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ง
ธิดารัตน เหลี่ยมไกร: กลุมอาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว (SYMPTOM
CLUSTERS IN HEART FAILURE PATIENTS)
อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ผศ.ดร. ชนกพร จิตปญญา, 140 หนา.
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอาการและกลุมอาการของผูปวยที่
มีภาวะหัวใจลมเหลว กลุมตัวอยางคือ ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวามีภาวะหัวใจลมเหลว ที่เขารับการ
รักษาในหอผูปวยอายุรกรรม โรงพยาบาลศูนยภาคใต จํานวน 400 คน กลุมตัวอยางไดจากการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล แบบประเมินอาการ
ผูปวยโรคหัวใจลมเหลว ซึ่งผูวิจัยพัฒนามาจากทฤษฎีอาการไมพึงประสงค (Theory of Unpleasant Symptoms
: TOUS )ของ Lenz et al.(1997) ผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ 5 คน และหาคา
ความเที่ยงสัมประสิทธแอลฟาของครอนบาค ไดคาความเที่ยงของแบบประเมินการเกิดอาการ ความถี่ ความ
รุนแรง และความทุกขทรมานเทากับ .86, .88, .90 และ.92 ตามลําดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ การ
แจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหองคประกอบ
ผลการวิจัยพบวา
1.ผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวมีประสบการณการรับรูการเกิดอาการมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ
แนนหนาอก (รอยละ99.25) เหนื่อยเวลานอนราบ (รอยละ98.50) ปสสาวะออกนอย (รอยละ98.00) ออนเพลีย
(รอยละ97.75) และปวดศีรษะ (รอยละ97.75)
2.ผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวรับรูอาการในมิติดานความถี่ ของอาการทั้ง 40 รายการ มีคาเฉลี่ยอยู
ระหวาง 0.39-2.11 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.21-0.91 อาการที่มีความถี่สูงสุด ไดแกเหนื่อย
เวลานอนราบ หนามืดวิงเวียน แนนหนาอก ปสสาวะออกนอย และออนเพลีย ตามลําดับ
3.ผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวรับรูอาการในมิติดานความรุนแรงของอาการทั้ง 40 รายการมีคาเฉลี่ย
อยูระหวาง 1.37-2.62 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.51-2.19 อาการที่มีความรุนแรงสูงสุด ไดแก
เหนื่อยเวลานอนราบ ทองโต ปวดศีรษะ ขาบวม/เทาบวม เหนื่อยเวลาทํากิจกรรม ตามลําดับ
4. ผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวรับรูอาการในมิติดานความทุกขทรมานของอาการทั้ง 40 รายการ มี
คาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.33- 2.67และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.49-1.89 อาการที่มีความทุกขทรมาน
สูงสุด ไดแก ทองโต เหนือ่ ยเวลานอนราบ ขาบวม/เทาบวม ปวดศีรษะ เหนื่อยเวลาทํากิจกรรม ตามลําดับ
5. องคประกอบของกลุมอาการในผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวมี 5 กลุม ไดแก กลุมอาการหัวใจ
ลมเหลวเฉียบพลัน กลุมอาการทางจิตใจ กลุมอาการหัวใจลมเหลวเรื้อรัง กลุมอาการระบบประสาทอัตโนมัติ
และกลุมอาการระบบทางเดินอาหาร
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The purposes of this descriptive research were to study multidimensional characteristics of
symptom and symptom clusters in heart failure patients. Using sampling, 400 patients who diagnosed of
heart failure symptoms, were recruited from tertiary hospitals in the southern region.The instrument was a
set of questionnaires consisting of a demographic and multidimensional symptoms questionnaire. All
questionnaires were develoed based on Theory of Unpleasant Symptoms (TOUS ) of Lenz et al.(1997) and
were validateed by a panel of five experts. The Cronbach’s alpha coefficients of the instruments were .86,
.88, .90 and .92 respectively. Data were analyzed using mean, percentage, standard deviation, and factor
analysis.
The major fimdings were presented as follows:
1.Top five symptoms mostly experienced by heart failure patients 5 were : chest pain (99.25%),
orthopnea (98.50%), olgoria (98.50%), fatique (97.75%) and headace (97.75%).
2.Top five symptoms mostly experienced by heart failure patients in term of frequency had an average
score between 0.39 to 2.11 (SD = 0.21- 0.91) . They were orthopnea, syncope, chest pain, oliguria, and fatique.
3.Top five symptoms mostly experienced by heart failure patients in term of severity had an average
score between 1.37 to 2.62 (SD = 0.51- 2.19 ) . They were orthopnea, abdominal distention, headace, leg
swelling/ footsore and dysnea on exertion.
4.Top five symptoms mostly experienced by heart failure patients in term of distress had an average
score between 1.33 to 2.67 (SD = 0.49 -1.89 ) . They were abdominal distention, orthopnea, leg swelling/
footsore, headace and dysnea on exertion.
5.Symptom clusters in heart failure patients could be categorized into 5 factors including acute
volume overload, emotinal symptoms, chonic volume overload, autonomic nervous symptoms and
gastrointestinal symptoms.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ภาวะหั วใจล ม เหลว เปนภาวะเจ็บ ปวยเรื้อรังที่เปนปญหาทางดา นสาธารณสุข ที่สํา คัญ
ปญหาหนึ่ง ที่สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของผูปวย ในสหรัฐอเมริกามีผูปวยที่ไดรับความทุกข
ทรมานจากภาวะหัวใจลมเหลวประมาณ 3 ถึง 5 ลานคน(American Heart Association [AHA],
2011) และมีอุบัติการณการเกิดภาวะหัวใจลมเหลวรายใหม 400,000 – 700,000 รายตอป ภาวะ
เจ็บปวยที่เรื้อรังและซับซอนสงผลใหมีคาใชจายในการดูแลรักษาสูงถึง 21 พันลานเหรียญสหรัฐตอ
ป สําหรับประเทศไทยแมวาจะไมมีรายงานอุบัติการณของภาวะหัวใจลมเหลวที่เฉพาะ แตเนื่องจาก
ป จจั ย สํ า คั ญ ที่ นํ า มาสู ภ าวะหั ว ใจลม เหลวไดแก การเจ็บ ปว ยดว ยโรคหั วใจโดยเฉพาะอยา งยิ่ ง
โรคหัวใจที่เกิดจากเสนเลือดหัวใจตีบตัน (Carelock and Clack, 2001; สมนพร บุณยะรัตเวช, 2543 ;
สมจิต หนุเจริญกุล, 2544) ดังนั้นเมื่ออุบัติการณการเจ็บปวยดวยโรคหัวใจสูงขึ้น อุบัติการณการเกิด
ภาวะหัวใจลมเหลวก็นาจะสูงเชนกัน จากสถิติจํานวนผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือดทางกระทรวง
สาธารณสุข พบวา มีแนวโนมสูงขึ้นในชวงป พ.ศ.2550-2552โดยมีจํานวนผูปวย 56.2 , 52,6 , 63.7 ,
63.3 , 71.5 ตอ 100,000 ประชากร ตามลําดับ (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2553) จากสถิติจะเห็นไดวา
ผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น ทําใหอัตราการเกิดภาวะหัวใจลมเหลวเพิ่ม เนื่องจากโรคที่
เกี่ยวของกับหัวใจและหลอดเลือด เมื่อเขาสูระยะสุดทายจะทําใหเกิดภาวะหัวใจลมเหลว (สมเกียรติ
แสงวัฒนาโรจน, 2552)
ผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวมักจะประสบกับกลุมอาการที่เกิดจากการที่หัวใจไมสามารถ
สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะตางๆ ของรางกายไดเพียงพอที่จะตอบสนองตอกระบวนการ
เผาผลาญของรางกายไดตามปกติ (โสภณ สงวนวงษ, 2553) อันเปนผลมาจากความผิดปกติจากการ
บีบตัวหรือการคลายตัวเพื่อรับเลือดที่กลับเขาสูหัวใจมีผลทําใหปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจใน
หนึ่งนาทีลดลง (Sethares ,2004) ซึ่งเกิดไดหลายสาเหตุ เชน ความผิดปกติดานโครงสรางของหัวใจ
และความผิดปกติอื่นๆ ในระยะเริ่มแรกของหัวใจลมเหลวจะมีกลไกการปรับชดเชยของรางกาย
เพื่อใหคงสภาพหนาที่การทํางานของหัวใจใหใกลเคียงปกติได โดยการกระตุนระบบประสาท
ซิมพาเธติคใหหลั่งเคทีโคลามีนในระบบไหลเวียนเลือดชวยเพิ่มอัตราการเตนของหัวใจ แรงบีบตัว
ของกลามเนื้อหัวใจและการหดรัดตัวของหลอดเลือดสวนปลายสงผลใหเกิดการเพิ่มปริมาณเลือด
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สงออกจากหัวใจและแรงดันเฉลี่ยการไหลกลับของเลือด ชวยเพิ่มปริมาณที่สูบฉีดออกจากหัวใจแต
ละครั้งและเพิ่มปริมาณเลือดที่สูบฉีดออกจากหัวใจตอนาที (Carelok & Clark, 2001) สวนในระยะ
ตอมาจะมีการกระตุนระบบเรนนิน-แอนจิดอสเทนซิน แอลโดสเตอโรน ทําใหมีการคั่งของน้ําและ
เกลื อ และกล า มเนื้ อ หั ว ใจหนาตั ว อย า งผิ ด ปกติ เ พื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าตรเลื อ ดที่ หั ว ใจส ง ออกต อ นาที
(Sethares ,2004) แมวากลไกชดเชยจะชวยเพิ่มปริมาตรเลือด ที่หัวใจสงออกตอนาทีไดในเบื้องตน
แตการทําใหหลอดเลือดทั่วรางกายหดตัว มีผลทําใหหัวใจทํางานหนักขึ้นจึงเกิดการทําลายหนาที่
การบีบตัวของหัวใจในที่สุดทําใหผนังหัวใจหองซายบางลง ขนาดของหัวใจโตขึ้น ประสิทธิภาพ
การบีบตัวของกลามเนื้อลดลง สงผลใหปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจในหนึ่งนาทีลดลง เกิดอาการ
และอาการแสดงของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวในที่สุด (Thomas, 2007)
อาการที่ปรากฏในผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว สามารถพบไดหลายอาการพบรวมกัน และ
พบไดในทุกระบบ เนื่องจากหัวใจไมสามารถปรับการทําหนาที่ไดเพียงพอทําใหเกิดความผิดปกติ
ในภาวะสมดุลของสารเคมี รวมถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงในการทําหนาที่ของระบบตางๆ ของรางกาย
เชน ระบบประสาท ไดแก งวงนอน เซื่องซึม หลงลืม ระบบทางเดินอาหาร ไดแก เบื่ออาหาร ปวด
แนนทอง ทองผูก ระบบทางเดินหายใจ ไดแก ไอ หายใจเหนื่อย ระบบหัวใจและหลอดเลือด ไดแก
เจ็บแนนหนาอก ใจเตนเร็ว / สั่น บวม อาการที่พบบอยในผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว คือ อาการใจ
สั่นเปนอาการเริ่มแรกของภาวะหัวใจลมเหลวเกิดจากการทํางานเพิ่มขึ้นของระบบประสาทซิมพาเธ
ติค (Thomas, 2007) หลังจากนั้นอาการตอมาที่พบรวมกันไดแก อาการออนเพลีย เหนื่อยลา ความ
ทนในการปฏิ บั ติกิ จวั ตรประจํ า วั นลดลง ซึ่ง เกิด จากเลือดไปเลี้ย งอวัย วะตา งๆ ไมพ อ (อั จฉรา
เตชฤทธิพิทักษ, 2543) บางรายอาจมีอาการหายใจลําบาก เนื่องจากการเพิ่มของแรงดันปอดทําให
ชองวางระหวางเซลลและถุงลม และหัวใจหองลาง ไมสามารถรับและขับเลือดออกไปไดดีทําใหมี
น้ําคั่งในปอดจะทําใหเกิดอาการหายใจเหนื่อยขณะออกกําลังกาย หายใจไมออกเมื่อนอนราบ และ
หอบเหนื่อยเฉียบพลันเวลากลางคืน นอกจากนี้อาจมี อาการบวมโดยเฉพาะ ขา ตับ ชองวางในทอง
ปอด และส ว นอื่ น ๆ ร า งกายและบวมบริ เ วณก น กบซึ่ ง เกิ ด จากการสะสมน้ํ า และโซเดี ย ม
(Braunwald, 2005) และจากการกระตุนระบบประสาทซิมพาเธติคเมื่อปริมาตรเลือดในหัวใจกอน
บีบตัวสูงขึ้นทําใหมีน้ําคางที่ปอดและทั่วรางกาย ทําใหผูปวยมีน้ําหนักเพิ่ม มีเสนเลือดที่คอ โปง
และจากการมีน้ําคั่งในตับ เปนผลทําใหผูปวยอาจมีอาการปวดทอง ทองมาน เบื่ออาหาร คลื่นไส
ทองผูก นอกจากนี้การที่เลือดไปเลี้ยงสมองไมเพียงพอ ทําใหผูปวยมีความจําเสื่อมและขาดสมาธิ
สับสน และนอนไมหลับ และมีปสสาวะออกนอยเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงที่ไตลดลง (Micheal , 2002)
กลุมอาการตางๆ นอกจากแสดงออกทางดานรางกายในระบบตางๆ แลวยังมีกลุมอาการที่
แสดงออกทางด า นจิ ต ใจของผู ป วย จากการทบทวนวรรณกรรมพบว า การเกิด อาการทางกาย
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จะเหนี่ยวนํา ใหผูปวยมีการทางจิตใจและอารมณตามมา จะพบวาภาวะซึมเศราเปนอาการที่พบมาก
ที่สุดในผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว (โสภณ สงวนวงษ, 2553) นอกจากนี้จากปริมาณเลือดที่ไป
เลี้ยงสมองลดลงทําใหผูปวยสับสน และความจําลดลง ทําใหการสื่อสารของผูปวยกับผูคนรอบขาง
ลดลง การติดตอกับสังคมจึงลดลง ยิ่งสงเสริมใหผูปวยมีปญหาทางจิตมากขึ้น และเครียดที่ตองเปน
ภาระให กั บ ครอบครั ว และรู สึ ก ไม มี ศั ก ดิ์ ศ รี รวมทั้ ง ความกดดั น ทางด า นจิ ต ใจจากการที่ ต อ ง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตางๆ เพื่อปองกันภาวะแทรกซอนของโรค และอาการทางกายบางอาการ เชน
หอบเหนื่อยและเหนื่อยลา อาการบวม ทําใหผูปวยมีความรูสึกสูญเสียภาพลักษณ จากการศึกษาของ
Riedinger และคณะ (2002) ซึ่งทําการศึกษาผูปวยหญิงที่มีภาวะภาวะหัวใจลมเหลวเปรียบเทียบกับ
ประชากร หญิงที่ไมมีปญหาสุขภาพ พบวา คะแนนดานกิจกรรมสังคมของผูปวยหญิงที่มีภาวะภาวะ
หัวใจลมเหลวต่ํากวาปกติและต่ํากวาประชากรหญิงโดยทั่วไป Lenz et al . (1997) ไดพัฒนาแนวคิด
ทฤษฎีของอาการไมสุขสบาย (Theory of Unpleasant Symptoms : TOUS ) ซึ่งกลาววา อาการที่เกิด
จากการที่บุคคลตองเผชิญกับเหตุการณอยางนอย 1 เหตุการณ ที่มีผลกระทบตอบุคคลทั้งรางกาย
จิตใจ อารมณ และพฤติกรรม โดยทําใหบุคคลมีอาการมากกวา 1 อาการ แตละอาการมีหลายมิติ
(multidimention) ไดแก มิติดานความถี่ มิติดานความรุนแรง มิติดานความทุกขทรมาน และมิติดาน
คุณลักษณะของอาการ โดยแตละอาการจะมีปฏิสัมพันธระหวางกัน (Interelated of symptoms)
นั่นคือ เมื่อมีอาการหนึ่งเกิดขึ้น อาการนี้จะเหนี่ยวนําใหอาการอื่นๆ ตามมา หรือสงเสริมให
อาการที่เกิดขึ้นอยูแลวมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ในโรคผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว ก็เชนกัน ผูปวย
จะรับรูอาการตางๆ มากมายในทุกระบบของรางกาย โดยอาการที่เกิดขึ้นในระยะแรกอาจเล็กนอย
หรือไมรุนแรง แตหากปลอยอาการเหลานี้ไวไมมีการแกไข หรือไมทําใหอาการดังกลาว ลดความ
รุนแรงลงอาการนั้นอาจเหนี่ยวนําใหอาการอื่นรุนแรงขึ้น สงผลใหผูปวยทุกขทรมานมากขึ้น เชน
ผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว มักมีอาการเบื่ออาหาร ถาผูปวยยังคงมีระดับความถี่ ความรุนแรง หรือ
ความทุกขทรมานของอาการที่กลาวมามากขึ้น ก็จะสงผลทําใหเกิดภาวะขาดสารอาหาร มีผลตอ
อาการเหนื่ อ ยล า ที่ จ ะเกิ ด ตามมา รวมถึ ง ทํ า ให ก ล า มเนื้ อ อ อ นแรง เพลี ย ซึ่ ง ส ง ผลกระทบต อ
ความสามารถในการทํ า กิ จ วั ต รประจํ า วั น การทํ า กิ จ กรรมต า งๆ และอาการทํ า ให ไ ม ส ามารถ
ประกอบอาชีพไดเหมือนเดิม รายไดลดลง ไมเพียงพอกับรายจาย หรือมีปญหาทางเศรษฐกิจ สงผล
กระทบตอดานจิตใจของผูปวยทําใหผูปวยมีอาการเครียด วิตกกังวลเพิ่มขึ้น (สมนพร บุณยะรัตเวช,
2543)
ดังนั้นกลุมอาการจึงเปนสิ่งสําคัญที่บงชี้สถานะทางสุขภาพในการทําหนาที่ของรางกายวา
เปนปกติหรือกําลังถูกคุกคามทางสุขภาพ (Lenz et al . 1997) หากปลอยไวไมมีการแกไขหรือแมจะ
แกไขใหการชวยเหลือบรรเทาอาการดังกลาวไดทัน และถาผูปวยมีจํานวนของอาการหรือความ
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รุนแรงของอาการมากขึ้น ผูปวยก็จะไดรับผลกระทบจากอาการเหลานั้น ภาวะหัวใจลมเหลว เปน
ภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง จึงมีผลกระทบตอผูปวย ดังตอไปนี้ ดานรางกาย จากภาวะของโรคทําใหอาการ
หอบเหนื่อย อาการออนเพลีย หรือเหนื่อยลา บวม ทําใหผูปวยมีขอจํากัดในการทํากิจกรรมหรือทํา
กิจวัตรประจําวันไดลดลง การนอนหลับพักผอนนอยลง และไมมีประสิทธิภาพ (Nordgren and
Soresen, 2003) ดานจิตใจ นอกจากขอจํากัดจากอาการทางรางกาย ซึ่งมีความสัมพันธกับภาวะ
ซึมเศราแลว ผูปวยยังมีอาการสับสน และความจําลดลง ทําใหการสื่อสารของผูปวยกับผูคนรอบขาง
ลดลง การติดตอกับสังคมจึงลดลง ยิ่งสงเสริมใหผูปวยมีปญหาทางจิตมากขึ้น และเครียดที่ตองเปน
ภาระให กั บ ครอบครั ว และรู สึ ก ไม มี ศั ก ดิ์ ศ รี รวมทั้ ง ความกดดั น ทางด า นจิ ต ใจจากการที่ ต อ ง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตางๆ เพื่อปองกันภาวะแทรกซอนของโรค ดานครอบครัวเกิดภาระกับ
ครอบครัวในการดูแลผูปวย ทั้งในเรื่องการจัดหาอาหารเฉพาะโรค และดูแลกิจวัตรประจําวันของ
ผูปวย เนื่องจากผูปวยมีขอจํากัดในการทํากิจวัตรประจําวัน บางครั้งผูปวยอาจมีอาการสับสน ทําให
ผูดูแลเกิดความเครียดตามมาไปดวย (ฉัตรวลัย ใจอารีย, 2539 ; เยาวภา บุญเที่ยง, 2545) ดานสังคม
จากอาการหอบเหนื่อยและเหนื่อยลา ผูปวยบางรายมีอาการบวม ทําใหสูญเสียภาพลักษณ ทําให
ผูปวยขาดการติดตอปฏิสัมพันธกับสังคม นอกจากนี้จากปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงสมองลดลงทําให
ผูปวยสับสน และความจําลดลง รวมถึงซึมเศรา ดังที่ไดกลาวมาแลว ทําใหการติดตอกับสังคมลดลง
ดานเศรษฐกิจ จากภาวะเจ็บปวย ทําใหผูปวยไมสามารถประกอบอาชีพได ทําใหขาดรายได สําหรับ
ผู ป ว ย นอกจากนี้ ยั ง ต อ งสู ญ เสี ย ค า ใช จ า ยในการรั ก ษาเพิ่ ม ขึ้ น เป น ภาระแก ผู ดู แ ลและ
กระทบกระเทือนถึงการพัฒนาประเทศ จากการตองสูญเสียงบประมาณในการรักษา และสูญเสีย
ทรัพยากรมนุษย ซึ่งจะเปนกําลังของประเทศ (Lenz et al . 1997)
และจากการทบทวนวรรณกรรมในประเทศไทยที่ผานมาพบวางานวิจัยเกี่ยวกับอาการใน
ผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวมีไมมากนัก สวนใหญเปนการศึกษาอาการเดี่ยว ๆ อาการใดอาการ
หนึ่ง เชน ลดาวัลย ฤทธิ์กลา (2554) ศึกษาเกี่ยวกับผลของโปรแกรมการสงเสริมการจัดการตนเอง
ของภาวะหายใจลํ า บาก ที่ มี ผ ลต อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ป ว ยหั ว ใจล ม เหลว ผลการศึ ก ษาพบว า
โปรแกรมการสงเสริม การจัดการตนเองมีป ระสิทธิภาพในการสง เสริมการควบคุมโรค โดยลด
อาการกําเริบของโรค เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน และเพิ่มคุณภาพชีวิตของ
ผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว หรือศึกษาในมิติใดมิติหนึ่งเพียงดานเดียว เชน สายรุง บัวระพา (2547)
ศึกษาเกี่ยวกับการรับรูความรุนแรงของอาการ ในผูปวยหัวใจวายเรื้อรัง ผลการศึกษาพบวา การรับรู
ความรุนแรงของอาการ สามารถทํานายกิจกรรมทางกายของผูปวยหัวใจวายเรื้อรังได และ นิตยา
ศรีสุข (2551) ศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยที่สัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานสุขภาพของผูปวยที่มีภาวะหัวใจ
ลมเหลวเรื้อรัง ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยศึกษากลุมอาการไมสบายใน 2 มิติไดแก มิติดานความรุนแรง
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และมิ ติดา นเวลา พบวา อาการไมส บายมีค วามสัม พันธท างลบกับ คุณภาพด านสุข ภาพในกลุม
ตัวอยางผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวเรื้อรัง ซึ่งการศึกษาเหลานี้มีประโยชนคือ ทําใหบุคลากรทาง
สุขภาพเขาใจในอาการของผูปวยระดับ หนึ่ง แตยังขาดความเขา ใจในมิติอื่นๆ ของอาการจึงไม
สามารถสะทอนปรากฏการณที่เกิดขึ้นจริงๆ ในผูปวยได การศึกษากลุมอาการของผูปวยที่มีภาวะ
หัวใจลมเหลว ผูวิจัยจึงไดใช Theory of Unpleasant Symptoms :TOUS ของ Lenz et al . (1997) เปน
กรอบแนวคิดในการศึกษา โดยไดศึกษากลุมอาการในมิติ 3 มิติ คือ มิติดานความถี่ ความรุนแรง
และความทุกขทรมาน ทําใหเราทราบถึงการรับรู อาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวมากยิ่งขึ้น
ซึ่งหากผูปวยมีความรูความเขาใจในเรื่องอาการ นั้นคือ อาการหนึ่ง จะเหนี่ยวนํา ใหอาการอื่นๆ
ตามมา หรือสงเสริมใหอาการที่เกิดขึ้นอยูแลวมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ในโรคผูปวยที่มีภาวะหัวใจ
ลมเหลว ผูปวยจะเกิดความตระหนักในการสนใจในการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้นตามมา
ดังนั้นการศึกษากลุมอาการที่เกิดรวมกันของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว ตาม Theory of
Unpleasant Symptoms :TOUS ของ Lenz et al . (1997) ทั้ง 3 มิติ จะชวยลดชองวางขององคความรู
เกี่ยวกับกลุมอาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว สงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ
เกี่ ย วกั บ กลุ ม อาการเพิ่ ม ขึ้ น นํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาการจั ด กระทํ า (Intervention) ในผู ป ว ย ช ว ยให
พยาบาลสามารถใหการพยาบาลที่มีคุณภาพเพื่อชวยลดการเกิดกลุมอาการ หรือลดความรุนแรง
ความถี่ และความทุกขทรมานจากอาการของผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาอาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว
2.เพื่อศึกษากลุมอาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวในมิติดานความทุกขทรมาน
คําถามการวิจัย
1.อาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวมีลักษณะอยางไรใน 3 มิติไดแก มิติดานความถี่
มิติดานความรุนแรง และมิติดานความทุกขทรมาน
2.กลุมอาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวในมิติดานความทุกขทรมานเปนอยางไร
แนวเหตุผลและสมมติฐานการวิจัย
ภาวะหัวใจลมเหลวเปนลักษณะของการที่ถูกมองวามีการสูญเสียความสามารถในการทํา
หนาที่ของหัวใจที่จะสงเลือดแดงไปเลี้ยงอวัยวะตางๆของรางกาย รวมทั้งการเผาผลาญเมตาบอลิซึม
ในเหนื่อยเยื่อตางๆ หรือเปนความพิการที่เกิดจากการเสียหนาที่ของหัวใจหองลางซายอันเปนเหตุ
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ใหเกิดความผิดปกติของระบบกลามเนื้อ หลอดเลือด หรือการทําหนาที่ของปอด (Thomas, 2007)
ทําใหความสามารถในการทําหนาที่ลดลง ผูปวยจะมีอาการเหนื่อยหอบหรือเมื่อยลาเมื่อทํากิจกรรม
ไดงาย สงผลใหศักยภาพในการทํากิจกรรมตางๆ ของแตละบุคคลลดลง จากการศึกษาพบวาผูปวย
โรคหัวใจลมเหลวเฉียบพลันตองเผชิญกับอาการตางๆ ที่เกิดขึ้นจากพยาธิสภาพของโรคที่ดําเนิน
ไปอยางตอเนื่อง การรับรูอาการผูปวยจะมีการรับรูอาการในมิติหลายมิติ ไดแก อาการนั้นเกิดบอย
เพียงใด รุนแรงแคไหน หรือทําใหรูสึกทุกขทรมานพียงใด
ดังนั้นการศึกษาเพื่อใหครอบคลุมทุกมิติ ผูวิจัยจึงไดศึกษาอาการ โดยใชแนวคิด ทฤษฎีของ
อาการไมสุขสบาย (Theory of Unpleasant Symptoms: TOUS) ของ Lenz et al. (1997) อธิบายวา
อาการที่เกิดจากการที่บุคคลตองเผชิญกับเหตุการณอยางนอย 1 เหตุการณ มีผลกระทบตอบุคคล ทั้ง
รางกาย จิตใจ อารมณ และพฤติกรรม โดยทําใหบุคคลมีอาการมากกวา 1 อาการ แตละอาการจะมี
หลายมิติ (Multidimension) อาการแตละอาการสามารถอธิบายสาเหตุตามกลไกทางสรีรวิทยาที่มี
ความเฉพาะเจาะจงของแตละอาการ ซึ่งแยกจากกันไมไดชัดเจน ในขณะเดียวกันจากผลรวมของ
ระบบตางๆ ของรางกายที่มีความเชื่อมโยงกันของรางกาย ทําใหอาการแตละอาการมีปฏิสัมพันธ
ระหวางกัน (Interrelated of symptoms) คือ เมื่อมีอาการหนึ่งเกิดขึ้น จะเหนี่ยวนําใหเกิดอาการอื่นๆ
ตามมา หรืออาจสงเสริมใหอาการอื่นที่เกิดขึ้นอยูแลว มีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งหากบุคคลมีจํานวน
ของอาการและ/หรือมีความรุนแรงของอาการมากขึ้น ผลกระทบในดานตางๆ ที่ตามมาจะมีความ
รุนแรงมากขึ้นเปนหลายเทาทวีคูณ (Synergistic affect) มิติแตละมิติของแนวคิดทฤษฎีมีรายละเอียด
ดังนี้
1. มิติดานความรุนแรง (Intensity) ความรูสึกของผูปวยในการเกิดอาการ ตอระดับความ
รุนแรง (Severity) ความแรง (Strength) หรือจํานวนครั้งของอาการ (Amount of symptom) ของ
อาการเจ็บ/แนนหนาอก หายใจลําบาก/หายใจขัด /หอบเหนื่อย ใจสั่น เหงื่อแตก เวียนศีรษะ/ปวด
ศีรษะ ออนเพลีย /เหนื่อยลา เครียด/วิตกกังวล
2. มิติดานเวลา (Timing) หมายถึง ความรูสึกของผูปวยในการเกิดอาการ ตอระดับความถี่
ของอาการที่เกิดขึ้นเปนระยะ (Intermittent) หรือเปนชวงความยาวนาน (Duration) ของอาการที่
เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง หรือมีความหมาย รวมทั้งความถี่และชวงความยาวนานของอาการที่เกิดขึ้น ซึ่ง
เกิดขึ้นเปนระยะๆ แตตอเนื่องกันเปนเวลานานจนกระทั่งเรื้อรัง แตอยางไรก็ตามความรุนแรงในการ
เกิดอาการแตละครั้งก็จะแตกตางกันไป โดยอาจมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นก็ได มิติดานนี้ยังมีความหมาย
รวมไปถึงกิจกรรมหรือชวงเวลาที่สัมพันธกับอาการ ของอาการเจ็บ/แนนหนาอก หายใจลําบาก/
หายใจขัด /หอบเหนื่อย ใจสั่น เหงื่อแตก เวียนศีรษะ/ปวดศีรษะ ออนเพลีย /เหนื่อยลา เครียด/วิตก
กังวล
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3. มิติดานความทุกขทรมาน (Distress) หมายถึง ความรูสึกของผูปวยในการเกิดอาการ
ตอระดับความทุกขทรมานหรือความลําบากของบุคคลจากอาการ ระดับความทุกขทรมาน หรือการ
รบกวนที่เกิดขึ้นมีค วามแตกตางกันในแตล ะบุคคลจากอาการเจ็บ/แนนหนา อก หายใจลํา บาก/
หายใจขัด /หอบเหนื่อย ใจสั่น เหงื่อแตก เวียนศีรษะ/ปวดศีรษะ ออนเพลีย /เหนื่อยลา เครียด/วิตก
กังวล ผูปวย คือ ผูรายงานความทุกขทรมานที่เกิดขึ้นจากอาการ มิติดานนี้มีผลตอการเสาะแสวงหา
การบําบัดหรือการรักษาเพื่อรักษาบรรเทาอาการนั้นๆ รวมทั้งมีผลตอการจัดการอาการของผูปวยเอง
จัดเปนมิติที่มีความเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตมากที่สุด
พยาธิสภาพของโรคเมื่อเขาสูระยะมีอาการ จะสงผลใหอาการที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงขึ้น
และในการศึกษาครั้งนี้ นอกจากจะศึกษาอาการในแตละมิติแลว ไดมีการศึกษาเกี่ยวกับกลุมอาการ
ของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว จากแนวคิดของ Corrine Y. Jurgen (2006) ของแบงกลุมอาการ
ออกเปน 3 กุลม ไดแก
1. กลุมอาการของผูปวยเมื่อมีภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน (Acute symptom cluster)
หมายถึง อาการของผูที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจไมสามารถบีบตัวสงเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงสวน
ตางๆ ของรายกายไดเพียงพอกับความตองการ สวนใหญเกิดจากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจเกิดการ
อุดตันอยางเฉียบพลัน
อาการหายใจลํ า บาก เป นอาการเริ่ม แรกเกิดจากความดันในหลอดเลือดแดงของปอด
เพิ่มขึ้นจากหัวใจหองลางซายลมเหลวทําใหมีการคั่งคางของเลือดและเกิดปอดบวมน้ํา ทําใหปอด
ขยายตัวไมดี จึงตองเพิ่มแรงในการหายใจและมีการเพิ่มแรงตานทานของการหายใจ จึงเกิดอาการ
หอบเหนื่อยเมื่อมีกิจกรรมของรางกายเมื่อพักอาการดีขึ้น อาการหอบเหนื่อยของผูปวยที่มีภาวะ
หัวใจลมเหลวพบวามีอาการหอบเหนื่อยขณะพักรอยละ 25 หอบเหนื่อยเมื่อออกแรงรอยละ 92
(Davis, 1992)
อาการเจ็บหนาอก เกิดจากภาวะปอดบวมน้ําอยางเฉียบพลัน ซึ่งเกิดจากการเพิ่มความดันใน
หลอดเลือดดํา ของปอด รวมกับ หัวใจหองลางซายลม เหลวเมื่อสารน้ําเขา ไปในถุงลมปอด การ
แลกเปลี่ยนกาซก็จะถูกขัดขวางรวมกับการที่ปอดยึดขยายไดไมดีจากภาวะปอดบวมน้ํา อาจเกิดขึ้น
เองหรือเกิดจากการออกแรงเพิ่มขึ้นทันทีทันใด การตอบสนองของหัวใจหองลางซายตอปริมาตร
เลือดที่มากเกินไป เนื่องจากการดูดซึมกลับของน้ําจากการบวมทําใหเกิดอาการปวดแทนที่จะหายใจ
ไมออก จากการศึกษาผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวจํานวน 1,032 ราย พบอาการเจ็บหนาอก รอยละ
61.7 (Smets et al ., 1993)
อาการหนามืดวิงเวียน หมายถึง อาการออนเพลียและเหนื่อยลา หนามืดวิงเวียน เกิดจาก
ปริมาตรเลือดที่ออกจากหัวใจลางซายตอ 1 นาทีลดลง ทําใหเลือดไปเลี้ยงสมองไมพอ สงผลให
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สมองไมสามารถทําหนาที่ไดตามปกติ มีผลทําใหเซลลทํางานผิดปกติ เซลลสมองทํางานชาลง
สงผลใหมีอาการทางระบบประสาทดังกลาวขางตน
2. กลุมอาการทางดานจิตใจและอารมณ (Psychological/Emotional cluster) หมายถึง
อาการที่เกิดความขัดแยงภายในจิตใจสงผลตอสภาวะจิตใจ และจิตวิญญาณ เกี่ยวของกับ การมี
เป า หมายชี วิ ต ส ว นตั ว ความหวั ง ในการดํ า เนิ นชี วิ ต ความมั่ น คงของชีวิ ต ความสงบสุ ข ในใจ
