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บทคัดย่อ  การรกัษานีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ 1) ศกึษาเปรยีบเทยีบอตัราการตดิเช้ือของแผลผา่ตดัหลังไดร้บัการรกัษากระดกู

โหนกแก้มหักระหว่างกลุ่มที่ได้รับยาและไม่ได้รับยาปฏิชีวนะหลังผ่าตัด 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการติดเช้ือต่อกระดูก

โหนกแก้มหัก และ 3) เพื่อศึกษาผลอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาปฏิชีวนะ ทำาการเก็บข้อมูลจากเวชระเบียนของ 

กลุ่มผู้ป่วยกระดูกโหนกแก้มหักที่เข้ารับการรักษาที่แผนกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลชลบุรี

ระหวา่งเดอืนตลุาคม พ.ศ.2556 ถงึเดอืนกมุภาพนัธ ์พ.ศ.2562 จำานวน 221 ราย แบง่เปน็ผูป้ว่ยท่ีไมไ่ดร้บัยาปฏชิวีนะหลงั

ผ่าตัดและผู้ป่วยที่ได้รับยาปฏิชีวนะหลังผ่าตัด นำามาคัดแยกข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ลักษณะบาดแผล รูปแบบ

การใหย้าปฏิชวีนะ การตดิเชือ้บรเิวณแผลผา่ตดัซึง่วนิจิฉยัตามเกณฑ์ของศนูยค์วบคมุและปอ้งกนัโรคแห่งสหรัฐอเมริกา 

และผลอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาปฏิชีวนะ ผลการศึกษาพบว่า จากผู้ป่วย 221 ราย เป็นเพศชาย 168 ราย (ร้อยละ 

76.0) เพศหญิง 53 ราย (ร้อยละ 24.0) อายุเฉลี่ย 31.3 ± 12.6 ปี แบ่งเป็นผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยาปฏิชีวนะหลังผ่าตัดจำานวน 

68 ราย (รอ้ยละ 30.8) และผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัยาปฏชีิวนะหลังผา่ตดัจำานวน 153 ราย (ร้อยละ 69.2) พบอตัราการติดเชือ้หลงั

ผา่ตัดของกลุม่ไมไ่ดร้บัยาปฏิชวีนะปอ้งกนัการติดเชือ้หลงัผ่าตดัคดิเปน็ร้อยละ 4.41 และกลุม่ไดร้บัยาปฏิชวีนะป้องกันการ

ว.  ศัลย์ช่องป�ก-แม็กซิลโลเฟเชียล ปีที่ 35 หน้� 131-140, พ.ศ.2564
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ติดเชื้อหลังผ่าตัดคิดเป็นร้อยละ 1.96 โดยไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญระหว่าง 2 กลุ่ม โดยปัจจัยเพศ อายุ ดัชนี

มวลกาย การสูบบุหรี่ ลักษณะการแตกหักของกระดูกโหนกแก้ม ประเภทแผลผ่าตัด การแบ่งประเภทแผลผ่าตัด บริเวณ

แผลผ่าตัด และการผ่าตัดร่วมกับการเสริมหรือตกแต่งกระดูกเบ้าตา ไม่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อของแผลหลังผ่าตัด  

และพบผู้ป่วยใหม่แพ้ยาปฏิชีวนะชนิดที่ 4 โดยแพ้ยา cefazolin, dicloxacillin และ amoxicillin ร้อยละ 1.36 สรุป

ได้ว่าผู้ป่วยที่มีกระดูกโหนกแก้มหักมีอัตราการติดเชื้อหลังผ่าตัดตำ่า ดังนั้นควรพิจารณาใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสม

ผลในการป้องกันการติดเชื้อ 

คำ�สำ�คัญ: ยาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อ กระดูกโหนกแก้ม การติดเชื้อ ยาปฏิชีวนะหลังผ่าตัด

Abstract  The objectives of this study were 1) to compare rates of infection after the zygomatic frac- 

ture treatment between groups with and without postoperative antibiotic prophylaxis, 2) to study 

the factors affecting the postoperative infection of zygomatic fracture, and 3) to study the undesir- 

able effect of antibiotics used. This retrospective cohort study was conducted by collecting the  

data from medical record reviews of 221 patients whose fractures zygoma were treated in the  

Department of Oral and Maxillofacial Surgery from October 2013 to February 2019. The samples 

were divided into 2 groups. The first group did not receive postoperative antibiotic prophylax-

is. The second group received postoperative antibiotic prophylaxis. The sample data included  

general information, classification of wound, antibiotics prescription, and surgical site infection 

classified by Centers for Disease Control and Prevention, as well as the unwilling effect of antibiotic  

used. For the results, a total study of 221 patients was 76.0% male and 24.0% female, with an  

average age of 31.3 ± 12.6 years. The first group (68 patients, 30.8%) did not receive post- 

operative antibiotic prophylaxis, whereas the second group (153 patients, 69.2%) received post- 

operative antibiotic prophylaxis. The results from this study showed that the infection rate of the 

first group who did not receive postoperative antibiotic prophylaxis was 4.41%, whereas the infec-

tion rate of the second group who received postoperative antibiotic prophylaxis was 1.96%, with  

no significant difference between the two groups. No correlations with surgical wound infection  

were found in genders, age, body mass index, smoking, types of fracture, classification of wound, 

surgical site, and orbital reconstruction. New patients with type IV antibiotic allergy (cefazolin,  

dicloxacillin, amoxicillin) were reported with 1.36% incidence. For conclusion, the zygomatic  

fracture patients had a low incidence of postoperative infection. The rational use of antibiotics 

should be concerned in surgical prophylaxis.

