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ABSTRACT

return to full time work within 3 months. The factors
correlating with return to work were educational level,
incomes, age, type of working, post-operative symptom,
anxiety about worsen of disease or wound dehiscence
and disagreement of family about return to work.
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factor related return to work, cardiac rehabilitation

Factors Relating to The Return to Work of the Patients
Post Open Heart Surgery
Jitardhan K, Kobkitsumongkol K, Uaaree P,
Sangmanee S, Sanjaroensuttikul N.
Department of Physical medicine and Rehabilitation,
Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol
university.

J Thai Rehabil Med 2011; 21(2): 43-49

Objectives: To study the incidence and factors relating
to return to work of the patients after open heart surgery
Study design: Descriptive study
Setting: Cardiac rehabilitation unit, Department of
rehabilitation medicine, Ramathibodi hospital.
Subjects: Patients aged under 65 years old who have
worked before open heart surgery and participated in
cardiac rehabilitation program at Ramathibodi hospital.
Methods: The questionnaire containing demographic
data and factors affecting return to work was introduced
to each patient.
Results: 94 patients who underwent open heart surgery
were recruited during November 2008 - December
2009. 34 patients (36%) could return to full time work
within 3 months. The patient who could return to full time
work was highly educated patient especially at least
master degree (p=0.012), patient who had income more
than 50,000 bahts per month (p=0.001), patients age
less than 60 years old (p =0.012), patients who work in
sedentary lifestyle (p0.000). The factors that correlated
with return to work were post-operative symptom
associated to work (p0.018), chest pain (p=0.002),
anxiety about wound dehiscence or worsen of disease
(p=0.008) and disagreement of family (p=0.000)
Conclusion: Thirty six percent of patients who underwent
open heart surgery and cardiac rehabilitation could

บทคัดยอ
วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาอุบัติการณและประสิทธิภาพของการ
กลับไปทำงาน และปจจัยที่มีผลตอการกลับไปทำงานของผูปวย
หลังจากไดรับการผาตัด และฟนฟูหัวใจ
รูปแบบการวิจัย: การศึกษาเชิงพรรณนาแบบไปขางหนา
สถานที่ทำการวิจัย: แผนกเวชศาสตรฟนฟูหัวใจ ภาควิชา
เวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลรามาธิบดี
กลุมประชากร: ผูปวยอายุนอยกวาหรือเทากับ 65 ป ที่มีงาน
ทำอยู ก อ นการผ า ตั ด หั ว ใจ และได รั บ การฟ น ฟู กั บ แผนก
เวชศาสตรฟนฟูหัวใจ ที่รพ.รามาธิบดี
วิธีการศึกษา: ใชแบบสอบถามเก็บขอมูลเกี่ยวกับการกลับไป
ทำงานหลังจากผาตัดหัวใจและปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการกลับ
ไปทำงานและใชแฟมขอมูลของผูปวยเพื่อเก็บขอมูลทั่วไป
ผลการศึ ก ษา: ผู เ ข า ร ว มวิ จั ย จำนวน 94 คน ในช ว งเวลา
พฤศจิ ก ายน 2551- ธั น วาคม 2552 พบว า สามารถกลั บ ไป
ทำงานไดเต็มเวลาเหมือนกอนผาตัดในชวง 3 เดือนแรก 34 คน
คิดเปนรอยละ 36 จากการเก็บขอมูลหาปจจัยที่มีผลตอการ
กลับไปทำงาน พบวามีปจจัยที่มีผลตอการกลับไปทำงานได
เต็ ม เวลาภายใน 3 เดื อ นอย า งมี นั ย สำคั ญ คื อ การศึ ก ษา
(p =0.012) โดยกลุมที่มีการศึกษาสูงกวาหรือเทียบเทาระดับ
ปริญญาโทสามารถกลับไปทำงานเต็มเวลาไดมากที่สุด รายได
มาก (p = 0.001) อายุนอย (p=0.012) ลักษณะงานของผูปวย
(p = 0.000) โดยกลุมที่ลักษณะงานนั่งโตะทำงานเปนสวนใหญ
สามารถกลับไปทำงานไดมากที่สุด สำหรับปจจัยที่มีผลใหกลับ
ไปทำงานไมไดไดแก อาการแนนหนาอกหลังผาตัด (p = 0.002)
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อาการผิดปกติอื่น ๆ ที่รบกวนการทำงานหลังผาตัด (p = 0.018)
ความกังวลใจเรื่องอาการของโรคจะกำเริบหรือแผลผาตัดจะ
แยก (p = 0.008) และครอบครัวไม เห็นดวยกับการกลับไป
ทำงาน ( p = 0.000)
สรุป: รอยละ 36 ของผูปวยหลังผาตัด และฟนฟูหัวใจ สามารถ
กลับไปทำงานไดเต็มเวลาภายใน 3 เดือน โดยปจจัยที่มีผลตอ
การกลับไปทำงานไดแก การศึกษา รายได อายุ ลักษณะงาน
อาการแนนหนาอกหลังผาตัด มีอาการผิดปกติอื่น ๆ ที่รบกวน
การทำงานหลั ง ผ า ตั ด ความกั ง วลใจเรื่ อ งอาการของโรคจะ
กำเริบหรือแผลผาตัดจะแยก และครอบครัวไมเห็นดวยกับการ
กลับไปทำงาน
คำสำคัญ: การกลับไปทำงาน, หลังผาตัดหัวใจ, ปจจัยที่มีผล
ตอการกลับไปทำงาน, การฟนฟูหัวใจ

