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Risk Factors of Early Postoperative Cognitive
Dysfunction after Cardiac Surgery in Older Adults*
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Abstract
Purpose: The present study aimed to investigate risk factors of cognitive level, postoperative
pain, dose of opioid, postoperative delirium, and quality of sleep for the incidence postoperative
cognitive dysfunction in older adults undergoing cardiac surgery.
Design: Descriptive correlative design.
Methods: The sample consisted of 113 older adults aged 60 years and older who underwent open
heart surgery at three tertiary hospitals, in Bangkok Metropolitan. Data were collected with the
personal data record form, the Mini Mental State Examination (MMSE-Thai 2000), the postoperative
pain scale, the opioid intake assessment, the sleep questionnaire, the Thai version of the Confusional
Assessment Method and the postoperative cognitive dysfunction assessment. Data were analyzed by
percentage, mean, standard deviation, and logistic regression.
Main findings: The study findings revealed that 27.40% of the subjects suffered early
postoperative cognitive dysfunction. Logistics regression analysis revealed that impaired cognition,
a moderate level of pain, dose of opioid and postoperative delirium significantly increased the risk of
early postoperative cognitive dysfunction (p < .05).
Conclusion and recommendations: Healthcare personnel should utilize the study findings to
ensure readiness before the surgery by assessing cognitive function, pain, use of opioid, and
postoperative delirium to reduce the impacts and severity of postoperative cognitive dysfunction in
older adults undergoing open heart surgery.
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ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะการสูญเสียหน้าที่ด้านการรับรู้การเข้าใจ
หลังการผ่าตัด ในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจ*
พรนภา นาคโนนหัน1 วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์, PhD1 วีนัส ลีฬหกุล DSc1, ชนาพงษ์ กิตยารักษ์, วว.2
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปัจจัยเสีย่ ง คือ ระดับการรูค้ ดิ ความปวดภายหลังการผ่าตัด
การได้รบั ยาระงับความปวดกลุม่ opioid ภาวะเพ้อสับสนภายหลังการผ่าตัด และคุณภาพการนอนหลับ ต่อการเกิดภาวะ
การสูญเสียหน้าทีด่ า้ นการรับรูก้ ารเข้าใจหลังการผ่าตัด ในผูส้ งู อายุทไ่ี ด้รบั การผ่าตัดหัวใจ
รูปแบบการวิจยั : การวิจยั เชิงสหสัมพันธ์
วิธดี �ำ เนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูส้ งู อายุ จำ�นวน 113 ราย ทีม่ อี ายุ 60 ปีขน้ึ ไป ได้รบั การผ่าตัดหัวใจแบบเปิด
ในโรงพยาบาลตติยภูมิ 3 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมิน
สมองเบือ้ งต้นฉบับภาษาไทย (MMSE- Thai 2002) แบบวัดความปวดภายหลังการผ่าตัด แบบประเมินการได้รบั ยากลุม่
opioid แบบประเมินภาวะเพ้อสับสนภายหลังการผ่าตัด แบบสอบถามการนอนหลับ และแบบประเมินภาวะการสูญเสีย
หน้าทีด่ า้ นการรับรูก้ ารเข้าใจภายหลังการผ่าตัด วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้รอ้ ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และสถิติ
ถดถอยโลจิสติก
ผลการวิจยั : ร้อยละ 27.40 ของกลุม่ ตัวอย่าง มีภาวะการสูญเสียหน้าทีด่ า้ นการรับรูก้ ารเข้าใจหลังการผ่าตัด ระดับ
การรูค้ ดิ ความปวดภายหลังการผ่าตัด ปริมาณการได้รบั ยาระงับความปวดกลุม่ opioid ภาวะเพ้อสับสนภายหลังการ
ผ่าตัด เป็นปัจจัยเสีย่ งต่อการเกิดภาวะการสูญเสียหน้าทีด่ า้ นการรับรูก้ ารเข้าใจหลังการผ่าตัดอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
(p < .05)
สรุปและข้อเสนอแนะ: พยาบาลวิชาชีพและบุคลากรทางการแพทย์สามารถนำ�ผลการวิจยั ไปเตรียมความพร้อม
ก่อนการผ่าตัด โดยการประเมินการรูค้ ดิ ความปวด การได้รบั ยากลุม่ opioid ภาวะเพ้อสับสนภายหลังการผ่าตัด เพือ่
ลดผลกระทบ และความรุนแรงของการเกิดภาวะการสูญเสียหน้าทีด่ า้ นการรับรูก้ ารเข้าใจหลังการผ่าตัดในผูส้ งู อายุท่ี
ได้รบั การผ่าตัดหัวใจแบบเปิดได้
คำ�สำ�คัญ: ภาวะการสูญเสียหน้าทีด่ า้ นการรับรูก้ ารเข้าใจหลังการผ่าตัด การผ่าตัดหัวใจ การรูค้ ดิ บกพร่อง และผูส้ งู อายุ
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ความสำ�คัญของปัญหา
