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ABSTRACT

Objectives: To evaluate the effects of group therapy in cardiac 
rehabilitation program on quality of life (QOL) and functional sta-
tus in open heart surgery patients.
Study design: Prospective study.
Setting: Cardiac Rehabilitation unit, Rehabilitation Medicine 
Department, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol 
University.
Subjects: Low and moderate risk group of patients who plan 
to received open heart surgery for coronary artery bypass graft 
(CABG) and/or heart valve surgery underwent cardiac rehabilita-
tion program from May, 2014 to February, 2016
Methods: The patients received a group-cardiac rehabilitation 
program from preoperative time to postoperative time. Then, 
their QOL was assessed before surgery and at 1, 3 and 6 months 
after surgery with the short form 36 (SF-36) questionnaire.
Results: Forty-eight patients with mean age (standard deviation) 
of 63.17 (10.06) years were recruited. For QOL mean (standard 
deviation) of SF-36 total score before surgery, and at 1, 3, and 
6 months after surgery were 54.57 (17.06), 53.69 (15.37), 63.78 
(16.40) and 69.50 (17.05), respectively. The SF-36 total score 
was signifi cantly increased at 3 months after surgery with the 
mean difference between before surgery and at 3 months after 
surgery of 9.20 (95% CI = 4.32, 14.08).
Conclusion: Low to moderate risk group of open heart surgery 
patients who received group-cardiac rehabilitation program had 
better quality of life at 3 months after surgery.. 
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการฟนฟูสมรรถภาพหัวใจ
แบบกลุมตอคุณภาพชีวิตในผูปวยภายหลังผาตัดหัวใจแบบเปด 
รูปแบบการวิจัย:  การวิจัยเชิงวิเคราะหแบบไปขางหนา
สถานท่ีทําการวิจัย: หนวยเวชศาสตรฟนฟูโรคหัวใจ ภาควิชาเวชศาสตร
ฟนฟู คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
กลุมประชากร: ผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีความเสี่ยงต ่ ําถึง
ปานกลางและมีแผนการผาตัดหัวใจแบบเปดเพื่อทําทางเบี่ยงหลอด
เลือดหัวใจและ/หรือการผาตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจตั้งแตพฤษภาคม 2557 
ถึง กุมภาพันธ 2559
วิธีการศึกษา: ผูปวยไดรับโปรแกรมการฟนฟูสมรรถภาพหัวใจแบบกลุม
ต้ังแตชวงกอนการผาตัดและภายหลังการผาตัด ผูปวยถูกประเมินระดับ
คุณภาพชีวิตโดยใชแบบประเมินคุณภาพชีวิต short form 36 (SF-36) 
ท้ังหมด 4 คร้ัง คือ กอนการผาตัด, หลังการผาตัดท่ี 1, 3 และ 6 เดือน
ผลการศึกษา: ผูเขารวมวิจัยท้ังหมด 48 ราย อายุเฉล่ีย (คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน) คือ 63.17 (10.06) ป ผลประเมินดานคุณภาพชีวิต พบคาเฉล่ีย
คุณภาพชีวิต SF-36 ในภาพรวม (คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน) กอนการผาตัด, 
หลังการผาตัดท่ี 1, 3, และ 6 เดือน คือ 54.57 (17.06), 53.69 (15.37), 
63.78 (16.40) และ 69.50 (17.05) ตามลําดับ คาเฉล่ียคุณภาพชีวิตเพ่ิม
ข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในชวงหลังการผาตัด 3 เดือน โดยเม่ือเทียบ
กับชวงกอนการผาตัด มีคาเพ่ิมข้ึนเทากับ 9.20 (95% CI = 4.32, 14.08)
สรุป: ผูปวยผาตัดหัวใจแบบเปดกลุมเส่ียงตํ่า และเส่ียงปานกลางท่ีไดรับ
โปรแกรมการฟนฟูหัวใจแบบกลุมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนท่ี 3 เดือนหลังการ
ผาตัด

คําสําคัญ: การฟนฟูสมรรถภาพหัวใจ, คุณภาพชีวิต, แบบสอบถาม
คุณภาพชีวิต short form 36 (SF-36)
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บทนํา

