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Abstract: Outcome of Multidisciplinary Team Care for Chronic Obstructive
Pulmonary Disease Clinic in Lerdsin Hospital Bangkok
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Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) patients who had acute exacerbations and hospitalizations were frequently
found in Lerdsin Hospital. COPD clinic was established with multidisciplinary team care to improve clinical outcomes. This 1- year
study aimed to compare exacerbations frequency before and after enrollment to COPD clinic. The COPD patients who attended
the clinic between October 2015 and September 2016, and fulfilled the study criteria were included. Total data of 110 COPD
patients were recorded in a retrospective cohort study and were analyzed. The average age was 66.78 ± 11.16 years and COPD
patients were often found in male. The average body mass index was 21.54 ± 4.61Kg/m2. Most of the patients were in GOLD
stage 2 and ex smokers. After multidisciplinary care was performed, COPD exacerbations frequency (1.18 ± 1.72, 0.39 ± 0.98, p < 0.001),
COPD hospitalizations (0.35 ± 0.69, 0.08 ± 0.34, p < 0.001), CAT score (18.65 ± 6.42, 11.24 ± 5.02, p < 0.001) and mMRC score
(2.07 ± 1.00, 1.48 ± 1.02, p < 0.001) were significantly decrease. Multidisciplinary care in COPD patients could significantly
decrease exacerbations frequency, hospitalizations and dyspnea score.
Keywords: Multidisciplinary care, Clinical outcomes, COPD

บทคัดย่อ

เพิ่มมากขึ้นทั่วโลก ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสาม
ของโลก ในปี ค.ศ. 20201 นอกจากนี้ยังมีผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สั ง คมด้ ว ย โดยค่ า ใช้ จ ่ า ยที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เกิ ด ทั้ ง โดยตรง ได้ แ ก่ ค่ า ใช้ จ ่ า ย
ในการตรวจวินจิ ฉัย และให้การรักษา และโดยอ้อม ได้แก่ การสูญเสียรายได้
จากการขาดงาน เสียอายุก่อนวัยอันควร หรือแม้แต่ครอบครัวหรือผู้ดูแล
ทีต่ อ้ งสูญเสียรายได้ไป ในปัจจุบนั การดูแลรักษาผูป้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
ใช้แนวทางการรักษาของ GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive
Lung Disease) ได้แก่ ลักษณะอาการและอาการแสดง การตรวจสมรรถภาพ
ทางปอดเพือ่ การวินจิ ฉัยและแบ่งระดับความรุนแรง และมีแนวทางการรักษา
ทัง้ ใช้ยาและไม่ใช้ยา2 The National Emphysema treatment trial (NETT)
ได้น�ำการรักษาแบบทีมสหสาขาวิชาชีพรักษาผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ได้แก่ การใช้ยาเพือ่ การรักษา ควบคุมอาการ ท�ำPulmonary rehabilitation
ให้คำ� แนะน�ำด้านโภชนาการ และให้คำ� ปรึกษาเรือ่ งจิตวิทยาถ้าผูป้ ว่ ยต้องการ
โดยแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบ�ำบัด และนักโภชนากร ซึง่ ท�ำให้
การดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น3
ภาวะโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังก�ำเริบเฉียบพลัน ท�ำให้มีการเพิ่มขึ้น
ของ interleukin (IL)-6 และ IL-8 ในเสมหะ4 การทีม่ ภี าวะ Exarcerbation
เป็นภาวะทีส่ ำ� คัญท�ำให้มผี ลลดลงของการท�ำงานของปอด5 น�ำไปสูก่ ารจ�ำกัด
การท�ำกิจกรรมต่างๆ คุณภาพชีวติ ทีแ่ ย่ลง และท�ำให้มคี า่ ใช้จา่ ยทางเศรษฐกิจ
และสังคมสูงขึ้น6 ภาวะ Exarcerbation ในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังยังเป็น
สาเหตุที่ส�ำคัญของภาวะทุพพลภาพ อัตราตาย และต้องเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น7
บทน�ำ
โรงพยาบาลเลิดสินพบผูป้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังเพิม่ มากขึน้ และ
โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังเป็นโรคทีม่ กี ารจ�ำกัดของการไหลของอากาศและ
ไม่ตอบสนองต่อยาสูดขยายหลอดลม ปัจจุบนั เป็นโรคทีพ่ บบ่อยและมีแนวโน้ม ยังมีผู้ป่วยจ�ำนวนหนึ่งที่มีโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังก�ำเริบเฉียบพลันที่ต้อง
ผูป้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังมีอาการก�ำเริบเฉียบพลัน และต้องเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลเลิดสินยังพบอยู่บ่อยครั้ง จึงได้มีการจัดตั้งคลินิก
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดูแลรักษาผู้ป่วย ดังนั้นการศึกษานี้เพื่อเปรียบเทียบอัตราการก�ำเริบของ
โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง ก่อนและหลังเข้าคลินกิ ในระยะเวลา 1 ปี เก็บรวบรวม
ข้อมูล ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2558 บันทึกจาก
เวชระเบียนผูป้ ว่ ยโดยการศึกษาย้อนหลังผูป้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังทัง้ หมด
110 ราย อายุเฉลี่ย 66.78 ± 11.16 ปี เพศชายเป็นส่วนใหญ่ ค่าดัชนี
มวลกายเฉลี่ย 21.54 ± 4.61 Kg/m2 ส่วนใหญ่มีประวัติเคยสูบบุหรี่และ
เป็นโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังระยะที่ 2 อัตราการก�ำเริบของโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (1.18 ± 1.72, 0.39 ± 0.98, p < 0.001)
อัตราการนอนโรงพยาบาลเพราะโรคก�ำเริบลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
(0.35 ± 0.69, 0.08 ± 0.34, p < 0.001) คะแนน CAT ลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ (18.65 ± 6.42, 11.24 ± 5.02, p < 0.001) และคะแนน mMRC
ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (2.07 ± 1.00, 1.48 ± 1.02, p < 0.001)
การดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ท�ำให้อัตรา
โรคปอดอุดกัน้ ก�ำเริบเฉียบพลัน การนอนรักษาในโรงพยาบาล และมีอาการ
เหนื่อยหอบลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
ค�ำส�ำคัญ : การดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโดยทีมสหสาขา
วิชาชีพ ผลลัพธ์การรักษา โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
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เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และมาห้องฉุกเฉินบ่อยครั้ง จึงได้มีการจัดตั้งคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบทีมสหสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาลเลิดสิน
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผูป้ ว่ ย ดังนัน้ การศึกษานีเ้ พือ่ เปรียบเทียบอัตรา Exarcerbation ก่อนและหลังเข้าคลินิกในระยะเวลา 1 ปี เพื่อหวัง
ลดอัตรา Exarcerbation ซึ่งท�ำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเพิ่มมาตรฐานของการรักษามากยิ่งขึ้น

