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Factors Affecting Sleep Quality in Patients with
Chronic Heart Failure*
Sumaiyah Assomadi1, Doungrut Wattanakitkrilert, RN, DNS1,
Kanaungnit Pongthavornkamol, RN, PhD1, Chatkanok Dumavibhat, MD2
Abstract
Purpose: To explore the predictive ability of fatigue, dyspnea, depression and
comorbidities over sleep quality in patients with chronic heart failure.
Design: Predictive correlational research design.
Methods: The sample was composed of 102 patients with chronic heart failure in New
York Heart Association (NYHA) Class 1-3, followed-up at the medical outpatient department
of a tertiary hospital in Bangkok, Thailand from March to April 2018. Data were collected using
record forms of the patients’ personal information and medical history, the Pittsburg Quality
of Sleep Index (PSQI), the Piper Fatigue Scale-12 (PFS-12), the Dyspnea Visual Analogue Scale
(DVAS), the Center for Epidemiological Studies-Depression Scale (CES-D), and the Charlson
Comorbidity Index (CCI). Data were analyzed by descriptive statistics and multiple regression
statistics.
Main findings: The sample had a mean age of 65.62 years (SD = 10.31) of which 60.8
percent were males. Overall, the average score of sleep quality of the sample was 6.70 (SD =
3.99) indicating a poor sleep quality. Fatigue, dyspnea, depression, and co-morbidities were
able to jointly explain 31.4 percent of the variances in sleep quality in patients with chronic
heart failure (R2 = .314, F = 11.125, p < .001). Fatigue and depression were the variables found
to be capable in predicting the sleep quality of patients with chronic heart failure with
statistical significance (β = .393, .283 respectively, p < .05).
Conclusion and recommendations: Fatigue and depression could affect the sleep
quality. Nurses and healthcare teams should assess patients with chronic heart failure in order
to prevent and manage of the aforementioned symptoms for promoting sleep quality in patients
with chronic heart failure.
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาความสามารถในการทำ�นายของปัจจัยอาการเหนือ่ ยล้า อาการหายใจลำ�บาก ภาวะซึมเศร้า
และโรคร่วม ต่อคุณภาพการนอนหลับของผูป้ ว่ ยภาวะหัวใจล้มเหลวเรือ้ รัง
รูปแบบการวิจยั : การวิจยั หาความสัมพันธ์เชิงทำ�นาย
วิธดี �ำ เนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูป้ ว่ ยภาวะหัวใจล้มเหลวเรือ้ รัง จำ�นวน 102 ราย มีความรุนแรงของโรค
ตามเกณฑ์ของสมาคมโรคหัวใจแห่งนิวยอร์กระดับ 1-3 ทีม่ ารับการรักษาทีห่ น่วยตรวจโรคอายุรศาสตร์ แผนกผูป้ ว่ ยนอก
โรงพยาบาลตติยภูมแิ ห่งหนึง่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการเจ็บป่วย แบบประเมินคุณภาพการนอนหลับพิตต์สเบิร์ก
แบบประเมินอาการเหนือ่ ยล้าของไปเปอร์ แบบวัดการหายใจลำ�บากประมาณค่าเชิงเส้น แบบประเมินภาวะซึมเศร้า
และแบบประเมินโรคร่วมของชาร์ลสัน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตพิ รรณนา และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู
ผลการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างมีอายุเฉลีย่ 65.62 ปี (SD = 10.31) โดยร้อยละ 60.8 เป็นเพศชาย กลุม่ ตัวอย่างมีคา่ เฉลีย่
ของคุณภาพการนอนหลับโดยรวมไม่ดี คือ 6.70 คะแนน (SD = 3.99) โดยอาการเหนือ่ ยล้า อาการหายใจลำ�บาก
ภาวะซึมเศร้า และโรคร่วม สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพการนอนหลับในผูป้ ว่ ยภาวะหัวใจล้มเหลว
เรือ้ รังได้รอ้ ยละ 31.4 (R2 = .314, F = 11.125, p < .001) อาการเหนือ่ ยล้า และภาวะซึมเศร้าเป็นตัวแปรทีส่ ามารถ
ทำ�นายคุณภาพการนอนหลับของผูป้ ว่ ยภาวะหัวใจล้มเหลวได้อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (β = .393, .283 ตามลำ�ดับ,
p < .05)
สรุปและข้อเสนอแนะ: อาการเหนื่อยล้า และภาวะซึมเศร้า มีผลต่อคุณภาพการนอนหลับในผู้ป่วยภาวะ
หัวใจล้มเหลวเรือ้ รัง และเป็นปัจจัยทีส่ ามารถจัดการได้ พยาบาลและทีมสุขภาพควรมีการประเมินอาการเหนือ่ ยล้าและ
ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง และวางแผนการพยาบาลในการป้องกันและจัดการอาการดังกล่าว
เพือ่ ส่งเสริมคุณภาพการนอนหลับในผูป้ ว่ ยภาวะหัวใจล้มเหลวเรือ้ รัง
คำ�สำ�คัญ: โรคร่วม ภาวะซึมเศร้า อาการหายใจลำ�บาก อาการเหนือ่ ยล้า ความผิดปกติของการนอนหลับ
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ความสำ�คัญของปัญหา
ภาวะหั ว ใจล้ ม เหลวเป็ น ปั ญ หาสุ ข ภาพที่ สำ � คั ญ
มักพบการดำ�เนินโรคในระยะท้ายของกลุม่ โรคหัวใจเกือบ
ทุกชนิด ซึ่งมีอุบัติการณ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามอายุ
ที่มากขึ้น ปัจจุบันมีผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวทั่วโลก
ประมาณ 37.7 ล้านคน ในประเทศสหรัฐอเมริกามีผปู้ ว่ ย
ภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป จำ�นวน 6.5 ล้าน
คน และมีผปู้ ว่ ยรายใหม่เกิดขึน้ 825,000 คน/ปี1 สำ�หรับ
ในประเทศไทย อุบตั กิ ารณ์ของผูป้ ว่ ยภาวะหัวใจล้มเหลว
ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีแนวโน้มสูงขึ้น สถิติ
การเข้ารับการรักษาด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวในปี พ.ศ.
2555-2559 มีอัตราเท่ากับ 134.67, 134.11, 131.77,
147.99 และ 152.68 ต่อประชากร 100,000 คน ตาม
ลำ�ดับ2
ภาวะหัวใจล้มเหลวส่งผลให้เกิดความผิดปกติในการ
นอนหลับ โดยมีปัญหาวงจรการนอนหลับไม่เป็นไปตาม
ปกติ ซึ่งจะส่งผลให้การดำ�เนินโรคแย่ลง เนื่องจากระบบ
ซิมพาเธติคทำ�งานเพิ่มขึ้น และระบบพาราซิมพาเธติค
ทำ�งานลดลง เกิดการหลัง่ ของแคททีโคลามีน ทำ�ให้หลอด
เลือดหดตัว ความดันโลหิต และการเต้นของหัวใจผิดปกติ
อีกทั้งส่งผลกระทบทำ�ให้อัตราการเผาผลาญในร่างกาย
เพิม่ สูงขึน้ กระบวนการสร้างและซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายลดลง และมีการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการ
อักเสบในร่างกาย1
คุณภาพการนอนหลับเป็นการรับรู้ของบุคคลถึง
ความแปรปรวนของการนอนหลับ ซึ่งผู้ป่วยภาวะหัวใจ
ล้มเหลวส่วนใหญ่จะมีคณ
ุ ภาพการนอนหลับไม่ดี โดยเป็น
ผลมาจากอาการหายใจลำ�บาก นอนราบไม่ได้ ภาวะหยุด
หายใจขณะนอนหลับ อาการข้างเคียงจากยาทีไ่ ด้รบั เช่น
อาการไอ ใจสั่น ปัสสาวะบ่อย เป็นต้น และผลด้านจิตใจ

