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ปั จจัยเสี ยงในการผ่าตัดรักษาผูป้ ่ วยแผลเป็ บติ กทะลุ : รายงานการศึ กษา 4 ปี
ในโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิ ศหล้า
Risk Factors in Surgical Management of Perforated Peptic Ulcer :
4 Years Study at Somdejpraputhalertla Hospital
มนู ญ ชัวนิ นี พบ.*
บทคัดย่อ
แผลเป็ บติ กทะลุ (Perforated Peptic Ulcer)
เป็ นภาวะแทรกซ้อนของโรคกระเพาะอาหารที8พบบ่อย
ส่ วนใหญ่ตอ้ งได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด ยังคงเป็ น
ปัญหาสําคัญของศัลยแพทย์อยูเ่ สมอ
วัตถุประสงค์ เพื8อศึกษาความพิการ (morbidity),
การเสี ยชี วิต (mortality) และปั จจัยเสี8 ยงจากการผ่าตัด
(operative risk factors) ของผูป้ ่ วยแผลเป็ ปติ กทะลุที8
ได้รับการผ่าตัดในโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
โดยวิธีศึกษาแบบเชิ งวิเคราะห์ชนิ ดย้อนหลัง ในผูป้ ่ วย
ทัJงหมด 112 ราย ระหว่างวันที8 1 กรกฎาคม 2543 ถึง
30 กันยายน 2547 ผลการศึกษาพบว่าเกิดภาวะแทรกซ้อน
หลังผ่ าตัด ร้ อยละ 28.6 โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ นปั ญ หา
ภาวะแทรกซ้อนของแผล (wound complication) ร้อย
ละ 16 และภาวะแทรกซ้อนทางปอด (pulmonary
complication) ร้อยละ 8 และมีอตั ราการเสี ยชี วิต ร้อยละ
9.8 โดยมีปัจจัยเสี8 ยงที8ทาํ ให้เกิดทัJงภาวะแทรกซ้อนและ
การเสี ยชี วิต ได้แก่ อายุมากกว่า 60 ปี ระยะเวลาจากมี
*

อาการจนถึงผ่าตัด มากกว่า 24 ชัว8 โมง มีภาวะช็อคก่อน
ผ่าตัด (preoperative shock), มี โรคประจําตัว เช่ น
เบาหวาน, โรคหัวใจ ฯลฯ และการผ่าตัดแบบ simple
suture ขณะที8 เพศหญิงมีภาวะแทรกซ้อนมากกว่าเพศ
ชาย แต่การเสี ยชี วิตไม่ต่างกัน ส่ วนตําแหน่งแผลเป็ ปติ ก
ทะลุ ไ ม่ มี ผ ลต่ อ การเกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นและการ
เสี ยชีวิต
สรุ ป : ปัจจัยเสี8 ยงที8ทาํ ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
และการเสี ย ชี วิ ตที8 ชัดเจน ได้แ ก่ อายุมากกว่า 60 ปี
ระยะเวลามี อ าการจนถึ งผ่า ตัด มากกว่า 24 ชั8ว โมง
ภาวะช็อคก่อนผ่าตัด มีโรคประจําตัวและการผ่าตัดแบบ
simple suture
Abstract
Background/aims : The perforated peptic ulcer is
a common complication of peptic ulcer disease, it
has a major impact in healthcare system and is
always interesting for the surgeons. Objective : To