วัตถุและวิธีการ

เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสังเกต ประเภทวิเคราะห์แบบศึกษาข้อมูล
ย้อนหลัง (Retrospective cohort analytical study) โดยเก็บข้อมูล
ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง ณ คลินกิ ปอดอุดกัน้ เรือ้ รังโดย
ทีมสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลเลิดสิน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง
30 กันยายน พ.ศ. 2558 เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ป่วยเข้าการศึกษา ได้แก่
1. ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (ได้รับการวินิจฉัยจากลักษณะอาการและ
การตรวจร่างกาย และผลการตรวจสมรรถภาพทางปอด (Spirometry) มี
ค่า Post-Bronchodilator (Post-BD) Forced expiratory volume in
1 second (FEV1) / Forced vital capacity (FVC) < 0.7) 2. อายุมากกว่า
หรือเท่ากับ 40 ปี 3. ภาพรังสีทรวงอก ไม่มี infiltrate 4. ติดตามการรักษา
ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ที่คลินิกปอดอุดกั้นเรื้อรัง เกณฑ์ในการคัดเลือก
ผูป้ ว่ ยออกจากการศึกษา ได้แก่ 1. ผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคระบบทางเดินหายใจเรือ้ รัง
และโรคที่มีอาการคล้ายคลึงโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ได้แก่ โรคหอบหืด
หัวใจวาย พังผืดปอด ทางเดินหายใจอุดกัน้ เป็นต้น 2. ผูท้ ไี่ ม่ยนิ ยอมเข้าร่วม
การวิจัย หรือไม่ยินยอมให้สัมภาษณ์และตรวจสมรรถภาพทางปอดเพื่อ
ยืนยันการวินิจฉัย 3. ผู้ที่ไม่สามารถสื่อสารได้ด้วยภาษาไทย
ผู้ป่วยที่เข้าคลินิกปอดอุดกั้นเรื้อรัง ได้รับการดูแลรักษาโดยทีม
สหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ 1. แพทย์ให้บริการตรวจรักษาตามแนวทางมาตรฐาน
2. เภสัชกรตรวจสอบความสามารถในการใช้ยาสูดของผู้ป่วยและสอน
สาธิตการสูดยาทั้งชนิด Meter Dose Inhaler (MDI) และ Dry Powder
Inhaler (DPI) และตรวจสอบปัญหาของการใช้ยา 3. พยาบาลประเมิน
อาการและปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมอาการไม่ได้ ประเมินภาวะหายใจล�ำบาก
โดยใช้คะแนน Modified Medical Research Council dyspnea scale
(mMRC) ถ้าคะแนน mMRC < 2 ถือว่าอาการน้อย mMRC ≥ 2 ถือว่า
อาการมาก 8 และประเมินผลกระทบของโรคต่อผูป้ ว่ ยโดยใช้คะแนน COPD
assessment test (CAT) ประกอบด้วยค�ำถาม 8 ข้อๆ ละ 5 คะแนน คะแนน
เต็ม 40 คะแนน ถ้าคะแนน < 10 แสดงว่ามีผลกระทบน้อย ถ้าคะแนน ≥ 10

