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ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
ภาวะทุพโภชนาการเป็นปัญหาต่อเนือ่ งทีพ่ บอย่าง
แพร่หลายในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
พบอุบัติการณ์โดยรวมร้อยละ 13-78 (Feldblum et al.,
2007; Holmes, 2007) เป็นผู้ป่วยแผนกอายุรกรรม
ร้อยละ 45 ศัลยกรรมร้อยละ 50 และผู้ป่วยวิกฤต       
ร้อยละ 40 (de Aguilar-Nascimento & Kudsk, 2008)
การเกิดภาวะทุพโภชนาการมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือ อายุ
ความรุนแรงของโรค ภาวะทางเศรษฐกิจสังคม ระยะ
เวลาของการเจ็บป่วย โรคประจำ�ตัว การรับประทาน
อาหารได้ลดลง การดูดซึมอาหารผิดปกติ และผลจาก
การรักษา เช่น การผ่าตัด การใช้เครือ่ งช่วยหายใจ เป็นต้น
ซึ่ ง นำ � ไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงและการตอบสนองทาง      
เมตาบอลิซึมในระยะวิกฤต (Prins, 2010)
ผู้ป่วยวิกฤตเป็นผู้ป่วยที่มีอาการหนักหรืออยู่ใน
ภาวะทีเ่ ป็นอันตรายมาก ส่วนใหญ่จะมีระบบการหายใจ
ล้มเหลวหรือระบบไหลเวียนโลหิตไม่คงที่ ได้แก่ เมื่อ
ได้รบั การผ่าตัดใหญ่ มีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด ได้รบั
การบาดเจ็บรุนแรง และมีภาวะติดเชื้อ เป็นต้น ผู้ป่วย
จึงมีความเสี่ยงต่อการทำ�งานของหลายอวัยวะล้มเหลว
และการเสียชีวิต (วิบูลย์ ตระกูลฮุน, 2553) ในภาวะ
วิกฤตร่างกายจะมีการเปลีย่ นแปลง ได้แก่ การตอบสนอง
ด้านฮอร์โมนคือ จะเกิดการกระตุน้ การทำ�งานของสมองส่วน
ไฮโปทาลามัส ต่อมใต้สมอง ต่อมหมวกไต ต่อมไทรอยด์
และมี ก ารตอบสนองด้ า นเซลล์ โ ดยการหลั่ ง สาร          
ไซโตไคน์ (cytokines) เพิ่มขึ้น เป็นผลให้ร่างกาย
ของผู้ป่วยในภาวะวิกฤตมีอัตราเมตาบอลิซึมเพิ่มขึ้น
(hypermetabolic response) และมีการสลายหรือเผา
ผลาญสารอาหารมากกว่าปกติ (hypercatabolism) มีการ
สร้างกลูโคสและสลายไกลโคเจนมากขึ้น เกิดการดื้อทน
ต่อฤทธิ์อินซูลินทำ�ให้มีภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง และ
ความต้องการออกซิเจนสูงขึ้น มีการสลายสูญเสีย
เนื้อเยื่อ (loss of body mass) โดยเฉพาะมวลกล้ามเนื้อ
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ของผูป้ ว่ ย มีการสูญเสียโปรตีนและความต้องการโปรตีน
เพิ่มมากขึ้น เพื่อนำ�ไปสร้างกลูโคส (gluconeogenesis)
แล้วปรับเปลีย่ นเป็นพลังงานให้แก่สว่ นต่างๆ ของร่างกาย
ผู้ป่วยจึงมีภาวะทุพโภชนาการ ขาดพลังงานและโปรตีน
ได้หากไม่ได้รับการทดแทนในเวลาที่เหมาะสม (Reid,
Campbell, & Little, 2004)
การดู แ ลด้ า นโภชนาการในผู้ ป่ ว ยศั ล ยกรรม
ประกอบด้วย การดูแลในระยะก่อน ระหว่าง และหลัง
ผ่าตัด (perioperative period) การดูแลด้านโภชนาการ
จะมุ่งไปที่การวางแผนการให้การรักษาหลังผ่าตัดซึ่ง
อาจต้องวางแผนไว้ตั้งแต่ก่อนการผ่าตัดและระหว่าง
การผ่าตัด สำ�หรับการผ่าตัดแบบมีการวางแผน (elective
surgery) มักมีเวลาในการแก้ไขปัญหาทางโภชนาการ
เพือ่ ฟืน้ ฟูสภาพผูป้ ว่ ยให้ดกี อ่ นผ่าตัด เพือ่ ลดภาวะแทรกซ้อน
และช่วยให้การสมานแผลเป็นไปได้ดที ส่ี ดุ การฟืน้ ฟูภาวะ
โภชนาการก่อนผ่าตัดในหลายกรณีมักมีความเร่งด่วน
จึงไม่สามารถรอเวลาในการฟื้นตัวทางด้านโภชนาการได้
เช่น ผู้ป่วยมะเร็ง  เนื่องจากการรอเวลานานเกินไปอาจ
เป็นผลเสียจากการกระจายของเนือ้ งอก เป็นต้น ส่วนการ
ผ่าตัดแบบฉุกเฉิน (emergency surgery) ผู้ป่วยมักมี
ภาวะโภชนาการเป็นปกติ หากมีความบกพร่องก็ไม่มี
เวลาเตรียมการหรือแก้ไข (ธัญเดช นิมมาวุฒพิ งษ์, 2553)
สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำ�และทาง
เดินอาหารแห่งสหรัฐอเมริกา (American Society of
Parenteral and Enteral Nutrition: ASPEN) และ
สมาคมผู้ ใ ห้ อ าหารทางหลอดเลื อ ดดำ � และทางเดิ น
อาหารแห่งยุโรป (European Society of Parenteral and
Enteral Nutrition: ESPEN) ได้ให้ความสำ�คัญของภาวะ
ทุ พ โภชนาการในผู้ ป่ ว ยวิ ก ฤตและเสนอหลั ก การให้
อาหารว่ า การให้ อ าหารทางระบบทางเดิ น อาหาร
(Enteral Nutrition: EN) ปลอดภัยและส่งผลดีต่อ          
ผู้ ป่ ว ยมากกว่ า การให้ อ าหารทางหลอดเลื อ ดดำ �
(Parenteral Nutrition: PN) เพื่อให้ผลดีควรเริ่มให้เร็ว
คือ ภายใน 24-48 ชั่วโมงแรกเมื่อเข้ารับการรักษาใน
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ไพรินทร์ แสนรังค์ และคณะ
หอผู้ป่วยวิกฤต และปรับเพิ่มสู่พลังงานตามเป้าหมาย
ภายใน 7 วัน และกำ�หนดเป็นแนวปฏิบัติโดยแนะนำ�ว่า
พลังงานที่ควรได้รับคือ ประมาณ 20-25 กิโลแคลอรี/
กก./วัน โดยไม่ต้องเพิ่มค่าปัจจัยวิกฤต (stress factor)
แต่ถ้าในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ป่วยไม่สามารถรับอาหาร
ทางระบบทางเดินอาหารหรือมีข้อห้าม ก็ควรพิจารณา
เริ่มให้อาหารทางหลอดเลือดดำ�ภายใน 24-48 ชั่วโมง
(Kreymann et al., 2006; Singer et al., 2009) ในกรณี
ที่ผู้ป่วยมีสุขภาพทั่วไปปกติ มีภาวะโภชนาการดีก่อน       
เจ็บป่ ว ย อาจพิ จ ารณาให้ อ าหารทางหลอดเลื อ ดดำ �     
หลังจาก 7 วัน อย่างไรก็ตามการให้อาหารทางระบบ   
ทางเดินอาหารอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับ
พลั ง งาน และเป็ น การกระตุ้ น การทำ � งานของระบบ
ภูมคิ มุ้ กันในอวัยวะต่างๆ ของร่างกายให้ดขี น้ึ ได้ ซึง่ ช่วย
ให้ผลลัพธ์ทางคลินิกดีขึ้น (McClave et al., 2009)
การดูแลด้านโภชนาการในผู้ป่วยวิกฤตเป็นเรื่อง
สำ�คัญ แม้ว่าจะมีรายงานการวิจัยสนับสนุนถึงผลดีและ
พัฒนาเป็นแนวปฏิบัติไว้แล้ว แต่ยังคงพบภาวะทุพ
โภชนาการในผู้ป่วยกลุ่มนี้ (Feldblum et al., 2007;
Holmes, 2007) ผลลัพธ์ทางคลินกิ ส่วนหนึง่ อาจเกีย่ วข้อง
กับการดูแลทางด้านโภชนาการทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั โดยบุคลากร
ผูท้ อ่ี ยูใ่ กล้ชดิ ผูป้ ว่ ยมากทีส่ ดุ ในการดูแลด้านโภชนาการ
คือ พยาบาล ซึ่งเป็นผู้ที่ประเมินความเสี่ยงต่อภาวะ  
ทุพโภชนาการได้เร็วที่สุด และยังทำ�หน้าที่ประสานงาน
ให้กับทีมโภชนบำ�บัด เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยให้ได้
รับการดูแลด้านโภชนาการได้อย่างเหมาะสม (Gentleman,
2005) และยังพบว่าความรู้และการตระหนักรู้ที่จะ   
รับผิดชอบเกีย่ วกับการดูแลด้านโภชนาการของพยาบาล
จะช่วยเพิ่มคุณภาพการดูแลด้านโภชนาการในผู้ป่วย
วิกฤตได้ (Persenius, Larsson, & Hall-Lord, 2006)
ในปัจจุบัน การให้โภชนบำ�บัดในหอผู้ป่วยวิกฤต
ถื อ เป็ น มาตรฐานที่ สำ � คั ญ ในการดู แ ลผู้ ป่ ว ยวิ ก ฤต
(Kreymann et al., 2006) โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็น
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โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านโภชน
บำ�บัด มีทีมโภชนบำ�บัดและได้นำ�แนวคิด แนวปฏิบัติ
ด้านโภชนบำ�บัดมาให้การดูแลผูป้ ว่ ยมาโดยตลอด ดังนัน้
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาภาพรวมเกีย่ วกับสถานการณ์ปจั จุบนั
ในการดูแลด้านโภชนาการในโรงพยาบาลรามาธิบดี
และผลลัพธ์ทางคลินกิ ว่าเป็นอย่างไร โดยเฉพาะในกลุม่
ผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ถูกมองข้าม
เสมอในเรื่องการดูแลด้านโภชนาการเพราะเป็นผู้ป่วย
ที่ดูเหมือนจะมีภาวะโภชนาการดีตามวัย แต่มักเกิด   
ภาวะทุพโภชนาการซ่อนเร้นที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษา
ในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมพบว่า ความเสี่ยงต่อภาวะทุพ
โภชนาการจึงประกอบด้วยพืน้ ฐานภาวะโภชนาการเดิม
หรือจากการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการรักษา และการ
ผ่าตัด เป็นต้น (Huckleberry, 2004) ซึ่งการดูแลด้าน
โภชนาการในผูป้ ว่ ยวิกฤตศัลยกรรมทีเ่ หมาะสม จะสะท้อน
ถึงผลลัพธ์ทางคลินิกที่ดีได้

