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º·¤Ñ´Â‹Í
การวิจยั เชิงคุณภาพมีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาการรับรูอาการและการจัดการอาการของผูทีเ่ ปนโรคกลาม
เนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โดยสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลจํานวน 13 คน และวิเคราะหเชิงเนื้อหา ผลการศึกษา
พบ 3 ประเด็น คือ 1) ความหมาย “โรคหัวใจตีบ” คือ “โรครายแรง เปนเร็ว ตายเร็ว” และ “โรคคนแก คนเมือง”
2) การรับรูอาการมี 2 ลักษณะคือ รับรูอาการตามความรุนแรง และรับรูอาการตามสาเหตุ 3) การจัดการอาการ
มี 2 ลักษณะคือ กรณีรับรูวาอาการรุนแรงจะรีบไปโรงพยาบาล แตหากรับรูวาอาการไมรุนแรงจะจัดการบรรเทา
อาการ พยายามอดทนจนอาการรุนแรงมากขึน้ จึงตัดสินใจไปโรงพยาบาล ผลการศึกษาเปนประโยชนสําหรับหนวย
บริการสุขภาพในการพัฒนาระบบการใหความรูเพื่อสรางความตระหนักใหกับผูที่เปนโรคกลามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลัน ใหไปโรงพยาบาลรวดเร็ว
คําสําคัญ: โรคกลามเนื้อหัวใจตาย การรับรูอาการ การจัดการอาการ

Abstract
The objective of this qualitative research study was to examine the perceptions of symptoms and
symptom management of individuals with acute myocardial infarction. Data were collected by using in-depth
interviews from thirteen key informants. Data were analyzed by content analysis. The study revealed three
following important issues. First, the meanings of myocardial infarction were perceived: (1) severe, sudden
attack and deadly disease and (2) disease commonly found in the elderly and urban dwellers. Second, the
symptoms of the disease were perceived based on the severity of the disease, and the causes of symptom.
Third, the patients managed the symptoms: if perceiving the severity of the disease, the patients managed to
go to hospital and if perceiving not severe symptom, they managed it by relieving the symptoms, waiting
patiently so long that the symptom became worse. The health services should encourage these groups to raise
awareness of disease and early transfer to hospital
keywords: myocardial infarction, perception of symptom, symptom management
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º·¹íÒ
โรคกลามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันเปนสาเหตุ
ของการเสียชีวติ ทีส่ าํ คัญของประชากรทัว่ โลก ในป ค.ศ.
2015 มีผูเสียชีวิตดวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายสูงถึง
17.7 ลานคน คิดเปนรอยละ 45 ของการเสียชีวิตดวย
โรคไมติดตอเรือ้ รังทัง้ หมด1 ในประเทศไทยจากขอมูล
สถิติตั้งแตป พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 พบวา อัตรา
การเสียชีวิตดวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายตอประชากร
แสนคนมีแนวโนมสูงขึ้นอยู ที่ร อยละ 23.4, 26.9,
27.8, 29.9 และ 32.3 ตามลํ า ดั บ 2 ประกอบกั บ
ลักษณะของโรคกลามเนื้อหัวใจตายมีความเชื่อมโยง
กั บ วิ ถี ชี วิ ต และพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของประชาชน
วัฒนธรรมการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนไป นิยมบริโภค
อาหารปรุงสําเร็จ รสหวาน มัน เค็ม ขาดการออกกําลังกาย
สูบบุหรีแ่ ละดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอรมากขึน้ ยิง่ สงผล
ใหสถานการณโรคกลามเนือ้ หัวใจตายมีแนวโนมสูงขึน้
ตอเนือ่ งซึง่ จะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวติ ของผูทีเ่ ปน
โรคและสงผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจทัง้ ในระดับ
บุคคล องคกร ชุมชน และประเทศในอนาคต
ปจจุบัน ระบบบริการสุขภาพใหความสําคัญ
กับสถานการณโรคกลามเนื้อหัวใจตาย โดยป พ.ศ.
