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บทคัดย่อ 

  การวิจัยแบบความสัมพันธ์เชิงทำานายน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองในการ
จำากัดโซเดียมของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ซ่ึงประกอบด้วย ความรู้เก่ียวกับภาวะหัวใจล้มเหลว ระดับความรุนแรงของโรค 
ภาวะซึมเศร้า และการสนับสนุนทางสังคม กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ท่ีได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีภาวะหัวใจล้มเหลว ท่ีมารับ
การตรวจรักษาท่ีคลินิกอายุรกรรมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ท่ีมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีกำาหนด 
จำานวน 85 ราย โดยทำาการสุ่มอย่างง่าย เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามท่ีกำาหนดไว้ เก็บข้อมูลในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560-
เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินพฤติกรรมการจัดการตนเองในการจำากัดโซเดียมของ     
ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว แบบประเมินความรู้เก่ียวกับการจัดการตนเอง แบบประเมินภาวะซึมเศร้า และแบบประเมินการ
สนับสนุนทางสังคม มีค่าความเช่ือม่ัน เท่ากับ .80, .78, .81 และ .97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสมการ
ถดถอยพหุคูณ

 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนพฤติกรรมการจัดการตนเองในการจำากัดโซเดียม โดยรวมเฉล่ียเท่ากับ 
41.81(SD = 9.55) โดยความรู้เก่ียวกับการจัดการตนเอง เป็นปัจจัยทำานายพฤติกรรมการจัดการตนเองในการจำากัดโซเดียม
ของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ได้ร้อยละ 17.60 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p< .001) ผลการศึกษาน้ีเสนอแนะว่า การส่งเสริม
พฤติกรรมการจัดการตนเองในการจำากัดโซเดียมของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว พยาบาลควรมุ่งเน้นการให้ความรู้ในการจัดการ
ตนเอง เพ่ือให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการจัดการตนเองในการจำากัดโซเดียมท่ีถูกต้องและต่อเน่ืองต่อไป

ค�าส�าคัญ: พฤติกรรมการจัดการตนเอง, การจำากัดโซเดียม, ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว 

 

Received:  June 28, 2018
Revised:  July 15, 2018
Accepted:  July 26, 2018



วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 121121

Abstract 

 This predictive correlational study aimed to: 1) assess factors influencing self-management behaviors 
of sodium restriction; and 2) predict factors (knowledge of congestive heart failure, severity of disease, 
depression, and social support.) influencing self-management behaviors of sodium restriction among 
congestive heart failure patients. Sample included 85 heart failure patients at the medical out-patient 
department, Prapokklao Hospital. A random sampling method was used to recruit the sample from               
September 2017 to January 2018. Research instruments included a personal information record form,             
an assessment of sodium restriction behaviors, an assessment of congestive heart failure knowledge,                
an assessment of depression, and an assessment of social support. Instrument reliability coefficients were 
.80, .78, .81, and .97, respectively. Data were analyzed using descriptive statistics, and multiple regression 
analysis.

 Findings revealed that mean score of sodium restriction behaviors was 41.81 (SD = 9.55). Knowledge 
of self-management could significantly predict 17.60 percent of the variance of sodium restriction                      
behaviors (p < .001). These results suggested that nurse should provide knowledge of self-management 
for development of sodium restriction behaviors to sustainably promote sodium restriction behaviors 
among congestive heart failure patients. 
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บทน�า 

 ภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นกลุ่มอาการซ่ึงมีสาเหตุจาก

ความผิดปกติของการทำางานของหัวใจ มีผลทำาให้หัวใจไม่

สามารถสูบฉีดเลือดไปเล้ียงร่างกายหรือรับเลือดกลับเข้าสู่หัวใจ

ได้ตามปกติ ปัจจุบันอุบัติการณ์การเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวมี

แนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี และเป็นปัญหาท่ีสำาคัญของทุกประเทศ

รวมท้ังประเทศไทย โดยในปี ค.ศ. 2009 ถึง ปี ค.ศ. 2012 มี

ประชากรชาวอเมริกันท่ีได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะหัวใจล้ม

เหลวกว่า 5.7 ล้านคน และอาจมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 46 

จากปีค.ศ. 2012 ถึง ปีค.ศ. 20301 ในส่วนเขตบริการสุขภาพ

ภาคตะวันออก ในปี พ.ศ. 2556-2558 มีผู้ป่วยท่ีมีภาวะหัวใจ

ล้มเหลวท่ีเข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยในเท่ากับ 363.98, 

389.31 และ 386.66 คนต่อแสนประชากรตามลำาดับ2 และพบ

อัตราการตายด้วยโรคหัวใจรวมถึงภาวะหัวใจล้มเหลวเท่ากับ 

93.33, 96.21 และ 100.46 คนต่อแสนประชากรตามลำาดับ3 

ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องพบว่ามีหลายปัจจัย

ท่ีส่งผลให้อาการของโรคมีความรุนแรงมากข้ึน เช่น ผู้ป่วยมี

พฤติกรรมการดูแลตนเองไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ

รับประทานอาหารท่ีมีรสเค็ม ทำาให้ผู้ป่วยมีอาการกำาเริบข้ึน4            

ในทางตรงกันข้าม การจำากัดโซเดียมอย่างสมำา่เสมอจะช่วยลด

อาการบวมและนำา้ค่ังในร่างกายได้ อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ

ทำาได้ยาก5 อันเน่ืองมาจากปัจจัยท่ีหลากหลาย ท้ังน้ีจากการ

ศึกษาท่ีผ่านมาพบว่าผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวมีการปฏิบัติตาม

คำาแนะนำาในการจำากัดโซเดียมได้เพียงร้อยละ 36 
6 และมีเพียง 

ร้อยละ 18 ท่ีสามารถจำากัดการบริโภคโซเดียมได้ตามปริมาณ

ท่ีแนะนำา7 ดังน้ันคาดว่าจะมีปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

จัดการตนเองในการจำากัดโซเดียมของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว 

ประกอบด้วย ความรู้เก่ียวกับการจัดการตนเอง ระดับความ

รุนแรงของโรค ภาวะซึมเศร้า และการสนับสนุนทางสังคม

 การจัดการตนเองของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเป็น

เร่ืองท่ีซับซ้อนและยากลำาบากซ่ึงรวมไปถึงการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมใหม่ท่ีเหมาะสมกับภาวะการเจ็บป่วย ซ่ึง Ryan           

 