ค�ำจ�ำกัดความ
ระยะเวลาที่เริ่มให้อาหาร หมายถึง ระยะเวลา
นับเป็นชัว่ โมงภายหลังการผ่าตัดเสร็จสิน้ ทีเ่ ริม่ ให้อาหาร
ทางระบบทางเดินอาหารทั้งทางปากหรือทางสายให้
อาหาร จำ�แนกเป็นระยะเวลาที่เริ่มให้อาหารเร็วและช้า
ซึ่งหมายถึง ภายใน 48 ชั่วโมง และภายหลัง 48 ชั่วโมง
หลังผ่าตัดตามลำ�ดับ
ระยะเวลาทีใ่ ห้อาหารได้ตามเป้าหมาย หมายถึง
ระยะเวลานับเป็นวัน หลังจากเริ่มให้อาหารทางระบบ
ทางเดินอาหารจนกระทั่งได้พลังงานตามเป้าหมายที่    
ผู้ป่วยแต่ละรายควรได้รับเท่ากับ 25-30 กิโลแคลอรี/
กก./วัน จำ�แนกเป็นระยะเวลาทีใ่ ห้อาหารได้ตามเป้าหมาย
เร็วและช้า ซึ่งหมายถึง ภายใน 7 วัน และภายหลัง 7 วัน
ตามลำ�ดับ
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการดูแลด้านโภชนาการ อาการ
แทรกซ้อนของระบบทางเดินอาหาร และผลลัพธ์ทาง
คลินิกในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม
2. เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วย
วิกฤตศัลยกรรมทีม่ รี ะยะเวลาเริม่ ให้อาหารเร็ว (ภายใน
48 ชั่วโมง) และช้า (หลัง 48 ชั่วโมง)
3. เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วย
วิกฤตศัลยกรรมทีม่ รี ะยะเวลาให้อาหารได้ตามเป้าหมาย
เร็ว (ภายใน 7 วัน) และช้า (หลัง 7 วัน)

