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ABSTRACT

ment, pulmonary rehabilitation

Objectives: To investigate the effects of cognitive improvement

program on cognitive function, physical function, and quality of life
in patients with COPD performing routine endurance exercise.
Study design: Experimental study.
Setting: Maharaj Nakhon Si Thammarat hospital.
Methods: Fourteen patients with moderate to severe COPD
were randomly divided into 2 groups. The patients in control
group performed traditional pulmonary rehabilitation program
40 minutes/day, 5 days/week for 4 weeks. The patients in experimental group also received the same pulmonary rehabilitation program. In addition, these patients were trained cognitive improvement program for 45 minutes/day, 2 days/week for
4 weeks. Cognitive function, physical function, and quality of
life were evaluated before and after the interventions by using
6MWT, MoCA-B, and EQ-5D-5L, respectively.
Results: Pulmonary rehabilitation could better 6MWT. However,
it did not change cognitive function and quality of life. In the other
hand, pulmonary rehabilitation plus cognitive improvement program significantly improved all observed parameters including
cognitive function (p=0.003), walking distance (p=0.001), and
quality of life (p=0.038). Additionally, it further increased physical
function comparing to that in patients gaining a month-pulmonary
rehabilitation (p=0.004).
Conclusion: A combination of pulmonary rehabilitation and
cognitive therapy are likely to be more effective than pulmonary
rehabilitation alone.
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บทคัดยอ
วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาผลของการใหโปรแกรมสงเสริมการทํางาน
สมองตอการทํางานสมอง สมรรถภาพทางกาย และคุณภาพชีวิตใน
ผูปวยปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ไดรับการฟนฟูสมรรถภาพปอด
รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงทดลอง
สถานที่ทําการวิจัย: โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช
กลุมประชากร: ผูปวยปอดอุดกั้นเรื้อรังระดับปานกลางถึงรุนแรง
วิธกี ารศึกษา: ผูเ ขารวมวิจยั ถูกสุม แบงเปนกลุม ควบคุมและกลุม ทดลอง
ผูปวยกลุมควบคุมไดรับโปรแกรมฟนฟูสมรรถภาพปอดวันละ 40 นาที
5 วันตอสัปดาห เปนระยะเวลา 4 สัปดาห ผูปวยกลุมทดลองไดรับ
โปรแกรมสงเสริมการทํางานสมอง วันละ 45 นาที 2 วันตอสัปดาห เปน
ระยะเวลา 4 สัปดาห รวมกับโปรแกรมฟนฟูสมรรถภาพปอด ประเมิน
การทํางานสมองโดยใชแบบประเมิน MoCA-B สมรรถภาพทางกาย
โดยใช 6MWT และ คุณภาพชีวิตโดยใชแบบประเมิน EQ-5D-5L กอน
และหลังการใหโปรแกรม
ผลการศึกษา: สมรรถภาพทางกายของผูปวยกลุมควบคุมมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น แตการทํางานสมองและคุณภาพชีวิตไมมีการเปลี่ยนแปลงจาก
กอนไดรับโปรแกรม ในกลุมทดลองพบวาผูปวยมีการทํางานของสมอง
ดีขึ้น (p=0.003) สมรรถภาพทางกายเพิ่มขึ้น (p=0.001) และ คุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น (p=0.038) นอกจากนั้นผูปวยในกลุมทดลองมีสมรรถภาพ
ทางกายที่เพิ่มขึ้นมากกวาผูปวยกลุมควบคุม (p=0.004)
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สรุป: การใหโปรแกรมสงเสริมการทํางานสมองรวมกับโปรแกรมฟนฟู
สมรรถภาพปอดสงผลใหระดับการทํางานของสมอง สมรรถภาพทาง
กาย และคุณภาพชีวิตในผูปวยปอดอุดกั้นเรื้อรังเพิ่มขึ้นไดมากกวาการ
ใหโปรแกรมฟนฟูสมรรถภาพปอดเพียงอยางเดียว

