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บทคัดย่อ
	 การวิิจัยครั�งน่ิ�เป็นิการวิิจัยกึ�งทดลัอง	เพ่�อศึกษาผู้ลัของโปรแกรมการจัดการตนิเองต่อพฤติกรรม

การบรโิภคอาหารแลัะการจำากัดนิำ�าด่�ม	แลัะอาการทางคลันิิิก	ในิผูู้�ป่วิยภาวิะหวัิใจลั�มเหลัวิท่�ม่ภาวิะนิำ�าเกนิิ

กลุ่ัมตัวิอย่างเป็นิผูู้�ป่วิยภาวิะหัวิใจลั�มเหลัวิท่�ม่ภาวิะนิำ�าเกินิ	ท่�เข�ารับการรักษาในิโรงพยาบาลัเลิัดสิูนิ	

จำานิวินิ	40	คนิ	แบ่งออกเป็นิกลุ่ัมทดลัองแลัะกลุ่ัมควิบคุม	กลุ่ัมลัะ	20	คนิ	เคร่�องม่อการวิิจัยประกอบด�วิย

้
้
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Abstract
	 This	quasi-experimental	research	aimed	to	examine	the	effectiveness	of	self-management

program	on	food	consumption	and	fluid	restriction	behaviors,	and	clinical	symptoms	

among	heart	failure	with	volume	overload	patients.	The	participants	included	40	heart	

failure with volume overload patients who received treatment at Lerdsin Hospital and 

were	divided	into	the	experimental	group	(n	=	20)	and	the	control	group	(n	=	20).	

The	research	instruments	consisted	of	the	self-management	program,	the	patient	

demographic	interview	form,	the	family	member	demographic	interview	form,	the	food	

consumption	and	fluid	restriction	behavior	interview	form	with	reliability	as	.78,	and	

the	clinical	symptom	interview	form	with	reliability	as	.88.	The	implementation	and	

data	collection	were	conducted	from	February	to	July,	2021.	Data	were	analyzed	using	

frequency,	percentage,	Chi-square	test,	Fisher’s	exact	test,	paired	t-test,	and	ANCOVA.

โปรแกรมการจัดการตนิเอง	แบบสัูมภาษณ์ข�อมูลัสู่วินิบุคคลัของผูู้�ป่วิย	แบบสัูมภาษณ์ข�อมูลัสู่วินิบุคคลั

ของสูมาชิิกในิครอบครัวิ	แบบสัูมภาษณ์พฤติกรรมการบริโภคอาหารแลัะการจำากัดนิำ�าด่�ม	ม่ค่าควิามเช่ิ�อมั�นิ

.78	แลัะแบบสัูมภาษณ์การรับรู�อาการทางคลิันิิกของภาวิะหัวิใจลั�มเหลัวิ	ม่ค่าควิามเช่ิ�อมั�นิ	.88	ดำาเนิินิการ

ทดลัองแลัะเก็บรวิบรวิมข�อมูลัในิชิ่วิงเด่อนิกุมภาพันิธ์์ถึึงเด่อนิกรกฎาคม	2564	วิิเคราะห์ข�อมูลัด�วิย

สูถิึติควิามถ่ึ�	ร�อยลัะ	Chi-square	test,	Fisher’s	exact	test,	paired	t-test	แลัะ	ANCOVA

	 ผู้ลัการวิิจัยพบว่ิา	1)	หลัังการทดลัอง	กลุ่ัมทดลัองม่คะแนินิเฉล่ั�ยพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

แลัะการจำากัดนิำ�าด่�มสููงกว่ิาก่อนิการทดลัองอย่างม่นัิยสูำาคัญ่ทางสูถิึติ	(t =	10.625,	p	<	.001)	แลัะ

สููงกวิ่ากลุั่มควิบคุมอย่างม่นัิยสูำาคัญ่ทางสูถิึติ	(F	=	160.150, p	<	.001)	แลัะ	2)	หลัังการทดลัอง	

กลุ่ัมทดลัองม่คะแนินิเฉล่ั�ยอาการทางคลิันิิกตำ�ากว่ิาก่อนิการทดลัองอย่างม่นัิยสูำาคัญ่ทางสูถิึติ	(t	=	16.084,

p	<	.001)	แลัะตำ�ากว่ิากลุ่ัมควิบคุมอย่างม่นัิยสูำาคัญ่ทางสูถิึติ	(F	=	22.870,	p	<	.001)

	 จากการวิิจัยครั�งน่ิ�ม่ข�อเสูนิอแนิะว่ิา	บุคลัากรทางสุูขภาพควิรนิำาโปรแกรมการจัดการตนิเองไปใชิ�	

ในิการพฒันิาคุณภาพการดูแลัผูู้�ป่วิยภาวิะหวัิใจลั�มเหลัวิ	โดยสู่งเสูริมให�ผูู้�ป่วิยแลัะสูมาชิิกในิครอบครวัิ

ร่วิมกันิวิางแผู้นิการจัดการตนิเองอย่างเหมาะสูม	เพ่�อป้องกันิการเกิดภาวิะนิำ�าเกินิ	แลัะควิบคุมอาการ

ของโรคได�

คำำ�สำำ�คัำญ:		โปรแกรมการจดัการตนิเอง		พฤติกรรมการบรโิภคอาหารแลัะการจำากัดนิำ�าด่�ม		อาการทางคลันิิิก		

					 	 		ผูู้�ป่วิยภาวิะหัวิใจลั�มเหลัวิท่�ม่ภาวิะนิำ�าเกินิ
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	 The	research	results	revealed	that	1)	after	the	experiment,	the	experimental	

group	had	statistically	significant	higher	mean	score	of	food	consumption	and	fluid	

restriction	behaviors	than	that	of	before	the	experiment	(t	=	10.625,	p	<	.001)	and	

higher	than	that	of	the	control	group	(F	=	160.150,	p <	.001),	and	2)	after	the	experiment,

the	experimental	group	had	statistically	significant	lower	mean	score	of	clinical	

symptoms	than	that	of	before	the	experiment	(t	=	16.084,	p	<	.001)	and	lower	than	

that	of	the	control	group	(F	=	22.870,	p	<	.001).

	 This	research	suggests	that	health	care	providers	should	apply	this	self-management

program for enhancing quality of care among heart failure patients, through encouraging

heart	failure	patients	and	their	family	members	to	manage	themselves	in	order	to	

prevent	volume	overload	and	control	clinical	symptoms.

Keywords:		Self-management	program,		Food	consumption	and	fluid	restriction	behaviors,		

									 						Clinical	symptoms,		Heart	failure	with	volume	overload	patients

คำว�มสำำ�คัำญและคำว�มเป็็นม�ของปั็ญห�

	 ภาวิะหัวิใจลั�มเหลัวิเป็นิปัญ่หาสูาธ์ารณสุูขท่�

สูำาคัญ่ทั�วิโลัก	เพราะนิอกจากอัตราการเกิดท่�ม่

แนิวิโนิ�มเพิ�มมากขึ�นิในิทกุๆ	ปีแลั�วิ	ยังเป็นิสูาเหตสุูำาคัญ่

ของการเจ็บป่วิยท่�ต�องเข�ารับการรกัษาในิโรงพยาบาลั

การเสู่ยช่ิวิิต	สููญ่เสู่ยค่าใชิ�จ่ายในิการรักษาค่อนิข�างสููง	

เกิดการสููญ่เสู่ยสุูขภาวิะ	ตลัอดจนิสู่งผู้ลักระทบต่อ

คุณภาพช่ิวิิตของบุคคลัแลัะครอบครัวิ	(Bragazzi	

et	al.,	2021)	โดยประเทศต่างๆ	ในิแถึบเอเช่ิยพบอัตรา

การเกดิภาวิะหวัิใจลั�มเหลัวิร�อยลัะ	1–3	ของประชิากร

ซึึ่�งใกลั�เค่ยงกับประเทศต่างๆ	ในิแถึบยุโรปแลัะอเมริกา

แลัะม่การกลัับเข�ารับการรักษาซึ่ำ�าด�วิยภาวิะหวัิใจลั�มเหลัวิ

ภายในิ	30	วัินิ	ร�อยลัะ	3–15	สูำาหรับประเทศไทย	

พบอัตราการเกิดโรคหัวิใจลั�มเหลัวิร�อยลัะ	0.40	ของ

ประชิากร	ม่อตัราการเข�ารับการรกัษาค่อนิข�างสููง	ค่อ	

ร�อยลัะ	19	(Reyes	et	al.,	2016)	ซึึ่�งเป็นิอันิดับ	5	

ของสูาเหตุของการเข�ารับการรักษาในิโรงพยาบาลั	

แลัะเสู่ยค่าใชิ�จ่ายในิการรักษาของผูู้�ป่วิยแต่ลัะคนิ

ประมาณ	3,606	เหร่ยญ่สูหรัฐต่อปี	(Yingchoncharoen

et	al.,	2021)	แม�ว่ิาปัจจุบันิ	การรกัษาจะม่การพฒันิา

แลัะม่ประสิูทธิ์ภาพมากยิ�งขึ�นิ	อย่างไรก็ตาม	ผูู้�ป่วิยท่�ม่

ภาวิะหัวิใจลั�มเหลัวิในิประเทศไทยยังคงม่อัตรา

การเจ็บป่วิยท่�ต�องเข�ารับการรักษาในิโรงพยาบาลัท่�

ค่อนิข�างสููง	ค่อ	ร�อยลัะ	49	ม่อัตราการเข�ารับการรักษาซึ่ำ�า

ภายในิ	30	วัินิ	ร�อยลัะ	34.60	เฉล่ั�ย	1.20	ครั�งต่อคนิ

ต่อปี	ซึึ่�งม่ผู้ลัทำาให�ค่ารักษาเพิ�มสููงขึ�นิเป็นิ	7,108	

เหร่ยญ่สูหรฐั	ตลัอดจนิม่อตัราการเสู่ยช่ิวิิตท่�เพิ�มมากขึ�นิ

(ชิานินิท์	มหารักษ์,	2562;	Yingchoncharoen

et	al.,	2021)	ดังนัิ�นิ	การสู่งเสูริมให�ผูู้�ป่วิยแลัะครอบครัวิ

ม่สู่วินิร่วิมในิควิบคุมหร่อชิะลัออาการของโรคจึงเป็นิ

สิู�งสูำาคัญ่

	 ภาวิะหัวิใจลั�มเหลัวิเป็นิการเจ็บป่วิยเร่�อรังซึึ่�ง

เป็นิผู้ลัจากโครงสูร�างหร่อการทำาหนิ�าท่�ของหัวิใจผิู้ดปกติ

เม่�อม่ภาวิะหัวิใจลั�มเหลัวิเกิดขึ�นิจะสู่งผู้ลัให�ปริมาณเล่ัอด

ท่�ออกจากหวัิใจลัดลัง	ม่นิำ�าคั�งในิร่างกาย	ซึึ่�งนิำาไปสูู่ภาวิะ

นิำ�าท่วิมปอดแลัะม่อาการบวิมบรเิวิณอวิยัวิะสู่วินิปลัาย
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ควิามรุนิแรงของอาการจะรบกวินิการดำาเนิินิช่ิวิิต	

ได�แก่	หายใจลัำาบากเม่�อนิอนิราบ	หายใจไม่อิ�ม	

ต่�นิลุักขึ�นิมาหอบตอนิกลัางค่นิ	นิอนิไม่หลัับ	แลัะ

อ่อนิเพล่ัย	(Thibodeau	&	Drazner,	2018)	