2556 ไดนําใชนโยบาย service plan กอใหเกิดการ
เชื่อมโยงเครือขายโรคหัวใจอยางเปนรูปธรรมและมี
ระบบบริการ STEMI Fast Tract เพื่อเปนชองทางดวน
ในการรักษาผูทีเ่ ปนโรคกลามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลัน
เนื่ อ งจากมุ ม มองในมิ ติ ท างชี ว การแพทย มองว า
โรคกลามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันมีความรุนแรงและมี
โอกาสเสียชีวิตไดงาย3 จึงจําเปนตองไดรับการรักษา
อยางเรงดวน ผูทีเ่ ปนโรคกลามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลัน
ชนิด STEMI จะไดรับการรักษาดวยยาละลายลิม่ เลือด
กรณีทมี่ อี าการมาไมเกิน 12 ชัว่ โมง4 เพือ่ ลดโอกาสของ
การเสียชีวิต3 ซึ่งสอดคลองกับมุมมองของผูที่เปนโรค
กลามเนื้อหัวใจตายที่มองวาเปนโรครายแรงและเสีย
ชีวิตไดงาย5,6 อยางไรก็ตามแมจะมีการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพเพือ่ ใหผูปวยเขาถึงบริการและไดรับการ
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รักษาอยางรวดเร็ว แตยังคงมีปรากฏการณผูทีเ่ ปนโรค
กลามเนื้ อ หั ว ใจตายมาโรงพยาบาลลาชา บางราย
มีอาการช็อกหรือหมดสติกอนมาถึงโรงพยาบาลสงผล
ใหสถานการณการเสียชีวติ ดวยโรคกลามเนือ้ หัวใจตาย
ยังคงสูงขึ้นอยางตอเนื่อง2,5
การศึกษาที่ผ านมาพบวา อาการเจ็บแนน
ที่หนาอกชัดเจนและอาการรุนแรงขึ้นเปนปจจัยสําคัญ
ที่ ทํ า ใหมี ก ารตั ด สิ น ใจไปรั ก ษาในโรงพยาบาล 5,7
อยางไรก็ตามผูทีเ่ ปนโรคกลามเนือ้ หัวใจตายรอยละ 11
มีอาการไมชัดเจน โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุ เพศหญิง
และมีโรคเรื้อรัง8 ที่สวนใหญจะมีอาการแบบคอยเปน
คอยไป รูสึกเหนื่อย หายใจไมอิ่ม ปวดไหล ปวดแสบ
ลิน้ ป คลืน่ ไสอาเจียน ทําใหไมรับรูวาเปนอาการของโรค
หัวใจทีต่ องรีบไปรักษา จึงใชเวลารอดูอาการและจัดการ
อาการตามความเขาใจ6 ทั้งนี้การจัดการกับอาการ
มีความหลากหลายแตกตางกันขึน้ อยูกับความเชือ่ การ
รับรูและประสบการณของแตละบุคคล ซึง่ มีความสําคัญ
ในการตัดสินใจไปรักษาทีโ่ รงพยาบาลเร็วหรือชาทีแ่ ตก
ตางกัน5,6 ทําใหผูทีเ่ ปนโรคกลามเนือ้ หัวใจตายบางกลุม
ยังเขาถึงการรักษาที่ลาชา9 จากการรับรูอาการที่คลาด
เคลื่อนและใชระยะเวลาจัดการกับอาการที่เกิดขึ้น10
รวมถึงบริบทสังคมวัฒนธรรมทีแ่ ตกตางกันทีส่ งผลให
มีการรับรูและจัดการอาการทีแ่ ตกตางกัน6 และจากการ
ศึกษาปรากฏการณในพื้นที่อําเภอแหงหนึ่ง จังหวัด
ขอนแกน พบวา สถานการณโรคกลามเนื้อหัวใจตาย
มีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้น โดยป พ.ศ. 2556-2560
มีจํานวนผูที่เปนโรคกลามเนื้อหัวใจตาย จํานวน 86,
115, 164, 195 และ 164 คน ตามลําดับ และโรคดัง
กลาวยังเปนสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับที่ 2 ของ
ประชาชนในพืน้ ที่ โดยยังคงมีปรากฏการณผูทีเ่ ปนโรค
กลามเนือ้ หัวใจตายมาโรงพยาบาลลาชา ผูวิจยั จึงสนใจ
ศึกษาการใหความหมายของโรคกลามเนื้อหัวใจตาย
การรับรูอาการและการจัดการอาการของผูที่เปนโรค
กลามเนื้ อ หั ว ใจตายภายใตบริ บ ทสั ง คมวั ฒ นธรรม
ในพืน้ ที่ เพือ่ เห็นชองวางองคความรูทีจ่ ะเติมเต็มระบบ
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บริการสุขภาพที่ตอบสนองความตองการแทจริงของ
ประชาชน และสอดรั บ กั บ บริ บ ทสั ง คมวั ฒ นธรรม
