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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ผู้ป่ วยภาวะหั วใจล้ มเหลว แผนกผู้ ป่ วยนอก โรงพยาบาลศูน ย์ สกลนคร จังหวัดสกลนคร กลุ่ ม
ตัวอย่างเป็นผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จานวน 81 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย คื อ แบบสอบถาม เก็ บ ข้ อ มู ล ระหว่ างเมษายน ถึ ง มิ ถุ น ายน 2561
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและหา
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ด้วยสถิติถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 60-80
ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่าหรือน้อยกว่า
1,000 บาท ส่วนใหญ่มีดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 18.5-24.9 kg/m2 ผู้ป่วยมีความรู้เกี่ ยวกั บการ
บริโภคอาหารอยู่ในระดับดี มีทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัย
เอื้อในด้านการมีอาหารเพียงพอ และการเข้าถึงอาหารอยู่ในระดับต่า การใช้ประโยชน์จากอาหาร
อยู่ในระดับปานกลาง ขณะที่ปัจจัยเสริมด้านการสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับดี
ส่วนพฤติกรรมในการบริโภคอาหารของผู้ป่วย พบว่า ส่วนใหญ่รับประทานอาหารประเภท
ข้าวเป็นหลัก สลับกั บแป้งประเภทอื่นๆ และมักเติมน้าตาลลงในอาหาร อีกทั้งผู้ป่วยรับประทาน
อาหารที่มีไขมันสูง และไม่รับประทานอาหารทะเลและอาหารที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบ นอกจากนี้
ยังมีผู้ ป่วยใช้ผ งชูรสหรือ ผงปรุงแต่งรสและเติมน้ าปลาลงในอาหาร จากการวิเคราะห์ ด้วยสถิ ติ
ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ พบว่า ปัจจัยนา ได้แก่ อายุ ดัชนีมวลกาย และการศึกษา มี ความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: พฤติกรรมการบริโภคอาหาร, ภาวะหัวใจล้มเหลว
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Abstract
This study aims to examine factors affecting food consumption behavior in
patients with congestive heart failure at Out Patient Department, Sakon Nakhon
Hospital, Sakon Nakhon Province. This was a survey research conducted upon a
group of samples consisting of 8 1 patients with congestive heart failure at Out
Patient Department, Sakon Nakhon Hospital. The research instrument was a
questionnaire. Data were collected during April-June, 2 0 1 8 . The data were analyzed
with descriptive statistics, including frequency, percentage, means, and deviation.
Factors affecting food consumption behavior were diagnosed with multiple linear
regression analysis.
The study shows that patients with congestive heart failure are mostly male
aged 60–80 years, achieving elementary school level of education, working in
agriculture domain, earning 1,000 baht or less per month, having BMI of between
18.5-24.9 kg/m2 Moreover, the patients have a good level of knowledge about food
consumption, and a medium level of attitudes towards food consumption. Enabling
factors in terms of food availability and accessibility are on a low level, while food
exploitation is on a medium level. Reinforcing in terms of social support is on a
good level.
In addition to, food consumption behavior of patients, it is found that patients’
food consumption behavior mostly involves rice as their main source of food, in
alteration to other carbohydrates, and sugar is often added. Patients also eat food
which are high in fat and do not eat seafood and food which contains coconut
milk. In addition, there are also patients that use MSG or seasoning, as well as add
fish sauce into their food. Based on multiple linear regression analysis, it revealed
that predisposing factors such as age, BMI and education were correlated with food
consumption behavior in patients with congestive heart failure at a significance
level of 0.05.
Keywords: Food Consumption Behavior, Heart Failure
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บทนา
โรคหลอดเลือดหั ว ใจ เป็ น หนึ่ งในโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังซึ่งเป็ น ปั ญ หาสาธารณสุ ขที่ส าคั ญ ของประเทศที่
พัฒ นาแล้วและประเทศที่กาลังพัฒนา จากการรายงาน
ขององค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2556 (WHO, 2014)
พบว่า ประชากรจานวน 17.3 ล้านคน เสียชีวิตด้วยกลุ่ม
โรคนี้
สาหรับประเทศไทย สถิติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึง
ปี พ.ศ. 2558 พบว่าอัตราการตาย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น
ร้ อ ยละ 22.5, 23.4, 26.9, 27.8, 29.9 ตามล าดั บ ซึ่ ง
ส่ ว นใหญ่ จ ะเสี ย ชี วิ ต ด้ ว ยภาวะหั ว ใจล้ ม เหลว (Heart
failure) ได้ ม ากกว่าภาวะอื่ น หรื อ โรคอื่ น ๆ และพบว่ า
อั ต ราการป่ ว ยด้ ว ยโรคหั ว ใจรวมถึ ง ผู้ ป่ ว ยภาวะหั ว ใจ
ล้มเหลว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจานวนผู้ป่วยมาก
ที่ สุ ด (ส านั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข, 2558)
ภาวะหั ว ใจล้ ม เหลวเป็ น กลุ่ ม อาการไม่ ใช่ โ รค
ผู้ ป่ ว ยแต่ ล ะรายจะมี อาการแสดงแตกต่ างกัน ในการ
พิจารณาการรักษาจึงต้องให้การรักษาทั้งอาการและโรค
ทีเ่ ป็นสาเหตุควบคู่กันไป ในระยะแรกผู้ป่วยจะเกิดอาการ
หายใจล าบากเมื่ อ ต้ อ งออกแรงมากๆ แต่ ถ้ า มี อ าการ
รุน แรงมากขึ้ น จะมี อ าการแม้ ข ณะหยุ ด พั ก เนื่ อ งจาก
ความสามารถในการบีบตัวของหัวใจลดลงทาให้อวัยวะ
และเนื้อเยื่อในร่างกายขาดออกซิเจน การคั่งของน้าและ
เกลือโซเดียมทาให้มีภาวะน้าเกินจนเกิดอาการบวม โดย
มักจะบวมกดบุ๋มที่หลังเท้าและข้อเท้าทั้งสองข้าง รวมทั้ง
