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การลดความยุงยากในการทำ clinical research ในประเทศกำลังพัฒนา
ธรรมสรณ พิริยสุพงศ M.D., Ph.D.
Editor in Chief of Khon Kaen Medical Journal
orld Health Organization (WHO) และ Public
W Library
of Science (PLOS) Medicine กลาวถึงการ
ทำงานวิจัยโดยเฉพาะในรูปแบบที่เปน clinical trial ใน
ประเทศที่กำลังพัฒนาในปจจุบันนั้นโดยไดระบุถึงความแตก
ต า งในหลายประเด็ น กั บ ที่ ไ ด มี ก ารประพฤติ ป ฏิ บั ติ กั น ใน
ประเทศที่ พั ฒ นาแล ว อย า งเช น กลุ ม ประชากรที่ เ ป น
vulnerable group เชนเด็กอาจถูกนำเขาการศึกษาได เนน
ในเรื่อง infectious disease มากกวาเรื่องอื่น และมี severe
endpoint เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ การศึ ก ษาในฝ ง ตะวั น ตก
นอกจากนี้ ก ารทำงานวิ จั ย ในประเทศที่ ก ำลั ง พั ฒ นายั ง มี
ข อ จำกั ด ด า นการเงิ น ที่ ท ำให ศั ก ยภาพในการที่ จ ะมี
independent clinical research program เปนไปไดอยาง
ยากลำบาก เพราะไมเพีียงงานวิจัยที่เกี่ยวกับการรักษาใหมๆ
จะมุงเนนเพียงแค intervention เทานั้น สิ่งที่ตองคำนึงถึง
อยางยิ่งคือ ทักษะในการทำใหงานวิจัยใหผานลุลวงไปได
โดยรวมถึงการกำหนด protocol, design, operational
planning และ data management ซึ่งโดยสวนใหญผูให
ทุนวิจัยจะเปนผูจัดการในสวนนี้ ในขอจำกัดในสวนนี้เอง
ทำให แมจะมีโรคที่จำเปนที่ตองศึกษามากมาย แตหากขาด
ซึ่งทักษะดังไดกลาวไป งานวิจัยก็ไมอาจเกิดขึ้นได

Trials in resource-limited settings
การทำวิจัยที่เรียกวา clinical trial ที่มุงเนนเพื่อหาหลักฐาน
ตอประสิทธิผลของการรักษาและปองกันยังเปนสิ่งที่จำเปน
อยางมากในประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งเปนแหลงที่มี disease
burden ที่สูงมากแตยังมีความเปนตัวแทนของกลุมประชากร
ของการศึกษาที่นอยเมื่อเทียบกับจำนวนการศึกษามีอยูใน
ปจจุบัน เนื่องจากความลาหลังและขอจำกัดดังที่ไดกลาวไว
ในตอนตน แมจะมีเรื่องที่ทาทายในการทำงานวิจัยที่ไมแตก
ต า งกั น ระหว า งประเทศที่ พั ฒ นาแล ว กั บ ประเทศที่ ยั ง ไม
พัฒนา ยังมีบางประเด็นที่มีความแตกตางกันอยางมากใน
รายละเอียดที่ควรเนน เชน จากการสุมตัวอยางจาก 100
trials ที่ register กับ ClinicalTrials.gov ในหาประเทศใน

ยุโรป และอาฟริกา ในประเทศที่กำลังพัฒนา endpoint
ของการศึกษามักเปน severe endpoint เชน การเสีียชีวิต
ในบางครั้ ง เป น การศึ ก ษาในเด็ ก ซึ่ ง เป น กลุ ม ประชากรที่
ต อ งการการปกป อ งในเรื่ อ งจริ ย ธรรมการวิ จั ย โดยมาก
เปนการศึกษาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ และไดรับการสนับสนุน
โดย not-for-profit organizations
ปญหาทางสาธารณสุขของประเทศที่กำลังพัฒนา
นั้นมีความจำเปนอยางรีบดวนที่จะตองไดรับการแกไขและ
ตองอาศัยผลการศึกษาจากงานวิจัยซึ่งเปนองคประกอบที่
สำคั ญ ในการให ค วามคิ ด เห็ น ด า นนโยบายแก ผู ก ำหนด
นโยบาย ทั้งในเรื่องโรคระบาดที่อาจมีลักษณะ pandemic
เชนในกรณีของไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 และบางครั้ง
เปนเหตุที่เกิดในกลุมประชากรที่มีความไมมั่นคง เชนกลุมผูลี้
ภัยในคายผูอพยพ เปนตน ฉะนั้นการศึกษาที่สามารถทำได
ในขอจำกัดเชนนี้ควรมีความยืดหยุนที่มากขึ้นดวย

Guidelines and regulations
ในชวงเวลาหลายปที่ผานมาไดเกิดขอบังคับตางๆ มากมาย
ในการทำงานวิจัยที่เรียกวา clinical trial จากการเกิดความ
ผิดพลาดครั้งใหญในการใชยา thalidomide ซึ่งกอใหเกิด
ความพิการในทารกแรกเกิดอยางมากในชวงป 1960 สืบ
เนื่องจากนั้นไดกำหนดใหมี the Declaration of Helsinki
ในป 1964 โดย World Medical Association (WMA)
และผลจากการประกาศปฏิญญาสากลนี้ทำให US Food
and Drug Administration (FDA) ปฏิเสธการยอมรับผล
การวิจัยที่มาจากตางประเทศที่มีระเบียบปฏิบัติที่แตกตาง
จากประเทศสหรัฐอเมริกา นำไปสูการเสนอโดย regulators
ของอุตสาหกรรมยาทั้งประเทศญี่ปุน ยุโรป และอเมริกา ให
มีการประชุมในป 1996 และเกิดขอกำหนดเกี่ยวกับการผลิต
ยาตามมาที่เรียกวา the International Conference on
Harmonisation of Technical Requirements for
Registration of Pharmaceuticals for Human Use
Good Clinical Practice guidelines (ICH-CPG)1 แมวา
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ก อ นหน า นั้ น the Council for International
Organizations of Medical Sciences (CIOMS) ไดสราง
สิ่ ง ที่ เ รี ย กว า International Ethical Guidelines for
Biomedical Research Involving Human Subjects ใน
ป 19822 และไดแกไขในป 2002 โดยเนนการใหความสำคัญ
แกประเทศที่ยากจน และยังมี international clinical trial
guidelines ที่จัดทำโดย World Health Organization
(WHO) ในป 19953 เรียกวา The WHO Guidelines for
good clinical practice (GCP) for trials on
pharmaceutical products ซึ่งจัดทำเพื่อใหเกิดเอกภาพใน
การผลิ ต ที่ เ ป น แบบเดี ย วกั น ทั่ ว ทั้ ง โลก อย า งไรก็ ต าม ทั้ ง
CIOMS และ WHO guidelines ต า งไม มี อ ำนาจทาง
กฎหมาย ทำใหในปจจุบัน ICH-GCP เปนมาตรฐานเดียวที่
ถื อ ปฏิ บั ติ ไ ด ใ นหลายๆประเทศ แม ว า จะมี ข อ ตำหนิ เ รื่ อ ง
ความลาสมัยของ ICH-GCP อีกทั้งยังมีประเทศที่เขารวมไม
มากนั ก และยั ง มิ ไ ด มุ ง เน น ต อ การให ค วามสำคั ญ แก ภ าค
การศึกษาและ noncommercial organizations มากเทาที่
ควร4-7 นอกจากนี้การใช ICH-GCP ยังมีขอจำกัดอีกหลาย
อยางเชน การที่ WMA กำหนดใหมีแพทยเปนผูดูแลและรับ
ผิดชอบตอการขอ informed consent ในขณะที่ในทาง
ปฎิบัตินั้นกระทำไดคอนขางยากในหลายๆ แหง เพราะการ
ดูแลรักษาทำโดยเจาหนาที่ทางการแพทยอื่นๆ เชน พยาบาล
เปนตน ฉะนั้นการใหมีแพทยเพียงเพื่อตองใหมีการทำการ
วิจัยเทานั้นอาจทำใหเกิดความยุงยากได ในสหรัฐอเมริกา
และยุโรปปญหาดังกลาวก็ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชนกัน
เชน ในประเทศอังกฤษ ไดมีการกอตั้งกลุมที่เรียกวา The
Medicines for Children Research Network8 ซึ่งไดรับ
การสนับสนุนโดย the UK’s Department of Health เพื่อ
ใหการศึกษาเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมายและจริยธรรม
และนับแตป 2004, the UK’s Medical Research Council
(MRC) ไดกอตั้ง website เพื่อชวยใหผูทำวิจัยที่ไมใชเพื่อ
การคา สามารถทำการศึกษาไดอยางถูกตองตามจริยธรรม
และมหาวิทยาลัยหลายแหงในอังกฤษเอง ไดจัดตั้ง clinical
trials offices เพื่ อ ทำให มั่ น ใจได ว า การศึ ก ษาที่ มี อ ยู
มหาวิทยาลัยเหลานั้นจะไมผิดกฎหมายและจริยธรรม ใน

อเมริกา FDA รวมกับ Duke University กอตั้ง the Clinical
Trial Transformation Initiative9 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำงานวิจัยและดึงดูดนักวิจัยใหมีการทำการวิจัยตอไป
สิ่งเหลานี้ควรที่จะกอใหเกิดในประเทศที่กำลังพัฒนาแลวดวย
เช น กั น เพื่ อ ให เ กิ ด ความถู ก ต อ งและเป น ไปได ต อ การทำ
การศึกษาในประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งหลายๆ งานวิจัยได
รั บ การสนั บ สนุ น จากประเทศที่ พั ฒ นาแล ว ทำให มี ก าร
กำหนดใชขอปฎิบัติตาม ICH-GCP ของประเทศเหลานั้น
เพื่ อ ให ไ ด รั บ อนุ ญ าตจาก US FDA หรื อ European
Medicines Agency (EMA) licensure ซึ่งโดยมากเกินกวา
ที่จะสามารถปฏิบัติไดในประเทศที่กำลังพัฒนา การกำหนด
ใหมี ICH-GCP ที่เหมาะสมกับบริบทแตละประเทศจึงมีความ
สำคัญ

The need for a research-led, developing
country–specific clinical trial program
ขอตำหนิที่สำคัญโดยมากของ ICH-GCP คือไมไดเกิดจาก
ข อ เสนอแนะของนั ก วิ จั ย เองซึ่ ง แตกต า งจาก Duke-FDA
Clinical Trials Transformation Initiative ที่แสวงหาความ
รวมมือในการทำการศึกษาเพื่อใหลุลวงไปไดดวยดีโดยกลุม
นักวิจัย การกอใหเกิดความรวมมือดังกลาวหากมีในประเทศ
ที่กำลังพัฒนาจะทำใหเกิดประโยชนอยางสูงและจะดีมาก
หากเปนไปในรูปแบบขององคกรที่ไมหวังผลกำไร โดยให
สามารถเขาถึงไดทั้ง template documents ขอแนะนำ
ต า งๆในการทำ operating procedures รวมถึ ง
guidelines ต า งๆ และกระตุ น ให มี ก ารทำงานอย า งมี
ปฏิ สั ม พั น ธ ต อ กั น มี ก ารโต ต อบ (interactive) ระหว า ง
นักวิจัยดวยกันเอง สรุปวา การทำการใดเพื่อใหเหมาะสมกับ
บริบทของประเทศที่พัฒนาแลวนั้น ไมไดหมายความถึงการ
ทำใหมาตรฐานดอยลง โดยแทจริงแลวความจำเปนในเรื่อง
คุ ณ ภาพและจริ ย ธรรมยั ง ต อ งมี อ ยู แ ละอาจมากกว า ใน
ประเทศที่พัฒนาแลว หากแตตองทำใหการพัฒนามีความถูก
ตองและตรงไปตรงมา และเหมาะสมกับความเปนจริงใน
บริบทของพื้นที่ที่ทำการศึกษา
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Modified Essay Question (MEQ)
กนกวรรณ ศรีรักษา M.D., DiploMedEd
Editorial Board of Khon Kaen Medical Journal
ารประเมินผลมีขึ้นเพื่อประเมินความรูความสามารถ
ก ของผู
เรียน การสอบขอเขียน (written examination)
เปนรูปแบบการประเมินผลดานองคความรูที่ใชกันแพรหลาย
ในบทความกอนหนานี้ไดนำเสนอการออกขอสอบแบบปรนัย
หรื อ Multiple Choice Question (MCQ) ไปแล ว
บทความในฉบับนี้จะกลาวถึงการออกขอสอบแบบอัตนัยรูป
แบบหนึ่งที่เรียกวา Modified Essay Question (MEQ) ซึ่ง
เปนรูปแบบที่นำมาใชแทนการออกขอสอบแบบอัตนัยดั้งเดิม
(Essay Question) เนื่องจากขอสอบอัตนัยนั้นแมจะมีขอดีใน
แงที่สามารถประเมินระดับความรูที่สูงกวาการทองจำแตก็มี
ขอจำกัดในดาน reliability ของการใหคะแนน เนื่องจากไมมี
เกณฑ ก ารให ค ะแนนที่ ชั ด เจนขึ้ น อยู กั บ การพิ จ ารณาของ
ผู ต รวจซึ่ ง อาจมี ค วามเห็ น แตกต า งกั น ได ด ว ยเหตุ นี้ จึ ง มี
ผูพัฒนาขอสอบแบบ MEQ ขึ้นมา
ขอสอบ MEQ ตองการวัดความรูความเขาใจที่มาก
กวาการทองจำ เนนการประเมินความรูระดับการตัดสินใจ
แกปญหา (problem solving and decision making)
ลักษณะขอสอบในแตละขอจะเปนชุดคำถาม 8-10 คำถาม
ต อ 1 ข อ จะค อ ยๆเป ด เผยข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผู ป ว ย หรื อ
สถานการณออกมาทีละนอย ใชเวลาในการทำขอสอบแตละ
ขอ 30-45 นาที แตละชุดอาจมีขอสอบ 4-5 ขอ แนวทางการ
สร า งคำถามสำหรั บ ข อ สอบ MEQ มั ก จะเลี ย นแบบ
กระบวนการแก ป ญ หาทางคลิ นิ ก กล า วคื อ จะเริ่ ม ต น ด ว ย
ตั วอย างผูปวย อาจมี อาการสำคัญ คำถามชุดแรกมั กจะ
เป น การตั้ ง คำถามเพื่ อ ให ผู ส อบตั้ ง สมมุ ติ ฐ านเบื้ อ งต น
(hypothesis generation) กอนจะใหขอมูลเพิ่มเติม จากนั้น
อาจมีการปรับเปลี่ยนสมมุติฐาน (hypothesis refinement)
เพื่อใหการวินิจฉัยแยกโรคที่แคบลงเมื่อไดขอมูลใหมๆเพิ่มขึ้น
กอนจะนำไปสูการวินิจฉัยโรค การตัดสินใจเพื่อการรักษา
หรือการสงตรวจเพิ่มเติม หรือการใหคำแนะนำการปฏิบัติตัว
ที่เหมาะสมแกผูปวย (decision making and patient
management) การใหคะแนนมักจะมีเกณฑที่กำหนดลวง
หนาอยางชัดเจนในรูปแบบ check list เพื่อใหมีมาตรฐาน
โดยไมขึ้นอยูกับผูตรวจขอสอบ เปนการเพิ่ม reliability ของ

การใหคะแนน
โครงสรางขอสอบ MEQ ประกอบดวย
1. Brief scenario
2. Hypothesis generation
3. Data gathering
4. Feedback
5. Hypothesis refinement
6. Management
7. Pathophysiology or mechanism of disease

การสรางขอสอบ MEQ
Brief scenario
ขอสอบมักจะเริ่มตนดวยการใหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับผูปวย
รวมทั้งสถานการณที่เกี่ยวของ เชน อาการสำคัญของผูปวย
การตรวจรางกายสั้นๆ ซึ่งมักจะคลายคลึงกับสถานการณ
จริงที่พบไดในเวชปฏิบัติทั่วไป โดยขอมูลตองมากพอที่ผูสอบ
สามารถตั้งสมมุติฐานเบื้องตนได เนื่องจากขอสอบ MEQ
เนนการประเมิน การตัดสินใจ และการแกปญหา ดังนั้น
คำถามที่เกี่ยวของกับสถานการณที่ใหมาอาจรวมถึงการให
ผูสอบตัดสินใจใหการรักษาเพื่อแกไขภาวะฉุกเฉินใหกับผูปวย
กอนก็เปนได
Feedback
กอนจะเริ่มคำถามตอไป มักจะตองมีการใหขอมูลที่สำคัญ
เพิ่มเติม เพื่อชวยในการตัดสินใจในขั้นตอนตอไป
Hypothesis refinement
เปนการตั้งคำถามถัดไปหลังจากที่ผูสอบไดขอมูลเพิ่มเติม
เพื่อใหผูสอบใหการวินิจฉัยแยกโรคที่แคบลง หรือสามารถ
ให ก ารวิ นิ จ ฉั ย เพื่ อ วางแผนการดู แ ลในขั้ น ตอนต อ ไป ซึ่ ง
คำถามในขั้นตอนนี้อาจโยงไปถึงกลไกการเกิดโรคดวย เพื่อ
ประเมินความรูความเขาใจของผูสอบ หรือการเลือกการสง
ตรวจเพิ่มเติมเพื่อชวยในการวินิจฉัยโรคก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคของผูออกขอสอบ
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Management
มักจะเปนคำถามทายๆเพื่อใหผูสอบไดตัดสินใจแกปญหา
เมื่อไดขอมูลครบถวนพอสมควรแลว ทั้งนี้การดูแลรักษาอาจ
หมายรวมถึงการใหคำปรึกษาหรือการใหคำแนะนำแกผูปวย
ดวย
จะเห็นไดวาขอสอบ MEQ 1 ขอ สามารถประเมิน
ความรูความสามารถของผูสอบไดหลากหลาย โดยผูออก

ขอสอบจะตองกำหนดวัตถุประสงคไวตั้งแตตนวาตองการ
ประเมินอะไร ทั้งนี้ขอสอบ 1 ขอไมจำเปนตองประกอบดวย
โครงสรางทั้งหมด ผูออกขอสอบสามารถเลือกมาเฉพาะสวน
ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของขอสอบไดตามความเหมาะ
สม การทำ table of specification จะชวยในการวางแผน
ออกขอสอบได

ตัวอยางคำถาม
ผูปวยเด็กอายุ 7 ป
อาการสำคัญ
ไข ไอ หายใจเร็ว 5 วันกอนมาโรงพยาบาล
ประวัติปจจุบัน 5 วันกอนเริ่มมีไขต่ำๆ ไอมีเสมหะ เจ็บคอเล็กนอย น้ำมูกใส มารดา
ซื้อยาใหกิน อาการไมดีขึ้น
1 วันกอนมายังมีไขสูง ไอมากขึ้น สังเกตวาหายใจแรง จึงพามาร.พ.
ประวัติอดีต
สุขภาพแข็งแรง ไมมีโรคประจำตัว ขับถายปกติ
ตรวจรางกาย
Vital signs: BT 39oC RR 40 /min PR 100 /min BP 100/60 mmHg
GA:
Good consciousness, not pale, no jaundice
HEENT:
No injected pharynx and tonsils, intact tympanic membrane, no nasal
discharge, no palpable lymph node
CVS:
regular S1S2, no murmur
Chest:
Tachypnea, fine crepitations at RLL with occasional rhonchi
Abdomen: Soft, not tender, no organomegaly
1. จงใหการวินิจฉัยแยกโรคเบื้องตน (hypothesis generation)
2. จะถามประวัติและตรวจรางกายเพิ่มเติมอะไรบาง (data gathering)
3. จงใหการรักษาเบื้องตน (patient management)

สิ่ ง ที่ ส ำคั ญ อย า งมากของการออกข อ สอบแบบ
MEQ คือการเตรียมคำตอบที่ถูกตอง เพราะสวนใหญคำตอบ
ที่ ถู ก ต อ งอาจมี ไ ด ม ากกว า 1 ข อ ซึ่ ง ผู อ อกข อ สอบต อ ง
กำหนดไวลวงหนา และพยายามรวบรวมคำตอบที่อาจเปนไป

ไดใหมากที่สุด รวมทั้งมีการกำหนดน้ำหนักคะแนนสำหรับ
คำตอบแตละขอแตกตางกันไปตามความเหมาะสม ซึ่งขั้น
ตอนนี้ อ าจจะต อ งอาศั ย ความเห็ น จากคณะกรรมการออก
ขอสอบเพื่อชวยกันระดมสมอง

ตัวอยาง table & specification
หัวขอ………………………...............................................……………………………………..
คะแนนเต็ม…………..............…………..คะแนน เวลา………............…………………...นาที
รายละเอียดคำถามยอย
คำถามที่

เวลา (นาที)

คะแนน

competency

1…….....................……….

hypothesis generation

2……………......................

emergency management

3…….....................……….

data gathering

4….....................………….

clinical reasoning
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ความนาเชื่อถือ (reliability and validity) ของ
ขอสอบ MEQ
การกำหนดวัตถุประสงคตั้งแตตน รวมทั้งการทำ table of
specification จะชวยเพิ่ม validity ของขอสอบได วามีการ
ประเมินความรูความสามารถดานการแกปญหาจริงโดยการ
ตั้งคำถามที่ไมเนนการทองจำ รวมทั้งทำใหมั่นใจไดวาเนื้อหา

ของขอสอบมีความครอบคลุมมากพอ อยางไรก็ตามขอสอบ
MEQ ก็ยังดอยกวาขอสอบ MCQ ในแงของความครอบคลุม
ของเนื้อหา ในสวนของ reliabilty ของขอสอบ MEQ ที่คอน
ขางดีนั้น มีการศึกษาพบวา คา reliability coefficient อยู
ระหวาง 0.43-0.90

ตัวอยาง check list คำตอบ
คำถามที่
1………...............……...

