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บทคัดย่อ การผ่าตัดถุงนํา� ดีแบบส่องกล้ องเป็ นที�นิยมและเป็ นมาตรฐานการรั กษาในผู้ป่ วยนิ� วในถุ งนํา� ดีและถุ งนํา� ดีอักเสบ แทนการผ่าตัดแบบเปิ ดหน้ าท้ อง ทั�งนี�เทคนิคการผ่าตัดมีหลายแบบ ซึ�ง Direct Trocar Insertion (DTI) นับว่า
เป็ นเทคนิคหนึ� งที�นิยมมากขึ�นในต่ างประเทศ การศึ กษานี� มีวั ตถุประสงค์เพื� อเปรี ยบเทียบผลการรั กษาผู้ ป่ วยที�
ผ่าตัดถุงนํา� ดีแบบส่องกล้ องด้ วยเทคนิค DTI กับเทคนิคอื�นได้ แก่ Veress needle insertion (VN) และ Open Hasson
(OH) ผ่านกรณีศกึ ษาโรงพยาบาลบ้ านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยเป็ นการศึกษาแบบภาคตัดขวางซึ�งใช้ ข้อมูลทุตยิ ภูมิ
ของผู้ป่วยที�มารับการผ่าตัดถุงนํา� ดีระหว่างเดือนมกราคม ���� ถึงกันยายน ���� ได้ วิเคราะห์ข้อมูลพื�นฐาน
ของผู้ ป่ วย การเจ็ บ ป่ วย วิ ธี ก ารรั กษา และผลการรั กษา ด้ วยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาในรู ป ร้ อยละ ค่ า มั ธยฐาน
และวิเคราะห์สถิตเิ ชิงอนุมานด้ วย multiple logistic regression with marginal effect และ multiple linear regression ผลการศึกษาพบว่า DTI ให้ ผลไม่แตกต่างจากการรักษาถุงนํา� ดีแบบส่องกล้ องด้ วยเทคนิค VN และ OH ในแง่การ
เกิดผลข้ างเคียง เวลาผ่าตัด การเกิด conversion และเวลานอนโรงพยาบาล ดังนั�น DTI จึงเป็ นเทคนิคหนึ�งที�
ปลอดภัยและผลลัพธ์การรักษาใกล้ เคียงกับเทคนิคการผ่าตัดถุงนํา� ดีด้วยการส่องกล้ องด้ วยเทคนิค VN และ OH
นอกจากนั� นการศึกษานี�ทาํ ให้ ทราบถึงปั จจัยเสี�ยงต่ อผลลัพธ์ท�ีไม่ พึงประสงค์จากการรักษาผู้ป่วยด้ วยการผ่าตัดถุงนํา� ดีแบบส่องกล้ อง ซึ�งเป็ นประโยชน์ในการเตรียมผู้ป่วยและวางแผนการรักษาที�เหมาะสมต่อไป
คําสําคัญ: การผ่าตัดถุงนํ�าดี, การผ่าตัดถุงนํ�าดีแบบส่องกล้อง, การผ่าตัดแบบ direct trocar insertion, นิว� ในถุงนํ�าดี,
ถุงนํ�าดีอกั เสบ

บทนํา

ขึ� นเมื� อ พ.ศ. 2528 โดยนายแพทย์ Erich Muhe(4)
ในปั จ จุ บั น การผ่ า ตั ด ถุ ง นํา� ดี ด้ วยการส่ อ งกล้ อง ชาวเยอรมั นและแพร่ หลายมากขึ� นเมื� อ พ.ศ. 2530
เป็ นการรั กษามาตรฐาน (gold standard) ของภาวะ เมื� อนายแพทย์ Philippe Mouret(5) ได้ ผ่ าตัดถุ งนํา� ดี
นิ�วในถุงนํา� ดี รวมถึงการอักเสบของถุงนํา� ดี(1-3) โดยริเริ�ม โดยการส่ องกล้ องได้ สาํ เร็จที� Lyon ประเทศฝรั� งเศส

‘Direct Trocar Insertion’in comparison with ‘Veress Needle Insertion’ and ‘Open Hasson’ laparoscopic cholecystectomy

ส่ งผลให้ การเรี ยนการสอนผ่ าตั ดถุ งนํา� ดี โดยการ
ส่องกล้ องเป็ นส่วนหนึ� งของการศึกษาแพทย์เฉพาะทาง
ศัลยศาสตร์ในหลายประเทศทั�วโลก(6)
การผ่ าตั ดถุ งนํา� ดี ด้ วยการส่ องกล้ องเข้ ามาแทนที�
การผ่ าตัดถุ งนํา� ดีโดยการเปิ ดหน้ าท้ อง(1) เนื� องด้ วยมี
หลั กฐานจากการศึกษาในหลายประเทศ แสดงถึงข้ อดี
ของการผ่าตัดถุงนํา� ดีโดย การส่องกล้ องที�เหนือกว่าการ
ผ่าตัดถุ งนํา� ดีโดยการเปิ ดหน้ าท้ อง เช่ น ลดระยะเวลา
นอนโรงพยาบาล ลดความเจ็บปวด และมีแผลผ่ าตัด
ที�สวยงาม เป็ นต้ น ตัวอย่างการศึกษา เช่น Lujan JA และ
คณะจากสเปน รายงานไว้ เมื�อปี พ.ศ. 2551 ว่า การ
ผ่าตัดถุงนํา� ดีแบบส่องกล้ องมีอัตราการเกิดผลข้ างเคียง
ใกล้ เคี ยงกั บการผ่ าตัดถุ งนํา� ดีแบบเปิ ดหน้ าท้ อง และ
ยั งช่ ว ยลดระยะเวลานอนโรงพยาบาลได้ อย่ า งมี นั ย สําคัญ(3) Shea JA และคณะจากสหรัฐอเมริกา ได้ ศึกษา
เปรี ยบเทียบระหว่ างการผ่ า ตัด ถุ งนํา� ดี แบบส่องกล้ อง
กับการผ่าตัดถุงนํา� ดีแบบเปิ ดหน้ าท้องในปี พ.ศ. 2539
ด้ วยกระบวนการ meta-analysis พบว่าการผ่าตัดถุงนํา� ดี
แบบส่องกล้ องมีความปลอดภัยเทียบเท่ากับการผ่าตัด
ถุงนํา� ดีแบบเปิ ดหน้ าท้อง(7)
ในช่ ว งสองทศวรรษที� ผ่ า นมา เทคนิ คการผ่ า ตั ด
ถุงนํา� ดีแบบส่องกล้ องได้ มีการแพร่ หลายขึ� น เทคนิคที�
ศัลยแพทย์ส่วนใหญ่มักใช้ ได้ แก่ (1) Veress needle
insertion (VN)(8) ซึ�งเป็ นการใส่ Veress needle ทําให้
เกิดลมในช่ องท้ อง (pneumoperitoneum) ก่อนการใส่
port แรก (2) open Hasson (OH)(9) มักทําในผู้ป่วย
ที�มีความเสี�ยงสูง เช่น มีแผลผ่าตัดเดิม โดยการเปิ ดแผล
ใต้ สะดือเพื� อเข้ าสู่ ช่ องท้ องโดยการใส่ Hassan trocar
แล้ วเย็บยึดตําแหน่งของ Hassan trochar ไว้ แล้ วจึงใส่
port แรกผ่าน Hassan trocar และ (3) Direct trocar
insertion (DTI) ซึ�งพัฒนามาจากเทคนิคของ Dingfelder
JR สู ติ น รี แ พทย์ ท�ี สหรั ฐ อเมริ ก าในปี พ.ศ. 2521
ที�รายงานการใส่ trocar ภายใต้ traction โดยการยกผนัง
หน้ าท้ องของผู้ ป่ วยโดยไม่ ทาํ ให้ เกิ ด ลมในช่ อ งท้ อง
ก่อน(10) ทั�งนี�มีรายงานถึงข้ อดี ข้ อเสีย และประโยชน์ของ
แต่ละเทคนิคต่างกันดังปรากฏในการศึกษาของ Krisha888

