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บทคัดย่อ 		
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการเสียชีวิตและภาวะระบบทางเดินหายใจล้ มเหลวกับ
ปั จจัยต่างๆ ในผู้ป่วยโรคตับอักเสบเฉียบพลันในหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช
ระเบียบวิธีวิจัยใช้ การวิจัยแบบภาคตัดขวาง ผู้เข้ าร่ วมการศึกษา คือ ผู้ป่วยโรคตับอักเสบเฉียบพลันในหอผู้ป่วยอายุรกรรมของโรงพยาบาลที่รับการรักษาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 โดยเก็บข้ อมูลประวัติ
การรักษาและผลการตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ ารของผู้ป่วย การวิเคราะห์ใช้ สถิตเิ ชิงพรรณนา และสถิตเิ ชิงอนุมาน เช่น
ไคสแควร์ และการถดถอยพหุโลจิสติกส์ ผลการศึกษาพบว่ามีผ้ ูป่วยโรคตับอักเสบเฉียบพลันทั้งหมด 729 ราย เป็ น
ผู้ป่วยที่มรี ะบบหายใจล้ มเหลว 129 ราย (ร้ อยละ 17.7) และเสียชีวิต 120 ราย (ร้ อยละ 16.5) จากการวิเคราะห์
ข้ อมูลพบว่า ผู้ป่วยที่มอี ายุมากกว่า 60 ปี ผู้ป่วยที่มภี าวะตับวายเฉียบพลัน และผู้ป่วยที่มรี ะยะเวลาการนอนโรงพยาบาลตั้งแต่ 5 วันขึ้นไป มีความสัมพันธ์กบั การเกิดภาวะระบบหายใจล้ มเหลวอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ นอกจากนี้
พบว่าผู้ป่วยที่มอี ายุมากกว่า 60 ปี และผู้ป่วยที่มภี าวะตับวายเฉียบพลัน มีความสัมพันธ์ท่จี ะเสียชีวิตสูงขึ้นอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ ทั้งนี้ ภาวะตับวายเฉียบพลันมีขนาดของความสัมพันธ์สงู ที่สดุ ทั้งในเรื่องการเกิดระบบทางเดินหายใจล้ มเหลว (ORadj=9.2; 95%CI=2.7-30.9) และการเสียชีวิต (ORadj=3.9; 95%CI=1.3-12.1) ดังนั้น
ผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่มภี าวะตับอักเสบเฉียบพลัน โดยเฉพาะผู้ท่มี อี ายุต้งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป ผู้ป่วยตับวายเฉียบพลัน
หรือผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลนานตั้งแต่ 5 วันขึ้นไป จะมีความเสี่ยงสูงในการเกิดภาวะระบบหายใจล้ มเหลว และ
เสียชีวิตได้ ซึ่งควรให้ ความส�ำคัญในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้
ค�ำส�ำคัญ: ภาวะตับอักเสบเฉียบพลัน; ภาวะตับวายเฉียบพลัน; ภาวะระบบทางเดินหายใจล้มเหลว

