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1.ชื่อผลงาน : การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว 
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4.ความเป็นมาและความส าคัญ  

ภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นกลุ่มอาการท่ีมีสาเหตุจากความผิดปกติของการท างานของหัวใจ  โดยอาจเกิด

จากความผิดปกติของโครงสร้าง หรือการท าหน้าท่ีของหัวใจ ส่งผลให้หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเล้ียง

ร่างกายหรือรับเลือดกลับเข้าสู่หัวใจได้ตามปกติ 

 โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตท่ีส าคัญอันดับต้นๆของคนไทย ความก้าวหน้าในการ

รักษาโรคหัวใจในปัจจุบัน ได้แก่ การให้ยาท่ีมีประสิทธิภาพ การขยายหลอดเลือดหัวใจ (PCI) การผ่าตัด

ซ่อมแซมและเปล่ียนล้ินหัวใจ การผ่าตัดท าทางเบ่ียงหลอดเลือดหัวใจ(CABG) ท าให้อัตราตายจากโรคหัวใจและ

หลอดเลือดลดลงมาก แต่กลับท าให้ผู้ป่วยท่ีมีภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังมีจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆผู้ป่วยกลุ่มนี้



ต้องการการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอัตราตายสูงและมีโอกาสท่ีจะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

บ่อยท าให้ส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 

 การดูแลตนเองของผู้ป่วยท่ีมีภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นหัวใจส าคัญในการด ารงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพและ

สาธารณสุข การสนับสนุนจากสังคม รวมถึงแรงใจของผู้ป่วยเอง  โดยการดูแลตนเองท่ีส าคัญส าหรับผู้ป่วย

หัวใจล้มเหลวได้แก่  การรับรู้และการจัดการอาการผิดปกติท่ีเกิดขึ้น  การรับประทานยาตามแผนการรักษา

และการติดตามแผนการรักษาอย่างสม่ าเสมอ  การรับประทานอาหารและน้ าท่ีเหมาะสม  การรักษาสมดุลของ

การท ากิจกรรมละการพักผ่อน  การดูแลตนเองด้านจิตสังคม       ซึ่งหากผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสมย่อมส่งผลให้อัตราการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลซ้ าลดน้อยลง 

ดังนั้นบทบาทของพยาบาลท่ีส าคัญในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว คือการส่งเสริม

ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ท่ีมีภาวะหัวใจล้มเหลว  นอกจากการให้ความรู้  การให้ค าแนะน า การ

เป็นท่ีปรึกษาและให้ก าลังใจเมื่อผู้ป่วยเกิดปัญหาแล้ว ยังรวมถึงการเป็นผู้ประสานความร่วมมือระหวา่ง

บุคลากรทีมสุขภาพกับผู้ป่วยท่ีมีภาวะหัวใจล้มเหลว เพื่อกระตุ้นให้ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมในการรักษาและดูแล

ตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 

หอผู้ป่วยในชายและเด็ก เป็นหอผู้ป่วยท่ีมีผู้รับบริการหลายประเภท รวมถึงผู้ป่วยท่ีมีภาวะหัวใจ

ล้มเหลว  ทางหอผู้ป่วยจึงได้มีการทบทวนการดูแล พบว่าการดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วยท่ีมีภาวะหัวใจล้มเหลว

ยังไม่มีประสิทธิภาพพอ  ไม่ครอบคลุมและไม่ต่อเนื่องซึง่ถือว่าเป็นปัญหาส าคัญท่ีต้องมีการพัฒนาระบบการ

ดูแลผู้ป่วยท่ีมีภาวะหัวใจล้มเหลวเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและดูแลได้ครอบคลุม  มีการส่งต่อดูแลต่อเนื่อง 

ส่งเสริมให้ผู้ป่วยดูแลตนเองได้มากขึ้น 

ทางหอผู้ป่วยในชายและเด็กจึงได้พัฒนาการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดูแล

และให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวที่มารับบริการในหอผู้ป่วย เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการดูแล

ให้การพยาบาลคลอบคลุมเฉพาะโรค ผู้ป่วยสามารถน าไปใช้ดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมตามสภาวะโรค 

5.วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคหัวใจล้มเหลว 

- เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวส าหรับบุคลากรทางการพยาบาลในหน่วยงาน 

- เพื่อให้ผู้ป่วยท่ีมีภาวะหัวใจล้มเหลวได้รับความรู้และค าแนะน าท่ีเหมาะสมในการดูแลตนเอง 

- เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อและดูแลต่อเนื่อง 

 



6.ตัวชี้วัด 

๑. บุคลากรทางการพยาบาลท่ีปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยในชายและเด็กมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง

โรคหัวใจล้มเหลว มากกว่า ๘๐% 

๒. ผู้ป่วยท่ีภาวะหัวใจล้มเหลว และญาติ ท่ีมารับบริการที่หอผู้ป่วยในชายและเด็กมีความรู้ความ

