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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%.	
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ห้องล่างซ้ายและระยะเวลาการใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม
กับอัตราการกรองของไตในผู้ป่วยที่ ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยง
หลอดเลือดหัวใจ*
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บทคดัยอ่
 วตัถปุระสงค:์ เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งดชันมีวลกาย การทำงานของหวัใจหอ้งลา่งซา้ย และระยะเวลาการใช้
เครือ่งหวัใจและปอดเทยีมกบัอตัราการกรองของไตในผูป้ว่ยที่ไดร้บัการผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ
 รปูแบบการวจิยั:การศกึษาครัง้นีเ้ปน็การวจิยัเชงิพรรณนา
 วธิดีำเนนิการวจิยั:กลุม่ตวัอยา่งเปน็ผูป้ว่ยทีเ่ขา้รบัการผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจจำนวน88รายทีเ่ขา้รบัการ
รกัษาในโรงพยาบาลตตยิภมูสิองแหง่ในกรงุเทพมหานครเครือ่งมอืการวจิยัประกอบดว้ยแบบสอบถามขอ้มลูสว่นบคุคลแบบ
บนัทกึขอ้มลูการเจบ็ปว่ย แบบบนัทกึดชันมีวลกาย แบบบนัทกึการทำงานของหวัใจหอ้งลา่งซา้ย แบบบนัทกึระยะเวลาการใช้
เครือ่งหวัใจและปอดเทยีม และแบบบนัทกึอตัราการกรองของไต วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิบรรยายและวเิคราะหค์วาม
สมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรทีศ่กึษาโดยใชส้มัประสทิธส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั
 ผลการวจิยั: ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัอตัราการกรองของไตหลงัผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจภายใน 24 ชัว่โมง
แรกไดแ้ก่การทำงานของหวัใจหอ้งลา่งซา้ย(r=.21;p<.05)และระยะเวลาการใชเ้ครือ่งหวัใจและปอดเทยีม(r=-.26,
p < .05) สว่นปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัอตัราการกรองของไตหลงัผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจภายในชว่ง 24-48
ชัว่โมง คอืระยะเวลาการใชเ้ครือ่งหวัใจและปอดเทยีม (r = - .25; p < .05) แตพ่บวา่ ดชันมีวลกายไมม่คีวามสมัพนัธก์บั
อตัราการกรองของไตภายใน24ชัว่โมงแรกและ24-48ชัว่โมงหลงัการผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ
 สรปุและขอ้เสนอแนะ: ควรมแีนวทางในการดแูล เฝา้ระวงั และประเมนิผูป้ว่ยหลงัการผา่ตดั โดยเริม่จากการคดัแยก
ประเภทของผูป้ว่ยทีม่ีโอกาสเกดิความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราการกรองของไต โดยเฉพาะผูป้ว่ยที่ใชเ้ครือ่งหวัใจ
และปอดเทยีมนานกวา่2ชัว่โมงและผูป้ว่ยทีม่กีารทำงานของหวัใจหอ้งลา่งซา้ยนอ้ยกวา่50%

คำสำคญั: ดชันมีวลกายการทำงานของหวัใจหอ้งลา่งซา้ยระยะเวลาการใชเ้ครือ่งหวัใจและปอดเทยีมอตัราการกรองของไต
   การผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ
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ความสำคัญของปัญหา
 การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (Coronary
Arterybypassgraft) เปน็การทำผา่ตดัเปลีย่นเสน้ทางการ
ไหลเวยีนของเลอืด ผา่นทางหลอดเลอืดทีต่อ่เขา้ไปใหม่โดย
การผ่าตัด เพื่อให้เป็นทางผ่านของเลือดที่ไม่สามารถผ่าน
หลอดเลอืดโคโรนารทีีอ่ดุตนั ซึง่ปจัจบุนัเพิม่จำนวนขึน้ทัง้ใน
โรงพยาบาลภาครฐัและเอกชน สถติจิากสมาคมศลัยแพทย์
ทรวงอกแหง่ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2556 พบจำนวนผูเ้ขา้
รบัการผา่ตดัทัง้สิน้3,156รายการผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอด
เลือดหัวใจเป็นการผ่าตัดใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูง เพราะ
เกีย่วขอ้งกบัระบบทีส่ำคญัของรา่งกาย คอื ระบบไหลเวยีน
โลหิตและระบบการหายใจ ดังนั้นผู้ที่ได้รับการผ่าตัดด้วย
การทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ อาจเกดิภาวะแทรกซอ้น
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะด้านร่างกายพบว่า
ภาวะไตล้มเหลวเฉียบพลัน (acute renal failure) เป็น
สาเหตสุำคญัของภาวะแทรกซอ้นภายหลงัการผา่ตดั สง่ผล
ใหเ้กดิภาวะแทรกซอ้นอืน่ๆ ตามมา เชน่ ระบบการหายใจ
ล้มเหลว (respiratory failure) ภาวะน้ำเกิน (volume
overload) ภาวะหวัใจวาย (congestive heart failure)1
ส่งผลให้เกิดอัตราการเสียชีวิต ระยะเวลาในการนอน
โรงพยาบาลและคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้2

