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ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกในการให้สารอาหารในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ
อภิวรรณ อินทรีย์, M.N.S1
ดลวิวัฒน์ แสนโสม, Ph.D.2
(วันที่ส่งบทความ: 10 ม.ค. 2561; วันที่แก้ไข: 30 เม.ย. 2561; วันที่ตอบรับ: 30 พ.ค. 2561)

บทคัดย่อ

การเจ็บป่วยวิกฤตอุบัติเหตุท�ำให้ร่างกายต้องการพลังงานและสารอาหารเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ได้รับ
สารอาหารลดลงจากการย่อยและดูดซึมที่ลดลงหรือได้รับสารอาหารและพลังงานไม่เพียงพอ การวิจัย
กึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกในการให้สารอาหารในผู้ป่วยวิกฤต
ศัลยกรรมอุบตั เิ หตุทเี่ ข้าการรักษาในหอผูป้ ว่ ย โรงพยาบาลขอนแก่น ระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.
2560 กลุม่ ตัวอย่างได้รบั การคัดเลือกตามคุณสมบัตทิ กี่ ำ� หนด จ�ำนวน 46 คน แบ่งเป็นกลุม่ เปรียบเทียบทีไ่ ด้
รับสารอาหารตามมาตรฐานเดิม และกลุม่ ทดลองทีไ่ ด้รบั สารอาหารตามแนวปฏิบตั ฯิ จ�ำนวนกลุม่ ละ 23 คน
ประเมินผลด้านผู้ป่วยและด้านสมรรถนะของพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test, chi-square และ
relative risk ratio ผลการวิจัย พบว่า ผู้ป่วยกลุ่มทดลองที่ใช้แนวปฏิบัติฯมีสถานะทางโภชนาการโดยรวมดี
กว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (คะแนนเฉลี่ย BNT = 3.43 และ 6.39 ตามล�ำดับ, p =0.001) และพบว่ากลุ่มทดลองมี
สัดส่วนผู้ที่มีสถานะทางโภชนาการอยู่ในระดับดีมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 22 เท่า (RR= 22, 95%CI [3.23,
149.89]) มีผู้ที่ได้รับพลังงานเพียงพอมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 10.5 เท่า (RR=10.5, 95% CI [2.77, 39.71])
และมีผู้ที่ได้รับโปรตีนเพียงพอมากกว่า 11 เท่า (RR = 11, 95% CI [2.91, 41.47]) และยังพบว่า กลุ่มทดลอง
มีภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอีกด้วย (RR = 3.29, 95% CI [1.45, 7.47]) ด้านสมรรถนะของ
พยาบาลพบว่า พยาบาลกลุ่มทดลองสามารถให้สารอาหารได้ถูกต้องร้อยละ 86.95 และสามารถตัดสิน
ใจให้สารอาหารดีกว่าพยาบาลกลุ่มเปรียบเทียบ 1.52 เท่า (RR = 1.52, 95% CI [1.12, 2.05]) สามารถ
แก้ไขปัญหาเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการให้อาหารได้ดีกว่า 33 เท่า (RR = 33, 95% CI [2.10, 519.32])
มี วิ นั ย ในการปฏิ บั ติ ต ามแนวปฏิ บั ติ ฯ ร้ อ ยละ 100 และมี ค วามพึ ง พอใจในการใช้ แ นวปฏิ บั ติ ฯ
ในระดับมากที่สุดร้อยละ 100 แนวปฏิบัติฯท�ำให้ผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุภาวะโภชนาการดีขึ้น
และเพิ่มสมรรถนะของพยาบาลในการให้สารอาหารอย่างถูกต้องและปลอดภัย
ค�ำส�ำคัญ: แนวปฏิบัติทางคลินิก, การให้สารอาหาร, ผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ
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Abstract

This quasi-experimental, non-randomized control with pretest-posttest design aimed to evaluate the
effects of a nutrition clinical practice guideline (CPG) among 46 critically ill trauma patients who were
inclusion criteria and admitted to the Trauma Surgical Intensive Care Unit of Khon Kaen Hospital during
May 2017 and August 2017. They were assigned two groups, each group of 23 people. Frist group was
assigned to the comparison group and received routine hospital nutrition protocol and second group was
assigned to the experimental group and received the nutrition CPG. T-test, Chi-square and relative risk
ratios were used for data analysis. 1) The effect of critically ill trauma patients. Experimental group was
22 times more likely to have good nutritional status (RR = 22, 95%CI [3.23, 149.89]) and had significantly
better nutritional status compared to the comparison group (average BNT = 3.43 and 6.39 respectively).
2) Experimental group was 10.5 times more likely to receive adequate daily energy (RR=10.5, 95%CI
[2.77, 39.71]) and 11 times more likely to receive sufficient daily protein (RR = 11, 95%CI [2.91,
41.47]). 3) Experimental group patients were 3.29 times less likely to develop nasogastric tube feeding-related complications (RR = 3.29, 95%CI [1.45, 7.47]). 2) The effect of Competency register nurses.
Experimental group patients were able to give nutrition appropriately by 86.95%. They were 1.52 times
more likely to have better competency in nutrition management (RR = 1.52, 95%CI [1.12, 2.05]), 33 times
more likely to better manage complications associated with feeding (RR = 33, 95%CI [2.10, 519.32]),
had a 100 percent adherence to the nutrition CPG and had the highest level of satisfaction in using.
Keywords: Clinical practice guideline, Nutrition, Critically ill trauma patient
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การเจ็ บ ป่ ว ยวิ ก ฤตศั ล ยกรรมอุ บั ติ เ หตุ
เป็นการเจ็บป่วยฉุกเฉินจากอุบัติเหตุจราจรหรือ
อุบัติเหตุทั่วไป มีความรุนแรงและมีความผิดปกติ
ของการท�ำงานด้านกายวิภาคและสรีรวิทยาอย่าง
น้อย 2 ระบบ (Butcher & Balogh, 2014) เป็นการ
เจ็บป่วยทีค่ กุ คามต่อชีวติ ผูป้ ว่ ย เพราะมักจะเป็นการ
เจ็บป่วยที่มีความซ�้ำซ้อนและมีความรุนแรงทาง
กายวิ ภ าคและมี ก ารตอบสนองด้ า นสรี ร วิ ท ยา
ผิดปกติความรุนแรงของการเจ็บป่วยอาจท�ำให้เกิด
การสูญเสียของอวัยวะหลายระบบและอาจพบว่ามี
การตอบสนองต่อการอักเสบทั้งร่างกายใน 24 -72
ชั่วโมงแรกร่วมด้วย ซึ่งมักจะน�ำไปสู่การล้มเหลว
ของอวัยวะหลายระบบในเวลาต่อมา (Butcher &
Balogh, 2009; 2014) จนเกิดการสลายกล้ามเนื้อ
และเนื้อเยื่อไขมันเพิ่มมากขึ้น เพื่อชดเชยพลังงาน
ที่ได้รับไม่เพียงพอ จนสุดท้ายผู้ป่วยจะมีการขาด
โปรตีนและพลังงานจนเกิดภาวะทุพโภชนาการ
(Afifi, Elazzazy, Adbulrahman, & Latiti, 2013)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลก่อให้เกิดภาวะทุพโภชนาการใน
ผู้ป่วยวิกฤตประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านตัวผู้ป่วย
ประกอบด้วย ชนิดของอวัยวะที่บาดเจ็บและระดับ
ความรุนแรงของการบาดเจ็บ (การเจ็บป่วยประเภท
ต่าง ๆ เช่น กระดูกหัก ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
เช่น ไตวายเฉียบพลันและการติดเชือ้ ในกระแสเลือด
และภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลต่อการดูดซึมอาหาร
เช่น ตับอ่อนอักเสบ ล�ำไส้อุดตัน หรือล�ำไส้ไม่
เคลื่อนไหว (Fletcher, 2013) 2) ปัจจัยด้านการดูแล
ที่ส่งผลต่อภาวะทุพโภชนาการ ได้แก่ การได้รับยา
ที่มีผลต่อการท�ำงานของล�ำไส้และกระเพาะอาหาร
เช่น กลุ่มยาลดปวด opioids และยาคลายกล้ามเนื้อ
การที่ทีมรักษาขาดความสนใจ ไม่ตระหนักในการ
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ให้โภชนาการและสั่งให้อาหารไม่เพียงพอ (Kim et
al., 2010) การให้งดน�้ำงดอาหารเพื่อการรักษา การ
ผ่าตัดใหญ่ การใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นระยะเวลา
นาน และการที่สายยางให้อาหารหลุดบ่อยหรือ
เลือ่ น (Stewart, 2014) ล้วนส่งผลให้มคี วามต้องการ
พลังงานของร่างกายเพิ่มมากขึ้น
ผู ้ ป ่ ว ยวิ ฤ ตกลุ ่ ม ที่ มี ภ าวะทุ พ โภชนาการ
มากที่สุดคือ ผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุถึง
ร้อยละ 47.2 (Hejazi, Mazloom, Zana, Rezaianzadeh, & Amini, 2016) ภาวะทุพโภชนาการ พบ
ในกลุ่มผู้ป่วยศัลยกรรมและอายุรกรรม ร้อยละ
45-50 และในจ�ำนวนนี้เป็นผู้ป่วยวิกฤตถึงร้อยละ
50 (Wishchmeyer, 2013) จากการศึกษาเวชระเบียน
ผู้ป่วยจ�ำนวน 280 คน ในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม
อุ บั ติ เ หตุ โรงพยาบาลขอนแก่ น ระหว่ า งเดื อ น
ตุ ล าคม 2555 ถึ ง กั น ยายน 2556 โดยใช้ แ บบ
ประเมิน Nutrition Alert Form (NAF) พบว่ามี
ผู ้ ป ่ ว ยวิ ก ฤตศั ล ยกรรมอุ บั ติ เ หตุ มี ภ าวะทุ พ โภชนาการระดับรุนแรงร้อยละ 85.7 ปานกลาง
ร้อยละ 13.6 และเล็กน้อยร้อยละ 0.7 และจากการ
ส� ำ รวจภาวะทุ พ โภชนาการผู ้ ป ่ ว ยวิ ก ฤตจ� ำ นวน
26 คน ในเดือนธันวาคม 2557- มกราคม 2558
โดยใช้แบบประเมิน Bhumibol Nutrition Triage
(BNT) พบว่ า ผู ้ ป ่ ว ยทุ ก รายมี ค วามเสี่ ย งต่ อ การ
เกิดภาวะทุพโภชนาการ (เวชระเบียน, 2558)
การเกิดภาวะทุพโภชนาการส่งผลกระทบ
ในมิติด้านผู้ป่วย การได้รับโภชนาการไม่เพียงพอ
จะท� ำ ให้ ก ารท� ำ งานของระบบภู มิ คุ ้ ม กั น และ
กลไกป้องกันที่จ�ำเพาะเจาะจงผิดปกติจนเกิดการ
อักเสบยาวนาน ท�ำให้กระบวนการหายแผลหายช้า
(Norman, et al., 2008) ท�ำให้กล้ามเนื้อช่วยหายใจ
ท�ำงานไม่มีประสิทธิภาพ เพิ่มความเสี่ยงในการ
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เกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ หย่า
เครื่องช่วยหายใจยากและใช้เครื่องช่วยหายใจนาน
ขึ้น (Saunder, Smith, & Stround, 2014) นอกจาก
นี้ ยังส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพ โดยท�ำให้มี
ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น 3 วัน
และต้องเพิ่มอัตราการก�ำลังพยาบาลต่อเตียงเพิ่ม
ขึ้น และท�ำให้มีโอกาสต้องย้ายกลับเข้าไปรักษาใน
หอผู้ป่วยหนักภายใน 15 วันเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 90
(Honda et al., 2013)
ผู้ป่วยวิกฤตหลังบาดเจ็บ ที่ผ่านพ้นวิกฤต
ในช่วงแรกมาแล้ว จะมีการเพิม่ ของฮอร์โมน ส่งผล
ให้อัตราการเผาผลาญมากขึ้น มีการสลายโปรตีน
และไขมันเพิ่มมากขึ้น ดุลไนโตรเจนเป็นลบและ
กระตุ ้ น กระบวนการสร้ า งกลู โ คสท� ำ ให้ ร ะดั บ
น�้ำตาลในเลือดสูงขึ้น และมีการดื้อต่ออินซูลินด้วย
อุณหภูมใิ นร่างกายสูงขึน้ cardiac output เพิม่ ขึน้ ซึง่
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขึ้นกับความรุนแรงของ
การบาดเจ็บ ซึ่งการให้โภชนาการจะไม่สามารถ
Reverse negative balance แต่สามารถลดการสูญ
เสียโปรตีนและกล้ามเนือ้ ท�ำให้ภาวะทุพโภชนาการ
ไม่แย่ลงและร่างกายฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว (Wejis &
Wishmeyer, 2013) โดยองค์กรผู้น�ำด้านโภชนาการ
ต่างๆ (Hanlon, Dawsett, & Smyth, 2015)ได้ให้ค�ำ
แนะน�ำในการให้สารอาหารผูป้ ว่ ยวิกฤต โดยมีหลัก
ส�ำคัญคือ 1) ควรให้สารอาหารแก่ผปู้ ว่ ยวิกฤตให้เร็ว
ทีส่ ดุ 2) ถ้าระบบทางเดินอาหารปกติ ควรให้อาหาร
ผ่านทางสายยางให้อาหาร 3) ถ้าได้รับอาหารผ่าน
ทางสายยางให้อาหารไม่ได้หรือได้รับไม่เพียงพอ
ควรให้อาหารทางหลอดเลือดด�ำ และ 4) การให้สาร
อาหารและพลังงานทีเ่ พียงพอ จะช่วยให้เกิดผลลัพธ์
ที่ดี ซึ่งการให้อาหารผ่านทางสายยางให้อาหาร
สามารถท�ำได้ง่าย ประหยัด ช่วยลดการฝ่อของ
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เซลล์เยื่อบุทางเดินอาหาร ส่งเสริมการท�ำงานของ
ทางเดินอาหารให้อยู่ในภาวะปกติ ช่วยให้เยื่อบุชั้น
Mucosa ของทางเดินอาหารแข็งแรง ลด Mucosal
permeability เพิม่ ระบบภูมคิ มุ้ กันในร่างกาย และลด
การเกิด Bacterial translocation จากทางเดินอาหาร
ซึ่งน�ำไปสู่การติดเชื้อในกระแสเลือด อย่างไรก็ตาม
อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ ซึ่งเป็นสาเหตุท�ำให้
ผูป้ ว่ ยวิกฤตได้รบั พลังงานไม่เพียงพอจึงจ�ำเป็นต้อง
ให้อาหารทางหลอดเลือดด�ำเพิ่มเติม (Afifi et al.,
2013)
แนวทางดังกล่าวของ Honlon et al., 2015
เป็นแนวทางที่ดี แต่โรงพยาบาลขอนแก่นยังไม่
น�ำมาปฏิบัติเป็นรูปธรรม และไม่จ�ำเพาะส�ำหรับ
ผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุจึงน�ำไปสู่การวิจัย
ครั้งนี้ จึงต้องมีการพัฒนาแนวปฏิบัติในการให้สาร
อาหารที่เหมาะสมผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ
และทดลองใช้ แ นวปฏิ บั ติ ฯ เพื่ อ ประเมิ น ผลอั น
ประกอบด้วย ผลด้านผู้ป่วย ซึ่งได้แก่ สถานะทาง
โภชนาการ พลังงานและโปรตีนที่ได้รับ และภาวะ
แทรกซ้อนจากการให้สารอาหาร และผลด้านผู้ให้
บริการ ได้แก่ สมรรถนะของพยาบาลในการจัดการ
ให้สารอาหาร ความพึงพอใจ และความมีวนิ ยั ในการ
ใช้แนวปฏิบัติฯของพยาบาล

