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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะความเข้มข้นของเลือดต่ำขณะเข้าเครื่องหัวใจและปอดเทียม 
ในผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะความเข้มข้นของเลือดต่ำ
ขณะเข้าเครื่องหัวใจและปอดเทียมในผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก จำนวนกลุ่มตัวอย่าง คือผู้ป่วย
ที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจ ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2562 จำนวน 265 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบ
บันทึกข้อมูล ประกอบด้วยปัจจัยก่อนผ่าตัดและปัจจัยขณะผ่าตัด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะความเข้มข้นของเลือดต่ำขณะเข้า
เครื่องหัวใจและปอดเทียมในผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดหัวใจ โดยใช้สถิติไคสแควร์ในตัวแปรเชิงกลุ่ม ใช้สถิติสัมประสทิธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ในตัวแปรเชิงปริมาณที่มีค่าการแจกแจงแบบปกติ และใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ 
สเปียร์แมนในตัวแปรเชิงปริมาณท่ีมีค่าความแจกแจงแบบไม่ปกติ 

ผลการวิจัยพบว่า อุบัติการณ์การเกิดภาวะความเข้มข้นของเลือดต่ำขณะเข้าเครื่องหัวใจและปอดเทียมใน
ผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดหัวใจ ร้อยละ 49.4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะความเข้มข้นของเลือดต่ำขณะเข้า
เครื่องหัวใจและปอดเทียมในผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดหัวใจ ประกอบด้วยด้านปัจจัยก่อนผ่าตัด คือค่าความเข้มข้นของ
เลือดก่อนผ่าตัด, อายุ และน้ำหนัก (p< 0.001) ด้านปัจจัยขณะผ่าตัด คือปริมาณผลิตภัณฑ์ของเลือดท่ีได้รับขณะใช้
เครื่องหัวใจและปอดเทียม, ระยะเวลาก่อนใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม, ระยะเวลาในการผ่าตัด, ระยะเวลาของ
การได้รับยาระงับความรู้สึก, ปริมาณสารน้ำที่ได้รับก่อนใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม , ปริมาณการสูญเสียเลือด, 
ระยะเวลาใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม และปริมาณปัสสาวะ (p< 0.05) โดยปริมาณผลิตภัณฑ์ของเลือดที่ได้รับ
ขณะใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียมมีความสัมพันธ์ในระดับสูง (r= .891, p< 0.001) 

ข้อเสนอจากการวิจัย คือการเกิดภาวะความเข้มข้นของเลือดต่ำขณะเข้าเครื่องหัวใจและปอดเทียมใน
ผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดหัวใจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย ทำให้ต้องนอนโรงพยาบาลนานขึ้น ต้องมีการรักษา
เพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นพยาบาลต้องสามารถป้องกันและควบคุมการเกิดภาวะความเข้มข้นของเลือด
ต่ำขณะผ่าตัด โดยเฉพาะปัจจัยการให้ปริมาณผลิตภัณฑ์ของเลือดขณะใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม และปริมาณ
สารน้ำที่ได้รับก่อนใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม 

 
คำสำคัญ : การผ่าตัดหัวใจ / ความเข้มข้นของเลือดต่ำ / เครื่องหัวใจและปอดเทียม  
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Abstract 
This study was aimed to measure factors related to low hematocrit during cardiopulmonary 

bypass in patients undergoing cardiac surgery in Central Institute of Thailand. The samples consisted of 
265 patients who underwent cardiac surgery during January to December 2019. The instrument 
used in this research was a data record containing preoperative and intraoperative factors. Such 
data was analyzed by descriptive statistics, mean, percentage and standard deviation. The factor 
analysis used Chi-square statistics on group variables, Pearson correlation in quantitative variables with 
normal distribution and Spearman correlation in quantitative variables with non-normal distribution.  

