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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเชิงทานาย เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเรื่องเพศ อายุ ประเภทของอาการแน่น
หน้าอก กับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ และ เพื่อตรวจสอบหาความสามารถในการทานายการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด โดยใช้รูปแบบการวินิจฉัยเพื่อทานายการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตาม Diamond-Forrester model
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและจาเป็นต้องได้รับการ
ตรวจโดยการฉีดสีทางหลอดเลือดแดง (Coronary Angiogram: CAG) ในโรงพยาบาลตติยภูมิ จานวน 113 ราย
เครื่องมือ 1) แบบประเมินข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบประเมินอาการแน่นหน้าอก short version rose angina ซึ่ง
ผู้วิจัยแปลเป็นภาษาไทยให้เหมาะสม 3) รูปแบบ Diamond-Forrester model เพื่อทานายการเกิดโรคหลอดเลือด
หัวใจ 4) ผลการฉีดสีทางหลอดเลือดแดง (CAG) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติหาความสัมพันธ์ พอยด์ ไบซีเรียล (Point
Biserial Correlation) และ เพียร์สัน (Pearson correlation) และ Logistic model for case เพื่อทานายการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือดจาก Diamond-Forrester model
ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัยจานวน 113 คน เป็นเพศชาย 66 คน (ร้อยละ 58.4) เพศหญิง 47
คน (ร้อยละ 41.6) อายุเฉลี่ย 64.25 ± 10.61 ( 65-75 ปี), แบบประเมิน Short version Rose angina ที่ผู้วิจัยแปล
เป็นภาษาไทยมีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ 0.91และความเที่ยง ครอนบาคแอลฟ่าเท่ากับ 0.80 , ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยเรื่องเพศ อายุ ประเภทของอาการแน่นหน้าอก กับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ พบว่า อายุ และ ชนิด
ของอาการแน่นหน้าอก มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < .05) แต่เพศไม่มีความสัมพันธ์ และค่า
ความสามารถในการทานายของแบบประเมินเมื่อเทียบกับผลการฉีดสีหลอดเลือด พบ Sensitivity = 95.23%
(60 คน จาก 63 คน) และ Specificity =2.00% (1 คนจาก 50 คน) โดยมี Positive Predictive Value (PPV)
= 55.05% Negative Predictive Value (NPV) = 25.00% และ Accuracy=55.98%
จากผลการวิจัยแบบประเมินสามารถทานายว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจถูกต้องสูงมาก (95.23%) และ
ทานายว่าไม่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ถูกต้อง ค่อนข้างต่า (2.00%) ความถูกต้องแม่นยาของแบบประเมินต่อการ
ทานายการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นสิ่งสาคัญเพราะผลการประเมินที่ถูกต้องจะช่วยเป็นตัวระบุโอกาสการเกิด
โรคหลอดเลือดหัวใจหรือไม่ ระดับความรุนแรงอย่างไร เพื่อบุคลากรทางการแพทย์จะได้ให้การรักษาที่ถูกต้อง
รวดเร็ว ต่อไป
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ABSTRACT
This predictive study aims to determine the correlation between factors in gender, age ,
type of chest-pain and Coronary Artery Disease (CAD), and to examine the predictability of CAD
using the Diamond-Forrester model. Participants included 113 who had risk in cardiovascular
patients and need to received Coronary Angiogram (CAG) in a tertiary hospital.
The instruments were: 1) the assessment in personal data, 2) Thai short-version of the Rose
Angina questionnaire, 3) Diamond-Forrester model and 4) the result of Coronary Angiogram (CAG).
Data were analyzed using statistical Point biserial and Pearson correlation between of gender, age,
type of chest pain and coronary artery disease. Logistic model for case was used to determine the
sensitivity and specificity from the Diamond-Forrester model.
Participants included 113 patients with coronary artery disease were male= 66(58.34%) and
female=47(41.6%), mean age of group was 64.25 ±10.61 (65-75 years), Thai short -version of the
Rose angina questionnaire had high content validity 0.91 and reliability were 0.80 ,the correlation
found that gender factor and type of chest pain had a statistically significantly effects on CAD
(p-value <.05), but sex factor had not. The sensitivity and specificity of the Diamond-Forrester
model were 95.23% (60 of 63), 2.00% (1 of 50) respectively. Positive predictive value (PPV) was
55.05% ,Negative predictive value (NPV) was 25.00%, and accuracy=55.98%
In conclusion, the prediction of coronary artery disease was very high sensitivity (95.23%)
and the prediction of non-coronary artery disease has low specificity (2.00%). The accuracy of CAD
prediction was essential for healthcare providers to accurately diagnose CAD, identify the severity
of condition, and promptly treat CAD patients.
Keywords: Coronary Artery Disease/ Prediction/ Chest Pain/ Short version Rose angina questionnaire
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
โรคหลอดเลือดหั วใจ (Coronary artery
disease) เป็นปัญหาที่สาคัญและเป็นสาเหตุการตาย
อันดับต้นๆ ของประชากรทั่วโลก (Martinez & House
-Fancher, 2000) จากข้อมูลสถิติขององค์การอนามัย
โลกในปี 2553 พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือด
หัวใจ (Coronary artery disease) เป็นจานวนถึง
7.2 ล้านคน หรือคิดเป็น ร้อยละ 12.2 ของสาเหตุ
การตายทั้งหมด คาดว่าในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030)
จะมีการเสียชีวิตจากโรคนี้เพิ่มขึ้นเป็น 23 ล้าน คน
ทั่วโลก (American Heart Association, 2014)

และจากการรายงานการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
พ.ศ. 2553 พบว่า มีประชากรไทยเจ็บป่วยด้วยเป็น
โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery disease)
จานวน 38,176 ราย (กระทรวงสาธารณสุขสานักโรค
ไม่ติดต่อ, 2555)
โรคหลอดเลือดหั วใจ (Coronary artery
disease) เกิดจากการตีบตันภายในของหลอดเลือด
แดง ซึ่งจะทาให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจลดลง
(Brownrigg, Walicek, & Ignatavicius, 2010) สาเหตุ
เกิดจากหลายปัจจัยทั้งที่สามารถแก้ไขได้และแก้ไข

