ชื่องานวิจยั ผลของการไม่ใช้ยาปฏิชีวนะป้ องกันการติดเชื้อของสตรี หลังคลอดปกติตามหลักการและแนวทาง
การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล กรณี ศกึ ษาโรงพยาบาลดอยเต่า (Pirot 1 = มิถุนายน – กรกฎาคม)
ชื่อผู้วจิ ยั คณะวิจยั และหน่ วยงาน ฝ่ ายเภสัชกรรมชุมชนและคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค โรงพยาบาลดอยเต่า
ชื่อผู้นาเสนอผลงาน ตาแหน่ง พร้ อมชื่อหน่ วยงาน นายวิศรุ ต ศิริลาปาง ตาแหน่ง เภสัชกรปฏิบตั ิการ ฝ่ ายเภสัช
กรรมชุมชน โรงพยาบาลดอยเต่า
ข้ อมูลติดต่อ ฝ่ ายเภสัชกรรมฯ โรงพยาบาลดอยเต่า เลขที่ 105 หมู่ 3 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ หมายเลข
โทรศัพท์ 0 5346 9128 ต่อ 112,113 หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ 08 3576 7621
บทนาและวัตถุประสงค์
องค์การอนามัยโลก ระบุว่า การดื้อยาของเชื้อแบคทีเรี ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ประสิทธิภาพของยา
ปฏิชีวนะที่มีอยูล่ ดลงและไม่มียาปฏิชีวนะชนิ ดใหม่มาทดแทนทาให้ทุกประเทศทัว่ โลกกาลังเข้าสู่ “ยุคหลังยา
ปฏิชีวนะ (postantibiotic era)” ที่การเจ็บป่ วยจากการติดเชื้อเพียงเล็กน้อยอาจเป็ นอันตรายถึงชีวิต และที่สาคัญ
คือ กาลังเข้าสู่ “การล่มสลายทางการแพทย์แผนปัจจุบนั (collapse of modern medicine)” เนื่องจากไม่สามารถทา
หัตถการทางการแพทย์ที่สาคัญ เช่น การผ่าตัดไส้ติ่ง การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า การผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนหรื อเพื่อปลูก
ถ่ายอวัยวะ และการรักษาด้วยเคมีบาบัด (chemotherapy) ได้อีกต่อไป เพราะหัตถการทางการแพทย์เหล่านี้ ลว้ น
แต่ตอ้ งพึ่งพิงประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะในการป้ องกันและรักษาการติดเชื้อทั้งสิ้น (1)
กระทรวงสาธารณสุข พบว่าขณะนี้ปัญหาเชื้อโรคดื้อยามากขึ้น สาเหตุหลักเกิดจากการใช้ยาปฏิชีวนะ
มากเกินความจาเป็ น โดยพบคนไทยติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะปี ละกว่า 1 แสนคน ใช้เวลารักษาตัวนานขึ้นรวมกันปี
ละกว่า 3 ล้านวัน ในปี 2553 มีผปู้ ่ วยติดเชื้อชนิดดื้อต่อยาปฏิชีวนะ 5 ชนิด เสียชีวิต 38,481 ราย เร่ งแก้ไขโดยให้
โรงพยาบาลทุ ก แห่ งใช้ย าปฏิชีว นะสมเหตุ สมผล เข้มข้น มาตรฐานการเฝ้ าระวังและควบคุ มการติ ด เชื้ อใน
โรงพยาบาลและเร่ งรณรงค์ส่งเสริ มการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้อง (2) ปี 2560 กระทรวงสาธารณสุ ขจึงมีตวั ชี้วดั
เรื่ องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drugs Use) ตามนโยบายแห่ งชาติดา้ นยา พ.ศ. 2554 และยุทธศาสตร์
พัฒนาระบบยาแห่ งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 กาหนดให้ยุทธศาสตร์ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเป็ นเรื่ องหนึ่ งใน
ยุ ท ธศาสตร์ พัฒ นาระบบยาแห่ งชาติ แ ละคณะกรรมการพัฒ นาระบบยาแห่ งชาติ ไ ด้ม อบหมายให้
คณะอนุกรรมการส่งเสริ มการใช้ยาอย่างสมเหตุผลกากับดูแลและดาเนิ นการให้เป็ นไปตามยุทธศาสตร์ ซึ่งใน
พ.ศ. 2556 คณะอนุ กรรมการฯ ได้เห็ นชอบให้มีก ารด าเนิ น โครงการโรงพยาบาลส่ งเสริ มการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล (Rational Drug Use Hospital : RDU Hospital) ขึ้น เพื่อให้ดาเนินการในสถานพยาบาลต่อเนื่ องเรื่ องการ

