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Abstract 
 Purpose: The	objective	of	this	study	was	to	explore	the	factors	influencing	the	duration	of	decision	
making	 in	seeking	treatment	 for	heart	 failure	at	hospital.	 Influencing	 factors	 include	cognitive	 illness	
representation	(identity,	timeline,	personal/treatment	control,	and	consequences)	and	emotional	illness	
representation.	
	 Design:	Predictive	research	design.	
	 Methods:	 The	 study	 questioned	 98	 patients	 with	 acute	 heart	 failure,	 who	 were	 conveniently	
available	 as	 inpatients	 at	 tertiary	 hospital	 in	 Bangkok.	 The	 data	 were	 collected	 by	 using	 two	
questionnaires:	the	demographic	data	and	the	Brief	Illness	Perception	Questionnaire	(Brief	IPQ).	The	
data	were	analyzed	using	descriptive	statistics,	 including	frequency,	percentage,	range,	mean,	median,	
standard	deviation	and	multiple	regression	analysis.		
	 Main findings:	The	average	duration	of	decision	making	for	seeking	treatment	in	hospital	was	14	
hours	and	30	minutes,	ranging	from	0	minute	to	nearly	3	days,	with	a	median	of	6	hours.	In	multiple	
regression	 analysis,	 it	 was	 found	 that	 cognitive	 illness	 representation	 and	 emotional	 illness	
representation	could	jointly	predict	the	duration	of	decision	making	for	seeking	treatment	in	hospital	for	
53%.	The	factors	of	identity,	personal/treatment	control	and	consequences	were	found	to	be	significant	
predictors	of	the	duration	of	decision	making	for	seeking	treatment	in	hospital	(p	<	.01).	
	 Conclusion and recommendations:	Nurses	 should	provide	 information	 for	patients	and	 their	
families	before	discharge,	regarding	how	to	recognize	the	significant	signs	and	symptoms	of	acute	heart	
failure,	and	encourage	earlier	 treatment	seeking.	 In	addition,	nurses	 should	 teach	patients	and	 their	
families	how	to	monitor	and	manage	some	heart	failure	symptoms	to	reduce	potential	harms	from	acute	
heart	failure.	
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บทคดัยอ่
 วตัถปุระสงค:์ เพือ่ศกึษาระยะเวลาในการตดัสนิใจมารบัการรกัษาและปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ระยะเวลาในการตดัสนิใจมา
รบัการรกัษาไดแ้ก่ปจัจยัดา้นการรบัรูค้วามเจบ็ปว่ย(ดา้นการรบัรูอ้าการดา้นระยะเวลาดา้นการควบคมุหรอืรกัษาความเจบ็
ปว่ยดา้นผลทีเ่กดิตามมา)และการตอบสนองทางอารมณต์อ่ความเจบ็ปว่ยของผูป้ว่ยภาวะหวัใจลม้เหลวเฉยีบพลนั
 รปูแบบการวจิยั:การศกึษาความสมัพนัธเ์ชงิทำนาย
 วธิดีำเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งเปน็ผูป้ว่ยภาวะหวัใจลม้เหลวเฉยีบพลนัทีเ่ขา้รบัการรกัษาเปน็ผูป้ว่ยในที่โรงพยาบาล
ตตยิภมูแิหง่หนึง่ในกรงุเทพมหานครจำนวน98รายเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามทัง้หมด2สว่นไดแ้ก่สว่นที่1
แบบบนัทกึขอ้มลูพืน้ฐานของผูป้ว่ย และสว่นที่ 2 แบบสอบถามการรบัรูเ้กีย่วกบัความเจบ็ปว่ยฉบบัยอ่ (Brief IPQ) การ
วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชค้วามถี่ รอ้ยละ คา่พสิยั คา่เฉลีย่ คา่มธัยฐาน และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานและการวเิคราะหถ์ดถอย
แบบเสน้ตรงพหคุณู
 ผลการวจิยั: คา่เฉลีย่ของระยะเวลาตัง้แตเ่กดิอาการของภาวะหวัใจลม้เหลวทีร่นุแรงขึน้จนตดัสนิใจมารบัการรกัษาใน
โรงพยาบาลเทา่กบั14ชัว่โมง30นาทีขณะทีค่า่มธัยฐานเทา่กบั6ชัว่โมง(คา่ตำ่สดุ=0นาท,ีคา่สงูสดุ=2วนั23
ชัว่โมง30นาท)ีและพบวา่การรบัรูค้วามเจบ็ปว่ยและการตอบสนองทางอารมณต์อ่ความเจบ็ปว่ยรว่มกนัทำนายระยะเวลา
ในการตดัสนิใจมารบัการรกัษาของผูป้ว่ยภาวะหวัใจลม้เหลวเฉยีบพลนัไดร้อ้ยละ 53 โดยการรบัรูค้วามเจบ็ปว่ยดา้นการรบัรู้
อาการ ดา้นการควบคมุหรอืรกัษาความเจบ็ปว่ย และดา้นผลทีเ่กดิตามมาสามารถทำนายระยะเวลาในการตดัสนิใจมารบัการ
รกัษาของผูป้ว่ยภาวะหวัใจลม้เหลวเฉยีบพลนัไดอ้ยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ(p<.01)
 สรปุและขอ้เสนอแนะ: พยาบาลควรใหข้อ้มลูแกผู่ป้ว่ยและครอบครวักอ่นการจำหนา่ย โดยเนน้ใหเ้หน็ความสำคญัของ
อาการและอาการแสดงของภาวะหวัใจลม้เหลวเฉยีบพลนัทีต่อ้งมารบัการรกัษาทนัทีและผลทีต่ามมาจากการมารบัการรกัษา
ลา่ชา้ เพือ่ลดระยะเวลาในการตดัสนิใจมารบัการรกัษาที่โรงพยาบาล รวมทัง้การควบคมุและรกัษาภาวะหวัใจลม้เหลวในชวีติ
ประจำวนัเพือ่ลดการเกดิภาวะหวัใจลม้เหลวเฉยีบพลนั

