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ABSTRACT

บทคัดยอ

Objectives: To evaluate the effects of group therapy in cardiac

วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการฟนฟูสมรรถภาพหัวใจ
แบบกลุมตอคุณภาพชีวิตในผูปวยภายหลังผาตัดหัวใจแบบเปด
รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงวิเคราะหแบบไปขางหนา
สถานทีท่ าํ การวิจยั : หนวยเวชศาสตรฟน ฟูโรคหัวใจ ภาควิชาเวชศาสตร
ฟนฟู คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุมประชากร: ผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีความเสี่ยงต่ําถึง
ปานกลางและมีแผนการผาตัดหัวใจแบบเปดเพื่อทําทางเบี่ยงหลอด
เลือดหัวใจและ/หรือการผาตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจตั้งแตพฤษภาคม 2557
ถึง กุมภาพันธ 2559
วิธกี ารศึกษา: ผูป ว ยไดรบั โปรแกรมการฟน ฟูสมรรถภาพหัวใจแบบกลุม
ตัง้ แตชว งกอนการผาตัดและภายหลังการผาตัด ผูป ว ยถูกประเมินระดับ
คุณภาพชีวติ โดยใชแบบประเมินคุณภาพชีวติ short form 36 (SF-36)
ทัง้ หมด 4 ครัง้ คือ กอนการผาตัด, หลังการผาตัดที่ 1, 3 และ 6 เดือน
ผลการศึกษา: ผูเ ขารวมวิจยั ทัง้ หมด 48 ราย อายุเฉลีย่ (คาเบีย่ งเบน
มาตรฐาน) คือ 63.17 (10.06) ป ผลประเมินดานคุณภาพชีวติ พบคาเฉลีย่
คุณภาพชีวติ SF-36 ในภาพรวม (คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน) 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 คาเฉลีย่ คุณภาพชีวติ เพิม่
ขึน้ อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ ในชวงหลังการผาตัด 3 เดือน โดยเมือ่ เทียบ
กับชวงกอนการผาตัด มีคา เพิม่ ขึน้ เทากับ 9.20 (95% CI = 4.32, 14.08)
สรุป: ผูป ว ยผาตัดหัวใจแบบเปดกลุม เสีย่ งต่าํ และเสีย่ งปานกลางทีไ่ ดรบั
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ที่ 3 เดือนหลังการ
โปรแกรมการฟน ฟูหวั ใจแบบกลุม มีคณ
ผาตัด

rehabilitation program on quality of life (QOL) and functional status 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 rehabilitation 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 significantly 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..

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

Keywords: cardiac rehabilitation, Quality of life, SF-36
J Thai Rehabil Med 2018; 28(2): 44-8.

เวชศาสตรฟนฟูสาร 2561; 28(2): 44-8.
Correspondence to: Pat Swanpitak, M.D.; Cardiac Rehabilitation unit, Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine, Ramathibodi
Hospital, Mahidol University, Bangkok 10400, Thailand; E-mail: s_pat99@hotmail.com
J Thai Rehabil Med 2018; 28(2)

