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กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก   โรงพยาบาลนครพนม   ปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำาปาง

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาอุบัติการณ์ของการอักเสบติดเชื้อในช่องเยื่อหุ้มคอชั้นลึก และความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อก่อโรค

กับลักษณะต่างๆ ของผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลนครพนม แผนก โสต ศอ นาสิก

วิธีการศึกษา : เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบย้อนหลัง (Retrospective descriptive study) ของผู้ป่วยที่มีภาวะ

อักเสบติดเชื้อในช่องเยื่อหุ้มคอชั้นลึก ที่เข้ารับการรักษาที่แผนกโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลนครพนม ในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 

มกราคม 2554 จนถึง 31 ธันวาคม 2558 จำานวน 188 ราย โดยการรวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วยใน เช่น เพศ อายุ 

ตำาแหน่งการติดเชื้อ สาเหตุการติดเชื้อ ผลการตรวจเพาะเชื้อ ภาวะแทรกซ้อน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อก่อโรคกับลักษณะต่างๆของผู้ป่วยด้วยสถิติ Chi-Square test และ Fisher’s Exact Test

ผลการศึกษา : ผู้ป่วยทั้งหมด 188 ราย เป็นเพศชาย ร้อยละ 59 อายุ 3 เดือน ถึง 89 ปี อายุเฉลี่ย 45 ปี ส่วนเบี่ยงเบน

ควอร์ไทล์ (S.D.) 23 ปี พบมากสุด ช่วงอายุ 51-60 ปี (ร้อยละ 19.1) มีโรคประจำาตัว ร้อยละ 35.1 โดยส่วนใหญ่เป็นความดัน

โลหติสงู ร้อยละ 20.2 รองลงมาคอื โรคเบาหวาน ร้อยละ 17.6 อาการและอาการแสดงแรกเริม่ ส่วนใหญ่พบปวดบวมบรเิวณลำาคอ

หรือใบหน้า ร้อยละ 79.8 ตำาแหน่งการอักเสบติดเชื้อในช่องเยื่อหุ้มคอชั้นลึก พบมากที่สุดบริเวณ Parotid space ร้อยละ 24.5 

รองลงมาคอื บรเิวณ Submandibular space ร้อยละ 19.7 ไม่ทราบสาเหต ุร้อยละ 39.9 โดยส่วนทีพ่บสาเหตเุกิดจากฟัน ร้อยละ 

29.8 เชือ้สาเหตกุ่อโรคมากท่ีสดุคอื Klebsiella pneumoniae ร้อยละ 6.0 รองลงมาคอื Burkholderia pseudomallei  ร้อยละ 

5.1 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า ตำาแหน่งการติดเชื้อบริเวณ Parapharyngeal space และโรคความดันโลหิตสูง มี

ความสัมพันธ์กับการติดเชื้อ Klebsiella pneumonia  อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (P-value = 0.041และ 0.037 ตามลำาดับ ) 

และพบว่า การติดเชื้อบริเวณ Parotid space มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อ Burkholderia pseudomallei อย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติ (P-value = 0.00)  พบภาวะทางเดินหายใจอุดตัน และได้รับการเจาะคอช่วยหายใจ  4  ราย (ร้อยละ 2.1), ติดเชื้อ

ในกระแสเลือด 11 ราย (ร้อยละ5.9), การอักเสบของMediastinum 2 ราย (ร้อยละ 1.1), และเสียชีวิต 2 ราย (ร้อยละ 1.1)

สรุป : จากการศึกษาการติดเชื้ออักเสบติดเชื้อในช่องเยื่อหุ้มคอชั้นลึกของโรงพยาบาลนครพนม พบว่า สาเหตุส่วนใหญ่

เกิดจากฟันผุ ตำาแหน่งการติดเชื้อที่พบได้บ่อยที่สุด คือ Parotid space พบมีผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย ดังนั้นการให้การวินิจฉัยและ

ให้การรักษาอย่างถูกต้องและรวดเร็วอาจลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย และการป้องกันโดยการให้ความรู้เกี่ยวกับ

