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Pemphigus vulgaris (PV) is the most common bullous disorder characterized by blisters and erosions on skin and mucous
membranes. Secondary infection is the main cause of death among pemphigus patients. The objective of this study was to
determine the prevalence and factors associated with bacterial infections among PV inpatients. This retrospective study was
conducted among 129 patients who were diagnosed with PV by dermatologists and admitted in the Institute of Dermatology
Thailand, from 2011 to 2015. This study was approved by the Ethical committees of Faculty of Public Health, Mahidol University
and of the Institute of Dermatology. Data were collected from medical records and analyzed using SPSS. Overall, 86 subjects
(31 males and 55 females) with 134 admissions were recruited into the study. The mean (SD) age was 46.8 (15.1) years (ranged
17-84). From culture results, 122 (91.0%) had bacterial infections: 79 of 122 (64.8 %) had infection at admission and 43
(35.2%) acquired nosocomial infection. Multiple logistic regression revealed that antibiotic usage at admission was significantly
associated with bacterial infection (adjusted OR 8.45; 95% CI 1.6-43.3, p=0.001) while gender, age, number of admission,
DM, pemphigus severity, corticosteroid use and length of stay did not show statistical significance. High prevalence of infection
among PV patients in the present study is an urgent condition that needs further actions. Prompt detection of bacterial infection
should be established during hospitalization especially among patients who had a history of antibiotic use prior to admission.
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บทคัดย่อ

โรค Pemphigus vulgaris (PV) เป็นภาวะที่พบมากที่สุดในกลุ่ม
โรคตุ่มน�้ำ ผู้ป่วยมีลักษณะเฉพาะ คือ มีแผลพุพองและมีการท�ำลายของ
ผิวหนังและเยื่อบุ ภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อเป็นสาเหตุส�ำคัญของ
การเสียชีวติ ของผูป้ ว่ ยโรคนี้ วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ เพือ่ ศึกษาความชุก
ของการติดเชื้อแบคทีเรียและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อดังกล่าว
ในผู้ป่วย PV ที่นอนโรงพยาบาล จ�ำนวน 129 ราย ที่ได้รับการวินิจฉัยว่า
เป็นโรค Pemphigus vulgaris (PV) โดยแพทย์ผวิ หนัง และเข้ารับการรักษา
เป็นประเภทผูป้ ว่ ยใน ทีส่ ถาบันโรคผิวหนัง ประเทศไทย ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2554
ถึงปี พ.ศ. 2558 การศึกษาเป็นการศึกษาย้อนหลังและได้รับการรับรอง
จากคณะกรรมการจริยธรรมฯของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดลและของสถาบันโรคผิวหนัง ท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียน

ผู ้ ป ่ ว ยและวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ โ ปรแกรม SPSS ผลการศึ ก ษามี ผู ้ ป ่ ว ย
ทั้งหมด 86 ราย เป็น ชาย 31 รายและหญิง 55 ราย เข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลจ�ำนวน 134 ครัง้ มีอายุเฉลีย่ (SD) 46.8 (15.1) ปี (ช่วงอายุ 17-84 ปี)
ผลการเพาะเลีย้ งเชือ้ แบคทีเรีย มีผปู้ ว่ ยติดเชือ้ 122 ครัง้ (ร้อยละ 91.0%) และพบ
ผูป้ ว่ ยติดเชือ้ แบคทีเรียขณะแรกรับ 79 ครัง้ (ร้อยละ 64.8%) และติดเชือ้ ขณะ
นอนโรงพยาบาล 43 ครัง้ (ร้อยละ 35.2) การทดสอบ Multiple logistic regression
พบว่าการใช้ยาปฏิชวี นะก่อนการนอนโรงพยาบาลและขณะแรกรับ สัมพันธ์กบั
การติดเชื้อแบคทีเรียอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (ค่า adjusted OR = 8.45,
95% CI 1.6-43.3, p = 0.001) ในขณะที่ เพศ อายุ จ�ำนวนครั้งที่เข้ารับ
การรักษา โรคเบาหวาน ระดับความรุนแรงของโรค การใช้ยา corticosteroid
ไม่สัมพันธ์กับการติดเชื้อแบคทีเรีย จากการพบความชุกของการติดเชื้อ
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แบคทีเรียสูงมากในผูป้ ว่ ย PV ทีน่ อนโรงพยาบาล นับว่าเป็นภาวะทีเ่ ร่งด่วน
และควรมีการด�ำเนินการต่อไป การค้นพบภาวะการติดเชื้อแบคทีเรียใน
โรงพยาบาลของผู้ป่วย PV อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีการใช้ยา
ปฏิชีวนะก่อนเข้ารับการรักษาจึงเป็นเรื่องที่ควรกระท�ำ
ค�ำส�ำคัญ : Pemphigus vulgaris, การติดเชือ้ แบคทีเรีย ความชุก
ผู้ป่วยใน

