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บทคัดย่อ
การวิจยั กึง่ ทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อน-หลัง มีวตั ถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบคุณภาพชีวติ และ
ระดับความวิตกกังวลของผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดหัวใจแบบเปิ ด ก่อนและหลังการได้รบั ข้อมูลก่อนและหลัง
การผ่าตัด กลุ่มตัวอย่างคือ ผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ารับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิ ด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตาม
คุณสมบัตทิ ก่ี ําหนด จํานวน 35 คน เครื่องมือวิจยั ประกอบด้วย แผนการให้ขอ้ มูลก่อนและหลังผ่าตัดหัวใจ
แบบเปิ ด เก็บข้อมูลโดยใช้แบบวัดคุณภาพชีวติ ขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย และแบบวัด
ความวิตกกังวล มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.74 และ 0.70 ตามลําดับ กลุ่มตัวอย่างได้รบั การประเมินคุณภาพ
ชีวิตและความวิตกกังวล และได้ร บั ข้อมูลการผ่าตัดตัง้ แต่ ก่ อนผ่ าตัดจนกระทังจํ
่ าหน่ ายผู้ป่ วยออกจาก
โรงพยาบาล และได้รบั การประเมินคุณภาพชีวติ และความวิตกกังวลซํ้าใน 1 เดือนหลังผ่าตัด วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้สถิตเิ ชิงบรรยายและเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ คุณภาพชีวติ และระดับความวิตกกังวลก่อนและหลังการ
ทดลองโดยใช้สถิติ WILCOXON SIGNED-RANKS TEST
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 29 คนจาก 35 คน เข้าสู่กระบวนการวิจยั โดยสมบูรณ์ หลังการ
ทดลองกลุ่มตัวอย่างมีระดับคุณภาพชีวติ เฉลีย่ (MEAN= 96.10, S.D. = 3.38) สูงกว่าก่อนการทดลอง (MEAN
= 92.86, S.D. = 3.20) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (Z = -4.311, P<.001) ระดับความวิตกกังวลก่อน (MEAN=
7.34, S.D. = 1.67) และหลังการทดลอง (MEAN = 7.03, S.D. = 1.38) แตกต่างกันอย่างไม่มนี ัยสําคัญทาง
สถิติ (Z = -1.482)
การให้ขอ้ มูลก่อนและหลังผ่าตัดอย่างมีแบบแผนเป็ นแนวทางการพยาบาลวิธหี นึ่งทีค่ วรส่งเสริมให้ม ี
การนําไปใช้เพือ่ เพิม่ ระดับคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดหัวใจแบบเปิ ด
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Effects of pre and post-operative information program on quality of life and
anxiety of patients undergoing open heart surgery,
Chiangrai Prachanukroh Hospital

