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ความจำาเป็นในการใช้ยาอะม็อกซิซิลลินหลังการผ่าตัดระบายหนอง
ในผู้ป่วยติดเชื้อจากฟันในช่องพังผืดเวสติบูลาร์: 

การทดลองทางคลินิกแบบสุ่ม มีกลุ่มควบคุมและอำาพราง 2 ฝ่าย
Necessity of postoperative amoxicillin prescription after incision 

and drain of vestibular space caused from odontogenic infection: 
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บทคัดย่อ  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของยาอะม็อกซิซิลลินหลังผ่าตัดระบายหนองในการรักษาการติดเชื้อ 

จากฟันในช่องพังผืดเวสติบูลาร์ โดยเป็นการศึกษาทดลองทางคลินิกแบบสุ่ม มีกลุ่มควบคุมและอำาพราง 2 ฝ่าย ใน 

ผู้ป่วย 88 ราย อายุระหว่าง 11-70 ปี ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นการติดเชื้อจากฟันในช่องพังผืดเวสติบูลาร์ ทุกรายปฏิเสธ

โรคประจำาตัวที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน ปฏิเสธการแพ้ยากลุ่มเบตาแลคแทม มีการบันทึกข้อมูลพ้ืนฐาน อาการนำา 

และอาการแสดง ผู้ป่วยทุกรายจะได้รับยาอะม็อกซิซิลลิน 1 กรัมรับประทานก่อนทำาการกรีดระบายหนอง ใส่ท่อระบาย

หนอง และถอนฟันที่เป็นสาเหตุ โดยแบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ได้รับยาหลอกรับประทานวันละ 3 ครั้งหลัง

อาหารต่อไปอีก 5 วัน และกลุ่มที่ 2 ได้รับยาอะม็อกซิซิลลิน 500 มก. รับประทานวันละ 3 ครั้งหลังอาหารต่อไปอีก 5 วัน

เช่นกัน ตัวชี้วัด ได้แก่ การติดเชื้อ และภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ  โดยประเมินในวันที่ 2 และ 7 หลังรักษา ผลการศึกษาพบ

ว่ามีผู้ป่วยเพียง 1 รายจากทั้ง 2 กลุ่มที่ยังมีการติดเชื้ออยู่ คิดเป็นร้อยละ 1.1 และไม่พบภาวะแทรกซ้อนรุนแรงใด ๆ  จาก

ว.  ศัลย์ช่องป�ก-แม็กซิลโลเฟเชียล ปีที่ 34 หน้� 85-94, พ.ศ.2563
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บทนำา

ผู้ป่วยที่มีก�รติดเชื้อของบริเวณช่องป�กและใบหน้� ส่วน

ใหญ่มักมีส�เหตุจ�กฟันผุ โรคปริทันต์ และฝ�เหงือกอักเสบ  

(pericoronitis) นอกจ�กนี้ ยังอ�จเกิดจ�กส�เหตุอื่น ๆ  เช่น ก�ร

แตกหักของกระดูกข�กรรไกรและใบหน้� ก�รอักเสบติดเช้ือ 

ของต่อมนำ้�ล�ยขน�ดใหญ่ กระดูกข�กรรไกรอักเสบ และก�ร 

ติดเชื้อหลังถอนฟันและก�รผ่�ตัด(1) โดยก�รติดเชื้อในช่องพังผืด 

เวสติบูล�ร์ที่มีส�เหตุจ�กฟัน (odontogenic vestibular in-

fection) เป็นก�รติดเช้ือในช่องท่ีเกิดข้ึน (potential space)  

ระหว่�งเนื้อเยื่อในช่องป�ก (oral mucosa) กับกลุ่มกล้�มเนื้อ 

ที่ใช้ในก�รแสดงออกของสีหน้� (muscle of facial expres- 

sion)(1) ก�รศึกษ�ที่ผ่�นม�แสดงให้เห็นว่�ก�รติดเช้ือในช่อง

การวิเคราะห์ด้วยสถิติไคสแควร์พบว่าการให้ยาอะม็อกซิซิลลินหลังการผ่าตัดระบายหนองไม่มีผลต่อการรักษา ดังนั้น 

การใหย้าอะมอ็กซิซลิลนิหลงัการผ่าตดัระบายหนองรว่มกับกำาจัดฟนัทีเ่ป็นสาเหตจึุงมคีวามจำาเป็นนอ้ยลงในผู้ปว่ยทีไ่มม่ี

โรคประจำาตัวที่ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

คำ�สำ�คัญ: การติดเชื้อในช่องพังผืดเวสติบูลาร์ การติดเชื้อจากฟัน การให้ยาต้านจุลชีพ 

Abstract  The objective of this study was to evaluate the therapeutic effect of amoxicillin after  

incision and drain for odontogenic vestibular space infection. The design of this study was a  

double-blind, randomized controlled trial in 88 patients, age between 11-70 years that were diag- 

nosed with odontogenic vestibular space infection, all patients denied immunocompromised  

medical conditions and history of allergy to beta-lactam antibiotics. The demographic data,  

chief complaint and clinical appearances were recorded. Preoperative amoxicillin 1 g oral was 

prescribed, then incision and drain, penrose drain application and extraction were performed.  

Two groups were simple randomized. The first group, was blinded with pracebo drug orally 3  

times a day for 5 day postoperatively. The second group, amoxicillin 500 mg orally 3 times a day  

for 5 day postoperatively, was prescribed. All patients were evaluated in the follow-up visits  

on 2nd day and 7th day. For the results, 1 of 88 patients (1.1%) had postoperative infection after  

treatment and no severe complication was found. Chi-square test showed that postoperative  

amoxicillin did not impact the results of the treatment. Therefore the necessity of postoperative 

amoxicillin prescription after incision and drain of odontogenic vestibular space infection is de- 

creased, after adequate incision and drain and removal of infection cause in healthy patient.