บทน�ำ

สาเหตุหลายประการ เช่น การติดเชื้อรุนแรง ภาวะช็อก
ภาวะตับอักเสบเฉียบพลัน หมายถึง ภาวะที่มกี ารบาด การใช้ ยา การใช้ สมุ น ไพร และการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
เจ็บที่ตบั เป็ นภาวะที่พบได้ บ่อยในผู้ป่วยอายุรกรรม รวม แอลกอฮอล์ เป็ นต้ น(1) ท�ำให้ มีระดับเอนไซม์ Serum
ถึงประชากรทั่วไป ภาวะตับอักเสบเฉียบพลันเกิดจาก aminotransferases และการสัง เคราะห์ น�้ำ ดี ข องตั บ
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เปลี่ยนแปลงไป ระดับเอนไซม์ Aspartate aminotransferase (AST) และ Alanine aminotransferase (ALT)
ที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่ออัตราการเจ็บป่ วยและอัตราการตายที่
เพิ่มขึ้น(2) หากไม่รักษาอย่างทันท่วงทีจะน�ำไปสู่ภาวะตับ
วายเฉียบพลัน (Acute liver failure) ซึ่งเป็ นภาวะฉุกเฉิน
ทางอายุรกรรมที่รุนแรง(3-5) ผู้ป่วยจะมีการบาดเจ็บของ
ตับอย่างเฉียบพลัน (Acute hepatocellular injury) มี
ภาวะเหลือง (Jaundice) การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ
ภาวะสับสนที่เรียกว่า Hepatic encephalopathy (HE) และ
ระบบการท�ำงานของอวัยวะต่างๆ ทั้งระบบทางเดินหายใจ
ระบบประสาท รวมถึงความดันโลหิตและการท�ำงานของ
ไตผิดปกติ การศึกษาในอดีตก็บ่งชี้ว่าผู้ป่วยที่มีโรคตับ
เรื้อรังอยู่แล้ วจะมีโอกาสเกิดความรุนแรงของโรคมากกว่า
ผู้ป่วยที่ไม่มโี รคตับเรื้อรัง(6-9)
ในกลุ่ ม ภาวะแทรกซ้ อ นที่พ บในผู้ ป่ วยตั บ อัก เสบ
เฉียบพลันที่ระบุไว้ ข้างต้ น ภาวะระบบหายใจล้ มเหลวนับ
เป็ นภาวะที่มอี ตั ราการตายสูง และหากไม่เสียชีวติ ก็นำ� ไป
สู่การใส่ท่อช่ วยหายใจ ท�ำให้ เกิดภาวะแทรกซ้ อนอื่นๆ
ตามมาได้ เช่น การติดเชื้อที่ปอด และปอดรั่ว(10,11)
จากข้ อมูลข้ างต้ นพบว่า การศึกษาส่วนใหญ่ในอดีต
ล้ วนเป็ นการศึกษาในต่างประเทศ แต่ยงั ขาดการศึกษาใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นทีภ่ าคเหนือ โรง
พยาบาลสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช จังหวัดตาก พบ
ผู้ป่วยภาวะตับอักเสบเฉียบพลันจ�ำนวนมากในแต่ละปี
และพบผู้ป่วยภาวะตับอักเสบเฉียบพลันที่มีภาวะระบบ
ทางเดินหายใจล้ มเหลวและเสียชีวติ จ�ำนวนมาก อีกทั้งโรง
พยาบาลสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราชยังไม่มีแนวทาง
การดูแลผู้ป่วยภาวะตับอักเสบเฉียบพลันที่จำ� เพาะ ซึ่งไม่
ได้ จำ� แนกว่ าผู้ป่วยกลุ่มใดที่มีความเสี่ยงต่อภาวะระบบ
ทางเดินหายใจล้ มเหลว และเสียชีวิต งานวิจัยนี้ต้องการ
ศึกษาหาความสัมพันธ์ของปั จจัยทางคลินิกต่ างๆ กับ
ภาวะทางเดินหายใจล้ มเหลว และการเสียชีวิต
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วิธีการศึกษา

