulmonary disease [COPD]) พบมากในผูส้ ู งอายุ และทุ ก 10 ปี
ความชุกของโรคในผูส้ ู งอายุจะเพิ่มขึ้นเป็ นสองเท่า (Hanania et al., 2010) จากการสารวจผูท้ ี่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย พบความชุกและอุบตั ิการณ์ของโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง ร้อยละ 7.11 และ 3.63 (Maranetra
et al., 2002) นอกจากนี้ โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังยังเป็ นสาเหตุสาคัญของการเสี ยชีวิตในสิ บอันดับแรกของประชากรไทย
(สถาบันวิจยั และประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2557)
เนื่องจากโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังเป็ นโรคที่มีลกั ษณะการอุดกั้นของหลอดลมชนิดที่ไม่สามารถทาให้กลับมาเป็ น
ปกติได้ และการอุดกั้นจะลุกลามมากขึ้นเรื่ อยๆ อย่างช้าๆ ที่เป็ นผลจากการระคายเคืองเรื้ อรังต่อปอดจากอนุภาคสารพิษ
และก๊าซ ทาให้เกิดปฏิกิริยาการอักเสบที่ผิดปกติท้ งั ในปอดและระบบอื่นๆของร่ างกาย (คณะทางานพัฒนาแนวปฏิบตั ิ
บริ การสาธารณสุ ขโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง, 2553; วัชรา, 2555; GOLD, 2016) อีกทั้งการเสื่ อมสมรรถภาพปอดจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทาหน้าที่ของระบบทางเดินหายใจเมื่อเข้าสู่ วยั สู งอายุส่งเสริ มให้เกิดความก้าวหน้าของ
การดาเนินโรคและอาการที่แย่ลง โดยพบว่าในผูส้ ู งอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกระดูกทรวงอกที่มีการโค้ง
งอของหลัง (kyphosis) และการสะสมแคลเซี ยมบริ เวณกระดูกอ่อนของซี่ โครง และการเสื่ อมสภาพของเส้นใยยืดหยุน่
(elastic fibers) ที่ อยู่รายรอบท่ อลม ท าให้ป อดเสี ยความยืดหยุ่น และมี ลมค้างอยู่ในปอดเพิ่มมากขึ้ น (Hanania et al.,
2010; Tayde, Kumar, 2013) ผูป้ ่ วยมักจะมีอาการเหนื่ อยง่ายขณะออกกาลัง จึงไม่อยากทากิจกรรมหรื อลดกิจกรรมลง
วงจรนี้จะยิง่ ส่งผลให้ผปู ้ ่ วยเหนื่อยง่ายยิง่ ขึ้น (วัชรา, 2555) นอกจากนี้เมื่อเข้าสู่วยั สูงอายุการสร้างแอนติบอดี้ที่ลดลงและ
ระบบภูมิคุม้ กันลดลง ทาให้ผสู ้ ู งอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจได้ง่าย (Hanania et al., 2010)
และอาจเป็ นสาเหตุทาให้เกิดอาการกาเริ บเฉี ยบพลันของโรค (Exacerbation) ที่พบได้บ่อย (Sethi, Murphy, 2008) โดย
ผูป้ ่ วยจะมีอาการไอ หอบเหนื่ อย และมีเสมหะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม เมื่อเจอสิ่ งกระตุน้ เช่น มลพิษ การติดเชื้อในทางเดิน
หายใจ และการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล (ชายชาญ, 2550) การเกิดอาการกาเริ บเฉี ยบพลันจะเร่ งการเสื่ อมสมรรถภาพ
ปอด และทาให้การดาเนิ นของโรคแย่ลง (Celli, Barnes, 2007) ส่ งผลกระทบต่อความสามารถในการทาหน้าที่ ของ
ร่ างกาย การออกกาลังกาย การทากิจวัตรประจาวัน และความผาสุกทางจิตใจที่ลดลง (Anzueto, 2010)
จากข้อมูลสถิติคลินิกโรคหื ดและโรคถุงลมโป่ งพองของโรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ พ.ศ.2557-2559 พบ จานวน
ผูป้ ่ วยโรคปอดอุ ดกั้น เรื้ อรั งที่ มีอายุ 60 ปี ขึ้ นไป เข้ารั บ บริ ก ารที่ คลิ นิ กเพิ่ม ขึ้ น จากร้ อ ยละ 79.70 เป็ นร้ อ ยละ 86.40
ตามลาดับ (หน่วยเวชสถิติ งานเวชระเบียนและสถิติโรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ , 2560) สะท้อนถึงแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นตาม
การเปลี่ยนแปลงสังคมผูส้ ู งวัย ที่อาจส่ งผลต่อความยากลาบากในการควบคุมอาการ อัตราการกาเริ บเฉี ยบพลันของโรค
การเข้าอยู่รักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการกาเริ บเฉี ยบพลันของโรค และปั ญหาทางสุ ขภาพที่ มีความซับซ้อนมากขึ้น
ตามมา
นอกจากโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังจะส่ งผลกระทบทางด้านร่ างกายแล้ว ยังส่ งผลกระทบต่อสภาวะทางจิตใจและ
สังคมของผูป้ ่ วยอย่างรุ นแรง เช่น วิตกกังวล หงุดหงิด โมโหง่าย ไม่มนั่ ใจ หดหู่ ซึ มเศร้า หวาดกลัวและหวาดระแวง
เป็ นต้น (ชายชาญ, 2550) โดยภาวะซึ มเศร้ามักพบได้เสมอในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังและบ่อยครั้งจะสัมพันธ์กบั การ
เพิ่มขึ้นของภาวะทุพพลภาพและการเจ็บป่ วย เป็ นผลให้คุณภาพชีวิตลดลง จากการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริ กา พบ
