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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาสูบบุหรี่ ปัจจัยทางร่างกาย
ปัจจัยการผ่าตัด กับจ�ำนวนวันนอนในโรงพยาบาลหลังผ่าตัดของผูป้ ว่ ยท�ำผ่าตัดทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ ในโรงพยาบาล
ศูนย์อุดรธานี กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 88 คน เลือกแบบเจาะจง โดยเป็นผู้ป่วยที่ใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียมระหว่างการ
ผ่าตัด เครือ่ งมือวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาการสูบบุหรี่ และความรูเ้ กีย่ วกับบุหรี่ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิตเิ ชิงบรรยาย และสหสัมพันธ์ของเพียร์สนั ผลการวิจยั พบว่า จ�ำนวนวันนอนในโรงพยาบาลหลังการผ่าตัด
มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูงกับระยะเวลาในการใช้เครื่องช่วยหายใจหลังการผ่าตัด (r = 0.882, p < .001) แต่ไม่มี
ความสัมพันธ์กับอายุ ระยะเวลาสูบบุหรี่ การท�ำงานของหัวใจห้องล่างซ้าย อัตราการกรองของไตก่อนการผ่าตัด ระยะ
เวลาในการใช้เครือ่ งหัวใจและปอดเทียม อัตราการกรองของไต 24 ชัว่ โมงแรกหลังการผ่าตัด และจ�ำนวนภาวะแทรกซ้อน
หลังผ่าตัด
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Abstract

This correlational research aimed to examine relationships between smoking duration, physical factors, surgery
factors, and length of hospital stay after surgery among patients with coronary artery bypass surgery at Udonthani
Hospital. A sample of 88 patients in the cardiovascular and thoracic surgery ward at Udonthani Hospital was
purposively selected. The research instruments were a questionnaire on personal data, smoking behavior, and a test
on knowledge of smoking. Descriptive statistics and Pearson’s correlation were used in data analysis. Results showed
that the length of hospital stay after surgery was positively correlated with the duration of using post-operative
ventilation at the high level (r = 0.882, p < .001), but were not correlated with age, smoking duration, left ventricular
function, renal fifiltration rates, the duration of using artifif icial heart and lung machine and post-operative complications.
Keywords: Smoking Duration, Physical Factor, Surgery Factor, Length of Hospital Stay.

ความส�ำคัญของปัญหา

บุหรี่เป็น 1 ใน 6 ปัจจัยเสี่ยงที่ทำ� ให้เกิดกลุ่มโรค
NCDs (Non-Communicable diseases) หรือกลุม่ โรคไม่ตดิ ต่อ
เรื้อรังที่มีอัตราผู้เสียชีวิตสูงสุด (เจาะลึกระบบสุขภาพ,
2554) บุหรี่ทำ� ให้หลอดเลือดหัวใจหดตัว มีการจับตัวของ
ไขมันที่ผนังหลอดเลือด ส่งผลให้หลอดเลือดหัวใจตีบลง
เกิดเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบ ท�ำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อ
หัวใจไม่ได้ มีโอกาสเกิดเสียชีวิตเฉียบพลันได้ โรคหลอด
เลือดหัวใจเป็นโรคทีม่ อี ตั ราการเสียชีวติ ค่อนข้างสูง ประชากร
จ�ำนวน 17.3 ล้านคนเสียชีวติ ก่อนวัยอันควรด้วยโรคหลอด
เลือดหัวใจ และคาดการณ์ว่าจะเพิม่ ขึน้ เป็น 23 ล้านคนใน
ปี ค.ศ. 2030 (World Heart Campaign, 2014) ในปี 2014
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจมีอัตราการเสียชีวิต 113.6 คน
ต่อประชากรแสนคน (Leep et al., 2011; American Heart
Association, 2014)
การรักษาผู้ป่วยต้องได้รบั การรักษาด้วยการผ่าตัด
ท�ำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery bypass
surgery) เมือ่ พบว่าหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตัน ร้อยละ
50 ขึ้นไป เพื่อเปลี่ยนหลอดเลือดใหม่ให้เป็นทางผ่านของ
เลือดที่ไม่สามารถผ่านหลอดเลือดหัวใจที่อุดตันได้ สถิติ

จากสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทยในปี
พ.ศ. 2556 พบว่า มีผเู้ ข้ารับการผ่าตัดจ�ำนวน 3,156 ราย
การผ่าตัดนีเ้ ป็นการผ่าตัดใหญ่ทมี่ คี วามเสีย่ งสูง เกีย่ วข้อง
กับระบบไหลเวียนโลหิตและระบบการหายใจ อาจเกิด
ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดทีส่ ำ� คัญ เช่น ภาวะไตล้มเหลว
เฉียบพลันส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ตามมา เช่น
ระบบการหายใจล้มเหลว ภาวะน�ำ้ เกิน (Volume overload)
และภาวะหัวใจวาย (Anderson et al., 1999) และท�ำให้
ระยะเวลาการนอนในโรงพยาบาลหลังผ่าตัดนานขึน้ ปัจจัย
ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ภาวะไตล้มเหลวเฉียบพลันในการผ่าตัด
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องก่อนการผ่าตัด
ซึง่ เป็นปัจจัยของผูป้ ว่ ยได้แก่ อายุ เพศ ดัชนีมวลกาย ความ
รุนแรงของโรค สมรรถภาพการท�ำงานของหัวใจห้องล่าง
ซ้าย อัตราการกรองของไต ระยะเวลาสูบบุหรี่ โรคร่วม
เช่น ภาวะหัวใจล้มเหลว โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคเยื่อหุ้ม
หัวใจอักเสบ โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 2) ปัจจัย
ระหว่างการผ่าตัดและการดูแลได้แก่ ระยะเวลาการหนีบ
หลอดเลือดเอออตาร์ ระยะเวลาการใช้เครื่องหัวใจและ
ปอดเทียม และ 3) ปัจจัยภายหลังการผ่าตัด ได้แก่ การ
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ได้รับเลือด ระยะเวลาการใช้เครื่องช่วยหายใจหลังการ
ผ่าตัดนานกว่า 24 ชั่วโมง และการใช้ยากระตุ้นการเต้น
ของหัวใจ (Landoni et al., 2007; Rodrigues et al., 2009)
ปัจจัยที่มีความส�ำคัญต่ออัตราการกรองของไต มี
ดังนี้ ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index [BMI]) Reeves,
Ascione, Chamberlain, และ Angelini (2003) ได้ศึกษาผล
ของดัชนีมวลกาย ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังการ
ผ่าตัดท�ำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจพบว่า ผู้ป่วยที่มีดัชนี
มวลกายน้อยกว่า 20 กิโลกรัม/เมตร2 มีอัตราตายสูงกว่า
ผู้ป่วยทีม่ ดี ชั นีมวลกายปกติ ถึง 4 เท่า มีระยะเวลาในการ
นอนโรงพยาบาลนานกว่าผู้ป่วยที่มีดัชนีมวลกายปกติ
1.7 เท่า และมีอัตราการกรองของไตลดลงมากกว่าผู้ป่วย
ที่มีดัชนีมวลกายปกติ ถึง 1.9 เท่า การท�ำงานของหัวใจ
ห้องล่างซ้าย (Left ventricular ejection fraction [LVEF])
เป็นอีกปัจจัยหนึง่ ทีม่ ผี ลต่ออัตราการกรองของไตในผู้ป่วย
ทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดท�ำทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ การศึกษา
ของ Straten และคณะ (2010) พบว่าผู้ป่วยที่เข้ารับการ
ผ่าตัดท�ำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจที่มีค่า LVEF น้อยกว่า
35 เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท�ำให้อัตราการกรองของไต
ลดลงภายหลังการผ่าตัดอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.001 สอดคล้องกับระยะเวลาในการใช้เครื่องหัวใจและ
ปอดเทียม Brito และคณะ (2009) ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผล
ต่ออัตราการกรองของไตภายหลังการผ่าตัดท�ำทางเบี่ยง
หลอดเลือดหัวใจพบว่า ระยะเวลาในการใช้เครื่องหัวใจ
และปอดเทียมที่นานกว่า 115 นาที มีผลต่อการไหลเวียน
เลือดไปเลีย้ งทีไ่ ต ส่งผลให้เกิดภาวะไตล้มเหลวเฉียบพลัน
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ในโรงพยาบาลอุดรธานี สถิตจิ ากหอผูป้ ว่ ยศัลยกรรม
หลอดเลือดหัวใจและทรวงอกในเดือน สิงหาคม-ธันวาคม
พ.ศ. 2558 มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัดท�ำทาง
เบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ จ�ำนวน 96 ราย และมีแนวโน้ม
สูงขึ้น แต่ยังไม่มีการศึกษาในบริบทของโรงพยาบาล
ศูนย์อดุ รธานี ผู้วจิ ยั จึงสนใจศึกษาเรือ่ งนีเ้ พือ่ น�ำผลวิจยั ไป