Keywords: vestibular space infection, odontogenic infection, antibiotic

พงัผดืเวสตบิลู�ร์จดัว�่มรีะดบัคว�มรนุแรงตำ�่(2) ปัจจบุนักลุ่มง�น

ทันตกรรมให้ก�รรักษ�ก�รติดเชื้อบริเวณช่องพังผืดเวสติบูล�ร์

ที่มีส�เหตุจ�กฟันโดยก�รกำ�จัดส�เหตุ เช่น ก�รถอนฟัน รักษ�

ร�กฟัน และระบ�ยหนองบริเวณเวสติบูล (vestibule) ที่มีก�ร

บวม ด้วยก�รกรีดไปต�มแนวขน�นกับสันเหงือกร่วมกับก�รใช้

ย�ต้�นจุลชีพหลังก�รทำ�หัตถก�รในทุกกรณี

จ�กก�รทบทวนวรรณกรรม ทันตแพทย์เป็นวิช�ชีพที่มี

ก�รจ่�ยย�ต้�นจุลชีพประม�ณร้อยละ 7-11 ของปริม�ณก�ร 

จ่�ยย�ต้�นจุลชีพทั้งหมด(3) อย่�งไรก็ต�ม มีก�รศึกษ�สำ�รวจพบ 

ว่� 1 ใน 3 ของผู้ป่วยที่ได้รับย�ต้�นจุลชีพนั้นได้รับย�โดยไม่ 

จำ�เป็น(4-6) ก�รเก็บข้อมูลอ�ก�รไม่พึงประสงค์จ�กย� (adverse 

drug reaction) ในกลุ่มง�นทันตกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2560 
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ก�รใหย้�อะม็อกซซิิลลินหลงัผ�่ตดัระบ�ยหนองและกำ�จดัส�เหตุ

ในก�รรักษ�ผู้ป่วยติดเชื้อในช่องพังผืดเวสติบูล�ร์ส�เหตุจ�กฟัน

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ

ง�นวจิยันีไ้ดร้บัก�รรบัรองจ�กคณะกรรมก�รจรยิธรรมใน

มนุษย์ รหัสโครงก�ร 119/2561

ก�รศึกษ�นี้เป็นก�รวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่ม

ควบคุม (randomized controlled trial) โดยกำ�หนดกลุ่ม

เป้�หม�ยเป็นผู้ป่วยที่ม�รับก�รรักษ�ที่กลุ่มง�นทันตกรรม โรง

พย�บ�ลห�ดใหญ่ จังหวัดสงขล� ที่ได้รับก�รวินิจฉัยเป็นก�รติด

เช้ือจ�กฟันในช่องพังผืดเวสติบูล�ร์ ต้ังแต่ปี พ.ศ.2560-2562  

ผู้ป่วยทุกร�ยปฏิเสธโรคประจำ�ตัวที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน 

อ�ยุระหว่�ง 11-70 ปี และไม่มีประวัติแพ้ย�ต้�นจุลชีพกลุ่ม 

เบต�แลคแทม (beta-lactam antibiotics) 

กำ�หนดขน�ดตัวอย่�ง จ�กก�รคำ�นวณด้วยโปรแกรม 

n4Studies โดยใช้ผลก�รศึกษ�ของ Mitchell ในปี ค.ศ.1989 

ม�ใช้คำ�นวณขน�ดกลุ่มตัวอย่�ง(19) ผลสรุปได้ขน�ดกลุ่มตัวอย่�ง 

88 ร�ย โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 

กลุ่มละ 44 ร�ย โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่�งแบบง่�ย (simple random 

sampling) และอำ�พร�ง 2 ฝ่�ย (double blind) โดยมีผู้ช่วย

ทันตแพทย์ทำ�หน้�ท่ีในก�รสุ่มตัวอย่�ง จัดกลุ่มผู้ป่วย และจ่�ย

ย�หลังทำ�หัตถก�รให้เหมือนกันทั้ง 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 (กลุ่ม

ทดลอง) ได้รับย�หลอก (placebo) และกลุ่มที่ 2 (กลุ่มควบคุม) 

ได้รับย�อะม็อกซิซิลลินขน�ด 500 มก. (รูปที่ 1)

เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐ�น (รูปที่ 2) รวมทั้งตัวชี้วัดก�ร 

ติดเช้ือ ได้แก่ อ�ก�รปวด บวม แดง ผู้ป่วยได้รับย�ต้�นจุลชีพ 

อะม็อกซิซิลลิน 1 กรัมรับประท�นก่อนทำ�หัตถก�ร ทำ�ก�รกรีด

ระบ�ยหนอง ใส่ท่อระบ�ยหนอง และถอนฟันที่เป็นส�เหตุภ�ย

ใต้ย�ช�เฉพ�ะที่ แบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่มโดยใช้ก�รสุ่ม ได้แก่ กลุ่ม

