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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาผลลัพธ์ทางคลินกิ ของผูป้ ว่ ยภาวะหัวใจล้มเหลวในคลินกิ หัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
วิธีด�ำเนินการวิจัย: การวิจัยเชิงบรรยาย เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์คุณสมบัติ ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 34 ราย รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคมถึงสิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
แบบสอบถามผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ประกอบด้วย New York Heart Association
Functional Class (NYHA FC), Left Ventricular Ejection fraction (LVEF) การกลับเข้ารักษาซ�ำ้ ในโรงพยาบาล
และการเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเอง และแบบสอบถามคุณภาพชีวิต
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย
ผลการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายร้อยละ 61.8 อายุอยู่ระหว่าง 37-92 ปี อายุเฉลี่ย 59.2 ปี (SD=13.8) ทุกราย
มีระยะของภาวะหัวใจล้มเหลวอยู่ระยะ C ระยะเวลาที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีภาวะหัวใจล้มเหลว
อยู่ระหว่าง 3 เดือนถึง 6 ปี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3 ปี (SD=18.4) ระยะเวลาที่เข้ารับการรักษาในคลินิกหัวใจล้มเหลว
อยู่ระหว่าง 3 เดือนถึง 6 ปี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2 ปี 6 เดือน (SD=16.4) แรกเข้ารับการรักษาในคลินิกหัวใจล้มเหลว
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี NYHA FC II-III ค่า LVEF น้อยกว่าร้อยละ 40 หลังเข้ารับการรักษาในคลินิก ส่วนใหญ่
มี NYHA FC I-II ค่า LVEF มากกว่าร้อยละ 40 ไม่เคยเข้ารับการรักษาซ�้ำในโรงพยาบาลและไม่เคยเข้ารักษา
ที่ห้องฉุกเฉิน พฤติกรรมการดูแลตนเองโดยภาพรวมอยู่ระดับดี และคุณภาพชีวิตมีคะแนนเฉลี่ย 86.93 คะแนน
(SD.=20.5) อยู่ในระดับสูง
สรุป: ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่ได้รับการดูแลในคลินิกหัวใจล้มเหลวท�ำให้มีผลลัพธ์ทางคลินิกที่ดีขึ้น ส่งผลให้ผู้ป่วย
ลดอัตรากลับเข้ารักษาซ�้ำในโรงพยาบาลและการเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน และคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: พฤติกรรมการดูแลตนเอง, คุณภาพชีวิต, ภาวะหัวใจล้มเหลว, คลินิกหัวใจล้มเหลว
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Abstract

Objective: To study the clinical outcomes of heart failure (HF) patients at the HF clinic,
Sunpasitthiprasong Hospital.
Method: Descriptive study was applied. Purposive sampling was used to recruit 34 patients
with HF. Data was collected from March to August 2020, using a personal data
questionnaire, the clinical outcome questionnaire for HF patients included New York
Heart Association Functional Class (NYHA FC), Left Ventricular Ejection Fraction (LVEF),
hospital re-admission, and re-visited the emergency room, self-care behavior
questionnaire, and the quality of life questionnaire. Descriptive statistics was used for
data analysis.
Results: The majority of the subjects were male (61.8%) and age ranged between 37-92 years old,
a mean of 59.2 years old (SD = 13.8). All of them had stage C of HF, the period they
were diagnosed with HF ranged from 3 months to 6 years, mean 3 years (SD = 18.4).
Duration of clinical heart failure was between 3 months and 6 years, two and a half year
(SD = 16.4). Before enrolling in the HF clinic, most of the samples had NYHA FC II-III and
LVEF was less than 40 percent. After enrolling in HF clinic, most HF patients had NYHA FC I-II
with LVEF more than 40 percent, no re-hospitalized and never revisit emergency room.
Overall self-care behavior was at a good level and an average score on quality of life was 86.93
(SD. = 20.5), which was a high level.
Conclusion: The HF patients who were cared in the HF clinic had better clinical outcomes.
As a result, the rate of re-hospitalization and re-visiting emergency room were decreased,
and the quality of life of HF patients were increased.
Keywords: self-care behavior, quality of life, heart failure, heart failure clinic
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บทน�ำ

ภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นกลุ่มอาการซึ่งมีสาเหตุจาก
ความผิดปกติของการท�ำงานของหัวใจ อาจเกิดจากความผิดปกติ
ของโครงสร้างหรือการท�ำหน้าที่ของหัวใจ มีผลท�ำให้หัวใจ
ไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายหรือรับเลือดกลับเข้าสู่
หัวใจได้ตามปกติ ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังมักมีอาการ
ที่ส�ำคัญ 2 กลุ่มอาการ คือ หายใจเหนื่อย (dyspnea) และ/
หรืออ่อนเพลีย (fatigue) และเกิดภาวะน�้ำและเกลือคั่งท�ำให้
มีอาการบวมน�้ำคั่งในปอดและอวัยวะภายใน1 ซึ่งภาวะหัวใจ
ล้มเหลว เป็นปัญหาด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลกและเป็น
สาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดความพิการและเสียชีวิต2 ประชากร
ชาวอเมริกนั ในวัยผูใ้ หญ่ทมี่ อี ายุ 40 ปีขนึ้ ไป ประมาณ 1 ใน 5 คน
หรือมากกว่าหกล้านคนมีภาวะหัวใจล้มเหลว และคาดว่า
ตัวเลขจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 46 ในช่วง 15 ปีถัดไป และประมาณ
800,0000 คนภายในปี ค.ศ. 2030 และพบว่าปัจจัยเสี่ยง
ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด ภาวะหัวใจล้มเหลวมากที่สุดเกิดจากความดัน
โลหิตสูง3 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พบความชุกของโรคนี้
ประมาณ 26 ล้านคน ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับการรักษาไว้ใน
โรงพยาบาลและมีอตั ราการกลับมารักษาซ�้ำทีส่ งู 2 จากทะเบียน
Thai Acute Decompensate Heart Failure Registry
(ADHERE) ของไทยพบว่ า ผู ้ ป ่ ว ยที่ เข้ า รั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาล เนื่ อ งจากภาวะหั ว ใจล้ ม เหลวนั้ น มี อ ายุ น ้ อ ย
และมีอาการหนักกว่าผู้ป่วยชาวยุโรปและอเมริกา4 นอกจากนี้
ผู ้ ที่ มี ภ าวะหั วใจล้มเหลวยัง มีอัตราความชุก เพิ่มขึ้น อัตรา
การเสียชีวติ ในโรงพยาบาลของผูป้ ว่ ยกลุม่ นีเ้ ท่ากับร้อยละ 5.5
ซึ่งถือว่าสูงเมื่อเทียบกับโรคเรื้อรังอื่นๆ และอัตราการนอน
โรงพยาบาลซ�้ ำ ด้ ว ยภาวะหั ว ใจล้ ม เหลวเฉี ย บพลั น สู ง 5
การกลับเข้ารักษาซ�้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจ
ล้มเหลวเป็นปัญหาส�ำคัญ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อผูป้ ว่ ยทัง้ ทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงสะท้อน
คุณภาพการดูแลรักษาของโรงพยาบาล6
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการเข้ารักษาซ�้ำ
มักเกิดจากการทีผ่ ปู้ ว่ ยไม่สามารถปรับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ที่เฉพาะกับภาวะหัวใจล้มเหลวได้คือ การควบคุมความสมดุล
ของน�ำ้ การจ�ำกัดอาหารโซเดียมสูง การรับประทานยาตามแผน
การรักษา การติดตามอาการด้วยตนเอง และการออกก�ำลังกาย
หรื อ การมี กิ จ กรรมทางกายที่ เ หมาะสม เนื่ อ งจากภาวะ