 จากการศกึษาของแลนโดไนและคณะ2พบวา่อตัรา
การกรองของไตทีล่ดลงจะสง่ผลทำใหเ้กดิภาวะไตลม้เหลว
เฉยีบพลนั (acute renal failure) ซึง่เปน็ภาวะแทรกซอ้นที่
เกดิขึน้ไดภ้ายใน 72 ชัว่โมงภายหลงัการผา่ตดัทำทางเบีย่ง
หลอดเลอืดหวัใจและพบไดป้ระมาณรอ้ยละ 3-31 โดยอาจ
ส่งผลให้ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลนานขึ้น3 อัตราค่าใช้จ่าย
สูงขึ้นจากความต้องการการรักษาและหัตถการที่ซับซ้อน
มากขึ้น ซึ่งได้แก่ การบำบัดรักษาทางไตอย่างต่อเนื่อง
(ContinuousRenalReplacementTherapy:CRRT)การ
ลา้งไตทางหนา้ทอ้ง การฟอกไต มากขึน้ถงึรอ้ยละ 2-154
ทัง้นีย้งัพบวา่เปน็สาเหตหุนึง่ทีท่ำใหเ้กดิอตัราการตายสงูขึน้
ในประเทศไทยพบวา่ผูป้ว่ยทีม่อีตัราการกรองของไตทีล่ดลง
นำไปสูภ่าวะไตลม้เหลวเฉยีบพลนั(acuterenalfailure)ซึง่
เปน็สาเหตทุำใหเ้สยีชวีติไดป้ระมาณรอ้ยละ61ของผูป้ว่ยที่
ไดร้บัการผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ ดงันัน้หากทมี
สขุภาพสามารถประเมนิ เฝา้ระวงัและใหก้ารดแูลแก้ ไขใน
เวลาอนัรวดเรว็จะสามารถปอ้งกนัภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิ
ขึน้ได้

 การศกึษาทีผ่า่นมาพบวา่ ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บั
อัตราการกรองของไตที่ส่งผลทำให้เกิดภาวะไตล้มเหลว
เฉยีบพลนัในผูป้ว่ยที่ไดร้บัการผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืด
หวัใจมหีลายประการ แบง่เปน็ 3 กลุม่ ดงันี้ 1) ปจัจยัที่
เกี่ยวข้องก่อนการผ่าตัด ได้แก่ อายุ เพศ ดัชนีมวลกาย
ความรุนแรงของโรคตามสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ
การทำงานของหวัใจหอ้งลา่งซา้ย การสบูบหุรี่ ประวตัเิปน็
โรคหัวใจล้มเหลว โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคเยื่อหุ้มหัวใจ
อักเสบ โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง รวมทั้ง
ระดับครีเอตินินก่อนการผ่าตัดมากกว่า 1.4 มิลลิกรัมต่อ
มลิลลิติร 2)ปจัจยัระหวา่งการผา่ตดั ไดแ้ก่ ระยะเวลาการ
หนบีหลอดเลอืดเอออตาร์ ระยะเวลาการใชเ้ครือ่งหวัใจและ
ปอดเทียม 3) ปัจจัยภายหลังการผ่าตัด ได้แก่ การได้รับ
เลอืด ระยะเวลาการใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจหลงัการผา่ตดันาน
กวา่24ชัว่โมงและการใชย้ากระตุน้การเตน้ของหวัใจ2,5

