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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับความวิตกกังวลในการยายออกในผูปวยหัวใจลมเหลว
ที่ยายออกจากหอผูปวยวิกฤต ผูเขารวมวิจัยคือ ผูปวยหัวใจลมเหลวที่เขารับการรักษาในหอผูปวยวิกฤตอายุรศาสตรหัวใจ
ศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 100 ราย เครื่องมือประกอบดวย แบบประเมินความวิตกกังวลกอน
ยายออก แบบประเมินการไดรับการสนับสนุนดานขอมูลและอารมณ และแบบวัดการรับรูความรุนแรงของความเจ็บปวย
มีคาความเที่ยงเทากับ 0.87 0.80 และ 0.86 ตามลําดับ วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณาและสถิติสหสัมพันธเพียรสัน
ผลการศึกษาพบวา การรับรูความรุนแรงของการเจ็บปวยและจํานวนครั้งของการนอนในหอผูปวยวิกฤต
มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับความวิตกกังวลในยายออก (r = 0.665, r = 0.605, p < .001) ตามลําดับ
ในทางตรงกันขาม การไดรับสนับสนุนดานขอมูลและอารมณมีความสัมพันธทางลบในระดับปานกลางกับความวิตกกังวล
ในการยายออกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = -0.511, p < .001) ผลการศึกษานี้สนับสนุนวา พยาบาลหอผูปวยวิกฤต
ควรทําการประเมินการรับรูความรุนแรงของความเจ็บปวยและจํานวนครั้งในการเขารับการรักษาในหอผูปวยวิกฤตกอน
การยายออกเพื่อใหการพยาบาลที่ชวยลดความวิตกกังวลกอนการยายออก โดยเฉพาะการสนับสนุนดานขอมูลและอารมณ
ABSTRACT
This study aimed to investigate the factors associated with ICU transferring anxiety among
patient with heart failure. Participants were 100 patients admitted with heart failure in the Medical
Intensive Care Unit (MICU) at the Queen Sirikit Heart Center of the Northeast. Research instruments
consisted of the Pre-Transfer Anxiety Inventory, the information and emotional supports questionnaire,
and the perceived severity of illness scale with the coefficient alphas of 0.87, 0.80, and 0.86; respectively.
Data were analyzed using descriptive statistics and Pearson’s Correlation.
Findings demonstrated that perceived severity of illness and number of ICU admission had the
moderately positive associations with ICU transferring anxiety (r = 0.665 and r = 0.605, p < .001,
respectively) among patients with heart failure. In contrast, the information and emotional supports had
a moderately negative association with ICU transferring anxiety (r = -0.511, p < .001) among these
patients. This study supports that ICU nurses should evaluate perceived illness severity as well as
number of ICU admission among patients with heart failure before transferring in order to promote
transferring anxiety reduction by providing the information and emotional supports intervention.
คําสําคัญ: ความวิตกกังวล การยายออก หัวใจลมเหลว
Keywords: Anxiety, Transfer, Heart failure
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บทนํา
ภาวะหัวใจลมเหลว (congestive heart failure) เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณของโรคหัวใจชนิดอื่น ๆ พบวา
อุบัติการณการเกิดเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่องแมมีแนวทางการดูแลรักษาที่ทันสมัยมากขึ้น ปจจุบันรายงานวามีผปู วยประมาณ
26 ล า นคนทั ่ ว โลกที ่ ต  อ งใช ช ี ว ิ ต ร ว มกั บ ภาวะหั ว ใจล มเหลว (Ponikowski et al., 2014) ผู  ป  ว ยจํ า นวนมากที ่ เกิ ด
ภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน (acute heart failure) โดยเปาหมายในการรักษา คือ แกไขปญหาจากภาวะปอดบวมนํ้ า
เฉียบพลันและเพิ่มประสิทธิภาพการบีบตัวของหัวใจใหดีขึ้น ผูปวยบางรายจําเปนตองเขารับการรักษาในหอผูปวยวิกฤต
และไดรับการดูแลขางเตียงที่ติดตามอาการอยางใกล ชิดจากเจาหนาที่ผู มี ทักษะเฉพาะทางดานหัวใจและหลอดเลื อด
(Cerlinskate et al., 2018) จนกระทั่งเมื่อผูปวยมีอาการคงที่และไมมีภาวะแทรกซอนที่รุนแรงจะไดรับการปลด/ ถอดอุปกรณ
