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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
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ฟืน้คนืสูส่ภาพเดมิได ้ โรคมคีวามรนุแรงสะสมมากขึน้เรือ่ยๆ 
หรืออาจสงบนิ่ง หรือมีความพิการ ต้องอาศัยแหล่ง
ประโยชนจ์ากสิง่แวดลอ้มทัง้หมดของบคุคลเพือ่ใหก้ารดแูล
แบบประคบัประคอง และตอ้งการการดแูลตนเอง เพือ่คงไว้
ซึง่การทำหนา้ทีข่องรา่งกาย และปอ้งกนัความพกิารทีอ่าจ
เพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ  
 อาการที่พบบ่อยในผู้ป่วยโรคหัวใจและปอด ได้แก ่
อาการหอบเหนือ่ยทัง้เฉยีบพลนัและเรือ้รงั อาการเจบ็หนา้อก 
หวัใจเตน้ผดิจงัหวะ ทัง้เตน้ชา้และเรว็ บวม นอนราบไม่ได ้
และเปน็ลม อาการเหลา่นีอ้าจรบกวนตอ่การดำเนนิชวีติตาม
ปกต ิ ผูป้ว่ยปอดอดุกัน้เรือ้รงั อาการหอบเหนือ่ย ออ่นเพลยี 
ไม่มีแรงในการทำกิจกรรม (disability) มีเสมหะมาก ไอ   
จะรบกวนตอ่การปฏบิตักิจิกรรมในชวีติประจำวนั การทำงาน 
การดำรงบทบาทในครอบครวัและการเขา้สงัคม มกีารศกึษา
ในผูป้ว่ยปอดอดุกัน้เรือ้รงั 100 คน พบวา่ อาการหายใจ
ลำบากและออ่นลา้เปน็ปญัหาสำคญั และมกีารศกึษาหลาย
การศึกษาที่พบว่า ผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังมีภาวะซึมเศร้า   
หลีกหนีจากสังคม วิตกกังวล กลัว คุณภาพชีวิตแย่ลง   
แอนเดอรส์นั (Anderson)4 ศกึษาในผูป้ว่ยปอดอดุกัน้เรือ้รงั 
126 คนพบวา่ การรูค้ณุคา่ในตนเอง (self esteem), ภาวะ  
ซมึเศรา้, การสนบัสนนุทางสงัคมและอาย ุ มผีลโดยตรงตอ่
คณุภาพชวีตินอกเหนอืจากความรนุแรงของโรค (severity) 
ลาวอย และคณะ(Lavoie et al.)5 ไดท้ำการศกึษาในผูป้ว่ย
หอบหดืจำนวน 406 ราย พบวา่ผูป้ว่ยรอ้ยละ 25 มคีวามวติก
กงัวล รอ้ยละ 20 มภีาวะซมึเศรา้ และรอ้ยละ 12 ตกใจกลวั 
หวาดระแวง กลวัวา่อาการจะกำเรบิ สง่ผลทำใหค้ณุภาพชวีติ
ของผูป้ว่ยแยล่ง 
 ผูป้ว่ยโรคหวัใจขาดเลอืด การรบัรูก้ารเจบ็ปว่ย (illness 
perception) มคีวามสำคญัมากมคีวามเกีย่วเนือ่ง (concurrent 
adjustment) กบัภาวะซมึเศรา้ ความปวดและการทำหนา้ที่
ของร่างกาย ฯลฯ การวิจัยในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย   
โดยใหผู้ป้ว่ยวาดขนาดของหวัใจทีถ่กูทำลายตามการรบัรูข้อง
ตนเอง พบวา่ขนาด มคีวามสมัพนัธก์บัการกลบัไปทำงาน 
และการรับรู้กับภาวะของตนเอง โดยผู้ที่วาดบริเวณของ
หวัใจถกูทำลายเปน็บรเิวณกวา้ง จะมกีารฟืน้ตวัชา้ กลบัไป
ทำงานไดช้า้กวา่ปกต ิ มคีวามคดิในทางลบกบัสภาวะหวัใจ
ของตวัเอง และใชบ้รกิารทางการแพทยบ์อ่ยกวา่ปกต ิ ซึง่ใช้
เปน็ตวัวดัผลลพัธข์องโรคและการรกัษาดกีวา่คา่ troponine 
T6 และการศกึษาพบวา่แมว้า่ผลการตรวจตา่งๆ จะเปน็ปกต ิ

และไดร้บัการยนืยนัจากแพทยว์า่ปกต ิ ในขณะทีผู่ป้ว่ยรูส้กึ
วา่อาการยงัคงอยู ่ ผูป้ว่ยจะไมว่างใจแพทย ์ และยิง่มคีวาม
วติกกงัวล คดิวนเวยีนอยูก่บัความเจบ็ปว่ยนัน้7 การพดูคยุ
กับผู้ป่วยเพื่อประเมินถึงความเข้าใจของผู้ป่วยและแก้ ไข
ความเขา้ใจที่ไมถ่กูตอ้ง จะชว่ยลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิปญัหา
ทางสขุภาพอืน่ๆ จากความวติกกงัวล 
 การเจ็บป่วยเรื้อรังก่อให้เกิดความเครียด เนื่องจาก 
การเจบ็ปว่ยเรือ้รงั กอ่ใหก้ารเปลีย่นแปลงตา่งๆ ดงันี ้2 

