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The intubation and the usage of mechanical ventilation are critical to life saving in trauma patients. Long-term use of
mechanical ventilation has both physical and psychological effects on patients with high treatment costs. Multiple factors
are involved in respiration recovery in trauma patients, but no studies have been conducted on the predictive factors of
postoperative physical recovery in the trauma patient group. The purpose of this retrospective was to study the predictive
power of Injury Severity Score, Body Mass Index, Surgical APGAR Score in respiration recovery among postoperative trauma
patients. The patients who treated in trauma ICU, from 1 January 2013 – 31 December 2017 were reviewed. The result showed
177 trauma patients. Most of trauma patients were males (87%) with average age of 40.12 years, 80.8% of the sample had blunt
injury, which usually caused by traffic accidents (67.8 %). The trauma patients had normal Body Mass Index (24.96 Kg/m2 ) mean
and Injury Severity Score 18.59 and mean Surgical APGAR Score of 3.24. Most of the Surgical APGAR Score had scores of
0–4 points (74.0%). The findings revealed that Injury Severity Score was a significant factor that can predict respiration recovery
among trauma patients in intensive care unit (OR = 1.062, 95% CI = 1.006- 1.120; p < 0.05). The percentage of variance of the
CO predicted model including Injury Severity Score, Body Mass Index, and Surgical APGAR Score accounted for 16%
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บทคัดย่อ

การใส่ท่อช่วยหายใจและการใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยอุบัติเหตุ
ที่มีภาวะวิกฤติมีความจ�ำเป็นในการช่วยชีวิต แต่การใช้เครื่องช่วยหายใจ
เป็นเวลานาน ส่งผลต่อผู้ป่วยทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ นอกจากนี้
การใช้เครื่องช่วยหายใจยังท�ำให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงขึ้น ปัจจัยที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการฟื้นตัวด้านการหายใจในผู้ป่วยอุบัติเหตุนั้นมีหลาย
ปัจจัย แต่ยังไม่พบการศึกษาปัจจัยท�ำนายการฟื้นตัวทางด้านหายใจ
โดยเฉพาะกลุม่ ผูป้ ว่ ยอุบตั เิ หตุหลังการผ่าตัด การศึกษาแบบย้อนหลังครัง้ นี้
เพือ่ ศึกษาอ�ำนาจการท�ำนายของความรุนแรงของการบาดเจ็บ ดัชนีมวลกาย
สภาพผูป้ ว่ ยระหว่างผ่าตัด กับการฟืน้ ตัวด้านการหายใจของผูป้ ว่ ยอุบตั เิ หตุ
หลังการผ่าตัด กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูป้ ว่ ยอุบตั เิ หตุทไี่ ด้การรักษาโดยการผ่าตัด
และรักษาอยู่ในหอผู้ป่วยไอซียูอุบัติเหตุตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2556
ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยอุบัติเหตุจ�ำนวน
177 ราย เป็นเพศชายร้อยละ 87 อายุเฉลี่ย 40.12 ปี กลไกการบาดเจ็บ
ส่วนใหญ่เกิดจากแรงกระแทกร้อยละ 80.8 สาเหตุของการบาดเจ็บเกิดจาก
การจราจรร้อยละ 67.8 มีดัชนีมวลกายเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติ 24.96
กิโลกรัม/ตารางเมตร ค่าคะแนนความรุนแรงของการบาดเจ็บมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 18.59 คะแนน ค่า Surgical Apgar Score มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24
คะแนน ส่ ว นใหญ่ อ ยู ่ ใ นระดั บ รุ น แรง (0–4 คะแนน) ร้ อ ยละ 74.0
ความรุนแรงของการบาดเจ็บเป็นปัจจัยเดียวที่สามารถท�ำนายการฟื้นตัว
ด้านการหายใจของผู้ป่วยอุบัติเหตุที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตได้
(OR = 1.062, 95% CI = 1.006- 1.120; p < 0.05) ) โดยโมเดลตัวแปร
วารสารกรมการแพทย์

ทั้งสามตัวได้แก่ ความรุนแรงของการบาดเจ็บ ดัชนีมวลกาย สภาพผู้ป่วย
ระหว่างผ่าตัด สามารถท�ำนายร่วมกันได้ ร้อยละ 16
ค�ำส�ำคัญ: ดัชนีมวลกาย ความรุนแรงของการบาดเจ็บ การฟื้นตัวด้าน
การหายใจ ผู้ป่วยอุบัติเหตุ สภาพผู้ป่วยระหว่างผ่าตัด

