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บทคดัย่อ 

ภาวะหัวใจล้มเหลวเร้ือรังเป็นปัญหาส าคญัของระบบสุขภาพทัว่โลก การจดัการตนเองของ
ผูป่้วยเป็นส่ิงส าคญัในการช่วยชะลอและลดความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อน การทบทวน
หลกัฐานเชิงประจกัษค์ร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรวบรวมองคค์วามรู้เก่ียวกบัวิธีการส่งเสริมการจดัการ
ตนเองในผูป่้วยท่ีมีภาวะหัวใจล้มเหลวเร้ือรัง  ท าการสืบคน้รายงานการศึกษาท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษอยา่งเป็นระบบตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2006–2010 มีรายงานการศึกษาท่ีมีคุณสมบติั
ตามเกณฑ์คดัเลือกจ านวน 14 เร่ือง เป็นการวิจยัทดลองท่ีมีการสุ่มตวัอย่างเขา้กลุ่มจ านวน 12 เร่ือง 
และการวจิยัก่ึงทดลองจ านวน 2 เร่ือง วิเคราะห์สรุปลกัษณะของวิธีการส่งเสริมการจดัการตนเองและ
ผลท่ีไดโ้ดยวธีิการสรุปเน้ือหาแบบพรรณนาความ 

ผลการทบทวนพบว่ามีรูปแบบของวิธีการส่งเสริมการจดัการตนเองในผูป่้วยท่ีมีภาวะหัวใจ
ลม้เหลวทั้งหมด 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) การส่งเสริมการจดัการตนเองโดยการติดตามอย่างต่อเน่ือง 2) 
โปรแกรมการออกก าลงักาย 3) การใชเ้ทคนิคผอ่นคลายกลา้มเน้ือ และ 4) การเยี่ยมบา้น โดยท่ีวิธีการ
ดงักล่าวน้ีใช้วิธีการท่ีหลากหลายในแง่ลักษณะกิจกรรม ความถ่ีของการติดตาม และระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ มีการวดัผลลพัธ์ท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละการศึกษา ไดแ้ก่ การลดอตัราการกลบัเขา้มานอน
โรงพยาบาล การลดระยะเวลานอนโรงพยาบาล ลดอตัราการมาใช้บริการซ ้ าท่ีแผนกฉุกเฉิน การลด
อาการ และ การเพิ่มความรู้และการปฏิบติัตวั 
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ผลการทบทวนคร้ังน้ีใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัวธีิการส่งเสริมการจดัการตนเองท่ีมีประสิทธิผลท่ี
ดีท่ีสามารถน าไปใชโ้ดยพยาบาลและทีมสหสาขาวชิาชีพเพื่อปรับปรุงผลลพัธ์ของบริการในผูป่้วยท่ีมี
ภาวะหวัใจลม้เหลวเร้ือรัง การวจิยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาซ ้ าเพื่อยนืยนัผลลพัธ์ของแต่ละวธีิการใหมี้
ความน่าเช่ือถือยิง่ข้ึน 
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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published and unpublished studies in Thai and English from 2006 to 2010.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 quasi-
experimental studies. Narrative summarization was used to describe the characteristics of self-
management 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.  
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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.  