ที่ 1 ได้รับย�หลอกในรูปแบบรับประท�น 3 เวล�หลังอ�ห�รต่อ 

ไปอีก 5 วัน และกลุ่มที่ 2 ได้รับย�ต้�นจุลชีพอะม็อกซิซิลินขน�ด 

500 มก. ในรปูแบบรับประท�น 3 เวล�หลังอ�ห�รตอ่ไปอกี 5 วัน 

เช่นเดียวกัน นัดผู้ป่วยม�ถอดท่อระบ�ยหนองออกในวันที่ 2 ติด 

ต�มและประเมินผลในวันที่ 7 หลังให้ก�รรักษ� ผู้วิจัยกำ�หนดตัว

ชี้วัดก�รติดเชื้อ 3 ข้อ ได้แก่ ก�รบวม (swelling) ก�รปวด (pain 

score > 4/10) อ�ก�รแดง (hyperemia) โดยกำ�หนดว่�ต้องมี

ครบทั้ง 3 ข้อจึงนับเป็นก�รติดเชื้อ รวมไปถึงภ�วะแทรกซ้อน

พบว่�ย�อะม็อกซิซิลลิน เป็นย�ต้�นจุลชีพท่ีใช้บ่อยในท�งทันต-

กรรมและทำ�ใหเ้กิดอ�ก�รไมพึ่งประสงคม์�กทีส่ดุคอื มอีบุตักิ�รณ ์

7 ครั้ง ในระยะเวล� 5 ปี

ก�รทำ�หัตถก�รในช่องป�ก ได้แก่ ก�รถอนฟัน ก�รผ่�ตัด

บริเวณฟันและกระดูกรองรับร�กฟัน (dentoalveolar sur- 

gery) แม้ว่�จะมีก�รติดต่อกับเนื้อเยื่อในช่องป�กและเชื้อประจำ�

ถิ่น (normal flora) โดยทั่วไปก�รให้ย�ต้�นจุลชีพเพื่อป้องกัน

โรค (antibiotic prophylaxis) และเพื่อรักษ�โรค (antibiotic 

therapeutic) มกัไมม่คีว�มจำ�เปน็ เพร�ะก�รทำ�หตัถก�รบรเิวณ

กระดูกรองรับร�กฟันนั้น มีคว�มเสี่ยงติดเชื้อตำ่� เนื่องจ�กเป็น

บริเวณที่มีก�รไหลเวียนเลือด (blood supply) ดีกว่�บริเวณ 

อื่น ๆ  ของร่�งก�ย(7) อย่�งไรก็ต�ม มีร�ยง�นว่�ก�รกรีดและ

ระบ�ยหนองถือเป็นหัตถก�รที่มีคว�มเส่ียงสูงต่อก�รเกิดก�ร 

ตดิเชือ้(8) แสดงใหเ้หน็ว�่ แมว้�่ก�รก�รตดิเชือ้ในชอ่งพงัผดืเวสต-ิ 

บูล�ร์จัดว่�มีระดับคว�มรุนแรงตำ่� แต่ห�กมีก�รทำ�หัตถก�รกรีด

ระบ�ยหนองจะเพิ่มคว�มเสี่ยงต่อก�รติดเชื้อหลังทำ�หัตถก�ร

ได้ ดังนั้นก�รให้ย�ต้�นจุลชีพก่อนทำ�หัตถก�รจึงยังอ�จมีคว�ม

จำ�เป็น ปัจจุบันมีก�รศึกษ�จำ�นวนม�กในเรื่องข้อบ่งชี้ของก�ร

ให้ย�ต้�นจุลชีพก่อนและหลังก�รทำ�หัตถก�ร (preoperative 

and postoperative antibiotic) ต�มคว�มเสี่ยงของก�รเกิด

ก�รติดเชื้อ(9) โดยได้ข้อสรุปว่� ก�รให้ย�ต้�นจุลชีพทั้งก่อนและ

หลังทำ�หัตถก�รนั้นจะพิจ�รณ�กรณีคว�มเสี่ยงต่อก�รติดเช้ือสูง 

ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ก�รติดเชื้อเยื่อพังผืดส่วน

ลึก ฝ�เหงือกอักเสบติดเช้ือร่วมกับมีไข้และอ้�ป�กได้น้อย แผล 

บริเวณใบหน้�ที่รุนแรง แผลลึก หรือน�นกว่� 6 ชั่วโมง เป็นต้น(1) 

และก�รให้ย�ต้�นจุลชีพก่อนทำ�หัตถก�รเพียงอย่�งเดียวนั้น จะ

พิจ�รณ�ให้ในกรณีก�รผ่�ตัดฟันคุด(10-13) ศัลยกรรมจัดกระดูก 

ข�กรรไกร (orthognathic surgery)(14,15) และก�รผ่�ตัดรักษ�

กระดูกหักบริเวณใบหน้�(16-18) เป็นต้น โดยก�รศึกษ�ส่วนใหญ่

ในผูป้ว่ยดงักล�่วใหผ้ลสอดคลอ้งกนัคอื ก�รใหย้�ต�้นจลุชพีหลงั

ทำ�ก�รรักษ�ไม่มีคว�มจำ�เป็น อย่�งไรก็ต�ม ยังไม่มีก�รศึกษ�

ผลของก�รให้ย�ต้�นจุลชีพหลังก�รรักษ�ก�รติดเช้ือบริเวณช่อง

พังผืดเวสติบูล�ร์ โดยเฉพ�ะในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันปกติซึ่งก�ร

ให้ย�ต้�นจุลชีพอ�จไม่มีคว�มจำ�เป็น เนื่องจ�กระบบภูมิคุ้มกัน

ของร่�งก�ยส�ม�รถตอบสนองและควบคุมก�รติดเชื้อได้ ห�กมี 

ก�รผ่�ตัดระบ�ยหนองและกำ�จัดส�เหตุอย่�งเหม�ะสม

วัตถุประสงค์หลักของก�รศึกษ�นี้คือ เพื่อศึกษ�ผลของ
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Vestibular space infection due to dontogenic cause

Amoxicillin 1 g oral 1 hr before procedure

Incision & drain, extraction and apply penrose drain under local anesthesia

Group 1 (experimental group) 

placebo drug oral tid pc for 5 day postoperatively
Group 2 (control group) 

amoxicillin 500 mg oral tid pc for 5 day postoperatively

Follow-up for 2 day: off penrose drain

Follow-up for 7 day

รูปที่ 1 แสดงแผนก�รดำ�เนินง�นวิจัย

Fig. 1 Method for the research.

รูปที่ 2 แสดงแบบฟอร์มก�รเก็บข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐ�น และก�รตรวจร่�งก�ยก่อนและหลังทำ�ก�รรักษ�

Fig. 2 Showed the data sheet that consisted of demographic data and physical examination for pre-treatment and post- 

treatment.

อื่น ๆ  ก�รวิเคร�ะห์ผล สถิติท่ีใช้ในก�รเปรียบเทียบ ค่�เฉล่ียทั้ง 

2 กลุ่ม ใช้ t-test ในกลุ่มที่ข้อมูลกระจ�ยอย่�งปกติ (normal 

distribution) และ Wilcoxon signed ranks test ในกลุ่ม 

ข้อมูลที่กระจ�ยไม่ปกติ ทดสอบคว�มสัมพันธ์ระหว่�งตัวแปร  

ก�รได้รับย�หรือไม่ได้รับย�อะม็อกซิซิลลินหลังทำ�หัตถก�รใน 

ผูป้ว่ยตดิเชือ้จ�กฟนัในชอ่งพงัผดืเวสตบิลู�ร์ โดยใช ้Chi-square 
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รูปที่ 3 แสดงจำ�นวนผู้ป่วยติดเชื้อจ�กฟันช่องพังผืดเวสติบูล�ร์เหตุจ�กฟันแยกต�มช่วงอ�ยุ

Fig. 3 Summary of number of the sample with odontogenic vestibular space infection according to age.

ตารางที่ 1 แสดงอ�ยุเฉลี่ยของผู้ป่วยแยกต�มกลุ่ม

Table 1 Showed mean of age according to the group.

Group Patients
 (n)

Age 
(years) SD p-value*

Group 1 (experimental 

  group)

44 33.9 11.8

0.986

Group 2 (control group) 44 33.8 13.1

*independent t-test

test โดยกำ�หนดค่�นัยสำ�คัญท�งสถิติที่ระดับ p < 0.05(20) 

ผลการศึกษา

มีผู้ป่วยจำ�นวน 88 ร�ยได้รับก�รวินิจฉัยเป็นก�รติดเชื้อ 

ในช่องพังผืดเวสติบูล�ร์เหตุจ�กฟัน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 

44 ร�ย ประช�กรของกลุ่มตัวอย่�งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอ�ยุ 31- 

40 ปีท้ัง 2 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 31.8 ของกลุ่มตัวอย่�งทั้งหมด 

(รูปที่ 3) และจ�กต�ร�งที่ 1 พบว่�อ�ยุเฉลี่ยของกลุ่มที่ 1 และ 2 

เท่�กับ 33.9 ปี และ 33.8 ปี ต�มลำ�ดับ โดยมีค่�เฉลี่ยของอ�ยุไม่

แตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ (p > 0.05)

