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บทคัดย่ อ
ภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้ อรั งเป็ นปั ญหาสาคัญของระบบสุ ขภาพทัว่ โลก การจัดการตนเองของ
ผูป้ ่ วยเป็ นสิ่ งสาคัญในการช่ วยชะลอและลดความรุ นแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อน การทบทวน
หลักฐานเชิ งประจักษ์ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู ้ เกี่ยวกับวิธีการส่ งเสริ มการจัดการ
ตนเองในผูป้ ่ วยที่ มี ภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้ อรั ง ทาการสื บค้นรายงานการศึ กษาที่ ตีพิมพ์เผยแพร่ ท้ งั
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างเป็ นระบบตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2006–2010 มีรายงานการศึกษาที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์คดั เลือกจานวน 14 เรื่ อง เป็ นการวิจยั ทดลองที่ มีการสุ่ มตัวอย่างเข้ากลุ่ มจานวน 12 เรื่ อง
และการวิจยั กึ่งทดลองจานวน 2 เรื่ อง วิเคราะห์สรุ ปลักษณะของวิธีการส่ งเสริ มการจัดการตนเองและ
ผลที่ได้โดยวิธีการสรุ ปเนื้อหาแบบพรรณนาความ
ผลการทบทวนพบว่ามี รูปแบบของวิธีการส่ งเสริ มการจัดการตนเองในผูป้ ่ วยที่ มีภาวะหัวใจ
ล้มเหลวทั้งหมด 4 รู ปแบบ ได้แก่ 1) การส่ งเสริ มการจัดการตนเองโดยการติดตามอย่างต่อเนื่ อง 2)
โปรแกรมการออกกาลังกาย 3) การใช้เทคนิ คผ่อนคลายกล้ามเนื้ อ และ 4) การเยี่ยมบ้าน โดยที่วิธีการ
ดัง กล่ าวนี้ ใช้วิธี การที่ หลากหลายในแง่ ล ักษณะกิ จกรรม ความถี่ ข องการติ ดตาม และระยะเวลาที่
ดาเนินการ มีการวัดผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละการศึกษา ได้แก่ การลดอัตราการกลับเข้ามานอน
โรงพยาบาล การลดระยะเวลานอนโรงพยาบาล ลดอัตราการมาใช้บริ การซ้ าที่แผนกฉุ กเฉิ น การลด
อาการ และ การเพิ่มความรู ้และการปฏิบตั ิตวั

ง

ผลการทบทวนครั้งนี้ให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการส่ งเสริ มการจัดการตนเองที่มีประสิ ทธิ ผลที่
ดีที่สามารถนาไปใช้โดยพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อปรับปรุ งผลลัพธ์ของบริ การในผูป้ ่ วยที่มี
ภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้ อรัง การวิจยั ครั้งต่อไปควรมีการศึกษาซ้ าเพื่อยืนยันผลลัพธ์ของแต่ละวิธีการให้มี
ความน่าเชื่ อถือยิง่ ขึ้น
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ABSTRACT
Chronic heart failure is a major health problem worldwide. Patient self-management is very
important in helping to slow down and reduce the severity of the disease and its complications.
This systematic review of empirical evidence aimed to gather knowledge about how to promote
self-management in patients with chronic heart failure. A systematic search was done to identify
published and unpublished studies in Thai and English from 2006 to 2010. An Appraisal Form and
Data Extract Form developed by Joanna Briggs Institute were used for this systematic review.
Fourteen studies met the review criteria, 12 were randomized controlled trials and 2 were quasiexperimental studies. Narrative summarization was used to describe the characteristics of selfmanagement promotion and determine its results.
The findings revealed 4 types of interventions for self-management promotion in patients
with chronic heart failure. These interventions included: 1) promotion of self-management through
continuous monitoring; 2) exercise; 3) muscle relaxation techniques; and 4) home visits. These
interventions varied in activities offered, frequency of contact, and program duration. Positive
outcomes measured by these studies included reduced re-hospitalization rate, reduced length of
hospital stay, reduced re-visits rates to the emergency department, reduced symptoms, and increased
knowledge and self-management practice.

ฉ

This evidence review recommends several effective interventions for self-management
promotion that can be used by nurses and a multi-disciplinary team to improve service outcomes in
patients with chronic heart failure. Replication of these study to confirm effectiveness and reliability
of each intervention is recommended for further research.
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