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ผลของโปรแกรมการส่งเสริ มสมรรถนะแห่งตนต่อความสามารถในการทําหน้ าที่
ของผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
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การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความสามารถในการทํา
หน้าที่ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดทําทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยหลังผ่าตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือด
หัวใจ เพศชายและเพศหญิง อายุ 31-59 ปี เข้ารับการรักษาแผนกผูป้ ่ วยนอกศัลยกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี เลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัตเิ กณฑ์ทก่ี ําหนด แบ่งเป็ นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 21 คน
ทัง้ 2 กลุ่มได้รบั การจับคู่ให้มลี กั ษณะคล้ายคลึงกันในเรื่อง เพศ อายุ และประสิทธิภาพการบีบตัวของหัวใจห้องล่าง
ซ้าย เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบประเมินความสามารถในการทําหน้าทีโ่ ดยใช้แบบบันทึกการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายด้วยการเดินภายใน 6 นาที โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนเป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์หลัง
จําหน่ ายกลับบ้าน แบบสัมภาษณ์ความเชื่อมันของตนเองในการเคลื
่
่อนไหวร่างกาย แบบบันทึกกิจกรรมและการออก
กําลังกายภายหลังออกจากโรงพยาบาล วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา และการทดสอบค่าที
ผลการศึกษาพบว่า คะแนนเฉลีย่ ความสามารถการในทําหน้าทีข่ องผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดทําทางเบีย่ งหลอดเลือด
หัวใจกลุ่มได้รบั โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนสูงกว่ากลุ่มทีไ่ ด้รบั การพยาบาลตามปกติ อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (T = 2.958, P<.05)
ข้อเสนอแนะ ควรนํ าโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนไปใช้กบั ผู้ป่วยหลังผ่าตัดทําทางเบี่ยงหลอด
เลือดหัวใจเพื่อเพิม่ ความสามารถในการทําหน้าทีอ่ ย่างต่อเนื่อง
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The effect of self-efficacy program on functional capacity among patients
with post coronary artery bypass graft
Abstract

Porntip Onpetch*
Noraluk Ua-Kit**

This quasi-experimental research aimed to study the effects of self-efficacy program on
functional capacity among patients with post coronary artery bypass graft. Sample was under
postoperative coronary artery bypass graft, both male and female, aged 31-59 years, admitted in
Surgical Out Patients Department, Ramathibodi Hospital, purposive selection and allocate to an
experimental group (n=21) and a control group (n=21) with matching technique for gender, age,
and left ventricular ejection fraction efficiency (LVEF). The tools were composed of the functional
capacity evaluation form the 6-minute walk test, self-efficacy program for 8 weeks post discharge,
perceived self-efficacy questionnaire and the home activities and exercises record form after
discharge. Data were analysis by using descriptive statistic and t-test.
The results revealed that: the mean score of functional capacity after treating with selfefficacy program in the experimental group was higher than that in the control group (t = 2.958,
p<.05).
This study suggests that self-efficacy program should be applied for among patients with
post coronary artery bypass graft in order to increase functional capacity continuously.
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ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
การผ่า ตัด ทํา ทางเบี่ย งหลอดเลือดหัว ใจ
(coronary artery bypass graft: CABG) เป็ นวิ ธี
การผ่าตัดเพื่อรักษาภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ1 มี
เป้ าหมายเพื่อนํ าเลือดไปเลี้ย งกล้ามเนื้ อหัว ใจให้
มากขึน้ เพิม่ การบีบตัว ลดอาการเจ็บแน่ นหน้าอก2
ป้ องกันการเสียชีวิต ให้หวั ใจกลับมาทําหน้ าที่ได้
ดังเดิมและมีความสามารถในการทํากิจกรรมดีขน้ึ
กลับ มาดํ า เนิ น ชีวิต และฟื้ นฟู ส ภาพร่ า งกายได้
ตามปกติ3, 4 ภายหลัง ผ่ า ตัด 12 สัป ดาห์ นั น่ คือ
ผูป้ ่ วยต้องทํากิจวัตรประจําวัน กิจกรรมช่วยเหลือ
ตนเองและการออกกํ า ลั ง กายได้ 5 แต่ ก ลับ พบ
ปั ญ หาความสามารถในการทํา หน้ า ที่ข องผู้ป่ วย
ลดลงกว่าช่วงก่อนผ่าตัด6 ในสัปดาห์ท่ี 8 -12 หลัง
ผ่าตัด ความสามารถในการทําหน้าทีล่ ดลงและทํา
กิจกรรมต่างๆ ได้น้อยลงจากเดิม5, 7, 8 และอาจมี
ข้อจํากัดเช่นนี้ไปถึง 3 เดือน9, 10 ซึง่ ความสามารถ
