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The Influences of Anxiety, Attitudes, Beliefs, and
Knowledge about Symptoms on Decision-Making Time
in Seeking Treatment in Patients with Acute Coronary
Syndrome*
Sasithorn Tomon1, Chongjit Saneha, RN, PhD1, Sarinrut Sriprasong, RN, PhD1,
Chatkanok Dumavibhat, MD2
Abstract
Purpose: This study aimed to study the influences of anxiety, attitudes, beliefs and knowledge
about symptoms on decision-making time in seeking treatment in patients with acute coronary
syndrome (ACS).
Design: Predictive correlation research design.
Methods: The study samples included 179 patients with ACS who received treatment at two
tertiary hospitals in Bangkok metropolitan area. Data were collected using questionnaires on
demographic, health status, pre-hospital time, Visual Analogue Scale of Anxiety and Acute Coronary
Syndrome Response Index. Data were analyzed using descriptive statistics and logistic regression
analysis.
Main findings: Median decision-making time in seeking treatment of patients with ACS was
66 minutes from onset. Anxiety, attitudes, beliefs, and knowledge about symptoms were 38.7%
accounted for the variance in decision-making time in seeking treatment. Very high knowledge
about symptoms (OR = 26.26, 95%CI = 2.60, 264.97), appropriated beliefs about symptoms
(OR = 4.97, 95%CI = 1.09, 22.72), appropriated attitudes about symptoms (OR = 2.42, 95%CI =
1.05, 5.59), and low anxiety (OR = .12, 95%CI = .03, .47) were statistically significant predictors of
decision-making time in seeking treatment.
Conclusion and recommendations: All variables influence decision-making time in seeking
treatment. Hence, nurses should advise typical, atypical, and related symptoms of ACS to patients
and people who are at risks for ACS in order to improve their knowledge, appropriated attitudes
and beliefs about symptoms. Therefore, these will promote rapid decision-making time in seeking
treatment of patients with ACS.
Keywords: anxiety, attitude, belief, decision making, knowledge, time to treatment

Nursing Science Journal of Thailand. 2019;37(2):60-77
Corresponding Author: Associate Professor Chongjit Saneha, Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok 10700, Thailand;
e-mail: chongchit.san@mahidol.ac.th
* Master’s thesis, Master of Nursing Science Program in Adult Nursing, Faculty of Nursing and Faculty of Graduate Studies,
Mahidol University
1
Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok, Thailand
2
Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand
Received: 3 December 2018 / Revised: 15 March 2019 / Accepted: 22 March 2019

60 Nursing Science Journal of Thailand

NURS SCI J THAIL Vol. 37 No. 2 April - June 2019

อิทธิพลของความวิตกกังวล เจตคติ ความเชื่อ และความรู้เกี่ยวกับ
อาการต่ อ ระยะเวลาการตั ด สิ น ใจมารั บ การรั ก ษาในผู้ ป่ ว ยภาวะ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน*
ศศิธร โตมอญ1 จงจิต เสน่หา, PhD1 ศรินรัตน์ ศรีประสงค์ PhD1 ฉัตรกนก ทุมวิภาต พ.บ.2
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาอิทธิพลของความวิตกกังวล เจตคติ ความเชือ่ และความรูเ้ กีย่ วกับอาการต่อระยะเวลา
การตัดสินใจมารับการรักษาในผูป้ ว่ ยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
รูปแบบการวิจยั : การศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำ�นาย
วิธดี �ำ เนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูป้ ว่ ยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันทีเ่ ข้ารับการรักษาโรงพยาบาลตติยภูมิ
2 แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำ�นวน 179 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลภาวะสุขภาพ และระยะเวลาตัง้ แต่เกิดอาการจนมาถึงโรงพยาบาล แบบวัดความวิตกกังวล และแบบประเมินดัชนี
การตอบสนองต่อภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา และสถิตกิ ารวิเคราะห์ถดถอย
โลจิสติคแบบขัน้ ตอนเดียว
ผลการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างมีคา่ มัธยฐานของระยะเวลาการตัดสินใจมารับการรักษาเท่ากับ 66 นาที โดยความวิตก
กังวล เจตคติ ความเชือ่ และความรูเ้ กีย่ วกับอาการสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของระยะเวลาการตัดสินใจ
มารับการรักษาในผูป้ ว่ ยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้รอ้ ยละ 38.7 โดยปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อระยะเวลาการตัดสินใจ
มารับการรักษา ได้แก่ ความรูเ้ กีย่ วกับอาการในระดับสูงมาก (OR = 26.26, 95%CI = 2.60, 264.97) ความเชือ่ เกีย่ วกับ
อาการทีเ่ หมาะสม (OR = 4.97, 95%CI = 1.09, 22.72) เจตคติเกีย่ วกับอาการทีเ่ หมาะสม (OR = 2.42, 96%CI =
1.05, 5.59) และความวิตกกังวลในระดับตํา่ (OR = .12, 95%CI = .03, .47)
สรุปและข้อเสนอแนะ: ปัจจัยดังกล่าวทัง้ หมดมีอทิ ธิพลต่อระยะเวลาการตัดสินใจมารับการรักษา ดังนัน้ พยาบาล
ควรให้ความรูเ้ กีย่ วกับอาการของภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันแก่ผปู้ ว่ ย และกลุม่ เสีย่ ง โดยเน้นทัง้ อาการทีเ่ ฉพาะเจาะจง
ไม่เฉพาะเจาะจง และอาการร่วมของภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน พร้อมทัง้ ส่งเสริมเจตคติ และความเชือ่ เกีย่ วกับอาการ
ทีเ่ หมาะสม เพือ่ จะส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยตัดสินใจมารับการรักษาทีเ่ ร็วยิง่ ขึน้
คำ�สำ�คัญ: ความวิตกกังวล เจตคติ ความเชือ่ การตัดสินใจ ความรู้ ระยะเวลาตัง้ แต่เริม่ มีอาการจนถึงมารับการรักษา
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ความสำ�คัญของปัญหา
ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute Coronary
Syndrome; ACS หรือ heart attack) เป็นกลุ่มอาการ
ที่มีลักษณะแสดงถึงการขาดเลือดของกล้ามเนื้อหัวใจ
เนื่องจากมีการไหลเวียนเลือดในหลอดเลือดหัวใจลดลง
อย่างเฉียบพลัน ส่วนใหญ่เกิดจากการแตกของคราบ
ไขมันบริเวณผนังหลอดเลือด ทำ�ให้เกิดการเกาะกลุม่ ของ
เกล็ดเลือด และสร้างลิ่มเลือด จึงเกิดการอุดตันหลอด
เลือดแดงโคโรนารีอย่างเฉียบพลัน ส่งผลให้กล้ามเนื้อ
หัวใจมีการขาดเลือด1 ดังนั้นผู้ป่วยจึงมีความจำ�เป็นต้อง
ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วภายหลังเกิดอาการ เพื่อลด
การขาดเลือดหรือการตายของกล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งหาก
ผูป้ ว่ ยมีการตัดสินใจมารับการรักษาช้าจะทำ�ให้ได้รบั การ
รักษาช้าตามมาด้วย โดยวิทยาลัยแพทย์โรคหัวใจและ
สมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกาได้กำ�หนดว่า ผู้ป่วยควรมี
ระยะเวลาการตัดสินใจมารับการรักษาภายใน 5 นาที1
แต่อย่างไรก็ตามไม่ควรนานเกิน 20 นาที ทั้งนี้เนื่องจาก
การศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่า เมื่อกล้ามเนื้อหัวใจมีการ
ขาดเลือดนานมากกว่า 20 นาที จะส่งผลให้เซลล์กล้าม
เนื้อหัวใจมีการบาดเจ็บ และเริ่มมีการตายของเซลล์
กล้ามเนื้อหัวใจอย่างถาวร (irreversible myocardial
injury/myocyte death) จะมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทำ�งานของหัวใจที่ลดลง2
ตามปรากฏการณ์ทางคลินิก ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลันยังคงมีระยะเวลาการตัดสินใจมารับ
การรักษาที่ยาวนาน จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า
ผู้ป่วยยังคงมีระยะเวลาการตัดสินใจมารับการรักษาที่
ยาวนานอยู่ โดยมีระยะเวลาการตัดสินใจมารับการรักษา
เฉลีย่ ตัง้ แต่ 2.5 ถึง 8 ชัว่ โมง3-4 ส่งผลให้ในแต่ละปีมจี �ำ นวน
ผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่สูง
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สำ�หรับประเทศไทย เรื่องนี้นับว่าเป็นปัญหาทางด้าน
สาธารณสุขที่สำ�คัญ โดยมีผู้เสียชีวิตจากภาวะหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลันในปี พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 12 จาก
สาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมด และพบว่าอัตราการเสียชีวิต
ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากในปี พ.ศ. 2555 เท่ากับ
23.4 ต่อแสนประชากร เป็น 32.3 ต่อแสนประชากร
ในปี พ.ศ. 25595 ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยภาวะ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเสียชีวิตภายในหนึ่งชั่วโมงแรก
หลังเกิดอาการสูงถึงร้อยละ 45 และมีอัตราการเสียชีวิต
ก่อนมาโรงพยาบาลสูงถึงร้อยละ 30-506
การตัดสินใจมารับการรักษาของผู้ป่วยภาวะหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการซึ่ง
Dracup และคณะ 7 ได้ ร วบรวมและอธิ บ ายปั จ จั ย ที่
เกี่ยวข้องตาม The Leventhal model of selfregulatory conception of illness behavior ซึ่งสรุป
ได้ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระยะเวลาการตัดสินใจมารับ
การรักษาทีโรงพยาบาลของผู้ป่วย ประกอบด้วยปัจจัย
ด้านการรู้คิด (cognitive experience) ได้แก่ ความรู้
เจตคติ และความเชือ่ และปัจจัยด้านอารมณ์ (emotional
experience) ได้แก่ ความวิตกกังวล เป็นต้น ซึง่ จะมีผลต่อ
การวางแผนการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น นำ�ไปสู่การ
ตัดสินใจใช้บริการสุขภาพ
ความวิ ต กกั ง วลเป็ น ภาวะที่ บุค คลรู้ สึ ก ตึ ง เครี ย ด
หวาดหวั่น กลัวและกังวลใจ เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่
คุกคาม ซึ่งจะกระตุ้นให้ระบบประสาทอัตโนมัติท�ำ งาน
เพิ่มมากขึ้น8 จากการศึกษาในต่างประเทศพบว่า ผู้ป่วย
ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันมีความวิตกกังวลขณะเกิด
อาการร้อยละ 34 และความวิตกกังวลมีอิทธิพลระยะ
เวลาการตัดสินใจมารับการรักษา9 ซึ่งแตกต่างจากการ
ศึกษาในประเทศไทยที่พบว่า ความวิตกกังวล และภาวะ
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อารมณ์ตอ่ ความเจ็บป่วยไม่สามารถทำ�นายระยะเวลาการ
ตัดสินใจมารับการรักษาของผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลันได้10 อย่างไรก็ตามมีการศึกษาอิทธิพลของ
ความวิตกกังวลต่อระยะเวลาก่อนมาโรงพยาบาลล่าช้า
(pre-hospital delay) พบว่าผู้ป่วยที่มีความวิตกกังวล
ในระดับสูงหรือเป็นโรควิตกกังวลทัว่ ไป (general anxiety
disorder) จะส่งผลให้ผปู้ ว่ ยมาโรงพยาบาลเร็วขึน้ 11 แต่ถ้า
หากผูป้ ว่ ยมีความวิตกกังวลระดับตาํ่ เนือ่ งจากมีอาการที่
ไม่ชดั เจนว่าเป็นอาการของภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ตามทีต่ นเองคาดไว้ (symptom incongruence) จะส่งผล
ให้ผปู้ ว่ ยมีระยะเวลาก่อนมาโรงพยาบาลล่าช้าได้12 อย่างไร
ก็ตามยังพบความแตกต่างของผลการศึกษา และการศึกษา
เกี่ยวกับความวิตกกังวลต่อระยะเวลาการตัดสินใจมารับ
การรักษายังคงมีจำ�นวนน้อย
เจตคติเกี่ยวกับอาการ หมายถึง ความมั่นใจของ
บุคคลเกี่ยวกับการรับรู้และการแสวงหาความช่วยเหลือ
เมื่อเกิดอาการ อันเป็นผลเนื่องมาจากการเรียนรู13้ จาก
การศึกษาในต่างประเทศพบว่า ผู้ป่วยภาวะหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลันมีความมั่นใจว่าตนเองรับรู้อาการของ
ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่เกิดขึ้นร้อยละ 52.9 ถึง
76.8 แต่มคี วามมัน่ ใจว่าจะสามารถจำ�แนกความแตกต่าง
ของอาการที่เกิดขึ้นกับโรคอื่นๆได้มีเพียงร้อยละ 43.614
ซึ่งเจตคติเกี่ยวกับอาการที่เหมาะสมมีความสัมพันธ์ทาง
ลบกั บ ระยะเวลาก่อนมาโรงพยาบาล แต่ไ ม่สามารถ
ทำ�นายความล่าช้าของระยะเวลาก่อนมาโรงพยาบาล15
แต่บางการศึกษาพบว่า เจตคติเกีย่ วกับอาการทีเ่ หมาะสม
สามารถทำ�นายระยะเวลาก่อนมาโรงพยาบาลล่าช้าได้16
และยังไม่พบการศึกษาเกีย่ วกับอิทธิพลของเจตคติเกีย่ วกับ
อาการต่อระยะเวลาการตัดสินใจมารับการรักษาในผูป้ ว่ ย
ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