-44-

การประกอบอาชีพ และการปรับลดปจจัยเสีย่ งของผูป ว ยโรคหัวใจ โดย
เปาหมายการใหโปรแกรมฟนฟูหัวใจผูปวยโรคหัวใจและผูปวยที่ไดรับ
การผาตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจคือเพื่อใหสามารถลดอัตราการ
เสียชีวิต เพิ่มความสามารถในการทํางาน (functional capacity) และ
เพิ่มสมดุลระบบไหลเวียนโลหิต (hemodynamic response)(6-8)
จากการศึกษาโปรมแกรมฟนฟูหัวใจของโรงพยาบาลรามาธิบดีใน
อดีตที่ใหบริการเปนรายบุคคลทั้งหมดของกนกกาญจน และคณะ(9)
พบวาระดับคุณภาพชีวิตของผูปวยจะลดลงหลังจากผาตัด และจะดีขึ้น
เรื่อย ๆ และเริ่มคงที่เมื่อประมาณครบ 1 ป โดยการศึกษานี้เปนการ
ศึ ก ษาแบบย อ นหลั ง โดยเก็ บ ผลของโปรแกรมฟ น ฟู หั ว ใจที่ มี ผ ลต อ
ระดับคุณภาพชีวิต (quality of life, QOL) ใชแบบสอบถาม SF-36
ในชวงป พ.ศ. 2547 ถึง 2551 ทั้งนี้ แบบสอบถาม SF-36 Item
(short form 36 Item) เปนแบบสอบถามที่นิยมใชในการประเมิน
สุขภาพทั่วไปของผูปวยในสองดานหลักคือทางดานรางกายและจิตใจ
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 มาทีห่ นวยฟน ฟูหวั ใจเพือ่ รับโปรแกรม
การฟนฟูหัวใจตามมาตรฐาน โดยเริ่มการดูแลตั้งแตกอนผาตัด (preoperative care) และตอเนื่องไปจนถึงชวงหลังผาตัด (postoperative care) แตเดิมการฟนฟูหัวใจใหบริการรายบุคคลโดยทีมเวชศาสตร
ฟนฟูโรคหัวใจ ตอมาเมื่อผูเขารับบริการมีจํานวนมากขึ้น จึงใชการให
บริการแบบกลุม (group therapy) แทนซึ่งสามารถรองรับผูปวยที่มี
จํานวนมากขึ้น ปจจุบันการใหบริการแบงตามความเสี่ยงตอการออก
กําลังกาย (risk stratification) ตามเกณฑดังแสดงในภาคผนวก คือ
กลุมความเสี่ยงต่ําและความเสี่ยงปานกลางหลังจากถูกจําหนายออก
จากโรงพยาบาลเขาสูระยะที่ 2 (outpatient cardiac rehabilitation) ผูปวยจะพบกับทีมเวชศาสตรฟนฟูโรคหัวใจซึ่งจะประกอบดวย
พยาบาลและนักกายภาพบําบัด โดยจะใหคําแนะนําการออกกําลังกาย
แบบกลุม สวนกลุมความเสี่ยงสูงจะพบแพทยเวชศาสตรฟนฟู และยัง
คงใหคําแนะนําเปนรายบุคคลตามเดิม ดังนั้น ทางผูวิจัยจึงตองการ
ศึกษาผลของการฟนฟูหัวใจแบบกลุมตอคุณภาพชีวิตในผูปวยภายหลัง
การผาตัดหัวใจแบบเปดเพื่อทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจและ/หรือ
ภายหลังผาตัดลิ้นหัวใจ

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
ทีใ่ ชเครือ่ งหัวใจและปอดเทียม (cardiopulmonary bypass machine)
ชวยทําหนาที่แทนหัวใจและปอดขณะผาตัด ทําใหเลือดสวนหนึ่งหรือ
ทั้งหมดไมผานหัวใจ ศัลยแพทยสามารถมองเห็นพยาธิสภาพที่ตองการ
แกไขไดชัดเจนและทําการผาตัดไดสะดวก โดยที่ในขณะผาตัดอวัยวะ
สวนอืน่ ๆ ของรางกายยังคงไดรบั เลือดไปเลีย้ งอยางเพียงพอ การผาตัด
นี้เปนวิธีหนึ่งในการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจและลิ้นหัวใจผิดปกติ
ไดแก การผาตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ, การผาตัดซอมแซมหรือ
เปลีย่ นลิน้ หัวใจและผนังหัวใจ, ผาตัดอวัยวะทีใ่ กลหวั ใจ, และการผาตัด
ปลูกถายหัวใจ(2,3) ขอมูลจากสมาคมศัลยแพทยทรวงอกแหงประเทศไทยพบวาจํานวนผูปวยที่ไดเขารับการผาตัดหัวใจแบบเปดมีจํานวน
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 และมีการติดตามดูแลผูปวยตอเนื่องในชวงหลัง
การผาตัดจนกระทั่งจําหนายออกจากโรงพยาบาล รวมทั้งติดตามการ
รักษาแบบผูปวยนอกรวมอยางนอย 4 ครั้ง เปนระยะเวลาอยางนอย
1 ป หลังการผาตัด โดยพยาบาลหรือนักกายภาพบําบัดทีมฟน ฟูหวั ใจ
จะใหคําแนะนําแกผูปวยเรื่องการปฏิบัติตัวและการออกกําลังกายที่ถูก
ตองทั้งการออกกําลังกายแบบแอโรบิคและการยกน้ําหนัก นอกจากนี้
ผูปวยยังมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณกันเองเพื่อเอาไปปรับ
ใชและสรางแรงบันดาลใจในการปรับลดปจจัยเสี่ยงตอโรคหัวใจอีกดวย
โปรแกรมฟนฟูหัวใจกอนการผาตัดและชวงผูปวยในประกอบดวยการ
ดูแลเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนจากการนอนติดเตียงภายหลังการ
ผาตัด การใหคาํ แนะนําเกีย่ วกับการทํากิจกรรมทีถ่ กู ตองกอนผูป ว ยออก
จากโรงพยาบาลเชน การทํากิจวัตรประจําวัน, ระยะเวลาที่เหมาะสม
ในการกลับไปขับรถยนต และการมีเพศสัมพันธ เปนตน สวนโปรแกรม
ฟนฟูหัวใจชวงผูปวยนอกจะเพิ่มเติมการดูแลเกี่ยวกับการแนะนําเรื่อง
วิธีการออกกําลังกายอยางถูกตองและปลอดภัยตอผูปวยโรคหัวใจ,
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การทํากิจกรรมภายใตการเฝาระวังจากทีมฟนฟูหัวใจจนผูปวยออก
จากโรงพยาบาล
ชวงผูปวยนอก นัดผูปวยมาติดตามอาการผูปวยอยางนอย 4 ครั้ง
ที่ 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน, และ 1 ป หลังการผาตัด โดยนัดผูปวย
มาพรอมกันเปนกลุม เพื่อติดตามอาการ รวมทั้งแนะนําวิธีการออก
กําลังกายอยางถูกตองและปลอดภัยตอผูปวยโรคหัวใจ, การกลับไปทํา
กิจกรรมสันทนาการตาง ๆ, การกลับไปประกอบอาชีพ และการปรับ
ลดปจจัยเสี่ยงของผูปวยโรคหัวใจ

