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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [] TQM-Best Practices (ตองจัดทํา Abstract, Presentation Slide, Full Paper (ถามี*)  
และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ตองจัดทํา Abstract, Presentation Slide  
     และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

ประเภทองคกร [  ] หนวยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หนวยงานรัฐวิสาหกิจ        [  ] หนวยงานดานการศึกษา   
[  ] หนวยงานราชการและองคกรของรัฐ      [  ] หนวยงานทางดานสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องนําเสนอ Love Your Heart Program in Heart Failure Clinic Thammasat University Hospital  
เปน “วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเทานั้น)  

[  ] 1. การนําองคกร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธและการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใสลูกคาและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห และ การจัดการความรู  
[  ] 5. การเอาใจใสทรัพยากรบุคคล   [  ] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกตระบบมาตรฐานตางๆเขากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหนวยงาน  งานการพยาบาลผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด ศูนยความเปนเลิศโรคหัวใจและหลอดเลือด  
(Center of Excellence for Cardio Vascular Disease; TU-CCVD)  โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรต ิ
ที่อยู เลขที ่95 หมู 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทรศพัท 02-926-9999  โทรสาร  -   เว็บไซต  https://www.hospital.tu.ac.th 
ชื่อผูเขียน (ผูนําเสนอ) นายวินิตย หลงละเลิง  ตําแหนง พยาบาลชํานาญการพิเศษ/ ผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 
ชื่อผูประสานงาน นางสาวธนิตา ทิพยมาลี งานนโยบายและแผน โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
โทรศพัท 02-977-8498    อีเมล  tuh.tqmb@gmail.com 
 
สรุปจุดท่ีเปน “วิธีปฏบิัติที่เปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยม” 

“Love Your Heart Program” เปนโปรแกรมแหงความรัก และความหวงใย ของทีมสุขภาพในการดูแลผูปวย
ที่มีภาวะหัวใจลมเหลว โดยใชแนวคิด Heart failure disease management program ซึ่งเปนหลักการทํางานรวมกัน
ของทีมสหสาขาวิชาชีพ ในการดูแลผูปวยที่มีภาวะหัวใจวาย หรือลมเหลวโดยแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางจะคนหา
ผูปวยที่เหมาะสม ประเมินวินิจฉัย ใหการรักษาอยางเต็มศักยภาพและไดมาตรฐาน พยาบาลทําการประเมินสภาวะโรค 
สงเสริมใหผูปวยมีความรู และทัศนคติที่ถูกตองสามารถดูแลตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ (Assessment, Education 
Empowerment, Self-Management and Follow-up) เภสัชกรติดตามประเมินและสงเสริม ใหผูปวยเขาใจยอมรับ
และตัดสินใจในการปฏิบัติตน และสามารถใชยาใหถูกขนาดถูกเวลาตามแผนการรักษา (Medication adherence)  
นักกายภาพบําบัดสงเสริมการฟนฟูสภาพรางกาย นักโภชนากรดูแลใหคําแนะนําดานการรับประทานอาหารที่เหมาะสม
กับภาวะสุขภาพของผูปวยในแตละบุคคล เพื่อสงเสริมใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางเต็มศักยภาพของบุคคลคนนั้น
อยางเหมาะสมที่สุด 
 
ประสิทธิผล 

ตารางที่  1 แสดงผลลัพธในการดําเนินโครงการ Love Your Heart Program in Heart Failure Clinic 
Thammasat University Hospital ในกลุมผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว ณ คลินิกธรรมศาสตรรักษดวงใจ ศูนยหัวใจ
ธรรมศาสตร งานการพยาบาลผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ประจําป
งบประมาณ 2564 
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p < .05 
 
 
 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได    
  [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางที่นําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได 
             [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
  

ผลลัพธโครงการ 
 

คะแนน
เต็ม 

กอนเขารวมโครงการ หลังเขารวมโครงการ 
t p-value 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

1. คะแนนความรูในการดูแล
สุขภาพ 

19 10 1.63 
ปาน
กลาง 

17.13 1.78 สูง 
-

17.51 
<0.001 

2. คะแนนความสามารถใน
การจัดการในการดูแลตนเอง 

6 0.88 0.81 ต่ํา 5.75 0.45 สูง 
-

31.50 
<0.001 

3. คะแนนคุณภาพชีวิต 
(Quality of life) 

126 36.31 16.30 ต่ํา 104.31 16.77 สูง 
-

11.82 
<0.001 

4. ประสิทธิภาพการบีบตวั
ของหัวใจ (LVEF%) 

