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Abstract
Purpose: To study the decision time for seeking treatment, and 
to examine the predictability of selected factors influencing the 
decision for treatment among patients with acute myocardial 
infarction. 
Design: A descriptive correlational predictive study was used. 
Methods: The sample included 105 acute myocardial infarction 
patients who  were admitted to the medical departments of three 
tertiary care hospitals in the Lower Northern part of Thailand.
Data were collected through interview during May and                 
September, 2005. Demographic and clinical data were cellected 
including the decision time to seek treatment, and the illness 
perception questionnaire. 
Main findings: The mean decision time to seek treatment of the 
study sample was 95.24 minutes (S.D. = 88.29; median = 60.00). 
Age, gender and three components of illness perception (illness 
identity, time-line and control/cure abiliy) showed no significant  
relationship,  whilst the consequences component of illness 
perception had a significant positive relationship with the          
decision time to seek treatment of acute myocardial infarction 
patients (r =.224, p<.05). Consequences and control/cure           
ability components had co-predictability toward the decision to 
seek treatment at the value 6.2%, whilst only the consequence 
component accounted for 5% of variance in predicting the   decision 
to seek treatment of patients with acute myocardial infarction.
Conclusion and recommendations:  Information obtained from 
this study is beneficial for nurses in order to develop informational 
interventions to promote appropriate decision making to seek 
treatment of acute myocardial infarction patients. Nurses should 
increase awareness of educating patients and family,                                 
particularly heart disease risk-groups to be able to assess s igns 
and symptoms of acute myocardial infarction correctly. This will 
help increase appropriate self-management and timely seeking 
of treatment. 
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาระยะเวลาตัดสินใจมารับการรักษาและอ�านาจ
ท�านายของปัจจัยท่ีคัดสรรต่อระยะเวลาในการตัดสินใจมารับการรักษาของ
ผู้ป่วยกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลัน  
รูปแบบการวิจัย: เป็นการวิจัยเชิงบรรยายหาความสัมพันธ์ระดับท�านาย 
วิธีด�าเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยภาวะกล้ามเน้ือหัวใจตาย
เฉียบพลันจ�านวน 105 รายซึ่งรับไว้รักษาในแผนกอายุรกรรมของ
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิในเขตภาคเหนือตอนล่างจ�านวน 3 แห่ง   
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กันยายน 
2548 โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางคลินิก ระยะเวลา
ท่ีใช้ในการตัดสินใจมารับการรักษา และการรับรู้ภาวะความเจ็บป่วยของ
ผู้ป่วยกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
ผลการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างใช้เวลาในการตัดสินใจมารับการรักษาเฉล่ีย 95.24 
นาที (S.D.=88.29; ค่ามัธยฐาน = 60)  อายุ เพศ และการรับรู้ภาวะความ
เจ็บป่วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะของอาการท่ีเกิด ด้านระยะเวลาท่ีคาด
ว่าความเจ็บป่วยจะด�าเนินไป และด้านความสามารถในการควบคุม/รักษา
ความเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึน ไม่สัมพันธ์กับการตัดสินใจมารับการรักษา (p> .05) 
ขณะท่ีด้านผลท่ีคาดว่าจะเกิดตามหลังการเจ็บป่วยมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับการตัดสินใจมารับการรักษาของกลุ่มตัวอย่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
(r= .224, p< .05) นอกจากน้ีการรับรู้ภาวะความเจ็บป่วยด้านผลท่ีคาดว่า
จะเกิดตามมาและด้านความสามารถในการควบคุม/รักษาความเจ็บป่วยท่ี
เกิดข้ึนสามารถร่วมท�านายการตัดสินใจมารับการรักษาของกลุ่มตัวอย่างได้
ร้อยละ 6.2 โดยท่ีการรับรู้ภาวะความเจ็บป่วยด้านผลท่ีคาดว่าจะเกิดตาม
มาภายหลังความเจ็บป่วยสามารถท�านายการตัดสินใจมารับการรักษาของ
กลุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 5.0 
สรุปและข้อเสนอแนะ: ข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้เป็นประโยชน์ส�าหรับ
พยาบาลในการพัฒนาแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วย
กล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันมีการตัดสินใจมารับการรักษาอย่างเหมาะสม 
รวมทั้งส่งเสริมให้พยาบาลเพิ่มความตระหนักถึงการให้ความรู้แก่ผู้ป่วย
และครอบครัวโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ เพ่ือให้
สามารถประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะกล้ามเน้ือหัวใจตาย
เฉยีบพลนัได้อย่างถกูต้อง อนัจะน�าไปสูก่ารจดัการตนเองอย่างเหมาะสม 
และตัดสนิใจมารบัการรกัษาทีถ่กูต้องได้ทนัเวลา 