ปัจจุบันโรคหัวใจเป็นสาเหตุท่ที ำ�ให้เกิดการเสียชีวิต
เป็นลำ�ดับ 3 ของประเทศ โดยผูท้ ม่ี อี ายุ 60 ปีขน้ึ ไปมีอตั รา
ป่วยสูงสุดเท่ากับ 197.19 ต่อประชากรแสนคน ผูป้ ว่ ยสูง
อายุโรคหัวใจมีท้งั กลุ่มโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคลิ้นหัวใจ
และโรคหลอดเลือดแดงโป่งพอง วิธกี ารรักษาจึงมีทง้ั การ
รักษาด้วยยาและการผ่าตัด ปัจจุบันผู้ป่วยโรคหัวใจและ
หลอดเลือดได้รบั การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดแบบเปิด
(open heart surgery) ซึง่ นับเป็นการผ่าตัดใหญ่ มีจ�ำ นวน
เพิม่ มากขึน้ จาก 8,918 รายต่อปีในปี พ.ศ. 2556 เป็น 9,654
รายต่อปีในปี 25571
ผูส้ งู อายุทไ่ี ด้รบั การผ่าตัดใหญ่ จะพบอาการแทรกซ้อน
ต่างๆ ได้หลายอาการ อาการหนึง่ ทีพ่ บได้มาก คือ การเกิด
ภาวะการสูญเสียหน้าทีด่ า้ นการรับรูก้ ารเข้าใจภายหลังการ
ผ่าตัด (Postoperative Cognitive Dysfunction; POCD)
ซึง่ พบได้มากถึงร้อยละ 502 โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภายหลังการ
ผ่าตัดหัวใจ โดยพบอุบตั กิ ารณ์ของภาวะการสูญเสียหน้าที่
ด้านการรับรู้การเข้าใจภายหลังการผ่าตัด 1 สัปดาห์ใน
ผูป้ ว่ ยสูงอายุทไ่ี ด้รบั การผ่าตัดทำ�ทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ
(Coronary Artery Bypass Graft; CABG) ถึงร้อยละ 433
ขณะที่พบอุบัติการณ์ของภาวะการสูญเสียหน้าที่ด้าน
การรับรู้การเข้าใจภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกเพียง
ร้อยละ 173
ภาวะการสูญเสียหน้าที่ด้านการรับรู้การเข้าใจภาย
หลังการผ่าตัด คือ ภาวะทีม่ กี ารสูญเสียในด้านการรับรูก้ าร
เข้าใจของสมอง ซึง่ ต้องเป็นการสูญเสียหลังจากผูป้ ว่ ยได้รบั
การผ่าตัด4-5 ส่งผลกระทบทั้งต่อผู้ป่วยและครอบครัว
เนือ่ งจากเมือ่ เกิดภาวะการสูญเสียหน้าทีด่ า้ นการรับรูก้ าร
เข้าใจหลังการผ่าตัด จะส่งผลให้อตั ราการฟืน้ คืนของการทำ�
หน้าที่ต่างๆ ของร่างกายภายหลังการผ่าตัดช้า จึงเป็น
สาเหตุให้ระยะเวลาในการอยูโ่ รงพยาบาลนานขึน้ 6 อัตรา
การกลับมารักษาซา้ํ ในโรงพยาบาลเพิม่ มากขึน้ นำ�ไปสูก่ าร
เสียค่าใช้จา่ ยในการรักษาทีส่ งู ขึน้ ตลอดจนการเพิม่ อัตรา
การเสียชีวติ ภายหลังการผ่าตัด 10 ปี7 นอกจากนีผ้ สู้ งู อายุ
ทีม่ ภี าวะการสูญเสียหน้าทีด่ า้ นการรับรูก้ ารเข้าใจภายหลัง
การผ่าตัดนัน้ มักมีปญ
ั หาในเรือ่ งความจำ� สมาธิ ความสนใจ
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ตลอดจนการทำ�หน้าทีบ่ ริหารจัดการงานขัน้ สูงมีประสิทธิภาพ
ลดลง จนอาจส่งผลต่อการทำ�กิจวัตรประจำ�วันด้วยตนเอง
ทำ�ให้เกิดภาวะพึง่ พา เป็นภาระกับครอบครัว อาจนำ�ไปสู่
ปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนทำ�ให้คณ
ุ ภาพชีวติ
4-5
ลดลง
สาเหตุการเกิดภาวะการสูญเสียหน้าที่ด้านการรับรู้
การเข้าใจหลังการผ่าตัดนัน้ ยังไม่ทราบแน่ชดั อย่างไรก็ตาม
จากการศึกษาพบว่าภาวะการสูญเสียหน้าที่ด้านการรับรู้
การเข้าใจภายหลังการผ่าตัดมีปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องจากหลาย
สาเหตุ8 สามารถแบ่งออกได้ 3 กลุม่ คือ 1) ปัจจัยก่อนการ
ผ่าตัด ได้แก่ อายุ ระดับโรคทางกายก่อนการรักษา ระดับ
การศึกษาเดิม ระดับการรู้คิด (cognitive function)
2) ปัจจัยจากภายหลังการผ่าตัด ได้แก่ การตอบสนองต่อ
การอักเสบ ความปวด คุณภาพการนอนหลับ การได้รบั
ยากลุม่ opioid นอกจากนีก้ ารศึกษายังพบว่า ภาวะเพ้อ
สับสนภายหลังการผ่าตัด (postoperative delirium)4,9-10
และ 3) ปั จ จั ย จากการรั ก ษาในโรงพยาบาล ได้ แ ก่
การเปลี่ย นแปลงสิ่ง แวดล้ อ ม ระยะเวลาในการนอน
โรงพยาบาล และการนอนหลับทีถ่ กู รบกวน11
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า มีการศึกษาปัจจัย
เสีย่ งทีท่ �ำ ให้เกิดภาวะการสูญเสียหน้าทีด่ า้ นการรับรูก้ ารเข้าใจ
ภายหลังการผ่าตัด ได้แก่ ระดับการรูค้ ดิ เป็นปัจจัยก่อนการ
ผ่าตัดที่ทำ�ให้เกิดภาวะการสูญเสียหน้าที่ด้านการรับรู้การ
เข้าใจหลังการผ่าตัด11 จากการศึกษาพบว่าผูส้ งู อายุทม่ี รี ะดับ
การรูค้ ดิ บกพร่องก่อนการได้รบั การผ่าตัด มีการเกิดภาวะ
การสูญเสียหน้าทีด่ า้ นการรับรูก้ ารเข้าใจหลังการผ่าตัดในเรือ่ ง
ของความสนใจและความจำ� ทีแ่ ตกต่างจากผูส้ งู อายุทม่ี รี ะดับ
การรูบ้ กพร่องและไม่ได้รบั การผ่าตัด อย่างมีนยั สำ�คัญทาง
สถิติ (p < .01)12 เช่นเดียวกับการศึกษาของ Boos, Soares
และ Oliveira Filho13 ทีพ่ บว่าระดับการรูค้ ดิ บกพร่องเป็น
ปัจจัยเสีย่ งต่อการเกิดภาวะการสูญเสียหน้าทีด่ า้ นการรับรู้
การเข้าใจหลังการผ่าตัดอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < .01)
ความปวดภายหลังการผ่าตัด มีผลกระทบทางอ้อม
