44

Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing, Vol. 32 No.2 July – December 2021

ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อความพร้อมก่อนจําหน่ ายออกจากโรงพยาบาลในผูป้ ่ วย
โรคกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลันในโรงพยาบาลตติ ยภูมิขนั ้ สูง*
สุพนิดา ภู่อนุ่ **
ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ***
อัจฉริยา พ่วงแก้ว****
ฉัตรกนก ทุมวิภาต*****

บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการวิจยั หาความสัมพันธ์เชิงทํานาย เพื่อศึกษาปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความ
พร้อมก่อนจําหน่ายออกจากโรงพยาบาลในผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน กลุ่มตัวอย่างเป็ น
ผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลระดับตติยภูมขิ นั ้ สูง 2 แห่งใน
กรุ ง เทพมหานคร จํ า นวน 141 ราย ที่ม ีอ าการคงที่ และวางแผนจํ า หน่ า ย เครื่อ งมือ ในการวิจ ัย คือ
แบบสอบถามส่วนบุคคล และแบบสอบถามการให้ความหมายเกี่ยวกับการเจ็บป่ วย แบบประเมินการ
ประสานการดูแลก่อนจําหน่ายออกจากโรงพยาบาล แบบสอบถามการรับรูค้ วามพร้อมในการจําหน่ายออก
จากโรงพยาบาล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตพิ รรณนา สถิตสิ หสัมพันธ์เพียร์สนั และสถิตถิ ดถอยพหุคณ
ู
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 48.9 มีความพร้อมก่อนจําหน่ายออกจากโรงพยาบาลอยูใ่ น
ระดับสูง(Mean =56.6, S.D.= 7.5) การให้ความหมายเกีย่ วกับการเจ็บป่ วย ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล
ประสบการณ์การเข้ารับการรักษา และการประสานการดูแลก่อนจําหน่ าย สามารถทํานายความพร้อมก่อน
จําหน่ ายออกจากโรงพยาบาลได้รอ้ ยละ 43 (R2= .43, p < .001) การให้ความหมายเกีย่ วกับการเจ็บป่ วย
และการประสานการดูแลก่อนจําหน่ ายสามารถทํานายความพร้อมก่อนจําหน่ ายออกจากโรงพยาบาลได้
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (β = .356, β = .381, p < .001)
ข้อเสนอแนะ พยาบาลควรส่งเสริมให้ผปู้ ่ วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันมีการให้ความหมาย
การเจ็บป่ วยในทิศทางบวกและประสานการดูแลกับสหสาขาวิชาชีพในการให้ขอ้ มูลและดูแลก่อนจําหน่าย
คําสําคัญ: ความพร้อมก่อนจําหน่ายออกจากโรงพยาบาล, การให้ความหมายเกีย่ วกับการเจ็บป่ วย, ประสบการณ์
การเข้ารับการรักษา, การประสานการดูแลก่อนจําหน่าย, ผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
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Influencing factors of readiness for hospital discharge among patients with
acute coronary syndrome in super-tertiary hospitals*
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Abstract
This study was a correlational predictive design aimed to examine factors influencing readiness
for hospital discharge among patients with acute coronary syndrome (ACS). The samples consisted of
141 ACS patients with a stable condition and planned hospital discharge at two super-tertiary hospitals.
The research instruments consisted of a demographic questionnaire, Constructed Meaning Scale
(CMS), The Heart Continuity of Care Questionnaire (HCCQ), and the Readiness for Hospital Discharge
after Myocardial Infarction Scale (RHDS MIS). Data were analyzed using descriptive statistics, Pearson’s
product-moment correlation, and enter multiple regression.
The results revealed that the samples 48.9% was at a high level of readiness for hospital
discharge (Mean = 56.6, S.D. = 7.5). Meaning of illness, admission time, illness experience, and care
coordination before discharge could predict readiness for hospital discharge by 43% (R2= .43, p < .001).
Meaning of illness and care coordination before discharge predicted readiness for hospital discharge
(β = .356, β = .381, p < .001).
It is recommended that nurses should encourage patients with ACS to identify the illness in a
positive direction and coordinate with the multidisciplinary care team in providing information and care
before discharge
Keywords: readiness for hospital discharge, meaning of illness, illness experience,
care coordination before discharge, patients with acute coronary syndrome
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ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
โรคกล้า มเนื้ อหัว ใจขาดเลือดเฉีย บพลัน
เป็ นปั ญหาสาธารณสุขของประชากรทัวโลกและ
่
ประเทศไทย ซึง่ เป็ นผลมาจากแบบแผนการดําเนิน
ชีวิต ที่เ ปลี่ย นแปลงไป ในปี ค.ศ. 2019 ประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก ามี ป ระชากรเจ็ บ ป่ วยด้ ว ยโรค
กล้ า มเนื้ อ หั ว ใจขาดเลื อ ดเฉี ย บพลั น จํ า นวน
1,055,000 คน และมีผู้เสียชีวติ 635,260 คน1 ใน
ประเทศไทยระหว่ า งปี พ.ศ. 2560-2562 พบ
ประชากรป่ วยด้วยโรคกล้า มเนื้ อหัว ใจขาดเลือด
เฉี ย บพลั น 14,915, 21,223 และ 22,534 ราย
ตามลํ า ดั บ โดยมี อ ั ต ราการเสี ย ชี วิ ต ของ STelevation myocardial infarction เท่ า กั บ ร้ อ ยละ
9.6, 9.8 และ 8.8 ตามลํ า ดับ อัต ราการเสีย ชีวิต
รวมกั น ระหว่ า ง Non-ST myocardial infarction
และ Unstable angina เท่ากับ ร้อยละ 6, 7.2 และ
6.1 ตามลําดับ2
ผู้ ป่ วยโรคกล้ า มเนื้ อ หั ว ใจขาดเลื อ ด
เฉียบพลันต้องได้รบั การรักษาด้วยการใช้บอลลูน
หรือการใช้บอลลูนร่วมกับการใส่ขดลวดเข้าไปคํ้า
ยัน เพื่อ เปิ ดหลอดเลื อ ดหัว ใจให้ เ ลื อ ดกลับ มา
ไหลเวียนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ตามเดิม หาก
ได้ ร ับ การรั ก ษาที่ ร วดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สามารถช่วยลดการตายของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ
ได้มาก3 ภายหลังเข้ารับการรักษาเมือ่ ผูป้ ่ วยอาการ
คงที่จะได้ร บั การจําหน่ า ยกลับบ้าน แต่อย่างไรก็
ตามพบว่ าหลังจํา หน่ า ยผู้ป่ วยมีโ อกาสเกิดภาวะ
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอีกครัง้ ร้อยละ 9.6-14 4,5
จากการทบทวนวรรณกรรมอย่า งเป็ น ระบบ พบ
อัตราการกลับเข้ารักษาซํ้าในโรงพยาบาลภายใน
30 วัน ร้อยละ 11-146 ซึง่ ใกล้เคียงกับการศึกษาใน