บทน�ำ

การบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุเป็นสาเหตุนำ� ไปสูค่ วามพิการและการเสียชีวติ
และยังเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขของทั่วโลก ผู้ป่วยอุบัติเหตุจะได้รับ
การรักษาภาวะคุกคามชีวติ ตามหลักการในการช่วยชีวติ ผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บขัน้ สูง
(The Advanced Trauma Life Support) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นส่งผลต่อ
การท�ำงานอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบทาง
ไหลเวียนโลหิต และระบบประสาทเกิดการเสียหน้าที่หรือถูกท�ำลายลง
ท�ำให้ผปู้ ว่ ยอุบตั เิ หตุภาวะวิกฤตมักจะมีภาวะหายใจล้มเหลว (Respiratory
failure)1 เป็นภาวะที่อันตรายถึงชีวิต การใส่ท่อช่วยหายใจและการใช้
เครือ่ งช่วยหายใจในผูป้ ว่ ยอุบตั เิ หตุภาวะวิกฤติมคี วามจ�ำเป็นในการช่วยชีวติ
แต่การใช้เครือ่ งช่วยหายใจเป็นเวลานาน ส่งผลต่อผูป้ ว่ ยทัง้ ทางด้านร่างกาย
เช่น ท�ำให้การท�ำงานของกล้ามเนื้อช่วยหายใจท�ำงานลดลง มีผลท�ำให้
กล้ามเนื้อหายใจอ่อนแรงและลีบ ซึ่งจะเพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลาการใช้
เครื่ อ งช่ ว ยหายใจ 2 จากการศึ ก ษาพบว่ า ระยะเวลาเฉลี่ ย ของการใช้
เครือ่ งช่วยหายใจคือประมาณ 3 วัน3 การใช้เครือ่ งช่วยหายใจเป็นเวลานาน
เป็นปัจจัยเสีย่ งก่อให้เกิดปอดอักเสบจากการใช้เครือ่ งช่วยหายใจ (ventilator
associated pneumonia) และภาวะติดเชือ้ ทีป่ อด (pulmonary infection)

นอกจากนี้การติดเชื้อที่ปอดอาจท�ำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงตามมา
เช่น ภาวะการหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน (Acute respiratory distress
syndrome: ARDS) ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) หรือภาวะ
อวั ย วะล้ ม เหลวหลายอวั ย วะ (Multiple organ failure: MOF) 4
การใส่เครื่องช่วยหายใจยังส่งผลทางด้านจิตใจ มีท�ำให้ไม่สุขสบายจาก
การคาท่ อ ช่ ว ยหายใจ ท� ำ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยเกิ ด ความเจ็ บ ปวด ถู ก จ� ำ กั ด
การเคลื่อนไหว การดูดเสมหะท�ำให้ผู้ป่วยพักผ่อนไม่เพียงพอ นอกจากนี้
การใส่เครื่องช่วยหายใจยังท�ำให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงขึ้น เมื่อผู้ป่วย
อุบัตเิ หตุที่ได้รับการรักษาการบาดเจ็บจนปลอดภัยแล้ว ควรพิจารณาหย่า
เครื่องช่วยหายใจและถอดท่อช่วยหายใจ เพราะการถอดท่อช่วยหายใจได้
คือ การที่ผู้ป่วยสามารถหายใจได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งเครื่องช่วย
หายใจ5 แสดงว่าผู้ป่วยมีการฟื้นตัวทางด้านการหายใจ มีการท�ำหน้าที่ของ
ระบบการไหลเวียนโลหิตปกติและคงที่ การท�ำงานของระบบหายใจที่
ล้มเหลวได้ฟน้ื ตัวกลับสูส่ ภาพปกติ การหย่าเครือ่ งช่วยหายใจ จะด�ำเนินการ
ทันทีเมือ่ ผูป้ ว่ ยได้รบั การแก้ไขภาวะต่างๆ ให้ดขี นึ้ และมีสภาพร่างกายพร้อม