ความสุข ความพึงพอใจในชีวิต ไดแก
อาการวิตกกังวล ความรูสึกไมสบายใจของบุคคล ซึ่งเกิดจากความกลัวในเหตุการณหรือสิ่ง
คุกคามที่กําลังเผชิญอยูในขณะนั้น หรือคาดการณวาจะเกิดขึ้น เปนปฏิกิริยาตอบสนองของอาการ
ทางอารมณ เมื่อเกิดความวิตกกังวลขึ้นจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งดานรางกายและจิตใจ
สงผลใหบุคคลมีการรับรู การคิด การตัดสินใจ การตกลงใจ และการเรียนรูเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งถา
หากความวิตกกังวนั้นเกิดขึ้นบอยๆ และรบกวนการดําเนินชีวิตประจําวันจนไมสามารถแกไขได จะ
ทําใหบุคคลนั้นเกิดความวิตกกังวลที่จัดเปนโรคไดและจากการศึกษาพบวาอาการไมสุขสบายที่
เกิดขึ้นกอใหเกิดความทุกขทรมานทางดานรางกาย ทําใหผูปวยมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณรวม
ดวย ที่พบมากที่สุดคือ ความวิตกกังวล
อาการนอนไมหลับ เปนการเปลี่ยนแปลงของการนอนหลับทั้งในเชิงปริมาณ รูปแบบการ
นอนหลับ และคุณภาพการนอนหลับ โดยผูปวยที่มีอาการนอนไมหลับมักจะมีสาเหตุมาจากปญหา
ดานอารมรณ ปญหาตึงเครียดในชีวิต เชน อารมณ เสียง ความเจ็บปวด สิ่งกระตุน ความวิตกกังลว
หรือการเปลี่ยนแปลงเวลาทํางานอาการเจ็บปวยทางรางกาย ปญหาการนอนหลับที่พบไดบอย ผูปวย
มักมีสาเหตุปจจัยกระตุนบางอยางสั้นๆ มากอน เชน ความไมสบายใจบางอยาง อาการไมสุขสบายที่
เกิดจากอาการทางกายในผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว เชน อาการเหนื่อย อาการปวดตามรางกาย
ก็ มี ส ว นทํ า ให ผู ป ว ยรู สึ ก ไม สุ ข สบาย ทํ า ให ผู ป ว ยมี ป ย หาการนอนหลั บ มากขึ้ น ด ว ย (สุ ท ธิ ชั ย
จิตะพัธกุล, 2544)
ความเครียด สภาวะจิตใจที่ขาดความอดทน อดกลั้น และเต็มไปดวยความคิดที่ไรประโยชน
อันเนื่องมาจากความกดดันจากภาระหนาที่การงาน การเงิน ความสัมพันธที่ขัดแยงรวมทั้งความไม
ถูกตอง ความกาวราวรุนแรง และสภาพแวดลอมที่เปนพิษ เปนตน สรุปไดวาความเครียด เปนการ
ตอบสนองตอสิ่งที่คุกคามหรือกดดัน
หลงลืม อาการที่เกิดจากปริมาตรเลือดที่ออกจากหัวใจลางซายตอ 1 นาทีลดลง ทําใหเลือด
ไปเลี้ยงสมองไมพอซึ่งอาจเกิดจากการระบายอากาศไมเพียงพอ และคารบอนไดออกไซดคั่ง สงผล
ใหสมองไมสามารถทําหนาที่ไดตามปกติ หงุดหงิด กระสับกระสาย ความจําเสื่อม
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หงุดหงิด ความรูสึกไมสบายใจของบุคคลตอสิ่งที่กําลังเผชิญอยูในขณะนั้นมีการตอบสนอง
ทั้งดา นรางกายและจิตใจ สงผลใหบุค คลมีก ารรับรู การคิด การตัดสินใจ การตกลงใจ และการ
เรียนรูเปลี่ยนแปลงไป
3.กลุมอาการของผูปวยเมื่อมีภาวะหัวใจลมเหลวเรื้อรัง (Chronic symptom cluster)
หมายถึง อาการของผูที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจไมสามารถบีบตัวสงเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงสวน
ตางๆ ของรายกายไดเพียงพอกับความตองการ ทําใหรางกายเกิดการปรับตัวเพื่อใหปริมาณเลือดไป
เลี้ยงสวนตางๆของรางกายเพียงพอกับความตองการของรางกาย โดยมีสาเหตุจากโรคหัวใจและ
ระบบไหลเวียน ดังนี้
อาการบวมที่ ส วนลา งของรา งกาย เกิดจากการคั่ง คา งของน้ํา ในหลอดเลือดทั่วรา งกาย
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการทํางานของไตเมื่อปริมาตรเลือดที่ออกจากหัวใจหองลางซายใน1 นาที
ลดลงทําใหเลือดไปเลี้ยงที่ไตลดลง อัตราการกรองทไตลดลง เกิดการคั่งของโซเดียม และน้ํา และ
จากการที่เลือดไปเลี้ยงไตลดลงอยางตอเนื่องจะกระตุนการทํางานของระบบเรนนิน แอนจิโอเทน
ซิน อัลโดสเตอโรน โดย อัลโดสเตอโรนจะยิ่งกระตุนทิวบูลของไตใหเก็บน้ําและโซเดียมมากขึ้น
ทําใหเกิดอาการบวม เมื่อความเขมขนของโซเดียมในน้ํานอกเซลลเพิ่มขึ้นแรงดันออสโมติคของ
พลาสมาจะเพิ่ ม ขึ้ น ด ว ย ซึ่ ง กระตุ น ไฮโปทาลามั ส ให ห ลั่ ง ฮอร โ มนที่ ยั บ ยั้ ง การขั บ ป ส สาวะ
(antidiuretic hormone [ADH]) สงเสริมใหทิวบูลดึงน้ําไว ปสสาวะจึงออกนอย (วิมลรัตน จงเจริญ ,
2543) จากการศึกษาเกี่ยวกับอาการของผูปวยหัวใจลมเหลว 159 ราย พบวามีอาการบวม รอยละ 68
(Ceia et al. , 2000) จากการสํารวจผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวจํานวน 11,062 ราย มีอาหารบวมที่ขอ
เทารอยละ 55
ใบหนาบวม อาการที่เกิดจากการที่รางกายมีเกลือ(โซเดียม)และน้ําคั่งอยูในรางกาย การ
บวมในผูปวยโรคหัวใจเกิดจากการที่หัวใจดานขวาทํางานลดลง เกิดจากการคั่งของน้ําในหลอด
เลือดทั่วรางกาย
ทองโต อาการบวม อาการทองโต เกิดจากการมีน้ําซึมจากหลอดเลือดดําและขังอยูในชอง
ทองมาก มักพบในผู ปวยหั วใจล ม เหลวขา งขวาเรื้อรัง อาการทองโตเนื่องจากภาวะหัวใจหัวใจ
ลมเหลวขางขวา
ออนเพลีย อาการเพลีย เหนื่อย ลา จากภาวะเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อตางๆ ไมเพียงพอ และการ
ขนสงของของเสียจากการเผาผลาญของรางกายไดชา จึงทําใหผูปวยออนเพลียไดงาย นอกจากนี้การ
นอนหลับและพักผอนไมเพียงพอ อาจทําใหออนเพลียมากขึ้น
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น้ําหนักตัวเพิ่ม อาการที่เกิดจากการที่รางกายมีเกลือ(โซเดียม)และน้ําคั่งอยูในรางกาย การ
บวมในผูปวยโรคหัวใจเกิดจากการที่หัวใจดานขวาทํางานลดลง เกิดจากการคั่งของน้ําในหลอด
เลือดทั่วรางกาย น้ําหนักเพิ่มมากขึ้นโดยแตละอาการที่เกิดขึ้นมีความเกี่ยวของซึ่งกันและกัน ดังนี้
จากการศึกษาพบวาผูปวยโรคหัวใจลมเหลวตองเผชิญกับอาการตางๆที่เกิดขึ้นจากพยาธิ
สภาพของโรคที่ดําเนินไปอยางตอเนื่อง อาการที่ปรากฏในผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว สามารถ
พบไดหลายอาการพบรวมกัน และพบไดในทุกระบบ เมื่อมีอาการหนึ่งเกิดขึ้น อาการนี้จะเหนี่ยวนํา
ใหอาการอื่นๆ ตามมา หรือสงเสริมใหอาการที่เกิดขึ้นอยูแลวมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ในผูปวยที่มี
ภาวะหัวใจลมเหลว ก็เชนกัน ผูปวยจะรับรูอาการตางๆ มากมายในทุกระบบของรางกาย โดยอาการ
ที่เกิดขึ้นในระยะแรกอาจเล็กนอยหรือไมรุนแรง แตหากปลอยอาการเหลานี้ไวไมมีการแกไข หรือ
ทําใหอาการดังกลาว ลดความรุนแรงลงอาการนั้นอาจเหนี่ยวนําใหอาการอื่นรุนแรงขึ้น สงผลให
ผูปวยทุกขทรมานมากขึ้น การรับรูอาการผูปวยจะมีการรับรูอาการในมิติหลายมิติ ไดแก อาการนั้น
เกิดบอยเพียงใด รุนแรงแคไหน หรือทํา ใหรูสึก ทุก ขทรมานเพียงใด ทํา ใหเราทราบถึงการรับ รู
อาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากผูปวยมีความรูความเขาใจในเรื่องอาการ
นั้นคือ อาการหนึ่งจะเหนี่ยวนําใหอาการอื่นๆ ตามมา หรือสงเสริมใหอาการที่เกิดขึ้นอยูแลวมีความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้น ในโรคผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว ผูปวยจะเกิดความตระหนักในการสนใจใน
การดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้นตามมา
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) เพื่อศึกษาอาการและกลุม
อาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว
1. ประชากรในการวิจัย คือ ผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไปที่เขารับ
การรักษาแผนกหอผูปวยอายุรกรรม โรงพยาบาลศูนยภาคใต
2. กลุมตัวอยา ง คือ ผูปวยที่มีภาวะหัวใจลม เหลวที่เขา รับการตรวจรัก ษาในหอผูป วย
อายุรกรรมของโรงพยาบาลศูนยภาคใต อายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป และมีคุณสมบัติตาม
เกณฑที่กําหนด
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
ผูปวยโรคหัวใจลมเหลว หมายถึง ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนผูปวยโรคหัวใจ
ลมเหลว จากการซักประวัติ การตรวจรางกาย และการตรวจทางหองปฏิบัติการ
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อาการ หมายถึง การรับรู หรือความรูสึก หรือการเปลี่ยนแปลงหนาที่การทํางานของรางกาย
ที่รับรูโดยคนไข เปนรายงาน ความรูสึกแหงตน (subjective) ซึ่งสงผลกระทบตอบุคคล ทั้งรางกาย
จิตใจ อารมณ และพฤติกรรม ของผูปวยโรคหัวใจลมเหลว มีทั้งหมด 40 อาการ โดยประเมินโดยใช
เครื่องมือ The Memorial Symptom Assessment Scale (MSAS) ของ Portenoy et al. ประเมินอาการ
3 มิติ คือ อาการดานความถี่ ดานความรุนแรง และดานความทุกขทรมาน
ความรุนแรงของอาการ หมายถึง ระดับความรูสึกที่ผูปวยโรคหัวใจลมเหลวรับรูไดถึงความ
รุนแรงของอาการที่เกิดขึ้นในชวง 1 เดือนที่ผานมา ซึ่งผูปวยรับรูและประเมินระดับความมากนอย
ของความรุนแรงของอาการ โดยแบงเปน 4 ระดับ ตั้งแต 1 (รุนแรงนอย) ถึง 4 (รุนแรงมากที่สุด)
ความถี่ของอาการ หมายถึง ระยะเวลาหรือความบอยของการเกิดอาการที่เกิดขึ้นในชวง 1
เดือนที่ผานมา ซึ่งผูปวยรับรูและประเมินระดับความมากนอยของความถี่ของการเกิดอาการ โดย
แบงเปน 4 ระดับ ตั้งแต 1 (ความถี่ของอาการนอยมาก) ถึง 4 (อาการเกิดขึ้นตลอดเวลา)
ความทุกขทรมานของอาการ หมายถึง ความรูสึกทุกขทรมานจากอาการที่เกิดขึ้นของผูปวย
โรคหัวใจลมเหลวในชวง 1 เดือนที่ผานมา ซึ่งผูปวยรับรูและประเมินระดับความมากนอยของความ
ทุกขทรมานของอาการ โดยแบงเปน 5 ระดับ ตั้งแต 0 (ไมรูสึกทุกขทรมานเลย) ถึง 4 (รูสึกทุกข
ทรมานมาก)
กลุ ม อาการ หมายถึ ง อาการตั้งแต 2 อาการที่เกิดขึ้นพรอมกันหรือเกิดขึ้นรวมกัน ซึ่ง มี
ความสัมพันธซึ่งกันและกัน โดยกลุมอาการที่เกิดขึ้นไมจําเปนตองมีสาเหตุเดียวกัน กลุมอาการ
(Symptom clusters) นี้จะสงผลกระทบตอผูปวยทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ตามแนวคิดของ
Corrine Y. Jurgen (2006) มีดังนี้
1. กลุมอาการของผูปวยเมื่อมีภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน (Acute symptom cluster)
หมายถึง อาการของผูที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจไมสามารถบีบตัวสงเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงสวน
ตางๆ ของรายกายไดเพียงพอกับความตองการ สวนใหญเกิดจากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจเกิดการ
อุดตันอยางเฉียบพลัน
1.1 หายใจเหนื่อยเวลานอนราบ หมายถึง อัตราการหายใจมากกวาปกติ เกิดการทํางานของ
หัวใจลดลง สงผลใหหัวใจมีการบีบตัวหรือคลายตัวผิดปกติ สงผลใหหัวใจไมสามารถสูบฉีดเลือด
ไปเลี้ยงสวนตางๆ ได หัวใจหองลางซายลมเหลวทํา ใหมีเลือดมาคั่งที่ปอดและเกิดปอดบวมน้ํา ทา
นอนหงายราบกระบังลมจะยกสูงขึ้น ทําใหอวัยวะในชองทองกดกระบังลม ทําใหอากาศที่ออกจาก
ปอดลดลง ความดันในหลอดเลือดในปอดสูงมากกวาปกติ ทําใหปอดขยายตัวไมดี ความยืดหยุนที่
ปอดลดลง จึงตองเพิ่มแรงในการหายใจและมีการเพิ่มแรงตานทานของการหายใจ ผูปวยตองใช
กลามเนื้อเกี่ยวกับการหายใจชวยมากขึ้นจึงเกิดอาการหอบเหนื่อย
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1.2 หายใจเหนื่อยเวลากลางคืน หมายถึง อัตราการหายใจมากกวาปกติ เกิดการทํางานของ
หัวใจลดลง ซึ่งเปนผลจากการเพิ่มปริมาตรของเลือด ขณะเขาสูหัวใจจากการดูดซึมกลับของน้ํา
บริเวณที่บวมตามสวนหอยต่ําที่สะสมอยูในเวลากลางวัน หัวใจหองลางซายที่ลมเหลวไมสามารถ
ทนตอปริมาตรของเลือดที่มากเกินไปได ทําใหเพิ่มความดันในหลอดเลือดดําของปอดความยืดหยุน
ที่ปอดลดลง จึงตองเพิ่มแรงในการหายใจและมีการเพิ่มแรงตานทานของการหายใจ ผูปวยตองใช
กลามเนื้อเกี่ยวกับการหายใจชวยมากขึ้นจึงเกิดอาการหอบเหนื่อย
1.3 หายใจเหนื่อยเมื่อทํากิจกรรม หมายถึง อัตราการหายใจมากกวาปกติ แตในความหมาย
ของผูปวยอาจรวมไปถึง อาการเหนื่อยเพลีย หมดแรง เหนื่อยใจอาการเหนื่อยแบบหมดแรง มือเทา
เย็นชา ภาวะหัวใจลมเหลวนั้น จะเหนื่อย หอบ หายใจเร็ว โดยเปนเวลาออกแรง แตในรายที่เปน
รุนแรง จะเหนื่อยในขณะพัก บางรายจะเหนื่อยมากจนนอนราบไมได ตองนอนศีรษะสูงหรือ นั่ง
หลับ
1.4 อาการเจ็บหนาอก หมายถึง เจ็บแนนๆ อึดอัด บริเวณกลางหนาอก อาจจะเปนดานซาย
หรือ ทั้งสองดาน (มักจะไมเปนดานขวาดานเดียว) บางรายจะราวไป ที่แขนซาย หรือ ทั้งสองขาง
หรือ จุกแนนที่คอ บางรายเจ็บบริเวณกรามคลายเจ็บฟน เกิดขึ้นขณะออกกําลัง เชน เดินเร็วๆ รีบ
หรือ ขึ้นบันได วิ่ง โกรธโมโห ในบางรายที่อาการรุนแรง อาการแนนหนาอกอาจเกิดขึ้นในขณะ
พัก เชน นั่ง หรือ นอน หรือ หลังอาหาร อาการเจ็บหนาอกในทานอนราบตอนกลางคืน
1.5 หนามืดวิงเวียน หมายถึง อาการออนเพลียและเหนื่อยลา หนามืดวิงเวียน เกิดจาก
ปริมาตรเลือดที่ออกจากหัวใจลางซายตอ 1 นาทีลดลง ทําใหเลือดไปเลี้ยงสมองไมพอ สงผลให
สมองไมสามารถทําหนาที่ไดตามปกติ มีผลทําใหเซลลทํางานผิดปกติ เซลลสมองทํางานชาลง
สงผลใหมีอาการทางระบบประสาทดังกลาวขางตน
2. กลุมอาการทางดานจิตใจและอารมณ (Psychological/Emotional cluster) หมายถึง
อาการที่เกิดความขัดแยงภายในจิตใจสงผลตอสภาวะจิตใจ และจิตวิญญาณ เกี่ยวของกับ การมี
เป า หมายชี วิ ต ส ว นตั ว ความหวั ง ในการดํ า เนิ นชี วิ ต ความมั่ น คงของชีวิ ต ความสงบสุ ข ในใจ
ความสุข ความพึงพอใจในชีวิต ไดแก
2.1 วิตกกังวล หมายถึง ความรูสึกไมสบายใจของบุคคล ซึ่งเกิดจากความกลัวในเหตุการณ
หรือสิ่งคุกคามที่กําลังเผชิญอยูในขณะนั้น หรือคาดการณวาจะเกิดขึ้นและมีการตอบสนองทั้งดาน
รา งกายและจิตใจ ส ง ผลให บุ ค คลมีก ารรับ รู การคิด การตัดสินใจ การตกลงใจ และการเรีย นรู
เปลี่ยนแปลงไป
2.2 นอนไมหลับ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของการนอนหลับทั้งในเชิงปริมาณ รูปแบบ
การนอนหลับ และคุณภาพการนอนหลับ โดยผูปวยที่มีอาการนอนไมหลับมักจะมีสาเหตุมาจาก
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ปญหาดานอารมรณ ปญหาตึงเครียดในชีวิต เชน อารมณ เสียง ความเจ็บปวด สิ่งกระตุน ความวิตก
กังลว
2.3 ความเครียด หมายถึง สภาวะจิตใจที่ขาดความอดทน อดกลั้น และเต็มไปดวยความคิดที่
ไรประโยชน อันเนื่องมาจากความกดดันจากภาระหนาที่การงาน การเงิน ความสัมพันธที่ขัดแยง
รวมทั้งความไมถูกตอง ความกาวราวรุนแรง และสภาพแวดลอมที่เปนพิษ เปนตน สรุปไดวา
ความเครียด เปนการตอบสนองตอสิ่งที่คุกคามหรือกดดัน
2.4 หลงลืม หมายถึง อาการที่เกิดจากปริมาตรเลือดที่ออกจากหัวใจลางซายตอ 1 นาทีลดลง
ทํ า ให เ ลื อ ดไปเลี้ ย งส มองไ ม พ อซึ่ ง อาจเกิ ด จากก ารระบาย อากาศไม เ พี ย งพอ แล ะ
คารบอนไดออกไซดคั่ง สงผลใหสมองไมสามารถทําหนาที่ไดตามปกติ หงุดหงิด กระสับกระสาย
ความจําเสื่อม
2.5. หงุดหงิด หมายถึง ความรูสึกไมสบายใจของบุคคลตอสิ่งที่กําลังเผชิญอยูในขณะนั้น
มีการตอบสนองทั้งดานรางกายและจิตใจ สงผลใหบุคคลมีการรับรู การคิด การตัดสินใจ การตกลง
ใจ และการเรียนรูเปลี่ยนแปลงไป
3. กลุมอาการของผูปวยเมื่อมีภาวะหัวใจลมเหลวเรื้อรัง (Chronic symptom cluster)
หมายถึง อาการของผูที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจไมสามารถบีบตัวสงเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงสวน
ตางๆ ของรายกายไดเพียงพอกับความตองการ ทําใหรางกายเกิดการปรับตัวเพื่อใหปริมาณเลือดไป
เลี้ยงสวนตางๆของรางกายเพียงพอกับความตองการของรางกาย โดยมีสาเหตุจากโรคหัวใจและ
ระบบไหลเวียน ดังนี้
3.1 ใบหนาบวม หมายถึง อาการที่เกิดจากการที่รางกายมีเกลือ(โซเดียม)และน้ําคั่งอยูใน
รางกาย การบวมในผูปวยโรคหัวใจเกิดจากการที่หัวใจดานขวาทํางานลดลง เกิดจากการคั่งของน้ํา
ในหลอดเลือดทั่วรางกาย
3.2 แขนขา/ เทาบวม หมายถึง อาการที่เกิดจากผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวมีน้ําเกินในระบบ
ไหนเวียนเลือดซึ่งเกิดจากการคั่งของน้ําและเกลือโซเดียมเกิดจากการคั่งของน้ําในหลอดเลือดทั่ว
รางกาย
3.3 ทองโต หมายถึง อาการบวม อาการทองโต เกิดจากการมีน้ําซึมจากหลอดเลือดดําและ
ขังอยูในชองทองมาก มักพบในผูปวยหัวใจลมเหลวขางขวาเรื้อรัง อาการทองโตเนื่องจากภาวะ
หัวใจหัวใจลมเหลวขางขวา
3.4 ออนเพลีย หมายถึง อาการเพลีย เหนื่อย ลา จากภาวะเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อตางๆ ไม
เพียงพอ และการขนสงของของเสียจากการเผาผลาญของรางกายไดชา จึงทําใหผูปวยออนเพลียได
งาย นอกจากนี้การนอนหลับและพักผอนไมเพียงพอ อาจทําใหออนเพลียมากขึ้น
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3.5 น้ําหนักตัวเพิ่ม อาการที่เกิดจากการที่รางกายมีเกลือ(โซเดียม)และน้ําคั่งอยูในรางกาย
การบวมในผูปวยโรคหัวใจเกิดจากการที่หัวใจดานขวาทํางานลดลง เกิดจากการคั่งของน้ําในหลอด
เลือดทั่วรางกาย น้ําหนักเพิ่มมากขึ้น
กลุมอาการทั้งหมดนี้ประเมินจากแบบประเมินอาการของผูปวยโรคหัวใจลมเหลว ที่สราง
ขึ้นตาม Theory of Unpleasant Symptoms ของ Lenz et al. (1997) จากการทบทวนวรรณกรรม โดย
ใหผูปวยระบุวาในชวง 1 เดือนที่ผานมา และประเมินเฉพาะมิติดานความทุกขทรมาน เนื่องจาก
การศึกษาพบวา มิติดานความทุกขทรมานมีผลตอคุณภาพชีวิตมากที่สุด
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ดานการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานใหบุคลากรในทีมสุขภาพไดมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับโรคหัวใจลมเหลวและองคประกอบของกลุมอาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจ
ลมเหลว สามารถนําขอมูลที่ไดใชในการประเมินผูปวย เฝาระวังอาการที่อาจเกิดขึ้นกับผูปวย นํา
ข อมู ล มาวางแผนการพยาบาลในการดูแลผูปวย เพื่อชวยเหลือ บรรเทาอาการเหลา นั้นไดอย า ง
รวดเร็ว
2. ดานการศึกษา เปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษาคนควาใหแกนักศึกษาพยาบาล บุคลากร
หรือ บุคคลที่สนใจเกี่ยวกับองคประกอบของกลุมอาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว
3. ดานการวิจัย เปนขอมูลพื้นฐานที่สามารถนําไปใชในการพัฒนางานวิจัยทางการพยาบาล
ในเรื่องที่เกี่ยวกับองคประกอบของกลุมอาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว เพื่อใหไดความรู
ใหมๆ มาดูแลผูปวยใหมีประสิทธิภาพ และเปนการขยายองคความรูใหกวางขวางตอไป
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บทที่ 2
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) เพื่อวิเคราะหองคประกอบ
ของกลุมอาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว ซึ่งผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของเพื่อใช
เปนแนวทางในการศึกษาวิจัยโดยครอบคลุมเนื้อหาดังนี้
1 .ความรูเกี่ยวกับผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว
1.1 ความหมายของภาวะหัวใจลมเหลว
1.2 พยาธิสภาพของภาวะหัวใจลมเหลว
1.3 สาเหตุของภาวะหัวใจลมเหลว
1.4 การแบงระดับความรุนแรงของภาวะหัวใจลมเหลว
1.5 การวินิจฉัยภาวะหัวใจลมเหลว
1.6 การรักษาภาวะหัวใจลมเหลว
1.7 ผลกระทบของภาวะหัวใจลมเหลว
2.อาการและกลุมอาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว
2.1 ความหมายของอาการ(Symptom) และกลุมอาการ (Symptom Clusters)
2.2 แนวคิดทฤษฎีของกลุมอาการ (Theory of unpleasant symptoms)
2.3 อาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว
2.4 กลุมอาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว
2.5 การประเมินอาการและกลุมอาการของผูปวยหัวใจลมเหลว
3. การพยาบาลผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว
4.สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพขั้นสูงในการดูแลผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว
5. การวิเคราะหตัวประกอบ
6.งานวิจัยที่เกี่ยวของ
7.กรอบแนวคิดการวิจัย
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1.ความรูเกี่ยวกับผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว
1.1ความหมายของภาวะหัวใจลมเหลว
มีผูใหความหมายของภาวะหัวใจลมเหลวไว ดังนี้
เดือนฉาย ชยานนท (2538) ไดใหความหมายของภาวะหัวใจลมเหลววา เปนภาวะที่หัวใจ
ไมส ามารถบี บ ตั วเพื่อส ง เลื อดไปเลี้ย งสวนตา งๆ ของรางกายไดเพีย งพอกับ ความตองการของ
รางกายในขณะนั้น แมวาจํานวนเลือดในหองหัวใจจะมีปริมาณเพียงพอ โดยมีสาเหตุมาจากความ
ผิดปกติของหัวใจเอง หรืออาจเปนสาเหตุอื่นที่ไมใชหัวใจ สงผลทําใหผูปวยมีอาการหอบเหนื่อย ไอ
และออนเพลีย
ประสาท เหลาถาวร และคณะ (2541) ไดใหความหมายของภาวะหัวใจลมเหลววา เปน
ภาวะที่มีความผิดปกติของการทํางานของหัวใจ ทําใหหัวใจไมสามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะ
ตางๆ ไดเหมาะสม ซึ่งสาเหตุที่พบบอยมาจาก โรคหัวใจ เชน โรคหัวใจขาดเลือด โรคลิ้นหัวใจ
กลา มเนื้ ออ อนแรง โรคหั ว ใจจากความดันโลหิตสูง ผู ปวยจะมีอาการเหนื่อยหอบ ไอ คลื่นไส
อาเจียน บวม และออนเพลีย
สมนพร บุณยะรัตเวช (2543) ไดใหความหมายของภาวะหัวใจลมเหลววา เปนภาวะที่
ผูปวยมีความผิดปกติของการทํางานของหัวใจ ทําใหสูบฉีดเลือดออกไปเลี้ยงเนื้อเยื่อตางๆ ไมพอกับ
ความตองการ การทํางานที่ผิดปกติของหัวใจมีผลตอระบบประสาทฮอรโมน ผลที่ตามมา คือ อาการ
เหนื่อยงาย มีการคั่งของน้ําในรางกาย
สมจิต หนุเจริญกุล (2544) ไดใหความหมายของภาวะหัวใจลมเหลววา เปนภาวะที่หัวใจ
ไมสามารถบีบเลือดไปเลี้ยงสวนตางๆ ของรางกายไดเพียงพอกับความตองการในขณะพักหรือเมื่อ
ตองออกกําลัง ซึ่งสาเหตุที่แทจริงเกิดจากหัวใจตองทํางานหนักเกินกําลัง และความผิดปกติในการ
ทํ า งานของกล า มเนื้ อหั วใจ เป นผลมาจากลิ้น หัว ใจตี บ แรงดันในปอดสู ง กลา มเนื้ อหั วใจตาย
กลามเนื้อหัวใจอักเสบ กลามเนื้อหัวใจออนแรง
เกษม รัตนสุมาวงศ (2544) ไดใหความหมายของภาวะหัวใจลมเหลววา เปนภาวะที่มีความ
ผิดปกติ ข องการทํ า งานของหั วใจ ทํา ให หัวใจไมส ามารถสง เลือดไปเลี้ย งใหเพี ย งพอกับ ความ
ตองการของอวัยวะตางๆ ในรางกาย เกิดจากกลามเนื้อหัวใจไดรับบาดเจ็บ
ทรงขวัญ ศิลารักษ (2544) ไดใหความหมายของภาวะหัวใจลมเหลวไววา เปนสภาวะที่
หัวใจทํางานไมเพียงพอกับความตองการของรางกาย สงผลใหมีการคั่งของน้ําในรางกาย มีอาการ
เหนื่อยนขณะออกแรง
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Parmley (1989) ไดใหความหมายของภาวะหัวใจลมเหลววา เปนภาวะที่หัวใจไมสามารถ
สงเลือดไปสวนตางๆ ของรากายไดเพียงพอกับความตองการ ซึ่งอาการที่พบบอย คือ อาการเหนื่อย
หอบ และเหนื่อยลา
Poirrer and Oberlietner (1999) ไดใหความหมายของภาวะหัวใจลมเหลววา เปนภาวะที่
หัวใจไมสามารถบีบเลือดเพื่อนําออกซิเจนและอาหารไปเลี้ยงเนื้อเยื่อตางๆ ของรางกายใหเพียงพอ
กับความตองการของรางกาย โดยมีสาเหตุสําคัญจากความผิดปกติในการทํางานของกลามเนื้อหัวใจ
โรคหลอดเลือดหัวใจ โดยเฉพาะโรคกลามเนื้อหัวใจตาย และโรคความดันโลหิตสูง
Paterson (2000) ไดใหความหมายของภาวะหัวใจลมเหลววา เปนลักษณะของกลุมอาการ
โดยรวม ซึ่งมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางคลินิกที่เกิดจากความผิดปกติของกลามเนื้อหัวใจเวนคริ
เคิลซาย และการเปลี่ยนแปลงการควบคุมระบบประสาท-ฮอรโมน (neurohormonal regulation) โดย
มีอาการทางคลินิกรวมกันระหวางอาการที่เหนื่อยขณะออกแรง มีน้ําและเกลือแรคั่งคางในรางกาย
Braunwald (2001 cited in Carelock and Clack, 2001: 26-28) ไดใหความหมายของภาวะ
หัวใจลมเหลววา เปนภาวะที่หัวใจไมสามารถบีบเลือดไปเลี้ยงใหเพียงพอกับความตองการของ
รางกาย เปนกลุมอาการทางคลินิกที่เปนผลมาจากโรคหัวใจ หรือความผิดปกติของการเผาผลาญใน
รางกาย เชน โรคหัวใจขาดเลือด กลามเนื้อหัวใจออนแรง ความดันโลหิตสูง หรือภาวะไทรอยดเปน
พิษ เปนตน
ดังนั้น ภาวะหัวใจลมเหลว หมายถึง ภาวะกลามเนื้อหัวใจไมสามารถบีบตัวเพื่อสงเลือดและ
ออกซิเจนไปสูเนื้อเยื่อตางๆ ของรางกายไดเพียงพอกับความตองการของรางกาย โดยมีสาเหตุมา
จากความผิดปกติของหัวใจ หรือเปนสาเหตุอื่นที่ไมใชหัวใจ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจะศึกษา
เฉพาะในกลุมที่มีสาเหตุมาจากโรคหัวใจและโรคระบบไหลเวียน และมีระยะเวลาของภาวะหัวใจ
ลมเหลวมามากกวา 3 เดือน
1.2 พยาธิสภาพของภาวะหัวใจลมเหลว
ในสภาวะปกติการทํางานของหัวใจขึ้นอยูกับประสิทธิภาพการบีบตัวของกลามเนื้อหัวใจ
ปริมาณของเลือดในหองหัวใจกอนการบีบตัว แรงดันการไหลเวียนของเลือดขณะหัวใจบีบตัว และ
อัตราการเตนของหัวใจ ซึ่งจะมีการปรับตัวตลอดเวลา ตามความจําเปนของอวัยวะและเนื้อเยื่อที่
ตองการปริมาณเลือดมากหรือนอย ผลของการปรับตัวทําใหอวัยวะและเนื้อเยื่อดังกลาวไดรับเลือด
ไปเลี้ยงอยางเพียงพอตลอดเวลา เมื่อมีสาเหตุปจจัยใดๆ เขามาแลวมีผลทําใหหัวใจมีการทํางาน
ผิดปกติ เชน ภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากการมีหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีตีบ หรือตัน เกิด
กลามเนื้อหัวใจตาย ภาวะความดันโลหิตสูง โรคลิ้นหัวใจพิการ ชนิดลิ้นหัวใจตีบ หรือรั่ว โรคเยื่อ
หุมหัวใจอักเสบ และโรคกลามเนื้อหัวใจพิการ สาเหตุปจจัยตางๆ เหลานี้ ทําใหความสามารถใน
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การบีบตัวของหัวใจลดลง สงผลใหปริมาณของเลือดที่ออกจากหัวใจลดลง (Thomas, 2007) อวัยวะ
หรือเนื้อเยื่อตางๆ ของรางกายจึงไดรับเลือดไปเลี้ยงไมเพียงพอตอความตองการ ทําใหหัวใจตอง
รักษาระดับปริมาณเลือดใหคงที่ โดยอาศัยกลไกการปรับตัวชดเชยที่สําคัญ ซึ่งในระยะเริ่มตนจะ
เปนการทํางานผานระบบประสาทซิมพาเทติค และระบบเรนนินเองจิโอเทนซิน โดยการกระตุน
ระบบดังกลาว ทําใหเกิดการหลั่งของสารเคทีโคลามีน (catecholamine) ซึ่งจะออกฤทธิ์ที่กลามเนื้อ
หัวใจ ทําใหมีการเพิ่มอัตราการเตนของชีพจร และความแรงในการบีบตัวของกลามเนื้อหัวใจออก
ฤทธิ์ที่หลอดเลือด ทําใหมีการหดตัว และออกฤทธิ์ที่ทอไต ทําใหมีการดูดกลับน้ํา และเกลือเขาสู
รางกาย เพื่อเพิ่มปริมาณเลือดไหลกลับเขาสูหัวใจมากขึ้น (Carelok & Clark, 2001) กลไกดังกลาว
ทําใหรางกายเพิ่มปริมาณเลือดไดอยางเพียงพอ และไมเกิดภาวะหัวใจลมเหลว แตถากลไกดังกลาว
นี้ยังคงดําเนินตอไปเรื่อยๆ โดยไมไดรับการแกไขสาเหตุ การกระตุน โดยผานระบบตางๆ จะทําให
หัวใจหองลางมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น โดยหัวใจจะเปลี่ยนขนาด และรูปราง คอยๆ ขยายขนาด
หองหัวใจใหโตขึ้น ทําใหผนังหัวใจถูกยืดขยายออกจนผนังบางลง มีการเปลี่ยนรูปรางจากทรงกลม
เปนทรงรีแทน สงผลใหความสามารถในการบีบตัวลดลง การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้เปนไปตามกฎ
ของแฟรง-สตารลิง (Frank-Starling law) คือ เมื่อใดก็ตามที่กลามเนื้อหัวใจถูกยืดถึงระดับสูงสุดที่ทํา
ไหมีการบีบตัวไดแรงสุดแลว ไมวาจะยืดกลามเนื้อหัวใจใหเพิ่มขึ้นอีกก็จะไมเพิ่มแรงในการบีบตัว
มากกวาเดิม ดังนั้น การที่กลามเนื้อหัวใจถูกยืดขยายออก จนทําใหผนังหัวใจบางลงดังกลาว สงผล
ใหประสิทธิภาพการบีบตัวลดลง ปริมาณเลือดออกจากหัวใจลดลง เปนผลใหอวัยวะและเนื้อเยื่อ
ตางๆ ของรางกายไดรับเลือดไมเพียงพอตอความตองการจึงเกิดภาวะหัวใจลมเหลวตามมา
1.3 สาเหตุของภาวะหัวใจลมเหลว
สาเหตุของการเกิดภาวะหัวใจลมเหลว สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ สาเหตุที่แทจริง
(Underlying cause) และสาเหตุชักนํา (Precipitation cause) โดยทั่วไปผูปวยจะมีพยาธิสภาพที่ทําให
มีความผิดปกติอยูแลว ถาไมไดรับการรักษา และกําจัดสาเหตุจะทําใหอาการของโรครุนแรงขึ้น
กลามเนื้อหัวใจตองทํางานหนักจนประสิทธิภาพเสื่อมลง และเมื่อเกิดสาเหตุชักนําเพิ่มเติมขึ้นจะทํา
ใหเกิดภาวะหัวใจลมเหลวได
1.สาเหตุที่แทจริง แบงเปน 2 ชนิด คือ
1.1หัวใจทํางานเกินกําลัง การทํางานของหัวใจจะเพิ่มขึ้นอยางมาก เนื่องจากปริมาณเลือดที่
มากเกินไป (volume overload) หรือหัวใจบีบตัวแรงเกินกําลัง (pressure overload) โดยปกติเมื่อ
ปริ ม าตรเลื อดก อนหั วใจบี บ ตั วเพิ่ม ขึ้ นจะทํา ใหแรงบีบ ตัวของกลา มเนื้อ หัวใจมากขึ้น แตเมื่ อ
ปริมาตรเลือดกอนหัวใจบีบตัวมากเกินที่หัวใจหองลางจะรับได จะทําใหลดแรงบีบตัวของกลามเนื้อ
หัวใจ จํานวนเลือดที่ออกจากหัวใจใน 1 นาที (cardiac output) จึงลดลงทําใหเกิดภาวะหัวใจลมเหลว

