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Abstract
Purpose: To study the relationship between body mass index (BMI), left ventricular ejection
fraction (LVEF), cardiopulmonary bypass time (CPB time), and glomerular filtration rate (GFR) in
coronary artery bypass graft (CABG) patients.
Design: A descriptive research.
Methods: The samples are comprised of 88 patients who had undergone CABG surgery and were
admitted to two tertiary care hospitals in Bangkok. Data collection instruments were the demographic
data form, an illness record form, the BMI assessment form, the LVEF form, the CPB time form, and the
GFR form. Descriptive statistics was employed to analyze demographic data and the illness data while
Pearson’s product moment-correlation coefficient was utilized to analyze the relationships between
studied variables.
Main findings: Factors that correlated with GFR within 24 hours post CABG surgery were LVEF
(r = .21, p < .05) and CPB time (r = - .26, p < .05). A factor that correlated with GFR within 24-48 hours
post CABG surgery was only CPB time (r = - .25, p < .05). However, BMI did not correlate with GFR
within 24 hours and 24-48 hours after CABG surgery.
Conclusion and recommendations: This study suggested that patients who had undergone
CABG should be closely monitored for GFR especially those who had prolonged CPB time more than 2
hours and LVEF less than 50%.
Keywords: body mass index, left ventricular ejection fraction, cardiopulmonary bypass time, glomerular
filtration rate, coronary artery bypass graft surgery 
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ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกาย การทำงานของหัวใจ
ห้องล่างซ้าย และระยะเวลาการใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม
กับอัตราการกรองของไตในผู้ป่วยที่ ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยง
หลอดเลือดหัวใจ*
วิภารัตน์ สุวรรณมาศ, พย.ม.1  อุษาวดี อัศดรวิเศษ, PhD.1 วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล, PhD.1
ปุณณฤกษ์ ทองเจริญ, พบ.2
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกาย การทำงานของหัวใจห้องล่างซ้าย และระยะเวลาการใช้
เครือ่ งหัวใจและปอดเทียมกับอัตราการกรองของไตในผูป้ ว่ ยที่ได้รบั การผ่าตัดทำทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ
รูปแบบการวิจยั : การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงพรรณนา
วิธดี ำเนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการผ่าตัดทำทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจจำนวน 88 ราย ทีเ่ ข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลตติยภูมสิ องแห่งในกรุงเทพมหานคร เครือ่ งมือการวิจยั ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบ
บันทึกข้อมูลการเจ็บป่วย แบบบันทึกดัชนีมวลกาย แบบบันทึกการทำงานของหัวใจห้องล่างซ้าย แบบบันทึกระยะเวลาการใช้
เครือ่ งหัวใจและปอดเทียม และแบบบันทึกอัตราการกรองของไต วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงบรรยายและวิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีศ่ กึ ษาโดยใช้สมั ประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
ผลการวิจยั : ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั อัตราการกรองของไตหลังผ่าตัดทำทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจภายใน 24 ชัว่ โมง
แรก ได้แก่ การทำงานของหัวใจห้องล่างซ้าย (r = .21; p < .05) และระยะเวลาการใช้เครือ่ งหัวใจและปอดเทียม (r = - .26,
p < .05) ส่วนปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั อัตราการกรองของไตหลังผ่าตัดทำทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจภายในช่วง 24-48
ชัว่ โมง คือระยะเวลาการใช้เครือ่ งหัวใจและปอดเทียม (r = - .25; p < .05) แต่พบว่า ดัชนีมวลกายไม่มคี วามสัมพันธ์กบั
อัตราการกรองของไตภายใน 24 ชัว่ โมงแรก และ 24-48 ชัว่ โมงหลังการผ่าตัดทำทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ
สรุปและข้อเสนอแนะ: ควรมีแนวทางในการดูแล เฝ้าระวัง และประเมินผูป้ ว่ ยหลังการผ่าตัด โดยเริม่ จากการคัดแยก
ประเภทของผูป้ ว่ ยทีม่ ี โอกาสเกิดความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราการกรองของไต โดยเฉพาะผูป้ ว่ ยที่ใช้เครือ่ งหัวใจ
และปอดเทียมนานกว่า 2 ชัว่ โมง และผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารทำงานของหัวใจห้องล่างซ้ายน้อยกว่า 50%
คำสำคัญ: ดัชนีมวลกาย การทำงานของหัวใจห้องล่างซ้าย ระยะเวลาการใช้เครือ่ งหัวใจและปอดเทียม อัตราการกรองของไต
การผ่าตัดทำทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ
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การศึกษาทีผ่ า่ นมาพบว่า ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (Coronary อัตราการกรองของไตที่ส่งผลทำให้เกิดภาวะไตล้มเหลว
Artery bypass graft) เป็นการทำผ่าตัดเปลีย่ นเส้นทางการ เฉียบพลันในผูป้ ว่ ยที่ได้รบั การผ่าตัดทำทางเบีย่ งหลอดเลือด
ไหลเวียนของเลือด ผ่านทางหลอดเลือดทีต่ อ่ เข้าไปใหม่ โดย หัวใจมีหลายประการ แบ่งเป็น 3 กลุม่ ดังนี้ 1) ปัจจัยที่
การผ่าตัด เพื่อให้เป็นทางผ่านของเลือดที่ ไม่สามารถผ่าน เกี่ยวข้องก่อนการผ่าตัด ได้แก่ อายุ เพศ ดัชนีมวลกาย
หลอดเลือดโคโรนารีทอี่ ดุ ตัน ซึง่ ปัจจุบนั เพิม่ จำนวนขึน้ ทัง้ ใน ความรุนแรงของโรคตามสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ
โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน สถิตจิ ากสมาคมศัลยแพทย์ การทำงานของหัวใจห้องล่างซ้าย การสูบบุหรี่ ประวัตเิ ป็น
ทรวงอกแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2556 พบจำนวนผูเ้ ข้า โรคหัวใจล้มเหลว โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคเยื่อหุ้มหัวใจ
รับการผ่าตัดทัง้ สิน้ 3,156 ราย การผ่าตัดทำทางเบีย่ งหลอด อักเสบ โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง รวมทั้ง
เลือดหัวใจเป็นการผ่าตัดใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูง เพราะ ระดับครีเอตินินก่อนการผ่าตัดมากกว่า 1.4 มิลลิกรัมต่อ
เกีย่ วข้องกับระบบทีส่ ำคัญของร่างกาย คือ ระบบไหลเวียน มิลลิลติ ร 2) ปัจจัยระหว่างการผ่าตัด ได้แก่ ระยะเวลาการ
โลหิตและระบบการหายใจ ดังนั้นผู้ที่ ได้รับการผ่าตัดด้วย หนีบหลอดเลือดเอออตาร์ ระยะเวลาการใช้เครือ่ งหัวใจและ
การทำทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ อาจเกิดภาวะแทรกซ้อน ปอดเทียม 3) ปัจจัยภายหลังการผ่าตัด ได้แก่ การได้รับ
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะด้านร่างกายพบว่า เลือด ระยะเวลาการใช้เครือ่ งช่วยหายใจหลังการผ่าตัดนาน
ภาวะไตล้มเหลวเฉียบพลัน (acute renal failure) เป็น กว่า 24 ชัว่ โมง และการใช้ยากระตุน้ การเต้นของหัวใจ2,5
จากปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวเมือ่ นำมาศึกษาในบริบทของ
สาเหตุสำคัญของภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัด ส่งผล
ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอืน่ ๆ ตามมา เช่น ระบบการหายใจ ผู้ป่วยที่ ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจใน
ล้มเหลว (respiratory failure) ภาวะน้ำเกิน (volume ประเทศไทย ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาปัจจัยทีม่ คี วาม
overload) ภาวะหัวใจวาย (congestive heart failure)1 
 สัมพันธ์กบั อัตราการกรองของไตภายหลังการผ่าตัดทำทาง
ส่งผลให้เกิดอัตราการเสียชีวิต ระยะเวลาในการนอน เบีย่ งหลอดเลือดหัวใจภายใน 24 ชัว่ โมงแรก และภายใน
ช่วง 24-48 ชัว่ โมงหลังการผ่าตัด เพือ่ สามารถประเมินและ
โรงพยาบาลและค่าใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ 2
2
จากการศึกษาของ แลนโดไนและคณะ พบว่า อัตรา ให้การช่วยเหลือผูป้ ว่ ยได้ ในช่วงเวลาทีว่ กิ ฤติหลังการผ่าตัด
การกรองของไตทีล่ ดลงจะส่งผลทำให้เกิดภาวะไตล้มเหลว โดยเลือกศึกษาปัจจัยใน 2 ระยะ คือ 1) ปัจจัยก่อนการ
เฉียบพลัน (acute renal failure) ซึง่ เป็นภาวะแทรกซ้อนที่ ผ่าตัด ได้แก่ ดัชนีมวลกาย และการทำงานของหัวใจห้อง
เกิดขึน้ ได้ภายใน 72 ชัว่ โมงภายหลังการผ่าตัดทำทางเบีย่ ง ล่างซ้ายและ 2) ปัจจัยระหว่างการผ่าตัด คือ ระยะเวลาการ
หลอดเลือดหัวใจและพบได้ประมาณร้อยละ 3-31 โดยอาจ ใช้เครือ่ งหัวใจและปอดเทียม จากการศึกษาวรรณกรรมที่
ส่งผลให้ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลนานขึ้น3 อัตราค่าใช้จ่าย เกี่ยวข้องพบว่า ปัจจัยเหล่านี้มีความสำคัญต่ออัตราการ
สูงขึ้นจากความต้องการการรักษาและหัตถการที่ซับซ้อน กรองของไต ดังนี้
ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) เป็นปัจจัย
มากขึ้น ซึ่งได้แก่ การบำบัดรักษาทางไตอย่างต่อเนื่อง
(Continuous Renal Replacement Therapy: CRRT) การ สำคัญปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ภายหลัง
ล้างไตทางหน้าท้อง การฟอกไต มากขึน้ ถึงร้อยละ 2-154 การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ รีเวสและคณะ6 