น้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น (Riegel, Carlson, & Glaser, 2000)
ภาวะหัวใจล้มเหลวมีอัตราตายสูงและมีโอกาสที่
จะเข้ ารั บ การรั กษาบ่ อ ยท าให้ มี ค่าใช้ จ่ ายมากขึ้ น จาก
ฐานข้อมูลงานราชระเบียนโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ใน
แผนกผู้ ป่ ว ยนอก คลิ นิ ก ภาวะหั ว ใจล้ ม เหลวจากสถิ ติ
จานวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปี
พ.ศ. 2559 พบว่ า มี จ านวน 624, 722, 1,147, 1,053
ตามลาดับ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและผู้ป่วยที่เข้ามารับการ
รักษา มีค่าดัชนีมวลกายอ้วนระดับ 1 จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่
ผู้ป่วยมีดัชนีมวลกายเกิน
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวนั้น มีหลาย
ปัจจัยทั้งปัจจัยที่เปลี่ยนไม่ได้ เช่น ปัจจัยส่วนบุคคล และ
ปัจจัยที่เปลี่ยนได้ ได้แก่ ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหาร การดื่ ม
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แอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ รวมถึงการขาดออกกาลังกาย
ในปัจจุบันการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ ทาให้ การบริโภคอาหาร
เปลี่ยนแปลงไป เริ่มหั นมาบริโภคอาหารนอกบ้านและ
นิยมบริโภคอาหารจานด่วนเพราะรวดเร็วทันต่อเวลาที่
จ ากั ด อี ก ทั้ ง ได้ รั บ วั ฒ นธรรมการบริ โ ภคจากอาหาร
ตะวันออกมากขึ้น ซึ่งอาหารส่วนใหญ่มีปริมาณไขมันและ
โซเดียมสูง การรับประทานในปริมาณที่มากเกินไปก็เป็น
สาเหตุห นึ่งของการเกิดโรค ในปัจจุบันมีผู้ป่วยรายใหม่
เกิดขึ้นอยู่เสมอ ขณะที่ผู้ป่วยรายเก่ายังคงอยู่และจานวน
ผู้ป่วยที่เสียชีวิตก็ยังมีอยู่ เนื่องจากภาวะหัวใจล้มเหลวไม่
สามารถรักษาให้ ห ายจากโรคนี้ ได้ แต่การรักษาจะช่วย
ควบคุมให้อาการไม่กาเริบและช่วยลดการเสี่ยงเป็นโรค
แทรกซ้อน ทั้งนี้ผู้ป่วยต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคที่เป็น และยอมรับที่จะปฏิบัติตัวเพื่อให้การรักษามี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ป่วยต้องดูแลตนเองอย่างสม่าเสมอ
กิน ยา พบแพทย์ต ามที่ นั ด ทุ ก ครั้ง ซึ่ งการปฏิ บั ติ ตั ว ให้
ถูกต้องเพื่ อดูแลตนเองนั้ นถือเป็ นสิ่ งที่ส าคัญ อย่างมาก
เพราะผู้ ป่ ว ยอาจต้ อ งท าในสิ่ ง ที่ ไม่ ช อบ หรื อ ที่ ไม่ เคย
ปฏิบัติมาก่อนเช่น การงดสูบบุห รี่และดื่มสุรา การออก
กาลังกายอย่างสม่าเสมอ การเลือกรับประทานอาหารที่มี
ไขมั น ต่ า หลี ก เลี่ ย งอาหารที่ มี โ ซเดี ย มสู ง (ณั ฐ กานต์
ช่างเหล็ก, 2552)
ผู้ป่วยภาวะหั วใจล้ มเหลวควรบริโภคอาหารที่
ไขมั น ต่ า มี เส้ น ใยสู ง เช่ น ผั ก และผลไม้ และลดการ
บริ โ ภคอาหารรสเค็ ม หรื อ อาหารที่ มี โ ซเดี ย มสู ง เช่ น
อาหารแปรรูป อาหารหมักดอง เครื่องปรุงรสต่างๆ เป็น
ต้น รวมถึ งอาหารที่ มี รสหวาน ทั้ งนี้ ผู้ ป่ วยต้องควบคุ ม
น้าหนักตัวไม่ให้มากเกินไป เนื่องจากทาให้หัวใจทางาน
หนักมากขึ้นและทาให้ความดันโลหิตสูง
การศึกษาครั้งนี้ใช้ทฤษฎี PRECEDE Framework
เป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ใช้ ศึ ก ษาทั้ ง ปั จ จั ย ภายในและ
ภายนอก จากความสาคัญของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรุนแรงของภาวะหัวใจล้มเหลวใน
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงปัจจัยที่ มีผลต่อพฤติกรรม
การบริโภคอาหารในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ซึ่งได้แก่
ปั จ จัย น า ปั จจั ย เอื้ อ ปั จ จั ยเสริม โดยใช้ เครื่อ งมื อเป็ น
แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร เพื่อเป็นข้อมูล
พื้ น ฐานแก่ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้ อ ง น าไปให้ โภชนศึก ษา
เพื่อให้ผู้ป่วยได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
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รวมถึงการควบคุมปริมาณอาหารให้ถูกต้อง นาไปสู่การมี
ชีวิตที่ดีขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหาร และ
ปัจ จัยน า ปั จจัย เอื้อ ปัจ จัยเสริม ของผู้ป่ วยภาวะหั วใจ
ล้ ม เหลวแผนกผู้ ป่ ว ยนอก โรงพยาบาลศู น ย์ ส กลนคร
จังหวัดสกลนคร
2. ศึกษาปัจจัยนา ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม ที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยภาวะหัวใจ
ล้ ม เหลว แผนกผู้ ป่ ว ยนอก โรงพยาบาลศู นย์ ส กลนคร
จังหวัดสกลนคร
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ส ารวจ
(Survey research) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ
ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล
ศูนย์สกลนคร จังหวัดสกลนคร จานวน 81 คน การเลือก
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม แบบมี ร ะบบ (Systematic
random sampling) แบบเส้นตรง
ค านวณขนาดของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งใช้ สู ต รของ
Ngamjarus & Chongsuvivatwong (2014) ซึ่งเป็นสูตรที่
ใช้การประมาณค่าที่ทราบข้อมูลของประชากร
จากการคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้
ศึ ก ษาได้ จ านวนตั ว อย่ า งคื อ 68 คน เนื่ อ งจากขนาด
ตั ว อย่ า งมี จ านวนน้ อ ยจึ ง ปรั บ ขนาดตั ว อย่ า งเท่ า กั บ
จานวนประชากรคือ 81 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการทาวิจัย คือ แบบสอบถาม
เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
(Content validity) โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 ท่ า น และน าเครื่ อ งมื อ ที่ ผ่ านการพิ จ ารณา
ปรับปรุงแล้วตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability)
ผู้ วิจั ย ได้ ด าเนิ น การเก็บ ข้ อมู ล เดือ น เมษายน 2561 –
มิถุนายน 2561
การวิเคราะห์ ข้อมูล น าข้อมูล ไปวิเคราะห์ ทาง
สถิติ ด้วยเครื่ องคอมพิ วเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ ซึ่ งสถิติ ที่ ใช้ คื อ สถิติ พ รรณนา ได้แ ก่ ความถี่
ร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบน ค่ า ต่ าสุ ด -สู งสุ ด และ

