
ปัจจยัที�มีความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการดูแลตนเอง 

ของผูป่้วยภาวะหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษานี �เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study) มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษา

ปัจจัยที�มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน  

โรงพยาบาลจฬุารัตน์ 3 อินเตอร์ กลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 200 คน ซึ�งได้มาจากการสุม่ตวัอยา่งแบบง่าย 

ดําเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูลระหว่าง เมษายน – มิถุนายน 2561 

วิเคราะห์ด้วยคา่สถิติ ร้อยละ คา่เฉลี�ย สว่นเบี�ยงเบนมาตรฐาน สมัประสทิธิ�สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั  

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ ป่วยภาวะหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนัมีพฤติกรรมการดแูลตนเองใน

ระดบัสงู โดยมีคะแนนเฉลี�ย 60.74 (SD = 5.14) สําหรับปัจจยัที�มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

ดแูลตนเองของผู้ ป่วยภาวะหวัใจขาดเลอืดเฉียบพลนั พบวา่ระยะเวลาการเจ็บป่วย การสนบัสนนุทาง

สงัคม ความเชื�อด้านสขุภาพ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการดแูลตนเองของผู้ ป่วยภาวะหวัใจขาด

เลอืดเฉียบพลนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 (r = 0.151, 0.145, 0.185 ตามลาํดบั)  

 ผู้ที�มีสว่นเกี�ยวข้องในการดแูลผู้ ป่วยควรนําผลจากการศึกษาไปใช้เพื�อเป็นองค์ประกอบใน

การพฒันารูปแบบในการดแูลผู้ ป่วยภาวะหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั และสง่เสริมพฤติกรรมการดแูล

ตนเองโดยเฉพาะปัจจัย ความเชื�อด้านสุขภาพ การสนับสนุนทางสงัคม และระยะเวลาในการ

เจ็บป่วย ซึ�งปัจจยัดงักลา่วมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการดแูลตนเอง 

คาํสาํคัญ: พฤติกรรมการดแูลตนเอง, ผู้ ป่วยภาวะหวัใจขาดเลอืดเฉียบพลนั 
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FACTOR RELATED TO SELF–CARE BEHAVIORS OF ACUTE 

CORONARY SYNDROME PATIENTS 

 

Nattapong Yawanopas*, Paiboon Pongsaengpan * , Kanchana Piboon*  

 

ABSTRACT 

  This descriptive study design was aimed to analyze factors related to self – care 

behaviors of acute coronary syndrome patients In Chularat 3 International Hospital. The 

sample consisted of 200 acute coronary syndrome patients recruited by a simple random 

sampling. The data collection was conducted by using questionnaires, which were 

collected during April - June 2018. Data analysis used percentage, means, standard 

deviation and Pearson Product Moment Correlation coefficient. 

The results showed that acute coronary syndrome patients with self-care 

behaviors in a high level and average scoring was 60.74 (SD = 5.14). Factors relating to 

self-care behaviors were personal health belief (r = 0.185), length of illness (r = 0.151) and 

social support (r = 0.145) respectively.  

Caregivers should apply social support and the concept of health belief and 

health care in order to promoting self-care behaviors in patients with acute coronary 

syndrome. 

Keywords: Self – Care Behaviors, Acute Coronary Syndrome Patients 
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ภมูิหลังและเหตุผล (Background and rationale) 

ภาวะหวัใจขาดเลอืดเฉียบพลนั (Acute 

coronary syndrome – ACS) เป็นกลุ่ม

อาการที�บ่งชี �ถึงภาวะกล้ามเนื �อหัวใจขาด

เลือดอย่างรุนแรงและเฉียบพลนั ซึ�งร้อยละ 

90 มีสาเหตุจากหลอดเลือดแดงโคโรนารี     

อุ ด ตัน  จ า ก ก า ร แ ต ก ข อ ง ค ร า บ ไ ข มัน 

(Atheromatous plaque rupture) ร่วมกบัมี

ลิ�มเลือดอุดตัน ส่งผลให้ไม่มีการไหลเวียน

ของเลือดที�ไปเลี �ยงกล้ามเนื �อหัวใจ ทําให้มี

อาการเจ็บเค้นอก (Typical angina)1, 2 โดย

ปัจจัยเสี�ยงที�ทําให้เกิดการตีบตนั ของหลอด

เลือดจนส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือด

เฉียบพลนั คือ ระดบันํ �าตาลในเลอืดสงู ความ

ดนัโลหิตสงู ภาวะไขมนัในเลือดผิดปกติ การ

สบูบหุรี� การดื�มเครื�องดื�มที�มีแอลกอฮอล์ การ

ไม่ออกกําลงักาย การรับประทานอาหารไม่

เหมาะสม อ้วนลงพงุ อายทุี�เพิ�มขึ �น เพศ และ

กรรมพนัธุ์3,4 ภาวะหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั

เป็นปัญหาที�ทําให้ผู้ ป่วยโรคหวัใจและหลอด

เลอืดเสยีชีวิต 

 จากรายงานสถานการณ์การเสียชีวิต

ขององค์การอนามัยโลก (World Health 

Organization) พบว่าในปี 2012  ประชากร

โลกเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด

จํานวน 17,500,000 คน หรือคิดเป็น 31% 

จากการเสียชีวิตของประชากรโลก ซึ�งสงูเป็น

อนัดบั 1 จากสาเหตกุารเสียชีวิตทั �งหมด5 ซึ�ง

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ส ม า ค ม โ ร ค หั ว ใ จ แ ห่ ง

ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า  ( A m e r i c a n  H e a r t 

Association) ได้รายงานสถิติการเสียชีวิต

ของประชาชนในสหรัฐอเมริกา ปี 2011 

พบว่า โรคหลอดเลือดหัวใจเป็นโรคที�ทําให้

ประชาชนในสหรัฐอเมริกาเสียชีวิตจํานวน 

375,295 คน ติด 1 ใน 7 ของสาเหตุการ

เสยีชีวิตทั �งหมด ในแต่ละปีพบผู้ ป่วยรายใหม่

ที�มีอาการเนื�องจากภาวะหัวใจขาดเลือด

เฉียบพลนั หรือกล้ามเนื �อหวัใจตายประมาณ 

630,000 คน2,6 สาํหรับประเทศไทยมีรายงาน

จากสํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุทํา

การรวบรวมข้อมูลผู้ ป่วยที�มีภาวะหวัใจขาด

เลือดเฉียบพลนั ตั �งแต่ 2550 - 2557 พบว่า

ผู้ ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันมี

จํานวนเพิ�มสงูขึ �นทกุปี7 และมีผู้ เสียชีวิตจาก

โรคหวัใจและหลอดเลอืดทั �งหมด 58,681 คน 

หรือเฉลี�ยชั�งโมงละ 7 คน คิดเป็นอตัราตาย

ของโรคหวัใจและหลอดเลือด เท่ากบั 90.34 

ต่อแสนประชากร7 ผลกระทบที�เกิดขึ �นกับ

ผู้ ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลนั ไม่ใช่

แคม่ีอาการเจ็บหน้าอกเท่านั �น ผู้ ป่วยบางราย

ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน หรือไม่

สามารถที�จะดํารงบทบาทหน้าที�ได้ตามปกติ8

ซึ�งผู้ ป่วยบางคนต้องเข้ารับการรักษาอาการ

อย่างต่อเนื�อง ทําให้ต้องลาออกจากงาน

ประจํา เพื�อมารักษาตวั ทําให้ครอบครัวเสีย

รายได้และต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ�มมากขึ �นใน

ก า ร เ ข้ า รั บ ก า ร รั ก ษ า 9 ผ ล ก ร ะ ท บ ห รื อ

ภาวะแทรกซ้อนที�เกิดขึ �นในผู้ ป่วยภาวะหวัใจ

ขาดเลือดเฉียบพลนั ส่วนหนึ�งอาจเกิดจาก

ผู้ ป่วยมีการดแูลตนเองลดลง หรือมีการดูแล
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ตนเองที�ไม่ถกูต้อง การดแูลตนเองของผู้ ป่วย

ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเป็นสิ�งที�มี

ความสาํคญัอยา่งมาก นอกจากนี �ยงัสง่ผลทํา

ให้เกิดความเหนื�อยล้า เบื�อหน่ายกับความ

เจ็บป่วยที�ต้องเผชิญ และความเครียดเรื �อรังที�

เ กิ ด จ า ก ก า ร เ ข้ า รั บ ก า ร รั ก ษ า ตั ว ใ น

โรงพยาบาลต่อเนื�อง ทําให้ผู้ ป่วยเกิดภาวะ

ซึม เศ ร้า 9  นอกจากผลกระทบกับผู้ ป่วย

ร า ย บุ ค ค ล แ ล้ ว  ยั ง ส่ ง ผ ล ต่ อ ภ า ร ะ ค่ า

รักษาพยาบาลของประเทศที�สูงขึ �น จากผล

ก า ร ศึ ก ษ า เ กี� ย ว กั บ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร

รักษาพยาบาลผู้ ป่วย Acute coronary 

syndrome ในคนไทย พบว่าค่าเฉลี�ยกลาง

ของวนันอนรักษาตวัในโรงพยาบาล 7 วนั (1-

184 วัน )  เท่ ากับ  47 ,908  บาท (633 -

1,279,679 บาท) แบ่งเป็นผู้ ป่วย STEMI  

เท่ากับ 82,848.5 บาท ผู้ ป่วย Non-STEMI 

เท่ากับ 40,531 บาท และผู้ ป่วย Unstable 

angina เท่ากับ 26,116 บาท ผู้ ป่วยที�ต้องมี

การทําหัตถการ คือ การทํา PCI มีค่าเฉลี�ย

กลางการใช้จ่ายในโรงพยาบาลรัฐบาล

ทั �งหมด เท่ากับ 152,081 - 161,374 บาท 

และ การทํา CABG 203,139 - 223,747 บาท10 

ประ เทศไทยสูญเสียค่า รักษาพยาบาล

โรคหัวใจทั �งสิ �น 154,876 ล้านบาทต่อปี 

ภา ย ใ ต้ ห ลัก ป ร ะ กัน สุข ภา พ ถ้ ว น ห น้ า , 

ประกันสงัคม และสวสัดิการ รักษาพยาบาล

ข้าราชการและครอบครัว7  

 สําหรับปัจจัยที�สัมพันธ์กับการดูแล

ตนเองของผู้ ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือด

เฉียบพลนัพบว่าหลายปัจจัย ได้แก่ อายุ11,12 

การสนับสนุนทางสังคม13,14-16 ภาวะ ซึมเศร้า
13,14,16,17  

 ระดับการศึกษา  ความรอบ รู้ ด้ าน

สขุภาพ13,18-20 ความเชื�อด้านสขุภาพ16 รายได้12 

ระยะเวลาของการเจ็บป่วย11 คุณภาพของ

การให้บริการ1 9 ปัจจุบันได้มีการพัฒนา

รูปแบบการดูแลรักษาผู้ ป่วยภาวะหวัใจขาด

เลือดเฉียบพลนั เพื�อเพิ�มอตัราการรอดชีวิต

จากภาวะภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 

พบวา่การได้รับการดแูลโดยตอบสนองปัญหา 

และความต้องการอย่างครอบคลุม มีการ

วางแผนดูแลร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ทํา

ให้อตัราการเสียชีวิตลดลง อตัราการกลบัมา

รักษาซํ �าในโรงพยาบาลลดลง ระยะวันนอน

โรงพยาบาลเฉลี�ยเป็น 4.32 วนั ผู้ ป่วยมีความ

พงึพอใจในการบริการเพิ�มขึ �น20 

 การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ ป่วยภาวะ

หวัใจขาดเลอืดเฉียบพลนั มีการดแูลตนเองที�

ถกูต้องเหมาะสม สามารถลดอตัราการกลบั

เข้ารับการรักษาซํ �า ลดอาการกําเริบและลด

ความรุนแรงของโรค รวมทั �งช่วยให้ผู้ ป่วย

สามารถคงไว้ซึ�งภาวะสุขภาพและการทํา

หน้าที�ของร่างกาย ซึ�งส่งผลทําให้ผู้ ป่วย

สามารถดํารง ชีวิต ไ ด้อย่า งปกติ  และมี

คุณภาพชีวิตที�ดีขึ �น ดังนั �นผู้ ศึกษาวิจัยจึง

สนใจศึกษา ปัจจัยที�มีความสัมพัน ธ์กับ

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ ป่วยภาวะ

หัวใจขาดเลือดเ ฉียบพลัน  ผลที� ไ ด้จาก

การศกึษาครั �งนี �จะนํามาเป็นข้อมลูพื �นฐานใน
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การจัดกิจกรรมเพื�อสนบัสนุนและส่งเสริมให้

ผู้ ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลนัมีการ

ดแูลตนเองที�ถกูต้องเหมาะสมตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์ (Objective) 

1. เพื�อศึกษาระดบัพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของผู้ ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือด

เฉียบพลนั  

2. เพื�อศึกษาปัจจยัที�มีความสมัพนัธ์กับ

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ ป่วยภาวะ

หวัใจขาดเลอืดเฉียบพลนั 

 

ระเบียบวิธีการศึกษา (Methodology) 

 การศึกษานี �เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา 

(Descriptive study) เพื�อศึกษาความสมัพนัธ์

ระหว่างปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล 

ภาวะซึมเศร้า คุณภาพบริการ การสนบัสนุน

ทางสงัคม ความเชื�อด้านสขุภาพ และความ

รอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของผู้ ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือด

เฉียบพลนั  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที� ใ ช้ ใน

การศึกษาครั �งนี � คือ กลุ่มป่วยที�ได้ รับการ

วินิจฉัยโดยอายุรแพทย์โรคหวัใจและหลอด

เลือด ว่ามีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 

(Unstable angina, STEMI, NSTEMI) ที�เข้า

รับการรักษาที�ศนูย์โรคหวัใจและหลอดเลือด 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จังหวัด

สมทุรปราการ   

ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง กําหนดขนาด

ข อ ง ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง โ ด ย ใ ช้ เ ท ค นิ ค ข อ ง 

Thorndrike (1978)21 ซึ�งมีสตูรในการคํานวณ

ดงันี � 

N = 10K + 50 (N = จํานวนกลุม่

ตวัอยา่ง, K = จํานวนตวัแปรที�ศกึษา) 

N = (10 * 15) + 50 

     = 200  

การศึกษาวิจัยครั �งนี �ผู้ วิจัยรวบรวม

ข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง จํานวน 200 คน ใช้

วิธีสุม่อยา่งง่าย (Simple random sampling) 

กําหนดช่วงที�ใช้ในการสุ่ม คือ 3 คน ให้ได้

กลุ่มตัวอย่างวันละประมาณ 5 คน โดย

รวบรวมข้อมูลตั �งแต่ ระหว่าง เมษายน – 

มิถนุายน 2561  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บข้อมูลผู้ วิจัยนําหนงัสือแนะนํา

ตวัและขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เสนอต่อผู้ อํานวยโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 

อิ น เ ต อ ร์  เ พื� อ ป ร ะ ส า น ง า น แ ล ะ ชี �แ จ ง

วัตถุประสงค์ในการศึกษา และขอความ

ยินยอมจากกลุ่มตัวอย่าง ดําเนินการเก็บ

ข้อมูลระหว่าง เมษายน – มิถุนายน 2561 

โดยสมัภาษณ์กลุม่ตวัอยา่ง 200 ราย 

เครื�องมือที�ใช้ในการดาํเนินการวิจัย 

ประกอบด้วย 7 ส่วน ได้แก่ ส่วนที�  1 

ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล  จํ า น ว น  9  ข้ อ 

ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ศาสนา ระดบัการศึกษา อาชีพ ระดบัรายได้ 

ระยะเวลาการเจ็บป่วย และภาวะโรค ส่วนที� 
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2 แบบประเมินอาการโรคซึมเศร้า จํานวน 

9 ข้อ ลกัษณะเครื�องมือเป็น แบบประเมินค่า 

(Rating Scale) 4 ระดบั คือ ไม่มีเลย เป็น

บางวนั เป็นบ่อย และเป็นทุกวนั อ้างอิงแบบ

ประเมินโรคซึมเศร้าจากกรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข (2557)22 ส่วนที�  3 