ค�าส�าคัญ: กล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลัน  การแสวงหาการรักษาช้า  ทฤษฎี
การก�ากับตนเอง  การรับรู้ความเจ็บป่วย
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ควำมส�ำคัญของปัญหำ
 ภาวะกล้ามเนือ้หวัใจตายเฉยีบพลนัเป็นสาเหตกุาร
ตายทีส่�าคญั  เพราะเมือ่เกดิขึน้แล้วสามารถท�าให้ผูป่้วยเสยี
ชวีติได้ภายในเวลาอนัรวดเรว็ ในสหรฐัอเมรกิาพบอบุตักิารณ์
การเกดิภาวะกล้ามเนือ้หวัใจตายเฉยีบพลนั 1.5 ล้านคนต่อปี1 
และมจี�านวนผูป่้วยเสยีชวีติมากถึง 500,000 คนต่อปี ส�าหรบั
ในประเทศไทย จากสถติขิองศนูย์ข้อมลูข่าวสารสาธารณสขุ 
ส�านกันโยบายและแผน กระทรวงสาธารณสขุ2 รายงานว่าใน
ปี 2544 มอีตัราการเสยีชวีติของผูป่้วยจากโรคหลอดเลอืดหวัใจ 
12.4 คนต่อประชากร 100,000 คน ในส่วนของผูป่้วยทีร่อด
ชวีติ การเกดิภาวะดงักล่าวส่งผลกระทบต่อคณุภาพชวีติของ  
ผูป่้วยและครอบครวัเป็นอย่างมาก 
 ในปัจจุบันการรกัษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นท่ี
ยอมรับอย่างกว้างขวาง คือ การใช้ยาละลายลิ่มเลือด 
(Thrombolytic therapy) และการขยายหลอดเลือดหัวใจ
ด้วยบอลลูน (Percutaneous Transluminal Coronary 
Angioplasty–PTCA)3 แต่การรักษาทั้ง 2 วิธีจะมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดก็ต่อเมื่อได้รับการรักษาเร็วที่สุด
หลังจากเกิดอาการของโรค จากการศกึษาถึงประสทิธภิาพ
ของการรกัษาด้วยยาละลายลิม่เลอืดพบว่าการรกัษาด้วยยา
ละลายลิม่เลอืดจะมปีระสทิธภิาพสงูสดุเมือ่ได้รบัการรกัษา
ภายในเวลา 1 ชัว่โมงภายหลงัเกิดอาการ4 ส่วนการรกัษาด้วย
การขยายหลอดเลอืดหวัใจด้วยบอลลนูจะมปีระสทิธภิาพอย่าง
มากถ้าได้รบัการรกัษาภายในระยะเวลาที่น้อยกว่า 6 ชัว่โมง
หลงัเริม่เกดิอาการ5 ถึงแม้ว่าการรักษาภาวะกล้ามเนือ้หวัใจ
ตายเฉยีบพลนัจะมกีารพฒันาจนมปีระสทิธิภาพมาเป็นระยะ
เวลาหนึง่แล้ว แต่ในปัจจุบนัก็ยงัพบว่าอตัราการตายของผูป่้วย
กลุม่นีย้งัสงูอยู ่ และผูป่้วยอกีจ�านวนหนึง่ไม่ได้รบัการรกัษาทีม่ี
ประสทิธภิาพดงักล่าว เนือ่งจากมารบัการรกัษาล่าช้า ท�าให้
การพยากรณ์ของโรคไม่ดีและมคีวามเสีย่งต่อการเสยีชวีติ จาก
การศกึษาของดราคพัและคณะพบว่ายิง่ระยะเวลาในการตดัสนิใจ 
มารบัการรกัษาสัน้เท่าใด ประสทิธภิาพหรอืผลลพัธ์ของการ
รกัษากจ็ะยิง่เพิม่ขึน้6ุ 
 จากการศกึษาถึงความล่าช้าในการมารบัการรกัษา
ของผูป่้วยกล้ามเนือ้หวัใจตายเฉยีบพลนั ในหลายๆ การศกึษา
พบว่าระยะเวลาตัง้แต่เริม่มอีาการของโรค จนมารบัการรกัษา
ทีโ่รงพยาบาล (แผนกฉกุเฉนิ) มค่ีาเฉลีย่อยู่ในระหว่าง 6-29 
ชัว่โมง และมค่ีามธัยฐานประมาณ 2-4 ชัว่โมง7 จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่ามปัีจจยัหลายอย่างทีเ่กีย่วข้องหรอืมี

อทิธพิลต่อการตดัสนิใจมารบัการรกัษาดงักล่าวทัง้ปัจจยัส่วน
บคุคล เช่น เพศ ซึง่ผลการศกึษาส่วนใหญ่พบว่า เพศหญงิ   
จะมคีวามล่าช้าในการตดัสนิใจมารบัการรกัษามากกว่าเพศ
ชาย8 อาย ุซึง่บางการศึกษาพบว่าผูป่้วยทีม่อีายมุากจะมคีวาม
ล่าช้าในการตดัสนิใจมารบัการรกัษามากกว่าผูป่้วยทีม่อีายนุ้อย9 
ปัจจยัเกีย่วกบัสภาวะทางคลนิกิ ซึง่ผลการศกึษาส่วนใหญ่พบว่า   
การที่เคยมีประวัติหรือมีความรู้เกี่ยวกับภาวะของโรคและ
อาการของกล้ามเนือ้หวัใจตายเฉยีบพลนัมาก่อนไม่ท�าให้ผูป่้วย
ตดัสนิใจมารบัการรกัษาเรว็ข้ึน แต่การทีเ่คยมปีระวัตเิป็นโรค
เบาหวาน และโรคความดันโลหิตสงู พบว่ามผีลต่อการเพิม่
ความล่าช้าในการตัดสินใจมารับการรักษา9นอกจากน้ียังมี
ปัจจัยอืน่ๆ ทีม่กีารศึกษาพบว่ามอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจมารบั
การรกัษา ได้แก่ สถานภาพสมรส รายได้ ระดบัการศกึษา 
บุคคลที่ผู้ป่วยอยู่ด้วยขณะเกิดอาการ ซ่ึงผลการวิจัยมีทั้งที่
สอดคล้องกนัและแตกต่างกนั ปัจจบุนัปัจจยัทีไ่ด้รบัความสนใจ
ในการศกึษาว่ามอีทิธพิลต่อการปฏบิตัพิฤตกิรรมสขุภาพของ 
ผูป่้วย รวมทัง้ในการตดัสนิใจมารบัการรกัษา คอื การรบัรูห้รอื
ตระหนกัรูถ้งึปัญหานัน้ๆ เช่น เมือ่เกดิอาการของโรค ผูป่้วยมี
การรบัรูต่้ออาการนัน้อย่างไร และมกีารตอบสนองต่อการรบัรู้
นัน้อย่างไร ซึง่การศกึษาบางการศึกษาพบว่า การแปลผลของ
อาการว่าไม่ใช่โรคหวัใจ เมือ่เกดิอาการขึ้นคิดว่าเป็นอาการที่
ไม่ร้ายแรง รอทีจ่ะให้อาการดขีึ้นเองหรือพยายามรักษาด้วย
ตนเองก่อน และมีสมรรถนะในการรับรู้โรคหรือมีการรบัรู้
ภาวะคุกคามของโรคในระดบัทีต่�า่จะท�าให้ผูป่้วยตดัสนิใจมารบั
การรกัษาล่าช้าขึน้8 
 การได้รบัการรกัษาทีถ่กูต้องและรวดเรว็ของผูป่้วย
กล้ามเนือ้หวัใจตายเฉยีบพลนัเป็นเรือ่งทีม่คีวามส�าคญัอย่างยิง่ 
เพราะส่งผลถึงชีวิตและคุณภาพชีวิตหลงัการรกัษาของผูป่้วย 
การมารบัการรกัษาเร็วหรือช้าเพียงใดนัน้ย่อมขึน้อยูก่บัการ
ตดัสนิใจของผูป่้วยเป็นหลกั ซึง่มปัีจจยัต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องหลาย
ประการ โดยเฉพาะการรบัรูต่้อโรคหรอืภาวะความเจบ็ป่วย ซึง่
ในประเทศไทยยงัมกีารศึกษาในเรือ่งนีไ้ม่มากนกั และถงึแม้มี
การศกึษาเรือ่งนีใ้นต่างประเทศมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว แต่
เน่ืองจากบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน        
จงึท�าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
การตัดสินใจมารับการรักษากล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน  
โดยเฉพาะปัจจยัเกีย่วกบัการรบัรูภ้าวะความเจบ็ป่วยตามความ
นกึคดิหรอืเข้าใจของผูป่้วย ในบรบิทของสงัคมไทย โดยใช้กรอบ
ทฤษฎกีารควบคมุตนเองในรปูแบบของการรบัรูภ้าวะความเจบ็
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ป่วยตามสามญัส�านกึ (Self Regulation: The Commonsense 
Model of Illness Representation) ของ ลเีวนทาลและคณะ10 