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาผลของการใช้แนวปฏิบตั ทิ าง
คลินิกการให้สารอาหารในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม
อุบตั เิ หตุ ต่อตัวผูป้ ว่ ย ในด้านสถานะทางโภชนาการ
พลั ง งานและโปรตี น ที่ ไ ด้ รั บ ต่ อ วั น และภาวะ
แทรกซ้อนจากการได้รับสารอาหาร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาผลของการใช้ แ นวปฏิ บั ติ
ทางคลินิกการให้สารอาหารผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม
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พยาบาลวิชาชีพในด้าน สมรรถนะของพยาบาลในการจัดการให้สารอาหาร ความพึงพอใจ และความมีวินยั
ในการใช้
บตั ิฯ ของพยาบาลวิ
าชีพ
ปฏิบตั ฯิ และปัจจัยน�ำออก (Output) คือ การประเมิน
อุบตั เิ หตุแตนวปฏิ
อ่ พยาบาลวิ
ชาชีพในด้าน ชสมรรถนะของ
พยาบาลในการจัดการให้สารอาหาร ความพึงพอใจ ผลของการใช้แนวปฏิบัติฯหลังการให้สารอาหาร
และความมีวดนิ การวิ
ยั ในการใช้
กรอบแนวคิ
จยั แนวปฏิบตั ฯิ ของพยาบาล ผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ ซึ่งประกอบด้วย
ผลด้านผู้ป่วยวิกฤต ได้แก่ สถานะทางโภชนาการ
วิชาชีพ
ผูว้ ิจยั ได้นาํ เอาทฤษฎี ระบบในการนํามาประยุกต์ใช้โดยปั จจัยนําเข้า (Input) คือ ผูป้ ่ วยวิกฤต
พลังงานและโปรตีนที่ได้รับภาวะแทรกซ้อนจาก
ศัลยกรรมอุบตั ิเหตุ การดําเนิ นการ (Process) คือ กระบวนการให้
สารอาหารผู
ป้ ่ วยวิกาฤตตามแนวปฏิ
การได้รับสารอาหาร
และผลด้
นการผู้ให้บริกบารตั ิฯ
กรอบแนวคิดการวิจัย
และปั จจัยผูนํ้วาิออก
คือ รการประเมิ
นผลของการใช้
บตั ิฯหลังการให้สารอาหารผู
วยวิกฤต
สมรรถนะของพยาบาล
ความมีวินป้ัย่ ในการ
จัยได้(Output)
น�ำเอาทฤษฎี
ะบบในการน�
ำมา ได้แก่แนวปฏิ
ศัลประยุ
ยกรรมอุ
หตุ ซึจ่ งจัประกอบด้
วย ผลด้คืานผู
ได้บแัตก่ิแสถานะทางโภชนาการ
พลังงานและโปรตี
น
ละความพึงพอใจต่อแนวปฏิ
บัติฯ
กต์ใบช้ตั โิเดยปั
ยน�ำเข้า (Input)
อ ผูป้ ้่ปวยวิ
่วยกฤตปฏิ
ที่ไวิด้กรฤตศั
ับภาวะแทรกซ้
สารอาหาร
ลยกรรมอุบอัตนจากการได้
ิเหตุ การด�ำเนิรนับการ
(Process)และผลด้านการผูใ้ ห้บริ การได้แก่ สมรรถนะของพยาบาล
ความมี
วินยั ในการปฏิสบารอาหารผู
ตั ิและความพึ
อแนวปฏิบตั ิฯ
คือ กระบวนการให้
ป้ ว่ ยวิงพอใจต่
กฤตตามแนว
แนวปฏิบตั ิการให้
สารอาหารผูป้ ่ วยวิกฤต
ศัลยกรรมอุบตั ิเหตุ

ผลของแนวปฏิบัตกิ ารให้ สารอาหาร
ด้ านผู้ป่วย
1) สถานะทางโภชนาการ
2) พลังงานและโปรตีนที่ได้รับต่อวัน
3) ภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับสารอาหาร
ด้ านผู้ให้ บริการ
1) สมรรถนะของพยาบาล
2) ความมีวินยั ในการปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิ
3) ความพึงพอใจต่อแนวปฏิบตั ิฯ

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการให้สารอาหารผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ

้ ป่วยวิบกตั ฤตศั
บัติเป้หตุว่ ยวิกฤตศัลยกรรม
แนวปฏิ
กิ ารให้ลยกรรมอุ
สารอาหารผู
ค�ำจ�ำกัดความ รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการให้ สารอาหารผู

ผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ หมายถึง อุบัติเหตุ หมายถึง แนวปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นมาจาก
คําผูจํ้ปา่วกัยชายและหญิ
ดความ งอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ได้ หลักฐานเชิงประจักษ์ ตามรูปแบบของ Soukup’s
เกี่ ย18วกั บปีการให้
่ ว ยวิ กบฤตจาก
บาดเจ็
บจากอุ
บัติเหตุ
างจราจรหรื
ัติเหตุ model
ผู้ปรั่ บวยวิ
กฤตศั
ลยกรรมอุ
บัตทิเหตุ
หมายถึงอผูอุป้ บ่ วยชายและหญิ
งอายุ
บริ บูรณ์สขารอาหารผู
้ ึนไป ได้รับ้ ปบาดเจ็
ทัว่ ไป เข้ารักษาในหอผูป้ ว่ ยหนักศัลยกรรมอุบตั เิ หตุ ศัลยกรรมอุบัติเหตุ ที่ประกอบด้วย การประเมิน
อุบตั ิเหตุทางจราจรหรื ออุบตั ิเหตุทวั่ ไป เข้ารักษาในหอผูป้ ่ วยหนักศัลยกรรมอุบตั ิเหตุ รพ.ขอนแก่นต้องมี
รพ.ขอนแก่น ต้องมีคะแนน The Acute Physiology สถานะทางโภชนาการ แนวทางในการให้ ส าร
คะแนน(The Acute Physiology and Chronic Health อาหาร
Evaluation
II: APCHE
II) I ≥11
คะแนนและมี
และการประเมิ
นและการติ
ดตามผลหลั
งจาก
and Chronic Health Evaluation II: APCHE II)
คะแนน
(The
Trauma
and
Injury
Severity
Score:
TRISS
score)
มากกว่
า
25
%
โดยมี
แ
พทย์
เ
ป็
น
ผู
ป
้
ระเมิ
น
≥11 คะแนน และมีคะแนน The Trauma and Inju- การให้สารอาหาร
แนวปฏิ
บัติ การให้
้ ป่วยวิมากกว่
กฤตศัา ล25ยกรรมอุ
บัติ เ หตุ หมายถึ ง แนวปฏิ
ตั ิ ที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นางกาย
มาจาก
คือ บสถานะของร่
ry Severity
Score:สารอาหารผู
(TRISS score)
% สถานะทางโภชนาการ
งการรั
บสารอาหารและพลั
งงานเข้
กับ
หลัโดยมี
กฐานเชิ
งประจั
ตามรู
เกี่ยาวกั
บการให้
สารอาหารผูป้ ่ วยวิ
กฤตศัาไป
ลยกรรม
แพทย์
เป็นผูก้ปษ์ระเมิ
น ปแบบของ Soukup’s modelระหว่
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การใช้พลังงาน ประกอบด้วย คะแนนจากแบบ
ประเมิน Bhumibol Nutrition Triage (BNT) และ
ผลของ serum albumin, serum transferrin และ total
lymphocyte count ในวันที่ 2 และวันที่ 7 หลังเข้ารับ
การรักษา เนือ่ งจากเป็นระยะวิกฤตทีผ่ า่ นพ้นวิกฤต
ในช่วงแรกมาแล้ว 3 - 14 วัน การให้สารอาหารจะ
สามารถลดการสูญเสียโปรตีนและกล้ามเนื้อ ท�ำให้
ภาวะทุพโภชนาการไม่แย่ลงและร่างกายฟืน้ ตัวอย่าง
รวดเร็ว (Wejis & Wishmeyer, 2013)
พลังงานที่ได้รับ หมายถึง พลังงานที่ได้จากการ
ค�ำนวณโดยสูตรของ Ireton-Jones และโปรตีนที่ได้
รับก�ำหนด 2 gm/kg/day ในวันที่ 2 และวันที่ 7 หลัง
เข้ารับการรักษา
ภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับสารอาหาร หมายถึง
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่มีผลต่อความสามารถ
ในการท�ำงานของระบบทางเดินอาหาร ประเมิน
ได้จากการนับจ�ำนวนครั้งของเกิดภาวะแทรกซ้อน
ต่างๆ จากการได้รับอาหารทางสายยางหรือการได้
รับอาหารทางหลอดเลือดด�ำ

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น วิ จั ย กึ่ ง ทดลอง
(Quasi-experimental design) ชนิด Non-randomized control with pretest-posttest design โดยมีราย
ละเอียดวิธีด�ำเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็น 2
กลุ่มคือ กลุ่มผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ เพศ
ชายและหญิงอายุ 18 บริบูรณ์ขึ้นไป ที่เข้ารับการ
รั ก ษาในหอผู ้ ป ่ ว ยหนั ก ศั ล ยกรรมอุ บั ติ เ หตุ โรง
พยาบาลขอนแก่นในช่วงเวลาที่ด�ำเนินการศึกษา
และพยาบาลวิชาชีพทุกคนที่ท�ำงานในหอผู้ป่วย
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หนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ โดยแต่ละกลุ่มตัวอย่าง
แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อยดังนี้
1. ผู ้ ป ่ ว ยวิ ก ฤตศั ล ยกรรมอุ บั ติ เ หตุ คั ด
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ Purposive sampling และ
เพื่อป้องกันการปนเปื้อนผลงานวิจัย ได้ด�ำเนินการ
เก็บข้อมูลในกลุ่มเปรียบเทียบก่อนจนครบจ�ำนวน
ที่ ก� ำ หนดก่ อ นแล้ ว จึ ง ด� ำ เนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล จาก
กลุ่มทดลอง โดยผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตาม
เกณฑ์คดั เลือกกลุม่ ตัวอย่างเข้าสูก่ ารวิจยั (Inclusion
criteria) ค�ำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ
Bernard, (2000) ส�ำหรับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็น
อิสระต่อกัน อ้างอิงอุบัติการณ์การได้รับพลังงาน
ตามเป้าหมายจากการศึกษาของ Kalaldeh and
Shahin (2015) ที่พบว่าผู้ป่วยได้รับพลังงานตาม
เป้าหมายก่อนใช้แนวปฏิบัติ ร้อยละ 8.7 และได้รับ
พลังงานตามเป้าหมายหลังการใช้แนวปฏิบัติร้อย
ละ 55.4 โดยก�ำหนดระดับความเชื่อมั่นที่ .05 และ
ค่าอ�ำนาจการทดสอบที่ .8 ค�ำนวณกลุ่มตัวอย่างได้
38 คน เมื่อรวมอัตราการสูญเสียตัวอย่าง ร้อยละ 20
อีก 8 คน รวมเป็นทั้งหมด 46 คน โดยแบ่งตัวอย่าง
เป็น 2 กลุ่มดังนี้
		 1) กลุ่มเปรียบเทียบ คือ ผู้ป่วยวิกฤต
ศัลยกรรมอุบตั เิ หตุ ทีไ่ ด้รบั สารอาหารตามแผนการ
รักษาปกติของโรงพยาบาล จ�ำนวน 23 คน
		 2) กลุ ่ ม ทดลอง คื อ ผู ้ ป ่ ว ยวิ ก ฤต
ศัลยกรรมอุบัติเหตุ ที่ได้รับสารอาหารตามแนว
ปฏิบัติฯ จ�ำนวน 23 คน
2. พยาบาลวิชาชีพ จ�ำนวน 12 คน แบ่งเป็น
2 กลุ่มดังนี้
		 1) กลุ ่ ม เปรี ย บเที ย บ คื อ พยาบาล
วิชาชีพทีใ่ ห้การดูแลให้สารอาหารตามแผนการดูแล
ปกติ และยังไม่ได้รับการอบรมการใช้แนวปฏิบัติฯ
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เป็นผู้ดูแลด้านการจัดการให้สารอาหาร
		 2) กลุม่ ทดลอง คือ พยาบาลทีไ่ ด้รบั การ
อบรมแนวทางการให้สารอาหารตามแนวปฏิบัติที่
พัฒนาขึ้น
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
โครงการวิจยั ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
จริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่นหมายเลขจริยธรรมที่ HE 602065 และ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของโรงพยาบาล
ขอนแก่น หมายเลขจริยธรรมที่ KE 60089
เครื่องมือในการวิจัย
1. แนวปฏิ บั ติ ก ารให้ ส ารอาหารผู ้ ป ่ ว ย
วิกฤตศัลยกรรมอุบตั เิ หตุพฒ
ั นาขึน้ มาจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ตามรูปแบบของ Soukup model เพื่อ
จัดการด้านการให้สารอาหารผูป้ ว่ ยวิกฤตศัลยกรรม
อุบัติเหตุประกอบด้วย
		 1) ระยะก่อนให้สารอาหาร ประกอบด้วย
การประเมินสถานะทางโภชนาการ การประเมิน
พลังงานและโปรตีนที่ควรได้รับ และการประเมิน
ความสามารถในการรับอาหาร
		 2) ขณะให้สารอาหาร เป็นกระบวน
การที่ พ ยาบาลจั ด การท� ำ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยวิ ก ฤตได้ รั บ
พลังงานและโปรตีนอย่างเพียงพอ ประกอบด้วย
การให้อาหารทางสายยางให้อาหาร หรือการให้
อาหารทางหลอดเลือดด�ำตามแผนการรักษา มีการ
บันทึกข้อมูลขณะใช้แนวปฏิบัติตามแบบประเมิน
และติดตามการให้สารอาหารผูป้ ว่ ยวิกฤตศัลยกรรม
อุบัติเหตุ
		 3) การประเมิ น ผลหลั ง ได้ รั บ สาร
อาหาร โดยการติดตามผลจากการใช้แนวปฏิบัติฯ
ประกอบด้วย ผลด้านผู้ป่วยวิกฤต มีการประเมิน
สถานะทางโภชนาการ บันทึกพลังงานและโปรตีน
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ที่ผู้ป่วยได้รับจริง ภาวะแทรกซ้อนจากการให้สาร
อาหารทางสายยาง หรือการได้รับสารอาหารทาง
หลอดเลือดด�ำ ดังรูปที่ 2
แนวปฏิบัติการให้สารอาหารผู้ป่วยวิกฤต
ศัลยกรรมอุบตั เิ หตุได้รบั การตรวจสอบคุณภาพแนว
ปฏิบัติ โดยใช้เกณฑ์ของ The Appraisal of guideline for research & Evaluation II (AGREE Next
Steps Consortium, 2009) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน
โดยเป็นแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านศัลยกรรมอุบตั เิ หตุ 3
คน อาจารย์พยาบาลสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 คน
และพยาบาลช�ำนาญการดูแลผูป้ ว่ ยวิกฤตศัลยกรรม
อุบัติเหตุ 1 คน ได้คะแนนคุณภาพแนวทางปฏิบัติ
เท่ากับ 90%
2. แบบรวบรวมผลการศึกษา เป็นแบบ
ประเมินและติดตามผลหลังได้รับสารอาหารได้รับ
การตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หาและดั ช นี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์( Index of Item –
Objective Congruence [IOC]) ตรวจสอบโดย
ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ 5 คนดั งกล่ า วข้ า งต้ น ส่ ว นความ
เที่ ย งของแบบรวบรวมผลการศึ ก ษาประเมิ น
โดยพยาบาลวิชาชีพ 12 คน ประกอบด้วย ความ
เที่ยงระหว่างผู้ประเมิน (Inter–rater reliability)
โดยค�ำนวณ Pearson’s correlation coefficients
(r) และสถิ ติ Kuder–Richardson Formula 20
(KR-20) ได้ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ดังนี้ ดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity
index [CVI]) ของแบบประเมินทั้งหมด เท่ากับ
.88 แบบประเมินและติดตามการให้สารอาหาร
ผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุได้ค่า IOC = .93
และ r = .98 แบบประเมิ น ความมี วิ นั ย ในการ
ปฏิ บั ติ ต ามแนวปฏิ บั ติ ไ ด้ ค ่ า IOC = .90 และ
KR-20 = .82 แบบประเมินสมรรถนะของพยาบาล
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ประเมินสัญญาณชี พ

