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บทคัดย่อ

 การศึกษาเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการตรวจชิ้นเนื้อไส้ติ่งของผู้ป่วยผ่าตัดไส้ติ่ง ที่เข้ารับบริการ

โรงพยาบาลมุกดาหาร จากกลุ่มประชากรมีผลการตรวจชิ้นเน้ือไส้ติ่งครบถ้วน ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือน

มกราคม พ.ศ. 2557 จ�านวน 411 ราย ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติจ�านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉล่ีย

อันดับ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Mann-Whitney U Test, Kruskal-Wallis test, Chi-Square Tests และ Odds Ratio, 95% 

Confidence Interval (ก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิติ p<0.05) ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยผ่าตัดไส้ติ่งเป็นเพศหญิงมากกว่า

เพศชายเล็กน้อย ร้อยละ 55.2 และ 44.8 ตามล�าดับ อายุเฉลี่ย 35.4±18.9 ปี ไส้ติ่งที่พบมีความกว้างและยาวเฉลี่ย 0.9±0.3 

และ6.0±1.7 เซนติเมตร ค่าเฉลีย่อนัดับความกว้างและยาวของไส้ต่ิงในเพศชาย คอื 233.32 และ 231.57 สูงกว่าเพศหญิงอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ (p value < 0.05) ช่องภายในไส้ติ่งมี fecal material มากที่สุด ร้อยละ 48.7 ผลการตรวจชิ้นเนื้อไส้ติ่งพบว่า

เป็นไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน (Acute appendicitis) และไส้ติ่งแตกทะลุ (Ruptured appendicitis) ใกล้เคียงกันคือ ร้อยละ 29.9 

, 29.4 ตามล�าดับ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์พบว่าอายุ เพศ และความกว้างของไส้ติ่งมีความสัมพันธ์กับไส้ต่ิงแตกทะลุอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติ (p value < 0.05) และเพศชายเป็นปัจจัยเสี่ยงของไส้ติ่งแตกทะลุ มากกว่าเพศหญิงประมาณ 2 เท่า (Odds 

Ratio = 2.019, 95% Confidence Interval = 1.314 -3.104)  

 ผลการศึกษาพบว่าประมาณหน่ึงในสามของผู้ป่วยผ่าตัดไส้ติ่งมีพยาธิสภาพไส้ติ่งแตกทะลุและเพศชายเป็นปัจจัยเสี่ยง

ต่อการเกิดไส้ติ่งแตกทะลุ ดังนั้นหน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดมุกดาหารสามารถน�าผลการศึกษาซ่ึงสะท้อนถึงคุณภาพ

การรกัษาผูป่้วยเป็นข้อมลูพืน้ฐานไปประยกุต์ใช้ในการปฏบิตังิานประจ�าวนัเพือ่ทบทวนกระบวนการดแูลรกัษารวมถงึพฒันาวธิกีาร

ที่จะช่วยวินิจฉัยผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบและไส้ติ่งแตกทะลุเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการบริการสามารถให้การดูแลผู้ป่วย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค�ำส�ำคัญ : ชิ้นเนื้อไส้ติ่ง ผู้ป่วยผ่�ตัดไส้ติ่ง
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Abstract

 This descriptive study was aimed to study pathology reports of appendixes specimens in patients 

with appendectomy at Mukdahan Hospital. Between January 2012 and January 2014, 411 pathology                   

reports of appendixes specimens. Percentage, mean, mean rank, standard deviation, Mann-Whitney U Test, 

Kruskal-Wallis test, Chi-Square Tests and Odds Ratio, 95% confidence interval (p <0.05) were analyzed by 

statistic software. The study found that the patients with appendectomy are slightly more female than male 

55.2% and 44.8% respectively mean age was 35.4±18.9 years. The appendixes were 0.9 ± 0.3 and 6.0 ± 1.7 

cm in width and length. The mean rank width and length of appendixes in males was 233.32 and 231.57,   

significantly higher than females (p value <0.05). Lumen contains had the most fecal material 48.7%. Results of 

patient with appendectomy for acute appendicitis and similar ruptured appendicitis were 29.9% and 29.4%, 

respectively. When considering relationship, the age, gender and width of appendicitis were significantly 

correlated with Ruptured appendicitis (p value <0.05). Male is a risk factor for Ruptured appendicitis. More 

than females about 2 times (Odds Ratio = 2.019, 95% Confidence Interval = 1.314 -3.104).

 The results showed that about one third of patients with appendectomy had ruptured appendicitis, 

and males were at risk for ruptured appendicitis. Therefore, the Pubilc health service in Mukdahan province 

can the study results reflect the quality of patient treatment. Basic information is applied to daily operations 

to review the maintenance process and develop methods to diagnose acute appendicitis and ruptured ap-

pendicitis. It is useful to develop quality of service, to provide effective patient care.