ในิการรักษาภาวิะหัวิใจลั �มเหลัวินัิ�นิ	นิอกจาก

การรับประทานิยาอย่างถูึกต�องแลั�วิ	ผูู้�ป่วิยควิรม่

การจัดการตนิเองในิด�านิต่างๆ	เพ่�อควิบคุมหร่อ

ป้องกันิอาการกำาเริบของโรคซึึ่�งเป็นิสูาเหตุสูำาคัญ่

ของการเข�ารับการรักษาในิโรงพยาบาลั	ได�แก่	

การรับประทานิยา	การลัดหร่อหล่ักเล่ั�ยงอาหารรสูเค็ม

หร่อม่เกล่ัอสููง	การควิบคมุปริมาณนิำ�าด่�มอย่างเหมาะสูม

การออกกำาลัังกาย	แลัะการพักผู่้อนิอย่างเพ่ยงพอ	

ตลัอดจนิการประเมินิแลัะจัดการกับอาการผู้ิดปกติ

ท่�เกิดขึ�นิ	เช่ินิ	นิำ�าหนัิกเพิ�ม	การบวิมของแขนิขา	

อาการอ่อนิเพล่ัย	อาการเหน่ิ�อย	(Jaarsma	et	al.,	

2021;	Yancy	et	al.,	2013)	จากการทบทวินิ

วิรรณกรรมพบวิ่า	ผูู้�ท่�ม่ภาวิะหัวิใจลั�มเหลัวิท่�ม่

พฤติกรรมการจัดการตนิเองในิด�านิต่างๆ	ดังกล่ัาวิ

อย่างเหมาะสูม	จะลัดควิามเสู่�ยงต่อการเกิดอาการ

ของโรคแลัะการเข�ารับการรักษาในิโรงพยาบาลั	

ลัดอัตราการตาย	เพิ�มควิามสูามารถึในิการทำาหนิ�าท่�	

ตลัอดจนิการม่คุณภาพช่ิวิิตท่�ด่	(Jonkman	et	al.,	

2016;	Lee	et	al.,	2018;	Seid,	Abdela,	&	

Zeleke,	2019;	Somsiri,	Asdornwised,	O’Connor,

Suwanugsorn,	&	Chansatitporn,	2020)	แม�ว่ิา

การจัดการตนิเองในิด�านิต่างๆ	จะเป็นิหัวิใจสูำาคัญ่

ในิการควิบคุมภาวิะหัวิใจลั�มเหลัวิ	อย่างไรก็ตาม	

การปฏิิบัติพฤติกรรมการจัดการตนิเองหร่อ

พฤติกรรมการดูแลัตนิเองในิผูู้�ท่�ม่ภาวิะหัวิใจลั�มเหลัวิ

ยังค่อนิข�างตำ�า	ม่เพ่ยงการรับประทานิยาตาม

แผู้นิการรักษาเท่านัิ�นิท่�ม่การปฏิิบัติอย่างสูมำ�าเสูมอ	

ขณะท่�การเฝ้้าระวิังอาการแลัะสูังเกตอาการบวิม

จะปฏิิบัติค่อนิข�างนิ�อย	(Tawalbeh	et	al.,	2020)	

ขาดการตดิตามแลัะเฝ้้าระวิงัเร่�องนิำ�าหนัิก	(Jaarsma

et	al.,	2013)	สู่วินิประเทศไทย	จากการทบทวินิ

วิรรณกรรมอย่างเป็นิระบบพบว่ิา	ผูู้�ป่วิยท่�ม่ภาวิะ

หัวิใจลั�มเหลัวิยังม่พฤติกรรมการจัดการตนิเอง

ไม่เหมาะสูม	เช่ินิ	ไม่รับประทานิยาตามแผู้นิการรักษา

ขาดการจัดการอาการ	เม่�อเปร่ยบเท่ยบกับประเทศ

สูหรัฐอเมริกา	ออสูเตรเล่ัย	แลัะเม็กซิึ่โก	พบวิ่า	

ผูู้�ป่วิยในิประเทศไทยม่คะแนินิเฉล่ั�ยการดูแลัตนิเอง

ตำ�าสุูด	ทั�งในิการจัดการกับอาการแลัะการคงไวิ�ซึึ่�ง

พฤติกรรมท่�เหมาะสูม	นิอกจากน่ิ�ยังพบว่ิาเกิดอาการ

ผิู้ดปกติมากกว่ิา	ทั�งอาการหายใจเหน่ิ�อยหอบ	

อ่อนิเพล่ัย	ขาบวิม	แลัะควิามทนิในิการออกกำาลัังกาย

ลัดลัง	(Tankumpuan	et	al.,	2019)	ม่ผูู้�ป่วิยเพ่ยง	

1	ในิ	5	เท่านัิ�นิ	ท่�ควิบคุมการรับประทานิอาหารท่�ม่

เกล่ัอโซึ่เด่ยมได�	ผูู้ �ป่วิยสู่วินิใหญ่่แม�จะรู�วิ่าต�อง

จำากัดปริมาณการรับประทานิเกล่ัอแลัะอาหารเค็ม	

แต่ควิบคุมลัำาบาก	เน่ิ�องจากไม่ได�เป็นิผูู้�ปรุงอาหารเอง

แลัะต�องรับประทานิอาหารท่�ปรุงแบบเด่ยวิกันิกับ

คนิอ่�นิๆ	ในิครอบครัวิ	รวิมถึึงการม่ปัญ่หายุ่งยากในิ

การจัดเตร่ยมอาหารเฉพาะโรค	รู�สูึกวิ่าอาหารรสูจ่ด

ไม่อร่อย	(สูว่ิางจิต	คงภิบาลั,	นิรลัักขณ์	เอ่�อกิจ,	แลัะ

ปชิาณัฏิฐ์	ตันิติโกสุูม,	2560)	ดังนัิ�นิ	การสู่งเสูริมให�

ผูู้�ท่�ม่ภาวิะหัวิใจลั�มเหลัวิม่พฤติกรรมการจัดการ

ตนิเองในิด�านิตา่งๆ	ดังกล่ัาวิอย่างเหมาะสูม	จงึยังม่

ควิามจำาเป็นิ	เพ่�อชิะลัอควิามก�าวิหนิ�าของโรค	

ลัดควิามรุนิแรง	ป้องกันิการเกิดภาวิะแทรกซึ่�อนิ	

ลัดอัตราการเข�ารับการรักษาในิโรงพยาบาลั	แลัะ

คงไวิ�ซึึ่�งการม่สุูขภาพท่�ด่

	 จากการทบทวินิวิรรณกรรมท่�เก่�ยวิข�องกับ

โปรแกรมการจัดการตนิเองในิกลุ่ัมผูู้�ป่วิยโรคเร่�อรัง

พบวิ่า	ผูู้�ป่วิยต�องม่ควิามรู�เก่�ยวิกับโรคแลัะแนิวิทาง

การรักษา	เพ่�อใชิ�ในิการตัดสิูนิใจในิการดูแลัตนิเอง	

ผูู้�ป่วิยต�องม่ทักษะท่�จำาเป็นิท่�จะกระทำาพฤติกรรม	

แลัะต�องม่การรับรู�ควิามสูามารถึในิการจัดการกับ

อาการผิู้ดปกติท่�เกิดขึ�นิ	ตลัอดจนิม่การคำานึิงถึึง
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บริบทของบุคคลัของผูู้�ป่วิยแลัะครอบครัวิ	(Jaarsma

et	al.,	2021)	ดังนัิ�นิ	ในิการวิิจัยครั�งน่ิ�	ผูู้�วิิจัยจึงใชิ�

ทฤษฎ่การจัดการตนิเองของบุคคลัแลัะครอบครัวิ	

(Individual	and	Family	Self-Management	

Theory	[IFSMT])	ท่�พัฒนิาโดย	Ryan	and	

Sawin	(2009)	เป็นิแนิวิทางในิการพฒันิาโปรแกรม

เพ่�อเสูริมสูร�างควิามสูามารถึในิการจัดการตนิเอง

ในิผูู้�ป่วิยภาวิะหัวิใจลั�มเหลัวิ	ท่�ให�ควิามสูำาคัญ่กับ

บุคคลัแลัะครอบครัวิว่ิาม่หนิ�าท่�รับผิู้ดชิอบร่วิมกันิในิ

การจัดการตนิเอง	โดยอาศัยควิามผูู้กพันิ	ควิามเอาใจใสู่

ต่อกันิในิการร่วิมกันิควิบคุมโรคหร่อควิามเจ็บป่วิย

โดยในิกระบวินิการเสูริมสูร�างควิามสูามารถึในิ

การจัดการตนิเองนัิ�นิต�องคำานึิงถึึงควิามเป็นิบริบทของ

บุคคลัแลัะครอบครวัิท่�อาจม่ลัักษณะแลัะควิามต�องการ

แตกต่างกันิไป	การม่สู่วินิร่วิมในิการวิางแผู้นิการปฏิิบัติ

การตัดสิูนิใจ	การกระตุ�นิแลัะเสูริมสูร�างแรงจูงใจ	

ตลัอดจนิควิามมั�นิใจในิการปฏิิบัติพฤติกรรมท่�เหมาะสูม

ผู่้านิกระบวินิการให�ควิามรู�	การพัฒนิาทักษะท่�

จำาเป็นิในิการจดัการกบัการเจ็บป่วิยตา่งๆ	ตลัอดจนิ

การสูนัิบสูนุินิทางสัูงคม	ซึึ่�งกระบวินิการดังกลั่าวิ

จะช่ิวิยให�บุคคลัแลัะครอบครัวิเกิดควิามมั�นิใจแลัะปฏิิบัติ

พฤติกรรมการจัดการตนิเองได�อย่างเหมาะสูมกับ

บริบทการเจ็บป่วิย	เกิดอาการทางคลิันิิกท่�ด่	ตลัอดจนิ

ม่ควิามพึงพอใจแลัะม่คุณภาพช่ิวิิตท่�ด่

วัตถุุป็ระสำงค์ำก�รวิจััย

	 1.	เพ่�อเปร่ยบเท่ยบพฤติกรรมการบริโภค

อาหารแลัะการจำากัดนิำ�าด่�ม	แลัะอาการทางคลัินิิก	

ของกลุ่ัมทดลัอง	ระหว่ิางก่อนิกับหลัังการทดลัอง

	 2.	เพ่�อเปร่ยบเท่ยบพฤติกรรมการบริโภค

อาหารแลัะการจำากัดนิำ�าด่�ม	แลัะอาการทางคลัินิิก	

ระหว่ิางกลุ่ัมทดลัองกับกลุ่ัมควิบคุม	หลัังการทดลัอง

สำมมติฐ�นก�รวิจััย

	 1.	หลัังการทดลัอง	กลุ่ัมทดลัองม่คะแนินิเฉล่ั�ย

พฤติกรรมการบริโภคอาหารแลัะการจำากัดนิำ�าด่�มสููงกว่ิา

ก่อนิการทดลัอง

	 2.	หลัังการทดลัอง	กลุ่ัมทดลัองม่คะแนินิเฉล่ั�ย

อาการทางคลิันิิกตำ�ากว่ิาก่อนิการทดลัอง

	 3.	หลัังการทดลัอง	กลุ่ัมทดลัองม่คะแนินิเฉล่ั�ย

พฤติกรรมการบริโภคอาหารแลัะการจำากัดนิำ�าด่�มสููงกว่ิา

กลุ่ัมควิบคุม

	 4.	หลัังการทดลัอง	กลุ่ัมทดลัองม่คะแนินิเฉล่ั�ย

อาการทางคลิันิิกตำ�ากว่ิากลุ่ัมควิบคุม

กรอบแนวคิำดในก�รวิจััย

	 การวิิจัยครั�งน่ิ�	ผูู้�วิิจัยประยุกต์ใชิ�ทฤษฎ่การจัดการ

ตนิเองของบุคคลัแลัะครอบครัวิ	ของ	Ryan	and	

Sawin	(2009)	ซึึ่�งกล่ัาวิว่ิา	การปรับเปล่ั�ยนิพฤติกรรม

การจัดการตนิเองของบคุคลัท่�เหมาะสูมแลัะตอ่เน่ิ�อง

เกิดจากบุคคลัแลัะครอบครัวิม่หนิ�าท่�รับผิู้ดชิอบ

ร่วิมกันิในิการจัดการตนิเอง	โดยอาศัยควิามผูู้กพันิ	

ควิามเอาใจใสู่ต่อกันิในิการควิบคุมโรคหร่อควิามเจ็บป่วิย

ซึึ่�งประกอบด�วิย	3	มิติ	ได�แก่	1)	มิติด�านิบริบท	2)	