 จากปจัจยัตา่งๆ ดงักลา่วเมือ่นำมาศกึษาในบรบิทของ
ผู้ป่วยที่ ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจใน
ประเทศไทย ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาปจัจยัทีม่คีวาม
สมัพนัธก์บัอตัราการกรองของไตภายหลงัการผา่ตดัทำทาง
เบีย่งหลอดเลอืดหวัใจภายใน 24 ชัว่โมงแรก และภายใน
ชว่ง24-48ชัว่โมงหลงัการผา่ตดัเพือ่สามารถประเมนิและ
ใหก้ารชว่ยเหลอืผูป้ว่ยได้ในชว่งเวลาทีว่กิฤตหิลงัการผา่ตดั
โดยเลือกศึกษาปัจจัยใน 2 ระยะ คือ 1) ปัจจัยก่อนการ
ผา่ตดั ไดแ้ก่ ดชันมีวลกาย และการทำงานของหวัใจหอ้ง
ลา่งซา้ยและ2)ปจัจยัระหวา่งการผา่ตดัคอืระยะเวลาการ
ใชเ้ครือ่งหวัใจและปอดเทยีม จากการศกึษาวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องพบว่า ปัจจัยเหล่านี้มีความสำคัญต่ออัตราการ
กรองของไตดงันี้
 ดชันมีวลกาย(BodyMassIndex:BMI)เปน็ปจัจยั
สำคัญปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ภายหลัง
การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ รีเวสและคณะ6
ไดศ้กึษาผลของดชันมีวลกาย (BodyMass Index: BMI)
ตอ่การเกดิภาวะแทรกซอ้นภายหลงัการผา่ตดัทำทางเบีย่ง
หลอดเลอืดหวัใจพบวา่ ผูป้ว่ยทีม่คีา่ดชันมีวลกายนอ้ยกวา่
20 กโิลกรมั/เมตร2 มอีตัราการตาย ระยะเวลาในการนอน
โรงพยาบาลนาน และอตัราการกรองของไตลดลงมากกวา่
ผูป้ว่ยทีม่ดีชันมีวลกายปกตถิงึ 4.0, 1.7 และ 1.9 เทา่ตาม
ลำดบั และการศกึษาของ เรส บาร์ไบโรและไรบาส7 ใน
ผูป้ว่ยที่ไดร้บัการผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจพบวา่
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 ดชันมีวลกายทีม่ากกวา่ 27 กโิลกรมั/เมตร2 สง่ผลใหอ้ตัรา
การกรองของไตลดลง ทำใหเ้กดิภาวะไตลม้เหลวเฉยีบพลนั
ไดภ้ายหลงัการผา่ตดัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ
 การทำงานของหวัใจหอ้งลา่งซา้ย (Left Ventricular
Ejection Fraction - LVEF) เปน็อกีหนึง่ปจัจยัทีม่ผีลตอ่
อตัราการกรองของไตในผูป้ว่ยที่ไดร้บัการผา่ตดัทำทางเบีย่ง
หลอดเลอืดหวัใจ จากการทบทวนวรรณกรรมในผูป้ว่ยที่ได้
รบัการผา่ตดัหวัใจโดยใชเ้ครือ่งหวัใจและปอดเทยีม พบวา่
ผู้ป่วยที่มีค่า LVEF น้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ก่อนผ่าตัด
เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถทำนายการเกิดภาวะไตล้มเหลว
เฉยีบพลนัได้2ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของสตราเตนและ
คณะ8พบวา่ผูป้ว่ยทีเ่ขา้รบัการผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืด
หัวใจที่มีค่า LVEF น้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์เป็นปัจจัย
สง่เสรมิใหก้ารทำงานของไตลดลง สง่ผลใหอ้ตัราการกรอง
ของไตลดลงภายหลังการผ่าตัดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
(p< .0001)สอดคลอ้งกบัการศกึษาทีผ่า่นมา9พบวา่ผูป้ว่ย
ที่เข้ารับการผ่าตัดหัวใจที่มีค่า LVEF น้อยกว่า 30
เปอรเ์ซน็ตม์คีวามสมัพนัธก์บัการเกดิภาวะไตวายเฉยีบพลนั
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .01) ส่วนการศึกษาใน
ประเทศไทย10 พบว่าการทำงานของหัวใจห้องล่างซ้ายมี
ความสมัพนัธท์างลบกบัคะแนนภาวะแทรกซอ้นอยา่งมนียั
สำคญัทางสถติิ(r=-.43,p<.01)การศกึษาในประเทศ
อังกฤษในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือด
หัวใจจำนวน 5,186 รายพบว่า การที่ผู้ป่วยมีค่า LVEF
นอ้ยกวา่ 30 เปอรเ์ซน็ต์ เปน็ปจัจยัเสีย่งใหผู้ป้ว่ยนอนใน
หอผูป้ว่ยวกิฤตนิานอยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ11

 สำหรับระยะเวลาการใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม
บรโิตและคณะ12 ไดศ้กึษาถงึปจัจยัทีม่ผีลกบัอตัราการกรอง
ของไตภายหลังการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
พบวา่ระยะเวลาการใชเ้ครือ่งหวัใจและปอดเทยีมทีน่านกวา่
115 นาทมีผีลตอ่การไหลเวยีนเลอืดไปเลีย้งที่ไต สง่ผลให้
เกิดภาวะไตล้มเหลวเฉียบพลันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
สอดคล้องกับการศึกษาของ โรดริเกรสและคณะ5 พบว่า
ระยะเวลาการใชเ้ครือ่งหวัใจและปอดเทยีมทีน่านกวา่ 120
นาทมีผีลตอ่การไหลเวยีนเลอืดไปเลีย้งที่ไตสง่ผลใหเ้กดิภาวะ
ไตลม้เหลวเฉยีบพลนัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ (p < .001)
และการศกึษาทีผ่า่นมา4 พบวา่ระยะเวลาการใชเ้ครือ่งหวัใจ
และปอดเทียมมีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะไตวาย
เฉยีบพลนัหลงัผา่ตดัหวัใจแบบเปดิ แตกตา่งจากการศกึษา

ของพอนเตสและคณะ13ศกึษาปจัจยัเสีย่งทีม่ผีลตอ่การเกดิ
ภาวะไตลม้เหลวเฉยีบพลนั พบวา่ระยะเวลาการใชเ้ครือ่ง
หัวใจและปอดเทียมไม่สัมพันธ์กับอัตราการกรองของไต
ซึง่จะเหน็ไดว้า่ยงัมขีอ้ขดัแยง้กนัในผลการศกึษาระยะเวลา
การใชเ้ครือ่งหวัใจและปอดเทยีม
 จากการศึกษาที่ผ่านมาผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งดชันมีวลกาย การทำงานของ
หัวใจห้องล่างซ้าย และระยะเวลาการใช้เครื่องหัวใจและ
ปอดเทียม กับอัตราการกรองของไตในผู้ป่วยที่ได้รับการ
ผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ ในบรบิทของผูป้ว่ยที่ได้
รบัการผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกาย
การทำงานของหัวใจห้องล่างซ้าย และระยะเวลาการใช้
เครือ่งหวัใจและปอดเทยีมกบัอตัราการกรองของไตในผูป้ว่ย
ที่ไดร้บัการผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ

คำถามการวิจัย
 ดชันมีวลกาย การทำงานของหวัใจหอ้งลา่งซา้ย และ
ระยะเวลาการใชเ้ครือ่งหวัใจและปอดเทยีมมคีวามสมัพนัธ์
กับอัตราการกรองของไตในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทำทาง
เบีย่งหลอดเลอืดหวัใจหรอืไม่อยา่งไร