ในการเกิดภาวะการสูญเสียหน้าที่ด้านการรับรู้การเข้าใจ
หลังการผ่าตัดเนื่องจากส่งผลให้คุณภาพการนอนหลับ
ลดลง ร่วมกับการได้รับยาระงับความปวดกลุ่ม opioid
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ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดภาวะการสูญเสียหน้าที่ด้าน
การรับรูก้ ารเข้าใจหลังการผ่าตัด14 จากการศึกษาพบว่า ผู้
สูงอายุทร่ี ะดับความปวดรุนแรงจะมีความเสีย่ งในการเกิด
ภาวะการสูญเสียหน้าที่ด้านการรับรู้การเข้าใจหลังการ
ผ่าตัดอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < .05)15
การได้รบั การจัดการความปวดด้วยยากลุม่ opioid มี
ผลต่อการเกิดภาวะการสูญเสียหน้าที่ด้านการรับรู้การ
เข้าใจหลังการผ่าตัดเช่นกัน จากการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้รับยากลุ่ม opioid ทางหลอดเลือดดำ�จะมี
ความเสีย่ งในการเกิดภาวะการสูญเสียหน้าทีด่ า้ นการรับรู้
การเข้าใจภายหลังการผ่าตัดถึง 3.75 เท่าของกลุม่ ตัวอย่าง
ทีไ่ ม่ได้รบั ยา (OR 3.7, 95% CI = 1.27-11.01)16
ภาวะเพ้อสับสนเฉียบพลันหลังการผ่าตัด เป็นภาวะที่
พบได้บอ่ ยภายหลังการผ่าตัด โดยพบว่ากลุม่ ตัวอย่างทีม่ ี
ภาวะเพ้อสับสนหลังการผ่าตัดจะมีความเสี่ยงในการเกิด
ภาวะการสูญเสียหน้าทีด่ า้ นการรับรูก้ ารเข้าใจภายหลังการ
ผ่าตัดเพิม่ ขึน้ 1.6 เท่า (adjust risk ratio 1.6, 95% CI
1.1-2.1)10 และภาวะเพ้อสับสนหลังผ่าตัดยังเพิม่ ความเสีย่ ง
ในการเกิดภาวะการสูญเสียหน้าที่ด้านการรับรู้การเข้าใจ
การผ่าตัดขณะจำ�หน่ายออกจากโรงพยาบาล 2.86 เท่า (OR
2.86, 95% CI 0.99-8.27)17
คุณภาพการนอนหลับ พบว่าคุณภาพการนอนหลับที่
ลดลงมีผลทำ�ให้การฟืน้ หายหลังการผ่าตัดลดลง และยังเป็น
สาเหตุของการเกิดการรูค้ ดิ บกพร่อง18 โดยกลุม่ ตัวอย่างที่
คุณภาพการนอนหลับลดลงจะเกิดภาวะการสูญเสียหน้าที่
ด้านการรับรู้การเข้าใจหลังการผ่าตัดแตกต่างกับกลุ่ม
ตัวอย่างทีค่ ณ
ุ ภาพการนอนหลับปกติอย่างมีนยั สำ�คัญทาง
สถิติ (p < .05)19
สำ�หรับในประเทศไทย การศึกษาเกีย่ วกับภาวะการ
สูญเสียหน้าที่ด้านการรับรู้การเข้าใจหลังผ่าตัดยังมีน้อย
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาถึงปัจจัยเสีย่ งทีม่ ผี ลต่อการ
เกิดภาวะการสูญเสียหน้าทีด่ า้ นการรับรูก้ ารเข้าใจภายหลัง
การผ่าตัด ซึง่ ประกอบไปด้วย ระดับการรูค้ ดิ ความปวด
ภายหลังการผ่าตัด การได้รับยาระงับความปวดกลุ่ม
opioid ภาวะเพ้อสับสนภายหลังการผ่าตัด และคุณภาพ
การนอนหลับ ในผู้สูงอายุท่ไี ด้รับการผ่าตัดหัวใจ ซึ่งเป็น

ปัจจัยที่พยาบาลสามารถมีบทบาทและมีส่วนร่วมกับทีม
สุขภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะการสูญเสียหน้าที่ด้าน
การรับรูก้ ารเข้าใจภายหลังการผ่าตัด ซึง่ จะช่วยลดผลกระ
ทบต่อผูส้ งู อายุ นำ�ไปสูค่ ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ อีกทัง้ ยังเป็นองค์
ความรูท้ างคลินกิ ทีท่ มี สุขภาพควรตระหนักถึงปัจจัยเสีย่ ง
เหล่านี้ เพือ่ ทำ�ให้การดูแลผูส้ งู อายุมปี ระสิทธิภาพมากขึน้
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพือ่ ศึกษาปัจจัยเสีย่ ง คือ ระดับการรูค้ ดิ ความปวด
ภายหลังการผ่าตัด การได้รบั ยาระงับความปวดกลุม่ opioid
ภาวะเพ้อสับสนภายหลังการผ่าตัด และคุณภาพการ
นอนหลับ ต่อการเกิดภาวะการสูญเสียหน้าทีด่ า้ นการรับรู้
การเข้าใจหลังการผ่าตัด ในผูส้ งู อายุทไ่ี ด้รบั การผ่าตัดหัวใจ
วิธดี �ำ เนินการวิจยั
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่าง เป็นผูป้ ว่ ยจำ�นวน 113 รายทีม่ อี ายุ 60
ปีขน้ึ ไป ทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยการผ่าตัดทีห่ วั ใจแบบเปิดใน
โรงพยาบาลตติยภูมิ 3 แห่งในกรุงเทพมหานคร โดยมี
คุณสมบัตติ ามเกณฑ์คดั เข้าดังนี้ 1) เป็นผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการ
รักษาแบบ elective surgery case 2) ไม่มปี ญ
ั หารุนแรง
ด้านการมองเห็นและการได้ยนิ 3) สามารถสือ่ สารภาษา
ไทยได้ 4) ไม่มภี าวะซึมเศร้า 5) ไม่เคยทำ�แบบทดสอบการ
ประเมินภาวะการสูญเสียหน้าทีด่ า้ นการรับรูก้ ารเข้าใจหลัง
การผ่าตัดมาก่อน 6) ไม่มปี ระวัตกิ ารบาดเจ็บทางด้านสมอง
หรือโรคเกีย่ วกับสมองและหลอดเลือด 7) ไม่มปี ระวัตกิ าร
ผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด รวมทัง้ การผ่าตัดสมองมาก่อน
คำ�นวณกลุม่ ตัวอย่างจากสัดส่วนประชากร20 โดยมีสตู รใน
การคำ�นวณดังนี้
n = Z2α p q
e2
n คือ ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
Z คือ ค่ามาตรฐานใต้โค้งปกติ (ผูว้ จิ ยั กำ�หนดระดับ
ความเชือ่ มัน่ 95% เมือ่ เปิดตารางได้คา่ = 1.96)
e คือ ค่าความคาดเคลือ่ นจากพารามิเตอร์ทย่ี อมรับ
ได้ (10%)
