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แบบบาดแผลเปิดในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
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วัตถุประสงค์: ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลารอผ่าตัดและอัตราการติดเชื้อของผู้ป่วยกระดูกหัก
บาดแผลเปิด ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ในโรงพยาบาล
สมุทรสาคร ศึกษาปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่มีผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด รายงานอุบัติการณ์และกลไก
การบาดเจ็บเปรียบเทียบกับช่วงสถานการณ์ปกติ
วิธีการศึกษา: การศึกษาย้อนหลังเชิงติดตามผู้ป่วย 210 ราย ที่เข้ารับการรักษาภาวะกระดูกหักแบบเปิด
ระหว่าง 21 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 เก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปทางประชากร ต�ำแหน่งบาดเจ็บ กลไก
การบาดเจ็บ ระดับความรุนแรง ผลคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนาก่อนผ่าตัด ระยะเวลารอผ่าตัด ระยะเวลาผ่าตัด
ระยะเวลาได้รับยาปฏิชีวนะทางเส้นเลือด ระยะเวลานอนโรงพยาบาล และภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
ผลการศึกษา: อายุเฉลีย่ ของกลุม่ ตัวอย่าง คือ 35.7 + 14.1 ปี ระยะเวลารอผ่าตัดเฉลีย่ 13.2 + 7.9 ชัว่ โมง ระยะ
เวลาผ่าตัดเฉลีย่ 26.5 + 21.3 นาที การติดเชือ้ หลังผ่าตัดพบ 16 ราย (ร้อยละ 7.6) อัตราการติดเชือ้ เพิม่ ขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบ
กับช่วงระยะเวลาเดียวกันใน พ.ศ. 2562 และ 2563 แต่ไม่มคี วามแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (n = 11, ร้อยละ 5.5
และ n = 15, ร้อยละ 6.5; p = 0.693) ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด 34 ราย (ร้อยละ 16.2) ประกอบด้วย การติดเชือ้ 16 ราย
(ร้อยละ 7.6) การผ่าตัดซ�้ำ 8 ราย (ร้อยละ 3.8) การตัดอวัยวะส่วนปลาย 4 ราย (ร้อยละ 1.9) การผ่าตัดปลูกถาย
เนื้อเยื่อ 5 ราย (ร้อยละ 2.4) การกลับเขารักษาตัวในโรงพยาบาล 1 ราย (ร้อยละ 0.5) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
ติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด คือ ความรุนแรงระดับสามของ Gustilo และ Anderson (OR 3.53; 95%
CI, 1.23–10.12 และ OR 6.46; 95%CI, 2.88–14.49) ในขณะที่ระยะเวลารอผ่าตัดมากกว่า 12 ชั่วโมง ไม่สัมพันธ์
กับการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด (OR 1.70; 95% CI, 0.56–5.17 และ OR 1.90; 95% CI, 0.84–4.31)
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Delayed Surgical Debridement in Open Fractures AmidstThe
COVID-19 Pandemic and Infection Rates :
A Retrospective Cohort Study

สรุป: การผ่าตัดทีล่ า่ ช้าในผูป้ ว่ ยกระดูกหักแบบเปิดไม่ได้ ก่อให้เกิดอัตราการติดเชือ้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ ปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด คือ ความรุนแรงระดับสามของ Gustilo
และ Anderson
ค�ำส�ำคัญ : โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 กระดูกหักแบบเปิด อัตราการติดเชือ้ ภาวะแทรกซ้อน ระยะเวลารอผ่าตัด
วารสารแพทย์เขต 4-5 2564 ; 40(4) : 515–28.

