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Abstract
Purpose:To examine the association between patient factors 
(age, sex, co-morbidity, and the number of complications), 
cardiac factors (Ejection Fraction: EF) and postoperative length 
of hospital stay (PLOS) in coronary artery bypass graft (CABG) 
patients.  
Design: Descriptive correlational design. 
Methods: The 109 coronary artery disease patients, who were 
admitted into the Super Tertiary hospital for the first time for 
elective CABG surgery during October, 2008 to February, 2009, 
were recruited as the sample group for this study. Data was 
collected by using standard instruments. Data was analyzed using 
Pearson’s product moment correlation and Spearman rank 
correlation coefficient to answer the research questions. 
Mainfindings: The PLOS ranged from 4 to 15 days with the 
average being 7.3 days. The majority of participants were men 
(72.5%) with an average age of 63.1 ± 9.5 years. Participants 
reported co-morbid diseases as being diabetes mellitus and renal 
disease. A major complication was Atrial Fibrillation. The EF 
averaged 54.3%. Factors significantly associated with 
postoperative length of hospital stay were age and number of 
complications (p < .05).  
Conclusion and recommendations: If nurses take into 
consideration two significant factors, age and the number of 
complications, this would shorten the length of hospital stay for 
CABG patients. 
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บทคดัยอ่: 
วัตถุประสงค์: เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านร่างกาย (อาย ุ เพศ 
ภาวะโรคร่วม และจำนวนภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัด) ปัจจัยด้าน  
การทำงานของหัวใจ (EF) กับจำนวนวันนอนโรงพยาบาลหลังการผ่าตัดใน  
ผูป้ว่ยที่ไดร้บัการผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ 
รปูแบบการวจิยั: การวจิยัแบบบรรยายเชงิหาความสมัพนัธ ์
วิธีดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่เข้ารับ  
การรกัษาดว้ยการผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจครัง้แรกในโรงพยาบาล
ระดบัตตยิภมู ิ จำนวน 109 ราย ระหวา่งเดอืนตลุาคม 2551 ถงึกมุภาพนัธ ์
2552 เก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิต ิ 
เชงิบรรยาย วเิคราะหค์วามสมัพนัธด์ว้ยสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นัและ
สมัประสทิธิ ์สเปยีรแ์มน 
ผลการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งมจีำนวนวนันอนโรงพยาบาลหลงัการผา่ตดัทำทาง
เบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ นาน 4 ถงึ 15 วนั เฉลีย่ 7.3 วนั สว่นใหญเ่ปน็เพศชาย
รอ้ยละ 72.5 อายเุฉลีย่ 63.1 ± 9.5 ป ี โรครว่มทีพ่บมากทีส่ดุคอื เบาหวาน  
ภาวะแทรกซอ้นภายหลงัการผา่ตดัทีพ่บมากทีส่ดุคอื ภาวะหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ
ชนดิ Atrial Fibrillation กลุม่ตวัอยา่งมคีา่ Ejection Fraction เฉลีย่ 54.3 
เปอรเ์ซน็ต ์ และพบวา่อาย ุ จำนวนภาวะแทรกซอ้นภายหลงัการผา่ตดั มคีวาม
สมัพนัธเ์ชงิบวกกบัจำนวนวนันอนโรงพยาบาลหลงัการผา่ตดัอยา่งมนียัสำคญั
ทางสถิต ิ (p < .05) สำหรับปัจจัยด้านเพศ ภาวะโรคร่วมและ Ejection 
Fraction ไมส่มัพนัธก์บัจำนวนวนันอนโรงพยาบาลหลงัการผา่ตดั 
สรปุและขอ้เสนอแนะ: การปฏบิตักิารพยาบาลในการดแูลผูป้ว่ยทีเ่ขา้รบัการ
ผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ควรมีรูปแบบการดูแลพิเศษสำหรับ  
ผูส้งูอายตุลอดจนเฝา้ระวงัและปอ้งกนัการเกดิภาวะแทรกซอ้นหลงัการผา่ตดั
เพราะมคีวามสมัพนัธก์บัการลดจำนวนวนันอนโรงพยาบาล 
 
 
 
 
 
คำสำคญั: การผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ  การทำงานของหวัใจ (EF)  
จำนวนวนันอนโรงพยาบาลหลงัการผา่ตดั  ภาวะแทรกซอ้นภายหลงัการผา่ตดั  
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ความสำคัญของปัญหา
 การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (Coronary 
Artery Bypass Grafting: CABG) เปน็การรกัษาโรคหลอด
เลอืดหวัใจ (Coronary Artery Disease: CAD) เพือ่เพิม่
ปรมิาณเลอืดไปเลีย้งกลา้มเนือ้หวัใจในสว่นทีม่กีารตบีแคบ
หรอือดุตนัของหลอดเลอืดแดงโคโรนาร ี โดยมเีปา้หมายหลกั
เพือ่ปอ้งกนัการเสยีชวีติอยา่งกะทนัหนั บรรเทาอาการเจบ็
หน้าอก และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย อย่างไรก็ดีการ
รกัษาดว้ยการผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ สง่ผลดา้น
ลบกบัผูป้ว่ยทัง้รา่งกายและจติใจ1 บางครัง้เกดิภาวะแทรก 
ซอ้นภายหลงัผา่ตดั ทำใหก้ระบวนการฟืน้ตวัลา่ชา้ออกไป   
สง่ผลใหร้ะยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลของผูป้ว่ยมจีำนวน
วนัเพิม่ขึน้มากกวา่ปกติ2,3  