ใช้ยาอย่างสมเหตุผลเป็ นรู ปธรรมชัดเจนเกิดความตระหนัก ถึงปั ญหาการใช้ยาและสร้างระบบในการบริ หาร
จัดการด้านยาให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน (3)
ยาปฏิชีวนะ เป็ นยาที่ใช้ในการรักษาการติดเชื้อแบคทีเรี ยต่างๆ ในปั จจุบนั พบว่ามีการใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างแพร่ หลาย รวมไปถึงการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้ องกันการติดเชื้อหลังคลอดในหญิงคลอดทารกครบกาหนด
ด้วยวิธีคลอดปกติ (Antibiotic prophylaxis in vaginal delivery of normal term labor (APL)) ในอดีตมีการ
ให้ยาปฏิชีวนะทุกรายในกลุ่มผูป้ ่ วยดังกล่าว จากการศึกษาของ Deborah S. Yokoe และคณะ (2001) (4) พบว่า
ผูป้ ่ วยหลังคลอดมีอตั ราการติดเชื้อ 6% โดยผูท้ ี่ได้รับการผ่าท้องคลอด (Cesarean section) มีอตั ราการติดเชื้อ
7.4% และผูท้ ี่คลอดทางช่องคลอดปกติมีอตั ราการติดเชื้อ 5.5% จากการติดเชื้อดังกล่าวอาจทาให้ผปู้ ่ วยมีการ
อักเสบของเยื่อบุ มดลูก เต้านมอักเสบ ทางเดินปั สสาวะอัก เสบ หรื อมีการติ ดเชื้ อที่แผลได้ ซึ่งปั จ จุบนั การทา
คลอดในโรงพยาบาลมีมาตรฐานกระบวนการทาหัตถการด้วยเทคนิคความปราศจากเชื้อ สามารถลดความเสี่ ยง
ในการติดเชื้อแบคทีเรี ยหลังคลอดได้ จึงอาจไม่จาเป็ นต้องใช้ยาป้ องกันการติดเชื้อในผูป้ ่ วยทุกราย สอดคล้องกับ
คู่มือการดาเนิ นงานโครงการโรงพยาบาลส่ งเสริ มการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเป็ นนโยบายแห่ งชาติ ดา้ นยา ได้
แนะนาว่าไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้ องกันการติดเชื้อหลังคลอดในหญิงคลอดทารกครบกาหนดด้วยวิธีค ลอด
ปกติที่มีกระบวนการทาหัตถการเกี่ยวกับการคลอดและการดูแลบาดแผลอย่างเหมาะสม โดยยาปฏิชีวนะอาจมี
ประโยชน์ในการป้ องกันการติดเชื้อหลังคลอดในผูป้ ่ วยที่มีการฉีกขาดของฝี เย็บระดับที่ 3 หรื อ 4
โครงการโรงพยาบาลส่ งเสริ มการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use Hospital : RDU Hospital)
นั้น ประกอบด้วยตัวชี้วดั เรื่ องการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล (Antibiotic Smart Use : ASU) ซึ่งเป็ นตัวชี้วดั ที่
มีความสาคัญตัวที่จะประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะใน 3 กลุ่มโรค ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ การติด
เชื้ อทางเดิ นหายใจส่ ว นบน (Upper Respiratory tract Infection : URI) อาการท้องร่ วงเฉี ยบพลัน (Acute
Gastroenteritis : AGEs) และแผลติดเชื้อ (Infected Wound) ในงานวิจยั นี้ ผวู้ ิจยั มีความสนใจเรื่ องแผลติดเชื้อ
โดยเฉพาะแผลจากการคลอดของสตรี กรณี คลอดปกติ ซึ่งการถกเถียงกันเป็ นอย่างมากว่ามีความจาเป็ นหรื อไม่ที่
ต้องป้ องกันการติดเชื้อด้วยยาปฏิชีวนะ
เศรษฐวัฒก์ เศรษฐเสถียร กล่าวว่า การผ่าตัดคลอดเป็ นหัตถการหนึ่งที่เพิ่มความเสี่ ยงต่อการติดเชื้อหลัง
คลอด ดังนั้นมารดาทุกรายที่จะได้รับการผ่าตัดคลอดจึงมีความจาเป็ น ที่จะต้องได้รับยาปฏิชีวนะเพื่อป้ องกันการ
ติดเชื้อก่ อนผ่าตัด ไม่ว่าในขณะนั้นจะได้รับยาปฏิชีว นะเพื่อรัก ษาภาวะอื่น อยู่แล้ว และควรที่ จะได้รับยาภาย
ในช่วง 60 นาทีก่อนผ่าตัดคลอด แต่ถา้ หากจะต้องได้รับการผ่าตัดคลอดฉุกเฉิน การให้ยาปฏิชีวนะนั้นควรให้เร็ ว