COPD ที่ไมมีภาวะ cognitive impairment ดวย(8,9) ภาวะ cognitive
impairment จึงอาจเปนสาเหตุที่ทําใหผูปวย COPD อาการแยลง(7-9)
มีรายงานการพัฒนาและการทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม
สงเสริมการทํางานสมองอยางตอเนื่อง พบวาผูปวยสมองเสื่อมมีความ
รุนแรงของภาวะ cognitive impairment ลดลงหลังไดรับโปรแกรม
สงเสริมการทํางานสมองแบบบําบัดดวยการรับรูตามความเปนจริง
(reality orientation, RO)(10) RO เปนการบําบัดที่กระตุนการรับรู
ความเปนจริง เชน วัน เวลา สถานที่ บุคคล และสิ่งแวดลอมรอบตัว
เปนตน การบําบัดทําโดยการใหขอมูลตอเนื่อง ซ้ําไปมา ทําไดหลาย
รูปแบบ เชน ใชสถานการณเหตุการณประจําวันชวยกระตุนผูปวย เชน
หนังสือพิมพ รายการโทรทัศน ปฏิทิน หรือบุคคล การบําบัดอาจทํา
เปนกลุมหรือรายบุคคล นอกจากสงเสริมการทํางานสมอง โปรแกรม
สงเสริมการทํางานสมองอาจชวยเพิ่มสมรรถภาพทางกายได เนื่องจาก
พบวา โปรแกรมสงเสริมการทํางานสมองสงเสริมใหเกิดสมาธิจดจอตอ
การทํากิจกรรมตาง ๆ ไดดีขึ้น ซึ่งสงผลใหผูปวยสมองเสื่อมสามารถ
ทรงทาทางไดดีขึ้น(11-14) อยางไรก็ตามยังไมมีการศึกษากลไกในระดับ
โมเลกุลของการเปลี่ยนแปลงการทํางานสมอง หลังไดรับโปรแกรมสง
เสริมการทํางานสมอง ถึงแมวามีรายงานประสิทธิภาพของโปรแกรม
สงเสริมการทํางานสมองในผูปวยสมองเสื่อมเปนจํานวนมาก แตการ
ศึกษาผลดังกลาวในผูปวย COPD ยังมีอยูไมมากนัก และเนื่องจาก
COPD เปนโรคซับซอนสงผลตอการทํางานของรางกายอยางเปนระบบ
ภาวะ cognitive impairment ก็จัดเปนโรคแทรกซอนในผูป ว ย COPD
ดวย การใหการรักษาแบบองครวม (holistic treatment) จึงนาจะเปน
วิธีที่ดีที่สุดในการดูแลรักษากลุมผูปวยเหลานี้
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการใหโปรแกรมสงเสริม
การทํางานสมองรวมกับโปรแกรมฟนฟูสมรรถภาพปอดตอการทํางาน
สมอง สมรรถภาพทางกาย และ คุณภาพชีวิตในผูปวย COPD ระดับ
ปานกลางถึงรุนแรงที่ไดรับโปรแกรมฟนฟูสมรรถภาพปอด

คําสําคัญ: โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ภาวะสมองเสื่อม การสงเสริมการ
ทํางานสมอง การฟนฟูสมรรถภาพปอด
เวชศาสตรฟนฟูสาร 2560; 27(2): 64-70.

บทนํา
โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง (chronic obstructive pulmonary disease,
COPD) เปนปญหาสําคัญทางดานสาธารณสุขทั่วโลก เนื่องจากเปน
สาเหตุการตายอันดับตนของประชากร(1,2) การอักเสบของหลอดลม
และความยืดหยุนของหลอดลมที่ลดลง ทําใหทางเดินหายใจตีบแคบ
(airflow limitation) มีการหลั่งเมือกออกมาในทางเดินหายใจมากกวา
ปกติ (mucous hypersecretion) การทําลายโครงสรางทอถุงลมและ
ถุงลมทําใหมีอากาศคั่งคางอยูในปอด (air trapping) ดวยเหตุนี้ความ
สามารถในการแลกเปลี่ยนแกซของปอดในผูปวย COPD จึงลดลง
ความผิดปกติดงั กลาวไมไดสง ผลเฉพาะตอการทํางานของปอดแตสง ผล
ตอการทํางานของรางกายทัว่ ทุกระบบ (systemic effects) ผลกระทบ
ตอระบบอวัยวะจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ไดแก ความดันหลอดเลือด
ปอดสูง (pulmonary hypertension) เลือดจาง (normochromic
normocytic anemia) ผอม (cachexia) กระดูกพรุน (osteoporosis)
ซึมเศรา (depression) และ การทํางานของสมองเสื่อม (cognitive
impairment)(2,3) ภาวะแทรกซอนมักพบมากตามระยะความรุนแรง
ของโรค ภาวะ cognitive impairment เปนภาวะทีพ่ บไดบอ ยในผูป ว ย
COPD พบวารอยละ 32 หรือ 1 ใน 4 ของผูป ว ย COPD มีภาวะ cognitive impairment(3)
โรค COPD จัดเปนโรคที่เปนถาวรแตสามารถรักษาใหอาการดีขึ้น
ได การฟนฟูสมรรถภาพปอด (pulmonary rehabilitation) เปนการ
รักษาหนึ่งสําหรับผูปวย COPD พบวาผลของการฟนฟูสมรรถภาพปอด
ในผูปวย COPD ทําใหอาการของโรคลดลง เพิ่มสมรรถภาพทางกาย
และ เพิ่มคุณภาพชีวิตในผูปวย COPD(4) องคประกอบหลักของการ
ฟนฟูสมรรถภาพปอด คือ การออกกําลังกายแบบทนทานที่ความหนัก
ระดับปานกลาง (moderate intensity-endurance exercise) มี
รายงานแสดงวาการออกกําลังกายแบบทนทานประเภทนี้ชวยสงเสริม
การทํางานสมองในผูปวย COPD ที่มีภาวะ cognitive impairment
เนื่องจากเพิ่มการไหลเวียนของเลือดทั่วรางกายรวมถึงสมองดวย(5,6)
อยางไรก็ตามไมมีรายงานชี้ชัดวาการออกกําลังกายแบบทนทานดัง
กลาวเปนการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับผูปวย COPD ที่มี
ภาวะ cognitive impairment
ปจจุบนั มีรายงานการศึกษาการเกิดภาวะ cognitive impairment
ในผูปวย COPD มากขึ้น พบวาผูปวย COPD ที่มีภาวะ cognitive impairment จะมีอาการแสดงทางคลินิกมากกวาผูปวย COPD ที่ไมมี
ภาวะ cognitive impairment(7) นอกจากนั้นยังพบวาผูปวย COPD
ที่มีภาวะ cognitive impairment อาจมีคุณภาพชีวิตต่ํากวาผูปวย

