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Abstract:
Purpose: To study the level of quality of life (QOL), social support 
and factors associated with quality of life in patients with limb 
ischemia. 
Design:descriptive research 
Method: Subjects of the study were one-hundred and twenty 
patients with limb ischemia, aged 18 years and over, who were 
receiving treatment at Siriraj Hospital, Bangkok, Thailand during 
2002-2008.   Instruments for data collection consisted of 
demographic characteristics data, treatment data, social support 
data, and the Quality of Life Short Form 36 Health-Survey (SF-36) 
questionnaire. Data were collected from January 2008 to August 
2009 and analyzed using frequency, percentage, mean, standard 
deviation, and Kruskal-Wallis Test. 
Mainfindings: Results of the study revealed that patients had an 
overall QOL at low levels ( < 75). QOL in each domain of SF-36: 
physical function, role limitation due to physical health problems, 
pain, social functioning, general mental health, role limitation due 
to emotional problems, vitality and general health perception were 
also at low levels. Patients of all treatment categories had high level 
of social support. Age, family status, occupation, underlying 
disease and duration of illness of patients with limb ischemia were 
significantly associated with QOL. Income and methods of 
treatment were also significantly associated with the physical 
function domain of patients with limb ischemia at p < .05 and .01 
consecutively. 
Conclusion and recommendations: Many factors for patients 
with limb ischemia have affected the QOL. These results can be 
used to develop a guideline of nursing care for these patients to 
improve quality of care and QOL.  
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บทคดัยอ่:  
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิต ระดับการสนับสนุนทางสังคม 
และปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณุภาพชวีติของผูป้ว่ยภาวะขาขาดเลอืด  
รปูแบบการวจิยั: การวจิยัเชงิบรรยาย  
วธิดีำเนนิการวจิยั: ศกึษาในผูป้ว่ยภาวะขาขาดเลอืดทีม่ารบัการรกัษาในโรง
พยาบาลศริริาช ตัง้แตป่ ี2547-2552 จำนวน 120 ราย อายตุัง้แต ่18 ปขีึน้ไป 
โดยคดัเลอืกตามคณุสมบตัทิีก่ำหนดไว ้  เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
ประกอบดว้ย แบบบนัทกึลกัษณะสว่นบคุคลของผูป้ว่ย ขอ้มลูดา้นการรกัษา 
แบบสอบถามคุณภาพชีวิต (SF-36) เก็บข้อมูลตั้งแต่มกราคม 2551   
ถงึ สงิหาคม 2552  วเิคราะหข์อ้มลูโดยแจกแจงความถี ่ คำนวณคา่ รอ้ยละ 
คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และ Kruskal-Wallis test  
ผลการวิจัย: พบว่าคุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้ป่วยภาวะขาขาดเลือดอยู่ใน
ระดับต่ำ (เกณฑ ์ < 75 คะแนน) และคุณภาพชีวิตรายด้านในแต่ละองค์
ประกอบ ไดแ้ก ่ ความสามารถในการทำหนา้ทีข่องรา่งกาย บทบาททีถ่กูจำกดั
จากปัญหาทางด้านร่างกาย ความเจ็บปวด บทบาททางสังคม สุขภาพจิต 
บทบาททีถ่กูจำกดัอนัเนือ่งมาจากปญัหาทางดา้นอารมณ ์ ความกระฉบักระเฉง 
และความคดิเหน็ดา้นสขุภาพทัว่ไป อยู่ในระดบัตำ่เชน่กนั กลุม่ตวัอยา่งไดร้บั
การสนบัสนนุทางสงัคมในระดบัดีในทกุวธิกีารรกัษา ปจัจยัดา้นอาย ุสถานภาพ
ในครอบครวั อาชพี โรครว่ม และระยะเวลาการเจบ็ปว่ยมผีลตอ่คณุภาพชวีติ
โดยรวมของผูป้ว่ยภาวะขาขาดเลอืด (p < .01) และยงัพบวา่รายไดแ้ละชนดิ
การผา่ตดัรกัษา มผีลตอ่คะแนนคณุภาพชวีติดา้นความสามารถในการทำหนา้ที่
ของรา่งกายอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ(p < .05, p < .01 ตามลำดบั)  
สรปุและขอ้เสนอแนะ: ผูป้ว่ยภาวะขาขาดเลอืดมปีจัจยัหลายประการทีส่ง่ผล
ตอ่คณุภาพชวีติ ซึง่ทมีสขุภาพควรนำความรูน้ี้ ไปใช้ในการพฒันาแนวทางใน
ดแูลผูป้ว่ย เพือ่ปรบัปรงุพฒันาคณุภาพการดแูลผูป้ว่ยใหม้ปีระสทิธภิาพ และ
สง่เสรมิคณุภาพชวีติผูป้ว่ยใหด้ขีึน้ 
 
