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หลักการและวัตถุประสงค: พฤติกรรมการดูแลตนเองตอ
เนือ่ งภายหลังการผาตัดเปลีย่ นลิน้ หัวใจมีความสำคัญตอการ
ป อ งกั น ภาวะแทรกซ อ น และส ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต หลั ง
การผาตัด การศึกษานีจ้ งึ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาพฤติกรรม
การดูแลตนเอง ของผปู ว ยภายหลังผาตัดเปลีย่ นลิน้ หัวใจและ
ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยพื้นฐานไดแก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระดับสมรรถภาพของ
หัวใจภายหลังผาตัด ระยะเวลาหลังผาตัดกับพฤติกรรมการ
ดูแลตนเอง
วิธีการศึกษา: การศึ ก ษาเชิ ง บรรยายในผู ป ว ยภายหลั ง
ผาตัดเปลีย่ นลิน้ หัวใจทีม่ าติดตามการรักษาทีห่ อ งตรวจศัลยกรรม
โรงพยาบาลศรีนครินทร ในชวงเดือนเมษายน-ตุลาคม 2555
จำนวน 150 ราย ใชแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ภายหลังผาตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
เชิงบรรยาย สัมประสิทธิส์ หสัมพันธของเพียรสนั และสถิติ Eta
ผลการศึกษา: โดยรวมมีพฤติกรรมการดูแลตนเองในระดับดี
(3.16 ± 0.48) ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระดับสมรรถภาพของหัวใจ
ภายหลังผาตัด ระยะเวลาหลังผาตัด ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง
สรุป: สวนมากผปู ว ยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดี พฤติกรรม
ที่ปฏิบัติไดนอยที่สุดและควรไดรับการสงเสริมพัฒนาความ
สามารถในการดูแลตนเองใหเหมาะสมกับภาวะสุขภาพคือ
การไปตรวจรักษาสุขภาพของชองปากและฟนอยางสม่ำเสมอ
แมวา จะไมพบความสัมพันธของปจจัยพืน้ ฐานกับพฤติกรรมการ
*

Background and objective : Self-care behaviors after
cardiac valve replacement surgery are important to
prevent complications and improve quality of life. This
study aims to the purposes of this study were to
examine the self care behaviors among patients who
have had cardiac valve replacement and to investigate
the relationships between gender, age, education level,
marital status, functional class , duration after cardiac
valve replacement and self care behaviors.
Methods: Descriptive study was used to investigate
self care behaviors of one hundred and fifty patients
who were followed up at the outpatient department in
Srinagarind Hospital between April – October, 2012.
Data were collected by using the questionnaire of self
care behaviors after cardiac valve replacement surgery.
Data were analyzed by descriptive statistics, Pearson
correlation coefficient and Eta statistics
Results: The level of overall self care behaviors was
good (3.16 ± 0.478). There were no significant
relationships between gender, age, education level,
marital status, functional class , duration after cardiac
valvular replacement and self care behaviors.
Conclusion: Most patients had good self-care
behaviors. Appropriate dental screening was the lowest
mean score. Health care providers should encourage
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ดูแลตนเอง แตในทางปฏิบตั สิ ำหรับการวางแผนการพยาบาล
เพื่อสงเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยภายหลัง
ผ า ตั ด เปลี่ ย นลิ้ น หั ว ใจ ยั ง ต อ งคำนึ ง ถึ ง ป จ จั ย เหล า นี้ ด ว ย
เพื่อใหผูปวยมีการปฏิบัติที่เหมาะสม สามารถผสานเขาไป
เปนสวนหนึ่งของแบบแผนการดำเนินชีวิตได
คำสำคัญ: พฤติกรรมการดูแลตนเอง ผาตัดเปลีย่ นลิน้ หัวใจ
ปจจัยพื้นฐาน