Unstable

Stable

ประเมินภาวะโภชนาการ(day 2 หลังadmit) ( Wejis & Wishmeyer, 2013)

NPO ประเมินซํ้าอีก 24 hr

Day 2 หลังadmit แพทย์ orderเจาะlab: serum
albumin, transferrin และพยาบาลประเมินคะแนน
BNT ( Trakulhum et al., 2012; Kim & Choikwan, 2011;
Sigalet et al., 2014; Wan et al., 2015)

ประเมินความพร้ อมและความสามารถในการเริ่ มให้ enteral nutrition
(day……หลังadmit) (พยาบาลประเมิน) (Prins, 2010; Hanlon et al., 2015)

ไม่

พร้อม

ระงับการให้enteral
nutrition (แพทย์)

Day1ให้enteral nutrition กําหนดให้พลังงาน  60%
ของความต้องการพลังงานต่อวัน(แพทย์) (Afifi et al., 2013)

ให้ Parenteral
nutrition (แพทย์)

8

MAP≥ 65 mmHg, HR≤120 bpm, BE > -2.5 mEq/L, pH > 7.25, PEEP
≤5, O2sat ≥95%, PaO2/ FiO2 > 200,ไม่ได้รับInotrop drug หรื อได้รับ ≤
5mcg/kg/min (แพทย์และพยาบาลประเมิน) (Ichimaru & Amagai, 2015;
Lasierra, Pere, & Gonzalez, 2015)

Trauma critically ill patient

Feed รับไม่ได้หรื อได้รับพลังงาน
< 60%ของพลังงานที่ควรได้รับ

125

แพทย์เจ้าของไข้ช่วยยืนยัน

ปรึ กษานักโภชนาการ
เกี่ยวกับชนิดอาหาร

Day2ให้ enteral nutrition กําหนดให้พลังงาน  100%
ของความต้องการพลังงานต่อวัน(แพทย์) (Afifi et al., 2013)

Day 7 ประเมินและติดตามผลหลังได้รับสารอาหาร

Day 7หลัง admit แพทย์ orderเจาะlab: serum
albumin, transferrin และพยาบาลประเมิน
คะแนน BNT ( Trakulhum et al., 2012; Kim &
Choikwan, 2011; Sigalet et al., 2014; Wan et al.,
2015)

รูรูปปทีที่ 2่ 2แผนผั
แผนผังงแสดงแนวปฏิ
แสดงแนวปฏิบบัตัติกิการให้
ารให้สสารอาหารผู
ารอาหารผู้ ป่้ปวยวิ
่วยวิกกฤตศั
ฤตศัลลยกรรมอุ
ยกรรมอุบบัตัติเหตุ
ิเหตุ
แนวปฏิบตั ิการให้สารอาหารผูป้ ่ วยวิกฤตศัลยกรรมอุบตั ิเหตุได้รับการตรวจสอบคุณภาพแนว
ปฏิบตั ิ โดยใช้เกณฑ์ของ The Appraisal of guideline for research & Evaluation II (AGREE Next Steps
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ในการใช้แนวปฏิบัติได้ค่า IOC = .96 และ r = .74
และแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจในการใช้ แ นว
ปฏิบัติได้ค่า IOC = 1.00 และ r = .66
การเก็บรวบรวมข้อมูล
หลั ง จากได้ รั บ อนุ มั ติ รั บ รองจริ ย ธรรม
การวิ จั ย จากคณะกรรมการจริ ย ธรรมของ
มหาวิทยาลัย ขอนแก่นและโรงพยาบาลขอนแก่น
แล้ว ผู้วิจัยเข้าพบหัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล
และพยาบาลหั ว หน้ า หอผู ้ ป ่ ว ยหนั ก ศั ล ยกรรม
อุบัติเหตุและทีมแพทย์งานศัลยกรรมอุบัติเหตุเพื่อ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีด�ำเนินการ และ
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย จากนั้นผู้วิจัยแนะน�ำตัว
กั บ พยาบาลอาสาสมั ค รและอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ
วัตถุประสงค์และขั้นตอนของการด�ำเนินการวิจัย
และสิทธิของพยาบาลในการเข้าร่วมวิจยั เมือ่ มีกลุม่
ตัวอย่างอาสาสมัครผู้ป่วยวิกฤตที่ตรงกับเกณฑ์รับ
เข้าศึกษา พยาบาลหัวหน้าเวรจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้วิจัย
ทราบ จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ท�ำการชีแ้ จงวิธกี ารศึกษาวิจยั ให้
แก่ตวั ผูป้ ว่ ยวิกฤตเองหรือผูป้ กครองโดยชอบธรรม
รวมทั้ ง รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ข องผู ้ ป ่ ว ย
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง พร้ อ มทั้ ง ตอบข้ อ ซั ก ถามในการ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เมื่ อ ผู ้ ป ่ ว ยหรื อ ผู ้ ป กครอง
โดยชอบธรรมตกลงที่จะเข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัย
จึงให้ลงนามในใบให้ค�ำยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของผลการวิจัย จึงได้
ด�ำเนินการเก็บข้อมูลในกลุ่มเปรียบเทียบจนครบ
จ�ำนวนที่ก�ำหนดก่อน แล้วจึงด�ำเนินการเก็บข้อมูล
จากกลุม่ ทดลอง โดยผูว้ จิ ยั คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างตาม
เกณฑ์คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าสู่การวิจัย
1. การเก็บข้อมูลกลุ่มเปรียบเทียบ โดย
เก็ บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานะทางโภชนาการก่ อ น
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ให้สารอาหาร (Pretest) ในวันที่ 2 หลังจากผู้ป่วย
เข้ า รั บ การรั ก ษาในหอผู ้ ป ่ ว ยวิ ก ฤตศั ล ยกรรม
อุบัติเหตุ จากนั้นผู้ป่วยได้รับสารอาหารตามค�ำสั่ง
การรักษาตามแนวทางปกติของโรงพยาบาลจัดการ
ให้สารอาหารโดยพยาบาลประจ�ำหอผู้ป่วยที่ยังไม่
ผ่านการฝึกอบรมการให้สารอาหารผู้ป่วยวิกฤต
ศัลยกรรมอุบัติเหตุ หลังจากนั้น ผู้วิจัยติดตามการ
ให้สารอาหารและเก็บข้อมูลหลังให้สารอาหารเพือ่
ประเมินผล (Posttest) ในวันที่ 7 หลังจากผู้ป่วย
เข้ารับการรักษา โดยใช้แบบประเมิน BNT และ
แบบประเมินและติดตามผลการให้สารอาหารใน
ผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ
2. การเก็บข้อมูลกลุ่มทดลอง ก่อนเริ่ม
เก็บข้อมูลผู้วิจัยให้ความรู้และอบรมอาสาสมัคร
พยาบาลจ�ำนวน 12 คน ตามแนวปฏิบัติการจัดการ
ให้ ส ารอาหารผู ้ ป ่ ว ยวิ ก ฤตศั ล ยกรรมอุ บั ติ เ หตุ
ประกอบด้วย การประเมินสถานะทางโภชนาการ
การประเมินพลังงานและโปรตีนที่ควรได้รับ การ
ประเมินความสามารถในการรับอาหาร วิธีการให้
สารอาหารในผูป้ ว่ ยวิกฤต และการพยาบาลเมือ่ เกิด
ภาวะแทรกซ้อนหลังได้รับสารอาหาร ผู้วิจัยรับฟัง
ข้อคิดเห็น ตอบค�ำถามและซักถามความเข้าใจของ
พยาบาลในการลงบันทึกในแบบประเมินให้สาร
อาหารผูป้ ว่ ยวิกฤตศัลยกรรมอุบตั เิ หตุ จากนัน้ ผูว้ จิ ยั
และพยาบาลอาสาสมัครทดลองการใช้แนวปฏิบัติ
การให้สารอาหารผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ
ร่วมกัน คนละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินสมรรถนะของ
พยาบาลในการให้สารอาหารตามแนวปฏิบตั ฯิ เมือ่
สิ้นสุดการอบรม ผู้วิจัยน�ำคู่มือการใช้แนวปฏิบัติ
มาเผยแพร่ในหอผู้ป่วย พร้อมทั้งแจ้งให้พยาบาล
ประจ�ำหอผู้ป่วย นักโภชนาการ และแพทย์ประจ�ำ
หอผู้ป่วยทุกท่านทราบ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล
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ผู้ป่วยกลุ่มทดลองก่อนให้สารอาหาร (Pretest) ใน
วันที่ 2 หลังจากผู้ป่วยวิกฤตเข้ารับการรักษาในหอ
ผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุจากนั้นผู้ป่วยกลุ่ม
ทดลองได้รบั สารอาหารตามแนวปฏิบตั ฯิ เป็นเวลา
5 วันโดยพยาบาลอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมการ
ใช้แนวปฏิบัติเป็นผู้ให้สารอาหาร ในระยะนี้ผู้วิจัย
ประเมิ น พยาบาลอาสาสมั ค รด้ ว ยแบบประเมิ น
สมรรถนะการให้ ส ารอาหารผู ้ วิ ก ฤตศั ล ยกรรม
อุ บั ติ เ หตุ และแบบประเมิ น ความมี วิ นั ย ในการ
ปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ิ หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูล
หลังให้สารอาหารเพื่อประเมินผล (Posttest) ใน
วันที่ 7 หลังจากผู้ป่วยเข้ารับการรักษา โดยใช้แบบ
ประเมินเช่นเดียวกับกลุ่มเปรียบเทียบ จากนั้นให้
พยาบาลอาสาสมัครประเมินความพึงพอใจต่อแนว
ปฏิบัติฯ