Abstract

Objective: The purposes of this study were to determine the association between delayed
time to surgical debridement and an infection rate in open fractures during the COVID-19 pandemic,
to evaluate the association between other clinical determinants and complications, and to compare
the incidence of open fractures during lockdown period with the normal situation.
Methods: A retrospective cohort study of 210 patients with open fractures between
December 21, 2020 and March 31, 2021 was conducted. The data collection included patient
demographics, fracture sites, mechanism of injuries, Gustilo and Anderson grading, the RT-PCR for
COVID-19 screening, time to surgery, operative time, duration of intravenous antibiotics, the length
of hospital stay, and complications.
Results: The mean age of patients was 35.7 + 14.1 years. The preoperative screening for
COVID-19 using RT-PCR test were negative in all patients. The mean time to surgery was 13.2 + 7.9
hours. The average surgical time was 26.5 + 21.3 minutes. The postoperative infections were found
in 16 patients (7.6%). The increase in infection rate showed no statistically significant difference
compared with the same period in 2019 and 2020 (n = 11, 5.5% and n = 15, 6.5%; p = 0.693). Total
complications accounting for 16.2% (n = 34) included surgical site infection (n = 16, 7.6%), re-surgery
(n = 8, 3.8%), limb amputation (n = 4, 1.9%), soft tissue defect needed flap coverage (n = 5, 2.4%)
and re-admission within 30 days (n = 1, 0.5%). The multivariate logistic regression analysis
demonstrated that the strongest factor for both infections and total complications was Grade 3 of
Gustilo and Anderson (OR 3.53; 95% CI, 1.23–10.12 and OR 6.46; 95% CI, 2.88–14.49 respectively).
Meanwhile a delayed time to surgery was not a potential predictive factor for infections and total
complications (OR 1.70; 95% CI, 0.56–5.17 and OR 1.90; 95% CI, 0.84–4.31).
Conclusion: Despite a delayed surgical debridement in open fractures during the COVID-19
pandemic, no statistically significant increase in infection rate was observed. The strongest predictor
for the development of infections and other complications was a high grade of injury (Grade 3 of
Gustilo and Anderson classification)
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กระดู ก หั ก แบบเปิ ด คื อ ภาวะกระดู ก หั ก
ที่มีบาดแผลเปิดติดต่อจากสิ่งแวดล้อมภายนอกเข้าไป
สู่ต�ำแหน่งที่มีการหักของกระดูก ท�ำให้เชื้อโรคจาก
ภายนอกปนเปื้อนเข้าสู่กระดูกได้ ส่งผลให้เกิดภาวะ
แทรกซ้อน เช่น การติดเชื้อแผลผ่าตัด การติดเชื้อใน
กระดูก กระดูกติดช้าหรือไม่ติด อันส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยในการกลับคืนสูก่ จิ วัตรประจ�ำวัน
ทั้ ง นี้ ป ั จ จั ย เสี่ ย งที่ เ พิ่ ม โอกาสในการติ ด เชื้ อ ได้ แ ก่
ขนาดบาดแผล ระยะเวลาก่อนได้รับการรักษา ระดับ
การบาดเจ็บของเนือ้ เยือ่ อ่อน ความรุนแรงของกระดูกทีห่ กั
และระดับการปนเปือ้ นจากสิง่ แวดล้อม โดยการจ�ำแนก
ระดับความรุนแรงนัน้ นิยมใช้ Gustilo and Anderson
classification เพือ่ ช่วยเป็นแนวทางในการให้ยาปฏิชวี นะ
เพื่อการป้องกันการติดเชื้อ นอกจากนี้การล้างแผล
ในห้องผ่าตัดโดยเร็ว ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานว่า
ช่วยลดภาวะการติดเชื้อได้ โดยระยะเวลาที่เหมาะสม
ยังคงเป็นที่ถกเถียงกัน ในอดีตมีแนวทางปฏิบัติ ได้แก่
“A 6-hour rule” หรือ “The golden 8-hour rule”
อย่างไรก็ดีในหลายการศึกษาต่อมาพบว่าการผ่าตัด
ที่ล่าช้ากว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง นั้น ไม่เพิ่ม
อัตราการติดเชื้ออย่างมีนัยส�ำคัญ1,2,3,4,5,6
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ทัว่ โลก ได้สง่ ผลกระทบต่อการรักษา
ผูป้ ว่ ยทางออร์โธปิดกิ ส์ในสถานพยาบาลอย่างหลีกเลีย่ ง
ไม่ได้ การเลื่อนการผ่าตัดผู้ป่วยที่ไม่เร่งด่วนอยู่ในภาวะ
จ�ำเป็น เพือ่ ลดการใช้ทรัพยากรอันมีอย่างจ�ำกัด ในขณะที่
การผ่ า ตั ด ผู ้ ป ่ ว ยกึ่ ง เร่ ง ด่ ว นและผู ้ ป ่ ว ยเร่ ง ด่ ว นนั้ น
ก็มรี ะยะเวลารอผ่าตัดนานขึน้ เนือ่ งจากต้องมีการตรวจ
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนผ่าตัด เพื่อการดูแล
รักษาอย่างเหมาะสม อีกทัง้ เป็นการเฝ้าระวังและป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อสู่บุคลากรทางสาธารณสุขด้วย
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ระลอกใหม่ในประเทศไทยในช่วงเดือนธันวาคม
2563 ซึ่งมีการแพร่ระบาดสูงสุดในจังหวัดสมุทรสาคร
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ท�ำให้การผ่าตัดผู้ป่วยกระดูกหักแบบเปิดโดยเร็วตาม
มาตรฐานเป็นไปได้โดยยาก เนื่องจากต้องมีการเก็บ
ตัวอย่างจากทางเดินหายใจส่วนบน เพือ่ ตรวจการติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนผ่าตัดทุกราย ซึ่งระยะเวลา
รอคอยผลตรวจด้วยวิธี RT-PCR (reverse transcriptasepolymerase chain reaction) ใช้เวลาหลายชั่วโมง
อี ก ทั้ ง มี จ� ำ นวนรอบการตรวจต่ อ วั น ที่ จ� ำ กั ด ท� ำ ให้
การผ่าตัดเกิดขึน้ ได้อย่างล่าช้า บางรายต้องรอผ่าตัดนาน
กว่า 24 ชั่วโมง ซึ่งยังไม่เคยมีการศึกษาในอดีตเกี่ยวกับ
อัตราการติดเชือ้ จากการผ่าตัดในผูป้ ว่ ยภาวะกระดูกหัก
แบบเปิดที่ล่าช้าเกิน 24 ชั่วโมง ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเป็น
ที่มาของงานวิจัยนี้

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์หลักของงานวิจยั นี้ คือ เพือ่ ศึกษา
อัตราการติดเชื้อของผู้ป่วยกระดูกหักแบบเปิดที่ได้รับ
การรั ก ษาด้ ว ยการผ่ า ตั ด ในช่ ว งสถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
ระลอกใหม่ โรงพยาบาลสมุทรสาคร วัตถุประสงค์
รองของงานวิจัย คือ เพื่อศึกษาระยะเวลารอผ่าตัด
ระยะเวลานอนโรงพยาบาลภาวะแทรกซ้อนอืน่ ๆ ปัจจัยเสีย่ ง
ทีอ่ าจส่งผลต่อการเกิดการติดเชือ้ และภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
รายงานอุบตั กิ ารณ์และกลไกการบาดเจ็บเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันในสถานการณ์ปกติสองปีย้อนหลัง