ความชุกของภาวะซึมเศร้าในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังประมาณร้อยละ 40 (Yohannes et al., 2006) ส่วนประเทศไทย
พบภาวะซึ มเศร้าถึงร้อยละ 40 ในผูส้ ู งอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุติยภูมิแห่ งหนึ่ ง ด้วย
อาการหายใจลาบาก (ดวงรัตน์ และคณะ, 2553)
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เมื่อการดาเนิ นโรครุ นแรงมากขึ้น ผูส้ ู งอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังจาเป็ นต้องได้รับการพึ่งพาช่วยเหลือดูแลจาก
ครอบครัวและสังคม ครอบครัวจึงมีบทบาทหลักในการเป็ นผูด้ ูแลไม่เป็ นทางการที่ทาหน้าที่ท้ งั เป็ นผูใ้ ห้การดูแลและ
ผูจ้ ดั การดูแล (ผ่องพรรณ, 2555) อิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคมที่ผปู ้ ่ วยได้รับจากครอบครัวจะทาให้ผปู ้ ่ วยมีอาการ
ดีข้ ึน (อังศินนั ท์, 2552) ซึ่ งการสนับสนุนทางสังคมไม่วา่ จะเป็ นทางการหรื อไม่เป็ นทางการต่างก็มีความจาเป็ นสาหรับ
ผูส้ ูงอายุ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตทางด้านสุขภาพหรื อสังคมและมีภาวะทุพพลภาพจาเป็ นต้องพึ่งพา (ผ่องพรรณ และคณะ,
2552) จากการศึ กษาของ Kasikci, Alberto (2007) พบว่า การได้รับการสนับสนุ นทางสังคมจากบุคคลในครอบครั ว
เพื่อน และบุคลากรทางสุขภาพ มีความสัมพันธ์กบั การส่งเสริ มพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง
นอกจากนี้การจัดสิ่ งแวดล้อมหรื อการควบคุมมลพิษทางอากาศโดยรอบจะเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง
เนื่องจากสิ่ งแวดล้อมที่อยูอ่ าศัยที่มีสารก่อมลพิษทางอากาศจะเพิ่มความเสี่ ยงในการเกิดอาการกาเริ บเฉี ยบพลันของโรค
ปอดอุดกั้นเรื้ อรังอย่างมาก (Li et al., 2016)
จากการศึกษานาร่ องในผูส้ ู งอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่มารับบริ การในคลินิกโรคหื ดและโรคถุงลมโป่ งพอง
จานวน 10 คน พบผูส้ ู งอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังอาศัยเพียงลาพัง (ร้อยละ 10) พึ่งพาการดูแลจากครอบครัว (ร้อยละ 10)
สัมผัสฝุ่ นควันจากการเผาขยะภายในบริ เวณบ้านและภายนอกบ้าน (ร้อยละ 20) ที่สาคัญคือมีการแยกตัวอยูค่ นเดียวเมื่อ
มีความเครี ยด (ร้อยละ 10) ทั้งนี้ จากการทบทวนข้อมูลและการศึกษาในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังในประเทศไทยนั้น
ส่ วนมากเป็ นการศึ กษาปั จจัย คุณภาพชี วิต และการพัฒนาโปรแกรมต่างๆ ในการดูแลผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง
ส่ วนใหญ่จะมีเฉพาะภาพสุขภาพกายที่เป็ นข้อมูลทางคลินิก ยังขาดความครอบคลุมในมิติของภาพสุ ขภาพทางจิตสังคม
อันประกอบด้วย สุ ขภาพจิตและสุ ขภาพสังคม ของผูส้ ู งอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่มีการดาเนิ นโรคที่กา้ วหน้ามากขึ้น
เรื่ อยๆ
หน่ วยระบบทางเดิ นหายใจ โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ เป็ นโรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัยและเป็ นแม่ข่าย
พัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพสาหรับผูป้ ่ วยโรคหื ดและโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังร่ วมกับภาครัฐและเอกชน ที่ มีเครื อข่ายทัว่
ประเทศ จากการทบทวนข้อมูลของหน่วยงานส่วนใหญ่เป็ นข้อมูลสุขภาพกายอันเป็ นข้อมูลทางคลินิก ซึ่งยังขาดข้อมูลที่
ครอบคลุมในมิติภาพสุขภาพทางจิตสังคมเช่นกัน ดังนั้นผูว้ จิ ยั ในฐานะพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานและมีหน้าที่รับผิดชอบดูแล
ผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง ในคลินิกโรคหืดและโรคถุงลมโป่ งพอง โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ภาพสุ ขภาพทางจิ ตสังคมของผูส้ ู งอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลภาพสุ ขภาพทางจิ ตสังคมที่ จะเป็ นข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาระบบบริ การสุขภาพสาหรับผูส้ ูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่ครอบคลุมทุกมิติสุขภาพ เพื่อนาสู่การ
ส่งเสริ มคุณภาพชีวติ ที่ดีของผูส้ ูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึกษาภาพสุขภาพจิตสังคมของผูส้ ูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่เข้ารับรักษาในคลินิกโรคหื ดและโรคถุงลม
โป่ งพอง โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์
วิธีการวิจยั
การวิจัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิจัย เชิ ง พรรณนาแบบภาคตัด ขวาง (Cross-sectional descriptive study) เลื อ กกลุ่ ม
ตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย จากรายชื่อผูป้ ่ วยที่ นดั ติดตามการรักษา ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์คดั เข้า คือ
ผูท้ ี่ได้รับการวินิจฉัยจากอายุรแพทย์วา่ เป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังตามเกณฑ์ของ GOLD (2016) ที่มาติดตามการรักษาใน
คลินิกโรคหื ดและโรคถุงลมโป่ งพอง โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ทั้งเพศชาย
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และหญิง ในช่วงเวลาที่ ทาการศึกษา มีระดับความรู ้สึกตัวดี สามารถสื่ อสารด้วยภาษาไทยหรื อภาษาไทยอีสานได้ ให้
ความร่ วมมือและยินยอมเข้าร่ วมการวิจยั และไม่อยู่ในภาวะวิกฤต อาทิ อาการหายใจลาบากรุ นแรง มี ขอ้ ห้ามตรวจ
สมรรถภาพปอดสไปโรเมตรี ย ์ และการทดสอบความสามารถการเดินภายในเวลา 6 นาที กลุ่มตัวอย่างจานวน 103 คน
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน พ.ศ.2561
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย (1) แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพและการทางาน (2) แบบประเมินสุ ขภาพสังคมที่ได้พฒั นาและดัดแปลงจาก ผ่องพรรณ และคณะ
(2552) ประกอบด้วย ครอบครัวและสัมพันธภาพ ได้แก่ คู่สมรส จานวนสมาชิ กในครอบครัว/ครัวเรื อน จานวนบุตร
สัมพันธภาพในครอบครัว และภาระที่ ตอ้ งดูแลบุคคลในครอบครัว แหล่งสนับสนุ นด้านผูด้ ูแล แหล่งสนับสนุ นด้าน
จิตใจ แหล่งสนับสนุนด้านการเงิน และสิ่ งแวดล้อมที่อยูอ่ าศัย ซึ่ งแบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปและแบบประเมินสุ ขภาพ
สังคมได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหาโดยผูท้ รงคุณวุฒิ 5 ท่าน และ (3) แบบวัดความซึ มเศร้าในผูส้ ู งอายุไทย
(Thai geriatric depression scale: TGDS) (นิพนธ์ และคณะ, 2537) เป็ นการประเมินความรู ้สึกของผูส้ ูงอายุดว้ ยตนเองใน
ช่วงหนึ่ งสัปดาห์ที่ผา่ นมา ข้อคาถาม 30 ข้อ เป็ นมาตรประเมิน คะแนนรวมระหว่าง 0 -30 คะแนน แปลผล 4 ระดับ คือ
ปกติ (คะแนน 0-12) มีภาวะซึ มเศร้าเล็กน้อย (คะแนน 13-18) มีภาวะซึ มเศร้าปานกลาง (คะแนน 19-24) และมีภาวะ
ซึมเศร้ารุ นแรง (คะแนน 25-30) เนื่ องจากแบบวัดความซึ มเศร้าในผูส้ ู งอายุไทยเป็ นแบบประเมินมาตรฐาน จึงไม่ได้หา
ความตรงเชิ งเนื้ อหา แต่หาค่าความเชื่ อมัน่ จากการคานวณค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของคอรนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) จากการทดลองใช้กบั กลุ่มผูส้ ูงอายุที่มีลกั ษณะเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง 30 ราย ได้ค่าเท่ากับ 0.88
การศึ กษาครั้งนี้ ได้ผ่านการพิ จารณาจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัยในมนุ ษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
เลขที่โครงการ HE611172 จากนั้นผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คดั เข้า ผูว้ ิจยั มี
การชี้ แจงวัตถุประสงค์การศึ กษา การขอความยินยอมในการเข้าร่ วมการวิจยั จากนั้นดาเนิ น การเก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ และเก็บข้อมูลบางส่วนจากแฟ้มประวัติ ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลเฉลี่ย 30 นาที
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS version 19.0 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ด้วยการแจกแจงความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั
ผูส้ ู งอายุโ รคปอดอุ ด กั้น เรื้ อรั งทั้งหมด 103 คน ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย (ร้ อ ยละ 96.1) อายุเฉลี่ ย 73.52 ปี
(S.D.= 7.67) เป็ นกลุ่มผูส้ ู งอายุวยั ต้น (60-69 ปี ) (ร้อยละ 35.9) รองลงมาคือ วัยกลาง (70-79 ปี ) และวัยปลาย (80 ปี หรื อ
มากกว่า) (ร้อยละ 34.0 และ 30.1 ตามลาดับ) สถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 80.5) การศึ กษาระดับประถมศึ กษา (ร้อยละ
38.8) รองลงมาคือระดับปริ ญญาตรี มัธยมศึกษา อนุปริ ญญา/ประกาศนี ยบัตร และปริ ญญาโท (ร้อยละ 29.1, 22.3, 6.8
และ 3.0 ตามลาดับ) ไม่ได้ประกอบอาชี พ (ร้อยละ 38.2) รองลงมาคือ ข้าราชการบานาญ เกษตรกรรม และค้าขาย (ร้อยละ
31.8, 14.5 และ 7.3 ตามลาดับ) ระยะเวลาการเจ็บป่ วยเฉลี่ย 7.92 ปี (S.D.= 5.55) มีภาวะโรคร่ วม 1 โรค (ร้อยละ 50.7)