60 30.53 8.01 ต่ํา 46.13 6.97 
ปาน
กลาง 

-8.31 <0.001 

5. ผลการประเมิน 6MWT 
(เมตร) 

ระยะทาง
ที่เดินได 

208.88 81.81 ต่ํา 272 85.82 
ปาน
กลาง 

-7.46 <0.001 

6. อัตราการรับประทานยา
อยางสม่ําเสมอ  

100 81.25 8.03 สูง 98.64 2.18 สูงมาก -9.82 <0.001 

7. จํานวนวนั Re-admit 
ภายใน 1 ป 

0 4 1.27 สูง 0.25 0.58 ต่ํา 12.68 <0.001 

8. คะแนนความพึงพอใจใน
ภาพรวมของผูปวยและญาต ิ

10 6.63 0.89 
ปาน
กลาง 

10 .00 สูงมาก 
-

15.25 
<0.001 

X X
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บทคัดยอ 
 
ชื่อเรื่อง : Love Your Heart Program in Heart Failure Clinic Thammasat University Hospital 
 
ประวัติและความเปนมาโดยยอ : 

ภาวะหัวใจลมเหลว (Congestive Heart Failure: CHF) เปนกลุมอาการทางคลินิกท่ีเปนการดําเนินโรค 
ในระยะทายของโรคหัวใจเกือบทุกชนิด1 เปนกลุมอาการที่มีสาเหตุจากความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือดอาจ
เปนที่ระดับโครงสรางหรือการทํางานที่ผิดปกติของโครงสราง เชน กลามเนื้อหัวใจ ลิ้นหัวใจ เยื่อหุมหัวใจ ระบบหลอด
เลือดทั้งที่หลอเลี้ยงรางกายและปอด ทําใหเกิดอาการและอาการแสดง ที่บงบอกถึงความผิดปกติ เชนหายใจ 
ไมสะดวก เหนื่อยงาย แขน ขาบวม เสนเลือดที่คอโปงพอง และมีภาวะน้ําทวมปอด2,3 ขอมูลในประเทศแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉยีงใตพบความชุกอยูที่รอยละ 5-73 

ภาวะหัวใจลมเหลวนั้นกลับกลายเปนภาระหนักสําหรับทีมผูดูแล จากปริมาณคนไขที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน 
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร1 จึงมีความสําคัญอยางมากตอ
ระบบสาธารณสุขของไทย เพราะมีอัตราการเสียชีวิตและอัตราการนอนโรงพยาบาลซ้ําท่ีสูงมาก โดยพบวามีอัตราการ
เสียชีวิตมากกวารอยละ 30 ในปแรก2 รอยละ 40 ตองกลับเขารับการรักษาในโรงพยาบาลภายใน 3 เดือนหลังจาก
จําหนายออกจากโรงพยาบาล1,4 มีระยะเวลานอนโรงพยาบาลนานเฉลี่ยนานราว 10-20 วัน1 ตองอาศัยการดูแลที่
ซับซอน ใชทรัพยากรในการดูแลรักษาสูงมาก สูญเสียคาใชจายของประเทศชาติอยางมหาศาล1,3,6  คุณภาพชีวิตผูปวย
แยกวาโรคเรื้อรังอ่ืนใดและอัตราตายสูง โดยทั่วไปอัตราการเสียชีวิตของภาวะหัวใจลมเหลวอยูที่รอยละ 10 ตอป และ
รอยละ 50 ของผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวเสียชีวิตภายใน 5 ป3,5 ในปจจุบันยังพบวาผูปวยมีอายุที่นอยลงเมื่อเทียบกับ
ตางประเทศ เนื่องจากมีความสัมพันธกับอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจที่เพิ่มขึ้น ภาวะโรคไมติดตอเรื้อรังท่ีลวนเปน
ปจจัยในการเกิดภาวะหัวใจลมเหลว เชน ภาวะความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน โรคอวน การสูบบุหรี่  
และการเสพสารเสพติด ซึ่งสาเหตุดังกลาวสวนใหญเกิดจากพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ไมเหมาะสม เชน การไมควบคุม
การรับประทานอาหารที่เหมาะสม การขาดการออกกําลังกาย เปนตน5,6  