ประเทศไทยในผูป้ ่ วยทีม่ ี GRACE risk score>140
ซึ่งโรคมีความรุนแรง พบร้อยละ 9.5 7 โดยพบว่า
สาเหตุการเข้ารักษาซํ้าเนื่องจากผูป้ ่ วยไม่มคี วาม
พร้อมในการจํา หน่ า ยกลับ บ้า นถึงร้อยละ 28 ซึ่ง
สัม พัน ธ์ ก ับ อาการของโรคที่ ย ัง ไม่ ห าย ความ
เจ็บปวด และความกังวลเกีย่ วกับการดูแลตนเอง8
ดังนัน้ การเตรียมความพร้อมก่อนจําหน่ายออกจาก
โรงพยาบาลของผู้ป่ วยโรคกล้า มเนื้ อ หัว ใจขาด
เลือดเฉียบพลันจึงมีความสําคัญ
ความพร้อมก่อนจําหน่ายออกจากโรงพยาบาล
เป็ นการรับรูข้ องผูป้ ่ วยเกีย่ วกับการได้รบั การสนับ
สนุ นจากทีมสุขภาพ ความรูเ้ รื่องโรค และข้อมูลที่
เพียงพอทีจ่ ะสามารถจัดการสุขภาพของตนเองเมื่อ
กลับไปอยู่ทบ่ี ้าน9 จากการทบทวนวรรณกรรมทัง้
ในและต่างประเทศ พบว่ามีหลายปั จจัยเกีย่ วข้อง
กับ ความพร้อ มในการเตรีย มจํ า หน่ า ยออกจาก
โรงพยาบาลของผู้ป่ วยโรคกล้า มเนื้ อ หัว ใจขาด
เลือดเฉียบพลันโดยจํา แนกเป็ นปั จ จัยด้านบุคคล
ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา ลักษณะการอยู่
อาศัย สถานะทางเศรษฐกิจ 10,11,13 ปั จ จัย ที่เ กี่ย ว
ข้องกับการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ได้แก่
การให้ความหมายและความคาดหวัง ประสบการณ์ใน
การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การวางแผนเข้า
รับการรักษา12,13,14 ปั จจัยด้านการพยาบาล ได้แก่
คุณ ภาพการสอนก่อนจํา หน่ าย การประสานการ
ดู แ ลก่ อ นจํ า หน่ า ย 12,13,14 หลายปั จจัย ยัง พบผล
การศึก ษาไม่ เ ป็ นไปในทิศ ทางเดีย วกัน โดยใน
ต่ า งประเทศให้ผ ลการศึก ษาที่แ ตกต่ า งกัน ตาม
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างทีม่ คี วามหลากหลายทัง้
เชือ้ ชาติ ระบบการรักษาพยาบาล อีกทัง้ ในปั จจุบนั
เทคโนโลยีการฉีดสีสวนหัวใจมีความเจริญก้าวหน้า
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มากขึน้ จํานวนผูป้ ่ วยก็มากขึน้ เช่นกัน อาจส่งผล
ต่อความพร้อมของผูป้ ่ วยต่างจากการศึกษาทีผ่ ่าน
มาในอดีต
การวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อ
ความพร้อมก่อนจํา หน่ า ยในผู้ป่ วยโรคกล้ามเนื้ อ
หัว ใจขาดเลื อ ดเฉี ย บพลัน โดยใช้ แ นวคิด การ
เปลีย่ นผ่านของเมลลิสเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั
ซึ่ง ประกอบด้ว ย ธรรมชาติข องการเปลี่ย นผ่ า น
เงื่อนไขของการเปลี่ย นผ่า น การบํา บัด ทางการ
พยาบาล รูปแบบการตอบสนอง โดยผูว้ ิจยั สนใจ
ศึกษาปั จจัยการให้ความหมายเกีย่ วกับการเจ็บป่ วย
ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล ประสบการณ์การเข้า
รับการรักษา และการประสานการดูแลก่อนจําหน่าย
การให้ความหมายเกี่ย วกับการเจ็บป่ วย
เป็ นการรับรูเ้ กีย่ วกับเหตุการณ์ความเจ็บป่ วยโดยมี
การประเมินธรรมชาติของการเจ็บป่ วย ผลกระทบ
ต่อวิถชี วี ติ และสภาพจิตใจในทิศทางด้านบวกหรือ
ด้า นลบ ผู้ป่ วยที่ใ ห้ค วามหมายการเจ็ บ ป่ วยไป
ทางด้ า นบวก มีค วามรู้ ส ึก ว่ า ชีวิ ต ของตนเองมี
คุณ ค่ า พร้อ มที่จ ะเปลี่ย นแปลงแบบแผนในการ
ดําเนินชีวติ ดูแลสุขภาพของตนเองเพิม่ ขึน้ ภายหลัง
การจํา หน่ า ย 15 อย่ า งไรก็ต ามสํา หรับ ผู้ป่ วยที่ใ ห้
ความหมายเกีย่ วกับการเจ็บป่ วยว่ามีผลในทางด้าน
ลบ ทําให้การเปลี่ยนผ่านเป็ นไปอย่างยากลําบาก
ไม่ส ามารถปรับ ตัวเพื่อดูแ ลสุขภาพของตนเองที่
บ้านได้ ในประเทศไทยพบว่ามีการศึกษาเกีย่ วกับ
การให้ความหมายเกี่ยวกับการเจ็บป่ วยในผู้ป่วย
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันมีค่อนข้าง
จํากัด ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาการให้ความหมาย
เกีย่ วกับการเจ็บป่ วย
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ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล ขึน้ อยู่กบั
หลายปั จ จัย ได้ แ ก่ ความรุ น แรงของโรค ภาวะ
แทรกซ้อนทางคลินิก โรคร่วม อายุ และทรัพยากร
ทางสุขภาพที่มอี ยู่อย่างจํากัด ระยะเวลาการนอน
โรงพยาบาลของผู้ป่ วยโรคกล้า มเนื้ อ หัว ใจขาด
เลือดเฉียบพลันสัน้ ลง เกิดจากความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีการรักษาทีด่ ขี น้ึ การเข้าถึงระบบบริการ
ที่ ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ ง่ า ย ขึ้ น ต า ม 2014 AHA/ACC
Guidelines, 2020 ESC Guidelines หากผู้ป่วยไม่
มีภาวะแทรกซ้อนสามารถทําการจําหน่ ายภายใน
2-3 วัน16,17 จากระยะเวลาการนอนในโรงพยาบาล
ทีส่ นั ้ ลงต่างจากในอดีต และในปั จจุบนั ครอบครัวมี
ขนาดเล็กลงการพึ่งพาตนเองของผู้ป่วยมีมากขึ้น
ซึ่ ง อาจส่ ง ผลในทางลบกับ ความพร้ อ มในการ
ก ลั บ ไ ป ดู แ ล ต น เ อ ง ที่ บ้ า น ข อ ง ผู้ ป่ ว ย ใ น
ขณะเดียวกันผูป้ ่ วยและผูด้ ูแลอาจหาข้อมูลในการ
ดูแลตนเองจากสือ่ ต่างๆ ได้มากขึน้
ประสบการณ์ การเข้ารับการรักษา ผูป้ ่ วย
โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันทีม่ ปี ระสบการณ์
ในการเข้ารับการรักษาและได้รบั การจําหน่ ายกลับ
บ้านแล้ว พบว่า มีความปรารถนาที่จะมีชวี ิตที่ดี
ผลัก ดัน ให้ผู้ป่ วยมีก ารตัด สิน ใจการปรับ เปลี่ย น
แบบแผนในการดําเนินชีวติ ด้วยตนเอง18 อย่างไรก็
ตามการศึ ก ษาในประเทศไทย ในผู้ ป่ วยโรค
กล้ า มเนื้ อ หัว ใจตายเฉี ย บพลัน อายุ เ ฉลี่ย 65 ปี
พบว่ า ประสบการณ์ ก ารเข้า รับ การรัก ษาไม่ ม ี
ความสัมพันธ์กบั ความพร้อมในการจําหน่ ายออก
จากโรงพยาบาล อาจเป็ นเพราะกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ เป็ น ผู้สูงอายุ อาจหลงลืม ความรู้ท่เี คยได้ร บั
จากทีมสุขภาพ12
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การประสานการดูแลก่อนจํา หน่ าย เป็ น
การรับรูก้ ารประสานการดูแลของผูป้ ่ วยโดยทีมสห
สาขาวิชาชีพมีการสื่อสารกับผูป้ ่ วยและครอบครัว
รวมทัง้ มีการวางแผนการรักษาและการดูแลโดยใช้
กระบวนการทํางานเป็ นทีมในการเตรียมจําหน่ าย
กลับสู่บา้ น การประสานงานการดูแลของพยาบาล
ในเรื่องการปรับเปลี่ยนแบบแผนการดํา เนินชีวิต
การจัดการปั จจัยเสีย่ งต่าง และความร่วมมือในการ
ใช้ยา พบว่า เพิม่ ประสิทธิภาพในการดูแลตนเอง
ขอ งผู้ ป่ ว ย ล ดการ กลั บ เข้ า รั ก ษา ตั ว ซํ้ า ใ น
โรงพยาบาลได้ร้อยละ 34.819 ต่างจากการศึกษา
ในประเทศไทย พบว่ า ความพร้อมก่อนจํา หน่ า ย
ออกจากโรงพยาบาลไม่ส มั พัน ธ์กบั การประสาน
การดูแลก่อนจําหน่ าย อาจเป็ นเพราะกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กบั ครอบครัวซึ่งทําหน้าทีเ่ ป็ นผู้
ประสานการดู แ ลแทนผู้ ป่ วย 13,14 ผลการศึก ษา
แตกต่างกันอาจเนื่องจากระบบบริการสุขภาพของ
แต่ ล ะประเทศมีค วามแตกต่ า งกัน การศึก ษาใน
ประเทศไทยพบ การศึ ก ษาในโรงพยาบาล
ต่ า งจัง หวัด ทัง้ โรงพยาบาลประจํ า จัง หวัด และ
โรงพยาบาลตติยภูม ิ ผลทีไ่ ด้อาจต่างจากการศึกษา
ครัง้ นี้ซ่งึ ศึกษาในโรงพยาบาลตติยภูมขิ นั ้ สูง ซึ่งมี
บริบทต่างกัน
การศึก ษาความพร้อ มก่ อ นจํ า หน่ า ยใน
ผูป้ ่ วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันทีผ่ ่านมา
ในต่างประเทศส่วนใหญ่ให้ผลต่างจากการศึกษาใน
ประเทศไทย อาจเนื่ อ งจากระบบการวางแผน
จํ า หน่ า ยเป็ นสหสาขาวิ ช าชีพ มีแ พทย์ ป ระจํ า
ครอบครัวทีด่ ูแลภายหลังจําหน่ าย แตกต่างจากใน
ประเทศไทยซึ่งยังมีขอ้ จํากัดในเรื่องของบุคลากร
ทางการแพทย์ ท่ีม ีจํ า นวนน้ อ ย และในปั จ จุ บ ัน