นายแพทย์ 7 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
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evaluate the morbidity, mortality and operative
risk factors in perforated peptic ulcer patients at
Somdejpraphuttalertla Hospital Patients. Methods :
The Retrospective analytic study was performed in 112
patients those were operated in Somdejpraphuttalertla
Hospital during Jury, 2000 and September, 2004.
Results : The morbidity rate was 28.6%, 16% was
wound complication, 8% was pulmonary
complication , the mortality rate was 9.8%. The
age > 60 years, duration of perforation > 24 hr.,
coexisting medical disease, preoperative shock and
simple suture were significant factors associated
with morbidity and mortality. Female morbidity
was greater than male. There was no difference
in mortality and morbidity in site of perforation.
Conclusion : The operative risk factors were age >
60 years, duration of perforation > 24 hr.,
preoperative shock, coexisting medical disease and
simple suture technique.
บทนํา
แผลเป็ บติก (Peptic ulcer) (gastric, duodenal
และ stress ulcer) เป็ นโรคที8พบบ่อยที8สุดโรคหนึ8 งใน
ระบบทางเดิ นอาหาร ประมาณกันโดยคร่ าวๆว่าร้ อยละ
สิ บของประชากรต้องเคยมี อาการของแผลเป็ บติ ก ใน
อเมริ กาพบว่า 3.5 - 7.5 ล้านคน ต้องเข้ารับการรักษา
โรคกระเพาะ โดยสิJ นเปลื อ งค่ า ใช้จ่า ยปี ละประมาณ
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4,000 ล้านเหรี ยญสหรัฐ และยังทําให้คุณภาพชี วิตเสี ย
ไปด้วย1 ในช่ วงเวลา 10 ปี ที8 ผ่านมา มีการค้นพบที8
น่ า สนใจเกี8 ย วกั บ พยาธิ ก ํ า เนิ ด ของโรคกระเพาะ
โดยเฉพาะบทบาทของการติดเชืJ อ Helicobacter pylori
การเข้ า ใจเกี8 ยวกั บ กลไกการหลั8 ง กรด ตลอดจน
ความก้าวหน้าของยาต่างๆ เช่ น H2 antagonist หรื อ
proton pump inhibitor และ prostagandin E analogs
ทํา ให้มี ก ารเปลี8 ย นแปลงอย่ า งมากในการรั ก ษาโรค
กระเพาะ เช่นเดียวกับการผ่าตัด ในปั จจุบนั มีบทบาท
ลดลงอย่ า งมาก 2 แต่ ก ารผ่า ตัด แบบฉุ กเฉิ นยัง คงมี
ความสําคัญและมีการเปลี8ยนแปลงบ้างเล็กน้อย เช่น การ
นําการผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic technique) มาใช้