ชวยชีวิต และพิจารณายายไปยังหอผูปวยสามัญ ระยะที่ผูปวยกําลังเผชิญนี้เรียกวา “ระยะเปลี่ยนผาน (transition period)”
(เรณู, 2553) ชวงเวลากอนยายเปนชวงเวลาที่ผูปวยและญาติรูสึกดีใจและรอคอย เพราะเปนสิ่งที่แสดงวาอาการของผูปวยนั้น
ดีขึ้นแลว อยางไรก็ตามการยายผูปวยออกจากหอผูปวยวิกฤตเปนสถานการณหนึ่งที่ผูปวยประเมินวาเปนความวิตกกังวล
อันเนื่องมาจากการยายจากสภาพแวดลอมที่ตนเองรูจัก คุนเคยและรูสึกปลอดภัยไปสูท ี่ใหมที่ไมคุนเคย โดยมีการรับรูในดานลบ
และมีอาการและอาการแสดงเกิดขึ้นชวงระยะเวลาสั้น ๆ กอนหรือหลังจากการยาย (นภาพร, 2550) ความวิตกกังวลของผูปวย
ที่สัมพันธกับการยายออกจากหอผูปวยวิกฤตนี้เรียกวา “Transfer anxiety” (Carpennito, 2013) เปนความวิตกกังวลของ
บุคคลซึ่งมีผลกระทบตอรางกายและจิตใจ โดยมีสาเหตุจากหลายปจจัยที่เกี่ยวของ
ผลกระทบจากความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นจากการยายออกจากหอผูปวยวิกฤตนี้ ไดแก ผลกระทบดานรางกายจาก
พยาธิสภาพของภาวะหัวใจลมเหลวในผูปวยโรคหัวใจสามารถเกิดผลกระทบที่รุนแรงกวาผูปวยโรคอื่น ผลกระทบตอความคิด
ความจําและการเรียนรู ความวิตกกังวลทําใหความสามารถ ดานสมาธิและความจําลดลงลืมเหตุการณไดงาย คิดฟุงซาน
มีความสับสนการตัดสินใจไมดี ไมมีความสามารถที่จะรวบรวมความคิดดวยตนเอง (Chaddha et al., 2016) และผลกระทบ
ทางด านพฤติ กรรมความวิ ตกกั งวลส งผลต อการเปลี ่ ยนแปลงทางด า นพฤติ กรรมการรั บประทานอาหารที น  อ ยลง
การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการนอนที่ผิดปกติหรือเปลี่ยนแปลงไป การทํากิจกรรมตาง ๆ ในประจําวันดวยตนเองนอยลง
รวมถึงในดานพฤติกรรม ความสมํ่าเสมอในการรับประทานยา นอกจากนี้อาจสงผลกระทบตอผูปวยในระยะยาว โดยเฉพาะ
ในระยะพักฟนที่ผูปวยตองใชระยะเวลาในการฟนตัวนานขึ้น (Celano et al., 2018)
เพื่อยืนยันความวิตกกังวลในการยายออกจากหอผูปวยวิกฤตที่เกิดขึ้นในผูปวยหัวใจลมเหลว ผูวิจัยไดใชวิธีการศึกษา
นํารองในผูปวยหัวใจลมเหลวทั้งหมด 10 ราย ใชแบบประเมินความวิตกกังวลกอนยายออกจากหอผูปว ยวิกฤต (Pre-Transfer
Anxiety Inventory) (วรรธกร, 2547) พบวา ผูปวยหัวใจลมเหลวมีความวิตกกังวลในการยายออกในระดับปานกลางมากที่สุด
และเพื่อคนหาปจจัยที่เกี่ยวของกับความวิตกกังวลในการยายออกผูวิจัยไดสัมภาษณผูปวยทั้งหมด 10 ราย โดยสามารถ
จั ด กลุ  ม ข อความที ่ แ สดงว า ผู  ป  วยมี ความวิ ตกกั ง วลเกิ ดขึ ้ น เมื ่ อ ทราบว าตนเองต องย ายออกจากหอผู  ป  วยวิ กฤต
รวมกับการทบทวนวรรณกรรม สามารถสรุปปจจัยตามสาเหตุที่เกี่ยวของ ไดดังนี้ ปจจัยภายในตัวผูปวย ไดแก การรับรู
ความรุนแรงของการเจ็บปวย (กฤษณา และคณะ, 2560) และจํานวนครั้งของการนอนในหอผูปวยวิกฤต (Kılıç, Taştan, 2017)
สวนปจจัยภายนอก คือ การไดรับสนับสนุนดานขอมูลและอารมณ (Brodsky-Israeli, DeKeyser Ganz, 2011)
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดคัดเลือกปจจัยที่เคยศึกษามาแลวในการศึกษาที่ผานมาแตยังมีความขัดแยงและไมชัดเจนถึง
ความสั มพันธ ในบางตัว โดยคาดหวั งว าผลที่ ได จากการศึ กษาครั ้งนี้ จะสามารถนํ าไปประยุ กต ใช ในการประเมินผูปวย
และการปฏิ บ ั ต ิ พยาบาลที ่ เหมาะสมในการดู แลผู  ป  วยก อนที ่ ผ ู  ป  วยจะย ายออกไปยั งหอผู  ป  วยสามั ญทั ่ วไปซึ ่ งถื อเปน
การประเมินเริ่มแรกเพื่อลดและปองกันการเกิดความวิตกกังวลในการยายออกจากหอผูปวยวิกฤตในผูปวยหัวใจลมเหลว
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไปได
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความวิตกกังวลในการยายออกจากหอผูปวยวิกฤตในผูปวยหัวใจลมเหลว
2. เพื่อความสัมพันธระหวางความวิตกกังวลในการยายออกในผูปวยหัวใจลมเหลวที่ยายออกจากหอผูปวยวิกฤต
กับการรับรูความรุ นแรงของการเจ็บ ป วย จํานวนครั้งของการนอนในหอผู ป วยและการไดรั บสนับสนุ นดา นข อ มู ล
และอารมณ
วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาแบบตัดขวาง (cross-sectional survey)
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรในการศึกษานี้ คือ ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวามีภาวะหัวใจลมเหลวที่รับการรักษา
