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Abstract:
Purpose: To describe the health status within 1 year after infrainguinal 
bypass, and explore prediction of knowledge about the disease and 
operation, self-care behavior, diabetes mellitus, postoperative period, 
and types of operation influence to the first year of health status. 
Design: Predictive research.
Methods: Data were collected from 91 patients who had undergone 
the infrainguinal bypass procedure and came within one year for a 
follow-up appointment at the Vascular Surgery Out-Patient                          
department, and the Special Medical Instrument for Treatment and 
Follow-up Unit, Siriraj Hospital, from October 2008 to January 2009.  
The chosen samples were based on the selected criteria and the IRB 
guidelines for enrolled patients’ rights. A Demographic Data                                        
Questionnaire, Knowledge of Disease and Operation Questionnaire, 
Self-Care Behavior Questionnaire, and the Short Form-36 Health 
Survey were used for data collection, analyzed by the mean, standard 
deviation, and multiple regressions.
Main findings: the overall health status of most patients improved 
during the postoperative period of 1 month to 1 year. The average score 
for both knowledge of the disease and operation and self-care                    
behavior was higher than 60%. When applying knowledge of the 
disease and operation, self-care behavior, and postoperative period to 
multiple regression analysis, the ability to predict health status is 43% 
with the statistically significant level at 0.01
Conclusion and recommendations: This study provides important 
data for nursing intervention development in patient post infrainguinal 
bypass, especially after the  6  month  postoperative period. Furthermore 
nursing intervention to promoting self-care behavior as well as               
supporting knowledge and understanding about the disease and   
operation to patients can improve patients’ health status after surgery.
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บทคดัย่อ
วตัถปุระสงค์: เพือ่ศกึษาภาวะสขุภาพภายในระยะ 1 ปีหลงัผ่าตดั และความ
สามารถในการร่วมท�านายของความรูเ้รือ่งโรคและการผ่าตดั พฤตกิรรมการ
ดูแลตนเอง โรคเบาหวาน ระยะเวลาหลงัผ่าตดั และชนดิของการผ่าตดั ที่
มต่ีอภาวะสขุภาพทีร่ะยะ 1 ปีของผูป่้วยภายหลงัการผ่าตดัท�าทางเบีย่งแก้ไข
ภาวะหลอดเลอืดแดงต�า่กว่าขาหนบีอดุตนั
รปูแบบการวจิยั: การวจิยัเชงิท�านาย 
วธีิด�าเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอย่างเป็นผูป่้วยภายหลงัการผ่าตดัท�าทางเบีย่ง
แก้ไขภาวะหลอดเลอืดแดงต�า่กว่าขาหนบีอดุตนัทีม่ารบัการตดิตามผลการ
รกัษาภายในระยะ 1 ปีทีห่น่วยตรวจโรคศลัยศาสตร์ และหน่วยตรวจรกัษา
ด้วยเครือ่งมอืพเิศษและตดิตามผล โรงพยาบาลศิรริาช ระหว่างเดอืนตลุาคม 
พ.ศ. 2551 ถงึเดอืนมกราคม พ.ศ. 2552  จ�านวน 91 คน โดยเลอืกกลุม่
ตวัอย่างตามคณุสมบตัทิีก่�าหนด และยดึหลกัการพทิกัษ์สทิธิผ์ูเ้ข้าร่วมวจิยั 
เกบ็รวบรวมข้อมลูโดยใช้ แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไป แบบสอบถามความรู้
เรื่องโรคและการผ่าตัด แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเอง และ
แบบสอบถามภาวะสขุภาพ วเิคราะห์ข้อมลูโดยการหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ง
เบนมาตรฐาน และสถติกิารถดถอยพหแุบบเข้าทลีะตวั  
ผลการวิจัย: ผลการศึกษาพบกลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มคีะแนนภาวะสขุภาพ
เพิม่ขึน้ตลอดช่วงเวลาตัง้แต่ 1 เดอืนถงึระยะ 1 ปีหลงัผ่าตดั และคะแนน
ความรูเ้รือ่งโรคและการผ่าตดัและคะแนนพฤตกิรรมการดแูลตนเองโดยเฉลีย่
มากกว่าร้อยละ 60 ปัจจยัด้านพฤตกิรรมการดแูลตนเอง ความรูเ้รือ่งโรคและ
การผ่าตดั และระยะเวลาหลงัผ่าตดั สามารถร่วมกนัท�านายภาวะสขุภาพได้
ร้อยละ 43 อย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั .01 
สรปุและข้อเสนอแนะ: ผลการวจิยันีส้ามารถน�าไปใช้เป็นข้อมลูในการพฒันา
กจิกรรมการพยาบาลส�าหรบัผูป่้วยหลงัการผ่าตดัท�าทางเบีย่งแก้ไขภาวะ
หลอดเลอืดแดงต�า่กว่าขาหนบีอดุตนั โดยเน้นการดแูลตามพฒันาการและ
ตามช่วงระยะหลงัผ่าตดั โดยเฉพาะอย่างยิง่ในระยะ 6 เดอืนหลงัผ่าตดั ซึง่
เป็นระยะเวลาทีผู่ป่้วยมภีาวะสขุภาพลดลง และจัดกจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิให้
ผูป่้วยมพีฤตกิรรมการดแูลตนเอง ควบคู่กบัการให้ความรูแ้ละค�าแนะน�าเรือ่ง
โรค การควบคมุปัจจยัเสีย่ง และค�าแนะน�าภายหลงัได้รบัการผ่าตดัทีซ่ึง่เป็น
ปัจจยัทีม่ผีลต่อภาวะสขุภาพของผูป่้วยหลงัการผ่าตดัท�าทางเบีย่งแก้ไขภาวะ
หลอดเลอืดแดงต�า่กว่าขาหนบีอดุตนั
ค�าส�าคญั: ภาวะสขุภาพ  ความรูเ้รือ่งโรคและการผ่าตดั พฤตกิรรมการดแูล
ตนเอง ระยะเวลาหลงัผ่าตดั ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดแดงส่วนปลายอดุตนั การ
ผ่าตดัท�าทางเบีย่งแก้ไขภาวะหลอดเลอืดแดงต�า่กว่าขาหนบีอดุตนั  

ปัจจัยท�ำนำยภำวะสุขภำพของผู้ป่วยภำยหลังกำรผ่ำตัดท�ำทำงเบี่ยง
แก้ไขภำวะหลอดเลือดแดงต�่ำกว่ำขำหนีบอุดตัน* 
รัตนำ แตงรอด  สุวิมล กิมปี  อรพรรณ โตสิงห์  เฉนียน เรืองเศรษฐกิจ

J Nurs Sci Suppl 2010;28(4):  46- 54


