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แบบแผนการสอนสําหรบัพยาบาล 

เรื่อง   โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

สําหรับ  ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและญาติผูดูแล 

 

ระยะเวลาการสอน 20-30  นาที 

สถานที่  หนวยระบบทางเดนิหายใจ  โรงพยาบาลศรีนครินทร  คณะแพทยศาสตร  

ผูรับผดิชอบ  นางแกว  ถนอมเสียง  พยาบาล6 ระดับ 6 หนวยระบบทางเดินหายใจ   

                    โรงพยาบาลศรีนครินทร  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิธีการใหขอมูล  เปนรายบุคคล โดย บรรยาย    การสาธิต   และการฝกปฏิบัติ 

                       สื่อการสอน  ภาพพลิก  โปสเตอรรูปภาพ   คูมือการดูแลตนเองและการฟนฟูสมรรถภาพปอด 

จุดประสงค 

1. เพื่อใหผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และญาติไดรับความรูเรื่องโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและการปฏิบัติตัว 

2. ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีพฤติกรรมการดูแลตนเองไดถูกตอง 

3. ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นสมควรแกสภาพ 

4. เพื่อใหผูปวยเกิดความพึงพอใจ 

จุดประสงคเฉพาะ   

1. บอกไดถึงความหมาย  สาเหตุ  อาการและอาการแสดง แนวทางการรักษาของแพทย ภาวะแทรกซอนของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

2. บอกการดูแลตนเองดานการฟนฟูสมรรถภาพการทํางานของปอด 

3. บอกการดูแลตนเองเพื่อความสามรถในการประกอบกิจกรรม 

4. บอกไดถึงการคงสภาวะโภชนาการที่ถูกตอง 
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5. บอกการดูแลตนเองเรื่องการปฏิบัติตัวในขณะไดรับยาและแผนการรักษา 

6. บอกการดูแลตนเองเพื่อปองกันอันตรายและภาวะแทรกซอนตางๆ  ที่อาจเกิดขึ้น 

7. บุคคลในครอบครัวบอกถึงหนาที่ และบทบาทที่ควรปฏิบัติตอผูปวยได 

เนื้อหาของขอมูล 

1. การทักทายการนําสูเนื้อเรื่อง 

2. ความรูเกี่ยวกบัปอด 

3. สาเหตุของการเกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

4. อาการละอาการแสดง 

5. การวินจิฉัย 

6. การรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

7. ขอควรปฏิบัติในการดแูลตนเอง 

การประเมินผล   

1. แบบทดสอบความรูและ การปฏิบัติตัวผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง   

2. แบบสอบถามการประเมินโปรแกรมการสอนและผูสอน  
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วัตถุประสงค เนื้อหา กิจกรรม อุปกรณ ประเมินผล 

บทนํา ผูใหขอมูลทักทาย (ยกมือ

ไหว) และแนะนําตัว ซักถาม

อาการผูปวยทั่วๆ ไป   การ

รับรูเรื่องโรค แลวจึงบรรยาย

เขาสูบทเรียน 

เพื่อสรางสัมพันธภาพกับ

ผูปวยและบุคคลใน

ครอบครัวใหเกิดความ

ไววางใจ กลาที่จะซักถาม

ในสิ่งที่สงสัยตอไป 

 สวัสดีคะ ดิฉัน ชื่อ นางแกว  ถนอมเสียง เปนพยาบาลประจําการหองเปาปอด คุณ

....ชื่ออะไร มาพบแพทยครั้งนี้ดวยอาการอยางไร....อาการวันนี้เปนอยางไรบาง... 

ปวยมากี่ปแลว  รูหรือเปลาวาเปนโรคอะไร (ใหผูปวยและญาติตอบและเลาแตละ

คําถามใหเรียบรอย จึงเริ่มคําถามใหม) สุดทายใหบอกวัตถุประสงคของการพูดคุย

การใหความรู  คําแนะนําในวันนี้ แลวคอยนําสูบทเรียน 

      โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  เปนกลุมอาการของโรคที่ทําใหมีอาการหายใจลําบาก  

จากการที่ทางเดินหายใจถูกอุดตันหรือตีบแคบ  โรคที่ทําใหเกิดอาการเชนนี้  ไดแก

โรคปอดอักเสบเรื้อรัง  โรคถุงลมโปงพอง  โรคในกลุมนี้เปนโรคที่เกิดขึ้นชาๆ  

เปนแลวไมหายขาด  แตสามารถควบคุมอาการได  หากทานปฏิบัติตนตาม

คําแนะนําของแพทยและพยาบาลอยางเครงครัด  การปฏิบัติตนอยางเครงครัดอยาง

ถูกตองจะทําใหทานมีชีวิตอยูอยางไมทุกขทรมาน  ดังนั้น ทานตองไมเบื่อหนายใน

การดูแลตนเอง ไมทอแท  และปฏิบัติตามคําแนะนําที่ไดรับ ทั้งนี้ครอบครัวจะตอง

เปนผูใหกําลังใจ  สนับสนุน  และคอยกระตุนทานใหมีการปฏิบัติการดูแลตนเอง

อยางสม่ําเสมอ 

       กอนที่จะแนะนําการปฏิบัติการดูแลตนเองและบทบาทของครอบครัวนั้น  จะ

ขอแนะนําความรูเกี่ยวกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอยางงายๆ เพื่อที่จะไดเขาใจถึง

เหตุผลที่ตองฝกปฏิบัติตัวในการดูแลตนเองอยางตอเนื่องตอไป 
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เมื่อทานเจ็บปวยดวยโรคนี้  ใครจะชวยตัวทานไดมากที่สุด 

    เนื่องจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเปนโรคที่รักษาไมหายขาด  แตทานสามารถมีชีวิต

อยูอยางปกติได  หากปฏิบัติตนตามคําแนะนําของแพทยและพยาบาล  ดังนั้นทาน

จึงเปนคนที่สําคัญที่สุดที่จะชวยใหตนเองมีชีวิตอยูอยางไมทุกขทรมาน  หมายความ

วา  ทานตองมีความเขาใจเกี่ยวกับโรคที่เปนอยู  ไมเบื่อหนายตอการดูแลตนเอง  

และปฏิบัติตนตามคําแนะนําที่ไดรับ  จึงจะทําใหสามารถใชชีวิตไดอยางมีคุณคา

และมีอายุยืนยาว การปองกันอันตราย 

 