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p คือ ค่าสัดส่วนของโอกาสทีจ่ ะเกิด
q คือ ค่าสัดส่วนของโอกาสทีจ่ ะไม่เกิด (1-p)
จากการศึกษาเกีย่ วกับอุบตั กิ ารณ์และปัจจัยเสีย่ งใน
การเกิดภาวะการสูญเสียหน้าที่ด้านการรับรู้การเข้าใจ
ภายหลังการผ่าตัด ในผู้ท่ีได้รับการผ่าตัดทำ�ทางเบี่ยง
หลอดเลือดหัวใจ ได้คา่ สัดส่วนในการเกิดภาวะการสูญเสีย
หน้าที่ด้านการรับรู้การเข้าใจภายหลังการผ่าตัด ร้อยละ
466 เมือ่ แทนค่าในสูตรคำ�นวณกลุม่ ตัวอย่างได้ 94 ราย
ผูว้ จิ ยั จึงคิดจำ�นวนกลุม่ ตัวอย่างเผือ่ ข้อมูลสูญหาย (drop
out) เพิม่ อีกร้อยละ 20 จึงได้กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั
ทัง้ สิน้ 113 ราย เก็บข้อมูลในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558
ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2559
เครือ่ งมือการวิจยั
ส่วนที่ 1 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการคัดกรองกลุม่ ตัวอย่าง
ผู้วิจัยใช้แบบวัดความเศร้าในผู้สูงอายุไทย (Thai
Geriatric Depression Scale; TGDS) ทีพ่ ฒ
ั นาโดยกลุม่
ฟืน้ ฟูสมรรถภาพสมองของไทย แบบประเมินนีเ้ ป็นแบบ
ตอบใช่ หรือไม่ใช่ มีขอ้ บวก 20 ข้อ ข้อลบ 10 ข้อ รวมทัง้
สิน้ 30 เกณฑ์ปกติ คือ คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12
คะแนน
ส่วนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย 7 ส่วน ดังนี้
1. แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ เอง มี
จำ�นวน 13 ข้อ ประกอบด้วยคำ�ถามเกีย่ วกับ เพศ อายุ
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา รายได้ ความเพียง
พอของรายได้ สิทธิการรักษา หอผู้ป่วยที่เข้าพักรักษา
การวินจิ ฉัยโรคปัจจุบนั ระยะเวลาในการป่วยด้วยโรคหัวใจ
โรคประจำ�ตัว ยาทีใ่ ช้ในปัจจุบนั และประวัตกิ ารได้รบั การ
รักษาด้วยการผ่าตัด
2. แบบประเมินการรูค้ ดิ ใช้แบบประเมินสมองเบือ้ งต้น
ฉบับภาษาไทย (MMSE- Thai 2002) ของสถาบันเวชศาสตร์
ผูส้ งู อายุ ประเมินทัง้ หมด 6 ด้าน คือ การรับรู้ (orientation)
การจดจำ�  (registration) สมาธิ (attention) การคำ�นวณ
(orientation) ด้านภาษา (language) และการระลึกได้
(recall) มีทง้ั หมด 11 ข้อ ค่าคะแนนมาก หมายถึง ระดับ
การรูค้ ดิ ดี
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3. แบบวัดความปวดภายหลังการผ่าตัด ใช้แบบ
ประเมินความรุนแรงของความปวดหลังผ่าตัดใช้มาตรวัด
ความปวดแบบตัวเลข (Numeric Rating Scale; NRS)
0-10 คะแนน ค่าคะแนนมาก หมายถึง มีความปวดมาก
4. แบบประเมินการได้รบั ยากลุม่ opioid เป็นแบบ
บันทึกทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เอง ประกอบด้วย ชนิดของยาระงับ
ความปวดทีไ่ ด้รบั ขนาดยาระงับความปวด วิธกี ารบริหาร
ยา และการจัดการกับความปวดโดยไม่ใช้ยา ใน 72 ชัว่ โมง
แรกหลังการผ่าตัด บันทึกข้อมูลจากแฟ้มประวัตกิ ารรักษา
ของผูป้ ว่ ย
5. แบบสอบถามการนอน ใช้แบบสอบถามการนอน
หลับของ สายใจ สุรชิต21 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ความ
แปรปรวน (disturbance) และประสิทธิผล (effectiveness)
ทัง้ หมด 14 ข้อ ค่าคะแนนมาก หมายถึง คุณภาพการนอน
หลับดี
6. แบบประเมินภาวะเพ้อสับสนภายหลังการผ่าตัด ใช้
แบบประเมินภาวะสับสนเฉียบพลันฉบับภาษาไทย (Thai
version of the Confusional Assessment Method)
ที่ นุชนาฏ แจ้งสว่าง22 ได้ท�ำ การปรับปรุงแก้ไขเนือ้ หาและ
ภาษาให้เหมาะสมชัดเจน ประกอบด้วย 4 ข้อ ประเมินเกีย่ ว
กับระยะเวลา การเกิดอาการ ความสนใจ ความคิด ระดับ
ความรูส้ กึ ตัว
7. แบบประเมินภาวะการสูญเสียหน้าทีด่ า้ นการรับรูก้ าร
เข้าใจภายหลังการผ่าตัด ใช้แบบทดสอบสมองเบือ้ งต้นฉบับ
ภาษาไทยของสถาบันเวชศาสตร์ผ้สู ูงอายุ โดยทดสอบ
เปรียบเทียบกันก่อนและหลังการผ่าตัด หากค่าคะแนนหลัง
การผ่าตัดลดลงมากกว่า 2 คะแนนจากค่าคะแนนเดิมก่อน
การผ่าตัด หมายถึงผู้ป่วยเกิดภาวะการสูญเสียหน้าที่
ด้านการรับรูก้ ารเข้าใจหลังการผ่าตัด23
แบบประเมินสมองเบือ้ งต้นฉบับภาษาไทย (MMSEThai 2002) ของสถาบันเวชศาสตร์ผสู้ งู อายุ แบบประเมิน
ภาวะสับสนเฉียบพลันฉบับภาษาไทย และแบบสอบถาม
การนอนหลับ เป็นแบบประเมินทีเ่ ป็นมาตรฐาน มีความ
ตรงสูงและมีการนำ�ไปใช้ในงานวิจัยที่กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้สูงอายุจำ�นวนมาก ผู้วิจัยจึงไม่ได้ตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา แต่สำ�หรับแบบบันทึกเพื่อประเมินความปวด
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และการได้รบั ยากลุม่ opioid นัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ให้ผทู้ รงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาทัง้ หมด 3 คน พบว่ามีคา่