ในพื้นที่
วั ต ถุ ป ระสงคการวิ จั ย เพื่ออธิบายความ
หมายของโรคกลามเนื้อหัวใจตาย การรับรูอาการและ
การจัดการอาการของผูที่เปนโรคกลามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลัน
วิธกี ารศึกษา การวิจยั เชิงคุณภาพนีเ้ ปนสวน
หนึ่งของการวิจัยเรื่องระบบสุขภาพอําเภอสําหรับผูที่
เปนโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด เพื่อสะทอนมุมมอง
การรับรู อาการและการจัดการกับอาการของผู ที่เปน
โรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันตามบริบทสังคม
วัฒนธรรมของพื้นที่ โดยมีวิธีการศึกษา ดังนี้
พื้ น ที่ ศึ ก ษา คือ พื้นที่ชุมชนกึ่งเมืองและ
ชุมชนชนบท เขตอําเภอแหงหนึ่ง จังหวัดขอนแกน ที่มี
ประชาชนหลากหลายทางชาติพันธุ และมีเอกลักษณ
ดานสังคมวัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณีแบบอีสาน
รวมถึงจากขอมูลสถิติการเจ็บปวยดวยโรคกลามเนื้อ
หัวใจตายในพื้นที่ดังกลาวมีแนวโนมสูงขึ้น และยังมี
ปรากฏการณที่ มี ผู เสี ย ชี วิ ต เนื่ อ งมาจากการมาโรง
พยาบาลลาชา
ผู ใหขอมูลและการเขาถึง ผู ใหขอมูลคือ
ผูที่ถูกวินิจฉัยโดยแพทยผูเชี่ยวชาญดานโรคหัวใจวา
เปนโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน จํานวน 13 คน
โดยคัดเลือกผูใหขอมูลแบบเฉพาะเจาะจง (purposive
sampling) ผู วิ จั ย เขาถึ ง ผู ใหขอมู ล ดวยวิ ธี ก ารใน
2 ลักษณะ คือ 1) การเขาถึงผูใหขอมูลทีแ่ ผนกอุบตั เิ หตุ
และฉุกเฉินของโรงพยาบาลทัว่ ไป โดยเมือ่ ผูปวยมาโรง
พยาบาลและแพทยวินิจฉัยวาเปนโรคกลามเนื้อหัวใจ
ตายเฉียบพลัน ผูวิจัยจะสรางสัมพันธภาพเพื่อใหเกิด
ความคุ นชิน ติดตามเยี่ยมขณะรักษาในโรงพยาบาล
จนกระทัง่ ผูใหขอมูลไดรับการจําหนายกลับบาน ผูวิจยั จึง
ติดตามไปสัมภาษณเชิงลึกที่บาน กรณีเปนผูสูงอายุจะ
มีการประเมินความคิดความเขาใจกอนทําการสัมภาษณ
รวมถึงการสัมภาษณญาติที่อยูในเหตุการณรวมดวย
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2) คนหารายชื่ อ ผู ปวยโดยขอขอมู ล จากพยาบาล
ผูจัดการรายกรณีและคัดเลือกผูใหขอมูลที่ถูกวินิจฉัย
วาเปนโรคกลามเนื้อหัวใจตายในชวงระยะเวลาไมเกิน
6 เดือนทีผ่ านมา และทําการติดตอเพือ่ สัมภาษณทีบ่ าน
โดยสัมภาษณครั้งละไมเกิน 1 ชั่วโมง คนละ 1-2 ครั้ง
เครือ่ งมือในการวิจยั ไดแก 1) แนวทางการ
สัมภาษณเชิงลึก สรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม
เกีย่ วกับโรคกลามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลัน 2) อุปกรณ
สําหรับบันทึกขอมูล เชน เทปบันทึกเสียง สมุด ดินสอ
และ 3) นักวิจัย เปนเครื่องมือสําคัญที่สงผลตอความ
นาเชื่อถือของขอมูล โดยนักวิจัยไดผานการฝกทักษะ
การทําวิจยั เชิงคุณภาพในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแกน
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวม
ขอมูลตัง้ แตเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2560 โดย
สัมภาษณเชิงลึกและสังเกตแบบไมมีสวนรวม ตรวจ
สอบคุณภาพขอมูลโดยตรวจสอบแบบสามเสาและ
ยืนยันความเที่ยงตรงของขอมูลจากผู ใหขอมูลและ
นักวิจยั เชิงคุณภาพทีม่ ปี ระสบการณ เก็บรวบรวมขอมูล
จนขอมูลอิ่มตัว และวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะห
เชิงเนื้อหา
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยทําการวิเคราะห
ขอมูลดวยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (content analysis)
โดยถอดเทปและทําการอานซํ้าหลายครั้ง สรุปความ
จากขอมูลและนําผลการศึกษาไปปรึกษากับอาจารย
ที่ปรึกษาเพื่อยืนยันผลการวิเคราะหขอมูลและทําการ
สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงคการวิจัย
จริยธรรมการวิจัย ผูวิจัยคํานึงถึงหลักสิทธิ
ความปลอดภัยและการยอมรับในความเปนบุคคล ทัง้ นี้
ผูวิจยั ไดขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย
จากสํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย
มหาวิทยาลัยขอนแกน เลขที่โครงการ HE602188
กอนดําเนินการเก็บขอมูล ผูวิจยั ปกปองผูใหขอมูลโดย
ไมเปดเผยชื่อสกุล เคารพสิทธิการตัดสินใจในการเขา
รวม และสามารถออกจากการวิจัยเมื่อใดก็ไดโดยไมมี
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ผลกระทบใดๆ ตอการไดรับบริการสุขภาพที่ควรจะ
ไดรับ

¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงคของการ
วิจัยใน 3 ประเด็น คือ 1) ลักษณะทั่วไปของผูใหขอมูล
2) การใหความหมาย 3) การรับรูอาการ 4) การจัดการ
กับอาการ ดังนี้
1. ลักษณะทั่วไปของผูใหขอมูล จํานวน
ทัง้ หมด 13 คน เพศชาย 9 คน และเพศหญิง 4 คน อายุ
ระหวาง 43-80 ป อายุเฉลี่ย 60.84 ป เปนผูสูงอายุ
รอยละ 53.84 สถานภาพคู 12 คน และหมาย 1 คน
อาศัยอยูกับคูสมรส 3 คน อยูกับครอบครัว 9 คน และ
อยู คนเดียว 1 คน สวนใหญทําอาชีพเกษตรกรรม
เปนโรคกลามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI 8 คน
และ NSTEMI 5 คน เพิ่งเจ็บปวยครั้งแรก 11 คน และ
เปนผูปวยรายเกา 2 คน ผูใหขอมูลรอยละ 76.92 เปน
โรคเบาหวาน และ/ หรือ ความดันโลหิตสูงเปนระยะ
เวลา 4-20 ป คาเฉลี่ย 8.33 ป และผูใหขอมูลรอยละ
46.15 มีประวัติสูบบุหรี่เปนระยะเวลา 7-20 ป
2. การใหความหมาย โรคกลามเนือ้ หัวใจ
ตายจากผูมีประสบการณตรงของการเจ็บปวยนํามาซึง่
การใหความหมายของโรคกลามเนื้ อ หั ว ใจตายใน
2 ลักษณะ คือ “เปนโรครายแรง เปนเร็ว ตายเร็ว”
สะทอนถึงการรับรูความรุนแรงของโรค และ “เปนโรค
คนแก คนเมือง” เปนการรับรูวา เปนโรคที่เกิดขึ้นได
ตามอายุขัย ผูสูงอายุมักจะเปนโรคนี้ และเปนโรคของ
คนที่มีวิถีชีวิตแบบในเมือง ดังตัวอยางคําพูด
“…อยู ๆ ก็เปนปุบปบเลย…เปนตายาน
(นากลัว) มันรายแรงหลาย มันปวด มันออกฮอน
(รอน) ในอกเหงื่อไหลซากๆ จนยางตายออก (เหงื่อ
ออกมากจนเหนียว)...เปนหลายจนคนงึด (ทึ่ง) ไปหา
หมอชาแมคื อ สิ บ รอด...” หญิ ง 66 ป, STEMI,
สิงหาคม 2560
“…โรคหัวใจมันเปนเร็ว เปนกะทันหัน
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จะไปเร็ว (ตายเร็ว) ไปหาหมอไมทัน อยูไกล คงจะตาย
ไปแลว เพราะมันหายใจไมทัน ใจจะขาดใหได...” ชาย
75 ป, STEMI, สิงหาคม 2560
“…เป นแบบตุ บมาทั น ที ไม เคยส ง
สัญญาณ ไมมีอาการบอกลวงหนา...อยูไกลหมอคงจะ
ไมรอด ไมคิดวาตัวเองจะเปนโรคหัวใจ เพราะแข็งแรง
ดีอยู อายุกย็ งั ไมถึง ไมนาจะเปนโรคหัวใจ นาจะเปนใน
คนแก คนเมื อ งมากกวา…” ชาย 43 ป, STEMI,
กันยายน 2560
3. การรับรูอาการ ผูใหขอมูลรับรูอาการ
ของโรคกลามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันตามความรุนแรง
มี 2 ลักษณะ คือ 1) อาการรุนแรงและเฉียบพลัน
เป นการรั บ รู อาการในลั ก ษณะเจ็ บ ปวด ทรมาน
