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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
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ควำมส�ำคญัของปัญหำ
 โรคหลอดเลือดแดงอุดตันที่มีสาเหตุจากภาวะ
หลอดเลอืดแดงแขง็ (atherosclerosis) ซ่ึงเป็นความเสือ่มของ
หลอดเลอืดแดงท่ีเกดิการสะสมของไขมนั คาร์โบไฮเดรต เลอืด 
เนือ้เยือ่ และแคลเซยีม ทบัถมกนัจนเกดิเป็นแผ่นไขมนัขึน้
ภายในหลอดเลอืดและเกดิการตบีหรอือดุตนัขึน้1 โดยโรคดงั
กล่าวสามารถเกดิขึน้ได้ทัว่ร่างกาย แต่อวยัวะทีส่�าคญัและมกั
พบบ่อยได้แก่ โรคหลอดเลอืดหวัใจ โรคหลอดเลอืดสมอง และ
โรคหลอดเลอืดแดงส่วนปลายอดุตนั ซึง่โรคทัง้สามเป็นโรค
กลุม่เดยีวกนั เมือ่เกดิโรคใดโรคหนึง่แล้ว ก็จะมโีอกาสเกิดอกี
สองโรคท่ีเหลอืในอตัราทีส่งูกว่าปกติ2 จากการศกึษาจ�านวน
มากยนืยนัได้ว่าโรคหลอดเลอืดแดงอดุตนัเป็นสาเหตสุ�าคญัต่อ
การเสยีชวีติของประชากรทัว่โลก และมแีนวโน้มจะทวคีวาม
รนุแรงขึน้3-4 การผ่าตดัท�าทางเบีย่งแก้ไขภาวะหลอดเลอืด
แดงท่ีขาอดุตนัเป็นการรกัษาวธิหีนึง่ทีศ่ลัยแพทย์หลอดเลอืด
เลือกใช้เพื่อเพิ่มปริมาณเลือดไปเลี้ยงขาส่วนปลาย5 ช่วย
บรรเทาอาการปวดขา ท�าให้ผู้ป่วยสามารถเดินได้ไกลขึ้น      
มชีวีติยนืยาวและมภีาวะสขุภาพหลงัผ่าตดัดขีึน้ 6-7 
 ในระยะพักฟื้นหลังผ่าตัดเป็นช่วงเวลาที่ร่างกาย
ปรบัหน้าทีใ่ห้เข้าสูส่ภาพการท�างานปกต ิผูป่้วยมกัเกดิปัญหา
และภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ 
ปัญหาท่ีมกัพบภายหลังผ่าตดัได้แก่ ภาวะกล้ามเนือ้หวัใจขาด
เลอืด และอาการไม่พงึประสงค์ทางระบบหวัใจอืน่ๆ ทีท่�าให้
การท�าหน้าท่ีของหัวใจลดลง ส่งผลให้ม ี ผูป่้วยเสยีชวีติภาย
หลงัผ่าตดัจากภาวะแทรกซ้อนทางระบบหวัใจกว่าร้อยละ 50 
หรอืประมาณ 20,000 คนต่อปี8 ซึง่ภาวะแทรกซ้อนดงักล่าว
มผีลต่อภาวะสขุภาพในระยะพกัฟ้ืนหลงัผ่าตดัได้ นอกจากนี้
ยงัพบว่าภาวะสขุภาพจะดขีึน้มากน้อยเพยีงใด ขึน้กบัการรบั
รู้ภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคล ที่แตกต่างกันตามสังคม 
วฒันธรรม ความคาดหวงั หรอืประสบการณ์ทีเ่กีย่วข้องกบั
ความเจบ็ป่วย9 ดงันัน้ผูป่้วยหลงัผ่าตดัท�าทางเบีย่งแก้ไขภาวะ
หลอดเลอืดแดงส่วนปลายอดุตนัย่อมต้องรบัรูว่้าภาวะหลอด
เลอืดแดงตบีแขง็ยงัคงอยู ่ อาจจะก่อให้เกดิการอดุตนัซ�า้กับ
อวยัวะอืน่หรอืเกดิการอดุตนัซ�า้บรเิวณขาข้างทีผ่่าตดั10 ส่งผล
ให้ผูป่้วยอาจถกูตดัขา เกดิความพกิาร ซ่ึงเป็นภาวะคกุคาม
ทีจ่ะส่งผลต่อภาวะสขุภาพโดยรวมของผูป่้วยได้11  
 ภาวะสขุภาพของผูป่้วยภายหลงัการผ่าตดัท�าทาง
เบีย่งแก้ไขภาวะหลอดเลอืดแดงต�า่กว่าขาหนบีอดุตนัจงึมกีาร