คำสำคญั:  คณุภาพชวีติ  ภาวะขาขาดเลอืด 
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ความสำคัญของปัญหา
 ภาวะขาขาดเลอืดเปน็ปญัหาทีส่ำคญั ซึง่เปน็สาเหตุ
ทำใหผู้ป้ว่ยสญูเสยีอวยัวะและเสยีชวีติ ถา้ผูป้ว่ยไดร้บัการ
วนิจิฉยัโรคทีถ่กูตอ้งและรวดเรว็ตัง้แตร่ะยะเริม่แรก สามารถ
ใหก้ารรกัษาไดอ้ยา่งทนัทว่งท ี สามารถปอ้งกนัการสญูเสยี
อวัยวะและการสูญเสียชีวิตได ้ จากรายงานผลการศึกษา  
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงของขาอุดตันจากแผ่นไขมัน 
(Atherosclerosis) ของโรงพยาบาลศริริาช ตัง้แตป่ ี พ.ศ. 
2543 ถงึ ปพี.ศ. 2547 พบความชกุของโรค 1.02 ตอ่ 1,000 
รายผูป้ว่ยทีร่บัไวน้อนในโรงพยาบาลศริริาช  โดยปจัจยัเสีย่ง
ของภาวะขาขาดเลอืดทีพ่บบอ่ยทีส่ดุคอื เปน็โรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง มีการสูบบุหรี ่ และมีภาวะไขมัน  
ในเลอืดสงู (รอ้ยละ 61.1, 52.4, 49.1 และ 41.5 ตามลำดบั)  
สำหรบัโรครว่มทีพ่บในผูป้ว่ยกลุม่นีท้ีส่ำคญั ไดแ้ก ่ โรคหวัใจ
ขาดเลอืด โรคอมัพาต และโรคไตวายเรือ้รงั โดยพบรอ้ยละ 
26.1, 13.5 และ 4.8 ตามลำดบั สาเหตสุว่นใหญเ่กดิจาก
หลอดเลอืดแดงอดุตนัชนดิเรือ้รงั และมกีารขาดเลอืดของขา
อยู่ในขัน้รนุแรง (รอ้ยละ 93 และ 78.7ตามลำดบั) โดยมี
อาการสำคัญของโรคได้แก ่ มีแผลขาดเลือดและเนื้อเยื่อ  
เนา่ตายบรเิวณเทา้และสว่นปลายของขารอ้ยละ 60.6 มกีาร  
สูญเสียขาภายหลังการผ่าตัดแก้ ไขภาวะขาดเลือดร้อยละ 
16.9 นอกจากนี้พบว่า ในช่วงแรกของการรักษามีอัตรา  
ผูป้ว่ยไดร้บัการตดัขาสงูถงึรอ้ยละ 24.9 โดยมสีาเหตจุาก
การติดเชื้อร้อยละ 18.4 และการขาดเลือดที่ไม่สามารถ
ผา่ตดัแก้ไขไดร้อ้ยละ 6.5 1  
 จากการทีพ่ยาธสิภาพของหลอดเลอืดแดงที่ไปเลีย้งขา
และเทา้มกีารตบีตนั ทำใหม้อีาการปวดขาตัง้แตร่ะดบันอ้ย
จนถงึรนุแรง หรอืเกดิแผลขาดเลอืดทีเ่ทา้ หากไม่ไดร้บัการ
รกัษากอ็าจตอ้งถกูตดัอวยัวะสว่นนัน้ไปเชน่กนั ทำใหค้วาม
สามารถในการทำกจิกรรมตา่งๆ ลดลง ตอ้งมผีูด้แูลหรอืตอ้ง
พึง่พาผูอ้ืน่อาจชัว่คราวหรอืถาวร เมือ่มกีารรกัษาผลของการ
รกัษาจะสง่ผลกระทบตอ่การดำเนนิชวีติผูป้ว่ย ทัง้ทางดา้น
รา่งกาย จติใจ อารมณแ์ละสงัคม มคีวามวติกกงัวลเกีย่วกบั
การกลบัเปน็ซำ้ของโรค วติกกงัวลเกีย่วกบัการรกัษา คา่ใช้
จ่ายในการรักษา การสูญเสียขาทำให้ผู้ป่วยสูญเสียภาพ
ลกัษณ ์ มกีารเปลีย่นแปลงแบบแผนการดำเนนิชวีติ รวมถงึ
สัมพันธภาพในครอบครัวและสังคม2 ดังนั้นในการรักษา  
ผูป้ว่ย สิง่ทีส่ำคญัทีส่ดุคอื ทำใหผู้ป้ว่ยมชีวีติอยูอ่ยา่งมคีณุคา่ 
มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นและมีความสุขในช่วงชีวิตที่เหลืออยู ่  
ซึง่สามารถวดัได้ในรปูของคณุภาพชวีติ (Quality of life)3 

บทบาทของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยภาวะขาขาดเลือดคือ   
การช่วยเหลือตามปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย   
ตลอดจนใหข้อ้มลูความรู ้ สนบัสนนุผูป้ว่ยและสง่เสรมิใหม้ี
คณุภาพชวีติในขณะเจบ็ปว่ยใหด้ทีีส่ดุ          
 ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาคณุภาพชวีติของผูป้ว่ยโรคขา
ขาดเลอืด ภายหลงัไดร้บัการรกัษา หรอืไดร้บัการผา่ตดัแก้ไข
ภาวะขาขาดเลือด ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของ  
ผูป้ว่ยภาวะขาขาดเลอืด เพือ่นำผลการวจิยัที่ไดม้าปรบัปรงุ 
และพฒันาคณุภาพการดแูลผูป้ว่ยภาวะขาขาดเลอืด ใหม้ี
ประสทิธภิาพและสง่เสรมิคณุภาพชวีติผูป้ว่ยใหด้ขีึน้ รวมทัง้
นำผลการวจิยัมาเปน็แนวทางในการวางแผนสง่เสรมิคณุภาพ
ชวีติ สำหรบัผูท้ีม่คีวามเสีย่งตอ่การเกดิภาวะขาขาดเลอืดใหม้ี
ความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิต 
เพือ่ปอ้งกนัการเกดิภาวะขาขาดเลอืด 
 
วตัถปุระสงคก์ารวจิยั เพือ่ศกึษา 
 1. ระดับคุณภาพชีวิตและระดับการสนับสนุนทาง
สงัคมของผูป้ว่ยทีม่ภีาวะขาขาดเลอืด 
 2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภาวะ  
ขาขาดเลอืด ไดแ้ก ่ ดา้นลกัษณะสว่นบคุคล และดา้นความ
เจบ็ปว่ย  
 