ใจจะขาด ยางตายออก และมีอาการที่หัวใจ ไดแก เจ็บ
หนาอกเหมือนแมวขยุมหัวใจ แนนหัวใจเหมือนถูกบีบ
หรือมีอะไรมาทับ หนวงหัวใจ เจ็บเสียดในอก และปวด
แสบปวดรอนหนาอก เปนตน และ 2) อาการไมรุนแรง
คอยเปนคอยไป เปนการรับรูอาการในลักษณะไมสุข
สบาย หรือเจ็บปวดเล็กนอย ไดแก เมือ่ ยหัวใจ แสบบัก
หูก ปวดเหงาแขนซาย หายใจไมอิ่ม จุกคอ จุกทอง ลม
ดัน เสนทองตึง เสนแขนขาตึง ทองเสีย อาเจียน รูสึกไม
อยากพูด ไมอยากลืมตา เปนตน ผูใหขอมูลรอยละ
46.15 จะมี ก ารรั บ รู ว า อาการที่ เ กิ ด ขึ้ น รุ น แรง
เปนเฉียบพลันและเสียชีวติ ไดงาย ซึง่ สวนใหญเปนกลุม
ผู ที่ เ ป นโรคกล ามเนื้ อ หั ว ใจตายชนิ ด STEMI
ดังตัวอยางคําพูด
“…อยู ๆ ก็เปนปุ บปบเลย เหงื่อไหล
ซากๆ จนยางตายออก…เปนหลายจนคนงึด โรคหัวใจ
สวนใหญคือสิบรอด กะวารอยนึงสิมรี อดอยูผูนึง ถาไป
หาหมอบทัน คงตายไปเเลว…” หญิง 66 ป, STEMI,
สิงหาคม 2560
“…จูๆ ก็เจ็บหัวใจขึ้นมา เจ็บมากที่สุด
เสนเอ็นตึง เสนทองตึงไปหมด เหงื่อออกเปนเม็ด
ใหญๆ ทุกขุมขน จนยางตายออก ลงไปนอนดิ้นไปมา
กับพืน้ …คิดวาเปนหนักแลว อยูนานไมไดแลว ใจมันจะ
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ขาดใหได...” ชาย 75 ป, STEMI, สิงหาคม 2560
อยางไรก็ตามผูใหขอมูลรอยละ 53.85 รับรูวาอาการที่
เกิดขึ้นไมรุนแรง คอยเปนคอยไป จึงคิดวา ไมไดเปน
อะไร สวนใหญเปนผู สูงอายุ และเปนโรคเบาหวาน
ดังตัวอยางคําพูด
“…เชาไปนาขาว วาเมือ่ ยงาย แลวมันเปน
ขึน้ มาเลย คอเฮากะแนนขึน้ มา คิดวาเจาของบเปนหยัง
(ไมเปนอะไร) เมื่อยกะมาพัก หายกะไปเฮ็ดใหม เปน
จัง่ ซีเ้ บิด่ มือ้ (เปนทัง้ วัน) พอคํา่ มันนอนบได แนนหัวใจ
ขึ้นมา กะใหลูกพาไปโรงพยาบาล...” หญิง 65 ป,
NSTEMI, สิงหาคม 2560
“…กะตํา่ ฮูกอยูดีๆ กะปวดเหงาแขนซาย
ขึ้นมาโลด เอี้ยวแขนกะบขึ้น กะวาเจาของบเปนหยัง
หลาย (ไมเปนอะไรมาก) ลูกกะพาไปฉีดยาที่โรงบาล
กะไคแน (ทุเลาลง) บโดนกะเปนอีก…มื้อเว็น กะปวด
ขึ้นนอยๆ พอตี 3 มันปวดหลาย ปวดซิลมซิตาย ปวด
คักปวดแน หายใจกะบออกดีปานได สงาบเสงยไปจัง
ซั่นละ ลูกกะพาไปหาหมอตอนเชา...” หญิง 71 ป,
STEMI, ตุลาคม 2560
ผู ใหขอมูลรับรู อาการที่เกิดขึ้นหลาก
หลายและแตกตางกันแตสวนใหญไมรับรูวาเปนอาการ
ของโรคกลามเนือ้ หัวใจตาย โดยเขาใจวาเปนอาการจาก
สาเหตุอนื่ ไดแก ทํางานหนัก โรคเกากําเริบ “เบาหวาน
ขึ้น ความดันขึ้น” พักผอนไมเพียงพอ หรือถูกคุณไสย
และบางคนมีอาการคลายคลึงกับโรคเดิมหรือจากโรค
ที่เคยไดยินมา เชน คอพอก คอตีบ กลามเนื้ออักเสบ
เสนเอ็นตึง และสาระบาดใหญ ดังตัวอยางคําพูด
“…เจ็บแนนหนาอกเหมือนใครไปบีบ
หัวใจ คิดวาเปนจากนอนนอย ไปนอนพักครึ่งชั่วโมง
เจ็บปวดมากที่สุดเทาที่เปนมา ไมคิดวาจะเปนโรค
หัวใจ…” ชาย 43 ป, STEMI, กันยายน 2560
“…เจ็บเหมือนแมวขยุมหัวใจ เสนเอ็นตึง
เสนทองตึง จนยางตายออก…คิดวาลูกสาวบุญธรรมทํา
คุณไสย เขาอยากไดสมบัติ อยากใหตาตายเร็ว ๆ…”
ชาย 75 ป, สิงหาคม 2560
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“…กะตํ่ า ฮู ก อยู มั น กะปวดแขนขึ้ น
ไปฉีดยากะไคแน บโดนกะเปนอีก...พอตีสามมันปวด
หลาย ปวดซิลมซิตาย แขนนีเ่ บิด่ แฮง ยกบขึน้ ...วาเปน
กลามเนื้ออักเสบ วาเบาหวานขึ้น บนึกวาเปนหัวใจ…”
หญิง 71 ป, STEMI, ตุลาคม 2560
4. การจัดการกับอาการ ผูใหขอมูลมีการ
จัดการกับอาการตามการรับรูใน 2 ลักษณะ คือ 1) กรณี