Keywords: antibiotic prophylaxis, zygoma, infection, postoperative antibiotics 
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ร�ยง�นเชื้อดื้อย�เพิ่มขึ้น(12)

จ�กร�ยง�นขององค์ก�รอน�มัยโลกเรื่องเชื้อด้ือย�ในปี 

ค.ศ.2011-2014 พบเชื้อดื้อย�เพิ่มม�กข้ึนในหล�ยทวีปทั่วโลก 

สำ�หรับประเทศไทยพบก�รใช้ย�ปฏิชีวนะไม่เหม�ะสมประม�ณ

ร้อยละ 91.2 ในท�งเศรษฐกิจพบว่� คนไทยใช้ย�ปฏิชีวนะปีละ 

10,000 ล้�นบ�ท ประเทศสูญเสียท�งเศรษฐกิจ 40,000 ล้�น

บ�ท นอกจ�กนี้ พบก�รติดเชื้อดื้อย�ปฏิชีวนะ 100,000 ร�ย/ปี 

เนื่องจ�กก�รใช้ย�ปฏิชีวนะทุกครั้งก่อเชื้อดื้อย�เสมอ(12)

ในปัจจุบันได้มีก�รพัฒน�แนวปฏิบัติท�งคลินิก (clinical 

practice guideline) สำ�หรับก�รใช้ย�ปฏิชีวนะป้องกันก�ร 

ติดเชื้อต�มหลักก�รใช้ย�อย่�งสมเหตุสมผลขององค์ก�รอน�- 

มัยโลกในปี ค.ศ.1985 ซึ่งให้คำ�นิย�มว่� ผู้ป่วยได้รับย�ที่เหม�ะ

สมกับปัญห�สุขภ�พ โดยใช้ย�ในขน�ดที่เหม�ะสมกับผู้ป่วย

แต่ละร�ย ด้วยระยะเวล�ก�รรักษ�ที่เหม�ะสม และมีค่�ใช้จ่�ย

ต่อชุมชนและผู้ป่วยน้อยที่สุด ซึ่งรวมถึงก�รใช้ย�ต�มข้อบ่งชี้ ใช้

อย่�งมีประสิทธิภ�พ คำ�นึงถึงคว�มปลอดภัยของผู้ป่วย ก�รใช้ 

ย�ต�มขน�ดย� คว�มถี่ วิธีก�รให้ย� และระยะเวล�อย่�งเหม�ะ

สม ในร�ค�ที่เหม�ะสม(5,13) อย่�งไรก็ต�ม ยังไม่มีแนวท�งก�รใช้

ย�ปฏิชีวนะป้องกันก�รติดเชื้อหลังผ่�ตัดในผู้ป่วยกระดูกใบหน้�

ส่วนบนและส่วนกล�ง ทั้งชนิดของย�และระยะเวล�ก�รใช้ย� 

ทั้งนี้ก�รใช้ย�ปฏิชีวนะป้องกันก�รติดเช้ือหลังผ่�ตัดขึ้นอยู่กับ

ดุลพินิจของแพทย์ผู้ให้ก�รรักษ�

วตัถุประสงคข์องง�นวจิยันี ้คอืก�รศกึษ�เปรยีบเทยีบอตัร�

ก�รติดเช้ือหลังก�รผ่�ตัดกระดูกโหนกแก้มของผู้ป่วยที่ได้รับย�

และไม่ได้รับย�ปฏิชีวนะหลังผ่�ตัด ปัจจัยที่มีผลต่อก�รติดเชื้อที่

มีผลต่อก�รรักษ�กระดูกโหนกแก้มหักและผลอันไม่พึงประสงค์

จ�กก�รใช้ย�ปฏิชีวนะ เพื่อเป็นแนวท�งในก�รใช้ย�ปฏิชีวนะ

ปอ้งกนัก�รตดิเชือ้หลงัผ�่ตดั นำ�ไปสูก่�รใชย้�อย�่งสมเหตุสมผล

วิธีการ

ก�รศึกษ�นี้เป็นก�รศึกษ�ต�มรุ่นย้อนหลัง เก็บข้อมูลจ�ก

เวชระเบียนผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุกระดูกโหนกแก้มหักเข้�รับ

ก�รรักษ�ที่แผนกศัลยศ�สตร์ช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียลใน 

โรงพย�บ�ลชลบุรี ในระหว่�งเดือนตุล�คม พ.ศ.2556 ถึงเดือน

กุมภ�พันธ์ พ.ศ.2562 ทุกร�ย ก�รศึกษ�นี้ผ่�นก�รรับรองจ�ก

คณะกรรมก�รวิจัยและจริยธรรมวิจัย โรงพย�บ�ลชลบุรี เลขที่ 

26/2562

บทนำา
ก�รบ�ดเจ็บบริเวณใบหน้�มักพบว่�มีคว�มสัมพันธ์กับ

ภ�วะแทรกซ้อน อัตร�ก�รต�ย และมีค่�ใช้จ่�ยในก�รรักษ�สูง 

โดยอุบัติก�รณ์ ส�เหตุก�รเกิด ตำ�แหน่งที่เกิด และกลุ่มประช�- 

กร มีคว�มแตกต่�งกันในแต่ละพื้นที่ อุบัติเหตุบริเวณใบหน้�

และกระดูกข�กรรไกรในตำ�แหน่งใบหน้�ส่วนกล�ง ส่วนใหญ่พบ 

ที่กระดูกโหนกแก้ม และกระดูกจมูก เนื่องจ�กลักษณะท�งโครง 

สร้�งของกระดูกโหนกแก้มและกระดูกจมูกที่มีคว�มอูมนูน ส่วน

กระดูกเบ้�ต�และกระดูกข�กรรไกรบนหักพบในกรณีอุบัติเหตุ

รุนแรงที่มีแรงกระแทกโดยตรงบริเวณใบหน้�ส่วนกล�ง(1,2) 

อุบัติก�รณ์เกิดกระดูกโหนกแก้มหักคิดเป็นร้อยละ 20-

25(3,4) กระดูกโหนกแก้มเป็นฐ�นของเบ้�ต� ขอบเขตของโพรง

กระดกูข�้งจมกู และเชือ่มตอ่กบักระดกูข�กรรไกรบน เมือ่กระดกู

โหนกแก้มหักอ�จส่งผลต่อก�รมองเห็น ก�รอ้�ป�ก และคว�ม

สวยง�ม ก�รรักษ�กระดูกโหนกแก้มหักควรเข้�รับก�รผ่�ตัดจัด

ตำ�แหน่งกระดูก เพื่อส่งเสริมก�รห�ยของกระดูกและบ�ดแผล

และลดอัตร�ก�รเกิดก�รติดเชื้อ(1,2)

ก�รใช้ย�ปฏิชีวนะป้องกันก�รติดเชื้อหลังผ่�ตัดในผู้ป่วย

กระดูกใบหน้�ส่วนบนและส่วนกล�งหักเป็นก�รใช้ย�ต�มก�ร

แบ่งระเภทแผลผ่�ตัด(2,5-7) ได้แก่ แผลสะอ�ด แผลกึ่งสะอ�ด และ

กึ่งปนเปื้อน เป็นต้น ต�มหลักศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่ง 

