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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาครั� งนี� เป็นการวจิยัเชิงบรรยาย ( descriptive  research ) เพื
อศึกษาสาเหตุที
ผูป่้วย
กลา้มเนื�อหัวใจตายเฉียบพลนัมารับการรักษาที
สถาบนัโรคทรวงอกชา้  กลุ่มตวัอยา่งที
ใชใ้นการศึกษาเป็น
ผูป่้วยมีภาวะกลา้มเนื�อหัวใจตายเฉียบพลนั ( Acute STEMI ) ที
เขา้รับการรักษาตวัในสถาบนัโรคทรวงอก  
จาํนวน 27 คน ในช่วงเดือนเมษายน- มิถุนายน 2553 เครื
องมือที
ใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามและแบบ
สมัภาษณ์แบ่งเป็น 3  ส่วน  คือ แบบบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลของผูดู้แล    ขอ้มูลดา้นการเจ็บป่วย
เกี
ยวกบัพฤติกรรมการดูแลตนเอง  และแบบสัมภาษณ์สาเหตทุี
ผูป่้วยกลา้มเนื�อหัวใจตายเฉียบพลนัมารับการ
รักษาล่าชา้วิเคราะห์ขอ้มูลที
ไดโ้ดยการคาํนวนหาคา่ความถี
 ร้อยละ คา่เฉลี
ยและส่วนเบี
ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวจิยั 
1. ขอ้มูลส่วนบุคคล กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูป่้วยที
มีภาวะกลา้มเนื�อหวัใจตายเฉียบพลนั ( Acute STEMI ) 

จาํนวน 27 ราย พบวา่ส่วนใหญมี่อาย ุ40–60 ปี (ร้อยละ 51.9)  และอายโุดยเฉลี
ยเทา่กบั 59 ปี เป็นเพศชาย (ร้อย
ละ 88.9) การศึกษาในระดบัประถมศึกษา (ร้อยละ 59.3) มีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวัและรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 33.3)  รายไดข้องครอบครัวต่อเดือน มากกวา่ 30,000 บาท (ร้อยละ 22.2) สถานะทาง
เศรษฐกิจในครอบครัวพอใช ้ (ร้อยละ 74.1) การจ่ายคา่รักษาพยาบาลใชต้น้สังกดั/ประกนัสังคม (ร้อยละ 55.6)  
สถานภาพในครอบครัว ผูน้าํครอบครัว (ร้อยละ 88.9)  และขอ้มลูของผูดู้แลพบวา่ระดบัการศึกษาของคูส่มรส  
(ผูดู้แล) การศึกษาในระดบัประถมศึกษา (ร้อยละ 44.4) มีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวัและรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 29.6)   
 2. ขอ้มูลดา้นการเจ็บป่วยเกี
ยวกบัพฤติกรรมการดูแลตนเอง พบวา่ไมเ่คยทราบจากแพทยม์าก่อน
วา่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ (ร้อยละ 85.2) ไม่เคยเจ็บป่วยดว้ยโรคกลา้มเนื�อหวัใจตายเฉียบพลนัมาก่อน (ร้อยละ 81.5)  
เคยไดรั้บขอ้มูล / คาํแนะนาํเกี
ยวกบัโรคหลอดเลือดหวัใจ (ร้อยละ 55.6) คิดวา่โรคกลา้มเนื�อหวัใจตายเป็น
โรคที
มีอาการรุนแรงจนเสียชีวิตได ้ (ร้อยละ 63.0) ไม่เคยเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลดว้ยอาการของโรค
หลอดเลือดหวัใจ (ร้อยละ 85.2) สามารถไปตรวจรักษาที
โรงพยาบาลไดด้ว้ยตนเอง (ร้อยละ 85.2)  เมื
อทา่นเจ็บป่วย
ท่านมีบุคคลในครอบครัวและ /  หรือเพื
อนร่วมงานให้คาํปรึกษาและช่วยเหลือทา่น (ร้อยละ 92.6) และ
ความสะดวกในการเดินทางมารับการรักษาที
โรงพยาบาลครั� งนี�  (ร้อยละ 81.5)      

ผลการศึกษาครั� งนี�แนวทางในการจดัระบบบริการพยาบาลกลุ่มผูป่้วยที
มีภาวะกลา้มเนื�อหวัใจตาย
เฉียบพลนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็วเพื
อลดอตัราการตายและลดระยะเวลาการนอนรักษาตวัในโรงพยาบาล   
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Abstract 

 

 The purposes of this research were to study self-efficacy and quality of life in 

the patients with permanent pacemaker, and to examine the relation between self-

efficacy and quality of life among the patients with permanent pacemaker. The samples 

were 60 patients with cardiac arrhythmia post permanent pacemaker, who came to 

receive care at the pacemaker clinic, outpatient department in Chest Disease Institute. 

The study was carried out from April to June 2010. Data was collected by interviewing 

with 3 questionnaires: 1) personal characteristics and illness information 2) self-

efficacy 3) quality of life in the patients with permanent pacemaker. The data collected 

were analyzed by percentage, means, standard deviation, Pearson’s product moment 

correlation coefficient. 

 The study results showed that  

 1. The overall score for self-efficacy in the patients with permanent pacemaker 

were at a good level. 

 2. The overall score for quality of life in the patients with permanent pacemaker 

were at a good level. 

 3. There were positive significant between the overall score for self-efficacy 

and quality of life among the patients with permanent pacemaker at a moderate level 

of .01.  

 

 The finding can be used to guide nurses in empowerment self-efficacy and 

quality of life for the patients with permanent pacemaker 
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