x Wanida Pimta, et al.
patients to maintain good oral hygiene. Despite the lack
of significant relationships between gender, age,
education level, marital status, functional class, duration
after cardiac valve replacement and self care behaviors,
nurses should consider these factors when teaching self
care behavior guidelines for the patients’ lifestyle.
Keywords: self care behaviors, cardiac valve
replacement, basic conditioning factors
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ทีด่ ตี งั้ แตในระยะฟน ฟูสภาพ9 ผปู ว ยมีบทบาทความรับผิดชอบ
ในการคงไว ซึ่ ง การมี พ ฤติ ก รรมการดู แ ล ตนเองที่ ดี นั้ น
จากประสบการณของผวู จิ ยั พบวาเมือ่ ระยะเวลาผานไปผปู ว ย
บางรายมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่เปลี่ยนแปลงไป เชน
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร การใชยา การปองกันการ
ติดเชือ้ ของรางกาย เปนตน การศึกษาครัง้ นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค
เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผปู ว ยภายหลังผาตัด
เปลีย่ นลิน้ หัวใจและศึกษาความสัมพันธ ระหวางปจจัยพืน้ ฐาน
สวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการ ศึกษา สถานภาพสมรส
ระดับสมรรถภาพของหัวใจภายหลังผาตัด ระยะเวลาหลังผาตัด
กับพฤติกรรมการดูแลตนเองในผปู ว ยทีไ่ ดรบั การผาตัดเปลีย่ น
ลิน้ หัวใจ เพือ่ นำขอมูลทีไ่ ด ไปเปนแนวทางในการพัฒนาการ
บริการเพื่อสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดีของ
ผูปวยภายหลังการ ผาตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจตอไป

โรคลิ้ น หั ว ใจพิ ก ารนั บ เป น ป ญ หาสำคั ญ ของประเทศ
ไทย เป น โรคเรื้ อ รั ง ที่ มี ผ ลต อ การดำเนิ น ชี วิ ต ของผู ป ว ย
จัดเปนโรคที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดได แตสามารถ
รักษาเพือ่ ใหผปู ว ยมีภาวะรางกายทีด่ ี มีอายุทยี่ นื ยาวขึน้ เมือ่
การรั ก ษาด ว ยยาหรื อ วิ ธี อื่ น แล ว ไม ไ ด ผ ล การรั ก ษาด ว ย
การผาตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจยังเปนทางเลือกที่ดี สำหรับใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการผาตัดลิน้ หัวใจนับเปนหัตถการ
ที่ทำมากกวาการผาตัดหัวใจชนิดอื่นๆตั้งแตในอดีตจนถึง
ปจจุบนั โดยเฉพาะในโรงพยาบาลศรีนครินทร ทีไ่ ดเริม่ ผาตัด
ุ ภาพชีวติ
หัวใจตัง้ แตป พ.ศ. 2527 เปนตนมา1,2 สงผลใหคณ
3
ของผู ป ว ยดี ขึ้ น ทั้ ง นี้ ก ารที่ ผู ป ว ยจะมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
นั้นผูปวยตองมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดีดวย4 ภายหลัง
ผาตัดเปลีย่ นลิน้ หัวใจผปู ว ยอาจมีปญ
 หาแทรกซอนเกิดขึน้ ได
เชน ภาวะหัวใจลมเหลว หัวใจเตนผิดปกติ การติดเชือ้ ของลิน้
หัวใจเทียม สงผลใหตองรับการผาตัดซ้ำ หรือเลือดออกงาย
พฤติกรรมการดูแลตนเอง
จากภาวะแทรกซอนของการไดรับยาตานการแข็งตัวของ
ปจจัยพืน้ ฐานสวนบุคคล
ภายหลังผาตัดเปลีย่ นลิน้ หัวใจ
เลือด ซึ่งเปนสาเหตุการเสียชีวิตได5 ภายหลังผาตัดผูปวย ของผ
ปู ว ยภายหลังผาตัด
1. ดานการไดรบั อาหารทีเ่ หมาะสม
รับรวู า ตองมีการดูแลตนเองเพือ่ ปองกันภาวะแทรกซอนทีอ่ าจ
เปลีย่ นลิน้ หัวใจ
2. การไดรบั ดานอากาศทีบ่ ริสทุ ธิ์
6
เกิดขึน้ ทัง้ นีก้ ารดูแลตนเองเปนการกระทำทีจ่ งใจและมีเปาหมาย 1. เพศ
3. ดานการปองกันการติดเชือ้ ของลิน้ หัวใจเทียม
เพือ่ คงไวซงึ่ ภาวะสุขภาพและความผาสุกของบุคคลนัน้ เปน 2. อายุ
4. ดานการเฝาระวังการเกิดลิม่ เลือดอุดตัน
พฤติ ก รรมที่ เ กิ ด จากการเรี ย นรู ภ ายใต ข นบธรรมเนี ย ม 3. ระดับการศึกษา
5. ดานการปฏิบตั เิ มือ่ ไดรบั ยาตานการแข็งตัว
ประเพณี วั ฒ นธรรมของแต ล ะกลุ ม ชน บุ ค คลแต ล ะคนมี 4. สถานภาพสมรส
ของเลือด
5. ระดับสมรรถภาพของหัวใจ
6. ดานการแสวงหาขอมูลความรเู กีย่ วกับ
ศักยภาพในการเรียนรูในการดูแลตนเองแตกตางกันไปตาม
6. ระยะเวลาหลังผาตัด
การ ดูแลตนเองจากบุคคลอืน่
ปจจัยพื้นฐานซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ สังคม ขนบธรรม
7. ดานการปรับอัตมโนทัศนและภาพลักษณ
เนียมประเพณี ระบบครอบครัว แบบแผนการดำเนินชีวิต
ปรับบทบาทของตนเองใหเหมาะสม
ภาวะสุขภาพ ประสบการณสำคัญในชีวติ เปนตน7,8 สำหรับ
8. ดานการจัดการความเครียดและ
ผู ป ว ยภายหลั ง ผ า ตั ด เปลี่ ย นลิ้ น หั ว ใจบุ ค ลากรทางการ
ความวิตกกังวล
พยาบาลมีบทบาทหนาทีส่ ง เสริมชีแ้ นะสนับสนุนใหเกิดความ
รูความเขาใจเพื่อใหผูปวยนำไปสูการปฏิบัติ การดูแลตนเอง รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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ทีเ่ ปนลบจะใหคะแนนตรงขามกับดานทีเ่ ปนบวก หาคาความ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาครัง้ นีใ้ ชทฤษฏีการดูแลตนเองของโอเรม7 เปน เทีย่ ง (Reliability) โดยใชสตู รสัมประสิทธิแ์ อลฟา ของครอ
นบาค (Cronbach’s alpha coefficient) โดยนำแบบ สอบ
กรอบแนวคิด
ถามใชกบั ผปู ว ยทีม่ ลี กั ษณะคลายกับกลมุ ตัวอยาง จำนวน 30
ราย
