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แบบรายงานการเผยแพร่ความรู้ทีไ่ด้รับจากการไปประชุม อบรม หรือเสนอผลงานทางวชิาการ  
 
1. ช่ือ         สุกญัญา      นามสกลุ      เอกสกลุกลา้ 

ตาํแหน่ง  อาจารย ์  สงักดังาน / ภาควิชา   กายภาพบาํบดั   
 ไป    ประชุม     อบรม    เสนอผลงาน  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
 ในการประชุมช่ือ    การดูแลและการฟ้ืนฟสูมรรถภาพปอดทางกายภาพบาํบดัทรวงอก 
 ซ่ึงจดัโดย  คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  สถานท่ีประชุม โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวนั  

จงัหวดั เชียงใหม่    ประเทศไทย 
 ตั้งแต่วนัท่ี    10    ถึงวนัท่ี    12    พฤศจิกายน   2553               รวม   3   วนั 
  (หากไปนาํเสนอผลงาน) ใหโ้ปรดระบุช่ือ

เร่ือง…………………………………………………………………….. 
 โดยการ    บรรยาย    โปสเตอร์    สมัมนา  อ่ืนๆ โปรดระบุ ................. 
 
2. ความก้าวหน้า / ผลต่อเน่ืองจากการไปประชุม อบรม หรือเสนอผลงานทางวชิาการ 

o วทิยากร  
- ผศ.ดร.ชุลี  โจนส์  ภาควิชากายภาพบาํบดั คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
- อ.นฏัฐา  ติตถะศิริ  แผนกกายภาพบาํบดั โรงพยาบาลทรวงอก จงัหวดันนทบุรี 
- อ.ดร.เสาวณีย ์ วรวฒุางกรู คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
- อ. ทศัวิญา  พดัเกาะ  สาขากายภาพบาํบดั สาํนกัวชิาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา 
- อ. ปาจรีย ์ มานอ้ย  สาขากายภาพบาํบดั สาํนกัวชิาสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลยัพะเยา 
- อ.ดร.ดลรว ี ลีลารุ่งระยบั  ภาควิชากายภาพบาํบดั คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
- อ.อรวรรณ  โพนเงิน ภาควิชากายภาพบาํบดั คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
- อ.กฤษณา  บุญทา  ภาควิชากายภาพบาํบดั คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
- อ.บุษบา  ฉัว่ตระกลู ภาควิชากายภาพบาํบดั คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
- อ.อารยา  ญาณกาย  ภาควิชากายภาพบาํบดั คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