ที่หอผูปวยวิกฤตอายุรศาสตรหัวใจ ศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
1.2 กํ า หนดขนาดตั ว อย า ง ใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป คอมพิ ว เตอร G*Power หาขนาดตั ว อย า งจากค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรจากการวิจัยที่ผานมาของ กฤษณา และคณะ (2558) (r=0.12) ขนาดตัวอยางที่
คํานวณจากสูตรไดจํานวน 103 คน และเพื่อเปนการปองกันการสูญหายของกลุมตัวอยางจากขอมูลไมครบถวน เนื่องจาก
ผูวิจัยจะเก็บขอมูลทั้งหมดใสซองนํ้าตาลปดผนึกทันทีและไมมีการกลับไปถามผูปวยซํ้าอีกและจากงานวิจัยกอนหนาไดเพิ่ม
ขนาดของกลุมตัวอยางอีกประมาณรอยละ 15 งานวิจัยในครั้งนี้จึงใชกลุมตัวอยางทั้งหมด 120 ราย
1.3 กําหนดคุณสมบัติของกลุมตัวอยาง ดังนี้
เกณฑคดั เขา (1) เปนผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวามีภาวะหัวใจลมเหลว
(2) ระดับความรูส ึกตัวดี มีสติสมั ปชัญญะสมบูรณ
(3) เขาใจภาษาไทย
(4) เปนผูยินยอมและเต็มใจใหความรวมมือ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
(5) เปนอาสาสมัครที่แพทยมีคําสั่งการรักษายายออกจากหอผูปวยวิกฤต
เกณฑคดั ออก (1) เปนผูปวยที่เขารับการรักษาในหอผูปวยวิกฤตนอยกวา 24 ชั่วโมง
(2) ขณะตอบแบบสอบถามมีอาการและมีอาการแสดงของสัญญาณเตือนภาวะวิกฤต
(3) เปนผูปวยที่ยายออกไปยังผูปวยวิกฤตอื่น สงตรวจพิเศษหรือสงตอไปยัง
สถานพยาบาลอื่น และผูปวยที่จําหนายกลับบาน
(4) ตอบแบบสอบถามไมครบถวน
2. การเลือกกลุม ตัวอยาง
ใชวิธีสุมโดยไมใชหลักความนาจะเปน (non-probability sampling) โดยผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางจาก
ประชากรที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวแบบเฉพาะเจาะจง
3. การพิทักษสิทธิ์กลุม ตัวอยาง
งานวิจัยนี้ไดผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน
เลขที่ HE621568 ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
4.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงเปน 2 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 แบบบันทึกขอมูลการเจ็บปวย (ผูวิจัยหรือผูชวยวิจัยบันทึก) เก็บขอมูลจากแฟมประวัติผูปวย
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ชุดที่ 2 แบบสอบถามปจจัยที่มีความสัมพันธกับความวิตกกังวลกอนยายออกจากหอผูปวยวิกฤตในผูปว ย
หัวใจลมเหลว (กลุมตัวอยางตอบดวยตนเอง) ประกอบดวย 2 สวน ไดแก
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล
(1) แบบเลือกตอบ ประกอบดวย เพศ (ชาย, หญิง) สถานภาพสมรส (โสด, หมาย, หยา,แยก,
สมรส) ประสบการณการนอนรักษาในหอผูปวยวิกฤต (ไมเคย, เคย ระบุจํานวนครั้ง) การไดรับแจงเกี่ยวกับการยายออก
จากหอผูปวยวิกฤต (ไมไดรับแจงจากใคร, ไดรับการแจงจากแพทย/พยาบาลแลว)
(2) แบบเติมคําลงในชองวาง ประกอบดวย อายุ
ส ว นที ่ 2 แบบประเมิ น ความวิ ต กกั ง วลในการย า ยออกจากหอผู  ป  ว ยวิ ก ฤตของผู  ป  ว ยหั ว ใจลมเหลว
มีทั้งหมด 20 ขอ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Likert scale) มี 5 ระดับ มีคะแนนรวมอยู
ในชวง 20-100 คะแนน
โดยพิจารณาแบงคาคะแนนตามระดับความวิตกกังวลกอนยายออกจากหอผูปวยวิกฤต ไดดังนี้
คะแนน 20-35 คะแนน หมายถึง ความวิตกกังวลในการยายระดับนอยที่สุด
คะแนน 36-51 คะแนน หมายถึง ความวิตกกังวลในการยายระดับนอย
คะแนน 52-67 คะแนน หมายถึง ความวิตกกังวลในการยายระดับปานกลาง
คะแนน 68-83 คะแนน หมายถึง ความวิตกกังวลในการยายระดับมาก
คะแนน 84-100 คะแนน หมายถึง ความวิตกกังวลในการยายระดับมากที่สุด
สวนที่ 3 แบบวัดการรับรูความรุนแรงของความเจ็บปวยของผูปวยหัวใจลมเหลว ใชมาตรวัดแบบ 11 ชอง
โดยเลข 0 คือ ไมมีความรุนแรงเลย เลข 5 คือ มีความรุนแรงระดับปานกลาง และเลข 10 คือ มีความรุนแรงมากที่สุด
สวนที่ 4 แบบประเมินการไดรับสนับสนุนดานขอมูลและอารมณของผูปวยหัวใจลมเหลว มีทั้งหมด 14 ขอ
ประกอบด ว ย การสนั บ สนุ น ด า นข อ มู ล ข า วสาร (information support) ได แ ก ข อ คํ า ถามที ่ 1-7 และข อ คํ า ถาม
การสนับสนุนดานอารมณ (emotional support) ไดแก ขอคําถามที่ 7-14 ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา มี 5 ระดับ มีคะแนนรวมอยูในชวง 14-70 คะแนน