2………................……...

คำตอบ

คะแนน

a............………………..

5

b……............…………..

5

c……............…………..

3

a…………............……..

5

b…………............……..

5

c…………............……..

3

d…………............……..

2

3…………….............….

สรุป
ขอสอบ MEQ เปนอีกทางเลือกหนึ่งในการประเมินความรู
ของนักศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งหากตองการประเมินทักษะ
ที่สูงกวาการทองจำ และเปนขอสอบที่มีความนาเชื่อถือคอน

ข า งดี หากมี ก ารกำหนดวั ต ถุ ป ระสงค ที่ ชั ด เจนและเลื อ ก
คำถามที่เหมาะสม รวมทั้งมีการพัฒนาเกณฑการใหคะแนน
ที่เปนมาตรฐาน
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Melioidosis Septicemia
Suthep Chantharamethikun, M.D.
Department of Internal Medicine, Mukdahan Hospital, Mukdahan

ABSTRACT
BACKGROUND
Melioidosis is prevalent in Northeastern Thailand. Melioidosis septicemia has the highest mortality rate than
other groups of melioidosis. This study aims to explore the characteristics and outcome of those diagnosed
with melioidosis septicemia.

METHODS
This study is a retrospective analysis. The data was collected to identify basic data and risk factors. We
conducted a chart review of patients with diagnosed with melioidosis by hemoculture admitted at
Mukdahan Hospital between January 2009 and October 2010.

RESULTS
Eighty-five samples were collected with the similar proportion of male and female. Their average age of
male and female were 49 and 55 years respectively. The most common occupation and associated disease
were farmers (65%) and diabetes (65.9%) respectively. The mortality rate was 37.6%. The most common
diagnosis when admitted were sepsis (37.6%) and community acquired pneumonia (27%). The mean
duration of having normal temperature after treatment was 9.5 days. The mean incubation period of
hemoculture was 29.7 hours. The high mortality rate were significantly associated with disseminated
septicemia and high creatinine level (OR 49.8; 95% CI, 3.0 to 837.9 and OR 2.3; 95%, 1.3 to 4.0) respectively.
A non renal disease associated with a low mortality rate (p <0.05).

CONCLUSION
The case fatality of melioidosis rate was high, particularly in disseminated septicemia meiloidosis and high
creatinine level. Early detection was important and could lead to the successful treatment.
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โรคติดเชื้อในกระแสเลือดจากเชื้อเมลิออยโดสิส
สุเทพ จันทรเมธีกุล, พ.บ.
กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

บทคัดยอ
บทนำ
โรคเมลิออยโดสิสเปนโรคติดเชื้อที่พบความชุกสูงมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย โรคติดเชื้อในกระแสเลือดจากเชื้อ
เมลิออยโดสิส มีอัตราการเสียชีวิตสูงกวากลุมอาการอื่น จึงนับวาเปนโรคที่เปนปญหาสำคัญทางสาธารณสุข

วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาแบบยอนหลังเชิงวิเคราะห เก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐาน และปจจัยเสี่ยง ในผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัย
วาเปนโรคเมลิออยโดสิสจากการเพาะเชื้อในกระแสเลือด ที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลมุกดาหาร ระหวางเดือนมกราคม
2552 ถึงเดือนตุลาคม 2553

ผลการศึกษา
กลุมตัวอยางทั้งหมด 85 ราย เปนเพศชาย รอยละ 51.8 อายุเฉลี่ยกลุมตัวอยาง 52 ป อาชีพที่พบมากที่สุดคืออาชีพ
เกษตรกรรม (รอยละ 88.2) โรครวมที่พบมากที่สุดคือโรคเบาหวาน (รอยละ 65.9) อาการที่มาพบแพทยสวนใหญคือกลุม
อาการเซฟซิส (sepsis) (รอยละ 37.6) และโรคปอดอักเสบชุมชน (รอยละ 27.1) ถาอาการดีขึ้นระยะเวลาเฉลี่ยที่ไขลด 9.5 วัน
ระยะเวลาเฉลี่ยที่เพาะเชื้อขึ้น 29.7 ชั่วโมง อัตราการเสียชีวิตรอยละ 37.6 ผลการวิเคราะหปจจัยเสี่ยงพบวาการแบงกลุมอาการ
ของโรคแบบ disseminated septicemia และการมีคาเฉลี่ยทางหองปฏิบัติการครีเอตินินที่สูงทำใหอัตราการเสียชีวิตสูงมาก
ขึ้น (OR 49.8; 95% CI, 3.0 to 837.9 ; OR 2.3; 95%, 1.3 to 4.0 ตามลำดับ) และพบวาการไมมีโรคไตวาย/นิ่วไตรวมดวย
ทำใหอัตราการเสียชีวิตลดต่ำลงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)

สรุป
โรคติดเชื้อในกระแสเลือดจากเชื้อเมลิออยโดสิสเปนโรคติดเชื้อที่พบไดบอยและมีอัตราการเสียชีวิตสูง โดยเฉพาะในกลุม
Disseminated septicemia และกลุมที่มีการทำงานของไตผิดปกติ การวินิจฉัยและใหการรักษาอยางรวดเร็วชวยลดอัตราการ
เสียชีวิตของผูปวยลงได
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โ

รคเมลิออยโดสิสมีสาเหตุการติดเชื้อมาจากแบคทีเรีย
ชนิดแกรมลบ โดยกอนป พ.ศ. 2535 แบคทีเรียชนิด
แกรมลบนี้มีชื่อเรียกหลายอยาง เชน Bacillus pseudomallei,
Bacillus whitmorii (หรื อ Bacille de Whitmore),
Malleomyces pseudomallei, Pseudomonas
pseudomallei, จนกระทั่งในป พ.ศ.2535 จึงเปลี่ยนชื่อเรียก
เป น Burkholderia pseudomallei 1 ในประเทศไทยมี
การศึ ก ษาที่ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี พ บว า เชื้ อ เมลิ อ อยโดสิ ส
เป น สาเหตุ ข องโรคปอดอั ก เสบชุ ม ชน (community
acquired pneumonia) ถึงรอยละ 202 บางรายงานพบวา
ผูปวยที่มีอาการรุนแรงมีอัตราการเสียชีวิตถึงรอยละ 503 ใน
ป พ.ศ.2550 จากรายงานของกองระบาดวิทยากระทรวง
สาธารณสุข4 จังหวัดที่มีอัตราปวยสูงสุดตอประชากรแสนคน
5 อั น ดั บ แรก ได แ ก จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร (22.6 ต อ แสน
ประชากร) รองลงมา คื อ อำนาจเจริ ญ (15.9 ต อ แสน
ประชากร) ศรีสะเกษ (9.5 ตอแสนประชากร) อุบลราชธานี
(6.0 ตอแสนประชากร) รอยเอ็ด (5.5 ตอแสนประชากร)
ตามลำดับ จากการศึกษาพบวาปจจัยเสี่ยงที่สำคัญในการ
เกิดโรคคือ โรคเบาหวานชนิดที่ 25 เพศชาย โรคไตเสื่อมหรือ
ไตวาย ประวัติดื่มเหลาจัด โรคปอดเรื้อรัง6 โรคธาลัสซีเมีย
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีประวัติใชยาสเตอรอยด7 มี
รายงานการศึกษา เรื่องการใหยาปฏิชีวนะโดยเฉพาะการให
ในชวง 48 ชั่วโมงแรกทำใหอัตราการรอดชีวิตดีขึ้น8 อยางไร
ก็ตามยังมีการศึกษานอยในเรื่องปจจัยเสี่ยงของการเสียชีวิต
โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมที่มีการติดเชื้อในกระแสเลือดรวมดวย
ซึ่งปจจุบันสามารถเพาะเชื้อในกระแสเลือดขึ้นไดเร็วกวาวิธี
เดิม (0.5 วันกับ 3.4 วัน ตามลำดับ)9 วัตถุประสงคของ
การศึกษานี้ตองการศึกษาธรรมชาติของโรคติดเชื้อในกระแส
เลือดจากเชื้อเมลิออยโดสิสและปจจัยการเสียชีวิตของกลุม
ศึกษาในสภาวะที่วินิจฉัยโรคไดเร็วขึ้นจากการเพาะเชื้อใน
กระแสเลือดดวยวิธีการใหมและการใหยาปฏิชีวนะตามเกณฑ
มาตรฐานภายใน 24 ชั่วโมงแรกที่รับไวในโรงพยาบาล

วิธีการศึกษา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป น การศึ ก ษาแบบย อ นหลั ง เชิ ง วิ เ คราะห
(retrospective analytic study) กลุมตัวอยางไดแก ผูปวย
โรคเมลิออยโดสิสที่อายุมากกวา 14 ปที่มีผลการเพาะเชื้อใน
กระแสเลือดดวยวิธี automatic BacT/Alert system ขึ้นเชื้อ
เมลิออยโดสิส (Burkholderia pseudomallei) ที่เขารับการ
รักษาในโรงพยาบาลมุกดาหารในชวงระหวางเดือนมกราคม
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พ.ศ. 2552 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ใชแบบเก็บขอมูลที่
ผู ท ำการศึ ก ษาสร า งขึ้ น ประกอบด ว ยข อ มู ล 3 ส ว น
(1) ขอมูลสวนบุคคล เชน เพศ อายุ อาชีพ (2) ขอมูลทาง
คลินิกของผูปวย เชน โรคประจำตัวที่พบรวมดวยเชน โรค
เบาหวานชนิดที่ 2 โรคไตวาย นิ่วในไต โรคธาลัสซีเมีย
(thalassemia) โรคปอดเรื้อรัง ประวัติการดื่มแอลกอฮอล
การไดรับยาสเตอรอยด (steroid) (3) ขอมูลการวินิจฉัยและ
รักษาโรค ไดแก การแบงระยะของโรค กลุมอาการของโรค
เวลาการเพาะเชื้อขึ้น และชนิดการไดรับยาปฏิชีวนะ โดย
ระยะของโรค แบงไดดังนี้ (1) แบบเฉียบพลัน (acute)
หมายถึงมาพบแพทยภายใน 7 วันที่เริ่มมีอาการ (2) แบบกึ่ง
เฉียบพลัน (subacute) หมายถึง มาพบแพทยภายใน 7-30
วันที่เริ่มมีอาการ (3) แบบเรื้อรัง (chronic) หมายถึง มาพบ
แพทยเกิน 30 วันที่เริ่มมีอาการ กลุมอาการของโรค10 แบง
เปน 2 กลุมคือ (1) disseminated septicemic หมายถึงมี
การติดเชื้อในกระแสเลือดรวมกับการติดเชื้อในอวัยวะอื่นมาก
กวา 1 ตำแหนง (2) non disseminated septicemic
infection หมายถึงมีการติดเชื้อในกระแสเลือดรวมกับการ
ติดเชื้อ ในอวัยวะอื่นรวมดวย 1 ตำแหนง การวิเคราะหทาง
สถิติใชคาสถิติแบบ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิเคราะหปจจัยเสี่ยงแบบวิเคราะห ความถดถอยโลจิสติก
(multiple logic regression analysis) และกำหนดระดับ
นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ p<0.05 ประมวลผลด ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอรทางสถิติ

ผลการศึกษา
กลุมตัวอยางทั้งหมด 85 ราย อายุโดยเฉลี่ย 52 ป สวนใหญ
เปนเพศชาย (รอยละ 51.8) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
(รอยละ 88.2) มีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวาน (รอยละ
65.9) ระยะของโรคคือระยะเฉียบพลัน (acute phase) พบ
มากที่สุด (รอยละ 68.2) กลุมอาการ non disseminated
septicemia พบมากที่สุด (รอยละ 62.4) สวนใหญสามารถ
เพาะเชื้อขึ้นใน 24-48 ชั่วโมง (รอยละ 54.1) แพทยใชยา
ปฏิ ชี ว นะ ceftazidime ในการรั ก ษามากที่ สุ ด (ร อ ยละ
94.1) และใหยาปฏิชีวนะภายใน 24 ชั่วโมงหลังนอน โรง
พยาบาล (ร อ ยละ 73.8) อาการที่ ม าแพทย พ บเมื่ อ แรก
วิ นิ จ ฉั ย คื อ กลุ ม อาการติ ด เชื้ อ ในกระแสเลื อ ด (sepsis)
(ร อ ยละ 37.6) โรคปอดอั ก เสบในชุ ม ชน (community
acquired pneumonia) (รอยละ 27.1) เดือนกันยายนเปน
เดือนที่พบผูปวยมากที่สุด (รอยละ 24.7) อวัยวะอื่นที่ติดเชื้อ
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รวมดวยมากที่สุดคือปอด (รอยละ49.4) กลุมตัวอยางสวน
ใหญอาการดีขึ้นหลังใหการรักษา (รอยละ 62.4) ระยะเวลา
เฉลี่ยที่ไขลดคือ 9.5 วัน ระยะเวลาเฉลี่ยนอนโรงพยาบาลคือ
10.5 วัน สำหรับกลุมตัวอยางที่เสียชีวิตรอยละ 51 เสียชีวิต
หลังการรักษาภายใน 48 ชั่วโมง คาเฉลี่ยผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการ blood urea nitrogen / creatinine (BUN/
Cr) คือ 38.6/2.8 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร คาเฉลี่ยเวลาที่การ

เพาะเชื้อขึ้น 29.7 ชั่วโมงและอัตราการเสียชีวิตรอยละ 37.6
จากการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติก (multiple logic
regression analysis) ระหวางผลการรักษากับปจจัยที่ศึกษา
พบวา การเสียชีวิตมีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 กับ กลุมอาการของโรค การมีโรคไต/นิ่วไต
ร ว มด ว ย และค า เฉลี่ ย ทางห อ งปฏิ บั ติ ก าร ครี เ อติ นิ น
(ตาราง 1)

ตาราง 1. ในกลุมตัวอยางโรคติดเชื้อในกระแสเลือดจากเชื้อเมลิออยโดสิส ที่เสียชีวิตและอาการดีขึ้นหลังการรักษา
ปจจัยเสี่ยง

ระยะของโรค
ระยะเฉียบพลับ
ระยะกึ่งเฉียบพลัน
ระยะเรื้อรัง
กลุมอาการ
Disseminated septicemia
Non disseminated septicemia
โรครวม
มีโรคเบาหวาน
มีโรคไตวาย/นิ่วไต
อวัยวะที่ติดเชื้อรวม
ที่ปอด
ที่ตับ
ผิวหนัง
มีการใหยา ceftazidime
Blood urea nitrogen: มก./ดล (SD)
Creatinine: มก/ดล (SD)
จำนวนชั่วโมงที่เพาะเชื้อขึ้น (SD)

เสียชีวิต
no (%)
n=32

อาการดีขึ้น
no (%)
n=53

Crude Odds ratio

adjusted Odds ratio

(95% CI)

(95% CI)

27 (84.4)
4 (12.5)
1 (3.1)

31 (58.5)
13 (24.5)
9 (17)

2.81 (1.21-6.56)

56.74 (0.62-5175.51)
43.52 (0.29-6337.74)
1

23 (71.9)
9 (28.1)

9 (17)
44 (83)

12.50 (4.36-35.80)

49.81** (2.96-837.87)
1

15 (46.9)
5 (15.6)

41 (71.4)
8 (15.1)

0.26 (0.10-0.67)
1.04 (0.31-3.51)

0.29 (0.04-1.97)
0.01** (0.00-0.35)

23 (71.9)
16 (50)
8 (25)
28 (87.5)
60.1 (43.7)
4.6 (4.3)
25.8 (11.8)

19 (35.8)
20 (37.7)
9 (17)
52 (98.1)
25.7 (21.3)
1.7 (2.0)
32.1(17.3)

4.57 (1.76-11.87)
1.65 (0.68-4.01)
1.63 (0.55-4.77)
0.14 (0.01-1.26)
0.97 (0.95-0.99)
0.67 (0.51-0.88)
1.05 (0.99-1.11)

3.53 (0.36-34.34)
0.29 (0.02-4.70)
13.35 (0.70-257.50)
0.11 (0.00-1419.64)
1.04 (0.10-1.08)
2.28** (1.31-3.97)
1.01 (0.95-1.07)

**Statistic significance at p< 0.05 , SD = Standerd deviation

วิจารณและสรุปผล
ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานกลุมที่ทำการศึกษาพบผูปวยเพศ
ชายมากกวาเพศหญิง (รอยละ 51.8) ซึ่งใกลเคียงการศึกษา
ที่โรงพยาบาลสกลนคร11 แตนอยกวาการศึกษาที่โรงพยาบาล
ชลบุร12ี ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด (รอยละ 88.2)
เหมื อ นสามการศึ ก ษาก อ นหน า นี้ 11-13 อายุ เ ฉลี่ ย 52.0 ป
ใกลเคียงกับการศึกษากอนหนานี้12-13 การศึกษานี้ยังพบโรค

เบาหวานเปนโรครวมมากที่สุด (รอยละ 65.9) เหมือนสาม
การศึ ก ษาก อ นหน า นี้ เ ช น กั น 11-13 จากการศึ ก ษานี้ พ บกลุ ม
อาการ non disseminated septicemia มากที่สุด (รอยละ
68.2) ซึ่งตางจากการการศึกษาที่โรงพยาบาลเชียงใหมและ
โรงพยาบาลชลบุรี ที่พบนอยกวาอาจอธิบายไดจากเกณฑการ
วินิจฉัยที่แตกตางกันโดยเฉพาะการติดเชื้ออวัยวะอื่นที่เกณฑ
มาตรฐานการวินิจฉัยไมชัดเจน เชนการติดเชื้อที่ตับไมได
กำหนดมาตรฐานไว ในการศึกษานี้ใชการวินิจฉัยดวยการทำ
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อัลตราซาวดในกลุมศึกษาทุกราย ในขณะที่ถาใหการวินิจฉัย
ดวยการตรวจเลือดจะทำใหมีจำนวนกลุมศึกษาที่ไดรับการ
วินิจฉัยวาติดเชื้อที่ตับรวมดวยมากกวากลุมที่วินิจฉัยจากการ
ทำอัลตราซาวดอยางเดียว โรคไขไมทราบสาเหตุและปอด
อั ก เสบชุ ม ชน (fever of unknown origin and
community acquired pneumonia) เปนโรคที่วินิจฉัยมาก
ที่สุดกอนเขานอนในโรงพยาบาล (รอยละ 37.6 และ 27.1)
และอวั ย วะที่ มี ก ารติ ด เชื้ อ ร ว มมากที่ สุ ด คื อ ปอด (ร อ ยละ
49.4) เหมือนการศึกษาที่โรงพยาบาลชลบุรีแตการศึกษานี้พบ
ในสั ด ส ว นที่ น อ ยกว า เดื อ นที่ พ บผู ป ว ยมากคื อ ช ว งฤดู ฝ น
เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม เหมือนการศึกษาที่โรงพยาบาล
สกลนครแต ต า งจากการศึ ก ษาที่ สิ ง คโปร 14 ที่ พ บเดื อ น
มีนาคม-เมษายนเนื่องจากฤดูกาลที่ตางจากประเทศไทย แต
เปนชวงที่มีฝนตกมากเชนเดียวกัน
ผลการศึ ก ษาด า นผลการรั ก ษาพบว า กลุ ม อาการ
disseminated septicemia มีผูเสียชีวิตมากที่สุด (รอยละ
71.9) เหมือนการศึกษาที่ เชียงใหม ในการศึกษานี้ พบวา
จำนวนวั น เฉลี่ ย ที่ ไ ข ล ด 9.5 วั น ใกล เ คี ย งกั บ การศึ ก ษาที่
จั ง หวั ด ขอนแก น 15 อั ต ราการการเสี ย ชี วิ ต สู ง มากที่ สุ ด ถ า
สามารถเพาะเชื้อขึ้นใน 48 ชั่วโมงแรก (รอยละ 93.8) และมี
อาการก อ นมาพบแพทย ภ ายใน 7 วั น (acute phase)
(รอยละ 84.4) อัตราการเสียชีวิตทั้งหมดรอยละ 37.6 ใกล
เคี ย งกั บ การศึ ก ษาที่ เ ชี ย งใหม ชลบุ รี สกลนคร และ
อุบลราชธานีและดีกวาการรักษาดวยยาปฏิชีวนะแบบเดิม10
ผลการศึกษาดานปจจัยเสี่ยงที่ทำใหกลุมศึกษาเสียชีวิต
พบวาพบวาปจจัยที่ทำใหการเสียชีวิตสูงกวาปกติคือ กลุม
อาการของโรคแบบ disseminated septicemia และการมี
คาผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ครีเอตินินที่ตางกันทำให
อัตราการเสียชีวิตสูงมากขึ้น 49.8 เทา และ 2.3 เทา ตาม
ลำดับ พบวาการไมมีโรคไตวาย/นิ่วไตรวมดวยทำใหอัตรา
การเสียชีวิตลดลงซึ่งแตกตางจากการศึกษาที่โรงพยาบาล
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สกลนครที่พบวาการมีโรคไตวายรวมดวยทำใหการเสียชีวิต
เพิ่มขึ้นอาจมีสาเหตุจากการใชสถิติวิเคราะหแตกตางกัน
การศึกษานี้มีขอจำกัดหลายประการเชน การสืบคน
ขอมูลบางอยางจากเวชระเบียนอาจทำไดไมครบถวนและถูก
ตองตามวัตถุประสงคของการศึกษาโดยเฉพาะประวัติการ
เจ็บปวยและผลการตรวจรางกายบางอยาง แตผูทำการศึกษา
ไดทำการสืบคนขอมูลของกลุมศึกษาจากแหลงขอมูลอื่นที่
เกี่ยวของเพื่อชดเชยขอมูลที่ขาดไปบางสวนเชนขอมูลจากผล
การตรวจทางหองปฏิบัติการที่บันทึกโดยนักเทคนิคการแพทย
ขอมูลทางรังสีวิทยาที่บันทึกโดยรังสีแพทย ขอมูลจากแบบ
บั น ทึ ก การเขี ย นประกั น ชี วิ ต ข อ มู ล จากกลุ ม ศึ ก ษาที่ ม า
ติ ด ตามการรั ก ษาหลั ง จากอาการดี ขึ้ น และข อ มู ล จากการ
โทรศั พ ท ไ ปสอบถามญาติ ก ลุ ม ที่ ท ำการศึ ก ษาที่ เ สี ย ชี วิ ต
ทำใหขอมูลที่ตองการศึกษามีความครบถวนสมบูรณมากขึ้น
โดยสรุ ป แล ว โรคติ ด เชื้ อ ในกระแสเลื อ ดจากเชื้ อ
เมลิ อ อยโดสิ ส เป น โรคติ ด เชื้ อ ที่ พ บได บ อ ยและมี อั ต ราการ
เสียชีวิตสูง โดยเฉพาะในกลุม Disse-minated septicemia
และกลุ ม ที่ มี ก ารทำงานของไตผิ ด ปกติ การวิ นิ จ ฉั ย และ
ใหการรักษาอยางรวดเร็วชวยลดอัตราการเสียชีวิตของผูปวย
ลงได

กิตติกรรมประกาศ
ขอบคุณ ดร.สมหมาย คชนาม ที่กรุณาชี้แนะเนื้อหา ปรับ
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สมบูรณ ขอบคุณเจาหนาที่โรงพยาบาลมุกดาหารที่ใหความ
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Mortality and Outcomes of the Treatment for Acute ST Elevation
Myocardial Infarction Patients after Development of
Fast Track Acute Coronary Syndrome
Boonyong Jirasuwankul, M.D.
Busaba Wongpimoln, R.N.
Jutamas Prajunpol, R.N.
Department of Internal Medicine, Roi-Et Hospital, Roi-Et

ABSTRACT
BACKGROUND
This study aimed to identify the mortality rate and other outcomes of the treatment for acute ST elevation
myocardial infarction (STEMI) patients after developing Fast Track Acute Coronary Syndrome system in Roi-Et
Hospital.

