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ABSTRACT 
 
Factors Relating to The Return to Work of the Patients 
Post Open Heart Surgery 
J i t a rdhan  K ,  Kobk i t sumongko l  K ,  Uaa ree  P , 
Sangmanee S,  Sanjaroensuttikul N. 
Department of Physical medicine and Rehabilitation, 
Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol 
university. 
 
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 

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. 
Key words:  Return to work, Post open heart surgery, 
factor related return to work, cardiac rehabilitation 
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงค:  เพ่ือศึกษาอุบัติการณและประสิทธิภาพของการ 
กลับไปทำงาน และปจจัยท่ีมีผลตอการกลับไปทำงานของผูปวย 
หลังจากไดรับการผาตัด และฟนฟูหัวใจ 
รูปแบบการวิจัย:  การศึกษาเชิงพรรณนาแบบไปขางหนา 
สถานที่ทำการวิจัย:  แผนกเวชศาสตรฟนฟูหัวใจ ภาควิชา 
เวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลรามาธิบดี 
กลุมประชากร:  ผูปวยอายุนอยกวาหรือเทากับ 65 ป ที่มีงาน 
ทำอยูกอนการผาตัดหัวใจ  และไดรับการฟนฟูกับแผนก 
เวชศาสตรฟนฟูหัวใจ ที่รพ.รามาธิบดี 

วิธีการศึกษา:  ใชแบบสอบถามเก็บขอมูลเก่ียวกับการกลับไป 
ทำงานหลังจากผาตัดหัวใจและปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการกลับ 

ไปทำงานและใชแฟมขอมูลของผูปวยเพ่ือเก็บขอมูลท่ัวไป 
ผลการศึกษา:  ผูเขารวมวิจัยจำนวน 94 คน ในชวงเวลา 
พฤศจิกายน 2551- ธันวาคม 2552 พบวาสามารถกลับไป 

ทำงานไดเต็มเวลาเหมือนกอนผาตัดในชวง 3 เดือนแรก 34 คน 
คิดเปนรอยละ 36 จากการเก็บขอมูลหาปจจัยท่ีมีผลตอการ 
กลับไปทำงาน พบวามีปจจัยท่ีมีผลตอการกลับไปทำงานได 

เต็มเวลาภายใน 3 เดือนอยางมีนัยสำคัญคือ การศึกษา 
(p =0.012) โดยกลุมที่มีการศึกษาสูงกวาหรือเทียบเทาระดับ 

ปริญญาโทสามารถกลับไปทำงานเต็มเวลาไดมากท่ีสุด รายได 
มาก (p = 0.001) อายุนอย (p=0.012) ลักษณะงานของผูปวย 
(p = 0.000) โดยกลุมที่ลักษณะงานน่ังโตะทำงานเปนสวนใหญ 
สามารถกลับไปทำงานไดมากท่ีสุด สำหรับปจจัยท่ีมีผลใหกลับ 

ไปทำงานไมไดไดแก อาการแนนหนาอกหลังผาตัด (p = 0.002) 

ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการกลับไปทำงานของผูปวยหลังผาตัด 
หัวใจ 
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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 โดยปจจัยท่ีมีผลตอ 
การกลับไปทำงานไดแก การศึกษา รายได อายุ ลักษณะงาน 
อาการแนนหนาอกหลังผาตัด มีอาการผิดปกติอื่น ๆ ที่รบกวน 
การทำงานหลังผาตัด ความกังวลใจเรื่องอาการของโรคจะ 
กำเริบหรือแผลผาตัดจะแยก และครอบครัวไมเห็นดวยกับการ 
กลับไปทำงาน 
คำสำคัญ:  การกลับไปทำงาน, หลังผาตัดหัวใจ, ปจจัยท่ีมีผล 
ตอการกลับไปทำงาน, การฟนฟูหัวใจ 
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บทนำ 
 ในปจจุบัน การฟนฟูหัวใจ เปนสวนหน่ึงท่ีสำคัญในการรักษา 
ผูปวยท่ีมีปญหาโรคหัวใจชนิดตาง ๆ เชน โรคหัวใจขาดเลือด 