แบบประเมินคุณภาพบริการ จํานวน 18 

ข้อ ลกัษณะเครื�องมือเป็น แบบประเมินค่า 

(Rating Scale) 4 ระดบั คือ ดีมาก ดี ปาน

กลาง และปรับปรุง ส่วนที�  4 แบบประเมิน

ความเชื� อด้านสุขภาพ  จํานวน 15 ข้อ 

ลักษณะเค รื� องมือเ ป็น แบบประเมินค่า 

(Rating Scale) 4 ระดบั คือ เห็นด้วยอยา่งยิ�ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ และไม่เห็นด้วย โดยให้

เลือกตอบเพียงคําเดียว และมีข้อคําถามเชิง

บวกข้อที� 1 – 5 และข้อที� 11 – 15 ข้อคําถาม

เชิงลบ ข้อที� 5 – 10 ส่วนที�  5 แบบประเมิน

การสนับสนุนทางสังคม จํานวน 10 ข้อ 

ลักษณะเค รื� องมือ เ ป็นแบบประเมินค่า 

(Rating Scale) 4  ระดับ คือ  ตลอดเวลา 

เกือบตลอดเวลา บางครั �ง และไม่มี ส่วนที�  6 

แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

จํานวน 18 ข้อ ลกัษณะเครื�องมือ เป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check List) คือ ใช่ และ

ไมใ่ช่ โดยให้เลอืกตอบเพียงคําเดียว และมีข้อ

คําถามเชิงบวกข้อที� 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 

11, 12, 13, 14, 15 และข้อคําถามเชิงลบ ข้อ

ที� 7, 9, 16, 17, 18  ส่วนที�  7 แบบประเมิน

พฤติกรรมการดูแลตนเอง จํานวน 18 ข้อ 

ลักษณะเค รื� องมือเ ป็น แบบประเมินค่า 

(Rating Scale) 4 ระดบั คือ ไม่เลย นานๆ ครั �ง 

บอ่ย และสมํ�าเสมอ 

ตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมือ 

ตรวจสอบความตรงตามเนื �อหา (IOC) 

ของเครื� องมือที� ใ ช้ ในการรวบรวมข้อมูล

ทั �งหมด โดยให้ผู้ เชี�ยวชาญจํานวน 3 ท่าน 

ตรวจสอบความเที�ยงตรง (Reliability) โดย

นําแบบสัมภาษณ์ไปทดลองใช้กับกลุ่มที�

คล้ายคลึงกันที�โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช 

จํานวน 30 คน วิเคราะห์หาสมัประสทิธิ�อลัฟา

ขอ ง ค ร อ น บ า ค ( C r o n b a ch ’ s  a l p h a 

coefficent) ดังนี � ประเมินคุณภาพบริการ 

0.88  ความเ ชื� อด้านสุขภาพ 0 .73  การ

สนบัสนนุทางสงัคม 0.84 พฤติกรรมการดแูล

ตนเอง 0.63 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาปัจจัยที�

ศึกษา คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ความเชื�อด้าน

สุขภาพการสนับสนุนทางสังคม ภาวะ

ซมึเศร้า ความรอบรู้ด้านสขุภาพ คณุภาพการ

บริการ ใช้สถิติ จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี�ย สว่น

เบี�ยงเบนมาตรฐาน คา่สงูสดุ และคา่ตํ�าสดุ  

วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปัจจัย

ส่วนบุคคล ความเ ชื�อ ด้านสุขภาพ การ

สนบัสนนุทางสงัคม ภาวะซึมเศร้า ความรอบ

รู้ด้านสุขภาพ คุณภาพการบริการ และ

พฤติกรรมการดูแลตนเอง  โดยใ ช้ส ถิติ 

Pearson correlation coefficient. 
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ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมในการ
วิจัย 

ใ น ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย ค รั � ง นี �ผู้ วิ จั ย 

ดําเนินการเสนอขอพิจารณาจริยธรรมการ

วิจัยต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

มหาวิทยาลยับูรพา ซึ�งได้รับการรับรองตาม

เอกสาร AF06-13.1 ที� 003/2561  

 
ผลการศึกษา (Results) 

 ส่วนที�  1  ข้ อ มูลส่ว น บุค ค ล  ก ลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ( ร้อยละ 

52.00) มีอายุเฉลี�ย เท่ากับ 59.82 ปี (SD = 

11.95) มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 66.50) 

นบัถือพทุธศาสนา (ร้อยละ 92.50) รองลงมา

คือ ศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 6.50) ส่วนใหญ่

ทํางาน (ร้อยละ 52.50) มีระดบัการศึกษาขั �น

ตํ�า  (ประถมศึกษาหรือตํ�ากว่า)  ( ร้อยละ 

71.50) รายได้เฉลี�ย เท่ากับ 7,086.05 บาท 

(SD = 10,306.81) และภาวะโรคที� ป่วย     

ส่วนใหญ่ คือ NSTEMI ( ร้อยละ 64.50) 

รองลงมา คือ STEMI ( ร้อยละ 16.50) 

ระยะเวลาการเจ็บป่วยเฉลี�ย เท่ากับ 714.62 

วนั (SD = 1,402.93) ดงัแสดงในตารางที� 1 

  

ตารางที� 1 จํานวน ร้อยละ ของกลุม่ตวัอยา่ง จําแนกตามข้อมลูสว่นบคุคล (n = 200) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