วธิดีำเนนิการวจิยั
 การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยัเชงิบรรยาย  ประชากร คอื 
ผูป้ว่ยที่ไดร้บัการวนิจิฉยัวา่มภีาวะขาขาดเลอืดและเขา้รบั
การรกัษาในแผนกศลัยกรรม โรงพยาบาลศริริาช ตัง้แตป่ ี
2547-2552 การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้สูตร 
Thorndike4 ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 120 ราย จากกลุ่ม
ประชากรทัง้หมด 357 ราย เปน็ผูป้ว่ยภาวะขาขาดเลอืดที่
มอีายตุัง้แต ่ 18 ปขีึน้ไป เพือ่ปอ้งกนัการสญูหายของขอ้มลู 
ไดส้ง่แบบสอบถามจำนวน 179 ราย 
เครือ่งมอืที่ใช้ในดำเนนิการวจิยั ประกอบดว้ย 2 สว่น 
 1. แบบสอบถามประกอบดว้ย 3 สว่น ไดแ้ก ่
  1.1 ลกัษณะสว่นบคุคลของผูป้ว่ย ไดแ้ก ่อาย ุ เพศ 
อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้สถานภาพสมรส และ
สถานภาพครอบครวั 
  1.2 แบบสอบถามคณุภาพชวีติผูป้ว่ยภาวะขาขาด
เลือด คือ SF-365  ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตด้าน
สขุภาพ ประกอบดว้ย 8 องคป์ระกอบ ประกอบไปดว้ยขอ้
ยอ่ยทัง้หมด 36 ขอ้ดงันี ้ ความสามารถในการทำหนา้ทีข่อง
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รา่งกาย (Physical function) 10 ขอ้ บทบาททีถ่กูจำกดัจาก
ปญัหาทางดา้นรา่งกาย (Role limitation due to physical 
health problems) 4 ข้อ ความเจ็บปวด (Pain) 2 ข้อ  
บทบาททางสงัคม (Social functioning) 2 ขอ้ สขุภาพจติ 
(General mental health) 5 ขอ้ บทบาททีถ่กูจำกดัอนัเนือ่ง
มาจากปญัหาทางดา้นอารมณ ์ (Role limitation due to 
emotional problems) 3 ขอ้ ความกระฉบักระเฉง (Vitality) 
4 ขอ้ และความคดิเหน็ดา้นสขุภาพทัว่ไป (General health 
perception) 6 ขอ้ โดยมคีา่คะแนนในแตล่ะองคป์ระกอบ
ตัง้แต ่ 0-100 ผูป้ว่ยทีม่คีณุภาพชวีติดหีลงัการรกัษาตอ้งมี
คะแนนคณุภาพชวีติตัง้แต ่ 75 ขึน้ไป6 แบบสอบถามมคีา่
ความเชือ่มัน่สมัประสทิธิแ์อลฟาครอนบาคเทา่กบั .92 
   1.3 แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม 
ไดแ้ก ่สมาชกิในครอบครวั ญาต ิ / เพือ่นบา้นของทา่น และ
การสนบัสนนุแพทยแ์ละพยาบาล ดดัแปลงจากแบบสอบถาม
การสนบัสนนุทางสงัคมในคณุภาพชวีติของผูป้ว่ยกอ่นและ
หลงัผา่ตดัหวัใจของ ปราณ ีทองใส6 แบบประเมนิม ี14 ขอ้  
คะแนนม ี3 ระดบั คอื 0 1 2 โดยคะแนน 0 หมายถงึผูป้ว่ย
ไมเ่คยไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคม คะแนน 1 หมายถงึ  
ผูป้ว่ยไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคมเปน็บางครัง้ คะแนน 2 
หมายถึงผู้ป่วยได้รับการสนับสนุนทางสังคมเป็นประจำ   
นำคา่คะแนนมาเทยีบเปน็รอ้ยละ ผูป้ว่ยทีม่กีารสนบัสนนุ
ทางสงัคมทีด่ตีอ้งมคีะแนนการสนบัสนนุทางสงัคมตัง้แต ่75 
ขึ้นไป6 แบบสอบถามค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา  
ครอนบาคเทา่กบั .75 
 2. แบบบนัทกึขอ้มลู ลกัษณะดา้นความเจบ็ปว่ยภาวะ
ขาขาดเลอืด โดยศกึษาจากเวชระเบยีนผูป้ว่ย ไดแ้ก ่ ระดบั
ความรนุแรงของโรค โรครว่ม ชนดิของการผา่ตดัและการ
รกัษา 
การพทิกัษส์ทิธิข์องกลุม่ตวัอยา่ง   
 การวิจัยนี้ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (รหัสโครงการ 081/2551 
EC4) ผูว้จิยัตดิตอ่ทางโทรศพัทช์ีแ้จงวตัถปุระสงค ์ และขัน้
ตอนของการวจิยัใหก้ลุม่ตวัอยา่ง โดยกลุม่ตวัอยา่งมอีสิระใน
การตัดสินใจในการเข้าร่วมวิจัย ในระหว่างการวิจัยหาก
ต้องการถอนตัวสามารถบอกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล 
และไมม่ผีลกระทบตอ่การรกัษาที่ไดร้บัทัง้สิน้ ผูว้จิยัจะเกบ็

ขอ้มลูเปน็ความลบั นำเสนอขอ้มลูในภาพรวมไมม่ชีือ่กลุม่
ตวัอยา่ง 
วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 ผู้ป่วยจะได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์จากข้อมูลที่ได้
จากเวชระเบยีน ผูว้จิยัจะบอกวตัถปุระสงคข์องการทำวจิยั 
หลงัจากนัน้สง่แบบสอบถาม 179 ชดุพรอ้มเอกสารชีแ้จง  
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยไปให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ป่วย
และญาติให้ ไว ้ ส่งคืนโดยใส่ในซองติดแสตมป์ที่แนบไป  
สง่กลบัภายใน 2 สปัดาห ์(ไดร้บัคนื 122 ชดุ โดยม ี2 ชดุที ่ 
ผูป้ว่ยเสยีชวีติ) เหลอืกลุม่ตวัอยา่ง 120 ราย กรณทีีผู่ป้ว่ยไม่
สามารถตอบแบบสอบถามได้ ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ใหญ้าต ิ 
ผูป้ว่ยสามารถอา่นใหผู้ป้ว่ยฟงัและบนัทกึลงในแบบสอบถาม  
สว่นแบบสอบถามสว่นที ่ 2 เปน็แบบบนัทกึปลายเปดิดา้น
ขอ้มลูการรกัษา ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลูจากเวชระเบยีน 
การวเิคราะหข์อ้มลู  
 ขอ้มลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่งแจกแจงความถี ่ คำนวณ
คา่รอ้ยละ และคา่เฉลีย่ และสถติ ิวเิคราะหค์วามแปรปรวน
ทางเดยีวในกลุม่ประชากรทีม่กีารกระจายแบบไมป่กตโิดย 
Kruskal-wallis Test  
 