ความรูเกี่ยวกับปอด บรรยายประกอบโปสเตอร

รูปภาพ ซึ่งประกอบดวย

โครงสรางของปอด   

หลอดลม  ถุงลม ทั้งใน

ลักษณะปกติ และเปนโรค

ปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

เพื่อให ผูปวยมีความรู และ

เขาใจเกี่ยวกับโครงสราง

ของปอด และหนาที่ของ

ปอด 

 - ผูปวยบอกไดวา

ปอดอยูบริเวณ

สวนไหนของ

รางกาย 

ปอด เปนอวัยวะทําหนาที่ในการหายใจ  ทํางานโดยไมมีการหยุดพักทั้ง

ขณะหลับและตื่น  เปนที่แลกเปลี่ยนของกาซออกซิเจนจากอากาศที่หายใจเขาสู

ปอดและขับกาซคารบอนไดออกไซดออกมาซึ่งเปรียบเสมือนของเสียจากเลือดออก

สูภายนอก - ผูปวยบอกหนาที่

ของปอดได ปอดมีความสําคัญและจําเปนตอการมีชีวิตมากเพียงใดนั้นอาจทดสอบได

โดยการกลั้นหายใจดูใน 2-3 นาที จะรูสึกอึดอัด  แนนหนาอก  ถานานไปอีก 4-5 

นาที จะทําใหหมดความรูสึก เวียนศีรษะ  หนามืดตาลาย  อาจถึงเสียชีวิตได  เพราะ

การขาดออกซิเจน 

       ปอดอยูในทรวงอก มีลักษณะเหมือนฟองน้ํา มี 2 ขาง ซายและขวา  สามารถยืด-

หดไดตามจังหวะการหายใจเขา-ออก   เมื่อหายใจทําใหชองปอดขยายกวางขึ้นปอด

จะขยายตาม อากาศไหลเขาสูปอดผานจมูกหรือปาก  หลอดลม   ในขณะหายใจ
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        หลอดลม เปนทอทางเดินอากาศไหลจากภายนอกเขาและขับออกจากปอด 

มีตั้งแตขนาดใหญจนถึงขนาดเล็ก  บริเวณผนังหลอดลมดานในจะมีเยื่อบุหลอดลม

และมีตอมเมือก  ซึ่งจะขับเมือกออกมาในจํานวนเล็กนอย  และมีขนเล็กๆ ทําหนาที่

พัดโบกสิ่งแปลกปลอมใหออกจากทางเดินหายใจ อากาศจะไหลเขา-ออกไดสะดวก

ดังนั้นทอทางเดินอากาศตองไมมีอุดตันหรือตีบแคบ 

         ถุงลมปอด อยูติดกับหลอดลมเล็กสวนปลายสุด มีลักษณะเปนเยื่อบางใส   มี

ความเหนียว  ยืดหยุน  อากาศซึมผานไดดี  ถุงลมจะขยายออกเมื่อหายใจเขา  และจะ

หดเล็กลงเมื่อหายใจออก ปอด 2 ขางมีถุงลมเล็กๆ รวมถึง 300 ลานถุง  เปนบริเวณ

แลกเปลี่ยนของกาซออกซิเจนจากอากาศที่หายใจเขาสูปอดและขับกาซ

คารบอนไดออกไซดออกมา 

 

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังคืออะไร - ผูปวยสามารถ

บอกความหมาย

ของโรคปอดอุด

กั้นเรื้อรังได 

โปสเตอร

รูปภาพ 

หลอดลมและถุง

ลมผิดปกต 

เพื่อใหผูปวยทราบวาโรค

ปอดอุดกั้นเรื้อรังมี

ความหมายอยางไร 

- บรรยายประกอบรูปภาพ

ลักษณะของหลอดลมที่

ผิดปกต เมื่อพูด เรื่องโรค

หลอดลมอักเสบเรื้อรัง 

             โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เปนโรคที่เกิดขึ้นกับระบบทางเดินหายใจ มีอาการ

ของ 2 โรคอยูรวมกันไดแก   โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังกับถุงลมโปงพอง มีการอุด

กั้นของทางเดินหายใจบริเวณหลอดลมซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่หลอดลม

และถุงลมปอด ทําใหการระบายหรือการไหลเวียนของอากาศเปนไปอยางลําบากมี

การดําเนินของโรคเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา  อาการของผูปวยจะแยลงอยูเรื่อยๆ  และ

เมื่อเปนโรคนี้แลว  การใชยาขยายหลอดลมเพื่อบรรเทาอาการจะไมสามารถทําให

สภาวะของหลอดลมกลับคืนมาไดอยางเดิม  

- - บรรยายประกอบรูปภาพ

ลักษณะของถุงลมที่ผิดปกติ 

เมื่อพูด เรื่องโรคถุงลมโปง

พอง 

ผูปวยสามารถ

บอกความหมาย

ของโรคหลอดลม

อักเสบเรื้อรัง และ
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         โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง เปนโรคของหลอดลมทางเดินหายใจ  มีการบวม

อักเสบหนาขึ้นของเยื่อบุและเนื้อเยื่อของทางเดินหายใจ  ตอมที่หลั่งเมือกหรือ

เสมหะ  เปลี่ยนแปลงมีขนาดใหญโตขึ้น  หลั่งเมือกออกมากขึ้นทําใหทอหลอดลม

เล็กแคบลง  หรืออุดตัน  การหายใจเขาออกเปนไปไดไมดี  เปรียบการไหลของน้ํา

ในทอประปาที่เปนสนิม  มีการอุดตัน การไหลยอมไมสะดวก  

        โรคถุงลมโปงพอง  เปนโรคของถุงลมซึ่งเปนสวนปลายสุดของทางเดินหายใจ  

ขยายตัวโปงพองโตขึ้น อาจเกิดจากการคั่งของลม เพราะการอุดตันของหลอดลม 

จากการฉีกขาดแตกทําลายของถุงลม  ความยืดหยุนเสียไปทําใหเนื้อที่สําหรับถายเท

และแลกเปลี่ยนระหวากาชออกซิเจนจากอากาศที่หายใจเขา กับ

คารบอนไดออกไซดในเลือดฝอยในปอดลดนอยลง  ออกซิเจนในเลือดลดต่ําลง   

สาเหตุของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง บรรยาย  เพื่อใหผูปวยทราบถึง

