การศึกษาผู้ป่วยติดเชื้อของเยื่อหุ้มชั้นลึกบริเวณคอ
127 รายในโรงพยาบาลน่าน
วิชาญ จงประสาธน์สุข พบ.
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลน่าน

บทคัดย่อ
ภูมิหลัง : การติดเชื้อของเยื่อหุ้มชั้นลึกบริเวณคอเป็นปัญหาสำคัญสำหรับโสต ศอ นาสิกแพทย์ เพราะ
สามารถเกิดโรคแทรกซ้อนที่รุนแรงหรือเสียชีวิตได้
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาถึงสาเหตุ การวินิจฉัย การรักษาและภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยติดเชื้อของเยื่อ
หุ้มชั้นลึกบริเวณคอ ในโรงพยาบาลน่าน
วัสดุและวิธีการ : เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบย้อนหลัง ของผูป้ ว่ ยติดเชือ้ ของเยือ่ หุม้ ชัน้ ลึกบริเวณคอ
ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลน่าน ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึงธันวาคม พ.ศ. 2553 จำนวน
127 ราย บันทึกตำแหน่งการติดเชื้อ ผลการตรวจเพาะเชื้อ การรักษาและภาวะแทรกซ้อน วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเชื้อสาเหตุและลักษณะต่างๆ ของผู้ป่วยโดยวิธี
logistic regression
ผลการศึกษา : ผูป้ ว่ ยร้อยละ 57.5 เป็นเพศชาย อายุเฉลีย่ 41.6 ± 21.4 ปี (พิสยั 1 - 84 ) ช่วงอายุทพี่ บมาก
ทีส่ ดุ คือ 41 - 50 ปี (ร้อยละ 23.6) มีโรคประจำตัวร้อยละ 37.8 โดยเป็นเบาหวานร้อยละ 10.2 ธาลัสซีเมียร้อยละ
3.9 ตำแหน่งทีพ่ บติดเชือ้ มากทีส่ ดุ คือ submandibular space (ร้อยละ 27.6) รองลงมาคือ buccal space (ร้อยละ
15.0) สาเหตุการติดเชือ้ เกิดจากฟันมากทีส่ ดุ (ร้อยละ 41.7) เชือ้ สาเหตุทพี่ บมากทีส่ ดุ คือ Streptococcus viridans
(ร้อยละ 15.4) และ Staphylococcus aureus (ร้อยละ 10.8) อุบตั กิ ารณ์ของเชือ้ Klebsiella pneumoniae ในผูป้ ว่ ย
เบาหวานไม่แตกต่างจากผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่เป็นเบาหวาน (20% vs 7.3%, p = 0.643) แต่พบในผูป้ ว่ ย retropharyngeal
abscess สูงกว่าตำแหน่งอืน่ (50% vs 5.4%, p = 0.025) ผูป้ ว่ ยร้อยละ 74 ได้รบั การผ่าตัดระบายหนอง ภาวะ
แทรกซ้อนรุนแรงได้แก่ ทางเดินหายใจอุดตัน 3 ราย (ร้อยละ 2.4), ช็อค 3 ราย (ร้อยละ 2.4 ) และ mediastinitis
2 ราย (ร้อยละ 1.6) มีผปู้ ว่ ยเสียชีวติ 1 ราย (ร้อยละ 0.8)
สรุป : การติดเชื้อของเยื่อหุ้มชั้นลึกบริเวณคอในโรงพยาบาลน่าน มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการติดเชื้อ
ที่เกิดจากฟัน ตำแหน่งที่ติดเชื้อ เชื้อก่อโรค ภาวะแทรกซ้อนและอัตราตายใกล้เคียงกับการศึกษาอื่น การ
วินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายแก่ชีวิตได้
คำสำคัญ : คอ, การติดเชื้อของเยื่อหุ้มชั้นลึกบริเวณคอ, ฝีหนอง
ติดต่อบทความ : นพ.วิชาญ จงประสาธน์สขุ กลุม่ งานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลน่าน เลขที่ 1 ถ.วรวิชยั ต.ในเวียง อ.เมือง
จ.น่าน 55000 โทร. 0 5475 1866 ต่อ 3276 E-mail: jongprasartsuk@chaiyo.com
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บทนำ

