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บทคัดยอ
อาการหายใจหอบเหนื่อยพบไดบอยในผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว ทำใหกลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาล
บอยครัง้ ซึง่ ยังไมมแี นวปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนในการจัดการอาการดังกลาว การทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณาการครัง้ นี้
มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินและสังเคราะหวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการอาการหายใจ
หอบเหนือ่ ยในผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลว โดยการวิเคราะหงานวิจยั จากฐานขอมูล Pubmed, Google Scholar, Ovid,
Thailand digital journals, Cochrane, CINIALS, ThaiLISและ Proquest Nursing ป ค.ศ. 2010-2018 ทีศ่ กึ ษา
เกีย่ วอาการทางคลินกิ และการจัดการอาการหายใจหอบเหนือ่ ยในผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลว จำนวน 21 เรือ่ ง เปนงาน
วิจยั Level A 11 เรือ่ ง Level B 2 เรือ่ ง Level C 4 เรือ่ ง และ Level D 4 เรือ่ ง ผลการสังเคราะห ดังนี้ 1) การปองกัน
อาการหายใจหอบเหนือ่ ย ดวยการใหคำแนะนำในการดูแลตนเอง เรือ่ งการจำกัดอาหารทีม่ โี ซเดียมสูง จำกัดน้ำดืม่
จัดการการใชยาขับปสสาวะ ฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญและปอดอักเสบ และออกกำลังกาย หลีกเลีย่ งสิง่ ทีท่ ำให
อาการของโรคเลวลง สอนและฝกทักษะการประเมินน้ำเขา-ออก ชัง่ น้ำหนัก และเฝาระวังอาการตนเอง 2) การประเมิน
ปจจัยที่สัมพันธกับการหายใจหอบเหนื่อย และ 3) การจัดการอาการหายใจหอบเหนื่อยทั้งดวยการไมใชยาและ
การใชยา การศึกษาครัง้ นี้ เสนอวาควรพัฒนาแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยใชหลักฐานเชิงประจักษอยางตอเนือ่ งและ
เหมาะสมกับบริบท รวมทั้งสรางความตระหนักใหกับพยาบาลในการใชแนวปฏิบัติและสรางความมั่นใจไดในดูแล
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงในการจัดการอาการหอบเหนือ่ ยในผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลว โดยพยาบาลตองมีสว นรวมอยางแข็งขัน
ในการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ การนำไปใช และการใชแนวปฏิบตั อิ ยางตอเนือ่ ง
คำสำคัญ: แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาล การจัดการอาการ อาการหายใจหอบเหนือ่ ย ภาวะหัวใจลมเหลว
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แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลเพือ่ จัดการอาการหายใจหอบเหนือ่ ยในผปู ว ยภาวะหัวใจลมเหลว
Clinical Nursing Practice Guideline for Symptom Management of Dyspnea in Heart Failure Patient

Abstract
Dyspnea is common symptom among heart failure (HF) patients and causes of readmission. There is
unclear guidelines on symptom management of dyspnea in HF patients. This integrative reviews aimed to
appraise and synthesize the current literature on nursing practice guidelines (CNPGs) for management of
dyspnea in HF patients. Pubmed, Google Scholar, Ovid, Thailand digital journals, Cochrane, CINIALS,
ThaiLIS, and ProQuest Nursing in 2010-2018 were searched for clinical studies in HF patients. A total of 21
studies were met the review criteria include 11 studies were Level A, two studies were Level B, four studies
were Level C and D. The results showed that1) educated self-care prevention of dyspnea: restricted sodium
in diet, limit fluid, diuretic drugs management, influenza and pneumonia vaccination, physical exercise,
avoiding what makes the symptoms worse, teach and practice skills in evaluating fluid, weighing and
self-monitoring 2) dyspnea assessment including factors related dyspnea and 3) symptom management
of dyspnea both non-pharmacology and pharmacology. The study provided suggestions for continuing
development of the evidence-based CNPGs those appropriated as well as promote nurses' awareness to
improve the use of CNPGs and to ensure high quality care for symptom management of dyspnea in HF
patients, nurses should actively participate in development, implementation, and maintenance of CNPGs.
Keywords: Clinical Nursing Practice Guideline, symptom management, Dyspnea, Heart failure
Buddhachinaraj Med J 2019;36(1):51-64.

