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ปัจจัยทํานายคุณภาพการฟื้ นตัวของผูป้ ่ วยที่ได้รบั การผ่าตัด
ทําทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ
ทีปทัศน์ ชินตาปั ญญากุล*
พารุณี วงษ์ศรี**
สุชาต ไชยโรจน์***
บทคัดย่อ
การวิจยั เชิงทํา นายนี้ มีวตั ถุป ระสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพการฟื้ นตัวหลังผ่า ตัด และอํา นาจการ
ทํานายของปั จจัยทํานาย ได้แก่ อายุ ค่าการบีบตัวของหัวใจ โรคร่วม ภาวะทางอารมณ์ และการสนับสนุ น
ทางสังคมทีม่ ตี ่อคุณภาพการฟื้ นตัวหลังผ่าตัดทําทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ กลุ่มตัวอย่างคือ ผูป้ ่ วยผ่าตัด
ทําทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ จํานวน 116 คน ทีม่ ารับบริการ ณ แผนกผูป้ ่ วยนอกศัลยกรรม โรงพยาบาล
รามาธิบดี โดยเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง เครือ่ งมือวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบบันทึก
โรคร่วม แบบสอบถามภาวะทางอารมณ์ แบบสอบถามการสนับสนุ นทางสังคม และแบบสอบถามการฟื้ น
ตัวหลังผ่าตัด วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตบิ รรยายและสถิตถิ ดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคณ
ุ ภาพการฟื้ นตัวหลังผ่าตัดโดยรวมอยูใ่ นระดับเกือบสมบูรณ์
(Mean = 15.43, SD = 0.75) การสนับสนุ นทางสังคมและค่าการบีบตัวของหัวใจมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับคุณภาพการฟื้ นตัวหลังผ่าตัดทําทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ (r = .632 และ r = .600 ตามลําดับ) โรคร่วม
อายุและภาวะทางอารมณ์มคี วามสัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพการฟื้ นตัวหลังผ่าตัดทําทางเบีย่ งหลอดเลือด
หัวใจ (r = -.570, r = -.518 และ r = -.338 ตามลําดับ) การสนับสนุ นทางสังคม โรคร่วม ค่าการบีบตัวของ
หัวใจ อายุ และภาวะทางอารมณ์ สามารถร่วมกันทํานายคุณภาพการฟื้ นตัวของผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การผ่าตัด
ทําทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจได้รอ้ ยละ 64.6 (R2 = .646, p < .05)
ผลการวิจยั นี้ สามารถนํ าไปใช้เป็ นแนวทางให้การพยาบาลผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดทําทางเบี่ยงหลอด
เลือดหัวใจ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัวและทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการฟื้ น
ตัวหลังผ่าตัดทําทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน้
คําสําคัญ: คุณภาพการฟื้ นตัว, ผ่าตัดหัวใจ, ผ่าตัดทําทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ
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Predictive factors in quality of recovery among patients after coronary artery
bypass graft surgery
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Abstract
The purposes of this predictive research were to study quality of recovery and to examine
the predictability of predicting factors. Data were collected from 116 patients with coronary artery
bypass graft surgery were recruited from a purposive selection in the cardiac clinic at the
Ramathibodi hospital. The research instruments were composed of demographic information,
comorbidity, mood state, social support, and the postoperative recovery profile (PRP) questionnaire.
Data were analyzed using descriptive and stepwise multiple regression statistics.
Findings indicated that the mean score of the quality of recovery in coronary artery bypass
graft (CABG) surgery patients was almost complete recovery (Mean = 15.43, SD = 0.75). Social
support and ejection fraction were positively related to quality of recovery in patients with CABG at
the level of .05 (r = .632 and r = .600 respectively) and comorbidity, ages, and mood state were
negatively related to quality of recovery in patients with CABG at the level of .05 (r = -.570, r = -.518,
r = -.338 respectively). In addition, social support, comorbidity, ejection fraction, ages, and mood were
good predictors with 64.6% of total variances explained for quality of recovery in patients with CABG.
The results can be used as a guide to nursing care for patients with coronary artery bypass
graft by focusing on the involvement of family members and multidisciplinary medical teams to
promote postoperative recovery of CABG more effectively and efficiently.
Keywords: quality of recovery, cardiac surgery, coronary artery bypass graft surgery
*Registered Nurse, Senior Professional Level at Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University
**Coordinator in Critical Care, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University
***Associate Professor, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University
Corresponding author; E-mail: suchart.cha@mahidol.ac.th

Received: February 7, 2021 / Revised: April 18, 2021 / Accepted: June 1, 2021

32

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

ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
โรคหลอดเลือดหัวใจเป็ นปั ญหาที่สําคัญ
ของระบบสุขภาพทัง้ ในต่างประเทศรวมถึงประเทศ
ไทย จากสถิติข องสมาคมโรคหัว ใจแห่งอเมริก า
(American Heart Association: AHA) ปี ค.ศ. 2018
พบว่าโรคหลอดเลือดหัวใจเป็ นสาเหตุอนั ดับหนึ่ง
ของอัต ราการตายในประเทศสหรัฐ อเมริก าถึ ง
ร้อยละ 43.81 สอดคล้องกับสถิตขิ องประเทศไทย
พบว่า ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2558-2561 อัต ราการตายใน
ผู้ป่ วยกลุ่ ม โรคหลอดเลือ ดหัว ใจมีแ นวโน้ ม เพิ่ม
สู ง ขึ้ น จา กอั ต ร า 29.9 เพิ่ ม เ ป็ น 32.3 คน ต่ อ
ประชากร 100,000 คน ซึง่ มีสาเหตุมาจากโรคหัวใจ
ขาดเลือด 2 ปั จ จุ บนั การผ่า ตัด ทําทางเบี่ย งหลอด
เลือดหัวใจ (Coronary artery bypass graft: CABG)
เป็ นวิธีการรักษามาตรฐานที่ใช้สําหรับ ผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดหัวใจตีบทีไ่ ม่สามารถรักษาด้วยวิธกี าร
ขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนหรือใส่ขดลวดได้3,4,5
การผ่ าตัดทํ า ทางเบี่ย งหลอดเลือดหัวใจ
(CABG) เป็ นวิธกี ารผ่าตัดเปิ ดช่องอกเพื่อตัดต่อเส้น
เลือดระหว่างเอออร์ตากับเส้นเลือดแดงโคโรนารี่ใ ต้
ตําแหน่ งที่อุดตัน มีการนํ าเลือดออกมาไหลเวียน
นอกร่ า งกายผ่ า นเครื่ อ งปอดและหั ว ใจเที ย ม
( Cardiopulmonary bypass: CPB) ล ด อุ ณ ห ภู มิ
ของร่างกายให้ต่าํ เพือ่ ช่วยลดการใช้ออกซิเจนของ
เนื้ อ เยื่อ ร่ ว มกับ การทํา ให้เ ลือ ดเจือ จางเพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการไหลเวียนของเม็ดเลือดแดง และ
ใช้สารต้านการแข็งตัวของเลือดในระหว่างทําการ
ผ่ า ตัด 4,6 ซึ่ ง เครื่อ งปอดและหัว ใจเทีย มมีค วาม
จําเป็ นต่อการผ่าตัดหัวใจแต่ผลจากการใช้เครื่อง
ดังกล่าว ประกอบกับกระบวนการผ่าตัดส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงระบบไหลเวียนโลหิต ภายหลัง
ผู้ป่ วยเสร็จ สิ้น กระบวนการผ่า ตัด อาจทํา ให้เ กิด

ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ จากการใช้เครื่องปอดและ
หัวใจเทียม จึงส่งผลต่อการฟื้ นตัวหลังผ่าตัดทําทาง
เบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ3,4,6
การฟื้ นตั ว ของผู้ ป่ วยหลั ง ผ่ า ตั ด (Postoperative recovery) เป็ นกระบวนการที่ ร่ า งกาย
ภายหลังได้รบั การผ่าตัดกลับเข้าสู่สภาวะปกติหรือ
ใกล้ เ คีย งกับ สภาวะเดิมก่ อนการผ่ าตัดมากที่สุ ด
ครอบคลุ ม 5 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นอาการทางกาย
(Physical symptoms) ด้านการทําหน้าทีข่ องร่างกาย
(Physical function) ด้านจิตใจ (Psychological) ด้าน
สังคม (Social) และด้านการดําเนิ นชีวิตตามปกติ
(Activity)7,8,9 ภายหลังได้รบั การผ่าตัดทําทางเบี่ยง
หลอดเลื อ ดหัว ใจร่ า งกายและจิ ต ใจผู้ ป่ วยต้ อ ง
ปรับตัว เพือ่ ให้ร่างกายและจิตใจสามารถกลับเข้าสู่
สภาวะสมดุลเป็ นปกติหรือมีการฟื้ นตัวที่ดี ถือว่ า
เป็ นเป้ าหมายหลักทีผ่ เู้ กีย่ วข้องในกระบวนการดูแล
ผูป้ ่ วยให้ความ สําคัญและกําหนดให้เป็ นผลลัพธ์ท่ี
สําคัญของการรักษาพยาบาล โดยผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด
หัวใจสามารถฟื้ นตัวเต็มทีจ่ ะใช้เวลาประมาณ 12
สัปดาห์หลังผ่าตัด10
ผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือด
หัวใจเมื่อได้รบั การจําหน่ ายออกจากโรงพยาบาล
ไปแล้ว 2 สัปดาห์แรก มีปั ญหาการฟื้ นตัวทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคมและการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจําวัน
จากงานวิจยั ของเกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ11,12
์ พบว่า
ผู้ป่ วยหลัง ผ่า ตัด ยังคงมีอ าการปวดแผล อาการ
เหนื่อยล้า อาการเบื่ออาหาร นอนไม่หลับ มีความ
วิตกกังวล ซึ่งส่งผลต่อการฟื้ นตัวด้านร่างกายและ
จิตใจโดยรวม อีกทัง้ ยังพบว่าผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดจะมี
อาการหายใจลําบากหรือหายใจเหนื่อยง่าย มีอาการ
เจ็บแน่ นหน้ าอก มีความเครียดและวิตกกังวลถึ ง
ร้อยละ 54-6013 และพบว่าผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดหัวใจไป
แล้ว 3 เดือน ผูป้ ่ วยสามารถกลับไปทํางานได้เต็ม
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เวลาเหมือนก่อนผ่าตัดเพียงร้อยละ 36 เท่านัน้ และ
เมื่ อ ติ ด ตาม 6 เดื อ นหลั ง ผ่ า ตั ด พบว่ า ผู้ ป่ วย
สามารถกลับไปทํางานได้เต็มเวลาเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อย
ละ 5314 มีภาวะทางอารมณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลง สามารถ
พบได้ใ น 6 สัปดาห์แ รกหลังผ่าตัด ผู้ป่ วยจะเป็ น
ภาระกับครอบครัวหรือผู้ดูแลมากขึ้น15 เห็นได้ว่า
ผูป้ ่ วยภายหลังได้รบั การผ่าตัดทําทางเบี่ยงหลอด
เลือดหัวใจยังคงมีปัญหาการฟื้ นตัว หลังผ่าตัดทัง้
ด้านกลุ่มอาการ ร่างกาย จิตใจและสังคมโดยรวม
จากการทบทวนวรรณกรรมปั จจั ย ที่
เกี่ย วข้อ งกับ การฟื้ นตัว หลัง ผ่ า ตัด ทํ า ทางเบี่ย ง
หลอดเลือ ดหัว ใจ พบว่ า อายุ ระดับ การศึก ษา
ลักษณะงานทีท่ าํ มีความสัมพันธ์กบั การฟื้ นตัวด้าน
ร่างกายและการทํากิจวัตรประจําวัน14,16 ค่าการบีบ
ตัว ของหัว ใจมีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ การฟื้ นตัว ของ
ผู้ป่ วยหลัง ผ่ า ตัด 17,18 ภาวะโรคร่ ว มของผู้ป่ วยมี
ความสัมพันธ์กบั คุณภาพการฟื้ นตัวด้านร่างกาย
ของผู้ป่ วยภายหลังได้ร บั การผ่า ตัด 17 ความวิต ก
กังวลและความเครียด มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพ
การฟื้ นตัวของผูป้ ่ วยภายหลังผ่าตัด19 กลุ่มอาการ
และภาวะซึมเศร้ามีความสัมพันธ์กบั การฟื้ นตัวของ
ผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด11 ความวิตกกังวล และการสนับสนุ น
ทางสังคมมีความสัมพันธ์กบั การฟื้ นตัวของผูป้ ่ วย
หลัง ผ่ า ตัด ทํ า ทางเบี่ย งหลอดเลือ ดหัว ใจ 20 และ
พบว่ า การสนั บ สนุ น ทางสัง คมและครอบครัว มี
ความสัมพันธ์กบั การฟื้ น ตัว ของผู้ป่ วยหลังผ่าตัด
หัวใจ21 จากทีก่ ล่าวข้างต้นการเปลีย่ นแปลงทัง้ ด้าน
ร่ า งกายและจิต ใจของผู้ป่ วยภายหลัง ได้ร ับ การ
ผ่ า ตัด ทํ า ทางเบี่ ย งหลอดเลื อ ดหัว ใจอาจส่ ง ผล
กระทบต่ อ การฟื้ นตัว ของผู้ป่ วยทัง้ ด้า นร่ า งกาย
จิตใจ สังคม และกลุ่มอาการได้
การศึกษาปั จจัย ทํา นายคุณ ภาพการฟื้ น
ตัวของผูป้ ่ วยภายหลังได้รบั การผ่าตัดทําทางเบีย่ ง
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หลอดเลือ ดหัว ใจ ถือ ว่ า มีค วามสํา คัญ เนื่ อ งจาก
สามารถนํ าผลของการศึกษาไปสู่การวางแผนการ
พยาบาลที่ส อดคล้ อ งกับ ปั ญ หาของผู้ ป่ วยหลัง
ผ่าตัด ซึ่งการติดตามและประเมินการฟื้ นตัวของ
ผู้ป่ วยที่ได้ร บั การผ่า ตัด ทํา ทางเบี่ย งหลอดเลือ ด
หัวใจหลังจําหน่ ายออกจากโรงพยาบาล 2 สัปดาห์
แรก ถือ ว่ า มีค วามสํ า คัญ อย่ า งมาก 22 เนื่ อ งจาก
ผูป้ ่ วยจะได้รบั การติดตามและประเมินผลการฟื้ น
ตัวหลังผ่าตัดครัง้ แรกกับแพทย์และพยาบาล ทําให้
แพทย์และพยาบาลรับรูป้ ั ญหาการฟื้ นตัวของผูป้ ่ วย
สามารถให้การช่ว ยเหลือและสนับ สนุ น ผู้ป่ วยใน
การฟื้ นตั ว หลั ง ผ่ า ตั ด ทํ า ให้ ผู้ ป่ วยสามารถ
ช่ ว ยเหลื อ ตนเองได้ ต ามศัก ยภาพและมีช ีวิ ต ที่
ยาวนานมากขึน้
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
การศึกษาวิจยั นี้ใช้แนวคิดการฟื้ นตัวหลัง
ผ่าตัด8,9 ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรม ซึง่ แนวคิด
การฟื้ นตัว หลังผ่าตัด เป็ นกระบวนการที่ร่างกาย
กลับ เข้า สู่ส ภาวะปกติ การฟื้ นตัว หลัง ผ่ า ตัด ที่ดี
ผู้ป่ วยต้องมีร่า งกายและจิต ใจที่ม ีส ภาวะเท่า เดิม
หรื อ ใกล้ เ คี ย งกั บ สภาพเดิ ม ก่ อ นการผ่ า ตั ด
ครอบคลุ ม ทัง้ อาการทางกาย การทํา หน้ า ที่ข อง
ร่างกาย จิตใจ สังคม และการดําเนินชีวติ ตามปกติ
และจากการทบทวนวรรณกรรมพบปั จจั ย ที่ ม ี
ความสัม พัน ธ์ ห รือ มีอิท ธิ พ ลต่ อ การฟื้ นตัว ของ
ผูป้ ่ วยภายหลังได้รบั การผ่าตัด ได้แก่ อายุ ระดับ
การศึ ก ษา ลั ก ษณะงานที่ ทํ า โรคร่ ว ม ระดั บ
สมรรถนะของหัวใจก่อนผ่าตัด ค่าการบีบตัวของ
หัวใจห้องล่างซ้ายก่อนผ่าตัด ความปวด คุณภาพ
การนอนหลับ สภาวะทางอารมณ์ การสนับสนุ น
ทางสังคม การสนั บ สนุ น ของครอบครัว เป็ น ต้น
สําหรับการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ศึกษาในผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั
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การผ่า ตัดทํา ทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจภายหลัง
จําหน่ ายออกจากโรงพยาบาล 2 สัปดาห์แรก ซึ่ง
ถือว่าอยู่ในระยะท้ายของการฟื้ นตัว (Late phase)
โดยศึกษาปั จจัยทํานายทีม่ ผี ลต่อคุณภาพการฟื้ น
ตัวของผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดทําทางเบี่ยงหลอด
เลือดหัว ใจ ประกอบด้ว ย อายุ ค่าการบีบตัวของ
หัวใจก่อนผ่าตัด ภาวะโรคร่วม ภาวะทางอารมณ์
และการสนับสนุนทางสังคม
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาคุณภาพการฟื้ นตัวของผูป้ ่ วยที่
ได้รบั การผ่าตัดทําทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ
2. เพื่อศึกษาปั จจัยทํานายคุณภาพการฟื้ น
ตัวของผู้ป่ วยที่ได้ร บั การผ่ าตัดทําทางเบี่ยงหลอด
เลือดหัวใจ จากปั จจัยร่วมได้แก่ อายุ ค่าการบีบตัว
ของหั ว ใจ โรคร่ ว ม ภาวะทางอารมณ์ และการ
สนับสนุนทางสังคมทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพการฟื้ นตัวของ
ผูป้ ่ วยหลังการผ่าตัดทําทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ
สมมุติฐานการวิ จยั
อายุ ค่าการบีบตัวของหัวใจ โรคร่วม ภาวะ
ทางอารมณ์ และการสนับสนุ นทางสังคมสามารถ
ร่วมทํานายคุณภาพการฟื้ น ตัวของผู้ป่ วยที่ได้ร บั
การผ่าตัดทําทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจได้
วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การวิ จ ั ย นี้ เ ป็ นการศึ ก ษาเชิ ง ทํ า นาย
(Predictive research)
ประชากร คือ ผู้ป่ วยที่ได้ ร ับ การผ่ าตัด
ทําทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ มารับบริการ ณ แผนก
ผูป้ ่ วยนอกศัลยกรรม โรงพยาบาลสังกัดของรัฐระดับ
ตติยภูม ิ เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การผ่าตัด
ทําทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจทัง้ เพศชายและหญิง

ทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 18 ปี ขน้ึ ไป ทีม่ ารับบริการ ณ แผนก
ผูป้ ่ วยนอกศัลยกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี เลือก
ตั ว อ ย่ า ง แ บ บ เ จ า ะ จ ง (Purposive selection)
คํ า นวณขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ G*Power
กํา หนดค่ า ขนาดอิท ธิพ ลปานกลาง (f2) เท่ า กับ
0.15 ค่าอํานาจการทดสอบ (Power of test) เท่ากับ
0.90 และกําหนดระดับนัยสําคัญ (α) ทีร่ ะดับ 0.05
เพื่อศึกษาตัว แปรอิส ระ 5 ตัว แปร ได้ข นาดกลุ่ ม
ตัวอย่างเท่ากับ 116 คน มีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้ 1) ผูป้ ่ วย
ทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 18 ปี ขน้ึ ไป 2) ผูป้ ่ วยได้ผา่ ตัดทําทาง
เบี่ย งหลอดเลือ ดหัว ใจเป็ น ครัง้ แรกและมาตรวจ
ตามนั ด ครัง้ แรกภายหลัง ถู ก จํ า หน่ า ยออกจาก
โรงพยาบาล 3) มีความเข้าใจและสามารถสื่อสาร
ด้ว ยภาษาไทยได้ดี และ 4) ผู้ป่ วยยิน ดีใ ห้ค วาม
ร่วมมือในการทําวิจยั
เครื่ องมื อที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ยั ได้แ ก่ แบบ
สอบถาม 5 ชุด ดังนี้
1. แบบสอบถามข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล เป็ น
แบบสอบถามที่ผู้วิจยั พัฒ นาขึ้น ประกอบด้ว ย 2
ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ของครอบครัว โดยผูป้ ่ วยจะเป็ นผูก้ รอก
ข้อมูลเอง ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสุขภาพ ได้แก่ โรค
ประจําตัว ชนิดของการผ่าตัด จํานวนเส้นเลือดที่
เบี่ย งเส้น เลือด ระดับ สมรรถภาพของหัว ใจก่อ น
ผ่าตัด และค่าการบีบตัวของหัวใจก่อนผ่าตัด ข้อมูล
ส่วนนี้รวบรวมจากแฟ้ มประวัตขิ องผูป้ ่ วยและจาก
การสัมภาษณ์ผปู้ ่ วย
2. แบบบั น ทึ ก โรคร่ ว ม ผู้ วิ จ ั ย ใช้ แ บบ
ประเมิน Charlson Criteria Checklist (CCI) พัฒนา
โดย Charlson และคณะ23 แปลเป็ นภาษาไทยโดย
เกศริน ทร์ อุ ท ริย ะประสิทธิ11์ ผู้วิจ ัย ประเมิน จาก
ประวัติของผูป้ ่ วยหรือเวชระเบียน ได้แก่ ดัชนีค่า
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นํ้าหนักคะแนนของโรคร่วม 19 กลุ่มโรค ซึง่ หลักใน
การให้คะแนนนัน้ จะให้ตามความรุนแรงของโรคคือ
1, 2, 3 หรือ 6 คะแนน หากผูป้ ่ วยไม่มโี รคร่วมจะ
ให้คะแนนเท่ากับ 0 คะแนน ผลรวมของคะแนนมีค่า
ตัง้ แต่ 0-37 คะแนน โดยมีเกณฑ์แบ่ งระดับเป็ น 4
ระดับ ได้แก่ 0 คะแนน หมายถึง ไม่มโี รคร่วม, 1-2
คะแนน หมายถึ ง มี โ รคร่ ว มน้ อ ย, 3-4 คะแนน
หมายถึง มีโรคร่วมปานกลาง และมากกว่า 4 คะแนน
หมายถึง มีโรคร่ วมมาก ค่ าความเที่ยงระหว่ างผู้
ประเมิน (inter-rater reliability) เท่ากับ 0.96
3. แบบสอบถามภาวะทางอารมณ์ (profile
of mood state: POMS) ผู้ วิ จ ั ย ใช้ แ บบประเมิ น
ภาวะทางอารมณ์ ข อง McNair และคณะซึ่ง แปล
เป็ นภาษาไทยโดยเกศริน ทร์ อุ ท ริย ะประสิท ธิ11์
เป็ นแบบวัดภาวะทางอารมณ์ 6 ชนิด ทัง้ ด้านบวก
และด้านลบ ประกอบด้วย ภาวะทางอารมณ์ ด้าน
บวก มี 1 ชนิ ด คือ ความกระปรี้ก ระเปร่ า ส่ ว น
ภาวะทางอารมณ์ ด้านลบ มี 5 ชนิดคือ ความวิตก
กังวล ความซึมเศร้า ความโกรธ ความสับสน ความ
เหนื่อยล้า แบบประเมินนี้มลี กั ษณะข้อคําถามทีเ่ ป็ น
คําคุณศัพท์ 65 ข้อ เป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
คือ ไม่มคี วามรูส้ กึ นัน้ เลย มีความรูส้ กึ นัน้ เล็กน้อย
มีความรูส้ กึ นัน้ ปานกลาง มีความรูส้ กึ นัน้ มาก และ
มีความรูส้ กึ นัน้ มากทีส่ ดุ มีคะแนนอยูร่ ะหว่าง 0-65
คะแนน มีเ กณฑ์ก ารแปลผลคะแนนแบ่ ง เป็ น 5
ระดั บ คื อ 0.00-13.00 คะแนน ไม่ ม ี ภ าวะทาง
อารมณ์ 13.01-26.00 คะแนน มีภาวะทางอารมณ์
ระดับตํ่า 26.01-39.00 คะแนน มีภาวะทางอารมณ์
ระดับปานกลาง 39.01-52.00 คะแนน มีภาวะทาง
อารมณ์ ร ะดับ มาก 52.01-65.00 คะแนน มีภ าวะ
ทางอารมณ์ ร ะดับ มากที่สุ ด แบบสอบถามมีค่ า
ความเที่ย งด้ว ยสัม ประสิทธิอ์ ลั ฟาของครอนบาค
เท่ากับ .79-.82