เข้าใจในการดูแลตนเองเฉพาะโรค มากกว่า ๗๐% 

๓. ผู้ป่วยท่ีมีภาวะหัวใจล้มเหลวได้รับการส่งต่อ  ดูแลต่อเนื่อง 100%  

7.เป้าหมาย 

๑. บุคลากรทางการพยาบาลในหน่วยงานหอผู้ป่วยในชายและเด็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค 

และการดูแลผู้ป่วยท่ีมีภาวะหัวใจล้มเหลวตลอดจนสามารถให้การดูแล และค าแนะน าแก่ผู้ป่วยท่ีมีภาวะหัวใจ

ล้มเหลวได้ 

๒. ผู้ป่วยท่ีมีภาวะหัวใจล้มเหลว และญาติ ท่ีมารับบริการท่ีหอผู้ป่วยในชายและเด็กมีความรู้ความ 

เข้าใจในการดูแลตนเองเฉพาะโรค  เข้าใจการดูแลตนเองเฉพาะโรค 

 3.  ผู้ป่วยท่ีมีภาวะหัวใจล้มเหลวได้รับการส่งต่อ  ดูแลต่อเนื่อง  

๘.กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรทางการพยาบาลในหน่วยงานหอผู้ป่วยในชายและเด็ก และผู้ป่วยท่ีมีภาวะหัวใจล้มเหลวทุก

รายท่ีมารับบริการที่หอผู้ป่วยในชายและเด็ก 

9.ระยะเวลาด าเนินการ 

 ต้ังแต่ เมษายน ๒๕๖๒ –  กันยายน ๒๕๖๒ 

10.สถานท่ีด าเนินการ 

 หอผู้ป่วยในชายและเด็ก โรงพยาบาลควนขนุน อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

11.วิธีการด าเนินงาน  

การด าเนินงานรอบท่ี 1 (เมษายน 2562 – พฤษภาคม 2562) 

1. การวางแผน :  ประชุมทีมการพยาบาลเพื่อทบทวนการดูแลผู้ป่วยท่ีมีภาวะหัวใจล้มเหลวและหา

แนวทางการดูแล 

2. การปฏิบัติการ : น ามาใช้เป็นแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวขณะนอน 



รักษาตัวในโรงพยาบาล  ประเมินภาวะน้ าเกินโดยช่ังน้ าหนักตัวทุกวัน  มีการบันทึกสารน้ าเข้า ออก  การจ ากัด

น้ าผู้ป่วย 

3. การประเมิน : จากการทบทวนการดูแลผู้ป่วยท่ีมีภาวะหัวใจล้มเหลวพบว่ามีการช่ังน้ าหนักผู้ป่วย 

แต่ขาดการประเมินผล และไม่สามารถน าน้ าหนักของผู้ป่วยมาประเมินภาวะน้ าเกินได้ เนื่องจากช่ังไม่เป็นเวลา 

และไม่มีการประเมินภาวะขาดน้ าในผู้ป่วยท่ีจ ากัดน้ าและได้รับยาขับปัสสาวะ ส่งผลให้การดูแลผู้ป่วยท่ีมีภาวะ

หัวใจล้มเหลวไม่มีประสิทธิภาพพอจากการขาดองค์ความรู้ของเจ้าท่ี จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาและจัดท าแนว

ทางการดูแลผู้ป่วยท่ีมีภาวะหัวใจล้มเหลวขึ้น  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแล และให้ผู้ป่วยปลอดภัย 

4. การปรับปรุงและการพัฒนา : จากการทบทวนการดูแลผู้ป่วย และพบปัญหาจึงได้มีข้อเสนอแนะ 

ใหม้ีการพัฒนาโดยจัดท าแนวทางการดูแลผู้ป่วยท่ีมีภาวะหัวใจล้มเหลวขึ้นเพื่อให้พยาบาลน าไปใช้เป็นแนวทาง

ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

  ตารางท่ี 1 การแสดงผลการเปล่ียนแปลงรอบท่ี๑. 

ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 

- ผู้ป่วยท่ีมีภาวะหัวใจล้มเหลวไม่ได้รับการ
ประเมินภาวะน้ าเกินโดยการช่ังน้ าหนัก
ทุกวัน 

- ผู้ป่วยท่ีมีภาวะหัวใจล้มเหลวได้รับการ
ประเมินภาวะน้ าเกินโดยการช่ังน้ าหนัก
ทุกวัน 

- มีการบันทึกสารน้ าเข้าออกตามค าส่ัง
แพทย์เท่านั้น 

- มีการบันทึกสารน้ าเข้าออกทุกราย 

 

การด าเนินงานรอบท่ี 2 (มิถุนายน 2562 – สิงหาคม 2562) 

1. การวางแผน  : ทบทวนการดูแลผู้ป่วยท่ีมีภาวะหัวใจล้มเหลว  ค้นหาปัญหา  และอุปสรรคท่ีผ่าน 
มา 

2. การปฏิบัติการ :  จัดท าแนวทางการดูแลผู้ป่วยท่ีมีภาวะหัวใจล้มเหลว เพื่อใช้เป็นแนวทางการ 