Abstract

Siam Thaweesombat*
Krittapat Fukfon**
Anchalee Suwansirichareon*

This quasi-experimental study, one group with pretest and posttest design, aimed to
compare the quality of life and anxiety levels of patients undergoing open heart surgery who
received a pre and post-operative information program. Participants were 35 patients undergoing
open heart surgery at Chiangrai Prachanukroh Hospital who met the eligibility criteria. Research
instruments were the World Health Organization-BREF -THAI and the Thai Hospital Anxiety and
Depression Scale with 0.74 and 0.70 Cronbach’s alpha coefficients, respectively. The quality of life
and anxiety were measured at baseline and at 1 month after the surgery. Data were analyzed using
descriptive statistics and Wilcoxon signed-ranks test.
Results revealed that 29 of 35 participants completed the study protocol. After the study
completion, the participants had significantly higher score on quality of life (Mean = 96.10, S.D. =
3.38) compared with baseline score (Mean= 92.86, S.D. = 3.20) (Z= -4.311, p< .001). Whereas,
there was no significant difference between anxiety levels between before (Mean= 7.34, SD = 1.67)
and after (Mean= 7.03, SD = 1.38) the study (Z = -1.482).
Providing pre and post-operative information is one of nursing interventions that should be
implemented for all open-heart surgery patients so that they would have better quality of life.
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ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ปั จ จุ บ ั น โรคหัว ใจและหลอดเลื อ ดเป็ น
ปั ญหาสุขภาพทีส่ ําคัญและเป็ นสาเหตุการเสียชีวติ
ลําดับต้นของประชากรโลก โดยพบว่าในปี พ.ศ.
2559 ทัวโลกมี
่
ผู้เสียชีวติ ด้วยโรคหัวใจและหลอด
เลือดถึง 17.9 ล้านคน และ 3 ใน 4 ของผู้ป่ วยที่
เสียชีวติ เป็ นกลุ่มประชากรทีอ่ าศัยอยูใ่ นประเทศที่
มีร ายได้ใ นระดับ ตํ่ า ถึง ปานกลาง 1 ประเทศไทย
จากสถิตขิ องกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560 อัต ราการป่ วยด้ว ย
โรคหัวใจขาดเลือดมีจํานวนเพิม่ ขึน้ จาก 525 เป็ น
660 คนต่อแสนประชากร2 และเป็ นสาเหตุหลักของ
การเสีย ชีวิต รองจากโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือด
สมอง และโรคปอดอักเสบ โดยพบว่าอัตราการตาย
จากโรคหัว ใจขาดเลือดเพิ่ม ขึ้น จาก 27.8 คนต่ อ
แสนประชากร ในปี พ.ศ. 2557 เป็ น 39.4 คนต่อ
แสนประชากรในปี พ.ศ. 25613
การผ่าตัดหัวใจถือเป็ นทางเลือกสุดท้ายใน
การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด4 ทีช่ ่วย
เพิ่ม อัต ราการรอดชีวิต จากโรคหัว ใจและหลอด
เลือดและทํา ให้ผู้ป่วยมีคุณ ภาพชีวิตที่ดีข้นึ 5 จาก
สถิติของสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศ
ไทย พบว่า จํานวนผูป้ ่ วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
ทีเ่ ข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดหัวใจแบบเปิ ดมี
จํานวนเพิม่ ขึ้น ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2552 ที่มผี ู้ป่วยเข้า
รับ การผ่ า ตัด หัว ใจแบบเปิ ด ทัว่ ประเทศ จํ า นวน
5,133 ราย จาก 24 โรงพยาบาลในสัง กัด ของ
รั ฐ บาล เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 14,599 ราย จาก 48
โรงพยาบาล ในปี พ.ศ. 2562 6 โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ เป็ นโรงพยาบาลในระดับ
ตติยภูมทิ ่เี ปิ ดให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและ
หลอดเลือดโดยการผ่า ตัด หัวใจแบบเปิ ด ตัง้ แต่ ปี
พ.ศ. 2554 เป็ นต้น มา จากสถิติข องโรงพยาบาล
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ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2554 - พ.ศ. 2558 พบว่า ผูป้ ่ วยทีเ่ ข้า
รับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิ ดมีแนวโน้มเพิม่ จํานวน
ขึน้ จาก 34 ราย ในปี แรก เป็ น 123 ราย ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี 7
แม้ว่าปั จจุบนั การผ่าตัดหัวใจจะได้รบั การ
ยอมรับ ว่ า เป็ น การรักษาที่ช่ว ยเพิ่ม คุณ ภาพชีวิต
ของผู้ ป่ วย 4,8 แต่ ก ารผ่ า ตัด หัว ใจก็ย ัง ถือ ว่ า เป็ น
เหตุการณ์ สําคัญในชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจ เป็ น
ภาวะคุกคามชีวติ ทีก่ ระทบต่อความสามารถในการ
ปฏิบ ัติหน้ า ที่ข องร่ า งกาย เศรษฐานะ ตลอดจน
ส่ ง ผลกระทบต่ อ สภาพจิ ต ใจของผู้ ป่ วยและ
ครอบครัว9 โดยเฉพาะในช่วงของการผ่าตัดผูป้ ่ วย
จะได้รบั การช่วยเหลือโดยใช้เครื่องหัวใจและปอด
เทีย มเพื่อ ทํ า หน้ า ที่แ ทนหัว ใจและปอดเพื่อ ให้
ร่างกายได้รบั เลือดไปเลีย้ งอย่างเพียงพอ4 หลังการ
ผ่าตัดผูป้ ่ วยจะต้องเข้าพักรักษาในหอผู้ป่วยหนัก
ผูป้ ่ วยจะต้องได้รบั การดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชดิ
จากทีม สุ ขภาพเนื่ องจากต้ องใช้ เครื่องมือในการ
ช่วยชีวติ ขัน้ สูง ผูป้ ่ วยบางรายอาจเกิดภาวะแทรกซ้อน
หลัง ผ่ า ตัด เช่ น โรคหลอดเลื อ ดสมอง ไตวาย
เฉีย บพลัน การติดเชื้อที่แผลผ่า ตัด หรือบางราย
อาจจํ า เป็ นต้ อ งได้ ร ั บ การผ่ า ตั ด ซํ้ า เป็ นต้ น 8
นอกจากการผ่าตัดจะส่งผลกระทบด้านร่างกายแล้ว
ยังส่ งผลกระทบต่ อด้า นจิต ใจ ผู้ป่ วยผ่ า ตัด หัว ใจ
ส่วนใหญ่มคี วามวิตกกังวลในระดับปานกลาง9 ถึง
ระดับสูง10, 11 โดยสาเหตุหลักของความวิตกกังวล
ได้ แ ก่ การรอคอยการผ่ า ตั ด ที่ ย าวนาน กลั ว
เสียชีวติ ก่อนได้รบั การผ่าตัด การไม่ทราบว่าจะเกิด
อะไรขึ้น กับ ตนเองในอนาคต กลัวไม่ฟ้ื น จากการ
ได้รบั ระงับความรูส้ กึ และการได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับ
การผ่ า ตัด ที่ไ ม่ ค รบถ้ว น เป็ นต้น 11, 12 ผู้ป่ วยที่ม ี
ความวิตกกังวลหากไม่ได้รบั การประเมินและการ
จัดการทีเ่ หมาะสมจะส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์การ
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ผ่าตัดได้ โดยมีการศึกษาพบว่า ความวิตกกังวล
หลังผ่าตัดในผูป้ ่ วยผ่าตัดทางเบี่ยงเส้นเลือดหัวใจ
(Coronary artery bypass graft: CABG) มี ค ว า ม
สัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตกิ บั อัตราการกลับ
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายในระยะเวลา 6
เดือน ด้วยความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด13
โดยปกติจ ะพบว่ า ภาวะวิต กกังวลที่ม ีอยู่ใ นระยะ
ก่อนผ่าตัดจะลดลงภายหลังการผ่าตัดขึน้ อยูก่ บั การ
ฟื้ นหายของร่างกาย หากร่างกายและสภาพจิตใจ
ฟื้ นหายเป็ นปกติ ดี ค วามวิ ต กกั ง วลก็ จ ะลดลง
ในทางตรงกันข้ามทีผ่ ปู้ ่ วยบางรายความวิตกกังวล
อาจจะยังคงอยู่โดยเฉพาะ รายทีม่ ปี ั ญหาของภาวะ
ซึมเศร้าหรืออาการเจ็บป่ วยทางกายเล็กน้อยอื่น ๆ
ทีจ่ ะสร้างความวิตกกังวลกับผูป้ ่ วยได้14
การให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการผ่าตัดเปิ ดหัวใจ
ที่ถู ก ต้อ งและเหมาะสมกับ ความต้อ งการ ทัง้ ใน
ระยะก่อนผ่าตัด ระหว่างการผ่าตัด และหลังผ่าตัด
แก่ผปู้ ่ วยและครอบครัวถือเป็ นการตอบสนองความ
ต้องการ การได้ร บั ข้อมูล ที่ตรงกับความต้องการ
ของผูป้ ่ วย โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทการ
ปฏิบ ัติต นของผู้ป่ วย 9 สามารถช่วยลดความวิต ก
กังวลได้ โดยมีการศึกษาสังเคราะห์งานวิจ ัย เชิง
ทดลองทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้ความรูก้ ่อนการผ่าตัด
ต่ อผลลัพ ธ์ หลังผ่า ตัด ในผู้ป่ วยผ่า ตัด หัว ใจพบว่ า
การให้ความรูก้ ่อนผ่าตัดช่วยลดความวิตกกังวลได้
อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ 15 และการศึ ก ษาใน
ประเทศไทยทีพ่ บว่าโปรแกรมการให้ขอ้ มูลเตรียม
ความพร้อมสามารถช่วยลดระดับความวิตกกังวล
ในผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดหัวใจแบบเปิ ดได้17 โดย
ที่ย ัง ไม่ พ บรายงานวิ จ ัย ที่ป ระเมิน ผลลัพ ธ์ ด้ า น
คุณ ภาพชีวิต ของผู้ป่ วยหลังการผ่าตัดหัวใจแบบ
เปิ ด ภายหลัง ได้ ร ับ ข้อ มูล ก่ อ นและหลัง ผ่ า ตัด ที่
เพีย งพอ แต่ อ ย่ า งไรก็ต าม มีง านวิจ ัย ที่ผ่ า นมา