METHODS
This was a retrospective descriptive study of all acute STEMI patients admitted to Roi-Et Hospital from
October 2007 to September 2009. The samples were 247 patients with diagnosis of STEMI. Data were
collected form medical record and patients and family interviews and analyzed by using statistics software
package.

RESULTS
Almost of the participants were male. Seventy two percent were elderly and the mean age was 65.4 years.
The risk factors were 31.6% with diabetes mellitus, 28.4% hypertension, 34% current cigarette smokers, 10.5%
dyslipidemia and 8.1% positive familial history of ischemic heart disease. In-hospital mortality rate was 17.8%.
Only 26.7% of the STEMI patients received reperfusion therapy by streptokinase which had mortality rate only
15.9%. In the cases that did not receive streptokinase treatment due to contraindication mortality rate can
be up to 77.3%. When compared to a previous study, the Fast Track ACS system could decrease mortality
rate. The mortality rate of STEMI patients was decrease from 33.3% in 2006 to 14.7%, 19.6% and 14.6% in
2007, 2008 and 2009 respectively, and door to needle time was decrease from 129 minute in 2006 to 50,
45, and 49 minutes in 2007, 2008, and 2009 respectively.

CONCLUSION
The mortality rate was 17.8% after developing Fast Track ACS and door to needle time was decreased.
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อัตราตายและผลลัพธการดูแลรักษาผูปวยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST
Elevation Myocardial Infarction ภายหลังการพัฒนาระบบการใชแบบแผน
การดูแลรักษาแบบชองทางดวน
บุญยงค จิรสุวรรณกุล, M.D.
บุษบา วงคพิมล, R.N.
จุฑามาส ประจันพล, R.N.
กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด

บทคัดยอ
บทนำ
การศึกษานี้จัดทำเพื่อศึกษาอัตราตายและผลลัพธการดูแลรักษาผูปวยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST Elevation
Myocardial Infarction (STEMI) ภายหลังการพัฒนาระบบ การใชแบบแผนการดูแลรักษาแบบชองทางดวน (Fast Track
Acute Coronary Syndrome (ACS))

วิธีการศึกษา
เปนการศึกษาแบบ retrospective descriptive study กลุมตัวอยางคือผูปวย STEMI ที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลรอยเอ็ด
คัดเลือกตามเกณฑที่กำหนด ระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึงกันยายน 2552 จำนวน 247 ราย เก็บรวบรวมขอมูลจากบันทึก
เวชระเบี ย นและจากการสั ม ภาษณ ผู ป ว ยและญาติ วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยใช ส ถิ ติ พ รรณนาได แ ก ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 72.1 เปนผูสูงอายุ โดยอายุเฉลี่ยเทากับ 65.4 ป พบปจจัยเสี่ยงเปนเบาหวาน
รอยละ 31.6 ความดันโลหิตสูงรอยละ 28.4 สูบบุหรี่รอยละ 34 ภาวะไขมันในเลือดสูงรอยละ 10.5 และมีประวัติครอบครัวเปน
โรคหัวใจขาดเลือดรอยละ 8.1 พบอัตราตายเฉลี่ยรอยละ 17.8 สวนผลลัพธการรักษาพบวา ไดรับยาละลายลิ่มเลือด
(streptokinase) รอยละ 26.7 ซึ่งมีอัตราตายเพียงรอยละ 15.9 สวนรายที่ไมไดรับยาละลายลิ่มเลือดเนื่องจากมีขอหามใชพบ
รอยละ 46.6 และมีอัตราตายสูงถึงรอยถึง 77.3 เมื่อเปรียบเทียบผลลัพธการดูแลรักษาภายหลังการพัฒนาระบบ พบวาอัตรา
ตายลดลงจากรอยละ 33.3 กอนการพัฒนาระบบ Fast Track ACS ใน พ.ศ. 2549 เปน 14.7, 19.61 และ14.6 ใน
พ.ศ. 2550, 2551 และ 2552 ตามลำดับ สวนระยะเวลารอรับยาละลายลิ่มเลือดเฉลี่ยพบวาลดลงจาก 129 นาทีใน พ.ศ. 2549
เปน 50, 45 และ 49 นาที ใน พ.ศ. 2550, 2551 และ 2552 ตามลำดับ

สรุป
จากการศึกษาครั้งนี้พบวาอัตราตายผูปวย STEMI เฉลี่ยรอยละ 17.8 ภายหลังจากการพัฒนาระบบ Fast Track ACS สงผล
ใหมีผลลัพธการดูแลรักษาดีขึ้น โดยพบวาระยะเวลารอรับยาละลายลิ่มเลือดและอัตราตายลดลง
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โ

รคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI เกิดจากการ
อุดตันอยางเฉียบพลันของหลอดเลือดแดงที่หัวใจ เปน
สาเหตุการตายที่สำคัญของโรคหัวใจขาดเลือด (Coronary
artery disease: CAD) ซึ่งระบาดวิทยาของโรค CAD ใน
ประเทศอังกฤษมีประชากรปวยประมาณ 16 ลานคนในป
25481 และในประเทศสหรัฐอเมริกามีผูปวยเกิดอาการหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลันปละกวา 1.1 ลานคน2 สวนการศึกษา
อั ต ราตายในป จ จุ บั น พบว า จากรายงานการศึ ก ษาของ
GRACE (Global Registry of Acute Coronary Event) ที่
บันทึกขอมูลผูปวยกลุมโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute
coronary syndrome: ACS) ทั่วโลกพบอัตราตายผูปวย
STEMI รอยละ 7 สอดคลองกับรายงานของ The European
Heart Association for Cardiothoracic Surgery (UHS) ที่
พบวาอัตราตายผูปวยกลุมนี้รอยละ 7 เชนกัน3 ในปจจุบัน
หลักการรักษาผูปวย STEMI ที่สำคัญ ไดแกการเปดหลอด
เลือดหัวใจที่อุดตันใหเร็วที่สุด เพราะการเปดหลอดเลือด
หัวใจไดเร็วมีความสัมพันธกับอัตราการรอดชีวิตโดยตรง จาก
การศึ ก ษาโดยการใช ย าละลายลิ่ ม เลื อ ด (thrombolytic
therapy) สามารถลดอัตราตายไดรอยละ 30 ถาใหภายใน
1 ชั่วโมงหลังเกิดอาการ สามารถลดอัตราตายไดรอยละ 25
ถาใหภายใน 2-3 ชั่วโมง และสามารถลดอัตราการตายได
เพียงรอยละ 18 ถาใหใน 4-6 ชั่วโมง4 การรักษาผูปวย
STEMI ดวยการเปดหลอดเลือดหัวใจที่อุดตันอยางรวดเร็ว ใน
ปจจุบันมี 2 วิธี ไดแก การใชยาละลายลิ่มเลือด และการ
ขยายหลอดเลือดแดงที่หัวใจดวยบอลลูน (Percutaneous
Transluminal Coronary Angioplasty: PTCA) ดังนั้น
แนวทางเวชปฏิ บั ติ ใ นการรั ก ษาโรคนี้ ข อง American
College of Cardiology (ACC) และ American Heart
Association (AHA) จึงแนะนำควรใหยาละลายลิ่มเลือด
ภายใน 30 นาที และควรใหการรักษาดวยบอลลูนภายใน 90
นาที4-6 ซึ่งหากการเริ่มการรักษายิ่งชามากขึ้นเทาไหรจะยิ่ง
เพิ่มอัตราตายมากขึ้น7
จากการศึกษาอัตราตายผูปวยกลุมโรค ACS ใน
ประเทศไทย ของสมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย
พบวา ผูปวยในไทยมีอัตราตายสูงถึงรอยละ 12.6 ในขณะที่
ผูปวยในตางประเทศมีอัตราตายเพียงรอยละ 4.9 เทานั้น3
ซึ่งจะเห็นไดวาประเทศไทยมีความรุนแรงของกลุมโรค ACS
มากกว า ต า งประเทศถึ ง 2 เท า 3 และจากการทบทวน
เวชระเบียนอัตราตายของผูปวยกลุมดังกลาวในโรงพยาบาล
รอยเอ็ดใน พ.ศ. 2549 และ 2550 เทากับรอยละ 47 และ
43 ตามลำดับ และเมื่อจำแนกเปนชนิด STEMI กอนการ
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พัฒนาระบบ การใชแบบแผนการดูแลรักษาแบบชองทางดวน
พบวามีอัตราตายรอยละ 33.3 ใน พ.ศ. 2549 จะเห็นไดวา
ผูปวย STEMI ที่เขารักษาในโรงพยาบาลรอยเอ็ดเปนกลุมที่มี
อัตราตายสูงและยังสูงกวามาตรฐานในประเทศไทยและตาง
ประเทศอยูมาก คณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะทำการศึกษาอัตรา
ตายที่แทจริงของผูปวย STEMI รวมถึงตองการศึกษาผลลัพธ
การดูแลรักษา ภายหลังการพัฒนาระบบ การใชแบบแผน
การดูแลรักษาแบบชองทางดวน (Fast Track ACS)

วิธีการศึกษา
เปนการศึกษาแบบ retrospective descriptive study เก็บ
ขอมูลระหวางเดือนตุลาคม 2550 – กันยายน 2552 ภาย
หลังการพัฒนาระบบ การใชแบบแผนการดูแลรักษาแบบชอง
ทางด ว นในโรงพยาบาลร อ ยเอ็ ด ซึ่ ง เริ่ ม ดำเนิ น การตั้ ง แต
ป 2549 เปนตนมา โดยนำ Clinical Practice Guideline
(CPG) และมาตรฐานการปฏิบัติมาใช เปดชองทางดวน
สำหรับดูแลผูปวยกลุมดังกลาวไวที่ Cardiac Care Unit
(CCU) มีการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่องโดยใชกระบวนการ
Plan-Do-Check-Act มีการทบทวนกระบวนการดูแลรักษา
อย า งสม่ ำ เสมอ มี ก ารทบทวนการตาย (dead case
conference) พัฒนาระบบการบันทึกเวชระเบียนผูปวยกลุม
โรค ACS มีการ empowerment และพัฒนาศักยภาพของ
ทีมผูใหบริการอยางตอเนื่อง มีการติดตามระบบและรายงาน
ผลการดำเนินงานอยางตอเนื่องชัดเจน มี Nurse Case
Manager รวมถึงการปรับปรุงระบบการสื่อสาร ระบบการ
รับคำปรึกษาและการรายงานแพทย ควบคูไปกับการพัฒนา
ระบบสงตอภายในเครือขายระดับจังหวัดและระดับเขตตรวจ
ราชการเขต 12
ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรไดแก ผูปวยที่ได
รับการวินิจฉัยโรคจากแพทยวาเปน STEMI ที่เขารับการรักษา
ในโรงพยาบาลรอยเอ็ด ในชวงที่ทำการศึกษา inclusion
criteria ได แ ก ผู ป ว ยที่ แ พทย ใ ห ก ารวิ นิ จ ฉั ย โรคหลั ก ครั้ ง
สุดทายวาเปน STEMI โดยไมรวมถึงผูปวยที่เปน STEMI ที่เกิด
ภายหลังการรับไวรักษาในโรงพยาบาล จำนวนตัวอยางรวม
247 ราย
เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือที่
ใชไดแก แบบบันทึกขอมูลที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย
ขอมูล 4 สวน คือ ขอมูลทั่วไป ขอมูลประวัติและการตรวจ
รางกาย ขอมูลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ และขอมูล
การวินิจฉัยโรคครั้งสุดทายและผลลัพธการรักษา และเก็บ
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รวบรวมขอมูล จากการสัมภาษณผูปวยและญาติ และจาก
บั น ทึ ก ในเวชระเบี ย นผู ป ว ย ผู เ ก็ บ และบั น ทึ ก ข อ มู ล คื อ
พยาบาลวิชาชีพที่ผานการอบรมการเก็บและบันทึกขอมูล มี
การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ทั้ ง หมดเพิ่ ม เติ ม ให ส มบู ร ณ ตลอด
ระยะเวลาที่ผูปวยอยูรักษาในโรงพยาบาล
การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรสำเร็จรูป โดยใชสถิติพรรณนา ไดแก รอยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตาราง 1. ขอมูลทั่วไปของผูปวย STEMI
ขอมูลทั่วไป
เพศ: no (%)
ชาย
หญิง
อายุ (ป): no (%)
< 40
40– 49
50 – 59
≥ 60
อายุเฉลี่ย: (SD)
อาการนำมาโรงพยาบาล: no (%)
Atypical Angina
No chest Pain
Typical Angina
Unknown
ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ: no (%)
CKMB
Elevated
Normal
Not done
Unknown
Cardiac Troponin T: no (%)
Elevate
Normal
Not done
Unknown
SD = Standard deviation

ผลการศึกษา
กลุมตัวอยางเปนเพศชายรอยละ 64.4 มีอายุมากกวา 60 ป
ขึ้ น ไปร อ ยละ 72.1 โดยอายุ เ ฉลี่ ย เท า กั บ 65.4 มาโรง
พยาบาลด ว ยอาการเจ็ บ หน า อกที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะของ
myocardium ischemia (typical angina) รอยละ 57.1
และมีลักษณะการเจ็บที่ไมชัดเจนหรือไมใชลักษณะชัดเจน
ของ angina (atypical angina) รอยละ 38.1 พบระดับ
CK-MB สูงขึ้นรอยละ 60.3 cardiac troponin T สูงขึ้น
รอยละ 64.8 รายละเอียดดังตาราง 1

159 ( 64.4)
88 (35.6)
6 (2.4)
19 (7.7)
44 (17.8)
178 (72.1)
65.4 (12.04)
94 (38.1)
8 (3.2)
141 (57.1)
4 (1.6)

149 (60.3)
85 (34.4)
8 (3.2)
5 (2.0)
160 (64.8)
62 (25.1)
22 (8.9)
3 (1.2)

ขอนแกนเวชสาร ปที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2554

การศึกษาปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรค พบวาผูปวย
เปนเบาหวานรวมรอยละ 31.6 ความดันโลหิตสูงรอยละ 28.4
กำลังสูบบุหรี่และเคยสูบแตหยุดแลวไมเกิน 2 ป รอยละ 34
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ภาวะไขมันในเลือดสูงรอยละ10.5 และมีประวัติครอบครัว
เคยเปนโรคหัวใจขาดเลือดรอยละ 8.1 ดังตาราง 2

ตาราง 2. ปจจัยเสี่ยงที่พบรวมในผูปวย STEMI
ปจจัยเสี่ยง

no (%)

เบาหวาน
ไมเปน164 (66.4)
เปนเบาหวาน
ไมทราบ

78 (31.6)
5 (2.0)

ความดันโลหิตสูง
ไมเปน168 (68.0)
เปนโรคความดันโลหิตสูง
ไมทราบ

70 (28.4)
9 (3.6)

การสูบบุหรี่
ไมสูบบุหรี่

161 (65.2)

สูบบุหรี่และเคยสูบแตหยุดแลวไมเกิน 2 ป

84 (34.0)

ไมทราบ

2 (0.8)

ภาวะไขมันในเลือดสูง
ไมมีภาวะไขมันในเลือดสูง

188 (76.1)

มีภาวะไขมันในเลือดสูง

26 (10.5)

ไมทราบ

33 (13.4)

ประวัติครอบครัว
ไมมีประวัติครอบครัวเปนโรคหัวใจขาดเลือด

147 (59.5)

มีประวัติครอบครัวเปนโรคหัวใจขาดเลือด

20 (8.1)

ไมทราบ

80 (32.4)

สวนการศึกษาอัตราตายและผลลัพธการรักษา พบ
วากลุมตัวอยาง มีอัตราตายรอยละ 17.8 ไมรวมกลุมที่ไม
สมัครใจอยูรักษาในโรงพยาบาลที่พบรอยละ 6.1 ซึ่งสาเหตุ
เนื่องจากอาการหนักและขอกลับไปเสียชีวิตที่บาน สงตอ
เพื่อรับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกวารอยละ
22.3 และอาการทุเลา รอยละ 53.4 เมื่อเปรียบเทียบอัตรา
ตายกับตำแหนงการตายของกลามเนื้อหัวใจ สวนใหญพบวา
เปน anterior wall รอยละ 61.2 ซึ่งมีอัตราตายรอยละ
52.3 รองลงมาเปน inferior wall พบรอยละ 32.8 ซึ่งมี
อั ต ราตายร อ ยละ 40.9 เมื่ อ จำแนกระดั บ ความรุ น แรง

ของภาวะแทรกซ อ นจากภาวะหั ว ใจล ม เหลวตาม Killip
classification พบวาสวนใหญมีความรุนแรงระดับ Killip
class I และ Killip class IV (รอยละ 46.1 และ 31.2 ตาม
ลำดับ) และเมื่อเปรียบเทียบอัตราตายระหวาง Killip classi
fication พบวา Class IV มีอัตราตายสูงสุดคือรอยละ 90.9
สวนผลลัพธการรักษาพบวาผูปวย STEMI ไดรับการรักษาดวย
ยาละลายลิ่มเลือดเพียงรอยละ 26.7 สาเหตุสวนใหญที่ทำให
ผูปวยตามการศึกษานี้ไมไดรับการรักษาดวยยาละลายลิ่ม
เลือดคือมีขอหามใชซึ่งพบรอยละ 46.6 รองลงมาพบวาผูปวย
มาช าเกิ นกว ากำหนดเวลาที่ จะให รับไดประโยชน จากการ
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รักษาดวยยาละลายลิ่มเลือด (เกิน 12 ชั่วโมง) ซึ่งพบมากถึง
รอยละ 17 สวนสาเหตุอื่นๆ ที่ทำใหผูปวยไมไดรับยาไดแก
ญาติและผูปวยไมยินยอม รอยละ 1.6 ไมไดรับยาเนื่องจาก
ไมทราบเวลาเริ่มเจ็บทรวงอกที่ชัดเจนรอยละ 1.2 และไมได
รับยาเนื่องจากไดรับยาจากโรงพยาบาลอื่นมาแลวรอยละ 0.4
เมื่อเปรียบเทียบอัตราตายของผูปวย STEMI กับขอบงชี้ดาน
การรักษาดวยยาละลายลิ่มเลือด พบวาผูปวยที่ไมไดรับยา
ละลายลิ่มเลือดเนื่องจากมีขอหามการใชยามีอัตราตายสูงถึง
รอยละ 77.3 สวนกลุมที่ไดรับยาละลายลิ่มเลือดมีอัตราตาย
เพียงรอยละ 15.9

เมื่อเปรียบเทียบผลลัพธการดูแลรักษาภายหลังการ
พัฒนาระบบ พบวาอัตราตายของผูปวย STEMI ลดลงจาก
รอยละ 33.3 กอนการพัฒนาระบบ Fast Track ACS ใน
พ.ศ. 2549 เปน 14.7, 19.61 และ 14.6 ใน พ.ศ. 2550,
2551 และ 2552 ตามลำดับ เทียบกับอัตราตายผูปวยกลุม
โรค ACS ซึ่งลดลงเชนกันจากรอยละ 26.8 กอนการพัฒนา
ระบบใน พ.ศ. 2549 เปนรอยละ 18.41, 14.4 และ 11.0
ใน พ.ศ. 2550, 2551 และ 2552 ตามลำดับ สวนระยะเวลา
รอรับยาละลายลิ่มเลือดเฉลี่ยพบวา ลดลงจาก 129 นาที ใน
พ.ศ. 2549 เปน 50, 45 และ 49 นาที ใน พ.ศ. 2550,
2551 และ 2552 ตามลำดับ ดังตาราง 3

ตาราง 3. อัตราตายและเวลารอรับยา streptokinase กอนและหลังการพัฒนาระบบ Fast Track ACS
ปงบประมาณ

อัตราตาย
ACS

STEMI

ระยะเวลารอรับยา
Streptokinase (นาที)