มิติด�านิกระบวินิการ	แลัะ	3)	มิติด�านิผู้ลัลััพธ์์	

โดยผูู้� วิิจัยใชิ�มิติด�านิกระบวินิการมาออกแบบ

โปรแกรมการจัดการตนิเอง	เก่�ยวิกับการบริโภคอาหาร

แลัะการจำากัดนิำ�าด่�ม	เพ่�อลัดภาวิะนิำ�าเกินิ	โดยการนิำา

สูมาชิิกในิครอบครวัิเข�ามาม่สู่วินิร่วิมในิกจิกรรมต่างๆ

ประกอบด�วิย	3	ด�านิหลััก	ได�แก่	ด �านิควิามรู �

แลัะควิามเช่ิ�อ	ด�านิการกำากับตนิเอง	แลัะด�านิ

การจดัการตนิเองของผูู้�ป่วิยแลัะครอบครวัิท่�ร่วิมกันิ

ปฏิิบัติพฤติกรรมอย่างต่อเน่ิ�อง	เพ่�อให�เกิดผู้ลัจาก

การจัดการตนิเองของผูู้ �ป ่วิยแลัะครอบครัวิให�

เป็นิไปตามเป้าหมายท่�ตั�งไวิ�	การช่ิวิยเหล่ัอให�ผูู้�ป่วิย
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แลัะครอบครัวิม่ควิามรู�	ม่ทักษะในิการเล่ัอกบริโภค

อาหาร	แลัะจำากัดนิำ�าด่�มท่�เหมาะสูมกบัโรค	ตลัอดจนิ

สูามารถึจัดการกับอุปสูรรคท่�เก่�ยวิข�องกับการเจ็บป่วิย

ก็จะสูามารถึช่ิวิยให�ผูู้�ป่วิยม่พฤติกรรมการบริโภค

อาหารแลัะการจำากัดนิำ�าด่�มได�ด่ขึ�นิ	แลัะม่อาการ

ทางคลิันิิกลัดลัง	ซึึ่�งจะช่ิวิยลัดอัตราการกลัับเข�า

รักษาซึ่ำ�าในิโรงพยาบาลัได�	สูรุปเป็นิกรอบแนิวิคิดในิ

การวิิจัยได�ดังแผู้นิภาพท่�	1

โป็รแกรมก�รจััดก�รตนเอง

กิจกรรมท่�	1	การเร่ยนิรู�เก่�ยวิกับกระบวินิการจัดการตนิเอง:	

															แลักเปล่ั�ยนิประสูบการณ์	บรรยายควิามรู�

กิจกรรมท่�	2	การฝ้ึกทักษะการจัดการตนิเอง:	การตั�งเป้าหมาย	

															การรวิบรวิมข�อมูลั	การวิางแผู้นิแลัะฝึ้กปรับ

															ทักษะ	การตัดสิูนิใจปรับเปล่ั�ยนิพฤติกรรม	

															การประเมินิผู้ลั	แลัะการสูะท�อนิตนิเอง

กิจกรรมท่�	3	การฝ้ึกปฏิิบัติการจัดการตนิเอง:	ฝ้ึกปฏิิบัติท่�บ�านิ	

															สัูงเกตอาการทางคลิันิิก	บันิทึกข�อมูลั

กิจกรรมท่�	4	การติดตามเย่�ยมแลัะประเมินิผู้ลั:	ทางแอปพลัิเคชิันิ

															ไลัน์ิ	แลัะท่�แผู้นิกผูู้�ป่วิยนิอก	แลักเปล่ั�ยนิ

															ประสูบการณ์	แก�ไขปัญ่หาแลัะอุปสูรรคร่วิมกันิ

พฤติกรรมการบริโภค

อาหารแลัะการจำากัดนิำ�าด่�ม

อาการทางคลิันิิก

แผนภ�พท่ี่� 1		กรอบแนิวิคิดในิการวิิจัย

วิธ่ีดำ�เนินก�รวิจััย

	 การวิิจัยครั�งน่ิ�เป็นิการวิิจัยกึ�งทดลัอง	(quasi-

experimental	research)	ชินิิดสูองกลุ่ัม	วัิดก่อนิ

แลัะหลัังการทดลัอง	(two	groups,	pretest-posttest

design)

 ป็ระช�กรและกลุ�มตัวอย��ง	ประชิากรเป็นิ

ผูู้�ป่วิยภาวิะหัวิใจลั�มเหลัวิท่�ม่ภาวิะนิำ�าเกินิ	ท่�เข�ารับ

การรักษาท่�แผู้นิกผูู้�ป่วิยในิอายุรกรรม	โรงพยาบาลั

เลิัดสิูนิ	กรุงเทพมหานิคร	โดยม่เกณฑ์ิการคัดเล่ัอก

กลุ่ัมตัวิอย่าง	ค่อ	1)	ม่ประวิัติเข�ารับการรักษาในิ

แผู้นิกผูู้�ป่วิยในิอย่างนิ�อย	1	ครั�ง	2)	ไม่ม่อาการ

เหน่ิ�อยหอบหร่อแน่ินิหนิ�าอกภายในิ	24	ชัิ�วิโมงก่อนิ

เข�าร่วิมโปรแกรม	3)	อายุ	20	ปีขึ�นิไป	โดยผูู้�ท่�ม่อายุ	

60	ปีขึ�นิไป	ไม่ม่ภาวิะการรู�คิดบกพร่อง	ซึึ่�งประเมินิ

โดยใชิ�แบบทดสูอบสูภาพจิตจุฬา	(Chula	Mental	

Test	[CMT])	4)	ม่สูติสูัมปชัิญ่ญ่ะด่	5)	สูามารถึ

สู่�อสูารภาษาไทยได�ด่	6)	ม่โทรศัพท์แบบสูมาร์ทโฟนิ	

แลัะสูามารถึใชิ�แอปพลิัเคชัินิไลัน์ิได�	7)	ม่ผูู้�ดูแลัเป็นิ

สูมาชิิกในิครอบครัวิ	แลัะ	8)	ยินิยอมเข�าร่วิมการวิิจัย

สู่วินิเกณฑิ์การยุติการเข�าร ่วิมการวิิจัย	ค่อ	1)	

ไม่สูามารถึเข�าร่วิมกิจกรรมได�ตลัอดทั�งโปรแกรม	

2)	ม่ภาวิะแทรกซึ่�อนิจากภาวิะหัวิใจลั�มเหลัวิท่�

เป็นิอุปสูรรคตอ่การเข�าร่วิมโปรแกรม	เช่ินิ	กลั�ามเน่ิ�อ

หัวิใจขาดเล่ัอดระดับรุนิแรง	ม่อาการเหน่ิ�อย	เจ็บแน่ินิ

หนิ�าอก	ต�องเข�ารับการรักษาในิหอผูู้�ป่วิยหนัิก	แลัะ	

3)	ขอถึอนิตัวิจากการวิิจัย	ในิเบ่�องต�นิกำาหนิด
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ขนิาดตัวิอย่างโดยใชิ�โปรแกรม	G*Power	version	

3.1.9.6	(Faul,	2020)	โดยกำาหนิดขนิาดอิทธิ์พลั	

(effect	size)	เท่ากับ	.72	ซึึ่�งคำานิวิณจากการศึกษา

ของ	Cook	and	Horrocks	(2015)	อำานิาจ

การทดสูอบเท่ากับ	.80	แลัะระดับนัิยสูำาคัญ่ทางสูถิึติ

เท่ากับ	.05	ได�จำานิวินิกลุ่ัมตัวิอย่างกลุ่ัมลัะ	25	คนิ	

(กลุ่ัมทดลัองแลัะกลุ่ัมควิบคุม)	รวิมจำานิวินิ	50	คนิ	

แลัะเพ่�อเป็นิการทดแทนิในิกรณ่ท่�ม่การสููญ่หาย

ของกลุั่มตัวิอย่าง	จึงเพิ�มกลุั่มตัวิอย่างร�อยลัะ	20	

ได�จำานิวินิกลุั ่มตัวิอย่างทั�งสิู�นิกลุั ่มลัะ	30	คนิ	

รวิมจำานิวินิ	60	คนิ	แต่เน่ิ�องจากสูถึานิการณ์

การแพร่ระบาดของโรคโควิิด	19	ทำาให�ผูู้�ป่วิยภาวิะ

หัวิใจลั�มเหลัวิท่�ม่คุณสูมบัติตามเกณฑิ์ท่�กำาหนิด

ม่จำานิวินิลัดลัง	แลัะไม่สูามารถึคาดการณ์ได�	สู่งผู้ลัต่อ

การดำาเนิินิการวิิจัยตามแผู้นิท่�วิางไวิ�	ผูู้� วิิจัยจึง

ทบทวินิการกำาหนิดขนิาดตวัิอย่างใหม่	โดยใชิ�ขนิาด

อิทธิ์พลัจากการวิิจัยครั�งน่ิ�	ซึึ่�งม่ค่าเท่ากับ	1.19	ได�

จำานิวินิกลุ่ัมตัวิอย่างกลุ่ัมลัะ	17	คนิ	ซึึ่�งการวิิจัยครั�งน่ิ�

ใชิ�กลุ่ัมตัวิอย่างกลุ่ัมลัะ	20	คนิ	จึงม่จำานิวินิเพ่ยงพอ	

ทั�งน่ิ�	กลุั ่มตัวิอย่างถูึกจัดเข�ากลุั ่มทดลัองหร่อ

กลุ่ัมควิบคุมด�วิยวิิธ่์การสุู่มอย่างง่าย	โดยให�ผูู้�ท่�ไม่ม่

สู่วินิเก่�ยวิข�องจับฉลัากแบบไม่ใสู่ค่นิ	ตามสัูปดาห์ท่�

กลุ่ัมตัวิอย่างเข�ารับการรักษา	(block	randomization)

เพ่�อเป็นิการลัดอคติในิการเล่ัอกกลุ่ัมตัวิอย่าง	แลัะป้องกันิ

การถ่ึายทอดข�อมูลัระหว่ิางกลุ่ัม	(contamination)