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและหลั ก การเปลี่ ย นแปลงทาง
สรีรวิทยาในภาวะวิกฤต ในภาวะวิกฤตร่างกายมีภาวะ
เครียดและมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาโดยจะมี
การตอบสนองด้านฮอร์โมน ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอัตรา     
เมตาบอลิซมึ เพิม่ ขึน้ มีการเผาผลาญสารอาหารมากกว่า
ปกติเป็นไปในทางสลายและเปลีย่ นแหล่งของพลังงานทีใ่ ช้
ร่างกายจะมีการสร้างกลูโคสและสลายไกลโคเจนมากขึน้
เกิดการดื้อทนต่อฤทธิ์อินซูลิน เป็นผลให้มีภาวะนํ้าตาล
ในเลือดและความต้องการออกซิเจนสูงขึ้น มีการสลาย
สูญเสียเนื้อเยื่อ โดยเฉพาะมวลกล้ามเนื้อของผู้ป่วย
อัตราเมตาบอลิซึมจึงสูงกว่าปกติและมีโอกาสเกิดภาวะ
ทุพโภชนาการ (Reid et al., 2004)   ส่งผลให้ระดับ
โปรตีนในเลือดซึ่งมีความจำ�เป็นต่อการตอบสนองทาง
อิมมูนไม่เพียงพอ ผู้ป่วยจึงมีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง
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(Stratton, Green, & Elia, 2003) หากผู้ป่วยมีภาวะ
ทุพโภชนาการก่อนเจ็บป่วยหรือเกิดภาวะขาดสมดุล
พลังงานเป็นระยะเวลานานจะทำ�ให้มีการสูญเสียมวล
กล้ามเนื้อมากยิ่งขึ้น ผู้ป่วยจะมีผลลัพธ์ทางคลินิกที่เลว
ลงได้ เช่น จำ�นวนวันนอนโรงพยาบาล จำ�นวนวันนอน
ในหอผูป้ ว่ ยวิกฤต จำ�นวนวันทีใ่ ช้เครือ่ งช่วยหายใจนานขึน้
อัตราการติดเชื้อและอัตราการตายสูงขึ้น (Pichard et
al., 2004; Villet et al., 2005)
ปัจจุบนั ได้มกี ารศึกษาเกีย่ วกับการให้โภชนบำ�บัด
ในผูป้ ว่ ยวิกฤตอย่างแพร่หลาย ตลอดทัง้ มีการสร้างแนว
ปฏิ บั ติ ใ นการดู แ ลด้ า นโภชนาการเพื่ อ ให้ ผู้ ป่ ว ยมี
ผลลัพธ์ทางคลินิกที่ดีและป้องกันภาวะแทรกซ้อน โดย
ในปี ค.ศ. 2009 สมาคมเวชบำ�บัดวิกฤต และสมาคม   
ผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำ�และทางเดินอาหารแห่ง
สหรั ฐ อเมริ ก าได้ พั ฒ นาแนวทางการให้ โ ภชนบำ � บั ด
สำ�หรับผู้ป่วยวิกฤตทั้งกลุ่มอายุรกรรมและศัลยกรรม
(McClave et al., 2009) โดยให้ทางระบบทางเดินอาหาร
ควรเริ่มภายใน 24-48 ชั่วโมง แต่ถ้าหากผู้ป่วยไม่
สามารถรับอาหารผ่านระบบทางเดินอาหารได้หรือมี
ข้อห้าม ควรให้อาหารทางหลอดเลือดดำ�  ขึน้ อยูก่ บั พยาธิ
สภาพของผู้ป่วยแต่ละราย (Kreymann et al., 2006)
และเสนอผลดีของวิธีการดังกล่าว พบว่าการให้อาหาร
ทางระบบทางเดินอาหารในเวลาและในปริมาณทีเ่ หมาะสม
จะช่วยให้ผลลัพธ์ทางคลินกิ ดีขน้ึ เช่น ลดจำ�นวนวันนอน  
โรงพยาบาล จำ�นวนวันนอนในหอผู้ป่วยวิกฤต จำ�นวน
วันที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ อัตราการติดเชื้อ และอัตรา
การตายได้ (McClave et al., 2009) ในการศึกษาครั้ง
นี้จึงกำ�หนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
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การดูแลด้านโภ นาการในผู้ป่วยวิกฤต
ศัลยกรรม
- ระยะเวลาที่เริ่มให้อาหาร
- ระยะเวลาที่ให้อาหารได้ตามเป้าหมาย

ผลลัพธ์ทางคลินิก
- จำ�นวนวันนอนโรงพยาบาล
- จำ�นวนวันนอนในหอผู้ป่วยวิกฤต
- จำ�นวนวันที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ
- อัตราการติดเชื้อ
- อัตราการตาย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย
1. ผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมที่มีระยะเวลาที่เริ่มให้
อาหารเร็ว (ภายใน 48 ชั่วโมง) มีผลลัพธ์ทางคลินิก
(จำ�นวนวันนอนโรงพยาบาล จำ�นวนวันนอนในหอผูป้ ว่ ย
วิกฤต จำ�นวนวันทีใ่ ช้เครือ่ งช่วยหายใจ อัตราการติดเชือ้
และอัตราการตาย) น้อยกว่า ผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมที่
มีระยะเวลาที่เริ่มให้อาหารช้า (หลัง 48 ชั่วโมง)
2. ผู้ ป่ ว ยวิ ก ฤตศั ล ยกรรมที่ มี ร ะยะเวลาที่ ใ ห้
อาหารได้ตามเป้าหมายเร็ว (ภายใน 7 วัน) มีจ�ำ นวนวัน
นอนโรงพยาบาล จำ�นวนวันนอนในหอผู้ป่วยวิกฤต
จำ�นวนวันที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ อัตราการติดเชื้อ และ
อัตราการตาย น้อยกว่า ผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมที่มีระยะ
เวลาที่ให้อาหารได้ตามเป้าหมายช้า (หลัง 7 วัน)
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็น การวิจยั เชิงบรรยาย (descriptive
research) แบบย้อนหลัง (retrospective study)
ประ ากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ศกึ ษาในครัง้ นีเ้ ป็นผูป้ ว่ ยศัลยกรรม
ทีเ่ ข้ารับการรักษาในหออภิบาลผูป้ ว่ ยวิกฤตตัง้ แต่ 2 วัน
ขึน้ ไป ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553
ประกอบด้วยผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วย
วิกฤตศัลยกรรมชั้น 5 จำ�นวน 275 ราย และหออภิบาล
ผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ โรงพยาบาลรามาธิบดี
จำ�นวน 75 ราย รวม 350 ราย ซึ่งทั้งสองหอผู้ป่วย          
มีเกณฑ์ในการรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาใกล้เคียงกัน
Vol. 18 No. 3

ดังนี้ อุบตั เิ หตุ ศัลยศาสตร์ทว่ั ไป หลอดเลือด ระบบประสาท
ทางเดินปัสสาวะ กระดูกและข้อ ตับ ท่อทางเดินนํ้าดี
และตับอ่อน เป็นต้น โดยหออภิบาลผูป้ ว่ ยวิกฤตศัลยกรรม
อุบัติเหตุจะเน้นรับผู้ป่วยอุบัติเหตุเป็นส่วนใหญ่ เลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)
ซึ่งกำ�หนดคุณสมบัติดังนี้  
เกณฑ์คัดเข้า
1. อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. ได้รับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลรามาธิบดีและ
ภายหลั ง การผ่ าตั ด เข้ าพั กรั กษาในหออภิ บ าลผู้ ป่ วย
วิกฤตศัลยกรรม
3. สามารถค้นหาเวชระเบียนได้
เกณฑ์คัดออก
ผู้ป่วยหรือญาติปฏิเสธการฟื้นคืนชีพก่อนเข้ารับ
การรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตโดยการลงนาม
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
การกำ � หนดขนาดกลุ่ มตั วอย่ างใช้ การคำ � นวณ
จาก สูตรยามาเน (Yamane, 1973) กลุ่มตัวอย่างควร
มีขนาดอย่างน้อย 187 ราย ผู้วิจัยคัดเลือกตัวอย่างที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ได้ 205 ราย
เครื่องมือการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบ
บันทึกข้อมูลทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ จากการทบทวนวรรณกรรม
แบ่งเป็น 4 ส่วน เป็นข้อคำ�ถามแบบรายการให้เลือกตอบ
(check list) และเติมคำ�หรือข้อความในช่องว่าง โดย
แบบบันทึกมีรายละเอียด ดังนี้
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ และสิทธิการรักษา
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านคลินกิ ประกอบด้วย ประเภท
ของผู้ป่วย โรคประจำ�ตัว ประวัติโรคมะเร็ง ประเภท
การผ่าตัด ระยะเวลาการผ่าตัด ตำ�แหน่งทีผ่ า่ ตัด ประเภท
ของแผลผ่าตัด ปริมาณเลือดที่เสียขณะผ่าตัด
ส่วนที่ 3 ข้อมูลการดูแลด้านโภชนาการคือ การ
ดูแลด้านโภชนาการหลังผ่าตัด ได้แก่ การปรึกษาหน่วย
โภชนบำ�บัด ระยะเวลาที่เริ่มให้อาหาร วิธีการให้อาหาร
ชนิดอาหารทีไ่ ด้รบั ทางระบบทางเดินอาหาร วิธกี าร/สูตร
อาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ�  ระยะเวลาที่ให้อาหารได้
ตามเป้าหมาย อาการแทรกซ้อนของระบบทางเดินอาหาร
ส่วนที่ 4 ข้อมูลผลลัพธ์ทางคลินิก ประกอบด้วย
จำ�นวนวันนอนโรงพยาบาล จำ�นวนวันนอนในหอผูป้ ว่ ย
วิกฤต จำ�นวนวันทีใ่ ช้เครือ่ งช่วยหายใจ อัตราการติดเชือ้
และอัตราการตาย
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2554/217 ผูว้ จิ ยั
เริ่มเก็บข้อมูลภายหลังได้รับอนุญาตและมีการพิทักษ์
สิทธิข์ องกลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษา ข้อมูลทีไ่ ด้ทง้ั หมดถูกเก็บ
ไว้เป็นความลับ ผลการวิจยั นำ�เสนอในภาพรวมไม่มกี าร
ระบุชื่อผู้ป่วย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยทำ�การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดย
ดำ�เนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. สำ�รวจรายชื่อผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอ
อภิบาลผูป้ ว่ ยวิกฤตศัลยกรรมชัน้ 5 และหออภิบาลผูป้ ว่ ย
วิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุในปี พ.ศ. 2553 จากหน่วย
เวชสถิติ โรงพยาบาลรามาธิบดี แล้วคัดเลือกเฉพาะ     
ผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติตามผู้วิจัยกำ�หนด
2. นำ�รายชื่อผู้ป่วยไปติดต่อที่แผนกเวชระเบียน
เพือ่ ขอยืมเวชระเบียนในการเก็บรวบรวมข้อมูลผูป้ ว่ ย และ
ทำ�การเก็บรวบรวมข้อมูลผูป้ ว่ ย โดยผูว้ จิ ยั ทำ�การบันทึกข้อมูล
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เพียงคนเดียว ภายในห้องทีท่ างแผนกเวชระเบียนได้จัด
เตรียมไว้ให้เท่านัน้ ไม่ได้น�ำ เวชระเบียนออกมาภายนอก
3. บันทึกผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร จากระบบ
เครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ภ ายในโรงพยาบาล โดยใช้
คอมพิ ว เตอร์ ใ นหออภิ บ าลผู้ ป่ ว ยวิ ก ฤตศั ล ยกรรม
อุบัติเหตุ
4. ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
และนำ�ข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยกำ�หนดรหัสข้อมูลและจัดทำ�คู่มือลงรหัส
ของแบบบั น ทึ ก วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำ�เร็จรูป ดังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางคลินิก ข้อมูลการ
ดู แ ลด้ า นโภชนาการ และข้ อ มู ล ผลลั พ ธ์ ท าง คลิ นิ ก
วิเคราะห์โดยใช้สถิติบรรยาย  (ความถี่ ร้อยละ พิสัย ค่า
มัธยฐาน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
2. เปรียบเทียบผลลัพธ์ทางคลินิกระหว่างกลุ่ม
ที่ได้รับการดูแลด้านโภชนาการที่แตกต่างกันวิเคราะห์
โดยใช้สถิติไคสแควร์และแมนวิทนียู เนื่องจากไม่ผ่าน
ข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติที

ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีจำ�นวนทั้งหมด 205 ราย
เป็นเพศชาย ร้อยละ 59 (n = 121 ) เพศหญิง ร้อยละ
41 (n = 84)  อายุตา่ํ สุดเท่ากับ 18 ปี สูงสุดเท่ากับ 97 ปี
อายุเฉลีย่ 59.3 ปี ส่วนใหญ่ ร้อยละ 42 มีอายุ 60–79 ปี
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 48.3 ไม่ประกอบ
อาชีพร้อยละ 41.5 และสิทธิการรักษา เบิกต้นสังกัด
ร้อยละ 49.3 ประเภทของผู้ป่วยส่วนใหญ่คือ ผู้ป่วย
ระบบประสาท ร้อยละ 30.7 รองลงมาคือ ศัลยศาสตร์
ทัว่ ไป ร้อยละ 20 มีโรคประจำ�ตัว ร้อยละ 67.8 มีประวัติ
โรคมะเร็ง ร้อยละ 29.8 โดยประเภทการผ่าตัดส่วนใหญ่
เป็นแบบมีการวางแผน ร้อยละ 59.5 ตำ�แหน่งที่ผ่าตัด
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คือ บริเวณช่องท้อง ร้อยละ 47.8 รองลงมาคือ บริเวณ
ศีรษะและคอ ร้อยละ 40
กลุ่มตัวอย่างได้รับการปรึกษาหน่วยโภชนบำ�บัด
ร้อยละ 7.8 ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 46.3) เริ่มให้อาหาร
หลังผ่าตัดเร็ว คือ ภายใน 48 ชัว่ โมง โดยให้อาหารทางปาก
ร้อยละ 56.1 รองลงมาคือ ทางสายให้อาหาร ร้อยละ
23.9 ให้ร่วมกันหลายวิธี ร้อยละ 14.1 และให้อาหาร
ทางหลอดเลือดดำ� ร้อยละ 1 ชนิดอาหารทีไ่ ด้รบั ทางสาย
ให้อาหาร ส่วนใหญ่คอื อาหารปัน่ ผสมสูตรรามาธิบดี ร้อยละ
53.8 รองลงมาคือ Gen-formula ร้อยละ 41.1 ให้สาร
อาหารทางหลอดเลือดดำ�ส่วนกลาง ร้อยละ 54.8 และ
ทางหลอดเลือดดำ�ส่วนปลาย ร้อยละ 48.3 และระยะ
เวลาที่ให้อาหารได้ตามเป้าหมายเร็วคือ น้อยกว่า 7 วัน
ร้อยละ 59
อาการแทรกซ้อนของระบบทางเดินอาหาร พบ
ร้อยละ 44.4 อาการที่พบมากที่สุดคือ ท้องผูก ร้อยละ
31.7 รองลงมาคือ ปริมาณอาหารเหลือค้างในกระเพาะ
อาหารมาก ร้อยละ 10.3 ค่าเฉลีย่ จำ�นวนวันนอนโรงพยาบาล
22.1 วัน จำ�นวนวันนอนในหอผูป้ ว่ ยวิกฤต 7.8 วัน จำ�นวน
วันที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ 15.4 วัน มีอัตราการติดเชื้อ
ร้อยละ 36.0 และอัตราการตาย ร้อยละ 12.2
กลุม่ ทีม่ รี ะยะเวลาทีเ่ ริม่ ให้อาหารเร็ว (ภายใน 48
ชัว่ โมง) มีจ�ำ นวนวันนอนโรงพยาบาล จำ�นวนวันนอนใน
หอผู้ป่วยวิกฤต จำ�นวนวันที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ อัตรา
การติดเชื้อ น้อยกว่ากลุ่มที่มีระยะเวลาที่เริ่มให้อาหารช้า
(หลัง 48 ชั่วโมง) อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < .05)
แต่อัตราการตายไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติ (p > .05) ดังตารางที่ 1 กลุ่มที่มีระยะเวลาที่ให้
อาหารได้ตามเป้าหมายเร็ว (ภายใน 7 วัน) มีผลลัพธ์
ทางคลินิก (จำ�นวนวันนอนในโรงพยาบาล จำ�นวนวัน
นอนในหอผูป้ ว่ ยวิกฤต จำ�นวนวันทีใ่ ช้เครือ่ งช่วยหายใจ
อัตราการติดเชื้อ และอัตราการตาย) น้อยกว่าจากกลุ่ม
ที่มีระยะเวลาที่เริ่มให้อาหารช้า (หลัง 7 วัน) อย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติ (p < .001) ดังตารางที่ 2
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เนือ่ งจากกลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษามีความหลากหลาย
ในเรื่องประเภทของการผ่าตัดและตำ�แหน่งที่ได้รับการ
ผ่าตัด เมือ่ เปรียบเทียบระหว่างกลุม่ ทีม่ รี ะยะเวลาเริม่ ให้
อาหารเร็วและช้า พบว่า ในกลุ่มที่ได้รับการผ่าตัดแบบ
ฉุกเฉินมีผลลัพธ์ทางคลินิกไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย
สำ � คั ญ ทางสถิ ติ กลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ การผ่ า ตั ด แบบมี ก าร
วางแผน มีจำ�นวนวันนอนโรงพยาบาล จำ�นวนวันนอน
ในหอผู้ป่วยวิกฤต และอัตราการติดเชื้อแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ กลุม่ ทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดช่องท้อง
มีจำ�นวนวันนอนโรงพยาบาล จำ�นวนวันนอนในหอ             
ผูป้ ว่ ยวิกฤต และอัตราการติดเชือ้ แตกต่างกันอย่างมีนยั
สำ � คั ญ ทางสถิ ติ กลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ การผ่ า ตั ด ตำ � แหน่ ง อื่ น               
มีอตั ราการติดเชือ้ และอัตราการตายแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ
การเปรียบเทียบผลลัพธ์ทางคลินิก ระหว่างกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีระยะเวลาที่ให้อาหารได้ตามเป้าหมายเร็ว
และช้าในแต่ละกลุ่มตามประเภทและตำ�แหน่งของการ
ผ่าตัด พบว่า กลุม่ ทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดแบบฉุกเฉิน มีจ�ำ นวน
วันนอนในหอผูป้ ว่ ยวิกฤต จำ�นวนวันทีใ่ ช้เครือ่ งช่วยหายใจ
อัตราการติดเชื้อ และอัตราการตายแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ กลุ่มที่ได้รับการผ่าตัดแบบมีการ
วางแผน มีจำ�นวนวันนอนโรงพยาบาล จำ�นวนวันนอน
ในหอผูป้ ว่ ยวิกฤต จำ�นวนวันทีใ่ ช้เครือ่ งช่วยหายใจ อัตรา
การติดเชือ้ และอัตราการตายแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติ (p < .05)
เมื่อจำ�แนกกลุ่มตัวอย่างตามตำ�แหน่งการผ่าตัด
พบว่า กลุม่ ทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดช่องท้องทีม่ รี ะยะเวลาทีใ่ ห้
อาหารได้ตามเป้าหมายเร็วและช้ามีจำ�นวนวันนอนใน
หอผู้ป่วยวิกฤต จำ�นวนวันนอนในโรงพยาบาล จำ�นวน
วันนอนที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ อัตราการติดเชื้อ และ
อัตราการตาย แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ และ
กลุ่มที่ได้รับการผ่าตัดตำ�แหน่งอื่นมีจำ�นวนวันนอนใน
หอผู้ป่วยวิกฤต จำ�นวนวันที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ และ
อัตราการตายแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลลัพธ์ทางคลินกิ ของผูป้ ว่ ยวิกฤตศัลยกรรมทีม่ รี ะยะเวลาทีเ่ ริม่ ให้อาหารเร็วและช้า (N = 205)
ผลลัพธ์ทางคลินิก

