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จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์ และคณะ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ภาวะหัวใจวายเป็นปัญหาสุขภาพทีค่ กุ คามชีวติ
ของผู้ ป่ ว ยที่ มี อั ต ราเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี ทั้ ง ในผู้ ใ หญ่ แ ละ
ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา1 สำหรับ
ประเทศไทยแม้วา่ ยังไม่มกี ารบันทึกข้อมูลอุบตั กิ ารณ์
ของภาวะหัวใจล้มเหลวโดยเฉพาะ แต่จากสถิตพิ บว่า
ในช่วงปี พ.ศ. 2548-2550 มีอัตราการตายของคน
ไทยด้วยโรคหัวใจรวมถึงภาวะหัวใจวาย 28.2, 28.4,
และ 29.5 ต่อประชากร 100,000 คนตามลำดับ2
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การมีชีวิต
อยู่กับภาวะหัวใจวายก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่
ผู้ป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ3 เนื่องมาจากภาวะ
หัวใจวายก่อให้เกิดข้อจำกัดทางร่างกายหลายประการ
ผู้ ป่ ว ยต้ อ งมี ชี วิ ต อยู่ ด้ ว ยความทุ ก ข์ ท รมานและมี
คุณภาพชีวิตที่แย่ลง3-7 ต้องเผชิญกับความกลัวและ
ความไม่แน่นอน เกิดความไม่แน่ใจในสุขภาพของ
ตนเอง เกิดความไม่แน่นอนในอนาคตของตนเอง
และครอบครัว8,9 ผูป้ ว่ ยไม่รอู้ นาคตของตนเอง ไม่รวู้ า่
อาการจะกำเริบเมื่อไร เนื่องจากอาการของภาวะ
หัวใจวายอาจเป็นแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรังก็ได้9-10
อี ก ทั้ ง รู ป แบบในการดำเนิ น ชี วิ ต ประจำวั น มี ก าร
เปลีย่ นแปลงไปทัง้ ในเรือ่ งการรับประทานยา อาหาร น้ำ
และการออกกำลังกาย ด้วยเหตุนผี้ ทู้ มี่ ภี าวะหัวใจวาย
จึงมักมีภาวะวิตกกังวลและซึมเศร้าเกิดขึน้ 11-13 บางราย
อาจมีความคิดทีจ่ ะทำร้ายตัวเองจนถึงคิดฆ่าตัวตาย9,14
ดังนั้นเมื่อพูดถึงการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะ
หัวใจวาย จึงไม่ใช่การคำนึงถึงเฉพาะการดูแลให้ผปู้ ว่ ย
ทำตามแผนการรักษาของแพทย์เท่านั้น แต่ยังเป็น
การดูแลเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยสามารถอยูร่ ว่ มกับภาวะหัวใจวาย
อย่างปกติสขุ อีกด้วย ดังนัน้ ความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการ
ทางด้านจิตใจและอารมณ์ของผู้ที่มีภาวะหัวใจวายจึง
เป็นเรื่องที่สำคัญ

อย่างไรก็ตามงานวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับการ
จั ด การทางด้ า นจิ ต ใจและอารมณ์ ข องผู้ ที่ มี ภ าวะ
หัวใจวายส่วนใหญ่ยงั เป็นผลการศึกษาในต่างประเทศ
โดยศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะ
จิตสังคมและอารมณ์ของผู้ที่มีภาวะหัวใจวาย11-13
ได้แก่ อายุ แรงสนับสนุนจากครอบครัว ความวิตกกังวล
และความแตกต่างของเชือ้ ชาติ เป็นต้น โดยเครือ่ งมือ
ที่ใช้วัดตัวแปรต่างๆ ส่วนใหญ่พัฒนามาจากแนว
ความคิดของบุคลากรทางด้านสุขภาพแทบทั้งสิ้น
จึงอาจกล่าวได้ว่า ยังขาดความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ด้ า นจิ ต ใจและอารมณ์ ข องผู้ ที่ มี ภ าวะหั ว ใจวายใน
ประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยมีวัฒนธรรม ประเพณี
มายาวนาน ความเชื่อและความศรัทธาในการดำเนิน
ชีวิตของคนไทยจึงมีความแตกต่างจากประชากรใน
ประเทศแถบตะวันตก
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่าผู้ป่วยมี
การจัดการทางด้านจิตใจและภาวะของอารมณ์อย่างไร
เมื่อมีภาวะหัวใจวาย โดยการศึกษาครั้งนี้ศึกษาใน
ทัศนะของผู้ที่มีภาวะหัวใจวายเป็นหลัก ซึ่งจะช่วยให้
พยาบาลและบุคลากรทีมสุขภาพเข้าใจถึงสถานการณ์
ทางด้านจิตใจอารมณ์ของผูท้ มี่ ภี าวะดังกล่าว และข้อมูล
ที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนช่วยเหลือ เพื่อ
ป้องกันหรือลดความเสีย่ งต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน
รวมทั้งหาแนวทางส่งเสริมผู้ป่วยให้มีศักยภาพใน
การจัดการทางจิตใจและอารมณ์ได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษากระบวนการจัดการทางด้านจิตใจ
และอารมณ์ เ พื่ อ การมี ชี วิ ต ที่ ป กติ ข องผู้ ที่ มี ภ าวะ
หัวใจวายในทัศนะของผู้ที่มีภาวะหัวใจวาย
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การพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล
การวิจยั นีด้ ำเนินการภายหลังผ่านการพิจารณา
และอนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ใบอนุญาต
17/2553 และผ่านการพิจารณาจากโรงพยาบาล
ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นผู้วิจัยจึง
ประสานงานกับพยาบาลประจำคลินิกเฉพาะทางโรค
หัวใจและคลินิกตรวจโรคอายุรกรรมเพื่อขออนุญาต
เก็ บ ข้ อ มู ล และชี้ แ จงรายละเอี ย ดการวิ จั ย แก่ ผู้ ที่ มี
ภาวะหัวใจวาย เมือ่ ผูท้ มี่ ภี าวะหัวใจวายยินยอมเข้าร่วม
การวิจัย ผู้วิจัยจึงเข้าพบ แนะนำตัวเอง ชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนในการเก็บข้อมูล
โดยผู้ให้ข้อมูลได้รับการชี้แจงว่า สามารถยกเลิกการ
เข้าร่วมวิจยั ได้ตลอดเวลาโดยจะไม่มผี ลต่อการรักษา
พยาบาลและสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรทีมสุขภาพ
กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลและครอบครัว นอกจากนีผ้ วู้ จิ ยั ได้ชแี้ จง
เพิ่มเติมว่า ข้อมูลจากการสัมภาษณ์จะเก็บไว้เป็น
ความลับ และการนำเสนอข้อมูลผลลัพธ์สุดท้ายจะ
นำเสนอเป็นภาพรวมเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
และการพัฒนารูปแบบการจัดการทางด้านจิตใจและ
อารมณ์ของผูท้ มี่ ภี าวะหัวใจวายเท่านัน้ จากนัน้ จึงขอให้
ผู้ให้ข้อมูลลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงความ
สมัครใจที่จะเข้าร่วมวิจัย

วิธีการดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบ
การสร้างทฤษฎีจากข้อมูลพืน้ ฐาน (grounded theory)
ประชากรคือ ผู้ที่มีภาวะหัวใจวาย ซึ่งภายหลังได้รับ
การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนฯ
ให้เก็บข้อมูลได้ ผู้วิจัยดำเนินการชี้แจงขั้นตอนการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยละเอียดแก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
คัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลแบบเจาะจง (purposive sampling)
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โดยผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ว่า
มีภาวะหัวใจวาย มีอายุมากกว่า 18 ปี อยู่ในระหว่าง
การรักษาภาวะหัวใจวายทั้งการรักษาทางอายุรกรรม
และศัลยกรรม
การเก็ บ ข้ อ มู ล เริ่ ม ดำเนิ น การตั้ ง แต่ เ ดื อ น
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2554
โดยผู้ วิ จั ย คั ด เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งตามคุ ณ สมบั ติ ที่
กำหนด เมื่อผู้ให้ข้อมูลยินยอมเข้าร่วมวิจัย ผู้วิจัย
จึงขอนัดหมายวัน เวลา และสถานทีท่ ผี่ ใู้ ห้ขอ้ มูลสะดวก
ในการให้สัมภาษณ์ ซึ่งเป็นสถานที่ส่วนตัว ได้แก่
ที่อยู่อาศัยของผู้ให้ข้อมูล หรือ ห้องทำงานของผู้วิจัย
ซึง่ ปราศจากการรบกวน โดยผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูล
ด้วยตนเองด้วยการสัมภาษณ์พูดคุยในเรื่องทั่วไป
ก่อนเริม่ การสัมภาษณ์เชิงลึกตามแนวคำถามทีเ่ ตรียมไว้
เพื่อไม่ให้ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกว่าถูกคุกคาม และทำให้เกิด
ความเป็นกันเองและไว้วางใจผูว้ จิ ยั สำหรับแนวคำถาม
ที่เตรียมไว้นั้นได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านโรคหัวใจ
อาจารย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ
อาจารย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต และ
พยาบาลวิชาชีพผู้มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ที่มี
ภาวะหัวใจวายมากกว่า 10 ปี ตัวอย่างแนวคำถาม เช่น
กรุณาเล่าถึงอารมณ์หรือสภาพจิตใจของท่านในครัง้ แรก
ที่ทราบจากแพทย์ว่ามีภาวะหัวใจวาย ท่านจัดการกับ
อารมณ์หรือสภาพจิตใจตอนนั้นอย่างไร สิ่งใดเป็น
แรงผลักดันหรือแรงจูงใจให้จัดการเช่นนั้น เป็นต้น
ซึง่ ในการสัมภาษณ์ผวู้ จิ ยั ได้รบั อนุญาตจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ให้บันทึกเทปตลอดการสัมภาษณ์ได้ ซึ่งผู้ให้ข้อมูล
แต่ละรายได้รบั การสัมภาษณ์ 2 ครัง้ โดยการสัมภาษณ์
ครั้งแรก ผู้วิจัยสัมภาษณ์เชิงลึกตามแนวคำถามที่
เตรียมไว้ ใช้เวลาประมาณ 45-60 นาที และภายหลัง
การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยสรุปประเด็นที่ได้ และนำมาให้

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2554

จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์ และคณะ

ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ตรวจสอบอี ก ครั้ ง ในการสั ม ภาษณ์ ค รั้ ง
ต่อไป ซึง่ ห่างจากครัง้ แรกประมาณ 2-3 สัปดาห์ ทัง้ นี้
เพือ่ ให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลมีเวลาทบทวนเรือ่ งทีเ่ ล่าให้ผวู้ จิ ยั ฟัง
และผู้ วิ จั ย มี เ วลาตรวจข้ อ มู ล ที่ สั ม ภาษณ์ ไ ปแล้ ว
อีกครัง้ หนึง่ การสัมภาษณ์ครัง้ ทีส่ องใช้เวลาประมาณ
20-30 นาที ซึ่งผู้วิจัยสัมภาษณ์ในคำถามที่คำตอบ
ยังไม่ชดั เจน เนือ่ งจากในการสัมภาษณ์ครัง้ แรกบางครัง้
ผู้ให้ข้อมูลขอพักเป็นช่วงๆ ระหว่างการสัมภาษณ์
หรือบางครัง้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลติดภารกิจกะทันหัน ทำให้ขาด
ความต่อเนือ่ งและชัดเจนของข้อมูล นอกจากนีผ้ วู้ จิ ยั
ใช้การสังเกตและจดบันทึกภาคสนาม (field note)
ถึงบรรยากาศในขณะสัมภาษณ์ ท่าทาง สีหน้า น้ำเสียง
พฤติกรรมของผูใ้ ห้ขอ้ มูล รวมถึงความรูส้ กึ ของผูว้ จิ ยั
ในขณะสัมภาษณ์ สำหรับการยุตกิ ารเก็บข้อมูล ผูว้ จิ ยั
ยุตกิ ารรวบรวมข้อมูลและการสัมภาษณ์เมือ่ ทฤษฎีถงึ
จุดอิม่ ตัว (theoretical saturation) กล่าวคือ หากคำตอบ
หรือคำสัมภาษณ์ที่ได้ยังมีความแตกต่างกัน ผู้วิจัย
ทำการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลรายต่อไปเรื่อยๆ จนการ
สัมภาษณ์นั้นได้คำตอบที่ซ้ำกันหรือข้อมูลเหมือนกัน
ไม่มีประเด็นใหม่เกิดขึ้น จึงหยุดสัมภาษณ์ ซึ่งในการ
วิจัยครั้งนี้มีผู้ให้ข้อมูลจำนวน 35 ราย
นอกจากนีใ้ นการวิจยั เชิงคุณภาพแบบการสร้าง
ทฤษฎีจากข้อมูลพื้นฐาน (grounded theory) ต้องมี
การคำนึงถึงการเลือกตัวอย่างตามทฤษฏี (theoretical
sampling) ผูว้ จิ ยั จึงเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีม่ คี วามหลากหลาย
ทัง้ เพศหญิงและชาย เป็นผูใ้ หญ่ตอนปลายและผูส้ งู อายุ
ได้รบั การวินจิ ฉัยว่ามีภาวะหัวใจวายตัง้ แต่ 1 เดือน ถึง
มากกว่า 5 ปี นอกจากนี้ในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยเปิด
โอกาสให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลเล่าถึงเรือ่ งราว อารมณ์ สภาวะจิตใจ
และการจัดการปัญหาต่างๆ ของตนเอง ตั้งแต่ได้รับ
การวินิจฉัยจนถึงปัจจุบัน โดยผู้วิจัยมีการตรวจสอบ
ข้อมูล การให้รหัส และเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์

ให้รหัสที่ทำในผู้ให้ข้อมูลคนก่อน นำข้อมูลที่ได้มา
วางแผนการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลรายใหม่ ซึ่งผู้วิจัย
ทำเช่นนี้ซ้ำไปมาจนข้อมูลอิ่มตัว ไม่มีประเด็นใหม่ๆ
เกิดขึน้ มา ซึง่ มีผใู้ ห้ขอ้ มูลทัง้ หมด 35 ราย ทุกรายได้รบั
การสัมภาษณ์ 2 ครัง้ ใช้เวลาสัมภาษณ์รวม 48 ชัว่ โมง
จึงได้ข้อมูลที่เพียงพอที่แสดงถึงความสมบูรณ์ของ
ตัวอย่างเชิงทฤษฎี15
สำหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ใช้สถิติหาค่าร้อยละ
และค่าเฉลีย่ ในกรณีของข้อมูลของงานวิจยั เชิงคุณภาพ
ใช้วิธีของสเตร้าและคอบิน16 ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบข้อมูลร่วมกับกระบวนการให้รหัส
ซึ่งดำเนินการไปพร้อมกับการเก็บข้อมูล โดยผู้วิจัย
ถอดเทปการสัมภาษณ์ทุกคำพูด คำต่อคำ จากนั้น
เป็นการให้รหัส ผู้วิจัยเริ่มต้นจากการการลงรหัส
แบบเปิด (open coding) เป็นการให้รหัสที่สะท้อน
สิ่งที่ปรากฏในข้อมูลนั้น เช่น จากข้อมูล “ใครเป็น
โรคนี้แล้วตายแน่ๆ” ผู้วิจัยให้รหัสว่า “การรับรู้
ความรุนแรงของภาวะหัวใจวาย” จากนัน้ ใช้การลงรหัส
แบบระยาง (axial coding) เพือ่ เชือ่ มโยงรหัสแต่ละ
รหัสสร้างเป็นมโนทัศน์ และกลุ่มมโนทัศน์ ซึ่งใน
การวิจัยครั้งนี้ได้ 27 มโนทัศน์ เช่น คิดฆ่าตัวตาย
ทำตามแผนการรักษา ใช้เวลากับครอบครัวและคนรัก
เป็นต้น โดยมีกลุม่ มโนทัศน์ซงึ่ ได้มาจากการเชือ่ มโยง
มโนทั ศ น์ เ ข้ า ด้ ว ยกั น ตามเงื่ อ นไขที่ เ ป็ น สาเหตุ
คุณสมบัติ บริบท การจัดการปรากฏการณ์นั้นและ
ผลที่ตามมา ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ตามสภาวะ
อารมณ์และจิตใจของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ 1) หนีความจริง
2) เผชิญหน้าและไม่ยอมแพ้ และ 3) พึงพอใจกับ
ชีวิต จากนั้นจึงใช้การลงรหัสแบบคัดสรร (selective
coding) เพื่อนำไปสู่มโนทัศน์ที่เป็นแก่นสาระของ
การวิจัย ในที่นี้ได้แก่ กระบวนการจัดการทางด้าน
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กระบวนการจัดการทางด้านจิตใจและอารมณ์เพื่อการมีชีวิตที่ปกติของผู้ที่มีภาวะหัวใจวาย