 ผูป้ว่ยไทยทีผ่า่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ ที่ไมม่ี
ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดนอนโรงพยาบาลเฉลี่ยนาน
ประมาณ 10 วนั1 และจากประสบการณก์ารขึน้ฝกึปฏบิตัิ
งานในหอผูป้ว่ยศลัยกรรมหวัใจและทรวงอก พบวา่ผูป้ว่ยมี
จำนวนวันนอนโรงพยาบาลนานประมาณ 4-16 วัน ซึ่ง  
โรงพยาบาลของรฐัสว่นใหญ ่ มเีปา้หมายใหผู้ป้ว่ยมจีำนวน
วนันอนโรงพยาบาลไมเ่กนิ 7 วนั เพือ่เพิม่คณุภาพการดแูล
ผู้ป่วยและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล4,5 จำนวนวัน
นอนโรงพยาบาล (length of stay) สะท้อนให้เห็นถึง
กระบวนการฟื้นตัว (recovery) ภายหลังการผ่าตัดของ  
ผูป้ว่ย2,3 และยงัเปน็ดชันชีีว้ดัผลลพัธก์ารบรกิารสขุภาพตวั
หนึ่งที่สำคัญ6 บ่งบอกถึงประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยและ
แสดงถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร7 ซึ่งจำนวนวัน
นอนโรงพยาบาลทีน่านอาจบง่บอกถงึผลลพัธก์ารบรกิารที ่ 
ไมพ่งึประสงค ์ สง่ผลดา้นลบตอ่ภาวะสขุภาพของผูป้ว่ยและ
การบรกิารของโรงพยาบาล เปน็ผลใหค้า่ใชจ้า่ยสงูขึน้และ
อัตราการหมุนเวียนเตียงต่ำ อย่างไรก็ดีจากการทบทวน
วรรณกรรม พบวา่ปจัจยัทีม่ผีลทำใหก้ระบวนการฟืน้ตวัลา่ชา้
ออกไปและมคีวามสมัพนัธก์บัจำนวนวนันอนโรงพยาบาลหลงั
การผา่ตดัม ี3 ปจัจยัหลกัคอื 1) ลกัษณะของผูป้ว่ย (Patients 
characteristics) 2) การรักษาพยาบาลของทีมสุขภาพ 
(Medical practice) และ 3) ลักษณะของโรงพยาบาล 
(Hospital characteristics)2 เชน่ แนวทางในการปฏบิตั ิ
นโยบาย  
 ในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาถึงลักษณะของผู้ป่วยที ่ 
เขา้รบัการผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจในโรงพยาบาล
ระดบัตตยิภมูขินาดใหญแ่หง่หนึง่ ประกอบดว้ย ปจัจยัดา้น

รา่งกาย ไดแ้ก ่ อาย ุ เพศ ภาวะโรครว่ม (co-morbidity) 
ภาวะแทรกซอ้นภายหลงัการผา่ตดัและปจัจยัดา้นการทำงาน
ของหวัใจคอื อตัราสว่นรอ้ยละของปรมิาณเลอืดทีบ่บีออกจาก
หวัใจ (Ejection Fraction: EF) กบัจำนวนวนันอนโรงพยาบาล 
ซึง่พบวา่ อายมุคีวามสมัพนัธก์บัจำนวนวนันอนโรงพยาบาล
ภายหลงัการผา่ตดัในผูป้ว่ยผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ
อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ (p < .001)2,8 โดยพบวา่อายทุีม่าก
ขึน้ทำใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของรา่งกายเปน็ผลใหเ้กดิความ
เสือ่มในหนา้ทีก่ารทำงานของอวยัวะและระบบตา่งๆ จงึตอ้ง
ใชร้ะยะเวลาในการฟืน้ตวั (recovery) นานกวา่ผูป้ว่ยทีอ่ายุ
น้อยจึงมีแนวโน้มที่จะนอนโรงพยาบาลนานภายหลังการ
ผา่ตดั เพศ พบเพศหญงิมคีวามสมัพนัธก์บัจำนวนวนันอน 
โรงพยาบาลทีน่านขึน้2 เพศหญงิมหีลอดเลอืดแดงโคโรนารี
ขนาดเลก็กวา่เพศชาย9 เทคนคิในการผา่ตดัจงึทำไดย้ากกวา่ 
โอกาสเกดิภาวะแทรกซอ้นภายหลงัผา่ตดัจงึสงูกวา่เพศชาย 
ผูป้ว่ยเพศหญงิจงึมแีนวโนม้นอนโรงพยาบาลนานกวา่ผูป้ว่ย
เพศชายและภาวะโรคร่วมมีผลต่ออวัยวะและระบบต่างๆ  
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรคนัน้ เปน็ผลให้ ไมส่ามารถทำหนา้ที่ไดต้าม
ปกต ิ ส่งผลต่อกระบวนการฟื้นตัวภายหลังผ่าตัดให้ล่าช้า  