nakuma S และคณะจากอิ นเดี ย ในปี พ.ศ. 2552
ได้รายงานว่าการเกิดผลข้างเคียงทีส� าํ คัญ เช่น ฟองอากาศ
ในหลอดเลื อด อากาศหรื อลมแทรกตามเนื� อเยื� อ
ใต้ ผิ ว หนั ง และแทรกในเนื� อเยื� อของอวั ย วะภายใน
และลําไส้ (bowel and visceral insufflation) ซึ�งสัมพันธ์
กับ VN แม้ ผลข้ างเคียงนี�จะรุนแรงถึงชีวิต แต่มีโอกาส
เกิดน้ อยมาก(8) Jiang X และคณะจากสหรั ฐอเมริ กา
ได้ ทาํ การศึกษาเปรียบเทียบ DTI กับ VN โดยกระบวนการ meta-analysis ในปี พ.ศ. 2555 พบว่า DTI มีโอกาส
เกิด ผลข้ า งเคี ย งที� ไม่ รุ นแรงและเสี� ยงต่ อการใส่ port
หลายครั� ง น้ อยกว่ า VN อย่างมีนัยสํา คัญทางสถิติ(11)
Tinelli A และคณะจากเลชเช่ อิตาลี ในปี พ.ศ. 2556
ได้ทาํ การศึกษาการใช้ DTI ในผู้ป่วยนรีเวชกรรมทีม� ภี าวะ
โรคอ้วน พบว่า DTI ให้ ผลการรักษาที�ดีใกล้ เคียงกับ VN
และ OH(12) ซึ�งสอดคล้ องกับการศึกษาของ Angioli R
และคณะจากกรุงโรม อิตาลี ในปี พ.ศ. 2556 ที�ทาํ การ
ศึกษา DTI ในผู้ป่วยนรีเวชกรรมเช่นกัน(13)
อย่ างไรก็ตามการศึกษาข้ างต้ นมักทํา ในทวี ปยุ โรป
และอเมริกา และมักเป็ นการทําการศึกษาในโรงพยาบาล
ขนาดตติ ย ภูมิ หรื อโรงเรี ยนแพทย์ มี ร ายงานจํา นวน
ค่อนข้ างน้ อยทีท� าํ การศึกษาในเอเชีย และยิง� มีจาํ นวนน้อย
ที�เป็ นการศึ กษาในประเทศไทย เช่น Thaisriwong K
ได้ รายงานความปลอดภัยและประโยชน์ ของ DTI ใน
ผู้ ป่ วยนรี เวชกรรมเมื� อ พ.ศ. 2548 ในผู้ ป่ วย
โรงพยาบาลพระปกเกล้ า อย่างไรก็ตามการศึกษาดังกล่าว
ไม่ได้ เปรียบเทียบ DTI กับเทคนิคอื�นๆ(14) เพื� อเสริม
องค์ ความรู้ เรื� องการผ่ า ตั ด ถุ งนํา� ดี แบบส่ องกล้ องใน
คนไทยให้ สมบู ร ณ์ ย�ิ งขึ� น โดยเฉพาะในโรงพยาบาล
ขนาดทุ ติ ย ภู มิ ผ่ า นกรณี ศึ ก ษาโรงพยาบาลบ้ านไผ่
จังหวัดขอนแก่น ซึ� งเป็ นโรงพยาบาลอําเภอขนาด 90
เตียง และได้ เริ�มผ่าตัดถุงนํา� ดีแบบส่องกล้ องมานานกว่า
5 ปี
การศึกษานี� จึ งมีวัตถุประสงค์เพื� อเปรี ยบเทียบการ
ผ่าตัดถุ งนํา� ดีแบบส่องกล้ องด้ วยเทคนิ ค DTI เปรี ยบ
เทียบกับเทคนิคอื� น อันได้ แก่ VN และ OH ซึ� งโดย
ทั� วไปเทคนิ ค VN ยั งนั บ ว่ าเป็ นเทคนิ คมาตรฐาน(15)
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ในการผ่าตัดแบบส่องกล้ อง แม้ ว่าเทคนิค OH และ DTI
ก็เ ป็ นที� นิ ยมมากขึ� นก็ตาม กระทั� งมี การเสนอว่ า OH
ควรได้ รับการพิจารณาเป็ นเทคนิคมาตรฐานในปั จจุบัน
แทนที� VN(12,16) รวมถึงศึ กษาปั จจั ยที� สัมพั นธ์กับผล
การรักษาผู้ป่วยด้ วยการผ่าตัดถุงนํา� ดีแบบส่องกล้ อง

วิธีการศึกษา

การศึ กษานี� เป็ นการศึ กษาภาคตั ดขวาง ใช้ ข้ อมู ล
ทุ ติ ยภูมิ ซ�ึ งเป็ นข้ อมู ลผู้ ป่ วยที� มารั บการผ่ าตั ดถุ งนํา� ดี
ที�โรงพยาบาลบ้ านไผ่ ตั�งแต่วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2551
ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ทั�งนี� การผ่าตัดถุงนํา� ดี
ที� โรงพยาบาลบ้ านไผ่ ไ ด้ ใช้ วิ ธี ผ่ า ตั ด แบบส่ อ งกล้ อง
ทัง� หมด แต่ในรายละเอียดใช้เทคนิคต่างกัน โดยมีตวั แปร
ทีส� นใจ คือตัวแปรต้น ได้แก่ (1) ปัจจัยพื�นฐานของผู้ป่วย
ได้ แก่ เพศ อายุ ดัชนีมวลกาย (2) ปัจจัยด้านการเจ็บป่ วย
ได้ แก่ การวิ นิจฉัยหลั ก และการมีโรคร่ วม และ (3)
เทคนิคการผ่าตัด ได้ แก่ DTI หรือ VN หรือ OH และ
ตัวแปรตาม ได้ แก่ (1) ผลการรักษา ได้ กาํ หนดตัวแปร
ผลการรักษาให้ เป็ นตัวแปรทวิภาค คือ มีภาวะแทรกซ้ อน
เทียบกับ ไม่มีภาวะแทรกซ้ อน (2) ความเสี�ยงต่อการ
เปลี� ยนเทคนิ คระหว่ า งผ่ า ตั ด หรื อ conversion ซึ� ง
ในที� นี� รวมการเปลี� ยนจากการผ่ า ตั ด แบบส่ องกล้ อง
มาเป็ นการเปิ ดหน้ าท้ อง และการเปลี� ยนเทคนิคการใส่
port (port insertion technique conversion) โดย
กําหนดให้ เป็ นตัวแปรทวิภาคเปรียบเทียบการมี conversion กั บ การไม่ มี conversion (3) ระยะเวลาที� ใช้
ในการผ่าตัดได้ จัดการให้ เป็ นตัวแปรทวิภาค คือ ใช้ เวลา
มากกว่ า ค่ า มั ธยฐานของเวลาผ่ า ตั ด ในผู้ ป่ วยทั� งหมด
เปรี ย บเที ย บกั บ การใช้ เวลาไม่ เ กิ น ค่ า มั ธ ยฐานของ
เวลาผ่ า ตั ด ในผู้ ป่ วยทั� งหมด และ (4) ระยะเวลา
นอนโรงพยาบาล ในการคํา นวณระยะเวลานอนโรงพยาบาล ได้ แปลงจํานวนวันนอนให้ เป็ น natural logarithm หรื อ In(admission days) เพื� อลด heteroskedasticity ของ model การคํา นวณใช้ โปรแกรม
STATA/SE รุ่ นที� XI การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ลแบ่ งเป็ น
สองส่วนได้ แก่ (1) การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