จ�กต�ร�งที่ 2 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยแยกต�มกลุ่ม 

ได้แก่ เพศ พบว่�ไม่มีคว�มแตกต่�งกันเมื่อเปรียบเทียบกันทั้ง 2  

กลุ่ม ตำ�แหน่งของฟันที่เป็นส�เหตุของก�รติดเชื้อ ส่วนใหญ่เป็น 

ฟันล่�งม�กกว่�ฟันบน จำ�นวนผู้ป่วยที่ไม่เคยได้รับย�ต้�นจุลชีพ 

ม�ก่อน ในกลุ่มที่ 1 (กลุ่มทดลอง) เท่�กับ 29 ร�ย คิดเป็นร้อยละ  

65.9 และกลุ่มที่ 2 (กลุ่มควบคุม) เท่�กับ 27 ร�ย คิดเป็นร้อยละ  

61.4 และพฤติกรรมก�รสูบบุหรี่ ในกลุ่มที่ 1 (กลุ่มทดลอง) มี

จำ�นวนผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ 16 ร�ย คิดเป็นร้อยละ 36.4 จำ�นวน 

มวนเฉลี่ย 2.25 มวน/วัน กลุ่มที่ 2 (กลุ่มควบคุม) มีจำ�นวน 

ผู้ป่วยที่สูบบุหร่ี 18 ร�ย คิดเป็นร้อยละ 40.9 จำ�นวนมวนเฉลี่ย 

1.57 มวน/วัน ไม่พบคว�มแตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ

ระหว่�งจำ�นวนมวนเฉลี่ยต่อวันของผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม

จ�กต�ร�งที่ 3 แสดงระดับคะแนนคว�มปวดก่อนและ 

หลังก�รรักษ�ของกลุ่มที่ 1 (กลุ่มทดลอง) และกลุ่มท่ี 2 (กลุ่ม

ควบคุม) ระดับคะแนนคว�มปวด ในกลุ่มที่ 1 (กลุ่มทดลอง) ก่อน

ก�รรักษ�เท่�กับ 4.93/10 และหลังก�รรักษ�เท่�กับ 0.50/10 

และระดับคะแนนคว�มปวดในกลุ่มที่ 2 (กลุ่มควบคุม) ก่อนก�ร

รักษ�เท่�กับ 5.11/10 และหลังก�รรักษ�เท่�กับ 0.43/10 โดย

ทั้ง 2 กลุ่มมีค่�เฉล่ียของระดับคะแนนคว�มเจ็บปวดเฉลี่ยลดลง

เมือ่เปรยีบเทยีบกอ่นและหลงัก�รรกัษ�มคีว�มแตกต่�งกนัอย�่ง

มีนัยสำ�คัญท�งสถิติ ที่ระดับ p < 0.01

เมื่อศึกษ�ภ�วะที่มีก�รเพิ่มขึ้นของปริม�ณเลือดที่ม�ยัง 

เนื้อเยื่อรอบ ๆ  จ�กก�รติดเชื้อ จ�กรูปที่ 4 แสดงให้เห็นว่�ทั้ง 2 

กลุ่มประช�กรก่อนทำ�หัตถก�รมีอ�ก�รแดง (hyperemia) และ

อ�ก�รบวม (swelling) ทุกร�ย โดยยังพบอ�ก�รแดงและอ�ก�ร

บวมในกลุ่มที่ 2 หลังรักษ� 7 วัน เป็นจำ�นวน 1 ร�ย

จ�กต�ร�งที่ 4 แสดงก�รสรุปผล พบผู้ป่วยติดเชื้อหลัง

ก�รรักษ� 1 ร�ยใน 88 ร�ย คิดเป็นร้อยละ 1.1 โดยเป็นผู้ป่วย

ที่อยู่ในกลุ่มที่ 2 (กลุ่มควบคุม) จ�กก�รสรุปผลข้อมูลต�ร�งที่ 3 

ก�รทดสอบคว�มสัมพันธ์ระหว่�งอ�ก�รของก�รติดเชื้อหลังก�ร 

รกัษ�กบัก�รจ�่ยหรอืไมจ่�่ยย�ต�้นจุลชพีหลงัก�รรกัษ�ดว้ย Chi-  

square test ได้ ค่� p > 0.05 จึงสรุปได้ว่�ก�รเกิดหรือไม่เกิด 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบระดับคว�มปวด ก่อนและหลังก�รรักษ�ของกลุ่มที่ 1 (กลุ่มทดลอง) และกลุ่มที่ 2 (กลุ่มควบคุม)

Table 3 Comparison of the pain score mean between pre-treatment and post-treatment according to the group.

Group
Mean of pain score (/10)

Preoperative SD Postoperative (7 day) SD p-value

Group 1 (experimental group) 4.93* 2.32 0.50* 1.05 0.00**

Group 2 (control group) 5.11* 2.20 0.43* 1.50 0.00**

*Wilcoxon signed ranks test,  **statistical significance

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยแยกต�มกลุ่ม

Table 2 Showed the baseline characteristics of patients according to the group. 

Gender Position of 
infected tooth

Previous antibiotic 
prescription Smoking

Male Female Upper
n (%)

Lower
n (%)

Antibiotic
n (%)

No antibiotic
n (%)

Patients
n (%)

Pack/day
(mean)

Group 1 (experimental group) 23 21 17 (38.6) 27 (61.4) 15 (34.1) 29 (65.9) 16 (36.4) 2.25 (SD 3.33)*

Group 2 (control group) 23 21 14 (31.8) 30 (68.2) 17 (38.6) 27 (61.4) 18 (40.9) 1.57 (SD 2.71)*

*independent t-test

รูปที่ 4 แสดงอ�ก�รบวมและอ�ก�รแดงจ�กก�รเกิดก�รติดเชื้อก่อนและหลังก�รรักษ�ของกลุ่มที่ 1 (กลุ่มทดลอง) และกลุ่มที่ 2 (กลุ่มควบคุม)

Fig. 4 Showed number of the cases with swelling and hyperemia due to infection that presented before and after treat- 

ment.
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ตารางที่ 4 แสดงก�รสรุปผลข้อมูลจำ�นวนผู้ติดเชื้อ เปรียบเทียบก่อนและหลังทำ�ก�รรักษ�แยกต�มกลุ่ม

Table 4 Summary of number of the patient with and without postoperative infection according to the group.