และทำงานบานไดเทากับ 4.6±4.4 และ 3.1±2.2 เดือนตาม
ลำดับ ผูปวยสวนใหญรูสึกวาประสิทธิภาพในการทำงานหลัง
ผาตัดลดลง แตกลุมตัวอยางที่ศึกษามีจำนวนนอยคือ 56 คน
และไมไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการกลับไปทำงาน
ดวยเหตุที่ยังไมเคยมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการ
กลับไปทำงานของผูปวยที่ไดรับการผาตัดหัวใจและฟนฟูหัวใจ
ในประเทศไทย คณะผูวิจัยหลักจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวามี
ปจจัยใดบางที่อาจมีผลตอการกลับไปทำงานของผูปวยกลุม
ดังกลาว

วิธีการศึกษา
กลุมประชากรที่ศึกษา
ผูปวยอายุไมเกิน 65 ปที่มีการทำงานอยูกอนการผาตัด และ
ไดรับการผาตัดบายพาสหัวใจหรือผาตัดลิ้นหัวใจ ที่ไดรับการ
ฟ น ฟู หั ว ใจโดยแผนกเวชศาสตร ฟ น ฟู หั ว ใจ ที่ ร พ.รามาธิ บ ดี
ตั้งแต พฤศจิกายน 2551 – ธันวาคม 2552 รวม 94 คน
เกณฑคัดเขา
มีงานทำเต็มเวลากอนผาตัด
ยินยอมเขารวมการวิจัย
เกณฑคัดออก
เสียชีวิตภายใน 6 เดือนหลังผาตัด
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บทนำ
ในปจจุบัน การฟนฟูหัวใจ เปนสวนหนึ่งที่สำคัญในการรักษา
ผูปวยที่มีปญหาโรคหัวใจชนิดตาง ๆ เชน โรคหัวใจขาดเลือด
โรคลิ้นหัวใจตีบหรือตัน และผูปวยที่ไดรับการผาตัดหัวใจไปแลว
เชน หลังผาตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจและหลังผาตัดเปลี่ยน
ลิ้ น หั ว ใจโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ฟ น ฟู ร า งกายและจิ ต ใจของ
ผูปวยใหกลับไปใชชีวิตสวนตัว ในครอบครัวและสังคมไดอยาง
มีความสุขและมีคุณภาพชีวิต
หนึ่งในปจจัยสำคัญซึ่งเปนตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของผูปวย
คือ ความสามารถในการกลับไปทำงานที่เคยทำอยูเดิม โดย
เฉพาะในกรณีที่ผูปวยที่อยูในวัยทำงาน การไมสามารถกลับไป
ทำงานทำใหสูญเสียรายได มีผลตอการดูแลตัวเองและครอบ
ครั ว ตลอดจนสู ญ เสี ย ความเชื่ อ มั่ น ในตนเองอั น อาจมี ผ ลต อ
สภาพจิตใจและการเขาสังคมของผูปวย
การศึกษาในตางประเทศพบวาในผูปวยอายุไมเกิน 65 ปที่
ไดรับการผาตัดหัวใจมีอัตราความสามารถกลับไปทำงานไดอีก
ครั้งอยูระหวางรอยละ 54-78(1,2,3) โดยในกลุมผูปวยที่สามารถ
กลับไปทำงานไดนั้นพบวาบางสวนทำงานไดลดลง นอกจากนี้
ยังมีการวิจัยเพื่อหาปจจัยที่มีผลตอการกลับไปทำงานของผูปวย
ในสวนที่สามารถปรับเปลี่ยนได เพื่อใหอัตราผูปวยที่สามารถ
กลับไปทำงานไดหลังผาตัดเพิ่มมากขึ้น แมบางการศึกษาให
ผลคอนขางแนชัดวาความสามารถในการกลับไปทำงานนั้นไม
เพิ่มขึ้นหลังผาตัดหัวใจทั้ง ๆ ที่ความรุนแรงของโรคลดลง และ
สมรรถภาพของรางกายก็ดีขึ้น(4,5,6)
ในประเทศไทยเคยมีการศึกษาของพญ. ปราณิศา เสาวคนธ
และคณะในป 2541(4) พบวาอุบัติการณของผูปวยที่สามารถ
ทำงานได ห ลั ง ผ า ตั ด หั ว ใจที่ ไ ด รั บ การฟ น ฟู หั ว ใจเป น ร อ ยละ
60.7 ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผูปวยสามารถกลับไปประกอบอาชีพ