คำสำคญั:ภาวะหวัใจลม้เหลวเฉยีบพลนัการตดัสนิใจมารบัการรกัษาการรบัรูค้วามเจบ็ปว่ย
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ความสำคัญของปัญหา
 ภาวะหัวใจล้มเหลวพบได้ในทุกช่วงอายุ อุบัติการณ์
และความชกุของการเกดิโรคจะพบมากขึน้ตามอายทุีเ่พิม่ขึน้
ซึง่รอ้ยละ 50 ของผูป้ว่ยภาวะหวัใจลม้เหลวมอีายมุากกวา่
65 ปขีึน้ไป1,2 ในสหรฐัอเมรกิามอีบุตักิารณข์องผูป้ว่ยภาวะ
หวัใจลม้เหลว10รายตอ่ประชากร1,000ราย3และในปี
ค.ศ. 2007 พบวา่ มผีูเ้สยีชวีติดว้ยภาวะหวัใจลม้เหลวถงึ
277,193 รายทำใหเ้สยีคา่ใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาลสงูถงึ
ประมาณ37.2พนัลา้นดอลลารส์หรฐัตอ่ปี2 ในประเทศไทย
จากการสำรวจของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
พ.ศ. 2552-2553 พบผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวจำนวน
142,743และ147,197รายตามลำดบัและจากการสำรวจ
ของสำนกังานนโยบายและยทุธศาสตร์ พ.ศ. 2555 พบวา่
อตัราตายของผูป้ว่ยดว้ยโรคหวัใจในประเทศไทยมแีนวโนม้
เพิม่ขึน้จากพ.ศ.2550-2554จำนวน29.3,29.8,29,28.9
และ31.4รายตอ่ประชากรแสนคน
 แมว้า่ในปจัจบุนัจะมกีารพฒันาความรู้ในดา้นคณุภาพ
และแนวทางการรักษาใหม่ๆ สำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้ม
เหลว แตอ่ตัราการตายเฉลีย่ในแตล่ะปยีงัสงูถงึรอ้ยละ 15
และพบผู้ป่วยถึงร้อยละ 10 ที่ต้องเข้ารับการรักษาซ้ำใน
โรงพยาบาลในระยะเวลา 1 เดอืนในระดบัความรนุแรง 3
และ4(Functionclass III-IV)4สาเหตขุองการกลบัเขา้รบั
การรักษาซ้ำของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวมีหลายปัจจัย
ทัง้จากปจัจยัทางดา้นสภาพรา่งกาย และปจัจยัจากความลม้
เหลวในการรบัรูห้รอืตอบสนองตอ่อาการ หรอือาการแสดง
ของภาวะหวัใจลม้เหลวทีก่ำเรบิ1,5 ซึง่การไม่ไดร้บัการรกัษา
ทนัทเีมือ่มอีาการ และอาการแสดงทีบ่ง่บอกวา่ภาวะหวัใจ
ลม้เหลวกำเรบิกอ่ใหเ้กดิอาการของโรคทีร่นุแรงขึน้ รวมถงึ
ภาวะแทรกซอ้นทีส่ำคญัของภาวะหวัใจลม้เหลวคอื ภาวะ
ปอดบวมนำ้อยา่งเฉยีบพลนั (Acute pulmonary edema)
และภาวะช็อกจากหัวใจ (Cardiogenic shock) นำไปสู่
ภาวะหายใจลม้เหลว และ/หรอือวยัวะอืน่ๆ ลม้เหลวตามมา
ได้6 ดังนั้นการได้รับการรักษาที่ถูกต้องและรวดเร็วของ
ผูป้ว่ยภาวะหวัใจลม้เหลวเปน็เรือ่งทีม่คีวามสำคญัอยา่งยิง่
เพราะส่งผลถึงอัตราการรอดชีวิต คุณภาพชีวิตหลังการ
รกัษาของผูป้ว่ย ระยะเวลาการรบัการรกัษาในโรงพยาบาล
และ/หรอืระยะเวลาการเขา้รบัการรกัษาในหอผูป้ว่ยวกิฤติ
สัน้ลง อตัราการตายนอ้ยลง ผูป้ว่ยมคีณุภาพชวีติดี ลดการ
ใช้ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายในการรักษาทางสุขภาพ7-10

อยา่งไรกต็ามปจัจยัการมารบัการรกัษาเรว็หรอืชา้เพยีงใดนัน้
ขึน้อยูก่บัปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัรูอ้าการและการตดัสนิ
ใจของผูป้ว่ยเปน็สำคญั1,5
 Leventhalและคณะ11ไดเ้สนอแนวคดิทฤษฎกีารรบัรู้
ภาวะความเจบ็ปว่ยตามสามญัสำนกึ(TheCommonsense
Model of Illness Representation) โดยกล่าวว่า
พฤตกิรรมการตดัสนิใจมารบัการรกัษาของผูป้ว่ยมผีลมาจาก
การรบัรูค้วามเจบ็ปว่ย และการตอบสนองทางอารมณต์อ่
ความเจบ็ปว่ย โดยมพีืน้ฐานอา้งองิมาจากประสบการณก์าร
เรียนรู้ความคิด ความเข้าใจของบุคคล เปรียบเสมือนผัง
ความรูค้วามเขา้ใจ (Schema) ของบคุคลตอ่สิง่ใดสิง่หนึง่ที่
เปน็ภาพทีเ่กดิขึน้ในความคดิ เมือ่บคุคลนัน้เผชญิกบัภาวะ
คกุคามทางสขุภาพ(Healththreat)บคุคลจะใหค้วามหมาย
ตอ่การเจบ็ปว่ยนัน้ออกมาเปน็ภาพความคดิตอ่การเจบ็ปว่ยที่
จะนำไปสูก่ารตดัสนิใจในการเผชญิปญัหา ซึง่การรบัรูค้วาม
เจบ็ปว่ยและการตอบสนองทางอารมณต์อ่ความเจบ็ปว่ยที่
อาจมีผลต่อการตัดสินใจมารับการรักษาตามแนวคิดของ
Leventhal และคณะ11 ได้แก่ การรับรู้ความเจ็บป่วย
(Cognitive representationof illness)ซึง่ประกอบดว้ย5
องคป์ระกอบยอ่ย คอื การรบัรูอ้าการ การรบัรูร้ะยะเวลา
การรบัรูค้วามสามารถในการควบคมุหรอืรกัษาความเจบ็ปว่ย
การรบัรูผ้ลทีเ่กดิตามมา และการรบัรูส้าเหตขุองความเจบ็
ปว่ย โดยพบวา่ผูป้ว่ยทีร่บัรูว้า่อาการของภาวะหวัใจลม้เหลว
เฉียบพลันมีความรุนแรง ผู้ป่วยจะมารับการรักษาที่ โรง
พยาบาลอยา่งรวดเรว็ และผูป้ว่ยทีร่บัรูว้า่ภาวะแทรกซอ้นที่
จะเกดิขึน้หลงัเกดิอาการของภาวะหวัใจลม้เหลวเฉยีบพลนัมี
ความรนุแรงและเปน็อนัตรายถงึชวีติ จะทำใหผู้ป้ว่ยตดัสนิใจ
มารับการรักษาเร็ว1,8,12,13 ในขณะที่ผู้ป่วยที่คาดการณ์ว่า
อาการทีเ่กดิขึน้เกดิในระยะเวลาสัน้ๆเปน็ๆหายๆผูป้ว่ยจะ
รอดกูารดำเนนิของอาการรอใหอ้าการดขีึน้เองหรอืผูป้ว่ยที่
รบัรูว้า่สามารถควบคมุอาการทีเ่กดิขึน้ได้ จะพยายามหาทาง
แก้ ไขดว้ยตนเองกอ่นแลว้รอประเมนิอาการอกีครัง้ ทำให้
ระยะเวลาจากการเกดิอาการจนตดัสนิใจมารบัการรกัษานัน้
ยาวนานขึน้8,12-16 และในดา้นการตอบสนองทางอารมณต์อ่
การเจบ็ปว่ย (Emotional representation of illness) ใน
ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันนั้นพบว่า ผู้ป่วยที่มี
ความวิตกกังวลสูงในอาการหายใจลำบาก ผู้ป่วยจะมารับ
การรกัษาอยา่งรวดเรว็1