โรคหัวใจและหลอดเลือดมีอัตราการเสียชีวิตเปนอันดับที่ 3 จาก
ขอมูลสถิติของประเทศไทย ป 2557 มีผูเสียชีวิตจากโรคหัวใจและ
หลอดเลือดทั้งหมด 58,681 คน คิดเปนอัตราตายของโรคหัวใจและ
หลอดเลือด เทากับ 90.34 ตอแสนประชากร จํานวนผูเสียชีวิตจาก
โรคหัวใจขาดเลือด จํานวน 18,079 คน คิดเปนอัตราตายของโรคหัวใจ
ขาดเลือด เทากับ 27.83 ตอแสนประชากร(1) 

การผาตัดหัวใจแบบเปด (open heart surgery) คือ การผาตัดหัวใจ
ท่ีใชเคร่ืองหัวใจและปอดเทียม (cardiopulmonary bypass machine) 
ชวยทําหนาที่แทนหัวใจและปอดขณะผาตัด ทําใหเลือดสวนหนึ่งหรือ
ทั้งหมดไมผานหัวใจ ศัลยแพทยสามารถมองเห็นพยาธิสภาพที่ตองการ
แกไขไดชัดเจนและทําการผาตัดไดสะดวก โดยที่ในขณะผาตัดอวัยวะ
สวนอ่ืน ๆ ของรางกายยังคงไดรับเลือดไปเล้ียงอยางเพียงพอ การผาตัด
นี้เปนวิธีหนึ่งในการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจและลิ้นหัวใจผิดปกติ 
ไดแก การผาตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ, การผาตัดซอมแซมหรือ
เปล่ียนล้ินหัวใจและผนังหัวใจ, ผาตัดอวัยวะท่ีใกลหัวใจ, และการผาตัด
ปลูกถายหัวใจ(2,3) ขอมูลจากสมาคมศัลยแพทยทรวงอกแหงประเทศ-
ไทยพบวาจํานวนผูปวยที่ไดเขารับการผาตัดหัวใจแบบเปดมีจํานวน
เพิ่มมากขึ้นโดยมีจํานวน 11,941 และ 11,983 ราย ในป 2557 และ 
2558 ตามลําดับ(4) พบวาการใหโปรแกรมการฟนฟูหัวใจในผูปวยกลุม
นี้จะชวยลดภาวะแทรกซอนหลังการผาตัดได ภาวะแทรกซอนขางตน
ไดแก ภาวะแทรกซอนทางระบบทางเดินหายใจ, ระยะเวลาการใช
เครื่องชวยหายใจนาน, ระยะเวลานอนโรงพยาบาลนาน, ภาวะการขาด
การเคลื่อนไหว (immobilization syndrome), ภาวะเครียด, ภาวะ
กังวล และภาวะซึมเศรา รวมทั้งชวยใหผูปวยกลับไปใชชีวิตประจําวัน
ไดอยางเหมาะสม(5)

โปรแกรมการฟนฟูหัวใจแบบกลุมของโรงพยาบาลรามาธิบดีที่ใช
อยูในปจจุบันไดรับการปรับเปลี่ยนตั้งแตป 2555 โดยในกรณีผูปวยที่
มีแผนการผาตัดหัวใจแบบเปด ทีมฟนฟูหัวใจจะใหการดูแลตั้งแตชวง
กอนเขารับการผาตัด และมีการติดตามดูแลผูปวยตอเน่ืองในชวงหลัง
การผาตัดจนกระทั่งจําหนายออกจากโรงพยาบาล รวมทั้งติดตามการ
รักษาแบบผูปวยนอกรวมอยางนอย 4 ครั้ง เปนระยะเวลาอยางนอย 
1 ป หลังการผาตัด โดยพยาบาลหรือนักกายภาพบําบัดทีมฟนฟูหัวใจ
จะใหคําแนะนําแกผูปวยเร่ืองการปฏิบัติตัวและการออกกําลังกายท่ีถูก
ตองทั้งการออกกําลังกายแบบแอโรบิคและการยกนํ้าหนัก นอกจากนี้ 
ผูปวยยังมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณกันเองเพ่ือเอาไปปรับ
ใชและสรางแรงบันดาลใจในการปรับลดปจจัยเสี่ยงตอโรคหัวใจอีกดวย 
โปรแกรมฟนฟูหัวใจกอนการผาตัดและชวงผูปวยในประกอบดวยการ
ดูแลเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนจากการนอนติดเตียงภายหลังการ
ผาตัด การใหคําแนะนําเก่ียวกับการทํากิจกรรมท่ีถูกตองกอนผูปวยออก
จากโรงพยาบาลเชน การทํากิจวัตรประจําวัน, ระยะเวลาที่เหมาะสม
ในการกลับไปขับรถยนต และการมีเพศสัมพันธ เปนตน สวนโปรแกรม
ฟนฟูหัวใจชวงผูปวยนอกจะเพ่ิมเติมการดูแลเก่ียวกับการแนะนําเรื่อง
วิธีการออกกําลังกายอยางถูกตองและปลอดภัยตอผูปวยโรคหัวใจ, 