สําหรับข้ อมูลพื�นฐานของผู้ป่วย ข้ อมูลการเจ็บป่ วย วิธี
การรักษา และผลการรักษา โดยแสดงผลในรูปร้ อยละ
และค่ามัธยฐาน (2) การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน
โดยแบ่งเป็ นสมการ multiple logistic regression with
marginal effect ในตั วแปรตามได้ แก่ ผลการรั ก ษา
การเกิ ด conversion และระยะเวลาที� ใช้ ผ่ าตั ด โดย
ผลลัพธ์ท�ีได้ แสดงในรู ปเปอร์ เซ็นต์การเปลี� ยนแปลงสัมบูรณ์ (absolute percentage change) และสมการ
multiple linear regression สํา หรั บระยะเวลา
นอนโรงพยาบาล ทั�งนี� ตัวแปรต้ นในทุกสมการคํานวณ
ได้ แก่ ปั จจั ยพื� นฐาน เทคนิ คการผ่ า ตัด และประวั ติ
การเจ็บป่ วยของผู้ป่วย อนึ�งในทางคลินกิ ระยะเวลานอน
โรงพยาบาลมั กสั มพั นธ์ กับ ภาวะแทรกซ้ อนที� เกิ ดขึ� น
จึ งได้ เพิ� มตั ว แปรเรื� องการมี ภ าวะแทรกซ้ อนเข้ ามา
เป็ นตั ว แปรต้ นสํา หรั บ การวิ เ คราะห์ ร ะยะเวลานอน
โรงพยาบาล ด้ วย

ผลการศึกษา

ผลการวิเคราะห์ดว้ ยสถิติเชิงพรรณนา
ผู้ป่วยที�เข้ ารับการผ่าตัดถุงนํา� ดีโรงพยาบาลบ้ านไผ่
ระหว่างมกราคม 2551 ถึงกันยายน 2556 มีท�งั หมด
111 คน ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ
74.8 มีค่ามัธยฐานของอายุท�ี 51 ปี โดยผู้ป่วยร้ อยละ
43.2 มี อ ายุ อยู่ ในช่ ว ง 50-65 ปี ค่ า มั ธยฐานของ
ดัชนีมวลกายอยู่ ท�ี 23.6 kg/m2 ทั�งนี� ผู้ ป่วยส่วนใหญ่
มีดัชนีมวลกายปกติ คิดเป็ นร้ อยละ 60.4 (ตารางที� 1)
การวิ นิจฉั ยหลั กที� พบมากที� สุด คื อ นิ� วในถุ งนํา� ดี
แบบไม่มีถุงนํา� ดีอกั เสบ (ร้ อยละ 77.5) ผู้ป่วยส่วนใหญ่
ไม่มีโรคร่วม (ร้ อยละ 70.3) การรักษาใช้ เทคนิค DTI
มากที�สดุ (ร้ อยละ 59.5) มี port insertion technique
conversion ทั�งหมด 7 ราย (ร้ อยละ 6.3) และมี conversion จากการผ่ าตั ดแบบส่ องกล้ องเป็ นการผ่ าตั ด
เปิ ดหน้ าท้อง 1 ราย (ร้ อยละ 0.9) ระยะเวลาการผ่าตัด
มีค่ามัธยฐานที� 55 นาที ด้านผลการรักษาพบว่า ส่วนใหญ่
ไม่มีภาวะแทรกซ้ อน (ร้ อยละ 84.7) พบผู้ป่วยร้ อยละ
5.4 มีภาวะแทรกซ้ อนภายใน 7 วันหลังผ่าตัด และร้ อยละ
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9.0 มีภาวะแทรกซ้ อนเมื�อติดตามการรักษาที� 28 วัน ตารางที� � ข้อมูลด้านประชากรของผูป้ ่ วย
หลังผ่าตัด เมื�อสืบค้ นจากทะเบียนประวัติเพิ�มเติมพบว่า
ข้ อมูลด้ านประชากรของผู้ป่วย
จากผู้ ป่ วยที� มีภาวะแทรกซ้ อนหลั งการรั กษา ทั� งหมด
มี ผ้ ู ป่ วย 2 รายที� ได้ รั บ การส่ ง ต่ อ ไปโรงพยาบาล- เพศหญิง
ศูนย์ขอนแก่นเพื� อวินิจฉัยเพิ� มเติมเนื�องจากสงสัยภาวะ ช่วงอายุ (ปี )
< 35
การอุ ดตันของท่อนํา� ดี และสืบค้ นเพิ� มเติมภาวะดีซ่าน
36-49
มีผ้ ู ป่ วย 1 รายที� มีภาวะการทะลุของกระเพาะอาหาร
50-65
ภายใน 28 วันหลังผ่าตัด ผู้ป่วยรายนี�ได้ รับการรักษาโดย
> 65
การผ่ าตั ด เปิ ดหน้ าท้ องซ่ อมแซมกระเพาะอาหารจน
รวม
เป็ นปกติ ทั�งนี� ผู้ ป่วยที�มีภาวะแทรกซ้ อนอื�นๆ ก็ได้ รับ อายุ—ปี
การรั กษาเพิ� มเติ มจนเป็ นปกติ ดีเช่ นกัน ในด้ านระยะ มัธยฐาน (พิสยั ควอไทล์)
เวลานอนโรงพยาบาล ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีระยะเวลานอน ช่วง Body mass index
< 18.5
โรงพยาบาลไม่เกิน 2 วัน (ตารางที� 2 และตารางที� 3)
ผลการวิเคราะห์ดว้ ยสถิติเชิงอนุมาน
การวิ เ คราะห์ ห าความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโอกาสที�
ผลการรั กษามี ภาวะแทรกซ้ อนกับปั จจั ยต่ างๆ พบว่ า
การมี โ รคร่ วมเพิ� มโอกาสที� ผลการรั ก ษาจะมี ภ าวะ
แทรกซ้ อนประมาณร้ อยละ 15.8 อย่ า งมี นั ย สํา คั ญ
ทางสถิติ (p=0.009) และการมีดชั นีมวลกายมากกว่า 25
kg/m2 เพิ� มโอกาสการมีภาวะแทรกซ้ อนร้ อยละ 14.4
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.049) อายุท�มี ากกว่า 65
ปี เพิ� มความเสี� ยงการมีภาวะแทรกซ้ อนร้ อยละ 23.6
แต่ความสัมพั นธ์น� ีไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.087)
เทคนิคการผ่าตัดแบบ DTI ลดโอกาสมีภาวะแทรกซ้ อน
ได้ แต่ ด้ ว ยขนาดอิ ทธิ พล (effect size) ที� น้ อยมาก
(น้ อยกว่ า ร้ อยละ 0.1) โดยไม่ มี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ
(p=0.995) (ตารางที� 4)
ในด้ านปั จจั ยที�ส่งผลต่อโอกาส conversion พบว่ า
ไม่มีปัจจั ยใดที�มีความสัมพั นธ์กับการเกิด conversion
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม อายุทม�ี ากกว่า 65
ปี การมีดัชนีมวลกายผิดปกติ การมีโรคร่วม และการ
มีการวิ นิ จฉั ยหลั กเป็ นนิ� วในถุ งนํา� ดีร่ วมกับถุ งนํา� ดี อักเสบ มีโอกาส conversion มากขึ�น ในทํานองเดียวกัน
พบโอกาสการเกิ ด conversion ใน DTI มากกว่ า
เทคนิคอื�น แต่ด้วยขนาดที�น้อยมาก ประมาณร้ อยละ 4.9
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18.5-25
> 25
ไม่ระบุ (missing)
รวม
Body mass index—kg/m2
มัธยฐาน (พิสยั ควอไทล์)