 1. การเปลีย่นแปลงความเปน็ปกตสิขุ การดำเนนิชวีติ 
การประกอบอาชพี การตดิตอ่กบัคนในสงัคม อาจเนือ่งจาก  
มอีาการรบกวนการดำเนนิชวีติ  
 2. การเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจำวันและวิถีชีวิต 
บรโิภคนสิยั อาจตอ้งละเวน้กจิกรรมบางอยา่งทีเ่คยทำเปน็
ประจำ เชน่ การออกกำลงักาย หรอืทำงานหนกั 
 3. ต้องเรียนรู้การดูแลตนเอง การสังเกตอาการ   
การปรบัยาตามอาการ 
 4. การรู้คุณค่าของตนเองลดลง ความภาคภูมิใจใน
ตนเองลดลง ตอ้งพึง่พาผูอ้ืน่ มกีารเปลีย่นภาพลกัษณ ์ และ
ความสวยงามทางสรรีะ  
 5. สัมพันธภาพระหว่างบุคคลอาจเปลี่ยนไป จาก
ความออ่นเพลยี และใชเ้วลาในการดแูลตนเองมาก  
 6. ความสญูเสยีทีเ่กดิจากการเจบ็ปว่ย ไดแ้ก ่สญูเสยี
ความแข็งแรงของร่างกาย สมรรถนะทางเพศลดลงหรือ  
หมดไป รายไดล้ดลง หรอือาจไมม่รีายได ้
 7. การปรบัเปลีย่นบทบาท ปรบัเปลีย่นหนา้ทีก่ารงาน 
เปลีย่นจากผูด้แูลผูอ้ืน่ ผูห้าเลีย้ง เปน็พึง่พาผูอ้ืน่ 
 8. ต้องปฏิบัติตามแผนการรักษา เช่น ต้องพึ่งพา
ออกซเิจนตลอดชวีติ ใชย้าทีซ่บัซอ้น รบัประทานยาตามเวลา 
ตอ้งตดิตามผลทางหอ้งปฏบิตักิาร เชน่ ตดิตามคา่ INR เพือ่
ปรบัยา 
 9. การกำเริบของอาการ เช่น อาการเจ็บหน้าอก 
อาการหอบเหนื่อย (acute exacerbation) ทำให้ผู้ป่วย  
กลวัตาย ไมก่ลา้มกีจิกรรมตา่งๆ เพราะกลวัอาการกำเรบิ 
 10. ถกูตตีรา (stigma) ถกูมองเปน็คนปว่ย ถกูสมเพช 
บอ่ยครัง้ทีผู่ป้ว่ยไมก่ลา้พน่ยาขยายหลอดลมในทีส่าธารณะ
แมจ้ะมอีาการกำเรบิ 8  
 11. มคีวามไมส่ขุสบายจากโรคทีเ่ปน็อยู ่ เชน่ มอีาการ
เหนือ่ยทำกจิกรรมไม่ไดด้งัเดมิ นอนราบไม่ได ้ เจบ็หนา้อก
เมือ่ออกแรง 
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 12. ไม่สามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมได ้ ไม่กล้าแสดง
อารมณ ์เพราะกลวัการไมย่อมรบั และกลวัอาการกำเรบิ 
 13. สิ้นหวังจากความก้าวหน้าของโรค ความไม่
แนน่อนของโรค 
 ปญัหาจติสงัคมทีพ่บบอ่ยในผูป้ว่ยโรคหวัใจและปอด
ไดแ้ก ่วติกกงัวล (anxiety) ความรูส้กึไมแ่นน่อน (uncertainty) 
ภาวะซมึเศรา้ (depression) ภาวะไรพ้ลงั (powerlessness) 
ภาวะหมดหนทางชว่ยเหลอื (helplessness) 
 
วิตกกังวล(anxiety)
 เปน็ภาวะทีรู่ส้กึไมส่ขุสบาย หวาดหวัน่ วติก ตงึเครยีด   
ซึง่เปน็ความรูส้กึทีเ่กดิจากการรบัรู ้ หรอืคาดการณถ์งึอนัตราย 
หรอืความไมแ่นน่อนของสิง่ทีม่าคกุคามตอ่ความจำเปน็ใน  
การดำรงชวีติ รา่งกายตอบสนองตอ่ความวติกกงัวลโดยเพิม่
อตัราการเตน้ของหวัใจ อตัราการหายใจและเมตาบอลสิมของ
รา่งกาย ความวติกกงัวลจะเพิม่แรงขบัในการหายใจ ทำให้
กลา้มเนือ้หายใจทำงานหนกัและมคีวามตอ้งการออกซเิจน  
เพิม่สงูขึน้ หวัใจตอ้งทำงานหนกัในการสบูฉดีโลหติ ยิง่มคีวาม
วติกกงัวลมากยิง่มอีาการหายใจลำบากมากในผูป้ว่ยโรคปอด 
และทำใหก้ลา้มเนือ้หวัใจตายเปน็บรเิวณกวา้งขึน้ในผูป้ว่ย
หวัใจขาดเลอืด ซึง่จะทำใหอ้าการเจบ็หนา้อกเปน็มากขึน้ได ้
ยิง่มอีาการกย็ิง่ทำใหเ้กดิความวติกกงัวลมากเปน็วงจรตอ่เนือ่ง
กนัไป9 คบัแซนสก ิและคณะ (Kubzansky, Kawachi, Weis, 
& Sparrowl)10 ไดร้วบรวมผลการศกึษาเกีย่วกบั ภาวะหวัใจ
ขาดเลอืดและความวติกกงัวล ตัง้แตป่ ีค.ศ. 1980-1996 พบ
วา่ ความวติกกงัวล เปน็ปจัจยัทีท่ำใหเ้กดิโรคหลอดเลอืดหวัใจ 
อาจโดยทำใหม้พีฤตกิรรมสขุภาพไมเ่หมาะสม เชน่ สบูบหุรี ่
ทำใหเ้กดิ atherogenesis จากการเพิม่ความเสีย่งตอ่การเกดิ
ความดนัโลหติสงู การแตกของ plaque หลอดเลอืดหวัใจ  
หดตัว หรือมีการอุดตันของหลอดเลือด (thrombosis)   
ความวิตกกังวลทำให้การควบคุมการเต้นของหัวใจโดย
อตัโนมตัผิดิปกตไิป กระตุน้ใหเ้กดิผลรา้ยแรงตอ่หวัใจ เชน่ 
หวัใจเตน้ผดิจงัหวะ 

ความรู้สึกไม่แน่นอน(uncertainty)
 มเิชล11 กลา่วถงึความรูส้กึไมแ่นน่อนในการเจบ็ปว่ย
ว่า เป็นการไม่สามารถให้ความหมายของความเจ็บป่วย   
ไม่สามารถทำนายผลลัพธ์ที่เกิดจากความเจ็บป่วยนั้นๆ   
และไดแ้บง่ความรูส้กึไมแ่นน่อนออกเปน็ 4 ดา้น 1)ความ