เปลีย่นผ่านทีแ่ตกต่างกนั ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของการเปลีย่นผ่าน
ทีต่่างกนั ทัง้ด้านบคุคล เช่น โรคร่วม ชนดิการผ่าตดัและ
ระยะเวลาหลงัผ่าตดั การยอมรบัการเปลีย่นผ่านและการให้
ความหมายการเปลีย่นผ่านในทางบวก จะส่งผลท�าให้ผูป่้วย
ประเมนิและตดัสนิใจทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมออกมาในทางทีด่ี 
ทีเ่หมาะสมตามทฤษฎกีารเปลีย่นผ่านของ  เมลสิและคณะ9 
รวมทัง้การศกึษายงัพบว่าระดบัความรูแ้ละการพฒันาทกัษะ
ทีจ่�าเป็นในการดแูลตนเองให้เหมาะสมกบัโรค และการผ่าตดั
ทีผู่ป่้วยได้รบัมคีวามสมัพนัธ์กบัการฟ้ืนตวัและภาวะสขุภาพ
ภายหลงัผ่าตดั12 
 จากทีก่ล่าวมาข้างต้นจะเหน็ได้ว่ามปัีจจัยต่างๆ ส่ง
ผลต่อภาวะสุขภาพของผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดประเภท
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่การผ่าตดัท�าทางเบีย่งแก้ไขภาวะ
หลอดเลอืดต�า่กว่าขาหนบีอดุตนั ฉะนัน้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะ
ศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัท�านายภาวะสขุภาพทีร่ะยะ 1 ปีหลงั
ผา่ตัด ในผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดท�าทางเบี่ยงแก้ไขภาวะ
หลอดเลอืดแดงต�า่กว่าขาหนบีอดุตนั โดยใช้ทฤษฎกีารเปลีย่น
ผ่านของเมลิสและคณะเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยครั้งน้ี      
เพือ่น�าผลการวจิยัมาเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันารปูแบบ
กจิกรรมการพยาบาล ท�าความเข้าใจเงือ่นไขการเปลีย่นผ่าน
ของภาวะสขุภาพร่วมกบัผูป่้วย เพือ่ส่งเสรมิให้การเปลีย่นผ่าน
เป็นไปอย่างสมบรูณ์ทีส่ดุ ซึง่จะส่งผลให้ผูป่้วยมภีาวะสขุภาพ
หลงัผ่าตดัดขีึน้

วตัถปุระสงค์ของกำรวจิยั เพื่อศึกษา
 1. ภาวะสุขภาพภายใน 1 ปี ที่ระยะ 1, 3, 6, 
9, และ 12 เดือนหลังผ่าตัดของผูป่้วยทีไ่ด้รบัการผ่าตดัท�า
ทางเบีย่งแก้ไขภาวะหลอดเลอืดแดงต�า่กว่าขาหนบีอดุตนั 
 2. ความรู้เรื่องโรคและการผ่าตัดโรคหลอดเลือด
แดงส่วนปลายอุดตัน พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย
หลังผ่าตัด การมีโรคเบาหวานร่วม ระยะเวลาหลังผ่าตัด 
และชนิดของการผ่าตัด ของผูป่้วยภายหลงัการผ่าตดัท�าทาง
เบีย่งแก้ไขภาวะหลอดเลอืดแดงต�า่กว่าขาหนบีอดุตนั 
 3. ความสามารถในการท�านายของความรูเ้รือ่งโรค
และการผ่าตัด พฤติกรรมการดูแลตนเอง โรคเบาหวาน 
ระยะเวลาหลังผ่าตัด และชนิดของการผ่าตัด ทีม่ต่ีอภาวะ
สขุภาพทีร่ะยะ 1 ปีของผูป่้วยภายหลงัการผ่าตดัท�าทางเบีย่ง
แก้ไขภาวะหลอดเลอืดแดงต�า่กว่าขาหนบีอดุตนั
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สมมตฐิำนกำรวิจยั
 ความรูเ้รือ่งโรคและการผ่าตดั พฤตกิรรมการดแูล
ตนเอง โรคเบาหวาน ระยะเวลาหลงัผ่าตดัและชนดิของการ
ผ่าตัด สามารถท�านายภาวะสขุภาพทีร่ะยะ 1 ปี ของผูป่้วย
ภายหลงัการผ่าตดัท�าทางเบีย่งแก้ไขภาวะหลอดเลอืดแดงต�า่
กว่าขาหนบีอดุตนัได้