ความเชื่อเกี่ยวกับอาการ หมายถึง ความยึดมั่นใน
ความคิดเห็นเกีย่ วกับอาการ และการตอบสนองต่ออาการ
โดยไม่คำ�นึงถึงเหตุผล13 จากการศึกษาในต่างประเทศ
พบว่า ผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันยังคงมีความ
เชือ่ ว่า หากเกิดอาการผูป้ ว่ ยจะรอจนมัน่ ใจว่าอาการทีเ่ กิด
ขึน้ เป็นอาการของภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันถึงจะไป
โรงพยาบาลร้อยละ 20.9 และผู้ป่วยบางรายเชื่อว่าเป็น
เรื่องน่าอาย ถ้าไปโรงพยาบาลแล้วแพทย์ตรวจพบว่า
อาการที่ เ กิ ด ขึ้ น ไม่ ใช่ อ าการของภาวะหั ว ใจขาดเลื อ ด
เฉียบพลันถึงร้อยละ 2014 ซึ่งความเชื่อเกี่ยวกับอาการ
พบว่าทั้งสามารถทำ�นาย15 และไม่สามารถทำ�นายระยะ
เวลาก่อนมาโรงพยาบาลที่ล่าช้าได้16 ซึ่งผลยังไม่มีข้อสรุป
ที่ชัดเจน และยังไม่พบการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของ
ความเชื่อเกี่ยวกับอาการต่อระยะเวลาการตัดสินใจมา
รับการรักษาในผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ความรูเ้ กีย่ วกับอาการเป็นความเข้าใจทีถ่ กู ต้องของผู้
ป่วยเกี่ยวกับอาการของภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน13
จากการศึ ก ษาในต่ า งประเทศพบว่ า ผู้ ป่ ว ยมี ค วามรู้
เกี่ยวกับอาการของภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันใน
ระดับตํ่าร้อยละ 50.5-61.514,17 โดยผู้ป่วยสามารถตอบ
คำ � ถามเกี่ ย วกั บ อาการได้ ถู ก ต้ อ งทั้ ง หมดเพี ย งร้ อ ยละ
14.217 โดยถ้าผู้ป่วยไม่มีความรู้เกี่ยวกับอาการของภาวะ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน จะส่งผลให้ผู้ป่วยมีระยะเวลา
ก่อนมาโรงพยาบาลล่าช้าได้18 นอกจากนั้นหากผู้ป่วยมี
ความรูร้ ะดับตาํ่ เกีย่ วกับอาการทีไ่ ม่เฉพาะเจาะจง (atypical symptoms) จะส่งผลให้มาโรงพยาบาลล่าช้าได้17
เนื่ อ งจากอาการที่ ไ ม่ เ ฉพาะเจาะจงเป็ น อาการที่
ไม่ชัดเจนว่าเป็นภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เช่น
จุกแน่นลิ้นปี่ แสบร้อนทรวงอก เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
บางการศึกษาพบว่า ความรูเ้ กีย่ วกับอาการของภาวะหัวใจ
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ขาดเลือดเฉียบพลันไม่สามารถทำ�นายระยะเวลาก่อนมา
โรงพยาบาลล่าช้าได้15-16 สำ�หรับการศึกษาในประเทศไทย
พบว่า ความรู้ด้านสาเหตุ อาการ และการจัดการอาการ
เบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
มีความสัมพันธ์ทางลบกับระยะเวลาการตัดสินใจมารับ
การรักษา19
จากที่ ก ล่ าวข้างต้น จะเห็น ได้ว่า ในต่างประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาปัจจัยที่กล่าวข้างต้นที่มีอิทธิพล
ต่อระยะเวลาก่อนมาโรงพยาบาลล่าช้า (pre-hospital
delay) ซึ่งประกอบด้วยระยะเวลาการตัดสินใจมารับ
การรักษาและระยะเวลาการเดินทางไว้ด้วยกัน โดยผล
การศึกษาเฉพาะระยะเวลาการตัดสินใจมารับการรักษา
ยังคงมีจำ�กัด และยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน ร่วมกับระยะ
เวลาการเดินทางจากสถานที่เกิดอาการถึงโรงพยาบาล
ในต่างประเทศมีบริบทที่แตกต่างกับประเทศไทย ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาอิทธิพลของความวิตกกังวล เจตคติ
ความเชื่อ และความรู้เกี่ยวกับอาการต่อระยะเวลาการ
ตั ด สิ น ใจมารั บ รั ก ษาในผู้ ป่ ว ยภาวะหั ว ใจขาดเลื อ ด
เฉี ย บพลั น เพื่ อ ให้ ท ราบปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ระยะเวลา
การตัดสินใจมารับรักษา และนำ�มาการวางแผนแก้ไข
ปัจจัยดังกล่าวในผู้ป่วย เพื่อที่จะให้ได้รับการรักษาอย่าง
เหมาะสมและทันท่วงที ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน และ
อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้

