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บทคัดยอ 
 
 แผลเปปติคเปนการถลอกของเยื่อบุทางเดินอาหาร ภาวะแทรกซอนที่สําคัญของการ
เจ็บปวยดวยแผลเปปติคเรื้อรัง เชน  ภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารสวนตน กระเพาะทะลุ 
เปนตน ซ่ึงภาวะแทรกซอนดังกลาวเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหผูปวยแผลเปปติคตองเขารับการรักษา
ในโรงพยาบาล  แผลเปปติคเปนโรคที่สามารถควบคุมและปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนไดหาก
ผูปวยแผลเปปติคมีการปฏิบัติพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม การศึกษาแบบกึ่งทดลองชนิด   
สองกลุมทดสอบกอนและหลังครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการสนับสนุนดานขอมูลและ
อารมณตอพฤติกรรมการบริโภคของผูปวยแผลเปปติค  กลุมตัวอยางคือผูปวยแผลเปปติคที่มารับการ
รักษา ณ ตึกผูปวยนอก โรงพยาบาลน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2550 ถึง 
เดือน มกราคม 2551  โดยเลือกกลุมตัวอยางตามเกณฑที่กําหนดจํานวน 30 ราย  จัดใหเปนกลุม
ควบคุม และกลุมทดลองกลุมละ 15 ราย  กลุมทดลองไดรับการสนับสนุนดานขอมูลและอารมณ
ประกอบดวยการสนับสนุนดานขอมูลและอารมณที่โรงพยาบาล 1 คร้ัง  และการติดตามเยี่ยมบาน 2  
คร้ัง  ในขณะที่กลุมควบคุมไดรับการพยาบาลตามปกติ  การประเมินผลกระทําภายหลังไดรับการ
สนับสนุนดานขอมูลและอารมณในสัปดาหที่ 7 โดยใชแบบสัมภาษณพฤติกรรมการบริโภค  
วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการบริโภคระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองโดยใช
สถิติทดสอบที (t-test) 
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 ผลการศึกษาพบวา 
 1. ผูปวยแผลเปปติคในกลุมทดลองหลังไดรับการสนับสนุนดานขอมูลและอารมณมี
คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการบริโภคสูงกวากอนไดรับการสนับสนุนดานขอมูลและอารมณอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. ผูปวยแผลเปปติคในกลุมทดลองหลังไดรับการสนับสนุนดานขอมูลและอารมณมี
คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการบริโภคสูงกวาผูปวยแผลเปปติคในกลุมควบคุมที่ไดรับการพยาบาล
ตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาการสนับสนุนดานขอมูลและอารมณสามารถสงเสริมให
ผูปวยแผลเปปติคมีพฤติกรรมการบริโภคที่ดีขึ้น  ดังนั้นจึงควรนําการสนับสนุนดานขอมูลและ
อารมณมาประยุกตใชรวมกับการพยาบาลตามปกติเพื่อสงเสริมใหผูปวยแผลเปปติคมีพฤติกรรมการ
บริโภคเหมาะสม  ปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนและคงไวซ่ึงคุณภาพชีวิตที่ดีตอไป 
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ABSTRACT 
 
 Peptic ulcers are an erosion of the gastrointestinal mucosa. Major complications of 
chronic peptic ulcers, such as upper gastrointestinal hemorrhage and perforation, result in the 
patients’ admission to hospital. Peptic ulcers are controllable and can be protected from 
complications when patients have proper consuming behaviors. This quasi-experimental two 
group pre test-post test study, aimed to examine the effect of information and emotional support 
on consuming behavior among patients with peptic ulcers. The purposive sampling, 30 subjects 
were selected from the Outpatient department, Numpad hospital, Uttaradit province during 
November 2007 to January 2008. Fifteen subjects were assigned to be the experimental group, 
control group, equally. The experimental group received the information and emotional support 
once at the hospital and twice during home visits, whereas, the control group received 
conventional care. The evaluation of this study was performed upon the completion of the 
intervention at the seventh week post intervention by using the Consuming Behaviors 
Questionnaire. The comparison of consuming behavior scores between the two groups was 
analyzed using t-test.  
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 The results reveals that: 
 1. Patients with peptic ulcers of the experimental group, after receiving the 
information and emotional support, showed statistically significant higher consuming behavior 
mean scores (p<.01). 
 2. Patients with peptic ulcers in the experimental group, receiving the information 
and emotional support, showed statistically significant higher consuming behavior mean scores 
than those in the control group (p<.01).  
 The findings of this study demonstrate that the information and emotional support can 
be used to improve consuming behaviors among patients with peptic ulcers. Therefore, nurses 
may integrate the information and emotional support to the provision of conventional care in 
patients with peptic ulcers in order to promote proper consuming behavior, prevent complications, 
and maintain their quality of life.  
 
 
 
 


