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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์กบั การเกิดกลุม่ อาการตอบสนองต่อการอักเสบทัว่ ร่างกาย ระยะ 72 ชัว่ โมงแรกหลังผ่าตัด
ใหญ่ช่องท้อง กลุ่มตัวอย่าง 102 ราย เป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดใหญ่ช่องท้องที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559  
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แบบบันทึกข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ว่ ย 2) แบบประเมินสภาพ
ร่างกายผู้ป่วยก่อนผ่าตัด 3) แบบประเมินภาวะโภชนาการก่อนผ่าตัด 4) แบบประเมินความวิตก
กังวลก่อนผ่าตัด 5) แบบประเมินสภาพผู้ป่วยระหว่างผ่าตัด 6) แบบบันทึกการเกิดกลุ่มอาการ
ตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย และ 7) แบบบันทึกการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติสหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย ร้อยละ 56.90 อายุเฉลี่ย 61.47 ปี (SD = 13.25) ได้รับการผ่าตัดทาง
เดินอาหาร ร้อยละ 55.90การผ่าตัดตับ ม้าม และทางเดินน�้ำดี ร้อยละ 44.10 การเกิดกลุ่มอาการ
ตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกายคิดเป็นร้อยละ 55.90, 44.10, และ 40.20 ในระยะ 24, 48,
และ 72 ชัว่ โมงหลังผ่าตัดใหญ่ชอ่ งท้อง ตามล�ำดับ สภาพร่างกายผูป้ ว่ ยก่อนผ่าตัดและสภาพผูป้ ว่ ย
ระหว่างผ่าตัด มีความสัมพันธ์กับการเกิดกลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกายในระยะ
72 ชั่วโมงหลังผ่าตัด อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ พยาบาลและทีมสุขภาพสามารถน�ำผลการศึกษา
ครัง้ นีไ้ ปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลทางคลินกิ ในการดูแลผูป้ ว่ ยผ่าตัดใหญ่ชอ่ งท้อง การ
ติดตามประเมินกลุม่ อาการตอบสนองต่อการอักเสบทัว่ ร่างกาย และปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง ตัง้ แต่ระยะ
ก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัดเพือ่ การเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลัง
ผ่าตัดที่คุกคามต่อชีวิต
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Factors Associated with Systemic Inflammatory Response
Syndrome within 72 hours after Major Abdominal Surgery
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Abstract

This research of a descriptive design, aimed at studying the factors associated
with systemic inflammatory response syndrome (SIRS) 72 hours after major abdominal
surgery. Patients that had received major abdominal surgery were used in the study, and
a total of 102 patients that met the inclusion criteria were studied. Data were collected
between January and November, 2016. The instruments used were: 1) a Demographic
Questionnaire; 2) a Pre-operative Physical Status Assessment; 3) the Nutrition Risk
Index; 4) the Self-rating Anxiety Scale; 5) Surgical APGAR Scores; 6) Systemic
Inflammatory Response Syndrome Scores and 7) a Postoperative Complication Form.
The data were analyzed using descriptive statistics and Spearman’s rank correlation
coefficient. The samples were males at 56.90% with an average age of 61.47 years
(SD=13.25). The surgery treatments were gastrointestinal surgery at 55.90% and liver
and biliary tract surgery at 44.10%. SIRS was found to occur in the patients
postoperatively at a percentage of 55.90, 44.10, and 40.20 at 24, 48, and 72 hours
after surgery respectively. Preoperative physical status and intraoperative status were
found to be statistically significantly associated with SIRS within 72 hours. Nurses and
healthcare teams can apply these findings to improve the quality of clinical nursing care,
especially for monitoring SIRS and the factors related to pre-operative, and intraoperative
postoperative phase in order to prevent life-threatening complications.
Keywords: Systemic inflammatory response syndrome, Nutrition, Anxiety, Intraoperative
status, Major abdominal surgery
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ความส�ำคัญของปัญหา
การผ่าตัดใหญ่ช่องท้องเป็นวิธีการรักษาที่ส�ำคัญ
ของความผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเพื่อ
รักษาพยาธิสภาพต่างๆ ทีเ่ กิดกับอวัยวะในช่องท้อง การ
ดูแลผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการผ่าตัดมีเป้าหมายส�ำคัญเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ย
สามารถฟื้นคืนสภาพเข้าสู่ภาวะปกติให้มากที่สุด ไม่
เกิดภาวะแทรกซ้อน เมื่อร่างกายได้รับการผ่าตัดจะเกิด
การบาดเจ็บซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองทั้ง
แบบเฉพาะทีแ่ ละแบบทัว่ ร่างกาย โดยการตอบสนองทัว่
ร่างกายจะมีการเปลีย่ นแปลงการตอบสนองของต่อมไร้ทอ่
(endocrine response) และการตอบสนองทางเมตาบอลิสม
(metabolic response) เกิดขึน้ 1 นอกจากนัน้ การบาดเจ็บ
ยังกระทบต่อสารไซโตไคน์ (cytokines) ต่างๆ ท�ำให้เกิด
การท�ำงานที่ผิดปกติส่งผลท�ำให้ระบบภูมิคุ้มกันของ
ร่างกายลดลง เสี่ยงต่อการติดเชื้อในระบบต่างๆ ของ
ร่ า งกาย 2 การผ่ า ตัดช่อ งท้อ งซึ่ง เป็นการผ่า ตัดใหญ่
ท�ำให้เกิดปฏิกริ ยิ าตอบสนองของร่างกายต่อการบาดเจ็บ
ซึ่งจะแสดงออกในรูปของกลุ่มอาการตอบสนองต่อ
การอักเสบทัว่ ร่างกาย (systemic inflammatory response
syndrome [SIRS]) ทั้งนี้ผลจากการตอบสนองต่อ
การอักเสบของร่างกายท�ำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ป่วย
ทั้งทางด้านสรีรวิทยา เมตาบอลิสม ฮอร์โมนและระบบ
ภู มิ คุ ้ ม กั น หลายประการ ซึ่ ง อาจส่ ง ผลให้ เ กิ ด ภาวะ
แทรกซ้อนหลังผ่าตัด โดยเฉพาะหลังผ่าตัดใหญ่ช่วง
72 ชั่วโมงแรก3,4
กลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย
หรือ Systemic Inflammatory Response Syndrome  
(SIRS) เกิดจากปฏิกิริยาตอบสนองต่อการอักเสบที่
ตอบสนองต่อสิง่ ทีม่ ากระตุน้ ซึง่ อาจเป็นการติดเชือ้ การ
ผ่าตัดหรือการบาดเจ็บต่างๆ อันมีผลต่อร่างกายโดยรวม
การเกิด SIRS ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดส่วนใหญ่จะ
เกิดได้มากในวันแรกหรือ 24 ชัว่ โมงแรกหลังผ่าตัด และ
จะลดลงในระยะต่อมาเมือ่ ร่างกายมีการควบคุมปฏิกริ ยิ า
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ตอบสนองต่อการอักเสบได้ แต่หากการเกิด SIRS ใน
ระยะหลังผ่าตัดยาวนานขึน้ ติดต่อกัน 2 วันขึน้ ไปจะส่งผล
ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดมากขึน้ 5,6 และจาก
การศึกษาของซิงห์และคณะ7 พบว่า ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การ
ผ่าตัดแบบวางแผนล่วงหน้าเกิดการตอบสนองต่อการ
บาดเจ็บที่ท�ำให้เกิด SIRS ในช่วง 2-3 วันหลังผ่าตัด
โดยในกลุ่มผู้ป่วยที่เกิด SIRS จะเกิดภาวะแทรกซ้อน
การติดเชือ้ การนอนโรงพยาบาลนาน และอัตราการตาย
มากกว่ากลุ่มที่ไม่เกิด SIRS จึงแนะน�ำให้มีการติดตาม
ประเมินการเกิด SIRS ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดมากขึน้
ดังนัน้ จึงอาจกล่าวได้วา่ การเกิด SIRS ในระยะ 3 วันหรือ
72 ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัดมีความส�ำคัญที่พยาบาลมี
บทบาทในการประเมินการเกิด SIRS ในช่วงเวลาดังกล่าว
เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อควบคุมการเกิด SIRS
ให้การป้องกันและดูแลผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ทีผ่ า่ นมา
พบว่า การศึกษาเกี่ยวกับการเกิด SIRS ในผู้ป่วยผ่าตัด
ใหญ่ช่องท้องที่ผ่านมายังมีอยู่น้อย ส่วนใหญ่เป็นการ
ศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งมักจะศึกษาที่การเกิดภาวะ
แทรกซ้อนหลังผ่าตัดที่รุนแรงหลังจากเกิด SIRS แล้ว
โดยเน้นเพียงการประเมินกลุม่ อาการ SIRS ในระยะแรก
หลังผ่าตัด ไม่ครอบคลุมถึงการเกิด SIRS ทีเ่ กิดต่อเนือ่ ง
เป็นระยะเวลานาน รวมทัง้ ภาวะแทรกซ้อนทีต่ ามมาภาย
หลังการผ่าตัด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงท�ำวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษา
ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั กลุม่ อาการตอบสนองต่อการ
อักเสบทั่วร่างกายของผู้ป่วยระยะ 72 ชั่วโมงแรกหลัง
ผ่าตัดใหญ่ช่องท้อง โดยผลการวิจัยที่ได้จะเป็นข้อมูล
พื้นฐานที่น�ำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย
ช่วยในการประเมินอาการผิดปกติของผู้ป่วยได้รวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น ลดการเกิดกลุ่มอาการตอบสนองต่อการ
อักเสบทั่วร่างกาย ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลัง
ผ่าตัดที่รุนแรง และส่งเสริมการฟื้นหายหลังการผ่าตัด
ได้ดียิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการ
ตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย ในระยะ 72 ชั่วโมง
แรก หลังผ่าตัดใหญ่ช่องท้อง

กรอบแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาครั้งนี้ใช้หลักแนวคิดทางสรีรวิทยาที่
อธิบายปฏิกริ ยิ าการตอบสนองของร่างกายต่อการผ่าตัด  
และการทบทวนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องมาเป็นกรอบแนวคิด
ในการศึ ก ษาการเกิ ด กลุ ่ ม อาการตอบสนองต่ อ การ
อักเสบทัว่ ร่างกาย หรือ SIRS ในผูป้ ว่ ยผ่าตัดใหญ่ชอ่ งท้อง
จากการทบทวนงานวิ จั ย ที่ ผ ่ า นมา ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่
เกี่ยวข้องกับการเกิด SIRS ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด
ใหญ่ช่องท้อง ได้แก่ สภาพร่างกายผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
ภาวะโภชนาการก่อนผ่าตัด ความวิตกกังวลก่อนผ่าตัด
และสภาพผู้ป่วยระหว่างผ่าตัด มีรายละเอียดดังนี้
สภาพร่างกายผู้ป่วยก่อนผ่าตัด เป็นการประเมิน
เกี่ยวกับภาวะสุขภาพของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดที่แสดงถึง
ความพร้อมหรือความเสีย่ งต่อการได้รบั ยาระงับความรูส้ กึ
และการฟื้นตัวภายหลังการผ่าตัด ซึ่งผู้ป่วยแต่ละราย
มีสภาพร่างกายก่อนผ่าตัดและภาวะโรคร่วมที่แตกต่าง
กันไป ได้แก่ ประวัติการมีโรคร่วมหรือโรคประจ�ำตัว
ครอบคลุมถึงอาการและความรุนแรงของโรค ภาวะ
แทรกซ้อนจากโรค ประวัติการรักษา และพฤติกรรม
สุขภาพ ซึ่งในผู้ที่มีโรคประจ�ำตัวหรือโรคร่วมหลายโรค
และมีการควบคุมโรคไม่ดีนั้นมีความเสี่ยงในการได้รับ
ยาระงับความรูส้ กึ ทีม่ าก และเกิดภาวะแทรกซ้อนได้งา่ ย
รวมถึงการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ดี เช่น การสูบบุหรี่
หรือดื่มแอลกอฮอล์ จะชักน�ำให้เกิดการบาดเจ็บของ
อวัยวะในระบบต่างๆ ได้มากขึ้นในสภาวะร่วมที่มีการ
บาดเจ็บจากการผ่าตัดและส่งเสริมให้เกิด SIRS หลัง
ผ่าตัดเพิ่มมากขึ้นด้วย8,9 ทั้งนี้พบว่า ผู้ป่วยที่มีสภาพ
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ร่างกายก่อนผ่าตัดทีม่ คี วามเสีย่ งสูงนัน้ สัมพันธ์กบั การเกิด
ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดและอัตราการตายทีส่ งู ขึน้ 10,11
อีกทั้งยังสัมพันธ์กับการเกิด SIRS หลังผ่าตัด8และ
สามารถท�ำนายการเกิด SIRS ในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง
ในระยะ 24 ชั่วโมงหลังผ่าตัดได้อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิต12ิ   อย่างไรก็ตาม การศึกษาตัวแปรดังกล่าวในผูป้ ว่ ย
ผ่าตัดใหญ่ช่องท้องยังมีผู้ศึกษาน้อย ซึ่งยังไม่ชัดเจนว่า
จะมีความสัมพันธ์กับการเกิด SIRS ในระยะหลังผ่าตัด
ที่มากกว่า 24 ชั่วโมงด้วยหรือไม่
ภาวะโภชนาการก่อนผ่าตัด  ในผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการ
ผ่าตัดใหญ่ช่องท้องแบบไม่ฉุกเฉินนั้นพบว่ามีภาวะทุพ
โภชนาการได้ร้อยละ 43.5313 ทั้งนี้ผู้ป่วยที่มีภาวะขาด
สารอาหารก่อนผ่าตัดจะมีพลังงานส�ำรองในร่างกายไม่
เพียงพอ เมื่อต้องเผชิญกับสภาวะของร่างกายที่มีการ
เผาผลาญมากขึ้นภายหลังการผ่าตัดมีผลหลายอย่าง
ตามมา เช่น แผลหายช้า เกิดการติดเชือ้ ได้งา่ ย เกิดภาวะ
อ่อนล้าและการฟืน้ ตัวช้า เป็นต้น14,15 และในผูท้ มี่ คี วาม
เสี่ยงทุพโภชนาการจะเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
จากการติดเชือ้ ได้สงู ถึงร้อยละ 38.50 เ มือ่ เทียบกับผูป้ ว่ ย
ทีไ่ ม่มคี วามเสีย่ งจะเกิดภาวะแทรกซ้อนร้อยละ 12.2016
ซึ่งการขาดสารอาหารโปรตีนและพลังงานยังเกี่ยวข้อง
กับการเกิด SIRS ที่รุนแรงในผู้ป่วยหลังผ่าตัดได้17
ความวิตกกังวลก่อนผ่าตัด ในผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
ใหญ่ระบบศัลยกรรมช่องท้องส่วนใหญ่มีคะแนนความ
วิตกกังวลอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ76.7018 ซึ่งผล
จากความวิตกกังวลจะส่งผลกระทบต่อระบบการท�ำงาน
ต่างๆ ของร่างกาย การเกิดภาวะแทรกซ้อนการฟื้นหาย
หลังผ่าตัดส่งผลต่อการท�ำงานของระบบภูมิคุ้มกันของ
ร่างกาย มีผลต่อการผลิตและการลดสารไซโตไคน์หลาย
ชนิด และยังเกี่ยวข้องกับการตอบสนองของเฮลเปอร์ที
เซลล์ (helper T cell) ในร่างกายมนุษย์19 ซึ่งส่งผลต่อ
กระบวนการตอบสนองต่อการอักเสบของร่างกาย ท�ำให้
ลดประสิทธิภาพการท�ำงานของระบบภูมคิ มุ้ กันและเพิม่
โอกาสในการติดเชื้อ
Rama Nurs J • September-December 2017