Key words : pathology of appendix specimens, patients with appendectomy
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บทน�า
 ไส้ติ่งเป็นส่วนหน่ึงของล�าไส้มีปลายตัน หากอักเสบ

เฉียบพลันจากการอุดตันหรือตีบแคบของช่องภายในไส้ติ่ง

จากเศษอจุจาระ พยาธิ หรอืสิง่แปลกปลอมอ่ืน  ๆจะเป็นภาวะฉกุเฉนิ

ทางศัลยกรรมช่องท้องที่พบได้บ่อยในประชากรทุกเพศทุกวัย

มอีบัุตกิารณ์ทัว่โลกประมาณ 1.5–1.9 ต่อ 1000 ของประชากร

ชายและหญิง(1) โดยในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าระหว่างปี

พ.ศ.2536-2551 ผูป่้วยไส้ติง่อกัเสบเฉยีบพลนั  มแีนวโน้มเพิม่ขึน้

จาก 7.62 เป็น 9.38 ต่อ10,000 ประชากร(2) ในประเทศไทย

จากการประเมินการให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้าระบบประกันสังคมและระบบสวัสดิการรักษา

พยาบาลข้าราชการ พบว่าระหว่าง ปี 2548–2551 มีการให้

บริการรักษาไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันถึง 401,332 ครั้ง เป็น

ไส้ติง่แตกทะลสุงูถงึร้อยละ 17.3 โดยผูป่้วยไส้ติง่อกัเสบเฉยีบพลนั

ในระบบหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า ระบบประกันสงัคมมีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นจาก 165.9 และ 192.4 เป็น 176.4 และ 203.8 ต่อ

แสนประชากร ตามล�าดับ(3) และในปี 2552 มผีูป่้วยเสยีชวีติจาก

ไส้ติ่งอักเสบสูงถึง 360 ราย เป็นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

เมื่อเทียบกับอายุขัยเฉลี่ย(4) ส่วนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารจาก

ข้อมูลกลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลมุกดาหารพบว่าในปี 

2556   มีผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบเข้ารับการรักษาทั้งสิ้น 494 ราย ใน

จ�านวนนี้มากกว่าครึ่งเป็น Acute appendicitis ซึ่งสูงถึง 319 

ราย คิดเป็นร้อยละ 64.6(5) การวินิจฉัยไส้ติ่งอักเสบจะอาศัย

ประวัติและการตรวจร่างกายเป็นหลัก ส่วนการตรวจวิเคราะห์

ทางห้องปฏิบัติการ เอกซเรย์ หรืออัลตราซาวน์มีบทบาทน้อย 

และท�าเฉพาะในรายที ่  ไม่แน่ใจในการวนิจิฉัยหรอืสงสัยโรคอืน่ 

ผู้ป่วยส่วนมากมีลักษณะทางคลินิกเป็นไส้ติ่งอักเสบค่อนข้าง

ชดัเจนและไม่เป็นปัญหาในการวนิจิฉัย แต่อย่างไรกต็ามมีผูป่้วย

ไม่น้อยที่มีลักษณะอาการไม่เหมือนไส้ติ่งอักเสบ   มากนัก จึง

อาจท�าให้การวินิจฉัยผิดพลาดหรือล่าช้ารวมทั้งการดูแลที่

ไม่ถูกต้องซึ่งท�าให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา เช่น

ไส้ติ่งอักเสบแตกทะลุ เกิดเยื่อบุช่องท้องอักเสบและเกิดการ

ติดเชื้อในกระแสเลือด ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาใน

โรงพยาบาลนานขึ้น หรืออาจเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยบางครั้ง

มคีวามรุนแรงสงูจนท�าให้ผูป่้วยเสยีชวีติได้ โดยเฉพาะในเดก็เลก็

และผู ้ป่วยสูงอายุเน่ืองจากภูมิต้านทานต�่า(6) โรงพยาบาล

มุกดาหารเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิให้บริการสาธารณสุขด้าน

การรักษา ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครวมถึงการรักษา

ผ่าตดัไส้ติง่ โดยผูป่้วยทีร่บัการรกัษาผ่าตดัไส้ติง่จะได้รบัการตรวจ

ยนืยนัผลการตรวจชิน้เนือ้ไส้ติง่เพือ่ให้ทราบถงึพยาธสิภาพทีแ่ท้จริง 

แต่ยังไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจชิ้นเนื้อไส้ติ่งเพื่อใช้

เป็นข้อมูลพื้นฐานและสะท้อนถึงคุณภาพการรักษาผู ้ป่วย 

จึงเป็นที่มาของการศึกษาผลการตรวจชิ้นเนื้อไส้ติ่งและปัจจัย

ที่มีความสัมพันธ์กับไส้ติ่งอักเสบและไส้ติ่งแตกทะลุของผู้ป่วย

ผ่าตัดไส้ติ่งโรงพยาบาลมุกดาหาร คาดหวังว่าข้อมูลพื้นฐาน

ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการทบทวนกระบวนการดูแล

รักษา รวมถึงพัฒนาวิธีการ ที่จะช่วยวินิจฉัยผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบ

และไส้ติง่แตกทะลเุป็นประโยชน์ในการพฒันาคณุภาพการบริการ

สามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ป่วย

ได้รับประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์
 เพือ่ศกึษาผลการตรวจชิน้เนือ้ไส้ติง่ ปัจจยัทีมี่ความสมัพนัธ์

