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บทคัดยอ

การวิจยั แบบกึง่ ทดลองนี้ เพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรมการใหความรูแ ละสงเสริมการรับรูส มรรถนะแหงตน ตอ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป ว ยภาวะหัวใจลมเหลว โดยกลุม ตัวอยางเปนผูป ว ยทีไ่ ดรบั การวินจิ ฉัยวามีภาวะหัวใจ
ลมเหลวและเขารับการรักษาในหอผูปวยอายุรกรรม ศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน แบงเปนกลุม โดยกลุม ทดลองไดรบั การพยาบาลตามปกติรว มกับโปรแกรมการใหความรูแ ละ
สงเสริมการรับรูสมรรถนะและกลุมเปรียบเทียบไดรับการพยาบาลตามปกติ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
แบบบันทึกขอมูลทั่วไปของผูปวย แบบประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว ซึ่งการดูแล
ตนเองทั้งหมดของทฤษฏีการดูแลตนเองของโอเร็มครอบคลุมความจําเปนในการดูแลตนเองทั้งหมด มีคาที่ความ
เที่ยง 0.85 มีคาความตรงเชิงเนื้อหา (CVI) 0.94 สําหรับเครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ โปรแกรมการใหความรู
และสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตน ที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามกรอบแนวคิดของแบนดูราและแนวทางการปฏิบัติและ
มาตรฐานเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวของสมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย
ผลการวิจัย พบวา ภายหลังไดรับโปรแกรมการใหความรูและการสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตนกลุม
ทดลองมีพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกวากอนไดรบั โปรแกรม (p < 0.05) และภายหลังไดรบั โปรแกรมการใหความรู
และการสงเสริมการรับรูสมรรถนะตนเอง กลุมทดลองมีคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกวากลุมที่ไมไดรับ
โปรแกรม (p < 0.05) จากผลการวิจัยขางตนแสดงใหเห็นวา การใหโปรแกรมการใหความรูและการสงเสริมการรับรู
สมรรถนะแหงตน เปนกิจกรรมการพยาบาลทีช่ ว ยเพิม่ ความสามารถใหแกผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลวในดานความรูแ ละ
การรับรูส มรรถนะแหงตน ทําใหมพี ฤติกรรมการดูแลตนเองดีขนึ้ เพราะการสงเสริมใหผปู ว ยมีความรูแ ละมีความเชือ่ ใน
ความสามารถของตนเองชวยใหผปู ว ยเกิดความมัน่ ใจในการปฏิบตั กิ จิ กรรม ในการดูแลตนเองไดดขี นึ้ ผูว จิ ยั เสนอแนะ
วาควรนําโปรแกรมการใหความรูแ ละสงเสริมการรับรูส มรรถนะแหงตนไปใชเปนกิจกรรมการพยาบาลเพือ่ เพิม่ ความ
สามารถใหผูปวยปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองที่เหมาะสม
คําสําคัญ: โปรแกรมการใหความรู การสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตน ผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว

* วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
** นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผูใหญ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
*** รองศาสตราจารย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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ภาวะหัวใจลมเหลวเปนภาวะสุดทายของการ
ดําเนินโรคทีร่ นุ แรงของโรคในระบบหัวใจและหลอดเลือด
แทบทุกชนิด เปนภาวะเจ็บปวยเรือ้ รังทีเ่ ปนปญหาสุขภาพ
ทีส่ าํ คัญมีอตั ราการเสียชีวติ คอนขางสูง2 และเปนสาเหตุที่
ทําใหผปู ว ยโรคหัวใจตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
มากที่สุด ภาวะหัวใจลมเหลวพบไดมากทั้งในประเทศ
และทั่ ว โลก สํ า หรั บ ประเทศไทยยั ง ไม มี ก ารรวบรวม
สถิติการเกิดภาวะหัวใจลมเหลวโดยตรง แตจากสถิติ
ของกระทรวงสาธารณสุข พบวา จํานวนผูปวยโรคหัวใจ