ความตรงเชิงเนือ้ หา (CVI) เท่ากับ 1 ผูว้ จิ ยั ได้น�ำ เครือ่ งมือ
วิจยั ไปใช้ทดลองกับผูส้ งู อายุหลังผ่าตัดหัวใจ ซึง่ มีลกั ษณะ
คล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 30 ราย เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยง โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค
Cronbach’s alpha coefficient) พบว่าแบบประเมินสมอง
เบือ้ งต้นฉบับภาษาไทย และแบบสอบถามการนอนหลับ
มีคา่ ความเชือ่ มัน่ .82 และ .81 ตามลำ�ดับ ส่วนแบบประเมิน
ภาวะเพ้อสับสนภายหลังการผ่าตัด (CAM) นัน้ ผูว้ จิ ยั หาความ
เชื่อ มั่น โดยใช้ วิธีก ารของคู เ ดอร์ ริ ช าร์ ด สั น (KuderRichardson Method; KR-20) มีคา่ ความเชือ่ มัน่ .85
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้รับอนุญาตจาก
ผูพ้ ฒ
ั นาเครือ่ งมือวิจยั ทุกฉบับ
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
โครงการวิจัยนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคน คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัย
มหิดล (รหัสโครงการ IRB-NS2015/17.0303) คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รหัสโครงการ
301/58) โรงพยาบาลรามาธิบดี (รหัสโครงการ 2558/628)
และสถาบันโรคทรวงอก (รหัสโครงการ 024/2559) ผูว้ จิ ยั
คำ�นึงถึงจริยธรรมและจรรณยาบรรณของการวิจยั คือ การ
เข้าร่วมวิจยั นัน้ ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจหลังจากได้รบั
การชีแ้ จงรายละเอียดเกีย่ วกับโครงการวิจยั แล้ว มีการลง
นามในหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย และ
ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั มีสทิ ธิท์ จ่ี ะปฏิเสธหรือขอถอนตัวจากการวิจยั
ได้ทกุ กรณี โดยไม่มผี ลต่อการรักษาใดๆ ข้อมูลทีไ่ ด้จากการ
ศึกษาจะเก็บเป็นความลับ และนำ�มาใช้ตามวัตถุประสงค์
ของการวิจยั เท่านัน้ และการนำ�เสนอผลการวิจยั จะนำ�เสนอ
เป็นภาพรวม
วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
หลังจากได้รบั อนุญาตให้เก็บข้อมูลจากโรงพยาบาล
ทีท่ �ำ การศึกษาแล้ว ผูว้ จิ ยั คัดเลือกผูท้ ม่ี คี ณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์
และประสานงานให้พยาบาลประจำ�การสอบถามความ
สมัครใจกลุ่มตัวอย่างที่จะให้ผู้วิจัยเข้าพบและชี้แจงราย
ละเอียดของการวิจัย หลังจากกลุ่มตัวอย่างลงนามใน

หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยแล้ว ผู้วิจัย
ดำ�เนินการเก็บข้อมูลดังนี้
- หนึ่ ง วั น ก่ อ นการผ่ า ตั ด ให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งตอบ
แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และแบบทดสอบสมอง
เบือ้ งต้นฉบับภาษาไทย
- หลังการผ่าตัดวันที่ 1 ถึง 3 ผู้วิจัยทำ�การบันทึก
ข้อมูลในเรือ่ งของความปวด การใช้ยาระงับความปวด และ
การระงับความปวดโดยไม่ใช้ยา
- ทุกวันหลังการผ่าตัดเริม่ ตัง้ แต่หลังการผ่าตัดวันที่ 1
จนถึงวันที่ 7 หรือ วันทีจ่ �ำ หน่ายกลับบ้าน ผูว้ จิ ยั จะสอบถาม
และการสังเกตอาการแสดงของภาวะสับสนเฉียบพลันของ
กลุม่ ตัวอย่าง วันละ 1 ครัง้ โดยใช้แบบประเมินภาวะสับสน
เฉียบพลัน (CAM)
- หลังการผ่าตัดวันที่ 7 หรือ วันทีจ่ �ำ หน่ายกลับบ้าน
ผูว้ จิ ยั ให้กลุม่ ตัวอย่างตอบแบบสอบถามการนอนหลับและ
แบบทดสอบสมองเบือ้ งต้นฉบับภาษาไทย
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยจะนำ�ข้อมูลที่ได้ท้ังหมดมาวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมสำ�เร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยสถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ และร้อยละ
2. วิเคราะห์ปจั จัยเสีย่ ง คือ ระดับการคิดรู้ ความปวด
ภายหลังการผ่าตัด การได้รบั ยาระงับความปวดกลุม่ opioid
คุณภาพการนอนหลับ และภาวะเพ้อสับสนภายหลัง
การผ่าตัด ต่อภาวะการสูญเสียหน้าทีด่ า้ นการรับรูก้ ารเข้าใจ
ภายหลังการผ่าตัด ด้วยสถิติ Logistic regression
ผลการวิจยั
กลุม่ ตัวอย่างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงร้อยละ 64.9
มีชว่ งอายุระหว่าง 60-88 ปี อายุเฉลีย่ 68.85 ปี (SD = 6.50)
อยู่ ใ นวั ย ผู้ สู ง อายุ ต อนต้ น (60-69 ปี ) มากที่ สุ ด
ร้อยละ 56.6 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
รองลงมา คือ ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 41.6
และ 23.0 ตามลำ�ดับ มีสถานภาพสมรสคูม่ ากทีส่ ดุ ร้อยละ
85.80 ส่วนใหญ่มรี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาท
รองลงมา คือ มีรายได้เฉลีย่ 10,001-20,000 บาท ร้อยละ