The results showed that the incidence of low hematocrit during cardiopulmonary bypass in 
patients undergoing cardiac surgery was 49.4%.  The factors associated with low hematocrit during 
cardiopulmonary bypass in patients undergoing cardiac surgery consisted of the preoperative 
factors which included preoperative blood concentration, age and weight (p< 0. 001)  and the 
intraoperative factors which included the amount of blood product received during the cardiopulmonary 
bypass, the time before using the cardiopulmonary bypass machine, the duration of surgery, the 
anesthesia duration, the amount of fluid before using the cardiopulmonary bypass machine, the 
amount of blood loss, the cardiopulmonary bypass duration, and the amount of urine (p< 0.05) . 
The high level factor was the amount of blood product received during the cardiopulmonary 
bypass (r= .891, p< 0.001). 

The research recommendation is low hematocrit during cardiopulmonary bypass results 
in complications in patients.  This leads to longer hospital stay, more treatment required and more 
expenses. Therefore, nurses must be able to prevent and control blood concentration during the 
surgery especially the quantitation factors of blood products used during the cardiopulmonary bypass 
and the amount of fluid obtained before using the cardiopulmonary bypass machine. 
 
Keywords : cardiac surgery / low hematocrit / cardiopulmonary bypass 
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  
จากรายงานของสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย พบว่าจำนวนผู้ป่วยที่มาทำการผ่าตัดหัวใจ 

(cardiac surgery) ในประเทศไทยสถิติตั้งแต่ พ.ศ.2560-2562 มีจำนวน 11,808 ราย 12,990 ราย และ 14,599 ราย 
ตามลำดับ1 มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง และวิธีที่นิยมใช้ในการแก้ไขความผิดปกติของหัวใจ2 คือ การผ่าตัด
หัวใจแบบเปิด มีการให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วตัว3 ร่วมกับการใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียมขณะผ่าตัด4 หลักการ
ทำงานของเครื่องหัวใจและปอดเทียม ประกอบด้วย 1) การทำให้เลือดจาง (hemodilution) เพ่ือลดความหนืด (blood 
viscosity) โดยใช้สารละลายชนิด crystalloid เจือจางกับเลือดทำให้การไหลเวียนของเลือดผ่านเครื่องและท่อต่าง ๆ 
ได้สะดวก 2) การลดอุณหภูมิ (hypothermia) ของหัวใจและร่างกายให้ต่ำลง 28-32 องศาเซลเซียส เพื่อลดความ
ต้องการใช้พลังงานออกซิเจน ลดเมตาบอลิซึมของกล้ามเนื้อหัวใจและอวัยวะอื่น ๆ ในร่างกาย 3) การให้สารต้าน
การแข็งตัวของเลือด (anticoagulant) โดยกระบวนการเหล่านี้ส่งผลต่อผู้ป่วยทั้งในขณะและหลังผ่าตัด โดยมีอัตรา
การตายถึงร้อยละ 13.6 ภาวะการติดเชื้อร้อยละ 0.3 ภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท ร้อยละ 0.9 และภาวะไต
วายเฉียบพลัน ร้อยละ 3.25 และจากการศึกษาของภัทรชยา สวัสดิ์วงษ์6 เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้น
ของเลือดกับภาวะไตวายเฉียบพลันในผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจพบว่า อัตราการเกิดภาวะไตวาย
เฉียบพลันในผู้ป่วยผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ เท่ากับ ร้อยละ 9.14 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะ
ไตวายเฉียบพลันในผู้ป่วยผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ คือความเข้มข้นของเลือดขณะผ่าตัด โดยพบว่า ผู้ป่วย
ที่มีค่าความเข้มข้นของเลือดขณะผ่าตัดน้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ มีจำนวนการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน ร้อยละ 
62.5 ในขณะที่ระดับความเข้มข้นของเลือดขณะผ่าตัด 20-24 เปอร์เซ็นต์ มีจำนวนการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน 
ร้อยละ 25 และผู้ป่วยที่มีค่าความเข้มข้นของเลือดขณะผ่าตัดมากกว่า 24 เปอร์เซ็นต์ มีจำนวนการเกิดภาวะไตวาย
เฉียบพลันน้อยทีสุ่ด คือ ร้อยละ 12.5  

