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Abstract
 Purpose: To examine the differences between male and female patients with coronary artery 
bypass grafting in symptom disorders and functional status. 
 Design: Descriptive study.
 Methods: The sample consisted of 64 coronary artery disease patients both male and female who 
were older than 18 years of age and were admitted to a tertiary hospital for elective coronary artery 
bypass grafting. The subjects were recruited by purposive sampling with 32 males and 32 females. 
Personal data were collected by demographic questionnaires and clinical data. Symptom disorders 
before surgery were assessed by symptom frequency. Functional status in dimension of ambulation, 
mobility, body care and movement were measured by the Sickness Impact Profile. Data were analyzed 
using descriptive statistics, independent t-test and Man Whitney U test for analyzed comparison  
between genders.
 Main findings: Women reported significant symptom disorders before surgery more  
frequently than men (M = 36.72, SD = 11.22 vs. M = 30.50, SD = 11.13, p <. 05). Women had  
significant functional status lower than men (M = 8.24, SD = 8.87; M = 4.51, SD = 5.99, p < .05).
 Conclusion and Recommendations: Coronary artery disease in women who waiting list for 
coronary artery bypass grafting had a higher and often of symptom frequency before surgery than 
men. So, the differences between genders should be recognized to provide nursing care for preparation 
patients undergoing coronary artery bypass grafting and appropriate nursing care plan for prevent 
complication. 
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อาการและภาวะการทำาหน้าที่ในผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดทำาทางเบี่ยง
หลอดเลือดหัวใจ: ความแตกต่างระหว่างเพศ 

อรชุมา นากรณ์, พย.ม.1 ศิริอร สินธุ, PhD1

บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์:	 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและชายต่ออาการความผิดปกติและภาวะ 
การทำาหน้าท่ีในระยะก่อนผ่าตัดในผู้ป่วยท่ีจะได้รับการผ่าตัดทำาทางเบ่ียงหลอดเลือดหัวใจ	
 รูปแบบการวิจัย:	การวิจัยเชิงบรรยายเปรียบเทียบ
 วิธีดำาเนินการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจท่ีจะได้รับการผ่าตัดทำาทางเบ่ียงหลอดเลือดหัวใจ
แบบนัดหมายล่วงหน้า	อายุต้ังแต่	18	ปีข้ึนไป	จำานวน	64	ราย	ท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหน่ึง	
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	แบ่งเป็นเพศหญิง	32	ราย	และเพศชาย	32	ราย	เก็บข้อมูลในระยะ	1	วันก่อนผ่าตัด	
โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล	และการเจ็บป่วย	ประเมินอาการความผิดปกติท่ีพบก่อนผ่าตัดโดยใช้แบบประเมิน
ความถ่ีของอาการท่ีพบ	(symptom	frequency)	และประเมินภาวะการทำาหน้าท่ีทางด้านร่างกายโดยใช้แบบประเมิน
ผลกระทบของความเจ็บป่วย	 (Sickness	 Impact	 Profile:	 SIP)	 ในหมวดของการเคล่ือนย้าย	 การเคล่ือนไหวร่างกาย	 
การดูแลตนเองและการเคล่ือนไหว	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณา	และวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
เพศโดยใช้สถิติ	independent	t-test	และ	Man	Whitney	U	test		
 ผลการวิจัย:	ผู้ป่วยเพศหญิงมีคะแนนความถ่ีของอาการความผิดปกติท่ีพบในระยะก่อนผ่าตัดมากกว่าเพศชายอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติ	(M	=36.72,	SD	=11.22	และ	M	=	30.50,	SD	=	11.13,	p	<.	05)	และมีภาวะการทำาหน้าท่ีทาง
ด้านร่างกายน้อยกว่าเพศชายอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	(M	=	8.24,	SD	=	8.87	และ	M	=	4.51,	SD	=	5.99,	p	<	.05)	
 สรุปและข้อเสนอแนะ: ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจเพศหญิงมักมีอาการความผิดปกติท่ีพบในระยะก่อนผ่าตัดทำา 
ทางเบ่ียงหลอดเลือดหัวใจได้บ่อยและมากกว่าเพศชาย	 ส่งผลกระทบทำาให้ภาวะการทำาหน้าท่ีทางกายลดลง	 ดังน้ัน 
การดูแลผู้ป่วยเพ่ือเตรียมความพร้อมสำาหรับการผ่าตัดทำาทางเบ่ียงหลอดเลือดหัวใจ	พยาบาลควรคำานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างเพศและวางแผนให้การพยาบาลท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อน	
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