วิธีการศึกษา
รูปแบบการวิจยั เปนแบบการวิจยั เชิงทดลอง (experimental study)
แบบ double-blind clinical trial สุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง
(purposive sampling) เลือกผูเขารวมวิจัยโดยดูขอมูลระดับความ
รุนแรงของโรค และตําแหนงที่อยูอาศัยจากเวชระเบียน และควบคุม
ตัวแปรแทรกซอนโดยการจับคูขอมูลพื้นฐานกอนแบงกลุม เพื่อศึกษา
ผลของโปรแกรมสงเสริมการทํางานสมองตอการทํางานสมองสมรรถภาพทางกาย และคุณภาพชีวิตในผูปวย COPD ระดับความรุนแรง
ปานกลางถึงหนักที่ไดรับการฟนฟูสมรรถภาพปอดตามปกติ โดยแบง
กลุมผูเขารวมวิจัยเปน 2 กลุมคือ กลุมไดรับการฟนฟูสมรรถภาพปอด
และกลุมไดรับการฟนฟูสมรรถภาพปอดรวมกับโปรแกรมสงเสริมการ
ทํางานสมอง และเก็บขอมูลกอนและหลังการใหโปรแกรมเปนระยะ
เวลา 1 เดือน
กลุมประชากร
ผูเขารวมวิจัยเปนผูปว ย COPD ที่รับการรักษาจากโรงพยาบาล
มหาราชนครศรีธรรมราช อยางตอเนื่อง ทั้งเพศชายและเพศหญิง
จํานวน 14 ราย
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- แบบประเมินคุณภาพชีวิต (EuroQol five dimensions questionnaire, EQ-5D-5L)
- เครือ่ งวัดสมรรถภาพปอด (spirometer®Sibel DATOSPIR 120)
- อุปกรณทดสอบการเดิน 6 นาที (6-minute walk test,
6MWT) ไดแก กรวย ตลับเมตร นาิกาจับเวลา และอุปกรณบันทึก
สัญญาณชีพ ไดแก
• เครื่องวัดความอิ่มตัวออกซิเจนของฮีโมโกลบินจากชีพจร
(pulse oximeter ®Masimo RAD-57)
• เครื่องวัดความดันเลือด (mercury sphygmomanom®
eter Spirit CK-101)
• Modified Borg scale

เกณฑการคัดเขา
- ผูปวย COPD ระดับความรุนแรงปานกลางถึงหนัก (30% ≤
FEV1 <80% predicted) อายุ ≥55 ป
- มีภาวะ cognitive impairment MoCA-B ≤25
- สามารถเดินไดเอง
- สามารถสื่อสารได
เกณฑการคัดออก
- มีอาการกําเริบของโรค COPD ในชวง 3 เดือนกอนเริ่มวิจัย
- กําลังรักษาโรควัณโรค โรคหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคมะเร็ง
รวมดวย
เกณฑยุติการเขารวมวิจัย
- มีอาการกําเริบรวมกับมีภาวะ respiratory failure
การคํานวณขนาดตัวอยางใชสูตร
݊ൌ

Ã

(3.9)

ขั้นตอนการวิจัย
จับคูผูเขารวมวิจัยที่มีขอมูลพื้นฐานใกลเคียงกัน ไดแก อายุ ดัชนี
มวลกาย และความรุนแรงของโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง (%FEV1 predicted)
(ผลลาสุดจากเวชระเบียน) ผูเขารวมวิจัยแตละคูจะถูกสุมแบงเปน 2
กลุม (รูปที่ 1) คือ กลุมไดรับการฟนฟูสมรรถภาพปอด และกลุมได
รับการฟน ฟูสมรรถภาพปอด รวมกับโปรแกรมสงเสริมการทํางานสมอง
ผูเขารวมวิจัยไดรับการประเมินการทํางานสมองโดยใชแบบประเมิน
MoCA-B สมรรถภาพทางกายโดยใช 6MWT และคุณภาพชีวิตโดยใช
แบบประเมิน EQ-5D-5L กอนและหลังไดรับโปรแกรมฟนฟูสมรรถภาพปอด และโปรแกรมสงเสริมการทํางานสมอง และไดรับการ
ทดสอบคา FEV1/FVC กอนการทดลองเพื่อประเมินสมรรถภาพปอด
ของผูเขารวมวิจัยในระยะเวลาการวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยเปนนัก
กายภาพบําบัด แบงหนาที่กันเปน 6 สวน คือ 1) ซักประวัติ ชี้แจง
ขั้นตอนการวิจัย จับคูขอมูลพื้นฐาน และ แบงกลุมผูเขารวมวิจัย 2)
ผูประเมิน MoCA-B 3) ผูทดสอบ 6MWT 4) ผูประเมิน EQ-5D-5L
5) ผูใหโปรแกรมฟนฟูสมรรถภาพปอด และ 6) ผูใหโปรแกรมสงเสริม
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É¸
โดยที
่ n = ขนาดกลุมตัวอยาง
σ= สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรผลลัพธหลัก (MoCA-B)
δ= ขนาดความแตกตางที่มีความสําคัญทางคลินิก (5)