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4. แบบสอบถามการสนับสนุ นทางสังคม
ผู้วิจ ัย ดัด แปลงแบบสอบถามแรงสนั บ สนุ น ทาง
สัง คมของ สิ ร ิ ร ั ต น์ ลี ล าจรัส 24 ที่ ป ระยุ ก ต์ จ าก
แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมของ House25
มีข ้ อ คํ า ถามทัง้ หมด 12 ข้อ เป็ นข้อ คํ า ถามที่ ม ี
ความหมายเชิงบวก 10 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1-9 และ 12
ข้อคําถามที่มคี วามหมายเชิงลบ 2 ข้อ ได้แ ก่ ข้อ
10, 11 เป็ น มาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีคะแนน
รวมอยู่ในช่วง 12-60 คะแนน มีเกณฑ์การแปลผล
คะแนนแบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ 12.00-28.00 คะแนน
มีก ารสนั บ สนุ น ทางสัง คมระดับ ตํ่ า 28.01-44.00
คะแนน มีการสนับสนุ นทางสังคมระดับปานกลาง
และ 44.01-60.00 คะแนน การสนับสนุนทางสังคม
ระดั บ สู ง แบบสอบถามมี ค่ า ความเที่ ย งด้ ว ย
สัมประสิทธิ ์อัลฟาของครอนบาคเท่ากับ .79
5. แบบสอบถามการฟื้ นตั ว หลั ง ผ่ า ตั ด
ทําทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ ผูว้ จิ ยั ประยุกต์ใช้แบบ
ประเมินการฟื้ นตัวหลังผ่าตัดของ Allvin และคณะ9
เป็ นแบบประเมินวัดการฟื้ นตัว 5 ด้าน ประกอบด้วย
ด้านอาการทางกาย จํานวน 5 ข้อ ด้านการทําหน้าที่
ของร่างกาย จํานวน 5 ข้อ ด้านจิตใจ จํานวน 4 ข้อ
ด้านสังคม จํานวน 3 ข้อ และด้านการดําเนินชีวิต
ตามปกติ จํ านวน 2 ข้อ รวมทัง้ หมด 19 ข้อ เป็ น
มาตรประมาณค่า 4 ระดับ คือ อาการหรือความรูส้ กึ
นั น้ เกิด ขึ้น เป็ นประจํ า อาการหรือความรู้ ส ึกนั ้น
เกิดขึ้นบ่อยๆ อาการหรือความรู้สกึ นัน้ เกิดขึ้นเป็ น
บางครัง้ อาการหรือความรูส้ กึ นัน้ ไม่เคยเกิดขึน้ เลย
คะแนนรวมของการฟื้ นตัวหลังผ่าตัดมีค่าตัง้ แต่ 0 –
19 คะแนน มีเกณฑ์การแปลผลคะแนน 5 ระดับ คือ
19 คะแนน มีการฟื้ นตัวหลังผ่าตัดอย่างสมบูรณ์, 1518 คะแนน มีการฟื้ นตัวหลังผ่าตัดเกือบจะสมบูรณ์ ,
8-14 คะแนน มีก ารฟื้ นตัว หลังผ่ า ตัด บางส่ ว น, 7
คะแนน มีการฟื้ นตัวหลังผ่ าตัดเล็กน้ อย และ < 7
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คะแนน ไม่ม กี ารฟื้ นตัวหลังผ่าตัด แบบประเมินมี
ความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ .87 และมีค่าความเทีย่ ง
ด้วยสัมประสิทธิ ์อัลฟาของครอนบาคเท่ากับ .83
การพิ ทกั ษ์สิทธิ์ กลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ในครัง้ นี้ได้ผ่านการพิจารณาและ
ได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
ของคณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ID-03-59-85ย ผูว้ จิ ยั เข้า
พบกลุ่มตัวอย่างชีแ้ จงวัตถุประสงค์การวิจยั เมื่อกลุ่ม
ตัวอย่างยินดีเข้าร่วม ผูว้ จิ ยั ให้กลุ่มตัวอย่างลงนามใน
ใบยินยอมเข้าร่วมการวิจยั กลุ่มตัวอย่างมีสทิ ธิ ์ตอบ
รับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมได้ โดยไม่มผี ลกระทบต่อ
การรักษา ข้อมู ลที่ได้จะถู กเก็บเป็ นความลับและ
ผลการวิจยั จะนําเสนอในภาพรวม
การรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดย
ประสานงานกับเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องและศึกษาจาก
แฟ้ ม ประวัติ เข้า พบกลุ่ ม ตัว อย่า งเพื่อแนะนํ า ตัว
สร้างสัมพันธภาพ ชีแ้ จ้งวัตถุประสงค์ ขัน้ ตอนการ
เก็บรวบรวมข้อมูล และการพิทกั ษ์สทิ ธิ ์ผูป้ ่ วย เมื่อ
กลุ่มตัวอย่างยินดีเข้าร่วมการวิจยั ด้วยความสมัคร
ใจ ผู้วจิ ยั ให้กลุ่มตัวอย่างลงนามในใบยินยอมการ
เข้าร่วมวิจยั ผู้วจิ ยั เก็บข้อมูลทีละคน โดยให้กลุ่ม
ตัว อย่ า งตอบแบบสอบถามด้ ว ยตนเอง ยกเว้ น
แบบสอบถามชุดที่ 1 ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสุขภาพ
ผู้ วิ จ ัย รวบรวมจากแฟ้ มประวั ติ ข องผู้ ป่ วยและ
สัมภาษณ์ ผู้ป่วยเพิม่ เติม และชุดที่ 2 แบบบันทึก
โรคร่วม ผูว้ จิ ยั บันทึกจํานวนโรคร่วมของผูป้ ่ วยจาก
แฟ้ มประวัตขิ องผูป้ ่ วยหรือเวชระเบียน