งานการพยาบาลผู้ป่วยวิสัญญีสถาบันโรคทรวงอก ให้บริการทางวิสัญญีพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่มารับการ
ผ่าตัดหัวใจสถิติตั้งแต่ พ.ศ.2560-2562 มีจำนวน 1,238 ราย 1,033 ราย และ 860 ราย ตามลำดับ1 ซึ่งเป็นการให้
ยาระงับความรู้สึกร่วมกับใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม จากสถิติการเก็บข้อมูลพบว่าผู้ป่วยผ่าตัด พ.ศ.  2562 มี
ทั้งหมด 860 ราย มีภาวะความเข้มข้นของเลือดต่ำจำนวน 551 ราย คิดเป็นร้อยละ 64 ทีมผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะ
ทำการศึกษาถึงอุบัติการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะความเข้มข้นของเลือดต่ำขณะเข้าเครื่องหัวใจ
และปอดเทียมในผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดหัวใจ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาวางแผนการดูแลผู้ป่วยที่มาเข้ารับ
การผ่าตัดได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พัฒนาระบบการให้บริการการพยาบาลวิสัญญี รวมถึงนำไปใช้ในการพัฒนา
องค์ความรู้ต่อไป 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

จากการทบทวนวรรณกรรม แบ่งปัจจัยที่อาจมีผลต่อการเกิดภาวะความเข้มข้นของเลือดต่ำออกเป็น          
2 ประเภท ดังภาพ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาอุบัติการณ์การเกิดภาวะความเข้มข้นของเลือดต่ำขณะเข้าเครื่องหัวใจและปอดเทียมใน

ผู้ป่วย ที่รับการผ่าตัดหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะความเข้มข้นของเลือดต่ำขณะเข้าเครื่องหัวใจและ

ปอดเทียมในผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
รปูแบบการวิจัยเชิงพรรณนาแบบย้อนหลัง (retrospective study) 
ประชากร คือผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจ ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2562 ในห้องผ่าตัดของ

สถาบันโรคทรวงอก จำนวน 860 คน  
กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจ ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2562 ในสถาบันโรคทรวงอก 

โดยคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์คัดเข้าและคัดออกคำนวณขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครซี่และมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan) ได้จำนวนเท่ากับ 265 คน  

เกณฑ์การคัดเข้า 
1. ผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 
2. ผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดหัวใจเป็นครั้งแรก 
3. ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจ โดยมีการวางแผนล่วงหน้า 

ปัจจัยก่อนผ่าตัด ประกอบด้วย เพศ อายุ น้ำหนัก 
ASA physical status โรคประจำตัว 
 

ปัจจัยขณะผ่าตัด ประกอบด้วย ประเภทการผ่าตัด, 
ปริมาณสารน้ำที่ได้รับ, ปริมาณเลือดท่ีได้รับ, ปริมาณ
การใช้ priming volume, ระยะเวลาก่อนใช้เครื่อง
หัวใจและปอดเทียม, ระยะเวลาใช้เครื่องหัวใจและ
ปอดเทียม, ระยะเวลาในการผ่าตัด, ระยะเวลาของ
การได้รับยาระงับความรู้สึก, ค่าความเข้มข้นของเลือด
ขณะผ่าตัด (Hb, Hct.), จำนวน urine output และ
การสูญเสียเลือด 
 

