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บทคัดย่ อ
โรคหัวใจขาดเลือด เป็ นภาวะแทรกซ้อนและสาเหตุการตายทีสําคัญในผูป้ ่ วยเบาหวาน การศึกษาครั*งนี*
จึ งจัดทําขึ*นโดยมีวตั ถุ ประสงค์ เพือประเมินระดับปั จจัยเสี ยง และการรั บรู ้ ปัจจัยเสี ยงของโรคหัวใจขาดเลือด
และปั จจัยทีมีผลต่อการรับรู ้ปัจจัยเสี ยงของโรคหัวใจขาดเลือด ในกลุ่มผูป้ ่ วยเบาหวาน ชนิ ดที 2 ในตําบลหนอง
ไผ่ จังหวัดอุดรธานี จํานวน 98 คน มีอายุเฉลีย 63 ปี ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้ อยละ 79.6) เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม โดยมี ค่า ความเชื อมัน ของแบบสอบถามการรั บ รู้ ปั จจัยเสี ยง ความรู ้ เ กี ยวกับปั จ จัยเสี ยงของ
โรคหัวใจ เท่ากับ .75 และ .85 ตามลําดับ ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 60 มีระดับการควบคุม
โรคเบาหวาน และปั จจัยเสี ยงของโรคหัวใจขาดเลือดสู งกว่าเกณฑ์ปกติ เช่น HBA1C (69.8%) ความดันโลหิ ต
(62%) ระดับไขมันในเลือด (61.7%) ระดับไตรกลีเซอร์ ไรด์ (70.5%) และระดับไขมันทีมีความหนาแน่ นตํา
(81.8%) ค่าเฉลียคะแนนการรับรู ้ปัจจัยเสี ยงของโรคหัวใจขาดเลือด(M = 7.69, SD = 1.98) และ การรับรู ้ภาวะ
สุ ขภาพโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (M = 2.64, SD = 1.03) และการรับรู ้ปัจจัยเสี ยงของโรคหัวใจขาดเลือด มี
ความสัมพันธ์กบั ความรู ้เกียวกับสาเหตุของโรคหัวใจ (r = .359, p < .01) และ การรับรู ้สุขภาพโดยทัวไป
(r = -.244, p < .05) ส่ วน ความรู ้เกียวกับสาเหตุของโรคหัวใจขาดเลือด (β = .385, p < .01) และ การรับรู ้สุขภาพ
ทัวไป (β = -.247, p < .01) สามารถทํานาย การรั บรู ้ปัจจัยเสี ยงของโรคหัวใจขาดเลือด ผลการศึกษาครั*งนี*
สามารถนําไปใช้ในการพัฒนารู ปแบบการพยาบาลด้านการให้ความรู ้และคําแนะนํา เพือเพิมการตระหนักและ
การรับรู้ปัจจัยเสี ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดในผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที 2
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Risk Factors and Perception of Coronary Heart Disease Risk among Thai Patients with
Type 2 Diabetes