เพิ่มเพ็ญ น้อยตุ่น และคณะ
สภาพผูป้ ว่ ยระหว่างผ่าตัด เกีย่ วข้องกับความเครียด
ที่เกิดจากกระบวนการผ่าตัด (surgical stress) ได้แก่
การสูญเสียเลือดระหว่างการผ่าตัด สภาพการท�ำงานของ
ระบบไหลเวียน และระยะเวลาในการผ่าตัด โดยเมื่อ
ร่างกายมีการสูญเสียเลือดจะเกิดการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาท�ำให้เกิดการปรับตัวของ
ระบบหัวใจและหลอดเลือดเพือ่ รักษาสมดุลของร่างกาย
ซึ่งส่งผลต่อปริมาณเลือดหรือพลาสมาในร่างกายท�ำให้
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของระบบไหลเวี ย นโลหิ ต และ
สัญญาณชีพได้20 ทัง้ นีก้ ารผ่าตัดใหญ่ทใี่ ช้ระยะเวลานาน
และสู ญ เสี ย เลื อ ดมากระหว่ า งการผ่ า ตั ด นั้ น มี ค วาม
สัมพันธ์กับการเกิด SIRS ภายหลังการผ่าตัดได้5 โดย
สามารถประเมิ น สภาพผู ้ ป ่ ว ยระหว่ า งผ่ า ตั ด ได้ จ าก
Surgical APGAR Score (SAS) ซึง่ สภาพผูป้ ว่ ยระหว่าง
ผ่าตัดส่งผลต่อการเกิด SIRS หลังผ่าตัดและสามารถ
ท�ำนายการเกิด SIRS ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง 24
ชั่วโมงแรกได้12 นอกจากนี้ สภาพผู้ป่วยระหว่างผ่าตัด
ยังมีความสัมพันธ์และสามารถท�ำนายการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนและอัตราการตายหลังผ่าตัดได้อีกด้วย21,22

วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ (descriptive correlation research) คัดเลือก
กลุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างเป็นผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการ
ผ่าตัดใหญ่ช่องท้อง อายุ 18ปีขึ้นไป เข้ารับการรักษาที่
หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย-หญิง และวิกฤติศัลยกรรม
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ การก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้
โปรแกรมส�ำเร็จรูป G* Power23 ที่เหมาะสมกับตัวแปร
ที่ศึกษาจ�ำนวน 4 ตัวแปร โดยใช้ค่าขนาดของอิทธิพล
เท่ากับ .15 (medium effect  size) จากการทบทวนงาน
วิจัยของยุพยงค์ กุลโพธิ์และคณะ12 สามารถก�ำหนด
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ค่ า ขนาดอิ ท ธิ พ ลเป็ น ขนาดใหญ่ แ ต่ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่
ค�ำนวณได้มจี ำ� นวนน้อยและมีความแตกต่างของบริบท
ในการศึกษา การก�ำหนดค่าอิทธิพลขนาดกลางจึงมี
ความเหมาะสมส�ำหรับการศึกษาในครัง้ นี้ ก�ำหนดอ�ำนาจ
การทดสอบ (power analysis) เท่ากับ .80 ความเชือ่ มัน่
ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญ (α) เท่ากับ .05 ได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
อย่างน้อย 85 ราย โดยผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลเพิม่ กรณีทขี่ อ้ มูล
ไม่สมบูรณ์ประมาณร้อยละ 2024 จากที่ค�ำนวณได้ เพื่อ
ให้กลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพและเพียงพอต่อการน�ำมา
วิเคราะห์ข้อมูล รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จ�ำนวน
102 ราย โดยมีเกณฑ์การคัดเข้า คือ 1) ได้รบั การวินจิ ฉัย
ว่าเป็นโรคหรือมีความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร
ตับ ม้าม และทางเดินน�้ำดี 2) ไม่มีโรคร่วมเกี่ยวกับ
ระบบภูมคิ มุ้ กัน ได้แก่ โรคภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง โรคแพ้ภมู ิ
ตัวเอง 3) เป็นการผ่าตัดใหญ่ทางช่องท้องระบบทางเดิน
อาหาร ตับ ม้าม และทางเดินน�ำ้ ดี ทีม่ กี ารวางแผนเตรียม
ผูป้ ว่ ยไว้ลว่ งหน้า (elective surgery) ทีไ่ ม่ได้เกิดจากการ
บาดเจ็บหรืออุบตั เิ หตุและไม่ใช่การผ่าตัดช่องท้องแบบ
ส่องกล้อง (laparoscopy) 4) ได้รับยาระงับความรู้สึก
แบบทัว่ ร่างกายเพียงอย่างเดียวหรือเป็นการใช้ยาระงับ
ความรู้สึกร่วมกันทั้งแบบทั่วร่างกายและแบบเฉพาะที่
และ 5) สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ดี อ่านออก
เขียนได้