zα/2= 1.96
zβ = 0.84
เมือ่ แทนคาในสูตรได n=9.5 และเมือ่ คิดคา dropout เปนรอยละ
20 ได n=11.4
จึงไดกลุมตัวอยางกลุมละ 11 คน รวมผูเขารวมวิจัยทั้งหมดเปน
22 คน
วัสดุอุปกรณ/เครื่องมือ
- แบบบันทึกขอมูลพื้นฐาน
- แบบประเมินการทํางานสมองพุทธิปญญา (Montreal Cognitive Assessment-Basic, MoCA-B)

Figure 1. Study flow diagram
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เปนตน และสุดทายใหผูเขารวมวิจัยดูภาพถายบุคคลสําคัญ และสถาน
ที่สําคัญของประเทศไทย แลวใหบอกวาภาพถายนั้นคือใครหรือสถานที่
ใด รวมทั้งใหบอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับภาพที่ผูเขารวมวิจัยเคยมี
ประสบการณเกี่ยวของ
3. การใหโปรแกรมเสริมสรางการรับรูผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 ใช
ระยะเวลา 20 นาที โดยมีรายละเอียดการใหโปรแกรมดังนี้
- ดานการมองเห็น: ใหผูเขารวมวิจัยดูภาพถาย 5 หมวด
หมู ไดแก บุคคลสําคัญ ผลไม สัตว สิ่งของ และ รูปทรง หมวดหมูละ
5 ภาพ ผูเขารวมวิจัยดูภาพถายทีละภาพคละหมวดหมูแลวบอกวา
ภาพถายแตละภาพคืออะไร ทําซ้ํา 2 รอบ จากนั้นใหผูเขารวมวิจัยบอก
วาไดดูภาพอะไรบางในแตละหมวดหมู
- ดานการไดยิน: .ใหผูเขารวมวิจัยฟงเสียงสัตว 5 ชนิด ผาน
คอมพิวเตอร เมื่อฟงเสร็จแตละเสียงใหบอกวาเปนสัตวชนิดใด จากนั้น
ใหผูเขารวมวิจัยบอกชนิดสัตวที่ไดยินทั้งหมด
- ดานการดมกลิ่น: ใหผูเขารวมวิจัยดมกลิ่นผสมอาหาร 5
ชนิด เมื่อดมเสร็จแตละกลิ่นใหบอกวาเปนกลิ่นใด จากนั้นใหผูเขารวม
วิจัยบอกชนิดกลิ่นที่ไดดมทั้งหมด
- ดานการลิ้มรส: ปดตาใหผูเขารวมวิจัย จากนั้นใหผูเขา
รวมวิจัยชิมอาหารที่เตรียมไว แลวจําแนกรสชาติอาหารแตละชนิดวา
หวาน เปรี้ยว เค็ม หรือ ขม โดยอาหารที่เตรียมไวจะอยูในรูปของเหลว
กลิ่นไมฉุน ผูเขารวมวิจัยจะชิมชนิดอาหารแตละชนิดอยางละครึ่งชอน
ชา แลวดื่มน้ําเปลากอนชิมอาหารชนิดอื่น
- ดานการสัมผัส: ปดตาผูเขารวมวิจัย ใหผูเขารวมวิจัยหยิบ
สิ่งของในภาชนะที่มีสิ่งของ 6 ชนิดขนาดใกลเคียงกัน หลายอันรวมกัน
อยู โดยใหผเู ขารวมวิจยั หยิบสิง่ ของมาวางทีโ่ ตะดานหนาทุกชนิดชนิดละ
1 อัน จากนั้นใหหยิบสิ่งของในภาชนะตามคําสั่ง เชน หยิบแปรงสีฟน 3
อัน เทียนไข 2 เลม และ ชอน 1 ดาม เปนตน
ผูเขารวมวิจัยจะไดรับโปรแกรมสงเสริมการทํางานสมอง 2 ครั้ง/
สัปดาห เปนเวลา 4 สัปดาห โดยไดรับโปรแกรมสงเสริมการทํางาน
สมองครั้งแรกที่โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช จากนั้นจะไดรับ
โปรแกรมทุกวันจันทร และวันพฤหัสบดีที่บานของผูเขารวมวิจัย
ในการศึกษานี้ไมมีผูเขารวมวิจัยมีผลขางเคียงจากโปรแกรมฟนฟู
สมรรถภาพปอดและโปรแกรมสงเสริมการทํางานสมอง