ระยะเวลาที่เริ่มให้อาหาร
เร็ว (n = 95)

จำ�นวนวันนอนโรงพยาบาล
Min-Max
Mean
Median
SD
จำ�นวนวันนอนในหอผู้ป่วยวิกฤต
Min-Max
Mean
Median
SD
จำ�นวนวันที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ (n = 154)*
Min-Max
Mean
Median
SD
อัตราการติดเชื้อ
ไม่ติดเชื้อ
จำ�นวน
			 ร้อยละ
ติดเชื้อ
จำ�นวน
			 ร้อยละ
อัตราการตาย
ไม่ตาย
จำ�นวน
			 ร้อยละ
ตาย    
จำ�นวน
			 ร้อยละ

Statistic test

p-value

Z = -2.50

.012

Z = -3.21

.001

Z = -2.21

.027

้า (n = 110)

3.0-100.0
19.6
11.0
20.5

2.0-148.0
24.4
16.0
24.2

2.0-49.0
7.3
3.0
10.1

2.0-113.0
8.3
4.5
12.6

1.0-49.0
1.0
1.0
12.6

1.0-148.0
3.0
3.0
17.0

73.0
76.8
22.0
23.2

59.0
53.6
51.0
46.4

88.0
92.6
7.0
7.4

92.0
83.6
18.0
16.4

= 10.98

.001

Fisher’ s
Exact test

.056

2

*ระยะเวลาที่เริ่มให้อาหารเร็ว (n = 59) และช้า (n = 95)
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมที่มีระยะเวลาที่ให้อาหารได้ตามเป้าหมาย
เร็วและช้า (N = 205)
ผลลัพธ์ทางคลินิก

ระยะเวลาที่เริ่มให้อาหาร
เร็ว (n = 128)

จำ�นวนวันนอนโรงพยาบาล
Min-Max
Mean
Median
SD
จำ�นวนวันนอนในหอผู้ป่วยวิกฤต
Min-Max
Mean
Median
SD
จำ�นวนวันที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ (n = 154)*
Min-Max
Mean
Median
SD
อัตราการติดเชื้อ
ไม่ติดเชื้อ
จำ�นวน
			 ร้อยละ
ติดเชื้อ
จำ�นวน
			 ร้อยละ
อัตราการตาย
ไม่ตาย
จำ�นวน
			 ร้อยละ
ตาย    
จำ�นวน
			 ร้อยละ

Statistic test

p-value

Z = -4.23

< .001

Z = -5.74

< .001

Z = -5.27

< .001

้า (n = 77)