19

(เดือนฉาย ชยานนท, 2538; สมจิต หนุเจริญกุล, 2544) ซึ่งความผิดปกติที่ทําใหเพิ่มปริมาตรเลือด
กอนหัวใจบีบตัว ไดแก ลิ้นหัวใจรั่ว เนื่องจากถูกทําลาย ปริมาตรของเลือดในระบบไหลเวียนมาก
เกินไป (hypervolumia) และความพิการของหัวใจแตกําเนิด สําหรับความผิดปกติที่ทําใหหัวใจตอง
บีบตัวแรงเกินกําลังจนไมสามารถบีบตัวเพิ่มขึ้นอีกตอไป และเกิดภาวะหัวใจลมเหลว ไดแก ลิ้น
หัวใจตีบ แรงดันในปอดและแรงตานในตัวเพิ่มขึ้นอีกตอไป และเกิดภาวะหัวใจลมเหลว ไดแก ลิ้น
หัวใจตีบ แรงดันในปอดและแรงตานในเลือดสวนปลายสูง(พิกุล บุญชวง,2539; สมจิต หนุเจริญกุล,
2544)
1.2 ความผิดปกติในการทํางานของกลามเนื้อหัวใจ เปนภาวะที่มีการขัดขวางการบีบตัวของ
กล า มเนื้ อ หั ว ใจ โดยการมี พ ยาธิ ส ภาพเกิ ด ขึ้ น กั บ กล า มเนื้ อ หั ว ใจ ได แ ก กล า มเนื้ อ หั ว ใจตาย
กลา มเนื้อหัวใจขาดเลือดไปหลอเลี้ย ง การอัก เสบของกลา มเนื้อหัวใจ กลา มเนื้อหัวใจออนแรง
(cardiomyopathy) และอนูริซึมของเวนตริ เคิล (ventricular aneurysm) ทํา ใหก ารกําเริบของ
กลามเนื้อหัวใจลดลง ไมสามารถไลเลือดออกจากหัวใจหองลางไดหมด ปริมาตรของเลือดที่ออก
จากหัวใจแตละครั้งจึงลดลง และมีภาวะภายนอกที่บีบรัดหัวใจ ทําใหหัวใจหองลางไมสามารถรับ
เลือดและบีบตัวไดเต็มที่ ไดแก หัวใจถูกบีบรัดจากเยื่อหุมหัวใจอักเสบ (pericarditis) หัวใจถูกบีบกด
จากมีปริมาณของเหลว เชน น้ําหนอง หรือเลือดภายในชองเยื่อหุมหัวใจ (pericardial effusion)
ภาวะหัวใจถูกบีบรัด (cardiac temponade) ทําใหเลือดไหลเวียนไมสะดวก (เดือนฉาย ชยานนท,
2538; พิกุล บุญชวง, 2539; สมจิต หนุเจริญกุล, 2544; Parmley, 1989)
2. สาเหตุชักนํา มีดังนี้
2.1. การเกิดการอุดตันภายในหลอดเลือดแดงปอด ผูปวยที่มีกิจกรรมนอยจะทําใหปริมาตร
เลือดที่ออกจากหัวใจใน 1 นาที ต่ํา มีการคั่งของการไหลเวียนของเลือดจะทําใหเกิดลิ่มเลือดบริเวณ
สวนปลายของรางกาย บริเวณอุงเชิงกราน ซึ่งการเกิดลิ่มเลือดไปอุดตันที่ปอด ทําใหเพิ่มความดันใน
หลอดเลือดแดงของปอดอยางเฉียบพลัน ทําใหหัวใจหองลางขวางมีเลือดคั่งและขยายใหญขึ้น เกิด
ภาวะหัวใจลมเหลวมากขึ้น ทําใหปริมาตรเลือดที่ออกจากหัวใจยิ่งนอยลง และลิ่มเลือดเหลานี้อาจ
ทําใหเนื้อปอดเกิดตายได (Braunwald, 2001)
2.2 การมีภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ หรือการนําไฟฟาหัวใจผิดปกติ ทําใหปริมาตรเลือดที่
ออกจากหั ว ใจใน 1 นาที ลดลง ทํา ให หั ว ใจทํ า งานมากขึ้ น จึ ง เกิ ด ภาวะหั ว ใจล ม เหลวตามมา
แบ ง เป น หั วใจเต น ช า หรื อ เต น เร็ว มากกว า ปกติ หรื อ เกิด จากการสง กระแสไฟฟ า ผิ ด ปกติ ใ น
กลามเนื้อหัวใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งหัวใจหองบนเตนเร็วผิดปกติ (atrial fibrillation) มักเกิดรวมกับ
ภาวะหัวใจลมเหลว มีการศึกษาในกลาสโกว (Glasgow) ประเทศสก็อตแลนด พบวา ผูปวยภาวะ
หัวใจลมเหลว ที่มีอาการหัวใจหองบนเตนเร็ว จํานวนมากกวารอยละ 60 มักเกิดจากการเสียหนาที่
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ของหัวใจหองลางซาย (Braunwald, 2001) และยังมีบางการศึกษา พบวา หัวใจหองบนเตนเร็วมี
ความสัมพันธกับอัตราตาย สวนการเตนผิดจังหวะของหัวใจหองลาง ก็เปนการแสดงที่พบบอยใน
ภาวะหัวใจลมเหลวและเปนอาการที่จะทําใหเกิดการตายทันที (sudden death) ในผูปวยภาวะหัวใจ
ลมเหลว (เดือนฉาย ชยานนท, 2538; สมจิต หนุเจริญกุล, 2544; Braunwald, 2001)
2.3 การติดเชื้อในรางกาย สารพิษจากเชื้อทําใหมีการเพิ่มกระบวนการเมตาบอลิซึม ภาวะ
กรด ดาง เปลี่ยนแปลง มีภาวะพรองออกซิเจน เกิดการขายตัวของหลอดเลือดสวนปลาย มีผลทําให
หัวใจเตนเร็ว ทําใหความตองการออกซิเจนของรางกายเพิ่มขึ้น ทําใหหัวใจทํางานมากขึ้น ถาการ
รักษาไมเหมาะสมก็ทํา ใหเกิดภาวะหัวใจลมเหลวตามมา (เดือนฉาย ชยานนท, 2538; สมจิต
หนุเจริญกุล, 2544; Braunwald, 2001; Carelock and Clack, 2001)
2.4 ภาวะโลหิตจาง ตอมธัยรอยดเปนพิษ ไขรูมาติค และกลามเนื้อหัวใจอักเสบ ความดัน
โลหิตสูง และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (เดือนฉาย ชยานนท, 2538; สมจิต หนุเจริญกุล, 2544;
Braunwald, 2001; Carelock and Clack, 2001)
2.5 สาเหตุอื่น ๆ ไดแก การออกกําลังกายที่มากเกินไป การคั่งของเกลือและน้ําจากการใชยา
จําพวกสเตียรอยด โรคไตวาย การใหเลือดหรือใหน้ําเกลือที่มากและเร็วเกินไป การเปลี่ยนแปลง
อารมณที่รุนแรง การลดหรือหยุดยาเอง (เดือนฉาย ชยานนท, 2538; สมจิต หนุเจริญกุล, 2544)
1.4 การแบงระดับความรุนแรงของภาวะหัวใจลมเหลว
ภาวะหั วใจล ม เหลว เป นภาวะเจ็ บ ป วยเรื้ อรั ง จึง มีก ารแบง ระดับ ความรุน แรงเพื่อ เป น
แนวทางในการจัดการรักษาและใหการพยาบาล การแบงระดับความรุนแรงตามระยะของสมาคม
แพทยโรคหัวใจแหงสหรัฐอเมริกา หรือแบงตามระดับความรุนแรงของสมาคมแพทยโรคหัวใจแหง
นิวยอรค จากการประชุมของ American College of Cardiology ในป ค.ศ. 2001 แบงระยะของภาวะ
หัวใจลมเหลว โดยแบงเปน 4 ระยะ ดังนี้
ระยะ A ผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดภาวะหัวใจลมเหลว แตไมมีการเปลี่ยนแปลง
พยาธิสภาพที่ชัดเจนและไมมีความผิดปกติของการทํางานของกลามเนื้อหัวใจ เยื่อหุมหัวใจหรือลิ้น
หัวใจ ตัวอย า ง คื อ ผูป วยที่ มีค วามดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน ไดรับยารัก ษา
โรคหัวใจ มีประวัติครอบครัวเปนโรคกลามเนื้อหัวใจพิการ ผูที่ดื่มสุราเปนประจํา
ระยะ B ผูปวยที่มีพยาธิสภาพของหัวใจ แตยังไมมีอาการหรืออาการแสดงของภาวะหัวใจ
ลมเหลว คือ หัวใจลา งซายโต และขยายใหญ ผูป วยลิ้นหัวใจพิการ ชนิดตีบหรือรั่ว ผูปวยที่เคย
เจ็บปวดดวยภาวะกลามเนื้อหัวใจตายมากอน
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ระยะ C ผูปวยที่มีพยาธิสภาพของหัวใจและกําลังมีหรือเคยมีอาการของภาวะหัวใจลมเหลว
ตัวอยาง ผูปวยที่มีอาการหอบเหนื่อย เนื่องมาจากหัวใจลางซายผิดปกติ ชวงหัวใจบีบตัวผูปวยที่ไมมี
อาการใดๆ หลังไดรับการรักษาดวยยา (NYHA class I)
ระยะ D ผูปวยที่มีพยาธิสภาพของหัวใจขั้นรุนแรง ซึ่งเปนผูปวยในระยะสุดทายมีอาการแม
ในขณะพัก แมไดรับการรักษาทางยาอยางเต็มที่ และตองรับการรักษาพิเศษเพิ่มเติม ตัวอยาง ผูปวยที่
ไมสามารถจําหนายกลับบานไดอยางปลอดภัย หรือเขา-ออกโรงพยาบาลบอยครั้งติดๆ กัน ผูปวยที่
ตองใชเครื่องชวยหัวใจบีบตัว (mechanical circulatory assist device) หรือใหยาชวยการบีบตัวของ
หัวใจทางหลอดเลือดอยางตอเนื่อง (inotrope) หรือผูปวยที่รอเปลี่ยนหัวใจ
การจําแนกระยะของภาวะหัวใจลมเหลวดังกลาว ระยะของโรคจะไมกลับคืนสูระยะตนๆ
ซึ่งจะมีความแตกตางกับการจัดกลุมตามความรุนแรง ของ The New York Heart Association ได
จําแนกตามความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
Class I มีกิจกรรมของรางกายไดตามปกติในแตละวัน ไมแสดงอาการของภาวะหัวใจ
ลมเหลว
Class II ไมมีอาการขณะพัก แตเมื่อปฏิบัติกิจวัตรประจําวันจะออนเพลีย ใจสั่น หรือมี
อาการหายใจลําบาก
Class III มีกิจกรรมของรางกายเพียงเล็กนอย เกิดอาการของภาวะภาวะหัวใจลมเหลว เมื่อ
ผูปวยพักอาการตางๆ จะหายไป
Class IV มีอาการของภาวะหัวใจลมเหลวขณะพัก
1.5 การวินิจฉัยภาวะหัวใจลมเหลว
การวินิจฉัยโรคสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท (ประสาท เหลาถาวร และคณะ, 2541; สม
จิต หนุเจริญกุล, 2544 ; รังสฤษฎ กาญจนวนิชย, 2546) ดังนี้
1.Non-invasive methods ได แ ก การซั ก ประวั ติ การตรวจร า งกาย การตรวจทาง
หองปฏิบัติการ เชน การตรวจนับเม็ดเลือดแดง การตรวจสารประกอบชีวเคมีในเลือด การตรวจ
ปส สาวะ การตรวจภาพถ า ยทรวงอก การตรวจคลื่นไฟฟา หัวใจ การตรวจหัวใจดวยคลื่นเสีย ง
สะทอนหัวใจ (Echocardiography) การตรวจสมรรถภาพรางกายดวยการออกกําลังกาย (Exercise
stress test) การตรวจทางนิวเคลียรเพื่อประเมินการทํางานของหัวใจ (Radionuclide angiography)
2.Invasive method ไดแก การตรวจสวนหัวใจ (cardiac catheterization) เปนการประเมิน
ความผิดปกติของหัวใจ โดยการนําสายสวนหัวใจผานทางหลอดเลือด และวัดแรงดันในหองหัวใจ
โดยตรง และการตรวจโดยใชสายสวนเขาหัวใจ (Swan-Ganz Ballon thermodilution) โดยการสอด
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สายสวนเขาทางหลอดเลือดดําเขาไปยังเสนเลือดแดงพัลโมนารี (pulmonary artery) ทําใหทราบถึง
สมรรภาพของหัวใจหองลาง ทั้งขางซายและขางขวา และระบบไหลเวียน
1.6 การรักษาภาวะหัวใจลมเหลว
การรักษาภาวะหัวใจลมเหลวมีเปาหมายหลัก คือ เพิ่มประสิทธิภาพในการบีบตัวของหัวใจ
และลดการทํางานของหัวใจ เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอผูที่มีภาวะหัวใจลมเหลวที่รุนแรง ทําให
ผู ป วยมี คุ ณ ภาพชี วิตที่ ดี ขึ้ น ลดการกลั บ เขา พั ก รัก ษาในโรงพยาบาล และชวยลดอัตราการตาย
(A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on
Practice Guidelines, 2001) โดยมีแนวทางในการรักษา 3 ประการ คือ
1.การกําจัดสาเหตุที่ชักนําใหเกิดภาวะหัวใจลมเหลว เชน การติดเชื้อของรางกาย ภาวะ
โลหิตจาง ภาวะตอมธัยรอยดเปนพิษ ภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ ทั้งชนิดที่เร็วผิดปกติ หรือชาผิดปกติ
การอุดตันของหลอดเลือดที่ปอด เปนตน
2.การแกไขสาเหตุที่แทจริงที่ทําใหเกิดภาวะหัวใจลมเหลว เชน การผาตัดแกไขความพิการ
ของลิ้นหัวใจ หรือการทําใหปริมาณเลือดไปเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจสวนที่ขาดเลือดมีปริมาณเพิ่มขึ้น
(revascularization) ในรายที่มีส าเหตุจากกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด เชน การขยายเสนเลือดหัวใจ
(percutaneous transluminal coronary angioplasty: PTCA) หรือการผาตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือด
หัวใจ (coronary artery bypass graft: CABG) เปนตน
3.การรักษาดวย (pharmacological therapy) (นิธิมา เชาวลิต และดํารัส ตรีสุโกศล, 2545) มี
วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบีบตัวของหัวใจ และลดการทํางานของหัวใจ ซึ่งยาแตละ
กลุมจะออกฤทธิ์แตกตางกันออกไป เชน
3.1 ลดปริมาณของเลือดในหัวใจหองลางกอนหัวใจบีบตัว (preload) ซึ่งการลดปริมาณของ
เลือดในหัวใจหองลางกอนหัวใจบีบตัว ทําไดโดยลดจํานวนน้ําเกลือที่มากเกินไปในรางกาย ซึ่ง
โดยทั่วไปจะแนะนําใหรับประทานเกลือนอยกวา 4 กรัมตอวัน แตถามีอาการรุนแรง มีอาการบวม
และเหนื่อยหอบมากจะใหรับประทานเกลือนอยกวา 2 กรัมตอวัน สวนน้ําแนะนําไมใหดื่มน้ําเกิน
1.5 ลิตรตอวัน (Grady et al., 2003) ซึ่งการกําจัดเกลือและน้ําดื่มจะปฏิบัติรวมกับการใหยาขับ
ปส สาวะ โดยยาขั บป ส สาวะจะลดการคั่ง ของเลือด และน้ํา ในระบบไหลเวีย นของรา งกาย แต
ผลขางเคียงของยาขับปสสาวะจะทําใหเกิดภาวะโปตัสเซียมในเลือดต่ํา ทําใหมีอาการออนเพลีย
คลื่ น ไส อาเจี ย น แขน ขาอ อ นแรง เปน ตะคริ ว ปวดศีร ษะและในป จ จุบั น มี ก ารนํ า ยากลุ ม ต า น
ฮอร โ มนอั ล โดสเตอร โ รน (aldosterone receptor antatgonist) เช น สไปโรโนเลคโตน
(spironolactone) มาใชขับปสสาวะเพื่อปองกันการสูญเสียโปแตสเซียม แตการใชยาชนิดนี้ในขนาด
ต่ําไมไ ดหวัง ผลเพื่อขับปสสาวะ แตมีจุดมุงหมายเพื่อปองกันผลของฮอรโมนอัลโดสเตอรโรน
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(aldosterone) ที่ มี ผ ลต อ หั ว ใจ โดยการยั บ ยั้ ง การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ หั ว ใจห อ งล า งซ า ย
(ventricular remodeling) ซึ่งไดแก ผนังหัวใจบางลง ขนาดของหัวใจโตขึ้น ประสิทธิภาพในการบีบ
ตั ว ของกล า มเนื้ อ หั ว ใจลดลง นอกจากยั ง มี ก ารนํ า ยากลุ ม ที่ ยั บ ยั้ ง เอ็ น ไซม แ องจิ โ อเทนซิ น
(angiotensin converting enzyme inhibitor) มาใชในการรักษาผูที่มีภาวะหัวใจลมเหลว ซึ่งไดแนะนํา
ใหเลือกใชเปนยากลุมแรก (Horne et al., 2000) เพื่อชะลอ และปองกันการดําเนินของภาวะหัวใจ
ลมเหลวไมใหรุนแรงขึ้น โดยการใชรวมกับกลุมอื่น และพบวายากลุมนี้สามารถที่จะทําใหอาการ
ทางคลินิกดีขึ้น ความทนในการทํากิจกรรมเพิ่มขึ้น ลดอัตราการกลับเขารักษาในโรงพยาบาลและ
ลดอัตราการตายได (นิธิมา เชาวลิต และดํารัส ตรีสุโกศล, 2545)
3.2 ลดแรงตานการบีบเลือดออกจากหัวใจ (afterload) ซึ่งจะสูงขึ้นในภาวะหัวใจลมเหลว
เนื่องจากมีการกระตุนระบบซิมพาเทติค และระบบเรนินแองจิโอเทนซิน (rennin-angiotensin) ทํา
ใหมีการหดตัวของหลอดเลือด เพื่อเพิ่มความดันเลือดแดง แตผลเสียทําใหปริมาณเลือดที่บีบออก
จากหัวใจลดลง ซึ่งการลดแรงตานการบีบเลือดออกจากหัวใจ ในปจจุบันนอกจากจะใชวิธีการใชยา
ชนิดอื่นๆ เชน การใชยาไฮดราลาซีน (hydrazine) รวมกับยากลุมไนเตรต (nitrate) ชนิดรับประทาน
ที่ออกฤทธิ์ชา และการใชยากลุมตานเอ็นไซมแองจิโอเทนซินทู (angiotensin II receptor blockers)
ซึ่งจะใชสําหรับผูที่มีภาวะหัวใจลมเหลวที่ไมสามารถทนฤทธิ์ขางเคียงจากยากลุมยับยั้งเอนไซมแอง
จิโอเทนซินได แตไมแนะนําใหใชเปนยาตัวแรกในการรักษาภาวะหัวใจลมเหลว ซึ่งไมเคยไดรับ
ยากลุมที่ยับยั้งเอ็นไซมแองจิเทนซินมากอน (Horne et al., 2000) และการใชยากลุมดังกลาวจะทําให
หลอดเลือดขยายตัวและชวยเพิ่มปริมาณเลือดที่บีบออกจากหัวใจในหนึ่งนาที ทําใหภาวะหัวใจ
ลมเหลวดีขึ้น สวนยากลุมปดกั้นการทํางานของแคลเซียม (calcium channel blockers) แมจะชวย
เพิ่มปริมาณเลือดที่บีบออกจากหัวใจในหนึ่งนาที แตในระยะยาวกลับพบวาผูที่มีภาวะหัวใจลมเหลว
มีอาการทรุดลง และมีอัตราตายเพิ่มขึ้น เนื่องจากยากลุมนี้จะทําใหหัวใจเตนชาลง และแรงตานของ
หลอดเลือดลดลง จึงทําใหมีการกระตุนระบบซิมพาเทติค และระบบเรนิน แองจิโอเทนซิน ซึ่ง
ปจจุบันแนะนําใหหลีกเลี่ยงการใชยากลุมนี้ (รังสฤษฎ กาญจนวนิช, 2546)
3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบีบตัวของกลามเนื้อหัวใจ โดยใหยาดิจิตาลิส (digitalis) เนื่องจาก
ยาดิจิตาลิสจะชวยเพิ่มแรงบีบตัวของหัวใจ ทําใหเกิดปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจหนึ่งนาทีเพิ่มขึ้น
แตอาการขางเคียงที่พบ คือ เบื่ออาหาร คลื่นไสอาเจียน มองเห็นผิดปกติ และมีหัวใจเตนชาผิดปกติ
หรือเตนผิดจังหวะ นอกจากนี้ยังมีวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการบีบตัวของกลามเนื้อหัวใจดวยวิธีใช
ไฟฟ า กระตุ นให หัวใจห องล า งขวาและลา งซา ยบีบ ตัวอยา งพรอมเพรีย งกัน (resynchronization
therapy) ซึ่ ง พบว า ประมาณร อ ยละ 30 ของผู ที่ มี ภ าวะหั ว ใจล ม เหลวรุ น แรงมี ป ญ หาการนํ า
สัญญาณไฟฟาภายในหัวใจหองลางผิดปกติ (intraventricular conduction disturbance) ซึ่งสงผลให
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หัวใจหองลางทั้งสองขางบีบตัวไมมีประสิทธิภาพ และไมพรอมเพรียงกัน ดังนั้นการรักษาดวยวิธีนี้
จะชวยแกปญหาระบบไหลเวียนและลดอาการของภาวะหัวใจลมเหลวได โดยจําทําใหผูที่มีภาวะ
หัวใจลมเหลวที่มีอาการรุนแรง แมจะไดรับการรักษาดวยยาเต็มที่แลว (Grady et al., 2003) สําหรับ
ประเทศไทยการรักษาดวยวิธีนี้ยังมีขอจํากัด ดานบุคลากร และมีคาใชจายในการรักษา จึงทําใหการ
รักษาดวยวิธีนี้ยังไมแพรหลายในประเทศไทย (รังสฤษฎ กาญจนะวนิช, 2546)
3.4 การแกไขความผิดปกติของอัตราและจังหวะการเตนของหัวใจ ทั้งชนิดที่เร็วผิดปกติ
หรือชาผิดปกติ ทําใหปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจในหนึ่งนาทีลดลง ซึ่งการแกไขอาจจะเปนการ
รักษาโดยการใชยา หรือการใชเครื่องกระตุนหัวใจชนิดที่ฝงไวใตผิวหนัง (implantable cardioverterdefibrillator: ICD) ซึ่งจะทําในกรณีที่มีระบบไหลเวียนเลือดไมดีที่เกิดจากหัวใจหองลางซายเตนเร็ว
กวาปกติ (hemodynamic unstable ventricular trachycardia) (นิธิมา เชาวลิต และดํารัส ตรีสุโกศล,
2545) สวนการใชยาไดมีการนํายากลุมตานเบตา (β-blocker) มาใชในภาวะหัวใจลมเหลวรวมกับมี
ภาวะหัวใจเตนเร็วผิดปกติ ซึ่งจะชวยทําใหภาวะหัวใจลมเหลวดีขึ้น ยับยั้งการเปลี่ยนแปลงของ
หัวใจหองลางขวา ลดอัตราการกลับเขาเขารักษาในโรงพยาบาล และลดอัตราการตาย (Grady et al.,
2003)
4.การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ (รั ง สฤษฎ กาญจนะวนิ ช ย , 2546; อั จ ฉรา
เตชฤทธิพิทักษ, 2543) เปนการรักษาแบบประคับประคอง เพื่อลดการทํางานของหัวใจที่ชวยชะลอ
ความเสื่อมของพยาธิสภาพของโรคไมใหรุนแรงขึ้น (สมจิต หนุเจริญกุล, 2546) โดยการสงเสริม
ใหผูปวยและครอบครัวรูจักดูแลตนเอง เพื่อใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และเหมาะสม ควบคุม
อาการของโรค ยับยั้งหรือชะลอการดําเนินความกาวหนาของโรค ลดความรุนแรงและปองกันการ
เกิดภาวะแทรกซอนของโรค ทั้งยังทําใหผูปวยสามารถดํารงไวซึ่งภาวะสุขภาพดี ลดการกลับเขา
รักษาในโรงพยาบาลซ้ํา ซึ่งเปนการลงทุนที่คุมผลในระยะยาว ผูที่มีภาวะหัวใจลมเหลวจําเปนตองมี
การปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ไดแก การรับประทานอาหารที่ถูกตอง เหมาะสม การไม
ใชสารเสพติด การรับประทานยาอยางถูกตอง และสม่ําเสมอการพักผอนอยางเพียงพอ การดูแล
สุขภาพจิตไมใหเกิดความเครียด วิตกกังวลการออกกําลัง กายอยา งถูก ตองและสม่ํา เสมอ มีการ
ขับถายที่เปนปกติ ไมใหเกิดภาวะทองผูก และไมใหเบงถายอุจจาระ (สมจิต หนุเจริญกุล, 2546) มี
การปองกันการติดเชื้อ (Brauwald, 2001) มีการสังเกตอาการผิดปกติ (Grady et al., 2003) และมีการ
มาตรวจตามนัด
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การรักษาโดยไมใชยาและการรักษาแบบองครวม (Nonpharmacological Treatment and
Multidisciplinary Management) ผูปวยหัวใจลมเหลวเรื้อรังสวนใหญจะไดรับยารับประทาน
หลายชนิด ไมเพียงแคยารักษาหัวใจเทา นั้นแตมียาอื่นๆรวมดวย เพราะผูปวยหัวใจลมเหลวเรื้อรัง
มักมีโรคอื่นๆรวมอยูดวย ดังนั้นจึงไมตองสงสัยเลยวาทําไมผูปวยจึงรับประทานทานยาไมถูกตอง
และมีความรวมมือในการรับประทานยาต่ํา ปญหาที่เกิดขึ้นเหลานี้จะนํามาสูการรักษาที่ลมเหลว
และมีอัตราการเกิดหัวใจลมเหลวแบบเฉียบพลันแทรกซอน ตองเขารับการรักษาในโรง พยาบาล
โดยไมจําเปน การรักษาโดยไมใชยาและการรักษาแบบองครวม (Multidisciplinary) โดยใชพยาบาล
ผู เชี่ยวชาญพิเศษ เภสัชกร นักกายภาพบําบัด เจาหนาที่สังคมสงเคราะห รวมกับแพทยผูดูแล อาจจะ
ชวยใหผูปวยดีขึ้น ลดผลแทรกซอนและการเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
1. คลินิกแบบองครวม (Multidisciplinary clinic) จัดตั้งขึ้นในทุกรัฐของประเทศ
ออสเตรเลีย เจา หนา ที่ใ นคลินิกนั้นอาจแตกตางกันบา งขึ้นกับ งบประมาณที่ไ ดรับ และสถานที่
อาจจะจัดตั้งอยูในโรงพยาบาลขนาดใหญหรือเปนศูนยสุขภาพของชุมชนนั้นๆก็ได การใชโทรศัพท
สามารถชวยติดตามการรักษาผูปวยหัวใจลมเหลว โดย เฉพาะในรายที่อยูหางไกลในชนบทหรืออยู
เพียงลําพัง เปาหมายของการรักษาดวยวิธีนี้ก็คือ การทําใหผูปวยหัวใจลมเหลวมีสุขภาพดีขึ้น และ
ลดอัตราการเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
1.1 การใหความรูผูปวยในการดูแลสุขภาพตัวเอง การชั่งน้ําหนักตัว การสอนวิธีปรับยาขับ
ปสสาวะดวยตนเองในระยะเริ่มตน
1.2 จัดหาแนวทางและเตรียมความพรอมใหผูปวย หากเกิดเหตุฉุกเฉินวา จะตองติดตอใคร
และตองปฏิ บัติตัวอยางไร
1.3 ติดตามดูความรวมมือของผูปวยในการรักษาดวยการรับประทานยา ชวยสนับสนุน การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การควบคุมเกลือหรืออาหารเค็ม การออกกําลัง การหยุดบุหรี่
จากขอมูลในปจจุบันพบวาการรักษาแบบองครวมนั้น สามารถทําใหผูปวยหัวใจลมเหลว
เรื้ อ รั ง มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น และลดค า ใช จ า ยในระยะยาวร ว มกั บ ลดการเข า รั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาลโดยไมจําเปน
2. การใสอุปกรณชวยหัวใจลมเหลว ประมาณ 1 ใน 3ของผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวจะมี
intraventricular conduction delay จากการตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ โดยจะพบคลื่น QRS complex ที่
กวางขึ้นสวนใหญจะมีลักษณะเปน left bundle branch block (LBBB) ทําให hemodynamic ของ
ผูปวยผิดปกติทั้งการบีบตัวและการคลายตัวของกลามเนื้อหัวใจ จากการศึกษาพบวา การตรวจพบ
คลื่นไฟฟาหัวใจดังกลาว เพิ่มความเสี่ยงของผูปวยตอการเสียชีวิต
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3. การฝงเครื่องช็อกไฟฟาหัวใจ (implantable defibrillator) ขอบงชี้สวนใหญของการฝง
เครื่องช็อกไฟฟาหัวใจ (AICD: Automatic implanted cardioverter defibrillator) คือ ภาวะหัวใจเตน
ผิดจังหวะแบบ sustained ventricular tachyarrhythmia ซึ่งเปนสาเหตุของ cardiac arrest หรือ
hemodynamic ที่ผิดปกติรุนแรง ภาวะนี้มักจะตามมาดวยสมองขาดเลือดรุนแรง สวนใหญจะพบหัว
ใจเตนผิดจังหวะแบบดังกลาวในผูปวยกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดรวมกับมีหัวใจบีบตัวลดลงมาก ใน
รายที่มีหัวใจลมเหลวเรื้อรังที่การบีบตัวลดลงมากที่ไมใชผูปวย NYHA Class IV การใส AICD
สามารถปองกันการเสียชีวิตจากหัวใจเตนผิดจังหวะไดมากกวาการรักษาดวยยาอยางเดียว
4. การรักษาโดยการผาตัดหัวใจ ผูปวยบางรายที่ภาวะหัวใจลมเหลวเกิดจากโรคหลอดเลือด
หัวใจตีบ การรักษาดวยการทําใหเลือดไหลผานหลอดเลือดหัวใจ (coronary revascularization)
ยังคงไดประโยชน หากทําการตรวจเพิ่มเติมแลวพบวา กลามเนื้อหัวใจยังไมตาย การศึกษาซึ่งยังไม
แลวเสร็จ STICH ( the Surgical Treatment for Ischemic Heart Failure study) นอกจากนี้ยังมี
การศึกษาถึงการเย็บซอมลิ้นหัวใจในรายที่มีลิ้นหัวใจไมตรัลรั่วรุนแรง (severe functional mitral
regurgitation) จากขนาดหองหัวใจที่โตขึ้น (mitral annular dilatation) นั้นจะไดประโยชนหรือไม
เพียงใด
1.7 ผลกระทบของภาวะหัวใจลมเหลว
ภาวะหัวใจลมเหลว เปนภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง จึงมีผลกระทบตอผูปวย ทั้งรางกาย จิตใจ
ครอบครัว สังคม และเศรษฐกิจ ดังตอไปนี้
1. ดานรางกาย จากภาวะของโรคทําใหอาการหอบเหนื่อย อาการออนเพลีย หรือเหนื่อยลา
บวม ทํา ให ผูปวยมี ขอจํ ากั ดในการทํากิจกรรมหรือทํากิจวัตรประจํา วันไดล ดลง การนอนหลับ
พักผอนนอยลง และไมมีประสิทธิภาพ (Nordgren and Soresen, 2003; Evangelista et al., 2000;
Friedman, 1997)
2. ดานจิตใจ นอกจากขอจํากัดจากอาการทางรางกาย ซึ่งมีความสัมพันธกับภาวะซึมเศรา
แลว ผูปวยยังมีอาการสับสน และความจําลดลง ทําใหการสื่อสารของผูปวยกับผูคนรอบขางลดลง
การติดตอกับสังคมจึงลดลง ยิ่งสงเสริมใหผูปวยมีปญหาทางจิตมากขึ้น และเครียดที่ตองเปนภาระ
ใหกับครอบครัว และรูสึกไมมีศักดิ์ศรี รวมทั้งความกดดันทางดานจิตใจจากการที่ตองปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตางๆ เพื่อปองกันภาวะแทรกซอนของโรค
3. ดา นครอบครัว เกิดภาระกับ ครอบครัวในการดูแลผูปวย ทั้งในเรื่องการจัดหาอาหาร
เฉพาะโรค และดู แ ลกิ จ วั ต รประจํ า วั น ของผู ป ว ย เนื่ อ งจากผู ป ว ยมี ข อ จํ า กั ด ในการทํ า กิ จ วั ต ร
ประจําวัน บางครั้งผูปวยอาจมีอาการสับสน ทําใหผูดูแลเกิดความเครียดตามมาไปดวย ซึ่งถาผูดูแล
สามารถดูแลเรื่องอาหาร การรับประทานยา และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สงเสริมการเกิดโรคจะ
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ชวยลดอัตราการกลับมานอนโรงพยาบาลของผูปวยได กลาวไดวา แหลงสนับสนุนทางสังคมใน
การดูแลผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวเรื้อรัง มีความสัมพันธกับการกลับเขาพักรักษาในโรงพยาบาล
และคุณภาพชีวิตของผูปวย (ฉัตรวลัย ใจอารีย, 2539; เยาวภา บุญเที่ยง, 2545)
4. ดานสังคม จากอาการหอบเหนื่อยและเหนื่อยลา ผูปวยบางรายมีอาการบวม ทําใหสูญเสีย
ภาพลักษณ ทําใหผูปวยขาดการติดตอปฏิสัมพันธกับสังคม นอกจากนี้จากปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยง
สมองลดลงทําใหผูปวยสับสน และความจําลดลง รวมถึงซึมเศรา ดังที่ไดกลาวมาแลว ทําใหการ
ติดตอกับสังคมลดลง จากการศึกษาของ Riedinger และคณะ (2002) ซึ่งทําการศึกษาคุณภาพชีวิต
ของผูปวยหญิงที่มีภาวะภาวะหัวใจลมเหลวเปรียบเทียบกับประชากรหญิงที่ไมมีปญหาสุขภาพ
พบวา คะแนนคุณภาพชีวิตดานกิจกรรมสังคมของผูปวยหญิงที่มีภาวะภาวะหัวใจลมเหลวต่ํากวา
ปกติและต่ํากวาประชากรหญิงโดยทั่วไป
5.ดานเศรษฐกิจ จากภาวะเจ็บปวย ทําใหผูปวยไมสามารถประกอบอาชีพได ทําใหขาด
รายได สําหรับผูปวย นอกจากนี้ยังตองสูญเสียคาใชจายในการรักษาเพิ่มขึ้น เปนภาระแกผูดูแลและ
กระทบกระเทือนถึงการพัฒนาประเทศ จากการตองสูญเสียงบประมาณในการรักษา และสูญเสีย
ทรัพยากรมนุษย ซึ่งจะเปนกําลังของประเทศ
ผลกระทบดานจิตใจ หัวใจลมเหลว ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย ทําใหผลกระทบ
ดานจิตใจตามมา คือ
1. ซึมเศรา
2. วิตกกังวล
3. มีอาการสับสน
4. กลัว เนื่องจากมีอาการเหนื่อยซึ่งคุกคามชีวิต กลัวการรักษาที่ไมเคยไดรับ
5. ความจําลดลง ทําใหการสื่อสารของผูปวยกับผูคนรอบขางลดลง การติดตอกับ
สังคมจึงลดลง ยิ่งสงเสริมใหผูปวยมีปญหาทางจิตมากขึ้น
6. เครียด ที่ตองเปนภาระใหกับครอบครัว และรูสึกไมมีศักดิ์ศรี รวมทั้งความ
กดดันทางดานจิตใจจากการที่ตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตางๆ เพื่อปองกันภาวะแทรกซอนของโรค
รูสึกสูญเสียพลังอํานาจและคุณคาในตนเอง เนื่องจากความสามารถในการทํากิจกรรมลดลง ตอง
พึ่งพาผูอื่น
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2. อาการและกลุมอาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว
2.1 ความหมายของ อาการ (Symptom) และกลุมอาการ (Symptom Clusters)
คําวา Symptom มีบุคคลที่ใหความหมาย โดยจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวามี
ความหมายดังนี้
Dodd et al. (2004) ไดใหความหมายของอาการวา หมายถึง การรูสึก หรือการเปลี่ยนแปลง
หนาที่การทํางานของรางกายที่รับรูโดยคนไข เปนรายงาน ความรูสึกแหงตน (subjective) ซึ่ง
ตรงกันขามกับอาการแสดง ที่เปน เชิงวัตถุวิสัย (objective) ซึ่งเปนหลักฐานการปรากฏของ โรค
หรือ ความผิดปกติ
Lenz et al. (1997) ไดใหความหมายของอาการวา หมายถึง การรูสึกของบุคคล ตอการ
เผชิญกับเหตุการณ ซึ่งมีผลกระทบตอบุคคล ทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ และพฤติกรรมอาการแตละ
อาการสามารถอธิบายสาเหตุตามกลไกสรีรวิทยาที่มีความเฉพาะเจาะจงของแตละอาการ ซึ่งแยกจาก
กันไดชัดเจนในขณะเดียวกัน
สรุปไดอาการ (Symptom) หมายถึง เปนแสดงความรูสึก หรือการเปลี่ยนแปลงหนาที่การ
ทํางานของรางกายที่รับรูโดยคนไข เปนรายงาน ความรูสึกแหงตน (subjective) ซึ่งสงผลกระทบตอ
บุคคล ทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ และพฤติกรรม
คําวา Symptom Clusters มีบุคคลที่ใหความหมาย โดยจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ
พบวามีความหมายดังนี้
คําวา Symptom Clusters เปนคําที่มาจากคําวา Symptom และคําวา Clusters นํามารวมกัน
โดย Longman Dictionary (2003) ไดใหความหมายของคําวา Symptom หมายถึง อาการ ลักษณะ
อาการ อาการของโรค และไดใหความหมายของคําวา Clusters หมายถึง กลุม กอน พวก จับเปน
กลุม เมื่อนําคําวา Symptom และ Clusters มารวมกันจะมีความหมายวา กลุมอาการ
Briancon et al. (1997) ไดใหความหมายของกลุมอาการ หมายถึง อาการมากกวา 2 อาการที่
เกิดพรอมกัน และมีความสัมพันธกัน ดังที่พบในผูปวยมะเร็งเตานมที่ไดรับเคมีบําบัด จะมีอาการ
หมดประจําเดือน รวมกับอาการออนลา และอาการนอนไมหลับ
Grady (2003) ไดใหความหมายของกลุมอาการ วาหมายถึง อาการมากกวา 3 อาการที่เกิด
พรอมกันและมีความสัมพันธกัน โดยพบวา กลุมอาการในผูปวยมะเร็งเตานมที่ไดรับเคมีบําบัดที่อยู
ในระยะลุกลาม มีอาการปวด เหนื่อยลาและอาการซึมเศรา รอยละ 64 พบอาการปวดรวมกับอาการ
ซึมเศรา รอยละ 42 พบอาการออนลารวมกับอาการซึมเศรา
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Dodd et al. (2001) ไดใหความหมายของกลุมอาการ วาหมายถึงอาการตั้งแต 2-3 อาการขึ้น
ไปที่เกิดในชวงเวลาเดียวกัน ซึ่งอาการเหลานี้มีความสัมพันธกัน โดยที่อาการเปนการตอบสนองตอ
การรักษา หรือ เปนอาการขางเคียงจากการรักษา
Jared (2010) ไดใหความหมายของกลุมอาการวา หมายถึง อาการที่เกิดขึ้นพรอมๆ กัน
กลุมอาการ หมายถึง อาการตั้งแต 3 อาการขึ้นไป อาการเหลานี้มีความสัมพันธซึ่งกันและ
กัน ความสัมพันธระหวางอาการในกลุมอาการเดียวกัน มากกวาอาการในกลุมอาการอื่น และอาการ
เหลานี้อาจจะเกิดจากสาเหตุเดียวกันหรือไมก็ได
สรุปไดวา กลุมอาการ (Symptom clusters) หมายถึง อาการตั้งแต 2 อาการที่เกิดขึ้นพรอม
กันหรือเกิดขึ้นรวมกัน ซึ่งมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ความสัมพันธระหวางอาการที่อยูในกลุม
อาการเดียวกัน จะมีความสัมพันธกันมากกวาอาการที่อยูในกลุมอาการอื่น โดยกลุมอาการที่เกิดขึ้น
ไมจําเปนตองมีสาเหตุเดียวกันกลุมอาการ (Symptom clusters) นี้จะสงผลกระทบตอผูปวย
2.2 แนวคิดทฤษฎีความสัมพันธของอาการ (Theory of unpleasant symptoms)
ทฤษฎี Theory of unpleasant symptoms ของ Lenz และคณะ (1997) ไดใหความหมายของ
อาการวา หมายถึง อาการที่เกิดจากการที่บุคคลตองเผชิญกับเหตุการณอยางนอย 1 เหตุการณ ซึ่งมี
ผลกระทบตอบุคคล ทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ และพฤติกรรม โดยทําใหบุคคลมีอาการมากกวา 1
อาการ แตละอาการจะมีหลายมิติ (Multidimention) อาการแตละอาการสามารถอธิบายสาเหตุตาม
กลไกสรีรวิทยาที่มีความเฉพาะเจาะจงของแตละอาการ ซึ่งแยกจากกันไดชัดเจนในขณะเดียวกัน
จากผลรวมของระบบตางๆ ของรางกายที่มีความเชื่อมโยงกัน ทําใหอาการแตละอาการมีปฏิสัมพันธ
ระหวางกัน (Interrelated of symptoms) คือ เมื่อมีอาการหนึ่งเกิดขึ้น อาการนี้จะเหนี่ยวนําใหเกิด
อาการอื่นๆ ตามมา หรืออาจสงเสริมใหอาการอื่นที่เกิดขึ้นอยูแลวมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งหาก
บุคคลมีจํานวนของอาการและ/หรือมีความรุนแรงของอาการมากขึ้นเทาไร ผลกระทบในดานตางๆ
ที่ตามมาจะมีความรุนแรงมากขึ้นเปนหลายเทาทวีคูณ (Synergistic affect) โดยองคประกอบของ
ทฤษฎีนี้ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ อาการ (Symptom) ปจจัยที่มีผลตออาการ (Influencing)
และผลจากอาการ (Consequences of the symptom experience)
องคประกอบของอาการ
1.อาการ (Symptom) เปนศูนยก ลางของทฤษฎี อาการในความหมายของทฤษฎีนี้เปน
ประสบการณที่ประกอบดวย หลายมิติ (Multidimensional experience) แตละมิติสามารถรายงาน
และประเมิ น แยกออกจากกั น ได อาการที่ ถู ก กล า วถึ ง ในทฤษฎี นี้ ได แ ก อาการหายใจลํ า บาก
(Dyspnea) ความเหนื่อยลา (Fatigue) อาการคลื่นไส (Nausea) และความเจ็บปวด (Pain) เชน อาการ
หายใจลําบาก มักสัมพันธกับความเหนื่อยลา เปนตน แตอยางไรก็ตาม สามารถประยุกตใชไดกับ
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ทุกอาการ ซึ่งทุกอาการประกอบดวย 4 มิติ (Dimension) แตละมิติมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน แต
สามารถแยกออกจากกันไดโดยชัดเจน ดังรายละเอียด ตอไปนี้
1.1 มิติดานความรุนแรง (Intensity) หมายถึง ความรุนแรง (Severity) ความแรง (Strength)
หรือจํานวนครั้งของอาการ (Amount of symptom) เปนมิติที่นิยมใชกันมากในทางคลินิก และการ
วิจัย เนื่องจากเปนสิ่งที่วัดไดงาย ผูปวยมักถูกประเมินอาการในมิตินี้ดวยคําถามวา “ปวดมากแค
ไหน” “เหนื่อยมากแคไหน” “รูสึกเหนื่อยลามากแคไหน” หรือ “คลื่นไสมากแคไหน”
1.2 มิติดานเวลา (Timing) หมายถึง ความถี่ของอาการที่เกิดขึ้นเปนระยะ (Intermittent) หรือ
เปนชวงความยาวนาน (Duration) ของอาการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง หรือมีความหมายรวมทั้งความถี่
และช วงความยาวนานของอาการที่เกิดขึ้ น ซึ่ง เกิดขึ้น เปนระยะๆ แตตอเนื่องกัน เปนเวลานาน
จนกระทั่งเรื้อรัง แตอยางไรก็ตามความรุนแรงในการเกิดอาการแตละครั้งก็จะแตกตางกันไป โดย
อาจมี ค วามรุ น แรงเกิ ด ขึ้ นก็ ไ ด มิ ติ ด า นนี้ ยั ง มี ค วามหมาย รวมไปถึ ง กิ จ กรรมหรื อช ว งเวลาที่ มี
ความสัมพันธกับการเกิดอาการ เชน อาการคลื่นไสที่เกิดขึ้น สัมพันธกับมื้ออาหาร เปนตน
1.3 มิติดานความทุกขทรมาน (Distress) หมายถึง ระดับความทุกขทรมานหรือความลําบาก
ของบุคคลที่เกิดจากอาการ ระดับความทุกขทรมานหรือถูกรบกวนที่เกิดขึ้นมีความแตกตางกันใน
แต ล ะบุ ค คล ผู ป ว ย คื อ ผู ร ายงานความทุ ก ข ท รมานที เ กิ ด จากอาการ มิ ติ ด า นนี้ มี ผ ลต อ การวั ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการบําบัดทางการพยาบาล หรือการรักษาตออาการนั้นๆ รวมทั้งมีผลตอการจัดการ
อาการของผูปวยเอง จัดเปนมิติที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตมากที่สุด
1.4 มิ ติ ด า นคุ ณ ลั ก ษณะของอาการ (Quality) คุ ณ ลั ก ษณะของอาการที่ ป รากฏออกมา
สามารถแสดงออกในลักษณะของคําพูดที่ใชอธิบายลักษณะของอาการนั้นๆ เชน อธิบายลักษณะ
อาการหายใจลํ า บาก ในลั ก ษณะที่ตา งกัน เช น อึดอั ด แนนหนา อก หรือ หายใจไมพ อ เป นต น
คุณลักษณะของอาการที่กลาวมานี้ มีความหมายรวมไปถึง ตําแหนง ระดับความรุนแรงของอาการที่
เกิดขึ้น รวมถึงกิจกรรมที่ผูปวยสามารถบรรเทาอาการนั้นได เชน อาการเหนื่อยลาจะดีขึ้นดวยการ
พักผอน เปนตน ซึ่งบุคคลที่ประสบกับอาการนั้นๆ จะอธิบายออกมา คุณลักษณะของอาการนี้มี
ประโยชนในการนําไปใชแยกแยะพยาธิสภาพของโรคที่เปนเหตุใหเกิดอาการและการตั้งขอวินิจฉัย
ทางการแพทยและพยาบาล
ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ อาการ (Influencing factor) ทฤษฎี นี้ แ บ ง กลุ ม ตั ว แปรที่ มี ผ ลหรื อ
ความสัมพันธกับการเกิดอาการออกเปน 3 ดาน คือ
1.ปจจัยดานรางกาย (Physiological factors) หมายถึง ระบบการทํางานของรางกายที่มีผล
ตอการเกิดอาการ มักวินิจฉัยไดจากอาการที่เกิดขึ้น ปจจัยดานรางกาย ไดแก การทํางานของระบบ
ตางๆ ของรางกายที่เปนปกติ การเปลี่ยนแปลงของระบบตางๆ อันเนื่องมาจากพยาธิสภาพ เชน
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การไดรับบาดเจ็บ และระดับพลังงานของแตละบุคคล (ความสมดุลของระดับสารอาหารและระดับ
สารน้ําในรางกาย)
2. ปจจัยดานจิตใจ (Psychological factors) ประกอบดวย สภาวะดานจิตใจของแตล ะ
บุ ค คล หรื อ ภาวะทางอารมณ ปฏิ กิ ริ ย าทางอารมณ ที่ ต อบสนองต อ ความเจ็ บ ป ว ย และระดั บ
ความรูสึกไมแนนอน ความรูและการแปลความหมายของอาการ ภาวะทางจิตใจไดรับการศึกษา
อยางมากและยืนยันวามีความเกี่ยวของกับการเกิดอาการทั้ง 4 มิติ คือ ความวิตกกังวล และความ
ซึมเศรา โดยพบวาบุคคลที่มีความวิตกกังวลและรับรูวาการเจ็บปวยของตน คือ สิ่งที่เปนความเครียด
ในระดับสูง จะมีประสบการณตออาการในระดับรุนแรงกวาบุคคลที่มีความเครียดต่ํากวา การบําบัด
ทางการพยาบาลสวนใหญมีวัตถุประสงคที่จะชวยปรับปจจัยดานจิตใจนี้เพื่อสงผลตอการบรรเทา
อาการตางๆ ได
3.ปจจัยดานสภาพแวดลอม (Situational factors) หมายถึง สภาพแวดลอมทางสังคมและ
ทางกายภาพ ซึ่ ง ส ง ผลต อ ประสบการณ แ ละการรายงานอาการ สภาพแวดล อ มทางสั ง คม
ประกอบดวย สถานะทางการงาน สถานภาพสมรส และสถานภาพทางครอบครัว แรงสนับสนุน
ทางสังคม แหลงบริการทางสุขภาพ ความสามารถในการเขาถึงแหลงบริการสุขภาพ และพฤติกรรม
การดําเนินชีวิต เชน การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย สวนสภาพแวดลอมทางกายภาพ
ประกอบดวย ความรอน ความชื้น แสง เสียง และคุณภาพของอากาศ
ผลจากอาการ (consequences of the symptom experience) ในทฤษฎี นี้ใ ช คํา วา
performance ซึ่งประกอบดวย 2 องคประกอบหลัก ดังนี้ คือ
1.กิจกรรมดานการทํ าหนา ที่ (Functional performance) ซึ่งได แก กิจกรรมทางกาย
(Physical activity) กิจวัตรประจําวัน (Activity of Daily Living: ADL) กิจกรรมและปฏิสัมพันธทาง
สังคม (Social activity and Interaction) และกิจกรรมที่เกี่ยวของกับบทบาท (Role performance)
2. กิจกรรมดานการรูคิด (Cognitive performance) ไดแก การมีสมาธิ (Concentrating)
ความคิด (Thinking) การแกปญหา (Problem-solving)
เมื่ออาการรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่ตามมา คือ ภาวะสุขภาพที่แยลง การทําบทบาทหนาที่ที่ไม
มีประสิทธิภาพ การทําหนาที่ดานการรูคิดที่แยลง รางกายทําหนาที่ไดลดลงและคุณภาพชีวิตต่ําลง
แนวคิดนี้ไดอธิบายถึงความสัมพันธระหวางกันของทั้ง 3 องคประกอบ (Relationships
among the three major components) โดยอาการจะมีผลตอปจจัยดานตางๆ เชน บุคคลที่มีความ
เหนื่อยลาเรื้อรังจะสงผลตอปจจัยดานจิตใจ คือ ทําใหมีการเบี่ยงเบนของสภาวะอารมณ เปนตน และ
ความสัมพันธของอาการและกิจกรรม (performance) ซึ่งมีผลซึ่งกันและกัน เชน ความเจ็บปวดทํา
ใหบุคคลมีกิจกรรมทางกายลดลง และเมื่อกิจกรรมทางกายลดลงจะสงผลทําใหเกิดความเจ็บปวด
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มากขึ้น นอกจากนี้กิจกรรมทางกายที่ลดลงยังสงผลยอนกลับไปยังปจจัยที่มีผลตออาการ โดยสงผล
ในทางลบกับปจจัยทางดานรางกาย จิตใจ และสภาพแวดลอม เชน บุคคลที่มีบทบาทหนาที่ และ
ปฏิสัมพันธทางสังคมที่ลดลงจากการปวดเรื้อรัง ทําใหการไดรับสารอาหารเปลี่ยนแปลง (ปจจัยดาน
รางกาย) มีความวิตกกังวลและความซึมเศราสูงขึ้น (ปจจัยดานจิตใจ) และอาจทําใหสูญเสียหนาที่
การงาน สงผลตอการเปลี่ยนแปลงแรงสนับสนุนทางสังคม (ปจจัยดานสิ่งแวดลอม) เปนตน
2.3 อาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว
อาการของภาวะหัวใจลมเหลว ประกอบดวย กลุมอาการของภาวะหัวใจลมเหลว ทั้งขาง
ซายและขางขวา (เดือนฉาย ชยานนท, 2538; ประสาท เหลาถาวร และคณะ,2541; สมจิต หนุเจริญ
กุล, 2544) ดังนี้
3.1ภาวะหัวใจหองลางซายลมเหลว ทําใหมีเลือดมาคั่งที่ปอด จึงเกิดอาการหายใจลําบาก
ความทุกขทรมานจากอาการหายใจลําบาก แตกตางกันตามลักษณะทาของผูปวย กิจกรรมที่ตองออก
แรง และระดับความเครียด ดังรายละเอียดตอไปนี้
3.1.1อาการหายใจลําบาก หรืออาการหอบเหนื่อยจะปรากฏอาการแสดง ดังนี้
3.1.1.1 อาการหายใจลําบากหรืออาการหอบเหนื่อย เปนอาการเริ่มแรกเกิดจากความดัน
ในหลอดเลือดแดงของปอดเพิ่มขึ้นจากหัวใจหองลางซายลมเหลว ทําใหมีการคั่งของเลือดและเกิด
ปอดบวมน้ํา ทําใหปอดขยายตัวไมดี จึงตองเพิ่มแรงในการหายใจ และมีการเพิ่มแรงตานทานของ
การหายใจ จึงเกิดอาการหอบเหนื่อย เมื่อมีกิจกรรมของรางกาย เมื่อพักอาการจะดีขึ้น อาการหอบ
เหนื่อยของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว พบวามีอาการหอบเหนื่อยขณะพัก รอยละ 25 หอบเหนื่อย
เมื่อออกแรง รอยละ 92 (Shamai Grossman, 2010)
3.1.1.2 อาการหอบเหนื่อยที่สัมพันธกับทา (Orthopnea) คือ จะมีอาการหอบเหนื่อยเมื่อ
นอนราบ ขณะผูปวยนอนหงายราบจะหายใจหอบ แตถานั่งอาการหอบเหนื่อยลดลง เนื่องจากปอดมี
เลือดคั่งจากเลือดไหลกลับจากอวัยวะสวนปลายเขาหลอดเลือดดําที่กลับเขาหัวใจและปอด ทานอน
หงายราบกระบังลมจะยกสูงขึ้น ทําใหอวัยวะในชองทองกดกระบังลม ทําใหอากาศที่ออกจากปอด
ลดลง จากการศึกษาผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว จํานวน 1,032 ราย พบอาการหอบเหนื่อยเมื่อนอน
ราบ รอยละ 74.9 (Shamai Grossman, 2010)
3.1.1.3 อาการหายใจลําบากเปนพักๆ ในตอนกลางคืน (Paroxysmal Noctunal Dyspnea)
เปนอาการสําคัญ คือ ผูปวยจะนอนหลับสบายในทานอนราบ หนุนหมอนตามปกติ ประมาณ 2-5
ชั่ ว โมง และตื่ น ขึ้ น มาตอนกลางคื น กลางดึ ก เนื่ อ งจากหายใจไม อ อก เหนื่ อ ยหอบ มั ก เป น อยู
ประมาณ 15-20 นาที อาการจะลดลงเมื่อนั่ง ซึ่งเปนผลจากการเพิ่มปริมาตรของเลือด ขณะเขาสู
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หัวใจจากการดูดซึมกลับของน้ําบริเวณที่บวมตามสวนหอยต่ําที่สะสมอยูในเวลากลางวัน หัวใจหอง
ลางซายที่ลมเหลวไมสามารถทนตอปริมาตรของเลือดที่มากเกินไปได ทําใหเพิ่มความดันในหลอด
เลือดดําของปอด จากการศึกษาผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว จํานวน 1,032 ราย พบอาการหอบเหนื่อย
เปนพักๆ ในตอนกลางคืน รอยละ 61.7 (Shamai Grossman, 2010) และจากการศึกษาในผูปวยภาวะ
หัวใจลมเหลว จํานวน 159 ราย พบวามีอาการหอบเหนื่อยเปนพักๆ ในตอนกลางคืน รอยละ 23
(Robin Parks, 2008) อาการหายใจลําบากเปนพักๆ ในตอนกลางคืนอาจมีผลตอไป คือ เกิดภาวะ
ปอดบวมน้ําอยางเฉียบพลัน (acute pulmonary edema) ซึ่งเกิดจากการเพิ่มความดันในหลอดเลือดดํา
ของปอด รวมกับหัวใจหองลางซายลมเหลว เมื่อสารน้ําเขาไปในถุงลมปอด การแลกเปลี่ยนกาซจะ
ถูกขัดขวางรวมกับการที่ปอดยืดขยายไดไมดีจากภาวะปอดบวมน้ํา อาจเกิดขึ้นเองหรือเกิดจากการ
ออกแรงเพิ่มขึ้นทันทีทันใด อาการหอบเหนื่อยมักเกิดรวมกับมีเสมหะเปนฟองสีชมพูปน หรือมี
อาการหายใจผิดปกติแบบหยุดเปนพักๆ (Cheyne-Stoke respiration) โดยมีลักษณะการหายใจหอบ
เร็ว (hyperpnea) แลวคอยๆ ชาลงจนหยุดหายใจ แลวเริ่มหายใจใหมเปนเชนนี้สลับกัน
3.1.2 อาการเจ็บหนาอกในทานอนราบตอนกลางคืน กลไกการเกิดคลายกับอาการหาใจ
ลําบากในตอนกลางคืน จากการตอบสนองของหัวใจหองลางซายตอปริมาตรเลือดที่มากเกินไป
เนื่องจากการดูดซึมของน้ําจากการบวมทําใหเกิดอาการปวดแทนที่จะหายใจไมออก
3.1.3 อาการไอ เปนอาการสําคัญซึ่งเกิดจากหัวใจหองลางซายลมเหลว ผูปวยอาจบนไอ
แหงๆ ระคายคอและตองใชแรงไอ มักเกิดขึ้นในเวลากลางคืน การไอกลางคืนรวมกับอาการหายใจ
ลําบาก การไอเปนเลือด เสมหะเปนฟองสีชมพู ซึ่งเกิดขึ้นในภาวะน้ําปอดอยางเฉียบพลัน หรือเปน
ผลจากเอมโบลายไปอุดปอด (pulmonary emboli) อาการนี้มักพบเสมอในผูปวยหัวใจลมเหลวเรื้อรัง
3.1.4 อาการของสมองขาดออกซิเจน (Cerebral hypoxia) เกิดจากปริมาตรเลือดที่ออกจาก
หัวใจลางซายตอ 1 นาทีลดลง ทําใหเลือดไปเลี้ยงสมองไมพอ สงผลใหสมองไมสามารถทําหนาที่
ไดตามปกติ เกิดความวิตกกังวล หงุดหงิด กระสับกระสาย ความจําเสื่อม ฝนราย นอนไมหลับ ซึ่ง
อาจเกิดจากการระบายอากาศไมเพียงพอ และคารบอนไดออกไซดคั่ง
3.1.5 อาการออนเพลียและกลามเนื้อออนแรง จากภาวะเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อตางๆ ไม
เพียงพอ และการขนสงของของเสียจากการเผาผลาญของรางกายไดชา จึงทําใหผูปวยออนเพลียได
งาย (Robin Parks,2008)นอกจากนี้การนอนหลับและพักผอนไมเพียงพอ อาจทําใหออนเพลียมาก
ขึ้น จากการสํารวจผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว จํานวน 11,062 ราย พบอาการออนเพลีย รอยละ 68
(Shamai Grossman, 2010)
3.1.6 อาการแสดงทางระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยทั่วไปมักพบชีพจรเบาเร็ว เปนการ
ตอบสนองตอการทํางานของประสาทอรีเนอรจิคและอัตราการเตนของหัวใจจะลดลงมาเทาเดิมได
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ช า แม ไ ด พั ก เนื่ อ งจากการเพิ่ ม ของปริม าตรเลือ ดที่ ออกจากหั วใจห องลา งซา ย 1 นาที ในการ
ตอบสนองตอการออกแรงจะทําไดจากหัวใจตองบีบตัวเร็วขึ้น คาความตางระหวางความดันซีสโต
ลิ ค กั บ ความดั น ไดแอสโตลิ ค (pulse pressure) แคบ ชี พ จรเต น แรงและเบาสลั บ กั น (pulsus
alternans) เปนอาการแสดงของหัวใจหองลางซายลมเหลว(Shamai Grossman, 2010) จากการศึกษา
ผูปวยหัวใจลมเหลว จํานวน 1,032 ราย พบวา ชีพจรอยูในชวง 77-123 ครั้งตอนาที ฟงเสียงหัวใจจะ
ไดยินเสียงควบ (เสียง S3 และ S4) เปนอาการเริ่มแรกของภาวะหัวใจลมเหลว เมื่อหัวใจหองลางไม
สามารถยืดขยายตอไป และผนัง ของหัวใจสั่นสะเทือนขณะรับเลือดเมื่อหัวใจคลายตัว (Shamai
Grossman, 2010)
3.2ภาวะหัวใจหองลางขวาวาย มีดังนี้
3.2.1 อาการบวมที่สวนลางของรางกาย เชน ขา แผนหลัง บวมแนนที่ทอง น้ําหนักเพิ่ม
มากขึ้น เกิดจากการคั่งของน้ําในหลอดเลือดทั่วรางกาย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการทํางานของไต
เมื่อปริมาตรเลือดที่ออกจากหัวใจหองลางซายใน 1 นาที ลดลง ทําใหเลือดไปเลี้ยงไตลดลง อัตรา
การกรองที่ ไ ตลดลง เกิ ดการคั่ ง ของโซเดีย ม และน้ํา และจากการที่เลือดไปเลี้ย งไตลดลงอย า ง
ต อ เนื่ อ ง จะกระตุ น การทํ า งานของระบบเรนนิ น แอนจิ โ อเทนซิ น อั ล โดสเตอโรน (renninangiotensin-aldosterone) โดยอัลโดสเตอโรนจะยิ่งกระตุนทิวบูลของไตสหเก็บน้ําและโซเดียมมาก
ขึ้น ทําใหเกิดอาการบวม เมื่อความเขมขนของโซเดียมในน้ํานอกเซลลเพิ่มขึ้น แรงดันออสโมติค
ของพลาสมาจะเพิ่มขึ้นดวย ซึ่งจะกระตุนไฮโปทาลามัสใหหลั่งฮอรโมนที่ยับยั้งการขับปสสาวะ
(antidiuretic hormone: ADH) สงเสริมใหทิวบูลดึงน้ําไว ปสสาวะจึงออกนอย อยางไรก็ตาม อัล
โดสเตอโรนมีผลทําใหเกิดอาการบวมไดมากกวาฮอรโมนเอดีเอช (พิกุล บุญชวง, 2541; วิเชียร
ทองแดง, 2543) จากการศึกษาเกี่ยวกับอาการของผูปวยหัวใจลมเหลว 159 ราย พบมีอาการบวม รอย
ละ 68 (Shamai Grossman, 2010) จากการสํารวจผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว จํานวน 11,062 ราย มี
อาการบวมที่ขอเทา รอยละ 55 ตรวจรางกายพบอาการบวมน้ํา (edema) และเมื่อมีน้ําคั่งนอกเซลล
มากกวา 5 ลิตร มักบวมเทากันทั้ง 2 ขาง ภาวะที่มีน้ําในเยื่อบุชองทอง (ascites) และภาวะน้ําอยูใน
ชองเยื่อหุมปอด (hydrothorax) มักพบในผูปวยที่อยูในภาวะหัวใจลมเหลวเรื้อรัง โดยพบที่ปอดทั้ง 2
ขาง ถาพบขางเดียวมักพบปอดขาง (Shamai Grossman, 2010)
3.2.2 แรงดันหลอดเลือดดําที่คอสูง (jugular venous pressure: JVP) สูงเกิน 4 ซม. เหนือ
มุมกระดูกสันอก เนื่องจากเลือดที่ไหลกลับเขาสูหัวใจทางหองบนไมสามารถไหลเขาไดสะดวก
เพราะความดันในหองหัวใจลางขวางสูง โดยขณะตรวจจัดใหผูปวยนอนหัวใจสูง 15-45 องศา การ
ตรวจหลอดเลือดดําที่คอสูง ในทางปฏิบัติขาดความแมนยํา เชน ในภาวะหัวใจขางซายลมเหลว แต
หลอดเลือดดําที่คออาจไมสูง (Shamai Grossman, 2010)
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3.2.3 ตับโต และอาจมีอาการปวดทองจากการที่เลือดไมสามารถไหลกลับเขาหัวใจได ทํา
ใหเลือดคั่งตามอวัยวะตางๆ โดยเฉพาะตับ และอาจมีเลือดคั่งในตับมากจนเนื้อตับขาดออกซิเจน
เกิดเนื้อตับตายและกลายเปนพังผืดแข็ง ที่เรียกวา ตับแข็งจากโรคหัวใจ (cardiac cirrhosis) ตรวจได
โดยใชมือ 2 ขาง กดทองบริเวณใตชายโครงขวานาน 1 นาที ถาหลอดเลือดดําที่คอสูงกวาเดิม 2 ซม.
ถือวามีหัวใจขวาลมเหลวหรือมีการคั่งของน้ําที่ตับ มักคลําไดกอนที่จะเกิดอาการบวมน้ํา (edema)
ถาเกิดขึ้นเร็วมักจะกดเจ็บ แตถาโตเรื้อรังก็กดไมเจ็บ (Shamai Grossman, 2010)
2.4 กลุมอาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว
จากการทบทวนวรรณ พบวา Corrine Y. Jurgen (2006) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับกลุม
อาการผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว โดยทําการศึกษาผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวที่เขารับการรักษา
ตัวโรงพยาบาล โดยเก็บตัวอยางทั้งหมด 687 ราย ผลการศึกษาพบวาจากขอมูลที่ได สามารถ นํามา
วิเคราะหทางสถิติ สามารถแบงกลุมอาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว ได 3 กลุมดังนี้
1. กลุมอาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน หมายถึง อาการของผูที่มีภาวะ
กลามเนื้อหัวใจไมสามารถบีบตัวสงเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงสวนตางๆ ของรายกายไดเพียงพอ
กับความตองการ สวนใหญเกิดจากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจเกิดการอุดตันอยางเฉียบพลัน ไดแก
อาการเหนื่อยหอบ อาการแนนหนาอก อาการไอ ปวดทอง ใจสั่น
2. กลุมอาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวเรื้อรังหมายถึง อาการของผูที่มีภาวะ
กลามเนื้อหัวใจไมสามารถบีบตัวสงเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงสวนตางๆ ของรายกายไดเพียงพอ
กับความตองการ ทําใหรางกายเกิดการปรับตัวเพื่อใหปริมาณเลือดไปเลี้ยงสวนตางๆของรางกาย
เพียงพอกับความตองการ ไดแก อาการบวมบริเวณใบหนา ลําตัว แขนขา ทองโต ตับโต ปวดขอ
3. กลุมอาการทางดานจิตใจและอารมณ หมายถึง อาการที่เกิดความขัดแยงภายในจิตใจ
สงผลตอสภาวะจิตใจ และจิตวิญญาณ เกี่ยวของกับ การมีเปาหมายชีวิตสวนตัว ความหวังในการ
ดําเนินชีวิต ความมั่นคงของชีวิต ความสงบสุขในใจ ความสุข ความพึงพอใจในชีวิต ไดแก อาการ
วิ ต กกั ง วล ซึ ม เศร า นอนไม ห ลั บ หงุ ด หงิ ด ขาดสมาธิ และพบว า เมื่ อ มี อ าการหนึ่ ง เกิ ด ขึ้ น จะ
เหนี่ยวนําใหอาการอื่นๆ ตามมา หรือสงเสริมใหอาการที่เกิดขึ้นอยูแลวมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดย
อาการที่เกิดขึ้นในระยะแรกอาจเล็กนอยหรือไมรุนแรง แตหากปลอยอาการเหลานี้ไวไมมีการแกไข
หรือไมทําใหอาการดังกลาว ลดความรุนแรงลงอาการนั้นอาจเหนี่ยวนําใหอาการอื่นรุนแรงขึ้น
สงผลใหผูปวยทุกขทรมานมากขึ้น