สาเหตุของการเกิดโรคปอด

อุดกั้นเรื้อรัง 

    1. สารที่ระคายเคืองตอทางเดินหายใจ  โดยเฉพาะ  การสูบบุหรี่ 

    2. มลพิษจากอากาศ เชนควันพิษ  ฝุนละออง 

    3. ภาวะภูมิแพจากสารตางๆ 

    4. การติดเชื้อของทางเดินหายใจ 

    5. กรรมพันธุ 

 

ผูปวยบอกไดถึง

สาเหตุของการเกิด

โรคปอดอุดกั้น

เรื้อรัง และ

วิเคราะหสาเหตุ

ของตัวเองไดวา

เกิดจากปจจัยอะไร 

อาการและอาการแสดงของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง   เพื่อใหผูปวยทราบถึงอาการ

ของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง      1. หายใจลําบาก  เหนื่อยงาย  แนนหนาอก เนื่องจากมีการอุดกั้นของทางผาน

อากาศ  ทําใหอากาศไมสามารถผานเขาสูและออกจากหลอดลม  ถุงลม  สะดวก 

ผูปวยบอกการ

เปลี่ยนแปลง หรือ

อาการที่เกิดขึ้นเมื่อ
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     2. ไอมีเสมหะมาก  และมีอาการไอเรื้อรัง  ซึ่งมักเปนมากในตอนเชา  และ

เสมหะมักมีสีขาว  ถามีการติดเชื้อรวมดวย  เสมหะอาจเปลี่ยนเปนสีเขียวหรือสี

เหลือง 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากพยาธิสภาพเมื่อเปนโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  

     1. ปอดขับมูก  หรือเสมหะจํานวนมากกวาปกติ 

     2. การกําจัดเสมหะจากหลอดลมเปนไปไดลําบาก 

     3. เปนหวัด  และเกิดการติดเชื้อของทางเดินหายใจไดงาย 

     4. ผนังหลอดลมบวมและหนา  รูหลอดลมตีบแคบลงกวาปกติ 

     5. ผนังหลอดลมออนแอ  ความยืดหยุนลดลง  และผนังถุงลมฉีกขาด     

ภาวะแทรกซอนของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง บรรยาย  เพื่อใหผูปวยทราบถึง

ภาวะแทรกซอนของโรค

ปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

  1. หัวใจซีกขวาลางลมเหลวจากพยาธิสภาพ  

  2. มีน้ําในชองเยื่อหุมปอด  

  3. การหายใจลมเหลว ผูปวยโรคนี้มักเสียชีวิตจากการติดเชื้อปอดอักเสบนําไปสู

การหายใจลมเหลว  

  4.  ถุงลมแตกทําใหลมซึมเขาชองปอด ผูปวยจะมีอาการหายใจลมเหลวตามมา ถา

เปนไมมาก ใหผูปวยไดพัก ใหยาระงับอาการไอและออกซิเจน อากาศจะถูกดูดซึม

ไดเอง แตถาเปนมากจําเปนตองใสทอระบายทรวงอกเพื่อระบายลมออก  

ภาวะหัวใจลมเหลวและหัวใจเตนผิดจังหวะ    5. 

     อาการและอาการแสดงตางๆ ตลอดจนภาวะแทรกซอนของโรคที่กลาวมา  อาจ

บรรเทาและปองกันได  หากทานปฏิบัติตนอยางถูกตองตามแผนการรักษาพยาบาล  

ผูปวยบอกไดถึง

ภาวะแทรกซอน

ของโรคปอดอุด

กั้นเรื้อรัง 
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แพทยทราบไดอยางไรวาเปนโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง บรรยาย  เพื่อใหผูปวยทราบถึงการ

วินิจฉัยของแพทยวาทํา

อยางไร 

    1. แพทยซักประวัติ อาทิเชน การสูบบุหรี่  อาการเหนื่อยงาย แนนหนาอก ไอ

เรื้อรังโดยเฉพาะในชวงเชา  หรือหายใจมีเสียงหวีด  และอื่นๆ  

   2. ตรวจสมรรถภาพปอดโดยใชเครื่องมือพิเศษ เพื่อตรวจสอบสมรรถภาพการ

ทํางานของปอด เชน การอุดกั้นของทางเดินหายใจ ความจุปอด  และยังเปน

เครื่องมือที่แพทยใชติดตาม  ประเมินอาการของผูปวยเปนระยะ เมื่อมา พบแพทย

ในครั้งตอๆ ไป 

ผูปวยบอก

ประโยชนของการ

ตรวจสมรรถภาพ

ปอดได 

การรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง - ผูปวยบอกไดวา 

การใชยาพนสูดยา

ออกฤทธิ์บริเวณ

สวนไหนของปอด 

เพื่อใหผูปวยทราบถึงแนว

ทางการรักษา และเปาหมาย

การรักษาของแพทย 

          โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เปนโรคที่รักษาไมหายขาด   แตการปฏิบัติตนที่ถูกตอง

และเหมาะสมจะเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหทานสามารถควบคุมอาการและปองกัน

ภาวะแทรกซอนตางๆ ที่เกิดขึ้นได และมีคุณภาพชีวิตที่ดีได         

เปาหมายของการรักษา 

   1. บรรเทาอาการของโรคใหลดนอยลง 

   2. ปองกันการกําเริบของโรค 

   3. คงสมรรถภาพการทํางานของปอดไวใหเสื่อมลงชาที่สุด 

   4. ทําใหคุณภาพชีวิตของผูปวยดีขึ้น 

ยาที่ใชรักษาผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีอะไรบาง 

   ยาที่ใชรักษามีหลากหลายชนิดซึ่งแพทยจะจายยาตามสภาพการเจ็บปวยของผูปวย

แตละราย มีทั้งชนิด ยาพนสูดออกฤทธิ์เฉพาะที่  ยาเม็ด  ยาละลายเสมหะ เปนตน 

บรรยาย 

สาธิตการใชยา 

 