โรคล้ินหัวใจตีบหรือตัน และผูปวยท่ีไดรับการผาตัดหัวใจไปแลว 
เชน หลังผาตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจและหลังผาตัดเปล่ียน 
ลิ้นหัวใจโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือฟนฟูรางกายและจิตใจของ 
ผูปวยใหกลับไปใชชีวิตสวนตัว ในครอบครัวและสังคมไดอยาง 
มีความสุขและมีคุณภาพชีวิต 
 หน่ึงในปจจัยสำคัญซึ่งเปนตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตของผูปวย 
คือ ความสามารถในการกลับไปทำงานที่เคยทำอยูเดิม โดย 
เฉพาะในกรณีท่ีผูปวยท่ีอยูในวัยทำงาน การไมสามารถกลับไป 

ทำงานทำใหสูญเสียรายได มีผลตอการดูแลตัวเองและครอบ 
ครัวตลอดจนสูญเสียความเช่ือมั่นในตนเองอันอาจมีผลตอ 

สภาพจิตใจและการเขาสังคมของผูปวย 
 การศึกษาในตางประเทศพบวาในผูปวยอายุไมเกิน 65 ปที่ 
ไดรับการผาตัดหัวใจมีอัตราความสามารถกลับไปทำงานไดอีก 
ครั้งอยูระหวางรอยละ 54-78(1,2,3) โดยในกลุมผูปวยท่ีสามารถ 

กลับไปทำงานไดนั้นพบวาบางสวนทำงานไดลดลง นอกจากน้ี 
ยังมีการวิจัยเพ่ือหาปจจัยท่ีมีผลตอการกลับไปทำงานของผูปวย 

ในสวนท่ีสามารถปรับเปล่ียนได เพ่ือใหอัตราผูปวยท่ีสามารถ 
กลับไปทำงานไดหลังผาตัดเพ่ิมมากข้ึน แมบางการศึกษาให 
ผลคอนขางแนชัดวาความสามารถในการกลับไปทำงานน้ันไม 

เพ่ิมขึ้นหลังผาตัดหัวใจทั้ง ๆ ที่ความรุนแรงของโรคลดลง และ 
สมรรถภาพของรางกายก็ดีขึ้น(4,5,6) 
 ในประเทศไทยเคยมีการศึกษาของพญ. ปราณิศา เสาวคนธ 
และคณะในป 2541(4) พบวาอุบัติการณของผูปวยท่ีสามารถ 
ทำงานไดหลังผาตัดหัวใจที่ไดรับการฟนฟูหัวใจเปนรอยละ 

60.7 ระยะเวลาเฉล่ียท่ีผูปวยสามารถกลับไปประกอบอาชีพ 

และทำงานบานไดเทากับ 4.6±4.4 และ 3.1±2.2 เดือนตาม 
ลำดับ ผูปวยสวนใหญรูสึกวาประสิทธิภาพในการทำงานหลัง 
ผาตัดลดลง แตกลุมตัวอยางท่ีศึกษามีจำนวนนอยคือ 56 คน 
และไมไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการกลับไปทำงาน 
 ดวยเหตุที่ยังไมเคยมีการศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการ 
กลับไปทำงานของผูปวยท่ีไดรับการผาตัดหัวใจและฟนฟูหัวใจ 
ในประเทศไทย คณะผูวิจัยหลักจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวามี 
ปจจัยใดบางท่ีอาจมีผลตอการกลับไปทำงานของผูปวยกลุม 
ดังกลาว 
 