2549

26.8

33.3

129

2550

18.4

14.7

50

2551

14.4

19.6

45

2552

11.0

14.6
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วิจารณและสรุปผล
คุณลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวาเปนเพศชายรอยละ
64.4 มีอายุเฉลี่ย 65.4 ป โดยผูปวยที่มีอายุมากกวา 60 ป
ขึ้นไปมีมากถึงรอยละ 72.1 ผลการศึกษาในครั้งนี้เปนไปตาม
อุบัติการณของโรคหัวใจขาดเลือดที่พบในกลุมประชากรทั่ว
โลก โดยอุ บั ติ ก ารณ ก ารเกิ ด โรคนี้ จ ะเพิ่ ม มากขึ้ น ตามอายุ
และตามสภาพร า งกายที่ เ สื่ อ มลง อาการของโรคมั ก เกิ ด
ชัดเจนหลังอายุ 40 ป จากการศึกษานี้ยังพบอีกวาคนที่เริ่ม
เปนกอนอายุ 40 ป พบในเพศชายมากถึงรอยละ 85.7 แต
พบในเพศหญิงเพียงรอยละ 14.3 และเมื่ออายุมากขึ้นตั้งแต
61 ปขึ้นไปพบวา สัดสวนที่พบในเพศชายและเพศหญิงกลับ
ใกลเคียงกันคือรอยละ 58.7 และ 41.3 ตามลำดับ โดย
ทั่วไปแลว อายุที่เริ่มเปนในเพศชายมักพบเมื่ออายุ 40 ปขึ้น
ไป สวนเพศหญิงมักเกิดเมื่ออายุเกิน 55 ป สาเหตุเนื่องจาก
เพศชายเสี่ยงตอการมีความดันโลหิตสูงและไขมันคลอเลส
เตอรอลในเลือดสูงกวาเพศหญิง และเพศหญิงจะเสี่ยงตอการ
เกิดโรคไดมากขึ้นในวัยหมดประจำเดือน8

จากการศึกษาดานปจจัยเสี่ยงที่พบรวมกัน พบวากลุม
ตัวอยางเปนโรคเบาหวานรวมดวยรอยละ 31.6 ผลการศึกษา
ครั้ ง นี้ มี ค วามสอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของ Thai ACS
Registry (2004) ซึ่งพบใกลเคียงกันคือรอยละ 45.63 และ
การศึ ก ษาของ GRACE (Global registry of acute
Coronary event) พบรอยละ 253 นอกจากนี้ยังสอดคลอง
กับงานวิจัยของณัฐวิทย คหวัฒนธรางกูร และคณะ (2548)9
ซึ่งทำการศึกษาในผูปวย STEMI ในโรงพยาบาลลำพูน และ
การศึกษาของวิวัฒน ภานุวัฒนวงศ ที่ศึกษาผลลัพธของ
การรักษาผูปวย STEMI ภายหลังการใชแบบแผนการรักษาใน
โรงพยาบาลปทุ ม ธานี 10 ซึ่ ง ทั้ ง สองการศึ ก ษานี้ พ บโรคเบา
หวานรวมดวยรอยละ 30.6 และ 35.7 ตามลำดับ สวนปจจัย
เสี่ยงดานความดันโลหิตสูงพบเพียงรอยละ 28.4 ซึ่งแตกตาง
จากหลายๆ การศึ ก ษา เช น การศึ ก ษาของ Charoenpanichkit et al. (2008)11 ที่พบรอยละ 75.9 การศึกษาของ
Thai ACS Registry (2004) พบรอยละ 63.43 และ GRACE
พบร อ ยละ 60 3 ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งมาจากกลุ ม ตั ว อย า งที่ ท ำ
การศึกษา บางสวนไมเคยตรวจสุขภาพ หรือตรวจแตไม
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ตอเนื่อง หรืออาจเนื่องมาจากระบบการตรวจคัดกรองความ
เสี่ยงดานโรคความดันโลหิตสูงของพื้นที่ทำการศึกษา ที่ทำไม
ตอเนื่องและไมครอบคลุมกลุมเสี่ยง สวนในดานปจจัยเสี่ยง
ภาวะไขมันในเลือดสูงที่พบรอยละ 10.5 ซึ่งพบวาแตกตาง
อย า งมากเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ การศึ ก ษาของ Thai ACS
Registry (2004) ที่พบรอยละ 743 และ GRACE พบรอยละ
463 ทั้งนี้อาจเปนผลเนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของกลุมตัวอยาง สวนผลการศึกษาปจจัยเสี่ยงดานบุหรี่ที่พบ
รอยละ 34 มีความสอดคลองใกลเคียงกันกับทุกๆ การศึกษา
ดังกลาวขางตนคือพบประมาณรอยละ 37-48.5 แตแตกตาง
จากการศึ ก ษาของวี ร ะศั ก ดิ์ จงสู วิ วั ฒ น ว งศ และคณะ
(2553)12 ที่ศึกษาเรื่องความแตกตางดานความเสี่ยงตอโรค
หลอดเลือดและหัวใจระหวาง 5 ภาคในประเทศไทย ใน
พ.ศ. 2543 ที่รายงานวากลุมตัวอยางจากภาคตะวันออกเฉียง
เหนือมีความชุกในดานการสูบบุหรี่สูงกวาภาคอื่นๆ
จากการศึกษาอัตราตายเฉลี่ยของผูปวย STEMI ที่
พบรอยละ 17.8 พบวาใกลเคียงกับการศึกษาของ Thai ACS
Registry (2004) ที่พบรอยละ 173 และนอกจากนี้ยังพบใกล
เคียงกับสถิติรายงานของโรงพยาบาลตาง ๆ ที่มีศักยภาพใน
การดูแลรักษาผูปวยโรคนี้ในระดับใกลเคียงกัน เนื่องจากเปน
ศูนยโรคหัวใจระดับ 4 (โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป)
เชนเดียวกัน โดยพบวาจากการนำเสนอในการประชุมวิชา
การ CARDIAC NETWORK FORUM ครั้งที่ 1: เครือขาย
หัวใจยิ้มได (2552)10 โดยมีการรายงานการศึกษาอัตราตาย
ของผู ป ว ย STEMI ของโรงพยาบาลต า งๆ ดั ง นี้ คื อ โรง
พยาบาลสระบุรี พบรอยละ 18.6 โรงพยาบาลชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์ รอยละ 20.5 โรงพยาบาลลำปาง รอยละ 18.6
โรงพยาบาลอุตรดิตถ รอยละ 21.0 โรงพยาบาลนาน รอยละ
18.8 โรงพยาบาลระยอง รอยละ 23.0 และโรงพยาบาล
สุรินทร รอยละ 25.2 ทั้งนี้โรงพยาบาลตาง ๆ เหลานี้รวมถึง
โรงพยาบาลรอยเอ็ด ไมสามารถใหการรักษาดวยวิธี PTCA
หรือการผาตัด Coronary Artery Bypass Graft (CABG)
แตโรงพยาบาลตาง ๆ เหลานี้สามารถเลือกใหการรักษา
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คลายคลึงกันคือการใหยาละลายลิ่มเลือดตามขอบงชี้ เพื่อ
เป น การเป ด หลอดเลื อ ดโคโรนารี ที่ อุ ด ตั น เพื่ อ ให เ กิ ด
reperfusion ใหเร็วที่สุด ซึ่งเปนทางเลือกอันดับแรกที่ดีที่สุด
เชนเดียวกันกับโรงพยาบาลรอยเอ็ด และทุกโรงพยาบาลมี
การพั ฒ นารู ป แบบบริ ก ารแบบช อ งทางด ว นเหมื อ นกั น
นอกจากนี้ แ ล ว ทุ ก โรงพยาบาลทั้ ง หมดดั ง กล า วยั ง มี ร ะบบ
refer ไปยังโรงพยาบาลที่เปนศูนยหัวใจที่มีศักยภาพสูงกวา
เพื่อรับการรักษาดวยวิธี PTCA หรือการผาตัด CABG ใน
กรณีที่มีขอหามการใชยาละลายลิ่มเลือดโดยเฉพาะในชวง
12 ชั่วโมงแรกหลังกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด
นอกจากนี้ การศึ ก ษาอั ต ราตายหลั ง การพั ฒ นา
ระบบในครั้ ง นี้ ยั ง พบว า มี ค วามใกล เ คี ย งสอดคล อ งกั บ
การศึกษาของนพ.จิตติ โฆษิตชัยวัฒน ที่ไดทำการศึกษาใน
ผูปวย STEMI ในศูนยหัวใจระดับ 3 และ 4 จำนวน 29 แหง
ทั่วประเทศไทย (ศูนยหัวใจระดับ 3 ที่มีการตรวจสวนหัวใจ
จำนวน 6 แหง และศูนยหัวใจระดับ 3 และ4 ที่ไมมีการ
ตรวจสวนหัวใจจำนวน 23 แหง) ที่ทำโครงการ Fast Track
ST Elevation ซึ่งมีแบบแผนการรักษาแบบชองทางดวน โดย
เก็บขอมูลในชวงเวลาใกลเคียงกันกับการศึกษาในครั้งนี้คือ 1
ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551 ผลการศึกษาพบอัตรา
ตายรอยละ 17.7 ในศูนยหัวใจระดับ 3 และรอยละ 15.0 ใน
ศูนยหัวใจระดับ 410 อยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบอัตราตาย
ของผู ป ว ยตามการศึ ก ษานี้ กั บ สถิ ติ ก ารตายของศู น ย หั ว ใจ
ระดับ 1 ของประเทศไทย เชน โรงพยาบาลศิริราชพบวามี
รายงานอัตราตายรอยละ 13.0 และการศึกษาในตางประเทศ
เชน GRACE, EHS และ Blitz ซึ่งทั้ง 3 การศึกษานี้พบใกล
เคียงกันคือรอยละ 73 แตในการศึกษานี้พบรอยละ 17.8 ซึ่ง
พบวาสูงกวาศูนยหัวใจระดับ 1 ของประเทศและสูงกวาตาง
ประเทศอยูมาก
โดยสรุ ป แล ว อั ต ราการตายของผู ป ว ย STEMI
สามารถลดลงได เชน ในกรณีที่มีการพัฒนาระบบ Fast
track ACS ขึ้น เนื่องจากไดรับยาที่จำเปนเร็วขึ้น
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Complications of Pregnancy in the Youth
and Normal Age Mothers
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ABSTRACT
BACKGROUND
Pregnancy in the youth is common and complications of both mother and child are still high. This study
aimed to ascertain the risks for complication of pregnancy in mother age 19 or younger and those
between 20 and 34 years old.
METHODS
This was a retrospective cohort study using the electronic database of pregnant women of those whose
deliveries were done at Khon Kaen Hospital between January and March 2010
RESULTS
There were 486 pregnant women included. of these, 172 (35.4%) were age 19 or younger and 314 (64.6%)
were in normal age range. Pregnancy in the youth was associated with pre-rupture of the membrane
(adjusted odds ratio, 2.5; 95% confident interval (CI), 1.1-6.1), anemia (adjusted odds ratio, 1.9; 95% CI,
1.1-3.2), vaginal delivery (adjusted odds ratio, 2.0; 95% CI, 1.4-3.1), preterm labor (adjusted odds ratio,
3.2; 95% CI, 1.9-5.4) birth weight ≤ 1,500 grams (adjusted odds ratio, 7.6; 95% CI, 1.6-36.0) and birth weight
1,501-2,500 grams (adjusted odds ratio, 1.8; 95% CI, 1.0-3.0). However, mother in normal age range had
higher risk for cesarean section (adjusted odds ratio, 0.4; 95% CI, 0.3-0.6), cephalo-pelvic disproportion
(adjusted odds ratio, 0.3; 95% CI, 0.2-0.6), and infant stress syndrome (adjusted odds ratio, 0.1; 95% CI,
0.0-0.5)
CONCLUSION
Pregnancy in the youth was associated with higher risk for complication of pre-natal, post-natal and during
delivery.
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การเปรียบเทียบภาวะแทรกซอนในมารดาวัยรุนและมารดาในชวงอายุปกติ
กชกานต ศุภชวลิต1
ณัฐพล อุดมเดชาเวทย1
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บทคัดยอ
บทนำ
เนื่องจากปจจุบันมีการตั้งครรภในมารดาวัยรุนเปนจำนวนมาก พบวาการตั้งครรภในวัยรุน มีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะ
แทรกซอนทั้งในระหวางตั้งครรภ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และตอทารกแรกเกิด การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบ
เทียบภาวะแทรกซอนทางมารดาและทารกระหวางสตรีตั้งครรภวัยรุนอายุ 19 ปหรือนอยกวา และสตรีอายุระหวาง 20-34 ป

วิธีการศึกษา
การศึกษาเปนแบบ retrospective cohort study โดยใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเวชระเบียนในกลุมสตรีตั้งครรภที่มีอายุ 19
ปหรือนอยกวาครรภแรกที่มาคลอด ณ โรงพยาบาลขอนแกน กลุมเปรียบเทียบประกอบดวยสตรีตั้งครรภ ครรภแรกอายุ
ระหวาง 20-34 ป ศึกษาในชวงเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2553

ผลการศึกษา
ไดทำการศึกษาขอมูลมารดาทั้งหมด 486 ราย โดยแบงเปนมารดาวัยรุน 172 รายคิดเปนรอยละ 35.4 และมารดาอายุปกติ
314 รายคิดเปนรอยละ 64.6 เปรียบเทียบผลการคลอดกับมารดาอายุปกติพบวามารดาวัยรุนมีอัตราเสี่ยงสัมพัทธสูงกวาอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติตอการเกิดภาวะน้ำเดินกอนเจ็บครรภคลอดนอยกวา 24 ชั่วโมง (adjusted odds ratio, 2.5; 95%
confident interval (CI), 1.1-6.1) ภาวะโลหิตจางระหวางตั้งครรภ (adjusted odds ratio, 1.9; 95% CI, 1.1-3.2) การ
คลอดทางชองคลอด (adjusted odds ratio, 2.0; 95% CI, 1.4-3.1) ภาวะคลอดกอนกำหนด (adjusted odds ratio,
3.2; 95% CI, 1.9-5.4) ภาวะน้ ำ หนั ก ทารกแรกคลอดน อ ยกว า ปกติ ทั้ ง ช ว งน้ ำ หนั ก ≤ 1,500 กรั ม (adjusted
odds ratio, 7.6; 95% CI, 1.6-36.0) และระหวาง 1,501-2,500 กรัม (adjusted odds ratio, 1.8; 95% CI, 1.0-3.0)
ส ว นมารดาอายุ ป กติ มี อั ต ราเสี่ ย งสั ม พั ท ธ สู ง กว า อย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ต อ การผ า ตั ด คลอดทางหน า ท อ ง (adjusted
odds ratio, 0.4; 95% CI, 0.3-0.6) ภาวะผิดสัดสวนของทารกกับอุงเชิงกราน (adjusted odds ratio, 0.3; 95% CI, 0.2-0.6)
ภาวะทารกเครียด (adjusted odds ratio, 0.1; 95% CI, 0.0-0.5)

สรุป
มารดาวัยรุนเปนกลุมเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนจากการตั้งครรภในหลายๆ กรณีทั้งกอน ขณะคลอดและหลังคลอด
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ารตั้งครรภในวัยรุนนั้นมีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะ
ก แทรกซ
อนในการคลอดและตอทารกแรกเกิด ซึ่งภาวะ
1

แทรกซ อ นของมารดาวั ย รุ น ที่ มั ก พบได แ ก anemia,
intrauterine growth retardation, preterm delivery,
cesarean section, placenta previa, premature
rupture of membrane และ cephalopelvicdisproportion2,3 สวนภาวะแทรกซอนที่พบในทารกที่เกิดจาก
มารดาวัยรุน เชน การที่ทารกมีภาวะน้ำหนักแรกเกิดนอย
และมีอัตราการตายที่สูงขึ้น4
จากการศึกษางานวิจัยพบวาการตั้งครรภในมารดาวัย
รุนยังไมมีขอสรุปที่ชัดเจนในเรื่องภาวะแทรกซอนในหลายๆ
เรื่อง ตัวอยางเชนบางการศึกษาพบวาการตั้งครรภในมารดา
วั ย รุ น เพิ่ ม ป จ จั ย เสี่ ย งต อ การเกิ ด การคลอดก อ นกำหนด
(preterm delivery)5-9 และภาวะน้ำหนักแรกเกิดนอย (low
birth weight)5,7,8,10,11 แตมีบางการศึกษาพบวาปจจัยทั้งสอง
ที่กลาวมาไมสัมพันธกับมารดาวัยรุน12-14 มีการศึกษามารดา
วัยรุนที่อายุนอยกวา 15 ปพบวามีปจจัยเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ
cephalopelvic disproportion มากขึ้นซึ่งอาจจะเกิดจาก
กระดูกเชิงกรานในวัยรุนยังไมเจริญเติบโตเต็มที15,16
่ แตมีบาง
การศึกษาเชนกันที่ใหขอมูลชี้วา มารดาวัยรุนที่อายุนอยกวา
19 ป ไม มี ป จ จั ย เสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด cephalopelvic
disproportion อย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ17 ยั ง มี ข อ มู ล ที่
ขั ด แย ง กั น สำหรั บ ภาวะแทรกซ อ นอื่ น ๆ อี ก โดยมี บ างการ
ศึกษาซึ่งทำในประเทศไทยพบวาการผาตัดคลอดไมเพิ่มขึ้น
ในมารดาวัยรุน18,19 อีกทั้งการศึกษาซึ่งทำในประเทศกำลัง
พัฒนาบางประเทศพบวามีการผาตัดคลอดในมารดาวัยรุน
มากกวามารดาชวงอายุปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ20
สำหรับการศึกษาในดานปจจัยพื้นฐานพบวาภาวะ
แทรกซ อ นที่ เ กิ ด จากการตั้ ง ครรภ จ ะเพิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ ง มี ส ว น
เกี่ ย วข อ งกั บ มารดาอายุ น อ ยที่ มี เ ศรษฐสถานะยากจน 21-24
เนื่องจากยังไมมีวุฒิภาวะที่มากพอ ประกอบกับพฤติกรรม
สุขภาพของมารดาเชน นิสัยการดื่มสุรา การสูบบุหรี่และการ
ใชสารเสพติด เมื่อเทียบกับมารดาชวงอายุปกติที่ไดรับการ
ดูแลชวงเริ่มการตั้งครรภที่ดีกวา แตก็มีการศึกษาพบวาหาก
มารดาวัยรุนไดรับการดูแลที่ดีทั้งดานรางกาย จิตใจ และ
สังคม ในชวงเริ่มการตั้งครรภ จะไมพบความแตกตางของ
ภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับมารดาชวงอายุปกติ25
เนื่ อ งจากยั ง ไม มี ข อ สรุ ป ที่ ชั ด เจนในเรื่ อ งการตั้ ง
ครรภ ใ นมารดาวั ย รุ น ที่ เ ป น ป จ จั ย เสี่ ย งให เ กิ ด preterm
delivery, low birth weight, cephalopelvic
disproportion และการผาตัดคลอด ซึ่งจะไดรับการศึกษา

25

ตอไป ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมุงเนนศึกษาภาวะแทรกซอนของ
การตั้ ง ครรภ ใ นวั ย รุ น เปรี ย บเที ย บกั บ มารดาช ว งอายุ ป กติ
วัตถุประสงคของการศึกษานี้จึงตองการเปรียบเทียบภาวะ
แทรกซอนของมารดาวัยรุน อายุ 19 ปหรือนอยกวา กับ
มารดาอายุปกติ (ชวงอายุ 20-34 ป) ในดาน antepartum
complication, during partum complication,
postpartum complication และ neonatal complication

วิธีการศึกษา
รูปแบบการศึกษา
การศึกษาเปนแบบ retrospective cohort study

ประชากร และกลุมตัวอยาง
กลุมประชากรตัวอยางที่เลือกมาทำการศึกษาในครั้งนี้เปน
มารดาวัยรุนชวงอายุ 19 ปหรือนอยกวา และมารดาอายุ
ปกติชวงอายุตั้งแต 20 – 34 ป ที่มาคลอดและเขารับการ
รักษาที่โรงพยาบาลขอนแกนตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 –
31 มีนาคม 2553

เกณฑในการคัดเขา
เวชระเบียนผูปวยเพศหญิงตั้งครรภแรกอายุตั้งแต 0 – 34 ป
ที่มาคลอดที่โรงพยาบาลขอนแกน

เกณฑในการคัดออก
เวชระเบี ย นผู ป ว ยเพศหญิ ง ตั้ ง ครรภ แ รกที่ มี โ รคประจำตั ว
ไดแก ลมชัก จิตเวช โรคความดันโลหิตสูง ไทรอยดเปนพิษ
และเวชระเบี ย นหญิ ง ตั้ ง ครรภ แ รกที่ ค ลอดก อ นมาถึ ง โรง
พยาบาล (birth before admission)