แสดงว่ามีผลกระทบมาก9 4. นักกายภาพบ�ำบัดสอนและฝึกบริหารการหายใจ
อย่างถูกวิธีในผู้ป่วยที่ยังมีอาการเหนื่อยหรือมีประวัติโรคปอดอุดกั้นก�ำเริบ
เฉียบพลันและแนะน�ำให้น�ำไปปฏิบัติต่อเนื่องที่บ้าน ผู้ป่วยที่ยังสูบบุหรี่
จะได้รบั ค�ำแนะน�ำให้เลิกสูบบุหรี่ และได้รบั การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทกุ ราย
ในกรณีที่ผู้ป่วยมีข้อบ่งชี้ที่ต้องใช้ออกซิเจนที่บ้านจะได้รับการแนะน�ำให้
เตรียมออกซิเจน (Long term oxygen therapy) และให้ความรูด้ า้ นโภชนาการ
ถ้าผู้ป่วยมี Body mass Index (BMI) < 21 Kg/m2 โดยนักโภชนากร
ผู้ป่วยทุกรายที่เข้าคลินิกปอดอุดกั้นเรื้อรังจะได้รับการตรวจสมรรถภาพ
ทางปอด ประเมินคะแนน mMRC และ CAT ประเมินอัตรา Exarcerbation
และ Hospitalization ก่อนและหลังเข้าคลินกิ ปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเวชระเบียน จากนัน้ ท�ำการบันทึกข้อมูลทัง้ หมดลงในแบบสอบถาม
ที่เตรียมไว้ ดังนี้ 1. ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ อายุ เพศ BMI ประวัติสูบบุหรี่
โรคประจ�ำตัวร่วม 2. ข้อมูลการวินจิ ฉัย ได้แก่ Post-BD FEV1/FVC (%) Post
FEV1 (%pred, Liter) Gold stage (ได้แก่ ระยะที่ 1 Post-BD FEV1 ≥ 80%
pred, ระยะที่ 2 Post-BD 50% ≤ FEV1 < 80%pred, ระยะที่ 3 Post-BD
30% ≤ FEV1 < 50%pred และระยะที่ 4 Post-BD FEV1 < 30%pred)
3. ข้อมูลการใช้ยาควบคุมอาการ ได้แก่ Long-acting beta-adrenergic
(LABA) with or without Long-acting anti-muscarinic (LAMA), LABA
and Inhaled corticosteroids (ICS), LABA plus LAMA and ICS
Theophylline SR และ Roflumilast 4. ข้อมูลอาการเหนื่อยหอบ ได้แก่
คะแนน mMRC และประเมินผลกระทบของโรคต่อผูป้ ว่ ย ได้แก่ คะแนน CAT
5. ข้อมูลจ�ำนวน Exarcerbation (ครั้งต่อปี) และจ�ำนวน Hospitalization
(ครัง้ ต่อปี) ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่
เลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อแสดงผลของข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล
การวินจิ ฉัย ข้อมูลการรักษา เปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังเข้าคลินกิ โดย
ใช้วิธี paired t-test ส�ำหรับ continuous variables โดยก�ำหนดค่า
ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p < 0.05