วิธีการศึกษา
กลุมประชากร
ผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีแผนการผาตัดหัวใจแบบเปด
เพื่อทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจและ/หรือการผาตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
ในโรงพยาบาลรามาธิบดี และยินดีเขารวมโครงการโดยการลงนาม
เกณฑการคัดเขา
- ไดรับการดูแลจากทีมเวชศาสตรฟนฟูหัวใจตั้งแตกอนผาตัด
- มีความเสี่ยงตอการออกกําลังกาย (risk stratification) ใน
ระดับต่ําและปานกลาง
เกณฑการคัดออก
- มีภาวะแทรกซอน (เชน โรคหลอดเลือดสมอง, ภาวะไตวาย,
ภาวะตับวาย, ภาวะติดเชื้อ) ที่มีผลกระทบตอการฟนฟูหัวใจและการ
ทดสอบผล
- มี unstable angina หรือกลามเนื้อหัวใจตายในชวง 1 เดือน
กอนทําการประเมิน
- มีปญหาทางดานการสื่อสาร
- มีปญหาทางดานกระบวนการคิดและการรับรู
เกณฑการยุติการเขารวมโครงการ
- ผูปวยขอถอนตัว

ขั้นตอนการวิจัย
1. สุม ตัวอยางผูป ว ยทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑคดั เขา โดยวิธกี ารสุม
ตัวอยางแบบงาย (simple random sampling) ใหไดจํานวน 48 คน
ซึ่งเพียงพอที่จะเปนตัวแทนของกลุมประชากรและเพียงพอตอการ
ศึกษาวิจัยนี้
2. ผูวิจัยอธิบายขอมูล, วัตถุประสงค, วิธีการวิจัย และผลขาง
เคียงทีอ่ าจเกิดขึน้ ใหผเู ขารวมวิจยั ทราบ แลวลงนามยินยอมเขารวมวิจยั
3. บันทึกขอมูลและประวัติผูเขารวมวิจัยประกอบดวย เพศ, อายุ,
น้ําหนัก, สวนสูง, รอบเอว, อาชีพ, การศึกษา, รายได, สถานภาพการ
สมรส, ปจจัยเสี่ยงตอโรคหัวใจ, ชนิดของโรคหัวใจที่เปน, โรคประจําตัว
อื่น ๆ และชนิดของการผาตัดที่ไดรับ รวมทั้งใหผูปวยทําแบบสอบถาม
SF-36 ฉบับภาษาไทย กอนการผาตัด
4. ผูปวยไดรับโปรแกรมการฟนฟูหัวใจตั้งแตชวงกอนผาตัด ระยะ
ผูปวยใน และระยะผูปวยนอกตามลําดับโดยพยาบาลและนักกายภาพ
ในทีมฟน ฟูหวั ใจ โดยพยาบาลและนักกายภาพทีใ่ หการดูแลผูป ว ยไมได
มีสวนรวมในการประเมินผูปวย
5. นัดติดตามผูเขารวมวิจัยทําแบบประเมิน SF-36 ฉบับภาษา
ไทย ชวงหลังผาตัดที่ 1, 3 และ 6 เดือนตามลําดับ โดยการประเมิน
ผูปวยนั้น ทําโดยทีมผูวิจัยสอบถามผูปวย และมีการรักษามาตรฐานใน
การสอบถามโดยมีการวางแผนตั้งแตกอนเริ่มการวิจัยในการใชคําถาม
แบบเดียวกัน และไมมีการชี้นําผูปวยในการตอบคําถามระหวางการ
ประเมิน
6. วิเคราะหขอมูล
7. สรุปผลการวิจัย

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 stratification) ในระดับต่ําและปานกลาง ผูปวยทุกรายจะ
ไดรับการดูแลตั้งแตกอนผาตัด รวมทั้งการดูแลตอเนื่อง คือ ชวงหลัง
ผาตัดแบบผูปวยใน และชวงหลังผาตัดแบบผูปวยนอก โดยชวงผูปวย
นอกจะนัดผูปวยมาติดตามอาการทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีรูปแบบ ดังนี้
ชวงกอนการผาตัด นัดผูปวยมาเปนกลุม ทําการประเมินผูปวย
และประเมินความเสี่ยงตอการออกกําลังกาย (risk stratification)
ของผูปวยแตละคน หลังจากนั้นใหคําแนะนําและสอนวิธีการปองกัน
ภาวะแทรกซอนหลังการผาตัดพรอมกันเปนกลุม