ที่อธิบายถึง รูปแบบของการรับรู้ภาวะความเจ็บป่วยตาม
สามัญส�านึก เป ็นรูปแบบกระบวนการทางข ้อ มูล                 
(information-processing model) ซึง่มองพฤตกิรรมสขุภาพ
ของบคุคลว่าได้รับอทิธพิลอย่างสงู จากการให้ความหมายหรอื
การรบัรูภ้าวะคกุคามจากความเจบ็ป่วยของตวัผูป่้วยเอง รปู
แบบของการรบัรูภ้าวะความเจ็บป่วยตามสามญัส�านกึนี ้มพีืน้
ฐานความเชื่อที่ว ่าบุคคลแต่ละคนจะถูกก�าหนดให้มี
สามญัส�านกึ (commonsense ideas) เกีย่วกบัสขุภาพของ
ตนเอง ซึง่จะชีน้�าว่าบคุคลนัน้จะเผชญิกบัปัญหาทางสขุภาพ
หรอืความเจบ็ป่วยทีเ่กดิขึน้นัน้อย่างไร เชือ่ว่าเมือ่บคุคลต้อง
เผชญิกบัภาวะคกุคามทางสขุภาพ (Health Threat) ซึง่ในงาน
วจิยันีห้มายถงึความเจบ็ป่วยด้วยภาวะกล้ามเนือ้หัวใจตาย
เฉียบพลัน บุคคลนั้นก็จะต้องเป็นผู้แก้ปัญหาดังกล่าวด้วย
ตนเองโดยแต่ละบคุคลจะคดิหาวธิกีารทีเ่หมาะสมเพือ่พยายาม
ควบคมุหรือท�าให้ปัจจยัเสีย่งต่างๆ ทางสขุภาพของตนเองมน้ีอย
ทีส่ดุและลดภาวะคกุคามทางสขุภาพที่เกิดขึ้นในแนวทางที่
สอดคล้องกบัการรบัรูข้องตนเอง 
 ทฤษฎีการควบคุมตนเองในรูปแบบของการรับรู้
ภาวะความเจ็บป่วยตามสามญัส�านกึ10 เมื่อเกิดภาวะกล้าม
เน้ือหวัใจตายเฉยีบพลนัขึน้ ผูป่้วยจะมกีระบวนการตอบสนอง
ต่อภาวะความเจบ็ป่วยนีต้ามล�าดับขัน้ตอนทีส่�าคญั 3 ขัน้ตอน 
ดงันี้
 1. การรบัรูภ้าวะความเจ็บป่วย (Illness Representation) 
ในขัน้ตอนนีเ้มือ่เกดิความเจบ็ป่วยขึน้ โครงสร้างส่วนทีเ่ก่ียวกับ
การรบัรูข้องบคุคลจะจดัระบบ วเิคราะห์ แปล และให้ความ
หมายของความเจบ็ป่วยนัน้ตามความรู ้ ความนกึคดิ ความ
เข้าใจ ประสบการณ์เดมิเกีย่วกบัอาการทีเ่กดิขึน้ และข้อมลูจาก
บุคคลหรือสิง่แวดล้อมรอบตัว รวมทัง้ความรูส้กึต่ออาการขณะ
นัน้ ซึง่องค์ประกอบของการรบัรูค้วามเจบ็ป่วยตามความนกึคดิ
หรอืเข้าใจนีจ้ะประกอบไปด้วย การรบัรูเ้ก่ียวกบัลกัษณะของ
อาการท่ีเกดิขึน้ หรอืประสบการณ์เกีย่วกบัอาการทีเ่กดิขึน้ 
สาเหตขุองการเกดิความเจบ็ป่วย ระยะเวลาทีค่าดว่าความเจบ็
ป่วยจะด�าเนนิไป ผลทีเ่กดิตามมาภายหลงัจากความเจบ็ป่วย 
และความสามารถในการควบคมุหรอืรกัษาความเจบ็ป่วยนัน้
 2. การวางแผนและการเผชิญปัญหา(Action     
planning and Coping) โดยจดัการในรปูแบบของพฤตกิรรม
ท่ีเฉพาะเจาะจงต่อความเจบ็ป่วยทีม่าคกุคามตามความรูค้วาม

เข้าใจต่อปัญหาทีเ่กดิข้ึนของแต่ละบคุคล และมกีารคาดหวังถงึ
ประสทิธผิลของพฤตกิรรมนัน้ด้วย การรบัรูท้ีไ่ม่ถกูต้องอาจ
ท�าให้ผูป่้วยมวีธิกีารเผชญิปัญหาทีไ่ม่เหมาะสม เช่น ตดัสนิใจ 
มารบัการรกัษาล่าช้า 
 3. การประเมนิผล (Appraisal) เป็นการประเมนิ
ประสทิธผิลของกลวธิทีีใ่ช้ในการเผชญิปัญหา ซึง่ถ้าประเมนิได้
ว่ากลวธิทีีใ่ช้ในการเผชญิปัญหานัน้ไม่ท�าให้ประสบผลส�าเรจ็
ตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว้กจ็ะมกีระบวนการป้อนกลบัท�าให้เริม่มี
การวางแผนและเลอืกใช้กลวธิใีนการเผชญิปัญหาวธิใีหม่ หรอื
อาจจะต้องมกีารเปลีย่นแปลงการรบัรูใ้หม่ เป็นวงจรต่อเนือ่ง
เช่นนีเ้รือ่ยไปจนกว่าจะประสบผลส�าเรจ็ตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว้
 การรบัรูส้ามารถเปลีย่นแปลงได้เมือ่ได้รบัข้อมลูใหม่
หรอืข้อมลูป้อนกลบั ท�าให้เกดิการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมไปตาม
การรบัรูน้ัน้ ดงันัน้ผูป่้วยจะมพีฤตกิรรมสขุภาพทีถ่กูต้องเหมาะ
สมในการตัดสินใจมารับการรักษาเมื่อเกิดอาการของภาวะ
กล้ามเนือ้หวัใจตายเฉยีบพลนัได้นัน้กต้็องเกดิมาจากการทีผู่้
ป่วยมกีารรบัรูภ้าวะความเจบ็ป่วยทีเ่กดิขึน้อย่างถกูต้อง
 จากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ ถงึแม้จะพบว่ามี
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมารับการรักษาของผู้ป่วย
กล้ามเนือ้หวัใจตายเฉยีบพลนัหลายประการ แต่ในการวจิยัครัง้
นีผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาปัจจยัในเรือ่งอาย ุ เพศ และการรบัรู้
ภาวะความเจ็บป่วยตามความนึกคิดหรอืเข้าใจ (Cognitive 
Illness Representation) รายด้านว่ามอีทิธพิลต่อการตดัสนิ
ใจมารบัการรกัษาของผูป่้วยกลุม่นีห้รอืไม่ เนือ่งจากได้มกีาร
ศึกษาในต่างประเทศว่าปัจจยัเหล่านีม้ผีลต่อการตดัสนิใจมารบั
การรกัษาของผูป่้วยภาวะกล้ามเนือ้หวัใจตายเฉยีบพลนั แต่ผล
การศึกษายงัมคีวามแตกต่างกนั ซึง่อาจจะเกดิจากบรบิททาง
สงัคมและวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั และในประเทศไทยยงัมกีาร
ศกึษาเรือ่งนีไ้ม่มากนกั