สุขภาพช่องปากและฟัน อาจช่วยลดอุบัติการณ์การติดเชื้อในช่องเยื่อหุ้มคอชั้นลึกในโรงพยาบาลนครพนม
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บทน�า
การอักเสบติดเชื้อในช่องเยื่อหุ ้มคอชั้นลึก (Deep   

neck infection) เป็นการอักเสบติดเชื้อในช่องว่างระหว่างชั้น

เยื่อหุ้มกระดูกและกล้ามเนื้อบริเวณคอ ซึ่งเป็นภาวะฉุกเฉิน

ทางห ูคอ จมกู ทีส่ำาคญั ถึงแม้ว่ายาปฏชิวีนะจะช่วยลดอบุตักิารณ์

ของการตดิเชือ้ในช่องเยือ่หุม้คอชัน้ลกึ  แต่อย่างไรกต็ามยงัเป็น

ปัญหาที่สำาคัญ ลักษณะกายวิภาคบริเวณลำาคอที่ซับซ้อนทำาให้

การติดเชื้อในตำาแหน่งนี้ถูกวินิจฉัยและหาตำาแหน่งการติดเชื้อ

ได้ค่อนข้างยาก1 ภาวะนีอ้าจก่อให้เกดิภาวะแทรกซ้อนทีร่นุแรง 

ได้แก่ ภาวะทางเดินหายใจส่วนบนอุดตัน (Upper airway 

obstruction), ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (Septicemia), 

ภาวะตดิเชือ้ในช่องอก (Mediastinitis), Lemierre’s syndrome 

และ Cavernous sinus thrombosis  เป็นต้น  ถึงแม้ว่า

ประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะจะสูงขึ้น แต่ก็มีรายงานการเสีย

ชีวิต1-7 โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง, ติดเชื้อ 

HIV, เบาหวาน, มะเร็งเม็ดเลือดขาว, ได้รับยาเคมีบำาบัดและ

สารสเตยีรอยด์  จะมีการพยากรณ์โรคทีรุ่นแรงข้ึน1,8 การศึกษา

ที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ พบว่า ภาวะเบาหวาน ภาวะโลหิตจาง

ธาลัสซีเมีย และการติดเชื้อใน Parotid space มีความสัมพันธ์

กับการติดเชื้อ Klebsiella pneumoniae อย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติ3  แต่การศกึษาทีโ่รงพยาบาลน่านพบว่าภาวะเบาหวาน

ไม่สัมพันธ์กับการติดเชื้อ Klebsiella pneumoniae8 

หลายการศกึษาพบว่าสาเหตมุาจากการตดิเชือ้ทีฟั่น1-3,6 

รองลงมาคอืการตดิเช้ือในคอหอยหลงัช่องปาก (Oropharynx)1 

ซึ่งอาการและอาการแสดงเริ่มแรก ได้แก่ ปวดและบวมที่คอ, 

ไข้, กลืนเจ็บ, กลืนลำาบาก, ขากรรไกรแข็ง และ หายใจลำาบาก 

เป็นต้น1,3,4  การวินิจฉัยที่ถูกต้องถึงสาเหตุ เชื้อก่อโรค ตำาแหน่ง 

และภาวะแทรกซ้อนของการตดิเชือ้จะทำาให้ผูป่้วยได้รบัการรกัษา

อย่างเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งแนวทางการรักษาการอักเสบ

ตดิเชือ้ในช่องเยือ่หุม้คอชัน้ลกึ ประกอบด้วย การป้องกนัทางเดนิ

หายใจอุดตัน, การผ่าตัดระบายหนอง, การให้ยาปฏิชีวนะทาง

หลอดเลอืด, การให้สารนำา้เพือ่รกัษาภาวะขาดนำา้ และเฝ้าระวัง

ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นต่อผู้ป่วย1,8 

        การอกัเสบตดิเช้ือในเยือ่หุม้คอชัน้ลกึ เป็นภาวะทีพ่บได้บ่อย

ในผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่ต้องนอนรับการรักษาในโรงพยาบาล แผนก 

โสต ศอ นาสิก ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพอาจ

ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ ผู้จัดทำาจึงมีความสนใจ

ที่จะศึกษาอุบัติการณ์ของการอักเสบติดเชื้อในช่องเยื่อหุ้มคอ

ชั้นลึกของผู้ป่วย ที่นอนโรงพยาบาลนครพนม แผนก โสต ศอ 

นาสิก โดยศึกษาเกี่ยวกับ เพศ, อายุ, เชื้อชาติ, อาการ, โรค

ประจำาตัว, ตำาแหน่งของการติดเชื้อ, สาเหตุ การรักษา และผล

แทรกซ้อนที่เกิดขึ้น นอกจากน้ียังสนใจที่จะศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างเชื้อก่อโรคกับลักษณะต่างๆของผู้ป่วย เพื่อนำา