ในการผ่าตัดแผลเป็ บติกทะลุ ซึ8 งได้ผลพอๆกับวิธีผ่าตัด
แบบเดิม3,8
แผลเป็ บติ ก ทะลุ เป็ นผลแทรกซ้อ นของโรค
กระเพาะอาหารที8 พ บบ่ อ ยพอๆกั บ เลื อ ดออกใน
กระเพาะอาหาร โดยพบร้อยละ 7-10 ของโรคกระเพาะ
ทัJงหมด4 ในคนไทยสาเหตุมกั จะเกิดจากการกิ นยาแก้
ปวดประจํา โดยเฉพาะยา salicylate
อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าอุบตั ิ การณ์ของแผล
เป็ บติกทะลุไม่ได้เปลี8ยนแปลงไปมาก บางรายงานพบว่า
ลดลง4 ขณะเดียวกันผูป้ ่ วยที8มีอายุมากขึJน มีการเจ็บป่ วย
อื8นร่ วมด้วย และมารับการรักษาล่าช้า ยังคงพบได้บ่อย
ในปัจจุบนั ทําให้ผลการรักษาออกมาไม่ค่อยดีโดยอัตรา
การเสี ยชีวิตยังคงสูงในบางรายงาน
การศึ กษานีJ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ที8 จ ะศึ ก ษาความ
พิการ การเสี ยชีวิต และปัจจัยเสี8 ยงจากการผ่าตัดของผูป้ ่ วย
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แผลเป็ บติกทะลุ ที8ได้รับการผ่าตัดรักษาในโรงพยาบาล
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
ผูป้ ่ วยและวิธีการ
ผู ้รายงานได้ศึ กษาเชิ งวิ เคราะห์ ย ้อนหลังใน
ผูป้ ่ วยแผลเป็ ปติกทะลุ ที8ได้รับการผ่าตัดในโรงพยาบาล
สมเด็จพระพุทธเลิ ศหล้า ระหว่างวันที8 1 กรกฎาคม
2543 ถึง 30 กันยายน 2547 จากเวชระเบียนผูป้ ่ วย
จํานวน 112 ราย โดยรายงานข้อมูลทัว8 ไปของผูป้ ่ วย
เป็ นร้ อ ยละ และวิ เ คราะห์ หาปั จจัย เสี8 ย ง ได้แ ก่ เพศ,
อายุ, ระยะเวลาจากมีอาการจนถึงผ่าตัด, โรคประจําตัว,
ตําแหน่งของแผลทะลุ ภาวะช็อคก่อนผ่าตัด และชนิ ด
ของการผ่าตัด ตลอดจนศึกษาภาวะแทรกซ้อนและอัตรา
การเสี ยชีวิต วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ Fisher exact test
ผลการศึกษา
ศึกษาผูป้ ่ วยจํานวน 112 คน โดยมีอายุระหว่าง
19 – 86 ปี (เฉลี8ย 55.55 ปี ) เพศชาย 90 คน (80.4%) อายุ
เฉลี8ย 52.52 ปี เพศหญิง 22 คน (19.6%) อายุเฉลี8ย 67.95
(ตารางที8 1) และระยะเวลาจากมีอาการจนถึงผ่าตัดของ
ผูป้ ่ วยทัJงหมด อยู่ระหว่าง 1 – 168 ชัว8 โมง (เฉลี8ย 25.73
ชัว8 โมง) โดยในเพศชาย เท่ากับ 23.40 ชัว8 โมง และใน
เพศหญิง เท่ากับ 35.27 ชัว8 โมง ส่ วนตําแหน่งของแผล
เป็ บติ กทะลุ (ตารางที8 2) พบว่าส่ วนใหญ่เป็ น gastric
ulcer (GU + prepyloric, pyloric) ร้อยละ 78.6 และ
duodenal ulcer ร้อยละ 21.4 โดยอายุเฉลี8ยในผูป้ ่ วย
gastric ulcer พบว่าสู งกว่าคือ 55.99 ปี อายุเฉลี8ยของ