ABSTRACT
In Thailand, coronary heart disease is a major complication and leading cause of death among Thai
patients with type 2 diabetes. The purpose of this study was to examine coronary heart disease (CHD) risk
factors and perception, among people living with type 2 diabetes in Tombon Nongphai, Udon Thani,
Thailand. For this cross-sectional study, a convenience sample of people aged 18 years or older (N = 98) was
recruited from Tombon Nongphai. The mean age was 63 years old, and 79.6% were female. A selfadministered questionnaire was used. The internal consistency reliability coefficient alpha for perception of
and risk factors knowledge for heart disease were .75 and .85 respectively. More than half of the participants
had uncontrolled glycated hemoglobin (HbA1c; 69.8%), blood pressure (62%), total cholesterol (61.7%),
Triglyceride (70.5%), and low-density lipoprotein cholesterol (81.8%). The participants had a medium level
perception of heart disease (M = 7.69, SD = 1.98) and self-reported general heath (M = 2.64, SD = 1.03). The
perceived risk of heart disease associated with knowledge of coronary heart disease risk factors (r = .359,
p < .01) and self-reported general heath (r = -.244, p < .05). In this study, knowledge of coronary heart
disease risk factors (β = .385, p < .01) and self-reported general heath (β = -.247, p < .01) significantly
influenced the perceived risk of heart disease. In Thai population, these findings could direct nursing
personnel to increase the perception of coronary heart disease, among people living with type 2 diabetes who
have high risk factors for a heart condition. It is also clear that developing an effective health education
program for diabetes patients is needed urgently to reduce risk factors for coronary heart disease.
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ความสําคัญและความเป็ นมา
โรคหัวใจเป็ นสาเหตุการตายเป็ นอันดับสามของประเทศไทย รองจาก มะเร็ ง และอุบตั ิเหตุ
(สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุ ข, 2555) โดยเฉพาะ โรคหัวใจขาดเลือด เป็ นชนิ ดหนึ งของ
โรคหัวใจ ที เป็ นปั ญหาสําคัญของคนไทย และเป็ นโรคที มีอัตราป่ วยเพิมขึ*นทุ กปี พบว่า ในช่วงเวลา 10 ปี
(พ.ศ. 2544-2553) อัตราป่ วยเพิมขึ*น 5 เท่า ส่ วน อัตราตายเพิมขึ*น 6 เท่า (สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค,
2555)
โรคหั ว ใจขาดเลื อด มักมี ส าเหตุ มาจาก การสู บบุ หรี ระดับโคเลสเตอรอลในกระแสเลื อดสู ง ภาวะ
นํ*าหนักเกิน หรื อ อ้วน ความดันโลหิ ตสู ง และ ผูท้ ีมีเคลือนไหวหรื อออกกําลังกายน้อย ผูท้ ีมีประวัติครอบครัว
ป่ วยด้วยโรคหัวใจ รวมทั*ง เบาหวาน ซึ งโรคหัวใจขาดเลือด เป็ นภาวะแทรกซ้อนและสาเหตุการตายในผูป้ ่ วย
เบาหวาน มีการศึกษาพบว่า ผูป้ ่ วยเบาหวานมีโอกาสเกิดโรคหัวใจมากถึง 2-4 เท่า เมือเปรี ยบเทียบกับผูท้ ีไม่ป่วย
ด้วยโรคเบาหวาน (Stamler, Vaccaro, Neaton, & Wentworth, 1993) ในประเทศไทย พบว่า ผูท้ ีป่ วยด้วย
โรคหัวใจขาดเลือด เคยมีประวัติเป็ นเบาหวานถึง ร้อยละ 44 (Srimahachota, Kanjanavanit, & Boonyaratabej,
2006) จากข้อมูลดังกล่าว บ่ งชี* ว่า กลุ่ มผูป้ ่ วยเบาหวานเป็ นกลุ่ มที มี ความเสี ยงที จะเกิดโรคหัวใจขาดเลื อด
ค่อนข้างสู ง ดังนั*นการปรับเปลียนพฤติกรรมเป็ นสิ งจําเป็ นสําหรับกลุ่มผูป้ ่ วยเบาหวาน
จากทฤษฎีของ Health belief model (Janz, Champion, & Strecher, 2002) และ Health action process
approach model (Schwarzer, 1992) กล่าวว่า ผูท้ ีมี การรั บรู ้ ว่าตนเองมีความเสี ยงต่อการเกิดโรคร้ ายแรง มี
แนวโน้มในการทีจะปรับเปลียนฤติกรรมสุ ขภาพอย่างเหมาะสม เช่น การออกกําลังกาย การรับประทานอาหารที
มีไขมันลดลง การรับประทานอาหารทีมีกากใยเพิมขึ*น เป็ นต้น นอกจากนี* มีการศึกษาในต่างประเทศ พบว่า การ
รับรู ้ ปัจจัยเสี ยงของโรคหัวใจขาดเลือดมีความสัมพันธ์กบั การเปลียนแปลงพฤติกรรมสุ ขภาพเพือลดปั จจัยเสี ยง
(Schwarzer, 1994) อย่างไรก็ตาม มีการศึกษา พบว่า ผูป้ ่ วยเบาหวาน (Choi, Rankin, Stewart, & Oka, 2008;
Davidson et al., 2011) มีการรับรู ้ปัจจัยเสี ยงของโรคหัวใจขาดเลือด อยูใ่ นระดับค่อนข้างตํา แม้ว่า ผูป้ ่ วยกลุ่มนี* มี
แนวโน้มทีจะเกิดโรคหัวใจขาดเลือดในอนาคต สู งกว่าคนปกติก็ตาม ดังนั*น การศึกษา ปั จจัยเสี ยง และการรับรู ้
ปั จจัยเสี ยงของโรคหัวใจขาดเลือด ในกลุ่มผูป้ ่ วยเบาหวาน น่ าจะเป็ นประโยชน์ ในการวางแผน และพัฒนา
เครื องมือ เพือลดและป้ องกันการเกิ ดปั จจัยเสี ยงของโรคหัวใจขาดเลื อดในผูป้ ่ วยเบาหวาน ได้อย่างเหมาะสม
ต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพือศึกษาปัจจัยเสี ยง การรับรู ้ปัจจัยเสี ยงของโรคหัวใจขาดเลือด และปั จจัยทีเกียวข้องกับการรับรู้ปัจจัย
เสี ยงของโรคหัวใจขาดเลือด ในผูป้ ่ วยเบาหวาน ในตําบลหนองไผ่ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วิธีดาํ เนินการวิจัย
การศึกษาครั*งนี* เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ภาคตัดขวางเชิ งบรรยาย (Cross-sectional study) มี การ
กําหนดกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) กลุ่มประชากรในการวิจยั ครั* งนี* คือ ผูท้ ีขึ*นทะเบียน
โรคเบาหวานชนิ ดที 2 ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ แม่นนท์ มีอายุต* งั แต่ 18 ปี ขึ*นไป ทีมีภมู ิลาํ เนา ในตําบล
หนองไผ่ จังหวัดอุดรธานี เก็บข้อมูลในเดือน มิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2555 สถานทีเก็บข้อมูล ศาลากลางบ้านใน
แต่ละหมู่บา้ น โดยใช้แบบสอบถาม
การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่ าง
การกําหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั*งนี* ใช้การวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม G* Power 3.0. และกําหนด
กลุ่มตัวอย่างด้วยค่าพารามิเตอร์ (Cohen, 1992) ผูว้ ิจยั เลือกใช้ ค่าอํานาจทดสอบ (power) ที .90, ค่าขนาด
อิทธิ พลกลาง (medium effect size index, f2) ที .15 ค่าระดับนัยสําคัญทางสถิติ (alpha) ที .05 และ ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวนทั*งสิ* น 99 คน อย่างไรก็ตาม มีผปู ้ ่ วยเบาหวานเข้าร่ วมการศึกษาตรั*งนี* จํานวน 98 คน และตัวแปร
ต้น ที สามารถทํา นายตัว แปรตามได้ มี จํา นวน 2 ตัว ดัง นั*น เมื อคํา นวณหาค่ า อํา นาจทดสอบ (power) ได้
เท่ากับ .93 ซึ งมีคา่ สู งเพียงพอในการอธิบาย ความสามารถในการทํานายของตัวแปรต้น ทีมีผลต่อตัวแปรตาม ใน
การศึกษาครั*งนี*
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
1. ข้อมูลทัวไป ใช้แบบสอบถาม จํานวน 6 ข้อ ได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา สถานะสมรส อาชีพ รายได้
2. แบบสอบถามการรับรู ้ปัจจัยเสี ยงของโรคหัวใจ (perceived risk of coronary heart disease) ดัดแปลงจาก
Perception of Risk of Heart Disease Scale (Ammouri & Neuberger, 2008) ซึ งผ่านการแปลจากภาษาอังกฤษ
เป็ นภาษาไทยแบบย้อนกลับ (Back translation) จากการศึกษาของอรวรรยา (Poomsrikaew, 2011) ประกอบด้วย
3 ข้อคําถาม มีการกําหนดค่าคะแนนออกเป็ น 4 ระดับ ดังนี* 1)ไม่เห็นด้วยอย่างมาก 2) ไม่เห็นด้วย 3) เห็นด้วย 4)
เห็นด้วยอย่างมาก ค่าความเชือมันสัมประสิ ทธ์คอนบาร์ คอัลฟา (α) เท่ากับ .75
3. แบบสอบถามความรู ้ เกียวกับปั จจัยเสี ยงของโรคหัวใจ (knowledge of heart disease risk factors)
ดัดแปลงจากจากการศึกษาของ อรวรรยาและคณะ (Poomsrikaew, Ryan, & Zerwic, 2010) แบบสอบถาม
ประกอบด้วย ปั จจัยทีเป็ นสาเหตุของโรคหัวใจ จํานวน 8 ข้อ ส่ วน ปั จจัยทีไม่เกียวข้องกับโรคหัวใจ จํานวน 6
ข้อ แต่ละข้อมี 2 คําตอบ คือ ใช่ และ ไม่ไช่ ข้อใดตอบถูกต้อง ให้ 1 คะแนน และ ให้ ศูนย์ คะแนน เมือตอบไม่
ถูกต้อง หลังจากนั*นนําคะแนนมารวมกัน ค่าความเชือมันของแบบสอบถามมีค่าสัมประสิ ทธ์คอนบาร์ คอัลฟา
(α) .85
4. แบบสอบถามการรับรู ้สุขภาพทัวไปของตนเอง (General health) โดยใช้ 1 ข้อคําถาม ดัดแปลงจากจาก
Medical Outcomes Study 36-Item Short Forum survey (Ware & Sherbourne, 1992) โดยให้ผูต้ อบ