วิธีดำเนินการวิจัย
 งานวจิยัครัง้นีเ้ปน็การศกึษาแบบบรรยายเชงิหาความ
สมัพนัธ์(Descriptivecorrelationresearch)
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง
 ประชากรทีศ่กึษา คอื ผูป้ว่ยที่ไดร้บัการผา่ตดัทำทาง
เบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ อายตุัง้แต่ 18 ปขีึน้ไปทัง้เพศหญงิ
และชาย ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยตั้งตรงจิตร 1
หอผูป้ว่ยตัง้ตรงจติร2หอผูป้ว่ยศนูยโ์รคหวัใจฯชัน้5และ
ศนูยโ์รคหวัใจฯ ชัน้ 8 โรงพยาบาลศริริาช และหออภบิาล
ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก หอผู้ป่วยศัลยกรรมหัวใจ
ทรวงอกและศัลยกรรมตกแต่ง 6/3 โรงพยาบาลภูมิพล
อดุลยเดช มคีณุสมบตัเิปน็ผูป้ว่ยทีเ่ขา้รบัการผา่ตดัทำทาง
เบีย่งหลอดเลอืดหวัใจเปน็ครัง้แรก ใชเ้ครือ่งหวัใจและปอด
เทยีมในระหวา่งการผา่ตดั และเปน็ผูป้ว่ยทีเ่ขา้รบัการผา่ตดั
โดยวางแผนไวล้ว่งหนา้ เกบ็ขอ้มลูระหวา่งเดอืนกมุภาพนัธ์
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ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2556 การกำหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งคำนวณจากPoweranalysisโดยวธิกีารเปดิตาราง
โพลทิและเบคก์14กำหนดความเชือ่มัน่ในการทดสอบทีร่ะดบั
แอลฟาเทา่กบั .05 อำนาจการทดสอบ (power of test)
เทา่กบั.80และคา่ขนาดอทิธพิลของความสมัพนัธป์านกลาง
(medium effect size) เท่ากับ .30 เนื่องจากงานวิจัย
ทางการพยาบาลสว่นใหญม่ขีนาดอทิธพิลที่ .2 - .414 ได้
จำนวนกลุม่ตวัอยา่ง88ราย
 เครือ่งมอืการวจิยั
 ประกอบดว้ยแบบสอบถามและแบบประเมนิทัง้หมด
6สว่น
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล เป็น
แบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เอง ประกอบดว้ย อายุ เพศ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา สิทธิการรักษา อาชีพ
และฐานะเศรษฐกจิ
 สว่นที่ 2 แบบบนัทกึขอ้มลูความเจบ็ปว่ย เปน็แบบ
บนัทกึทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เองประกอบดว้ยการวนิจิฉยัโรคหลกั
โรคร่วม และความรุนแรงของโรคตามสมรรถภาพการ
ทำงานของหวัใจ
 สว่นที่ 3 แบบบนัทกึดชันมีวลกาย เปน็แบบบนัทกึ
ขอ้มลูเกีย่วกบันำ้หนกั สว่นสงู และคำนวณดชันมีวลกาย
จากสตูรดงันี้นำ้หนกั(กโิลกรมั)/สว่นสงู(เมตร)2โดยมเีกณฑ์
การให้คะแนนตามองค์การอนามัยโลกที่เหมาะสมกับคน
เอเชยี15 คอื นำ้หนกัตำ่กวา่เกณฑถ์า้ดชันมีวลกายนอ้ยกวา่
18.5 กิโลกรัม/เมตร2 น้ำหนักปกติถ้าดัชนีมวลกายอยู่
ระหวา่ง18.5-24.9กโิลกรมั/เมตร2นำ้หนกัเกนิถา้ดชันมีวล
กายอยูร่ะหวา่ง 25.00-29.9 กโิลกรมั/เมตร2 และเปน็โรค
อว้นถา้ดชันมีวลกายมากกวา่30กโิลกรมั/เมตร2
 สว่นที่4แบบบนัทกึการทำงานของหวัใจหอ้งลา่งซา้ย
การทำงานของหวัใจหอ้งลา่งซา้ย(Leftventricularejection
fraction: LVEF) ในการศกึษาครัง้นี้ ประเมนิจากการตรวจ
คลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (echocardiography) หรือ
ประวัติการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ (coronary
angiography) โดยแพทย์ผู้ตรวจ ซึ่งเป็นค่าที่ได้จากสูตร
คำนวณของสมาคมการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
ประเทศสหรัฐอเมริกา (American Society of
echocardiography)16และบนัทกึจากแฟม้ประวตัผิูป้ว่ยโดย
ใชค้า่ลา่สดุ