โดยพิจารณาแบงคาคะแนนตามระดับการไดรับสนับสนุนดานขอมูลและอารมณ ไดดังนี้
คะแนน 14-32 คะแนน หมายถึง การไดรับสนับสนุนดานขอมูลและอารมณระดับตํ่า (low)
คะแนน 33-51 คะแนน หมายถึง การไดรับสนับสนุนดานขอมูลและอารมณระดับปานกลาง (moderate)
คะแนน 52-70 คะแนน หมายถึง การไดรับสนับสนุนดานขอมูลและอารมณระดับสูง (high)
4.2 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
4.2.1 การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity: CVI) ดังนี้
โดยนําแบบสอบถามฉบับที่ดดั แปลงและพัฒนาขึ้นนี้ ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
พิจารณาเนื้อหาและความครอบคลุมของคําถาม ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําแลวนําไปขอขอเสนอแนะ โดยผูทรงคุณวุฒิ
จํานวนรวม 5 ทาน ดังนี้
อาจารยพยาบาลดานการพยาบาลผูปวยวิกฤต จํานวน 1 ทาน
อาจารยพยาบาลดานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช จํานวน 1 ทาน
อาจารยพยาบาลผูเ ชี่ยวชาญการสรางเครื่องมือวิจัยทางการพยาบาล จํานวน 1 ทาน
เจาหนาที่พยาบาลประจําหอผูป วยวิกฤตอายุรศาสตรหัวใจ จํานวน 2 ทาน
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จากนั้นนําเครื่องมือมาปรับปรุงแกไขรวมกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตามคําแนะนําของ
ผูทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ทาน แลวนําไปหาคา content validity index (CVI)
1) แบบประเมินความวิตกกังวลในการยายออกจากหอผูปวยวิกฤตของผูปวยหัวใจลมเหลว
ไดคา CVI = 0.80 อยูในเกณฑคณ
ุ ภาพ
2) แบบประเมินการสนับสนุนดานขอมูลและอารมณในผูป วยหัวใจลมเหลว ไดคา CVI = 0.86
อยูในเกณฑคณ
ุ ภาพ
4.2.2 การหาคาความเที่ยง (Reliability)
นําไปทดสอบโดยใชกับผูปวยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ (ไมใชกลุมตัวอยาง) กอนยายออกจาก
หอผูปวยวิกฤตไปยังหอผูปวยสามัญทั่วไป จํานวน 30 ราย และหาคา Cronbach’s alpha coefficient
1) แบบประเมินความวิตกกังวลในการยายออกจากหอผูปวยวิกฤตของผูปวยและแบบประเมิน
การสนับสนุนดานขอมูลและอารมณในผูปวยหัวใจลมเหลว ใชวิธีการทดสอบหาคา Cronbach’s alpha coefficient
ไดเทากับ 0.87 และ 0.86 ตามลําดับ ซึ่งอยูในเกณฑยอมรับไดในระดับดีมาก
2) แบบวัดการรับรูความรุนแรงของความเจ็บปวยของผูปวยหัวใจลมเหลว ใชวิธีการทดสอบซํ้า
(Test-Retest) ไดคา Pearson’s product moment correlation coefficient เทากับ 0.86 แสดงวา เครื่องมือที่นําไป
ทดสอบนั้นวัดคาสองครั้งแลวมีความสัมพันธกันสูงสามารถนําไปใชได
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามดวยตนเอง และมีผูชวยวิจัย 2 คน
เครื่องมือที่บันทึกตัวแปรที่เปนขอมูลชนิดตอเนื่องใชวิธี Intra-class correlation สวนเครื่องมือที่บันทึกตัวแปรเปนขอมูล
ชนิดกลุมใชการคาความเที่ยงระหวางผูป ระเมินตามวิธี Cohen’s Kappa coefficient โดยความนาเชื่อถือของผูประเมิน
มีความสอดคลองกันในระดับดีมาก
5.1 ขั้นเตรียมการและการขออนุมัติเขาศึกษาในพื้นที่ ผูวิจัยดําเนินการเสนอโครงรางวิทยานิพนธตอ
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยมหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อไดรับหนังสือทําหนังสืออนุญาตจาก
ศูนยจริยธรรมการวิจัยในมนุษยแลว ผูวิจัยนําหนังสือจากคณบดี คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พรอมทั้ง
โครงรางวิทยานิพนธ ตัวอยางเครื่องมือทั้งหมดที่ใชในงานวิจัย เสนอผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยและ ขออนุญาตในการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยหลังจาก
ไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการ ผูวิจัยจึงเขาพบหัวหนาฝายการพยาบาล หัวหนาแผนกผูปวยวิกฤต และหัวหนาหอผูปวย
วิกฤตอายุรศาสตรหัวใจเพื่อชี้แจงรายละเอียดใหทราบถึงวัตถุประสงค ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย และขอความรวมมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล
5.2 ขั้นดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยสํารวจกลุมตัวอยางตามลักษณะของประชากรที่กําหนดทุกวันไม