การประกอบอาชีพ และการปรับลดปจจัยเส่ียงของผูปวยโรคหัวใจ โดย
เปาหมายการใหโปรแกรมฟนฟูหัวใจผูปวยโรคหัวใจและผูปวยท่ีไดรับ
การผาตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจคือเพื่อใหสามารถลดอัตราการ
เสียชีวิต เพิ่มความสามารถในการทํางาน (functional capacity) และ
เพิ่มสมดุลระบบไหลเวียนโลหิต (hemodynamic response)(6-8)

จากการศึกษาโปรมแกรมฟนฟูหัวใจของโรงพยาบาลรามาธิบดีใน
อดีตที่ใหบริการเปนรายบุคคลทั้งหมดของกนกกาญจน และคณะ(9) 
พบวาระดับคุณภาพชีวิตของผูปวยจะลดลงหลังจากผาตัด และจะดีขึ้น
เรื่อย ๆ และเริ่มคงที่เม่ือประมาณครบ 1 ป โดยการศึกษานี้เปนการ
ศึกษาแบบยอนหลังโดยเก็บผลของโปรแกรมฟนฟูหัวใจท่ีมีผลตอ
ระดับคุณภาพชีวิต (quality of life, QOL) ใชแบบสอบถาม SF-36 
ในชวงป พ.ศ. 2547 ถึง 2551 ทั้งนี้ แบบสอบถาม SF-36 Item 
(short form 36 Item) เปนแบบสอบถามที่นิยมใชในการประเมิน
สุขภาพท่ัวไปของผูปวยในสองดานหลักคือทางดานรางกายและจิตใจ 
โดยแบบสอบถามสุขภาพทั่วไปทางดานรางกาย (physical health) 
ประกอบไปดวยหัวขอยอย ไดแก ความสามารถในการทําหนาที่ดาน
รางกาย (physical function), บทบาทที่ถูกจํากัดอันเนื่องมาจาก
ปญหาทางดานรางกาย (role physical), ความเจ็บปวด (bodily 
pain), และความคิดเห็นดานสุขภาพทั่วไป (general health) สวน
แบบสอบถามสุขภาพทั่วไปทางดานจิตใจ (mental health)  ประกอบ
ไปดวยหัวขอยอย ไดแก บทบาททางสังคม (social function), ความ
กระฉับกระเฉง (vitality), บทบาทที่ถูกจํากัดอันเนื่องมาจากปญหา
ทางดานอารมณ (role emotional), และสุขภาพจิต (mental health) 
ที่ผานมา SF-36 Item ไดรับการยอมรับและเปนที่นิยมอยางมากใน
การประเมินระดับคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคหัวใจ(10-12)  