ผลการศึกษาไปพัฒนาการป้องกัน และการดูแลรักษาผู้ป่วยที่

ได้รบัการอกัเสบตดิเชือ้ในช่องเยือ่หุม้คอชัน้ลกึของโรงพยาบาล

นครพนม 

วิธีการศึกษา
เป็นการศกึษาเชงิพรรณนาแบบย้อนหลงั (Retrospective 

descriptive study) ทบทวนจากเวชระเบียนผู้ป่วยในที่ได้รับ

การวินิจฉัยการอักเสบติดเชื้อในช่องเยื่อหุ้มคอชั้นลึก ที่นอน

โรงพยาบาลนครพนม แผนก โสต ศอ นาสิก ในช่วงเวลาตั้งแต่ 

1 มกราคม 2554 จนถึง 31 ธันวาคม 2558 จำานวน 188 ราย 

เก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ, อายุ, สัญชาติ, โรคประจำา

ตัวของผู้ป่วย และ ข้อมูลการวินิจฉัยและการรักษาการอักเสบ

ติดเชื้อในช่องเยื่อหุ้มคอชั้นลึก ประกอบด้วย อาการ, ตำาแหน่ง

ที่ติดเชื้อ, สาเหตุ, ผลเพาะเชื้อ, การรักษาที่ได้รับ และภาวะ

แทรกซ้อน วเิคราะห์ข้อมลูโดย สถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive 

statistic) ได้แก่ จำานวน, ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และ สถิติอนุมาน ( Inferential statistic ) ได้แก่ 

Chi-Square และ Fisher Exact Test 

เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria) คอื ผูป่้วยทกุคน

ทีไ่ด้รบัการวนิจิฉยัว่ามกีารอกัเสบตดิเชือ้ในช่องเยือ่หุม้คอชัน้ลกึ 

(Deep neck infection) ได้แก่การติดเชือ้ในตำาแหน่ง Parotid 

space, Submandibular space, Peritonsillar space, 

Ludwig’ angina, Sublingual space, Buccal space, 

Parapharyngeal space, Retropharyngeal space, Canine 

space, Masticator space เป็นต้น และได้รับการรักษาแบบ

ผู้ป่วยใน

เกณฑ์การคัดออก ( Exclusion criteria) คือ ผู้ป่วยที่

ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อบริเวณผิวหนังชั้นตื้น และ ผู้ป่วยที่

ไม่ได้รับการนอนรักษา ที่แผนก โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาล

นครพนม
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ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไป

ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นการอักเสบติดเชื้อใน

ช่องเยื่อหุ้มคอส่วนลึก (Deep neck infection) จำานวน 188 

ราย พบว่าส่วนใหญ่เป็นสญัชาตไิทย ร้อยละ 89.9 เป็นเพศชาย 

ร้อยละ 59 อยูใ่นช่วงอาย ุ 51-60 ปี มากทีส่ดุ ร้อยละ 19.1 

โดยมีอายุน้อยที่สุด 3 เดือน อายุมากที่สุด 89 ปี ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 

44.72 ปี

มโีรคประจำาตวั ร้อยละ 35.1 โดยส่วนใหญ่เป็นความดนั

โลหิตสูง ร้อยละ 20.2 รองลงมาคือ โรคเบาหวาน ร้อยละ 

17.6 โรคไตวายเรื้อรัง ร้อยละ 8 โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ร้อย

ละ 4.3 และโรคเส้นเลือดในสมองตีบ/แตก พบเท่ากับโรค

เส้นเลือดหัวใจตีบ ร้อยละ 2.1

อาการและอาการแสดงแรกเริ่ม ส่วนใหญ่พบปวด

บวมบริเวณลำาคอหรือใบหน้า ร้อยละ 79.8 รองลงมาคือ ไข้ 

ร้อยละ 63.8 กลืนเจ็บ ร้อยละ 29.3 กลืนลำาบาก ร้อยละ 25.5 

อ้าปากได้น้อย ร้อยละ 23.9 ปวดฟัน ร้อยละ 23.4 และหายใจ

ลำาบาก พบได้เพียงร้อยละ 5.3 ดังแสดงในตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย

ข้อมูล จ�านวนผู้ป่วย
(ราย)

ร้อยละ

สัญชาติ

        ไทย

         ลาว

เพศ

        ชาย

        หญิง

อายุ

         0-10 ปี

         11-20 ปี

         21-31 ปี   

         31-40 ปี

         41-50 ปี

         51-60 ปี

         61-70 ปี

         > 70 ปี  

X= 44.72 ปี, SD 23.45,

Min 3 เดือน, Max 89 ปี

โรคประจ�าตัวของผู้ป่วย (n = 66)

เบาหวาน 

 ความดันโลหิตสูง

ไตวายเรื้อรัง 

169

19

111

77

26

13

15

22

19

39

34

23

66

33

38

15

89.9

10.1

59

41

13.8

6.9

8

11.7

10.1

19.1

18.1

12.2

35.1

17.6

20.2

8
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2. ตำาแหน่ง สาเหตุ และเชื้อก่อโรคของการอักเสบติดเชื้อใน

ช่องเยื่อหุ้มคอชั้นลึก 

ตำาแหน่งการอักเสบติดเชื้อในช่องเยื่อหุ ้มคอชั้นลึก 

พบมากทีส่ดุบริเวณ Parotid space ร้อยละ 24.5 รองลงมาคือ 

บริเวณ Submandibular space ร้อยละ 19.7 Ludwig angina 

ร้อยละ 18.1 Peritonsillar space ร้อยละ 17 นอกจากนี้ยัง

พบการอักเสบติดเชื้อมากกว่า 1 ตำาแหน่ง ร้อยละ 4.8

สาเหตุของการอักเสบติดเชื้อในช่องเยื่อหุ้มคอชั้นลึก 

ส่วนใหญ่ไม่ทราบสาเหตุ ร้อยละ 39.9 โดยส่วนที่พบสาเหตุ

เกิดจากฟัน ร้อยละ 29.8 การติดเชื้อจากลำาคอหรือทอนซิล 

ร้อยละ 16 การติดเชื้อจากต่อมนำ้าลาย ร้อยละ12.8 อุบัติเหตุ

บรเิวณคอ ร้อยละ1.1 และการแขง็ตัวของเลอืดผดิปกติ ร้อยละ 

0.5 ดังแสดงในตารางที่ 2

ข้อมูล จ�านวนผู้ป่วย
(ราย)

ร้อยละ

         เส้นเลือดในสมองตีบ/แตก

          ติดเชื้อ HIV

          โลหิตจางธาลัสซีเมีย

          หลอดเลือดหัวใจตีบ

          ปอดอุดกั้นเรื้อรัง

อาการและอาการแสดงแรกเริ่ม

ไข้

กลืนเจ็บ

กลืนลำาบาก

ปวดฟัน

อ้าปากได้น้อย

ปวดบวมบริเวณลำาคอหรือใบหน้า

หายใจลำาบาก

4

1

8

4

3

120

55

48

44

45

150

10

2.1

0.5

4.3

2.1

1.6

63.8

29.3

25.5

23.4

23.9

79.8

5.3

ข้อมูล จ�านวนผู้ป่วย
(ราย)

ร้อยละ

ต�าแหน่งของการติดเชื้อ

Submandibular space

Parotid space

Peritonsillar space

Ludwig angina

Buccal space

Masticator space

Canine space

Parapharyngeal space

Retropharyngeal space 

37

46

32

34

13

20

7

7

5

19.7

24.5

17

18.1

6.9

10.6

3.7

3.7

2.7

ตารางที่ 2 ต�าแหน่ง และสาเหตุของการอักเสบติดเชื้อในช่องเยื่อหุ้มคอชั้นลึก
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ผลการเพาะเชื้อแบคทีเรียจากหนองบริเวณช่องเยื่อ