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย   เพื่อศึกษา
 1. การตดัสนิใจมารบัการรกัษาของผูป่้วยกล้ามเนือ้
หวัใจตายเฉยีบพลนั โดยประเมนิจากระยะเวลาทีใ่ช้ในการ
ตดัสนิใจ ซึง่เริม่ตัง้แต่เมือ่ผูป่้วยเริม่มอีาการ  จนตดัสนิใจว่าจะ
มารบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาล 
 2. ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจมารบัการรกัษา
ของผูป่้วยกล้ามเน้ือหวัใจตายเฉียบพลนั ซ่ึงได้แก่ ปัจจัยใน เรือ่ง
อาย ุเพศ และการรบัรูภ้าวะความเจ็บป่วยตามความนึกคิดหรอื
เข้าใจของผูป่้วย
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงบรรยายหาความ
สัมพันธ์ระดับท�านาย (Descriptive correlational predictive 
Research) 
 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง ประชากรทีใ่ช้ในศกึษา
ครัง้นีเ้ป็นผูป่้วยท่ีมภีาวะกล้ามเนือ้หวัใจตายเฉยีบพลนั ซ่ึงรบั
ไว้รกัษาในแผนกอายรุกรรมของโรงพยาบาลระดบัตตยิภมูใิน
เขตภาคเหนอืตอนล่างจ�านวน 3 โรงพยาบาล มอีายุต้ังแต่ 20 
ปีบรบิรูณ์ขึน้ไปทัง้เพศชายและหญงิ ทีม่คีณุสมบตัติามเกณฑ์
ทีร่ะบ ุ คดัเลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (convenience sampling) 
ขนาดกลุ่มตัวอย่างค�านวณโดยใช้สูตรวิเคราะห์อ�านาจการ
ทดสอบ Power Analysis (multiple regression) ของโพลทิ
และเบค็ โดยก�าหนดค่า  =.05, อ�านาจการทดสอบเท่ากับ 
.80 และค่าสมัประสทิธ์ิการตดัสนิใจ (R2) effect size เป็น
ระดับปานกลาง ซึง่มค่ีาเท่ากับ .13 ได้กลุม่ตวัอย่าง
จ�านวน 105 ราย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์ 
ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ 
ข้อมลูส่วนบคุคลและข้อมลูเก่ียวกับสภาวะทางคลนิกิ ส่วนที ่2 
แบบประเมนิความรุนแรงของอาการเจ็บหน้าอก ซ่ึงจะใช้แบบ
ประเมนิความปวด (Pain Scale) ทีม่ลีกัษณะเป็น numeric 
scale ตั้งแต่ 0-10 และ ส่วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์เพื่อ
ประเมนิการรบัรูภ้าวะความเจ็บป่วยของผูป่้วยกล้ามเนือ้หวัใจ
ตายเฉียบพลัน (The Illness Perception Questionnaire, 
IPQ) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยพัฒนามาจากกรอบแนวคิด
ทฤษฎีการควบคุมตนเองของลี เวนทาลและคณะ10        
โดยดัดแปลงจากแบบสอบถามการรบัรูภ้าวะความเจ็บป่วยของ
เวนแมนและคณะ11 และข้อมลูทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์ผูป่้วย
กล้ามเนือ้หัวใจตายเฉยีบพลนัจ�านวน 4 ราย เกีย่วกบัการ
รับรู้ภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น แบบสัมภาษณ์ประกอบ
ด้วยข้อค�าถามทัง้หมดจ�านวน 47 ข้อ ประเมนิองค์ประกอบ
ของการรับรู้ภาวะความเจ็บป่วยที่ส�าคัญ 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ องค์ประกอบด้านลกัษณะของความเจบ็ป่วยทีเ่กดิขึน้ 
(identity) ด้านสาเหตขุองการเกดิความเจ็บป่วย (causes) 
ด้านระยะเวลาที่คาดว่าความเจ็บป่วยจะด�าเนินไป (time-
line) ด้านผลท่ีคาดว่าจะเกิดตามมาภายหลงัจากความเจบ็ป่วย 
(consequences) และด้านความสามารถในการควบคุม
หรอืรกัษาความเจบ็ป่วย (control/cure) เครือ่งมอืได้ผ่าน
การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู ้ทรงคุณวุฒิ           