ได้ศกึ ษาผลของดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI)
ทัง้ นีย้ งั พบว่าเป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำให้เกิดอัตราการตายสูงขึน้
ในประเทศไทยพบว่าผูป้ ว่ ยทีม่ อี ตั ราการกรองของไตทีล่ ดลง ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัดทำทางเบีย่ ง
หลอดเลือดหัวใจพบว่า ผูป้ ว่ ยทีม่ คี า่ ดัชนีมวลกายน้อยกว่า
นำไปสูภ่ าวะไตล้มเหลวเฉียบพลัน (acute renal failure) ซึง่
เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวติ ได้ประมาณร้อยละ 61 ของผูป้ ว่ ยที่ 20 กิโลกรัม/เมตร2 มีอตั ราการตาย ระยะเวลาในการนอน
ได้รบั การผ่าตัดทำทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ ดังนัน้ หากทีม โรงพยาบาลนาน และอัตราการกรองของไตลดลงมากกว่า
สุขภาพสามารถประเมิน เฝ้าระวังและให้การดูแลแก้ ไขใน ผูป้ ว่ ยทีม่ ดี ชั นีมวลกายปกติถงึ 4.0, 1.7 และ 1.9 เท่าตาม
เวลาอันรวดเร็วจะสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจเกิด ลำดับ และการศึกษาของ เรส บาร์ ไบโรและไรบาส7 ใน
ผูป้ ว่ ยที่ ได้รบั การผ่าตัดทำทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจพบว่า
ขึน้ ได้