มากที่ สุดคือ โรคหัวใจและหลอดเลือด (ร้อยละ 47.1) ระดับความรุ นแรงของโรคอยู่ระดับปานกลาง (ร้อยละ 52.4)
ความสามารถในการเดิ นภายในเวลา 6 นาที ตั้งแต่ 350 เมตรขึ้นไป (ร้อยละ 84.5) อาการหายใจลาบากอยูร่ ะดับ 0 คือ
รู ้สึกหายใจหอบขณะออกกาลังกายอย่างหนักเท่ านั้น (ร้ อยละ 65.0) มี ผลกระทบของโรคต่อความผาสุ กและการทา
กิ จวัตรประจาวันต่อผูป้ ่ วยอยู่ระดับเล็กน้อย (ร้อยละ 76.7) ได้รับการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังด้วยยากลุ่ม Inhaled
corticosteroid and Long acting beta 2 agonist (ICS/LABA) (ร้ อยละ 100) รองลงมาคื อ ยากลุ่ม Long acting antimuscarinic
agent (LAMA) และ Short acting beta 2 agonist (SABA) (ร้อยละ 59.2 และ 25.2 ตามลาดับ)
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ภาพสุ ขภาพจิต ส่ วนใหญ่ผสู ้ ูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังไม่มีภาวะซึ มเศร้า (ร้อยละ 93.2) แต่ส่วนหนึ่ งมีภาวะ
ซึ มเศร้า (ร้อยละ 6.8) ขณะที่ ภาพสุ ขภาพทางสั งคม ครอบครั วและสั มพันธภาพ พบว่า ส่ วนใหญ่คู่สมรสยังมีชีวิตอยู่
(ร้อยละ 82.0) โดยคู่สมรสมีอายุเฉลี่ย 69.23 ปี (S.D.= 7.69) ประมาณ 1 ใน 2 ไม่ได้ประกอบอาชี พ (ร้อยละ 49.4) มี
ภาวะสุขภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง (ร้อยละ 47.6) และรองลงมาคือระดับดี (ร้อยละ 34.1) ทั้งนี้ภาพครอบครัวส่วนใหญ่
มีจานวนสมาชิกในครอบครัว/ครัวเรื อน (รวมผูส้ ูงอายุ) มากกว่า 3 คน (ร้อยละ 51.5) มีบุตร (ร้อยละ 97.1) โดยมีบุตรที่
มีชีวิตอยูจ่ านวน 4 คนขึ้นไป (ร้อยละ 35.0) สัมพันธภาพในครอบครัวอยูร่ ะดับดี (ร้อยละ 58.2) สาหรับสัมพันธภาพกับ
บุตรอยู่ระดับดี มาก (ร้อยละ 54.6) นอกจากนี้ พบว่า ผูส้ ู งอายุตอ้ งดู แลรับผิดชอบบุคคลในครอบครัว (ร้อยละ 34.9)
ส่วนใหญ่เป็ นหลาน/เหลน (ร้อยละ 34.0) อย่างไรก็ตามยังมีผสู ้ ูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่อาศัยอยูเ่ พียงลาพัง ถึงร้อยละ
4.9
แหล่ งสนับสนุนด้ านผู้ดูแล พบว่า ส่ วนใหญ่มีผดู ้ ูแลหลัก (ร้อยละ 97.1) ได้แก่ คู่สมรสมากที่ สุด รองลงมาคือ
บุตร และหลาน (ร้อยละ 54.3และ36.2 ตามลาดับ) ซึ่งผูด้ ูแลหลักยังทางาน (ร้อยละ 65.0 ) และส่วนใหญ่ทางานนอกบ้าน
(ร้อยละ 52.3 ) โดยผูด้ ูแลหลักมีภาวะสุขภาพอยูร่ ะดับปานกลาง (ร้อยละ 36.0) นอกจากนี้ผสู ้ ู งอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง
ยังมีผดู ้ ูแลรอง (ร้อยละ 92.2) โดยบุตรเป็ นผูด้ ูแลรอง (ร้อยละ 66.4) มีผดู ้ ูแลเมื่อมาติดตามการรักษา (ร้อยละ 77.7) คือ
บุตร (ร้อยละ 60.4 ) และมีผดู ้ ูแลเมื่อมีอาการหอบเหนื่ อยรุ นแรง (ร้อยละ 95.1) ขณะที่ยงั คงมีผสู ้ ู งอายุไม่มีผูด้ ูแลเมื่อมี
อาการหอบเหนื่อยรุ นแรงถึงร้อยละ 4.9
แหล่ งสนับสนุนด้ านจิตใจ พบว่า ผูส้ ูงอายุมีบุคคลที่ไว้วางใจ (ร้อยละ 99.0 ) เป็ นบุตรมากที่สุด (ร้อยละ 41.5)
รองลงมาคือคู่สมรส (ร้อยละ 40.4) และเมื่อเกิดความกังวลใจมีบุคคลที่สามารถพูดคุยด้วย (ร้อยละ 98.1) ส่วนใหญ่เป็ น
คู่สมรส และบุตร (ร้อยละ 43.1 และ 41.9 ตามลาดับ) ขณะเดียวกันมากกว่า 3 ใน 4 ของผูส้ ูงอายุร่วมกิจกรรมทางสังคม
(ร้อยละ 79.6) ส่วนใหญ่เป็ นกิจกรรมทางศาสนา (ร้อยละ 49.3) รองลงมาคือ กิจกรรมชมรมผูส้ ูงอายุ (ร้อยละ 26.0)
แหล่ งสนับสนุนด้ านการเงิน และความเพียงพอของรายได้ในแต่ละเดื อน ส่ วนใหญ่มีแหล่งหรื อผูช้ ่วยเหลือ
ด้านการเงิ น (ร้อยละ 99.0) จากบุ ตรมากที่ สุด (ร้อยละ 39.1) รองลงมาคื อ รัฐบาล/ชุมชน (ร้อยละ 30.7 ) ซึ่ งมี รายได้
เพียงพอใช้ในแต่ละเดื อน (ร้อยละ 95.1) ขณะเดียวกันผูส้ ู งอายุทุกคนไม่มีปัญหาในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล (ร้อยละ
100) และไม่มีความกังวลเรื่ องการเงิน (ร้อยละ 92.2) ทั้งนี้ ประมาณเกือบครึ่ งมีความกังวลเรื่ องค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตร
หลานมากที่สุด รองลงมาคือค่าใช้จ่ายในครอบครัว (ร้อยละ 46.2 และ 30.8 ตามลาดับ)
สิ่ งแวดล้ อมที่อยู่อาศั ย พบว่า ส่ วนใหญ่ ผูส้ ู งอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังอาศัยอยู่บ้านสองชั้น (ร้อยละ 74.8)
อาศัยอยูช่ ้ นั ล่างของบ้าน (ร้อยละ 81.4) ผูส้ ูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังและบุคคลอื่นร่ วมกันดูแลทาความสะอาดบ้านที่อยู่