36

2.5 การประเมินอาการและกลุมอาการของผูปวยหัวใจลมเหลว
ในการประเมินอาการมีวิธีหลักๆ อยู 3 วิธี (Barsevick et al.,2009) ดังนี้
1. การประเมินอาการโดยใชเครื่องมือการประเมินของแตละอาการ ซึ่งปกติแลวแนวคิดการ
ประเมิ น นั้ น เครื่ อ งมื อ ที่ อ อกแบบมาเพื่ อ ประเมิ น อาการมั ก จะประกอบด ว ยมิ ติ ห ลายมิ ติ
(Multidimensoinal measures) ไดแก มิติดานเวลา ความรุนแรง ตําแหนง ความทุกขทรมาน ปจจัยที่
ทําใหอาการรุนแรงหรือปจจัยที่ชวยบรรเทาอาการ ผลกระทบจากอาการเปนตน ดัง นั้น การนํา
เครื่องมือมาประเมินแตละอาการครอบคลุมหลายๆมิติ มาประเมินจะเกิดความยุงยากซับซอนของ
การนําไปใชเนื่องจากเครื่องมือแตละชนิดอาจมีมาตราวัดไมเหมือนกัน และหลายๆ อาการหลายๆ
มิติ ทําใหผูเสียเวลาตอบมาก ผูปวยอาจรูสึกวาเปนภาระจึงไมเหมาะกับผูปวยบางประเภทหรือการ
ประเมินในเวลาที่จํากัด
2. การประเมินอาการโดยใชเครื่องมือการประเมินที่ประกอบดวยหลายๆ อาการ แตมีมิติ
ของอาการมิติเดีย ว (Unidimensoinal measures) ซึ่งสวนใหญจะเลือกประเมินในมิติดานความ
รุนแรง หรือความทุกขทรมาน ซึ่งเครื่องมือประเมินอาการดวยวิธีดังกลาว จะชวยใหมีความงายและ
ความสะดวกในการนํ า ไปใช แต ส ามารถประเมิ น ได ห ลายๆ อาการ โดยเน น ประเมิ น มิ ติ ที่
ความสําคัญที่สุดในขณะนั้น
3. การประเมินอาการโดยใชเครื่องมือการประเมินที่ประกอบดวยหลายๆ อาการ หลายๆ
มิติ แตคัดสรรเฉพาะมิติที่มีความสําคัญเทานั้น เชน การประเมินอาการในชวง 24 ชั่วโมง นอกจาก
การประเมินมิติดานความรุนแรงแลว อาจมีการประเมินในมิติดานเวลาหรือความถี่ของการเกิด
อาการ หรือการประเมินหลายๆ อาการ ในมิติดานความรุนแรงและความทุกขทรมาน เปนตน โดย
การประเมินอาการดวยวิธีดังกลาวมีหลักการของเครื่องมือการประเมินดังนี้
3.1 แตละอาการและแตละมิติ ตองมีมาตรวัดเดียวกัน
3.2 มิติตางๆ ในแตละอาการ ตองเหมือนกันหรือเปนไปในทิศทางเดียวกัน
3.3. ประเมินในชวงเวลาเดียวกัน
3.4 สอดคลองกับบริบททางคลินิก
3.5 มีความงาย สะดวกตอการนําไปใช ไมยุงยากซับซอน
ผูวิจัยไดนําหลักการประเมินกลุมอาการ โดยใชเครื่องมือการประเมิน ที่ประกอบดวย การ
ประเมินแตละอาการและมีหลายมิติ แตคัดสรรเฉพาะมิติที่สําคัญ ดังกลาวนี้เปนแนวทางในการ
เลือกเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ซึ่งรุนแรง และดานความทุกขทรมานในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค
ในการประเมินกลุมอาการประกอบดวย 40 อาการ ดังนี้ คือ เหนื่อยเวลานอนราบ หนามืดวิงเวียน
แนนหนาอก ปสสาวะออกนอย ออนเพลีย ปวดศีรษะ ซึมเศรา ซึม วิตกกังวล
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เหนื่อยเวลาทํากิจกรรม นอนไมหลับ ขาบวม/เทาบวม น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้น ตัวบวม ใบหนาบวม รูสึก
สูญเสียภาพลักษณ ขาดสมาธิเบื่ออาหาร หงุดหงิด ไอมีเสมหะปนเลือด เหนื่อยเวลากลางคืน ตับโต
เหงื่อแตก ใจเตนแรง ทองโต แขนขาไมมีแรง ใจสั่น หลงลืม ปวดทอง ถายเหลว ไอมีเสมหะเปน
ฟองสีชมพู เจ็บหนาอกเวลาไอ คลื่นไส ความตองการทางเพศลดลง งวงนอน เอะอะ โอยวาย
ทองผูก เปนตะคริว หมดสติ ปวดขอและกระดูก ในมิติดานความรุนแรง ดานเวลาหรือความถี่ และ
ดานความทุกขทรมานหรือ การรบกวนอาการ ซึ่งเปนไปตามมิติของอาการที่ตองการศึกษาตาม
แนวคิดทฤษฎีของ Lenz et al . (1997) จากการทบทวนวรรณกรรมพบเครื่องมือในการประเมิน
กลุมอาการ ดังนี้
1.แบบประเมิน Symptom distress scale สรางโดย McCorkle & Benoliel ในป 1983 เปน
เครื่องมือประเมินความทุกขทรมานในผูปวยโรคมะเร็ง โดยประเมินอาการ 11 อาการโดยประเมิน
เฉพาะความรูสึกทุกขทรมานจากอาการที่เกิดขึ้น ไดแก อาการปวด,เหนื่อยลา, คลื่นไส,อาเจียน, เบื่อ
อาหาร, อาการงวงซึม,หายใจถี่,นอนไมหลับ,ปากแหง,ทองผูก/ทองเสีย,ซึมเศรา เปนมาตราสวน
ประมาณคา มีคา 1 ไมรูสึกทุกขทรมาน ถึง 5 ทุกขทรมานมากที่สุด
2. แบบประเมิน Edmonton symptom assessment scale (ESAS) สรางโดยBruera, Kuehn,
& Miller ในป 1991 เปนแบบ visual analog scale ประเมินอาการ 9 อาการ แบบประเมินนี้เหมาะ
สําหรับประเมินอาการในผูปวยระยะประคับประคอง
3.แบบประเมิน M.D. Anderson symptom inventory (MDASI) สรางโดยCleeland et al ใน
ป 2000 เปนแบบประเมินความรุนแรงของอาการที่มีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวัน เปน
แบบ numeric rating scale มีคา 0 ไมมีอาการถึง มีคา 10 แยมากที่สุด
4.แบบประเมิน Memorial Symptom Assessment Scale Short Form (MSASSF) สรางโดย
Chang et al. ในป 2000 เปนแบบประเมินอาการตามการรับรูและจดจําไดของผูปวยโดยประเมิน
อาการทั้งหมด 28 อาการ และประเมินระดับความทุกขทรมานจากอาการที่เกิด โดยกําหนดคา
คะแนนระดับความทุกขทรมานจาก 0-4 0 หมายถึง ไมทุกขทรมาน จนถึง 4 ทุกขทรมานมาก
5. แบบประเมิน Cardiac Symptom Survey (CSS) สรางโดย NIEVEEN (Zimmerman
et al ., 2002) เปนแบบประเมินนํามาใชในการเปรีบยเทียบอาการของผูปวยหลังทําทางเบี่ยงหลอง
เลือดหัวใจแบบผาตัดกระดุกหนาอกและผูปวยหลังทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจแบบผาตัดที่มีแผล
ขนาดเล็ก ประกอบดวยคําถาม 40 ขอ แบงเปน 2 ดานใหญๆๆ คือ 1) แบบประเมินดานอาการ ไดแก
ความรุนแรง และเวลา คือความถี่ 2) แบบประเมินดานการตอบสนองตออาการ คือควมรูสึกเปน
ผลกระทบมาจากการรบกวนจากอาการ ประกอบดวย รบกวนรางกาย และรบกวนความสุขในชีวิต
ซึ่งแบบประเมิน CSS ของ NIEVEEN (Zimmerman et al ., 2002) ไดมีการประเมินมิติของแตละ
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อาการคลายคลึงกับมิติของ Lenz et al . (1997) อันไดแก มมิติดานเวลา ดานความรุนแรง และ
ความทุกขทรมานจากอาการ ซึ่งเปนมิติที่มีผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพชีวิตดานสุขภาพโดยรวม
ของผูปวย
6. Memorial Symptom Assessment Scale: MSAS เปนเครื่องมือที่ใชประเมินอาการหลาย
มิติในผูปวยเรื้อรัง เชน มะเร็ง เอดส เปนตน ที่พัฒนาขึ้นโดยโพรทีนอย, เทยเลอร, คอรนบิท,ลีพอร,
ไฟรแลนเดอร-แคลรและคิยาสุ (Portenoy, Thaler, Kornblish, Lepore, Friedlander-Klar, &Kiyasu,
1994) ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับอาการทางดานรางกาย จิตใจจํานวนทั้งหมด 32 ขอเกี่ยวกับ
ความถี่ของอาการที่เกิดขึ้น ซึ่งมี 4 ระดับ วาเกิดขึ้นทั้งหมด บอย ๆ บางครั้งคอนขางนอย ระดับ
ความรุนแรงของอาการที่เกิดขึ้นวามากที่สุด มาก ปานกลางและเล็กนอย และความทุกขทรมานของ
อาการที่เกิดขึ้น ซึ่งมี 5 ระดับ วาเปนอาการที่เกิดขึ้นมากที่สุด มาก บางครั้งเล็กนอยหรือไมเกิดเลย
และระบุอาการอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น มีการนําไปใชในกลุมผูปวยโรคมะเร็งจํานวน299 ราย ใน
สหรัฐอเมริกา ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคเทากับ 0.87
7. Symptom Distress Scale: SDS เปนเครื่องมือที่ใชวัดกลุมอาการโดยใหระบุอาการที่
เกิดขึ้น โดยกําหนดน้ําหนักความเห็นของอาการที่เกิดขึ้นเปนแบบมาตรวัด 5 ระดับ ระดับ 1
หมายถึง ปกติหรือไมมีความทุกขทรมาน จนถึง ระดับ 5 หมายถึง มีความทุกขทรมานระดับรุนแรง
นิยมนํามาใชวัดความถี่ของอาการที่เกิดขึ้นในผูปวยประคับประคอง ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาค
รอนบาคเทากับ 0.82
8. เครื่องมือประเมินกลุมอาการในผูปวยกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ของจิราวรรณ
เดชอดิศัย (2549) เปนเครื่องมือที่สรางขึ้นในป พ.ศ. 2549 จากการทบทวนเอกสารและและพัฒนา
จากผลการวิจัยของปฏิพร บุณยพัฒนกุล (2543) ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับชนิดของอาการที่
เกิดขึ้นรวมกันในกลุมอาการ อาการเดน อาการแรกที่เกิดขึ้นในกลุมอาการ อธิบายถึงอาการเดน
ที่สุดตามการรับรูของผูปวย ความถี่ของอาการที่เกิดขึ้นทางดานรางกายซึ่งมี 4 ระดับ วาเปนอาการที่
เกิดขึ้นตลอดเวลา เปนพัก ๆ นาน ๆ ครั้ง และระดับความรุนแรงของอาการที่เกิดขึ้นรวมกันในกลุม
อาการ ที่มีระดับความรุนแรงตั้งแต 0-10 ซึ่งหมายถึง มีความรุนแรงมากที่สุดจํานวน 35 ขอ
ตลอดจนวิธีการจัดการ และผลลัพธของการจัดการ ไดมีการหาคาความเชื่อมั่นดวยการทดสอบซ้ํา
(Test- retest Reliability) ไดคาความสอดคลองของคาคะแนนในการวัดซ้ํา ของแบบสอบถามเทากับ
0.88
9. แบบประเมิน The Memorial Symptom Assessment Scale (MSAS) ของ Portenoy et al.
ไดถูกพัฒนาขึ้นในป ค.ศ.1994 ซึ่งมีการประเมินอาการในหลายมิติสอดคลองกับทฤษฎีอาการที่
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ไมพึงประสงค(The Unpleasant Symptoms) Portenoy et al. (1994) เปนเครื่องมือที่ใชประเมิน
อาการหลายมิติในผูปวยเรื้อรัง เชน มะเร็ง เอดส เปน แบบประเมิน MSAS มีการนําไปใชใน
กลุมผูปวยโรคมะเร็งจํานวน 299 ราย ในสหรัฐอเมริกา ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับอาการ
ทางดานรางกาย จิตใจจํานวนทั้งหมด 32 ขอเกี่ยวกับความถี่ของอาการที่เกิดขึ้น ซึ่งมี 4 ระดับ วา
เกิดขึ้นทั้งหมด บอย ๆ บางครั้งคอนขางนอย ระดับความรุนแรงของอาการที่เกิดขึ้นวามากที่สุด มาก
ปานกลางและเล็กนอย และความทุกขทรมานของอาการที่เกิดขึ้น ซึ่งมี 5 ระดับ วาเปนอาการที่
เกิดขึ้นมากที่สุด มาก บางครั้งเล็กนอยหรือไมเกิดเลยและระบุอาการอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นพบวามีความ
สอดคลองภายในของเครื่องมือในสวนของอาการทางดานรางกายและอาการดานจิตใจเทากับ .88
และ .83 ตามลําดับ และมีคาความเชื่อมั่น Cronbach’s Alpha Coefficient ของแบบประเมิน MSAS
โดยรวมเทากับ 0.87
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตองการศึกษาใหครอบคลุมในทุกมิติตามกรอบแนวคิดของ
Lenz et al .(1997) คือ มิติดานความรุนแรง ดานเวลา หรือความถี่ และดานความทุกขทรมาน หรือ
การรบกวนจากอาการ ดังนั้น ผูวิจัยจึงเลือกเครื่องมือการประเมินที่ประกอบดวยหลายๆ อาการ
หลายๆ มิติ เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษา และกรอบแนวคิดที่นํามาใช แตใน
การศึกษาเรื่องเกี่ยวกับกลุมอาการในกลุมประชากรผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว ยังไมมีงานวิจัยใด
ที่ศึกษาในทุกมิติดังที่กลาวมา ทําใหยังไมมีเครื่องมือที่ใชประเมินอาการไดค รบทุกมิติ ในกลุม
ผูปวยโรคนี้ ดังนั้นผูวิจัยจึงไดสรางแบบประเมินอาการขึ้นจากทบทวนวรรณกรรม รวมถึงสรางตาม
กรอบแนวคิด Theory of Unpleasant Symptoms ของ Lenz et al . (1997) ซึ่งไดดัดแปลงมาจากแบบ
ประเมินอาการในกลุมผูปวยมะเร็ง (MSAS) ที่มีประเมินในมิติของแตละอาการสอดคลองกับมิติ
อาการของ Lenz et al . (1997) อันไดแก มิติดานความรุนแรง ดานเวลาหรือถี่ และดานความทุกข
ทรมานหรือการรบรวนจากอาการ โดยลักษณะคําตอบใชมาตราสวนประมาณคา สวนอาการที่ใช
ในการประเมินไดมาจากการทบทวนวรรณกรรมและผลการวิจัยเกี่ยวกับอาการของผูปวยที่มีภาวะ
หัวใจลมเหลว
3. การพยาบาลผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว
การใหความรูและคําแนะนําแกผูปวยและครอบครัว เพื่อใหมีความรูความสามารถในการ
ดูแลตนเอง เปนสิ่งที่พยาบาลตองปฏิบัติ เปาหมายโดยทั่วไปคือ ใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการ
ดําเนินของโรค และการรักษาพยาบาลที่ผูปวยไดรับ รวมถึงยา อาหาร และกิจกรรมที่ตองปฏิบัติ
และหลีกเลี่ยง โดยตองประเมินพื้นฐานและความพรอมของผูปวยและครอบครัว รวมทั้งปจจัยตางๆ
ที่มีผลตอการเรียนรู ทั้งนี้ เพื่อสอดคลองกับความตองการของผูปวยและครอบครัว สามารถนําไป

40

ปฏิบัติในการดูแลคนเองไดอยางเหมาะสมกับภาวะที่เปนอยู ความรูเกี่ยวกับอาการ และการปฏิบัติ
ตัวที่จําเปนสําหรับผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว (นฤมล ตรีเพชรศรีอุไร, 2553) ไดแก การสงเสริม
และคงไวซึ่งภาวะสุขภาพที่ดี โดยปองกันและควบคุมสาเหตุของภาวะหัวใจลมเหลว แตหากผูปวย
อยูในระยะเฉียบพลันมักจะไดรับการแลรักษาในหนวยฉุกเฉิน ในระยะแรก เมื่ออาการคงที่จะไดรับ
การดุแลรักษาในหอผูปวยทั่วๆ ไป พรอมทั้งใหคําแนะนํา ดังรายละเอียดตอไปนี้
1.การวางแผนสํ าหรั บ กิ จกรรมทางการพยาบาลตา งๆ เพื่อไมใหหัวใจตองทํางานหนั ก
เกินไปและใหผูปวยไดพักผอนอยางเพียงพอ ลดความตองการออกซิเจน
1.1ใหคําแนะนําในการทํากิจกรรมโดยพิจารณาตามความรุนแรงของโรค กลาวคือ ผูปวย
class I และ II ควรเรียนรูเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทําใหเกิดอาการเหนื่อย
1.2 ใหความรูเกี่ยวกับปจจัยสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการทํากิจกรรม และรับรูวาเมื่อมีกิจกรรม
ของรางกายเพิ่มขึ้น รางกายตองการออกวิเจนเพิ่มมากขึ้น
1.3 สอนและแนะนําผูปวยและญาติเกี่ยวกับวิธีการประเมินการเปลี่ยนแปลงของการทํางาน
ของหัวใจ สงผลใหเกิดอาการของโรคตามมา มีผลตอชีวิตของผูปวย
2.การรับประทานยา จําเปนตองแนะนําเพราะผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวจําเปนตองไดรับ
การรักษาดวยยาหลายประเภทอยางตอเนื่องและปลอดภัย โดยใหผูปวยไดรับทราบวัตถุประสงค ผล
ของยาแตละชนิด รวมถึงวิธีการ เวลาที่ควรรับประทานยา พรอมทั้งผลขาง อาการที่อาจเกิดขึ้นจาก
การใชยาดวย
2.1 การใชยาดิจิทาลิส เพื่อสงเสริมการบีบตัวของหัวใจ ความแนะนําดังนี้
2.1.1 รับประทานยาในขนาดที่ไดรีบตาแผนการรักษาโดยสม่ําเสมอ และไมปรับเปลี่ยน
ขนาดของยาโดยไมปรึกษาแพทย เพราะอาจทําใหเกิดอันตรายจากภาวะพิษของดิจิทาลิส
2.1.2 ควรสังเกตอาการที่แสดงถึงภาวะพิษของดิจิทาลิส เชน คลื่นไส อาเจียน เบื่ออาหาร
การมองเห็นลดลง
2.1.3 สั ง เกตอาการและอาการแสดงของภาวะโปตั ส เซีย มในเลื อดต่ํ า เช น ใจสั่น ซึ ม
ออนเพลีย กลามเนื้อออนแรง ทองอืด ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดภาวะพิษของดิจิทาลิส และ
การเตนของหัวใจผิดจังหวะ
2.2 การใช ย าขั บ ป ส สาวะ เพื่ อควบคุม ปริม าณน้ํา ในร า งกาย มั ก พบวา ผูป วยมี ปญหา
เกี่ยวกับการรับประทานอาหารยาขับปสสาวะไมสม่ําเสมอ เนื่องจากผลของยารบกวนการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน ซึ่งตองถายปสสาวะบอย จึงควรอธิบายใหผูปวยเขา ใจเกี่ย วกับผลของยาตอการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน ผลดีของการใชยา พรอมทั้งสังเกตอาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้น เชน ออนเพลีย
เปนตะคริวบอยๆ หัวใจผิดจังหวะ เปนตน
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2.3 การใชยาขยายหลอดเลือด เพื่อลดแรงตานตอการบีบตัวใหเลือดออกจากหัวใจ ควร
อธิบายใหผูปวยทราบถึง ผลดีในการรับประทานยายางสม่ําเสมอ เพื่อความรวมมือในการรักษา
เนื่องจากผูปวยสวนใหญจะเกิดความไมสุขสบายจากฤทธิ์ขางเคียงของยา คือ ปวดศีรษะอาจทําให
หยุดยาโดยไมปรึกษาแพทย
3. อาหารและการควบคุมน้ําหนักตัว ควรจํากัดอาหารที่มีโซเดียม เนนใหเห็นโทษของการ
รับประทายอาหารเค็ม อาหารปกติในแตละวันมักมีแกลือโซเดดียมประมาณ 3-7 กรัม ผูปวยภาวะ
หัวใจลมเหลวที่มีอาการรุนแรงมากอาจจํากัดเกลือที่ใช 0.5-1 กรัมตอวัน อาการรุนแรงปานกลางไม
เกิน 2 กรัมตอวัน และอาการรุนแรงนอยไมเกิน 3 กรัมตอวัน (ผองพรรณ อรุณแสง , 2548) ให
รับประทานอาหารที่มีประโยชนอาหารสด เชน ผัก เนื้อ อาหารควรเปนอาหารออนยอยงาย มีกาก
เพียงพอไมมากเกินไป และควรรับประทานครั้งละนอยๆ แตบอยขึ้นกวาปกติ
4. การสังเกตความผิดปกติตางๆที่ควรมาพบแพทย เชน เหนื่อยงาย นอนราบไมได น้ําหนัก
ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ไม ท นต อ การปฏิ บั ติ กิ จ กรรมได ต ามที่ เ คยปฏิ บั ติ มี อ าการบวมเพิ่ ม ขึ้ น เบื่ อ อาหาร
อืดอัดแนนทอง ใจสั่น หรือชีพจรเร็วขึ้น มีอาการขางเขียงของยา
5. การมาตรวจตามนัด ผูปวยที่สามารถควบคุมการดําเนินของโรคไดแพทยอาจนัดติดตาม
ทุก 3 เดือน การตรวจมุงที่จะตรวจอาการแสดงของภาวะตางๆ เพื่อใหคําแนะนําและรักษาตามกรณี
โดยอาจจะตองตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ , ถายภาพรังสีหัวใจและทรวงอก ตรวจพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อดู
ผลการรักษาและการดําเนินของโรค
6.การไดรับการสนับสนุนทางดานสังคม เปนปฏิสัมพันธระหวางบุคคลซึ่งเกิดจากความรัก
การดูแลเอาใจใส สงผลใหเกิดความไววางใจ (Pander, 1996) โดยพยาบาลมีบทบาทสําคัยในการ
ชวยใหผูปวยไดรีบการสนับสนุนในดานตางๆ ตามความเหมาะสม
6.1 ดานอารมณ หากผูปวยที่มีภาวะภาวะหัวใจลมเหลวไดรับความรัก ความตั้งใจในการ
ดูแลจะสงผลใหผูปวยเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ เนื่องจากไดรับกําลังใจที่ดีจาก
บุคคลในครอบครัว
6.2 ดานขอมูลขาวสาร ภาวะหัวใจลมเหลวหากไดรับขอมูลทางดานสุขภาพที่เหมาะสมกับ
โรคที่ เ ป น อยู แ ละมี ค วามทั น สมั ย สามารถทํ า ให ผู ป ว ยเกิ ด พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ตั ว ที่ ถู ก ต อ ง
เหมาะสม
6.3 ดานทรัพยากร การไดรับการสนับสนุนทางดานสถานที่ในการทํากิจกรรม เพื่อสงเสริม
สุขภาพ ทําใหผูปวยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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นอกจากนี้การไดรับการสนับสนุนทางจิตสังคมมีผลตอการปฏิบัติตัวโดยครอบครัวจะเปน
แหลงสนับสนุนสําคัญในการใหการรักษาและฟนฟูสภาพเมื่อเจ็บปวย (Lorensen , 1992 ) ทําใหเกิด
พฤติกรรมสุขภาพที่ดีได
4.สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพขั้นสูงในการดูแลผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว
จากพยาธิสภาพของโรคหัวใจลมเหลวพบวาในระยะแรกๆของการดําเนินของโรคผูปวยมัก
ยังไมคอยแสดงอาการอะไรมากนัก แตเมื่อการดําเนินของดําเนินไป ผูปวยมักตองเผชิญกับอาการ
และอาการแสดงตางๆ มากมาย ถาผูปวยหรือผูดูแลขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลของอาการ
ตางๆ ที่อาจจะตองเผชิญ รวมถึงไมมีความรูในการจัดการกับอาการ หรือไมเขาใจวาอาการแบบใดที่
ตองรีบมาพบแพทยทันที และเมื่อปลอยอาการเหลานั้นไวนานเขาผูปวยอาจตองเผชิญกับอาการ
อื่นๆ ที่อาจจะเกิดรวมตามมา สงผลใหอาการทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น เกิดความทุกขทรมานจาก
อาการต า งๆ เพิ่ ม มากขึ้ น ผู ป ฏิ บั ติก ารพยาบาลขั้นสูง มีสวนสํา คัญในการใหก ารดูแลผูปวยเพื่อ
ชวยเหลือผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดี บทบาทของผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการดูแลเรื่องเกี่ยวกับ
อาการและอาการแสดงตา งๆ ของผูปวยโรคหัวใจลม เหลว ไดแก การศึก ษาวิจัยเกี่ยวกับอาการ
วิธีการจัดการกับกลุมอาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว รวมถึงการใหความรูความเขาใจกับ
ผูปวยหรือผูดูแล ในเรื่องตางๆ เชน
1.ผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงควรใหความรูกับผูปวยเกี่ยวกับอาการตางๆ ที่ผูปวยอาจจะ
ตองเผชิญ สาเหตุที่มีผลทําใหอาการเกิดความรุนแรงขึ้น เพื่อใหผูปวยมรความตระหนักในการดูแล
ตนเองเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากอาการบางอาการจะรุนแรงขึ้นถาผูปวยปฏิบัติตัวไมถูกตอง เชน อาการ
บวม ไอ หายใจลําบาก/เหนื่อย อาการดังกลาวจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นถาผูปวยมีการดูแลตนเอง และถา
ผูปวยยังปลอยอาการเหลานั้นไวไมไปพบแพทยก็อาจสงผลใหอาการอื่นๆ เกิดตามมา เชน นอนราบ
ไมได นอนไมหลับ ออนเพลีย ซึ่งจะทําใหอาการรุนแรงเพิ่มขึ้น เกิดความทุกขทรมานจากอาการ
เพิ่มมากขึ้น เมื่อมาตรวจรักษาสงผลใหระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลนานขึ้น คาใชจายในการ
รักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้น
2. ผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงควรหาปจจัยตางๆ ที่สงเสริมใหอาการของผูปวยเกิดขึ้นหรือ
มีความรุนแรงขึ้น เพื่อไดหาวิธีการจัดกระทํากับอาการที่เกิดขึ้นกับผูปวยไดอยางเหมาะสม เชน
อาการเหนื่อย ควรแนะนําเรื่องการปรับกิจกรรม เพื่อลดความรุนแรงของอาการ รวมถึงลดความถี่
หรือความทุกขทรมานจากอาการได
3. วิธีการจัดการกับอาการ ผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงควรใหความรูเกี่ยวกับการจัดการกับ
อาการตางๆ ดวยตนเอง เพื่อใหผูปวยลดความทุกขทรมานจากอาการที่เกิดขึ้น เชน แนะนําและสอน
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การนวดกดจุดสะทอนเมื่อเกิดอาการนอนไมหลับ เหนื่อยลา หรือซึมเศรา (รมรัตน หลีสุข, 2549)
นอกจากนี้ผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงควรพัฒนาโปรแกรมที่ชวยเหลือผูปวยใหสามารถจัดการกับ
อาการที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. ผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงควรใหขอมูลผูดูแลเกี่ยวกับอากรที่ผูปวยตองเผชิญ รวมกับ
แนะนําวิธีการจัดการกับอาการตางๆ เพื่อใหดูแลไดมีสวนรวมในการดูแล และชวยผูปวยในการ
สังเกตอาการตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น ชวยใหผูปวยลดความถี่ ความรุนแรง และความทุกขทรมานจาก
อาการ
ดังนั้นผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง จึงมีบทบาทสําคัญในการใหขอมูลกับผูปวยที่มีภาวะ
หัวใจลมเหลว เพื่อใหผูปวยลดความทุกขทรมานจากอาการและอากรแสดงตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นสงผล
ตอคุณภาพชีวิตของผูปวยมากขึ้น
5. การวิเคราะหตัวประกอบ
ความหมายการวิเคราะหตัวประกอบ
อภิชาติ สุคนธสรรพ (2547) ไดกลาวถึง คําจํากัดความของตัวประกอบไว ดังนี้ คือ
1.ในทางคณิตศาสตร ตัวประกอบ คือ แกนหรือมิติในอวกาศ ซึ่งบอกความสัมพันธของ
สัญลักษณ
2.ในทางทฤษฎี ตัวประกอบ คือ โครงสราง (Construct) ของทฤษฎี
3.ในทางประจักษ ตัวประกอบ คือ ผลการจัดกลุมของสิ่งของ เหตุการณ หรือวิธีการที่ได
ออกมาใหเห็นจริง
วัตถุประสงคของการวิเคราะหตัวประกอบ
ในการวิเคราะหตัวประกอบ มีวัตถุประสงคสําคัญ 2 ประการ คือ
1. เปนการใชวิธีการวิเคราะหตัวประกอบ เพื่อสํารวจและระบุตัวประกอบรวมที่สามารถ
อธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปร ผลจากการวิเคราะหตัวประกอบชวยใหนักวิจัยลดจํานวนตัว
แปรและไดตัวประกอบ ซึ่งทําใหเขาใจลักษณะของขอมูลไดงาย และสะดวกในการแปลความหมาย
รวมทั้งไดทราบแบบแผน (Pattern) และโครงสราง (Structure) และความสัมพันธของขอมูลดวย
2. เปนการใชการวิเคราะหตัวประกอบเพื่อทดสอบสมมติฐาน เกี่ยวกับแบบแผนและ
โครงสรางความสัมพันธของขอมูล กรณีนี้นักวิจัยตองมีสมมติฐานอยูกอนแลวและใชวิเคราะหตัว
ประกอบเพื่อตรวจสอบวาขอมูลเชิงประจักษ มีความสอดคลองกลมกลืนกับสมมติฐานเพียงใด จาก
วัตถุประสงคของการวิเคราะหตัวประกอบดังกลาว นําไปสูเปาหมายของการใชการวิเคราะหตัว
ประกอบในฐานะที่เปนเครื่องมือที่สําคัญสําหรับการวิจัย เชน ใชในการวิเคาระหซึ่งเปนตัวแปร
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แฝง โดยการนํา ผลการวิเคราะห ตัวประกอบมาสรา งตัวแปรแฝง และนํา ตัวแปรนี้ไปใชใ นการ
วิเคราะหขอมูลตอไป
ประโยชนจากการวิเคราะหตัวประกอบ
1.เพื่อศึกษาการรวมกลุมของตัวแปร
2.เพื่ อกํ า หนดน้ํ า หนั ก เชิ ง สัม พันธของตัวแปรที่นํา มาใชใ นการสรา งมาตรวัดประกอบ
(Composite measure)
3.เพื่อแกไขปญหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกัน เมื่อใชเทคนิคการวิเคราะห
ทางสถิติที่มีขอจํากัด หามมิใหตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันมาก
4.เพื่อยืนยันความถูกตองของแบบแผนการใหน้ําหนักของตัวแปรที่นํามาสรางมาตรวัด
ขั้นตอนการวิเคราะหตัวประกอบ
การวิเคราะหตัวประกอบ มีขั้นตอนตางๆ ที่สําคัญ 4 ขั้นตอน คือ
1.การสรางเมตริกความสัมพันธระหวางคูของตัวแปรทุกตัว (Correlation matrix)
2.การสกัดตัวประกอบ (Factor extraction)
3.การหมุนแกนตัวประกอบ (Factor rotation)
4.การหาคาคะแนนตัวประกอบ (Factor scores) สําหรับทุกหนวยวิเคราะห
การสรางเมตริกความสัมพันธระหวางคูของตัวแปรทุกตัว (Correlation matrix)
ในการวิเคราะห ป จจั ย ขั้ นตอนแรกของเทคนิค คือ การศึก ษาดูแบบแผนความสัมพันธ
ระหวางคูตัวแปรทุกตัวที่ใช คือ ความสัมพันธแบบงาย (simple correlation, r) ระหวางตัวแปรทุกตัว
ที่ใช เชน เรามีตัวแปร X 1 , X 2 , X 3 และ X 4 เมตริกความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ใช คือ