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. ลั ก ษณะทั่ ว ไปของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
วิเคราะห์โดยการหาร้อยละ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
independent t-test และ Chi-square
2. ผลของแนวปฏิบตั ฯิ ต่อผูป้ ว่ ย วิเคราะห์
โดยเปรียบเทียบสถานะโภชนาการ พลังงานและ
โปรตีนที่ได้รับต่อวัน และการเกิดภาวะแทรกซ้อน
จากการได้รับสารอาหารระหว่างกลุ่มทดลองกับ
กลุ่มเปรียบเทียบ ในวันที่ 7 หลังจากผู้ป่วยเข้ารับ
การรักษา โดยใช้สถิติ Independent t-test, Relative
risk (RR) with 95% Confidence intervals (CI)
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3. ผลของแนวปฏิบตั ฯิ ต่อพยาบาลวิชาชีพ
วิเคราะห์โดยเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะของ
พยาบาลในการให้สารอาหารผูป้ ว่ ยวิกฤต และความ
มีวนิ ยั ในการใช้แนวปฏิบตั ฯิ ระหว่างพยาบาลทีด่ แู ล
ผูป้ ว่ ยกลุม่ เปรียบเทียบกับพยาบาลทีด่ แู ลผูป้ ว่ ยกลุม่
ทดลอง โดยใช้สถิติ independent t-test และ RR with
95% CI และความพึงพอใจของพยาบาลต่อการใช้
แนวปฏิบัติฯ รายงานผลเป็นร้อยละ

ผลการศึกษา

ด� ำ เนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล ในผู ้ ป ่ ว ยวิ ก ฤต
ศัลยกรรมอุบัติเหตุ จ�ำนวน 46 คน แบ่งเป็นการให้
สารอาหารของกลุม่ เปรียบเทียบซึง่ ได้รบั การให้สาร
อาหารตามมาตรฐานปกติจ�ำนวน 23 คน และกลุ่ม
ทดลองที่ได้รับการให้สารอาหารตามแนวปฏิบัติฯ
จ�ำนวน 23 คน ทั้งสองกลุ่มได้รับการให้สารอาหาร
โดยพยาบาลวิชาชีพจ�ำนวน 12 คน เป็นระยะเวลา
1 สัปดาห์ ผลการศึกษาดังนี้
ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ
ก่อนได้รับสารอาหาร
ในวันที่ 2 หลังเข้ารับการรักษา ก่อนได้รับ
สารอาหารผูป้ ว่ ยวิกฤตทัง้ สองกลุม่ มีลกั ษณะทัว่ ไป
(เพศ อายุ การวินิจฉัยโรคหลัก ) ไม่แตกต่างกัน
ส่วนค่าเฉลี่ย APCHE II TRISS score ค่าเฉลี่ยของ
น�้ำหนัก ส่วนสูง และ BMI ดังแสดงในตารางที่ 1
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ส่ วนสู ง และ
่ 1 - December 2019
Vol.ในตารางที
25 No. 2 July
่ 1 ลักษณะทั
่วไปของผู
่วยวิลกยกรรมอุ
ฤตศัลยกรรมอุ
รับสารอาหาร
ตารางทีตารางที
่ 1 ลักษณะทั
่วไปของผู
้ ป่วยวิก้ปฤตศั
บัติเหตุบกัต่ อิเหตุ
นได้กร่อั บนได้
สารอาหาร
ลักษณะของผูป้ ่ วยวิกฤต
อายุ (ปี )
TRISS score (%)
APACHE II(คะแนน)
นํ้าหนัก (kg)
ส่ วนสู ง (cm)
BMI (kg/m2)
Bhumibol nutrition triage (BNT)
ความต้องการพลังงาน(kcal/day)
ความต้องการโปรตีน(gm/day)
เพศ
ชาย
หญิง
การวินิจฉัยโรคหลัก
Multiple organ injury
Severe head injury
- Subdural hematoma
- Brain swelling
- Epidural hematoma
- Intracerebral hemorrhage
ลักษณะของผูป้ ่ วยวิกฤต
Chest injury
Nutritional status
Good (BNT< 4 คะแนน)
Poor (BNT ≥4 คะแนน)
a

กลุ่มเปรียบเทียบ (n = 23)
n (%)
M(SD)
43.87(16.89)
87.76(9.17)
19(4.61)
59.7(7.17)
163.22(7.66)
22.55(1.745)
4.57(0.896)
1654.91 (196.66)
119.30(14.28)

กลุ่มทดลอง (n = 23)
n (%)
M (SD)
40.65(19.16)
91.83(7.81)
18.87(3.73)
55.26(8.51)
162.43(2.89)
21.16(2.89)
4.78(0.671)
1487.35(350.74)
110.5 (17.03)

21(91.3)
2 (8.7)

X2b

0.60
1.62
0.10
1.91
0.40
1.97
9.31
1.99
1.89

16 (69.6)
7 (30.4)

8 (34.8)
8 (34.8)
0
3 (13)
กลุ่มเปรี ยบเทียบ (N = 23)
3 (13)
M(SD)
n (%)
1 (4.3)

ta

p
0.549
0.112
0.917
0.062
0.689
0.055
0.357
0.054
0.065

3.453

0.063

4 (17.4)
9 (39.1) 3.425
1 (4.3)
5 (21.7)
กลุ่มทดลอง (N = 23)
ta
2 (8.7)
M (SD)
n (%)
2 (8.7)

12(52.2)
11(47.8)

8(34.8)
15(65.2)