ใช้ประโยชน์ในการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และการ
วางแผนการพยาบาล

วัตถุประสงค์การวิจัย

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางร่างกาย
ได้แก่ อายุ ระยะเวลาสูบบุหรี่ การท�ำงานของหัวใจห้อง
ล่างซ้าย และอัตราการกรองของไตก่อนการผ่าตัด และ
ปัจจัยการผ่าตัด ได้แก่ ระยะเวลาในการใช้เครือ่ งหัวใจและ
ปอดเทียม อัตราการกรองของไต 24 ชั่วโมงแรกหลังการ
ผ่าตัด จ�ำนวนการเกิดภาวะแทรกซ้อน และระยะเวลาใน
การใช้เครือ่ งช่วยหายใจหลังการผ่าตัด กับ จ�ำนวนวันนอน
ในโรงพยาบาลหลังผ่าตัดของผู้ป่วยท�ำผ่าตัดทางเบี่ยง
หลอดเลือดหัวใจ ในโรงพยาบาลศูนย์อดุ รธานี

สมมติฐานการวิจัย

จ�ำนวนวันนอนในโรงพยาบาลหลังผ่าตัดของ
ผู้ป่วยท�ำผ่าตัดทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ ในโรงพยาบาล
ศูนย์อดุ รธานี มีความสัมพันธ์ กับ อายุ ระยะเวลาสูบบุหรี่
การท�ำงานของหัวใจห้องล่างซ้าย อัตราการกรองของไต
ก่อนการผ่าตัด ระยะเวลาในการใช้เครื่องหัวใจและปอด
เทียม อัตราการกรองของไต 24 ชัว่ โมงแรกหลังการผ่าตัด
จ�ำนวนการเกิดภาวะแทรกซ้อน และระยะเวลาในการใช้
เครื่องช่วยหายใจหลังการผ่าตัด

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ชนิดของการวิจัย เป็นวิจัยเชิงสหสัมพันธ์
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 ประชากร คือผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดท�ำทาง
เบี่ยงหลอดเลือดหัวใจที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย
ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ของโรงพยาบาลศูนย์อดุ รธานี
		 กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 88 ราย เลือกแบบ
เจาะจง คือ มีอายุในช่วง 18-75 ปี เข้ารับการรักษาด้วย
การผ่าตัดทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจเป็นครัง้ แรก ใช้เครือ่ ง
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หัวใจและปอดเทียมระหว่างการผ่าตัด และมีสติสมั ปชัญญะ
ครบถ้วนขณะให้ข้อมูล
		 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้ตาราง ของ Polit และ
Beck (2008) ก�ำหนดระดับแอลฟ่า เท่ากับ .05 อ�ำนาจ
การทดสอบ (Power of test ) เท่ากับ .08 และค่าขนาด
อิทธิพลของความสัมพันธ์ปานกลางเท่ากับ .30
เครื่องมือวิจัย
1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย
อายุ เพศ น�ำ้ หนัก ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย (Body Mass
Index [BMI]) สถานภาพสมรส และระยะเวลาสูบบุหรี่
2. แบบทดสอบความรูเ้ กีย่ วกับบุหรี่ ในเรือ่ งพิษภัย
ของบุหรี่ และการเลิกบุหรี่ มีจำ� นวน 22 ข้อ ค�ำตอบเป็น
แบบถูก-ผิด เป็นข้อค�ำถามเชิงบวก 18 ข้อ และเชิงลบ
4 ข้อ ก�ำหนดการให้คะแนน เป็น 1 และ 0 การแปลผล
ระดับใช้ค่าร้อยละ ดังนี้ น้อยกว่า 60 หมายถึง ระดับต�ำ่ ,
เท่ากับและมากกว่า 60-79 หมายถึง ระดับปานกลาง และ
เท่ากับและมากกว่า 80 หมายถึง ระดับสูง (Danile, 1995)
ข้อมูลที่ได้จากเวชระเบียนของผู้ป่วย ได้แก่ การ
วินิจฉัยโรคหลัก การวินิจฉัยโรคร่วม โรคประจ�ำตัว วันที่
ท�ำผ่าตัด วันทีแ่ พทย์อนุญาตให้กลับบ้าน ภาวะแทรกซ้อน
หลังการผ่าตัด ระยะเวลาในการใช้เครือ่ งหัวใจและปอดเทียม
ระยะเวลาในการใช้เครื่องช่วยหายใจหลังการผ่าตัด การ
ท�ำงานของหัวใจห้องล่าง ทีไ่ ด้บนั ทึกในแฟ้มประวัตผิ ู้ป่วย
โดยแพทย์โดยใช้ค่าล่าสุด ประมาณ 1-2 สัปดาห์ก่อนการ
ผ่าตัด และอัตราการกรองของไต (Glomerular Filtration
Rate[GFR]) โดยใช้คา่ ล่าสุดก่อนผ่าตัด หลังผ่าตัด 24 ชัว่ โมง
แรก และ 24-48 ชั่วโมงหลังผ่าตัด
คุณภาพของเครื่องมือวิจัย หาความตรงเชิง
เนื้อหา (Content validity) ของแบบสอบถามและแบบ
ทดสอบโดย ผู้ทรงคุณวุฒิจำ� นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
แพทย์ศลั ยกรรมทรวงอก 1 ท่าน พยาบาลวิชาชีพในหอ
ผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอก 1 ท่าน และอาจารย์พยาบาล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด 1 ท่าน หาค่า