วิธีการศึกษา 
กลุมประชากรที่ศึกษา 
 ผูปวยอายุไมเกิน 65 ปที่มีการทำงานอยูกอนการผาตัด และ 
ไดรับการผาตัดบายพาสหัวใจหรือผาตัดล้ินหัวใจ ที่ไดรับการ 
ฟนฟูหัวใจโดยแผนกเวชศาสตรฟนฟูหัวใจ ที่รพ.รามาธิบดี 
ตั้งแต พฤศจิกายน 2551 – ธันวาคม 2552 รวม 94 คน 
เกณฑคัดเขา 
 มีงานทำเต็มเวลากอนผาตัด 
 ยินยอมเขารวมการวิจัย 
เกณฑคัดออก 
 เสียชีวิตภายใน 6 เดือนหลังผาตัด 
 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เวชระเบียนผูปวยของแผนกเวชศาสตรฟนฟูหัวใจ 
 แบบสอบถามเรื่องความสามารถในการกลับไปทำงานหลัง 
 จากผาตัดและฟนฟูหัวใจ (แบบสอบถามที่ 1 แสดงในทาย 
 บทความ) 

 แบบสอบถามประเมินคุณภาพชีวิตเอสเอฟ-36 (SF-36)(7) 
 แบบสอบถาม DUKE activity status index เพ่ือประเมิน 
 ความสามารถในการทำกิจกรรมทางกาย 
 แบบสอบถาม Thai HADS ฉบับภาษาไทยเพ่ือประเมิน 
 อาการวิตกกังวลและอาการซึมเศรา 
 

ขั้นตอนการวิจัย 
 ในการวิจัยน้ี ความสามารถในการกลับไปทำงานหมายถึง 
ผูปวยสามารถกลับไปทำงานเดิมเต็มเวลาภายในเวลาไมเกิน 

3 เดือน 
 1. ผูวิจัยเก็บขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับชนิดของโรคหัวใจ ชนิด 
ของการผาตัด โรคประจำตัวของผูปวย คะแนน SF-36 คะแนน 
DUKE activity status index คะแนน Thai HADS จากแฟม 

ขอมูลผูปวยของแผนกเวชศาสตรฟนฟูหัวใจ 
 2. ผูยินยอมเขารวมการวิจัยตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ 
ความสามารถในการกลับไปทำงานหลังจากผาตัดหัวใจ และ 
ขอมูลสวนตัว โดยใหตอบแบบสอบถาม เม่ือผูปวยไดกลับไป 



เวชศาสตรฟนฟูสาร  2554; 21(2) -45-

ทำงานแลว หรือหากเม่ือครบ 6 เดือนแลวผูเขารวมวิจัยยังมิได 
กลับไปทำงาน ผูวิจัยก็จะใหผูเขารวมวิจัยตอบแบบสอบถาม 
ชุดเดียวกัน ถาผูเขารวมวิจัยไมมาตรวจติดตามผลตามนัด ผู 
วิจัยจะสอบถามขอมูลทางโทรศัพท 
 
การวิเคราะหทางสถิติ 
 ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร SPSS 11.5.0 ดังน้ี 

 1.วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการกลับไปทำงานหลังผาตัดหัวใจ 
3 เดือน และ 6 เดือนโดยนำตัวแปรตาง ๆ เก่ียวกับ อายุ เพศ 
อาชีพ สถานภาพสมรส การศึกษา รายได ลักษณะงาน ชนิด 
ของโรคหัวใจ ชนิดของการผาตัดหัวใจ การด่ืมสุรา ความวิตก 
กังวลหรือความซึมเศรากอนผาตัด การออกกำลังกาย อาการ 
แนนหนาอกหลังผาตัด อาการผิดปกติอื่น ๆ หลังผาตัด ความ 
กังวลใจเรื่องโรคและแผลผาตัดและทัศนคติของครอบครัว มา 

หาความสัมพันธกับการกลับไปทำงานเต็มเวลาหลังผาตัดหัวใจ 
โดยใชสถิติ Pearson Chi-square or Fisher’s exact test โดย
นับวามีนัยสำคัญท่ี p < 0.05 
 2. นำขอมูลเก่ียวกับดัชนีมวลกาย 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 ในจำนวนน้ีมีผูเสียชีวิต 1 คน 
ภายใน 6 เดือนหลังผาตัด ในจำนวนผูปวยท่ีเหลือเปนผูปวย 
ที่มีการทำงานอยูกอนผาตัด 100 คน โดยยินยอมเขารวมการ 
วิจัยท้ังสิ้น 94 คน พบวาเปนชาย 64 คน (รอยละ 68) หญิง 30 
คน (รอยละ 32) 