ผลการวิจัย
 1. ลกัษณะสว่นบคุคล พบกลุม่ตวัอยา่งจำนวน 120 
คน เปน็เพศชายและเพศหญงิมอีตัราสว่นเทา่กนัคอื รอ้ยละ 
50 มชีว่งอายตุัง้แต ่ 70 ปขีึน้ไปรอ้ยละ 51.3 มสีถานภาพ
สมรสคูร่อ้ยละ 63.6 เปน็สมาชกิของครอบครวัรอ้ยละ 55.4 
และเปน็หวัหนา้ครอบครวัรอ้ยละ 44.6 จบการศกึษาระดบั
ประถมศกึษารอ้ยละ 62.0 ไม่ไดป้ระกอบอาชพีรอ้ยละ 56.2 
รายไดน้อ้ยกวา่ 10,000 บาทรอ้ยละ 81.0  
 2. ลักษณะทางคลินิกของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่ม  
ผูป้ว่ยเปน็แบบเรือ้รงัรอ้ยละ 90.1 กลุม่ผูป้ว่ยแบบเฉยีบพลนั
ร้อยละ 9.9 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีโรคร่วมร้อยละ 76.9 ต้อง  
รบัประทานยาตา้นการแขง็ตวัของเลอืดเมือ่กลบับา้นรอ้ยละ 
89.3 ได้รับคำแนะนำการปฏิบัติตนก่อนกลับบ้านร้อยละ 
100  ไมส่บูบหุรีร่อ้ยละ 90.9  สว่นใหญม่รีะยะเวลาของการ
เจบ็ปว่ย 3 ปรีอ้ยละ 33.1 สำหรบัชนดิของการรกัษาสว่น
ใหญ่ผา่ตดัโดยวธิีเปลี่ยนทางเดินเส้นเลอืดแดงใหม่รอ้ยละ 
33.9 (ตารางที ่1) 
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ตารางที ่1  จำนวนและรอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่งจำแนกตามชนดิของการผา่ตดั / การรกัษา 

ชนดิของการรกัษา 
  
 ผา่ตดัโดยวธิเีปลีย่นทางเดนิเสน้เลอืดแดงใหม ่
 ใหย้าละลายลิม่เลอืด 
 ผา่ตดัโดยตดัขา 
 ผา่ตดัโดยวธิเีปลีย่นทางเดนิเสน้เลอืดแดงใหมร่ว่มกบัตดัขา 
 ใสข่ดลวด / บอลลนูเพือ่ขยายหลอดเลอืดแดงทีต่บีแคบ 
 ผา่ตดัโดยเอาลิม่เลอืดออก 
   ผา่ตดัโดยวธิเีปลีย่นทางเดนิเสน้เลอืดแดงใหม ่ รว่มกบัผา่ตดัและเอาลิม่เลอืด

จำนวน 
n = 120 

41 
31 
17 
15 
7 
7 
2 
 

รอ้ยละ 
100 
33.9 
26.5 
14.0 
12.4 
5.8 
5.8 
1.7 

 3. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภาวะขาขาดเลือด พบว่า   
มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับต่ำ(X ± SD = 50.0 
± 28.3) ค่าคะแนนคุณภาพชีวิตที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ   
ด้านสุขภาพจิต (X ± SD = 60.0 ± 25.3) คุณภาพ  

ชีวิตที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านความสามารถในการทำ
หน้าที่ของร่างกาย (X ± SD = 35.2 ± 31.1)   
(ตารางที ่2) 

ตารางที ่2 คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัคณุภาพชวีติของผูป้ว่ยภาวะขาขาดเลอืด 

องคป์ระกอบคณุภาพชวีติ 
คณุภาพชวีติโดยรวม 
รายดา้น 
  สขุภาพจติ 
  บทบาททางสงัคม 
  ความเจบ็ปวดทางดา้นรา่งกาย 
  บทบาททีถ่กูจำกดัจากปญัหาทางดา้นอารมณ ์
  ความกระฉบักระเฉง 
  บทบาททีถ่กูจำกดัจากปญัหาทางดา้นรา่งกาย 
  ดา้นสขุภาพทัว่ไป 
  ความสามารถในการทำหนา้ทีข่องรา่งกาย  

Min, Max 
0, 100 

 
0, 100 
0, 100 
0, 100 
0, 100 
0, 100 
0, 100 
0, 100 
0, 100 

X ± SD 
50.0±28.3 

 
60.0±25.3 
56.1±31.0 
55.6±28.3 
53.7±33.2 
49.4±24.5 
46.5±33.2 
43.9±19.9 
35.2±31.1 

ระดบั 
ตำ่ 
 

ตำ่ 
ตำ่ 
ตำ่ 
ตำ่ 
ตำ่ 
ตำ่ 
ตำ่ 
ตำ่ 

 4. ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยปัจจัยด้าน อาย ุ
สถานภาพในครอบครวั อาชพี โรครว่ม และดา้นระยะเวลา
การเจ็บป่วยกับคุณภาพชีวิต พบว่าอาย ุ สถานภาพใน
ครอบครวั อาชพี โรครว่ม และระยะเวลาการเจบ็ปว่ยที่
แตกต่างกันของผู้ป่วยภาวะขาขาดเลือด กลุ่มตัวอย่างมี
คณุภาพชวีติทีแ่ตกตา่งกนั อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ (p < 
.01)  ส่วนรายได ้ และชนิดของการรักษาที่แตกต่างกัน   
กลุม่ตวัอยา่งมคีณุภาพชวีติแตกตา่งกนัอยา่งไมม่มีนียัสำคญั

ทางสถติ ิ(p > .05)  (ตารางที ่3) 
 สำหรบัคณุภาพชวีติรายดา้นพบวา่ รายไดท้ีแ่ตกตา่ง
กนั กลุม่ตวัอยา่งมคีะแนนคณุภาพชวีติดา้นความสามารถใน
การทำหนา้ทีข่องรา่งกายแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญัทาง
สถติ ิ(p < .05) และปจัจยัดา้นชนดิการผา่ตดัและการรกัษา
ทีแ่ตกตา่งกนั กลุม่ตวัอยา่งมคีณุภาพชวีติดา้นความสามารถ
ในการทำหนา้ทีข่องรา่งกายแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญัทาง
สถติ ิ(p < .01) (ตารางที ่4) 
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ตารางที ่3 จำนวนและรอ้ยละ คา่เฉลีย่ และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัคณุภาพชวีติและคา่นยัสำคญัของความแตกตา่ง   
   จำแนกตามขอ้มลูสว่นบคุคลของกลุม่ผูป้ว่ยภาวะขาขาดเลอืด โดยการวเิคราะห ์Kruskal-wallis Test เนือ่งจาก  
   กลุม่ประชากรมกีารกระจายแบบไมป่กต ิ