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38.10 และ 35.40 ตามลำ�ดับ ได้รบั การวินจิ ฉัยเป็นโรค
กลุม่ ตัวอย่างเกิดภาวะการสูญเสียหน้าทีด่ า้ นการรับรู้
หลอดเลือดแดงโคโรนารี (Coronary Artery Disease; การเข้าใจหลังการผ่าตัดถึง 31 คน คิดเป็นร้อยละ 27.40
CAD) มากทีส่ ดุ ร้อยละ 61.40 มีระยะเวลาการเป็นโรคหัวใจ ผลการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกพบว่า ระดับการรู้คิด
เฉลีย่ 3.50 ปี สำ�หรับโรคประจำ�ตัวอืน่ ๆ พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง บกพร่อง ความปวดภายหลังการผ่าตัด การได้รบั ยาระงับ
เป็นโรคความดันโลหิตสูงมากทีส่ ดุ รองลงมา คือ โรคเบาหวาน ความปวดกลุม่ opioid และภาวะเพ้อสับสนภายหลังการ
ร้อยละ 75.2 และ 20.4 ตามลำ�ดับ
ผ่าตัด มีความสัมพันธ์ตอ่ การเกิดภาวะการสูญเสียหน้าที่
กลุม่ ตัวอย่างมีระดับการรูค้ ดิ บกพร่อง ร้อยละ 9.7 มี ด้านการรับรูก้ ารเข้าใจหลังการผ่าตัดอย่างมีนยั สำ�คัญทาง
อาการปวดภายหลังการผ่าตัดอยูใ่ นระดับปวดเล็กน้อยมาก สถิติ (p < .05) ดังนี้ คือ ระดับการรูค้ ดิ บกพร่อง (OR 5.69,
ทีส่ ดุ รองลงมา คือ ปวดระดับปานกลาง ร้อยละ 74.60 และ 95% CI 1.53-21.09, p < .05) ความปวดระดับปานกลาง
24.60 ตามลำ�ดับ ได้รบั ยาระงับความปวดกลุม่ opioid (OR 3.23, 95% CI 1.30-7.99, p < .05) ปริมาณการได้
ทางหลอดเลือดดำ�ทัง้ หมด 113 คน ร้อยละ 100 โดยปริมาณ รับยาระงับความปวดกลุม่ opioid ทางหลอดเลือดดำ� (OR
ยากลุม่ opioid เฉลีย่ ทีไ่ ด้รบั ทางหลอดเลือดดำ�  คือ 36.42 1.03, 95% CI 1.01-1.05, p < .05) ระยะเวลาทีม่ ภี าวะ
มิลลิกรัม (SD = 23.93) มีภาวะเพ้อสับสนภายหลังการผ่าตัด เพ้อสับสนภายหลังการผ่าตัด (OR 7.62, 95% CI 2.76ร้อยละ 19.50 และมีระดับคุณภาพการนอนหลับภายหลัง 21.04, p < .05) ดังตารางที่ 1
การผ่าตัดอยูใ่ นระดับปานกลางมากทีส่ ดุ ร้อยละ 60.20
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ของปัจจัยเสีย่ ง ต่อการเกิดภาวะการสูญเสียหน้าทีด่ า้ นการรับรูก้ ารเข้าใจภายหลังการผ่าตัด
วิเคราะห์โดยสถิตกิ ารถดถอยโลจิสติก (N = 113)
ตัวแปรทีศ่ กึ ษา

B

1.74
ระดับการคิดรู้ (บกพร่อง)
1.17
ความปวดภายหลังการผ่าตัด (ระดับปานกลาง)
ปริมาณการได้รบั ยา opioid ทางหลอดเลือดดำ� (มก.) .33
ระยะเวลาทีม่ ภี าวะเพ้อสับสนภายหลังการผ่าตัด (วัน) .73
- .02
คุณภาพการนอนหลับ (ระดับตํา่ )
p < .05
การอภิปรายผล
ผลการศึกษาพบว่า ระดับการรูค้ ดิ บกพร่อง ความปวด
ภายหลังการผ่าตัด การได้รบั ยาระงับความปวดกลุม่ opioid
และภาวะเพ้อสับสนภายหลังการผ่าตัด มีความสัมพันธ์ตอ่
การเกิดภาวะการสูญเสียหน้าทีด่ า้ นการรับรูก้ ารเข้าใจหลัง
การผ่าตัดอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < .05) อย่างไรก็ตาม
คุณภาพการนอนหลับไม่มคี วามสัมพันธ์ตอ่ การเกิดภาวะการ
สูญเสียหน้าทีด่ า้ นการรับรูก้ ารเข้าใจหลังการผ่าตัด
ระดับการรูค้ ดิ
ผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกพบว่า ผูส้ งู อายุท่ี
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SE WALD p-value OR
.67 6.75
.46 6.41
.01 10.71
.26 7.93
.01   1.715

.009
.011
.001
.005
.190

5.69
3.23
1.03
2.06
  .98

95% CI
Lower Upper
1.53 21.09
1.30 7.99
1.01 1.05
1.25 3.42
  .95 1.01

ระดับการรูค้ ดิ บกพร่องจะเพิม่ ความเสีย่ งในการเกิดภาวะ
การสูญเสียหน้าที่ด้านการรับรู้การเข้าใจหลังการผ่าตัด
5.69 เท่าของผูส้ งู อายุทร่ี ะดับการรูค้ ดิ ปกติ (OR 5.69, 95%
CI 1.53-21.09) สอดคล้องกับการศึกษาของ Boos, Soares
และ Oliveira Filho13 ได้ท�ำ การศึกษาอุบตั กิ ารณ์และปัจจัย
เสี่ยงในการเกิดภาวะการสูญเสียหน้าที่ด้านการรับรู้การ
เข้าใจหลังการผ่าตัด พบว่าระดับการรู้คิดบกพร่องเป็น
ปัจจัยเสีย่ งต่อการเกิดภาวะการสูญเสียหน้าทีด่ า้ นการรับรู้
การเข้าใจหลังการผ่าตัดอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < .01)
และสอดคล้องกับการศึกษาของ Bekker และคณะ12
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ได้ทำ�การศึกษาเกี่ยวกับระดับการรู้คิดบกพร่องก่อนการ
ผ่าตัดกับการเกิดภาวะการสูญเสียหน้าทีด่ า้ นการรับรูก้ าร
เข้าใจหลังการผ่าตัด ในผูส้ งู อายุทม่ี อี ายุระหว่าง 60-90 ปี
ในสหรัฐอเมริกาพบว่า ผูส้ งู อายุทร่ี ะดับการรูค้ ดิ บกพร่อง
และได้รบั การผ่าตัด มีอบุ ตั กิ ารณ์การเกิดภาวะการสูญเสีย
หน้าทีด่ า้ นการรับรูก้ ารเข้าใจหลังการผ่าตัดทีแ่ ตกต่างจาก
ผู้สูงอายุท่รี ะดับการรู้คิดบกพร่องและไม่ได้รับการผ่าตัด
อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < .01) ปัจจุบนั ยังไม่ทราบ
กลไกแน่ชัดระหว่างระดับการรู้คิดกับภาวะการสูญเสีย