สหรัฐอเมรกิ� (Centers for Disease Control and Prevention, 

CDC)(5), องค์ก�รอน�มัยโลก (World Health Organization, 

WHO)(8) ร่วมกับ National Surgical Quality Improvement 

Program ของ American College of Surgeons (ACS-NSQIP)(9) 

ก�รใช้ย�ปฏชิวีนะเพือ่ปอ้งกนัก�รตดิเชือ้ส�ม�รถลดอตัร�ก�รตดิ

เชื้อหลังผ่�ตัด ลดระยะเวล�ก�รนอนโรงพย�บ�ล และค่�ใช้จ่�ย 

โดยรวมของก�รรักษ� เพื่อเพิ่มคว�มสำ�เร็จในก�รรักษ� ในขณะ

เดียวกันก�รใช้ย�ปฏิชีวนะที่ไม่เหม�ะสมหรือเกินคว�มจำ�เป็น 

กลบัส่งผลเพิม่ค่�ใชจ้�่ยก�รรกัษ�และทำ�ใหป้ระสทิธภิ�พของย�

ปฏิชีวนะลดลง

Knepil และ Loukota(10) พบว่�อัตร�ก�รตดิเชือ้หลงัผ�่ตดั

กระดูกโหนกแก้มหักอยู่ในระดับตำ่� คิดเป็นร้อยละ 1.49 ในขณะ

ที่ก�รศึกษ�ของ Chole และ Yee(11) ไม่พบก�รติดเชื้อหลังผ่�ตัด

กระดูกโหนกแก้มหักและกระดูกข�กรรไกรบนหัก นอกจ�กท�ง 

ก�รแพทย์แล้ว ก�รใช้ย�ปฏิชีวนะเพื่อป้องกันก�รติดเชื้อมีใช้ 

อย่�งแพร่หล�ยทั้งด้�นก�รเกษตรและก�รปศุสัตว์ ทำ�ให้มีก�ร
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เกณฑ์ก�รคัดออกของกลุ่มตัวอย่�งดังนี้ ผู้ป่วยมีกระดูก

ใบหน้�ส่วนล่�งหัก ผู้ป่วยมีก�รติดเชื้อแบคทีเรียเฉียบพลัน

ก่อนก�รผ่�ตัด บ�ดแผลกระสุนปืน กระดูกหักจ�กพย�ธิสภ�พ 

(pathologic fracture) เช่น ถุงนำ้� มะเร็งชนิดลุกล�ม เป็นต้น 

หรือเคยเข้�รับรังสีรักษ�บริเวณศีรษะและลำ�คอ กระดูกฐ�น

กะโหลกศีรษะหักร่วมกับภ�วะนำ้�ในสมองร่ัวเข้�ม�ในโพรงจมูก 

(cerebrospinal fluid rhinorrhea) ผู้ป่วยที่มีข้อห้�มในก�ร 

ระงับคว�มรู้สึกแบบทั่วไป เช่น malignant hyperthermia  

และก�รบันทึกข้อมูลเวชระเบียนไม่ครบถ้วน 

ผู้ศึกษ�แบ่งผู้ป่วย 2 กลุ่ม คือกลุ่มตัวอย่�งที่ไม่ได้รับย�

ปฏิชีวนะป้องกันก�รติดเชื้อหลังผ่�ตัด (กลุ่มไม่ได้รับย�) และ

กลุ่มตัวอย่�งที่ได้รับย�ปฏิชีวนะป้องกันก�รติดเชื้อหลังผ่�ตัด 

(กลุ่มได้รับย�) 

เก็บข้อมูล เพศ อ�ยุ ดัชนีมวลก�ย โรคประจำ�ตัว ประวัติ 

แพ้ย� แพ้อ�ห�ร ประวัติก�รสูบบุหรี่ ส�เหตุก�รเกิดอุบัติเหตุ 

ลักษณะก�รแตกหักของกระดูกแก้ม ระยะเวล�หลังอุบัติเหตุ

จนถงึไดร้บัก�รผ�่ตดั สภ�วะผูป้ว่ยก่อนเข้�รบัก�รผ�่ตดั ประเภท

แผลผ่�ตัด บริเวณแผลผ่�ตัด ระยะเวล�ผ่�ตัด ชนิดย�ปฏิชีวนะ 

ก�รแพ้ย�หลังได้รับย�ปฏิชีวนะ และอ�ก�รไม่พึงประสงค์จ�ก

ก�รใช้ย�

การวัดผลการทดลอง

เกณฑ์ก�รพิจ�รณ�แผลติดเชื้อพิจ�รณ�ต�มลักษณะของ

แผลติดเชื้อของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริก�(5) 

โดยมีอ�ก�รต่อไปนี้อย่�งน้อย 1 อ�ก�ร คือหนองออกม�จ�ก

แผลผ่�ตัดหรือบริเวณข้�งเคียง หรือรูระบ�ยหนอง พบแผล 

ผ�่ตดัปรแิยก อ�จเพ�ะเชือ้ไดจ้�กส�รคดัหลัง่หรอืชิน้เนือ้บรเิวณ

แผลผ่�ตัด อ�ก�รหรืออ�ก�รแสดงต่อไปนี้อย่�งน้อย 1 อ�ก�ร 

ได้แก่ ปวดหรือกดเจ็บ บวม แดง ร้อน และศัลยแพทย์ตัดสินใจ

เปิดเพื่อเพ�ะเชื้อหรือไม่เพ�ะเชื้อ ถ้�ผลเพ�ะเชื้อเป็นลบจัดว่�ไม่ 

เข้�กับหลักเกณฑ์ และศัลยแพทย์ให้ก�รวินิจฉัยว่�มีก�รติดเชื้อ

แผลผ่�ตัด

บนัทกึขอ้มลูเก่ียวกับผลข้�งเคยีงหรือก�รแพย้�จ�กก�รใช้

ย�ปฏิชีวนะป้องกันก�รติดเชื้อหลังผ่�ตัด 

การวิเคราะห์ข้อมูล

ก�รวิเคร�ะห์สถิติโดยโปรแกรม SPSS version 23.0 ใช้

สถิติ Fisher’s exact test เพื่อทดสอบเปรียบเทียบอัตร�ก�รติด

เชื้อ 2 กลุ่ม และศึกษ�เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อก�รห�ยของ