การเก็บรวบรวมขอมูล
ศึ ก ษาข อ มู ล ของบุ ค คลที่ อ ยู ใ นฐานข อ มู ล เวชระเบี ย น
อิเล็กทรอนิกส หองคลอดโรงพยาบาลขอนแกน โดยไดเก็บ
ข อ มู ล ดั ง ต อ ไปนี้ ข อ มู ล พื้ น ฐาน ได แ ก อายุ การศึ ก ษา
สถานภาพสมรส การใชยาคุมกำเนิด จำนวนครั้งของการ
ฝากครรภ และผลการตรวจทางหองปฏิบัติการคือผลการ
ตรวจคัดกรองโรคทางเพศสัมพันธประกอบดวย โรคซิฟลิส
โรคไวรัสตับอักเสบบี และโรคเอดส ขอมูลภาวะแทรกซอน
ชวงระหวางตั้งครรภ ภาวะโลหิตจางระหวางตั้งครรภ ภาวะ
เลื อ ดออกก อ นคลอด ภาวะน้ ำ เดิ น ก อ นเจ็ บ ครรภ ค ลอด
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มากกว า หรื อ เท า กั บ 24 ชั่ ว โมง (prolong premature
rupture of membranes) ภาวะน้ำเดินกอนเจ็บครรภคลอด
น อ ยกว า 24 ชั่ ว โมง (premature rupture of
membranes) โรค เบาหวานระหวางตั้งครรภ ภาวะความ
ดั น โลหิ ต สู ง ระหว า งตั้ ง ครรภ การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ก ระทบ
กระเทือนระหวางตั้งครรภ ภาวะรกเกาะต่ำ ภาวะรกลอกตัว
กอนกำหนด ภาวะน้ำคร่ำมากกวาปกติ ภาวะน้ำคร่ำนอย
กวาปกติจนถึงไมมีน้ำคร่ำ และภาวะครรภมีขนาดเล็กกวา
อายุครรภ ขอมูลประเภทของการคลอด ซึ่งมี 4 วิธีไดแก
การคลอดทางชองคลอด การผาตัดคลอดทางหนาทอง การ
ใช คี ม คี บ และการคลอดโดยใช เ ครื่ อ งดู ด สุ ญ ญากาศช ว ย
ขอมูลภาวะแทรกซอนในระหวางการคลอดไดแก ภาวะคลอด
กอนกำหนด ภาวะคลอดหลังกำหนด ภาวะทารกอยูในทา
ผิ ด ปกติ ไ ด แ ก ทารกที่ อ ยู ใ นท า ก น และท า ขวาง ภาวะผิ ด
สัดสวนของทารกกับอุงเชิงกรานและภาวะขี้เทาปนกับน้ำคร่ำ
ขอมูลภาวะแทรกซอนหลังการคลอดไดแก ภาวะตกเลือด
หลังคลอด ภาวะรกคางและมดลูกไมหดรัดตัวหลังคลอด
ขอมูลภาวะแทรกซอนของทารกแรกเกิดไดแก น้ำหนักทารก
แรกคลอด โดยแบ ง เป น น้ ำ หนั ก ≤1,500 กรั ม น้ ำ
หนัก ระหวาง 1,500-2,500 กรัม และน้ำหนักมากกวา
2,500 กรัม ภาวะทารกตองการความชวยเหลือและภาวะ
ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน โดยใช APGAR score แยก
เปนคาคะแนนนอยกวา 7 ใน 1 นาทีและคาคะแนนนอยกวา
7 ใน 5 นาที ภาวะครรภแฝด ภาวะทารกพิการแตกำเนิด
และภาวะทารกเครียด

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสำเร็จรูป คำนวณสถิติเชิง
พรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ
ในการวิเคราะหลักษณะทั่วไปและสถิติเชิงอนุมาน วิเคราะห
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งอายุ ม ารดากั บ ผลของการคลอด
คำนวณ odds ratio มีชวงเชื่อมั่นที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ
รอยละ 95 สวนการวิเคราะหความสัมพันธหลายตัวแปร
(multivariable analysis) ใชสถิติ logistic regression
analysis
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ผลการศึกษา
จากการศึกษาขอมูลมารดาทั้งหมดจำนวน 486 ราย โดย
แบงเปนมารดาวัยรุนจำนวน 172 รายคิดเปนรอยละ 35.4
และมารดาอายุปกติจำนวน 314 รายคิดเปนรอยละ 64.6
เมื่อเทียบกับมารดาอายุปกติพบวามารดาวัยรุนมีแนวโนมที่
จะมีระดับการศึกษาที่ต่ำกวา โดยมารดาวัยรุนสวนใหญมี
การศึกษาอยูในชวงมัธยมศึกษาและไมไดจดทะเบียนสมรส
มีการคุมกำเนิดและฝากครรภนอยกวาอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติ ผลตรวจทางหองปฏิบัติการพบวาการติดเชื้อ HIV ใน
มารดาวัยรุนมีมากกวาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ สำหรับผล
การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) และการติดเชื้อซิฟลิส
ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
เปรี ย บเที ย บผลการคลอดกั บ มารดาปกติ พ บว า
มารดาวัยรุนมีอัตราเสี่ยงสัมพัทธสูงกวาอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติตอการเกิดภาวะน้ำเดินกอนเจ็บครรภคลอดนอยกวา 24
ชั่วโมง (adjusted odds ratio, 2.5; 95% confident
interval (CI), 1.1-6.1) (ตาราง 2) ภาวะโลหิตจางระหวาง
ตั้งครรภ (adjusted odds ratio, 1.9; 95% CI, 1.1-3.2)
การคลอดทางชองคลอด (adjusted odds ratio, 2.0; 95%
CI, 1.4-3.1) ภาวะคลอดกอนกำหนด (adjusted odds
ratio, 3.2; 95% CI, 1.9-5.4) ภาวะน้ำหนักทารกแรกคลอด
นอยกวาปกติทั้งชวงน้ำหนัก ≤ 1,500 กรัม (adjusted odds
ratio, 7.6; 95% CI, 1.6-36.0) และระหวาง 1,501-2,500
กรัม (adjusted odds ratio, 1.8; 95% CI, 1.0-3.0) สวน
มารดาอายุปกติมีอัตราเสี่ยงสัมพัทธสูงกวาอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติตอการผาตัดคลอดทางหนาทอง(adjusted odds
ratio, 0.4; 95% CI, 0.3-0.6) ภาวะผิดสัดสวนของทารกกับ
อุงเชิงกราน (adjusted odds ratio, 0.3; 95% CI, 0.2-0.6)
ภาวะทารกเครียด (adjusted odds ratio, 0.1; 95% CI,
0.0-0.5) แตจากการศึกษาในมารดาวัยรุนครั้งนี้ไมพบวามี
ความสั ม พั น ธ กั บ ภาวะ low APGAR score และ
congenital anomaly อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
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ตาราง 1. Characteristics of mothers
Variable

Maternal age-Yr
19 or younger
(n=172)

P Value
20 – 34
(n=314)

Age-Yr
Median
17
Range
16-19
Maternal education-no.(%)
No education
1 (0.6)
Primary school
19 (11.0)
Secondary school
139 (80.8)
Diploma
13 (7.6)
Bachelor degree
0
Married-no.(%)
17 (9.9)
Contraception-no.(%)
43 (25)
Antenatal care-no.(%)
0.000
No
12 (7.0)
1-3 times
22 (12.8)
4 times or more
138 (80.2)
HBsAg positive-no.(%)
0
VDRL test positive-no.(%)
0
HIV positive-no.(%)
7 (4.1)
HBsAg=Hepatitis B surface antigen, VDRL= Venereal Disease Research Laboratory,
HIV=Human Immunodeficiency Virus

25
22-28
0.000
5 (1.6)
14 (4.5)
167 (53.2)
69 (22.0)
59 (18.8)
156 (49.7)
159 (50.6)

0.000

0.000
0.000

4 (1.3)
16 (5.1)
294 (93.6)
5 (1.6)
2 (0.6)
4 (1.3)

0.096
0.294
0.048

ตาราง 2. Adverse outcome between teenage pregnancy and normal age pregnancy
Variable

Maternal age-Yr
≤ 19
20 – 34
(n=172)
(n=314)

Antepartum complication: N (%)
PPROM
PROM
GDM
Trauma
Anemia
IUGR
Preeclampsia
Placenta previa
Placenta abruption

9 (5.2)
12 (7.0)
0
1 (0.6)
35 (20.3)
4 (2.3)
16 (9.3)
1 (0.6)
5 (3.0)

8 (2.5)
11 (3.5)
8 (2.5)
0
36 (11.5)
8 (2.5)
32 (10.2)
2 (0.6)
1 (2.9)

Oligohydramios
Polyhydramios
Antepartum hemorrhage

3 (1.7)
0
4 (2.3)

9 (2.9)
1 (2.9)
1 (2.9)

Crude analysis
Odds Ratio
(95%CI)

Adjusted analysis
Odds Ratio
P Value
(95%CI)

2.1 (0.8-5.5)
2.1 (0.9-4.7)

2.4 (0.9-6.6)
2.5 (1.0-6.1)

0.086
0.040

2.0 (1.2-3.2)
0.9 (0.3-3.0)
0.9 (0.5-1.7)
0.9 (0.1-9.9)
9.3 (1.1-80.0)

1.9 (1.1-3.2)
0.8 (0.2-3.0)
0.8 (0.4-1.5)
0.9 (0.1-10.1)
7.4 (0.8-66.0)

0.016
0.713
0.448
0.937
0.074

0.6 (0.2-2.2)

0.6 (0.2-2.2)

0.445

7.4 (0.8-67.0)

5.5 (0.6-54.0)

0.140
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ตาราง 2. (ตอ)
Variable

Maternal age-Yr
≤ 19
20 – 34
(n=172)
(n=314)

Crude analysis
Odds Ratio
(95%CI)

Adjusted analysis
Odds Ratio
P Value
(95%CI)

Route of delivery: N (%)
Normal labor
122 (70.1)
171 (54.5)
2.0 (1.4-3.0)
2.0 (1.4-3.1)
Cesarean section
32 (18.6)
116 (36.9)
0.4 (0.2-0.6)
0.4 (0.3-0.6)
Forceps
2 (1.2)
1 (2.9)
3.7 (0.3-40.0)
3.7 (0.3-40.0)
Vacuum
11 (6.4)
24 (7.6)
0.6 (0.3-1.3)
1.1 (0.5-2.1)
During partum complication: N (%)
Preterm
45 (26.2)
29 (9.2)
3.4 (2.1-5.8)
3.2 (1.9-5.4)
Postterm
1 (0.6)
1 (2.9)
1.8 (0.1-29.0)
1.8 (0.1-29.0)
CPD
10 (5.9)
56 (17.8)
0.3 (0.1-0.6)
0.3 (0.2-0.6)
Meconium
22 (12.8)
37 (11.8)
1.1 (0.6-1.9)
1.2 (0.7-2.1)
Abnormal presentation
9 (5.2)
17 (5.4)
1.0 (0.4-2.2)
1.0 (0.4-2.2)
Neonatal mortality: N (%)
Congenital anomaly
1 (0.6)
2 (0.6)
0.9 (0.1-10.0)
0.9 (0.1-10.0)
Birth weight
≤ 1,500 g
8 (4.6)
2 (0.6)
7.6 (1.6-36.0)
5.6 (1.1-28.1)
1501–2500 g
28 (16.2)
33 (10.5)
1.8 (1.0-3.0)
1.8 (1.1-3.2)
APGAR
< 7 in 1 min
8 (4.6)
16 (5.1)
0.9 (0.3-2.2)
0.8 (0.3-1.9)
< 7 in 5 min
3 (1.7)
2 (0.6)
2.8 (0.5-16.0)
1.8 (0.3-13)
Twin
5 (3.0)
3 (1.0)
3.1 (0.7-13.0)
2.5 (0.5-11.0)
Fetal distress
2 (1.2)
31 (6.4)
0.1 (0.0-0.4)
0.1 (0.0-0.5)
Fetal death in utero
0
3 (0.6)
Still birth
0
0
Postpartum complication: N (%)
Retained placenta
1 (0.6)
5 (1.6)
0.4 (0.0-3.1)
0.6 (0.1-5.8)
Uterine atony
10 (5.8)
10 (3.2)
1.9 (0.8-4.6)
2.1 (0.8-5.6)
Postpartum hemorrhage
7 (4.1)
11 (3.5)
1.2 (0.4-3.0)
1.6 (0.6-4.5)
PPROM prolong premature rupture of membranes, PROM premature rupture of membranes, GDM gestational
mellitus, IUGR intrauterine growth Retardation, CPD cephalopelvic disproportion, CI confident interval

วิจารณและสรุปผล
จากการศึกษาเปรียบเทียบภาวะแทรกซอนระหวางมารดา
วัยรุนและมารดาอายุปกติ กลุมตัวอยางทั้งสองแสดงใหเห็น
ว า ป จ จั ย พื้ น ฐานของมารดาวั ย รุ น มี แ นวโน ม ที่ จ ะได รั บ

0.001
0.000
0.290
0.859
0.000
0.673
0.001
0.531
0.920
0.937
0.036
0.032
0.601
0.549
0.243
0.003

0.662
0.134
0.363
diabetes

การศึกษานอยกวา ไมไดจดทะเบียนสมรส และการฝาก
ครรภไมครบตามเกณฑมากกวา อาจเปนปจจัยที่สงผลให
เกิ ด ภาวะแทรกซ อ นในมารดาวั ย รุ น ได ม ากกว า อายุ ป กติ
ภาวะแทรกซ อ นในมารดาวั ย รุ น ที่ พ บได แ ก anemia,
preterm delivery, premature rupture of membrane2,3
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และภาวะ low birth weight 4 ซึ่ ง ได ข อ สรุ ป ที่ ค ล า ยกั บ
การศึ ก ษาที่ ผ า นมา สำหรั บ ในเรื่ อ ง cephalopelvic
disproportion17 และการผาตัดคลอดทางหนาทอง18,19 ซึ่งให
ผลขั ด แย ง กั น ในหลายๆ งานวิ จั ย แต ใ นงานวิ จั ย นี้ พ บว า
ภาวะแทรกซอนดังกลาวไมมีนัยสำคัญทางสถิติ รวมทั้ง low
APGAR score, congenital anomaly และ meconium
อีกดวย
ขอดีของการศึกษานี้ คือ ทำใหทราบโอกาสเสี่ยง
ของภาวะแทรกซอนในมารดาวัยรุนและมารดาในชวงอายุ
ปกติ เพื่อทราบถึงปจจัยเสี่ยงที่ยังสรุปไดไมแนชัด แมจะเคย
มีการศึกษากอนหนานี้ แตอยางไรก็ตามยังมีขอจำกัดไดแก
การใชขอมูลจากฐานขอมูลเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมี
ฐานข อ มู ล จำกั ด และข อ มู ล บางส ว นมี ค วามน า เชื่ อ ถื อ น อ ย
เนื่องจากเปนการเก็บขอมูลยอนหลังจากขอมูลทุติยภูมิ อาจ
มีความคลาดเคลื่อนจากผูที่มีหนาที่ในการสัมภาษณ ซึ่งมีวิธี
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การถามคำถามที่แตกตางกัน นอกจากนี้ยังมีความคลาด
เคลื่อนเนื่องจากผูที่ถูกศึกษาไมใหขอมูลตามความเปนจริง
จากผลการวิ จั ย พบว า ในมารดาวั ย รุ น มี ภ าวะ
แทรกซ อ นของการคลอดมากกว า มารดาอายุ ป กติ ใ นด า น
ภาวะน้ำเดินกอนเจ็บครรภคลอดนอยกวา 24 ชั่วโมง ภาวะ
โลหิตจางระหวางตั้งครรภ การคลอดทางชองคลอด ภาวะ
คลอดกอนกำหนด และภาวะน้ำหนักทารกแรกคลอดนอย
กวาปกติ แตมีปจจัยเสี่ยงตอการเกิดภาวะทารกผิดสัดสวน
กับอุงเชิงกราน การผาตัดคลอดทางหนาทองและภาวะทารก
เครียดนอยกวามารดาอายุปกติ
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Diagnostic Accuracy of Alvarado score in Diagnosis of Acute Appendicitis
Pairat Srasom M.D.
Department of Surgery, Amnatcharoen Hospital, Amnatcharoen

ABSTRACT
BACKGROUND
Appendicitis is an important differential diagnosis in patient with right iliac fossa pain. It is impractical to
have definitive diagnosis using histopathology before surgery. Alvarado scoring system provides an accurate
guide for its diagnosis. This study was conducted to determine the diagnostic accuracy of Alvarado score in
the diagnosis of acute appendicitis.
METHODS
This was a diagnostic study of 721 consecutive patients with suspected acute appendicitis attending the
Emergency Department, Amnatcharoen Hospital. Duration of study was 13 months from 1 July 2009 to 31
July 2010. In each patient, signs, symptoms and laboratory values were collected and evaluated and given
the Alvarado score before admission. There were 686 patients underwent surgery according to clinical
judgment of the surgeons. Post operative diagnosis was confirmed by operative and histopathological
findings. Validity of scoring system was assessed by calculating sensitivity, specificity, predictive values and
likelihood ratios and its accuracy.
RESULTS
Total 721 patients were included in this study 322 patients (43.1%) were male and 410 patients (56.9%) were
female. Thirty-five patients were discharged after 24 to 48 hours of observation while 686 patients underwent
surgery. At Alvarado score 7 to 10, appendicitis was confirmed in 602 patients, while at score 0 to 6,
appendicitis was confirmed in 52 patients. Alvarado score at 7 to 10 had sensitivity 92.0%, specificity 71.6%,
positive predictive value 96.9%, positive likelihood ratio 3.24, negative likelihood ratio 0.11 and
accuracy 90.2%.
CONCLUSION
Alvarado score at 7 or more had high sensitivity, positive predictive value and accuracy. It was suggested
to use the score for the preliminary non-invasive diagnosis.
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ความถูกตองในการวินิจฉัยโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลันของ Alvarado score
ไพรัตน สระโสม พ.บ.
กลุมงานศัลยกรรม โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

บทคัดยอ
บทนำ
โรคไสติ่งอักเสบ เปนการวินิจฉัยแยกโรคที่สำคัญในผูปวยที่มาดวยอาการปวดทองนอยขางขวา การวินิจฉัยที่แนนอนกอนผาตัด
เปนเรื่องที่ทำไดยาก Alvarado scoring system เปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะวินิจฉัยโรคนี้ การศึกษาในครั้งนี้ เพื่อที่จะยืนยัน
ความถูกตองในการวินิจฉัยโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลันของ Alvarado score

วิธีการศึกษา
เปนการศึกษาแบบ diagnostic study ในผูปวยที่สงสัยเปนไสติ่งอักเสบ 721 ราย ที่แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
ระยะเวลาในการศึกษา 13 เดือน ตั้งแต 1 กรกฎาคม 2552 ถึง 31 กรกฎาคม 2553 ในผูปวยแตละราย อาการ อาการแสดง
และผลการตรวจเลือดจากหองทดลอง จะถูกรวบรวมและประเมิน คำนวณเปน Alvarado score กอนจะรับผูปวยเขารักษาใน
หอผูปวยศัลยกรรม มีผูปวย 686 คน ไดรับการรักษาดวยการผาตัด การวินิจฉัยโรคไสติ่งอักเสบหลังผาตัด ถูกยืนยันดวย
ลักษณะไสติ่งที่พบ และผลการตรวจไสติ่งทางพยาธิวิทยา คะแนนที่ไดจากการคำนวณ Alvarado score และผลการวินิจฉัย
หลังผาตัด ถูกนำมาหาคา sensitivity, specificity, predictive values, likelihood ratios และ accuracy

ผลการศึกษา
จากจำนวนผูปวยที่เขารวมในการศึกษาครั้งนี้ 721 ราย เปนชาย 311 ราย (43.1%) และเปนหญิง 410 ราย (56.9%) มีผูปวย
35 ราย ที่มีอาการดีขึ้น หลังจากรับตัวไวรักษาที่หอผูปวยศัลยกรรม และสามารถกลับบานไดหลังจากเฝาสังเกตอาการ 24 ถึง
48 ชั่วโมง ขณะที่ผูปวย 686 รายไดรับการผาตัดไสติ่ง ที่ Alvarado score ตั้งแต 7 ถึง 10 มีผูปวยถูกยืนยันวาเปนโรคไสติ่ง
อักเสบจริง 602 ราย จากที่ถูกวินิจฉัยไวกอนผาตัด 621 ราย ขณะที่ Alvarado score 0 ถึง 6 มีผูปวยถูกยืนยันวาเปน
ไสติ่งอักเสบ 52 ราย จากที่ถูกวินิจฉัยไวกอนผาตัดวาไมใชไสติ่งอักเสบ 100 ราย เมื่อนำผลที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติ พบวา
Alvarado score ที่ 7 ถึง 10 คะแนน มีคา sensitivity 92.0%, accuracy 90.2%, specificity 71.6%, positive predictive
value 96.9%, positive likelihood ratio 3.24 และ negative likelihood ratio 0.11 และคา accuracy 90.2%.

