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Abstract 
Purpose: The study aimed to examine the relationships between self-management behavior, pain, 

postoperative period, length of stay, and quality of life among patients after revascularization of peripheral 
artery disease within 6 months. 

Design: Correlational study. 
Methods: The study sample included 82 patients aged 18 years or over after revascularization of 

peripheral artery disease within 6 months. Convenience sampling was used during their following-up at the 
out-patient department at a tertiary hospital. The questionnaires included personal information questionnaire, 
the SF36 health survey questionnaire, the self-management behavior questionnaire, the pain visual analog 
scale, the postoperative period record, and the length of stay record. Data were analyzed using descriptive 
statistics, and Spearman correlation. 

Main finding: The study findings also showed that the self-management behavior and the postoperative 
period were positively related to the quality of life (rs = .64, p < .01; and rs = .39, p < .01, respectively). Pain and 
length of stay were negatively related to the quality of life (rs = - .80, p < .01; and rs = - .40, p < .01, respectively) 

Conclusion and recommendations: To enhance quality of life of patients with peripheral artery 
disease after revascularization nurses should include pain management in their care, accelerate the recovery 
phase to reduce the length of stay, and promote self-care behaviors when returning home. 
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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการจัดการตนเอง ระดับความปวด ระยะเวลาหลังการผ่าตั ด  

และจ านวนวันนอนโรงพยาบาล กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันหลังได้รับการผ่าตัดเพ่ิมการ
ไหลเวียนของเลือดแดงส่วนปลายในระยะ 6 เดือนแรก 

รูปแบบการวิจัย: การศึกษาเชิงความสัมพันธ์ 
วิธีด าเนินการวิจัย: กลุม่ตวัอยา่ง คอื ผูป้ว่ยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันและได้รับการผ่าตัดเพิ่มการไหลเวียน

ของเลอืดสว่นปลาย ในระยะ 6 เดอืนแรก อายตุัง้แต ่18 ปขีึน้ไป จ านวน 82 ราย ในขณะรอรบัการตรวจทีห่นว่ยตรวจโรคผูป้ว่ยนอก 
โรงพยาบาลตตยิภมูแิหง่หนึง่ โดยใชว้ธิกีารเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง รวบรวมขอ้มลู โดยใช ้1) แบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไป 
2) แบบประเมินคุณภาพชีวิต 3) แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการจัดการตนเอง 4) แบบประเมินระดับความปวด 5) แบบบันทึก
ระยะเวลาหลังการผ่าตัด และ 6) แบบบันทึกจ านวนวันนอนโรงพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน 

ผลการวิจัย: ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการจัดการตนเองและระยะเวลาหลังการผ่าตัด มีความสัมพันธ์เชิงบวก     
กับคุณภาพชีวิต (rs = .64, p < .01 และ rs = .39, p < .01 ตามล าดับ) ส่วนระดับความปวดและจ านวนวันนอนโรงพยาบาล 
มีความสัมพันธ์เชิงลบกับคุณภาพชีวิต (rs = - .80, p < .01 และ rs = - .40, p < .01 ตามล าดับ) 

สรุปและข้อเสนอแนะ: พยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันหลังผ่าตัดเพิ่มการไหลเวียน
หลอดเลือดส่วนปลาย ควรมีการดูแลจัดการอาการปวดอย่างเพียงพอ ส่งเสริมให้ผู้ป่วยฟ้ืนตัวได้เร็ว ลดระยะเวลานอน
โรงพยาบาล และมีการส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการตนเองเม่ือกลับไปอยู่บ้าน เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
ค าส าคัญ: จ านวนวนันอนโรงพยาบาล ระดบัความปวด โรคหลอดเลอืดแดงสว่นปลายอุดตนั คณุภาพชวีติ พฤตกิรรมการจดัการตนเอง 
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของ

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน

ภาย ใน  6 เ ดื อนแรกหลั งท าการ ผ่า ตัด        
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