ปจจุบัน ผูปวยทุกรายที่รับการผาตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
และ/หรือการผาตัดลิ้นหัวใจในโรงพยาบาลรามาธิบดีจะถูกสงปรึกษา
แบบ automatic consultation มาท่ีหนวยฟนฟูหัวใจเพ่ือรับโปรแกรม
การฟนฟูหัวใจตามมาตรฐาน โดยเริ่มการดูแลตั้งแตกอนผาตัด (pre-
operative care) และตอเนื่องไปจนถึงชวงหลังผาตัด (postopera-
tive care) แตเดิมการฟนฟูหัวใจใหบริการรายบุคคลโดยทีมเวชศาสตร
ฟนฟูโรคหัวใจ ตอมาเม่ือผูเขารับบริการมีจํานวนมากข้ึน จึงใชการให
บริการแบบกลุม (group therapy) แทนซึ่งสามารถรองรับผูปวยที่มี
จํานวนมากขึ้น ปจจุบันการใหบริการแบงตามความเส่ียงตอการออก
กําลังกาย (risk stratifi cation) ตามเกณฑดังแสดงในภาคผนวก คือ 
กลุมความเสี่ยงตํ่าและความเสี่ยงปานกลางหลังจากถูกจําหนายออก
จากโรงพยาบาลเขาสูระยะที่ 2 (outpatient cardiac rehabilita-
tion) ผูปวยจะพบกับทีมเวชศาสตรฟนฟูโรคหัวใจซ่ึงจะประกอบดวย
พยาบาลและนักกายภาพบําบัด โดยจะใหคําแนะนําการออกกําลังกาย
แบบกลุม สวนกลุมความเส่ียงสูงจะพบแพทยเวชศาสตรฟนฟู และยัง
คงใหคําแนะนําเปนรายบุคคลตามเดิม ดังนั้น ทางผูวิจัยจึงตองการ
ศึกษาผลของการฟนฟูหัวใจแบบกลุมตอคุณภาพชีวิตในผูปวยภายหลัง
การผาตัดหัวใจแบบเปดเพื่อทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจและ/หรือ
ภายหลังผาตัดลิ้นหัวใจ
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วิธีการศึกษา

กลุมประชากร 

ผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีแผนการผาตัดหัวใจแบบเปด
เพื่อทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจและ/หรือการผาตัดเปลี่ยนล้ินหัวใจ
ในโรงพยาบาลรามาธิบดี และยินดีเขารวมโครงการโดยการลงนาม

เกณฑการคัดเขา

- ไดรับการดูแลจากทีมเวชศาสตรฟนฟูหัวใจตั้งแตกอนผาตัด
- มีความเสี่ยงตอการออกกําลังกาย (risk stratifi cation) ใน

ระดับต่ําและปานกลาง 
เกณฑการคัดออก

- มีภาวะแทรกซอน (เชน โรคหลอดเลือดสมอง, ภาวะไตวาย, 
ภาวะตับวาย, ภาวะติดเช้ือ) ที่มีผลกระทบตอการฟนฟูหัวใจและการ
ทดสอบผล

- มี unstable angina หรือกลามเน้ือหัวใจตายในชวง 1 เดือน
กอนทําการประเมิน

- มีปญหาทางดานการส่ือสาร
- มีปญหาทางดานกระบวนการคิดและการรับรู
เกณฑการยุติการเขารวมโครงการ

- ผูปวยขอถอนตัว

การคํานวณขนาดตัวอยาง (sample size)

ใชสูตร N = [(Z1-α/2 + Z1-β) σ/(μ - μ0)]
2 คํานวณขนาดตัวอยาง

จากการศึกษาของกนกกาญจน และคณะ(9) โดยกําหนดคาดังตอไปนี้  
alpha = 0.05, beta = 0.20, drop out = 20% และ μ - μ0  = 9.71 
ไดขนาดตัวอยางเทากับ 40 เมื่อคิดอัตราการ drop out 20% ได
จํานวน 48 คน ซึ่งเพียงพอตอการศึกษาผลของโปรแกรมการฟนฟู
สมรรถภาพหัวใจที่มีผลตอระดับคุณภาพชีวิต

เครื่องมือและอุปกรณ

แบบประเมิน Short form 36 Item ฉบับแปลภาษาไทย(13)