              คณุภาพชวีติ 
       ตวัแปร 
อาย ุ(ป)ี  
   <50  
   50-69 
   ≥70  
สถานภาพครอบครวั 
   หวัหนา้ 
   สมาชกิ 
อาชพี 
  คา้ขาย 
  รฐัวสิาหกจิ 
  รบัจา้ง  
  ขา้ราชการ 
  เกษตรกรรม 
  ไม่ไดป้ระกอบอาชพี 
ลกัษณะความเจบ็ปว่ย 
   มีโรครว่ม 
  ไมม่ีโรครว่ม 
ระยะเวลาของการเจบ็ปว่ย (ป)ี 
       1 
       2 
       3 
       4 
       5 
       6 
รายได ้(บาท) 
   นอ้ยกวา่10,000 
   10,000-50,000 
   มากกวา่ 50,000 
ชนดิของการรกัษา 
 1. เปลีย่นทางเดนิเสน้เลอืดแดง 
 2. ผา่ตดัเอาลิม่เลอืดออก 
 3. ตดัขา 
 4. ขยายหลอดเลอืดแดงทีต่บีแคบ 
 5. ใหย้าละลายลิม่เลอืด 
 6. 1+3 
 7. 1+2+3 

จำนวน 
(รอ้ยละ) 

 
12 (9.9) 
47(38.8) 
61(51.3) 

 
54(44.6) 
66(55.4) 

 
13(10.7)  
6(5.0)   
8(6.6)  
10(8.3)  
15(12.4)  
68(56.2) 

 
93(76.9) 
27(23.1) 

 
38(31.4) 
24(19.8) 
40(33.1) 
11(9.1) 
5(5.0) 
2(1.7) 

 
98(81.0) 
21(18.2) 
1(0.8) 

 
41(33.9) 
7(5.8) 

17(14.0) 
7(5.8) 

31(26.5) 
15(12.4) 
2(1.7) 

63.5±26.4 
52.9±20.3 
45.3±20.1 

 
56.3±20.7 
44.9±20.8 

 
63.2±14.2   
62.6±12.8   
58.7±20.5    
54.6±19.6    
45.3±22.1      
47.9±22.4 

 
48.4±20.9 
55.4±22.7 

 
49.2±20.1 
51.1±21.6 
51.3±21.5 
36.5±19.4 
74.5±10.3 
28.9±27.2 

 
48.38±21.21 
57.75±21.82 
65.91±28.91 

 
52.5±20.3 
53.7±31.7 
46.4±18.5 
51.4±26.2 
49.8±21.9 
43.3±19.1 
66.6±34.4 

ตำ่ 
ตำ่ 
ตำ่ 
 

ตำ่ 
ตำ่ 
 

ตำ่ 
ตำ่ 
ตำ่ 
ตำ่ 
ตำ่ 
ตำ่ 
 

ตำ่ 
ตำ่ 
 

ตำ่ 
ตำ่ 
ตำ่ 
ตำ่ 
ตำ่ 
ตำ่ 
 

ตำ่ 
ตำ่ 
ตำ่ 
 

ตำ่ 
ตำ่ 
ตำ่ 
ตำ่ 
ตำ่ 
ตำ่ 
ตำ่ 

p-value 
 

.002 
 
 
 

.01 
 
 

.013 
 
 
 
 
 
 

.01 
 
 

.004 
 
 
 
 
 
 

.167 
 
 
 

.233 
 
 
 
 
 
 

  X ± SD 
(คะแนนเตม็100)  ระดบัคณุภาพชวีติ            
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ตารางที ่4 คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐานของชนดิการรกัษา และรายได ้ระดบัคณุภาพชวีติดา้นความสามารถในการทำ  
   หนา้ทีข่องรา่งกาย และคา่นยัสำคญั โดยการวเิคราะห ์Kruskal-wallis Test 

              คณุภาพชวีติ 
       ตวัแปร 
ชนดิของการรกัษา 
  1. เปลีย่นทางเดนิเสน้เลอืดแดง 
  2. เอาลิม่เลอืดออก 
  3. ตดัขา 
  4. ขยายหลอดเลอืดแดงทีต่บีแคบ 
  5. ใหย้าละลายลิม่เลอืด 
  6. 1+3 
  7. 1+2+3 
รายได ้(บาท) 
   นอ้ยกวา่10,000 
   10,000-50,000 
   มากกวา่ 50,000 
 

49.9±28.4 
46.9±35.6 
13.5±15.6 
35.0±38. 5 
32.8±32.7 
18.3±19.5 
40.0±49.5 

 
31.68±30.19 
49.93±31.67 
54.26±28.82 

 

ตำ่ 
ตำ่ 
ตำ่ 
ตำ่ 
ตำ่ 
ตำ่ 
ตำ่ 
 

ตำ่ 
ตำ่ 
ตำ่ 

p-value 
 

.001 
 
 
 
 
 
 
 

.039 
 
 

  X ± SD  ระดบัคณุภาพชวีติ            

 5. การสนับสนุนทางสังคมโดยรวมกับชนิดของการ
รักษาผู้ป่วยภาวะขาขาดเลือด พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนการ
สนับสนุนทางสังคมโดยรวมอยู่ในระดับด ี (เกณฑ ์ >75 
คะแนน) และรายด้านอยู่ในระดับดีเกือบทุกด้าน ยกเว้น

ชนิดการรักษาเปลี่ยนทางเดินเส้นเลือดแดง เอาลิ่มเลือด
ออก และตดัขา โดยพบวา่ ชนดิการรกัษาทีแ่ตกตา่งกนั มี
การสนบัสนนุทางสงัคมไมแ่ตกตา่งกนั ทัง้โดยรวมและราย
ดา้น (p > .05) (ตารางที ่5) 