จากการศึกษาพบวามีหลายปจจัยที่สงผลใหอาการของโรคมีความรุนแรงมากข้ึน ทําใหผูปวยตองกลับเขาพัก
รักษาในโรงพยาบาลซ้ํา (Re-admit) เพ่ิมข้ึน1,5,6 เชน การมีพฤติกรรมการดูแลตนเองไมเหมาะสม ไดแก การไมจํากัด
การดื่มน้ําเมื่อมีอาการบวมหรือหอบเหนื่อย การรับประทานอาหารที่มีรสเค็ม การรับประทานยาไมตอเนื่องหรือขาดยา 
การขาดการสนับสนุนจากทีมสุขภาพ รวมถึงการไมมาพบแพทยทันทีที่มีอาการผิดปกติ ตลอดจนมีขอจํากัดการรักษาที่
ทําใหไมสามารถปรับยาไดตามมาตรฐานของผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว จึงเปนเหตุใหผูปวยมีอาการกําเริบขึ้น โดยพบวา
กวาครึ่งหนึ่งของผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวจะกลับเขามารักษาในโรงพยาบาลภายใน 6 เดือน หรือภายหลังจําหนายออก
จากโรงพยาบาล7,8,9,10 การละเลยการดูแลพื้นฐานที่สําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคือการใหความรูและการมีสวนรวมในการ
ดูแลรักษาของผูปวย ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีตองมีการลงทุนลงแรง เนนการดูแลผูปวยเรื้อรังเหลานี้อยางใกลชิดดวยวิธี
ของ Heart Failure Disease Management Program โดยพยาบาลที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการดูแลผูปวย ท่ีมี
ภาวะหัวใจลมเหลว (nurse disease manager; NCM or advanced practice nurses; APN) รวมกับทีมแพทย
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เภสัชกรคลินิกและทีมสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary approach)1,3 ซึ่งพบวา ทําใหผูปวย
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน อีกทั้งยังลดอัตราการนอนโรงพยาบาลซ้ําไดเปนอยางดี3,5,6 โครงการนี้จึงเกิดข้ึนเพ่ือมุงหวังใหการ
ดูแลกลุมผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการแกไขปญหาและการนําไปปฏิบัติ  
อธิบายกระบวนการพัฒนาโดยใชคานิยมขององคกร คือ System Perspective เราจะมีมุมมองเชิงระบบ 

มุงเนน 3P และมองภาพรวมเห็นการเชื่อมโยงอยางครอบคลุมทุกองคประกอบ ตามแนวคิดคุณภาพพื้นฐาน 3P 
(Purpose-Process-Performance) ผนวกกับแนวคิดหลักคือ Heart failure disease management program 
เปนกลยุทธในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพงานเพ่ือไปสูเปาหมาย Patients Safety ในกลุมผูปวยที่มีภาวะหัวใจ
ลมเหลว ดังนี้ 
Purposes:  
 1. เพ่ือใหเกิดแนวทางการดูแลผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวอยางเปนระบบทั้งในผูปวยนอกและผูปวยใน  

2. ผูปวยเขาถึงระบบการบริการการดูแลผูปวยหัวใจลมเหลวแบบบูรณาการ  
3. เพ่ือใหกลุมผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวมีความรูและพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอยางเหมาะสม   
4. เพ่ือสรางนวตักรรม โปรแกรมการเรียนรูการจดัการกับอาการและภาวะของโรคดวยตนเอง โดยระบบ  

Heart failure disease management program จากทีมสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary team)  
5. ผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
6. เพ่ิม compliance และ adherence ตอการรักษา 
7. ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลซ้ํา  
8. ลดคาใชจายในการดูแลรักษาผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวเรื้อรัง 

 

Processes: 
  1. จัดทําโครงการเสนอผูบริหารทางการพยาบาล และผูอํานวยการโรงพยาบาล ประชุมทีมการดูแล PCT 

Cardiovascular เพ่ือดําเนินการจัดตั้งทีมสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary team) ในการจัดทําHeart failure 
disease management program TUH และรวมกันจัดวางระบบในการดูแลผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว ทั้งใน 
ผูปวยใน และผูปวยนอก  
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2. สรางแบบแผนการประเมินภาวะสุขภาพของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ไดแก 
แพทย พยาบาล เภสัชกร นักโภชนากร และนักกายภาพ บําบัด รวมกันทบทวนวรรณกรรม และจัดทําเครื่องมือใน
การศกึษาประเมินภาวะสุขภาพของผูปวยและโครงการ ประกอบดวย  

