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Abstract
Purpose:To explore selected factors associated to physiological 
recovery (the Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II: 
APACHE II) of patients after major abdominal surgery in critical 
stage. 
Design: Descriptive design. 
Methods: The sample group consisted of 86 patients undergoing 
major abdominal surgery (GI system and accessory organs) who 
had been admitted to the surgical intensive care unit at 
Chulalongkorn Memorial Hospital, Thailand, from August to 
December of 2009. Data collection was performed by using 
demographic assessment form, the numeric rating pain scale, 
pulmonary complication evaluation form, numeric rating anxiety 
scale, and the Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II 
(APACHE II) after immediate surgery. Descriptive statistics and 
chi-square test were used in data analysis.      
Mainfindings: The result showed that majority of patients were 
male, age range from 18-87 years old (average 62.13±16.45). Seve
nty one percent of them had co-morbidity include HT, DM, IHD, 
etc. The pain score averaged 5.08±2.89 to 3.78±2.71 and anxiety sc
ore averaged 2.69±2.83 to 2.24±2.88 from 10 scores. 2.3 percent of 
them found pulmonary complications and 23.3 percent of them 
found postoperative complications. Most common postoperative 
complications were HT, arrhythmia, Acute MI, Infection, etc. 
There were significant association between age, pulmonary 
complications, postoperative complications and physiological 
recovery: APACHE II of patients after major abdominal surgery in 
critical stage (p< .01, .05, and .01, respectively).  
Conclusion and recommendations: Awareness regarding age, 
pulmonary complications, and postoperative complications should 
be promoted to improve the physiological recovery of patients 
during the immediate recovery phase.  
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ความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัพืน้ฐานความเจบ็ปวดภาวะแทรกซอ้น
ระบบทางเดนิหายใจภาวะแทรกซอ้นหลงัผา่ตดัและความวติกกงัวล
กบัการฟืน้ตวัดา้นสรรีภาพของผูป้ว่ยหลงัผา่ตดัใหญช่อ่งทอ้ง
ในระยะวกิฤต*ิ
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บทคดัยอ่ 
วตัถปุระสงค:์ เพือ่ศกึษาปจัจยัเลอืกสรรทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการฟืน้ตวัดา้นสรรี
ภาพของผูป้ว่ยหลงัผา่ตดัใหญช่อ่งทอ้งในระยะวกิฤต 
รปูแบบการวจิยั: การวจิยัเชงิบรรยายแบบภาคตดัขวาง 
วธิดีำเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งเปน็ผูป้ว่ยหลงัผา่ตดัชอ่งทอ้งระบบทางเดนิ
อาหาร ตบัและทางเดนินำ้ด ี ทีเ่ขา้รบัการรกัษาในหอผูป้ว่ยวกิฤตศลัยกรรมโรง
พยาบาลจุฬาลงกรณ ์ ระหว่างเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2552 จำนวน   
86 ราย รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบบนัทกึขอ้มลูพืน้ฐาน แบบวดัระดบัความ  
เจบ็ปวด แบบประเมนิภาวะแทรกซอ้นระบบทางเดนิหายใจ แบบวดัความวติก
กงัวล และแบบประเมนิการฟืน้ตวัดา้นสรรีภาพ โดยประยกุตแ์บบประเมนิ 
APACHE II  วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชร้อ้ยละ คา่เฉลีย่ และการทดสอบไคสแควร ์
ผลการวจิยั: ผูป้ว่ยสว่นใหญเ่ปน็เพศชาย อายรุะหวา่ง 18 - 87 ป ี(อายเุฉลีย่ 
62.13±16.45 ปี) 71.1% มี โรคร่วม คือ ความดันโลหิตสูง หัวใจและ  
หลอดเลอืด เบาหวาน และอืน่ๆ จากคะแนนเตม็ 10 กลุม่ตวัอยา่งมคีะแนน
ความเจ็บปวดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 5.08±2.89 ถึง 3.78±2.71 คะแนนความ  
วติกกงัวลเฉลีย่อยู ่ ระหวา่ง 2.69±2.83 ถงึ 2.24±2.88 เกดิภาวะแทรกซอ้น
ระบบทางเดนิหายใจ รอ้ยละ 2.3 และเกดิภาวะแทรกซอ้นหลงัผา่ตดัรอ้ยละ 
23.3 คือ ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นผิดจังหวะ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉยีบพลนั การตดิเชือ้ในรา่งกาย และอืน่ๆ  ปจัจยัอาย ุภาวะแทรกซอ้นระบบ
ทางเดนิหายใจ และภาวะแทรกซอ้นหลงัผา่ตดั มคีวามสมัพนัธก์บัการฟืน้ตวั
ดา้นสรรีภาพของผูป้ว่ยหลงัผา่ตดัใหญช่อ่งทอ้งในระยะวกิฤต อยา่งมนียัสำคญั
ทางสถติ ิ(p< .01, .05 และ .01 ตามลำดบั) 
สรปุและขอ้เสนอแนะ: พยาบาลควรนำปจัจยัอาย ุ ภาวะแทรกซอ้นระบบทาง
เดินหายใจ และภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด ไปพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 
เพือ่สง่เสรมิการฟืน้ตวัดา้นสรรีภาพของผูป้ว่ยหลงัผา่ตดัใหญช่อ่งทอ้งในระยะ
วกิฤต 
 
คำสำคญั: การผา่ตดัใหญช่อ่งทอ้ง ปจัจยัทีเ่ลอืกสรรการฟืน้ตวัดา้นสรรีภาพ
หลงัผา่ตดั  ผูป้ว่ยวกิฤตศลัยกรรม  
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