ความสำคัญของปัญหา
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ดัชนีมวลกายทีม่ ากกว่า 27 กิโลกรัม/เมตร2 ส่งผลให้อตั รา
การกรองของไตลดลง ทำให้เกิดภาวะไตล้มเหลวเฉียบพลัน
ได้ภายหลังการผ่าตัดอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ
การทำงานของหัวใจห้องล่างซ้าย (Left Ventricular
Ejection Fraction - LVEF) เป็นอีกหนึง่ ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อ
อัตราการกรองของไตในผูป้ ว่ ยที่ได้รบั การผ่าตัดทำทางเบีย่ ง
หลอดเลือดหัวใจ จากการทบทวนวรรณกรรมในผูป้ ว่ ยที่ ได้
รับการผ่าตัดหัวใจโดยใช้เครือ่ งหัวใจและปอดเทียม พบว่า
ผู้ป่วยที่มีค่า LVEF น้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ก่อนผ่าตัด
เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถทำนายการเกิดภาวะไตล้มเหลว
เฉียบพลันได้2 ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ สตราเตนและ
คณะ8 พบว่าผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการผ่าตัดทำทางเบีย่ งหลอดเลือด
หัวใจที่มีค่า LVEF น้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์เป็นปัจจัย
ส่งเสริมให้การทำงานของไตลดลง ส่งผลให้อตั ราการกรอง
ของไตลดลงภายหลังการผ่าตัดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต 
ิ
(p < .0001) สอดคล้องกับการศึกษาทีผ่ า่ นมา9 พบว่าผูป้ ว่ ย
ที่ เ ข้ า รั บ การผ่ า ตั ด หั ว ใจที่ มี ค่ า LVEF น้ อ ยกว่ า 30
เปอร์เซ็นต์มคี วามสัมพันธ์กบั การเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .01) ส่วนการศึกษาใน
ประเทศไทย10 พบว่าการทำงานของหัวใจห้องล่างซ้ายมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับคะแนนภาวะแทรกซ้อนอย่างมีนยั
สำคัญทางสถิติ (r = - .43, p < .01) การศึกษาในประเทศ
อังกฤษในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือด
หัวใจจำนวน 5,186 รายพบว่า การที่ผู้ป่วยมีค่า LVEF 

น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ เป็นปัจจัยเสีย่ งให้ผปู้ ว่ ยนอนใน
หอผูป้ ว่ ยวิกฤตินานอย่างมีนยั สำคัญทางสถิต11ิ
สำหรับระยะเวลาการใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม
บริโตและคณะ12 ได้ศกึ ษาถึงปัจจัยทีม่ ผี ลกับอัตราการกรอง
ของไตภายหลังการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ 

พบว่าระยะเวลาการใช้เครือ่ งหัวใจและปอดเทียมทีน่ านกว่า
115 นาทีมผี ลต่อการไหลเวียนเลือดไปเลีย้ งที่ ไต ส่งผลให้
เกิดภาวะไตล้มเหลวเฉียบพลันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
สอดคล้องกับการศึกษาของ โรดริเกรสและคณะ5 พบว่า
ระยะเวลาการใช้เครือ่ งหัวใจและปอดเทียมทีน่ านกว่า 120
นาทีมผี ลต่อการไหลเวียนเลือดไปเลีย้ งที่ไตส่งผลให้เกิดภาวะ
ไตล้มเหลวเฉียบพลันอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (p < .001)
และการศึกษาทีผ่ า่ นมา4 พบว่าระยะเวลาการใช้เครือ่ งหัวใจ
และปอดเที ย มมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การเกิ ด ภาวะไตวาย
เฉียบพลันหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด แตกต่างจากการศึกษา
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ของ พอนเตสและคณะ13 ศึกษาปัจจัยเสีย่ งทีม่ ผี ลต่อการเกิด
ภาวะไตล้มเหลวเฉียบพลัน พบว่าระยะเวลาการใช้เครือ่ ง
หัวใจและปอดเทียมไม่สัมพันธ์กับอัตราการกรองของไต 