วธิดี�ำเนนิกำรวจิยั
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 เป็นผูป่้วยอายมุากกว่า 18 ปี ทีไ่ด้รบัการวนิจิฉยั
จากแพทย์ว่าเป็นโรคหลอดเลอืดแดงส่วนปลายอดุตนัและได้
รบัการผ่าตดัท�าทางเบีย่งแก้ไขภาวะหลอดเลอืดแดงต�่ากว่า
ขาหนบีอดุตนั เข้ารับการตดิตามการรกัษาในระยะ 1 ปีหลงั
ผ่าตัด ในโรงพยาบาลรัฐระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งของ
กรงุเทพมหานคร โดยคดัเลอืกผูป่้วยทกุคนทีม่สีตปัิญญาและ
การรบัรูป้กต ิมาสามารถโต้ตอบเป็นภาษาไทยได้   
 ขนาดกลุม่ตวัอย่างได้จากการวเิคราะห์อ�านาจการ
ทดสอบ (power analysis) ซึง่ก�าหนดค่าอ�านาจการทดสอบ
เท่ากบั .80 ขนาดอทิธิพลปานกลาง (medium effect size) 
เท่ากบั .30 และความเชือ่มัน่ในการทดสอบทีร่ะดบัแอลฟา 
.05 ส�าหรับการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple             
regression) เพือ่ศกึษาตวัแปรอสิระ 5 ตวั ได้ขนาดกลุม่
ตวัอย่างเท่ากบั 91 คน13

 เครื่องมือการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
จ�านวน 4 ฉบบั ได้ตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอื โดยหาความ
ตรงตามเนือ้หาจากผูท้รงคณุวฒุจิ�านวน 4 ท่าน และภายหลัง
การแก้ไขปรบัปรงุ ได้น�าแบบสอบถามไปหาค่าความเทีย่งใน
กลุม่ผูป่้วยท่ีมลีกัษณะเหมอืนกลุม่ตวัอย่างจ�านวน 30 คน โดย
มรีายละเอยีดดงันี้ 
 1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบ่งเป็น 2 ส่วน      
1) ข้อมลูส่วนบคุคล ได้แก่เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบั
การศกึษา ฯลฯ จ�านวน 8 ข้อ และ 2) ข้อมลูด้านสขุภาพ
และการรกัษาโรค ประกอบด้วย โรคประจ�าตวัและโรคร่วม 
ปัจจัยเสี่ยงของภาวะสุขภาพ อาการส�าคัญที่มาพบแพทย์ 
ระดับความรุนแรงของโรค ระยะเวลาหลงัผ่าตดั ฯลฯ จ�านวน 
9 ข้อ

 2. แบบสอบถามความรู้เรื่องโรคและการผ่าตัด       
ผูว้จิยัสร้างขึน้จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัโรค
หลอดเลอืดแดงส่วนปลายอดุตนัและการผ่าตดั ประกอบด้วย
ค�าถามรวม 30 ข้อ เป็นค�าถามเชงิบวก 28 ข้อ การให้คะแนน
ในค�าถามเชงิบวก ถ้าตอบ “ใช่” ให้ 1 คะแนน ตอบ “ไม่ใช่” 
และ “ไม่ทราบ” ให้ 0 คะแนน ช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง         
0 - 30 คะแนน ผูท้ีไ่ด้คะแนนมาก หมายถงึกลุม่ตวัอย่างมี
ความรูเ้รือ่งโรคหลอดเลอืดแดงส่วนปลายอดุตนัและการผ่าตดั
ท�าทางเบีย่งแก้ไขภาวะหลอดเลอืดแดงต�า่กว่าขาหนบีอดุตนัมาก 
แบบสอบถามมค่ีาความเทีย่งแอลฟาครอนบาคเท่ากบั 0.75
 3. แบบสอบถามพฤตกิรรมการดแูลตนเอง ผูว้จิยั
สร้างข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัพฤตกิรรม
ที่ควรปฏิบัติส�าหรับผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดท�าทางเบี่ยง
แก้ไขภาวะหลอดเลอืดแดงต�า่กว่าขาหนบีอดุตนั ประกอบด้วย
ค�าถามรวม 28 ข้อ เป็นค�าถามเชงิบวก 21 ข้อ การให้คะแนน
ในค�าถามเชงิบวก ถ้าตอบ “ท�าเป็นประจ�า” “ท�าเป็นบาง
ครัง้” และ “ไม่เคยท�า” ให้คะแนน 3, 2, และ 1 ตามล�าดบั 
ช่วงคะแนนอยูร่ะหว่าง  28 - 84 คะแนน คะแนนมากหมาย
ถงึกลุม่ตวัอย่างมพีฤตกิรรมการดแูลตนเองได้ด ี แบบสอบถาม
มค่ีาความเทีย่งแอลฟาครอนบาคเท่ากบั 0.74  
 4. แบบสอบถามภาวะสุขภาพ (The Short      
Form-36 Health Survey) ของแวร์และเชอร์บอร์น (ฉบบั
ภาษาไทย)14 ประกอบด้วยค�าถามรวม 11 ข้อ ซึง่แบ่งเป็น 
36 ข้อย่อย ข้อแรกถามถงึสขุภาพโดยทัว่ไปในปัจจบุนั และ
ข้อที ่2 ถามถงึสขุภาพเมือ่ 1 ปีทีผ่่านมา โดยข้อค�าถามมคี�า
ตอบเป็นมาตราส่วน 5 ระดบั ตัง้แต่ “ดทีีส่ดุ” ถงึ “แย่” ส่วน
ข้อ 3 ถามถงึข้อจ�ากดัในการท�ากจิกรรมต่างๆ (10 ข้อย่อย) 
แต่ละข้อค�าถามมคี�าตอบเป็นมาตราส่วน 3 ระดบั ตัง้แต่ “ถกู
จ�ากดัมาก” ถงึ “ไม่ถกูจ�ากดัเลย” ในข้อ 4  และ 5 สอบถาม
ถงึปัญหาในการท�างานหรอืกจิวตัรประจ�าวนั อนัเนือ่งมาจาก
สขุภาพทางกาย (4 ข้อย่อย) และปัญหาด้านอารมณ์ (3 ข้อ
ย่อย) แต่ละข้อค�าถามมคี�าตอบเป็นมาตราส่วน 5 ระดบั ตัง้แต่ 
“ตลอดเวลา” ถงึ “ไม่เคยเลย” ในข้อ 6 ถามถงึภาวะสขุภาพ
มผีลต่อครอบครวัและบคุคลอืน่ๆ มากน้อยเพยีงใด และข้อ 
8 ถามถงึความเจบ็ปวดมผีลต่อการท�างานมากน้อยเพยีงใด 
ทัง้ 2 ข้อมคี�าตอบเป็นมาตราส่วน 5 ระดบั ตัง้แต่ “ไม่เลย” 
ถงึ “มากทีส่ดุ” ส่วนข้อ 7 ถามถงึระดบัความปวดทางร่างกาย 
มีค�าตอบเป็นมาตราส่วน 6 ระดับ ตั้งแต่ “ไม่มีเลย”            
ถงึ “รนุแรงมาก” ข้อ 9 ถามถงึความรูส้กึต่างๆ (9 ข้อย่อย) 