และปัจจัยเสี่ยงกับไส้ติ่งแตกทะลุของผู้ป่วยผ่าตัดไส้ติ่งที่เข้ารับ

บริการโรงพยาบาลมุกดาหาร

วัสดุและวิธีการ
 เก็บข้อมูลจากผลการตรวจชิ้นเนื้อไส้ติ่งของผู้ป่วย

ผ่าตัดไส้ติ่งที่เข้ารับบริการโรงพยาบาลมุกดาหารระหว่างเดือน

มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ได้กลุ่ม

ประชากรมีผลการตรวจชิ้นเนื้อไส้ติ่งครบถ้วน จ�านวน 411 

ราย ใช้แบบบันทึกข้อมูลเพศ อายุ ผลการตรวจชิ้นเนื้อไส้ติ่ง 

ความกว้าง ความยาวไส้ติ่ง และ Lumen contains ท�าการ

ศึกษาผลการตรวจช้ินเน้ือไส้ติ่ง และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์

และปัจจัยเส่ียงระหว่างข้อมูลทั่วไปกับการเกิดไส้ติ่งอักเสบ

แตกทะลุของผู้ป่วยผ่าตัดไส้ติ่งที่เข้ารับบริการโรงพยาบาล

มุกดาหาร โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลทาง

สถิติจ�านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยอันดับ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน Mann-Whitney U Test, Kruskal-Wallis test, 

Chi-Square Tests และ Odds Ratio, 95% Confidence 

Interval (ก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิติ p<0.05)
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ผลการศึกษา

ข้อมูลทั่วไป

 ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยผ่าตัดไส้ติ่งเป็นเพศหญิง

มากกว่าเพศชายเล็กน้อย ร้อยละ 55.2 และ 44.8 ตามล�าดับ 

มีอายุเฉลี่ย 35.4±18.9 ปี ไส้ติ่งที่พบมีความกว้างและยาว

เฉลี่ย 0.9±0.3 และ 6.0±1.7 เซนติเมตร ช่องภายในไส้ติ่งมี 

fecal material มากที่สุด ร้อยละ 48.7 ผลการตรวจชิ้นเนื้อ

ไส้ติ่งพบว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน (Acute appendicitis) 

และไส้ติ่งแตกทะลุ (Ruptured appendicitis)ใกล้เคียงกัน

คือร้อยละ 29.9 , 29.4 ตามล�าดับ หรือประมาณหนึ่งในสาม

เป็นไส้ติ่งแตกทะลุ พบ Carcinoid tumor และ Mucinous      

adenocarcinoma ร้อยละ 0.2 , 0.2 ตามล�าดบั ดงัรายละเอยีด

ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จ�านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรจ�าแนกตามข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
ผู้ป่วยผ่าตัดไส้ติ่ง

จ�านวนราย ร้อยละ

เพศ

 เพศชาย  184 44.8

 เพศหญิง  227 55.2

อายุ (ปี)

 น้อยกว่า 11 ปี   29  7.1

 11-20   93 22.6

 21-30   48 11.7

 31-40   74 18.0

 41-50   77 18.7

 51-60   49 11.9

 61 ปีขึ้นไป   41 10.0

 (µ±  ) 35.4±18.9, Median (min-max) 35 (3-97)

ความกว้างไส้ติ่ง(เซนติเมตร)

 น้อยกว่า 0.6   27  6.6

 0.6-1.2  320 77.8

 มากกว่า 1.2    64 15.6

 (µ±  ) 0.9±0.3, Median (min-max) 0.9 (0.4-3.0)

ความยาวไส้ติ่ง(เซนติเมตร)

 น้อยกว่า 6.0  207 50.4

 6.0-9.0  183 44.5

 มากกว่า 9.0    21  5.1

 (µ±  ) 6.0±1.7, Median (min-max) 5.8 (2.5-14.0)
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ข้อมูลทั่วไป
ผู้ป่วยผ่าตัดไส้ติ่ง

จ�านวนราย ร้อยละ

Lumen contains

 fecal material  200 48.7

 fecaliths   5  1.2

 Brown, green, dark red brown material 149 36.2

 pus   12  2.9

 mucinous material    2  0.5

 not remarkable   43 10.5

ผลการตรวจชิ้นเนื้อไส้ติ่ง

 Acute appendicitis  123 29.9

 Acute suppurative appendicitis  91 22.1

 Acute gangrenous/ necrotizing appendicitis  12  2.9

 Ruptured appendicitis  121 29.4

 Reactive lymphoid hyperplasia  18  4.4

 Serosal congestion    2  0.5

 Periappendicitis   13  3.2

 Eosinophil infiltration    3  0.7

 Fibrous obliteration    8  1.9

 Fecal impaction   14  3.4

 Parasitic infestation    4  1.0

 Carcinoid tumor    1  0.2

 Mucinous adenocarcinoma    1  0.2

ผลการตรวจชิ้นเนื้อไส้ติ่ง

 ไส้ติ่งไม่แตกทะลุ  290 70.6

 ไส้ติ่งแตกทะลุ  121 29.4

  µ ค่าเฉลี่ย

       ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตารางที่ 1 (ต่อ) จ�านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรจ�าแนกตามข้อมูลทั่วไป
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ความกว้างและยาวของไส้ติ่ง จ�าแนกตามข้อมูลทั่วไป