และหลอดเลือดมีแนวโนมสูงขึ้น1-3 ดังนั้นทําใหอัตรา
การเกิดภาวะหัวใจลมเหลวมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นตาม
ไปดวย อันเนื่องมาจากโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
เมือ่ เขาสูร ะยะสุดทายจะทําใหเกิดภาวะหัวใจลมเหลวได4
สาเหตุสําคัญที่ทําใหผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวมีอาการ
ของโรคทีร่ นุ แรงและตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
หรือกลับเขามารับการรักษาซํ้าในโรงพยาบาล ตลอดจน
รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งสวนใหญเปนสาเหตุที่สามารถ
แก ไ ขและป อ งกั น ได เพราะเกิ ด จากพฤติ ก รรมของ
ผูป ว ย จากการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป ว ย
ภาวะหัวใจลมเหลว พบวา ผูปวยขาดความตอเนื่องใน
การปฏิบตั กิ ารดูแลตนเองตามคําแนะนําของทีมสุขภาพ5
การปฏิบัติตัวที่ไมถูกตองในเรื่องของการจํากัดนํ้าและ
อาหารรสเค็ม ขาดการเฝาระวังอาการรุนแรงของโรค
การรับประทานยาไมตอเนื่อง การไมมาตรวจตามนัด6
ขาดความใสใจและเอาใจใสสุขภาพของตนเองเมื่อเกิด
ความเจ็บปวยและขาดความตระหนักตอผลและความ
รุนแรงของภาวะเจ็บปวย7และขาดความสามารถในการ
คาดการณ อ าการและอาการแสดงที่ บ ง บอกถึ ง ความ
รุนแรงของโรค6-9 ซึ่งพบวา เกี่ยวของกับปจจัยหลาย
อยาง ไดแก ผูปวยมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคไม
เพียงพอ ขาดความรูในการเฝาระวังอาการผิดปกติของ
ตนเอง ขาดความมั่นใจในการดูแลตนเอง ขาดแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติ10 มีความเชื่อดานสุขภาพที่ไมถูกตอง11
ขาดประสิทธิภาพในระบบการจําหนายผูปวยและการ
สงตอ12 และขาดการชวยเหลือสนับสนุนจากครอบครัว
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จากการทบทวนวรรณกรรม สรุปไดวาผูปวย
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะเจ็บปวยและการดูแล
ตนเองไมเพียงพอ ขาดทักษะในการปฏิบัติ สงผลทําให
ไมสามารถดูแลตนเองไดอยางเหมาะสม และขาดความ
เชื่อมั่นในตนเองในการที่จะปฏิบัติเพื่อการดูแลตนเอง
ไดอยางตอเนือ่ ง และยังพบวาผูป ว ยบางสวนมีความรูแ ต
ไมสามารถนําความรูม าปฏิบตั เิ พือ่ การดูแลตนเองได ดังนัน้
ผูวิจัยจึงเล็งเห็นวาความรูและทักษะเปนสิ่งสําคัญที่จะ
ชวยใหผปู ว ยสามารถดูแลตนเองได แตอยางไรก็ตามการ
ทีจ่ ะใหเกิดประโยชนสงู สุดคือการนําความรูแ ละทักษะมา
ใชปฏิบัติใหเกิดความตอเนื่อง ผูวิจัยในฐานะพยาบาล
ที่ดูแลผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว จึงมีความสนใจในการ
ศึกษาผลของโปรแกรมการใหความรูและสงเสริมการ
รับรูสมรรถนะแหงตนของผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวที่
พัฒนาจากทฤษฎีสมรรถนะแหงตนของแบนดูรา เพื่อ
สงเสริมใหผูปวยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองไดอยาง
เหมาะสม ทั้งนี้ไดมีการใชสื่อดีวีดี เปนสื่อในโปรแกรม
ดั ง กล า ว และคาดหวั ง ว า ผลของการวิ จั ย ครั้ ง นี้ จ ะมี
ประโยชน ต อ การให ก ารพยาบาลผู ป ว ยภาวะหั ว ใจ
ลมเหลวไดอยางมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงคการวิจัย

เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการใหความรูและ
สงเสริมการรับรูส มรรถนะแหงตนตอพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว

กรอบแนวคิดการวิจัย

การศึกษาผลของโปรแกรมการใหความรูและ
สงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตนตอพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวครั้งนี้ผูวิจัยนํา
ทฤษฎีการรับรูสมรรถนะแหงตนของแบนดูรา13 รวมกับ
ทฤษฎี ก ารดู แ ลตนเองของโอเร็ ม 14 มาใช เ ป น