จิ ต ใจและอารมณ์ เ พื่ อ การมี ชี วิ ต ที่ ป กติ ข องผู้ ที่ มี
ภาวะหัวใจวาย
สำหรับความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้น ผู้วิจัย
ดำเนินการตามแนวคิดของแม็กซเวลล์17 เนื่องจาก
เป็นแนวคิดที่ตรงกับการตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้น เริ่มตั้งแต่
การสร้างสัมพันธภาพเพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลไว้วางใจใน
การให้ ข้ อ มู ล เชิ งลึก การยืนยันความถูกต้องของ
บทสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลทุกราย โดยผู้วิจัยสรุป
ประเด็นทีไ่ ด้เมือ่ สิน้ สุดการสัมภาษณ์แต่ละครัง้ และนำ
ข้อสรุปดังกล่าวกลับไปตรวจสอบกับผู้ให้ข้อมูลใน
การสั ม ภาษณ์ ค รั้ ง ที่ ส องเพื่ อ ยื น ยั น ความถู ก ต้ อ ง
นอกจากนี้ในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้เขียนบันทึก
ภาคสนามบรรยายถึงบรรยากาศในขณะสัมภาษณ์
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในระหว่างการเก็บข้อมูลเพื่อเป็น
การสะท้อนความคิด และลดอคติทอี่ าจเกิดขึน้ นอกจากนี้
ผู้วิจัยตรวจสอบความน่าเชื่อถือและความถูกต้อง
ของผลการวิจยั โดยผูท้ มี่ ภี าวะหัวใจวายทีไ่ ม่ได้เป็นผูใ้ ห้
ข้อมูล จำนวน 3 ท่าน พยาบาลวิชาชีพผูม้ ปี ระสบการณ์
การดูแลผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะหัวใจวายนานกว่า 10 ปี จำนวน
2 ท่าน และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการวิจยั เชิงคุณภาพ จำนวน
1 ท่าน โดยผูต้ รวจสอบทุกท่านมีความเห็นสอดคล้อง
กับผลการวิจัย

ผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจำนวน 35 คน
เป็นเพศหญิง จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00
ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดมีอายุระหว่าง 46 – 73 ปี (M =
58.15, SD = 11.72) โดยส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า
60 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.6 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่
ได้รบั การศึกษาในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ
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51.43 ทุกรายนับถือศาสนาพุทธ มีรายได้ระหว่าง
500-22,500 บาท (M = 4,800, Median = 3,000,
SD = 7624.88) โดยแหล่งที่มาของรายได้ คือ
จากครอบครัวมากที่สุด รองลงมาคือจากการทำงาน
ของตนเองและจากการช่วยเหลือของรัฐบาล นอกจากนี้
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ว่ า มี ภ าวะ
หัวใจวายที่มีความรุนแรงของโรคในระดับ 2 และ
3 ร่วมกัน10 คิดเป็นร้อยละ 85.7 โดยผู้ให้ข้อมูล
ทุกรายมีโรคประจำตัวซึ่งเป็นโรคระบบหัวใจและ
หลอดเลือดอย่างน้อย 1 โรค โดย 3 ลำดับแรก
ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี (ร้อยละ 52.5)
โรคลิน้ หัวใจ (ร้อยละ 18.9) และภาวะความดันโลหิตสูง
(ร้อยละ 1.5) สำหรับสิทธิในการรักษา ส่วนใหญ่ใช้
สิทธิบตั รทองคิดเป็นร้อยละ 81.8 รองลงมาคือการใช้
สิทธิการรักษาของข้าราชการ และการจ่ายค่ารักษา
พยาบาลเอง คิดเป็นร้อยละ 12.1 และ 6.1 ตามลำดับ
นอกจากนี้ ผลการวิจยั ยังพบว่า การจัดการทาง
ด้านจิตใจและอารมณ์ของผูท้ มี่ ภี าวะหัวใจวายนัน้ มีการ
กระทำเป็นระยะ เป็นกระบวนการ เรียกว่า “กระบวนการ
จัดการทางด้านจิตใจและอารมณ์เพื่อการมีชีวิตที่
ปกติของผู้ที่มีภาวะหัวใจวาย” โดยกระบวนการนี้
แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 เรียกว่า
“ปฏิเสธความจริง” ระยะที่ 2 เรียกว่า “เผชิญหน้าและ
ไม่ยอมแพ้” และระยะที่ 3 เรียกว่า “พึงพอใจกับชีวติ ”
(แผนภูมิ) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระยะที่ 1 “ปฏิเสธความจริง” ระยะนี้เริ่มจาก
ผู้ให้ข้อมูลได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าตนเองมี
ภาวะหัวใจวาย ทำให้เกิดอารมณ์ตอ่ ต้านและเกิดรูส้ กึ
ทางลบต่อแพทย์ ต่อทีมสุขภาพ โชคชะตา และ
ตัวเอง ความรู้สึกทางลบดังกล่าว ได้แก่ ช็อค ตกใจ
รับไม่ได้ ไม่เชื่อถือแพทย์และโกรธว่าแพทย์โกหก
แพทย์ไม่เก่ง โกรธโชคชะตา เสียใจ เศร้า รูส้ กึ อ้างว้าง
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ไม่มอี นาคต ท้อแท้สนิ้ หวัง หมดอาลัยตายอยากในชีวติ
ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลเคยรับรูม้ าว่า ภาวะหัวใจวาย
เป็นภาวะเจ็บป่วยร้ายแรง ทำให้คนที่เป็นอายุสั้น
เสียชีวติ อย่างทรมาน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจึงเชือ่ ว่า การมีภาวะ
หัวใจวายเปรียบเหมือนมีระเบิดเวลาอยูใ่ นตัว ซึง่ ถือเป็น
ภาวะคุกคามความปลอดภัยในชีวิตของตนเอง
สืบเนื่องจากผู้ให้ข้อมูลเกิดความรู้สึกที่ไม่ดี
ทัง้ ความรูส้ กึ โกรธและความไม่เชือ่ ถือทีม่ ตี อ่ การวินจิ ฉัย
โรคของแพทย์ ทำให้ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ปฏิเสธการ
รักษากับแพทย์ทใี่ ห้การวินจิ ฉัย โดยไม่ไปรับการรักษา
ตามนัด มีผใู้ ห้ขอ้ มูลเพียง 2 ราย ทีย่ งั คงไปพบแพทย์
ตามนัดในครัง้ ถัดมา เนือ่ งจากอาการทีเ่ ป็นอยูย่ งั ไม่ทเุ ลา
อย่างไรก็ตาม ความรูส้ กึ ทีไ่ ม่ดที เี่ กิดขึน้ มานี้ ทัง้ ความรูส้ กึ
โกรธและการไม่เชือ่ ถือการวินจิ ฉัยของแพทย์ นอกจาก
ทำให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลขาดการรักษาทีส่ ม่ำเสมอแล้ว ยังเป็น
แรงผลักดันทีท่ ำให้มกี ารปลีย่ นแพทย์ผรู้ กั ษาบ่อยครัง้
หรือเปลี่ยนสถานพยาบาลที่รักษาหลายแห่ง ทั้งนี้
เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลต้องการพิสูจน์ว่าการวินิจฉัยนั้น
ไม่ถูกต้อง ซึ่งกว่าที่ผู้ให้ข้อมูลจะยอมรับการวินิจฉัย
ว่าตนเองมีภาวะหัวใจวาย ผู้ให้ข้อมูลมีการเปลี่ยน
แพทย์ผู้รักษาโดยเฉลี่ย 3-4 คน
นอกจากนี้ ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกราย
ยังคงไปพบแพทย์ แม้วา่ จะมีการเปลีย่ นแพทย์ผรู้ กั ษา
บ่อยครัง้ ก็ตาม ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลรับรูถ้ งึ อันตราย
และความตายที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองได้ตลอดเวลา
อย่างไรก็ตาม ในระยะนี้ผู้ให้ข้อมูลไม่มีความสุขเมื่อ
ไปพบแพทย์ เพราะหวาดระแวงว่าแพทย์จะให้การ
วินิจฉัยโรคที่รุนแรงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในผู้ให้ข้อมูล
บางรายยังคงไม่เชือ่ ในคำวินจิ ฉัยของแพทย์วา่ ตนเอง
มีภาวะหัวใจวาย ดังนัน้ ในขณะทีร่ บั การรักษากับแพทย์
ผู้ให้ข้อมูลจึงมีการแสวงหาการรักษาจากแหล่งอื่น
ตามความเชื่ อ ของตนเองและจากคำแนะนำของ