  ผลการศกึษาความกว้างและยาวของไส้ติง่พบว่าเพศชาย

มีไส้ติ่งกว้างเฉลี่ย 1.01±0.34 เซนติเมตร กลุ่มอายุ 41-50 ปี 

มีไส้ติ่งเฉลี่ยกว้างที่สุด และแคบที่สุดในกลุ่มอายุ 61 ปีขึ้นไป 

0.98±0.30 และ 0.85±0.29 เซนติเมตรตามล�าดับ และไส้ติ่ง

แตกทะลุมีความกว้างเฉลี่ย 1.08±0.37 เซนติเมตร 

 ส่วนความยาวของไส้ติ่งพบว่าเพศชายมีความยาว

เฉลี่ยไส้ติ่งมากกว่าเพศหญิง 6.41±1.87 และ 5.72±1.51 

เซนติเมตรตามล�าดับ โดยกลุ่มอายุ 11-20 ปี มีไส้ติ่งเฉลี่ยยาว

ที่สุด และเฉลี่ยสั้นที่สุดในกลุ่มอายุ 61 ปีขึ้นไป คือ 6.49±1.84, 

5.39±1.65 เซนติเมตร ตามล�าดับ โดยไส้ติ่งแตกทะลุยาวเฉลี่ย  

6.22±1.86 เซนติเมตร ดังรายละเอียดในตารางที่ 2

ตารางที่ 2  ความกว้างและยาวของไส้ติ่ง จ�าแนกตามข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

ผู้ป่วยผ่าตัดไส้ติ่ง

ความกว้างของไส้ติ่ง

(เซนติเมตร)

ความยาวของไส้ติ่ง 

(เซนติเมตร)

เพศ

 เพศชาย  1.01±0.34 6.41±1.87

 เพศหญิง  0.88±0.28 5.72±1.51

อายุ (ปี)

 น้อยกว่า 11 ปี  0.88±0.27 5.98±1.46

 11-20  0.95±0.37 6.49±1.84

 21-30  0.88±0.29 5.74±1.44

        31-40  0.97±0.31 6.14±1.61

        41-50  0.98±0.30 6.15±1.92

         51-60  0.96±0.28 5.62±1.50

         61 ปีขึ้นไป  0.85±0.29 5.39±1.65

ผลการตรวจชิ้นเนื้อไส้ติ่ง

        ไส้ติ่งไม่แตกทะลุ  0.88±0.27 5.95±1.65

         ไส้ติ่งแตกทะลุ  1.08±0.37 6.22±1.86

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอันดับความกว้างและยาวของไส้ติ่ง 

จ�าแนกตามข้อมูลทั่วไป 

 ผลการศึกษาความกว้างของไส้ติ่งพบว่าเพศชายมี

ค่าเฉลี่ยอันดับ 233.32 ซึ่งสูงกว่าเพศหญิง อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ (p value < 0.05) และไส้ติ่งแตกทะลุมีความกว้าง

ค่าเฉลีย่อนัดับ 259.89 สงูกว่า ไส้ติง่ไม่แตกทะลอุย่างมนัียส�าคญั

ทางสถิติ (p value <0.05) 

 ความยาวของไส้ต่ิงพบว่าเพศชายมีค่าเฉล่ียอันดับ 

231.57 สูงกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p value < 

0.05) ส่วนความยาวของไส้ติ่งไม่แตกทะลุและแตกทะลุ

มีค่าเฉลี่ยอันดับใกล้เคียงกันและ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ

(p value = 0.193) ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 และ 4
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ตารางที่ 3  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอันดับความกว้างของไส้ติ่ง จ�าแนกตามข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

ความกว้างไส้ติ่ง

Z* p value(µ±  ) Mean Rank Sum of Ranks

(เซนติเมตร)

เพศ                                                                                                          -4.246          0.000

 เพศชาย 1.01±0.34 233.32 42930.00

        เพศหญิง 0.88±0.28 183.86 41736.00

ผลการตรวจชิ้นเนื้อไส้ติ่ง                                                                                 -6.011          0.000

        ไส้ติ่งไม่แตกทะลุ 0.88±0.27 183.51 53219.00

         ไส้ติ่งแตกทะลุ 1.08±0.37 259.89 31447.00

 Z* Mann-Whitney U test

ตารางที่ 4  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอันดับความยาวของไส้ติ่ง จ�าแนกตามข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

ความยาวไส้ติ่ง

Z* p value(µ±  ) Mean Rank Sum of Ranks

(เซนติเมตร)

เพศ                                                                                                          -3.939          0.000

 เพศชาย 6.41±1.87 231.57 42608.00

        เพศหญิง 5.72±1.51 185.28 42058.00

ผลการตรวจชิ้นเนื้อไส้ติ่ง                                                                                 -1.303          0.193