งานวิ จั ย นี้ ใช้ รู ป แบบการศึ ก ษาแบบภาคตั ด ขวาง
ประชากรที่ท �ำ การศึ ก ษา คื อ ผู้ ป่ วยโรคตั บ อั ก เสบ
เฉียบพลันที่รักษาอยู่ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาล
สมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เกณฑ์ในการคัดผู้ป่วย
เข้ า คือ ผู้ป่วยที่อายุเท่ากับหรือมากกว่า 15 ปี ระยะเวลา
ในการเกิดภาวะตับอักเสบเฉียบพลันน้ อยกว่า 6 เดือน
เกณฑ์ในการคัดผู้ป่วยออก คือ ผู้ป่วยที่มีระดับเอนไซม์
ตับปกติ ผู้ป่วยระยะสุดท้ าย หญิงตั้งครรภ์ ทั้งนี้ภาวะตับ
อักเสบเฉียบพลัน หมายถึง ภาวะที่มีการบาดเจ็บที่ตับ
ท�ำให้ ระดับเอนไซม์ และการท�ำงานของตับเปลี่ยนแปลง
ไป โดยไม่มภี าวะ Hepatic encephalopathy ร่วมด้ วย(6)
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยใช้ แบบบันทึกข้ อมูลผู้ป่วย
ประกอบด้ วยข้ อมูลดังนี้ (1) ตัวแปรต้ น ได้ แก่ เพศ อายุ
สิทธิประกันสุขภาพ โรคประจ�ำตัว ระยะเวลาการนอนโรง
พยาบาล และการเกิดภาวะตับวายขณะนอนโรงพยาบาล
และ (2) ตัวแปรตาม ได้ แก่ การเกิดภาวะทางเดินหายใจ
ล้ มเหลว ซึ่งในที่น้ กี ำ� หนดให้ ผ้ ูป่วยทุกรายที่ต้องได้ รับการ
ใส่ท่อช่วยหายใจเป็ นผู้ท่มี ีระบบทางเดินหายใจล้ มเหลว
และการเสียชีวิต
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ สถิติเชิงอนุมาน เช่น ค่าเฉลี่ย
และร้ อยละ ร่ วมกับ สถิติเชิงอนุมาน ได้ แก่ ไคสแควร์
(Chi square) และสถิตฟิ ิ ชเชอร์ (Fisher’s exact) ส�ำหรับ
การวิเคราะห์ตัวแปรต้ นและตัวแปรตามทีละตัว (Univariable analysis) และ การถดถอยพหุโลจิสติกส์ (ส�ำหรับ
การวิเคราะห์พหุตวั แปร การค�ำนวณใช้ โปรแกรม STATA
14 (Serial number: 401406358220) ก�ำหนดนัย
ส�ำคัญทางสถิติท่ี P-value = 0.05 ผลลัพธ์ของความ
สัมพันธ์นำ� เสนอในรูปแบบของ Crude odds ratio (OR),
ORadj และ 95% Confidence interval (CI))
การศึกษานี้ได้ รับการรับรองคณะกรรมการจริยธรรม
ในมนุ ษย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช
หมายเลขโครงการที่ 7/2563
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ผลการศึกษา

จากระเบียบวิจยั ข้ างต้ น มีผ้ ูเข้ าร่วมการศึกษาทั้งหมด
728 คน เป็ นเพศชาย 482 คน (ร้ อยละ 66.2) เป็ นผู้สงู
อายุท่มี อี ายุกว่า 60 ปี ขึ้นไป 275 คน (ร้ อยละ 37.8) ผู้
ป่ วยมีอายุเฉลี่ย 53 ปี และส่วนใหญ่ เป็ นผู้มีสิทธิหลัก
ประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า (ร้ อยละ 79.3) มีภาวะแทรกซ้ อน
ตับวายเฉียบพลัน 14 ราย (ร้ อยละ 1.9) ระยะเวลาการ
ตารางที่ 1 ลักษณะพื้ นฐานของผูเ้ ข้าร่วมการศึกษา (N=728)
ตัวแปร

จ�ำนวน

เพศ

ร้ อยละ

ชาย
482 66.2
กลุ่มอายุ
น้ อยกว่า 60 ปี
453 62.2
เท่ากับหรือมากกว่า 60 ปี
275 37.8
ค่ามัธยฐานอายุ (P25, P75)
54 (40, 66)
ภาวะแทรกซ้ อนตับวายเฉียบพลัน
มี
14
1.9
ค่ามัธยฐานวันนอนโรงพยาบาล (P25, P75) 4 (2, 8)
ภาวะระบบทางเดินหายใจล้ มเหลว
มี
129 17.7
ผลลัพธ์สดุ ท้ ายของการรักษา
เสียชีวิต
120 16.5