ระดับความเข้มข้นของเลือด 
ขณะผ่าตัดหัวใจ 
- ต่ำกว่า 20 % 
- สูงกว่าหรือเท่ากับ 20% 
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4. American Society of Anesthesiologist (ASA) I-III  
5. ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดโดยใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม 
เกณฑ์การคัดออก 
1. ผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดหัวใจแบบ beating heart หรือ off pump surgery 
2. ผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัด aneurysm, ใส่ IABP, ใส่ ECMO 
3. ผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดหัวใจแบบฉุกเฉิน 
4. ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจ ชนิดต้องลดอุณหภูมิร่างกายในระดับ deep hypothermia 
5. ผู้ป่วยที่มีภาวะโลหิตจางก่อนผ่าตัด (ฮีโมโกลบินต่ำกว่า 10 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือ ฮีมาโตคริต     

ต่ำกว่า 30 เปอร์เซน็ต์) 
6. การบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
แบบบันทึกข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลตัวแปรที่ต้องการศึกษาโดยดูผลการบันทึกในเวช

ระเบียน แบบบันทึกการได้รับยาระงับความรู้สึก (anesthetic records) และแบบบันทึกข้อมูลการผ่าตัดของหน่วยงาน
ปอดและหัวใจเทียม (perfusion records) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

1. ปัจจัยก่อนผ่าตัด ได้แก่ เพศ อายุ น้ำหนัก ASA physical status โรคประจำตัว ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลเป็นแบบเลือกตอบจำนวน 6 ข้อ ลักษณะการเก็บข้อมูลเป็นแบบเติมคำจำนวน 2 ข้อ 

2. ปัจจัยขณะผ่าตัด ได้แก่ ประเภทการผ่าตัด ปริมาณสารน้ำ/เลือดที่ได้รับ ปริมาณการใช้ priming 
volume ระยะเวลาก่อนใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม ระยะเวลาใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม ระยะเวลาที่หนีบเส้น
เลือดแดง ระยะเวลาในการผ่าตัด ระยะเวลาของการได้รับยาระงับความรู้สึก ฮีโมโกลบิน/ฮีมาโตคริต  ก่อนและ
ระหว่างผ่าตัด จำนวน urine output การสูญเสียเลือด ลักษณะการเก็บข้อมูลเป็นแบบเลือกตอบจำนวน 4 ข้อ ลักษณะ
การเก็บข้อมูลเป็นแบบเติมคำจำนวน 18 ข้อ 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. ผู้วิจัยสร้างแบบเก็บข้อมูลการวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาตำรา วารสาร และเอกสารวิชาการที่

เกี่ยวกับโรคหัวใจและการรักษา การให้รับยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจภาวะแทรกซ้อนในการ
ให้รับยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจ รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2. นำแบบเก็บข้อมูลงานวิจัยที่สร้างขึ้นไปปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย วิสัญญีแพทย์ 1 ท่าน พยาบาลหัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยวิสัญญี 1 ท่าน พยาบาล
วิชาชีพชำนาญการพิเศษ 1 ท่าน มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 

3. ขออนุมัติผู้อำนวยการสถาบันเพ่ือขอเก็บข้อมูล และขออนุมัติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ
มนุษย์ สถาบันโรคทรวงอก เลขที่ 101/2563 ตั้งแต่วันที ่29 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 28 มิถุนายน 2564 

4. เก็บข้อมูลหลังได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์ โดยผ่านภารกิจด้านการ
พยาบาล แจ้งหัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยวิสัญญี หัวหน้าหน่วยงานปอดและหัวใจเทียม ชี้แจงวัตถุประสงค์
วิธีการเก็บข้อมูล ผลที่ได้รับจากการวิจัยเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจนครบตามกำหนด 

5. นำข้อมูลตรวจสอบความสมบูรณ์ นำไปวิเคราะห์ตามสถิติที่กำหนด  
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การวิเคราะห์ข้อมูล วิจัยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. วิเคราะห์ปัจจัยความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะความเข้มข้นของเลือดต่ำขณะเข้า