- ตัวอยางยาพน

สูดแตละชนิด 

MDIs , 

accuhaler  

และกระบอกกัก

ยาสูด  (ผูปวยใช

บอย) 

-  

- โปสเตอร

รูปภาพปอด 

ผูปวยบอกไดวา

ยาพนสูดขยาย

หลอดลม และยา

รักษาตองใชเวลา

ไหนบาง 
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   1. ยาขยายหลอดลม สวนมากผูปวยจะไดรับเปนชนิดพนสูดเนื่องจากยาออกฤทธิ์

ไดเร็ว และเปนยาออกฤทธิ์เฉพาะที่บริเวณหลอดลมตีบแคบ ใชเพื่อบรรเทาอาการ

เหนื่อยหอบเทานั้น ทําใหสมรรถภาพการทํางานของปอดผูปวยดีขึ้น  

    2. ยาตานการอักเสบ  เปนยาชนิดพนสูดสามารถลดการกําเริบของโรค  ทําให

สมรรถภาพการทํางานของปอดผูปวยดีขึ้น  และชวยใหสภาวะสุขภาพโดยรวมดีขึ้น

ตองใชยาอยางสม่ําเสมอตามแพทยสั่ง    

     3. ยาผสมระหวางยาขยายหลอดลมชนิดออกฤทธิ์ยาวกับยาตานการอักเสบ เปน

ยาชนิดพนสูด จะบรรเทาอาการของโรคใหดีขึ้น  ขณะเดียวกันสามารถลดการ

กําเริบของโรค ทําใหสมรรถภาพการทํางานปอด   และคุณภาพชีวิตของผูปวยดีขึ้น 

      4. ยาอื่นๆ เชน วัคซีนไขหวัดใหญ  ยาละลายเสมหะ หรือบางรายถามีการติดเชื้อ

ในทางเดินหายใจ  โดยเสมหะสีเหลือง  เขียว จะไดรับยาปฏิชีวนะ      

      5 การรักษาโดยไมใชยา เชน การฟนฟูสมรรถภาพปอด  การผาตัด   

การฟนฟูสมรรถภาพการทํางานของปอด บรรยาย  ผูปวยบอก

ความหมายและ

ประโยชนของการ

ฟนฟูสมรรถภาพ

ปอดได 

- เพื่อใหผูปวยทราบถึงการ

ฟนฟูสมรรถภาพปอดคือ

อะไร 
การฟนฟูสมรรถภาพปอดคืออะไร 
 การฟนฟูสมรรถภาพปอดแกผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  เปนการ

สงเสริมการทํางานของปอดใหดีขึ้น  โดยมีวิธีการหลายอยาง  โดยเฉพาะการให

ความรูความเขาใจแกผูปวยเพื่อใหเกิดการปฏิบัติตัวที่ถูกตองเหมาะสมกับโรคที่

เปนอยู  ไดแก 

- เพื่อใหผูปวยทราบถึง

ประโยชนของการฟนฟู

สมรรถภาพปอด 

 

 
    1.  วิธีการฟนฟูสมรรถภาพการทํางานของปอด  ไดแก  การบริหารการหายใจที่มี

ประสิทธิภาพ  และการออกกําลังกาย  เปนตน 
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     2. ใหความรูเกี่ยวกับ เรื่อง การรับประทานอาหาร  วิธีการใชยา  การสังเกตฤทธิ์

ขางเคียง  การผอนคลาย  การปองกันภาวะแทรกซอน  และสาเหตุชักนําที่ทําใหโรค

เลวลง  เปนตน 
ประโยชนการฟนฟูสมรรถภาพปอดเมื่อผูปวยปฏิบัตไิดมี  ดังนี ้
    1. อาการหายใจลําบากลดนอยลง  เพิ่มความสามารถในการทํากิจกรรมตางๆ  ได

ดวยตนเองมากขึ้น  สามารถชวยเหลือตนเองไดอยางถูกตองเหมาะสม 
    2. ลดการพึ่งพาผูอื่น มีความภาคภูมิใจในคุณคาของตนเอง 

    3. เขารับการรักษาในโรงพยาบาลนอยลง  ซึ่งจะชวยประหยัดคาใชจายในการ

รักษา สามารถเขาสังคมไดอยางไมมีปญหาจากอาการหายใจลําบาก  ซึ่งจะทําให

การดํารงชีวิตในครอบครัว  และชุมชนไดเปนปกติสุขมากขึ้น 

     4. ทําใหรางกายทุกสวนมีความแข็งแรงปองกันภาวะแทรกซอนของโรคอื่นๆ ได 

เชน ไขหวัด 

วิธีการฟนฟูสมรรถภาพการทํางานของปอด เพื่อใหผูปวยไดฝก

ปฏิบัติการฟนฟูสมรรถภาพ

ปอดในทากายบริหารตางๆ 
วิธีการออกกําลังกาย 
        ในสวนของวิธีการออกกําลังกายนี้  ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนที่ 1    เปนการฝกบริหารการหายใจ  โดยใช กลามเนื้อหนาทอง  รวมกับ

การหอปากในชวงการหายใจ  ใชเวลาประมาณ  5  นาที 
ขั้นตอนที่ 2      เปนการบริหารรางกายโดยใชกลามเนื้อทรวงอก  แขน  ขา  และ

บริหารการหายใจรวมไปดวย  ใชเวลาประมาณ 5 ถึง 7  นาที 
ขั้นตอนที่ 3   เปนการออกกําลังกายเพื่อผอนคลายกลามเนื้อทุกสวนของรางกาย  

บรรยาย 

สาธิต 

ผูปวยและญาติฝกปฏิบัติตาม 

เกาอี้ ผูปวยสามารถฝก

ปฏิบัติกายบริหาร 

ในทาตางๆได 
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การ ฝกหายใจโดยการหอปากและฝกบริหารกลามเนื้อและกะบังลม  