 หลังผาตัด 3 เดือน ผูปวยสามารถกลับไปทำงานไดเต็มเวลา 

เหมือนกอนผาตัดทั้งสิ้น 34 คน (รอยละ 36.2) ตองลดชวงเวลา 
ทำงานลงหรือเปลี่ยนไปทำงานที่สบายข้ึน 7 คน (รอยละ 7.4) 
และ 53 คน (รอยละ 56.4) ยังไมสามารถกลับไปทำงานได 
 จากการคำนวณทางสถิติพบวาปจจัยท่ีมีผลตอการกลับไป 
ทำงานไดเต็มเวลาเหมือนกอนผาตัดในชวง 3 เดือนแรกอยางมี 

นัยสำคัญ ไดแก อายุ (p=0.012) โดยพบวาผูปวยท่ีมีอายุ 50- 
59 ป สามารถกลับไปทำงานเต็มเวลาไดคิดเปนรอยละ 67.6 

ระดับการศึกษา (p=0.012) และรายได (p=0.001) โดยพบวา 
กลุมที่มีการศึกษาสูงและกลุมที่มีรายไดมากกวา 50,000 บาท 
ตอเดือนสามารถกลับไปทำงานเต็มเวลาไดมากท่ีสุด คิดเปน 

ประมาณรอยละ 30 , ลักษณะของงานท่ีทำ (p= 0.000) โดย 
พบวาผูปวยท่ีมีงานเดิมเปนงานท่ีนั่งโตะทำงานเปนสวนใหญ 
สามารถกลับไปทำงานเต็มเวลาไดมากที่สุดและผูปวยท่ีมีงาน 

เดิมเปนงานหนักจะไมสามารถกลับไปทำงานไดเลยภายใน 3 
เดือน (ดังแสดงในตารางท่ี 1) 
 สำหรับขอมูลทางคลินิก (ดังแสดงในตารางท่ี 2) ปจจัยท่ีมี 
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 
การท่ีครอบครัวไมเห็นดวยกับการกลับไปทำงาน (p=0.000) 
 จากการเก็บขอมูลเพ่ิมเติมหลังผาตัด 6 เดือน พบวาผูปวย 
สามารถกลับไปทำงานไดเต็มเวลาเหมือนกอนผาตัดท้ังสิ้น 51 

คน (รอยละ 54.3) และ 30 คน ( รอยละ 31.9) ตองลดชวงเวลา 
ทำงานลงหรือเปลี่ยนไปทำงานท่ีสบายข้ึน และ13 คน (รอยละ 
13.8) ยังไมสามารถกลับไปทำงานได ( แสดงเปนแผนภูมิ 
ที่ 1 เปรียบเทียบกับการกลับไปทำงานหลังผาตัด 3 เดือน ) 
โดยปจจัยท่ีมีผลตอการกลับไปทำงานเต็มเวลาท่ี 6 เดือน ดัง 
แสดงในตารางท่ี 3 ไมแตกตางจากการกลับไปทำงานไดเต็ม 
เวลาภายใน 3 เดือน ยกเวนเร่ืองอายุ (p=0.953) และรายได 
(p=0.077) และมีปจจัยเพ่ิมเติมที่ทำใหกลับไปทำงานเต็มเวลา 
ที่ 6 เดือนคือการออกกำลังกายอยางเหมาะสมหลังผาตัด 
(p=0.046) 
 ผูปวยท่ีกลับไปทำงานที่ 6 เดือนรวมทั้งสิ้น 81 คน ระยะ 
เวลาเฉล่ียท่ีเร่ิมกลับไปทำงานคือ 3.9 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
1.8 เดือน ผูปวยท่ียังไมไดกลับไปทำงานท่ี 6 เดือนมีทั้งหมด 
11 คนพบวา 6 คนยังตองการกลับไปทำงานและ 5 คนไม 
ตองการกลับไปทำงานอีก สวนเหตุผลท่ียังไมกลับไปทำงาน 
พบวา 3 คนมีฐานะทางการเงินท่ีดี หรือมีเงินบำนาญไมจำเปน 
ตองกลับไปทำงานอีก 1 คน แข็งแรงดีแตยังหางานใหมไมได 
และ 7 คน สภาพรางกายยังไมแข็งแรง 
 