กรอบแนวคิดการวิจัย โดยใชในการพัฒนาโปรแกรม
การสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตนและเครื่องมือวัด
พฤติกรรมการดูแลตนเอง
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วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั แบบกึง่ ทดลองนี้ (Quasi – experimental
research) แบบ The pretest – posttest control group
designs เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการใหความรูและ
สงเสริมการรับรูตอพฤติกรรมการดูแลตนเองในผูปวย
ภาวะหัวใจลมเหลว
กลุมตัวอยาง คือ ผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวที่
เขารับการรักษาที่หอผูปวยอายุรกรรมหัวใจศูนยหัวใจ
สิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน
เลื อ กกลุ ม ตั ว อย า งจากประชากรที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่
กําหนด จํานวน 40 ราย กลุม ทดลองจํานวน 20 ราย และ
กลุมเปรียบเทียบจํานวน 20 ราย โดยกลุมเปรียบเทียบ
ไดรบั การดูแลตามปกติ สวนกลุม ทดลองไดรบั โปรแกรม
การใหความรูและสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
1. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ประกอบดวย 1) แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของ
กลุม ตัวอยาง 2) แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวผูวิจัยสรางขึ้น จากทฤษฏี
การดูแลตนเองของโอเร็มและการทบทวนวรรณกรรม
มี ลั ก ษณะเป น มาตรวั ด แบบลิ เ คิ ร ท (Likert scale)
ครอบคลุมการดูแลตนเองทั้งหมด (TSCD) ของผูปวย
ภาวะหัวใจลมเหลวผูวิจัยนําแบบประเมินพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูป ว ยภาวะหัวใจลมเหลว ไปทดลอง
ใช กั บ ผู ป ว ยภาวะหั ว ใจล ม เหลวที่ เ ข า รั บ การรั ก ษาที่
โรงพยาบาลศูนยขอนแกนมีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุม
ตัวอยาง จํานวน 15 ราย แลวคํานวณหาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามโดย ใชสูตรสัมประสิทธแอลฟาคอ
นบาค ไดคา 0.85
2. เครือ่ งมือทีใ่ ชในการทดลอง ประกอบดวย
1) โปรแกรมการใหความรูและสงเสริม
การรับรูสมรรถนะแหงตนซึ่งผูวิจัยใชทฤษฎีการรับรู
สมรรถนะแหงตนของแบนดูรา13 เปนแนวทางโดยมี
ปจจัย 4 แหลง ในการสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตน
ประกอบดวย 1.1) ประสบการณทเี่ คยประสบความสําเร็จ
ดวยตนเอง 1.2) การเห็นตัวอยางการปฏิบัติจากผูอื่น
1.3) การชั ก จู ง ทางสั ง คม 1.4) สภาพร า งกายและ
อารมณ โดยนําปจจัยหลักที่มีผลตอการสงเสริมการรับรู
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สมรรถนะแหงตนทั้ง 4 ปจจัย มาเปนแนวทางในการจัด
กิจกรรม ซึ่งใชเวลาในการดําเนินกิจกรรม รวมทั้งหมด
4 สัปดาห คือ กิจกรรมจะเริ่มตั้งแตที่ผูปวยอยูในหอ
ผูป ว ย และติดตามเมือ่ กลับไปอยูท บี่ า น เครือ่ งมือทีใ่ ชใน
โปรแกรม ประกอบดวย คูมือการฝกทักษะการปฏิบัติ
เพื่อการดูแลตนเอง สําหรับผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว
ดีวีดี ความรูเกี่ยวกับภาวะหัวใจลมเหลวและดีวีดี การ
สัมภาษณการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองของตัว
แบบซึ่งเปนผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวที่มีพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองที่ดี และสมุดบันทึกประจําตัวผูปวยภาวะ
หัวใจลมเหลว โดยผูวิจัยนําไปตรวจสอบความตรงตาม
เนือ้ หา (content validity) จากผูท รงคุณวุฒิ จํานวน 6 ทาน
เพือ่ พิจารณาความถูกตองและความเหมาะสมของเนือ้ หา
2) แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับภาวะ
หัวใจลมเหลวและการดูแลตนเอง ผูวิจัยสรางขึ้น และ