ใ น ก า ร ทํ า ห น้ า ที่ ( functional capacity) เ ป็ น
ศัก ยภาพสู ง สุ ด ของแต่ ล ะบุ ค คลในการกระทํ า
กิจ กรรมตามปกติข องชีวิต เพื่อตอบสนองความ
ต้องการขัน้ พื้น ฐานและมีค วามทนในการปฏิบ ัติ
กิจ กรรมต่ า งๆได้ สู ง สุ ด ที่ค วรจะเป็ น และเป็ น
องค์ประกอบด้านหนึ่งของภาวะการทําหน้าที11่
จากผลกระทบดังกล่าวผู้ป่วยทํากิจกรรม
ต่างๆ เป็ นไปด้วยความยากลําบากและไม่สามารถ
กลับ ไปกระทํา กิจ กรรมต่า งๆ หรือปฏิบ ัติกจิ วัต ร
ประจําวันได้อย่างเต็มศักยภาพใน 8 สัปดาห์แรก
หลัง ผ่ า ตัด และทํา กิจ กรรมได้ เ พีย งบางส่ ว น ไม่
มันใจในการออกแรง
่
แม้มอี าการปวดทําให้ไม่กล้า
ทํากิจกรรมเพิม่ ขึน้ 5, 12, 13 มีปัญหาการเคลื่อนไหว
ร่ า งกาย การทํ า กิจ วัต รประจํ า วัน และการดู แ ล
ตนเอง เช่นการลุกนัง่ การเดินและการขึน้ บันได้6, 14
ส่งผลให้เป็ นภาระของครอบครัว ทําให้ผู้ป่วยรูส้ กึ
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ว่าตนเองมีคุณค่าลดน้ อยลง เกิดความวิตกกังวล
ซึมเศร้าและเบื่อหน่ าย9, 15 และเกิดความล่าช้าใน
การกลับมาใช้ชวี ติ ตามปกติ16 การทํางานบ้านและ
กิจ กรรมนอกบ้ า นลดลงจํ า เป็ นต้ อ งได้ ร ับ การ
ช่วยเหลือ13 โดยความสามารถในการทําหน้าทีเ่ ป็ น
คุ ณ ลัก ษณะของความอดทนในด้ า นร่ า งกายที่
สามารถทดสอบจากการเดิน17, 18 ซึง่ เป็ นวิธปี ระเมิน
ที่ง่ า ย สะดวก และปลอดภัย สํ า หรับ ผู้ ป่ วย ได้
ทดสอบความสามารถในการทําหน้าทีด่ ว้ ยการเดิน
ต่อต่อกันเวลาใน 6 นาที11, 19 ในช่วง 8-12 สัปดาห์
หลั ง ผ่ า ตัด ได้ ร ะยะทางเฉลี่ ย เพีย ง 263 เมตร
เพิม่ ขึน้ กว่าก่อนผ่าตัดแต่ยงั ตํ่ากว่าผูท้ ม่ี สี ุขภาพดี
ซึง่ การเดินระยะทางทีม่ ากกว่า 300 เมตร สามารถ
ลดความเสีย่ งการเสียชีวติ หลังผ่าตัดได้ภายใน 60
วัน9, 20 ดังนัน้ ปั ญหาความสามารถในการทําหน้าที่
ของผู้ป่ วยหลังผ่า ตัด CABG ที่พ บปั ญหาเกิด ขึ้น
ในช่วง 8-12 สัปดาห์ซง่ึ ตามปกติของผูป้ ่ วยระยะนี้
สามารถเริม่ กลับมาทําหน้าทีไ่ ด้ตามปกติ21, 22 จึงมี
ความสํ า คัญ ที่ต้ อ งได้ ร ับ การแก้ไ ขและประเมิน
ตัง้ แต่ระยะแรก มีการติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
สามารถใช้ ช ีวิ ต ปกติ แ ละเต็ ม ศัก ยภาพภายใน
ระยะเวลาอันสัน้
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าปั จจัยที่
มีผลต่อความสามารถในการทําหน้ า ที่ของผู้ป่วย
หลังผ่า ตัด CABG ได้แ ก่ อายุ เพศและค่า บีบ ตัว
ของหัวใจก่อนผ่าตัด12,15,23เนื่องจากมีความสัมพันธ์
และเป็ นปั จจัยร่วมทํานายความสามารถในการทํา
หน้าที่เพิม่ ขึ้นทีร่ ะยะเวลามากกว่า 6 สัปดาห์หลัง
ผ่าตัด เมื่อมาตรวจตามนัดครัง้ ที่ 2 ซึง่ อยู่ในช่วง 812 สัปดาห์หลังผ่าตัด21, 22 การรับรูส้ มรรถนะแห่ง
ตนสามารถทํานายภาวะการทํา หน้ า ที่ของผู้ป่วย
หลังผ่าตัดทําทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ ในระยะ 6
เดือนแรกและทํานายได้ดที ส่ี ุด23 บุคคลทีม่ กี ารรับรู้
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สมรรถนะแห่งตนในระดับสูงจะมีความมันใจและ
่
เชือ่ มันในความสามารถของตนเองต่
่
อการทําหน้าที่
ของร่างกายในการทํากิจกรรมต่างๆ ซึ่งผูป้ ่ วยต้อง
รับรูส้ มรรถนะแห่งตนเพื่อควบคุมอาการและคงไว้
ซึ่ ง การทํ า หน้ า ที่ 24,25 และการได้ ร ั บ ส่ ง เสริ ม
สมรรถนะแห่งตนด้านสมรรถภาพหัวใจในผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดหัวใจภายหลังผ่าตัด ทํา ทางเบี่ย ง
หลอดเลื อ ดหัว ใจสามารถทํ า นายภาวะการทํ า
หน้าทีไ่ ด้ 26
จากการศึกษาทีผ่ า่ นมาเกีย่ วกับโปรแกรม
ส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยผ่าตัด
CABG ส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนตัง้ แต่ก่อนผ่าตัด
และระยะหลังผ่าตัดวันที่ 1-5 พบว่าสามารถปฏิบตั ิ
กิจวัตรประจําวันเพิม่ ขึน้ 27 และระยะก่อนจําหน่ าย
ส่ ง เสริ ม สมรรถนะแห่ ง ตนตามหลั ก การฟื้ นฟู
สมรรถภาพหัวใจในระยะที่ 1 ช่วยให้สมรรถภาพ
ทางกายทีว่ ดั จากการเดินติดต่อกันในเวลา 6 นาที
ได้ระยะ 275.15 เมตร ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าํ หนดไว้
ที่ 150 เมตรหรือเทีย บเท่ากิจ กรรมที่ใ ช้พ ลังงาน
อย่างน้อย 5 METs28 จากทีก่ ล่าวมาเป็ นการศึกษา
ผู้ป่ วยรัก ษาตัว อยู่ใ นโรงพยาบาลและระยะก่ อ น
จํ า หน่ า ย แต่ ห ลัง จํ า หน่ า ยไปแล้ ว ยัง คงต้ อ งได้
ส่ ง เสริ ม การรั บ รู้ ส มรรถนะของตนเองต่ อ ไป
โดยเฉพาะระยะนี้ ผู้ป่ วยกลับ ไปดํา เนิ น ชีวิต ต่ อที่
บ้านและกลับมาตรวจตามนัดนัน้ เป็ นช่วงเวลาที่
ผู้ป่ วยสามารถกลับ มาทํา หน้ า ที่ต่ า งๆ ได้อ ย่ า ง
มัน่ ใจ ร่ า งกายสามารถกลั บ มาสู่ ส ภาวะปกติ
ภายหลัง ผ่ า ตัด แต่ ก ลับ พบว่ า ผู้ ป่ วยไม่ เ ชื่อ มัน่
ความสามารถของตนเอง ไม่มนใจในการออกแรง
ั่
หรือทํากิจกรรมต่างๆ ตามปกติในระยะเวลาทีค่ วร
จะเป็ น5, 12, 13 จึงควรได้รบั การติดตาม ประเมินการ
รับรูส้ มรรถนะและส่งเสริมความมันใจให้
่
ผปู้ ่ วยอีก
ครัง้ เมื่อ มาตรวจตามนั ด มีก ารศึก ษาในผู้ ป่ วย