บทวิจารณ 
 จากผลการวิจัยพบวาผูปวยท่ีทำงานอยูกอนผาตัดสามารถ 

กลับไปทำงานไดเต็มเวลาภายหลังผาตัดหัวใจ 3 เดือนมีเพียง 
รอยละ 36.2 เมื่อรวมกับผูปวยท่ีตองลดเวลาการทำงานลงหรือ 
เปล่ียนชนิดของงานหลังผาตัด พบวาผูปวยท่ีกลับไปทำงาน 

หลังผาตัดหัวใจภายใน 3 เดือนรวมทั้งส้ิน รอยละ 43.6 การ 
ศึกษาของปราณิศา เสาวคนธ และคณะ(4)ในป 2541 ก็พบวา 
อุบัติการณของผูปวยโรคหัวใจท่ีสามารถกลับไปทำงานไดหลัง 

ผาตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจและ/หรือเปล่ียนล้ินหัวใจเปน 
รอยละ 60.7และผูปวยสวนใหญรูสึกวาประสิทธิภาพในการ 
ทำงานหลังไดรับการผาตัดลดลงท้ัง ๆ ที่โดยปกติแลวในผูปวย 
โรคหัวใจขาดเลือดระยะเวลา 3 เดือนหลังผาตัดน้ันบริเวณ 
กลามเน้ือหัวใจที่ตายจะถูกแทนท่ีดวยเน้ือเย่ือพังผืด (fibrosis) 

และมีความแข็งแรงเพียงพอท่ีจะทนรับการทำงานท่ีเพ่ิมขึ้น 
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จากการท่ีหัวใจเตนเร็วข้ึนในการทำกิจกรรมตาง ๆ 
 จากขอมูลในหนังสือเวชศาสตรฟนฟูหัวใจ(7) ไดแนะนำวา 

ที่ 3 เดือนหลังไดรับการผาตัดหลอดเลือดหัวใจและล้ินหัวใจ 
ถาไมมีภาวะแทรกซอน ผูปวยสามารถกลับไปทำงานไดเต็ม 
เวลา ยกเวนผูปวยท่ีตองทำงานหนัก อาจกลับไปทำงานเต็ม 
เวลาไดหลังผาตัดหัวใจ 3-4 เดือน จากการศึกษาของ coronary 
artery surgery study (CASS)(5) ในป1983 ยังพบวา หลัง 

จากผาตัด coronary artery bypass graft (CABG) ผูปวยจะ 
สามารถเดินออกกำลังกายบนลูว่ิงสายพานไดดีขึ้น และลด 
อัตราการแนนหนาอกขณะออกกำลังกายอยางมีนัยสำคัญทาง 

สถิติ และยังมีการศึกษาเก่ียวกับสมรรถภาพในการทำงานของ 

รางกายของผูปวยหลังไดรับการผาตัดเปล่ียนล้ินหัวใจ(6) พบวา 
ความสามารถในการใชออกซิเจนของรางกาย (VO2) ดีขึ้นเมื่อ 

เทียบกับกอนไดรับการผาตัดและ โดยเฉพาะอยางย่ิงหลังจาก 
ผาตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ แผลผาตัดท่ีกระดูกหนาอกจะ 
หายดีและสามารถออกกำลังแขนไดเต็มท่ีเมื่อประมาณ 3 เดือน 
หลังผาตัด (8) ดังน้ันพอท่ีจะสันนิษฐานไดวาการท่ีผูปวยไม 
สามารถกลับไปทำงานไดเต็มเวลาภายใน 3 เดือนหลังผาตัด 