ที่เกิดจากการที่ผู้ป่วยไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ที่จะ
เกิดขึน้ ในชีวติ จากอาการและการดำ�เนินของโรค จึงทำ�ให้
วิตกกังวลและเกิดปัญหาในการนอนหลับ ส่งผลให้รู้สึก
นอนหลับไม่เพียงพอและไม่พงึ พอใจต่อการนอนหลับของ
ตนเอง จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ผู้ป่วยภาวะหัวใจ
ล้มเหลวมีคุณภาพการนอนหลับไม่ดีมากถึงร้อยละ 79913-5 โดยผู้ป่วยจะมีปัญหาเริ่มต้นการนอนหลับได้ยาก
นอนหลับไม่สนิท ตื่นบ่อยระหว่างการนอนหลับ และ
ตื่นเร็วกว่าปกติ ส่งผลให้รู้สึกง่วงมากในตอนกลางวัน
ไม่สดชื่น ปวดหรือมึนศีรษะหลังตื่นนอน ปากคอแห้ง
ขาดสมาธิ อารมณ์แปรปรวน การทำ�หน้าที่ลดลง และ
เกิดการแยกตัว3-6
คุณภาพการนอนหลับของผูป้ ว่ ยภาวะหัวใจล้มเหลว
ขึ้ น อยู่ กั บ ปั จ จั ย หลายประการ ซึ่ ง ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
คุณภาพการนอนหลับตามแนวคิดเกี่ยวกับการนอนไม่
หลับเรื้อรังของ Spielman7 ประกอบด้วย ปัจจัยโน้มนำ� 
(predisposing factors) ได้แก่ อายุ และเพศ ปัจจัย
กระตุ้น (precipitating factors) ได้แก่ ความเจ็บป่วย
ด้านร่างกาย อาการไม่สุขสบายต่างๆ สภาวะอารมณ์
ความเครียด สิ่งแวดล้อม ยาที่ได้รับ และปัจจัยคงอยู่
(perpetuating factors) ได้แก่ ความเชือ่ และพฤติกรรม
เกีย่ วกับการนอนหลับ โดยผูว้ จิ ยั สนใจศึกษาในบางปัจจัย
ที่จะกระตุ้นให้ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังมีอาการ
นอนไม่หลับเกิดขึ้น และส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับ
ต่อไปได้ ได้แก่ อาการเหนื่อยล้า อาการหายใจลำ�บาก
ภาวะซึมเศร้า และโรคร่วม ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นอาการ
ที่มักพบในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวและสามารถ
ให้การรักษาและควบคุมได้ ดังนั้นหากผู้ป่วยภาวะหัวใจ
ล้มเหลวสามารถควบคุมปัจจัยทีก่ ระตุน้ ให้เกิดปัญหาการ
นอนไม่หลับได้ จะช่วยลดสาเหตุที่ทำ�ให้เกิดการนอน
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ไม่หลับและทำ�ให้คุณภาพการนอนหลับดีขึ้นได้เช่นกัน
อาการเหนือ่ ยล้า (fatigue) เป็นความรูส้ กึ ของผูป้ ว่ ย
ที่รับรู้ว่าตนเองหมดแรง ขาดแคลนพลังงาน อ่อนล้า เกิด
จากการที่เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อส่วนปลายไม่เพียงพอ
จากปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจในหนึ่งนาทีลดลง และ
มี ก ารคั่ ง ของของเสี ย จากการเผาผลาญแบบไม่ ใช้
ออกซิเจนของเซลล์ รวมถึงผลจากภาวะทางจิตสังคมที่
ผูป้ ว่ ยมีความวิตกกังวลเกีย่ วกับอาการและการดำ�เนินโรค
ที่ไม่แน่นอน ส่งผลให้มีการหลั่งสารเคมีไปกระตุ้นระบบ
ประสาทอัตโนมัติให้ทำ�งานเพิ่มขึ้น เซลล์มีการเผาผลาญ
พลั ง งานมากขึ้ น ทำ � ให้ ร่ า งกายตื่ น ตั ว มากกว่ า ปกติ
ประกอบกับผู้ป่วยรู้สึกว่าตนเองเป็นภาระจากที่มีความ
สามารถในการทำ�กิจกรรมลดลง จึงขาดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ผู้ป่วยจึงรู้สึกเหนื่อยล้า และส่งผล
ต่อแบบแผนการนอนหลับของผู้ป่วย ซึ่งผลการศึกษาที่
ผ่านมาพบว่า ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวมีประสบการณ์
การมีอาการเหนือ่ ยล้าโดยรวมอยูใ่ นระดับสูง8 และความ
เหนื่อยล้ามีความสัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพการนอน
หลับ9
อาการหายใจลำ�บาก (dyspnea) เป็นความรูส้ กึ หรือ
การรั บ รู้ แ ละแปลผลของผู้ ป่ ว ยที่ แ สดงถึ ง ความยาก
ลำ�บากในการหายใจที่ทำ�ให้ผู้ป่วยเกิดความทุกข์ทรมาน
ซึ่งในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวมีความสามารถในการ
สูบฉีดเลือดของหัวใจไปเลีย้ งส่วนต่างๆ ของร่างกายลดลง
ทำ�ให้มกี ารคัง่ ของนา้ํ ทีป่ อด ขัดขวางการแลกเปลีย่ นก๊าซ
บริเวณถุงลม ผูป้ ว่ ยจึงเกิดอาการหายใจลำ�บาก โดยอาการ
หายใจลำ�บากเป็น 1 ใน 5 ของอาการทีพ่ บบ่อยมากที่สุด
ในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ผู้ป่วยมักมีอาการนอนราบ
ไม่ได้ หรือตื่นขึ้นมาหอบในช่วงกลางคืน10 ส่งผลกระทบ
ทำ�ให้คุณภาพการนอนหลับของผู้ป่วยลดลง ซึ่งจากการ
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ศึกษาของ Dos Santos, da Cruz Dde และ Barbosa11
พบว่าอาการหายใจลำ�บากมีความสัมพันธ์กับคะแนน
คุณภาพการนอนหลับ
ภาวะซึ ม เศร้ า (depression) เป็ น อาการของ
ความรู้สึกเศร้า หม่นหมอง ท้อแท้ สิ้นหวัง ไร้ค่า รู้สึกผิด
ขาดความสนใจและความสุขในการทำ�กิจกรรมต่างๆ
โดยอุบตั กิ ารณ์การเกิดภาวะซึมเศร้าในผูป้ ว่ ยภาวะหัวใจ
ล้มเหลวเกิดได้บ่อยและค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากผู้ป่วย
ที่ มี ภ าวะหั ว ใจล้ ม เหลวจะต้ อ งเผชิ ญ กั บ ภาวะวิ ก ฤติ
การเจ็ บป่ ว ยด้ ว ยโรคเรื้ อ รั ง ที่ มีก ารดำ � เนิ น โรคที่ แย่ ล ง
ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลบ่อยครั้ง ช่วยเหลือ
ตัวเองได้ลดลง รู้สึกเป็นภาระของผู้อื่น และมีปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมลดลง จึงกลายเป็นปัญหาทางด้านจิตใจทีท่ �ำ ให้
ผู้ป่วยเกิดภาวะซึมเศร้า และส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดปัญหาใน
การนอนหลับและทำ�ให้คณ
ุ ภาพการนอนหลับลดลง จาก
การศึกษาพบว่า อาการซึมเศร้าเป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
อาการนอนไม่หลับ โดยผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่มี
อาการซึมเศร้าจะมีความเสี่ยงเกิดอาการนอนไม่หลับ
มากกว่าผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่มอี าการซึมเศร้า 2.5 เท่า12 และปัจจัย
อาการซึมเศร้าสามารถทำ�นายคุณภาพการนอนหลับ
ในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังได้ นอกจากนี้ปัจจัย
ภาวะซึ ม เศร้ า ร่ ว มกั บ ปั จ จั ย อื่ น ๆ ก็ ส ามารถทำ � นาย
คุณภาพการนอนหลับได้เช่นกัน3,13
โรคร่วม (comorbidity) เป็นโรคที่ปรากฏร่วมกับ
โรคที่เป็นการวินิจฉัยหลัก หรือมีการดำ�เนินการตรวจ
วินิจฉัยหรือรักษาเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
มักมีโรคร่วมมากกว่า 1 โรค โรคร่วมที่พบบ่อย อาทิ
โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคไขมัน
ในเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคไต โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง3-5
เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มโรคเรื้อรังที่จะส่งผลกระตุ้นให้เกิด
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ทำ�งานของระบบต่างๆ ทีผ่ ดิ ปกติ ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยมีความวิตก
กังวลต่อการเจ็บป่วยเพิม่ ขึน้ และการรักษาโรคร่วม อาทิ
การได้ รั บ ยากลุ่ ม beta blocker, Aldosterone
antagonist และ Angiotensin Converting Enzyme
Inhibitor (ACEI) ทีอ่ าจกระทบต่อวงจรการนอนหลับปกติ
ของผู้ป่วย ซึ่งจำ�นวนโรคร่วมมีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
การนอนหลับและสามารถทำ�นายคุณภาพการนอนหลับ
ของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวได้3
การศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการนอนหลับในกลุ่ม
ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังที่ผ่านมา ปัจจัยดังที่ได้
กล่าวมายังมีการศึกษาค่อนข้างจำ�กัดทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศ การศึกษาส่วนใหญ่ศกึ ษาปัจจัยเกีย่ วกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ เช่น อายุ เพศ ระดับความรุนแรง
ของโรค การสนับสนุนทางสังคม ระดับการศึกษา3-5,13
เป็นต้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถแก้ไขหรือรักษาให้
ดีขึ้นได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาปัจจัยที่เป็นโรคร่วม
และอาการและอาการแสดงจากพยาธิสภาพของภาวะ
หัวใจล้มเหลวที่สามารถแก้ไขรักษา ควบคุมอาการได้
นอกจากนี้บางงานวิจัยเป็นการศึกษาที่นานมาแล้ว ซึ่ง
ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาแนวทางใน
การรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวให้มีความครอบคลุมและ
มีประสิทธิภาพมากขึน้ สามารถชะลอการเกิดพยาธิสภาพ
ของหั ว ใจ ควบคุ ม อาการและภาวะแทรกซ้ อ นต่ า งๆ
ได้ดีขึ้น อีกทั้งการศึกษาที่ผ่านมายังเป็นการศึกษาใน
ผู้ ป่ ว ยกลุ่ ม โรคหั ว ใจชนิ ด อื่ น ๆที่ เข้ า รั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาล ซึ่งอาจมีความแตกต่างในปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ต่ า งๆ ที่ อ าจส่ ง ผลต่ อ การนอนนอนหลั บ ของผู้ ป่ ว ย
จึงทำ�ให้ผลการศึกษาอาจมีความแตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาถึงอำ�นาจการทำ�นายของอาการ
เหนื่อยล้า อาการหายใจลำ�บาก ภาวะซึมเศร้า และ