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มี



J Nurs Sci   Vol	31	No	4	October	-	December	2013	

Journal	of	Nursing	Science	��

 อทิธพิลตอ่ระยะเวลาในการตดัสนิใจมารบัการรกัษาในผูป้ว่ย
ภาวะหวัใจลม้เหลว พบวา่มกีารศกึษาถงึปจัจยัดา้นการรบัรู้
ความเจ็บป่วย และการตอบสนองทางอารมณ์ต่อการเจ็บ
ปว่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัระยะเวลาในการตดัสนิใจมารบัการรกัษา
ในผูป้ว่ยภาวะหวัใจลม้เหลวเปน็จำนวนมาก แตส่ว่นใหญ่
เปน็การศกึษาในบรบิทของตา่งประเทศทีม่สีงัคมวฒันธรรม
ความเชือ่ทีแ่ตกตา่งจากประเทศไทย การศกึษาในประเทศ
ไทยนัน้พบเพยีงการศกึษาในกลุม่ผูป้ว่ยกลา้มเนือ้หวัใจตาย
เฉยีบพลนัเชน่งานวจิยัของนชุนาถไกรรตันเ์จรญิ17เรือ่ง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมารับการรักษาในกลุ่ม
ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่พบว่าการรับรู้ผลที่
คาดว่าจะเกิดตามมาภายหลังจากความเจ็บป่วยมีความ
สมัพนัธท์างบวกกบัระยะเวลาที่ใช้ในการตดัสนิใจมารบัการ
รกัษาและพมิพาเทพวลัย์18ทีศ่กึษาการรบัรูค้วามเจบ็ปว่ย
การตอบสนองทางอารมณ์ และประสบการณก์ารเขา้รบัการ
รักษาในโรงพยาบาลในการทำนายการตัดสินใจมารับการ
รักษาของผู้ป่วยกลุ่มอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉยีบพลนั พบวา่การรบัรูค้วามเจบ็ปว่ยดา้นความสามารถ
ในการควบคุม/รักษาความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น และการรับรู้
ความเจ็บป่วยด้านผลที่คาดว่าจะเกิดตามมาภายหลังจาก
ความเจ็บป่วยมีอิทธิพลเชิงลบต่อการตัดสินใจมารับการ
รักษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งการศึกษาดังกล่าวไม่
ครอบคลุมกลุ่มผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ที่มี
พยาธสิภาพและการรกัษาแตกตา่งกนั ซึง่ปจัจยัดา้นการรบัรู้
ความเจบ็ปว่ยและการตอบสนองทางอารมณต์อ่การเจบ็ปว่ย
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจมารับการรักษา
ของผูป้ว่ย การศกึษาเพิม่เตมิถงึปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ระยะ
เวลาในการตัดสินใจมารับการรักษาในผู้ป่วยไทยที่มีภาวะ
หวัใจลม้เหลวเฉยีบพลนัจงึมคีวามจำเปน็ เพือ่นำขอ้มลูไป
เป็นแนวทางแก่พยาบาลในการวางแผนพัฒนาแนวทาง
การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
เฉียบพลันมีการตัดสินใจมารับการรักษาอย่างเหมาะสม
รวมทัง้เปน็แนวทางในการใหค้วามรูแ้กผู่ป้ว่ยและครอบครวั
ในการประเมินการรับรู้อาการและอาการแสดงของภาวะ
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลันได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้เกิดการ
จดัการกบัตนเองอยา่งเหมาะสมและตดัสนิใจมารบัการรกัษา
อยา่งทนัทว่งที ซึง่จะชว่ยลดและปอ้งกนัภาวะแทรกซอ้นที่
อาจเกิดขึ้น ทำให้ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
มสีขุภาพและคณุภาพชวีติทีด่ตีอ่ไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1.เพือ่ศกึษาระยะเวลาในการตดัสนิใจมารบัการรกัษา
ที่โรงพยาบาลของผูป้ว่ยภาวะหวัใจลม้เหลวเฉยีบพลนั
 2.เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระยะเวลาในการ
ตัดสินใจมารับการรักษาในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
เฉยีบพลนัไดแ้ก่ปจัจยัดา้นการรบัรูค้วามเจบ็ปว่ย(ดา้นการ
รบัรูอ้าการ ดา้นระยะเวลา ดา้นการควบคมุหรอืรกัษาความ
เจ็บป่วย ด้านผลที่เกิดตามมา) และการตอบสนองทาง
อารมณต์อ่ความเจบ็ปว่ย

สมมติฐานการวิจัย
 ปจัจยัดา้นการรบัรูค้วามเจบ็ปว่ย และการตอบสนอง
ทางอารมณต์อ่ความเจบ็ปว่ยมอีทิธพิลตอ่ระยะเวลาในการ
ตัดสินใจมารับการรักษาในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
เฉยีบพลนั