การติ ด เชื้ อ ของเยื่ อ หุ้ ม ชั้ น ลึ ก บริ เ วณคอ
(deep neck infection) เป็นการอักเสบติดเชื้อใน
ช่ อ งว่ า งระหว่ า งชั้ น เยื่ อ หุ้ ม กระดู ก และกล้ า มเนื้ อ
บริเวณคอ เป็นโรคที่มีความรุนแรง อาจเกิดภาวะ
แทรกซ้อนที่อันตรายถึงชีวิตได้ เช่น ภาวะติดเชื้อ
ในกระแสเลือด, ทางเดินหายใจอุดกั้น, cavernous
sinus thrombosis, การอักเสบของ mediastinum
เป็ น ต้ น (1) เป็ น ที่ น่ า สั ง เกตว่ า พบผู้ ป่ ว ยโรคนี้ ใ น
ประเทศกำลังพัฒนามากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว
เช่ น ในทวี ป อเมริ ก า ยุ โ รป หรื อ แม้ แ ต่ ป ระเทศ
สิงคโปร์และเกาหลีใต้ (2,3) ทั้งนี้อาจเนื่องจากภาวะ
ทันตสุขภาพและการแพทย์ที่ดีกว่าของประเทศที่
พัฒนาแล้วทำให้จำนวนผู้ป่วยลดลงมาก
การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา
ลักษณะผู้ป่วย ตำแหน่งที่ติดเชื้อ เชื้อก่อโรค ผล
การรักษา ภาวะแทรกซ้อนและความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยเหล่านี้ เพื่อนำไปประกอบการจัดทำ clinical
tracer และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการดู แ ลรั ก ษาผู้ ป่ ว ย
เนื่องจากเป็นโรคที่พบได้บ่อยในแผนกหูคอจมูก
โรงพยาบาลน่าน

วิธีการศึกษา

เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบย้อนหลัง
โดยทบทวนเวชระเบี ย นผู้ ป่ ว ยในที่ ไ ด้ รั บ การ
วินิจฉัยว่าเป็น deep neck infection และเข้ารับ
การรั ก ษาในโรงพยาบาลน่ า น ระหว่ า งเดื อ น
มกราคม พ.ศ. 2551 ถึ ง ธั น วาคม พ.ศ. 2553
บันทึกข้อมูลทั่วไป ตำแหน่งของการติดเชื้อ ระยะ
เวลาที่ เ ป็ น การส่ ง ตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและ
รังสีวิทยา ชนิดของยาปฏิชีวนะ การผ่าตัด ภาวะ
แทรกซ้อน ระยะเวลานอนโรงพยาบาลและผลการ
รั ก ษา วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเชื้อสาเหตุและลักษณะ
ต่างๆ ของผู้ป่วยโดยวิธี logistic regression

ผลการศึกษา

ผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย deep neck
infection มีจำนวน 127 ราย เป็นชาย 73 ราย
(ร้อยละ 57.5) หญิง 54 ราย (ร้อยละ 42.5) อายุ
เฉลี่ย 41.6 ± 21.4 ปี (พิสัย 1 - 84 ปี) ช่วงอายุที่
พบมากทีส่ ดุ คือ 41 - 50 ปี (ร้อยละ 23.6) รองลงมา
คือ 51 - 60 ปี (ร้อยละ 16.5) ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วย จำแนกตามช่วงอายุ (n = 127)
อายุ

จำนวนผู้ป่วย (ราย)

ร้อยละ

0-10 ปี
11-20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61-70 ปี
71-80 ปี
> 80 ปี