อาศัย (ร้อยละ 45.6 ) นอกจากนี้ มากกว่า 1 ใน 4 ยังพบว่า มีมลภาวะสิ่ งแวดล้อมรอบบริ เวณที่อยูอ่ าศัย (ร้อยละ 26.2)
ทั้งมลภาวะสิ่ งแวดล้อมภายในบ้านและภายนอกบ้าน โดยมลภาวะสิ่ งแวดล้อมภายในบ้านมากที่ สุดคือ การประกอบ
อาหารที่ มีกลิ่ น ควัน (ร้อยละ 83.3) และมลภาวะสิ่ งแวดล้อมภายนอกบ้านมากที่ สุด คื อ ข้างบ้านเลี้ยงสุ นัข วัว ควาย
ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ เลี้ยงฝูงนกพิราบ และข้างบ้านมีบา้ นร้างที่มีฝงู นกพิราบมาอาศัย (ร้อยละ 42.3) รองลงมาคือ ข้างบ้าน
เผาขยะ เศษผ้า ฟาง และเผาถ่าน (ร้อยละ 38.5) ข้างบ้านมีการประกอบอาหาร/ร้านขายอาหาร ( ร้อยละ 11.5) และข้าง
บ้านมีโรงเชื่อมโลหะ อู่ซ่อมรถยนต์ (ร้อยละ 7.7 )

936

MMO19-6
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
ภาพสุขภาพจิตสังคมของผูส้ ู งอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่เข้ารับรักษาในคลินิกโรคหื ดและโรคถุงลมโป่ งพอง
โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ สามารถอภิปรายในภาพรวมได้ 3 ประเด็น ได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไป ภาพสุขภาพจิต และภาพสุขภาพ
สังคม
1) ข้ อมูลทัว่ ไป
ผูส้ ูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย สอดคล้องกับการศึกษาส่วนใหญ่ที่พบว่าเพศชายจะมี
ความชุกของโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังมากกว่าเพศหญิง (GOLD, 2015, 2016) และจากการสารวจในผูท้ ี่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปใน
เขตกรุ งเทพมหานครพบการเกิ ดโรคส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชายที่ สูบบุ หรี่ (Maranetraet et al., 2002) เนื่ องจากเพศชายมี
พฤติกรรมการสู บบุหรี่ มากกว่าเพศหญิง โดยพบอัตราการสู บบุหรี่ ของเพศชายมากกว่าเพศหญิง 18.4 เท่า (สานักงาน
สถิติแห่ งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสาร, 2558) แม้วา่ ผลจากการศึกษานี้จะพบผูส้ ู งอายุโรคปอด
อุดกั้นเรื้ อรังเพศหญิงเพียงร้อยละ 3.9 แต่การศึกษาที่ผา่ นมาพบการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพของโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่
ส่งผลกระทบต่อเพศชายและหญิงมีความแตกต่างกัน ทั้งด้านอาการแสดงและคุณภาพชีวิต ที่แม้เพศชายและหญิงจะมี
ระดับความรุ นแรงของโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่เหมือนกัน (Han et al., 2007)
อายุ ผูส้ ู งอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่ศึกษามีอายุเฉลี่ย 73.52 ปี (S.D.= 7.67) สอดคล้องกับการศึกษาความ
ชุกของโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่พบว่า ความชุกของโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังจะเพิ่มขึ้นตามอายุ และความชุกของโรคจะพบ
สูงสุดในช่วงอายุ 60 ปี ขึ้นไป (GOLD, 2015) โดยความชุกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ จากการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ
ซึ่ งความชุกของโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังในประชากรที่ มีอายุ 75-80 ปี ขึ้นไป พบได้ร้อยละ 41.7 สะท้อนการดาเนิ นโรค
ปอดอุดกั้นเรื้ อรังตามอายุที่เพิ่มขึ้น หากผูส้ ู งอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังเกิดอาการกาเริ บเฉี ยบพลันของโรคจะส่งผลให้มี
สุขภาพที่ไม่ดี อัตราการเข้ารักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น วันนอนโรงพยาบาลนานขึ้น อัตราการเข้ารักษาในโรงพยาบาล
ซ้ าเพิม่ ขึ้น และอัตราการตายสูงขึ้น (Jarad, 2011)
ระดับการศึกษา ส่ วนใหญ่มีการศึ กษาระดับประถมศึกษามากที่ สุด ร้อยละ 38.8 สอดคล้องกับการศึกษา
ผูส้ ู งอายุของประเทศไทยที่ พบว่าส่ วนใหญ่มีการศึ กษาในระดับประถมศึ กษา ร้อยละ 75.7 (สานักงานสถิ ติแห่ งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร, 2557)
2) ภาพสุ ขภาพจิต
จากผลการศึกษาพบว่า ผูส้ ู งอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังแม้ส่วนใหญ่ไม่มีภาวะซึ มเศร้า พบเพียงร้อยละ 6.8
ที่มีภาวะซึ มเศร้า ซึ่ งแตกต่างจากการศึ กษาผูส้ ู งอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่เข้ารับรักษาในหน่ วยระบบทางเดิ นหายใจ
มหาวิทยาลัยมิ ลาน ประเทศอิตาลี พบความชุ กของภาวะซึ มเศร้ าเล็กน้อย ร้ อยละ 18.8 (Di Marco et al., 2006) และ
การศึกษาในประเทศไทยพบภาวะซึมเศร้าของผูส้ ูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลระดับทุติย
ภู มิ แ ห่ ง หนึ่ งด้ว ยอาการหายใจล าบากร้ อ ยละ 40 (ดวงรั ต น์ และคณะ, 2553) เช่ น เดี ย วกับ การศึ ก ษาในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา (Yohannes et al., 2006) ที่พบภาวะซึ มเศร้ามีความสัมพันธ์กบั การเพิ่มขึ้นของภาวะทุพพลภาพและการ
เจ็บป่ วย เป็ นผลให้คุณภาพชี วิตลดลง ทั้งนี้ อธิ บายได้ว่าผูส้ ู งอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังส่ วนใหญ่ที่ไม่มีภาวะซึ มเศร้า
เนื่องจากเป็ นการศึกษาในผูป้ ่ วยนอก ประกอบกับผูส้ ูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังมีระบบการสนับสนุนทางครอบครัวที่ดี
โดยมีผดู ้ ูแลหลักและผูด้ ูแลรองที่เป็ นสมาชิกครอบครัว (ร้อยละ 97.1 และ 92.2) สัมพันธภาพของครอบครัวอยูใ่ นระดับ
ดีและดี มาก (ร้อยละ 88.8) โดยมี บุคคลที่ ไว้วางใจ สามารถพูดคุยด้วยเมื่อเกิ ดความกังวลใจ จึ งส่ งผลให้ผูส้ ู งอายุไม่มี
ภาวะซึมเศร้า
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3) ภาพสุ ขภาพสังคม
ครอบครัวและสั มพันธภาพ และแหล่ งสนับสนุนด้ านผู้ดูแล จากการศึกษาครั้งนี้ ผูส้ ู งอายุโรคปอดอุดกั้น
เรื้ อรังมีคู่สมรสที่ มีชีวิตอยู่ อายุเฉลี่ย 69.23 ปี (S.D.=7.69) ภาวะสุ ขภาพอยู่ในระดับปานกลาง เนื่ องจากผูส้ ู งอายุส่วน
ใหญ่ อ ยู่ในกลุ่ ม วัยต้น (60-69 ปี ) ภู มิ ล าเนาอยู่ภ าคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ พัก อาศัยอยู่กับ ครอบครั ว ที่ มี ส มาชิ ก ใน
ครอบครัวมากกว่า 3 คน สัมพันธภาพในครอบครัวระดับดี โดยเฉพาะบุตรและคู่สมรสเป็ นผูด้ ูแลหลักและผูด้ ูแลรองที่
ช่วยเหลือเมื่อมาติดตามการรักษาตามแพทย์นัด และเมื่อมีอาการหอบเหนื่ อยรุ นแรง ทั้งนี้ อธิ บายได้ว่า สังคมไทยจาก
อดีตถึงปั จจุบนั ครอบครัวเป็ นแหล่งสนับสนุนหลักที่สาคัญในการดูแลผูส้ ูงอายุ ความเคารพรัก และความกตัญญูกตเวที
คือสิ่ งที่ได้รับการปลูกฝังและถ่ายทอดจากรุ่ นสู่ รุ่น เป็ นความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรมทางสังคมแห่ งการเกื้อกูลดูแลกัน
และกันของบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะสังคมในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อที่ยงั คงความผูกพันในครอบครัว ทาให้
ผูส้ ูงอายุยงั อาศัยอยูก่ บั ครอบครัว โดยมีบุคคลในครอบครัวร่ วมกันดูแล สอดคล้องกับการศึกษาในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้น
เรื้ อรังที่ เข้ารับการรักษาที่ แผนกผูป้ ่ วยนอกในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ พบว่า ผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมอยูใ่ นระดับสู ง และส่ วนใหญ่มีการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว (อมรรัตน์ และคณะ, 2554)
เช่นเดียวกับผูส้ ู งอายุที่เข้าอยู่รักษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย (ผ่องพรรณ และคณะ, 2552) และโรงพยาบาลชุมชน
แห่งหนึ่ง (วิมล, 2553) ซึ่งคู่สมรสของผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่เป็ นคู่สมรสที่เป็ นผูส้ ูงอายุวยั กลาง (70-79 ปี ) และวัยต้น (60-69
ปี ) ส่ วนใหญ่มีภาวะสุขภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง สัมพันธภาพครอบครัวอยูร่ ะดับดี อย่างไรก็ตามด้วยการดาเนินของ
โรคและการรักษาเป็ นระยะเวลานาน อาจส่ งให้ผดู ้ ูแลหลักและผูด้ ูแลรองต้องมีภาระเครี ยดและปั ญหาสุ ขภาพ อีกทั้งคู่
สมรสที่ อยูใ่ นช่วงวัยสู งอายุ ทาให้ผูด้ ูแลส่ วนใหญ่รับรู ้ภาวะสุ ขภาพตนเองในระดับปานกลาง และการศึกษาครั้งนี้ ยงั
สะท้อนถึงระบบการดูแลผูส้ ูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังของผูด้ ูแลหลักและผูด้ ูแลรองที่ส่วนใหญ่ยงั คงเป็ นบทบาทการ
ดูแลของบุคคลในครอบครัว ซึ่งเป็ นจุดแข็งในการพัฒนาทักษะการดูแลที่จะเป็ นประโยชน์ต่อผูส้ ู งอายุโรคปอดอุดกั้น
เรื้ อรัง รวมถึงการแบ่งเบาภาระการดูแลระหว่างผูด้ ูแลหลักและผูด้ ูแลรอง โดยการวางแผนดูแลที่เน้นการมีส่วนร่ วมของ
ทั้งผูด้ ูแลหลักและผูด้ ูแลรองไปด้วยกัน แต่โดยบริ บทของโรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ที่เป็ นโรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัย
ให้บริ การแก่ประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ส่ งผลให้มีผรู ้ ับบริ การมาจากหลากหลายที่ ท้ งั ต่างอาเภอและ
จังหวัด การเดินทางในระยะไกลเพื่อมาติดตามการรักษาของผูส้ ู งอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังจึงเป็ นหน้าที่ดูแลของบุคคล