คลมุเครอื (ambiguity) อาการของโรคมกัจะทำใหผู้ป้ว่ยเกดิ
ความคลมุเครอื ทำใหผู้ป้ว่ยตอ้งคาดเดาวา่สาเหตเุกดิจาก
อะไร บรรเทาไดห้รอืไม ่2)ความซบัซอ้น (complexity) ของ
พยาธสิภาพและการรกัษา ทำใหย้ากแกก่ารเขา้ใจ 3) ขาด
ขอ้มลู ไดร้บัขอ้มลูไมเ่พยีงพอหรอืไดร้บัขอ้มลูแตล่ะแหลง่ไม่
ตรงกนั (lack of information, inconsistency) รวมทัง้รูส้กึ
ไมคุ่น้เคย รูส้กึไมก่ระจา่งในขอ้มลูที่ไดร้บั 4) ไมส่ามารถ
ทำนายการดำเนนิโรค การพยากรณโ์รค (unpredictability) 
เนื่องจากผู้ป่วยไม่สามารถที่จะแยกแยะ (define) ลำดับ  
ขั้นตอนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับตนเองได ้ (categorize)   
ไมส่ามารถคาดเดาผลลพัธข์องการรกัษาได ้ ผูป้ว่ยโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรังและหอบหืดบางรายเกิดอาการหายใจลำบาก
โดยไมท่ราบสิง่เรา้ทีก่ระตุน้ใหเ้กดิอาการและบอ่ยครัง้ทีเ่กดิ
ขึ้นโดยไม่มีอาการเตือนมาก่อน จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยง  
สิง่เรา้ และปอ้งกนัการเกดิอาการได ้ทำให้ในแตล่ะวนัผูป้ว่ย
จะไมท่ราบวา่ตนเองจะเกดิอาการรนุแรงเมือ่ใด เกดิที่ใด จะ
เกดิยาวนานเทา่ใด จะจดัการกบัอาการไดห้รอืไม ่ กรฟุฟดิ 
และคณะ(Gruffydd-Jones, et al.)12 ได้ศึกษาติดตาม  
ผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังจำนวน 25 รายที่เข้ารับการรักษา
ดว้ยอาการหายใจลำบาก และไดท้ำการสมัภาษณห์ลงัไดร้บั
การจำหนา่ยครบ 7 วนั และ 3 เดอืน พบวา่ ผูป้ว่ยมภีาวะ
ซมึเศรา้รอ้ยละ 64 มคีวามวติกกงัวลรอ้ยละ 40 ซึง่ความ
วติกกงัวลมคีวามสมัพนัธก์บัการกลวัการเกดิอาการกำเรบิ
และความรูส้กึไมแ่นน่อน ในผูป้ว่ยโรคหวัใจ เจอรล์อคและ
คณะ (Jerlock et al.)13 ทำการศกึษาเชงิคณุภาพในผูป้ว่ยที่
มีประสบการณ์เจ็บหน้าอก และเข้ารับการรักษาในแผนก
ฉกุเฉนิ จำนวน 19 ราย พบวา่ ผูป้ว่ยจะรูส้กึ 1) กลวัและ
วติกกงัวล 2) รูส้กึถงึความไมแ่นน่อน 3)รูส้กึเครยีด 4) รูส้กึ  
สูญเสียความแข็งแรงของร่างกาย ฟิตซ์สิมอนส์และคณะ 
(Fitzsimons et al.)14 ไดศ้กึษาในผูป้ว่ย 70 ราย พบวา่ 5 
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลขณะขึ้นบัญชีรอ
ผา่ตดั ไดแ้ก ่1) อาการเจบ็หนา้อก 2) ความรูส้กึไมแ่นน่อน 
3) กลวัการผา่ตดั 4) สมรรถภาพทางกายลดลง 5) ไมพ่อใจ
การดูแลที่ได้รับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะอยู่ในภาวะวิกฤต
หรอืภาวะคงที ่ความรูส้กึวติกกงัวลและความรูส้กึไมแ่นน่อน
เกดิขึน้ไดเ้สมอตามการจนิตนาการและการรบัรูข้องผูป้ว่ย 

ภาวะซึมเศร้า(depression)
 ภาวะซมึเศรา้ หมายถงึ ภาวะทีค่วามเพลดิเพลนิใจใน
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สิง่ตา่งๆ ลดลง รูส้กึสะเทอืนใจ รอ้งไหง้า่ย รูส้กึเบือ่หนา่ย 
หดหู ่ จติใจหอ่เหีย่ว ไมม่คีวามสขุสบายใจหรอืสดชืน่เหมอืน
เดมิ หงดุหงดิงา่ย นอนไมห่ลบั เบือ่อาหาร เชือ่งชา้ เฉือ่ยชา 
พดูนอ้ย คดินาน อยูเ่ฉยๆ ไดน้านๆ ความคดิเชือ่งชา้ลง 
รูส้กึชวีติตนเองไมม่คีณุคา่ มคีวามคดิอยากตาย15  
 กฟิท ์ และแมคโครน (Gift and McCrone)16 ไดท้ำ  
การศกึษาในผูป้ว่ยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั 405 ราย พบวา่การ  
ไมส่ามารถมกีจิกรรมตามปกต ิ ซึง่อธบิายไดจ้ากระยะเวลาที่
ต้องนอนป่วยบนเตียง หรือไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆ   
ทีเ่คยทำ มคีวามสมัพนัธก์บัภาวะซมึเศรา้อยา่งมนียัสำคญั 
แต่ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัการทำหนา้ทีข่องปอด และภาวะ  
ซมึเศรา้มคีวามสมัพนัธก์บัการแยก หรอืหยา่รา้งของคูส่มรส 
       กฟิท ์ และคาฮลิล ์ (Gift & Cahill)9 ไดท้ำการศกึษา  
ในผูป้ว่ยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั 6 ราย อายเุฉลีย่ 64 ป ีพบวา่
ระดับคาร์บอนไดออกไซด ์ คอร์ติซอลและภาวะซึมเศร้า   
จะเพิม่ขึน้เมือ่มอีาการรนุแรง แตกตา่งจากขณะทีม่อีาการ
ไมร่นุแรงอยา่งมนียัสำคญั ซ-ีพนิและคณะ (Tze-Pin Ng et 
al.)17 จาก National University of Singapore ไดท้ำการ
ศกึษาตดิตาม ผูป้ว่ยปอดอดุกัน้เรือ้รงั ทีเ่ขา้รบัการรกัษาดว้ย
อาการหายใจลำบาก จำนวน 376 ราย เปน็เวลา 1 ป ีพบ
ว่าผู้ป่วยมีภาวะซึมเศร้าถึงร้อยละ 44.4 และระหว่างที่
ติดตาม พบว่าผู้ป่วยร้อยละ 15.2 เสียชีวิต และร้อยละ 
53.7 กลบัเขา้รกัษาภายใน 1 เดอืน อยา่งนอ้ย 1 ครัง้ ภาวะ
ซมึเศรา้ยงัมคีวามเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการเพิม่อตัราเสยีชวีติ 
นอกเหนอืจากความรนุแรงของโรคและปจัจยัอืน่ๆ นอกจาก
นีย้งัพบวา่ผูป้ว่ยทีม่ภีาวะซมึเศรา้อยู่โรงพยาบาลนานกวา่ผูท้ี่
ไมม่ภีาวะซมึเศรา้อยา่งมนียัสำคญั   
 การศกึษาของ ฟอเรนซ ์ซวง คมิและคณะ (Forence 
Seung Kim, et al.)18 ในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังที่เป็น
ทหารผา่นศกึจำนวน 43 ราย พบวา่ความวติกกงัวลและซมึ
เศรา้มผีลตอ่การทำหนา้ทีข่องรา่งกาย (functional status) 
มากกวา่การรกัษา (medical burden) และความรนุแรง  
ของโรค สอดคล้องกับการศึกษาของ ออเมลและคณะ 
(Ormel)19 ทีพ่บวา่ภาวะซมึเศรา้ในผูป้ว่ยปอดอดุกัน้เรือ้รงั
ทำให้การทำหน้าที่ของร่างกายเสียไป (functional 
disability) การรบัรูภ้าวะสขุภาพแยล่ง ความผาสกุในชวีติ
ลดลงมากกวา่ผูป้ว่ยเรือ้รงัอืน่ๆ  
 ภาวะซมึเศรา้พบไดบ้อ่ยในผูป้ว่ยกลา้มเนือ้หวัใจตาย
เฉยีบพลนั แมคคลัลอค (Mcculloch)20 ไดท้ำการสำรวจ  