หั ว ใจล้ ม เหลวเป็ น การเจ็ บ ป่ ว ยที่ ซั บ ซ้ อ น การดู แ ลตนเอง
จึงเป็นเรื่องที่กระท�ำได้ยากล�ำบาก7,8 สิ่งส�ำคัญในการร่วมดูแล
ผูป้ ว่ ยภาวะหัวใจล้มเหลวในการรักษาระยะยาวคือ การส่งเสริม
ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยผ่านการให้ความรู้
การให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการดูแลตนเอง และการปฏิบัติตัว
ที่เหมาะสม การรับรู้และการจัดการอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น
การรับประทานยาตามแผนการรักษาอย่างสม�่ ำเสมอ และ
การมาพบแพทย์ตามนัด การรับประทานอาหารและการดืม่ น�ำ้
ทีเ่ หมาะสม การรักษาสมดุลของการพักผ่อน และการท�ำกิจกรรม
การดูแลตนเองด้านจิตสังคม และรวมถึงการเป็นผู้ประสาน
ความร่วมมือระหว่างบุคลากรทีมสหสาขาวิชาชีพกับผู้ป่วย
ภาวะหัวใจล้มเหลวในคลินกิ หัวใจล้มเหลว เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
ในการลดอัตราการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลซ�้ำ และ
ท�ำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น8,9
การจัดตั้งคลินิกหัวใจล้มเหลว (heart failure clinic)
ได้รบั การพิสจู น์ในงานวิจัยจ�ำนวนมากว่าเป็นรูปแบบการดูแล
ผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มคุณภาพการรักษาให้ได้
ตามมาตรฐาน เพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย และ
ความสามารถในการดูแลตนเอง ช่วยลดอัตราการเกิดภาวะ
หัวใจล้มเหลวก�ำเริบ เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและลดอัตรา
การเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลว10-11 ซึ่งรูปแบบการดูแล
ผู ้ ป ่ ว ยโรคหั ว ใจล้ ม เหลวจะต้ อ งดู แ ลแบบสหสาขาวิ ช าชี พ
(multidisciplinary team) คือต้องมีการท�ำงานร่วมกัน
ของหลายๆ วิชาชีพโดยมีเป้าหมายเดียวกัน ทั้งนี้สมาชิ ก
แต่ ล ะคนจะใช้ แ นวคิ ด ทฤษฎี ข องสาขาวิ ช าชี พ ตนเอง
เป็นกรอบในการท�ำงาน สิ่งที่ร่วมมือกันของทีมคือการประชุม
วางแผนแบ่ ง ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ชั ด เจนมี ก ารปรึ ก ษาหารื อ
การขอค� ำ แนะน� ำ จากสาขาวิ ช าชี พ อื่ น ในที ม เมื่ อ มี ป ั ญ หา
อย่างไรก็ตามสมาชิกในทีมยังคงมีอิสระในการคิดตัดสินใจ
และด� ำ เนิ น การตามกรอบแนวคิ ด ทฤษฎี ข องตนเอง 12
ซึ่ ง ที ม สหสาขาวิ ช าชี พ ประกอบด้ ว ย แพทย์ ผู ้ เชี่ ย วชาญ
โรคหั ว ใจ พยาบาลผู ้ ป ฏิ บั ติ ก ารขั้ น สู ง ด้ า นโรคหั ว ใจ หรื อ
พยาบาลที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยภาวะหั ว ใจ
ล้มเหลว เภสัชกร นักก�ำหนดอาหาร และนักกายภาพบ�ำบัด11
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้มีการจัดตั้งคลินิก
หัวใจล้มเหลวที่มีการดูแลผู้ป่วยแบบบูรณาการจากสหสาขา
วิชาชีพ ดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีค่าความสามารถ

ผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวในคลินิกหัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ไวยพร พรมวงค์ จรูญศรี มีหนองหว้า สุมิตรา วีระกุล วิไลวรรณ ปลูกเจริญ
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ปีที่ 65 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2564

ในการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้าย (Left Ventricular Ejection
Fraction: LVEF) น้อยกว่าร้อยละ 40 มีการกลับเข้ารักษาซ�้ำ
ในโรงพยาบาลมากกว่าหรือเท่ากับ 2 ครั้ง/ปี และไม่ร่วมมือ
ในการรับประทานยา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ได้เปิด
ให้บริการคลินิกหัวใจล้มเหลวเมื่อปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเดิมผู้ป่วย
กลุม่ นีไ้ ด้รบั การดูแลในคลินกิ โรคหัวใจทัว่ ไป โดยมีวตั ถุประสงค์
ในการจัดตัง้ คลินกิ คือเพือ่ ส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเอง
เพิม่ ความร่วมมือในการใช้ยาของผูป้ ว่ ย การให้ยาตามมาตรฐาน
ลดอัตราการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวก�ำเริบ เพิ่มคุณภาพชีวิต
ผู้ป่วย และลดอัตราการเสียชีวิต5 ปัจจุบันให้การดูแลผู้ป่วย
ด้วยทีมสุขภาพประกอบด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ
พยาบาลวิ ช าชี พ ที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยภาวะ
หัวใจล้มเหลวเป็นหลัก เภสัชกรจากวาร์ฟารินคลินิก และ
แพทย์ ผู ้ เชี่ ย วชาญด้ า นโภชนาการที่ รั บ ปรึ ก ษาในรายที่ มี
ปัญหาด้านโภชนาการ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลลัพธ์
ทางคลินิกอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับ พฤติกรรมการดูแลตนเอง
คุณภาพชีวิต ความทนในการท�ำกิจกรรม (New York Heart
Association Functional Class: NYHA FC) การประเมิน
LVEF ด้วยการท�ำ echocardiogram อัตราการกลับเข้ารักษา
ซ�้ ำ ในโรงพยาบาล และอั ต ราการเข้ า รั ก ษาที่ ห ้ อ งฉุ ก เฉิ น
รวมทัง้ ศึกษาเปรียบเทียบความทนในการท�ำกิจกรรม (NYHA FC)
ความสามารถในการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้าย (LVEF)
อัตราการกลับเข้ารักษาซ�ำ้ ในโรงพยาบาล และอัตราการเข้ารักษา
ที่ห้องฉุกเฉิน ของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวก่อนและหลัง
เข้ารักษาในคลินกิ หัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เนื่องจากผลลัพธ์ทางคลินิกดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเป็นสิ่งที่
สะท้อนผลลัพธ์ดา้ นคุณภาพการบริการของคลินกิ หัวใจล้มเหลว
เพือ่ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริการ
ในคลินิกหัวใจล้มเหลวโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ให้ดี
ยิ่งขึ้นไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่ อ ศึ ก ษาผลลั พ ธ์ ท างคลิ นิ ก เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรม
การดูแลตนเอง คุณภาพชีวิต ความทนในการท�ำกิจกรรม
(NYHA FC) ความสามารถในการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้าย
(LVEF) อัตราการกลับเข้ารักษาซ�้ำในโรงพยาบาล และอัตรา
การเข้ารักษาที่ห้องฉุกเฉิน ภายใน 28 วัน ของผู้ป่วยภาวะ
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หัวใจล้มเหลวในคลินิกหัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive
study) รวบรวมข้อมูลในคลินิกหัวใจล้มเหลว โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม
พ.ศ.2563 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจากกลุ่ม
ประชากรเป้าหมาย จ�ำนวน 40 คน ตามเกณฑ์คัดเข้าคือ
อายุ 18 ปี ขึ้นไป มีสติสัมปชัญญะดี สามารถพูดคุยให้ข้อมูล
ได้ดว้ ยตนเอง เข้ารับการรักษาในคลินกิ หัวใจล้มเหลวอย่างน้อย
3 เดือน ไม่มีอาการหายใจหอบเหนื่อยก่อนให้ข้อมูล NYHA
FC I-II สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ และยินดีเข้าร่วม
การวิจัย มีผู้ผ่านเกณฑ์คัดเข้าจ�ำนวน 34 ราย เกณฑ์คัดออก
คือ รับเข้ารักษาในคลินิกหัวใจล้มเหลวน้อยกว่า 3 เดือน และ
ไม่สามารถพุดคุยให้ข้อมูลด้วยตนเองได้
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั ประกอบด้วย
2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาที่ได้รับ
การวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีภาวะหัวใจล้มเหลว ระยะเวลา
ทีเ่ ข้ารับการรักษาในคลินกิ หัวใจล้มเหลว และการรักษาทีไ่ ด้รบั
มีลักษณะเป็นข้อค�ำถามแบบเติมค�ำและเลือกตอบ จ�ำนวน
16 ข้อ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการให้ผู้ป่วยตอบด้วยตนเอง
และน�ำมาตรวจสอบความถูกต้องจากเวชระเบียน
ส่ ว นที่ 2 ผลลั พ ธ์ ท างคลิ นิ ก ของผู ้ ป ่ ว ยภาวะหั ว ใจ
ล้มเหลว ประกอบด้วย
2.1 แบบบันทึก New York Heart Association
(NYHA) แบ่ ง ออกเป็ น 4 ระดั บ Class I ไม่ มี ข ้ อ จ� ำ กั ด
ในการออกก�ำลังกาย จนถึง Class IV มีอาการเหนื่อยแม้ใน
ขณะพัก ผู้วิจัยบันทึกข้อมูลจากเวชระเบียน
2.2 แบบบันทึก Left Ventricular Ejection fraction
บันทึกข้อมูลจากเวชระเบียน
2.3 แบบบันทึกการกลับเข้ารักษาซ�้ำในโรงพยาบาล
ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา ประเมินจากแบบสอบถาม และบันทึก
ข้อมูลจากเวชระเบียน
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2.4 แบบบั น ทึ ก การเข้ า รั บ การรั ก ษาที่ ห ้ อ งฉุ ก เฉิ น
ในโรงพยาบาลด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ในช่วง 1 ปี
ที่ผ่านมาประเมินจากแบบสอบถาม และบันทึกข้อมูลจาก
เวชระเบียน
2.5 แบบสอบถามพฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองของ
ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ประกอบด้วยด้านการดูแลตนเอง
เพื่อรักษาสุขภาพ 5 ข้อ การดูแลตนเองเพื่อจัดการอาการ
6 ข้ อ และความมั่ น ใจในการดู แ ลตนเอง 4 ข้ อ ลั ก ษณะ
การให้คะแนนเป็น rating scale 4 ระดับ 13 ข้อ และ
5 ระดับ 2 ข้อ เนื่องจากข้อย่อยแต่ละด้านทั้ง 3 ด้าน มี
คะแนนไม่เท่ากันจึงต้องปรับค่าคะแนนแต่ละด้านเป็นฐาน
100 คะแนนเท่ากัน รวมคะแนนเต็ม 300 คะแนน คะแนน
ยิ่ ง สู ง แสดงว่ า ผู ้ ป ่ ว ยยิ่ง ดูแลตนเองได้ดี แบบประเมินผ่าน
การตรวจดั ช นี ค วามตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity
Index: CVI) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน ได้ค่า CVI 0.95 และ
ค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ด้ ว ยสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา
ของครอนบาค ได้เท่ากับ 0.7513
2.6 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภาวะหัวใจ
ล้มเหลว The Minnesota Living with Heart Failure
Questionaires ของ Rector, Kubo & Cohn14 ซึ่งแปล
เป็นภาษาไทยโดยพวงผกา กรีทอง15 ผ่านตรวจค่า CVI จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่าน และหาค่า Reliability เท่ากับ 0.93
แบบสอบถามประกอบด้วยค�ำถาม 21 ข้อ เกี่ยวกับอาการ
และอาการแสดงของโรคในระยะ 1 เดือนที่ผ่านมา ลักษณะ
เป็น rating scale 6 ระดับ ตั้งแต่ 0-5 คะแนน คะแนนเต็ม
105 คะแนน การแปลผลคะแนนมากคือมีคุณภาพชีวิตสูง
คะแนนน้อยคือ คุณภาพชีวิตต�่ำ ซึ่งระดับคะแนนแบ่งออก
เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 0-35 คะแนน หมายถึง คุณภาพชีวิตต�่ำ
36-70 คะแนน หมายถึง คุณภาพชีวิตปานกลาง 71-105
คะแนน หมายถึง คุณภาพชีวิตสูง
คุณภาพของเครื่องมือวิจัย
ผู้วิจัยน�ำแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเอง และ
แบบสอบถามคุณภาพชีวิตไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับกลุม่ ตัวอย่างของงานวิจยั จ�ำนวน 10 คน
ในคลินิกหัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และ
ค�ำนวณหาค่า reliability แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแล

ตนเอง ได้คา่ reliability เท่ากับ 0.6 แบบสอบถามคุณภาพชีวติ
ได้ค่า reliability เท่ากับ 0.9
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
งานวิจยั นีผ้ า่ นการพิจารณาและอนุมตั ิ จากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สรรพสิทธิประสงค์ เลขที่ 1/2563 และคณะกรรมการจริยธรรม
การวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ โรงพยาบาลสรรพสิ ท ธิ ป ระสงค์ เลขที่
029/63 ผู้วิจัยได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
และประโยชน์ของการวิจัยในครั้งนี้แก่ผู้เข้าร่วมวิจัย และ
ขอความร่ ว มมื อ ในการให้ ข ้ อ มู ล โดยความสมั ค รใจ และ
เซ็นรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งผู้วิจัยชี้แจงกั บ
กลุ่มตัวอย่างว่าการน�ำเสนอข้อมูลผลการวิจัยจะน�ำเสนอ
ในภาพรวม และผูเ้ ข้าร่วมวิจยั สามารถถอนตัวจากการเข้าร่วม
ในการวิจัยครั้งนี้ได้โดยไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการดูแลรักษา
ในคลินิกหัวใจล้มเหลว
การรวบรวมข้อมูล
ผู ้ วิ จั ย เสนอโครงร่ า งวิ จั ย เพื่ อ ขอรั บ การพิ จ ารณา
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ และคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เมื่ อ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ร วบรวมข้ อ มู ล และได้ ข อหนั ง สื อ
ขออนุญาตเก็บข้อมูลวิจัยจากผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ถึงผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ เพื่อขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในคลินิกหัวใจล้มเหลว แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค์ ในวันพฤหัสบดี และวันศุกร์เวลา 08.00-12.00 น.
ขณะที่ ผู ้ ป ่ ว ยรอรั บ ยาจากเภสั ช กรประจ� ำ คลิ นิ ก ผู ้ วิ จั ย
แนะน�ำตัว อธิบายขั้นตอนการท�ำวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย
กั บ ขอความร่ ว มมื อ กั บ ผู ้ ป ่ ว ยมี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก� ำ หนด
ในการตอบแบบสอบถามการวิ จั ย จากนั้ น ผู ้ วิ จั ย สร้ า ง
สัมพันธภาพกับผูป้ ว่ ย อธิบายขัน้ ตอนการท�ำวิจยั วัตถุประสงค์
การวิจัย สิทธิในการเข้าร่วม หรือถอนตัวออกจากการเป็น
ผู้ร่วมวิจัยได้ตลอดเวลา โดยไม่มีผลใดๆทั้งสิ้น ผลการวิจัย
จะถู กน� ำเสนอในภาพรวม เมื่อ ผู้ ป ่ว ยยิ น ยอมเข้า ร่ ว มวิ จั ย
ผูว้ จิ ยั จึงเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และบันทึกข้อมูล
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วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง
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จากเวชระเบียน การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยครั้งนี้ใช้เวลา FC II ร้อยละ 61.8 รองลงมาคือ NYHA FC I ร้อยละ 35.3
ประมาณ 15-20 นาที
ส่วนค่าแรงบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้าย (Left Ventricular
Ejection Fraction LVEF: LVEF) แรกเข้าคลินิกอยู่ระหว่าง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ร้อยละ 9.00-78.70 ส่วนใหญ่ มีค่า LVEF น้อยกว่าร้อยละ 40
การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลเกีย่ วกับ ผลลัพธ์ทางคลินกิ คิดเป็นร้อยละ 88.24 และปัจจุบันพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่า
ของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ LVEF อยู่ระหว่างร้อยละ 12-79 มีกลุ่มตัวอย่างที่มีค่า LVEF
เชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าต�ำ่ สุด ค่าสูงสุด น้อยกว่าร้อยละ 40 จ�ำนวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.24
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพิสัยข้อมูล ส่วนการเปรียบเทียบ เมื่อพิจารณารายบุคคลพบว่า มีกลุ่มตัวอย่างที่มีค่า LVEF
ข้อมูลเพื่อหาความแตกต่างระหว่างแรกเข้าคลินิกและหลัง เพิ่ ม ขึ้ น จากก่ อ นเข้ า รั บ การรั ก ษาในคลิ นิ ก หั ว ใจล้ ม เหลว
เข้าคลินิกใช้สถิติ Paired t-test โดยก�ำหนดให้ค่า p-value จ�ำนวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.71 ส่ว นใหญ่ ไ ม่ เ คย
ที่มีค่านัยส�ำคัญทางสถิติน้อยกว่า 0.05 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ กลับเข้ารักษาซ�้ำในโรงพยาบาลในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ร้อยละ
โปรแกรมส�ำเร็จรูป
91.2 และไม่ เ คยเข้ า รั บ การรั ก ษาที่ ห ้ อ งฉุ ก เฉิ น ด้ ว ยภาวะ
หัวใจล้มเหลวในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 94.1
ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งไม่เคยสูบบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 61.8
ผลการวิจัยพบว่า มีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์จ�ำนวน 34 คน และกลุม่ ตัวอย่างครึง่ หนึง่ ไม่เคยดืม่ สุรา รองลงมาคือ เคยดืม่ สุรา
ไม่ มี ผู ้ ที่ ป ฏิ เ สธการเข้ า ร่ ว มวิ จั ย ไม่ มี ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งรายใด แต่เลิกดื่มแล้ว ร้อยละ 50 และ 47.1 ตามล�ำดับ
เกิดภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน หรือขอยุติการการเข้าร่วมวิจัย
ส่ ว นการรั ก ษาที่ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งได้ รั บ ประกอบด้ ว ย
ในระหว่างการท�ำแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่ง ยารักษาภาวะหัวใจล้มเหลว ส่วนใหญ่ได้แก่ ยากลุม่ ปิดกัน้ เบต้า
เป็ น เพศชายจ� ำ นวน 21 ราย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 61.8 อายุ (beta blocker) ร้อยละ 94.1 รองลงมาคือ aldosterone
อยู่ระหว่าง 37-92 ปี อายุเฉลี่ย 59.18 ปี (SD=13.78) antagonist ร้อยละ 73.5 ยากลุ่ม ACEI/ ARB ร้อยละ 70.6
มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 70.6 ตามล�ำดับ และยาอืน่ ทีใ่ ห้เพือ่ ลดปัจจัยเสีย่ ง และรักษาโรคร่วม
สองในสามของกลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพสมรส คู่ คิดเป็น พบมากที่สุดคือ ยาลดไขมัน (lipid lowering agent) ร้อยละ
ร้อยละ 73.5 มีรายได้อยู่ระหว่าง 500-60,000 บาท/เดือน 70.6 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างแต่ละรายมีการรักษาด้วยยามากกว่า
กลุม่ ตัวอย่างมากกว่าครึง่ มีรายได้นอ้ ยกว่า 5,000 บาท/ เดือน 1 ชนิด ดังแสดงในตารางที่ 1
คิดเป็นร้อยละ 52.9 สิทธิการรักษาส่วนใหญ่ใช้สิทธิบัตรทอง
ร้อยละ 76.5 หนึง่ ในสามมีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 47.1 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
มีระยะของภาวะหัวใจล้มเหลว (Stage of heart failure)
ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภาวะหัวใจ
อยู่ระยะ C ร้อยละ 100 ระยะเวลาที่ได้รับการวินิจฉัยว่า ล้มเหลว ที่รับการรักษาในคลินิกหัวใจล้มเหลว โรงพยาบาล
มีภาวะหัวใจล้มเหลวอยู่ระหว่าง 3 เดือนถึง 6 ปี ค่าเฉลี่ย สรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งเป็นผลกระทบของโรคหัวใจล้มเหลว
เท่ากับ 3 ปี (SD=18.37) ระยะเวลาทีเ่ ข้ารับการรักษาในคลินกิ ที่มีต่อการด� ำเนินชีวิตของผู้ป่วยในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
หัวใจล้มเหลวอยู่ระหว่าง 3 เดือนถึง 6 ปี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2 ปี คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 86.93 คะแนน (SD.=20.5) อยูใ่ นระดับสูง
6 เดือน (SD=16.42)
และคะแนนอยูร่ ะหว่าง 32-105 คะแนน ดังแสดงในตารางที่ 6
ระดับความทนในการท�ำกิจกรรม (New York Heart
ผลการเปรียบเทียบ LVEF ของผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว
Association Functional Classification: NYHA FC) ก่อนและหลังเข้ารับการดูแลในคลินิกหัวใจล้มเหลว พบว่า
แรกเข้ารับการรักษาในคลินิกหัวใจล้มเหลว ส่วนใหญ่ NYHA กลุ่มตัวอย่างมีค่า LVEF แรกเข้าคลินิกเฉลี่ยร้อยละ 28.8 และ
FC II ร้อยละ 79.4 รองลงมาคือ NYHA FC III ร้อยละ 17.6 ค่า LVEF หลังเข้าคลินิกเฉลี่ยร้อยละ 41.0 ซึ่งแตกต่างกัน
หลังเข้ารับการรักษาในคลินิกหัวใจล้มเหลวส่วนใหญ่ NYHA อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ p< 0.00 ดังแสดงในตารางที่ 7
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ตารางที่ 1:
ผลลัพธ์ทางคลินิกผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแรกเข้าคลินิกและปัจจุบันเข้ารับการรักษาในคลินิกหัวใจล้มเหลว และการรักษา
ปัจจุบันของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (จ�ำนวน 34 ราย)
จ�ำนวนผู้ป่วย
ราย (ร้อยละ)
ผลลัพธ์ทางคลินิก
แรกเข้าคลินิก
ปัจจุบัน
NYHA FC I
1 (2.9)
12 (35.3)
II
27 (79.4)
21 (61.8)
III
6 (17.6)
1 (2.9)
LVEF (%) < 40
30 (88.2)
13 (38.2)
≥ 40*
4 (21.8)
21 (61.8)
การรักษา
ยารักษาภาวะหัวใจล้มเหลวที่จ�ำเป็น
Beta blockers
32
94.1
Aldosterone antagonist
25
73.5
ACEI/ ARB
24
70.6
Loop diuretic
21
61.8
Digoxin
6
17.7
ยาลดปัจจัยเสี่ยง
Anticoagulant
6
17.7
Antihyperglycemic agent
14
41.2
* หมายเหตุ หัวใจล้มเหลวชนิด preserved heart failure