โปรแกรมการฟนฟูหัวใจแบบกลุมของโรงพยาบาลรามาธิบดี

เปนโปรแกรมการดูแลตามมาตรฐานที่ใชกับผูปวยโรคหัวใจและ
หลอดเลือดที่มีแผนการผาตัดหัวใจและมีความเสี่ยงตอการออกกําลัง
กาย (risk stratifi cation) ในระดับต่ําและปานกลาง ผูปวยทุกรายจะ
ไดรับการดูแลต้ังแตกอนผาตัด รวมทั้งการดูแลตอเน่ือง คือ ชวงหลัง
ผาตัดแบบผูปวยใน และชวงหลังผาตัดแบบผูปวยนอก โดยชวงผูปวย
นอกจะนดัผูปวยมาติดตามอาการท้ังหมด 4 ครั้ง โดยมีรูปแบบ ดังนี้

ชวงกอนการผาตัด นัดผูปวยมาเปนกลุม ทําการประเมินผูปวย
และประเมินความเส่ียงตอการออกกําลังกาย (risk stratifi cation) 
ของผูปวยแตละคน หลังจากน้ันใหคําแนะนําและสอนวิธีการปองกัน
ภาวะแทรกซอนหลังการผาตัดพรอมกันเปนกลุม

ชวงหลังการผาตัดแบบผูปวยใน ดูแลผูปวยเปนรายคน ไดแก การ
ปองกันภาวะแทรกซอนหลังการผาตัด, ฝกผูปวยโดยคอย ๆ เพิ่มระดับ

การทํากิจกรรมภายใตการเฝาระวังจากทีมฟนฟูหัวใจจนผูปวยออก
จากโรงพยาบาล 

ชวงผูปวยนอก นัดผูปวยมาติดตามอาการผูปวยอยางนอย 4 ครั้ง 
ที่ 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน, และ 1 ป หลังการผาตัด โดยนัดผูปวย
มาพรอมกันเปนกลุม เพื่อติดตามอาการ รวมท้ังแนะนําวิธีการออก
กําลังกายอยางถูกตองและปลอดภัยตอผูปวยโรคหัวใจ, การกลับไปทํา
กิจกรรมสันทนาการตาง ๆ, การกลับไปประกอบอาชีพ และการปรับ
ลดปจจัยเสี่ยงของผูปวยโรคหัวใจ   

     
ขั้นตอนการวิจัย

1. สุมตัวอยางผูปวยท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑคัดเขา โดยวิธีการสุม
ตัวอยางแบบงาย (simple random sampling) ใหไดจํานวน 48 คน 
ซึ่งเพียงพอที่จะเปนตัวแทนของกลุมประชากรและเพียงพอตอการ
ศึกษาวิจัยนี้   

2. ผูวิจัยอธิบายขอมูล, วัตถุประสงค, วิธีการวิจัย และผลขาง
เคียงท่ีอาจเกิดข้ึนใหผูเขารวมวิจัยทราบ แลวลงนามยินยอมเขารวมวิจัย 

3. บันทึกขอมูลและประวัติผูเขารวมวิจัยประกอบดวย เพศ, อายุ, 
น้ําหนัก, สวนสูง, รอบเอว, อาชีพ, การศึกษา, รายได, สถานภาพการ
สมรส, ปจจัยเสี่ยงตอโรคหัวใจ, ชนิดของโรคหัวใจที่เปน, โรคประจําตัว
อื่น ๆ และชนิดของการผาตัดที่ไดรับ รวมท้ังใหผูปวยทําแบบสอบถาม 
SF-36 ฉบับภาษาไทย กอนการผาตัด

4. ผูปวยไดรับโปรแกรมการฟนฟูหัวใจตั้งแตชวงกอนผาตัด ระยะ
ผูปวยใน และระยะผูปวยนอกตามลําดับโดยพยาบาลและนักกายภาพ
ในทีมฟนฟูหัวใจ โดยพยาบาลและนักกายภาพท่ีใหการดูแลผูปวยไมได
มีสวนรวมในการประเมินผูปวย

5. นัดติดตามผูเขารวมวิจัยทําแบบประเมิน SF-36 ฉบับภาษา
ไทย ชวงหลังผาตัดที่ 1, 3 และ 6 เดือนตามลําดับ โดยการประเมิน
ผูปวยนั้น ทําโดยทีมผูวิจัยสอบถามผูปวย และมีการรักษามาตรฐานใน
การสอบถามโดยมีการวางแผนต้ังแตกอนเร่ิมการวิจัยในการใชคําถาม
แบบเดียวกัน และไมมีการชี้นําผูปวยในการตอบคําถามระหวางการ
ประเมิน 