ผูป้ว่ยกลา้มเนือ้หวัใจตายเฉยีบพลนัในชว่งพกัฟืน้ จำนวน 
80 ราย ที ่ Darlington Memorial Hospital โดยใชแ้บบ  
วัดความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า (Anxiety and 
Depression Scale) พบวา่ผูป้ว่ย 20 รายมคีะแนนสงูและ
ตอ้งสง่ตอ่เพือ่ดแูลทางดา้นจติใจ วทัคนิ และคณะ(Watkins 
et al.)21 ทำการศกึษาในผูป้ว่ยกลา้มเนือ้หวัใจตายเฉยีบพลนั
จำนวน 2,481 รายพบวา่ ผูป้ว่ยทีม่ภีาวะซมึเศรา้มกัจะมี
ภาวะแทรกซอ้นอืน่ๆ ทางอายรุศาสตรร์ว่มดว้ย 
 
ภาวะไร้พลัง(powerlessness)
 เปน็การรบัรูว้า่ตนเองไมม่ศีกัยภาพ หรอืการกระทำ
ของตนเองไมเ่กดิผลตามทีมุ่ง่หวงั สญูเสยีความรูส้กึในการ
ควบคมุตนเองอาจเกดิจากการออ่นเพลยีชว่ยเหลอืตนเองได้
นอ้ย ลบัคนิ (Lubkin)3 กลา่ววา่ภาวะไรพ้ลงัมคีวามเกีย่วขอ้ง
กับการมีข้อจำกัดทางร่างกายและอาการทางจิตสังคม   
การเพิม่ขึน้ของภาวะไรพ้ลงัมคีวามสมัพนัธก์บัภาวะสขุภาพ
ทีเ่ลวลง และเปน็ตวัทำนายปญัหาทางสขุภาพ 5 –10 ป ี 
ขา้งหนา้ มปีจัจยัหลายอยา่งทีส่ง่เสรมิทำใหเ้กดิภาวะไรพ้ลงั 
ไดแ้ก ่ 1) ความรูส้กึสญูเสยี การเจบ็ปว่ยเรือ้รงัทำใหผู้ป้ว่ย
รู้สึกว่าสูญเสีย ตั้งแต่สูญเสียความหวังในอนาคต รายได ้ 
ลดลง สมรรถภาพทางเพศลดลง คณุภาพชวีติแยล่ง รูส้กึ
ตอ้งพึง่พา 2) ขาดความรู ้ และทกัษะในการดแูลตนเอง ซึง่
อาจไม่ไดเ้กดิจากพยาบาลไม่ได้ ไหค้วามรู ้ แตเ่กดิจากผูป้ว่ย
ไมส่ามารถทีจ่ะเกบ็เกีย่วความรูท้ี่ไดร้บัในขณะนัน้ได ้ อาจ
เนือ่งจากมอีาการเหนือ่ย วติกกงัวล 3) ระบบสขุภาพ ผูป้ว่ย
ส่วนใหญ่ขาดโอกาสในการมีส่วนร่วมในการออกความ  
คิดเห็นในการรักษาตนเอง ถูกละเลยให้รอคอยการรักษา   
ถกูเลือ่นการรกัษาโดยไมบ่อกเหตผุล หรอืไมบ่อกลว่งหนา้ 
ไมม่สีทิธิ์ในการรบัรูข้อ้มลูตนเองในแฟม้ผูป้ว่ยถา้ไมร่อ้งขอ 
4) ความรูส้กึแปลกแยกในสงัคม (societal issue) ผูป้ว่ย  
โรคเรือ้รงัแมจ้ะมคีวามพกิารเหน็ชดัเจน หรอืไมแ่สดงความ
พกิาร อาจรูส้กึแตกตา่งจากคนอืน่ เชน่ ตอ้งใชย้าพน่ขยาย
หลอดลม ต้องได้รับออกซิเจนตลอดเวลา 5) ขาดแหล่ง  
ชว่ยเหลอื ขาดเงนิ ขาดพาหนะในการเดนิทางมาพบแพทย ์ 
ต้องอยู่ตามลำพัง 6) ความรู้สึกไม่แน่นอนของการเกิด
อาการ เชน่ อาการเจบ็หนา้อกในผูป้ว่ยกลา้มเนือ้หวัใจตาย 
อาการหายใจลำบากในผูป้ว่ยปอดอดุกัน้เรือ้รงัหรอืหอบหดื 
ทำใหผู้ป้ว่ยและครอบครวัมคีวามวติกกงัวลซึง่มผีลอยา่งมาก
ทำให้เกิดภาวะไร้พลัง22 7) วัฒนธรรมในบางสังคมมอง
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บคุคลทีเ่จบ็ปว่ยเรือ้รงัเปน็บคุคลที่ไรป้ระโยชน์ไมส่ามารถ
สร้างความเจริญให้กับสังคมได้อีกต่อไป จึงไม่ได้รับการ
สนบัสนนุใหม้บีทบาทตา่งๆ ในสงัคม  
 ฟิตซ์สิมอนส ์ และคณะ(Fitzsimons, et al.)23 ได้
ทำการศกึษาเชงิคณุภาพไปขา้งหนา้ในผูป้ว่ยกลา้มเนือ้หวัใจ
ขาดเลือดที่รอการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ   
พบอาการเจบ็หนา้อก และความรูส้กึไมแ่นน่อน ทำใหเ้กดิ
ความรูส้กึวติกกงัวล ซึง่จะสง่ผลใหเ้กดิภาวะไรพ้ลงั ความ  
ไม่พึงพอใจในการรักษา อารมณ์โกรธ/รู้สึกคับข้องใจ 
สมรรถภาพของรา่งกายลดลง ความรูส้กึมคีณุคา่ในตนเอง
ลดลงและสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวและสังคม
เปลีย่นแปลงไป 
 