มีอาการคงที่
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การฟื้นตัวด้านการหายใจในผู้ป่วยอุบัติเหตุนั้นมีหลายปัจจัย พบว่าปัจจัย
หนึ่งที่มีผลต่อการฟื้นตัวทางด้านหายใจ คือ ความรุนแรงของการบาดเจ็บ
มีความสัมพันธ์กับแรงที่กระท�ำต่ออวัยวะนั้นๆ แรงยิ่งมาก ยิ่งท�ำให้เกิด
การบาดเจ็บที่รุนแรง คะแนนความรุนแรงของการบาดเจ็บเป็นตัวท�ำนาย
ผลลัพธ์ของผู้ป่วยอุบัติเหตุ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพหลาย
ต�ำแหน่งของร่างกาย เช่น การบาดเจ็บทรวงอก การบาดเจ็บหลายระบบ
เป็นต้น ท�ำให้เกิดภาวะหายใจล้มเหลว ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าความรุนแรง
ของการบาดเจ็ บ เป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การฟื ้ น ตั ว ทางด้ า นหายใจ
ในผูป้ ว่ ยอุบตั เิ หตุ ดัชนีมวลกายมีความสัมพันธ์กบั การฟืน้ ตัวด้านการหายใจ
ในผู้ป่วยอุบัติเหตุ ผู้ป่วยอุบัติเหตุที่มีภาวะอ้วนมีการใส่ท่อช่วยหายใจ
และใช้เครื่องช่วยหายใจมากกว่ากลุ่มผู้ป่วยอุบัติเหตุที่ไม่มีภาวะอ้วน6
และมี ป ั จ จั ย เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด ภาวะหายใจล้ ม เหลวเฉี ย บพลั น มากกว่ า
เนื่ อ งจากพยาธิ ส ภาพระบบหายใจของผู ้ ป ่ ว ยที่ มี ภ าวะอ้ ว นมี ลั ก ษณะ
การลดลงปริมาตรของปอดและความสามารถในการขยายปริมาตรของปอด
ลดลงน� ำ ไปสู ่ ภ าวะการขาดออกซิ เ จน ท� ำ ให้ ต ้ อ งใช้ เ ครื่ อ งช่ ว ยหายใจ
นานขึ้น7 ส่งผลต่อการฟื้นตัวทางด้านการหายใจ8
ปัจจัยทีส่ ำ� คัญอีกประการหนึง่ ต่อการฟืน้ ตัวทางด้านหายใจในผูป้ ว่ ย
อุบัติเหตุ คือ สภาพผู้ป่วยระหว่างผ่าตัด เป็นการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิ
สภาพที่เกิดขึ้นทันทีระหว่างผ่าตัด เช่น การเสียเลือดระหว่างการผ่าตัด
สภาพการท�ำงานของหัวใจและการไหลเวียนออกซิเจนในเลือด ซึ่งเป็น
ความเครียดจากกระบวนการผ่าตัด เป็นต้น สภาพผู้ป่วยระหว่างผ่าตัด
สามารถท�ำนายการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดทาง
ศัลยกรรมได้ 9 ต�ำแหน่งของการผ่าตัด เช่น การผ่าตัดทรวงอก การผ่าตัด
ช่องท้อง ส่งผลต่อระบบหายใจ ท�ำให้มผี ลต่อการฟืน้ ตัวทางด้านการหายใจ
ระยะเวลาในการผ่าตัดที่นานขึ้นอาจท�ำให้สูญเสียเลือดมากขึ้น รวมทั้ง
การผ่าตัดที่ต้องใช้ยาสลบหรือยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย หรือเฉพาะที่
ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ มีผลต่อการท�ำงานของปอดลดลง
ท�ำให้อากาศที่ผ่านเข้าออกภายในปอด ความจุของอากาศในปอด และ
การกระจายของอากาศในปอดลดน้อยลง10 การศึกษาที่ผ่านมายังไม่พบ
การศึกษาปัจจัยท�ำนายการฟื้นตัวทางด้านหายใจในกลุ่มผู้ป่วยอุบัติเหตุ
หลังการผ่าตัด ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาอ�ำนาจการท�ำนายของ
ความรุนแรงของการบาดเจ็บ ดัชนีมวลกาย สภาพผู้ป่วยระหว่างผ่าตัด
กับการฟื้นตัวด้านการหายใจของผู้ป่วยอุบัติเหตุหลังการผ่าตัด