ตารางที ่5 เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานดา้นการสนบัสนนุทางสงัคมของกลุม่ตวัอยา่งจำแนกตามชนดิการ  
   รกัษาโดยวธิ ีANOVA 

การสนบัสนนุ 
ทางสงัคม 
โดยรวม 
รายดา้น 
 จากครอบครวั 
 จากเพือ่น 
 จากบคุลากร 
 ทางการแพทย ์
 

1 (n=41) 
88.8±9.9 

 
88.5±10.5 
83.7±21.8 
94±10.6 

 

2 (n=7) 
81.6±24.1 

 
85.7±24.1 
79.4±28.9 
79.8±27.2 

 

3 (n=17) 
84.2±18.0 

 
82.9±17.9 
84.3±18.9 
85.3±20.9 

 

4 (n=7) 
88.8±10.5 

 
89.1±9.8 
80.9±26.2 
96.4±9.4 

 

5 (n=31) 
83.6±11.0 
 
85.6±13.4 
76.0±22.1 
89.3±16.3 

6 (n=15) 
88.6±11.7 

 
90.2±11.6 
82.2±21.3 
93.3±12.3 

 

7 (n=2) 
55.2±30.9 

 
64.3±43.8 
38.9±7.9 
62.5±41.2 

 

โดยรวม 
85.8±13.8 

 
86.6±14.3 
80.4±22.4 
90.3±16.4 

 

p-value 
 

.259 
 

.727 

.219 

.144 
 

ชนดิการรกัษา*   X ± SD 

การอภิปรายผล
 1. จากผลการศึกษาครั้งนี้ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวมและรายด้านอยู่ในมีคะแนน
เฉลี่ยน้อยกว่า 75 คะแนนคือ ระดับต่ำ (ตาราง 2) ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของหลายท่านพบว่า กลุ่มผู้ป่วย
ภาวะขาขาดเลอืดทีม่กีารผา่ตดัเสน้เลอืดจะมคีณุภาพชวีติ
ระยะหลังการรักษาอยู่ในระดับต่ำ7,8 การศึกษาของยูเยน

*ชนดิการรกัษา 1.เปลีย่นทางเดนิเสน้เลอืดแดง 2.เอาลิม่เลอืดออก 3.ตดัขา 4.ขยายหลอดเลอืดแดงทีต่บีแคบ 5.ใหย้าละลาย
ลิม่เลอืด 6.เปลีย่นทางเดนิเสน้เลอืดแดงและตดัขา 7.เปลีย่นทางเดนิเสน้เลอืดแดง เอาลิม่เลอืดออก และตดัขา 

และคณะ (Nguyen, et al)9 พบวา่คะแนนคณุภาพชวีติของ
ผู้ป่วยภาวะขาขาดเลือดก่อนการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอด
เลอืดอยู่ในระดบัตำ่ คาลบอรท์และคณะ (Kalbaugh, et 
al)10 พบว่าคะแนนคุณภาพชีวิตรายด้านก่อนการรักษา   
ภายหลงัการรกัษา 6 เดอืน และภายหลงัการรกัษา 1 ป ี  
มคีา่คะแนนเฉลีย่นอ้ยกวา่ 75 คะแนนในทกุดา้น  
 2. ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณุภาพชวีติของผูป้ว่ยภาวะขา
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ขาดเลอืด พบวา่ อาย ุ สถานภาพในครอบครวั อาชพี โรค
รว่ม และระยะเวลาของการเจบ็ปว่ยของผูป้ว่ยภาวะขาขาด
เลือดที่แตกต่างกัน ผู้ป่วยภาวะขาขาดเลือดมีคะแนน
คณุภาพชวีติแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ(p < .01) 
อธบิายไดว้า่กลุม่ตวัอยา่งทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 50 ป ี ซึง่จดัวา่
เป็นกลุ่มผู้ ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะ พัฒนาการ ประสบการณ ์  
การคดิ การรบัรูแ้ละการตดัสนิใจทีด่ ี จงึสามารถปรบัตวัตอ่
การเปลีย่นแปลงในชวีติไดค้อ่นขา้งด ี สง่ผลใหม้กีารประเมนิ
คุณภาพชีวิตมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าช่วงอาย ุ 50-69 ป ี
และชว่งอาย ุ70 ปขีึน้ไป (ตาราง 3) สอดคลอ้งกบัการศกึษา
ของเลมเบรกิซอ์า้งในประภา รตันเมธานนท์11 ทีพ่บวา่ผูป้ว่ย
ทีเ่ปน็โรคหวัใจทีม่ชีว่งอาย ุ 50-60 ป ี แสดงอาการเปน็ทกุข์
ไดม้ากกวา่ผูป้ว่ยทีม่อีายนุอ้ยกวา่และผูป้ว่ยทีม่อีาย ุ65 ปขีึน้
ไปคดิวา่โรคทีเ่ปน็ เปน็ภาวะสดุทา้ยของชวีติ  
 สถานภาพของผูป้ว่ยในครอบครวัทีแ่ตกตา่งกนัของผู้
ป่วยภาวะขาขาดเลือดมีคะแนนคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน
อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ(p < .01) โดยผูป้ว่ยทีเ่ปน็หวัหนา้
ครอบครัวมีค่าคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวมสูงกว่า
สมาชิกในครอบครัว สอดคล้องกับการศึกษาประภา   
รตันเมธานนท์11 สามารถอธบิายไดว้า่ลกัษณะครอบครวัไทย
มีการยกย่องผู้นำครอบครัว ให้ความเคารพนับถือ ผู้นำ
ครอบครัวจะได้รับการดูแลช่วยเหลือจากบุคคลอื่นและ  
โดยเฉพาะบคุคลภายในครอบครวัเปน็อยา่งด ี ทำใหผู้ป้ว่ย
รูส้กึมคีณุคา่ กอ่ใหเ้กดิกำลงัใจในการดำเนนิชวีติ  
  อาชีพเกี่ยวข้องกับคะแนนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
ภาวะขาขาดเลอืดอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ(ิp < .01) โดย
กลุม่ทีป่ระกอบอาชพีมคีา่คะแนนเฉลีย่คณุภาพชวีติโดยรวม
สงูกวา่กลุม่ที่ไม่ไดป้ระกอบอาชพี สามารถอธบิายตามความ
เชือ่ของนกัสงัคมวทิยาทีว่า่11 บทบาทของคนทำงานเปน็ตวั
กอ่ใหเ้กดิความพงึพอใจในชวีติ การมอีาชพีทำให้ ไดร้บัการ
ยอมรบัวา่มคีณุคา่ ประกอบกบัการรกัษาผูป้ว่ยภาวะขาขาด
เลือดมีหลายวิธ ี บางวิธีเช่น การตัดขา ทำให้ผู้ป่วยไม่
สามารถกลบัไปทำงานไดเ้หมอืนเดมิ อาจจะตอ้งสญูเสยีงาน 
ถูกให้ออกจากงาน หรือเปลี่ยนงานให้เหมาะกับสภาพ
รา่งกาย ทำให้ไมม่รีายไดท้ีจ่ะนำมาใชจ้า่ยในการดำเนนิชวีติ 
หรอืแสวงหาสิง่ตา่งๆ ทีจ่ะนำมาสนบัสนนุในการดแูลตนเอง 
จงึทำใหค้ณุภาพชวีติไมด่ ีพบวา่ รายไดเ้กีย่วขอ้งกบัคณุภาพ
ชวีติของผูป้ว่ยภาวะขาขาดเลอืดดา้นความสามารถในการทำ
หนา้ทีข่องรา่งกายอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ(p = .05) กลุม่
ผู้ป่วยที่มีรายได้มากกว่า 50,000 บาทมีค่าคะแนนเฉลี่ย