17
9
9
17
30
21
15
8
1

13.4
7.1
7.1
13.4
23.6
16.5
11.8
6.3
0.8
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ผู้ป่วย 48 ราย (ร้อยละ 37.8) มีโรคประจำ
ตัว โดยโรคที่พบมากที่สุดคือ ความดันโลหิตสูง
(ร้ อ ยละ18.1) รองลงมาคื อ เบาหวาน (ร้ อ ยละ
10.2) พบโรคโลหิ ต จางธาลั ส ซี เ มี ย ร้ อ ยละ 3.9
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังร้อยละ 2.4 และโรคติดเชื้อ
HIV ร้อยละ 1.6 ระยะเวลาที่ผู้ป่วยมีอาการก่อนมา

โรงพยาบาลพบตั้งแต่ 1 - 60 วัน
ตำแหน่งของ fascial space ที่พบการติด
เชื้อมากที่สุดคือ submandibular space (ร้อยละ
27.6) รองลงมาคือ buccal space (ร้อยละ 15.0)
ผู้ ป่ ว ย 18 รายมี ก ารติ ด เชื้ อ มากกว่ า 1 fascial
space (ร้อยละ 14.2) ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ตำแหน่ง fascial space ที่มีการติดเชื้อ (n = 127) *
ตำแหน่ง
Submandibular space
Buccal space
Peritonsillar space
Parotid space
Ludwig’s angina
Submental space
Retropharyngeal space
Masticator space
Pterygomandibular space
Temporal space
Parapharyngeal space
Cervical necrotizing fasciitis
อื่นๆ

จำนวนผู้ป่วย (ราย)

ร้อยละ

35
19
16
14
13
8
6
4
4
4
1
1
22

27.6
15.0
12.6
11.0
10.2
6.3
4.7
3.1
3.1
3.1
0.8
0.8
17.3

* ผู้ป่วย 18 ราย พบการติดเชื้อมากกว่า 1 ตำแหน่ง
สาเหตุของการติดเชื้อ พบว่าร้อยละ 41.7
เกิดจากฟัน, ร้อยละ 15.7 เกิดจากการติดเชื้อของ
ทอลซิลและคอหอย, ร้อยละ 13.4 เกิดจากต่อม
น้ำลายอักเสบ, ร้อยละ 4.8 เกิดจากมะเร็งในช่อง
ปากและการผ่าตัดขากรรไกร, ร้อยละ 3.1 เกิดจาก
ต่ อ มน้ ำ เหลื อ งอั ก เสบ, ร้ อ ยละ 0.8 เกิ ด จากสิ่ ง
แปลกปลอมและร้อยละ 20.5 ไม่ทราบสาเหตุ
ผู้ป่วยร้อยละ 60 มารับการรักษาในเวลา
ราชการ ในจำนวนนี้ร้อยละ 97 ได้รับการตรวจโดย
แพทย์เฉพาะทางภายในเวลา 4 ชั่วโมง ในขณะที่
ผู้ป่วยที่มารับการรักษานอกเวลาราชการร้อยละ
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51 ได้ รั บ การตรวจโดยแพทย์ เ ฉพาะทางภายใน
เวลา 4 ชั่วโมง ผู้ป่วย 5 ราย (ร้อยละ 3.9) ได้รับ
การตรวจ CT scan และ 7 ราย (ร้อยละ 5.5) ได้
รับการตรวจ ultrasound of neck
ยาปฏิชวี นะทีใ่ ช้มากทีส่ ดุ คือ กลุม่ penicillin
(ร้อยละ 71.7) รองลงมาคือ metronidazole (ร้อยละ
38.6), cephalosporin (ร้อยละ 28.3), clindamycin
(ร้อยละ 11.1) และ aminoglycoside (ร้อยละ 6.3)
ผู้ป่วยที่ได้รับยาปฏิชีวนะเพียงชนิดเดียวมีร้อยละ
50.4 ใช้ยาปฏิชีวนะตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปหรือมีการ
เปลี่ยนยาปฏิชีวนะระหว่างรักษาร้อยละ 49.6
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ผู้ป่วย 13 รายได้รับการเจาะดูดด้วยเข็ม
เพื่อการวินิจฉัยและ 10 รายได้รับการผ่าตัดระบาย
หนองในเวลาต่อมา (ร้อยละ 76.9) ผู้ป่วย 94 ราย
(ร้อยละ 74.0) ได้รับการผ่าตัดระบายหนอง โดย
ส่วนใหญ่ได้รับการผ่าตัดเพียงครั้งเดียว มีเพียง 7
ราย (ร้อยละ 7.4) ที่ต้องผ่าตัดระบายหนองมาก
กว่า 1 ครั้ง ผู้ป่วย 62 ราย (ร้อยละ 65.9) ได้รับ
การผ่ า ตั ด ภายใน 24 ชั่ ว โมงหลั ง รั บ ไว้ ใ นโรง
พยาบาล ผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ การผ่ า ตั ด ภายหลั ง 24
ชั่ ว โมงเนื่ อ งจากการประเมิ น แรกรั บ หรื อ ผลการ
ตรวจทางคลื่นเสียงความถี่สูงไม่พบว่ามี abscess
หลังจากได้ติดตามอาการผู้ป่วยและตรวจทางรังสี