ที่รับรูวา อาการรุนแรง เฉียบพลัน และ 2) กรณีที่รับรู
วา อาการไมรุนแรง คอยเปนคอยไป กรณีผูใหขอมูล
รับรูวาอาการรุนแรงและมีโอกาสเสียชีวิตไดงาย จะใช
เวลาในการรอดูอาการไมนานและจะรีบแสวงหาความ
ชวยเหลื อ จากครอบครั ว ญาติ หรื อ เพื่ อ นรวมงาน
ใหพาไปสงโรงพยาบาล และไปถึงโรงพยาบาลไมเกิน
2 ชั่วโมงหลังมีอาการ ดังตัวอยางคําพูด
“…เจ็บหนาอกเหมือนมีใครไปบีบหัวใจ
จูๆ ก็ตึ้บมาเลย จึงเดินไปนอนพักครึ่งชั่วโมง ยังรูสึก
เจ็บตลอดเวลา ราวไปไหลสองขาง ปวดทรมานมาก
ที่สุดเทาที่เปนมา...จึงบอกใหเพื่อนรวมงานพาไปโรง
พยาบาล โชคดีที่อยู ใกลโรงพยาบาล อยู ไกลคงไม
รอด…” ชาย 43 ป, STEMI, กันยายน 2560
“…เจ็บหัวใจเหมือนแมวขยุมหัวใจ เสน
เอ็นตึง เสนทองตึงไปหมด เหงื่ออกมากจนเปนยาง
หายใจติดขัด เหมือนใจจะขาด ลงไปนอนดิ้นกับพื้น
ยาย (ภรรยา) มากดเสนให โทรเรียกลูก ลูกไมรับสาย
จึงตัดสินใจขับรถกระบะไปเอง ยายนั่งมารถมาดวย
พยายามเหยียบคันเรงไปจนถึงโรงพยาบาลใชเวลา 10
นาที…” ชาย 75 ป, STEMI, สิงหาคม 2560
กลุมผูใหขอมูลทีร่ บั รูวาอาการไมรุนแรง
จะแสวงหาขอมูลโดยปรึกษาครอบครัว เพือ่ นบาน หรือ
อาสาสมัครประจําหมู บาน เพื่อหาวิธีการจัดการกับ
อาการที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยมี ก ารจั ด การกั บ อาการหลาย
ลักษณะ ไดแก อมยาใตลิ้น นั่งพัก ดมยาดม นวด เช็ด
ตัว ทายาหมอง กินยาแกปวด แกทองเสีย เปนตน สวน
ใหญจะอดทนรอใหอาการหายไปเอง ถาอาการรุนแรง
ขึ้น ผูปวยรายเกาจะรีบไปโรงพยาบาล สําหรับผูปวย
»‚·Õè 42 ©ºÑº·Õè 1 (Á¡ÃÒ¤Á-ÁÕ¹Ò¤Á) 2562
Volume 42 No.1 (January-March) 2019

¡ÒÃÃÑºÃÙŒÍÒ¡ÒÃáÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÍÒ¡ÒÃ¢Í§¼ÙŒ·Õèà»š¹âÃ¤¡ÅŒÒÁà¹×éÍËÑÇã¨µÒÂà©ÕÂº¾ÅÑ¹

รายใหมที่เพิ่งมีอาการครั้งแรกจะยังคงแสวงหาการ
รักษาวิธอี นื่ เชน ทําพิธแี กคุณไสย หรือไปคลินกิ ซึง่ มัก
จะไดยารักษาตามอาการ สงผลใหระยะเวลาที่ควรจะ
ตองไปโรงพยาบาลยืดออกไป โดยระยะเวลาตั้งแตมี
อาการจนไปถึ ง โรงพยาบาลในชวง 3-13 ชั่ ว โมง
เนื่องจากการขาดความรูเรื่องโรครวมถึงอิทธิพลทาง
สังคมวัฒนธรรมทีป่ ลูกฝงใหอดทนสูง เกรงใจ และการ
ขมขู เด็กใหกลัวเข็มฉีดยาสงผลตอการแสวงหาการ
รักษาที่ลาชา ดังตัวอยางคําพูด
“…ตอนตี 5 หนวงๆ หัวใจ จึงอมยาใตลิน้
อาการดีขึ้นจึงมาทํางานตามปกติ กําลังเรงทําภาษีของ
บริษัท จูๆ ก็หนวงหัวใจขึ้นมา จะเปนลม อมยาแลวนั่ง
พัก ตอนนัน้ คิดวาไมเปนอะไรมาก กะจะเรงงานใหเสร็จ
คอยไปหาหมอ เด็กมาบีบนวดแขนขาให ตอนนั้นรูสึก
เหมือนมีคนเอานํา้ อุนมาฉีดสเปรยไปทัว่ หัวทัว่ ตัว แขน
ขาไมมีแรง เด็กจึงพาไปสงโรงพยาบาล...” ชาย 67 ป,
STEMI, สิงหาคม 2560
“…กะไปนา วาเมือ่ ย วาแนนหัวใจ มานัง่
พักดมยา คอเฮากะแนนขึน้ มา กะวาเปนคอพอก บเปน
หยัง พอหายกะไปเฮ็ดใหม เปนอยูพอปานนั้นเบิ้ดมื้อ
(ทัง้ วัน) พอตกคํา่ มาปูเสือ่ ยามเมือ่ คืน กะนอนบได มัน
แนนหัวใจ ลูกเฮ็ดงานเหนือ่ ยกะเลยบอยากกวนเขา บัด
นี่เฮ็ดจั๋งไดกะนอนบได เลยใหลูกพาไปโรงบาล แมกะ
บเคยฮูมากอนวาจะเปนโรคหัวใจตีบ หมอบอกแตวา
ใหคุมเบาหวาน ความดัน คิดบถึงเลยวาสิเปนหัวใจ
กอนนีม้ นั กะบเคยฮูดอกวาหัวใจเปนจัง่ ได...” หญิง 65
ป, STEMI, สิงหาคม 2560
“…ผมไมคอยชอบไปโรงพยาบาล ตอน
เด็กถูกที่บานขูวา ดื้อจะใหหมอมาฉีดยา ก็กลัวเข็ม…ตี