วิธีดำเนินการวิจัย
 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำนาย
(Correlationalpredictiveresearch)
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งคอื ผูป้ว่ยภาวะหวัใจลม้
เหลวเฉยีบพลนัอายตุัง้แต่18ปขีึน้ไปทัง้เพศหญงิและเพศ
ชายทีเ่ขา้รบัการรกัษาเปน็ผูป้ว่ยในโรงพยาบาลตตยิภมูแิหง่
หนึ่งในกรุงเทพมหานคร เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก
(Convenience sampling) เปน็ผูป้ว่ยทีม่อีาการนำทีเ่ปน็
สาเหตุของการมาโรงพยาบาล คือ อาการหายใจลำบาก
หรอือาจพบอาการรว่มเชน่บวมตามรา่งกายออ่นลา้และ
มภีาวะหวัใจลม้เหลวclassII,IIIหรอืIVโดยประเมนิจาก
ความรนุแรงของโรคตามเกณฑก์ารจำแนกของสมาคมโรค
หวัใจแหง่นวิยอรก์(NYHA-FC)19และสามารถใหส้มัภาษณ์
ได้โดยไมม่อีาการเหนือ่ยหอบ  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งไดม้า
จากการกำหนดระดบัความเชือ่มัน่ในการทดสอบที่ (α) .05
อำนาจการทดสอบ(Poweroftest)= .80และขนาดของ
อทิธพิล(Effectsize)ขนาดกลาง(R2=.13)20โดยอา้งองิ
จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหา
การรักษาในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวของ Jurgen และ
คณะ1ไดข้นาดกลุม่ตวัอยา่งอยา่งนอ้ย92ราย
 เครือ่งมอืการวจิยัประกอบดว้ย2สว่นดงันี้
 ส่วนที่ 1 แบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย
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ประกอบดว้ย ขอ้มลูสว่นบคุคล และระยะเวลาตัง้แตเ่กดิ
อาการจนมาถงึโรงพยาบาล
 สว่นที่2แบบสอบถามการรบัรูเ้กีย่วกบัความเจบ็ปว่ย
ฉบบัยอ่ เปน็เครือ่งมอืที่ Broadbent, Petrie, Main และ
Weinman21 พฒันาขึน้จากแบบสอบถามการประเมนิการ
รับรู้ความเจ็บป่วยฉบับปรับปรุง (Illness Perception
Questionnaire-Revised, IPQ-R) ซึ่งพิมพา เทพวัลย์18
ได้นำแบบสอบถามมาแปลเป็นภาษาไทย และนำไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและหาความ
สอดคลอ้งภายใน ไดค้า่สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค
เทา่กบั .71ประกอบดว้ยขอ้คำถามทัง้หมด9ขอ้แบง่เปน็
2 ส่วนดังนี้ 1) การรับรู้ความเจ็บป่วย (Cognitive
representation)ประกอบดว้ยขอ้คำถาม6ขอ้ลกัษณะคำ
ตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่าเชิงเส้นตรง คะแนนอยู่
ระหวา่ง 0-10 โดยคะแนนตำ่ หมายถงึ การรบัรูค้วามเจบ็
ปว่ยไมร่นุแรง คะแนนสงู หมายถงึ การรบัรูค้วามเจบ็ปว่ย
รนุแรงยกเวน้ขอ้ที่9ทีเ่ปน็คำถามปลายเปดิ2)การตอบ
สนองทางอารมณ์ต่อความเจ็บป่วย (Emotional
representation of illness) ประกอบดว้ยขอ้คำถาม 2 ขอ้
ลักษณะคำตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่าเชิงเส้นตรง
คะแนนอยูร่ะหวา่ง0-10โดยคะแนนตำ่หมายถงึการรบัรู้
ภาวะความเจ็บป่วยตามอารมณ์ทางด้านลบ คะแนนสูง
หมายถงึ การรบัรูภ้าวะความเจบ็ปว่ยตามอารมณท์างดา้น
บวก ในการศกึษาครัง้นีน้ำไปใชก้บัผูป้ว่ยภาวะหวัใจลม้เหลว
เฉยีบพลนัทีม่ลีกัษณะเดยีวกบักลุม่ตวัอยา่งจำนวน 30 ราย
ตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s Coefficient) ของแบบสอบถาม
การรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยฉบับย่อ ค่าความเชื่อมั่น
เทา่กบั.73และเมือ่นำไปใชก้บักลุม่ตวัอยา่งจำนวน98ราย
คา่ความเชือ่มัน่เทา่กบั.71
 การพทิกัษส์ทิธิก์ลุม่ตวัอยา่ง
 การวิจัยครั้งนี้ผ่านการพิจารณาและได้รับการ
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
รหสัโครงการ528/2555(EC2)
 วธิเีกบ็รวบรวมขอ้มลู
 หลงัจากไดร้บัการอนมุตัใินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูการ
วจิยั พยาบาลประจำหอผูป้ว่ยเปน็ผูท้าบทามผูป้ว่ยที่ไดร้บั
การวนิจิฉยัวา่มภีาวะหวัใจลม้เหลวเฉยีบพลนั หลงัจากนัน้

ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่กำหนดโดยจะให้
ขอ้มลูเกีย่วกบังานวจิยั ซึง่เมือ่กลุม่ตวัอยา่งยนิยอมเขา้รว่ม
การวิจัย ผู้วิจัยขอให้กลุ่มตัวอย่างลงนามในหนังสือแสดง
เจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย หลังจากนั้นผู้วิจัยเริ่ม
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถาม 2 ส่วน ได้แก่
แบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยและแบบสอบถามการ
รับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยฉบับย่อ โดยใช้เวลาในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูประมาณ20-30นาที
 การวเิคราะหข์อ้มลู
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำเรจ็รปูทางสถติิ SPSS/Windows version 11.5 ดว้ย
การแจกแจงความถี่ รอ้ยละ คา่พสิยั คา่เฉลีย่ คา่มธัยฐาน
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับการหาอำนาจการ
ทำนายของการรับรู้ความเจ็บป่วยและการตอบสนองทาง
อารมณต์อ่ความเจบ็ปว่ยตอ่ระยะเวลาในการตดัสนิใจมารบั
การรักษาของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน โดยใช้
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression
analysis) กำหนดความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นด้วยสถิติ One-Sample
Kolmogorov-SminovTestพบวา่ตวัแปรระยะเวลาในการ
ตดัสนิใจมารบัการรกัษาสุม่มาจากประชากรทีม่กีารกระจาย
ไมเ่ปน็ปกติ(p=.000)เพราะฉะนัน้ผูว้จิยัจงึทำการแก้ไข
ข้อจำกัดดังกล่าวโดยการแปลงข้อมูลตัวแปรตามด้วย
ลอการทิมึทำใหส้ามารถนำมาวเิคราะหถ์ดถอยแบบเสน้ตรง
พหคุณู(Allentermultipleregressionanalysis)ได้

ผลการวิจัย
 1.ลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง
 กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 54.1) เป็นเพศ
หญงิมอีายเุฉลีย่67.43ปี(SD=14.13)สถานภาพสมรส
คู่ร้อยละ 55.1 จบการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษา
รอ้ยละ 48 เกอืบทัง้หมด (รอ้ยละ 99) นบัถอืศาสนาพทุธ
กลุม่ตวัอยา่งรอ้ยละ74.5ไม่ไดป้ระกอบอาชพี(รวมเกษยีณ
อายุงาน) ร้อยละ 70.4 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า
10,000 บาท และรอ้ยละ 58.2 มรีายไดเ้พยีงพอตอ่การใช้
จา่ยแต่ไมม่เีงนิออมเหลอืเกบ็ไว้ใช้ในยามฉกุเฉนิ บคุคลทีอ่ยู่
กับกลุ่มตัวอย่างขณะเกิดอาการของภาวะหัวใจล้มเหลว
เฉยีบพลนัสว่นใหญ่ (รอ้ยละ 85.7) เปน็คูส่มรสและบตุร
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 71.4 ต้องเดินทางจากบ้านถึง
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โรงพยาบาลมากกวา่10กโิลเมตรนอกจากนีย้งัพบวา่กลุม่
ตัวอย่างร้อยละ 64 เคยมีประวัติเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลจากภาวะหวัใจลม้เหลวเฉลีย่ 2 ครัง้ (Range
1-5ครัง้)
 ผูป้ว่ยใชร้ะยะเวลาตัง้แตเ่กดิอาการของภาวะหวัใจลม้
เหลวเฉยีบพลนั (หายใจลำบาก บวม ออ่นลา้) จนตดัสนิ
ใจมารับการรักษาในโรงพยาบาล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14
ชัว่โมง30นาที (คา่มธัยฐานเทา่กบั 6ชัว่โมง)และระยะ
เวลาที่ใช้ในการเดนิทางมาถงึโรงพยาบาลโดยเดนิทางดว้ย
รถยนตส์ว่นตวั(รอ้ยละ34.7)หรอืรถแทก็ซี่(รอ้ยละ65.3)