ที่สุดภายหลังลงมีดผ่าตัด จาก Cochrane review 86 การศึกษา ที่มีกลุ่มประชากร 1300 ราย พบว่าการได้รับยา
ปฏิชีวนะป้ องกันการติดเชื้อก่อนผ่าตัดนั้นสามารถลดไข้หลังผ่าตัด , ภาวะแทรกซ้อนของแผลผ่าตัด และเยื่อบุ
โพรงมดลูกอักเสบได้ ไม่ว่าจะเป็ นการผ่าตัดคลอดตามกาหนดหรื อกรณี ฉุกเฉิน และนอกจากนี้การศึกษาในหญิง
ตั้งครรภ์ประเทศสหรัฐอเมริ กาจานวน 9000 รายก็ยงั คงสนับสนุ นว่าการให้ยาปฏิชีวนะป้ องกันก่อนการผ่าตัด
สามารถลดเยือ่ บุโพรงมดลูกอักเสบหลังคลอด และภาวะแทรกซ้อนของแผลผ่าตัดได้ (5)
เปรมฤดี พัฒนสิริกุล (6) กล่าวว่า จากการทบทวนกระบวนการดูแลหญิงหลังคลอดที่มีฝีเย็บ พบว่าหญิง
หลังคลอดหญิงหลังคลอดได้รับยา amoxicillin ในปี 2556 100 % และ 2557 (9เดือน) 76.92% ตามลาดับ โดย
ใช้เพื่อป้ องกันการติดเชื้อของฝี เย็บและเมื่อพิจารณาตามหลักการ Antibiotic Smart Use แผลเลือดออก ที่ได้รับ
การดูแลอย่างถูกต้องไม่มีความจาเป็ น ซึ่งพบว่าการดูแลความสะอาดแผลพบว่าหายได้ตามปกติ ในปี 2557 มีการ
ดาเนินการเรื่ องการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลและหยุดดาเนินการไป เนื่ องการมีการกาหนดเกณฑ์การใช้ยา
ปฏิชีวนะไม่ชดั เจนร่ วมทั้งขาดความมัน่ ใจกลัวว่าแผลจะติดเชื้อ ต่อมาในปี 2558 จึงนาผลการพัฒนาของช่วงปี
2557 (3 เดือน) มาทบทวนพบว่า ลดการใช้ ABT 88.23% และอัตราการติดเชื้อของฝี เย็บ = 0 จึงได้นาการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลมาทบทวนและใช้ พบว่ามีการของแผล Episiotomy 1 ราย ทบทวน case เป็ น case
เข้าเกณฑ์ตอ้ งจ่ายยาแต่ไม่ได้รับยาเนื่องจาก standing order ไม่มียา ATB และการตรวจสอบซ้ าจึงเน้นให้มีการ
ทบทวนและตรวจสอบซ้ าผลการพัฒนาปี 2558 และ 2559 ใช้ ATB 21.34 % และ 11.59% ตามลาดับ และอัตรา
การติดเชื้อของแผล Episiotomy ปี 2558 (9 เดือน) และปี 2559 = 0 %
ผูว้ ิจยั เห็นว่าประเด็นการให้ยาปฏิชีวนะในสตรี หลังคลอดกรณี คลอดปกติยงั เป็ นประเด็นที่ตอ้ งถกเถียง
ในบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในระดับต่าง ๆ ทั้งนี้ งานวิจยั ในด้านนี้ ยงั น้อยจึงเก็บข้อมูลทาวิจยั ใน
โรงพยาบาลดอยเต่ า โรงพยาบาลดอยเต่าจัดเป็ นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ข้อมูลปี พ.ศ.2559 มีสตรี
ตั้งครรภ์ที่ได้รับการทาคลอดจานวน 77 ราย และทุกรายต้องได้รับยาปฏิชีวนะเพื่อป้ องกันการติดเชื้อหลังคลอด
พบว่าอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้ องกันการติดเชื้อในหญิงหลังคลอดเป็ นร้อยละ 100 ในปี งบประมาณ 2560
นโยบายส่ งเสริ มการใช้ยาอย่างสมเหตุ ผลในโรงพยาบาลตามยุทธศาสตร์ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ที่ ด ้านที่ 2
โรงพยาบาลดอยเต่าโดยคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด คณะกรรมการบริ หารโรงพยาบาลได้จดั ตั้ง
คณะคณะหนึ่งชื่อว่า “คณะกรรมการส่งเสริ มการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาล” ขึ้นมาเพื่อสนองนโยบาย
ข้างต้นโดยเริ่ มดาเนินการส่งเสริ มการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็ นต้นมา และดาเนิ นการ
เรื่ องการส่งเสริ มการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในสตรี หลังคลอดทารกครบกาหนดด้วยวิธีคลอดปกติ