แบบสอบถามระบุ ระดับสุ ขภาพโดยทัวไปของตนเอง กําหนดค่าคะแนนออกเป็ น 5 ระดับ 1) ดีมาก 2) ดี 3) ปาน
กลาง 4) พอใช้ 5) ไม่ดีเลย เนืองจากมีเพียง 1 ข้อคําถามจึงไม่สามารถหาค่าความเชือมันได้
5. สภาวะเสี ยงของโรคหัวใจขาดเลือด (Objective risks of coronary heart disease) เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แฟ้ มข้อมูลส่ วนบุ คคล เกียวกับ การสู บบุ หรี นํ*า หนัก ส่ วนสู ง ระดับไขมันในกระแสเลื อด การเจ็ บป่ วยด้วย
เบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง ประวัติการเจ็บป่ วยของบุคคลในครอบครัว
6. แบบสอบถามความสามารถการเคลือนไหวของร่ างกาย ประกอบด้วยข้อคําถาม 7 ข้อ ดัดแปลงจาก
แบบสอบถาม International Physical Activity Questionnaire (Ainsworth et al., 2000) โดยกําหนดค่าคะแนน
ความสามารถการเคลือนไหวร่ างกายจากการเผาผลาญของงานทีทํา เป็ นจํานวนนาทีต่อสั ปดาห์ (Metabolic
Equivalent of Task in minutes/week, METs) ดังนี* 1) ทํางานหนักหรื อออกกําลังกายหนัก (Vigorous intensity
activity) = 8.0 METs 2) ทํางานปานกลางหรื อออกกําลังกายปานกลาง (Moderate intensity activity) = 4.0 METs
และ 3) เดินติดต่อกัน 10 นาที (Walking) = 3.3 METs
การเก็บรวมรวมข้อมูล
การศึ กษาครั*งนี* ผ่านการพิจารณาจากกรรมการจริ ยธรรมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ผูว้ จิ ยั ได้ประสานความร่ วมมือกับหัวหน้าโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ แม่นนท์ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และ
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น หรื อ อสม. เพือขอเก็บข้อมูลใน เดือน มิถุนายน ถึง กรกฏาคม 2555
อสม. ประกาศรายชือผูป้ ่ วยเบาหวาน ทีมีความสนใจเข้าร่ วมในการทําวิจยั ครั*งนี* ทีศาลากลางบ้าน ตาม
วัน เวลา ทีนัดหมายในแต่ละหมู่บา้ น ผูว้ ิจยั พบกลุ่มเป้ าหมายทียินดี เข้าร่ วมงานวิจยั ผูว้ ิจยั อธิ บายวัตถุประสงค์
ของการศึกษา และเชิญร่ วมตอบแบบสอบถาม และผูต้ อบแบบสอบถามสามารถถอนตัวได้ตลอดเวลา การแปล
ผลข้อมูลจะนําเสนอในภาพรวม
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลวิเ คราะห์ ดว้ ย โปรแกรมคํานวณสําเร็ จรู ป โดยใช้ 1) สถิติเชิ งพรรณนาของตัวแปรที ศึกษา
(Descriptive statistics) ได้แก่ ค่า ความถี ค่า เฉลี ย ค่ามัธยฐาน ร้ อยละ ค่ า เบี ยงเบนมาตรฐาน 2) การหา
ความสัมพันธ์ระหว่างการรั บรู ้ ปัจจัยเสี ยง ปั จจัยที เกียวข้อง และความรู ้ เกียวกับสาเหตุของโรคหัวใจขาดเลือด
โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์เพียรสัน (Pearson product-moment coefficient of correlation) 3) วิเคราะห์หาปั จจัยทีมี
อิ ทธิ พ ลต่อการรั บรู ้ ปัจจัยเสี ยงของโรคหัวใจขาดเลื อด โดยใช้ สถิติถดถอยพหุ คูณเชิ งเส้น (multiple linear
regression) 4) การวิเคราะห์ขอ้ มูลกําหนดระดับนัยสําคัญที (α) .05

ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง 98 คน อาศัยอยูใ่ นตําบลหนองไผ่ อายุเฉลีย 62.55 ปี (SD = 9.23) มีอายุอยูร่ ะหว่าง 34 -80
ปี กลุ่มเป็ นเพศหญิง จํานวน 78 คน คิดเป็ น ร้อยละ 79.6 มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 67.3) มีการศึกษาสู งสุ ดอยู่
ในระดับประถมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 88.8 ส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ีไม่ได้ทาํ งาน มีมากถึง ร้อยละ 54.1 เนื องจากกลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นผูส้ ู งอายุ ทีมีอายุต* งั แต่ 60 ปี ขึ*นไป มีร้อยละ 60.2 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน
น้อยกว่า 5,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 80.6 ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคเบาหวาน มีระยะเวลาเฉลียเท่ากับ 9.41 ปี
(SD=6.23) และ ช่วงระยะเวลาทีป่ วย ตั*งแต่ 1-30 ปี มีค่าเฉลีย HBA1C เท่ากับ 8.16 mg/dl (SD = 1.86) ร้อยละ
40.8 ของกลุ่มตัวอย่าง มีการรับรู ้สุขภาพโดยทัวไป อยูใ่ นระดับพอใช้และไม่ดีเลย และการรั บรู ้ปัจจัยเสี ยงของ
โรคหัวใจขาดเลือดอยูใ่ นระดับปานกลางดังแสดงไว้ในตารางที 1
ตารางที 1
จํานวน และร้ อยละ ตามระดับการรั บรู้ สุ ขภาพโดยทั*วไปของกลุ่มตัวอย่ าง (N =98)
ระดับการรับรู ้สุขภาพโดยทัวไป
จํานวน
ดีมาก
4
ดี
15
ปานกลาง
39
พอใช้
24
ไม่ดีเลย
16

(ร้อยละ)
(4.1)
(15.3)
(39.8)
(24.5)
(16.3)

การรับรู้ปัจจัยเสี ยงของโรคหัวใจขาดเลือด
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที ศึกษามีค่าเฉลียของการรับรู ้ปัจจัยเสี ยงของโรคหัวใจขาดเลือด เท่ากับ
7.69 (SD=1.98) (เท่ากับ 8.00 skewness= -.213, SE = .244) ทั*งนี* ยงั พบว่า เกือบครึ งหนึ งของกลุ่มตัวอย่าง (ร้อย
ละ 49) รายงานว่า ไม่เห็ นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างมาก ที ตนเองมีภาวะเสี ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และ ร้อยละ
57 ของกลุ่มตัวอย่างรายงานว่า ไม่เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วยอย่างมาก ทีตนเองมีโอกาสสู งทีจะป่ วยเป็ นโรคหัวใจ
เนื องจากการดําเนิ นชีวิตในอดีตทีผ่านมาของตนเอง แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองในสาม (ร้อยละ
64.3) รายงานว่า เห็ นด้วย และ เห็ นด้วยอย่างมาก อีก 10 ปี ข้างหน้า ตนเองมีโอกาสทีจะป่ วยเป็ นโรคหัวใจ ดัง
แสดงไว้ในตารางที 2