ภาวะหมดหนทางช่วยเหลือ(helplessness)  
 เป็นการรู้สึกสูญเสียการควบคุม หรือไม่มีความ
สามารถทีจ่ะควบคมุสถานการณท์ีเ่กดิขึน้กบัตนเองใหเ้ปน็ไป
ตามทีค่าดหวงัได ้ เปน็สว่นหนึง่ของภาวะไรพ้ลงั3 คนทัว่ไป
จะรบัรูว้า่การหายใจ การเตน้ของหวัใจ แสดงถงึการมชีวีติ 
ดังนั้นผู้ป่วยที่มีอาการหายใจลำบาก มีอาการเจ็บหน้าอก   
ผูป้ว่ยจะตืน่กลวั รูส้กึวา่ชวีติถกูคกุคาม และขณะทีม่อีาการ
รนุแรงผูป้ว่ยไมส่ามารถชว่ยเหลอืตนเองได ้ ผูป้ว่ยจะมุง่ไปที่
การพยายามที่จะหายใจ พยายามที่จะทำให้อาการเจ็บ
หน้าอกบรรเทา บ่อยครั้งที่ผู้ป่วยรู้สึกว่าหมดหนทาง  
ชว่ยเหลอื ผูป้ว่ยโรคหวัใจโดยเฉพาะหวัใจขาดเลอืดจะเผชญิ
กบัประสบการณท์ีท่ำใหเ้กดิความเครยีดตา่งๆ มากมาย รวม
ถงึอาการที่ไมค่าดคดิวา่จะเกดิ รวมทัง้การวนิจิฉยัและรกัษา
ทีค่กุคาม (invasive diagnosis and treatment) อาการเจบ็
หนา้อก และหายใจลำบากเปน็อาการทีท่ำใหผู้ป้ว่ยตกใจกลวั 
ผูป้ว่ยจะกลวัตาย วติกกงัวล ซมึเศรา้ และโกรธ เปน็เปน็
ปฏิกิริยาสนองตอบต่อความเครียดที่พบได้บ่อย ไวท์เฮด 
และคณะ (Whitehead et al.)24 ศกึษาเชงิสำรวจในผูป้ว่ย 
518 คน ทีเ่คยมอีาการเจบ็หนา้อก พบวา่อาการทำใหผู้ป้ว่ย
มีความเครียด มีภาวะซึมเศร้าและรู้สึกหมดหนทางช่วย
เหลือ โดยร้อยละ 80 ของผู้ป่วยกลัวว่าจะเกิดอาการขึ้น  
มาอกี มากกวา่กลวัตาย และรอ้ยละ 40 ไมก่ลา้ทำกจิกรรม
ใดๆ กลวัวา่จะเกดิอาการ ผูป้ว่ยทีย่งัคงมภีาวะซมึเศรา้ตอ่ไป
จนถงึระยะพกัฟืน้หลงัจากมอีาการเจบ็หนา้อกได ้ 6 เดอืน 
จะมอีตัราตายเพิม่ขึน้รอ้ยละ 17 ซึง่ผูป้ว่ยที่ไมม่ภีาวะซมึ
เศรา้จะมอีตัราตายตำ่กวา่ 

การพยาบาล
 สิ่งสำคัญในการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง คือ การ
สนับสนุนให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลมีการเผชิญความเครียดได้
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ ์ ลาซาลัส และฟอร์คแมน 
(Lazarus and Folkman)25 กลา่ววา่การทีจ่ะทำใหผู้ป้ว่ย
เผชิญปัญหาได้นั้นจะต้องมุ่งไปที่การแก้ปัญหา (problem 
focused) และการจัดการกับภาวะอารมณ ์ (emotional 
focused)  
 