Group 1 
(experimental group)

Group 2 
(control group) Total (n) p-value 

(Fisher’s exact test)

Postoperative infection No infection (n) 44 43 87
0.500

Infection (n) 0 1 1

Total (n) 44 44 88
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ก�รติดเชื้อหลังก�รรักษ�นั้น ไม่ได้ขึ้นกับก�รจ่�ยหรือไม่จ่�ยย�

ต้�นจุลชีพหลังก�รรักษ�

วิจารณ์

จ�กผลสำ�รวจก�รจ่�ยย�ต้�นจุลชีพท้ังหมด ทันตแพทย์ 

จัดอยูใ่นกลุม่วชิ�ชพีทีจ่�่ยย�ต�้นจลุชพีม�กวชิ�ชพีหนึง่ โดยก�ร

จ่�ยย�ต้�นจุลชีพบ�งส่วนนั้น เป็นไปอย่�งไม่สมเหตุสมผล อ�จ

สง่ผลข้�งเคยีงต่อผูป้ว่ยอย�่งไมจ่ำ�เปน็ เชน่ ก�รแพย้� สอดคลอ้ง 

กับผลก�รสำ�รวจผลข้�งเคียงจ�กก�รใช้ย�ต้�นจุลชีพ ทั้งใน 

ระดับกลุ่มง�นทันตกรรม และระดับโรงพย�บ�ล โดยพบว่�ก�ร 

ใช้ย�ต้�นจุลชีพอะม็อกซิซิลลินมีอุบัติก�รณ์ก่อให้เกิดผลข้�ง

เคียงชนิดก�รแพ้รุนแรงแบบอะน�ไฟแล็กซิส (anaphylaxis) 

ม�กที่สุดเป็นอันดับ 1 ของย�ทั้งหมดในรอบ 5 ปีที่ผ่�นม�ใน

ระดับโรงพย�บ�ล เท่�กับ diclofenac และ ceftriaxone (รูป

ท่ี 5) และย�ชนิดนี้ก่อให้เกิดผลข้�งเคียงม�กที่สุดของกลุ่ม 

ง�นทันตกรรมในรอบ 5 ปีที่ผ่�นม�เช่นกัน อย่�งไรก็ต�ม จ�ก 

ผลก�รศึกษ�วิจัยนี้ที่มีจำ�นวนกลุ่มตัวอย่�งทั้ง 88 ร�ย ยังไม่พบ

ผลข้�งเคียงจ�กก�รใช้ย�ต้�นจุลชีพใด ๆ  

หลักก�รรักษ�โรคติดเช้ือบริเวณช่องป�ก กระดูกข�กรร-

ไกรและใบหน้� พิจ�รณ�จ�ก 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคว�มสำ�เร็จใน

ก�รรักษ� ไดแ้ก่ สภ�พผูป่้วยทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบภมิูคุม้กนั อวยัวะ

ที่เป็นส�เหตุหรือท�งที่เชื้อเข้�สู่ร่�งก�ย และเชื้อที่เป็นส�เหตุ 

จ�กหลักก�รดังกล่�ว บ่อยครั้งพบว่�ก�รติดเชื้ออ�จลุกล�มม�ก

ข้ึน ห�กมุ่งเน้นก�รบำ�บัดแต่เพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเท่�นั้น  

เช่น ก�รให้ย�ต้�นจุลชีพโดยไม่ได้กำ�จัดส�เหตุ เช่น ฟันผุ หรือ 

โรคปรทินัตอ์กัเสบรนุแรง ซึง่เปน็แหลง่เพ�ะเชือ้แบคทเีรยีให้เพิม่

ขึ้นอย่�งรวดเร็ว หรือในกรณีที่ไม่ได้ผ่�ตัดระบ�ยหนอง หรือก�ร

ผ่�ตัดระบ�ยหนองท่ีไม่เพียงพอ ทำ�ให้ย�ต้�นจุลชีพไม่ส�ม�รถ

เข้�สู่บริเวณที่ติดเชื้อได้ทั่วถึง(1)

ก�รติดเชื้อในช่องพังผืดเวสติบูล�ร์ที่มีส�เหตุจ�กฟัน เป็น 

ก�รตดิเชือ้ในชอ่งว�่งทีเ่กดิขึน้ระหว�่งเนือ้เยือ่ในชอ่งป�กกบักลุม่

กล�้มเนือ้ทีใ่ชใ้นก�รแสดงออกของสหีน�้ จดัเปน็ก�รติดเชือ้ทีอ่ยู ่

ในระดับคว�มรุนแรงตำ่�เมื่อเปรียบเทียบใน the severity score 

for deep fascial space infection จ�กก�รศึกษ�ของ Flynn 

ในปี ค.ศ.1999 เนื่องจ�กตำ�แหน่งและขอบเขตของก�รติดเชื้อ 

นั้นจำ�กัดอยู่ในบริเวณที่มีพื้นท่ีที่เล็กภ�ยในเนื้อเยื่อช่องป�กเท่� 
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รูปที่ 5 แสดงก�รเกิดผลอันไม่พึงประสงค์จ�กย�ชนิดก�รแพ้รุนแรงแบบอะน�ไฟแล็กซิสของโรงพย�บ�ล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-พ.ศ.2559

Fig. 5 The incidence of anaphylaxis from medications in the hospital from 2012-2016.
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นั้น(2)

จ�กผลก�รศึกษ�นี้ ผู้ป่วยที่ได้รับก�รวินิจฉัยเป็นก�รติด

เชื้อในช่องพังผืดเวสติบูล�ร์ที่มีส�เหตุจ�กฟันนั้น ส่วนใหญ่อยู่ใน 

กลุ่มอ�ย ุ31-40 ป ีรองลงม�คอื กลุม่อ�ย ุ21-30 ป ีและกลุม่ทีพ่บ 

ได้น้อยท่ีสุดนั้นอยู่ในช่วงอ�ยุ  61-70 ปี ก�รติดเชื้อมีแนวโน้ม 

ลดลงเมือ่อ�ยมุ�กขึน้ อ�จมสี�เหตมุ�จ�กเมือ่ผูป้ว่ยมอี�ยมุ�กขึน้ 

จะมีจำ�นวนฟันเหลือน้อยลง มีโอก�สเกิดก�รติดเชื้อน้อยลง อย่�ง 

ไรก็ต�ม ฟันที่ยังเหลืออยู่ของผู้สูงอ�ยุก็อ�จเป็นปัจจัยส่งเสริมให้

เกิดก�รติดเชื้อในช่องพังผืดเวสติบูล�ร์ที่มีส�เหตุจ�กฟันได้ ดัง

นัน้ทนัตแพทยจ์งึควรใหค้ว�มสำ�คญักบัก�รดูแลสขุภ�พช่องป�ก

ของผู้ป่วยสูงอ�ยุที่ยังมีฟันเหลืออยู่ เพร�ะห�กเกิดก�รติดเชื้อ 

ในชอ่งพงัผดืเวสตบิลู�รท์ีม่สี�เหตจุ�กฟนัแลว้ มักมกี�รดำ�เนนิโรค

ที่รุนแรง เนื่องจ�กผู้ป่วยสูงอ�ยุมักมีภ�วะภูมิคุ้มกันที่ตำ่�ลง และ

ได้รับย�ที่อ�จส่งผลให้ก�รติดเชื้อมีคว�มรุนแรงม�กขึ้น

สภ�วะผู้ป่วยที่มีคว�มบกพร่องท�งระบบภูมิคุ้มกันอ�จ

ส่งผลต่อก�รห�ยของแผลบริเวณช่องป�กและใบหน้� ในก�ร

ศึกษ�นี้จึงคัดเลือกผู้ป่วยเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีโรคประจำ�ตัว หรือ