ในครอบครัว อาจส่ งผลกระทบต่อผูส้ ู งอายุหากบุคคลในครอบครัวหรื อผูด้ ูแลไม่สามารถพาผูส้ ู งอายุโรคปอดอุดกั้น
เรื้ อรังมาติดตามการรักษาได้ ทาให้ได้รับการรักษาไม่ต่อเนื่ อง การดาเนิ นโรคเลวลง เกิดอาการกาเริ บเฉี ยบพลันของ
โรค และสูญเสี ยชีวติ ตามมาได้
แหล่ งสนับสนุนด้ านจิตใจ พบว่า บุคคลที่ผสู ้ ูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังไว้วางใจและสามารถพูดคุยด้วยเมื่อ
เกิดความกังวลใจ เป็ นบุตรมากที่สุด ขณะที่คู่สมรสเป็ นบุคคลที่สามารถพูดคุยด้วยเมื่อเกิดความกังวลใจ ร่ วมกับการเข้า
ร่ วมกิจกรรมทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมทางศาสนา อธิ บายได้วา่ ผูส้ ู งอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังส่ วนใหญ่มี
สถานภาพสมรสคู่และมีบุตรรวมถึงมีสัมพันธภาพครอบครัวอยูร่ ะดับดี ทาให้ได้รับการสนับ สนุ นทางด้านสังคมจาก
บุคคลในครอบครัวเป็ นอย่างดี นอกจากนี้ แล้วการเข้าร่ วมกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์กบั สังคมอย่างสม่าเสมอ เป็ นปั จจัย
สาคัญที่ จะนาไปสู่ การมี คุณ ภาพชี วิตที่ ดี สามารถคงความแข็งแรงของร่ างกายและสุ ขภาพที่ ดีของจิ ตใจได้นานขึ้ น
(มูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ ูงอายุไทย, 2560) การศึกษานี้สะท้อนให้เห็นว่าส่วนใหญ่ผสู ้ ูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง
มีการเข้าร่ วมกิ จกรรมทางศาสนาอันเป็ นที่ ยึดเหนี่ ยวจิ ตใจ และการเข้าร่ วมกิ จกรรมชมรมผูส้ ู งอายุ อาสาสมัครชุมชน
รวมถึ งกิ จกรรมชมรมอื่ นๆ ทาให้ผูส้ ู งอายุได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับผูส้ ู งอายุด้วยกันเอง เกิ ดปราชญ์ชาวบ้าน เกิ ด
ความรู ้สึกภาคภูมิใจ นาสู่ การมีสุขภาพจิตที่ดีในระยะยาว ซึ่งจากการศึกษานี้ พบว่าผูส้ ู งอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่ศึกษา
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ส่ วนใหญ่ไม่มีภาวะซึ มเศร้า สอดคล้องกับภาพสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุที่เข้าอยูร่ ักษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย (ผ่องพรรณ
และคณะ, 2552) และโรงพยาบาลชุมชนแห่ งหนึ่ ง (วิมล, 2553) พบว่า ส่ วนใหญ่ผสู ้ ู งอายุมีบุคคลที่ ไว้วางใจได้และมี
บุคคลที่สามารถพูดคุยด้วยเมื่อเกิ ดความวิตกกังวล ดังนั้นการค้นหาแหล่งประโยชน์ในชุมชน การติดตามเยี่ยมบ้าน
การพัฒ นาระบบการดู แลสาหรับการดูแลผูส้ ู งอายุ การสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้ผูส้ ู งอายุมีส่วนร่ วมในการเข้าร่ วม
กิจกรรมทางสังคม รวมถึงการได้นาภูมิปัญญาที่ส่งั สมมาถ่ายทอดอันก่อเกิดประโยชน์เพื่อส่ วนรวมอย่างต่อเนื่ อง อาจ
เสริ มสร้างความเข้มแข็งทางครอบครัวและสังคมที่จะนาไปสู่การดูแลซึ่งกันและกันต่อไปได้
แหล่ งสนับสนุนด้ านการเงินของผูส้ ู งอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง มีแหล่ง/ผูช้ ่วยเหลือด้านการเงินจากบุตร
มากที่สุด ร่ วมกับการใช้สิทธิ การรักษาจากส่ วนราชการ และรองลงมาคือบัตรประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า อาจทาให้ไม่มี
ความกังวลในเรื่ องการเงิน หรื อปั ญหาในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล สอดคล้องกับการศึกษาภาพสุ ขภาพผูส้ ู งอายุที่เข้าอยู่
รักษาในโรงพยาบาลตติ ยภูมิแห่ งหนึ่ ง (มยุรี และคณะ, 2559) พบว่า แหล่งสนับสนุ นด้านการเงิ นส่ วนใหญ่คือบุ ตร
รองลงมาคือ รั ฐบาล/ชุ มชน เนื่ องจากผูส้ ู งอายุได้รับเบี้ ยยังชี พจากนโยบายภาครั ฐเพิ่ มมากขึ้ น (กรมกิ จการผูส้ ู งอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์, 2559)
สิ่งแวดล้ อมที่อยู่อาศัย พบว่า ผูส้ ู งอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังอาศัยชั้นล่างในบ้านที่มีลกั ษณะสองชั้น และทา
การดูแลทาความสะอาดบ้านร่ วมกับบุคคลในครอบครัว อธิ บายได้วา่ ผูส้ ู งอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังสามารถช่วยเหลือ
ดู แ ลตนเองและดู แ ลท าความสะอาดบ้านได้อ ย่างอิ ส ระ โดยไม่จ าเป็ นต้องพึ่ งพาหรื อ เป็ นภาระดู แ ลของบุ ค คลใน
ครอบครัว ทาให้ผสู ้ ูงอายุรู้สึกได้คงบทบาทหน้าที่ในครอบครัว และเกิดความรู ้สึกมีคุณค่าต่อตนเองที่สามารถช่วยเหลือ