นอนโรงพยาบาลเฉลี่ย 7 วัน (และมีค่ามัธยฐานที่ 4 วัน)
พบผู้ ป่วยที่มีระบบหายใจล้ มเหลวจ�ำนวน 129 ราย
(ร้ อยละ 17.7) และเสียชีวิต 120 คน (ร้ อยละ 16.5)
ดังแสดงในตารางที่ 1
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับ
ภาวะระบบทางเดินหายใจล้ มเหลว พบว่า การมีวันนอน
นานกว่าค่ามัธยฐาน (ตั้งแต่ 5 วันขึ้นไป) มีอายุต้งั แต่ 60
ปี ขึ้นไป และการมีภาวะตับวายเฉียบพลัน สัมพันธ์ไปใน
ทิศทางบวก กับการมีภาวะระบบทางเดินหายใจล้ มเหลว
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิต (ตารางที่ 2) และพบว่า เพศ
และสิทธิประกันสุขภาพไม่สมั พันธ์กบั ภาวะระบบทางเดิน
หายใจล้ มเหลวทางสถิติ นอกจากนี้ ผู้ท่มี ปี ระกันสุขภาพ
ในระบบประกันสังคม มีโอกาสเกิดภาวะระบบทางเดิน
หายใจล้ มเหลวน้ อยกว่ าผู้ประกันตนในสิทธิสวัสดิการ
ข้ าราชการอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ จากการทีพ่ บว่า crude
OR น้ อยกว่า 1 ผลการวิเคราะห์น้ ีสอดคล้ องกับวิเคราะห์
ด้ วย ยกเว้ นเพียง การเป็ นเพศหญิง และสิทธิประกันสังคม
มีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยมีนัยส�ำคัญทางสถิติในการ
วิเคราะห์สถิตไิ คสแควร์ และสถิตฟิ ิ ชเชอร์ กลายเป็ นไม่มี
นั ย ส�ำ คั ญ ทางสถิติเ มื่อวิ เ คราะห์ ด้ วยการถดถอยพหุ โลจิสติกส์ ภาวะตับวายเฉียบพลัน ยังคงขนาดของความ
สัมพันธ์สงู ที่สดุ นั่นคือ ORadj=9.2 (95%CI=2.7-30.9)

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลันกับปั จจัยต่างๆ
ปัจจัย

Crude OR (95%CI)*

p-value

ORadj (95% CI)**

p-value

เพศหญิง
1.6 (1.1-2.3)
0.020
1.4 (0.9-2.1)
วันนอนตั้งแต่ 5 วันขึ้นไป
2.2 (1.5-3.3)
<0.001
2.7 (1.8-4.1)
อายุต้งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป
2.9 (2.0-4.3)
<0.001
2.7 (1.7-4.2)
มีภาวะตับวายเฉียบพลัน
4.8 (1.7-14.0)
0.004
9.2 (2.7-30.9)
ประกันสุขภาพ (ref = สวัสดิการข้ าราชการ)				
ประกันสังคม
0.4 (0.1-0.9)
0.037
0.8 (0.3-2.3)
หลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า
0.7 (0.4-1.1)
0.125
0.7 (0.4-1.3)

0.152
<0.001
<0.001
<0.001
0.748
0.267

* ใช้ ไคสแควร์ และสถิตฟิ ิ ชเชอร์
** ใช้ การถดถอยพหุโลจิสติกส์
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ผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ที่เ กี่ย วกับ การเสีย ชี วิ ต พบ
ว่าการมีอายุต้ังแต่ 60 ปี ขึ้นไป และการมีภาวะตับวาย
เฉี ย บพลั น มี ค วามสัม พั น ธ์ไ ปในทิศ ทางบวกกับ การ
เสียชีวิต ดังที่แสดงในตารางที่ 3 นั่นคือ crude OR และ
OR adj โดยภาวะตั บ วายเฉี ย บพลั น มี ข นาดของความ
สัม พั น ธ์กับการเสียชี วิ ตมากที่สุด คื อ มี OR adj=3.9
(95%CI=1.3-12.1) และการมีอายุต้งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป

มี ORadj= 2.9 (95%CI=1.9-4.5) และพบว่า เพศ และ
สิทธิประกันสุขภาพไม่สัมพันธ์กับการเสียชีวิตทางสถิติ
นอกจากนี้การมีสทิ ธิประกันสังคมมีแนวโน้ มที่จะเสียชีวติ
น้ อยกว่ าสิทธิข้าราชการในการวิเคราะห์สถิติไคสแควร์
และสถิติฟิช-เชอร์ อย่ างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ แต่ เมื่อ
วิเคราะห์ด้วยสถิตพิ หุโลจิสติกส์กลับไม่พบส�ำคัญทางสถิติ
(p>0.05)

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการเสียชีวิตกับปั จจัยต่างๆ
ปัจจัย

Crude OR (95%CI)*

p-value

ORadj (95% CI)**

p-value

เพศหญิง
1.2 (0.8-1.7)
0.466
1.0 (0.6-1.5)
วันนอนตั้งแต่ 5 วันขึ้นไป
1.3 (0.9-1.9)
0.221
1.2 (0.8-1.8)
อายุต้งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป
3.3 (2.2-4.9)
<0.001
2.9 (1.9-4.5)
มีภาวะตับวายเฉียบพลัน
3.9 (1.3-11.6)
0.013
3.9 (1.3-12.1)
ประกันสุขภาพ (ref = สวัสดิการข้ าราชการ)				
ประกันสังคม
0.2 (0.1-0.7)
0.008
0.4 (0.1-1.4)
หลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า
0.7 (0.4-1.1)
0.134
0.8 (0.4-1.4)

0.970
0.470
<0.001
0.017
0.179
0.402

* ใช้ ไคสแควร์ และสถิตฟิ ิ ชเชอร์
** ใช้ การถดถอยพหุโลจิสติกส์

วิจารณ์

จากการศึกษานี้พบว่า อุบตั กิ ารณ์ของภาวะระบบทาง
เดินหายใจล้ มเหลว และการเสียชีวิตในผู้ป่วยตับอักเสบ
เฉียบพลันในหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช มีค่าเท่ากับร้ อยละ 17.7 และ
16.5 ตามล�ำดับ การศึกษานี้ น่าจะเป็ นการศึกษาแรกๆ
ในจังหวัดตาก ซึ่งได้ รวบรวมข้ อมูลข้ อมูลผู้ป่วยอย่างเป็ น
ระบบ
ในการศึกษานี้พบว่า ปัจจัยที่ทำ� ให้ เกิดภาวะแทรกซ้ อนภาวะระบบทางเดินหายใจล้ มเหลวซึ่งต้ องใส่ท่อช่วย
หายใจ ที่สำ� คัญคือ การที่ผ้ ูป่วยมีอายุมากกว่า 60 ปี การ
ที่ผ้ ูป่วยที่มีภาวะตับวายเฉียบพลัน และการนอนโรงพยาบาลตั้งแต่ 5 วันขึ้นไป ข้ อค้ นพบนี้สอดคล้ องกับ
งานวิจัยก่อนหน้ านี้ของ Boente RD และคณะที่พบว่า
วารสารวิชาการสาธารณสุข 2564 ปี ที ่ 30 ฉบับที ่ 6