6. วิเคราะหขอมูล
7. สรุปผลการวิจัย

การวิเคราะหทางสถิติ

สําหรับขอมูลทั่วไปใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) 
ไดแก จํานวน รอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลของแบบประเมิน SF-
36 ใชสถิติ Multilevel model (Repeated measurement ANO-
VA) เพื่อเปรียบเทียบ โดยกําหนดคาระดับนัยสําคัญทางสถิติไวที่ p < 
0.05 ซึ่งไดใชโปรแกรม SPSS เวอรชั่น 22 ในการวิเคราะหขอมูล

ผลการศึกษา

การศึกษาคร้ังนี้มีผูปวยที่มีแผนเขารับการผาตัดหัวใจ 590 ราย 
โดยมีกลุมที่มีความเส่ียงสูงจํานวน 52 ราย และไมไดรับการดูแลจาก
ทีมเวชศาสตรฟนฟูโรคหัวใจกอนผาตัด 30 ราย ทําใหมีจํานวนผูปวย
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ที่เขารับการผาตัดหัวใจที่ไดรับการดูแลจากทีมเวชศาสตรฟนฟูโรค
หัวใจกอนผาตัดและเปนกลุมที่มีความเสี่ยงตอการออกกําลังกายระดับ
ต่ําและปานกลาง 508 ราย ทางผูวิจัยไดสุมตัวอยางแบบงายไดผูปวย
ที่เขารวมวิจัยทั้งหมด 48 คน เพื่อประเมินแบบสอบถาม SF-36 กอน
ผาตัดและนัดติดตามอาการและเก็บขอมูล 1, 3 และ 6 เดือนหลังผาตัด 
โดยเปนเพศหญิง 13 ราย เพศชาย 35 ราย มีชวงอายุ 33-82 ป อายุ
เฉล่ียเทากับ 63.17 ป พบผูปวยสวนใหญไดรับการผาตัดทําทางเบี่ยง
หลอดเลือดหัวใจ มีจํานวน 34 ราย คิดเปนรอยละ 70.83 รองลงมาคือ
ผูปวยท่ีไดรับการผาตัดล้ินหัวใจ มีจํานวน 11 ราย คิดเปนรอยละ 22.92 
และผูปวยที่ไดรับทั้งการผาตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจและ
ผาตัดลิ้นหัวใจ มีจํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 6.25 มีผูปวยที่ไมมีโรค
ประจําตัวอื่น ๆ เลยทั้งส้ิน 7 คน และมีโรคประจําตัวอื่น ๆ 41 ราย 
ไดแก ความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง และอื่น ๆ 
(เชน โรคเกาท, โรคตอมลูกหมากโต, โรคมะเร็งตอมลูกหมาก, โรคตับ
แข็ง, โรคไตวายเร้ือรัง, โรคถุงลมโปงพอง และโรคสะเก็ดเงิน) ดังแสดง
ในตารางท่ี 1

ผลประเมินทางคลินิกดานคุณภาพชีวิตผูเขารวมวิจัยท้ังหมด 48 ราย 
พบวา คาเฉล่ียคุณภาพชีวิต SF-36 ในภาพรวม (คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
กอนการผาตัด, หลังการผาตัดที่ 1, 3, และ 6 เดือน คือ 54.57 (17.06), 
53.69 (15.37), 63.78 (16.40) และ 69.50 (17.05) ตามลําดับ และ
เมื่อแยกวิเคราะหเปนสองดานหลักพบวา คาเฉล่ียคุณภาพชีวิต SF-36 
ดานรางกาย (คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน) กอนการผาตัด, หลังการผาตัดที่ 
1, 3 และ 6 เดือน คือ 46.22 (19.56), 43.71 (16.35), 56.96 (17.88) 
และ 63.62 (18.79) ตามลําดับ สวนคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานจิตใจ 
(คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน) กอนการผาตัด, หลังการผาตัดที่ 1, 3 และ 6 
เดือน คือ 62.93 (18.51), 63.67 (17.85), 70.59 (17.38) และ 75.37 
(17.47)  ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 2