มคีา่เฉลีย่เทา่กบั53นาที(คา่มธัยฐานเทา่กบั30นาท)ี
 2.การรับรู้ความเจ็บป่วย และการตอบสนองทาง
อารมณ์ต่อความเจ็บป่วยของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
เฉยีบพลนั
 ในดา้นการรบัรูค้วามเจบ็ปว่ยพบวา่ ดา้นทีม่คีา่เฉลีย่
สงูสดุคอืการรบัรูผ้ลทีเ่กดิตามมา(X=8.64,SD=1.19)
ดา้นทีม่คีา่เฉลีย่นอ้ยทีส่ดุคอืการรบัรูอ้าการ(X=1.85,SD
= 0.84) และการตอบสนองทางอารมณต์อ่ความเจบ็ปว่ย
พบวา่มคีา่เฉลีย่=4.18(SD=3.62)ดงัแสดงในตารางที่1


ตารางที่1 แสดงคา่พสิยัคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของการรบัรูค้วามเจบ็ปว่ยและการตอบสนองทางอารมณ์ 
   ตอ่ความเจบ็ปว่ยของกลุม่ตวัอยา่ง



1)การรบัรูค้วามเจบ็ปว่ย
-ดา้นการรบัรูอ้าการ
-ดา้นระยะเวลา
-ดา้นการควบคมุหรอืรกัษาความเจบ็ปว่ย
-ดา้นผลทีเ่กดิตามมา
2)การตอบสนองทางอารมณต์อ่ความเจบ็ปว่ย

คะแนนที่
เปน็ไปได้


0-10
0-10
0-10
0-10
0-10

คะแนน
ที่ไดจ้รงิ


1-3
0-10
3.5-9
5-10
0-10

คา่เฉลีย่




1.85
5.79
5.66
8.64
4.18

คา่เบีย่งเบน
มาตรฐาน




0.84
3.98
1.22
1.19
3.62

คา่พสิยัตวัแปร

 การรับรู้ด้านสาเหตุของความเจ็บป่วยพบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งรบัรูส้าเหตขุองภาวะหวัใจลม้เหลวเฉยีบพลนัมาจาก
หลายสาเหตุด้วยกัน โดยรับรู้ว่าพฤติกรรมสุขภาพเป็น
สาเหตขุองภาวะหวัใจลม้เหลวเฉยีบพลนัมากทีส่ดุ (รอ้ยละ
33.7)รองลงมาคอืโรคประจำตวั (รอ้ยละ25.5)นอกจากนี้
ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 40.8 ไม่ทราบสาเหตุของ
ความเจบ็ปว่ยทีเ่กดิขึน้ในครัง้นี้
 3.ความสมัพนัธข์องการรบัรูค้วามเจบ็ปว่ยการตอบ
สนองทางอารมณต์อ่ความเจบ็ปว่ยและระยะเวลาในการ
ตัดสินใจมารับการรักษาของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
เฉยีบพลนั
 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยวิธีการหาค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson’s product
moment correlations) พบว่า เมื่อพิจารณาถึงค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทำนายและระยะ

เวลาในการตดัสนิใจมารบัการรกัษามคีา่ระหวา่ง-.42-.56
เมือ่พจิารณาตวัแปรรายดา้นของการรบัรูค้วามเจบ็ปว่ยพบ
วา่ การรบัรูค้วามเจบ็ปว่ยดา้นอาการ ดา้นการควบคมุหรอื
รกัษาความเจบ็ปว่ยและดา้นระยะเวลามคีวามสมัพนัธท์าง
บวกกับระยะเวลาในการตัดสินใจมารับการรักษาของกลุ่ม
ตวัอยา่งอยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ (r = .56, p < .01; r =
.52,p< .01;r= .26,p< .05ตามลำดบั)และการรบัรู้
ความเจบ็ปว่ยดา้นผลทีเ่กดิตามมามคีวามสมัพนัธท์างลบกบั
ระยะเวลาในการตดัสนิใจมารบัการรกัษาของกลุม่ตวัอยา่ง
อยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ (r = - .42, p< .01) ในขณะที่
การตอบสนองทางอารมณต์อ่ความเจบ็ปว่ย มคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกกับระยะเวลาในการตัดสินใจมารับการรักษาของ
กลุม่ตวัอยา่งอยา่งไมม่นียัสำคญัทางสถติิ(r=.13,p>.05)
ดงัแสดงในตารางที่2






J Nurs Sci   Vol	31	No	4	October	-	December	2013	

Journal	of	Nursing	Science	 ��

ตารางที่2 คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นัระหวา่งตวัแปรทัง้หมด(CorrelationMatrix)(n=98)

ตวัแปร 1 2 3 4 5 6
1)ระยะเวลาในการตดัสนิใจมารบัการรกัษา 1.00     
2)การรบัรูค้วามเจบ็ปว่ยดา้นการรบัรูอ้าการ .56** 1.00    
3)การรบัรูค้วามเจบ็ปว่ยดา้นระยะเวลา .26* .32** 1.00   
4)การรบัรูค้วามเจบ็ปว่ยดา้นการควบคมุหรอืรกัษาความเจบ็ปว่ย.52** .42** .35** 1.00  
5)การรบัรูค้วามเจบ็ปว่ยดา้นผลทีเ่กดิตามมา -.42** -.14 .01 -.03 1.00 
6)การตอบสนองทางอารมณต์อ่ความเจบ็ปว่ย .13 .39** .51** .26** .12 1.00
*p<.05,**p<.01

 4. ปจัจยัทำนายระยะเวลาในการตดัสนิใจมารบัการ
รกัษาของผูป้ว่ยภาวะหวัใจลม้เหลวเฉยีบพลนั
 จากการวิเคราะห์สถิติถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ
โดยนำตัวแปรการรับรู้ความเจ็บป่วย และการตอบสนอง
ทางอารมณต์อ่ความเจบ็ปว่ย เขา้รว่มกนัอธบิายระยะเวลา

ในการตดัสนิใจมารบัการรกัษาของผูป้ว่ยภาวะหวัใจลม้เหลว
เฉยีบพลนัพบวา่ สามารถรว่มกนัอธบิายระยะเวลาในการ
ตัดสินใจมารับการรักษาของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
เฉยีบพลนัไดร้อ้ยละ53(AdjustedR2=.53,F=21.99,
p<.01)ดงัแสดงในตารางที่3