ดูแลและประเมินผู้ป่วยต้ังแต่แรกรับ  ขณะนอนรับการรักษา การวางแผนจ าหน่าย และการส่งต่อดูแลต่อเนื่อง  

โดยมีการระบุรายละเอียดท่ีชัดเจนขึ้น เพื่อให้พยาบาลผู้ดูแลสามารถน าไปใช้ได้จริง มีความรู้และประเมินผล

การดูแลได้  สามารถให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและส่งเสริมให้ผู้ป่วยดูแลตนเองได้  มีการเตรียมการวางแผนจ าหน่าย

เป็นการดูแลท่ีครอบคลุมมากขึ้น 



3. การประเมินผล 

 จากการทบทวนการดูแลภายหลังการจัดท าแนวทางการดูแลผู้ป่วยท่ีมีภาวะหัวใจล้มเหลว   
พบว่ามีการดูแลและประเมินผู้ป่วยได้ครอบคลุมข้ึน  พยาบาลผู้ดูแลมีความรู้และความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วย
มากขึ้น  สามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยได้  ผู้ป่วยมีความเข้าใจในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้
ตลอดจนสามารถน าผลการดูแลทางการพยาบาลไปประกอบการรักษาของแพทย์ส่งเสริมให้ผู้ป่วยหายเร็วขึ้น 
ลดระยะเวลาการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 

ตารางท่ี๒. แสดงผลการเปล่ียนแปลงรอบท่ี ๒ 

ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 

- ผู้ป่วยได้รับการช่ังน้ าหนักทุกวัน
แต่ไม่ได้ก าหนดเวลาท่ีเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

- ผู้ป่วยได้รับการช่ังน้ าหนักทุกวัน
โดยก าหนดเวลาท่ีเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน คือช่ังตอนเช้าหลังผู้ป่วย
ขับถ่ายและก่อนรับประทาน
อาหารเช้า 

- มีการประเมินการเปล่ียนแปลง
ของน้ าหนักและรายงานแพทย์
เมื่อพบผิดปกติ 

- มีการจ ากัดน้ าผู้ป่วย - มีการจ ากัดน้ าและมีการประเมิน
ภาวะขาดน้ าในผู้ป่วยท่ีจ ากัดน้ า
และได้รับยาขับปัสสาวะทุกราย 

- ขาดการประสานทีมเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดูแล 

- มีการประสานทีมสหวิชาชีพเข้า
มามีส่วนร่วมในการดูแลและให้
ค าแนะน า 

- ขาดการวางแผนจ าหน่ายและการ
ส่งต่อดูแลต่อเนื่อง 

- มีการเตรียมวางแผนจ าหน่ายและ
ส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่อง 

 
 

๑๒. สรุปผลท่ีได้รับ 

 จากการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยท่ีมีภาวะหัวใจล้มเหลวของหอผู้ป่วยในชายและเด็กพบว่า 
พยาบาลผู้ให้การดูแลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะหัวใจล้มเหลวมากขึ้น มีความมั่นใจในการดูแลให้การ
พยาบาล สามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและดูแลผู้ป่วยได้ครอบคลุม ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้ผู้ป่วยและ
ญาติสามารถดูแลตนเองท่ีบ้านได้ และมีการส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่องเกิดความพึงพอใจท้ังผู้ให้และ
ผู้รับบริการ 



แบบประเมินผล ก่อนการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว 

 
หัวข้อการประเมิน 

ระดับคะแนน 
น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

๑.มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาวะหัวใจล้มเหลว     

๒.สามารถประเมินภาวะผิดปกติของผู้ป่วยท่ีมี
ภาวะหัวใจล้มเหลวได้ 

    

๓.มีความมั่นใจในการให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยท่ีมี
ภาวะหัวใจล้มเหลว 

    

 

แบบประเมินผล หลังการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว 

 
หัวข้อการประเมิน 

ระดับคะแนน 
น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

๑.มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาวะหัวใจล้มเหลว     

๒.สามารถประเมินภาวะผิดปกติของผู้ป่วยท่ีมี
ภาวะหัวใจล้มเหลวได้ 

    

๓.๓.มีความมั่นใจในการให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วย 
ท่ีมีภาวะหัวใจล้มเหลว 

    

 

แบบประเมินผลผู้ป่วย ก่อน – หลังการให้ความรู้ 

หัวข้อการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. หากมี น้ าหนักตัวเพิ่มขึ้น ขาบวม ควรมาพบแพทย์   

๒. อาการหายใจเหนื่อย นอนราบไม่ได้ คือการผิดปกติ
ของภาวะหัวใจล้มเหลว 

  

๓. ผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวไม่ต้องออกก าลังกาย   

๔. ผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวควรหลีกเล่ียงอาหารรสเค็ม   
๕. หากมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกหรือใจส่ัน ควรหยุด
ออกก าลังกาย 

  

 



ข้อเสนอแนะ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