ไดคา ความเทีย่ ง 0.79 แปลผลพฤติกรรม การดูแลตนเอง
วิธีการศึกษา
เปนการศึกษาเชิงบรรยายหาความสัมพันธ ศึกษาใน เปน 3 ระดับ คือ คะแนน 1.00-2.00 หมายถึง มีพฤติกรรม
กลมุ ตัวอยางทีเ่ ปนผปู ว ยผาตัดเปลีย่ นลิน้ หัวใจและรับประทาน การดูแลตนเองในเรือ่ งนัน้ ต่ำ คะแนน 2.01-3.00 หมายถึงมี
ยาตานการแข็งตัวของเลือด ที่มาติดตามการรักษาที่หอง พฤติกรรมการดูแลตนเองในเรือ่ งนัน้ ปานกลาง คะแนน 3.01ตรวจศัลยกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร จำนวน 150 ราย 4.00 หมายถึงมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง ในเรือ่ งนัน้ ดี
วิเคราะหขอ มูล ขอมูลทัว่ ไปใชสถิตเิ ชิงบรรยายไดแก
2
λ
(1
R
)
−
การ แจกแจงความถี่ รอยละ และคาเฉลีย่ วิเคราะหหาความ
คำนวณจากจากสูตรของ Cohen10 โดย n =
R2
สัมพันธ ระหวางอายุ ระยะเวลาภายหลังการผาตัดเปลีย่ นลิน้
เมือ่ λ = 18.3 (จากตาราง ของ Cohen ทีค่ า อำนาจ จำแนก หัวใจกับ พฤติกรรมการดูแลตนเอง โดยหาคาสัมประสิทธิส์ ห
การทดสอบ 0.9 ระดับนัยสำคัญ 0.05, V =120, u คือตัว สัมพันธ ของเพียรสนั วิเคราะหหาสัมพันธระหวาง เพศ ระดับ
แปรอิสระ = 6 ) R = สัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวาง ความ การ ศึกษา สถานภาพสมรส ระดับสมรรถภาพของหัวใจ กับ
เชือ่ ดานสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพของผปู ว ย ภายหลังผา พฤติกรรมการดูแลตนเอง โดยใชสถิติ Eta :η12
ตัดเปลีย่ นลิน้ หัวใจ11 = 0.382 คำนวณได 107.04 ราย
กำหนดกลมุ ตัวอยางที่ 150 ราย
ผลการศึกษา
การเลือกกลุมตัวอยาง โดยการสุมอยางงายจากรายชื่อ
ผปู ว ยทีม่ าตรวจในแตละวัน เกณฑการคัดเลือกคือ อายุ 18 ขอมูลทั่วไป
ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางไดรับการผาตัดเปลี่ยน
ปขนึ้ ไป มีสติสมั ปชัญญะดี สามารถชวยเหลือตัวเองในการ
ทำกิจวัตรประจำวันตางๆ ได ทำการเก็บขอมูลในชวงเดือน ลิน้ หัวใจทีต่ ำแหนงลิน้ ไมทรัลมากทีส่ ดุ จำนวน 87 ราย (รอยละ
เมษายน-ตุลาคม 2555 การศึกษาครั้งนี้ผานการพิจารณา 58.00) รองลงมาคือเปลีย่ น 2 ตำแหนง คือตำแหนงไมทรัล
รั บ รองจากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย และเอออรตคิ จำนวน 36 ราย (รอยละ 24.0) สวนใหญเปน
เพศหญิงจำนวน 83 ราย (รอยละ 55.30) อายุนอ ยทีส่ ดุ 23
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ป
อายุมากทีส่ ดุ 60 ป (47.89 ± 7.65) โดยมีอายุอยใู นชวง
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการศึกษา ประกอบดวย แบบบันทึก
ขอมูลสวนบุคคล และแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเอง 41-50 ป รอยละ 42.67 และชวงอายุ 51-60 ป รอยละ 42
ภายหลังผาตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ จำนวน 30 ขอ แบงเปน มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษามากที่สุดจำนวน 122
พฤติกรรมการดูแลตนเอง 8 ดานคือ 1) ดานการไดรบั อาหาร ราย (รอยละ 81.30) รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา จำนวน
ทีเ่ หมาะสม จำนวน 5 ขอ 2) ดานการไดรบั อากาศทีบ่ ริสทุ ธิ์ 17 ราย (รอยละ 11.3) มีสถานภาพสมรสคจู ำนวน 132 ราย
จำนวน 2 ขอ 3) ดานการปองกันการติดเชื้อของลิ้นหัวใจ (รอยละ 88.00) มีระยะเวลาหลังผาตัดนอยที่สุด 1 เดือน
เทียม จำนวน 6 ขอ 4) ดานการเฝาระวังการเกิดลิ่มเลือด นานทีส่ ดุ 27 ป (7.03 ± 5.18) ระดับสมรรถภาพของหัวใจ