J Nurs Sci   Vol.28  No.4 Suppl.  Oct - Dec  2010

Journal of Nursing Science  (Supplement)50

เหล่านีเ้กดิขึน้บ่อยเพยีงใด และข้อ 10 ถามถงึภาวะสขุภาพ
มผีลต่อกจิกรรมทางสงัคมบ่อยเพยีงใด ทัง้ 2 ข้อมคี�าตอบเป็น
มาตราส่วน 5 ระดบั ตัง้แต่ “ตลอดเวลา” ถงึ “ไม่เคยเลย” 
ซึง่คะแนนรวมทัง้ 36 ข้อเท่ากบั 800 คะแนน โดยกลุม่
ตวัอย่างท่ีมคีะแนนภาวะสขุภาพมากหมายถงึกลุม่ตวัอย่าง
นัน้มภีาวะสขุภาพดี
 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 
 งานวิจัยนี้ผ ่านการพิจารณารับรองจากคณะ
กรรมการจริยธรรมในคน คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล 
[เลขท่ี 244/2551(EC3)] ก่อนด�าเนนิการวจัิย ผูว้จิยัมกีาร
ชี้แจงวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการศึกษา โดยกลุ่ม
ตวัอย่างมอีสิระในการตดัสนิใจทีจ่ะตอบรบัหรอืปฏเิสธการ
เข้าร่วมและในระหว่างการด�าเนินการวิจัย โดยมิต้องแจ้ง
เหตุผลและการตัดสินใจไม่มีผลต่อการรักษาที่ได้รับทั้งสิ้น     
ผูว้จิยัจะเกบ็ข้อมลูในระหว่างทีก่ลุม่ตวัอย่างนัง่รอเรยีกตรวจ
และภายหลงัการตรวจรกัษาเสรจ็แล้วเท่านัน้ และหลงัจากที่
กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามครบทุกชุดแล้ว ผู้วิจัยได้
อธบิายค�าตอบทีถ่กูต้องแก่กลุม่ตวัอย่างเพือ่ให้กลุม่ตวัอย่าง
สามารถน�าไปปฏบิตัติวัได้ถกูต้อง และข้อมลูทีไ่ด้จะถกูเกบ็
เป็นความลบั ไม่มกีารน�าเสนอข้อมลูเป็นรายบคุคล 
 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัเกบ็ข้อมลูโดยแจกแบบสอบถามจ�านวน 4 ชดุ 
ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม โดยเรียงล�าดับต้ังแต่
แบบสอบถามข้อมลูท่ัวไป แบบสอบถามความรูเ้รือ่งโรคและ
การผ่าตัด แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเอง และ
แบบสอบถามภาวะสขุภาพ  ใช้เวลาประมาณ 45 นาท ีและ
ในระหว่างตอบแบบสอบถามหากกลุม่ตวัอย่างเกดิความสงสยั
หรือไม่เข้าใจ ผู้วิจัยจะท�าการอธิบายและชี้แจงให้กลุ่ม
ตวัอย่างเข้าใจ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล
 โดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปู ค�านวณอตัราร้อยละ ค่า
เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอย
พหคุณูแบบเข้าทลีะตวั (Enter Multiple Regression) 