การวิ เคราะห์ข้อมูล
ใช้สถิตบิ รรยายได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติถดถอยพหุคณ
ู แบบ
ขัน้ ตอน (Stepwise multiple regression) พิจารณา
ความสัม พัน ธ์ พ หุ ร่ ว มเชิง เส้น (Multicollinearity)
ของตัวแปรอิสระ พบว่ามีคา่ สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
ภายในอยู่ ระหว่ าง 0.146-0.512 พิ จ ารณาค่ า
Tolerance อยู่ระหว่าง 0-1 VIF < 10 และค่า DurbinWatson เท่ากับ 2.045 จึงไม่เกิดภาวะ Autocorrelation
ผลวิเคราะห์เป็ นไปตามข้อตกลงเบือ้ งต้น26
ผลการวิ จยั
ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็ นเพศชาย (ร้อยละ 64.7) มีอายุเฉลีย่ 66.52 (SD
= 4.82) ส่วนใหญ่มชี ว่ งอายุระหว่าง 60-69 ปี (ร้อย
ละ 56.0) เกือบทัง้ หมดนับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ
96.7) ส่วนใหญ่มสี ถานภาพสมรส/คู่ (ร้อยละ 79.3)
มีก ารศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีม ากที่สุ ด (ร้อ ยละ
45.7) รองลงมาคือ ระดับ มัธ ยมศึก ษา (ร้ อ ยละ
21.6) และปริญ ญาโท (ร้อ ยละ 17.2) ตามลํ า ดับ
ส่ ว นใหญ่ ม ีร ายได้ ร ะหว่ า ง 30,001-45,000 บาท
มากทีส่ ดุ (ร้อยละ 78.4) การประกอบอาชีพ พบว่า
รับ ราชการ/เกษี ย ณราชการมากที่สุ ด (ร้อ ยละ
33.6) รองลงมาคือ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ
22.4) และรัฐ วิส าหกิจ (ร้อ ยละ 14.7) ตามลํ า ดับ
ระดับสมรรถภาพของหัวใจก่อนผ่าตัดอยู่ระดับที่ 1
(NYHA-FC class 1) มากทีส่ ุด (ร้อยละ 49.1) รอง
ลงมาคือ ระดับ ที่ 2 (NYHA-FC class 2) (ร้อยละ
33.6) และระดับที่ 3 (NYHA-FC class 3) (ร้อยละ
14.7) ตามลํ า ดับ ประเภทของการผ่า ตัด ที่ได้ร ับ
มากที่ สุ ด คื อ off pump coronary artery bypass
graft (OPCAB) (ร้ อ ยละ 81.0) รองลงมาคื อ on
pump beating heart (ร้ อ ยละ 10.3) จํ า นวนเส้ น
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เลือดทีไ่ ด้รบั การเบี่ยงมากทีส่ ุดคือ 3 เส้น (ร้อยละ
52.6) รองลงมาคือ 4 เส้น (ร้อยละ 44.8) ส่วนใหญ่
มีค่า การบีบ ตัว ของหัว ใจก่อนการผ่า ตัด มากกว่ า
50% มากที่สุ ด (ร้อ ยละ 74.1) รองลงมาคือ 4049% (ร้ อ ยละ 19.0) และ 30-39% (ร้ อ ยละ 6.0)
ตามลําดับ (Mean = 54.10, S.D. = 9.80)
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนโรคร่วมน้อย (MinMax = 0-5, Median = 1, Mean = 1.47, SD =
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1.12) เมื่อได้รบั การผ่าตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือด
หัวใจไปแล้ว มีภาวะทางอารมณ์ ในระดับตํ่า (MinMax = 14-35, Mean = 21.03, SD = 3.52) มี ก าร
สนับสนุนทางสังคมอยูใ่ นระดับสูง (Min-Max = 3758, Mean = 50.38, SD = 3.64) แ ล ะ มี ค ะ แ น น
เฉลี่ย คุณ ภาพการฟื้ นตัว หลัง ผ่า ตัด ทํา ทางเบี่ย ง
หลอดเลือดหัวใจโดยรวมอยู่ในระดับเกือบสมบูรณ์
(Mean = 15.43, SD = 0.75) ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับโรคร่วม ภาวะทางอารมณ์
การสนับสนุ นทางสังคม และการฟื้ นตัวของผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดทําทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ (n = 116)
ตัวแปร
โรคร่วม
ภาวะทางอารมณ์
การสนับสนุนทางสังคม
การฟื้ นตัวหลังผ่าตัด
ด้านอาการทางกาย
ด้านการทําหน้าทีข่ องร่างกาย
ด้านจิตใจ
ด้านสังคม
ด้านการดําเนินชีวติ ตามปกติ