สมมติฐานการวิจัย
ความวิตกกังวล เจตคติ ความเชื่อ และความรู้เกี่ยว
กับอาการสามารถทำ�นายระยะเวลาการตัดสินใจมารับ
การรักษาของผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้

วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการหาความสัมพันธ์เชิงทำ�นาย
(predictive correlation research design)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นภาวะ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ประกอบด้วย UA, NSTEMI,
STEMI ทั้งเพศชายและหญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตติยภูมิ 2 แห่งในเขต
กรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล
กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบสะดวก (convenience
sampling) จากประชากรตามเกณฑ์ก�ำ หนด โดยมีเกณฑ์
คัดเข้า (inclusion criteria) คือ 1) มีสัญญาณชีพคงที่
โดยที่ไม่ได้รับยากระตุ้นการทำ�งานของหัวใจ ไม่มีอาการ
ที่แสดงถึงการเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันซํ้า
ภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 2) สามารถสื่อสารและตอบ
คำ�ถามภาษาไทยได้ 3) ผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้น
ไป ต้องมีระดับการรับรูป้ กติ ประเมินโดยใช้แบบประเมิน
ความรูค้ วามเข้าใจพีจคี อ็ ก โดยมีคะแนนเท่ากับ 9 คะแนน
และเกณฑ์คัดออก (exclusion criteria) คือ 1) ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ที่ อ ยู่ ใ นภาวะวิ ก ฤตของโรคทำ � ให้ ไ ม่ ส ามารถตอบ
เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของความวิ ต กกั ง วล เจตคติ แบบสอบถาม ได้แก่ ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง
ความเชื่อ และความรู้เกี่ยวกับอาการต่อระยะเวลาการ ภาวะหัวใจล้มเหลว ภาวะช็อคจากหัวใจ มีการใช้เครื่อง
ตัดสินใจมารับการรักษาของผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือด ช่วยหายใจ และการใช้เครื่องช่วยพยุงการทำ�งานของ
เฉียบพลัน
หัวใจ 2) ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคทางจิตเวช
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(psychological disorder) 3) ผู้ป่วยที่ไม่สามารถจำ�
ระยะเวลาเกิดอาการ (symptom onset) ได้ 4) ผู้ป่วย
มะเร็งระยะลุกลาม (advanced cancers)
คำ�นวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีวิเคราะห์อำ�นาจ
การทดสอบ (power analysis) โดยใช้ โ ปรแกรม
G*power สำ�หรับสถิติการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติค
(logistic regression analysis) กำ�หนดอำ�นาจการ
ทดสอบ (power of test) เท่ากับ .80 ค่านัยสำ�คัญทาง
สถิตเิ ท่ากับ .05 คำ�นวณโดยใช้สดั ส่วนของ P1 (อัตราส่วน
ของกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามรูท้ มี่ ารับการรักษาล่าช้าต่อผูป้ ว่ ย
ที่มารับการรักษาเร็ว) เท่ากับ 1.33 และ P0 (อัตราส่วน
ของกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีความรู้ที่มารับการรักษาล่าช้าต่อ
ผู้ ป่ ว ยที่ ม ารั บ การรั ก ษาเร็ ว ) เท่ า กั บ 0.43 คำ � นวณ
อัตราส่วนออดได้ค่าเท่ากับ 3.09 ซึ่งได้จากการทบทวน
วรรณกรรมที่ศึกษาอิทธิพลของความรู้เกี่ยวกับอาการ
ของภาวะหั ว ใจตายเฉี ย บพลั น ต่ อ ระยะเวลาก่ อ นมา
โรงพยาบาลล่าช้า (pre-hospital delay)18 ในผู้ป่วยที่
ใกล้เคียงกับการวิจัยครัง้ นี้ คำ�นวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้
179 ราย
เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรอง ได้แก่ แบบประเมิน
ความรู้ความเข้าใจจีพีค็อก พัฒนาโดย Brodaty และ
คณะ 20 และแปลเป็ น ฉบั บ ภาษาไทยโดย จิ ร นั น ท์
กริฟฟิทส์ สุภาวดี พุฒิหน่อย และเมธิศา พงษ์ศักดิ์ศรี21
ใช้ เ พื่ อ ประเมิ น ความรู้ ค วามเข้ า ใจในผู้ ป่ ว ยที่ มี อ ายุ
มากกว่า 60 ปี โดยหากผู้ป่วยได้คะแนนน้อยกว่า 9
คะแนน ถือว่าผูป้ ว่ ยไม่เข้าเกณฑ์การคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
เข้าร่วมในงานวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ป่วย แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลภาวะ
สุ ข ภาพ และระยะเวลาตั้ ง แต่ เ กิ ด อาการจนมาถึ ง
โรงพยาบาลมีจ�ำ นวนทัง้ หมด 30 ข้อ และ 2) แบบบันทึก
ข้อมูลจากเวชระเบียนของผูป้ ว่ ย จำ�นวน 8 ข้อ ซึง่ ภายหลัง
เก็บข้อมูลเสร็จผูว้ จิ ยั จะคำ�นวณระยะเวลาการตัดสินใจมา
รับการรักษาในผูป้ ว่ ยทุกราย โดยใช้ระยะเวลาตัง้ แต่ผู้ป่วย
เกิดอาการของภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันจนมาถึง
โรงพยาบาลแรกทีเ่ ข้ารับการรักษา (pre-hospital time)
หักลบด้วยระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเดินทาง (transport time)
ซึ่งมีหน่วยวัดเป็นนาที ดังสมการต่อไปนี้
Decision-making time in seeking treatment
= (pre-hospital time) – (transport time)
การแปลผลระยะเวลาการตัดสินใจมารับการรักษา
แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ ทีต่ ดั สินใจมารับการรักษา
เร็วกว่าหรือเท่ากับ 20 นาที และกลุ่มที่ตัดสินใจมารับ
การรักษาช้ากว่า 20 นาที
ส่วนที่ 2 แบบวัดความวิตกกังวล (visual analogue
scale of anxiety) เพื่อประเมินระดับความวิตกกังวล
ในขณะเกิดอาการของภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
เป็นมาตรวัดลักษณะเป็นเส้นตรงแนวนอนปลายปิดที่มี
ความยาว 100 มิลลิเมตร โดยแบ่งระดับความวิตกกังวล
ได้ 4 ระดับ22 ได้แก่ มีความวิตกกังวลในระดับตํ่า (0-40
คะแนน) ระดับปานกลาง (40.1-60 คะแนน) ระดับสูง
(60.1-80 คะแนน) และระดับสูงมาก (80.1-100 คะแนน)
และหาความเชื่อมั่นด้วยวิธีการทดสอบซํ้า (test-retest
reliability) โดยนำ�ไปทดลองใช้ในผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติ
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คล้ายคลึงกับกลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน 30 ราย ประเมินระดับ
ความวิตกกังวลซํ้าอีกครั้งห่างจากครั้งแรก 30 นาที23
พบว่าค่าสัมประสิทธิ์ของความคงที่ (coefficient of
stability) เท่ากับ .99
ส่วนที่ 3 แบบประเมินดัชนีการตอบสนองต่อภาวะ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute Coronary Syndrome
(ACS) response index) พัฒนาโดย Riegel และคณะ13
แปลเป็ น ภาษาไทยโดยผู้วิจัย และคณะ ด้ ว ยวิ ธีแ ปล
ย้อนกลับ (translation-back translation method)
เครือ่ งมือประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่
1) ด้านเจตคติเกี่ยวกับอาการ เป็นการประเมิน
เกี่ ย วกั บ ความมั่ น ใจของบุ ค คลเกี่ ย วกั บ การรั บ รู้ แ ละ
การแสวงหาความช่วยเหลือเมื่อเกิดอาการของภาวะ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เช่น ความมั่นใจว่าตนเองจะ
สามารถรับรู้อาการที่เกิดขึ้น และขอความช่วยเหลือ
ให้ตนเองและผู้อื่นได้ เป็นต้น มีจำ�นวน 5 ข้อ โดยมี
ลักษณะคำ�ตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ
มีคา่ คะแนนตัง้ แต่ 5-20 คะแนน แปลผลโดยใช้เกณฑ์การ
แบ่งระดับจากการหาอันตรภาคชั้น 2 ระดับ คือ เจตคติ
เกีย่ วกับอาการทีไ่ ม่เหมาะสม (5-12 คะแนน) และเจตคติ
เกี่ ย วกั บ อาการที่ เ หมาะสม (13-20 คะแนน) และ
ตรวจสอบความเชื่อมั่นในผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึง
กับกลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน 30 ราย ได้คา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟา
ของครอนบาค เท่ากับ .91 และในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
179 ราย มีค่าเท่ากับ .83
2) ด้านความเชื่อเกี่ยวกับอาการ เป็นการประเมิน
เกีย่ วกับความยึดมัน่ ในความคิดเห็นเกีย่ วกับอาการ และ
การตอบสนองต่ อ อาการของภาวะหั ว ใจขาดเลื อ ด
เฉียบพลันโดยไม่คำ�นึงถึงเหตุผล เช่น ความเชื่อว่าตนเอง
ควรรีบไปโรงพยาบาลทันทีเมื่อเกิดอาการ หรือการใช้รถ
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พยาบาลในการนำ�ส่ง เป็นต้น มีจำ�นวน 7 ข้อ โดยมี
ลักษณะคำ�ตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ
มีค่าคะแนนตั้งแต่ 7-28 คะแนน แปลผลโดยใช้เกณฑ์
การแบ่งระดับจากการหาอันตรภาคชั้น 2 ระดับ ได้แก่
ความเชื่อเกี่ยวกับอาการที่ไม่เหมาะสม (7-17 คะแนน)
และความเชือ่ เกีย่ วกับอาการทีเ่ หมาะสม (18-28 คะแนน)
และตรวจสอบความเชือ่ มัน่ ในผูป้ ว่ ยทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ ล้ายคลึง
กับกลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน 30 ราย ได้คา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟา
ของครอนบาค เท่ากับ .70 และในกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด
179 ราย มีคา่ เท่ากับ .62
3) ด้านความรู้เกี่ยวกับอาการ เป็นการประเมิน
เกี่ยวกับความเข้าใจที่ถูกต้องของผู้ป่วยเกี่ยวกับอาการ
ของภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน มีจำ�นวน 21 ข้อ
ลักษณะคำ�ตอบเป็น 3 ระดับ คือ ใช่ ไม่ใช่ และไม่ทราบ/
ไม่แน่ใจ จากนั้นนำ�คะแนนรวมมาคิดเป็นร้อยละเพื่อนำ�
มาแปลผลโดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ มีความรู้
ระดับตํ่า (<60%) ระดับปานกลาง (60-69%) ระดับสูง
(70-79%) และระดับสูงมาก (80-100%) และตรวจสอบ
ความเชื่อมั่นในผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับกลุ่ม
ตัวอย่างจำ�นวน 30 ราย โดยการคำ�นวณด้วยวิธีคูเดอร์ริชาร์ดสัน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .95 และในกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 179 ราย มีค่าเท่ากับ .94
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
การวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร (COA. No. Si767/2018)
และการรับรองจากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในคน มหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ ในเขตปริมณฑล (COA. No.
002/2561) โดยผู้วิจัยดำ�เนินการเชิญชวน และขอความ
ยินยอมเข้าร่วมวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างตามกระบวนการ
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มาตรฐานที่กำ�หนดโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในคน
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
ภายหลั ง ได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคนทัง้ สองแห่ง ผูว้ จิ ยั ทำ�การเก็บรวบ
รวมข้อมูลด้วยตนเอง เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างภายใน 72
ชัว่ โมงแรกทีเ่ ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยประเมิน
จากการตอบแบบสอบถาม และจากเวชระเบียน ใช้ระยะ
เวลาประมาณ 30-45 นาที โดยเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคม 2561
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
สำ�เร็จรูป Statistical Package for the Social Science
(IBM SPSS Statistics) version 18 วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามโดยใช้สถิติไคสแควร์ และ
วิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรอิสระต่อตัวแปรตามโดยใช้
สถิติวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคด้วยวิธีเลือกตัวแปร
อิสระเข้าสมการถดถอยทั้งหมดในขั้นตอนเดียว (enter
logistic regression analysis) กำ�หนดนัยสำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
ผลการวิจัย
1. กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี จำ� นวน
ทั้งสิ้น 179 ราย เป็นเพศชายร้อยละ 63.1 มีอายุเฉลี่ย
เท่ากับ 64.9 ปี มีสถานภาพสมรสคู่ร้อยละ 73.2 นับถือ
ศาสนาพุ ท ธร้ อ ยละ 96.6 จบการศึ ก ษาระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาร้อยละ 50.3 ใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพ
ทั่วหน้าร้อยละ 55.9 ไม่ได้ประกอบอาชีพร้อยละ 44.1
มีรายได้เพียงพอร้อยละ 53.6 และระยะทางเฉลี่ยจาก