โรคร่วมต่อคุณภาพการนอนหลับของผู้ป่วยภาวะหัวใจ
ล้มเหลวเรื้อรัง ผลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นข้อมูลสำ�คัญ
ในการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการนอนหลับ
ของผูป้ ว่ ยภาวะหัวใจล้มเหลวเรือ้ รัง วางแผนการพยาบาล
ในการจัดการควบคุมปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพการนอนหลับ
และพั ฒ นาโปรแกรมการพยาบาลแก้ ไขปั ญ หาการ
นอนหลับ เพื่อส่งเสริมคุณภาพการนอนหลับของผู้ป่วย
ภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่ ศึกษาอำ�นาจในการทำ�นายของอาการเหนือ่ ยล้า
อาการหายใจลำ�บาก ภาวะซึมเศร้า และโรคร่วมต่อ
คุ ณ ภาพการนอนหลั บ ของผู้ ป่ ว ยภาวะหั ว ใจล้ ม เหลว
เรื้อรัง
สมมุติฐานการวิจัย
อาการเหนือ่ ยล้า อาการหายใจลำ�บาก ภาวะซึมเศร้า
และโรคร่วม สามารถทำ�นายคุณภาพการนอนหลับของ
ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังได้
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำ�นาย
(predictive correlation research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเป็นผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะหัวใจล้มเหลวเรือ้ รังทัง้
หญิงและชายทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 18 ปีขนึ้ ไป ทีม่ ารับการตรวจ
รักษาและติดตามอาการที่หน่วยตรวจโรคอายุรศาสตร์
แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งใน
เขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายน
พ.ศ. 2561  
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กลุ่ ม ตั ว อย่ า งคั ด เลื อ กจากประชากรตามเกณฑ์
ที่กำ�หนด โดยมีเกณฑ์คัดเข้า คือ 1) ความรุนแรงโรค
อยู่ในระดับ 1-3 จำ�แนกตามเกณฑ์ของสมาคมโรคหัวใจ
แห่งนิวยอร์ก (New York Heart Association, NYHA)
2) มีการรับรู้และสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ 3) สามารถ
สื่อสารและอ่านภาษาไทยได้ กรณีผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า
60 ปี ต้องมีคะแนนจากการทำ�แบบประเมินความรูค้ วาม
เข้ า ใจจี พี - ค๊ อ ก (The General Practitioner
Assessment of Cognition, GPCOG) = 9 คะแนน
เกณฑ์การคัดออก คือ 1) ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคทาง
จิตเวช เช่น โรคจิตเภท (schizophrenia), โรคซึมเศร้า
(major depressive disorder) เป็นต้น 2) มีอาการภาวะ
หั ว ใจล้ ม เหลวกำ � เริ บ ต้ อ งได้ รั บ การรั ก ษาหรื อ นอน
โรงพยาบาลในช่วง 1 เดือนทีผ่ า่ นมา 3) มีภาวะอุดกัน้ ของ
ทางเดินหายใจขณะนอนหลับที่ต้องได้รับการรักษาด้วย
continuous positive airway pressure (CPAP)
คำ�นวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างด้วยการวิเคราะห์อ�ำ นาจ
ของการทดสอบ (power analysis) โดยใช้โปรแกรม
G*power สำ�หรับสถิติ multiple regression กำ�หนด
อำ�นาจในการทดสอบ (power of test) ทีร่ ะดับ .9 ระดับ
นัยสำ�คัญทางสถิติ (level of significant) ที่ระดับ .05
การคำ�นวณจากงานวิจัยที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน3 พบว่า
ภาวะซึมเศร้ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพการ
นอนหลับ (r = .402) เมื่อนำ�ไปคำ�นวณค่า effect size
ได้ค่า f2 = .19 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 86 ราย
เพิ่มกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 20 เพื่อทดแทนกลุ่มตัวอย่างที่
ตอบคำ�ถามไม่ครบถ้วน ได้กลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 103 ราย
ในการศึกษาครั้งนี้เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างได้ครบถ้วน
ทั้งหมด 102 ราย
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เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเครื่องมือที่
ได้รบั การพัฒนา เป็นทีย่ อมรับ และนิยมใช้ในงานวิจยั กัน
อย่างแพร่หลาย ทั้งยังได้รับการอนุญาตแปลโดยวิธีการ
แปลและแปลย้อนกลับ (translation-back translation
technique) และไม่ได้มกี ารดัดแปลงเนือ้ หาในการนำ�มา
ใช้ประเมินผู้ป่วยในงานวิจัย ผู้วิจัยจึงไม่ได้นำ�มาตรวจ
สอบความตรงตามเนื้อหา และผู้วิจัยได้รับอนุญาตให้นำ�
มาใช้จากผู้พัฒนาเครื่องมือวิจัย และผ่านการทดสอบค่า
ความเชือ่ มัน่ กับผูป้ ว่ ยทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ดียวกับกลุม่ ตัวอย่าง
ที่ กำ � หนดไว้ จำ � นวน 30 ราย ก่ อ นนำ � เครื่ อ งมื อ ไปใช้
โดยใช้คา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค เครือ่ งมือวิจยั
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเพื่อคัดกรองผู้เข้าร่วมวิจัย
สำ�หรับผู้ป่วยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยใช้แบบประเมิน
ความรู้ความเข้าใจจีพี-ค๊อก พัฒนาโดย Brodaty และ
คณะ14 แปลเป็นฉบับภาษาไทยโดย จิรนันท์ กริฟฟิทส์
สุภาวดี พุฒหิ น่อย และเมธิศา พงษ์ศกั ดิศ์ รี15 คะแนนรวม
ที่ตํ่ากว่า 9 คะแนน หมายถึง มีปัญหาด้านการรับรู้และ
ความเข้าใจบกพร่อง
ส่วนที่ 2 แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูล
การเจ็บป่วย จำ�นวน 18 ข้อ โดยให้ผู้ป่วยเป็นผู้ตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเองและรวบรวมจากเวชระเบียน
ผู้ป่วย
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
3.1 แบบประเมินคุณภาพการนอนหลับพิตต์สเบิรก์
(PSQI) สร้างโดย Buysse และคณะ16 แปลและดัดแปลง
เป็นภาษาไทยโดย ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ และ
วรัญ ตันชัยสวัสดิ์17 ประเมินคุณภาพการนอนหลับและ
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ความแปรปรวนของการนอนหลับในช่วง 1 เดือนที่
ผ่านมา มีจำ�นวน 19 ข้อ คะแนนรวมที่เป็นไปได้อยู่
ระหว่าง 0-21 คะแนน คะแนนรวมทีน่ อ้ ยกว่าหรือเท่ากับ
5 คะแนน หมายถึง คุณภาพการนอนหลับดี และคะแนน
รวมทีม่ ากกว่า 5 คะแนน หมายถึง คุณภาพการนอนหลับ
ไม่ ดี ในการศึ ก ษาครั้งนี้มีค่าสัม ประสิทธิ์แ อลฟาของ
ครอนบาคของแบบสอบถามเท่ากับ .822
3.2 แบบประเมิน อาการเหนื่อยล้าของไปเปอร์
(PSF-12) พัฒนาโดย Reeve และคณะ18 แปลเป็นภาษา
ไทยโดย อมรรัตน์ กรเกษม และคณะ8 มีขอ้ คำ�ถามจำ�นวน
12 ข้อ ประเมินการรับรู้ของบุคคลต่ออาการเหนื่อยล้า
เป็น numeric scale ให้คะแนนตั้งแต่ 0-10 คะแนน
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0-10 คะแนน ซึ่งคะแนนที่มาก
หมายถึง มีประสบการณ์อาการเหนื่อยล้ามาก ในการ
ศึกษาครั้งนี้มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของ
แบบสอบถามเท่ากับ .95
3.3 แบบวัดการหายใจลำ�บากประมาณค่าเชิงเส้น
(DVAS) เป็นเส้นตรงยาว 100 มิลลิเมตร มีคะแนนตั้งแต่
0-100 คะแนน โดยคะแนน 0 หมายถึง ไม่มอี าการหายใจ
ลำ�บากเลย และ 100 คะแนน หมายถึง มีอาการหายใจ
ลำ�บากขั้นรุนแรงมาก ผู้ป่วยจะเป็นผู้กำ�หนดตำ�แหน่ง
บนเส้นตรงตามระดับความรุนแรงของอาการหายใจ
ลำ�บากทีต่ นเองประสบในช่วงระยะเวลา 1 สัปดาห์ทผี่ า่ น
มา การแปลค่าทำ�โดยการอ่านค่าความยาวของเส้นทีล่ าก
แทนค่าหายใจลำ�บาก
3.4 แบบประเมิน ภาวะซึม เศร้า (CES-D) ของ
Radloff19 แปลเป็นภาษาไทยโดย วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล
และพนม เกตุมาน20 มี 20 ข้อคำ�ถามเกี่ยวกับอารมณ์
และ/หรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
เป็นแบบมาตรประมาณค่า (rating Scale) 4 ระดับ