มีโรคประจำ�ตัวแต่ควบคุมได้ดี และไม่มีผลกับระบบภูมิคุ้มกัน 

ของร่�งก�ย จ�กก�รทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ของ

ก�รจ่�ยย�ต้�นจุลชีพเพื่อป้องกันก�รติดเชื้อก่อนและหลังก�ร

ทำ�หัตถก�รบริเวณช่องป�ก กระดูกข�กรรไกรและใบหน้�ต�ม 

คว�มเส่ียงของก�รเกิดก�รติดเชื้อ ก�รศึกษ�ส่วนใหญ่ให้คว�ม

สำ�คัญกับระบบภูมิคุ้มกันของร่�งก�ย โดยมีก�รให้ย�ต้�นจุลชีพ

หลังก�รทำ�หัตถก�ร โดยเฉพ�ะกรณีที่มีคว�มเสี่ยงต่อก�รติด 

เช้ือหลังทำ�หัตถก�รสูง(9) เช่น กลุ่มผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง  

ก�รติดเชือ้ช้ันเยือ่พังผืดสว่นลกึ (deep fascial space infection) 

แผลบริเวณใบหน้�ที่รุนแรง แผลลึก หรือได้รับก�รรักษ�ล่�ช้�

น�นกว่� 6 ชั่วโมง เป็นต้น(1) ก�รศึกษ�ครั้งนี้จึงคัดผู้ป่วยที่มีโรค

ประจำ�ตัวออก โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งโรคที่ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน

ของร่�งก�ย

พฤติกรรมก�รสูบบุหรี่เป็นอีกปัจจัยในด้�นสภ�วะผู้ป่วย 

ท่ีเก่ียวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน จ�กก�รศึกษ�ของ Jones และ