จํานวน ร้ อยละ
83

74.8

11
39
48
13
111

9.9
35.2
43.2
11.7
100.0

51.0

15.1

7
67
35
2
111

6.3
60.4
32.5
1.8
100.0

23.6

4.1

(p=0.394) (ตารางที� 5)
ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาผ่าตัดนานกับ
ปัจจัยต่างๆพบว่า การมีดชั นีมวลกายผิดปกติเพิ�มโอกาส
ในการใช้ เวลาผ่ าตัดนาน การมีดัชนี มวลกายน้ อยกว่ า
18.5 เพิ� มโอกาสที� จะใช้ เวลาผ่าตัดนานร้ อยละ 40.7
อย่ างมีนัยสํา คัญทางสถิ ติ (p=0.006) อายุ ท�ี มากขึ� น
ลดโอกาสในการใช้ เวลาผ่าตัดร้ อยละ 16.0 ถึง 46.4
โดยความสั มพั นธ์ น� ี มีนั ยสํา คั ญทางสถิ ติ เมื� อพิ จ ารณา
ในผู้ป่วยทีม� อี ายุมากกว่า 65 ปี (p=0.008) และอายุ 3650 ปี (p=0.009) ผู้ ป่ วยที� มี การวิ นิ จ ฉั ยหลั ก เป็ น
นิ�วในถุงนํา� ดีร่วมกับถุงนํา� ดีอักเสบ มีแนวโน้ มที�ใช้ เวลา
ผ่ า ตั ดนานมากกว่ าการเป็ นนิ� ว ในถุ งนํา� ดี แต่ ไม่ มี ก าร
อั ก เสบของถุ งนํา� ดี ประมาณร้ อยละ 45.1 อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p=0.001) ทัง� นี�การผ่าตัดด้วยเทคนิค
DTI เพิ� มโอกาสการใช้ เวลาผ่าตัดนานมากกว่ าเทคนิค
อื�นๆ ร้ อยละ 0.8 แต่ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.928)
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ตารางที� � ข้อมูลการเจ็ บป่ วย การรักษาและผลลัพธ์การรักษา
ข้ อมูลการเจ็บป่ วย การรักษาและผลลัพธ์การรักษา

จํานวน

ร้ อยละ

การวินจิ ฉัยหลัก
Calculus of gall bladder with cholecystitis
Calculus of gall bladder without cholecystitis
Other diagnoses (เช่น polyp, gall bladder cancer)
รวม

10
86
15
111

9.0
77.5
13.5
100.0

โรคร่วม
มีโรคร่วม (เช่น เบาหวาน, thalassemia)
ไม่มโี รคร่วม
รวม

33
78
111

29.7
70.3
100.0

เทคนิคการรักษา—จํานวน (ร้ อยละ)
Direct trocar insertion (DTI)
Veress needle insertion (VN)
Open Hasson technique (OH)
รวม

66
43
2
111

59.5
38.7
1.8
100.0

Port insertion technique conversion
ไม่มี port insertion technique conversion
มี port insertion technique conversion(I)

104
7

93.7
6.3

Conversion from laparoscopic to open cholecystectomy
ไม่มี conversion
มี conversion (จาก OH เป็ น open cholecystectomy)
รวม

110
1
111

99.1
0.9
100.0

ผลการรักษา(II) –จํานวน (ร้ อยละ)
no complication
late post operation
early post operation
having both early and late post-operation complication
รวม

94
10
6
1
111

84.7
9.0
5.4
0.9
100.0

55

35

2

1

ระยะเวลาผ่าตัด (นาที)
มัธยฐาน (พิสยั ควอไทล์)
ระยะเวลานอนโรงพยาบาล (วัน)
มัธยฐาน (พิสยั ควอไทล์)

หมายเหตุ:
I. มี conversion จาก DTI เป็ น OH จํานวน � ราย และจาก VN เป็ น DTI จํานวน � ราย
II. early post operation หมายถึง ภายใน � วันหลังผ่าตัดหรือขณะที�ผ้ ูป่วยนอนโรงพยาบาล และ late post
operation หมายถึง เมื�อติดตามการรักษาภายใน �� วันหลังผ่าตัดหลังจากผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลแล้ ว
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �
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ตารางที� � ภาวะแทรกซ้อนและการรักษาภาวะแทรกซ้อน
ภาวะแทรกซ้ อน
Wound infection
Mild upper gastrointestinal hemorrhage
Hepatitis
Lung atelectasis
Sepsis
Minimal wound bleeding
Suspected common bile duct obstruction
Peptic ulcer perforation

เวลาที�ตรวจพบ
ภาวะแทรกซ้ อน

การรักษา

จํานวน
ผู้ป่วย

late post operation
early post operation
early post operation
early post operation
early post operation
early post operation
late post operation
late post operation

antibiotics
6
pack red cell infusion
2
supportive treatment
1
breathing exercise
1
antibiotics
1
wound dressing
1
refer to Khon Kaen regional hospital
1
exploratory laparotomy: simple suture
1
with omental graft
Non-specific abdominal pain
late post operation
analgesics
1
Back pain
late post operation
analgesics
1
Hypotension (early) and
early post operation & intravenous infusion and supportive
1
unspecified jaundice (late)
late post operation
treatment, then refer to Khon Kaen
regional hospital
หมายเหตุ: intra-operation หมายถึง ระหว่างผ่าตัด early post operation หมายถึง ภายใน � วันหลังผ่าตัดหรือขณะที�ผ้ ปู ่ วย
นอนโรงพยาบาล และ late post operation หมายถึง เมื�อติดตามการรักษาภายใน �� วันหลังผ่าตัด หลังจากผู้ป่วย
จําหน่ายจากโรงพยาบาลแล้ ว
ตารางที� � ปั จจัยที�มีผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังการรักษา วิเคราะห์โดย multiple logistic regression with
marginal effecti
ตัวแปรต้ น
เพศหญิง
กลุ่มอายุ (ปี ) (เทียบกับอายุไม่เกิน �� ปี )
 36-50
 51-65
 มากกว่า ��
Body mass index หรือ BMI (เทียบกับ ��.�-�� kg/m2)
2
 underweight (<18.5 kg/m )
2
 overweight (>25 kg/m )
DTI (เทียบกับ VN&OH )
มีโรคร่วม (เทียบกับไม่มโี รคร่วม)
การวินิจฉัยหลัก (เทียบกับ calculus of gall bladder
without cholecystitis)
 calculus of gall bladder with cholecystitis
 other diagnoses