ออกไป จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่ ผูป้ว่ยทีเ่ขา้รบัการ
ผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจและมีภาวะโรคร่วมมี
ความสมัพนัธก์บัจำนวนวนันอนโรงพยาบาลทีน่านมากกวา่  
ผูป้ว่ยที่ไมม่ีโรครว่ม8 โรครว่มทีพ่บ เชน่ เบาหวาน ระดบั
น้ำตาลในเลือดที่สูง ทำให้ผนังหลอดเลือดเกิดการแข็งตัว 
เลอืดขน้ หนดื ไหลเวยีนได้ไมส่ะดวก หวัใจตอ้งทำงานหนกั
มากขึน้ แผลหายชา้ลงมีโอกาสตดิเชือ้ไดส้งู สง่ผลใหร้ะยะ
เวลาที่ต้องรักษาในโรงพยาบาลนานมากกว่าผู้ป่วยที่ไม่ม ี 
เบาหวานร่วม อีกทั้งภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัดมี
ความสมัพนัธก์บัจำนวนวนันอนโรงพยาบาลทีน่านขึน้อยา่ง  
มนียัสำคญัทางสถติ ิ(p ≤ .006)2,3 ภาวะแทรกซอ้นทีพ่บบอ่ย  
ไดแ้ก ่ ภาวะหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ (arrhythmia) และไตวาย 
(renal failure)2 สง่ผลใหผู้ป้ว่ยตอ้งใชเ้วลาในการรกัษาภาวะ
แทรกซอ้นทีเ่กดิขึน้ กระบวนการฟืน้ตวัลา่ชา้ออกไป ผูป้ว่ย
จงึตอ้งนอนรกัษาตวัในโรงพยาบาลนานขึน้ โดยเฉพาะใน
รายทีม่จีำนวนภาวะแทรกซอ้นภายหลงัการผา่ตดัหลายชนดิ
กจ็ะยิง่ทำใหจ้ำนวนวนันอนโรงพยาบาลยาวนานมากขึน้10  
 ส่วนปัจจัยด้านการทำงานของหัวใจ ซึ่งอัตราส่วน  
รอ้ยละของปรมิาณเลอืดทีบ่บีออกจากหวัใจ (EF) เปน็คา่ที่
บง่บอกถงึการทำงานของหวัใจไดด้ทีีส่ดุ  หากคา่ EF ลดลง
หรือต่ำจะเป็นการบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในการบีบตัวของ
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กลา้มเนือ้หวัใจลดลง ทำใหผู้ป้ว่ยภายหลงัการผา่ตดัทำทาง
เบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการฟืน้ตวันาน
มากขึ้น ส่งผลต่อจำนวนวันนอนโรงพยาบาลนานมากขึ้น
ตามไปดว้ย2  
 จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวจะเห็นได้ว่า   
การศึกษาถึงจำนวนวันนอนโรงพยาบาลหลังการผ่าตัดทำ
ทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจทีน่านกวา่ปกตนิัน้ มสีาเหตจุาก
ปจัจยัดา้นรา่งกาย ดา้นการทำงานของหวัใจเปน็สำคญัซึง่
เป็นการศึกษาในต่างประเทศ โดยยังไม่พบว่ามีการศึกษา  
ถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยดังกล่าว กับจำนวนวันนอน  
โรงพยาบาลในผู้ป่วยผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ  
ในประเทศไทยโดยตรง ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัย  
ที่สัมพันธ์กับจำนวนวันนอนโรงพยาบาลหลังการผ่าตัดใน  
ผูป้ว่ยผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพือ่ประเมนิปจัจยัดา้นรา่งกาย (อาย ุ เพศ ภาวะ
โรครว่ม จำนวนภาวะแทรกซอ้นภายหลงัการผา่ตดั) ปจัจยั
ด้านการทำงานของหัวใจ (EF) และจำนวนวันนอน  
โรงพยาบาลหลงัการผา่ตดัในผูป้ว่ยที่ไดร้บัการผา่ตดัทำทาง
เบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ 
 2. ความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัดา้นรา่งกาย (อาย ุ เพศ 
ภาวะโรครว่ม จำนวนภาวะแทรกซอ้นภายหลงัการผา่ตดั)  
ปัจจัยด้านการทำงานของหัวใจ (EF) กับจำนวนวันนอน  
โรงพยาบาลหลงัการผา่ตดัในผูป้ว่ยที่ไดร้บัการผา่ตดัทำทาง
เบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ 
 