คณุภาพชวีติสงูกวา่กลุม่ผูป้ว่ยทีม่รีายไดน้อ้ย อาจเปน็เพราะ
รายไดเ้ปน็ปจัจยัทางเศรษฐกจิทีส่ำคญัตอ่การดำรงชวีติของ
ผูป้ว่ยโรคภาวะขาขาดเลอืดทีต่อ้งมกีารรกัษาอยา่งตอ่เนือ่ง
ตอ้งใชจ้า่ยคา่เดนิทาง คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั คา่รกัษาพยาบาล 
และถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีระบบประกันสุขภาพ แต่ยัง
เปน็การบรกิารในบางสว่นทีย่งัไมค่รอบคลมุ ทำใหผู้ป้ว่ยทีม่ี
รายไดน้อ้ยสญูเสยีความมัน่คง ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษา
ของศุภลักษณ ์ ปริญญาวุฒิชัยและคณะ13 ที่พบว่ารายได้
ความสมัพนัธก์บัคณุภาพชวีติของผูป้ว่ยโรคเอสแอลอ ี 
 ชนดิของการรกัษาเกีย่วขอ้งกบัคณุภาพชวีติของผูป้ว่ย
ภาวะขาขาดเลือดด้านความสามารถในการทำหน้าที่ของ
รา่งกาย จากการศกึษาของแลนดราย (Landry)14 พบวา่การ
รกัษาภาวะขาขาดเลอืดทำใหค้ณุภาพชวีติของผูป้ว่ยลดลง
อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ (p < .01) โดยการรกัษาดว้ยวธิี
การตัดขาและเปลี่ยนทางเดินเส้นเลือดแดงใหม่ร่วมกับ  
ตดัขา มคีา่คะแนนเฉลีย่คณุภาพชวีติดา้นความสามารถใน
การทำหนา้ทีข่องรา่งกายคอ่นขา้งตำ่ (13.5 คะแนน และ 
18.3 คะแนนตามลำดบั) สามารถอธบิายไดว้า่ผูป้ว่ยสญูเสยี
อวยัวะ ไมส่ามารถทำกจิกรรมตา่งๆ ไดด้ว้ยตนเอง มคีวาม
พกิาร ทำใหเ้กดิความรูส้กึไมม่ัน่ใจในการควบคมุชวีติ รูส้กึ
ว่าตนเองไร้ค่า ไร้ความสามารถ การสูญเสียหน้าที่ด้าน
รา่งกายเปน็ภาระตอ่ครอบครวั10 ทำใหค้ณุภาพชวีติลดลง 
ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของประภา รตันเมธานนท1์1 
ทีพ่บวา่การสญูเสยีหนา้ทีด่า้นรา่งกายทำใหค้ณุภาพชวีติของ
ผูป้ว่ยโรคกลา้มเนือ้หวัใจตายอยู่ในระดบัตำ่ การศกึษาของ  
นีชเลอร์และคณะ (Nehler, et al)15 พบว่าผู้ป่วยภาวะ  
ขาขาดเลอืดภายหลงัตดัขาใตห้วัเขา่ 1 ป ี มกีารเคลือ่นไหว
ทำกจิกรรมนอกบา้นเพยีงรอ้ยละ 32 และในผูป้ว่ยภายหลงั
ตัดขาเหนือหัวเข่า 1 ป ี มีการเคลื่อนไหวทำกิจกรรม  
นอกบา้นเพยีงรอ้ยละ 10 ทำใหค้ณุภาพชวีติของผูป้ว่ยดา้น
ความสามารถในการทำหนา้ทีข่องรา่งกายอยู่ในระดบัตำ่  
 ภาวะโรคร่วมเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
ภาวะขาขาดเลือดด้านความสามารถในการทำหน้าที่ของ
รา่งกายอยา่งมนียัสำคญั (p < .01) กลุม่ผูป้ว่ยทีม่ีโรครว่ม
ค่าคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตด้านความสามารถในการทำ
หนา้ทีข่องรา่งกายตำ่กวา่กลุม่ที่ไมม่ีโรครว่ม (30.5 คะแนน 
และ 50.7 คะแนนตามลำดบั) อธบิายไดว้า่โรครว่มทีพ่บใน  
ผูป้ว่ยภาวะขาขาดเลอืดคอืโรคเบาหวาน ซึง่เปน็ปจัจยัทีม่ี
สว่นสำคญักบัภาวะสขุภาพทัง้ดา้นการทำหนา้ทีข่องรา่งกาย 
ด้านสังคมและความมีชีวิตชีวา16 สอดคล้องกับการศึกษา
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ของฮอลซแ์มนและคณะ (Holtzman, et al)17 พบวา่ โรค  
เบาหวานมคีวามสมัพนัธก์บัภาวะสขุภาพของผูป้ว่ย หลงัการ
ผา่ตดัแก้ไขภาวะหลอดเลอืดแดงทีข่าอดุตนั  
 ระยะเวลาของการเจ็บป่วย พบว่าเกี่ยวข้องกับ
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภาวะขาขาดเลือดอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถติ ิ(p < .01) พบวา่ผูป้ว่ยหลงัการรกัษา 1 ป ี2 ป ี3 
ปแีละ 5 ป ี มคีา่คะแนนเฉลีย่คณุภาพชวีติสงูขึน้ตามระยะ
เวลาการเจบ็ปว่ย แตล่ดลงในปทีี ่ 4 และปทีี ่ 6 สอดคลอ้ง
กับผลการศึกษาของรัตนา แตงรอด18 ยูเยนและคณะ 
(Nguyen, et al)9 ทีศ่กึษาผูป้ว่ยภายหลงัการผา่ตดัทำทาง
เบีย่งแก้ ไขภาวะหลอดเลอืดแดงตำ่กวา่ขาหนบีอดุตนั พบ
ภายใน 1 ป ี มคีะแนนเฉลีย่โดยรวมเพิม่ขึน้ตามระยะเวลา
หลงัผา่ตดัทีเ่พิม่ขึน้ ผลการศกึษาของแวน ฮนัสส์นัและคณะ 
(Wann Hansson et al)19 ศกึษาคณุภาพชวีติของผูป้ว่ยหลงั
ผา่ตดัแก้ไขภาวะหลอดเลอืดแดงขาอดุตนัในระยะกอ่นผา่ตดั 
ระยะ 6 และ 12 เดอืนหลงัผา่ตดั และระยะ 4 ปหีลงัผา่ตดั 
พบวา่ภายหลงัผา่ตดัผูป้ว่ยมคีณุภาพชวีติดขีึน้ตามระยะเวลา
ทีเ่พิม่ขึน้ อธบิายไดว้า่ ระยะเวลาทีเ่พิม่ขึน้สง่ผลใหผู้ป้ว่ย
เกดิความคุน้เคยกบัภาวะโรคทีเ่ปน็อยู ่ นำประสบการณ์ใน
อดตีมาปรบัเปลีย่นใชก้บัภาวการณป์จัจบุนั เกดิเปน็ความ
เข้าใจกับธรรมชาติของโรค เมื่อเข้าใจมากขึ้นก็สามารถ
ยอมรับและปรับตัวให้เหมาะสมกับความเจ็บป่วยเรื้อรังที่
กำลงัเผชญิอยู ่ แมว้า่ในการศกึษาครัง้นีค้ณุภาพชวีติของผู้
ปว่ยลดลงในปทีี ่ 4 และปทีี ่ 6 ซึง่อาจมสีาเหตอุืน่ทีผู่ว้จิยัยงั
ไม่ไดศ้กึษาลกึในประเดน็ดงักลา่ว แตส่ดุทา้ยเมือ่มองในภาพ
รวมสรปุไดว้า่ระยะเวลาหลงัการรกัษามผีลตอ่ภาวะสขุภาพ
ของผูป้ว่ย ทีเ่ปน็เชน่นีเ้พราะระยะเวลาเปน็คณุลกัษณะหนึง่
ของการเปลี่ยนผ่านระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ผู้ป่วย
สามารถปรบัตวัไดต้ามสถานการณท์ีเ่ปลีย่นแปลงไป  
 ผลการศกึษายงัพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมคีา่คะแนนการ
สนับสนุนทางสังคมโดยรวมในทุกชนิดการรักษาและราย
ดา้นของการรกัษา อยู่ในระดบัด ี (ตารางที ่ 5) โดยเฉพาะ
การสนับสนุนจากบุคลากรทางการแพทย์พบมีค่าคะแนน
เฉลีย่สงูสดุ สามารถอธบิายไดว้า่ นอกจากการสนบัสนนุของ
ครอบครัวและเพื่อนแล้ว การสนับสนุนจากบุคลากรที่มี
ประสบการณ์และความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยไม่ว่าจะ
รกัษาดว้ยวธิกีารใดๆ รวมถงึการใหค้วามรูแ้ละขอ้มลูในเรือ่ง
โรคและการผ่าตัดอย่างมีประสิทธิภาพ การให้คำแนะนำ
และการเฝา้ระวงัอาการผดิปกตทิีอ่าจเกดิขึน้ การสอนสาธติ