วิธีการศึกษา

งานวิจัยนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
วิ จั ย และพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย โรงพยาบาล
สมุทรสาคร เลขทีโ่ ครงการวิจยั SKH REC 23/2564/V.1
รู ป แบบเป็ น การศึ ก ษาแบบย้ อ นหลั ง เชิ ง ติ ด ตาม
(retrospective cohort study) เก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้ป่วยในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 21 ธันวาคม 2563
ถึง 31 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดของ
โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 สู ง สุ ด ในเขตจั ง หวั ด
สมุทรสาคร และเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด
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เกณฑ์การคัดเลือกเข้า (inclusion criteria)
1. อาการส� ำ คั ญ มาด้ ว ยภาวะกระดู ก หั ก
แบบเปิด
2. เข้ารับการรักษาภายในระยะเวลา 12 ชัว่ โมง
หลังเกิดการบาดเจ็บ
3. เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
4. ได้ รั บ การรั ก ษาด้ ว ยการผ่ า ตั ด ล้ า งแผล
และ/หรือยึดตรึงกระดูกต�ำแหน่งที่หักในห้องผ่าตัด
เกณฑ์การคัดเลือกออก (exclusion criteria)
1. เคยมีประวัติกระดูกหักและ/หรือกระดูก
ติดเชื้อในต�ำแหน่งเดียวกันกับการบาดเจ็บในครั้งนี้
2. มีการบาดเจ็บอื่น ๆ ร่วมหลายระบบ
3. มีความไม่มั่นคงของสัญญาณชีพ
4. มีระดับความรู้สึกตัวไม่มั่นคง
5. มีโรคร่วมทางอายุกรรมอันเป็นเหตุให้ระยะ
เวลานอนโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นจากโรคดังกล่าว (โดยไม่มี
ข้อบ่งชี้ในการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลต่อด้วยเหตุ
จากภาวะกระดูกหักแบบเปิดอีกต่อไป)
จากเกณฑ์ขา้ งต้นท�ำให้ได้กลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด
210 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลอายุ เพศ สัญชาติ ดัชนี
มวลกาย โรคประจ�ำตัว การสูบบุหรี่ กลไกการบาดเจ็บ
ต�ำแหน่งบาดเจ็บ ระดับความรุนแรงตาม Gustilo และ
Anderson ผลตรวจคัดกรองเชือ้ ไวรัสโคโรนา ระยะเวลา
รอผ่าตัด ระยะเวลานอนโรงพยาบาล ระยะเวลาได้รบั ยา
ปฏิชีวนะ การติดเชื้อหลังผ่าตัดและภาวะแทรกซ้อนอื่น
มีการขอใช้ขอ้ มูลเวชระเบียนผูป้ ว่ ยในทีเ่ ข้ารับการรักษา
ด้วยภาวะกระดูกหักแบบเปิดในช่วง 21 ธันวาคม 2561
ถึง 31 มีนาคม 2562 และ 21 ธันวาคม 2562 ถึง
31 มีนาคม 2563 เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ
การด�ำเนินการวิจัยประกอบด้วย การรักษา
ผู้ป่วยภาวะกระดูกหักแบบเปิดทุกรายตามมาตรฐาน
ได้แก่
– การรักษาเบื้องต้นในห้องฉุกเฉิน ได้แก่
ล้ า งแผลด้ ว ยน�้ ำ เกลื อ ปลอดเชื้ อ ปริ ม าณมาก น� ำ สิ่ ง
สกปรกที่เห็นได้ชัดเจนออกจากแผล ปิดแผลด้วยวัสดุ

518

Delayed Surgical Debridement in Open Fractures AmidstThe
COVID-19 Pandemic and Infection Rates :
A Retrospective Cohort Study

ปลอดเชื้อ ดามกระดูกเบื้องต้นให้ครอบคลุมข้อที่อยู่สูง
และต�่ำกว่าต�ำแหน่งที่หัก 1 ระดับ การให้ยาปฏิชีวนะ
ทางเส้ น เลื อ ดตามความรุ น แรงของ Gustilo และ
Anderson และให้วัคซีนป้องกันบาดทะยักตามข้อบ่งชี้
– การเก็ บ ตั ว อย่ า งส่ ง ตรวจจากทางเดิ น
หายใจส่วนบน เพือ่ ตรวจหาเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย
วิธี RT-PCR มีการตรวจ 3 รอบต่อวัน ได้แก่ 8.00, 14.00,
และ 18.00 น. ใช้เวลารอคอยผลประมาณ 3–5 ชั่วโมง
ทั้งนี้แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด
ในโรงพยาบาลสมุทรสาครทุกรายจะต้องใช้ผลการตรวจ
ด้วยวิธี RT-PCR เท่านั้น
– การผ่ า ตั ด ล้ า งแผลอย่ า งเป็ น ระบบ
(systematic debridement) และ/หรือมีการยึดตรึง
กระดูกด้วยโลหะตามข้อบ่งชี้ ทั้งนี้ในรายที่ไม่สามารถ
ยึดตรึงกระดูกด้วยโลหะภายในได้ในการผ่าตัดครั้งแรก
จะมีการผ่าตัดเพื่อยึดตรึงกระดูกภายนอกเบื้องต้นก่อน
หลั ง จากนั้ น จึ ง จะมี ก ารผ่ า ตั ด ยึ ด ตรึ ง กระดู ก ภายใน
อีกครั้ง
การวินจิ ฉัยภาวะติดเชือ้ ประกอบด้วย การติดเชือ้
แผลผ่าตัด (surgical site infections, SSIs) โดย
ยึดค�ำจ�ำกัดความของ CDC คือ การติดเชื้อที่เกิดขึ้น
หลังจากการผ่าตัดในบริเวณที่ผ่าตัด ซึ่งอาจเกิดบริเวณ
ตื้นเพียงชั้นผิวหนังหรือระดับลึกกว่านั้นภายใน 30 วัน
หลังจากผ่าตัด วินิจฉัยเบื้องต้นจากการตรวจร่างกาย
โดยอาจมีไข้ อาการปวดเพิ่มขึ้นผิดปกติ ไม่สัมพันธ์กับ
ระยะเวลาที่ผ่านไปหลังผ่าตัด แผลบวมแดงหรือซึม
มีหนองไหล พบระดับการเพิ่มสูงขึ้นของ ESR, CRP,
และตรวจพบเชื้ อ จากการส่ ง เพาะเชื้ อ จากแผล 7
ส่วนการติดเชือ้ ในกระดูก (osteomyelitis) คือ การอักเสบ
ติดเชือ้ ของกระดูก มีอาการกดเจ็บเฉพาะทีข่ องกระดูกที่
มีการติดเชือ้ ตรวจพบการอักเสบเฉพาะที่ เช่น บวม แดง
ร้อนบริเวณโดยรอบ ในบางรายอาจจะพบหนองทะลุ
จากกระดูกออกมาข้างนอกผ่านรูเปิดผิวหนัง พบระดับ
การเพิ่มสูงขึ้นของเม็ดเลือดขาว, ESR, CRP, และตรวจ
พบเชื้อจากการส่งเพาะเชื้อ
60
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ผู ้ วิ จั ย ใช้ ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนาในการวิ เ คราะห์
จ� ำ นวนและเปอร์ เซ็ น ต์ ส� ำ หรั บ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ
ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส�ำหรับข้อมูล
เชิงปริมาณ การทดสอบสมมติฐานของข้อมูลกลุ่มจะใช้
chi–square test หรือ Fisher’s exact test ส่วนข้อมูล
ต่อเนื่องใช้ t test โดยกําหนดระดับนัยสําคัญของ
การทดสอบสมมติฐาน p-value < .05 ถือว่ามีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ ตัวแปรข้อมูลกลุ่มที่เป็นปัจจัยตัวเดียวใช้สถิติ
univariate logistic regression analysis ค�ำนวณ
odds ratio การวิเคราะห์ตัวแปรต้นหลายตัวพร้อมกัน
ใช้ multivariate logistic regression analysis ค�ำนวณ
ค่า adjusted odds ratio และช่วงความเชือ่ มัน่ ที่ 95%
มีการใช้วธิ ี forward และ backward stepwise ในการ
วิเคราะห์ความผันแปรตัวแปรร่วม การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้โปรแกรม SPSS version 26.0
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ผลการศึกษา

จากกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง 210 ราย อายุ เ ฉลี่ ย
35.7+14.1 ปี (range, 3–88 ปี) เป็นเพศชาย 171 คน
(ร้อยละ 81.4) เพศหญิง 39 คน (ร้อยละ 18.6) เชือ้ ชาติไทย
120 คน (ร้อยละ 57.1) พม่า 86 คน (ร้อยละ 41.0)
ดัชนีมวลกายเฉลี่ย 22.80 + 4.54 กิโลกรัม/เมตร2
จ�ำแนกเป็น กลุม่ ดัชนีมวลกายน้อยกว่า 25 กิโลกรัม/เมตร2
จ�ำนวน 158 ราย (ร้อยละ 75.2) ดัชนีมวลกายมากกว่า
หรื อ เท่ า กั บ 25 กิ โ ลกรั ม /เมตร 2 จ� ำ นวน 52 ราย
(ร้อยละ 24.8) ผู้ป่วย 54 ราย (ร้อยละ 25.7) มีประวัติ
สูบบุหรี่ และผู้ป่วย 156 ราย (ร้อยละ 74.3) ไม่สูบบุหรี่
ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ 189 ราย (ร้อยละ 90) ไม่มโี รคประจ�ำตัว
เป็นโรคเบาหวาน 5 ราย (ร้อยละ 2.5) โรคอืน่ ๆ 16 ราย
(ร้อยละ 7.5) ผลตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนาให้ผล
ไม่พบเชื้อทั้งหมด 210 คน (ร้อยละ 100) ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของประชากรที่ศึกษา

61

ข้อมูลทางประชากร

จ�ำนวน

จ�ำนวนประชากรที่ศึกษา
อายุ (ปี)
ค่าเฉลี่ย + ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พิสัย
เพศ (ราย, เปอร์เซ็นต์)
ชาย
หญิง
เชื้อชาติ (ราย, เปอร์เซ็นต์)
ไทย
พม่า
อื่นๆ
ดัชนีมวลกาย (กิโลกรัม/เมตร2)
ค่าเฉลี่ย + ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พิสัย
ดัชนีมวลกาย <25 (ราย, เปอร์เซ็นต์)
ดัชนีมวลกาย >25 (ราย, เปอร์เซ็นต์)

N = 210
35.7 + 14.1
3–88
171 (81.4)
39 (18.6)
120 (57.1)
86 (41.0)
4 (1.9)
22.80 + 4.54
16.26–42.61
158 (75.2)
52 (24.8)
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ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของประชากรที่ศึกษา (ต่อ)
ข้อมูลทางประชากร
การสูบบุหรี่ (ราย, เปอร์เซ็นต์)
สูบบุหรี่
ไม่สูบบุหรี่
โรคประจำ�ตัว (ราย, เปอร์เซ็นต์)
ไม่มีโรคประจำ�ตัว
มีโรคประจำ�ตัว
– เบาหวาน
– โรคอื่น ๆ
ผลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาด้วยวิธี RT-PCR
(ราย, เปอร์เซ็นต์)
ไม่พบการติดเชื้อ
พบการติดเชื้อ