วัตถุและวิธีการ

การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงท�ำนาย เป็นการศึกษาแบบย้อนหลัง
โดยเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากเวชระเบี ย นของผู ้ ป ่ ว ยที่ เ ข้ า รั บ การรั ก ษา
ในหอผู้ป่วยไอซียูอุบัติเหตุ โรงพยาบาลศิริราช ระหว่างวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2556 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จ�ำนวนทั้งสิ้น 1,546 ราย โดย
กลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์การคัดเข้าศึกษาของกลุ่มตัวอย่างมีจ�ำนวนทั้งสิ้น
177 ราย โดยเกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วย คือ ผู้ป่วยอุบัติเหตุอายุตั้งแต่
18 ปีขึ้นไป ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจและเครื่องช่วยหายใจและได้
การรักษาโดยการผ่าตัดใช้ยาสลบหรือยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย เช่น
การผ่าตัดเกี่ยวกับอวัยวะภายในช่องท้อง การผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์
การผ่าตัดระบบหลอดเลือด เป็นต้น เกณฑ์การคัดออก ได้แก่ ผู้ป่วยที่ได้
รับการเจาะคอในห้องผ่าตัด ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยบาดเจ็บที่ศีรษะ
บาดเจ็บที่ทรวงอก และผู้ป่วยที่มีข้อมูลที่ต้องการศึกษาในเวชระเบียน
ไม่สมบูรณ์ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นีม้ ลี กั ษณะเป็นแบบบันทึกข้อมูล
ส�ำหรับการวิจัยจากแฟ้มประวัติผู้ป่วย ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้
1. แบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ใช้ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของ
กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ สิทธิ
การรักษา ประวัตกิ ารเจ็บป่วยในอดีต ลักษณะกลไกการบาดเจ็บและสาเหตุ
การบาดเจ็บ
2. แบบบันทึกประวัตกิ ารเข้ารับการรักษาในหอผูป้ ว่ ยวิกฤต ได้แก่
วันที่รับไว้ในโรงพยาบาล วันที่ท�ำการผ่าตัด วันที่รับเข้าการรักษาใน
หอผู้ป่วยวิกฤต วันที่จ�ำหน่ายออกจากหอผู้ป่วยวิกฤต วันที่ถอดเครื่อง
ช่วยหายใจและการวัดฟื้นตัวของระบบทางเดินหายใจ ซึ่งหมายถึงผู้ป่วย
สามารถถอดท่อช่วยหายใจและเครือ่ งช่วยหายใจได้ โดยไม่ใส่ทอ่ ช่วยหายใจ
ซ�้ำในระยะ 72 ชั่วโมง นั่นคือ ผู้ป่วยมีการฟื้นตัวด้านการหายใจดี
3. แบบบันทึกดัชนีมวลกาย (body mass index: BMI)
4. แบบบันทึกความรุนแรงของการบาดเจ็บ (Injury Severity
Score: ISS) ผู้ศึกษาน�ำข้อมูลจากแฟ้มประวัติมาค�ำนวณโดยใช้แบบวัด
ความรุนแรงของการบาดเจ็บ พัฒนาโดย Baker11 ซึ่งแบ่งบริเวณการบาด
เจ็บเป็น 6 บริเวณ ดังนีค้ อื 1. ศีรษะหรือล�ำคอ 2. หน้า 3. ทรวงอก 4. ช่องท้อง
หรือและอวัยวะในช่องเชิงกราน 5. กระดูกเชิงกรานและแขนขา 6. ผิวหนัง
ซึ่งจะมีค่าตั้งแต่ 0 - 75 คะแนน และมีการแปลผลระดับความรุนแรงของ
การบาดเจ็บดังนี้ 0 - 15 คะแนน คือ บาดเจ็บเล็กน้อย 16 - 24 คะแนน
คือ บาดเจ็บปานกลาง 24 - 75 คะแนน คือ บาดเจ็บรุนแรง ระดับคะแนน
25 – 75 คะแนน คือ ความรุนแรงมาก
5. แบบบันทึกสภาพผูป้ ว่ ยระหว่างผ่าตัด ใช้แบบประเมิน Surgical
APGAR Score พัฒนาโดย Gawande12 น�ำข้อมูลในช่วงระหว่างการผ่าตัด
มาใช้ในการประเมิน ได้แก่ ปริมาณเลือดที่สูญเสียระหว่างการผ่าตัด
ความดันเลือดแดงเฉลีย่ ตาํ่ สุดและอัตราการเต้นของหัวใจตาํ่ สุด ค่าคะแนน
มาแบ่งช่วงคะแนนออกเป็น 4 กลุ่ม คะแนนตํ่าสุดเท่ากับ 0 คะแนน
และสูงสุดเท่ากับ 10 คะแนน ถ้าค่าคะแนนมาก หมายถึงสภาพผูป้ ว่ ยเสีย่ ง
ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดน้อย ถ้าคะแนนน้อย หมายถึงสภาพ
ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดมาก
วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลคะแนนความรุนแรงของการบาด
เจ็บ ดัชนีมวลกาย สภาพผูป้ ว่ ยระหว่างผ่าตัด และการฟืน้ ตัวด้านการหายใจ
ของผู้ป่วยอุบัติเหตุหลังการผ่าตัด ค�ำนวณโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ แจกแจง
ความถี่ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์อ�ำนาจท�ำนายของ
คะแนนความรุนแรงของการบาดเจ็บ ดัชนีมวลกาย และสภาพผู้ป่วย
ระหว่ า งผ่ า ตั ด ต่ อ การฟื ้ น ตั ว ด้ า นการหายใจของผู ้ ป ่ ว ยอุ บั ติ เ หตุ ห ลั ง
การผ่าตัดโดยใช้สถิติ Multiple logistic regression การศึกษาครัง้ นีไ้ ด้รบั
การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี ที่ 44 • ฉบับที่ 3 • พฤษภาคม - มิถุนายน 2562
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กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 87 อายุเฉลี่ย 40.12 ปี
(SD = 16.92) ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 87) ซึ่งส่วนใหญ่ สถานภาพ
คู่ (ร้อยละ 57.1) มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยมศึกษา
(ร้อยละ 40.1) รองลงมาอยู่ในระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 33.3) กลุ่ม
ตัวอย่างประกอบอาชีพรับจ้าง (ร้อยละ 52.5) รองลงมาประกอบอาชีพ
ค้าขาย (ร้อยละ 15.3) สิทธิในการรักษาพยาบาลส่วนใหญ่ใช้หลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า (ร้อยละ 57.1) รองลงมาคือประกันสังคม (ร้อยละ 23.2)
เมื่อศึกษาเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและการรักษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ไม่มโี รคประจ�ำตัว (ร้อยละ 78.3) ลักษณะกลไกการบาดเจ็บส่วนใหญ่เกิดจาก
การบาดเจ็ บ จากแรงกระแทก (ร้ อ ยละ 80.8) และการบาดเจ็ บ จาก