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2562

วิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ด้วยสถิติถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple linear
regression analysis) โดยคั ด เลื อ กตั ว แปรเข้ า สมการ
ด้วยวิธี Backward Elimination Procedure
การวิจัยในครั้งนี้ได้ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น หนังสือรับรองเลขที่ HE612056 ให้ไว้ ณ วันที่
21 มีนาคม 2561
ผลการวิจัย
ปัจจัยนา (Predisposing factors) พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย ร้อยละ 71.6 และมีอายุอยู่ระหว่าง 60-80 ปี
ร้อยละ 50.6 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ
60.5 รองลงมา จบระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ร้อ ยละ
17.9 โดยมีอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 37.0 รองลงมาคือ
ไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 27.2 มีรายได้ต่อเดือนน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท/เดือน ร้อยละ 46.9 มี
สถานภาพสมรสอยู่ ร่ ว มกั น ร้ อ ยละ 84.0 และมี ดั ช นี
มวลกายอยู่ระหว่าง 18.5-24.9 kg/m2 ร้อยละ 60.5 ดัง
ตารางที่ 1 ด้ า นความรู้ และ ทั ศ นคติ พบว่า ผู้ ป่ ว ยมี
ความรู้ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 42.0 รองลงมาอยู่
ในระดับ ปานกลาง และระดับต่า คิดเป็น ร้อยละ 38.3
และ 19.8 ตามลาดับ ทัศนคติ พบว่า ผู้ป่วยมีทัศนคติอยู่
ในระดับปานกลาง รองลงมาอยู่ในระดับต่า คิดเป็นร้อยละ
90.1 และ 3.7 ตามลาดับ ดังตารางที่ 2 ปัจจัยเอื้อ ด้าน
ความเพี ย งพอของทรั พ ยากรทางอาหาร พบว่ า การ
เข้าถึงอาหารอยู่ในระดับต่า ร้อยละ 69.1 การมีอาหาร
เพี ยงพออยู่ ในระดั บต่ า ร้อยละ 60.5 ในขณะที่ การใช้
ประโยชน์ จากอาหาร และการมีอ าหารเพี ย งพออยู่ ใน
ระดับสูงมีร้อยละ 23.5 และ ร้อยละ 9.9 ตามลาดับ ดัง
ตารางที่ 3 ปั จ จั ย เสริ ม ด้ า นการสนั บ สนุ น ทางสั ง คม
พบว่า ผู้ป่วยได้รับการสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับดี
มากที่สุด รองลงมาในระดับปานกลาง และระดับต่า คิด
เป็นร้อยละ 49.4, 35.8 และ 14.8 ตามลาดับ ดังตารางที่ 4
พฤติ ก รรมการบริโ ภคอาหารของผู้ ป่ ว ยภาวะ
หัวใจล้มเหลว จากการศึกษาใช้แบบสอบถามเป็นความถี่
ของการบริโภคอาหารของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว พบว่า
ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมปฏิบัติ ดังนี้ รับประทานอาหาร
ในแต่ละวันครบทั้ง 3 มื้อ ร้อยละ 76.5, รับประทานผั ก
(ทุกวัน) ร้อยละ 44.4,รับประทานผลไม้ (3-4 ครั้ง/สัปดาห์)
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ร้อยละ 33.3, รับประทานอาหาร ปิ้ง ย่าง รม ควัน (1-2 ครั้ง/
สัปดาห์) ร้อยละ 54.3, รับประทานอาหารประเภทข้าว
เป็ น หลั ก สลั บ กั บ อาหารประเภทแป้ งอื่ น ๆ เช่ น เส้ น
ก๋วยเตี๋ย ว ขนมจีน เป็ น บางมื้อ (ทุ กวัน ) ร้อยละ 82.7,
รับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์ติดมัน หรืออาหารที่
มีไขมันสูง (1-2 ครั้ง/สัปดาห์) ร้อยละ 46.9 และรับประทาน
ขนมเค้ก ขนมปัง ขนมเบเกอรี่ (1-2 ครั้ง/สัปดาห์) ร้อยละ
45.7
นอกจากนี้ ส่ ว นใหญ่ มี พ ฤติ ก รรมที่ ไม่ ป ฏิ บั ติ
ดังนี้ ใช้ผ งชูรสหรือผงปรุงแต่งรสอาหาร ร้อยละ 51.9,
เติมน้าปลาหรือน้าตาล ลงในอาหารที่รับประทาน ร้อยละ
50.6, รับประทานอาหารทะเล ร้อยละ 48.2, รับประทาน
อาหารที่ มี ก ะทิ เป็ น ส่ ว นประกอบ ร้ อ ยละ 54.3, ดื่ ม
น้าอัดลม ร้อยละ 75.3, รับประทานขนมหวาน ร้อยละ
84.0, รับประทานอาหารรสหวานจัด หรือเค็มจัด ร้อยละ
65.4 และ อ่านฉลากโภชนาการ ก่อนซื้ออาหารสาเร็จรูป
ร้อยละ 60.5 เมื่อนาข้อมูลมาจาแนกตามพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการ
บริโภคอาหารอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 67.9
และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีและควรปรับปรุง
คิดเป็นร้อยละ 16.1 ดังตารางที่ 5
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหาร
พบว่า ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายความผันแปร
ของพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่ วยภาวะหั วใจ
ล้มเหลวได้ร้อยละ 36.8 (R2=0.368) ดังตารางที่ 6 และ
คัดเลือกตัวแปรเข้าสมการด้วยวิธี Backward Elimination
Procedure พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารของผู้ ป่ ว ยภาวะหั ว ใจ
ล้ ม เหลวอย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ได้ แก่ อายุ (Beta=
0.198) (p=0.049) และตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางลบ
กับ พฤติ กรรมการบริ โภคอาหารของผู้ ป่ ว ยภาวะหั ว ใจ
ล้มเหลวอย่ างมีนั ยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ดัชนี มวลกาย
(Beta=-0.221) (p=0.036) และการศึ ก ษา (Beta=
-0.347) (p=0.001) ตัวแปรทั้ง 3 สามารถร่วมกันอธิบาย
ความผันแปรของพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วย
ภาวะหั ว ใจล้ ม เหลวได้ ร้ อ ยละ 27.6 (R2 =0.276) ดั ง
ตารางที่ 7