ผลกำรวิจยั
 1. กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมด 91 ราย เป็นชาย
ร้อยละ 62.6 อายุระหว่าง 36 – 80 ปี อายุเฉลี่ยเท่ากับ 
67.3 ปี ร้อยละ 59.3 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 61.5 มี
การศกึษาระดบัประถมศกึษาหรอืต�า่กว่า และร้อยละ 55.5 

สามารถประกอบอาชีพได้เหมือนกับในระยะก่อนการเจ็บ
ป่วย แต่จ�าเป็นต้องลดจ�านวนวันท�างานลง กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีโรคประจ�าตัว (ร้อยละ 84.6) เป็นโรคเบาหวาน
ร่วมกับความดันโลหิตสูงร้อยละ 32.4 กลุ่มตัวอย่างมีปัจจัย
เสี่ยงหลายด้าน โดยพบว่าระดับความดันโลหิตสูงกว่า 
130/80 mmHg ร้อยละ 73.6 มีประวัติสูบบุหรี่ ร้อยละ 
65.9 และมีระดับ HbA

1
C สงูกว่า 7% ร้อยละ 62.5 

 2. ภาวะสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วยภายหลังการ
ผ่าตัดท�าทางเบี่ยงแก้ไขภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุด
ตนั เพิม่ขึน้ตลอดระยะเวลา 1 ปี โดยมคีะแนนต�า่สดุเท่ากบั 
441.35 คะแนน ในเดอืนที ่1 และเพิม่ข้ึนเป็นคะแนนสงูสดุ
เท่ากับ 602.87 คะแนนในเดือนที่ 12 ยกเว้นในเดือนที่ 6 
ลดลงจากเดือนที่ 3 ดังแสดงในตารางที่ 1
 3. ความรู้เรื่องโรคและการผ่าตัดมีคะแนนสูงสุด
เท่ากับ 20.73 และคะแนนต�่าสุดเท่ากับ 16.78 คะแนน 
และมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.20 คะแนน (S.D. = 3.41) 
โดยพบความรู ้ด ้านภาวะแทรกซ้อนและการป้องกันมี
คะแนนรวมเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 9.48 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 14 คะแนน (S.D. = 1.59) และด้านสาเหตุและปัจจัย
เสี่ยงมีคะแนนรวมเฉลี่ยต�่าสุดเท่ากับ 2.14 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 4 คะแนน (S.D. = 0.74) 
 4. พฤติกรรมการดูแลตนเอง มีคะแนนสูงสุด
เท่ากับ 72.36 คะแนน และคะแนนต�่าสุดเท่ากับ 61.56 
คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 66.33 คะแนน (S.D. 
= 4.00) โดยพบว่าพฤติกรรมด้านการติดตามผลมีคะแนน
เฉลีย่สงูสดุเท่ากบั 7.67 คะแนน จากคะแนนเตม็ 9 คะแนน 
(S.D. = 0.88) ส่วนด้านการควบคมุปัจจยัเสีย่งและโรคร่วม
มีคะแนนเฉลี่ยต�่าสุดเท่ากับ 13.27 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 18 คะแนน (S.D. = 1.10)
 5. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท�านายภาวะสุขภาพ
ของผูป่้วยหลงัผ่าตดัท�าทางเบีย่งแก้ไขภาวะหลอดเลอืดแดง
ต�า่กว่าขาหนีบอดุตนั พบว่าพฤตกิรรมการดแูลตนเอง ความ
รูเ้รือ่งโรคและการผ่าตดั และระยะเวลาหลงัผ่าตดั สามารถ
ร่วมกันท�านายภาวะสุขภาพหลังผ่าตัดของผู้ป่วยได้ร้อยละ 
43 ตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ พฤติกรรมการดูแล
ตนเอง (R = .626, β = .531, t = 4.785, p < .01) 
ตวัแปรทีม่อีทิธพิลน้อยทีส่ดุ คอื ระยะเวลาหลงัผ่าตดั (R = 
.378, β = .209, t = 2.385, p < .05) ดงัแสดงในตาราง
ที ่2
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ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะสุขภาพตามระยะเวลาหลงัผ่าตดั (n = 91)

ภาวะสุขภาพ
ระยะเวลาหลังผ่าตัด (เดือน)

      1          3           6           9          12     
     X (S.D)      X (S.D)        X (S.D)       X (S.D)        X (S.D)

การท�าหน้าที่ของ
ร่างกาย

55.24 (14.36) 56.67 (14.87) 52.86 (15.62) 63.89 (11.32) 68.64 (15.90)

บทบาทถูกจ�ากัดจาก
ปัญหาด้านร่างกาย

34.72 (8.90) 54.46 (27.40) 42.86 (21.50) 57.64 (25.14) 64.49 (29.65)

การรับรู้เกี่ยวกับ
อาการปวด

55.11 (15.09) 70.05 (20.57) 62.29 (22.69) 72.50 (19.61) 76.86 (15.65)