แบบประเมินทักษะสอดคลองกับความรู เพื่อใชในการ
ประเมินความรูข องผูป ว ยกอนใหโปรแกรมเพือ่ ยืนยันวา
กลุม ตัวอยาง 2 กลุม มีความรูเ ทากันหรือไม และ ประเมิน
หลังใหโปรแกรมเพือ่ ประเมินความรูห ลังไดรบั โปรแกรม
วาทัง้ 2 กลุม มีความรูเ ทากัน ผูว จิ ยั นําแบบประเมินความ
รูเ กีย่ วกับภาวะหัวใจลมเหลว ไปทดลองใชกบั ผูป ว ยภาวะ
หัวใจลมเหลวที่เขารับการรักษาที่ศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน มีคณ
ุ สมบัติ
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 15 ราย แลวคํานวณ
หาความเทีย่ งโดยใชสตู รสัมประสิทธแอลฟาคอนบาค ได
คา 0.83 ไดคา CVI 0.94 และแบบประเมินทักษะ ไดคา
CVI 0.90
3) แบบสอบถามสมรรถนะแหงตนของ
ผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว ผูวิจัยสรางขึ้นเองจากทฤษฏี
สมรรถนะตนเองของแบนดู ร า มี ลั ก ษณะเป น มาตร
วัดแบบลิเคิรท (Likert scale) ผูวิจัยนําแบบประเมิน
สมรรถนะแหงตนของผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวเกี่ยว
กับภาวะหัวใจลมเหลว ไปทดลองใชกบั ผูป ว ยภาวะหัวใจ
ลมเหลวที่เขารับการรักษาที่ศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวัน
ออกเฉี ย งเหนื อ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น มี คุ ณ สมบั ติ
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 15 ราย แลวคํานวณ
หาความเทีย่ งโดยใชสตู รสัมประสิทธแอลฟาคอลบาคได
0.80 คา CVI 0.88
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลกลุมเปรียบเทียบกอน เสร็จสิ้นการเก็บ
รวบรวมกลุมเปรียบเทียบ ผูวิจัยจึงทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลกลุมทดลองเพื่อปองการปนเปอน
กลุ ม เปรี ย บเที ย บ เป น กลุ ม ที่ ไ ด รั บ การ
พยาบาลตามปกติจากบุคลากรทางการแพทย คือ การ
ใหขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว โดยพยาบาลประจําหอ
ผูปวย ในการรวบรวมขอมูลจะเปนผูชวยวิจัย ผูชวย
วิจัยแนะนําตนเองเพื่อสรางสัมพัธภาพ และใหขอมูล
เกี่ยวกับการตอบแบบสอบถาม เมื่อผูเขารวมวิจัยเขาใจ
ในการตอบแบบสอบถาม ผูชวยวิจัยเริ่มเก็บขอมูลโดย
บันทึกขอมูลสวนบุคคล และประเมินพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง ( Pre-test ) ประเมินความรูแ ละประเมินการรับรู
สมรรถนะแหงตน ผูปวยจะไดรับการดูแลตามปกติ เมื่อ
ผูปวยมาติดตามผลการรักษา 4 สัปดาหผูปวยจะไดรับ
การประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเอง (Post –test)
กลุม ทดลอง เปนกลุม ทีไ่ ดรบั โปรแกรมการให
ความรูและสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตนจากผูวิจัย
มีผชู ว ยวิจยั เปนผูเ ก็บรวบรวมขอมูลเกีย่ วกับตัวแปรตาม
โดยผูชวยวิจัยจะบันทึกขอมูลสวนบุคคล และประเมิน
พฤติกรรมการดูแลตนเอง ประเมินความรูและประเมิน
การรับรูส มรรถนะแหงตน กอนและหลังไดรบั โปรแกรม
การใหความรูแ ละการสงเสริมการรับรูส มรรถนะแหงตน
จริยธรรมการวิจยั โดยผูว จิ ยั ไดขออนุญาตและ
ขอความรวมมือในการเขารวมการวิจัย โดยไดอธิบาย
วัตถุประสงค ขัน้ ตอนในการเขารวมการวิจยั ซึง่ เปนความ
สมัครใจโดยไมมีการบังคับ ซึ่งการตอบรับหรือปฏิเสธ
การเขารวมการวิจัยจะไมมีผลตอการรักษาที่ไดรับ และ
ผู เ ข า ร ว มการวิ จั ย สามารถยุ ติ ก ารเข า ร ว มการวิ จั ย ได
ตลอดเวลาโดยไมตองแจงเหตุผลกับผูวิจัย และขอมูลที่
ไดจากงานวิจัยจะนําเสนอในภาพรวม โดยไมมีการระบุ
ชื่อของผูเขารวมวิจัย เมื่อเสร็จสิ้นการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูปวยจะไดรับ ดีวีดี ความรูเกี่ยวกับภาวะหัวใจลมเหลว
และการปฏิบตั ติ วั สําหรับผูป ว ยภาวะหัวใจลมเหลวจํานวน
1 แผน ดีวีดี นําเสนอตัวแบบดวยการสัมภาษณการดูแล
ตนเองของผูป ว ยภาวะหัวใจลมเหลว จํานวน 1 แผน กลอง