ค่าคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 0-60 คะแนน ซึ่งคะแนน
มากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 16 คะแนน หมายถึ ง ได้ รั บ
การวิ นิ จ ฉั ย ว่ า มี ภ าวะซึ ม เศร้ า ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถาม
เท่ากับ .89
3.5 แบบประเมินโรคร่วมของชาร์ลสัน (CCI) พัฒนา
โดย Charlson และคณะ21 สามารถประเมินได้จาก
ประวัติการรักษาของผู้ป่วยและจากการสอบถามผู้ป่วย
มีทงั้ หมด 23 โรคร่วม โดยให้คะแนนตามความรุนแรงของ
โรค โดยในการวิจยั ครัง้ นีจ้ ะตัดโรคหัวใจล้มเหลวและโรค
ซึมเศร้าออก จึงเหลือ 21 โรคร่วม คะแนนรวม 36 คะแนน
คะแนนมาก หมายถึง มีความรุนแรงของโรคร่วมมาก
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคนจากสถานทีเ่ ก็บข้อมูลวิจยั (COA.
No. Si062/2018) เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561
ผูว้ จิ ยั ดำ�เนินการวิจยั ตามกระบวนการมาตรฐานทีก่ �ำ หนด
โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองก่อน
ดำ�เนินการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
คน หลังการพิจารณาอนุมัติ ผู้วิจัยนำ�หนังสือแนะนำ�ตัว
จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เสนอต่ อ
ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล เพื่อขออนุญาตเข้าเก็บข้อมูล
จากนั้นผู้วิจัยทำ�การเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยขอความ
อนุ เ คราะห์ จ ากเจ้ า หน้ า ที่ ป ระจำ � หน่ ว ยตรวจโรค
อายุรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการวิจยั และตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง ตามเกณฑ์
กำ � หนดสำ � หรั บ นำ � เข้ า เป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการศึ ก ษา
แนะนำ�ตัว แจ้งวัตถุประสงค์การวิจยั และการพิทกั ษ์สทิ ธิ์
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เมือ่ กลุม่ ตัวอย่างยินยอมเข้าร่วม ผูว้ จิ ยั ขอให้กลุม่ ตัวอย่าง
ลงนามในเอกสารยินยอมเข้าร่วมการวิจัย โดยใช้เวลา
ในการตอบแบบสอบถามประมาณ 30-45 นาที สำ�หรับ
ผู้เข้าร่วมวิจัยที่มีปัญหาการมองเห็น ผู้วิจัยเป็นผู้อ่าน
แบบสอบถามให้ฟัง อธิบายให้ผู้เข้าร่วมวิจัยเข้าใจ และ
ทำ�การบันทึกสิ่งที่ผู้เข้าร่วมวิจัยตอบไว้ในแบบสอบถาม
โดยปราศจากการชักจูงให้ตอบคำ�ถามไปในทิศทางใด
ซึ่งผู้เข้าร่วมวิจัยมีอิสระในการตัดสินใจตอบหรือปฏิเสธ
การตอบข้อคำ�ถามใดๆ ในแบบสอบถามก็ได้
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยโปรแกรมสถิ ติ Statistical
Package for the Social Science (IBM SPSS
statistics) Version 18 วิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคล ข้อมูล
การเจ็บป่วย คุณภาพการนอนหลับ อาการเหนื่อยล้า
อาการหายใจลำ�บาก ภาวะซึมเศร้า และโรคร่วม โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) แจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์อ�ำ นาจการทำ�นาย โดยใช้สถิตวิ เิ คราะห์ถดถอย
พหุคณ
ู แบบขัน้ ตอนเดียว (enter multiple regression)
และกำ�หนดนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งตัวแปร
ได้ ผ่ า นการทดสอบข้ อ ตกลงเบื้ อ งต้ น ของการใช้ ส ถิ ติ
คือ ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีค่าในมาตรวัดช่วง
(interval scale) ขึ้นไป ตัวแปรอิสระทุกตัวมีความ
สัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับตัวแปรตาม โดยสามารถอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้อย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ (F = 11.125, p < .001) ตัวแปรอิสระไม่มี
ความสัมพันธ์กันเอง โดยตัวแปรอิสระอาการเหนื่อยล้า
อาการหายใจลำ�บาก ภาวะซึมเศร้า และโรคร่วม มีค่า
Tolerance เท่ากับ .399, .532, .603 และ .978
ตามลำ�ดับ และค่า Variance inflation factor (VIF)
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เท่ากับ 2.507, 1.881, 1.658 และ 1.022 ตามลำ�ดับ
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการพยากรณ์มีการแจกแจง
แบบปกติ คือ ข้อมูลมีการเรียงตัวขนาบเส้นตรง ค่าเฉลี่ย
ของความคาดเคลื่อน (residual) มีค่าเท่ากับ 0 ค่าความ
คาดเคลื่อนโดยใช้สถิติ Durbin Watson มีค่าเท่ากับ
1.626 ซึง่ มีความเป็นอิสระต่อกัน และค่าความแปรปรวน
ของความคลาดเคลื่อนมีค่าคงที่
ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุร้อยละ 73.5 มีอายุเฉลี่ย
เท่ากับ 65.62 ปี (SD = 10.31) เป็นเพศชายร้อยละ 60.8
มีสถานภาพสมรสคู่ร้อยละ 67.6 นับถือศาสนาพุทธ
ร้อยละ 96.1 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ
40.2 ไม่ได้ประกอบอาชีพร้อยละ 40.2 มีรายได้เฉลี่ย
5,001-10,000 บาท/เดือนร้อยละ 43.2 ซึ่งเพียงพอต่อ
การใช้จ่ายแต่ไม่มีเหลือเก็บร้อยละ 71.6 อาศัยอยู่กับ
คู่ ส มรสและบุ ต รร้ อ ยละ 35.3 ใช้ สิ ท ธิ ต้ น สั ง กั ด กรม
บัญชีกลางร้อยละ 44.1 ได้รบั การวินจิ ฉัยว่ามีภาวะหัวใจ
ล้มเหลวเรื้อรังเป็นระยะเวลาเฉลี่ย 3.62 ปี (SD = 2.47)
โดยได้รบั การวินจิ ฉัยน้อยกว่า 2 ปีรอ้ ยละ 42.2 มีประวัติ
สูบบุหรี่ร้อยละ 35.3 ไม่เคยดื่มสุราร้อยละ 56.9 และ
ดื่มชา/กาแฟทุกวันร้อยละ 46.1 มีความรุนแรงของโรค
(NYHA functional class) อยู่ในระดับ 1 ร้อยละ 47.1
มีโรคร่วมมากกว่าหรือเท่ากับ 4 โรคร้อยละ 74.5 โรคร่วม
ที่พบมาก ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 69.6)
รองลงมา คือ โรคหลอดเลือดหัวใจ (ร้อยละ 61.7)
โรคไขมั น ในเลื อ ดสู ง (ร้ อ ยละ 52.9) โรคเบาหวาน
(ร้อยละ 50.0) โรคลิ้นหัวใจผิดปกติ (ร้อยละ 31.4)
ส่วนใหญ่ไม่มีประวัติเคยใช้ยานอนหลับ/ยาคลายกังวล/
ยาที่ช่วยให้นอนหลับอื่นๆ ร้อยละ 75.5 ได้รับยารักษา
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ภาวะหัวใจล้มเหลว 4-6 ชนิด โดยได้รับยาขับปัสสาวะ
ร้อยละ 88.2 รองลงมา คือ ยากลุ่ม Beta blocker
ร้อยละ 81.4 กลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพการนอนหลับไม่ดี
และคุณภาพการนอนหลับดีในจำ�นวนเท่ากัน คือ ร้อยละ
50 โดยคะแนนเฉลี่ยของคุณภาพการนอนหลับโดยรวม
เท่ากับ 6.70 (SD = 3.99) มีประสบการณ์การมีอาการ
เหนื่อยล้าเล็กน้อยร้อยละ 62.7 ซึ่งมีคะแนนอาการ