เพศ     

          ชาย 104 52.00 

          หญิง 96 48.00 

สถานภาพสมรส     

         โสด 23 11.50 

         สมรส 133 66.50 

         หม้าย 32 16.00 

         แยกกนัอยู ่ 12 6.00 

ศาสนา     

         พทุธ 185 92.50 

         คริสต์  2 1.00 

         อิสลาม 13 6.50 

อาชีพ   

         ไมไ่ด้ทํางาน 95 47.50 

         ทํางาน 105 52.50 
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ตารางที� 1 จํานวน ร้อยละ ของกลุม่ตวัอยา่ง จําแนกตาม ข้อมลูสว่นบคุคล (n = 200) (ตอ่) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

ระดับการศึกษา     

         การศกึษาขั �นตํ�า (ประถมศกึษาหรือตํ�ากวา่) 143 71.50 

         การศกึษาขั �นสงู (มธัยมศกึษาขึ �นไป) 57 28.50 

ภาวะโรค     

          STEMI 33 16.50 

          NSTEMI 129 64.50 

          Unstable angina 38 19.00 

 

ส่วนที�  2 กลุ่มตัวอย่างมีคะแนน 

ด้านภาวะซมึเศร้าเฉลี�ย เทา่กบั 4.80 คะแนน  

(SD = 3.69) ด้านคุณภาพการบริการเฉลี�ย 

เทา่กบั 70.00 คะแนน (SD = 4.09) ด้านการ

สนับสนุนทางสังคมเฉลี�ย เท่ากับ 34.16 

คะแนน (SD = 7.30)  

 ด้านความเชื�อด้านสุขภาพเฉลี�ย เท่ากับ 

55.07 คะแนน (SD = 4.47) ด้านความรอบรู้

ด้านสุขภาพเฉลี�ย เท่ากับ 17.18 (SD = 

1.26) ด้านพฤติกรรมการดูแลตนเองเฉลี�ย 

เทา่กบั 60.74 (SD = 5.14) 

 

ตารางที� 2  คา่เฉลี�ย และสว่นเบี�ยงเบนมาตรฐาน อาย ุระยะเวลาการเจ็บป่วย รายได้ ภาวะซมึเศร้า  

คุณภาพการบริการ การสนบัสนุนทางสงัคม ความเชื�อด้านสขุภาพ ความรอบรู้ด้าน

สขุภาพ และพฤติกรรมการดแูลตนเอง (n = 200)  
 

ตัวแปร Min Max M SD 

อาย ุ 29 88 59.82 11.95 

ระยะเวลาการเจ็บป่วย  1 7,300.00 714.62 1,402.93 

รายได้ 0 50,000.00 7,086.05 10,306.81 

ด้านภาวะซมึเศร้า 0 15 4.80 3.69 

ด้านคณุภาพการบริการ 36 72 70.00 4.09 

ด้านการสนบัสนนุทางสงัคม 13 40 34.16 7.30 

ด้านความเชื�อด้านสขุภาพ 36 60 55.07 4.47 
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ตารางที� 2  คา่เฉลี�ย และสว่นเบี�ยงเบนมาตรฐาน อาย ุระยะเวลาการเจ็บป่วย รายได้ ภาวะซมึเศร้า  

คุณภาพการบริการ การสนบัสนุนทางสงัคม ความเชื�อด้านสขุภาพ ความรอบรู้ด้าน

สขุภาพ และพฤติกรรมการดแูลตนเอง (n = 200) (ตอ่) 
 

ตัวแปร Min Max M SD 

ด้านความรอบรู้ด้านสขุภาพ 13 18 17.18 1.26 

ด้านพฤติกรรมการดแูลตนเอง 43 71 60.74 5.14 

     

จากตารางที� 3 ปัจจัยที�มีความสมัพนัธ์

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ ป่วยภาวะ

หวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั พบว่าระยะเวลา

การเจ็บป่วย การสนบัสนุนทางสงัคม ความ

เชื�อด้านสขุภาพ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม

การดูแลตนเองของผู้ ป่วยภาวะหัวใจขาด

เลือดเฉียบพลนัอย่างมีนยัสําคัญทางสถิติที�

ระดับ ทางสถิติที�ระดับ 0.05 (r = 0.151, 

0.145, 0.185 ตามลาํดบั) 

 

ตารางที� 3  วิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ของปัจจยั ปัจจยัสว่นบคุคล ภาวะซมึเศร้า คณุภาพการ บริการ 

การสนบัสนุนทางสงัคม ความเชื�อด้านสขุภาพ ความรอบรู้ด้านสขุภาพกับพฤติกรรม

การดแูลตนเอง (n = 200) 
 

 

** p < 0.01, *   p < 0.05 

ตัวแปร Pearson Correlation P - value 

ปัจจัยส่วนบุคคล     

          อาย ุ 0.004 0.95 

          รายได้ 0.099 0.165 

          ระยะเวลาการเจ็บป่วย 0.151* 0.033 

ด้านภาวะซึมเศร้า -0.004 0.961 

ด้านคุณภาพการบริการ -0.073 0.306 

ด้านการสนับสนุนทางสังคม 0.145* 0.04 

ด้านความเชื�อด้านสุขภาพ 0.185** 0.009 

ด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพ -0.05 0.485 
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วิจารณ์ (Discussion) 

กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการดูแล

ตนเองเฉลี�ย 60.74 คะแนน (SD = 5.14) ซึ�ง

อยู่ในระดับสูง อธิบายได้ว่าผู้ ป่วยรับรู้ถึง

ความสําคญัของภาวะสขุภาพ และทราบว่า

หัวใจเป็นอวัยวะที�มีความสําคัญที�สุดของ

ชีวิต ดังนั �นเมื�อผู้ ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือด

เฉียบพลนัได้รับการวินิจฉยัวา่มีความผิดปกติ

เกิดขึ �นที�หัวใจ ผู้ ป่วยจึงมีการดูแลเอาใจใส่

สุขภาพเป็นอย่างดีและสมํ�าเสมอ เพื�อให้

ตนเองปลอดภัยและมีชีวิตอยู่อย่างปกติสุข 

สอดคล้องการการศึกษาวิจัยของพรพิมล         

อํ�าพิจิตร, ชนกพร จิตปัญญา (2552)13 พบว่า

การดูแลตนเองของผู้ ป่วยกลุ่มอาการหัวใจ

ขาดเลือดเฉียบพลันอยู่ ในระดับดี  (M = 

64.34, SD = 12.28) ผู้ ป่วยสว่นใหญ่ที�เมื�อมี

การเจ็บป่วย จะมีการแสวงหาวิธีการหรือ

แนวทางในการดูแลตนเองเพื�อให้ตนเอง

กลบัมามีสขุภาพที�ดี และคงคณุภาพชีวิตที�ดี 

ซึ� ง ส่ ว น ใ ห ญ่  ยิ น ดี ที� จ ะ ป ฏิ บัติ ตั ว ต า ม

คําแนะนําของแพทย์และบุคลากรทางการ

แพทย์ เช่น การงดเว้นรับประทานอาหารที�มี

ไขมันสูง ออกกําลงักายที�เหมาะสมกับการ

เจ็บป่วยเป็นประจํา ปรับลดภาระการทํางาน

หนกัลง พยายามลดความเครียดโดยการสวด

มนต์ไหว้พระ งดสบูบหุรี� และดื�มแอลกอฮอล์ 

เป็นต้นสอดคล้องกบัการศกึษาของ พรพรรณ 

เทอดสุทธิรณภูมิ  (2558)23 พบว่า ผู้ ป่วย

โรคหวัใจหลงัจากได้รับโปรแกรมสง่เสริมการ

ดู แ ล ต น เ อ ง  มี คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที� ดี แ ล ะ มี

พฤติกรรมการดูแลตนเองที�ดีกว่าก่อนให้

โปรแกรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p< 

0.05) ในการศึกษานี �ผู้ วิจัยได้ทําการศึกษา

เฉพาะผู้ ป่วยที�มารับการรักษาในโรงพยาบาล

จุฬา รัตน์  3  อิน เตอร์  อาจจะไม่สะท้อน

พฤติกรรมของผู้ ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือด

ทั �งหมด 

สําหรับปัจจัยที�สัมพันธ์กับพฤติกรรม

การดูแลตนเอง จากผลการศึกษาพบว่า 

ระยะเวลาการเ จ็บป่วย มีความสัมพันธ์ 

ทางบวกกบัพฤติกรรมการดแูลตนเองอย่างมี

นัย สํ า คัญ ท า ง ส ถิ ติ ที� ร ะ ดับ  0 .0 5  จ า ก

การศึกษากลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาการ

เจ็บป่วยเฉลี�ย 714.62 วนั (SD = 1402.93) 

หรือประมาณ 2 ปี ผู้ ป่วยโรคหลอดเลือด

หวัใจตีบที�มีการเจ็บป่วยมากกว่า 1 – 5 ปี 

และจะต้องมารับการรักษาที�โรงพยาบาลจะ

ได้รับคําแนะนําจากแพทย์และบุคลากร

ทางการแพทย์ในเรื�องการดูแลสุขภาพ การ

ปรับเปลี�ยนพฤติกรรมให้ถูกต้องเหมาะสม 

ผู้ ป่วยจึงสามารถปรับตัวให้ดําเนินชีวิตตาม

แบบแผนที�ถกูต้อง สง่ผลให้ผู้ ป่วยมีพฤติกรรม

การดูแลตนเองที�ดีขึ �น และมีความเชื�อมั�นใน

ตนเองว่าจะมีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ �น24 จาก

การศึกษาของจรรวมล แพ่งโยธา (2548)25 

พบว่าระยะเวลาการเจ็บป่วยมีความสมัพนัธ์

กบัความสามารถในการดแูลตนเองของผู้ป่วย

กลุม่อาการหวัใจขาดเลอืดเฉียบพลนั อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 เช่นเดียวกบั

การศึกษาของ จอม สุวรรณโณ และคณะ
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(2551)26 พบว่าระยะเวลาการเจ็บป่วยมี

อิทธิพลโดยอ้อมทางบวกต่อการคงภาวะ

สุขภาพผ่านความสามารถในการจัดการ

สขุภาพตนเองของผู้ ป่วยภาวะหวัใจล้มเหลว 

 สําหรับปัจจัยด้านภาวะซึมเศร้า ผล

ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว่ า  ภ า ว ะ ซึ ม เ ศ ร้ า ไ ม่ มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ของผู้ ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

จากการประเมินภาวะซึมเศร้าของผู้ ป่วยสว่น

ใหญ่ไม่มีภาวะซึมเศร้าหรือมีน้อย โดยมี

คะแนนเฉลี�ย 4.80 (SD = 3.69) อาจจะเป็น

เพราะว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มตัวอย่างที�

ได้รับการรักษา 1 – 5 ปี ซึ�งได้รับคําแนะนํา

จากแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ 

ร่วมกับได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว 

สง่ผลให้ผู้ ป่วยสามารถปรับตวักบัปัญหาการ

เจ็บป่วยของตนเอง และยอมรับในการปรับ

พฤติกรรมเพื�อดูแลตนเอง จึงทําให้กลุ่ม

ตวัอย่างไม่มีภาวะซึมเศร้าหรือมีน้อย ซึ�งไม่

สอดคล้องกบัการศกึษาของ พรพิมล อํ�าพิจิต, 

ชนกพร จิตปัญญา (2552)13 พบว่า ภาวะ

ซึมเศร้ามีความสัมพันธ์ทางลบกับการดูแล

ตนเองอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ p < 0.05 

(r = - 0.496)  