หุ้มคอชั้นลึก จำานวน 117 ราย พบว่าส่วนใหญ่ เพาะเชื้อไม่ขึ้น 

73 ราย (ร้อยละ 62.4)  และ เพาะเชื้อพบแบคทีเรีย 44 ราย 

(ร้อยละ 37.6)  โดยพบ  Klebsiella pneumoniae  มากที่สุด 

7 ราย (ร้อยละ 6.0) รองลงมาคือ Burkholderia pseudomallei  

6 ราย (ร้อยละ 5.1) และ Streptococcus group D 5 ราย 

(ร้อยละ 4.3) ตามลำาดับ ดังแสดงในตารางที่ 3 3. วิธีที่ได้รับ

การรักษาการอักเสบติดเชื้อในช่องเยื่อหุ้มคอชั้นลึก

ข้อมูล จ�านวนผู้ป่วย
(ราย)

ร้อยละ

สาเหตุที่ติดเชื้อ

การติดเชื้อจากฟัน

การติดเชื้อจากลำาคอหรือต่อมทอนซิล

การติดเชื้อจากต่อมน้ำาลาย

การแข็งตัวผิดปกติของเลือด

อุบัติเหตุบริเวณคอ

ไม่ทราบสาเหตุ

56

30

24

1

2

75

29.8

16

12.8

0.5

1.1

39.9

** ผู้ป่วยจำ�นวน 9 ร�ย (ร้อยละ 4.8) พบติดเชื้อม�กกว่� 1 ตำ�แหน่ง

ตารางที่ 3 เชื้อก่อโรคของการอักเสบติดเชื้อในช่องเยื่อหุ้มคอชั้นลึก

เชื้อก่อโรค 
(n=117)

จ�านวนผู้ป่วย
(ราย)

ร้อยละ

Klebsiella pneumoniae

Streptococcus spp.    

 Streptococcus viridans

 Streptococcus beta-hemolyticus

 Streptococcus alpha-hemolyticus

 Streptococcus group D

Streptococcus spp., Not   A, B, D

Staphylococcus aureus

Escherichia coli

Salmonella spp.  

Enterbacter cloacas  

Pseudomonas aeruginosa

Burkholderia pseudomallei    

Providencia rettgeri

No growth

7

17

3

3

4

5

2

4

4

1

3

1

6

1

73

6.0

14.5

2.6

2.6

3.4

4.3

1.7

3.4

3.4

0.9

2.6

0.9

5.1

0.9

62.4
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3. วิธีที่ได้รับการรักษาการอักเสบติดเช้ือในช่องเยื่อหุ ้มคอ

ชั้นลึก 

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับการรักษาโดยการให้ยาปฏิชีวนะ

ร่วมกับการผ่าตัดระบายหนอง ร้อยละ 85.1 รองลงมาคือได้

รับยาปฏิชีวนะเพียงอย่างเดียว ร้อยละ 12.8 และได้รับการ

รักษาโดยการให้ยาปฏิชีวนะร่วมกับการผ่าตัดระบายหนอง

และเจาะคอ ร้อยละ 2.1 ดังแสดงในตารางที่ 3

ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วย น้อย

ทีส่ดุ 1 วัน นานที่สุด 29 วัน คิดเป็นค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการ

นอนโรงพยาบาล คือ 6.98 วัน

วิธีการรักษา จ�านวนผู้ป่วย
(ราย)

ร้อยละ

ได้รับเพียงยาปฏิชีวนะเพียงอย่างเดียว

ได้รับยาปฏิชีวนะร่วมกับการผ่าตัดระบายหนอง

ได้รับยาปฏิชีวนะร่วมกับการผ่าตัดระบายหนอง และเจาะคอ

24

160

4

12.8

85.1

2.1

ตารางที่ 3  วิธีที่ได้รับการรักษาการอักเสบติดเชื้อในช่องเยื่อหุ้มคอชั้นลึก

4. ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อก่อโรคกับลักษณะต่างๆ ของ

ผู้ป่วย

ในการศึกษานี้ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของเชื้อก่อโรค 2 

ชนิด ได้แก่ Klebsiella pneumoniae  และ Burkholderia 

pseudomallei  เนื่องจากเป็นเชื้อที่พบได้บ่อยในการติดเชื้อ

ในช่องเยื่อหุ้มคอชั้นลึกที่โรงพยาบาลนครพนม

เม่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อก่อโรคกับ

ลักษณะต่างๆ ของผู้ป่วย ด้วยสถิติ Chi-square test พบว่า

ตำาแหน่งการติดเชื้อบริเวณ Parapharyngeal space และโรค

ความดันโลหิตสูง มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อ Klebsiella 

pneumoniae  อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (P-value = 0.041 