แผล โดยกำ�หนดค่�นัยสำ�คัญท�งสถิติที่ระดับ p-value < 0.05

ผล

จ�กก�รศึกษ�รวบรวมเวชระเบียนผู้ป่วยที่กระดูกโหนก

แก้มหักที่เข้�รับก�รรักษ�ที่โรงพย�บ�ล ในระหว่�งเดือนตุล�คม 

พ.ศ.2556 ถงึเดอืนกมุภ�พนัธ ์พ.ศ.2562 ต�มหลกัเกณฑ์คัดเลือก 

จำ�นวนทั้งส้ิน 221 ร�ย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือผู้ป่วยที่ไม่ได้รับย�

ปฏิชีวนะป้องกันก�รติดเชื้อหลังผ่�ตัด (กลุ่มไม่ได้รับย�) จำ�นวน 

68 ร�ย (ร้อยละ 30.8) และผู้ป่วยที่ได้รับย�ปฏิชีวนะป้องกันก�ร 

ติดเชื้อหลังผ่�ตัด (กลุ่มได้รับย�) จำ�นวน 153 ร�ย (ร้อยละ 69.2) 

แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย (ต�ร�งที่ 1) เป็นผู้ป่วยเพศช�ย 

จำ�นวน 168 ร�ย (ร้อยละ 76.0) ผู้ป่วยเพศหญิง 53 ร�ย (ร้อยละ 

24.0) อ�ยุเฉลี่ย 31.3 ± 12.6 ปี 

หลังจ�กติดต�มก�รรักษ�ผู้ป่วยพบแผลติดเชื้อหลังผ่�ตัด 

ทั้งหมด 6 ร�ย (ร้อยละ 2.71) (ต�ร�งที่ 2) เป็นกลุ่มไม่ได้รับย� 

จำ�นวน 3 ร�ย คดิเปน็รอ้ยละ 4.41 พบหลงัผ�่ตดัแผลบวมม�กขึน้  

จำ�นวน 1 ร�ย ขอบแผลแดงม�กกว่�ปกติ 1 ร�ย ผู้ป่วยทั้ง 2 ร�ย 

ไดร้บัย�ปฏชิวีนะ amoxicillin 500 มก. หลงัอ�ห�รเช้�-กล�งวนั-

เยน็ เปน็เวล� 5 วนั และพบกอ้นเลอืดขงั (hematoma) 1 ร�ย ได้

รบัก�รกรดีระบ�ยกอ้นเลอืด และไดร้บัย�ปฏชีิวนะ amoxicillin 

500 มก. หลังอ�ห�รเช้�-กล�งวัน-เย็น เป็นเวล� 5 วัน

ส่วนกลุ่มได้รับย� พบแผลติดเชื้อหลังผ่�ตัดจำ�นวน 3 ร�ย  

คิดเป็นร้อยละ 1.96 โดยที่แผลบวมม�กขึ้นจำ�นวน 1 ร�ย ผู้ป่วย

ได้รับย�ปฏิชีวนะ amoxicillin 875 มก.ร่วมกับ clavulanate 

125 มก. 1 เมด็ หลงัอ�ห�รเช�้-เยน็ เปน็เวล� 5 วนั และพบมีแผล

แยก (wound dehiscence) 2 ร�ย ได้รับก�รล้�งและเย็บแผล  

รว่มกบัได้รบัย�ปฏชิวีนะ amoxicillin 500 มก. 1 เม็ด หลงัอ�ห�ร

เช้�-กล�งวัน-เย็น เป็นเวล� 5 วัน ซึ่งไม่พบคว�มแตกต่�งอย่�งมี

นัยสำ�คัญท�งสถิติของทั้ง 2 กลุ่ม (p-value = 0.303) 

เม่ือพิจ�รณ�ปัจจัยที่ส่งผลต่อก�รห�ยของแผล (ต�ร�งที่  

3) เช่น อ�ยุ ดัชนีมวลก�ย ก�รสูบบุหรี่ ลักษณะก�รแตกหักของ

กระดูกโหนกแก้ม ลักษณะก�รปวด บวม แดง ร้อนของแผล

อุบัติเหตุ ประเภทแผลผ่�ตัด บริเวณแผลผ่�ตัด และก�รผ่�ตัด

เสริมหรือตกแต่งกระดูกเบ้�ต� ไม่พบคว�มแตกต่�งอย่�งมีนัย

สำ�คัญท�งสถิติของทั้ง 2 กลุ่ม (p-value > 0.05) และพบผู้ป่วย 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย

Table 1 Demographic data of the patients.

ข้อมูลทั่วไป กลุ่มไม่ได้รับยา กลุ่มได้รับยา รวม

จำ�นวนผู้ป่วย (ร�ย) 68 (30.8%) 153 (69.2%) 221 (100%)

เพศ [ร�ย (ร้อยละ)]

ช�ย 

หญิง 

58 (85.3%)

10 (14.7%)

110 (71.9%)

43 (28.1%)

168 (76.0%)

53 (24.0%)

อ�ยุเฉลี่ย ± SD (ปี) 30.0 ± 11.0 32.0 ± 13.0 31.3 ± 12.6

ดัชนีมวลก�ยเฉลี่ย ± SD (กก./ตร.ม.) 21.8 ± 3.17 22.1 ± 3.63 22.0 ± 3.48

ดื่มสุร� [ร�ย (ร้อยละ)] 41 (60.3%) 74 (48.4%) 115 (52.0%)

สูบบุหรี่ [ร�ย (ร้อยละ)] 24 (35.3%) 48 (31.4%) 72 (32.6%)

ส�เหตุก�รเกิดอุบัติเหตุ [ร�ย (ร้อยละ)]

ก�รจร�จร 

ก�รทำ�ร้�ยร่�งก�ย

ก�รทำ�ง�น

ก�รกีฬ�

อุบัติเหตุจ�กส�เหตุอื่น

64 (94.1%)

3 (4.42%)

1 (1.46%)

0

0

134 (87.6%)

13 (8.50%)

4 (2.62%)

1 (0.65%)

1 (0.65%)

198 (89.6%)

16 (7.24%)

5 (2.26%)

1 (0.45%)

1 (0.45%)

ระยะเวล�หลังอุบัติเหตุจนถึงเข้�รับก�รผ่�ตัดเฉลี่ย ± SD (วัน) 8.03 ± 6.05 7.04 ± 5.02 7.59 ± 5.77

บริเวณที่กระดูกแตกหัก [ร�ย (ร้อยละ)]

ข้�งขว�

ข้�งซ้�ย

สองข้�ง

38 (55.9%)

30 (44.1%)

0

66 (43.1%)

78 (51.0%)