ผล

จากการศึกษารวบรวมข้อมูล ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2558 ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังทั้งหมด 110 ราย เข้ารับ
การรักษาที่คลินิกปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ อายุเฉลี่ย 66.78 ± 11.16 ปี เพศชายเป็นส่วนใหญ่ BMI เฉลี่ย 21.54 ± 4.61 Kg/m2
ส่วนใหญ่มีประวัติเคยสูบบุหรี่ พบโรคประจ�ำตัวร่วม ≥ 2 โรค ถึงร้อยละ 54.6 (โรคประจ�ำตัวร่วมที่พบบ่อย ได้แก่ ความดันโลหิตสูงร้อยละ 52) และไม่พบ
โรคประจ�ำตัวร่วมร้อยละ 20.9 ส่วนใหญ่ได้รับยาควบคุมอาการด้วย LABA + ICS + Theophylline SR (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง คลินิกปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ

ข้อมูล
ร้อยละ
BMI, Kg/m2 (mean + SD)
เพศ
ชาย
หญิง
ประวัติสูบบุหรี่
ไม่สูบบุหรี่
สูบบุหรี่
เคยสูบแต่เลิกแล้ว
โรคประจ�ำตัวร่วม
0
1
≥2
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จ�ำนวน (n = 110)

ร้อยละ

66.78 + 11.16 (43 - 88)
21.54 + 4.61 (11.36 - 33.66)
99
11

99
11

7
13
90

6.4
11.8
81.8

23
27
60

20.9
24.5
54.6

ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง คลินิกปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ (ต่อ)

ข้อมูล

จ�ำนวน (n = 110)

ร้อยละ

2
6
91
8
3

1.8
5.5
82.7
7.3
2.7

ยาควบคุมอาการ
LABA and/or LAMA
LABA + ICS
LABA + ICS + Theophylline SR
LABA + ICS + LAMA + Theophylline SR
LABA + ICS + LAMA + Roflumilast

ผลการตรวจสมรรถภาพทางปอดก่อนและหลังเข้าคลินิกแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ได้แก่ Post-BD FEV1/FVC (ก่อนเข้าคลินิก 61.99
± 10.34 และหลังเข้าคลินิก 63.76 ± 8.05, p = 0.008), Post-BD FEV1 (Liter) (ก่อนเข้าคลินิก 1.52 ± 0.60 Liter และหลังเข้าคลินิก 1.62 ± 0.70
Liter, p < 0.001), Post-BD FEV1 (%pred) (ก่อนเข้าคลินิก 60.85 ± 20.49 pred และหลังเข้าคลินิก 62.55 ± 21.41 pred, p = 0.045) (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบสมรรถภาพทางปอดและระยะ GOLD ก่อนและหลังเข้าคลินิก (n = 110)

ข้อมูล
Post-BD FEV1/FVC, % (mean ± SD)
Post-BD FEV1, Liter (mean ± SD)
Post-BD FEV1, % pred (mean ± SD)
Gold (ราย, ร้อยละ)
1
2
3
4
*

ก่อนเข้าคลินิก

หลังเข้าคลินิก

p-value

61.99 ± 10.34
1.52 ± 0.60
60.8 ± 20.49

63.76 ± 8.05
1.62 ± 0.70
62.55 ± 21.41

0.008*
< 0.001*
0.045*

26 (23.6)
42 (38.2)
37 (33.6)
5 (4.6)

25 (22.7)
48 (43.6)
32 (29.1)
5 (4.6)

0.348

แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p < 0.05

ผลการเปรียบเทียบผลลัพธ์การรักษาก่อนและหลังเข้าคลินิกแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ได้แก่ อัตรา Exarcerbation (ก่อนเข้าคลินิก
1.18 ± 1.72 ครั้งต่อปี และหลังเข้าคลินิก 0.39 ± 0.98 ครั้งต่อปี, p < 0.001), อัตรา Hospitalization (ก่อนเข้าคลินิก 0.35 ± 0.69 ครั้งต่อปี และ
หลังเข้าคลินิก 0.08 ± 0.34 ครั้งต่อปี, p < 0.001), คะแนน CAT (ก่อนเข้าคลินิก 18.65 ± 6.42 และหลังเข้าคลินิก 11.24 ± 5.02, p < 0.001),
คะแนน mMRC (ก่อนเข้าคลินิก 2.07 ± 1.00 และหลังเข้าคลินิก 1.48 ± 1.02, p < 0.001) (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบของอัตรา Exarcerbation Hospitalization และคะแนน CAT mMRC ก่อนและหลังเข้าคลิก (n = 110)

