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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการเกิดเลือดออกซ้ำา
ในผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น*
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บทคัดย่อ
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิพรรณนาแบบหาความสมัพันธ์ เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมป้องกนัการเกดิเลอืดออก
ซ�า้ และปัจจัยทีมี่ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมป้องกนัการเกดิเลอืดออกซ�า้ กลุม่ตวัอย่างเป็นผูป่้วยทีม่ภีาวะเลอืดออก
ในทางเดินอาหารส่วนต้นทีม่ารบัการตรวจตามนดัทีแ่ผนกผู้ป่วยนอกศลัยกรรม โรงพยาบาลพระปกเกล้า จงัหวดั
จนัทบรุ ีจ�านวน 84 คน เครือ่งมอืการวิจยัประกอบด้วย แบบบนัทกึข้อมลูทัว่ไป แบบสอบถามการรบัรูค้วามรนุแรง
ของการเกิดเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นซ�้า มีค่าความเชื่อมั่น .78 แบบสอบถามการรับรู้โอกาสเสี่ยงของ
การเกิดเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นซ�้า มีค่าความเชื่อมั่น .71 แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะแห่งตนใน
การปฏิบัติพฤติกรรมป้องกันการเกิดเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นซ�้า มีค่าความเชื่อมั่น .87 แบบสอบถาม
การรบัรูผ้ลลพัธ์ในการปฏบิตัพิฤตกิรรมป้องกนัการเกดิเลอืดออกในทางเดนิอาหารส่วนต้นซ�า้ มค่ีาความเชือ่มัน่ .86
และแบบสอบถามพฤติกรรมป้องกันการเกิดเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นซ�้า มีค่าความเช่ือมั่น .82
เกบ็รวบรวมข้อมลูในช่วงเดอืนกันยายน 2560 ถงึเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถติคิวามถ่ี ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติสหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน
 ผลการวจิยัพบว่า ผูป่้วยมคีะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมป้องกันการเกดิเลอืดออกซ�า้โดยรวมในระดบัสงู (M = 46.83,
SD = 7.36) และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการเกิดเลือดออกซ�้าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
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ได้แก่  การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิบัติพฤติกรรมป้องกันการเกิดเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นซ�้า
(rs = .810, p < .05) การรบัรูผ้ลลพัธ์ในการปฏบิตัพิฤตกิรรมป้องกนัการเกดิเลอืดออกในทางเดนิอาหารส่วนต้นซ�า้
(rs = .720, p < .05) การรบัรูค้วามรนุแรงของการเกดิเลอืดออกในทางเดนิอาหารส่วนต้นซ�า้ (rs = .320, p < .05)
และการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นซ�้า (rs = .310, p < .05)
 จากการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า พยาบาลควรสนับสนุนให้ผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร
ส่วนต้น มกีารรบัรูส้มรรถนะแห่งตนและการรบัรูผ้ลลพัธ์ในการปฏบิตัพิฤตกิรรมป้องกนัการเกดิเลอืดออกในทางเดนิ
อาหารส่วนต้นซ�้า เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดแรงจูงใจทางบวก และปฏิบัติพฤติกรรมป้องกันการเกิดเลือดออกในทางเดิน
อาหารส่วนต้นซ�้าที่คงทน
ค�ำส�ำคัญ:  พฤติกรรมป้องกันการเกิดเลือดออกซ�้า  ผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น

                        Abstract
 This descriptive correlational research aimed to examine preventive behaviors for
rebleeding and to determine factors related to preventive behaviors for rebleeding. The samples
consisted of 84 upper gastrointestinal bleeding (UGIB) patients receiving follow-up service 
at the surgical outpatient department of Prapokklao Hospital, Chanthaburi Province. The research
instruments were composed of a recording form of demographic data, a questionnaire of perceived
severity of rebleeding in UGIT with the reliability of .78, a questionnaire of perceived vulnerability
of rebleeding in UGIT with the reliability of .71, a questionnaire of perceived self-efficacy
of preventive behavior for rebleeding in UGIT with the reliability of .87, a questionnaire of
perceived response efficacy of preventive behavior for rebleeding in UGIT with the reliability
of .86, and a questionnaire of preventive behavior for rebleeding with the reliability of .82.
Data were collected from September, 2017 to February, 2018. Statistics used for data analysis
included frequency, percentage, mean, standard deviation, and Spearman’s rank correlation
coefficient.
 The research results revealed that the UGIB patients had overall mean score of preventive
behaviors for rebleeding at a high level (M = 46.83, SD = 7.36). The factors that statistically
significant related to preventive behaviors for rebleeding were perceived self-efficacy of preventive
behavior for rebleeding in UGIT (rs = .810, p < .05), perceived response efficacy of preventive
behavior for rebleeding in UGIT (rs = .720, p < .05), perceived severity of rebleeding in UGIT
(rs = .320, p < .05), and perceived vulnerability of rebleeding in UGIT (rs = .310, p < .05).
 This research suggests that nurses should encourage perceived self-efficacy and perceived 
response efficacy of preventive behavior for rebleeding in UGIT among UGIB patients in order
to raise positive motivation and maintain preventive behaviors for rebleeding in UGIT.
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