เพิ่มเติมจึงได้รับการผ่าตัดในเวลาต่อมา การระงับ
ความรู้สึกใช้ยาชาเฉพาะที่ 55 ราย (ร้อยละ 58.5)
และดมยาสลบ 39 ราย (ร้อยละ 41.5)
ผลการเพาะเชื้ อ แบคที เ รี ย ชนิ ด พึ่ ง พา
ออกซิเจนที่ได้จากหนองในผู้ป่วย 65 ราย แสดงไว้
ในตารางที่ 3 เชื้อที่พบมากที่สุดคือ streptococci
โดยพบว่าเป็น Streptococcus viridans 10 ราย
(ร้อยละ 15.4) พบเชือ้ Staphylococcus aureus 7 ราย
(ร้อยละ 10.8) Klebsiella pneumoniae 4 ราย
(ร้อยละ 6.2) และ Pseudomonas pseudomallei
2 ราย (ร้อยละ 3.1) มีผู้ป่วย 4 รายที่พบเชื้อมาก
กว่า 1 ชนิด (ร้อยละ 6.2)

ตารางที่ 3 ผลการเพาะเชื้อในผู้ป่วย 65 ราย *
เชื้อแบคทีเรีย
Streptococcus spp
- Streptococcus viridans
- Beta-hemolytic streptococcus
- Alpha-hemolytic streptococcus
- Streptococcus group D
- Streptococcus non group A, B, D
Staphylococcus aureus
Klebsiella pneumoniae
Pseudomonas pseudomallei
Acinetobacter spp
Enterococcus cloacae
Enterococcus faecalis
Klebsiella ozaena
Moraxella spp
Proteus mirabilis
Pseudomonas aeruginosa
No growth

จำนวนผู้ป่วย (ราย)

ร้อยละ

10
6
5
1
1
7
4
2
1
1
1
1
1
1
1
26

15.4
9.2
7.7
1.5
1.5
10.8
6.2
3.1
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
40.0

* ผู้ป่วย 4 รายพบเชื้อมากกว่า 1 ชนิด
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เมื่อวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างเชื้อก่อโรค
และลั ก ษณะต่ า งๆ ของผู้ ป่ ว ยโดยวิ ธี logistic
regression พบว่า อุบัติการณ์ของเชื้อ Klebsiella
pneumoniae ในผูป้ ว่ ยเบาหวานไม่แตกต่างจากผูป้ ว่ ย
ที่ไม่เป็นเบาหวาน (20% vs 7.3%, p = 0.643)
แต่ พ บในผู้ ป่ ว ย retropharyngeal abscess