สถานที่เกิดอาการถึงโรงพยาบาลแรกที่เข้ารับการรักษา
เท่ากับ 20.7 กิโลเมตร (SD = 42.1)
2. กลุม่ ตัวอย่างมากกว่าครึง่ ได้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็น
ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI ร้อยละ 54.7
(NSTEMI ร้อยละ 39.7 UA ร้อยละ 5.6) ไม่เคยมีประวัติ
ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
มาก่อนร้อยละ 81 และไม่มีประวัติได้รับการทำ�หัตถการ
ทีเ่ กีย่ วกับหัวใจร้อยละ 82.1 และส่วนใหญ่มาโรงพยาบาล
ด้วยเจ็บแน่นหน้าอกมีคา่ คะแนนความเจ็บปวดอยูใ่ นช่วง
7-10 คะแนนร้อยละ 69.3 และมีอาการเกิดขึ้นขณะอยู่
ทีบ่ า้ นร้อยละ 77.1 คูส่ มรส/บุตรเป็นผูท้ อี่ ยูด่ ว้ ยขณะเกิด
อาการร้อยละ 61.5 และสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ที่
นำ � ส่ ง โรงพยาบาลร้ อ ยละ 78.8 โดยเดิ น ทางมา
โรงพยาบาลด้วยรถส่วนตัวร้อยละ 60.9 ทราบเบอร์
โทรศัพท์การแพทย์ฉุกเฉินร้อยละ 24.6 ซึ่งใช้ระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินเพียงร้อยละ 7.3 เท่านั้น และ
กลุ่มตัวอย่างไม่เคยทราบข้อมูลเกี่ยวกับภาวะหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลันมาก่อนร้อยละ 57
3. กลุ่มตัวอย่างมีค่ามัธยฐานระยะเวลาตัดสินใจมา
รับการรักษาเท่ากับ 66 นาที (Min = 1, Max = 480,
X = 113, SD = 114.4) โดยเมื่อจำ�แนกระยะเวลา
การตัดสินใจมารับการรักษาเป็น 2 กลุ่มพบว่า กลุ่มที่
ตัดสินใจมารับการรักษาเร็วกว่าหรือเท่ากับ 20 นาที
ร้อยละ 25.7 และกลุ่มที่ตัดสินใจมารับการรักษาช้ากว่า
20 นาที ร้อยละ 74.3
4. กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค่ า เฉลี่ ย ความวิ ต กกั ง วลอยู่ ใ น
ระดับสูง (X = 60.5, SD = 34.8 คะแนน) มีค่าเฉลี่ย
เจตคติเกี่ยวกับอาการที่ไม่เหมาะสม (X = 11.5, SD =
4.4 คะแนน) มี ค่ า เฉลี่ ย ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ อาการที่
เหมาะสม (X = 20.9, SD = 4.3 คะแนน) และมีค่าเฉลี่ย
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ร้อยละความรู้เกี่ยวกับอาการในระดับตํ่า (X = 51.9)
5. จากการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ โ ดยใช้ ส ถิ ติ
ไคสแควร์ พบว่า ความวิตกกังวล เจตคติ ความเชื่อ และ
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ อาการมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ระยะเวลา
การตัดสินใจมารับการรักษาอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 ได้แก่ และความวิตกกังวล (χ2 = 19.35,
p < .001) เจตคติเกี่ยวกับอาการ (χ2 = 9.96, p < .002)
ความเชื่อเกี่ยวกับอาการ (χ2 = 14.78, p < .001)
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ อาการ ( χ 2 = 26.68, p < .001)
ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรความวิตกกังวล เจตคติ ความเชื่อ และความรู้เกี่ยวกับอาการกับระยะเวลา
การตัดสินใจมารับการรักษา (N = 179)
ตัวแปร
1. ความวิตกกังวล
ระดับสูงมาก
ระดับสูง
ระดับปานกลาง
ระดับตา่ํ
2. เจตคติเกีย่ วกับอาการ
ไม่เหมาะสม
เหมาะสม
3. ความเชือ่ เกีย่ วกับอาการ
ไม่เหมาะสม
เหมาะสม
4. ความรูเ้ กีย่ วกับอาการ
ระดับตา่ํ
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
ระดับสูงมาก