เทคโนโลยีการรักษามีความก้าวหน้า ทําให้จาํ นวน
วัน นอนในโรงพยาบาลสัน้ ลง จึงอาจทํา ให้ความ
พร้อมในการจําหน่ ายออกจากโรงพยาบาลต่างจาก
ในอดีต ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความ
พร้อมในการจําหน่ายในบริบทโรงพยาบาลตติยภูม ิ
ขัน้ สูง ซึง่ ผลทีไ่ ด้จากการศึกษาจะเป็ นข้อมูลสําคัญ
ในการวางแผนให้การพยาบาลทีจ่ ะช่วยให้ผปู้ ่ วยมี
ความพร้อมในการจําหน่ายออกจากโรงพยาบาลไป
ดูแลตนเองทีบ่ า้ นได้
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
การศึก ษาครัง้ นี้ ใ ช้ก รอบแนวคิด ทฤษฎี
การเปลีย่ นผ่าน (Theory of Transition) ของเมลลิส
(Meleis) และคณะ20 ประยุกต์ใช้ในการวิจยั ซึง่ เป็ น
การเปลี่ยนผ่านจากการเจ็บป่ วยเฉียบพลันสู่การ
ดูแลตนเองหลังจําหน่ าย ในภาวะของการเจ็บป่ วย
ด้วยโรคกล้า มเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เป็ น
การเจ็บป่ วยทีผ่ ปู้ ่ วยต้องเผชิญความเจ็บป่ วยอย่าง
ทันทีทนั ใด และไม่อาจคาดการณ์ เวลาในการเกิด
โรคได้ ธรรมชาติของของการเปลีย่ นผ่าน เป็ นชนิด
ของการเปลี่ย นผ่ า นตามภาวะสุ ข ภาพและการ
เจ็บป่ วย การเปลีย่ นผ่านนัน้ ขึน้ อยู่กบั ปฏิกริ ยิ าและ
ตอบสนองของบุ ค คล สังคมและชุม ชน ทัง้ ที่เ อื้อ
อํานวยให้การเปลีย่ นผ่านเป็ นไปด้วยดี หรือยับยัง้
การเปลี่ย นผ่ า นไม่ใ ห้เ กิด ความสมบูร ณ์ ซึ่งจะมี
รู ป แบบการตอบสนองการเปลี่ ย นผ่ า นทัง้ ด้ า น
กระบวนการและผลลัพ ธ์ ปั จ จัยทัง้ หมดที่ทําการ
ศึ ก ษาครั ง้ นี้ ป ระกอบด้ ว ยการให้ ค วามหมาย
เกี่ย วกับ ความเจ็ บ ป่ วยเป็ นเงื่อ นไขด้ า นบุ ค คล
ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล และประสบการณ์
การเข้ารับการรักษาเป็ นคุณสมบัตขิ องประสบการณ์

วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ปี ท่ี 32 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