สู ง กว่ า ตำแหน่ ง อื่ น อย่ า งมี นั ย สำคั ญ (50% vs
5.4%, p = 0.025) เชื้อ Streptococcus viridians
พบว่ามีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อที่เกิดจากฟัน
(p = 0.018) ส่ ว น Staphylococcus aureus
ไม่สัมพันธ์กับการติดเชื้อตำแหน่ง submandibular
space (p = 0.270, ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 การวิเคราะหส์ หสัมพันธ์ระหว่างเชอื้ ก่อโรคและลกั ษณะตา่ งๆ ของผูป้ ว่ ยโดยวิธี logistic regression
เชื้อก่อโรค
Streptococcus viridans
Staphylococcus aureus
Klebsiella pneumoniae

Parameter

ค่า p

odontogenic infection
submandibular space
- อายุ 50 ปีขึ้นไป
- โรคเบาหวาน
- retropharyngeal space

0.018
0.270
0.796
0.643
0.025

ภาวะแทรกซ้อนที่พบมากที่สุดในขณะแรก
รับผูป้ ว่ ยคือ hyponatremia (ร้อยละ 9.4) รองลงมาคือ
hypokalemia (ร้อยละ 7.1), ภาวะช็อค (ร้อยละ 2.4),
ทางเดินหายใจอุดตันซึง่ เป็นผูป้ ว่ ย retropharyngeal
abscess ทัง้ หมด (ร้อยละ 2.4) และ coagulopathy
(ร้อยละ 1.6) มีผู้ป่วย Ludwig’s angina 1 ราย
ไม่สามารถใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อที่จะดมยาสลบได้
ต้องเปลี่ยนไปใช้ mask หลังผ่าตัดไม่พบปัญหา
ทางเดินหายใจอุดตัน ผู้ป่วย 8 ราย (ร้อยละ 6.3)
ต้องคาท่อช่วยหายใจหลังผ่าตัด เป็นระยะเวลา 1 - 5
วันเพือ่ ป้องกันปัญหาทางเดินหายใจอุดตัน ไม่มผี ปู้ ว่ ย
ที่ต้องเจาะคอ (tracheostomy) ภาวะแทรกซ้อน
หลังผ่าตัดได้แก่ electrolyte imbalance ร้อยละ
7.1 แพ้ยาปฏิชีวนะร้อยละ 3.1 และ mediastinitis
ร้อยละ 1.6 ระยะเวลานอนโรงพยาบาลเฉลีย่ 4.2 วัน
(พิสัย 1 - 39 วัน) มีผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย (ร้อยละ
0.8) จากภาวะ septicemia ซึ่งเป็นผู้ป่วยเบาหวาน
ที่มี retropharyngeal abscess และ 1 ราย ส่งตัวไป
รักษาทีโ่ รงพยาบาลมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 0.8)
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ถึงแม้รายงานจากต่างประเทศจะพบการ
ติ ด เชื้ อ ของเยื่ อ หุ้ ม ชั้ น ลึ ก บริ เ วณคอน้ อ ยลง
เนื่องจากการพัฒนาและใช้ยาปฏิชีวนะอย่างแพร่
หลาย แต่ในประเทศไทยยังมีรายงานผู้ป่วยเป็น
จำนวนมาก(4-6) Agarwal และคณะ(7) ศึกษาใน
ประเทศอินเดียพบว่าผู้ป่วย deep neck infection
ทั้ ง หมดมี ฐ านะยากจน ร้ อ ยละ 70 เป็ น ผู้ ไ ม่ รู้
หนังสือ และร้อยละ 96 มีปัญหาสุขอนามัยของช่อง
ปากและฟัน การติดเชื้อของเยื่อหุ้มชั้นลึกบริเวณ
คอจึงยังเป็นปัญหาหลักของโสต ศอ นาสิกแพทย์