พบว่า โปรแกรมการให้ขอ้ มูลในการผ่าตัดเต้านม
การปฏิบตั ติ วั หลังผ่าตัด สามารถช่วยเพิม่ คุณภาพ
ชีวติ ของผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านมได้16
ผูว้ จิ ยั ในบทบาทของพยาบาลวิสญ
ั ญี ทีม่ ี
บทบาทหน้ า ที่ใ นการเตรีย มความพร้อ มผู้ป่ วย
ผ่าตัดหัวใจตัง้ แต่ก่อนผ่าตัด และการดูแลต่อเนื่อง
จนกระทังจํ
่ าหน่ ายผูป้ ่ วยออกจากโรงพยาบาล เห็น
ความสําคัญของการให้ขอ้ มูล ก่อนและหลังผ่าตัด
หัว ใจแบบเปิ ด อย่ า งเป็ นแบบแผนแก่ผู้ป่ วยและ
ครอบครัวผู้ดูแล ประกอบกับยังไม่มแี นวทางการ
ให้ข ้อมูล แก่ผู้ป่วยและญาติท่เี ป็ นระบบแบบแผน
การให้ข ้อ มู ล ก่ อ นและหลัง ผ่ า ตัด มีร ายละเอีย ด
แตกต่ า งกัน ไปขึ้น อยู่กบั ประสบการณ์ แ ละความ
เชีย่ วชาญของพยาบาลวิสญ
ั ญีผใู้ ห้ขอ้ มูล และเป็ น
การให้ขอ้ มูลทางเดียวในระยะเวลาอันสัน้ การวิจยั
ครัง้ นี้จะเป็ นการให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นระบบมีแนวทางใน
การให้ขอ้ มูลทีค่ รอบคลุมในการเตรียมความพร้อม
ด้านร่างกาย จิตใจ ขัน้ ตอนการผ่าตัด การปฏิบตั ิ
ตัวหลังผ่าตัดในระยะแรกหลังออกจากห้องผ่าตัด
และระยะหลังผ่าตัด 24 ชัวโมง
่
จนกระทังจํ
่ าหน่ าย
ตลอดจนการปฏิบตั ิตวั เมื่ออยู่ท่บี ้าน โดยเป็ นการ
ให้ข ้อมูลที่เ น้ น การสื่อสารสองทางระหว่า งผู้วิจ ัย
และผู้ป่ วย โดยมีเ ป้ า หมายสํา คัญคือ การเตรีย ม
ผูป้ ่ วยให้มคี วามพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ
ลดความวิ ต กกั ง วล และที่ สํ า คั ญ คื อ ช่ ว ยเพิ่ ม
คุณ ภาพชีวิต ของผู้ป่ วยภายหลังการผ่า ตัด หัว ใจ
แบบเปิ ดให้ดยี งิ่ ขึน้
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
การวิจยั นี้ผวู้ จิ ยั ใช้แนวคิดทฤษฎีความ
พร่องการดูแลตนเอง (The theory of self-care
deficit) และทฤษฎี ร ะบบการพยาบาล (The
theory of nursing system) ของโอเรม 17 ซึ่ ง
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กล่ า วว่ า บุ ค คลจะไม่ ส ามารถปฏิ บ ั ติ ก าร
ช่ ว ยเหลื อ ตัว เองได้ ต ามความต้ อ งการถ้ า มี
ข้อจํากัดทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ
และระบบการพยาบาลนัน้ จะเป็ น ตัว เลือกใน
การให้วธิ กี ารพยาบาลทีเ่ หมาะสมกับสภาพและ
ความต้ อ งการของผู้ป่ วย 17 ในการออกแบบ
กรอบแนวคิดการวิจยั ครัง้ นี้ ผูป้ ่ วยโรคหัวใจและ
หลอดเลือดทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดหัวใจแบบเปิ ดนัน้
ถือได้ว่ า เป็ นผู้ท่ีม ีข ้อจํ า กัด ในการดูแ ลตนเอง
เนื่องจากพยาธิสภาพของโรคตัง้ แต่ระยะก่อน
ผ่า ตัด ไปจนถึงหลังผ่า ตัด ที่ทํา ให้ผู้ป่ วยต้อง
ประสบกับ กลุ่ ม อาการต่ า งๆ ตัง้ แต่ ร ะยะก่อ น
ผ่ า ตั ด เช่ น อาการเจ็ บ แน่ น หน้ า อก ใจสัน่
เหนื่ อยง่า ย อ่อนเพลีย จนถึงอาการหลังการ
ผ่า ตัด หัว ใจแบบเปิ ด ที่ผู้ป่ วยอาจจะมีอาการ
ปวดแผลผ่าตัด หรือภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ หลัง
ผ่าตัด18 การสนับสนุ นข้อมูลตามทฤษฎีระบบ
การพยาบาลของโอเรมนัน้ จึงมีความจําเป็ นจะ
ช่ ว ยให้ผู้ป่ วยนั ้น ยัง คงศัก ยภาพในการดู แ ล
ตนเองตามความเหมาะสมได้อย่างสูงสุด ดังนัน้
การส่ ง เสริม สนั บ สนุ น ให้ค วามรู้ต ามทฤษฎี
ระบบการพยาบาลโดยการชีแ้ นะ (guiding) การ
สนับสนุ น (supporting) การสอน (teaching) ที่
ครอบคลุมเกีย่ วกับยาทีต่ อ้ งรับประทานหรือยา
ทีต่ ้องงดรับประทานก่อนการผ่าตัด กิจกรรมที่
สามารถทําได้ทงั ้ ก่อนและหลังผ่าตัด แผนการ
รัก ษาที่ผู้ ป่ วยจะได้ ร ับ ทัง้ ก่ อ นและหลัง การ
ผ่ า ตัด ปั จ จัย เสี่ย งต่ า ง ๆ ในการผ่ า ตัด การ
จั ด การกับ อาการหลั ง ผ่ า ตั ด แหล่ ง บริ ก าร
สุขภาพที่ผู้ป่วยสามารถใช้บริการได้ภายหลัง
การผ่ า ตัด โดยมีเ ป้ า หมายสํา คัญ คือ การลด
ระดับความวิตกกังวลให้ผปู้ ่ วยมีความพร้อมทัง้
ด้านร่างกาย และจิตใจต่อการเข้ารับการผ่าตัด
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หัวใจแบบเปิ ด และสามารถดูแลตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง และมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ภายหลังการ
ผ่าตัดหัวใจแบบเปิ ด
วัตถุประสงค์การวิ จยั
เพื่อเปรียบเทีย บระดับ คุณภาพชีวิต และ
ระดับความวิตกกังวลของผู้ป่วยผ่า ตัดหัวใจแบบ
เปิ ดก่ อ นและหลัง การได้ ร ับ ข้อ มูล ก่ อ นและหลัง
ผ่าตัด
วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การวิ จ ั ย ครัง้ นี้ เ ป็ นการวิ จ ั ย กึ่ ง ทดลอง
(quasi-experimental research) ชนิ ด กลุ่ ม เดี ย ว
เปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลอง (one-group,
pretest and posttest design)
ประชากร คือ ผูป้ ่ วยโรคหัวใจทีเ่ ข้ารับการ
รักษาโดยการผ่ าตัด หัวใจแบบเปิ ด โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูป้ ่ วยโรคหัวใจทีเ่ ข้ารับ
การรักษาโดยการผ่าตัดหัวใจแบบเปิ ด โรงพยาบาล
เชี ย งรายประชานุ เ คราะห์ ผู้ วิ จ ั ย คํ า นวณกลุ่ ม
ตัวอย่างการวิจยั โดยกําหนดให้ Power = 0.80 ที่
ระดับ นั ย สํ า คัญ .05 กํ า หนดค่ า effect size ใน
ระดับ ปานกลางหรือ 0.50 นํ า มาคํา นวณได้กลุ่ ม
ตัวอย่างจํานวนทัง้ สิ้น 28 คน เพื่อป้ องกันการสูญ
หายของกลุ่ ม ตัว อย่า ง (attrition rate) ผู้วิจ ัย เพิ่ม
จํ า นวนกลุ่ ม ตัว อย่ า งอีก ร้อ ยละ 25 เป็ นจํ า นวน
ทัง้ สิน้ 35 ราย โดยคัดเลือกจากผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ารับการ
ผ่าตัดหัวใจแบบเปิ ด โรงพยาบาลเชียงรายประชา
นุ เ คราะห์ ที่ม ีคุ ณ สมบัติข องกลุ่ ม ตัว อย่ า งตาม
เกณฑ์ทก่ี าํ หนด (inclusion criteria) ดังนี้ 1) มีอายุ
ตัง้ แต่ 20 ปี ขึ้น ไป 2) เป็ นผู้ป่ วยที่เ ข้า มานอน
โรงพยาบาลก่ อ นล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 1 วัน เพื่อ
เตรียมการผ่าตัด 3) เป็ น ผู้ป่วยที่สามารถสื่อสาร

110

Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing, Vol. 32 No.2 July – December 2021