ครอบครัวและเพื่อนไปด้วยในเวลาเดียวกัน ทั้งการ
แพทย์ทางเลือก การรักษาตามความเชือ่ และการรักษา
ทางไสยศาสตร์ เช่น หมอพระ หมอน้ำมนต์ และ
หมอสมุนไพร เป็นต้น ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกว่าสบายใจ
เนื่องจากผู้รักษาเหล่านี้บอกว่าอาการที่ผู้ให้ข้อมูล
เป็นมีหนทางรักษาให้หายได้ แม้ว่าผู้รักษาบางราย
จะบอกว่าหัวใจของผูใ้ ห้ขอ้ มูลไม่คอ่ ยแข็งแรง แต่ไม่มี
ใครพูดว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีภาวะหัวใจวาย ทำให้ผใู้ ห้ขอ้ มูล
รู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นและเป็นการตอกย้ำความเชื่อ
ของผู้ให้ข้อมูลที่ว่าแพทย์วินิจฉัยไม่ถูกต้องอีกด้วย
อย่างไรก็ตามอาการที่กำเริบมากขึ้น สภาพร่างกายที่
ช่วยเหลือตนเองได้น้อยลงเรื่อยๆ ทำให้ผู้ให้ข้อมูล
ท้อแท้ หลายคนคิดหาหนทางฆ่าตัวตาย ทัง้ นีเ้ พือ่ ไม่ให้
ตนเองต้องทรมานมากขึ้นและไม่ต้องการเป็นภาระ
ของครอบครัว
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ยังพบว่า ในระยะที่ 1
ซึ่งเป็นระยะของการปฏิเสธความจริง แรงสนับสนุน
และการเอาใจใส่จากบุคคลอันเป็นที่รักหรือบุคคล
ในครอบครัวช่วยให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลค้นหาความต้องการของ
ตนเองและค้ น พบความหมายของการมี ชี วิ ต อยู่
ว่าจะอยู่เพื่อใครและอยู่เพื่ออะไร ทำให้ผู้ให้ข้อมูล
สามารถก้าวผ่านระยะนีไ้ ปยังระยะต่อไปได้ ยกตัวอย่าง
เช่น
“ตอนแรกก็ชอ็ ค ตกใจ มันชาไปหมด ชาไป
ทัง้ ตัว ป้าจำไม่ได้วา่ กลับมาบ้านยังไง...ร้องไห้
หลายวัน ว่าหมอด้วย พูดแล้วก็อายนะ (หัวเราะ)
บอกหมอโกหก หมอตรวจผิด จะเป็นได้ไง
ไม่เชือ่ ไม่ไปหาหมอคนนีอ้ กี เลย โกรธ... ใครว่า
ที่ไหนดี ก็ไปกับเค้า บางทีนั่งรถเป็นวัน มันก็
ยิ่งเหนื่อย รู้สึกเหมือนจะตาย แต่ก็ไป ก็คิดว่า
ทำกรรมอะไรไว้นะ (หัวเราะ) แต่ก็ไป เพราะ
อยากหาย ... พอไปแรกๆ ก็ดีขึ้น คนที่รักษา
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กระบวนการจัดการทางด้านจิตใจและอารมณ์เพื่อการมีชีวิตที่ปกติของผู้ที่มีภาวะหัวใจวาย