 เคำร่�องม่อก�รวิจััย	เคร่�องม่อท่�ใชิ�ในิการวิิจัย

ครั�งน่ิ�	แบ่งออกเป็นิ	2	สู่วินิ	ดังน่ิ�

	 	 สู่วินิท่�	1	เคร่�องม่อท่�ใชิ�ในิการทดลัอง	ค่อ	

โปรแกรมการจัดการตนิเอง	ผูู้�วิิจัยพัฒนิาขึ�นิตาม

ทฤษฎ่การจัดการตนิเองของบุคคลัแลัะครอบครัวิ	

ของ	Ryan	and	Sawin	(2009)	ท่�ให�ควิามสูำาคัญ่

กับควิามแตกต่างของบรบิทของบคุคลัแลัะครอบครวัิ

ท่�ม่ผู้ลัต่อพฤติกรรมการจัดการตนิเอง	โดยการจัด

กิจกรรมในิรูปแบบรายบุคคลั	ร่วิมกับมิติด�านิ

กระบวินิการท่�เนิ�นิให�ผูู้�ป่วิยแลัะครอบครัวิม่สู่วินิร่วิม

ในิการปฏิิบัติการดูแลัตนิเอง	โดยเนิ�นิกจิกรรมเก่�ยวิกับ

การบริโภคอาหารแลัะการจำากัดนิำ�าด่�มท่�เหมาะสูม	

เพ่�อลัดภาวิะนิำ�าเกินิในิผูู้�ป่วิยท่�ม่ภาวิะหัวิใจลั�มเหลัวิ	

ม่สู่วินิประกอบดังน่ิ�

	 	 	 1.1	แผู้นิกิจกรรมในิการจัดโปรแกรม

การจดัการตนิเอง	ประกอบด�วิยกจิกรรม	4	กิจกรรม	

ดังน่ิ�

	 	 	 	 กิจกรรมท่�	1	การเร่ยนิรู�เก่�ยวิกับ

กระบวินิการจัดการตนิเอง	ใชิ�เวิลัา	45	นิาท่	โดยผูู้�วิิจัย

สูร�างสัูมพันิธ์ภาพ	ให�ผูู้�ป่วิยแลัะสูมาชิิกในิครอบครวัิ

แลักเปล่ั�ยนิประสูบการณ์เก่�ยวิกับการดูแลัแลัะการจัดการ

ตนิเองด�านิการบริโภคอาหารแลัะการจำากัดนิำ�าด่�ม	

แลัะการรับรู�อาการทางคลิันิิก	ผูู้�ช่ิวิยผูู้�วิิจัยสัูมภาษณ์

ผูู้�ป่วิยเก่�ยวิกับพฤติกรรมการบรโิภคอาหารแลัะการจำากัด

นิำ�าด่�ม	แลัะอาการทางคลิันิิก	จากนัิ�นิผูู้�วิิจัยบรรยาย

ควิามรู�เก่�ยวิกับภาวิะหัวิใจลั�มเหลัวิแลัะการจัดการตนิเอง

โดยใชิ�สู่�อการสูอนิ	ค่อ	ภาพพลิักโปสูเตอร์สู่ท่�แสูดง

ปริมาณโซึ่เด่ยมในิเคร่�องปรุงชินิิดต่างๆ	วิิธ่์การจัดการ

ด�านิอาหาร	แลัะวิิธ่์การจดัการด�านินิำ�าด่�ม	จากนัิ�นิผูู้�วิิจัย

แจกคู่ม่อการจัดการตนิเองสูำาหรับผูู้�ป่วิยภาวิะหัวิใจ

ลั�มเหลัวิ

	 	 	 	 กิจกรรมท่� 	2	การฝ้ ึกทักษะ

การจดัการตนิเอง	ใชิ�เวิลัา	60	นิาท่	โดยผูู้�วิิจัยให�ผูู้�ป่วิย

แลัะสูมาชิิกในิครอบครวัิฝึ้กทักษะการจัดการตนิเอง

6	ทักษะ	ได�แก่	การตั�งเป้าหมายท่�ต�องการให�เกิดขึ�นิ	

การรวิบรวิมข�อมูลั	การวิางแผู้นิแลัะฝ้ึกปรับทักษะ	

การตัดสิูนิใจปรับเปล่ั�ยนิพฤติกรรม	การประเมินิผู้ลั	

แลัะการสูะท�อนิตนิเอง	จากการแลักเปล่ั�ยนิควิามคิดเห็นิ

เก่�ยวิกับประสูบการณ์การบริโภคอาหารแลัะการจำากัด

นิำ�าด่�ม	รวิมถึึงวิิธ่์การแก�ไขต่างๆ	เม่�อม่อาการทางคลิันิิก

เกิดขึ�นิ	ผูู้�วิิจัยสูาธิ์ตทักษะการเล่ัอกบริโภคอาหาร

จากโปสูเตอร์สู่รูปอาหาร	แลัะการคำานิวิณปริมาณนิำ�าด่�ม

จากนัิ�นิให�ผูู้�ป่วิยแลัะสูมาชิิกในิครอบครัวิสูาธิ์ตย�อนิกลัับ
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	 	 	 	 กิจกรรมท่� 	3	การฝ้ ึกปฏิิบัติ

การจัดการตนิเอง	ใชิ�เวิลัา	5	สัูปดาห์	โดยผูู้�วิิจัย

ให�ผูู้�ป่วิยกลัับไปปฏิิบัติการจัดการตนิเองเก่�ยวิกับ

การบรโิภคอาหารแลัะการจำากัดนิำ�าด่�ม	โดยสูมาชิิกในิ

ครอบครวัิช่ิวิยสูนิบัสูนุินิการปฏิิบัติ	เช่ินิ	การช่ิวิยผูู้�ป่วิย

เล่ัอกเมนูิอาหารประจำาวัินิท่�สูามารถึรับประทานิ

ร่วิมกันิได�ทั�งครอบครัวิ	ร่วิมกันิสัูงเกตอาการทางคลิันิิก

ของผูู้�ป่วิย	พร�อมบันิทึกในิคู่ม่อการจัดการตนิเอง

สูำาหรับผูู้�ป่วิยภาวิะหัวิใจลั�มเหลัวิ

	 	 	 	 กิจกรรมท่�	4	การติดตามเย่�ยม

แลัะประเมินิผู้ลั	โดยผูู้ � วิิ จัยติดตามเย่�ยมทาง

แอปพลิัเคชัินิไลัน์ิในิสัูปดาห์ท่�	1,	2,	3	แลัะ	5	ใชิ�เวิลัา

ครั�งลัะ	10–15	นิาท่	เพ่�อให�คำาปรึกษา	แลัะเสูริม

แรงจูงใจในิการปฏิิบัติ	จากนัิ�นิประเมินิผู้ลัในิสัูปดาห์

ท่�	6	ท่�แผู้นิกผูู้�ป่วิยนิอก	ใชิ�เวิลัา	30	นิาท่	ผูู้�ชิ่วิย

ผูู้�วิิจัยสัูมภาษณ์แลัะประเมินิผู้ลัการบันิทึกเก่�ยวิกับ

การบริโภคอาหาร	การจำากัดนิำ�าด่�ม	แลัะอาการ

ทางคลิันิิก	จากนัิ�นิผูู้� วิิ จัยให�ผูู้� ป่วิยแลัะสูมาชิิก

ในิครอบครัวิแสูดงควิามรู� สึูก	แลัะแลักเปล่ั�ยนิ

ประสูบการณ์การจัดการตนิเอง	พร�อมเปร่ยบเท่ยบ

กับเป้าหมายท่�ตั�งไวิ�	รวิมทั�งแก�ไขปัญ่หาแลัะอุปสูรรค

ร่วิมกันิ	สูำาหรับผูู้�ป่วิยท่�ทำาได�ตามเป้าหมาย	ผูู้�วิิจัย

ให�กำาลัังใจเพ่�อให�เกิดพฤติกรรมท่�ต่อเน่ิ�องยั�งย่นิ

	 	 	 1.2	แผู้นิการสูอนิเร่�อง	ควิามรู�เก่�ยวิกับ

ภาวิะหัวิใจลั�มเหลัวิแลัะการจัดการตนิเอง	ผูู้�วิิจัย

สูร�างขึ�นิ	ประกอบด�วิยเน่ิ�อหาเก่�ยวิกับ	ควิามหมาย

ของภาวิะหัวิใจลั�มเหลัวิ	อาการแลัะอาการแสูดง	

ปัจจัยเสู่�ยงแลัะปัจจัยสู่งเสูริมการเกิดโรค	อาการกำาเริบ

การเฝ้้าระวัิงภาวิะนิำ�าเกินิท่�อาจเกิดขึ�นิ	พฤติกรรม

การรับประทานิอาหารแลัะการจำากัดนิำ�าด่�ม	แลัะ

การสัูงเกตอาการกำาเริบแลัะภาวิะแทรกซึ่�อนิ

	 	 	 1.3	คู่ม่อการจัดการตนิเองสูำาหรับ

ผูู้�ป่วิยภาวิะหัวิใจลั�มเหลัวิ	ผูู้�วิิจัยสูร�างขึ�นิ	สูำาหรับใชิ�

ทบทวินิการฝึ้กปฏิิบัติการจัดการตนิเองท่�บ�านิ	

ประกอบด�วิยเน่ิ�อหาสูงัเขปเก่�ยวิกับภาวิะหวัิใจลั�มเหลัวิ

ข�อมูลัการจัดการตนิเองด�านิอาหารแลัะนิำ�าด่�ม	

การจัดการเบ่�องต�นิหากม่อาการแลัะอาการแสูดง

ท่�ผิู้ดปกติ	แลัะแบบบันิทึกอาการทางคลิันิิก	(อาการ

หายใจลัำาบาก	นิอนิราบไม่ได�	เหน่ิ�อยเม่�อปฏิิบัติกิจกรรม

แลัะอาการบวิมอวิยัวิะสู่วินิปลัาย)	แลัะปรมิาณนิำ�าด่�ม

ตลัอดวัินิ

	 	 สู่วินิท่�	2	เคร่�องม่อท่�ใชิ�ในิการเก็บรวิบรวิม

ข�อมูลั	ม่	4	ชุิด	ดังน่ิ�

	 	 	 ชุิดท่�	1	แบบสูมัภาษณ์ข�อมูลัสู่วินิบุคคลั

ของผูู้�ป่วิย	ผูู้�วิิจัยสูร�างขึ�นิ	ประกอบด�วิยข�อคำาถึาม

เก่�ยวิกับเพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	สูถึานิภาพสูมรสู	

อาช่ิพ	รายได�	โรคประจำาตัวิ	ระยะเวิลัาท่�ได �รับ

การวิินิิจฉัยภาวิะหัวิใจลั�มเหลัวิ	แลัะจำานิวินิครั�งท่�

เข�ารับการรักษาในิโรงพยาบาลัด�วิยภาวิะหัวิใจลั�มเหลัวิ

ในิช่ิวิง	1	ปีท่�ผู่้านิมา	จำานิวินิ	9	ข�อ	ม่ลัักษณะคำาตอบ

เป็นิแบบเล่ัอกตอบแลัะแบบเติมคำา

	 	 	 ชุิดท่�	2	แบบสูมัภาษณ์ข�อมูลัสู่วินิบุคคลั

ของสูมาชิิกในิครอบครวัิ	ผูู้�วิิจัยสูร�างขึ�นิ	ประกอบด�วิย

ข�อคำาถึามเก่�ยวิกับเพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	

สูถึานิภาพสูมรสู	อาช่ิพ	รายได�	โรคประจำาตัวิ	แลัะ

ระยะเวิลัาท่�ดูแลัผูู้�ป่วิยภาวิะหัวิใจลั�มเหลัวิ	จำานิวินิ	8	ข�อ

ม่ลัักษณะคำาตอบเป็นิแบบเล่ัอกตอบแลัะแบบเติมคำา

	 	 	 ชุิดท่�	3	แบบสัูมภาษณ์พฤติกรรม

การบริโภคอาหารแลัะการจำากัดนิำ�าด่�ม	ผูู้�วิิจยัดัดแปลัง

จากแบบสูอบถึามการรับประทานิอาหารเฉพาะโรค	

ของอัจษรา	บุญ่ม่ศร่ทรัพย์,	อาภรณ์	ด่นิานิ,	แลัะกนิกนิชุิ

ช่ิ�นิเลัิศสูกุลั	(2552)	จำานิวินิ	19	ข�อ	ประกอบด�วิย

ข�อคำาถึามทางบวิก	จำานิวินิ	7	ข�อ	แลัะข�อคำาถึาม

ทางลับ	จำานิวินิ	12	ข�อ	ม่ลัักษณะคำาตอบเป็นิแบบ

มาตรประมาณค่า	5	ระดับ	จากคะแนินิ	1–5	ของ

ข�อคำาถึามทางบวิก	ได�แก่	ไม่เคยปฏิิบัติ	ปฏิิบัติ

นิานิๆ	ครั�ง	ปฏิิบัติบางครั�ง	ปฏิิบัติบ่อยครั�ง	แลัะ

ปฏิิบัติเป็นิประจำา	สู่วินิข�อคำาถึามทางลับให�คะแนินิในิ
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ลัักษณะตรงกันิข�าม	คะแนินิรวิมอยู่ในิช่ิวิง	1–95	คะแนินิ