9 (5.88%)

104 (47.1%)

108 (48.9%)

9 (4.07%)

ลักษณะก�รแตกหักกระดูกโหนกแก้มหัก [ร�ย (ร้อยละ)]

แบบเส้น

แตกละเอียด

57 (83.8%)

11 (16.2%)

125 (81.7%)

28 (18.3%)

182 (78.3%)

39 (21.7%)

ประเภทแผลผ่�ตัด [ร�ย (ร้อยละ)]

แผลสะอ�ด

แผลกึ่งสะอ�ดกึ่งปนเปื้อน

แผลปนเปื้อน

แผลสกปรก

48 (70.6%)

4 (5.88%)

16 (23.5%)

0

91 (59.5%)

36 (23.5%)

23 (15.0%)

3 (1.96%)

139 (62.9%)

40 (18.1%)

39 (17.6%)

3 (1.36%)

ลักษณะแผลก่อนก�รเข้�รับก�รผ่�ตัด [ร�ย (ร้อยละ)]

ปกติ

ปวด บวม แดง และร้อน

21 (30.9%)

47 (69.1%)

58 (37.9%)

95 (62.1%)

79 (35.7%)

142 (64.3%)

ก�รรักษ� [ร�ย (ร้อยละ)]

Closed reduction

Open reduction

ไม่ติดแผ่นโลหะ

ติดแผ่นโลหะ และสกรู

ได้รับก�รตกแต่ง/เสริมกระดูกเบ้�ต�

0

0

64

4

4

1

142

6

4 (1.81%)

1 (0.45%)

206 (93.2%)

10 (4.52%)
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย (ต่อ)

Table 1 Demographic data of the patients. (continued)

ข้อมูลทั่วไป กลุ่มไม่ได้รับยา กลุ่มได้รับยา รวม

บริเวณแผลผ่�ตัด [ร�ย (ร้อยละ)]

Lateral eye brow approach

Subtarsal approach

Intraoral approach

Lateral eye brow approach + subtarsal approach

Lateral eye brow approach + intraoral approach

Subtarsal approach + intraoral approach

3 approaches

46 (67.6%)

4 (5.88%)

4 (5.88%)

13 (20.2%)

 1 (0.45%)

0

0

85 (55.6%)

8 (5.2%)

22 (14.4%)

22 (14.4%)

9 (5.88%)

4 (2.61%)

3 (1.96%)

131 (59.3%)

12 (5.43%)

26 (11.8%)

35 (15.8%)

10 (4.53%)

4 (1.80%)

3 (1.36%

แผลติดเชื้อหลังก�รรักษ� [ร�ย (ร้อยละ)] 3 (4.41%) 3 (1.96%) 6 (2.71%)

แพ้ย� (ร้อยละ) 0 3 (1.36%) 3 (1.36%)

ตารางที่ 2 คว�มสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อก�รติดเชื้อหลังผ่�ตัดกระดูกโหนกแก้มหัก

Table 2 The association between study variables and surgical site infection.

ปัจจัยที่ศึกษา
ติดเชื้อ ไม่ติดเชื้อ

p-value*
ไม่ได้รับยา ได้รับยา ไม่ได้รับยา ได้รับยา

จำ�นวนผู้ป่วย [ร�ย (ร้อยละ)] 3 (50.0%) 3 (50.0%) 65 (30.2%) 150 (69.8%) 0.30

เพศ [ร�ย (ร้อยละ)]

 ช�ย

 หญิง

3 (50.0%)

0

3 (50.0%)

0

55 (34.0%)

10 (18.9%)

107 (66.0%)

43 (81.1%)

0.34

อ�ยุเฉลี่ย ± SD (ปี) 28.3 ± 5.38 29.3 ± 1.17 29.8 ± 11.1 32.1 ± 13.3 0.18

ดัชนีมวลก�ยเฉลี่ย ± SD (กก./ตร.ม.) 22.3 ± 5.38 22.3 ± 1.17 21.7 ± 3.10 22.1 ± 3.66 0.88

ก�รสูบบุหรี่ [ร�ย (ร้อยละ)] 1 (25.0%) 3 (75.0%) 23 (33.8%) 45 (66.2%) 0.09

ลักษณะก�รแตกหักของกระดูกโหนกแก้ม [ร�ย (ร้อยละ)]

 แบบเส้น

 แตกละเอียด

3 (50.0%)

0

1 (16.7%)

2 (33.3%)

0.71

54 (25.2%)

11 (5.1%)

124 (57.7%)

26 (12.1%)

ประเภทแผลผ่�ตัด [ร�ย (ร้อยละ)]

 แผลสะอ�ด

 แผลกึ่งสะอ�ด กึ่งปนเปื้อน

 แผลปนเปื้อน

 แผลสกปรก

1 (16.7%)

1 (16.7%)

1 (16.7%)

0

0

1 (16.7%)

2 (33.3%)

0

47 (21.9%)

3 (1.39%)

15 (7.0%)

0

91 (42.3%)

35 (16.3%)

21 (9.77%)

3 (1.41%)

0.08

บริเวณแผลผ่�ตัดผู้ป่วย [ร�ย (ร้อยละ)]

 บริเวณผิวหนัง

 ในช่องป�กร่วมด้วย

2 (33.3%)

1 (16.7%)

2 (33.3%)

1 (16.7%)

61 (28.4%)

4 (1.86%)

113 (52.6%)

37 (17.2%)

0.07

ก�รผ่�ตัดที่ได้รับก�รเสริมหรือตบแต่งกระดูกเบ้�ต� [ร�ย (ร้อยละ)]

 ได้รับก�รผ่�ตัด

 ไม่ได้รับก�รผ่�ตัด

0

3 (50.0%)

0

3 (50.0%)

4 (1.86%)

61 (28.4%)

6 (1.86%)

144 (67.9%)

0.75

*Fisher’s exact test



137ว.  ศลัยช์อ่งปาก-แมก็ซลิโลเฟเชยีลปีที่ 35  ฉบับที่ 2  ก.ค.-ธ.ค. 2564

ตารางที่ 3 แสดงร�ยละเอียดผู้ป่วยแผลติดเชื้อ 

Table 3 Detail of infected case (data are number of patient).