dy/dxii

95% CIiii

SEiv

p-value

0.005

-0.147

0.156

0.077 0.952

-0.041
0.154
0.236

-0.197
-0.038
-0.034

0.114
0.347
0.506

0.079 0.603
0.098 0.117
0.138 0.087

0.030
0.144

-0.219
0.001

0.278
0.287

0.127 0.816
0.073 0.049*

-0.000
0.158

-0.126
0.039

0.125
0.276

0.064 0.995
0.061 0.009**

0.248
0.001

-0.072
-0.165

0.567
0.166

0.163 0.283
0.084 0.994

หมายเหตุ:
i. Psuedo-R2 = 0.267; ii. dy/dx = absolute percentage change (marginal effect); iii. 95% CI = 95% confidence interval
iv. SE = standard error; * มีนัยสําคัญทางสถิตทิ �คี วามเชื�อมั�น ��%; ** มีนัยสําคัญทางสถิตทิ �คี วามเชื�อมั�น ��%
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(ตารางที� 6)
ในด้ านระยะเวลานอนโรงพยาบาล ผู้ ป่ วยที� มีการ
วินิ จฉั ยหลั กเป็ นนิ� วในถุงนํา� ดีร่วมกับถุงนํา� ดีอักเสบ มี
แนวโน้ มนอนโรงพยาบาลนานขึ�นประมาณ 0.6 ln(days)
(ประมาณ 1.9 วัน) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.001)
ขณะที�ผ้ ูท�มี ีการวินิจฉัยอื�นๆมีแนวโน้ มนอนโรงพยาบาล
นานกว่ า ผู้ ที� เป็ นนิ� วในถุ งนํา� ดี แต่ ไม่ มี การอั กเสบของ
ถุงนํา� ดีประมาณ 0.3 ln(days) (ประมาณ 1.4 วัน)
อย่ างมี นัยสํา คั ญทางสถิ ติ เช่ นกัน (p=0.006) อายุ ท�ี
มากขึ� นสัมพั นธ์กับระยะเวลานอนโรงพยาบาลมากขึ� น
ปรากฏชั ดเจนในผู้ ป่ วยที� มี อ ายุ มากกว่ า 65 ปี
มีระยะเวลานอนโรงพยาบาลมากกว่าผู้ป่วยที�อายุไม่เกิน
35 ปี อยู่ประมาณ 0.6 ln(days) (ประมาณ 1.8 วัน)
อย่ างมีนั ยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) การผ่าตัดด้ วย
เทคนิ ค DTI และการมี ภ าวะแทรกซ้ อนหลั ง ผ่ า ตั ด

มีแนวโน้ มเพิ�มระยะเวลานอนโรงพยาบาลประมาณ 0.04
และ 0.05 ln(days) (ประมาณ 1.0 และ 1.1 วัน)
ตามลํา ดั บ ความสั ม พั น ธ์ น� ี ไม่ มี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ
(p=0.533 และ 0.613) (ตารางที� 7)

วิจารณ์

ผู้ป่ วยที�มารับการผ่าตัดถุงนํา� ดีโดยการส่องกล้ องที�
โรงพยาบาลบ้ านไผ่ จั งหวั ดขอนแก่ น ส่ วนใหญ่ เป็ น
เพศหญิ งและอยู่ ในวั ยกลางคน โดยมี ค่ามั ธยฐานของ
อายุท�ี 51 ปี ซึ�งสอดคล้ องกับข้ อมูลพื� นฐานของผู้ป่วย
ในการศึ กษาอื� นๆ(17,18) เช่ น รายงานของ Koivusalo
และคณะ ในปี พ.ศ. 2539 ซึ�งพบว่า ผู้ป่วยที�มารับการ
ผ่าตัดถุงนํา� ดีโดยการส่องกล้ องเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
ประมาณ 12 ต่อ 1 และมีค่าเฉลี� ยของอายุ ผู้ ท�ี มารั บ
การรักษาที� 47 ปี (19)

ตารางที� � ปั จจัยที�มีผลต่อการเกิด conversion วิเคราะห์โดย multiple logistic regression with marginal effecti
ตัวแปรต้ น
เพศหญิง

dy/dxii

95% CIiii

SEiv

p-value

0.003

-0.110

0.116

0.058 0.957

-0.030
0.064

-0.126
-0.162

0.066
0.290

0.049 0.541
0.115 0.548

Body mass index หรือ BMI (เทียบกับ ��.�-�� kg/m2)
2
 underweight (< 18.5 kg/m )
2
 overweight (> 25 kg/m )

0.192
0.037

-0.102
-0.068

0.487
0.142

0.150 0.201
0.054 0.492

DTI (เทียบกับ VN&OH )

0.049

-0.064

0.163

0.058 0.394

มีโรคร่วม (ไม่มโี รคร่วม)

0.044

-0.058

0.146

0.052 0.399

0.032
-0.020

-0.186
-0.155

0.251
0.115

0.112 0.771
0.069 0.771

กลุ่มอายุ (ปี ) (เทียบกับ อายุไม่เกิน �� ปี )V
 51-65
 มากกว่า ��

การวินิจฉัยหลัก (เทียบกับ calculus of gall bladder
without cholecystitis)
 calculus of gall bladder with cholecystitis
 other diagnoses

หมายเหตุ:
i. Psuedo-R2 = 0.124; ii. dy/dx = absolute percentage change (marginal effect); iii. 95% CI = 95% confidence interval
iv. SE = standard error; v. ได้ จุดกลุ่มใหม่เป็ น อายุไม่เกิน �� ปี , อายุ ��-�� ปี และอายุมากกว่า �� ปี เพื�อหลีกเลียง perfect collinearity
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ในด้ านผลการรั กษาพบว่ า DTI มี ความเสี� ยงต่ อ
การเกิดโรคแทรกซ้ อนของการรักษาไม่ต่างจากเทคนิค
แบบอื�นๆ แต่ความเสี�ยงต่อการมีภาวะแทรกซ้ อนเพิ�มขึ�น
เมื�อผู้ป่วยมีโรคร่วม เช่น เบาหวาน หรือมีดัชนีมวลกาย
มาก สอดคล้ องกับเหตุผลทางคลินิกโดยทั�วไป เนื�องจาก
ผู้ ป่ วยโรคเบาหวานมั ก มี ก ารทํา งานของภู มิ ค้ ุ มกั น ที�
ไม่ สมบู รณ์ (20) จึ งเสี� ยงต่ อการมี ภาวะแทรกซ้ อน โดย
เฉพาะการติ ดเชื� อหลังผ่าตัด การศึกษานี� ถ้ าพิ จารณา
เฉพาะการมีแผลผ่าตัดติดเชื� อ พบว่ามีจาํ นวน 6 ราย
คิดเป็ นร้ อยละ 5.4 ต่ างจากรายงานของ Argestra F
และคณะ(21) ในปี พ.ศ. 2555 ที�รัฐจอร์ เจีย สหรั ฐอเมริกาเล็กน้ อย ซึ�งรายงานอุบัติการณ์แผลผ่าตัดติดเชื�อ
ที�น้อยกว่ าร้ อยละ 1 อย่างไรก็ตามการรั กษาผู้ป่วยที�มี
ภาวะแทรกซ้ อนนี� ใช้ การรั กษาแบบประคั บ ประคอง
ร่วมกับการทําแผลและให้ ยาปฏิชีวนะแบบรับประทานใน

ผู้ ป่ วยที� มีแผลผ่ า ตัดติ ดเชื� อ ซึ� งผลการรั กษาหายเป็ น
ปกติทุกราย
ข้ อสั งเกตที� สาํ คั ญประการหนึ� ง คื อ การศึ ก ษานี�
ไม่พบภาวะแทรกซ้ อนที�รุนแรง เช่ น การบาดเจ็บของ
เส้ นเลือดหรือลําไส้ ทะลุ ซึ�งในรายงานของ Vagenas K
และคณะ(22) จากกรีซ ในปี พ.ศ. 2539 และ Vilos GA
และคณะ (23) จากแคนาดา ในปี พ.ศ.2550 พบว่ า
มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้ อนที�รุนแรงได้ ประมาณร้ อยละ
0.2-1.9 ในการศึ ก ษานี� มี ผ้ ู ป่ วย 1 รายที� มี ภ าวะ
กระเพาะอาหารทะลุ ซึ� งเกิ ด ภายหลั งการผ่ า ตั ด แล้ ว
และไม่ได้ มีความเกี�ยวข้ องกับการผ่าตัดถุงนํา� ดีโดยตรง
ภายหลังผู้ป่วยรายนี�ได้ รับการผ่าตัดแก้ ไขจนเป็ นปกติดี
ผู้ ป่วย 2 รายที�ถูกส่งต่อไปโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
เนื� องจากภาวะดี ซ่ า นที� ไม่ ท ราบสาเหตุ และสงสั ย
การบาดเจ็บ ของท่ อนํา� ดี ร วม จากการสื บ ค้ น ประวั ติ