อุดตัน จำนวน 2 ขอ 5) ดานการปฏิบตั เิ มือ่ ไดรบั ยาตานการ หลังผาตัดอยใู นระดับ 2 มากทีส่ ดุ จำนวน 95 ราย (รอยละ
แข็งตัวของเลือด จำนวน 8 ขอ 6) ดานการแสวงหาขอมูล 63.30) รองลงมาคือระดับ 1 จำนวน 47 ราย (รอยละ 31.3)
พฤติกรรมการดูแลตนเอง
ความรูเกี่ยวกับการดูแลตนเองจากบุคคลอื่นจำนวน 4 ขอ
จากผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการ
7) ดานการปรับอัตมโนทัศนและภาพลักษณ ปรับบทบาท
ดู
แ
ลตนเองส
วนใหญอยูในระดับดี โดยพฤติกรรมการดูแล
ของ ตนเองใหเหมาะสม จำนวน 2 ขอ 8) ดานการจัดการ
ความ เครียดและความวิตกกังวล จำนวน 1 ขอ แบบสอบถาม ตนเองที่ มี ก ารปฏิ บั ติ ไ ด ดี ที่ สุ ด คื อ การรั บ ประทานยาตาม
มี ลักษณะคำตอบเปนแบบประมาณคา และใหคะแนนดังนี้ ถา เวลาที่แพทยสั่ง (3.88 ± 0.10) ขอที่ปฏิบัติไดนอยที่สุดคือ
เปนแบบสอบถามดานบวกจะใหคะแนนคือ ปฏิบตั ิ สม่ำเสมอ การไปพบทันตแพทยเพื่อตรวจสุขภาพของชองปากและฟน
4 คะแนน ปฏิบตั บิ อ ยครัง้ 3 คะแนน ปฏิบตั เิ ปน บางครัง้ 2 (1.80 ± 0.91) เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการดูแลตนเองใน
คะแนน ไมปฏิบตั ิ 1 คะแนนพรอมกับสอบถาม เหตุผล ทีไ่ ม แตละดาน พบวาพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ผูปวยปฏิบัติ
ปฏิบตั เิ พือ่ นำมาใชเปนขอมูลเชิงคุณภาพตอไป สวนขอความ ไดมากทีส่ ดุ และนอยทีส่ ดุ ในแตละดาน มีดงั นี้ (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 พฤติกรรมการดูแลตนเองที่ผูปวยปฏิบัติไดมากที่สุดและนอยที่สุดในแตละดาน
พฤติกรรมการดูแลตนเอง
ดานการไดรับอาหารที่เหมาะสม
5. ทานซือ้ อาหารทีป่ รุงสำเร็จแลวมารับประทาน
3. ทานรับประทานอาหารทีป่ รุงรสดวยเกลือ/น้ำปลา/ซีอวิ้ /ซอส/กะป/ปลารา/
ผงชูรส เหมือนกับสมาชิกคนอืน่ ๆ ในครอบครัว
การไดรับอากาศที่บริสุทธิ์
6. ทานเขาไปอยใู นสถานทีท่ มี่ คี นแออัด มีฝนุ ละออง อากาศถายเทไมสะดวก
7. ทานหลีกเลีย่ งทีจ่ ะอยใู กลคนทีก่ ำลังสูบบุหรีห่ รือบริเวณทีม่ คี วันบุหรี่
ดานการปองกันการติดเชื้อของลิ้นหัวใจเทียม
13. เมือ่ ทานไปรับบริการตามโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยตางๆ
ทานบอกแพทยหรือบุคลากรวาทานเปลีย่ นลิน้ หัวใจเทียม
และรับประทานยาตานการแข็งตัวของเลือด
10. ทานไปพบทันตแพทยเพือ่ ตรวจชองปากและฟนปละ 1-2 ครัง้
ดานการเฝาระวังการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน
15. ทานฟงเสียงการทำงานของลิน้ หัวใจเทียม
14. ทานสังเกตอาการชา / แขนขาออนแรง
ดานการปฏิบัติเมื่อไดรับยาตานการแข็งตัวของเลือด
16. ทานรับประทานยาตามเวลาทีแ่ พทยสงั่
18. ทานหยุดรับประทานยาตานการแข็งตัวของเลือด
เมื่อสังเกตพบวามีเลือดออกผิดปกติ
ดานการแสวงหาขอมูลความรูเกี่ยวกับการดูแลตนเองจากบุคคลอื่น
27. เมือ่ มาตรวจตามนัดทานบอกเลาถึงอาการเปลีย่ นแปลง
หรือความไมสขุ สบายตางๆ ใหแพทย พยาบาล ทราบทุกครัง้
25. ทานพูดคุยแลกเปลีย่ นประสบการณกบั ผปู ว ยคนอืน่ ๆ
ดานการปรับอัตมโนทัศนและภาพลักษณ ปรับบทบาทของตนเองใหเหมาะสม
29. ทานสามารถปฏิบตั ติ วั ใหเปนประโยชนตอ ครอบครัว สังคม หรือบุคคลอืน่ ได
28. ทานสามารถใหคำปรึกษาหรือแสดงความคิดเห็นในเรือ่ งตาง ๆ
ใหกบั สมาชิกในครอบครัว
ดานการจัดการความเครียดและความวิตกกังวล
30. เมือ่ มีความไมสบายใจ ความเครียด ทานมีการพูดคุย /
บอกเลาความรสู กึ ใหบคุ คลในครอบครัวหรือบุคคลทีไ่ วใจได รับฟง