กันยายน – ธันวาคม 2558 ปีที่ 29 ฉบับที่ 3

ไม่ ได้ อาทิ เช่ น เพศ อายุ ที่ มากขึ้ น ภาวะโรคร่ วม
ต่ างๆ (ค่ าความดั นโลหิ ต ระดั บไขมั น และระดั บ
น้าตาลในเลือดที่สูง) การสูบบุหรี่ การรับประทานผัก
และผลไม้ ที่ ไม่ เพี ยงพอ ภาวะอ้ วนและขาดการมี
กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายที่เหมาะสม (World
Heart Organization, 2012) แนวทางการรักษาใน
ปัจจุบันของผู้ป่วยกลุ่มนี้มีทั้งการรักษาโดยการไม่ใช้
ยา การใช้ยา และการรักษาโดยการใช้หัตถการรักษา
โรคหลอดเลือดโคโรนารีย์ผ่านสายสวน (Percutaneous
Coronary Intervention, PCI) และการผ่าตัดทาง
เบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Bypass
Grafting: CABG) (Tazbir & Keresztes, 2005;
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, 2551) ซึ่งเป็นวิธีการรักษาที่ยอมรับมาก
ที่สุดในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อลดบรรเทา
อาการเจ็ บหน้ าอก และป้ องกันการเสี ยชี วิ ตอย่ าง
กะทันหัน (Sudden death) (Eagle et al., 2004)
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าปัจจัยเสี่ยง
ด้านบุคคลที่สาคัญและส่งผลต่อการเกิดโรคหลอด
เลือดหัวใจ คือ เพศ และอายุที่มากขึ้น เพศชายที่มี
อายุมากกว่า 45 ปี ถึง 65 ปีขึ้นไปจะมีโอกาสเสี่ย ง
ต่ อ การเกิ ด โรคได้ สู งกว่ า เพศหญิ งอาจเนื่ อ งจาก
พฤติกรรมการดูแลตนเองในเรื่องต่างๆไม่ดีเท่าเพศ
หญิง แต่เมื่ออายุมากกว่า 65 ปี ทั้งหญิงและชายมี
โอกาสเกิดโรคเท่ากัน (Diamond, 1983; กอบกุล
บุญปราศภัย, 2546; สิริรัตน์ เงาสมสกุล, 2543;
เพ็ญแข สุธรรม, 2555) นอกจากนี้ยังมีงานสนับสนุน
ว่าเพศหญิงวัยหมดประจาเดือนมีความสัมพันธ์ต่อ
การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจสูงกว่าเพศชาย เนื่องจาก
ระดับฮอร์โมนเอสโตเจนที่ลดลง (Lawlor et al.,
2003; Kannel et al., 1961; Liu et al., 2004;
สุกิจ แย้มวงษ์ , 2548) อายุ ที่มากขึ้นจะส่งผลให้
ประสิทธิภาพ การทางานของอวัยวะต่างๆ รวมถึง
หลอดเลื อ ดโคโรนารี ย์ ลดลงเกิ ด ภาวะเส้ น เลื อ ด
แข็งตัว (Atherosclerosis) และตีบตันได้ง่ายมากขึ้น
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(Senerchia & Carleton, 1997; Lawlor et al.,
2003; กอบกุล บุญปราศภัย, 2546; สุทธิชัย
จิตะพันกุล, 2549; ศิริมา วงศ์แหลมทอง, 2542) จึง
ส่งผลให้มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
มากขึ้น และสอดคล้องกับการศึกษาของ Diamond
(1983) พบว่ า ปั จจัยด้านเพศ อายุ และ ชนิดของ
อาการแน่นหน้าอก เป็นปัจจัยที่ใช้ในการวินิจนิจฉัย
การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
ดังนั้ น การท านายการเกิ ดโรคหลอดเลื อด
หั วใจโดยพิ จ ารณาจากปั จ จั ยการเกิ ดโรคจึ งเป็ น
วิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดอัตราการเกิดโรค ลดอัตรา
การเสียชีวิต และลดค่าใช้จ่ายในการตรวจพิเศษ การ
รั ก ษาที่ ต้ อ งใช้ หั ต ถกรรมต่ า งๆ เช่ น การตรวจ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography: ECG) การ
ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน (Exercise
Stress Test: EST) การฉีดสีทางหลอดเลือด (CAG)
การทา medical intervention (PCI and CABG)
(Tazbir & Keresztes, 2005) เป็นต้น ผลของการใช้
แบบประเมิ นที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ ให้ ผลถู กต้ องและ
แม่ นย า จะช่ วยให้ บุ คลากรทางการแพทย์ ให้ การ
รักษาผู้ป่วยได้รวดเร็ว เหมาะสม ลดการรักษาที่ใช้ยา
โดยไม่จาเป็น (Over-diagnosis and treatment)
เช่น ในผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อน ซึ่งอาจมีภาวะอาการ
จุกเสียด ปวดแสบร้อนบริเวณหน้าอก และลิ้นปี่ ที่
เรียกว่าร้อนใน (Heart burn) ซึ่งอาการเหล่านี้จะมี
ลักษณะใกล้เคียงกับอาการแน่นหน้าอกของผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดหัวใจ (Tazbir & Keresztes, 2005;
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2551) ดังนั้นถ้ามิได้มีการประเมินผู้ป่วย
อย่างชัดเจนในบางครั้งผู้ป่วยอาจได้รับการวินิจฉัยว่า
เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและได้รับการรักษาด้วยยา
ขยาย หลอดเลื อดหั วใจ ซึ่ งจะเกิ ดผลกระทบต่ อ
ผู้ป่ วยทั้ งด้ านร่ างกาย จิ ตใจและครอบครั ว สั งคม
ต่อไป
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หลักการประเมินเพื่อวินิจฉัยอาการเบื้องต้น
ที่สาคัญ หรือ อาการทางคลินิกของผู้ป่วยกลุ่มนี้ ที่
ผู้ประเมินจะต้องมีความรู้เข้าใจและสามารถประเมิน
ได้ คืออาการแน่นหน้าอก (Chest pain) หรืออาการ
เจ็บหน้าอก (Angina pectoris) ทั้งนี้เพราะ อาการ
แน่นหน้าอกเป็นอาการเตือนที่แสดงถึงภาวะผิดปกติ
ที่เกิดขึ้นกับหลอดเลือด อาทิเช่น ภาวะหลอดเลือด
ตีบแคบลงแต่ยังคงไหลผ่านไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้
บ้าง ส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (Myocardial
ischemia) แต่ยังไม่รุนแรงถึงขั้นกล้ามเนื้อหัวใจตาย
(Myocardial infarction) แต่กรณีที่มีลิ่มเลือดขนาด
ใหญ่จนทาให้หลอดเลือดอุดตันอย่างสิ้นเชิง คือภาวะ
กล้ามเนื้อหัวใจตายอย่างรวดเร็ว (Porth, 1998;
Senerchia & Carleton, 1997; ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน,
2555)
อาการเจ็บหน้าอก (Angina pectoris) เป็น
อาการที่พบได้บ่อย การทราบลักษณะที่จาเพาะของ
อาการที่เกิดจากโรคนี้มีความสาคัญอย่างมากในการ
วินิจฉัยโรค (Rose, 1968; กอบกุล บุญปราศภัย,
2546) แบบประเมิ น ภาวะเจ็ บ หน้ า อก (Rose
questionnaire) เป็นแบบประเมินที่นิยมใช้กันใน
หลากหลายประเทศ (Colin, Raj, Nigel, Martin, &
KGMM, 2001) ประกอบด้วยลักษณะอาการสาคัญ
3 ประการ (Diamond classification) คือ 1)
รูปแบบของอาการเจ็บหน้าอก อาจจะมีลักษณะแน่น
บีบรัด แสบร้อน จุกเสียด หรือมีอาการอึดอัดหายใจ
ไม่ออก อาการแน่นนี้ควรจะเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้น
น้อยกว่า 20 นาที 2) อาการแน่นมักจะเกิดในขณะที่
มีการออกกาลังหรือทางานช่วงเช้ามืด หรือมีภาวะ
เครียด และ 3) อาการจะหายไปเมื่อได้พักหลังจาก
ออกกาลัง หรื ออมยาขยายหลอดเลื อดหัวใจใต้ลิ้ น
(Rose, 1968; Porth, 1998; Senerchia & Carleton,
1997; ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน, 2555; กอบกุล บุญปราศภัย, 2546, วิทยา ศรีดามา, 2539) นอกจาก
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การประเมินอาการทางคลินิกโดยแบบประเมิน Rose
questionnaire แล้วยังพบว่า ปัจจัยเสี่ยงด้านบุคคล
ทั้งเพศและอายุ มีความสัมพันธ์และสามารถทานาย
การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ (Derek, Shaper, &
Macfarland, 1989) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเพื่อ
วินิจฉัยการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจของ Diamond
Forrester Model (Diamond,1983) ดังนั้นผู้วิจัย
จึงใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้
จากการทบทวนแบบประเมินต่างๆทั้งในและ
ต่างประเทศพบว่า ส่วนมากแบบประเมินจะใช้การ
ประเมินภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคโดยคานึงถึงปัจจัย
เสี่ ยงด้ านต่ างๆ ทั้ งที่ สามารถแก้ ไ ขได้ และ แก้ ไข
ไม่ได้ ตัวอย่างแบบประเมินในปัจจุบันเกี่ยวกับการ
ประเมินอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
จากหลายการศึกษาเช่น 1) Framinghanm Study
Model (Kannel, et al., 1961; Kagan, et al.,
1962; D’Agostino, et al., 2001) 2) Cardiovascular Health Study (CHS) (Liu, Hong Y
D’Agostino; Wang, et al., 2004), 3) SCORE
(ยุโรป) หรือ Chinese multi-provincial และ 4)
แบบประเมินอาการแน่นหน้าอก (Rose angina) ซึ่ง
มี ก ารศึ ก ษาใช้ แ บบประเมิ น นี้ ใ นหลายประเทศ
(Colin, Raj, Nigel, Martin & KGMM, 2001) ผล
การศึ กษาพบว่ า แบบประเมิ นสามารถใช้ ในการ
ทานายการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจค่อนข้างแน่นอน
ชัดเจน แต่ต้องมีการปรับข้อคาถามให้เหมาะสมกับ
แต่ละประเทศ สอดคล้องกับการศึกษาของ Lawlor
Adamson & Ebrahim (2003) เพื่อศึกษาความตรง
ของแบบประเมิน Short version of Rose ทั้งหมด
3 ข้ อ โดยมีการศึ กษาประเมิน อาการแน่นหน้ าอก
ของกลุ่มผู้หญิงวัยหมดประจาเดือนเปรียบเทียบกับ
การวินิจฉัยของแพทย์ในระยะเวลาการศึกษา 5 ปี
พบว่า แบบประเมินมี ค่า sensitive (33-55%) and
slightly less specific (93.8 to 89.4%) และการ
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ศึกษาของ Maria, et al. (2012) การใช้แบบประเมิน
Short version of Roseในกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจและ
หลอดเลือด และกลุ่มโรคหัวใจกล้ามเนื้อขาดเลือดใน
ประเทศบราซิล โดยเปรียบเทียบผลการประเมินจาก
แบบประเมินกับผลการตรวจ Exercise Treadmill
testing พบว่า sensitivity 25%, specificity 92%,
accuracy 89.7% นั้นหมายความว่า แบบประเมินนี้
สามารถทานายผู้ป่วยว่าเป็นโรคได้ ถูกต้องร้อยละ
25 และท านายว่ าไม่ เป็ นโรค ถู กต้ อง ร้ อยละ 92
แบบประเมิ น นี้ มี ค วามสามารถในการบอกค่ า ที่
แท้จริงของผลที่วัดได้สูงถึง ร้อยละ 89.7
สาหรับประเทศไทยตั วอย่าง แบบประเมิ น
ภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดที่นิยม
ใช้กันแพร่ หลาย เช่น แบบประเมิน EGET (สุกิ จ
แย้มวงษ์, 2548) ซึ่งเหมาะสมกับบุคคลทั่วไปที่ไม่มี
อาการแต่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคเท่านั้น ดังนั้น
การประเมินที่จะให้ สามารถทานายการเกิดโรคได้
ชัดเจน แม่นยา ควรมีการประเมินทั้งจาก ปัจจัยทาง
อาการที่ ส าคั ญที่ บ่ งชี้ การเกิ ดโรคหั วใจและหลอด
เลื อด คื อ อาการแน่ นหน้ าอก ร่ วมกั บปั จจั ยส่ วน
บุคคลที่สาคัญ คือ เพศ และ อายุ และสอดคล้องกับ
กรอบแนววินิจฉัยของ Diamond Forrester Model
(Derek, Shaper, & Macfarlane, 1989; Diamond,
1983) ถึงแม้จากการทบทวนวรรณกรรมจะพบว่ า
แบบประเมิน Short version of Rose และ Diamond
Forrester Model เหมาะสมมากในการใช้ทานาย
การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ แต่ทุกงาน วิจัยแนะนา
ว่า จะต้องมี การน ามาใช้ และปรั บให้ เหมาะสมกั บ
บริบทของแต่ละประเทศและสังคม จากการศึกษายัง
ไม่มีแบบประเมินใดที่ใช้ในการทานายการเกิดโรค
หลอดเลื อดหัวใจ ส าหรั บคนไทย ดั ง นั้ น ผู้วิ จั ยจึ ง
สนใจใช้ แบบประเมิ นอาการแน่ นหน้ าอกแบบสั้ น
(Short Rose angina) (Rose, 1968) โดยนามาแปล
เป็นภาษาไทยให้เข้าใจสาหรับคนไทยร่วมกับการใช้
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Diamond-Forrester model ที่ประกอบด้วย ปัจจัย
ด้าน อายุ เพศและ อาการแน่นหน้าอก เป็นตัวชี้วัด
เพื่อการทานายการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจซึ่งผล
ทานายนี้จะนามาเปรียบเทียบ กับ ผลการตรวจโดย
การฉีดสีทางหลอดเลือดแดง (Coronary Angiogram:
CAG) ซึ่งจะทาให้ประจักษ์ถึงประสิทธิภาพของแบบ
ประเมินในครั้งนี้ยิ่งขึ้นด้วย
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเรื่อง
เพศ อายุ ประเภทของอาการแน่นหน้าอกกับการเกิด
โรคหลอดเลือดหัวใจ
2. เพื่อตรวจสอบความสามารถในการท านาย
การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเปรียบเทียบกับผลการ
ตรวจโดยการฉีดสีทางหลอดเลือดแดง (Coronary
Angiogram : CAG)
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิ จั ยครั้ งนี้ ใช้ รู ปแบบการวิ นิ จฉั ยเพื่ อ
ทานายการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตาม DiamondForrester model (1979) และจากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่าปัจจัยด้านเพศ อายุ และชนิดของ
อาการแน่นหน้าอก ส่งผลต่อการเกิดโรคหลอดเลือด
หัวใจ (Porth, 1998; Senerchia & Carleton, 1997;
ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน, 2555; กอบกุล บุญปราศภัย,
2546) Diamond-Forrester model (1979) ได้ทา
การศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional studies)
โดยเปรียบเทียบผลการประเมินกับผลการผ่าพิสูจน์
ผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้ว (Autopsy) ในกลุ่มผู้ป่วยอายุ
ระหว่าง 30-70 ปี ผลจากการศึกษาทาให้แบบประเมิน
นี้เป็นที่ยอมรับเพราะสามารถทานายการเกิดโรคได้
แม่นยา ผู้ป่วยที่ใช้แบบประเมินนี้ไม่จาเป็นต้องตรวจ
ทางห้ อ งปฎิ บั ติ ก าร หรื อ การวิ่ งสายพานเพื่ อ ใช้
วินิจฉัยโรคเลย (Gibbons et al., 2002) ในปี 2010
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ได้ มี ก ารศึ กษาเพื่ อ ทบทวนและประเมิ นคุ ณภาพ
ความตรง ความเที่ ย งของการใช้ DiamondForrester model (1979) พบว่าแบบประเมินนี้
สามารถทานายการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้
ถูกต้องสูง โดยพบว่าร้อยละ 10 ในเพศหญิ งอายุ 50 ปี มี
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อาการแน่ นหน้ าอกแบบไม่ เฉพาะ (Non-specific
chest pain) และร้อยละ 91 ในเพศชายที่มีอาการ
แน่ นหน้ าอกที่ ชัดเจน (Typical chest pain)
(Tessa, et al., 2011) ดังนั้นผู้วิจัยจึงนามาเป็น
กรอบในการศึกษาครั้งนี้ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การประเมินการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ จากเพศ อายุ และประเภทของอาการแน่นหน้าอก

