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Abstract 

 Physical activity has been suggested to promote functional capacity, prevent complication, and 

enhance activity in daily life among persons with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). The 

Individualized Physical Activity (IPA) program was developed based on Evidence-Based Practice (EBP). 

This randomized controlled trial study aimed to examine the effects of IPA program on quality of life 

among persons with COPD. A sample of 74 COPD patients who lived in Phitsanulok province and met 

inclusion criteria was recruited, then randomly assigned into the IPA group (n=38) and the control group 

(n=36). The 6-week IPA program was implemented weekly to the experimental group, whereas the 

control group received the usual care. Both groups were measured using the Health Related Quality of 

Life Questionnaire (HRQOLQ) at baseline, 8th week, and 10th week. Descriptive statistics and Repeated 

Measures ANOVA were used to analyze data. There was significant difference between the IPA and the 

control group on quality of life (p<.01). Furthermore, there was significant difference on outcome over 

times (p<.01). The results also showed the significant differences of interaction effects between time 

and group of outcome (p<.01). Based on the findings, IPA program could be used to promote quality of 

life among COPD patients.
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Introduction
 Chronic Obstructive Pulmonary Disease 

(COPD) is a progressive inflammatory pulmonary 

disease characterized by chronic obstruction in                    

peripheral bronchus and pulmonary emphysema. 

The World Health Organization (WHO) estimates that 

65 million people have COPD worldwide and more 

than 3 million people died of COPD in the year 2010. 

WHO (2013) expects that COPD will be the third  

leading cause of death worldwide in 2030. In Thailand, 

Health Statistics ranked COPD as the fifth leading 

cause of death with a mortality rate of 33.5 and an 

incidence rate of 403 per 100,000 populations                

(Pothirat, Phetsuk, Theerakittikul, & Liwsrisakun, 2007). 

 Most of COPD persons have the effects of 

detrimental extra-pulmonary. Respiratory and                          

peripheral muscle dysfunction has significant                         

consequences for COPD persons and presented  

decreasing activity effect on duration around 1 year 

(Gea, Agusti, & Roca, 2013; Troosters et al., 2013). 

These symptoms make physical activity as unpleasant 

experience, which many patients try to avoid,                        

and along with a depressive mood status, further 

accelerates the process, and leading to an inactive 

life-style. Muscle de-conditioning associated with 

reducing physical activity and contributes to further 

inactivity. As a result, patients get trapped in a vicious 

cycle of declining physical activity levels (Jaussen, 

Spruit, Uszko-Lencer, Schols, & Wouters, 2011;                   

Franssen & Rochester, 2014). Both respiratory and 

peripheral muscle dysfunction are associated with 

reduced exercise tolerance and reduced quality of 

life (QOL).

 QOL is an important measurable outcome 

among COPD persons and is known to predict                      

mortality, hospitalization and health care resource 

utilization. COPD is associated with physical,                        

psychological, and social problems and poorer                   

บทคัดย่อ 

 การมีกิจกรรมทางกายอย่างเหมาะสมเป็นข้อแนะนำาท่ีสำาคัญสำาหรับผู้ท่ีมีภาวะปอดอุดก้ันเร้ือรังในการส่งเสริมความ
สามารในการทำาหน้าท่ี การป้องกันภาวะแทรกซ้อน และเพ่ิมความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำาวันได้ การวิจัย
คร้ังน้ีเป็นการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมเพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการปรับรูปแบบกิจกรรมท่ีใช้แรงกายตามรายบุคคล
ต่อคุณภาพชีวิตในผู้ท่ีมีภาวะปอดอุดก้ันเร้ือรัง ซ่ึงโปรแกรมพัฒนาข้ึนจากการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างในการ
วิเคราะห์ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกำาหนดจำานวน 74 คน โดยอาศัยอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย และมีการสุ่มเข้ากลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองจะได้รับการดูแลตามปกติและโปรแกรมการปรับรูปแบบกิจกรรมท่ีใช้แรงกายจำานวน 6 สัปดาห์ 
ขณะท่ีกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติ ท้ัง 2 กลุ่มจะได้รับการประเมินด้วยแบบสอบถามคุณภาพชีวิต ก่อนการทดลอง 
และ สัปดาห์ท่ี 8 และ 10 หลังการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยายและการวิเคราะห์ความแปรปรวนท่ีมีการวัดซำา้ 

 ผลการทดลองพบว่ากลุ่มทดลองมีคุณภาพชีวิตท่ีสูงกว่ากลุ่มควบคุมและมีคุณภาพชีวิตท่ีแตกต่างกันในช่วงเวลาท่ี
เปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ จากผลการศึกษาสนับสนุนว่าโปรแกรมการปรับรูปแบบกิจกรรมท่ีใช้แรงกายตาม
รายบุคคลจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในผู้ท่ีมีภาวะปอดอุดก้ันเร้ือรังได้
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