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The Effectiveness of COPD Management 

Program via Smartphone Applications on 

Clinical Status in Patients with Chronic 

Obstructive Pulmonary Disease* 

 

 

Abstract 

 Purpose: To study the effectiveness of COPD management program via smartphone applications 

on clinical status in patients with chronic obstructive pulmonary disease. 

 Design: A randomized controlled tr ial. 

 Methods: The par ticipants were 60 patients with chronic obstructive pulmonary disease aged          

40 years or over who visited the clinic at a tertiary level hospital in Kanchanaburi, Thailand. The participants 

were randomized into either the experimental group (n = 30) or the control group (n = 30) by a computer-

generated random scheme. The control group received usual care, while the experimental group received 

both usual care and the 6-week COPD management program via LINE and calendar applications developed 

from the researchers based on the Information–Motivation–Behavioral Skills model. Clinical status was 

measured by the Clinical COPD questionnaire. Data was analyzed with descriptive statistics, independent 

sample t-test, and paired sample t-test. 

 Main findings: The result revealed that the major ity of the exper imental group and the control 

group were male, 93.3% and 83.3%, respectively. The experimental group had the mean age of 64.63 years 

(SD = 10.28), and the control group had the mean age of 62.70 years (SD = 10.79). There were no           

significant differences in the mean scores of clinical status between both groups at baseline (p > .05). After 

receiving the program, the experimental group had significantly better clinical status than before receiving 

the program (p < .001), and better than that of the control group (p < .05). 

 Conclusion and recommendations: The finding suggested that COPD management program 

can be used to improve patient’s clinical status. Nurses should use this program to provide health education, 

enhance motivation, improve inhaler skills, and promote medication adherence in patients with COPD. 
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังผ่านสมาร์ตโฟนแอปพลิเคชัน  
ต่อสถานะทางคลินิกในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง           
 รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม      
 วิธีด าเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอายุ 40 ปีขึ้นไป จ านวน 60 รายที่เข้ารับการรักษา
ที่คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มตัวอย่างได้รับการสุ่มโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 ราย กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ กลุ่มทดลองได้รับการ
พยาบาลปกติร่วมกับโปรแกรมการจัดการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังผ่านสมาร์ตโฟนแอปพลิเคชัน ซึ่งพัฒนาขึ้นจากกรอบแนวคิด 
Information–Motivation–Behavioral Skills model ระยะเวลาในการทดลอง 6 สัปดาห์ ประเมินผลสถานะทางคลินิก  
โดยใช้แบบสอบถามทางคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา การทดสอบทีแบบสองกลุ่มอิสระและ   
แบบสองกลุ่มสัมพันธ์กัน              
 ผลการวิจัย: ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 93.3 และร้อยละ 83.3 
ตามล าดับ กลุ่มทดลองมีอายุเฉลี่ย 64.63 ปี กลุ่มควบคุมอายุเฉลี่ย 62.70 ปี ก่อนการทดลองกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม     
มสีถานะทางคลนิกิไมแ่ตกตา่งกนั (p > .05) หลงัการทดลองกลุม่ทดลองมสีถานะทางคลนิกิดกีวา่กอ่นการทดลองอยา่งมนียัส าคญั
ทางสถิติ (p < .001) และดกีว่ากลุ่มควบคุมอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .05) 

สรุปและข้อเสนอแนะ: โปรแกรมการจัดการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังผ่านสมาร์ตโฟนแอปพลิเคชันช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วย 
มีสถานะทางคลินิกที่ดีขึ้น พยาบาลควรน าโปรแกรมการจัดการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังผ่านสมาร์ตโฟนแอปพลิเคชันมาใช้ในการ
ให้ความรู้ เสริมแรงจูงใจ และส่งเสริมทักษะและความสม่ าเสมอในการใช้ยาสูดในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง                               
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