หน้าที่ทางสังคม 59.11 (13.77) 62.19 (16.70) 48.10 (21.92) 73.72 (20.54) 74.50 (18.06)
ภาวะสุขภาพจิต 54.17 (9.88) 58.63 (12.88) 53.87 (12.26) 68.06 (12.84) 68.75 (11.25)
บทบาทถูกจ�ากัดจาก
ปัญหาด้านอารมณ์

51.85 (10.85) 66.67 (19.54) 66.67 (23.72) 77.32 (25.85) 80.88 (18.85)

ความสดชื่นมีชีวิตชีวา 48.61 (18.16) 73.81 (15.26) 58.93 (20.21) 74.31 (26.25) 83.52 (19.05)

การรับรู้ภาวะสุขภาพ
โดยทั่วไป

81.11 (10.24) 78.33 (10.65) 68.81 (13.59) 85.23 (7.15) 85.56 (9.53)

โดยรวม
441.35 
(77.95)

519.38 
(102.17)

454.39 
(124.84)

572.98 
(129.40)

602.87 
(102.46)

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุแบบเข้าทีละตัว (Enter Multiple Regression) ท�านายภาวะสุขภาพ 

ล�าดบั ตัวแปร R R2 R2

Change
F

Change beta    t

1 พฤติกรรมดูแลตนเอง .626 .391 .391 57.23** .531 4.785**
2 ความรู้เรื่องโรคและการผ่าตัด .415 .197 .173 21.83** .026  .239*
3 ระยะเวลาหลังผ่าตัด .378 .171 .017 18.42** .209 2.385*

รวม .656 .430 .411 21.893** -    -                

Constant 32.042, Overall F
(3,87)

 = 21.89,  **p < .01, *p < .05              

อภิปรำยผล
 1. ผู้ป่วยภายหลังได้รับการผ่าตัดท�าทางเบี่ยง 
แก้ไขภาวะหลอดเลือดแดงต�่ากว่าขาหนีบอุดตันส่วนใหญ่   
มีค่าเฉลี่ยของคะแนนภาวะสุขภาพเพ่ิมสูงขึ้น ตลอดระยะ
เวลาการติดตามผลการรักษาตั้งแต่ 1 เดือนถึง 1 ปีหลัง
ผ่าตดั ทัง้นีส้ามารถอธบิายได้ว่าในระยะก่อนผ่าตดัผูป่้วยมข้ีอ

จ�ากดัในการท�ากจิกรรมต่างๆ จากอาการปวดขาที่เกิดจาก
การขาดเลือด ท�าให้เกิดแผลที่เท้าเรื้อรัง จงึส่งผลให้ผู้ป่วย
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองหรือท�ากิจวัตรประจ�าวันต่างๆ 
ลดลง สอดคล้องกบัการศึกษาความเจ็บปวดและผลกระทบ
ของความเจ็บปวดในผูป่้วยโรคหลอดเลอืดแดงส่วนปลายอดุตัน 
ที่พบข้อจ�ากัดในกิจกรรมต่างๆ ทั้งการท�างานบ้าน การซื้อ
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ของ การเข้าสังคม การมีเพศสัมพันธ์ และการนอน6 แต่
เมื่อได้รับการผ่าตัดท�าทางเบี่ยงแก้ไขภาวะดังกล่าวแล้ว 
ท�าให้มีปริมาณเลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนปลายเท้าเพ่ิมมาก
ขึน้ เกดิกลไกการเผาผลาญพลงังานเพิม่ขึน้ ท�าให้ออกซิเจน
และสารอาหารไปเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนปลายเท้าได้มากขึ้น 
อาการปวดจากการขาดเลือดไปเลี้ยงขาลดลง จึงส่งผลให้
ในระยะ 1 เดอืนแรกหลงัผ่าตดักลุม่ตวัอย่างสามารถใช้เท้า
ลงน�้าหนักในการยืนหรือเดินในระยะสั้นๆได้ แต่ในระยะนี้
ผู้ป่วยถูกจ�ากัดการเดินเนื่องจากต้องการให้แผลผ่าตัดหาย
สนิทดี ส่งผลให้ภาวะสุขภาพด้านบทบาทถูกจ�ากัดจาก
ปัญหาด้านร่างกายมคีะแนนต�า่สดุ แต่เมือ่เวลาผ่านไป แผล
ผ่าตัดแห้งสนิทดี ผู ้ป่วยได้รับอนุญาตให้เดินได้ ท�าให้
ร่างกายเกิดกระบวนการสร้างระบบไหลเวียนของหลอด
เลอืดแขนงเลก็ๆ (collateral circulation) ทีข่าเพิม่มากขึน้16 
อาการปวดขาลดลง ซึ่งส่งผลให้คะแนนภาวะสุขภาพด้าน
การรบัรูเ้กีย่วกบัอาการปวดเพิม่สงูขึน้ ส่วนในระยะ 6 เดอืน
หลงัผ่าตดั ผูป่้วยมคีะแนนภาวะสขุภาพโดยรวมเฉลีย่ลดลง
จากเดือนที่ 3 ทั้งนี้เนื่องจากมีผู ้ป่วยบางส่วนเกิดภาวะ
แทรกซ้อนจากการอดุตนัของหลอดเลอืดเทยีมจนต้องเข้ารบั
การผ่าตัดซ�้าเพื่อน�าลิ่มเลือดที่อุดตันออก ท�าให้มีเลือดไป
เลี้ยงส่วนปลายลดลง เกิดอาการปวด ท�าให้เดินได้น้อยลง 
ส่งผลให้การท�าหน้าที่ของร่างกายลดลงคะแนนภาวะ
สุขภาพโดยรวมในระยะ 6 เดือนหลังผ่าตัดจึงลดลงเช่นกัน 
สอดคล้องกับการศึกษาจ�านวนมากที่พบว่าผู้ป่วยที่มีภาวะ
แทรกซ้อนภายหลังผ่าตัดจะมีภาวะสุขภาพแย่กว่าผู้ป่วยที่
ไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด17 และเมื่อพิจารณาภาวะ
สุขภาพเดือนที่ 9 และ 12 เดือนหลังผ่าตัดก็พบว่าผู้ป่วยมี
คะแนนภาวะสุขภาพเพ่ิมสูงขึ้นตามล�าดับ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะการมาตรวจตามนัดอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยได้รับค�า
แนะน�าและได้รบัยาควบคมุปัจจยัเสีย่งทีท่�าให้เกดิการอดุตนั
ซ�า้ เมือ่ผูป่้วยปฎิบตัติามค�าแนะน�าและแผนการดแูลรกัษา 
จึงส่งผลให้คะแนนภาวะสุขภาพเพิ่มสูงขึ้นตามล�าดับ 
สอดคล้องกบัการศกึษาในต่างประเทศทีพ่บว่าผูป่้วยหลงัได้
รับการผ่าตัดแก้ไขภาวะหลอดเลือดแดงที่ขาอุดตันและ
สามารถควบคมุปัจจยัเสีย่งต่างๆ ได้จะมภีาวะสขุภาพดีขึน้
ตามระยะเวลาทีเ่พิม่ขึน้18