เครื่องหัวใจและปอดเทียม ในผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดหัวใจ โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-square) ในตัวแปรเชิงกลุ่ม ใช้
สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson correlation) ในตัวแปรเชิงปริมาณที่มีค่าความแจกแจงแบบ
ปกติ และใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน (Spearman correlation) ในตัวแปรเชิงปริมาณที่มีค่า
ความแจกแจงแบบไม่ปกต ิ
ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 แสดงอัตราการเกิดภาวะความเขมขนของเลือดต่ำขณะเขาเครื่องหัวใจและปอดเทียม (n=265) 
 

ความเขมขนของเลือดขณะผาตัด จำนวน (ราย) ร้อยละ 
ขณะผาตัดเมื่อใชเครื่องหัวใจและปอดเทียม(%)   

ต่ำกวา 20% 130 49.4 
20-24% 83 31.3 
สูงกวา 24% 51 19.3 
X = 20.09 % SD=5.12 min = 10% max = 35% 

 

ตารางท่ี 2 ความสัมพันธ์ปัจจัยก่อนผ่าตัด ปัจจัยขณะผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดกับภาวะความเข้มข้นของเลือดต่ำขณะ
เข้าเครื่องหัวใจและปอดเทียมตัวแปรเชิงปริมาณ (n=265) 

ปัจจัย Pearson 
Correlation (r) 

P -
value 

ระดับ 
ความสัมพันธ์ 

ปัจจัยก่อนผ่าตัด    
อายุ -.428 .000 ระดับต่ำ 
น้ำหนัก .335 .000 ระดับต่ำ 
ค่าความเข้มข้นของเลือดก่อนผ่าตัด .766 .000 ระดับสูง 

ปัจจัยขณะผ่าตัด    
ปริมาณสารน้ำที่ได้รับก่อนใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม -.222 .000 ระดับต่ำมาก 
ปริมาณสารน้ำที่ได้รับหลังหย่าเครื่องหัวใจและปอดเทียม -.025 .681 ไม่มีความสัมพันธ์ 
ปริมาณผลิตภัณฑ์ของเลือดที่ได้รับขณะ 
ใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม 

.891 .000 ระดับสูง 

ปริมาณการใช้ priming volume .005 .932 ไม่มีความสัมพันธ์ 
ระยะเวลาก่อนใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม -.273 .000 ระดับต่ำมาก 
ระยะเวลาใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม -.148 .016 ระดับต่ำมาก 
ระยะเวลาของการได้รับยาระงับความรู้สึก -.248 .000 ระดับต่ำมาก 
ปริมาณปัสสาวะ -.128 .037 ระดับต่ำมาก 
ปริมาณการสูญเสียเลือด -.198 .001 ระดับต่ำมาก 

P<.05 
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ปัจจัยก่อนผ่าตัด ปัจจัยขณะผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดกับภาวะความเข้มข้นของเลือดต่ำขณะ
เข้าเครื่องหัวใจและปอดเทียมตัวแปรเชิงกลุ่ม (n=265) 
 

ข้อมูลทั่วไป ภาวะความเข้มข้นของเลือด รวม 
 

χ2 p-
value น้อยกว่า 

20% 
มากกว่า 20% 

ปัจจัยก่อนผ่าตัด      
เพศ    32.548 .000 

ชาย 69 (37.7%) 114 (62.3%) 183 (100%)   
หญิง 62 (75.6%) 20 (24.4%) 82 (100%)   

ASA physical status   12.338 .000 
ASA class II 22 (31.4%) 48 (68.6%) 70 (100%)   
ASA class III 109 (55.9%) 86 (44.1%) 195 (100%)   

โรคประจำตัว 14.024 .000 
ไม่มีโรคประจำตัว 26 (32.1%) 55 (67.9%) 81 (100%)   
มีโรคประจำตัว 105 (57.1%) 79 (42.9%) 184 (100%)   