ผลประเมินคาความตางของขอมูลทางคลินิกแตละชวงเวลาเปรียบ
เทียบกับชวงกอนการผาตัดดานคุณภาพชีวิตผูเขารวมวิจัยทั้งหมด 48 
ราย พบวา คาความตางของ SF-36 ในภาพรวม (ระดับความเชื่อม่ัน 
95%) หลังการผาตัดที่ 1, 3, และ 6 เดือน คือ -0.88 (-4.76, 3.00), 
9.20 (4.32, 14.08) และ 14.92 (9.91, 19.33) ตามลําดับ และเมื่อ
แยกวิเคราะหเปนสองดานหลัก พบวาคาความตาง SF-36 ดานรางกาย 
(ระดับความเช่ือมั่น 95%) หลังการผาตัดที่ 1, 3 และ 6 เดือน คือ      
-2.50 (-7.28, 2.27), 10.74 (5.26, 16.23) และ17.40 (11.32, 23.48) 
ตามลําดับ สวนคาความตาง SF-36 ดานจิตใจ (ระดับความเช่ือม่ัน 
95%) หลังการผาตัดที่ 1, 3 และ 6 เดือน คือ 0.74 (-3.68, 5.17), 
7.66 (2.27, 13.06) และ 12.44 (7.39, 17.50) ตามลําดับ

เม่ือเปรียบเทียบคาความตางของขอมูลทางคลินิกในแตละชวง
เวลาพบวา ผลความตางของขอมูล SF-36 ทั้งภาพรวม, ดานรางกาย
และจิตใจเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิตภิายหลังการผาตัด 3 เดือน 
เปนตนไป ซึ่งบงบอกถึงการที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

บทวิจารณ 

การศึกษาครั้งนี้พบวาผูปวยภายหลังการผาตัดหัวใจแบบเปดท่ีได
รับโปรแกรมการฟนฟูหัวใจมีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิต SF-36 ในภาพรวม
ลดลงในชวง 1 เดือนหลังผาตัดและเพิ่มขึ้นในชวง 3 และ 6 เดือน
หลังผาตัด เม่ือแยกวิเคราะหคุณภาพชีวิตดานรางกายและดานจิตใจ
พบวา มีคาเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ภายหลังผาตัด 
3 และ 6 เดือน เชนเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษากอนหนานี้ 
โดย กนกกาญจน กอบกิจสุมงคล และคณะ(9) ซึ่งทําการวิจัยแบบยอน
หลัง (retrospective) ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี พบวาผูปวยมีคาเฉลี่ย
คุณภาพชีวิต SF-36 ดานรางกายและดานจิตใจเพ่ิมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) ภายหลังผาตัด 3 เดือน และมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อ
ติดตามผลภายหลังการผาตัด 6 เดือน รวมถึงการศึกษาของ Kristen 
Bass และคณะ(14), ธนกรณ งามเชวง(15) และ Vojtech Kurfi rst(16) พบ
วาโปรแกรมการฟนฟูหัวใจมีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิต SF-36 เพิ่มขึ้นอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ภายหลังผาตัด 3 เดือน, 18 สัปดาห และ 12 
เดือน ตามลําดับ โปรแกรมการฟนฟูหัวใจของโรงพยาบาลรามาธิบดี

Table 1. Demographic characteristics of low and moderate risk group 
of patients who planned to receiv open heart surgery for coronary artery 
bypass graft (CABG) and/or heart valve surgery

Demographic characteristics  Number (%)

Sex
Male
Female

Age, year: mean (SD)
Underlying diseases

No
Yes                                                                   

Hypertension         
Diabetic mellitus      
Dyslipidemia             
Others

Types of surgery
Coronary artery bypass graft (CABG)
Heart valve surgery
Coronary artery bypass graft (CABG) and heart 
     valve surgery

35 (72.91)
13 (27.09)

63.17 (10.06)
 

7 (14.58)
41 (85.41)
37 (90.24)
11 (26.83)
27 (58.54)
13 (31.71)