ซึง่ จะเห็นได้วา่ ยังมีขอ้ ขัดแย้งกันในผลการศึกษาระยะเวลา
การใช้เครือ่ งหัวใจและปอดเทียม
จากการศึกษาที่ผ่านมาผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกาย การทำงานของ
หัวใจห้องล่างซ้าย และระยะเวลาการใช้เครื่องหัวใจและ
ปอดเทียม กับอัตราการกรองของไตในผู้ป่วยที่ ได้รับการ
ผ่าตัดทำทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ ในบริบทของผูป้ ว่ ยที่ได้
รับการผ่าตัดทำทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งดั ช นี ม วลกาย 

การทำงานของหัวใจห้องล่างซ้าย และระยะเวลาการใช้
เครือ่ งหัวใจและปอดเทียม กับอัตราการกรองของไตในผูป้ ว่ ย
ที่ได้รบั การผ่าตัดทำทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ

คำถามการวิจัย
ดัชนีมวลกาย การทำงานของหัวใจห้องล่างซ้าย และ
ระยะเวลาการใช้เครือ่ งหัวใจและปอดเทียมมีความสัมพันธ์
กับอัตราการกรองของไตในผู้ป่วยที่ ได้รับการผ่าตัดทำทาง
เบีย่ งหลอดเลือดหัวใจหรือไม่ อย่างไร

วิธีดำเนินการวิจัย
งานวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาแบบบรรยายเชิงหาความ
สัมพันธ์ (Descriptive correlation research)
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรทีศ่ กึ ษา คือ ผูป้ ว่ ยที่ได้รบั การผ่าตัดทำทาง
เบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ อายุตงั้ แต่ 18 ปีขนึ้ ไปทัง้ เพศหญิง
และชาย ที่ เ ข้ า รั บ การรั ก ษาในหอผู้ ป่ ว ยตั้ ง ตรงจิ ต ร 1 

หอผูป้ ว่ ยตัง้ ตรงจิตร 2 หอผูป้ ว่ ยศูนย์โรคหัวใจฯ ชัน้ 5 และ
ศูนย์โรคหัวใจฯ ชัน้ 8 โรงพยาบาลศิรริ าช และหออภิบาล
ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก หอผู้ป่วยศัลยกรรมหัวใจ
ทรวงอกและศัลยกรรมตกแต่ง 6/3 โรงพยาบาลภูมิพล
อดุลยเดช มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการผ่าตัดทำทาง
เบีย่ งหลอดเลือดหัวใจเป็นครัง้ แรก ใช้เครือ่ งหัวใจและปอด
เทียมในระหว่างการผ่าตัด และเป็นผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการผ่าตัด
โดยวางแผนไว้ลว่ งหน้า เก็บข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์
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ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2556 การกำหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างคำนวณจาก Power analysis โดยวิธกี ารเปิดตาราง
โพลิทและเบคก์14 กำหนดความเชือ่ มัน่ ในการทดสอบทีร่ ะดับ
แอลฟาเท่ากับ .05 อำนาจการทดสอบ (power of test)
เท่ากับ .80 และค่าขนาดอิทธิพลของความสัมพันธ์ปานกลาง
(medium effect size) เท่ากับ .30 เนื่องจากงานวิจัย
ทางการพยาบาลส่วนใหญ่มขี นาดอิทธิพลที่ .2 - .414 ได้
จำนวนกลุม่ ตัวอย่าง 88 ราย
เครือ่ งมือการวิจยั
ประกอบด้วยแบบสอบถามและแบบประเมินทัง้ หมด
6 ส่วน
ส่ ว นที่ 1 แบบสอบถามข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล เป็ น
แบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เอง ประกอบด้วย อายุ เพศ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา สิทธิการรักษา อาชีพ
และฐานะเศรษฐกิจ
ส่วนที่ 2 แบบบันทึกข้อมูลความเจ็บป่วย เป็นแบบ
บันทึกทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เอง ประกอบด้วย การวินจิ ฉัยโรคหลัก
โรคร่วม และความรุนแรงของโรคตามสมรรถภาพการ
ทำงานของหัวใจ
ส่วนที่ 3 แบบบันทึกดัชนีมวลกาย เป็นแบบบันทึก
ข้อมูลเกีย่ วกับน้ำหนัก ส่วนสูง และคำนวณดัชนีมวลกาย
จากสูตรดังนี้ น้ำหนัก(กิโลกรัม)/ส่วนสูง(เมตร)2 โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนนตามองค์การอนามัยโลกที่เหมาะสมกับคน
เอเชีย15 คือ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ถา้ ดัชนีมวลกายน้อยกว่า
18.5 กิโลกรัม/เมตร2 น้ำหนักปกติถ้าดัชนีมวลกายอยู่
ระหว่าง 18.5-24.9 กิโลกรัม/เมตร2 น้ำหนักเกินถ้าดัชนีมวล
กายอยูร่ ะหว่าง 25.00-29.9 กิโลกรัม/เมตร2 และเป็นโรค
อ้วนถ้าดัชนีมวลกายมากกว่า 30 กิโลกรัม/เมตร2  
ส่วนที่ 4 แบบบันทึกการทำงานของหัวใจห้องล่างซ้าย
การทำงานของหัวใจห้องล่างซ้าย (Left ventricular ejection
fraction: LVEF) ในการศึกษาครัง้ นี้ ประเมินจากการตรวจ
คลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (echocardiography) หรือ
ประวั ติ ก ารตรวจสวนหลอดเลื อ ดหั ว ใจ (coronary
angiography) โดยแพทย์ผู้ตรวจ ซึ่งเป็นค่าที่ ได้จากสูตร
คำนวณของสมาคมการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (American Society of
echocardiography)16 และบันทึกจากแฟ้มประวัตผิ ปู้ ว่ ยโดย
ใช้คา่ ล่าสุด