สมมติฐานการวิจัย
 ปัจจัยด้านร่างกายมีความสัมพันธ์กับจำนวนวัน
นอนโรงพยาบาลหลงัการผา่ตดัในผูป้ว่ยที่ไดร้บัการผา่ตดัทำ
ทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ 
 ปัจจัยด้านการทำงานของหัวใจมีความสัมพันธ์กับ
จำนวนวันนอนโรงพยาบาลหลังการผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับ
การผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ 
 
วิธีดำเนินการวิจัย
 การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยัแบบบรรยายเชงิหาความ
สมัพนัธ ์ (Descriptive correlation design) ประชากรที ่ 
ใช้ในการศกึษาครัง้นีค้อื ผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดหวัใจ อาย ุ≥   
18 ป ี ที่เข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอด

เลอืดหวัใจทัง้เพศหญงิและเพศชาย ในโรงพยาบาลระดบั
ตตยิภมูขินาดใหญแ่หง่หนึง่ เกณฑใ์นการกำหนดขนาดกลุม่
ตวัอยา่งคำนวณ จาก power analysis ทีร่ะดบันยัสำคญั   
(∝) .05 กำหนดอำนาจการทดสอบ (power of the test)   
เทา่กบั .80 และกำหนดขนาดอทิธพิลขนาดกลาง (medium 
effect size) เทา่กบั .30 จากการคำนวณโดยการเปดิตาราง
ของโพลิทและเบค11 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 88 
ราย เพือ่ปอ้งกนัการสญูหายของขอ้มลูจงึเพิม่จำนวนกลุม่
ตวัอยา่งรอ้ยละ 20 ไดข้นาดกลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นี้
ทัง้หมดจำนวน 109 ราย เลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบสะดวก 
(convenient) เกณฑก์ารคดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง ผูป้ว่ยทีเ่ขา้
รบัการผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจครัง้แรก เกณฑใ์น
การคัดออก 1) ใช้เทคนิคการทำผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอด
เลอืดหวัใจแบบไม่ใชเ้ครือ่งหวัใจ-ปอดเทยีม  2) ผูป้ว่ยทีเ่ขา้
รบัการผา่ตดัแบบฉกุเฉนิ (emergency) หรอืแบบเรง่ดว่น 
(urgency)  
 เครือ่งมอืการวจิยั ประกอบดว้ยแบบสอบถาม 2 สว่น
ดงันี ้
 1. แบบสมัภาษณข์อ้มลูสว่นบคุคล การเจบ็ปว่ยและ
การรกัษา (Sociodemographic and clinical profile) เปน็
แบบสมัภาษณท์ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เอง มลีกัษณะเปน็ขอ้คำถาม
ชนดิเลอืกตอบและเตมิคำในชอ่งวา่งจำนวน 20 ขอ้ ประกอบ
ดว้ยขอ้มลูสว่นบคุคลและขอ้มลูการเจบ็ปว่ยและการรกัษา 
เชน่ อาย ุ เพศ ชนดิของการผา่ตดั วนัทีผ่า่ตดั จำนวนวนั
นอนโรงพยาบาล 
 2. แบบประเมนิภาวะโรครว่ม (Co-morbidity) ทีแ่ปล
เปน็ภาษาไทยโดย เกศรนิทร ์อทุรยิะประสทิธิ์13 แบบประเมนิ 
Charlson Criteria Checklist เปน็เครือ่งมอืมาตรฐานพฒันา
โดยชารล์สนัและคณะ12 ความตรง (Validity) ของเครือ่งมอืนี ้
ไดร้บัการตรวจสอบพบวา่คะแนนมคีวามสมัพนัธอ์ยา่งมนียั
สำคญักบัอตัราการตายในโรงพยาบาลใน 6 สปัดาห ์จำนวน
วนันอนในโรงพยาบาล และคา่ใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาล 
ซึง่แบบประเมนินีป้ระเมนิโรครว่มทีม่ผีลตอ่การทำงานของ
รา่งกายและการเจบ็ปว่ย  สามารถประเมนิไดจ้ากประวตั ิ 
การรกัษาของผูป้ว่ย หรอืจากการสอบถามจากผูป้ว่ย ประกอบ
ด้วย 20 โรคร่วม ซึ่งแต่ละโรคมีคะแนนตั้งแต ่ 1 ถึง 4 
คะแนน คะแนนมาก หมายถงึผูป้ว่ยมีโรครว่มมาก คะแนน
นอ้ย หมายถงึผูป้ว่ยมีโรครว่มนอ้ย 
 การพทิกัษส์ทิธิข์องกลุม่ตวัอยา่ง เมือ่ไดร้บัอนญุาต
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนแล้ว (เลขที ่  
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Si 483/2008) กลุม่ตวัอยา่งจะไดร้บัการชีแ้จงอยา่งชดัเจน
ถึงสิทธิในการเข้าร่วมและปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัย ขึ้นกับ
ความสมคัรใจและมสีทิธทิีจ่ะถอนตวัจากการวจิยัไดท้กุเมือ่ 
โดยไมม่ผีลตอ่การใหก้ารดแูลรกัษาพยาบาล การวจิยันี้ ไมก่อ่
ให้เกิดความเสี่ยงแต่จะทำให้ผู้ป่วยเสียเวลาในการตอบ
แบบสอบถาม ผลของการศกึษาจะเปน็ประโยชนก์บัผูป้ว่ยที่
เขา้รบัการผา่ตดั ทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจรายอืน่ๆ ใน
การวางแผนการรกัษาใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ไมม่กีารนำ
เสนอชื่อของผู้เข้าร่วมวิจัย ข้อมูลจะนำเสนอในภาพรวม
เท่านั้น พร้อมขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
พรอ้มเซน็ใบยนิยอมไวเ้ปน็หลกัฐานทกุราย 
 วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 หลังจากผ่านการอนุมัติให้เก็บรวบรวมข้อมูลตาม  
สายบังคับบัญชา ผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง   
โดยครัง้ที ่1 เขา้พบกลุม่ตวัอยา่ง 1 วนักอ่นผา่ตดั รวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล การเจ็บป่วย ประเมินโรคร่วม ใช้เวลา
ประมาณ 20-30 นาท ี เก็บข้อมูลครั้งที ่ 2 วันที่ผู้ป่วย
จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล รวบรวมข้อมูลการรักษา 
ภาวะแทรกซอ้นและจำนวนวนันอนโรงพยาบาล 
 ในการศกึษาครัง้นีผู้ว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผูป้ว่ย
โรคหลอดเลอืดหวัใจ ทีเ่ขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลดว้ย
การผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ ตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม 
พ.ศ. 2551 ถงึเดอืนกมุภาพนัธ ์ พ.ศ. 2552 จำนวน 113 
ราย ทีเ่ขา้เกณฑ์ในการคดัเลอืกเขา้ศกึษา คดักลุม่ตวัอยา่ง   
4 รายออกจากการศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่าง 2 รายเลื่อน  
การผ่าตัด และ 2 รายปฏิเสธที่จะตอบแบบสอบถาม
เนือ่งจากตอ้งการพกัผอ่น ดงันัน้เหลอืกลุม่ตวัอยา่งจำนวน 
109 รายทีย่นิยอมเขา้รว่มโครงการวจิยัครัง้นี ้
 การวเิคราะหข์อ้มลู ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอรส์ำเรจ็รปู 

โดยขอ้มลูสว่นบคุคล เชน่ อาย ุเพศ เปน็ตน้ วเิคราะหด์ว้ยคา่
ความถี่และร้อยละสำหรับการวิเคราะห์สถิติเชิงบรรยาย 
วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่ง อาย ุคะแนนโรครว่ม จำนวน
ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด EF กับจำนวนวันนอน  
โรงพยาบาลหลงัการผา่ตดัดว้ยสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์อง
เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) ความสมัพนัธร์ะหวา่งเพศกบัจำนวนวนันอน   
โรงพยาบาลหลังการผ่าตัด ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของสเปยีรแ์มน (Spearman’s Rank Correlation Coefficient)  
 