การถูกทิม่ แทง (ร้อยละ 19.2) โดยสาเหตุของการบาดเจ็บเกิดจากอุบตั เิ หตุ
การจราจร (ร้อยละ 67.8) รองลงมาคือถูกท�ำร้ายร่างกาย (ร้อยละ 17.5)
ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ไม่สบู บุหรี่ (ร้อยละ 52.5) ดืม่ เหล้า (ร้อยละ 55.4) ไม่เคยได้รบั
การผ่าตัด (ร้อยละ 87.6) และไม่เคยเข้ารับการรักษาในหอผูป้ ว่ ยวิกฤตมาก่อน
(ร้อยละ 94.4)
ต�ำแหน่งการบาดเจ็บส่วนมากเป็นทีก่ ระดูก (ร้อยละ 45.4) รองลงมา
คือช่องท้อง (ร้อยละ 40.7) ตา หู คอ จมูก (ร้อยละ 11.9) ตามล�ำดับ จ�ำนวน
มากได้รับการผ่าตัดระบบกระดูก (ร้อยละ 39.0) รองลงมาคือระบบ
ทางเดินอาหาร (ร้อยละ 38.4) กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ ย้ายไปหอผูป้ ว่ ยสามัญ/
พิ เ ศษ (ร้ อ ยละ 89.8) และระยะวั น นอนในหอผู ้ ป ่ ว ยวิ ก ฤตส่ ว นใหญ่
อยู่ระหว่าง 1 – 7 วัน (ร้อยละ 72.9) ค่าเฉลี่ย = 10.63 วัน (SD = 52.81)

ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของของความรุนแรงของการบาดเจ็บ ดัชนีมวลกาย สภาพผู้ป่วยระหว่างผ่าตัด
กับการฟื้นตัวด้านการหายใจของผู้ป่วยอุบัติเหตุหลังการผ่าตัด (N=177)
ตัวแปร
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ดัชนีมวลกาย (กิโลกรัม/ตารางเมตร)
น้อยกว่า 18.50
18.50 - 22.90
23.00 - 24.90
25.00 - 29.90
มากกว่าหรือเท่ากับ 30
(ค่าเฉลี่ย = 24.96, SD = 5.73, Min = 14.36, Max = 48.80)
ความรุนแรงของการบาดเจ็บ (คะแนน)
0 – 15
16 – 24
25 – 75
(ค่าเฉลี่ย = 18.59 คะแนน, SD = 9.96 , Min = 1, Max = 75)
ปริมาณเลือดที่สูญเสียระหว่างการผ่าตัด (มิลลิลิตร)
0 – 500
501 – 1,000
1,001 – 1,500
1,501 – 2,000
มากกว่า 2,000
(ค่าเฉลี่ย = 1327.40 มิลลิลิตร, SD = 1657.78, Min = 0, Max = 9000)
ระดับความดันหลอดเลือดที่ต�่ำที่สุด (มิลลิเมตรปรอท)
น้อยกว่า 40
40 -54
55 -69
มากกว่า 70
(ค่าเฉลี่ย = 49.07 มิลลิเมตรปรอท, S.D = 11.99, Min = 30, Max = 80)
อัตราการเต้นของหัวใจที่ต�่ำสุด (ครั้ง/นาที)
น้อยกว่า 55
56 – 65
66 – 75
76 – 85
มากกว่า 85
(ค่าเฉลี่ย = 90.85 ครั้ง/นาที, SD = 22.835, Min = 40, Max = 220)
สภาพผู้ป่วยระหว่างผ่าตัด (คะแนน)
0–4
5 – 10
(ค่าเฉลี่ย = 3.24 คะแนน, SD = 1.88, Min =0, Max = 8)
วารสารกรมการแพทย์

จ�ำนวน (ราย)

ร้อยละ

11
54
35
50
27

6.2
30.5
19.8
28.2
15.3

53
63
61

29.9
35.6
34.5

67
40
25
18
27

37.9
22.6
14.1
10.2
15.3

19
103
43
12

10.7
58.2
24.3
6.8

2
13
17
51
94

1.1
7.3
9.6
28.8
53.1

131
46

74.0
26.0

ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของของความรุนแรงของการบาดเจ็บ ดัชนีมวลกาย สภาพผู้ป่วยระหว่างผ่าตัด
กับการฟื้นตัวด้านการหายใจของผู้ป่วยอุบัติเหตุหลังการผ่าตัด (N=177) (ต่อ)
ตัวแปร
ระยะเวลาใส่ท่อช่วยหายใจ (ชั่วโมง)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 24
24 - 72
มากกว่า 72
การฟื้นตัวด้านการหายใจของผู้ป่วยอุบัติเหตุ
ถอดท่อช่วยหายใจส�ำเร็จ (ผู้ป่วยฟื้นตัวด้านการหายใจดี)
ใส่ท่อช่วยหายใจซ�้ำในระยะ 72 ชั่วโมง
(ผู้ป่วยฟื้นตัวด้านการหายใจไม่ดี)