ภาษาไทยได้เข้าใจ และ 4) ยินดีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั และกําหนดเกณฑ์การคัดออก (exclusion
criteria) ดังนี้ 1) ผูป้ ่ วยเสียชีวติ ระหว่างผ่าตัดหรือ
หลั ง ผ่ า ตั ด และ 2) ผู้ ป่ วยที่ ม ี ค วามวิ ต กกัง วล
เนื่ อ งจากผู้ป่ วยยัง ไม่ ม ีค วามพร้อ มสํ า หรับ การ
ผ่าตัดและต้องรับการปรึกษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
สุขภาพจิตก่อนการผ่าตัด
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั เครื่องมือทีใ่ ช้
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
1. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่
1.1 แผนการให้ ข ้อ มู ล ก่ อ นผ่ า ตัด หัว ใจ
แบบเปิ ด ประกอบด้ ว ย วัต ถุ ป ระสงค์ เนื้ อ หา
อุป กรณ์ แ ละสื่อประกอบการให้ข ้อมูล วิธีการให้
ข้อมูล โดยมีเนื้อหาเกีย่ วกับ การดูแลในระยะก่อน
ผ่าตัด ประกอบด้วย 1) การให้ขอ้ มูลด้านการผ่าตัด
2) ยาที่ต้อ งรับ ประทานต่ อ หรือ ต้อ งงดก่ อ นการ
ผ่าตัด 3) ยาอีน่ ๆ ทีไ่ ม่ตอ้ งงด 4) การประเมินความ
วิตกกังวล 5) การประเมินความต้องการของผูป้ ่ วย
แต่ละราย 6) การเตรียมผูป้ ่ วยสําหรับการดูแลหลัง
ผ่ า ตัด เช่ น การสอน deep breathing exercise,
effective cough, ก า ร ทํ า early ambulation 7)
อธิบายความปวดทีผ่ ปู้ ่ วยจะต้องเผชิญและวิธกี าร
จัดการกับความปวดตลอดจนสภาพร่างกายของ
ผูป้ ่ วยทีจ่ ะต้องเผชิญหลังออกจากห้องผ่าตัด ระยะ
ผ่าตัด ผู้ป่วยจะได้รบั ความช่ว ยเหลืออย่างเต็ม ที่
จากบุคลากรทางการแพทย์และเครื่องมือทีท่ นั สมัย
ในห้องผ่าตัดและหอผูป้ ่ วยหนักศัลยกรรมทรวงอก
จนกระทังพ้
่ นขีดอันตรายจากภาวะแทรกซ้อน
1.2 แผนการให้ขอ้ มูลหลังผ่าตัดหัวใจแบบ
เปิ ด ประกอบด้วย 1) กิจกรรมทีส่ ามารถทําได้ เช่น
การเดิน อาบนํ้า การดูแลบาดแผล การรับประทาน
อาหาร และอาการผิดปกติท่ตี ้องมาพบแพทย์ 2)

การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีจ่ ะไม่ให้กลับมาเป็ นซํ้า
เช่น การควบคุมความดันโลหิต ควบคุมไขมัน และ
การออกกําลังกาย เป็ นต้น 3) การให้เบอร์โทรศัพท์
เพื่อ ขอความช่ ว ยเหลือ แหล่ ง บริก ารที่ต้อ งการ
ความช่วยเหลือเช่น สถานีอนามัย โรงพยาบาลใกล้
บ้าน เป็ นต้น
การตรวจสอบความถู ก ต้อ งของเนื้ อ หา
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ ศัลยแพทย์
โรคหัว ใจและทรวงอก 1 ท่ า น พยาบาลวิช าชีพ
ผู้เ ชี่ย วชาญด้า นศัล ยกรรมหัว ใจและทรวงอก 2
ท่านได้คา่ Content validity index เท่ากับ 0.92
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย
2.1 แ บ บ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล
ประกอบด้วย ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลด้านสุขภาพ
ได้แก่ เพศ อายุ การวินิจฉัยโรค การผ่าตัด
2.2 แบบวั ด คุ ณ ภาพชีวิ ต ขององค์ ก าร
อนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย หรือ WHOQOL
– BREF – THAI19 มีข ้อ คํา ถามทัง้ หมด 26 ข้อ มี
ลักษณะเป็ นข้อคําถามแบบเลือกตอบหลายระดับ
(Likert scale) ประกอบด้วยข้อคําถามทางบวก 23
ข้อ และทางลบ 3 ข้อ สอบถามคุณภาพชีวติ 4 ด้าน
ได้ แ ก่ 1) ด้ า นร่ า งกาย คือ การรับ รู้ ส ภาพด้ า น
ร่างกายของบุคคล ซึ่งมีผลต่อชีวิตประจําวัน เช่น
การรับรู้สภาพความสมบูรณ์ แข็งแรงของร่างกาย
การรับรูถ้ งึ ความรูส้ กึ สุขสบาย ไม่มคี วามเจ็บปวด
เป็ นต้น 2) ด้านจิตใจ คือ การรับรูส้ ภาพจิตใจของ
ตนเอง เช่น การรับรู้ความรูส้ กึ ทางบวกทีบ่ ุคคลมี
ต่อตนเอง การรับรูภ้ าพลักษณ์ของตนเอง การรับรู้
ถึงความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จในตนเอง เป็ นต้น 3) ด้าน
ความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คม คื อ การรั บ รู้ เ รื่ อ ง
ความสัมพันธ์ของตนกับบุคคลอืน่ การรับรูถ้ งึ การที่
ได้รบั ความช่วยเหลือจากบุคคลอืน่ ในสังคม การรับ
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ว่าตนได้เป็ นผูใ้ ห้ความช่วยเหลือบุคคลอื่นในสังคม
ด้วย เป็ นต้น และ 4) ด้านสิง่ แวดล้อม คือ การรับรู้
เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมทีม่ ผี ลต่อการดําเนินชีวติ เช่น
การรับ รู้ว่ า ตนเองมีช ีวิต อยู่ อ ย่ า งอิส ระ มีค วาม
ปลอดภัยและมันคงในชี
่
วติ เป็ นต้น โดยมีคะแนน
รวมคุ ณ ภาพชีวิต ตัง้ แต่ 26 – 130 คะแนน แบ่ ง
อ อ ก เ ป็ น 3 ร ะ ดั บ ต า ม เ ก ณ ฑ์ ที่ เ ค รื่ อ ง มื อ
WHOQOL-BREF-THAI กําหนดไว้ ดังนี้
คะแนน 26 – 60 คะแนน แสดงถึงการมี
คุณภาพชีวติ ทีไ่ ม่ดี
คะแนน 61 – 95 คะแนน แสดงถึงการมี
คุณภาพชีวติ ปานกลาง
คะแนน 96 – 130 คะแนน แสดงถึงการมี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ี
2.3 แบบประเมินความวิตกกังวล ผูว้ จิ ยั ใช้
แบบสอบถามความวิต กกังวลและภาวะซึม เศร้า
Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)
ฉบับภาษาไทย เนื่องจาก HADS เป็ นเครื่องมือที่
สัน้ กะทัดรัด และมีความแม่นตรง และความเชือ่ ถือ
ได้ในการประเมินความวิตกกังวลอยู่ในเกณฑ์ดี มี
ค่ า ค ว า ม ไ ว (sensitivity) เ ท่ า กั บ 100% แ ล ะ
ความจําเพาะ (specificity) ที่ร้อยละ 86 จึงเหมาะ
แก่ ก ารใช้ เ พื่ อ คั ด กรองผู้ ป่ วยที่ อ าศั ย อยู่ ใ น
โรงพยาบาล โดยเป็ นการคัดกรองเบื้องต้นในทาง
คลินิก ว่าผูป้ ่ วยอาจมีความผิดปกติทางจิตเวชอยู่
ในกลุ่มอาการวิตกกังวลหรือกลุ่มอาการซึมเศร้า20
ทีม่ ขี อ้ คําถามเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างตอบด้วยตนเอง
ในการประเมินความวิตกกังวล จํานวน 7 ข้อ (ข้อ 1,
3, 5, 7, 9, 11 และ 13) การให้คะแนนในแต่ละข้อ
เป็ นแบบเลื อ กตอบหลายระดั บ (Likert scale) มี
คะแนนข้อละตัง้ แต่ 0 - 3 คะแนน การแปลค่าโดยใช้
คะแนนรวม แบ่งความวิตกกังวลออกเป็ น 3 ระดับ
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คะแนน 0 – 7 คะแนน หมายถึง ไม่ม ีความ
วิตกกังวล/ไม่มคี วามผิดปกติทางจิตเวช
คะแนน 8 – 10 คะแนน หมายถึง ถือว่ามีภาวะ
วิตกกังวลแต่ยงั ไม่ถอื เป็ นความผิดปกติทางจิตเวช
คะแนนตัง้ แต่ 11 ขึน้ ไป หมายถึง ถือว่ามีภาวะ
วิตกกังวลและเป็ นความผิดปกติทางจิตเวช
เนื่ องจากแบบประเมิ น WHOQOL –
BREF – THAI และแบบประเมิ น HADS ฉบั บ
ภาษาไทย เป็ น เครื่อ งมือ มาตรฐานที่นิ ย มกัน ใช้
อย่างแพร่หลาย ผูว้ จิ ยั จึงไม่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเนื้ อ หาของเครื่อ งมือ แต่ ทํ า การตรวจสอบ
ความเชื่อ มันของเครื
่
่อ งมือ โดยทดสอบกับ กลุ่ ม
ตัวอย่างทีม่ คี ณ
ุ สมบัตใิ กล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง
จํ า นวน 10 คน และนํ า มาคํ า นวณหาค่ า ความ
เชื่อ มัน่ โดยใช้ สู ต รสัม ประสิท ธิ ส์ หสัม พัน ธ์ ข อง
ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่า
เท่ากับ 0.74 และ 0.70 ตามลําดับ
การพิ ทกั ษ์สิทธิ์ กลุ่มตัวอย่าง
งานวิ จ ั ย นี้ ผ่ า นการรั บ รองจากคณะ
กรรมการพิจารณาจริยธรรมในการศึกษาวิจยั ทางชีว
เวชศาสตร์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เคราะห์
วัน ที่ 6 พฤษภาคม 2560 เลขที่ ชร 0032.102/
15684 ผูว้ จิ ยั และผูช้ ่วยวิจยั คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ตามคุ ณ สมบัติท่ีกํา หนด โดยผู้ช่ ว ยวิจ ัย จะเป็ น
ผูเ้ ชิญกลุ่มตัวอย่างเพือ่ เข้าร่วมในการวิจยั หลังจาก
นัน้ ผู้วิจยั จะทําการชี้แจงรายละเอียดขัน้ ตอนและ
กระบวนการรวบรวมข้อมูล ระยะเวลา โดยกลุ่ ม
ตัวอย่างสามารถตัดสินใจตอบรับหรือปฏิเสธการ
เข้าร่วมการวิจยั และสามารถถอนตัวจากการวิจยั
ได้ โดยไม่มผี ลกระทบต่อการรักษาที่ได้รบั ทัง้ สิ้น
หากกลุ่ ม ตัว อย่า งเข้า ใจและยิน ยอมเข้า ร่ ว มการ
วิจ ัย จึงให้ล งนามในเอกสารยิน ยอมเข้า ร่วมการ
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วิจยั จากนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเริม่ กระบวนการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
การรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ซึง่ เป็ นวิสญ
ั ญีพยาบาลและพยาบาล
วิชาชีพประจําห้องตรวจผูป้ ่ วยนอก แผนกศัลยกรรม
หลอดเลือดและทรวงอก เป็ นผูด้ ําเนินการคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัตทิ ก่ี ําหนด และรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขนั ้ ตอนดังนี้
1. ในวัน แรกก่ อ นการผ่ า ตัด ที่ห อผู้ป่ วย
ผูว้ จิ ยั แนะนํ าตัว แจ้งจุดประสงค์การวิจยั ให้ผปู้ ่ วย
รับทราบ แจ้งสิทธิ ์ในการเข้าร่ว มหรือปฏิเสธการ
วิจยั สร้างสัมพันธภาพให้ผปู้ ่ วยเกิดความไว้วางใจ
เก็บข้อมูลโดยใช้สอบถามข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูล
ด้า นสุข ภาพ แบบประเมิน ความวิต กกังวล และ
แบบประเมิน คุณ ภาพชีวิต ในผู้ป่ วยที่เ ข้า รับ การ
ผ่าตัดหัวใจแบบเปิ ด
2. กลุ่มตัวอย่างทีย่ นิ ยอมเข้าร่วมการวิจยั
จะได้ ร ับ การให้ ข ้ อ มู ล ก่ อ นและหลัง ผ่ า ตั ด ตาม
แผนการให้ขอ้ มูลก่อนและหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิ ด
ที่ มี เ นื้ อ ห า เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ร ะ ย ะ ก่ อ น ผ่ า ตั ด
ประกอบด้วย 1) การให้ขอ้ มูลด้านการผ่าตัด 2) ยา
ทีต่ ้องรับประทานต่อหรือต้องงดก่อนการผ่าตัด 3)
ยาอี่น ๆ ที่ไม่ ต้องงด 4) การประเมิน ความวิต ก
กังวล 5) การประเมินความต้องการของผู้ป่วยแต่
ละราย 6) การเตรีย มผู้ป่ วยสําหรับการดูแ ลหลัก
ผ่ า ตัด เช่ น การสอน deep breathing exercise,
effective cough, ก า ร ทํ า early ambulation 7 )
อธิบายความปวดทีผ่ ปู้ ่ วยจะต้องเผชิญและวิธกี าร
จัดการกับความปวดตลอดจนสภาพร่างกายของ
ผูป้ ่ วยทีจ่ ะต้องเผชิญหลังออกจากห้องผ่าตัด ระยะ
ผ่าตัด ผู้ป่วยจะได้รบั ความช่ว ยเหลืออย่างเต็ม ที่
จากบุคลากรทางการแพทย์และเครื่องมือทีท่ นั สมัย