เหนือ่ ยล้าเฉลีย่ เท่ากับ 3.23 (SD = 2.01) มีอาการหายใจ
ลำ�บากร้อยละ 75.5 และมีค่าเฉลี่ยคะแนนอาการหายใจ
ลำ�บากเท่ากับ 31.41 คะแนน (SD = 28.08) มีภาวะ
ซึมเศร้าร้อยละ 26.5 โดยมีคะแนนภาวะซึมเศร้าเฉลี่ย
เท่ากับ 12.73 (SD = 4.80) มีโรคร่วมรุนแรงปานกลาง
ร้อยละ 38.2 คะแนนความรุนแรงของโรคร่วมเฉลีย่ เท่ากับ
3.27 คะแนน (SD = 1.62) ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จำ�นวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคุณภาพการนอนหลับ อาการเหนือ่ ยล้า อาการ
หายใจลำ�บาก ภาวะซึมเศร้า โรคร่วม (N = 102)
ตัวแปรทีศ่ กึ ษา
คุณภาพการนอนหลับโดยรวม (0-21)
คุณภาพการนอนหลับดี (0-5)
คุณภาพการนอนหลับไม่ดี (6-21)
อาการเหนือ่ ยล้า (0.00-10.00)
มีประสบการณ์อาการเหนือ่ ยล้าเล็กน้อย (0.01-3.99)
มีประสบการณ์อาการเหนือ่ ยล้าปานกลาง (4.00-6.99)
มีประสบการณ์อาการเหนือ่ ยล้ามาก (7.00-10.00)
อาการหายใจลำ�บาก (0.00-100)
0.00  คะแนน
0.50-30.00 คะแนน
30.50-60.00 คะแนน
60.05-80.00 คะแนน
80.05-100 คะแนน
ภาวะซึมเศร้า (0-60)
ไม่มภี าวะซึมเศร้า (0-15)
มีภาวะซึมเศร้า (16-60)
โรคร่วม (0-36)
รุนแรงน้อย (1-2)
รุนแรงปานกลาง (3-4)
รุนแรงมาก (≥5)