การทํางานสมอง รายละเอียดโปรแกรมฟนฟูสมรรถภาพปอดและ
โปรแกรมสงเสริมการทํางานสมอง มีดังนี้
กลุมไดรับการฟนฟูสมรรถภาพปอด
ผูเขารวมวิจัยไดเขารวมโปรแกรมการฟนฟูสมรรถภาพปอด ที่โรง
พยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช ซึ่งประกอบดวย 3 สวน คือ
1. การใหความรูดานพยาธิสรีรวิทยาพื้นฐานของโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังและหลักการดูแลตนเอง
2. การฝกโปรแกรมออกกําลังกาย(4) ประกอบดวย 1) การยืด
กลามเนื้อกอนออกกําลังกาย 5 นาที 2) การอบอุนรางกาย 5 นาที
3) การออกกําลังกายแบบทนทานระดับความหนักปานกลาง 40 นาที
โดยมีผูนําออกกําลังกาย (ผูใหโปรแกรมฟนฟูสมรรถภาพปอด) ใหผูเขา
รวมวิจัยออกกําลังกายตามทาทางที่กําหนด (โปรแกรมการออกกําลัง
กายที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนโปรแกรมที่ใหในผูปวย COPD (OPD
case) ที่โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช ซึ่งสามารถเพิ่มชีพจร
ไดรอยละ 60-80 ของ maximum heart rate) สอนการจับชีพจรแก
ผูเขารวมวิจยั และญาติ และใหสังเกตอาการเหนื่อยเมื่อพูดขณะออก
กําลังกาย (talk test) เพื่อใหมั่นใจวาไดออกกําลังกายตามระดับที่
กําหนดและอยูในระดับที่ปลอดภัย 4) การออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความ
แข็งแรงของกลามเนื้อหายใจ (5 ครั้งตอรอบ 2 รอบ) และ 5) การออก
กําลังกายเตรียมพัก 5 นาที
ผูเ ขารวมวิจยั เขารวมโปรแกรมการฟน ฟูสมรรถภาพปอดทีโ่ รงพยาบาล 1 ครั้ง และไดรับคูมือการออกกําลังกายตามโปรแกรม มีการสอน
ผูเ ขารวมวิจยั และญาติใหสามารถจับชีพจร และสังเกตอาการเหนือ่ ย
ขณะออกกําลังกายได มีการสอนเรื่องสัญญาณเตือนอาการผิดปกติ
ขณะออกกําลังกาย และหลังออกกําลังกาย รวมถึงวิธีการปฏิบัติหาก
เกิดอาการผิดปกติ จากนั้นผูเขารวมวิจัยออกกําลังกายที่บานตาม
โปรแกรม 5 ครั้ง/สัปดาห เปนเวลา 4 สัปดาห โดยผูเขารวมวิจัย
และญาติไดรับสายโทรศัพทเตือนความจําเพื่อออกกําลังกาย 2 ครั้ง/
สัปดาห รวมถึงมีการสอบถามถึงความถูกตองและจํานวนครั้งการ
ออกกําลังกายในแตละสัปดาห (ไมไดใหบันทึก logbook) จากการ
สอบถามดังกลาวพบวาผูเขารวมวิจัยสามารถออกกําลังกายไดตลอด
การใหโปรแกรม
กลุมไดรับการฟนฟูสมรรถภาพปอดรวมกับโปรแกรมสงเสริมการ
ทํางานสมอง
ผูเขารวมวิจัยเขารวมโปรแกรมการฟนฟูสมรรถภาพปอดและออก
กําลังกายที่บานเชนเดียวกับกลุมควบคุม และไดรับโปรแกรมสงเสริม
การทํางานสมองแบบ RO(10) ซึ่งประกอบดวย 3 สวน รายละเอียดดังนี้
1. การสรางความผอนคลายแกผูเขารวมวิจัย โดยการใหฟงเพลง
และรับประทานอาหารวาง เปนระยะเวลา 5 นาที
2. การเสริมสรางการรับรูความจริงระยะเวลา 20 นาที โดย
สอบถามผูเขารวมวิจัยถึงวันเวลา ฤดูกาล สถานที่ขณะไดรับโปรแกรม
จากนั้นใหผูเขารวมวิจัยบอกชื่อเทศกาลที่ใกลถึงและที่เพิ่งผานมา หลัง
จากนั้น ใหผูเขารวมวิจัยเลาเรื่องราวความประทับใจในชีวิตที่ผานมา
เชน เหตุการณที่เคยทํา การทํางาน ครอบครัว หรือการทองเที่ยว

การวิเคราะหทางสถิติ
ขอมูลถูกนําเสนอในรูปคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขอมูล
มีการกระจายตัวปกติ เปรียบเทียบขอมูลกอนหลังไดรับโปรแกรม
โดยใช paired t test และ เปรียบเทียบขอมูลระหวาง 2 กลุม โดย
ใช unpaired t test ใชโปรแกรม IBM SPSS Statistics 21.0 ในการ
วิเคราะหขอมูล กําหนดให p<0.05 แสดงความแตกตางอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ
หมายเหตุ โครงการวิจัยนี้ไดผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เลขที่
โครงการ 58/087
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ครั้ง/สัปดาห เปนเวลา 4 สัปดาห มีการทํางานสมองและคุณภาพชีวิต
ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สมรรถภาพทางกายของผูเขารวมวิจัย
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทั้งทางสถิติและทางคลินิกหลังไดรับโปรแกรม
โดยมีระยะทางการเดิน 6 นาที เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 66.5 เมตร (รอยละ 17.5)
(ตารางที่ 4)
เมื่อเปรียบเทียบความตางของคะแนน MoCA-B ระยะทางการ
เดิน 6 นาที และคะแนน EQ-5D-5L กอนหลังไดรับโปรแกรมของ
ผูเขารวมวิจยั กลุมควบคุม และผูเขารวมวิจัยกลุมทดลองพบวาความ
ตางการทํางานสมองในกลุมที่ไดรับโปรแกรมรวมมากกวากลุมควบคุม
ที่ไดรับโปรแกรมฟนฟูสมรรถภาพปอดอยางเดียว ผูเขารวมวิจัยที่ไดรับ
โปรแกรมรวมมีความตางสมรรถภาพทางกายกอนหลังไดรับโปรแกรม
มากกวาในกลุมควบคุมดวย (ตารางที่ 5) อยางไรก็ตามสัญญาณชีพที่
วัดขณะทดสอบ 6MWT (ไมไดแสดงขอมูล) และคุณภาพชีวิต (ตาราง
ที่ 5) กอนหลังไดรับโปรแกรมระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองไม
แตกตางกัน