ตารางที� � ปั จจัยที�มีผลต่อการใช้เวลาในการผ่าตัดนาน (มากกว่า �� นาที) วิเคราะห์โดย multiple logistic regression with
marginal effect
ตัวแปรต้ น

dy/dxii

95% CIiii

SEiv

p-value

เพศหญิง

-0.013

-0.212

0.185

0.101 0.896

กลุ่มอายุ (ปี ) (เทียบกับ อายุไม่เกิน �� ปี )
 36-50
 51-65
 มากกว่า ��

-0.406
-0.160
-0.464

-0.711
-0.460
-0.807

-0.101
0.140
-0.121

0.156 0.009**
0.153 0.296
0.175 0.008**

Body mass index หรือ BMI (เทียบกับ ��.�-�� kg/m2)
2
 underweight (< 18.5 kg/m )
2
 overweight (> 25 kg/m )

0.407
0.144

0.117
-0.041

0.698
0.330

0.148 0.006**
0.095 0.128

DTI (เทียบกับ VN&OH )

0.008

-0.167

0.183

0.089 0.928

มีโรคร่วม (เทียบกับไม่มโี รคร่วม)

0.055

-0.138

0.248

0.098 0.577

การวินิจฉัยหลัก (เทียบกับ calculus of gall bladder without cholecystitis)
 calculus of gall bladder with cholecystitis
0.451
0.196
 other diagnoses
0.218 -0.053

0.706
0.489

0.130 0.001**
0.138 0.115

หมายเหตุ:
i. Psuedo-R2 = 0.149; ii. dy/dx = absolute percentage change (marginal effect); iii. 95% CI = 95% confidence interval
iv. SE = standard error; ** มีนัยสําคัญทางสถิตทิ �คี วามเชื�อมั�น ��%
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ผลการผ่าตัดถุงนํา� ดีแบบส่องกล้ องด้ วยเทคนิค Direct Trocar Insertion เทียบกับ Veress Needle Insertion และ Open Hasson

เพิ� มเติ มพบว่ าภาวะดีซ่ า นของผู้ ป่ วยดั งกล่ าวเกิ ดจาก
การแตกของเม็ด เลื อ ดแดง และได้ รั บ การรั ก ษาทาง
อายุ ก รรมจนเป็ นปกติ จึ ง อนุ มานได้ ว่ า ไม่ ใ ช่ ภ าวะ
แทรกซ้ อนที�รุนแรงที�สบื เนื�องมาจาก DTI โดยตรง
ประเด็นเรื�อง conversion พบว่า DTI เพิ�มอัตรา conversion เพี ยงร้ อยละ 5 อย่ างไม่ มีนั ยสําคั ญทางสถิติ
สาเหตุสว่ นใหญ่ของ conversion ในกรณีน� ี คือ misdirection นั�นคือ trocar ไม่เข้ าไปในช่องท้อง ซึ�งสามารถ
ตรวจสอบได้ ด้ วยการดู ด้ วยตาเปล่ า มี ผ้ ู ป่ วย 1 ราย
ที�ต้องเปลี� ยนจากการผ่าตัดแบบส่องกล้ องด้ วยเทคนิค
OH เป็ นการผ่าตัดแบบเปิ ดหน้ าท้อง ผู้ป่วยรายนี�มีภาวะ
ถุงนํา� ดีอักเสบเฉียบพลัน ทําให้ การผ่าตัดทําได้ โดยยาก

ซึ� งระหว่ างผ่าตัดพบว่ าผู้ ป่ วยรายนี� มีน�ิ วในท่อนํา� ดีรวม
ร่ วมด้ วย ทํา ให้ การผ่ าตัดมีความซั บซ้ อนขึ� น จึ งน่ าจะ
เป็ นสาเหตุ ท�ี ทาํ ให้ การผ่ าตั ด แบบส่ องกล้ องไม่ สาํ เร็จ
ต้ องเปลี�ยนเป็ นการผ่าตัดแบบเปิ ดหน้ าท้ อง การศึกษา
ในต่างประเทศมีรายงานอัตรา conversion ที�หลากหลาย
Sakpal SV และคณะ(24) จากสหรัฐอเมริกาได้ รายงาน
อั ต รา conversion จากการผ่ าตั ดส่ อ งกล้ องเป็ นการ
ผ่าตัดแบบเปิ ดหน้ าท้องในผู้ป่วยจํานวน 2,205 รายในปี
พ.ศ. 2547-2551 พบร้ อยละ 4.9 ขณะที� van der Steeg
และคณะ(17) ได้ รายงานไว้ ในปี พ.ศ. 2544 ว่าอัตรา
conversion ที� ป ระเทศเนเธอร์ แ ลนด์ พ บร้ อยละ 12
การศึ กษานี� สอดคล้ องกั บการศึ กษาของ Argestra F

ตารางที� � ปั จจัยกําหนดความเสี�ยงต่อระยะเวลานอนโรงพยาบาลi (ในหน่วย ln(days)) วิเคราะห์ดว้ ย multiple linear
regression
ตัวแปรต้ น
เพศหญิง
กลุ่มอายุ (ปี ) (เทียบกับ อายุไม่เกิน �� ปี )
 36-50
 51-65
 มากกว่า ��

dy/dxii

95% CIiii

SEiv

p-value

-0.016

-0.177

0.145

0.081 0.847

0.161
0.302
0.566

-0.853
0.059
0.260

0.408
0.545
0.871

0.124 0.197
0.123 0.015*
0.154 <0.001***

Body mass index หรือ BMI (เทียบกับ ��.�-�� kg/m2)
2
 underweight (< 18.5 kg/m )
2
 overweight (> 25 kg/m )

0.155
0.009

-0.129
-0.140

0.439
0.158

0.143 0.280
0.075 0.906

DTI (เทียบกับ VN&OH)

0.043

-0.094

0.181

0.069 0.533

มีโรคร่วม (ไม่มโี รคร่วม)

0.061

-0.099

0.220

0.080 0.453

การวินิจฉัยหลัก (เทียบกับ calculus of gall bladder
without cholecystitis)
 calculus of gall bladder with cholecystitis
 other diagnoses