ใกล้เคียงหลังได้รบั การสวนขยายหลอดเลือดหัวใจ
ไปแล้ ว 5 สัป ดาห์ ได้ ร ับ การส่ ง เสริ ม การรับ รู้
สมรรถนะแห่งตนทําให้ผปู้ ่ วยมีกจิ กรรมทางกายที่
เหมาะสมและทํากิจกรรมเพิม่ ขึน้ ได้ 29
นอกจากนี้ ม ีก ารศึก ษาที่ใ ช้ติด ตามทาง
โทรศัพท์ผ่านการให้ขอ้ มูลและความรู้ สนับสนุ น
การทํา กิจ กรรม พร้อมกับ ติด ตามอาการผู้ป่วยที่
บ้าน ช่วยทําให้การทําหน้าทีแ่ ละการฟื้ นตัวเพิม่ ขึน้
ช่ ว ยลดการกลับ มารัก ษาซํ้ า ในผู้ป่ วยได้ 29 ,30,31
ดังนัน้ การศึกษาในช่วงทีผ่ ปู้ ่ วยกลับไปดําเนินชีวติ
หลัง จํ า หน่ า ยจากโรงพยาบาลจึง ควรได้ ร บั การ
ส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนซึ่งเป็ นปั จจัย ที่
สามารถควบคุมและปรับเปลีย่ นได้ตามบทบาทของ
พยาบาล ในแผนกหอผู้ ป่ วยนอก เพื่ อ ให้ ม ี
ความสามารถในการทํ า หน้ า ที่ เ พิ่ม ขึ้น ได้ ต าม
เป้ าหมาย เหมาะสมกับสภาวะของผู้ป่วย โดยมุ้ง
เน้ น มี ก ารส่ ง เสริ ม สมรรถนะให้ ผู้ ป่ วยกระทํ า
กิจ กรรมต่ า งๆ ของร่ า งกาย เน้ น การเดิน อย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ งและเสริ ม ความมั น่ ใจ เสริ ม แรงทาง
โทรศัพท์ให้เกิดแรงจูงใจและมีความเชื่อมันในการ
่
เคลื่อนไหวร่างกายได้โดยเร็ว สามารถทํากิจกรรม
ในชีวติ ประจําวันได้ดขี น้ึ
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
การศึกษาครัง้ นี้ประยุกต์แนวคิดการรับรู้
สมรรถนะแห่ ง ตนของ Bandura32 เพื่อ ให้ผู้ป่ วย
หลังผ่าตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจเกิดความ
มันใจในความสามารถในการทํ
่
าหน้าที่ ซึง่ สามารถ
พัฒนาเพิม่ ขึน้ ได้โดยเกิดขึน้ จาก 4 แหล่งสนับสนุ น
ได้ แ ก่ 1) สภาวะทาง ด้ า นร่ า งกายและอารมณ์
ผูป้ ่ วย ผูว้ จิ ยั ประเมินความพร้อมด้านร่างกายจาก
สั ญ ญาณชี พ อารมณ์ จากสี ห น้ า ท่ า ทางและ
สอบถามความพร้อม เพื่อสร้า งสัม พัน ธภาพ ให้
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กําลังใจและให้ความมันใจในการปฏิ
่
บ ัติกิจกรรม
และได้โ ทรศัพ ท์ติด ตามทุ ก สัป ดาห์เ พื่อ ประเมิน
สภาวะด้านร่างกายขณะมีกจิ กรรม สอบถามอาการ
และความรูส้ กึ อุปสรรคปั ญหา 2) การให้คาํ แนะนํา
และใช้ คํ า พู ด ชั ก จู ง เป็ นการโน้ ม น้ า วให้ เ ห็ น
ความสําคัญและให้ความรู้ในเรื่องโรค การปฏิบตั ิ
ตนหลัง ผ่ า ตัด เพื่อ เพิ่ม ความสามารถในการทํ า
หน้ า ที่ ด้วยการเดิน ระดับ ท่า ออกกํา ลังกายและ
กิจ กรรมประจํ า วัน ที่ค วรปฏิ บ ัติ และโทรศัพ ท์
ติดตามเป็ นรายบุคคลให้แรงเสริมและความมันใจ
่
ในทักษะความรูห้ ลังจากได้รบั กิจกรรม โน้มน้าวให้
ปฏิบ ัติอ ย่ า งสมํ่า เสมอตามคู่ม ือ และทบทวน ให้
ข้อมูลเพิม่ เติม 3) การได้เห็นตัวแบบประสบการณ์
ของผู้อ่ืน ผู้ ป่ วยได้ ร ับ ชมสื่อ วีดิ ท ัศ น์ ส ัม ภาษณ์
ผู้ ป่ วยที่ ม ี ค วามสามารถในการทํ า หน้ า ที่ ท่ี ดี
ภายหลังผ่า ตัด เพื่อให้เ กิด การรับ รู้แ ละสามารถ
ปฏิบตั ติ ามได้ดว้ ยความมันใจ
่ 4) ประสบการณ์ของ
ความสําเร็จจากการลงมือกระทํา ผูป้ ่ วยได้รบั การ
ฝึ กและมีป ระสบการณ์ ทดลองเดิน จับ เวลาโดยมี
เป้ าหมายเดินเพิม่ ระยะเวลาต่อเนื่อง 15 นาทีต่อ
วันและเพิม่ เป็ น 20 นาทีต่อวันในสัปดาห์ 2, 3 และ
4 จนสามารถเดิ น ได้ ว ั น ละ 20 นาที จ นครบ
โปรแกรมและฝึ ก ระดั บ ท่ า ออกกํ า ลั ง กายและ
กิจกรรมที่เหมาะสมในแต่ละสัป ดาห์ ฝึ กประเมิน
อาการผิดปกติดว้ ยตนเอง ได้แก่ จับชีพจร อาการ
เหนื่ อ ยและการหายใจ พร้อ มบัน ทึก ให้เ ห็น การ
เปลี่ยนแปลงแต่ละวันเพื่อสร้างความเชื่อมันใจ
่ ให้
เห็ น ก้ า วหน้ า ในการเพิ่ ม ความสามารถอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ งและที่ ต นเองทํ า ให้ สํ า เร็ จ ได้ ร่ ว มกั บ
โทรศัพท์ตดิ ตามในสัปดาห์ท่ี 2, 3 และ 4 กระตุ้น
และติด ตามการฝึ ก ปฏิบ ัติกิจ กรรมให้สํา เร็จ ตาม
เป้ าหมาย
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วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
ทําหน้ าที่ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดทําทางเบี่ยงหลอด
เลื อ ดหัว ใจในกลุ่ ม ทดลองก่ อ นและหลั ง ได้ ร ับ
โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
ทําหน้ าที่ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดทําทางเบี่ยงหลอด
เลื อ ดหัว ใจระหว่ า งกลุ่ ม ที่ ไ ด้ ร ับ โปรแกรมการ
ส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนกับการพยาบาลตามปกติ
วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การวิจ ัย นี้ เ ป็ นการวิ จ ัย แบบกึ่ง ทดลอง
(Quasi-experimental research)
ประชากร คือ ผู้ป่ วยหลัง ผ่ า ตัด ทํา ทาง
เบี่ยงหลอดเลือดหัวใจวัยผูใ้ หญ่ เข้ารับการรักษา
แผนกผูป้ ่ วยนอกศัลยกรรม โรงพยาบาลระดับตติย
ภูม ิ เขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนธันวาคม
2562 ถึงเดือน สิงหาคม 2563
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูป้ ่ วยเพศชายและเพศ
หญิง อายุตงั ้ แต่ 31-59 ปี หลังได้รบั ผ่าตัดทําทาง
เบี่ย งหลอดเลือดหัว ใจ จํ า นวน 42 คน คํา นวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้โปรแกรม G*Power กําหนด
อํ า นาจในการทดสอบ .80 อ้ า งอิ ง งานวิ จ ั ย กึ่ ง
ทดลองที่ผ่า นมา31 ได้ค่า ขนาดอิทธิพ ล .50 และ
ระดับ ความคลาดเคลื่อ นที่ .05 ได้ก ลุ่ ม ตัว อย่ า ง
กลุ่มละ 21 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
จับคู่กลุ่มตัวอย่าง (matched pairs) เพื่อให้ทงั ้ สอง
กลุ่มมีความใกล้เคียงในเรื่อง เพศ อายุ (อายุแต่ละ
คูแ่ ตกต่างไม่เกิน 5 ปี )12,15 ประสิทธิภาพการบีบตัว
ของหัวใจห้องล่างซ้าย (LVEF) ก่อนผ่าตัด (แต่ละ
คูค่ ่าต่างไม่เกิน 10%)23,24 เกณฑ์คดั เข้า ได้แก่ 1)
ผูป้ ่ วยหลังได้รบั การผ่าตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือด
หัวใจเป็ นครัง้ แรก ในสัปดาห์ท่ี 8 หลังจําหน่ าย5, 7, 8
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2) มีโ ทรศัพ ท์ใ นการติด ต่ อสื่อสารได้ เกณฑ์ค ดั
ออก ได้แก่ ผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะวิกฤตทีต่ ้องได้รบั การ
รักษาอย่างเร่งด่ ว น หรือภาวะแทรกซ้อนรุน แรง
เช่ น แน่ น หน้ า อก หน้ า มืด ใจสัน่ ชีพ จรเต้น ผิด
จังหวะ หายใจเหนื่อย เป็ นต้น
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
1. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวม
ข้อมูล ได้แก่
1.1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ผูว้ จิ ยั
สร้า งขึ้น เองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส การศึก ษา อาชีพ รายได้ โรค
ประจําตัว ด้านภาวะสุขภาพได้แก่ นํ้าหนัก ส่วนสูง
ดัช นี ม วลกาย โรคประจํ า ตัว การวินิ จ ฉั ย ระดับ
สมรรถภาพหัว ใจ ค่า บีบตัว ของหัว ใจก่อนผ่า ตัด
การผ่าตัดและเทคนิคการผ่าตัด
1.2 แบบประเมินความสามารถในการทํา
หน้ าที่ เป็ นแ บบบั น ทึ ก ที่ ใ ช้ ใ นการทดสอ บ
สมรรถภาพร่ า งกายด้ว ยการเดิน ภายใน 6 นาที
(The 6-minute walk test) ผูว้ จิ ยั นําให้ผทู้ รงคุณวุฒ ิ
5 คน ตรวจสอบความตรงเนื้อหาและความชัดเจน
ภาษา ได้ ค่ า ดัช นี ค วามตรงตามเนื้ อ หาค่ า CVI
เท่ า กับ 1.0 เป็ นเครื่อ งมือ ที่ส ามารถใช้ป ระเมิน
ควา มสา มาร ถใน การ ทํ า ห น้ าที่ ( Functional
capacity) การทดสอบนี้ ต้ อ งการความยาวของ
ทางเดินในลักษณะทางราบประมาณ 30 เมตร โดย
มีแบบบันทึกสัญญาณชีพ (อัตราชีพจร อัตราการ
หายใจ ความดัน โลหิต ระดับ ความอิ่ม ตัว ของ
ออกซิเจนในเลือด ระดับความเหนื่อย) ก่อนและ
หลังการทดสอบระยะทางทีเ่ ดินได้และอาการแสดง
ที่ ผิ ด ปกติ ร ะหว่ า งการทดสอบ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้
ประเมิน ได้แก่ นาฬิกาจับเวลา เครื่องวัดความดัน
โลหิต เครื่องวัดระดับความอิม่ ตัวของออกซิเจนใน
เลือด และตลับเมตร การแปลผล การวัดระยะทาง

