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Abstract
Purpose: This study aimed to examine the effects of an 
empowerment program using applied pulmonary rehabilitation 
to promote health behaviors in patients with COPD.  
Design: Quasi-experimental research. 
Methods: Purposive sample of 30 participants living with 
COPD were recruited from the outpatient department of Wiang 
Pai Pao hospital, Chiang Rai province between May 2007 and 
April 2008. The research instruments comprised of the 
empowerment program using applied pulmonary 
rehabilitation, a demographic data recording form and the 
health behaviors of COPD scale. Data analysis consisted of 
descriptive statistics and paired t-test. 
Mainfindings:  The score of participants’ health behavior after 
participating in the empowerment program was significantly 
higher than that of before (p < .001). 
Conclusion and recommendations: The findings could be 
used in clinical nursing practice to promote health behaviors in 
patients living with COPD. A longitudinal study is 
recommended to confirm the sustainability of good health 
behaviors after using applied pulmonary rehabilitation. 
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บทคดัยอ่ 
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลัง
อำนาจโดยประยกุตก์ารฟืน้ฟสูมรรถภาพปอดตอ่พฤตกิรรมสขุภาพ
ในผูป้ว่ยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั    
รปูแบบการวจิยั: การวจิยักึง่ทดลอง 
วธิดีำเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 
30 ราย เปน็ผูป้ว่ยโรคปอดอดุกัน้รัง้รงั ทีม่ารบัการรกัษาทีแ่ผนก  
ผู้ป่วยนอกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังของโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า   
จ. เชยีงราย ระหวา่งเดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถงึ เดอืน
เมษายน 2551 เครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิยัประกอบดว้ย โปรแกรม
การเสรมิสรา้งพลงัอำนาจโดยประยกุตก์ารฟืน้ฟสูมรรถภาพปอด  
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพ  
ผูป้ว่ยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั การวเิคราะหข์อ้มลูใชส้ถติเิชงิพรรณา
และการทดสอบคา่ท ี(paired t-test)  
ผลการวจิยั: โปรแกรมการเสรมิสรา้งพลงัอำนาจโดยประยกุตก์าร
ฟืน้ฟสูมรรถภาพปอดสามารถสง่เสรมิพฤตกิรรมสขุภาพในผูป้ว่ย
โรคปอดอดุกัน้เรือ้รงัได ้ โดยคะแนนพฤตกิรรมสขุภาพภายหลงัการ
เข้าร่วมโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดสูงกว่าก่อนเข้าร่วม
อยา่งมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01   
สรปุและขอ้เสนอแนะ: โปรแกรมการสรา้งพลงัโดยประยกุตก์าร
ฟืน้ฟสูมรรถภาพปอด สามารถนำไปประยกุตใ์ช้ในการปฏบิตักิาร
พยาบาล เพือ่สง่เสรมิพฤตกิรรมสขุภาพของผูป้ว่ย และควรมกีาร
ศึกษาติดตามระยะยาวเพื่อติดตามความยั่งยืนของพฤติกรรม
สขุภาพ 
 
คำสำคัญ: โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด   
การเสรมิสรา้งพลงัอำนาจ พฤตกิรรมสขุภาพ 
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