ผลการวิจัย
 กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายร้อยละ 72.5 เพศหญิง  
รอ้ยละ 27.5 อายเุฉลีย่ 63.1 ± 9.5 ป ี สว่นใหญน่บัถอื  
ศาสนาพทุธ (รอ้ยละ 98.2) สถานภาพสมรสคู ่จบการศกึษา
ระดับประถมศึกษา (รอ้ยละ 49.6) ส่วนใหญ่ไม่ประกอบ
อาชีพ (ร้อยละ 33.9) รองลงมาเป็นข้าราชการบำนาญ   
(รอ้ยละ 22) รายไดค้รอบครวัมากกวา่ 20,000 บาทตอ่เดอืน 
มกีารรบัรูฐ้านะเศรษฐกจิวา่ระดบัรายไดพ้อเพยีงและมเีงนิ
เหลอืเกบ็ (รอ้ยละ 50.5) ใชส้ทิธเิบกิกรมบญัชกีลาง (รอ้ยละ 
56.9) รองลงมาใชส้ทิธปิระกนัสขุภาพถว้นหนา้ (รอ้ยละ 25.7) 
อาศยัอยูต่า่งจงัหวดั (รอ้ยละ 66.1) ความรนุแรงของโรคตาม
สมรรถภาพของหัวใจ (NYHA class) อยู่ในระดับที ่ 2   
(รอ้ยละ 69.7) จำนวน Graft ทีท่ำผา่ตดัอยูร่ะหวา่ง 1 ถงึ 6 
เสน้ คา่เฉลีย่อยูท่ี ่3.6 เสน้ (SD 1.1)  
 สำหรบัปจัจยัดา้นบคุคลกบัจำนวนวนันอนโรงพยาบาล
หลังการผ่าตัด พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยในทุก
ประเด็นค่อนข้างต่ำ ปัจจัยด้านการทำงานของหัวใจอยู ่ 
ในเกณฑด์ ี จำนวน วนันอนโรงพยาบาลหลงัการผา่ตดัเฉลีย่   
7 วนั (ตารางที ่1) 
 

ตารางที ่1 พสิยั คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของตวัแปรทีศ่กึษา (n = 109)   

ตวัแปรทีศ่กึษา 
ปจัจยัดา้นรา่งกาย 
 - อาย ุ(ป)ี 
 - คะแนนภาวะโรครว่ม 
 - จำนวนภาวะแทรกซอ้นหลงัการผา่ตดั 
ปจัจยัดา้นการทำงานของหวัใจ 
 - Ejection Fraction (EF) (%) 
จำนวนวนันอนโรงพยาบาลหลงัการผา่ตดั (วนั) 

พสิยั 
 

38 - 83 
0 - 4 
0 - 2 

20 - 81.5 
4 - 15 

 

X 
 

63.1 
1.0 
0.5 
 

54.3 
7.3 
 

SD 
 
9.5 
1.1 
0.6 
  

16.2 
2.1 
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 ภาวะโรครว่มทีพ่บมากสดุคอื เบาหวาน จำนวนภาวะแทรกซอ้นทีพ่บคอ่นขา้งนอ้ย ภาวะแทรกซอ้นทีพ่บมากทีส่ดุคอื 
ภาวะหวัใจเตน้ผดิจงัหวะชนดิ Atrial Fibrillation (AF) รอ้ยละ 35.8  
 สว่นผลการเปรยีบเทยีบ พบวา่จำนวนภาวะแทรกซอ้นภายหลงัผา่ตดัมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัจำนวนวนันอนโรง
พยาบาลอยา่งมนียัสำคญัทางสถติใินระดบัปานกลาง ในขณะทีอ่าย ุ มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัจำนวนวนันอนโรงพยาบาล
อยา่งมนียัสำคญัทางสถติใินระดบัตำ่ (ตารางที ่2) 
 ตารางที ่2 ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรทีศ่กึษากบัจำนวนวนันอนโรงพยาบาลหลงัการผา่ตดั โดยการคำนวณคา่สมัประสทิธิ ์
   สหสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson Correlation : r) (n = 109) 

ตวัแปร 
1. จำนวนวนันอนรพ.หลงัการผา่ตดั 
2. จำนวนภาวะแทรกซอ้นหลงัผา่ตดั 
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 ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับจำนวนวันนอน  
โรงพยาบาลหลงัการผา่ตดั โดยการคำนวณคา่สมัประสทิธิ์
สหสมัพนัธส์เปยีรแ์มน (Spearman’s Rank Correlation 
Coefficient) พบว่าเพศไม่มีความสัมพันธ์กับจำนวนวัน
นอนโรงพยาบาลหลงัการผา่ตดั 
 
การอภิปรายผล
 กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญท่ีเ่ขา้รบัการรกัษาดว้ยการผา่ตดั
ทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ พบวา่เปน็เพศชายมากกวา่เพศ
หญงิ ในอตัราสว่น 2.6 ตอ่ 1 มอีายเุฉลีย่ 63.1 ± 9.5 ป ี  
สอดคลอ้งกบัการศกึษาทีผ่า่นมาในผูป้ว่ยผา่ตดัทำทางเบีย่ง
หลอดเลอืดหวัใจ12 ทีพ่บวา่ผูป้ว่ยสว่นใหญจ่ะเป็นผู้สูงอาย ุ
เนื่องจากร่างกายเกิดความเสื่อมในหน้าที่การทำงานของ
อวยัวะตา่งๆ โดยเฉพาะระบบไหลเวยีนโลหติ สว่นทีพ่บเพศ
ชายมากกวา่เพศหญงินัน้ สอดคลอ้งกบัรายงานวจิยัทีผ่า่น
มาวา่โรคหลอดเลอืดหวัใจจะพบในเพศชายมากกวา่เพศหญงิ
ในอตัราสว่น 3 : 19 อาจเนือ่งมาจากเพศชายมพีฤตกิรรม
เสี่ยงสูง เช่นพฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์ที่มี ไขมัน   
การสบูบหุรี ่ดืม่สรุา และดว้ยความรบัผดิชอบในฐานะหวัหนา้
ครอบครวัทำใหเ้กดิความเครยีด ซึง่เปน็ปจัจยัเสีย่งทีก่อ่ให้
เกดิโรคหลอดเลอืดหวัใจจงึพบในเพศชายมากกวา่เพศหญงิ    
 จำนวนวนันอนโรงพยาบาลหลงัการผา่ตดัในครัง้นีเ้ฉลีย่ 
7.3 ± 2.1 วนั ตำ่กวา่การศกึษาของเกศรนิทร ์อทุรยิะประสทิธิ์13   