ปี ที8 20 ฉบับที8 1 ตุลาคม 2547 – มีนาคม 2548

ผูป้ ่ วย duodenal ulcer คือ 53.96 ปี และพบว่าผูป้ ่ วย
ร้อยละ 33 มีโรคประจําตัว ซึ8 งได้แก่ เบาหวาน, ความดัน
โลหิ ตสูง, โรคปอด, โรคหัวใจ ผูป้ ่ วยที8มีโรคประจําตัว
มีภาวะแทรกซ้อนเกิดร้อยละ 54.1 และเสี ยชี วิต ร้อยละ 27
ผู ้ ป่ วยส่ วนใหญ่ ไ ด้ รั บการผ่ า ตั ด แบบ definitive
procedure (ร้อยละ 81.3) มีภาวะแทรกซ้อนเกิด 23.1%
และเสี ยชี วิต 6.6% ส่ วนการ ผ่าตัด simple suture มี
ภาวะแทรกซ้อนเกิดร้อยละ 52.4 และเสี ยชี วิตร้อยละ 23.8
(ตารางที8 3) จากการผ่าตัดทัJงหมด พบมีภาวะแทรกซ้อน
32 ราย (ร้ อ ยละ 28.6) โดยส่ ว นใหญ่ จะเป็ นเรื8 อ ง
ภาวะแทรกซ้ อ นของแผล ร้ อ ยละ 16
และ
ภาวะแทรกซ้อนทางปอด ร้ อ ยละ 8 (ตารางที8 4) และ
ในการศึ กษาครัJ งนีJ พบมี ผูเ้ สี ยชีวิตทัJงหมด 11 ราย (ร้อย
ละ 9.8)
ในส่ วนของปั จจัยเสี8 ยงจากการผ่าตัดที8 ทาํ ให้
เกิดภาวะแทรกซ้อน และการเสี ยชีวิตได้วิเคราะห์ และ
แสดงไว้ในตารางที8 5 โดยใช้ค่า P-value < 0.05 มี
นัยสําคัญ พบว่า อายุมากกว่า 60 ปี (P-value < 0.001),
ระยะเวลาจากมีอาการจนถึงผ่าตัดมากกว่า 24 ชัว8 โมง
(P-value < 0.001), ภาวะช็อคก่อนผ่าตัด (P-value < 0.009),
มีโรคประจําตัว (P-value < 0.001), วิธีผ่าตัดแบบ simple
suture (P-value < 0.007), เป็ นปั จจัยเสี8 ยงของการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน และการเสี ยชี วิต (P-value < 0.05)
ในขณะที8เพศหญิง มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนมากกว่า
เพศชาย (P-value = 0.013) อัต ราการเสี ย ชี วิต ไม่
แตกต่างกัน (P-value = 0.222) ส่ วนตําแหน่งของแผล
เ ป็ ป ติ ก ท ะ ลุ ไ ม่ มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ทัJ ง ใ น เ รื8 อ ง
ภาวะแทรกซ้อน และการเสี ยชีวิต
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ตารางที 1 ข้อมูลทัว8 ไปของผูป้ ่ วยแผลเป็ ปติกทะลุ (n = 112)
Sex Number of Patients (%) Mean age (year)
F
Male
90 (80.4)
52.52 ± 17.75
Female
22 (19.6)
0.001*
67.95 ± 13.36

Mean duration of perforation (hour)
F
23.40 ± 31.60
0.112
35.27 ± 29.38

* ค่า P-value ≤ 0.05 Significant
ตารางที 2 ชนิด ของ Peptic ulcer (n = 112)
Type of
Number of
Mean age
peptic ulcer Patients(%)
(year)
Gastric
88 (78.6)
55.99 ±18.42
Duodenal
24 (21.4)
53.96 ± 16.67

F

Mean duration of perforation (hour)

F

0.323

24.45 ± 27.81
30.42 ± 42.48

0.412

ตารางที 3 ชนิดและผลของการผ่าตัด (n = 112)
Operative procedure Number of patients (%) With complication (%) Without complication (%) Dead (%)
Simple suture
21(18.2)
11 (52.4)
10 (47.6)
5 (23.8)
Definitive procedure
91(81.8)
21 (23.1)
70 (76.9)
6 (6.6)
ตารางที 4 ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด (n = 112)
Complications
Wound complication
Pulmonary complication
GI obstruction
GI bleeding
Hepatic coma
GI Fistula or leakage
Acute renal failure
Miscellaneous
*some patients had more than one complication
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No. (%)*
18 (16.0)
9 (8.0)
3 (2.6)
1 (0.9)
3 (2.6)
2 (1.8)
2 (1.8)
2 (1.8)
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ตารางที8 5 ความสัมพันธ์ระหว่าง Risk factors กับ hospital morbidity and
Morbidity
Morbidity
with
without
Risk factors
F
complication complication
(%)
(%)
Sex – male
21 (23.3)
69(76.7)
-female
11 (50.0)
11 (50.0)
0.013*
8(13.8)
50(86.2)
Age ≤ 60 yr
>60 yr
24(44.4)
30(55.6)
0.001*
Duration of perforation
15(18.5)
66(81.5)
≤ 24 hr.
> 24 hr.
17(54.8)
14(45.2)
0.001*
Shock
- present
8(61.5)
5(88.5)
- absent
24(24.2)
75(75.8)
0.009*
Coexisting disease
-present
20(54.1)
17(45.9)
-absent
12(16.0)
63(84.0)
0.001*
Type of peptic ulcer
-gastric ulcer
27(30.7)
61(69.3)
-duodenal ulcer
5(20.8)
19(79.2)
0.344
Operative procedure
-simple suture
11(52.4)
10(47.6)
-definitive procedure
21(23.1)
70(76.3)
0.007*
* ค่า P-value ≤ 0.05 significant