จ�านวน 3 ท่าน แล้วน�าไปหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดย
น�าไปทดลองใช้กับผู้ป่วยกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันที่มี
คณุสมบตัเิช่นเดยีวกบักลุม่ตวัอย่างจ�านวน 20 ราย หลงัจาก
น้ันน�ามาค�านวณค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชือ่มัน่ของเครือ่งมอืดงันี้ 
แบบสมัภาษณ์การรบัรูภ้าวะความเจบ็ป่วยด้านลกัษณะของ
อาการทีเ่กดิขึน้ เท่ากบั .70 ด้านสาเหตขุองการเกดิความ      
เจบ็ป่วย เท่ากบั .72 ด้านระยะเวลาทีค่าดว่าความเจบ็ป่วยจะ
ด�าเนนิไปเท่ากบั .78 ด้านผลทีค่าดว่าจะเกดิตามมาภายหลงั
จากความเจบ็ป่วย เท่ากบั .83 และด้านความสามารถในการ
ควบคมุหรอืรกัษาความเจบ็ป่วยทีเ่กดิขึน้ เท่ากบั .58 
 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง  
 ภายหลงัโครงการวจิยัผ่านการพจิารณาจากคณะ
กรรมการจรยิธรรมการวิจัยในคนของโรงพยาบาลพทุธชนิราช 
พษิณโุลก เลขที ่37/48  และได้รบัการอนมุตักิารเกบ็รวบรวม
ข้อมลูตามสายการบงัคับบญัชาของหน่วยงาน ผูวิ้จัยพบกลุม่
ตัวอย่างแจ้งพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างสามารถ
ปฏเิสธเข้าร่วมการวจิยัได้ทกุเมือ่โดยไม่มผีลใดๆ ต่อการรกัษา
พยาบาล
 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 ผูว้จิยัด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง โดย
การสมัภาษณ์ผูป่้วยกล้ามเนือ้หวัใจตายเฉยีบพลนัทีย่นิดใีห้
ความร่วมมือในการวิจัย ตั้งแต่เดือน พฤษภาคมถึงเดือน
กนัยายน 2548 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ โดยการ
แจกแจงความถี ่ค�านวณค่าร้อยละ และค่าเฉลีย่ ค่ามธัยฐาน 
และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เพือ่วเิคราะห์ ข้อมลูส่วนบคุคล 
ระยะเวลาทีผู่ป่้วยกล้ามเนือ้หวัใจตายเฉยีบพลนัใช้ในการตดัสนิ
ใจมารบัการรกัษา ใช้สถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั
ในการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างอาย ุ เพศ และการรบัรู้
ภาวะความเจบ็ป่วยทีเ่กดิขึน้ตามความนกึคดิหรอืเข้าใจรายด้าน
กับการตัดสินใจมารับการรักษา และใช้สถิติการวิเคราะห์
ถดถอยพหคูุณแบบเชงิชัน้ (hierarchical multiple regression) 
วิเคราะห์อ�านาจการท�านายของปัจจัยส่วนบคุคลในเรือ่งอายุ 
เพศ และปัจจยัเกีย่วกบัการรบัรูภ้าวะความเจบ็ป่วยต่อระยะ
เวลาทีใ่ช้ในการตดัสนิใจมารบัการรกัษาของผูป้่วยกล้ามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลัน 
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ผลกำรวิจัย
 1. กลุม่ตวัอย่างมทีัง้หมด 105 รายเป็นเพศชาย ร้อย
ละ 63.8 โดยกลุม่อายทุีพ่บมากทีส่ดุคอื กลุม่อายุ 55 ถงึ 74 
ปี (ร้อยละ 53.3) มสีถานภาพสมรสคูร้่อยละ 82.9 เรยีนจบ
การศกึษาในระดบัประถมศกึษาร้อยละ 71.4 ไม่ได้ประกอบ
อาชพี ขณะท่ีเร่ิมเกดิอาการ บคุคลทีก่ลุม่ตวัอย่างอยู่ด้วยเป็นคู่
สมรส (ร้อยละ 56.2) ส่วนบคุคลทีช่่วยพามาโรงพยาบาลเป็น
บุตร (ร้อยละ 41.0) กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยมภีาวะกล้าม
เน้ือหวัใจตายเฉยีบพลนัมาก่อน (ร้อยละ 86.7) กลุม่ตัวอย่าง
ร้อยละ 78.1 มคีวามเจ็บป่วยอืน่ๆ มาก่อน โดยโรคทีพ่บมาก
ทีส่ดุคอื ความดนัโลหติสงู (ร้อยละ 54.3) รองลงมาคอืโรคหวั
ใจอืน่ๆ (ร้อยละ 29.5) และโรคไขมนัในเลอืดสงู (ร้อยละ 27.6) 
ตามล�าดบั กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่มปีระวตัคิวามเจ็บป่วยด้วย
โรคหวัใจของบคุคลในครอบครวั (ร้อยละ 81) ชนดิของกล้าม
เนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่พบมากที่สุดในกลุ่มตัวอย่างคือ 
STEMI (ร้อยละ 54.3) บรเิวณทีเ่กิดกล้ามเนือ้หวัใจตายมาก
ทีส่ดุคอื Inferior wall (ร้อยละ 43.8)
 2. กลุม่ตวัอย่างใช้ระยะเวลาในการตดัสนิใจมารบั
การรกัษาเฉลีย่ 95.24 นาท ี(S.D. = 88.29) โดยมค่ีามธัยฐาน

ของระยะเวลาในการตดัสนิใจมารบัการรกัษา ระยะเวลาการ
เดินทางมารับการรักษา และระยะเวลาทั้งหมดต้ังแต่เริ่มมี
อาการจนมารบัการรกัษาของกลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่เท่ากบั 60, 
110 และ 228 นาท ีตามล�าดบั
 3. กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มกีารรบัรูว่้าสาเหตขุองการ
เกดิความเจบ็ป่วยครัง้นีเ้กดิจากเป็นเหตสุดุวสิยั (ร้อยละ 73.4) 
รองลงมาคือ การท�างานหนักและไม่เอาใจใส่ดูแลตนเอง 
(ร้อยละ 67.6) และการชอบรบัประทานอาหารประเภททีม่ี
ไขมนัสงู (ร้อยละ 64.8) ตามล�าดบั 
 4. เมือ่ค�านวณค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่าง
ตวัแปรทัง้หกตวัแปรกบัระยะเวลาการตดัสนิใจมารบัการรกัษา
พบว่ามเีพยีงตวัแปรการรบัรูภ้าวะความเจ็บป่วยด้านผลทีค่าด
ว่าจะเกดิตามมาภายหลงัจากความเจบ็ป่วยเท่านัน้ทีม่อีทิธพิล
ต่อการตดัสนิใจมารบัการรกัษาของกลุม่อย่างมนัียส�าคัญทาง
สถติ ิ(p< .05) (ตารางที ่1)
 5. เมื่อวิเคราะห์ความสามารถในการท�านายการ
ตัดสินใจมารับการรักษาของกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติถดถอย
แบบเชงิชัน้ (Hierarchical multiple regression) ได้ผลการ
วิจัยดังตารางที่ 2