        ไส้ติ่งไม่แตกทะลุ 5.95±1.65 201.08 58314.00

         ไส้ติ่งแตกทะลุ 6.22±1.86 217.79 26352.00

 Z* Mann-Whitney U test

 ผลการศึกษาพบว่าความกว้างของไส้ติ่งในทุกกลุ่ม

อายมุค่ีาเฉลีย่อนัดบัระหว่าง 174.82 ถงึ 224.06 และไม่แตกต่าง

ทางสถิติ (p value = 0.090) ส่วนความยาวของไส้ติ่งพบว่า

ในกลุ่มอายุ 11-20 ปี มีค่าเฉลี่ยอันดับมากที่สุด และน้อยที่สุด

ในกลุ่มอายุ 61 ปีขึ้นไป คือ 237.28 และ 157.71 ตามล�าดับ 

เมื่อทดสอบ ทางสถิติพบว่าความยาวของไส้ติ่งในกลุ่มอายุ

มีค่าแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p value = 0.004)          

ดังรายละเอียดในตารางที่ 5
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ข้อมูลทั่วไป
ความกว้างไส้ติ่ง

Mean Rank
X2*

p value
ความยาวไส้ติ่ง

Mean Rank
X2*

p value

อายุ (ปี)                                                                  10.942        0.090                                       19.193        0.004

 น้อยกว่า 11 ปี 184.53 210.90

     11-20 207.23 237.28 

      21-30 175.73 186.04 

      31-40 219.28 220.26 

      41-50 223.82 210.41 

      51-60 224.06 175.23 

      61 ปีขึ้นไป 174.82 157.71

 

X2* 
Kruskal-Wallis test

 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และปัจจัยเสี่ยงระหว่าง

ข้อมูลทั่วไปกับการเกิดไส้ติ่งอักเสบแตกทะลุของผู ้ป่วย

ผ่าตัดไส้ติ่งที่เข้ารับบริการโรงพยาบาลมุกดาหาร

 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ พบว่าอายุ เพศ และความ

กว้างของไส้ติง่มคีวามสมัพนัธ์กบัไส้ติง่แตกทะลอุย่างมนียัส�าคัญ

ทางสถิต ิ (p value < 0.05) โดยกลุม่ไส้ติง่แตกทะลเุป็นเพศชาย

มากกว่าเพศหญงิ ร้อยละ 37.5 และ 22.9  ตามล�าดบั กลุ่มอายุ 

51-60 ปี และกลุ่มอายุ 61 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนใกล้เคียงกันคือ

ร้อยละ 44.9 และ 43.9 ตามล�าดับ เกือบครึ่งของผลการตรวจ

ชิ้นเนื้อไส้ติ่งแตกทะลุมีความกว้างมากกว่า 1.2 เซนติเมตร คือ

ร้อยละ 48.4 ส่วนความยาวของไส้ติ่งกับผลการตรวจชิ้นเนื้อ

ไส้ติ่งแตกทะลุไม่มีความสัมพันธ์กัน ทางสถิติ (p value = 

0.235) ดังรายละเอียดในตารางที่ 6

ตารางที่ 6  ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปกับผลการตรวจชิ้นเนื้อไส้ติ่ง

ข้อมูลทั่วไป

ผลการตรวจชิ้นเนื้อไส้ติ่ง

X2*
df p valueไส้ติ่งแตกทะลุ

จ�านวน (ร้อยละ)

ไส้ติ่งไม่แตกทะลุ

จ�านวน (ร้อยละ)

เพศ                                                                                                 9.727         1           0.002

        เพศชาย 69 (37.5) 115 (62.5)

 เพศหญิง 52 (22.9) 175 (77.1)

อายุ (ปี)                                                                                          22.906         6           0.001

       น้อยกว่า 11 ปี 12 (41.4) 17 (58.6)

         11-20 25 (26.9) 68 (73.1)

         21-30 10 (20.8) 38 (79.2)     

ตารางที่ 5  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอันดับความกว้างและความยาวของไส้ติ่ง จ�าแนกตามข้อมูลทั่วไป
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ตารางที่ 6 (ต่อ)  ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปกับผลการตรวจชิ้นเนื้อไส้ติ่ง

ข้อมูลทั่วไป

ผลการตรวจชิ้นเนื้อไส้ติ่ง

X2*
df p valueไส้ติ่งแตกทะลุ

จ�านวน (ร้อยละ)

ไส้ติ่งไม่แตกทะลุ

จ�านวน (ร้อยละ)

 31-40 10 (13.5) 64 (86.5)

         41-50 24 (31.2) 53 (68.8)

        51-60 22 (44.9) 27 (55.1)

         61 ปีขึ้นไป 18 (43.9) 23 (56.1)

ความกว้างไส้ติ่ง(เซนติเมตร)                                                                    22.651     2     0.000

        น้อยกว่า 0.6 0 (0) 27 (100.0)

         0.6-1.2 90 (28.1) 230 (71.9)

 มากกว่า 1.20 31 (48.4)  33 (51.6)