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บทสรุปและอภิปรายผล
1. ปั จ จั ย น า ปั จ จั ย เอื้ อ ปั จ จั ย เสริ ม และ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ผู้ป่วยส่วนใหญ่ เป็นเพศ
ชาย ซึ่ ง เพศชายมี โ อกาสเกิ ด ภาวะหั ว ใจล้ ม เหลวได้
มากกว่าเพศหญิง สอดคล้องกับการศึกษาในผู้ป่วยภาวะ
หั ว ใจล้ ม เหลวของจริ ญ ญา คมเฉี ย บ (2556) ผู้ ป่ ว ย
ครึ่งหนึ่งเป็นผู้ สู งอายุ สอดคล้ องกับงานวิจัยของศิริพ ร
อธิสกุล (2552) ในด้านการศึกษา และสถานภาพสมรส
สอดคล้ องกับ งานวิจัยของสิ นี นุช หลวงพิ ทั กษ์ (2558)
พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาในระดับประถมศึกษา
และมีสถานภาพสมรสหรืออยู่ร่วมกัน ในด้านอาชีพและ
รายได้ข องผู้ ป่ ว ย สอดคล้ องกับ งานวิจัย ของรพี พ รรณ
เนาว์ประดิษฐ์ (2559) พบว่า ผู้ ป่ว ยส่ วนใหญ่ ประกอบ
อาชี พ เกษตรกรและไม่ ได้ ป ระกอบอาชี พ และเป็ น ผู้ มี
รายได้น้อยไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน ส่วนค่าดัชนีมวล
กายของผู้ ป่ ว ยอยู่ ในเกณฑ์ ป กติ (18.5-24.9 kg/m2 )
สอดคล้องกับงานวิจัยของสว่างจิต คงภิบาล (2558) พบว่า
ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวในกลุ่มควบคุมมีดัชนีมวลกาย
อยู่ในเกณฑ์ปกติมากที่สุด ด้านความรู้เกี่ยวกับการบริโภค
อาหาร พบว่ า ผู้ ป่ ว ยส่ ว นใหญ่ มี ค ะแนนความรู้อ ยู่ ใน
ระดับดี โดยผู้ป่วยมีความรู้ดีในเรื่องการรับประทานผัก
และผู้ ป่วยทราบว่าการใช้เครื่องปรุงรส ผู้ป่วยสามารถ
รับประทานได้ในปริมาณที่ต้องจากัด เนื่องจากเครื่องปรุง
เหล่ า นี้ มี ส่ ว นประกอบของเกลื อ ซึ่ ง ผู้ ป่ ว ยต้ อ งจ ากั ด
ปริ ม าณ สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของจริญ ญา คมเฉี ย บ
(2556) พบว่า ผู้ป่วยมีความรู้ค่อนข้างดี ซึ่งการที่ผู้ป่วยมี
ความรู้อยู่ในระดับดีนั้น เนื่องจากผู้ป่วยได้รับคาแนะนา
จาก แพทย์ พยาบาล และนักโภชนาการ โดยผู้ป่วยที่เ ข้า
รับการรักษาครั้งแรกจะได้รับคาแนะนาเรื่องอาหารและ
ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล อย่างไร
ก็ตาม ผู้ป่วยส่วนหนึ่ง (ร้อยละ 19.8) ยังมีคะแนนความ
รู้อยู่ในระดับต่า ความรู้ที่ผู้ป่วยตอบถูกน้อยที่สุด คือ ข้อ
ที่ว่าน้าผลไม้มีน้าตาลสูงกว่าผลไม้สด ซึ่งผู้ ป่วยไม่ควรดื่ม
น้าผลไม้แทนการรับประทานผลไม้สด เนื่องจากผลไม้สด
มีเส้ นใยอาหารและมีป ริมาณน้ าตาลตามธรรมชาติอ ยู่
แล้ ว ส่วนน้าผลไม้มีการคั้นเอาเส้นใยอาหารออกและมี
การเติ ม น้ าตาลเพิ่ ม เข้ า ไปท าให้ ผู้ ป่ ว ยได้ รับ น้ าตาลใน
ปริมาณมากและไม่ได้รับเส้นใยอาหาร และมีผู้ป่วยที่ตอบ
ถูกน้อยในเรื่องการรับประทานอาหารประเภทแป้ง ซึ่ง
อาหารเหล่ านี้มีส ารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่ให้
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พลั งงานสู งและยั งมี ป ริ ม าณน้ าตาลอยู่ ในอาหาร หาก
รับประทานในปริมาณที่มากเกินกว่าที่ร่างกายต้องการ
ทาให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานได้ ดังนั้น ผู้ป่วยควร
รั บ ประทานอาหารประเภทนี้ ใ นปริ ม าณที่ ร่ า งกาย
ต้องการ
ด้ า นทั ศ นคติ เกี่ ย วกั บ การบริ โ ภคอาหาร
พบว่ า ผู้ ป่ ว ยส่ ว นใหญ่ มี ทั ศ นคติ เกี่ ย วกั บ การบริ โ ภค
อาหารอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีเรื่องที่ผู้ป่วยเห็นด้วย
ได้ แ ก่ ดื่ ม ซุ ป ไก่ ส กั ด ทุ ก วั น ไม่ ช่ ว ยให้ สุ ข ภาพแข็ ง แรง
ผู้ป่วยไม่ชอบใช้ผงชูรสปรุงอาหาร อาหารที่ใช้น้ามันทอด
เป็นอาหารที่ไม่เหมาะสาหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
และรับประทานอาหารเวลาที่รู้สึกหิวเท่านั้น จากทัศนคติ
ที่ผู้ป่วยเห็นด้วยจะเห็นได้ว่าผู้ป่วยมีความรู้ในในการเลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงการใช้ผงชูรส
นอกจากนี้ ผู้ ป่ ว ยยั งมี ค วามรู้ ในการเลื อ กรั บ ประทาน
อาหารประเภททอด ซึ่งเป็นอาหารที่ไม่เหมาะกับผู้ป่วย
เนื่องจากมีน้ามันอิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีต่อร่างกาย แต่
ผู้ป่ วยยังมีทัศนคติที่เห็ นด้วยว่าควรรับ ประทานอาหาร
เฉพาะเวลาที่รู้สึกหิวเท่านั้น ซึ่งเป็นทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง
ปัจจัยเอื้อ (Enabling factors) แบ่งเป็น
3 ด้ าน ได้ แก่ การมี อาหารเพี ย งพอ การเข้าถึ งอาหาร
และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากอาหาร จากการศึ ก ษาเมื่ อ
แบ่ งเป็ น ระดั บ ความเพี ย งพอที่ ได้ รั บ พบว่า ผู้ ป่ ว ยส่ ว น
ใหญ่ ได้ รั บ ความเพี ย งพอของทรั พ ยากรทางอาหารใน
ระดับ ต่า โดยด้านที่ผู้ป่วยได้รับ ต่ามากที่สุดคือด้านการ
เข้าถึงอาหาร รองลงมาคือด้านการมีอาหารเพียงพอ จะ
เห็ น ได้ว่าด้านการเข้าถึงอาหารข้อที่ผู้ป่ วยไม่ได้รับมาก
ที่ สุ ด คื อ ครอบครั ว หรื อ ผู้ ดู แลไม่ ได้ พ าไปรับ ประทาน
อาหารนอกบ้ า นเป็ น ประจ า และในด้ านการมี อ าหาร
เพี ยงพอข้อที่ผู้ป่ วยไม่ได้รับ มากที่สุ ดคือ ผู้ป่ว ยไม่มีเงิน
เพีย งพอที่ จ ะซื้ออาหารมาเก็บ ไว้ที่บ้ าน จากปัจจัยเอื้ อ
ด้านความเพียงพอของทรัพยากรอาหารปัญหาของผู้ป่วย
คือไม่มีเงิน เพีย งพอที่จะซื้ออาหารมาไว้ที่บ้าน และไม่ได้
ออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านเนื่องจากผู้ป่วยส่วน
ใหญ่มีรายได้น้อย
ปั จ จั ย เสริ ม (Reinforcing factors) พบว่ า
ส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมในระดับดี ซึ่งข้อที่
ผู้ป่วยได้รับการสนับสนุนสม่าเสมอมากที่สุด คือ ผู้ป่วย
ได้รับบริการจากสถานพยาบาลอย่างทั่วถึงเท่าเทียม ส่วน
ข้อที่ผู้ป่วยได้รับการสนับสนุนจากสังคมต่า คือ ด้านการ
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ได้รับข้อมูลข่าวสารสื่อโฆษณา
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พบว่า
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารของผู้ ป่ ว ยอยู่ ใ นระดั บ
ปานกลางจนถึงควรปรับปรุง ซึ่งมีมากกว่าครึ่งหนึ่งของ
จานวนผู้ ป่วยที่มีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับดี ทั้งนี้ มี
ผู้ ป่ว ยเห็ น ด้ว ยกับทั ศนคติ เรื่องการรับประทานอาหาร
เฉพาะเวลาที่ รู้สึ ก หิ ว เท่ านั้ น จึ งเป็ น สาเหตุ ให้ มี ผู้ ป่ ว ย
บางส่ ว นรั บ ประทานอาหารไม่ ค รบทั้ ง 3 มื้ อ และยั ง
พบว่า ผู้ป่วยมีอาการเบื่ออาหาร รับประทานอาหารได้
น้อยกว่าปกติ ในเรื่องการรับประทานข้าวเป็นหลัก สลับ
กับอาหารประเภทแป้งอื่นๆ เช่น เส้นก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน
เป็นบางมื้อ พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่รับประทานทุกวันซึ่ง
มาจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารของชาวอีสานที่
นิยมรับประทานข้าวเหนียวเป็นหลัก ดังนั้น ควรแนะนา
อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุล เชิงซ้อน เช่น
ข้าวกล้อง แป้งธัญพืชต่างๆ เป็นต้น ผู้ป่วยส่วนมากไม่ใช้
ผงชูรสหรือผงปรุงแต่งรสอาหาร และไม่เติมน้าปลาหรือ
น้าตาล ลงในอาหารที่ รับประทาน แสดงว่าครึ่งหนึ่งของ
ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดี เนื่องจากผู้ป่วยมี
พื้นฐานความรู้และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับภาวะหัวใจล้มเหลว
ซึ่ ง การควบคุ ม น้ าและโซเดี ย มในอาหาร เพื่ อ ช่ ว ยลด
อาการบวมซึ่งปริมาณที่ควบคุมขึ้นอยู่กับอาการบวมของ
ผู้ป่วยแต่ละราย ตามที่งานวิจัยของผ่องพรรณ อรุณแสง
(2549) กล่าวไว้ว่า การควบคุมน้าและโซเดียมช่วยการ
ทางานของหั วใจ การจากัดเกลือในอาหารช่วยป้องกัน
ควบคุ ม และลดอาการบวม ในอาหารปกติ มี โ ซเดี ย ม
ประมาณ 3-7 กรัม ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงควรจากัด
โซเดียมไม่เกิน 2 กรัม/วัน ส่ ว นในข้อ การรับประทาน
อาหารประเภทบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปหรือโจ๊กกึ่งสาเร็จรูป
พบว่า ผู้ ป่ วยส่ ว นใหญ่ ไม่ รับ ประทาน ทั้ งนี้ ผู้ ป่ ว ยยังมี
ทัศนคติที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการรับประทานอาหาร
สาเร็จรูป ทาให้ช่วยประหยัดและมีประโยชน์ได้รับคุณค่า
สารอาหารครบถ้วน ร้อยละ 44.4
กลุ่ ม ผั ก และผลไม้ พบว่า ผู้ ป่ ว ยส่ ว นใหญ่
รับประทานผักทุกวัน รองลงมา รับประทานผัก 3-4 ครั้ง/
สั ป ดาห์ ทั้ ง นี้ ผู้ ป่ ว ยมี ค ะแนนความรู้ ที่ ดี เ รื่ อ งการ
รับประทานผักใบ มีประโยชน์ต่อร่างกายและรับประทาน
ได้ไม่จากัดปริมาณ ร้อยละ 96.3 นอกจากนี้ ผู้ป่วยยังมี
ปั จ จั ย อื่ น ที่ ท าให้ ไม่ ส ามารถรั บ ประทานผั ก ได้ ทุ ก วั น
เนื่ อ งจากผู้ ป่ ว ยบางส่ ว นมี ร ายได้ น้ อ ย ไม่ มี เงิ น เพี ย ง
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พอที่จะซื้ออาหารมาเก็บ ไว้ที่บ้านได้ ร้อยละ 22.2 และ
ผู้ ป่ ว ยส่ ว นใหญ่ เป็ น ผู้ สู ง อายุ ท าให้ มี ข้ อ จ ากั ด ในการ
รับประทานผัก ส่วนการรับประทานผลไม้ พบว่า ผู้ป่วย
ส่วนใหญ่รับประทานผลไม้ 3-4 ครั้ง/สัปดาห์ ทั้งนี้ ผู้ป่วย
มี ค ะแนนความรู้ ต่ าในเรื่ อ งการดื่ ม น้ าผลไม้ แ ทนการ
รับ ประทานผลไม้ ส ดเป็ น ประจ า ซึ่งมี ผู้ ตอบถูกคิด เป็ น
ร้อยละ 48.2 ดังนั้น ในการให้ ความรู้กับผู้ ป่วยควรเน้น
เรื่องการรับประทานผลไม้ที่มีประโยชน์ ตามที่งานวิจัย
ของนนทกร ด านงค์ (2558) ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า ผู้ ป่ ว ยควร
รับประทานผลไม้ที่ไม่มีรสหวานจัด เพื่อช่วยในระบบการ
ย่อยและดูดซึมทาให้การขับถ่ายปกติ ควรเลือกรับประทาน
ผลไม้ที่มีโปแตสเซียมสู ง เพื่อทดแทนโปแตสเซีย มที่ถูก
ขับออกมาพร้อมปัสสาวะ หากผู้ป่วยภาวะหัวใจวายได้รับ
ยาขับปั ส สาวะ เนื่ องจากโปแตสเซียมจะถูกขับ ออกมา
พร้อมปัสสาวะ
การรั บ ประทานอาหาร ปิ้ ง ย่ าง รม ควั น
พบว่ า ผู้ ป่ ว ยส่ ว นใหญ่ รั บ ประทาน 1-2 ครั้ ง/สั ป ดาห์
ทั้ งนี้ ผู้ ป่ ว ยมี ค ะแนนความรู้ ดี เรื่ อ งการปรุ งประกอบ
อาหารด้วยการต้ม , นึ่ง, หมก, อบ, แจ่ ว, ป่น แทนการ
ทอด ผู้ป่วยทราบว่า การทอดจะดูดซึมน้ามันได้มากกว่า
เสี่ยงต่อการเกิดภาวะหั ว ใจล้ มเหลวได้ โดยมีผู้ตอบถูก
ร้ อ ยละ 84.0 จึ ง เป็ น เหตุ ผ ลให้ ผู้ ป่ ว ยหลี ก เลี่ ย งการ
รั บ ประทานอาหารปิ้ ง ย่ า งด้ ว ย อย่ า งไรก็ ต ามผู้ ป่ ว ย
บางส่ว นยังรั บ ประทานอาหารปิ้ ง ย่ าง รม ควัน ดังนั้ น
ควรจะแนะน าผู้ ป่ ว ยเพิ่ ม เติ ม ในเรื่ อ งการรั บ ประทาน
อาหารปิ้ ง ย่ าง เสี่ ย งต่ อการเกิด โรคแทรกซ้ อนได้ เช่ น
