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บทคัดย่อ
 ผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรังมีอาการหายใจล�าบากเมื่อต้องออกแรง ท�าให้ความทนในการท�ากิจกรรมลดลง การฟื้นฟู

สมรรถภาพปอด และเทคนิคการสงวนพลังงานเป็นกลยุทธ์ส�าคัญเพื่อช่วยลดอาการหายใจล�าบาก และเพิ่มความทนในการ

ท�ากิจกรรม การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่ม วัดผลก่อนและหลังการทดลอง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการ

เดนิด้วยไม้ค�า้เดนิร่วมกบัการใช้เทคนคิการสงวนพลงังานต่อความทนในการท�ากจิกรรม และการรบัรู้สมรรถนะตนเองในการ

ท�ากจิวตัรประจ�าวนั  สุม่ตวัอย่างอย่างง่าย จากผูป่้วยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงัทีเ่ข้าพกัรกัษาตวัทีแ่ผนกหอผูป่้วยใน โรงพยาบาล

ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จ�านวน 50 ราย แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 25 ราย กลุ่มควบคุมได้รับการ

พยาบาลตามปกต ิส่วนกลุม่ทดลองได้รับโปรแกรมการเดนิด้วยไม้ค�า้เดนิร่วมกบัการใช้เทคนคิการสงวนพลงังานตลอดระยะ 

7 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โปรแกรมการเดินด้วยไม้ค�้าเดินร่วมกับการใช้เทคนิคการสงวนพลังงาน แบบ

ประเมินการรบัรูส้มรรถนะในตนเองในการท�ากจิวตัรประจ�าวนั ได้รบัการตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืโดยผู้ทรงคณุวฒุ ิ5 ท่าน 

มค่ีาความเชือ่มัน่เท่ากบั .83 และการทดสอบความคงทนในการท�ากิจกรรม วเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถติเิชงิพรรณนาและทดสอบ

ค่าที 

 ผลการวจิยัพบว่า ภายหลงัได้รบัโปรแกรม กลุม่ทดลองมคีะแนนเฉลีย่ความทนในการท�ากิจกรรม และการรบัรูส้มรรถนะ

ตนเองในการท�ากิจวัตรประจ�าวันมากกว่าก่อนการได้รับโปรแกรม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p <.01) และมากกว่ากลุ่ม

ควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p <.01) 

 จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ควรน�าโปรแกรมนี้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เพื่อส่งเสริม

ให้ผูป่้วยมคีวามทนในการท�ากจิกรรม และเพิม่การรบัรูส้มรรถนะตนเองในการท�ากจิวตัรประจ�าวนั  อนัจะส่งผลให้ลดอาการ

หายใจล�าบาก และสามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขตามสภาวะโรคที่เป็นอยู่  ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ค�ำส�ำคัญ : ความทนในการท�ากจิกรรม การรบัรูส้มรรถนะตนเองในการท�ากจิวตัรประจ�าวนั  การเดนิด้วยไม้ค�า้เดิน  เทคนคิ

สงวนพลังงาน ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
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Abstract
 Patient with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) always faces with dyspnea when performing 

exercise leading to decreasing in activity endurance. Lungs rehabilitation and energy conservation technique  an 

are important strategies in order to reduce dyspnea and increase activity endurance. This two-group pretest and 

posttest quasi- experimental research aimed to study the effects of a Walking with Prop and Energy Conservation 

Technique Program on activity endurance and perceived self-efficacy related to ADL. Fifty COPD patients were 

randomly selected and assigned into experimental and control groups equally. The control group received normal 

nursing care whereas the experimental group received 7-week.Walking with Prop and Energy Conservation  

Technique Program individually. Instruments used in this study consisted of The Walking with Prop and Energy 

Conservation Technique Program which was validated by 5 experts, Perceived Self-Efficacy Related to ADL 

Questionnaire with its reliability of .83, and Six-Minute Walk Test. Descriptive statistics and t -test were used for 

data analysis. 

 Findings revealed that after receiving the program, mean score of activity endurance and perceived  

self-efficacy related to ADL of experimental group was statistically and significantly higher than those of before 

receiving the program (p <.01)  as well as higher than those of the control group (p <.01). 

 Research result suggested that this Walking with Prop and Energy Conservation Technique Program should 

be implemented with COPD patients so to enhance their activity endurance and perceived self-efficacy related to 

ADL leading to reduce dyspnea and spend their daily living according to their health status as well as reach to 

better quality of life. 
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