สูำาหรับการแปลัผู้ลัคะแนินิ	คะแนินิรวิมตำ�า	หมายถึึง	

ม่พฤติกรรมการบริโภคอาหารแลัะการจำากัดนิำ�าด่�ม

ท่�ไม่ด่	แลัะคะแนินิรวิมสููง	หมายถึึง	ม่พฤติกรรม

การบริโภคอาหารแลัะการจำากัดนิำ�าด่�มท่�ด่

	 	 	 ชุิดท่�	4	แบบสัูมภาษณ์การรับรู�อาการ

ทางคลิันิิกของภาวิะหัวิใจลั�มเหลัวิ	ผูู้�วิิจัยดัดแปลัง

จากแบบสัูมภาษณ์การรับรู�ควิามรุนิแรงของภาวิะ

หัวิใจลั�มเหลัวิ	ของจิราภรณ์	ม่ชูิสิูนิ,	อาภรณ์	ด่นิานิ,	

แลัะศิริวัิลัห์	วัิฒนิสิูนิธุ์์	(2553)	จำานิวินิ	18	ข�อ	

ม่ลัักษณะคำาตอบเป็นิแบบมาตรประมาณค่า	11	ระดบั

จากคะแนินิ	0–10	คะแนินิรวิมอยู่ในิช่ิวิง	0–180	

คะแนินิ	สูำาหรับการแปลัผู้ลัคะแนินิ	คะแนินิรวิมตำ�า	

หมายถึึง	ม่อาการทางคลิันิิกนิ�อย	แลัะคะแนินิรวิมสููง

หมายถึึง	ม่อาการทางคลิันิิกมาก

	 	 สูำาหรับการตรวิจสูอบคุณภาพเคร่�องม่อนัิ�นิ	

ผูู้ �วิิจัยนิำาโปรแกรมการจัดการตนิเอง	แลัะคู ่ม่อ

การจัดการตนิเองสูำาหรับผูู้�ป่วิยภาวิะหัวิใจลั�มเหลัวิ	

ไปให�ผูู้�ทรงคุณวุิฒิ	จำานิวินิ	3	คนิ	ตรวิจสูอบควิามตรง

ตามเน่ิ�อหา	ซึึ่�งผูู้�ทรงคุณวุิฒิประกอบด�วิยอาจารย์

พยาบาลัด�านิการดูแลัผูู้�ป่วิยโรคหัวิใจ	(2	คนิ)	แลัะ

อาจารย์พยาบาลัด�านิการจัดการตนิเองในิผูู้�ป่วิย

โรคหัวิใจ	ดำาเนิินิการแก�ไขตามคำาแนิะนิำา	จากนัิ�นิ

นิำาโปรแกรมการจดัการตนิเองไปทดลัองใชิ�กับผูู้�ป่วิย

ภาวิะหัวิใจลั�มเหลัวิ	แผู้นิกผูู้�ป่วิยในิอายุรกรรม	

โรงพยาบาลัเลิัดสิูนิ	ท่�ม่คุณสูมบัติคลั�ายคลึังกับ

กลุ่ัมตัวิอย่าง	จำานิวินิ	3	คนิ	แลัะนิำาแบบสูัมภาษณ์

พฤติกรรมการบริโภคอาหารแลัะการจำากัดนิำ�าด่�ม	

แลัะแบบสัูมภาษณ์การรับรู�อาการทางคลิันิิกของ

ภาวิะหวัิใจลั�มเหลัวิ	ไปทดลัองใชิ�กับผูู้�ป่วิยภาวิะหวัิใจ

ลั�มเหลัวิ	แผู้นิกผูู้�ป่วิยในิอายรุกรรม	โรงพยาบาลัเลิัดสิูนิ

ท่�ม่คุณสูมบัติคลั�ายคลังึกับกลุ่ัมตัวิอย่าง	จำานิวินิ	30	คนิ

หาค่าควิามเช่ิ�อมั�นิด�วิยวิิธ่์การของครอนิบาชิ	ได�ค่า

เท่ากับ	.78	แลัะ	.88	ตามลัำาดับ

 ก�รพิทัี่กษ์์สิำที่ธิีกลุ�มตัวอย��ง	ม่ดังน่ิ�	1)	

หลัังจากโครงร่างวิิจัยได�รับการพิจารณาเห็นิชิอบ

จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธ์รรมการวิิจัยระดับ

บัณฑิิตศึกษา	คณะพยาบาลัศาสูตร์	มหาวิิทยาลััย

บูรพา	(เอกสูารรับรอง	เลัขท่�	070/2563	วิันิท่�	4	

พฤศจิกายนิ	2563)	แลัะคณะกรรมการจริยธ์รรมวิิจัย

ในิมนุิษย์	โรงพยาบาลัเลิัดสิูนิ	(เอกสูารรับรอง	เลัขท่�	

019/2564	วัินิท่�	15	กุมภาพันิธ์์	2564)	ผูู้�วิิจัยจึง

เริ�มดำาเนิินิการทดลัองแลัะเกบ็รวิบรวิมข�อมูลั	แลัะ	2)	

ผูู้�วิิจัยช่ิ�แจงวัิตถุึประสูงคก์ารวิิจัย	ประโยชินิท่์�คาดว่ิา

จะได�รับ	ขั�นิตอนิการทดลัองแลัะเก็บรวิบรวิมข�อมูลั	

แลัะสูิทธิ์ในิการถึอนิตัวิจากการวิิจัย	รวิมทั�งแจ�งวิ่า

ข�อมูลัจะได�รับการเก็บรักษาเป็นิควิามลัับแลัะนิำามาใชิ�

ในิการวิิจัยครั�งน่ิ�เท่านัิ�นิ	โดยจะนิำาเสูนิอข�อมูลัในิ

ภาพรวิม

 ก�รดำ�เนินก�รที่ดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

ม่ขั�นิตอนิดังน่ิ�

	 	 1.	ผูู้�วิิจัยขออนุิญ่าตดำาเนิินิการวิิจัยจาก

ผูู้�อำานิวิยการโรงพยาบาลัเลิัดสิูนิ	เข�าพบหัวิหนิ�า

ฝ่้ายการพยาบาลั	เพ่�อช่ิ�แจงวัิตถุึประสูงค์การวิิจัย	

ประโยชิน์ิท่�คาดว่ิาจะได�รับ	แลัะขั�นิตอนิการทดลัอง

แลัะเก็บรวิบรวิมข�อมูลั

	 	 2.	ผูู้�วิิจัยคัดเล่ัอกแลัะเตร่ยมผูู้�ช่ิวิยผูู้�วิิจัย	

ซึึ่�งเป็นิพยาบาลัวิิชิาช่ิพ	ม่ประสูบการณ์การทำางานิ

อย่างนิ�อย	3	ปี	จำานิวินิ	1	คนิ	ทำาหนิ�าท่�บันิทึกแบบ

สัูมภาษณ์พฤติกรรมการบริโภคอาหารแลัะการจำากัด

นิำ�าด่�ม	แลัะแบบสัูมภาษณ์การรับรู�อาการทางคลิันิิก	

รวิมทั�งตรวิจสูอบควิามครบถึ�วินิของข�อมูลัในิแบบบนัิทึก

โดยผูู้�วิิจัยอธิ์บายรายลัะเอ่ยดของแบบสัูมภาษณ์

แลัะวิิธ่์การเก็บรวิบรวิมข�อมูลั

	 	 3.	ในิสัูปดาห์ท่�	1	ผูู้�วิิจัยแลัะผูู้�ชิ่วิยผูู้�วิิจัย

พบกลุั่มควิบคุมแลัะสูมาชิิกในิครอบครัวิ	ท่�แผู้นิก

ผูู้�ป่วิยในิอายุรกรรม	โรงพยาบาลัเลิัดสิูนิ	แนิะนิำาตัวิ

แลัะดำาเนิินิการพิทักษ์สิูทธิ์กลุั่มตัวิอย่าง	(ข�อ	2)	
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จากนัิ�นิผูู้�ช่ิวิยผูู้�วิิจัยให�กลุ่ัมควิบคุมตอบแบบสูมัภาษณ์

ข�อมูลัสู่วินิบุคคลัของผูู้�ป่วิย	แบบสัูมภาษณ์พฤติกรรม

การบริโภคอาหารแลัะการจำากัดนิำ�าด่�ม	แลัะแบบสัูมภาษณ์

การรับรู�อาการทางคลิันิิกของภาวิะหัวิใจลั�มเหลัวิ	

ก่อนิการทดลัอง	(pre-test)	โดยให�เวิลัา	25–30	นิาท่

พร�อมทั�งให�สูมาชิิกในิครอบครัวิตอบแบบสัูมภาษณ์

ข�อมูลัสู่วินิบุคคลัของสูมาชิิกในิครอบครัวิ	โดยให�

เวิลัา	5–10	นิาท่	จากนัิ�นิกลุ่ัมควิบคุมแลัะสูมาชิิก

ในิครอบครัวิได�รับการพยาบาลัตามมาตรฐานิของ

โรงพยาบาลัเป็นิรายบคุคลั	โดยได�รบัควิามรู�จากแพทย์

พยาบาลัวิิชิาช่ิพ	เภสัูชิกร	แลัะท่มสุูขภาพ	ท่�ปฏิิบัติงานิ

ท่�แผู้นิกผูู้�ป่วิยในิอายรุกรรม	เก่�ยวิกับภาวิะหวัิใจลั�มเหลัวิ

การปฏิิบัติตนิเม่�อกลัับบ�านิรวิมทั�งการรบัประทานิยา

	 	 4.	ในิวัินิท่�	2	ของการเข�ารับการรักษาของ

ผูู้�ป่วิยแต่ลัะคนิ	ผูู้�วิิจัยแลัะผูู้�ช่ิวิยผูู้�วิิจัยพบกลุ่ัมทดลัอง

แลัะสูมาชิิกในิครอบครวัิ	ท่�แผู้นิกผูู้�ป่วิยในิอายรุกรรม

โรงพยาบาลัเลิัดสิูนิ	แนิะนิำาตัวิ	แลัะดำาเนิินิการพิทักษ์สิูทธิ์

กลุ่ัมตัวิอย่าง	(ข�อ	2)	จากนัิ�นิผูู้�ช่ิวิยผูู้�วิิจัยให�กลุ่ัมทดลัอง

ตอบแบบสัูมภาษณ์ข�อมูลัสู่วินิบุคคลัของผูู้�ป่วิย	

แบบสูมัภาษณ์พฤติกรรมการบรโิภคอาหารแลัะการจำากัด

นิำ�าด่�ม	แลัะแบบสัูมภาษณ์การรับรู�อาการทางคลิันิิก

ของภาวิะหวัิใจลั�มเหลัวิ	กอ่นิการทดลัอง	(pre-test)	