3.0-105.0
17.5
17.5
18.2

2.0-148.0
24.9
21.0
26.8

2.0-49.0
5.0
3.0
6.4

2.0-113.0
12.6
6.0
15.9

1.0-49.0
4.3
1.0
8.0

2.0-148.0
12.4
34.0
20.6

99.0
77.3
29.0
22.7

33.0
42.8
44.0
57.2

126.0
98.4
2.0
1.6

54.0
70.1
23.0
29.9

= 22.46

.001

Fisher’ s
Exact test

< .001

2

*ระยะเวลาให้อาหารได้ตามเป้าหมายเร็ว (n = 86) และช้า (n = 68)
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การอภิปรายผล
กลุ่มตัวอย่างได้รับการปรึกษาหน่วยโภชนบำ�บัด
ร้อยละ 7.8 การให้โภชนบำ�บัดในโรงพยาบาลรามาธิบดี
ส่วนใหญ่จะอยู่ในความรับผิดชอบของศัลยแพทย์เจ้า  
ของไข้ซึ่งแพทย์เจ้าของไข้จะปรึกษาหน่วยโภชนบำ�บัด
เฉพาะในกรณีท่ผี ้ปู ่วยมีปัญหาซับซ้อนหรือการให้อาหาร
ทางระบบทางเดินอาหารล้มเหลวแตกต่างจากการศึกษา
ของ ฮิกกินและคณะ (Higgins, Daly, Lipson, & Guo,
2006) พบว่ามีการปรึกษาหน่วยโภชนบำ�บัดร้อยละ 83
กลุม่ ตัวอย่างมีระยะเวลาเริม่ ให้อาหารหลังผ่าตัด ภายใน
48 ชั่วโมง ร้อยละ 46.3 การเริ่มให้อาหารโดยเร็วจะ
ช่วยให้ผลลัพธ์ทางคลินิกดีขึ้นและเป็นการช่วยรักษา
ระบบนิเวศน์ภายในระบบทางเดินอาหาร ซึ่งระยะเวลา
ที่แนะนำ�คือ ควรเริ่มให้อาหารหลังเข้ารับการรักษาใน
หออภิบาลผูป้ ว่ ยวิกฤตภายใน 24-48 ชัว่ โมง (Malhotra,
Mathur, & Gupta,  2004; Peck et al., 2004)
กลุ่มตัวอย่างได้รับอาหารทางปากร้อยละ 56.1
ทางสายให้อาหาร ร้อยละ 23.9 ให้ร่วมกันหลายวิธี
ร้อยละ 14.1 และให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำ� ร้อยละ 1
ใกล้เคียงกับรายงานของ เวอเฮจ และแวน วีเลท (Verhage
& van Vliet, 2002) พบว่าผูป้ ว่ ยได้รบั อาหารทางระบบ
ทางเดินอาหาร ร้อยละ 58 และได้รับอาหารทางหลอด
เลือดดำ�  ร้อยละ 17 ตรงตามข้อเสนอที่แนะนำ�ให้
พิจารณาเลือกให้อาหารทางระบบทางเดินอาหารก่อน
การให้อาหารทางหลอดเลือดดำ�  ควรเริ่มให้อาหารทาง
ระบบทางเดินอาหารภายใน 24-48 ชั่วโมงแรกหลัง
เข้ารับการรักษาในหอผูป้ ว่ ยวิกฤต และปรับเพิม่ สูเ่ ป้าหมาย
48-72 ชั่วโมงต่อมา (วิบูลย์ ตระกูลฮุน, 2553)          
ในระยะเวลาดังกล่าวหากผู้ป่วยไม่สามารถรับอาหาร
ทางระบบทางเดินอาหารหรือมีข้อห้าม ก็ควรพิจารณา
ให้อาหารทางหลอดเลือดดำ�  แต่ในกรณีทผ่ี ปู้ ว่ ยมีสขุ ภาพ
ทั่วไปปกติ มีโภชนาการดีก่อนเจ็บป่วย จะพิจารณาให้
อาหารทางหลอดเลือดดำ�หลังจาก 7 วัน (Kreymann et al.,
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2006; Singer et al., 2009) มากกว่าครึ่งเป็นไปตาม
ข้อแนะนำ�  ส่วนทีเ่ หลืออาจเนือ่ งมาจากข้อจำ�กัดจากอาการ
และพยาธิสภาพของผูป้ ว่ ย เช่น ตำ�แหน่งการผ่าตัดและ
สัญญาณชีพไม่คงที่ เป็นต้น
จากการศึกษานี้พบว่า เกือบครึ่งเป็นผู้ป่วยได้รับ
การผ่าตัดช่องท้อง (ร้อยละ 47.8)  ซึ่งมีระยะเวลาเริ่ม
ให้อาหารภายใน 48 ชั่วโมง ร้อยละ 32 ส่วนผู้ป่วยที่
ผ่าตัดตำ�แหน่งอื่น ๆ มีระยะเวลาให้อาหารภายใน 48
ชั่วโมง ร้อยละ 67 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยที่ได้รับการ
ผ่าตัดช่องท้องจะงดอาหารนานกว่าผ่าตัดตำ�แหน่งอืน่ ๆ
จากคำ�แนะนำ�ของสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำ�
และทางเดินอาหารแห่งสหรัฐอเมริกาและกลุม่ ประเทศ
ยุโรป แนะนำ�ให้เริ่มอาหารและพลังงานแก่ผู้ป่วยวิกฤต
หลังจากที่ได้รับการรักษาเพื่อประคับประคองอาการให้
คงที่ จนมีการไหลเวียนโลหิตทีเ่ หมาะสมแล้ว (Kreymann,
2006; McClave et al., 2009) ดังนั้น การให้อาหารจึง
ขึ้ น อยู่ กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของแพทย์ ต ามความพร้ อ มและ
อาการของผู้ป่วยแต่ละราย  
จากการศึกษานี้เมื่อประเมินพลังงานที่ให้อาหาร
ได้ตามเป้าหมายของกลุม่ ตัวอย่าง จากการให้อาหารทาง
ระบบทางเดินอาหารพบว่า มีระยะเวลาที่ให้อาหารได้
ตามเป้าหมายน้อยกว่า 7 วัน ร้อยละ 59 ซึ่งจากข้อ
แนะนำ�ของสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำ�และ
ทางเดินอาหารแห่งสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มการให้พลังงาน
จากการให้อาหารทางหลอดเลือดดำ�ในวันที่ 7 หากได้
รับพลังงานไม่ถึงเป้าหมายด้วยการให้ทางระบบทาง
เดินอาหารอย่างเดียว (McClave et al., 2009) จาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ในปัจจุบนั พบว่าผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่สามารถ
ได้รับพลังงานได้เต็มที่จากการให้อาหารทางระบบทาง
เดินอาหาร ควรได้รับอาหารทางหลอดเลือดดำ�เพื่อให้
ได้พลังงานและโปรตีนตามความต้องการอย่างพียงพอ
แม้ ว่ า จะยั ง ไม่ เ ห็ น ผลชั ด เจนในด้ า นอั ต ราการตาย
ก็ตาม นอกจากนี้การให้อาหารทางหลอดเลือดดำ�เสริม
จากการให้อาหารทางระบบทางเดินอาหารจะมีประโยชน์
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ไพรินทร์ แสนรังค์ และคณะ
อย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีภาวะทุพโภชนาการอยู่ก่อนแล้ว
หรือมีดัชนีมวลกายน้อยกว่า 20 กิโลกรัม/เมตร2 โดย
ควรเริ่มเสริมอาหารทางหลอดเลือดดำ�ภายใน 3-4 วัน
แต่หากผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะทุพโภชนาการมาก่อนหรือผู้
ป่วยหลังการผ่าตัด ไม่ควรเริ่มเร็วกว่า 7 วัน และไม่มี
ความจำ�เป็นในการเสริมอาหารทางหลอดเลือดดำ�หาก
ผู้ป่วยได้รับพลังงานอย่างเพียงพอด้วยอาหารทางระบบ
ทางเดินอาหารแล้ว (รังสรรค์ ภูรยานนทชัย, 2554)
จากการศึกษานีพ้ บว่า กลุม่ ตัวอย่างมีดชั นีมวลกาย
เมือ่ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมากกว่า 20 กิโลกรัม/
เมตร2 ร้อยละ 79.0 ได้รบั พลังงานถึงเป้าหมายหลัง 7 วัน
ร้อยละ 31.7 และได้รับพลังงานไม่ถึงเป้าหมายร้อยละ
9.3 ให้อาหารทางปากร้อยละ 56.1 รองลงมาคือทาง
สายให้อาหารร้อยละ 23.9 ให้ร่วมกันหลายวิธีร้อยละ
14.1 และให้อาหารทางหลอดเลือดดำ�ร้อยละ 1 ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเริ่มให้อาหาร
ทางระบบทางเดินอาหารเป็นอันดับแรกถึงร้อยละ 80  
ดังนัน้ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รบั การดูแลด้านโภชนาการ
ตามแนวทางของสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำ�
และทางเดินอาหารแห่งสหรัฐอเมริกา (McClave et al.,
2009) คือ เลือกให้อาหารผ่านทางระบบทางเดินอาหาร
เป็นอันดับแรก และถ้าหากผูป้ ว่ ยได้รบั พลังงานไม่เพียงพอ
จึงเลือกให้อาหารทางหลอดเลือดดำ�ส่วนปลายหรือ
หลอดเลือดดำ�ส่วนกลาง โดยให้ร่วมกันหลายวิธีหรือ
เป็นการให้ทางหลอดเลือดดำ�เพียงอย่างเดียว โดยมุง่ เน้น
ให้ผู้ป่วยได้รับพลังงานเพียงพอตามความต้องการของ
ผู้ป่วยแต่ละราย เป็นต้น
กลุ่มตัวอย่างมีอาการแทรกซ้อนของระบบทาง
เดินอาหารร้อยละ 44.4  ท้องผูกร้อยละ 31.7 ปริมาณ
อาหารเหลือค้างในกระเพาะอาหารมากร้อยละ 10.3
แตกต่างจากการศึกษาของโรเบิร์ทและคณะ (Roberts,
Kennerly, Keane, & George, 2003) ศึกษาในผู้ป่วย
วิกฤต 50 ราย พบว่าอาการแทรกซ้อนที่พบมากที่สุด
คือ ปริมาณอาหารเหลือค้างในกระเพาะอาหารมาก
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ร้อยละ 38 รองลงมาคือ อาการท้องเสีย ร้อยละ 28
อาการท้องผูก ร้อยละ 24 การให้อาหารทางระบบทาง
เดินอาหารในการศึกษาครั้งนี้พบภาวะแทรกซ้อนใน
ลักษณะเดียวกับในรายงานวิจัยอื่นๆ แต่อัตราการเกิด
อาการแทรกซ้อนที่พบไม่เท่ากันอาจเนื่องมาจากภาวะ
เจ็บป่วย และลักษณะกลุม่ ตัวอย่างทีแ่ ตกต่างกัน สำ�หรับ
อัตราปริมาณอาหารเหลือค้างในกระเพาะอาหารมาก
พบน้อยกว่า อาจเนือ่ งจากการให้อาหารทีป่ ฏิบตั กิ นั ตาม
ปกติในหอผูป้ ว่ ยวิกฤตใช้วธิ ใี ห้แบบเป็นหยดต่อเนือ่ งกัน
(continuous feeding) ไม่ได้ใช้แบบที่ปล่อยให้อาหาร
ผ่านโดยเร็ว (bolus feeding) ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยสามารถ
รับอาหารได้ดี (McClave et al., 2009)
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ค่ า เฉลี่ ย จำ � นวนวั น นอน    
โรงพยาบาล 22.1 วัน จำ�นวนวันนอนในหอผู้ป่วย
วิกฤต 7.8 วัน ใกล้เคียงกับข้อมูลหน่วยเวชสถิติ โรงพยาบาล