ผู้ป่วยอายุเฉลี่ยที่ 53 ปี มีโอกาสเกิดภาวะระบบทางเดินหายใจล้ มเหลวและต้ องใส่ท่อช่วยหายใจ มากกว่าผู้ป่วย
กลุ่มอื่น(12) นอกจากนี้ การศึกษาของ Lai CC และคณะ
พบว่ า ผู้ ป่ วยที่น อนโรงพยาบาลที่มี ภ าวะตั บ อัก เสบเฉียบพลันด้ วยตัวเฉพาะโรคเองก็สมั พันธ์กบั ใส่ท่อช่วยหายใจอยู่แล้ ว(10)
ในแง่อตั ราการเสียชีวิต การศึกษานี้พบว่า ผู้ป่วยที่มี
ภาวะตับอักเสบเฉียบพลัน มีปัจจัยทีท่ ำ� ให้ เสียชีวติ คืออายุ
ตั้งแต่ 60 ปี ข้ นึ ไป โดยสอดคล้ องกับการศึกษาของ Boente
RD และคณะ การศึกษาของ Lai CC และคณะ จากข้ อมูล
วิจัยพบว่ า ผู้ป่วยที่มีภาวะตับวายเฉียบพลัน มีความสัมพันธ์กบั การเกิดระบบทางเดินหายใจล้ มเหลว และการ
เสียชีวติ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ และมีขนาดของความสัมพันธ์ในรูป ORadj สูงถึง 9 และ 4 เท่าตามล�ำดับ ซึ่ง
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สอดคล้ องกับรายงานของ Blackmore L และคณะ ซึ่งพบ
ว่า ผู้ป่วยที่มภี าวะตับวายเฉียบพลัน มีอตั รารอดชีวติ เพียง
ประมาณร้ อยละ 60.0(13) และการศึกษาของ Weiler N
และคณะ ก็ได้ บ่งชี้ไปในทางเดียวกัน โดยระบุว่าอัตราตาย
ของผู้ป่วยที่มีภาวะตับวายเฉียบพลันใน 3 เดือนสูงถึง
ร้ อยละ 47.0(14)
การศึกษาของ Liangpunsakul S พบว่าในกลุ่มผู้ป่วย
ในภาวะตับอักเสบเฉียบพลัน ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา
ประมาณ 8 ล้ านคน ในปี พ.ศ.2550 มีวันนอนเฉลี่ย 6.5
วัน โดยกลุ่มผู้ท่เี สียชีวิต มีวันนอนเฉลี่ย 9.3 วัน ขณะที่
กลุ่มที่ไม่เสียชีวิต มีวันนอนเฉลี่ย 6.2 วัน ซึ่งความแตก
ต่างนี้มนี ัยส�ำคัญทางสถิติ ในการศึกษานี้กเ็ ช่นกัน ซึ่งพบ
ว่ าวันนอนที่นานขึ้นมีความสัมพันธ์กับภาวะแทรกซ้ อน
ต่างๆ มากขึ้น(15)
ข้ อดีของการศึกษาวิจยั นี้ทำ� ให้ พบข้ อมูลเป็ นประโยชน์
เป็ นการศึกษาครั้งแรกในประเทศไทยและเป็ นครั้งแรกใน
ภาคเหนือ มีการเก็บข้ อมูลอย่างเป็ นระบบ มีการวิเคราะห์
สถิตเิ ป็ นอย่างดี ในเชิงการประยุกต์ใช้ ทางคลินิกสามารถ
น�ำไปใช้ ประโยชน์ได้ ดังนี้ ทีมรักษาพยาบาลของแผนก
อายุ ร กรรมควรให้ ความส�ำ คั ญ ในการดู แ ลกั บ ผู้ ป่ วย
นอนโรงพยาบาลที่มภี าวะตับอักเสบเฉียบพลันและมีอายุ
ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป หรือมีภาวะตับวายเฉียบพลัน หรือ
นอนโรงพยาบาลนานตั้งแต่ 5 วันขึ้นไป เนื่องจากมีความ
เสี่ยงต่อภาวะระบบทางเดินหายใจล้ มเหลวและเสียชีวิต
โดยอาจมีการเตรียมการให้ ผ้ ูป่วยนอนหอผู้ป่วยวิกฤต
ตั้งแต่ต้น หรือเตรียมอุปกรณ์ช่วยประคับประคองทางเดิน
หายใจล้ มเหลว รวมถึงพยายามแก้ ไขสาเหตุของตัวโรค
โดยเร็วเพื่อลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล
อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้มขี ้ อจ�ำกัดบางประการ เช่น
ข้ อมูลผู้ป่วยที่เก็บข้ อมูลบางกลุ่มยังมีจำ� นวนน้ อยท�ำให้
เกิด sparse data bias(16) และอาการโรคตับอักเสบเรื้อรัง
ในผู้ป่วยบางคนอาจไม่ปรากฏอาการ หรือไม่เคยมีบนั ทึก
มาก่อน ดังนั้นจึงถูกจัดกลุ่มให้ อยู่ในกลุ่มที่ไม่มีโรคตับ
อักเสบเรื้องรังท�ำให้ เกิด misclassification bias(17) ดังที่
อภิปรายไว้ ข้างต้ น นอกจากนี้การเก็บข้ อมูลวิจยั นี้ทำ� เพียง
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ในสถานที่เดียว(single center) และระยะเวลาการเก็บ
ข้ อมู ลค่ อนข้ างสั้น ท�ำให้ การอ้ างอิงผลการศึกษาไปสู่