เค้าพูดดี บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องเลือด หัวใจ
เลยอ่อน แต่รักษาได้ เค้าว่าอย่างงี้ เราก็ใจมา
(มีกำลังใจมากขึ้น) ยังหันไปคุยกับลูกเลยว่า
บอกแล้วว่าแม่ไม่ได้เป็นหัวใจ หมอน่ะยังเด็ก
ไม่เก่ง รักษาไม่เป็น ... มัน (ภาวะหัวใจวาย)
ทำให้แย่ ทำอะไรไม่ได้เลย ทุกอย่างลูกหลาน
ต้องเดือดร้อน ก็รู้สึกท้อ ไม่อยากเป็นภาระ
ให้พวกเค้า ป้าไม่กนิ อะไรเลยเป็นวันๆ เอาแต่
นั่งเหม่อ จนลูกชายร้องไห้ เค้าเข้ามากอด
บอกว่าแม่ครับ ผมอยากถ่ายรูปวันรับปริญญา
กับแม่นะ แม่อย่าทำอย่างนี้สิ เค้าบอกว่าเค้า
รักแม่ พอได้ยินอย่างงี้ ป้าก็เสียใจที่ทำให้ลูก
ร้องไห้ ปกติลกู ชายใจแข็งมาก ป้ารักลูกไม่อยาก
ให้เค้าทุกข์ ก็เลยคิดว่าอยากให้ลูกสมหวัง”
(ผู้หญิง อายุ 60 ปี)
“... รู้ เคยได้ยินเค้าพูดถึงกันว่ามัน
(ภาวะหัวใจวาย) อันตราย เป็นแล้วตายแน่ๆ
คนที่เป็นก็จะทรมานมากๆ ทำอะไรก็ไม่ได้
กินอะไรก็ไม่ได้ ทีนี้พอมาเป็นเรา พอหมอ
บอกว่าเราเป็น ก็รับไม่ได้สิ กลัวมากมากเลย
ใจวูบเลย บอกไม่ถูก รู้สึกเหมือน แบบไม่
ปลอดภัย เหมือนเรามีระเบิดในตัว จะระเบิด
เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ … ทำงานไม่ได้ ลูกต้องให้เงิน
ใช้ คิด คิด คิดตลอด ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้
... ไปหาหมอมา 3-4 ที่ ทั้งรัฐบาล ทั้งเอกชน
เค้าบอกเหมือนกันหมด แย่ ยอมแพ้ ไม่รู้จะ
อยู่ไปทำไม … ไปเอามีดมาแล้วกะว่าจะเชือด
ข้อมือ แต่ตอนจะลงมีด ลูกโทรมาพอดี กะว่า
จะสัง่ เสียกับเค้าก็เลยรับโทรศัพท์ เค้าก็บอกว่า
อยู่ตลาดกับหม่าม้า (แม่) ถามว่าเย็นนี้ป๊า
(พ่อ) อยากกินอะไร มันตื้อไปหมด รู้เลยว่า
ถ้าเราทำ เค้าจะเสียใจ” (ผู้ชาย อายุ 54 ปี)
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ระยะที่ 2 “เผชิญหน้าและไม่ยอมแพ้” ผู้ให้
ข้อมูลตระหนักถึงความมีคณ
ุ ค่าของตนเองต่อครอบครัว
และอยากมีชีวิตต่อไป จึงเข้ารับการรักษากับแพทย์
มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นวิ ถี ชี วิ ต ของตนเองใหม่ เ พื่ อ ให้
สอดคล้องกับแผนการรักษา แม้ว่าแผนการรักษาจะ
ต่างกับวิถีดำเนินชีวิตเดิมอย่างสิ้นเชิงก็ตาม ผลการ
วิจยั พบว่า ในระยะนีผ้ ใู้ ห้ขอ้ มูลมีทงั้ ความสับสน ความ
ท้อแท้เนือ่ งจากลักษณะของความเจ็บป่วยทีไ่ ม่สามารถ
ทำนายได้ บางครัง้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลดำเนินชีวติ ตามแผนการ
รักษาทั้งน้ำตา แต่ก็กัดฟันสู้ ไม่ยอมแพ้ พยายาม
ถามแพทย์ แ ละพยาบาลเกี่ ย วกั บ การดู แ ลตนเอง
พยายามเรียนรูธ้ รรมชาติของภาวะหัวใจวาย ตลอดจน
ปัจจัยที่ทำให้หัวใจทำงานแย่ลง และการจัดการกับ
อาการทีเ่ กิดขึน้ ในขณะเดียวกันผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีการศึกษา
ธรรมะ นัง่ สมาธิเพือ่ ให้จติ ใจสงบ โดยเฉพาะเมือ่ เวลา
ท้อแท้ ว้าวุน่ หรือสับสน เนือ่ งจากเชือ่ ว่า หากจิตใจสงบ
อาการของโรคจะไม่กำเริบ ผู้ให้ข้อมูลมีการลดการ
สร้างบาปโดยเริม่ จากการรับประทานชีวจิต รับประทาน
เนื้อสัตว์น้อยลง ไม่เบียดเบียนสัตว์อื่น ทำให้รู้สึก
สบายใจขึน้ ในระยะนีผ้ ใู้ ห้ขอ้ มูลผชิญกับสภาพร่างกาย
ที่มีข้อจำกัดมากขึ้น ต้องเผชิญกับอาการของโรคที่
กำเริบรุนแรงบ่อยขึน้ ทำให้พกั ผ่อนไม่เพียงพอ เนือ่ งจาก
ต้องตื่นขึ้นมานั่งหอบตอนกลางคืนบ่อยครั้ง บางราย
ต้องออกจากงานเนือ่ งจากต้องลางานบ่อย ทำให้ตอ้ ง
เผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจทั้งค่าใช้จ่ายในชีวิต
ประจำวันของตนเองและของครอบครัว ค่าเดินทาง
มาพบแพทย์ และค่ายาบางตัวที่ต้องจ่ายเอง แต่ผู้ให้
ข้อมูลได้รบั กำลังใจทัง้ จากครอบครัวและจากบุคลากร
ในทีมสุขภาพ ทำให้สามารถก้าวผ่านปัญหาไปได้
ดังตัวอย่าง
“คิดว่าถอยไม่ได้ ต้องสู้อย่างน้อยก็เพื่อ
ครอบครัว ทัง้ ลูกทัง้ เมีย หลายทีทเี่ ห็นพวกเค้า
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แอบร้องไห้ เลยบอกตัวเองว่ายังตายไม่ได้
ยอมแพ้ไม่ได้ ... ตอนแรกๆ รักษาไปมันไม่
ค่อยดี ทรมานมาก กินข้าวไป อ้วกไป เพราะมัน
จืดมากมาก ท้องไส้มันไม่รับ ยังไงไม่รู้พอถึง
เวลากินมันจะอยากอ้วก เคยนะปัดจานทิง้ ไปเลย
มันหงุดหงิด เคยตะโกนด่าหมอว่าลองให้หมอ
มากินเองว่าจะกินได้หรือเปล่า ... เมียก็พยายาม
ทำกับข้าวทีเ่ ราชอบ แต่มนั ไม่อร่อย ลุงรูว้ า่ เมีย
ลุงเค้าเป็นห่วง เพราะเห็นเค้าแอบร้องไห้เวลา
เราไม่กนิ ข้าว ทัง้ ลูกทัง้ เมียลุงเค้ามากินแบบเดียว
กับลุงเลย กินจานเดียวกัน ลุงก็เลยได้คดิ ก็เลย
พยายามจะกินให้ได้ ... บางทีอยู่ๆ อาการมัน
ก็เป็นหนัก บางทีก็ดี โรคเวรโรคกรรมอะไร
ไม่รู้ ตอนนัน้ ต้องลางานบ่อย ก็เกรงใจนายจ้าง
เค้าก็เรียกไปว่า เค้าเองก็คงเห็นใจ แต่เศรษฐกิจ
มันแย่มาก ลุงก็เลยลาออกมา อีกอย่างมันทำ
ไม่ไหว งานมันหนัก จะยกแก้วน้ำยังยาก ก็เลยออก
ก็ไม่มีเงิน เคยคิดจะไปขอทาน แต่ขึ้นบันได
สะพานลอยยังไม่ไหวเลย (หัวเราะ) เลยไม่ได้ทำ
... วันนึงไปเจอพระทีเ่ คยรูจ้ กั หลวงพีก่ บ็ อกว่า
ลุงกรรมเยอะ ให้ทำบุญ ก็สอนให้นงั่ สมาธิ ก็นงั่
มาตลอด ดีมาก” (ผู้ชาย อายุ 65 ปี)
“เหมือนอยูบ่ นหลังเสือ ลงมาไม่ได้ ลงมา
ก็ตาย แต่ถ้ายังไม่อยากตายก็ต้องอยู่ให้ได้ ...
ร่างกายก็กินยา แต่เรื่องใจคอไม่ดี เราไม่รู้ว่า
เพราะกรรมเก่าหรือเปล่า ลุงก็เลยสวดมนต์
ทุกวัน ขออโหสิจากเจ้ากรรมนายเวร... พอดีขนึ้
ก็หางานทำ งานเก่าทำไม่ได้แล้ว เจ้านายเค้า
เชิญออก เพราะทำงานไม่คมุ้ ค่าจ้าง (หัวเราะ)
ก็คิดว่าเราก็มือเท้ายังดี จะเกาะเมียกินก็อาย
ก็เลยมาขีม่ อ’ไซด์รบั จ้าง ไม่ตอ้ งออกแรงมาก
วันไหนเหนื่อยก็พัก ไม่เดือดร้อนใครด้วย

ได้เงินค่ากับข้าวด้วย ... ที่หมอบอกก็ทำยาก
อย่างกินข้าวไปสัง่ ทีร่ า้ น ถ้าเจ้าของร้านไม่เข้าใจ
ก็หาว่าเราจุกจิก ไม่ใส่โน่นไม่ใส่ ไอ้นี่ เคยลอง
ทำกินเองนะ เพราะเมียไปทำงาน เชื่อมั๊ย
กว่าจะได้กิน ต้องหายใจหอบก่อนเป็นชั่วโมง
เลยซือ้ กินดีกว่า ... หมอดีพยาบาลก็ดี ดีมากๆ
อดทน อดทนมากมากเลย เพราะผมถามเยอะ
เพราะมันไม่รู้ คนมันไม่ได้เรียน มันก็ไม่รู้
ไม่เข้าใจ ก็อยากรู้ ก็ต้องถาม ก็ถามคุณหมอ
โรคนีม้ นั เป็นไง อันตรายมากจริงเหรอ จะตาย
เมื่อไหร่ (หัวเราะ) หมอเค้าตอบดี ตอบหมด
ไม่ว่าเรา แต่บางทีก็ดุ (หัวเราะ) อย่างถ้าน้ำ
หนักขึ้นจะโดนแล้ว แรกๆ บางครั้งก็น้อยใจ
ว่าคนคราวลูกมาดุ แต่ตอนหลังก็เข้าใจว่าหมอ
อยากให้เราหาย แต่ถ้าทำดีๆ หมอเค้าก็ชม
ให้กำลังใจ เรื่องหยูกยา บางทีก็บอกหมอ
ลุงไม่มตี งั ค์ซอื้ ไม่ตอ้ งสัง่ มากนะ หมอเค้าก็ให้
ฟรีเลย บางทีคณ
ุ พยาบาลก็ให้ตงั ค์คา่ รถมาอีก
… ถามว่าเคยท้อมั้ย ตอบได้เลยว่าบ่อยมากๆ
แต่ทงั้ ลูกเมีย ทัง้ เพือ่ น ทุกคนสูเ้ พือ่ เรา แล้วเรา
จะยอมแพ้เหรอ ไม่ได้หรอก” (ผู้ชาย อายุ
60 ปี)
ระยะที่ 3 “พึงพอใจกับชีวติ ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลยอมรับ
สัจธรรมว่าไม่มีใครที่มีชีวิตตลอดไป ทุกคนต้องตาย
จึงเปลีย่ นมุมมองภาวะหัวใจวายให้เป็นบวก โดยมองว่า
ภาวะหัวใจวายทำให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลสามารถทราบระยะเวลา
ทีจ่ ะมีชวี ติ อยูอ่ ย่างคร่าวๆ ทำให้ไม่ประมาทในการใช้ชวี ติ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลพยายามทำวันนีใ้ ห้ดที สี่ ดุ เพราะไม่แน่ใจว่า
จะมีลมหายใจในวันพรุ่งนี้หรือไม่ จึงวางแผนในการ
ดำเนินชีวิตจนถึงวาระสุดท้าย บางรายทำพินัยกรรม
เพื่อป้องกันความยุ่งยากภายหลังการตายของตน
นอกจากนี้ภาวะหัวใจวายยังทำให้ครอบครัวมีเวลา
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กระบวนการจัดการทางด้านจิตใจและอารมณ์เพื่อการมีชีวิตที่ปกติของผู้ที่มีภาวะหัวใจวาย