ต�ำแหน่งบาดเจ็บจ�ำแนกเป็น กระดูกรยางค์
บน 150 ราย (ร้อยละ 71.4), กระดูกรยางค์ล่าง 60 ราย
(ร้อยละ 28.6) การบาดเจ็บส่วนใหญ่เกิดจากการประสบ
อันตรายขณะท�ำงานโดยพบ 108 ราย (ร้อยละ 51.4),
อุบัติเหตุจราจร 50 ราย (ร้อยละ 23.8), การบาดเจ็บใน
ครัวเรือน 37 ราย (ร้อยละ 17.6), ตกทีส่ งู 3 ราย (ร้อยละ
1.4), และถูกท�ำร้ายร่างกาย 4 ราย (ร้อยละ 1.9), ระดับ
ความรุนแรงตาม Gustilo และ Anderson พบความ
รุนแรงระดับ 1 คิดเป็น 104 ราย (ร้อยละ 49.5), ระดับ 2
จ�ำนวน 42 ราย (ร้อยละ 20), ระดับ 3A จ�ำนวน 59 ราย
(ร้อยละ 28.1), ระดับ 3B จ�ำนวน 5 ราย (ร้อยละ 2.4),

จ�ำนวน
54 (25.7)
156 (74.3)
189 (90)
21 (10)
5 (2.5)
16 (7.5)

210 (100)
0 (0)

และไม่พบการบาดเจ็บในระดับ 3C ระยะเวลารอผ่าตัด
เฉลีย่ 13.2 + 7.9 ชัว่ โมง (range, 4–75.9 ชัว่ โมง) ผูป้ ว่ ย
ที่ได้รับการผ่าตัดภายในระยะเวลา 12 ชั่วโมง 113 ราย
(ร้อยละ 53.9) ผู้ป่วยที่มีระยะเวลารอผ่าตัดมากกว่า
12 ชั่วโมง 97 ราย (ร้อยละ 46.1) ระยะเวลาผ่าตัดเฉลี่ย
26.5 + 21.3 นาที (range, 10–120 นาที) ระยะเวลา
นอนโรงพยาบาลเฉลีย่ 4.4 + 5.5 วัน (range, 1–34 วัน)
ระยะเวลาที่ได้รับยาปฏิชีวนะทางเส้นเลือดน้อยกว่า
4 วัน 136 ราย (ร้อยละ 64.8) ได้รับยาปฏิชีวนะ
4-7 วัน 40 ราย (ร้อยละ 19) และได้ยาปฏิชวี นะมากกว่า
7 วัน 34 ราย (ร้อยละ 16.2) ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ข้อมูลการบาดเจ็บและการรักษาด้วยการผ่าตัดในโรงพยาบาล
ข้อมูลที่ศึกษา
ต�ำแหน่งที่บาดเจ็บ
กระดูกรยางค์บน
กระดูกรยางค์ล่าง
กลไกการบาดเจ็บ
การประสบอันตรายจากการท�ำงาน
อุบัติเหตุจราจร
- รถจักรยานยนต์
- รถยนต์นั่งหรือรถขนาดใหญ่
- คนเดินเท้า
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในครัวเรือน
การตกจากที่สูง
การท�ำร้ายร่างกาย
อื่นๆ
ระดับความรุนแรงตาม Gustilo และ Anderson
-ระดับที่ 1
-ระดับที่ 2
-ระดับที่ 3A
-ระดับที่ 3B
-ระดับที่ 3C
ระยะเวลาตั้งแต่บาดเจ็บจนได้รับการผ่าตัด (ชั่วโมง)
ค่าเฉลี่ย + ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พิสัย
<6 ชั่วโมง
6-12 ชั่วโมง
12-24 ชั่วโมง
>24 ชั่วโมง
ระยะเวลาในการผ่าตัด (นาที)
ค่าเฉลี่ย + ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พิสัย
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จ�ำนวน (ราย, เปอร์เซ็นต์)
150 (71.4)
60 (28.6)
108 (51.4)
50 (23.8)
48 (22.9)
1 (0.5)
1 (0.5)
37 (17.6)
3 (1.4)
4 (1.9)
8 (3.8)
104 (49.5)
42 (20)
59 (28.1)
5 (2.4)
0 (0)
13.2 + 7.9
4–75.9
23 (11)
90 (42.9)
82 (39)
15 (7.1)
26.5 + 21.3
10–120
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ตารางที่ 2 ข้อมูลการบาดเจ็บและการรักษาด้วยการผ่าตัดในโรงพยาบาล (ต่อ)
ข้อมูลที่ศึกษา
ระยะเวลานอนโรงพยาบาล (วัน)
ค่าเฉลี่ย + ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พิสัย
ระยะเวลาที่ได้รับยาปฏิชีวนะทางเส้นเลือดด�ำ (วัน)
<4 วัน
4-7 วัน
>7 วัน

ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่จำ� นวน 176 ราย (ร้อยละ 83.8)
ไม่พบภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด การติดเชื้อหลังผ่าตัด
พบจ�ำนวน 16 ราย (ร้อยละ 7.6) การผ่าตัดซ�้ำ 8 ราย
(ร้อยละ 3.8) การผ่าตัดปลูกถ่ายเนือ้ เยือ่ 5 ราย (ร้อยละ 2.4)

จ�ำนวน (ราย, เปอร์เซ็นต์)
4.4 + 5.5
1–34
136 (64.8)
40 (19)
34(16.2)

การตัดอวัยวะส่วนปลาย 4 ราย (ร้อยละ 1.9) การกลับ
เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลภายใน 30 วันมีจำ� นวน 1 ราย
(ร้อยละ 0.5) ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดรักษา
ประเภทภาวะแทรกซ้อน
ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
การติดเชื้อหลังผ่าตัด
การเข้ารับการผ่าตัดซ�้ำ
การผ่าตัดปลูกถ่ายเนื้อเยื่อคลุมกระดูกจากภาวะเนื้อเยื่อตาย
การตัดอวัยวะส่วนปลาย
การกลับเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลภายในระยะเวลา 30 วัน