       2.1 แบบบันทึกการตรวจโรคผูปวยนอก (Heart Failure Clinic Record) ซึ่งใชเปนแบบบันทึกเพื่อ
เก็บรวบรวมขอมูลและสื่อสารภายในทีมสุขภาพที่สําคัญ เชน แบบประเมินประสิทธิภาพการบีบตัวของหัวใจ (LVEF%) 
ผลการประเมิน 6MWT (เมตร) ผลการรับประทานยาอยางสม่ําเสมอ จํานวนวัน Re-admit ภายใน 1-6 เดือน เปนตน 

       2.2 แบบประเมินความรูของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว ประกอบดวย ความรูเก่ียวกับภาวะหัวใจ
ลมเหลว 6 ขอ ความรูเกี่ยวกับอาหาร 4 ขอ ความรูเก่ียวกับยา 4 ขอ และความรูเก่ียวกับการออกกําลังกาย 5 ขอ 
รวม 19 ขอ 19 คะแนน11 

       2.3 แบบประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว มีจํานวน 25 ขอ 100 คะแนน11 
    2.4 แบบสัมภาษณการดูแลตนเองของผูปวยหัวใจลมเหลว (Self-Care of Heart Failure Index: 

SCHFI) เรื่องการจัดการในการดูแลตนเอง12,13,14,15 นํามาประยุกตใชในหัวขอหลัก มีจํานวน 6 ขอ 6 คะแนน 
      2.5 แบบประเมินคุณภาพชีวิตผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว (Minnesota Living with Heart Failure 
Questionnaire)16,17 นํามาประยุกตใช มีจํานวน 21 ขอ 126 คะแนน คะแนนยิ่งมาก หมายถึง ยิ่งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
เพ่ือใหมีความเขาใจไดงายมากยิ่งข้ึน 

      2.6 แบบประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของผูปวยและญาตติอบริการรักษา พยาบาล จัดทําเปนแบบ
ประเมินอยางงาย ในรูปแบบ Numeric Rating Scale (NRS) 10 คะแนน18 โดยคะแนนมากหมายถึงความพึงพอใจยิ่งมาก 

3. จัดทําคูมือผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว 1 เลมใหผูปวยและญาติ ซึ่งมีเนื้อหาอยางงายในทุกมิติการดูแลสุขภาพ 
เชน อาการพยาธิสภาพของโรค การสังเกตอาการผิดปกติ การรับประทานยาและผลขางเคียงของยา การออกกําลังกาย
ที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพ อาหารและการรับประทานอาหารท่ีเหมาะสม และเพศสัมพันธในผูปวยที่มีภาวะหัวใจ
ลมเหลว และจัดทําคูมือบันทึกประจําวันสําหรับผูปวย 1 เลม ไดแก การบันทึกน้ําหนัก ความดันโลหิต ชีพจร การ
ประเมินระดับอาการหอบเหนื่อย การนอนราบ อาการบวม ปริมาณน้ําเขา-น้ําออก การรับประทานยาขับปสสาวะ และ
อาการผิดปกติอ่ืนในแตละวัน โดยทีมสหสาขาวิชาชีพรวมกันจัดทํา  

4. จัดใหมีแนวทางการดูแลภาวะสุขภาพผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว ในกลุมผูปวยใน (IPD) ตามแนวทางการ
ดูแล  Heart Failure Discharge Checklist และจัดใหมีระบบการ Consult ผูเชี่ยวชาญทางดาน แพทย พยาบาล  
เภสัชกรทางคลินิก นักโภชนาการ นักกายภาพบําบัด เปนตน 

5.  จัดประชุมวิชาการเชิ งปฏิบัติการ “Heart Failure Education” ให กับบุคลากรทางการแพทย   
ทางการพยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ และนักกายภาพบําบัด ภายในโรงพยาบาล และระบบเครือขายบริการ  
ณ คลินิกธรรมศาสตรรักษดวงใจ (ดูแลหวงใยใจคุณ ดุจดวงใจเรา) และ จัดทํา VDO นําเสนอแนะนําการจัดตั้ง Heart 
failure clinic และ VDO นําเสนอ ตัวอยางผูปวยใน Heart failure clinic ที่มีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี แกเครือขาย
บริการ เพ่ือเปนตัวอยาง และกระตุนใหมีการเปดคลินิกสําหรับผูปวยท่ีมีภาวะหัวใจลมเหลวในโรงพยาบาลตาง ๆ 

6. ดําเนินการดูแลรักษาพยาบาลผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวในคลินิกธรรมศาสตรรักษดวงใจ (Heart Failure 
Clinic TUH) ใหบริการทั้งในกลุมผูปวยนอกและผูปวยใน โดยใช Heart failure disease management program 
และ Multidisciplinary team approach 

