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Background: The covid 19 outbreak affects the public health system. In the surgical department, the general
surgery unit of Phranangklao Hospital, it was found that the number of patients who came to see a doctor with acute
abdomen had decreased during the announcement of the emergency situation in April 2020. Therefore , it is the
hypothesis that limiting social distances and outing activities during the emergency declaration can affect patients
of acute abdomen. Objective: To compare the impact of the acute abdomen before the COVID-19 epidemic and
during the outbreak with the assumption that the two periods had different effects. Method: This was a retrospective
collection of medical records in patients with abdominal surgical emergencies during April 2019 and patients with
abdominal surgical emergencies throughout April 2020 of the Phranangklao Hospital. Results: Surgical disease has
a reduced number of cases during the covid epidemic period and has a p-value of 0.002. The treatment decisionmaking has reduced the number of patients but was not significant. The waiting time for surgery was increased during
epidemic periods, while the waiting time for ERCP was reduced but not significantly. The length of stay in the diseases
with surgical or non-surgical treatment increased while the length of stay in the condition requiring surgery and ERCP
decreased during the outbreak, but not significantly. Conclusion: The COVID-19 outbreak by limiting social distance
and limiting outing activities impact acute abdomen, with reduced numbers compared to before the outbreak. But
this was not affecting the decision on the treatment method, waiting time for surgery or ERCP, and length of stay.
Keywords: acute abdomen, COVID-19 outbreak, declaring emergency situation, limiting social distance, limiting
outing activities
บทคัดย่อ
ภูมิหลัง: สถานการณ์โควิดส่งผลกระทบต่อการดูแลผู้ป่วย
เชิงระบบสาธารณสุข ในส่วนแผนกศัลยกรรมหน่วยงานศัลยกรรม
ทั่วไปของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าพบว่าผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ด้วย
ภาวะฉุกเฉินช่องท้องทางศัลยกรรมมีจำ� นวนลดลงช่วงทีไ่ ด้ประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินเดือนเมษายน 2563 จึงยังไม่สามารถสรุปได้
ว่าปริมาณผู้ป่วยที่น้อยลงนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเมษายนใน

ปีที่ผ่าน ๆ มามีความแตกต่างกันหรือไม่ จึงเป็นที่มาของสมมติฐาน
ว่าการจ�ำกัดระยะห่างทางสังคมและการจ�ำกัดกิจกรรมการออก
นอกบ้านของช่วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ส่งผลกระทบต่อ
ผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินช่องท้องทางศัลยกรรมได้ วัตถุประสงค์: เพื่อ
เปรียบเทียบผลกระทบภาวะฉุกเฉินช่องท้องทางศัลยกรรมก่อนเกิด
สถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19 และในช่วงเกิดการระบาดโดยมี
สมมติฐานว่าในระยะสองช่วงเวลามีผลกระทบแตกต่างกัน วิธีการ:
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เป็นการเก็บข้อมูลย้อนหลังจากเวชระเบียนในผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะฉุกเฉิน
ช่องท้องทางศัลยกรรมในช่วงระยะเวลาตลอดเดือนเมษายน พ.ศ.
2562 และผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะฉุกเฉินช่องท้องทางศัลยกรรมตลอดเดือน
เมษายน พ.ศ. 2563 ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ผล: กลุ่มโรค
ทางศัลยกรรมมีจ�ำนวนผู้ป่วยที่ลดลงเมื่ออยู่ในช่วงระบาดของโรค
โควิดและมีค่า p-value เท่ากับ 0.002 การตัดสินใจวิธีการรักษามี
จ�ำนวนผู้ป่วยที่ลดลงแต่ไม่มีนัยส�ำคัญ ระยะเวลารอคอยผ่าตัดเพิ่ม
ขึ้นในช่วงที่มีการระบาด ขณะที่ระยะเวลารอคอย ERCP ลดลงแต่
ไม่มีนัยส�ำคัญ จ�ำนวนวันนอนโรงพยาบาลนานขึ้นในโรคที่มีทาง
เลือกมากกว่าการผ่าตัด โรคทีจ่ ำ� เป็นต้องผ่าตัดและการท�ำ ERCP มี
จ�ำนวนวันนอนสัน้ ลงแต่ทงั้ สามกลุม่ ไม่แตกต่างจากก่อนการระบาด
โควิด สรุป: การระบาดโรคโควิด-19 ทีม่ กี ารจ�ำกัดกิจกรรมการออก
นอกบ้านและระยะห่างทางสังคม ส่งผลกระทบต่อภาวะฉุกเฉินช่อง
ท้องทางศัลยกรรมโดยมีจ�ำนวนผู้ป่วยที่มารักษาลดลงเมื่อเทียบกับ
ก่อนการระบาด แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจวิธีการรักษา
ระยะเวลารอคอยการผ่าตัดหรือท�ำหัตถการและจ�ำนวนวันนอนที่
โรงพยาบาล
ค�ำส�ำคัญ: ภาวะฉุกเฉินช่องท้องทางศัลยกรรม การแพร่
ระบาดโรคโควิด-19 การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน จ�ำกัดระยะ
ห่างทางสังคม การจ�ำกัดกิจกรรมการออกนอกบ้าน
บทน�ำ
จากสถานการณ์โควิดหนึ่งในระบบที่ได้รับผลกระทบคือ
ระบบดูแลการรักษาในทางศัลยกรรมทีต่ อ้ งเพิม่ ปัจจัยความเสีย่ งและ
หรือการติดเชื้อโควิดไว้พิจารณาร่วมด้วย ประกอบกับการที่รัฐบาล
ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินช่วงปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 โดยมีมาตรการจ�ำกัด
ระยะห่างทางสังคมและลดกิจกรรมที่ไม่จ�ำเป็นทั้งหมด แต่ยังคงอยู่
ในกิจกรรมที่ยังจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิต หนึ่งในกิจกรรมที่จ�ำเป็น
คือการมาโรงพยาบาล ในส่วนแผนกศัลยกรรมหน่วยงานศัลยกรรม
ทั่วไปของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าได้มีมติร่วมกับทีมห้องผ่าตัดให้
ผ่าตัดเฉพาะผูป้ ว่ ยทีฉ่ กุ เฉินเท่านัน้ ซึง่ หนึง่ ในกลุม่ นัน้ คือภาวะฉุกเฉิน
ช่องท้องทางศัลยกรรม เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ป่วยนอกเวลาราชการ
และผู้ป่วยกลุ่มฉุกเฉินที่ทางผู้วิจัยได้รับผิดชอบมีปริมาณลดลงตาม
อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาเมษายนของทุก ๆ ปีเป็นช่วงที่มีเทศกาล
วันหยุดยาวตามวันนักขัตฤกษ์อยู่ร่วมด้วยจึงท�ำให้ปริมาณผู้ป่วยใน
ช่วงเดือนเมษายนของปีที่ผ่าน ๆ มาก่อนหน้าที่ยังไม่มีการระบาด
ก็มีปริมาณผู้ป่วยน้อยอยู่แล้ว จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าปริมาณ
ผู้ป่วยที่น้อยลงนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเมษายนในปีที่ผ่าน ๆ มา
มีความแตกต่างกันหรือไม่ และเมื่อพิจารณาปัจจัยสาเหตุของการ
เกิดโรค การจ�ำกัดระยะห่างทางสังคมกับการจ�ำกัดกิจกรรมการออก
นอกบ้านไม่น่าจะเป็นสาเหตุให้ภาวะฉุกเฉินช่องท้องทางศัลยกรรม
ลดลงไปได้เนือ่ งจากไม่มคี วามเกีย่ วข้องใด ๆ กับพยาธิสภาพของการ
เกิดโรคนั้น ๆ ได้ ในต่างประเทศช่วงที่มีการระบาดอย่างหนักครั้ง

