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รายงานการวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของอาการเจ็บหน้าอก ความวิตกกังวล การรับรู้ความสามารถใน
การควบคุมการนอนหลับ และคุณภาพการนอนหลับของผู้ป่วยกลุ่มอาการ

โรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน*
Relationships between Cardiac Pain Intensity, Anxiety, Perceived Control

 of Sleep, and Quality of Sleep among Acute Coronary Syndrome Patients*
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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิพรรณนาแบบหาความสมัพนัธ์ เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความรนุแรง
ของอาการเจบ็หน้าอก ความวติกกงัวล การรบัรูค้วามสามารถในการควบคมุการนอนหลบั และคณุภาพการนอนหลบั
ของผู้ป่วยกลุ่มอาการโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยกลุ่มอาการโรคหลอดเลือดหัวใจ
เฉยีบพลนัท่ีมารบัการตรวจตามนดัทีค่ลินกิโรคหวัใจ โรงพยาบาลชลบรุ ีจ�านวน 90 คน เครือ่งมอืการวจิยัประกอบด้วย
แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบประเมินความรุนแรงของอาการเจ็บหน้าอก แบบประเมินความวิตกกังวล มีค่า
ความเชือ่ม่ัน .70 แบบสอบถามการรบัรูค้วามสามารถในควบคมุการนอนหลบั มค่ีาความเชือ่มัน่ .88 และแบบสอบถาม
คณุภาพการนอนหลบั มค่ีาความเชือ่มัน่ .81 เกบ็รวบรวมข้อมลูในช่วงเดอืนพฤศจิกายน 2558 ถงึเดอืนเมษายน
2559 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
 ผลการวิจัยพบว่า ความรุนแรงของอาการเจ็บหน้าอกมีความสัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพการนอนหลับ
อย่างมีนัยส�าคญัทางสถติ ิ(r = -.217, p < .05) และการรบัรูค้วามสามารถในการควบคมุการนอนหลบัมคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกกับคุณภาพการนอนหลับอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r = .286, p < .01)
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 จากการวจิยัครัง้นีม้ข้ีอเสนอแนะว่า บคุลากรทางการพยาบาลควรส่งเสรมิให้ผูป่้วยกลุม่อาการโรคหลอดเลอืด
หวัใจเฉยีบพลนัมกีารรบัรู้ความสามารถในการควบคมุการนอนหลบั ประเมนิและลดระดบัความรนุแรงของอาการ
เจ็บหน้าอก ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพการนอนหลับดียิ่งขึ้น
ค�ำส�ำคัญ:  ความรนุแรงของอาการเจบ็หน้าอก  ความวิตกกงัวล  การรับรูค้วามสามารถในการควบคุมการนอนหลบั
     คุณภาพการนอนหลับ  กลุ่มอาการโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน

                        Abstract
 This descriptive correlational research aimed to examine the relationships between cardiac
pain intensity, anxiety, perceived control of sleep, and quality of sleep among acute coronary
syndrome (ACS) patients. The samples consisted of 90 ACS patients receiving follow-up service
at cardiovascular clinic, Chon Buri Hospital. The research instruments were composed of
a questionnaire of demographic data, an assessment form of cardiac pain intensity, an assessment
form of anxiety with the reliability of .70, a questionnaire of perceived control of sleep with
the reliability of .88, and a questionnaire of quality of sleep with the reliability of .81. Data were
collected from November, 2015 to April, 2016. Statistics used for data analysis included
frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s product moment correlation
coefficient.
 The research results revealed that cardiac pain intensity was negatively statistically 
significant related to quality of sleep (r = -.217, p < .05) and perceived control of sleep was
positively statistically significant related to quality of sleep (r = .286, p < .01).
 This research suggests that nursing professionals should enhance perceived control of sleep
as well as evaluate and reduce cardiac pain intensity among ACS patients in order to raise
their quality of sleep.
Keywords:  Cardiac pain intensity,  Anxiety,  Perceived control of sleep,  Quality of sleep,  
                Acute coronary syndrome

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
 กลุ ่มอาการโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน
เป็นกลุ่มอาการท่ีมีความวกิฤตทีเ่กดิข้ึนจากภาวะ ST elevate
myocardial infarction (STEMI), non ST elevate
myocardial infarction (NSTEMI) และ unstable
angina (UA) (Wood, Motzer, & Bridges, 2010
อ้างถึงในศริวัิลห์ วฒันสนิธุ,์ 2553) โดยระดบัความรนุแรง
ของอาการและอาการแสดงขึ้นอยู่กับลักษณะการอุดตัน
ของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ (Overbaugh, 2009)

ที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของคราบไขมันที่สะสม
อยูท่ีห่ลอดเลอืด หรอืเกดิจากการฉกีขาดของคราบไขมนั
ท�าให้หลอดเลือดแดงโคโรนารีมีการตีบแคบหรืออุดตัน
เป็นสาเหตใุห้ปรมิาณเลอืดไหลผ่านน้อยลง เลอืดไปเลีย้ง
กล้ามเน้ือหวัใจลดลง และเกิดภาวะขาดออกซเิจน (ผ่องพรรณ
อรณุแสง, 2551) และแสดงอาการไม่สขุสบายต่างๆ ได้แก่
อาการเจบ็หน้าอก ภาวะหายใจเหน่ือย ท�าให้ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพการนอนหลบัของผู้ป่วยกลุม่อาการโรคหลอดเลอืด
หัวใจเฉียบพลัน