         สามารถลดอาการเหนื่อยได  และจะชวยเพิ่มปริมาตรอากาศที่เขาปอด  เพิ่ม

การแลกเปลี่ยนกาซในถุงลม  ทําใหซับคารบอนไดออกไซดไดดีขึ้น  และปองกัน

ปอดแฟบ  มีขั้นตอน ดังนี้ 

     ขั้นตอนที่ 1 :  นอนหงาย  หมุนหมอน  และยกเขาขึ้นทั้ง  2  ขาง  หรือ  นั่งบน

เกาอี้ในทาที่ผอนคลาย  เทาทั้ง 2  ขาง  วางราบกับพื้นแยกหางกันเล็กนอย  มือทั้ง 2 

ขางวางบนเขา   

    ขั้นตอนที่ 2 : วางมือทั้ง  2  ขางไวบนหนาทอง           

    ขั้นตอนที่ 3 :  หุบปาก  แลวสูดหายใจลึกๆ ชาๆ ทางจมูก    จนรูสึกวาทองโปง

มากที่สุดเทาที่ทําได  สังเกตไดจากมือที่วางอยูบนหนาทองจะถูกดันขึ้นตามการ

หายใจเขา 

     ขั้นตอนที่ 4 :  ผอนลมหายใจออกทางปากชาๆ โดยการหอริมฝปากพรอมกับ

แขมวหนาทองใหแฟบมากที่สุด  หรือใชฝามือทั้ง 2 ขางชวยกดใหแฟบลง  

ระยะเวลาที่หายใจออกควรนานเปนเวลา  2  เทาของระยะเวลาที่หายใจเขา 

 ถาหายใจไดถูกวิธีจะพบ วา  หนาทองและมือจะถูกยกขึ้นเมื่อหายใจเขา 

  การหายใจเพื่อลดอาการเหนื่อยหอบ   สามารถปฏิบัติไดในอริยะบถตางๆ  เชน ทา

นั่ง  โดยเฉพาะ เมื่อมีอาการเหนื่อยหอบเกิดขึ้นก็ชวยบรรเทาอาการได  ควรปฏิบัติ

ทุกวัน  อยางนอยวันละ 10- 15  นาที 
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        3. การออกกําลังกาย  ชวยใหปอดมี่การแลกเปลี่ยนกาซไดดียิ่งขึ้น  กลามเนื้อ

แข็งแรง  ลดอาการหายใจลําบาก  ปองกันขอติด  เพิ่มความสดชื่นทั้งรางกาย  และ

จิตใจ 

       ทาที่  1  ยืนกางขาเล็กนอย แขนทั้ง 2 ขางแนบลําตัว  หุบปาก สูดหายใจเขาลึกๆ 

ทางจมูกพรอมกับยกแขนทั้ง 2 ขางเหยียดตรงมาขางหนา  เสมอไหล   แลวกางแขน

ออกดานขาง  พรอมกับหายใจออกชาๆ ทางปากในลักษณะหอริมฝปากและแขมว

ทอง  ตอจากนั้นหุบแขนมาขางหนาเสมอไหลเชนเดิมพรอมกับสูดหายใจเขาทาง

จมูก (ทําซ้ํา 5-7 ครั้ง) 

      ทาที่ 2  ยืนกางขาเล็กนอย แขนทั้ง 2 ขางแนบลําตัว  หุบปาก สูดหายใจเขาลึกๆ 

ทางจมูกพรอมกับยกแขนทั้ง 2 ขางขึ้นชาๆใหเหนือศีรษะ  จากนั้นใหหายใจออก

ชาๆ ทางปากในลักษณะหอริมฝปากและแขมวทอง พรอมกับลดแขนทั้ง 2 ขางลง

ชาๆมาแนบลําตัวเชนเดิมพรอมกับการหายใจออกสิ้นสุด (ทําซ้ํา 5-7 ครั้ง) 

       ทาที่ 3 นั่งบนเกาอี้ในทาที่ผอนคลาย  เทาทั้ง 2  ขางวางราบกับพื้นแยกหางกัน

เล็กนอย  มือทั้ง 2 ขางจับขอบเกาอี้ขางตัวไว  เพื่อการทรงตัว สูดหายใจชาๆ ลึกเขา

ทางจมูก  โดยนั่งอยูในทาเดิม  ผอนลมหายใจ-ออกชาๆ ทางปากในลักษณะหอริม

ฝปากขณะเดียวกันใหคอนๆ ลดขาขางซายวางที่พื้นเหมือนเดิม  ใหทําตามขั้นตอน

เดิม แตสลับขาซายขวา 5-7 ครั้ง 

       ทาที่ 4 นั่งบนเกาอี้ในทาสบายเทาทั้ง 2 ขางวางบนพื้นหางกันเล็กนอย  มือทั้ง 2 

ขางวางไวบนหัวเขา  หรือยืดตัวตรง เทาแยกจากกันเล็กนอย แขนทั้ง2 ขาง วางแนบ

ลําตัวสูดลมหายใจเขาทางจมูก  บิดลําตัวและเหวี่ยงแขนทั้ง 2 ขางไปทางซาย  
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      ทาที่ 5  การออกกําลังกายเพื่อผอนคลายกลามเนื้อทุกสวนของรางกายโดย  วิธี

เดิน  ใหทานปฏิบัติดังตอไปนี้ 

        -  ขณะเดินใหทานแกวงแขนเล็กนอยตามปกติกลามเนื้อทุกๆ สวนของรางกาย

ผอนคลาย  คือ ปลอยตัวตามสบาย  ไมเร็งกลามเนื้อสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

       - กาวเดิน 2  กาวพรอมกับสูดหายใจเขาทางจมูก และกาวเดิน 4 กาว พรอมกับ

ผอนลมหายใจออกชาๆ ทางปาก 

       -  ปฏิบัติซ้ําตามขอ 1 ถึง 2 เปนเวลา 5 นาที 

         ควรออกกําลังกายทุกวันๆ ละ 10-15 นาที ยกเวนวันที่รูสึกไมสบายหรือ

ออนเพลียมาก  เวลาที่เหมาะสม คือ กอนรับประทานอาหาร  หรือหลังรับประทาน

อาหาร อยางนอย 2 ชั่วโมง  จะเปนชวยเชา  หรือเย็นแลวแตความสะดวกของทาน 

 