ซึง่ ผูป้ ว่ ยได้รบั การเพาะเชือ้ ทุกราย จากนโยบายระวังการติดเชือ้ ของทีมดูแล
ผู้ป่วย PV (Center of excellence care, COE) โรคตุ่มน�้ำพองใส สถาบัน
โรคผิวหนัง การศึกษาได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันโรคผิวหนัง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบเก็บข้อมูลจากเวชระเบียน น�ำข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้อง ความ
ครบถ้วนและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป SPSS โดยสถิติ
เชิงพรรณนา วิเคราะห์ข้อมูลเป็นร้อยละ ค่าสูงสุด-ต�่ำสุด ค่าเฉลี่ย และ
บทน�ำ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน สถิตเิ ชิงอนุมาน วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
Pemphigus vulgaris (PV) เป็นภาวะที่พบได้มากที่สุดในกลุ่ม ข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ว่ ย ประวัตกิ ารรักษากับการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลใช้สถิติ ได้แก่
โรคตุม่ น�ำ้ เรือ้ รัง PV มีอบุ ตั กิ ารณ์ตงั้ แต่ 0.5-3.2 รายต่อแสนประชากร ต่างกันไป Chi-squared, Fisher's exact test, t-test และ Logistic regression
ในแต่ละประเทศ1-2 แม้อุบัติการณ์น้อยแต่มีความรุนแรงและภาระโรคสูง3 ผล
โรคนีเ้ กิดจากความผิดปกติของระบบภูมคิ มุ้ กัน ทีส่ ร้างแอนติบอดีมาท�ำลาย
ผู้ป่วย PV ที่นอนรักษาตัวในสถาบันโรคผิวหนัง ระหว่างปี พ.ศ.
การยึดของเซลล์ผิวหนังของตนเอง ท�ำให้ผิวหนังหลุดลอกจากกันได้ง่าย 2554-2558 มีจ�ำนวน 129 ราย และเข้ารับการรักษาจ�ำนวน 184 ครั้ง
และเกิดเป็นตุ่มน�้ำพอง1-2 การด�ำเนินโรคนี้เรื้อรังไม่หายขาด4 PV ยังส่ง มีผู้ป่วยที่ผ่านเกณฑ์และอยู่ในการศึกษานี้จ�ำนวน 86 ราย และเข้ารับ
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ผูป้ ว่ ย5 มีรายงานการเกิดภาวะซึมเศร้า โรคเครียด การรักษา จ�ำนวน 134 ครัง้ 55 ราย (ประมาณสองในสาม) เป็นหญิง อายุเฉลีย่
ในผูป้ ว่ ยสูงถึงร้อยละ 776 อัตราการเสียชีวติ ของผูป้ ว่ ย PV ทัว่ โลกประมาณ 46.8 ปี ช่วงอายุระหว่าง 17-84 ปี มีนำ�้ หนักเฉลีย่ 63.7 กิโลกรัม ส่วนใหญ่
ร้อยละ 5-302,7-8 ผู้ป่วยมักเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนจากยาที่ใช้รักษา ประกอบอาชีพผูใ้ ช้แรงงาน/พนักงานฝ่ายผลิตและเกษตรกร จ�ำนวนเท่ากัน
หรือสาเหตุหลักคือการติดเชื้อ8-10 ซึ่งพบมากที่สุดคือการติดเชื้อแบคทีเรีย คือ ร้อยละ 27.4 มีประวัติการเข้ารับการรักษาตั้งแต่ 1-10 ครั้ง เฉลี่ย 1.8
ทีผ่ วิ หนัง7,11-12 การรักษาโรคนีม้ คี วามยุง่ ยากซับซ้อน และต้องอาศัยการดูแล ครั้ง ประมาณร้อยละ 60.5 เข้ารับการรักษาครั้งแรก และมีโรคร่วมทั้งหมด
ของแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ1,9 ผูป้ ว่ ยจะได้รบั ยากดภูมคิ มุ้ กัน ท�ำให้ภมู ติ า้ นทานต�ำ่ ร้อยละ 28.70 ซึง่ ส่วนใหญ่รอ้ ยละ19.4 เป็นโรคเบาหวาน พบผูป้ ว่ ยมีความ
และเมือ่ มีปจั จัยอืน่ เช่น ภาวะสูงอายุ หรือมีภาวะอืน่ ร่วมด้วย เช่น เบาหวาน รุนแรงระดับปานกลางและรุนแรง ร้อยละ 38.8 และร้อยละ 38.1 ตามล�ำดับ