(Diamond-Forrester model)
อายุ

เพศ

ประเภทของอาการแน่นหน้าอก
แบบชัดเจน
แบบก้ากึ่ง
แบบไม่ชัดเจน
ไม่แน่นหน้าอก
Typical angina
Atypical angina
Non specific angina
35-44
ชาย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า
หญิง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า
ต่า
45-54
ชาย
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า
หญิง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า
ต่า
55-64
ชาย
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า
หญิง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า
65-74
ชาย
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า
หญิง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า
ความน่าจะเป็นโรค>90%ในกลุ่มระดับสูง, 10-90%ในกลุ่ม ระดับปานกลาง, และ < 10%ในกลุ่ม ระดับต่าหรือ ไม่เกิดโรค

ที่มา: Diamond, G. A., Forrester, J. S., & Hirsch, M. (1979). Application of conditional probability analysis to
the clinical diagnosis of coronary artery disease. Journal of Clinical Investigation, 65,210-1211
วิธีการดาเนินการวิจัย
รู ปแบบการวิ จั ย การวิ จั ย นี้ เป็ นการวิ จั ย
ความสัมพันธ์โดยมุ่งทานายการเกิดโรคหลอดเลื อด
หัวใจตามรูปแบบ Diamond-Forrester model
(1979) โดยเปรียบเทียบกับผลการฉีดสีทางหลอด
เลือดแดง (Coronary Angiogram : CAG)
ประชากรและกลุ่ ม ตั วอย่ า ง: ประชากร
วิจัย คือผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจที่ คลินิกโรคหัวใจ
และหลอดเลือด ณ โรงพยาบาลปฐมภูมิในเขตภาค
กลาง และเข้ารับการตรวจรักษาโดยการฉีดสีทาง
หลอดเลือดแดง (Coronary Angiogram: CAG)
ในโรงพยาบาลตติยภูมิ กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)