EF = (EDV-ESV/EDV) x 100
EDV (End Diastole Volume) คือ ปริมาณเลือดทีอ่ ยู่
ในหัวใจก่อนการบีบตัว
ESV (End Systole Volume) คือ ปริมาณเลือดทีค่ า้ ง
อยู่ในหัวใจหลังจากบีบตัว
ส่วนที่ 5 แบบบันทึกระยะเวลาการใช้เครือ่ งหัวใจและ
ปอดเทียม (Cardiopulmonary bypass time: CPB time)
เก็บข้อมูลจากแฟ้มบันทึกในระยะผ่าตัด (Perioperative
Note)  
ส่วนที่ 6 แบบบันทึกอัตราการกรองของไต (Glomerular
Filtration Rate: GFR) โดยใช้สตู รการคำนวณของ The
Modification of Diet in Renal Disease: MDRD ซึง่ จาก
การศึกษาของ ชิรมู ามิลลาและคณะ17 พบว่าวิธกี ารประเมิน
อัตราการกรองของไตด้วยสูตรดังกล่าวมีความถูกต้องและ
ความแม่นยำในการวินิจฉัยอัตราการกรองของไตมากกว่า
สูตรของ The Cockroft-Gault ดังนี  ้
เพศชาย อัตราการกรองของไต = 186 x ระดับ
คริเอตินนิ – 1.154 x อายุ – 0.203
เพศหญิง อัตราการกรองของไต = 186 x ระดับ
คริเอตินนิ – 1.154 x อายุ – 0.203 x 0.742
การแปลค่าที่ได้
GFR ≥ 90 ml/min/1.73 m2 อัตราการกรองของไต
ปกติ
GFR 60-89 ml/min/1.73 m2 อัตราการกรองของไต
ลดลงเล็กน้อย
GFR 30-59 ml/min/1.73 m2 อัตราการกรองของไต
ลดลงปานกลาง
GFR 15-29 ml/min/1.73 m2 อัตราการกรองของไต
ลดลงมาก
GFR < 15 ml/min/1.73 m2 ไตวายระยะสุดท้าย
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
โครงการวิจัยนี้ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคน คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล รหัสโครงการ 015/2556 (EC4) และ
คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย โรงพยาบาลภู มิ พ ล
อดุลยเดช
วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
หลังจากโครงการวิจยั ได้รบั การรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคน คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
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มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช ผูว้ จิ ยั
เก็บรวบรวมข้อมูลผูป้ ว่ ยด้วยตนเอง โดยเข้าไปแนะนำตัวกับ
ผูป้ ว่ ยเพือ่ ชีแ้ จงข้อมูลเกีย่ วกับชือ่ โครงการวิจยั วัตถุประสงค์
การวิจยั การเก็บรักษาความลับ ประโยชน์ที่ ได้รบั จากการ
วิจยั และความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการวิจยั รวมทัง้ สิทธิ
ในการถอนตัวจากการวิจยั ได้ตลอดเวลา โดยไม่มผี ลกระทบ
ใดๆ ต่อบริการที่ได้รบั จากโรงพยาบาล ผูว้ จิ ยั ให้ผปู้ ว่ ยทีเ่ ข้า
รับการผ่าตัดทำทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจตัดสินใจในการเข้า
ร่วมการวิจัยด้วยตนเอง ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้น
ตอนดังนี้
1. ก่อนการผ่าตัด เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผูป้ ว่ ยจากแฟ้มประวัติ ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ สิทธิการรักษา ฐานะทาง
เศรษฐกิจ ข้อมูลความเจ็บป่วย ได้แก่ การวินจิ ฉัยโรคหลัก
โรคร่วม ความรุนแรงของโรคตามสมรรถภาพการทำงาน
ของหัวใจ ประเมินดัชนีมวลกาย โดยชัง่ น้ำหนักผูป้ ว่ ยก่อน
การผ่าตัด วัดส่วนสูงของผูป้ ว่ ยแล้วนำมาคำนวณหาค่าดัชนี
มวลกาย และการทำงานของหัวใจห้องล่างซ้าย
2. หลังการผ่าตัด บันทึกระยะเวลาการใช้เครือ่ งหัวใจ
และปอดเทียม โดยเก็บข้อมูลจากแฟ้มบันทึกในระยะผ่าตัด
และบันทึกระดับคริเอตินนิ ในเลือดภายใน 24 ชัว่ โมงแรก
และช่วง 24-48 ชัว่ โมงภายหลังการผ่าตัดจากผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบตั กิ าร แล้วนำมาคำนวณหาค่าอัตราการกรอง
ของไต
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิ เ คราะห์ ข้ อ มูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรูป ใช้การแจกแจงหาความถี่ ร้อยละ ค่า
เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลความเจ็บป่วย ดัชนีมวลกาย การทำงานของหัวใจห้อง
ล่างซ้าย ระยะเวลาการใช้เครือ่ งหัวใจและปอดเทียม และ
อัตราการกรองของไต และวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s
product moment correlation coefficient)

