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Abstract
Purpose: This studied aimed to examine effects of a self-management support
program on dyspnea and depression in patients with chronic obstructive pulmonary
disease (COPD).
Design: A quasi experimental design.
Methods: Seventy patients with chronic obstructive pulmonary disease were
divided into the experimental and control group with 35 each who had been admitted
at a secondary hospital with dyspnea. The experimental group received a self-management
support program which comprised self-management education and skills training using
a patient-centered approach, family support, home visit and follow up activities.
The program was carried out for 8 weeks and evaluated for outcomes at week 4 and week
8. Data were collected through personal data questionnaire, the dyspnea visual analogue
scale, and Center for Epidemiologic Studies-Depression Scale (CES-D) questionnaire.
Data were analyzed using descriptive statistics, T-test, and Repeated measures ANOVA
with between subjects factors.
Main findings: Almost all (99.3 percent) of the sample were men and mean age was
68.64 years (SD = 8.99). Experimental and control groups showed no differences in age.
Experimental and control groups had no significant difference in dyspnea (F = 3.454, df
= 1, p = .067). Mean score of dyspnea in experimental group was significantly decreased
when compare with control group only in week 8 (p < .05). Experimental and control
groups had significant difference in depression (F = 7.858, df = 1, p = .007). Mean score
of depression in experimental group was significantly decreased when compared with
control group both in weak 4 and week 8 (p < .05).
Conclusion and recommendations: The study findings suggest that the success of
a self-management support program for COPD patients depend on patient involvement
in self-management planning with supported by family along with effective nurse-patient
partnership in patients care.
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ผลของการใช้โปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่ออาการ
หายใจลำ�บาก และภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง*
ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, พย.ด.1 ละเอียด จารุสมบัติ, พย.ม.2 พิทักษ์ ไชยกูล, พบ.2
เวทิส ประทุมศรี, พบ.2
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาผลของการใช้โปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่ออาการหายใจลำ�บาก
และภาวะซึมเศร้าในผูป้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
รูปแบบการวิจยั : การวิจยั กึง่ ทดลอง
วิธดี �ำ เนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูป้ ว่ ยปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง เข้ารับการรักษาในหอผูป้ ว่ ยอายุกรรม
โรงพยาบาลระดับทุตยิ ภูมแิ ห่งหนึง่ ด้วยอาการหายใจลำ�บากจำ�นวน 70 ราย แบ่งเป็นกลุม่ ควบคุม 35
ราย กลุม่ ทดลอง 35 ราย กลุม่ ควบคุมได้รบั การพยาบาลตามปกติ กลุม่ ทดลองได้รบั โปรแกรมสนับสนุน
การจัดการตนเอง ซึ่งประกอบด้วยการให้ความรู้และฝึกทักษะพื้นฐานในการจัดการตนเอง และการ
สนับสนุนให้ผปู้ ว่ ยได้ปฏิบตั กิ จิ กรรมการจัดการตนเองโดยยึดผูป้ ว่ ยเป็นศูนย์กลาง ร่วมกับการสนับสนุน
ให้ครอบครัวมีสว่ นร่วมและติดตามเยีย่ มประเมินผลในสัปดาห์ท่ี 4 และ 8 หลังจำ�หน่าย เครือ่ งมือทีใ่ ช้ใน
การวิจยั ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินอาการหายใจลำ�บาก และแบบประเมิน
ภาวะซึมเศร้า วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงบรรยาย การทดสอบที และ Repeated measures ANOVA
with between subjects factors
ผลการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างเกือบทัง้ หมด (ร้อยละ 99.3) เป็นผูช้ าย อายุเฉลีย่ 68.64 (SD = 8.99)
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมมีอายุไม่แตกต่างกัน ภายหลังการทดลองกลุม่ ทดลองมีอาการหายใจลำ�บาก
แตกต่างจากกลุม่ ควบคุมอย่างไม่มนี ยั สำ�คัญทางสถิติ (F = 3.454, df = 1, p = .067) โดยคะแนนเฉลีย่
อาการหายใจลำ�บากในกลุม่ ทดลองลดลงแตกต่างจากกลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < .05)
เฉพาะหลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 8  คะแนนภาวะซึมเศร้าระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมภายหลัง
การทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (F = 7.858, df = 1, p = .007) โดยคะแนน
เฉลีย่ ภาวะซึมเศร้าของกลุม่ ทดลองเมือ่ ครบ 4 สัปดาห์ และ 8 สัปดาห์ลดลงมากกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ (p < .05)
สรุปและข้อเสนอแนะ: โปรแกรมการจัดการตนเองในผูป้ ว่ ยปอดอุดกัน้ เรือ้ รังจะประสบผลสำ�เร็จได้
ผูป้ ว่ ยจะต้องมีสว่ นร่วมในการวางแผนจัดกิจกรรม  และครอบครัวเป็นผูส้ นับสนุน โดยพยาบาลทำ�หน้าที่
เป็นหุน้ ส่วนในการดูแลตนเองของผูป้ ว่ ย
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