 2. ผู้ป่วยมีคะแนนความรู้เรื่องโรคและการผ่าตัด
เพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลา 1 ปีหลังผ่าตัด แต่เมื่อพิจารณาใน
แต่ละเดือน พบว่าคะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 55.93 - 

69.10 ของคะแนนเต็มซึ่งนับว่าเป็นคะแนนที่ไม่สูงมากนัก 
ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะในระยะติดตามผลหลังผ่าตัด    
ผู้ป่วยต้องรับการติดตามผลที่ตึกผู้ป่วยนอก ซ่ึงสถานที่ดัง
กล่าวมีจ�านวนผู้ป่วยมารับการรักษาจ�านวนมาก ส่งผลให้ 
ผู ้ป ่วยมีโอกาสได้พูดคุยและซักถามปัญหาสุขภาพกับ
พยาบาลและศัลยแพทย์ได้อย่างจ�ากัด นอกจากนี้พยาบาล
ทีใ่ห้การดแูลผูป่้วยเป็นพยาบาลประจ�าหน่วยตรวจโรคทาง
ศัลยกรรม อาจมีข้อจ�ากัดในการให้ค�าแนะน�าที่เฉพาะ
เจาะจงกบัโรคทางระบบหลอดเลอืดส่วนปลาย กอปรกบัใน
ปัจจบุนัยงัไม่มพียาบาลทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะสาขาและ
แนวทางการปฏิบัติพยาบาลที่เฉพาะเจาะจงส�าหรับผู้ป่วย
กลุ่มนี้ ฉะนั้นจึงท�าให้การดูแลผู้ป่วยหลังรับการผ่าตัดท�า
ทางเบีย่งแก้ไขภาวะหลอดเลอืดแดงต�า่กว่าอดุตนัมข้ีอจ�ากดั 
ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาในต่างประเทศทีพ่บว่าการดแูลที่
ผูป่้วยได้รบัจากผูป้ฏบิตักิารพยาบาลขัน้สงูสามารถลดการก
ลบัเข้ารบัการรกัษาซ�า้ ลดค่าใช้จ่าย และท�าให้ผูป่้วยทีม่โีรค
หัวใจมีชีวิตยืนยาวขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการดูแลที่ได้รับ
ตามปกติ19 
 3. ปัจจัยท�านายภาวะสุขภาพที่ระยะ 1 ปีของ   
ผูป่้วยภายหลงัการผ่าตดัท�าทางเบีย่งแก้ไขภาวะหลอดเลอืด
แดงต�่ากว่าขาหนีบอุดตัน พบว่า พฤติกรรมการดูแลตนเอง 
ความรู้เรื่องโรคและการผ่าตัด และระยะเวลาหลังผ่าตัด 
เป็นตวัแปรทีส่ามารถร่วมกนัท�านายภาวะสขุภาพของผูป่้วย
ได้ร้อยละ 43 หมายความว่าตัวแปรทั้งสามเป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อภาวะสุขภาพ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ซ่ึงสนับสนุนสมมตฐิานเพยีงบางส่วน อธบิายได้ว่าผูป่้วย
ที่มีพฤติกรรมการดูแลตนเองดี ปฏิบัติตามค�าแนะน�าเรื่อง
การควบคุมปัจจัยเสี่ยงของพยาบาลและแพทย์ได้อย่างต่อ
เน่ือง ส่งผลให้ภาวะสุขภาพดีข้ึน สอดคล้องกับการศึกษา
ภาวะสขุภาพของผูป่้วยหลงัผ่าตดัเปลีย่นลิน้หวัใจพบว่าเมือ่
ผูป่้วยมพีฤตกิรรมการดแูลตนเองดจีะส่งผลให้ภาวะสขุภาพ
ภายหลังผ่าตัดดี20 เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร พบว่าพฤติกรรมการดูแลตนเอง ความรู้เรื่องโรค
และการผ่าตดั และระยะเวลาหลงัผ่าตดัมคีวามสมัพนัธ์กบั
ภาวะสุขภาพ ส่วนตัวแปรเรื่องโรคเบาหวานและชนิดการ
ผ่าตดัไม่สามารถท�านายภาวะสขุภาพได้เน่ืองจากตวัแปรทัง้
สองไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพ ทั้งนี้อธิบายได้ว่า
กลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับน�้าตาล
ในเลือดสะสมได้อย่างดี ส่งผลท�าให้เม็ดเลือดแดงลดการ
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ปล่อยสารอนุมูลอิสระ การเกิด form cell ในผนังหลอด
เลือดแดงลดลง ผู้ป่วยจึงมีโอกาสเกิดการอุดตันซ�้าลดลง21