จำ�นวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่
6.70
3.69
9.71
3.23

51
51

50
50

64
33
5

62.7
32.4
  4.9

25
32
25
11
9
75
27
38
39
25

24.5
31.4
24.5
10.8
  8.8
73.5
26.5
37.3
38.2
24.5

ส่วนเบีย่ งเบน
การแปลผล
มาตรฐาน
3.99
ไม่ดี
1.17
3.52
2.01 เหนือ่ ยล้าเล็กน้อย

31.41

28.08

มีอาการหายใจ
ลำ�บาก

12.73

  4.80

ไม่มภี าวะซึมเศร้า

3.27

  1.62

รุนแรงปานกลาง
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ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สตู รสัมประสิทธิ์ ได้แก่ อาการเหนือ่ ยล้า (r = .507, p < .01) อาการหายใจ
สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั พบว่า ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ลำ�บาก (r = .296, p < .01) และภาวะซึมเศร้า (r = .492,
คุณภาพการนอนหลับของผูป้ ว่ ยภาวะหัวใจล้มเหลวเรือ้ รัง p < .01) ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างอาการเหนื่อยล้า อาการหายใจลำ�บาก ภาวะซึมเศร้า และโรคร่วมกับคุณภาพ
การนอนหลับของกลุ่มตัวอย่าง (N = 102)
ตัวแปร
1. อาการเหนือ่ ยล้า     
2. อาการหายใจลำ�บาก
3. ภาวะซึมเศร้า
4. โรคร่วม
5. คุณภาพการนอนหลับ

1

2
3
4
5
1
				
    .677**
1
			
    .629**
    .429**   1
		
-.029
-.100
-.055
1
    .507**
   .296**     .492**
-.082
1

** p < .01
เมื่อวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนเดียว
โดยนำ�ตัวแปรอาการเหนือ่ ยล้า อาการหายใจลำ�บาก ภาวะ
ซึมเศร้า และโรคร่วม เข้าร่วมกันอธิบายความแปรปรวน
ของคุณภาพการนอนหลับของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
เรือ้ รัง พบว่าอาการเหนือ่ ยล้า อาการหายใจลำ�บาก ภาวะ
ซึมเศร้า และโรคร่วมสามารถอธิบายความแปรปรวน

ของคุณภาพการนอนหลับได้ร้อยละ 31.4 (R2 = .314,
F = 11.125, p < .001) โดยอาการเหนื่อยล้าและ
ภาวะซึมเศร้า สามารถทำ�นายคุณภาพการนอนหลับข
องผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังได้อย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ (β = .393, .283 ตามลำ�ดับ, p < .05) ดังแสดง
ในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 อำ�นาจการทำ�นายของอาการเหนื่อยล้า อาการหายใจลำ�บาก ภาวะซึมเศร้า และโรคร่วม ต่อคุณภาพ
การนอนหลับของกลุม่ ตัวอย่าง โดยวิเคราะห์ถดถอยแบบขัน้ ตอนเดียว (N = 102)
ตัวแปร
อาการเหนือ่ ยล้า
อาการหายใจลำ�บาก
ภาวะซึมเศร้า
โรคร่วม

B
.780
-.014
.236
-.162

SEb
.264
.016
.090
.212

Constant = 2.200; SEest = ±3.377
R = .561, R2 = .314, R2 adj = .286, F = 11.125; p < .001
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β

.393
-.098
.283
-.065

t
2.954
-.852
2.614
-.762

p-value
.004
.396
.010
.448
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การอภิปรายผล

65.62, SD = 10.31) มีความรุนแรง NYHA ระดับ 1

ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีคณ
ุ ภาพการนอน มากทีส่ ดุ (ร้อยละ 47.1) รองลงมามีความรุนแรงระดับ 2
หลับไม่ดี มีคะแนนคุณภาพการนอนหลับเฉลีย่ เท่ากับ 6.70 ร้อยละ 45.1 และการศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั คัดผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะ
คะแนน (SD = 3.99) ใกล้เคียงกับผลการศึกษาทีพ่ บว่า อุดกัน้ ทางเดินหายใจขณะหลับทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยเครือ่ ง
ุ ภาพการนอนหลับในผูป้ ว่ ยภาวะ
ผูป้ ว่ ยภาวะหัวใจล้มเหลวมีคณ
ุ ภาพการนอนหลับไม่ดี และ CPAP ออก จึงทำ�ให้คณ
มีคะแนนคุณภาพการนอนหลับเฉลีย่ เท่ากับ 6.28 คะแนน13 หั ว ใจล้ ม เหลวเรื้ อ รั ง ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ แ ตกต่ า งจาก
ต่างจากการศึกษาของ Wang และคณะ3 ศึกษาในผูป้ ว่ ย การศึกษาทีผ่ า่ นมา แม้จะมีสง่ิ รบกวนทีท่ �ำ ให้เกิดปัญหาใน
ภาวะหัวใจล้มเหลวอายุ 55 ปีขน้ึ ไป (อายุเฉลีย่ 74 ปี, SD การนอนหลับ โดยกลุม่ ตัวอย่างมากกว่าครึง่ มีสง่ิ ทีร่ บกวน
= 9.40) NYHA class II ร้อยละ 63.4 พบว่ามีคณ
ุ ภาพ การนอนหลับ ได้แก่ การตืน่ เข้าห้องนา้ํ และตืน่ กลางดึกหรือ
การนอนหลับไม่ดีร้อยละ 81 โดยมีคะแนนคุณภาพ ตื่นเช้ากว่าปกติ ทำ�ให้เกิดปัญหาในการนอนหลับ คือ
การนอนหลับเฉลีย่ เท่ากับ 10.78 (SD = 4.78) โดยกล่าว นอนหลับยากหรือนอนไม่หลับร้อยละ 30.4 และกระทบ
ว่าสาเหตุสว่ นใหญ่เกิดจากปัสสาวะบ่อยรบกวนการนอน ต่อการทำ�กิจกรรมในเวลากลางวันร้อยละ 71.5 แต่เมื่อ
และการศึกษาของ Moradi และคณะ4 ศึกษาในผู้ป่วย พิ จ ารณาข้ อ มู ล คุ ณ ภาพการนอนหลั บ เชิ ง อั ต นั ย คื อ
ภาวะหัวใจล้มเหลวอายุ 60 ปีขน้ึ ไป (อายุเฉลีย่ 73.17 ปี, ความคิดเห็นของผูป้ ว่ ยต่อการคุณภาพการนอนหลับของ
SD = 10.35) ทัง้ หมดมีคา่ Left Ventricular Ejection ตนเองพบว่า กลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 72 มีความคิดเห็นว่า
Fraction (LVEF) ตา่ํ กว่าร้อยละ 40 และเป็นโรคอ้วน (BMI คุณภาพการนอนหลับของตนเองอยู่ในระดับดีและดีมาก
> 25) ร้อยละ 42 พบมีคณ
ุ ภาพการนอนหลับไม่ดรี อ้ ยละ นอกจากนีพ้ บว่า กลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 88.2 ได้รบั การรักษา
79 มีคะแนนคุณภาพการนอนหลับเฉลี่ยเท่ากับ 8.59 ด้วยยากลุ่ม Diuretic ร้อยละ 81.4 ยากลุ่ม Beta(ranged 3-20) ซึง่ โรคอ้วนพบว่ามีความสัมพันธ์กบั ภาวะ adrenergic blocker และร้อยละ 26.5 และยากลุ่ม
หยุดหายใจขณะหลับ จึงอาจส่งผลทำ�ให้ผปู้ ว่ ยมีคณ
ุ ภาพ Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor (ACEI)
การนอนหลับที่ไม่ดี และการศึกษาทั้งสองการศึกษา ซึง่ ยากลุม่ Beta-adrenergic blocker ส่งผลให้การหลัง่
ดังกล่าวผู้ป่วยส่วนใหญ่อายุมากกว่าการวิจัยครั้งนี้ จะมี เมลาโทนินในช่วงกลางคืนลดลง รวมถึงผูป้ ว่ ยจะนอนหลับ
ความเสือ่ มในการทำ�หน้าทีข่ องระบบประสาทส่วนกลาง ไม่สนิทจากการถูกกระตุ้นให้ต่นื รบกวนการนอนในช่วง
จากกระบวนการของความชรา ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การ NREM ระยะที่ 3, 4 และช่วง REM จากอาการไอซึง่ เป็นผล
เปลี่ยนแปลงการควบคุมการทำ�งานของจังหวะชีวภาพ ข้างเคียงของยากลุม่ ACEI และมีอาการใจสัน่ ปัสสาวะบ่อย
ของการหลับและตืน่ 22-23 จึงมีคณ
ุ ภาพการนอนหลับไม่ดี จากฤทธิข์ องยากลุม่ Diuretic6 แต่จะได้รบั การบริหารยา
การศึกษาครั้งนี้ทำ�ในผู้ป่วยอายุ 40 ปีข้นึ ไป (อายุเฉลี่ย ให้ รั บ ประทานยาขั บ ปั ส สาวะในมื้ อ เช้ า และเที่ ย ง
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เพื่อป้องกันไม่ให้รบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยจาก ร่างกายตืน่ ตัว เกิดความไม่สขุ สบาย และส่งผลต่อแบบแผน
การตืน่ ปัสสาวะกลางดึก และกลุม่ ตัวอย่างทีร่ ายงานหรือ การนอนหลับของผูป้ ว่ ย โดยทำ�ให้การนอนหลับระยะ REM
ตรวจพบว่ามีอาการนอนไม่หลับ จะได้รบั การแก้ไขโดยให้ สัน้ ลง
รับประทานยาทีช่ ว่ ยให้นอนหลับเมือ่ มีอาการนอนไม่หลับ