ประชากรกลุ่มอื่นๆ ควรท�ำด้ วยความระมัดระวัง รวมถึง
การสรุปความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผล (causal relationship) ยังด้ อยกว่าการใช้ ระเบียบวิธวี ิจัยแบบตามรุ่น
(Cohort study) หรือการศึกษาทดลองแบบสุ่ม (Randomized control trial) ดังนั้นการศึกษาวิจัยในอนาคต
พึงขยายการเก็บข้ อมูลไปสู่หลายๆ พื้นที่และเก็บข้ อมูล
ให้ ยาวนานขึ้น
สรุป
ผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่มีภาวะตับอักเสบเฉียบพลัน
โดยเฉพาะผู้ท่มี อี ายุต้งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป หรือผู้ป่วยตับวาย
เฉียบพลัน หรือผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลนานตั้งแต่ 5 วัน
ขึ้นไป จะมีความเสี่ยงสูงในการเกิดภาวะระบบหายใจล้ ม
เหลว และเสียชีวิตได้ ซึ่งควรให้ ความส�ำคัญในการดูแลผู้
ป่ วยกลุ่มนี้
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Abstract: Factors Associated with Death and Respiratory Failure among Patients with Acute Liver Injury, Somdejphrajaotaksin Maharaj Hospital, 2020
Smith Kerdsin, M.D.*; Rapeepong Suphanchaimat M.D.**
* Somdejphrajaotaksin Maharaj Hospital; ** International Health Policy Program, Ministry of Public Health,
Thailand
Journal of Health Science 2021;30(6):1008-14.
The objective of this study was to assess the association between mortality and respiratory failure,
and risk factors among patients with acute liver injury in an internal medicine department. The research
was conducted by using a cross-sectional study design. The participants were patients with acute liver
injury admitted in the inpatient department of Somdejphrajaotaksin Maharaj Hospital between 1 January
2019 and 31 March 2020. The data collected included patient’s medical history and laboratory results.
The analysis used was descriptive statistics and inferential statistics such as chi-square and multiplelogistic regression. The results showed that the number of total participants was 729. Among them,
129 (17.7%) patients developed respiratory failure and 120 died (16.5%). Patients with advanced age
(over 60 years), acute liver failure, and those with a length of hospital stay of at least 5 days, showed
a statistically significant association with respiratory failure. In addition, the elderly and patients who
developed acute liver failure exhibited a positive correlation with death with statistical significance. Note
that acute liver failure showed the greatest effect size with acute respiratory failure (ORadj = 9.2; 95%CI
= 2.7-30.9) and death (ORadj = 3.9; 95%CI = 1.3-12.1), compared with other variables. Therefore,
the patients with acute liver injury, more than 60 years old, acute liver failure, and those with a length of
hospital stay of at least 5 days have a high risk for respiratory failure which should be closely monitored
during treatment.
Keywords: acute liver injury; acute liver failure; acute respiratory failure
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