กลุ่มไม่ได้รับยา กลุ่มได้รับยา รวม

ลักษณะแผลติดเชื้อ (ร�ย)

 บวม

 ขอบแผลแดง

 ก้อนเลือดใต้แผล

 แผลแยก 

1

0

0

2

1

1

1

0

2

1

1

2

เพศ (ร�ย)

 ช�ย

 หญิง

3

0

3

0

6

0

อ�ยุเฉลี่ย ± SD (ปี) 37.00 ± 12.00 21.66 ± 1.15 29.33 ± 11.41

ดัชนีมวลก�ยเฉลี่ย ± SD (กก./ตร.ม.) 21.50 ± 4.53 22.36 ± 1.03 22.35 ± 3.47

ก�รสูบบุหรี่ (ร�ย) 2 3 5

ลักษณะบ�ดแผลก่อนผ่�ตัด (ร�ย)

 ปกติ

 ปวด บวม แดง ร้อน

1

2

0

3

1

5

ระยะเวล�หลังอุบัติเหตุจนถึงเข้�รับก�รผ่�ตัดเฉลี่ย ± SD (วัน) 9.33 ± 3.21 3.33 ± 1.52 6.33 ± 3.98

ระยะเวล�ผ่�ตัด ± SD (เฉลี่ย/น�ที) 90.0 ± 30.0 90.0 ± 30.0 90.0 ± 26.8

แพ้ย�ใหม่จำ�นวน 3 ร�ย คิดเป็นร้อยละ 1.36 โดยแพ้ย� ce-

fazolin, dicloxacillin และ amoxicillin อย่�งละ 1 ร�ย

วิจารณ์

ก�รผ�่ตดับรเิวณกระดกูใบหน�้ ผูป้ว่ยจะไดร้บัย�ปฏชิวีนะ

ป้องกันก�รติดเชื้อระหว่�งก�รรักษ� (perioperative antibio- 

tic prophylaxis) คือก�รใช้ย�ปฏิชีวนะเพื่อป้องกัน โดยที่ไม่ 

พบลักษณะอ�ก�รและอ�ก�รแสดงติดเชื้อของบ�ดแผล โดยให้ 

ผู้ป่วยก่อนเข้�รับก�รผ่�ตัด จนกระทั่ง 24 ชั่วโมงหลังผ่�ตัด ต่อ

เนื่องต�มช่วงระยะเวล�ที่เหม�ะสมต�มชนิดของย� ถือเป็นข้อ 

แนะนำ�ในก�รรกัษ�ผูป้ว่ยรว่มกบัก�รใชย้�ปฏิชีวนะกอ่นหรอืหลงั 

ก�รผ่�ตัดซึ่งจะช่วยลดภ�วะแทรกซ้อนจ�กก�รติดเช้ือได้ อย่�ง 

ไรก็ต�ม คว�มเสี่ยงจ�กก�รใช้ย�ปฏิชีวนะและก�รเกิดภ�วะดื้อ 

ย�เป็นสิ่งที่ควรตระหนักก่อนก�รใช้ย�(14-19) 

บ�ดแผลที่ผู้ป่วยได้รับหลังอุบัติเหตุบริเวณใบหน้�พบว่�  

แผลอบุติัเหตสุ่วนใหญเ่ปน็ลกัษณะแผลสกปรกหรอืแผลปนเปือ้น 

ซึ่งมีอัตร�ก�รติดเชื้อสูง นอกจ�กนี้ ลักษณะก�รแตกหักของ

กระดูกและก�รจัดตำ�แหน่งกระดูกต่�งก็เป็นปัจจัยเสริมให้เกิด 

โอก�สก�รตดิเชือ้ จงึนำ�ม�ใชเ้ปน็ขอ้พจิ�รณ�ในก�รใชย้�ปฏิชวี- 

นะหลังก�รผ่�ตัดเพื่อช่วยป้องกันก�รติดเชื้อจ�กก�รผ่�ตัด มี

หล�ยก�รศึกษ�พบว่� ก�รใช้ย�ปฏิชีวนะป้องกันก�รติดเชื้อยัง

คงเปน็ขอ้สงสยัในเร่ืองประโยชน์ทีไ่ดจ้�กก�รใชย้� เนือ่งจ�กก�ร

ได้รับย�ปฏิชีวนะเพิ่มคว�มเสี่ยงต่อผลข้�งเคียงของย� ก�รด้ือ 

ย� ก�รแพ้ย� ก�รเกิดอันตรกิริย�ระหว่�งย� ซึ่งส่งผลต่อก�ร

รักษ�โดยรวมของผู้ป่วย ทำ�ให้ก�รรักษ�มีคว�มซับซ้อนม�กขึ้น 

ค�่ใชจ้�่ยตอ่ก�รรกัษ�เพิม่สงูขึน้ อย�่งไรกต็�ม ก�รใชย้�ปฏิชวีนะ

ป้องกันก�รติดเช้ือส่งผลให้อัตร�ก�รติดเช้ือแผลผ่�ตัดลดลง(5,13) 

ด้วยเหตุนี้แพทย์ผู้ให้ก�รรักษ�จึงควรพิจ�รณ�ก�รเลือกใช้ย�

ปฏชิวีนะอย�่งเหม�ะสมในผูป่้วยทีไ่ดร้บัก�รรกัษ�กระดูกบรเิวณ

ใบหน้� นอกจ�กก�รใช้ย�ปฏิชีวนะป้องกันก�รติดเชื้อแล้ว ต�ม

ม�ตรฐ�นก�รรกัษ�ผูป่้วยสำ�หรบัผ�่ตดั ก�รทำ�หตัถก�รต�มหลกั

ก�รปลอดเชื้อ ชนิดของแผล ก�รฝังหรือไม่ฝังวัสดุท�งก�รแพทย์ 

ระยะเวล�ก�รทำ�ผ่�ตัด และสภ�วะร่�งก�ยของผู้ป่วยล้วนเป็น

ปัจจัยที่ส่งผลต่อก�รเกิดก�รติดเชื้อ(10) 

ก�รใช้ย�ปฏิชีวนะควรคำ�นึงถึงประสิทธิภ�พของย� ช่วง

เวล�ที่เหม�ะสมต่อก�รใช้ย� ค่�ใช้จ่�ยซึ่งสัมพันธ์กับร�ค� และ
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ก�รเกิดเชื้อดื้อย� Lauder และคณะ(14) ศึกษ�ก�รใช้ย�ปฏิชีวนะ

ป้องกันก�รติดเชื้อในผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุที่กระดูกใบหน้�ส่วน