ผลการวิจัย
ผลการวิจยั ได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
1. ลักษณะของกลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี อ ายุ เ ฉลี่ ย 67 ปี (SD = 9.41)

12

Journal of Nursing Science

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 71.6) สถานภาพสมรสคู 
่
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 37.5) ไม่ ได้
ประกอบอาชีพ (ร้อยละ 40.9) ใช้สิทธิการรักษาของต้น
สังกัด (ร้อยละ 47.7) และมีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จา่ ยใน
ครอบครัวและมีเหลือเก็บ (ร้อยละ 78.4)
กลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 55.7 ได้รบั การวินจิ ฉัยเป็น TVD
(Triple Vessel Disease) ร้อยละ 29.5 มีความดันโลหิตสูง
และไขมันในเลือดสูงเป็นโรคร่วมมากทีส่ ดุ และร้อยละ 69.3
มีความรุนแรงของโรคตามสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ
อยู่ในระดับที่ 2
2. ดัชนีมวลกาย การทำงานของหัวใจห้องล่างซ้าย
ระยะเวลาการใช้เครือ่ งหัวใจและปอดเทียม อัตราการกรอง
ของไตภายใน 24 ชัว่ โมงแรกและในช่วง 24-48 ชัว่ โมงหลัง
ผ่าตัด
กลุ่มตัวอย่างมีดัชนีมวลกายเฉลี่ย 24.4 กิโลกรัม/
2
เมตร (SD = 4.18) และอยู่ในช่วง 18.5-24.9 กิโลกรัม/
เมตร2 มากทีส่ ดุ (ร้อยละ 56.8) มีการทำงานของหัวใจห้อง
ล่างซ้าย (ค่า LVEF) อยู่ในช่วง 25-80 เปอร์เซ็นต์ มีคา่ เฉลีย่
54.7 เปอร์เซนต์ (SD = 14.04) และพบว่ากลุม่ ตัวอย่าง
ประมาณครึง่ หนึง่ ร้อยละ 54.5 มีการทำงานของหัวใจห้อง
ล่างซ้ายมากกว่า 50 เปอร์เซนต์ สำหรับระยะเวลาการใช้
เครือ่ งหัวใจและปอดเทียม พบว่าอยู่ในช่วง 65-240 นาที มี
ค่าเฉลีย่ 144.4 นาที (SD = 41.36) และพบว่ากลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.5 มีระยะเวลาการใช้เครือ่ งหัวใจและ
ปอดเทียมอยู่ในช่วง 100-200 นาที
อัตราการกรองของไตภายใน 24 ชัว่ โมงแรกหลังการ
ผ่าตัดทำทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจมีคา่ เฉลีย่ 68.9 ml/min/
1.73 m2 (SD = 24.18) และพบว่ากลุม่ ตัวอย่างร้อยละ
43.2 มีอตั ราการกรองของไตอยู่ในช่วง 60-89 ml/min/1.73
m2 สำหรับอัตราการกรองของไตภายในช่วง 24-48 ชัว่ โมง
หลังการผ่าตัดทำทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจมีคา่ เฉลีย่ 72.2
ml/min/1.73 m2 (SD = 24.38) และพบว่ากลุม่ ตัวอย่าง
ร้อยละ 34.1 มีอตั ราการกรองของไตอยู่ในช่วง 60-89 ml/
min/1.73 m2
3. ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกาย การทำงานของ
หัวใจห้องล่างซ้าย ระยะเวลาการใช้เครื่องหัวใจและปอด
เทียมกับอัตราการกรองของไตหลังการผ่าตัดทำทางเบี่ยง
หลอดเลือดหัวใจ
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ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั ระหว่างดัชนีมวลกาย การทำงานของหัวใจห้องล่างซ้าย ระยะเวลาการใช้		
			 เครือ่ งหัวใจ และปอดเทียมกับอัตราการกรองของไตภายใน 24 ชัว่ โมงแรกหลังการผ่าตัดทำทางเบีย่ งหลอดเลือด		
			 หัวใจ (n = 88)
ตัวแปร
1. อัตราการกรองของไตภายใน 24 ชัว่ โมง
2. ดัชนีมวลกาย
3. การทำงานของหัวใจห้องล่างซ้าย
4. ระยะเวลาการใช้เครือ่ งหัวใจและปอดเทียม
* p < .05, ns : p > .05

1
2	 3
1			
1		
.20ns
1
.21*
.01ns
ns
- .05ns
- .26*
- .06

จากตารางที่ 1 พบว่าการทำงานของหัวใจห้องล่าง
ซ้าย และระยะเวลาการใช้เครือ่ งหัวใจและปอดเทียมมีความ
สัมพันธ์กบั อัตราการกรองของไตภายใน 24 ชัว่ โมงแรกหลัง
การผ่าตัดทำทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจอย่างมีนยั สำคัญทาง