โรคมะเร็ง เป็นต้น
กลุ่ ม อาหารที่ มี ไ ขมั น สู ง พบว่ า ผู้ ป่ ว ย
ประมาณครึ่งหนึ่งไม่รับประทานอาหารทะเล และอาหาร
ที่มีกะทิเป็ น ส่ วนประกอบ ในขณะที่ผู้ ป่ วยส่ว นใหญ่ ยัง
เลื อกรั บ ประทานอาหารประเภทเนื้ อ สั ต ว์ติ ดมั น หรือ
อาหารที่ มี ไขมั น สู ง ซึ่ งผู้ ป่ ว ยภาวะหั ว ใจล้ ม เหลวควร
รั บ ประทานอาหารที่ มี ไ ขมั น ไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 30 ของ
พลั ง งานทั้ ง หมด และควรหลี ก เลี่ ย งการรั บ ประทาน
อาหารที่มีไขมันอิ่มตัว และอาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูง
เพราะส่ งผลให้ ผู้ ป่ ว ยมีน้ าหนั กเกิน ท าให้ หั ว ใจท างาน
หนักมากขึ้น นอกจากนี้ พบว่าผู้ป่วยรับประทานขนมเค้ก
ขนมปั ง ขนมเบเกอรี่ 1-2 ครั้ ง /สั ป ดาห์ ดั ง นั้ น ควร
แนะนาผู้ป่วยเรื่องอาหารที่มีไขมันสูงที่ควรหลีกเลี่ยง
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กลุ่ ม เครื่ อ งดื่ ม และอาหารที่ มี ร สหวาน
พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ดื่มน้าอัดลม และไม่รับประทาน
ขนมหวาน เครื่องดื่มและอาหารที่มีรสหวานเป็นอาหารที่
ผู้ ป่ ว ยควรหลี ก เลี่ ย ง เนื่ อ งจากอาหารประเภทนี้ ท าให้
ระดับน้าตาลในเลือดสูง และเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมใน
หลอดเลือด ทาให้หลอดเลือดตีบแคบและแข็งตัว หัวใจ
ต้องทางานหนักในการบีบเลือดส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย ส่ งผลให้ ความรุน แรงของภาวะหั ว ใจล้ ม เหลว
เพิ่ ม ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ ของวิ จั ย ของนนทกร ด านงค์
(2558) และพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่รับประทานอาหาร
รสหวานจัด
การอ่านฉลากโภชนาการ ก่ อนซื้ออาหาร
สาเร็จรูป พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของจริญญา คมเฉียบ (2556) ที่ผู้ป่วยภาวะ
หัวใจล้มเหลวอ่านฉลากโภชนาการเพื่อดูปริมาณเกลือใน
อาหาร มีคะแนนค่อนข้างน้อย มีผู้ป่วยจานวนน้อยที่อ่าน
เป็น จากการศึกษา พบว่า ผู้ ป่ว ยเป็ นผู้ สูงอายุ ร้อยละ
50.6 อาจทาให้ความสามารถในการอ่านฉลากค่อนข้าง
ล าบาก และผู้ ป่ ว ยยั ง ไม่ มี ค วามรู้ ใ นการอ่ า นฉลาก
โภชนาการ ดังนั้น ควรจะเน้นให้ผู้ป่วยได้อ่านฉลากเป็น
เพื่ อ ดู ป ริ ม าณเกลื อ ในอาหาร ท าให้ ผู้ ป่ ว ยทราบว่ า
รับ ประทานเกลื อ โซเดี ย มไปเท่ า ไร เกิ น จากที่ ค วบคุ ม
หรือไม่
2. ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการบริ โ ภค
อาหาร
ปั จ จั ย น า ได้ แ ก่ อายุ เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ค วาม
สั ม พั น ธ์ท างบวกกั บ พฤติ ก รรมการบริโ ภคอาหารของ
ผู้ ป่ ว ยภาวะหั ว ใจล้ ม เหลวอย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดั บ 0.05 โดยเมื่ อ อายุ เ พิ่ ม ขึ้ น 1 ปี จะส่ ง ผลให้
พฤติกรรมการบริโภคอาหารดีขึ้น 0.198 คะแนน (Beta=
0.198) อธิ บ ายได้ ว่ า ผู้ ป่ ว ยที่ มี อ ายุ ต่ า งกั น มี ก ารรั บ รู้
ต่างกัน ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า กลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า
ย่อมเป็นผู้ ที่มีประสบการณ์สูง ทั้งด้านความรู้ การรับรู้
การปฏิบัติตัว และเมื่ออายุมากขึ้นทาให้มีโอกาสเสี่ยงเป็น
โรคแท รกซ้ อ น อี ก ทั้ งผู้ ป่ วยได้ รั บ ความรู้ ใ น การ
รับประทานอาหารสาหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวจาก
นักโภชนาการ จากการศึกษาด้านความรู้เกี่ ยวกับ การ
บริโภคอาหารยังพบว่า ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวส่วนใหญ่
มี ค วามรู้ ดี สอดคล้ อ งกั บ วิ จั ย ของสิ นี นุ ช หลวงพิ ทั ก ษ์
(2558) ได้ ท าการศึ ก ษาหาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
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จัดการตนเองของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว พบว่า ปัจจัย
ด้านความรู้ส่งผลต่อการจัดการตนเองโดยกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ จึงกล่าวได้ว่าผู้สูงอายุมีความรู้ใน
การดูแลตนเองรวมทั้งการบริโภคอาหาร
ส่ ว นตั ว แปรที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างลบกั บ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 มี 1 ตั ว แปร
ได้ แ ก่ ดั ช นี ม วลกาย โดยเมื่ อ ดั ช นี ม วลกายเพิ่ ม ขึ้ น
1 kg/m2 จะส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคอาหารลดลง
0.221 คะแนน (B= -0.221) อธิบายได้ว่า ดัชนีมวลกาย
ของผู้ ป่ ว ยภาวะล้ มเหลวส่ วนใหญ่ อยู่ ในเกณฑ์ป กติ ซึ่ง
พบว่าหนึ่งในสามของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวมีค่าดัชนี
มวลกายอยู่ในเกณฑ์น้าหนักเกิน และจากการศึกษาด้าน
ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารพบว่า มากกว่าครึ่งของ
ผู้ป่วยทั้งหมด มีระดับความรู้ปานกลางถึงต่า นอกจากนี้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 มี 1 ตัวแปร ได้แก่ การศึกษา โดยเมื่อ
ระดับศึกษาเพิ่มขึ้น 1 ระดับ จะส่งผลให้พฤติกรรมการ
บริ โ ภคอาหารลดลง 0.347 คะแนน (Beta= -0.347)
จากการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวส่วนใหญ่มี
ระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา และมีความรู้ดี
เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ร้อยละ 42.0 แต่เมื่อพิจารณา
ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารของผู้ป่วยแล้วพบว่า มี
ทั ศ นคติ ร ะดั บ ปานกลางถึ งร้ อ ยละ 90.1 จะเห็ น ได้ ว่ า
ผู้ ป่ ว ยส่ ว นใหญ่ ไม่ ได้ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี เกี่ ย วกั บ การบริโภค
อาหาร จึงอธิบายได้ว่า ผู้ป่วยที่มีระดับการศึกษาที่ดีหรือ
มี ร ะดั บ การศึ ก ษาที่ เพิ่ ม ขึ้ น ไม่ ส ามารถท าให้ ผู้ ป่ ว ยมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีขึ้น เนื่องจากผู้ป่วยยังมี
ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ไม่ลึกซึ้งพอ และจาก
การศึกษามีสาเหตุมาจากปัจจัยเอื้อ คือ ผู้ป่วยส่วนใหญ่
ได้รับ ปั จ จัยเอื้ออยู่ในระดับ ต่า ได้แก่ ด้านการมีอาหาร
เพียงพอ ซึ่งข้อที่ผู้ป่วยได้รับน้อยที่สุด คือ เรื่องการมีเงิน
เพียงพอที่จะซื้ออาหารมาเก็บไว้ที่บ้าน จะเห็นได้ว่าผู้ป่วย
ส่วนใหญ่มีรายได้น้อย นอกจากนี้ผู้ป่วยยังได้รับปัจจัยเอื้อ
อยู่ ในระดั บ ต่าในด้านการเข้าถึ งอาหาร ซึ่ งข้อ ที่ ผู้ ป่ ว ย
ได้ รั บ น้ อ ยที่ สุ ด คื อ เรื่ อ งครอบครั ว หรื อ ผู้ ดู แ ลพาไป
รับ ประทานอาหารนอกบ้ าน จากปั จ จั ย เหล่ านี้ จึ งเป็ น
สาเหตุที่ผู้ป่วยมีระดับการศึกษาที่เพิ่มขึ้น แต่มีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารลดลงและยังพบว่าปัจจัยนาอื่นๆ ได้แก่
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เพศ อาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส ความรู้และทัศนคติ
เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
(p-value>0.05)
ปัจจัยเอื้อ ด้านความเพียงพอของทรัพยากร
อาหาร และ ปั จจัยเสริม ด้านการสนั บ สนุ นทางสั งคม
พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (p-value>0.05) และจาก
การศึ กษาดั ช นี ม วลกายของผู้ ป่ ว ยภาวะหั ว ใจล้ ม เหลว
พบว่าหนึ่งในสามมีดัชนีมวลกายเกิน แสดงว่าการได้รับ
ปั จ จั ย เอื้ อ ด้ า นความเพี ย งพอของทรั พ ยากรอาหารที่
ผู้ป่วยได้รับอยู่ในระดับต่านั้น ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
พฤติกรรมในการบริโภคอาหารของผู้ป่ว ย
พบว่า ส่วนใหญ่รับประทานอาหารประเภทข้าวเป็นหลัก
สลับกับแป้งประเภทอื่นๆ และมักเติมน้าตาลลงในอาหาร
อี ก ทั้ ง ผู้ ป่ ว ยรั บ ประทานอาหารที่ มี ไ ขมั น สู ง และไม่
รับประทานอาหารทะเลและอาหารที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบ
นอกจากนี้ ยังมีผู้ ป่วยใช้ผ งชูรสหรือผงปรุงแต่งรสและ
เติ ม น้ าปลาลงในอาหาร จากการวิ เคราะห์ ด้ ว ยสถิ ติ
ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ พบว่า ปัจจัยนา ได้แก่ อายุ ดัชนี
มวลกาย และการศึกษา มีความสั มพัน ธ์ กับ พฤติกรรม
การบริโภคอาหารของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยเอื้อและปัจจัย
เสริม ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ข้อเสนอแนะหรือการนาไปใช้ประโยชน์
จากการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการ
บริโภคอาหารของผู้ป่วย พบว่าอายุมีความสั มพันธ์เชิง
บวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เมื่ออายุมากขึ้น จะ
ท าให้ พ ฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารดี ขึ้ น อาจเกิ ด จาก
ผู้ป่วยที่มีอายุมากขึ้น มีความสามารถในการรับประทาน
อาหารนอกบ้านน้อยลงและได้รับการดูแลควบคุมอาหาร
จากครอบครัว แตกต่างจากผู้ป่วยที่มีอายุน้อย อยู่ในวัย
ทางานได้รับประทานอาหารที่หลากหลายมากกว่ามีทั้ง
อาหารที่ มี ป ระโยชน์ แ ละไม่ มี ป ระโยชน์ ไม่ ส ามารถ
ควบ คุ ม ได้ ดั ง นั้ นควรแนะน าอาหารที่ ควรเลื อ ก
รับประทาน เมื่อต้องรับประทานอาหารนอกบ้าน
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ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว จาแนกตามข้อมูลทั่วไป (n=81)
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุปัจจุบัน (ปี)
18-20
21-29
30-49
50-59
60-80
X (S.D.)=58.9 (13.9) Min-Max=20-80 ปี
ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียนหนังสือ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพ
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
เกษตรกร
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง แม่บ้าน
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
รายได้ต่อเดือน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท
1,001-5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
มากกว่าหรือเท่ากับ 15,001 บาท
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส/อยู่ร่วมกัน
หย่า/หม้าย/แยกกันอยู่
ค่าดัชนีมวลกาย
น้าหนักน้อย (น้อยกว่า 18.5 kg/m2)
ปกติ (18.5-24.9 kg/m2)
น้าหนักเกิน (25.0-29.9 kg/m2)
อ้วนระดับ 1 (30.0-34.9 kg/m2)
อ้วนระดับ 2 (35.0-39.9 kg/m2)
X (S.D.)=22.2 (4.5) Min-Max=14.5–38.5 kg/m2