จ�ำนวน (ราย)

ร้อยละ

85
42
50

48.1
23.7
28.2

167
10

94.4
5.6

ตารางที่ 2 การท�ำนายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการฟื้นตัวด้านการหายใจของผู้ป่วยอุบัติเหตุหลังการผ่าตัด (N=177)
95% CI
ปัจจัยท�ำนาย
1 ความรุนแรงของการบาดเจ็บ
2 สภาพผูป้ ่วยระหว่างผ่าตัด
3 ดัชนีมวลกาย
< 18.50
18.50 - 22.90
23.00 - 24.90
25.00 - 29.90
> 30
3. สภาพผู้ป่วยระหว่างผ่าตัด

B

OR

p-value

lower

upper

0.060
0.309

1.062
1.362

1.006
0.879

1.120
2.112

0.690
-0.090
1.067
0.328
Ref
0.309

1.994
.914
2.908
1.389

0.029
0.167
0.801
0.651
0.946
0.374
0.786

0.100
0.068
.276
0.130

39.691
12.351
30.608
14.803

1.362

0.167

0.879

2.112

ค่าสัมประสิทธิ์การท�ำนาย (Nagelkerke R2 = 0.168)

วิจารณ์

ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ผู้ป่วยอุบัติเหตุหลังการผ่าตัดเข้ารับ
การรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 87) มีช่วงอายุ
ระหว่าง 21 – 40 ปี อายุเฉลี่ย 40.12 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในผู้ป่วย
อุบตั เิ หตุในต่างประเทศและในประเทศทีผ่ า่ นมา มีอายุระหว่าง 15 – 49 ปี13
พบเพศชายมากกว่าเพศหญิง14-15 ลักษณะกลไกการบาดเจ็บส่วนใหญ่เกิด
จากการบาดเจ็บจากแรงกระแทก (ร้อยละ 80.8) และการถูกทิ่มแทง
(ร้อยละ 19.2) โดยสาเหตุของการบาดเจ็บเกิดจากอุบัติเหตุการจราจร
(ร้อยละ 67.8) รองลงมาคือถูกท�ำร้ายร่างกาย (ร้อยละ 17.5) ซึง่ สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Reihan16 ที่พบว่าผู้ป่วยอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุการจราจรและมีกลไกการบาดเจ็บจากแรงกระแทกมากกว่า
การถูกทิ่มแทง17 ความรุนแรงของการบาดเจ็บ สามารถท�ำนายการฟื้นตัว
ด้านการหายใจของผู้ป่วยอุบัติเหตุหลังการผ่าตัดได้อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (OR = 1.062, 95% CI = 1.006- 1.120; p = 0.029)
ความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ ของการบาดเจ็บมีความสัมพันธ์กบั เพศ จากการศึกษา
ที่ผ่านมาพบว่าเพศชายจะมีการบาดเจ็บที่รุนแรงมากกว่าเพศหญิง อย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิต18ิ นอกจากนี้ อายุในกลุม่ วัยรุน่ และวัยผูใ้ หญ่ มีความรุนแรง
ของการบาดเจ็บมากกว่ากลุม่ อายุอนื่ 19 และการบาดเจ็บจากการถูกท�ำร้าย
ร่างกาย มีคะแนนความรุนแรงของการบาดเจ็บมากที่สุด20 ความรุนแรง
ของการบาดเจ็บขึ้นอยู่กับต�ำแหน่งการบาดเจ็บและมีความสัมพันธ์กับ