เฉลี่ย

สวนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน

3.01
3.36
2.50

0.40
0.78
1.05

ดี
ดี
ปานกลาง

3.14
3.34
2.94
2.92
3.78

0.28
0.83
0.99
0.64
0.59

ดี
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี

1.80
3.42
3.77
3.06
3.37
3.88
2.37

0.91
0.50
0.50
0.94
0.45
0.40
1.32

ต่ำ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ปานกลาง

3.20
3.61

0.42
0.66

ดี
ดี

2.61
3.16
3.23
3.09

0.78
0.10
0.68
0.77

ปานกลาง
ดี
ดี
ดี

3.15
3.15

0.82
0.82

ดี
ดี

แปลผล

ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรม การ
ดูแลตนเอง
เมือ่ วิเคราะหความสัมพันธพบวา เพศ อายุ ระดับการ
ศึกษา สถานภาพสมรส ระดับสมรรถภาพของหัวใจภายหลัง
ผาตัด ระยะเวลาหลังผาตัด ไมมคี วามสัมพันธกบั พฤติกรรม
การดูแลตนเอง (p=0.52, 0.68, 0.80, 0.22, 0.42, 0.09
ตามลำดับ)

การศึกษาทีผ่ า นมา 13 ผปู ว ยรับรวู า การรับประทานยาตาน การ
แข็งตัวของเลือดเปนสิง่ ทีม่ คี วามจำเปนและตอง รับประทาน
ตลอดชีวิตจึงใหความสำคัญเปนอันดับแรก6
การศึกษาครั้งนี้พบประเด็นที่นาสนใจและบุคลากรใน
ทีมสุขภาพควรใหการสนับสนุนสงเสริมใหมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผปู ว ยคือ ในเรือ่ งของการไปพบ
ทันตแพทยเพื่อตรวจสุขภาพของชองปากและฟนที่มีการ
ปฏิบตั ไิ ดนอ ยทีส่ ดุ (1.80 ± 0.91) เมือ่ ถามถึงสาเหตุของการ
ไมปฏิบัติ พบวาบางรายไมทราบวาการมีฟนผุอาจสงผลให
วิจารณ
กลมุ ตัวอยางสวนใหญมพี ฤติกรรมการดูแลตนเองดี โดย เกิดการติดเชื้อของลิ้นหัวใจเทียมได บางรายบอกวาไมมี
พฤติกรรมการดูแลตนเองที่มีการปฏิบัติไดดีที่สุดคือการ รับ อาการผิ ด ปกติ ใ ดๆ สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาที่ พ บว า มี
ประทานยาตามเวลาทีแ่ พทยสงั่ (3.88 ± 0.10) สอดคลอง กับ ประชาชนไปใชบริการทันตสุขภาพในชวงรอบปที่ผานมา
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พฤติกรรมการดูแลตนเองของผปู ว ยภายหลังผาตัดเปลีย่ นลิน้ หัวใจ