ตารางที่3ปจัจยัทำนายระยะเวลาที่ใช้ในการตดัสนิใจมารบัการรกัษาโดยการวเิคราะหถ์ดถอยพหคุณู

ตวัแปร b SE
b
 β t p-value

1)การรบัรูค้วามเจบ็ปว่ยดา้นการรบัรูอ้าการ .73 .15 .40 4.74 .000
2)การรบัรูค้วามเจบ็ปว่ยดา้นระยะเวลา .02 .03 .05 .62 .536
3)การรบัรูค้วามเจบ็ปว่ยดา้นการควบคมุหรอืรกัษาความเจบ็ปว่ย .47 .10 .36 4.51 .000
4)การรบัรูค้วามเจบ็ปว่ยดา้นผลทีเ่กดิตามมา -.45 .09 -.34 -4.74 .000
5)การตอบสนองทางอารมณต์อ่ความเจบ็ปว่ย -.05 .03 -.11 -1.36 .18
Constant(a)=5.82;SE

est
=±.99

R=.74;R2=.55;AdjustedR2=.53;F=21.99;p-value=.000

การอภิปรายผล
 กลุม่ตวัอยา่งใชร้ะยะเวลาตัง้แตเ่กดิอาการของภาวะ
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน (หายใจลำบาก บวม อ่อนล้า)
จนตดัสนิใจมารบัการรกัษาในโรงพยาบาล มคีา่เฉลีย่เทา่กบั
14 ชัว่โมง 30 นาที (คา่มธัยฐาน 6 ชัว่โมง, คา่ตำ่สดุ =
0นาท,ีคา่สงูสดุ=2วนั23ชัว่โมง30นาท)ีระยะเวลามี
ความแตกตา่งกนัในกลุม่ตวัอยา่งเนือ่งจากกลุม่ตวัอยา่งรอ้ย
ละ 72.5 เปน็ผูส้งูอายุ แมว้า่ขณะเกดิอาการรอ้ยละ 85.7
จะมสีมาชกิในครอบครวัอยูด่ว้ยกต็าม แตก่ลุม่ตวัอยา่งสว่น
หนึง่ยงัไมต่ดัสนิใจมาโรงพยาบาลทนัทถีา้อาการนัน้เกดิขึน้
ในตอนกลางคืน หรือสมาชิกในครอบครัวติดภารกิจ
เนือ่งจากกงัวลวา่จะเปน็การรบกวนสมาชกิในครอบครวั ใน
การศกึษานี้กลุม่ตวัอยา่งเดนิทางมาโรงพยาบาลดว้ยรถยนต์

สว่นตวัหรอืรถแทก็ซี่ ซึง่การศกึษาในตา่งประเทศเกีย่วกบั
การมารับการรักษาล่าช้าในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
เฉยีบพลนัสว่นใหญ่ เปน็การศกึษาระยะเวลาจากการรบัรู้
อาการภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันจนกระทั่งมาถึง
โรงพยาบาล โดยศกึษาในประเทศทีม่รีะบบการเคลือ่นยา้ย
ผูป้ว่ยโดยรถพยาบาลทีม่ปีระสทิธภิาพ เชน่ สหรฐัอเมรกิา
แคนาดา พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่มาโรงพยาบาลโดย
รถพยาบาลโดยไมต่อ้งรอใหส้มาชกิในครอบครวันำสง่เชน่
การศกึษาครัง้นี้และพบระยะเวลาทีห่ลากหลายเชน่กนัเชน่
การศกึษาของEvangelistaและคณะ22พบวา่คา่เฉลีย่ของ
ระยะเวลาตัง้แตเ่กดิอาการของภาวะหวัใจลม้เหลวกำเรบิจน
กระทั่งผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล คือ 2.93± 0.68 วัน
การศกึษาของGoldberg และคณะ8พบคา่เฉลีย่ของระยะ
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เวลาตัง้แตม่อีาการจนกระทัง่มาโรงพยาบาลคอื13.3ชัว่โมง
(คา่มธัยฐานคอื  2 ชัว่โมง) และการศกึษาของ Friedman
และQuinn15พบวา่ระยะเวลาทีเ่ริม่ตัง้แตม่อีาการจนกระทัง่
ผูป้ว่ยปรกึษาแพทยค์อื1.5-3วนัซึง่ถอืวา่มคีวามลา่ชา้เชน่
เดยีวกบัการศกึษาครัง้นี้
 การรบัรูค้วามเจบ็ปว่ยดา้นอาการมคีวามสมัพนัธท์าง
บวกกบัระยะเวลาในการตดัสนิใจมารบัการรกัษาอยา่งมนียั
สำคญัทางสถติิ (r = .56, p < .01) และสามารถทำนาย
ระยะเวลาในการตดัสนิใจมารบัการรกัษาไดอ้ยา่งมนียัสำคญั
ทางสถติิ(β=.40,p<.01)กลา่วคอืกลุม่ตวัอยา่งทีร่บัรู้
วา่อาการอนัเนือ่งจากภาวะหวัใจลม้เหลวมคีวามรนุแรง จะ
ตัดสินใจมารับการรักษาช้า แตกต่างจากแนวคิดของ
Leventhal11ทีก่ลา่วไวว้า่ผูป้ว่ยทีร่บัรูอ้าการทีเ่กดิขึน้มคีวาม
รนุแรง จะตดัสนิใจมารบัการรกัษาเรว็ ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะ
กลุม่ตวัอยา่งรอ้ยละ40.8ไมท่ราบสาเหตขุองความเจบ็ปว่ย
ทีเ่กดิขึน้ครัง้นี้ทำใหข้าดความตระหนกัรูถ้งึความรนุแรงของ
อาการของภาวะหวัใจลม้เหลวเฉยีบพลนั แตกตา่งกบัการ
ศกึษาของ Jurgens และคณะ1 ทีพ่บวา่ รอ้ยละ 87 ของ
ผูป้ว่ยทัง้หมดเชือ่วา่ อาการแสดงทีเ่กดิขึน้นัน้มคีวามรนุแรง
แตร่อ้ยละ 56 ของผูป้ว่ยทัง้หมดไมท่ราบวา่อาการเหลา่นัน้
เปน็อาการของภาวะหวัใจลม้เหลว หรอืขาดการตระหนกัถงึ
ความสำคญัของอาการแสดงนัน้ และผูป้ว่ยอกีรอ้ยละ 80
ของผูป้ว่ยทัง้หมดนัน้ ยงัรอใหอ้าการนัน้ดำเนนิตอ่ไปจงึทำ
ใหม้ารบัการรกัษาชา้
 การรบัรูค้วามเจบ็ปว่ยดา้นระยะเวลา มคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกกบัระยะเวลาในการตดัสนิใจมารบัการรกัษาอยา่งมี
นยัสำคญัทางสถติิ(r=.26,p<.05)แต่ไมส่ามารถทำนาย
ระยะเวลาในการตัดสินใจมารับการรักษาได้ (β =
.05,p>.05)ไมต่รงกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้และแตกตา่งกบั
แนวคดิของLeventhal11ทีก่ลา่วไวว้า่ผูป้ว่ยทีร่บัรูว้า่อาการ
เปน็ตอ่เนือ่งยาวนานไมห่ายไป จะตดัสนิใจมารบัการรกัษา
เร็ว หรือในทางกลับกันผู้ป่วยที่รับรู้ว่าอาการจะเกิดขึ้นใน
ระยะเวลาสั้นๆ สิ้นสุดเร็ว ผู้ป่วยจะใช้เวลานานในการ
ตดัสนิใจหรอืไมม่ารบัการรกัษา ซึง่กลุม่ตวัอยา่งทีม่ารบัการ
รักษาล่าช้าในการศึกษาครั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 64 เคยมีประวัติเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
จากภาวะหวัใจลม้เหลว เฉลีย่ 2 ครัง้ (Range 1-5 ครัง้)
ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่าอาการเหล่านั้นเกิดขึ้นบ่อย
เปน็ๆ หายๆ และสามารถควบคมุหรอืปรบัตวัอยูก่บัอาการ