คื อ ผู้ ป่ วยที่ ได้ รั บการตรวจที่ คลิ นิ กโรคหั วใจและ
หลอดเลือด ณ โรงพยาบาลปฐมภูมิ และได้รับการ
วินิจฉัยจากแพทย์ว่า มีอาการแน่นหน้าอก และต้อง
ได้รับการตรวจโดย CAG ในโรงพยาบาลตติยภูมิ
โดยมี เกณฑ์ การคั ดเลื อกกลุ่ มตั วอย่ าง (Inclusion
criteria) ดังนี้ 1) สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาไทย
2) ผู้ป่วยไม่เคยมีประวัติการรักษาโดยการใช้หัตถการรั กษาโรคหลอดเลื อดโคโรนารี ย์ ผ่ านสายสวน
(Percutaneous Coronary Intervention, PCI) และ
การผ่ าตั ด ทางเบี่ ยงหลอดเลื อ ดหั วใจ (Coronary
Artery Bypass Grafting: CABG) 3) ยินดีเข้าร่วม
การศึกษาวิจัยเกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria)
คือ เกิดภาวะแทรกซ้อนเนื่องจากแพ้สารในขณะฉีดสี

กันยายน – ธันวาคม 2558 ปีที่ 29 ฉบับที่ 3

จนไม่สามารถตรวจวินิจฉัยได้ วิธีการดาเนินการเลือก
กลุ่มตัวอย่าง โดยการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้
โปรแกรม G*Power (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555) สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติถดถอยพหุคูณ
Logistic regression analysis โดยกาหนดค่าขนาด
อิทธิพลปานกลางที่ 0.15 ค่าอานาจทดสอบ (Power
of test) เท่ากับ 0.90 และกาหนดระดับนัยสาคัญที่
ระดับ 0.05 เพื่อศึกษาตัวแปรต้น 3 ตัวแปร ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่าง 94 คน และกาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่าง
ที่ไม่สามารถเข้าร่วมการวิจัยได้ตามกาหนด (Attrition
rate) ร้อยละ20 (Polit & Hungler, 1999) ดังนั้น
ผู้วิจัยได้เก็บกลุ่มตัวอย่างจานวน 113 คน การสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสอบถามโรงพยาบาลที่ยินดีจะ
เข้ า ร่ ว มการศึ ก ษาและการสุ่ ม อย่ า งง่ า ยได้ 12
โรงพยาบาลในระดับปฐมภูมิและผู้ป่วยเข้ารับการ
ตรวจรักษาโดยการฉีดสีในโรงพยาบาลตติยภูมิตาม
สิทธิ์การรักษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้ อมูลประกอบด้ วย 1) แบบสอบถาม
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ คคล ประกอบด้ ว ยอายุ เพศ ระดั บ
การศึกษา อาชีพ จานวนโรคร่วมโดยผู้วิจัยสร้างขึ้น
2) แบบสอบถามทางคลินิก ประกอบด้วยชนิดของ
อาการแน่นหน้าอก (Type angina) ผลการทานาย
การเกิดโรค CAD และ จานวนการตีบตันของหลอด
เลือด จากผล CAG 3) แบบประเมินการทานายการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยประกอบด้วย 3.1)
แบบประเมิน short version rose angina พัฒนา
โดย Rose 1968) จานวน 3 ข้อ แปลและปรับภาษา
ให้เหมาะสมกับคนไทยโดยผู้วิจัย ประกอบด้วย ข้อที่
1 คุณเคยมีอาการแน่นหน้าอกหรือไม่ (ถ้าตอบมีได้ 1
คะแนน) ข้อที่ 2 ขณะคุณเดินหรือทางานปกติ คุณมี
อาการแน่นหน้าอก หรือ ไม่ (ถ้าตอบมีได้ 1 คะแนน)
ข้อที่ 3 ขณะคุณเดินขึ้นบันไดหรือ ทางานที่เร่งรีบ
คุณมี อาการแน่ นหน้ าอก หรื อ ไม่ (ถ้ าตอบมี ได้ 1