เครื่องมือที่ใ ในการวิจัย ประกอบด้วย
1. แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย บันทึกจาก
การสอบถาม แฟ้มประวัติ และแบบบันทึกมาตรฐานของ
ห้องผ่าตัด
2. แบบประเมินสภาพร่างกายผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
ประเมินจากความเสีย่ งในการได้รบั ยาระงับความรูส้ กึ โดย
ใช้เกณฑ์ของสมาคมวิสัญญีแพทย์อเมริกัน (American
Society of Anesthesia physical status Classification
[ASA])25,26 ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ใช้เป็น 5 ระดับจากต�่ำ
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดกลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบ
ทั่วร่างกายระยะ 72 โมงแรก หลังผ่าตัดใหญ่ ท้อง
ไปหาสูง ได้แก่ ระดับ ASA กลุ่มที่ 1 (I) ถึง 5 (V) ระดับ
ที่สูงขึ้น แสดงถึง การมีความผิดปกติหรือมีพยาธิสภาพ
ของร่างกายที่มากขึ้น
3. แบบประเมินภาวะโภชนาการก่อนผ่าตัด โดย
ใช้ดัชนีชี้วัดภาวะทุพโภชนาการ (Nutrition Risk Index
[NRI])27  ซงึ่ ค�ำนวณได้จากความเข้มข้นของอัลบูมนิ ในซีรมั
และส่วนของน�้ำหนักปัจจุบันและน�้ำหนักปกติตามสูตร
ผลคะแนนทีค่ ำ� นวณได้แบ่งเป็น 4 ระดับ โดยคะแนนมาก
หมายถึง มีภาวะทุพโภชนาการระดับต�่ำ  คะแนนน้อย
หมายถึง มีภาวะทุพโภชนาการระดับสูง สูตรการค�ำนวณ คือ
NRI =(1.519 x ค่าซีรั่มอัลบูมิน, g/L) + 0.417
x (น�้ำหนักปัจจุบัน/น�้ำหนักปกติ) x 100
4. แบบประเมินความวิตกกังวล ใช้แบบประเมิน
ของวิลเลี่ยมดับบลิว เคซุง28 ซึ่งเรียกว่า Self-rating
Anxiety Scale แปลเป็นภาษาไทยโดย สาธนี ธรรม
รักษา29 ประกอบด้วย ข้อความทีแ่ สดงถึงความรูส้ กึ วิตก
กังวลหรือพฤติกรรมทีแ่ สดงออก จ�ำนวน 20 ข้อ ค�ำตอบ
เป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ โดย
คะแนนรวมมาก หมายถึง มีความวิตกกังวลสูง คะแนน
รวมน้อย หมายถึง มีความวิตกกังวลต�ำ ่ เครือ่ งมือนีไ้ ด้รบั
การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity)
จากผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นระบบทางเดินอาหาร ด้านการดูแล
ผู้ป่วยศัลยกรรมและวิกฤตศัลกรรม จ�ำนวน 5 ท่าน ได้
ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ .80 และน�ำแบบ
ประเมินไปทดสอบความเทีย่ งในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การ
ผ่าตัดช่องท้องที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 10 รายได้ค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค
เท่ากับ .82 และในการศึกษาครั้งนี้ได้เท่ากับ.72
5. แบบประเมินสภาพผูป้ ว่ ยระหว่างผ่าตัด ประเมิน
โดยใช้ Surgical APGAR Score (SAS)30 โดยการน�ำ
ข้อมูลทีไ่ ด้ในช่วงระหว่างการผ่าตัดจากแบบบันทึกมาตรฐาน
ของห้องผ่าตัด (anesthesia note) มาใช้ในการประเมิน
ได้แก่ ปริมาณเลือดทีส่ ญ
ู เสียระหว่างการผ่าตัด ความดัน
โลหิตแดงเฉลีย่ ต�ำ่ สุด และอัตราการเต้นของหัวใจต�ำ่ สุด
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ในช่วงระหว่างการให้ยาระงับความรู้สึกและการผ่าตัด
ซึ่งคะแนนต�่ำสุดเท่ากับ 0 คะแนน และคะแนนสูงสุด
เท่ากับ 10 คะแนน ถ้าคะแนนยิง่ มาก หมายถึง ผูป้ ว่ ยจะ
เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดน้อย
6. แบบบันทึกการเกิดกลุ่มอาการตอบสนองต่อ
การอักเสบทั่วร่างกายหรือ SIRS พิจารณาตามแนวทาง
ของวิทยาลัยแพทย์โรคปอดแห่งอเมริกาและสมาคม
เวชศาสตร์วกิ ฤตแห่งสหรัฐอเมริกา7,31 โดยต้องมีลกั ษณะ
ทางคลินิกต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ข้อจาก 4 ข้อได้แก่ 1)
อุณหภูมริ า่ งกายมากกว่า 38 องศาเซลเซียสหรือน้อยกว่า
36 องศาเซลเซียส 2) อัตราการเต้นของหัวใจมากกว่า
90 ครัง้ /นาที 3) อัตราการหายใจมากกว่า 20 ครัง้ /นาที
หรือ PaCO2น้อยกว่าหรือเท่ากับ 32 มม.ปรอท และ 4)
เม็ดเลือดขาวมากกว่า 12,000 เซลล์/ลบ.มม. หรือน้อย
กว่า 4,000 เซลล์/ลบ.มม. หรือมีเม็ดเลือดขาวชนิดตัว
อ่อน (band form) มากกว่าร้อยละ 10
7. แบบประเมินภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด เป็นการ
บันทึกการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดขณะอยู่โรง
พยาบาลตัง้ แต่วนั แรกหลังผ่าตัดจนกระทัง่ จ�ำหน่ายออก
จากโรงพยาบาล ซึ่งสร้างโดยผู้วิจัยและคณะเพื่อใช้
บันทึกการเกิดและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะ
แทรกซ้อนของระบบทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียน
เลือด ระบบทางเดินอาหาร ระบบผิวหนังและกล้ามเนือ้
ระบบทางเดินปัสสาวะ ภาวะติดเชือ้ ในกระแสเลือด และ
อื่นๆ ซึ่งประเมินได้จากการวินิจฉัยของแพทย์ ผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการและผลเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
เป็นต้น โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากทีมการรักษา ได้แก่
แพทย์ พยาบาล แบบสรุปหรือติดตามความก้าวหน้าของ
การรักษาและใบบันทึกทางการพยาบาล

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองหลังจากผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนของ
Rama Nurs J • September-December 2017

เพิ่มเพ็ญ น้อยตุ่น และคณะ
สถาบันทีเ่ กีย่ วข้อง เลขที่ 088/2558 และ 003/2559
เมื่อได้รับอนุญาตในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่ม
ตัวอย่างเพือ่ แนะน�ำตัวชีแ้ จงวัตถุประสงค์ขนั้ ตอนในการ
ศึกษารวมไปถึงสิทธิของผูป้ ว่ ย และลงนามในใบยินยอม
เข้าร่วมการวิจัยโดยท�ำการเก็บข้อมูลเป็นสองระยะ
ได้แก่ระยะที่ 1 คือ ระยะก่อนผ่าตัด 1 วัน สอบถามเรื่อง
ข้อมูลส่วนบุคคล การประเมินภาวะโภชนาการ การ
ประเมินการเกิด SIRS และการประเมินความวิตกกังวล
ระยะที่ 2 คือ ระยะหลังผ่าตัดได้แก่ การประเมินการเกิด
SIRS ในระยะ 24, 48,และ 72 ชั่วโมงหลังผ่าตัด วันละ
1 ครั้ง ซึ่งใช้ผลการตรวจสัญญาณชีพและผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องภายในวันดังกล่าว ภายใต้ค�ำ
สั่งแพทย์ ตามมาตรฐานและแนวทางการรักษา ส�ำหรับ
การวัดสัญญาณชีพ ได้แก่ อุณหภูมิร่างกาย อัตราการ
เต้นของหัวใจ และอัตราการหายใจ จะวัดในช่วงเวลา
เดียวกันคือเวลา 10:00 น. และการติดตามบันทึกการ
เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดขณะอยู่โรงพยาบาล