ในห้องผ่าตัดและหอผูป้ ่ วยหนักศัลยกรรมทรวงอก
จนกระทังพ้
่ นขีดอันตรายจากภาวะแทรกซ้อน และ
ในระยะหลัง ผ่ า ตัด ประกอบด้ว ย 1) กิจ กรรมที่
สามารถทํ า ได้ เช่ น การเดิน อาบนํ้ า การดู แ ล
บาดแผล การรับ ประทานอาหาร และอาการ
ผิด ปกติท่ีต้ อ งมาพบแพทย์ 2) การปรับ เปลี่ย น
พฤติ ก รรมที่จ ะไม่ ใ ห้ ก ลับ มาเป็ นซํ้ า เช่ น การ
ควบคุมความดันโลหิต ควบคุมไขมัน และการออก
กําลังกาย เป็ นต้น 3) การให้เบอร์โทรศัพท์เพื่อขอ
ความช่ ว ยเหลื อ แหล่ ง บริก ารที่ต้ อ งการความ
ช่วยเหลือเช่น สถานีอนามัย โรงพยาบาลใกล้บา้ น
และเปิ ด โอกาสให้กลุ่ ม ตัว อย่ า งและญาติซ ักถาม
โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30 นาที
3. ตอนเช้าของวันผ่าตัด ผู้วิจยั เข้าเยี่ยม
กลุ่มตัวอย่างทีห่ อผูป้ ่ วยเป็ นครัง้ ที่ 2 เพื่อทบทวน
ความรู้ด้า นการปฏิบ ัติต ัว และทบทวนให้ข ้อ มูล
ก่อนและหลังการผ่าตัดตามแผนการให้ข ้อมูลอีก
ครัง้ ในกรณีทป่ี ระเมินโดยการสอบถามแล้วพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการทีจ่ ะได้รบั การทบทวน
ข้อมูล ก่ อนและหลังผ่ า ตัด อีก ครัง้ และตรวจสอบ
ความพร้ อ มต่ อ การเข้ า รับ ผ่ า ตั ด โดยใช้ เ วลา
ประมาณ 15-30 นาที
4. ในวั น ก่ อ นจํ า หน่ า ยผู้ ป่ วยออกจาก
โรงพยาบาล 1 วัน ผู้วิจยั เยี่ยมกลุ่มตัวอย่างที่หอ
ผูป้ ่ วยเป็ นครัง้ ที่ 3 เพื่อให้ทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ติ วั เพื่อดูแลตนเองเมื่อกลับไปอยู่ทบ่ี ้าน
ได้ แ ก่ กิจ กรรมที่ส ามารถทํ า ได้ เช่ น การเดิ น
อาบนํ้ า การดูแลบาดแผล การรับประทานอาหาร
และอาการผิ ด ปกติ ท่ี ต้ อ งมาพบแพทย์ การ
ปรับ เปลี่ย นพฤติก รรมที่จ ะไม่ ใ ห้กลับ มาเป็ นซํ้ า
เช่น การควบคุมความดันโลหิต ควบคุมไขมัน และ
การออกกําลังกาย เป็ นต้น การให้เบอร์โทรศัพท์
เพื่อ ขอความช่ ว ยเหลือ แหล่ ง บริก ารที่ต้อ งการ
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ความช่วยเหลือเช่น สถานีอนามัย โรงพยาบาลใกล้
บ้าน ตามแผนการให้ขอ้ มูลก่อนและหลังผ่าตัด โดย
ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
5. ใ น วั น จํ า ห น่ า ย ผู้ ป่ ว ย อ อ ก จ า ก
โรงพยาบาล ผู้วิจยั เยี่ยมกลุ่มตัวอย่างที่หอผู้ป่วย
เป็ นครัง้ ที่ 4 เพื่อทบทวนข้อมูลเกีย่ วกับกิจกรรมที่
สามารถทํ า ได้ เช่ น การเดิน อาบนํ้ า การดู แ ล
บาดแผล การรับ ประทานอาหาร และอาการ
ผิ ด ปกติ ท่ี ต้ อ งมาพบแพทย์ การปรั บ เปลี่ ย น
พฤติ ก รรมที่จ ะไม่ ใ ห้ ก ลับ มาเป็ นซํ้ า เช่ น การ
ควบคุมความดันโลหิต ควบคุมไขมัน และการออก
กํา ลังกาย เป็ น ต้น การให้เ บอร์โ ทรศัพ ท์เ พื่อขอ
ความช่ ว ยเหลื อ แหล่ ง บริก ารที่ต้ อ งการความ
ช่วยเหลือเช่น สถานีอนามัย โรงพยาบาลใกล้บา้ น
และเปิ ดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างและญาติซกั ถามข้อ
สงสัย เกี่ย วกับ การดู แ ลตนเองหลังผ่า ตัด โดยใช้
เวลาประมาณ 30 นาที
6. ผูว้ จิ ยั พบกลุ่มตัวอย่างในวันทีผ่ ปู้ ่ วยมา
ตรวจตามนัดหลังผ่าตัดตามปกติทห่ี อ้ งตรวจผูป้ ่ วย
นอก แผนกศัลยกรรมหลอดเลือดและทรวงอก คือ
1 เดือน ภายหลังจําหน่ายออกจากโรงพยาบาลเพือ่
ประเมินระดับคุณภาพชีวติ และประเมินความวิตก
กังวล
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ใช้ โ ปรแกรมวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล สํ า เร็ จ รู ป
ภายหลังการทดสอบการกระจายตัวของข้อมูลกลุ่ม
ตัว อย่างพบว่า มีการกระจายตัว แบบไม่เป็ น โค้ง
ปกติ โดยมีวธิ กี ารดังนี้

113

1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง
ได้แก่ เพศ อายุ การวินิจฉัยโรค การผ่าตัด ด้ว ย
สถิติบ รรยาย ได้แ ก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2. วิเ คราะห์ เ ปรีย บเทีย บคะแนนเฉลี่ ย
คุณภาพชีวติ และความวิตกกังวลระหว่างก่อนและ
หลัง การศึก ษาด้ว ยสถิติ Wilcoxon signed-ranks
test เนื่องจากการกระจายของตัว แปรไม่เป็ นโค้ง
ปกติ
ผลการวิ จยั
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีกลุ่ม
ตัวอย่างทัง้ สิน้ 35 ราย ทีเ่ ข้าสู่กระบวนการวิจยั มี
กลุ่มตัวอย่าง 6 รายออกจากโครงการวิจยั เนื่องจาก
เสียชีวติ ภายหลังการผ่าตัด จึงเหลือกลุ่มตัวอย่าง
ในการประเมินผลการวิจยั จํานวนทัง้ สิ้น 29 ราย
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศชาย (16 คน) คิด เป็ นร้อ ยละ
55.20 มี อ ายุ ต ั ง้ แต่ 25 ปี ขึ้ น ไป โดยอายุ เ ฉลี่ ย
57.79 ปี (S.D. = 11.18) อายุสงู สุด 79 ปี และอายุ
ตํ่าสุด 25 ปี การวินิจฉัยโรคพบสาเหตุจากความ
ผิดปกติของลิ้นหัวใจมากทีส่ ุด 20 ราย คิดเป็ นร้อย
ละ 69.00 และโรคหลอดเลือดหัวใจ 9 ราย หรือคิด
เป็ น ร้อยละ 31.00 ชนิดของการผ่าตัด ส่วนใหญ่
ได้ ร ั บ การผ่ า ตั ด เปิ ดหั ว ใจชนิ ด double valve
surgery 11 ราย คิด เป็ น ร้อยละ 37.90 รองลงมา
เป็ นการผ่าตัดทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ (CABG)
ร้อยละ 31.00 การผ่าตัด triple valve ร้อยละ 17.20
และ single valve surgery ร้อยละ 13.80 ตามลําดับ
(ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศ อายุ การวินิจฉัยโรค และประเภทการผ่าตัด
(n=29)
ข้อมูลส่วนบุคคล

จํานวน (คน)