เหลา่นัน้ได้ กลุม่ตวัอยา่งรบัรูว้า่อาการเหลา่นีจ้ะเกดิขึน้ใน
ระยะเวลาหนึง่ไมค่งอยูต่ลอดไป และคดิวา่ความเจบ็ปว่ยจะ
หายไปได้ โดยกลุม่ตวัอยา่งทีเ่คยมปีระสบการณข์องอาการ
กำเรบิจงึเลอืกทีจ่ะจดัการอาการดว้ยตนเองกอ่น เชน่เดยีว
กบัการศกึษาในตา่งประเทศทีผ่า่นมา1,12,13ทีพ่บวา่ผูป้ว่ยจะ
รอดอูาการหรอืจดัการอาการทีเ่กดิขึน้ดว้ยตนเองกอ่นตดัสนิ
ใจมารบัการรกัษาที่โรงพยาบาล  แตแ่ตกตา่งกบัการศกึษา
ครั้งนี้ที่ว่า ผู้ป่วยรับรู้ว่าอาการที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในระยะ
เวลาสัน้ๆแลว้จะหายไป
 การรบัรูค้วามเจบ็ปว่ยดา้นการควบคมุหรอืรกัษาความ
เจบ็ปว่ย มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัระยะเวลาในการตดัสนิ
ใจมารับการรักษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .52,
p < .01) และสามารถทำนายระยะเวลาในการตดัสนิใจมา
รับการรักษาได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (β = .36,
p < .01)  กลา่วคอื กลุม่ตวัอยา่งทีร่บัรูว้า่ความเจบ็ปว่ยที่
เกดิขึน้สามารถควบคมุหรอืรกัษาได้ จะใชร้ะยะเวลาในการ
ตัดสินใจมารับการรักษานานกว่ากลุ่มตัวอย่างที่รับรู้ว่าไม่
สามารถควบคมุหรอืรกัษาความเจบ็ปว่ยได้ ซึง่กลุม่ตวัอยา่ง
ในการศกึษานีร้อ้ยละ 65.3 เคยมปีระสบการณข์องอาการ
กำเรบิ จงึเลอืกทีจ่ะจดัการอาการดว้ยตนเองกอ่นคอืการ
พกัผอ่นเพือ่บรรเทาอาการ หรอืใชก้ารรกัษา เชน่ การใช้
ออกซเิจนและการปรบัยาขบัปสัสาวะเปน็ตน้หากควบคมุ
อาการดว้ยตนเองได้ จะยงัไมม่ารบัการรกัษา สอดคลอ้งกบั
การศึกษาในต่างประเทศ1,12,13 ที่พบว่า ผู้ป่วยจะควบคุม
อาการกำเริบโดยวิธีต่างๆ ด้วยตนเองก่อน หลังจากนั้นผู้
ป่วยจะรอประเมินอาการอีกครั้ง หากไม่ได้ผลจึงจะมารับ
การรักษาที่ โรงพยาบาล ทำให้ใช้ระยะเวลานานก่อนการ
ตดัสนิใจมารบัการรกัษา และสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ
นุชนาถ ไกรรัตน์เจริญ17 ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจมารับการรักษาของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉยีบพลนัพบวา่ การรบัรูค้วามเจบ็ปว่ยดา้นความสามารถ
ในการควบคุมหรือรักษาความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น มีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับระยะเวลาในการตัดสินใจมารับการ
รกัษา และสามารถรว่มทำนายระยะเวลาในการตดัสนิใจมา
รบัการรกัษาไดร้อ้ยละ6.2(p<.05)
 การรับรู้ความเจ็บป่วยด้านผลที่เกิดตามมา มีความ
สมัพนัธท์างลบกบัระยะเวลาในการตดัสนิใจมารบัการรกัษา
อยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ(r=-.42,p<.01)และสามารถ
ทำนายระยะเวลาในการตัดสินใจมารับการรักษาได้อย่าง
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มนียัสำคญัทางสถติิ (β=- .34,p<.01)กลา่วคอืกลุม่
ตวัอยา่งทีร่บัรูว้า่อาการของภาวะหวัใจลม้เหลวเฉยีบพลนัสง่
ผลตอ่การดำเนนิชวีติมาก มคีวามรนุแรง และอนัตรายถงึ
ชวีติ จะตดัสนิใจมารบัการรกัษาเรว็ สอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของ Leventhal11 ทีก่ลา่วไวว้า่ ผูป้ว่ยทีร่บัรูว้า่ผลทีเ่กดิขึน้
จากความเจบ็ปว่ยมคีวามรนุแรงผูป้ว่ยจะตดัสนิใจมารบัการ
รักษาอย่างรวดเร็ว จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
บอกวา่ “ไมส่ามารถทำอะไรไดเ้ลย” แสดงวา่ความเจบ็ปว่ย
ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตมาก จึงรีบมารับการรักษาในโรง
พยาบาล สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Jurgens และ
คณะ1ทีพ่บวา่ ผูป้ว่ยภาวะหวัใจลม้เหลวทีร่บัรูว้า่ผลกระทบ
ที่ตามมาหลังจากเกิดอาการนั้นมีความรุนแรง และอาจ
อันตรายถึงชีวิต ผู้ป่วยจะตัดสินใจมารับการรักษาที่
โรงพยาบาลโดยเรว็
 การตอบสนองทางอารมณ์ต่อความเจ็บป่วย
ไมส่ามารถทำนายระยะเวลาในการตดัสนิใจมารบัการรกัษา
ของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันได้ (β = - .11,
p > .05) และไมม่คีวามสมัพนัธก์บัระยะเวลาในการตดัสนิ
ใจมารบัการรกัษา (r = .13, p > .05) ซึง่หมายถงึ ความ
กงัวลไมส่บายใจซมึเศรา้ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัระยะเวลาใน
การตดัสนิใจมารบัการรกัษา และไมส่ามารถทำนายระยะ
เวลาในการตดัสนิใจมารบัการรกัษา ไมต่รงกบัสมมตฐิานที่
ตัง้ไว้และไมส่อดคลอ้งกบัแนวคดิของLeventhal11ทีก่ลา่ว
ไว้ว่า ผู้ป่วยที่มีการตอบสนองทางอารมณ์ต่อการเจ็บป่วย
ระดบัสงู จะสง่ผลใหต้ดัสนิใจมารบัการรกัษาเรว็ ทัง้นีอ้าจ
เป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 65.3 เคยมีประสบการณ์
การเกิดอาการภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันมาก่อน มี
ประสบการณก์ารจดัการตนเองเพือ่ใหอ้าการทเุลาลง ทำให้
รบัรูค้วามรนุแรงของความเจบ็ปว่ยดา้นลกัษณะอาการทีเ่กดิ
ขึน้ในระดบัตำ่ รว่มกบัอาการนัน้เปน็ๆ หายๆ ทำใหคุ้น้เคย
กบัอาการ จงึทำใหก้ารตอบสนองทางอารมณต์อ่ความเจบ็
ปว่ยอยู่ในระดบัตำ่ (X=  4.18,SD=3.62,ตารางที่ 1)
และไม่มีผลต่อระยะเวลาในการตัดสินใจมารับการรักษา
ในโรงพยาบาล สอดคล้องกับการศึกษาของ Jurgens
และคณะ1 ในผูป้ว่ยภาวะหวัใจลม้เหลวเฉยีบพลนัทีม่อีาการ
หายใจลำบากพบวา่ ระยะเวลาของอาการหายใจลำบากมี
ความสมัพนัธท์างลบกบัความวติกกงัวลอยา่งมนียัสำคญัทาง
สถติิ(r=-.31,p<.01)ซึง่หมายถงึระยะเวลาของอาการ
หายใจลำบากทีย่าวนานกอ่นมารบัการรกัษาที่โรงพยาบาล