อยู่ร่วมกันมากขึ้น พูดคุยกันมากขึ้น บอกรักกันทั้ง
ด้ ว ยคำพู ด และการกระทำมากขึ้ น โดยไม่ เ ขิ น อาย
เพราะกลัวว่าจะไม่มโี อกาสภายหลัง ผูใ้ ห้ขอ้ มูลใช้ชวี ติ
บนทางสายกลาง มีความยืดหยุน่ เพือ่ รักษาความสมดุล
ของการดำเนินชีวติ กับแผนการรักษาของแพทย์มากขึน้
ในระยะนี้ผู้ให้ข้อมูลทำกิจกรรมทางศาสนามากขึ้น
เช่น การทำบุญ เข้าวัด ฟังพระเทศน์มากขึ้น ทั้งนี้
ผู้ให้ข้อมูลเชื่อว่าเป็นการสะสมบุญสำหรับชาติภพ
ต่อไป ในระยะนีผ้ ใู้ ห้ขอ้ มูลจึงมีชวี ติ อย่างปกติสขุ แม้วา่
จะมีโรคประจำตัวก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น
“อ่านหนังสือธรรมะ เค้าบอกว่า ไม่มใี คร
อยูค่ ำ้ ฟ้า ทุกคนต้องตายหมดแม้แต่พระพุทธเจ้า
ก็คิดว่าจริงอย่างที่เค้าว่า ก็เลยคิดว่าป้าโชคดี
ทำให้ไม่ประมาทกับชีวิต เมื่อก่อนได้เงินมาก็
เก็บหมด พออย่างงีก๊ ใ็ ช้บา้ งเก็บบ้าง เก็บชือ่ น้อง
เพราะป้าไม่ได้แต่งงาน ก็เขียนจดหมายบอก
เลยว่า เงินอันนั้นอันนี้ให้ใครบ้าง เงินมันก็ไม่
ได้มากแต่ขเี้ กียจนอนตายแล้วสะดุง้ อย่างงานศพ
เนีย่ บอกเลยสวดกีว่ นั เผา ไม่ตอ้ งเก็บเป็นภาระ
รูปเริบเตรียมหมดแล้ว ... พอรู้ว่าเป็นก็อ่าน
หนังสือ ถามหมอบ้าง ป้าก็รู้แล้วว่าจะทำยังไง
ตอนแรกไม่รู้ไม่กล้ากินอะไรเลยก็ยิ่งแย่ แต่
ตอนนีร้ แู้ ล้ว บางครัง้ ก็ตามใจตัวเองบ้าง อย่างกิน
น้ำพริกบ้าง แต่ก็เตรียมตัวเลยนะว่าต้องกิน
ยาขับฉี่ หมอบอกให้ปรับยาเอง ... ชีวติ ตอนนี้
ก็ปกติดี ก็ใช้หลักคิดว่า โรคนี้มันเป็นโรค
ประจำตัวคิดว่ามันเป็นเพื่อนตายก็เลยเออดี
เหมือนกัน ไม่เหงา” (ผู้หญิง อายุ 59 ปี)
“บอกไปอาจไม่เชือ่ ว่าตอนนีม้ คี วามสุขมาก
เพราะทำตัวสบาย สบาย ไม่เครียด ครอบครัว
ก็กินข้าวเย็นด้วยกันเกือบทุกเย็น เมื่อก่อน
ไม่มีนะ ... เดี๋ยวนี้บอกรักกันทุกวัน เมื่อก่อน
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ไม่มีหรอก ครอบครัวคนจีน รู้ว่ารักกันแต่
ไม่บอก ตอนนีท้ งั้ ป๊าทัง้ ลูกบอกทุกวัน กอดกัน
ก่อนเค้าไปทำงาน เราก็จะบอกว่าม้า (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล)
รักป๊า (สามีผใู้ ห้ขอ้ มูล) นะ ม้ารักลูกนะ บอกทุกวัน
ตอนเช้า เพราะกลัวว่าจะไม่ได้บอก ... ตอนเช้า
ก็ทำบุญ ตอนสายๆ บางทีเราก็สวดมนต์ สะสม
บุญไว้ชาติหน้าจะได้แข็งแรง” (ผู้หญิง อายุ
70 ปี)

การอภิปรายผล
อายุของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วน
ใหญ่อายุมากกว่า 60 ปี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่
ผ่านมาที่พบว่า วัยสูงอายุเป็นช่วงอายุที่มีโอกาสเกิด
ภาวะหัวใจวายมากที่สุด18 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากช่วง
อายุนี้เป็นช่วงวัยของความเสื่อมของเซลล์ต่างๆ ของ
ร่างกาย อีกทัง้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีโรคประจำตัวในระบบหัวใจ
และหลอดเลือดอยู่เดิม ยิ่งเป็นสาเหตุที่สนับสนุน
ให้การเกิดภาวะหัวใจวายมากขึ้น10 นอกจากนี้ ผู้ให้
ข้อมูลส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำกว่ารายได้เฉลี่ยต่อคน
ของประชากรไทย โดยกลุ่มที่มีอายุมากกว่า 60 ปี
ส่วนใหญ่มีรายได้จากรัฐบาลเดือนละ 500 บาท
นอกจากนัน้ อาจได้รบั เงินจากบุคคลในครอบครัวบ้าง
อย่างไรก็ตาม มีผู้ให้ข้อมูลบางคนที่มีรายได้จากการ
ทำงานของตนเอง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้ให้ข้อมูลมี
ระดั บ ความรุ น แรงของโรคในระดั บ ปานกลางถึ ง
รุนแรง แต่ยังไม่ถึงระดับรุนแรงมาก10 ทำให้ยังคงมี
ความสามารถในการทำงาน ผลการวิจยั ครัง้ นีส้ อดคล้อง
กับงานวิจยั ทีผ่ า่ นมา14,19 ทีพ่ บว่ารายได้ของผูท้ มี่ ภี าวะ
หัวใจวายส่วนหนึ่งมาจากสมาชิกในครอบครัว ซึ่งถือ
เป็นเรือ่ งปกติของสังคมไทย นอกจากนี้ หากยังสามารถ
ทำงานได้ ผู้ที่มีภาวะหัวใจวายจะยังคงทำงานเพื่อหา
รายได้เป็นของตนเอง
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จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์ และคณะ