วารสารพยาบาลสาธารณสุข

25

คะแนน) เกณฑ์ประเมิน คือ ข้อคาถาม 3 ข้อ ข้อละ
1 คะแนน รวมเป็ น 3 คะแนน โดยถ้ า คะแนน 3
คะแนน คือ อาการแน่นหน้าอกอย่างชัดเจน (Typical
angina), คะแนน 2 คะแนน คืออาการแน่นหน้าอก
แบบก้ากึ่ง (Atypical angina) คะแนน 1 คะแนน
คือ อาการแน่นหน้าอกแบบไม่ชัดเจน (Non-specific
angina) และ คะแนน 0 คะแนน คือ ไม่ใช่อาการ
แน่ นหน้าอก (Normal) 3.2) แบบประเมิ นวิ นิจฉั ย
การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ Diamond-Forrester
model (1979) ดังตารางที่ 1 และ 4) ผลการฉีดสี
ทางหลอดเลือดแดง (Coronary Angiogram: CAG)
โดยแพทย์ ผู้เชี่ ยวชาญทางโรคหลอดเลือดหั วใจซึ่ ง
ปฏิบัติตามแนวทางการรักษาของ AHA (American
Heart Association, 2007)
การตรวจสอบคุ ณภาพเครื่ องมื อ โดยน า
แบบประเมิ น ส่ งให้ ผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ จ านวน 5 ท่ า น
พิจารณาและคานวณ ความตรงตามเนื้อหา (Content
validity) CVI เท่ากับ 0.91 และนาแบบประเมินไป
ทดลองใช้ในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจอื่นๆที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ราย แล้วหาความเชื่อ
(Reliability) คานวณครอนบาสแอลฟ่าเท่ากับ 0.80
วิธีการดาเนินงานและการเก็บข้อมูล
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมเครื่องมือโดยผู้วิจั ย
ได้ขออนุญาตและแปลแบบประเมิน short version
rose angina ที่พัฒนาโดย Rose (1968) โดยการ
แปลข้างหน้า (Forward translation) และการแปล
ย้อนกลับ (Back ward translation) นาแบบประเมิน
ภาษาอังกฤษมาแปลเป็นภาษาไทยโดยผู้ชานาญการ
ใช้ภาษา 2 ท่าน คือ ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ และ
ผู้ชานาญทางภาษาแต่ไม่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์
หลังจากนั้น ผู้วิจัยพิจารณาแบบประเมินที่แปล แล้ว
ปรั บภาษาให้ เหมาะสมน าแบบสอบถามนี้ ไปแปล
ย้ อ นกลั บ จากภาษาไทยเป็ น ภาษาอั ง กฤษโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน คือ ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์
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และชานาญภาษาอังกฤษระดับดี และ อาจารย์ชาว
ต่างประเทศและไม่เชี่ยวชาญทางการแพทย์ โดยที่ทั้ง
สองท่านไม่ทราบข้อมูลต้นฉบับ หลังจากนั้น ผู้วิจัย
เปรียบเทียบ พิจารณาและปรับภาษาไทยจนได้ แบบ
ประเมินที่เหมาะสมด้านภาษา จานวน 3 ข้อ เหมือน
ต้นฉบับ ขั้นตอนที่ 2 การเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 1)
ผู้วิจัยเข้าพบผู้บริหารโรงพยาบาล ขออนุญาตในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยชี้แจงการวิจัยและให้ข้อมูล
เกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมในการวิ จั ย ซึ่ งโรงพยาบาลมี
คณะกรรมการในการพิจารณาด้านจริยธรรมในการ
วิจัยมนุษย์ 2) ผู้วิจัยเข้าพบ ผู้ป่วยชี้แจงวัตถุประสงค์
การวิจัย วิธีการเก็บข้อมูล ประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การวิ จัยเพื่ อขอความร่ วมมื อและชี้แจงให้ทราบว่ า
ข้อมู ลนี้ จะถูกปกปิดเป็นความลั บโดย การใช้ รหั ส
ส่ วนตั วแต่ ละคนแทนการบั นทึ กชื่ อผู้ ป่ วย ข้ อมู ล
ทั้งหมดได้เก็บไว้ อย่างมิดชิ ด แล้ วทาลายหลั งสรุ ป
ประเมินผลการวิจัยแล้ว ให้ผู้ป่วยเซ็นยินยอมเข้าร่วม
ทุกราย และ 3) ผู้ช่วยวิจัยเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบ
ประเมิน short version rose angina และบันทึกผล
การตรวจ การฉีดสีทางหลอดเลือดแดง (Coronary
Angiogram: CAG) ซึ่งผู้ช่วยวิจัย คือพยาบาล และมี
ความรู้ เฉพาะในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
ผู้วิจัยจะเป็นผู้ทบทวนความรู้และชี้แจงแบบประเมิน
และท าความเข้ าใจข้ อค าถาม ต่างๆจนผู้ ช่วยวิ จั ย
สามารถ ใช้แบบประเมินได้ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80
การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลทั่วไปและค่า
คะแนนแบบประเมินในการทานายการเกิดโรคหลอด
เลือดหัวใจจากแบบประเมิน short version rose
angina (ภาษาไทย) เพื่อวินิจฉัยแยกชนิดอาการแน่น
หน้าอก (type of Chest pain) ใช้การรวมคะแนน
แล้วแยกกลุ่มตามเกณฑ์ คือ Typical angina = 3
คะแนน, Atypical angina = 2 คะแนน, and Nonspecific angina = 1 คะแนน, Normal = 0 คะแนน
ใช้สถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่และ
ร้อยละ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการเกิดโรคหลอด
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เลือดหัวใจ กับปัจจัยด้าน เพศ โดยใช้ความสัมพันธ์
พอยด์ ไบซีเรียล (Point Biserial Correlation) และ
อายุ ชนิดของอาการแน่นหน้าอก (Type of chest
pain) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันพันธ์เพียร์สัน
(Pearson correlation) และ วิเคราะห์ค่า sensitivity,
specificity positive and negative predictive
values, positive and negative likelihood ratio
and accuracy of Diamond-Forrester model ใช้
Logistic model for case เปรียบเทียบกับผลการ
ตรวจการฉีดสีหลอดเลือดแดง (CAG)
ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ข้ อมู ลส่ วนบุ คคลผู้ ป่ วยที่ เ ข้ า การศึ ก ษามี
จ านวน 113 คน เป็ น เพศชาย 66 คน (ร้ อ ยละ
58.34) เพศหญิง 47 คน (ร้อยละ 41.6) และ อายุ
เฉลี่ย 64.25 ± 10.61 ช่วงอายุส่วนมาก 65-74 ปี
(ร้อยละ 50.4), อายุ 55-64 ปี (ร้อยละ 27.4) และ
อายุ 45-54 ปี (ร้ อยละ16.8) และอายุ 35-44 ปี
(ร้อยละ 5.3) ระดับการศึกษาส่วนมากอยู่ใน ระดับ
ประถมศึ ก ษา ร้ อ ยละ 42.5 ผู้ ป่ ว ยยั งคงท างาน
ส่วนมาก ร้อยละ 56.6 จานวนโรคร่วม ส่วนมาก 2 โรค
ข้อมู ลทางคลิ นิกจากแบบประเมิ น พบว่ า ผู้ป่ วยมี
ภาวะ Typical angina สูงร้อยละ 57.5 รองมาคือ
Atypical angina ร้อยละ 31 ผลการทานายการเกิด
โรค CAD มี อั ตราการเกิ ดโรคระดั บ ปานกลาง
(Intermediate) และสูง (High) ร้อยละ 49.6 และ
ร้อยละ 43.4 ตามลาดับ ผลการฉีดสีทางหลอดเลือด
แดง (Coronary Angiogram: CAG) พบว่าปกติร้อยละ
36.3 และพบผิดปกติ โดยมีจานวนการตีบ 1, 2, 3
เส้น คือ ร้อยละ 28.3, 23.9 และ 11.5 ตามลาดับ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทางคลินิก การแสดงอัตรา
การท านายการเกิ ด โรคหลอดเลื อ ดหั ว ใจ ความ
สัมพันธ์ของปัจจัยและการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือด

กันยายน – ธันวาคม 2558 ปีที่ 29 ฉบับที่ 3
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ตารางที่ 2 อัตราการทานายการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและความสัมพันธ์ของปัจจัยด้าน เพศ อายุ ชนิดของ
อาการแน่นหน้าอก (Type of angina) กับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
ปัจจัย

อัตราการทานายการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
เกิด (Positive) (จานวน/ร้อยละ)
ไม่เกิด (Negative) (จานวน/ร้อยละ)