 ด้านคุณภาพการบริการ ผลการศึกษา

พบว่าคุณภาพบริการไม่มีความสมัพันธ์กับ

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ ป่วยภาวะ

หวัใจขาดเลอืดเฉียบพลนั โดยที�คะแนนเฉลี�ย 

70.00 (SD = 4.09) ซึ �งอธิบายว่ากลุ่ม

ตัวอย่างมีความพึงพอใจในบริการอยู่ใน

ระดบัสงู เนื�องจากกระบวนการให้บริการของ

โรงพยาบาลมีมาตรฐาน จึงทําให้ผู้ ป่วยได้รับ

บริการที�เทา่เทียมกนั ประกอบกบัการที�ผู้ ป่วย

เผชิญกับภาวะที�เสี�ยงต่อการเสียชีวิตสงูจาก

ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ จึงทําให้ผู้ ป่วยมีความ

สนใจและใส่ใจในการดแูลตนเองเป็นอย่างดี

และสมํ�าเสมอ คุณภาพของบริการอาจไม่มี

ผลกับการดูแลตนเองของผู้ ป่วยภาวะหัวใจ

ขาดเลอืดเฉียบพลนั 

 ด้ า น ก า ร สนับ สนุน ท า ง สัง ค ม  ผ ล

การศึกษาพบว่าการสนับสนุนทางสังคมมี

ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการดแูล

ตนเองของผู้ ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือด

เฉียบพลนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 

0.05 (r = .145) ซึ�งการสนบัสนุนทางสงัคม

เป็นความสมัพนัธ์ที�เกิดจากการทําหน้าที�ของ

บคุคลในครอบครัว และสงัคม ซึ�งพบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสหรือ

อาศยัอยูก่บัครอบครัวและญาติ ซึ�งเป็นสิ�งที�มี

ความสําคัญกับผู้ ป่วยทั �งด้านการช่วยเหลือ 

การประคบัประคองด้านร่างกายและจิตใจ27 

จากการศึกษาวิจ ัยของ ณรงค์กร ช ัยวงศ์ 

และคณะ (2557)14 พบว่าการสนบัสนนุจาก

ครอบครัวเป็นส่วนสําคัญ ซึ�งทําให้ผู้ ป่วย

ได้รับความรักความเอาใจใส่อย่างสมํ�าเสมอ 

มีกําลังใจในการปฏิบัติพฤติกรรมต่างๆ ที�

เหมาะสมกบัภาวะสขุภาพตนเอง (P< 0.001) 

สอดคล้องกับการศึกษาของ พรพิมล อํ�า

พิจิตร, ชนกพร จิตปัญญา  (2552)13 พบว่า

การสนับสนุนทางสงัคมมีความสัมพันธ์กับ
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การดูแลตนเองของผู้ ป่วยภาวะหัวใจขาด

เลือดเฉียบพลนัอย่างมีนยัสําคัญทางสถิติที�

ระดบั P < 0.05  

 ด้ า น ค ว า ม เ ชื� อ ด้ า น สุ ข ภ า พ  ผ ล

การศึกษาพบว่าความเชื�อด้านสุขภาพมี

ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการดแูล

ตนเองของผู้ ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือด

เฉียบพลนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 

0.01 (r = .185) ซึ�งหมายความว่า การมี

ความเ ชื� อ ด้านสุขภาพที�ดี  เ กี� ยวกับการ

เจ็บป่วยของตนเอง จะทําให้ผู้ ป่วยภาวะหวัใจ

ข า ด เ ลื อ ด เ ฉี ย บ พ ลัน มี ก า ร ป รั บ ตัว ใ ห้

เหมาะสมเพิ�มมากขึ �น สอดคล้องกับทฤษฎี

ความเชื�อด้านสขุภาพ(HBM) ซึ�งกลา่วว่าเมื�อ

บุคคลเกิดความกลวั รับรู้ถึงภาวะคุกคามที�

จะถึงตวั บคุคลจะปฏิบตัิตามคําแนะนําเพื�อ

ป้องกนัโรคและจดัการกบัปัญหาโดยคํานึงถึง

ประโยชน์ที�ตนจะได้รับ28 ซึ�งสอดคล้องกับ

การศึกษาของ Shin et al. (2013)16 พบว่า

การรับรู้อปุสรรคในการปฏิบตัิตวัและการรับรู้

ประโยชน์ของการรักษามีความสมัพันธ์กับ

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ ป่วยภาวะ

หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที�ได้รับการสวน

หวัใจอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.001 

และ 0.01 ตามลําดบั เช่นเดียวกบัการศึกษา

ของ Baghianimoghadam et al. (2013)29 

ได้ทําการศึกษาเรื�องผลของโปรแกรมการให้

ความรู้และความเชื�อด้านสุขภาพกับผู้ ป่วย

หัวใจล้มเหลว พบว่า กลุ่มตัวอย่างที�ได้รับ

ความ รู้และความเ ชื� อ ด้านสุขภาพตาม

โปรแกรม ส่งผลใ ห้กลุ่มตัวอย่างมีการ

ปรับเปลี�ยนพฤติกรรมในการดแูลตนเองดีขึ �น 

 ด้ า น ค ว า ม ร อ บ รู้ ด้ า น สุข ภา พ  ผ ล

การศึกษาพบว่าความรอบรู้ด้านสขุภาพไม่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ของผู้ ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 