การไอขับเสมหะอยางถูกวิธี  บรรยาย  เพื่อใหผูปวยทราบถึง

ประโยชนของการไออยาง

ถูกวิธี และไดฝกปฏิบัติการ

ไออยางถูกวิธี 

สาธิต         การไอที่มีประสิทธิภาพ สงเสริมการทํางานของขนกวัด (cilia clearance) ใน

การรักษาทางเดินหายใจใหโลงไดดีขึ้น  การไออยางถูกวิธีจะชวยใหขับเสมหะไดดี

ยิ่งขึ้น ทางเดินหายใจโลงขึ้น  ผูปวยมีอาการเหนื่อยนอยลง 

ผูปวยและญาติฝกปฏิบัติตาม 

  มีขั้นตอนการปฏิบัติ  คือ  

      1 นั่งบนเกาอี้  หรือนั่งบนเตียงนอนวางเทาทั้ง 2 ขางลงพื้น  งุมไหลเขาเล็กนอย  

ผูปวยบอก

ประโยชนของการ

ไออยางถูกวิธีได 

และสามารถฝก

ปฏิบัติการไออยาง

ถูกวิธีได 
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     2. หุบปากสูดหายใจเขาลึกๆ ชาๆ อยางเต็มที่ทางจมูก  จากนั้นกลั้นหายสักครูจึง

ไอ 2-3 ครั้ง  จากนั้นไอ 2 ครั้ง  โดยการอาปากกวาง  การไอครั้งแรกจะชวยให

เสมหะหลุดออกจากเยื่อบุหลอดลม  ไอครั้งที่ 2 ทําใหเสมหะเคลื่อนออกมาเมื่อไอ

เสร็จสูดหายใจเขาทางจมูกชาๆ เพื่อปองกันไมใหเสมหะที่คางอยูที่หลอดลมตกลง

ไปในปอด  ซึ่งเปนเหตุใหไอซ้ําอีก 

         ควรไอขับเสมหะอยางถูกวิธี  โดยเฉพาะในชวงเชาเมื่อตื่นนอน  กอน

รับประทานอาหาร  และกอนนอน  ควรดื่มน้ํากอนไอ 

การฝกการผอนคลาย โดยวิธีการหายใจแบบลึก เพื่อใหผูปวยทราบถึง

ประโยชนของการฝกผอน

คลาย และฝกปฏิบัติการ

ผอนคลายโดยวิธีการหายใจ

แบบลึก 

(คัดลอก จาก นพพร  เชาวะเจริญ, 2541  ) 

       การฝกการผอนคลาย โดยวิธีการหายใจแบบลึกชวยใหอากาศจากภายนอกไหล

เขาสูปอดไดมากกวาปกติ  และลมออกจากปอดไดมากขึ้นทําใหลมคางในปอด

นอยลง ทําใหลดอาการเหนื่อยหอบ  

การเตรียมตัวกอนการฝกการผอนคลาย 

   1.  เลือกเวลาที่เหมาะสม  ควรเปนเวลากอนรับประทานอาหาร หรือหลัง

รับประทานอาหาร 2 ชั่วโมง  ควรฝกในที่เงียบ  มีเสียงรบกวนนอย 

    2. สวมเสื้อผาสบาย  ไมคับหรือรัดตัวจนเกินไป 

     3. ทําจิตใจใหสบาย และหลับตลอดการฝกการผอนคลาย  กําหนดจิตอยูที่ลม

หายใจเขา  ออก หยุดคิดเรื่องตางๆ ไมสนใจสิ่งรบกวนใด  ที่เกิดขึ้นระหวางการฝก 

บรรยาย 

สาธิต 

ผูปวยและญาติฝกปฏิบตัิตาม 

เกาอี้ ผูปวยบอก

ประโยชนการฝก

ผอนคลายได และ

ฝกปฏิบัติได 

 

16 



วัตถุประสงค เนื้อหา กิจกรรม อุปกรณ ประเมินผล 

ขั้นตอนการฝกการผอนคลาย 

  1. นั่งในทาที่สบาย  หลังพิงพนักเกาอี้  วางเทาตามสบาย  หลังตรง  บริเวณศีรษะ  

ไหล และแขนอยูในทาสบาย 

  2.  หลับตามุงความสนใจอยูที่ลมหายใจเขา-ออก เปนจังหวะ 

  3.  เริ่มหายใจเขาทางจมูกชาๆ ลึกๆ  จนรูสึกวาทองโปงพอง  แลวจึงลมผอนลม

หายใจออกทางปากชาๆ โดยการหอริมฝปาก  พรอมทั้งแขมวทองใหแฟบที่สุด

เทาที่จะทําได  โดยพยายามใหหายใจออกนานเปนสองเทาของการหายใจออก 

  4. ขณะหายใจเขา นับในใจ หนึ่ง และสอง ชาๆ แลวหายใจออกก็นับ หนึ่งและ

สอง ชาๆ เชนกัน 

   5.  หายใจเขา - ออก  ชาๆ จนรูสึกผอนคลายเต็มที่ ใชเวลา 7-10 นาที 

   6. กอนเลิกการฝกการผอนคลาย  ใหพูดในใจหนึ่ง  สอง และคิดในใจ ฉันรูสึก

ผอนคลาย  พรอมกับลืมตา 

  7. ฝกอยางสม่ําเสมอทุกวัน วันละ 3 ครั้ง 

                                                                                                                     บรรยาย  เพื่อใหผูปวยทราบถึงการ

ปฏิบัติตัวที่ภูกตอง การปฏิบตัิตัวในชีวิตประจําวัน  สาธิต 

การรับประทานอาหาร    
   1. รับประทานอาหารใหครบ 5 หมู  แตไมควรรับประทานจําพวก ขาว  แปง  

น้ําตาลมากเกินไป  ควรเลือกรับประทานอาหารจําพวก  เนื้อสัตวที่ยอยงาย เชน  

เนื้อปลา  เนื้อสัตวอื่นๆ ที่ปรุงสุกหรือเปอย 

 2. งดหรือหลีกเลี่ยง อาหารที่ทําใหเกิดลมในกระเพาะอาหาร  เชน ถั่ว  กะหล่ําปลี  

ผูปวยบอกถึงการ

ปฏิบัติตัวใน

ชีวิตประจําวันได 
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มีแอลกอฮอล 