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เวชระเบียนผูปวยของแผนกเวชศาสตรฟนฟูหัวใจ
แบบสอบถามเรื่องความสามารถในการกลับไปทำงานหลัง
จากผาตัดและฟนฟูหัวใจ (แบบสอบถามที่ 1 แสดงในทาย
บทความ)
แบบสอบถามประเมินคุณภาพชีวิตเอสเอฟ-36 (SF-36)(7)
แบบสอบถาม DUKE activity status index เพื่อประเมิน
ความสามารถในการทำกิจกรรมทางกาย
แบบสอบถาม Thai HADS ฉบับภาษาไทยเพื่อประเมิน
อาการวิตกกังวลและอาการซึมเศรา
ขั้นตอนการวิจัย
ในการวิจัยนี้ ความสามารถในการกลับไปทำงานหมายถึง
ผูปวยสามารถกลับไปทำงานเดิมเต็มเวลาภายในเวลาไมเกิน
3 เดือน
1. ผูวิจัยเก็บขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับชนิดของโรคหัวใจ ชนิด
ของการผาตัด โรคประจำตัวของผูปวย คะแนน SF-36 คะแนน
DUKE activity status index คะแนน Thai HADS จากแฟม
ขอมูลผูปวยของแผนกเวชศาสตรฟนฟูหัวใจ
2. ผูยินยอมเขารวมการวิจัยตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความสามารถในการกลับไปทำงานหลังจากผาตัดหัวใจ และ
ขอมูลสวนตัว โดยใหตอบแบบสอบถาม เมื่อผูปวยไดกลับไป
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เดิมเปนงานหนักจะไมสามารถกลับไปทำงานไดเลยภายใน 3
เดือน (ดังแสดงในตารางที่ 1)
สำหรับขอมูลทางคลินิก (ดังแสดงในตารางที่ 2) ปจจัยที่มี
ผลตอการกลับไปทำงานไดเต็มเวลาภายใน 3 เดือน คืออาการ
แนนหนาอกหลังผาตัด (p=0.002), อาการผิดปกติอื่น ๆ ที่อาจ
รบกวนการทำงาน เชน อาการเจ็บแผลผาตัด ชาบริเวณหนาอก
ปวดขา ขาบวม เวียนศีรษะ ใจสั่น (p=0.018), ความกังวลเรื่อง
อาการของโรคจะกำเริบหรือแผลผาตัดจะแยก (p=0.008) และ
การที่ครอบครัวไมเห็นดวยกับการกลับไปทำงาน (p=0.000)
จากการเก็บขอมูลเพิ่มเติมหลังผาตัด 6 เดือน พบวาผูปวย
สามารถกลับไปทำงานไดเต็มเวลาเหมือนกอนผาตัดทั้งสิ้น 51
คน (รอยละ 54.3) และ 30 คน ( รอยละ 31.9) ตองลดชวงเวลา
ทำงานลงหรือเปลี่ยนไปทำงานที่สบายขึ้น และ13 คน (รอยละ
13.8) ยั ง ไม ส ามารถกลั บ ไปทำงานได ( แสดงเป น แผนภู มิ
ที่ 1 เปรียบเทียบกับการกลับไปทำงานหลังผาตัด 3 เดือน )
โดยปจจัยที่มีผลตอการกลับไปทำงานเต็มเวลาที่ 6 เดือน ดัง
แสดงในตารางที่ 3 ไมแตกตางจากการกลับไปทำงานไดเต็ม
เวลาภายใน 3 เดือน ยกเวนเรื่องอายุ (p=0.953) และรายได
(p=0.077) และมีปจจัยเพิ่มเติมที่ทำใหกลับไปทำงานเต็มเวลา
ที่ 6 เดื อ นคื อ การออกกำลั ง กายอย า งเหมาะสมหลั ง ผ า ตั ด
(p=0.046)
ผูปวยที่กลับไปทำงานที่ 6 เดือนรวมทั้งสิ้น 81 คน ระยะ
เวลาเฉลี่ยที่เริ่มกลับไปทำงานคือ 3.9 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.8 เดือน ผูปวยที่ยังไมไดกลับไปทำงานที่ 6 เดือนมีทั้งหมด
11 คนพบว า 6 คนยั ง ต อ งการกลั บ ไปทำงานและ 5 คนไม
ตองการกลับไปทำงานอีก สวนเหตุผลที่ยังไมกลับไปทำงาน
พบวา 3 คนมีฐานะทางการเงินที่ดี หรือมีเงินบำนาญไมจำเปน
ตองกลับไปทำงานอีก 1 คน แข็งแรงดีแตยังหางานใหมไมได
และ 7 คน สภาพรางกายยังไมแข็งแรง