เนื่องจากเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียที่รุนแรง มีภาวะ
แทรกซ้อนที่อันตรายและนำไปสู่การเสียชีวิต การ
ศึกษานีพ้ บว่าสาเหตุสว่ นใหญ่เกิดจากฟัน เช่นเดียว
กับการศึกษาอื่นทั้งในและต่างประเทศ ส่วนสาเหตุ
จากสิ่ ง แปลกปลอมพบน้ อ ยในการศึ ก ษานี้ คื อ
พบเพี ย ง 1 ราย (ร้ อ ยละ 0.8) เป็ น ผู้ ป่ ว ยมี
กระดูกกบติดคอ 7 วัน และได้รับการวินิจฉัยเป็น
retropharyngeal abscess ส่วนการศึกษาอื่นพบ
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ว่าเกิดจากสิ่งแปลกปลอมร้อยละ 1.5 - 5.2 (5,8)
ซึ่งสิ่งแปลกปลอมที่ติดในคอหรือหลอดอาหารมัก
พบว่าเป็นสาเหตุของ retropharyngeal abscess(9)
โรคประจำตัวของผู้ป่วยในการศึกษานี้พบ
ว่ า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เบาหวานและความดั น โลหิ ต สู ง
เช่นเดียวกับการศึกษาอื่นๆ โรคโลหิตจางธาลัส
ซีเมียพบร้อยละ 3.9 เช่นเดียวกับการศึกษาอื่นที่
พบร้อยละ 1.0 - 5.6 (5,6) พบผู้ป่วย HIV infection
ร้อยละ1.6 ใกล้เคียงกับการศึกษาอื่นที่พบร้อยละ
0.2-3.75(4-6,10,11) จากหลายรายงานพบว่าตำแหน่ง
ที่ พ บการติ ด เชื้ อ มากที่ สุ ด คื อ submandibular
space(5-7,11-14) และ parapharyngeal space(3,15,16)
ในการศึกษานี้พบการติดเชื้อที่ submandibular
space มากที่สุด รองลงมาคือ buccal space แต่
พบผู้ป่วย parapharyngeal abscess เพียง 1 ราย
(ร้อยละ 0.8) ส่วน parotid abscess พบร้อยละ
11.0 ใกล้ เ คี ย งกั บ รายงานจากภาคตะวั น ออก
เฉียงเหนือของไทยที่พบร้อยละ 13.2 - 25.1 (4,5)
เนื่ อ งจาก deep neck infection มี ก าร
ดำเนินโรคที่เร็ว การวินิจฉัยที่ถูกต้องรวดเร็วจึงมี
ความสำคั ญ ผู้ ป่ ว ยส่ ว นใหญ่ ใ นรายงานนี้ อ าศั ย
เพี ย ง clinical diagnosis และภาพรั ง สี plain
film lateral neck มีผู้ป่วยเพียงร้อยละ 5.5 ได้รับ
การตรวจ ultrasound of neck และร้อยละ 3.9 ได้
รั บ การตรวจ CT scan neck ในต่ า งประเทศมี
อัตราการส่งตรวจ CT scan สูงกว่านีม้ าก ขึน้ อยูก่ บั
ความพร้อมของโรงพยาบาลและบุคลากร เช่นใน
รายงานของ Suehara และคณะ(11) ทำการตรวจ
CT ในผู้ป่วยทุกราย การศึกษานี้มีผู้ป่วย 13 ราย
(ร้อยละ 10.2) ที่ได้รับการเจาะดูดหนอง (aspirate)
เพื่ อ การวิ นิ จ ฉั ย ซึ่ ง เป็ น ทางเลื อ กที่ ช่ ว ยในการ
วินิจฉัยในรายที่ไม่แน่ใจ โดยเฉพาะการติดเชื้อใน
ตำแหน่งที่อยู่ไม่ลึก มีผู้ป่วย peritonsillar abscess
3 ราย ได้รับการรักษาโดยการดูดหนอง เมื่อการ
ติดตามเป็นเวลา 9 - 33 เดือน ไม่พบการกลับเป็น
ซ้ำ การดูดหนองในผู้ป่วย peritonsillar abscess