จัดยา จํานวน 1 กลอง พรอมการใหคูมือการฝกปฏิบัติ
ทักษะในการดูแลตนเอง 1 เลมใหกับกลุมเปรียบเทียบ
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การวิ เ คราะห ข อ มู ล ขอมูลสวนบุคคลของ
ผู ป ว ยภาวะหั ว ใจล ม เหลว วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยการ
แจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
การเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง
ระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ ดวยสถิติ
ทดสอบ Chi – square test เปรียบเทียบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองกอนและ
หลังการทดลองของกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ
โดยใชสถิติทดสอบ Paired t – test เปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบโดยใชสถิติ
การทดสอบ Independent t – test ทําการทดสอบการ
แจกแจงของประชากร มีการแจกแจงปกติหรือไมโดยใช
สถิติ Kolmogorov – Smirnov test15

ผลการวิจัย

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มีจํานวน
36 คน แบงออกเปนกลุมเปรียบเทียบและกลุมทดลอง
กลุมละ 18 คน เนื่องจากในระหวางที่ทําการศึกษามีการ
สูญเสียกลุมตัวอยางไปกลุมละ 2 คน คือกลุมทดลอง
ผูปวยเสียชีวิตระหวางทําการศึกษา จํานวน 1 ราย ดวย
ภาวะหัวใจลมเหลว และไมมาติดตามการรักษา 1 ราย
คงเหลือกลุมตัวอยาง 18 ราย และกลุมเปรียบเทียบ ไม
สามารถติดตอได 2 ราย คงเหลือกลุมตัวอยาง 18 ราย
ผูวิจัยไดตัดออกจากการศึกษา กลุมเปรียบเทียบและ
กลุมทดลองมีลักษณะคลายคลึงกันในเรื่องของตัวแปร
ตางๆ ที่อาจมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูปวย ซึ่งไดแก เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา รายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน กลาวคือ
กลุมตัวอยางแตละกลุมเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง
โดยกลุมทดลองเปนเพศชาย จํานวน 11 ราย รอยละ
61.1 เพศหญิง 7 ราย รอยละ 38.9 กลุม เปรียบเทียบเปน
เพศชาย 14 ราย รอยละ 77.8 เพศหญิง 7 ราย รอยละ
22.2 กลุ ม ทดลองส ว นใหญ อ ายุ ร ะหว า ง 51-60 ป
รอยละ 39.2 กลุมเปรียบเทียบสวนใหญอายุระหวาง
41-50 ป ร อ ยละ 33.3 กลุ ม ตั ว อย า งส ว นใหญ มี
สถานภาพสมรส คู ระดับการศึกษาอยูในระดับประถม
ศึกษาเปนสวนใหญ ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ทั้งสอง
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กลุมประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญ รายได
ของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือนทั้งสองกลุมสวนใหญอยู
ระหวาง 10,001-20,000 บาทตอเดือน กลุมตัวอยาง
ทั้งสองกลุมสวนใหญมีผูดูแล สาเหตุของการเกิดภาวะ
หัวใจลมเหลวของกลุมทดลองมากที่สุดคือ โรคกลาม
เนื้อหัวใจขาดเลือด รอยละ 38.9 รองลงมาคือ โรคลิ้น
หัวใจ รอยละ 27.8 กลุมเปรียบเทียบ สาเหตุของการ
เกิดภาวะหัวใจลมเหลวมากที่สุดคือ โรคกลามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือด รอยละ 55.6 รองลงมาคือ โรคลิน้ หัวใจ รอยละ
33.3 เชนกัน ระดับความรุนแรงของโรคสวนใหญอยูใน
ระดับ Class 2 ทั้งสองกลุม กลุมทดลองและกลุมเปรียบ
เทียบ พบวาผูปวย สวนใหญมียาที่ตองรับประทานเปน
ประจํา 5-10 ชนิด
คะแนนความรู พบวา คะแนนความรูข องกลุม
ทดลองหลังไดรับโปรแกรมมีคะแนนความรูสูงกวากอน
ไดรบั โปรแกรม กอนการทดลองมีคะแนนความรู 33.37
(SD = 3.06) หลังการทดลองมีคะแนนความรู 35.83
(SD = 3.88) สวนกลุม เปรียบเทียบหลังไดรบั โปรแกรม
มีคะแนนความรูไ มแตกตางกัน กอนการทดลองมีคะแนน
ความรู 34 (SD = 2.93) หลังทดลองมีคะแนนความรู
34.1 (SD = 3.43)