ตารางที่ 2:
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการแปลผลพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ว่ ยภาวะหัวใจล้มเหลวรายด้าน (จ�ำนวน 34 ราย)
การดูแลตนเองรายด้าน
Max
Min
Mean
SD.
แปลผล
การดูแลตนเองเพื่อรักษาสุขภาพ
89.99
36.66
66.46
14.19
ดี
การดูแลตนเองเพื่อจัดการอาการ
100
20.00
55.44
17.64
ดี
ความมั่นใจในการดูแลตนเอง
100
38.92
68.19
15.56
ดี
การดูแลตนเองโดยรวม
273
129
190
35
ดี
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ตารางที่ 3:
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ช่วงคะแนนจริงของพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อรักษาสุขภาพ (จ�ำนวน 34 ราย)
พฤติกรรมการดูแลตนเองรายด้าน
Mean
SD. คะแนนจริง คะแนนที่เป็นไปได้
1. ความถี่ของการชั่งน�้ำหนักตัว
2.8
0.9
1-4
1-4
2. ความถี่การตรวจดูอาการบวมที่ข้อเท้า หลังเท้า หน้าแข็ง
3.4
0.7
2-4
1-4
3. การป้องกันไม่ให้เป็นหวัด
2.9
0.9
1-4
1-4
4. การท�ำกิจกรรมออกแรง
3.1
1.0
1-4
1-4
5. การมาพบแพทย์ตามนัด
3.9
0.3
3-4
1-4
6. การรับประทานอาหารไม่เค็ม
3.0
1.1
1-4
1-4
7. การออกก�ำลังกายอย่างน้อย 30 นาที
2.4
1.4
1-4
1-4
8. การลืมกินยา
3.7
1.1
1-4*
1-4
9. การรับประทานอาหารไม่เค็มเมื่ออยู่นอกบ้าน
2.1
1.6
1-4
1-4
10. การมีตัวช่วยเพื่อไม่ให้ลืมรับประทานยา
2.6
1.9
1-4
1-4
*กลับค่าคะแนน เนื่องจากเป็นข้อค�ำถามทางลบ

ตารางที่ 4:
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และช่วงคะแนนจริงของพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อจัดการอาการ (จ�ำนวน 34 ราย)
พฤติกรรมการดูแลตนเองรายข้อ
Mean
SD. คะแนนจริง คะแนนที่เป็นไปได้
1. ความสามารถนึกรู้อาการก�ำเริบของภาวะหัวใจล้มเหลว
2.6
2.3
0-4
0-5
2. การหลีกเลี่ยงการกินอาหารเค็มอย่างเคร่งครัด
3.1
1.7
2-4
1-4
3. การควบคุมปริมาณน�้ำดื่ม หรือเครื่องดื่มให้น้อยลง
3.0
1.0
1-4
1-4
4. การรับประทานยาขับปัสสาวะเพิ่มจากที่แพทย์สั่ง
1.7
2.4
1-4
1-4
5. การไปพบหรือโทรศัพท์ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์
1.7
2.5
1-4
1-4
เพื่อขอค�ำแนะน�ำการป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลวก�ำเริบ
6. การปฏิบัติตัวเพื่อควบคุมอาการก�ำเริบ
3.0
2.3
1-4
0-5
ตารางที่ 5:
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และช่วงคะแนนจริงของความมั่นใจในการดูแลตนเอง (จ�ำนวน 34 ราย)
พฤติกรรมการดูแลตนเองรายข้อ
Mean
SD. คะแนนจริง คะแนนที่เป็นไปได้
1. ความมั่นใจในการรักษาควบคุมอาการไม่ให้ก�ำเริบ
2.9
2.5
1-4
1-4
2. ความมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติตามข้อแนะน�ำการรักษา
3.1
2.6
2-4
1-4
ได้ถูกต้องครบถ้วน
3. ความมัน่ ใจว่าสามารถสังเกตประเมินอาการผิดปกติทเี่ กิดขึน้
3.1
2.8
2-4
1-4
4. ความมัน่ ใจในการรูส้ กึ ว่ามีอาการผิดปกติเกิดขึน้ กับร่างกาย
3.2
2.9
2-4
1-4
5. ความมั่นใจในการลงมือปฏิบัติตัวด้านต่างๆ เพื่อบรรเทา
3.0
3.1
2-4
1-4
อาการที่ก�ำเริบได้
6. ความสามารถประเมินผลวิธีการที่ปฏิบัติการเพื่อควบคุม
3.0
3.3
1-4
1-4
รักษาอาการไม่ให้ก�ำเริบ
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ตารางที่ 6:
จ�ำนวน ร้อยละ ค่าคะแนนจริง และระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (จ�ำนวน 34 ราย)
ระดับคุณภาพชีวิต (คะแนน)
ช่วงคะแนนจริง
จ�ำนวน
ต�่ำ (0 - 35)
32
1
ปานกลาง (36 - 70)
47 - 69
6
สูง (71 - 105)
73 - 105
27