0.640
0.306

0.373
0.092

0.906
0.520

0.134 <0.001***
0.108 0.006**

การมีภาวะแทรกซ้ อนหลังผ่าตัด
constant

0.053
0.571

-0.154
0.303

0.260
0.839

0.104 0.613
0.135 <0.001***

หมายเหตุ:
i. R2 = 0.345; ii. B = coefficient (Beta); iii. SE = standard error; iv. 95% CI = 95% confidence interval
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ �คี วามเชื�อมั�น ��%; ** มีนัยสําคัญทางสถิตทิ �คี วามเชื�อมั�น ��%; *** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ �คี วามเชื�อมั�น
99.9%
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และคณะ(21) ในปี พ.ศ. 2555 จากอิตาลี ที�พบว่าไม่มี
conversion จากการผ่าตัดแบบส่องกล้ องไปสู่การผ่าตัด
ถุ งนํา� ดี แ บบเปิ ดช่ อ งท้ องเลยในการใช้ เทคนิ ค DTI
อย่างไรก็ตามในการศึกษานี�เมื�อปรับอิทธิพลของตัวแปร
ร่ ว มอื� นๆ แล้ วด้ ว ยสถิ ติ อนุ ม านพบว่ าไม่ มี ปั จจั ยที� มี
ความสัมพันธ์กบั conversion อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทั�งนี�อาจเนื�องจาก conversion ขึ�นกับประสบการณ์ของ
แพทย์ผ้ ู ผ่ าตัดในการประเมินผู้ ป่ วยและเลื อกวิ ธีการที�
เหมาะสมก่อนผ่ าตัด(21,25) และอาจเนื� องจากข้ อจํากัด
ที� สาํ คัญของการศึ กษานี� เป็ นการศึ กษาเชิ งสังเกตแบบ
ภาคตัดขวาง ไม่ใช่การศึกษาเชิงทดลองซึ�งมีการกําหนด
ก่อนผ่าตัดว่าผู้ป่วยแต่ละรายจะได้รับการผ่าตัดด้ วยวิธใี ด
ในด้ านระยะเวลาผ่ าตัด การศึกษานี� มีค่ามัธยฐาน
ของเวลาผ่ า ตั ด �� นาที ซึ� งน้ อยกว่ า การศึ ก ษาใน
ต่างประเทศ เช่น Peters J และคณะ(18) ในปี พ.ศ. �������� ทําการศึกษาการผ่าตัดถุงนํา� ดีโดยการส่องกล้ อง
ในผู้ป่วย ��� ราย พบว่าใช้ เวลาเฉลี�ยระหว่าง �� ถึง
��� นาที อย่างไรก็ตามระยะเวลาการผ่าตัดที�น้อย อาจ
ขึ� นกั บ ประสบการณ์ ข องแพทย์ ท�ี ผ่ า ตั ด และการจะ
เปรี ย บเที ย บระยะเวลาการผ่ า ตั ด กั บ การศึ ก ษาของ
Peters J และคณะอาจทําไม่ได้โดยตรง เนื�องจากช่วงเวลา
ทํา การศึ กษาต่ างกัน เทคโนโลยีสนับสนุ นย่ อมต่างกัน
ทั�งนี�เทคนิค DTI ใช้ เวลาการผ่าตัดไม่ต่างกับการผ่าตัด
แบบส่องกล้ องด้ วยเทคนิ คอื� นๆ ซึ� งสอดคล้ องกับการ
ศึกษาของ Theodoropoupou K และคณะ(26) ในปี พ.ศ.
���� ที�สหราชอาณาจักร แต่การศึกษานี� ได้ ให้ ข้ อมูล
เพิ�มเติมมากขึ�นจากการศึกษาของ Theodoropoupou K
และคณะซึ� งเป็ นการศึกษาเชิ งพรรณนาและไม่ ได้ ปรั บ
อิทธิพลของปั จจัยอื�นๆที�เกี�ยวข้ อง นั�นคือ การศึกษานี�
แสดงให้ เห็นว่ า ระยะเวลาการผ่ า ตัดที� เพิ� มขึ� นสัมพั นธ์
กั บ การได้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ผู้ ป่ วยเป็ นถุ งนํา� ดี อั ก เสบ
เฉียบพลัน ร่วมกับนิ�วในถุงนํา� ดีซ�ึงสอดคล้ องกับเหตุผล
ทางคลินิก เนื�องจากการมีการอักเสบของถุงนํา� ดีย่อมมี
การติ ด ยึ ด ของเนื� อเยื� อเกี� ยวพั นบริ เวณที� อั กเสบมาก
ทําให้ การหัตถการมีความยากขึ�นและต้ องทําด้ วยความ
ระมัดระวังสูง
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นอกจากนี� เทคนิคการผ่ าตัดแบบ DTI ไม่ ได้ เพิ� ม
ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล เมื�อเทียบกับการผ่าตัด
ด้ วยเทคนิ คอื� นๆ ปั จ จั ย ที� ส่ งผลเพิ� มระยะเวลานอน
โรงพยาบาลทีส� าํ คัญได้แก่ การมีภาวะถุงนํา� ดีอกั เสบ และ
อายุท�มี ากขึ�น สอดคล้ องกับการศึกษาของ Ivatury SJ
และคณะ(27) ที� ได้ ศึ ก ษาผู้ ป่ วย 232 คน รั ฐ เท็ก ซั ส
สหรัฐอเมริกา ที�มารับการผ่าตัดถุงนํา� ดีโดยวิธสี อ่ งกล้ อง
ระหว่าง พ.ศ. 2551-2552 พบว่า การผ่าตัดแบบฉุกเฉิน
(ซึ� งมั กพบในผู้ ป่ วยถุ งนํา� ดี อั กเสบเฉี ยบพลั นร่ วมกับ
นิ� วในถุ งนํา� ดี) อย่ างไรก็ตามการศึ กษาดังกล่ าวไม่ ได้
นําปัจจัยเรื�องเทคนิคการผ่าตัดมาพิจารณาด้วย การศึกษา
นี�จงึ แสดงให้ เห็นว่าเมื�อปรับปัจจัยทีเ� กีย� วข้องแล้ ว เทคนิค
การผ่าตัดไม่มีความสัมพันธ์ท�ีชัดเจนกับระยะเวลานอน
โรงพยาบาล อนึ� งการศึ ก ษานี� พบว่ า ปั จ จั ย เรื� องผล
ข้ างเคี ย งของการรั กษาไม่ มี ผ ลเพิ� มระยะเวลานอน
โรงพยาบาลอย่ า งมี นั ย สํา คั ญ ทั� งนี� อาจเนื� องจากผล
ข้ างเคียงที� พบในการศึกษานี� ล้ วนเป็ นผลที� ไม่ รุ นแรง
ซึ�งรักษาแบบผู้ป่วยนอกได้
การศึกษานี� แสดงให้ เห็นว่ าการผ่ าตัดถุ งนํา� ดีแบบ
ส่องกล้ องด้วยเทคนิค DTI ในคนไทยและในโรงพยาบาล
ทุติยภูมิ เช่น โรงพยาบาลบ้ านไผ่ มีประสิทธิภาพและ
ความปลอดภั ย ใกล้ เคี ย งกั บ การผ่ า ตั ด ถุ ง นํา� ดี แ บบ
ส่องกล้ องด้ วยเทคนิคอื�นๆ โดยเฉพาะ VN ซึ� งเป็ นวิธี
รั กษามาตรฐาน และ OH ที� มีการใช้ อย่ า งแพร่ หลาย
มากขึ�นในปัจจุบนั สอดคล้องกับการศึกษาในต่างประเทศ
ซึ� งมักทํา การศึกษาในโรงเรี ยนแพทย์หรื อโรงพยาบาล
ตติยภูมิ(8,11,28) ซึ� งเสนอว่าเทคนิคการผ่าตัดแบบ DTI
น่าจะเป็ นทางเลือกหนึ�งสําหรับศัลยแพทย์ในการผ่าตัด
ถุงนํา� ดีแบบส่องกล้ อง ซึ�งเมื�อมีความเชี�ยวชาญแล้ ว น่า
จะช่วยลดระยะเวลาการผ่าตัด และลดความเสีย� งทีร� นุ แรง
จากการใช้ แก๊สขณะทํา ให้ ใส่ ลมในช่ อ งท้ องที� อาจพบ
ในเทคนิคแบบ VN ได้ เช่น ลมแทรกในเนื�อเยื�อลําไส้
หรือฟองอากาศหลุดเข้ ากระแสเลือด
นอกจากนั� น การศึ กษานี� ยั งชี� ให้ เห็ นถึ งปั จ จั ยที�
เสีย� งต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน การเพิ�มระยะเวลาผ่าตัด
และเพิ�มระยะเวลานอนโรงพยาบาล ซึ�งจะเป็ นประโยชน์
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ในการประเมิ นและวางแผนรั กษาที� เหมาะสมสํา หรั บ
ผู้ป่วยที�มีความเสี�ยงดังกล่าวต่อไป
อย่ างไรก็ตามการศึ กษานี� มี ข้ อจํา กั ด ที� สาํ คั ญ คื อ
ด้ วยรู ปแบบการศึกษาเป็ นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง
และเป็ นการใช้ ข้อมูลทุติยภูมิ ที�เป็ นการรักษาพยาบาล
ผู้ ป่ วยตามจริ งในระบบของโรงพยาบาล การประเมิ น
ความสั ม พั นธ์ ข องตั ว แปรต้ นและตั ว แปรตามย่ อ ม
ไม่สามารถสรุปความเป็ นเหตุหรือเป็ นผลของกันและกัน
ได้ ดี ก ว่ า การศึ ก ษาแบบอื� นๆ ที� มี ก ารออกแบบการ
ทดลองที� เข้ มงวด หรื อ สามารถกํา หนดกลุ่ มทดลอง
และกลุ่มควบคุมตั�งแต่เริ�มการศึกษา(29,30) เช่น cohort
study หรื อ controlled trial study รวมถึ งผู้ ป่ วย
ที�มารั บการผ่ าตัดถุงนํา� ดีแบบส่องกล้ องที�โรงพยาบาล
บ้ า นไผ่ มี จาํ นวนไม่ มาก จํา นวนประชากรที� ศึ กษาจึ ง
ค่อนข้ างน้ อย ซึ�งหากคํานวณประชากรที�ต้องใช้ ด้วยสูตร
N=(Z2a/2 P(1-P))/D2 โดยพิจารณาจากอัตราการเกิด
ผลข้ า งเคี ยงเป็ นตั วแปรตามที� สนใจ (P) โดยอ้ างอิง
ที�ร้อยละ 0.05 ตามการศึกษาของ Krishnakumar S
และคณะ(8) และหากกําหนดค่าความคลาดเคลื�อน (D)
ที�ร้อยละ 10 ต้ องใช้ ขนาดตัวอย่างมากกว่า 1,000 คน
การมีกลุ่มตัวอย่างน้ อยทําให้ การแปลผลไปสู่ประชากร
ส่วนใหญ่มีข้อจํากัด โดยเฉพาะเมื�อจะอ้ างอิงไปถึงกลุ่ม
ที� ได้ รั บการรั กษาด้ วยเทคนิค OH ซึ� งในที� น� ี มีจาํ นวน
น้ อยกว่ า กลุ่ มที� ได้ รั บการผ่ า ตั ด แบบ DTI และ VN
อย่ า งมาก นอกจากนั� น เนื� องจากการศึ กษานี� ไม่ ได้ มี
การสุ่ มตัวอย่ างอย่ างเป็ นระบบว่ าผู้ ป่ วยรายใดจะต้ อง
ได้ รับการรั กษาแบบใด การเลือกเทคนิ คการผ่าตัดจึง
ขึ� นกั บการตั ดสิ นใจตามประสบการณ์ ของศั ลยแพทย์
ซึ�งย่อมส่งผลให้ เกิดอคติการเลือกผู้เข้ าร่วมศึกษา (selection bias) โดยปริ ยาย ดั งนั� นจึ งควรขยายการศึ กษา
เพิ�มเติมไปสู่ประเด็นอื�นๆที�ยังไม่สามารถอธิบายได้ จาก
การศึกษาครั� งนี� ด้ วยขนาดประชากรที�มากขึ�น ทั�งด้ าน
ผลลัพธ์ทางคลินิก เช่น ประเด็นเรื�องดัชนีมวลกาย และ
อายุ ที� อาจมีผลต่ อระยะเวลาการผ่ าตั ด หรื อโรคร่ วม
ประเภทต่างๆ อาจส่งผลให้ได้ผลลัพธ์การรักษาต่างกันไป
รวมไปถึงประเด็นทีน� อกเหนือจากผลลัพธ์ทางคลินิก เช่น
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