แรก (ช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป) และมีการควบคุม
พืน้ ที่ (lockdown) ก็พบว่าปริมาณผูป้ ว่ ยภาวะฉุกเฉินก็ลดลงเช่นกัน
อย่างพืน้ ที่ Veneto ของประเทศอิตาลีชว่ งเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563
เป็นต้นไป ผู้ป่วยอายุรกรรมที่จ�ำเป็นต้องใส่เครื่องช่วยก�ำกับหัวใจ
(pacemaker) ในภาวะฉุกเฉินรวมทัง้ หมดสิบโรงพยาบาลในพืน้ ที่ มี
ปริมาณลดลงจากจ�ำนวน 122 รายในช่วงก่อนการระบาดหกสัปดาห์
เหลือเพียง 88 รายในช่วงที่มีการระบาดหกสัปดาห์ ซึ่งเป็นการลด
ลงไปร้อยละ 28 โดยมีนัยส�ำคัญทางสถิต1ิ ในส่วนข้อมูลผู้ป่วยทาง
ศัลยกรรมได้มกี ารรายงานตีพมิ พ์วารสารทางการแพทย์พบว่าผูป้ ว่ ย
ฉุกเฉินทางศัลยกรรม (surgical non-traumatic emergencies) มี
ปริมาณผูป้ ว่ ยฉุกเฉินลดลงเช่นเดียวกันในเครือข่ายแผนกศัลยกรรม
ของเมือง Pesaro-Fano ประเทศอิตาลีโดยในช่วงก่อนการระบาด
หนึ่งเดือนมีผู้ป่วยฉุกเฉินทางศัลยกรรม 82 ราย ในขณะที่ช่วงการ
ระบาดหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีผู้ป่วยฉุกเฉินทางศัลยกรรม 12 ราย ซึ่ง
ลดลงไปร้อยละ 862
อย่างไรก็ดีจ�ำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินทางศัลยกรรมในประเทศ
ไทยจะมีทิศทางอย่างเดียวกับต่างประเทศหรือไม่นั้น จ�ำเป็นต้องมี
การเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเพือ่ มาวิเคราะห์ตอ่ ไป มีขอ้ มูลของ
โรงพยาบาลศิริราช ภาควิชาศัลยกรรม สาขาศัลยกรรมอุบัติเหตุได้
เก็บรวบรวมจ�ำนวนผู้ป่วยอุบัติเหตุตลอดช่วงปี พ.ศ. 2563 พบว่า
ช่วงเดือนมีนาคมมีผู้ป่วยอุบัติเหตุเข้ารับการดูแล 2,541 ราย ซึ่ง
เป็นช่วงก่อนการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของประเทศไทย ส่วน
ช่วงเดือนเมษายนมีผู้ป่วยอุบัติเหตุเข้ารับการดูแล 2,047 ราย 3 มี
ผูป้ ว่ ยลดลงไปประมาณร้อยละ 19.44 จากข้อมูลดังกล่าวมีลกั ษณะที่
สอดคล้องกับผูป้ ว่ ยภาวะฉุกเฉินทีต่ า่ งประเทศ 4 ในส่วนโรงพยาบาล
พระนั่งเกล้าช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่พบการเก็บ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินช่องท้องทาง
ด้านศัลยกรรม โดยผลกระทบดังกล่าวได้แก่ โรคที่จ�ำเป็นต้องผ่าตัด
เช่นโรคไส้ติ่งอักเสบ โรคที่ใช้วิธีการผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดก็ได้ในระยะ
เฉียบพลันเช่นโรคถุงน�้ำดีอักเสบและโรคที่มีโอกาสท�ำหัตถการเช่น
โรคท่อน�้ำดีอักเสบเป็นต้น จากสถานการณ์ที่จ�ำเป็นต้องทราบผล
โควิดก่อนผ่าตัดท�ำให้ระยะเวลารอคอยผ่าตัดและระยะเวลาวัน
นอนอาจได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน การเก็บรวบรวมข้อมูลน�ำ
มาวิเคราะห์ถึงผลกระทบจะท�ำให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้ป่วย
ในสถานการณ์ที่โรคอุบัติการณ์เกิดขึ้นใหม่ได้มากขึ้นและสามารถ
พิสูจน์ว่าการจ�ำกัดระยะห่างทางสังคมและการจ�ำกัดกิจกรรมการ
ออกนอกบ้านส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินดังกล่าวหรือไม่
เพือ่ ในอนาคตเมือ่ เกิดโรคดังกล่าวซ�ำ้ หรือเกิดโรคติดเชือ้ แพร่ระบาด
ชนิดใหม่สามารถท�ำให้เรามีบทเรียนและการเตรียมพร้อมต่อการ
รับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมต่อไป ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบภาวะฉุกเฉินช่องท้องทาง
ศัลยกรรมก่อนเกิดสถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19 และในช่วงเกิด
การระบาดโดยมีสมมติฐานว่าในระยะสองช่วงเวลามีผลกระทบ
แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร
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วัตถุและวิธีการ
เป็นการศึกษาภาคตัดขวาง (cross sectional study)
โดยการเก็บข้อมูลย้อนหลังจากเวชระเบียนผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน
ช่องท้องทางศัลยกรรมในช่วงระยะเวลาตลอดเดือนเมษายน พ.ศ.
2562 และผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินช่องท้องทางศัลยกรรมตลอด
เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัด
นนทบุรี เกณฑ์ในการน�ำเข้าร่วมโครงการ (inclusion criteria) คือ
เวชระเบียนผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย non rupture appendicitis
(ไส้ติ่งอักเสบที่ยังไม่แตก) rupture appendicitis (ไส้ติ่งแตก)
gastric ulcer perforation (กระเพาะอาหารรัว่ ) duodenal ulcer
perforation (ล�ำไส้เล็กส่วนต้นรั่ว) gallbladder perforation
(ถุงน�้ำดีรั่ว) incarcerated inguinal hernia (ไส้เลื่อนติดที่เหนือ
ขาหนี บ ) femeral hernia(ไส้ เ ลื่ อ นติ ด ใต้ ข าหนี บ ) acute
cholecystitis (ถุงน�้ำดีอักเสบ) complicated CA colo-rectum
(มะเร็งล�ำไส้ใหญ่และล�ำไส้ตรงที่เกิดผลแทรกซ้อน) complicated
haemorrhoid (ริ ด สี ด วงที่ เ กิ ด ผลแทรกซ้ อ น) และ acute
cholangitis (ท่อน�ำ้ ดีอกั เสบ) เกณฑ์ในการไม่รบั เข้าร่วมในโครงการ
(exclusion criteria) คือเวชระเบียนผู้ป่วยที่ไม่สมัครใจรักษาหรือ
ไม่สามารถอยูโ่ รงพยาบาลจนจบการรักษา เวชระเบียนทีไ่ ม่สมบูรณ์
ในส่วนที่เป็น ข้อวินิจฉัย วิธีการรักษา โรคประจ�ำตัว ผลแทรกซ้อน
ระยะเวลาผ่าตัดและระยะเวลานอนโรงพยาบาล
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาคือกลุ่มโรคทางศัลยกรรมที่ได้
กล่าวไว้ขา้ งต้นโดยแบ่งเป็นโรคทีจ่ ำ� เป็นต้องผ่าตัด โรคทีม่ ที างเลือก