สมัพนัธก์บัความวติกกงัวลทีต่ำ่ซึง่กลุม่ตวัอยา่งในการศกึษา
นี้ให้เหตุผลว่า เคยมีอาการหายใจลำบากมาก่อน จึงไม่มี
ความกลวัหรอืวติกกงัวลในอาการแสดงของภาวะหวัใจลม้
เหลวดงักลา่วแตกตา่งจากการศกึษาของพมิพาเทพวลัย์18
ในผู้ป่วยที่กล้ามเนื้อหัวใจตายพบว่า การตอบสนองทาง
อารมณต์อ่ความเจบ็ปว่ย มคีวามสมัพนัธก์บัระยะเวลาใน
การตดัสนิใจมารบัการรกัษา และสามารถทำนายระยะเวลา
ในการตดัสนิใจมารบัการรกัษาไดอ้ยา่งมนียัสำคญั ทัง้นีอ้าจ
เป็นเพราะอาการของกล้ามเนื้อหัวใจตายมีความรุนแรง
แมว้า่ผูป้ว่ยจะมยีาอมใตล้ิน้เพือ่ขยายหลอดเลอืดหวัใจ แต่
อาการกย็งัไมห่ายไป จงึมผีลตอ่อารมณข์องผูป้ว่ย ผูป้ว่ยจงึ
ตัดสินใจมารับการรักษาเร็วกว่ากลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ครัง้นี้(คา่มธัยฐาน37นาท)ี
 การรับรู้ความเจ็บป่วยด้านการรับรู้อาการ ด้านการ
ควบคมุหรอืรกัษาความเจบ็ปว่ย และดา้นผลทีเ่กดิตามมา
สามารถทำนายระยะเวลาในการตัดสินใจมารับการรักษา
ของผูป้ว่ยภาวะหวัใจลม้เหลวเฉยีบพลนัได้ สนบัสนนุทฤษฎี
การรับรู้ภาวะความเจ็บป่วยตามสามัญสำนึก (The
CommonsenseModelofIllnessRepresentation)ของ
Leventhalและคณะ11ทีว่า่การตดัสนิใจมารบัการรกัษาของ
ผูป้ว่ยมผีลมาจากการรบัรูค้วามเจบ็ปว่ยของผูป้ว่ย แตก่าร
รบัรูค้วามเจบ็ปว่ยดา้นระยะเวลา และการตอบสนองทาง
อารมณต์อ่ความเจบ็ปว่ยไมส่ามารถทำนายระยะเวลาในการ
ตดัสนิใจมารบัการรกัษา ทัง้นีอ้าจเนือ่งจากกลุม่ตวัอยา่งเคย
มีประสบการณ์ของภาวะหัวใจล้มเหลวมาก่อน รับรู้ว่า
อาการเหล่านี้จะคงอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรืออาจจะ
เปน็ๆ หายๆ แต่ไมค่งอยูต่ลอดไป ระดบัความวติกกงัวลจงึ
อยู่ในระดบัตำ่ ทำให้ไมม่ผีลตอ่ระยะเวลาในการตดัสนิใจมา
รบัการรกัษาของผูป้ว่ย

ข้อเสนอแนะ
 พยาบาลควรใหข้อ้มลูแกผู่ป้ว่ยและครอบครวัโดยเนน้
ใหเ้หน็ความเชือ่มโยงของอาการ และอาการแสดงทีบ่ง่ชีว้า่
เกีย่วขอ้งกบัการกำเรบิของภาวะหวัใจลม้เหลวเฉยีบพลนัที่
ตอ้งมารบัการรกัษาทนัที และผลทีต่ามมาจากการมารบัการ
รกัษาลา่ชา้เพือ่ลดระยะเวลาในการตดัสนิใจมารบัการรกัษา
ที่ โรงพยาบาล รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้ผู้ป่วยและ
ครอบครวัสามารถควบคมุอาการในการดำเนนิชวีติประจำ
วนั และรกัษาภาวะหวัใจลม้เหลวทีเ่หมาะสม เพือ่ลดการ
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เกดิภาวะหวัใจลม้เหลวเฉยีบพลนัและควรมกีารศกึษาปจัจยั
อืน่ๆทีอ่าจมผีลตอ่ระยะเวลาในการตดัสนิใจมารบัการรกัษา
ที่โรงพยาบาลและนำไปเปน็ขอ้มลูพืน้ฐานเพือ่การศกึษาวจิยั
ในเรือ่งการพฒันาโปรแกรมหรอืรปูแบบการใหข้อ้มลูผูป้ว่ย
และญาตติอ่ไป
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