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บทคดัย่อ 
 

 ภาวะหวัใจลม้เหลวเป็นความเจ็บป่วยเร้ือรังท่ีส าคญัท่ีพบไดบ้่อยในผูสู้งอายุ การจดัการตนเอง
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีช่วยให้ผูป่้วยด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีคุณภาพ การวิจยัคร้ังน้ีเป็น
การวิจยัเชิงทดลองแบบสองกลุ่มวดัก่อนและหลงั มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการส่งเสริมการ
จดัการตนเองต่อคุณภาพชีวิตและอตัราการกลบัมารักษาซ ้ าของผูสู้งอายุท่ีมีภาวะหัวใจลม้เหลว ท่ีมา
รับการรักษาท่ีแผนกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึง
สิงหาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มตวัอย่างเป็นผูสู้งอายุท่ีมีภาวะหัวใจล้มเหลว ท่ีคดัเลือกโดยการสุ่มจาก
ผูสู้งอายุท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดจ านวน 44 ราย สุ่มเข้ากลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 22 ราย  
กลุ่มทดลองได้รับการส่งเสริมการจดัการตนเองระยะเวลา 6 สัปดาห์ ๆ ละ 1 คร้ัง ๆ ละ 2 ชั่วโมง 
30 นาที ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ การรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามท่ี
ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามคุณภาพชีวิตของผูป่้วยท่ีมีภาวะหัวใจ
ล้มเหลวของมินนิโซตา้ และแบบบนัทึกการกลบัมารักษาซ ้ า วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติพรรณนา 
สถิติทดสอบค่าที และสถิติทดสอบค่าซี  

 ผลการวิจยัพบว่าหลงัได้รับการส่งเสริมการจดัการตนเองผูสู้งอายุท่ีมีภาวะหัวใจล้มเหลวมี
คุณภาพชีวิตดีกว่าก่อนได้รับการส่งเสริมการจดัการตนเองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .001) 
ผูสู้งอายุท่ีไดรั้บการส่งเสริมการจดัการตนเองมีคุณภาพชีวิตดีกว่ากลุ่มท่ีไดรั้บการพยาบาลตามปกติ
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p < .001) ส่วนอตัราการกลบัมารักษาซ ้ าต ่ากว่ากลุ่มท่ีไดรั้บการพยาบาล
ตามปกติแต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (p > .001) 
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 ผลการศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็นวา่การส่งเสริมการจดัการตนเองท าให้คุณภาพชีวิตดีข้ึน และมี
แนวโนม้ท่ีจะลดการกลบัมารักษาซ ้ า ดงันั้นพยาบาลสามารถใช้วิธีการส่งเสริมการจดัการตนเองของ
การศึกษาคร้ังน้ีมาใช้ในการปฏิบติัการพยาบาล เพื่อให้ผูสู้งอายุท่ีมีภาวะหัวใจลม้เหลวสามารถดูแล
ตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกนัภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจเกิดข้ึน และมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 
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ABSTRACT 
 

 Heart failure is a major chronic illness frequently found in the elderly. To maintain quality of 
life, the patients need to effectively self-manage. This two group pretest-posttest experimental 
research aimed to investigate the effect of self-management enhancement on quality of life and 
rehospitalization rate among the elderly with heart failure attending the outpatient department at 
Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital during May-August, 2014. The sample included 44 elderly 
participants randomly selected from those who met the inclusion criteria. The participants were 
randomly assigned equally into experimental and control groups. The experimental group received 
6-weeks of self-management enhancement with 2.5 hours of weekly activities. The control group 
received usual nursing care. Data were collected a using Personal Data Recording Form, Minnesota 
Living with Heart Failure Questionnaire, and Rehospitalization Recording Form. Data were 
analyzed using descriptive statistics, t-test and Z-test. 

 The result of this study revealed that, after receiving the self-management enhancement plan 
the quality of life of the elderly with heart failure was significantly higher than those receiving usual 
nursing care. The elderly receiving the self-management enhancement plan had better quality of life 
than those receiving usual nursing care (p < .001), while the rehospitalization rate tended to be 
decreasing but not with statistical significance (p > .001). 
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 The results from this study indicate that self-management enhancement helps increase quality 
of life and tends to decrease rehospitalization rate in the elderly with heart failure. Therefore, nurses 
can administer the self-management enhancement plan in this elderly group to help them effectively 
self-manage, prevent complications, and attain better quality of life. 

 
 