โดยให�เวิลัา	25–30	นิาท่	พร�อมทั�งให�สูมาชิิกในิครอบครัวิ

ตอบแบบสัูมภาษณ์ข�อมูลัสู่วินิบุคคลัของสูมาชิิก

ในิครอบครัวิ	โดยให�เวิลัา	5–10	นิาท่	จากนัิ�นิผูู้�วิิจัย

ดำาเนิินิการทดลัองตามโปรแกรมการจัดการตนิเอง

แก่กลุ่ัมทดลัองเป็นิรายบุคคลั	โดยจัดกิจกรรมท่�	1	

การเร่ยนิรู�เก่�ยวิกับกระบวินิการจัดการตนิเอง

	 	 5.	ในิวัินิท่�	3	ของการเข�ารับการรักษาของ

ผูู้�ป่วิยแต่ลัะคนิ	ผูู้�วิิจัยพบกลุั่มทดลัองแลัะสูมาชิิก

ในิครอบครัวิ	ท่�แผู้นิกผูู้�ป่วิยในิอายุรกรรม	จัดกิจกรรม

ท่�	2	การฝึ้กทักษะการจดัการตนิเอง	จากนัิ�นินัิดหมาย

การติดตามเย่�ยมแลัะประเมินิผู้ลัทางแอปพลัเิคชัินิไลัน์ิ

ในิสัูปดาห์ท่�	1,	2,	3	แลัะ	5

	 	 6.	ในิสัูปดาห์ท่�	1–5	ผูู้�วิิจัยให�กลุ่ัมทดลัอง

ปฏิิบัติกิจกรรมท่�	3	การฝึ้กปฏิิบัติการจัดการตนิเอง	

พร�อมทั�งสัูงเกตอาการทางคลัินิิก	แลัะบันิทึกข�อมูลั	

นิอกจากน่ิ�	ผูู้�วิิจัยจัดกิจกรรมท่�	4	การติดตามเย่�ยม

แลัะประเมินิผู้ลั	โดยนิับช่ิวิงเวิลัาหลัังจากผูู้�ป่วิย

แต่ลัะคนิจำาหน่ิายจากโรงพยาบาลั	โดยติดตามเย่�ยม

แลัะประเมนิิผู้ลัทางแอปพลัเิคชัินิไลัน์ิขณะผูู้�ป่วิยอยู่ท่�

บ�านิ	ในิสัูปดาห์ท่�	1,	2,	3	แลัะ	5	สู่วินิกลุ่ัมควิบคุม

ดำาเนิินิช่ิวิิตตามปกติ

	 	 7.	ในิสัูปดาห์ท่�	6	ผูู้�วิิจัยแลัะผูู้�ช่ิวิยวิิจัยพบ

กลุ่ัมควิบคุมแลัะสูมาชิิกในิครอบครัวิท่�แผู้นิกผูู้�ป่วิยนิอก

ผูู้�วิิจัยสูอบถึามอาการทั�วิไปแลัะวิัดสัูญ่ญ่าณช่ิพ	

ผูู้� ช่ิวิยวิิจัยให�กลุ่ัมควิบคุมตอบแบบสัูมภาษณ์

พฤติกรรมการบริโภคอาหารแลัะการจำากัดนิำ�าด่�ม	

แลัะแบบสัูมภาษณ์การรับรู�อาการทางคลิันิิกของ

ภาวิะหัวิใจลั�มเหลัวิ	หลัังการทดลัอง	(post-test)	

โดยให�เวิลัา	20–25	นิาท่	จากนัิ�นิผูู้�วิิจัยให�ควิามรู�

เก่�ยวิกับภาวิะหัวิใจลั�มเหลัวิ	แลัะแนิวิทางการจัดการ

ตนิเอง	เปิดโอกาสูให�ซัึ่กถึามข�อสูงสัูย	แลัะมอบคู่ม่อ

การจัดการตนิเองสูำาหรับผูู้�ป่วิยภาวิะหัวิใจลั�มเหลัวิ

	 	 8.	ในิสัูปดาห์ท่�	6	ผูู้�วิิจัยแลัะผูู้�ช่ิวิยวิิจัยพบ

กลุ่ัมทดลัองแลัะสูมาชิิกในิครอบครัวิท่�แผู้นิกผูู้�ป่วิยนิอก

ผูู้�วิิจัยสูอบถึามอาการทั�วิไปแลัะวิัดสัูญ่ญ่าณช่ิพ	

ผูู้� ช่ิวิยวิิจัยให�กลุ่ัมทดลัองตอบแบบสัูมภาษณ์

พฤติกรรมการบริโภคอาหารแลัะการจำากัดนิำ�าด่�ม	

แลัะแบบสัูมภาษณ์การรับรู�อาการทางคลิันิิกของ

ภาวิะหัวิใจลั�มเหลัวิ	หลัังการทดลัอง	(post-test)	

โดยให�เวิลัา	20–25	นิาท่	จากนัิ�นิผูู้�วิิจัยเปิดโอกาสู

ให�ซัึ่กถึามข�อสูงสูัย	สูรุปผู้ลัการจัดการตนิเองตาม

โปรแกรม	แลัะกระตุ�นิให�ม่การปฏิิบัติอย่างต่อเน่ิ�อง

	 	 ทั�งน่ิ�	ดำาเนิินิการทดลัองแลัะเก็บรวิบรวิม

ข�อมูลัในิช่ิวิงเด่อนิกมุภาพันิธ์์ถึึงเด่อนิกรกฎาคม	2564
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 ก�รวิเคำร�ะห์ข้อมูล	ข�อมูลัสู่วินิบคุคลัของผูู้�ป่วิย

แลัะข�อมูลัสู่วินิบุคคลัของสูมาชิิกในิครอบครัวิ	

วิิเคราะห์ด�วิยสูถิึติควิามถึ่�แลัะร�อยลัะ	การเปร่ยบเท่ยบ

ข�อมูลัสู่วินิบุคคลัของผูู้�ป่วิยเร่�องอายุ	ระดับการศึกษา

อาช่ิพ	รายได�	โรคประจำาตัวิ	แลัะจำานิวินิครั�งท่�เข�ารับ

การรักษาในิโรงพยาบาลัด�วิยภาวิะหัวิใจลั�มเหลัวิ

ในิช่ิวิง	1	ปีท่�ผู่้านิมา	แลัะข�อมูลัสู่วินิบุคคลัของ

สูมาชิิกในิครอบครัวิเร่�องอายุ	แลัะรายได�	ระหว่ิาง

กลุ่ัมทดลัองกับกลุ่ัมควิบคุม	วิิเคราะห์ด�วิยสูถิึติ	

Chi-square	test	การเปร่ยบเท่ยบข�อมูลัสู่วินิบุคคลั

ของผูู้�ป่วิยเร่�องเพศ	สูถึานิภาพสูมรสู	แลัะระยะเวิลัา

ท่�ได�รับการวิินิิจฉัยภาวิะหัวิใจลั�มเหลัวิ	แลัะข�อมูลั

สู่วินิบุคคลัของสูมาชิิกในิครอบครัวิเร่�องเพศ	ระดับ

การศกึษา	สูถึานิภาพสูมรสู	อาช่ิพ	โรคประจำาตัวิ	แลัะ

ระยะเวิลัาท่�ดูแลัผูู้�ป่วิยภาวิะหัวิใจลั�มเหลัวิ	ระหว่ิาง

กลุ่ัมทดลัองกับกลุ่ัมควิบคุม	วิิเคราะห์ด�วิยสูถิึติ	

Fisher’s	exact	test	การเปร่ยบเท่ยบพฤติกรรม

การบริโภคอาหารแลัะการจำากัดนิำ�าด่�ม	แลัะอาการ

ทางคลิันิิก	ของกลุ่ัมทดลัองแลัะกลุ่ัมควิบคุม	

ระหว่ิางก่อนิกับหลัังการทดลัอง	วิิเคราะห์ด�วิยสูถิึติ	

paired t-test	เน่ิ�องจากข�อมูลัม่การกระจาย

แบบเป็นิโค�งปกติ	สู่วินิการเปร่ยบเท่ยบพฤติกรรม

การบริโภคอาหารแลัะการจำากัดนิำ�าด่�ม	แลัะอาการ

ทางคลิันิิก	ระหวิ่างกลุั่มทดลัองกับกลุั่มควิบคุม	

หลัังการทดลัอง	วิิเคราะห์ด�วิยสูถิึติ	ANCOVA	

โดยใชิ�พฤตกิรรมการบรโิภคฯ	แลัะอาการทางคลันิิิก	

ก่อนิการทดลัอง	เป็นิตัวิแปรร่วิม

ผลก�รวิจััย

	 1.	ข�อมูลัสู่วินิบุคคลัของผูู้�ป่วิยกลุ่ัมทดลัอง

แลัะกลุ่ัมควิบคุม	พบว่ิา	กลุ่ัมทดลัองสู่วินิใหญ่่เป็นิ

เพศชิาย	คิดเป็นิร�อยลัะ	65	ม่อายุอยู่ในิช่ิวิง	41–59	ปี

มากท่�สูุด	คิดเป็นิร�อยลัะ	40	ม่การศึกษาระดับ

มัธ์ยมศึกษา	แลัะระดับปริญ่ญ่าตร่	มากท่�สุูด	คิดเป็นิ

ร�อยลัะ	35	เท่ากันิ	สู่วินิใหญ่่ม่สูถึานิภาพสูมรสูคู่	

คิดเป็นิร�อยลัะ	75	ทำางานิอสิูระ	มากท่�สุูด	คิดเป็นิร�อยลัะ

40	ม่รายได�นิ�อยกว่ิาหร่อเท่ากับ	10,000	บาทต่อเด่อนิ

แลัะในิช่ิวิง	10,001–20,000	บาทต่อเด่อนิ	มากท่�สุูด

คิดเป็นิร�อยลัะ	35	เท่ากันิ	ม่โรคประจำาตัวิ	2	โรค	

แลัะมากกว่ิา	2	โรค	มากท่�สุูด	คิดเป็นิร�อยลัะ	30	เท่ากันิ

ระยะเวิลัาท่�ได�รับการวิินิิจฉัยภาวิะหัวิใจลั�มเหลัวิ

อยู่ในิช่ิวิง	1–5	ปี	มากท่�สุูด	คิดเป็นิร�อยลัะ	55	แลัะ

จำานิวินิครั�งท่�เข�ารับการรักษาในิโรงพยาบาลัด�วิย

ภาวิะหัวิใจลั�มเหลัวิในิช่ิวิง	1	ปีท่�ผู่้านิมา	ค่อ	2	ครั�ง	

มากท่�สุูด	คิดเป็นิร�อยลัะ	40	สู่วินิกลุ่ัมควิบคุมเป็นิ

เพศชิาย	คิดเป็นิร�อยลัะ	55	ม่อายุ	60	ปีขึ�นิไป	มากท่�สุูด

คิดเป็นิร�อยลัะ	40	ม่การศึกษาระดับประถึมศึกษา	

มากท่�สุูด	คิดเป็นิร�อยลัะ	40	สู่วินิใหญ่่ม่สูถึานิภาพ

สูมรสูคู่	คิดเป็นิร�อยลัะ	65	ทำางานิประจำา	มากท่�สูุด	

คิดเป็นิร�อยลัะ	45	ม่รายได�นิ�อยกว่ิาหร่อเท่ากับ	

10,000	บาทต่อเด่อนิ	มากท่�สุูด	คิดเป็นิร�อยลัะ	

50	ม่โรคประจำาตัวิ	1	โรค	มากท่�สุูด	คิดเป็นิร�อยลัะ	

45	สู่วินิใหญ่่ม่ระยะเวิลัาท่�ได�รับการวิินิิจฉัยภาวิะ

หัวิใจลั�มเหลัวิมากกว่ิา	5	ปี	คิดเป็นิร�อยลัะ	60	แลัะ

จำานิวินิครั�งท่�เข�ารับการรักษาในิโรงพยาบาลัด�วิย

ภาวิะหัวิใจลั�มเหลัวิในิช่ิวิง	1	ปีท่�ผู่้านิมา	ค่อ	2	ครั�ง	

มากท่�สุูด	คิดเป็นิร�อยลัะ	50	เม่�อเปร่ยบเท่ยบข�อมูลั

สู่วินิบุคคลัระหว่ิางกลุ่ัมทดลัองกับกลุ่ัมควิบคุม	พบว่ิา

ไม่แตกต่างกันิ

	 2.	ข�อมูลัสู่วินิบุคคลัของสูมาชิิกในิครอบครัวิ

กลุั่มทดลัองแลัะกลุั่มควิบคุม	พบวิ่า	กลุั่มทดลัอง

สู่วินิใหญ่่เป็นิเพศหญ่ิง	คิดเป็นิร�อยลัะ	75	ม่อายุ

อยู่ในิชิ่วิง	41–59	ปี	มากท่�สุูด	คิดเป็นิร�อยลัะ	45	

ม่การศึกษาระดับมัธ์ยมศึกษา	คิดเป็นิร�อยลัะ	55	

สู่วินิใหญ่่ม่สูถึานิภาพสูมรสูคู่	คิดเป็นิร�อยลัะ	75	

ทำางานิอิสูระ	คิดเป็นิร�อยลัะ	55	ม่รายได�มากกว่ิา	

20,000	บาทต่อเด่อนิ	มากท่�สุูด	คิดเป็นิร�อยลัะ	45	

สู่วินิใหญ่่ไม่ม่โรคประจำาตัวิ	คิดเป็นิร�อยลัะ	75	แลัะ
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ระยะเวิลัาท่�ดูแลัผูู้�ป่วิยภาวิะหัวิใจลั�มเหลัวิอยู่ในิช่ิวิง	