คะแนนเต็ม
37
65
60
19
5
5
4
3
2

ปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์และอํานาจใน
การทํ า นายคุ ณ ภาพการฟื้ นตั ว ของผู้ ป่ วย
ภายหลังได้รบั การผ่าตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือด
หัวใจ พบว่า การสนับสนุนทางสังคมและค่าการบีบ
ตัวของหัวใจมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปาน
กลางกับ คุ ณ ภาพการฟื้ นตัว ของผู้ป่ วยภายหลัง
ได้รบั การผ่าตัดทําทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจอย่าง
มีนั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ท่ีร ะดับ .05 (r = .632 และ
r = .600 ตามลํ า ดั บ ) ส่ ว นโรคร่ ว มและอายุ ม ี
ความสัมพันธ์ทางลบในระดับปานกลางกับคุณภาพ
การฟื้ นตัว ของผู้ ป่ วยภายหลัง ได้ ร ับ การผ่ า ตัด

Min
0
14
37
12
1
2
2
2
0

Max
5
35
58
16
5
5
4
4
2

Mean
1.47
21.03
50.38
15.43
3.46
3.94
3.48
2.88
1.68

SD
1.12
3.52
3.64
0.75
0.96
0.62
0.65
0.35
0.50

แปลผล
น้อย
ตํ่า
สูง
ฟื้ นตัวเกือบ
สมบูรณ์

ทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจอย่างมีนัยสําคัญทาง
ส ถิ ติ ท่ี ร ะ ดั บ .05 (r = -.570 แ ล ะ r = -.518
ตามลํ า ดั บ ) ขณะที่ ภ าวะทางอารมณ์ ม ี ค วาม
สัมพันธ์ทางลบในระดับตํ่ากับคุณภาพการฟื้ นตัว
ของผู้ป่ วยภายหลัง ได้ร บั การผ่า ตัด ทํา ทางเบี่ย ง
หลอดเลื อ ดหั ว ใจอย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ท่ี
ระดับ .05 (r = -.338) ดังตารางที่ 2 และพบว่าการ
สนั บ สนุ น ทางสัง คม โรคร่ ว ม ค่ า การบีบ ตัว ของ
หัวใจ อายุ และภาวะทางอารมณ์ สามารถร่วมกัน
ทํานายคุณ ภาพการฟื้ น ตัว ของผู้ป่วยที่ได้รบั การ
ผ่าตัดทําทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจได้รอ้ ยละ 64.6
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(R2 = .646, p < .05) ดังตารางที่ 3 สามารถสร้าง
สมการเชิงทํานายในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดงั นี้
Z� การฟื้ นตัวหลังผ่าตัด =

.330Z*การสนับสนุ นทางสังคม + .274Z*ค่าการบีบตัวของหัวใจก่อนผ่าตัด - .262Z*โรคร่วม
- .156Z*อายุ - .128Z*ภาวะทางอารมณ์

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กบั ตัวแปรเกณฑ์ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรพยากรณ์ในรูปของเมตริกสหสัมพันธ์ (Correlation matrix) (n = 116)
ตัวแปร
1
2
3
4
5
6

อายุ
ค่าการบีบตัวของหัวใจก่อนผ่าตัด
โรคร่วม
ภาวะทางอารมณ์
การสนับสนุนทางสังคม
การฟื้ นตัวหลังผ่าตัด

1
1
-.328**
.512**
.150
-.362**
-.518**

2

3

4

5

6

1
-.372**
-.213*
.456**
.600**

1
.146
-.328**
-.570**

1
-.276**
-.338**

1
.632**

1

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน (Stepwise multiple regression) (n = 116)
B
t
p-value Tolerance
β
(ค่าคงที)่
13.318
11.798 .000
การสนับสนุนทางสังคม
.068
.330 4.900
.000
.710
โรคร่วม
-.176
-.262 -3.820
.000
.685
ค่าการบีบตัวของหัวใจก่อนผ่าตัด
.021
.274 4.107
.000
.725
อายุ
-.024
-.156 -2.275
.025
.689
ภาวะทางอารมณ์
-.027
-.128 -2.146
.034
.913
2
2
F (5,110) = 40.093 (p = .000), R = .804, R = .646, Adjusted R = .630, Durbin-Watson = 2.045
ตัวแปรทํานาย

การอภิ ปรายผล
1. คุณภาพการฟื้ นตัวของผู้ป่วยภายหลัง
ได้รบั การผ่าตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
กลุ่ ม ตัว อย่ า งมีคุณ ภาพการฟื้ นตัว เกือ บ
สมบูรณ์ภายหลังได้รบั การผ่าตัดทําทางเบีย่ งหลอด
เลือดหัวใจ ทัง้ นี้เนื่องจากผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัดมีภาวะ

VIF
1.409
1.460
1.379
1.451
1.096

สุขภาพด้านร่างกายค่อนข้างแข็งแรง พิจารณาได้
จากระดับสมรรถภาพของหัวใจก่อนผ่าตัดอยูร่ ะดับ
ที่ 1 และ 2 รวมกันถึงร้อยละ 82 และค่าการบีบตัว
ของหัว ใจก่ อ นผ่ า ตัด ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ใ นเกณฑ์ป กติ
(LVEF > 50%) ทําให้ผปู้ ่ วยกลุ่มนี้มกี ารฟื้ นตัวทีด่ ี
อีก ทัง้ ผู้ป่ วยกลุ่ ม นี้ ไ ด้ร ับ การผ่ า ตัด ทํา ทางเบี่ย ง

วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ปี ท่ี 32 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