นอกจากนี้ ผลการวิจยั ครัง้ นีพ้ บ “กระบวนการ
จัดการทางด้านจิตใจและอารมณ์พอื่ การมีชวี ติ ทีป่ กติ
ของผูท้ มี่ ภี าวะหัวใจวาย” โดยกระบวนการนีแ้ บ่งออก
เป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 “ปฏิเสธความจริง”
ระยะที่ 2 “เผชิญหน้าและไม่ยอมแพ้” และระยะที่ 3
“พึงพอใจกับชีวิต” ในระยะที่ 1 ภายหลังรับทราบ
การวินิจฉัยจากแพทย์ ผู้ให้ข้อมูลมีอารมณ์ต่อต้าน
และมีความรู้สึกทางลบทั้งตกใจ ปฎิเสธ โกรธ เศร้า
หมดอาลัยตายอยากในชีวิต เนื่องจากรับรู้ว่าการมี
ภาวะหัวใจวายเปรียบเหมือนมีภาวะคุกคามความ
ปลอดภัยในชีวิตของตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยที่
ผ่านมา11-13,20 ที่พบว่า ผู้ที่มีภาวะหัวใจวายมักมี
ความไม่สมดุลทางอารมณ์ มีความวิตกกังวล และ
ซึมเศร้า เนือ่ งจากการไม่สามารถปรับตัวเองให้ยอมรับ
ความตายทีไ่ ม่คาดคิดมาก่อนได้ ทัง้ นีอ้ าจอธิบายได้วา่
ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุ ปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดภาวะหัวใจวาย เนื่องจากไม่เคยศึกษาใน
เรื่องดังกล่าวมาก่อน21 จึงไม่ทราบว่าตนเองอยู่ใน
กลุม่ เสีย่ ง ทำให้ไม่มกี ารเตรียมใจล่วงหน้า นอกจากนี้
ข้อมูลส่วนใหญ่ทผี่ ปู้ ว่ ยทราบมักมาจากการเล่าต่อกันมา
ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้มาทัง้ หมดเป็นเรือ่ งราวทีร่ นุ แรงเกีย่ วข้อง
กับการตายอย่างทรมาน การตายอย่างกระทันหัน
เป็นแล้วต้องตายรักษาไม่หาย การอยูอ่ ย่างตายทัง้ เป็น
เพราะทำอะไรไม่ได้ รับประทานอะไรไม่ได้ ทำให้
การให้ความหมายเกี่ยวกับภาวะหัวใจวายจึงออกมา
ในลักษณะภาวะคุกคามชีวติ ดังนัน้ เมือ่ แพทย์วนิ จิ ฉัย
ว่าผู้ป่วยมีภาวะดังกล่าว ผู้ให้ข้อมูลจึงตกใจ รับไม่ได้
และแสดงออกมาถึงการไม่ยอมรับ ซึ่งถือเป็นกลไก
การป้องกันตัวของมนุษย์โดยทั่วไป
ระยะที่ 2 “เผชิญหน้าและไม่ยอมแพ้” ผู้ที่มี
ภาวะหัวใจวายเข้ารับการรักษากับแพทย์ ปรับเปลีย่ น

วิถีชีวิตของตนเองใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการ
รักษา ในระยะนี้ผู้ให้ข้อมูลมีทั้งความรู้สึกของการ
ฮึดสู้ ต้องการเผชิญหน้ากับปัญหา และความรู้สึก
สับสน ท้อแท้ สลับกันไป เนือ่ งจากผลของความเจ็บป่วย
ที่ไม่สามารถทำนายได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่
ผ่านมา7 พบว่า ผู้ป่วยจะประสบกับความไม่แน่ใจทั้ง
จากอาการของโรค ความไม่สามารถในการปรับตัว
และความจำกัดทางร่างกายทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ นีอ้ าจอธิบาย
ได้วา่ ภาวะหัวใจวายทำให้ผปู้ ว่ ยไม่สามารถทำกิจกรรม
ต่างๆ ได้10 จำเป็นต้องพึ่งพาผู้อื่น ทำให้เกิดความ
คับข้องใจ4-7,9 ในขณะเดียวกันผู้ป่วยต้องการและ
ตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อคนที่รัก จึงเกิดความสับสน
ระหว่างการเผชิญหน้าและการยอมแพ้ อย่างไรก็ตาม
การเอาใจใส่และการสนับสนุนจากครอบครัวทำให้
ผูท้ มี่ ภี าวะหัวใจวายไม่ลม้ เลิกความตัง้ ใจทีจ่ ะเผชิญหน้า
กับปัญหาและสู้ต่อไป นอกจากนี้การปฏิบัติธรรม
ตามความเชือ่ ในศาสนา ทำให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลรูส้ กึ ว่าตนเอง
มีทพี่ งึ่ ทางใจ มีแสงสว่างแห่งชีวติ ซึง่ สอดคล้องกับงาน
วิจยั ทีผ่ า่ นมา14-15 ทีพ่ บว่า ศาสนาเป็นทีพ่ งึ่ ของผูป้ ว่ ย
ทำให้ผู้ที่มีภาวะหัวใจวายมีหลักยึดและมีแนวทางใน
การปฏิบัติที่ทำให้จิตใจสงบ
นอกจากนี้ เพื่อกำจัดความรู้สึกไม่แน่ใจว่าจะ
เกิดอะไรขึน้ กับชีวติ ตนเองต่อไป ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจึงพยายาม
เรียนรูธ้ รรมชาติของภาวะหัวใจวาย ปัจจัยทีท่ ำให้การ
เจ็บป่วยแย่ลง ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ทีผ่ า่ นมา14-15
พบว่า ผูท้ มี่ ภี าวะเจ็บป่วยเรือ้ รังรวมถึงภาวะหัวใจวาย
พยายามทีจ่ ะเรียนรูถ้ งึ ธรรมชาติของภาวะความเจ็บป่วย
ของตนเอง ทัง้ สาเหตุ อาการ อาการแสดง และปัจจัย
ที่ส่งเสริมให้อาการต่างๆ ดีขึ้นหรือแย่ลง เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจว่าตนเองกำลังเผชิญกับสิ่งใด ทั้งนี้เพื่อมี
เวลาในการทำใจยอมรับ หรือหาหนทางในการแก้ไข
ต่อไป
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ระยะที่ 3 “พึงพอใจกับชีวิต” ผู้ที่มีภาวะ
หัวใจวายเปลี่ยนมุมมองภาวะหัวใจวายให้เป็นบวก
มีการยอมรับกับความตายว่า ทุกคนต้องตาย ทำให้
มีการวางแผนให้กับชีวิตของตนเองและอนาคตของ
ครอบครัว ผู้ให้ข้อมูลมีความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิต
เพื่อให้เกิดความสมดุลของชีวิตและการรักษาของ
แพทย์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา14 ที่พบว่า
การมี ชี วิ ต อย่ า งปกติ สุ ข ของผู้ ที่ มี ภ าวะหั ว ใจวาย
จำเป็นทีจ่ ะต้องมีความยืดหยุน่ ในการดำรงชีวติ ซึง่ อาจ
อธิบายได้ว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่
ตอนปลายหรือในวัยผูส้ งู อายุ ดังนัน้ จึงมีวถิ ชี วี ติ ทีป่ ฏิบตั ิ
มานานมาก ครั้นเมื่อมามีภาวะหัวใจวาย ทำให้ต้องมี
การปรับแผนการดำเนินชีวิตใหม่เพื่อให้สอดคล้อง
กับแผนการรักษาของแพทย์ หากผู้ป่วยไม่ยืดหยุ่น
จะทำให้ประสบความคับข้องใจและเกิดปัญหาใน
การดำเนินชีวิต เช่นในระยะที่ 2 ได้ แต่หากผู้ป่วยมี
ความยืดหยุ่นร่วมกับการมีความรู้ในการปฎิบัติตัวที่
เหมาะสม ย่อมทำให้วถิ กี ารดำเนินชีวติ สอดคล้องกับ
แผนการรักษาของแพทย์มากขึ้น ทำให้ผู้ป่วยมีความ
พึงพอใจในชีวิตมากขึ้น
นอกจากนีจ้ ากผลการวิจยั ในระยะที่ 3 ทีผ่ ปู้ ว่ ย
มีความพึงพอใจในชีวิตนั้น อาจอธิบายเพิ่มเติมได้ว่า
ผู้ป่วยมีประสบการณ์ในภาวะหัวใจวายมาพอสมควร
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มีการเรียนรูเ้ กีย่ วกับภาวะหัวใจวายตัง้ แต่ในระยะที่ 2
ทำให้ทราบวิธกี ารรับมือกับปัญหาต่างๆ ได้ดขี นึ้ อีกทัง้
จากการมุง่ มัน่ ในการกระทำความดี การไม่เบียดเบียน
สัตว์อื่น การนั่งสมาธิ ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าตนเองได้
เตรียมตัว เตรียมต้นทุนสำหรับการมีชวี ติ ในภพหน้าแล้ว
จึงทำให้ผปู้ ว่ ยรูส้ กึ สงบเมือ่ คิดถึงความตาย นอกจากนี้
การที่ผู้ป่วยรู้สึกสบายใจมากขึ้น อาจเนื่องจากมีการ
วางแผนเกีย่ วกับชีวติ ทัง้ หมด ไม่ได้ทงิ้ ภาระต่างๆ ให้
ครอบครัว ทำให้ยอมรับและพึงพอใจสภาวะของชีวติ
ที่เป็นอยู่ได้ง่ายขึ้น
นอกจากนี้ จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า แรง
สนับสนุนจากครอบครัวในทุกระยะของกระบวนการ
ที่เกิดขึ้น ช่วยให้ผู้ป่วยค้นพบความต้องการและ
ความหมายของการมีชีวิตอยู่ ทำให้ผู้ป่วยพยายาม
ฝ่าฟันกับปัญหาต่างๆ และสามารถก้าวผ่านปัญหา
ต่างๆ ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา11-12,22
ที่พบว่า การสนับสนุนจากคนที่ผู้ป่วยรักโดยเฉพาะ
สมาชิกในครอบครัวมีผลต่อความเข้มแข็งของจิตใจของ
ผู้ป่วย การสนับสนุนในเรื่องคุณค่าในตนเอง การอยู่
เคียงข้างร่วมแก้ปญ
ั หา การให้กำลังใจ การช่วยเหลือ
ในกิจกรรมที่ต้องใช้กำลังกาย และการสนับสนุน
ด้านทุนทรัพย์ที่เหมาะสม ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าตนเอง
สามารถมีสุขภาพที่ดีได้ และมีกำลังใจในการปฏิบัติ
ตามแผนการรักษาต่อไป
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ระยะ