การนอนโรงพยาบาลเป็นเวลานาน11-12 การวินจิ ฉัยแยกประเภทการติดเชือ้ ระยะเวลาวันนอนของผูป้ ว่ ย ตัง้ แต่ 1-133 วัน วันนอนเฉลีย่ จ�ำนวน 17 วัน
รวมทัง้ การติดเชือ้ แบคทีเรียชนิดดือ้ ยา สามารถน�ำไปใช้เป็นข้อมูลทีน่ ำ� ไปใช้ ผูป้ ว่ ยร้อยละ 86.6 นอนรักษาตัว 1 สัปดาห์หรือมากกว่าประมาณร้อยละ 15
เฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล สถิติในปี พ.ศ. 2558 ของ ของผู้ป่วยได้รับยา Prednisolone ขนาดสูง (ตั้งแต่ 1 มก./กก./วันขึ้นไป)
สถาบันโรคผิวหนัง จากผู้ป่วยทั้งหมดที่นอนรักษาในโรงพยาบาล กลุ่มโรค และมากกว่าครึ่งหนึ่งได้รับยา Antibiotics ก่อนเข้ารักษาและขณะแรกรับ
Bullous disorders (ICD10 : L10) พบผู้ป่วย PV มากเป็นอันดับหนึ่ง และ
ในปี พ.ศ. 2559 มีผู้ป่วย PV นอนรักษาตัวนานสูงสุดถึง 61 วัน มีค่าใช้จ่าย การศึกษาความชุกการติดเชือ้ แบคทีเรีย
กว่า 2 แสนบาท จากการสืบค้นยังไม่พบรายงานการศึกษาการติดเชื้อ
ผูป้ ว่ ย PV มีการติดเชือ้ แบคทีเรีย ทัง้ สิน้ ร้อยละ 91.0 ซึง่ เป็นการติดเชือ้
ในผูป้ ว่ ย PV ในประเทศไทย แต่ในต่างประเทศจะพบการรายงานการติดเชือ้ ในชุมชน (Community acquired infections) ร้อยละ 64.8 และเป็นการ
แตกต่างกัน เช่น ประเทศอิหร่าน รายงานในปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2559 ติดเชื้อในโรงพยาบาล (Nosocomial infections) ร้อยละ 35.2 โดยพบ
พบผู้ป่วย PV ที่นอนโรงพยาบาลมีการติดเชื้อที่ผิวหนังสูงกว่าและแตกต่าง การติดเชือ้ แบคทีเรียทีผ่ วิ หนังมากทีส่ ดุ ร้อยละ 89.6 รองลงมาเป็นการติดเชือ้
อย่างมีนัยส�ำคัญเมื่อเทียบในผู้ป่วยกลุ่มอื่น13 มีรายงานความชุกการติดเชื้อ แบคทีเรียทางเดินปัสสาวะ ร้อยละ 20.1 ส่วนการติดเชือ้ แบคทีเรียในกระแสเลือด
แบคทีเรียในโรงพยาบาล (Nosocomial infection, NI) ร้อยละ 27.27 และการติดเชื้อแบคทีเรียที่ปอดพบเป็นส่วนน้อย
การติดเชื้อสัมพันธ์กับความรุนแรงของโรค จ�ำนวนครั้งในการนอนรักษา
เชือ้ แบคทีเรียทีพ่ บจากการเพาะเชือ้ ในผูป้ ว่ ยขณะแรกรับหรือภายใน
ในโรงพยาบาล การมีโรคเบาหวานร่วมด้วย14 และพบการรายงานความชุก 2 วัน พบเชือ้ ทีเ่ ป็นสาเหตุของการติดเชือ้ มากทีส่ ดุ คือ เชือ้ S. aureus ร้อยละ
และปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั การติดเชือ้ แบคทีเรียในผูป้ ว่ ย PV อีกในหลายการศึกษา 35.3 รองลงมา คือ P. aeruginosa ร้อยละ 30.0 ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นการติดเชือ้
ส่วนใหญ่เป็นประเทศแถบเอเชีย ได้แก่ ประเทศไต้หวัน9 ประเทศกัมพูชา15 และ ทีผ่ วิ หนัง และมีการส่งเพาะเชือ้ ในระหว่างการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
ประเทศอินเดีย16-17 ในแถบยุโรป เช่น ประเทศฝรัง่ เศส12 นอกจากนีม้ รี ายงาน สัดส่วนการพบเชื้อ S. aureus และเชื้ออื่นๆลดลงตั้งแต่วันที่ 3 ของ
การติดไวรัส (Herpes virus) และเชื้อราร่วมด้วยในหลายการศึกษา12,14-15 ที่มีการเพาะเชื้อ ในขณะที่การติดเชื้อ P. aeruginosa มีแนวโน้มเพิ่มสูง