ผลการศึกษา
ผูเ ขารวมวิจยั จํานวน 14 ราย เปนผูป ว ย COPD ระดับความรุนแรง
ปานกลางถึงมาก ที่รับการรักษาจากโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช ผูเขารวมวิจัยถูกสุมแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ไดรับโปรแกรม
ฟนฟูสมรรถภาพปอด และกลุมที่ไดรับโปรแกรมฟนฟูสมรรถภาพปอด
รวมกับโปรแกรมสงเสริมการทํางานสมอง กลุมละ 7 คน ผูเขารวมวิจัย
ในกลุม ทีไ่ ดรบั โปรแกรมฟน ฟูสมรรถภาพปอดเปนเพศชายทัง้ หมด ผูเ ขา
รวมวิจยั ในกลุม ทีไ่ ดรบั โปรแกรมฟน ฟูสมรรถภาพปอดรวมกับโปรแกรม
สงเสริมการทํางานสมองเปนเพศชาย 6 คน (รอยละ 86) เพศหญิง 1
คน (รอยละ 14) อายุเฉลี่ย ดัชนีมวลกาย และ คา FEV1/FVC ของผูเขา
รวมวิจัยทั้ง 2 กลุม ไมมีความแตกตางกัน (ตารางที่ 1)
ขอมูลพื้นฐานกอนการทดลอง ไดแก MoCA-B ระยะทางการเดิน
6 นาที และ คะแนน EQ-5D-5L ไมมีความแตกตางกัน ระหวางกลุม
ควบคุม และ กลุมทดลอง (ตารางที่ 2)
หลังไดรับโปรแกรมฟนฟูสมรรถภาพปอด 5 ครั้ง/สัปดาห เปนเวลา
4 สัปดาห สมรรถภาพทางกายของผูเขารวมวิจัยทดสอบโดยระยะทาง
การเดิน 6 นาที มีแนวโนมเพิ่มขึ้น (รอยละ 4) โดยผลตางของระยะ
ทางการเดินหกนาทีเฉลี่ยกอนและหลังไดรับโปรแกรม เทากับ 15.8
เมตร ในขณะทีก่ ารทํางานสมองประเมินโดยแบบประเมิน MoCA-B และ
คุณภาพชีวิตประเมินโดยแบบประเมิน EQ-5D-5L ในผูเขารวมวิจัยไม
เปลี่ยนแปลงหลังไดรับโปรแกรมฟนฟูสมรรถภาพปอด (ตารางที่ 3)
ผูเ ขารวมวิจยั ทีไ่ ดรบั โปรแกรมฟน ฟูสมรรถภาพปอด 5 ครัง้ /สัปดาห
เปนเวลา 4 สัปดาห รวมกับไดรับโปรแกรมสงเสริมการทํางานสมอง 2

บทวิจารณ
จากการศึกษาครั้งนี้พบวา การใหโปรแกรมสงเสริมการทํางาน
สมองแบบ RO รวมกับโปรแกรมฟนฟูสมรรถภาพปอดในผูปวยโรค
COPD ชวยใหการทํางานสมอง และ คุณภาพชีวิตดีขึ้น สอดคลองกับ
การศึกษาของ Spector A และคณะ(10,13) ที่พบวาการใหโปรแกรม
สงเสริมการทํางานสมองดังกลาวชวยสงเสริมการทํางานของสมอง ลด
ความเครียด ลดความกังวล และเพิ่มคุณภาพชีวิตในผูปวยสมองเสื่อม
ได อยางไรก็ตามการศึกษาครัง้ นีไ้ มไดมกี ารขอเขาสังเกตสภาพแวดลอม

Table 1. Characteristics of participants (n=14)

Characteristics
Age (years)
Body mass index (BMI) (kg/m2)
FEV1/FVC (%)

Group
Pulmonary rehabilitation

Pulmonary rehabilitation+cognitive improvement

70.60 (9.13)
21.22 (1.60)
67.00 (9.32)

71.29 (8.50)
22.11 (3.87)
51.76 (17.53)

p-value

0.904
0.598
0.082

Mean (SD); FEV1: Force Expiratory Volume in 1 second (mL); FVC: Functional Vital Capacity (mL)
Table 2. Baseline characteristics of participants (n=14)