การเปลี่ย นผ่ า น ส่ ว นการประสานการดูแ ลก่ อ น
จํา หน่ า ยเป็ น การบํา บัด ทางการพยาบาล โดยมี
ความพร้อมก่อนจําหน่ายออกจากโรงพยาบาลเป็ น
ตัว ชี้ว ัด เชิง กระบวนการ ซึ่งทัง้ 4 ปั จ จัย มีค วาม
สัมพันธ์โดยตรงกับความพร้อมก่อนจําหน่ ายออก
จากโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์การวิ จยั
เพื่อศึกษาอํานาจการทํานายของการให้
ความหมายเกี่ย วกับการเจ็บ ป่ วย ระยะเวลาการ
นอนโรงพยาบาล ประสบการณ์ การเข้ารักษา และ
การประสานการดูแลก่อนจําหน่ ายต่อความพร้อม
ก่อนจําหน่ ายออกจากโรงพยาบาลในผูป้ ่ วยกล้าม
เนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
สมมุติฐานการวิ จยั
การให้ความหมายเกี่ย วกับการเจ็บป่ วย
ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล ประสบการณ์การ
เข้า รับ การรักษา และการประสานการดูแ ลก่อ น
จําหน่ าย สามารถร่วมกันทํานายความพร้อมก่อน
จําหน่ ายออกจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การวิจ ัย นี้ เ ป็ น การวิจ ัย หาความสัม พัน ธ์
เชิงทํานาย (Correlational predictive research)
ประชากร คือ ผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลื อ ดเฉี ย บพลั น ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม UA,
NSTEMI และ STEMI ที่ เ ข้ า รั บ การรั ก ษาแบบ
ผูป้ ่ วยใน ณ โรงพยาบาลรัฐบาลระดับตติยภูมขิ นั ้
สูง 2 แห่งในกรุงเทพมหานคร
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กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คั ด เลื อ กตามเกณฑ์ ท่ี
กํ า หนดดัง นี้ 1) ผู้ ป่ วยมี อ าการคงที่ เช่ น ไม่ ม ี
อาการแน่ นหน้ า อก ไม่ ม ี ค ลื่ น ไฟฟ้ าหั ว ใจที่
เปลีย่ นแปลงแย่ลง ไม่มหี วั ใจเต้นผิดจังหวะ อัตรา
การเต้น ของหัว ใจ และความดัน โลหิต ปกติ ไม่ ม ี
หน้ ามืด ไม่มเี วียนศรีษะ ไม่มอี าการเหนื่อยหอบ
เป็ นต้น 2) แพทย์วางแผนจําหน่ าย เกณฑ์คดั ออก
1) ได้รบั การผ่าตัดทําทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ 2)
เข้ารับการรักษาต่อในสถานพักฟื้ นอืน่ หลังจําหน่าย
3) มีโ รคร่ ว มที่ม ีอ าการรุ น แรง เช่ น มะเร็ง ระยะ
ลุกลาม ติดเชื้อในกระแสเลือด เป็ นต้น 4) มีภาวะ
พร่องทางสติปัญญา ประเมินโดยใช้แบบประเมิน
ความรูค้ วามเข้าใจมินิคอ็ ก21 ในกลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ อี ายุ
ตัง้ แต่ 60 ปี ข้นึ ไป มีคะแนนน้ อ ยกว่ า 3 คะแนน
คํา นวณกลุ่ ม ตัว อย่า งโดยโปรแกรมสํา เร็จ รูป G*
Power กําหนดอํานาจการทดสอบ (Power of test)
ร้อยละ 85 กําหนดระดับความเชื่อมันที
่ ร่ ะดับ .05
ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ขนาดปานกลาง r .3022 ;
R2 = .09 ในการคํา นวณ 4 ตัว แปรอิส ระซึ่ง กลุ่ ม
ตัวอย่างทีไ่ ด้มจี าํ นวน 141 ราย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย มี 5 ส่ ว น
ได้แ ก่ แบบสอบถามการให้ความหมายเกี่ย วกับ
ความเจ็บป่ วย การประสานการดูแลอย่างต่อเนื่อง
ก่อนจําหน่ ายจากโรงพยาบาลของผูป้ ่ วยโรคหัวใจ
และความพร้อมก่อนจําหน่ายออกจากโรงพยาบาล
ของผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ผ่าน
กระบวนการแปลและแปลย้อนกลับตามขัน้ ตอน
โดยผู้ทรงคุณวุฒทิ ่มี คี วามรู้และความสามารถใน
การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็ นอย่างดี อีก
ทัง้ ไม่คนุ้ เคยกับต้นฉบับแบบสอบถามนี้มาก่อนทํา
หน้าทีใ่ นการแปลย้อนกลับ จากนัน้ ทําความเทีย่ ง
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ตรงเชิงปรากฏโดยมีการปรับรายละเอียดบางส่วน
และภาษาที่ใช้ให้มคี วามเหมาะสมโดยที่ไม่ทําให้
เปลีย่ นแปลงโครงสร้างของแบบสอบถาม ผ่านการ
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจากผูท้ รงคุณวุฒ ิ 5
ท่าน ประกอบด้วย แพทย์ผู้ชํานาญทางโรคหัวใจ
และหลอดเลือด 1 ท่าน พยาบาลผู้เชีย่ วชาญการ
ดู แ ลผู้ ป่ วยโรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด 3 ท่ า น
อาจารย์พ ยาบาลผู้เ ชี่ย วชาญด้า นโรคหัว ใจและ
หลอดเลื อ ด 1 ท่ า น นํ า ไปทดลองใช้ ก ั บ กลุ่ ม
ตัวอย่างทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่างจริงจํานวน
30 ราย เพือ่ หาความเชือ่ มันของเครื
่
อ่ งมือ ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบประเมินความรูค้ วามเข้าใจ
มิ นิ ค็ อ ก (ฉบั บ ภาษาไทย) แบบคัด กรองเพื่ อ
ประเมินภาวะสมองเสื่อมเบื้องต้นในผู้ป่วยที่อายุ
ตัง้ แต่ 60 ปี ขน้ึ ไป พัฒนาโดย Borson และคณะ23
แปลเป็ นฉบับภาษาไทยโดยสุภาพร ตรงสกุล และ
คณะ21 โดยคะแนนเต็ม 5 คะแนน 0-2 คืออาจจะมี
ความบกพร่ อ งการคิ ด รู้ (Cognitive function)
คะแนน 3-5 คือไม่มคี วามบกพร่องการคิดรู้
ส่ว นที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
สร้ า งจากการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ประกอบด้วยคําถาม 24 ข้อ ประกอบด้วยเพศ อายุ
สถานภาพสมรส ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้ข องครอบครัว ความเพีย งพอของรายได้
สิท ธิ ก ารรัก ษา ข้อ มู ล เกี่ย วกับ การวิ นิ จ ฉั ย โรค
ตําแหน่ งของหัวใจทีข่ าดเลือด เส้นเลือดหัวใจทีต่ บี
การรัก ษาที่ไ ด้ร ับ ประสิท ธิภ าพการบีบ ตัว ของ
หัวใจห้องล่างซ้าย วันเวลาทีเ่ ข้ารับการรักษา วัน
เวลาที่จําหน่ า ย ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล
โรคประจําตัว การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ ประวัตกิ าร
รักษาเกี่ย วกับ โรคหัว ใจที่ผ่า นมา ยาที่ได้ร บั เมื่อ