คณะในปี ค.ศ.1992 เรื่อง The relationship of cigarette 

smoking to impaired intraoral wound healing พบว่�ผู้ที่ 

สูบหรี่ในช่วงท่ีมีก�รทำ�หัตถก�รน้ัน เกิดภ�วะแทรกซ้อนม�กถึง 

ร้อยละ 80 โดยก�รสูบบุหรี่ทำ�ให้เกิดก�รหลั่งนอร์อิพิเนฟริน  

(norepinephrine) และอิพิเนฟริน (epinephrine) ส่งผลให้ 

เกิดก�รบีบตัวของหลอดเลือด (vasoconstriction) ลดก�รไหล

เวียนเลือดหรือปริม�ณเลือดทีไปเลี้ยงอวัยวะ (tissue perfu- 

sion) ซึ่งจ�กก�รศึกษ�ต่อม�นั้นพบว่�นอร์อิพิเนฟรินและอิพิ- 

เนฟรินเป็นปัจจัยสำ�คัญอย�่งหนึ่งที่ทำ�ให้เกิดก�รยับยั้งก�รสร้�ง

เยื่อบุผิว (epithelization) และเชื่อว่�นิโคติน (nicotine) ส่งผล

ทำ�ให้มีก�รทำ�ล�ยเซลล์ต้นกำ�เนิดเม็ดเลือดแดง (erythrocyte 

precursor) เกิดก�รบีบตัวของหลอดเลือด และยับยั้งก�รสร้�ง

เยื่อบุผิว(21,22) อย่�งไรก็ต�ม จ�กก�รศึกษ�นี้พบป่วยสูบบุหรี่ร้อย

ละ 36.4 และ 40.9 ในกลุ่มที่ 1 และ 2 ต�มลำ�ดับ อุบัติก�รณ์ก�ร

ติดเชื้อหลังทำ�หัตถก�รของทั้ง 2 กลุ่มเกิดเพียงร้อยละ 1.1 แสดง

ให้เห็นว่� ก�รสูบบุหร่ีแม้จะส่งผลต่อก�รห�ยของแผล โดยอ�จ

ทำ�ให้เกิดแผลแยกหรือห�ยช้�กว่�ปกติ แต่ส่งผลต่อก�รติดเชื้อ

หลังผ่�ตัดระบ�ยหนองเพียงเล็กน้อย โดยคว�มสำ�คัญอยู่ที่ก�ร

กำ�จัดส�เหตุและปัจจัยด้�นสิ่งแวดล้อมที่เหม�ะสม

ปัจจัยด้�นเชื้อก่อโรคที่มีส�เหตุม�จ�กก�รติดเชื้อจ�ก 

ฟัน ขึ้นกับ 2 ปัจจัยหลัก ปัจจัยแรกคือ คว�มส�ม�รถของเชื้อ 

(virulence) เช่น คว�มส�ม�รถของเชื้อในก�รทำ�ให้เกิดก�ร

ลุกล�มเข้�สู่เนื้อเยื่อ (tissue invasion) และจ�กส�รพิษที่ถูก

หล่ังออกจ�กเช้ือ (toxin) และส�รอื่น ๆ  ที่เป็นอันตร�ยจ�กเช้ือ  

และปัจจัยที่ 2 คือ ปริม�ณของเชื้อซึ่งต้องม�กพอที่จะทำ�ให้เกิด

อันตร�ยต่อเนื้อเยื่อนั้นคือ มีปริม�ณอย่�งน้อยเท่�กับ 106(1) ดัง

นั้นคว�มสำ�คัญของปัจจัยในด้�นเชื้อก่อโรคคือ ก�รกำ�จัดส�เหตุ

ของก�รติดเชื้อที่มักมีส�เหตุจ�กเนื้อเยื่อโพรงประส�ทฟันที่ต�ย 

(necrotic pulp) หรือร่องลึกปริทันต์ (deep periodontal 

pocket) รองลงม�คือ ก�รทำ�ให้เกิดก�รระบ�ยทั้งหนองและ

เนื้อเยื่อท่ีต�ย (necrotic debris) ออก โดยหลักก�รในก�รผ่� 

ตัดระบ�ยหนองคือ รอยแผลกรีดระบ�ยหนองต้องกว้�งและลึก

เพียงพอที่ส�ม�รถทำ�ให้ก�รระบ�ยหนองได้ดี และตำ�แหน่งท่ี 

จะกรีดระบ�ยหนองควรเป็นตำ�แหน่งที่ได้หนองม�กที่สุด รอย

แผลจะต้องอยู่ในตำ�แหน่งเนื้อเยื่อที่ปกติเพ่ือคว�มสวยง�ม และ

ส�ม�รถล้�งได้ง่�ย นอกจ�กนี้ ก�รกรีดระบ�ยหนองจะช่วยลด

ลดแรงดันไฮโดรสเตติก (hydrostatic pressure) ในตำ�แหน่งที่ 

ติดเช้ือ ช่วยเพิ่มก�รไหลเวียนเลือด (blood supply) นำ�ไปสู่ 

ก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พของระบบภูมิคุ้มกันให้เข้�ไปสู่ตำ�แหน่งที่ 

ติดเช้ือได้ดี ส่วนก�รใส่ท่อระบ�ยหนองเพนโรสเพื่อป้องกันก�ร 

ปิดของป�กแผล (premature closer) และลดก�รเป็นซำ้�ของ

หนอง(7) ควรใส่ไว้ประม�ณ 48-72 ชั่วโมงเนื่องจ�กส�รประกอบ
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วัสดุพอลิเมอร์ล�เท็กซ์ (latex) มีคุณสมบัติเป็นแอนติเจนิก  