ร้อยละ
2.9
17.6
79.4

ตารางที่ 7:
เปรียบเทียบ LVEF ของผูป้ ว่ ยหัวใจล้มเหลวก่อนและหลังเข้ารับการดูแลในคลินกิ หัวใจล้มเหลว โดยใช้สถิติ Paired Sample t-test
แรกเข้าคลินิก
หลังเข้าคลินิก
ข้อมูล
t
df
P value
Mean (SD.)
Mean (SD.)
LVEF
28.8 (15.8)
41.0 (17.2)
-5.2
33
0.00
P < 0.05

บทวิจารณ์

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ พ บว่ า กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
เพศชาย คล้ายคลึงกับการศึกษาของกมลรัตน์ ทองปลั่ง16
และไวยพร พรมวงค์และคณะ17 ที่พบว่า ภาวะหัวใจล้มเหลว
พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง16-17 ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่าง
อาศั ย อยู ่ กั บ คู ่ ส มรส และได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ จากบุ ค คล
ในครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาของนารี
อินทรศักดิ์ และคณะ18 ที่พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ป่วยภาวะหัวใจ
ล้มเหลวไม่ได้ประกอบอาชีพ และอาศัยอยู่กับคู่ครอบครัว
กลุม่ ตัวอย่างในงานวิจยั นีส้ ว่ นใหญ่มที กั ษะในการอ่าน การนับ
การมองเห็นปกติ ดังนัน้ กลุม่ ตัวอย่างจึงเป็นผูท้ มี่ คี วามสามารถ
และคุ ณ สมบั ติ ขั้ น พื้นฐานที่ช ่วยให้สามารถปฏิบัติการเพื่อ
การดู แ ลตนเองได้19 และสอดคล้องกับ การทบทวนปัจจัย
ที่ ส นั บ สนุ น การดู แ ลตนเองของริ เ กลและคณะ 20 ที่ พ บว่ า
การสนั บ สนุ น จากครอบครั ว การรู ้ คิ ด ปกติ มี ส ่ ว นช่ ว ยใน
การดูแลตนเองของผู้ที่มีหัวใจล้มเหลว
การรั ก ษาที่ ผู ้ ป ่ ว ยได้ รั บ สอดคล้ อ งกั บ แนวปฏิ บั ติ
การรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยภาวะหั ว ใจล้ ม เหลว และลดปั จ จั ย เสี่ ย ง
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะของโรค Stage C การให้
การรั ก ษานี้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แนวทางการรั ก ษาผู ้ ที่ มี
ภาวะหัวใจล้มเหลว Stage C ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้กลุ่มตัวอย่าง
มีผลลัพธ์ทางคลินิกที่ดีขึ้น3,11,21