จานวน (ราย)

ร้อยละ

58
23

71.6
28.4

1
2
16
21
41

1.2
2.5
19.8
25.9
50.6

5
49
14
5
1
7

6.2
60.5
17.9
6.2
1.2
8.64

22
30
9
5
1

27.2
37.0
11.1
6.2
1.2

38
15
7
8
13

46.9
18.5
8.6
9.9
16.1

5
68
8

6.2
84.0
9.9

8
49
17
5
2

9.9
60.5
21.0
6.2
2.5
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ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว จาแนกตามระดับความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร (n=81)
ระดับความรู้ (คะแนนเต็ม 14 คะแนน)
จานวน (ราย)
ร้อยละ
ดี (ร้อยละ 80-100): 12-14 คะแนน
34
42.0
ปานกลาง (ร้อยละ 60-79): 9-11 คะแนน
31
38.3
ต่า (น้อยกว่าร้อยละ 60): 0-8 คะแนน
16
19.8
X (S.D.)=10.7 (0.3), Min-Max=5–14
ระดับทัศนคติ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
จานวน (ราย)
ร้อยละ
ดี (3.67-5.00)
3
3.7
ปานกลาง (2.34-3.66)
73
90.1
ต่า (1.00-2.33)
5
6.2
X (S.D.)=2.9 (0.4), Min-Max=2.1-3.9
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของผู้ป่วยภาวะหัว ใจล้มเหลว จาแนกตามระดับของการได้รับปัจจัยเอื้อด้านความเพียงพอของทรัพยากรอาหาร
(n=81)
ระดับการได้รับปัจจัยเอื้อ
ด้านทรัพยากรอาหาร
จานวน (ร้อยละ)
การมีอาหารเพียงพอ
การเข้าถึงอาหาร
การใช้ประโยชน์จากอาหาร
สูง (7.20-9.00 คะแนน)
8 (9.9)
0 (0.0)
19 (23.5)
ปานกลาง (5.40-7.11 คะแนน)
24 (29.6)
25 (30.9)
38 (46.9)
ต่า (0.00-5.31 คะแนน)
49 (60.5)
56 (69.1)
24 (29.6)
X (S.D.)=1.7 (0.4), Min-Max=0-9
ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว จาแนกตามระดับของการได้รับปัจจัยเสริมด้านการสนับสนุนทางสังคม (n=81)
ระดับการสนับสนุนทางสังคม
จานวน (ราย)
ร้อยละ
ดี (2.61-3.00)
40
49.4
ปานกลาง (2.21-2.60)
29
35.8
ต่า (1.00-2.20)
12
14.8
X (S.D.)=1.7 (0.7), Min–Max=1-3
ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว จาแนกตามระดับพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร (n=81)
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
จานวน (ราย)
ดี (1.34-2.00 คะแนน)
13
ปานกลาง (0.67-1.33 คะแนน)
55
ควรปรับปรุง (0.00-0.66 คะแนน)
13
X (S.D.)=1.0 (0.3), Min–Max=0.5–1.9
ตารางที่ 6 ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (n=81)
ปัจจัยทานาย
B
Std. Error
Beta
ปัจจัยนา (Predisposing factors)
เพศ
-0.113
0.088
-0.139
อายุ
0.112
0.088
0.145
ระดับการศึกษา
-0.340
0.175
-0.276
อาชีพ
0.022
0.120
0.022
รายได้ต่อเดือน
-0.122
0.093
-0.158
สถานภาพสมรส
-0.002
0.163
-0.002
ค่าดัชนีมวลกาย
-0.409
0.190
-0.241
ความรู้
-0.075
0.097
-0.097

ร้อยละ
16.1
67.9
16.1

p-value
0.207
0.205
0.056
0.857
0.195
0.988
0.035
0.443
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ตารางที่ 6 ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (n=81) (ต่อ)
ปัจจัยทานาย
B
Std. Error
Beta
p-value
ทัศนคติด้านบวก
0.136
0.100
0.165
0.179
ทัศนคติด้านลบ
0.012
0.084
0.016
0.891
ปัจจัยเอื้อ (Enabling factors)
การมีอาหารเพียงพอ
0.128
0.116
0.119
0.274
การเข้าถึงอาหาร
0.018
0.080
0.024
0.822
การใช้ประโยชน์จากอาหาร
0.101
0.087
0.126
0.250
ปัจจัยเสริม (Reinforcing factors)
การสนับสนุนทางสังคม
-0.185
0.182
-0.121
0.314
R2= 0.368, F=2.75, p-value<0.05
ตารางที่ 7 ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณแบบ Backward ของปัจจัยที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (n=81)
ปัจจัย
B
Std. Error
Beta
p-value
อายุ
0.153
0.076
0.198
0.049
ดัชนีมวลกาย
-0.375
0.176
-0.221
0.036
การศึกษา
-0.427
0.125
-0.347
0.001
ค่าคงที่ (Constant)
0.849
0.181
0.000
R2=0.276, F=9.76, p-value<0.05