และ 0.037 ตามลำาดับ)  ส่วนการติดเชื้อบริเวณ Parotid 

space ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดิเชือ้ Klebsiella pneumoniae 

ดังแสดงในตารางที่ 4.1    

การติดเชื้อบริเวณ Parotid space มีความสัมพันธ์กับ

การติดเชื้อ Burkholderia pseudomallei อย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติ  (P-value = 0.00)  ส ่วนการติดเชื้อบริ เวณ 

Parapharyngeal space โรคเบาหวาน และโรคความดนัโลหติสงู 

ไม่มคีวามสัมพนัธ์กบัการตดิเชือ้ Burkholderia pseudomallei 

ดังแสดงในตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อ Klebsiella pneumoniae กับลักษณะต่างๆของผู้ป่วย

ปัจจัย พบเชื้อ P-value

โรคเบาหวาน

ไม่มีภาวะเบาหวาน

       มีภาวะเบาหวาน

โรคความดันโลหิตสูง

ไม่มีภาวะความดันโลหิตสูง

มีภาวะความดันโลหิตสูง

3

4

3

4

0.084

0.037

ไม่พบเชื้อ

94

16

89

21

Klebsiella pneumonia
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ปัจจัย พบเชื้อ P-value

Parotid space

ไม่มีการติดเชื้อ

      มีการติดเชื้อ

Parapharyngeal space

ไม่มีการติดเชื้อ

มีการติดเชื้อ

5

2

5

2

1.00

0.041

ไม่พบเชื้อ

79

31

106

4

Klebsiella pneumonia

ตารางที่ 4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อ Burkholderia pseudomallei กับลักษณะต่างๆของผู้ป่วย

ปัจจัย พบเชื้อ P-value

โรคเบาหวาน

ไม่มีภาวะเบาหวาน

       มีภาวะเบาหวาน

โรคความดันโลหิตสูง

ไม่มีภาวะความดันโลหิตสูง

มีภาวะความดันโลหิตสูง

Parotid space

ไม่มีการติดเชื้อ

       มีการติดเชื้อ

Parapharyngeal space

ไม่มีการติดเชื้อ

มีการติดเชื้อ

6

0

6

0

0

6

6

0

0.59

0.34

0.00

1.00

ไม่พบเชื้อ

91

20

86

25

84

27

105

6

Burkholderia pseudomallei

วิจารณ์
ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในช่องเยื่อหุ้มคอชั้นลึก (Deep 

neck infection) ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครพนม

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุที่พบมากที่สุด คือ 51-60 ปี ซึ่ง

จากการศึกษางานวิจัยในประเทศไทย พบว่า การติดเชื้อใน

เยื่อหุ้มคอชั้นลึกพบในผู้ป่วยที่อายุแตกต่างกัน ที่โรงพยาบาล

รามาธิบดีและลำาปาง พบมากในผู้ป่วยที่อายุค่อนข้างน้อย คือ 

21-30 ปี และ 31-40 ปี ตามลำาดับ4,9 ซึ่งการศึกษานี้พบช่วง

อายุที่สอดคล้องกับที่โรงพยาบาลน่านและอุตรดิตถ์ ที่พบใน

ผู้ป่วยวัยกลางคนถึงสูงวัย คือ อายุ 41-50 ปีและ 51-60 ปี 

ตามลำาดับ3,5 สันนิษฐานว่าผู้ป่วยกลุ่มอายุนี้ในโรงพยาบาล

นครพนมมีการติดเชื้อที่ฟันมากกว่าช่วงอายุอื่น และมีโรค

ประจำาตัวเป็นความดันโลหิตสูงและเบาหวานซึ่งทำาให้เกิด

ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ง่ายกว่าผู้ป่วยที่ไม่มีโรคประจำาตัว 

อาการและอาการแสดงแรกเริ่มที่ผู้ป่วยมารับการ

รักษาที่โรงพยาบาล คือ อาการปวดบวมที่ลำาคอหรือใบหน้า 

เช่นเดียวกับการศึกษาที่โรงพยาบาลลำาปาง4

จากการศึกษานี้ พบว่า Parotid space เป็น

ตำาแหน่งที่พบการติดเช้ือในช่องเยื่อหุ้มคอชั้นลึกมากที่สุด 

(ร้อยละ 24.5)  ซึ่งคล้ายคลึงกับโรงพยาบาลขอนแก่น และ
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สกลนคร ที่อยู่ในเขตพื้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบ

การติดเชื้อในตำาแหน่งนี้เช่นกัน10,11  ส่วนโรงพยาบาลในเขต

พื้นที่อื่นๆ คือ โรงพยาบาลน่านและลำาปาง พบว่า ตำาแหน่งที่

ติดเชื ้อมากที ่สุดคือ  Submandibular space4,5  ขณะที่ 

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สุรินทร์และโรงพยาบาลภูมิพล พบการ

ติดเชื้อในตำาแหน่ง Peritonsillar space มากที่สุด2,3,12 

สาเหตุของการเกิดโรค พบว่า เกิดจากการติดเชื้อ

จากฟัน ร้อยละ 29.8 เช่นเดียวกับการศึกษาทั ้งในและ

ต่างประเทศ1-3,6,13,14 และสาเหตุการติดเชื้อจากลำาคอและต่อม

ทอนซิลพบได้รองลงมา ร้อยละ16 การศึกษานี้ไม่พบสาเหตุ

ของการติดเชื้อสูงถึง ร้อยละ 39.9 ซึ่งแตกต่างจากการศึกษา

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ท่ีมีเพียงร้อยละ 7.73  ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก

ขาดการบันทึกการซักประวัติและการตรวจร่างกายเพื่อหา

สาเหตุอย่างละเอียด

เช ื ้อก ่อโรคท ี ่พบมากท ี ่ส ุด ค ือ Klebsiellar 

pneumoniae ซึ่งแตกต่างกับการศึกษาที่โรงพยาบาลน่าน 

อุตรดิตถ์ ขอนแก่น ลำาปาง ที ่พบเชื ้อ Streptococcus 

viridians มากที ่สุด3-5  มีการศึกษาในต่างประเทศพบเชื ้อ 

Streptococcus pyogenes มากที่สุด15 จากการศึกษานี้มีการ

เพาะเชื้อไม่พบการติดเชื้อแบคทีเรียค่อนข้างสูง (ร้อยละ 62.4) 

อาจเป็นเพราะมีข้อจำากัดทางห้องปฏิบัติการท่ีไม่สามารถเพาะเช้ือ

แบคทีเรียชนิดไม่พึ่งพาออกซิเจน (Anaerobe bacteria) ได้  

ซึ่งมีการศึกษาพบว่า Anaerobe bacteria เป็นสาเหตุที่ทำาให้

เกิดการติดเชื้อในช่องเยื่อหุ้มคอชั้นลึกที่พบได้บ่อย15 และ

นอกจากน้ี ผู้ป่วยบางส่วนได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะมาก่อน 

(Partial treatment)  ดังนั้นหากต้องรักษาด้วยยาปฎิชีวนะ

ในเบื้องต้น ควรครอบคลุมเชื้อดังกล่าว รวมถึง Anaerobe 

bacteria จากนั้นอาจพิจารณาปรับยาปฏิชีวนะภายหลังจาก

ได้ผลเพาะเชื้อ  

จากการศึกษานี้ พบภาวะแทรกซ้อน ร้อยละ 7.4 

ใกล้เคียงกับการศึกษาท่ีโรงพยาบาลขอนแก่น (ร้อยละ 7.3)10 ซึ่ง

สูงกว่าการศึกษาที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ที่พบร้อยละ 3.93 ใน

ขณะที่ต่างประเทศพบร้อยละ 10.4-13.86,14  โดยภาวะแทรกซ้อน

ท่ีพบได้บ่อย คือ การติดเช้ือในกระแสเลือด ถึง 11 ราย (ร้อยละ 

5.9) ซึ่งสูงกว่าการศึกษาของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ (ร้อยละ 

1.3)3  สำาหรับภาวะทางเดินหายใจ ส่วนบนอุดตันพบ 4 ราย

(ร้อยละ 2.1) ใกล้เคียงกับการศึกษาอื่นในประเทศไทย3,5,16 

(ร้อยละ 2.4 ถึง 3.5)  ในขณะที่ต่างประเทศพบร้อยละ 5.3 

ถึง14.513,17  การอักเสบของ Mediastinum พบร้อยละ 1.1 

ใกล้เคียงกับการศึกษาอื่นในโรงพยาบาลน่าน (ร้อยละ 1.6)5    

มีผู ้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย (ร้อยละ 1.1) จากการติดเชื ้อใน