จําหน่ ายกลับบ้าน ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
และคะแนนความเสีย่ ง
ส่ว นที่ 3 แบบสอบถามความพร้อมก่อน
จําหน่ ายออกจากโรงพยาบาลของผูป้ ่ วยกล้ามเนื้อ
หัว ใจตายเฉี ย บพลัน พัฒ นาโดย Kubica24 แปล
เป็ นภาษาไทยโดยผูว้ จิ ยั และผ่านกระบวนการแปล
ย้อนกลับ มีคาํ ถาม 23 ข้อ คะแนนเต็ม 69 คะแนน
โดย 58 - 69 คะแนน หมายถึง ผู้ป่วยมีความพร้อม
ก่อนจําหน่ ายในระดับสูง 44 - 57 คะแนน ระดับปาน
กลาง น้อยกว่า 43 คะแนน ระดับตํ่า การศึกษานี้ได้คา่
สัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.76
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามการให้ความหมาย
เกี่ยวกับการเจ็บป่ วย พัฒนาโดย Fife25 แปลเป็ น
ภาษาไทยโดยผู้วิจ ัย และผ่ า นกระบวนการแปล
ย้อนกลับ มีคาํ ถาม 11 ข้อ ลักษณะคําตอบเป็ นมา
ตราส่ ว นประม าณค่ า (Likert scale) 4 ระดั บ
คะแนนรวมสูงสุด 44 คะแนน โดย 22 คะแนนขึ้น
ไป คื อ ให้ ค วามหมายการเจ็ บ ป่ วยไปในทิ ศ
ทางบวก น้อยกว่า 22 คะแนน คือ ให้ความหมาย
การเจ็บ ป่ วยไปในทิศ ทางลบ การศึกษานี้ ไ ด้ค่ า
สัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.90
ส่ ว นที่ 5 แบบสอบถามการประสานการ
ดู แ ลก่ อ นจํ า หน่ า ยจากโรงพยาบาลของผู้ ป่ วย
โรคหัวใจ พัฒนาโดย Hadjistavropoulos และคณะ26
แปลเป็ นภาษาไทยโดยผูว้ จิ ยั และผ่านกระบวนการ
แปลย้อนกลับ มีคํา ถาม 25 ข้อ ลัก ษณะคํา ตอบ
เป็ นมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale) 5 ระดับ
คะแนนเต็ม 125 คะแนน โดย 92-125 คะแนน หมายถึง
ได้รบั การประสานการดูแลอย่างต่อเนื่องก่อนจําหน่าย
ในระดับสูง 59-91 คะแนน ระดับปานกลาง และ 25-58
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คะแนน ระดับ ตํ่ า การศึกษานี้ ได้ ค่ า สัม ประสิท ธิ ์

แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.92
การพิ ทกั ษ์สิทธิ์ กลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั นี้ผ่านการพิจารณาและได้รบั รอง
จากคณะกรรมการจริย ธรรมการวิจ ัย ในคนคณะ
แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
COA No.SI 765/2019 และคณะแพทยศาสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย COA No. 024/2020
โดยคํานึงถึงหลักจริยธรรมการวิจยั ในคน 3 ข้อ คือ
หลักความเคารพในบุคคล (Respect for person)
หลั ก การให้ ป ระโยชน์ ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตราย
(Beneficence/ Non-maleficence) และหลักความ
ยุตธิ รรม (Justice)
การรวบรวมข้อมูล
หลัง ได้ร ับ การพิจ ารณาอนุ ม ัติจ ากคณะ
กรรมการจริย ธรรมการวิจ ัย ในคนคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ
คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
ผู้วิจ ัย ดํ า เนิ น การยื่น หนั ง สือ แนะนํ า ตัว เสนอต่ อ
ผู้อํานวยการโรงพยาบาล เพื่อขออนุ ญาตทําการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลด้วยตนเองโดย
ขอความอนุ เคราะห์จากพยาบาลประจําหอผู้ป่วย
ประชาสัมพันธ์โครงการวิจยั และแจ้งผู้ป่วยทราบ
เกีย่ วกับข้อมูลเบื้องต้นในโครงการวิจยั หากผูป้ ่ วย
สนใจเข้ า ร่ ว ม ผู้ วิ จ ั ย ตรวจสอบคั ด กรองกลุ่ ม
ตัวอย่างตามเกณฑ์ท่กี ําหนด พร้อมทัง้ แนะนํ าตัว
ชีแ้ จงวัตถุประสงค์การวิจยั อธิบายขัน้ ตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประโยชน์ ใ นการเข้าร่วมการวิจ ัย
การพิทกั ษ์สทิ ธิ ์ จัดทําในบริเวณข้างเตียงโดยกัน้
ม่านให้เกิดความเป็ นส่วนตัว ในกลุ่มตัวอย่างทีอ่ า่ น
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หนังสือไม่ชดั เจน ผูว้ จิ ยั เป็ นผูอ้ ่านแบบสอบถามให้
ฟั งและให้ผเู้ ข้าร่วมวิจยั ตอบ โดยปราศจากการชัก
จูงให้ตอบแบบสอบถามไปในทิศทางใด ใช้เวลาใน
การตอบแบบสอบถามทัง้ หมดประมาณ 30 นาที
เก็บ ข้อ มู ล ระหว่ า งเดือ นมกราคม - พฤษภาคม
พ.ศ. 2563
การวิ เคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข ้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา วิเคราะห์ขอ้ มูลตัวแปรโดยใช้ค่าเฉลีย่ และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรโดยใช้สถิตสิ มั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั
และวิเคราะห์อํานาจการทํานายของตัวแปรโดยใช้
การวิ เ คราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณ (All enter multiple
regression) ซึ่งทดสอบข้อตกลงเบื้องต้ นก่ อนการ
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล พบว่ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ เ ป็ นไปตาม
ข้อ ตกลงเบื้ อ งต้ น ของการใช้ ส ถิ ติ วิ เ คราะห์ ก าร
ถดถอยพหุคณ
ู โดยข้อมูลตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
มีการกระจายเป็ นโค้งปกติ และตัวแปรต้นทัง้ 4 ตัว
ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั เองสูงเกิน 0.727
ผลการวิ จยั
กลุ่ ม ตัว อย่ า งเป็ นเพศชาย ร้อ ยละ 68.1
มากกว่ า ครึ่ง (ร้อยละ 56.7) เป็ น ผู้สูงอายุ โดยมี
อายุเฉลีย่ 62.9 ปี (S.D.=13.3) อายุน้อยทีส่ ดุ 23 ปี
มากที่สุด 90 ปี มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 68.8
โดยทีค่ รึง่ หนึ่ง (ร้อยละ 50.4) ได้รบั การศึกษาสูงสุด
ในระดับ ประถมศึก ษา มีร ายได้เ พีย งพอร้อ ยละ
88.7 ใช้สทิ ธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร้อยละ 44.7
ได้ร บั การวินิ จ ฉัย ว่ า เป็ น โรคกล้า มเนื้ อหัว ใจตาย
เฉียบพลันชนิด NSTEMI ร้อยละ 46.1 ได้รบั การ
ทํา หัต ถการเปิ ด ขยายหลอดเลือ ดหัว ใจผ่า นสาย
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สวน ร้อยละ 82.3 มีประสิทธิภาพการบีบตัวของหัวใจ
ห้องล่างซ้าย 41-49.9% คิดเป็ นร้อยละ 50.4 มากกว่ า
ครึง่ (ร้อยละ 65.2) มีระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล <
72 ชัว่ โมง (Median=55.3, IQR=28.6 (48.2,76.8) มี
ประสบการณ์การเข้ารับการรักษาด้วยโรคหัวใจ ร้อยละ
31.2 ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 86.5) มีโรคร่วม เกือบครึง่ (ร้อย
ละ 48.9) มี ความพร้ อมก่ อนจํ า หน่ า ยในระดั บ สู ง
(Mean=56.6, S.D.= 7.5) ร้อยละ 80.1 ให้ความหมายการ
เจ็ บป่ วยไปในทิศทางบวก (Mean=34.9, S.D.= 10.6)
และส่วนใหญ่ (ร้อยละ 81) ได้รบั การประสานการดูแล
ก่อนจําหน่ายในระดับสูง (Mean=108.8, S.D. =18)
การให้ความหมายเกี่ย วกับการเจ็บป่ วย
แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ส า น ก า ร ดู แ ล ก่ อ น จํ า ห น่ า ย มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความพร้อมก่อนจําหน่าย
ออกจากโรงพยาบาลอย่ า งมีนั ย สํา คัญ ทางสถิติ
(r = .572, r = .578, p < .001 ตามลํ า ดั บ ) ส่ ว น

ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล และประสบการณ์การ
เข้ารับการรักษาไม่ม ีความสัมพันธ์กบั ความพร้อม
ก่ อนจํ าหน่ ายออกจากโรงพยาบาล(r = -.159, r =
-.145, p > .05 ตามลําดับ) ดังแสดงตารางที่ 1
ตัวแปรทัง้ หมดนี้สามารถอธิบายความผัน
แปรของความพร้ อ มก่ อ นจํ า หน่ ายออกจาก
โรงพยาบาลในผู้ป่ วยกล้า มเนื้ อ หัว ใจขาดเลือ ด
เฉียบพลันได้รอ้ ยละ 43 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .001(R2 = .43, F =25.644, p < .001) โดย
พบว่ า การให้ค วามหมายเกี่ย วกับ การเจ็บ ป่ วย
และการประสานการดู แ ลก่อ นจํ า หน่ า ยสามารถ
ทํ า น ายค วาม พร้ อ มก่ อ นจํ า ห น่ าย ออกจา ก
โรงพยาบาลในผู้ป่ วยกล้า มเนื้ อ หัว ใจขาดเลือ ด
เฉียบพลันได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (β = .356,
p < .001, β = .381, p < .001 ตามลําดับ) ดังแสดง
ตารางที่ 2

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างการให้ความหมายเกีย่ วกับการเจ็บป่ วย
ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล ประสบการณ์การเข้ารับการรักษา การประสานการดูแลก่อนจําหน่ ายและ
ความพร้อมก่อนจําหน่ายออกจากโรงพยาบาลในผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ตัวแปร
1. การให้ความหมายเกีย่ วกับการเจ็บป่ วย
2. ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล
3. ประสบการณ์การเข้ารับการรักษา
4. การประสานการดูแลก่อนจําหน่าย
5. ความพร้อมก่อนจําหน่ายออกจากโรงพยาบาล
**p < .001

1
1
-.278
-.191
.550
.572**

2

3

1
-.109
-.201
-.159

1
-.069
-.145

4

1
.578**

5

1
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู ระหว่างการให้ความหมายเกีย่ วกับการเจ็บป่ วย ระยะเวลาการ
นอนโรงพยาบาล ประสบการณ์ การเข้ารับการรักษา การประสานการดูแลก่อนจําหน่ าย และความพร้อม
ก่อนจําหน่ายออกจากโรงพยาบาลในผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ตัวแปร

b
Std. Error
Beta
t-value p-value
Constant
30.441
3.719
8.186
.001
การให้ความหมายเกีย่ วกับความเจ็บป่ วย
.252
.057
.356
4.393
.001
ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล
.110
.684
.011
.161
.873
ประสบการณ์การเข้ารับการรักษา
-.796
1.080
-.049
-.737
.462
การประสานการดูแลก่อจําหน่าย
.159
.032
.381
4.910
.001
SEest= ±5.741, R = 65.6, R2 = .430, Adj.R2 = .413, F =25.644, p-value = .001

การอภิ ปรายผล
การศึกษาครัง้ นี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ
48.9 มี ค วาม พร้ อ ม ก่ อ นจํ า หน่ ายอ อกจา ก
โรงพยาบาลในระดับ สูง รองลงมาคือระดับ ปาน
กลาง ร้อยละ 44.7 ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะร้อยละ 62
อาศัยอยูก่ บั คูส่ มรสและมีบุตรหลานคอยดูแล ทําให้
มีพร้อมที่จะกลับไปดูแลตนเองที่บ้าน28 ประกอบ
กับการประเมิน ความพร้อมก่อนกลับบ้าน ผู้ป่วย
ทราบถึงเหตุผลของการมานอนโรงพยาบาลมาก
ที่สุ ด (2.87) รองลงมาเข้า ใจคํ า แนะนํ า ของทีม
สุ ข ภาพเกี่ ย วกับ การมาตรวจตามนั ด (2.80)
อย่า งไรก็ต ามด้า นที่ม ีคะแนนน้ อยที่สุด คือ ด้า น
อาการผิดปกติทค่ี วรไปพบแพทย์เพิม่ เติม (2.01)
อาจเนื่องจากผูป้ ่ วยร้อยละ 68.8 ไม่มปี ระสบการณ์
การเข้ารับการรักษาด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลันมาก่อน และมีโรคร่วมร้อยละ 86.5
เช่น ความดันโลหิตสูง และเบาหวานจึงอาจสับสน
กับ อาการของโรคร่ ว ม ต่ า งจากการศึ ก ษาใน
ประเทศโปแลนด์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างทีเ่ ข้ารับการ

รักษาด้ว ยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย มีความพร้อม
ก่อนจําหน่ ายอยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็ นเพราะ
กลุ่มตัวอย่างอายุเฉลี่ย 63 ปี ร้อยละ 59.6 ไม่ได้
ประกอบอาชีพ โดยร้อยละ 60.1 รูส้ กึ เป็ นภาระของ
ครอบครัว11 ต่างจากการศึกษาครัง้ นี้ทผ่ี ปู้ ่ วยไม่ได้
ทํา งาน และเป็ นข้า ราชการบํ า นาญร้อยละ 41.9
ก่อนจําหน่ ายกลับบ้านไม่มอี าการเจ็บหน้าอก ไม่
ต้องกังวลเกี่ยวกับ การกลับ ไปทํา งาน จึงมีความ
พร้อมในระดับปานกลางถึงสูง
ก า ร ใ ห้ ค ว า มห มา ย เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
เจ็บ ป่ วย พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งร้ อ ยละ 80.1ให้
ความหมายการเจ็บป่ วยไปในทิศทางบวก โดยระบุ
ว่า “ความเจ็บป่ วยทําให้ตงั ้ ใจทีจ่ ะฟื้ นตัวเองอย่าง
เต็ ม ที่” มากที่สุ ด (3.52) และกลุ่ ม ตัว อย่ า งให้
คะแนนน้ อยที่ สุ ด (2.65) ในข้ อ “รู้ ส ึ ก เป็ น
ผูเ้ คราะห์รา้ ยจากความเจ็บป่ วย” ซึ่งแสดงถึงกลุ่ม
ตัวอย่างเข้าใจธรรมชาติของการเจ็บป่ วย มีความ
ตั ง้ ใจในการปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม และก่ อ น
จําหน่ ายกลับบ้าน กลุ่มตัวอย่างทุกรายมีอาการดี