ชวงหลังการผาตัดแบบผูปวยใน ดูแลผูปวยเปนรายคน ไดแก การ
ปองกันภาวะแทรกซอนหลังการผาตัด, ฝกผูปวยโดยคอย ๆ เพิ่มระดับ
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การวิเคราะหทางสถิติ
สําหรับขอมูลทั่วไปใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics)
ไดแก จํานวน รอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลของแบบประเมิน SF36 ใชสถิติ Multilevel model (Repeated measurement ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบ โดยกําหนดคาระดับนัยสําคัญทางสถิติไวที่ p <
0.05 ซึ่งไดใชโปรแกรม SPSS เวอรชั่น 22 ในการวิเคราะหขอมูล

ผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีผูปวยที่มีแผนเขารับการผาตัดหัวใจ 590 ราย
โดยมีกลุมที่มีความเสี่ยงสูงจํานวน 52 ราย และไมไดรับการดูแลจาก
ทีมเวชศาสตรฟนฟูโรคหัวใจกอนผาตัด 30 ราย ทําใหมีจํานวนผูปวย
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Table 1. Demographic characteristics of low and moderate risk group

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
เฉลี่ยเทากับ 63.17 ป พบผูปวยสวนใหญไดรับการผาตัดทําทางเบี่ยง
หลอดเลือดหัวใจ มีจํานวน 34 ราย คิดเปนรอยละ 70.83 รองลงมาคือ
ผูป ว ยทีไ่ ดรบั การผาตัดลิน้ หัวใจ มีจาํ นวน 11 ราย คิดเปนรอยละ 22.92
และผู ป ว ยที่ ไ ด รั บ ทั้ ง การผ า ตั ด ทํ า ทางเบี่ ย งหลอดเลื อ ดหั ว ใจและ
ผาตัดลิ้นหัวใจ มีจํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 6.25 มีผูปวยที่ไมมีโรค
ประจําตัวอื่น ๆ เลยทั้งสิ้น 7 คน และมีโรคประจําตัวอื่น ๆ 41 ราย
ไดแก ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง และอื่น ๆ
(เชน โรคเกาท, โรคตอมลูกหมากโต, โรคมะเร็งตอมลูกหมาก, โรคตับ
แข็ง, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคถุงลมโปงพอง และโรคสะเก็ดเงิน) ดังแสดง
ในตารางที่ 1
ผลประเมินทางคลินกิ ดานคุณภาพชีวติ ผูเ ขารวมวิจยั ทัง้ หมด 48 ราย
พบวา คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิต 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 คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิต SF-36
ดานรางกาย (คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 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
(คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 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 ดังแสดงในตารางที่ 2
ผลประเมินคาความตางของขอมูลทางคลินิกแตละชวงเวลาเปรียบ
เทียบกับชวงกอนการผาตัดดานคุณภาพชีวิตผูเขารวมวิจัยทั้งหมด 48
ราย พบวา คาความตางของ SF-36 ในภาพรวม (ระดับความเชื่อมั่น
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
(ระดับความเชื่อมั่น 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 (ระดับความเชื่อมั่น
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