การรักษา การตัดสินใจวิธกี ารรักษา ระยะเวลารอคอยผ่าตัดหรือท�ำ
หัตถการและจ�ำนวนวันนอนโรงพยาบาล กลุม่ ควบคุมคือกลุม่ ผูป้ ว่ ย
เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 และกลุ่มที่ใช้ศึกษาคือกลุ่มผู้ป่วยเดือน
เมษายน พ.ศ. 2563 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือแบบบันทึก
การเปรียบเทียบผลกระทบภาวะฉุกเฉินช่องท้องทางศัลยกรรมใน
สถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19 ที่ผู้วิจัยได้ออกแบบไว้ เก็บข้อมูล
จากเวชระเบียนลงบนแบบบันทึกและน�ำข้อมูลดังกล่าวบันทึกลง
ในโปรแกรมSPSS เพือ่ ท�ำการวิเคราะห์ประมวลผลทางคอมพิวเตอร์
โดยก�ำหนดค่านัยส�ำคัญทางสถิติที่ p< 0.05 การวิจัยครั้งนี้ได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเอกสารหมายเลข EC 19/2564
สถิติที่ท�ำวิจัยครั้งนี้สถิติพรรณนาใช้จ�ำนวนร้อยละและค่า
เฉลี่ย ส�ำหรับสถิติเชิงอนุมานใช้ ค่าสถิติ Fisher’s exact test และ
Mann-Whitney U test
ผล

เวชระเบียนผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้เก็บข้อมูลมีทงั้ สิน้ 192 ราย ถูกคัดออก
36 ราย เหลือข้อมูลทีส่ ามารถใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ 156 ราย โดยแบ่ง
เป็นเวชระเบียนผู้ป่วยก่อนการระบาดโรคโควิด 111 ราย เป็นเพศ
ชาย 62 ราย (ร้อยละ 55.90) เป็นเพศหญิง 49 ราย (ร้อยละ 44.10)
ส่วนเวชระเบียนผูป้ ว่ ยช่วงระบาดโรคโควิด 45 ราย เป็นเพศชาย 27
ราย (ร้อยละ 60.00) เป็นเพศหญิง 18 ราย (ร้อยละ 40.00) ผู้ป่วย
ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ�ำตัวดังแสดงในตารางที่ 1

ตาราง 1 การแจกแจงโรคประจ�ำตัวในช่วงก่อนการระบาดโควิดและช่วงระบาดโควิด
โรคประจ�ำตัว
Asthma / COPD
Coronary arterial disease
DM
HIV
HT และหรือ Dyslipidemia
Immunocompromised host
โรคประจ�ำตัวอื่นๆ
ไม่มีโรคประจ�ำตัว
รวม

ก่อนการระบาดโควิด
จ�ำนวน (ร้อยละ)
4 (3.61)
1 (0.90)
11 (9.90)
1 (0.90)
15 (13.50)
0 (0.00)
16 (14.40)
63 (56.80)

ช่วงระบาดโควิด
จ�ำนวน (ร้อยละ)
0 (0.00)
0 (0.00)
3 (6.70)
0 (0.00)
7 (15.60)
1 (2.20)
4 (8.80)
30 (66.70)

111(100.00)

45 (100.00)

มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัดหรือ ERCP 88 ราย ทั้งหมด 45 ราย ในช่วงการระบาดโรคโควิดดังตารางที่ 2 โดย
จากจ�ำนวนทัง้ หมด 111 ราย ในช่วงก่อนการระบาดโรคโควิดและมี ส่วนใหญ่ไม่พบผลแทรกซ้อนและผลแทรกซ้อนที่พบมีอัตราที่ใกล้
ผูป้ ว่ ยเข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัดหรือ ERCP 40 ราย จากจ�ำนวน เคียงกัน
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ตาราง 2 การน�ำเสนอผลแทรกซ้อนหลังผ่าตัดในช่วงก่อนการระบาดโควิดและช่วงระบาดโควิด
ผลแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
แผลผ่าตัดติดเชื้อ
ระบบการหายใจ
ระบบทางเดินอาหาร
ไม่พบผลแทรกซ้อน
รวม