ปฏิเสธความจริง

เผชิญหน้าและไม่ยอมแพ้

พึงพอใจกับชีวิต

เงื่อนไขเชิงสาเหตุ
(Causal condition)

- รับรู้การมีภาวะคุกคาม
ความปลอดภัยของชีวิต
- เกิดความรู้สึกทางลบ
เช่น โกรธ

- ยังไม่อยากตาย
- ตระหนักถึงความมี
คุณค่าของตนเองต่อ
ครอบครัว

- ยอมรับสัจธรรมไม่มี
ใครอยู่ค้ำฟ้า
- เปลี่ยนมุมมองภาวะ
หัวใจวายให้เป็นบวก

กลยุทธ์
(Strategies)

- ไม่ไปพบแพทย์ตามนัด
- พิสจู น์ขอ้ วินจิ ฉัยกับแพทย์
ที่อื่น
- ค้นหาความช่วยเหลืออืน่
เพื่อบรรเทาอาการ
- คิดฆ่าตัวตาย

- ทำตามแผนการรักษา
- ศึกษาธรรมะ ลดการ
สร้างบาป
- เรียนรู้ภาวะหัวใจวาย

- วางแผนให้ชีวิตจนถึง
วาระสุดท้าย
- ใช้เวลากับครอบครัวและ
คนที่รัก
- กลับไปทำงานเท่าที่จะ
ทำได้
- หมั่นสร้างกรรมดี
- อยู่บนทางสายกลางมี
ความยืดหยุ่นให้ชีวิต

เงื่อนไข แทรกซ้อน
(Intervening
condition)

- การดูแลจากครอบครัว

- การสนับสนุนจาก
ครอบครัว/ ผู้แทน
ศาสนา
- การดูแลจากทีมสุขภาพ

- การสนับสนุนจาก
ครอบครัว/ ผู้แทน
ศาสนา
- การดูแลจากทีสุขภาพ
- บุคลิกภาพของผู้ป่วย

ผลที่เกิดขึ้น
(Consequence)

- ค้นหาความต้องการของ
ตนเอง
- ค้นหาความหมายของ
การมีชีวิตอยู่

- เกิดความมั่นใจในการมี
ชีวิตต่อไป		

- พอใจในชีวิต
- พร้อมเผชิญหน้ากับปัญหา
และความตาย
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ข้อจำกัดของการวิจัย

เอกสารอ้างอิง

การวิ จั ย ครั้งนี้เป็นการสัมภาษณ์ผู้ที่มีภาวะ
หัวใจวาย 35 คน สามารถได้ข้อมูลอิ่มตัวที่ได้รับ
การตรวจสอบและยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ นอกจากนี้กลุ่ม
ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ อ าศั ย ในเขตปริ ม าณฑลและใน
ภาคตะวันออกของประเทศไทย ดังนั้นจึงไม่สามารถ
นำไปอ้างอิงประชากรที่มีภาวะหัวใจวายได้

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1. ผลการวิ จั ย นำมาเป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานเพื่ อ
วางแผน/ พัฒนาการรักษาพยาบาลที่ตรงกับความ
ต้องการและเข้าได้กับชีวิตของผู้ที่เป็นโรคหัวใจวาย
ได้อย่างแท้จริง โดยหากเป็นผูท้ เี่ พิง่ ได้รบั การวินจิ ฉัย
ควรให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการดำเนินของโรค รวมถึงผลดี
จากการรักษาที่เหมาะสม และในทุกระยะ ควรรับฟัง
ผู้ที่เป็นโรคหัวใจวายตลอดเวลาที่มารับการรักษา
เนื่องจากอาจกำลังเผชิญกับปัญหาต่างๆ ที่ต้องการ
คำปรึกษาจากทีมสุขภาพ
2. การทำวิจยั ในครัง้ ต่อไปควรทำในประชากร
ทีม่ ภี าวะหัวใจวายทีน่ บั ถือศาสนาอืน่ ๆ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูล
ที่ ค รอบคลุ ม และนำมาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการสร้ า ง
เครือ่ งมือหรือการสร้างโปรแกรมต่างๆ ในการเสริมสร้าง
กระบวนการการจั ด การด้ า นจิ ต ใจและอารมณ์ ที่
ครอบคลุมผู้ที่มีภาวะหัวใจวายต่อไป
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The Process of Mental and Emotional Management to Live Normally
of Persons with Heart Failure
Juntima Rerkluenrit Ph.D. (Nursing)*
Khwanchit Kuptanont M.SC. (Physiology)**
Nopporn Vongsirimaj Ph.D. (Nursing)***
Abstract: This grounded theory study aimed to explore the process of mental and
emotional management of persons with heart failure. The participants were 35 persons
with heart failure. In-depth interviews were the method of data collection. Constant
comparison and a coding process were the basic analysis methods.
The study findings illustrated “the process of mental and emotional management
to live normally of persons with heart failure.” This process consisted of three phases,
including: Phase 1- Refusing the truth; Phase 2 – Facing and not giving up; and
Phase 3 – Finding life satisfactions. In Phase 1, it was full of negative emotion. The
participants aggressively refused they became a person with heart failure. They
sought assistance from many resources to proof their beliefs that the physician’s
diagnosis was wrong. In Phase 2, with family support, the participants perceived their
self-esteem and pulled themselves up to fight together. They accepted the physician’s
diagnosis, and strictly followed the medical treatment regimens. Several times they
faced the problems, but they could solve them, and then moved to Phase 3. In the last
phase, the participants viewed heart failure as positive. Their lives went on normally
with heart failure. They planned for their families and their end of life.
The findings offer a new insight into the process of mental and emotional
management of persons with heart failure, which can be used as basic information to
develop a specific intervention program for their quality of life.
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