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมินความชุกและปัจจัยทีส่ มั พันธ์การติดเชือ้ มากขึน้ พบเชือ้ E. coli สูงขึน้ เล็กน้อยระหว่างการเพาะเชือ้ ในช่วง 6-15 วัน
แบคทีเรีย ด้านอายุ เพศ อาชีพ ภาวะโรคร่วม จ�ำนวนครัง้ ในการเข้ารับการรักษา และพบเชื้อ P. mirabilis ในช่วง 16-30 วัน ซึ่งพบในการติดเชื้อของ
ระดับความรุนแรงของโรค การได้รบั ยากดภูมคิ ม้ ุ กัน/ ยาปฏิชวี นะ จ�ำนวนวันนอน ทางเดินปัสสาวะ (แผนภาพที่ 1)
ในการนอนโรงพยาบาลของผูป้ ว่ ย PV ทีส่ ถาบันโรคผิวหนัง ในประเทศไทย
การติดเชือ้ แบคทีเรียชนิดดือ้ ยาในการติดเชือ้ ทีผ่ วิ หนัง จากการเพาะเชือ้
แรกรับหรือภายใน 2 วัน พบเชื้อในกลุ่ม (P. mirabilis., K. pneumoniae,
วัตถุและวิธีการ
E. coli) ที่สร้าง Extended spectrum beta-lactamase (ESBL) สูงมาก
การศึกษานีเ้ ป็นการศึกษาภาคตัดขวาง เก็บข้อมูลย้อนหลังโดยใช้แบบ ที่สุด ร้อยละ 3.46 และพบสูงเพิ่มขึ้นเมื่อมีการส่งเพาะเชื้อในขณะที่ผู้ป่วย
บันทึกซึง่ ออกแบบให้มกี ารบันทึกข้อมูลจากประวัตกิ ารรักษาในเวชระเบียน ตัง้ แต่ รักษาตัวนานขึ้น ตั้งแต่ 6-15 วัน เช่นเดียวกับเชื้อแบคทีเรียดื้อยาชนิด
ก่อนเข้ารับการรักษาในสถาบันโรคผิวหนังจนจ�ำหน่ายผูป้ ว่ ยกลับบ้าน ศึกษา P. aeruginosa (MDR) ส่วนเชื้อแบคทีเรียดื้อยาชนิด S. aureus (MRSA)
ในผูป้ ว่ ยโรค PV จ�ำนวน 129 ราย ทีน่ อนหอผูป้ ว่ ยในสถาบันโรคผิวหนัง ปี พ.ศ. และ A. baumanii (MDR) มีแนวโน้มลดลง ส�ำหรับเชือ้ แบคทีเรียชนิดดือ้ ยา
2554-2558 มีเกณฑ์การคัดเข้าคือ การนอนโรงพยาบาลของผูป้ ว่ ยโรค PV พบมากที่สุดในการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ คือเชื้อในกลุ่ม (P. mirabilis.,
ทุกวัย ทัง้ เพศหญิงและเพศชาย ทีม่ กี ารเพาะเชือ้ แบคทีเรีย ส่วนเกณฑ์การคัดออก K. pneumoniae, Escherichia coli) ทีส่ ร้าง Extended spectrum betaคือ การนอนโรงพยาบาลครัง้ นัน้ มีการเพาะเชือ้ แบคทีเรีย แต่ไม่ได้บนั ทึกผล lactamase (ESBL) รองลงมาคือ P. aeruginosa (MDR) (แผนภาพที่ 2)
หรือบันทึกไม่ครบถ้วน โดยการติดเชื้อแบคทีเรียในการศึกษาครั้งนี้ดูผล นอกจากการติดเชือ้ แบคทีเรียแล้ว ยังพบผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารติดเชือ้ ราในปาก (Oral
การเพาะเชื้อแบคทีเรียที่มีผลบวกครั้งแรกจึงถือว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรีย candidiasis) ร้อยละ 23.9 และติดเชื้อไวรัส Herpes ร้อยละ 16.4
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แผนภาพที่ 1 เชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่พบในผู้ป่วย Pemphigus vulgaris. (Admitted 134 ครั้ง)
%
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แผนภาพที่ 2 เชื้อแบคทีเรียก่อโรค (ชนิดดื้อยา) ที่พบในผู้ป่วย Pemphigus vulgaris (Admitted 134 ครั้ง)
%
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100.0