ก่อนการระบาดโควิด
จ�ำนวน (ร้อยละ)
4 (4.50)
2 (2.30)
4 (4.50)
78 (88.70)
88 (100.00)

ช่วงระบาดโควิด
จ�ำนวน (ร้อยละ)
2 (5.00)
1 (2.50)
2 (5.00)
35 (87.50)
40 (100.00)

ผู้ป่วยที่จ�ำเป็นต้องผ่าตัดในการวิจัยครั้งนี้มี 56 รายในช่วง โอกาสท�ำหัตถการให้จัดอยู่ในกลุ่มโรคที่มีทางเลือกการรักษา ซึ่งใน
ก่อนการระบาดโรคโควิด และมี 35 รายในช่วงเกิดการระบาดโรค ช่วงก่อนการระบาดโรคโควิดมีผู้ป่วย 55 ราย และในช่วงเกิดการ
โควิด ส�ำหรับโรคที่ใช้วิธีการผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดก็ได้รวมกับโรคที่มี ระบาดโรคโควิดมีผู้ป่วย 10 ราย ดังตารางที่ 3
ตาราง 3 การแบ่งกลุ่มโรคตามวิธีการรักษาจากโรคที่ท�ำการศึกษาในช่วงก่อนการระบาดโควิดและช่วงระบาดโควิด
การแบ่งกลุ่มโรคตามวิธีการ
รักษา

โรคที่จ�ำเป็นต้องผ่าตัด

โรคที่ใช้วิธีการผ่าตัด
หรือไม่ผ่าตัดก็ได้

โรคที่ท�ำการศึกษา
Non rupture appendicitis
Rupture appendicitis
Gastric ulcer perforation
Duodenal ulcer perforation
Gallbladder perforation
Incarcerated inguinal hernia
Femeral hernia
รวม
Acue cholecystitis
Complicated CA colo-rectum
Complicated haemorrhoid
Acute cholangitis

โรคที่มีโอกาสท�ำหัตถการ
โรคที่มีทางเลือกการรักษาa
รวมจ�ำนวนโรคฉุกเฉินทางศัลกรรมที่ท�ำการศึกษาทั้งหมด

ก่อนการระบาดโควิด
จ�ำนวน (ร้อยละ)
42 (75.00)
8 (14.28)
2 (3.57)
1 (1.79)
2 (3.57)
1 (1.79)
0 (0.00)
56 (100.00)
21 (38.18)
21 (38.18)
0 (0.00)
13 (23.64)
55 (100.00)
111

ช่วงระบาดโควิด
จ�ำนวน (ร้อยละ)
26 (74.28)
9 (25.72)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
35(100.00)
4 (40.00)
4 (40.00)
0 (0.00)
2 (20.00)
10 (100.00)
45

a คือโรคที่ใช้วิธีการผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดก็ได้ รวมกับ โรคที่มีโอกาสท�ำหัตถการ

จากตารางพบว่าทั้งโรคที่จ�ำเป็นต้องผ่าตัดและโรคที่มีทาง ด้วยภาวะฉุกเฉินช่องท้องทางศัลยกรรมมีจ�ำนวนลดลงในช่วงที่มี
เลือกการรักษา มีจ�ำนวนผู้ป่วยลดลงหลังเกิดสถานการณ์ระบาด สถานการณ์ระบาดเมื่อเทียบกับเดือนเมษายนปี 2562 ก่อนการ
โรคโควิดและเมื่อมองภาพรวมทั้งหมด จ�ำนวนผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ ระบาด จาก 111 รายเหลือ 45 ราย หรือลดลงร้อยละ 59.46
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบตัวแปรที่ใช้ศึกษาได้แก่กลุ่มโรคทางศัลยกรรมกับการตัดสินใจวิธีการรักษาในช่วงก่อนการระบาดโควิดและ
ช่วงระบาดโควิด
ตัวแปรที่ใช้ศึกษา
กลุ่มโรคทางศัลยกรรม

การตัดสินใจวิธีการรักษา

a = Fisher’s Exact test

การแบ่งกลุ่มตัวแปร

ก่อนการระบาดโควิดจ�ำนวน
(ร้อยละ)
โรคที่จ�ำเป็นต้องผ่าตัด
56
(50.45)
โรคที่มีทางเลือกการรักษา
55
(49.55)
ผ่าตัดหรือERCP
88
(79.28)
สังเกตอาการหรือการใช้ยา
23
(20.72)

