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Abstract
 Purpose: To study predictive power of cardiac operative risk, health literacy, patient  
engagement, perceived person-centered care, and self-management on quality of life during 6-18 
weeks among patients with post coronary artery bypass graft surgery. 
 Design: Predictive design.
 Methods: The subjects were 162 patients after 6-18 weeks of coronary artery bypass graft  
surgery at two tertiary hospitals in Bangkok.  Data were collected using 6 questionnaires:  
demographic data, health literacy, patient health engagement, perceived person-centered care,  
self-management, and quality of life.  Data were analyzed using hierarchical regression analysis.
 Main findings: The findings indicated that overall quality of life was good (Mean = .74,  
SD = .14).  Regression analysis demonstrated that gender, self-management, patient engagement, 
and health literacy, accounted for 39.1% of the variance in quality of life (p < .05). Self-management, 
patient engagement, and health literacy explained the variance of quality of life above and beyond 
gender approximately 35.1%. 
 Conclusion and recommendations: Nurses should develop a nursing care plan for patients 
during 6-18 weeks after CABG by improving their self-management behavior, health literacy, and 
engagement in their personal healthcare under consideration of their gender differences in order 
to have good quality of life.
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ปัจจัยทำ านายคุณภาพชี วิ ตผู้ ป่ วยหลั งผ่ าตั ดทำ าทาง เบี่ ยง 
หลอดเลือดหัวใจ 6-18 สัปดาห์*
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บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์:	ศึกษาอำานาจในการทำานายคุณภาพชีวิตของปัจจัยพ้ืนฐาน	ความเส่ียงในการผ่าตัดหัวใจ	ความแตกฉาน
ทางสุขภาพ	ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของผู้ป่วย	 การรับรู้การดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง	 และการจัดการตนเอง	 
ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำาทางเบ่ียงหลอดเลือดหัวใจ	6-18	สัปดาห์	
 รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงทำานาย
 วิธีดำาเนินการวิจัย:	 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วย	 จำานวน	 162	คน	ภายหลังผ่าตัดทำาทางเบ่ียงหลอดเลือดหัวใจ	 6-18	
สัปดาห์	ในโรงพยาบาลตติยภูมิ	2	แห่งในกรุงเทพมหานคร	เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม	จำานวน	6	ชุด	ประกอบ
ด้วย	 ข้อมูลส่วนบุคคล	ความแตกฉานทางสุขภาพ	ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของผู้ป่วย	การรับรู้การดูแลแบบบุคคล 
เป็นศูนย์กลาง	การจัดการตนเอง	และคุณภาพชีวิต	วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติถดถอยพหุคูณแบบเชิงช้ัน	
 ผลการวิจัย:	 พบว่าคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับดี	 (Mean	 =	 .74,	 SD	 =	 .14)	 ผลการวิเคราะห์อำานาจใน 
การทำานายพบว่า	เพศ	ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของผู้ป่วย	การจัดการตนเอง	และความแตกฉานทางสุขภาพ	สามารถ
ร่วมทำานาย	 คุณภาพชีวิตได้ร้อยละ	39.1	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 (p	<	 .05)	การจัดการตนเอง	ความรับผิดชอบต่อ
สุขภาพของผู้ป่วย	และความแตกฉานทางสุขภาพ	อธิบายความแปรปรวนเหนือปัจจัยด้านเพศร้อยละ	35.1	
 สรุปและข้อเสนอแนะ:	 พยาบาลควรพัฒนาแผนการพยาบาลเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี	 สำาหรับผู้ป่วยภายหลังผ่าตัด 
ทำาทางเบ่ียงหลอดเลือดหัวใจ	 6-18	 สัปดาห์	 ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีความแตกฉานทางสุขภาพ	 มีส่วนร่วมในการ 
รับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเอง	และมีจัดการสุขภาพด้วยตนเอง	โดยคำานึงถึงความแตกต่างระหว่างเพศ
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