


J Nurs Sci   Vol.29  No.2  S1 Apr-Jun  2011 

Journal of Nursing Science (Supplement	1)	111

Cognitive Representation, Emotional Responses and  
Hospitalization Experience in Predicting Decision Making  
for Receiving Treatment Among Patients with Acute 
Coronary Syndrome* 

Corresponding	author:		
P.	Thepphawan	
E-mail:	pimpathepphawan@msn.com	
	
Pimpa	Thepphawan		RN	MNS	
Department	of	Medicine,	Faculty	of		
Medicine	Siriraj	Hospital,		
Mahidol	University,	
Bangkok,	Thailand	
	
Doungrat	Watthnakitkrileart		RN	DNS		
Assistance	Professor,	Faculty	of	Nursing,		
Mahidol	University,	Bangkok,	Thailand	
	
Kanaungnit	Pongthavornkamol		RN	DNS	
Associate	Professor,	Faculty	of	Nursing,		
Mahidol	University,	Bangkok,	Thailand	
	
Chatkanok	Dumavibhat		MD	
Her	Majesty	Cardiac	Center,	Faculty	of		
Medicine	Siriraj	Hospital,		
Mahidol	University,		
Bangkok,	Thailand	
				
*Master	thesis,	Faculty	of	Graduate		
Studies,	Mahidol	University.				
 
 
 
	
J	Nurs	Sci	S1	2011;29(2):		111-119	
	
	
	
	
	
	
	

Abstract:
Purpose: To examine the factors predicting decision making for 
receiving treatment among patients with acute coronary syndrome.  
Design: Correlational predictive research.  
Methods:The samples comprised 92 patients with acute coronary 
syndrome were admitted in a super tertiary level hospital, Bangkok. 
Data were collected by the Brief Illness Perception Questionnaire 
(Brief IPQ). The statistics used in the analysis include descriptive 
statistics, Pearson’s product moment correlation, multiple 
regression analysis, and the Mann-Whitney U test. 
Mainfindings: The results revealed that the median decision time 
to seek treatment was 37 minutes from onset (mean = 120 minutes, 
S.D. = 157.087). Three components of cognitive representation 
(illness identity, control/cure, and consequences), emotional 
response, and hospitalization experience with acute coronary 
syndrome could predict the decision making for receiving 
treatment at 67.1%, The control/cure component and the 
consequences component which could predict decision making for 
receiving treatment of the participant, which was statistically 
significant (p < .05 and .001). This study found that patients who 
had hospitalization experience with acute coronary syndrome 
decide to receive treatment later than patients who had no 
experience at a significance level of 0.05. 
Conclusion and Recommendations: Nurses must be aware of 
cognitive representation and to make plans for providently 
information to patient in order to orientation or develop 
informational interventions to establish correct understanding 
about treatment and promote appropriate decision making for 
receiving treatment. 
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บทคดัยอ่ 
วตัถปุระสงค:์ เพือ่ศกึษาปจัจยัในการทำนายการตดัสนิใจมารบัการรกัษาของ  
ผูป้ว่ยกลุม่อาการกลา้มเนือ้หวัใจขาดเลอืดเฉยีบพลนั  
รูปแบบการวิจัย: การวิจัยหาความสัมพันธ์เชิงทำนาย (correlational 
predictive research) 
วธิดีำเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งเปน็ผูป้ว่ยจำนวน 92 คน ทีร่บัการรกัษาในโรง
พยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามการประเมนิการรบัรูค้วามเจบ็ปว่ยฉบบัยอ่ (The Brief Illness 
Perception Questionnaire, Brief IPQ) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา สถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั สถติ ิ Mann-Whitney U 
test และการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบเสน้ตรงพหคุณู 
ผลการวจิยั: พบวา่ผูป้ว่ยใชร้ะยะเวลาในการตดัสนิใจมารบัการรกัษามคีา่มธัย
ฐาน 37 นาท ี(mean = 120, S.D. = 157.087) การรบัรูค้วามเจบ็ปว่ยทัง้ 3 
ดา้น ไดแ้ก ่ ดา้นลกัษณะอาการทีเ่กดิขึน้  ดา้นความสามารถในการควบคมุ/
รกัษาความเจบ็ปว่ยทีเ่กดิขึน้ และดา้นผลทีค่าดวา่จะเกดิตามมาภายหลงัจาก
ความเจบ็ปว่ย การตอบสนองทางอารมณ ์ และประสบการณก์ารเขา้รบัการ
รกัษาในโรงพยาบาล สามารถรว่มกนัทำนายการตดัสนิใจมารบัการรกัษาได ้
67.1% ผลทีค่าดวา่จะเกดิตามมาภายหลงัจากความเจบ็ปว่ยและความสามารถ
ในการควบคมุ/รกัษาความเจบ็ปว่ยทีเ่กดิขึน้ สามารถทำนายการตดัสนิใจมารบั
การรกัษาอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ (p < .05 และ .001 ตามลำดบั) ผูป้ว่ยที่
เคยมปีระสบการณก์ารเขา้รบัการรกัษาจะตดัสนิใจมารบัการรกัษาลา่ชา้กวา่  
ผูป้ว่ยทีม่ปีระสบการณค์รัง้แรกอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ(p = .05) 
สรปุและขอ้เสนอแนะ: พยาบาลตอ้งตระหนกัถงึการรบัรูถ้งึความเจบ็ปว่ย ผลที่
ผู้ป่วยคาดว่าจะเกิดตามมา เพื่อมาใช้ในการวางแผนให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยหรือ
พฒันาวธิกีารปฏบิตักิารพยาบาลเพือ่สง่เสรมิใหผู้ป้ว่ยเกดิความเขา้ใจทีถ่กูตอ้ง
ในการเขา้มารบัการรกัษาในโรงพยาบาล สง่ผลใหผู้ป้ว่ยเกดิการตดัสนิใจมารบั
การรกัษาไดอ้ยา่งทนัทว่งท ี 
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