3. รับประทานอาหารทีละนอย  แตรับประทานบอยครั้งขึ้น 

4.  ดื่มน้ําสะอาดวันละ 8-10  แกวโดยเฉพาะน้ําอุน เพราะจะทําใหขับเสมหะ 

ไดงายขึ้น 

    5. ทําความสะอาดปาก  ฟน  อยางสม่ําเสมอกอนรับประทานอาหาร 

 การปองกันอาการทองผูก 

        โดยดื่มน้ําสะอาด 6-8 แกว  รับประทานผักผลไม  รับประทานอาหารออน ยอย

งาย เชน ขาวตม เนื้อสัตวหรือผักที่ตมจนสุกหรือเปอย  แตถามีอาการทองผูกเรื้อรัง

ควรปรึกษาแพทย   

 วิธีปฏิบัติที่จะชวยใหนอนหลับพักผอนไดดียิ่งขึ้น   

     1. กอนนอนประมาณ 1 ชั่วโมง  ไมควรออกแรงทํากิจกรรมใดๆ ควรพักผอน

หรือผอนคลายดวยวิธีตางๆ เชน ฝกสมาธิ  ฟงดนตรี 

     2. วางสิ่งของที่จําเปนไวขางเตียงในตําแหนงที่หยิบไดสะดวก  เชน สาย

ออกซิเจน  แกวน้ํา  กระดาษชําระ 

     3. อุปกรณในการนอน  เชน หมอนผาหม  ที่นอนไมควรทําจากนุนหรือไหม

พรม  เพราะจะเปนที่สะสมของฝุนละออง  ทําใหระคายเคืองหลอดลม  เกิดอาการ

ไอ  จาม  ระหวางการนอนหลับ 

     4. ควรนอนในทาที่สบายและหายใจสะดวก  เชน ทาศีรษะสูง 
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 การหลีกเลี่ยงสิ่งระคายเคืองตอหลอดลม  

1. งดสูบบุหรี่อยางเด็ดขาด 

2. และหลีกเลี่ยงจากบริเวณที่มีฝุนละออง  เชน คอกสัตว  โรงสี  หรือสารตางๆที่ทํา

ใหไอ  จาม  เชน แปงฝุน  เกสรดอกไม  ผงซักฟอก   

3. ปองกันการติดเชื้อโดยหลีกเลี่ยงการเขาไปในสถานที่มีคนจํานวนมาก  อยาอยู

ใกลชิดคนเปนหวัด  หรือโรคติดตอทางเดินหายใจอื่นๆ ถาจําเปนจริงๆ ควรใชผา

ปดปาก  ปดจมูก กรณีเปนไขหวัดถามีเสมหะสีเหลือง เขียวเปนอาการบงบอกของ

การติดเชื้อ ใหไปพบแพทย  เมื่อแพทยสั่งใหใชยาปฏิชีวนะใหรับประทานใหหมด

ตามแพทยสั่ง 

 เมื่อทานมีอาการกําเริบใหปฏิบัติดังนี้ 
1. ตั้งสติ สงบ  อยาตกใจ ควบคุมจังหวะการหายใจใหได โดยวิธีการบริหารการ

หายใจ จะทําใหหายใจเอาอากาศเขาไปไดมากกวาปกติ  เพราะรางกายจะใช

ออกซิเจนมากขึ้น  จะทําใหเหนื่อย  หอบ หรือหมดสติได  

2. ใหพนยาสูด ชนิด ขยายหลอดลม 2 คลิก ติดตอทุก 15  นาที  3  ครั้งถาไมดีขึ้นให

มาโรงพยาบาลทันที (กรณีพนยา 1-2 ครั้งดีขึ้นไมจําเปนตองพนยาครั้งที่ 3) 

3. กรณีอยูที่บานมีเครื่องพนยาแบบละอองฝอยสามารถใชไดเลยตามแพทยสั่ง 

4. กรณีที่บานมีออกซิเจนใหใชออกซิเจนเปดอัตราการไหลเทากับที่แพทยสั่งไม

ตองเพิ่มจากเดิมเพราะจะทําใหหยุดหายใจได 

5. ใหจัดทาตัวเองในอิริยบถที่เหมาะสมจะทําใหหายใจไดสะดวก เชน นอนทา

ศีรษะสูง  ฟุบกับโตะ หรือหลังพิงฝาผนัง ไมใหนอนราบกับพื้นเพราะจะทําใหให
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 การสงวนพลังงาน  

        จะทําใหทานชวยตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ได โดยไมเหนื่อยมาก  ทํา

ไดงายๆ คือ 

 1. ทํากิจกรรมโดยประเมินตามความเหมาะสมของสภาพรางกาย 

 2. ไมทํางานตอเนื่องกันนานๆ ควรหยุดพักเปนระยะๆ ครั้งละประมาณ   5-15 นาที 

 3. ทํากิจกรรมในบริเวณที่มีอากาศถายเทไดสะดวก  ไมรอน  หรือเย็นเกินไป 

 4. จัดลําดับในการทํากิจกรรม  โดยเลือกกิจกรรมที่มีความสําคัญกอน 

 5. ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ในทาที่เหนื่อยนอยที่สุด  เชน อยูในทานั่งแทนทายืน  

เคลื่อนยายสิ่งของโดยการผลักแทนการยก 

 6. หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมบางอยาง เชน ยกของหนัก  กวาดบาน ปดฝุน ถาจําเปน

ควรมีผูชวย 

 7. เมื่อออกแรงหรือทํากิจกรรมควรบริหารการหายใจ  เพื่อลดเหนื่อยควบคูไปดวย

หลักงายๆ คือ ชวงออกแรงหรือทํากิจกรรมควรเปนชวงเดียวกับหายใจเขา ชาๆ 

ลึกๆ กอนตอมาจึงเปาลมหายใจออกทางปากขณะหอปากพรอมกับเดินขึ้นบันได 2 

กาว 

 การอาบน้ําแตงตัว  มีขอปฏบิัติ   

1. เตรียมเครื่องแตงกายใหพรอม  ในตําแหนงที่หยิบไดสะดวกกอนอาบน้ํา 

 2. เลือกอาบน้ําในเวลาที่เหนื่อยนอยที่สุด  อาบชาๆ ถาอากาศเย็น ใหเช็คตัวแทน 

 3. อาบน้ําในทานั่ง  และใชฝกบัว  ถาไมมีฝกบัวอาจใหคนชวยตักน้ําราดให (กรณี
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  4. เลือกสวมเสื้อผาที่ไมรัดบริเวณ คอ เอว เชน เนคไท  เข็มขัด และเนื้อผาไมควร