หลอดเลือดหัวใจด้วยเทคนิค Off pump coronary
artery bypass graft (OPCAB) ผู้ ป่ วยไม่ ไ ด้ ห ยุ ด
การทํางานของหัวใจขณะผ่าตัด กล่าวคือ ไม่ได้รบั
ผลกระทบจากการใช้เครื่องปอดหัวใจเทียม ทําให้
ผู้ป่วยมีการฟื้ น ตัว หลังผ่าตัด ทัง้ ด้า นร่า งกายและ
จิต ใจที่ร วดเร็ว โดยผู้ป่ วยสามารถถอดท่ อ ช่ ว ย
หายใจได้ภ ายใน 8-16 ชัวโมงหลั
่
งผ่า ตัด ไม่เ กิด
ภาวะสับ สน ลดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่า ตัด เช่ น
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคหลอดเลือดสมองอุด
ตัน ภาวะไตวายเฉียบพลัน เป็ นต้น27 และทีส่ าํ คัญ
คือ กลุ่มตัวอย่างภายหลังได้รบั การผ่าตัดทําทาง
เบี่ย งหลอดเลือดหัวใจ กล้า มเนื้ อหัว ใจได้รบั การ
แก้ไขพยาธิสรีรวิทยา ทําให้สามารถบีบเลือดออก
จากหัวใจไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายได้
ทํ า ให้ อ า การเจ็ บ หน้ าอกดี ข้ึ น และ สามาร ถ
เคลื่อนไหวและออกกําลังกายได้มากขึ้น ส่งผลให้
ผู้ป่ วยสามารถดํา เนิ น ชีวิต ตามปกติไ ด้ เช่ น ทํา
กิจกรรมพื้นฐานด้วยตนเอง ทํากิจกรรมรอบบ้าน
การพูดคุยกับเพื่อนบ้าน เป็ นต้น จากทีก่ ล่าวมาทํา
ให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพการฟื้ นตัวเกือบ
สมบูรณ์ทงั ้ ด้านร่างกาย จิตใจ กลุ่มอาการ และการ
เข้าสังคมได้
2. การศึกษาปัจจัยทํานายคุณภาพการ
ฟื้ นตัว ของผู้ป่วยภายหลัง ได้ รบั การผ่า ตัด ทํา
ทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
ผลการศึกษานี้ พบว่า การสนับสนุ น ทาง
สังคม โรคร่วม ค่าการบีบตัวของหัวใจ อายุ และ
ภาวะทางอารมณ์ มีค วามสัม พัน ธ์ แ ละสามารถ
ร่ ว มกัน ทํ า นายคุ ณ ภาพการฟื้ นตัว ของผู้ ป่ วยที่
ได้ร บั การผ่า ตัด ทํา ทางเบี่ยงหลอดเลือดหัว ใจได้
ร้อยละ 64.6 เมื่อพิจารณานํ้ าหนักและทิศทางของ
ตั ว แปรทํ า นายของแต่ ล ะตั ว แปร พบว่ า การ
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สนับสนุ น ทางสังคม มีค่า สัม ประสิทธิก์ ารทํานาย
สูงสุด ผูว้ จิ ยั สามารถอธิบายได้ดงั นี้
การสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับปานกลางกับคุณภาพการฟื้ นตัว
ของผู้ป่ วยที่ไ ด้ ร ับ การผ่ า ตัด ทํ า ทางเบี่ย งหลอด
เลือ ดหัว ใจ และมีค่ า สัม ประสิท ธิก์ ารทํ า นาย β
= .330 (p < .05) กล่าวคือ ผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดทีไ่ ด้รบั
การสนับสนุ นทางสังคมจากครอบครัว ญาติพน่ี ้อง
เพื่อนสนิท รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ ซึง่ อาจ
ได้รบั การสนับสนุนจากบุคคลใกล้ตวั มาเยีย่ มผูป้ ่ วย
ทีบ่ า้ น หรือผ่านช่องทางสือ่ สารต่าง ๆ เช่น Mobile,
iPad, Video call, Face call เป็ นต้ น การได้ ร ั บ
กํา ลังใจและช่ว ยเหลือด้า นข้อมูลสุข ภาพจากทีม
บุ ค ลากรทางการแพทย์ ทํา ให้ผู้ป่ วยหลัง ผ่ า ตัด
ทําทางเบีย่ งหลอดหัวใจสามารถกลับไปใช้ชวี ติ ได้
เกือบเทียบเท่าปกติ จากการศึกษาครัง้ นี้พบว่า การ
สนับสนุ นทางสังคมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับสูง
สอดคล้องกับการศึกษาของไพริน เจี่ยเพิ่มสุขและ
นรลักขณ์ เอือ้ กิจ20 พบว่า การสนับสนุ นทางสังคม
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการ
ฟื้ นตัวของผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดทําทางเบีย่ งหลอดเลือด
หัวใจอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
โรคร่วม มีความสัมพันธ์ทางลบในระดับ
ปานกลางกับคุณภาพการฟื้ นตัวของผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั
การผ่าตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ และมีค่า
สัมประสิทธิ ์การทํานาย β = -.262 (p < .05) ทัง้ นี้
เนื่องจากโรคร่วมส่งผลกระทบต่อคุณภาพการฟื้ น
ตัว หลังผ่ า ตัด จากการศึกษาครัง้ นี้ โ รคร่ว มที่พ บ
มากคือ ความดัน โลหิต สูง ร่ ว มกับ เบาหวาน ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ทําให้หลอด
เลือดตีบแข็ง ผนังกล้ามเนื้อหัวใจโต (Hypertrophy)
ระบบไหลเวี ย นโลหิ ต ไปเลี้ ย งส่ ว นต่ า งๆ ของ
ร่างกายได้ไม่ดี จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการฟื้ น
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ตัว หลั ง ผ่ า ตัด ผลการศึก ษาครัง้ นี้ พ บว่ า กลุ่ ม
ตัวอย่างมีคะแนนโรคร่วมอยู่ระหว่าง 0-5 คะแนน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.47 คะแนน แสดงว่ามีโรคร่วม
น้ อย ทําให้การฟื้ น ตัวของผู้ป่ วยหลังผ่าตัด มีการ
ฟื้ นตัวอย่างรวดเร็ว จํานวนวันนอนพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาลสัน้ ลง สอดคล้องกับ การศึก ษาของ
อรอุมา นากรณ์ 17 พบว่า โรคร่วมมีความสัมพันธ์
ทางลบกับการฟื้ นตัวหลังผ่าตัดทําทางเบี่ยงหลอด
เลื อ ดหั ว ใจที่ ม ี เ บาหวานเป็ นโรคร่ ว ม และ
Barnason และคณะ 19 พบว่ า ผู้ ป่ วยที่ ไ ด้ ร ับ การ
ผ่าตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจและไม่มภี าวะ
โรคร่วม ผู้ป่วยสามารถฟื้ นตัวได้ดีกว่ า ผู้ป่วยที่ม ี
ภาวะโรคร่วม
ค่ า การบี บ ตัว ของหัว ใจก่ อ นผ่ า ตัด มี
ความสัม พัน ธ์ ท างบวกในระดั บ ปานกลางกั บ
คุ ณ ภาพการฟื้ นตัว ของผู้ป่ วยที่ไ ด้ร ับ การผ่ า ตัด
ทําทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ และมีค่าสัมประสิทธิ ์
การทํานาย β = .274 (p < .05) ผลการวิจยั ครัง้ นี้
พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ม ีค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ
54.10 ซึ่งสูงเกณฑ์ปกติท่รี ้อยละ 50 แสดงให้เห็น
ว่าผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัดหัวใจ ค่าการบีบตัวของหัวใจมี
ความสามารถในการบีบตัวดี ในทางกลับกัน หาก
ผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะหัวใจล้มเหลวทีม่ คี ่าบีบตัวของหัวใจ
ตํ่ากว่า 40% (Heart failure with reduced ejection
fraction: HFrEF)28 เป็ นโรคร่วม หรือมีสมรรถภาพ
ของหัว ใจก่ อนผ่ า ตัด อยู่ใ นระดับ 3-4 (NYHA-FC
class III-IV) ย่อมมีระยะเวลาในการฟื้ นตัวที่นาน
กว่ า ผู้ ป่ วยที่ ม ี ค่ า การบี บ ตั ว ของหั ว ใจดี จาก
การศึกษางานวิจยั พบว่า ค่าการบีบตัวของหัวใจ
ก่อนผ่าตัดมีความสัมพัน ธ์ทางบวกและมีอทิ ธิพ ล
ส่งผลต่อคุณภาพการฟื้ นตัวของผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การ
ผ่ า ตั ด ทํ า ทางเบี่ ย งหลอดเลื อ ดหั ว ใจอย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิต5,17,18
ิ