เพศ
ชาย
65 (57.52)
1 (0.88)
หญิง
44 (38.93)
3 (2.67)
ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านเพศกับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ (r = .03 , p-value = .07)
อายุ (ปี)
35-44
6 (5.30)
0
45-54
19 (16.81)
0
55-64
30 (26.55)
1 (0.88)
65-74
54 (47.78)
3 (2.68)
ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านอายุกับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ (r = .12 , p-value = .03)
ชนิดของอาการแน่นหน้าอก (Type of angina)
None symptom
0
4 (3.55)
Nonspecific angina
9 (7.96)
0
Atypical angina
35 (30.97)
0
Typical angina
65 (57.52)
0
ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านชนิดของอาการแน่นหน้าอก กับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ( r = 1.00, p-value = .00)

ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยเรื่องเพศ อายุ ชนิดของอาการแน่นหน้าอก (Typical, Atypical, and Non
specific) กับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ พบว่า อายุ และ ชนิดของอาการแน่นหน้าอก มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p-value <.05) โดยเฉพาะชนิดของอาการแน่นหน้าอก มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคสูงมาก
(r = 1.00) แต่เพศไม่มีความสัมพันธ์
ตารางที่ 3 แสดงผลการทานายการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจจากแบบประเมินเปรียบเทียบกับผลการฉีดสีทาง
หลอดเลือดจานวน 113 ราย

แบบประเมิ น การเกิ ด เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
โรคหลอดเลือดหัวใจ
(Positive)
ไม่เกิดโรคหลอดเลือด
หัวใจ (Negative)
รวม

ผลการฉีดสีทางหลอดเลือดแดง (CAG)
เกิดโรคหลอดเลือด
ไม่เกิดโรคหลอดเลือด
หัวใจ (Positive)
หัวใจ (Negative)
60
49