ความยาวไส้ติ่ง(เซนติเมตร)                                                                       2.897     2     0.235

        น้อยกว่า 6 55 (26.6) 152 (73.4)

         6-9 57 (31.1) 126 (68.9)

         มากกว่า 9  9 (42.9)  12 (57.1)

  X
2*
Chi-Square Tests

ปัจจัยเสี่ยงของไส้ติ่งแตกทะลุจ�าแนกตามข้อมูลทั่วไป 

   เมือ่พิจารณาปัจจยัเสีย่งของไส้ติง่แตกทะลุพบว่าเพศชาย

เป็นปัจจยัเสีย่งของไส้ต่ิงแตกทะลุ มากกว่า เพศหญงิประมาณ 2 

เท่า (Odds Ratio = 2.019, 95% Confidence Interval = 

1.314 -3.104) โดย กลุ่มไส้ติ่งแตกทะลุเป็นเพศชายมากกว่า

เพศหญิงร้อยละ 37.5 และ 22.9 ตามล�าดับ ดังรายละเอียด            

ในตารางที่ 7

ตารางที่ 7  ปัจจัยเสี่ยงของไส้ติ่งแตกทะลุจ�าแนกตามข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

ผลการตรวจชิ้นเนื้อไส้ติ่ง

Odds Ratio

95% Confidence

Intervalไส้ติ่งแตกทะลุ ไส้ติ่งไม่แตกทะลุ

จ�านวน (ร้อยละ) จ�านวน (ร้อยละ) Lower upper

เพศ                                                                                                      2.019         1.314      3.104

       เพศชาย 69 (37.5) 115 (62.5)

 เพศหญิง 52 (22.9) 175 (77.1)

อายุ (ปี)                                                                                                0.709         0.462      1.087

       น้อยกว่า 35 ปี 51 (25.8) 147 (74.2)

        35 ปีขึ้นไป 70 (32.9) 143 (61.1)
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ตารางที่ 7 (ต่อ)  ปัจจัยเสี่ยงของไส้ติ่งแตกทะลุจ�าแนกตามข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

ผลการตรวจชิ้นเนื้อไส้ติ่ง

Odds Ratio

95% Confidence

Intervalไส้ติ่งแตกทะลุ ไส้ติ่งไม่แตกทะลุ

จ�านวน (ร้อยละ) จ�านวน (ร้อยละ) Lower upper

ความยาวไส้ติ่ง(เซนติเมตร)                                                                         0.673     0.318       1.424

       น้อยกว่า 9 109 (28.8) 270 (71.2)

        9 ขึ้นไป 12 (37.5) 20 (62.5)

สรุปผล
 ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยผ่าตัดไส้ติ่งเป็นเพศหญิง

มากกว่าเพศชายเล็กน้อย อายุเฉลี่ย 35.4±18.9 ปี ไส้ติ่งที่พบ

มีความกว้าง และยาวเฉลี่ย 0.9±0.3, 6.0±1.7 เซนติเมตร

ตามล�าดับ ช่องภายในไส้ติ่งมี fecal material มากที่สุด ผล

การตรวจชิ้นเนื้อไส้ติ่งพบว่าประมาณหนึ่งในสามเป็นไส้ติ่ง

แตกทะล ุโดยอาย ุเพศ และความกว้างของไส้ติง่มคีวามสมัพนัธ์

กับไส้ติ่งแตกทะลุอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ และเพศชายเป็น

ปัจจัยเสี่ยง ของไส้ติ่งแตกทะลุ มากกว่าเพศหญิงประมาณ 

2 เท่า ดังนั้นหน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดมุกดาหาร

สามารถน�าผลการศึกษาซ่ึงสะท้อนถึงคุณภาพการรักษาผู้ป่วย

ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานประจ�าวัน 

เพือ่ทบทวนกระบวนการดแูลรกัษา รวมถงึพัฒนาวธีิการทีจ่ะช่วย

วินิจฉัยผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบและไส้ติ่งแตกทะลุ เป็นประโยชน์

ในการพัฒนาคุณภาพการบริการสามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้       

อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิจารณ ์

 ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยผ่าตัดไส้ติ่งเป็นเพศหญิง

มากกว่าเพศชายเล็กน้อย ร้อยละ 55.2 และ 44.8 ตามล�าดับ

สอดคล้องกับหลายการศึกษาที่ผ่านมาที่พบว่าผู ้ป่วยผ่าตัด

ไส้ติง่อักเสบเป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 57.1 , 58.3 

และ 62.6 ตามล�าดับ(7-9) อายุเฉลี่ย 35.4±18.9 ปี สอดคล้อง

กับการศึกษาของภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ (10) ได้ศึกษาเรื่อง

อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดไส้ติ่งแล้ว

ไม่พบพยาธิสภาพในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พบว่าผู้ป่วยมีอายุ