ปัจจัยขณะผ่าตัด      
ประเภทการผ่าตัด 33.184 .000 
  แก้ไขความผิดปกติแต่กำเนิด 2 (10.5%) 17 (89.5%) 19 (100%)   
  เปลี่ยนหรือซ่อมลิ้นหัวใจ  52 (39.1%) 81 (60.9%) 133 (100%)   
  ทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ  48 (66.7%) 24 (33.3%) 72 (100%)   
  ทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ 
ร่วมกับเปลี่ยนหรือซ่อมลิ้นหัวใจ 
 

29 (70.7%) 12 (29.3%) 41 (100%)   

 

สรุป 
1. อัตราการเกิดภาวะความเข้มข้นของเลือดต่ำกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ขณะผ่าตัดเมื่อใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม 

คิดเป็นร้อยละ 49.4 
2. ปัจจัยก่อนผ่าตัดที่มีความสัมพันธ์กับภาวะความเข้มข้นของเลือดต่ำขณะเข้าเครื่องหัวใจและปอดเทียม

คือ ค่าความเข้มข้นของเลือดก่อนผ่าตัด เพศ อายุ น้ำหนักตัว ระยะเวลาก่อนที่จะเข้าเครื่องหัวใจและปอดเทียม
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) โดยเพศหญิงเกิดภาวะความเข้มข้นของเลือดน้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ 75.6 
กลุ่มตัวอย่างท่ีมี ASA class III เกิดภาวะความเขม้ข้นของเลือดน้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ 55.9 

3. ปัจจัยขณะผ่าตัดที่มีความสัมพันธ์กับภาวะความเข้มข้นของเลือดต่ำขณะเข้าเครื่องหัวใจและปอดเทียมคือ 
ระยะเวลาในการผ่าตัด ระยะเวลาของการได้รับยาระงับความรู้สึก ปริมาณสารน้ำที่ได้รับก่อนใช้เครื่องหัวใจและ
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ปอดเทียม ปริมาณการสูญเสียเลือด ระยะเวลาใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) โดย
ปริมาณผลิตภัณฑ์ของเลือดท่ีได้รับขณะใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียมมีความสัมพันธ์ในระดับสูง (r= .891) 
 

อภิปรายผล 
การผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด เป็นการผ่าตัดที่ต้องมีกระบวนการในระหว่างการทำผ่าตัดที่ซับซ้อน ยุ่งยาก และ

ส่งผลต่อระบบไหลเวียนเลือด ระบบทางเดินหายใจ การระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่ใช้เครื่อง หัวใจและปอดเทียม
ต้องมีการดูแลผู้ป่วยครอบคลุมทุกระบบ และท่ีสำคัญคือการเกิดภาวะความเข้มข้นของเลือดต่ำขณะเข้าเครื่องหัวใจ
และปอดเทียม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาไตวายเฉียบพลันได้ ผู้วิจัยขอเสนอการอภิปรายผล ดังนี้  