จากตาราง 4 กลุ่มโรคทางศัลยกรรมทั้งโรคที่จ�ำเป็นต้อง
ผ่าตัดและโรคที่มีทางเลือกการรักษามีจ�ำนวนผู้ป่วยที่ลดลงเมื่ออยู่
ในช่วงระบาดของโรคโควิดและแตกต่างจากก่อนการระบาดโควิด
อย่างมีนัยส�ำคัญ (p-value = 0.002) เช่นเดียวกันกับการตัดสินใจ
วิธกี ารรักษาไม่วา่ เป็นการผ่าตัดหรือ ERCP กับการสังเกตอาการหรือ
การใช้ยามีจ�ำนวนผู้ป่วยที่ลดลงแต่ไม่แตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับ
ก่อนการระบาดโควิด (p-value = 0.176) ส�ำหรับระยะเวลารอคอย
ผ่าตัดหรือท�ำหัตถการในโรคทีจ่ ำ� เป็นต้องผ่าตัดและโรคทีม่ ที างเลือก
มากกว่าการผ่าตัดใช้เวลารอคอยนานขึน้ ในช่วงระบาดโควิดแต่ไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนการ

ช่วงระบาดโควิดจ�ำนวน
(ร้อยละ)
35
(77.78)
10
(22.22)
40
(88.89)
5
(11.11)

p - valuea

0.002

0.176

ระบาดของโรคโควิด (p-value = 0.220 และ 0.999 ตามล�ำดับ)
แต่กรณีของระยะเวลารอคอยการท�ำ ERCP มีระยะเวลาที่ลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนการระบาดของโรคดังกล่าวแต่ไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญเช่นกัน (p-value = 0.352) จ�ำนวน
วันนอนที่โรงพยาบาล ทั้งโรคที่จ�ำเป็นต้องผ่าตัดและการท�ำ ERCP
มีจ�ำนวนวันนอนโรงพยาบาลที่น้อยลงในช่วงระบาดโควิดแต่ไม่
แตกต่าง (p-value = 0.060 และ 0.686 ตามล�ำดับ) เมื่อเทียบกับ
ก่อนการระบาด ส่วนโรคที่มีทางเลือกมากกว่าการผ่าตัดมีจ�ำนวน
วันนอนโรงพยาบาลนานขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส�ำคัญ (p-value = 0.176) เช่นกัน

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบตัวแปรที่ใช้ศึกษาได้แก่ระยะเวลารอคอยผ่าตัดหรือท�ำหัตถการกับจ�ำนวนวันนอนที่โรงพยาบาลในช่วงก่อน
การระบาดโควิด และช่วงระบาดโควิด
ตัวแปรที่ใช้ศึกษา
ระยะเวลารอคอยผ่าตัด
หรือท�ำหัตถการ

จ�ำนวนวันนอน
ที่โรงพยาบาล

การแบ่งกลุ่มตัวแปร

ก่อนการระบาดโควิด
ค่าเฉลี่ย

ช่วงระบาดโควิด
ค่าเฉลี่ย

p - valuea

โรคที่จ�ำเป็นต้องผ่าตัด
โรคที่มีทางเลือกมากกว่าการผ่าตัด
ERCP
โรคที่จ�ำเป็นต้องผ่าตัด
โรคที่มีทางเลือกมากกว่าการผ่าตัด