ตารางที 2
จํานวน และ ร้ อยละ รายข้อของการรั บรู้ปัจจัยเสี* ยงของโรคหั วใจขาดเลือด(N =98)
ข้อคําถาม
ไม่เห็นด้วย (ร้อยละ) เห็นด้วยและ (ร้อยละ)
และไม่เห็น
เห็นด้วย
ด้วยอย่างมาก
อย่างมาก
1. ตอนนี* ท่านมีภาวะเสี ยงต่อ การเกิดโรคหัวใจ
48
(49)
50
(51)
2. อี ก 10 ปี ข้า งหน้า ท่ า นมี โอกาสจะป่ วยเป็ น
35
(35.7)
63
(64.3)
โรคหัวใจ
3. ท่านมีโอกาสสู งทีจะเป็ นโรคหัวใจเนืองจากการ
57
(58.2)
40
(40.8)
ดําเนินชีวิตในอดีตทีผ่านมาของท่าน
ความรู้ เกีย วกับปัจจัยเสี ยงของโรคหัวใจขาดเลือด
สาเหตุหลักของโรคหัวใจขาดเลือด 3 ประการ ได้แก่ สู บบุหรี ความดันโลหิ ตสู ง และ ระดับไขมันใน
เลือดสู ง ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 5.1 ตอบไม่ถูกเลย ร้อยละ 12.2 ตอบถูก 1 ข้อ ร้อยละ 23.5 ตอบ
ถูก 2 ข้อ และ ร้ อยละ 59.2 ตอบถูกทั*ง 3 ข้อเมือจําแนกรายปั จจัย กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มากกว่าร้อยละ 80
เลือกตอบ ระดับไขมันในเลือดสู ง (82.7%) ขาดการออกกําลังกาย (84.7%) ความดันโลหิ ตสู ง (87.8%) ภาวะอ้วน
(87.8) และ อาหารทีมีไขมันในเลือดสู ง (89.8%) เป็ นสาเหตุทีทําให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือด แต่อย่างไรก็ตาม มี
เพี ยงร้ อยละ 66.3 เลือกตอบ การสู บบุ หรี และ ร้ อยละ 61.2 เลือกตอบ ประวัติบุคคลในครอบครั วป่ วยเป็ น
โรคหัวใจ เป็ นสาเหตุของโรคหัวใจขาดเลือด (ตารางที 3)
ตารางที 3
จํานวน และร้ อยละ รายข้ อของปั จจัยที* ทาํ ให้ เกิดโรคหั วใจขาดเลือดที* ถกู เลือกตอบ (N =98)
ข้อคําถาม
จํานวน (ร้อยละ)
1. ไขมันในเลือดสู ง
81 (82.7)
2. ขาดการออกกําลังกาย
83 (84.7)
3. ความดันโลหิ ตสู ง
86 (87.8)
4. การสู บบุหรี
65 (66.3)
5. โรคอ้วน
86 (87.8)
6. โรคเบาหวาน
81 (82.7)
7. มีประวัติพ่อแม่พีน้อง เป็ นโรคกล้ามเนี*อหัวใจขาดเลีอด
60 (61.2)
8. อาหารทีมีไขมันสู ง
88 (89.8)

ปัจจัยเสียงของโรคหัวใจขาดเลือด
ผลการศึกษา พบว่า จากจํานวนผูท้ ีรายงานผลการตรวจ HBA1C จํานวน 43 คน มีเพียงร้อยละ 30.2 มีผล
การตรวจระดับ HBA1C ปกติ (น้อยกว่ า 7%) ตามเกณฑ์ของสมาคมผูป้ ่ วยเบาหวาน ของ สหรั ฐ อเมริ กา
(American Diabetes Association, 2012) จากจํานวนกลุ่มตัวอย่างทีรายงานระดับความดันโลหิ ต จํานวน 50 คน
พบว่า เกินครึ งหนึ งของกลุ่มตัวอย่าง มีระดับความดันเลือดขณะบีบตัว (62%) และความดันเลือดขณะคลายตัว
(58%) สู ง กว่ า ที ระดับที ต้อ งการควบคุ ม และพบว่า มี ผูป้ ่ วยเป็ นโรคความดันโลหิ ต สู ง แล้ว ถึ ง ร้ อยละ 48
นอกจากนี* ยังพบว่า มากกว่าสองในสามของกลุ่มตัวอย่าง ระดับไขมันในเลือด (total cholesterol, 61.7%) ระดับ
ไตรกลีเซอร์ ไรด์ (70.5%) และไขมันทีมีความหนาแน่ นตํา (Low-density lipoprotein cholesterol) มีระดับสู งเกิน
เกณฑ์ทีกําหนด สําหรับผูป้ ่ วยเบาหวาน นอกจากนี* ผลการศึกษายังพบว่า ร้อยละ 67 ของกลุ่มตัวอย่าง มีน* าํ หนัก
เกินกว่าปกติ ชึงมีค่าดัชนี มวลกายสู งกว่าหรื อเท่ากับ 23 kg/m2 ตามเกณฑ์ทีองค์การอนามัยโลกกําหนดสําหรั บ
คนเอเชีย (Choo, 2002) ร้อยละ 16 ของกลุ่มตัวอย่าง มีประวัติบุคคลในครอบครัวป่ วยด้วยโรคหัวใจ ร้อยละ 31
มีการเคลือนไหวร่ างกายน้อยกว่า 600 MET-min/week (Sedentary behavior) รายละเอียดของภาวะเสี ยงของ
กลุ่มตัวอย่าง แสดงในตารางที 4
ตารางที 4
จํานวน และร้ อยละ ของผลการตรวจทางห้ องปฏิ บัติการของกลุ่มตัวอย่ างที* มีภาวะเสี* ยงต่ อโรคหัวใจ
ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
จํานวน (ร้อยละ)
SBP≥130 mm Hg
31 (62)
DBP≥80 mm Hg
29 (58)
Total cholesterol ≥200 mg/dl
29 (61.7)
Triglyceride≥150 mg/dl
31 (70.5)
HDL ≤40 mg/dl
16 (36.4)
LDL ≥100 mg/dl
36 (81.8)
HBA1C ≥7%
30 (69.8)
BMI ≥23 kg/ m2
61 (67)
สูบบุหรี
8 (8.2)
มีความดันโลหิ ตสู ง
46 (47.9)
มีประวัติครอบครัวป่ วยด้วยโรคหัวใจ
15 (15.6)
มีการเคลือนไหว <600 MET-min/week
30 (30.6)