E. coli)

Stapphylococcus aureus (MRSA)

50.0

Acinetobacter baumanii (MDR)

0.0

Pseudomonas aeruginosa (MDR)
Culture within
2 days

Culture at 3-5
days

Culture at 6-15 Culture at 16-30
days
days

Culture >30
days

หมายเหตุ : เป็นการนับจ�ำนวนเชื้อแบบไม่ซ�้ำ
การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อแบคทีเรีย
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้ออย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ความเชื่อมั่น 95% (p < 0.05) ประกอบไปด้วย การได้รับยาปฏิชีวนะ (p =
0.001) และการนอนรักษาตัวนานมากกว่าหรือเท่ากับ 1 สัปดาห์เป็นต้นไป (p = 0.011) (ตารางที่ 1) และเมื่อทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ร่วมเพื่อท�ำนายโอกาสการติดเชื้อแบคทีเรีย พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับยาปฏิชีวนะ จะเพิ่ม Odds ของการติดเชื้อ 8.45 เท่า เมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ได้รับ
ยาปฏิชีวนะ adjust OR (95%CI) = 8.45 (1.645-43.35), p = 0.011 (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อแบคทีเรียในผู้ป่วย Pemphigus vulgaris

Characteristics

No Infections
(n=12)
5 (41.7)

Antibiotics usage (%)
Length of stay (day) (%)
<7 days
5 (41.7)
≥7 days
7 (58.3)
ค�ำนวณโดย : Binary logistic regression

Bacterial infections n (%)
Infections
OR (crude)
(n=122)
(95%CI)
107 (87.7)
10.25 (2.14-49.00)

OR (adjust)
(95%CI)
8.45 (1.65-43.35)

13 (10.7)
109 (89.3)

4.35 (0.90-21.07)

1
5.99 (1.66-21.62)

วิจารณ์

การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ หาความชุกและปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั การติดเชือ้ แบคทีเรียในผูป้ ว่ ย PV (ICD10 : L10) ทีน่ อนรักษาตัวในหอผูป้ ว่ ยใน
สถาบันโรคผิวหนัง ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558 โดยการเก็บข้อมูลย้อนหลังจากบันทึกประวัตกิ ารรักษาในเวชระเบียนเกีย่ วกับข้อมูลทัว่ ไป การตรวจร่างกาย
การรักษา ผลการเพาะเชื้อแบคทีเรียของผู้ป่วย อภิปรายผลการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้

ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2561
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การศึกษาความชุกการติดเชื้อแบคทีเรีย
ผลการศึกษาพบความชุกการติดเชือ้ แบคทีเรีย ร้อยละ 91.0 โดยการ
ตรวจพบเชือ้ ตัง้ แต่แรกรับหรือเรียกว่า Community acquired infections
ร้อยละ 64.8 และการตรวจพบเชือ้ แบคทีเรียขณะนอนรักษาตัวหรือเรียกว่า
Nosocomial infections ร้อยละ 35.2 ซึ่งความชุกการติดเชื้อแบคทีเรีย
ในการศึกษานีส้ งู กว่าในหลายการศึกษาของต่างประเทศ ดังรายงานการศึกษา
ผู้ป่วย PV ของ Belgnaoui12 ในประเทศฝรั่งเศส มีความชุกการติดเชื้อ
ร้ อ ยละ 52.0 ในประเทศอิ ห ร่ า นรายงานการศึ ก ษาของ Zeinab13
ร้อยละ 75.0 แต่ความชุกการติดเชื้อในการศึกษานี้ใกล้เคียงกับประเทศ
อินเดีย ทั้งการศึกษาของ Nair16 และการศึกษา Solanki17 ซึ่งได้รายงาน
ความชุกการติดเชื้อ ร้อยละ 79.4 และร้อยละ 84.0 ตามล�ำดับ ทั้งนี้ความ
ชุกในการติดเชื้อที่พบในผู้ป่วย PV แต่ละการศึกษา มีความแตกต่างกัน อาจ
มาจากทัง้ ปัจจัยภายในตัวของผูป้ ว่ ยและปัจจัยภายนอกทีแ่ ตกต่างกัน เช่น สภาพ
อากาศ สภาพภูมปิ ระเทศ สภาพความเป็นอยูข่ องผูป้ ว่ ยในการด�ำเนินชีวติ และ
สิง่ ทีส่ ำ� คัญคือการให้บริการสาธารณสุขของประเทศทัง้ ในระดับชุมชนและใน
โรงพยาบาล จะส่งผลต่อการติดเชือ้ ของผูป้ ว่ ยทัง้ สิน้ 18-19 อย่างไรก็ตามการทีส่ ถาบัน
โรคผิวหนังมีนโยบายในการตรวจติดตามการติดเชือ้ ด้วยวิธเี พาะเชือ้ ตัง้ แต่แรก
รับในผูป้ ว่ ยทุกรายและติดตามอย่างต่อเนือ่ งในขณะนอนรักษาตัว อาจส่งผล
ให้เพิม่ โอกาสความชุกของการพบเชือ้ แบคทีเรียมากขึน้
เชือ้ แบคทีเรียทีเ่ ป็นสาเหตุในการติดเชือ้ มากทีส่ ดุ จะเป็นชนิด S. aureus
ในทุกรายงานการศึกษา12–14 ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาในครัง้ นี้ ทีพ่ บเชือ้
แรกรับเป็นชนิด S. aureus แต่จะพบเชือ้ P. aeruginosa สูงด้วยเช่นกันและ
พบแนวโน้มสูงมากขึน้ ในรายทีน่ อนรักษาตัวนานขึน้ การพบเชือ้ ขณะนอนรักษาตัว
ในโรงพยาบาล โดยเฉพาะการติดเชือ้ P. aeruginosa เนือ่ งจากเชือ้ แบคทีเรีย
ชนิดนีอ้ าจเป็นเชือ้ ที่ colonized ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั เชือ้ จากสิง่ แวดล้อมในชุมชน
ซึ่งเชื้อสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้ตามธรรมชาติทั่วไป แต่ไม่สามารถตรวจพบ
ด้วยการเพาะเชื้อได้ตั้งแต่แรกรับ20 การศึกษานี้บ่งบอกถึงสถานการณ์
ที่เป็นตัวเลขที่ชัดเจน ให้สถาบันโรคผิวหนังได้เห็นความส�ำคัญการป้องกัน
การติ ด เชื้ อ ในชุ ม ชนร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ของผู ้ ป ่ ว ยเพิ่ ม มากขึ้ น
โดยผลการศึกษาพบว่าผูป้ ว่ ยทีม่ ารับการรักษาส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.4 เป็นผูป้ ว่ ย
ต่างจังหวัด จึงต้องให้ความส�ำคัญกับสิง่ แวดล้อมและระบบสาธารณสุขในพืน้ ที่
ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ของผู ้ ป ่ ว ยในการป้ อ งกั น และปฏิ บั ติ ตั ว เกี่ยวกับการติดเชื้อ
ในชุมชนด้วย และอาจเกิดจากการรับเชือ้ ใหม่จากสิง่ แวดล้อม บุคลากร หรือ
จากกระบวนการรักษาจากสถานพยาบาล ส่งต่อผู้ป่วยและในสถาบัน
โรคผิวหนังเอง ซึ่งสาเหตุการติดเชื้อในสถาบันโรคผิวหนังยังไม่ชัดเจนว่า
มาจากแหล่งใด และการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลมีแหล่งเชือ้ แตกต่างกันตามบริบท
ของแต่ละพืน้ ที่ เคยมีรายงานเชือ้ แบคทีเรียปนเปือ้ นในยาชนิดครีมหรือชนิด
น�ำ้ ยาทีม่ สี ว่ นผสมของ ointment หรือประเภทวาสลีนทีต่ อ้ งทาเพือ่ ความชุม่ ชืน้
แก่ผิวหนัง21-22 ซึ่งผู้ป่วย PV จะได้รับยาหรือสารให้ความชุ่มชื้นประเภท
ทาทัง้ ชนิดน�ำ้ และครีมเช่นกัน และหลายการศึกษาพบว่า P. aerugiosa  เป็นเชือ้
ก่อโรคที่พบได้บ่อยในการติดเชื้อในโรงพยาบาล ในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต�่ำ
และนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนานกว่า 1 สัปดาห์ และมีแนวโน้มจะพบเป็น
เชื้อชนิดดื้อยาเพิ่มสูงขึ้น23-24