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7

1. อายุ 1.000

2. เพศ -.010 1.000

3. การรับรู้ด้าน 1 .087 .020 1.000

4. การรับรู้ด้าน 3 -.113 .127 .142 1.000

5. การรับรู้ด้าน 4 .180 -.124 .338** .187 1.000

6. การรับรู้ด้าน 5 -.238* .082 -.136 -.087 -.203* 1.000

7. ระยะเวลาการตัดสินใจ

    มารับการรักษา 

.120  .018  .066  .145  .224* -.152 1.000

*p< .05, **p< .01 

การรับรู้ด้าน 1 คือ การรับรู้ภาวะความเจ็บป่วยด้านลักษณะของอาการท่ีเกิดข้ึน 
การรับรู้ด้าน 3 คือ การรับรู้ภาวะความเจ็บป่วยด้านระยะเวลาท่ีคาดว่าความเจ็บป่วยจะด�าเนินไป 
การรับรู้ด้าน 4 คือ การรับรู้ภาวะความเจ็บป่วยด้านผลท่ีคาดว่าจะเกิดตามมาภายหลังจากความเจ็บป่วย 
การรับรู้ด้าน 5 คือ การรับรู้ภาวะความเจ็บป่วยด้านความสามารถในการควบคุมหรือรักษาความเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึน

ตารางท่ี 1 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) ระหว่างอายุ เพศ และการรับรู้ภาวะความเจ็บป่วยรายด้าน กับระยะเวลาการตัดสินใจ  
  มารับการรักษา (ปรับในรูป log ฐาน 10) ของกลุ่มตัวอย่าง  
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กำรอภิปรำยผล
 ผลการศกึษาพบว่ากลุม่ตวัอย่างมค่ีามธัยฐานในการ
ตัดสินใจมารับการรักษาเท่ากับ 60 นาที ซึ่งสอดคล้อง      
กบัการศกึษาท่ีผ่านมาทีพ่บว่าค่ามธัยฐานของระยะเวลาทีใ่ช้ 
ในการตดัสนิใจมารบัการรกัษาของผูป่้วยกล้ามเนือ้หวัใจตาย
เฉยีบพลนัอยูใ่นช่วง 20-93 นาที12 โดยในการศกึษาครัง้นี้
มุง่เน้นเฉพาะระยะเวลาทีใ่ช้ในการตดัสนิใจมารบัการรกัษา
เท่านัน้ เนือ่งจากการตดัสนิใจเป็นสิง่ทีบ่คุคลนัน้จะสามารถ
ควบคมุได้ด้วยตนเอง ไม่รวมระยะเวลาทีใ่ช้ในการเดนิทางมา
โรงพยาบาลท้ังนีก้ารตดัสนิใจมารบัการรกัษาของบคุคลกข็ึน้อยู่
กบัปัจจยัหลายประการ 
 จากผลการศกึษาพบว่ามเีพยีงการรบัรูภ้าวะความ
เจ็บป่วยด้านผลที่คาดว่าจะเกิดตามมาภายหลังจากความ    
เจบ็ป่วย (consequences) และด้านความสามารถในการ
ควบคุมหรือรักษาความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น (control/cure)      
ที่สามารถร่วมท�านายการตัดสินใจมารับการรักษาของกลุ่ม
ตัวอย่างได้ร้อยละ 6.2 (p< .05) โดยการรับรู้ภาวะความ
เจ็บป่วยด้านผลที่คาดว่าจะเกิดตามมาภายหลังจากความ     
เจบ็ป่วย (consequences) สามารถท�านายการตดัสนิใจมา
รบัการรกัษาของกลุม่ตวัอย่างได้ร้อยละ 5.0 (p< .05) โดยจาก
การศกึษาพบว่าการรับรูด้้านนีม้คีวามสมัพนัธ์ทางบวกกับระยะ
เวลาที่ใช้ในการตัดสินใจมารับการรักษา ซึ่งผลการศกึษานี้

ไม่สอดคล้องกบัแนวคดิเรือ่งการรบัรูภ้าวะความเจบ็ป่วยตาม
ความนกึคดิหรอืเข้าใจในด้านนีท้ีก่ล่าวว่า การรบัรูว่้าความ
เจบ็ป่วยทีเ่กดิขึน้จะมผีลกระทบร้ายแรงตามมาจะท�าให้ระยะ
เวลาในการตดัสนิใจมารบัการรกัษาสัน้ลง และไม่สอดคล้อง
กับการการศึกษาของ Walsh ที่พบว่าถ้ากลุ่มตวัอย่างมี    
การรบัรูภ้าวะความเจบ็ป่วยด้านนีส้งูจะใช้ระยะเวลาในการ
ตดัสนิใจมารบัการรกัษาสัน้ลง เนือ่งจากการรบัรูน้ีท้�าให้เกดิ
ความกลวัซึง่เป็นแรงจงูใจส�าคญัให้กลุม่ตวัอย่างรบีมารบัการ
รกัษาทีโ่รงพยาบาล12 เหตทุีผ่ลการศกึษาเป็นเช่นนีอ้าจเนือ่ง
มาจากกลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู ้สูงอายุ ซึ่งเมื่อเกิด
เหตุการณ์ต่างๆ ข้ึนมกัจะมกีารตดัสนิใจในการกระท�าเพือ่ตอบ
สนองต่อเหตกุารณ์ช้ากว่าผูท้ีม่อีายนุ้อย นอกจากนีก้ารทีก่ลุม่
ตัวอย่างส่วนใหญ่อยูก่บัคู่สมรสซ่ึงเป็นผูส้งูอายเุช่นเดยีวกนั หรอื
อยูก่บัลกูหลานทีม่อีายนุ้อย และส่วนใหญ่อยูใ่นชนบท ถ้าเกดิ
อาการขึน้ในเวลากลางคนืและทีบ้่านไม่มพีาหนะทีจ่ะน�าไปส่ง        
โรงพยาบาลหรอืบ้านอยูห่่างจากโรงพยาบาลมาก อาจจะท�าให้
กลุ่มตัวอย่างใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจมารับการรักษา
ยาวนานขึน้ได้ ถงึแม้กลุม่ตวัอย่างจะรบัรูถ้งึผลกระทบทีอ่าจจะ
เกดิตามมาในระดบัสงูกต็าม และเหตผุลทีก่ารรบัรูภ้าวะความ
เจ็บป่วยด้านความสามารถในการควบคุมหรือรักษาความ     
เจบ็ป่วยทีเ่กดิขึน้ (control/cure) สามารถร่วมท�านายการ
ตดัสนิใจมารบัการรกัษาได้ อาจจะเนือ่งมาจากการรบัรูด้้านนีม้ี

ตารางท่ี 2 ผลการท�านายการตัดสินใจมารับการรักษา (ระยะเวลาการตัดสินใจในรูป log ฐาน 10) ของกลุ่มตัวอย่าง เม่ือใช้การ 
  วิเคราะห์ถดถอยแบบเชิงช้ัน 