ดัชนีความตรงเชิงเนือ้ หา (CVI) ได้เท่ากับ 0.84 และหาความ
เที่ยง (Reliability) โดยการน�ำเครื่องมือวิจัยไปใช้กับผู้ป่วย
ที่มีลักษณะเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน
หาค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงได้เท่ากับ 0.86
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างโครงการวิจัย
ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ ของโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ตาม
หนังสือรับรองเลขที่ 69/2560 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
กลุม่ ตัวอย่างได้รบั การพิทกั ษ์สทิ ธิใ์ นเรือ่ งความเสีย่ งทีอ่ าจ
เกิดขึน้ จากการวิจยั และการรักษาความลับของข้อมูลส่วน
บุคคล โดยผู้วิจยั ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัย ผู้ป่วยที่ยินดี
ให้ข้อมูลได้ลงชื่อในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วจิ ัยเก็บข้อมูลด้วย
ตนเองระหว่างเดือนมกราคม ถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2561
โดยแจกแบบทดสอบความรูเ้ กีย่ วกับบุหรีใ่ ห้ผปู้ ว่ ยตอบเป็น
รายบุคคลในวันที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล และรับกลับ
เมื่อผู้ป่วยตอบเสร็จ ส่วนข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษา
ได้แก่ การท�ำงานของหัวใจห้องล่างซ้าย ระยะเวลาการใช้
เครื่องหัวใจและปอดเทียม อัตราการกรองของไต ระยะ
เวลาในการใช้เครื่องช่วยหายใจหลังการผ่าตัด ภาวะ
แทรกซ้อนหลังการผ่าตัด และจ�ำนวนวันนอนในโรงพยาบาล
หลังการผ่าตัดได้จากบันทึกการรักษาจากแฟ้มระเบียน
ผู้ป่วยใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส�ำเร็จรูป วิเคราะห์หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสหสัมพันธ์ของ Pearson

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดท�ำ
ทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ เป็นเพศชาย ร้อยละ 65.9
เพศหญิง ร้อยละ 34.1 ส่วนสูงเฉลี่ย 162 เซนติเมตร
(SD = 8.34) BMI เฉลีย่ 23.10 กก./ม2 (SD = 3.16) สถานภาพ
สมรส คู่ ร้อยละ 50 เป็นผู้สูบบุหรี่ ร้อยละ 70.5 ผู้ที่
4

วารสารพยาบาล, 68(2), 1-8, 2562

Thai Journal of Nursing, 68(2), 1-8, 2019

ไม่สูบบุหรี่แต่สัมผัสควันบุหรี่ มีร้อยละ 29.5 ข้อมูลการ
เจ็บป่วย ผู้ป่วยได้รบั การวินจิ ฉัยโรคหลัก คือ Triple vessel
disease ร้อยละ 64.8 Triple vessel disease with left main
ร้อยละ 29.5 และ Double vessel disease ร้อยละ 5.7
การวินจิ ฉัยโรคร่วมและโรคประจ�ำตัวมากทีส่ ดุ คือ ความดัน
โลหิตสูง ร้อยละ 50 รองลงมา คือ เบาหวานและความดัน
โลหิตสูง ร้อยละ 34.1 และไขมันในเลือดสูง ร้อยละ 11.4
2. ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดท�ำทางเบีย่ งหลอดเลือด
หัวใจ ร้อยละ 76.15 มีความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีอายุเฉลี่ย 61.22 ปี (SD = 7.93) ระยะเวลา
สูบบุหรี่เฉลี่ย 24.31 ปี (SD = 17.30) ระยะเวลาสูบบุหรี่
มากที่สดุ คือ 60 ปี ระยะเวลาในการใช้เครื่องช่วยหายใจ
หลังการผ่าตัดเฉลี่ย 5.22 วัน (SD = 2.71) การท�ำงานของ
หัวใจห้องล่างซ้ายเฉลี่ย อยู่ที่ ร้อยละ 48.49 (SD = 12.64)