เววันหยุดราชการและเวลาในการเก็บขอมูลไมไดเปนเวลาในการปฏิบัติงานในเวลาราชการของผูวิจัย เมื่อมีคําสั่งการรักษา
จากแพทยวามีผูปวยจะยายออก พยาบาลประจําหอผูปวยเปนผูแจงแกผูปวยเบื้องตนวาจะอนุญาตใหผูวิจัยชี้แจงเกี่ยวกับ
งานวิจัยไดหรือไม เมื่อผูปวยตกลง ผูวิจัยเขาพบผูปวยที่เตียงผูปวย แนะนําตัวและชี้แจงรายละเอียดของโครงการวิจัย
(โดยใชเอกสารชี้แจง) แลวจึงใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลและแบบสอบถามดวยตนเอง เมื่อตอบ
แบบประเมินเสร็จเรียบรอยแลว รับแบบสอบถามคืนโดยหยอนแบบสอบถามลงในกลอง ดําเนินตามขั้นตอนการเก็บขอมูล
จนไดครบ 120 ราย พบวา มีกลุมตัวอยางที่ตรงตามเกณฑคัดออก โดยมีระยะเวลาเขารับการรักษาในหอผูปวยวิกฤต
นอยกวา 24 ชั่วโมง จํานวน 13 ราย และขอมูลไมสมบูรณจํานวน 7 ฉบับ เหลือกลุมตัวอยางที่นําไปวิเคราะหทั้งหมด
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100 ราย ซึ่งผูวิจัยไดทําการทดสอบ power of analysis เพิ่มเติม พบวา คาอํานาจการทดสอบเทากับ 1.00 แสดงวา กลุม
ตัวอยางจํานวน 100 ราย มีขนาดใหญพอที่จะปฏิเสธสมมติฐานกลางที่ผิด (พบผลวิจัยมีนัยสําคัญทางสถิติ) ซึ่งหมายความ
วาผลการศึกษานี้สามารถสรุปถูกตองได 100%
6. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใช โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร โดยกําหนดคานัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห โดยเรียงลําดับ ดังนี้
6.1 สถิติเชิงบรรยาย (descriptive statistic)
6.1.1 ใชสถิติ แจกแจงความถี่ จํานวน รอยละ ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ และ
สถานภาพสมรส
6.1.2 ใชสถิติ คาเฉลี่ย (mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และคาตํ่าสุดสูงสุด (min-max) ประกอบดวย ขอมูลสวนบุคคล ไดแก อายุ และสวนของขอมูลระดับความวิตกกังวลของผูปวยในการ
ยายออกจากหอผูปวยวิกฤต การรับรูความรุนแรงของการเจ็บปวย จํานวนครั้งของการนอนในหอผูปวยและการไดรับ
สนับสนุนดานขอมูลและอารมณ
6.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) วิเคราะหปจจัยที่สัมพันธกับความวิตกกังวลในการยายออกจาก
หอผูปวยวิกฤตของผูปวยหัวใจลมเหลว โดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร STATA Version13 โดยตัวแปรตน
เปนตัวแปรตอเนื่อง ไดแก การรับรูความรุนแรงของการเจ็บปวย จํานวนครั้งของการนอนในหอผูปวยวิกฤต และการไดรับ
สนับสนุนดานขอมูลและอารมณ ใชการวิเคราะหหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s correlation
coefficients) หาความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตามทีละคู (bivariate analysis) โดยพบวา ตัวแปรอิสระ
ทั้งหมดนั้นไมมีความสัมพันธกันเองในระดับสูง และไดผานการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนเรียบรอยแลว
ผลการวิจัย
1. วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลและขอมูลการเจ็บปวย
ตารางที่ 1 แสดงจํานวน รอยละขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง (n=100)
ขอมูลทั่วไป
จํานวน (ราย)
เพศ
ชาย
65
หญิง
35
สถานภาพสมรส
โสด
3
หมาย
6
หยา
2
แยก
2
สมรส
87
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รอยละ
65.00
35.00
3.00
6.00
2.00
2.00
87.00
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวน รอยละขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง (n=100) (ตอ)
ขอมูลทั่วไป
จํานวน (ราย)
ประสบการณการนอนในหอผูปวยวิกฤต (จํานวนครั้งของการนอน)
ไมเคยมากอน
76
1 ครั้ง
12
2 ครั้ง
8
3 ครั้ง
4

รอยละ
76.00
12.00
8.00
4.00

จากตารางที่ 1 พบวา ในการศึกษาครั้งนี้ กลุมตัวอยางผูปวยหัวใจลมเหลว สวนใหญเปน เพศชาย คิดเปนรอยละ
65 มีสถานภาพสมรสมากที่สดุ คิดเปนรอยละ 87 และไมเคยนอนในหอผูปวยวิกฤตมากอนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 76
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย (mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) และคาตํ่าสุด (min)
คาสูงสุด (max) ของขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง (n=100)
ขอมูลทั่วไป
mean
S.D.