1–5	ปี	คิดเป็นิร�อยลัะ	60	สู่วินิกลุ่ัมควิบคุมสู่วินิใหญ่่

เป็นิเพศหญิ่ง	คิดเป็นิร�อยลัะ	65	ม่อายุ	60	ปีขึ�นิไป	

มากท่�สุูด	คิดเป็นิร�อยลัะ	40	สู่วินิใหญ่่ม่การศึกษา

ระดับปริญ่ญ่าตร่	คิดเป็นิร�อยลัะ	70	ม่สูถึานิภาพ

สูมรสูคู่	คิดเป็นิร�อยลัะ	60	ทำางานิอิสูระ	คิดเป็นิร�อยลัะ

70	ม่รายได�อยู่ในิช่ิวิง	10,001–20,000	บาทต่อเด่อนิ

แลัะมากกว่ิา	20,000	บาทต่อเด่อนิ	มากท่�สุูด	คิดเป็นิ

ร�อยลัะ	35	เท่ากันิ	สู่วินิใหญ่่ไม่ม่โรคประจำาตัวิ	

คิดเป็นิร�อยลัะ	60	แลัะระยะเวิลัาท่�ดูแลัผูู้�ป่วิยภาวิะ

หัวิใจลั�มเหลัวิอยู่ในิชิ่วิง	1–5	ปี	คิดเป็นิร�อยลัะ

45	เม่�อเปร่ยบเท่ยบข�อมูลัสู่วินิบุคคลัระหวิ่าง

กลุ่ัมทดลัองกับกลุ่ัมควิบคุม	พบว่ิาไม่แตกต่างกันิ

	 3.	การเปร่ยบเท่ยบพฤติกรรมการบริโภค

ต�ร�งท่ี่� 1 การเปร่ยบเท่ยบคะแนินิเฉล่ั�ยพฤติกรรมการบริโภคอาหารแลัะการจำากัดนิำ�าด่�ม	แลัะ

					 	 	 คะแนินิเฉลั่�ยอาการทางคลันิิิก	ของกลุ่ัมทดลัองแลัะกลุ่ัมควิบคมุ	ระหวิา่งก่อนิกับหลัังการทดลัอง

อาหารแลัะการจำากัดนิำ�าด่�ม	แลัะอาการทางคลิันิิก	

ของกลุ่ัมทดลัองแลัะกลุ่ัมควิบคุม	ระหว่ิางก่อนิกับ

หลัังการทดลัอง	พบว่ิา	หลัังการทดลัอง	กลุ่ัมทดลัอง

ม่คะแนินิเฉล่ั�ยพฤติกรรมการบริโภคอาหารแลัะการจำากัด

นิำ�าด่�มสููงกวิ่าก่อนิการทดลัองอย่างม่นัิยสูำาคัญ่ทาง

สูถิึติ	(t	=	10.625,	p	<	.001)	แลัะม่คะแนินิเฉล่ั�ย

อาการทางคลิันิิกตำ�ากวิ่าก่อนิการทดลัองอย่างม่

นัิยสูำาคัญ่ทางสูถิึติ	(t	=	16.084,	p	<	.001)	สู่วินิ

กลุั่มควิบคุม	พบวิ่า	หลัังการทดลัองม่คะแนินิเฉล่ั�ย

พฤติกรรมการบริโภคอาหารแลัะการจำากัดนิำ�าด่�ม	แลัะ

คะแนินิเฉล่ั�ยอาการทางคลิันิิก	ตำ�ากว่ิาก่อนิการทดลัอง

อย่างม่นัิยสูำาคัญ่ทางสูถิึติ	(t	=	4.420,	p	<	.001	

แลัะ	t	=	7.904,	p	<	.001	ตามลัำาดับ)	ดังแสูดง

ในิตารางท่�	1

ตัวแป็ร
ก�อนก�รที่ดลอง (n	=	20) หลังก�รที่ดลอง (n	=	20)

M M
t p

SD  SD

กลุ�มที่ดลอง

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

		แลัะการจำากัดนิำ�าด่�ม

อาการทางคลิันิิก

กลุ�มคำวบคุำม

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

		แลัะการจำากัดนิำ�าด่�ม

อาการทางคลิันิิก

  

  52.15

113.70

  
59.40

106.15

  

  8.67

21.29

  
6.09

25.67

  
	69.80

	60.70

 
56.35

	67.45

  

  4.78

	12.98

  
4.88

	11.86

  
10.625

16.084

 4.420

	7.904

  
<	.001

<	.001

<	.001

<	.001



PA
GE 224

วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

	 4.	การเปร่ยบเท่ยบพฤติกรรมการบริโภค

อาหารแลัะการจำากัดนิำ�าด่�มระหว่ิางกลุ่ัมทดลัองกับ

กลุั ่มควิบคุม	หลัังการทดลัอง	โดยม่พฤติกรรม

การบริโภคฯ	ก่อนิการทดลัอง	เป็นิตัวิแปรร่วิม	พบว่ิา

หลัังการทดลัอง	 กลุ่ัมทดลัองม่คะแนินิเฉล่ั�ย

พฤติกรรมการบริโภคอาหารแลัะการจำากัดนิำ�าด่�มสููงกว่ิา

กลุ่ัมควิบคุมอย่างม่นัิยสูำาคัญ่ทางสูถิึติ	(F	=	160.150,

p	<	.001)	ดังแสูดงในิตารางท่�	2

ต�ร�งท่ี่� 2 การเปร่ยบเท่ยบคะแนินิเฉล่ั�ยพฤติกรรมการบริโภคอาหารแลัะการจำากัดนิำ�าด่�ม

					 	 	 ระหว่ิางกลุ่ัมทดลัองกับกลุ่ัมควิบคุม	หลัังการทดลัอง	โดยม่พฤติกรรมการบริโภคฯ	

					 	 	 ก่อนิการทดลัอง	เป็นิตัวิแปรร่วิม

แหล�งคำว�มแป็รป็รวน

  ระหว่ิางกลุ่ัม	(group)

		ตัวิแปรร่วิม	(pre-test)

		ภายในิกลุ่ัม	(error)

		ทั�งหมด

SS

2,177.07

		726.53

		502.97

7,646.00

df

  1

  1

37

40

MS

2,177.07

		726.53

				13.59

F

160.150

		53.440

  p

<	.001

<	.001

	 5.	การเปร่ยบเท่ยบอาการทางคลิันิิกระหว่ิาง

กลุ่ัมทดลัองกับกลุ่ัมควิบคุม	หลัังการทดลัอง	โดยม่

อาการทางคลิันิิก	ก่อนิการทดลัอง	เป็นิตัวิแปรร่วิม

พบว่ิา	หลัังการทดลัอง	กลุ่ัมทดลัองม่คะแนินิเฉล่ั�ย

อาการทางคลิันิิกตำ�ากว่ิากลุ่ัมควิบคุมอย่างม่นัิยสูำาคัญ่

ทางสูถิึติ	(F	=	22.870,	p	<	.001)	ดังแสูดงในิ

ตารางท่�	3

ต�ร�งท่ี่� 3 การเปร่ยบเท่ยบคะแนินิเฉล่ั�ยอาการทางคลิันิิกระหว่ิางกลุ่ัมทดลัองกับกลุ่ัมควิบคุม	

					 	 	 หลัังการทดลัอง	โดยม่อาการทางคลิันิิก	ก่อนิการทดลัอง	เป็นิตัวิแปรร่วิม

แหล�งคำว�มแป็รป็รวน

  ระหว่ิางกลุ่ัม	(group)

		ตัวิแปรร่วิม	(pre-test)

		ภายในิกลุ่ัม	(error)

		ทั�งหมด

  SS

   	2,246.29

						826.17

				3,632.85

	170,559.00

df

  1

  1

37

40

MS

2,246.29

		826.17

				98.18

F

22.870

		8.410

  p

<	.001

			.006
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ก�รอภิป็ร�ยผลก�รวิจััย

	 การวิิจัยครั�งน่ิ�	ผูู้ �วิิจัยอภิปรายผู้ลัการวิิจัย

ตามสูมมติฐานิการวิิจัย	ดังน่ิ�

	 ผู้ลัการวิิจัยพบว่ิา	หลัังการทดลัอง	กลุ่ัมทดลัอง

ม่คะแนินิเฉล่ั�ยพฤติกรรมการบริโภคอาหารแลัะการจำากัด

นิำ�าด่�มสููงกว่ิาก่อนิการทดลัอง	แลัะสููงกว่ิากลุ่ัมควิบคุม

อย่างม่นิัยสูำาคัญ่ทางสูถึิติ	ซึึ่�งเป็นิไปตามสูมมติฐานิ

การวิิจัย	ทั�งน่ิ�เน่ิ�องจากกลุ่ัมทดลัองได�รับโปรแกรม

การจัดการตนิเองท่�ผูู้ �วิิจัยพัฒนิาขึ�นิตามทฤษฎ่

การจัดการตนิเองของบุคคลัแลัะครอบครัวิ	ของ	

Ryan	and	Sawin	(2009)	ซึึ่�งให�ควิามสูำาคัญ่กับ

การม่สู่วินิร่วิมของสูมาชิิกในิครอบครัวิ	แลัะเนิ�นิมิติ

ด�านิกระบวินิการ	ค่อ	การฝึ้กทักษะการจัดการตนิเอง

ของผูู้�ป่วิยร่วิมกบัสูมาชิิกในิครอบครวัิ	ซึึ่�งผู้ลัการวิิจัย

ดังกล่ัาวิสูามารถึอภิปรายได�ดังน่ิ�

	 กระบวินิการให�ควิามรู�ท่�สูอดคลั�องกับบริบท	

ควิามต�องการ	แลัะปัญ่หาของผูู้ �ป ่วิยแต่ลัะคนิ

แลัะสูมาชิิกในิครอบครวัิ	เก่�ยวิกับภาวิะหัวิใจลั�มเหลัวิ	

การเล่ัอกบริโภคอาหารท่�ม่รสูเค็มนิ�อย	ม่โซึ่เด่ยมตำ�า	

การจำากัดนิำ�าด่�มในิช่ิวิิตประจำาวัินิ	แลัะการสัูงเกต

อาการทางคลิันิิก	ซึึ่�งการม่สู่วินิร่วิมของผูู้�ป่วิย

แลัะสูมาชิิกในิครอบครัวิ	ตลัอดจนิการใชิ�ข�อมูลั

การปฏิิบัติพ่�นิฐานิของผูู้�ป่วิย	ทำาให�เกิดการแลักเปล่ั�ยนิ

แนิวิคิด	ทัศนิคติ	ควิามสูำาคัญ่ของพฤติกรรมการจัดการ

ตนิเอง	เร่ยนิรู�จากประสูบการณ์	เกิดควิามเข�าใจมากขึ�นิ

ม่ควิามมั�นิใจในิการปฏิิบัติ	สูอดคลั�องกับการศึกษา

ของ	Sun,	Zhang,	Ma,	Liu,	and	Wang	(2019)	