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทัว่ ไป ข้อมูลจากคะแนนสภาพ
ร่างกายผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ภาวะโภชนาการก่อนผ่าตัด
ความวิตกกังวลก่อนผ่าตัด สภาพผูป้ ว่ ยระหว่างผ่าตัดและ
การเกิดกลุม่ อาการตอบสนองต่อการอักเสบทัว่ ร่างกาย
ค�ำนวณโดยใช้สถิติบรรยาย (descriptive statistic)
2.การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น
กับตัวแปรตาม ภายหลังการทดสอบการกระจายของ
ข้อมูลโดยใช้สถิติ Kolmogorov-Smirnovtest เนือ่ งจาก
การกระจายของข้อมูลตัวแปรไม่เป็นโค้งปกติ ผู้วิจัยจึง
ใช้สถิติสหสัมพันธ์ของสเปียร์แมนในการวิเคราะห์โดย
ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญที่ระดับ .05
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ผลการวิจัย
ผลการศึกษาผู้ป่วยจ�ำนวน 102 ราย ที่ได้รับการ
ผ่าตัดใหญ่ทางช่องท้องระบบทางเดินอาหาร ตับและ
ทางเดินน�้ำดีในครั้งนี้ ข้อมูลทั่วไป พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
เป็นเพศชายมากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 56.86 มีอายุเฉลีย่
61.47 ปี (SD = 13.25) มีดัชนีมวลกายเฉลี่ยเท่ากับ
23.53กก./ม.2  มปี ระวัตสิ บู บุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 33.33
มีประวัติดื่มสุรา คิดเป็นร้อยละ 50.98 ดังตารางที่ 1
นอกจากนี้ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 73.50
มีอาชีพรับราชการมากที่สุด ร้อยละ 28.40 และมีการ
ศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 39.20
ข้อมูลจากการวินิจฉัยโรคและการรักษา พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง
ถึงร้อยละ 81.40 พบเป็นมะเร็งล�ำไส้ใหญ่และทวารหนัก
มากที่สุด ร้อยละ 38.20 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
โรคประจ�ำตัว/โรคร่วม ร้อยละ 75.50 เคยได้รบั การรักษา
ก่อนผ่าตัดได้แก่ เคยได้รับยากลุ่มสเตียรอยด์ร้อยละ
15.69 เคยได้รบั ยาเคมีบำ� บัด/การฉายแสง/เคมีบำ� บัด
ร่วมกับการฉายแสง ร้อยละ 22.55 และเคยได้รับการ
ผ่าตัดช่องท้อง ร้อยละ 46.08 ดังตารางที่ 2
ข้อมูลจากการผ่าตัด พบว่า กลุม่ ตัวอย่างได้รบั การ
ผ่าตัดทางเดินอาหาร คิดเป็นร้อยละ 55.90 การผ่าตัด
ตับ ม้าม และทางเดินน�้ำดี คิดเป็นร้อยละ 44.10
ส่วนใหญ่ได้รบั ยาระงับความรูส้ กึ แบบทัว่ ร่างกายร่วมกับ
ยาระงับความรูส้ กึ เฉพาะทีท่ างไขสันหลัง ร้อยละ 64.70
สูญเสียเลือดขณะผ่าตัดเฉลี่ย 507.45 มิลลิลิตร (SD =
803.07) ระยะเวลาในการผ่าตัดเฉลี่ย 281.03 นาที
(SD = 126.79) ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจหลังผ่าตัด
ร้อยละ 2.90 ระยะเวลาวันนอนหลังผ่าตัดเฉลีย่ 11.54 วัน
(SD = 8.44) ระยะเวลาวันนอนโรงพยาบาลเฉลีย่ 15.09
วัน (SD = 12.57)
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ทั่วร่างกายระยะ 72 โมงแรก หลังผ่าตัดใหญ่ ท้อง
ตารางที่ 1 จ�ำนวน และร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล (N = 102)
ข้อมูลส่วนบุคคล
จ�ำนวน
เพศ
ชาย
58
หญิง
44
อายุ (ปี): Mean = 61.47, SD = 13.25, Range = 23-90
< 30
3
31-45
8
46-60
37
> 60
54
ดั นีมวลกาย (BMI)กก./ม.2: Mean = 23.53, SD = 4.22, Range =15.32-36.61
ผอม (< 18.50)
12
ปกติ (18.50 - 22.99)
35
อ้วน (> 22.99)
55
ประวัติสูบบุหรี่
ไม่เคยสูบบุหรี่
68
เคยสูบบุหรี่
34
ประวัติดื่มสุรา
ไม่เคยดื่มสุรา
50
เคยดื่มสุรา
52

ร้อยละ
56.86
43.14
2.94
7.84
36.27
52.94
11.76
34.31
53.92
66.67
33.33
49.02
50.98

ตารางที่ 2 จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�ำแนกตามการวินิจฉัยโรคและการรักษา (N = 102)
การวินิจฉัยโรคและการรักษา
โรคมะเร็ง
ไม่ใ โรคมะเร็ง
โรคประจ�ำตัว
ไม่มี
มี
ประวัติการรักษา
เคยได้รับยากลุ่มสเตียรอยด์
เคยได้รับยาเคมีบ�ำบัด/การฉายแสง/เคมีบ�ำบัดร่วมกับการฉายแสง
เคยผ่าตัดช่องท้อง
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จ�ำนวน
83
19

ร้อยละ
81.40
18.60

25
77

24.50
75.50

16
23
47

15.69
22.55
46.08
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อยละ
จ�จำานวนและร้
นวน (ร้อยละ)

ข้อมูลจากตัวแปรที่ศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 45.10 ผลการศึกษาการเกิด SIRS พบมากทีส่ ดุ ใน
ส่วนใหญ่มสี ภาพร่างกายก่อนผ่าตัดอยูใ่ นระดับ ASA 2
ระยะ 24 ชั่วโมงหลังผ่าตัดจ�ำนวน 57 ราย (ร้อยละ
(ร้อยละ 50) รองลงมาคือ ระดับ ASA 3 และ ASA
55.90) รองลงมาคือ ระยะ 48 ชัว่ โมงหลังผ่าตัด จ�ำนวน
1(ร้อยละ 35.30 และ 12.70 ตามล�ำดับ) คะแนนความ
45 ราย (ร้อยละ 44.10) และ 72 ชั่วโมงหลังผ่าตัด
วิตกกังวลก่อนผ่าตัดเฉลีย่ 30.67 คะแนน (SD = 5.62)
จ�ำนวน 41 ราย (ร้อยละ 40.20) กลุ่มตัวอย่างที่เกิด
ส่วนใหญ่มคี วามวิตกกังวลในระดับปกติ (ร้อยละ 76.50)
SIRS มีจ�ำนวนลดลงตามระยะเวลา ดังแสดงในรูปที่ 1
ภาวะโภชนาการก่อนผ่าตัด (NRI) พบว่ามีคา่ เฉลีย่ 97.51
นอกจากนีย้ งั พบว่าในกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นผูป้ ว่ ยโรคมะเร็ง
คะแนน (SD = 12.56) กลุม่ ตัวอย่างไม่มภี าวะทุพโภชนาการ
เกิด SIRS จ�ำนวน 34 ราย (ร้อยละ 41) กลุ่มที่ไม่เป็น
มากที่สุด (ร้อยละ 50) และสภาพผู้ป่วยระหว่างผ่าตัด
โรคมะเร็งเกิด SIRS จ�ำนวน 7 ราย (ร้อยละ 36.80)
พบว่า คะแนน SAS อยูร่ ะหว่าง 2-10 เฉลีย่ 6.85 คะแนน
และกลุ่มที่เกิด SIRS พบภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดใน
(SD = 1.57) กลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษาเกิดภาวะแทรกซ้อน
ร้อยละที่มากกว่ากลุ่มที่ไม่เกิด (ร้อยละ 80.50 และ 10
หลังผ่าตัดขณะอยู่โรงพยาบาลจ�ำนวน 46 ราย คิดเป็น
21.30 ตามล�ำดับ)
n=57 (55.90)
60
n=45 (44.10)
n=41 (40.20)
40
20

จานวน

0

ร้อยละ
24 ชั่วโมง 48 ชั่วโมง 72 ชั่วโมง

ระยะเวลาหลังผ่าตัด
ระยะเวลาหลังผ่าตัด
รูปที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของการเกิดกลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย
(SIRS score ≥ 2) ระยะ 24, 48 และ 72 ชั่วโมงหลังผ่าตัดใหญ่ช่องท้อง (N= 102)

รูปที่ 1 จานวนและร้อยละของการเกิดกลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย
ผลการวิจยั พบว่า สภาพร่างกายผูป้ ว่ ยก่อนผ่าตัด
ระยะ 72 ชั่วโมงแรก หลังผ่าตัดใหญ่ช่องท้องอย่างมีนัย
(SIRS score ≥ 2) ระยะ 24, 48 และ 72 ชั่วโมงหลั
งผ่าตัดใหญ่ช่องท้อง (N= 102)