การมุ่งแก้ปัญหา(problemfocused)
 เป็นการจัดการกับคนหรือสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิด
ปญัหา โดยการพยายามทีจ่ะแยกแยะปญัหา และรว่มกนัหา
แนวทางแก้ไขในหลายๆ แนวทาง โดยคำนงึถงึตน้ทนุ และ
ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั (cost and benefit) การทีผู่ป้ว่ยไม่
สามารถเผชญิปญัหาไดบ้างครัง้เกดิจากการขาดขอ้มลูซึง่ไม่
ไดเ้ปน็สิง่ทีซ่บัซอ้น ตน้เหตสุำคญัของปญัหาทางจติสงัคมใน
ผูป้ว่ยโรคหวัใจและปอด สว่นใหญเ่กดิจากการขาดขอ้มลู ได้
รบัขอ้มลูไมเ่พยีงพอ หรอืไดร้บัขอ้มลูไมต่รงกบัความเปน็จรงิ 
มกีารศกึษาหลายการศกึษาในผูป้ว่ยโรคหวัใจขาดเลอืดและ  
ผู้ป่วยหอบหืดพบว่าผู้ป่วยต้องการข้อมูลเกี่ยวกับโรค   
การวนิจิฉยั การรกัษา และการดแูลเมือ่กลบัไปอยูบ่า้น  
 เป้าหมายสำคัญของการให้ข้อมูลก็เพื่อสนับสนุนให ้ 
ผูป้ว่ยมคีวามรูส้กึถงึความสำเรจ็ในการควบคมุความเจบ็ปว่ย 
(sense of mastery) โดยทำให้ผู้ป่วยและญาติสามารถ
ควบคุมสถานการณ์ความเจ็บป่วย เข้าใจความหมายของ
เหตุการณ ์ ประเมินสถานการณ์ได้ถูกต้องตรงกับความ  
เปน็จรงิ แก้ ไขขอ้มลูทีค่ลมุเครอื สบัสนและความกลวัใน  
สิ่งที่ ไม่รู ้ ข้อมูลที่ให้ต้องเป็นข้อมูลที่ตรงกับที่ผู้ป่วยและ  
ผูด้แูลตอ้งการ นอกจากนีข้อ้มลูที่ใหแ้กผู่ป้ว่ยจะตอ้งมหีลาก
หลายรูปแบบ ทั้งเป็นการพูดคุยรายกลุ่ม พูดคุยตัวต่อตัว   
วดิทิศัน ์ แผน่พบั เอกสารคูม่อื หนงัสอื การใหข้อ้มลูผา่น  
สื่ออิเลคทรอนิคส ์ การพาไปดูห้องตรวจ พบปะพูดคุยกับ  
ผูป้ว่ยทีม่ปีระสบการณเ์พือ่ใหเ้ขา้ถงึผูป้ว่ย การใหข้อ้มลูหลงั
จำหน่ายทางโทรศัพท์เมื่อผู้ดูแลและผู้ป่วยต้องการเป็นวิธี
การหนึง่ในการบรรเทาความวติกกงัวลในการดแูลตนเองทีม่ี
ประสทิธภิาพ พงึระลกึวา่ผูป้ว่ยบางรายมวีธิเีผชญิปญัหาโดย
หลกีเลีย่งทีจ่ะรบัรูข้อ้มลูและรูส้กึเครยีดเมือ่บคุลากรทีด่แูล
ใหข้อ้มลู พยาบาลจะตอ้งประเมนิและปรบัแผนในการดแูล  
ผูป้ว่ยโดยใหผู้ป้ว่ยและผูด้แูลมสีว่นรว่มในการวางแผนการ
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ดแูลในทกุขัน้ตอน26 นอกจากนีพ้ยาบาลในฐานะผู้ใหก้าร
ดูแลและสอนผู้ป่วย จะต้องประเมินแหล่งประโยชน์ของ  
ผูป้ว่ยทีม่อียู ่ รวมทัง้ความเชือ่ ความหวงั ความแขง็แกรง่
ดา้นจติใจ ความรูแ้ละทกัษะ ความรูส้กึภาคภมูใิจในตนเอง 
โดยดงึเอาแหลง่ประโยชน ์ และจดุแขง็ของผูป้ว่ย มาใชเ้พือ่
ดูแลตนเองและปรับวิถีการดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับ
ทรพัยากร รวมทัง้การชว่ยเหลอืผูป้ว่ยและผูด้แูลใหส้ามารถ
กำหนดเปา้หมายของชวีติในอนาคตไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 ผู้ป่วยที่มีอาการเฉียบพลัน เช่น อาการเจ็บหน้าอก 
อาการหอบเหนือ่ย (acute exacerbation) สว่นใหญ่ไมก่ลา้
ทำกจิกรรมตา่งๆ ทีเ่คยทำแมจ้ะทำได ้ เชน่ ออกกำลงักาย 
การเข้าสังคม การทำงานตามปกต ิ เพราะกลัวว่าจะเกิด
อาการ ซึง่จะถอืวา่ผูป้ว่ยมสีมรรถนะของตนเองในการทำกจิ
กรรมนัน้ๆ ตำ่ (low self efficacy) รวมทัง้ไมก่ลา้ทีจ่ะเรยีนรู้
การทำกจิกรรมใหม่ๆ  การทีม่กีจิกรรมลดนอ้ยลง จนถงึไมม่ี
กจิกรรมตา่งๆ เลยทีน่อกเหนอืจากการทำกจิวตัรประจำวนั 
จะทำใหอ้วยัวะตา่งๆ ในรา่งกายโดยเฉพาะปอดและหวัใจ
ทำงานไดจ้ำกดั เมือ่รา่งกายตอ้งการออกซเิจนเพิม่ขึน้ เชน่ 
เมือ่มอีารมณโ์กรธ มกีารตดิเชือ้ในทางเดนิหายใจ จะทำให ้ 
ผูป้ว่ยมอีาการหายใจลำบากหรอืเจบ็หนา้อก ไดม้ากกวา่ผูท้ี่
ปฏิบัติกิจกรรมตามปกต ิ ซึ่ง แซซซี่-แดมบร์อนและคณะ 
(Sassi-Dambron, Eakin, Ries, & Kaplan)27 กลา่ววา่
อาการหายใจลำบากมคีวามสมัพนัธ์ใกลช้ดิกบัความรูส้กึไม่
สขุสบาย ความคบัขอ้งใจ ความกลวั ความวติกกงัวล ทำให้
มขีอ้จำกดัในการทำกจิกรรมและการกระทำกจิกรรมไดล้ดลง 
จะทำให้ร่างกายผู้ป่วยทำงานได้ลดลง (physical 
deconditioning) ซึง่จะยิง่สง่ผลทำใหผู้ป้ว่ยมอีาการหายใจ
ลำบากขณะมกีจิกรรมตา่งๆ มากขึน้เปน็วงจรตอ่เนือ่งกนัไป 
 นอกจากนี ้ ไวกัลและคณะ (Wigal,Creer, & 
Kotses)28 ยังเชื่อว่าการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตน   
ผู้ป่วยอาจละเลยที่จะปฏิบัติเพราะขาดการรับรู้สมรรถนะ
ของตนเองในการนำความรู้ ไปประยุกต์ใช ้ ดังนั้นการให้
ความรูเ้พือ่ใหผู้ป้ว่ยนำไปปฏบิตัจิะตอ้งสรา้งใหผู้ป้ว่ยมกีาร
รับรู้สมรรถนะของตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมนั้นด้วย   
แบนดูรา (Bandura)29 กล่าวว่าปัจจัยที่ช่วยสร้างเสริม  
และพัฒนาการรับรู้สมรรถนะของตนเองประกอบด้วย 4 
ประการได้แก ่ 1) ให้ผู้ป่วยมีประสบการณ์การประสบผล
สำเรจ็ดว้ยตนเอง โดยการเพิม่ความสามารถแบบคอ่ยเปน็
ค่อยไป รวมทั้งนำเอาประสบการณ์ในอดีตที่เคยทำแล้ว

