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บทคัดย่อ
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยแบบหาความสัมพันธ์เชิงท�านาย เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตที่สัมพันธ์กับสุขภาพ
และปัจจยัทีมี่อทิธพิลต่อคุณภาพชวีติทีส่มัพันธ์กบัสขุภาพของผูป่้วยภาวะหวัใจล้มเหลว กลุม่ตวัอย่างเป็นผูป่้วย
ภาวะหัวใจล้มเหลวที่มารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี จ�านวน 144 คน เครื่องมือ
การวิจัยประกอบด้วย แบบทดสอบสภาพจิตจุฬา แบบบันทึกข้อมูลท่ัวไป แบบสอบถามอาการรบกวนทางกาย
และอาการรบกวนทางจิตใจ มีค่าความเชื่อมั่น .90 แบบประเมินระดับความรุนแรงของโรค แบบวัดการรับรู้ภาวะ
สุขภาพ มีค่าความเชื่อมั่น .91 แบบสอบถามการปฏิบัติตามแผนการรักษา มีค่าความเช่ือมั่นอยู่ในช่วง .85-.99 
แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม มีค่าความเชื่อมั่น .92 และแบบประเมินคุณภาพชีวิตที่สัมพันธ์กับสุขภาพ 
มีค่าความเชื่อมั่น .93 เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 2558 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
 ผลการวจิยัพบว่า 1) ผู้ป่วยมคีะแนนเฉลีย่คุณภาพชวิีตทีส่มัพนัธ์กบัสขุภาพรายด้านและโดยรวมในระดับดี
2) อาการรบกวนทางกาย และอาการรบกวนทางจติใจ มคีวามสัมพนัธ์ทางลบกบัคณุภาพชวีติทีส่มัพนัธ์กบัสขุภาพ
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r = -.623, p < .001 และ r = -.469, p < .001 ตามล�าดับ) ส่วนระดับความรุนแรง
ของโรค class I และการรับรู้ภาวะสุขภาพ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตที่สัมพันธ์กับสุขภาพอย่างมี
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นัยส�าคัญทางสถิติ (r = .341, p < .001 และ r = .548, p < .001 ตามล�าดับ) และ 3) อาการรบกวนทางกาย 
อาการรบกวนทางจิตใจ ระดับความรุนแรงของโรค class I และการรับรู้ภาวะสุขภาพ สามารถร่วมกันท�านาย
คณุภาพชวีติทีส่มัพนัธ์กบัสขุภาพได้ร้อยละ 50 อย่างมนัียส�าคญัทางสถติ ิ(adj. R2 = .500, p < .001) โดยอาการ
รบกวนทางกายสามารถท�านายคณุภาพชวีติท่ีสมัพนัธ์กบัสุขภาพได้มากทีส่ดุ (Beta = -.361, p < .001) รองลงมา
คือ การรับรู้ภาวะสุขภาพ (Beta = .272, p < .001)
 จากการวจิยัครัง้น้ีมข้ีอเสนอแนะว่า บคุลากรทางสขุภาพควรส่งเสรมิให้ผูป่้วยภาวะหวัใจล้มเหลวมกีารรบัรู้
ภาวะสุขภาพที่ถูกต้อง และมีการปฏิบัติตามแผนการรักษาที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดระดับความรุนแรงของโรค
ลดอาการรบกวนทางกายและอาการรบกวนทางจิตใจ
ค�ำส�ำคัญ:  คุณภาพชีวิตที่สัมพันธ์กับสุขภาพ  อาการรบกวน  ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว 

                        Abstract
 This predictive correlational research aimed to study health-related quality of life (HRQOL)
and the factors influencing HRQOL among congestive heart failure (CHF) patients. The samples
consisted of 144 CHF patients receiving services at Prapokklao Hospital, Chanthaburi Province.
The research instruments were composed of the Chula Mental Test, a recording form of personal
information, the Cardiac Symptom Survey (CSS) with the reliability of .90, the NYHA functional
classification, a scale of general health perception with the reliability of .91, a questionnaire of
adherence with the reliability in the range of .85-.99, a questionnaire of social support with
the reliability of .92, and the Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ) with
the reliability of .93. Data were collected from August to October, 2015. Statistics used for data
analysis included frequency, percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression.
 The research results revealed that 1) CHF patients had the mean scores of HRQOL by overall
and each dimension at a good level; 2) physical symptom and psychological symptom were
negatively statistically significant associated with HRQOL (r = -.623, p < .001 and r = -.469, p < .001,
respectively), whereas NYHA functional classification (class I) and health perception were positively
statistically significant associated with HRQOL (r = .341, p < .001 and r = .548, p < .001, respectively);
and 3) physical symptom, psychological symptom, NYHA functional classification (class I), and
health perception were statistically significant accounted for 50% of the variance for HRQOL (adj. 
R2 = .500, p < .001). The most significant predicting factor was physical symptom (Beta = -.361, 
p < .001) followed by health perception (Beta = .272, p < .001).
 This research suggests that health care providers should enhance proper health perception
and appropriate adherence among CHF patients in order to reduce the severity of disease as well
as the physical and psychological symptom.
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