ความสัมพันธ์ ระหว่ างการรับรู้ ปัจจัยเสียงของโรคหัวใจขาดเลือด และปัจจัยทีเกีย วข้ อง
ความสัมพันธ์ระหว่าง การรับรู ้ปัจจัยเสี ยง และปั จจัยทีเกียวข้อง ได้แก่ อายุ การรับรู ้ สุขภาพโดยทัวไป
และ ความรู ้ เ กี ยวกับ สาเหตุ ของโรคหัว ใจขาดเลื อ ด พบว่ า การรั บ รู ้ ปั จ จัย เสี ยงของโรคหั ว ใจขาดเลื อ ด มี
ความสัมพันธ์ทางบวก กับ ความรู ้เกียวกับสาเหตุของโรคหัวใจ (r = .359, p < .01) แต่ มีความสัมพันธ์ทางลบ
กับ การรับรู ้สุขภาพโดยทัวไป (r = -.244, p < .05) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และอายุมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
การรับรู ้สุขภาพโดยทัวไป (r = -.283, p < .01) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แต่ อายุไม่มีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้
ปัจจัยเสี ยงของโรคหัวใจ และ ความรู ้เกียวกับปั จจัยเสี ยงของโรคหัวใจ
ตารางที 5
ความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวแปร (N = 98)
ตัวแปร
1. อายุ
2. การรับรู ้ปัจจัยเสี ยงของโรคหัวใจ
3. ความรู ้เกียวกับสาเหตุของโรคหัวใจ
4. การรับรู ้สุขภาพโดยทัวไป

1

2
-

3
-.050
-

4
-.074

-.283**

.359**

-.244*

-

-.007
-

* p < .05. ** p < .01.
ปัจจัยทีมีผลต่ อการรับรู้ ปัจจัยเสี ยงของโรคหัวใจขาดเลือด
ผลการวิเคราะห์ดว้ ย สถิติถดถอยพหุ คูณเชิงเส้น (Multiple linear regression) โดยใช้เทคนิ คนําตัวแปร
ทุกตัวทํานายทีมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม เข้าสู่ สมการพร้อมกันในครั*งเดียว (Enter) เพือศึกษาความสัมพันธ์
เชิงทํานายในกลุ่มตัวแปร พบว่า ความรู ้เกียวกับสาเหตุของโรคหัวใจขาดเลือด สามารถทํานาย การรับรู ้ปัจจัย
เสี ยงของโรคหัวใจขาดเลือด ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ การถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ .385 (β = .385, p < .01) อย่างมี
นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ กล่ า วคือ ความรู ้ เ กี ยวกับ สาเหตุ ของโรคหั วใจขาดเลื อ ดทํานายการรั บ รู ้ ปั จ จัยเสี ยงของ
โรคหั ว ใจขาดเลื อดเลื อดได้ 38% และการรั บรู ้ สุ ขภาพโดยทัวไป สามารถทํา นาย การรั บรู ้ ปัจ จัยเสี ยงของ
โรคหัวใจขาดเลือด ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ การถดถอยมาตรฐาน เท่ ากับ -.247 (β = -0.247, p < 0.01) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ กล่าวคือ การรั บรู ้สุขภาพโดยทัวไปทํานายการรับรู ้ปัจจัยเสี ยงของโรคหัวใจขาดเลือดได้ร้อย
ละ 25 และยังพบว่า ความรู้ เ กี ยวกับสาเหตุ ของโรคหัวใจขาดเลือ ด และการรั บรู ้ สุ ขภาพโดยทัวไป ร่ วมกัน

ทํานาย การรั บรู ้ปัจจัยเสี ยงของโรคหัวใจขาดเลื อด ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ การตัดสิ นใจ ร้ อยละ 21 (R2 = .21,
F (2, 94) = 12.33, p < .001) ดังแสดงในตารางที 6
ตารางที 6
ปั จจัยที* ทาํ นายการรั บรู้ ปั จจัยเสี* ยงของโรคหั วใจขาดเลือด
ตัวแปร
ความรู ้เกียวกับสาเหตุของโรคหัวใจขาดเลือด
การรับรู้สุขภาพโดยทัวไป

.385

T
4.192

p-value
.000

-.247

-2.694

.008

β

การอภิปรายผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั*งนี* คือ วัดระดับการรับรู ้ปัจจัยเสี ยงของโรคหัวใจขาดเลือด สถานะปั จจัย
เสี ยงของโรคหัวใจขาดเลือด และ ระดับความรู ้ของสาเหตุทีทําให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือด ในกลุ่มตัวอย่างทีป่ วย
ด้วยโรคเบาหวาน ชนิ ดที 2 (Type 2 Diabetes) ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ปัจจัยเสี ยงโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง เท่ านั*น สอดคล้องกับการศึกษา การรั บรู ้ ปัจจัยเสี ยงของโรคหัวใจขาดเลื อด อยู่ในระดับ
ค่อนข้างตําในกลุ่มวัยกลางคนและผูส้ ู งอายุ (Poomsrikaew, Berger, Ryan, & Zerwic, 2012) ผูป้ ่ วยเบาหวาน
(Choi et al., 2008) ซึ งเป็ นกลุ่มทีมีความเสี ยงสู งทีจะเกิดโรคหัวใจขาดเลือดก็ตาม
ส่ วนการควบคุมโรคเบาหวาน และปั จจัยเสี ยงของโรคหัวใจขาดเลือด อยูใ่ นระดับทีไม่ดี ตามเกณฑ์ของ
สมาคมเบาหวาน ของ สหรั ฐ อเมริ กา มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาในผู ้ป่ วยหวาน ในคนเกาหลี
(Choi et al., 2008) มีการควบคุมปั จจัยเสี ยงของโรคหัวใจขาดเลือดได้ไม่ค่อยดี เมือเปรี ยบเทียบกับ ผูป้ ่ วย
เบาหวานที เป็ นชาวเอเชี ยด้วยกัน พบว่าคนไทย มีสัดส่ วนการควบคุมปั จจัยเสี ยงของโรคหัวใจขาดเลือดได้ไม่
ค่อยดีสูงกว่าชาวเกาหลี ได้แก่ HBA1C (69.8% vs 58.7 %) ความดันโลหิ ตขณะบีบตัว (62% vs 42.7%) ระดับ
ไขมันในเลือด (61.7% vs 33.6%) ระดับไตรกลีเซอร์ ไรด์ (70.5% vs 47.6%) และระดับไขมันทีมีความหนาแน่ น
ตํา
(81.8% vs 53.6%) จึงเป็ นเหตุผลทีกลุ่มตัวอย่างน่ าจะได้รับความช่วยเหลือจากบุคลากรทางสุ ขภาพ ใน
การตระหนักรู ้ ความเสี ยง และปรับเปลียนพฤติกรรม ในการป้ องกันและลดปั จจัยเสี ยงของโรคหัวใจขาดเลือด
อย่างเร่ งด่วน นอกจากนี* การศึกษาครั*งนี* ยงั ชี*ให้เห็นว่า การให้ความรู้ทางสุ ขภาพ และการปรับเปลียนพฤติกรรม
ทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั ยังไม่ประสบความสําเร็ จในการป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด ในกลุ่มผูป้ ่ วยเบาหวาน อาจอธิ บาย
ปรากฎการณ์น* ีได้วา่ เจ้าหน้าทีทางสุ ขภาพมุ่งเน้นทีจะลดระดับนํ*าตาลเป็ นหลักมากกว่า การมุ่งเน้นทีจะลดภาวะ
เสี ยงของโรคหัวใจขาดเลื อด ซึ งส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยเบาหวาน คิดว่าการควบคุมภาวะเสี ยงอืน เช่ น ระดับความดัน