ข้อมูล
Exarcerbation, ครั้งต่อปี (mean ± SD)
Hospitalization, ครั้งต่อปี (mean ± SD)
CAT, คะแนน (mean ± SD)
mMRC, คะแนน (mean ± SD)
*

ก่อนเข้าคลินิก

หลังเข้าคลินิก

p-value

1.18 ± 1.72
0.35 ± 0.69
18.65 ± 6.42
2.07 ± 1.00

0.39 ± 0.98
0.08 ± 0.34
11.24 ± 5.02
1.48 ± 1.02

< 0.001*
< 0.001*
< 0.001*
< 0.001*

แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p < 0.05

วิจารณ์

The National Emphysema treatment trial (NETT) ได้นำ� การรักษาโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ดูแลรักษาผูป้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง3 ซึง่ ในการศึกษานี้
ได้นำ� รูปแบบนีม้ าดูแลผูป้ ว่ ยคลินกิ ปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง ประกอบด้วยแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบ�ำบัด และนักโภชนากร การป้องกันโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
ก�ำเริบเฉียบพลันด้วยการรักษาโดยใช้ยาและไม่ใช้ยา ท�ำให้ผปู้ ว่ ยมีคณ
ุ ภาพชีวติ ดีขนึ้ ลดอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาล และอัตราการตายได้10 การศึกษาของ
Bourbeau11 พบว่า การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังด้วยการดูแลแบบเฉพาะเจาะจง ท�ำให้ลดการนอนรักษาในโรงพยาบาลและมาห้องฉุกเฉิน
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่รักษาแบบทั่วไป
การศึกษานีพ้ บผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ในระยะ GOLD 2 (Moderate) ร้อยละ 38.2 และระยะ GOLD 3 (Severe) ร้อยละ 33.6 ตามล�ำดับ มีโรคประจ�ำตัวร่วม
≥ 2 โรค มากถึงร้อยละ 54.6 ผูป้ ว่ ยทัง้ หมดได้รบั ยาควบคุมอาการซึง่ ส่วนใหญ่ได้รบั ยาสูด LABA + ICS และ Theophylline SR ถึงร้อยละ 82.7 เพราะว่าผูป้ ว่ ย
ส่วนใหญ่มสี ทิ ธิการรักษาด้วยบัตรประกันสุขภาพซึง่ สามารถเข้าถึงยา LABA + ICS และ TheophyllineSR ได้งา่ ย และจากการศึกษานีต้ ดิ ตามกลุม่ ผูป้ ว่ ย
ทีไ่ ด้รบั การดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ คลินกิ ปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง ในระยะเวลา 1 ปี พบว่า อัตรา Exarcerbation และ Hospitalization ลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ ได้แก่ อัตรา Exarcerbation (ก่อนเข้าคลินกิ 1.18 ± 1.72 ครัง้ ต่อปี และหลังเข้าคลินกิ 0.39 ± 0.98 ครัง้ ต่อปี, p < 0.001) และอัตรา Hospitalization
(ก่อนเข้าคลินกิ 0.35 ± 0.69 ครัง้ ต่อปี และหลังเข้าคลินกิ 0.08 ± 0.34 ครัง้ ต่อปี, p < 0.001) ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของกัลยา12 พบว่า การใช้รปู แบบรักษา
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คลิ นิ ก ปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง โดยที ม สหสาขาวิ ช าชี พ ท� ำ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยมี อั ต รา งานอายุรศาสตร์ และผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลเลิดสิน ทีใ่ ห้ความช่วยเหลือ
Exarcerbation Hospitalization และ Respiratory failure ลดลงอย่างมี สนับสนุนการศึกษาครั้งนี้มาโดยตลอด
นัยส�ำคัญ และในการศึกษานี้ พบว่าคะแนน CAT และคะแนน mMRC ลดลง
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ได้แก่ คะแนน CAT (ก่อนเข้าคลินกิ 18.65 ± 6.42 References
และหลังเข้าคลินกิ 11.24 ± 5.02, p < 0.001) คะแนน mMRC (ก่อนเข้าคลินกิ 1. Murray CJ, Lopez AD. Mortality by cause for eight regions of the
2.07 ± 1.00 และหลังเข้าคลินกิ 1.48 ± 1.02, p < 0.001) ซึง่ มีความสอดคล้อง
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ข้อจ�ำกัดของการศึกษา คือ 1. การศึกษานีเ้ ป็นการศึกษาย้อนหลัง
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