สรุป
คา Alvarado score ที่มากกวาหรือเทากับ 7 มีคา sensitivity, accuracy, positive predictive value ในระดับสูง ในการ
วินิจฉัยโรคไสติ่งอักเสบ และสามารถประยุกตใชกับผูปวยที่มาดวยอาการปวดทองนอยดานขวา และสงสัยเปนไสติ่งอักเสบ
เฉียบพลันได
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โ

รคไสติ่งอักเสบเฉียบพลันเปนสาเหตุที่พบไดบอยที่สุด
ของผูปวยที่มาดวยอาการปวดทอง1-3 โดยมีอุบัติการณ
ทั่วโลกอยูที่ 1.5–1.9 ตอ 1000 ของประชากรชายและหญิง2
และอั ต ราการผ า ตั ด ผู ป ว ยโรคไส ติ่ ง อั ก เสบเฉี ย บพลั น อยู ที่
ประมาณ 7–10 % ของการผ า ตั ด ช อ งท อ งทั้ ง หมดซึ่ ง ถื อ
เปนการผาตัดชองทองที่มากที่สุด2 ในประเทศไทยจากการ
สำรวจตามโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบวา โรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลันเปนโรคที่พบบอยที่สุด ใน
ผูปวยที่มาดวยอาการปวดทอง โดยมีอุบัติการณของโรคไสติ่ง
อักเสบเฉียบพลันอยูที่ 3.2 ถึง 3.7 ตอประชากร 10,000 คน
ต อ ป ซึ่ ง ถื อ ว า สู ง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ประเทศในเขตร อ น
ดวยกัน 4
การวินิจฉัยโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลันนั้นโดยทั่วไปจะ
ใชประวัติอาการปวดทอง การตรวจรางกายและการตรวจ
ทางห องปฏิ บั ติการ (complete blood count)2,5,6 ซึ่ ง
ความแมนยำของการตรวจขึ้นกับแพทยผูตรวจเปนสำคัญ
ถาหากประสบการณของแพทยที่หองตรวจผูปวยนอกและ
หองฉุกเฉินมีไมมากพอ อาจทำใหเกิดการวินิจฉัยไดลาชา
ซึ่ ง จะนำไปสู ก ารรั ก ษาที่ ล า ช า และอาจทำให เ กิ ด ภาวะ
แทรกซอนของไสติ่งอักเสบ ไดแก ไสติ่งแตก เนา หรือกลาย
เปนฝได หรือถาวินิจฉัยผิดอาจทำใหเกิดการรับผูปวยเขารับ
การรักษาในโรงพยาบาลโดยไมจำเปนได2,6 จากการสำรวจ
ผูปวยไสติ่งอักเสบเฉียบพลันในประเทศไทย เปรียบเทียบกับ
ประเทศอื่น พบวาผูปวยไสติ่งอักเสบในประเทศไทยมักจะมี
ภาวะแทรกซอนสูงกวา4 ฉะนั้นถามีวิธีการหรือเครื่องมือที่
ชวยในการวินิจฉัยโรคไสติ่งอักเสบใหไดถูกตองและรวดเร็ว
จะชวยลดอุบัติการณดังกลาวลงได
Alvarado score เปน diagnostic tool ที่ใชในการ
วินิจฉัยโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน ที่ใชงาย ราคาถูก มีความ
แม นยำ และแพทยทุ กคนสามารถใชได 7,8 ที่ผ านมาพบมี
รายงานการใช Alvarado score ในการวินิจฉัยโรคไสติ่ง
อักเสบในตางประเทศเปนสวนใหญ6 และพบวาที่ Alvarado
score มากกว า หรื อ เท า กั บ 7 มี accuracy และ
sensitivity อยูในเกณฑสูงและใชรวมในการวินิจฉัยโรคไสติ่ง
อักเสบไดดี เชน จากรายงานของ Arain และคณะพบวา มี
sensitivity และ accuracy สูงถึง 97.2% และ 85.7% ตาม
ลำดับ7 และรายงานจากประเทศไทย โดย Kaewkungsadarn และคณะก็พบวา มี sensitivity และ accuracy สูง
เชนกันคือ 85.0% และ 89.0% ตามลำดับ6 และยังมีรายงาน
การวิจัยหลายฉบับที่พบวาการใช Alvarado score รวมใน
การวิ นิ จ ฉั ย จะทำให ส ามารถลด negative appen-
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dectomy ได โ ดยไม มี ก ารเพิ่ ม อั ต ราการเกิ ด โรคและ
อัตราตาย 2,5,9 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมิน
accuracy, sensitivity, specificity, predictive value,
likelihood ratio และ accuracy ของ Alvarado score

วิธีการศึกษา
รูปแบบการศึกษาวิจัย เปนแบบ Diagnostic Study ที่แผนก
ผู ป ว ยฉุ ก เฉิ น โรงพยาบาลอำนาจเจริ ญ ระยะเวลาใน
การศึกษา รวม 13 เดือน ตั้งแต 1 กรกฎาคม 2552 ถึง
31 กรกฎาคม 2553 กลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนผูปวยทุกกลุม
อายุ ทุกเพศ ที่มาดวยอาการปวดทองนอยดานขวาและสงสัย
เปนไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน โดยมีกลุมผูปวยที่ยกเวนไมถูก
ศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ประกอบด ว ย ผู ป ว ยที่ เ ป น leukemia
lymphoma aplastic anemia symptomatic HIV ผูที่ได
รั บ เคมี บ ำบั ด มี urological condition หรื อ มี
gynecological condition ชัดเจน และปวดทองจากภาวะ
ทางศัลยกรรมอยางอื่นที่ไมไดสงสัยวาจะเปนไสติ่งอักเสบ
การศึ ก ษานี้ เ ริ่ ม ขึ้ น ที่ ห อ งฉุ ก เฉิ น โรงพยาบาล
อำนาจเจริญ เมื่อมีผูปวยที่มาดวยอาการปวดทอง และสงสัย
ว า เป น โรคไส ติ่ ง อั ก เสบ หลั ง จากแพทย ฝ ก หั ด (intern)
ประจำหองฉุกเฉินไดซักประวัติตรวจรางกายและสงเลือด
ตรวจทางหองปฏิบัติการแลว จะมีการประเมินอาการ อาการ
แสดง และผลตรวจทางหองปฏิบัติการเปนคา Alvarado
score ของผูปวย และบันทึกลงในแบบประเมิน Alvarado
score ก อ นที่ จ ะ Admit ผู ป ว ยทุ ก รายที่ ม าด ว ยอาการ
ดังกลาว โดยมิไดขึ้นกับคะแนนใน Alvarado score ที่หอ
ผูปวยศัลยกรรมจะมีการแยกแบบประเมิน Alvarado score
เก็ บ ไว ต า งหากและรายงานผู ป ว ยกั บ ศั ล ยแพทย โดยที่
ศั ล ยแพทย จ ะไม ท ราบข อ มู ล ในแบบประเมิ น Alvarado
score ศัลยแพทยก็จะประเมินอาการของผูปวยอีกครั้ง โดย
ใช clinical assessment และการตัดสินใจในการรักษาเปน
ของศัลยแพทยเอง โดยมิไดขึ้นกับ Alvarado score แต
อยางใด แลวเปรียบเทียบผลที่ไดจาก operative findings
และผลตรวจทางพยาธิกับคะแนนที่ไดจาก Alvarado score
ที่บันทึกไวแตแรกโดยผล positive ของ Alvarado score
ในการวินิจฉัยวาเปนโรคไสติ่งอักเสบ คือ คะแนนตั้งแต 7
ถึง 10 ทั้งนี้ Alvarado score มี 8 ตัวชี้วัดและมี 10
คะแนน5,10-15 (ตาราง 1) โดยคะแนน 0-4 หมายถึง โอกาส
เป น โรคไส ติ่ ง อั ก เสบน อ ยมาก, คะแนน 5-6 หมายถึ ง
มี โ อกาสเป น โรคไส ติ่ ง อั ก เสบ, คะแนน 7-8 หมายถึ ง มี
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โอกาสสู ง ที่ จ ะเป น โรคไส ติ่ ง อั ก เสบ และคะแนน 9-10
หมายถึง มีโอกาสเปนโรคไสติ่งอักเสบสูงมาก5, 12
ข อ มู ล ทั้ ง หมดที่ ไ ด จ ากแบบประเมิ น Alvarado
score ลักษณะไสติ่งที่พบจากการผาตัด และผลการตรวจ
ทางพยาธิ วิ ท ยาของไส ติ่ ง ถู ก นำมาวิ เ คราะห ท างสถิ ติ ห า
sensitivity, specificity, positive predictive value,
negative predictive value accuracy และ likelihood
ratio ดวยโปรแกรม SPSS for windows version 17.0
(SPSS, Inc. Chicaco, IL, USA) โดยผูปวยที่มีคา Alvarado
score มากกวาหรือเทากับ 7 และผลการวินิจฉัยหลังผาตัด

พบวา เปนไสติ่งอักเสบจริง ถือวาเปน true positive แตถา
โรคไสติ่งไมไดอักเสบจริง ถือวาเปน false positive และผู
ปวยที่มีคา alvarado score นอยกวา 7 แตผลการวินิจฉัย
หลังผาตัดพบวา เปนโรคไสติ่งอักเสบ ใหถือวาเปน false
negative แตถาผลการวินิจฉัยหลังผาตัดพบวา ไมใชโรค
ไสติ่งอักเสบจริง ใหถือวาเปน true negative และนอกจาก
นี้ยังไดทำ reciever operator characteristic curve
(ROC) ของ Alvarado score เพื่อประเมิน accuracy
ของ Alvarado scoring system ในการศึกษาครั้งนี้ดวย

ตาราง 1. แบบประเมิน Alvarado score12-15
Parameters

คะแนน

Symptoms
Migratory right iliac fossa pain

(1)

Nausea / vomiting

(1)

Anorexia

(1)

Right iliac fossa tenderness

(2)

Fever > 37.3°C

(1)

Rebound pain in right iliac fossa

(1)

Signs

Laboratory test
Leucocytosis ( ≥10,000 / mm3 )

(2)

Neutrophilic shift to the left ( > 75% )

(1)

Total score

(10)

ใหลงคะแนนตามที่วงเล็บไว ถาพบวามีอาการ อาการแสดง หรือผลการตรวจทางหองทดลองในผูปวยจริง แตถาไมมีใหลงคะแนน 0 ในชองให
คะแนน แลวรวมคะแนนทั้งหมด ซึ่งจะเปนคา Alvarado score2

ผลการศึกษา
มีผูปวยที่เขารวมในการศึกษาครั้งนี้ทั้งสิ้น 721 ราย ในชวง
ระยะเวลาตั้งแต 1 กรกฎาคม 2552 ถึง 31 กรกฎาคม
2553 เปนเพศชาย 311 ราย เปนเพศหญิง 410 ราย ใน
กลุมที่ปวยเปนโรคไสติ่งอักเสบ มีอายุเฉลี่ย 36.1 ป และกลุม
ที่ไมใชโรคไสติ่งอักเสบมีอายุเฉลี่ย 38.4 ป พบวาในกลุม
ผูปวยที่เปนโรคไสติ่งอักเสบเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มี
ตัวชี้วัดใน Alvarado score ที่พบมากที่สุดคือ right iliac
fossa tenderness รองลงมาคือ rebound pain at right
iliac fossa และผูปวยในกลุมนี้ สวนใหญจะมีคา Alvarado

score มากกวาหรือเทากับ 7 สวนในกลุมผูปวยที่ไมเปนโรค
ไส ติ่ ง อั ก เสบ พบว า เป น เพศหญิ ง มากกว า เพศชายเช น
เดียวกัน มีตัวชี้วัดที่พบมากที่สุดใน Alvarado score คือ
right iliac fossa tenderness รองลงมาคือ rebound pain
at right iliac fossa เชนกัน สวนคา Alvarado score ใน
ผูปวยกลุมหลังนี้ พบวา ผูปวยสวนใหญ จะมีคา Alvarado
score อยูที่ 0-6 (ตาราง 2) มีผูปวยจำนวน 35 ราย เมื่อ
Admit และสังเกตอาการตอ พบวาอาการดีขึ้น และจำหนาย
กลับบานไดใน 1–2 วันผูปวยกลุมนี้ไดนัดตรวจอีกครั้งภายใน
3–4 วันหลังจำหนาย พบวาทุกรายมีอาการปวดทองลดลงจน
เกือบปกติ และบางรายหายเปนปกติ ผูปวยกลุมนี้ เปนเพศ
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ชาย 16 ราย และเพศหญิง 19 ราย มี Alvarado score
3 คะแนน 2 ราย (5.7%), 4 คะแนน 6 ราย (17.1%),
5 คะแนน 10 ราย (28.6%), 6 คะแนน 2 ราย (5.7%),
7 คะแนน 9 ราย (25.7%) และ 8 คะแนน 6 ราย (17.1%)
เมื่อจำแนกตามโรค พบวาเปนลำไสเล็กอักเสบ enteritis
จำนวน 23 ราย อาหารเปนพิษ จำนวน 7 ราย, อาการปวด
ระดู dysmenorrhea จำนวน 4 ราย และ right
epididymitis 1 ราย สวนผูปวยอีก 686 ราย ไดรับการ
ผาตัดโดยศัลยแพทย และไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคไสติ่ง
อักเสบเฉียบพลัน จาก operative findings และผลตรวจ
ทางพยาธิวิทยาทั้งสิ้น 654 ราย (95.3%) แบงเปน acute
appendicitis 44 ราย (6.4%), suppurative appendix
474 ราย (69.1%), gangrenous appendix 75 ราย
(10.9%) และ ruptured appendix 61 ราย (8.9 %) สวน
อีก 32 ราย (4.7%) พบวาไสติ่งไมไดอักเสบ (ตาราง 3) ใน
ส ว นของผู ป ว ยที่ ผ า ตั ด และที่ ไ ม ไ ด เ ป น ไส ติ่ ง อั ก เสบมี ก าร
จำแนกผูปวยตามตาราง 3 โดยพบมากที่สุดเปน cecal
diverticulitis รองลงมาคื อ right ovarian abscess,
ruptured corpus luteum, peptic perforation และ
ruptured right ovarian cyst
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ในกลุมของผูที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนไสติ่งอักเสบ
จำนวน 654 ราย พบวา ไมมีผูปวยที่มี Alvarado score
0–4 สวน Alvarado score 5–6 มีอยู 52 ราย (8.0%) และ
Alvarado score 7–10 จำนวน 602 ราย (92.0%)
(ตาราง 4) ในกลุ ม ผู ป ว ยที่ วิ นิ จ ฉั ย ว า ไส ติ่ ง ไม ไ ด อั ก เสบ
จำนวน 67 ราย พบวามี Alvarado score 0–6 จำนวน
48 ราย (71.6 %) และ Alvarado score 7–10 จำนวน
19 ราย ( 28.4 %) (ตาราง 4)
จ า ก ข อ มู ล ที่ ก ล า ว ม า ส า ม า ร ถ น ำ ม า ห า ค า
sensitivity, specificity, accuracy, positive predictive
value และ negative predictive value ไดดังตาราง 5
และเมื่อพิจารณาผูปวยที่มีคา Alvarado score มากกวา
หรื อ เท า กั บ 7 พบว า มี sensitivity เท า กั บ 92.0%,
specificity เทากับ 71.6 %, positive predictive value
เท า กั บ 96.9%, negative predictive value เท า กั บ
48.0%, accuracy เทากับ 90.2% (ตาราง 5) เมื่อนำมา
วิเคราะหตอไปจะได positive likelihood ratio เทากับ 3.24
และ negative likelihood ratio เทากับ 0.11 และนำ
มาสรางเปน Receiver-Operator Characteristic (ROC)
Curve จะไดดังรูปภาพ 1 และพบวา มี area under the
curve เทากับ 0.894

ตาราง 2. Baseline Demographic Data
Characteristics
Gender: no (%)
Male
Female
Mean age: years (SD)
Parameters: no (%)
Migratory right iliac fossa pain
Nausea / Vomiting
Anorexia
Right iliac fossa tenderness
Fever (> 37.3° C)
Rebound pain at right iliac fossa
Leucocytosis (≥ 10,000/mm3)
Neutrophilic shift to the left (>75%)
Alvarado score: no (%)
At 0-6
At 7-10
SD = Standard deviation

Non-appendicitis

Appendicitis

(n=654)

(n=67)

284 (43.4)
370 (56.6)
36.1 (19.1)

27 (40.3)
40 (59.7)
38.4 (15.7)

422 (64.5)
401 (61.3)
403 (61.6)
610 (93.3)
352 (53.8)
554 (84.7)
527 (80.6)
474 (72.5)

48
35
42
65
27
49
21
20

52 (8.0)
602 (92.0)

48 (76.4)
19 (28.3)

(71.6)
(52.2)
(62.7)
(97.0)
(40.2)
(73.1)
(31.3)
(29.9)
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ตาราง 3. Results of Explorations (Operative Findings and Histopathologies) (n = 686)
Findings
Inflammatory appendix
Acute appendicitis
Gangrenous appendix
Suppurative appendix
Ruptured appendix
Non-inflammatory appendix
Salphingitis
Cecal diverticulitis
Right ovarian abscess
Dysmenorrhea
Segmental enteritis
Right perinephric abscess
Small bowel tumor
Colonic abscess
Colitis
Ruptured corpus luteum
Peptic perforation
Acute pelvic inflammatory disease
Ruptured right ovarian cyst
Intussusception of small bowel
Ileal vulvulus with gangrene small bowel
No pathology found

No of patients

%

44
75
474
61

6.4
10.9
69.1
8.9

1
4
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
10

0.1
0.6
0.3
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.3
0.3
0.1
0.3
0.1
0.1
1.5

ตาราง 4. Frequency distribution of patients according to Alvarado scoring system
Score
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

No. of appendicitis patients (%)
(n = 654)
0
0
0
0
14 (2.2)
38 (5.8)
125 (19.1)
235 (35.9)
203 (31.0)
39 (6.0)

No. of non – appendicitis patients (%)
(n = 67)
0
0
2 (3.0)
7 (10.4)
17 (25.4)
22 (32.8)
10 (15.0)
9 (13.4)
0
0
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ตาราง 5. Validity of Alvarado score for Diagnosis of Acute Appendicitis (n = 721)
Cut-off
True
False
True
False
Sensitivity Specificity
value
negative negative
positive positive
(%)
(%)
≥1

0

0

654

67

100

0

Positive
predictive
value(%)
90.7

≥2
≥3
≥4
≥5
≥6
≥7
≥8
≥9
≥ 10

0
0
2
9
26
48
58
67
67

0
0
0
0
14
52
177
412
615

654
654
654
654
640
602
477
242
39

67
67
65
58
41
19
9
0
0

100
100
100
100
97.9
92.0
72.9
37.0
5.9

0
0
3.0
13.4
38.8
71.6
86.6
100
100

90.7
90.7
90.9
91.9
94.0
96.9
98.1
100
100

วิจารณและสรุปผล
ในการศึกษาครั้งนี้ พบวา Alvarado scoring system มี
ความสามารถในการจำแนกผูปวยที่เปนโรคไสติ่งอักเสบ กับ
ผูปวยที่ไมไดเปนโรคไสติ่งอักเสบไดเปนอยางดี สังเกตไดจาก
(ROC curve) มีพื้นที่ใตกราฟ 0.894 นอกจากนี้การใช
Alvarado score ที่มากกวาหรือเทากับ 7 เปน cut-off
point ที่เหมาะสม เพราะจะได sensitivity สูงถึง 92.0 % ใน
ขณะเดียวกัน specificity 71.6% ซึ่งก็ไมต่ำจนเกินไป และ
เมื่อดูคา positive likelihood ratio พบวามีโอกาสที่จะเปน
ผลบวกจริ ง มากถึ ง 3.24 เท า ของผลบวกเท็ จ และค า
negative likelihood ratio ที่แสดงถึงโอกาสที่จะเปนผลลบ
เท็จแค 0.11 เทาของผลลบจริง และนอกจากนี้ยังพบวาคา
positive predictive value สูงถึง 96.9% ที่ Alvarado
score มากกวาหรือเทากับ 7 หมายความวา ผูปวยที่มี
คะแนน Alvarado 7-10 บงชี้วามีความเสี่ยงสูงที่จะเปนโรค
ไสติ่งอักเสบจริง ผลการศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาอื่น
ที่ พ บว า การใช ค ะแนน Alvarado ร ว มด ว ยจะทำให ก าร
วินิจฉัยโรคไสติ่งอักเสบไดถูกตองมากยิ่งขึ้นและลดการรับ
ผูปวยเขามารักษาในโรงพยาบาลได5,13
อยางไรก็ตามคา specificity ของการใชคะแนน
Alvarado ที่มากกวาหรือเทากับ 7 มีคาเทากับ 71.6 % ซึ่ง
หมายความวามีโอกาสถึง 28.4 % ที่ผูที่ไดรับการวินิจฉัยวา
ปวยเปนโรคไสติ่งอักเสบจะไมปวยจริง ซึ่งการวินิจฉัยผิดเชน

Negative
Predictive
value(%)
0
0
0
100
100
65.0
48.0
24.7
14.0
9.8

นี้อาจทำใหผูปวยไดรับการผาตัดโดยไมจำเปน สาเหตุที่คา
specificity ต่ำสวนหนึ่งอาจเปนเพราะในการวิจัยนี้ใชเกณฑ
คะแนนที่ 7 ในการคำนวณ ทั้งนี้ Al Qahtani พบวาถาใช
เกณฑ ที่ ค า คะแนนสู ง ขึ้ น จะมี specificity สู ง ขึ้ น 16
นอกจากนี้ Al Qahtani และ Owen ใหขอสังเกตวาการ
วินิจฉัยดวยคะแนน Alvarado อาจใชไมไดผลดีเทาที่ควร
ในเพศหญิ ง 5,16 และOwen ยั ง ให ข อ แนะนำเพิ่ ม เติ ม ว า
ผูปวยที่มีคะแนนนอยกวา 6 ควรไดรับการสังเกตอาการเพิ่ม
เติมอีก 24 ชั่วโมง เพื่อปองกันปญหาการวินิจฉัยผิดในผูที่
ปวยจริง5
ผลการศึกษายังพบวา มีผูปวยที่ไมไดปวยเปนไสติ่ง
อักเสบ ไดรับการวินิจฉัยวาปวยเปนไสติ่งอักเสบและไดรับ
การผาตัด 32 ราย (4.4%) ดังนั้นการใชคะแนน Alvarado
รวมในการวินิจฉัย อาจจะชวยใหการวินิจฉัยผิดเชนนี้ลดลง
ได2,5,9,17,18 นอกจากนี้ ผลการศึกษาครั้งนี้ ไมพบวา มี
ผูปวยที่มี Alvarado score 0–4 แลวไดรับการวินิจฉัยวา
เปนโรคไสติ่งอักเสบหลังผาตัดเลย ซึ่งสอดคลองกับรายงาน
ของ Chan และคณะ ที่ศึกษาไวที่ประเทศสิงคโปร และได
แนะนำวา ถาผูปวยมี Alvarado score 0–4 ที่หองฉุกเฉิน
และไมมี condition อื่นที่จะตอง Admit ใหจำหนายกลับ
บ า นได แล ว นั ด มาตรวจซ้ ำ ในวั น ถั ด ไป หรื อ ให ผู ป ว ย
โทรศัพทบอกอาการกับแพทยวาดีขึ้นหรือแยลง ถาอาการดี
ขึ้นอาจไมตองมาพบแพทย แตถาอาการแยลงใหรีบกลับมา
พบแพทย แตถาประเมิน Alvarado score มากกวา 4 ตั้ง
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แตแรกก็ให Admit ไดเลย13 นอกจากนี้ยังพบวา ผูปวยที่มี
Alvarado score 5–6 ก็ยังมีโอกาสเปนไสติ่งอักเสบได ซึ่ง
สอดคลองกับรายงานของ Khan และคณะ ที่ศึกษาไวที่
ประเทศปากีสถานและไดแนะนำวา ถา Alvarado score
เท า กั บ 5–6 ให Admit และสั ง เกตอาการและประเมิ น
Alvarado score ของผูปวยอยูบอยๆ ใน 24 ชั่วโมง ถา
score ลดลงเหลือนอยกวาหรือเทากับ 4 และ clinical ดี
มาก ก็ ส ามารถให ผู ป ว ยกลั บ บ า นได แต ถ า Alvarado
score สู ง ขึ้ น จนมากกว า หรื อ เทา กับ 7 ก็ส มควรที่ จ ะนำ
ผูปวยไปรักษาดวยการผาตัดตอไป2
จากการศึกษาครั้งนี้ พบวา Alvarado scoring
system สามารถนำมาชวยวินิจฉัยโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน
ไดจริง สามารถใชรวมกับเกณฑอื่นในการ Admit ผูปวยเพื่อ