โดยที�คะแนนเฉลี�ย 17.18 (SD = 1.26) 

ผู้ ป่วยมีความรอบรู้ด้านสขุภาพในระดบัสงูซึ�ง

สอดคล้องกบัการศกึษาของไอศวรรย์ รักชาติ, 

เสาวนนัท์ บําเรอราช (2559)30 พบว่าผู้ ป่วย

ที�มารับบริการในโรงพยาบาลมีความรอบรู้

ด้านสุขภาพระดับเพียงพอ อาจจะเกิดจาก

การที�ผู้ ป่วยได้รับคําแนะนําจากแพทย์และ

บุคลากรทางการแพทย์ทุกครั �งที�เข้ารับการ

รักษา จึงทําให้ผู้ ป่วยมีความคุ้นเคยกบัข้อมลู

ที�ได้ รับ ส่งผลให้ผู้ ป่วยสามารถตอบแบบ

สัม ภ า ษ ณ์ ไ ด้ ใ น ค ะ แ น น สูง  ทํ า ใ ห้ ง า น

ศกึษาวิจยัในครั �งนี �ไมส่อดคล้องกบัการศึกษา

ที�ผ่านมา ซึ�งพบว่าการมีความรอบรู้ด้าน

สุขภาพสูงจะมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรม

การดแูลตนเองสงูด้วยเช่นกนั13,18,19  

 

ข้อยุติ (Conclusions) 

 ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของผู้ ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือด

เฉียบพลนั ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการดูแล

ตนเองในระดบัสงู คะแนนเฉลี�ย 60.74 (SD = 

5.14) และพบว่า ปัจจยัที�สง่ผลกบัพฤติกรรม

การดูแลตนเองของผู้ ป่วยภาวะหัวใจขาด

เลอืดเฉียบพลนั ได้แก่ ระยะเวลาการเจ็บป่วย 
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การสนบัสนุนทางสงัคม และความเชื�อด้าน

สขุภาพ ปัจจุบนัผู้ ป่วยภาวะหวัใจขาดเลือด

เฉียบพลนัทกุคนก่อนจะออกจากโรงพยาบาล 

จะได้รับคําแนะนําด้านการดแูลตนเอง เพื�อให้

ผู้ ป่วยได้รับรู้ และมีความเข้าใจถึงภาวะ

สุขภาพของตนเอง และเข้าใจว่าตนเอง

จําเป็นต้องมีการดูแลสุขภาพ เพื�อป้องกัน

ผลกระทบ และความรุนแรงจากภาวะโรค 

ตลอดทั �งได้รับการสนบัสนนุที�ดีจากครอบครัว

และผู้ดแูล จึงทําให้ผู้ ป่วยมีการดแูลเอาใจใส่

สขุภาพของตนเองเป็นอยา่งดี  

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะที�ได้จากการวิจัย 

1. ควรศึกษาการสนับสนุนทางสงัคม

ร่วมกับการดูแลตนเองของผู้ ป่วย เนื�องจาก

การสนับสนุนจากคนในครอบครัว เ ป็น

กําลังใจหลักที�สําคัญในการช่วยให้ผู้ ป่วย 

ต่อสู้ กับภาวะโรค และดูแลตนเองตาม

แผนการรักษาอยา่งตอ่เนื�อง 

2. ควรประยุกต์แนวคิดความเชื�อด้าน

สขุภาพ เนื�องจากความเชื�อด้านสขุภาพ จะ

ทําให้ผู้ ป่วยมีความมั�นใจและสามารถดูแล

สขุภาพของตนเองได้อยา่งเหมาะสม  

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั�ง
ต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของผู้ ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือด

เฉียบพลนัเชิงคุณภาพ เพื�อให้ได้ข้อมูลที�จะ

อธิบายพฤติกรรมของผู้ ป่วยภาวะหวัใจขาด

เลือดเฉียบพลนัเชิงลึก ซึ�งจะนําไปสู่การ

พัฒนากระบวนการในการดูแลตนเองของ

ผู้ ป่วยให้ดียิ�งขึ �น 

 2. ควรมีการศึกษาปัจจัยอื�นๆ ที�อาจมี

ผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ ป่วย

ภาวะหวัใจขาดเลอืดเฉียบพลนั 

 
สถานะองค์ความรู้ 

 พฤติกรรมในการดูแลตนเองของผู้ ป่วย

ภาวะหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั โรงพยาบาล

จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ พบว่า มีหลายปัจจัยที�

สมัพนัธ์กับพฤติกรรมในการดูแลตนเองของ

ผู้ ป่วย เช่น ระยะเวลาในการเจ็บป่วย ความ

เชื�อด้านสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคม 

ดังนั �น  การพัฒนาแนวทางการส่ง เส ริม

พฤติกรรมการดูแลตนเองของ ผู้ ป่วยภาวะ

หวัใจขาดเลอืดเฉียบพลนั ผู้ ให้บริการสขุภาพ

ควรนําปัจจัยดังกล่าวไปใช้  ทั �ง ในสถาน

บริการพยาบาลและที�บ้าน 

 

กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) 

 คณะผู้ วิจัยขอขอบคุณ ผู้ ป่วยภาวะ

หวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั และโรงพยาบาล

จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จงัหวดัสมุทรปราการ ที�

ให้ความร่วมมือในการดําเนินการวิจัยเป็น

อยา่งดี  
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