ในการศึกษาครัง้ นีจ้ ะได้รบั การรักษาด้วยยาปฏิชวี นะหลายรูปแบบตัง้ แต่แรกรับ
และปรับเปลีย่ นการใช้ยาปฏิชวี นะ ในขณะทีผ่ ปู้ ว่ ยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
ตามอาการและประเภทของเชือ้ แบคทีเรีย ซึง่ พบว่าในผูป้ ว่ ยทีต่ ดิ เชือ้ ร้อยละ
32.8 ไม่ได้รบั ยาปฏิชวี นะแรกรับ และในส่วนผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยาปฏิชวี นะแรกรับ
ร้อยละ 26.1 จะเป็นชนิด Dicloxacillin ชนิดเดียว ซึง่ เป็นยาปฏิชวี นะส�ำหรับ
การรักษาแบคทีเรียแกรมบวก ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 11.2 ที่รักษาด้วย
ยาปฏิชวี นะทีค่ รอบคลุมทัง้ แบคทีเรีย แกรมบวกและแกรมลบ25 เมือ่ พิจารณา
ลักษณะการพบเชือ้ แรกรับ จะพบเชือ้ ชนิดแกรมบวก คือ S.aureus และชนิด
แกรมลบ คือ P. aeruginosa ใกล้เคียงกัน ในขณะทีก่ ารพบเชือ้ ในทุก 5 หรือ
10 วัน จากการเพาะเชือ้ ในขณะผูป้ ว่ ยนอนรักษาตัว สัดส่วนการพบเชือ้ แบคทีเรีย
ชนิด S. aureus น้อยลงอย่างชัดเจน แต่พบเชื้อ P.aeruginosa เพิ่มสูงขึ้น
นอกจากนีก้ ารใช้ยาปฏิชวี นะทีไ่ ม่ครอบคลุมและตรงกับชนิดของเชือ้ แบคทีเรีย
อาจส่งเสริมให้เกิดเชื้อดื้อยาได้25 โดยในการศึกษานี้พบเชื้อดื้อยาชนิด
P. aeruginosa  (Multi drug resistance, MDR) เพิม่ สูงขึน้ ด้วย และเมือ่ ผูป้ ว่ ย
นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึน้ มากกว่า 1 สัปดาห์ (เฉลีย่ 17 วัน) ก็พบว่า
สัมพันธ์กับการติดเชื้อแบคทีเรียเช่นกัน เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่นอนรักษาตัว
ในโรงพยาบาลน้อยกว่า 1 สัปดาห์ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Belgnaoui12
ในประเทศฝรั่งเศส (เฉลี่ย 109 วัน) และ Esmaili14 และคณะในประเทศ
อิหร่าน (เฉลี่ย 13 วัน)

การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อแบคทีเรีย
ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อ
ทีค่ วามเชือ่ มัน่ 95% (p < 0.05) ส�ำหรับการศึกษานี้ การติดเชือ้ ในผูป้ ว่ ย PV
สัมพันธ์กับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ (p = 0.001) และการนอนรักษาตัว
นานมากกว่าหรือเท่ากับ 1 สัปดาห์ เป็นต้นไป (p = 0.011) และการได้รับ
ยาปฏิชวี นะก่อนเข้ารักษาและแรกรับจะเพิม่ Odds ของการติดเชือ้ 8.45 เท่า
เมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยาปฏิชีวนะ adjust OR (95%CI) = 8.45
(1.646 - 43.352), p =0.001
ปัจจัยด้านการรักษาด้วยยาปฏิชวี นะสัมพันธ์กบั การติดเชือ้ แบคทีเรีย
สอดคล้องกับการศึกษาของ Zeinab13 ในประเทศอิหร่าน โดยผู้ป่วย
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ข้อจ�ำกัดการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้เก็บข้อมูลจากเวชระเบียน สถาบันโรคผิวหนัง
เป็นบันทึกทางการแพทย์ที่มีความน่าเชื่อถือ และมีการตรวจสอบคุณภาพ
เวชระเบียนอย่างสม�่ำเสมอ อีกทั้งสถาบันโรคผิวหนังเป็นสถานพยาบาล
ทีด่ แู ลผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยตรง จึงเป็นแหล่งข้อมูลทีด่ ี
แต่อย่างไรก็ตาม เป็นการศึกษาย้อนหลังในช่วงเวลาหนึง่ ซึง่ ปัจจุบนั มีปจั จัย
หลายอย่างเปลีย่ นแปลงไป และอาจมีขอ้ จ�ำกัดในการน�ำผลการศึกษาไปใช้
ในพื้นที่อื่นที่บริบทแตกต่างกันมาก

สรุป

ผูป้ ว่ ยโรค PV เป็นโรคทีม่ คี วามผิดปกติของระบบภูมคิ มุ้ กัน และ
ปัญหาการติดเชื้อแบคทีเรียเป็นปัญหาส�ำคัญส�ำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ ความชุก
การติดเชื้อสูงร้อยละ 91.0 การติดเชื้อในชุมชน ร้อยละ 64.8 และเป็นการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาล ร้อยละ 35.2 โดยพบการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง
มากทีส่ ดุ ร้อยละ 89.6 รองลงมาเป็นการติดเชือ้ แบคทีเรียทางเดินปัสสาวะ
ร้อยละ 20.1 พบว่า ผู้ป่วยมีการติดเชื้อแบคทีเรียชนิด P. aeruginosa
แนวโน้มสูงขึน้ เมือ่ นอนรักษาตัวเป็นระยะเวลานานขึน้ และมีแนวโน้มพบเชือ้
P. aeruginosa(MDR) ที่ดื้อยาปฏิชีวนะหลายชนิดเพิ่มมากขึ้น
ผลการศึกษาในครัง้ นีไ้ ด้แสดงถึงสถานการณ์การติดเชือ้ ในภาพรวม
ของผู้ป่วย PV ปัจจัยต่างๆ ที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อแบคทีเรีย ทั้งการได้รับ
ยาปฏิชวี นะก่อนเข้ารักษา รวมถึงแรกรับและการนอนรักษาตัวนานมากกว่า
1 สัปดาห์เป็นต้นไป ควรมีการศึกษาไปข้างหน้าถึงสถานการณ์การติดเชื้อ
แบคทีเรียและแหล่งสาเหตุที่แท้จริงของการติดเชื้อในสถาบันโรคผิวหนัง
รวมถึงการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการติดเชื้อ ทั้งจากตัวผู้ป่วย ครอบครัว
สถานพยาบาลใกล้บ้าน รวมถึงสถาบันโรคผิวหนังต่อไป
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. สุคนธา คงศีล อาจารย์
ที่ปรึกษาหลักและรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุขุม เจียมตน อาจารย์
ทีป่ รึกษาร่วม แพทย์หญิงวลัยอร ปรัชญพฤทธิ์ ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันโรคผิวหนัง
และเจ้าหน้าทีท่ กุ ท่าน อาจารย์มหาวิทยลัยมหิดลทุกท่านในความเสียสละทัง้ เวลา
ให้คำ� แนะน�ำถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์อันมีค่า และฝึกฝนให้ผู้ศึกษา
พัฒนาทักษะในการวิจยั จนเกิดความเข้าใจ จนสามารถด�ำเนินการศึกษาจนส�ำเร็จ
และขอขอบคุณทุกความช่วยเหลือจากพนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่านในการ
อ�ำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านต่างๆ
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