ที่กลุ่ ม ตัว อย่ า งเดิน ได้ภ ายใน 6 นาที หน่ ว ยเป็ น
เมตร แล้วนํามาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม
2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการดํา เนิ นการ
ทดลอง โปรแกรมการส่งเสริม สมรรถนะแห่งตน
ผู้ วิ จ ั ย พั ฒ นาตามแนวคิ ด ของ Bandura32 (ใช้
ระยะเวลา 8 สัปดาห์) ได้แก่
2.1 แผนการสอนการปฏิบตั ิต นและการ
เพิม่ ความสามารถในการทําหน้าที่ของผูป้ ่ วยหลัง
ผ่าตัดทําทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ
2.2 สื่อ คอมพิว เตอร์โ ปรแกรมเพาเวอร์
พอยต์สอดคล้องเนื้อหาแผนการสอน
2.3 คู่มอื การปฏิบตั ติ นเพิม่ ความสามารถ
ในการทําหน้าที่
2.4 วีดิ ท ัศ น์ สัม ภาษณ์ บุ ค คล ตัว แบบ
ผู้ ป่ วยหลั ง ผ่ า ตั ด ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ และมี
ความสามารถในการทําหน้าทีอ่ ยูใ่ นระดับดี
2.5 แผนการโทรศัพท์ตดิ ตามเยีย่ ม ตรวจ
สอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ 5 คน
ได้แก่ แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญศัลยกรรมผ่าตัด CABG 1
คน พยาบาลผูป้ ฏิบตั กิ ารขัน้ สูงสาขาอายุรศาสตร์ศัลยศาสตร์ 1 คน อาจารย์พยาบาลสาขาการพยาบาล
ผูใ้ หญ่ 2 คนและนักกายภาพบําบัดผูเ้ ชีย่ วชาญการ
ฟื้ น ฟู โ รคหัว ใจหลังผ่า ตัด 1 คน ผู้วิจ ัย ได้ร บั การ
ปรับ ปรุ ง แก้ไ ขแล้ว ไปใช้ก ับ ผู้ป่ วยที่ม ีคุ ณ สมบัติ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง 3 คน แผนกผู้ป่วย
นอกศั ล ยกรรม โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี เพื่ อ
ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาและเวลา
3. เครื่องมือกํากับการทดลอง
3.1 แบบสั ม ภาษณ์ ค วามเชื่ อ มั น่ ของ
ตนเองในการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็ นแบบประเมิน
เกีย่ วกับความเชื่อมันในความสามารถของตนเอง
่
ในการเคลื่อนไหวออกแรง ดัดแปลง29 และผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยผู้ทรงคุณวุ ฒ ิ 5
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ค น ไ ด้ ค่ า ดั ช นี ค ว า ม ต ร ง ต า ม เ นื้ อ ห า CVI
เท่ า กับ .78 และค่ า ความเที่ย งเท่ า กับ .87 ข้ อ
คําถาม 10 ข้อ ลักษณะคําตอบเป็ นค่าเนื่อง 0 ถึง
10 เกณฑ์ใ นการให้ค ะแนน คือ 0 หมายถึง ไม่
มันใจ
่ และ 10 หมายถึง มันใจเต็
่
มทีเ่ กณฑ์การแปล
ผลคะแนน มีคะแนนรวมอยู่ในช่วง 0-100 คะแนน
คํานวณโดยนํ าคะแนนผูต้ อบแต่ละคนรวมกันแล้ว
หาค่า เฉลี่ย คะแนนรวม จากนัน้ แบ่ งช่ว งคะแนน
เป็ น 3 ระดับ มีความเชื่อมันระดั
่ บตํ่า(น้อยกว่า 60)
ระดับปานกลาง (60 - 79) และระดับสูง(ตัง้ แต่ 80
ขึ้นไป) ประเมิน สัปดาห์ท่ี 5 หลังได้รบั โปรแกรม
ครบทุกกิจกรรมแล้ว โดยทุกคนต้องมีความเชือ่ มัน่
ในตนเองอยู่ในระดับสูง คิดเป็ นร้อยละ 80 ขึน้ ไป33
ในกรณีทม่ี คี ะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ ผูว้ จิ ยั พบตัวอย่าง
เพื่อทบทวนเนื้อหาและให้คําปรึกษา การศึกษานี้
ตัวอย่างผ่านเกณฑ์ทกุ คน
3.2 แบบบันทึกกิจกรรมและการออกกําลัง
กายที่เหมาะสมสําหรับ ผู้ป่วยหลังผ่าตัดภายหลัง
ออกจากโรงพยาบาล ผู้ วิ จ ั ย สร้ า งขึ้น จากการ
ทบทวนวรรณกรรมเพื่อใช้ตรวจสอบว่าทํากิจกรรม
ได้ครบถ้วนทุกกิจกรรมในแต่ละวัน ได้แก่ การฝึ ก
เดินจับเวลาทุกวันอย่างน้อยวันละครัง้ เป้ าหมายให้
ได้ 20 นาทีต่อวัน บันทึกระยะเวลาการเดิน(นาที)
ในแต่ละวันและออกกําลังกายอย่างน้อย 3 วันต่อ
สัป ดาห์ ทํา กิจ วัตรประจํา วันหรืองานบ้าน อย่า ง
น้อยวันละครัง้ โดยระบุกจิ กรรมทีท่ ํา บันทึกอาการ
ผิดปกติในช่องหมายเหตุ เพื่อเป็ นข้อมูลย้อนกลับ
ว่ า ฝึ ก ปฏิบ ัติกิจ กรรมเป็ นตามเป้ า หมายหรือ ไม่
เป็ นข้อมูลให้ผวู้ จิ ยั ติดตามและประเมินผล ผูท้ ผ่ี ่าน
เกณฑ์ ต้ อ งมี ก ารบั น ทึ ก ปฏิ บ ั ติ ใ นทุ ก กิ จ กรรม
ครบถ้วนทุกวัน ร้อยละ 80 ขึ้น ไปของการบันทึก
ทัง้ หมด คือ มีก ารบัน ทึก 48 วัน ขึ้น ไป ผ่ า นการ
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ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาผูท้ รงคุณวุฒ ิ 5 คน
ได้คา่ CVI เท่ากับ 1.0
การพิ ทกั ษ์สิทธิ์ กลุ่มตัวอย่าง
ภายหลังโครงร่างวิจยั ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการจริย ธรรมการวิจ ัย ในมนุ ษ ย์ ของ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วันที่ 11
ธันวาคม 2562 (ID: MURA2019/1265) เก็บข้อมูล
อธิบายวัตถุประสงค์และประโยชน์ การวิจยั ให้กลุ่ม
ตัวอย่างทราบสิทธิท่จี ะตอบรับหรือปฏิเสธในการ
เข้าร่วมวิจยั สามารถออกจากการวิจยั ในระหว่าง
วิจยั ได้ ข้อมูลทีไ่ ด้เก็บเป็ นความลับ นําเสนอข้อมูล
ในภาพรวมเท่านัน้
การรวบรวมข้อมูล
ภายหลังได้รบั อนุ ม ตั ิจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคนให้เก็บข้อมูลแล้ว เข้าพบ
หัวหน้าหอเพื่อแนะนําตัว ชีแ้ จง จัดเตรียมสถานที่
ในการดําเนินการวิจยั คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง ตามเกณฑ์ทก่ี าํ หนดไว้กอ่ น แล้วเข้า
พบกลุ่มตัวอย่างสร้างสัมพันธภาพและพิทกั ษ์สทิ ธิ ์
ผู้เข้าร่วมวิจยั จากนัน้ กําหนดให้ต ัวอย่าง 21 คน
แรกเป็ นกลุ่ ม ควบคุ ม และ 21 คนหลัง เป็ นกลุ่ ม
ทดลองป้ องกันการแลกเปลีย่ นข้อมูล
กลุ่มควบคุม ผู้วิจ ัย พบตัว อย่า ง 2 ครัง้
สัปดาห์ท่ี 1 เข้าพบชีแ้ จงวัตถุประสงค์และประเมิน
ความสามารถในการทําหน้ าที่ แล้วนัดพบอีกครัง้
ในสัปดาห์ท่ี 8 ตรงกับวันทีแ่ พทย์นดั ตรวจ หลังจาก
นัน้ สัปดาห์ท่ี 2-7 ให้ตวั อย่างดําเนินชีวติ ตามปกติ
และสัป ดาห์ ท่ี 8 เข้ า พบเป็ นรายบุ ค คล สร้ า ง
สั ม พั น ธ ภ า พ อ ธิ บ า ย พ ร้ อ ม ทั ้ ง ป ร ะ เ มิ น
ความสามารถในการทํา หน้ า ที่แ ละสรุป กิจ กรรม
มอบคู่ ม ื อ การปฏิ บ ั ติ ต นใช้ เ วลา 15 นาที กลุ่ ม
ควบคุมได้รบั การพยาบาลตามปกติจากพยาบาล
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ประจําการแผนกผูป้ ่ วยนอกศัลยกรรม ได้แก่ การ
สังเกตอาการผิดปกติ วัดสัญญาณชีพ ให้คาํ แนะนํา
การปฏิบตั ิต นภายหลังผ่า ตัด CABG และการนัด
หมาย
กลุ่ ม ทดลอง ดํ า เนิ น โปรแกรมการ
ส่งเสริม การรับรู้ส มรรถนะแห่งตน (ระยะเวลา 8
สัปดาห์) ดังนี้
สัป ดาห์ท่ี 1 แผนกผู้ป่ วยนอกศัล ยกรรม
เริม่ กิจกรรม ใช้เวลา 50 นาที เข้าพบกลุ่มตัวอย่าง
สร้างสัมพันธภาพสอบถามความพร้อมทัง้ ร่างกาย
และจิตใจ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ ขัน้ ตอน วัดสัญญาณ
ชีพ สัม ภาษณ์ แ ละบัน ทึก แบบสอบถาม ผู้วิ จ ัย
ประเมินความสามารถในการทําหน้าทีก่ อ่ น จากนัน้
ใช้คาํ พูดชักจูงให้เกิดความเชื่อมันในความสามารถ
่
การทํ า หน้ า ที่ข องตนเอง โดยให้คํ า แนะนํ า และ
ความรู้ เรื่อ งโรค การปฏิบ ัติต นหลัง ผ่ า ตัด ตาม
แผนการสอนด้วยสื่อการสอน อธิบายและพูดโน้ม
น้าวให้เห็นความสําคัญของการเพิม่ ความสามารถ
ด้วยตนเอง โดยมีกจิ กรรมดังนี้ คือการฝึ กเดินเพิม่
ระยะเวลา ระดับ ท่ า ออกกํ า ลัง กายและการทํ า
กิจกรรมแต่ละสัปดาห์ตามระยะหลังผ่าตัดร่วมกับ
ชมวีดทิ ศั น์ตวั แบบผูป้ ่ วย หลังจากนัน้ สอนการเดิน
ท่าออกกําลังกาย และประเมินอาการผิดปกติด้วย
ตนเอง สาธิตและให้ฝึกทักษะเพิม่ ความสามารถ
ด้วยการเดินพร้อมใช้อปุ กรณ์จบั เวลา ระดับท่าออก
กํ า ลัง กายในแต่ ล ะสัป ดาห์ แ ละประเมิน อาการ
ผิด ปกติด้ว ยตนเอง ได้ แ ก่ การจับ ชีพ จร ความ
เหนื่อยและฝึกการหายใจขณะมีกจิ กรรม ทําให้เกิด
ความมันใจและสามารถฝึ
่
กเดิน เพิม่ การออกกําลัง
กายแล ะระดั บ กิ จ กรรมด้ ว ยตนเองได้ ร่ ว ม
ตัง้ เป้ าหมายของการปฏิบตั ทิ เ่ี พิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง มอบ
คู่ม ือ และสอนบัน ทึก ในแบบบัน ทึก สรุ ป และนั ด