และสภาพผู้ป่วยระหว่างผ่าตัดมีความสัมพันธ์กับการ
ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 (rs = .23, p < .05, rs = -.38,
เกิดกลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย ใน
p < .01) ดังแสดงในตารางที่ 3
ผลการวิ
ยก่อนผ่
าตัดและสภาพผู
้ป่วยระหว่างผ่าตัอดการอั
มีความสั
ธ์กับการ
ตารางที
่ 3 ค่าจสััยมพบว่
ประสิาทสภาพร่
ธิส์ หสัมพัางกายผู
นธ์ของตั้ปว่วแปรอิ
สระและการเกิ
ดกลุม่ อาการตอบสนองต่
กเสบ  มทพั
วั่ ร่นางกาย
ระยะ 72 ชั่วโมงแรกหลั
งผ่าตัด่วใหญ่
ช่องท้ในระยะ
อง (N= 72
102)
เกิดกลุ่มอาการตอบสนองต่
อการอักเสบทั
ร่างกาย
ชั่วโมงแรก หลังผ่าตัดใหญ่ช่องท้องอย่างมี
การเกิp<ดกลุ
อการอั
นัยตัสวาคัแปร
ญทางสถิติที่ระดับ .05 (rs = .23, p < .05, rs = -.38,
.01)่มอาการตอบสนองต่
ดังแสดงในตารางที
่ 3 กเสบทั่วร่างกาย
ระยะ 72 โมงแรก หลังผ่าตัดใหญ่ องท้อง
สภาพร่างกายผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
.23*
ภาวะโภชนาการก่
อนผ่ทาตัธิด์สหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและการเกิดกลุ่มอาการตอบสนองต่
-.17
ตารางที
่ 3 ค่าสัมประสิ
อการอักเสบ
ความวิตกกังวลก่อนผ่าตัด
.08
ทั่วสภาพผู
ร่างกาย้ป่วระยะ
งผ่าตัดใหญ่ช่องท้อง (N= 102)
ยระหว่72างผ่ชัา่วตัโมงแรกหลั
ด
-.38**
ตัวแปร
1
2
3
4
5
*p < .05, **p < .01

1.Vol.
สภาพร่
างกายผู
23 No.
3 ้ป่วยก่อนผ่าตัด
2. ภาวะโภชนาการก่อนผ่าตัด
3. ความวิตกกังวลก่อนผ่าตัด

1
-.17
-.06

1
-.11
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ทั่วร่างกายระยะ 72 โมงแรก หลังผ่าตัดใหญ่ ท้อง