ทำงานแลว หรือหากเมื่อครบ 6 เดือนแลวผูเขารวมวิจัยยังมิได
กลับไปทำงาน ผูวิจัยก็จะใหผูเขารวมวิจัยตอบแบบสอบถาม
ชุดเดียวกัน ถาผูเขารวมวิจัยไมมาตรวจติดตามผลตามนัด ผู
วิจัยจะสอบถามขอมูลทางโทรศัพท
การวิเคราะหทางสถิติ
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร SPSS 11.5.0 ดังนี้
1.วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการกลับไปทำงานหลังผาตัดหัวใจ
3 เดือน และ 6 เดือนโดยนำตัวแปรตาง ๆ เกี่ยวกับ อายุ เพศ
อาชีพ สถานภาพสมรส การศึกษา รายได ลักษณะงาน ชนิด
ของโรคหัวใจ ชนิดของการผาตัดหัวใจ การดื่มสุรา ความวิตก
กังวลหรือความซึมเศรากอนผาตัด การออกกำลังกาย อาการ
แนนหนาอกหลังผาตัด อาการผิดปกติอื่น ๆ หลังผาตัด ความ
กังวลใจเรื่องโรคและแผลผาตัดและทัศนคติของครอบครัว มา
หาความสัมพันธกับการกลับไปทำงานเต็มเวลาหลังผาตัดหัวใจ
โดยใชสถิติ Pearson Chi-square or Fisher’s exact test โดย
นับวามีนัยสำคัญที่ p < 0.05
2. นำขอมูลเกี่ยวกับดัชนีมวลกาย คะแนนคุณภาพชีวิต
(SF36 score), Duke score และคะแนนความเครียดหลังผา
ตัดมาหาความสัมพันธกับการกลับไปทำงานเต็มเวลาหลังผา
ตัดหัวใจโดยใชสถิติ student t-test