ระยะเวลาการตัดสินใจ
≤ 20 นาที (n = 46)
n
%

ระยะเวลาการตัดสินใจ
> 20 นาที (n = 133)
n
%

χ2

p-value

29
7
6
4

42
21.9
25
7.4

40
25
18
50

58
78.1
75
92.6

19.35

< .001

21
25

18.1
39.7

95
38

81.9
60.3

9.96

  .002

2
44

4.3
33.1

44
89

95.7
66.9

14.78

< .001

20
8
8
10

20.8
19
26.7
90.9

76
34
22
1

79.2
81
73.3
9.1

26.68

< .001
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5. จากการวิเคราะห์อำ�นาจการทำ�นายโดยใช้สถิติ
การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติคพบว่า ความวิตกกังวล เจตคติ
ความเชือ่ และความรูเ้ กีย่ วกับอาการสามารถร่วมทำ�นาย
ระยะเวลาการตัดสินใจมารับการรักษาในผูป้ ว่ ยภาวะหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลันได้รอ้ ยละ 38.7 (Negelkerke R2 =
.387) โดยทุกตัวแปรมีอทิ ธิพลต่อระยะเวลาการตัดสินใจ
มารับการรักษาได้อย่างมีนัยสำ�คัญที่ระดับ .05 ได้แก่

ความวิตกกังวลในระดับตา่ํ (OR = .12, 95%CI = .03, .47)
เจตคติเกีย่ วกับอาการทีเ่ หมาะสม (OR = 2.42, 95%CI =
1.05, 5.59) ความเชือ่ เกีย่ วกับอาการทีเ่ หมาะสม (OR =
4.97, 95%CI = 1.09, 22.72) และความรูเ้ กีย่ วกับอาการ
ในระดับสูงมาก (OR = 26.26, 95%CI = 2.60, 264.97)
ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิถ์ ดถอยโลจิสติคของตัวแปรความวิตกกังวล เจตคติ ความเชือ่ และความรูเ้ กีย่ วกับอาการ
ต่อระยะเวลาการตัดสินใจมารับการรักษา (N = 179)
ตัวแปร
1. ความวิตกกังวล
ระดับสูงมากref
ระดับสูง
ระดับปานกลาง
ระดับตา่ํ
2. เจตคติเกีย่ วกับอาการ
ไม่เหมาะสมref
เหมาะสม
3. ความเชือ่ เกีย่ วกับอาการ
ไม่เหมาะสมref
เหมาะสม
4. ความรูเ้ กีย่ วกับอาการ
ระดับตา่ํ ref
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
ระดับสูงมาก

B

SE

OR

95%CI Wald statistic p-value

   .44
   .55
   .12

  .14, 1.32
  .17, 1.73
  .03, .47

10.196
  2.171
  1.055
  9.455

.017
.141
.304
.002

   .885   .427   2.42

1.05, 5.59

  4.303

.038

1.603   .775   4.97

1.09, 2.72

  4.274

.039

  .23, 1.69
  .33, 2.64
2.60, 264.97

  9.358
   .877
   .020
  7.677

.025
.349
.888
.006

  -.832   .564
  -.601   .585
-2.101   .683

  -.481   .514    .62
  -.075   .534    .93
3.268 1.179 26.26

Reference group: Decision > 20 mins., Cox & Snell R 2 = .263,   Nagelkerke R 2 = .387,
Predictive correct = 79.3%
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การอภิปรายผล
จากการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า ค่ามัธยฐานของระยะเวลา
การตัดสินใจมารับการรักษาเท่ากับ 66 นาที โดยเป็นกลุม่
ทีต่ ดั สินใจมารับการรักษาช้ากว่า 20 นาที) สูงถึงร้อยละ
74.3 แสดงให้เห็นว่าผูป้ ว่ ยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ยังคงมีการตัดสินใจมารับการรักษาทีย่ งั คงช้าอยู่ ทัง้ นีอ้ าจ
เนือ่ งจากกลุม่ ตัวอย่างมากกว่าครึง่ จบการศึกษาระดับชัน้
ประถมศึกษา (ร้อยละ 50.3) ไม่เคยทราบเกีย่ วกับภาวะ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันมาก่อน (ร้อยละ 57) และไม่เคย
มีประสบการณ์เกี่ยวกับภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
มาก่อน (ร้อยละ 81) จึงอาจทำ�ให้กลุม่ ตัวอย่างไม่ทราบว่า
อาการที่เกิดขึ้นกับตนเองนั้นเป็นอาการของภาวะหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลัน จึงมีผลทำ�ให้ตดั สินใจมารับการรักษา
ช้ า ได้ และจากการบอกเล่ า ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งพบว่ า
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี อ าการเกิ ด ขึ้ น หลายอาการ
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยอาการที่ เ ฉพาะเจาะจง (typical
symptoms) ได้แก่อาการเจ็บหรือแน่นบริเวณหน้าอก
ปวดร้าวไปคอ ไหล่ แขน อาการที่ไม่เฉพาะเจาะจง
(atypical symptoms) เช่น จุกแน่นลิน่ ปี่ แสบร้อนทรวงอก
เป็นต้น และอาการทีเ่ กิดร่วม (related symptoms) เช่น
เหงือ่ ออก คลืน่ ไส้อาเจียน วูบ เป็นลม เป็นต้น ซึง่ อาจทำ�ให้
กลุม่ ตัวอย่างคิดว่าอาการทีเ่ กิดขึน้ เป็นอาการของโรคอืน่ ๆ
เช่น โรคกรดไหลย้อน และโรคประจำ�ตัวอื่นๆ เป็นต้น24
ส่งผลให้คดิ ว่าอาการทีเ่ กิดขึน้ นัน้ ไม่เกีย่ วกับโรคหัวใจ ไม่มี
ความรุนแรง ทำ�ให้มรี ะยะเวลาการตัดสินใจมารับการรักษา
ช้าได้ ซึง่ ใกล้เคียงกับการศึกษาทีผ่ า่ นมาในประเทศไทยที่
พบว่า ผูป้ ว่ ยมีคา่ มัธยฐานระยะเวลาการตัดสินใจมารับการ
รักษาเท่ากับ 60 นาที19,25 ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากลักษณะของ
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กลุม่ ตัวอย่างทีม่ คี วามคล้ายคลึงกัน ได้แก่ สัดส่วนจำ�นวน
ของผูป้ ว่ ยชนิด STEMI ใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 54.3-56.3)
ประกอบกับกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย วัยผูส้ งู อายุ
และมีระดับการศึกษาเช่นเดียวกัน จึงอาจเป็นผลให้มี
ระยะเวลาการตัดสินใจมารับการรักษาที่ใกล้เคียงกันได้
แต่อย่างไรก็ตามผลการศึกษาที่ผ่านมา และการศึกษา
ในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า แม้ปัจจุบันระบบสาธารณสุข
ในประเทศไทยจะมีการพัฒนา การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
ทางการแพทย์เกี่ยวกับภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
มากขึ้น เพี ย งใดก็ ต าม แต่ ผู้ป่ว ยภาวะหั ว ใจขาดเลื อ ด
เฉียบพลันก็ยงั คงมีระยะเวลาการตัดสินใจมารับการรักษา
ทีล่ า่ ช้า
ความวิตกกังวล
จากผลการศึกษาพบว่า ผูป้ ว่ ยภาวะหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลันที่มีความวิตกกังวลในระดับต่าํ มีโอกาสตัดสิน
ใจมารับการรักษาช้าลง (OR = .12, 95%CI = .03, .47)
ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ Herlitz และคณะ9 พบว่า
ความวิตกกังวลมีอทิ ธิพลต่อระยะเวลาการตัดสินใจมารับ
การรักษา และการศึกษาของ Allana และคณะ11 พบว่า
ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามวิตกกังวลระดับตา่ํ จะทำ�ให้มรี ะยะเวลาก่อน
มาโรงพยาบาล (pre-hospital time) ช้ากว่าผูป้ ว่ ยทีม่ คี วาม
วิตกกังวลระดับสูง ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามวิตก
กังวลขณะเกิดอาการในระดับตา่ํ จะมีการรับรูว้ า่ อาการที่
เกิดขึน้ ไม่เกีย่ วข้องกับโรคหัวใจ และมีความรุนแรงน้อย เช่น
อาการเหงือ่ ออก คลืน่ ไส้อาเจียน เป็นต้น ซึง่ จากการศึกษา
พบว่ า อาจทำ � ให้ ผู้ป่ว ยมี พ ฤติ ก รรมจั ด การกั บอาการ
เบือ้ งต้นก่อน ไม่รบี ตัดสินใจมารับการรักษาในโรงพยาบาล
เจตคติ เ กี่ย วกั บ อาการของภาวะหั ว ใจขาดเลื อ ด
เฉียบพลัน
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กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเจตคติเกี่ยวกับอาการที่ไม่
เหมาะสม (ร้อยละ 64.8) ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากกลุม่ ตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยรายใหม่ท่ไี ม่เคยมี
ประสบการณ์เกี่ยวกับภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
(ร้อยละ 81) ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยไม่ทราบเกีย่ วกับอาการของภาวะ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และมีความรูเ้ กีย่ วกับอาการใน
ระดับตา่ํ จึงเป็นผลให้กลุม่ ตัวอย่างมีคา่ เฉลีย่ ของคะแนน
ของเจตคติเกีย่ วกับอาการไม่เหมาะสมได้ โดยเมือ่ วิเคราะห์
รายข้อพบว่า กลุม่ ตัวอย่างไม่แน่ใจว่าตนเองสามารถจะจำ�
อาการของภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลอืน่ และตนเองได้รอ้ ยละ 72 และ 69.8 ตามลำ�ดับ
และไม่แน่ใจว่าจะสามารถบอกความแตกต่างระหว่าง
อาการของภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและโรคอื่นได้
ร้อยละ 74.9 ซึง่ จากการบอกเล่าของกลุม่ ตัวอย่างว่า ตนเอง
ทราบเกีย่ วกับอาการของภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
อย่างแน่ชัดเพียงอาการเจ็บแน่นหน้าอกเท่านั้น ดังนั้น
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จึงไม่แน่ใจว่าตนเองสามารถจะจำ�
อาการของภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้ สอดคล้องกับ
การประเมินความรู้เกี่ยวกับอาการพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความรูใ้ นระดับสูงมากเพียงแค่ 2 อาการ คือ เจ็บหรือแน่น
หน้าอก และไม่สุขสบายบริเวณหน้าอก อย่างไรก็ตาม
พบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่แน่ใจว่าตนเองจะสามารถขอ
ความช่วยเหลือให้คนอืน่ และตัวเองได้รอ้ ยละ 67.1 และ 74.3
เมื่อวิเคราะห์อำ�นาจการทำ�นายโดยใช้สถิติการวิเคราะห์
ถดถอยโลจิสติคพบว่า ผูป้ ว่ ยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ทีม่ เี จตคติเกีย่ วกับอาการทีเ่ หมาะสมมีโอกาสตัดสินใจมา
รับการรักษาเร็วกว่าหรือเท่ากับ 20 นาที เพิม่ ขึน้ เป็น 2.42
เท่ า เมื่ อ เที ย บกั บ ผู้ ป่ ว ยที่ มี เจตคติ เ กี่ ย วกั บ อาการที่