 ปัจจัยท�านายทั้ง 3 ตัว สามารถสะท้อนกรอบ
ทฤษฎีการเปลีย่นผ่านของเมลสิและคณะ9 ทีน่�ามาใช้ในการ
ศึกษาครั้งนี้ว่าผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดท�าทางเบี่ยงแก้ไข
ภาวะหลอดเลือดแดงต�่ากว่าขาหนีบอุดตัน ที่มีการเปลี่ยน
ผ่านจากระยะที่อยู ่ในความดูแลของทีมสุขภาพในโรง
พยาบาลไปเป็นระยะฟื้นตัวและต้องดูแลตนเองต่อที่บ้าน 
จะมีธรรมชาติการเปลี่ยนผ่าน ซึ่งได้แก่ ระยะเวลาหลัง
ผ่าตัด และเงื่อนไขการเปลี่ยนผ่านคือ พฤติกรรมการดูแล
ตนเอง และความรูเ้รือ่งโรคและการผ่าตดั ทีม่ผีลต่อรปูแบบ
การตอบสนองคอืภาวะสขุภาพทัง้ 8 ด้าน ซึง่สรปุได้ว่ากรอบ
ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านที่ใช้อธิบายตัวแปรที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนผ่านในการศึกษาครั้งนี้ เป็นทฤษฎีที่สามารถน�ามา
ใช้ศกึษาเพือ่ให้เกดิความเข้าใจภาวะสขุภาพในระยะฟ้ืนตวั
ของผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดท�าทางเบี่ยงแก้ไขภาวะหลอด
เลือดแดงต�่ากว่าขาหนีบอุดตันได้

ข้อเสนอแนะ
 1.ผลการวิจัยน้ีสามารถน�าไปใช้เป็นข้อมูลในการ
พฒันากจิกรรมการพยาบาลส�าหรบัผูป่้วยหลงัการผ่าตดัท�า
ทางเบี่ยงแก้ไขภาวะหลอดเลือดแดงต�่ากว่าขาหนีบอุดตัน 
โดยเน้นการดูแลตามพัฒนาการและตามช่วงระยะหลัง
ผ่าตัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะ 6 เดือนหลังผ่าตัด ซึ่ง
เป็นระยะเวลาที่ผู้ป่วยมีภาวะสุขภาพลดลง 
 2.ควรจดักจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิให้ผูป่้วยมพีฤตกิรรม
การดแูลตนเอง รวมทัง้ส่งเสรมิให้เกดิความรูค้วามเข้าใจใน
เรือ่งโรคและการผ่าตดัอย่างเหมาะสมตลอดระยะเวลาหลงั
ผ่าตัด ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดท�าทางเบี่ยง
แก้ไขภาวะหลอดเลือดแดงต�่ากว่าขาหนีบอุดตันมีภาวะ
สุขภาพดีขึ้นได้ 
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