คะแนนการรั บ รู ส มรรถนะแห ง ตน พบวา
กลุม ทดลองกอนการทดลองมีคะแนนสมรรถนะแหงตน
เฉลี่ย 58.44 (SD = 3.60, Range = 54-63) หลัง
ทดลองมีคะแนนการรับรูสมรรถนะตนเองเฉลี่ย 62.66
(SD = 3.88, Range = 60-65) กลุม เปรียบเทียบกอนการ
ทดลองมีคะแนนการรับรูสมรรถนะแหงตน 58.22 (SD
= 3.87, Range = 54-62) หลังทดลองคะแนนการรับรู
สมรรถนะแหงตน 60.61 (SD = 4.85, Range = 56-65)
คะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมใน
ผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวกอนการทดลอง กลุมเปรียบ
เทียบมีคาเฉลี่ย 79.72 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.27
กลุมทดลองมีคาเฉลี่ย 78.72 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
7.52 ผูวิจัยไดเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม
การดูแลตนเองโดยรวมและรายดานในผูป ว ยภาวะหัวใจ
ลมเหลว กอนการทดลอง ระหวางกลุมเปรียบเทียบกับ
กลุมทดลอง โดยใชสถิติ Independent t-test พบวา คา
เฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองทั้งโดยรวมและ
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รายดานในผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว ไมแตกตางกัน
อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 แสดงวา กอนการ
ทดลอง ผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวกลุมเปรียบเทียบและ
กลุมทดลองมีพฤติกรรมการดูแลตนเองไมแตกตางกัน
คะแนนพฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองโดยรวม
ในผู ป ว ยภาวะหั ว ใจล ม เหลวกลุ ม เปรี ย บเที ย บก อ น
การทดลองมีคาเฉลี่ย 79.72 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6.27หลังการทดลองมีคาเฉลี่ย 78.66 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 7.57 และจากการเปรี ย บเที ย บค า เฉลี่ ย
คะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมและรายดาน
ในผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว กลุมเปรียบเทียบ ระหวาง
กอนการทดลองกับหลังการทดลอง โดยใชสถิติ Paired
t-test พบวา คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ทั้งโดยรวมและรายดาน ประกอบดวย พฤติกรรมการ
ดูแลตนเอง 10 ดาน พบวา พฤติกรรมการดูแลตนเอง
ในแตละดานของกลุมเปรียบเทียบทั้งกอนและหลังไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติ
คะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมใน
ผูป ว ยภาวะหัวใจลมเหลว กลุม ทดลองกอนการทดลองมี
คาเฉลี่ย 78.72 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.52 หลังการ
ทดลองมีคา เฉลี่ย 93.94 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9.81
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ คะแนนพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองโดยรวมและรายดานในผูปวยภาวะหัวใจ
ลมเหลวกลุมทดลอง ระหวางกอนการทดลองกับหลัง
การทดลอง โดยใชสถิติ Paired t-test พบวา คาเฉลีย่ ของ
คะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองทั้งโดยรวมของกลุม
ทดลองสูงวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 แสดงวา ผูปว ยหัวใจลมเหลวกลุมที่ไดรับ
โปรแกรมการใหความรูและสงเสริมการรับรูสมรรถนะ
แหงตน มีระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองภายหลังการ
ทดลองสูงกวากอนการทดลอง และเมื่อพิจารณาในราย
ดานพบวาคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเอง 3 ดาน
ไดแก ดานการออกกําลังกาย การมีเพศสัมพันธ และการ
มีปฏิสัมพันธกับผูอื่น มีระดับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ไมแตกตางกัน