ผลการศึกษา
ผูปวยอายุไมเกิน65 ป ที่ไดรับการผาตัดและฟนฟูหัวใจ ณ
โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงเดือน
ธันวาคม 2552 รวมทั้งสิ้น 134 คน ในจำนวนนี้มีผูเสียชีวิต 1 คน
ภายใน 6 เดือนหลังผาตัด ในจำนวนผูปวยที่เหลือเปนผูปวย
ที่มีการทำงานอยูกอนผาตัด 100 คน โดยยินยอมเขารวมการ
วิจัยทั้งสิ้น 94 คน พบวาเปนชาย 64 คน (รอยละ 68) หญิง 30
คน (รอยละ 32)
หลังผาตัด 3 เดือน ผูปวยสามารถกลับไปทำงานไดเต็มเวลา
เหมือนกอนผาตัดทั้งสิ้น 34 คน (รอยละ 36.2) ตองลดชวงเวลา
ทำงานลงหรือเปลี่ยนไปทำงานที่สบายขึ้น 7 คน (รอยละ 7.4)
และ 53 คน (รอยละ 56.4) ยังไมสามารถกลับไปทำงานได
จากการคำนวณทางสถิติพบวาปจจัยที่มีผลตอการกลับไป
ทำงานไดเต็มเวลาเหมือนกอนผาตัดในชวง 3 เดือนแรกอยางมี
นัยสำคัญ ไดแก อายุ (p=0.012) โดยพบวาผูปวยที่มีอายุ 5059 ป สามารถกลับไปทำงานเต็มเวลาไดคิดเปนรอยละ 67.6
ระดับการศึกษา (p=0.012) และรายได (p=0.001) โดยพบวา
กลุมที่มีการศึกษาสูงและกลุมที่มีรายไดมากกวา 50,000 บาท
ตอเดือนสามารถกลับไปทำงานเต็มเวลาไดมากที่สุด คิดเปน
ประมาณรอยละ 30 , ลักษณะของงานที่ทำ (p= 0.000) โดย
พบวาผูปวยที่มีงานเดิมเปนงานที่นั่งโตะทำงานเปนสวนใหญ
สามารถกลับไปทำงานเต็มเวลาไดมากที่สุดและผูปวยที่มีงาน

บทวิจารณ
จากผลการวิจัยพบวาผูปวยที่ทำงานอยูกอนผาตัดสามารถ
กลับไปทำงานไดเต็มเวลาภายหลังผาตัดหัวใจ 3 เดือนมีเพียง
รอยละ 36.2 เมื่อรวมกับผูปวยที่ตองลดเวลาการทำงานลงหรือ
เปลี่ยนชนิดของงานหลังผาตัด พบวาผูปวยที่กลับไปทำงาน
หลังผาตัดหัวใจภายใน 3 เดือนรวมทั้งสิ้น รอยละ 43.6 การ
ศึกษาของปราณิศา เสาวคนธ และคณะ(4)ในป 2541 ก็พบวา
อุบัติการณของผูปวยโรคหัวใจที่สามารถกลับไปทำงานไดหลัง
ผาตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจและ/หรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจเปน
รอยละ 60.7และผูปวยสวนใหญรูสึกวาประสิทธิภาพในการ
ทำงานหลังไดรับการผาตัดลดลงทั้ง ๆ ที่โดยปกติแลวในผูปวย
โรคหั ว ใจขาดเลื อ ดระยะเวลา 3 เดื อ นหลั ง ผ า ตั ด นั้ น บริ เ วณ
กลามเนื้อหัวใจที่ตายจะถูกแทนที่ดวยเนื้อเยื่อพังผืด (fibrosis)
และมี ค วามแข็ ง แรงเพี ย งพอที่ จ ะทนรั บ การทำงานที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
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จากการที่หัวใจเตนเร็วขึ้นในการทำกิจกรรมตาง ๆ
จากขอมูลในหนังสือเวชศาสตรฟนฟูหัวใจ(7) ไดแนะนำวา
ที่ 3 เดือนหลังไดรับการผาตัดหลอดเลือดหัวใจและลิ้นหัวใจ
ถาไมมีภาวะแทรกซอน ผูปวยสามารถกลับไปทำงานไดเต็ม
เวลา ยกเวนผูปวยที่ตองทำงานหนัก อาจกลับไปทำงานเต็ม
เวลาไดหลังผาตัดหัวใจ 3-4 เดือน จากการศึกษาของ coronary
artery surgery study (CASS)(5) ในป1983 ยังพบวา หลัง
จากผาตัด coronary artery bypass graft (CABG) ผูปวยจะ
สามารถเดินออกกำลังกายบนลูวิ่งสายพานไดดีขึ้น และลด
อัตราการแนนหนาอกขณะออกกำลังกายอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติ และยังมีการศึกษาเกี่ยวกับสมรรถภาพในการทำงานของ

รางกายของผูปวยหลังไดรับการผาตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ(6) พบวา
ความสามารถในการใชออกซิเจนของรางกาย (VO2) ดีขึ้นเมื่อ
เทียบกับกอนไดรับการผาตัดและ โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจาก
ผาตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ แผลผาตัดที่กระดูกหนาอกจะ
หายดีและสามารถออกกำลังแขนไดเต็มที่เมื่อประมาณ 3 เดือน
หลั ง ผ า ตั ด (8) ดั ง นั้ น พอที่ จ ะสั น นิ ษ ฐานได ว า การที่ ผู ป ว ยไม
สามารถกลับไปทำงานไดเต็มเวลาภายใน 3 เดือนหลังผาตัด
หัวใจทั้ง ๆ ที่สมรรถภาพในการทำงานของรางกายดี นาจะมี
ปจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากปจจัยทางดานรางกายและความ
รุนแรงของโรค
จากผลการวิจัยในครั้งนี้พบวาปจจัยที่มีผลตอการกลับไป
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ซึ่งอาจเปนเพราะผูปวยทั้งกลุมที่กลับไปทำงานและไมกลับไป
ทำงานหลั ง ผ า ตั ด หั ว ใจส ว นใหญ มี ค วามสามารถในการทำ
กิจกรรมที่ดี
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการวิจัยในตางประเทศของ Elisheva
Simchen(2) ที่พบวารอยละ 53.1ของผูปวยสามารถกลับไป
ทำงานไดหลังผาตัดหัวใจ 3 เดือน และปจจัยที่มีผลตอการกลับ
ไปทำงานคือเพศ อายุ และการไดเขาโปรแกรมเวชศาสตรฟนฟู
หัวใจหลังผาตัด แตเนื่องจากการวิจัยนี้เปนการศึกษาโดยสอบ
ถามขอมูลยอนหลัง หลังจากที่ผูปวยไดรับการผาตัดหัวใจแลว

ทำงานเต็มเวลาหลังผาตัดหัวใจภายใน 3 เดือนไดแก อายุ การ
ศึกษา ลักษณะงานของผูปวย รายได มีอาการแนนหนาอกหรือ
อาการผิ ด ปกติ อื่ น ๆ ที่ ร บกวนการทำงานหลั ง ผ า ตั ด ในการ
ศึกษานี้ยังพบวาการที่ครอบครัวไมเห็นดวยเกี่ยวกับการกลับไป
ทำงาน และความกังวลวาอาการของโรคจะกำเริบหรือแผล
ผาตัดจะแยก มีผลตออัตราการกลับไปทำงานอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ ในขณะที่ Duke score ซึ่งเปนคาที่แสดงถึงความ
สามารถในการทำกิจกรรมทางกาย (physical activity) ไมพบ
วามีผลตออัตราการกลับไปทำงานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
J Thai Rehabil Med 2011; 21(2)