ลดการ Admit ผูปวยโดยไมจำเปนลงได และสามารถใชเปน
แนวทางในการดูแลผูปวยที่มีอาการปวดทองขางขวา และ
สงสัยวาเปนโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลันในหอผูปวยศัลยกรรม
ได

กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุ ณ นายแพทย ช วลิ ต ลิ ม ปวิ ท ยากุ ล
ผูอำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ และรองศาสตราจารย
ดร.สั ม มนา มู ล สาร คณะเภสั ช ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ที่ไดอนุเคราะห อำนวยความสะดวกในการเก็บ
ขอมูล รวมทั้งใหคำปรึกษา จนทำใหการศึกษาครั้งนี้บรรลุ
ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค

รูปภาพ 1. Receiver-Operator Characteristic (ROC) curve for the performance of the Alvarado scoring system
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Accuracy of RIPASA and Modified RIPASA score Comparing
with Alvarado score for Diagnosis of Acute Appendicitis and
Complication of Acute Appendicitis
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ABSTRACT
BACKGROUND
Many score such as Alvarado score and RIPASA score have been invented for the early diagnosis of acute
appendicitis.
METHODS
This is a cross-sectional diagnostic study in people with preliminary diagnosis of acute appendicitis at Khon
Kaen Hospital during 2010. The item for both Alvarado and RIPASA score was collected on the admission
and calculated for the accuracy comparing with operative findings
RESULTS
There were 110 participants with the definite diagnosis of acute appendicitis 41 people, its complications 53
people and other disease 16 people. Alvarado score had higher accuracy for diagnosis of acute
appendicitis and its complication than RIPASA and Modified RIPASA score with the best cut off point equal
to eight for diagnosisof acute appendicitis (sensitivity 62.2%, specificity 66.7, positive likelihood ratio 1.38) and
nine for diagnosis of its complication (sensitivity 45.1%, specificity 80%, positive likelihood ratio 2.25).
Moreover, it found that being male, with guarding, raised in temperature, WBC count and neutrophil count
were associated with complications of acute appendicitis
CONCLUSION
Alvarado score had higher accuracy compared with RIPASA and Modified RIPASA score
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ความถูกตองของ RIPASA และ Modified RIPASA score
เปรียบเทียบกับ Alvarado score ในการวินิจฉัยผูปวยที่สงสัยวาเปน
โรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลันและภาวะแทรกซอนจากโรคไสติ่งอักเสบ
วิทู กลับทวี1
วิภาวี แสนศักดิ1์
อรรจนา เขตสูงเนิน1
ธรรมสรณ พิริยสุพงศ2 M.D. , Ph.D.
1
นักศึกษาแพทย กลุมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแกน จังหวัดขอนแกน
2
กลุมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแกน จังหวัดขอนแกน

บทคัดยอ
บทนำ
ปจจุบันมีการคิดวิธีการที่จะชวยในการวินิจฉัยโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลันและภาวะแทรกซอนจากโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน
การศึกษานี้มีจุดประสงคเพื่อทราบผลการใช RIPASA score และ Modified RIPASA score เปรียบเทียบกับการใช Alvarado
score ในแงของความถูกตองในการวินิจฉัยโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลันและภาวะแทรกซอนจากโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน

วิธีการศึกษา
การศึกษาเปนแบบ cross-sectional diagnostic study โดยการเก็บรวบรวมขอมูลผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคไสติ่ง
อักเสบเฉียบพลันและภาวะแทรกซอนจากโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน ที่โรงพยาบาลขอนแกน ตั้งแตวันที่ 2 ตุลาคม 2553
จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2553 แลวนำมาคำนวณคะแนนตามเกณฑของ Alvarado score, RIPASA score และ Modified
RIPASA score จากนั้นนำคะแนนมาประเมินความถูกตองโดยใชโปรแกรมทางสถิติ

ผลการศึกษา
จากผูปวยรวมทั้งสิ้น 110 คน และมีผลการวินิจฉัยสุดทายเปน primary outcome ไดแก โรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน 41 คน,
ภาวะแทรกซอนจากโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน 53 คน และโรคอื่นๆ ที่ไสติ่งปกติ 16 คน พบวาการใช Alvarado score มี
ความถูกตองในการวินิจฉัยทั้งผูปวยไสติ่งอักเสบเฉียบพลันและผูปวยที่มีภาวะแทรกซอนจากโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลันไดดีที่สุด
เมื่อเทียบกับ RIPASA และ Modified RIPASA score โดยคะแนนที่ดีที่สุดเทากับ 8 ในการวินิจฉัยผูปวยไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน
(sensitivity 62.2%, specificity 66.7%, positive likelihood ratio 1.38) และคะแนนที่ดีที่สุดเทากับ 9 ในการวินิจฉัยภาวะ
แทรกซอนจากโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน (sensitivity 45.1%, specificity 80%, positive likelihood ratio 2.25) แตพบวา
RIPASA และ Modified RIPASA score มี specificity ที่สูงกวา Alvarado score ที่คะแนนที่มี positive likelihood ratio
มากที่สุด (specificity 90-96%) นอกจากนี้ จากผลการศึกษาพบวาตัวแปรสำคัญคือ เพศชาย, guarding, raised in
temperature, WBC count และ Neutrophils count มีความสัมพันธกับการเกิดภาวะแทรกซอนจากโรคไสติ่งอักเสบ
เฉียบพลัน ดังนั้นหากผูปวยมีตัวแปรดังกลาวควรมีการรักษาเพื่อปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนจากโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน
เชน การใหยาปฏิชีวนะรวมกับการผาตัด เปนตน

สรุป
การใช Alvarado score มีความถูกตองในการวินิจฉัยผูปวยโรคไสติ่งอักเสบเฉียงพลันไดดีที่สุดเมื่อเทียบกับ RIPASA และ
Modified RIPASA score
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โ

รคไสติ่งอักเสบเฉียบพลันเปนโรคทางศัลยกรรมที่พบ
ได บ อ ยในห อ งฉุ ก เฉิ น 1 ซึ่ ง เป น โรคที่ ต อ งได รั บ การ
ผาตัดอยางเรงดวน การวินิจฉัยโรคนี้อยางถูกตองจึงเปนสิ่ง
จำเปน แตการวินิจฉัยสวนมากมักเปนการวินิจฉัยจากอาการ
และอาการแสดงของ ผูปวย ซึ่งทำใหเกิดความผิดพลาดใน
การวินิจฉัยไดสูง เปนผลใหมีความรุนแรงของโรคมากขึ้น
และอาจเกิดภาวะแทรกซอนตามมาไดหากไมไดรับการรักษา
อยางทันทวงที2 รวมถึงหากมีการวินิจฉัยที่ลาชาก็อาจทำให
ผูปวยเกิดภาวะแทรกซอนอื่นๆ ทั้งกอนและหลังผาตัดได3
เนื่องจากผูปวยมักมีอาการและอาการแสดงที่คลายคลึงกับ
โรคอื่นๆ หลายโรค เชน acute gastroenteritis, pelvic
inflammatory disease, acute diverticulitis เปนตน4 ซึ่ง
บางโรคไมจำเปนตองไดรับการผาตัด แตเนื่องจากโรคไสติ่ง
อักเสบเฉียบพลัน อาจไมมีอาการหรืออาการแสดง รวมทั้งยัง
ไมมีเครื่องมือในการวินิจฉัยอยางใดอยางหนึ่งเพื่อจะยืนยัน
โรคนี้ได อยางแนชัดในผูปวยทุกราย ดังนั้น ในป 1986 จึงมี
การคิดวิธีการที่ชวยในการวินิจฉัยโดยใชการซักประวัติ การ
ตรวจรางกาย และผลทางหองปฏิบัติการเปนการประเมิน
คะแนนที่เรียกวา alvarado score5 พบวามี sensitivity และ
specificity คือ 53% และ 88% ตามลำดับ แตเนื่องจากยัง
มีการประเมินที่ผิดพลาดสูงถึง 20-44 % จึงไดมีการปรับ
เปลี่ยนวิธีการประเมิน เพื่อลดการผาตัดไสติ่งในกรณีที่ไมได
เปนโรคไสติ่งอักเสบ (negative appendectomy) โดยที่ไม
เพิ่มภาวะแทรกซอนหรืออัตราการเสียชีวิตใหมากขึ้น เรียกวา
Modified Alvarado score6 ซึ่งพบวามีความถูกตองมาก
กวาแบบเดิมคือ มี sensitivity และ specificity เทากับ
75 % และ 80 % อยางไรก็ตาม การศึกษาตอมาชี้ใหเห็น
วา ในผูปวยที่มีเชื้อชาติตางกัน และลักษณะของอาหารการ
กินตางกัน มี Sensitivity และ specificity ที่นอยลง 7,8
นอกจากนี้ยังไดมีผูศึกษาเกี่ยวกับการใช Alvarado score
และ Modified Alvarado score ในผูปวยที่มีเชื้อชาติเอเชีย
ถึงในแงของความถูกตองแมนยำในการประเมินผูปวยที่สงสัย
วาเปนโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน พบวา Alvarado และ
Modified Alvarado score มีความถูกตองในผูปวยที่มีเชื้อ
ชาติเอเชียนอยกวาผูปวยในยุโรปหรืออเมริกา จึงไดมีการ
คิดคนวิธีการประเมินสำหรับใชในผูปวยชาวเอเชียขึ้น เรียก
วา RIPASA score9 ซึ่งไดมีการปรับเปลี่ยนตัววัดใหเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น พบวา sensitivity และ specificity คือ 97.5%
และ 81.8% รวมถึงพบวาสามารถลดอัตราการวินิจฉัยผิด
พลาดไดมากถึง 13.5%10 แตเนื่องจาก RIPASA Score นั้น
เปนการใชอาการและอาการแสดงของผูปวยเปนตัววัด จึง
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จำเป น ต อ งมี ก ารศึ ก ษาเพื่ อ ยื น ยั น ความน า เชื่ อ ถื อ ในกลุ ม
ตัวอยางที่แตกตางกันออกไป ซึ่งการศึกษาที่ผานมา9 มีเพียง
กลุมผูปวยเพียงกลุมเดียว รวมกับยังไมมีการศึกษาเปรียบ
เที ย บอย า งชั ด เจนในผู ป ว ยคนเดี ย วกั น นั้ น ว า การใช
Alvarado score เทียบกับ RIPASA score วิธีการประเมิน
แบบใดมีความถูกตองแมนยำในการวินิจฉัยโรคไสติ่งอักเสบ
เฉี ย บพลั น มากกว า กั น ในผู ป ว ยชาวเอเชี ย ฉะนั้ น ผู วิ จั ย จึ ง
ต อ งการศึ ก ษาว า ในผู ป ว ยคนเดี ย วกั น การใช Alvarado
score และ RIPASA score ในการวินิจฉัยโรคไสติ่งอักเสบ
เฉียบพลันนั้นมีความถูกตองแตกตางกันหรือไม

วิธีการศึกษา
รูปแบบการศึกษา
เปนการศึกษาแบบ cross-sectional diagnostic study
โดยศึกษาในชวงตั้งแตวันที่ 2 ตุลาคม 2553 จนถึงวันที่ 20
ตุลาคม 2553

ผูเขารวมการศึกษา
ไดทำการศึกษาในกลุมผูปวยอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปที่ไดรับ
การตรวจวิ นิ จ ฉั ย โดยศั ล ยแพทย หรื อ ได รั บ การส ง ตั ว มา
ทำการรั ก ษาต อ ที่ แ ผนกศั ล ยกรรมโรงพยาบาลขอนแก น
โดยที่ ทั้ ง หมดได รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ในขั้ น ต น (provisional
diagnosis) ว า เป น โรคไส ติ่ ง อั ก เสบเฉี ย บพลั น และภาวะ
แทรกซอนจากโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน ไดแก ruptured
appendicitis, acute suppurative appendicitis และ
gangrene appendicitis โดยทั้งหมดไมคำนึงถึงผลการ
วินิจฉัยขั้นสุดทาย (definite diagnosis) และวิธีการรักษา
สุดทายกอนจำหนายจากโรงพยาบาล และไมทำการศึกษา
ในผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลันที่ตั้ง
ครรภอยู และผูปวยที่มีการวางแผนจะทำการผาตัดอื่น ๆ ที่
ในการผาตัดนั้นมีการผาตัดไสติ่งเปนการผาตัดเสริม หลัง
จากที่ แ พทย ห รื อ นั ก ศึ ก ษาแพทย (โดยการควบคุ ม ของ
อาจารย แ พทย ) ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในกลุ ม งานศั ล ยกรรม
โรงพยาบาลขอนแกนไดซักประวัติ ตรวจรางกาย และบันทึก
ลงในแฟมประวัติของผูปวยเรียบรอยแลว จะรับผูปวยที่ไดรับ
การวิ นิ จ ฉั ย เบื้ อ งต น ว า เป น โรคไส ติ่ ง อั ก เสบเฉี ย บพลัน และ
ภาวะแทรกซอนจากโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลันเขารักษาใน
หอผูปวยแผนกศัลยกรรมเพื่อรอเขารับการผาตัดตอไป
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
ผูปวยที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมการศึกษา จะไดรับการขอ
อนุญาตเก็บขอมูลตามแบบบันทึกที่ผูวิจัยไดจัดทำขึ้น โดย
การใชขอมูลเบื้องตนจากแฟมประวัติของผูปวยเปนหลัก และ
อธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการศึกษา จากนั้นผูปวยลง
ลายมือชื่อในใบยินยอมเขารวมการศึกษา หากขาดขอมูลใด
จะพิจารณาทำอยูสองกรณีคือ หากผูปวยยังไมไดเขารับการ
ผาตัด จะซักประวัติและตรวจรางกายในขอที่ขอมูลขาดไป
หรือหากผูปวยไดรับการผาตัดแลวถือเปนขอมูลที่ขาดหายไป
(missing data) ทั้งนี้ หลังจากที่ไดขอมูลประวัติและการ
ตรวจรางกายครบแลวตามแบบบันทึก จะมีการตรวจสอบอีก
ครั้งหนึ่งโดยการสอบถามผูปวยเพื่อยืนยันความถูกตอง แบบ
บันทึกประกอบดวยขอมูลทั่วไปของผูปวย ลักษณะอาการ
และอาการแสดง รวมถึงผลการผาตัดของผูปวยและเวลา
ที่ทำการบันทึกตอนที่เขารับการรักษาและกอนผาตัด รวมทั้ง
สิ้น 14 ตัวแปร ไดแก อายุ เพศ เชื้อชาติ ระยะเวลาของ
การปวดทอง การปวดทองนอยดานขวา การยายตำแหนง
ของการปวด การเบื่ออาหาร การคลื่นไส/อาเจียน การตรวจ
รางกายพบหนาทองแข็งเกร็งจากความเจ็บปวด การกดหนา
ทองดานซายแลวดานขวาเจ็บ การเจ็บหนาทองภายหลังการ
ปลอยมือ การเพิ่มของจำนวนเม็ดเลือดขาว อุณหภูมิกายที่
วัดทางรักแรสูงขึ้น และผลตรวจปสสาวะ

การรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล
จากขอมูลผูปวยเบื้องตน การซักประวัติ การตรวจรางกาย
และผลทางหองปฏิบัติการ ไดถูกนำมาคำนวณตามระบบ
Alvarado’s score และ RIPASA score และเนื่องจากมี
ขอมูลขาดหาย (missing data) ในสวนของ Rovsing’s sign
และ urine analysis จึงไดประยุกต Modified RIPASA
score ขึ้ น มาโดยการตั ด คะแนนส ว นที่ เ ป น การประเมิ น
Rovsing’s sign และ urine Analysis ออก โดยแบงเปน
Modified RIPASA 3 กลุมดังนี้ 1 คือกลุมผูปวยที่ไมนำ
ตัวแปร Rovsing’s sign มาคำนวณ, Modified RIPASA 2
คือ กลุมผูปวยที่ไมนำตัวแปร urine analysis มาคำนวณ
และ Modified RIPASA 3 คือ กลุมผูปวยที่ไมนำตัวแปรทั้ง
สองมาคำนวณ จากนั้ น นำข อ มู ล มาคำนวณคะแนนตาม
ระบบ Alvarado’s score, RIPASA score และ Modified
RIPASA 1 2 และ 3 แลวนำมาประเมินความถูกตองในการ
วิ นิ จ ฉั ย ขั้ น สุ ด ท า ย (definite diagnosis) เป น โรคไส ติ่ ง
อักเสบเฉียบพลันและภาวะแทรกซอนจากโรคไสติ่งอักเสบ
เฉี ย บพลั น ได แ ก ruptured appendicitis, acute
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suppurative appendicitis และ Gangrene appendicitis
ถือเปน outcome และแบง outcome ออกเปน 3 กลุม
คือ กลุมที่ไดรับการวินิจฉัยเปนไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน, กลุม
ที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนภาวะแทรกซอนจากโรคไสติ่งอักเสบ
เฉียบพลัน และกลุมโรคอื่นๆ ที่ไมใชโรคไสติ่งอักเสบ โดยผล
การวินิจฉัยขั้นสุดทายของทั้ง 3 กลุมเปนผลภายหลังการ
รักษาเสร็จสิ้นแลว และนำขอมูลของตัวแปรทั้ง 14 ตัวแปร
มาวิเคราะหขอมูลวา ตัวแปรใดบางมีผลตอการเกิดภาวะ
แทรกซอนจากโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลันเปน secondary
outcome

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ขอมูลที่ไดจะถูกนำมาคำนวณโดยใชโปรแกรมคำนวณทาง
สถิ ติ SPSS version 15 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บ Primary
outcome คือ ความถูกตองในการวินิจฉัยโรคไสติ่งอักเสบ
เฉียบพลันของ Alvarado score, RIPASA score และ
Modified RIPASA score 1 2 และ 3 โดยใช (receiver
operationg characteristic (ROC) curve) เพื่อหาคา
ความถูกตองและเพื่อคำนวณหา sensitivity, specificity
และ positive likelihood ratio ของแตละ score แลวนำ
คาที่ดีที่สุดจาก คา positive likelihood ratio มาเปรียบ
เทียบกัน นอกจากนี้ไดใช descriptive statistics ในการหา
univariate analysis เพื่อหาปจจัยที่มีผลตอการเกิดภาวะ
แทรกซอนจากโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน โดยกำหนดคา
P-value นอยกวา 0.05 ถือวามี statistical significance

ผลการศึกษา
ในชวงตั้งแตวันที่ 2 ตุลาคม 2553 จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม
2553 มี ผู ป ว ยที่ เ ข า รั บ การรั ก ษาที่ แ ผนกอุ บั ติ เ หตุ - ฉุ ก เฉิ น
โรงพยาบาลขอนแกนดวยอาการปวดทองนอยดานขวา และ
ไดรับการวินิจฉัยเบื้องตนวาเปนโรคไสติ่งอักเสบและผูปวย
เหลานี้ไดถูกสงตอใหศัลยแพทยดูแลรักษาตอ ซึ่งศัลยแพทย
ได ซั ก ประวั ติ แ ละตรวจร า งกายยื น ยั น การวิ นิ จ ฉั ย เบื้ อ งต น
จากนั้นผูศึกษาไดติดตามเก็บขอมูลผูปวยทุกคนที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑการคัดเลือกเขารวมการศึกษา จนกระทั่งไดผูปวย
จำนวนทั้งสิ้น 110 คน ซึ่งไดรับการวินิจฉัยเบื้องตนวาเปน
ผูปวยโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน (acute appendicitis)
จำนวน 95 คน และผู ป วยที่ มี ภาวะแทรกซอนจากไสติ่ง
อักเสบเฉียบพลัน (complicated appendicitis) จำนวน
15 คน โดยในจำนวนนี้ไดรับการผาตัดรักษาทั้งสิ้น 97 คน
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ซึ่งผลภายหลังการผาตัดรักษา (post operative findings)
ไดแก เปนโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน 41 คน และมีภาวะ
แทรกซ อ นจากโรคไส ติ่ ง อั ก เสบ 51 คน ได แ ก rupture
appendicitis (29 คน) suppurative appendicitis
(15 คน) และ gangrene appendicitis (7 คน) สวน
ผูปวยที่มีอาการเหมือนไสติ่งอักเสบแตภายหลังการผาตัด
รักษาพบวาไสติ่งปกติแตมีพยาธิสภาพอื่น ๆ 5 คน ไดแก
โรคลำไสอักเสบเฉียบพลัน (acute enteritis) 2 คน, โรค
ถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลัน (acute cholecystitis) 1 คน,
ภาวะฝในชองทอง (intra-abdominal abscess) 1 คน และ

โรคถุงน้ำรังไขบิดหมุนดานขวา (right twisted ovarian
cyst) 1 คน และไมไดรับการผาตัดรักษาทั้งหมด 13 คน
เนื่ อ งจากผู ป ว ยมี อ าการดี ขึ้ น หลั ง เข า พั ก รั ก ษาที่ ห อผู ป ว ย
แพทยจึงใหการรักษาดวยการสังเกตอาการปวดทองและยา
แก ป วดบรรเทาอาการปวดก อ นจำหน า ยจากโรงพยาบาล
และในจำนวนนี้มี 2 คนที่ไดรับการวินิจฉัยเปนฝจากไสติ่ง
อักเสบ (appendiceal abscess) โดยไดรับยาปฏิชีวนะและ
นั ด มาผ า ตั ด ในภายหลั ง ซึ่ ง ข อ มู ล ทั้ ง หมดแสดงไว ใ น
รูปภาพ 1.