4

1

สถิติ (r = .21, p < .05) และ (r = - .26; p < .05) 

ตามลำดับ และดัชนีมวลกายไม่มคี วามสัมพันธ์กบั อัตราการ
กรองของไตภายใน 24 ชัว่ โมงแรกหลังการผ่าตัด

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั ระหว่างดัชนีมวลกาย การทำงานของหัวใจห้องล่างซ้าย ระยะเวลาการใช้		
			 เครือ่ งหัวใจและปอดเทียมกับอัตราการกรองของไตภายในช่วง 24-48 ชัว่ โมงหลังการผ่าตัดทำทางเบีย่ ง
			 หลอดเลือดหัวใจ (n = 88)
ตัวแปร
1. อัตราการกรองของไตภายใน 24-48 ชัว่ โมง
2. ดัชนีมวลกาย
3. การทำงานของหัวใจห้องล่างซ้าย
4. ระยะเวลาการใช้เครือ่ งหัวใจและปอดเทียม
* p < .05, ns : p > .05

1
2	 3
1			
1		
.21ns
ns
.01ns
1
.19
ns
- .05ns
- .25*
- .06

จากตารางที่ 2 พบว่าระยะเวลาการใช้เครื่องหัวใจ
และปอดเทียมมีความสัมพันธ์กับอัตราการกรองของไต
ภายใน 24-48 ชัว่ โมงหลังการผ่าตัดทำทางเบีย่ งหลอดเลือด
หัวใจอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (r = - .25, p < .05) และ
พบว่าดัชนีมวลกาย การทำงานของหัวใจห้องล่างซ้ายไม่มี
ความสัมพันธ์กบั อัตราการกรองของไตภายใน 24-48 ชัว่ โมง
หลังการผ่าตัด

การอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกาย
การทำงานของหัวใจห้องล่างซ้าย ระยะเวลาการใช้เครือ่ ง
หัวใจและปอดเทียมกับอัตราการกรองของไตหลังการผ่าตัด
ทำทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ จากตารางที่ 1 พบว่าการทำงาน
ของหัวใจห้องล่างซ้ายมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำกับ
อัตราการกรองของไตภายใน 24 ชัว่ โมงแรกหลังการผ่าตัด

4

1

ทำทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ (r = .21  p < .05) เนือ่ งจาก
หากการทำงานของหัวใจห้องล่างซ้าย (ค่า LVEF) ต่ำลง
ความสามารถในการบีบเลือดออกจากหัวใจไปยังส่วนต่างๆ
ของร่างกายลดลง ร่วมกับกระบวนการการผ่าตัดทำให้
ร่างกายมีการหลัง่ วาโส แอ็กทิฟ เอมิน (vasoactive amine) 