กระแสเลือดและทางเดินหายใจอุดตัน ใกล้เคียงกับการศึกษา

อื่นๆ ในประเทศไทย (ร้อยละ 0.8 ถึง 3.4)2-5,9,10,12,16  ในขณะที่

ต่างประเทศ พบร้อยละ 1.8  ถึง 11.26,18,19

จากการศึกษาก่อนหน้านี ้ พบว่า Klebsiellar 

pneumoniae เป็นเช้ือก่อโรคท่ีพบมากในผู้ป่วยเบาหวาน3,9,12,13,20 

และการติดเชื้อที่ Parotid space3 แต่ในการศึกษานี้ไม่พบ

ความสัมพันธ์ดังกล่าว เช่นเดียวกับการศึกษาของโรงพยาบาล

น่าน5 แต่พบว่า Klebsiellar pneumoniae มีความสัมพันธ์

กับผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูง และการติดเชื้อบริเวณ 

Parapharyngeal space  อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

สำาหรับ Burkholderia pseudomallei เป็นเชื้อ

แบคทีเรียชนิด Gram negative bacilli ที่พบในดินและนำ้า 

ทำาให้เกิดโรคเมลิออยโดสิส (Melioidosis) พบได้ทั่วทุกภาค

ในประเทศไทย โดยพบ มากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค

ตะวันออก และภาคใต้21  มีรายงานการพบฝีของต่อมนำ้าลาย

พาโรติดจากเมลิออยโดสิสในเด็ก 3 รายที่โรงพยาบาล

กาฬสินธุ์22 และมีรายงานของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ที่พบว่าฝี

ของต่อมนำ้าลายพาโรติดในเด็กส่วนใหญ่ มีสาเหตุจากเช้ือ 

Burkholderia pseudomallei (ร้อยละ 61.11)23 สอดคล้อง

กับการศึกษานี้  ที่พบว่า Burkholderia pseudomallei มี

ความสัมพันธ์กับตำาแหน่งการติดเชื้อที่  Parotid space 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ  เนื่องจากผู้ป่วยทุกรายที่ติดเชื้อ 

Burkholderia pseudomallei ติดเชื้อในตำาแหน่ง Parotid 

space ทั้งหมด ดังนั้นในผู้ป่วยที่มาด้วยการติดเชื้อในช่องเยื่อ

หุม้คอชัน้ลกึในตำาแหน่งนี ้ ควรนกึถงึการตดิเชือ้ Burkholderia 

pseudomallei ไว้ด้วย แต่อย่างไรกต็ามไม่พบว่า Burkholderia 

pseudomallei มีความสัมพันธ์กับโรคเบาหวานและความดัน

โลหิตสูง 

ข้อจำากัดของการศึกษานี้ คือ เป็นการศึกษาแบบ

ย้อนหลัง ทำาให้ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน และมีข้อจำากัดทางห้อง

ปฏบิตักิารทีไ่ม่สามารถเพาะเชือ้แบบพึง่พาออกซเิจน (Anaerobe 

bacteria) ได้
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สรุป
การติดเชื้อในช่องเยื่อหุ้มคอชั้นลึก (Deep neck 

infection) เป็นการติดเชื้อที่ต้องได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว

และเหมาะสม เนือ่งจากอาจเกิดการตดิเช้ือและภาวะแทรกซ้อน 

ได้แก่ การตดิเชือ้ในกระแสเลอืด และการทางเดินหายใจส่วนบน

อุดตันที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต อาการเริ่มแรกที่พบได้บ่อย

คือ ปวดบวมที่ลำาคอหรือใบหน้า ซึ่งการศึกษาที่นครพนม พบ

การติดเชื้อ Klebsiella pneumoniae และเกิดในตำาแหน่ง 

Parotid space ได้บ่อยที่สุด  โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการ

ติดเช้ือที่ฟ ัน การรักษานอกจากต้องให้ยาปฎิชีวนะที่

ครอบคลุมเชือ้ Aerobe bacteria แล้ว ควรครอบคลมุ Anaerobe 

bacteria การส่งเสริมการดูแลความสะอาดในช่องปาก อาจ

ช่วยป้องกันภาวะการติดเชื้อในช่องเยื่อหุ้มคอชั้นลึกได้
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