อัตราการเกิดภาวะความเข้มข้นของเลือดต่ำกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ขณะผ่าตัดเมื่อใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม 
ร้อยละ 49.4 ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูง ในการวัดค่าความเข้มข้นของเลือดในงานวิจัยนี้ เน้นการวัดค่าในครั้งแรกของการ
เข้าสู่ระบบไหลเวียนภายนอกร่างกาย ซึ่งพยาบาลผู้ควบคุมเครื่อง หัวใจและปอดเทียมจะทำการตรวจวัดค่าความ
เข้มข้นของเลือดภายหลังการเข้าสู่ระบบไหลเวียน ภายนอกร่างกาย 10-15 นาที โดยทางหน่วยงานกำหนดค่าความ
เข้มข้นของเลือดขณะใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียมไว้ในระดับ 20-24 เปอร์เซ็นต์ กระบวนการในการผ่าตัดหัวใจ
ชนิดเปิดโดยใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม มีการทำให้เลือดเจือจาง เพื่อลดความหนืดของเลือดในขณะที่เลือดของ
ผู้ป่วยอยู่ในระบบการไหลเวียนผ่านหัวปั๊ม (roller pump) ซึ่งมีลักษณะการทำงานโดยการบดรีดสายยางที่เชื่อมโยง
ระบบ การเตรียมวงจรไหลเวียนนอกร่างกายจึงมีการใช้สารละลายประเภท crystalloids เข้า ไป priming ในวงจร
ไหลเวียนนอกร่างกาย ซึ่งอาจมีผลให้เกิดภาวะความเข้มข้นของเลือดต่ำได้ ซึ่งจะมีผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ภายหลังการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิดได้ เช่น การเกิดภาวะไตวาย ภาวะสมองขาดเลือด การเกิดเลือดออกผิดปกติ7 เป็น
ต้น สอดคล้องกับการศึกษาของ Habib8 ทำการศึกษาในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด จำนวน 5,000 คน มี
ผู้ป่วยที่มีค่าความเข้มข้นของเลือดต่ำสุดขณะผ่าตัด เฉลี่ย 21.4 เปอร์เซ็นต์ ในการวิจัยนี้พบว่าค่าความเข้มข้นของ
เลือดต่ำมีผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้แก่ ภาวะเลือดออกผิดปกติต้องเข้ารับการผ่าตัดซ้ำ การติดเชื้อ ความ
ผิดปกติทางระบบประสาท การเกิดภาวะไตวาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< 0.001) 

ปัจจัยที ่มีความสัมพันธ์กับภาวะความเข้มข้นของเลือดต่ำขณะเข้าเครื ่องหัวใจและปอดเทียม คือ 
ระยะเวลาในการผ่าตัด ระยะเวลาของการได้รับยาระงับความรู้สึก ปริมาณสารน้ำที่ได้รับก่อนใช้ เครื่องหัวใจและ
ปอดเทียม ปริมาณการสูญเสียเลือด ระยะเวลาใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม ปัจจัยปริมาณสารน้ำที่ได้รับก่อนใช้
เครื่องหัวใจและปอดเทียม ในช่วงของการระงับความรู้สึกผู้ป่วย วิสัญญีแพทย์และวิสัญญีพยาบาลจำเป็นต้องเฝ้า
ระวังระบบไหลเวียนเลือด (hemodynamic monitoring) ให้อยู ่ในระดับปกติ นับตั ้งแต่ผู ้ป่วยได้รับยาระงับ
ความรู้สึก ในช่วงที่ศัลยแพทย์ทำการเตรียมการจะสอดใส่ท่อต่อหลอดเลือด เพื่อเชื่อมโยงระบบไหลเวียนภายนอก
ร่างกาย ก่อนที่จะเข้าสู่วงจรการทำงานของคาร์ดิโอพัลโมนารีบายพาส (cardiopulmonary bypass) และในขณะ
ใช้เครื่อง cardiopulmonary bypass ต้องมีการติดตามประเมินสัญญาณชีพทุก 1 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายการดูแล
ให้ได้ mean arterial pressure (MAP) 60-90 มิลลิเมตรปรอท และความดันโลหิต (systolic blood pressure) 
90-140 มิลลิเมตรปรอท9 ซึ่งจะมีการให้สารน้ำช่วงก่อน และขณะผ่าตัด (fluid therapy) เพ่ือวัตถุประสงค์คือเพ่ือ
คุมสมดุลของสารน้ำให้คงที่อยู่เสมอ โดยทั่วไป ผู้ใหญ่ต้องการสารน้ำ  2 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมง ซึ่งคิดเป็น
ประมาณ 2,000-3,000 มิลลิลิตรต่อวัน โดยสารน้ำแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) crystalloid เป็นสารน้ำที่ให้
เพื ่อ maintenance โดยไปทดแทน sensible และ insensible loss ที ่น ิยมใช้ คือ isotonic (NSS, Lactate 
Ringer’s solution, Acetar) จะกระจายอยู่นอกเซลล์โดยจะอยู่ในหลอดเลือดเพียงร้อยละ  30 (สารน้ำนี้ 3-4 
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มิลลิลิตร ทดแทนเลือดที่เสียไป 1 มิลลิลิตร) ซึ่งถ้าให้มากเกินไปจะทำให้น้ำซึมออกนอกหลอดเลือด จึงต้องใช้สาร
น้ำปริมาณมาก ดังนั้นในการผ่าตัดใหญ่ๆ การผ่าตัดที่ใช้เวลานานหรือคิดว่าเสียเลือดมาก เช่นผ่าตัดหัวใจ จึงนิยมให้
ร่วมกับ colloid เพ่ือทดแทน 2) colloid อยู่ในหลอดเลือดได้นานและช่วย restore intravascular volume หรือ
อาจใช้เพื่อเพิ่มปริมาณพลาสมาได้ โดย colloid ทดแทนการเสียเลือดได้ดีแต่ราคาแพงและอาจรบกวนการแข็งตัว
ของเลือดได้ (Dextran) จึงนิยมใช้ colloid ในกรณีเสียเลือดมาก10 สอดคล้องกับการศึกษาของ Gabriel11 ที่ศึกษา
การเกิดภาวะซีดก่อนและขณะผ่าตัดหัวใจกล่าวว่า ปัจจัยที่ทำให้มีภาวะฮีมาโตคริตต่ำในการผ่าตัดหัวใจคือการให้
สารน้ำและการใช้สารน้ำเพ่ือทำการ priming ในวงจรไหลเวียนเลือดภายนอกร่างกาย และการเกิดภาวะฮีมาโตคริตต่ำ มี
ผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท การเกิดภาวะไตวาย การเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติ และการใส่
เครื่องช่วยหายใจเป็นเวลานา12-14 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. การเกิดภาวะความเข้มข้นของเลือดต่ำ จะมีผลทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด ที่สำคัญได้แก่ 

ภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท การเกิดภาวะไตวาย การเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติเป็นต้น วิสัญญีพยาบาล
เป็นผู้ที่ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ก่อนผ่าตัดหัวใจ ขณะที่ใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม และภายหลังผ่าตัดจนถึง
นำส่งผู้ป่วยไปหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม (ไอซียู) การป้องกันการเกิด ภาวะความเข้มข้นของเลือดต่ำ จึงเป็นสิ่งที่
จำเป็นในการดูแลผู้ป่วยซึ่งวิสัญญีพยาบาลสามารถวางแผนการป้องกันได้ โดยการเยี่ยมผู้ป่วยผ่าตัดเพื่อประเมิน
ความเสี่ยงหรือปัจจัยที่อาจทำให้เกิดภาวะความเข้มข้นของเลือดต่ำได้  

2. การเกิดภาวะความเข้มข้นของเลือดต่ำขณะผ่าตัดจากผลการวิจัยพบว่า  มีทั้งปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น อายุ เพศ และปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ที่วิสัญญีพยาบาลมีความเกี่ยวข้องคือ ปริมาณสารน้ำที่
ได้รับก่อนใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม ปริมาณการสูญเสียเลือด และปริมาณผลิตภัณฑ์ของเลือดที่ได้รับขณะใช้
เครื่องหัวใจและปอดเทียม โดยการเฝ้าระวังสัญญาณชีพก่อนใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม อาจมีการใช้ยาหรือใช้
ผลิตภัณฑ์ของเลือดแทนการใช้สารน้ำในการทดแทนที่เพียงพอเหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละราย 

3. การประสานงานและความร่วมมือกับทีมผู ้ควบคุมเครื ่องหัวใจและปอดเทียม ในการใช้สารน้ำ 
priming ระบบไหลเวียนภายนอกร่างกายที่เหมาะสม 
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