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ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมักมีอาการหายใจลาบากและเกิดอาการกาเริบได้บ่อยครั้ง เมื่อเกิดอาการ
กาเริบบ่อยครั้งมากเท่าไหร่ ยิ่งทาให้สมรรถภาพปอดลดลง การวิจัยกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผล
ของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดร่วมกับ การใช้ ยางยืดต่อการรับรู้สมรรถนะตนเองในการควบคุม
อาการหายใจลาบาก และสมรรถภาพปอดในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจานวน 40 คน ที่มารับการรักษาใน
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการฟื้นฟู
สมรรถภาพปอดร่วมกับยางยืด กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ ประเมินการรับรู้สมรรถนะตนเองใน
การควบคุมอาการหายใจลาบาก 3 ครั้ง ได้แก่ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 4 และ 8 สัปดาห์ ส่วน
สมรรถภาพปอดประเมิน 2 ครั้ง ได้แก่ ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูล ด้วย
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบเปรียบเทียบด้วย Chi-square, Fisher’s exact test,
Repeated measures ANOVA, Pair t-test และ Independent t-test
ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีการเพิ่มขึ้นของค่าเฉลี่ยของการรับรู้สมรรถนะตนเอง
ในการควบคุมอาการหายใจลาบากมากกว่ากลุ่มควบคุม โดยแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ 0.05
ส่วนสมรรถภาพปอดมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ 0.001 แต่ค่าเฉลี่ยของสมรรถภาพปอดของกลุ่ม
ทดลองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่า กลุ่มควบคุม สรุปได้ว่าโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดนี้ ทาให้ผู้ป่วย
รับรู้สมรรถนะตนเองในการควบคุมอาการหายใจลาบาก และสมรรถภาพปอดเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงควรนา
โปรแกรมนี้ไปใช้ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังต่อไป
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ABSTRACT
Chronic obstructive pulmonary disease patients often have dyspnea and exacerbation.
When patients have more exacerbations, their pulmonary function will decrease. The
purpose of this quasi-experimental design research was to study the effect of pulmonary
rehabilitation using the elastic band practice program assessed by the COPD self-efficacy
scale (CSES) and pulmonary function among 40 COPD patients from the Thammasat
Hospital. Patients were divided into 2 groups, with 20 patients in each group. The
experimental group received the program while the control group received routine care
only. The CSES was used to assess participants at pre-test, 4, and 8 weeks after the
program. Spiro metric assessment was also used at pre- and post-test. Data were analyzed
by percentage, arithmetic mean, standard deviation; Chi-square, Fisher’s exact test,
Repeated measures ANOVA, Paired t-test, and Independent t-test.
After program implementation, the experimental group had significantly improved
mean scores on the COPD self-efficacy scale as compared to the control group (p < 0.05),
while the pulmonary functions (FEV1 and FVC) were not significantly different between the
experimental group and control group (p < 0.001). However, the mean scores of FEV1 and
FVC of the experimental group did increase more than in the control group. Results
indicate the program had some positive effect and therefore should be continued for
COPD patients.
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