o เนือ้หา 
 การอบรมเชิงปฏิบติัการคร้ังน้ี วิทยากรไดน้าํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัความผดิปกติทางระบบ
ทรวงอกตามรูปแบบใหม่ (Physical therapist practice patterns 1-8, ATPT), สรีรวิทยาในโรคทางระบบ
หายใจและทรวงอก, การตรวจประเมินทางระบบทรวงอกฉบบัคลินิก, การรักษาพื้นฐานและการ
เปล่ียนแปลงของทฤษฎีของเทคนิคการรักษาทางกายภาพบาํบดั, อุปกรณ์ทางระบบหายใจพ้ืนฐาน, การ
ฝึกหายใจ, การฟ้ืนฟสูมรรถภาพปอด, การประเมินสมรรถภาพปอด, การประเมินความแขง็แรงของ
กลา้มเน้ือหายใจ, การประเมินความทนทานของกลา้มเน้ือหายใจ 
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 โดยขอสรุปเน้ือหาเก่ียวกบัการรักษาพื้นฐานและการเปล่ียนแปลงของทฤษฎีของเทคนิคการรักษา
ทางกายภาพบาํบดั และการทดสอบดว้ยการเดินเป็นเวลา 6 นาที (6-minute walking test) ซ่ึงเทคนิคการ
รักษาทางกายภาพบาํบดั ประกอบดว้ยการจดัท่าระบายเสมหะ (postural drainage) การเคาะปอด 
(percussion) การสัน่ปอด (vibration) การเขยา่ปอด (shaking) และ Chest mobilization technique 
 จากขอ้มูลท่ีไดรั้บพบวา่การจดัท่าระบายเสมหะ มิใช่เพียงแค่กาํจดัเสมหะเท่านั้น  แต่ยงัเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทาํงานของซีเลีย  เพิ่มปริมาตรลมในปอด เพิ่ม compliance ภายในปอดมากข้ึน เพิ่มการ
ระบายอากาศและการแลกเปล่ียนก๊าซ ลดแรงตา้นทานในระบบทางเดินหายใจ ลดอตัราการเกิด
ภาวะแทรกซอ้นทางระบบหายใจภายหลงัการผา่ตดั  ลดระยะเวลาในการรักษาตวัในโรงพยาบาลได ้ 
โดยความถ่ีในการจดัท่าระบายเสมหะนั้น  ในกรณีผูป่้วยหนกั  ควรเนน้ใหมี้การเปล่ียนท่าทุก 2 ชัว่โมง  
และทาํกายภาพบาํบดัทุก ๆ 4-6 ชัว่โมง  และทาํการประเมินทุก ๆ 48 ชัว่โมง  หากในกรณีผูป่้วยท่ีดีข้ึน
แต่ยงัดูแลอยา่งใกลชิ้ด  เช่นใน SubICU หรือ Acute care  ควรประเมินทุก ๆ 72 ชัว่โมงและในรายท่ีอยู่
ตามบา้น  อาจประเมินทุก ๆ 3 เดือนได ้  ส่วนระยะเวลาในการจดัท่าระบายเสมหะ   ในการจดัท่าระบาย
เสมหะต่อคร้ัง  ทุกท่าไม่ควรเกิน 30-40 นาที  แต่ในบางรายสามารถเพ่ิมระยะเวลาถึง 60 นาทีได ้
 การเคาะปอด (percussion)  เป็นเทคนิคการรักษาอยา่งหน่ึง  โดยการเคาะบนผนงัทรวงอกเหนือต่อ
บริเวณแขนงปอดหรือส่วนของปอดท่ีมีปัญหา  ทาํใหเ้กิดการสัน่สะเทือนไปยงัปอด  และเกิดความดนั
แผก่ระจายในทางเดินหายใจ  เพื่อช่วยร่อนเสมหะท่ีติดอยูต่ามเน้ือปอดและหลอดลม  ใหห้ลุดออกและ
ระบายออกไปไดง่้ายข้ึน   และยงัพบอีกวา่การเคาะปอดช่วยกระตุน้ใหก้ารทาํงานของซีเลียดีข้ึน  และยงั
ช่วยใหพ้นัธะระหวา่งอากาศและของเหลวในเสมหะคลายออก  ทาํใหเ้สมหะเหลวข้ึน  และสามารถ
เคล่ือนออกไดง่้าย  ซ่ึงอตัราการเคาะปอด ควรสมํ่าเสมอระดบัเดียวกนัตลอด  ประมาณ 3-7 คร้ังต่อ
วินาที  การเคาะใชเ้วลาติดต่อกนั 2-5 นาที ต่อปอดกลีบหรือต่อท่า 
 การสัน่ปอด (vibration)  เป็นเทคนิคในการรักษาท่ีมีหลกัการเช่นเดียวกบัการเคาะปอด  แต่การ
สัน่สะเทือนจะใหค้วามถ่ีท่ีมากกวา่การเคาะปอดทัว่ไป (100-480 คร้ังต่อนาที)  เป็นการส่งแรงสัน่ผา่น
บนผนงัทรวงอกลงไปอยา่งต่อเน่ืองในช่วงของการหายใจออก  เพื่อขบัเคล่ือนเสมหะท่ีบริเวณถุงลม
หรือทางเดินหายใจเลก็มาสู่ส่วนกลางและเพื่อทาํใหเ้สมหะหรือของเหลวท่ีอุดตนัท่อทางเดินหายใจ
หลุดร่อนออกมา 
 การเขยา่ปอด (shaking)   เป็นเทคนิคท่ีนิยมทาํสลบัดว้ยการเคาะปอดและการสัน่ปอด  นิยมในการ
รักษาผูป่้วยเดก็ซ่ึงมีความยดืหยุน่ของทรวงอกท่ีดี  ใชใ้นกรณีท่ีมีเสมหะเหนียวติดเน้ือปอดมากๆ และ
ในกรณีท่ีมีเสมหะในส่วนทางเดินหายใจส่วนตน้  เป็นเทคนิคท่ีมีความรุนแรงมากกวา่การเคาะปอด 
และการสัน่ปอด  แต่ความถ่ีในการสัน่จะนอ้ยมากเพียง 2  คร้ังต่อวินาที 
 Chest mobilization technique เป็นเทคนิคท่ีถูกนาํมาใชใ้นผูป่้วยท่ีมีปัญหาทางระบบหายใจชนิด
เร้ือรัง  โดยเฉพาะในกลุ่มผูป่้วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง  (chronic obstructive pulmonary disease; COPD) 
โดยมีพื้นฐานสาํคญัคือ  การเพิ่มความยดืหยุน่ของผนงัทรวงอก  ทาํใหก้ลา้มเน้ือระหวา่งซ่ีโครงมีความ
ยาวท่ีเหมาะสมในการหดตวัท่ีดีข้ึน  ซ่ึงพบวา่หากผนงัทรวงอกมีการเคล่ือนไหวไดดี้  จะมีผลทาํใหก้าร
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ทาํงานของกลา้มเน้ือท่ีใชใ้นการหายใจดีข้ึน  ซ่ึงส่งผลทาํใหก้ารหายใจดีข้ึน  ร่างกายไดรั้บออกซิเจน
เพิ่มมากข้ึน และผูป่้วยสามารถทาํกิจกรรมต่างๆ ไดม้ากข้ึนตามลาํดบั  โดยการฝึกการเคล่ือนไหวทรวง
อก  ซ่ึงอาจจะเป็นการยดืผนงัทรวงอกส่วนหนา้และหลงั ดา้นขา้ง ร่วมกบัการฝึกความแขง็แรงของ
กลา้มเน้ือส่วนบนดว้ยยางยดื (Thera-band exercise)   ซ่ึงมีการวิจยัในผูป่้วย COPD พบวา่การฝึกออก
กาํลงักายดว้ยวิธีน้ีเป็นระยะเวลามากกวา่ 6 สปัดาห์ข้ึนไปสามารถเห็นผลไดอ้ยา่งชดัเจน คือผูป่้วยมี
กลา้มเน้ือหายใจแขง็แรงข้ึน  อาการหอบเหน่ือยลดนอ้ยลง   