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โปรแกรมการใหความรูและสงเสริมการรับรู
สมรรถนะแหงตนมีผลทําใหผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว
มี พ ฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองดี ขึ้ น เป น ไปตามกรอบ
แนวคิดการวิจัยที่กลาวถึงการรับรูสมรรถนะแหงตน
ของบุคคลที่มีผลตอพฤติกรรมซึ่งจะมีอิทธิพลโดยตรง
และโดยออมตอพฤติกรรมของบุคคลซึ่งในการศึกษา
ครัง้ นีผ้ วู จิ ยั ไดสรางโปรแกรมทีส่ ามารถครอบคลุมปจจัย
หลักที่ชวยสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตนใหแกกลุม
ทดลอง โดยการประเมินความพรอมทางดานรางกาย
ที่ไมมีอาการเจ็บปวย ไมมีภาวะความเครียดและความ
วิตกกังวลในการปฏิบัติ16 พฤติกรรมการดูแลตนเอง ได
เรียนรูและรับทราบขอมูลผานดีวีดี ความรู และจากตัว
แบบสัญลักษณที่เปนผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวที่มีการ
ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองจนอาการของโรคดีขึ้น
สามารถปฏิบตั กิ จิ วัตรประจําวันดวยตนเอง รวมทัง้ ไดฝก
การปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองจนสามารถเขาใจ
วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติไดดวยตนเอง ตลอดจน
ผูวิจัยไดใหการสนับสนุน ชักจูง กระตุน ใหกําลังใจ และ
แนะนําระหวางและหลังการฝกปฏิบตั พิ ฤติกรรมการดูแล
ตนเอง17,18 จึงทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งจะ
เห็นไดจากคะแนนเฉลี่ยการรับรูสมรรถนะแหงตนภาย
หลังไดรบั การสงเสริมการรับรูส มรรถนะตนเองของกลุม
ทดลอง สูงกวากอนทดลอง
สามารถสรุปไดวา โปรแกรมการใหความรู
และส ง เสริ ม การรั บ รู ส มรรถนะแห ง ตน มี ผ ลช ว ยให
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป ว ยภาวะหัวใจลมเหลว
ดีขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงสามารถนําไปใชในการ
พยาบาลเพื่อปองกันหรือลดความรุนแรงของโรคใน
ผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวที่เขาพักรักษาในโรงพยาบาล
ซึ่งจะชวยสงเสริมใหผูปวยมีความสามารถในการดูแล
ตนเองเมื่อเกิดการเจ็บปวยดวยภาวะหัวใจลมเหลวได
อยางมีประสิทธิภาพ จากการศึกษางานวิจัยที่ผานมา
พบวา ดานการออกกําลังกาย การมีเพศสัมพันธ และการ
มีปฏิสัมพันธกับผูอื่น มีระดับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
สอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมา
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ขอเสนอแนะ

1. ดานการปฏิบัติการพยาบาล เนื่องจากผล
การวิจัยพบวา โปรแกรมการใหความรูและการสงเสริม
การรับรูสมรรถนะแหงตน มีผลตอการมีพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองในผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวได ดังนั้น จึง
ควรนําโปรแกรมการพยาบาลนี้ไปใชในการพยาบาล
ผูป ว ยภาวะหัวใจลมเหลว เพือ่ เปนการยกระดับการบริการ
พยาบาลใหมคี ณ
ุ ภาพมาตรฐานทีส่ งู ขึน้ เพือ่ สงเสริมใหมี
พฤติกรรมในการดูแลตนเองทีเ่ หมาะสมกับการเจ็บปวย
2. ดานการศึกษาทางการพยาบาล จากการ
ศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ แสดงใหเห็นวา พยาบาลเปนผูม บี ทบาท
สํ า คั ญ ในการที่ จ ะช ว ยให ผู ป ว ยมี พ ฤติ ก รรมการดู แ ล
ตนเองทีด่ ี เมือ่ พิจารณาตามทฤษฎีสมรรถนะแหงตนของ
แบนดูรา ซึ่งเปนแนวคิดที่ผูวิจัยไดนํามาใชเปนแนวทาง
การพัฒนาโปรแกรมในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ จะเห็นไดวา
การสงเสริมใหเกิดความเชือ่ ในสมรรถนะแหงตนจะเปน
ตัวขับเคลือ่ นใหเกิดการกระทําพฤติกรรมทีเ่ หมาะสมได
ดั ง นั้ น นั ก ศึ ก ษาสามารถนํ า โปรแกรมนี้ ไ ปใช ใ นการ
พยาบาลเพือ่ การดูแลผูป ว ย และศึกษาแนวคิดพืน้ ฐานนี้