ผลลัพธ์ทางคลินกิ ของกลุม่ ตัวอย่างหลังเข้ารับการรักษา
ในคลินิกหัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พบว่า
ผลลัพธ์ทางคลินิกของกลุ่มตัวอย่างดีขึ้นจากแรกรับเข้าคลินิก
หั ว ใจล้ ม เหลวทั้ ง อั ต ราการเข้ า รั บ รั ก ษาซ�้ ำ ในโรงพยาบาล
ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา การเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินด้วย
ภาวะหัวใจล้มเหลวในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมาลดลง ระดับความทน
ในการท� ำ กิ จ กรรม ความสามารถในการบี บ ตั ว ของหั ว ใจ
ห้องล่างซ้ายเพิ่มขึ้น ซึ่งแตกต่างจากก่อนเข้ารับการรักษา
ในคลินิกหัวใจล้มเหลวอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ สอดคล้อง
กับการศึกษาที่ผ่านมา16-17,22-23 ที่พบว่า ผู้ป่วยภาวะหัวใจ
ล้มเหลวที่ได้รับการดูแลผ่านคลินิกหัวใจล้มเหลวจะท�ำให้
อัตราการกลับเข้ารักษาซ�้ำในโรงพยาบาลลดลงเหลือน้อยกว่า
ร้อยละ 5 ต่อปี และไม่มีการกลับเข้ารักษาที่ห้องฉุกเฉินด้วย
ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน เนื่องจากการดูแลของคลินิก
หัวใจล้มเหลวเป็นการดูแลจากสหสาขาวิชาชีพทีป่ ระกอบด้วย
แพทย์ทเี่ ชีย่ วชาญด้านหัวใจล้มเหลว พยาบาลทีม่ ปี ระสบการณ์
ในการดูแลผูป้ ว่ ยภาวะหัวใจล้มเหลว เภสัชกร นักกายภาพบ�ำบัด
และนักโภชนาการ ซึ่งเป็นการดึงเอาจุดเด่นของแต่ละวิชาชีพ
มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีพยาบาล
เป็นกลไกที่ส�ำคัญ (nurse-led) ให้การสนับสนุนให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคแผนการรักษา สอนวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การดูแลตนเองเกี่ยวกับ การจ�ำกัดอาหารเค็ม การจ�ำกัดน�้ำ
ในรายทีอ่ าการรุนแรง การประเมินภาวะน�ำ้ เกิน การติดตามอาการ
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เปลีย่ นแปลงด้วยตนเอง พยาบาลเปิดโอกาสให้ผปู้ ว่ ยได้ซกั ถาม
ข้ อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ตั ว และเปิ ด ช่ อ งทางให้ ติ ด ต่ อ
ทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อสงสัยหรือขอความช่วยเหลือ
ในการเจ็ บ ป่ ว ยหรื อ การดู แ ลตนเอง และมี ก ารแจกคู ่ มื อ
การดู แ ลตนเองเพื่อใช้อ่านทบทวน และลงบันทึกน�้ำหนัก
ความดันโลหิต และบันทึกอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น17,22,24
ระดับความความทนทานในการท�ำกิจกรรมแบ่งตาม
New York Heart Association Functional (NYHA FC)
ของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าคลินิกอย่างน้อย 3 เดือน ส่วนใหญ่
อยู่ Function class I-II แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีความทน
ในการท� ำ กิ จ กรรมโดยไม่ มี อ าการเหนื่ อ ยหรื อ เหนื่ อ ยแต่
เมื่ อ พั ก อาการดี ขึ้ น ซึ่ ง ระดั บ ความทนในการท� ำ กิ จ กรรม
มีความสัมพันธ์กบั การตายของผูท้ มี่ คี วามสามารถในการบีบตัว
ของหัวใจห้องล่างซ้ายต�่ำ และการใช้ NYHA ช่วยประเมิน
ความเสี่ ย งของการนอนโรงพยาบาล ความเหมาะสมของ
การรั กษาที่ ผู ้ป ่วยได้รับ และการตอบสนองของผู้ป่ว ยต่อ
การรั ก ษา ซึ่ ง ระบบบริ ก ารในคลิ นิ ก หั ว ใจล้ ม เหลว ของ
โรงพยาบาลสรรพสิ ท ธิ ป ระสงค์ พยาบาลและแพทย์
มีการประเมินและบันทึกเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผู้ป่วยท�ำและ
ดู ค วามสั ม พั น ธ์ ก ารท� ำ กิ จ กรรมนั้ น กั บ อาการที่ เ กิ ด ขึ้ น
ขณะท�ำกิจกรรมทุกครั้งที่มาติดตามการรักษา และพยาบาล
ประจ�ำคลินิกได้ใช้ข้อมูลระดับความทนในการท�ำกิจกรรม
ในการให้ ค� ำ แนะน� ำ เกี่ ย วกั บ การฟื ้ น ฟู หั ว ใจ เพราะ
ผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวที่อาการคงที่อย่างน้อย 3 สัปดาห์
อยู ่ ใ น NYHA I-III สามารถฝึ ก ออกก� ำ ลั ง เพื่ อ ลดการนอน
โรงพยาบาลและลดการเสี ย ชี วิ ต ได้ 10 และผลการศึ ก ษานี้
สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา ที่พบว่า ผู้ป่วยภาวะหัวใจ
ล้มเหลวที่เข้ารับการรักษาในคลินิกหัวใจล้มเหลวอย่างน้อย
3 เดือน สามารถพัฒนาความทนในการท�ำกิจกรรมให้ดีขึ้น
และช่ ว ยลดอั ต ราการเข้ า รั บ การรั ก ษาซ�้ ำ ในโรงพยาบาล
ตลอดจนอั ต ราเข้ า รั บ การรั ก ษาที่ ห ้ อ งฉุ ก เฉิ น ด้ ว ยภาวะ
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลันได้16-17,24
ความสามารถในการบี บ ตั ว ของหั ว ใจห้ อ งล่ า งซ้ า ย
(Left Ventricular Ejection Fraction: LVEF) พบว่ า
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี LVEF เพิ่ ม ขึ้ น จากก่ อ นเข้ า คลิ นิ ก อย่ า งมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ (p < 0.05) เพื่อพิจารณารายคนก็พบว่า
กลุ ่ ม ตั วอย่ า งส่ วนใหญ่มีค่า LVEF เพิ่มขึ้นจากแรกเข้ารับ
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การรักษาในคลินิกหัวใจล้มเหลว และมีกลุ่มตัวอย่างบางราย
มีค่า LVEF ไม่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา
ที่พบว่า เมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในคลินิกหัวใจล้มเหลว
อย่างน้อย 3-18 เดือน มี LVEF ในภาพรวมเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (p < .001) และมีผู้ป่วยร้อยละ 38 ที่มี
ค่า LVEF ไม่เพิ่มขึ้น16-17,22,24,25
ส่วนพฤติกรรมการดูแลตนเองนัน้ ถึงแม้วา่ โดยภาพรวม
จะอยู่ในระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาที่พบว่า
ผูป้ ว่ ยภาวะหัวใจล้มเหลวทีเ่ ข้ารับการรักษาในคลินกิ หัวใจล้มเหลว
ซึ่งเป็นคลินิกเฉพาะโรคที่มีการดูแลด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ
จะสามารถพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเอง คุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วยดีขึ้น ซึ่งพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยดีขึ้น
จะส่งผลให้ผู้ป่วยมี NYHA FC และ LVEF ดีขึ้นและส่งผลให้
อั ต ราการเข้ า รั บ การรั ก ษาซ�้ ำ ในโรงพยาบาลและอั ต รา
การเข้ า รั ก ษาที่ ห ้ อ งฉุ ก เฉิ น ด้ ว ยภาวะหั ว ใจล้ ม เหลว
ลดลง16,17,22,24,25 อีกทั้งยังท�ำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น
และแตกต่างจากการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่รับการรักษาในคลินิกดูแลผู้ป่วย
นอกทั่วไปที่พบว่า พฤติกรรมการดูแลตนเองจะอยู่ในระดับต�่ำ
และระดับพอใช้ และคุณภาพชีวติ อยูใ่ นระดับต�ำ่ ซึง่ อาจเกิดจาก
รู ป แบบการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยแตกต่ า งกั น ในคลิ นิ ก โรคหั ว ใจและ
หลอดเลื อ ดทั่ ว ไปที่ ผู ้ ป ่ ว ยได้ รั บ การดู แ ลจากแพทย์ แ ละ
พยาบาลเท่านั้น13,26,27
แต่ เ มื่ อ พิ จ ารณาพฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองรายข้ อ
ในแต่ละด้านพบว่า ดังนี้
1) ด้ า นพฤติ ก รรมการดู แ ลตนเอง ยั ง มี บ างข้ อ
ที่กลุ่มตัวอย่างยังปฏิบัติได้น้อย การรับประทานอาหารไม่เค็ม
เมื่ออยู่นอกบ้าน เป็นพฤติกรรมที่ปฏิบัติได้ยาก ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาอื่นที่ผ่านมาที่พบว่า ผู้ป่วยจะจ�ำกัดอาหารเค็ม
ได้ล�ำบากเมื่อออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน10 เพราะ
อาหารนอกบ้านมักจะมีปริมาณโซเดียมทีม่ ากกว่าปริมาณอาหาร
ที่ ป ระกอบเอง จึ ง ต้ อ งแนะน� ำ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยประกอบอาหาร
รับประทานเอง และแยกจากบุคคลอื่นในครอบครัว หรือ
หากมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน
ต้องแนะน�ำให้ผู้ป่วยชิมอาหารก่อนปรุงเครื่องปรุง หลีกเลี่ยง
อาหารส�ำเร็จรูป อาหารแปรรูป และอาหารกึ่งส�ำเร็จรูปต่างๆ
หลีกเลี่ยงการซดน�้ำซุปหมดถ้วย ลดการบริโภคอาหารที่มี
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น�้ำจิ้ม ลดการบริโภคอาหารจานเดียว กินผลไม้สดโดยไม่จิ้ม
พริกเกลือ ตลอดจนสอนผู้ป่วยอ่านฉลากโภชนาการ และ
เลือกอาหารชนิดที่มีเกลือหรือโซเดียมน้อยที่สุดหรือมีโซเดียม
น้อยกว่า 120 mg/ 1 หน่วยบริโภค28
2) ด้ า นพฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองเพื่ อ การจั ด การ
อาการ ข้อที่ผู้ป่วยปฏิบัติน้อยที่สุดในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
คื อ การรั บ ประทานยาขั บ ปั ส สาวะเพิ่ ม จากที่ แ พทย์ สั่ ง
และการไปพบหรือโทรศัพท์ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์
เพื่ อ ขอค� ำ แนะน� ำ การป้ อ งกั น ภาวะหั ว ใจล้ ม เหลวก� ำ เริ บ
ซึ่งการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวในคลินิกหัวใจล้มเหลว
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีการให้ผู้ป่วยปรับยาขับ
ปั ส สาวะด้ ว ยตนเอง (flexible diuretic regimen) 11,21
แต่จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้กลุ่มตัวอย่าง
ให้เหตุผลในการที่ไม่ได้รับประทานยาขับปัสสาวะเพิ่มจาก
ที่แพทย์สั่ง หรือไม่ได้โทรศัพท์มาปรึกษาพยาบาลของคลินิก
เนือ่ งจากในช่วง 1 เดือนทีผ่ า่ นไม่มอี าการบวม น�ำ้ หนักเพิม่ ขึน้
หรือ หายใจหอบเหนื่อย นอนราบไม่ได้ ซึ่งอธิบายได้ว่า ผู้ป่วย
ที่ ไ ด้ รั บ การดู แ ลจากคลิ นิ ก หั ว ใจล้ ม เหลว ท� ำ ให้ ผ ลลั พ ธ์
ทางคลินิกดีขึ้น ไม่มีอาการของภาวะน�้ำเกิน จึงท�ำให้ไม่ต้อง
รับประทานยาขับปัสสาวะเพิ่มจากที่แพทย์สั่ง9
3) ความมัน่ ใจในการดูแลตนเอง เป็นด้านทีก่ ลุม่ ตัวอย่าง
มีคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงที่สุด แต่เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่กลุ่มตัวอย่างมั่นใจน้อยที่สุดคือ
ความมัน่ ใจในการรักษาควบคุมอาการไม่ให้กำ� เริบ ซึง่ สอดคล้อง
กับการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่ทราบว่า
อาการที่เกิดขึ้นกับตนเองเป็นอาการของภาวะหัวใจล้มเหลว
จึงไม่ได้มาพบแพทย์ทันทีที่มีอาการ ส่งผลให้อาการของโรค
รุนแรงมากขึน้ จนต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล หากผูป้ ว่ ย
สามารถทราบได้ เร็ ว ว่ า อาการผิ ด ปกติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ตนเอง
เป็นอาการของภาวะหัวใจล้มเหลวและรีบมาพบแพทย์จะท�ำให้
อาการไม่รุนแรง โดยอาจมาพบแพทย์ที่แผนกผู้ป่วยนอก
หรือห้องฉุกเฉินจะสามารถบรรเทาความรุนแรงของโรคได้13,29
คุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่างภาพรวมอยู่ในระดับสูง
ซึ่งแตกต่างจากผลการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
ของ Moradi และคณะ30 ที่มีการประเมินคุณภาพชีวิตโดยใช้
แบบประเมิน The Minnesota Living with Heart Failure
Questionnaire (MLHFQ) จากทั่วโลก พบว่า ผู้ป่วยภาวะ