หัวใจท้ัง ๆ ที่สมรรถภาพในการทำงานของรางกายดี นาจะมี 
ปจจัยอ่ืน ๆ นอกเหนือจากปจจัยทางดานรางกายและความ 
รุนแรงของโรค 

 จากผลการวิจัยในคร้ังน้ีพบวาปจจัยท่ีมีผลตอการกลับไป 
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ทำงานเต็มเวลาหลังผาตัดหัวใจภายใน 3 เดือนไดแก อายุ การ 

ศึกษา ลักษณะงานของผูปวย รายได มีอาการแนนหนาอกหรือ 

อาการผิดปกติอื่น ๆ ที่รบกวนการทำงานหลังผาตัด ในการ 
ศึกษาน้ียังพบวาการท่ีครอบครัวไมเห็นดวยเก่ียวกับการกลับไป 
ทำงาน และความกังวลวาอาการของโรคจะกำเริบหรือแผล 
ผาตัดจะแยก มีผลตออัตราการกลับไปทำงานอยางมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติ ในขณะที่ Duke score ซึ่งเปนคาท่ีแสดงถึงความ 

สามารถในการทำกิจกรรมทางกาย (physical activity) ไมพบ 
วามีผลตออัตราการกลับไปทำงานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ซึ่งอาจเปนเพราะผูปวยท้ังกลุมที่กลับไปทำงานและไมกลับไป 

ทำงานหลังผาตัดหัวใจสวนใหญมีความสามารถในการทำ 
กิจกรรมที่ดี 

 เม่ือเปรียบเทียบกับผลการวิจัยในตางประเทศของ Elisheva 
Simchen(2) ที่พบวารอยละ 53.1ของผูปวยสามารถกลับไป 
ทำงานไดหลังผาตัดหัวใจ 3 เดือน และปจจัยท่ีมีผลตอการกลับ 

ไปทำงานคือเพศ อายุ และการไดเขาโปรแกรมเวชศาสตรฟนฟู 
หัวใจหลังผาตัด แตเน่ืองจากการวิจัยน้ีเปนการศึกษาโดยสอบ 

ถามขอมูลยอนหลัง หลังจากท่ีผูปวยไดรับการผาตัดหัวใจแลว 
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1 ป และสามารถติดตามไดทางโทรศัพท ซึ่งอาจมีผลทำใหอัตรา 
การกลับไปทำงานของการศึกษาดังกลาวคอนขางสูงกวาผล 
การวิจัยในครั้งน้ี 
 จากการวิจัยในคร้ังน้ีพบวารอยละ 54.3 ของผูปวยสามารถ 
กลับไปทำงานไดเต็มเวลาเหมือนกอนผาตัดท่ี 6 เดือนเม่ือรวม 
กับผูปวยท่ีตองลดเวลาการทำงานลงหรือเปลี่ยนชนิดของงาน 
หลังผาตัด พบวาผูปวยท่ีกลับไปทำงานหลังผาตัดหัวใจภายใน 
6 เดือนรวมทั้งสิ้น รอยละ 86.2 โดยปจจัยท่ีมีผลตอการกลับไป 
ทำงานเต็มเวลาท่ี 6 เดือน คือ การศึกษา ลักษณะของงานท่ี 
ทำ การออกกำลังกายแบบแอโรบิกอยางเหมาะสมหลังผาตัด 3 
เดือน อาการแนนหนาอกหลังผาตัด อาการผิดปกติอื่น ๆ ที่ 
รบกวนการทำงาน ความกังวลวาอาการของโรคจะกำเริบหรือ 
แผลผาตัดจะแยกถากลับไปทำงาน และการที่ครอบครัวไมเห็น 
ดวยกับการกลับไปทำงาน เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของ 
Giuseppe Speziale และคณะ(3) ซึ่งพบวาผูปวยสามารถกลับ 
ไปทำงานหลังผาตัดหัวใจ ที่ 6 เดือนรอยละ 54.4และปจจัยท่ีมี 
ผลตอการกลับไปทำงานไดแก อายุ การศึกษา ลักษณะของงาน 
ของผูปวย มีอาการแนนหนาอกหลังผาตัด แหลงที่อยูอาศัย 
พบวาผลของการวิจัยใกลเคียงกัน และเม่ือเปรียบเทียบกับ 
ผลงานวิจัยของ Ville Hallberg(1) พบวาปจจัยท่ีเพ่ิมอัตราการ 
กลับไปทำงานหลังผาตัดหัวใจไดแก อายุนอย ไมไดรับบำนาญ 
กอนผาตัด การศึกษาสูง ไมมีประวัติเปนโรคหลอดเลือดสมอง 
สวนปจจัยท่ีลดอัตราการกลับไปทำงานไดแกเปนโรคไขมันใน 
เลือดสูงหรือโรคเบาหวาน NYHA class 3-4 กอนผาตัด มี 
ประวัติคนในครอบครัวเปนโรคหัวใจ การวิจัยของ O.Mittag(9) 