ขั้นตอน ตัวแปร b β R R2 R2 

change

F 

change
1 การรับรู้ด้านผลท่ีคาดว่าจะเกิด

ตามมาภายหลังจากความเจ็บ
ป่วย

1.388

E-02

.224 .224 .050 .000 5.451*

2 1. การรับรู้ด้านผลท่ีคาดว่าจะ
เกิดตามมาภายหลังจากความ
เจ็บป่วย
2. การรับรู้ด้านความสามารถใน
การควบคุมหรือรักษาความเจ็บ
ป่วยท่ีเกิดข้ึน

1.248

E-02

-1.43

E-02

.202

-.112

.249 .062 .012 3.384*

             ค่าคงท่ี (a) = 1.642, ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน = .286, *p< .05
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ความสมัพนัธ์กบัการรับรูภ้าวะความเจบ็ป่วยด้านผลทีค่าดว่า   
จะเกดิตามมาภายหลงัจากความเจ็บป่วย (consequences) 
อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (r=-.203, p< .05) 
โดยจากการศกึษาพบว่าการรบัรูภ้าวะความเจบ็ป่วยด้านนีม้ี
ความสมัพนัธ์ทางลบกบัการตดัสนิใจมารบัการรกัษาของกลุม่
ตวัอย่างอย่างไม่มนียัส�าคญัทางสถิติ สอดคล้องกับงานวจิยัของ 
Quinn12 และ Walsh11 ซึ่งทิศทางความสัมพันธ์สอดคล้อง
กบัแนวคดิการรบัรู้ภาวะความเจบ็ป่วยตามความนกึคดิหรอื
เข้าใจในด้านนี้ คือ ถ้ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ด้านนี้สูงจะ     
ใช้ระยะเวลาในการตดัสนิใจมารบัการรกัษาน้อยกว่าผูท้ีม่กีาร
รับรู้ด้านนี้ต�่า แต่จากการที่ค่าความสัมพันธ์ไม่มีนัยส�าคัญ     
ทางสถิติ อาจเนื่องมาจากลักษณะของโรคที่เกิดขึ้นอย่าง
กะทันหันและบางครั้งก็มีความรุนแรง จึงอาจท�าให้กลุ่ม
ตวัอย่างเหล่านีเ้กดิความกลวั และรบัรูว่้าความเจบ็ป่วยทีเ่กดิ
ข้ึนไม่สามารถควบคมุได้ ประกอบกับผลจากการรบัรูด้้านผลที่
คาดว่าจะเกดิตามมาภายหลงัจากความเจบ็ป่วยทีพ่บว่ากลุม่
ตวัอย่างรับรู้ว่าความเจบ็ป่วยทีเ่กดิขึน้มคีวามร้ายแรงและอาจ
เป็นอนัตรายต่อชวีติได้ กลุม่ตวัอย่างเหล่านีจ้งึเกิดความเชือ่มัน่
ในการมารบัการรกัษาจากบคุลากรในทมีสขุภาพซึง่วธิกีารที่
เลอืกใช้ในการควบคมุอาการทีเ่กิดขึน้มากทีส่ดุ คอื การไปรบั
การรักษาจากบุคลากรในทีมสุขภาพมากกว่าที่จะท�าการ
ควบคมุหรอืรกัษาอาการด้วยตนเอง เช่น การพกัผ่อน การนอน 
หรอืการรบัประทานยา  
 ส่วนปัจจยัในเรือ่งอาย ุ เพศ การรบัรูภ้าวะความ
เจ็บป่วยตามความนึกคิดหรือเข้าใจด้านลักษณะของอาการ     
ทีเ่กดิขึน้ และด้านระยะเวลาทีค่าดว่าความเจบ็ป่วยจะด�าเนนิ
ไปจากผลการศึกษาครั้งนี้พบว ่าไม ่มีอิทธิพลต่อการ         
ตัดสินใจมารับการรักษาของกลุ่มตัวอย่าง อาจจะเนื่องมา
จากกลุม่ตวัอย่างในการศกึษาครัง้นีม้อีายคุ่อนข้างใกล้เคยีงกัน 
ท�าให้เห็นความแตกต่างในการตดัสนิใจมารบัการรกัษาระหว่าง
กลุม่อายตุ่างๆ ได้ไม่ชดัเจน ในด้านเพศก็พบว่ากลุม่ตวัอย่างทัง้
เพศชายและหญงิมปัีจจัยส่วนบคุคลอืน่ๆ ทีอ่าจส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจมารบัการรกัษาไม่แตกต่างกัน เช่น มรีะดับการศกึษา
และอายุใกล้เคียงกันคืออยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนปลายและ
ผูส้งูอาย ุกลุม่ตวัอย่างเหล่านีจึ้งไม่ได้ประกอบอาชพี อาชพีหรอื
การท�างานจงึไม่มผีลต่อการตดัสนิใจมารบัการรกัษาระหว่างทัง้
สองเพศดงัเช่นงานวจิยัในต่างประเทศทีพ่บว่าเพศหญงิมกีาร
ตดัสนิใจมารับการรักษาล่าช้ากว่าเพศชาย เนือ่งจากเพศหญงิ
มกัจะเสยีเวลาในการปรกึษากับบคุคลในครอบครวั13 