หน้าที่ด้านการรับรู้การเข้าใจหลังการผ่าตัด แต่ท้งั นี้อาจ
เนื่องมาจากผลกระทบของการผ่าตัด โดยการผ่าตัดจะ
ทำ�ให้การใช้เหตุผลและการตัดสินใจ และความสนใจลดลง
ส่งผลกระทบต่อความจำ�  หากผู้ป่วยมีระดับการรู้คิด
บกพร่องและได้รบั การผ่าตัด จะทำ�ให้สมาธิและความสนใจ
ลดลงมากกว่าปกติ นำ�ไปสูภ่ าวะการสูญเสียหน้าทีด่ า้ นการ
รับรูก้ ารเข้าใจหลังการผ่าตัดได้13
ความปวดภายหลังการผ่าตัด
ผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกพบว่า ผูส้ งู อายุทม่ี ี
ความปวดระดับปานกลางจะเพิม่ ความเสีย่ งในการเกิดภาวะ
การสูญเสียหน้าทีด่ า้ นการรับรูก้ ารเข้าใจหลังการผ่าตัด 3.23
เท่า ของผูส้ งู อายุทม่ี รี ะดับความปวดเล็กน้อย (OR 3.23, 95%
CI 1.30-7.99) สอดคล้องกับการศึกษาของ Cohendy,
Brougere และ Cuvillon15 ทีม่ กี ารติดตามภาวะการสูญเสีย
หน้าทีด่ า้ นการรับรูก้ ารเข้าใจหลังการผ่าตัดในผูป้ ว่ ยสูงอายุท่ี
ได้รบั การผ่าตัด พบว่าระดับความปวดภายหลังการผ่าตัดนัน้
เป็นปัจจัยเสีย่ งต่อการเกิดภาวะการสูญเสียหน้าทีด่ า้ นการ
รับรูก้ ารเข้าใจหลังการผ่าตัด อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p <
.05) ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากการผ่าตัดหัวใจ เป็นการผ่าตัดใหญ่
ระดับ 4 การบาดเจ็บเนื่อเยื่อจากการผ่าตัดจึงส่งผลให้มี
การเปลี่ยนแปลงของสารสื่อประสาท acetylcholine
ที่ลดลง ซึ่งมีผลต่อความจำ�  ส่งผลให้ผู้ป่วยหลังผ่าตัด
มีความเสีย่ งในการเกิดภาวะการสูญเสียหน้าทีด่ า้ นการรับรู้
การเข้าใจหลังการผ่าตัดเพิม่ มากขึน้ 9
การได้รบั ยาระงับความปวดกลุม่ opioid
ผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกพบว่า ผูส้ งู อายุท่ี
ได้รบั ยาระงับความปวดกลุม่ opioid ทางหลอดเลือดดำ�

เพิม่ ขึน้ 1 มิลลิกรัมจะเพิม่ ความเสีย่ งในการเกิดภาวะการ
สูญเสียหน้าทีด่ า้ นการรับรูก้ ารเข้าใจหลังการผ่าตัด 1.03
เท่า (OR 1.03, 95% CI 1.01-1.05 ) สอดคล้องกับการ
ศึกษาของ Wang และคณะ24 ที่พบว่าการได้รับยากลุ่ม
opioid มีความสัมพันธ์กบั การเกิดภาวะการสูญเสียหน้าที่
ด้านการรับรูก้ ารเข้าใจหลังการผ่าตัดอย่างมีนยั สำ�คัญทาง
สถิติ ( = 5.36, df = 1, p < .05) ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากการ
ผ่าตัดหัวใจ เป็นการผ่าตัดใหญ่ระดับ 4 ซึง่ มีความรุนแรง
มาก การได้รับยาระงับความปวดจึงเป็นสิ่งที่สำ�คัญมาก
เนือ่ งจากการให้ยาระงับความปวดเป็นสิง่ ทีท่ �ำ ให้ความปวด
หลังการผ่าตัดหัวใจลดลงมากทีส่ ดุ ซึง่ ยากลุม่ opioid มีผล
ทำ�ให้เกิดการลดลงของสาร adenosine และ acetylcholine
โดยเฉพาะสาร acetylcholine หากมีการลดลงเป็นระยะเวลา
นานจะนำ�ไปสูก่ ารคิดรูท้ บ่ี กพร่อง และอาจพัฒนาเป็นโรค
สมองเสือ่ ม14 ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยหลังผ่าตัดมีความเสีย่ งในการ
เกิดภาวะการสูญเสียหน้าทีด่ า้ นการรับรูก้ ารเข้าใจหลังการ
ผ่าตัดเพิม่ มากขึน้ 9 ร่วมกับวัยผูส้ งู อายุมกี ารเปลีย่ นแปลง
ทางสรีรวิทยา ทำ�ให้ความสามารถในการกำ�จัดยาและสาร
ตกค้างออกจากร่างกายไม่มีประสิทธิภาพ จึงทำ�ให้เพิ่ม
ความเสีย่ งในการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากขึน้
ภาวะเพ้อสับสนภายหลังการผ่าตัด
ผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกพบว่า ผูส้ งู อายุท่ี
มีภาวะเพ้อสับสนภายหลังการผ่าตัดจะเพิม่ ความเสีย่ งใน
การเกิดภาวะการสูญเสียหน้าทีด่ า้ นการรับรูก้ ารเข้าใจหลัง
การผ่าตัด 7.62 เท่า (OR 7.62, 95% CI 2.76-21.04) ของ
ผู้สูงอายุท่ีไม่มีภาวะเพ้อสับสนภายหลังการผ่าตัด และ
ผูส้ งู อายุทม่ี ภี าวะเพ้อสับภายหลังการผ่าตัดเพิม่ ขึน้ 1 วัน
จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะการสูญเสียหน้าที่ด้าน
การรับรูก้ ารเข้าใจหลังการผ่าตัด 2.06 เท่า (OR 2.06, 95%
CI 1.25-3.42, p < .05) สอดคล้องกับการศึกษาเกีย่ วกับ
ภาวะเพ้อสับสนเฉียบพลันภายหลังการผ่าตัดกับภาวะการ
สูญเสียหน้าทีด่ า้ นการรับรูก้ ารเข้าใจภายหลังการผ่าตัดใน
ผูส้ งู อายุ (อายุ > 60 ปี) ในกลุม่ ISPOCD ทัง้ หมด 8 ประเทศ
คือ เดนมาร์ก ฝรัง่ เศส เยอรมัน อังกฤษ กรีซ เนเธอร์แลนด์
สเปน และสหรัฐอเมริกา ซึง่ ได้ท�ำ การวัดภาวะการสูญเสีย
หน้าทีด่ า้ นการรับรูก้ ารเข้าใจภายหลังการผ่าตัดในช่วงก่อน
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การผ่าตัด และวันทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั การจำ�หน่ายกลับบ้าน หรือ
หลังการผ่าตัด 7 วัน ร่วมกับการประเมินภาวะเพ้อสับสน
ภายหลังการผ่าตัดในช่วงหลังการผ่าตัด 3 วันแรก พบว่า
ผูส้ งู อายุทม่ี ภี าวะเพ้อสับสนหลังการผ่าตัดจะมีความเสีย่ ง