โลหิ ต ระดับไขมันในเลือด และ การงดสู บบุหรี เป็ นสิ งทีไม่มีความจําเป็ นในการป้ องกันภาวะแทรกซ้อนของ
โรคเบาหวาน
ในขณะที ค่าเฉลี ยของความรู ้ เกียวกับสาเหตุ ของโรคหัวใจขาดเลื อด มีค่าสู งกว่า การศึ กษา ในกลุ่ ม
ประชาชนทัวไป (6.43 vs 5.3) (Poomsrikaew et al., 2010) กลุ่มผูป้ ่ วยเบาหวานสามารถระบุได้ว่า การสู บบุหรี
ความดันโลหิ ตสู ง และ ระดับไขมันในเลื อ ดสู ง เป็ นสาเหตุห ลัก ของโรคหัว ใจขาดเลื อ ด ได้ม ากกว่ า กลุ่ ม
ประชาชนทัวไป (59% vs 48%) อาจเนื องมาจากกลุ่มผูป้ ่ วยเบาหวานมีโอกาสเข้าถึงข้อมูล และคําแนะนําเกียวกับ
ความรู ้ ของโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อ นที จะเกิ ดจากโรคเบาหวาน จากเจ้า หน้า ที ทางสุ ขภาพมากกว่ า
ประชาชนทัวไป และยังพบว่า กลุ่มผูป้ ่ วยเบาหวานส่ วนใหญ่ สามารถบอกได้ว่า ระดับไขมันในเลือดสู ง ขาด
การออกกําลังกาย ความดันโลหิ ตสู ง ภาวะอ้วน และอาหารทีมีไขมันในเลือดสู ง เป็ นสาเหตุทีทําให้เกิดโรคหัวใจ
ขาดเลือด ซึ งสอดคล้องกับการศึกษาทีผ่านมา (Choi et al., 2008; Mosca, Ferris, Fabunmi, & Robertson, 2004)
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาครั*งนี* ระบุว่า หนึ งในสามของกลุ่มผูป้ ่ วยเบาหวาน ไม่สามารถบอกได้ว่าการสู บบุหรี
เป็ นสาเหตุของโรคหัวใจ ซึ งคล้ายกับการศึกษาทีผ่านมา (Choi et al., 2008) ข้อมูลนี* บ่งชี*ว่า กลุ่มผูป้ ่ วยเบาหวาน
ควรได้รับข้อมูลในส่ วนนี* เ พิมขึ*น เพราะผูท้ ีสู บบุหรี มีโอกาสเกิดโรคหัวใจสู งกว่าผูท้ ีไม่สูบบุหรี ถึง 6 เท่ า
(Contie, Defibaugh, Dutchen, Earl, & Wein, February, 2012)
ผลการศึกษายังพบว่า ความรู้เกียวกับสาเหตุของโรคหัวใจขาดเลือด สามารถทํานาย การรับรู ้ปัจจัยเสี ยง
ของโรคหัวใจขาดเลือด ซึ งสอดคล้องกับการศึกษาทีผ่านมา (Choi et al., 2008; Meischke et al., 2000) ในกลุ่ม
ผูป้ ่ วยเบาหวาน ทีพบว่า เมือมีความรู ้เกียวกับสาเหตุของโรคหัวใจขาดเลือดเพิมข้น มีการรับรู ้ปัจจัยเสี ยงเพิมสู ง
ข้นด้วย อาจเนื องมาจาก ความรู ้ เกียวกับโรคหัวใจขาดเลือดช่ วยส่ งเสริ มให้ผูป้ ่ วยเบาหวานเกิดการตระหนักรู ้
และรับรู ้ว่าตนเองมีโอกาสเสี ยงทีจะเกิดโรคหัวใจขาดเลือดมากกว่าคนปกติทวไป
ั ส่ วนการรับรู ้สุขภาพทัวไป มี
ความสั ม พัน ธ์ ท างลบกับ การรั บ รู ้ ปั จ จั ย เสี ยงของโรคหั ว ใจขาดเลื อ ด ซึ งคล้ า ยกับ การศึ ก ษาที ผ่ า นมา
(Choi et al., 2008; Frijling et al., 2004) พบว่า กลุ่มตัวอย่างรายงานการรับรู ้สุขภาพทัวไปอยูใ่ นระดับดี มีการ
รับรู ้ ว่าตนเองมีโอกาสเกิดโรคหัวใจขาดเลือดตํา แม้ว่าตนเองมีความเสี ยงในการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดสู ง อาจ
เนื องมาจาก กลุ่มผูป้ ่ วยเบาหวานไม่เข้าใจเกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างโรคเบาหวานกับโรคหัวใจขาดเลือด จึง
ส่ งผลให้มีการรั บรู้ โอกาสการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดตํา ดังนั*นเจ้าหน้าทีทางการพยาบาล ควรอธิ บายให้ผปู ้ ่ วย
เบาหวานรับรู ้ถึงสถานะสุ ขภาพของตนเองได้ตามความเป็ นจริ งและถูกต้องให้มากขึ*น