เพียงรอยละ 34.5 เนือ่ งจากไมรสู กึ วามีสงิ่ ผิดปกติในชองปาก
ไม มี เ วลาและรอให มี อ าการมากขึ้ น 14ทั้ ง นี้ ก ารที่ มี ภ าวะ
สุขอนามัยของชองปากไมดี เปนเหตุสงเสริมสำคัญที่ทำให
เกิดการติดเชื้อ ของเยื่อบุหัวใจซึ่งรวมถึงลิ้นหัวใจเทียมดวย
ดังนั้นผูปวย จึงควรไปพบทันตแพทยอยางสม่ำเสมอเพื่อ
ประเมินภาวะสุขอนามัยของชองปาก15 ในเรื่องของการหยุด
รั บ ประทานยาต า นการแข็ ง ตั ว ของเลื อ ดเมื่ อ มี เ ลื อ ดออก
ผิ ด ปกติ (2.37 ± 1.32) คล า ยกั บ การศึ ก ษาที่ ผ า นมา 11
เนื่องจากกลุมตัวอยางพบเพียงอาการมีรอยช้ำ จุดจ้ำเลือด
ตามแขน ขา มี เ ลื อ ดออกตามไรฟ น มี ป ระจำเดื อ นออก
มากกวาปกติ ซึง่ เปนกลมุ อาการ ทีอ่ ยใู นอันดับทายๆ ทีผ่ ปู ว ย
เลือกปฏิบัติโดยการหยุดรับประทานยา16 ในเรื่องของการ
รับประทานอาหารที่ปรุงรสชาติ เหมือนกับสมาชิกคนอื่น ๆ
ในครอบครัว (2.50 ± 1.05) สอดคลองกับการศึกษาผานมา
ทีพ่ บวาการปฏิบตั ติ วั ดานการงดรับประทานอาหารเค็ม เปน
กิ จ กรรมที่ ผู ป ว ยปฏิ บั ติ ไ ด น อ ยที่ สุ ด 11 ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ เ ป น
อุปสรรคคือการรับรูวาการเจ็บปวยดวยโรคหัวใจ เปนภาระ
ตอครอบครัวในการเตรียมอาหาร17 การเปลีย่ นรสชาติอาหาร
จากทีเ่ คยรับประทาน มานานมากกวา 10 ปมาเปนอาหารจืด
ซึง่ เปนการปรับเปลีย่ นทีย่ าก18 ในเรือ่ งของการพูดคุยบอกเลา
ประสบการณกบั ผปู ว ยคนอืน่ ๆ (2.6 ± 0.784) ทัง้ นีอ้ าจเปน
เพราะบริ เ วณห อ งตรวจศั ล ยกรรมมี ก ารให บ ริ ก ารผู ป ว ย
หลายกลุม เชน ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมตกแตง เปนตน
ผูปวยมีพื้นที่สำหรับรอรับบริการอยูในบริเวณเดียวกัน จึง
ทำใหบางครั้งไมมีโอกาสไดพบปะพูดคุยกับผูปวยที่อยูใน
กลมุ โรค เดียวกันมากนัก ในสวนของการหลีกเลีย่ งการอยใู กล
คน ทีก่ ำลังสูบบุหรีห่ รือบริเวณทีม่ คี วันบุหรี่ (2.94 ± 0.985)
กลุ ม ตั ว อย า งให เ หตุ ผ ลของการไม ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด ว า
เพราะมีสมาชิกในบานสูบบุหรี่จึงทำใหบางครั้งก็ไมสามารถ
หลีกเลี่ยงได
เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยพื้นฐานกับ
พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองพบว า ไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั น
เนื่ อ งจากเมื่ อ เข า สู ภ าวะความเจ็ บ ป ว ยแต ล ะบุ ค คลมี ก าร
แสวงหาข อ มู ล ความรู ใ นการดู แ ลตนเองเพื่ อ ให ป ลอดภั ย
จากภาวะแทรกซอน ทำใหเห็นความสำคัญของการดูแล
ตนเอง จึงมีการปฏิบัติเพื่อปองกันปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
สงผลใหเพศหญิงและเพศชายใหความรวมมือในการปฏิบัติ
ตั ว ตามแผนการรั ก ษาทำให มี พ ฤติ ก รรมการดู แ ลตนเอง
ไมแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับการศึกษาที่ผานมา19-21 เมื่อ
พิ จ ารณาป จ จั ย ด า นอายุ เ นื่ อ งจากกลุ ม ตั ว อย า งอยู ใ น
ชวงวัยผูใหญมีความสามารถในการประเมินสถานการณและ
ตัดสินใจเลือกแนวทางในการดูแลตนเองจึงทำใหผูปวยมี
พฤติกรรมการดูแลตนเองไมแตกตางกันซึง่ สอดคลองกับการ
ศึกษาทีผ่ า นมา4,13 เมือ่ พิจารณาถึงระดับการศึกษาพบวากลมุ
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ตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาในระดับประถมศึกษา(รอยละ
81.30) จึงทำใหมีความคลายคลึงกันสูง ในปจจุบันชองทาง
การติดตอสือ่ สาร การรับขอมูลตางๆ เปดกวาง สะดวกมากยิง่ ขึน้
สมาชิ ก ในครอบครั ว สามารถสอบถามค น หาข อ มู ล ต า งๆ
เพื่อนำไปชวยเหลือสนับสนุนผูปวยไดงาย สงผลใหผูปวย
รับรถู งึ ประโยชนของการปฏิบตั ติ น จึงทำใหมพี ฤติกรรมการ
ดูแลตนเองทีไ่ มแตกตางกัน เมือ่ พิจารณาดานสถานภาพสมรส
พบวาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาที่ผานมา4,21 เนื่องจากกลุมตัวอยาง
สวนใหญมีสถานภาพสมรสคู (รอยละ 88.0) ประกอบกับ
ลักษณะของครอบครัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนใหญ
มี ค วามช ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น สายสั ม พั น ธ ข องเครื อ ญาติ
ยังเหนียวแนน22 ซึง่ ครอบครัวและญาติจะเปนแหลงประโยชน
ที่สำคัญทั้งดานการชวยเหลือดานรางกาย ประคับประคอง
ดานจิตใจ13 สำหรับระดับสมรรถภาพของหัวใจไมมีความ
สัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองซึ่งสอดคลองกับการ
ศึกษาทีผ่ า นมา23 เนือ่ งจากกลมุ ตัวอยางสวนมากมีสมรรถภาพ
ของหัวใจอยใู นระดับ 2 รอยละ 63.30 ระดับ 1 รอยละ 31.30
ซึ่งเปนระดับที่ผูปวยสามารถทำกิจกรรมตางๆ ไดเปนสวน
มาก จึงทำใหผปู ว ยมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง ทีไ่ มแตกตาง
กัน สำหรับระยะเวลาหลังผาตัดทีพ่ บวาไมมคี วามสัมพันธกบั
พฤติกรรมการดูแลตนเอง สอดคลองกับการศึกษาทีผ่ า นมา23
อาจเนือ่ งมาจากกอนผาตัดผปู ว ยมี ประสบการณในการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความ ทุกขทรมานจากโรคมาแลว
ภายหลังผาตัดผูปวยมีความรูสึวาสุขภาพดี ไมอยากกลับไป
มี ป ญ หาสุ ข ภาพอี ก จึ ง ต อ งมี ก ารดู แ ลตนเองเพื่ อ ป อ งกั น
ปญหาตางๆ6