วัตถุประสงค์การศึกษา
เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของการเกิดการติดเชื้อในสตรี หลังคลอดทารกครบกาหนดด้วยวิธีคลอด
ปกติระหว่างผูท้ ี่ได้รับยากับผูท้ ี่ไม่ได้รับยาปฏิชีวนะเพื่อป้ องกันการติดเชื้อหลังคลอด
คาถามการศึกษา
การติดเชื้อในสตรี หลังคลอดทารกครบกาหนดด้วยวิธีคลอดปกติระหว่างผูท้ ี่ได้รับยากับผูท้ ี่ไม่ได้รับยา
ปฏิชีวนะเพื่อป้ องกันการติดเชื้อหลังคลอดมีการติดเชื้อไม่ต่างกัน
ขอบเขตการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาแบบบรรยาย โดยใช้ขอ้ มูลจากแฟ้ มประวัติผปู้ ่ วยและแฟ้ มแผนการรักษา
ผูป้ ่ วยตั้งครรภ์ที่ได้รับการคลอดจากโรงพยาบาลดอยเต่าโดยเก็บข้อมูลเป็ นช่วง ๆ (Pilot) โดยใช้ขอ้ มูลคู่ขนาน
ระหว่างปี 2559 และปี 2560 เก็บข้อมูลไปข้างหน้าและย้อนหลัง
นิยามศัพท์
คลอดปกติ หมายถึง สามารถคลอดผ่านช่องคลอดได้โดยปกติไม่มีภาวะแทรกซ้อนใด ๆ ระหว่างคลอด
และต้องคลอดที่โรงพยาบาลดอยเต่า
ยาปฏิชีวนะ หมายถึง ยาที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรี ยในมนุษย์
ภาวะแทรกซ้อน หมายถึง ภาวะแทรกซ้อนหลังการคลอดปกติ โดยประเมินหลังการคลอดปกติเป็ นเวลา
2 สัปหาห์
ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
งานวิจยั นี้สามารถลดข้อถกเถียงเรื่ องการใช้หรื อไม่ใช่ยาปฏิชีวนะป้ องกันการติดเชื้อแทรกซ้อนในสตรี
คลอดปกติ เนื่องจากว่ามีงานวิจยั ลักษณะนี้ในประเทศไทยจานวนน้อย
วิธีการศึกษา
1. รูปแบบการศึกษา

การศึกษานี้เป็ นแบบ Descriptive Retrospective Cohort Study โดยใช้การเก็บข้อมูลแบบ Pararell
ระหว่างปี งบประมาณ 2559 และปี 2560 โดยศึกษาแบบ Pilot study เก็บประชากรเป็ นช่วง ๆ โดยใช้ขอ้ มูลปี
2559 และเก็บข้อมูลไปข้างหน้าของปี 2560
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
สตรี ต้งั ครรภ์ที่คลอดบุตรและอยูภ่ ายใต้การดูแลหลังคลอดของโรงพยาบาลดอยเต่า ช่วงวันที่ 1
มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2560 และสตรี ต้งั ครรภ์ที่คลอดบุตรและอยูภ่ ายใต้การดูแลหลังคลอดของโรงพยาบาล
ดอยเต่า ช่วงวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฏาคม 2559 (ในการศึกษา Pilot 1 )
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2.1. เป็ นสตรี ที่คลอดที่โรงพยาบาลดอยเต่า
2.2. เป็ นสตรี ที่คลอดปกติหรื อไม่มภี าวะแทรกซ้อนระหว่างการคลอด
2.3. ได้รับการดูแลหลังคลอดจากโรงพยาบาลดอยเต่า
2.4. เป็ นการคลอดที่อยูร่ อดเป็ นทารก
3. การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้
3.1. การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนาโดยใช้โปรแกรม SPSS เวอร์ชน่ั 17
3.2. สถิตทิ ี่ใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) และ Independent T-Test วิเคราะห์ขอ้ มูลกลุ่มตัวอย่าง
2 กลุ่มอิสระต่อกัน

4. เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
4.1. เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1.1. แฟ้ มประวัติผปู้ ่ วยนอก
4.1.2. ชาร์ทการรักษาระหว่างคลอด
4.1.3. แฟ้ มประวัติการดูแลผูป้ ่ วยหลังคลอด
4.1.4. แบบเก็บข้อมูล
4.2. เครื่ องมือที่ใช้วิเคราะห์ผลการศึกษา
4.2.1. โปรแกรม SPSS Version 17.0
5. ผลการศึกษา
ข้ อมูลทั่วไปเกีย่ วกับประชากร
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ สถิติ independent t-test
กลุ่มได้ รับยาปฏิชีวนะ
ข้ อมูล
(n=9) (ค่าเฉลีย่ ±ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)
27.22±8.7
อายุ
37.33±1.5
อายุครรภ์ ก่อนคลอด
155.22±7.1
ส่ วนสู งมารดา
5 (55.6)
มีประวัตกิ ารตั้งครรภ์ a (ร้ อยละ)
0
โรคประจาตัว
a
ใช้ สถิติ Fisher’s exact test

กลุ่มไม่ได้ รับยาปฏิชีวนะ
(n=5) (ค่าเฉลีย่ ±ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)
31.80±6.9
37.4±2.1
155.80±9.2
5(100)
0

p-value
(<0.05)
0.335
0.946
0.317
0.221
-

ตารางที่ 2 แสดงลักษณะข้อมูลมารดาก่อนและหลังคลอดใช้ สถิติ independent t-test
ข้ อมูล
ก่อนคลอด

กลุ่มได้ รับยาปฏิชีวนะ
(n= 9) (ค่าเฉลีย่ ±ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)

กลุ่มไม่ได้ รับยาปฏิชีวนะ
(n=5) (ค่าเฉลีย่ ±ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)

p-value
(<0.05)

ข้ อมูล
Hematocrit (%)
น้ าหนักก่อนคลอด (Kg)
อุณหภูมิร่างกายก่อนคลอด (๐C)
ความดันโลหิต (mmHg)
SBP
DBP
ระยะเวลาปวดท้องก่อนคลอด
(mins)
PROM (ร้อยละ)

กลุ่มได้ รับยาปฏิชีวนะ
(n= 9) (ค่าเฉลีย่ ±ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)
35.67±3.7
64.28±9.8
36.77±0.3

กลุ่มไม่ได้ รับยาปฏิชีวนะ
(n=5) (ค่าเฉลีย่ ±ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)
37.48±2.5
72.20±11.1
36.92±0.6

p-value
(<0.05)

129.22±19.7
73.89±11.7
5.33±4.6

129.80±14.5
86.60±7.6
6.40±9.9

0.955
0.051
0.784

2 (22.2)

1 (20.0)

1.000

112.00±11.2
67.78±9.9
2727.78±251.9
37.04±0.4
6 (66.7)

113.80±11.6
68.00±9.2
3215.20±696.5
37.42±0.5
3 (60)

0.781
0.968
0.193
0.157
1.000

9 (100)
0

4 (80)
1 (20)

0.357
0.357

0
9 (100)

1 (20)
4 (80)

0.357
0.357

หลังคลอด
ความดันโลหิต (mmHg)
SBP
DBP
น้ าหนักทารก (g)
อุณหภูมิร่างกายหลังคลอด (๐C)
การตัดฝี เย็บ (ร้อยละ)a
ลักษณะน้ าคร่ า (ร้อยละ)
Cleara
Moderatea
ผูท้ าคลอด (ร้อยละ)
แพทย์a
พยาบาลa
a
ใช้ สถิติ Fisher’s exact test

ตารางที่ 3 ข้ อมูลการใช้ ยาปฏิชีวนะและการเกิดภาวะแทรกซ้ อนจากการติดเชือ้ หลังคลอด