  6-minute walking test (6MWT)  เป็นการประเมินท่ีนิยมใชใ้นทางคลินิกท่ีง่ายท่ีสุดและสามารถ
ประเมินความสามารถทั้งทางดา้นระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ รวมถึงเป็นเป็นการประเมิน
หนา้ท่ี (functional test) แบบง่าย  ซ่ึงสะทอ้นถึงกิจกรรม (ADL) ท่ีผูป่้วยสามารถทาํได ้  โดยสามารถ
ประเมินจากระยะทางท่ีผูป่้วยสามารถเดินไดม้ากท่ีสุด  ภายในระยะเวลา 6 นาที  และยงัพบวา่ระยะท่ี
ผูป่้วยเดินไดม้ากท่ีสุดจะสมัพนัธ์กบัความสามารถในการใชอ้อกซิเจนในร่างกายได ้ (VO2max)  
เน่ืองจากมีรูปแบบการประเมินท่ีชดัเจนจึงเป็นมาตราฐานและใชก้นัทัว่โลก  ดงันั้นสามารถประยกุตใ์ช้
กบัคนปกติหรือผูป่้วยทุกประเภท 
 ในส่วนของการฝึกปฏิบติัการนั้นไดเ้ขา้ร่วมฝึกปฏิบติัการต่างๆ ไดแ้ก่การอ่านภาพถ่ายรังสีทรวงอก,  
Chest Mobilization Technique, Thera-Band Exercise, Autogenic Drainage, Active Cycle Breathing 
Technique (ACBT), การใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ (BreathMAX, Acapula, IMT, Spirometer, PE), การประเมิน
สมรรถภาพปอด (Pulmonary Function Test), และการตรวจวดัความแขง็แรงของกลา้มเน้ือหายใจ 
 

3. โปรดส่งภาพกจิกรรมจํานวน 1-3 ภาพ  พร้อมคาํบรรยายภาพ และ File ข้อมูลเพือ่เผยแพร่เป็น KM 
 

 

 
ภาพถ่ายร่วมกบัวิทยากรและผูเ้ขา้ร่วม
อบรม 
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ภาพถ่ายร่วมกบัวิทยากร  
 

 

ภาพถ่ายวิทยากรกาํลงัสาธิตในช่วงการ
ฝึกปฏิบติัการ 

 
4. ความเห็นของผู้บังคบับัญชา 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………..หวัหนา้ภาควิชา / ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ 

                                                     (อาจารย ์ดร.อญัชลี  ฝงูชมเชย) 
                                                     …..……../…………./……..…… 