Study group of patient (N = 110)

Diagnosis before surgery by Surgical physicians

Acute appendicitis
(N = 95)

Complicated appendicitis
(N = 15)

Scoring by Alvarado’s, RIPASA,
Modified RIPASA score1, 2, 3
Operative finding
( n= 82)

Non operative
( n= 13)

Other
(N = 11)
Acute
appendicitis
(N = 39)

Complicated
appendicitis
(N = 39)

Operative finding
(N = 15)

Appendiceal
abscess
(N = 2)

Normal
appendicitis
(N = 4)

Acute
appendicitis
(N = 2)

Complicated
appendicitis
(N = 12)

Normal
appendicitis
(N = 1)

รูปภาพ 1. Design of the Study
จากขอมูลพื้นฐานของผูปวย (ตาราง 1) ทั้งสิ้น
110 คน มีผูปวย 1 คนไมสามารถตรวจรางกายไดเนื่องจาก
ไดรับยากลุม Benzodiazepine เพื่อระงับอาการสับสน และ
จากผลการศึกษาพบวามีผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยกอนการ
ผาตัดวาเปนไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน แตผลการวินิจฉัยหลัง
การผ า ตั ด พบว า เป น ภาวะแทรกซ อ นจากโรคไส ติ่ ง อั ก เสบ

เฉียบพลัน (รูปภาพ 1) ผูศึกษาจึงไดทำการศึกษาหาความ
สัมพันธของระยะเวลาตั้งแตเขาพักในหอผูปวยจนถึงเวลา
ผาตัดระหวางกลุมผูปวยที่มี Primary outcome เปนไสติ่ง
อักเสบเฉียบพลันและภาวะแทรกซอน พบวาไมมีความแตก
ตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติของระยะเวลาที่ศึกษาระหวาง
กลุมผูปวยทั้งสองกลุมนั้น (P-value = 0.52)

ขอนแกนเวชสาร ปที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2554

45

ตาราง 1. Participants’ Characteristics and Their Operative Findings.
Characteristics

Results

Age—(yr)

39.6±20.1

Male sex—no. (%)

52 (47.3)

Thai nationality—no. (%)

110 (100)

rignt lowor quadrant pain—no. (%)

110 (100)

Duration of abdominal pain before admit (hr)
Median
Interquartile range
Time from diagnosis to surgery—(hr)

24
10-43
11±7.5

Migration of pain to right iliac fossa—no.(%)

80 (72.7)

Anorexia—no. (%)

51 (46.4)

Nausea and vomitting—no. (%)

59 (53.6)

Guarding—no. (%)

58 (52.7)

Positive Rovsing’s sign—no. (%)

47 (42.7)

Tender at right lower quadrant

109 (99.1)

Rebound tenderness—no. (%)

96 (86.4)

Body temperature—(C)

37.7±0.9

Leukocytosis—no. (%)

92 (83.6)

White blood coont—(1000 cell/mm3)

14.5±5.0

Polymorphonuclear leukocytes count—(%)
Median
Interquartile range

82
77-88

Polymorphonuclear leukocytes count > 75 %—no. (%)

89 (80.9)

Normal urine analysis—no. (%)

74 (67.3)

เมื่อเปรียบเทียบความถูกตองของการใช Alvarado score,
RIPASA score, Modified RIPASA score 1, 2 และ 3 ใน
การวินิจฉัยโรคไสติ่งอักเสบทั้งกลุมเฉียบพลันและกลุมที่มี
ภาวะแทรกซอน จากโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน จากผูปวย
ทั้งสิ้น 110 คน มีผูปวย 105 คน ที่มีขอมูลครบถวนและ
สามารถคำนวณ Alvarado scoreได และมีผูปวย 59 คน
ที่มีขอมูลครบถวนและสามารถคำนวณ RIPASA score ได
สำหรั บ ข อ มู ล ผู ป ว ยที่ ไ ม ส ามารถนำมาคำนวณ RIPASA
score ไดเนื่องจากขอมูลไมครบในสวนของ Rovsing’s sign
และ urine analysis จึงไดคิด Modified RIPASA score 1,

2 และ 3 ขึ้นมาโดยการตัดคะแนนสวนที่เปนการประเมิน
Rovsing’s sign และ urine Analysis ออก จากนั้นแบง
primary outcome ออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ไดรับการ
วินิจฉัยเปนโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน และกลุมที่ไดรับการ
วินิจฉัยภาวะแทรกซอนจากโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน โดย
ผลทั้ง 2 กลุมเปนผลภายหลังการผาตัด และนำมาวิเคราะห
ข อ มู ล โดยใช ROC curve ผลการศึ ก ษาพบว า การใช
Alvarado score มีความถูกตองในการวินิจฉัยมากกวาการ
ใช RIPASA score และ Modified RIPASA score 1, 2
และ 3 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติในกลุมผูปวยทั้ง 2 กลุม
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และไดหาคะแนนที่ดีที่สุดจาก Positive likelihood ratio
และไดคำนวณหา sensitivity specificity และ positive
likelihood ratio ตาม ตาราง 2. และตาราง 3. โดยคะแนน
ที่ดีที่สุด ในการวินิจฉัยผูปวยไสติ่งอักเสบเฉียบพลันที่ใชของ
Alvarado score เทากับ 8 (sensitivity 62.2%, specificity
66.7%, positive likelihood ratio 1.38) ในการวินิจฉัยภาวะ
แทรกซอนจากโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน และคะแนนที่ดี
ที่ สุดที่ใช ของ Alvarado score เทากับ 9 (sensitivity
45.1%, specificity 80%, positive likelihood ratio 2.25)
จากผลการศึกษาพบวา การใช Alvarado score

ในการวิ นิ จ ฉั ย primary outcome ในกลุ ม ที่ ไ ด รั บ การ
วิ นิ จ ฉั ย เป น ไส ติ่ ง อั ก เสบเฉี ย บพลั น และกลุ ม ที่ ไ ด รั บ การ
วินิจฉัยมีภาวะแทรกซอนจากโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน ใน
ผูปวยที่เปนเพศชายมีความถูกตองมากกวาเพศหญิง สวนใน
เพศหญิง พบวาการใช RIPASA score และ Modified
RIPASA score 1 2 และ 3 มีความถูกตองในการใชวินิจฉัย
primary outcome ในกลุมที่ไดรับการวินิจฉัยเปนโรคไสติ่ง
อั ก เสบเฉี ย บพลั น และกลุ ม ที่ ไ ด รั บ การวิ นิ จ ฉั ย มี ภ าวะ
แทรกซอนจากโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลันมีความถูกตองมาก
กวาเพศชาย

ตาราง 2. Optimal Score for Diagnosis Acute Appendicitis
Score

Sensitivity (%)

Specificity (%)

Positive
likelihood ratio

Alvarado

8

62.2

66.7

1.86

RIPASA

12.5

41.7

90.8

4.58

Modified RIPASA 1

11

30.9

91.7

3.72

Modified RIPASA 2

11.5

36.5

91.7

4.39

Modified RIPASA 3

10

31.1

93.3

2.65

Sensitivity (%)

Specificity (%)

Positive

ตาราง 3. Optimal Score for Diagnosis Complicated Appendicitis
Score

likelihood ratio
Alvarado

9

45.1

80

2.25

RIPASA

13

40.6

90.9

4.46

Modified RIPASA 1

11

39.5

91.7

4.73

Modified RIPASA 2

11.5

42.5

91.7

5.1

Modified RIPASA 3

10

39.2

93.3

5.88

เมื่อเปรียบเทียบความถูกตองของการใช Alvarado score,
RIPASA score, Modified RIPASA score 1, 2 และ 3 ใน
การวินิจฉัยโรคอื่นที่ไมใชโรคไสติ่งอักเสบ จากการศึกษาครั้ง
นี้ ไดนำ Alvarado score, RIPASA score และ Modified
RIPASA 1 2 และ 3 มาคำนวณคะแนนในกลุมผูปวยที่มี
primary outcome ในกลุมที่ 3 คือ กลุมโรคอื่นๆ ที่ไมใช
โรคไสติ่งอักเสบดวยและนำคะแนนมาประเมินหาคาความถูก
ตองในการวินิจฉัยโดยใช ROC curve ผลการศึกษาพบวา

ค า ความถู ก ต อ งในการวิ นิ จ ฉั ย โรคอื่ น ๆ ที่ ไ ม ใ ช โ รคไส ติ่ ง
อั ก เสบ มี ค า ต่ ำ กว า diagnosis reference line ทั้ ง
Alvarado score, RIPASA score และ Modified RIPASA
1, 2 และ 3 ดังแสดงไวใน รูปภาพ 2 c.
ในผลการศึ ก ษานี้ หลั ง จากใช descriptive
statistics เพื่อวิเคราะหหาวาตัวแปรใดมีผลตอการเกิดภาวะ
แทรกซอนจากโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน พบวา เพศชาย,
guarding, raised in temperature, WBC count และ
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neutrophils count มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิ ติ (P-value ≤ 0.05) ระหว า งกลุ ม ผู ป ว ยที่ ไ ด รั บ
การวินิจฉัยเปนโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน และกลุมภาวะ
แทรกซอนจากโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน เชน ไสติ่งแตก,
ฝที่บริเวณไสติ่ง เปนตน โดยพบวาเพศชาย, guarding,
raised in temperature (>38 ํc), white blood cell
(WBC) (>15,500 cell/mm3) และ Neutrophils count (>
80.9%) มีความสัมพันธกับการเกิดภาวะแทรกซอนจากโรค
ไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน ดังแสดงในตาราง 4.

a

b

c
รูป ภาพ 2. Receiver operating characteristic curve for
diagnosis of acute appendicitis (a), complicated
appendicitis (b) and diagnosis other diseases (c)

วิจารณและสรุปผล
จากผลการศึกษาในครั้งนี้พบวา การใช Alvarado score มี
ความถูกตองในการวินิจฉัย ผูปวยที่มีอาการและอาการแสดง
สงสัยเปนไสติ่งอักเสบทั้งในผูปวยกลุมไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน
และผูปวยกลุมภาวะแทรกซอนจากไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน
มากกวาการใช RIPASA score และ Modified RIPASA
score 1, 2 และ 3 โดยคาความถูกตอง ในการวินิจฉัยผูปวย
ไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน พิจารณาจาก ROC curve และ
คาคะแนนที่ดีที่สุดเทากับ 8 (Sensitivity 62.2%, Specificity
66.7%, Positive likelihood ratio 1.38) สำหรับผูปวยที่
วินิจฉัยไดแลววาเปนโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลันแตยังไมแนใจ
ว า เกิ ด ภาวะแทรกซ อ นแล ว หรื อ ไม ให ป ระเมิ น โดยการใช
Alvarado score ที่ มี ค ะแนนที่ ดี ที่ สุ ด เท า กั บ 9
(Sensitivity 45.1%, Specificity 80%, Positive likelihood
ratio 2.25) แต จากผลการศึ กษาหากพิจารณา RIPASA
score และ Modified RIPASA score 1, 2 และ 3 จะพบ
วา มี specificity และ positive likelihood ratio สูงกวา
Alvarado score แต sensitivity ต่ำกวา Alvarado score
ดังนั้นการประเมินดวย RIPASA score และ Modified
RIPASA score 1, 2 และ 3 จึงสามารถใชเพื่อยืนยันการ
วินิจฉัยทั้งในผูปวยกลุมไสติ่งอักเสบเฉียบพลันและผูปวยกลุม
ภาวะแทรกซอนจากไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน และจาก ROC
curve จะพบวา RIPASA score มี accuracy ดีที่สุดเมื่อ
เทียบกับ Modified RIPASA score 1, 2 และ 3 และ
Modified RIPASA 1 มี accuracy ต่ำที่สุด ดังนั้นผูปวยที่
สงสั ย ว า เป น ไส ติ่ ง อั ก เสบแต ยั ง วิ นิ จ ฉั ย ไม ไ ด ค วรตรวจ
Rovsing’s sign ทุ ก ราย แต อ ย า งไรก็ ต ามควรส ง ตรวจ
ปสสาวะดวย เพื่อใหไดความแมนยำ และประเมินไดถูกตอง
มากที่สุด จากผลการศึกษาพบวา การใช Alvarado score
มีความถูกตองในการวินิจฉัยผูปวยเพศชายมากกวาและการ
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ตาราง 4. Univariate Analysis of Patient with Acute Appendicitis and Complication
Acute appendicitis

Complication

P-value

37±20

44±20

0.118

Male sex—no. (%)

15 (28.8)

32 (61.5)

0.028

Rignt lower quadrant pain—no. (%)

41 (37.3)

53 (48.2)

1

Age—(yr)

Duration of abdominal pain before admit (hr)
Median

0.221
24

24

7.5-48

15-44.5

Migration of pain to right iliac fossa—no. (%)

33 (41.3)

38 (47.5)

0.326

Anorexia—no. (%)

16 (31.4)

26 (51.0)

0.348

Nausea/vomiting—no. (%)

21 (35.6)

35 (59.3)

0.147

Guarding—no. (%)

16 (27.6)

37 (63.8)

0.003

Positive Rovsing’s sign—no. (%)

14 (29.8)

28 (59.1)

0.374

Rebound tenderness—no. (%)

35 (36.8)

48 (50.5)

0.437

Tender at right lower quadrant—no. (%)

41 (37.6)

53 (48.6)

1.000

White blood cell count—(1,000 cell/mm3)

12.9±5

15.9±4

0.003

Leukocytosis—no. (%)

31 (39.7)

40 (51.3)

0.225

Temperature— (•C)

37.3±0.6

38±1

<0.001

Fever—no. (%)

24 (58.5)

13 (31.7)

0.015

Interquartile range

Neutrophil —(1,000 cell/mm3)
Median

<0.001
78

86.3

Interquartile range

63-87.5

80.9-89.3

Normal urine analysis—no. (%)

28 (37.8)

36 (48.6)

ใช RIPASA score และ Modified RIPASA score มีความ
ถูกตองในการใชวินิจฉัยผูปวยเพศหญิงมากกวาเพศชาย ดัง
นั้นหากเปนผูปวยเพศชายแนะนำใหประเมินดวย Alvarado
score โดยไมจำเปนตองใช RIPASA score หรือ Modified
RIPASA score เพื่อชวยยืนยันการวินิจฉัย แตในผูปวยเพศ
หญิง ควรใช RIPASA score หรือ Modified RIPASA
score เพื่อชวยยืนยันการวินิจฉัยไสติ่งอักเสบเฉียบพลันเสมอ
และจากการศึกษาเมื่อนำ Alvarado score, RIPASA และ
Modified RIPASA มาใชในการวินิจฉัยโรคอื่นมีความถูกตอง
นอย ดังนั้น เกณฑการประเมินดังกลาวมีความจำเพาะใน
การวินิจฉัยกับโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลันมากที่สุด ถึงแม
ระยะเวลาที่ประเมินคะแนนกับเวลาเริ่มการผาตัดจนไดผล
ของ primary outcome โดยเฉลี่ ย ในกลุ ม ตั ว อย า งนี้
ประมาณ 11±7.5 ชั่วโมง จากตาราง 1. แตจากการหาความ

0.506

สัมพันธของระยะเวลาตั้งแตเขาพักในหอพักผูปวยจนถึงเวลา
ผาตัดระหวางกลุมผูปวยที่มี Primary outcome เปนกลุม
ผู ป ว ยที่ ไ ด รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ขั้ น สุ ด ท า ยเป น ไส ติ่ ง อั ก เสบ
เฉียบพลันและภาวะแทรกซอนจากไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน
พบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value
=0.52) ดังนั้นคาคะแนนที่สามารถประเมินไดจาก Alvarado
score, RIPASA score, Modified RIPASA score 1, 2
และ 3 กอนการผาตัด จึงสามารถนำคาคะแนนมาประเมิน
ความถูกตองกับ primary outcome ได แตทั้งนี้ตองมีการ
ควบคุมตัวแปรอื่นๆ ที่สามารถเปนตัวแปรกวนไดใหเหมือน
กันในผูปวยทุกกลุมดวย
จากการศึกษากอนหนานี้พบวา RIPASA score
สามารถใชในกลุมผูปวยที่เปนเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดดี
ซึ่งแตกตางจากการศึกษาในครั้งนี้ที่พบวา Alvarado score
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มีความถูกตองในการวินิจฉัยโรคไสติ่งอักเสบไดดีกวา9 และ
จากการศึกษาเรื่องของคาคะแนนของ Alvarado ที่ดีที่สุด
คือที่คาคะแนนเทากับ 6 ซึ่งมี sensitivity และ specificity
คือ 53% และ 88%6 ตามลำดับ พบวาไมสอดคลองกับการ
ศึกษาในครั้งนี้ที่ได Alvarado score คือ 8 sensitivity
62.2%, specificity 66.7% และ positive likelihood ratio
1.38 และจากการศึกษาที่พบวาในการใช Alvarado score
ในการวินิจฉัยไสติ่งอักเสบเฉียบพลันของเพศชายและเด็กมี
ความถูกตองไดดีกวาเพศหญิงซึ่งสอดคลองกับการศึกษาใน
ครั้งนี้6 นอกจากนี้ จากการศึกษาครั้งนี้ยังพบวามีตัวแปร
ตางๆ ไดแก เพศชาย, raised in temperature (>38 ํc)
WBC count (> 15,500 cell/mm3) และ neutrophils
count (>80.9%) มีความสัมพันธกับการเกิดภาวะแทรกซอน
จากโรคไสติ่งอักเสบซึ่งสอดคลองกับการศึกษาที่ผานมา แต
จากการศึกษาที่ผานมาพบวา anorexia มีผลตอการเกิด
ภาวะแทรกซอนจากโรคไสติ่งอักเสบดวย10
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ มี ข อ จำกั ด ในเรื่ อ งของขนาด
ตัวอยางที่มีจำนวนเพียง 110 คน และผลจากการวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติโดยใช ROC curve พบวา การบันทึกขอมูล
ไมครบถวนในสวนของ Rovsing’s sign และผลการสงตรวจ
ปสสาวะมีผลตอผลลัพธของการศึกษา ดังนั้นการศึกษาเพิ่ม
เติมตอไปควรมีขอมูลครบทุกปจจัย เพื่อใหไดผลการศึกษาที่
ชัดเจน เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เปนการดูความถูกตองของ
การใชคะแนนตางๆ เพื่อประเมินโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน
และภาวะแทรกซอนจากไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน แตไมมีการ
ประเมินแยกเฉพาะโรคไสติ่งแตกทะลุซึ่งเปนภาวะที่ยากแก
การรั ก ษาและมี ค า ใช จ า ยในการรั ก ษามากกว า กรณี ที่ ยั ง
ไมแตก ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมวามีปจจัยใดบางที่
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มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ โรคไส ติ่ ง แตกทะลุ และเนื่ อ งจาก
Modified RIPASA score 1, 2 และ 3 เปน score ที่ได
ประยุกตขึ้นมาใหมเพื่อการศึกษาครั้งนี้โดยเฉพาะ และยัง
ไมมีการศึกษาที่เพียงพอสำหรับระบบคะแนนนี้ จึงอาจเปน
ผลใหมีคาความถูกตองนอย จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมใน
การใชระบบคะแนนนี้ เนื่องจากอาจมีผลตอการสง urine
analysis ของผูปวยตอ
โดยสรุ ป แล ว จากการศึ ก ษาการใช Alvarado
score มี ค วามถู ก ต อ งในการวิ นิ จ ฉั ย ผู ป ว ยไส ติ่ ง อั ก เสบ
เฉียบพลันที่คาคะแนน คือ 8 และสามารถใช Modified
RIPASA score 2 เปนการตรวจยืนยัน โดยควรมีการตรวจ
Rovsing’s sing ดวยซึ่งเปนการตรวจที่ทำไดงายและไมเสีย
เวลา หาก Modified RIPASA score 2 มีคาคะแนนที่ 11.5
แสดงว า ผู ป ว ยมี ภ าวะไส ติ่ ง อั ก เสบจริ ง และที่ ค ะแนน
Alvarado score ดีที่สุดเทากับ 9 ในการวินิจฉัยภาวะ
แทรกซอนจากโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน ควรใหยาปฏิชีวนะ
และรี บ ทำการผ า ตั ด เพื่ อ ลด morbidity และ mortality
ตอไป และพบวาผูปวยมีตัวแปรที่สำคัญคือ เปนเพศชาย,
guarding, raised in temperature (>38 ํc), WBC count
(>15,500 cell/mm 3 ) และ neutrophils count
(>80.9%) ควรให ก ารรั ก ษาเพื่ อ ป อ งกั น การเกิ ด ภาวะ
แทรกซอน เชน ใหยาปฏิชีวนะรวมกับการผาตัด เปนตน
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