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บทคดัยอ่ 

วตัถปุระสงค์: เพื่อวเิคราะห์ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความผาสุกของผูป้่วยหลงัจาก
เกดิโรคกลา้มเนื้อหวัใจขาดเลอืด วิธีการศึกษา: การวจิยัเชงิพรรณนาแบบหา
ความสมัพนัธเ์ชงิท านายในผูป้่วยโรคกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลอืดจ านวน 201 รายที่
เขา้รบัการรกัษาในแผนกผูป้่วยนอกของโรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทว ีณ ศรี
ราชา โดยใชแ้บบสอบถามทีม่โีครงสรา้งซึง่ประกอบดว้ยแบบประเมนิขอ้มูลทัว่ไป
ของผูป้่วย ความผาสุก การรบัรูภ้าวะสุขภาพ คุณภาพชวีติ ภาวะจติใจและอารมณ์ 
ภาวะซมึเศรา้ พฤตกิรรมสุขภาพ และการปรบัตวัเกีย่วกบัความเจบ็ป่วย วเิคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา สหสมัพนัธ์ของเพยีร์สนัและการวเิคราะห์ถดถอย
พหุคณู ผลการศึกษา: พบวา่ปจัจยัท านายความผาสุกคอืภาวะจติใจและอารมณ์ 
( = 0.43, P-value < 0.001)  และภาวะซมึเศรา้ ( = -0.29, P-value < 0.001) 
โดยสามารถรว่มกนัอธบิายความแปรปรวนของความผาสุกไดร้อ้ยละ 41.6 สรปุ: 
จากที่พบว่าภาวะจติใจและอารมณ์และภาวะซมึเศรา้สมัพนัธ์กบัความผาสุกของ
ผู้ป่วยหลงัจากเกิดโรคกล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด บุคลากรทางด้านสุขภาพและ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรพฒันาโปรแกรมเพือ่สง่เสรมิความผาสุกดงักลา่วโดยเน้น
การพฒันาดา้นจติใจและอารมณ์ และป้องกนัภาวะซมึเศรา้  

ค าส าคญั (keywords) : ปจัจยัทีม่อีทิธพิล, ความผาสุก, ผูป้่วยหลงัจากเกดิโรค
กลา้มเนื้อหวัใจขาดเลอืด  

  

 

Abstract 

Objective: To examine factors influencing well-being of patients with 
myocardial infarction. Method: A sample of this descriptive correlational 
study consisted of 201 myocardial infarction patients who were followed up 
at the outpatient department of Queen Savang Vadhana Memorial Hospital. 
The study made use of a structured questionnaire that included personal 
information, well-being, health perception, quality of life, mental and 
emotional state, depression, health behaviors, and illness adjustment. Data 
were analyzed using descriptive statistics, Pearson’s product moment 
correlation and multiple regression analysis. Results: The predicting factors 
of well-being were the mental and emotional state ( = 0.43, P-value < 
0.001) and depression ( = -0.29, P-value < 0.001). These two factors 
explained 41.6% of the well-being variance. Conclusion: As the mental 
and emotional state and depression were associated with the well-being of 
patients with post-myocardial infarction, health care providers and relevant 
settings should develop an intervention to promote their well-being by 
focusing on improving the mental health and emotion, and preventing the 
depression.  
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Introduction 

Myocardial infarction (MI) is one of the most prevalent 
causes of death worldwide. In Thailand, myocardial infarction 
is a common heart disease with a high incidence rate, a 
major cause of death, and poses an enormous health care 
burden. According to the Bureau of Non-Communicable 
Diseases, the admission rate of ischemic heart disease (I20 
- I25) including MI has risen from 347.57 per 100,000 
population in 2008 to 431.91 per 100,000 population in 2013. 
The mortality rate of ischemic heart disease (I20 - I25) has 
risen from 21.19 in 2008 per 100,000 population to 27.83 per 
100,000 population in 2014.1   

Myocardial infarction is generally known as heart attack 
caused by a partial or complete blockage of a coronary 

arteries, thereby reducing blood supply into heart muscle 
cells, resulting in the death of heart muscle. The most 
common symptom as an indicator of hospital admission is 
chest pain or chest discomfort, occasionally feeling like 
heartburn. Severe ischemia contributes to other symptoms 
including shortness of breath, nausea, feeling faint, a cold 
sweat, or feeling tired. The management with percutaneous 
coronary intervention and medications are commonly 
provided to MI patients. Lifestyle modification is also 
important to patients with MI.2  

With such detrimental symptoms, physical functions of 
post-MI patients tend to decline and they need re-
hospitalization because of illness’s progression and 