อัตราการกรองของไตก่อนการผ่าตัด เฉลี่ย 77.40 ml/
min/1.73 m2 (SD = 18.66) ระยะเวลาในการใช้เครือ่ งหัวใจ
และปอดเทียมเฉลี่ย 75.40 นาที (SD = 42.49) อัตราการ
กรองของไตหลังผ่าตัด 24 ชั่วโมงเฉลี่ย 70.51 ml/min/
1.73 m2 (SD = 28.90) มีอัตราการกรองของไตลดลง
ปานกลาง จ�ำนวนการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉลี่ย 3.97
(SD = 0.71) ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด ทีพ่ บมากทีส่ ดุ
คือ ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ร้อยละ 93.2, ภาวะซีด ร้อย
ละ 90.9, ภาวะเสียสมดุลสารอิเล็กโทรไลท์ ร้อยละ 88.6
และไตวายเฉียบพลัน ร้อยละ 23.9 ตามล�ำดับ (มีภาวะ
แทรกซ้อนได้มากกว่า 1 ภาวะ) และผู้ป่วยมีจำ� นวนวัน
นอนโรงพยาบาลหลังผ่าตัดเฉลี่ย 13.89 วัน (SD = 6.72)
(ตาราง 1)

ตาราง 1 ค่าต�่ำสุด-สูงสุด (Min-Max) ค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของตัวแปรที่ศึกษา (n = 88)
ตัวแปร
อายุ (ปี)
ระยะเวลาสูบบุหรี่ (ปี)
ระยะเวลาในการใช้เครื่องช่วยหายใจหลังการผ่าตัด (วัน)
การท�ำงานของหัวใจห้องล่างซ้าย (%)
อัตราการกรองของไตก่อนการผ่าตัด (ml/min/1.73m2)
ระยะเวลาในการใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม (นาที)
อัตราการกรองของไต 24 ชั่วโมงแรกหลังการผ่าตัด
จ�ำนวนการเกิดภาวะแทรกซ้อน
จ�ำนวนวันนอนในโรงพยาบาลหลังการผ่าตัด (วัน)

Min-Max
44 - 75
15 - 60
1 - 14
26 - 76
27.60 - 110
26 - 277
27.80 - 201
1-5
4 - 29
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M
61.22
24.31
5.22
48.49
77.40
75.40
70.51
3.97
13.89

SD
7.93
17.30
2.71
12.64
18.66
42.49
28.90
0.71
6.72
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4. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับจ�ำนวนวันนอนใน
โรงพยาบาลหลังการผ่าตัด พบว่าจ�ำนวนวันนอนใน
โรงพยาบาลหลังการผ่าตัด มีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับสูงกับ ระยะเวลาในการใช้เครือ่ งช่วยหายใจหลังการ
ผ่าตัด (r = 0.882) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

แต่ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั อายุ ระยะเวลาสูบบุหรี่ การท�ำงาน
ของหัวใจห้องล่างซ้าย อัตราการกรองของไตก่อนการผ่าตัด
ระยะเวลาในการใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม อัตราการ
กรองของไต 24 ชัว่ โมงแรกหลังการผ่าตัด และจ�ำนวนการ
เกิดภาวะแทรกซ้อน ณ ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05

ตาราง 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างจ�ำนวนวันนอนในโรงพยาบาลหลังการผ่าตัดกับตัวแปรที่ศึกษา
		 (n = 88)
ตัวแปร
อายุ
ระยะเวลาสูบบุหรี่
ระยะเวลาในการใช้เครื่องช่วยหายใจหลังการผ่าตัด
การท�ำงานของหัวใจห้องล่างซ้าย
อัตราการกรองของไตก่อนการผ่าตัด
ระยะเวลาในการใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม
อัตราการกรองของไต 24 ชั่วโมงแรกหลังการผ่าตัด
จ�ำนวนการเกิดภาวะแทรกซ้อน