ไม่เหมาะสม (OR = 2.42, 95%CI = 1.05, 5.59) ทัง้ นี้
อาจเนื่องจากผู้ป่วยที่มีเจตคติเกี่ยวกับอาการที่เหมาะสม
จึงมีความมัน่ ใจว่าตนเองรับรูอ้ าการทีเ่ กิดขึน้ มัน่ ใจว่าจะ
สามารถแยกความแตกต่างของอาการจากโรคอืน่ ๆ และ
มัน่ ใจว่าจะสามารถขอความช่วยเหลือเมือ่ ตนเองและผูอ้ น่ื
เกิดอาการได้ จะทำ�ให้ในสถานการณ์จริงเมื่อผู้ป่วยเกิด
อาการของภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ผูป้ ว่ ยสามารถ
ตัดสินใจมารับการรักษาได้รวดเร็วขึน้
ความเชื่อเกี่ยวกับอาการของภาวะหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเชื่อเกี่ยวกับอาการ
ทีเ่ หมาะสม (ร้อยละ 74.3) โดยเมือ่ วิเคราะห์รายข้อพบว่า
กลุ่มตัวอย่างจำ�นวนน้อยเท่านั้นที่คิดว่าเป็นเรื่องน่าอาย
ถ้าไปโรงพยาบาลแล้วแพทย์ตรวจพบว่าอาการที่เกิดขึ้น
ไม่ใช่อาการของภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันพบเพียง
ร้อยละ 16.2 และกลุม่ ตัวอย่างประมาณหนึง่ ในสามคิดว่า
ตนเองต้องรอให้แน่ใจอย่างมากว่าเป็นภาวะหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลันก่อนทีจ่ ะไปโรงพยาบาล เนือ่ งจากกังวลเรือ่ งค่า
ใช้จา่ ยทางการแพทย์ทส่ี งู ร้อยละ 37.9 ถึงแม้การศึกษานี้
จะพบว่า กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดสามารถใช้สิทธิการ
รักษา (ร้อยละ 98.9) แต่จากการบอกเล่าของกลุม่ ตัวอย่าง
สะท้อนให้เห็นว่า ถึงแม้บางรายทราบว่าตนเองมีสทิ ธิการ
รักษา ทำ�ให้ไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยทางการแพทย์จ�ำ นวนมาก
แต่ตนเองก็ไม่มเี งินพอทีจ่ ะจ่ายค่าส่วนเกินสิทธิการรักษา
หรือค่าใช้จา่ ยเดินทางในกรณีทต่ี ดั สินใจมาโรงพยาบาลได้
อีกทัง้ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่คดิ ว่า ถ้าตนเองเกิดภาวะหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลันควรให้ใครสักคนขับรถพาไปส่งที่
โรงพยาบาลแทนทีเ่ รียกรถพยาบาลมารับทีบ่ า้ น (ร้อยละ
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82.7) ดังจะเห็นได้จากการศึกษาพบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีการ
ใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินเพียงร้อยละ 7.3 ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ทราบเกี่ยวกับเบอร์
โทรศัพท์การแพทย์ฉกุ เฉิน (1669) ร้อยละ 75.4 ประกอบ
กับกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่คดิ ว่า การให้ใครสักคนขับ รถมา
ส่งทีโ่ รงพยาบาลจะเร็วกว่าการรอรถการแพทย์ฉกุ เฉินไป
รับทีบ่ า้ น สอดคล้องกับการศึกษาของ ลาวัลย์ ออกสุข และ
วาสนา รวยสูงเนิน4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างไม่นิยมใช้ระบบ
บริการการแพทย์ฉกุ เฉิน เนือ่ งจากมีความล่าช้า และความ
เชือ่ เกีย่ วกับการเคยใช้รถรับส่งผูเ้ สียชีวติ มาก่อน ซึง่ สะท้อน
ให้เห็นความเชือ่ ของผูป้ ว่ ยต่อบริบทระบบการแพทย์ฉกุ เฉิน
ในประเทศไทย ถึงแม้วา่ จะมีการพัฒนาระบบเพียงใดแต่ถา้
ผู้ป่วยยังมีความเชื่อที่ไม่เหมาะสมกับการใช้บริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน อาจทำ�ให้ผ้ปู ่วยมารับการรักษาที่ล่าช้าได้
อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ใช้บริการการ
แพทย์ฉกุ เฉินสูงขึน้ เมือ่ เทียบกับการศึกษาในประเทศไทย
ที่ผ่านมา พบว่าผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันใช้
บริการการแพทย์ฉุกเฉินเพียงร้อยละ 0-4.5 เท่านั้น19,26
นอกจากนั้ น ยั ง พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ คิ ด ว่ า
หากตนเองเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ตนเอง
จะรีบไปโรงพยาบาลทันทีรอ้ ยละ 98.3 และเมือ่ วิเคราะห์
อำ � นาจการทำ � นายโดยใช้ ส ถิ ติ ก ารวิ เ คราะห์ ถ ดถอย
โลจิสติคพบว่า ผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่มี
ความเชื่อเกี่ยวกับอาการที่เหมาะสมมีโอกาสตัดสินใจมา
รับการรักษาเร็วกว่าหรือเท่ากับ 20 นาที เพิม่ ขึน้ เป็น 4.97
เท่า เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่มีความเชื่อเกี่ยวกับอาการที่ไม่
เหมาะสม (OR = 4.97, 95%CI = 1.09, 22.72) ทัง้ นี้
เนือ่ งจากหากผูป้ ว่ ยมีความเชือ่ เกีย่ วกับอาการทีเ่ หมาะสม
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จะทำ�ให้ผู้ป่วยมีการตอบสนองเมื่อเกิดอาการได้อย่าง
เหมาะสม เช่น เมื่อเกิดอาการของภาวะหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน ผูป้ ว่ ยคิดว่าควรจะรีบไปโรงพยาบาลทันที และ
ควรใช้บริการรถการแพทย์ฉกุ เฉินในการนำ�ส่งโรงพยาบาล
เป็นต้น จึงส่งผลให้ผปู้ ว่ ยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
มีระยะเวลาการตัดสินใจมารับการรักษาเร็วขึน้
ความรู้เ กี่ย วกั บ อาการของภาวะหั ว ใจขาดเลื อ ด
เฉียบพลัน
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับอาการอยู่ในระดับต่าํ
(X = 51.9%) และไม่พบกลุม่ ตัวอย่างทีส่ ามารถตอบคำ�ถาม
เกี่ยวกับอาการของภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้ถูก
ต้องทัง้ หมด (ร้อยละ 0) สอดคล้องกับการศึกษาของ วริษา
กันบัวลา นิภาวรรณ สามารถกิจ และภาวนา กีรติยตุ วงศ์19
พบว่า ผูป้ ว่ ยมีคา่ เฉลีย่ คะแนนความรูเ้ กีย่ วกับภาวะหัวใจ
ตายเฉียบพลันในระดับต่าํ เช่นกัน (X = 56.6) โดยเมื่อ
วิเคราะห์รายข้อพบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีความรูเ้ กีย่ วกับอาการ
ที่เ ฉพาะเจาะจงของภาวะหั ว ใจขาดเลื อ ดเฉี ย บพลั น
(typical symptoms) ในระดับสูงมาก ได้แก่ เจ็บ/แน่น
หน้าอก รองลงมาคือ ไม่สุขสบายบริเวณหน้าอก และมี
ความรูเ้ กีย่ วกับอาการร่วม (related symptoms) ในระดับ
สูง ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นอาการทีเ่ กีย่ วข้องกับบริเวณหน้าอก
แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างยังมีความรู้เกี่ยวกับอาการ
ของภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในระดับต่ํา ได้แก่
คลื่นไส้อาเจียน ปวดคอ ไม่รู้สึกตัว/เป็นลม แสบร้อน
ทรวงอก/จุกแน่นลิน้ ปี่ วิงเวียนศีรษะ ปวดแขน/ไหล่ และ
ปวดหลัง นอกจากนัน้ กลุม่ ตัวอย่างมีความเข้าใจไม่ถกู ต้อง
ว่า อาการแขนอ่อนแรง รูส้ กึ ชา/เป็นเหน็บทีบ่ ริเวณแขน
และมือ พูดไม่ชดั และปวดศีรษะเป็นอาการของภาวะหัวใจ
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ขาดเลือดเฉียบพลัน ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากการให้ความรูแ้ ละ
การประชาสั ม พั น ธ์ ถึ ง แม้ ว่ า ปั จ จุ บั น จะเริ่ ม มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจง
มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลที่เผยแพร่ยังอาจไม่ท่วั ถึง
ทุกกลุม่ ประชากร ดังนัน้ จึงเป็นผลให้กลุม่ ตัวอย่างมีความรู้
เกีย่ วกับอาการอืน่ ๆ ในระดับต่�ำ ได้ และเมือ่ วิเคราะห์อ�ำ นาจ
การทำ�นายโดยใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติค พบว่า
ผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่มีความรู้เกี่ยวกับ
อาการในระดับสูงมากมีโอกาสตัดสินใจมารับการรักษาเร็ว
กว่าหรือเท่ากับ 20 นาที เพิม่ ขึน้ เป็น 26.26 เท่า เมือ่ เทียบ
กับผู้ป่วยที่มีความรู้เกี่ยวกับอาการในระดับตํ่า (OR =
26.26, 95%CI = 2.60, 264.97) และความรูเ้ กีย่ วกับอาการ
ในระดับปานกลาง และระดับสูงไม่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสิน
ใจมารับการรักษาเร็ว ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากการศึกษาพบว่า
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ อาการอยู่ ใ นระดั บ ตํ่ า
ปานกลาง และสูง (0-79 คะแนน) มีระยะเวลาการตัดสิน
ใจมารับการรักษาเร็วเพียงร้อยละ 19-26.7 แต่ ในกลุม่ ทีม่ ี
ความรูเ้ กีย่ วกับอาการในระดับสูงมาก (80-100 คะแนน)
มีระยะเวลาการตัดสินใจมารับการรักษาเร็วถึงร้อยละ 90.9
ดังนัน้ แสดงให้เห็นว่า จำ�เป็นทีผ่ ปู้ ว่ ยต้องมีความรูเ้ กีย่ วกับ
อาการในระดับสูงมากอย่างครอบคลุมทัง้ อาการทีเ่ ฉพาะ
เจาะจง ไม่เฉพาะเจาะจง และอาการร่วม จึงจะส่งผลให้
ผูป้ ว่ ยมีระยะเวลาตัดสินใจมารับการรักษาเร็วได้ ซึง่ จากการ
ศึกษานี้พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับอาการสูง
มากแค่เพียง 2 อาการเท่านัน้ คือ อาการเจ็บหน้าอกหรือ
แน่นหน้าอก และไม่สุขสบายบริเวณหน้าอก โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ทราบเกี่ยวกับภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
(ร้อยละ 57) ส่วนใหญ่บอกว่าตนเองทราบเพียงแค่ชอ่ื โรค