หนึง่ วันนัน้ ถายทอง อวก แฟน (ภรรยา) เอายาแกทอง
เสียมาใหกิน เวียนหัว จึงลมในหองนํ้า...ไมนานก็รูสึก
ปวดจี๊ดเหมือนมีคนมาบีบหัวใจ เหงื่อออกเปนเม็ดๆ
คลายยางตายออก ใจมันจะขาดใหได เลยยอมไปโรง
พยาบาล…” ชาย 45 ป, STEMI, พฤศจิกายน 2560
“…สมัยเปนเด็ก ถูกขูวาไมเชือ่ ฟงจะใหหมอมาฉีดยาให
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เจ็บ ผมก็กลัวเข็ม ไมชอบไปโรงพยาบาล ถาไมเปน
หนักก็จะไมไป…แตวันนั้นมันเอาไมอยูแลว มันเหนื่อย
เหมื อ นใจจะขาด จึ ง ให น องสายตรวจไปส งโรง
พยาบาล…” ชาย 45 ป, NSTEMI, พฤศจิกายน 2560
ผูใหขอมูลรอยละ 92.3 เดินทางไปโรงพยาบาลดวยรถ
สวนตัวเนื่องจากสะดวก รวดเร็วและอยู ไมไกลโรง
พยาบาล โดยมีผูใหขอมูล 1 คน ตัดสินใจขับรถไปโรง
พยาบาลดวยตนเอง และสวนใหญไมใชบริการการ
แพทยฉุกเฉินเนื่องจากมารับลาชา ไมทันใจ ศูนยรับ
แจงเหตุสอบถามมากเกินไป กดโทรศัพทไมเปน และ
ไมทราบเบอรโทร 1669 เปนตน

¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å
ผูใหขอมูลใหความหมายโรคกลามเนือ้ หัวใจ
ตายเฉียบพลันวา “เปนโรครายแรง เปนเร็ว ตายเร็ว”
สะทอนถึงการรับรูความรุนแรงของโรค สอดคลองกับ
การศึกษาที่ผ านมา5,6 วาเปนอาการของผีเขาเจาสูน
รูสึกหวั่นไหว หวาดกลัวกับความตาย อยางไรก็ตาม
ผูใหขอมูลในกลุมวัยแรงงานใหความหมายในชวงเวลา
กอนเกิดการเจ็บปวยวา โรคกลามเนื้อหัวใจตายเปน
“โรคคนแก คนเมือง” เปนการสะทอนถึงความเชื่อวา
เปนโรคที่เกิดขึ้นไดตามอายุขัยและเกิดกับคนที่อาศัย
ในเมือง ซึง่ การใหความหมายดังกลาวมีความแตกตาง
ไปจากมุมมองทางชีวการแพทย11,12 ทีพ่ บวา โรคกลาม
เนื้อหัวใจตายมักจะเปนในคนกลุมวัยแรงงาน และพบ
ในคนทีอ่ ายุนอยลง13 สะทอนใหเห็นวา คนกลุมเสีย่ งยังขาด
การตระหนักถึงโรคกลามเนื้อหัวใจตาย เนื่องจากการ
เขาไมถึงชุดความรูทีจ่ าํ เปนเกีย่ วกับโรคกลามเนือ้ หัวใจ
ตายทําใหเสียโอกาสในการปองกันโรค5,6 บุคลากรทีม
สุขภาพจึงมีความจําเปนทีจ่ ะตองมีการสงเสริมใหความรู
โดยเฉพาะคนกลุมเสีย่ ง เชน ผูทีเ่ ปนโรคเบาหวาน หรือ
ความดันโลหิตสูงเปนระยะเวลานาน 4-20 ป และ
ควบคุมโรคไมดี หรือสูบบุหรี่จัดมานาน สอดคลองกับ
การศึกษาที่ผานมา14,15 ที่พบวา ผูที่เปนโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง และสูบบุหรี่ มีความเสี่ยงที่จะเปน
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โรคกลามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันไดงายกวาคนทีไ่ มมี
ปจจัยเสี่ยง
การรับรู อาการที่สัมพันธกับโรคกลามเนื้อ
หัวใจตาย ผูใหขอมูลมีการรับรูอาการมากกวา 1 ลักษณะ
โดยสวนใหญจะเกิดอาการที่หัวใจ เชน เจ็บหนาอก
แนนหนาอก หนวงหัวใจ ปวดแสบปวดรอนในอก และ
มีอาการราวไปที่คอ กราม ไหล หลัง ซึ่งสวนใหญเปน
กลุ มผู ที่เปนโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด
STEMI ที่ เ กิ ด อาการเฉี ย บพลั น และรุ น แรง
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาที่ผานมา16 จึงจําเปนตองมี
ระบบการเฝาระวังการเกิดโรคกลามเนื้อหัวใจตายใน
พื้นที่ชุมชน หรือแผนที่คนกลุมเสี่ยง เพื่อใหการชวย
เหลือในกรณีฉุกเฉินไดรวดเร็ว อยางไรก็ตามผู ให
ขอมูลบางกลุมมีการรับรูอาการในลักษณะอื่น เชน จุก
ทีค่ อ ปวดเหงาแขนซาย ยางตายออก (เหงือ่ ออกทัง้ ตัว)
แสบบักหูก (อาการกรดไหลยอน) สวนใหญจะเปนวัย