สรุป
สวนใหญผูปวยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองในระดับดี
มีบางกิจกรรมทีย่ งั มีการปฏิบตั นิ อ ย บุคลากรทางดานสุขภาพ
มี ค วามสำคั ญ ในการสนั บ สนุ น ส ง เสริ ม ให ผู ป ว ยคงไว ซึ่ ง
พฤติกรรม การดูแลตนเองทีด่ ี สำหรับพฤติกรรมทีป่ ฏิบตั นิ อ ย
หรือไม สม่ำเสมอควรไดรบั การสงเสริมพัฒนาความสามารถ
ใน การดูแลตนเองใหเหมาะสมกับภาวะสุขภาพโดยเฉพาะ
การไป ตรวจรักษาสุขภาพของชองปากและฟน ในการศึกษา
ครั้ ง นี้ แม ว า จะไม พ บความสั ม พั น ธ ข องป จ จั ย พื้ น ฐานกั บ
พฤติกรรม การดูแลตนเอง แตในทางปฏิบัติสำหรับการวาง
แผนการ พยาบาลเพือ่ สงเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูปวยยัง ตองคำนึงถึงปจจัยเหลานี้ดวย เพื่อใหผูปวยมีการ
ปฏิบตั ทิ ี่ เหมาะสมและสามารถผสานเขาไปเปนสวนหนึง่ ของ
แบบ แผนการดำเนินชีวติ ได
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วนิดา พิมทา และคณะ

ขอเสนอแนะ
1.ควรศึกษาเกี่ยวกับความรูความเขาใจในการปฏิบัติ
เพื่อปองกันการติดเชื้อของลิ้นหัวใจเทียม โดยเฉพาะในสวน
ของดานทันตสุขภาพพรอมกับการสนับสนุนสงเสริมใหผปู ว ย
ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบตั ใิ หเหมาะสมกับสุขภาพ
โดยเฉพาะการไปรับบริการดานทันตสุขภาพเพือ่ ปองกันปญหา
เชน จัดทำสื่อ ทำกลยุทธพูดซ้ำย้ำเตือน ใหขอมูลความรู
อยางตอเนื่องทั้งตั้งแตระยะกอนผาตัดและหลังผาตัด
2.พัฒนาระบบการใหขอมูลแกผูปวยทั้งรายกลุมและ
รายบุ ค คลโดยให ค รอบครั ว เข า มามี ส ว นร ว มในการทำ
กิจกรรมเพื่อใหสมาชิกในครอบครัวตระหนักถึงความสำคัญ
อันจะเปนการสงเสริมสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวดวย
เชน การบริโภคอาหารทีเ่ หมาะสม การรณรงคลด เลิกสูบบุหรี่
เปนตน
3.ในหน ว ยบริ ก ารควรมี ก ารจั ด พื้ น ที่ สำหรั บ ผู ป ว ย
แตละกลุมโรค เพื่อผูปวยกลุมโรคเดียวกันไดมีโอกาสพูดคุย
แลกเปลีย่ นเรียนรปู ระสบการณตา งๆ ไดงา ยและเปนสัดสวน
จะเปนปจจัยหนึง่ ทีท่ ำใหผปู ว ยเกิดแรงจูงใจในการมีพฤติกรรม
การดูแลตนเองที่เหมาะสมและตอเนื่อง
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