 EF=(EDV-ESV/EDV)x100
 EDV(EndDiastoleVolume)คอืปรมิาณเลอืดทีอ่ยู่
ในหวัใจกอ่นการบบีตวั
 ESV(EndSystoleVolume)คอืปรมิาณเลอืดทีค่า้ง
อยู่ในหวัใจหลงัจากบบีตวั
 สว่นที่5แบบบนัทกึระยะเวลาการใชเ้ครือ่งหวัใจและ
ปอดเทยีม (Cardiopulmonarybypass time:CPB time)
เก็บข้อมูลจากแฟ้มบันทึกในระยะผ่าตัด (Perioperative
Note)
 สว่นที่6แบบบนัทกึอตัราการกรองของไต(Glomerular
Filtration Rate: GFR) โดยใชส้ตูรการคำนวณของ The
ModificationofDiet inRenalDisease:MDRDซึง่จาก
การศกึษาของชริมูามลิลาและคณะ17พบวา่วธิกีารประเมนิ
อตัราการกรองของไตดว้ยสตูรดงักลา่วมคีวามถกูตอ้งและ
ความแม่นยำในการวินิจฉัยอัตราการกรองของไตมากกว่า
สตูรของTheCockroft-Gaultดงันี้
 เพศชาย อัตราการกรองของไต = 186 x ระดับ
ครเิอตนินิ–1.154xอายุ–0.203
 เพศหญิง อัตราการกรองของไต = 186 x ระดับ
ครเิอตนินิ–1.154xอายุ–0.203x0.742
 การแปลคา่ที่ได้
 GFR≥90ml/min/1.73m2อตัราการกรองของไต
ปกติ
 GFR60-89ml/min/1.73m2อตัราการกรองของไต
ลดลงเลก็นอ้ย
 GFR30-59ml/min/1.73m2อตัราการกรองของไต
ลดลงปานกลาง
 GFR15-29ml/min/1.73m2อตัราการกรองของไต
ลดลงมาก
 GFR<15ml/min/1.73m2ไตวายระยะสดุทา้ย
 การพทิกัษส์ทิธิก์ลุม่ตวัอยา่ง
 โครงการวิจัยนี้ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
จรยิธรรมการวจิยัในคน คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
มหาวทิยาลยัมหดิล รหสัโครงการ 015/2556 (EC4) และ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยโรงพยาบาลภูมิพล
อดลุยเดช
 วธิเีกบ็รวบรวมขอ้มลู
 หลงัจากโครงการวจิยัไดร้บัการรบัรองจากคณะกรรมการ
จรยิธรรมการวจิยัในคน คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
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มหาวทิยาลยัมหดิลและโรงพยาบาลภมูพิลอดลุยเดชผูว้จิยั
เกบ็รวบรวมขอ้มลูผูป้ว่ยดว้ยตนเอง โดยเขา้ไปแนะนำตวักบั
ผูป้ว่ยเพือ่ชีแ้จงขอ้มลูเกีย่วกบัชือ่โครงการวจิยั วตัถปุระสงค์
การวจิยั การเกบ็รกัษาความลบั ประโยชนท์ี่ไดร้บัจากการ
วจิยั และความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการวจิยั รวมทัง้สทิธิ
ในการถอนตวัจากการวจิยัไดต้ลอดเวลา โดยไมม่ผีลกระทบ
ใดๆ ตอ่บรกิารที่ไดร้บัจากโรงพยาบาล ผูว้จิยัใหผู้ป้ว่ยทีเ่ขา้
รบัการผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจตดัสนิใจในการเขา้
ร่วมการวิจัยด้วยตนเอง ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้น
ตอนดงันี้
 1.กอ่นการผา่ตดั เกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของ
ผูป้ว่ยจากแฟม้ประวตัิ ไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ สิทธิการรักษา ฐานะทาง
เศรษฐกจิ ขอ้มลูความเจบ็ปว่ย ไดแ้ก่ การวนิจิฉยัโรคหลกั
โรคร่วม ความรุนแรงของโรคตามสมรรถภาพการทำงาน
ของหวัใจ ประเมนิดชันมีวลกาย โดยชัง่นำ้หนกัผูป้ว่ยกอ่น
การผา่ตดั วดัสว่นสงูของผูป้ว่ยแลว้นำมาคำนวณหาคา่ดชันี
มวลกายและการทำงานของหวัใจหอ้งลา่งซา้ย
 2.หลงัการผา่ตดั บนัทกึระยะเวลาการใชเ้ครือ่งหวัใจ
และปอดเทยีม โดยเกบ็ขอ้มลูจากแฟม้บนัทกึในระยะผา่ตดั
และบนัทกึระดบัครเิอตนินิในเลอืดภายใน 24 ชัว่โมงแรก
และชว่ง 24-48 ชัว่โมงภายหลงัการผา่ตดัจากผลการตรวจ
ทางหอ้งปฏบิตักิาร แลว้นำมาคำนวณหาคา่อตัราการกรอง
ของไต
 การวเิคราะหข์อ้มลู
 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมสำเรจ็รปู ใชก้ารแจกแจงหาความถี่ รอ้ยละ คา่
เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลส่วนบุคคล
ขอ้มลูความเจบ็ปว่ยดชันมีวลกายการทำงานของหวัใจหอ้ง
ลา่งซา้ย ระยะเวลาการใชเ้ครือ่งหวัใจและปอดเทยีม และ
อัตราการกรองของไต และวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s
productmomentcorrelationcoefficient)

ผลการวิจัย
 ผลการวจิยัไดแ้บง่ออกเปน็3สว่นดงันี้
 1.ลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่ง
 กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 67 ปี (SD = 9.41)