ร้อยละ

เพศ

หญิง
16
55.17
ชาย
13
44.83
อายุ (ปี )
น้อยกว่า 40
2
6.90
41 – 50
2
6.90
51 – 60
11
37.90
61 – 70
12
41.40
71 – 80
2
6.90
อายุเฉลีย่ 57.79 ปี ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 11.18 อายุสงู สุด 79 ปี อายุต่าํ สุด 25 ปี
การวินิจฉัยโรค
Coronary artery disease
9
31.00
Valvular heart disease
20
69.00
ประเภทการผ่าตัด
CABG
9
31.00
Single valve
4
13.80
Double valve
11
37.90
Triple valve
5
17.20
2. เปรีย บเทีย บระดับ คุ ณ ภาพชีวิต และ
ระดับ ความวิต กกังวลของผู้ป่ วยได้ร บั การผ่า ตัด
หัว ใจแบบเปิ ดก่อนและหลังการได้รบั ข้อมูลก่อน
และหลังผ่า ตัด ก่อนการศึกษากลุ่ ม ตัว อย่า งส่ว น
ใหญ่ ม ีร ะดับ คุ ณ ภาพชีวิต อยู่ ใ นระดับ ปานกลาง
โดยพบว่ามีกลุ่มตัวอย่างทีม่ คี ุณภาพชีวติ ในระดับ
ปานกลาง 23 ราย คิดเป็ นร้อยละ 79.30 คุณภาพ
ชี วิ ต ในระดั บ สู ง 6 ราย คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 20.70

ภายหลังการศึกษาคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวติ เพิม่
ขึน้ อยู่ในระดับสูง โดยมีกลุ่มตัวอย่างทีม่ คี ุณภาพ
ชีวติ ในระดับสูง 18 ราย คิดเป็ นร้อยละ 62.10 และ
คุณ ภาพชีวิตในระดับ ปานกลาง 11 ราย คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 37.90 และก่ อ นการศึ ก ษาไม่ พ บกลุ่ ม
ตัว อย่า งที่ม ีความวิต กกังวล ภายหลัง การศึกษา
พบว่ามีกลุ่มตัวอย่างทีม่ คี วามวิตกกังวล 1 ราย คิด
เป็ นร้อยละ 3.40 (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ระดับคุณภาพชีวติ และความวิตกกังวลของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการทดลอง
ก่อนทดลอง (N=29)
จํานวน
ร้อยละ

ตัวแปร
คุณภาพชีวติ
คุณภาพชีวติ ตํ่า
คุณภาพชีวติ ปานกลาง
คุณภาพชีวติ สูง
ความวิตกกังวล
ไม่มคี วามวิตกกังวล
มีความวิตกกังวล

หลังการทดลอง (N=29)
จํานวน
ร้อยละ

0
23
6

0
79.30
20.70

0
11
18

0
37.90
62.10

29
0

100.00
0

28
1

96.60
3.40

ตารางที่ 3 เปรีย บเทีย บค่ า เฉลี่ย คุ ณ ภาพชีวิต และความวิต กกัง วลก่อ นและหลังการศึก ษาด้ว ยสถิติ
Wilcoxon Signed-ranks Test (n= 29)
ตัวแปร
คุณภาพชีวติ
ความวิตกกังวล

ก่อนทดลอง
mean
S.D.
92.86
3.20
7.34
1.67

ภายหลังได้รบั ข้อมูลก่อนและหลังผ่า ตัด
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลีย่ คุณภาพชีวติ เพิม่ สูงขึน้
( Mean 96.10, S.D. 3.38) กว่ า ก่ อ น ก า ร ศึ ก ษ า
(Mean 92.86, S.D. 3.20) อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ทาง
สถิ ติ (Z = -4.320, p-value = 0.000) ส่ ว นความ
วิตกกังวลพบว่า คะแนนเฉลีย่ ความวิตกกังวลก่อน
( Mean 7.34, S.D. 1.67) แ ล ะ ห ลั ง กา ร ท ด ล อ ง
(Mean 7.03, S.D. 1.38) แตกต่ า งกัน อย่ า งไม่ ม ี
นัยสําคัญทางสถิติ (Z = -1.482, p-value = 0.138)
(ตารางที่ 3)
การอภิ ปรายผล
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นประสิทธิผลของ
การพยาบาลโดยการให้ขอ้ มูลก่อนและหลังผ่าตัด

หลังทดลอง
mean
S.D.
96.10
3.38
7.03
1.38

Z

p-value

-4.320
-1.482

0.000
0.138

แก่ผู้ป่ วยที่ได้ร บั การผ่า ตัด หัว ใจแบบเปิ ด ในการ
เพิม่ ระดับคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งเป็ น ไปตามสมมติฐานของ
การศึกษา ทัง้ นี้เนื่องจากวิธกี ารให้ขอ้ มูลก่อนและ
หลั ง ผ่ า ตั ด ที่ เ หมาะสมและเพี ย งพอ เป็ นการ
ตอบสนองความต้องการของผูป้ ่ วย ดังการศึกษาที่
ผ่านมาทีพ่ บว่า ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดหัวใจแบบ
เปิ ด มีค วามต้อ งการข้อ มูล เกี่ย วกับ การผ่ า ตัด ใน
ระดับมาก9 ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั มีแนวทางใน
การให้ขอ้ มูลทีค่ รอบคลุมเรื่องยาทีต่ อ้ งรับประทาน
หรือ ต้ อ งงดก่ อ นการผ่ า ตัด การเลื อ กใช้ แ หล่ ง
บริก ารด้ า นสุ ข ภาพที่ผู้ ป่ วยสามารถใช้ บ ริก าร
กิจกรรมทีส่ ามารถทําได้ทงั ้ ก่อนและหลังผ่าตัด การ
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ดูแ ลตนเอง แผนการรักษาที่ผู้ป่ วยต้องได้ร ับ ทัง้
ก่อนและหลังผ่าตัด ปั จจัยเสีย่ งต่าง ๆ ในการผ่าตัด
และเปิ ดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างและญาติซกั ถาม ที่
ตรงตามแนวคิด ทฤษฎี ค วามพร่ อ งในการดู แ ล
ตนเองและทฤษฎี ร ะบบการพยาบาลเพื่อ การ
ทดแทนที่ ผู้ วิ จ ั ย ใช้ เ ป็ นแนวทางในการพัฒ นา
งานวิ จ ัย โดยการส่ ง เสริม สนั บ สนุ น ให้ผู้ ป่ วยมี
ความรู้ ความเข้าใจในการเจ็บป่ วยของตนเอง โดย
การให้ขอ้ มูล ชี้แนะแนวทาง สอนและสนับสนุ น17
โดยครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ให้ขอ้ มูลแก่ผปู้ ่ วยเป็ นรายบุคคล
ทีเ่ ป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผู้ป่วยได้สนทนา ซักถาม
สะท้ อ นความรู้ ค วามเข้ า ใจอย่ า งแท้ จ ริ ง ดั ง
การศึกษาของ สิร ิพ ร บุ ต ตะพิม พ์ และคณะ 16 ที่
พบว่ า การติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ บุ ค ลากรสุ ข ภาพ
สามารถทํ า นายคุ ณ ภาพชีวิ ต ของผู้ ป่ วยผ่ า ตั ด
ทําทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ วิธกี ารการพยาบาล
ดังกล่ า วช่ว ยให้ผู้ป่ วยสามารถนํ า ความรู้ไปดูแ ล
ตนเองให้ พ ร้อ มสํ า หรับ การผ่ า ตัด และการดู แ ล
คุณภาพชีวติ ตนเองหลังผ่าตัดให้ดยี งิ่ ขึน้ สอดคล้อง
กับ การศึ ก ษาที่พ บว่ า การสนั บ สนุ น ให้ ข ้ อ มู ล
ความรูค้ วามเข้าใจและการสนับสนุ นด้านจิตสังคม
ช่ว ยให้ผู้ป่ วยมีร ะดับ คุณ ภาพชีวิตหลังการผ่า ตัด
เปิ ดหัวใจเพื่อทําทางเบี่ยงเส้นเลือดหัวใจที่สูงขึ้น
เมือ่ เปรียบเทียบกับกลุ่มผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การพยาบาล
ตามปกติ18 และสอดคล้องกับการวิจยั เชิงทดลองใน
การให้ความรูเ้ พือ่ เตรียมพร้อมผูป้ ่ วยเพือ่ การผ่าตัด
CABG ทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ผปู้ ่ วยได้แลกเปลีย่ นความรู้
กับ ทีม สหสาขาที่เ กี่ย วข้องที่ครอบคลุ ม เรื่องการ
ผ่าตัด การรักษาในหอผูป้ ่ วยหนัก การจัดการความ
เจ็บปวด การฝึกหายใจ การจัดการด้านโภชนาการ
และการพบแพทย์ตามนัด ช่วยยกระดับคุณภาพ
ชีวิต ของผู้ป่ วยได้อ ย่ า งมีนั ย สํา คัญ ทางสถิติเ มื่อ
เที ย บกั บ ระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ ป่ วยผ่ า ตั ด