สรุปผลการศึกษา และข้ อเสนอแนะในการศึกษา
ผลการศึกษาในครั*งนี* พบว่า กลุ่มผูป้ ่ วยเบาหวาน ในตําบลหนองไผ่ มีการรับรู ้ปัจจัยเสี ยงของโรคหัวใจ
อยูใ่ นระดับปานกลางเท่านั*น และผูป้ ่ วยกลุ่มนี* ยงั ไม่สามารถควบคุมโรคเบาหวานได้ เนืองจากมีผล HBA1C สู ง
เกินมาตรฐาน และมีภาวะเสี ยงทีจะทําให้เกิดโรคหัวใจ เช่น มีระดับความดันโลหิ ตสู ง ระดับไขมันในเลือดสู ง

นํ*า หนักเกิ น มี การเคลื อนไหวน้อย และผูป้ ่ วยเบาหวานบางส่ วนมี การสู บ บุ หรี ร่ วมด้วย ผลการศึ กษาครั* งนี*
แนะนําว่าการให้ความรู ้ เป็ นประโยชน์มาก ในการเพิมการรั บรู ้ ปัจจัยเสี ยงของโรคหัวใจขาดเลือด เพือช่วยให้
ผูป้ ่ วยเบาหวานรั บรู ้ สภาวะความเสี ยงของโรคหัวใจขาดเลื อดที มาสาเหตุมาจากโรคเบาหวานของตนเอง การ
ออกแบบโปรแกรมให้ความรู ้ เกียวกับการป้ องกันการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด ควรมีความเฉพาะเจาะจงสําหรั บ
ผูป้ ่ วยเบาหวาน และการให้ความรู ้และคําแนะนํา ในการป้ องกันและลดปั จจัยเสี ยงทีทําให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือด
เช่ น การรับประทานอาหารที มีไขมันตํา การออกกําลัง กายอย่างสมําเสมอ การงดสู บบุหรี การรั บประทานยา
อย่างต่อเนื อง ควรเป็ นส่ วนหนึ งของการมาพบแพทย์ทุกครั* ง ดังนั*น การศึ กษาครั* งนี* มีประโยชน์ ต่อเจ้าหน้าที
ทางการพยาบาล ในการนําไปทบทวนการออกแบบการให้ความรู ้ และคําแนะนํา สําหรั บกลุ่มผูป้ ่ วยเบาหวาน
เพือให้ผปู ้ ่ วยเบาหวานรับรู้ถึงระดับภาวะเสี ยงทีตนเองกําลังเผชิญตามความเป็ นจริ ง ซึ งจะช่วยให้ผปู ้ ่ วยเบาหวาน
ยอมรับในการเข้าร่ วมกิจกรรมในการปรับเปลียนพฤติกรรม เพือป้ องกันโรคหัวใจได้อย่างเหมาะสมต่อไป
อย่างไรก็ตาม การศึกษาในครั*งนี* ใช้กลุ่มตัวอย่าง เป็ นผูป้ ่ วยเบาหวานมีจาํ นวนน้อย ทีอาศัยอยูใ่ นตําบล
หนองไผ่ จังหวัดอุ ดรธานี ผลการศึ กษาอาจจะไม่ส ามารถอ้างอิ งถึง กลุ่มผูป้ ่ วยเบาหวานในระดับประเทศได้
ข้อมูลเกียวกับ ระดับไขมันในเลือด ระดับฮีโมโกบิน เอ วันซี (HBA1C) และ ความดันโลหิ ต มีการขาดหายของ
ข้อมูลเป็ นจํานวนมาก เนื องจากเป็ นการเก็บรวมรวมข้อมูลจากแฟ้ มประวัติของผูป้ ่ วย ทําให้การอํานาจทางสถิติ
ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลลดลง ดังนั*น การศึกษาในครั* งต่อไป ควรมีการตรวจเลือดหาระดับไขมัน HBA1C วัด
ความดันโลหิ ต ชังนําหนัก วัดส่ วนสู ง โดยตรงจากกลุ่มตัวอย่างทุกคนทีเข้าร่ วมวิจยั เพือให้ได้ขอ้ มูลครบถ้วนทุก
ตัวแปร และควรศึกษาในกลุ่ มตัวอย่างทีมีขนาดใหญ่ ข* ึน เพือเพิ มอํานาจทางสถิ ติ และเป็ นตัวแทนของระดับ
จังหวัด หรื อระดับประเทศได้
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