อายุ มีความสัมพันธ์ทางลบในระดับปาน
กลางกับคุณภาพการฟื้ นตัวของผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การ
ผ่ า ตัด ทํ า ทางเบี่ ย งหลอดเลื อ ดหัว ใจ และมีค่ า
สัมประสิทธิ ์การทํานาย β = -.156 (p < .05) การ
ศึกษาครัง้ นี้พบว่า อายุเฉลี่ย ของตัวอย่างวิจยั คือ
66.52 ปี ซึ่งอยู่ใ นวัย ผู้สูงอายุต อนต้น (60-69 ปี )
ถือ ว่ า เป็ นวัย ที่ม ีพ ละกํ า ลัง ที่ส ามารถช่ ว ยเหลือ
ตนเองได้ดี มีความสามารถในการปรับตัวได้ดกี ว่า
วัย ผู้สูงอายุ ต อนกลาง (70-79 ปี ) หรือวัย สูงอายุ
ตอนปลาย (80 ปี ขึ้น ไป) 29 จากการศึก ษาของ
Natarajan และคณะ 30 พบว่ า ผู้ป่ วยวัย สู ง อายุ ท่ี
ได้รบั การผ่าตัด ทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจที่ม ี
อายุน้อยกว่า 75 ปี มีความสามารถในการฟื้ นตัว
หลั ง ผ่ า ตั ด ได้ ดี ก ว่ า จํ า นวนวั น นอนรั ก ษาใน
โรงพยาบาลน้ อยกว่ าผู้ป่ วยที่ม ีอายุมากกว่ าหรือ
เท่ากับ 75 ปี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ภาวะทางอารมณ์ มีความสัมพันธ์ทางลบ
ในระดับตํ่ากับคุณภาพการฟื้ นตัวของผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั
การผ่าตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ และมีค่า
สัมประสิทธิ ์การทํานาย β = -.128 (p < .05) แสดง
ให้เห็นว่า ผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะทางอารมณ์ ต่ําในทีน่ ้ีคอื
ผูป้ ่ วยมีความวิตกกังวล ความซึมเศร้า ความโกรธ
ความสับ สน และความเหนื่ อ ยล้ า ในระดับ น้ อ ย
หรือไม่เกิดขึน้ เลย ซึง่ ผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ควรมีการฟื้ นตัว
หลังผ่าตัดดี ผลการศึกษาครัง้ นี้ พบว่า ภาวะทาง
อารมณ์ ข องผู้ป่ วยหลัง ผ่า ตัด ทํา ทางเบี่ย งหลอด
เลื อ ดหั ว ใจอยู่ ใ นระดั บ ตํ่ า เช่ น เดี ย วกั น ทั ง้ นี้
เนื่ อ งจากผู้ป่ วยก่อนผ่า ตัด แม้ว่ า จะมีค วามวิต ก
กังวล ความไม่สบายใจเกี่ยวกับการเจ็บป่ วยและ
การผ่าตัดที่จะได้รบั แต่ผู้ป่วยก่อนผ่าตัดจะได้รบั
ข้อมูล ทางสุข ภาพ วิธีการผ่า ตัด ความเสี่ย งจาก
แพทย์ แ ละวิธีก ารปฏิบ ัติต ัว หลัง ผ่ า ตัด และแนว
ทางการฟื้ นตัวจากทีมสหสาขาวิชา เช่น พยาบาล
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นักกายภาพบําบัด นักโภชนาการ เป็ นต้น ทําให้
ผู้ป่ วยเกิด ภาวะวิต กกัง วล หรือ ความเครีย ดใน
ระดับน้อยต่อเหตุการณ์ ท่เี กิดขึน้ ในอนาคต ส่งผล
ให้ผปู้ ่ วยหลังผ่าตัดมีสภาวะทางอารมณ์เชิงบวกและมี
ผลต่ อคุณภาพการฟื้ นตัวหลังผ่าตัด สอดคล้องกับ
งานวิจ ัยของเกศรินทร์ อุ ทริยะประสิทธิแ์ ละคณะ12
พบว่ า ความวิ ต กกั ง วลและภาวะซึ ม เศร้ า มี
ความสัม พัน ธ์ ท างลบกับ การฟื้ นตัว หลั ง ผ่ า ตั ด
ทําทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิ จยั ไปใช้
1. ผลการศึก ษาครัง้ นี้ พ บว่ า การสนั บ
สนุ น ทางสังคมมีผลต่ อการฟื้ นตัว หลังผ่า ตัด มาก
ที่สุ ด ดัง นั น้ ควรส่ ง เสริม ให้ค รอบครัว หรือ ญาติ
ผูป้ ่ วย และบุคลากรทางการแพทย์เข้ามามีสว่ นร่วม
ในการวางแผนดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดทําทางเบี่ยง
หลอดเลือดหัวใจโดยเน้นผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลาง เพือ่
ส่งเสริมการฟื้ นตัวหลังผ่าตัดให้ครบทุกมิติ
2. เป็ นข้ อ มู ล พื้ น ฐานสํ า หรั บ พั ฒ นา
โปรแกรมส่งเสริมการฟื้ นตัวหลังผ่าตัดทําทางเบีย่ ง
หลอดเลือดหัว ใจ โดยมุ่งเน้ น การมีส่ว นร่ว มของ
ครอบครัว และส่งเสริมการฟื้ นตัวหลังผ่าตัดทัง้ ด้าน
ร่ า งกาย จิต ใจ และสัง คมของผู้ป่ วยหลัง ผ่ า ตัด
ทําทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปั จจัยอื่นๆ ทีอ่ าจส่งผล
ต่อการฟื้ นตัว หลังผ่า ตัด ทํา ทางเบี่ย งหลอดเลือด
หัวใจ เช่น ความรู้และทักษะการดูแลตนเอง ความ
เชื่อในการรับประทานยา ภาวะเปราะบาง ความเชื่อ
ด้านสุขภาพ หรือความรอบรูท้ างสุขภาพ เป็ นต้น
2. ควรมีการศึกษาโมเดลความสัม พัน ธ์
เชิงสาเหตุท่มี อี ทิ ธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อการ
ฟื้ นตัวหลังผ่าตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ โดย
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ประยุ ก ต์ ใ ช้ ก รอบทฤษฎี ท างการพยาบาล เช่ น
ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ ทฤษฎีการ
เปลีย่ นผ่านของเมลิส เป็ นต้น
3. ควรมีการศึกษาติดตามการฟื้ นตัวหลัง
ผ่าตัดในระยะ 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน หลัง
ผ่ า ตัด เพื่อ ขยายองค์ ค วามรู้ ว่ า การฟื้ นตัว หลัง
ผ่าตัดทําทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจสําหรับคนไทย
มีการฟื้ นตัวทีด่ ที ส่ี ดุ ในช่วงเวลาใด
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณนางสาววาธินี คัชมาตย์ หัวหน้า
ฝ่ ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดลทีส่ นับสนุ นการทําวิจยั ในองค์กร
รวมถึง ว่าที่ พ.ต.ท. ดร.อภิสทิ ธิ ์ ตามสัตย์ อาจารย์
พยาบาลวิทยาลัย พยาบาลตํ ารวจ เพื่อนร่ ว มรุ่ น
ปริญญาเอกสาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจยั การศึกษาที่
คอยตรวจสอบความคิดให้กบั ผูว้ จิ ยั เป็ นระยะๆ และ
ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.อินทิรา รูปสว่ าง อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่และผูส้ งู อายุ ทีไ่ ด้กรุณา
ช่ วยตรวจสอบความถู กต้ องของภาษาอังกฤษใน
บทคัดย่อและคอยให้กาํ ลังใจทีด่ เี สมอมา
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