เฉลี่ย 31.24± 16.89 ปี ไส้ติ่งที่พบมีความกว้างและยาวเฉลี่ย 

0.9±0.3, 6.0±1.7 เซนติเมตรตามล�าดับ โดยความยาวไส้ติ่ง

สอดคล้องกับโกวิท ไชยศิวามงคล และคณะ(11) ได้ศึกษาเรื่อง

ความผันแปรของต�าแหน่งไส้ติ่งในศพคนไทยอีสานโดยใช้

อาจารย์ใหญ่จากคนไทยอีสาน ผลการศึกษาพบว่าความยาว

ของไส้ติ่งทั้งสองเพศ คือ 6.12±2.02 เซนติเมตร แต่สั้นกว่า

การศึกษาของ สิทธิชัย วชิราศรีศิริกุล ที่พบว่าความยาวไส้ติ่ง

เฉล่ียของกลุ่มไส้ติ่งอักเสบฉับพลัน 6.68 เซนติเมตรและ

กลุ่มไส้ติ่งปกติ 6.28 เซนติเมตร(12) ซึ่งความกว้างและยาว

ของไส้ติง่ทีมี่ขนาดแตกต่างกนั อาจเป็นผลมาจากปฏกิริิยาทีส่�าคัญ

ของการอกัเสบ เช่นการเปล่ียนแปลงของหลอดเลือด การเคล่ือนตวั

ของเซลล์เม็ดเลือดขาวออกจากหลอดเลือดเข้าสู่เนื้อเยื่อซึ่ง

เป็นปฏกิริยิาทีช่่วยปกป้องเนือ้เยือ่ รวมทัง้ก�าจดัเนือ้เยือ่ทีเ่สยีหาย

ของไส้ติ่งท�าให้ขนาดของส้ติ่งอักเสบมีขนาดแตกต่างกัน 

ช่องภายในไส้ติ่งมี fecal material มากที่สุด ร้อยละ 48.7 

สอดคล้องกับ มาวิน วงศ์สายสุวรรณ ที่ว่าอุจจาระอุดตัน

ภายในรูไส้ติ่งเป็นสาเหตุของไส้ติ่งอักเสบเฉียบหลักพลัน(13) 

ผลการตรวจช้ินเน้ือไส้ติ่งพบว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน 

(Acute appendicitis) และไส้ติ่งแตกทะลุ (Ruptured      

appendicitis) ใกล้เคียงกันคือ ร้อยละ 29.9 , 29.4 ตามล�าดับ 

หรือประมาณหนึ่งในสามเป็นไส้ติ่งแตกทะลุ ซึ่งอาจท�าให้เสี่ยง

ต่อการเกดิภาวะแทรกซ้อนตามมา เช่นเกิดเยือ่บชุ่องท้องอกัเสบ

และเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดส่งผลให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับ

การรกัษาในโรงพยาบาลนานขึน้หรอือาจเกดิอนัตรายต่อผู้ป่วย

บางครั้งมีความรุนแรงสูงจนท�าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะ

ในเด็กเล็กและผู้ป่วยสูงอายุเนื่องจากภูมิต้านทานต�่าซึ่งสูงกว่า
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การศึกษาของ พรรวินท์ ศรีเพ็งเพชร์(3) ได้ศึกษาเรื่องผลลัพธ์

การให้บริการกรณีไส้ติ่งอักเสบใน 3 ระบบหลักประกันสุขภาพ 

ปีงบประมาณ 2548-2551 ผลการประเมินการให้บริการดูแล

รกัษาผูป่้วยไส้ติง่อกัเสบ ในระบบหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า 

ระบบประกนัสงัคม และระบบสวสัดกิารรกัษาพยาบาลข้าราชการ

พบว่าระหว่างปี 2548 – 2551 มีการให้บรกิารกรณไีส้ติง่อักเสบ

เฉียบพลันถึง 401,332 ครั้ง เป็นไส้ติ่งแตกทะลุสูงถึงร้อยละ 

17.3 และสิทธิชัย วชิราศีศิริ(12) ซึ่งศึกษาเรื่องความยาวไส้ติ่ง

กับการเกิดไส้ติ่งอักเสบฉับพลันในผู้ใหญ่พบว่ามีไส้ติ่งอักเสบ

แตกทะลุร้อยละ 10.2 สาเหตุอาจมาจากบริบทการดูแลและ

พยาธิสภาพของผู้ป่วย ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพการรักษาและ

การเข้าถงึบรกิารรวมถงึการบรหิารจดัการระบบการรกัษาผูป่้วย

ในแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกันท�าให้ร้อยละไส้ติ่งอักเสบแตกทะลุ

แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่

 ผลการศึกษาพบว่าเพศชาย และเพศหญิงมียาวของ

ไส้ติ่งเฉลี่ย 6.41±1.87 และ 5.72±1.51 เซนติเมตรตามล�าดับ 

สอดคล้องกับการศึกษาของ โกวิท ไชยศิวามงคล และคณะ(11) 