ที่พบว่าผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ มี

จำนวนวนันอนโรงพยาบาลเฉลีย่ 10.2 ± 3.8 วนั อยา่งไร  
กด็กีารศกึษาของเกศรนิทร ์ เปน็การศกึษาเมือ่ 8 ปกีอ่นและ
เลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการผ่าตัดทำทาง
เบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ และไมม่ภีาวะแทรกซอ้นภายหลงัการ
ผ่าตัดเท่านั้น มิได้ศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด  
ทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจทั่วไป จากจำนวนวันนอน  
โรงพยาบาลหลงัผา่ตดัทีน่อ้ยกวา่ อาจเนือ่งมาจากในปจัจบุนั
ได้มีการกำหนดจำนวนเงินที่จะจ่ายคืนให้ โรงพยาบาล
ทีท่ำการรกัษาผูป้ว่ย ตามจำนวนวนันอนโรงพยาบาลเฉลีย่
ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (Diagnosis-related groups: 
DRG) ประกอบกับจำนวนวันนอนโรงพยาบาลเป็นดัชนีชี้
วัดผลลัพธ์การบริการสุขภาพตัวหนึ่งที่สำคัญ4 บ่งบอกถึง
ประสทิธภิาพในการดแูลผูป้ว่ยขณะเขา้รบัการรกัษาในโรง
พยาบาล และแสดงถงึความคุม้คา่ในการใชท้รพัยากรเพือ่
การรกัษาผูป้ว่ย7 จำนวนวนันอนโรงพยาบาลหลงัผา่ตดัใน
ปัจจุบันจึงน้อยกว่าในอดีต เพื่อที่จะลดปริมาณการใช้
ทรพัยากรและคา่ใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาล นอกจากนี้ใน
ปจัจบุนัผูป้ว่ยไดร้บัการตรวจวนิจิฉยัวา่เปน็โรคหลอดเลอืด
หัวใจ และสามารถเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดทำทาง
เบีย่งหลอดเลอืดหวัใจไดเ้รว็กวา่ในอดตี อกีทัง้ศลัยแพทยม์ี
ความเชี่ยวชาญชำนาญเป็นพิเศษ เทคนิคการผ่าตัดและ
แผนการรกัษาทนัสมยัมากขึน้ ผูป้ว่ยทีเ่ขา้รบัการผา่ตดัจงึมี
ความรุนแรงของโรคไม่มาก ภายหลังการผ่าตัดจึงฟื้นตัว  
ไดเ้รว็ จำนวนวนันอนโรงพยาบาลหลงัการผา่ตดัทำทางเบีย่ง
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หลอดเลอืดหวัใจจงึนอ้ยกวา่ในอดตี  
 ปจัจยัดา้นรา่งกาย กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญเ่ปน็ผูส้งูอาย ุ
เพศชายมากกว่าเพศหญิง โรคร่วมที่พบมากที่สุดได้แก ่  
เบาหวาน ภาวะโรครว่มทีพ่บสอดคลอ้งกบัการศกึษาทีผ่า่น
มา2 ทีพ่บวา่ผูป้ว่ยทีเ่ขา้รบัการผา่ตดั ทำทางเบีย่งหลอดเลอืด
หวัใจจะมีโรครว่มดงักลา่ว เนือ่งจากภาวะนำ้ตาลในเลอืดสงู
เปน็ปจัจยัเสีย่งหลกัทีท่ำให ้มีโอกาสเกดิโรคหลอดเลอืดหวัใจ
ไดส้งูขึน้ เนือ่งจากระดบักลโูคสในเลอืดทีเ่พิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็
จะทำใหเ้กดิผลเสยีตอ่หนา้ทีข่องเอน็โดธเีลยีม (endothelium-
dependent vasodilatation) และเมตะบอลซิมึของไขมนั 
และในภาวะที่ระดับน้ำตาล ในเลือดสูงอย่างเรื้อรังจะทำ  
ให้มีกระบวนการทำปฏิกิริยาระหว่างน้ำตาลกับโปรตีน 
(glycosylation) เกดิขึน้ทีเ่นือ้เยือ่ของอวยัวะตา่งๆ ไดแ้ก ่
หลอดเลอืดแดงฝอยซึง่ทำใหเ้กดิโรคแทรกซอ้นที่ไต และเกดิ
ความดนัเลอืดสงูตามมา รวมถงึหลอดเลอืดแดงขนาดใหญ่
ซึง่มผีลเรง่กระบวนการเกดิการแขง็ตวัของผนงัหลอดเลอืด 
(atherosclerosis)14 หากเยื่อบุชั้นในของหลอดเลือดแดง  
เกิดการปริแตก ร่วมกับการกระตุ้นระบบการแข็งตัวของ
เลอืด จะทำใหเ้กดิลิม่เลอืดอดุตนั ขดัขวางการไหลเวยีนของ
เลือดไปยังกล้ามเนื้อหัวใจ เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาด
เลอืดหรอืกลา้มเนือ้หวัใจตายได้ในทีส่ดุ   
 จำนวนภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัดที่พบโดย
เฉลีย่ประมาณ 0.5 อาการ ซึง่ภาวะแทรกซอ้นหลงัผา่ตดั  
ที่พบมากที่สุดคือ ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด AF พบ  
ร้อยละ 35.8 สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา15 ที่พบว่า 
ภาวะแทรกซ้อน AF พบได้บ่อยในผู้ป่วยภายหลังผ่าตัด  
ทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจถงึรอ้ยละ 10 - 40 เนือ่งจาก  
ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจใน  
การศกึษาครัง้นีส้ว่นใหญเ่ปน็ผูส้งูอาย ุ ซึง่อาจเปน็ปจัจยัหนึง่
ทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิ AF ภายหลงัการผา่ตดัได ้ ประกอบกบัผล
กระทบจากการผา่ตดัทีห่วัใจโดยตรง และรา่งกายเกดิกระบวน 
การตอบสนองต่อการอักเสบที่เกิดขึ้น (inflammatory 
response) จากการใช้เครื่องหัวใจ-ปอดเทียมช่วยในการ
ผา่ตดั ทำใหเ้กดิความไมส่มดลุของนำ้ในรา่งกาย เกดิภาวะ
นำ้คัง่ (fluid retention) และใยประสาทพาราซมิพาเทตคิ 
(parasympathetic) ถูกกระตุ้น มีผลให้ลด refractory 
period ในเนื้อเยื่อของเอเทรียมทำให้การส่งกระแสไฟฟ้า  
ผดิปกตไิป ผูป้ว่ยจงึเกดิภาวะหวัใจเตน้ผดิจงัหวะภายหลงั
การผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ 
 ปัจจัยด้านการทำงานของหัวใจ กลุ่มตัวอย่างม ี EF 