เมื่ อ พิ จ ารณาความสั ม พั น ธ์ ข องปั จ จั ย
ต่างๆ ต่อการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ พบว่า
ความรุนแรงของกระดูกหักแบบเปิดระดับสามขึ้นไป
มีความสัมพันธ์ในการเกิดการติดเชื้อหลังผ่าตัดอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p = .020) ดังตารางที่ 4 ระยะ
เวลารอผ่าตัดที่มากกว่า 12 ชั่วโมง และความรุนแรง
ของกระดูกหักแบบเปิดระดับสามขึน้ ไป มีความสัมพันธ์

จ�ำนวน (ราย, เปอร์เซ็นต์)
176 (83.8)
16 (7.6)
8 (3.8)
5 (2.4)
4 (1.9)
1 (0.5)

ในการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (p = .047 และ p = .001ตามล�ำดับ) ดังตารางที่ 5
อั ต ราการติ ด เชื้ อ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
ช่วงระยะเวลาเดียวกันในพ.ศ. 2562 และ 2563 พบว่า
ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (n = 11,
ร้อยละ 5.5 และ n = 15, ร้อยละ 6.5; p = .693)
ดังตารางที่ 6
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การศึกษาย้อนหลังเชิงติดตามผลการผ่าตัดที่ล่าช้าในผู้ป่วยกระดูกหัก
แบบบาดแผลเปิดในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 และอัตราการติดเชื้อแทรกซ้อนทางออร์โธปิดิกส์

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ของการเกิดการติดเชื้อหลังผ่าตัดและปัจจัยต่าง ๆ
ปัจจัยที่ต้องการศึกษา
อายุ (ราย, เปอร์เซ็นต์)
<40 ปี
>40 ปี
ดัชนีมวลกาย (ราย, เปอร์เซ็นต์)
<25 กิโลกรัม/เมตร2
>25 กิโลกรัม/เมตร2
การสูบบุหรี่ (ราย, เปอร์เซ็นต์)
สูบบุหรี่
ไม่สูบบุหรี่
ระยะเวลาตั้งแต่บาดเจ็บจนได้รับการผ่าตัด
(ราย, เปอร์เซ็นต์)
<12 ชั่วโมง
>12 ชั่วโมง
ระดับความรุนแรงตาม Gustilo และ
Anderson (ราย, เปอร์เซ็นต์)
ระดับที่ 1 และ 2
ระดับที่ 3

ไม่ติดเชื้อ

ติดเชื้อ

134 (94.4)
60 (88.2)

8 (5.6)
8 (11.8)

145 (91.8)
49 (94.2)

13 (8.2)
3 (5.8)

143 (91.7)
51 (94.4)

13 (8.3)
3 (5.6)

P-value
.117
.562
.507

.173
107 (94.7)
87 (89.7)
139 (95.2)
55 (85.9)

6 (5.3)
10 (10.3)
7 (4.8)
9 (14.1)

.020

ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดและปัจจัยต่าง ๆ
ปัจจัยที่ต้องการศึกษา
อายุ (ราย, เปอร์เซ็นต์)
<40 ปี
>40 ปี
ดัชนีมวลกาย (ราย, เปอร์เซ็นต์)
<25 กิโลกรัม/เมตร2
>25 กิโลกรัม/เมตร2
การสูบบุหรี่ (ราย, เปอร์เซ็นต์)
สูบบุหรี่
ไม่สูบบุหรี่
ระยะเวลาตั้งแต่บาดเจ็บจนได้รับการผ่าตัด
(ราย, เปอร์เซ็นต์)
<12 ชั่วโมง
>12 ชั่วโมง
ระดับความรุนแรงตาม Gustilo และ
Anderson (ราย, เปอร์เซ็นต์)
ระดับที่ 1 และ 2
ระดับที่ 3
65

ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

มีภาวะแทรกซ้อน

123 (86.6)
53 (77.9)

19 (13.4)
15 (22.1)

131 (82.9)
45 (86.5)

27 (17.1)
7 (13.5)

46 (85.2)
130 (83.3)

8 (14.8)
26 (16.7)

100 (88.5)
76 (78.4)
134 (91.8)
42 (65.6)

13 (11.5)
21 (21.6)
12 (8.2)
22 (34.4)

P-value
.110
.538
.750

.047

.001
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบข้อมูลผู้ป่วยกระดูกหักแบบเปิดที่เข้ารับการรักษาในช่วงเวลาเดียวกันสองปีย้อนหลัง
ข้อมูลที่ศึกษา
จ�ำนวนผู้ป่วย (ราย)
กลไกการบาดเจ็บสูงสุด (ราย, เปอร์เซ็นต์)
- การประสบอันตรายจากการท�ำงาน
- อุบัติเหตุจราจร
ระยะเวลานอนโรงพยาบาล (วัน)
ค่าเฉลี่ย + ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พิสัย
อัตราการติดเชื้อ (ราย, เปอร์เซ็นต์)

21 ธ.ค. 61–
31 มี.ค. 62
199

21 ธ.ค. 62–
31 มี.ค. 63
232

21 ธ.ค. 63–
31 มี.ค. 64
210

112 (56.3)
58 (29.1)

132 (56.9)
59 (25.4)

108 (51.4)
50 (23.8)

.461
.453

5.6 + 6.4
1–32
11 (5.5)

5.3 + 8.2
1–50
15 (6.5)

4.4 + 5.5
1–34
16 (7.6)

.169

เมื่อใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก
ทั้งแบบ univariate และ multivariate ในการหาค่า
odds ratio และ adjusted odds ratio และใช้วิธี
stepwise regression ในการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมด้วย
พบว่าใน univariate logistic regression analysis ของ
การเกิดการติดเชือ้ ความรุนแรงของกระดูกหักแบบเปิด
ระดับสามของ Gustilo และ Anderson เป็นปัจจัยเสีย่ ง
ที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (OR 3.25; 95% CI, 1.15–9.16)
และใน multivariate logistic regression analysis
ก็พบนัยส�ำคัญทางสถิติเช่นกัน (OR 3.53; 95% CI,
1.23–10.12) ดังตารางที่ 7 ส่วน univariate logistic
regression analysis ของการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ทั้งหมดพบว่า ระยะเวลารอผ่าตัดมากกว่า 12 ชั่วโมง