546.02 นาที

657.17 นาที

0.220

1,866.15 นาที
5,826.00นาที
5.18 วัน
6.57 วัน

2,420.67 นาที
2,060.00 นาที
4.40 วัน
7.75 วัน

0.999
0.352
0.060
0.302

ERCP

7.92 วัน

5.50 วัน

0.686

a = Mann-Whitney U test
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วิจารณ์
จ�ำนวนผูป้ ว่ ยทีม่ าพบแพทย์ในภาวะฉุกเฉินช่องทางศัลยกรรม
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามีจ�ำนวนลดลงจากจ�ำนวน 111 ราย เหลือ
เพียง 45 ราย ลดลงร้อยละ 59.46 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ในต่ า งประเทศที่ มี อั ต ราการมาพบแพทย์ ล ดลงในช่ ว งของการ
ระบาด 2, 4-6 แต่สดั ส่วนการผ่าตัดหรือ ERCP กลับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.61
สอดคล้องกับการศึกษาของประเทศอิตาลี 5 และประเทศตุรกี7 ใน
ช่วงของการเกิดการระบาด ผลจากการรวบรวมข้อมูลพบว่าสัดส่วน
เพศหญิงมาพบแพทย์ดว้ ยภาวะฉุกเฉินช่องท้องทางศัลยกรรมมีคา่ ที่
ลดลง ในช่วงที่มีสถานการณ์ระบาดและมีการควบคุมพื้นที่ซึ่งเป็น
ในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาในต่างประเทศ 4,6,7 ผลแทรกซ้อน
หลังผ่าตัดทั้งช่วงระบาดและก่อนเกิดการระบาดมีอัตราการเกิดที่
ใกล้เคียงกันเป็นการแสดงถึง การระบาดไม่ส่งผลกระทบในเรื่องนี้
เมื่อพิจารณาถึงโรคที่จ�ำเป็นต้องผ่าตัดถึงแม้ว่าจ�ำนวนผู้ป่วยในช่วง
การระบาดโรคโควิดจะมีปริมาณผู้ป่วยที่น้อยลงแต่สัดส่วนโรคที่
จ�ำเป็นต้องผ่าตัดกลับมีอัตราส่วนที่มากกว่า ตรงข้ามกับโรคที่มี
ทางเลือกการรักษาที่มีอัตราส่วนที่มากในช่วงก่อนเกิดการระบาด
พิจารณาแยกย่อยของโรคที่จ�ำเป็นต้องผ่าตัด โรคไส้ติ่งอักเสบมี
สัดส่วนร้อยละที่ใกล้เคียงกัน แต่ภาวะไส้ติ่งแตกในช่วงการระบาด
พบได้สูงกว่าก่อนการระบาด และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอัตราการเกิด
ภาวะไส้ติ่งแตกของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า8 อยู่ที่อัตราร้อยละ
16.07 ส่วนโรคทีจ่ ำ� เป็นต้องผ่าตัดโรคอืน่ ๆ ไม่พบในช่วงระบาดโควิด
ส�ำหรับโรคที่ใช้วิธีการผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดก็ได้และโรคที่มีโอกาส
ท�ำหัตถการมีจำ� นวนร้อยละใกล้เคียงกันในช่วงก่อนการระบาดและ
ช่วงระบาด เมื่อมองภาพรวมกลุ่มโรคทางศัลยกรรมทั้งโรคที่จ�ำเป็น
ต้องผ่าตัดและโรคทีม่ ที างเลือกการรักษามีจำ� นวนผูป้ ว่ ยทีล่ ดลงเมือ่
อยูใ่ นช่วงระบาดของโรคโควิดและแตกต่างจากก่อนการระบาดโควิด
อย่างมีนัยส�ำคัญ แต่ส�ำหรับการตัดสินใจวิธีการรักษาทั้งการผ่าตัด
หรือท�ำหัตถการ (ERCP) กับการสังเกตอาการหรือการใช้ยากลับ
ไม่แตกต่างจากก่อนการระบาด แสดงว่าการเกิดการระบาดไม่ส่ง
ผลกระทบต่อการตัดสินใจวิธีการรักษาของศัลยแพทย์ แต่ส่งผล
กระทบต่อกลุ่มโรคทางศัลยกรรม
เมือ่ ลงรายละเอียดในกลุม่ โรคทางศัลยกรรมทัง้ โรคทีจ่ ำ� เป็น
ต้องผ่าตัดและโรคที่มีทางเลือกการรักษามีจ�ำนวนผู้ป่วยที่ลดลงใน
ช่วงของการระบาดโควิด ซึง่ อาจเป็นผลจากการทีถ่ กู จ�ำกัดกิจกรรม
การออกนอกบ้านและพฤติกรรมการใช้ชวี ติ ทีส่ ง่ ผลต่อวิถกี ารกินอยู่
ของผู้คนก็เป็นได้ซึ่งเป็นข้อสังเกตเดียวกันกับงานวิจัยในประเทศ
อิตาลี2 และเมือ่ พิจารณาถึงกลุม่ ย่อยโรคทางศัลยกรรมถึงแม้วา่ ผูป้ ว่ ย
ที่น้อยลงในช่วงการระบาด แต่มีอัตราส่วนร้อยละไส้ติ่งแตกมาก
ขึ้น ทั้งที่ระยะเวลารอคอยผ่าตัดไม่แตกต่างกัน เป็นไปได้อย่างสูงที่
ผูป้ ว่ ยมาพบแพทย์ได้ลา่ ช้ากว่าช่วงก่อนการเกิดระบาดโควิดจากการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท�ำให้ผู้คนไม่กล้าออกจากที่พักอาศัย
ในช่วงแรกจวบจนกระทั่งอาการไม่ดีขึ้นจึงตัดสินใจมา โรงพยาบาล