ภาวะซึมเศร้ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพ

หรือตามแผนการรักษาของแพทย์ ดังนัน้ จึงอาจเป็นเหตุผล การนอนหลับของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังอย่างมี
ให้การศึกษาครัง้ นีพ้ บกลุม่ ตัวอย่างมีคณ
ุ ภาพการนอนหลับ นัยสำ�คัญทางสถิติ (r = .492, p < .01) และสามารถทำ�นาย
ไม่ดนี อ้ ยกว่าการศึกษาทีผ่ า่ นมา

คุณภาพการนอนหลับของผูป้ ว่ ยภาวะหัวใจล้มเหลวเรือ้ รัง

อาการเหนื่อยล้ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพ ได้ (β = .283, p < .05) สอดคล้องกับการศึกษาของ จรรยา
การนอนหลับของผูป้ ว่ ยภาวะหัวใจล้มเหลวเรือ้ รังอย่างมีนยั ฉิมหลวง ยุพนิ อังสุโรจน์ และชนกพร จิตปัญญา12 พบว่า
สำ�คัญทางสถิติ (r = .507, p < .01) และสามารถทำ�นาย ภาวะซึมเศร้าเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการนอน
คุณภาพการนอนหลับของผูป้ ว่ ยภาวะหัวใจล้มเหลวเรือ้ รัง ไม่หลับ ได้แก่ อาการเริม่ ต้นนอนหลับยาก การนอนหลับ
ได้ (β = .393, p < .01) สอดคล้องกับการศึกษาของ ไม่ต่อเนื่อง และอาการตื่นเช้ากว่าปกติ ทำ�ให้ผ้ปู ่วยรู้สึก
กั น ตพร ยอดใชย และชนกพร จิ ต ปั ญ ญา 9 พบว่ า นอนหลับไม่เพียงพอและเป็นปัญหาในการนอนหลับ ส่งผล
ความเหนือ่ ยล้าของผูป้ ว่ ยโรคหัวใจมีความสัมพันธ์ทางลบ ต่อคุณภาพการนอนหลับ โดยผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะหัวใจล้มเหลว
กับคุณภาพการนอนหลับ เมื่อความเหนื่อยล้าเพิ่มขึ้นจะ ทีม่ ภี าวะซึมเศร้าจะมีอาการนอนไม่หลับเพิม่ ขึน้ 2.5 เท่า
มีผลทำ�ให้คุณภาพการนอนหลับลดลง เช่นเดียวกับการ เช่นเดียวกับการศึกษาของ Wang และคณะ3 พบว่าภาวะ
ศึกษาของ Dos Santos, da Cruz Dde และ Barbosa11 ซึมเศร้ามีความสัมพันธ์กบั คุณภาพการนอนหลับ โดยผูป้ ว่ ย
ุ ภาพการนอน
พบว่าผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีอาการเหนื่อยล้าขณะ ภาวะหัวใจล้มเหลวทีม่ ภี าวะซึมเศร้าจะมีคณ
ออกแรงจะมีคณ
ุ ภาพการนอนหลับไม่ดี ซึง่ อาการเหนือ่ ยล้า หลั บ ไม่ ดี เ พิ่ ม ขึ้ น 6.65 เท่ า และการศึ ก ษาของ
ของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นอาการที่เกิดจากการ จีรภา กาญจนโกเมศ และคณะ13 พบว่าอาการซึมเศร้า
ทำ�งานของหัวใจทีผ่ ดิ ปกติ ทำ�ให้ปริมาณเลือดทีอ่ อกจาก มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการนอนหลับของผูป้ ว่ ย
หัวใจใน 1 นาทีลดลง จึงส่งเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อและ ภาวะหัวใจล้มเหลว และสามารถทำ�นายคุณภาพการนอน
ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ไม่เพียงพอและส่งผลให้เซลล์มกี าร หลับของผูป้ ว่ ยภาวะหัวใจล้มเหลวได้ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากผูป้ ว่ ย
เผาผลาญแบบไม่ใช้ออกซิเจน เกิดการคัง่ ของของเสีย และ ที่มีภาวะซึมเศร้าจะมีการหลั่งเอนไซม์ท่ีทำ�ลายสารสื่อ
ผลจากภาวะเครียดและวิตกกังวล ทำ�ให้มกี ารหลัง่ สารเคมี ประสาทในสมอง ได้แก่ ซีโรโทนิน และนอร์อิพิเนฟริน
ไปกระตุน้ ระบบประสาทอัตโนมัตใิ ห้ท�ำ งานเพิม่ ขึน้ ทำ�ให้ ทีจ่ ะช่วยควบคุมการนอนหลับ ประกอบกับมีพยาธิสภาพ
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และกลไกการชดเชยของภาวะหัวใจล้มเหลวทีท่ �ำ ให้ระดับ ลำ � บากในการศึ ก ษาครั้ง นี้พ บว่ า มี ค วามรุ น แรงน้ อ ย
ซีโรโทนินและนอร์อพิ เิ นฟรินลดลง จึงส่งผลให้เกิดปัญหา (คะแนนเฉลีย่ 31.41, SD = 28.08) อีกทัง้ เป็นผูป้ ว่ ยนอก
ในการนอนหลับได้ โดยจะมีการนอนหลับช่วง NREM ระยะ ทีม่ ารับการติดตามอาการอย่างต่อเนือ่ ง มีอาการอยูใ่ นระยะ
ที่ 1 และ 2 หรือระยะหลับตืน้ ยาวขึน้ และการนอนหลับ สงบ ไม่มอี าการกำ�เริบและภาวะแทรกซ้อน ผลการศึกษา
ช่วง REM หรือระยะหลับลึกสัน้ ลง ทำ�ให้มอี าการหลับยาก จึงไม่สามารถทำ�นายคุณภาพการนอนหลับของผูป้ ว่ ยภาวะ
นอนหลับไม่สนิท และตืน่ เช้ากว่าปกติ24
อาการหายใจลำ�บากมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