34 (70.83)
11 (22.92)
3 (6.25)

Table 2. Comparison of quality of life score between before surgery and at 1, 3 and 6 months after surgery

Parameters Before surgery 1 month 3 months 6 months

SF-36 score
- Total score
- Physical score
- Mental score

54.57 (17.06)
46.22 (19.56)
62.93 (18.51)

53.69 (15.37)
43.71 (16.35)
63.67 (17.85)

63.78* (16.40)
56.96* (17.88)
70.59* (17.38)

69.50* (17.05)
63.62* (18.79)
75.37* (17.47)

Mean (SD), * p-value  0.05
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ในวิจัยขางตนนั้น ผูเขารวมการวิจัยตองพบแพทยทุกครั้งที่มาตามนัด
ติดตามผล และเปนการรักษาแบบรายบุคคล อยางไรก็ตามปจจุบัน
นี้รูปแบบของโปรแกรมการฟนฟูหัวใจในผูปวยที่มีความเสี่ยงต่ําและ
ปานกลางเปนการรักษาแบบกลุม ซึ่งผลของระดับคุณภาพชีวิตที่เพิ่ม
ขึ้นสอดคลองกันกับงานวิจัยในอดีต

พบวาระดับคุณภาพชีวิตในภาพรวมหลังการผาตัด 1 เดือนลดลง 
เมื่อเทียบกับชวงกอนการผาตัด นาจะเกิดจากผูปวยกลุมนี้มักมีระดับ
การเคลื่อนไหวรางกายลดลงภายหลังการผาตัดจากหลายสาเหตุ ไดแก 
อาการปวดหลังการผาตัด ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศรา และความกลัว
วาจะเกิดอาการของโรคหัวใจ ทําใหระดับคุณภาพชีวิตลดลงที่ระยะ
เวลา 1 เดือน หลังการผาตัดได และเม่ือใหการฟนฟูหัวใจตอเนื่องก็พบ
วา ระดับคุณภาพชีวิตผูปวยกลับมาเพิ่มขึ้นอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ
ที่ 3 เดือนภายหลังการผาตัด และยังคงการเพ่ิมขึ้นของระดับคุณภาพ
ชีวิตตอไปที่ 6 เดือนภายหลังการผาตัดได 

ขอจํากัดของงานวิจัยนี้คือ ไมมีกลุมควบคุมในการวิจัย เนื่องจาก
โปรแกรมฟนฟูหัวใจเปนการรักษาตามมาตรฐานของผูปวยที่มี
แผนการผาตัดหัวใจที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ผูปวยทุกรายจะถูกสงมา
เขาโปรแกรมต้ังแตกอนการผาตัด สวนการผาตัดหัวใจแบบฉุกเฉินนั้น 
แมผูปวยไมไดรับการดูแลจากทีมฟนฟูหัวใจในชวงกอนการผาตัด แต
ภายหลังการผาตัดเมื่อผูปวยอาการคงท่ี แพทยผาตัดจะสงปรึกษาให
ทีมฟนฟูหัวใจเขาไปดูแลผูปวยทันทีเชนกันทุกราย ทําใหไมสามารถมี
กลุมควบคุมในงานวิจัยนี้ได

ขอเสนอแนะจากการวิจัยคือ ควรมีการศึกษาผลของการฟนฟูหัวใจ
ในระยะยาว โดยติดตามผูปวยนานข้ึนเพื่อจะไดเห็นผลท่ีมีความแตก
ตางชัดเจนยิ่งขึ้น และควรทําการศกึษาเปรียบเทียบระหวางการรักษา
แบบ individual counseling กับ group therapy วามีความเหมือน
และแตกตางกันอยางไร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม 
และผูที่มีความเสี่ยงตอการออกกําลังกายในแตละระดับเหมาะสมกับ
โปรแกรมการฟนฟูหัวใจแบบใด

สรุป ผูปวยผาตัดหัวใจแบบเปดกลุมเสี่ยงตํ่าและเส่ียงปานกลางที่
ไดรับโปรแกรมการฟนฟูหัวใจแบบกลุมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท่ี 3 เดือน
หลังการผาตัด
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