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บทคัดย่อ:
 การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิพรรณนาเพือ่หาความสมัพนัธ์ระหว่าง อาย ุเพศ การรบัรู้
ความเจ็บป่วยอาการภายหลังตัดถุงน�้าดี และความรู้เร่ืองอาหารเฉพาะโรคกับพฤติกรรมบริโภค
ภายหลังการตัดถุงน�้าดีโดยใช้ทฤษฏีการเปลี่ยนผ่านของเมลิสเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยถุงน�้าดีอักเสบที่ได้รับการผ่าตัดตัดถุงน�้าดีแบบส่องกล้องหรือผ่าตัดทาง
หน้าท้อง ซึง่เข้ารบัการรกัษา ณ แผนกศลัยกรรมในโรงพยาบาลระดบัตตยิภมู ิ2 แห่ง ในจงัหวดัชลบรุี 
จ�านวน 82 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่ก�าหนด เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน
กรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูล
ส่วนบคุคล แบบสอบถามการรบัรูค้วามเจบ็ป่วย แบบสมัภาษณ์อาการภายหลงัตดัถงุน�้าด ีแบบสมัภาษณ์
พฤตกิรรมบรโิภคภายหลงัตดัถงุน�า้ดี และแบบสมัภาษณ์ความรูเ้รือ่งอาหารเฉพาะโรค วเิคราะห์ข้อมลู
ด้วยสถิติพรรณนา สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พอยท์ไบซีเรียล และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 75.60 มีอายุเฉลี่ย 42.79 ปี 
(SD = 12.43) ร้อยละ 76.83 ของผู้ป่วยที่ได้รับการตัดถุงน�้าดียังมอีาการภายหลังการตัดถุงน�้าดี
ในระดบัน้อย มกีารรบัรูค้วามเจบ็ป่วยด้านลบในระดบัปานกลาง มคีวามรู้เร่ืองอาหารเฉพาะโรคอยู่
ในระดบัสงู และมพีฤตกิรรมบรโิภคภายหลงัการตดัถงุน�า้ดใีนระดบัด ีผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ 
พบว่า เพศหญงิมพีฤตกิรรมบรโิภคภายหลงัการตดัถงุน�า้ด ีดกีว่าเพศชาย ส่วนอายุ การรบัรูค้วามเจ็บป่วย 
และความรูเ้รือ่งอาหารเฉพาะโรคมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤตกิรรมบรโิภคภายหลงัการตดัถงุน�า้ดี
อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิส่วนอาการภายหลงัการตดัถงุน�า้ดมีคีวามสมัพนัธ์ทางลบกบัพฤตกิรรม
บริโภคภายหลังการตัดถุงน�้าดีอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถน�าไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ที่ได้รับการตัดถุงน�้าดี เพื่อลดผลกระทบของอาการภายหลังการตัด
ถุงน�้าดี โดยพยาบาลควรมีการติดตามอาการภายหลังการตัดถุงน�้าดีและพฤติกรรมบริโภคภาย
หลังการตัดถุงน�้าดี เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสม
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Abstract:
 The purpose of this descriptive correlational research design aimed to analyze 
the relationships among age, gender, post cholecystecyomy syndromes, illness perceptions, 
knowledge about specific food disease, and eating behavior after cholecystectomy in 
patients with cholecystitis. Meleis’s Theory of Transition was used as the conceptual 
framework. Eighty-two patients with cholecystitis undergoing laparoscopic 
cholecystectomy or open cholecystectomy were recruited by inclusion criteria from the 
surgery department of two tertiary hospitals in Chonburi Province during July to 
December, 2016. The Demographic Questionnaire, the Revised Illness Perception 
Questionnaire (IPQ-R), the Post cholecystectomy Syndrome Questionnaire, the Eating 
Behavior after Cholecystectomy Questionnaire and the Knowledge about Specific Food 
Disease Questionnaire were used for data collection.Data were analyzed using descriptive 
statistics, Point-biserial correlation coefficient, and Pearson’s product moment correlation 
coefficient. The result showed 75.63% were females with the average age of 42.79 years 
(SD = 12.43). The sample showed that 76.83% of patients with cholecystectomy had 
postcholecystectomy syndrome, mild level of postcholecystectomy syndrome, moderate 
level of illness perception, high level of knowledge about specific food disease, and had 
high level of eating behavior after cholecystectomy. This study showed that female has 
better eating behavior after cholecystecyomy than male; age, illness perception and 
knowledge about specific food disease were positively correlated with eating behavior 
after cholecystectomy while postcholecystectomy syndrome was negatively significantly 
correlated with eating behavior after cholecystectomy. The results of this study could 
be used for improving quality of care in patients undergoing cholecystectomy to decrease 
effects of postcholecystectomy syndrome. Moreover, nurses should follow up symptoms 
of postcholecystectomy syndrome and eating behavior after cholecystectomy. This will 
assist these patients to have more appropriate food eating behavior.

Keywords: Eating behavior after cholecystectomy, Illness perceptions, Postcholecystectomy 
syndrome, Knowledge about specific food disease, Patients with cholecystitis

*Master’s student, Master of Nursing Science Program (Adult Nursing), Faculty of Nursing, Burapha University 

**Corresponding author, Assistant Professor, Faculty of Nursing, Burapha University, E-mail: nsamartkit@gmail.com

***Lecturer, Faculty of Nursing, Burapha University