ปี ที8 20 ฉบับที8 1 ตุลาคม 2547 – มีนาคม 2548

mortality
Dead (%)

Mortality
Alived
(%)

F

7(7.8)
4(18.2)
1(1.7)
10(18.5)

83(92.2)
18(81.8)
57(98.3)
44(81.5)

0.003*

5(6.2)
6(19.4)

76(93.8)
25(80.6)

0.036*

4(30.8)
7(7.1)

9(69.2)
92(92.9)

0.023*

10(27.0)
1(1.3)

27(73.0)
74(98.7)

< 0.001*

8(9.1)
3(12.5)

80(90.9)
21(87.5)

0.619

5(23.8)
6(6.6)

16(76.2)
85(93.4)

0.031*

0.222
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วิจารณ์
การรักษาแผลเป็ ปติ กทะลุ ยังคงเป็ นเรื8 องของ
การผ่าตัดเป็ นหลัก ยกเว้นบางรายสามารถรักษาได้ดว้ ย
การไม่ผ่าตัด5 การรักษาด้วยการผ่าตัด มี 2 กลุ่มใหญ่ๆ
คือ simple suture with omental patch และ definitive
acid reductive procedure โดยวิธีหลังสามารถลดการ
เกิดซํJาของโรคได้สูงกว่า แต่ในปั จจุบนั มีการตรวจพบ
เชืJอ Helicobacter pylori ในแผลเป็ บติกทะลุ และใช้ยา
รักษาร่ วมกับการผ่าตัดพบว่าสามารถลดการเกิดซํJาของ
โรคได้ 6,7 การผ่าตัดแบบ simple suture มักจะได้รับการ
พิจารณาทําในผูป้ ่ วยที8เป็ น acute ulcer หรื อผูป้ ่ วยที8มี
ปั จจัยเสี8 ยง เช่ น ช็อค การผ่าตัดล่าช้า มี โรคประจําตัว
ทําให้ morbidity และ mortality ก็เพิ8มสูงขึJนด้วย
ภาวะแทรกซ้อ นทีเ กิด ขึ นจากการผ่าตัดแผล
เป็ ปติกทะลุ จากรายงานนี พบร้อยละ 28.6 โดยส่ วนใหญ่
เป็ นภาวะแทรกซ้อนของแผล และภาวะแทรกซ้อนทาง
ปอด จากรายงานอื8นพบมีภาวะแทรกซ้อน ร้อยละ 15.6 26.29,10,11 สําหรับอัตราการเสี ยชี วิต จากรายงานนีJ พบ
ร้อยละ 9.8 เมื8อเที ยบกับรายงานทัJงในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ8 งอยู่ในช่ วงระหว่าง ร้ อยละ 418.911,12,13,17
การศึกษานีJยงั พบว่า ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย
แต่ ก ลุ่ ม ที8 เ กิ ด ภาวะแทรกซ้อ นพบในผูห้ ญิ ง มากกว่ า
อาจจะเป็ นเพราะในเพศหญิ งมี อายุเฉลี8 ยที8 สูงกว่าเพศ
ชาย และมารักษาหรื อได้รับการรักษาช้ากว่า นอกจากนีJ
ยังมีโรคประจําตัว ผลการรักษาจึงออกมาไม่ดี โดยจาก
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว8 ๆ ไป พบว่า ปัจจัยเสี8 ยงที8มีผลใน
การเกิดภาวะแทรกซ้อน และการเสี ยชี วิตจากการผ่าตัด
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ประกอบไปด้วยอายุมากกว่า 60 ปี , ระยะเวลาจากมี
อาการจนถึงผ่าตัดนานกว่า 24 ชัว8 โมง มีภาวะช็อ
คก่อนผ่าตัด มีโรคประจําตัว เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ
โรคปอด และการผ่าตัด simple suture ซึ8 งสอดคล้อง
กับรายงานจากต่างประเทศ 12,13,14,15,16,19 ยกเว้นการ
ผ่าตัด simple suture โดยความเป็ นจริ งแล้ววิธีการผ่าตัด
แบบนีJ ทาํ ง่าย และทําได้เร็ ว ภาวะแทรกซ้อนเกิดน้อย มี
บางรายพบว่าได้ผลดี ถ้าใช้ยา H2 antagonist ต่อหลัง
ผ่าตัด20 แต่เนื8 องจากผูป้ ่ วยที8ถูกเลือกทํา simple suture
นัJนมักจะเป็ นผูป้ ่ วยที8 มีความเสี8 ยงสู ง เช่ น อายุมาก มี
ภาวะช็อค ฯลฯ เพื8อจะได้ผ่าตัดเสร็ จเร็ วในเวลาน้อย
ผลการรักษาที8 ได้รับจึงออกมาไม่ดี ส่ วนตําแหน่งของ
แผลเป็ ปติดทะลุ รายงานนีJ พบ gastric ulcer มากกว่า
duodenal ulcer แต่รายงานในต่างประเทศส่ วนใหญ่
พบ duodenal ulcer มากกว่า อาจจะเนื องมาจากจํานวน
ผูป้ ่ วยในรายงานนี ไม่มากพอ แต่เมือวิเคราะห์ปัจจัย
เสี ยงแล้วพบว่าไม่มีผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน และ
การเสี ยชี วิต ซึ งสอดคล้องกับรายงานการศึ กษาอืนๆ
14,17,18