ประสบความสำเรจ็มาเปน็แรงจงูใจ 2) การไดเ้หน็ตวัแบบ
หรอืเหน็ประสบการณข์องผูอ้ืน่ ทัง้การไดเ้หน็ตวัอยา่งจรงิ 
และการได้รับทราบประสบการณ์ของผู้อื่นซึ่งมีปัญหาที่
คลา้ยคลงึกบัผูป้ว่ย จะชว่ยใหผู้ป้ว่ยรูส้กึวา่ผูอ้ืน่ทำไดต้นเอง
กน็า่จะทำได ้ 3) การไดร้บัคำแนะนำ การชกัจงู การไดร้บั
การกระตุ้นให้ทำพฤติกรรม โดยได้รับคำบอกเล่าถึง
ประโยชนข์องการทำกจิกรรม พฤตกิรรมนัน้ๆ 4) การลด
การกระตุน้เรา้ทางอารมณ ์ โดยการฝกึเผชญิกบัสิง่ทีก่ระตุน้
เร้าต่างๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป การฝึกผ่อนคลาย การ
บรรเทาอาการตา่งๆ ทีก่ระตุน้เรา้ทางอารมณเ์ชน่ ความปวด 
อาการหอบเหนือ่ย จะชว่ยใหผู้ป้ว่ยมแีละการเรยีนรูท้ีด่ ี
 การสง่เสรมิใหผู้ป้ว่ยปฏบิตักิจิกรรมตา่งๆ อยา่งเหมาะ
สม จะช่วยคงภาวะการทำงานของร่างกาย และช่วยให ้ 
ผูป้ว่ยมสีภาพจติทีด่ขีึน้ แฮรสิ ครอนไคท ์ และมสู ์ (Harris, 
Cronkite & Moos) 30ไดท้ำการศกึษาไปขา้งหนา้ 10 ปีใน  
ผูป้ว่ยทีเ่ริม่มอีาการซมึเศรา้ จำนวน 424 คน พบวา่คนไข ้ 
ยิ่งมีกิจกรรมต่างๆ มาก จะยิ่งมีอาการน้อย และการมี
กจิกรรมจะชว่ยใหเ้ผชญิกบัปญัหาทีท่ำใหเ้กดิภาวะซมึเศรา้
ไดด้ขีึน้ สอดคลอ้งกบั วาดะ และคณะ (Wada, Ishine, and 
Sakakami)31 ซึง่การศกึษาในผูส้งูอายชุาวเอเชยี 782 คน 
พบว่ามีภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 29 ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าจะ  
มีคะแนนความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันและ
คณุภาพชวีติตำ่อยา่งมนียัสำคญั   
 การเสริมสร้างพลังอำนาจโดยส่งเสริมให้ผู้ป่วยมี
อำนาจในตนเอง (establishing sense of mastery) จะลด
ความรู้สึกไร้พลัง ทำให้สามารถเผชิญกับความเจ็บป่วย
เรื้อรังได ้ เป็นกระบวนการที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบดว้ย 1) สรา้งใหเ้กดิความแนน่อน (certainty) ถงึ
สาเหตุของเหตุการณ ์ ทำความเข้าใจความสำคัญของ
เหตุการณ ์ ซึ่งก็คือการให้ข้อมูลอย่างเป็นระบบ จะทำให้
สามารถวางแผนการในอนาคตได ้ ไพรซ ์ และคณะ (Price, 
et al.)32 ทำการศึกษาเชิงคุณภาพในผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บ
หน้าอก พบว่าสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการคือคำตอบที่แน่นอนว่า
อาการเจบ็หนา้อกเกดิจากสาเหตใุด และทำไมจงึเกดิสาเหตุ
นัน้ และตอ้งการที่จะชว่ยตนเองได ้ 2) การเปลีย่นแปลง 
(change) จัดให้มีมาตรการในการแก้ปัญหาหลายๆ 
มาตรการ เพือ่ลดผลกระทบทางดา้นลบตอ่สถานการณต์า่งๆ 
3) การยอมรบั(acceptance) ทำใหก้ระบวนการของความ
ทุกข์ทรมานสิ้นสุดลงเช่นเดียวกับผู้ป่วยที่ เศร้าโศก   
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และประจักษ์ว่าในที่สุดตนเองก็จะต้องปรับตัวยอมรับกับ
สถานการณ ์ ความเปน็ปกตสิขุกอ่นการเจบ็ปว่ยจะไมห่วน
กลบัมา 4) การเตบิโต (growth) ทกัษะใหม่ในการดำรงชวีติ
ที่ไดม้าจะทำใหผู้ป้ว่ยสามารถจะดำเนนิชวีติตอ่ไปได ้3 