ครอบครัวได้ ขณะเดียวกันยังพบว่าสิ่ งแวดล้อมบริ เวณที่อยูอ่ าศัยมีมลภาวะ ทั้งภายในบ้านและภายนอกบ้าน ได้แก่ การ
ประกอบอาหารที่มีกลิ่น ควัน และ ข้างบ้านเลี้ยงสุนขั วัว ควาย ฟาร์ มหมู ฟาร์มไก่ เลี้ยงฝูงนกพิราบ รวมทั้งการเผาขยะ
เศษผ้า ฟาง และเผาถ่าน ข้างบ้านที่ อาศัย สอดคล้องกับการศึ กษาของ สังวาลย์ (2550) พบว่า ผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้น
เรื้ อรังที่เกิดอาการกาเริ บเฉี ยบพลันของโรคได้สมั ผัสฝุ่ นละอองที่ลอยอยูใ่ นอากาศ เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่อยูอ่ าศัยไม่
สามารถทาให้หลีกเลี่ยงได้ การเป็ นพื้นที่ในชนบท การจัดการเผาไหม้ เช่น การเผาขยะหรื อการสุ มไฟเพื่อไล่แมลงให้
สัตว์เลี้ ยงที่ อ ยู่ในบริ เวณบ้านตามวิถีของชาวบ้าน จึ งมี โอกาสได้รับ สิ่ งกระตุ ้นที่ เป็ นฝุ่ นหรื อควัน อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ ง
สิ่ งแวดล้อมที่ อยู่อาศัยที่ มีสารก่อมลพิษทางอากาศเป็ นสิ่ งสาคัญในการเพิ่มภาระความเสี่ ยงของการเกิ ดอาการกาเริ บ
เฉี ยบพลันของโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังอย่างมาก (Li et al., 2016)
บทสรุ ปข้อเสนอแนะจากการศึ กษานี้ พบว่า (1) การคัดกรองภาวะซึ มเศร้าตั้งแต่เริ่ มแรก เพื่อหาสาเหตุและ
นาสู่ การวางแผนดูแลอย่างถูกต้องและเหมาะสมร่ วมกับการมีส่วนร่ วมของครอบครัวผูด้ ูแลน่ าจะช่วยป้ องกันการเกิ ด
ภาวะซึมเศร้ารุ นแรงที่อาจนาไปสู่การสูญเสี ยชีวิตของผูส้ ูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง (2) ระบบการดูแลผูส้ ูงอายุโรคปอด
อุดกั้นเรื้ อรังของผูด้ ูแลหลักและผูด้ ูแลรองที่ส่วนใหญ่ยงั คงเป็ นบทบาทการดูแลของบุคคลในครอบครัว เป็ นจุดแข็งใน
การพัฒนาทักษะการดูแลที่ จะเป็ นประโยชน์ต่อผูส้ ูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง (3) การค้นหาแหล่งประโยชน์ในชุมชน
การติดตามเยี่ยมบ้าน การพัฒนาระบบการดูแลสาหรับการดูแลผูส้ ู งอายุ การสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้ผสู ้ ู งอายุมีส่วน
ร่ วมในการเข้าร่ วมกิจกรรมทางสังคม รวมถึงการได้นาภูมิปัญญาที่สง่ั สมมาถ่ายทอดก่อเกิดประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่าง
ต่อเนื่อง อาจเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางครอบครัวและสังคมอันนาไปสู่ การดูแลซึ่ งกันและกันต่อไปได้ (4) การได้รับ
เบี้ยยังชีพจากนโยบายภาครัฐเป็ นแหล่งช่วยเหลือด้านการเงินร่ วมกับการสนับสนุนจากครอบครัว มีความสาคัญต่อการ
ดารงชี พของผูส้ ู งอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่ พึงได้รับอย่างต่อเนื่ อง (5) การพัฒนาระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมใน
ชุมชนที่ดี โดยสนับสนุนการขับเคลื่อนจากภาคประชาชน เช่น ผูน้ าชุมชนจัดทานโยบายชุมชนปลอดมลพิษ จัดระบบ
สุขาภิบาลที่ดี โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่ งแวดล้อมในชุมชน สนับสนุนเพิ่มพื้นที่สีเขียว ชุมชนปลอดบุหรี่ ติดอาวุธทาง
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ปั ญญาให้แก่ชุมชน ที่สาคัญที่สุดคือการสร้างความตระหนักต่อผลกระทบของสิ่ งแวดล้อมกับสุ ขภาพแก่ประประชาชน
และความร่ ว มมื อ ระหว่า งภาครั ฐ ที่ เกี่ ย วข้อ ง ถ่ า ยทอดแนวปฏิ บัติ รวมถึ ง มี ม าตรการทางกฎหมายในการก ากับ
ควบคุมดูแลการจัดการมลภาวะสิ่ งแวดล้อม
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจัยขอขอบพระคุ ณ แผนกการพยาบาลอายุรกรรม งานบริ การพยาบาล โรงพยาบาลศรี น คริ น ทร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นอย่างสู งที่มอบโอกาสให้ศึกษาเพิ่มพูนองค์ความรู ้ คณาจารย์ประจาหลักสู ตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูส้ ูงอายุทุกท่าน ที่กรุ ณาและเมตตาถ่ายทอดองค์ความรู ้ ประสาทวิชา
ถ่ายทอดประสบการณ์ และกระบวนการเรี ยนรู ้ การดู แลผูส้ ู งอายุ ตลอดระยะเวลาที่ ศึกษาอันเป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง
ตลอดจนแพทย์และพยาบาล คลินิกโรคหื ดและโรคถุงลมโป่ งพอง หน่วยระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่อนุเคราะห์ช่วยเหลือสนับสนุนการทาการศึกษา สาคัญที่สุดครู ผยู ้ ่งิ ใหญ่คือ
ผูส้ ูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังทุกท่านที่เสี ยสละเวลาให้ขอ้ มูลอันเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษานี้
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