หมายโทรศัพท์ตดิ ตามทัง้ หมด 3 ครัง้ ใช้เวลา1015 นาที
สั ป ดาห์ ท่ี 2 โทรศั พ ท์ ค รั ้ง ที่ 1 เป็ น
รายบุคคลหลังจากได้รบั กิจกรรม ใช้คํา พูดชักจูง
กระตุ้น และติดตามผลกิจกรรมแต่ละวันที่ผ่านมา
และการบันทึก ถามอาการผิดปกติและอุปสรรค ให้
แรงเสริมความมันใจ
่ ทบทวนและให้ขอ้ มูลเพิม่ ให้
กําลังใจเน้ น เป้ าหมายเดิน ต่อเนื่ องระยะเวลา 15
นาทีต่อวันและกิจกรรมทัง้ หมด
สัปดาห์ท่ี 3 โทรศัพท์ครัง้ ที่ 2 ติดตามการ
ทํา กิจ กรรมและบัน ทึก ผล สอบถามอาการและ
ปั ญหา ทบทวนและกระตุ้นการฝึ กเดินจับเวลาทุก
วัน เพิ่ม เป้ า หมายเวลาเป็ นวัน ละ 20 นาที เพิ่ม
ระดับกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ สนับสนุ นและสร้าง
ความมัน่ ใจ ชมเชยให้ กํ า ลัง ใจฝึ ก ปฏิ บ ัติ อ ย่ า ง
ต่อเนื่องตามคูม่ อื
สัปดาห์ท่ี 4 โทรศัพท์ครัง้ ที่ 3 ติดตามและ
สอบถามอาการ กระตุน้ เน้นเป้ าหมายการเดินเพิม่
เวลาเป็ นวัน ละ 20 นาทีและทําทุกกิจกรรมอย่า ง
ต่อเนื่อง ผลการบันทึกชีใ้ ห้เห็นความก้าวหน้าของ
กิจกรรมที่ทําได้เพิม่ ขึ้น ให้ความมันใจในการฝึ
่
ก
ปฏิ บ ั ติ ต ามคู่ ม ื อ ต่ อ ไป ทบทวนและให้ ข ้ อ มู ล
เพิม่ เติมนัดพบสัปดาห์ต่อไป
สัปดาห์ท่ี 5 ผูว้ จิ ยั เข้าพบตัวอย่าง ส่งเสริม
การปฏิบ ัติต นตามคู่ม ือ ความก้า วหน้ า ทบทวน
กิจกรรมและให้กาํ ลังใจในเพิม่ ความสามารถการทํา
หน้าทีด่ ว้ ยตนเองต่อเนื่องตามเป้ าหมายและบันทึก
ผลทุกวัน ประเมินแบบสัมภาษณ์ความเชื่อมันของ
่
ตนเองหลังจากได้รบั โปรแกรมครบ โดยทุกคนผ่าน
เกณฑ์ ค ะแนน สั ป ดาห์ ท่ี 6-7 ผู้ ป่ วยใช้ ช ี วิ ต
ตามปกติและปฏิบตั กิ จิ กรรมเพิม่ ความสามารถใน
การทําหน้ า ที่ด้วยตนเองครบถ้ว นต่ อเนื่องทุกวัน
ภายหลังมีการรับรูส้ มรรถนะแห่งตน และสัปดาห์ท่ี
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8 ผูว้ จิ ยั เข้าพบตัวอย่างอธิบายและประเมินผลลัพธ์
ความสามารถในการทํ า หน้ า ที่ สรุ ป ผลสิ้น สุ ด
กิจกรรม
การวิ เคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูล ส่วนบุ คคลและด้า นสุข ภาพ ใช้
สถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่า เฉลี่ย ส่วนเบี่ย ง
เบนมาตรฐาน
2. ทดสอบการกระจายข้อมูลความสามารถ
การทําหน้าทีโ่ ดยใช้ดว้ ยสถิติ Kolmogorov-Smirnov
Test ผลการทดสอบพบว่า ข้อมูลมีการกระจายแบบ
ปกติ
3. เปรี ย บ เที ย บลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้านเพศ อายุ
สถานภาพสมรส ใช้สถิติ Fisher's Exact Test และ
ใช้สถิติ Chi-Square ด้านการศึกษา อาชีพ รายได้
โรคประจํ า ตัว วินิ จ ฉั ย โรค การผ่ า ตัด ค่ า บีบ ตัว
หัวใจห้องล่างซ้าย (LVEF) และระดับสมรรถภาพ
หัวใจ (NYHA) ก่อนผ่าตัด
4. ทดสอบการกระจายข้อมูลเป็ นโค้งปกติ
ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Kolmogorov–Smirnov test
และเปรีย บเทีย บค่ า เฉลี่ย ความสามารถการทํ า
หน้าทีข่ องผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดทําทางเบีย่ งหลอดเลือด
หัว ใจ ก่ อ นและหลัง ได้ร ับ โปรแกรมการส่ งเสริม
สมรรถนะแห่ ง ตน ใช้ ส ถิ ติ Dependent t-test
เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ความสามารถในการทําหน้าที่
ของผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติ
Independent t-test
ผลการวิ จยั
ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ในกลุ่ ม ควบคุ ม และกลุ่ ม ทดลองเป็ นเพศชาย
มากกว่าเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 81 เท่ากัน อายุ
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เฉลี่ยของกลุ่ มควบคุมเท่ากับ 55.43 (SD= 5.40)
และกลุ่ ม ทดลองเท่ากับ 55.14 (SD= 6.29) กลุ่ ม
ตัว อย่า งส่ว นใหญ่ ม ีส ถานภาพสมรสคู่ทงั ้ ในกลุ่ ม
ควบคุมและกลุ่มทดลอง คิดเป็ นร้อยละ 85.71 และ
76.19 ตามลําดับ ในกลุ่มควบคุมมีการศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 57.14 รองลงมา
คือระดับ ประถมศึกษา คิด เป็ น ร้อยละ 19.05 ใน
กลุ่มทดลองมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิด
เป็ นร้อยละ 47.62 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา
คิดเป็ นร้อยละ 28.57 กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่อาชีพ
รับ ราชการ/รัฐ วิ ส าหกิจ คิด เป็ นร้ อ ยละ 38.10
รองลงมาคือ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็ นร้อยละ
33.33 และในกลุ่ ม ทดลองส่ ว นใหญ่ อ าชี พ รั บ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจคิดเป็ นร้อยละ 47.62 รองลงมา
อาชีพพนักงานบริษทั คิดเป็ นร้อยละ 23.81 ส่วน
ใหญ่ ท ัง้ กลุ่ ม ควบคุ ม และทดลองมีร ายได้ ต ัง้ แต่
15,001 บาทขึ้น ไปคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 90.48 และ
85.71 ทัง้ สองกลุ่ ม มีโ รคประจํา ตัว คิด เป็ น ร้อยละ
95.24 เท่ากัน มีโรคร่วม คือ เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง คิดเป็ นร้อยละ 33.34
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม
ควบคุ ม และทดลองด้ ว ยสถิ ติ ไ คสแควร์ (ChiSquare) และสถิติฟิชเชอร์ (Fisher's Exact Test)
พบว่า กลุ่มตัวอย่างทัง้ สองไม่มคี วามแตกต่างกัน
ด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ
รายได้และโรคประจําตัว
ข้อมูล ภาวะสุข ภาพ มีค่า เฉลี่ย ดัช นี ม วล
กาย (BMI) ภาวะอ้วนระดับ 1 กลุ่มควบคุมเท่ากับ
24.80 (SD= 2.97) และกลุ่มทดลองเท่ากับ 24.89 (
SD= 3.80) ส่ ว นใหญ่ ท ัง้ กลุ่ ม ควบคุ ม และกลุ่ ม
ทดลองได้รบั การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 3
เส้น (Triple vessel disease) คิดเป็ นร้อยละ 90.48
และ 76.19 ตามลําดับ ทัง้ สองกลุ่มได้รบั การผ่าตัด
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ด้ ว ย เทค นิ ค off pump coronary artery bypass
graft (OPCAB) คิดเป็ นร้อย 100 โดยจํานวนเส้นที่
ได้ร บั การผ่า ตัด ทํา ทางเบี่ย งหลอดเลือด ในกลุ่ ม
ควบคุมส่วนใหญ่จํานวน 4 เส้น คิดเป็ นร้อย 66.67
รองลง จํานวน 3 เส้น ร้อยละ 23.81 ในกลุ่มทดลอง
ส่วนใหญ่ จํานวน 4 เส้น คิดเป็ นร้อยละ 52.38 รอง
ลง 3 เส้น คิดเป็ นร้อยละ 42.86 กลุ่มควบคุมส่วน
ใหญ่ มีค่าเฉลี่ยการบีบตัว ของหัวใจห้องล่า งซ้า ย
(LVEF) ก่อนผ่าตัด กลุ่มควบคุมเท่ากับ 51.43 (SD
= 13.33) และกลุ่ ม ทดลองเท่ า กับ 46.14 (SD=
14.75) .ส่วนใหญ่กลุ่มควบคุมมีระดับสมรรถภาพ
ของหัวใจก่อนผ่าตัด (NYHA) Class 2 และ Class