อภิปรายผล
การเกิด SIRS ในผูป้ ว่ ยผ่าตัดใหญ่ชอ่ งท้องในช่วง
ระยะต่าง ๆ หลังการผ่าตัดใหญ่ชอ่ งท้องพบว่าเกิด SIRS
มากทีส่ ดุ ในระยะ 24 ชัว่ โมงหลังผ่าตัด (ร้อยละ 55.90)
และลดลงมาในระยะ 48 และ 72 ชัว่ โมงหลังผ่าตัด (ร้อยละ
44.10 และ 40.20 ตามล�ำดับ) การที่ SIRS ในผู้ป่วย
หลังผ่าตัดใหญ่ช่องท้องเกิดมากในช่วงแรกหลังผ่าตัด
และค่อย ๆ ลดลงในระยะต่อมา เนื่องจากในระยะแรก
ของการตอบสนองเริ่มจากการที่เนื้อเยื่อได้รับบาดเจ็บ
จากการผ่าตัด เนือ้ เยือ่ บริเวณทีถ่ กู กระตุน้ จะมีการสร้าง
ไซโตไคน์เฉพาะที่ (local cytokines) เพือ่ ตอบสนองต่อ
การอักเสบ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการหายของแผลและ
การเปลีย่ นแปลงต่างๆ ของผนังหลอดเลือด ระยะต่อมา
บางส่วนของไซโตไคน์เฉพาะที่ต่างๆ จะเข้าสู่ระบบไหล
เวียนเลือดเพือ่ ปรับสภาพการตอบสนองเฉพาะทีใ่ ห้ทเุ ลา
ดีขนึ้ หากกระบวนการเหล่านีด้ ำ� เนินต่อไปเป็นระยะเวลา
นานไม่มกี ารกลับคืนสูส่ ภาวะสมดุลจะเกิดการตอบสนอง
ของร่างกายทั้งระบบ โดยสารไซโตไคน์ที่ถูกปลดปล่อย
ออกมาจะน�ำไปสูก่ ารท�ำลายมากกว่าการปกป้องและน�ำ
ไปสูก่ ารสูญเสียการท�ำงานของอวัยวะต่างๆตามมาได้32,33
สอดคล้องกับการศึกษาในกลุม่ ผูป้ ว่ ยผ่าตัดช่องท้องของ
ยุพยงค์ กุลโพธิ์ และคณะ12 พบว่า การเกิด SIRS พบได้มาก
ในระยะหลังผ่าตัด 24 ชัว่ โมงแรก (ร้อยละ 70) การศึกษา
ของ ซิงห์และคณะ7 พบว่า ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดแบบ
วางแผนล่วงหน้าจะเกิดการตอบสนองต่อการบาดเจ็บที่
ท�ำให้เกิด SIRS ในช่วง 2-3 วันหลังผ่าตัด และการศึกษา
ของเฮกกาและคณะ5 ซึ่งพบว่าการเกิด SIRS ในผูป้ ว่ ย
ผ่าตัดช่องท้องพบมากในวันแรกหรือ 24 ชัว่ โมงแรกหลัง
ผ่าตัด ร้อยละ 75 วันที่ 2 ร้อยละ 60 และวันที่ 3 ร้อยละ 35
และการเกิด SIRS จะลดลงในระยะต่อมาเมื่อร่างกายมี
การควบคุมปฏิกิริยาตอบสนองต่อการอักเสบได้5,6
สภาพร่างกายผู้ป่วยก่อนผ่าตัด มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการเกิด SIRS ในระยะ 72 ชัว่ โมง หลังผ่าตัดใหญ่
ช่องท้องอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติทั้งนี้เนื่องจากกลุ่ม
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ตัวอย่างเป็นกลุ่มผู้สูงอายุถึงร้อยละ 52.94 และมีโรค
ประจ�ำตัวหรือโรคร่วมมาก ท�ำให้มคี วามเสีย่ งในการได้รบั
ยาระงับความรูส้ กึ ได้มาก ซึง่ พบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
มีโรคประจ�ำตัวมากถึงร้อยละ75.50โรคที่พบมากเป็น
โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด คือ โรคความ
ดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง อีกทั้งส่วนใหญ่เป็น
โรคมะเร็งมากถึงร้อยละ 81.40 และร้อยละ 22.55 ยังเคย
ได้รบั ยาเคมีบำ� บัด/การฉายแสง/เคมีบำ� บัดร่วมกับการ
ฉายแสงมาก่อน ทั้งนี้ผลจากพยาธิสภาพของโรคมะเร็ง
จะกระทบต่อระบบการท�ำงานของร่างกาย รวมถึงระบบ
ภูมิคุ้มกันเป็นอย่างมาก จากการศึกษาในผู้ป่วยที่เคย
การฉายแสงหรือรังสีรักษา จะพบการเกิด SIRS หลัง
ผ่าตัดได้มากกว่าผู้ป่วยที่ไม่เคยได้รับ (OR 1.18; 95%
CI 1.06-1.31; p = .002)8 ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ พบ
ว่าเกิด SIRS ในกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
โรคมะเร็ ง มากถึ ง ร้ อยละ 41 นอกจากนี้ พ ฤติ กรรม
สุขภาพต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่างที่พบเช่น การสูบบุหรี่
และดืม่ สุรามีผลเสียต่อร่างกายหลายประการและยังเพิม่
ความเสีย่ งต่อการเกิดโรคต่างๆ ได้มากมายซึง่ ส่งเสริมให้
เกิด SIRS หลังผ่าตัดได้8, 9
สภาพผูป้ ว่ ยระหว่างผ่าตัดมีความสัมพันธ์ทางลบ
กับการเกิด SIRS ในระยะ 72 ชั่วโมง หลังผ่าตัดใหญ่
ช่องท้องอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ กลุ่มตัวอย่างที่มี
สภาพร่างกายระหว่างผ่าตัดทีม่ คี ะแนน SAS ทีน่ อ้ ย ส่งผล
ให้เกิด SIRS หลังผ่าตัดเพิม่ มากขึน้ เนือ่ งจากในระหว่าง
การผ่าตัดกลุ่มตัวอย่างมีการสูญเสียเลือด ส่งผลให้
ร่างกายจะเกิดการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สรีรวิทยา โดยมีการปรับตัวของระบบหัวใจและหลอดเลือด
เพื่อรักษาดุลยภาพของร่างกายไว้ ผลจากการปรับตัว
ดังกล่าวในระหว่างการผ่าตัดเมื่อมีการสูญเสียเลือด
ท�ำให้ปริมาณเลือดหรือพลาสมาในร่างกายลดลง ซึ่ง
การสูญเสียเลือดมากระหว่างการผ่าตัดและระยะเวลาใน
การผ่าตัดทีย่ าวนานนัน้ มีความสัมพันธ์กบั การเกิดกลุม่
อาการ SIRS ภายหลังการผ่าตัด5 การศึกษาครั้งนี้มี
คะแนนเฉลี่ยของ SAS เท่ากับ 6.85 คะแนน (SD =
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เพิ่มเพ็ญ น้อยตุ่น และคณะ
1.57) สอดคล้องกับในหลายการศึกษา ดังการศึกษา
ของเฮเนสและคณะ21 ซึ่งพบว่าค่าคะแนน SAS ที่น้อย
เพิ่มโอกาสต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดและ
อัตราการตายทีม่ ากขึน้ โดยค่าความเสีย่ งทีค่ ะแนน SAS
น้อยกว่า 4 เท่ากับ 3.60 เท่า (95% CI 2.90-4.50)
ช่วงคะแนน 5 และ 6 เท่ากับ 2.20 (95% CI, 1.802.20) และ 1.30เท่า (95% CI, 1.10-1.70) (ใช้
คะแนนเฉลี่ยที่ 7 คะแนนในการเปรียบเทียบ) และการ
ศึกษาของโรเจนและคณะ23 ศึกษาในผู้ป่วยผ่าตัดล�ำไส้
พบว่า ความเสีย่ งต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะอยูโ่ รง
พยาบาลในช่วงคะแนน SAS 0-4 มีคา่ เท่ากับ 2.80 เท่า
(95% CI, 2.00-3.80; p <.01) ช่วงคะแนน 5-6 มีค่า
เท่ากับ 1.30 เท่า (95% CI, 1.00-1.80; p = .09) ทัง้ นี้
จะเห็นได้วา่ คะแนน SAS ทีน่ อ้ ยจะยิง่ เพิม่ ความเสีย่ งต่อ
การเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดและการเสียชีวิตได้
ภาวะโภชนาการก่อนผ่าตัดทีป่ ระเมินโดยดัชนีชวี้ ดั
ภาวะทุพโภชนาการ (NRI) พบว่า ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั
การเกิด SIRS ระยะ 72 ชั่วโมงหลังผ่าตัด ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างได้รับค�ำแนะน�ำเพื่อเตรียมตัว
ด้ า นโภชนาการก่ อ นผ่ า ตั ด จากแพทย์ แ ละบุ ค ลากร
ทางการแพทย์ ในระยะก่อนผ่าตัดตามแนวทางการรักษา
ตามปกติ โดยผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า NRI มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 97.51 ซึง่ อยูใ่ นระดับทุพโภชนาการเล็กน้อย ซึง่
กลุ่มตัวอย่างที่จัดอยู่ในกลุ่มไม่มีภาวะทุพโภชนาการมี
มากถึงร้อยละ 49  นอกจากนีก้ ลุม่ ตัวอย่างมีดชั นีมวลกาย
(BMI) มากกว่าหรือเท่ากับ 22.99 กก./ม.2 มีจ�ำนวน
มากถึงร้อยละ 53.92 จึงท�ำให้ขอ้ มูลไม่มกี ารกระจายตัว
ส�ำหรับการเกิด SIRS ในกลุ่มที่มี BMI น้อยกว่า 22.99
กก./ม.2 พบได้รอ้ ยละ 40 และกลุม่ ที่ BMI มากกว่าหรือ
เท่ากับ 22.99 กก./ม.2 พบได้รอ้ ยละ 40.40 จากข้อมูล
ที่พบดังกล่าวอาจส่งผลท�ำให้ร่างกายของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ทมี่ ภี าวะโภชนาการค่อนข้างดี มีการปรับตัวต่อ
การการตอบสนองของร่างกายจากการบาดเจ็บหรือการ
ผ่าตัดได้ดี จึงส่งผลให้การเกิดการตอบสนองต่อการ
อักเสบทั่วร่างกายที่ไม่มากนักและเหตุผลอีกประการ
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หนึ่งคือ การศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะโภชนาการ
ก่อนผ่าตัดโดยใช้ NRI กับการเกิด SIRS หลังผ่าตัดใหญ่
ช่องท้องยังมีอยูน่ อ้ ย ส่วนมากเป็นการน�ำ NRI มาศึกษา
เพื่อหาผลลัพธ์อื่นๆ เช่น การศึกษาของโฮและคณะ34