บนและส่วนกล�งพบว�่ อตัร�ก�รตดิเชือ้หลังผ�่ตดักระดกูใบหน�้

ส่วนกล�งหักคิดเป็นร้อยละ 9 ในขณะที่ก�รศึกษ�ของ Soong 

และคณะ(2) พบว่� อัตร�ก�รติดเชื้อหลังผ่�ตัดกระดูกโหนกแก้ม

หักคิดเป็นร้อยละ 4 ส่วนก�รศึกษ�ย้อนหลังของ Knepil และ 

Loukota(10) พบอัตร�ก�รติดเชื้อหลังผ่�ตัดกระดูกโหนกแก้ม

หักเท่�กับร้อยละ 1.49 ซึ่งสอดคล้องกับก�รศึกษ�นี้ ซึ่งพบอัตร� 

ก�รติดเชื้อหลังผ่�ตัดกระดูกแก้มร้อยละ 2.71

ก�รศึกษ�ของ Lauder และคณะ(14) พบว่� ไม่มีคว�ม 

แตกต�่งอย�่งมนียัสำ�คญัของกลุม่ทีไ่ดร้บัย�ปฏชิวีนะปอ้งกนัก�ร

ติดเชื้อระหว่�งผ่�ตัดเท่�นั้น กับกลุ่มท่ีได้รับย�ปฏิชีวนะป้องกัน

ก�รติดเชื้อก่อน และ/หรือระหว่�ง และ/หรือหลังก�รผ่�ตัด สอด 

คล้องกับก�รศึกษ�ของ Soong และคณะ(2) และก�รศึกษ�ย้อน

หลังของ Knepil และ Loukota(10) พบว่� ไม่มีคว�มแตกต่�ง

อย่�งมีนัยสำ�คัญของกลุ่มที่ได้รับย�ปฏิชีวนะป้องกันก�รติดเช้ือ

หลังผ่�ตัด

ก�รศึกษ�ครั้งนี้ได้ทำ�ก�รเปรียบเทียบอัตร�ก�รติดเชื้อ

หลงัผ�่ตดัระหว�่งกลุม่ท่ีไดรั้บย�ปฏชิวีนะปอ้งกันก�รตดิเชือ้หลงั 

ผ่�ตัดและกลุ่มไม่ได้ย�พบว่� กลุ่มที่ได้รับย�ปฏิชีวนะป้องกัน 

ก�รติดเชื้อหลังผ่�ตัดพบมีก�รติดเชื้อ 3 ร�ยคิดเป็นร้อยละ 1.96 

ในขณะที่กลุ่มท่ีไม่ได้รับย�ปฏิชีวนะป้องกันก�รติดเชื้อพบมีก�ร

ติดเชื้อ 3 ร�ยคิดเป็นร้อยละ 4.41 ซึ่งไม่มีคว�มแตกต่�งกันอย่�ง

มีนัยสำ�คัญท�งสถิติ สอดคล้องกับง�นวิจัยหล�ยก�รศึกษ�ก่อน

หน้�นี้(15-19)

เมือ่พจิ�รณ�ถงึปจัจยัอืน่ ๆ  ทีส่ง่ผลตอ่ก�รตดิเช้ือหลังไดรั้บ 

ก�รผ�่ตดักระดกูโหนกแก้ม จ�กก�รศกึษ�น้ีพบผูป้ว่ยแผลตดิเชือ้ 

หลังผ่�ตัด จำ�นวน 6 ร�ย เป็นเพศช�ย โดยอยู่ในกลุ่มไม่ได้รับย� 

3 ร�ย และกลุ่มได้รับย� 3 ร�ย ซึ่งไม่อ�จกล่�วได้ว่�เพศช�ยเป็น

ปัจจัยที่ส่งผลต่อก�รติดเชื้อม�กกว่�เพศหญิง เนื่องจ�กเพศเป็น

เพียงปัจจัยส่งเสริม ต้องมีปัจจัยอ่ืนร่วมด้วย เช่น ก�รดูแลรักษ�

บ�ดแผล เป็นต้น

ก�รศึกษ�นี้เป็นก�รศึกษ�แบบเก็บข้อมูลย้อนหลัง ก�ร 

เลือกให้ย�ปฏิชีวนะจึงได้มีก�รพิจ�รณ�ต�มคว�มเหม�ะสม 

สำ�หรับผู้ป่วยแต่ละร�ย ผู้ป่วยที่มีอ�ยุม�กกว่� 60 ปีจะได้รับย� 

ปฏชิวีนะหลงัก�รผ�่ตดัเพือ่ปอ้งกนัก�รตดิเชือ้ทกุร�ย และไมพ่บ 

ผู้ป่วยแผลติดเชื้อภ�ยหลังก�รรักษ� ดัชนีมวลก�ยของผู้ป่วย 

ทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์สมส่วน เม่ือพิจ�รณ�ร่วมกับ 

ก�รเกิดแผลติดเชื้อหลังผ่�ตัดไม่พบคว�มสัมพันธ์ท�งสถิติ

ผู้ป่วยสูบบุหร่ีพบแผลติดเชื้อในกลุ่มได้รับย�ร้อยละ 1.96 

เม่ือเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับย�พบแผลติดเช้ือร้อยละ 1.47 ซึ่ง

เป็นอัตร�ที่ตำ่� และไม่มีคว�มสัมพันธ์ท�งสถิติของทั้ง 2 กลุ่ม ทั้ง 

นี้แสดงให้เห็นว่�ก�รสูบบุหร่ีไม่เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ก�รติด

เชื้อหลังผ่�ตัดของผู้ป่วย 

ก�รแบ่งประเภทแผลผ่�ตัด พบแผลติดเชื้อหลังผ่�ตัดใน

แผลสะอ�ด แผลกึ่งสะอ�ดกึ่งปนเปื้อน และแผลปนเปื้อน ส่วน

แผลสกปรกไมพ่บก�รตดิเชือ้หลงัผ�่ตดั เนือ่งจ�กผูป้ว่ยกลุ่มนีจ้ะ

ได้รับย�ปฏิชีวนะหลังก�รผ่�ตัดทุกร�ย เมื่อพิจ�รณ�เฉพ�ะกลุ่ม

พบว่� พบก�รติดเชื้อหลังผ่�ตัดในกลุ่มไม่ได้รับย� ประเภทแผล

ผ่�ตัดเป็นแผลสะอ�ด แผลกึ่งสะอ�ดกึ่งปนเปื้อน และแผลปน

เปื้อนแต่ละชนิดร้อยละ 1.47 ในกลุ่มได้รับย�พบแผลกึ่งสะอ�ด 

กึ่งปนเปื้อนร้อยละ 1.30 และแผลปนเปื้อนร้อยละ 0.65 ก�รติด

เชือ้ถอืว�่อยูใ่นเกณฑท์ีต่ำ�่ โดยไมม่คีว�มแตกต�่งอย�่งมนียัสำ�คญั

ท�งสถิติกับก�รเกิดแผลติดเชื้อหลังผ่�ตัด (p-value = 0.08)