54

Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing, Vol. 32 No.2 July – December 2021

ขึน้ สามารถทํากิจวัตรประจําวันได้ โดยไม่เหนื่อย
หรือมีอาการเจ็บแน่ นหน้ าอก การให้ความหมาย
เกีย่ วกับการเจ็บป่ วยจึงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความพร้อ มก่ อ นจํ า หน่ า ยออกจากโรงพยาบาล
(r = .572, p < .001) และสามารถทํา นายความ
พร้อมก่อนจํา หน่ า ยออกจากโรงพยาบาลอย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (β = .356, p < .001) สอดคล้อง
กับ ทฤษฎี ก ารเปลี่ ย นผ่ า นที่ก ล่ า วว่ า บุ ค คลจะ
ประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนผ่านได้นัน้ ต้องมี
ความเชื่อ มัน่ ที่เ พิ่ม ขึ้น และสามารถพัฒ นาวิธี ท่ี
จัด การกับ การเปลี่ย นผ่าน ผลกระทบต่ อวิถีช ีวิต
และสภาพจิตใจในทิศทางด้านบวก สอดคล้องกับ
การศึกษาของแสงเดือน กันทะขู้ และคณะ12 ศึกษา
ในโรงพยาบาลตติ ย ภู ม ิ ข ั น้ สู ง พบว่ า การให้
ความหมายและความคาดหวังของการเจ็บ ป่ วย
สามารถทํานายความพร้อมก่อนจําหน่ ายออกจาก
โรงพยาบาลได้ร้อยละ 21.8 (R2 = .218, p<.05)
โดยกลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมันว่
่ าตนได้รบั การรักษา
จากโรงพยาบาลของรัฐทีด่ ที ส่ี ุดในประเทศ มีแพทย์ท่ี
มีความชํานาญในการรักษาโรคหัวใจ จึงมีความมันใจ
่
ว่ าการรั ก ษาครั ้ง นี้ จะประสบความสํ า เร็ จ 12
เช่ น เดี ย วกั บ การศึ ก ษาในครั ้ง นี้ ที่ ศึ ก ษาใน
โรงพยาบาลตติ ย ภู ม ิข ัน้ สู ง ทัง้ 2 แห่ ง ซึ่ ง เป็ น
โร งพ ยา บา ลรั ฐ บ าล ที่ ไ ด้ ร ั บ กา รย อม รั บ ใ น
ระดับประเทศ และนานาชาติมคี วามพร้อมทัง้ ใน
ด้ า นเครื่อ งมือ ที่ท ัน สมัย และบุ ค ลากรที่ม ีค วาม
เชีย่ วชาญ กลุ่มตัวอย่างจึงมีความเชื่อและทัศนคติ
ทีด่ ตี ่อระบบการรักษาและการดูแล ซึง่ มีผลต่อการ
พิจารณาตัดสินในเปลีย่ นผ่านโดยให้ความหมายไป
ทางบวก ส่งเสริมให้กลุ่มตัวอย่างมีความพร้อมก่อน
จําหน่ายออกจากโรงพยาบาล

ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล ใน
การศึกษาครัง้ นี้ ร้อยละ 65.2 มีระยะเวลาการนอน
โรงพยาบาลน้ อ ยกว่ า 72 ชัว่ โมง สอดคล้อ งกับ
2014 AHA/ACC Guidelines, 2020 ESC Guidelines หากผู้ป่ วยไม่มภี าวะแทรกซ้อนสามารถทํา
การจําหน่ ายได้ ภายใน 2-3 วัน และการศึกษาใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู้ป่วยที่มคี วามเสี่ยงต่ อ
การเกิดภาวะแทรกซ้อนตํ่าสามารถจําหน่ ายออก
จากโรงพยาบาล ≤ 72 ชัวโมง
่ 29 กลุ่มตัวอย่างครัง้
นี้แรกรับร้อยละ 60.3 เป็ นกลุ่มทีม่ คี วามเสีย่ งสูง มี
ค่า เฉลี่ย Grace risk score 144.4 ต้องได้ร บั การ
ขยายหลอดเลื อ ดแบบฉุ ก เฉิ น หรื อ ไม่ เ กิ น 72
ชัวโมง
่
เพื่อลดการตายของกล้ามเนื้อหัวใจ ทําให้
ฟื้ นตั ว ได้ เ ร็ ว จึ ง จํ า หน่ า ยกลั บ บ้ า นได้ เ ร็ ว เมื่ อ
พิจ ารณากลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ม ี ร ะยะเวลาการนอน
โรงพยาบาล < 72 ชัว่ โมง พบว่ า ได้ร บั การสวน
หัวใจผ่านทางข้อมือร้อยละ 35.8 มีประสิทธิภาพ
การบีบ ตัว ของหัว ใจห้อ งล่ า งซ้า ยเฉลี่ย 53.5 %
คะแนน Grace risk score เฉลี่ย 139.4 TIMI risk
score เฉลี่ย 3.4 มีโ รคร่ว มร้อยละ 73.2 คะแนน
ความพร้อมก่อนจําหน่ าย 58 คะแนน (S.D. = 7.2)
ซึ่ ง อยู่ ใ นระดั บ สู ง ต่ า งจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ม ี
ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลมากกว่า 72 ชัวโมง
่
ได้รบั การสวนหัวใจผ่านทางข้อมือเพียงร้อยละ 6.1
มีประสิทธิภาพการบีบตัวของหัวใจของหัวใจห้อง
ล่างซ้ายเฉลี่ย 46.2 % คะแนน Grace risk score
เฉลี่ย 153.8 TIMI risk score เฉลีย่ 3.9 มีโรคร่วม
ร้อยละ 83.7 ซึ่งภาวะโรคมีความรุนแรงมากกว่า
จึงทําให้มคี ่าเฉลีย่ คะแนนความพร้อมก่อนจําหน่าย
54.8 คะแนน (S.D. = 7.8)ซึ่งมีความพร้อมก่อ น
จําหน่ายอยูใ่ นระดับปานกลาง
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ผลการศึก ษาครัง้ นี้ ร ะยะเวลาการนอน
โรงพยาบาลไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความพร้อมก่อน
จําหน่ ายออกจากโรงพยาบาล (r = -.159, p > .05)
และไม่ส ามารถทํานายความพร้อมก่อนจําหน่ า ย
ออกจากโรงพยาบาล อาจเป็ นเพราะกลุ่ ม ที่น อน
โรงพยาบาล< 72 ชัวโมง
่
มีความรุน แรงของโรค
น้อย มีโรคร่วมน้ อยกว่า มีการสวนหัวใจผ่านทาง
ข้อมือมากกว่าจึงฟื้ นตัวเร็ว มีความพร้อมในการรับ
ข้อมูลมากกว่าผู้ท่นี อนโรงพยาบาล > 72 ชัวโมง
่
ซึ่งแม้จะมีร ะยะเวลานอนนานกว่า มีเวลาในการ
ได้ร ับ ข้อ มูล มากกว่ า แต่ ม ีค วามรุ น แรงของโรค
มากกว่า มีการสวนหัวใจผ่านทางข้อมือน้อยกว่า
จึงฟื้ นตัวได้ชา้ กว่า ความพร้อมในการจําหน่ ายจึง
ไม่แตกต่างกัน
ประสบการณ์ ก ารเข้ า รับ การรัก ษา
การศึกษาครัง้ นี้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 68.8 ไม่เคยมี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ก า ร เ ข้ า รั บ ก า ร รั ก ษ า โ ด ย
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ก า ร เ ข้ า รั บ ก า ร รั ก ษ า ไ ม่ มี
ความสัมพันธ์กบั ความพร้อมก่อนจําหน่ายออกจาก
โรงพยาบาล (r = -145, p > .05) ไม่ ส ามารถ
ทํ า น ายค วาม พร้ อ มก่ อ นจํ า ห น่ าย ออกจา ก
โรงพยาบาล และไม่สอดคล้องกับกรอบทฤษฎีการ
เปลีย่ นผ่าน ทีก่ ล่าวไว้ว่า เมือ่ บุคคลมีประสบการณ์
จะทํา ให้ก ารเปลี่ย นผ่า นเป็ น ไปได้ง่า ย ทัง้ นี้ อาจ
เนื่องจากกลุ่มทีเ่ คยมีประสบการณ์ การเข้ารับการ
รักษา (ร้อยละ 31.2) มีความพร้อมก่อนจําหน่ าย
ออกจากโรงพยาบาลในระดับปานกลาง (ร้อยละ
63.6) กลุ่ ม ที่เ คยมีป ระสบการณ์ ก ารเข้า รับ การ
รักษา ร้อยละ 81.8 เป็ นผูส้ ูงอายุ มีโรคร่วมร้อยละ
97.7 แม้จ ะมีป ระสบการณ์ ก ารเกิด โรคมาก่ อ น
ได้ร บั ความรู้จากบุ คลากรทางการแพทย์ม าก่อน
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แต่ความสามารถในการรับรูอ้ าจน้อยกว่าผูท้ ม่ี อี ายุ
น้ อย ประกอบกับมีโรคร่วมหลายโรคทําให้ได้ร บั
ข้อมูลทีห่ ลากหลายและซับซ้อน ความพร้อมก่อน
จําหน่ายจึงไม่แตกต่างจากผูท้ ไ่ี ม่มปี ระสบการณ์
การประสานการดู แ ลก่ อ นจํา หน่ าย
พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 81 ได้รบั การประสาน
การดูแลก่อนจําหน่ ายในระดับสูง มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับ ความพร้อ มก่ อ นจํ า หน่ า ยออกจาก
โรงพยาบาล (r = .578, p < .001) และสามารถ
ร่วมกันทํานายความพร้อมก่อนจําหน่ ายออกจาก
โรงพยาบาล (β = .381, p < .001) สอดคล้องกับ
กรอบทฤษฎี ก ารเปลี่ย นผ่ า น ที่ก ล่ า วไว้ ว่ า การ
ประสานการดูแลเป็ นการบําบัดทางการพยาบาลที่
จะส่งผลโดยตรงต่อความพร้อมก่อนการจําหน่ าย
กลุ่ ม ตัว อย่ า งได้ ร ับ การประสานการดู แ ลอย่ า ง
ต่อเนื่องก่อนจําหน่ ายในระดับสูง ส่งผลให้มคี วาม
พร้อมก่อนจําหน่ ายสูง สอดคล้องกับผลการศึกษา
ผู้ ป่ วยโรคกล้ า มเนื้ อ หั ว ใจตายเฉี ย บพลั น ใน
ประเทศสหรัฐ อเมริก า พบว่ า การให้ ก ารดู แ ล
ประสานกันของทีมสหสาขาวิชาชีพ ส่งผลให้ผปู้ ่ วย
มีความพร้อมก่อนจําหน่ า ยทัง้ ในด้า นข้อมูล เรื่อง
โรค ยา อาหาร การออกกําลังกาย30 และการศึกษา
ในประเทศไทย ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างอายุรกรรม
และศัลยกรรม โดยมีกลุ่มผูป้ ่ วยโรคหัวใจและหลอด
เลือดร้อยละ 29.2 พบว่า การประสานการดูแลก่อน
จํา หน่ ายมีความสัม พัน ธ์ทางบวกกับ ความพร้อม
ก่อนจําหน่ ายออกจากโรงพยาบาล ด้วยระบบการ
ส่งต่อที่มคี วามชัดเจนและต่ อเนื่อง มีการติดตาม
เยีย่ มบ้าน ทําให้กลุ่มตัวอย่างมีความมันใจเมื
่
อ่ กลับ
31
บ้า นจะสามารถดูแลตนเองได้ ประกอบกับ โรค
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเป็ น 1 ในกลุ่ม
โรค Service plan ของกระทรวงสาธารณสุข จึงมี
การจัด ตัง้ ทีม ในการดู แ ล กํ า หนดบทบาทของ
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สหสาขาวิชาชีพ และมีการส่งต่อข้อมูลการรักษา
เป็ นระบบทีช่ ดั เจน2
ข้อเสนอแนะจากการวิ จยั
ผลจากการศึ ก ษาผู้ วิ จ ั ย เสนอแนะให้
บุ ค ลากรในทีม สุ ข ภาพควรมีก ารประเมิน ความ
พร้อมก่อนจําหน่ ายออกจากโรงพยาบาลในผูป้ ่ วย
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันทุกรายก่อน
ได้รบั การจําหน่ายออกจากโรงพยาบาล ส่งเสริมให้
ผู้ ป่ วยมี ก ารให้ ค วามหมายการเจ็ บ ป่ วยในทิ ศ
ทางบวกและประสานการดูแลกับสหสาขาวิชาชีพ
ในการให้ขอ้ มูลและดูแลก่อนจําหน่าย เพือ่ ให้ผปู้ ่ วย
มีความพร้อมในการกลับไปดูแลตนเองทีบ่ า้ นต่อไป
ในส่ ว นของการวิ จ ั ย พยาบาลควรพัฒ นาและ
ทดสอบโปรแกรมการเตรียมความพร้อมของผูป้ ่ วย
ก่อ นจํ า หน่ า ยโดยเน้ น การให้หมายเกี่ย วกับ การ
เจ็บป่ วยในทางบวก และการประสานการดูแลก่อน
จําหน่าย
ข้อจํากัดในการวิ จยั
การศึกษาครัง้ นี้ศกึ ษาโรงพยาบาลตติยภูม ิ
ขัน้ สูง ผลการวิจยั อาจมีขอ้ จํากัดในการนําไปอ้างอิง
ในโรงพยาบาลอื่น ๆ ในประเทศไทยที่ม ีบ ริบ ท
แตกต่างจากการศึกษาครัง้ นี้
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