ตัวแปร
X1
X2
X3
X4

ตัวแปร
X1
r 11
r 21
r 31
r 41

X2
r 12
r 22
r 32
r 42

X3
r 13
r 23
r 33
r 43

X4
r 14
r 24
r 34
r 44
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คาของ r 11 , r 22 , และ r 44 ที่อยูในแนวเสนทแยงมุม คือ คาความสัมพันธระหวางตัวแปรของ
มันเอง ซึ่งมีคาเทากับ 1.00 สวนคา r 12 และ r 21 หรือคา r 13 และ r 31 เรื่อยไป จะมีคาเทากัน ดังนั้น คา
สวนบนเสนทแยงมุม และใตเสนทแยงมุม จะเปนคาที่เปนเงาสะทอนของกันและกัน
การสกัดตัวประกอบ (Factor extraction)
การสกัดตัวประกอบเปนการหาตัวประกอบ จํานวนหนึ่งที่สามารถแทนตัวแปรทั้งหมดได
อยางเพียงพอ ซึ่งแบงออกเปน 2 กลุม คือ
1.องคประกอบหลัก (Principal component method, PC หรือ PA1)
2.ตัวประกอบรวม (Common factor) ซึ่งประกอบดวย
2.1 วิธีแกนหลัก (principal axis factoring, PAF หรือ PA2)
2.2 วิธีกําลังสองนอยที่สุดไมปรับน้ําหนัก (Unweighted least squares)
2.3 วิธีกําลังสองนอยที่สุดทั่วไป (Generalized least squares, ULS)
2.4 วิธีความเปนไปไดสูงสุด (Maximum likelihood, ML)
2.5 วิธีอัลฟา (Alpha)
2.6 วิธีเงา (Image)
สิ่งหนึ่งที่แยกการสกัดตัวประกอบโดยใชวิธีองคประกอบหลักออกจากวิธีการสกัดแบบ
อื่นๆ คือ การใชคาทะแยงมุมของเมตริกความสัมพันธระหวางตัวแปรที่อยูในแนวทะแยงทุกตัวใหมี
คาเทากับ 1 เปนฐานของการคํานวณความรวมกัน (Communality) สวนกลบุมตัวประกอบรวมจะใช
วิธีก ารประมาณคาความรวมกันเปนฐาน ความแตกตางของวิธีการประมาณ คือ ที่มาของความ
แตกตางของวิธีตางๆ ที่เปนสมาชิกของกลุมที่สองนี้
วิธีการตางๆ ในกลุมที่สอง (ตัวประกอบรวม) มิไดกําหนดคาของความรวมกันใหตายตัว
เทากับ 1 แตหาจากการประมาณโดยการหาคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธพหุยกกําลังสอง (Squared
multiple correlation coefficients) ของตัวแปรนั้นกับตัวแปรทุกตัว เปนคาประมาณของความ
รวมกันครั้งแรก จากนั้นคํานวณหา/สกัดตัวประกอบออกแลวทํากาดรดประมาณคาความรวมกัน
ใหม นําคาที่ไดนี้ไปแทนคาเดิม จนกระทั่งความแตกตางระหวางคาความรวมกันที่ประมาณไดใน
ครั้งหลังๆ แตกตางจากคาที่คํานวณไดในครั้งกอนนอยลง จนกระทั่งเรียกไดวา นอยมากจนแทบจะ
เรียกไดวา ไมแตกตางกัน
การสกัดกั้นตัวประกอบวิธีเงา หรือภาพพจน (Image Factoring)
วิธีการวิเคราะหเงา เปนวีการแยกตัวประกอบอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งสมมติวาตัวแปรแตละตัวแบง
ออกเปน 2 สวน คือ สวนที่เกิดจากตัวประกอบรวม และสวนที่เกิดจากตัวประกอบเฉพาะ สัดสวนที่
แนนอนของทั้งสองสวนนี้ คํานวณไดจากการประมาณโดยอาศัยเมตริก ความสัมพันธระหวางตัว
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แปรทฤษฎีเงา (image theory) กัทแมน (Guttman) เปนผูพัฒนา สวนที่เปนสวนรวมของตัวแปรคาด
ประมาณไดจากความสัมพันธเชิงเสนของตัวแปรนั้นกับตัวแปรก็คือ สวนที่ไมสามารถคาดประมาณ
ไดจากความสัมพันธเชิงเสนกับตัวแปรอื่น สวนนี้เรียกวา ตานเงา (anti-image)
สวนที่เปนเงาคํานวณไดจากความสัมพันธเชิงเสนโดยสมการ
Pj = Wjk + Zk
k = 1, 2 …, n-1

สวนที่เปนตานเงา คํานวณไดจากสมการ
ej = Zj – Pj
Pj คือ สวนที่เรียกวาเงาของตัวแปร j (หรือคาโดยประมาณของอัตราการรวม)
Wjk คือ คาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานที่ใชในการคาดประมาณคาตัวแปร j
จากตัวแปรอื่น
ej คือ คาตานเงาของตัวแปร j หรือคาโดยประมาณของตัวประกอบเฉพาะ
คาของเงาที่หาไดจะใกลเคียงกับคาอัตราการรวมที่แทจริงหรือไม ขึ้นอยูกับวา ตัวแปรที่มี
อยูนั้น แทนประชากรของตัวแปรทั้งหมดไดหรือไม กลาวคือตัวแปรทั้งหมดที่ใชเปรียบเสมือน
ตัวอยางของตัวแปรทั้งหมดในจักรวาลของตัวแปรในเรื่องนั้น ถาเรามีตัวแปรทุกตัวในจักรวาล คา
กําลังสองของเงาของตัวแปรจะเทากับอัตราความรวมกันของตัวแปร และคากําลังสองของตานเงา
ของตัวแปรจะเทากับ คาผันแปรของตัวแปรประกอบเฉพาะ กลาวคือ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระหวางตัวแปร และตัวแปรที่เหลือในจักรวาลจะเทากับอัตราสวนของตัวแปรนั้น
ตัวแปรที่ใชในการวิเคราะหเปนแตเพียงบางสวนของจักรวาล จึงเปรียบเสมือนเปนเงาของ
ตัวแปรทั้ ง หมด และเนื่ องจากเปนตัวอยา งของตัวแปร จึงเปนแตเพีย งเงาบางสวน และตา นเงา
บางสวนเทานั้น คาของเงาบางสวนนี้อาจจะใกลเคียงเงาทั้งหมด คาของเงาบางสวนทั้งหมดจะขึ้นอยู
กับตัวแปรที่ใช มิไดขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางตัวประกอบกับตัวแปร
การหมุนแกนตัวประกอบ (Factor rotation)
หลั ง จากที่ เ ราสกั ด ป จ จั ย ร ว มของตั ว แปรต า งๆ ได แ กล ว ก็ จ ะทราบว า ตั ว แปรใด มี ตั ว
ประกอบรวมกันกับตัวแปรใด โดยดูจากเมตริกตัวประกอบ ซึ่งชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางตัว
แปรแตละตัวประกอบกับตัวแปรตางๆ เหลานั้น วัตถุประสงคที่สําคัญของการวิเคราะหตัวประกอบ
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คือ หาตัวประกอบที่มีความหมาย ตัวประกอบที่ไดจะมีความหมายชัดเจนก็ตอเมื่อประกอบดวยตัว
แปรที่มีความสัมพันธกันมากที่สุด และมีน้ําหนักมากตอตัวประกอบใดตัวประกอบหนึ่งเปนพิเศษ
วิธีการที่จะทําใหตัวประกอบมีความหมาย คือ การหมุนตัวประกอบ (หรือการแปลงเมตริก
เบื้องตนใหเปนเมตริกตัวประกอบที่งายตอการตีความหมายและแกการเขาใจ) การหมุนตัวประกอบ
จะทํ า ให ตั วแปรบางตั ว ซึ่ ง แต เดิ ม เป น สมาชิ ก ของหลายตั ว ประกอบกลายเป น สมาชิ ก ของตั ว
ประกอบใดตัวประกอบหนึ่งอยางเดนชัดขึ้นมากกวาเดิม การเปนสมาชิกของตัวประกอบใดของตัว
แปรดูไดจากน้ําหนักตัวประกอบ (factor loading) ของตัวแปรนั้น
วิธีการหมุนตัวประกอบ แบงออกเปน 2 แบบ คือ
1.การหมุนแบบมุมฉาก (Orthogonal rotation) แกนของตัวประกอบจะคงความเปนมุม
ฉากซึ่งกันและกันตลอดเวลาที่หมุน
1.1 Varimax วิธีการนี้เปนที่นิยมใชกันมากที่สุด วิธีการนี้พยายามที่จะลดจํานวนตัวแปรที่
มีน้ําหนักตัวประกอบมากบนแตละตัวประกอบ ใหเหลือนอยที่สุด ซึ่งจะชวยนใหเราตีความหมาย
ของตัวประกอบไดงายเขา
1.2 Quartimax เนนความงายในการตีความหมายของตัวแปร โดยพายามหาตัวประกอบ
ใหนอยที่สุดที่จะมาอธิบายตัวแปรแตละตัว ซึ่งวิธีการนี้จะไดตัวประกอบที่มีน้ําหนักตั้งแตสูงถึง
กลาง บนตัวแปรสวนมาก ซึ่งเปนขอเสียเปรียบของวิธีนี้
1.3 Equamax เปนลูกผสมระหวางวิธี Varimax ซึ่งทําใหปจจัยดูงาย และวิธี Quartimax ซึ่ง
เนนการทําใหตัวแปรดูงาย
2.การหมุนแบบมุ มแหลม (oblique rotation) คื อ การหมุนที่แกนไม เป นมุ มฉาก การ
วิเคราะหจะแตกตางไปจากการหมุนแบบมุมฉาก กลาวคือ วิธีการหมุนแบบมุมแหลม น้ําหนักตัว
ประกอบ (factor loading) และความสัมพันธระหวางตัวประกอบและตัวแปรจะไมเหมือนกัน โดยที่
น้ําหนักตัวประกอบยังคงเปนคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเชิงสวน (partial regression coefficient) แต
เนื่องจากตัวประกอบเหลานี้สัมพันธกัน จึงไมเทากับความสัมพันธระหวาง ตัวประกอบและตัวแปร
แบบงาย
การที่ ตั ว ประกอบทํ า มุ ม ตั้ ง ฉากซึ่ ง กั น และกั น แสดงความเป น อิ ส ระของตั ว ประกอบ
เหลานั้น ในกรณีที่ตัวประกอบทํามุมมากกวาหรือนอยกวามุมฉาก แสดงใหเห็นวา ตัวประกอบทั้ง
สองเริ่มสัมพันธกัน
การสรางคะแนนตัวประกอบของแตละหนวยวิเคราะห
มีวิธีการสรางคะแนนตัวประกอบ 3 วิธี โดยทุกวิธีจะคิดคะแนนตัวประกอบ โดยใหคาเฉลี่ย
ของแตละตัวประกอบเปน 0 วิธี ทั้งสามนี้ คือ
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1.วิธีของแอนเดอร-รูบิ้น (Ander-Rubin, AR)
2.วิธีการวิเคราะหถดถอย (Regression, REG)
3. วิธีบารทเลทท (Bartlett, BART)
หลักเกณฑในการตัดสินผลที่ไดจากการวิเคราะห
1.จํานวนตัวประกอบ
2. ความชัดเจนในดานความหมายของตัวประกอบ
3. ความครบถวนในการอธิบาย
4.ความสัมพันธระหวางตัวแปร
การวิเคราะหตัวประกอบ (Factor Analysis) เปนเทคนิคทางสถิติที่เกี่ยวของกับคน (หรือ
ผูใหขอมูล) จํานวนมาก ตัวแปรจํานวนมาก และตัวประกอบจํานวนมาก การวิเคราะหตัวประกอบ
ตองอาศัยความเขาใจในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของกับความรูในวิธีการวิเคราะห ตัวประกอบวาเปน
ลําดับขั้น ดังนี้
ทฤษฎีนามธรรม (Construct)
ตัวประกอบ (Factor)
ตัวแปร (Variable)
ขอคําถาม (item)
ลําดับขั้นในรูปขางบนี้ หมายความวา หลายๆ ขอความ อธิบายตัวแปร 1 ตัว หลาย ๆตัวแปร
อธิบายตัวประกอบ 1 ตัว และตัวประกอบหลายๆ ตัว อธิบายนามธรรม 1 อยาง
เทคนิควิเคราะหตัวประกอบ มีขั้นตอนสําคัญ 2 ขั้นตอน คือ
1.การสกัดตัวประกอบ (Factor Extraction)
2.การหมุนแกนตัวประกอบ (Factor Rotation)
การวิเคราะหตัวแประกอบจะเริ่มตนจากเมตริก ซึ่งอาจเปนเมตริกสหสัมพันธระหวางตัว
แปร (R) หรือเมตริก ความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวม (C) ก็ได ทําการสกัดตัวประกอบได
เมตริก น้ําหนักตัวประกอบ (A) และทําการหมุนแกนจะไดเมตริกน้ําหนักตัวประกอบที่หมุนแกน
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แบบออโธกอนอล (V) หรือหมุนแกนแบบออบลีค ซึ่งจะไดเมตริกแบบแผน (P) กับเมตริกโครสราง
(S) ดังแสดงดวยรูปดังนี้ คือ

สกัด
R

หมุนแกน

หมุนแกน
P
A
V
แบบออโธกอนอล แบบออบลีค S

การสรุปผลการวิเคราะหตัวประกอบจะยุติดวยการเสนอตัวประกอบพรอมกับน้ําหนักของ
ตัวแปรบนตัวประกอบนั้น หรือจะคํานวณตอเพื่อใหไดคะแนนตัวประกอบเปนรายคนก็ได สุด
แล วแต วัต ถุ ป ระสงค ข องผู วิ เ คราะห งานบางอย า งต องการทราบคา ของคนทุ ก คน ทุก ตั วแปร
เกี่ยวของกับตัวประกอบที่วิเคราะหได การรวมคะแนนตัวประกอบเขาดวยกัน คือ คําตอบ
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
6. 1 งานวิจัยที่เกี่ยวของอาการ
จรรวมล แพงโยธา (2548: 44) ศึกษาความสัมพันธระหวางประสบการณ การมีอาการ
กลวิธีการจัดการอาการเจ็บหนาอกกับความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวย กลุมอาการหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลันที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล กลุมตัวอยางคือ ผูปวยกลุม อาการหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลันที่เขารับการรักษาในแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลสุราษฎรธานีและโรงพยาบาลตรัง ทั้งเพศชายและหญิง อายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป และ
ยินยอมใหความรวมมือในการวิจัย จํานวน 150 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม ขอมูล
ประกอบดวย แบบบันทึกขอมูลทั่วไป แบบสอบถามประสบการณการมีอาการ แบบสอบถาม
กลวิธีการจัดการอาการเจ็บหนาอกและแบบสอบถามความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวย
กลุม อาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โดยเครื่องมือที่ใชไดผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
และหาความเที่ ยงของแบบสอบถามประสบการณการมีอาการ แบบสอบถามกลวิธีการจัดการ
อาการและแบบสอบถามความสามารถในการดูแลตนเอง โดยการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา ของ
คอนบาคไดคาความเที่ยงเทากับ .82 ,.81 และ .80 ตามลําดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ การ
แจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติหาคาสหสัมพันธเพียรสัน สถิติ
อีตาและไคแสควร ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1. ความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยกลุม อาการ
หัวใจ ขาดเลือดเฉียบพลัน อยูในระดับปานกลาง โดยความสามารถ ในการดูแลตนเองอยูในระดับ
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ปานกลางทุกดาน คือดานเบี่ยงเบนทางสุขภาพ ดานทั่วไปและดาน พัฒนาการ 2. ประสบการณการ
มีอาการของผูปวยกลุม อาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันอยูในระดับมาก 3. กลวิธีการจัดการอาการ
เจ็บหนาอกดวยวิธีใชยาของผูปวยกลุมอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันอยูในระดับปานกลาง และ
กลวิธีการจัดการอาการเจ็บหนาอกดวยวิธีไมใชยาของผูปวย กลุมอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
อยูในระดับปานกลาง 4. รายได ระยะเวลาการเจ็บปวย กลวิธีการจัดการอาการเจ็บหนาอกมี
ความสัมพันธทางบวกกับความสามารถ ในการดูแลตนเองของผูปวยกลุมอาการหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=190,.188และ.657ตามลําดับ) 5. เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณมีอาการ ไมมีความ สัมพันธกับความสามารถในการดูแลผูปวยกลุมอาการ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (p > .05)
ชวนพิศ ทํานอง (2541) ศึกษาประสบการณการเจ็บปวยของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ
ตีบ กลุมอาการ จํานวน 20 คน ศึกษาเชิงปรากฏการณวิทยา พบวา ผูปวยรูอาการเจ็บแนนหนาอก
ในการเจ็บ ปวยแตละครั้ง สะทอนถึง ความรูสึก ตอความรุนแรงและอันตรายตอชีวิตวา เปนโรค
รายแรง นากลัว มีอาการเจ็บแนนหนาอกที่เกิดขึ้นอยางเฉียบพลัน และทวีความรุนแรงอยางรวดเร็ว
ทําใหหายใจไมออก ไมมีแรง อาจทําใหตายไดงายๆ เปนโรคที่รักษายาก รับรูถึงประสบการณ 3
ประการ คือ 1) เผชิญอาการเฉียบพลัน ไดแก เกิดขึ้นทันทีทันใด รุนแรงและทรมาน กลัวแตอยูคน
เดียว ไมมีคนรูและไมมีคนชวย 2) รีบจัดการใหชีวิตรอดโดยเขารับการรักษาในโรงพยาบาลดวน
รีบ รัก ษาทันทีและเฝ า คอยดู อาการ และ 3) ประคับประคองใหชีวิตอยูไ ด ดวยการเลือกรับและ
จัดการรักษาอยางตอเนื่องปฎิพร บุญยพัฒนกุล (2543: 44) ศึกษาประสบการณการมีอาการ กลวิธี
การจัดการ อาการและผลของผูปวยกลุมอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน พบวา ผูปวยกลุมอาการ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันรับรูอาการเริ่มตน คือ เจ็บหนาอก (รอยละ 62) เริ่มจากจุกแนนลิ้นป ปวด
ระบบทางเดินอาหาร (รอยละ 20) เริ่มจากเจ็บราวจากแขน ไหล หลัง (รอยละ 13) และอาการหายใจ
ลําบาก (รอยละ 13) รับรูตําแหนงของอาการราวไปบริเวณหนาอก (รอยละ 44.1) ราวไปบริเวณแขน
ทั้งสองขาง แขนซาย (รอยละ 33.9) ราวไปบริเวณคอ ไหล กราม (รอยละ 50.3) รับรูอาการแสดง
ของอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันจะมีอาการบริเวณหนาอกซาย กลางอก และหนาอกดานหนา
ทั้งหมด (รอยละ 74) มีความรูสึก ไมสุขสบายในชองอก (รอยละ 13) ผูปวยอธิบ ายลักษณะเปน
อาการวา เจ็บ ปวด แนนเหมือนถูกบีบรัด (รอยละ 59) จะเจ็บแปลบๆ เจ็บตื้อๆ ผูปวยรับรูความถี่
ของอาการวามีอาการตลอดเวลา (รอยละ 59) มีอาการทุก 5-30 นาที (รอยละ 26) มีอาการทุก 1-2
ชั่วโมง (รอยละ 7) และมีอาการ 1-2 ครั้งตอวัน (รอยละ 8) ระยะเวลาของอาการที่ทําใหผูปวยเขารับ
การรักษาในโรงพยาบาล คือ มีอาการนาน 30 นาที (รอยละ 46) มีอาการนาน 1-3 ชั่วโมง (รอยละ
37) มีอาการตั้งแต 3 ชั่วโมงขึ้นไป (รอยละ 17) ชวงระยะเวลาที่เริ่มมีอาการจนกระทั่งเขารับการ
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รักษาในโรงพยาบาล นอยกวาหรือเทากับ 1 ชั่วโมง (รอยละ 34) มากกวา 1 ชั่วโมง (รอยละ 66) และ
นานตั้งแต 2 วันขึ้นไป (รอยละ 8) ผูปวยรับรูวาสาเหตุของอาการมาจากหัวใจ (รอยละ 47) จาก
ระบบทางเดินอาหาร (รอยละ 16) จากกระดูก-กลามเนื้อ (รอยละ 8) จากโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง (รอยละ 14) จากระบบทางเดินหายใจ (รอยละ 4) และไมแนใจวาสาเหตุใด (รอยละ 11)
อรมณี ขางซายวงศ (2545) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานบุคคล สถานที่ที่ผูปวยอยู
ขณะเกิดอาการ ประสบการณเกี่ยวกับอาการ และระยะเวลากอนมารับการรักษาในโรงพยาบาลของ
ผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ในกลุมตัวอยาง 150 ราย พบวา ประสบการณเกี่ยวกับ
อาการที่ มีค ะแนนอยู ใ นระดับ ต่ํ า ไดแก เมื่อเกิดอาการเจ็บ หนา อก รับ รูวา มาจากระบบทางเดิ น
อาหาร รับรูวาถาเปนอาการของโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจะตองมีอาการมากกวา 1อยาง
เชน ตองเจ็บหนาอกรวมกับหายใจไมสะดวก รับรูวาอาการที่เกิดขึ้นตองมีผลกระทบตอการนอน
หลับ หรือกระทบตอรางกายและจิตใจเทานั้นจึงจะตัดสินใจไปโรงพยาบาล และจะจัดการดวย
ตนเอง โดยไมใชยากอน เพื่อบรรเทาอาการ และรอใหอาการรุนแรงกอนจึงตัดสินใจมาโรงพยาบาล
ดูอาการ
Dracup et al. (1997: 448) พบวา ผูปวยกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันรับรูอาการของโรคจะ
อธิบายลักษณะของอาการวา เจ็บ แนนหนาอก รูสึกไมสบาย หายใจลําบาก เจ็บแนนเหมือนถูกบีบ
รัด เจ็บตื้อๆ ตําแหนงที่มีอาการสวนใหญ คือ บริเวณหนาอก แขน คอ และกราม
Dracup et al. (2003: 320) ศึกษาระยะเวลาการมารับการรักษาของผูปวยกลามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลัน จํานวน 913 คน จากผูปวยในญี่ปุน อเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษและอเมริกา ไดพบวา
ผูปวยสวนใหญจะเริ่มมีอาการที่บาน โดยมีสมาชิกในครอบครัวอยูใกลชิด เมื่อเกิดอาการครั้งแรก
ผูปวยจะตอบสนอง โดยการรอดูอาการ ปลอยใหอาการหายเอง พยายามผอนคลาย ไมทํากิจกรรมที่
เพิ่มความรุนแรง พยายามไมคิดถึงอาการที่เกิดขึ้น ใชยาดวยตนเอง พยายามรักษา/แกไขดวยตัวเอง
ขอความชวยเหลือจากบุคคลใกลชิด ปรึกษากับบุคคลที่รู/บุคลากรทางการแพทย พยายามติดตอ
เรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน ซึ่งผลการตอบสนองกับผูใหคําปรึกษา คือ ไมตองทําอะไร ไมตองวิตก
กังวล เสนอแนะใหพักผอนตามสบาย เสนอแนะใหใชยา เรียกรถฉุกเฉิน พาไปโรงพยาบาล ผูปวย
กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน สวนใหญรับรูอาการวาเปนอาการเริ่มตนของโรคหัวใจ รองลงมา
เปนอาการของโรคกระเพาะอาหาร ปวดกลามเนื้อ เหนื่อยลา และจากอาการทางระบบทางเดิน
หายใจ
DeVon & Zerwic (2002: 235-245) ศึกษาอาการของผูปวยกลุมกลามเนื้อหัวใจตาย
เฉี ย บพลั น ที่ มี เ พศต า งกั น โดยการทบทวนงานวิ จั ย พบว า ส ว นใหญ เ พศชายและเพศหญิ ง มี
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ประสบการณเกี่ยวกับอาการไมแตกตางกัน สวนอาการที่แตกตางกัน คือ เพศหญิงจะมีอาการปวด
ไหล ปวดหลัง เวียนศีรษะ คลื่นไสอาเจียน หายใจลําบากมากกวาเพศชาย
DeVon & Zerwic (2003: 108-117) ศึกษาอาการเจ็บหนาอกแบบไมคงที่ในผูปวยเพศชาย
และเพศหญิง จํานวน 100 คน พบวา ผูปวยเพศหญิงสามารถวิเคราะหอาการเจ็บหนาอกไดดีกวาเพศ
ชาย ไดแก จะมีอาการ ลักษณะการหายใจตื้นๆ ออนเพลีย หายใจลําบาก คลื่นไสและสูญเสียนความ
อยากอาหาร หลังการควบคุมกลุมอายุ โรคเบาหวาน ความวิตกกังวล และภาวการณทําหนาที่ พบ
กวาเพศหญิงมีทักษะการรายงานอาการไดดีกวาเพศชาย
Davison (2003) ศึกษาความชุก สาเหตุ ความรุนแรง และการจัดการกับอาการปวดในกลุม
ผูปวยที่ทําการรักษา โดยการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม จํานวน 205 คน พบอาการปวดในกลุม
ผูปวยประมาณ 50% และยังพบวาระยะเวลาในการฟอกเลือดมีความสัมพันธกับอาการปวด สาเหตุ
ของอาการปวดมักพบสาเหตุที่แตกตางกัน แตที่พบมากที่สุด คือ ปวดกลามเนื้อ ความรุนแรงของ
อาการปวด พบวา 55% รับรูความรุนแรงมากที่สุดในชวง 24 ชั่วโมง การจัดการกับอาการปวด
พบวา 32% ของกลุมผูปวยไมไดใชยาบรรเทาอาการปวด 68% มีการใชยาบรรเทาอาการปวด แตมี
ระดับของ opioid แตกตางกัน
Gillespie (2003) ศึกษความสัมพันธของการจัดการตนเองและการกํากับอาการดวยตนเอง
กับการดําเนินชีวิตของผูปวยหัวใจวายในชุมชน จํานวน 63 รายในโรงพยาบาลตติยภูมิใน Syndney
ประเทสออสเตรเลีย พบวา คะแนนการจัดการตนเองของผูปวยภาวะหัวใจวายอยูในระดับปานกลาง
และการจัดการตนเองมีความสัมพันธกับการดําเนินชีวิตของผูปวยภาวะหัวใจวายในชุมชนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .65)
Dodd et al.(2001) ศึกษากลุมอาการและผลกระทบตอภาวะการทําหนาที่ในผูปวยมะเร็ง
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของกลุมอาการ ไดแก อาการปวด อาการออนลา และการ
นอนไมหลับ ตอภาวะการทําหนาที่ ระหวางไดรับเคมีบําบัด โดยศึกษาในกลุมตัวอยางที่เปนผูปวย
มะเร็งจํานวน 93 ราย ใชแบบประเมิน The Quality of life-Cancer (QOL-CA) ประเมินกลุมอาการ
(อาการปวด อาการออนลา และการนอนไมหลับ) แบบประเมิน The Karnofsky Performance Scale
(KPS) วัดภาวะการทําหนาที่ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูปวยเพศหญิง อายุเฉลี่ย 55.4 ป
(SD=14.6) ไดรับการวินิจฉัยวาเปนมะเร็งเตานม รอยละ 45 และมะเร็งลําไส รอยละ 27 อาการที่พบ
มากที่สุด คือ อาการออนลา (SD=2.78) ซึ่งอาการปวดและอาการ ออนลาสามารถทํานายภาวะการ
ทําหนาที่ได ขอจํากัดในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบประเมินที่วัดอาการนั้นใชจากแบบสอบถามใน
ดานเกี่ยวกับอาการในแบบประเมิน QOL-CA
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Hofgren et al. (1995: 3-10) ศึกษาอาการรวมผูปวยกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่เขารับ
การรักษาในโรงพยาบาล พบวา ผูปวยรอยละ 57 มาดวยอาการเจ็บหนาอก และรอยละ 61 จะมี
อาการรวม ผูปวยเพศหญิงสามารถรายงานอาการดวยตนเองไดดีกวาเพศชาย บางรายจะนอนพัก
และปรับอารมณกอนที่ไปรับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งสรุปไดวา ผูปวยสวนใหญจะมีที่เคยมี
ประสบการณเกี่ยวกับอาการนํามากอนที่จะเกิดภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ผูปวยเพศหญิง
จะเข า ใจว า เป น อาการปกติ แต จ ะส ง ผลให ข นาดของกล า มเนื้ อ หั ว ใจ ตํ า แหน ง หรื อ ชนิ ด ของ
กลามเนื้อหัวใจ ซึ่งผูปวยรอยละ 59 ที่มีอาการรุนแรงและไปพบแพทยกอนที่จะมาโรงพยาบาล
Watson (2000) ศึกษาผลของการจัดการอาการภาวะหัวใจวายและภาวะหัวใจวายกลับการ
กลับเปนซ้ําและอัตราการเสียชีวิตในชวง ค.ศ. 2002-2007 พบวาการจัดการภาวะหัวใจวายที่มีทีมสห
สาขาวิชาชีพรวมดูแล ไดแก แพทยโรคหัวใจ พยาบาลนักโภชนากร และนักกายภาพบําบัด ทําให
กรกลั บ เป น ซ้ํ า ของผู ป ว ยภาวะหั วใจวายลดลงจากรอ บละ 32.1-36.2 เหลื อ 15.6-21.7 อยา งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และผูปวยภาวะหัวใจวายมีอัตราการเสียชีวิตลดลง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 แสดงใหเห็นวา การจัดการภาวะหัวใจวายลดการกลับเขารักษาซ้ําและลด
อัตราการเสียชีวิต
6.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกลุมอาการ
จิราวรรณ เดชอดิสัย (2549: 41) ศึกษาผูปวยกลุมอาการและการจัดการกับกลุมอาการผูปวย
กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน พบวา อาการหอบเหนื่อย/หายใจลําบาก/หายใจขัด/หายใจลึกๆ ไมได
(รอยละ 88) รองลงมา คือ เหงื่อออก (รอยละ 87.20) อาการเจ็บ/ปวด/แนนหนาอก (รอยละ 75.20)
บริเวณที่ เจ็ บ หน า อกส ว นใหญ หนา อกตรงกลาง (รอยละ 39.36) หนา อกซ า ย (ร อยละ 35.11)
ลักษณะที่เจ็บหนาอกสวนใหญพบมาก คือ แนนๆ (รอยละ 58.38) แสบรอน (รอยละ 15.96) และ
ตําแหนงการปวดราว พบวา ปวดราวไปที่คอ (รอยละ 19.15) หลัง (รอยละ 17.20)
นิตยา ศรีสุข(2551) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ระดับความสามารถใน
การทํา กิจกรรม อาการไมส บาย กับคุณภาพชีวิตของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวเรื้อรัง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวาอาการไมสบายมีความสัมพันธทางลบในระดับสูง (r= -705) กับ
คุณภาพชีวิตดานสุขภาพของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กลาวคือ ผูปวยตองเผชิญกับอาการหลายๆ อาการสงผลใหผูปวยไมสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
ไดซึ่งอาการ ความรุนแรง และความถี่ ที่พบมีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิต โดยในการศึกษา
ครั้งนี้พบวา อาการทางกายที่พบมากที่สุด ไดแก อาการออนลาหรือเหนื่อยมาก และอาการทางจิตใจ
ไดแก ความเครียด
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ปฏิญญา สงวนพงษ (2552) ศึกษากลุมอาการ การจัดการกับอาการ และผลลัพธของการ
จัดการกับกลุมอาการของผูปวยที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน กลุมตัวอยางคือผูปวยที่
ได รั บ การวิ นิ จ ฉั ย จากแพทย ว า มี ภ าวะกล า มเนื้ อ หั ว ใจตายเฉี ย บพลั น ที่ เ ข า รั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาล ที่แผนกอายุ รกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ โรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลสุราษฎรธานี เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แบบบันทึกขอมูล
ทั่วไป 2) แบบสอบถามกลุมอาการของผูปวยที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน และ 3) แบบ
สัมภาษณเกี่ยวกับการจัดการและผลลัพธของการจัดการกับกลุมอาการของผูปวยที่มีภาวะกลามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลัน หาความเชื่อมั่นดวยวิธีการทดสอบซ้ํา (Test-retest reliability) ไดคาความ
สอดคลองของคาคะแนนในการวัดซ้ําของแบบสอบถามกลุมอาการเทากับ 0.81 หาความเที่ยงโดย
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเทากับ 0.73 วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชสถิติบรรยาย
และการวิเคราะหเนื้อหา(Content analysis) ผลการวิจัยพบวา
1. กลุมอาการที่พบเดนชัดจะมีจุดเนนที่อาการเจ็บ/ปวด/แนนหนาอกเปนอาการเดนที่สุด
รอยละ 85 และอาการเริ่มแรกที่เกิดขึ้นมากที่สุด คือ อาการเจ็บ/ปวด/แนนหนาอก รอยละ 81.25
2. วิธีการจัดการกับกลุมอาการดวยวิธีไมใชยา เมื่อพิจารณารายขอ พบวาวิธีการจัดการกลุม
อาการที่ผูปวยใชเปนประจํา ไดแก เมื่อเกิดอาการทานจะหยุดกิจกรรมที่กําลังทําทันที ( X = 2.99,
SD = 0.54) กลวิธีการจัดการกับกลุมอาการดวยวิธีใชยาที่ผูปวยใชประจํา ไดแก รับประทานยาขยาย
หลอดเลือดอมใตลิ้น ( X = 1.16 ,SD =1.5)
3. กลุมตัวอยางมีการรับรูผลลัพธการจัดการกับกลุมอาการของผูปวยที่มีภาวะกลามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลัน สวนใหญไปในทางที่ทรุดลงกวาเดิม คิดเปนรอยละ 56.25 อาการคงเดิมรอยละ
18.75และดีขึ้น รอยละ 25
สุนีย เอี่ยมศิรินกูล (2540: 80) ศึกษาผูปวยกลุมอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน พบวา การ
รับรูลักษณะอาการของโรค สวนใหญพบอาการเจ็บหนาอก ปวดราว เหงื่อออก ใจสั่น (รอยละ 52)
บรรยายลักษณะอาการเจ็บหนาอก สวนใหญจะมีอาการเจ็บแนน (รอยละ 53) ตําแหนงที่เกิดอาการ
ชั ด เจนที่ สุ ด คื อ บริ เ วณกลางหน า อก (ร อ ยละ 44) และบริ เ วณหน า อกด า นซ า ย (ร อ ยละ 42)
ระยะเวลาที่เจ็บ แน นหนา อกสวนใหญจะนาน 10-30 นาที (รอยละ 47) และเจ็บ นานมากกวา 1
ชั่วโมง (รอยละ 31) ผูปวยสวนใหญรับรูวาเกิดจากหัวใจ (รอยละ 65) เมื่อเริ่มมีอาการรอยละ 56 คิด
ว า เป น จากหั ว ใจ นอกจากนี้ คิ ด ว า เปน จากลม/กระเพาะอาหาร จากกลา มเนื้ อ และระบบอื่ น ๆ
จรรวมล แพงโยธา (2548: 75) ศึกษาผูปวยกลุมอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันผูใหญ พบวา สวน
ใหญพบอาการเจ็บ/แนนหนาอก (รอยละ 90.7) มีอาการรวม (รอยละ 82) โดยจะมีอาการหายใจ
เหนื่อย (รอยละ 50) ระยะของการมีอาการที่มาโรงพยาบาลอยูในชวง 1-3 ชั่วโมง (รอยละ 43.3) เมื่อ
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เกิดอาการเจ็บ/แนนหนาอกหรือเหนื่อยรับรูวาอาการนั้น เกิดจากหัวใจ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.75
อยูในระดับมาก
จากการทบทวนรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับ กลุมอาการของผูปวยที่มีภาวะ
หัวใจลมเหลวในประเทศไทยที่ผานมา ผูวิจัยสามารถนํามากําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยไดดังนี้
7. กรอบแนวคิดการวิจัย

กลุมอาการของผูปวย
ภาวะหัวใจลมเหลวเรื้อรัง
บวมใบหนา
ทองโต
ขาบวม/ เทาบวม
ออนเพลีย
น้ําหนักตัวเพิ่ม

กลุมอาการทางดานจิตใจและอารมณ
วิตกกังวล
ซึมเศรา
นอนไมหลับ
หงุดหงิด
หลงลืม

กลุมอาการของผูปวย
ภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน
เหนื่อยเวลานอนราบ แนนหนาอก
เหนื่อยเวลากลางคืน หนามืดวิงเวียน
เหนื่อยเมื่อทํากิจกรรม
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) เพื่อศึกษาอาการและกลุม
อาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว ในมิติ ดานความถี่ ความรุนแรง และความทุกขทรมาน ณ
หอผูปวยอายุรกรรม โรงพยาบาลศูนย ในภาคใต
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ เปนผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวามีภาวะ
หัวใจลมเหลวที่เขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งการวินิจฉัยภาวะหัวใจลมเหลว พิจารณาจาก
ลักษณะเฉพาะของอาการ การเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟาหัวใจ อายุระหวาง 20 ปขึ้นไป ที่เขารับ
การรักษาที่แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลศูนยภาคใตตอนบน 4 โรงพยาบาล
กลุมตัวอยาง คือผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวามีภาวะหัวใจลมเหลวที่มีอาการตั้งแต
2 อาการขึ้นไป ที่เขารับการรักษาในหอผูปวยอายุรกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ โรงพยาบาลตรัง
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และโรงพยาบาลสุราษฎรธานี และมีอายุ 20 ปขึ้นไป การ
กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง มีขั้นตอนดังนี้
1. กําหนดคุณสมบัติของกลุมตัวอยาง
1.1 อายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป
1.2 ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวามีภาวะหัวใจลมเหลว
1.3 สามารถสื่อสาร และเขาใจภาษาไทยไดดี
1.4 ไมมีความผิดปกติดานการมองเห็น การไดยิน หรือประสาทสัมผัสอื่นๆ
1.5 ไมเคยไดรับการวินิจฉัยวามีความผิดปกติของระบบจิตประสาท
1.6 ยินยอมใหความรวมมือในการวิจัย
1.7 เกณฑการคัดออกจากกลุม ตัวอยา ง ไดแก มีอาการดา นรา งกายไมค งที่คือ มี
อาการเจ็บแนนหนาอก หรือเหนื่อยหอบมากภายใน 12-24 ชั่วโมงกอนการเก็บขอมูล
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กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
ขนาดของตัวอยาง คํานวนจากสูตร ทาโร ยามาเน (Taro Yamane ,1973 ) อางใน รัตนศิริ
ทาโต (2551) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุมกลุมตัวอยาง .05 นํามาเขาสมการ ดังนี้
สูตร
n = N
1 + Ne 2
เมื่อ

n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง
N แทน ขนาดของประชากร
e แทน ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง
(1% , 5% ) เมื่อนํามาเขาสมการคํานวนจะได
จขนาดของกลุมตัวอยาง n = 998
= 286 คน
1 + 998(.05) 2
จากการคํานวนไดจํานวนตัวอยาง 286 ราย และในการการวิจัยครั้งนี้เพื่อความนาเชื่อถือของ
ขอมูลผูวิจัยจึงใชกลุมตัวอยางอยางนอย 400 ราย เพื่อใหขอมูลที่ไดมีความนาเชื่อถือมากขึ้น
การสุมกลุมตัวอยาง
1.เลือกโรงพยาบาลแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)โดยกําหนดคุณสมบัติดังนี้ คือ
เป น โรงพยาบาลศู น ย ภ าคใต ที่ ใ ห ผู ป ว ยที่ มี ภ าวะหั ว ใจล ม เหลว ได แ ก โรงพยาบาลหาดใหญ
โรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และโรงพยาบาลสุราษฎรธานี ซึ่งผูปวยที่มี
ภาวะหัวใจลมเหลวที่มารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาล 4 แหงจํานวน 998 คน (สถิติเวชระเบียน
โรงพยาบาลหาดใหญ โรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และโรงพยาบาลสุ
ราษฎรธานี พ.ศ. 2553)
หมายเหตุ โรงพยาบาลศูนยภาคใตมีทั้งหมด 5 แหง แตไมสามารถนับรวมโรงพยาบาลยะลาได
เนื่องจากมีขอจํากัดในการดําเนินการวิจัยจึงเหลือโรงพยาบาลศูนย 4 โรงพยาบาล
2. กําหนดสุมจํานวนกลุมตัวอยางของแตละโรงพยาบาลโดยคํานวณตามสัดสวนของ
ประชากร ของโรงพยาบาลทั้ง 4 แหง (proportion to size) ดังนี้
N= จํานวนผูปวยหัวใจลมเหลวที่ตองการX จํานวนผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวแตละโรงพยาบาล
จํานวนผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวทั้งหมด
ไดขนาดของกลุมตัวอยางแตละโรงพยาบาล ดังกลาวในตารางที่ 1
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ตารางที่1 แสดงจํานวนประชากรและขนาดของกลุมตัวอยางของโรงพยาบาลแตละแหง (n=400)
ชื่อโรงพยาบาล
โรงพยาบาลตรัง
โรงพยาบาลหาดใหญ
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลสุราษฎรธานี
รวม

