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Abstract: 
 Heart and lung disease are frequent chronic diseases 
which require continuous care. Patients have to cope with 
the uncertainty of symptoms such as chest pain and 
dyspnea. They experience these symptoms despite properly 
following nurse and doctor recommendation. Psychosocial 
problems commonly occurring include anxiety, uncertainty, 
depression, powerlessness, and helplessness. Nursing care 
should be focused on two parts. The first part should be 
problem – focused and deal with the cause of the problem, 
human or environment, by cooperating with patients to 
identify problems, options available to them and the cost to 
benefit ratio.  The last part should be emotional – focused, 
concentrating on managing  stress by changing perception 
processes, practicing of relaxation techniques, and social 
support. 
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บทคัดย่อ:  
 โรคหวัใจและปอดสว่นใหญเ่ปน็โรคเรือ้รงัทีต่อ้งการการดแูลตอ่เนือ่งไป
ตลอดชวีติ  ผูป้ว่ยจะตอ้งเผชญิกบัความไมแ่นน่อนของอาการ เชน่ อาการเจบ็
หนา้อก อาการหายใจลำบาก แมจ้ะปฏบิตัติวัดแีตก่อ็าจเกดิอาการได ้ ปญัหา
ทางจติสงัคมทีพ่บบอ่ยไดแ้ก ่ ความวติกกงัวล ความรูส้กึไมแ่นน่อน ภาวะซมึ
เศรา้ ภาวะไรพ้ลงั และภาวะหมดหนทางชว่ยเหลอื การดแูลทีส่ำคญัจะตอ้ง
มุ่งไปที่การแก้ปัญหา (Problem focused) เป็นการจัดการกับคนหรือสิ่ง
แวดลอ้มทีก่อ่ใหเ้กดิปญัหา โดยการพยายามแยกแยะปญัหา และรว่มกนัหา
แนวทางแก้ ไขหลายๆ แนวทาง โดยคำนงึถงึตน้ทนุและประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั 
และการมุง่จดัการกบัภาวะอารมณ ์ (Emotional focused) ซึง่ประกอบดว้ย
การจดัการกบักระบวนการรบัรู ้ โดยเปลีย่นแปลงการรบัรู ้ เพือ่ลดภาวะเครยีด
ทางอารมณ ์การฝกึผอ่นคลาย และการสนบัสนนุทางสงัคม 
 
คำสำคญั: ผูป้ว่ยโรคปอด และหวัใจ, การเจบ็ปว่ยเรือ้รงั, ปญัหาทางจติสงัคม, 
การพยาบาล 
 

 หวัใจและปอดนอกจากจะเปน็อวยัวะทีท่ำงานสมัพนัธ์
กนัอยา่งใกลช้ดิแลว้ ยงัเปน็อวยัวะทีม่นษุยท์กุคนรบัรูว้า่มี
ความสำคัญต่อการดำรงชีวิต คนที่ไม่หายใจ หรือหัวใจ  
หยุดเต้น คือคนตาย ดังนั้นเมื่อมีการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับ
หวัใจและปอด โดยเฉพาะเมือ่มกีารกำเรบิของโรค มอีาการ
เฉยีบพลนั เชน่ เจบ็หนา้อก หวัใจเตน้ผดิจงัหวะ หรอืหายใจ
หอบเหนือ่ย มนษุยเ์ราจะรูส้กึวา่นีค่อืภาวะใกลต้าย และรูส้กึ
ทุกข์ทรมาน ผู้ป่วยโรคหัวใจและปอดส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วย
เรื้อรังที่ต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง มีอาการ
กำเริบของโรคไม่แน่นอน บ่อยครั้งที่มีอาการเจ็บหน้าอก 
หวัใจเตน้ผดิจงัหวะ หรอืหอบเหนือ่ยโดยที่ไมม่ปีจัจยัชกันำ 
และเมือ่เกดิอาการขึน้แลว้ผูป้ว่ยหลายรายไมส่ามารถจดัการ
กบัอาการได ้ แมจ้ะมยีา หรอือปุกรณช์ว่ยชวีติอืน่ๆ ทำให้
เกิดปัญหาทางจิตสังคมตามมา เช่น เกิดความวิตกกังวล 
ความรูส้กึไมแ่นน่อน รูส้กึไมส่ามารถควบคมุสถานการณ์ได ้
มภีาวะซมึเศรา้ ฯลฯ  และในภาวะที่โรคคงที ่ผูป้ว่ยอาจไมม่ี

อาการหรอืมอีาการเหนือ่ยงา่ย แตผู่ป้ว่ยอาจจะดำรงบทบาท
ตา่งๆ ไมไดต้ามปกต ิ กอ่ใหเ้กดิปญัหาทางเศรษฐกจิ สงัคม 
และตอ้งเผชญิปญัหาตา่งๆ ในการดแูลตนเอง  
 ผูป้ว่ยโรคหวัใจและปอดสว่นใหญเ่ปน็โรคเรือ้รงั การ  
ทีจ่ะเขา้ใจผูป้ว่ยทัง้คนจะตอ้งเขา้ใจในบรบิทของการเจบ็ปว่ย
เรือ้รงัดว้ย ไดม้ผีู้ใหค้ำจำกดัความของคำวา่ การเจบ็ปว่ย
เรือ้รงัไวห้ลายทา่น จาก Webster’s new world medical 
dictionary 2nd1 กลา่ววา่การเจบ็ปว่ยเรือ้รงั เปน็การเจบ็
ปว่ยทีต่อ้งใชเ้วลาในการรกัษาอาการเฉยีบพลนันานกวา่ 30 
วนั หรอืตอ้งไดร้บัการรกัษาทางยาตอ่เนือ่ง หรอืตอ้งฟืน้ฟู
สภาพอยา่งนอ้ย 3 เดอืนหรอืมากกวา่ มลิเลอร(์Miller)2 ได้
ใหค้ำจำกดัความของการเจบ็ปว่ยเรือ้รงัวา่ เปน็โรคทีอ่าการ
ของโรครบกวนตอ่การปฏบิตักิจิกรรมตา่งๆ หรอืการปฏบิตัิ
ภารกจิประจำวนัตามปกต ิ ไมส่ามารถรกัษาใหห้ายโดยใชย้า 
และต้องได้รับการดูแลควบคุมอาการอย่างต่อเนื่อง ใน  
ขณะที ่ ลบักนิ (Lubkin)3  กลา่ววา่เปน็ภาวะที่ไมส่ามารถ