ในการเกิดภาวะการสูญเสียหน้าที่ด้านการรับรู้การเข้าใจ
หลังการผ่าตัดเพิม่ ขึน้ 1.6 เท่าของผูส้ งู อายุทไ่ี ม่มภี าวะนี้
(adjust risk ratio 1.6, 95% CI 1.1-2.1) และหากมีภาวะ
เพ้อสับสนหลังการผ่าตัดนานเป็นระยะเวลา 3 วันจะเพิม่
ความเสีย่ งในการเกิดภาวะการสูญเสียหน้าทีด่ า้ นการรับรู้
การเข้าใจหลังการผ่าตัดนาน 1 สัปดาห์ถงึ 2.2 เท่า (adjust
risk ratio, 95% Cl 1.2-3.1)10 สอดคล้องกับการศึกษาของ
Bryson และคณะ17 ได้ท�ำ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะเพ้อสับสนภายหลังผ่าตัดกับภาวะการสูญเสียหน้าที่
ด้านการรับรูก้ ารเข้าใจหลังการผ่าตัดในกลุม่ ผูป้ ว่ ยสูงอายุท่ี
ท่าตัด aortic repair พบว่าก่อนการจำ�หน่ายกลับบ้าน
ผู้ป่วยสูงอายุมีภาวะการสูญเสียหน้าที่ด้านการรับรู้การ
เข้าใจหลังการผ่าตัดสูงถึง ร้อยละ 62 เมื่อวิเคราะห์ต่อ
พบว่าผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะเพ้อสับสนหลังผ่าตัด จะมีความเสีย่ ง
ในการเกิดภาวะการสูญเสียหน้าที่ด้านการรับรู้การเข้าใจ
หลังการผ่าตัดก่อนการจำ�หน่ายจากโรงพยาบาล 2.86 เท่า
ของผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่มภี าวะเพ้อสับสน (OR 2.86, 95% CI 0.998.27) อาจเนือ่ งมาจากผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะเพ้อสับสนภายหลัง
การผ่าตัด จะมีสมาธิลดลง และหากภาวะเพ้อสับสนนีไ้ ม่ได้
รับการรักษาให้เป็นปกติได้ในระยะเวลาทีส่ น้ั จะส่งผลให้
สมองทีม่ คี วามเปราะบางภายหลังการผ่าตัดนัน้ ได้รบั ผลก
ระทบ ส่งผลให้เกิดภาวะการสูญเสียหน้าทีด่ า้ นการรับรูก้ าร
เข้าใจหลังการผ่าตัด10 นอกจากนีภ้ าวะเพ้อสับสนภายหลัง
การผ่าตัดจะส่งผลต่อการทำ�งานของ acetylcholine ทีม่ ี
ผลต่อความจำ� ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยหลังผ่าตัดมีความเสีย่ งในการ
เกิดภาวะการสูญเสียหน้าทีด่ า้ นการรับรูก้ ารเข้าใจหลังการ
ผ่าตัดเพิม่ มากขึน้ 9
คุณภาพการนอนหลับ
ผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกพบว่าสอดคล้อง
กับการศึกษาที่พบว่า คุณภาพการนอนหลับไม่มีความ
สัมพันธ์กับการทำ�หน้าที่ด้านการคิดรู้ของผู้ป่วยภายหลัง
การผ่าตัดหัวใจแบบเปิด อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p >
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.05)25 แตกต่างจากการศึกษาของ Gogenur และคณะ19
ได้ท�ำ การศึกษาปัจจัยเสีย่ งระหว่างคุณภาพการนอนหลับ
ทีล่ ดลงและภาวะการสูญเสียหน้าทีด่ า้ นการรับรูก้ ารเข้าใจ
ภายหลังการผ่าตัดใหญ่ พบว่าภายหลังการผ่าตัด 4 วัน มี
ผูท้ ม่ี ภี าวะการสูญเสียหน้าทีด่ า้ นการรับรูก้ ารเข้าใจภายหลัง
การผ่าตัด 18 คนจากทัง้ หมด 36 คน หรือร้อยละ 50 โดย
คุณภาพการนอนหลับทีล่ ดลงเป็นปัจจัยเสีย่ งการเกิดภาวะ
การสูญเสียหน้าทีด่ า้ นการรับรูก้ ารเข้าใจภายหลังการผ่าตัด
อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < .05) ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจาก
การวัดคุณภาพการนอนหลับทีแ่ ตกต่างกัน คือ การศึกษา
ครั้งนี้วัดคุณภาพการนอนหลับโดยใช้แบบสอบถามจาก
การรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง แต่การศึกษาของ Gogenur
และคณะ 19 ได้ วั ด คุ ณ ภาพการนอนหลั บ จากค่ า
6-sulphatoxymeltonin (aMT6s) ในปัสสาวะซึ่งเป็น
การวัดทางสรีรวิทยา จึงมีความแม่นยำ�กว่าในการวัดคุณภาพ
การนอนหลับ ทำ�ให้การศึกษาครั้งนี้ไม่พบความสัมพันธ์
ระหว่างคุณภาพการนอนหลับและภาวะการสูญเสียหน้าที่
ด้านการรับรูก้ ารเข้าใจหลังการผ่าตัด
ข้อเสนอแนะ และการนำ�ผลการวิจยั ไปใช้
1. ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ไปเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการสร้างความตระหนักของพยาบาลและบุคลากร
ทีมสุขภาพในการดูแลผูส้ งู อายุทไ่ี ด้รบั การผ่าตัดหัวใจ และ
นำ�ไปดูแลผู้ป่วย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดและลดอุบัติการณ์
การเกิดภาวะการสูญเสียหน้าทีด่ า้ นการรับรูก้ ารเข้าใจหลัง
การผ่าตัด โดยอาศัยการทำ�งานร่วมกันของทีมสหสาขา
วิชาชีพ เพือ่ ให้เกิดการพยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพิม่ มากขึน้
2. บุคลากรทางการแพทย์สามารถนำ�ผลการวิจยั ไป
เตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัด โดยการประเมินความ
ปวด การได้รบั ยากลุม่ opioid ภาวะเพ้อสับสนภายหลัง
การผ่าตัด และการประเมินการรู้คิดเพื่อเป็นการป้องกัน
และสามารถจัดการกับสาเหตุ เพือ่ ลดผลกระทบ และความ
รุนแรงของการเกิดภาวะการสูญเสียหน้าที่ด้านการรับรู้
การเข้าใจหลังการผ่าตัดในผูส้ งู อายุทไ่ี ด้รบั การผ่าตัดหัวใจ
แบบเปิดได้
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