วธิกีารคลำชพีจรจากหลอดเลอืดเทยีมภายหลงัการผา่ตดั18 
ซึง่ตรงกบัปญัหาและความตอ้งการของผูป้ว่ยทีร่บัการรกัษา
ในทุกวิธ ี จึงส่งผลให้ค่าคะแนนเฉลี่ยการสนับสนุนจาก
บุคลากรทางการแพทย์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด สอดคล้องกับการ
ศกึษาของปราณ ีทองใส6 พบวา่การสนบัสนนุทางสงัคมโดย
รวมของผูป้ว่ยผา่ตดัหวัใจอยู่ในระดบัด ี และไมแ่ตกตา่งกนั
ในแตล่ะวธิกีารรกัษา 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ  
 ควรนำผลการศึกษาที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การดแูลผูป้ว่ยใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยสรา้งเปน็แนวทางใน
การดแูลทัง้กอ่นผา่ตดั หลงัผา่ตดั และการปฏบิตัตินเมือ่กลบั
บา้น เพือ่สง่เสรมิคณุภาพชวีติผูป้ว่ยใหด้ขีึน้ รวมทัง้วางแผน
เชิงรุกในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับบุคคลทั่วไปที่มี
ภาวะเสีย่งตอ่การเกดิโรคขาขาดเลอืด ใหม้คีวามตระหนกั
และปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในการดำรงชวีติเพือ่ปอ้งกนัการ
เกดิภาวะขาขาดเลอืด 
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