แลัะการศึกษาของ	Dianati,	Asmaroud,	Shafaghi,

and	Naghashzadeh	(2020)	ท่�พบว่ิา	การให�ควิามรู�

เก่�ยวิกับการดูแลัตนิเองในิรูปแบบรายบุคคลั	จะม่ผู้ลั

ทำาให�ผูู้�ป่วิยม่พฤติกรรมการจัดการตนิเองอย่างเหมาะสูม

ซึึ่�งควิามรู�ม่ผู้ลัต่อการปฏิิบัติพฤติกรรมสุูขภาพในิ

ผูู้�ป่วิยโรคหัวิใจ	(Tawalbeh	et	al.	2017)

	 การฝ้ึกทักษะการจัดการตนิเองท่�สูำาคัญ่

สูำาหรับผูู้�ท่�ม่ภาวิะหัวิใจลั�มเหลัวิทั�ง	4	กิจกรรม	ของ

ผูู้�ป่วิยแลัะสูมาชิิกในิครอบครัวิ	โดยเนิ�นิกิจกรรม

การฝึ้กทักษะการจดัการตนิเอง	ซึึ่�งเป็นิกระบวินิการ

ท่�สูำาคัญ่ในิการเล่ัอกปฏิิบัติพฤติกรรมการบริโภค

อาหาร	โดยเฉพาะการลัดอาหารรสูเค็มแลัะโซึ่เด่ยม	

การจำากัดปริมาณนิำ�าด่�มในิช่ิวิิตประจำาวัินิ	แลัะวิิธ่์การ

สัูงเกตอาการทางคลัินิิก	ซึึ่�งทำาให�ผูู้�ป่วิยแลัะสูมาชิิก

ในิครอบครัวิเกิดควิามมั�นิใจในิการปฏิิบัติมากขึ�นิ

นิอกจากน่ิ�	ผูู้�วิิจัยได�ให�ผูู้�ป่วิยแลัะสูมาชิิกในิครอบครัวิ

ร่วิมกันิตั�งเป้าหมาย	แลัะวิางแผู้นิกิจกรรม	(shared-

decision	making)	ในิการลัดอาหารรสูเคม็	งดการเตมิ

เคร่�องปรุง	การตวิงปริมาณนิำ�าด่�มในิแต่ลัะวัินิ	แลัะ

การป้องกันิภาวิะแทรกซึ่�อนิ	ตลัอดจนิการให�ผูู้�ป่วิย

แลัะสูมาชิิกในิครอบครัวิบันิทึกผู้ลัการปฏิิบัติในิคู่ม่อ	

การเฝ้้าระวัิงแลัะสัูงเกตอาการผิู้ดปกติต่างๆ	ท่�อาจ

เกิดขึ�นิ	นิอกจากน่ิ�	การท่�ผูู้�วิิจัยม่การติดตามเย่�ยม

ทางแอปพลิัเคชัินิไลัน์ิในิแต่ลัะครอบครัวิ	เป็นิเวิลัา	

5	สัูปดาห์	ชิ่วิยกระตุ�นิเต่อนิแลัะสูนัิบสูนุินิให�ผูู้�ป่วิย

แลัะสูมาชิิกในิครอบครัวิม่การจัดการตนิเองอย่างต่อเน่ิ�อง

แลัะร่วิมแก�ไขสูาเหตทุ่�ยังไม่สูามารถึปฏิิบัติได�ตามแผู้นิ

ซึึ่�งกระบวินิการดงักล่ัาวิจะม่ผู้ลัทำาให�ผูู้�ป่วิยแลัะสูมาชิิก

ในิครอบครัวิรับรู�ได�ถึึงควิามสูามารถึในิการควิบคุม

กำากับตนิเองในิการปฏิิบัติ	การเสูริมสูร�างแรงจูงใจ

ควิามมั�นิใจในิการปฏิิบัติอย่างต่อเน่ิ�อง	ซึึ่�งผู้ลัดังกล่ัาวิ

สูอดคลั�องกับการศึกษาท่�ม่การสูร�างสัูมพันิธ์ภาพ	

ม่การแลักเปล่ั�ยนิข�อมูลัเก่�ยวิกับการจัดการตนิเอง

ระหว่ิางผูู้�ป่วิยกับพยาบาลั	การให�ผูู้�ป่วิยแลัะครอบครัวิ

ม่สู่วินิร่วิมในิการตัดสิูนิใจในิการตั�งเป้าหมาย	แลัะ

วิางแผู้นิการปฏิิบัติพฤติกรรม	จะม่ผู้ลัทำาให�ผูู้�ป่วิยม่

พฤติกรรมการจัดการตนิเองเพิ�มมากขึ�นิ	(Audthiya,

Pothiban,	Panuthai,	&	Chintanawat,	2021)	

แลัะสูอดคลั�องกับการศึกษาท่�ใชิ�รูปแบบการจัดการ
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ในิครอบครัวิโดยมุ่งเนิ�นิท่�บุคคลั	แลัะการสูนัิบสูนุินิ

ของครอบครัวิ	เข�ามาม่บทบาทแลัะรับผิู้ดชิอบร่วิมกันิ

แลัะตั� ง เ ป้าหมายในิการดูแลัแลัะปรับเปล่ั�ยนิ

พฤติกรรมสุูขภาพ	จะนิำาไปสูู่การเปล่ั�ยนิแปลัง

พฤติกรรมสุูขภาพแลัะเห็นิผู้ลัในิระยะยาวิได�	(ณัฐรพ่

ใจงาม,	อรนุิชิ	ชูิศร่,	รุ่งนิภา	ป้องเก่ยรติชัิย,	แลัะ

รังสูรรค์	มาระเพ็ญ่,	2560;	สูวิ่างจิต	คงภิบาลั	แลัะ

คณะ,	2560)

	 การวิิจัยครั�งน่ิ�	กลุ่ัมทดลัองม่พฤติกรรมการบริโภค

อาหารโดยเฉพาะอาหารรสูเค็ม	โดยหล่ักเล่ั�ยงแลัะจำากัด

จำานิวินิครั�งในิการเติมนิำ�าปลัา	เล่ัอกร�านิอาหารตามสัู�ง

ท่�กำาหนิดให�ลัดควิามเค็มในิอาหารได�	รวิมถึึงเล่ัอก

ปรุงอาหารรับประทานิเอง	ม่การจำากัดปริมาณม่�อ

อาหาร	จำากัดปริมาณนิำ�าด่�มในิช่ิวิิตประจำาวัินิ	โดย

การหกัลัดปรมิาณนิำ�าตามแผู้นิการรกัษาในิแตล่ัะครั�ง

อย่างนิ�อยสัูปดาห์ลัะ	2–4	ครั�ง	โดยสูมาชิิกในิครอบครัวิ

ร่วิมคดัสูรรเมนิอูาหารท่�สูามารถึรบัประทานิร่วิมกนัิได�

ช่ิวิยสัูงเกตอาการบวิมกดบุ�ม	แลัะให�กำาลัังใจ	จึงทำาให�

ตนิเองม่ควิามสุูข	สูามารถึรับประทานิอาหารร่วิมกับ

ครอบครัวิได�โดยไม่ต�องปรุงแยก	ไม่เกิดอาการบวิม

กดบุ�ม	ไม่ต�องกลัับเข�ารับการรักษาในิโรงพยาบาลั

บ่อยครั�ง

	 ผู้ลัการวิิจัยพบว่ิา	หลัังการทดลัอง	กลุ่ัมทดลัอง

ม่คะแนินิเฉล่ั�ยอาการทางคลิันิิกตำ�ากว่ิาก่อนิการทดลัอง

แลัะตำ�ากว่ิากลุ่ัมควิบคุม	อย่างม่นัิยสูำาคัญ่ทางสูถิึติ	

ซึึ่�งเป็นิไปตามสูมมติฐานิการวิิจัย	ทั�งน่ิ�อธิ์บายได�ว่ิา

จากการท่�กลุ่ัมทดลัองได�รับโปรแกรมการจัดการ

ตนิเองท่�ผูู้�วิิจัยพัฒนิาขึ�นิตามทฤษฎ่การจัดการ

ตนิเองของบุคคลัแลัะครอบครัวิ	ของ	Ryan	and	

Sawin	(2009)	แลัะม่คะแนินิเฉลั่�ยพฤติกรรม

การบริโภคอาหารแลัะการจำากัดนิำ�าด่�มสููงกวิ ่า

ก่อนิการทดลัอง	แลัะสููงกวิ่ากลุั่มควิบคุม	อย่างม่

นัิยสูำาคัญ่ทางสูถึิติ	ซึึ่�งการม่พฤติกรรมการจัดการ

ตนิเองท่�เหมาะสูมดงักล่ัาวิ	สู่งผู้ลัให�สูามารถึควิบคมุ

แลัะลัดอาการทางคลัินิิกของภาวิะหัวิใจลั�มเหลัวิได�

สูอดคลั�องกับการศึกษาของ	Dianati	et	al.	(2020)	

ท่�พบว่ิา	เม่�อผูู้�ป่วิยม่พฤติกรรมการจัดการตนิเอง

อย่างเหมาะสูมกับโรค	จะทำาให�ม่อาการทางคลิันิิกลัดลัง

แลัะลัดการกลัับเข�ารับการรักษาซึ่ำ�าในิโรงพยาบาลัด�วิย

ภาวิะหัวิใจลั�มเหลัวิได�

ข้อเสำนอแนะ

	 1.	ข�อเสูนิอแนิะในิการนิำาผู้ลัการวิิจัยไปใชิ�

	 	 บุคลัากรทางสุูขภาพควิรนิำาโปรแกรม

การจัดการตนิเองไปใชิ�ในิการพัฒนิาคุณภาพการดูแลั

ผูู้�ป่วิยภาวิะหัวิใจลั�มเหลัวิ	โดยสู่งเสูริมให�ผูู้ �ป่วิย

แลัะสูมาชิิกในิครอบครัวิม่สู่วินิร่วิมในิการใชิ�ทักษะ

การเล่ัอกบริโภคอาหารแลัะการจำากัดนิำ�าด่�ม	รวิมถึึง

ทักษะการสัูงเกตอาการทางคลิันิิก	เพ่�อป้องกันิการเกิด

ภาวิะนิำ�าเกินิ	แลัะควิบคุมอาการของโรคได�

	 2.	ข�อเสูนิอแนิะในิการทำาวิิจัยครั�งต่อไป

	 	 2.1	ควิรม่การศึกษาในิลัักษณะเด่ยวิกับ

การวิิจัยครั�งน่ิ�	โดยม่การติดตามพฤติกรรมการบริโภค

อาหารแลัะการจำากัดนิำ�าด่�ม	เพ่�อลัดอาการทางคลิันิิก	

แลัะลัดการกลัับเข�ารับการรักษาซึ่ำ�าในิโรงพยาบาลั	

อย่างต่อเน่ิ�องในิระยะยาวิ	เช่ินิ	6	เด่อนิ	หร่อ	1	ปี

	 	 2.2	ควิรม่การศึกษาการใชิ�โปรแกรม

การจัดการตนิเองน่ิ�ในิโรงพยาบาลัหลัายๆ	แห่ง	

เพ่�อทดสูอบควิามสูามารถึในิการนิำาโปรแกรมไปใชิ�

ในิสูถึานิการณ์อ่�นิท่�ใกลั�เค่ยงกันิ	อย่างแพร่หลัายได�

กิตติกรรมป็ระก�ศ

	 ขอขอบคุณมหาวิิทยาลััยบูรพาท่�มอบทุนิ

อุดหนุินิการวิิจัยระดับบัณฑิิตศึกษาในิครั�งน่ิ�
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