และทราบว่าอาการเจ็บหรือแน่นหน้าอกเป็นอาการของ
ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเท่านัน้ ดังนัน้ หากผูป้ ว่ ยเกิด
อาการไม่เฉพาะเจาะจง (atypical symptoms) และ
อาการร่วมทีเ่ กิดขึน้ (related symptoms) อาจส่งผลให้
ผูป้ ว่ ยตัดสินใจมารับการรักษาช้าได้
สรุปและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาครัง้ นีส้ รุปได้วา่ ความวิตกกังวล เจตคติ
ความเชื่อ และความรู้เกี่ยวกับอาการสามารถทำ�นาย
ระยะเวลาการตัดสินใจมารับการรักษาได้ จึงมีขอ้ เสนอแนะ
ดังนี้
ด้านการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
พยาบาลและทีมสุขภาพควรให้ความรูเ้ กีย่ วกับอาการ
ของภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันแก่ผปู้ ว่ ย และประชากร
กลุ่มเสี่ยง โดยเน้นทั้งอาการที่เฉพาะเจาะจง ไม่เฉพาะ
เจาะจง และอาการร่วมของภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
พร้อมทัง้ ส่งเสริมเจตคติเกีย่ วกับอาการทีเ่ หมาะสม โดยให้
ผูป้ ว่ ยมีความมัน่ ใจว่าจะสามารถจำ�อาการ และขอความ
ช่ ว ยเหลื อ เมื่ อ เกิ ด อาการของภาวะหั ว ใจขาดเลื อ ด
เฉียบพลันได้ และส่งเสริมความเชื่อเกี่ยวกับอาการที่
เหมาะสม โดยให้ผปู้ ว่ ยมีความเชือ่ ว่าตนเองสามารถปฏิบตั ิ
ตนเองเมือ่ เกิดอาการของภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ได้ อ ย่ า งเหมาะสม เพื่อ จะทำ � ให้ ผู้ป่ว ยตั ด สิ น ใจมารั บ
การรักษาทีเ่ ร็วยิง่ ขึน้
ด้านการวิจยั ทางการพยาบาล
ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆ ที่มี
อิทธิพลต่อระยะเวลาการตัดสินใจมารับการรักษา ซึง่ จะทำ�
ให้ได้ข้อมูลของปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการตัดสินใจ
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มารับการรักษาในผูป้ ว่ ยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้
ครอบคลุมยิง่ ขึน้ นอกจากนัน้ ควรมีการศึกษาวิจยั เชิงทดลอง
เพือ่ พัฒนาโปรแกรมทีส่ ง่ เสริมให้ผปู้ ว่ ย หรือประชากรกลุม่
เสีย่ งมีเจตคติ ความเชือ่ และความรูเ้ กีย่ วกับอาการของภาวะ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในระดับทีเ่ หมาะสม เพือ่ ส่งผลให้
ผูป้ ว่ ยการตัดสินใจมารับการรักษาทีเ่ ร็วขึน้
ข้อจำ�กัดในงานวิจยั
การศึกษาวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง
(cross-sectional study) เป็นการประเมินระยะเวลาการ
ตัดสินใจมารับการรักษา โดยให้ผปู้ ว่ ยนึกย้อนกลับไปในช่วง
ทีเ่ กิดอาการของภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันจนกระทัง่
ผูป้ ว่ ยตัดสินใจว่าต้องไปรับการรักษาในโรงพยาบาล ซึง่ จะ
ประเมินผู้ป่วยภายหลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
อย่างน้อย 24 ชัว่ โมง อาจทำ�ให้มผี ลต่อ recall bias แต่
อย่างไรก็ตามผู้วิจัยลดปัญหา recall bias โดยกำ�หนด
เกณฑ์การคัดกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลไม่เกิน 72 ชัว่ โมง
References
1. Anderson JL, Adams CD, Antman EM,
Bridges CR, Califf RM, Casey DE Jr, et al.
2012 ACCF/AHA Focused Update
Incorporated into the ACCF/AHA 2007
Guidelines for the management of patients
with unstable angina/non–ST-elevation
myocardial infarction: a report of the
American College of Cardiology