รายงานของ Rajesh V. พบว่า risk factors
จากการผ่าตัดสัมพันธ์กบั อายุเกิ น 60 ปี มีภาวะช็อค
ระยะเวลาจากมีอาการจนถึงผ่าตัดนานเกิน 24 ชัว8 โมง
และรู ทะลุ เกิน 5 มิลลิเมตร15
รายงานฉบับนีJไม่ได้กล่าวถึงระยะเวลาการผ่าตัด,
การปนเปืJ อน (contamination) ในช่ องท้องมาเป็ นปั จจัย
เสี8 ย ง เพราะมีข อ้ มูล ไม่ส มบูร ณ์ และยัง ขึJ น อยู่ก บั
ศัล ยแพทย์ผู ผ้ ่ า ตัด ซึ8 งมี ห ลายคน ซึ8 งอาจจะมี ค วาม
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แตกต่างกันในเรื8 องการใช้เวลาผ่าตัดและการบอกระดับ
การปนเปืJ อน
บทสรุป
จากการศึ กษาผูป้ ่ วยแผลเป็ ปติ กทะลุ ที8 ได้รับ
การผ่ า ตัด ในโรงพยาบาลสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล้า
ระหว่างวันที8 1 กรกฎาคม 2543 ถึง 30 กันยายน 2547
พบปั จจัยเสี8 ยงที8 ทาํ ให้เกิ ดทัJงภาวะแทรกซ้อนและการ
เสี ยชี วิตที8ชดั เจน ได้แก่ อายุมากกว่า 60 ปี ระยะเวลา
จากมีอาการจนถึงผ่าตัดมากกว่า 24 ชัว8 โมง มีภาวะช็อ
คก่อนผ่าตัด มีโรคประจําตัว และผ่าตัดแบบ simple
suture ในขณะที8เพศหญิงจะเกิดภาวะแทรกซ้อนมากกว่า
เพศชาย ส่ ว นตํา แหน่ ง แผลเป็ บติ กทะลุ ไม่ มี ผ ลต่ อ
ภาวะแทรกซ้อนและการเสี ยชีวิต
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที8หอ้ งผ่าตัด และเจ้าหน้าที8
เวชระเบี ย นและสถิ ติ ที8 ช่ ว ยค้ น ข้อ มู ล ผู ้ป่ วย และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
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