ผูสูงอายุ หรือเพศหญิง ซึ่งมีอาการขณะทํางาน โดยให
ขอมูลวา อยากทํางานใหเสร็จกอนคอยไปพบแพทย
หรือรูสึกเกรงใจลูกจึงอดทนเฝารอดูอาการ จนกระทั่ง
อาการรุนแรงขึน้ จึงตัดสินใจไปโรงพยาบาล สอดคลอง
กับการศึกษาทีผ่ านมา17,18 ทีพ่ บวา เพศหญิงรับรูอาการ
ลาชากวาเพศชาย มีหลายอาการ และอาการเจ็บหนาอก
ไมชัดเจน6,19 นอกจากนี้ผู ใหขอมูลบางรายมีอาการ
เตือนนํามากอน แตลักษณะอาการที่คลุมเครือและ
คอยๆ เกิดขึ้น ประกอบกับผูใหขอมูลเปนผูปวยราย
ใหมที่เพิ่งจะมีอาการครั้งแรก จึงคิดวา ตนไมไดเปน
อะไร และเขาใจวาเปนอาการจากการทํางานหนัก กลาม
เนื้ออักเสบ เบาหวานขึ้น ความดันขึ้น รวมถึงอิทธิพล
ทางสังคมวัฒนธรรมที่ปลูกฝงใหคนรูจักอดทน รูจัก
เกรงใจผู อื่ น จึ ง พยายามอดทนกั บ อาการที่ เ กิ ด ขึ้ น
ไมแสดงอาการใหคนอื่นรับรู และละเลยที่จะแสวงหา
การรักษาขณะเกิดอาการซึ่งสอดคลองกับการศึกษาที่
ผานมา6 และจากขอมูลในการศึกษาครัง้ นีไ้ ดสะทอนถึง
อิทธิพลพืน้ ฐานการเลีย้ งดูเด็กทีต่ องการใหเด็กเชือ่ ฟง
ผู ใหญ โดยใชวิ ธี ก ารขมขู ใหกลั ว แพทยพยาบาล
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กลัวเข็มฉีดยา ยังเปนอีกปจจัยทีส่ งผลตอการตัดสินใจ
ไปโรงพยาบาลลาชา ซึง่ การไดรับการรักษาลาชา ผูปวย
จะประสบอาการไมพึงประสงค และเกิดภาวะแทรกซอน
ตางๆ20 ดังนั้นระบบบริการสุขภาพควรเนนการสราง
ความรูความเขาใจทีถ่ กู ตองเกีย่ วกับโรคกลามเนือ้ หัวใจ
ตายใหกับคนกลุมเสี่ยงเพื่อใหไปโรงพยาบาลรวดเร็ว
ผู ใหขอมูลมีการจัดการกับอาการที่เกิดขึ้น
แตกตางกันตามการรับรูอาการ กรณีที่รับรูวา อาการ
รุนแรงและเปนอันตรายตอชีวติ จะใชระยะเวลาไมนาน
เพื่อรอดูอาการและจะรีบแสวงหาความชวยเหลือจาก
ครอบครัว ญาติ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
(อสม.) หรือเพื่อนรวมงาน ทําใหไปถึงโรงพยาบาล
รวดเร็ว โดยใชระยะเวลาตัง้ แตมีอาการจนกระทัง่ ไปถึง
โรงพยาบาลไมเกิน 2 ชัว่ โมง สอดคลองกับการศึกษาที่
ู
ลรับรูวาอาการทีเ่ กิดขึน้
ผานมา5 สําหรับกรณีทผี่ ใหขอมู
ไมรุนแรงและสามารถจัดการได ก็จะแสวงหาวิธีการ
จั ด การกั บ อาการ รอจนกระทั่ ง อาการรุ น แรงขึ้ น
จึงตัดสินใจไปโรงพยาบาล ซึ่งจะมีระยะเวลาตั้งแตมี
อาการไปจนกระทั่งถึงโรงพยาบาล 3-13 ชั่วโมง โดย
ผูใหขอมูลสวนใหญไมรับรูวาเปนอาการของโรคกลาม
เนือ้ หัวใจตายทีต่ องรีบไปรักษาทีโ่ รงพยาบาลเนือ่ งจาก
ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรค ประกอบกับเพิ่งมี
อาการเปนครั้งแรก สงผลใหตัดสินใจไปโรงพยาบาล
ลาชา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาที่ผานมา5,11 ผลการ
ศึกษาแสดงใหเห็นวาผูทีเ่ ปนโรคกลามเนือ้ หัวใจตายยัง
ขาดการตระหนักถึงโรคกลามเนื้อหัวใจตายเนื่องจาก
ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรค การเขาไมถึงชุด
ความรูจากบุคลากรสุขภาพ รวมถึงปจจัยดานบริบท
สั ง คมวั ฒ นธรรมที่ ป ลู ก ฝงคานิ ย มใหคนอดทนสู ง
เกรงใจ6 และการขมขูเด็กใหกลัวเข็มฉีดยาลวนสงผล
ตอการตัดสินใจไปโรงพยาบาลลาชา ดังนั้นบุคลากร
ดานสุขภาพจึงควรใหความสําคัญในการใหความรูที่
หลากหลายชองทางเพื่อสงเสริมการเขาถึงชุดความรู
เรื่องโรคและสรางความตระหนักเพื่อใหผูปวยมาโรง
พยาบาลรวดเร็ว
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