74 Nursing Science Journal of Thailand

2.

3.

4.

5.

Foundation/American Heart Association
Task Force on Practice Guidelines.
Circulation. 2013;127(23):e663-828.
Kloner RA, Jennings RB. Consequences of
brief ischemia: stunning, preconditioning,
and their clinical implications: part 2.
Circulation. 2001;104(25):3158-67.
Alshahrani H, McConkey R, Wilson J,
Youssef M, Fitzsimons D. Female gender
doubles pre-hospital delay times for
patients experiencing ST segment
elevation myocardial infarction in Saudi
Arabia. Eur J Cardiovasc Nurs.
2014;13(5):399-407.
Orksuk L, Ruisungnoen W. Perception of
symptoms and decision to seek treatment
in patients with acute coronary syndrome.
Journal of Nurses’ Association of Thailand,
North-Eastern Division. 2555;30(2):89-97.
(in Thai).
Deeoum C. Annual epidemiological
surveillance report 2017 [Internet].
Nonthaburi: Bureau of Epidemiology,
Department of Disease Control, Ministry
of Public Health; 2017 [cited 2019 Mar 6].
Available from: http://203.157.15.110/
boeeng/annual.php. (in Thai).

NURS SCI J THAIL Vol. 37 No. 2 April - June 2019

6. Hengrassamee K, Jamsomboon K.
Standardized treatment of acute coronary
syndrome. Bangkok: Sukhumvit Printing;
2012. (in Thai).
7. Dracup K, McKinley S, Riegel B, Mieschke H,
Doering LV, Moser DK. A nursing intervention
to reduce prehospital delay in acute
coronary syndrome: a randomized clinical
trial. J Cardiovasc Nurs. 2006;21(3):186-93.
8. Spielberger CD. Anxiety and behavior.
New York: Academic Press; 1966.
9. Herlitz J, Thuresson M, Svensson L,
Lindqvist J, Lindahl B, Zedigh C, et al.
Factors of importance for patients’
decision time in acute coronary syndrome.
Int J Cardiol. 2010;141(3):236-42.
10. Thepphawan P, Wattanakitkrileart D,
Pongthavornkamol K, Dumavibhat C.
Cognitive representation, emotional
responses and hospitalization experience
in predicting decision making for receiving
treatment among patients with acute
coronary syndrome. Journal of Nursing
Science. 2011;29 Suppl 2:111-9. (in Thai).
11. Allana S, Khowaja K, Ali TS, Moser DK,
Khan AH. Gender differences in factors
associated with prehospital delay among
acute coronary syndrome patients in

Pakistan. J Transcult Nurs.
2015;26(5):480-90.
12. Abed MA, Khalil AA, Moser DK.
The contribution of symptom
incongruence to prehospital delay for
acute myocardial infarction symptoms
among Jordanian patients. Res Nurs Health.
2015;38(3):213-21.
13. Riegel B, McKinley S, Moser DK, Meischke H,
Doering L, Dracup K. Psychometric
evaluation of the acute coronary syndrome
(ACS) response index. Res Nurs Health.
2007;30(6):584-94.
14. O’Brien F, O’Donnell S, McKee G,
Mooney M, Moser D. Knowledge, attitudes,
and beliefs about acute coronary
syndrome in patients diagnosed with ACS:
an Irish cross-sectional study.
Eur J Cardiovasc Nurs. 2013;12(2):201-8.
15. Darawad MW, Alfasfos N, Saleh Z,
Saleh AM, Hamdan-Mansour A. Predictors
of delay in seeking treatment by
Jordanian patients with acute coronary
syndrome. Int Emerg Nurs. 2016;26:20-5.
16. McKee G, Mooney M, O’Donnell S, O’Brien F,
Biddle MJ, Moser DK. Multivariate analysis
of predictors of pre-hospital delay in acute
coronary syndrome. Int J Cardiol.
2013;168(3):2706-13.
Nursing Science Journal of Thailand

75

NURS SCI J THAIL Vol. 37 No. 2 April - June 2019

17. Albarqouni L, Smenes K, Meinertz T,
cognition; GPCOG (Thai version): validity
Schunkert H, Fang X, Ronel J, et al.
and reliability. Poster session presented
Patients’ knowledge about symptoms and
at: Rewinding the aging clock. 9th Panadequate behaviour during acute
Pacific Conference on Rehabilitation cum,
myocardial infarction and its impact on 		21st Annual Congress of Gerontology; 2014
delay time: findings from the multicentre
Nov 29-30; Jockey Club Auditorium, the
MEDEA Study. Patient Educ Couns.
Hong Kong Polytechnic University.
2016;99(11):1845-51.
Hong Kong, China.
18. Khan MS, Jafary FH, Faruqui AM, Rasool SI,
22. Chlan LL. Relationship between two
Hatcher J, Chaturvedi N, et al. High
anxiety instruments in patients receiving
prevalence of lack of knowledge of
mechanical ventilatory support.
symptoms of acute myocardial infarction
J Adv Nurs. 2004;48(5):493-9.
in Pakistan and its contribution to delayed
23. Juangpanich U, Onbunreang J, Khansorn T,
presentation to the hospital. BMC Public
Lunlud J, Vatanasapt P. Effect of music
Health. 2007;7:284.
therapy on anxiety and pain in cancer
19. Kanbuala W, Samartkit N, Keeratiyutawong P.
patients. Journal of Nurses’ Association of
Factors related to decision time for
Thailand, North-Eastern Division.
seeking treatment in patients with
2012;30(1):46-52. (in Thai).
myocardial infarction. Nursing Journal of
24. Roffi M, Patrono C, Collet JP, Mueller C,
the Ministry of Public Health.
Valgimigli M, Andreotti F, et al. 2015 ESC
2014;24(2):21-36.
Guidelines for the management of acute
20. Brodaty H, Pond D, Kemp NM, Luscombe G,
coronary syndromes in patients presenting
Harding L, Berman K, et al. The GPCOG:
without persistent ST-segment elevation:
a new screening test for dementia
task force for the management of acute
designed for general practice. J Am Geriatr
coronary syndromes in patients presenting
Soc. 2002;50(3):530-4.
without persistent ST-segment elevation
21. Griffiths J, Putthinoi S, Pongsaksri M.
of the European Society of Cardiology
The general practitioner assessment of
(ESC). Eur Heart J. 2016;37(3):267-315.
76 Nursing Science Journal of Thailand

NURS SCI J THAIL Vol. 37 No. 2 April - June 2019

25. Krairatcharoen N, Lekutai S,
Pongthavornkamol K, Satayawiwat W.
Factors influencing the decision making to
seek treatment of patients with acute
myocardial infarction. Journal of Nursing
Science. 2010;28(2):49-57. (in Thai).

26. Bohplian S, Pinyopasakul W,
Sareewiwatthana P, Charoenkitkarn V.
The relationship among age, health
insurance coverage, perceived social
support and time to hospital arrival in
patients with coronary artery disease.
Journal of The Royal Thai Army Nurses.
2011;12(3):84-90. (in Thai).

Nursing Science Journal of Thailand

77