สว่นใหญเ่ปน็เพศชาย (รอ้ยละ 71.6) สถานภาพสมรสคู่
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 37.5) ไม่ได้
ประกอบอาชีพ (ร้อยละ 40.9) ใช้สิทธิการรักษาของต้น
สงักดั (รอ้ยละ 47.7) และมรีายไดเ้พยีงพอกบัคา่ใชจ้า่ยใน
ครอบครวัและมเีหลอืเกบ็(รอ้ยละ78.4)
 กลุม่ตวัอยา่งรอ้ยละ55.7ไดร้บัการวนิจิฉยัเปน็TVD
(TripleVesselDisease)รอ้ยละ29.5มคีวามดนัโลหติสงู
และไขมนัในเลอืดสงูเปน็โรครว่มมากทีส่ดุและรอ้ยละ69.3
มคีวามรนุแรงของโรคตามสมรรถภาพการทำงานของหวัใจ
อยู่ในระดบัที่2
 2.ดัชนีมวลกาย การทำงานของหัวใจห้องล่างซ้าย
ระยะเวลาการใชเ้ครือ่งหวัใจและปอดเทยีม อตัราการกรอง
ของไตภายใน24ชัว่โมงแรกและในชว่ง24-48ชัว่โมงหลงั
ผา่ตดั
 กลุ่มตัวอย่างมีดัชนีมวลกายเฉลี่ย 24.4 กิโลกรัม/
เมตร2 (SD = 4.18) และอยู่ในชว่ง 18.5-24.9 กโิลกรมั/
เมตร2 มากทีส่ดุ (รอ้ยละ 56.8) มกีารทำงานของหวัใจหอ้ง
ลา่งซา้ย(คา่LVEF)อยู่ในชว่ง25-80เปอรเ์ซน็ต์มคีา่เฉลีย่
54.7 เปอรเ์ซนต์ (SD = 14.04) และพบวา่กลุม่ตวัอยา่ง
ประมาณครึง่หนึง่ รอ้ยละ 54.5 มกีารทำงานของหวัใจหอ้ง
ลา่งซา้ยมากกวา่ 50 เปอรเ์ซนต์ สำหรบัระยะเวลาการใช้
เครือ่งหวัใจและปอดเทยีมพบวา่อยู่ในชว่ง65-240นาทีมี
คา่เฉลีย่144.4นาที(SD=41.36)และพบวา่กลุม่ตวัอยา่ง
สว่นใหญ่ รอ้ยละ 70.5 มรีะยะเวลาการใชเ้ครือ่งหวัใจและ
ปอดเทยีมอยู่ในชว่ง100-200นาที
 อตัราการกรองของไตภายใน 24 ชัว่โมงแรกหลงัการ
ผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจมคีา่เฉลีย่ 68.9ml/min/
1.73 m2 (SD = 24.18) และพบวา่กลุม่ตวัอยา่งรอ้ยละ
43.2มอีตัราการกรองของไตอยู่ในชว่ง60-89ml/min/1.73
m2 สำหรบัอตัราการกรองของไตภายในชว่ง 24-48 ชัว่โมง
หลงัการผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจมคีา่เฉลีย่ 72.2
ml/min/1.73m2 (SD = 24.38) และพบวา่กลุม่ตวัอยา่ง
รอ้ยละ 34.1 มอีตัราการกรองของไตอยู่ในชว่ง 60-89ml/
min/1.73m2
 3.ความสมัพนัธร์ะหวา่งดชันมีวลกายการทำงานของ
หัวใจห้องล่างซ้าย ระยะเวลาการใช้เครื่องหัวใจและปอด
เทียมกับอัตราการกรองของไตหลังการผ่าตัดทำทางเบี่ยง
หลอดเลอืดหวัใจ
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ตารางที่1 คา่สมัประสทิธส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นัระหวา่งดชันมีวลกายการทำงานของหวัใจหอ้งลา่งซา้ยระยะเวลาการใช้ 
   เครือ่งหวัใจและปอดเทยีมกบัอตัราการกรองของไตภายใน24ชัว่โมงแรกหลงัการผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืด
   หวัใจ(n=88)

ตวัแปร 1 2 3 4
1.อตัราการกรองของไตภายใน24ชัว่โมง 1   
2.ดชันมีวลกาย .20ns 1  
3.การทำงานของหวัใจหอ้งลา่งซา้ย .21* .01ns 1 
4.ระยะเวลาการใชเ้ครือ่งหวัใจและปอดเทยีม -.26* -.06ns -.05ns 1
*p<.05,ns:p>.05

 จากตารางที่ 1 พบว่าการทำงานของหัวใจห้องล่าง
ซา้ยและระยะเวลาการใชเ้ครือ่งหวัใจและปอดเทยีมมคีวาม
สมัพนัธก์บัอตัราการกรองของไตภายใน 24ชัว่โมงแรกหลงั
การผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจอยา่งมนียัสำคญัทาง

สถติิ (r = .21, p < .05) และ (r = - .26; p < .05)
ตามลำดบั และดชันมีวลกายไมม่คีวามสมัพนัธก์บัอตัราการ
กรองของไตภายใน24ชัว่โมงแรกหลงัการผา่ตดั
 

ตารางที่2 คา่สมัประสทิธส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นัระหวา่งดชันมีวลกายการทำงานของหวัใจหอ้งลา่งซา้ยระยะเวลาการใช้ 
   เครือ่งหวัใจและปอดเทยีมกบัอตัราการกรองของไตภายในชว่ง24-48ชัว่โมงหลงัการผา่ตดัทำทางเบีย่ง
   หลอดเลอืดหวัใจ(n=88)

ตวัแปร 1 2 3 4
1.อตัราการกรองของไตภายใน24-48ชัว่โมง 1   
2.ดชันมีวลกาย .21ns 1  
3.การทำงานของหวัใจหอ้งลา่งซา้ย .19ns .01ns 1 
4.ระยะเวลาการใชเ้ครือ่งหวัใจและปอดเทยีม -.25* -.06ns -.05ns 1
*p<.05,ns:p>.05