บางหรือหนาเกินไป 

ขอแนะนําสําหรับ การเดินทาง   
          การเดินทาง ควรทราบขอมูลสถานที่ที่จะไป เชน  อาการเปนอยางไร  เตรียม

ของจําเปนตางๆ ไปใหพรอม เชน ยา  น้ําดื่ม  อาหารวาง ยานพาหนะที่ใชควร

ปองกันฝุนละอองได  เชน รถปรับอากาศ  ควรมีผูดูแลรวมทางไปดวย  แตถา

จําเปนตองเดินทางตามลําพังควรมีบัตรบอกถึงความเจ็บปวย  และวิธีแกไขติดตัว

ไปดวย 

ขอแนะนําเกี่ยวกับกับการใชยาพนสูด  
           ยาพนสูดตองใชใหถูกตองตามคําแนะนําของทีมบุคลากรทางการแพทยอยาง

เครงครัด ซึ่งมีหลากหลายชนิด ขอแนะนําชนิดที่ผูปวยโรคถุงลมโปงพองไดแก 

MDIs   วิธีที่ 1 เริ่มดวยเขยาหลอดยา  เปาลมหายใจออกใหสุด  จากนั้นใหอมปาก

กระบอกยา แลวกดกระบอกยาพรอมสูดหายใจเขาชาๆ ใหลึกเต็มที่ เอากระบอกยา

ออกจากปากกลั้นหายใจไว 10 วินาที (กรณีไมใชกระบอกกักยา)   

      ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะมีแรงสูดยานอยใหใชหลอดยาตอกับกระบอกกัก

ยา วิธีใชตามวิธีที่  1 แตกตางกันที่กดยาจะอยูในกระกอกกักยาสามารถสูดยาซ้ํา 

ไดหลายครั้ง 

1. ยาพนสูดเปนยาออกฤทธิ์เฉพาะที่ ไดแกบริเวณหลอดลมในปอด ตองสูดยาตาม

ขอปฏิบัติใหถูกตองเสมอ 
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2. ยาพนที่เปนยาขยายหลอดลมเทานั้นที่สามารถใชบรรเทาอาการกําเริบเฉียบพลัน

ไดสําหรับยาพนที่มียาสเตียรอยดไมสามารถขยายหลอดลมได จะใชเปนยาปองกัน 

และรักษาอาการอักเสบระยะยาว ดังนั้นจึงตองใชยาอยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ

ถึงแมไมมีอาการหอบเหนื่อยแลว 

3. ยาพนที่เปนยาสเตียรอยด (ยารักษาหรือยาปองกัน) หลังจากพนยาเสร็จควรบวน

ปากและกลั้วคอ เพื่อลดการเกิดเชื้อราในชองปากและการเกิดเสียงแหบ 

4. เมื่อใชยาหมดแลว ไมควรทุบขวดยาพนหรือเผาไฟ เพราะอาจทําใหขวดยาระเบิด

ได 

5. วิธีทดสอบยาหมด  โดยใหดึงหลอดยาออกจากกระบอกพนยาแลวนําไปวางใน

ภาชนะที่มีน้ํา ถาหลอดยาพนจมลงกนภาชนะ แสดงวายังมียาอยูเต็ม ถาหลอดยา

ตะแคงแสดงวายังมียาเหลือบางใหใชตอได  และถาหลอดยาพนลอย (นอนราบ) 

แสดงวายาหมด   หรือกดยาแลวไมมียาออกมา 

6. ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสวนมากมีแรงสูดยานอย  ควรใชทอตอหลอดยา หรอื

กระบอกกักยาทุกครั้งเพราะสามารถสูดยาซ้ําไดหลายครั้งตอ 1 กดยา ทําใหไดยา

ตามแพทยสั่ง 

7. ถาทานมีอาการเหนื่อย ใหพนยาขยายหลอดลมกอนทํากิจกรรม 15-30 นาทีจะทํา

ใหทานทํากิจกรรมตางๆ ไดมากขึ้น 

8. กรณีไมแนใจวาใชยาถูกตองหรือไมในขอความชวยเหลือจากทีมบุคลากรไดทุก

โรงพยาบาล 
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สรุป โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  เปนโรคที่มีการอุดกั้นของทางเดินอากาศอยาง

ถาวร เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงภายในหลอดลมหรือในเนื้อปอดทําใหหลอดลม

ตีบแคบลง  และการทําลายของถุงลมตลอดเวลา  ถึงแมทานจะหยุดสูบบุหรี่แลว  

แตจะนอยกวาคนที่ยังไมเลิกสูบบุหรี่ เพราะในธรรมชาติของโรคจะดําเนิน เปนไป

เรื่อยโดยไมกลับคืนสภาพปกติ ซึ่งอาการของทานจะทรงหรือทรุดลงได ขึ้นอยูกับ

ปฏิบัติตัวที่ถูกตอง  ใหมาพบแพทยตามนัดสม่ําเสมอ   ปองกันอยาใหมีอาการ

กําเริบของโรค   ลดปจจัยเสี่ยงที่ทําใหหลอดลมอักเสบเพิ่มขึ้น  ฟนฟูสมรรถภาพ

โดยการออกกําลังกายตามสภาพตัวเองอยาง   ฝกบริหารการหายใจจนเกิดความเคย

ชินควบคุมจังหวะการหายใจใหไดเปนธรรมชาติของตัวเอง     รับประทานอาหาร

ใหเพียงพอ ควบคุมน้ําหนักอยาใหผอม  พักผอน นอนหลับใหเพียงพอ  ทําจิตใจ 

ใหสบาย  

         

        ขอบคุณมากคะ  สวัสดีคะ 
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