Characteristics
Cognitive function (MoCA-B)
Physical function (6MWT) (m)
Quality of life (EQ-5D-5L)

Group
Pulmonary rehabilitation

Pulmonary rehabilitation+cognitive improvement

15.60 (5.45)
399.40 (88.67)
0.94 (0.07)

16.43 (5.16)
378.65 (40.42)
0.89 (0.12)

p-value

0.075
0.614
0.402

Mean (SD)
Table 3. Cognitive function, physical function, and quality of life at pre- and post-training in pulmonary rehabilitation group

Parameters
Cognitive function (MoCA-B)
Physical function (6MWT) (m)
Quality of life (EQ-5D-5L)

Group
Pre-test

Post-test

95% CI

15.60 (5.45)
399.40 (88.67)
0.94 (0.07)

15.40 (4.06)
415.20 (86.75)
0.93 (0.08)

-1.42 to 3.02
-38.20 to 6.61
-0.04 to 0.01

Mean (SD)
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p-value

0.866
0.122
0.142

Table 4. Cognitive function, physical function, and quality of life at pre- and post-training in pulmonary rehabilitation plus cognitive improvement group

Parameters
Cognitive function (MoCA-B)
Physical function (6MWT) (m)
Quality of life (EQ-5D-5L)

Pulmonary rehabilitation plus cognitive improvement
Pre-test

Post-test

16.43 (5.16)
378.65 (40.42)
0.89 (0.12)

21.29 (3.87)
445.15 (41.58)
0.95 (0.35)

95% CI

p-value

-7.33 to -2.39
-95.63 to -37.37
-0.17 to 0.00

0.003**
0.001**
0.038*

*p < 0.05, **p < 0.01; mean (SD)
Table 5. Differences of cognitive function, physical function, and quality of life at pre- and post-training in pulmonary rehabilitation and pulmo-

nary rehabilitation plus cognitive improvement groups
Group
Parameters

Cognitive function (MoCA-B)
Physical function (6MWT) (m)
Quality of life (EQ-5D-5L)

Pulmonary rehabilitation

Pulmonary rehabilitation+
cognitive improvement

95% CI

p-value

-0.80 (1.79)
15.80 (18.05)
0.01 (0.02)

4.86 (2.67)
66.36 (31.63)
0.05 (0.11)

-8.74 to -2.58
-85.82 to -15.29
-0.16 to 0.07

0.001**
0.004**
0.218

**p < 0.01; mean (SD)

สมรรถภาพปอดในผูปวย COPD ชวยใหการทํางานสมองดีขึ้นและพบ
วาการทํางานสมองไมเปลี่ยนแปลง(6,18) ซึ่งอาจเกิดจากความแตกตาง
ของโปรแกรมการออกกําลังกายในแตละการศึกษา การศึกษาครั้งนี้ไม
พบการเปลี่ยนแปลงของ MoCA-B ในกลุมควบคุม อยางไรก็ตามใน
การศึกษาครั้งนี้ไดติดตามการออกกําลังกายในผูเขารวมวิจัยโดยผาน
ทางโทรศัพทเทานั้น ซึ่งอาจไมเพียงพอสําหรับการยืนยันวาผูเขารวม
วิจัยไดออกกําลังกายจริง การลงบันทึกรายบุคคลจะถูกนํามาใชในการ
ศึกษาครั้งตอไป
Cleutjens F และคณะ รายงานการศึกษาผลของโปรแกรมฟนฟู
สมรรถภาพปอดตอจํานวนผูเขารวมวิจัยที่ออกจากโปรแกรม (drop
out) ระยะทางการเดิน 6 นาที แบบประเมิน CAT [disease-specific
health status (COPD Assessment Test)] แบบประเมิน SGRQ-C
(St George’s Respiratory Questionnaire-COPD specific) แบบ
ประเมิน HADS [psychological well-being (Hospital Anxiety
and Depression Scale)] และ แบบประเมิน LINQ [COPD-related
knowledge, and their need for information (Lung Information Needs Questionnaire)] ในผูปวย COPD ระดับรุนแรงที่ไมมี
cognitive impairment และที่มี cognitive impairment พบวา
โปรแกรมฟนฟูสมรรถภาพปอดสามารถเพิ่มระยะทางการเดิน 6 นาที
และคุณภาพชีวิตในผูปวยทั้ง 2 กลุม แตระยะทางการเดิน 6 นาที และ
คุณภาพชีวติ ในผูป ว ยทีม่ ภี าวะ cognitive impairment หลังไดรบั
โปรแกรมมีแนวโนมต่าํ กวาในผูป ว ยทีไ่ มมภี าวะ cognitive impairment
จํานวน dropout ในผูปวยที่มีภาวะ cognitive impairment สูงกวา
ในกลุมผูปวยที่ไมมีภาวะ cognitive impairment ซึ่งแสดงวาผูปวย
ที่มี cognitive impairment มีความเสี่ยงสูงที่จะไมสามารถทําการ
ฟนฟูสมรรถภาพปอดไดอยางตอเนื่อง(19) ดังนั้นจากการศึกษาครั้งนี้ที่
พบวาสมรรถภาพทางกาย และคุณภาพชีวิตในผูปวยกลุมควบคุม ไม
เปลี่ยนแปลงหลังไดรับโปรแกรม ในขณะที่การรักษาดวยโปรแกรม
รวมทําใหการทํางานสมอง ระยะทางการเดิน 6 นาที และคุณภาพชีวิต