จํานวนประชากร
160
300
280
258
998

ขนาดของกลุมตัวอยางที่
คํานวณได
64
120
112
104
400

เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม ประกอบดวย 2 สวน
ดังนี้
สวนที่ 1 แบบบันทึกขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลุมตัวอยาง ประกอบดวย 2 สวน คือ
1.1 แบบบันทึกขอมูลทั่วไป ผูวิจัยสรางแบบบันทึกขอมูลทั่วไป ซึ่งประกอบดวย ไดแก
เพศ อายุ ศาสนา ความเพียงพอของรายได ประเภทของคารักษาพยาบาล และบทบาทในครอบครัว
เปนตน
ลักษณะของแบบบันทึกขอมูลทั่วไป คือ ขอมูลเกี่ยวกับอายุเปนแบบเติมคําลงในชองวาง
สวนเพศ ศาสนา ความเพียงพอของรายไดเปนขอความใหเลือกเติม โดยขอมูลสวนนี้ผูปวยเปนผู
บันทึกดวยตัวเอง
1.2 แบบบันทึกขอมูลเกี่ยวกับความเจ็บปวย ผูวิจัยสรางแบบบันทึกขอมูลเกี่ยวกับความ
เจ็บปวยโดยการศึกษาเอกสาร บทความ งานวิจัย และวิทยานิพนธที่เกี่ยวของกับโรคหัวใจลมเหลว
ซึ่งประกอบดวย ประวัติบุคคลในครอบครัวเปนโรคหัวใจ ความรูเกี่ยวกับโรคที่เปน และ ผูดูแลเวลา
มีอาการ เปนตน
ลักษณะของแบบบันทึกขอมูลเกี่ยวกับความเจ็บปวยนี้เปนแบบเติมคําลงในชองวาง โดย
ขอมูลสวนนี้ผูวิจัยเปนผูลงบันทึกเอง ซึ่งผูวิจัยจะรวบรวมขอมูลจากแฟมประวัติผูปวย
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สวนที่ 2 แบบประเมินอาการและกลุมอาการผูปวยโรคหัวใจลมเหลวในแตละมิติ เปนแบบประเมินที่
ผูวิจัยสรางขึ้น โดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ ที่เกี่ยวของกับอาการผูปวยหัวใจลมเหลว
และเครื่องมือที่ใชในการประเมิน
2.สรางแบบประเมินอาการในกลุมผูปวยโรคหัวใจลมเหลว โดยสรางตามกรอบแนวคิด
Theory of Unpleasant Symptoms :TOUS ของ Lenz et al . (1997) ใหครอบคลุมมิติดานความถี่
ความรุนแรง และความทุกขทรมาน ซึ่งในกลุมผูปวยหัวใจลมเหลวยังไมมีเครื่องมือที่ใชประเมินใน
ทุกมิติดังกลาว ดังนั้นจึงดัดแปลงเครื่องมือมาจาก The Memorial Symptom Assessment Scale
(MASA) ของ Portenoy et al .(1994) ที่เปนแบบประเมินอาการในกลุมอาการผูปวยมะเร็ง โดยผูวิจัย
ไดคัดลอกขอคําถามในการประเมินมิติดานความถี่ ดานความรุนแรง และดานความทุกขทรมาน
หรือรบกวนจากอาการเชนเดียวกับแบบประเมิน The Memorial Symptom Assessment Scale
(MASA) แตอาการที่ใชในเครื่องมือไดมาจากการทบทวนวรรณกรรมและผลการวิจัยเกี่ยวกับอาการ
ของผูปวยหัวใจลมเหลว ที่ประกอบดวย อาการทางดานรายกาย ทางดานจิตสังคม และจิตวิญาณ
โดยใหกลุมตัวอยางระบุวามีอาการดังกลาวหรือไม พรอมทั้งใหระบุการรับรูอาการดังกลาวในมิติ
แต ล ะมิ ติ ได แก มิติดานความถี่ ของอาการ ดา นความรุนแรงของอาการ และมิติดา นความทุก ข
ทรมานของอาการ มีเกณฑในการพิจารณาในการใหคะแนนดังนี้
เกณฑในการพิจารณาใหคะแนนความถี่ของอาการในผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว เปน
มาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ ไดแก ระดับคะแนน 1 (ความถี่ของอาการนอยมาก) ถึงระดับ
คะแนน 4 (อาการเกิดขึ้นตลอดเวลา) แตถาผูปวยระบุวาไมมีอาการ ระดับคะแนนความถี่เทากับ 0
เกณฑในการพิจารณาใหคะแนนความรุนแรงของอาการในผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว
เปนมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ ไดแก ระดับคะแนน 1 (อาการมีความรุนแรงนอยมาก) ถึง
ระดับคะแนน 4 (อาการมีความรุนแรงมากที่สุด) แตถาผูปวยระบุวาไมมีอาการ ระดับคะแนนความ
รุนแรงเทากับ 0
เกณฑ ใ นการพิ จารณาให ค ะแนนความทุก ขท รมานของอาการในผูปวยที่มีภาวะหัวใจ
ลมเหลว เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก ระดับคะแนน 0 (ไมรูสึกทุกขทรมานเลย) ถึง
ระดับคะแนน 4 (รูสึกทุกขทรมานมาก) แตถาผูปวยระบุวาไมมีอาการ ระดับคะแนนความทุกข
ทรมานเทากับ 0
ในการแปลผลความถี่ ความรุ นแรงและความทุ ก ขท รมานระหวา ง 0-4 คะแนน นํ า มา
แบงเปน 3 ระดับ โดยใชสถิติคํานวณอันตรภาคชั้น
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คาคะแนนสูงสุด – คาคะแนนต่ําสุด
จํานวนชวง
กําหนดชวงดังนี้
0.00-1.33 คะแนน หมายถึง ความถี่ ความรุนแรง และความทุกขทรมานของอาการอยูใน
ระดับนอย
1.34-2.67 คะแนน หมายถึง ความถี่ ความรุนแรง และความทุกขทรมานของอาการอยูใน
ระดับปานกลาง
2.68-4.00 คะแนน หมายถึง ความถี่ ความรุนแรง และความทุกขทรมานของอาการอยูใน
ระดับมาก
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแบบสอบถามกลุมอาการของผูปวยที่มีภาวะ
หัวใจลมเหลวมีขั้นตอนและการตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้
1 หาความตรงตามเนื้อหา (Content validity)
1.1 นําแบบสอบถามกลุมอาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวตายเฉียบพลันที่สรางขึ้น
ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณาเนื้อหา ความครอบคลุมของขอคําถาม ภาษา จากนั้นนํา
แบบสอบถามพร อมทั้ ง คํ า จํ า กั ด ความไปให ผูท รงที่ มีป ระสบการณเกี่ ย วกับ โรคหั วใจล ม เหลว
เฉียบพลัน ทั้ง โรงพยาบาล และสถาบันการศึกษา จํานวน 5 คน ตรวจสอบเนื้อหา ความสอดคลอง
กับคําจํากัดนิยาม สํานวนภาษา ตลอดจน ใหขอเสนอแนะในการประบปรุงแกไข โดยเลือกเกณฑ
การสอดคลอง และการยอมรับ โดยคาคัชนีความตรง ควรมีคา หรือมากกวา .8 (Davis,1992) จึงถือ
วามีความตรงตามเนื้อหาอยูในระดับดี เพื่อตวรจสอบและพิจารณาความสอดคลองรพหวางสาระ
คําถาม ความถูกตอง ของขอบเขตเนื้อหาความรัดกุม ในการใชภาษา ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามความ
ตระหนักรูเกี่ยวกับผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวพรอมโครงรางวิทยานิพนธไปขอความอนุเคราห
ในการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ดังนี้
1) แพทยผูเชี่ยวชาญสาขาโรคหัวใจ 1 คน
2) พยาบาลผูเชี่ยวชาญดานการพยาบาลผูปวยโรคหัวใจ 2 คน
3) อาจารยพยาบาลผูเชี่ยวชาญดานการพยาบาลผูปวยผูใหญ 2 คน
1.2 นําแบบสอบถามกลุมอาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว ที่ผานการตรวจสอบ
แกไขและใหขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิคํานวณหาดัชนีความตรงตามเนื้อหา
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(Content Validity Index :CVI) โดยใชเกณฑคา CVI มากกวา 0.8 (Davis,1992) จากผลการพิจารณา
ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับคํานิยามและกําหนดระดับความคิดเห็นเปน 4 ระดับ ดังนี้
1 หมายถึง ขอคําถามไมสอดคลองกับคํานิยามเลย
2 หมายถึง ขอคําถามจําเปนตองไดรับการพิจารณาทบทวนและปรับปรุง
อยางมากจึงจะมีความสอดคลอง
3 หมายถึง ขอคําถามจําเปนตองไดรับการพิจารณาทบทวนและปรับปรุง
เล็กนอยจึงจะมีความสอดคลอง
4 หมายถึง ขอความนั้นมีความสอดคลองกับคํานิยามโดยใชสูตร
CVI = จํานวนคําถามที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในระดับ 3 และ 4
จํานวนคําถามทั้งหมด
CVI = ≥ .80
จากการคํานวณหาคาดัชนีความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามความรูเกี่ยวกับโรคหัวใจ
ลมเหลว ไดคา CVI ของแตละมิติดานความถี่เทากับ 0.81 ความรุนแรงเทากับ 0.88 และความทุกข
ทรมานเทากับ 0.90 ตามลําดับ การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาครั้งนี้ไดรับขอเสนอแนะจากผู
ทรงในเรื่องความชัดเจน ความซ้ําซอน และความเหมาะสม ของภาษา ที่ใชในแตละแบบสอบถาม
ในตารางที่ 2
ตารางที่2 แสดงขอคําถามเกี่ยวกับอาการในกลุมอาการผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว
ขอคําถามที่ควรปรับปรุง
ขาบวม
เวียนศีรษะ
บวมที่ใบหนา
เหนื่อยเมื่อทําออกแรง
น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้น
รูสึกอยากตะโกน กรีดรอง

ขอคํา ถามที่ป รับ ปรุง หลัง จากไดรับ คํา แนะนํ า
จากผูทรงคุณวุฒิ
ขาบวม/เทาบวม
หนามืดวิงเวียน
บวมใบหนา
เหนื่อยเมื่อทํากิจกรรม
น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นผิดปกติ
เอะอะ โวยวาย
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ผูวิจัย ได ดําเนิ นการปรั บ ปรุ ง ข อคํ า ถามตมคํา เนะนําผูท รงรวมกับ อาจารยที่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ
เพื่อใหมีความเหมาะสมในการนําไปใชในการวิจัยครั้งนี้
2. การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability)
นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาแลว ไปตรวจสอบความเที่ยง
ของเครื่องมือ โดยนําไปทดลองใชกับผูปวยที่มีคุณสมบัติเชนเดียวกับกลุมตัวอยางคือ ผูปวยกลุม
อาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว จํานวน 30 คน ที่เขารับการรักษาในหอผูปวยอายุรกรรม
รพ.หาดใหญ และนําขอมูลมาวิเคราะหหาคาความเที่ยงโดยใชสูตรสัมประสิทธแอลฟาครอนบาค
(Cronbach, s alpha coefficient) คา α ที่ยอมรับไดอยูระหวาง .7 - .8 คาความเที่ยงสัมประสิทธ
แอลฟาของครอนบาค ไดคาความเที่ยงของแบบประเมินในเรื่องการเกิดอาการ ความถี่ ความรุนแรง
และความทุกขทรมานของอาการเทากับ .86, .88, .90 และ.92 ตามลําดับ
5

การรวบรวมขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยทําการรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ดําเนินการเปนขั้นตอนดังนี้ นํา
หนังสือแนะนําตัวจาก คณบดีคณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เสนอ ผูอํานวยการ
หัวหนาพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ โรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และ
โรงพยาบาลสุราษฎรธานี เพื่อแจงวัตถุประสงคของการวิจัยและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล จากนั้นดําเนินการ การเก็บขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
การเตรียมตัวของผูวิจัย
ผูวิจัยลงทะเบียนเรีย นวิชาการพัฒนาเครื่องมือวิจัย ทางการพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และเขา ประชุมเชิง ปฏิบัติก าร จัดโดยศูนยการเรียนรูส ภาวิจัย
แหงชาติ เรื่อง การสรางเครื่องมือวิจัยทางสังคมศาสตร 4 ชั่วโมง
ขั้นดําเนินการ
ผูวิจัยเก็บขอมูล ที่หอผูปวยอายุรกรรม ในโรงพยาบาลหาดใหญ โรงพยาบาลตรัง
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และโรงพยาบาลสุราษฎรธานี โดยดําเนินการเก็บขอมูล
ภายหลังจากผูปวยเขารับการรักษาอยางนอย 1 วัน และเก็บขอมูลหลังจากไดรับการตรวจรักษา
จากแพทยและการทํากิจกรรมการพยาบาลเรียบรอยแลว ซึ่งเก็บขอมูลในชวงเวลา 8.00 – 16.00 น.
ตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
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1. ผูวิจัยสํารวจรายชื่อผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว ที่เขารับการรักษาในหอผูปวยอายุรก
รรม ของโรงพยาบาลทั้ง 4 แหงคัดเลือกกลุมตัวอยางที่มีคุณลักษณะตามสมบัติที่กําหนด
2. ผูวิจัยแนะนําตนเองและสรางสัมพันธภาพกับผูปวย ชี้แจงวัตถุประสงคการวิจัยและการ
รวบรวมขอมูลและขอความรวมมือเขารวมวิจัย เมื่อกลุมตัวอยางยินดีเขารวมวิจัยพิทักษสิทธิ์กลุม
ตัวอยางดวยการใหผูปวยอานเอกสารชี้แจงขอมูล และหนังสือยินยอมโดยไดรับการบอกกลาวและ
เต็มใจ ใหกลุมตัวอยางเซ็นตใบยินยอมเขารวมการวิจัย
3. ผูวิจัยอธิบายใหกลุมตัวอยางเขาใจในการตอบแบบสอบถามที่ให พรอมทั้งอธิบายวิธีการ
ตอบแบบสอบถามแตละสวนจนเขาใจ จึงใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามดวยตนเอง แตจะอาน
ขอคํา ถามใหใ นกรณีที่ผูปวยไมสามารถอา นแบบสอบถามดวยตนเองไดเนื่องจากมีปญหาดา น
สายตา ในการแบบสอบถามในหัวขอแบบสอบถามกลุมอาการของผูปวยที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจ
ตายเฉียบพลัน และหัวขอแบบสอบถามเกี่ยวกับกลวิธีการจัดการอาการ และผลลัพธของการจัดการ
กั บ กลุ ม อาการของผู ป ว ยที่ มี ภ าวะกล า มเนื้ อ หั ว ใจตายเฉี ย บพลั น โดยใช เ วลาในการตอบ
แบบสอบถามประมาณ 20 – 30 นาทีหากกลุมตัวอยางมีขอสงสัยระหวางที่ตอบแบบสอบถาม
สามารถสอบถามผูวิจัย ไดตลอดเวลา
4. เมื่อผูปวยทําแบบสอบถามเสร็จเรียบรอยแลว ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองครบถวนของ
คําถาม หากผูปวยตอบไมครบถวน จะแจงใหผูปวยทราบและซักถามเพิ่มเติม
5. ดําเนินการดังเชนขอ 1-3 จนไดกลุมตัวอยางครบในแตละโรงพยาบาล ซึ่งรวมทั้งหมด
400 คน
6. ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม มาวิเคราะหตามวิธีการทางสถิติ
การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง
ผูวิจัยสรางสัมพันธภาพกับกลุมตัวอยางและแนะนําตัว อธิบายวัตถุประสงคในการวิจัยขอ
ความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ชี้แจงใหผูปวยทราบสิทธิในการตอบรับหรือปฏิเสธในการ
ใหขอมูลและเขารวมในการวิจัยครั้งนี้จะไมมีผลตอกลุมตัวอยางหรือตอการรักษาของแพทยและ
การใหการพยาบาลแตอยางใด ถากลุมตัวอยางตอบรับเขารวมวิจัยจะมีเอกสารใหเซ็นยินยอมโดยไม
มีการบังคับใด ๆ คําตอบหรือขอมูลทุกอยางจะถือเปนความลับ และนํามาใชตามวัตถุประสงคของ
การวิจัยครั้งนี้เทานั้น รวมทั้งมีการใชรหัสแทนชื่อจริงของกลุมตัวอยางผลการวิจัยจะนําเสนอใน
ภาพรวม กลุมตัวอยางสามารถแจงออกจากการศึกษาไดกอนที่การดําเนินการวิจัยจะสิ้นสุดลง โดย
ไมตองใหเหตุผลหรือคําอธิบายใด ๆ ซึ่งการกระทําดังกลาวจะไมมีผลอยางไรตอกลุมตัวอยางหรือ
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การรักษาพยาบาลแตอยางใด ระหวางการสัมภาษณหากผูปวยไมสบายใจ ไมพรอมในการตอบ หรือ
มีอาการทางดานรางกาย เชน เจ็บแนนหนาอก หรือมีอาการผิดปกติ ใด ๆ ใหแจงผูวิจัยทราบทันที
รวมทั้งอาการผิดปกติตางๆ ที่ผูวิจัยสังเกตเห็น ผูวิจัยไดเตรียมการชวยเหลือ ดังนี้
1. กรณีผูปวยเกิดอาการผิดปกติทางดานรางกาย ผูวิจัยจะยุติการเก็บขอมูลและจัดใหผูปวย
พักทันที พรอมทั้งรายงานอาการผูปวยใหพยาบาลเจาของไขทราบ เพื่อรายงานแพทยตอไป
2.กรณีผูปวยเกิดปญหาทางดายจิตใจและอารมณ ผูวิจัยมีแนวทางชวยเหลือ ดังนี้
2.1 ผูวิจัยจะยุติการเก็บขอมูลและเปดโอกาสใหผูปวยระบายความรูสึก สภาพ
ปญหา และความตองการไดอยางอิสระโดยใหความมั่นใจในการปกปดเปนความลับของขอมูล
เหลานั้น ตลอดจนรับฟงอยางตั้งใจ และแสดงความเห็นใจ
2.2 ใหกําลังใจ ปลอบใจ และแสดงความเขาใจในความรูสึกที่เกิดขึ้น
2.3 ในกรณีผูปวยมีสภาพวิกฤตทางดานจิตใจและอารมณมากเกินความชวยเหลือ
ของผูวิจัยผูวิจัยจะติดตอประสานกับพยาบาลที่ปฏิบัติงานในแผนกนั้น
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูล ที่ไดจากกลุม ตัวอยา งมาวิเคราะหตามระเบีย บวิธีทางสถิติดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป ดังนี้
1. แบบสอบถามตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล และความเจ็บปวยของกลุมตัวอยาง
ขอมูลสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ สถานภาพสมรส ศาสนา ระดับการศึกษาสูงสุด ความ
เพียงพอของรายได ประเภทของคารักษาพยาบาล บทบาทในครอบครัว อาชีพปจจุบัน
วิเคราะหดวยการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุดและคาต่ําสุด
ขอมูลเกี่ยวกับความเจ็บปวย ไดแก ประวัติบุคคลในครอบครัวที่มีประวัติเปนโรคหัวใจ
ความรูเกี่ยวกับอาการเมื่อเกิดภาวะหัวใจลมเหลว และ ผูดูแล วิเคราะหดวยการแจกแจงความถี่ รอย
ละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุดและคาต่ําสุด
2. ขอมูลเกี่ยวกับอาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว ขอมูลเกี่ยวกับอาการที่พบ
ความถี่ ความรุนแรง และความทุกขทรมานของอาการที่เกิดขึ้นทั้งหมด วิเคราะหดวยการแจกแจง
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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3. วิเคราะหองคประกอบของกลุมอาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว ดวยโปรแกรม
สําเร็จรูปดังนี้
3.1 วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรแตละตัว โดยใชสูตรของ
เพียรสัน (Pearson product moment correlation) แสดงผลในรูปแมทริกซสหสัมพันธ พรอมกับ
ทดสอบความมีนัยสําคัญของเมตริกสหสัมพันธ ตัวแปรแตละตัวควรมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
0.30 ขึ้นไป (r > 0.30) เพื่อใหไดตัวแปรที่สกัดไดมีคารวมกันสูง นําไปวิเคราะหปจจัย ซึ่งคาความ
รวมกัน (Communality) เปนคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุระหวางตัวแปรหนึ่ง ๆ กับ ตัวแปรอื่น
ๆ ทุกตัว (บุญใจ ศรีสถิตยนรางกูร, 2550) แสดงผลในรูปแมทริกซสหสัมพันธแสดงความสัมพันธ
ของแตละตัวแปร
3.2 การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแปรเพื่อนํามาวิเคราะหองคประกอบ
3.2.1 การทดสอบ Bartlett’s test of sphericity เพื่อทดสอบเมทริกซเอกลักษณของ
เมทริกซสหสัมพันธ ประเมินความเหมาะสมของขอมูลในการวิเคราะหองคประกอบ
3.2.2 หาคา Kaiser-Myer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) ซึ่งเปน
ดัชนีเปรียบเทียบขนาดของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่สังเกตไดและขนาดคาของสหสัมพันธพาร
เซียลระหวางตัวแปรแตละคูเมื่อขจัดความแปรปรวนของตัวแปรอื่น ๆ ออกไปแลว บอกใหทราบวา
ขอมูลที่ไดมีความเหมาะสําหรับการนํามาวิเคราะหตัวประกอบหรือไม
3.3 นํา ตั วแปรที่ มี สหสัมพันธกับ ตัวแปรอื่นอยางมีนัย สําคัญไปสกัดตัวประกอบ
(Factor extraction) โดยวิธีตัวประกอบหลัก (Principal component analysis)
3.4 การหมุนแกน (Factor rotation) โดยหมุนแกนแบบออรโธโกนอล (Orthogonal)
ดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax) เพื่อใหไดตัวประกอบแตละตัวที่ไมมีความสัมพันธกัน
3.5 แปรผลการวิ เคราะหขอมูล โดยเลือกตัวแปรที่มีคาน้ํา หนัก ของปจจัย (Factor
loading) มากที่สุดในองคประกอบนั้น ผูวิจัยพิจารณาคาไอเกนเทากับหรือมากกวา 1.0 และมีตัว
ประกอบที่อธิบายองคประกอบนั้นๆ ตั้งแต 3 ตัวขึ้นไป โดยในแตละตัวประกอบมีน้ําหนักมากกวา
หรือเทากับ 0.40 (Polit, 2010)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) เพื่อศึกษาอาการของผูปวยที่มี
ภาวะหัวใจลมเหลวในแตละมิติ ไดแก มิติดานความถี่ มิติดานความรุนแรง และมิติดานความทุกข
ทรมาน และศึกษากลุมอาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวในมิติดานความทุกขทรมาน โดย
คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กําหนดไวจํานวน 400 คน เก็บขอมูล
ระหวางเดือนมกราคม – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยการสัมภาษณตามแบบสอบถามจากผูปวย
ที่ไดรับ การวินิจฉัย จากแพทยวามีภาวะหัวใจลม เหลวที่เขารับ การรัก ษาตัวในแผนกอายุรกรรม
โรงพยาบาลศูนย ในภาคใต ผลการวิจัยไดนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย ดังนี้
ตอนที่ 1 ลักษณะขอมูลทั่วไปและขอมูลเกี่ยวกับการเจ็บปวยของกลุมตัวอยาง แสดงผลการ
วิเคราะหไวในตารางที่ 3 และ 4
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการเกิดอาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว แสดงผลการ
วิเคราะหไวในตารางที่ 5
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูอาการแตละอาการในแตละมิติ ไดแก มิติดานความถี่ ความ
รุนแรง ความทุกขทรมานของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว แสดงผลการวิเคราะหไวในตารางที่ 6,7
และ8
ตอนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบของกลุมอาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวดาน
ความทุกขทรมาน แสดงผลการวิเคราะหไวในตารางที่ 9 และ10
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ตอนที่ 1 ลักษณะขอมูลทั่วไปและขอมูลเกี่ยวกับการเจ็บปวยของกลุมตัวอยาง
1.1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางผูปวยที่มีภาวะหัวใจ
ลมเหลว จําแนกตาม อายุ เพศ สถานภาพสมรส ศาสนา ระดับการศึกษา ความเพียงพอของรายได
ประเภทของคารักษาพยาบาล บทบาทในครอบครัว และอาชีพ (n = 400)
ขอมูลสวนบุคคล

จํานวน (คน)

รอยละ

3
13
18
88
138
140

0.8
3.3
4.5
22.0
34.5
35.0

X = 52.62

S D = 5.48

213
187

53.3
46.8

262
107
16
15

65.5
26.8
4.0
3.8

215
185

53.8
46.3

อายุ (ป)
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60

เพศ
หญิง
ชาย
สถานภาพสมรส
แตงงาน
หมาย
โสด
หยาราง
ศาสนา
อิสลาม
พุทธ
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ตารางที่3 (ตอ)
ขอมูลสวนบุคคล

จํานวน (คน)

รอยละ

ไมไดเรียนหนังสือ

51

12.8

ประถมศึกษา

232

58.0

มัธยมศึกษา

95

23.8

อนุปริญญา หรือ ปวช.

17

4.3

ปริญญาตรี

5

1.3

ความพอเพียงของรายได
พอใช
เหลือเก็บ
ไมพอใช

288
98
14

72
24.5
3.5

ประเภทของคารักษาพยาบาล
บัตรประกันสุขภาพถวนหนา

262

65.5

บัตรประกันสังคม

67

16.8

เบิกได

51

12.8

20

5.0

213
187

53.3
46.8

147

36.8

รับจาง

112

28.0

คาขาย
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

62
51

15.5
12.8

ธุรกิจสวนตัว

28

7.0

ระดับการศึกษา

จายเงินเอง
บทบาทในครอบครัว
สมาชิกครอบครัว
หัวหนาครอบครัว
อาชีพ
เกษครกร/ทําสวน/ทําไร
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จากตารางที่3 กลุมตัวอยางมีอายุอยูระหวาง 56-60 ปมากที่สุดจํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 35
รองลงมาคือ มีอายุ 51-55 ป จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 34.5 โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 52.62 ป โดยกลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 53.3 จํานวน 213 คนกลุมตัวอยางสวนใหญ แตงงานแลว
คิดเปนรอยละ 65.5 สวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม จํานวน 215 คน คิดเปนรอยละ 53.8 ระดับการศึกษา
สวนใหญจบการศึกษาชั้นประถมศึกษา 232 จํานวน คิดเปนรอยละ 58.0 มีรายไดเพียงพออยูในระดับ
พอใช จํานวน 288 คน คิดเปนรอยละ 72.0 ใชบัตรประกันสุขภาพถวนหนา จํานวน 262 คน คิดเปน
รอยละ 65.5 บทบาทในครอบครัวสวนใหญเปนสมาชิกครอบครัว คิดเปนรอยละ 53.3 สวนใหญประกอบ
อาชีพเกษตรกร ทําสวน ทําไร คิดเปนรอยละ 36.8
1.2. ขอมูลเกี่ยวกับการเจ็บปวยของกลุมตัวอยาง
ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของขอมูลเกี่ยวกับการเจ็บปวยของกลุมตัวอยางผูปวยที่มี
ภาวะหัวใจลมเหลว จําแนกตามประเภทประวัติการเจ็บปวยของคนในครอบครัว ความรูเกี่ยวกับ
โรคที่เปน และ ผูดูแลเวลามีอาการ ( n = 400)
ขอมูลสวนบุคคล
บุคคลในครอบครัวที่มีประวิติเปนโรคหัวใจ
ไมมี
มี
ความรูเกี่ยวกับอาการเมื่อเกิดภาวะหัวใจลมเหลว
ทราบ
ไมทราบ
ผูดูแล
มี
ไมมี

จํานวน (คน)

รอยละ

355
45

88.8
11.3

382
18

95.5
4.5

385
15

96.3
3.8

จากตารางที่ 4 กลุมตัวอยาง บุคคลในครอบครัวไมมีประวิติเปนโรคหัวใจ จํานวน 355 คน คิด
เปนรอยละ 88.8 ทราบความรูเกี่ยวกับอาการเมื่อเกิดภาวะหัวใจลมเหลว จํานวน 328 8น คิดเปนรอยละ
95.5 และ มีผูดูแล เวลาไมสบาย จํานวน 385 คนคิดเปนรอยละ 96.3
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ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการเกิดอาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว
ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว จําแนกตาม
การเกิดอาการที่เกิดขึ้นทั้งหมด 40 รายการ (n =400)
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

รายการ
แนนหนาอก
เหนื่อยเวลานอนราบ
ปสสาวะออกนอย
ออนเพลีย
ปวดศีรษะ
หนามืดวิงเวียน
นอนไมหลับ
ซึมเศรา
ใจเตนแรง
ใจสั่น
เหงื่อแตก
วิตกกังวล
ซึม
ขาดสมาธิ
หงุดหงิด
ตับโต
เจ็บหนาอกเวลาไอ
เหนื่อยเวลากลางคืน
ปวดทอง
หลงลืม
รูสกึ สูญเสียภาพลักษณ
แขนขาไมมีแรง
งวงนอน

ผูปวย
397
394
392
391
391
388
386
380
375
375
374
371
370
370
369
369
369
367
365
362
359
358
353

รอยละ
99.25
98.50
98.00
97.75
97.75
97.00
96.50
95.00
93.75
93.75
93.50
92.75
92.50
92.50
92.25
92.25
92.25
91.75
91.25
90.50
89.75
89.50
88.25
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ตารางที่ 5 (ตอ)
ลําดับที่
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

รายการ
ทองผูก
คลื่นไส
เหนื่อยเวลาทํากิจกรรม
เอะอะ โอยวาย
เปนตะคริว
ความตองการทางเพศลดลง
เบื่ออาหาร
น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้น
ตัวบวม
ใบหนาบวม
ขาบวม/เทาบวม
ปวดขอและกระดูก
ถายเหลว
ไอมีเสมหะเปนฟองสีชมพู
ไอมีเสมหะปนเลือด
ทองโต
หมดสติ

ผูปวย
353
349
345
344
343
322
319
312
312
311
307
300
287
107
99
91
19

รอยละ
88.25
87.25
86.25
86.00
85.75
80.50
79.75
78.00
78.00
77.75
76.75
75.00
71.75
26.75
24.75
22.75
4.75

จากตารางที่ 5 แสดงใหเห็นวาอาการที่เกิดขึ้นกับกลุมตัวอยางทั้งหมด 40 อาการ พบวา
ประสบการณการรับรูอาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 1) เหนื่อย
เวลานอนราบ (รอยละ99.25) 2) เหนื่อยเวลานอนราบ (รอยละ98.50) 3) ปสสาวะออกนอย (รอยละ
98.00) 4) ออนเพลีย (รอยละ97.75) และ 5) ปวดศีรษะ(รอยละ97.75) และประสบการณการรับรู
อาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวนอยที่สุด 5 อันดับคือ 1) ถายเหลว (รอยละ 71.75) 2) ไอมี
เสมหะเปนฟองสีชมพู (รอยละ 26.75) 3) ไอมีเสมหะปนเลือด (รอยละ24.75) 4) ทองโต(รอยละ
22.75) และ 5) หมดสติ (รอยละ 4.75)
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ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูอาการแตละอาการในแตละมิติ ไดแก มิติดานความถี่ ความรุนแรง
ความทุกขทรมานของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว
3.1. การรับรูอาการ 40 อาการในมิติดานความถี่ของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว
ตารางที่ 6 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนการรับรูอาการ 40 อาการในมิติดาน
ความถี่ของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว (n = 400)
ระดับ
ความถี่ของอาการ
จํานวน
ความถี่
ลําดับ
อาการ
ผูปวย
ของ
ที่
SD min max อาการ
X
1 เหนื่อยเวลานอนราบ
394
2.11 0.57 1
3 ปานกลาง
2 หนามืดวิงเวียน
388
1.98 0.67 1
4 ปานกลาง
3 แนนหนาอก
397
1.96 0.6
1
4 ปานกลาง
4 ปสสาวะออกนอย
392
1.95 0.67 1
4 ปานกลาง
5 ออนเพลีย
391
1.89 0.69 1
4 ปานกลาง
6 ปวดศีรษะ
391
1.88 0.69 1
4 ปานกลาง
7 ซึมเศรา
380
1.68 0.83 1
4 ปานกลาง
8 ซึม
370
1.64 0.91 1
4 ปานกลาง
9 วิตกกังวล
371
1.64 0.83 1
4 ปานกลาง
10 เหนื่อยเวลาทํากิจกรรม
345
1.63 0.73 1
3 ปานกลาง
11 นอนไมหลับ
386
1.56 0.62 1
3 ปานกลาง
12 ขาบวม/เทาบวม
307
1.49 0.78 1
3 ปานกลาง
13 น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้น
312
1.49 0.77 1
3 ปนกลาง
14 ตัวบวม
312
1.48 0.77 1
3 ปานกลาง
15 ใบหนาบวม
311
1.47 0.76 1
3 ปานกลาง
16 รูสึกสูญเสียภาพลักษณ
359
1.3 0.65 1
3
นอย
17 ขาดสมาธิ
370
1.29 0.65 1
3
นอย
18 เบื่ออาหาร
319
1.28 0.67 1
3
นอย
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ตารางที่ 6 (ตอ)
ลําดับ
ที่

อาการ

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

หงุดหงิด
ไอมีเสมหะปนเลือด
เหนื่อยเวลากลางคืน
ตับโต
เหงื่อแตก
ใจเตนแรง
ทองโต
แขนขาไมมีแรง
ใจสั่น
หลงลืม
ปวดทอง
ถายเหลว
ไอมีเสมหะเปนฟองสีชมพู
เจ็บหนาอกเวลาไอ
คลื่นไส
ความตองการทางเพศลดลง
งวงนอน
เอะอะ โอยวาย
ทองผูก
เปนตะคริว
หมดสติ

40

ปวดขอและกระดูก

จํานวน
ผูปวย
369
99
367
369
374
375
91
358
375
362
365
287
107
369
349
322
353
344
353
343
19
300

ความถี่ของอาการ
X
1.22
1.21
1.21
1.16
1.16
1.15
1.15
1.15
1.15
1.14
1.13
1.07
1.07
1.07
1.06
1.06
1.03
1.03
1.02
1.02
1
0.39

SD
0.52
0.57
0.52
0.48
0.47
0.45
0.47
0.49
0.45
0.48
0.46
0.55
0.49
0.47
0.42
0.47
0.36
0.39
0.35
0.38
0.21
0.57

min
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

max
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
2
2
2
2
2
2
1
2

ระดับ
ความถี่
ของ
อาการ
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
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จากตารางที่ 6 แสดงกลุมตัวอยางมีการรับรูอาการในมิติดานความถี่ ของอาการทั้ง 40
รายการ มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 0.39-2.11 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.21-0.91 ซึ่ง
โดยกลุมตัวอยางมีระดับความถี่/บอย ของอาการอยูในระดับปานกลาง 15 รายการและอยูในระดับ
นอย 35 รายการ กลุมตัวอยางรับรูอาการในมิติดานความถี่ระดับปานกลาง 10 อันดับแรก ไดแก
เหนื่อยเวลานอนราบ หนามืดวิงเวียน แนนหนาอก ปสสาวะออกนอย ออนเพลีย ปวดศีรษะ
ซึมเศรา ซึม วิตกกังวล และเหนื่อยเวลาทํากิจกรรม
3.2. การรับรูอาการในมิติดานของความรุนแรงผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว
ตารางที่ 7 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนการรับรูอาการในมิติดานความ
รุนแรงของอาการของกลุมตัวอยางผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว (n = 400)

ลําดับ
ที่

อาการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

เหนื่อยเวลานอนราบ
ทองโต
ปวดศีรษะ
ขาบวม/เทาบวม
เหนื่อยเวลาทํากิจกรรม
น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้น
ออนเพลีย
วิตกกังวล
แนนหนาอก
หนามืดวิงเวียน
เจ็บหนาอกเวลาไอ

12

ใบหนาบวม

จํานวน
ผูปวย
394
91
391
307
345
312
391
371
397
388
369
311

ระดับ
ความรุนแรงของอาการ
ความ
รุนแรง
ของ
SD min max
X
อาการ
4 ปานกลาง
2.62 0.75 1
1
4 ปานกลาง
2.51 1.1
4 ปานกลาง
2.45 1.71 1
4 ปานกลาง
2.42 1.19 1
4 ปานกลาง
2.37 1.05 1
4 ปานกลาง
2.32 1.12 1
4 ปานกลาง
2.31 0.85 1
4 ปานกลาง
2.26 0.93 1
4 ปานกลาง
2.23 0.79 1
4 ปานกลาง
2.23 1.24 1
1
4 ปานกลาง
2.22 0.9
1
4 ปานกลาง
2.21 1.1
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ตารางที่ 7 (ตอ)
ลําดับ
ที่

อาการ

จํานวน
ผูปวย

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ปสสาวะออกนอย
ตัวบวม
ตับโต
เหนื่อยเวลากลางคืน
ขาดสมาธิ
แขนขาไมมีแรง
หมดสติ
ใจสั่น
นอนไมหลับ
งวงนอน
หงุดหงิด
ซึม
ใจเตนแรง
ปวดขอและกระดูก
หลงลืม
ซึมเศรา
เหงื่อแตก
รูสึกสูญเสียภาพลักษณ
ความตองการทางเพศลดลง
ไอมีเสมหะปนเลือด
คลื่นไส
ถายเหลว

392
312
369
367
370
358
19
375
386
353
369
370
375
300
362
380
374
359
322
99
349
287

ระดับ
ความรุนแรงของอาการ
ความ
รุนแรง
ของ
SD min max
X
อาการ
4 ปานกลาง
2.18 0.75 1
4 ปานกลาง
2.15 1.18 1
2 ปานกลาง
2.14 1.26 1
4 ปานกลาง
2.07 0.91 1
4 ปานกลาง
2.07 2.19 1
4 ปานกลาง
2.07 0.93 1
3 ปานกลาง
2.05 0.51 1
4 ปานกลาง
2.05 0.88 1
3 ปานกลาง
1.97 0.58 1
4 ปานกลาง
1.96 0.88 1
3 ปานกลาง
1.95 0.82 1
2 ปานกลาง
1.92 0.86 1
4 ปานกลาง
1.87 0.93 1
4 ปานกลาง
1.84 0.94 1
3 ปานกลาง
1.80 0.77 1
4 ปานกลาง
1.80 0.78 1
3 ปานกลาง
1.79 0.66 1
1
3 ปานกลาง
1.66 0.7
3 ปานกลาง
1.64 0.78 1
3 ปานกลาง
1.55 0.74 1
4
นอย
1.53 0.86 1
4
นอย
1.50 0.88 1
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ตารางที่ 7 (ตอ)
ลําดับ
ที่

อาการ

จํานวน
ผูปวย

X

SD

min

max

1.50
1.50
1.49
1.48

0.71
0.69
0.73
0.76

1
1
1
1

3
4
3
3

ระดับ
ความ
รุนแรง
ของ
อาการ
นอย
นอย
นอย
นอย

ความรุนแรงของอาการ

35
36
37

เปนตะคริว
เอะอะ โอยวาย
ไอมีเสมหะเปนฟองสีชมพู

38

เบื่ออาหาร

343
344
107
319

39

ปวดทอง

365

1.33

0.6

1

3

นอย

40

ทองผูก

353

1.16

0.51

1

2

นอย

จากตารางที่ 7 แสดงวากลุมตัวอยางมีการรับรูอาการในมิติดานความรุนแรงของอาการทั้ง
40 รายการ มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.37-2.62 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.51-2.19
ซึ่งกลุมตัวอยางรับรูอาการระดับปานกลาง 32 รายการ กลุมตัวอยางรับรูอาการในมิติดานความ
รุนแรงระดับปานกลาง 10 อันดับแรก ไดแก เหนื่อยเวลานอนราบ ทองโต ปวดศีรษะ ขาบวม/เทา
บวม เหนื่อยเวลาทํากิจกรรม น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้น ออนเพลีย วิตกกังวล แนนหนาอก หนามืดวิงเวียน
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3.3. การรับรูอาการ 40 อาการในมิติดานความความทุกขทรมานของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว
ตารางที่ 8 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนการรับรูอาการ 40 อาการในมิติดาน
ความทุกขทรมานของกลุมตัวอยางโรคหัวใจลมเหลว (n = 400)
ระดับ
จํานวน ความทุกขทรมานของอาการ ความทุกข
ลําดับ
อาการ
ผูปวย
ทรมาน
ที่
SD
min
max
X
ของอาการ
91
4 ปานกลาง
1 ทองโต
2.67 1.17 1
394
4 ปานกลาง
2 เหนื่อยเวลานอนราบ
2.64 0.77 1
307
4 ปานกลาง
3 ขาบวม/เทาบวม
2.50 1.24 1
391
4 ปานกลาง
4 ปวดศีรษะ
2.50 1.72 1
345
4 ปานกลาง
5 เหนื่อยเวลาทํากิจกรรม
2.42 1.07 1
397
4 ปานกลาง
6 แนนหนาอก
2.40 0.87 1
312
4 ปานกลาง
7 น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้น
2.39 1.89 1
391
4 ปานกลาง
8 ออนเพลีย
2.38 0.88 1
369
4 ปานกลาง
9 เจ็บหนาอกเวลาไอ
2.32 0.94 1
371
4 ปานกลาง
10 วิตกกังวล
2.30 0.94 1
311
4 ปานกลาง
11 ใบหนาบวม
2.28 1.13 1
392
4 ปานกลาง
12 ปสสาวะออกนอย
2.27 0.76 1
312
4 ปานกลาง
13 ตัวบวม
2.27 1.23 1
388
4 ปานกลาง
14 หนามืดวิงเวียน
2.25 1.25 1
369
4 ปานกลาง
15 ตับโต
2.23 0.83 1
358
4 ปานกลาง
16 แขนขาไมมีแรง
2.15 0.96 1
386
0.7
1
4 ปานกลาง
17 นอนไมหลับ
2.13
375
4 ปานกลาง
18 ใจสั่น
2.13 0.91 1
367
4 ปานกลาง
19 เหนื่อยเวลากลางคืน
2.12 0.92 1
19
4 ปานกลาง
20 หมดสติ
2.11 0.49 1
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ตารางที่ 8 (ตอ)
ระดับ
ความทุกข
max ทรมาน
ของอาการ
4 ปานกลาง
4 ปานกลาง
4 ปานกลาง
4 ปานกลาง
4 ปานกลาง
3 ปานกลาง
4 ปานกลาง
4 ปานกลาง
4 ปานกลาง
3 ปานกลาง
3 ปานกลาง
3 ปานกลาง
3 ปานกลาง
4 ปานกลาง
3 ปานกลาง
3 ปานกลาง
3 ปานกลาง
4 ปานกลาง

ความทุกขทรมานของอาการ

ลําดับ
ที่

อาการ

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

งวงนอน
ใจเตนแรง
หงุดหงิด
ซึม
ปวดขอและกระดูก
ขาดสมาธิ
หลงลืม
เหงื่อแตก
ซึมเศรา
ความตองการทางเพศลดลง
รูสึกสูญเสียภาพลักษณ
เอะอะ โอยวาย
ไอมีเสมหะปนเลือด
คลื่นไส
ไอมีเสมหะเปนฟองสีชมพู
เบื่ออาหาร
เปนตะคริว

38
39

ถายเหลว
ปวดทอง

40

ทองผูก

จํานวน
ผูปวย X
353
375
369
370
300
370
362
374
380
322
359
344
99
349
107
319
343
287
365
353

2.10
2.08
2.06
2.05
2.01
2.00
1.90
1.87
1.86
1.78
1.76
1.74
1.71
1.70
1.69
1.62
1.61
1.59
1.44
1.33