ได้ศึกษาเรื่อง ความผันแปรของต�าแหน่งไส้ติ่งในศพคนไทย

อีสานโดยใช้อาจารย์ใหญ่จากคนไทยอีสาน พบว่าค่าเฉลี่ยของ

ความยาวไส้ติ่งในเพศชายและหญิง คือ 6.32±2.01 และ 

5.68±2.02 เซนติเมตร ตามล�าดับ โดยกลุ่มอายุ 11-20 ปี มี

ไส้ติ่งเฉลี่ยยาวที่สุด 6.49±1.84 เซนติเมตร กลุ่มอายุ 61 ปี

ขึ้นไปมีไส้ติ่งเฉลี่ยสั้นที่สุด 5.39±1.65 เซนติเมตร และไส้ติ่ง

แตกทะลุความยาวของไส้ติ่งเฉลี่ย 6.22±1.86 เซนติเมตร 

สอดคล้องกับ มาวิน วงศ์สายสุวรรณ ที่พบว่าไส้ติ่งจะปรากฏ

เห็นได้ชัดเมื่อตัวอ่อนอายุได้ 8 สัปดาห์ โดยจะยื่นออกมาจาก

ส่วนปลายของ cecum มีขนาดของไส้ติ่ง ตั้งแต่ 1 ถึง 30 

เซนติเมตร โดยเฉลี่ยมักจะขนาดประมาณ 6 ถึง 9 เซนติเมตร 

โดย lymphoid tissue จะปรากฏครั้งแรกในไส้ติ่งหลังคลอด

ได้ 2 สปัดาห์ และเพ่ิมจ�านวนขึน้เรือ่ยๆ เมือ่เข้าสูว่ยัรุน่ หลงัจากนัน้

จะคงทีไ่ปอกีสบิปีหลงัจากนัน้จ�านวนจะลดลงเรือ่ยๆ จนประมาณ

อายุ 60 ปี ก็แทบจะไม่มี lymphoid tissue เหลืออยู่ในไส้ติ่ง

อีกและ lumen ก็มักจะตีบตันหมดแล้ว(13) 

 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปกับผล

การตรวจชิ้นเนื้อไส้ติ่ง พบว่าอายุ เพศ และความกว้างของ

ไส้ติ่งมีความสัมพันธ์กับไส้ติ่งแตกทะลุอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ (p value < 0.05) โดยกลุ่มไส้ติ่งแตกทะลุเป็นเพศชาย

มากกว่าเพศหญิง ร้อยละ 37.5 และ 22.9 ตามล�าดับ เป็น 

กลุม่อาย ุ51-60 ปี กลุม่อาย ุ61 ปีขึน้ไป และกลุม่อายุน้อยกว่า 

11 ปี ในสัดส่วนใกล้เคียงกันคือ ร้อยละ 44.9 , 43.9 และ 

41.4 ตามล�าดบั เกอืบครึง่ของผลการตรวจช้ินเนือ้ไส้ติง่แตกทะลุ

มคีวามกว้างมากกว่า 1.2 เซนตเิมตร คอืร้อยละ 48.4 ซึง่สอดคล้อง

และแตกต่างกับการศึกษาของ นริทธิ์ สังข์สม(14) ได้ศึกษาเรื่อง

ไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันและอักเสบแตกทะลุในโรงพยาบาล

ชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ เพื่อหาปัจจัยที่สัมพันธ์กับไส้ติ่งอักเสบ

ผลการศึกษาพบว่าไส้ติ่งอักเสบแตกทะลุมีความสัมพันธ์กับ

อายุ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p value <0.05) แต่ไส้ติ่ง

อกัเสบแตกทะลุกบัเพศไม่มคีวามสัมพนัธ์ทางสถติ ิ (p value 

= 0.134) และเพศชายเป็นปัจจัยเสี่ยงของไส้ติ่งแตกทะลุ

มากกว่าเพศหญิงประมาณ 2 เท่า (Odds Ratio = 2.019, 

95% Confidence Interval = 1.314 -3.104)

   

ข้อเสนอแนะ
 ผลการศึกษาพบว่าประมาณหน่ึงในสามของผู้ป่วย

ผ่าตดัไส้ติง่มพียาธสิภาพไส้ติง่แตกทะล ุ และเพศชายเป็นปัจจยั

เสี่ยงต่อการเกิดไส้ติ่งแตกทะลุ ดังนั้นแพทย์ พยาบาล บุคลากร

ที่เกี่ยวข้องในหน่วยบริการสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 

สามารถน�าผลการศึกษาซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพการรักษาผู้ป่วย

เป็นข้อมูลพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานประจ�าวัน 

เพือ่ทบทวนกระบวนการดูแลรกัษา เช่นระยะเวลารอคอยการรกัษา 

รวมถึงพัฒนาวิธีการที่จะช่วยวินิจฉัยผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบและ

ไส้ติ่งแตกทะลุ เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการบริการ

สามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบคุณเจ้าหน้าทีง่านเซลล์วทิยา โรงพยาบาลมกุดาหาร

ที่ช่วยเก็บบันทึกรวบรวมข้อมูล ขอบคุณ ดร.สมหมาย  คชนาม 

ทีก่รณุาให้ค�าปรกึษาชีแ้นะเนือ้หาจนท�าให้งานวจิยัส�าเรจ็ ครบถ้วน

สมบูรณ์ และสนับสนุนการวิจัยครั้งนี้จนส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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