รวม

109

3

1

4

63

50

113
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จากตารางที่ 3 จะพบว่า ค่า Sensitivity
หรือ การทานายว่าเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจถูกต้อง
= 95.23% (60 คน จาก 63 คน) และ Specificity
หรือสาหรับการทานายว่าไม่เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
ถูกต้อง = 2.00% (1 คนจาก 50 คน) โดยมี
Positive Predictive Value (PPV) = 55.05% และ
Negative Predictive Value (NPV) = 25.00%
โดยมีค่าเฉลี่ยของการทานายถูกต้อง 96.5% และมี
Prevalence = 55.75% และ Accuracy = 55.98%
อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
เรื่องเพศ อายุ ชนิดของอาการแน่นหน้าอก (Typical,
Atypical and Non specific) กับการเกิดโรคหลอด
เลือดหั วใจ พบว่า อายุ และ ชนิดของอาการแน่ น
หน้ าอก มี ความสั มพันธ์ อย่ างมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติ
(p-value <.05) แต่เพศไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิตินั้น
หมายถึงว่า เพศหญิ งและชาย มีอัตราการเกิดโรค
หลอดเลือดหัวใจเท่ากัน เมื่อใช้แบบประเมินครั้งนี้
(บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2553;นงลักษณ์ วิรัชชัย,
2555) ซึ่งผลการวิจัยคือ เพศชาย ร้อยละ 57.52
และ เพศหญิง ร้อยละ 38.93 ที่เป็นโรคหลอดเลือด
หั วใจ อย่ างไรก็ ตาม จากการทบทวนวรรณกรรม
พบว่าเพศมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือด
หัวใจ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดย
พบว่า เพศชายที่มีอายุมากกว่า 45 ปี ถึง 65 ปีขึ้นไป
จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้สูงกว่าเพศหญิงแต่
เมื่ออายุ มากกว่า 65 ปี ทั้งหญิงและชายมีโอกาสเกิด
โรคเท่ากัน (Diamond, 1983; สิริรัตน์ เงาสมสกุล,
2543; เพ็ญแข สุธรรม, 2555) อีกทั้งยังมีงานสนับสนุนว่า เพศหญิงวัยหมดประจาเดือนมีความสัมพันธ์
ต่ อ การเกิ ด โรคหลอดเลื อ ดหั ว ใจสู งกว่ า เพศชาย
เนื่องจากระดับฮอร์เอสโตเจนที่ลดลง (Lawlor et al.,
2003) อายุมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือด
หัวใจโดยพบว่า ผู้ป่วยช่ วงอายุ 65-75 ปี และอายุ
55-65 ปี เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจสูงร้อยละ 47.78
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และ 30.97 ตามลาดับ นั้นหมายถึงว่า อายุมีความ
สัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ (p-value
<.05) อายุที่มากขึ้น จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการ
ทางานของอวัยวะต่างๆ รวมถึงหลอดเลือดโคโรนารีย์
ลดลง เกิดภาวะเส้นเลือดแข็งตัว (Atherosclerosis)
และตีบตันได้ง่ายมากขึ้น (Senerchia & Carleton,
1997; Lawlor et al., 2003; กอบกุล บุญปราศภัย,
2546; สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล, 2549; ศิริมา วงศ์แหลมทอง, 2542) ผู้สูงอายุส่วนมากจะมีโรคร่วมทั้ง
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น โรคร่วมเหล่านี้
เป็นปัจจัยส่งเสริมการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจด้วย
(สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล, 2549) ประเภทของอาการ
แน่ น หน้ า อกเป็ น ตั ว แปรที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ที่ มี ค วาม
สัมพันธ์กับการเกิดและไม่เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้
ดีที่สุด (r = 1.00, p-value <.05) เพราะอาการแน่น
หน้าเป็นอาการเตือนที่แสดงถึงภาวะผิดปกติที่เกิด
ขึ้ นกั บหลอดเลื อด อาทิ เช่ น ภาวะหลอดเลื อดตี บ
แคบลงแต่ยังคงไหลผ่านไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้
บ้าง ส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (Myocardial
ischemia) แต่ยังไม่รุนแรงถึงขั้นกล้ามเนื้อหัวใจตาย
(Myocardial infarction) (Porth, 1998; Senerchia
& Carleton, 1997; ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน, 2555) โดย
ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บหน้าอก มีลักษณะแน่นบีบรัด,
แสบร้อน, จุกเสียด หรือมีอาการอึดอัดหายใจไม่ออก
อาการแน่นมักจะเกิดในขณะที่มีการออกกาลังหรือ
ทางานช่วงเช้ามืด หรือมีภาวะเครียดและอาการจะ
หายไปเมื่อได้พักหลังจากออกกาลังหรืออมยาขยาย
หลอดเลือดหัวใจใต้ลิ้น (Rose, 1968; Porth, 1998;
Senerchia & Carleton, 1997; ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน,
2555; กอบกุล บุญปราศภัย, 2546; วิทยา ศรีดามา,
2539) สอดคล้องกับการศึกษาของ Derek, Shaper,
& Macfarland (1989) ที่ศึกษาถึงผลของการใช้แบบ
ประเมิน Rose angina ในผู้ป่วยเพศชาย จานวน
7735 คน พบว่าอายุที่มากขึ้น ชนิดการเจ็บหน้าอกที่
รุนแรง จะส่งให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจมากขึ้น
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จากการศึกษาประสิทธิ ภาพการทานายต่ อ
การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจจากแบบประเมิน เพศ
อายุและประเภทของอาการแน่นหน้าอกเทียบกับผล
การตรวจ CAG ผลการศึกษา พบว่าค่า Sensitivity
หรื อ การท านายว่ าเกิ ดผู้ป่ วยเป็ นโรคหลอดเลื อด
หัวใจถูกต้อง = 95.23% (ผู้ป่วยเกิดโรคหลอดเลือด
หัวใจ 63 คนจากผลการฉีดสี (CAG) แบบประเมินนี้
สามารถทานายได้ว่าเป็นโรค 60 คน) และ Specificity
หรื อ การท านายว่ า ไม่ เ กิ ด โรคหลอดเลื อ ดหั ว ใจ
ถูกต้อง = 2.00% (ผู้ป่วยไม่เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
50 คนจากผลการฉีดสี (CAG) แบบประเมินนี้สามารถ
ทานายว่าไม่เกิดโรค 1 คน) โดยมี Positive Predictive
Value (PPV) = 55.05% และ Negative Predictive
Value (NPV) = 25.00% มีค่าเฉลี่ยของการทานาย
ถูกต้อง 96.5% และมี Prevalence = 55.75 และ
Accuracy = 55.98 ถึงแม้จะมีการศึกษาว่า แบบ
ประเมินที่ดีควรมี high sensitivity และ high
specificity แต่จากการศึกษานี้ ค่า high sensitivity
แต่ low specificity ในการแปลผลที่สาคัญ คือ high
sensitivity จะเป็นค่าที่สาคัญมากกว่าเพราะจะส่ง
ผลให้ ผู้ป่วยเกิ ดความระมัดระวั งและรีบรักษาโดย
ทันที ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา Lawlor et al.
(2003) ที่ใช้แบบประเมิน Short version of Rose
ในกลุ่มผู้หญิงวัยหมดประจาเดือนเปรียบเทียบกั บ
การวินิจฉัยของแพทย์ ในระยะเวลาการศึกษา 5 ปี
พบว่า แบบประเมินมีค่า sensitive (33-55%) and
slightly less specific (93.8 to 89.4%) และการ
ศึกษาของ Maria et al. (2012) ในการใช้แบบประเมิน
Short version of Rose ในกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจและ
หลอดเลือด และกลุ่มโรคหัวใจกล้ามเนื้อขาดเลือดใน
ประเทศบราซิล โดยเปรียบเทียบผลการประเมินกับ
ผลการตรวจ Exercise Treadmill testing พบว่าค่า
sensitivity = 25%, specificity= 92%, accuracy =
89.7% (ความสามารถในการบอกค่าที่แท้จริงของ
ผลที่วัดได้สูงถึง ร้อยละ 89.7) อย่างไรก็ตาม ผลจาก
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การศึกษาแบบประเมินครั้งนี้ ความสามารถในการ
บอกค่าที่แท้จริงของผลที่วัดได้ Accuracy = 55.98
ซึ่งยังไม่ดีพอ ควรมีการพิจารณาแบบประเมินที่นา
มาใช้ และปรับภาษาที่แปลมา พิจารณาข้อคาถาม
หรื อขยายค าอภิ ปรายในข้ อค าถามให้ ครอบคลุ ม
แนวคิดของอาการแน่นหน้าอก (chest pain) ต่อไป
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ความถู กต้ อง แม่ นย าของแบบประเมิ นต่ อ
การท านายการเกิ ดโรคหลอดเลื อดหั วใจที่ ได้ จาก
การศึกษาครั้งนี้ จะช่วยให้สามารถวินิจฉัยเบื้องต้น
ร่วมกับการซักประวัติ ได้อย่างถูกต้องว่า ผู้ป่วยเป็น
โรคหลอดเลือดหัวใจ หรือ ไม่ โดยเฉพาะ การวินิจฉัย
ในโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิที่ ขาดแคลนบุ คลากร
เครื่องมือที่ทันสมัยต่างๆ พยาบาลสามารถนาแบบ
ประเมินนี้มาใช้ในการวินิจฉัยเบื้องต้นและส่งข้อมูล
ต่อไปยังแพทย์ หรือสถานพยาบาลที่มีความพร้อมใน
การรักษาต่อไป ผลของการใช้แบบประเมินนี้จะช่วย
ลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยอื่นที่แพง
ก่ อ นการรั ก ษาโรคได้ ส่ ว นผู้ ป่ ว ยเองจะได้ ทราบ
แนวโน้มการเป็นโรค และมีความสนใจ ใส่ใจภาวะ
เจ็บป่วยของตนเอง มากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยการศึกษาครั้งนี้
เป็นการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยจานวนไม่มาก เนื่องจาก
ข้อจ ากั ดในด้านงบประมาณ ระยะเวลาการศึ กษา
ดั งนั้ นในอนาคตควรมี การศึ กษาในกลุ่ มผู้ ป่ วยที่ มี
จานวนที่มากขึ้น และควรมีการนาเครื่องมือมาแปล
และปรับให้เหมาะสมทั้งสานวนภาษา อาการที่แสดง
และค่าคะแนนที่ครอบคลุมตามแนวคิดของอาการ
แน่ นหน้ าอก ควรศึ กษาในกลุ่ มผู้ ป่ วยที่ มี โรคร่ วม
ต่างๆ ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
ควรมีการศึกษาระยะยาว (Longitudinal study)
และศึกษาในคนไทย ทุกๆภูมิภาค และประเทศใน
อาเซียน เพราะบริบถ วัฒนธรรม การใช้ภาษาของ
แต่ละที่จะแตกต่างกัน เป็นต้น
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