ภาวะหายใจล้มเหลว สอดคล้องกับการศึกษาของ Stephan 21 ศึกษา
เกี่ ย วกั บ การบาดเจ็ บ ของไขสั น หลั ง ที่ พ บว่ า ระดั บ ของการบาดเจ็ บ มี
ความสัมพันธ์กบั ความรุนแรงของการบาดเจ็บ กล่าวคือ ระดับการบาดเจ็บ
ของกระดูกไขสันหลังทีส่ งู ขึน้ จะมีคา่ ความรุนแรงของการบาดเจ็บทีเ่ พิม่ ขึน้
ส่งผลท�ำให้เกิดภาวะหายใจล้มเหลว เนื่องจากกลไกของการบาดเจ็บของ
ระดั บ กระดู ก ไขสั น หลั ง ที่ อ ยู ่ สู ง จะมี ร ะบบประสาทควบคุ ม เกี่ ย วกั บ
ระบบการหายใจ ยิ่งถูกท�ำลายมาก ยิ่งมีผลต่อการฟื้นตัวด้านการหายใจ
และมีระดับความรูส้ กึ ตัวทีต่ ำ�่ และระดับความดันโลหิตทีต่ ำ�่ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ22 ท�ำให้ผู้ป่วยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและเข้ารับการรักษาตัว
ในหอผู้ป่วยวิกฤต และสอดคล้องกลับการศึกษาของ O’Leary23 ผู้ป่วย
ทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บจากแรงกระแทก ทีม่ คี า่ คะแนนความรุนแรงของการบาดเจ็บ
มากกว่า 25 คะแนน สามารถท�ำนายการเกิดกลุ่มอาการหายใจล�ำบาก
เฉียบพลันได้ 5.6 เท่า นอกจากนั้น ผลการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นพบว่า
ค่าความรุนแรงของการบาดเจ็บตั้งแต่ 25 คะแนนขึ้นไป สามารถท�ำนาย
ผลลัพธ์ของผู้ป่วยอุบัติเหตุได้ และค่าคะแนนตั้งแต่ 36 คะแนนสามารถ
ท�ำนายจ�ำนวนวันนอนได้22 ส�ำหรับผู้ป่วยมีเชิงกรานหักและมีค่าคะแนน
ความรุนแรงของการบาดเจ็บมากกว่า 15 คะแนน จะมีอตั ราการตายใน 30 วัน
12.4 เท่าของผู้ป่วยอุบัติเหตุที่ไม่มีเชิงกรานหัก25
ดัชนีมวลกายไม่สามารถท�ำนายการฟืน้ ตัวด้านการหายใจของผูป้ ว่ ย
อุบตั เิ หตุหลังการผ่าตัดได้ ค่าดัชนีมวลกายอยูใ่ นเกณฑ์เกินปกติหรือมีภาวะ
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โรคอ้วนจะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด การติดเชือ้ การเข้ารับ
การรักษาในหอผูป้ ว่ ยวิกฤตและนอนโรงพยาบาลทีน่ านขึน้ และการเสียชีวติ ได้24
เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ27 ในขณะเดียวกัน
ผูป้ ว่ ยทีม่ ดี ชั นีมวลกายอยูใ่ นเกณฑ์ตำ�่ กว่าปกติมโี อกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน
หลั ง การผ่ า ตั ด การติ ด เชื้ อ การเข้ า รั บ การรั ก ษาในหอผู ้ ป ่ ว ยวิ ก ฤต
และนอนโรงพยาบาลที่นานขึ้น และการเสียชีวิตได้เช่นเดียวกับผู้ป่วย
ที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์เกินปกติ หรือมีภาวะโรคอ้วน28 แต่เนื่องจาก
การศึกษาในครั้งนี้พบว่าผู้ป่วยอุบัติเหตุไม่ได้มีภาวะอ้วนมากนักและ
ไม่มีโรคร่วม กล่าวคือมีกลุ่มตัวอย่างค่าเฉลี่ยของดัชนีมวลกายเท่ากับ
24.96 กิโลกรัม/ตารางเมตร โดยส่วนใหญ่มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์
ปกติ 18.50 - 22.90 กิโลกรัม/ตารางเมตร ร้อยละ 30.5 มีค่าดัชนีมวลกาย
อยู่ระหว่าง 25.00 - 29.90 กิโลกรัม/ตารางเมตร ร้อยละ 28.2 และ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ�ำตัวร้อยละ 78.3 อาจท�ำให้มีพยาธิ
สภาพปอดน้อยกว่า  การท�ำงานของระบบหายใจดีกว่า ท�ำให้ฟื้นตัวทาง
ด้านการหายใจได้ดีกว่าผู้ป่วยอุบัติเหตุที่มีภาวะโรคอ้วน ซึ่งผลการศึกษา
สอดคล้องกับการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษา Moustafa29 ศึกษา
ผลกระทบต่อการฟืน้ ตัวและการท�ำงานของปอดในผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะโรคอ้วน
ทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดใหญ่ทางนรีเวช พบว่าผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะโรคอ้วนใช้ระยะเวลา
ในการฟื้นตัวและการท�ำงานของปอดในผู้ป่วยได้ดีกว่าผู้ป่วยที่มีภาวะ
โรคอ้ ว นและมี โ รคร่ ว ม อย่ า งไรก็ ต าม ผลการศึ ก ษาขั ด แย้ ง กั บ หลาย
การศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าค่าดัชนีมวลกายที่เพิ่มขึ้น ท�ำให้มีปริมาตร
ปอดที่ลดลง มีแรงต้านเพิ่มขึ้นและการท�ำงานของการหายใจที่เพิ่มขึ้น