0.348
0.190
0.526

ข้ อมูล
ประวัตกิ ารใช้ ยาปฏิชีวนะก่อนคลอด
2 สัปดาห์
Amoxicillina
ประวัตกิ ารใช้ ยาปฏิชีวนะหลังคลอด
2 สัปดาห์
Amoxicillina
Ampicillina
การเกิดภาวะแทรกซ้ อนจากการติด
เชื้อหลังคลอด*
a
ใช้ สถิติ Fisher’s exact test
*ประเมิน 2 สัปดาห์หลังคลอดปกติ

กลุ่มได้ รับยาปฏิชีวนะ
(n= 9) (ร้อยละ)

กลุ่มไม่ได้ รับยาปฏิชีวนะ
(n=5) (ร้อยละ)

p-value
(<0.05)

1 (11.1)

0

1.010

9 (100.0)
1 (11.1)

0
0

< 0.001
1.000

0

0

-

อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาพบว่า ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง จากตารางที่ 1 ไม่มีความแตกต่างกันระหว่าง 2 กลุ่ม
แม้ว่าจานวนกลุ่มที่ได้รับยาปฏิชีวนะมีมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับ (กลุ่มที่ได้รับยาปฏิชีวนะ n= 9, ไม่ใด้รับยา
ปฏิชีวนะ n = 5) ข้อมูลมารดาก่อนคลอดและหลังคลอด จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่มีความแตกต่างกัน
ข้อมูลประวัติการไช้ยาปฏิชีวนะก่อนคลอดและหลังคลอด 2 สัปดาห์ พบว่า กลุ่มที่ได้รับยาปฏิชีวนะ มีประวัติ
ได้รับยาปฏิชีวนะก่อนคลอด จานวน 1 คน (ร้อยละ 11.1) ซึ่งได้รับยา Amoxicillin มีประวัติได้รับยาปฏิชีวนะ
หลังคลอดจานวน 9 คน โดยได้รับ amoxicilln เดี่ยว ๆ จานวน 8 ราย และได้ร่วมกับ Ampicillin จานวน 1 ราย
โดยสาเหตุที่ได้รับมาจากการเกิด PROM เกิน 12 ชัว่ โมง แพทย์จึงให้ยา Ampicillin เพื่อป้ องกันการติดเชื้อและ
ทุกรายได้รับยา Amoxicillin เพื่อป้ องกันการติดเชื้อหลังคลอด แต่กลุ่มไม่ได้รับยาปฏิชีวนะ พบว่า ไม่มกี ารใช้ยา
ปฏิชีวนะทั้งก่อนคลอดและหลังคลอด 2 สัปดาห์ จากการประเมินการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อหลัง
คลอด พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน ข้อมูลดังกล่าวสนับสนุนข้อมูลการไม่ใช้ยาปฏิชีวนะป้ องกันการติดเชื้อหลัง
คลอดในสตรี ที่คลอดปกติตามคู่มือการกาเนินงานส่งเสริ มการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ

จากการศึกษาพบว่าการติดเชื้อแทรกซ้อนหลังคลอดปกติในกลุ่มที่ใช้ยาและไม่ใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อ
ป้ องกันการติดเชื้อแทรกซ้อนจากการคลอดปกติไม่มคี วามแตกต่างกัน แต่การศึกษานี้เป็ นการศึกษาระยะสั้น ( 2
เดือน) และโรงพยาบาลดอยเต่าเป็ นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กทาให้การเก็บตัวอย่างมีจานวนน้อย อย่างกรณี
งานวิจยั นี้ในเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม ปี 2559 มีกลุ่มตัวอย่างจานวน 9 คน ในเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม ปี
2560 มีกลุ่มตัวอย่าง 5 คน ทั้งนี้อาจจะทาให้การวิเคราะห์ผลไม่มีความแม่นยาเท่าที่ควร แต่ท้งั นี้ผทู้ าวิจยั ยังต้อง
เก็บข้อมูลไปข้างหน้า ในอนาคตน่าจะมีกลุ่มตัวอย่างเพิม่ ขึ้นซึ่งจะทาให้ผลการศึกษามีความแม่นยามากขึ้น และ
สามารถอ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรทัว่ ไปได้
การเผยแพร่ งานวิจยั และการนาผลงานวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
งานวิจยั ลักษณะนี้มีจานวนไม่มากในประเทศไทยและเป็ นงานที่มีความแปลกใหม่ เพราะจากการ
ทบทวนวรรณกรรมจะไม่พบการวิจยั ในลักษณะนี้มากนัก งานวิจยั นี้สามารถนาไปอ้างอิง ส่งเสริ มกับนโยบาย
การส่งเสริ มการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล เป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริ มการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในสตรี คลอดปกติ
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