พบว่า NRI  มคี วามสัมพันธ์กบั ภาวะแทรกซ้อนของแผล
ผ่าตัด ในวันที่ 5 หลังผ่าตัด ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด
กระเพาะอาหาร (OR 0.653; 95%, CI 0.326-0.947;
p = .014)  หรือสามารถท�ำนายภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
ที่ไม่ใช่การติดเชื้อและระยะเวลานอนโรงพยาบาลได้35
นอกจากนี้พบว่า มีการประเมินภาวะโภชนาการก่อน
ผ่าตัดด้วยวิธีอื่นๆ เช่น ดัชนีมวลกาย ซึ่งมีการศึกษาใน
ผูท้ มี่ ดี ชั นีมวลกายต�ำ่ กว่าเกณฑ์ (BMI < 18.50 กก./ม.2)
พบว่ามีความสัมพันธ์กับการเกิด SIRS ในระยะหลัง
ผ่าตัด 24 ชั่วโมงแรก อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิต5ิ แต่ก็มี
การศึกษาที่ไม่สอดคล้อง เช่น การศึกษาการเกิด SIRS
ในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงระยะหลัง 48 ชั่วโมง
และในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง 24 ชั่วโมง พบว่าดัชนี
มวลกายไม่มคี วามสัมพันธ์กบั SIRS ในระยะดังกล่าว12,36
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาทีผ่ า่ นมายังไม่สามารถสรุป
ได้วา่ ภาวะโภชนาการก่อนการผ่าตัดนัน้ มีความสัมพันธ์
กับการเกิด SIRS หลังผ่าตัดอย่างแท้จริง
ส�ำหรับความวิตกกังวลก่อนผ่าตัด ผลการศึกษา
ครั้งนี้พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิด SIRS ระยะ
72 ชัว่ โมง หลังผ่าตัด อาจเนือ่ งจากกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
มีระดับความวิตกกังวลอยูใ่ นระดับปกติ ถึงร้อยละ 76.50
โดยจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ความวิตกกังวลก่อน
ผ่าตัดโดยทั่วไปอยู่ระหว่างร้อยละ 11 ถึงร้อยละ 8037
ซึ่งเป็นช่วงที่ค่อนข้างกว้างและในผู้ป่วยศัลยกรรม
ช่องท้องส่วนใหญ่พบว่ามีคะแนนความวิตกกังวลก่อน
ผ่าตัดอยูใ่ นระดับปานกลาง18 ส�ำหรับการศึกษาเกีย่ วกับ
ความวิตกกังวลกับการเกิด SIRS ในผู้ป่วยหลังผ่าตัด
ช่องท้องนั้นยังไม่พบการศึกษาที่ชัดเจน ทั้งนี้การศึกษา
ที่ผ่านมามักพบว่าความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดที่สูงจะมี
ความสัมพันธ์กับสารที่ก่อการอักเสบ สารไซโตไคน์
และฮอร์โมนหลายอย่าง โดยจะหลั่งออกมาในระยะที่
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดกลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบ
ทั่วร่างกายระยะ 72 โมงแรก หลังผ่าตัดใหญ่ ท้อง
ร่างกายมีการตอบสนองต่อการบาดเจ็บหรือความเครียด
เช่น ในระหว่างการผ่าตัด ซึ่งจะมีผลต่อการฟื้นสภาพ
หลังผ่าตัดทีไ่ ม่ดแี ละยังพบการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลัง
ผ่าตัดได้ดว้ ย38,39 โดยในผูท้ มี่ คี วามวิตกกังวลก่อนผ่าตัด
ที่ต�่ำจะส่งผลให้มีการฟื้นตัวหลังผ่าตัดดีกว่าผู้ที่วิตก
กังวลสูง41 ซึ่งความวิตกกังวลเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ระยะก่อน
ผ่าตัดและสามารถด�ำเนินไปจนระยะหลังผ่าตัดแต่จะคง
อยูไ่ ม่นานมากซึง่ ผลกระทบบางส่วนจากความวิตกกังวล
อาจจะสิ้นสุดลงเมื่อการผ่าตัดเสร็จสิ้น41 ทั้งนี้จากการที่
กลุม่ ตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษาพบว่ามีระดับความวิตกกังวล
เริม่ ต้นก่อนผ่าตัดอยูใ่ นระดับต�ำ ่ ภายหลังการรักษาโรค
ด้วยการผ่าตัดสิ่งที่เป็นสาเหตุได้ส�ำเร็จซึ่งเป็นเหตุผล
หนึง่ ทีท่ ำ� ให้ผปู้ ว่ ยเกิดความวิตกกังวลได้ถกู ก�ำจัดไป ดังนัน้
จึงท�ำให้ความวิตกกังวลทีอ่ าจส่งผลต่อเนือ่ งต่อร่างกาย
และจิตใจของกลุม่ ตัวอย่างในระยะ 72 ชัว่ โมงหลังผ่าตัด
ลดลงได้ อี ก ทั้ ง กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ท� ำ การศึ ก ษา(ร้ อ ยละ
46.10) เคยได้รับการผ่าตัดมาก่อน ซึ่งประสบการณ์
การผ่าตัดที่มีทั้งด้านบวกและด้านลบก็เป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ส่งผลต่อความรู้สึกวิตกกังวลต่อการผ่าตัดได้18
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านการดูแลผูป้ ว่ ย สามารถน�ำไปเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลทางคลินิกในการ
ดูแลผูป้ ว่ ยผ่าตัดใหญ่ชอ่ งท้องในการประเมิน SIRS และ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือ สภาพร่างกายผู้ป่วยก่อนผ่าตัดที่
ประเมินโดย ASA และสภาพผู้ป่วยระหว่างผ่าตัดที่
ประเมินโดย SAS เพราะเป็นตัวแปรส�ำคัญที่มีความ
สัมพันธ์กับการเกิด SIRS ในระยะ 72 ชั่วโมงหลังผ่าตัด
โดยค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทีมสุขภาพเพื่อสร้าง
แนวทางในการส่งต่อผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ช่อง
ท้องภายในโรงพยาบาลโดยน�ำข้อมูลที่ประเมินได้ใน
แต่ละระยะมาใช้เป็นข้อมูลในการส่งต่อการสื่อสาร
ภายในทีมสุขภาพ ตัง้ แต่ระยะก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด
และหลังผ่าตัดเพื่อช่วยให้สามารถประเมินอาการผิด
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ปกติของผู้ป่วยได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นลดการเกิดกลุ่ม
อาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกายป้องกันการ
เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดทีร่ นุ แรงและส่งเสริมการ
ฟื้นหายหลังการผ่าตัดได้ดียิ่งขึ้น ดังประเด็นต่อไปนี้
1.1 ระยะก่อนผ่าตัด พยาบาลควรมีการประเมิน
สภาพผู้ป่วยและการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อน
เข้ารับการผ่าตัด โดยการประมวลข้อมูลผู้ป่วยจากการ
ซักประวัติ ตรวจร่างกายและน�ำการประเมินความเสี่ยง
ต่อการได้รบั ยาระงับความรูส้ กึ หรือ ASA มาช่วยในการ
ประเมินข้อมูลเกี่ยวกับโรคร่วมหรือโรคประจ�ำตัวเพื่อ
ช่วยในการควบคุมความรุนแรงของโรคก่อนผ่าตัด
1.2 ระหว่างผ่าตัดพยาบาลทีป่ ฏิบตั กิ ารพยาบาล
ในห้องผ่าตัดสามารถประเมินความรุนแรงของอาการ
ผูป้ ว่ ยระหว่างผ่าตัดได้โดยการใช้ SAS เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยได้รบั
การเฝ้าระวังและการติดตามดูแลหลังผ่าตัดได้ดียิ่งขึ้น
1.3 ระยะหลังผ่าตัด พยาบาลควรมีการเฝ้า
ระวังและติดตามประเมินกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีม่ รี ะดับASA ทีส่ งู
และมีคะแนน SAS ทีต่ ำ �่ เนือ่ งจากกลุม่ ผูป้ ว่ ยเหล่านีส้ ง่ ผล
ให้เกิด SIRS หลังผ่าตัดเพิ่มมากขึ้นได้ และควรมีการ
ติดตามประเมินการเกิด SIRS อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ระยะ
24 ชั่วโมงแรก จนระยะ 72 ชั่วโมงหลังผ่าตัด เพื่อเป็น
ตัวช่วยในการดักจับสัญญาณ (early detection) ทีบ่ อกถึง
ความผิดปกติก่อนจะเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดที่
รุนแรงคุกคามต่อชีวิตตามมา
2. ด้านการวิจัย การศึกษาในอนาคตควรศึกษา
ถึงตัวแปรอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการเกิดกลุ่มอาการ
ตอบสนองต่อการอักเสบทัว่ ร่างกายในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การ
ผ่าตัดใหญ่ชอ่ งท้องทัง้ ก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัดและหลัง
ผ่าตัดด้วย  เช่น ภาวะโรคร่วมหรือโรคประจ�ำตัว ภาวะ
ทุพโภชนาการ ความวิตกกังวลหรือความเครียดของผูป้ ว่ ย
พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ดี เช่น การสูบบุหรี่การดื่มสุรา
นอกจากนี้ ควรศึกษาเพิ่มเติมในรูปแบบมีกลุ่มควบคุม
(case control study) และใช้กลุม่ ตัวอย่างทีม่ จี ำ� นวนเพิม่
มากขึน้ เพือ่ ให้สามารถหาค่าความสัมพันธ์หรือค่าอิทธิพล
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