และคณะ พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการกลับไปทำงานไดแกอายุ 
ผลการทดสอบการออกกำลังกาย การมองโลกในแงดี รายได 
ของครอบครัว การมีแรงจูงใจเชิงลบตอการกลับไปทำงาน และ 
ความตองการของผูปวยท่ีจะกลับไปทำงาน 
 ซึ่งผลจากการวิจัยในคร้ังน้ีใกลเคียงกับผลการวิจัยดังกลาว 
แตในการวิจัยน้ีไมไดนำปจจัยบางอยางท่ีอาจมีความสัมพันธ 
กับการกลับไปทำงานหลังผาตัด เชน โรคประจำตัวเบาหวาน, 

ระดับความรุนแรงของโรคหัวใจ ผลการทดสอบการออกกำลัง 
กาย มาศึกษา ซึ่งนาจะไดทำการศึกษาเพ่ิมเติมตอไป 
 สำหรับปจจัยเก่ียวกับภาวะซึมเศรามีการศึกษาในตาง 
ประเทศ(10) พบวามีความสัมพันธกับอัตราการกลับไปทำงาน 
จากการวิจัยน้ีไมพบวามีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งอาจเปนเพราะ 

ในการวิจัยน้ีมีผูที่มีภาวะซึมเศรากอนผาตัดเพียง 3 คน ซึ่ง 
ขอมูลดังกลาวไมเพียงพอท่ีจะสรุปได 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้พบวา ความกังวลวาอาการของโรค 
จะกำเริบหรือแผลผาตัดจะแยก และการท่ีครอบครัวไมเห็นดวย 
กับการกลับไปทำงานมีผลตอการกลับไปทำงานเต็มเวลาใน 

ชวง 3 เดือนแรกหลังผาตัดหัวใจอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ จะ 

เห็นไดวาปจจัยดังกลาวเปนปจจัยท่ีมีความสำคัญเพราะเปน 
ปจจัยท่ีสามารถแกไขไดโดยการใหความรู ความเขาใจกับ 
ผูปวยและญาติ ซึ่งควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม 
สรุป 
 ผูปวยสามารถกลับไปทำงานไดเต็มเวลาเหมือนกอนผาตัด 
ในชวง 3 เดือนแรกรอยละ 36.2 ในชวง 6 เดือนรอยละ 54.3 
และปจจัยท่ีมีผลตอการกลับไปทำงานไดเต็มเวลาเหมือนกอน 
ผาตัดในชวง 3 เดือนแรก คืออายุ ระดับการศึกษา รายได 
ลักษณะของงานท่ีทำ อาการแนนหนาอกหลังผาตัด อาการผิด 
ปกติอื่น ๆ ที่อาจรบกวนการทำงาน ความกังวลเรื่องอาการของ 
โรคจะกำเริบหรือแผลผาตัดจะแยก และการที่ครอบครัวไมเห็น 
ดวยกับการกลับไปทำงาน 
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