(antigenic) ห�กทิง้ไวห้ล�ยวนัอ�จทำ�ใหเ้กดิปฏกิริยิ�ตอบสนอง

ต่อสิ่งแปลกปลอม (foreign body reaction) ได้

จ�กผลก�รศึกษ�นี้พบว่� ผู้ป่วยยังมีก�รติดเชื้อหลังก�ร

รักษ� 7 วันเพียง 1 ร�ย คิดเป็นร้อยละ 1.1 โดยเป็นผู้ป่วยเพศ 

หญิง 39 ปี ปฏิเสธโรคประจำ�ตัว ไม่เคยมีประวัติแพ้ย�หรือ 

อ�ห�รใด ๆ  รวมทั้งไม่มีประวัติสูบบุหรี่ ได้รับก�รวินิจฉัยเป็น 

ก�รติดเชื้อในช่องพังผืดเวสติบูล�ร์ที่มีส�เหตุจ�กฟันซ่ี 25 มี 

อ�ก�รปวดอยู่ที่ระดับ 6/10 ระยะอ้�ป�กเมื่อวัดจ�กระยะปล�ย 

ฟันหน้�บนและล่�ง (interincisal) ได้ 40 มม. มีอ�ก�รแดงและ 

บวม หลังก�รกรดีระบ�ยหนองคว�มย�วประม�ณ 1 ซม. ไดห้นอง

ปริม�ณ 0.5 มล. จ�กนั้นจึงใส่ท่อระบ�ยหนองเพนโรส และให้ 

ย�ต้�นจุลชีพเป็นอะม็อกซิซิลลิน 500 มก. 1 แคปซูล 3 เวล� 

หลังอ�ห�ร เป็นระยะเวล� 5 วัน โดยถอดท่อระบ�ย penrose  

ออกในวันที่ 2 นัดติดต�มในวันที่ 7 พบว่�ผู้ป่วยมีอ�ก�รปวด 

อยู่ที่ระดับ 5/10 ระยะอ้�ป�กได้ 40 มม. มีอ�ก�รแดงและบวม 

ผู้ป่วยได้รับก�รแหวกแผลระบ�ยหนองและล้�งทำ�คว�มสะอ�ด

แผลโดยติดต�มอ�ก�รต่ออีก 3 วัน ผู้ป่วยมีอ�ก�รดีข้ึนจึงไม่ได้

นัดติดต�มอ�ก�รต่อ ท้ังน้ีผู้วิจัยค�ดว่�ผู้ป่วยร�ยนี้มีก�รห�ย

ของแผลช้�กว่�ปกติ ซึ่งอ�จเกิดจ�กคว�มย�วของแผลระบ�ย

หนองนั้นขน�ดเล็กเกินไป เมื่อถอดท่อระบ�ยหนองออกในวันท่ี 

2 หลังก�รผ่�ตัด แผลจึงปิดเร็วทำ�ให้อ�จมีก�รติดเชื้อหลงเหลือ

อยู่ ประเมินได้ว่�เทคนิคในก�รผ่�ตัดระบ�ยหนองนั้นอ�จมีคว�ม

สำ�คญักว่�ย�ต�้นจลุชพีโดยอ�จเปน็โอก�สในก�รพฒัน�ง�นวจิยั

และศึกษ�ต่อไป

ก�รศึกษ�นี้ยังมีข้อกำ�จัดในด้�นก�รวัดและประเมิน

อ�ก�รท�งคลินิกที่บ่งชี้ถึงก�รติดเชื้อ ได้แก่ อ�ก�รปวด บวม 

แดง เนื่องจ�กใช้ก�รประเมินโดยส�ยต�เปรียบเทียบกับข้�งท่ี

เป็นปกติ แม้จะมีก�รปรับม�ตรฐ�นก�รตรวจระหว่�งผู้ตรวจ

แต่ละท่�นแล้ว แต่ยังอ�จเกิดก�รตรวจผิดพล�ดได้ เนื่องจ�กไม่

ได้มีหน่วยวัดที่ชัดเจนเพียงพอ ฉะนั้นอ�จตรวจพบผู้ติดเช้ือน้อย

กว่�คว�มเป็นจริง อีกทั้งก�รศึกษ�นี้มีข้อจำ�กัดในก�รกำ�หนด

ขน�ดตัวอย่�ง เน่ืองจ�กไม่ปร�กฏก�รศึกษ�วิจัยผลของย�ต้�น

จุลชีพหลังผ่�ตัดระบ�ยหนองในช่องพังผืดเวสติบูล�ร์ม�ก่อน 

จึงใช้ข้อมูลก�รติดเชื้อหลังผ่�ตัดฟันคุดระหว่�งกลุ่มท่ีให้ย�ต้�น

จุลชีพและไม่ให้(19) ม�คำ�นวณขน�ดกลุ่มตัวอย่�งนั้นอ�จทำ�ให้

กลุ่มตัวอย่�งน้อยกว่�ที่ควร เนื่องจ�กอุบัติก�รณ์ก�รติดเชื้อหลัง

ผ�่ตดัฟนัคดุนัน้มแีนวโนม้ม�กกว�่ก�รผ�่ตดัระบ�ยหนองในชอ่ง

พังผืดเวสติบูล�ร์ อย่�งไรก็ต�ม จ�กผลก�รศึกษ�น้ีแสดงให้เห็น

ว่�ก�รติดเชื้อหลังผ่�ตัดระบ�ยหนองในช่องพังผืดเวสติบูล�ร์ 

นัน้มีอบุตักิ�รณต์ำ�่เพยีงรอ้ยละ 1.1 แมไ้ม่ไดร้บัย�ต�้นจลุชพีหลงั 

ทำ�หัตถก�ร ดังนั้นปัจจัยด้�นก�รใช้ย�ต้�นจุลชีพจึงมีคว�มสำ�คัญ 

น้อยกว่�ก�รกำ�จัดส�เหตุที่เหม�ะสมเพียงพอในผู้ป่วยที่มีระบบ 

ภูมิคุ้มกันร่�งก�ยปกติ ย�ต้�นจุลชีพที่ผู้ป่วยได้รับม�ก่อนอ�จ 

เปน็อกีหนึง่ในปจัจยัรบกวน (confounding factor) ท่ีอ�จส่งผล

ตอ่ผลก�รศกึษ� โดยอ�จทำ�ใหค้ว�มรนุแรงในก�รติดเชือ้นัน้นอ้ย

กว่�กลุ่มที่ไม่ได้ย�ม�ก่อน โดยมีจำ�นวนร้อยละ 34.1 และ 38.6 

ในกลุ่มที่ 1 และ 2 ต�มลำ�ดับ 

อย่�งไรก็ต�ม แม้ว่�ก�รใช้ย�ต้�นจุลชีพหลังก�รผ่�ตัด

ระบ�ยหนองนั้น ไม่มีคว�มสัมพันธ์กับผลก�รรักษ�ผู้ป่วย แต่ก�ร

ให้ย�ต้�นจุลชีพก่อนทำ�หัตถก�รน้ันยังมีคว�มจำ�เป็น จ�กก�ร 

ทบทวนวรรณกรรมเรื่อง prophylaxic antibiotics for pre-

ventive of postoperative infection ในว�รส�ร Oral and 

Maxillofacial Surgery Clinics of North America ท่ีตีพิมพ์ 

ในปี ค.ศ.2003 ได้กล่�วถึงหลักก�รให้ย�ต้�นจุลชีพเพื่อป้องกัน

โรคซึ่งเป็นก�รใช้ย�ต้�นจุลชีพก่อนก�รทำ�หัตถก�ร เพื่อป้องกัน

ก�รติดเชื้อ ซึ่งมีคว�มแตกต่�งจ�กก�รใช้เพื่อรักษ�ก�รติดเชื้อ 

ซึ่งจะให้หลังจ�กพบก�รติดเชื้อแล้ว โดยหลักก�รบริห�รย�นั้น  

แตกต่�งกันทั้งปริม�ณและวัตถุประสงค์(9) จ�กก�รศึกษ�ของ 

Miles และคณะ ในป ีค.ศ.1956 ไดก้ำ�หนดหลกัก�รท่ีเปน็ขอ้บง่ชี ้

ในก�รใหย้�ต�้นจลุชพีเพือ่ปอ้งกนัโรคทีน่ำ�ไปใช้กบัง�นศัลยกรรม 

ทั่วไป และนำ�หลักก�รม�ใช้กับง�นศัลยศ�สตร์ช่องป�กและ

แม็กซิลโลเฟเชียลคือ ให้ในกรณีผู้ป่วยที่มีหัตถก�รแล้วมีคว�ม

เส่ียงสูงต่อก�รเกิดก�รติดเช้ือหลังทำ�หัตถก�ร โดยต้องเลือก

ใช้ชนิดของย�ต้�นจุลชีพอย่�งเหม�ะสม และมีก�รบริห�รย� 

อย่�งถูกวิธี(23) แนะนำ�ให้ย�ต้�นจุลชีพเพื่อป้องกันโรคผ่�นท�ง 

หลอดเลือดดำ�หรือฉีดเข้�กล้�มเนื้อภ�ยใน 30 น�ทีก่อนก�ร

ผ่�ตัด และควรให้เป็นปริม�ณ 2 เท่�ของปริม�ณที่ใช้รักษ� 

(therapeutic dose) โดยผู้ป่วยที่มีภ�วะบกพร่องท�งระบบ

ภูมิคุ้มกัน (immunocompromised host) จำ�เป็นต้องให้หลัง 

ทำ�หัตถก�รในรูปแบบรับประท�นต่อด้วย จนกระทั่งเกิดก�ร 

ห�ยของแผล (normal healing) แต่ยังไม่มีร�ยง�นที่ชัดเจน

ว่�จำ�เป็นต้องให้ต่ออีกก่ีวัน เพื่อป้องกันก�รติดเชื้อหลังผ่�ตัด 

(postoperative infection) แต่มีข้อแนะนำ�ใน 2 กรณีคือ ห�ก
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เป็นแผลที่ได้รับก�รเย็บปิด (primary healing) ให้ย�ต่อไป 

อีก 2 วัน และห�กเป็นแผลที่ไม่ได้รับก�รเย็บปิด (secondary 

healing) ให้ย�ต่อไปอีก 3-5 วัน(9) อย่�งไรก็ต�ม จ�กก�รศึกษ�นี้

อ�จยงัไมส่�ม�รถสรปุไดว้�่ ก�รใหย้�ต�้นจุลชพีกอ่นทำ�หตัถก�ร 

มีคว�มจำ�เป็นหรือไม่ เนื่องจ�กก�รออกแบบก�รศึกษ�ไม่ได้

เปรียบเทียบระหว่�งกลุ่มที่ให้และไม่ให้ย�ต้�นจุลชีพก่อนทำ�

หตัถก�รซึง่อ�จเปน็โอก�สในก�รพฒัน�ง�นวจิยัและศกึษ�ตอ่ไป

บทสรุป
ก�รให้ย�ต้�นจุลชีพหลังก�รรักษ�ก�รติดเชื้อในช่องพัง-

ผืดเวสติบูล�ร์ท่ีมีก�รผ่�ตัดระบ�ยหนองและกำ�จัดส�เหตุอย่�ง

เหม�ะสมเพียงพอแล้วนั้น ไม่มีผลกับก�รห�ยของแผล ดังนั้นย�

อะม็อกซิซิลลินหลังทำ�หัตถก�รจึงมีคว�มจำ�เป็นน้อยในผู้ป่วย

ที่ไม่มีโรคประจำ�ตัว และไม่ได้รับย�ที่ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน

ของร่�งก�ย