1 คิดเป็ นร้อยละ 52.38 และ 47.62 ตามลําดับ และ
ในกลุ่มทดลอง มีระดับสมรรถภาพของหัวใจก่อน
ผ่าตัด (NYHA ) Class 1 และ Class 2 เช่นกัน คิด
เป็ นร้ อ ยละ 71.43 และ 28.57 ตามลํ า ดับ เมื่อ
เปรีย บเทีย บข้อมูล สุข ภาพกลุ่ ม ตัว อย่า งระหว่ า ง
กลุ่มควบคุมและทดลอง ด้วยสถิตไิ คสแควร์ (ChiSquare) และสถิติฟิชเชอร์ (Fisher's Exact Test)
พบว่ากลุ่มตัวอย่างทัง้ สองไม่มคี วามแตกต่างกันใน
ด้านดัชนีมวลกาย วินิจฉัยโรค การผ่าตัด ค่าบีบตัว
ของหัว ใจห้อ งล่ า งซ้า ย (LVEF) ก่อ นผ่ า ตัด และ
ระดับสมรรถภาพของหัวใจก่อนผ่าตัด (NYHA)

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความสามารถในการทําหน้ าทีข่ องผู้ป่วยหลังผ่าตัดทําทางเบี่ยงหลอด
เลือดหัวใจ ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยใช้สถิติ Dependent t-test (n1=n2=21)
ความสามารถการทําหน้ าที่
(ระยะทางที่ เดิ นได้ใน 6 นาที )(เมตร)
กลุ่มทดลอง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
กลุ่มควบคุม
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
จากตารางที่ 1 พบว่ า กลุ่ ม ทดลอง หลัง
การทดลองค่าเฉลี่ยความสามารถในการทําหน้าที่
ของผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดั บ .05 (Mean= 397.19, SD= 47.35 และ
Mean= 358. 38, SD= 37 . 04 ก ลุ่ ม ค ว บ คุ ม มี

Mean

SD

t

df

p-value

320.29
397.19

53.246 9.736
47.354

20

.000

338.48
358.38

44.581 5.209
37.043

20

.000

ค่าเฉลี่ยความสามารถในการทําหน้าที่ของผู้ป่วย
หลังผ่าตัดทําทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจหลังทดลอง
สู ง กว่ า ก่ อ นทดลองอย่ า งมีนั ย สํ า คัญ ทางสถิติ ท่ี
ระดับ .05 (Mean= 358.38, SD= 37.04, Mean=
338.48, SD= 44.58)

วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ปี ท่ี 32 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสามารถในการทําหน้าทีข่ องผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดทําทางเบี่ยงหลอด
เลือดหัวใจ ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยใช้สถิติ Independent t-test (n1=n2=21)
ความสามารถการทําหน้ าที่
(ระยะทางที่ เดิ นได้ใน 6 นาที )(เมตร)
ก่อนการทดลอง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
หลังการทดลอง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
จากตารางที่ 2 พบก่ อ นการทดลอง
ค่าเฉลี่ยความสามารถในการทําหน้าที่ของผู้ป่วย
หลัง ผ่า ตัด ทํา ทางเบี่ย งหลอดเลือดหัว ใจในกลุ่ ม
ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม ไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ร ะดับ .05 (Mean= 320.29,
SD= 53.25, Mean= 338.48, SD= 44.58) หลั ง
การ ทดล อง พบ ว่ า กลุ่ ม ทดล องมี ค่ า เ ฉลี่ ย
ความสามารถการในทําหน้าทีข่ องผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด
ทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่ า งมีนั ย สํ า คัญ ทางสถิติ ท่ีร ะดับ .05 (Mean=
397.19, SD= 47.35, Mean= 358.38, SD= 37.04)
การอภิ ปรายผล
จากผลการเปรียบเทียบความสามารถใน
การทํ า หน้ า ที่ข องผู้ป่ วยหลัง ผ่ า ตัด ทํ า ทางเบี่ย ง
หลอดเลื อ ดหั ว ใจพบว่ า กลุ่ ม ทดลองที่ ไ ด้ ร ั บ
โป รแ กรม กา ร ส่ ง เส ริ ม ส มร ร ถน ะแ ห่ ง ต น มี
ความสามารถในการทํา หน้ า ที่สูง กว่ า ก่อนได้ร ับ
โปรแกรม อธิบายได้ว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนความ
เชื่อ มัน่ อยู่ ใ นระดับ สู ง เมื่อ ระยะเวลาผ่ า นไป 4

Mean

SD

t

df

p-value

320.29
338.48

53.246 1.200
44.581

40

.237

397.19
358.38

47.354 2.958
37.043

40

.005

สัป ดาห์ เนื่ อ งจากการได้ร ับ โปรแกรมอย่ า งเป็ น
ระบบมีแ บบแผนตรงกับการรับ รู้ผู้ป่ วย ประยุกต์
แนวคิดการรับรูส้ มรรถนะแห่งตนของ Bandura32
ผ่ า นการให้คํา แนะนํ า และโน้ ม น้ า วให้เ ปิ ด ใจรับ
ข้อ มู ล ทางสุ ข ภาพหรือ การได้ ร ับ กิ จ กรรมเพื่ อ
ส่งเสริมความสามารถในการกิจกรรมด้วยตนเอง
ซึง่ ได้รบั ความรูใ้ นการปฏิบตั ติ นหลังผ่าตัดร่วมกับ
การใช้ส่อื ผสมได้แก่ คู่มอื การเพิม่ ความสามารถใน
การทํ า หน้ า ที่ สื่ อ การสอนและวี ดิ ท ัศ น์ ก ารใช้
ต้น แบบของผู้ป่วยเพื่อแลกเปลี่ย นประสบการณ์
หลังจากนัน้ ให้ผปู้ ่ วยได้ลงมือปฏิบตั จิ ริงสาธิตและ
ฝึ กทักษะเดินกับใช้อุปกรณ์ จบั เวลา ระดับท่าออก
กําลังกาย และกิจกรรมต่างๆตามวิถชี วี ติ ของผูป้ ่ วย
แต่ล ะรายที่บ้าน ภายใต้การประเมินและติด ตาม
ของพยาบาลเพื่อให้ม ีความปลอดภัย ในขณะฝึ ก
และมีค วามมันใจว่
่ า สามารถนํ า ไปปฏิบ ัติได้จ ริง
อย่างถูกต้องเหมาะสม เมื่อได้รบั โปรแกรมครบทุก
กิจกรรม ติดตามเยี่ย มทางโทรศัพ ท์สปั ดาห์ละ 1
ครัง้ (ทัง้ หมด 3 ครัง้ ) ตลอด 4 สัปดาห์ ผู้วิจยั ได้
กระตุ้ น เตื อ นทํ า กิ จ กรรมตามโปรแกรมแต่ ล ะ
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สัปดาห์ โดยออกแบบกิจ กรรมทําให้เกิดการรับ รู้
สมรรถนะและความสามารถของตนเพิม่ ขึน้ อย่าง
เป็ นขัน้ ตอน และทราบอาการผิด ปกติ ร่ ว มกับ
ทบทวนความรู้การฝึ กปฏิบ ัติอย่า งถูกต้องที่ช่ว ย
เพิม่ ทักษะทําให้ผู้ป่วยเกิดการรับรู้และเชื่อมันว่
่ า
สามารถที่จะกระทํากิจกรรมเพิม่ ความสามารถที่
กําหนด ในแต่ละวันได้ดี อีกทัง้ ให้เห็นความสําคัญ
ของบั น ทึ ก ข้ อ มู ล อย่ า งต่ อ เนื่ องเพื่ อ ให้ เ ห็ น
พัฒ นาการอย่ า งมีเ ป้ าหมาย สนั บ สนุ น การทํ า
กิจกรรมและสร้า งความมันใจจนทํ
่
าให้ผู้ป่วยเกิด
ความมันใจที
่ ต่ นเองสามารถปฏิบตั ไิ ด้สาํ เร็จ
ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาที่
ผ่านมาพบว่า กิจกรรมให้ความรู้ ทบทวนความรู้
สาธิตและฝึ กปฏิบตั ิ การให้คาํ ปรึกษาทางโทรศัพท์
และติ ด ตามอาการผู้ ป่ วยเมื่ อ จํ า หน่ ายจาก
โรงพยาบาล28,29 ซึ่งเป็ นรูปแบบกิจกรรมทีม่ ุ่งเน้ น
ให้ผู้ป่วยเกิดความรู้และเข้าใจจนเกิดความมันใจ
่
โดยได้รบั การส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน พบว่ า มี
ความสามารถในการทํากิจกรรมทางกายและระดับ
ของกิ จ กรรมเพิ่ ม ขึ้ น 29, 34 ดั ง นั ้น การส่ ง เสริ ม
สมรรถนะแห่งตนในผู้ป่ วยกลุ่ ม นี้ เ ป็ น ผลดีท่ชี ่ว ย
ส่งเสริมความมันใจเป็
่
นผลให้ความสามารถในทํา
หน้าทีเ่ พิม่ สูงขึน้
นอกจากนี้ ปั จจั ย ด้ า นส่ ว นบุ ค คลและ
สุขภาพของกลุ่มทดลองแม้ว่าก่อนผ่าตัดมีค่าการ
บีบ ตัว ของหัว ใจห้อ งล่ า งซ้ า ย (LVEF) ค่ า เฉลี่ย
เท่ากับ 46.14 (SD= 14.75) อยู่ในระดับตํ่า มีค่า
น้อยกว่า 40% ขึน้ ไป แต่มรี ะดับสมรรถภาพของ
หัว ใจก่อ นผ่า ตัด (NYHA) Class1 ร้อยละ 71.43
และส่วนใหญ่เป็ นเพศชายได้รบั เทคนิคการผ่าตัด
off pump coronary artery bypass graft (OPCAB)
ซึ่งไม่ได้รบั ผลกระทบจากการใช้เครื่องปอดหัวใจ
เทีย มเนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ห ยุ ด ทํา งานของหัว ใจขณะ