เฉลีย่ 54.3 เปอรเ์ซน็ต ์(SD 16.2) ซึง่บง่บอกการทำงานของ
หวัใจในภาพรวมของกลุม่ตวัอยา่งวา่ การบบีตวัของกลา้ม
เนือ้หวัใจอยู่ในเกณฑด์ ี หวัใจสามารถบบีตวัสง่เลอืดไปเลีย้ง
ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้เป็นปกต ิ เมื่อพิจารณาร่วมกับ
คะแนนภาวะโรคร่วม พบว่าคะแนนภาวะโรคร่วมในการ
ศกึษาครัง้นีค้อ่นขา้งตำ่ นัน่คอืกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญม่คีวาม
รุนแรงของโรคไม่มาก อาจเนื่องจากปัจจุบันการตรวจ
วนิจิฉยัโรคหลอดเลอืดหวัใจทำไดง้า่ยขึน้ ทำใหผู้ป้ว่ยเขา้รบั
การผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจไดเ้รว็กวา่ในอดตีที่
ผา่นมาในขณะทีก่ารทำงานของหวัใจยงัอยู่ในเกณฑด์ ี   
 ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัจำนวนวนันอนโรงพยาบาล
หลังการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจในการศึกษา  
ครัง้นี ้ พบวา่อายมุคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัจำนวนวนันอน 
โรงพยาบาลหลงัการผา่ตดัในระดบัตำ่ (r = .285, p < .01) 
(ตารางที ่ 2) สอดคลอ้งกบัการศกึษาทีผ่า่นมา2,8 โดยพบวา่  
ผู้ป่วยสูงอายุที่มีอายุเพิ่มขึ้น 10 ป ี จะมีจำนวนวันนอน  
โรงพยาบาลเปน็ 1.12 เทา่ของผูป้ว่ยทีม่อีายนุอ้ย2 สามารถ
อธบิายไดว้า่ ผูส้งูอายมุกีารเปลีย่นแปลงของรา่งกาย เกดิ
ความเสือ่มในหนา้ทีก่ารทำงานของอวยัวะและระบบตา่งๆ 
โดยเฉพาะระบบไหลเวยีนโลหติจะพบวา่ประสทิธภิาพการ
ทำงานของหวัใจลดลงตามอายทุีเ่พิม่มากขึน้ เมือ่ตอ้งเผชญิ
กบัภาวะเครยีด ความสามารถในการปรบัตวัตอ่ภาวะเครยีด
ลดลง เมือ่ผูส้งูอายตุอ้งเขา้รบัการผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอด
เลอืดหวัใจ จงึเสีย่งตอ่การเกดิภาวะแทรกซอ้นภายหลงัการ
ผา่ตดัมากกวา่ผูป้ว่ยทีอ่ายนุอ้ย ผูส้งูอายจุงึตอ้งใชร้ะยะเวลา
ในการฟืน้ตวันานมากขึน้  
 จำนวนภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัดมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับจำนวนวันนอนโรงพยาบาลหลังการ
ผา่ตดัในระดบัปานกลาง (r = .544, p < .01) (ตารางที ่2) 
สอดคลอ้งกบัการศกึษาทีผ่า่นมา2,10 ทีพ่บวา่ภาวะแทรกซอ้น
ภายหลังการผ่าตัดมีความสัมพันธ์กับจำนวนวันนอน  
โรงพยาบาลหลังการผ่าตัด ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ภาวะ
แทรกซอ้นหลงัการผา่ตดัทีพ่บมากทีส่ดุคอื ภาวะหวัใจเตน้
ผดิจงัหวะชนดิ AF ภาวะตกเลอืดหลงัการผา่ตดั (bleeding) 
และภาวะไตวาย สามารถอธบิายไดว้า่เมือ่เกดิภาวะแทรกซอ้น
ภายหลงัการผา่ตดั เชน่ภาวะหวัใจเตน้ผดิจงัหวะชนิด AF 
ชพีจรจะเตน้เรว็ อตัราการเตน้ไมส่มำ่เสมอ  เกดิจากการสง่
กระแสไฟฟา้ภายในหวัใจหอ้งบนขวาผดิปกตไิป หวัใจหอ้ง
บนสญูเสยีการบบีตวั (Atrial contraction) ผูป้ว่ยจะรูส้กึ  
ใจสัน่ ออ่นเพลยีและในขณะเดยีวกนัเลอืดจะวิง่วนอยูภ่ายใน
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หอ้งหวัใจ มีโอกาสเกดิลิม่เลอืดอดุตนั (thromboembolism)  
ในสว่นตา่งๆ ของรา่งกายได ้  ภาวะแทรกซอ้นทีเ่กดิขึน้จงึ  
ส่งผลให้กระบวนการฟื้นตัวในโรงพยาบาลล่าช้าออกไป   
ผู้ป่วยต้องใช้เวลาในการรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น  
เป็นผลให้จำนวนวันนอนโรงพยาบาลหลังการผ่าตัดนาน  
มากขึ้นตามไปด้วย จึงพบความสัมพันธ์ทางบวกระหว่าง
จำนวนภาวะแทรกซอ้นภายหลงัการผา่ตดักบัจำนวนวนันอน  
โรงพยาบาลหลงัการผา่ตดั 
 ปัจจัยที่ ไม่มีความสัมพันธ์กับจำนวนวันนอน  
โรงพยาบาลหลงัการผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ เพศ 
ภาวะโรครว่ม และ EF พบวา่ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัจำนวน
วนันอนโรงพยาบาลหลงัการผา่ตดั 
 เพศ อาจเปน็เพราะในการศกึษาครัง้นีผู้ป้ว่ยเพศหญงิ
และเพศชายมีอายุและคะแนนโรคร่วมไม่แตกต่างกัน   
ในขณะที ่ EF ของเพศหญิงอยู่ ในเกณฑ์ดีกว่าเพศชาย   
ทัง้สองเพศจงึมจีำนวนวนันอนโรงพยาบาลที่ไมแ่ตกตา่งกนั
สอดคลอ้งกบัการศกึษาของเกศรนิทร ์อทุรยิะประสทิธิ์13  
 ภาวะโรคร่วม อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างในการ
ศกึษาครัง้นีม้คีะแนนโรครว่มเฉลีย่เพยีง 1 คะแนน ความ
รนุแรงของภาวะโรครว่มไมร่นุแรง ประกอบกบัผูป้ว่ยไทยที่
เขา้รบัการผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจตอ้งเขา้พกัใน
โรงพยาบาลก่อนผ่าตัด 1-2 วัน เพื่อรับการเตรียมความ
พรอ้มและใหแ้น่ใจวา่โรครว่มตา่งๆ อยู่ในสภาวะทีส่งบจงึ
เข้ารับการผ่าตัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนภาย
หลงัการผา่ตดั สอดคลอ้งกบัรายงานของเกศรนิทร ์ อทุรยิะ
ประสทิธิ์13  
 อัตราส่วนร้อยละของปริมาณเลือดที่บีบตัวออกจาก
หวัใจ (EF)  อาจเนือ่งจากกลุม่ตวัอยา่งมคีา่ EF มากกวา่ 50 
เปอรเ์ซน็ต ์ ความสามารถในการบบีตวัของกลา้มเนือ้หวัใจ
อยู่ในเกณฑ์ด ี นั่นคือหัวใจสามารถบีบตัวส่งเลือดไปเลี้ยง
สว่นตา่งๆ ของรา่งกายไดเ้ปน็ปกต ิ กระบวนการฟืน้ตวัภาย
หลงัการผา่ตดัจงึดกีวา่ผูป้ว่ยทีม่ ีEF นอ้ยกวา่ 50 เปอรเ์ซน็ต ์
เมือ่กระบวนการฟืน้ตวัภายหลงัการผา่ตดัดกีวา่ จำนวนวนั
นอนโรงพยาบาลจึงมีแนวโน้มลดน้อยลง จึงไม่พบความ
สมัพนัธ ์ในการศกึษาครัง้นี ้
 