12

0.635

X2b

p

1.415

0.234

Independent sample t-test และb Chi-square ระดับนัยสําคัญทางสถิติเมื่อ p < .05

สถานะทางโภชนาการและความต้ องการพลังงานและโปรตีนก่ อนได้ รับสารอาหาร
ผลการศึกษาพบว่าผูป้ ่ วยทั้งสองกลุ่มมีสถานะทางโภชนาการไม่แตกต่างกัน โดยคะแนนเฉลี่ย BNT
ของกลุ่มเปรี ยบเทียบเท่ากับ 4.57 และคะแนนเฉลี่ย BNT ของกลุ่มทดลองเท่ากับ 4.78 (t(23) = 9.31, p =
.357 เมื่อแบ่งกลุ่มระดับภาวะโภชนาการ พบว่า สัดส่ วนของผูป้ ่ วยที่มีภาวะโภชนาการดีและไม่ดีของทั้งสอง
กลุ่มไม่แตกต่างกัน X2 (1.14, N = 23) = 0.23, p < .05
ก่อนที่จะเริ่ มได้รับสารอาหาร ผูป้ ่ วยทั้งสองกลุ่มมีความต้องการพลังงานและโปรตีนไม่แตกต่างกัน
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สถานะทางโภชนาการและความต้องการพลังงาน
และโปรตีนก่อนได้รับสารอาหาร
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู ้ ป ่ ว ยทั้ ง สองกลุ ่ ม มี
สถานะทางโภชนาการไม่แตกต่างกัน โดยคะแนน
เฉลี่ย BNT ของกลุ่มเปรียบเทียบเท่ากับ 4.57 และ
คะแนนเฉลี่ย BNT ของกลุ่มทดลองเท่ากับ 4.78
(t(23) = 9.31, p = .357 เมื่อแบ่งกลุ่มระดับภาวะ
โภชนาการ พบว่ า สั ด ส่ ว นของผู ้ ป ่ ว ยที่ มี ภ าวะ
โภชนาการดีและไม่ดีของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่าง
กัน X2 (1.14, n = 23) = 0.23, p < .05
ก่อนทีจ่ ะเริม่ ได้รบั สารอาหาร ผูป้ ว่ ยทัง้ สอง
กลุม่ มีความต้องการพลังงานและโปรตีนไม่แตกต่างกัน
กลุ ่ ม เปรี ย บเที ย บมี ค วามต้ อ งการพลั ง งานเฉลี่ ย
1654.91 kcal/day (SD = 196.66) และกลุ่มทดลอง
มีความต้องการพลังงานเฉลี่ย 1487.35 kcal/day,
t(23) = 1.99, p = .054 ส�ำหรับความต้องการโปรตีน
2 gm/kg/day พบว่ า กลุ ่ ม เปรี ย บเที ย บมี ค วาม
ต้องการโปรตีนเฉลี่ย 119.30 gm/day และกลุ่ม
ทดลองมีความต้องการโปรตีนเฉลี่ย 110.5 gm/day
t(23) = 1.896, p = .065 ดังตารางที่ 1
การให้สารอาหารผู้ป่วยวิกฤตศัลกรรมอุบัติเหตุ
ก่อนใช้แนวปฏิบัติ
ก่อนเริม่ ใช้แนวปฏิบตั ฯิ ผูป้ ว่ ยทัง้ สองกลุม่
มีลกั ษณะการได้รบั สารอาหารด้วยวิธกี ารทีเ่ หมือน
กันคือ ผ่านทางสายยางให้อาหาร (91.3% ในกลุ่ม
เปรียบเทียบ และ 95.7% ในกลุ่มทดลอง) ผู้ป่วย
ทั้งสองกลุ่มได้รับการใส่สายยางให้อาหารแบบ
Orogastric tube โดยพยาบาลวิชาชีพเช่นเดียวกัน
(56.2% ในกลุ่มเปรียบเทียบและ 52.2% ในกลุ่ม
ทดลอง) และได้รับอาหารทางสายยางแบบให้เป็น
ระยะ (Intermittent feeding) เป็นส่วนมาก นอกจาก
นี้ ผู้ป่วยทุกคนที่จ�ำเป็นต้องได้รับสารอาหารทาง
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หลอดเลือดด�ำจะได้รบั สารอาหารทางหลอดเลือดด�ำ
ส่วนกลางทั้งสองกลุ่ม โดยได้รับสารอาหารชนิด
เดี ย วกั น ส่ ว นกิ จ กรรมที่ ท� ำ ให้ ต ้ อ งหยุ ด ให้ ส าร
อาหารชั่วคราว เช่น การผ่าตัด การไปตรวจ x-ray
พบได้ในสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกันทั้งสองกลุ่ม
ผลของการใช้แนวปฏิบตั ฯิ การให้สารอาหารผูป้ ว่ ย
วิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ
1. ผลด้านผูป้ ว่ ยวิกฤตศัลยกรรมอุบตั เิ หตุ
ระหว่างกลุ่มเปรียบเทียบและกลุ่มทดลอง ดังนี้
1.1 สถานะทางโภชนาการเปรียบเทียบ
วันที่ 2 และวันที่ 7 หลังได้รับสารอาหารตามแนว
ปฏิบัติฯ
			 พบว่าผู้ป่วยกลุ่มเปรียบเทียบซึ่ง
ได้รับการดูแลทางโภชนาการตามมาตรฐานการ
รักษาปกติของโรงพยาบาล มีสถานะทางโภชนาการ
ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยค่าเฉลี่ยคะแนน BNT
ของผูป้ ว่ ยกลุม่ นีเ้ พิม่ ขึน้ 4.57 คะแนนในวันที่ 2 เป็น
6.30 คะแนนในวันที่ 7 หลังเข้ารับการรักษา t(23)
= 9.11, p < .05 แต่ยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับ serum albumin, serum transferrin และ total
lymphocyte count ในทางตรงกันข้าม ผู้ป่วยกลุ่ม
ทดลองซึ่งได้รับการดูแลด้านโภชนาการตามแนว
ปฏิบตั กิ ารจัดการสารอาหารผูป้ ว่ ยวิกฤตศัลยกรรม
อุบตั เิ หตุ มีคะแนน BNT ลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ จาก 4.78 คะแนนในวันที่ 2 เป็น 3.43 คะแนน
ในวันที่ 7 t(23) = 9.05, p < .05 นอกจากนี้ยังพบว่า
ค่า serum albumin และค่า serum transferrin
เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ อี ก ด้ ว ย (p < .05 )
ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
1.2 ปริมาณพลังงานและโปรตีนที่ได้รับ
เปรียบเทียบวันที่ 2 และวันที่ 7 หลังรับเข้ารักษา
ผู้ป่วยกลุ่มเปรียบเทียบได้รับพลังงานลด
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3.43 คะแนนในวันที่ 7 t(23) = 9.05, p < .05นอกจากนี้ ยงั พบว่า ค่า serum albumin และค่า serum
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1.2 ปริมาณพลั
นทีไ่ ด้2019
รับเปรียบเทียบวันที่ 2 และวันที่ 7 หลังรับเข้ ารักษา
ผูป้ ่ วยกลุ่มเปรี ยบเทียบได้รับพลังงานลดลงอย่างมีนยั สําคัญ โดยวันที่ 2 ผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ ได้รับพลังงาน
างมีนkacl/day
ัยส�ำคัญและในวั
โดยวันนทีที่ 2่ 7ผูได้
้ป่วรัยกลุ
้ได้รับ ่ยลดลงเหลื
ปริมาณโปรตี
นที่ผู้ป่วยได้
รับต่อt(23)
วัน โดยในวั
เฉลี่ยลงอย่
1654.91
บพลั่มงนีงานเฉลี
อเพียง 1288.88
kcal/day
= 3.703,นที่ 2
ผู้ป่่วมยกลุ
รับโปรตี
พลังงานเฉลี
่ย 1654.91
และในวั
่ 7งงานเพิ
p< .05
ในทางตรงกั
นข้าม ผูป้ kacl/day
่ วยกลุ่มทดลอง
ได้รนับทีพลั
ขึ้นอย่่มาเปรี
งมีนยบเที
ยั สําคัยบได้
ญ โดยในวั
นทีน่ 2เฉลีผูป้ ่ย่ วย119.30
รับงพลั
งงานเฉลี
่ยลดลงเหลื
อเพียงและเมื
1288.88
และในวันที่ 7 ผู้ป่วยได้
ได้รับได้พลั
งานเฉลี
่ย 1487.35
kcal/day
่อได้kcal/
รับการดูแgm/day
ลให้สารอาหารตามแนวปฏิ
บตั ิฯรับผูปโปรตี
้ ่ วยได้นรเฉลี
ับ ่ยลด
day t(23) = 3.703, p < .05 ในทางตรงกันข้าม ผู้ป่วย ลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติเหลือเพียง 60.84 gm/
พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ในวันที่ 7 โดยได้รับพลังงานเฉลี่ย 1696.86 kcal/day t(23) = 4.2, p
กลุม่ ทดลอง ได้รบั พลังงานเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ day, t(23) = 9.927, p < .05 ส่วนผู้ป่วยกลุ่มทดลอง
< .05 เช่นเดียวกับปริ มาณโปรตีนที่ผปู ้ ่ วยได้รับต่อวัน โดยในวันที่ 2 ผูป้ ่ วยกลุ่มเปรี ยบเทียบได้รับโปรตีน
โดยในวันที่ 2 ผู้ป่วยได้รับพลังงานเฉลี่ย 1487.35 ได้รบั โปรตีนต่อวันเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
เฉลี่ย 119.30 gm/day และในวันที่ 7 ผูป้ ่ วยได้รับโปรตีนเฉลี่ยลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติเหลือเพียง
kcal/day และเมื่อได้รับการดูแลให้สารอาหารตาม จาก 88.35 gm/day ในวันที่ 2 เพิ่มเป็น 106.32 gm/
่มทดลองได้
างมีกนษา
ยั สําt(23)
คัญทาง
60.84แนวปฏิ
gm/dayบt(23)
< .05
ส่ วนผู
โปรตีนนทีต่่ 7อวัหลั
นเพิงเข้่มขึารั้ นบอย่การรั
ตั ฯิ ผูป้ =ว่ 9.927,
ยได้รบั pพลั
งงานเพิ
ม่ ขึป้ น้่ วยกลุ
อย่างมี
นยั dayรับในวั
= 4.53,
สถิตส�ิจาก
88.35
gm/day
ในวั
น
ที
่
2
เพิ
ม
เป็
น
106.32
gm/day
ในวั
น
ที
่
7
หลั
ง
เข้
า
รั
บ
การรั
ก
ษา
t(23)
=
4.53,
p
่
ำคัญทางสถิติ ในวันที่ 7 โดยได้รับพลังงานเฉลี่ย p < .05 ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 2 <
.05 ดั1696.86
งรายละเอีkcal/day
ยดแสดงในตารางที
t(23) = 4.2,่ 2p < .05 เช่นเดียวกับ

ตารางที
่ 2 ผลของการใช้
บัต้ ปิฯ่ วย
ด้านผู
ย เปรี
ยบก่อนและหลั
งได้รับสารอาหาร
ตารางที
่ 2 ผลของการใช้
แนวปฏิแบนวปฏิ
ัติฯด้ านผู
เปรี้ปย่วบเที
ยบก่ยอบเที
นและหลั
งได้ รับสารอาหาร
ตัวชี้วดั สถานะทาง
โภชนาการ

กลุ่มเปรี ยบเทียบ (n = 23)
วันที่2 M (SD)
วันที่ 7
Paired
t-test
M(SD)

BNT (คะแนน)
4.57 (0.89) 6.30 (1.01)
Serum
2.72 (0.59) 2.96 (0.46)
albumin(gm/dl)
Serum transferrin
166.97
169.35
(gm/dl)
(53.12)
(46.87)
Total lymphocyte
2319.27
1612.37
count
(3730.20)
(533.59)
พลังงานที่ได้รับต่อ
1654.9
1288
วัน (Kcal/day)
(196.66)
(463.49)
โปรตีนที่ได้รับต่อวัน
119.3
60.84
(gm/day)
(14.27)
(32.16)
หมายเหตุ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ p < 0.05
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กลุ่มทดลอง ( n =23)
วันที่ 7
Paired
t-test
M(SD)

P

วันที่ 2
M(SD)

9.11
1.96

0.001
0.062

4.78 (0.67)
2.8 (0.43)

3.43 (0.59)
3.07 (0.39)

9.05
4.73

0.001
0.001

0.41

0.683

191.04 (39.95)

3.67

0.001

0.94

0.356

1490.89 (658.32)

0.05

0.958

3.703

0.001

0.001

0.001

1696.86
(419.62)
106.32(25.12)

4.2

9.927

175.87
(44.41)
1501.51
(1063.83)
1487.35
(350.74)
88.35(18.40)