SD

min

0.95
1.02
1.3
0.92
1.05
2.22
0.85
0.75
0.8
0.91
0.79
0.87
0.82
0.9
0.82
0.87
0.79
0.94

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.73
0.67

1
1

4
3

ปานกลาง
ปานกลาง
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จากตารางที่ 8 แสดงวากลุมตัวอยางมีการรับรูอาการในมิติดานความรุนแรงของอาการทั้ง
40 รายการ มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.33- 2.67และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.49-1.89
ซึ่งกลุมตัวอยางรับรูความทุกขทรมานของอาการอยูในระดับปานกลาง 40 รายการ กลุมตัวอยาง
รับรูอาการในมิติดานความทุกขทรมานระดับปานกลาง 10 อันดับแรก ไดแก ทองโต เหนื่อยเวลา
นอนราบ ขาบวม/เทาบวม ปวดศีรษะ เหนื่อยเวลาทํากิจกรรม แนนหนาอก น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้น
ออนเพลีย เจ็บหนาอกเวลาไอ วิตกกังวล
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สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบของกลุมอาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวในมิติดาน
ความทุกขทรมาน
1. วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรแตละตัว โดยใชสูตรของเพียรสัน
(Pearson product moment correlation) แสดงผลในรูปเมทริกซสหสัมพันธ พรอมกับทดสอบความ
มีนัยสําคัญของเมทริกซสหสัมพันธ ตัวแปรแตละตัวควรมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.30 ขึ้นไป
(r > 0.30) เพื่อใหไดตัวแปรที่สกัดไดมีคารวมกันสูง นําไปวิเคราะหปจจัย ซึ่งคาความรวมกัน
(Communality) เปนคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุระหวางตัวแปรหนึ่งๆ กับ ตัวแปรอื่นๆ (บุญใจ
ศรีสถิตนรางกูร , 2550) แสดงผลในรูปเมทริกซสหสัมพันธ แสดงความสัมพันธของแตละตัวแปร
ผลการวิจัยนี้ไดเมทริกซสหสัมพันธขนาด 40x40 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเฉลี่ยรายขอ 0.17 –
0.51
2. การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแปรเพื่อนํามาวิเคราะหองคประกอบ
2.1 การทดสอบ Bartlett’s test of sphericity เพื่อทดสอบเมทริกซเอกลักษณของเมทริกซ
สหสัมพันธ ประเมินความเหมาะสมของขอมูลในการวิเคราะหองคประกอบ ผลการทดสอบพบวา
คา chi-square เทากับ 16381.221 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .000 ซึ่งนอยกวา .05 จึงปฏิเสธ
สมมุ ติฐ าน แสดงถึ ง เมทริ ก ซ ส หสั ม พั น ธไ ม เป น เมทริ ก ซ เ อกลั ก ษณ กล า วคื อ ตัว แปรต า งๆ มี
ความสัมพันธกันจึงเหมาะในการนํามาวิเคราะหองคประกอบ
2.2 หาคา Kaiser-Myer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) ซึ่งเปนดัชนี
เปรียบเทียบขนาดของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่สังเกตไดและขนาดคาของสหสัมพันธพารเซียล
ระหวางตัวแปรแตละคูเมื่อขจัดความแปรปรวนขอตัวแปรอื่นๆ ออกไปแลว บอกใหทราบขอมูลที่
ไดมีความเหมาะสําหรับการนํามาวิเคราะหตัวประกอบหรือไม ซึ่งผลการวิจัยคา KMO เทากับ 0.96
แสดงถึงขอมูลมีความเหมาะสมในระดับดีมากตอการนํามาวิเคราะหองคประกอบ
3. นําตัวแปรที่มีสหสัมพันธกับตัวแปรอื่นอยางมีนัยสําคัญไปสกัดตัวประกอบ (Factor
Extraction) โดยวิธีตัวประกอบหลัก (Principle component analysis) กลุมอาการของผูปวยที่มีภาวะ
หัวใจลมเหลวประกอบดวย 5 ตัวประกอบ มีคาความแปรปรวนที่อธิบายตัวประกอบ 27.00 , 4.11 ,
2.61 , 1.92 และ1.39 ตามลําดับ มีคาความแปรปรวนที่อธิบายคุณลักษณะของแตละตัวประกอบได
รอยละ 43.54 , 6.64 , 4.20 , 3.10 และ 2.24 ตามลําดับ และมีความแปรปรวนสะสมที่นํามาอธิบาย
กลุมอาการ 43.54 , 50.18 , 54.38 , 57.48 และ 59.72 ตามลําดับ
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4. การหมุนแกน (Factor Rotation) โดยหมุนแกนแบบออโธกอนอล (Orthogonal) ดวย
วิธีแวริแมกซ (Varimax) เพื่อใหไดตัวประกอบแตละตัวที่ไมมีความสัมพันธกัน
แปลผลการวิเคราะหขอมูลโดยเลือกตัวแปรที่มีคาน้ําหนักของปจจัย (Factor loading) มาก
ที่สุดในองคประกอบนั้น ผูวิจัยพิจารณาคาไอเกนเทากับหรือมากกวา 1.0 และมีตัวประกอบที่
อธิบายองคประกอบนั้น ตั้งแต 3 ตัวขึ้นไป โดยในแตละตัวประกอบมีน้ําหนักมากวาหรือเทากับ
0.40 (Polit, 2010) ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาองคประกอบกลุมอาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจ
ลมเหลวประกอบดวย 5 ตัวประกอบ บรรยายดวย 28 ตัวแปร และอธิบายคุณลักษณะไดรอยละ
53.11
ตารางที่ 9 จํานวนตัวประกอบ คาไอเกน รอยละของความแปรปรวนและรอยละสะสมของความ
แปรปรวน ตัวประกอบ กลุมอาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว
ตัว
ประกอบ
ที่
1
2
3
4
5

คาไอเกน
(Eigen Value)

รอยละของความแปรปรวน

รอยละสะสมของความ
แปรปรวน

4.11
1.83
1.60
1.55
1.41

43.54
6.64
4.20
3.10
2.24

43.54
50.18
54.38
57.48
59.72

จากตารางที่ 9 เมื่อพิจารณาคาไอเกน (Eigen Value) ซึ่งเปนผลรวมของสัมประสิทธิ์ของ
องค ป ระกอบในแต ล ะองค ป ระกอบที่มี ค า มากว า 1 ซึ่ ง ถือ ได ว า เป น องค ป ระกอบใหม เ พื่ อ หา
องคประกอบที่เหมาะสมมี 5 องคประกอบโดยทั้ง 5 องคประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวน
สะสมไดรอยละ 59.72 ของความแปรปรวนทั้งหมด
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ตารางที่ 10 กลุมอาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวดานความทุกขทรมาน
กลุมอาการ(องคประกอบ)

น้ําหนัก
คาไอแกน
องคประกอบ
กลุมที่ 1(กลุมอาการหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน)
4.11
เหนื่อยในเวลากลางคืน
.476
เหนื่อยเมื่อทํากิจกรรม
.497
เหนื่อยเวลานอนราบ
.416
แขนขาไมมีแรง
.408
ออนเพลีย
.763
ไอมีเสมหะปนเลือด
.650
ไอมีเสมหะเปนพองสีชมพู
.429
นอนไมหลับ
.397
กลุมที่ 2 (กลุมอาการทางจิตใจ)
1.83
หลงลืม
.417
ซึมเศรา
.866
วิตกกังวล
.779
หงุดหงิด
.684
ความตองการทางเพศลดลง
.387
รูสึกสูญเสียภาพลักษณ
.387
ขาดสมาธิ
.497
กลุมที่ 3 (กลุมอาการหัวใจลมเหลวเรื้อรัง)
1.60
ตัวบวม
.422
ทองโต
.571
น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้น
.441

รอยละของ
ความแปรปรวน
43.54

6.64

4.20
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ตารางที่ 10 (ตอ)
กลุมอาการ(องคประกอบ)

น้ําหนัก
คาไอแกน
องคประกอบ
กลุมที่ 4 (กลุมอาการระบบประสาทอัตโนมัติ)
1.55
ใจเตนแรง
.837
หมดสติ
.434
เหงื่อแตก
.417
ใจสั่น
.467
ปวดศีรษะ
.873
กลุมที่ 5 (กลุมอาการของระบบทางเดินอาหาร)
1.41
เบื่ออาหาร
.431
ปวดทอง
.497
ทองผูก
.408
คลื่นไส
.428
ทองเสีย
.492

รอยละของ
ความแปรปรวน
3.10

2.24

จากตารางที่ 10 พบวากลุมอาการผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวมี 5 กลุมอาการ ไดแก กลุม
อาการที่ 1 ประกอบดวย อาการ รวม 8 อาการ มีคาน้ําหนักปจจัยอยูระหวาง .408 - .763 มี
คาไอเกนเทากับ 4.11 มีคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 43.54 กลุมอาการที่ 2 ประกอบดวย
อาการ รวม 7 อาการ มีคาน้ําหนักปจจัยอยูระหวาง .387 - .866 มีคาไอเกนเทากับ1.83 มีคารอยละ
ของความแปรปรวนเทากับ 6.64 กลุมอาการที่ 3 ประกอบดวย อาการ รวม 3 อาการ มีคาน้ําหนัก
ปจจัยอยูระหวาง .422 - . 571 มีคาไอเกนเทากับ 1.60 มีคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 4.20
กลุมอาการที่ 4 ประกอบดวย อาการ รวม 5 อาการ มีคาน้ําหนักปจจัยอยูระหวาง .416 - . 873 มี
คาไอเกนเทากับ 1.55 มีคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 3.10 กลุมอาการที่ 5 ประกอบดวย
อาการ รวม 5 อาการ มีคาน้ําหนักปจจัยอยูระหวาง .408 - .497 มีคาไอเกนเทากับ 1.41 มีคารอยละ
ของความแปรปรวนเทากับ 2.24
จากกลุมตัวอยางที่ไดพบ อาการแตละอาการมีคาน้ําหนักปจจัย (Factor loading) ตั้งแต 0.4
ขึ้นไป (บุญใจ ศรีสถิตนรางกูร , 2550) ซึ่งมีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง สามารถอธิบาย
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เปนระบบตางๆ ไดคอนขางชัดเจน และสามารถตั้งชื่อกลุมอาการที่พบไดดังนี้ 1) กลุมอาการหัวใจ
ลมเหลวเฉียบพลัน 2) กลุมอาการทางจิตใจ 3) กลุมอาการหัวใจลมเหลวเรื้อรัง 4) กลุมอาการ
ระบบประสาทอัตโนมัติ และ 5) กลุมอาการของระบบทางเดินอาหาร
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) เพื่อศึกษาอาการของผูปวยที่มี
ภาวะหัวใจลมเหลวในแตละมิติ ไดแก มิติดานความถี่ มิติดานความรุนแรง และมิติดานความทุกข
ทรมาน และศึกษากลุมอาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวในมิติดานความทุกขทรมาน ณ หอ
ผูปวยอายุรกรรม โรงพยาบาลศูนย ในภาคใตตอนลาง มีวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้
กลุมตัวอยาง คือผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวามีภาวะหัวใจลมเหลว จํานวน 400
คน ที่ไดมาจากการสุมอยางมีระบบ (Systemic random sampling) จากผูปวยโรคหัวใจลมเหลวที่เขา
รับการรักษาในหอผูปวยอายุรกรรมโรงพยาบาลศูนย ในภาคใตตอนลาง ที่มีคุณสมบัติดังนี้
1. อายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป
2. ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวามีภาวะหัวใจลมเหลว
3. สามารถสื่อสาร และเขาใจภาษาไทยไดดี
4. ไมมีความผิดปกติดานการมองเห็น การไดยิน หรือประสาทสัมผัสอื่นๆ
5. ไมเคยไดรับการวินิจฉัยวามีความผิดปกติของระบบจิตประสาท
6. ยินยอมใหความรวมมือในการวิจัย
7. เกณฑการคัดออกจากกลุม ตัวอยา ง ไดแก มีอาการดา นรา งกายไมค งที่คือ มี
อาการเจ็บแนนหนาอก หรือเหนื่อยหอบมากภายใน 12-24 ชั่วโมงกอนการเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ประกอบดวย 2 สวนคือสวนที่ 1 แบบ
บันทึกขอมูลทั่วไปและขอมูลเกี่ยวกับความเจ็บปวย สวนที่ 2 แบบประเมินอาการผูปวยโรคหัวใจ
ลมเหลวในแตละมิติ ซึ่งผูวิจัยพัฒนามาจากทฤษฎีอาการไมพึงประสงค (Theory of Unpleasant
Symptoms : TOUS ) ของเลนทและคณะ (Lenz et al.,1997) ซึ่งไดรับการตรวจสอบคุณภาพโดย
การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ 5 คน และหาคาความเที่ยงสัมประสิทธแอลฟา
ของครอนบาค ไดคาความเที่ยงของแบบประเมินในเรื่องการเกิดอาการ ความถี่ ความรุนแรง และ
ความทุกขทรมานของอาการเทากับ .86, .88, .90 และ.92 ตามลําดับ
การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยเปนผูดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยขออนุญาต
เก็บขอมูลและขอความรวมมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูลโดบคํานึงถึงการพิทักษสิทธของ
ผูปวยดวยการไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
5

86

ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยาง มาวิเคราะหตามระเบียบวิธีทางสถิติดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปโดยกําหนดระดับนัยสําคัญที่ .05 ซึ่งมีขั้นตอนการวิเคราะหดังตอไปนี้
วิเคราะหขอมูลโดยการคํานวณ
1.ขอมูลทั่วไปและขอมูลเกี่ยวกับความเจ็บปวย ไดแก เพศ อายุ ศาสนา ความเพียงพอของ
รายได ประเภทการรักษา บทบาทในครอบครัว ประวัติบุคคลในครอบครัวเปนโรคหัวใจ ความรู
เกี่ยวกับโรคที่เปน และผูดูแล นํามาแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
2. ขอมูลเกี่ยวกับประสบการณการรับรูอาการในมิติดานความถี่ ดานความรุนแรง และดาน
ความทุกขทรมานของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว นํามาแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตราฐาน
3. ขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบของกลุมอาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวดานความ
ทุกขทรมาน วิเคราะหขอมูลโดยใช Principal Component Analysis, Factor Rotation แบบ
orthogonal rotation
สรุปผลการวิจัย
1. ผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวมีอายุอยูระหวาง 56-60 ปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 35 โดยมี
คาเฉลี่ยอยูที่ 52.62 ป โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 53.3 แตงงานแลว คิดเปน
รอยละ 65.5 นับถือศาสนาอิสลาม คิดเปนรอยละ 53.8 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 58.0
มีรายไดพอใช คิดเปนรอยละ 72.0 ใชบัตรประกันสุขภาพถวนหนา คิดเปนรอยละ 65.5 เปนสมาชิก
ครอบครัว คิดเปนรอยละ 53.3 ประกอบอาชีพเกษตรกร ทําสวน ทําไร คิดเปนรอยละ 36.8 ไมมีบุคคลใน
ครอบครัวที่มีประวิติเปนโรคหัวใจ คิดเปนรอยละ 88.8 ทราบความรูเกี่ยวกับอาการเมื่อเกิดภาวะหัวใจ
ลมเหลว คิดเปนรอยละ 95.5 และ มีผูดูแล คิดเปนรอยละ 96.3
2.ผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวมีประสบการณการรับรูอาการมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 1)
แนนหนาอก (รอยละ99.25) 2) เหนื่อยเวลานอนราบ (รอยละ98.50) 3) ปสสาวะออกนอย (รอยละ
98.00) 4) ออนเพลีย (รอยละ97.75) และ 5) ปวดศีรษะ(รอยละ97.75) และประสบการณการรับรู
อาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวนอยที่สุด 5 อันดับคือ 1) ถายเหลว (รอยละ 71.75) 2) ไอมี
เสมหะเปนฟองสีชมพู (รอยละ 26.75) 3) ไอมีเสมหะปนเลือด (รอยละ24.75) 4) ทองโต(รอยละ
22.75) และ 5) หมดสติ (รอยละ 4.75)
3.ผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวมีการรับรูอาการในมิติดานความถี่ ของอาการทั้ง 40 รายการ
มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 0.39-2.11 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.21-0.91 โดยการรับรู
อาการในมิ ติ ดา นความถี่ ร ะดั บ ปานกลาง 10 อั น ดั บ แรก ไดแ ก เหนื่ อ ยเวลานอนราบ
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หนามืดวิงเวียน แนนหนาอก ปสสาวะออกนอย ออนเพลีย ปวดศี รษะ ซึมเศรา ซึม วิตกกังวล
เหนื่อยเวลาทํากิจกรรม ตามลําดับ
4.ผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวมีการรับรูอาการในมิติดานความรุนแรงของอาการทั้ง 40
รายการ มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.37-2.62 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.51-2.19 การ
โดยรับรูอาการในมิติดานความรุนแรงระดับปานกลาง 10 อันดับแรก ไดแก เหนื่อยเวลานอนราบ
ทองโต ปวดศีรษะ ขาบวม/เทาบวม เหนื่อยเวลาทํากิจกรรม น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้น ออนเพลีย วิตก
กังวล แนนหนาอก หนามืดวิงเวียน ตามลําดับ
5. ผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวมีการรับรูอาการในมิติดานความทุกขทรมานของอาการทั้ง
40 รายการ มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.33- 2.67และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.49-1.89
โดยการรับรูอาการในมิติดานความทุกขทรมานระดับปานกลาง 10 อันดับแรก ไดแก ทองโต
เหนื่อยเวลานอนราบ ขาบวม/เทาบวม ปวดศีรษะ เหนื่อยเวลาทํากิจกรรม แนนหนาอก น้ําหนักตัว
เพิ่มขึ้น ออนเพลีย เจ็บหนาอกเวลาไอ วิตกกังวล ตามลําดับ
6. กลุ ม อาการผู ป ว ยที่ มี ภ าวะหั ว ใจล ม เหลวมี 5 กลุ ม อาการ ได แ ก กลุ ม อาการที่ 1
ประกอบดวย อาการ รวม 8 อาการ มีคาน้ําหนักปจจัยอยูระหวาง .408 - .763 มีคาไอเกนเทากับ
4.11 มีคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 43.54 กลุมอาการที่ 2 ประกอบดวย อาการ รวม 7
อาการ มีคาน้ําหนักปจจัยอยูระหวาง .387 - .866 มีคาไอเกนเทากับ1.83 มีคารอยละของความ
แปรปรวนเทากับ 6.64 กลุมอาการที่ 3 ประกอบดวย อาการ รวม 3 อาการ มีคาน้ําหนักปจจัยอยู
ระหวาง .422 - . 571 มีคาไอเกนเทากับ 1.60 มีคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 4.20 กลุม
อาการที่ 4 ประกอบดวย อาการ รวม 5 อาการ มีคาน้ําหนักปจจัยอยูระหวาง .416 - . 873 มี
คาไอเกนเทากับ 1.55 มีคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 3.10 กลุมอาการที่ 5 ประกอบดวย
อาการ รวม 5 อาการ มีคาน้ําหนักปจจัยอยูระหวาง .408 - .497 มีคาไอเกนเทากับ 1.41 มีคารอยละ
ของความแปรปรวนเทากับ 2.24
อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัย นําเสนอตามวัตถุประสงคการวิจัยตามลําดับ ดังนี้
1.เพื่ อ ศึ ก ษาอาการของผู ปวยที่มีภาวะหัว ใจลม เหลวทั้ง 40 อาการในมิติ 3 มิ ติ คื อ มิ ติ
ดานความถี่ มิติดานความรุนแรง มิติดานความทุกขทรมาน
1.1 ผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวมีประสบการณการรับรูการเกิดอาการมากที่สุด 5 อันดับ
แรก คือ คือ 1)แนนหนาอก 2) เหนื่อยเวลานอนราบ 3) ปสสาวะออกนอย 4) ออนเพลีย และ 5) ปวด
ศีรษะ คิดเปนรอยละ99.25, 98.50, 98.00, 97.75, 97.75 และ 97.0 ตามลําดับ จากการทบทวน
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วรรณกรรมและจากผลการการวิจัยพบวา Theory of Unpleasant Symptoms :TOUS ของLenz et al.
(1997) ไดกลาววา อาการไมสุขสบาย เปนอาการที่เกิดจากการที่บุคคลตองเผชิญกับเหตุการณอยาง
นอย 1 เหตุการณซึ่งมีผลกระทบตอ รางกาย จิตใจ อารมณ และพฤติกรรม ก็เชนเดียวกับ อาการของ
ผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว ที่เกิดจากประสบการณการรับรูของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวถึง
การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง ทางด า นร า งกาย และจิ ต ใจ เกิ ด จากพยาธิ ส ภาพของโรค และ
ภาวะแทรกซอนโดยพบสรุปอาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวในแตละระบบไดดังนี้
ระบบหัวใจและหลอดเลือด จากขอมูลที่ไดพบวา กลุมอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
พบไดมากที่สุด ไดแก แนนหนาอก (รอยละ99.25) ใจเตนแรง(รอยละ93.75) เจ็บหนาอก เวลาไอ
(รอยละ 92.25) เหงื่อแตก (รอยละ93.50) ใจสั่น(รอยละ 93.75) โดยทั่วไปมักพบชีพจรเบาเร็ว ซึ่ง
จากพยาธิสภาพของโรคหัวใจลมเหลว สามารถอธิบายไดดังนี้ เมื่อเกิดการทํางานของหัวใจลดลง
สงผลใหหัวใจมีการบีบตัวหรือคลายตัวผิดปกติ สงผลใหหัวใจไมสามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสวน
ตางๆ ไดอยางเพียงพอกับความตองการของรางกาย (สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน , 2552) รางกายจะ
เกิดการปรับตัวเพื่อใหมีปริมาณเลือดไปเลี้ยงสวนตางๆ ของรางกายเพียงพอกับความตองการ มี
การตุ นการทํ า งานของระบบประสาทซิม พาเทติค ทํา ใหหัวใจเตนเร็วและแรงขึ้นเพื่อใหหัวใจ
สามารถบี บ เลื อ ดไปเลี้ ย งส ว นต า งๆ ได ดี ขึ้ น และนอกจากนี้ ยั ง มี ก ารกระตุ น การทํ า งานของ
ประสาทอะดีเนอรจิคเพื่อเพิ่มปริมาตรเลือดที่ออกจากหัวใจหองลางซาย 1 นาที จะทําไดจากหัวใจ
ตองบีบตัวเร็วขึ้น คาความตางระหวางความดันซีสโตลิคกับความดันไดแอสโตลิค (pulse pressure)
แคบและชีพจรเตนแรงและเบาสลับกัน (pulsus alternans) เปนอาการแสดงของหัวใจหองลางซาย
ลมเหลว จากการศึกษาของโปดริด พบวาอาการใจสั่นสามารถพบไดรอยละ 70-95 ในผูปวยที่มี
ภาวะหัวใจลมเหลว จากการศึกษาผูปวยหัวใจลมเหลว จํานวน 1,032 ราย พบวา ชีพจรอยูในชวง
77-123 ครั้งตอนาที ฟงเสียงหัวใจจะไดยินเสียงควบ (เสียง S3 และ S4) เปนอาการเริ่มแรกของภาวะ
หัวใจลมเหลว เมื่อหัวใจหองลางไมสามารถยืดขยายตอไป และผนังของหัวใจสั่นสะเทือนขณะรับ
เลือดเมื่อหัวใจคลายตัว นอกจากนี้ อาจพบเยื่อหุมหัวใจอักเสบจากการมีน้ําในชองเยื่อหุมหัวใจได
ผูปวยอาจจะไมอาการหรือมีเพียงเจ็บหนาอกเวลาหายใจเขา อาการเจ็บหนาอกในทานอนราบตอน
กลางคืน กลไกการเกิดคลายกับอาการหาใจลําบากในตอนกลางคืน จากการตอบสนองของหัวใจ
หองลางซายตอปริมาตรเลือดที่มากเกินไป เนื่องจากการดูดซึมของน้ําจากการบวมทําใหเกิดอาการ
ปวดแทนที่จะหายใจไมออก (ลดาวัลย ฤทธิ์กลา , 2554)
ระบบทางเดินหายใจ จากขอมูลที่ไดพบวา กลุมอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ พบได
เปนอันดับที่ 2 ไดแก หายใจเหนื่อยเวลานอนราบ(รอยละ98.50) หายใจเหนื่อยเมื่อทํากิจกรรม
(รอยละ 86.25) เหนื่อยหอบเวลากลางคืน (รอยละ91.75) ไอมีเสมหะปนเลือด(รอยละ 24.75) ไอมี
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เสมหะเปนฟองสีชมพู (รอยละ 26.75) ซึ่งจากพยาธิสภาพของโรคหัวใจลมเหลว สามารถอธิบายได
ดังนี้ เมื่อเกิดการทํางานของหัวใจลดลง สงผลใหหัวใจมีการบีบตัวหรือคลายตัวผิดปกติ สงผลให
หัวใจไมสามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสวนตางๆ ได หัวใจหองลางซายลมเหลวทํา ใหมีเลือดมาคั่งที่
ปอดและเกิดปอดบวมน้ํา ความดันในหลอดเลือดในปอดสูงมากกวาปกติ ทําใหปอดขยายตัวไมดี
ความยืดหยุนที่ปอดลดลง จึงตองเพิ่มแรงในการหายใจและมีการเพิ่มแรงตานทานของการหายใจ
ผูปวยตองใชกลามเนื้อเกี่ยวกับการหายใจชวยมากขึ้นจึงเกิดอาการหอบเหนื่อยเมื่อมีกิจกรรมของ
รางกายเมื่อพักอาการดีขึ้นจึงเกิดอาการหายใจลําบาก ความทุกขทรมานจากอาการหายใจลําบาก
แตกตางกันตามลักษณะทาของผูปวย กิจกรรมที่ตองออกแรง และระดับความเครียด อาการหอบ
เหนื่อยของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวพบวามีอาการหอบเหนื่อยขณะพักรอยละ 25 หอบเหนื่อย
เมื่อออกแรงรอยละ 92 (Nordgren and Soresen, 2003) อาการที่พบในระบบทางเดินหายใจไดแก
อาการหายใจลําบาก เหนื่อยเมื่อออกแรง หอบเหนื่อยเมื่อนอนราบ อาการหายใจลําบากเปนพักๆ ใน
ตอนกลางคืน จากการศึกษาผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว จํานวน 1,032 ราย พบอาการหอบเหนื่อยเมื่อ
นอนราบ รอยละ 74.9 (Nordgren and Soresen, 2003) จากการศึกษาผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว
จํานวน 1,032 ราย พบอาการหอบเหนื่อยเปนพักๆ ในตอนกลางคืน รอยละ 61.7 และจากการศึกษา
ในผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว จํานวน 159 ราย พบวามีอาการหอบเหนื่อยเปนพักๆ ในตอนกลางคืน
รอยละ 23 (Nordgren and Soresen, 2003) อาการหายใจลําบากเปนพักๆ ในตอนกลางคืนอาจมีผล
ตอไป คือ เกิดภาวะปอดบวมน้ําอยางเฉียบพลัน (acute pulmonary edema) ซึ่งเกิดจากการเพิ่มความ
ดันในหลอดเลือดดําของปอด รวมกับหัวใจหองลางซายลมเหลว เมื่อสารน้ําเขาไปในถุงลมปอด
การแลกเปลี่ยนกา ซจะถูกขัดขวางรวมกับ การที่ป อดยืดขยายไดไ มดีจากภาวะปอดบวมน้ํา อาจ
เกิดขึ้นเองหรือเกิดจากการออกแรงเพิ่มขึ้นทันทีทันใด อาการหอบเหนื่อยมักเกิดรวมกับมีเสมหะ
เปนฟองสีชมพูปน หรือมีอาการหายใจผิดปกติแบบหยุดเปนพักๆ (Cheyne-Stoke respiration) โดย
มีลักษณะการหายใจหอบเร็ว (hyperpnea) แลวคอยๆ ชาลงจนหยุดหายใจ แลวเริ่มหายใจใหมเปน
เชนนี้สลับกันอาการไอ เปนอาการสําคัญซึ่งเกิดจากหัวใจหองลางซายลมเหลว เนื่องจากมีการคั่ง
ของเลือดภายในหลอดเลือดปอด ผูปวยอาจมีอาการ ไอกลางคืนรวมกับอาการหายใจลําบาก การไอ
เปนเลือด เสมหะเปนฟองสีชมพู ซึ่งเกิดขึ้นในภาวะปอดบวมน้ํา (Pulmonary edema ) ซึ่งเปนอาการ
ของภาวะหัวใจลมเหลวหองลางซาย (Braunwald,2005) โดยพบอาการไอไดถึงรอยละ 60 ในผูปวย
ที่มีภาวะหัวใจลมเหลว (Shamai, 2010)
ความไมสมดุลของสารอิเลคโตรลัยท จากขอมูลที่ไดพบวา กลุมอาการเกี่ยวกับความไม
สมดุ ล ของสารอิ เลคโตรลั ย ท พบไดเปนอันดับ ที่ 3 ไดแก ปส สาวะออกนอย(รอยละ 98.00)
ตัวบวม (รอยละ 78.00 ) ทองโต(รอยละ 22.75 ) ขาบวม/เทาบวม (รอยละ76.75) ตับโต(รอยละ
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22.25 ) ใบหนาบวม(รอยละ77.75) น้ําหนักตัวเพิ่มผิดปกติ(รอยละ 78.00) สามารถอธิบายจาก
พยาธิสภาพของโรคหัวใจลมเหลว ไดดังนี้ เมื่อเกิดการทํางานของหัวใจลดลง สงผลใหหัวใจมีการ
บี บ ตั วหรื อคลายตั วผิ ดปกติ ส ง ผลใหหัว ใจไมส ามารถสู บ ฉีดเลื อดไปเลี้ย งสวนตา งๆ ไดอยา ง
เพียงพอกับความตองการของรางกาย (สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน , 2552) รางกายจะเกิดการปรับตัว
เพื่อใหมีปริมาณเลือดไปเลี้ยงสวนตางๆ ของรางกายเพียงพอกับความตองการ มีการกระตุนการ
ทํางานของระบบประสาทซิมพาเทติค ใหมีการดูดกลับโซเดียมและน้ํากลับมากขึ้น ทําใหหลอดเลือด
หดตัวเลือดไปเลี้ยงไตนอยลง เกิดการเปลี่ยนแปลงการทํางานของไตเมื่อปริมาตรเลือดที่ออกจากหัวใจ
หองลางซายใน1 นาทีลดลงทําใหเลือดไปเลี้ยงที่ไตลดลง อัตราการกรองที่ไตลดลง เกิดการคั่งของ
โซเดียม และน้ําทําใหไตสูญเสียหนาที่ ไตไมสามารถขับของเสียออกไปได เกิดความไมสมดุลของ
น้ําและความเปนกรด เปนดาง เมื่อภาวะไตเสื่อมสภาพมากขึ้นมีภาวะไตวาย ไตจะขับน้ําออกจาก
รายกายลดลง ทําใหผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวมีน้ําเกินในระบบไหนเวียนเลือดซึ่งเกิดจากการคั่งของ
น้ําและเกลือโซเดียม (Shamai, 2010)มักพบเทาบวมกดบุม แขนขาบวม ลําตัวบวม ใบหนาบวม
น้ําหนักเพิ่มขึ้นโดยพบวาอาการบวมหรือน้ําหนักเพิ่มขึ้นสามารถตรวจพบไดถึงรอยละ 65 ในผูปวย
ภาวะหัวใจลมเหลว(Shamai, 2010) จากการศึกษาของเบนเนทและคณะ (Bennett et al ., 2000) ที่
ศึกษาในผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลจํานวน 713 รายพบวา 1 ใน 3
ของผูปวยกลุมนี้เขารับการรักษาเนื่องจากภาวะน้ําเกิน เมื่อไตสูญเสียหนาที่ ไตไมสามารถผลิต
ปสสาวะไดมากเหมือนเดิม เปนสาเหตุใหปสสาวะมีจํานวนนอยกวา 400 มิลลิลิตรใน24 ชั่วโมง
(oliguria) และจํานวนปสสาวะอาจลดจํานวนลงจนถึงระดับมีจํานวนนอยกวา 50มิลลิลิตรใน 24
ชั่วโมง (anuria) ในที่สุด (Shamai, 2010)
ระบบประสาท จากขอมูลที่ไดพบวา กลุมอาการเกี่ยวกับระบบประสาท พบไดเปนอันดับที่
4 ไดแก ปวดศีรษะ(รอยละ97.75) เวียนศีรษะ(รอยละ97.00) รูสึกงวงนอน(รอยละ88.25) ซึม(รอย
ละ92.50) หลงลืมงาย (รอยละ90.50) ไมรูวันเวลา บุคคลและสถานที่ พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง มี
อาการสั่น ชัก และเทาชา (Carelok & Clark, 2001) สามารถอธิบายจากพยาธิสภาพของโรคหัวใจ
ลมเหลว ไดดังนี้ เมื่อเกิดการทํางานของหัวใจลดลง สงผลใหหัวใจมีการบีบตัวหรือคลายตัวผิดปกติ
สงผลใหหัวใจไมสามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสวนตา งๆ ไดอยางเพียงพอกับความตองการของ
รางกาย ทําใหเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อตางๆ ไมเพียงพอ และการขนสงของของเสียจากการเผาผลาญ
ของรางกายไดชา สมองขาดออกซิเจน (Cerebral hypoxia) เกิดจากปริมาตรเลือดที่ออกจากหัวใจ
ลางซายตอ 1 นาทีลดลง ทําใหเลือดไปเลี้ยงสมองไมพอ สงผลใหสมองไมสามารถทําหนาที่ได
ตามปกติ มีผลทําใหเซลลทํางานผิดปกติ หากเปนเซลลกลามเนื้ออาจทําใหการหดและคลายตัวของ
กลามเนื้อลดลง หากเปนเซลลสมองอาจทําใหเซลลสมองทํางานชาลง สงผลใหมีอาการทางระบบ
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ประสาทดังกลาวขางตน (ฉัตรวลัย ใจอารีย, 2539) ซึ่งมีผลตอระบบประสาททั้งสวนกลางและสวน
ปลาย จากการสํารวจผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว จํานวน 11,062 ราย พบอาการออนเพลีย รอยละ 68
ดานจิตใจ จากขอมูลที่ไดพบวา กลุมอาการเกี่ยวกับดานจิตใจ พบไดเปนอันดับที่ 5 ไดแก
วิตกกังวล(รอยละ 92.75) ออนเพลีย(รอยละ97.75) รูสึกสูญเสียภาพลักษณ(รอยละ 89.75) ซึมเศรา
(รอยละ95.00) หงุดหงิด/โมโหงาย(รอยละ92.25) ขาดสมาธิ(รอยละ92.50) และนอนไมหลับ(รอย
ละ96.50) ปฏิกิริยาทางอารมณที่ตอบสนองตอความเจ็บปวย และระดับความรูสึกไมแนนอน ความรู
และการแปลความหมายของอาการ ภาวะทางจิตใจไดรับการศึกษาอยางมากและยืนยันวามีความ
เกี่ยวของกับการเกิดอาการทั้ง 4 มิติ คือ ความวิตกกังวล และความซึมเศรา โดยพบวาบุคคลที่มีความ
วิตกกังวลและรับรูวาการเจ็บปวยของตน คือ สิ่งที่เปนความเครียดในระดับสูง จะมีประสบการณตอ
อาการในระดับ รุนแรงกวาบุคคลที่มีความเครียดต่ํา กวา การบําบัดทางการพยาบาลสวนใหญมี
วัตถุประสงคที่จะชวยปรับปจจัยดานจิตใจนี้เพื่อสงผลตอการบรรเทาอาการตางๆ ได เมื่อเกิดความ
วิตกกังวลขึ้นจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งดานรางกายและจิตใจ สงผลใหบุคคลมีการรับรู
การคิด การตัดสินใจ การตกลงใจ และการเรียนรูเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งถาหากความวิตกกังวลนั้น
เกิดขึ้นบอยๆ และรบกวนการดําเนินชีวิตประจําวันจนไมสามารถแกไขได จะทําใหบุคคลนั้นเกิด
ความวิตกกังวลที่จัดเปนโรคได(Carelok & Clark, 2001) และจากการศึกษาพบวาอาการไมสุขสบาย
ที่เกิดขึ้นกอใหเกิดความทุกขทรมานทางดานรางกาย ทําใหผูปวยมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณรวม
ดวย ที่พบมากที่สุดคือ ความวิตกกังวล จากการศึกษาของ Riedinger และคณะ (2002) พบวา
คุ ณ ภาพชี วิตด า นกิ จกรรมสั ง คมของผูปวยที่มีภาวะภาวะหัว ใจลม เหลวต่ํา กวา ปกติและต่ํา กว า
ประชากรโดยทั่วไป ผูปวยรูสึกตนเองเปนภาระกับครอบครัวในการดูแลผูปวย เนื่องจากผูปวยมี
ขอจํากัดในการทํากิจวัตรประจําวัน ทําใหผูดูแลเกิดความเครียดตามไปดวย
ระบบทางเดินอาหาร จากขอมูลที่ไดพบวา กลุมอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินอาการ พบ
ไดเปนอับดับที่ 6ไดแก เบื่ออาหาร(รอยละ 79.75) ปวดทอง (รอยละ 91.25) ทองผูก(รอยละ 88.25)
คลื่นไส (ร อยละ 87.25) และถ า ยเหลว (รอยละ71.75) ซึ่ง สามารถอธิบ ายจากพยาธิส ภาพของ
โรคหัวใจลมเหลว ไดดังนี้ เมื่อเกิดการทํางานของหัวใจลดลง สงผลใหหัวใจมีการบีบตัวหรือคลาย
ตัวผิ ดปกติ สง ผลให หัวใจไม สามารถสูบ ฉีดเลือดไปเลี้ย งสวนตางๆ ไดอยางเพียงพอกับ ความ
ตองการของรางกาย (สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน , 2552) รางกายจะเกิดการปรับตัวเพื่อใหมีปริมาณ
เลือดไปเลี้ยงสวนตางๆ ของรางกายเพียงพอกับความตองการ มีการกระตุนการทํางานของระบบ
ประสาทซิมพาเทติค ใหมีการดูดกลับโซเดียมและน้ํากลับมากขึ้น ทําใหหลอดเลือดหดตัวเลือดไปเลี้ยง
ไตนอยลง เกิด การเปลี่ยนแปลงการทํางานของไตเมื่อปริมาตรเลือดที่ออกจากหัวใจหองลางซายใน 1
นาทีลดลงทําใหเลือดไปเลี้ยงที่ไตลดลง อัตราการกรองที่ไตลดลง เกิดการคั่งของโซเดียม และน้ําทํา
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ใหไตสูญเสียหนาที่ ไตไมสามารถขับของเสียออกไปไดจากภาวะที่มียูเรียในกระแสเลือดสูง จึงเกิด
ภาวะของเสียคั่ง ซึ่งอาการที่พบไดประจําคือ อาการคลื่นไสอาเจียนหลังตื่นนอน ไมอยาก
รับประทานอาหารผูปวยอาจรูสึกไมสบาย (Evangelista , 2000) ผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวอาจ
พบอาการของระบบทางเดินอาหารไดถึงรอยละ 75 เชน เบื่ออาหาร คลื่นไสอาเจียน ปวดแนนทอง
ทองผูก ทองเสียอาการเหลานี้อาจเปนภาวะยูรีเมียหรือเปนผลสืบเนื่องจากโรคแทรกซอนที่เกิดขึ้น
มักไมไดเปนอาการที่เฉพาะเจาะจงของโรคใดโรคหนึ่ง อาการที่พบไดบอยคือ หลอดอาหารอักเสบ
(Esophagitis) มีความผิดปกติในการกลืนอาหาร (Esophageal dysmotility) การหลั่งกรดในกระเพาะ
อาหารลดลงและมี ฮอร โมนแกสตริ น (Gastrin) เพิ่ ม ขึ้ น มี ภ าวะกระเพาะอาหารอัก เสบ
(Gastritis)ภาวะลําไสอักเสบ (Duodenitis) และเกิดแผลเปปติก (Peptic ulcer disease) ไดสูง
(เยาวภา , 2545) นอกจากนี้ผูปวยจะมีอาการหายใจมีกลิ่นยูรีเมีย(uremic fetor) การรับรูรสเฝอน และ
มีอาการสะอึก (โสภณ, 2553) หากผูปวยรับประทานอาหารไดนอยจะทําใหระดับกรดอะมิโน
จําเปนในพลาสมาลดลง ทําใหเกิดภาวะขาดสารอาหารและภาวะดุลโปรตีนเปนลบ (negative
protein balance)
ระบบกลามเนื้อและกระดูก จากขอมูลที่ไดพบวา กลุมอาการเกี่ยวกับระบบกลามเนื้อและ
กระดูก พบไดเปนอันดับที่ 7 ไดแก ปวดกระดูก/ขอ(รอยละ75.00) กลามเนื้อแขนขาไมมีแรง
(รอยละ89.50) และตะคริว(รอยละ85.75) สามารถอธิบายจากพยาธิสภาพของโรคหัวใจลมเหลว
ไดดังนี้ เมื่อเกิดการทํางานของหัวใจลดลง สงผลใหหัวใจมีการบีบตัวหรือคลายตัวผิดปกติ สงผล
ใหหัวใจไมสามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสวนตางๆ ไดอยางเพียงพอกับความตองการของรางกาย
(สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน , 2552) รางกายจะเกิดการปรับตัวเพื่อใหมีปริมาณเลือดไปเลี้ยงสวน
ตางๆ ของรางกายเพียงพอกับความตองการ มีการกระตุนการทํางานของระบบประสาทซิมพาเทติค
ใหมีการดูดกลับโซเดียมและน้ํากลับมากขึ้ น ทําใหหลอดเลือดหดตัวเลือดไปเลี้ยงไตนอยลง เกิด การ
เปลี่ยนแปลงการทํางานของไตเมื่อปริมาตรเลือดที่ออกจากหัวใจหองลางซายใน1 นาทีลดลงทําให
เลือดไปเลี้ยงที่ไตลดลง อัตราการกรองที่ไตลดลง เกิดการคั่งของโซเดียม และน้ําทําใหไตสูญเสีย
หนาที่ ไตไมสามารถขับของเสียออกไปได เมื่อภาวะไตเสื่อมสภาพมากขึ้น เกิดความไมสมดุลของ
สารอิเลคโตรลัยทมีภาวะแคลเซียมในเลือดสูง (Hypercalcemia) และภาวะแมกนีเซียมในเลือดสูง
(Hypermagnesemia)เกิดการขับแมกนีเซียมออกทางปสสาวะลดลง อาการที่แสดง ไดแก กลามเนื้อ
ออนแรง ชา เจ็บปวดขอ และผลจากมีความผิดปกตอของแคลเซียม กระดูกมีการเปลี่ยนแปลง อาจมี
กระดูกผุ กระดูกพรุน เนื่องจากประมาณเลือดไปเลี้ยงไตลดลงทําใหไตสูญเสียหนาที่ ทําใหไต
สังเคราะห 1,25-(OH)2 vitamin D (ซึ่งเปนวิตามินดี ที่จะชวยในการดูดซึมแคลเซียมที่ลําไสไดดี)
ลดลง จึงทําใหระดับแคลเซียมในเลือดต่ํา ผลทําใหเกิด osteomalacia และ Rickets เมื่อแคลเซียมใน
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1 0
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เลือดต่ํา มี ผลกระตุนมีก ารหลั่ง ฮอรโมนพาราไทรอยดม ากขึ้น ทําใหเกิด osteitis fibrosa
ขณะเดียวกันเมื่อเกิดไตเสียหนาที่ ไมสามารถขับฟอสเฟตออกทางปสสาวะไดหรือออกไดนอย มี
ผลทําใหฟอสเฟตคั่งคางในเลือดมาก ประกอบกับมีการหลั่งฮอรโมนพาราไทรอยดมากขึ้น ทําให
ระดับแคลเซียมสูงขึ้นแลวรวมตัวกับฟอสเฟตเปนแคลเซียมฟอสเฟต ซึ่งมักไปเกาะตามเนื้อเยื่อ
ตางๆ เชน ผิวหนัง ตา ขอตอ หลอดเลือด หัวใจ ปอด และกระดูก เกิด osteosclerosis นอกจากนี้
พบวามีกลามเนื้อออนแรง ทําใหผูปวยลุกนั่งเดินลําบาก บางรายเปนมากตองคลานขึ้นบันได มักพบ
รวมกับกระดูกผุ (osteomalacia)
ระบบสืบพันธุ จากขอมูลที่ไดพบวา กลุมอาการเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ พบไดเปนอันดับที่
8 ไดแก ความตองการทางเพศลดลง(รอยละ80.50) ผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวทั้งเพศหญิงและ
เพศชายมี ค วามรู สึ ก ทางเพศลดลง ในผูหญิ ง ประจํา เดือนมาไมส ม่ํา เสมอ เนื่องจากระดั บ
โปรเจสเตอโรนในผูปวยชายมีระดับเทสโทสเตอโรนลดลง ทําใหจํานวนเชื้ออสุจินอยลง มีภาวะ
หยอนสมรรถนะทางเพศ (ฉัตรวลัย ใจอารีย, 2539)
1.2 ผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวรับรูอาการในมิติดานความถี่ ของอาการทั้ง 40 รายการ มี
คาเฉลี่ยอยูระหวาง 0.39-2.11 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.21-0.91 การรับรูอาการใน
มิติดานความถี่ระดับปานกลาง 10 อันดับแรก ไดแก เหนื่อยเวลานอนราบ หนามืดวิงเวียน แนน
หนาอก ปสสาวะออกนอย ออนเพลีย ปวดศีรษะ ซึมเศรา ซึม วิตกกังวล เหนื่อยเวลาทํากิจกรรม
ตามลําดับจากผลการวิจัยพบวาผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว มีการเกิดอาการหายใจเหนื่อยมากเปน
อันดับแรก จะพบวาผูปวยจะมีอาการหอบเหนื่อยในทานอนราบซึ่งเปนอาการของหัวใจหองลาง
ซายลมเหลวขั้นรุนแรง โดยเกิดจากการไหลกลับของหลอดเลือดดํา ทําใหปอดมีเลือดคั่งจากเลือดที่
ไหลกลับจากอวัยวะสวนปลายเขาหลอดเลือดดําที่กลับเขาหัวใจและปอด ทานอนหงายราบกระบัง
ลมจะยกสู ง ขึ้ น ทํ า ให อวั ย วะในช องทองกดกระบัง ลม ทํา ใหอากาศที่ออกจากปอดลดลง ปอด
ขยายตัวไมเต็มที่จึงทําใหเกิดอาการเหนื่อย ปริมาณอากาศขณะหายใจออกลดลง ทําใหผูปวยตอง
หายใจถี่ขึ้นจากการศึกษาของชาไม (Shamai, 2010) พบวาอาการหายใจหอบเหนื่อยในทานอนราบ
สามารถพบได รอยละ 20-30 ในผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว และจากการศึกษาผูปวยภาวะหัวใจ
ล ม เหลว จํ า นวน 1,032 ราย พบอาการหอบเหนื่ อ ยเมื่ อ นอนราบ ร อ ยละ 74.9 การศึ ก ษา
ประสบการณการหอบเหนื่อย ผลของการเหนื่อยหอบ และวิธีการจัดการอาการหนื่อยหอบในผูปวย
โรหัวใจลมเหลว จํานวน 100 คน ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลศิริราช ทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน
ผลการศึกษาพบวา ผูปวยมีอาการเหนื่อยหอบทุกวัน ระยะเวลาของการเหนื่อยหอบ แตละครั้งครึ่ง
ถึงหนึ่งชั่วโมง สงผลทําใหผูปวยไมสามารถทํากิจวัตรประจําวันรอยละ 41 ทําใหรายไดลดลง รอย
ละ 70 และตองเสียคาใชจายในการเดินทางมารับการรักษาที่โรงพยาบาล รอยละ 84 ขณะเหนื่อย
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หอบผูปวยสวนใหญรูสึกหงุดหงิดรอยละ 69 และออนเพลีย ทําใหผูปวยตองหยุดพูดคุยกับผูอื่น ทํา
ใหผูปวยรูสึกเครียด วิตกกังวล กลัว ตอการเผชิญกับอาการเหนื่อยซึ่งคุกคามชีวิต และทําใหผูปวยมี
ภาวะซึมเศราตามมา (สายรุง บัวระพา ,2547)
1.3 ผู ป วยที่ มี ภ าวะหั วใจลม เหลวรับ รู อาการในมิติ ดา นความรุน แรงของอาการทั้ง 40
รายการ มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.37-2.62 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.51-2.19 การ
รับรูอาการในมิติดานความรุนแรงระดับปานกลาง 10 อันดับแรก ไดแก เหนื่อยเวลานอนราบ ทอง
โต ปวดศีรษะ ขาบวม/เทาบวม เหนื่อยเวลาทํากิจกรรม น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้น ออนเพลีย วิตกกังวล
แนนหนาอก หนามืดวิงเวียน ตามลําดับ จากการผลการวิจัยในผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวพบวา
อาหารเหนื่อยเวลานอนราบมี ค วามรุนแรงของอาการมากกวา อาการอื่นๆ ทั้ง นี้สืบ เนื่องมาจาก
อาการหายใจเหนื่อยนั้น เปนอาการที่ผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวเกิดขึ้นบอยครั้ง ซึ่งอาการแตละ
ครั้ง หากไมไดรับการรักษา หรือปลอยใหอาการของโรคดําเนินตอไป อาการหนึ่งจะเหนี่ยวนําให
อาการอื่นๆ ตามมา หรือสงเสริมใหอาการที่เกิดขึ้นอยูแลวมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น Hofgren et al.
(1995) ไดทําการศึกษาอาการหายใจลําบากในผูใหญที่มารับการรักษาที่แผนกอายุรกรรม พบวา
อาการหายใจเหนื่อยเปนการรับรูถึงความไมสุขสบายจากการหายใจ โดยผูปวยจะมีการหายใจสั้น
และยากลํ า บากในการหายใจซึ่ ง พบในภาวะหั ว ใจล ม เหลว นอกจากนี้ จ ากการศึ ก ษาของ
Dracup et al. (2003) ที่ศึกษาการวินิจฉัยโรคทางคลินิคของภาวะหัวใจลมเหลวในผูปวยที่มีอาการ
หายใจลําบาก จํานวน 50 คน พบวา อาการสําคัญที่ทําใหผูปวยตองมารับการรักษาที่โรงพยาบาล คือ
การมีอาการหายใจลําบาก รูสึกไมสบายจากการหายใจ และอาการของโรคจะมีความรุนแรงของโรค
มากขึ้นหากไมไดรับการรักษา ทําใหผูปวยตองมารับการรักษาที่โรงพยาบาลอยางรวดเร็ว และจาก
การรายงานของผูปวยเองที่พบมากที่สุดไดแก อาการหายใจเหนื่อย ซึ่งความถี่และความรุนแรงของ
อาการที่พบ มีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตของผูปวยโดยตรง (Friedman , 2003)
1.4 ผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวรับรูอาการในมิติดานความทุกขทรมานของอาการทั้ง 40
รายการ มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.33- 2.67และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.49-1.89 การ
รับรูอาการในมิติดานความทุกขทรมานระดับปานกลาง 10 อันดับแรก ไดแก ทองโต เหนื่อยเวลา
นอนราบ ขาบวม/เทาบวม ปวดศีรษะ เหนื่อยเวลาทํากิจกรรม แนนหนาอก น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้น
ออนเพลีย เจ็บหนาอกเวลาไอ วิตกกังวล ตามลําดับ จากการศึกษาพบวาอาการที่ทําใหผูปวยที่มี
ภาวะหัวใจลมเหลวรูสึกกวาตนเองมีความทุกขทรมาน ตออาการที่เกิดขึ้นมาก คือ อาการ ทองโต
ซึ่งอาการทองโต ความผิดปกติของการทํางานของหัวใจ ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงการทํางานของไต
เมื่อปริมาตรเลือดที่ออกจากหัวใจหองลางซายใน 1 นาที ลดลง ทําใหเลือดไปเลี้ยงไตลดลง อัตรา
การกรองที่ ไ ตลดลง เกิ ดการคั่ ง ของโซเดีย ม และน้ํา และจากการที่เลือดไปเลี้ย งไตลดลงอย า ง
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ต อ เนื่ อ ง จะกระตุ น การทํ า งานของระบบเรนนิ น แอนจิ โ อเทนซิ น อั ล โดสเตอโรน (renninangiotensin-aldosterone) โดยอัลโดสเตอโรนจะยิ่งกระตุนทิวบูลของไตสหเก็บน้ําและโซเดียมมาก
ขึ้น ทําใหเกิดอาการบวม อาการทองโตเปนอาการที่เกิดจากการมีน้ําซึมจากหลอดเลือดดําและขังอยู
ในชองทองมาก มักพบในผูปวยหัวใจลมเหลวขางขวาเรื้อรัง (Braunwald , 2001) อาการทองโต
เนื่องจากภาวะหัวใจหัวใจลมเหลวขางขวาสามารถพบไดมากถึงรอยละ 31 โดยผูปวยจะมีลักษณะ
ของการมีตับแข็งจากภาวะหัวใจลมเหลวเรื้อรังรวมดวย และนอกจากนี้ทองโตยังเกิดจากการที่เลือด
ไมสามารถไหลกลับเขาหัวใจได ทําใหเลือดคั่งตามอวัยวะตางๆ โดยเฉพาะตับ และอาจมีเลือดคั่งใน
ตับมากจนเนื้อตับ ขาดออกซิเจน เกิดเนื้อตับตายและกลายเปนพังผืดแข็ง ที่เรีย กวา ตับแข็ง จาก
โรคหัวใจ (cardiac cirrhosis) ตรวจไดโดยใชมือ 2 ขาง กดทองบริเวณใตชายโครงขวานาน 1 นาที
ถาหลอดเลือดดําที่คอสูงกวาเดิม 2 ซม. ถือวามีหัวใจขวาลมเหลวหรือมีการคั่งของน้ําที่ตับ มักคลํา
ได ก อ นที่ จ ะเกิ ดอาการบวมน้ํ า (edema) ถ า เกิ ด ขึ้ น เร็ ว มั ก จะกดเจ็บ แต ถา โตเรื้อ รั ง ก็ ก ดไม เ จ็ บ
(Carelok & Clark, 2001) จากการศึกษาเกี่ยวกับอาการของผูปวยหัวใจลมเหลว 159 ราย พบมีอาการ
ทองโต รอยละ32 จากการสํารวจผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว จํานวน 11,062 ราย มีภาวะที่มีน้ําในเยื่อ
บุชองทอง (ascites) รอยละ 35 (Carelok & Clark, 2001) และภาวะน้ําอยูในชองเยื่อหุมปอด
(hydrothorax) มั ก พบในผู ป วยที่ อยู ใ นภาวะหั วใจลม เหลวเรื้อ รัง อาการดั ง กล า ว ทํ า ให ผูป วยมี
ขอจํากัดในการทํากิจกรรมหรือทํากิจวัตรประจําวันไดลดลง ผูปวยบางรายมีอาการทองโต ทําให
สูญเสียภาพลักษณ ทําใหผูปวยขาดการติดตอปฏิสัมพันธกับสังคม นอกจากนี้จากปริมาณเลือดที่ไป
เลี้ยงสมองลดลงทําใหผูปวยสับสน และความจําลดลง รวมถึงซึมเศรา ดังที่ไดกลาวมาแลว ทําให
การติดตอกับสังคมลดลง ดานเศรษฐกิจ จากภาวะเจ็บปวย ทําใหผูปวยไมสามารถประกอบอาชีพได
ทําใหขาดรายได สําหรับผูปวย นอกจากนี้ยังตองสูญเสียคาใชจายในการรักษาเพิ่มขึ้น เปนภาระแก
ผูดูแลและกระทบกระเทือนถึงการพัฒนาประเทศ จากการตองสูญเสียงบประมาณในการรักษา และ
สูญเสียทรัพยากรมนุษย ซึ่งจะเปนกําลังของประเทศ (Lenz et al ., 1997)
2. ศึกษากลุมอาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวในมิติดานความทุกขทรมาน
กลุมอาการ (Symptom Cluser ) หมายถึง อาการที่เกิดขึ้นนรวมกันมากกวาหนึ่งอาการขึ้น
ไป ของผั ปวยที่ มี ภ าวะหั วใจล ม เหลว แตละอาการมีค วามสัม พันธ อาจเกิดจากสาเหตุเดีย วกัน
หรือไมก็ได จากการศึกษาอาการที่พบในผูปวงยที่มีภาวพหัวใจลมเหลว นํามาจับกลุมอาการที่มี
ความสัมพันธกันไวในกลุมดเดียวกัน โดยการวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) ไดกลุม
อาการ 5 กลุมอาการ คือ
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2.1 กลุมอาการที่ 1 ประกอบดวย อาการเหนื่อยหอบในเวลากลางคืน เหนื่อยหอบเมื่อทํา
กิจกรรม เหนื่อยหอบเวลานอนราบ แขนขาไมมีแรง ออนเพลีย ไอมีเสมหะปนเลือด ไอมีเสมหะปน
ฟองสีชมพู นอนไมหลับ รวม 8 อาการ มีคาน้ําหนักปจจัยอยูระหวาง .408 - .763 มีคาไอเกนเทากับ
4.11 มีคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 43.54 ตั้งชื่อกลุมอาการวา กลุมอาการหัวใจลมเหลว
เฉียบพลัน
2.2 กลุมอาการที่ 2 ประกอบดวย หลงลืม ซึมเศรา วิตกกังวล หงุดหงิด ความตองการทาง
เพสลดลง รู สึ ก สู ญเสี ย ภาพลั ก ษณ และขาดสมาธิ รวม7 อาการ มีค า น้ํ า หนัก ปจจั ย อยูร ะหวา ง
.387 - .866 มีคาไอเกนเทากับ 1.83 มีคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 6.64 ตั้งชื่อกลุมอาการวา
กลุมอาการทางจิตใจและอารมณ
2.3 กลุ ม อาการที่ 3 ประกอบดวย ตัว บวม ทองโต น้ํา หนั ก เพิ่ ม ขึ้น รวม 3 อาการ มี ค า
น้ําหนักปจจัยอยูระหวาง .422 - . 571 มีคาไอเกนเทากับ 1.60 มีคารอยละของความแปรปรวนเทากับ
4.20 ตั้งชื่อกลุมอาการวา กลุมอาการหัวใจลมเหลวเรื้อรัง
2.4 กลุมอาการที่ 4 ประกอบดวย แนนหนาอก ใจเตนแรง หมดสติ เหงื่อแตก ใจสั่น ปวด
ศีรษะ รวม 5 อาการ มีคาน้ําหนักปจจัยอยูระหวาง .416 - . 873 มีคาไอเกนเทากับ1.55 มีคารอยละ
ของความแปรปรวนเทากับ 3.10 ตั้งชื่อกลุมอาการวา กลุมอาการระบบประสาทอัตโนมัติ
2.5 กลุมอาการที่ 5 ประกอบดวย เบื่ออาหาร ปวดทอง ทองผูก คลื่นไส ทองเสีย รวม 5
อาการ มีคาน้ําหนักปจจัยอยูระหวาง .408 - .497 มีคาไอเกนเทากับ 1.41 มีคารอยละของความ
แปรปรวนเทากับ 2.24 ตั้งชื่อกลุมอาการวา กลุมอาการระบบทางเดินอาหาร
กลุ ม อาการในงานวิ จั ย มี 5 องค ป ระกอบโดย 3 องค ป ระกอบได แ ก กลุ ม อาการหั ว ใจ
ลมเหลวเฉียบพลัน กลุมอาการทางจิตใจและอารมณ และกลุมอาการหัวใจลมเหลวเรื้อรัง มีความ
คลายคลึงใน 3 กลุมอาการในงานวิจัยของ Corrine Y. Jurgen (2006) แตงานวิจัยของผูวิจัยมี 2
องคประกอบเกิดเพิ่มขึ้นคือ กลุมอาการระบบประสาท และกลุมอาการของระบบทางเดินอาหาร
ทั้งนี้เนื่องจากจํานวนขอคําถามเกี่ยวกับกลุมอาการผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวในงานวิจัยมี 40 ขอ
คําถามแตในงานวิจัยของ Corrine Y. Jurgen (2006) มีเพียง 8 ขอคําถาม
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1. ดานการบริหาร ผูบริหารควรนําผลการวิจัยมาใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการวางแผน
พัฒนา สนับสนุนใหบุคลากรทางสุขภาพมีการจัดการกับอาการตางๆ เพื่อชวยลดความถี่ ความ
รุนแรงและความทุกขทรมานจากอาการนอนไมหลับที่จะเกิดขึ้นตามมา สงผลใหคุณภาพชีวิตของ
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ผูปวยดีขึ้น นอกจากนั้นนําผลการวิจัยไปใชในการวางแผนสงเสริมการรับรูและตระหนักในการ
ดูแลสุขภาวะสําหรับผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว
2. ดานการปฏิบัติการพยาบาล
2.1 พยาบาลประจําหอผูปวย ควรตระหนักถึงความรวดเร็วของการประเมินการรับรูอาการ
ที่เกิดขึ้นในผูปวยกลุมนี้ เพื่อชวยใหผูปวยมีการรับรูระดับความถี่ ความรุนแรงและความทุกข
ทรมานจากอาการลดลง
2.2 พยาบาลควรหาวิธีการหรือโปรแกรมตาง ๆ ที่จัดกระทําเพื่อชวยลดการรับรูอาการ
ในมิติตาง ๆ ของผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอนหรือแนะนําใหผูปวยและผูดูแลเขาใจ
วิธีการจัดกระทําตออาการตาง ๆ ดวยตนเอง ซึ่งจะสงผลใหคุณภาพชีวิตของผูปวยดีขึ้น
2.3 พยาบาลควรสงเสริมใหผูปวยมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกลุมของอาการของผูปวยที่มี
ภาวะหัวใจลมเหลว และพยาบาลตองตระหนักในการประเมินสาเหตุที่สงผลใหเกิดกลุมอาการตางๆ
ผูปวยไดอยางรวดเร็ว
2.4 ควรจั ด กลุ ม โครงการเพื่ อ ให ผู ป ว ยมี โ อกาสแสดงความคิ ด เห็ น และแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ ขี้แนะ ใหกําลังใจ ติดตามชวยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจและมี
พฤติกรรมที่เหมาะสมตอการปองกันโรคหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน
2.5 ในกลุมบุคลากรทางการแพทย และสหวิชาชีพ จัดโครงการการบริการใหคําปรึกษา
ตอเนื่องในเรื่องสุขภาพ โดยผานทางสื่อตางๆ ควรมีการสรางแนวทางปฏิบัติรวมกัน
3. ดานการศึกษา นิสิต นักศึกษาพยาบาลสามารถนําผลของการศึกษาวิจัยไปศึกษา เพื่อให
เขาใจประสบการณการรับรูอาการในผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมี ก ารพั ฒ นารู ป แบบ การดู แลผู ปว ยกลุ ม หั ว ใจล ม เหลว โดยอาจจั ดอยู ใ นรู ป
โปรแกรมการสนับสนุนการใหความรู พฤติกรรมการดูแลตนเอง ในผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว
เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนการพยาบาล เพื่อกระตุนและสงเสริมใหผูปวยเกิดการพัฒนาความรู
ความสามารถในการดูแลตนเองไดอยางตอเนื่องตอไป
2. สามารถนําผลการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับกลุมอาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว มา
พัฒนาเปนโปรแกรมการจัดการอาการในผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว เพื่อใหผูปวยมีแนวทางใน
การดูแลตนเองเพิ่มมากขึ้น
3. ควรมีการศึกษาขยายผลในประชากรพื้นที่อื่นๆ เพื่อใหเปนขอมูลเฉพาะของประชากร
กลุมตางๆ และพื้นที่ตางๆ เพื่อใหประชาชนไดเกิดความตระหนัก ในการดูแลสุขภาพมากขึ้น
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รายนามผูทรงคุณวุฒิ
นายแพทยวิสันต สิรินทรโสภณ
นางสาวจิราวรรณ เดชอดิสัย