CABG ที่ไ ม่ ไ ด้ ร ับ โปรแกรมการให้ ค วามรู้ ก่ อ น
ผ่าตัด19
การวิจยั ครัง้ นี้พบว่า ระดับความวิตกกังวล
ของผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดหัวใจแบบเปิ ดก่อนและ
หลัง การได้ร ับ คํา แนะนํ า ก่ อนและหลังการผ่ า ตัด
แตกต่ า งกัน อย่ า งไม่ ม ีนั ย สํา คัญ ทางสถิติ ซึ่ง ไม่
เป็ นไปตามสมมติ ฐ านที่ กํ า หนดไว้ ทั ง้ นี้ อ าจ
เนื่ องมาจากกลุ่ มตัว อย่า งในระยะก่อนการผ่า ตัด
จํานวนทัง้ หมด 29 คน หรือร้อยละ 100 ไม่มคี วาม
วิต กกังวล ภายหลัง การให้ข ้อ มูล และหลัง ผ่า ตัด
พบว่ามีผู้ป่วยมีความวิต กกังวลเพิม่ ขึ้นจํานวน 1
ราย (ตารางที่ 2) ทัง้ นี้เมือ่ พิจารณาในภาพรวมของ
จํา นวนผู้ป่ วยผ่ า ตัด ทัง้ หมดพบว่ า ภายหลังการ
ได้รบั คําแนะนําก่อนและหลังผ่าตัด กลุ่มตัวอย่างมี
ค่า คะแนนเฉลี่ย ระดับ ความวิต กกัง วลลดลงจาก
7.34 ในระยะก่อนการศึกษา เป็ น 7.03 ภายหลัง
การศึก ษา (ตารางที่ 3) ผลการศึก ษาในครัง้ นี้
ขัดแย้งกับงานวิจยั ที่ผ่านมา18, 22-23 เนื่องจากการ
วิจยั ครัง้ นี้ผู้วิจยั ประเมิน ระดับความวิตกกังวลใน
ระยะเวลา 1 วัน ก่ อนการผ่า ตัด ซึ่งเป็ นเวลานั ด
หมายปกติของโรงพยาบาลเพือ่ เตรียมผูป้ ่ วยเข้ารับ
การผ่าตัดในวันรุ่งขึ้น และเป็ น ข้อจํากัดของการ
วิจยั ครัง้ นี้ ในขณะทีก่ ารวิจยั ทีผ่ ่านมาส่วนใหญ่ทํา
การประเมิน ระดับ ความวิตกกังวลตัง้ แต่แ พทย์ม ี
แผนการรักษาให้ผปู้ ่ วยได้รบั การผ่าตัดหัวใจแบบ
เปิ ด อย่างไรก็ตามพบว่ามีงานวิจยั ทีใ่ ห้ผลใกล้เคียง
กับ การศึ ก ษาครัง้ นี้ ท่ี ร ายงานว่ า ผู้ ป่ วยผ่ า ตั ด
CABG ทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการสอนก่อนการผ่าตัดมี
ระดับ ความวิต กกัง วลในระยะก่ อ นและหลัง การ
ผ่า ตัด ในระดับ ที่สูงกว่ า ผู้ป่ วยที่ไม่ผ่านโปรแกรม
การให้ ค วามรู้ ก่ อ นการผ่ า ตัด เนื่ อ งจากความ
แตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล หรื อ ปั จจั ย ทางด้ า น
วัฒนธรรม ความเชื่อ ทีท่ ําให้ผู้ป่วยบางคนยินดีท่ี
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จะไม่รบั รูร้ ายละเอียดเกีย่ วกับความเจ็บป่ วย หรือ
ผูป้ ่ วยบางคนมีความวิตกกังวลเพิม่ ขึน้ จากการทีม่ ี
ข้อมูลเพิม่ มากขึน้ เป็ นต้น24
การวิจยั ครัง้ นี้มขี อ้ จํากัดของการศึกษาคือการ
ใช้เครือ่ งมือทีเ่ ป็ นแบบประเมินความวิตกกังวลทัวไป
่ ที่
ไม่ได้ใช้เฉพาะกับผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจหลอดเลือดหรือ
ผู้ป่ วยที่ผ่า ตัด ด้ว ยโรคหัว ใจและหลอดเลือด แต่
อย่า งไรก็ตามผู้วิจยั ก็พ บว่ าเครื่องมือนี้ ได้รบั การ
นําไปใช้อย่างแพร่หลายเนื่องด้วยข้อคําถามทีง่ ่าย
และสัน้ และเหมาะสมและมีความไวสูง
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิ จยั ไปใช้
1. ทีม สุ ข ภาพควรมีก ารประเมิน ระดับ
ระดับคุณภาพชีวติ ความวิตกกังวล และสร้างแนว
ปฏิบ ัติก ารให้ ข ้อ มู ล ก่ อ นและหลัง การผ่ า ตัด แก่
ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ และผ่าตัด
เปลี่ยนลิ้นหัวใจทุกคน เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
ให้ขอ้ มูลที่มคี วามถูกต้อง ตรงตามความต้องการ
ของผูป้ ่ วย และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเริม่
ตัง้ แต่ ผู้ป่ วยเข้า รับ การรัก ษาจนกระทัง่ จํ า หน่ า ย
ออกจากโรงพยาบาล
2. ในการวิจ ัยครัง้ ต่อไปควรมีการศึกษา
เปรีย บเทีย บระดับ ระดับ คุณ ภาพชีวิต และความ
วิ ต กกั ง วลของกลุ่ ม ทดลองกั บ กลุ่ ม ปกติ โดย
กํา หนดให้ม ีก ารประเมิน ระดับ คุณ ภาพชีวิต และ
ระดับ ความวิ ต กกัง วลในช่ ว งเริ่ ม แรกของการ
วางแผนให้ผู้ป่วยเข้ารับ การผ่าตัดหัวใจแบบเปิ ด
และติด ตามประเมิน ผลลัพ ธ์ ใ นระยะยาวเช่ น 3
เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี เป็ นต้น
3. การประเมินความวิตกกังวลในการวิจยั
ครัง้ ต่อไป อาจพิจารณาใช้เครื่องมือวัดความวิตก
กังวลอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น แบบวัดความวิตกกังวล
ของสปิ ลเบอร์เกอร์ (The State-Trail Anxity Inventory
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[STAI]) แบบวัด ความวิ ต กกัง วลของเบ็ ค (The
Beck Anxiety Inventory [BAI] หรือแบบวัด ความ
วิ ต กกัง วลในผู้ ป่ วยโรคหัว ใจโดยเฉพาะ เช่ น
Cardiac Anxiety Questionnaire [CAQ]
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