หั ว ใจล้ ม เหลวจะมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ในระดั บ ต�่ ำ ถึ ง ระดั บ พอใช้
โดยผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวชาวอเมริกัน (mean 48.0) มี
คุณภาพชีวิตที่สูงกว่าชาวยุโรป (mean 45.5) และคนเอเชีย
(mean 35.1) และคล้ายคลึงกับการศึกษาในประเทศไทย
ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว ในคลินิกหัวใจ
ล้มเหลวที่ดูแลด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่พบว่า ผู้ป่วยภาวะ
หัวใจล้มเหลวมีคุณภาพชีวิตอยู่ระดับพอใช้17 อาจอธิบายได้ว่า
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งจากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ส ่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศชาย
เพราะจากการศึ ก ษาที่ ผ ่ า นมาพบว่ า ผู ้ ป ่ ว ยเพศชายจะมี
คุณภาพชีวิตสูงกว่าผู้ป่วยเพศหญิง31 การมีงานท�ำ และในช่วง
1 เดือนที่ผ่านมากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีอาการผิดปกติ
จึงไม่ท�ำให้เกิดอาการท้อแท้ เบื่อหน่ายกับการดูแลสุขภาพ
มี ก ารดู แ ลตนเองดี ไม่ ไ ด้ ก ลั บ เข้ า รั ก ษาซ�้ ำ ในโรงพยาบาล
จึงท�ำให้คุณ ภาพชีวิตสูง 32-33 แต่ยังมีกลุ่มตัว อย่าง 1 ราย
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพชีวติ อยูใ่ นระดับต�ำ่ อธิบายได้วา่ ปัจจัยด้านเพศหญิง
และมีอาชีพรับจ้างอาจท�ำให้ท�ำงานได้ไม่เต็มที่ และมีระยะ
เจ็บป่วยที่นานมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกท้อแท้ เบื่อหน่าย
ต่อโรคที่เป็น และกลุ่มตัวอย่างต้องรับประทานยาหลายชนิด
ร่ ว มกั น จึ ง ท� ำ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยมี ร ะดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ร ะดั บ ต�่ ำ 33
ซึ่งพยาบาลจะต้องด�ำเนินการประเมินปัจจัยด้านจิตใจสังคม
ทัง้ ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าซึง่ เป็นปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์
คุณภาพชีวิตเพิ่มเติม เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป

ข้อจ�ำกัดของงานวิจัย

งานวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ระหว่ า งมี ก ารระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 จึงท�ำให้จ�ำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ
ในคลิ นิ ก มี จ� ำ นวนน้ อ ยกว่ า ในสถานการณ์ ป กติ ท� ำ ให้
ได้จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างน้อยกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งอาจมีผล
ต่อการวิเคราะห์ข้อมูล

สรุปผลงานวิจัย

ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่ได้รับการดูแลในคลินิก
หัวใจล้มเหลว มีพฤติกรรมการดูแลตนเองในระดับที่เพียงพอ
และเหมาะสม ท� ำ ให้ ส ามารถลดอั ต รากลั บ เข้ า รั ก ษาซ�้ ำ
ในโรงพยาบาล และการเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน และ
ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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