เพือ่ ตอบสนองต่อภาวะกระบวนการอักเสบ (inflammation)
ไปกระตุ้ น ระบบเรนิ น - แองจิ โ อเทนซิ น (Rennin Angiotensin System) ทำให้มีการหลั่งแอลโดสเตอโรน
(aldosterone) ยังผลให้มีการดูดกลับของโซเดียมและน้ำ
ปริมาณสารน้ำในหลอดเลือดลดลง เป็นผลให้เลือดไปเลีย้ ง
ไตลดลง (renal blood flow) นอกจากนีเ้ มือ่ ร่างกายกระตุน้
การหลัง่ เรนิน - แองจิโอเทนซิน II (Renin Angiotensin II)
ส่งผลให้หลอดเลือดทีเ่ ข้าสู่ โกลเมอรูลสั (afferent arteriole)
หดตัว จึงมีผลต่ออัตราการกรองของไตลดลง ผลการศึกษา
ครั้งนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของทอปคาราและคณะ18 
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พบว่าหากค่าการทำงานของหัวใจห้องล่างซ้ายก่อนการผ่าตัด
ต่ำกว่าปกติ จะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตามมา
เช่น ภาวะไตล้มเหลวเฉียบพลัน ทั้งนี้พบว่าผู้ป่วยที่มีค่า
LVEF น้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ก่อนผ่าตัดเป็นปัจจัยเสีย่ งที่
สามารถทำนายการเกิดภาวะ acute renal failure2 และ
สอดคล้องกับการศึกษาของสตราเตนและคณะ8 พบว่า
ผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการผ่าตัดทำทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจทีม่ คี า่
LVEF น้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์เป็นปัจจัยส่งเสริมให้การ
ทำงานของไตลดลง ส่งผลให้อตั ราการกรองของไตลดลงภาย
หลังการผ่าตัดอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ และการศึกษาของ
ดาวูดแิ ละคณะ9 พบว่าในผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการผ่าตัดหัวใจ ค่า
LVEF น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์มคี วามสัมพันธ์กบั การเกิด
ภาวะไตวายเฉียบพลันอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (p < .01)
การศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า ระยะเวลาการใช้เครือ่ งหัวใจ
และปอดเทียมมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ำกับอัตรา
การกรองของไตในผูป้ ว่ ยที่ได้รบั การผ่าตัดทำทางเบีย่ งหลอด
เลือดหัวใจทัง้ ในระยะ 24 ชัว่ โมงแรก และภายใน 24-48
ชัว่ โมงหลังการผ่าตัดอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ ตามตารางที่
1 (r = - .26, p < .05) และตารางที่ 2 (r = - .25, p < .05)
ตามลำดับ แสดงว่ากลุม่ ตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลาการใช้เครือ่ ง
หัวใจและปอดเทียมนาน จะมีอตั ราการกรองของไตลดลงใน
ระยะ 24 ชัว่ โมงแรก และภายใน 24-48 ชัว่ โมงหลังการ
ผ่าตัด ในขณะทีก่ ลุม่ ตัวอย่างมีระยะเวลาการใช้เครือ่ งหัวใจ
และปอดเทียมสัน้ จะมีอตั ราการกรองของไตเพิม่ ขึน้ ในระยะ
24 ชัว่ โมงแรก และภายใน 24-48 ชัว่ โมงหลังการผ่าตัด ใน
การศึกษาครัง้ นี้ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70.5) มี
ระยะเวลาการใช้เครือ่ งหัวใจและปอดเทียมอยู่ในช่วง 100200 นาที เฉลีย่ 144.4 นาที ซึง่ เป็นระยะเวลาทีน่ านกว่า 2
ชัว่ โมง สามารถอธิบายได้วา่ ภายหลังการผ่าตัดทำทางเบีย่ ง
หลอดเลือดหัวใจ ผูป้ ว่ ยจำเป็นต้องใช้เครือ่ งหัวใจและปอด
เทียมในระหว่างการผ่าตัด เนื่องจากการที่เลือดจะสัมผัส
ระบบของเครื่องโดยตรงส่งผลให้ร่างกายเกิดกระบวนการ
ตอบสนองขึน้ ซึง่ เป็นการทำงานร่วมกันของการตอบสนอง
แบบไม่จำเพาะเจาะจง และการตอบสนองแบบจำเพาะ
เจาะจง (specific and nonspecific immunity) ส่งผลให้
หลอดเลือดทีเ่ ข้าสู่ โกลเมอรูลสั (afferent arteriole) หดตัว
ส่งผลให้ปริมาณเลือดหล่อเลี้ยงไตลดลง จึงลดอัตราการ
กรองของโกลเมอรูลสั (Glomerulus Filtration Rate: GFR)
ส่งผลต่ออัตราการกรองของไตลดลง ผลการศึกษาครั้งนี้
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สอดคล้องกับการศึกษาของ ซาลิสและคณะ19 พบว่าระยะ
เวลาการใช้เครือ่ งหัวใจและปอดเทียมทีเ่ พิม่ ขึน้ ทุกๆ 30 นาที
เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการเสียชีวิตและการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนทัง้ ระบบการหายใจ ไตและสมองหลังการผ่าตัด
หัวใจอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ การศึกษาของ โรดริเกรส
และคณะ5 พบว่าระยะเวลาการใช้เครื่องหัวใจและปอด
เทียมทีน่ านกว่า 120 นาทีมผี ลต่อการไหลเวียนเลือดไปเลีย้ ง
ที่ ไ ต ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ภาวะไตล้ ม เหลวเฉี ย บพลั น อย่ า งมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p < .001) และการศึกษาของ บริโต
และคณะ12 ที่ได้ศกึ ษาถึงปัจจัยทีม่ ผี ลต่ออัตราการกรองของ
ไตภายหลังการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ พบว่า
ระยะเวลาการใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียมที่นานกว่า 

115 นาที มีผลต่อการไหลเวียนเลือดไปเลีย้ งที่ไต ส่งผลให้
เกิดภาวะไตล้มเหลวเฉียบพลันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต 
ิ
(p < .001)
การศึกษาครั้งนี้ ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างดัชนี
มวลกายกับอัตราการกรองของไตในผูป้ ว่ ยที่ ได้รบั การผ่าตัด
ทำทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ ทัง้ ใน 24 ชัว่ โมงแรกและใน
24-48 ชัว่ โมงภายหลังการผ่าตัด เนือ่ งจากกลุม่ ตัวอย่างมี
ดัชนีมวลกายเฉลีย่ 24.4 กิโลกรัม/เมตร2 (SD = 4.18) และ
ร้อยละ 56.8 มีดชั นีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ (18.5-24.9
กิโลกรัม/เมตร2) เนือ่ งจากอาจมีปจั จัยอืน่ ๆ นอกจากดัชนี
มวลกาย ทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงของอัตราการกรองของ
ไตทัง้ ในระยะก่อนการผ่าตัด ระหว่างการผ่าตัดและภายหลัง
การผ่ า ตั ด เช่ น เพศ ระยะเวลาการหนี บ หลอดเลื อ ด
เอออตาร์ ระยะเวลาการใช้เครือ่ งช่วยหายใจหลังการผ่าตัด
นานกว่า 24 ชั่วโมง และการใช้ยากระตุ้นการเต้นของ
หัวใจ2,5 ทัง้ นีพ้ บว่าความแปรปรวนของดัชนีมวลกายในกลุม่
ตัวอย่างที่ศึกษามีน้อย จึงไม่พบความสัมพันธ์ของดัชนี
มวลกายกับอัตราการกรองของไตภายหลังการผ่าตัดทำ
ทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ
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