-48-

1 ป และสามารถติดตามไดทางโทรศัพท ซึ่งอาจมีผลทำใหอัตรา
การกลับไปทำงานของการศึกษาดังกลาวคอนขางสูงกวาผล
การวิจัยในครั้งนี้
จากการวิจัยในครั้งนี้พบวารอยละ 54.3 ของผูปวยสามารถ
กลับไปทำงานไดเต็มเวลาเหมือนกอนผาตัดที่ 6 เดือนเมื่อรวม
กับผูปวยที่ตองลดเวลาการทำงานลงหรือเปลี่ยนชนิดของงาน
หลังผาตัด พบวาผูปวยที่กลับไปทำงานหลังผาตัดหัวใจภายใน
6 เดือนรวมทั้งสิ้น รอยละ 86.2 โดยปจจัยที่มีผลตอการกลับไป
ทำงานเต็มเวลาที่ 6 เดือน คือ การศึกษา ลักษณะของงานที่
ทำ การออกกำลังกายแบบแอโรบิกอยางเหมาะสมหลังผาตัด 3
เดือน อาการแนนหนาอกหลังผาตัด อาการผิดปกติอื่น ๆ ที่
รบกวนการทำงาน ความกังวลวาอาการของโรคจะกำเริบหรือ
แผลผาตัดจะแยกถากลับไปทำงาน และการที่ครอบครัวไมเห็น
ดวยกับการกลับไปทำงาน เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของ
Giuseppe Speziale และคณะ(3) ซึ่งพบวาผูปวยสามารถกลับ
ไปทำงานหลังผาตัดหัวใจ ที่ 6 เดือนรอยละ 54.4และปจจัยที่มี
ผลตอการกลับไปทำงานไดแก อายุ การศึกษา ลักษณะของงาน
ของผูปวย มีอาการแนนหนาอกหลังผาตัด แหลงที่อยูอาศัย
พบวาผลของการวิจัยใกลเคียงกัน และเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลงานวิจัยของ Ville Hallberg(1) พบวาปจจัยที่เพิ่มอัตราการ
กลับไปทำงานหลังผาตัดหัวใจไดแก อายุนอย ไมไดรับบำนาญ
กอนผาตัด การศึกษาสูง ไมมีประวัติเปนโรคหลอดเลือดสมอง
สวนปจจัยที่ลดอัตราการกลับไปทำงานไดแกเปนโรคไขมันใน
เลื อ ดสู ง หรื อ โรคเบาหวาน NYHA class 3-4 ก อ นผ า ตั ด มี
ประวัติคนในครอบครัวเปนโรคหัวใจ การวิจัยของ O.Mittag(9)
และคณะ พบวาปจจัยที่มีผลตอการกลับไปทำงานไดแกอายุ
ผลการทดสอบการออกกำลังกาย การมองโลกในแงดี รายได
ของครอบครัว การมีแรงจูงใจเชิงลบตอการกลับไปทำงาน และ
ความตองการของผูปวยที่จะกลับไปทำงาน
ซึ่งผลจากการวิจัยในครั้งนี้ใกลเคียงกับผลการวิจัยดังกลาว
แตในการวิจัยนี้ไมไดนำปจจัยบางอยางที่อาจมีความสัมพันธ
กับการกลับไปทำงานหลังผาตัด เชน โรคประจำตัวเบาหวาน,
ระดับความรุนแรงของโรคหัวใจ ผลการทดสอบการออกกำลัง
กาย มาศึกษา ซึ่งนาจะไดทำการศึกษาเพิ่มเติมตอไป
สำหรั บ ป จ จั ย เกี่ ย วกั บ ภาวะซึ ม เศร า มี ก ารศึ ก ษาในต า ง
ประเทศ(10) พบวามีความสัมพันธกับอัตราการกลับไปทำงาน
จากการวิจัยนี้ไมพบวามีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งอาจเปนเพราะ
ในการวิ จั ย นี้ มี ผู ที่ มี ภ าวะซึ ม เศร า ก อ นผ า ตั ด เพี ย ง 3 คน ซึ่ ง
ขอมูลดังกลาวไมเพียงพอที่จะสรุปได
จากผลการวิจัยครั้งนี้พบวา ความกังวลวาอาการของโรค
จะกำเริบหรือแผลผาตัดจะแยก และการที่ครอบครัวไมเห็นดวย
กับการกลับไปทำงานมีผลตอการกลับไปทำงานเต็มเวลาใน
ชวง 3 เดือนแรกหลังผาตัดหัวใจอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ จะ

เห็นไดวาปจจัยดังกลาวเปนปจจัยที่มีความสำคัญเพราะเปน
ป จ จั ย ที่ ส ามารถแก ไ ขได โ ดยการให ค วามรู ความเข า ใจกั บ
ผูปวยและญาติ ซึ่งควรมีการศึกษาเพิ่มเติม
สรุป
ผูปวยสามารถกลับไปทำงานไดเต็มเวลาเหมือนกอนผาตัด
ในชวง 3 เดือนแรกรอยละ 36.2 ในชวง 6 เดือนรอยละ 54.3
และปจจัยที่มีผลตอการกลับไปทำงานไดเต็มเวลาเหมือนกอน
ผ า ตั ด ในช ว ง 3 เดื อ นแรก คื อ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา รายได
ลักษณะของงานที่ทำ อาการแนนหนาอกหลังผาตัด อาการผิด
ปกติอื่น ๆ ที่อาจรบกวนการทำงาน ความกังวลเรื่องอาการของ
โรคจะกำเริบหรือแผลผาตัดจะแยก และการที่ครอบครัวไมเห็น
ดวยกับการกลับไปทำงาน
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