ทีหลัง ส�ำหรับระยะเวลารอคอยผ่าตัดหรือท�ำหัตถการโดยโรคที่
จ�ำเป็นต้องผ่าตัดและโรคที่มีทางเลือกมากกว่าการผ่าตัด มีระยะ
เวลารอคอยที่นานขึ้นเนื่องจากก่อนการผ่าตัดจ�ำเป็นต้องรอผล
ตรวจโควิดก่อนผ่าตัดเพื่อใช้พิจารณาชนิดของห้องผ่าตัดว่ามีความ
จ�ำเป็นต้องใช้ห้องผ่าตัดแรงดันลบหรือไม่ (กรณีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด)
นอกจากนี้กลุ่มโรคที่มีทางเลือกศัลยแพทย์จะเลือกแนวทางการ
รักษาที่ไม่ใช้วิธีการผ่าตัดเป็นอันดับแรกตามมาตรการหลีกเหลี่ยง
ความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิดในห้องผ่าตัด จึงส่งผลให้
ระยะเวลารอคอยนานกว่าในกลุ่มโรคที่จ�ำเป็นต้องผ่าตัด แต่เป็นที่
น่าสังเกตหัตถการการท�ำ ERCP มีระยะเวลารอคอยการท�ำหัตถการ
ที่น้อยลงสองถึงสามวันเมื่อเทียบกับช่วงก่อนการระบาด เนื่องมา
จากจ�ำนวนผู้ป่วยที่มารอท�ำหัตถการลดลง (จาก 12 ราย ช่วงก่อน
การระบาดเหลือ 2 รายในช่วงระบาด) จึงท�ำให้ระยะเวลารอคอย
สัน้ ลง ในส่วนจ�ำนวนวันนอนทีโ่ รงพยาบาลทัง้ โรคทีจ่ ำ� เป็นต้องผ่าตัด
โรคทีม่ ที างเลือกมากกว่าการผ่าตัดและการท�ำ ERCP ไม่แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาในกลุ่มโรคที่มีทางเลือกมากกว่าการผ่าตัด มีจ�ำนวน
วันนอนที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากระยะเวลารอคอยการผ่าตัดที่นาน
ขึ้น จ�ำนวนวันนอนในการท�ำ ERCP มีจ�ำนวนวันที่สั้นลงเกิดจาก
ระยะเวลารอคอยสัน้ ลง แต่สำ� หรับโรคทีจ่ ำ� เป็นต้องผ่าตัดกลับพบว่า
จ�ำนวนวันนอนทีโ่ รงพยาบาลกลับมีคา่ ทีล่ ดลงทัง้ ทีร่ ะยะเวลารอคอย
การผ่าตัดเพิม่ ขึน้ เกือบสองชัว่ โมงนัน่ หมายถึงระยะเวลาพักฟืน้ หลัง
ผ่าตัดในช่วงที่มีการระบาดโรคโควิดมีระยะเวลาที่สั้นลง ซึ่งอาจจะ
เป็นความตืน่ ตัวทัง้ แพทย์และผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ตอ้ งการอยูพ่ กั ฟืน้ ทีโ่ รงพยาบาล
เป็นเวลานานก็เป็นได้
ข้อจ�ำกัดการศึกษาในครั้งนี้คือระยะเวลาการวิจัยมีระยะ
เวลาสั้ น จ� ำ นวนผู ้ ป ่ ว ยจ� ำ นวนไม่ ม ากและเป็ น การศึ ก ษาเพี ย ง
โรงพยาบาลเดียวอาจจะไม่สามารถสะท้อนถึงภาวะฉุกเฉินช่องท้อง
ทางศัลยกรรมได้โดยรวม อย่างไรก็ตามผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ผลการศึกษานี้สามารถน�ำไปปรับใช้ในการดูแลรักษาเรื่อง การ
บริหารจัดการเตียง การลดระยะเวลารอคอยผ่าตัด การเตรียม
ทรัพยากรเพื่อใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยทางศัลยกรรมอย่างเหมาะสม ใน
กรณีเกิดภาวะระบาดซ�้ำหรือเกิดภาวะอุบัติการณ์เกิดโรคใหม่แพร่
ระบาดขึ้นอีกภายใต้สภาวะการณ์เดียวกัน
สรุป

การระบาดโรคโควิด-19 ที่มีการจ�ำกัดกิจกรรมการออก
นอกบ้านและระยะห่างทางสังคมในช่วงทีม่ กี ารประกาศสถานการณ์
ภาวะฉุกเฉิน ส่งผลกระทบต่อภาวะฉุกเฉินช่องท้องทางศัลยกรรมใน
โรคที่จ�ำเป็นต้องผ่าตัดและโรคที่มีทางเลือกการรักษาโดยมีจ�ำนวน
ผู้ป่วยที่มารักษาลดลงเมื่อเทียบกับก่อนการระบาด ส�ำหรับใน
ส่วนการตัดสินใจวิธีการรักษา ระยะเวลารอคอยการผ่าตัดหรือท�ำ
หัตถการและจ�ำนวนวันนอนที่โรงพยาบาลไม่ส่งผลกระทบ
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