 จากตารางที่ 2 พบว่าระยะเวลาการใช้เครื่องหัวใจ
และปอดเทียมมีความสัมพันธ์กับอัตราการกรองของไต
ภายใน 24-48 ชัว่โมงหลงัการผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืด
หวัใจอยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ (r=- .25,p<.05)และ
พบวา่ดชันมีวลกาย การทำงานของหวัใจหอ้งลา่งซา้ยไมม่ี
ความสมัพนัธก์บัอตัราการกรองของไตภายใน24-48ชัว่โมง
หลงัการผา่ตดั

การอภิปรายผล
 จากการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งดชันมีวลกาย
การทำงานของหวัใจหอ้งลา่งซา้ย ระยะเวลาการใชเ้ครือ่ง
หวัใจและปอดเทยีมกบัอตัราการกรองของไตหลงัการผา่ตดั
ทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจจากตารางที่1พบวา่การทำงาน
ของหวัใจหอ้งลา่งซา้ยมคีวามสมัพนัธท์างบวกในระดบัตำ่กบั
อตัราการกรองของไตภายใน 24 ชัว่โมงแรกหลงัการผา่ตดั

ทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ(r=.21p<.05)เนือ่งจาก
หากการทำงานของหัวใจห้องล่างซ้าย (ค่า LVEF) ต่ำลง
ความสามารถในการบบีเลอืดออกจากหวัใจไปยงัสว่นตา่งๆ
ของร่างกายลดลง ร่วมกับกระบวนการการผ่าตัดทำให้
รา่งกายมกีารหลัง่วาโสแอก็ทฟิเอมนิ(vasoactiveamine)
เพือ่ตอบสนองตอ่ภาวะกระบวนการอกัเสบ (inflammation)
ไปกระตุ้นระบบเรนิน - แองจิโอเทนซิน (Rennin -
Angiotensin System) ทำให้มีการหลั่งแอลโดสเตอโรน
(aldosterone) ยังผลให้มีการดูดกลับของโซเดียมและน้ำ
ปรมิาณสารนำ้ในหลอดเลอืดลดลง เปน็ผลใหเ้ลอืดไปเลีย้ง
ไตลดลง(renalbloodflow)นอกจากนีเ้มือ่รา่งกายกระตุน้
การหลัง่เรนนิ-แองจโิอเทนซนิII(ReninAngiotensinII)
สง่ผลใหห้ลอดเลอืดทีเ่ขา้สู่โกลเมอรลูสั(afferentarteriole)
หดตวั จงึมผีลตอ่อตัราการกรองของไตลดลง ผลการศกึษา
ครั้งนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของทอปคาราและคณะ18
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พบวา่หากคา่การทำงานของหวัใจหอ้งลา่งซา้ยกอ่นการผา่ตดั
ตำ่กวา่ปกติ จะสง่ผลใหเ้กดิภาวะแทรกซอ้นตา่งๆ ตามมา
เช่น ภาวะไตล้มเหลวเฉียบพลัน ทั้งนี้พบว่าผู้ป่วยที่มีค่า
LVEFนอ้ยกวา่40 เปอรเ์ซน็ต์กอ่นผา่ตดัเปน็ปจัจยัเสีย่งที่
สามารถทำนายการเกดิภาวะ acute renal failure2 และ
สอดคล้องกับการศึกษาของสตราเตนและคณะ8 พบว่า
ผูป้ว่ยทีเ่ขา้รบัการผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจทีม่คีา่
LVEF น้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์เป็นปัจจัยส่งเสริมให้การ
ทำงานของไตลดลงสง่ผลใหอ้ตัราการกรองของไตลดลงภาย
หลงัการผา่ตดัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ และการศกึษาของ
ดาวดูแิละคณะ9 พบวา่ในผูป้ว่ยทีเ่ขา้รบัการผา่ตดัหวัใจ คา่
LVEF นอ้ยกวา่ 30 เปอรเ์ซน็ตม์คีวามสมัพนัธก์บัการเกดิ
ภาวะไตวายเฉยีบพลนัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ(p<.01)
 การศกึษาครัง้นีพ้บวา่ ระยะเวลาการใชเ้ครือ่งหวัใจ
และปอดเทียมมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ำกับอัตรา
การกรองของไตในผูป้ว่ยที่ไดร้บัการผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอด
เลอืดหวัใจทัง้ในระยะ 24 ชัว่โมงแรก และภายใน 24-48
ชัว่โมงหลงัการผา่ตดัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ ตามตารางที่
1(r=-.26,p<.05)และตารางที่2(r=-.25,p<.05)
ตามลำดบั แสดงวา่กลุม่ตวัอยา่งทีม่รีะยะเวลาการใชเ้ครือ่ง
หวัใจและปอดเทยีมนาน จะมอีตัราการกรองของไตลดลงใน
ระยะ 24 ชัว่โมงแรก และภายใน 24-48 ชัว่โมงหลงัการ
ผา่ตดั ในขณะทีก่ลุม่ตวัอยา่งมรีะยะเวลาการใชเ้ครือ่งหวัใจ
และปอดเทยีมสัน้จะมอีตัราการกรองของไตเพิม่ขึน้ในระยะ
24ชัว่โมงแรกและภายใน24-48ชัว่โมงหลงัการผา่ตดัใน
การศกึษาครัง้นี้ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ (รอ้ยละ 70.5) มี
ระยะเวลาการใชเ้ครือ่งหวัใจและปอดเทยีมอยู่ในชว่ง 100-
200นาทีเฉลีย่144.4นาทีซึง่เปน็ระยะเวลาทีน่านกวา่2
ชัว่โมง สามารถอธบิายไดว้า่ภายหลงัการผา่ตดัทำทางเบีย่ง
หลอดเลอืดหวัใจ ผูป้ว่ยจำเปน็ตอ้งใชเ้ครือ่งหวัใจและปอด
เทียมในระหว่างการผ่าตัด เนื่องจากการที่เลือดจะสัมผัส
ระบบของเครื่องโดยตรงส่งผลให้ร่างกายเกิดกระบวนการ
ตอบสนองขึน้ ซึง่เปน็การทำงานรว่มกนัของการตอบสนอง
แบบไม่จำเพาะเจาะจง และการตอบสนองแบบจำเพาะ
เจาะจง (specific and nonspecific immunity) สง่ผลให้
หลอดเลอืดทีเ่ขา้สู่โกลเมอรลูสั (afferent arteriole) หดตวั
ส่งผลให้ปริมาณเลือดหล่อเลี้ยงไตลดลง จึงลดอัตราการ
กรองของโกลเมอรลูสั(GlomerulusFiltrationRate:GFR)
ส่งผลต่ออัตราการกรองของไตลดลง ผลการศึกษาครั้งนี้

สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ซาลสิและคณะ19 พบวา่ระยะ
เวลาการใชเ้ครือ่งหวัใจและปอดเทยีมทีเ่พิม่ขึน้ทกุๆ30นาที
เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการเสียชีวิตและการเกิดภาวะ
แทรกซอ้นทัง้ระบบการหายใจ ไตและสมองหลงัการผา่ตดั
หวัใจอยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ การศกึษาของ โรดรเิกรส
และคณะ5 พบว่าระยะเวลาการใช้เครื่องหัวใจและปอด
เทยีมทีน่านกวา่120นาทมีผีลตอ่การไหลเวยีนเลอืดไปเลีย้ง
ที่ ไต ส่งผลให้เกิดภาวะไตล้มเหลวเฉียบพลันอย่างมี
นยัสำคญัทางสถติิ (p < .001) และการศกึษาของ บรโิต
และคณะ12 ที่ไดศ้กึษาถงึปจัจยัทีม่ผีลตอ่อตัราการกรองของ
ไตภายหลังการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ พบว่า
ระยะเวลาการใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียมที่นานกว่า
115 นาที มผีลตอ่การไหลเวยีนเลอืดไปเลีย้งที่ไต สง่ผลให้
เกิดภาวะไตล้มเหลวเฉียบพลันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
(p<.001)
 การศึกษาครั้งนี้ ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างดัชนี
มวลกายกบัอตัราการกรองของไตในผูป้ว่ยที่ไดร้บัการผา่ตดั
ทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ ทัง้ใน 24 ชัว่โมงแรกและใน
24-48 ชัว่โมงภายหลงัการผา่ตดั เนือ่งจากกลุม่ตวัอยา่งมี
ดชันมีวลกายเฉลีย่24.4กโิลกรมั/เมตร2(SD=4.18)และ
รอ้ยละ 56.8 มดีชันมีวลกายอยู่ในเกณฑป์กติ (18.5-24.9
กโิลกรมั/เมตร2) เนือ่งจากอาจมปีจัจยัอืน่ๆ นอกจากดชันี
มวลกาย ทีม่ผีลตอ่การเปลีย่นแปลงของอตัราการกรองของ
ไตทัง้ในระยะกอ่นการผา่ตดั ระหวา่งการผา่ตดัและภายหลงั
การผ่าตัด เช่น เพศ ระยะเวลาการหนีบหลอดเลือด
เอออตาร์ ระยะเวลาการใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจหลงัการผา่ตดั
นานกว่า 24 ชั่วโมง และการใช้ยากระตุ้นการเต้นของ
หวัใจ2,5 ทัง้นีพ้บวา่ความแปรปรวนของดชันมีวลกายในกลุม่
ตัวอย่างที่ศึกษามีน้อย จึงไม่พบความสัมพันธ์ของดัชนี
มวลกายกับอัตราการกรองของไตภายหลังการผ่าตัดทำ
ทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ

ข้อเสนอแนะ
 1.บคุลากรทมีสขุภาพควรมแีนวทางในการดแูลผูป้ว่ย
และการประเมนิอตัราการกรองของไตหลงัการผา่ตดั โดยเริม่
จากการคดัแยกประเภทของผูป้ว่ยโดยเฉพาะผูป้ว่ยทีม่รีะยะ
เวลาการใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียมนาน ผู้ป่วยที่มีการ
ทำงานของหวัใจหอ้งลา่งซา้ยนอ้ยกวา่ปกติเพือ่เฝา้ระวงัผูป้ว่ย
ทีม่ีโอกาสเกดิความเสีย่งจากอตัราการกรองของไตทีล่ดลง
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 2. ศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการเปลีย่นแปลง
ของอตัราการกรองของไตเพิม่เตมิ เพือ่นำผลการศกึษามา
วางแผนเฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยที่มี โอกาสเสี่ยงที่จะเกิด
ภาวะไตล้มเหลวเฉียบพลันภายหลังการผ่าตัดทำทางเบี่ยง
หลอดเลอืดหวัใจ
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