หัวใจล้มเหลวเรือ้ รังได้
โรคร่วมไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับ

คุณภาพการนอนหลับของผูป้ ว่ ยภาวะหัวใจล้มเหลวเรือ้ รัง ของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (r = .296, p < .01) แต่ไม่สามารถ สถิติ (r = -.082, p > .05) และไม่สามารถทำ�นายคุณภาพ
ทำ�นายคุณภาพการนอนหลับของผูป้ ว่ ยภาวะหัวใจล้มเหลว การนอนหลับของผูป้ ว่ ยภาวะหัวใจล้มเหลวเรือ้ รังได้ (β =
เรือ้ รังได้ (β = -.098, p = .396) ต่างจากการศึกษาของ -.065, p = .448) อาจเนื่องด้วยความรุนแรงโรคร่วม
Dos Santos, da Cruz Dde และ Barbosa11 พบว่าผูป้ ว่ ย แตกต่างจากการศึกษาทีผ่ า่ นมา ในการศึกษานีก้ ลุม่ ตัวอย่าง
ภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีอาการหายใจลำ�บากจะมีคุณภาพ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75.5) มีความรุนแรงโรคร่วมระดับน้อย
การนอนหลับไม่ดีกว่ากลุ่มที่ไม่มีอาการหายใจลำ�บาก ถึงปานกลาง ส่วนกลุม่ ทีม่ คี วามรุนแรงโรคร่วมมากพบเพียง
และการศึกษาในผู้ป่วยโรคหัวใจที่เข้ารับการรักษาใน ร้อยละ 24.5 ซึง่ โรคร่วมทีพ่ บมากทีส่ ดุ ได้แก่ โรคความดัน
โรงพยาบาล พบว่าอาการหายใจลำ�บากมีความสัมพันธ์ โลหิ ต สู ง โรคหลอดเลื อ ดหั ว ใจ โรคไขมั น ในเลื อ ดสู ง
ทางลบกับคุณภาพการนอนหลับและสามารถพยากรณ์ โรคเบาหวาน และโรคลิ้นหัวใจผิดปกติ แตกต่างจาก
คุณภาพการนอนหลับของผูป้ ว่ ยโรคหัวใจได้ โดยผูป้ ว่ ยทีม่ ี การศึกษาที่พบว่าโรคร่วมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
อาการหายใจลำ�บากรุนแรงมากขึ้น จะทำ�ให้มีคุณภาพ คุณภาพการนอนหลับของผูป้ ว่ ยภาวะหัวใจล้มเหลว และ
การนอนหลับลดลง9 ซึ่งความสามารถในการทำ�นาย สามารถทำ�นายคุณภาพการนอนหลับของผู้ป่วยภาวะ
คุณภาพการนอนหลับของอาการหายใจลำ�บากมีความแตก หัวใจล้มเหลวได้3,5 โดยกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาดังกล่าว
ต่างจากการศึกษาในครัง้ นี้ อาจเนือ่ งมาจากกลุม่ ตัวอย่าง มีโรคร่วมที่ส่งผลรบกวนการนอนหลับมากกว่า ได้แก่
จากการศึ ก ษาดั ง กล่ า วเป็ น กลุ่ม ผู้ป่ว ยที่เจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ย โรคเบาหวาน โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง โรคเกีย่ วกับทางเดิน
โรคหัวใจหลายชนิด มีความรุนแรงของโรค (NYHA class) อาหาร โรคเกีย่ วกับต่อมลูกหมาก เป็นต้น และเป็นผูป้ ว่ ย
ระดับ 3-4 จึงทำ�ให้อาการหายใจลำ�บากมีความรุนแรง ทีม่ อี าการกำ�เริบของภาวะหัวใจล้มเหลวและโรคร่วมต่างๆ
มากกว่าในการศึกษาครั้งนี้ ผลการศึกษาอาการหายใจ ทีต่ อ้ งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล5 โรคร่วมของผูป้ ว่ ยจึง
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อาจเป็นปัญหารบกวนการนอนหลับได้ ทำ�ให้คุณภาพ เพื่อวางแผนจัดการอาการเหนื่อยล้า ป้องกันและลด
การนอนหลับไม่ดี นอกจากนี้จำ�นวนโรคร่วมยังส่งผลต่อ การเกิดภาวะซึมเศร้า และพัฒนาแนวทางการปฏิบตั กิ าร
คุณภาพการนอนหลับได้เช่นกัน3,5 จากการศึกษาทีผ่ า่ นมา พยาบาลในการส่งเสริมและเพิม่ คุณภาพการนอนหลับใน
พบว่าผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคร่วมจำ�นวนมากจะมีคณ
ุ ภาพการนอน ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง และในการศึกษาครั้งนี้
หลับไม่ดีมากกว่าผู้ป่วยที่โรคร่วมจำ�นวนน้อยกว่า25 ทั้งนี้ พบว่า ตัวแปรอาการเหนือ่ ยล้า อาการหายใจลำ�บาก ภาวะ
เนื่องจากการที่ผ้ปู ่วยมีจำ�นวนโรคร่วมยิ่งมากทำ�ให้ผ้ปู ่วย ซึมเศร้า และโรคร่วม สามารถร่วมกันทำ�นายคุณภาพ
ต้องได้รับยาหลายชนิด และได้รับผลข้างเคียงจากยา การนอนหลั บ ของผู้ป่ว ยภาวะหั ว ใจล้ ม เหลวเรื้อ รั ง ได้
มากขึน้ ทำ�ให้การนอนหลับถูกรบกวนและส่งผลต่อคุณภาพ ร้อยละ 31.4 ซึง่ แสดงให้เห็นว่ายังมีตวั แปรอืน่ ๆ ทีส่ ามารถ
การนอนหลับ ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี้ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ ทำ�นายคุณภาพการนอนหลับในผูป้ ว่ ยกลุม่ นีอ้ กี จึงควรมี
มีโรคร่วมเฉลีย่ 4.29 โรคและมีความรุนแรงของโรคร่วม การศึกษาปัจจัยอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณภาพการนอนหลับ
ระดับน้อยถึงปานกลาง ประกอบกับได้รับการรักษาที่ ในผูป้ ว่ ยภาวะหัวใจล้มเหลวเรือ้ รังเพิม่ เติม เช่น ความวิตก
ครอบคลุมการเจ็บป่วย สามารถควบคุมอาการของโรคร่วม กังวล สิ่งแวดล้อม ยาที่ได้รับ พฤติกรรมการนอนหลับ
ได้ จึงไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนทีร่ นุ แรงจากโรคร่วมและภาวะ ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูล
หัวใจล้มเหลวแม้วา่ มีโรคร่วมบางโรคทีค่ ล้ายคลึงหรือเป็น พื้นฐานและเป็นประโยชน์ในการวางแผนการพยาบาล
โรคเดียวกันกับกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาทีผ่ า่ นมา หากได้ เพื่อดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวอย่างเหมาะสมและ
รับการดูแลรักษาและมีการจัดการทีเ่ หมาะสม โรคร่วมนัน้ ครอบคลุมทุกด้าน
ก็อาจไม่ส่งผลกระทบต่อการนอนหลับและคุณภาพการ
นอนหลับของผูป้ ว่ ย
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