min
max
อายุ (ป)
63
11.293
32
86
จากตารางที่ 2 พบวา ในการศึกษาครั้งนี้ กลุมตัวอยางผูปวยหัวใจลมเหลว จํานวน 100 ราย มีอายุโดยเฉลี่ย
อยูที่ 63 ป โดยอายุที่นอยที่สุด คือ 32 ป และมีอายุมากที่สุด 86 ป
2. ระดับความวิตกกังวลในยายออกจากหอผูปวยวิกฤตของผูปวยหัวใจลมเหลว
ตารางที่ 3 แสดงระดั บ ความวิ ต กกั ง วลในย า ยออกจากหอผู  ป  ว ยวิ ก ฤตของผู  ป  ว ยหั ว ใจล ม เหลว จํ า นวน ร อ ยละ
คาเฉลี่ย (mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) และคาตํ่าสุด (min) คาสูงสุด (max)
ของคะแนนความวิตกกังวลของผูปวยในการยายออกจากหอผูปวย ของผูปวยหัวใจลมเหลว (n=100)
ขอมูล
จํานวน
รอยละ
ความวิตกกังวลในการยายระดับนอยที่สุด (20 - 35 คะแนน)
9
9.00
ความวิตกกังวลในการยายระดับนอย (36 - 51 คะแนน)
20
20.00
ความวิตกกังวลในการยายระดับปานกลาง (52- 67 คะแนน)
33
33.00
ความวิตกกังวลในการยายระดับมาก (68 - 83 คะแนน)
19
19.00
ความวิตกกังวลในการยายระดับมากที่สุด (84 - 100 คะแนน)
19
19.00
Mean = 62.92, S.D. = 19.350, min = 25, max = 100, 95%CI = 59.081 to 66.760
จากตารางที่ 3 พบวา ในการศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยางผูปวยหัวใจลมเหลวมีความวิตกกังวลของผูปวยในยายออก
จากหอผูปวยวิกฤตในระดับปานกลางมากที่สุด คิดเปนรอยละ 33 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 63 คะแนน (S.D. = 19.350)
มีคาคะแนนตํ่าสุดอยูที่ 25 คะแนน และมีคาคะแนนสูงสุดอยูที่ 100 คะแนน
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3. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความวิตกกังวลในยายออกจากหอผูปวยวิกฤตของผูปวยหัวใจลมเหลว
ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ย (mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) และคาตํ่าสุด (min)
คาสูงสุด (max) ของขอมูลการเจ็บปวยของกลุมตัวอยาง (n=100)
ขอมูลการเจ็บปวย
mean
S.D.
min
max
การรับรูค วามรุนแรงของการเจ็บปวย (คะแนน)
5.42
2.011
0
10
จํานวนครั้งของการนอนในหอผูปว ยวิกฤต
0.4
0.804
0
3
จากตารางที่ 4 พบวา ในการศึกษาครั้งนี้ กลุมตัวอยางผูปวยหัวใจมีการรับรูความรุนแรงของการเจ็บปวยกอน
ยายเฉลี่ยอยูที่ 5 คะแนน (แสดงวาผูปวยสวนใหญมีการรับรูวาอาการเจ็บปวยของตัวเองกอนที่จะยายออกจากหอผูปว ย
วิกฤตอยูในระดับปานกลาง) และมีคะแนนตํ่าสุด คือ 0 คะแนนและสูงสุด คือ 10 คะแนน มีจํานวนครั้งในการนอนตํ่าสุด
คือ ไมเคยนอนเลย และสูงสุด คือ 3 ครั้ง
4. ความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งหมดกับความวิตกกังวลในการยายออกจากหอผูปวยวิกฤต
ตารางที่ 5 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสันระหวาง การรับรูความรุนแรงของการเจ็บปวย จํานวนครั้งของ
การนอนในหอผูปวยวิกฤต และการไดรับสนับสนุนดานขอมูลและอารมณกับความวิตกกังวลในยายออกจาก
หอผูปวยวิกฤตของผูปวยหัวใจลมเหลว (n=100)
ความวิตกกังวลในการยายออกจากหอผูปวยวิกฤต
ตัวแปรที่ศึกษา
คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ (r)
p-value
การรับรูค วามรุนแรงของการเจ็บปวย
0.665
<.001**
จํานวนครั้งของการนอนในหอผูปว ยวิกฤต
0.605
<.001**
การไดรับสนับสนุนดานขอมูลและอารมณ
-0.511
<.001**
*p < .05
**p < .001
จากตารางที่ 5 การศึกษาครั้งนี้ พบวา การรับรูความรุนแรงของการเจ็บปวยและจํานวนครั้งของการนอนใน
หอผูปวยวิกฤตมี ความสัมพัน ธ ทางบวกในระดับปานกลางกั บความวิตกกั งวลในยายออกจากหอผู ปว ยวิกฤตอย า ง
มี น ั ย สํ า คั ญทางสถิ ติ (r = 0.665, r = 0.605, p < .001) ตามลํ า ดั บ และการได ร ับ สนั บ สนุน ด านข อ มู ลและอารมณ
มีความสัมพันธทางลบในระดับปานกลางกับความวิตกกังวลในการยายออกจากหอผูปวยวิกฤตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(r = -0.511, p < .001)
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
1. ความวิตกกังวลในการยายออกจากหอผูปวยวิกฤตในผูปวยหัวใจลมเหลว
จากการวิเคราะหผลการศึกษาในครั้งนี้ พบวา กลุมตัวอยางผูปวยหัวใจลมเหลวมีความวิตกกังวลในการยาย