7. เก็บรวบรวมขอมูลประเมินภาวะสุขภาพของผูปวยอยางตอเนื่องทุกเดือน วัดประสิทธิผลการรักษาพยาบาล
ทุก 6 เดือนในผูปวยแตละราย 

8. สรุปและประเมินผลโครงการ นําเสนอผูบริหาร และปรับปรุงรูปแบบการบริการอยางตอเนื่อง 
 

Performances:  
ในปจจุบันไดมีการดําเนินการดูแลรักษาพยาบาลผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว  ในคลินิกภาวะหัวใจลมเหลวชื่อ 

“คลินิกธรรมศาสตรรักษดวงใจ” ณ ศูนยหัวใจธรรมศาสตร งานการพยาบาลผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยมี
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องคประกอบของการดูแลท่ีสําคัญคือ การดูแลรวมกันจากหลายสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary) การสอน ผูปวยให

สามารถดูแลตัวเองได (patient education and self-management) และการติดตามหลังจําหนาย (specialized 

follow-up procedures) มีการจัดตั้งคลินิกภาวะหัวใจลมเหลวข้ึนอยางเปนรูปธรรมใหบริการทุกวนัพุธ ของทุกสัปดาห 

(OPD Case) มีแนวทางและระบบในการดูแลในกลุมผูปวยใน (IPD Case) ตามแนวทางการดูแล Heart Failure 

Discharge Checklist มีระบบการ Consult แพทยเฉพาะทาง Nurse Case Manager และ APN พบวา ผูปวยเขาถึง

ระบบการบริการการดูแลผูปวยหัวใจลมเหลวแบบบูรณาการคิดเปนรอยละ 100 อัตราการวางแผนจําหนายผูปวยท่ีมี

ภาวะหัวใจลมเหลวในกลุมผูปวยในและผูปวยนอกไดตามมาตรฐาน คิดเปนรอยละ 100 อัตราผูปวยที่มีภาวะหัวใจ

ลมเหลวมีความรูและพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอยาง เหมาะสมอยูในระดบัดี- ดีมาก คิดเปนเปน รอยละ 100 

ผลการจากการดําเนินโครงการกอใหเกิดการสรางนวัตกรรมโปรแกรมการเรียนรูการจัดการกบัอาการภาวะของ
โรคดวยตนเอง ไดแก คูมือผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว 1 เลม คูมือบันทึกประจําวันของผูปวยประจําคลินิกธรรมศาสตร
รักษดวงใจ (heart failure clinic)  1 เลม มี VDO แนะนําและนําเสนอวิธีการจัดตั้ง Heart failure clinic และ VDO 
นําเสนอผูปวยบุคคลแบบอยางใน Heart failure clinic ที่มีภาวะสุขภาพ และคุณภาพ ชีวิตที่ดีมากข้ึน จากการมา 
ตรวจรักษาอยางตอเนื่อง ณ คลินิกธรรมศาสตรรักษดวงใจ ในการดําเนินการโครงการดังกลาว พบวาอัตราความ 
พึงพอใจของผูปวยและญาติตอการบริการทั้งผูปวยในและผูปวยนอก คิดเปนรอยละ 100    

จากการดําเนินโครงการในกลุมผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวทั้งหมด 50 ราย สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปน 

รอยละ 62.50 ผูปวยมีอายุอยูในชวง 31-86 ป อายุเฉลี่ย 63.75 ป (S.D.= 19.88) มีการวัดผลการดําเนินโครงการแบบ

หนึ่งกลุมวัดผลกอน-หลังการดําเนินงาน (One group pre-post test design) ในชวงระยะเวลา 6 เดือน ผลการศึกษา

พบวา ผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว มีคะแนนเฉลี่ยความรูในการดูแลสุขภาพ ความสามารถในการจัดการดูแลตนเอง 

(self-care Management) คะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิต (quality of life) ประสิทธิภาพการบีบตัวของหัวใจ (LVEF) 

ระยะทางเฉลี่ยจากผลการประเมิน 6MWT อัตราการรับประทานยาอยางสม่ําเสมอ (Medication Compliance and 

adherence) และคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมของผูปวยและญาติตอการบริการ พบวา ระหวางกอน-หลัง

การเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สําหรับจํานวนวันเฉลี่ยของผูปวยที่เขารับการรักษาใน

โรงพยาบาลซ้ํา (re-admit) ภายในเวลา 1 ป พบวาลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ผลการดําเนินดังแสดง

ในตารางที่ 1) 
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