บทนำ
ภาวะหัวใจลมเหลวเปนกลุมอาการที่ซับซอนที่
เปนผลจากความผิดปกติของโครงสรางหรือหนาทีข่ อง
หัวใจที่ทำใหความสามารถในการรับเลือดกลับเขาสู
หัวใจหรือบีบเลือดของหัวใจลดลงเปนภาวะทีม่ คี วามชุก
เพิม่ ขึน้ ทัว่ โลก แมวา การรักษาจะมีประสิทธิภาพสูงขึน้
ก็ตาม แตอตั ราการเจ็บปวยและอัตราตาย ยังคงสูงขึน้ 1
และอัตราการกลับเขารักษาในโรงพยาบาลซ้ำภายใน
3-6 เดือน สูงกวาโรคเรือ้ รังอืน่ ๆ2,3 และอาการแสดงของ
ภาวะหัวใจลมเหลวพบไดหลายอาการไมวาจะเปน
เหนื่อยออนเพลีย แนนหนาอก วิงเวียน ไอ บวม
ตามอวัยวะสวนปลาย หายใจหอบเหนือ่ ย นอนราบไมได
รับประทานอาหารไดนอยซึมเศรา4 แตอาการสำคัญ
ที่ทำใหผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวตองกลับเขารักษาที่
โรงพยาบาลซ้ำมากทีส่ ดุ คือ อาการหายใจหอบเหนือ่ ย5
อาการหายใจหอบเหนือ่ ย (dyspnea) เปนประสบ
การณทางความรสู กึ ของบุคคลตอการหายใจทีผ่ ดิ ปกติ
เป น อาการที่ บุ ค คลไม พึ ง ประสงค และเป น ความ
รูสึกเฉพาะของแตละบุคคลที่ผูอื่นไมสามารถลวงรูได
ผูที่มีหายใจหอบเหนื่อยจะบรรยายความรูสึกตอการ
ปที่ ๓๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๒

หายใจหอบเหนื่ อ ยที่ แ ตกต า งกั น 6 อาการหายใจ
หอบเหนื่อยในผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวจะมีลักษณะ
แตกต า งกั น ออกไป และมี ค วามสำคั ญ ทางคลิ นิ ก
สวนปจจัยหรือสาเหตุที่ทำใหผูปวยมีอาการหายใจ
เหนื่อยหอบ ประกอบดวยหลายปจจัยดวยกันไมวา
จะเปนความรุนแรงของโรค การอักเสบในรางกาย
รวมทั้งปจจัยดานของสภาวะจิตใจ5ซึ่งมีผลกระทบคือ
ทำใหผปู ว ยเกิดความเหนือ่ ยลา ทุกขทรมาน คุณภาพ
การนอนหลับ และคุณภาพชีวติ ของผปู ว ยลดลงนำไปสู
การเกิ ด ความเครี ย ดและภาวะซึ ม เศร า ตามมา
ซึง่ พยาบาลตองใหความสำคัญ ซักประวัติเพื่อสืบคน
อาการตั้ ง แต เ ริ่ ม แรก7 และต อ งได รั บ การจั ด การที่
เหมาะสมเพื่อลดความทุกขทรมานและเพิ่มคุณภาพ
ชีวติ ใหกบั ผปู ว ย
จากการปฏิบัติงาน และการทบทวนวรรณกรรม
ยังไมมีปจจุบันยังไมมีแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อ
จัดการอาการหายใจหอบเหนื่อยในผูปวยภาวะหัวใจ
ลมเหลว การปฏิบตั งิ านขึน้ อยกู บั ความรแู ละประสบการณ
ของพยาบาลแต ล ะคน การจั ด การอาการหายใจ
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