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Abstract
 Purpose: The present study aimed to investigate risk factors of cognitive level, postoperative 
pain, dose of opioid, postoperative delirium, and quality of sleep for the incidence postoperative  
cognitive dysfunction in older adults undergoing cardiac surgery.
 Design: Descriptive correlative design.
 Methods: The sample consisted of 113 older adults aged 60 years and older who underwent open 
heart surgery at three tertiary hospitals, in Bangkok Metropolitan. Data were collected with the  
personal data record form, the Mini Mental State Examination (MMSE-Thai 2000), the postoperative 
pain scale, the opioid intake assessment, the sleep questionnaire, the Thai version of the Confusional 
Assessment Method and the postoperative cognitive dysfunction assessment. Data were analyzed by 
percentage, mean, standard deviation, and logistic regression.
 Main findings: The study findings revealed that 27.40% of the subjects suffered early  
postoperative cognitive dysfunction.  Logistics regression analysis revealed that impaired cognition, 
a moderate level of pain, dose of opioid and postoperative delirium significantly increased the risk of 
early postoperative cognitive dysfunction (p < .05).
 Conclusion and recommendations: Healthcare personnel should utilize the study findings to 
ensure readiness before the surgery by assessing cognitive function, pain, use of opioid, and  
postoperative delirium to reduce the impacts and severity of postoperative cognitive dysfunction in 
older adults undergoing open heart surgery.
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บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์: การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยเส่ียง	คือ	ระดับการรู้คิด	ความปวดภายหลังการผ่าตัด	
การได้รับยาระงับความปวดกลุ่ม	opioid	ภาวะเพ้อสับสนภายหลังการผ่าตัด	และคุณภาพการนอนหลับ	ต่อการเกิดภาวะ
การสูญเสียหน้าท่ีด้านการรับรู้การเข้าใจหลังการผ่าตัด	ในผู้สูงอายุท่ีได้รับการผ่าตัดหัวใจ
 รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์
 วิธีดำาเนินการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุ	จำานวน	113	ราย	ท่ีมีอายุ	60	ปีข้ึนไป	ได้รับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด	
ในโรงพยาบาลตติยภูมิ	3	แห่ง	 ในกรุงเทพมหานคร	 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล	แบบประเมิน
สมองเบ้ืองต้นฉบับภาษาไทย	(MMSE-	Thai	2002)	แบบวัดความปวดภายหลังการผ่าตัด	แบบประเมินการได้รับยากลุ่ม	
opioid	แบบประเมินภาวะเพ้อสับสนภายหลังการผ่าตัด	แบบสอบถามการนอนหลับ	และแบบประเมินภาวะการสูญเสีย
หน้าท่ีด้านการรับรู้การเข้าใจภายหลังการผ่าตัด	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และสถิติ
ถดถอยโลจิสติก
 ผลการวิจัย: ร้อยละ	27.40	ของกลุ่มตัวอย่าง	มีภาวะการสูญเสียหน้าท่ีด้านการรับรู้การเข้าใจหลังการผ่าตัด	ระดับ
การรู้คิด	ความปวดภายหลังการผ่าตัด	ปริมาณการได้รับยาระงับความปวดกลุ่ม	opioid	ภาวะเพ้อสับสนภายหลังการ
ผ่าตัด	 เป็นปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดภาวะการสูญเสียหน้าท่ีด้านการรับรู้การเข้าใจหลังการผ่าตัดอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	
(p	<	.05)	
 สรุปและข้อเสนอแนะ: พยาบาลวิชาชีพและบุคลากรทางการแพทย์สามารถนำาผลการวิจัยไปเตรียมความพร้อม
ก่อนการผ่าตัด	โดยการประเมินการรู้คิด	ความปวด	การได้รับยากลุ่ม	opioid	ภาวะเพ้อสับสนภายหลังการผ่าตัด	เพ่ือ
ลดผลกระทบ	และความรุนแรงของการเกิดภาวะการสูญเสียหน้าท่ีด้านการรับรู้การเข้าใจหลังการผ่าตัดในผู้สูงอายุท่ี 
ได้รับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดได้
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