ส่งผลต่อการหายใจ30 เพิม่ ความเสีย่ งการใช้เครือ่ งช่วยหายใจทีน่ าน ระยะวัน
นอนในหอผูป้ ว่ ยวิกฤตและในโรงพยาบาลนานว่าผูป้ ว่ ยทีม่ คี า่ ดัชนีมวลกาย
อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ7 โดยเฉพาะผูป้ ว่ ยทีม่ คี า่ ดัชนีมวลกายมากกว่าหรือเท่ากับ
40 กิโลกรัม/ตารางเมตร มีโอกาสเกิดกลุม่ อาการหายใจล�ำบากเฉียบพลัน,
ภาวะหายใจล้มเหลวฉับพลัน, ภาวะปอดอักเสบเป็น 3.675, 2.793, 2.487
เท่าของทีม่ คี า่ ดัชนีมวลกายอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ ตามล�ำดับ26 ในขณะเดียวกัน
ผูป้ ว่ ยทีม่ ดี ชั นีมวลกายอยูใ่ นเกณฑ์ตำ�่ กว่าปกติมโี อกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน
หลั ง การผ่ า ตั ด การติ ด เชื้ อ การเข้ า รั บ การรั ก ษาในหอผู ้ ป ่ ว ยวิ ก ฤต
และนอนโรงพยาบาลที่นานขึ้น และการเสียชีวิตได้เช่นเดียวกับผู้ป่วย
ที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์เกินปกติ หรือมีภาวะโรคอ้วน28
สภาพผู ้ ป ่ ว ยระหว่ า งผ่ า ตั ด ไม่ ส ามารถท� ำ นายการฟื ้ น ตั ว ด้ า น
การหายใจของผู้ป่วยอุบัติเหตุที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตได้
แม้ค่า Surgical APGAR Score อยู่ในช่วง 0 – 4 คะแนน (ร้อยละ 74.0)
การศึกษาครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ�ำตัว
(ร้อยละ 78.3) การผ่าตัดส่วนใหญ่เป็นระบบกระดูก (ร้อยละ 39.0) ไม่มี
การบาดเจ็บที่กระทบต่อระบบหายใจโดยตรง ท�ำให้มีการฟื้นตัวด้าน
การหายใจที่ ดี สามารถถอดท่ อ ช่ ว ยหายใจและเครื่ อ งช่ ว ยหายใจได้
สอดคล้องกับการศึกษา Urrutia31 ในผูป้ ว่ ยผ่าตัดกระดูกทีพ่ บว่า Surgical
APGAR Score ไม่สามารถท�ำนายการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ อย่างไรก็ตาม
จะสามารถท�ำนายได้ดใี นผูป้ ว่ ยทีผ่ า่ ตัดกระดูกสันหลังเนือ่ งจากเกีย่ วข้องกับ
ระบบหายใจโดยตรง ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าค่า Surgical APGAR Score
เพียงอย่างเดียวไม่สามารถประเมินได้ ต้องใช้ข้อมูลหลายส่วนประกอบกัน
ตลอดจนเฝ้าติดตามอาการเปลีย่ นแปลงสัญญาณชีพของผูป้ ว่ ย แต่การศึกษา
ครั้งนี้ขัดแย้งกับหลายการศึกษา เช่น Glass32 พบว่า Surgical APGAR
Score ต�ำ่ บอกถึงความเสีย่ งของเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด ทีส่ ง่ ผล
โดยตรงต่ อ การฟื ้ น ตั ว ด้ า นการหายใจ ท� ำ ให้ ใ ส่ ท ่ อ ช่ ว ยหายใจและใช้
เครื่องช่วยหายใจมากกว่า 48 ชั่วโมง การหย่าเครื่องช่วยหายใจไม่ส�ำเร็จ
ใส่ทอ่ ช่วยหายใจใหม่ และการเกิดภาวะปอดอักเสบ31 นอกจากนีค้ า่ คะแนน
Surgical APGAR Score ต�ำ่ สามารถท�ำนายเข้ารับการรักษาในหอผูว้ กิ ฤต
จ�ำนวนวันนอนในโรงพยาบาล ความพิการ34 และค่าคะแนนที่ต�่ำร่วมกับ
มีโรคร่วม เพิ่มอัตราการเสียชีวิตใน 30 วัน35
วารสารกรมการแพทย์

สรุป

จากการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ย ที่ ส ามารถท� ำ นายการฟื ้ น ตั ว ด้ า น
การหายใจของผู้ป่วยอุบัติเหตุหลังการผ่าตัด อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
คือ ความรุนแรงของการบาดเจ็บ ดังนั้นพยาบาลควรน�ำแบบประเมิน
ความรุนแรงของการบาดเจ็บ ใช้ในการประเมินสภาพของผูป้ ว่ ยเมือ่ แรกรับ
เข้ารักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตทุกราย และน�ำมาพัฒนาแนวทางการปฏิบัติ
ในการเฝ้าระวังผู้ป่วยอุบัติเหตุ เพื่อประเมินการฟื้นตัวด้านการหายใจ
โดยมีการพัฒนาร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การเฝ้าระวัง
จากพยาบาลและทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ

ในการศึกษาครั้งต่อไปให้มีการศึกษาแบบ prospective study
เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลและศึกษาปัจจัยเพิ่มเติมที่สามารถ
ท�ำนายการฟื้นตัวด้านการหายใจของผู้ป่วยอุบัติเหตุหลังการผ่าตัด เพื่อที่
จะสามารถน�ำผลวิจัยมาวางแผนการเฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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