ผ่า ตัด ส่งผลต่ อการฟื้ นตัว ของสมรรถภาพหัว ใจ
หลังผ่าตัดทําให้ความสามารถในการทําหน้าทีข่ อง
ผูป้ ่ วยซึ่งวัดผ่านการเดินใน 6 นาทีมคี ่าเฉลี่ยของ
ระยะทางเพิม่ สูงขึน้ 8
ผลการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถ
ในการทําหน้ าที่ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดทําทางเบี่ยง
หลอดเลือดหัว ใจระหว่า งกลุ่ มที่ได้รบั โปรแกรมฯ
สู ง กว่ ากลุ่ มที่ ไ ด้ ร ั บ การ พยา บ าล ตาม ปกติ
ผู้วิจ ัย พัฒ นากิจ กรรมในโปรแกรมโดยผู้ป่ วยมี
ความรูแ้ ละฝึ กทักษะจนสามารถปฏิบตั ไิ ด้เองอย่าง
ถูกต้อง และติดตามความสามารถการทําหน้าทีใ่ น
หอผูป้ ่ วยนอกทางโทรศัพท์ซง่ึ เป็ นช่องทางสือ่ สารที่
สําคัญ อีกทัง้ การกระตุ้น สนับสนุ นและให้เห็นถึง
ความสําคัญของการฝึ กกิจกรรมโดยมีเป้ าหมายที่
ชัด เจนและบัน ทึก ผล เมื่อ มีก ารทวนสอบข้อ มู ล
ย้อนกลับผ่านเกณฑ์บนั ทึกครบถ้วนทุกวัน ร้อยละ
80 ขึน้ ไป ทําให้เห็นความต่อเนื่องในการฝึ กปฏิบตั ิ
ตามโปรแกรมของผู้ป่ วยแต่ ล ะรายและติด ตาม
อาการผิดปกติพร้อมกับให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมสามารถ
แก้ไ ขปั ญ หาที่เ หมาะสม ส่ ง ผลให้ผู้ป่ วยมีค วาม
มันใจในการฝึ
่
กทํา กิจ กรรมต่ อ ไปให้เ ป็ น ไปตาม
เป้ า หมายจนความสามารถในการทํา หน้ า ที่ข อง
ตนเองเพิ่ ม ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาเพิ่ ม
ความสามารถการเดิ น ด้ ว ยวิ ธี ต่ า งๆ ทัง้ แบบ
ผสมผสานร่ ว มกับ มีก ารติด ตามทางโทรศัพ ท์ 35
และการส่งเสริมสมรรถภาพทางกายด้วยการเดิน
โดยใช้เครื่องนับก้าว29 ช่วยให้ผปู้ ่ วยมีภาวะการทํา
หน้าทีแ่ ละกิจกรรมทางกายสูงกว่ากลุ่มควบคุม ซึง่
แตกต่างจากการศึกษาส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน
หลักการฟื้ นฟูสมรรถภาพหัวใจระยะที่ 1 ในผูป้ ่ วย
หลังผ่าตัด CABG ก่อนจําหน่ ายพบว่าสมรรถภาพ
ทางกายที่ประเมินผลจากการเดินภายใน 6 นาที
ไม่แตกต่างกันในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ได้
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ระยะทางเฉลี่ย 275.15 เมตรและ 230.60 เมตร
อาจเกิ ด จากปั จจั ย ด้ า นส่ ว นบุ ค คลที่ ส่ ง ผลต่ อ
สมรรถภาพทางกายทีเ่ ดินได้ในระยะทางทีต่ ่างกัน
ทัง้ นี้ พ บว่ า ปั จ จัย อาการแทรกซ้อ นทางกายหลัง
ผ่า ตัด ในกลุ่ มทดลองสูงกว่ ากลุ่ม ควบคุม คิด เป็ น
ร้อยละ 56 และ 40 ตามลําดับ จึงเป็ นลักษณะความ
เสี่ย งสูงที่จ ะเป็ น ข้อห้า มหรือไม่ผ่านการประเมิน
ความพร้อมในการทํากิจกรมหรือทําให้สมรรถภาพ
ทางกายลดลงได้ แต่ปัจจัยด้านเพศ อายุ การผ่าตัด
ทัง้ สองกลุ่มไม่แตกต่างกัน29
อย่ า งไรก็ต ามการศึก ษาในครัง้ นี้ พ บว่ า
กลุ่มควบคุม เมื่อนํ าค่าเฉลี่ยความสามารถในการ
ทํา หน้ า ที่ข องผู้ป่ วยหลัง ผ่ า ตัด CABG ก่ อ นและ
หลังได้รบั การพยาบาลตามปกติมาเปรียบเทียบกัน
พบว่ า มีความแตกต่ า งกัน ทางสถิติ โดยค่ า เฉลี่ย
ความสามารถในการทํ า หน้ า ที่ก่ อ นและหลัง ที่
ประเมินการเดินภายใน 6 นาทีได้ระยะทาง 338.48
เมตรและ 358.38 เมตร ซึ่งผลต่างค่าเฉลี่ย 19.90
เมตร มีค่ า น้ อ ยกว่ า กลุ่ ม ทดลอง อธิ บ ายได้ ว่ า
ความสามารถในการทํา หน้ า ที่ข องกลุ่ ม ควบคุ ม
เพิ่ม ขึ้น อัน เนื่ องมาจากผู้ป่ วยหลัง ผ่า ตัด CABG
ได้รบั การผ่าตัดแก้ไขพยาธิสภาพของโรคซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชายร่วมกับก่อนผ่าตัดค่า
การบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้าย (LVEF) ในกลุ่ม
ควบคุมมีค่าเฉลี่ย 51.43 (SD = 13.33) ถือว่าอยู่
ในระดับเกณฑ์ปกติ มีค่า 50% ขึ้นไป หลังผ่าตัด
ไปแล้ ว ผู้ป่ วยมีร ะยะฟื้ นสภาพหลัง ผ่ า ตัด ส่ ว น
ความสามารถในการทํ า หน้ า ที่ อ าจยัง ไม่ ก ลั บ
เ ห มื อ น ป กติ แ ต่ ค่ อ ย ๆ ฟื้ น ส ภ า พ จึ ง ทํ า ใ ห้ ม ี
ความสามารถในการทําหน้าทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามระยะการ
ฟื้ น ส ภ า พ ร่ า ง ก า ย ร่ ว ม กั บ ก า ร ไ ด้ ร ั บ ฟื้ น ฟู
สมรรถภาพหัว ใจจากทีม นั กกายภาพตัง้ แต่ หลัง
ผ่ า ตัด ในโรงพยาบาลและพบว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม มี

101

สถานภาพสมรส/คู่ (ร้ อ ยละ 85.71) ซึ่ ง จะมี
ความสามารถการทําหน้าทีใ่ นระยะหลังผ่าตัดดีกว่า
ผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ นโสด22 เนื่องจากอาจได้รบั กําลังใจและ
การกระตุน้ สนับสนุนจากคูส่ มรส
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิ จยั ไปใช้
1. พยาบาลสามารถนํ า โปรแกรมการ
สนับสนุ นและให้ความรูต้ ่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงทีค่ วบคุมไม่ได้ วัยผูใ้ หญ่
ตอนต้น ซึ่งประกอบด้วย การสอน การชี้แนะ การ
สนั บ สนุ น และการสร้ า งสิ่ ง แวดล้ อ มโดยใช้
แอพลิเคชันไลน์ เป็ นสื่อในการติดต่ อสื่อสารและให้
ความรูแ้ ก่ผปู้ ่ วยใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านของ
การพยาบาลในการดูแลผู้ป่ วยความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมไม่ได้วยั ผู้ใหญ่ตอนต้น เพื่อปรับพฤติกรรม
ตนเองและป้ องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดัน
โลหิตสูง
2. ควรพัฒ นาสื่อแอพลิเ คชัน ไลน์ ท่ีม ีท ัง้
เสี ย งภาพเคลื่ อ นไหว ขยายความคลอบคลุ ม
นํ า ไปใช้กบั ประชากรกลุ่ ม อื่นที่เ ป็ น โรคความดัน
โลหิตสูงให้เ กิดความรู้แ ละความเข้า ใจซึ่งนํ าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สามารถดูแ ลตนเอง
และแนะนําผูอ้ น่ื ได้
ข้อเสนอแนะในการนําผลวิ จยั ไปใช้
พยาบาลประจําแผนกผูป้ ่ วยนอกศัลยกรรม
นําเป็ นแนวทางในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลส่งเสริม
ความสามารถการทํา หน้ า ที่ข องผู้ป่วยหลังผ่าตัด
ทําทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจและโทรศัพท์ตดิ ตาม
เยีย่ ม
ข้อเสนอแนะในการทําวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรเพิ่ม ระยะเวลาการติด ตามเยี่ย ม
อย่างเป็ นระบบเพื่อประเมินผลของโปรแกรมเป็ น
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ระยะตามแผนการรักษา เช่น ระยะติดตาม 1, 2, 3
เดือ น เพื่อ เปรีย บเทีย บความสามารถในการทํา
หน้ าที่หลังผ่าตัด แต่ละช่ว งเวลาและเปรียบเทีย บ
กับเกณฑ์มาตรฐาน
2.ควรมี ก ารทํ า วิ จ ั ย เพื่ อ ศึ ก ษาผลของ
โปรแกรมการส่ ง เสริ ม สมรรถนะแห่ ง ตนต่ อ
ความสามารถในการทําหน้าทีข่ องผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด
ในผู้ป่ วยวัย ผู้ใ หญ่ หลังผ่าตัด ชนิด อื่น ๆ เช่น การ
ผ่าตัดลิน้ หัวใจ เป็ นต้น
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