4.53

0.001

p
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1.3 สถานะทางโภชนาการเปรียบเทียบ
ระหว่างกลุ่มเปรียบเทียบและกลุ่มทดลองหลังได้
รับสาร อาหาร
หลั ง จากที่ ผู ้ ป ่ ว ยทั้ ง 2 กลุ ่ ม ได้ รั บ สาร
อาหารเป็นเวลา 5 วัน การประเมินสถานะทาง
โภชนาการในวั น ที่ 7 หลั ง รั บ เข้ า รั ก ษา พบว่ า
คะแนนเฉลีย่ BNT ของกลุม่ ทดลองได้ 3.44 คะแนน
ต�่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย BNT ของกลุ่มเปรียบเทียบได้
6.39 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบโดยจัดกลุ่มสถานะ
โภชนาการตามคะแนน BNT พบว่า หลังจากให้สาร
อาหารครบ 7 วันจ�ำนวนของผูป้ ว่ ยในกลุม่ ทดลองที่
มีสถานะโภชนาการไม่ดลี ดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ จาก
15 คน (65.2%) ในวันที่ 2 เหลือเพียง 1 คน (4.3%)
ในวันที่ 7 X2(2, n = 23) = 18.78, p < .05 ในขณะที่
จ�ำนวนผู้ป่วยกลุ่มเปรียบเทียบมีจ�ำนวนผู้ป่วยที่มี
ภาวะโภชนาการไม่ดเี พิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญจาก 11
คน (47.8%) ในวันที่ 2 เป็น 23 คน (100%) ในวัน
ที่ 7 -X2(2, n = 23) = 12.97, p < .05นอกจากนี้ การ
เปรียบเทียบสถานะทางโภชนาการหลังได้รับสาร
อาหารพบว่า ผูป้ ว่ ยกลุม่ ทดลองมีแนวโน้มทีจ่ ะมีผทู้ ี่
มีสถานะทางโภชนาการดี มากกว่าผูป้ ว่ ยกลุม่ เปรียบ
เทียบ 22 เท่า (RR = 22, 95% CI[3.23, 149.89])
เมื่อเปรียบเทียบความเพียงพอของพลังงานและ
โปรตีนสารอาหารที่ได้รับพบว่าผู้ป่วยกลุ่มทดลอง
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ทีไ่ ด้รบั แนวปฏิบตั กิ ารให้สารอาหาร ได้รบั พลังงาน
เพียงพอในสัดส่วนที่มากเป็น 10.5 เท่าของผู้ป่วย
กลุม่ เปรียบเทียบ (RR = 10.5, 95% CI [2.77, 39.71],
p = .005) และผู้ป่วยกลุ่มทดลอง ยังมีสัดส่วน
ของการได้รับโปรตีนเพียงพอมากกว่ากลุ่มเปรียบ
เทียบถึง 11 เท่า (RR = 11, 95%CI[2.91, 41.47],
p = .0004) ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 3
1.4 ภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับอาหาร
ภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับอาหารของผู้ป่วย
วิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ ประเมินจากสัดส่วนของ
อุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังจากการ
ได้รบั สารอาหารทางสายยางของทัง้ สองกลุม่ พบว่า
ผู้ป่วยกลุ่มเปรียบเทียบที่ได้รับการให้สารอาหาร
ตามวิธีปกติ เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับ
อาหารทางสายยางมากเป็น 3.29 เท่าของผูป้ ว่ ยกลุม่
ทดลอง (กลุ่มเปรียบเทียบเกิด 12.5%, กลุ่มทดลอง
เกิด 3.8%, 12.5 RR = 3.29, 95% [CI 1.45, 7.47],
p = 0.0045) ภาวะแทรกซ้อนที่พบมากที่สุดคือ
ท้องผูก ซึง่ พบในกลุม่ เปรียบเทียบร้อยละ 56.5 และ
พบในกลุ่มทดลองร้อยละ 21.7 รองลงมาคือ การมี
ปริมาณอาหารเหลือค้างในกระเพาะอาหารมากโดย
พบในกลุ่มเปรียบเทียบร้อยละ 30.4 และในกลุ่ม
ทดลองพบร้อยละ 8.7 ดังในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 สถานะทางโภชนาการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มในวันที่ 7 หลังได้รับสารอาหาร
สถานะทางโภชนาการ
Good (BNT ≥ 4 คะแนน)
Poor (BNT < 4 คะแนน)
การได้รับพลังงาน
ได้รับเพียงพอ
ได้รับไม่เพียงพอ
การได้รับโปรตีน
ได้รับเพียงพอ
ได้รับไม่เพียงพอ
ภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับ
อาหารb
เกิด
ไม่เกิด

กลุ่มเปรี ยบเทียบ
n=23
n (%)
0
23 (100%)

กลุ่มทดลอง
n=23
n (%)
22 (95.7%)
1 (4.3%)

RRa

95%CI

p

22

3.22 – 149.89

0.0016

2(8.7)
21(91.3)

21(91.3)
2(8.7)

10.5

2.77 – 39.71

0.0005

1(4.3)
22(95.7)

21(91.3)
2(8.7)

11

2.92 – 41.47

0.0004

23(12.5)
161(87.5)

7(3.8)
177(96.2)

3.29

1.45 – 7.47

0.0045

2. ผลด้ า นผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารแก่ ผู ้ ป ่ ว ยวิ ก ฤต ว่าพยาบาลที่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติฯ มีคะแนน
2. ผลด้ านผู้ให้ บริการแก่ ผ้ ูป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัตเิ หตุ
สมรรถนะการให้สารอาหาร (M = 86, SD = 5.41 )
ศัลยกรรมอุบัติเหตุ
2.12.1สมรรถนะของพยาบาลในการใช้
แ
นวปฏิ
บ
ต
ั
สมรรถนะของพยาบาลในการใช้แนว สูิฯงกว่าพยาบาลกลุ่มเปรีย บเที ยบ (M = 72.26,
ิ การให้
สารอาหารผู
ป้ ่ วยวิ ก ฤตศั
ลยกรรมอุ
บตั ิ เ หตุ
ปฏิบัติฯสมรรถนะของพยาบาลในการใช้แ นวปฏิ บตั SD
= 5.67)
และมีสมรรถนะด้
านการตั
ดสินใจใน
ประกอบด้สมรรถนะของพยาบาลในการใช้
วย การปฏิบตั ิกิจกรรมการพยาบาล แการตั
นใจในการให้
สารอาหารอย่
างถูเท่
กต้าอของพยาบาล
ง ผลการศึกษา
สารอาหารสู
งเป็น 1.52
นว ดสิการให้
ปฏิาบสมรรถนะของพยาบาลกลุ
ัติการให้สารอาหารผู้ป่วยวิ่มกทดลองในการปฏิ
ฤตศัลยกรรม บกลุ
เปรี ย บเที ย บ (RR การให้
= 1.52,สารอาหารตามแนว
95% CI[1.12,
พบว่
ตั ิก่ มิจกรรมการพยาบาล
ย การปฏิและไม่
บัติกิจปกรรมการ
2.05])
ยาบาลที่ใช้แนวปฏิบัติฯทุก
ปฏิอุบัติฯเหตุ
ได้เประกอบด้
ป็ นสัดส่ วนว86.95%
ฏิบตั ิตามแนวปฏิ
บตั ิฯนอกจากนี
13.05% ส่ ว้พนสมรรถนะของพยาบาลในการ
คน (ร้อยละ 100) สามารถตั
ดสินใจให้
การตั
ดสินใจในการให้
สารอาหารอย่
ตัดพยาบาล
สิ นใจ พบว่
าพยาบาลที
่ปฏิบตั ิตามแนวปฏิ
บตั ิฯางมีคะแนนสมรรถนะการให้
สารอาหาร
(M =สารอาหาร
86, SD =
ถูกต้) อสูงงผลการศึ
กษาพบว่่มเปรี
า สมรรถนะของพยาบาล
ว่ ยได้และมี
ถกู ต้อสงขณะที
พ่ ยาบาลในกลุ
ยบเทียบ
5.41
กว่าพยาบาลกลุ
ยบเทียบ (M = 72.26, SD ผู=ป้ 5.67)
มรรถนะด้
านการตัดม่ สิเปรี
นใจในการให้
กลุ่มทดลองในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล สามารถท�ำได้ร้อยละ 65.2 พยาบาลที่ใช้แนวปฏิบัติ
สารอาหารสู งเป็ น 1.52 เท่าของพยาบาลกลุ่มเปรี ยบเทียบ (RR = 1.52, 95% CI[1.12 – 2.05]) นอกจากนี้
การให้สารอาหารตามแนวปฏิบัติฯ ได้เป็นสัดส่วน มีสมรรถนะในการจัดการแก้ไขปัญหาเมือ่ เกิดภาวะ
พยาบาลที
่ ใช้แ นวปฏิ
ทุ ก คน (ร้บอยละ
100) สามารถตั
ดสิอนนหลั
ใจให้งจากการได้
สารอาหารผู
่ วยได้ถูก ต้องขณะที
แทรกซ้
รับป้ สารอาหารเป็
น 33 ่
86.95% และไม่
ปฏิบบัตตั ิติ ฯามแนวปฏิ
ัติฯ 13.05%
่มเปรี ยบเทียบสามารถทําดได้สิรน้อใจยละพบ65.2 เท่พยาบาลที
พยาบาลในกลุ
่ใช้แนวปฏิ
ิมีสมรรถนะในการจั
ดการ
ส่วนสมรรถนะของพยาบาลในการตั
าของพยาบาลกลุ
่มเปรีบยตั บเที
ยบ (RR = 33, 95%
แก้ไขปั ญหาเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังจากการได้รับสารอาหารเป็ น 33 เท่าของพยาบาลกลุ่มเปรี ยบเทียบ
(RR = 33, 95% CI[2.10 – 519.32]) โดยพยาบาลที่ให้สารอาหารผูป้ ่ วยกลุ่มเปรี ยบเทียบ ไม่สามารถแก้ไข
เหตุการณ์หรื อแก้ไขปั ญหาได้ไม่ครบถ้วน แต่ในพยาบาลกลุ่มทดลองสามารถแก้ไขปั ญหาได้ครบถ้วนคิด
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CI[2.10, 519.32]) โดยพยาบาลที่ให้สารอาหาร Ireton Jones (ร้อยละ 78.26%) การประเมินการ
ผู้ป่วยกลุ่มเปรียบเทียบ ไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ เคลื่ อ นไหวของล� ำ ไส้ (ร้ อ ยละ 86.95%) และ
หรือแก้ไขปัญหาได้ไม่ครบถ้วน แต่ในพยาบาลกลุม่ การจัดการเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการให้สาร16
ทดลองสามารถแก้ไขปัญหาได้ครบถ้วนคิดเป็นร้อย อาหาร (ร้อยละ 68.6%)
ความมีวินยั ในการปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิการให้สารอาหาร
พบว่า พยาบาลมี
ินยั ในการปฏิ
ละ 69.4
2.3 ความพึ
งพอใจต่อวการใช้
แนวปฏิบบัตตั ิใิตนาม
แนวปฏิบตั 2.2
ิฯ ในระดั
บดีวมิ นาก
ยกเว้นในด้บาั ตนการประเมิ
การให้สารอาหารโดยการวัดสัดส่ วนร่ างกายและการ
ความมี
ั ย ในการปฏิ
ิ ต ามแนว นภาวะโภชนาการ
ตรวจทางห้
องปฏิ
บตั ิการ (78.26%) การประเมินพลังงานโดยใช้สพยาบาลที
ู ตร Ireton Jones
(78.26%)
นการ
่ ใ ช้ แ นวปฏิ
บั ติ การประเมิ
ฯ ระบุ ค วาม
ปฏิบัติการให้
สารอาหาร
ความมีาวไส้
ินัย(86.95%)
ในการปฏิและการจั
บัติตามแนวปฏิ
พึงพอใจต่อการใช้
นวปฏิบสัตารอาหาร
ิในการให้(68.6%)
สารอาหาร
เคลื่อนไหวของลํ
ดการเมืบ่อัตเกิิ ดภาวะแทรกซ้
อนหลัแงการให้
บมากที่สุดทั้ง 12 คน (ร้อยละ 100) โดยมี
การให้2.3
สารอาหาร
พบว่า อพยาบาลมี
วินัยบในการ
ความพึงพอใจต่
การใช้ แนวปฏิ
ตั ิในการให้ในระดั
สารอาหาร
ปฏิบัตพยาบาลที
ิตามแนวปฏิ
ัติฯ ในระดั
ดีมคากวามพึ
ยกเว้งพอใจต่
น คะแนนเฉลี
ย่ 88.91บคะแนน
(SD =ส1.92
) เมือ่ พิจารณา บ
่ใช้บแนวปฏิ
บตั ิฯ บระบุ
อการใช้แนวปฏิ
ตั ิในการให้
ารอาหารในระดั
ในด้านการประเมินภาวะโภชนาการ โดยการวัด รายด้านพบว่า พยาบาลแสดงระดับความพึงพอใจ
มากที่สุดทั้ง 12 คน (100%) โดยมีคะแนนเฉลี่ย 88.91 คะแนน (SD = 1.92 ) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
สัดส่วนร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ต่อแนวปฏิบัติ ดังในตารางที่ 4
พยาบาลแสดงระดับความพึงพอใจต่อแนวปฏิบตั ิ ดังในตารางที่ 4
(ร้อยละ 78.26) การประเมินพลังงานโดยใช้สูตร
ตารางที
ความพึงงพอใจต่
พอใจต่ออการใช้
การใช้แแนวปฏิ
นวปฏิบบัตัติใิในการให้
นการให้สสารอาหาร
ตารางที
่ 4่ 4ความพึ
ารอาหาร
การประเมิน
1.ความยากง่ายในการนําไปใช้
2.ความสะดวกในการใช้
3.การนําแนวปฏิบตั ิไปใช้ได้จริ ง
ในการให้สารอาหารผูป้ ่ วย
วิกฤต
4.ความคุม้ ค่าในการเปลี่ยนแปลง
สู่ การปฏิบตั ิ
5.ความคุม้ ค่าในการเพิ่มคุณภาพ
การพยาบาล
6.ภาพรวมความพึงพอใจในการ
ใช้แนวปฏิบตั ิ