รามาธิบดี (2553) ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอ
อภิบาลผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมชั้น 5 และหออภิบาล      
ผู้ ป่ ว ยวิ ก ฤตศั ล ยกรรมอุ บั ติ เ หตุ พ บว่ า มี จำ � นวน                      
วันนอนโรงพยาบาลเฉลี่ย 19 วัน จำ�นวนวันนอนในหอ           
ผูป้ ว่ ยวิกฤต 5 วัน จำ�นวนวันทีใ่ ช้เครือ่ งช่วยหายใจเฉลีย่
15.4 วัน ใกล้เคียงกับการศึกษาของฮิกกินและคณะ
(Higgins et al., 2006) ศึ ก ษาในผู้ ป่ ว ยวิ ก ฤตทั้ ง
ศัลยกรรมและอายุรกรรม จำ�นวน 360 ราย พบว่ามี
จำ�นวนนอนโรงพยาบาลเฉลี่ย 24.2 วัน  จำ�นวนวันที่ใช้
เครือ่ งช่วยหายใจเฉลีย่ 12.6 วัน แตกต่างจากกลุม่ ผูป้ ว่ ย
อายุรกรรมที่ใช้เครื่องช่วยหายใจที่พบว่า มีจำ�นวนวันที่
ใช้เครือ่ งช่วยหายใจเฉลีย่ 8.3 วัน (ชฎาภรณ์ เปรมปราม
อมร, 2545)  และจากการศึกษาครั้งนี้ ผลการศึกษา       
พบว่า มีอัตราการติดเชื้อ ร้อยละ 36 และอัตราการตาย
ร้ อ ยละ 12.2 แตกต่ า งจากการศึ ก ษาของ ปิ่ น มณี              
เรี่ยวเดชะและคณะ (Reodacha, Putwatana, Sirapongam, & Lertsithichai, 2004) ในผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับ
การผ่าตัดใหญ่ในโรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่า มีอัตรา
การติดเชื้อร้อยละ 15.8 และมีอัตราการตาย ร้อยละ 1.7
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ซึ่งผลลัพธ์ทางคลินิกดังกล่าว พบอัตราการติดเชื้อและ
อัตราการตายทีแ่ ตกต่างกัน เนือ่ งจากความแตกต่างของ
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง เช่น ความรุนแรงของโรค
เป็นต้น เพราะกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นผูป้ ว่ ย
หนักทีเ่ ข้ารับการรักษาในหอผูป้ ว่ ยวิกฤต ซึง่ ผูป้ ว่ ยมักมี
สัญญาณชีพไม่คงทีแ่ ละมีระบบทางเดินหายใจล้มเหลว
จึงต้องใส่ท่อช่วยหายใจ สายสวนทางหลอดเลือดดำ�  
ส่วนกลางและต้องคาสายสวนทางปัสสาวะซึ่งมีโอกาส
เกิ ด การติ ด เชื้ อ ได้ ง่ า ย และในภาวะวิ ก ฤตจะเกิ ด
hypercatabolism และภาวะกลุ่มอาการตอบสนองต่อ
การอักเสบทัว่ ร่างกาย (systemic inflammatory response
syndrome)  จงึ เสีย่ งต่อภาวะทุพโภชนาการมากกว่ากลุม่
ผู้ ป่ ว ยศั ล ยกรรมทั่ ว ไป แม้ จ ะเป็ น ผู้ ป่ ว ยสู ง อายุ เ ช่ น
เดียวกัน ส่งผลให้ความสามารถในการทำ�งานของระบบ
ภู มิ คุ้ ม กั น ลดลง ผู้ ป่ ว ยจึ ง เสี่ ย งต่ อ การติ ด เชื้ อ และมี
โอกาสเสียชีวิตเพิ่มขึ้น (Stratton et al., 2003)   
เมือ่ เปรียบเทียบผลลัพธ์ทางคลินกิ ระหว่าง ผูป้ ว่ ย
วิกฤตศัลยกรรมทีม่ รี ะยะเวลาทีเ่ ริม่ ให้อาหารหลังผ่าตัด
เร็วและช้า พบว่ามีจ�ำ นวนวันนอนโรงพยาบาล จำ�นวนวัน
นอนในหอผู้ป่วยวิกฤต และจำ�นวนวันที่ใช้เครื่องช่วย
หายใจ และอั ต ราการติดเชื้อ แตกต่า งกันอย่า งมีนั ย
สำ�คัญทางสถิติ แต่อัตราตายไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติคือ กลุ่มที่มีระยะเวลาเริ่มให้อาหารเร็ว
(ภายใน 48 ชั่วโมง) มีผลลัพธ์ทางคลินิกดีกว่ากลุ่มที่มี
ระยะเวลาเริ่มให้อาหารช้า (หลัง 48 ชั่วโมง) เป็นไปใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกั บ รายงานของ เฮแลนด์ แ ละคณะ  
(Heyland et al., 2003) ซึ่งทำ�การศึกษาวิเคราะห์
อภิมาน (meta-analysis) เปรียบเทียบผลของการเริ่ม
ให้อาหารเร็วและช้าพบว่า สามารถลดอัตราการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาลลงได้ แต่ไม่มีผลกับอัตราการตาย  และ
จากการศึกษาในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ ของ      
ดูองิ และคณะ (Doing, Heighes, Simpson, Sweetman,
& Davies, 2009) และ ลี วิ ส และคณะ( Lewis,
Andersen, & Thomas, 2009) ซึ่งเริ่มให้อาหารทาง
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ระบบทางเดินอาหารภายใน 24 ชัว่ โมง หลังรับการรักษา
ในหออภิ บ าลผู้ ป่ ว ยวิ ก ฤตพบว่ า สามารถลดอั ต รา            
การตายและอัตราการติดเชื้อในผู้ป่วยได้อย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติ และลดอัตราการติดเชื้อปอดอักเสบใน
โรงพยาบาล ลดระยะเวลาการใช้ เ ครื่ อ งช่ ว ยหายใจ           
ลดอัตราตาย ลดระยะเวลาการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต
และลดระยะวันนอนโรงพยาบาลได้ สอดคล้องกับการ
ศึกษาแบบ meta-analysis ของ มาริคและสโลกา (Marik
& Zaloga, 2001) ที่รวบรวมการศึกษาแสดงว่าการให้
อาหารทางระบบทางเดินอาหารภายใน 36 ชั่วโมงแรก
หลังเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตช่วยลดความ
เสีย่ งของอัตราการติดเชือ้ และอัตราการตายลงครึง่ หนึง่
และจากรายงานของแมคเคลฟและคณะ (McClave et al.,
2009) พบว่าการให้อาหารทางระบบทางเดินอาหาร
อย่างเหมาะสม ผู้ป่วยจะได้รับพลังงานและเป็นการ
กระตุ้นการทำ�งานของระบบภูมิคุ้มกันในอวัยวะต่างๆ
ของร่างกายให้ดีขึ้นได้ ซึ่งช่วยให้ผลลัพธ์ทางคลินิก
ได้แก่ จำ�นวนวันนอนโรงพยาบาล จำ�นวนวันนอนในหอ
ผู้ป่วยวิกฤต จำ�นวนวันที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ อัตราการ
ติดเชื้อ และอัตราการตายลดลง
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาที่
ให้อาหารได้ตามเป้าหมายเร็ว มีผลลัพธ์ทางคลินิกคือ
จำ�นวนวันนอนโรงพยาบาล จำ�นวนวันนอนในหอผูป้ ว่ ย
วิกฤต จำ�นวนวันทีใ่ ช้เครือ่ งช่วยหายใจ อัตราการติดเชือ้
และอัตราการตาย ดีกว่ากลุ่มที่มีระยะเวลาที่เริ่มให้
อาหารช้าอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับ
รายงานของ ฮิกกินและคณะ (Higgins et al., 2009)
พบว่าถ้าผู้ป่วยที่ไม่ได้รับพลังงานตามเป้าหมายภายใน
7 วัน จะเพิ่มการขาดดุลพลังงาน ส่งผลให้จำ�นวนวัน
นอนโรงพยาบาล จำ�นวนวันทีใ่ ช้เครือ่ งช่วยหายใจ อัตรา
การตาย และอัตราการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น
โดยสรุปคือ ข้อแนะนำ�เกีย่ วกับการดูแลให้ผปู้ ว่ ย
มีระยะเวลาเริ่มให้อาหารเร็ว ภายใน 48 ชั่วโมง ผลการ
ศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บว่ า มี ผ ลลั พ ธ์ ท างคลิ นิ ก ดี ก ว่ า กลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีระยะเวลาเริ่มให้อาหารช้า หลัง 48 ชั่วโมง
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แต่ เ มื่ อ จำ � แนกตามประเภทและตำ � แหน่ ง การผ่ า ตั ด         
พบว่า ระยะเวลาทีเ่ ริม่ ให้อาหารเร็วมีผลลัพธ์ทางคลินกิ
บางอย่างดีกว่าการเริ่มให้อาหารช้าในทุกกลุ่ม ยกเว้น
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ไ ด้ รั บ การผ่ า ตั ด แบบฉุ ก เฉิ น ที่ ไ ม่ พ บ
ผลลั พ ธ์ ท างคลิ นิ ก ที่ ดี ขึ้ น อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ          
อาจเพราะผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดแบบฉุกเฉินมักมีภาวะ
โภชนาการปกติมาก่อน ส่วนการดูแลกลุ่มตัวอย่างที่มี
ระยะเวลาให้อาหารได้ตามเป้าหมายเร็ว ภายใน 7 วัน
พบว่ามีผลลัพธ์ทางคลินิกทุกเรื่องดีกว่ากลุ่มที่มีระยะ
เวลาให้อาหารได้ตามเป้าหมายช้า หลัง 7 วัน ในกลุ่ม
ตัวอย่างโดยรวมและทุกประเภทของการผ่าตัด
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น ผู้ ป่ ว ยวิ ก ฤตศั ล ยกรรมซึ่ ง มี
ความหลากหลายและมีความรุนแรงของโรคแตกต่างกัน
ผู้ วิ จั ย จึ ง ทำ � การวิ เ คราะห์ เ พิ่ ม เติ ม โดยจำ � แนกตาม
ประเภทและตำ�แหน่งการผ่าตัดเพือ่ ให้ทราบถึงผลลัพธ์
ทางคลินิกในแต่ละกลุ่มว่าแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร
และเนือ่ งจากการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาแบบย้อนหลัง
(retrospective study) ซึง่ มีขอ้ จำ�กัดเกีย่ วกับระดับความ
น่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ชัดเจน และความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลที่บันทึกไว้ ซึ่งอาจส่งผลกับผลการวิจัยได้ จึงควร
มีการทำ�การศึกษาแบบติดตามไปข้างหน้าต่อไป