อาจเป็นการรักษาทางเลือกที่ได้ผลดี ทำได้ง่ายทั้ง
ในห้องตรวจ ห้องฉุกเฉิน หรือหอผู้ป่วย สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Johnson และคณะ(17) ในการ
ศึกษานี้พบผู้ป่วย peritonsillar abscess 1 ราย ที่
มี ภ าวะแทรกซ้ อ นเป็ น epiglottitis ซึ่ ง พบได้ ไ ม่
บ่อยนัก(18)
การศึ ก ษานี้ พ บว่ า penicillin ยั ง เป็ น ยา
ปฏิชีวนะหลักที่ใช้มากที่สุด (ร้อยละ 71.1) รองลง
มาคือ metronidazole (ร้อยละ 38.6) โดยใช้ร่วม
กับ penicillin G ผู้ป่วยที่ใช้ยากลุ่ม penicillin เพียง
ชนิดเดียวมีร้อยละ 26 ซึ่งสูงกว่าการศึกษาในโรง
พยาบาลรามาธิ บ ดี ข องจั ก รพงศ์ คล้ า ยคลึ ง และ
คณะ(8) ที่ใช้เพียงร้อยละ 8 น่าสังเกตว่ามีผู้ป่วย
ร้อยละ 49.6 ที่ใช้ยาปฏิชีวนะตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป
หรือมีการเปลี่ยนยาปฏิชีวนะระหว่างรักษา อาจ
แสดงถึ ง การพบเชื้ อ ดื้ อ ยามากขึ้ น เชื้ อ ที่ เ ป็ น
สาเหตุ ข อง deep neck infection ที่มีรายงาน
บ่อยได้แก่ Streptococcus viridans(5,8,15,16,19),
Klebsiella pneumoniae(6,20) และ Staphylococcus
aureus(7,11) โดย Klebsiella pneumoniae มั ก
เป็ น เชื้ อ ที่ ก่ อ โรคในผู้ ป่ ว ยเบาหวาน (6,8,15,19,20)
หรื อ การติ ด เชื้ อ ที่ ต ำแหน่ ง parapharyngeal
space(20) แต่การศึกษานี้พบว่าอุบัติการณ์ของเชื้อ
Klebsiella pneumoniae ในผู้ ป่ ว ยเบาหวานไม่
แตกต่ า งจากผู้ ป่ ว ยที่ ไ ม่ เ ป็ น เบาหวาน ส่ ว นเชื้ อ
Pseudomonas pseudomallei มั ก พบในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยโดยพบร้อยละ 5.2 5.9 (5,6) ในการศึกษานี้พบเชื้อ Pseudomonas
pseudomallei ในผู้ป่วย submandibular abscess
2 ราย (ร้อยละ 1.6) ส่วน Staphylococcus aureus
พ บ ว่ า ไ ม่ สั ม พั น ธ์ กั บ ก า ร ติ ด เ ชื้ อ ต ำ แ ห น่ ง
submandibular space อาจเพราะการติดเชื้อใน
ตำแหน่งนี้เกิดได้จากต่อมน้ำลายอักเสบหรือจาก
ฟันก็ได้
ภาวะทางเดินหายใจอุดตันก่อนผ่าตัดใน
การศึ ก ษานี้ พ บ 3 ราย (ร้ อ ยละ 2.4) ต่ ำ กว่ า
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รายงานจากโรงพยาบาลชัยภูมิที่พบร้อยละ 3.5 (4)
ในขณะที่ต่างประเทศพบร้อยละ 3.75 - 14.5 (3,11)
การอั ก เสบของ mediastinum พบร้ อ ยละ 1.6
ใกล้ เ คี ย งรายงานอื่นในประเทศไทยที่พบร้ อ ยละ
0.2 - 1.72 (5,8) และต่างประเทศพบร้อยละ 5.2 6.2 (11,13) รายงานนี้ไม่พบผู้ป่วยที่ต้องเจาะคอแต่
อัตรา tracheostomy จากรายงานอื่นในประเทศ
ไทยพบร้อยละ 2.8 - 3.2 (5,6) และต่างประเทศ
ร้อยละ 8.3 - 18 (7,13,15) มีผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย
(ร้อยละ 0.8) ใกล้เคียงกับการศึกษาอื่นในไทยที่
พบอั ต ราตายร้ อ ยละ 0.8 - 3.4 (4-6,8) และต่ า ง
ประเทศพบร้อยละ 0 - 11.25 (7,11-13,15) อย่างไร
ก็ตามตัวเลขเหล่านี้อาจไม่สามารถเปรียบเทียบกัน
ได้ชัดเจนนัก เนื่องจากเกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วย
จำนวนผู้ป่วยและระยะเวลาที่ศึกษาที่ไม่เท่ากัน