เรื� องความคุ้ มค่ าทางเศรษฐศาสตร์ ของเทคนิ ค DTI
ก่อนนําเทคนิคนี�มาปรับให้ ให้ แพร่หลายต่อไป
สรุป
การผ่าตัดถุงนํา� ดีโดยการส่องกล้ องด้ วยเทคนิค DTI
เป็ นวิธที �ปี ลอดภัยและให้ ผลลัพธ์ด้านการรักษาใกล้ เคียง
กั บการผ่ าตั ดถุ งนํา� ดี แบบส่ องกล้ องด้ วยเทคนิ คอื� นๆ
ทั� งเรื� องความเสี� ยงต่ อการเกิ ดภาวะแทรกซ้ อน ระยะ
เวลาการผ่าตัด ความเสี�ยงต่อการเปลี�ยนเทคนิคระหว่าง
ผ่ า ตั ด และระยะเวลานอนโรงพยาบาล ทั� งนี� ไม่ พ บ
ผลข้ างเคียงร้ ายแรงจากการผ่าตัดด้ วยเทคนิคนี� ปั จจัย
ทีม� ผี ลต่อผลลัพธ์การรักษามักเป็ นปัจจัยพื�นฐานด้านการ
เจ็บป่ วยของผู้ ป่ วย เช่ น การมี ดั ชนี มวลกายผิ ดปกติ
และการมี โ รคร่ ว ม เพิ� มความเสี� ยงต่ อ การเกิ ด ภาวะ
แทรกซ้ อนหลังผ่าตัด การอักเสบของถุงนํา� ดีเพิ� มความ
เสี�ยงต่อเวลาที�ใช้ ผ่าตัด
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Abstract: Outcomes of ‘Direct Trocar Insertion’ laparoscopic cholecystectomy in comparison with ‘Veress Needle
Insertion’ and ‘Open Hasson’ laparoscopic cholecystectomy: a case study of Ban Phai Hospital, Khon
Kaen Province
Adun Bamrung, M.D., FRCS (T)*; Rapeepong Suphanchaimat, M.D.**
* Ban Phai Hospital, Khon Kaen Province; ** International Health Policy Program (IHPP), Ministry of
Public Health, Thailand
Journal of Health Science 2014;23:887-99.
At the present time, laparoscopic cholecystectomy (LC) has been regarded as the ‘gold standard’, and has superseded open cholecystectomy in treating patients with cholelithiasis and cholecystitis. Amongst various techniques used in recent years, direct trocar insertion technique (DTI) has become more popular in many countries. This study thus sought to determine the treatment outcomes of
DTI in comparison to other LC techniques, namely, Veress needle insertion (VN) and Open Hasson
(OH) through a case study of Ban Phai Hospital, Khon Kaen Province. The study employed crosssectional design using secondary data of patients undertaking LC between January 2008 and September
2013. Demographic data, clinical profiles, treatment modalities and treatment outcomes were analysed
by descriptive statistics in terms of percentages and median value, and by inferential statistics through
multiple logistic regression with marginal effect and multiple linear regression. The findings revealed
that DTI did not have significant differences in terms of clinical complications, operating time, conversion and admission days, in comparison with other LC techniques (VN and OH). Therefore, DTI was
considered another safe LC technique, which produced similar clinical outcomes to other LC techniques. This study also suggested potential risk factors that might lead to adverse clinical outcomes from
LC treatment. This finding might benefit health staff for better preparing and planning appropriate
treatments for patients with those risk factors.
Key words: cholecystectomy, laparoscopic cholecystectomy, direct trochar insertion, gall stone, cholecystitis,
cholelithiasis
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