เพือ่ ใหนกั ศึกษาพยาบาลไดเรียนรูท ฤษฎีและสามารถนํา
ไปประยุกตใชได
3. ดานการวิจัยทางการพยาบาล ควรมีการ
วิจยั ทีอ่ อกแบบการวิจยั ทีร่ ดั กุม ผลการศึกษาจะไดมคี วาม
ตรงและนาเชื่อถือ เชนการออกแบบงานวิจัยแบบ RCT
การวัดตัวแปรตามโดยผูชวยวิจัยไมรูวากลุมใดเปนกลุม
ทดลอง การเพิ่มการวัดผลลัพธทางคลินิก เปนตน
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The Eﬀect of Knowledge and Perceived Self-Eﬃcacy Promotion
Program on Self-Care Behaviors of Patients with Heart Failure*
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Abstract

This Quasi – experimental research. The results of the study to educate and promote awareness of their
performance. Self-care behavior of patients with heart failure. The sample consisted of patients who had been
diagnosed with congestive heart failure and was admitted to the medical ward. Queen Sirikit Heart Center of the
Northeast School of Medicine. University were divided into groups in the experimental group received usual care
with programs to educate and promote awareness of their own performance and the comparison group received
usual care. Tools used in this research. The records of patients. Self-care behaviors of patients with heart failure.
The researchers developed the concept of self-care and self-care theory of Orem self-care for the needs of all
The precision is 0.85 and the content validity (CVI) 0.94 for engines used in the experimental program is to
educate and promote awareness of their performance. The research is based on Bandura’s concepts and practices,
and standards for the diagnosis and care of patients with heart failure, Heart Association of Thailand.
The results showed that After receiving the knowledge and perceived self-efficacy promoting program
of their performance in the experimental group had increased self-care behavior pre – intervention period had
significantly at the 0.05 level (p<0.05) and After receiving the knowledge and perceived self-efficacy promoting
program. The experimental group increased Self-care behavior than the comparison group significantly at the 0.05
level (p<0.05). The results above show that the knowledge and perceived self-efficacy promoting program. The
nursing activities that enhance the ability of the heart failure patients have better self-care behavior. The patients
are encouraged to know and have faith in their ability to help the patient confidence in performing activities. To
care for themselves better. The program should be encouraged to use this as a guide for nurses next.
Feedback should be knowledge and perceived self-efficacy promoting program. Nursing patients with
heart failure self-care behavior is appropriate, however, because of this research. Have limited time and budget.
Cannot measure the results of programs to knowledge and perceived self-efficacy promoting program of clinical
efficacy in the rate of admission to hospital. Evaluation and laboratory tests indicate that heart failure (NT Pro
BNP).
Keywords: knowledge program, perceived self – efficacy, heart failure
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