ออกจากหอผูปวยวิกฤตในระดับปานกลางมากที่สุด คิดเปนรอยละ 33 สอดคลองกับการศึกษาของ การศึกษาของ
กฤษณา และคณะ (2560) และการศึกษาของรุงนภา และคณะ (2558) กลุมตัวอยางมีความวิตกกังวลในระดับปานกลาง
เชนกัน ความวิตกกังวลในระดับปานกลางนี้เปนระดับที่จะทําใหการรับรูของผูปวยแคบลง ความสามารถในการเรียนรู
ลดลงและมีอาการแสดงของ ความวิตกกังวลเกิดขึ้นได กลุมตัวอยางผูปวยหัวใจลมเหลวมีความวิตกกังวลในการยายออก
จากหอผูปวยวิก ฤตในระดับ ปานกลางมากที ่สุด อาจมีสาเหตุมาจากอายุเ ฉลี ่ยของกลุ มตัว อยางอยู ที่ 63 ป อยูใ น
ช ว งวั ย ผู  ส ู ง อายุ ตอนต น ที่ ม ีเ ปลี่ ย นแปลงทางร า งกาย เช น การเจ็ บ ปว ยการเสื ่ อ มของระบบต า งๆ ในร า งกายและ
กลุมตัวอยางมีโรคประจําตัวหลายโรครวมกันกอใหเกิดความวิตกกังวลขึ้นได (พวงทอง และคณะ, 2558) และสวนใหญ
ผูปวยหัวใจลมเหลวที่เขารับการรักษาในหอผูปวยวิกฤตจะตองเผชิญอาการที่หลากหลายพรอมกัน และมีอาการกําเริบ
ส ง ผลให ผ ู  ป  ว ยเกิ ด อาการรบกวนทางจิ ต ใจ คื อ ความวิ ต กกั ง วล (รพี พ รรณ, 2560) เมื ่ อ ต อ งมี ก ารย า ยออกจาก
หอผูปวยวิกฤตในขณะที่ผูปวยยังมีการรับรูวาอาการของภาวะหัวใจลมเหลวยังคงมีอยู คิดวาโรคของตนเองยังรุนแรงอยู
และไมรูวาหอผูปวยที่ตนจะยายไปมีความปลอดภัยสําหรับตนเองหรือไมยิ่งจะกระตุนสงเสริมใหเกิดความวิตกกั งวล
ที่เกิดขึ้นกอนการยายได (กฤษณา และคณะ, 2560)
2. ปจจัยที่สัมพันธกับความวิตกกังวลในการยายออกในผูปวยหัวใจลมเหลวที่ยายออกจากหอผูปวยวิกฤต
2.1 การรับรูความรุนแรงของความเจ็บปวยกับความวิตกกังวลในการยายออกจากหอผูปวยวิกฤตของ
ผูปวยหัวใจลมเหลว ในการศึกษาครั้งนี้ พบวา กลุมตัวอยางผูปวยที่หัวใจลมเหลวมีการรับรูความรุนแรงของการเจ็บปวย
กอนยายเฉลี่ยอยูที่ 5 คะแนน (แสดงวาผูปวยสวนใหญ มีการรับรูวาอาการเจ็บปวยของตัวเองกอนที่จยายออกจาก
หอผูปวยวิกฤตอยูในระดับปานกลาง) และมีคะแนนตํ่าสุด คือ 0 คะแนนและสูงสุด คือ 10 คะแนน โดยจากการวิเคราะห
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน พบวา การรับรูความรุนแรงของการเจ็บปวยมีความสัมพันธทางบวกกับความวิตกกังวลใน
การย า ยออกจากหอผู  ป  ว ยวิ ก ฤตอย า งมี น ั ยสํ า คั ญ ทางสถิ ต ิ (r =0.665, p < 0 .001) สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของ
กฤษณา และคณะ (2560) การศึกษาในครั้งนี้ใชเครื่องมือ 11- point box scale โดยเครื่องมือนี้สามารถวัดการรับรู
ในขณะที่ผูปวยกําลังเผชิญอยูไดจริงในขณะกอนที่ผูปวยจะยายออกจากหอผูปวยวิกฤตและลักษณะของกลุมตัวอยาง
ผูปวยหัวใจลมเหลวที่รูสึกวาตนเองยังไมสามารถชวยเหลือตัวเองได การรับรูความรุนแรงของอาการนี้เปนการรับรู
สวนบุคคล อาการของภาวะหัวใจลมเหลวจะมีอาการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (สมจิต และคณะ, 2552) จะสงผลใหผูปวย
มีการรับรูวาโรคของตนเองยังไมดีขึ้นผูปวยจะมีวิตกกังวลจากเหตุการณ ความเจ็บปวยของภาวะหัวใจลมเหลวเรื้อรัง
ที่ยังดําเนินอยูอยางตอเนื่อง (ชนิดาภา, 2557) สงเสริมใหเกิดความวิตกกังวลจากการยายออกจากหอผูปวยวิกฤต
เพิ่มมากขึ้น
2.2 จํานวนครั้งของการนอนในหอผูปวยวิกฤต (ประสบการณการนอน) กับความวิตกกังวลในการยาย
ออกจากหอผูปวยวิกฤตของผูปวยหัวใจลมเหลว ในการศึกษาครั้งนี้ พบวา กลุมตัวอยางผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวมี
จํานวนครั้งของการนอนในหอผูปวยวิกฤต ตั้งแต 1 ถึง 3 ครั้งและไมเคยนอนหอผูปวยวิกฤตมากอนซึ่งผูปวยสวนใหญไม
เคยมีประสบการณนอนในหอผูปวยวิกฤตมากอน คิดเปนรอยละ 76 สอดคลองกับ การศึกษาของ Hodzic et al. (2018)
ที่ศึกษาประสบการณของผูปวยที่เคยเขานอนรักษาตัวในหอผูปวยวิกฤตโดยใชจํานวนวันของการรักษาในโรงพยาบาล
กลาววา กลุมตัวอยางที่อยูในแผนกผูปวยวิกฤตมีมีความวิตกกังวลมากกวากลุมที่อยูในแผนกอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
จากผลการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน พบวา ประสบการณการนอนในหอผูปวยวิกฤตโดยการนับจํานวนครั้ง
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ของการนอนในหอผู  ป  ว ยวิ ก ฤตมี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวกกั บ ความวิ ต กกั ง วลในการย า ยออกจากหอผู  ป  ว ยวิ ก ฤต