 
การจัดการกับภาวะอารมณ์(emotionalfocused)
 บุคคลมีการจัดการกับกระบวนการรับรู้เพื่อลดภาวะ
เครียดทางอารมณ์หลากหลายวิธ ี เช่น การหลีกเลี่ยงการ
เผชญิปญัหา ลดความสำคญัของปญัหา มุง่ความสนใจไปใน
เรื่องบางเรื่อง มองหาส่วนดีจากสถานการณ์และคิดใน  
ทางบวก การศึกษาหลายๆ การศึกษาพบว่าการลดภาวะ
ทกุขท์รมานทางอารมณ ์(emotional distress) จะทำใหก้าร
พยากรณ์โรคของผู้ป่วยดีขึ้นโดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคหัวใจ
ขาดเลือด แม้ว่าภาวะเครียดจากการเจ็บป่วยส่วนหนึ่งจะ
เกดิจากการขาดขอ้มลู การใหข้อ้มลูและการเสรมิแรงในทาง
บวกเพือ่ใหม้กีารประเมนิสถานการณต์รงกบัความเปน็จรงิ
จะช่วยลดปัญหาได้แต่อาจไม่ทั้งหมดเพราะปัญหาหลาย
ปัญหาไม่สามารถบรรเทาหรือหลีกเลี่ยงได ้ การให้การ
พยาบาลเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเผชิญปัญหาโดยสอนผู้ป่วยวิธีที ่ 
จะลดผลกระทบทางกายทีเ่กดิจากความเครยีด ซึง่มหีลาย  
วธิ ี เชน่ การหายใจเขา้ออกลกึๆ (deep breathing) การ  
นัง่สมาธ ิการฝกึผอ่นคลายกลา้มเนือ้ (progressive muscle 
relaxation) การสวดมนต ์ ฯลฯ จะชว่ยใหผู้ป้ว่ยไดร้บัการ
ดแูลอยา่งองคร์วม 
 การสนบัสนนุทางสงัคม (social support) เปน็ปจัจยั
หนึง่ทีม่ผีลตอ่ภาวะอารมณข์องผูป้ว่ย โดยมผีลตอ่ผูป้ว่ยทัง้
ในทางบวกและทางลบ การสนบัสนนุทางสงัคมเปน็การรบัรู้
ถึงการได้รับการช่วยเหลือหรือการสนับสนุนจากผู้อื่น   
ซึง่ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก ่1) การสนบัสนนุดา้นอารมณ ์
เปน็การใหค้วามรกั ใหก้ำลงัใจ เตม็ใจชว่ยเหลอื 2) การ
ยอมรบั ยกยอ่งและเหน็คณุคา่ ไดร้บัความไวว้างใจใหร้บั  
ผดิชอบงานเทา่ทีจ่ะทำได ้ 3) สนบัสนนุใหเ้ปน็สว่นหนึง่ของ
สังคม เช่น การทักทาย ให้ โอกาสแสดงความคิดเห็น   
4) การสนับสนุนโดยให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เป็น
ประโยชน ์ และ 5) การสนับสนุนด้านเงินทอง สิ่งของ   
รวมทั้งให้บริการ มีผลต่อสุขภาพโดยทำให้ชีวิตรู้สึกม ี 
ความหมาย มคีณุคา่และความตอ้งการไดร้บัการตอบสนอง   
การสนบัสนนุทางสงัคมจะเปน็ตวัปะทะ (buffer) ความเครยีด 
ทำให้ลดการรับรู้ความเครียด ผู้ที่รับรู้การสนับสนุนทาง

สงัคมมากจะมภีาวะซมึเศรา้นอ้ยกวา่ผูท้ีร่บัรูน้อ้ยอยา่งมนียั
สำคญั33,34 สำหรบัการสนบัสนนุทางสงัคมทีม่ผีลในทางลบ
นัน้เปน็การสนบัสนนุที่ไมเ่หมาะสมกบับรบิทของผูป้ว่ย เชน่ 
การช่วยเหลือผู้ป่วยจนทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได ้
 การศกึษาของ แมคแคท ี และคณะ (McCathie et 
al.)35 และ ออเมล และคณะ (Ormel Kempen, Deeg, et 
al.)19 ยืนยันว่าการได้รับการสนับสนุนทางสังคมมีผลใน  
ทางบวกโดยทำใหค้วามรูส้กึอา้งวา้ง (loneliness) และภาวะ  
ซึมเศร้าลดลง และการสนับสนุนทางสังคมในทางลบ 
(negative social support) ในระดบัสงูมคีวามสมัพนัธก์บั
ภาวะซมึเศรา้ในระดบัสงูเชน่กนั เชน และนาซาเวจ (Chen 
& Narsavage)36 ทำการศกึษาในผูป้ว่ยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั
ชาวไตห้วนัจำนวน 145 ราย พบวา่ผูป้ว่ยทีอ่ยู่ในเมอืงใหญ่
รบัรูก้ารสนบัสนนุทางสงัคมนอ้ย มภีาวะซมึเศรา้ในระดบัสงู 
และการทำหน้าที่ของร่างกาย (การทำกิจวัตรประจำวัน)   
ลดลงมากกวา่ผูป้ว่ยทีอ่ยู่ในชนบทและการทำหนา้ทีท่ีล่ดลง
ของรา่งกายเปน็ตวัทำนายการกลบัเขา้รบัการรกัษาในระยะ
เวลาอนัสัน้หลงัจำหนา่ย (early readmission) 

สรุป
 ผู้ป่วยโรคหัวใจและปอดส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง   
แม้จะมีประสบการณ์ที่ต้องมาพบแพทย์ด้วยอาการที่
เฉยีบพลนั เชน่ มอีาการหอบเหนือ่ย หรอืเจบ็หนา้อก แต่
ส่วนใหญ่แล้วต้องได้รับการดูแลที่ต่อเนื่องยาวนาน อาจ
ตลอดชวีติ อาการของโรคและการปฏบิตัติามแผนการรกัษา 
อาจรบกวนดำรงชีวิตตามปกติของผู้ป่วยและครอบครัว 
ทำใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงการดำรงบทบาทและฐานะทาง
เศรษฐกจิและสงัคม สิง่เหลา่นีท้ำใหเ้กดิปญัหาทางจติสงัคม
ตามมา ซึง่ทีพ่บไดบ้อ่ย คอื ความวติกกงัวล ความรูส้กึไม่
แนน่อน ภาวะซมึเศรา้ ภาวะไรพ้ลงั ภาวะหมดหนทางชว่ย
เหลอื การพยาบาลเพือ่จดัการกบัปญัหาทางจติสงัคม ควร
มุง่เปา้ไปทีก่ารจดัการกบัปญัหาซึง่สว่นใหญเ่กดิจากการขาด
ขอ้มลู การไดร้บัขอ้มลูจากหลายแหลง่ที่ไมต่รงกนั และมุง่ไป
ทีก่ารจดัการกบัอารมณ ์เชน่ การฝกึการผอ่นคลายกลา้มเนือ้   
การนัง่สมาธ ิเพือ่ใหผู้ป้ว่ยไดร้บัการดแูลแบบองคร์วม  
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