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใ ้
ผลการวิจยั ในครัง้ นีท้ �ำ ให้พยาบาลและทีมสุขภาพ
ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ในเรื่ อ งการดู แ ลด้ า น
โภชนาการในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม และทำ�ให้ทราบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการดูแลโภชนาการที่เหมาะสมมี
ผลลัพธ์ทางคลินิกดีกว่า ดังนั้นควรมีการศึกษาแบบ
ติดตามไปข้างหน้า (prospective study) และนำ�ผลการ
ศึกษาไปพัฒนาแนวปฏิบัติในการดูแลด้านโภชนาการ
ในผูป้ ว่ ยวิกฤตศัลยกรรม เพือ่ นำ�ไปสูผ่ ลลัพธ์ทางคลินกิ
ที่ดี
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Abstract: The purposes of this descriptive research were to explore nutrition support
and clinical outcomes (length of hospital stay, intensive care unit [ICU] stay, days on
mechanical ventilation, infection, and mortality) in critically ill surgical patients.               
A literature review was used to develop a conceptual framework for this study.
Purposive sampling was used to recruit a sample of 205 cases, who had been admitted
to the surgical ICU and had an ICU stay at least two days from January to December 2010.
Data record forms were collected retrospectively from medical records. The data were
analyzed using descriptive statistics, Chi-square, and Mann Whitney U tests. The results
showed that the sample group received nutrition support as recommended by the
American Society for Parenteral and Enteral Nutrition and the European Society for
Parenteral and Enteral Nutrition. Most of the sample (46.3%) received early enteral
nutrition (EN) within 48 hours of surgery; 56.1% of patients were fed by mouth;
23.9% received tube feeding; 1% received parenteral nutrition (PN); and 14%
received a combination of EN and PN. The gastrointestinal complication rate was 44.4%;
constipation was 31.7%; and high residual gastric content was 10.3%. The median
length of hospital stay was 13 days; ICU stay was 4 days; days on mechanical
ventilation were 3 days. Postoperative infection and mortality rates were 36% and
12.2%, respectively. Associations between nutrition support and clinical outcomes
were found. The early EN and late EN patients had significantly different lengths of
hospital stay, ICU stay, days on mechanical ventilation, and infection rates, but the
mortality rate was not significantly different. The group with achieved early EN goals
had significantly better clinical outcomes compared with those who achieved late goals
of feeding.
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