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไป ใช้
 1) ควรมรีปูแบบการใหก้ารดแูลเปน็พเิศษทีจ่ำเพาะ
เจาะจงสำหรับผู้สูงอาย ุ เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าอาย ุ 
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับจำนวนวันนอนโรงพยาบาล  

หลังการผ่าตัด เพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวและลดจำนวนวัน
นอนโรงพยาบาลในผูป้ว่ยกลุม่นี ้
 2)  พยาบาลและทมีสขุภาพควรวางแผนการพยาบาล
ทีอ่อกแบบมาเพือ่จดัการปอ้งกนัการการเกดิภาวะแทรกซอ้น
ที่พบบ่อยได้แก ่ ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด AF เช่น 
Protocol หรอืแนวปฏบิตักิารพยาบาลทางคลนิกิ (CNPG) 
เพือ่การคดักรองและเฝา้ตดิตามอาการทีอ่าจเกดิขึน้ภายหลงั
การผา่ตดัไดอ้ยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ  
 3) มีการประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากผล  
การวจิยั หรอืสรา้งโปรแกรมในการคดักรองภาวะแทรกซอ้น
ที่อาจเกิดขึ้น เช่น โปรแกรมการคัดกรองผู้ปว่ยที่เสีย่งตอ่  
การมจีำนวนวนันอนโรงพยาบาลหลงัการผา่ตดันาน และ
โปรแกรมหรอืแบบแผนการใหก้ารพยาบาลในการดแูลผูป้ว่ย
หลงัการผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจทีม่แีบบแผนการ
ดแูลทีเ่ฉพาะเจาะจงกบัผูป้ว่ยสงูอาย ุเปน็ตน้ 
 4) ควรมกีารเปรยีบเทยีบจำนวนวนันอนโรงพยาบาล
หลงัการผา่ตดัในกลุม่ตวัอยา่งทีม่ภีาวะการผา่ตดั (operative 
status) ทีแ่ตกตา่งกนั 
 
ข้อจำกัดในการวิจัย
 1. ในการศกึษาครัง้นีศ้กึษาเฉพาะในกลุม่ผูป้ว่ยทีเ่ขา้
รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจแบบวางแผน  
ลว่งหนา้ (elective) เทา่นัน้ มไิดศ้กึษาในกลุม่ผูป้ว่ยทีเ่ขา้รบั
การผ่าตัดแบบฉุกเฉิน (emergency) และแบบเร่งด่วน 
(urgency) 
 2. การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะผู้ป่วยที่เข้ารับการ
ผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจในโรงพยาบาลระดบัตตยิ
ภมูขินาดใหญแ่หง่หนึง่ ทำใหเ้กดิขอ้จำกดัที่ไมส่ามารถนำผล
การศกึษาไปอา้งองิถงึผูป้ว่ยทีเ่ขา้รบัการผา่ตดัทำทางเบีย่ง
หลอดเลอืดหวัใจในประเทศไทยไดท้ัง้หมด 
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