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บทคดัยอ่ 

วตัถปุระสงค์: เพื่อศึกษาความสุขสบาย และความสมัพนัธ์ระหว่างกบัความสุข
สบายกบัความปวด ความวติกกงัวล และการสนับสนุนทางสงัคม ของผู้ป่วยทีม่ ี
ภาวะหายใจลม้เหลวเฉียบพลนัทีไ่ดร้บัการใส่เครื่องช่วยหายใจชนิดไม่ใส่ท่อช่วย
หายใจ วิธีการศึกษา: การศกึษาเชงิพรรณนาเพือ่หาความสมัพนัธ ์เกบ็ขอ้มลูดว้ย
การสมัภาษณ์ผู้ป่วยที่ถูกวนิิจฉัยภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลนั ที่รกัษาในหอ
ผูป่้วยวกิฤตอายุรกรรม และหอผูป่้วยวกิฤตหวัใจและหลอดเลอืดในโรงพยาบาล
เอกชนแห่งหนึ่งในเขตพทัยา คดัเลอืกตวัอย่างคนไข้จ านวน 67 ราย เก็บขอ้มูล
ด้วยแบบบนัทกึข้อมูลส่วนบุคคล แบบสมัภาษณ์ความเจ็บปวด แบบสมัภาษณ์
ความวิตกกังวล และแบบสมัภาษณ์ความสุขสบาย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
พรรณาและสถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั ผลการศึกษา: กลุม่ตวัอย่าง
รบัรู้ความสุขสบายระดบัปานกลาง (M = 99.85, SD = 15.72) และมคีวามปวด
และความวิตกกังวลระดบัสูง (M = 8.16, SD = 0.62, M = 10.33, SD = 1.95 
ตามล าดบั) ความสุขสบายสมัพนัธ์ทางลบระดบัปานกลางกบัความปวดอย่างมี
นัยส าคญั (r = -0.41, P = 0.001) สมัพนัธ์ทางลบระดบัมากกบัความวติกกงัวล
อย่างมนีัยส าคญั (r = -0.90, P < 0.001) และสมัพนัธ์ทางบวกระดบัมากกบัการ
สนับสนุนทางสงัคมอย่างมนีัยส าคญั (r = 0.89, P < 0.001) สรปุ: ผูป่้วยทีม่ภีาวะ
หายใจลม้เหลวเฉยีบพลนัทีใ่ส่เครือ่งช่วยหายใจชนิดไม่ใสท่่อช่วยหายใจมกีารรบัรู้
ความสุขสบายระดบัปานกลาง และสมัพนัธ์ทางลบกบัความปวดและความวติก
กงัวล และทางบวกกบัการสนบัสนุนทางสงัคม ดงันัน้ ควรจดัการความปวดและลด
ความวติกกงัวลแก่ เพื่อใหผู้ป่้วยมคีวามสุขสบายมากขึ้น และเกดิความส าเรจ็ใน
การใชเ้ครือ่งช่วยหายใจชนิดไมใ่สท่อ่ช่วยหายใจ  

ค าส าคญั: ภาวะหายใจลม้เหลวเฉียบพลนั, เครื่องช่วยหายใจชนิดไม่ใส่ท่อช่วย
หายใจ, ความสุขสบาย, การสนบัสนุนทางสงัคม, ความวติกกงัวล  
 
 

Abstract 

Objective:  To examine comfort and its relationship with pain, anxiety, and 
social support in acute respiratory failure patients with non-invasive ventilator 
support.  Method:  In this descriptive correlational research, we recruited 67 
patients with acute respiratory failure admitted to the cardiac care unit and 
medicine intensive care unit of a private hospital, located in Pattaya, 
Chonburi province, Thailand.  Data were collected using a set of 
questionnaires including demographic information, the Numerical Rating 
Scale (NSR)  for Pain, the Thai Anxiety Scale, the Comfort, and the Social 
support questionnaires.  Data were analyzed using descriptive statistics and 
Pearson’ s product moment correlation.  Results:  Patients reported a 
moderate level of comfort (M = 99.85, SD = 15.72) , and high level of pain 
and anxiety (M = 8.16, SD = 0.62 and M = 10.33, SD = 1.95). Comfort was 
significantly and negatively correlated with pain and anxiety ( r = -0.41, P = 
0.001 and r = -0.90, P < 0.001 respectively); while positively correlated with 
social support (r = 0.89, P < 0.001). Conclusion: Acute respiratory failure 
patients with non-invasive ventilator support experienced a moderate level of 
comfort, and it was related with pain, anxiety and social support.  Pain and 
anxiety should be better managed so that comfort among the patients could 
be improved.  

Keywords: acute respiratory patient, non-invasive ventilator, comfort, social 
support, anxiety  

 

 
 

Introduction 

Acute respiratory failure (ARF)  is a common and serious 
complication in hospitalized patients, which may be caused by 
several conditions including pneumonia, chronic obstructive 
pulmonary disease ( COPD) , adult respiratory distress 
syndrome ( ARDS) , and congestive heart failure ( CHF) . 
Although ARF is conventionally defined by an arterial oxygen 
tension of < 60 mm Hg, an arterial carbon dioxide tension of 
> 45 mmHg, or both, these thresholds serve as a guide to be 
used in combination with the history and clinical assessment 
of the patient.1 In the past years, there has been an increase 
in the number of hospitalizations with a discharge diagnosis 

of ARF patients.  In the US, the number of hospitalizations 
owing to ARF increased by 90% in 2009 (from 2001) with an 
in-hospital mortality rate of 33% to 37% among those who 
required invasive mechanical ventilator.2 According to a report 
in Thailand, it was found that ARF was the third leading cause 
of death with an increase from 6. 99 people per 100,000 in 
2011 to 8.98 people per 100,000 in 2014.3  

Invasive mechanical ventilation ( IMV)  is a lifesaving 
procedure and remains the cornerstone of supportive 
therapies for patients with ARF. However, IMV appears to be 
a cause of ventilator- associated pneumonia risk, 
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