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)

เมื่อเปรียบเทียบคาความตางของขอมูลทางคลินิกในแตละชวง
เวลาพบวา ผลความตางของขอมูล SF-36 ทั้งภาพรวม, ดานรางกาย
และจิตใจเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิตภิ ายหลังการผาตัด 3 เดือน
เปนตนไป ซึ่งบงบอกถึงการที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

บทวิจารณ
การศึกษาครั้งนี้พบวาผูปวยภายหลังการผาตัดหัวใจแบบเปดที่ได
รับโปรแกรมการฟนฟูหัวใจมีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิต SF-36 ในภาพรวม
ลดลงในชวง 1 เดือนหลังผาตัดและเพิ่มขึ้นในชวง 3 และ 6 เดือน
หลังผาตัด เมื่อแยกวิเคราะหคุณภาพชีวิตดานรางกายและดานจิตใจ
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 ดานรางกายและดานจิตใจเพิ่มอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) ภายหลังผาตัด 3 เดือน และมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อ
ติดตามผลภายหลังการผาตัด 6 เดือน รวมถึงการศึกษาของ Kristen
Bass และคณะ(14), ธนกรณ งามเชวง(15) และ Vojtech Kurfirst(16) พบ
วาโปรแกรมการฟนฟูหัวใจมีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิต SF-36 เพิ่มขึ้นอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ภายหลังผาตัด 3 เดือน, 18 สัปดาห และ 12
เดือน ตามลําดับ โปรแกรมการฟนฟูหัวใจของโรงพยาบาลรามาธิบดี

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
-47-

เวชศาสตรฟนฟูสาร 2561; 28(2)