นางสาวพัชรี พรอมมูล

ผศ.ดร.จอม สุวรรณโณ
รศ.ดร. ขนิษฐา นาคะ

นายแพทยชํานาญการ สาขาอายุรแพทยโรคหัวใจ
โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขา
การพยาบาลผูใหญ ( APN ) ปฏิบัติงานหอผูปวยหนัก
อายุรกรรมโรงพยาบาลหาดใหญ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขา
การพยาบาลผูใหญ ( APN ) ปฏิบัติงานหอผูปวยหนัก
อายุรกรรมโรงพยาบาลหาดใหญ
อาจารยพยาบาล ประจําภาควิชาการพยาบาลผูใหญและ
ผูสูงอายุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
อาจารยพยาบาล ประจําภาควิชาการพยาบาลผูใหญและ
ผูสูงอายุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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เอกสารแจงผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
เอกสารการพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง
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การพิทักษสิทธของกลุมตัวอยาง
ในการทําวิจัยครั้งนี้กลุมตัวอยางที่เขารวมในการวิจัย จะไดรับการพิทักษสิทธิ์โดยยินยอม
เขารวมโครงการวิจัยดวยความสมัครใจ หลังจากผูวิจัยแนะนําตัวกับกลุมตัวอยางแลว ผูวิจัยจะให
ขอมูลเกี่ยวกับการวิจัยกับกลุมตัวอยางดังนี้
“สวัสดีคะ” ดิฉันธิดารัตน เหลี่ยมไกร นิสิตปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย กําลังทําวิจัยเรื่อง “กลุมอาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว” เพื่อนําขอมูลที่ไดจาก
การวิจัยไปใชเปนเปนแนวทางในการพัฒนาการบําบัดทางการพยาบาล และปรับปรุงคุณภาพการ
พยาบาลใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงใครขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย
แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคล
ในการตอบแบบประเมิน ผูเขารวมการวิจัย ไมตองระบุ ชื่อ-นามสกุล ลงในแบบประเมิน
จะใช รหั ส แทนชื่ อ จริ ง ของผู เ ข า ร ว มการวิจั ย คํ า ตอบและข อมู ล ทุ ก อยา งจะถื อเปน ความลั บ
ผลการวิจัยจะนําเสนอในภาพรวม และนํามาใชตามวัตถุประสงคของการวิจัยนี้เทานั้น ในระหวาง
การเขารวมงานวิจัยครั้งนี้ หากทานมีขอสงสัยใหสอบถามเพิ่มเติมได และไมวาทานจะเขารวมการ
วิจัยครั้งนี้หรือไมก็ตาม ทานจะยังคงไดรับการพยาบาลตามปกติและมีสิทธิที่จะบอกเลิกเมื่อใดก็ได
ตามตองการ ซึ่งจะไมมีผลใดๆตอการรักษาพยาบาลที่ทานไดรับอยู
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หนังสือแสดงเจตนายินดียินยอมดวยความสมัครใจเขารวมการวิจัย
(Informed Consent Form)
ขาพเจาไดรับทราบจากผูวิจัย ชื่อ นางสาวธิดารัตน เหลี่ยมไกร ที่อยู โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ 1873 ถ.พระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ซึ่งไดลงนามดานทายของหนังสือนี้ ถึง
วัตถุประสงค ลักษณะ และแนวทางการศึกษาวิจัยเรื่อง“กลุมอาการของผูปวยที่มีภาวะหัวใจ
ลมเหลว” เปนที่เรียบรอยแลว
ขาพเจายินดีเขารวมการศึกษาวิจัยครั้งนี้โดยสมัครใจ และมีสิทธิที่จะปฏิเสธการรวมการ
วิจัยไดตามตองการ ซึ่งจะไมมีผลตอการรักษาใดๆที่ขาพเจาไดรับอยู และขาพเจายินดีใหขอมูลของ
ขาพเจาแกผูวิจัยเพื่อเปนประโยชนตอการศึกษา โดยผูวิจัยรับรองวาจะเก็บขอมูลเปนความลับและ
จะเปดเผยไดเฉพาะขอมูลสรุปผลการวิจัย การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับตัวขาพเจาตอหนวยงานตางๆที่
เกี่ยวของกระทําไดเฉพาะกรณีจําเปนดวยเหตุผลเชิงวิชาการเทานั้น
สุดทายนี้ ขาพเจายินดีใหขอมูลของขาพเจาแกคณะผูวิจัย เพื่ อเปนประโยชนในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ขาพเจายินดีเขารวมการศึกษานี้ ภายใตเงื่อนไขที่ไดระบุไวแลวในขางตน

……………………………
สถานที่ / วันที่

……………………………
สถานที่ / วันที่
……………………………
สถานที่/วันที่

……………………………….
ลงนามประชากรตัวอยางหรือผูมีสวนรวมใน
การวิจัย
…………………………………
( นางสาวธิดารัตน เหลี่ยมไกร)
ลงนามผูวิจัยหลัก
………………………………..
(...................................................................)
ลงนามพยาน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม ประกอบดวย 2 สวน
ดังนี้
สวนที่ 1 แบบบันทึกขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลุมตัวอยาง ประกอบดวย 2 สวน คือ
1.1 แบบบันทึกขอมูลทั่วไป ผูวิจัยสรางแบบบันทึกขอมูลทั่วไป ซึ่งประกอบดวย ไดแก
เพศ อายุ ศาสนา ความเพียงพอของรายได ประเภทของคารักษาพยาบาล และบทบาทในครอบครัว
เปนตน
ลักษณะของแบบบันทึกขอมูลทั่วไป คือ ขอมูลเกี่ยวกับอายุเปนแบบเติมคําลงในชองวาง
สวนเพศ ศาสนา ความเพียงพอของรายไดเปนขอความใหเลือกเติม โดยขอมูลสวนนี้ผูปวยเปนผู
บันทึกดวยตัวเอง
1.2 แบบบันทึกขอมูลเกี่ยวกับความเจ็บปวย ผูวิจัยสรางแบบบันทึกขอมูลเกี่ยวกับความ
เจ็บปวยโดยการศึกษาเอกสาร บทความ งานวิจัย และวิทยานิพนธที่เกี่ยวของกับโรคหัวใจลมเหลว
ซึ่งประกอบดวย การรับรูการเกิดอาการ โรคประจําตัวและระยะเวลาที่เปน และประวัติบุคคลใน
ครอบครัวเปนโรคหัวใจ เปนตน
ลักษณะของแบบบันทึกขอมูลเกี่ยวกับความเจ็บปวยนี้เปนแบบเติมคําลงในชองวาง โดย
ขอมูลสวนนี้ผูวิจัยเปนผูลงบันทึกเอง ซึ่งผูวิจัยจะรวบรวมขอมูลจากแฟมประวัติผูปวย
สวนที่ 2 แบบประเมินอาการในกลุมอาการผูปวยโรคหัวใจลมเหลวในแตละมิติ เปนแบบประเมินที่
ผูวิจัยสรางขึ้น โดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ ที่เกี่ยวของกับอาการผูปวยหัวใจลมเหลว
และเครื่องมือที่ใชในการประเมิน
2.สรางแบบประเมินอาการในกลุมผูปวยโรคหัวใจลมเหลว โดยสรางตามกรอบแนวคิด
Theory of Unpleasant Symptoms :TOUS ของ Lenz et al . (1997) ใหครอบคลุมมิติดานความถี่
ความรุนแรง และความทุกขทรมาน
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แบบประเมินผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว
สวนที่ 1 แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคล และขอมูลเกี่ยวกับการเจ็บปวย
คําชี้แจง โปรดเติมเครื่องหมาย X ลงใน ( ) หนาขอความที่ถูกตอง และเติมขอความในชองวาง
ใหสมบูรณ
1. อายุ ...........................ป (นับจํานวนปเต็ม)
2.เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
3.สถานภาพสมรส
( ) โสด
( ) คู
( ) มาย
( ) หยาหรือแยกกันอยู
4.ศาสนา
( ) พุทธ
( ) อิสลาม
( ) คริสต
( ) อื่นๆ ระบุ......................
5.ระดับการศึกษา
( ) ไมไดเรียนหนังสือ ( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษา
( ) อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกวาปริญญาตรี
6. ความเพียงพอของรายได
( ) พอใช
( ) เหลือเก็บ
( )ไมพอใช
7.ประเภทของคารักษาพยาบาล
( ) เบิกได
( ) บัตรประกันสุขภาพถวนหนา
( ) บัตรประกันสังคม ( ) จายเงินเอง
( ) อื่นๆ(ระบุ).....................
8.บทบาทในครอบครัว
( ) หัวหนาครอบครัว ( ) สมาชิกในครอบครัว
9.อาชีพ
( )ไมไดประกอบอาชีพ ( ) ธุรกิจสวนตัว
( ) นิสิต/นักศึกษา
( ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐ
( ) รับจาง
( ) เกษตรกร /ทําสวน/ทําไร
( ) คาขาย
( ) อื่นๆ(ระบุ).....................
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9. ในครอบครัวของทานมีญาติสายตรงที่มีประวัติเปนโรคหลอดเลือดหัวใจหรือไม
( ) ไมมี
( ) มี ระบุ...................................................
10.ทานเคยทราบเกี่ยวกับอาการเมื่อเกิดภาวะหัวใจลมเหลวมากอนหรือไม และ
จากใคร
( ) ไมทราบ
( ) ทราบ โปรดระบุจากบุคคลหรือแหลงขอมูลตอไปนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) แพทย
( ) พยาบาล
( ) เจาหนาที่สาธารณสุข ( ) สมาชิกในครอบครัว/เพื่อนบาน
( ) โทรทัศน ( ) วิทยุ
( ) หนังสือพิมพ ( ) วารสาร
( ) เอกสาร/แผนพับ ( ) ปายโฆษณา
( ) อื่นๆ ระบุ....................................
11. ผูดูแลทานที่บานคือใคร
( ) ไมมี
( ) มี โปรดระบุ
( ) สามี/ภรรยา
( ) ญาติ
( ) เพื่อน
( ) บุตร
( ) อื่นๆ ระบุ....................................
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สวนที่ 2 แบบประเมินอาการในกลุมอาการผูปวยโรคหัวใจลมเหลวในแตละมิติ ไดแก มิติดาน
ความถี่ ความรุนแรง และความทุกขทรมานของอาการ
เกณฑในการพิจารณาการใหคะแนนความถี่ของอาการในผูปวยโรคหัวใจลมเหลว เปนมาตราสวน
ประมาณคา 4 ระดับ ตั้งแต 1-4 โดยใหระดับคะแนนดังนี้
1
=
นอยมาก
หมายถึง มีอาการเกิดขึ้น 1-2 ครั้งตอเดือน
2
=
บางครั้ง
หมายถึง มีอาการเกิดขึ้น 3-4 ครั้งตอเดือน
3
=
บอยครั้ง
หมายถึง มีอาการเกิดขึ้น 5-7 ครั้งตอเดือนหรือมากกวา
4
=
เกิดตลอดเวลา หมายถึง มีอาการเกิดขึ้นตลอดเวลา อาการไมหายเลย
เกณฑในการพิจารณาการใหคะแนนความรุนแรงของอาการในผูปวยโรคหัวใจลมเหลว เปนมาตรา
สวนประมาณคา 4 ระดับ ตั้งแต 1-4 โดยใหระดับคะแนนดังนี้
1
=
นอย
หมายถึง รับรูวาอาการมีความรุนแรงนอย
2
=
ปานกลาง
หมายถึง รับรูวาอาการมีความรุนแรงปานกลาง
3
=
มาก
หมายถึง รับรูวาอาการมีความรุนแรงมาก
4
=
มากที่สุด
หมายถึง รับรูวาอาการมีความรุนแรงมากที่สุด
เกณฑในการพิจารณาการใหคะแนนความทุกขทรมานของอาการในผูปวยโรคหัวใจลมเหลว เปน
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตั้งแต 0-4 โดยใหระดับคะแนนดังนี้
0
1
2
3
4

=
=
=
=
=

ไมเลย
เล็กนอย
พอควร
คอนขางมาก
มาก

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ไมรูสึกทุกขทรมานเลย
รูสึกทุกขทรมานเล็กนอย
รูสึกทุกขทรมานพอสมควร
รูสึกทุกขทรมานคอนขางมาก
รูสึกทุกขทรมานมาก
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คําชี้แจง ขอความในตารางดานลางนี้ เปนรายกการอาการ จํานวน 40 อาการ กรุณาพิจารณาแตละอาการ หากทานมีอาการใดในชวง 1 เดือนทีผ่ านมา กรุณาทําเครื่องหมายกากบาท
(X)ตรงตัวเลขในชองความบอย/ถี่ ความรุนแรง และความทุกขทรมานของอาการหรืออาการรบกวนทานมากเพียงใดที่กําหนดใหครบทุกชอง หากทานไมมีอาการใด กรุณาทํา
เครื่องหมาย (X) ในชอง “ไมมีอาการ” และไมตองระบุคําตอบในชองวางความบอย/ถี่ ความรุนแรง และความทุกขทรมานของอาการทางขวามือ
ในชวง1 เดือน ไมมี
ทานเกิดอาการบอยเพียงใด
อาการมีความรุนแรงเพียงใด
อาการดังกลาวทําใหทานรูสึกทรมาน ทุกขใจ หรือ
ที่ผานมา ทานมี อาการ
รบกวนทานมากเพียงใด
อาการดังกลาว
นอยมาก บางครั้ง บอยครั้ง เกิด
นอย ปาน มาก
มาก ไมเลย เล็กนอย พอควร คอนขาง มาก
นี้หรือไม
ตลอดเวลา
กลาง
ที่สุด
มาก
1
2
3
4
1
2
3
4
0
1
2
3
4
1. เบื่ออาหาร
2. ปวดทอง
3. ทองผูก
4. ปสสาวะ
ออกนอย
5. งวงนอน
6. หลงลืม
7. นอนไม
หลับ
8. ไอมีเสมหะ
ปนเลือด
9. ไอมีเสมหะ
เปนฟองสีชมพู

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

0
0
0

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

0
0
0

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

1

2

3

4

1

2

3

4

0

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

0

1

2

3

4
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คําชี้แจง ขอความในตารางดานลางนี้ เปนรายกการอาการ จํานวน 40 อาการ กรุณาพิจารณาแตละอาการ หากทานมีอาการใดในชวง 1 เดือนทีผ่ านมา กรุณาทําเครื่องหมายกากบาท
(X)ตรงตัวเลขในชองความบอย/ถี่ ความรุนแรง และความทุกขทรมานของอาการหรืออาการรบกวนทานมากเพียงใดที่กําหนดใหครบทุกชอง หากทานไมมีอาการใด กรุณาทํา
เครื่องหมาย (X) ในชอง “ไมมีอาการ” และไมตองระบุคําตอบในชองวางความบอย/ถี่ ความรุนแรง และความทุกขทรมานของอาการทางขวามือ
ในชวง1 เดือน ไมมี
ทานเกิดอาการบอยเพียงใด
อาการมีความรุนแรงเพียงใด
อาการดังกลาวทําใหทานรูสึกทรมาน ทุกขใจ หรือ
ที่ผานมา ทานมี อาการ
รบกวนทานมากเพียงใด
อาการดังกลาว
นอยมาก บางครั้ง บอยครั้ง เกิด
นอย ปาน มาก
มาก ไมเลย เล็กนอย พอควร คอนขาง มาก
นี้หรือไม
ตลอดเวลา
กลาง
ที่สุด
มาก
10. คลื่นไส
1
2
3
4
1
2
3
4
0
1
2
3
4
11. แนน
1
2
3
4
1
2
3
4
0
1
2
3
4
หนาอก
12. ใจเตนแรง
1
2
3
4
1
2
3
4
0
1
2
3
4
13. ออนเพลีย
1
2
3
4
1
2
3
4
0
1
2
3
4
14. ตัวบวม
1
2
3
4
1
2
3
4
0
1
2
3
4
15. ซึมเศรา
1
2
3
4
1
2
3
4
0
1
2
3
4
16. วิตกกังวล
1
2
3
4
1
2
3
4
0
1
2
3
4
17. เจ็บหนาอก
1
2
3
4
1
2
3
4
0
1
2
3
4
เวลาไอ
18. ทองโต
1
2
3
4
1
2
3
4
0
1
2
3
4
19. ขาบวม
1
2
3
4
1
2
3
4
0
1
2
3
4
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คําชี้แจง ขอความในตารางดานลางนี้ เปนรายกการอาการ จํานวน 40 อาการ กรุณาพิจารณาแตละอาการ หากทานมีอาการใดในชวง 1 เดือนทีผ่ านมา กรุณาทําเครื่องหมายกากบาท
(X)ตรงตัวเลขในชองความบอย/ถี่ ความรุนแรง และความทุกขทรมานของอาการหรืออาการรบกวนทานมากเพียงใดที่กําหนดใหครบทุกชอง หากทานไมมีอาการใด กรุณาทํา
เครื่องหมาย (X) ในชอง “ไมมีอาการ” และไมตองระบุคําตอบในชองวางความบอย/ถี่ ความรุนแรง และความทุกขทรมานของอาการทางขวามือ
ในชวง1 เดือน ไมมี
ทานเกิดอาการบอยเพียงใด
อาการมีความรุนแรงเพียงใด
อาการดังกลาวทําใหทานรูสึกทรมาน ทุกขใจ หรือ
ที่ผานมา ทานมี อาการ
รบกวนทานมากเพียงใด
อาการดังกลาว
นอยมาก บางครั้ง บอยครั้ง เกิด
นอย ปาน มาก
มาก ไมเลย เล็กนอย พอควร คอนขาง มาก
นี้หรือไม
ตลอดเวลา
กลาง
ที่สุด
มาก
20. ตับโต
1
2
3
4
1
2
3
4
0
1
2
3
4
21. ปวดศีรษะ
1
2
3
4
1
2
3
4
0
1
2
3
4
22. เปนตะคริว
1
2
3
4
1
2
3
4
0
1
2
3
4
23. ทองเสีย
1
2
3
4
1
2
3
4
0
1
2
3
4
24. เวียนศีรษะ
1
2
3
4
1
2
3
4
0
1
2
3
4
25. ปวดขอ
1
2
3
4
1
2
3
4
0
1
2
3
4
และกระดูก
26. ใบหนา
1
2
3
4
1
2
3
4
0
1
2
3
4
บวม
27. หงุดหงิด
1
2
3
4
1
2
3
4
0
1
2
3
4
28. ขาดสมาธิ
1
2
3
4
1
2
3
4
0
1
2
3
4
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คําชี้แจง ขอความในตารางดานลางนี้ เปนรายกการอาการ จํานวน 40 อาการ กรุณาพิจารณาแตละอาการ หากทานมีอาการใดในชวง 1 เดือนทีผ่ านมา กรุณาทําเครื่องหมายกากบาท
(X)ตรงตัวเลขในชองความบอย/ถี่ ความรุนแรง และความทุกขทรมานของอาการหรืออาการรบกวนทานมากเพียงใดที่กําหนดใหครบทุกชอง หากทานไมมีอาการใด กรุณาทํา
เครื่องหมาย (X) ในชอง “ไมมีอาการ” และไมตองระบุคําตอบในชองวางความบอย/ถี่ ความรุนแรง และความทุกขทรมานของอาการทางขวามือ
ในชวง1 เดือน ไมมี
ทานเกิดอาการบอยเพียงใด
อาการมีความรุนแรงเพียงใด
อาการดังกลาวทําใหทานรูสึกทรมาน ทุกขใจ หรือ
ที่ผานมา ทานมี อาการ
รบกวนทานมากเพียงใด
อาการดังกลาว
นอยมาก บางครั้ง บอยครั้ง เกิด
นอย ปาน มาก
มาก ไมเลย เล็กนอย พอควร คอนขาง มาก
นี้หรือไม
ตลอดเวลา
กลาง
ที่สุด
มาก
29. ความ
1
2
3
4
1
2
3
4
0
1
2
3
4
ตองการทาง
เพสลดลง
30. หมดสติ
1
2
3
4
1
2
3
4
0
1
2
3
4
31. เหงื่อแตก
1
2
3
4
1
2
3
4
0
1
2
3
4
32. เหนื่อย
1
2
3
4
1
2
3
4
0
1
2
3
4
หอบเวลานอน
ราบ
33. เหนื่อย
1
2
3
4
1
2
3
4
0
1
2
3
4
หอบเมื่อทํา
กิจกรรม
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คําชี้แจง ขอความในตารางดานลางนี้ เปนรายกการอาการ จํานวน 40 อาการ กรุณาพิจารณาแตละอาการ หากทานมีอาการใดในชวง 1 เดือนทีผ่ านมา กรุณาทําเครื่องหมายกากบาท
(X)ตรงตัวเลขในชองความบอย/ถี่ ความรุนแรง และความทุกขทรมานของอาการหรืออาการรบกวนทานมากเพียงใดที่กําหนดใหครบทุกชอง หากทานไมมีอาการใด กรุณาทํา
เครื่องหมาย (X) ในชอง “ไมมีอาการ” และไมตองระบุคําตอบในชองวางความบอย/ถี่ ความรุนแรง และความทุกขทรมานของอาการทางขวามือ
ในชวง1 เดือน ไมมี
ทานเกิดอาการบอยเพียงใด
อาการมีความรุนแรงเพียงใด
อาการดังกลาวทําใหทานรูสึกทรมาน ทุกขใจ หรือ
ที่ผานมา ทานมี อาการ
รบกวนทานมากเพียงใด
อาการดังกลาว
นอยมาก บางครั้ง บอยครั้ง เกิด
นอย ปาน มาก
มาก ไมเลย เล็กนอย พอควร คอนขาง มาก
นี้หรือไม
ตลอดเวลา
กลาง
ที่สุด
มาก
34.เหนื่อยหอบ
1
2
3
4
1
2
3
4
0
1
2
3
4
ในเวลา
กลางคืน
35.แขน ขา ไม
1
2
3
4
1
2
3
4
0
1
2
3
4
มีแรง
36. น้ําหนักตัว
1
2
3
4
1
2
3
4
0
1
2
3
4
เพิ่มขึ้น
37.เอะอะ
1
2
3
4
1
2
3
4
0
1
2
3
4
โวยวาย
38. ซึม
1
2
3
4
1
2
3
4
0
1
2
3
4
39. รูสึก
1
2
3
4
1
2
3
4
0
1
2
3
4
สูญเสีย
ภาพลักษณ
40. ใจสั่น
1
2
3
4
1
2
3
4
0
1
2
3
4
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