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บทคดัย่อ

 การวจิยักึง่ทดลองชนิดสองกลุม่น้ี มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาผลของโปรแกรมสง่เสรมิการจดัการ
ตนเองตอ่พฤตกิรรมสขุภาพและอาการทางคลนิิกในผูป้ว่ยภาวะหวัใจลม้เหลว กลุม่ตวัอยา่งเป็นผูป้ว่ยภาวะ
หวัใจลม้เหลวระดบัที ่ 2 และ 3 ทีเ่ขา้รบัการรกัษา ณ หอผูป้ว่ยอายรุกรรมโรงพยาบาลตตยิภมูแิหง่หนึง่
จ�านวน 52 ราย เป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุกลุม่ละ 26 ราย ทัง้สองกลุม่มคีวามคลา้ยคลงึกนัในดา้น
เพศ อาย ุแต่แตกต่างกนัในดา้นระดบัการศกึษา เศรษฐานะ ระดบัความรนุแรงของโรค กลุม่ทดลองไดร้บั
โปรแกรมสง่เสรมิการจดัการตนเองเป็นระยะเวลา 4 สปัดาห ์และกลุม่ควบคมุไดร้บัการพยาบาลตามปกต ิ
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื โปรแกรมสง่เสรมิการจดัการตนเอง ประกอบดว้ย 1) แผนการสอน 2) สือ่น�าเสนอ
ภาพนิง่ 3) คูม่อืการจดัการตนเองส�าหรบัผูป้ว่ยภาวะหวัใจลม้เหลว และ 4) แบบบนัทกึการจดัการตนเอง 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ประกอบดว้ย 1) แบบสอบถามขอ้มลูสว่นบุคคล 2) แบบสอบถาม
พฤตกิรรมสุขภาพในผูป้่วยภาวะหวัใจลม้เหลว และ 3) แบบบนัทกึอาการทางคลนิิก เครือ่งมอืวจิยัผ่าน
การตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาโดยผูท้รงคุณวุฒ ิ3 ท่าน และตรวจค่าความเทีย่งของแบบสอบถาม
พฤตกิรรมสขุภาพดว้ยการหาคา่ครอนบาค ไดเ้ทา่กบั .75 วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิพรรณนา สถติไิคสแควร์
สถติฟิิชเชอร ์สถติทิคีู ่สถติทิอีสิระ  
 ผลการศกึษาพบวา่ กลุม่ทดลองมคีะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมสขุภาพหลงัไดร้บัโปรแกรม (M = 70.15,
SD = 2.48) สงูกวา่กอ่นไดร้บัโปรแกรม (M = 49.65, SD = 2.56) และสงูกวา่กลุม่ควบคมุ (M = 55.96, SD = 2.47)
อยา่งมนียัส�าคญัทางสถติ ิ (p < .05) แต่สดัสว่นของกลุม่ตวัอยา่งทัง้สองกลุม่ทีเ่กดิอาการทางคลนิิกไมม่ี
ความแตกต่างกนัอยา่งมนียัส�าคญัทางสถติ  (p > .05) ผลการวจิยัครัง้น้ีแสดงใหเ้หน็วา่ โปรแกรมสง่เสรมิ
การจดัการตนเองสามารถสง่เสรมิใหผู้ป้ว่ยภาวะหวัใจลม้เหลวปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพไดด้ขีึน้ แต่ไมส่ง่ผลต่อ
อาการทางคลนิิก เนือ่งจากระยะเวลาในการศกึษาคอ่นขา้งสัน้ ควรสนบัสนุนใหม้กีารน�าโปรแกรมไปใช้
ในการพยาบาลผูป้ว่ยกลุม่น้ีอยา่งต่อเนือ่งและตดิตามผลลพัธใ์นระยะยาว 
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Abstract

 This two group quasi-experimental research aimed to examine the effects of self-management 
support program on health behaviors and clinical status among patients with congestive heart failure. 
The sample were composed of fifty-two heart failure patients, functional class II and III, who were 
admitted  in the medical ward in a tertiary hospital. The experimental group and the control group 
were each composed of 26 people. The samples were similar in sex, age, but difference in education, 
income and severity of illness. The experimental group received the self-management support 
program for a period of 4 weeks, whereas the control group received usual nursing care. 
The experimental instrument included: 1) a teaching plan for education session, 2) power point,  
3) Heart Failure Self-Management Handbook and 4) self management record form. The instruments 
for data collection included: 1) demographic data questionnaire, (2) health behavior and 3) clinical 
status questionnaire. All study instruments were assessed for content validity by 3 experts, and the 
reliability of the health behavior questionnaire was evaluated using Chronbach’s alpha coefficient 
(α = .75). Data were analyzed using descriptive statistics, Chi-square, Fisher’s exact test, Paired 
t-test and Independent t-test.
 Results revealed that mean score of overall health behavior of experimental group after 
enrolling in the program (M = 70.15, SD = 2.48) was significantly higher than before (M = 49.65, SD = 2.56) 
and also higher than that of the control group (M = 55.96, SD = 2.47) (p < .05). The proportion of 
patients who had clinical status was not significantly different between the two groups (p > .05). 
This result reflected the effectiveness of the program to enhance health behaviors of the heart 
failure patient but the program did not have an effect on the clinical status. Promoting of self- management 
support program on health behaviors in patients with congestive heart failure should be continuously 
emphasized and long term follow up should be implemented.
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