2. Department of nursing, King Chulalongkorn memorial hospital.
Cardiac surgery nursing in adult patient: CARDIOVASCULAR_
NURSING/Training_Program.pdf. Retrieved January 25, 2017,
from http://www.chulalongkornhospital.go.th/nurse/images/
3. Phillips N, Gotter A. Open heart surgery: healthline.com. Retrieved January 25, 2017, from http://www.healthline.com/health/
open-heart-surgery#Overview1
4. The Society of Thoracic Surgeons of Thailand. Cardiac Surgery
Statistic in Thailand from 2001 to present: thaists.org. Retrieved
January 25, 2017, from http://thaists.org/news_detail.php?news_id
5. Achttien RJ, Staal JB, van der Voort S, Kemps HM, Koers H,
Jongert MW, et al. Exercise-based cardiac rehabilitation in patients with coronary heart disease: a practice guideline. Neth
Heart J. 2013;21429-38
6. Mampuya WM. Cardiac rehabilitation past, present and future: an
overview. Cardiovasc Diagn Ther. 2012;2:38-49.
7. Jelinek HF, Huang ZQ, Khandoker AH, Chang D, Kiat H. Cardiac
rehabilitation outcomes following a 6-week programe of PCI and
CABG patient. Front Physiol. 2013;4:1-7
8. Ghashghaei FE, Sadeghi M, Marandi SM, Ghashghaei SE.
Exercise-based cardiac rehabilitation improves hemodynamic
responses after coronary artery bypass graft surgery. ARYA Atheroscler. 2012;7:151-6.
9. Kobkitsumongkol K, Uaaree P, Voraakom A, Sanjaroensuttikun N.
Clinical outcome in cardiac rehabilitation patients of Ramathibodi
university hospital. Journal of Boromarajonani College of Nursing,
Bangkok. 2011; 27:1-13
10. Saeidi M, Mostafavi S, Heidari H, Masoudi S. Effects of a comprehensive cardiac rehabilitation program on quality of life in patients
with coronary artery disease. ARYA Atheroscler. 2013;9:179-85.
11. Horner-Johnson W, Krahn GL, Suzuki R, Peterson JJ, Roid G,
Hall T. Differential Performance of SF-36 Items in Healthy
Adults With and Without Functional Limitations. Arch Phys Med
Rehabil. 2010; 91: 570-5.
12. Hays RD, Hahn H, MarShall G. Use of the SF-36 and Other
Health-Related Quality of Life Measures to Assess Persons with
Disabilities. Arch Phys Med Rehabil. 2002;83:S4-S9.
13. Krittayaphong R, Bhuripanyo K, Raungratanaampom O, Chotinaiwatarakul C, Chaowalit N, Punlee K, et al. Reliability of Thai Version of SF-36 Questionnaire for the Evaluation of Quality of Life in
Cardiac Patients. J Med Assoc Thai. 2000;83:130-6.
14. Bass K, Herbert WG, Bos R, Sebolt D, Redican K. Quality of life
three months after coronary artery bypass surgery: effects of presurgical physical fitness. Master’s thesis, Faculty of Virginia Polytechnic Institute and State University. 1998 Apr 21.
15. Ngamchaweng T, Chaiwanichsiri D. Quality of Life after Cardiac
Rehabilitation of Post CABG Patients in King Chulalongkorn Memorial Hospital. J Thai Rehabil Med. 2001;10:107-16.
16. Kurfirst V, Mokráček A, Krupauerová M, Canádyová J, Bulava A,
Pešl L,et al. Health-related quality of life after cardiac surgery--the
effects of age, preoperative conditions and postoperative complications. J Cardiothorac Surg. 2014; 9:46.

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 และเมื่อใหการฟนฟูหัวใจตอเนื่องก็พบ
วา ระดับคุณภาพชีวิตผูปวยกลับมาเพิ่มขึ้นอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ 3 เดือนภายหลังการผาตัด และยังคงการเพิ่มขึ้นของระดับคุณภาพ
ชีวิตตอไปที่ 6 เดือนภายหลังการผาตัดได
ขอจํากัดของงานวิจัยนี้คือ ไมมีกลุมควบคุมในการวิจัย เนื่องจาก
โปรแกรมฟ น ฟู หั ว ใจเป น การรั ก ษาตามมาตรฐานของผู ป ว ยที่ มี
แผนการผาตัดหัวใจที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ผูปวยทุกรายจะถูกสงมา
เขาโปรแกรมตั้งแตกอนการผาตัด สวนการผาตัดหัวใจแบบฉุกเฉินนั้น
แมผูปว ยไมไดรับการดูแลจากทีมฟนฟูหัวใจในชวงกอนการผาตัด แต
ภายหลังการผาตัดเมื่อผูปวยอาการคงที่ แพทยผาตัดจะสงปรึกษาให
ทีมฟนฟูหัวใจเขาไปดูแลผูปวยทันทีเชนกันทุกราย ทําใหไมสามารถมี
กลุมควบคุมในงานวิจัยนี้ได
ขอเสนอแนะจากการวิจยั คือ ควรมีการศึกษาผลของการฟน ฟูหวั ใจ
ในระยะยาว โดยติดตามผูปวยนานขึ้นเพื่อจะไดเห็นผลที่มีความแตก
ตางชัดเจนยิ่งขึ้น และควรทําการศึกษาเปรียบเทียบระหวางการรักษา
แบบ individual counseling กับ group therapy วามีความเหมือน
และแตกตางกันอยางไร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม
และผูที่มีความเสี่ยงตอการออกกําลังกายในแตละระดับเหมาะสมกับ
โปรแกรมการฟนฟูหัวใจแบบใด
สรุป ผูปวยผาตัดหัวใจแบบเปดกลุมเสี่ยงต่ําและเสี่ยงปานกลางที่
ไดรับโปรแกรมการฟนฟูหัวใจแบบกลุมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นที่ 3 เดือน
หลังการผาตัด
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