r
0.045
-0.179
0.882
-0.152
-0.130
0.174
-0.184
0.122

p-value
.680
.095
.000
.156
.288
.106
.085
.254

จ�ำนวนวันนอนโรงพยาบาลหลังการผ่าตัดท�ำทาง
เบี่ยงหลอดเลือดหัวใจไม่มีความสัมพันธ์กับ อายุ ระยะ
เวลาการสูบบุหรี่ การท�ำงานของหัวใจห้องล่างซ้าย อัตรา
การกรองของไตก่อนการผ่าตัด ระยะเวลาในการใช้เครือ่ ง
หัวใจและปอดเทียม อัตราการกรองของไต 24 ชัว่ โมงแรก
หลังการผ่าตัด และจ�ำนวนการเกิดภาวะแทรกซ้อน ซึ่งไม่
สนับสนุนสมมติฐานการวิจัย อาจเนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง
อยู่ในวัยสูงอายุเป็นส่วนใหญ่ (M = 61.22, SD = 7.93)
จึงไม่มีความหลากหลายของอายุ แม้ได้กำ� หนดอายุของ
กลุ่มตัวอย่างไว้ในช่วง 18-75 ปี ผลการวิจยั นีแ้ ตกต่างจาก
การศึกษาที่ผ่านมา อาทิ มะลิวรรณ ศิลารัตน์, จิตภินันท์
ศรีจกั รโคตร และศุภฤทธิ์ ศิลารัตน์ (2556) ทีศ่ กึ ษาปัจจัย
ที่สัมพันธ์กับจ�ำนวนวันนอนโรงพยาบาลหลังผ่าตัดของ
ผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดท�ำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ

การอภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัยพบว่า ระยะเวลาในการใช้เครื่อง
ช่วยหายใจหลังการผ่าตัดมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูง
กับจ�ำนวนวันนอนในโรงพยาบาลหลังการผ่าตัดซึง่ สนับสนุน
สมมติฐานการวิจยั อธิบายได้ว่า การใช้เครือ่ งช่วยหายใจ
ทีย่ าวนาน อาจเกิดจากการเตรียมความพร้อมในการบริหาร
การหายใจไม่เพียงพอ ท�ำให้ประสิทธิภาพการหายใจของ
ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดลดลง หย่าเครื่องช่วยหายใจได้ช้า
สอดคล้องกับ Landoni และคณะ (2007) ที่พบว่าปัจจัย
ทางร่างกายและปัจจัยระหว่างการผ่าตัดมีผลต่อระยะเวลา
การนอนในโรงพยาบาล และจากข้อเท็จจริงว่า สภาพที่
ผู้ป่วยต้องอยู่ในเครื่องช่วยหายใจก็ทำ� ให้ต้องคงอยู่ในโรง
พยาบาลจนกว่าจะถอดเครื่องช่วยหายใจออก จึงจะกลับ
บ้านได้
6
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พบว่าผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับจ�ำนวนวันนอนโรงพยาบาล อาจเนือ่ งจากกลุม่
ที่ศึกษาพบว่าภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นมีจ�ำนวนน้อย

กับแพทย์ พยาบาลห้องตรวจผู้ป่วยนอก พยาบาลศูนย์
ดูแลผูป้ ว่ ยเตรียมผ่าตัด พยาบาลประจ�ำหอผูป้ ว่ ยศัลยกรรม
หลอดเลือดหัวใจและทรวงอก และนักกายภาพบ�ำบัดใน
การเตรียมผู้ป่วยให้บริหารการหายใจโดยใช้เครือ่ งบริหาร
การหายใจตัง้ แต่รบั ทราบว่าต้องรับการรักษาด้วยการผ่าตัด
ท�ำทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ และอาจจัดให้มกี ารทดสอบ
ประสิทธิภาพของการบริหารการหายใจให้ผา่ นเกณฑ์กอ่ น
การผ่าตัด
2. ควรเลือกผูป้ ว่ ยให้มคี วามหลากหลายในตัวแปร
ที่ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ข้อเสนอแนะ

1. พยาบาลสามารถช่วยลดจ�ำนวนวันนอนในโรง
พยาบาลหลังการผ่าตัดส�ำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดท�ำ
ทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจได้โดยช่วยลดระยะเวลาในการ
ใช้เครือ่ งช่วยหายใจหลังการผ่าตัด ซึง่ ท�ำได้โดยเตรียมความ
พร้อมในการบริหารการหายใจให้กบั ผูป้ ว่ ย และประสานงาน
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