ข้อจำกัดของการศึกษานี้ได้แก่ เป็นการ
ศึกษาแบบย้อนหลัง ทำให้ข้อมูลที่ได้อาจไม่ครบ
ถ้ ว น และไม่ ส ามารถเพาะเชื้ อ แบคที เ รี ย ชนิ ด ไม่
พึ่ ง พาออกซิ เ จนได้ เ นื่ อ งจากข้ อ จำกั ด ทางห้ อ ง
ปฏิบัติการ

สรุป

การติดเชื้อของเยื่อหุ้มชั้นลึกบริเวณคอใน
โรงพยาบาลน่าน มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการติด
เชื้อที่เกิดจากฟัน ตำแหน่งที่พบการติดเชื้อ เชื้อก่อ
โรค ภาวะแทรกซ้อนและอัตราตายใกล้เคียงกับการ
ศึ ก ษาอื่ น การวิ นิ จ ฉั ย และรั ก ษาที่ ถู ก ต้ อ งและ
รวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญในการลดภาวะแทรกซ้อนที่
อันตรายแก่ชีวิตได้
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Abstract
Background : Deep neck infection remains a major problem for otolaryngologist as it may
potentially lead to serious and fatal complications.
Objective : To assess the causes, diagnosis, bacteriology, management and complications of
deep neck infections in Nan Hospital.
Material and method : A retrospective study was conducted on 127 patients with deep neck
infections whom admitted in Nan Hospital between January 2008 and December 2010. Infection
sites, etiological factors, bacteriology, treatment outcomes and complications were recorded and
analyzed. Correlation between bacterial organisms and clinical parameters was analyzed by
logistic regression.
Results : Fifty-seven percent of the patients were male. The mean age was 41.6 ± 21.4 years
(range, 1 - 84). Diabetes and thalassemia were found in 10.2% and 3.9% of the patients. The
most common infection sites were submandibular space (27.6%) and buccal space (15.0%).
Odontogenic infection was the most common cause (41.7%). Streptococcus viridans was the
most common pathogen (15.4%), followed by Staphylococcus aureus (10.8%). The incidence of
Klebsiella pneumoniae in diabetic patients was not different from non-diabetes (20% vs 7.3%,
p = 0.643) but found in retropharyngeal abscess significantly higher than other spaces (50% vs
5.4%, p = 0.025). Surgical drainage was performed in 94 patients (74.0%). The major
complications were upper airway obstruction (2.4%), shock (2.4%) and mediastinitis (1.6%). The
death rate was 0.8%.
Conclusion : Deep neck infections in Nan Hospital were mainly caused by odontogenic
infection. Infection sites, etiological factors, bacteriology, treatment outcomes and complications
were corresponded with previous studies. Early diagnosis and prompted treatment were the
keys of success to cope this problem.
Keywords : Neck, Deep neck infection, Abscess
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