ก�รได้รับก�รเสริมหรือตกแต่งกระดูกเบ้�ต� (recon-

struction of orbital floor) ไม่พบก�รติดเชื้อแผลหลังผ่�ตัดทั้ง 2  

กลุ่ม ในกลุ่มไม่ได้รับย�พบแผลติดเชื้อสัมพันธ์กับก�รเปิดแผล

ผ่�ตัดในตำ�แหน่ง lateral eye brow approach, subtarsal 

approach และ intraoral approach อย่�งละ 1 ร�ย (ร้อย

ละ 1.47) ในกลุ่มได้รับย�พบก�รติดเช้ือจ�กก�รเปิดแผลผ่�ตัด 

intraoral approach 2 ร�ย (ร้อยละ 1.30) และ lateral eye 

brow approach ร่วมกับ subtarsal approach 1 ร�ย (ร้อย

ละ 0.65) โดยไม่พบคว�มสัมพันธ์ท�งสถิติ (p-value = 0.07) 

แม้ว่�ก�รเปิดแผลในช่องป�กมีคว�มเส่ียงต่อก�รเกิดก�รติด

เช้ือม�กกว่�แผลนอกช่องป�กต�มชนิดของแผล แต่ก็ยังคงเป็น 

อัตร�ที่ตำ่� ทั้งนี้ในปัจจุบันได้มีก�รพัฒน�ก�รใช้ย�ปฏิชีวนะก่อน 

ก�รผ่�ตัดเพื่อลดอัตร�ก�รติดเชื้อหลังก�รผ่�ตัด 

แม้ก�รได้รับย�ปฏิชีวนะป้องกันก�รติดเช้ือหลังผ่�ตัดจะ

ส�ม�รถชว่ยลดอตัร�ก�รเกดิก�รตดิเชือ้หลงัก�รผ�่ตัดของผู้ปว่ย  

แต่ยังไม่มีก�รร�ยง�นถึงคว�มจำ�เป็นต่อก�รใช้ย� ก�รใช้ย�ปฏิ- 

ชีวนะส่งผลให้เกิดผลข�้งเคียงจ�กก�รใช้ย� เช่น ก�รแพ้ย�ใหม่

ที่เกิดจ�กก�รใช้ย�ปฏิชีวนะเพื่อป้องกันก�รติดเชื้อ ก�รศึกษ�นี้

พบผู้ป่วยมีผื่นแดงแบบ maculopapular exanthema (MPE)  

กระจ�ยทีท่อ้งและแขนประม�ณ 1-2 วนัหลงัจ�กไดร้บัย�ปฏิชีว- 
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นะ cefazolin, dicloxacillin และ amoxicillin ผู้ป่วยส�ม�รถ

ห�ยได้เองหลังจ�กงดใช้ย�หรือเปลี่ยนกลุ่มย� จัดเป็นก�รแพ้

ย�แบบไม่เฉียบพลันชนิด type IV cell-mediated (delayed 

hypersensitivity) เป็นก�รแพ้ย�ใหม่ร้อยละ 1.36 ดังนั้น ก�ร

เลอืกใช้ย�ปฏชิวีนะควรพจิ�รณ�ถงึคว�มเหม�ะสมของก�รใชย้�

ก�รศึกษ�นี้มีข้อจำ�กัดบ�งประก�ร เนื่องจ�กก�รศึกษ� 

นี้เป็นก�รศึกษ�ย้อนหลัง ก�รเลือกกลุ่มผู้ป่วย 2 กลุ่มเกิดจ�ก 

ก�รพิจ�รณ�ของแพทย์ผู้ให้ก�รรักษ� ก�รใช้ย�ปฏิชีวนะของ 

ผู้ป่วยก่อนเข้�รับก�รผ่�ตัดมีช่วงระยะเวล�ไม่แน่นอน บ�งกรณี 

ต้องรอประเมินสภ�วะผู้ป่วยก่อนเข้�รับก�รผ่�ตัดจ�กอุบัติเหตุ

ร่วมอื่น ๆ  ชนิดของย�ปฏิชีวนะมีหล�ยชนิด และก�รเก็บข้อมูล 

เก่ียวกับผลอันไม่พึงประสงค์จ�กก�รใช้ย� ผู้ศึกษ�ส�ม�รถ 

รวบรวมได้เพียงส่วนของก�รแพ้ย� ในขณะที่อ�ก�รไม่พึงประ- 

สงค์อื่น ๆ  เช่น คลื่นไส้ อ�เจียน จะไม่พบก�รบันทึกโดยละเอียด 

จ�กเวชระเบียน ทั้งนี้ปัจจัยที่ส่งผลต่อก�รติดเช้ือ เช่น ข้ันตอน 

ก�รผ่�ตัดรักษ�ก�รบ�ดเจ็บของเนื้อเยื่อขณะทำ�หัตถก�รไม่ได้ 
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เปื้อน ส่งผลให้อัตร�ก�รติดเช้ือหรือก�รเกิดภ�วะแทรกซ้อนลด

ลง ทำ�ให้คว�มจำ�เป็นของก�รใช้ย�ปฏิชีวนะมีแนวโน้มลดลงใน 

อน�คต อย่�งไรก็ต�ม แนวท�งก�รใช้ย�ปฏิชีวนะยังไม่มีข้อ

กำ�หนดชัดเจน ก�รใช้ย�ปฏิชีวนะมักถูกพิจ�รณ�โดยแพทย์ผู้ทำ� 

ก�รรักษ� จึงขอเสนอแนะให้พิจ�รณ�ก�รใช้ย�อย่�งเหม�ะสม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พของย�ปฏิชีวนะ ลองปรับเปลี่ยนวิธีก�รใช้

ย� และคำ�นึงถึงผลข้�งเคียงจ�กก�รใช้ย� เพื่อลดก�รเกิดภ�วะ

อันไม่พึงประสงค์จ�กก�รใช้ย� เช่น ก�รแพ้ย� หรือก�รก่อให้

เกิดเชื้อดื้อย� เป็นต้น
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