อยางมีนัยสําคัญ (r = 0.605, p < .001) ซึ่งกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้เปนผูปวยหัวใจลมเหลวที่มีทั้งชนิดเฉียบพลับ
และเรื้อรัง โดยในผูปวยเรื้อรังนั้นทุกรายมีประสบการณการนอนในหอผูปวยวิกฤตมาแลวและมีระดับความวิตกกังวล
ในระดับมากที่สุดเนื่องจากผูปวยหัวใจลมเหลวชนิดเรื้อรังบางรายเคยมีประสบการณในการยายกลับเขามารักษาซํ้า
ในหอผู  ป  ว ยวิ ก ฤตภายใน 24 ชั ่ ว โมงมาก อ น เนื ่ อ งจากมี อ าการเหนื ่ อ ยหอบกํ า เริ บ ต อ งใส ห น า กากแรงดั น สู ง และ
ทอชวยหายใจ การที่ผูปวยยายกลับเขาหอผูปวยวิกฤตจึงทําใหเกิดประสบการณที่ไมดี กลัว และวิตกกังวล มีความรูสึก
ทางลบกับการยายออกที่ไมมั่นใจวายายออกไปแลวอาจจะตองยายกลับเขามาใหมและจะตองใสอุปกรณที่ทําใหเกิด
ความเจ็บปวดหรือไมสุขสบายเพื่อการรักษา สวนผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลันที่เขารับการรักษาในหอผูปวย
วิกฤตเปนครั้งแรกกลับมีความวิตกกังวลตํ่า
2.3 การสนับสนุนดานขอมูลและอารมณ (information and emotional support) กับความวิตก
กังวลในการยายออกจากหอผูปวยวิกฤตของผูปวยหัวใจลมเหลว จากผลการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน
พบวา กลุมตัวอยางผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวการไดรบั สนับสนุนดานขอมูลและอารมณ มีความสัมพันธทางลบ ในระดับ
ปานกลางกับความวิตกกังวลในยายออกจากหอผูปวยวิกฤตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = -0.511, p < .001) สอดคลอง
กับการศึกษาของ Leith (1998) กลาววา ผูปวยระบุวาการไดรับขอมูลที่ไมเพียงพอและการสนับสนุนดานอารมณจากญาติ
จะสงผลใหผูปวยเกิดความรูสึกดานลบเกี่ยวกับการยายออก และไมสอดคลองกับการศึกษาของ Brodsky-Israeli et al.
(2011) กลาววา การสนับสนุนดานขอมูลและอารมณมีความสัมพันธทางบวกกับความวิตกกังวลจากการยายอย างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.260, p < .05) และนภาพร (2550) เมื่อพิจารณาบริบทของหอผูปวยวิกฤตอายุรศาสตรหัวใจที่มี
การใหขอมูลตามประสบการณของพยาบาลไมมีแบบแผนที่ชัดเจน ซึ่งผูปวยมีความตองการการชวยเหลือจากพยาบาลใน
การตองการรูเวลาที่จะยายออกหอผูปวยทีจ่ ะยายออก และขอมูลที่เกี่ยวของกับหอผูปวยที่จะยายไปและรูสึกวาเมื่อยาย
ออกจากหอผูปวยวิกฤตแลวจะไมปลอดภัย (Forsberg et al., 2011) และมีการจํากัดเวลาเขาเยีย่ ม โดยชวงระยะเวลาที่
เก็บขอมูลเปนชวงที่มีการจํากัดการเยี่ยมเปนพิเศษโดยญาติสามารถเขาเยี่ยมไดเตียงละ 1 คนเทานั้นและเปนญาติที่ถือบัตร
เขาเยี่ยมลงชื่อนามสกุลชัดเจนเพียงคนเดียวตามมาตรการนโยบายปองกันการติดเชื้อของศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ในชวงที่มีการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) ผูปวยอาจจะรูสึกวาตนเอง ไมมีความสําคัญ ขาดคนให
กําลังใจและไมไดรับความสนใจ ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูปวยตองการการสนับสนุนดานอารมณ (Chaboyer et al., 2005) และ
บริบทของสังคมไทยนั้นบางครอบครัวจะอยูกันแบบเครือญาติการติดตอพูดคุย การชวยเหลือการสังสรรค จึงมีอยู
สมํ่าเสมอซึ่งระบบครอบครัวเปนแหลงการสนับสนุนทางสังคมที่มีความใกลชิดกันมาก (สุจิตราภรณ และคณะ, 2556) ซึ่ง
การศึกษาครั้งนี้ กลุมตัวอยาง มีสถานภาพสมรสสูงที่สุด คิดเปนรอยละ 87 มีความสอดคลองกับ Brandt, Weinert
(1985) ไดกลาววา การสนับสนุนทางสังคมเปนความสัมพันธที่เกิดจากการทําหนาที่ของบุคคลในครอบครัวและสังคม
โดยเฉพาะการสนับสนุนทางสังคมจากคูสมรสจึงชวยสงเสริมความไววางใจ ความรักใคร ความผูกพันภายใน ครอบครัว
เมื่อตองแยกจากคูสมรสหรือสมาชิกในครอบครัวจึงสงผลใหเกิดความวิตกกังวลเกิดขึ้นได
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ที่กรุณาใหความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล ขอขอบพระคุณเจาหนาที่หอผูปวยวิกฤตอายุรศาสตรหัวใจทุกทาน
ที่สนับสนุน อํานวยความสะดวกแกผูวิจัยในการเก็บขอมูล ขอขอบคุณอาสาสมัครทุกทานที่สละเวลาอันมีคาเขารวมวิจัย
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