P-value

.693

และความรุ น แรงของกระดู ก หั ก แบบเปิ ด ระดั บ สาม
เป็นปัจจัยเสีย่ งทีม่ นี ยั ส�ำคัญทางสถิติ (OR 2.13; 95% CI,
1.00–4.51 และ OR 5.85; 95% CI, 2.67–12.81
ตามล� ำ ดั บ ) ในขณะที่ ก ารวิ เ คราะห์ multivariate
logistic regression analysis พบว่า ความรุนแรง
ของกระดู ก หั ก แบบเปิ ด ระดั บ สามของ Gustilo
และ Anderson เท่านั้น เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(OR 6.46; 95% CI, 2.88–14.49) โดยระยะเวลา
รอผ่าตัดมากกว่า 12 ชั่วโมง ไม่พบความสัมพันธ์กับ
การเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดอย่างมีนัยส�ำคัญ
(OR 1.90; 95% CI, 0.84–4.31) ดังตารางที่ 8

ตารางที่ 7 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดการติดเชื้อ
ปัจจัยที่ศึกษา
อายุ >40 ปี
เพศชาย
ดัชนีมวลกาย >25 กิโลกรัม/เมตร2
การสูบบุหรี่
ต�ำแหน่งบาดเจ็บบริเวณรยางค์ล่าง

Univariate logistic
regression
OR
2.23
3.65
0.68
0.65
2.07

95% CI
0.80, 6.23
0.47, 28.53
0.19, 2.50
0.18, 2.36
0.73, 5.84

Multivariate logistic
regression
OR
2.68
3.40
0.78
0.65
1.50

95% CI
0.92, 7.81
0.40, 29.06
0.20, 3.05
0.17, 2.54
0.49, 4.65
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การศึกษาย้อนหลังเชิงติดตามผลการผ่าตัดที่ล่าช้าในผู้ป่วยกระดูกหัก
แบบบาดแผลเปิดในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
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ตารางที่ 7 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดการติดเชื้อ (ต่อ)
ปัจจัยที่ศึกษา
ระดับความรุนแรงตาม Gustilo และ
Anderson
1 และ 2
3

Univariate logistic
regression
OR
95% CI

Multivariate logistic
regression
OR
95% CI

1
3.25

3.53

1.15, 9.16

1.23, 10.12

ตารางที่ 8 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ปัจจัยที่ศึกษา
อายุ >40 ปี
เพศชาย
ดัชนีมวลกาย >25 กิโลกรัม/เมตร2
การสูบบุหรี่
ต�ำแหน่งบาดเจ็บบริเวณรยางค์ล่าง
ระยะเวลารอผ่าตัด >12 ชั่วโมง
ระดับความรุนแรงตาม Gustilo และ
Anderson
1 และ 2
3

วิจารณ์

Univariate logistic
regression
OR
95% CI
1.83
0.87, 3.88
1.39
0.50, 3.85
0.76
0.31, 1.85
0.87
0.37, 2.06
1.98
0.92, 4.24
2.13
1.00, 4.51
1
5.85

จากการทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบ
ของการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ทัว่ โลก
ต่อกระบวนการเตรียมผู้ป่วยเพื่อผ่าตัด การบริหาร
จัดการทรัพยากรทางสาธารณสุขที่มีจ�ำกัด การปกป้อง
บุคลากรทางการแพทย์จากความเสี่ยงสัมผัสเชื้อจาก
ผู้ป่วย8,9,10,11,12,13,14 โดย Berner และคณะ8 ได้รายงาน
การรักษาผูป้ ว่ ยกระดูกหักแบบเปิดในรยางค์ลา่ ง จ�ำนวน
212 ราย ใน 10 ประเทศ ในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่

67

2.67, 12.81

Multivariate logistic
regression
Adjusted OR
95% CI
2.27
0.98, 5.13
0.92
0.28, 2.95
0.79
0.30, 2.13
1.16
0.44, 3.07
1.37
0.59, 3.20
1.90
0.84, 4.31