ที่บานและการดําเนินชีวิตประจําวันของผูเขารวมวิจัย ซึ่งปจจัยเหลานี้
อาจมีผลตอการทํางานสมองรวมดวย การใหโปรแกรมรวมสามารถ
ทําใหสมรรถภาพทางกายในผูปวยเพิ่มขึ้นดวย เมื่อเทียบกับการให
โปรแกรมฟนฟูสมรรถภาพปอดอยางเดียว มีรายงานกอนหนาพบวา
การสงเสริมการทํางานสมองแกผูสูงอายุที่มีภาวะ cognitive impairment ทําใหผูสูงอายุทรงตัวไดดีขึ้น และ มีความแข็งแรงของกลามเนื้อ
เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความสามารถในการจดจอตอการทํากิจกรรมตาง ๆ
เพิม่ ขึน้ (14) สมาธิจดจอมีผลตอการทํากิจกรรมตาง ๆ กลาวคือการรบกวน
สมาธิจดจอจะทําใหความสามารถในการทํากิจกรรมลดลง โดยมีผล
อยางยิ่งตอการทรงทาของรางกาย และมีบทบาทมากตามอายุที่เพิ่ม
ขึน้ (11,12) ดังนัน้ การเพิม่ สมรรถภาพทางกายในกลุม ทดลองจากการศึกษา
ครั้งนี้อาจสามารถอธิบายไดวา เกิดจากการสงเสริมใหเกิดสมาธิจดจอ
ตอการทํากิจกรรมตาง ๆ ดีขึ้น เปนสวนหนึ่งที่ทําใหผูปวยมีระยะ
ทางการเดิน 6 นาที เพิ่มขึ้น
การใหโปรแกรมฟนฟูสมรรถภาพปอดมีแนวโนมเพิ่มระยะทางเดิน
6 นาที แตไมทําใหการทํางานสมองและคุณภาพชีวิตในผูปว ยดีขึ้น ใน
ขณะที่งานวิจัยกอนหนาพบโปรแกรมฟนฟูสมรรถภาพปอดที่ประกอบ
ดวยการออกกําลังกายแบบทนทาน 40 นาที/ครั้ง 3 ครั้ง/สัปดาห เปน
เวลา 4 สัปดาห สามารถทําใหสมรรถภาพทางกาย และคุณภาพชีวิตใน
ผูปวย COPD เพิ่มขึ้น(15,16) ในงานวิจัยนี้ไมเห็นผลการเปลี่ยนแปลงดัง
กลาวในกลุมควบคุม อาจเนื่องจากผูเขารวมวิจัยตองทําโปรแกรมฟนฟู
สมรรถภาพปอดที่บานเอง ซึ่งเปนไปไดวาประสิทธิภาพที่ไดรับจากการ
ฟนฟูสมรรถภาพปอดนัน้ นอยกวาการทํากับผูร กั ษาโดยตรง สอดคลอง
กับงานวิจยั กอนหนาทีศ่ กึ ษาผลของประสิทธิภาพการทําโปรแกรมฟน ฟู
สมรรถภาพปอดเองที่บานในผูปวย COPD พบวาไดผลนอยกวาการให
โปรแกรมการรักษาโดยผูรักษาโดยตรง อยางไรก็ตามการทําโปรแกรม
ฟนฟูสมรรถภาพปอดเองที่บานก็ยังสามารถใชเปนการรักษาทางเลือก
ซึ่งใหผลการรักษาใกลเคียงกับการเขารับการฟนฟูสมรรถภาพปอดที่
โรงพยาบาล(17) ในสวนการทํางานสมอง มีรายงานทั้งที่พบวาการฟนฟู
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ดีขึ้น อาจชี้ใหเห็นวาผูปวย COPD ที่มีภาวะ cognitive impairment
มีความเสี่ยงที่ไมสามารถทําโปรแกรมที่บานไดอยางถูกตอง เหมือนที่
โรงพยาบาล และการสงเสริมการทํางานสมองในผูปวยกลุมนี้อาจชวย
เพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูสมรรถภาพปอด โดยลดความเสี่ยงดังกลาว
ได เนื่องจากการทํางานสมองมีความสัมพันธเชิงบวกกับสมรรถภาพ
ทางกาย(20)
ขอจํากัดการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้มีขอจํากัด ไดแก กลุมตัวอยางนอย และไม
สามารถควบคุมสิ่งแวดลอมที่อยูอาศัยและการดําเนินชีวิตประจําวันใน
ผูเขารวมวิจัยได
สรุป ในการดูแลรักษาผูปวยปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีภาวะ cognitive
impairment รวมดวย ผูดูแลรักษาผูปวยอาจตองคํานึงถึงการบําบัด
รักษาแบบองครวม (holistic treatment) โดยลดหรือชะลอภาวะเสือ่ ม
ถอยของการทํางานสมองดวย
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