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บทคดัย่อ 
  

                   การวิจยัครั. งนี. มีวตัถุประสงคเ์พื'อศึกษาการสนบัสนุนทางสังคม พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
ผูป่้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที'ไดข้ยายหลอดเลือดหัวใจ  และความสัมพนัธ์ระหว่างการสนับสนุน     
ทางสังคมและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูป่้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที'ไดข้ยายหลอดเลือดหัวใจ    
กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 100 คน  เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที'ไดข้ยายหลอดเลือดหัวใจ มารับการตรวจ
รักษาที'คลินิคโรคหัวใจ สถาบนัโรคทรวงอก เครื'องมือที'ใชเ้ป็นแบบสัมภาษณ์ประกอบดว้ย  1) ขอ้มูล
ส่วนบุคคลและการเจ็บป่วย  2) แบบสัมภาษณ์การสนับสนุนทางสังคม  3) แบบสัมภาษณ์พฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของผูป่้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที'ไดข้ยายหลอดเลือดหัวใจ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการ
คาํนวนหาคา่ความถี' ร้อยละ คา่เฉลี'ย ส่วนเบี'ยงเบนมาตรฐานและสมัประสิทธิ< สหสมัพนัธ์ของเพียร์สัน 
                   ผลการวิจยัพบว่า 
                   1. ผูป่้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที'ไดข้ยายหลอดเลือดหวัใจมีคะแนนการสนบัสนุนทางสังคม
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และรายดา้นพบวา่ดา้นการเงิน แรงงาน หรือสิ'งของและดา้นขอ้มูลข่าวสาร
อยูใ่นระดบัสูง ส่วนดา้นอารมณ์และดา้นการประเมินคุณคา่อยูใ่นระดบัปานกลาง 

    2. ผูป่้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที'ได้ขยายหลอดเลือดหัวใจมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และรายดา้นพบวา่การเจริญทางจิตวิญญาณ และการจดัการกบัความเครียด
อยูใ่นระดบัสูง ส่วนความรับผิดชอบต่อสุขภาพ กิจกรรมทางดา้นร่างกาย โภชนาการ และสัมพนัธภาพ
ระหวา่งบุคคลอยูใ่นระดบัปานกลาง   
              3.  การสนับสนุนทางสังคมทั.งโดยรวมและรายด้านมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของผูป่้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที'ไดข้ยายหลอดเลือดหวัใจอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที'
ระดับ .01  นั'นคือผูป่้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที'ได้ขยายหลอดเลือดหัวใจที'ได้รับการสนับสนุน         
ทางสังคมในระดบัสูงจะมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที'ดีดว้ย 
                   ผลการศึกษาครั. งนี. เป็นขอ้มูลสนบัสนุนที'ส่งเสริมใหผู้ป่้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที'ไดข้ยาย
หลอดเลือดหัวใจปฏิบติัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื'อง โดยนาํการสนับสนุนทางสังคมเป็น
แนวทางในการวางแผนการพยาบาลและการศึกษาวิจยัทางการพยาบาล 
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ABSTRACT 

 

              The purposes of this research were to study social support and health promotion behaviors, 

and to examine the relationship between social support and health promotion behaviors among the 

patients with coronary artery disease post percutaneous transluminal coronary angioplasty. One 

hundred subjects were the patients with coronary artery disease post percutaneous transluminal 

coronary angioplasty, who attended the Heart Clinic at Chest Disease Institute. The instruments used in 

this study were an interview schedule consisted of: 1) Personal Characteristics and Illness Information, 

2) the Social Support Interview Schedule, and the Health Promotion Behaviors Interview Schedule. 

The data were analyzed by frequency, percentage, means, standard deviation, Pearson’s product 

moment correlation coefficient. 

              The results of the study revealed that. 

              1. The overall score for social support of the patients with coronary artery disease post 

percutaneous transluminal coronary angioplasty were at a moderate level and the subscale scores : 

instrumental support, informational support were at a high level and emotional support, appraisal  

support  at a moderate level. 

              2. The overall score for health promotion behaviors of the patients with coronary artery 

disease post percutaneous transluminal coronary angioplasty were at a moderate level and the subscale 

scores : spiritual growth, stress management were at a high level and health responsibility, physical  

activity,  nutrition,  and interpersonal relationship at a moderate level. 

              3. There were positive significant relationship between the overall score and subscale scores 

for social support and health promotion behaviors among the patients with coronary artery disease post 

percutaneous transluminal coronary angioplasty at the level of .01. The patients with coronary artery 

disease post percutaneous transluminal coronary angioplasty who perceived social support at a high 

level will also have good health promotion behaviors. 

              These finding provide supportive information to enhance the continuity of health promotion 

behaviors among the patients with coronary artery disease post percutaneous transluminal coronary 

angioplasty by using the social support to guide nursing care plan and nursing research. 

 

  