6.46

2.88, 14.49

ร้อยละ 73 ยังคงได้รบั การผ่าตัดภายในระยะเวลา 24 ชัว่ โมง
อัตราการติดเชื้อคิดเป็นร้อยละ 5 Wallace และคณะ9
รายงานการรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยทางออร์ โ ธปิ ดิ ก ส์ ในช่ ว ง
การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
ในสหราชอาณาจักร โดยเสนอแนะว่า การรักษาผู้ป่วย
ภาวะกึ่งเร่งด่วนและเร่งด่วนนั้น ไม่ควรเป็นไปอย่าง
ล่าช้า และควรค�ำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็น
ส�ำคัญ Gupta และคณะ10 ศึกษาผลการรักษาผู้ป่วย
กระดูกหักแบบเปิดในอินเดีย พบว่า แม้จ�ำนวนผู้ป่วย
ที่ประสบอุบัติเหตุจะลดลง แต่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่
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แผนกฉุกเฉินล่าช้าเพิ่มขึ้น ได้ยาปฏิชีวนะทางเส้นเลือด
ล่าช้า ส่งผลให้อัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้น
การศึกษาวิจัยนี้พบว่า อัตราการติดเชื้อหลัง
ผ่าตัดและการเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น มีความสัมพันธ์
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตกิ บั ความรุนแรงของการบาดเจ็บ
ระดับสามตาม Gustilo และ Anderson งานวิจยั ฉบับนี้
ยั งแสดงให้ เห็ น ว่ า ระยะเวลารอผ่าตัดไม่ไ ด้มีความ
สัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติต่อการเกิดการติดเชื้อ
และการเกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นอื่ น ๆ สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของ Ketonis และคณะ15 ที่พบว่า อัตราการ
ติดเชือ้ ของภาวะกระดูกหักแบบเปิดบริเวณมือเพิม่ สูงขึน้
ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ได้รบั ยาปฏิชวี นะ และการติดเชือ้ ไม่สมั พันธ์
กับระยะเวลารอผ่าตัด นอกจากนี้ Khatod และคณะ16
ศึกษาผูป้ ว่ ยกระดูกหน้าแข้งหักแบบเปิด จ�ำนวน 103 ราย
พบว่า อัตราการติดเชือ้ สัมพันธ์กบั ระดับความรุนแรงของ
การหักของกระดูกจ�ำแนกโดย Gustilo และ Anderson
ในขณะที่ไม่พบความแตกต่างของการติดเชื้อในผู้ป่วย
กลุ่มที่ได้รับการผ่าตัดล่าช้า การศึกษาของ Tornetta
และคณะ17 พบว่า ในภาวะกระดูกหักแบบเปิดของ
รยางค์ ล ่ า งนั้ น กลไกการบาดเจ็ บ ที่ รุ น แรง ระดั บ
การปนเปือ้ นอย่างมาก การผ่าตัดย้ายเนื้อเยื่อมีความ
สัมพันธ์กับการติดเชื้อหลังผ่าตัด ในขณะที่ระยะเวลา
รอผ่าตัดไม่เพิ่มอัตราการติดเชื้อ ส�ำหรับปัจจัยอื่นๆ
ได้แก่ อายุ เพศ ดัชนีมวลกาย การสูบบุหรี่ ต�ำแหน่ง
รยางค์ที่บาดเจ็บ ในงานวิจัยนี้พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์
ต่อการเกิดการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ อย่างมี
นัยส�ำคัญเช่นกัน ทัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั มีความเห็นสอดคล้องกับงาน
วิจยั ส่วนใหญ่วา่ การให้ยาปฏิชวี นะทางเส้นเลือดโดยเร็ว
เป็นปัจจัยส�ำคัญในการป้องกันการติดเชื้อหลังผ่าตัด18
นอกจากนีเ้ มือ่ เปรียบเทียบจ�ำนวนผูป้ ว่ ย กลไก
การบาดเจ็บ ระยะเวลานอนโรงพยาบาล และอัตราการ
ติดเชื้อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ใน พ.ศ. 2562 และ
2563 ก็ไม่ได้มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ข้อน่าสังเกต คือ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
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ไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ในประเทศไทย ซึ่งมีการ
แพร่ระบาดสูงสุดในจังหวัดสมุทรสาคร และเป็นพื้นที่ๆ
มีการประกาศห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา
ที่ก�ำหนด แต่อุบัติการณ์ของอุบัติเหตุไม่ได้ลดลง โดย
สาเหตุหลักเกิดจากการประสบอันตรายขณะท�ำงาน
ทั้งนี้จากรายงานประจ�ำปี 2562 ของส�ำนักงานกองทุน
เงินทดแทน ส�ำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
พบว่า จังหวัดสมุทรสาครมีอัตราการประสบอันตราย
จากการท�ำงานสูงสุดเป็นอันดับสองของประเทศคิดเป็น
14.44 ต่อลูกจ้าง 1,000 ราย19 ส่วนสาเหตุรองลงมา คือ
อุบัติเหตุจราจร ซึ่งจ�ำนวนไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิตเิ ปรียบเทียบกับสองปีกอ่ น (p = 0.453) แม้จะมี
มาตรการบังคับจ�ำกัดการเดินทางและการมีปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมก็ตาม สอดคล้องกับ Campbell และคณะ14
ที่ พ บว่ า แม้ จ ะมี ก ารจ� ำ กั ด ระยะเวลาการเดิ น ทาง
แต่อุบัติเหตุทางจราจรยังคงมีอุบัติการณ์อยู่ในระดับสูง
เนื่องจากปริมาณรถยนต์ในท้องถนนมีจ�ำนวนลดลง
จึงมีการใช้ความเร็วในการขับขีส่ งู ขึน้ ซึง่ น่าจะใช้อธิบาย
สาเหตุ ข องอุ บั ติ เ หตุ ท างจราจรที่ มี จ� ำ นวนมากเป็ น
อันดับสองในงานวิจัยนี้ได้เช่นกัน
ข้อจ�ำกัดในการศึกษาวิจยั นี้ คือ เป็นการศึกษา
แบบย้อนหลัง มีชว่ งกรอบเวลาทีศ่ กึ ษาติดตามจ�ำกัด และ
เป็นการศึกษาในสถานพยาบาลแห่งเดียว แต่อย่างไรก็ดี
งานวิจัยนี้มีกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวนมาก และเป็นงานวิจัย
ทีต่ อ้ งการสะท้อนผลกระทบของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 ที่ส่งผลต่อการดูแลผู้ป่วยภาวะกระดูกหักแบบ
เปิดที่มีความจ�ำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดล้างแผลโดยเร็ว
โดยในอนาคตจ�ำเป็นต้องมีงานวิจัยแบบไปข้างหน้า
(prospective study) เพื่อทดสอบสมมติฐานดังกล่าว
ทั้งนี้การผ่าตัดผู้ป่วยที่มาด้วยภาวะกระดูกหักแบบเปิด
โดยเร่งด่วนยังคงถือเป็นมาตรฐานในการรักษาทีย่ อมรับ
โดยทั่วไป (standard of care)
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