ระดับความพึงพอใจของพยาบาลกลุ่มทดลอง n(%), n = 12
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
(80-100)
(60-79)
(40-59)
(20-39)
(0-19)
3
9
0
0
0
(25)
(75)
1
11 (91.66)
0
0
0
(8.34)
2
10 (83.33)
0
0
0
(16.67)
0

12 (100)

0

0

0

0

12 (100)

0

0

0

12
(100)

0

0

0

0

M (SD)
73.33
(6.51)
76.25
(4.33)
75 (11.67)
77 .58
(1.92)
77 (1.75)
88.91
(1.92)
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อภิปรายผล
ก่ อ นให้ ส ารอาหารผู ้ ป ่ ว ยทั้ ง สองกลุ ่ ม มี
ลักษณะทั่วไปคล้ายคลึงกันเกือบทุกประการได้แก่
อายุ เพศ ส่วนสูง น�้ำหนัก BMI ความรุนแรงของ
การบาดเจ็บ การวินิจฉัยโรคหลัก และสถานะทาง
โภชนาการ ข้อมูลเหล่านี้ยังสะท้อนให้เห็นว่า การ
เก็บข้อมูลกลุ่มเปรียบเทียบก่อนที่จะเริ่มใช้แนว
ปฏิบตั สิ ำ� หรับกลุม่ ทดลองไม่มผี ลต่อความแตกต่าง
กันของสถานะทางโภชนาการก่อนได้รบั สารอาหาร
ของผู้ป่วยทั้งสองกลุ่ม
ผลของการใช้แนวปฏิบัติต่อตัวผู้ป่วย
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บสถานะทางโภชนาการ
พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารตามแนวปฏิบัติฯ
มีสถานะทางโภชนาการดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบที่
ได้รบั สารอาหารตามแนวทางการรักษาปกติถงึ 22 เท่า
โดยกลุม่ เปรียบเทียบมีสถานะทางโภชนาการแย่ลง
และมีสัดส่วนของผู้ป่วยที่มีภาวะโภชนาการไม่ดี
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 47.8 เป็นร้อยละ 100 แสดงให้
เห็นว่าหากจัดการด้านโภชนาการไม่เหมาะสม จะ
เพิ่มโอกาสเกิดภาวะทุพโภชนาการมากขึ้น ตรงกัน
ข้ามกับผู้ป่วยที่ได้รับสารอหารตามแนวปฏิบัติฯ
มีสถานะทางโภชนาการดีขึ้น และมีสัดส่วนที่มี
ภาวะโภชนาการไม่ดีลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ จาก
ร้อยละ 65.2 เหลือเพียงร้อยละ 4.3 และมีค่าเฉลี่ย
ของระดับ serum albumin และ serum transferrin
เพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการให้สารอาหาร
ตามแนวปฏิบัติฯ มีผลท�ำให้ผู้ป่วยวิกฤตมีสถานะ
ทางโภชนาการดีขึ้น ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ Sun et al. (2016) ศึกษาเปรียบ
เทียบการใช้แนวปฏิบัติในการให้สารอาหารผู้ป่วย
วิกฤต และพบว่าหลังใช้แนวปฏิบัติฯ ผู้ป่วยจะมี
สถานะทางโภชนาการดีกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้ใช้แนว
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ปฏิบัติฯ พลังงานและโปรตีนที่ได้รับต่อวัน พบ
ว่า ผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารตามแนวปฏิบัติฯ ที่ได้
รับพลังงานเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย
มีสัดส่วนมากเป็น 10.5 เท่าและได้รับโปรตีนเพียง
พอมีสัดส่วนมากเป็น 11 เท่าของผู้ป่วยกลุ่มเปรียบ
เทียบ และผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับสารอาหารตามแนว
ปฏิบัติฯ ได้รับสารอาหารและโปรตีนเพิ่มขึ้นอย่าง
มีนัยส�ำคัญ ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบได้รับพลังงาน
และโปรตีนต่อวันลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ Kiss, Byham-Gray,
Denmark, Loetscher, and Brody (2012) พบว่า
ผู้ป่วยวิกฤตที่ได้สารอาหารตามแนวปฏิบัติฯ จะได้
รับพลังงานเพิม่ มากขึน้ 1097±420 Kcal/day และได้
รับโปรตีนเพิ่มขึ้น 69.1±27.38 gram/day
ภาวะแทรกซ้อนจากการให้สารอาหาร พบ
ว่า ผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารตามแนวปฏิบัติฯ เกิด
ภาวะแทรกซ้อนจากการรับสารอาหารน้อยกว่ากลุม่
เปรียบเทียบ 3.14 เท่า ทั้งนี้การให้สารอาหารตาม
แนวปฏิบัติฯ ด�ำเนินการโดยมีแพทย์และพยาบาล
เป็ น ผู ้ ตั ด สิ น ใจให้ ส ารอาหารตามแนวปฏิ บั ติ ฯ
โดยพิ จ ารณาความเหมาะสมกั บ สภาพผู ้ ป ่ ว ย
นอกจากนี้ แนวปฏิบัติฯยังมีรายละเอียดในการ
จัดการภาวะแทรกซ้อนเมื่อได้รับสารอาหารทาง
สายยาง หรือได้รับอาหารทางหลอดเลือดด�ำ และ
พยาบาลวิชาชีพได้รับการอบรมการใช้แนวปฏิบัติ
และสามารถปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ไิ ด้เป็นส่วนมาก
ตรงกันข้าม การให้สารอาหารตามวิธีปกติในกลุ่ม
เปรียบเทียบมักจะขึน้ อยูก่ บั ประสบการณ์และความ
เคยชินในการให้สารอาหารของบุคลากรผู้ดูแล ผล
การศึกษานี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Poulard
et al. (2010) ศึกษาพบว่าการใช้แนวปฏิบัติในการ
ให้สารอาหารผู้ป่วยวิกฤต ช่วยลดการเกิดภาวะ
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แทรกซ้อนและช่วยให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารและ
พลังงานมากกว่ากลุ่มที่ไม่ใช้แนวปฏิบัติฯ
ผลการใช้แนวปฏิบัติด้านผู้ให้บริการ
ผลพบว่า แนวปฏิบตั ฯิ นีช้ ว่ ยเพิม่ สมรรถนะ
ของพยาบาลในการให้สารอาหารผู้ป่วยวิกฤตได้
ดีกว่าพยาบาลผู้ให้สารอาหารกลุ่มเปรียบเทียบ
โดยเฉพาะในด้านการตัดสินใจในการให้สารอาหาร
และการจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการให้สาร
อาหาร เป็นผลมาจากการอบรมก่อนเริ่มใช้แนว
ปฏิบัติฯ ในการประเมินสถานะโภชนาการผู้ป่วย
การประเมิ น ความต้ อ งการอาหารและพลั ง งาน
การสนับสนุนบทบาทให้พยาบาลร่วมวางแผนให้
อาหารที่เหมาะสม วิธีการให้สารอาหารที่ถูกต้อง
การจัดการอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดระหว่างให้
สารอาหารการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะ
เกิดขึ้น และการติดตามประเมินผลหลังการให้สาร
อาหาร อันส่งผลให้เกิดความส�ำเร็จในการให้สาร
อาหารผู้ป่วยวิกฤตดังที่เกิดขึ้นในการศึกษาครั้งนี้
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะการ
ให้สารอาหารในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุที่
ไม่มีการบาดเจ็บช่องท้องในโรงพยาบาลตติยภูมิ
เท่านั้น และการน�ำแนวปฏิบัติไปใช้ในบริบทอื่น
จะต้องปรับปรุงแนวปฏิบัติให้เหมาะสมกับบริบท
กับผู้ป่วยนั้น ๆ ก่อน และติดตามประเมินผลใน
ระยะยาว

ข้อเสนอแนะ

ในการน�ำเอาแนวปฏิบัติการให้สารอาหาร
ผู้ป่วยวิกฤตไปใช้ ต้องมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการใช้แนวปฏิบัติการให้
สารอาหารฯ และต้ อ งได้ รั บ ความร่ ว มมื อ กั บ
แพทย์เจ้าของไข้ในการตัดสินใจการให้สารอาหาร
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เมื่อผู้ป่วยอยู่ในสถานะที่ปลอดภัยพ้นระยะการ
ช่วยฟื้นคืนชีพแล้ว และประสานความร่วมมือกับ
นั ก โภชนาการในการก� ำ หนดชนิ ด อาหารที่
เหมาะสมกับผู้ป่วยวิกฤต
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