 ส่วนผลการศึกษาที่พบว่าการรับรู ้ภาวะความ      
เจบ็ป่วยด้านลกัษณะของอาการทีเ่กดิขึน้ และการรบัรูภ้าวะ
ความเจบ็ป่วยด้านระยะเวลาทีค่าดว่าความเจบ็ป่วยจะด�าเนนิ
ไป ไม่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจมารบัการรกัษาของกลุม่ตวัอย่าง 
อาจเป็นผลมาจากเมือ่ผูว้จิยัท�าการสมัภาษณ์กลุม่ตวัอย่างพบ
ว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่จะให้ความส�าคญักบัความรนุแรง
ของอาการมากกว่าจ�านวนของอาการทีเ่กดิขึน้หรอืระยะเวลา
ของการเกดิอาการว่าเป็นชนิดเฉียบพลนัหรอืเรือ้รงั และกลุม่
ตวัอย่างส่วนใหญ่ในการศกึษาครัง้นีม้กัจะเพิง่เกดิอาการของ
ภาวะกล้ามเนือ้หวัใจตายเฉยีบพลนันีเ้ป็นครัง้แรก จงึท�าให้
มคีวามคล้ายคลงึกนัในการทีย่งัขาดประสบการณ์และความรู้
เกี่ยวกับลักษณะอาการของโรค สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Horne และ Walsh12 ทีพ่บว่าโดยตวัของจ�านวนอาการทีเ่กดิ
ขึน้เองไม่สมัพนัธ์กบัระยะเวลาทีใ่ช้ในการตดัสนิใจมารบัการ
รกัษา แต่ถ้ากลุม่ตวัอย่างรบัรูถ้งึอาการทีเ่กดิขึน้เพิม่เตมิว่ามี
ลกัษณะเข้าได้กบัลกัษณะเฉพาะของโรคหวัใจจะท�าให้ระยะ
เวลาทีใ่ช้ในการตัดสินใจมารับการรักษาสั้นลง
 ผลการศกึษาครัง้นีบ่้งชีใ้ห้เหน็ถงึความส�าคญัของการ
ส่งเสรมิการรบัรูภ้าวะความเจบ็ป่วย ทีถ่กูต้องแก่ผูป่้วยภาวะ
กล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันและผู ้ป่วยในกลุ ่มเสี่ยง              
โดยเฉพาะการรับรู้ในด้านผลที่จะเกิดตามมาภายหลังจาก
ความเจ็บป่วย และด้านความสามารถในการควบคุมหรือ
รกัษาความเจบ็ป่วยทีเ่กดิขึน้ โดยการให้ความรูเ้กีย่วกบัโรค 
การประเมินอาการและอาการแสดงที่ถูกต้อง และเน้นให้
ตระหนักถงึผลเสยีทีอ่าจจะเกดิตามมาถ้ามารบัการรกัษาล่าช้า 
เพือ่ให้ผูป่้วยภาวะกล้ามเนือ้หวัใจตายเฉยีบพลนัและผูป่้วยใน
กลุ่มเสี่ยงเกิดการจัดการกับตนเองอย่างเหมาะสมและ      
ตดัสนิใจมารบัการรกัษาอย่างทนัท่วงที
 ผลการศกึษาในเรือ่งอ�านาจในการท�านายการตดัสนิใจ  
มารบัการรกัษาของผูป่้วยกล้ามเนือ้หวัใจตายเฉยีบพลนัของการศกึษา
ครัง้น้ีสอดคล้องกบัการศึกษาของ Walsh11 ทีพ่บว่าการรบัรูภ้าวะ
ความเจบ็ป่วยด้านผลทีค่าดว่าจะเกดิตามมาภายหลงัจากความเจบ็
ป่วย (consequences) เป็นการรบัรูภ้าวะความเจบ็ป่วยตามความ
นึกคิดหรอืเข้าใจเพยีงตวัเดยีวทีส่ามารถท�านายการตดัสนิใจมารบั
การรกัษา ของผูป่้วยกล้ามเน้ือหวัใจตายเฉียบพลนัได้ ส่วนอ�านาจใน
การท�านายการตัดสนิใจมารบัการรกัษาทีเ่หลอือกีร้อยละ 93.8 ซ่ึงไม่
สามารถอธบิายได้จากการศึกษาครัง้น้ี อาจเกดิจากปัจจยัอืน่ๆอกีเป็น
จ�านวนมากทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจมารบัการรกัษาทีผู่ว้จิยัไม่ได้
น�ามาศกึษาในครัง้นี ้และน่าสนใจทีจ่ะท�าการศกึษาในครัง้ต่อ  ๆไป
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ข้อเสนอแนะ
 ด้านการปฏิบัติการพยาบาล  เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ส�าหรบับคุลากรทมีสขุภาพทีด่แูลผูป่้วยกล้ามเนือ้หวัใจตาย
เฉยีบพลนั ในการพฒันาแนวทางหรอืวธิกีารปฏบิตัทิีจ่ะช่วย
ส่งเสริมให้ผูป่้วยกล้ามเนือ้หวัใจตายเฉยีบพลนัมีการตัดสนิใจมา
รบัการรกัษาอย่างเหมาะสม เพือ่ให้ได้รบัประโยชน์สงูสดุจาก
การรักษา โดยการส่งเสรมิให้มกีารรบัรูภ้าวะความเจบ็ป่วย
อย่างถกูต้องเหมาะสมเกีย่วกบัอนัตรายหรอืผลกระทบทีจ่ะเกดิ
ตามมาภายหลงัจากเกดิภาวะกล้ามเนือ้หวัใจตายเฉยีบพลนั 
รวมทัง้ส่งเสรมิให้เหน็ถงึความส�าคญัและประโยชน์ทีจ่ะได้รบั
เมือ่มารบัการรกัษาอย่างรวดเรว็ ผลเสยีของการมารับการ
รกัษาล่าช้า การจดัท�าเอกสารเผยแพร่ความรู ้ จดัท�าแบบ
ประเมนิภาวะเสีย่งในการเกิดโรคอย่างง่าย และเน้นให้บคุคล
เหน็ความส�าคญัของตนเองและมส่ีวนร่วมในการดแูลตนเองโดย
การหลกีเลีย่งภาวะเสีย่งและสามารถประเมนิภาวะเสีย่งของ
ตนเองได้อย่างถกูต้อง

 ด้านการวจิยั เป็นข้อมลูพืน้ฐานเพือ่เป็นแนวทางใน
การท�าวจิยัเชงิปรมิาณเกีย่วกบัปัจจยัอืน่ๆ ทีม่อีทิธพิลต่อการ
ตัดสินใจมารับการรักษาของผู ้ป่วยกล้ามเน้ือหัวใจตาย
เฉยีบพลนั เช่น ระดบัการศกึษา บคุคลทีผู่ป่้วยอยูด้่วยขณะ
เริม่เกดิอาการ ประวัติความเจ็บป่วยก่อนมารบัการรกัษา ความ
รูเ้กีย่วกบัโรค ความรนุแรงของอาการทีเ่กดิข้ึน เป็นต้น หรอื
ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจมารบัการรกัษาของผูป่้วยโร
คอืน่ๆ ทีก่ารตดัสนิใจมารบัการรกัษาอาจมผีลต่อประสทิธภิาพ
การรักษา และเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ส�าคัญในการท�าวิจัยเชิง
คณุภาพเกีย่วกบัการรบัรูภ้าวะความเจบ็ป่วย และส่วนอืน่ๆ ของ
กระบวนการควบคมุตนเองตามทฤษฎกีารควบคมุตนเองของลี
เวนทาลและคณะ10 ต่อไป 

ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป
 ในการวิจัยครัง้ต่อไปควรขยายเวลาในการศึกษาให้
นานขึน้ หรอืเพิม่จ�านวนของกลุม่ตวัอย่างให้มากขึน้ เพือ่ให้มี
การกระจายของกลุม่ตวัอย่างในแต่ละตวัแปรอย่างสม�า่เสมอ 
ซึ่งจะท�าให้ผลการศึกษาชัดเจนน่าเชื่อถือมากขึ้น และเป็น
ตัวแทนที่ดีสามารถใช้อ้างอิงถึงกลุ่มประชากรได้
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