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ภาวะการติดเชื้อที่เกิดขึ้นภายหลังการผาตัดที่เกี่ยวของกับหัวใจและทรวงอกนั้น เปนภาวะที่ไมพึง
ประสงคและศัลยแพทยทุกทานตองการหลีกเลี่ยง เนื่องจาก

เปนภาวะแทรกซอนสําคัญที่นําไปสูความ

พิการและการเสียชีวิตของผูปวย (morbidity & mortality) รวมทั้งทําใหที่ผูปวยจะตองอยูในโรงพยาบาล
นานขึ้นและมีคาใชที่จายสูงขึ้น ในทางปฏิบัติสามารถจําแนกภาวะดังกลาว ออกตามลักษณะของการติด
เชื้อไดเปน 2 ลักษณะ คือ 1) เปนภาวะการติดเชื้อที่มีความสัมพันธโดยตรงกับการผาตัด เชนการติดเชื้อ
แผลผาตัด การติดเชื้อของลิ้นหัวใจหรืออุปกรณเทียมที่ใสใหกับผูปวย รวมไปถึงภาวะ

post operative

mediastinitis เปนตน และ 2) ภาวะการติดเชื้อแทรกซอนที่สัมพันธกับกระบวนการ ที่เกี่ยวของกับการ
ผาตัด เชน การติดเชื้อทางเดินปสสาวะจากการใสคาสายสวนปสสาวะ การติดเชื้อปอดอักเสบที่สัมพันธ
กับการใสเครื่องชวยหายใจ หรือการติดเชื้อในกระแสโลหิตที่เกิดจากการใสคาสายสวนเสนเลือดดํา
เชนเดียวกับภาวะการติดเชื้อหลังการผาตัดทั่วๆไป การที่จะเกิดการติดเชื้อภายหลังการผาตัดของ
ระบบหัวใจและทรวงอกไดนั้น มัก มีปจจัยสําคัญๆหลายปจจัยประกอบกัน ที่จะสงเสริมใหเกิดภาวะการติด
เชื้อขึ้น ปจจัยดังกลาวไดแก
1.

ความสัมพันธ “host- agent- environment”
1.1 ปจจัยในสวนของตัวผูปวยเอง (host factors) โดยปจจัยที่สงเสริมใหผูปวยมีความออน

ไว (susceptible) ตอภาวะการติดเชื้อหลังการผาตัด ไดแก อายุของผูปวย
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โดยจะพบภาวะการติดเชือ้

หลังการผาตัดหัวใจไดบอยในกลุมผูสูงอายุ การมีโรคพื้นฐานโดยเฉพาะอยางยิ่งโรคเบาหวาน จาก
การศึกษาในผูปวยที่ทําการผาตัดของทรวงอก พบวาผูปวยที่มีภาวะ

hyperglycemia (ระดับน้ําตาลใน

สีรมั มากกวา 200 มิลิกรัม ตอ เดซิลิตร) ภายในเวลา 48 ชั่วโมงหลังการผาตัด จะมีความเสี่ยงในการติด
เชื้อของแผลผาตัดเพิ่มขึ้นรอยละ 102 2 อยางไรก็ตามไมพบความสัมพันธ ระหวางการคุมระดับน้ําตาลใน
ระยะยาวกอนการผาตัดกับอัตราในการเกิดการติดเชื้อหลังผาตัด นอกจากนี้ยังมีปจจัยอื่นๆที่สงเสริมใหเกิด

ภาวะการติดเชื้อหลังการผาตัด ไดแก เรื่องความสมบูรณของระบบภูมิคุมกันของผูปวย รวมไปถึงภาวะ
โภชนาการกอนและหลังการผาตัด เปนตน
1.2 ปจจัยในสวนของภาวะแวดลอมที่เกี่ยวของ ( environmental factors) โดยเฉพาะอยางยิง่
ที่เกี่ยวของกับการผาตัด ที่สําคัญๆไดแก การดูแลภาวะการปลอดเชื้อตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการผาตัด
ความจําเปนในการตองใสอุปกรณเทียม เชนลิ้นหัวใจเทียม หรือการมีสิ่งแปลกปลอม (foreign body) ใน
แผล เชน ไหมที่ใชเย็บชนิดตางๆ โดยสิ่งแปลกปลอมตางๆเหลานี้จะสงเสริมใหเกิดการติดเชื้อในตําแหนง
นั้นไดงายขึ้น3-5 เนื่องจากการมีสิ่งแปลกปลอมจะทําใหความตองการปริมาณเชื้อกอโรคในการทําใหเกิด
โรค ( infective dose; ID) ที่นอยลงกวาในกรณีที่ไมมีสิ่งแปลกปลอม นอกจากนี้ยังพบวาการมีสิ่ง
แปลกปลอมในบริเวณนั้นๆ จะลดประสิทธิภาพในการทํางานของระบบภูมิคุมกันของรางกายเฉพาะที่
และเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อในบริเวณที่ทําการผาตัด ไมวาจะจากเชื้อกอโรคที่ปนเปอนจาก
บริเวณใกลเคียง หรือจากเชื้อกอโรคจากการติดเชื้อที่ตําแหนงอื่นๆ และผผาตัดานมาสูบาดแผลทาง
กระแสโลหิต
นอกจากนี้ยังมีปจจัยอื่นๆที่ทําใหผูปวย มีโอกาสเสี่ยงในการเกิดภาวะการติดเชื้อหลังการผาตัด
ไดมากขึ้น
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ไดแก ระยะเวลาที่รับผูปวยไวในโรงพยาบาลกอนการผาตัด โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนเวลา

มากกวา 48 ชั่วโมง เวลาทําการผาตัดที่ยาวนาน (เชนใชเวลาผาตัดนานกวา 5 ชั่วโมงในการทํา CABGchest & leg) และความชอกช้ําของเนื้อเยื่อที่เกิดขึ้นจากการผาตัด การเลือกใชวิธีการ hypothermia และ
cardiopulmonary bypass ในกระบวนการผาตัด การมีการติดเชื้อของแผลที่ขารวมดวยในกรณีทํา
bypass graft และ การไดรับเลือดหรือองคประกอบของเลือดในระหวางและหลังการผาตัด เปนตน
1.3 ปจจัยในสวนของเชื้อกอโรค (agent factors) ไดแก การมีเชื้อกอโรคปนเปอนตอแผล
ผาตัด ซึ่งอาจจะสัมพันธกับการมี “colonization” ของเชื้อกอโรค ณ ที่ใดที่หนึ่งในขณะที่ทําการผาตัด
เชนการมี colonization ของเชื้อ Staphylococcus aureus ในโพรงจมูกของผูปวย โดยมีการศึกษาที่
แสดงวามีอัตราการติดเชื้อของแผล sternotomy สูงถึงรอยละ 8 ในผูปวยที่มี colonization ของเชื้อ S.
aureus กอนการผาตัด แตพบการติดเชื้อดังกลาวเพียงรอยละ 1.1 ในผูปวยที่ไมพบวามี colonization ของ
เชื้อดังกลาว
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สวนปจจัยอื่นๆไดแก ความสามารถในการรุกรานและกอโรค ( virulence factors) เชน

ความสามารถในการเกาะกับอุปกรณเทียมในกรณีของ Staphylococcus epidermidis , S. aureus และ

Pseudomonas aeruginosa การสราง exoenzymes และ การดื้อตอยาปฏิชีวนะที่ใชในการปองกันการ
ติดเชื้อของแผลผาตัด รวมไปถึงการไดรับยาเพื่อปองกันการติดเชื้อที่ไมเหมาะสม เปนตน 11- 16
กลไกการเกิดภาวะการติดเชื้อหลังการผาตัดที่เกี่ยวของกับหัวใจและทรวงอก
นอกเหนือไปจากในกรณีการผาตัดฉุกเฉิน จะเห็นวาการผาตัดที่เกี่ยวกับหัวใจและทรงวงอกสวน
ใหญนั้น มักเปนการผาตัดที่สะอาดไมคอยมีการปนเปอน ซึ่งถาไดมีการทําความสะอาดบริเวณที่จะทํา
การผาตัดแบบปลอดเชื้อที่ดี รวมไปถึงการไดยาปฏิชีวนะเพื่อปองกันการติดเชื้อของแผลผาตัด

(peri-

operative antibiotic prophylaxis) อยางเหมาะสม จะถือวาบริเวณที่เกี่ยวของกับการผาตัด (จากผิวหนัง
ไปสูเนื้อเยื่อตางๆในชองอก) เปนสวนที่ปลอดเชื้อ ดังนั้นเชื้อที่จะกอปญหาการติดเชื้อแผลผาตัด รวมไป
ถึงที่จะลงไปสูอวัยวะตางๆในชองอก มักจะเปนเชื้อกอโรคที่มาจากภายนอกบริเวณที่ทําการผาตัด ไมวา
จะเปนการปนเปอนเขามาในขณะที่ทําการผาตัด (direct inoculation) เชนมาจากบรรยากาศโดยรอบ เชน
การปนเปอนจากบุคลากรที่เขาออกหองผาตัด หรือมาจากบริเวณผิวหนังโดยรอบ หรือมีเชื้อโรคที่เขามาสู
แผลผาตัดในภายหลัง โดยการแพรกระจายมาจากบริเวณที่มีการติดเชื้อ ที่หางไกลจากบริเวณที่ทําการ
ผาตัดมาทางกระแสโลหิต ( hematogenous seeding) หรือในบางกรณีที่พบไดไมบอย คือมีเชื้อกอโรค
ปนเปอนในสารน้ําหรือยาที่ฉีดใหกับผูปวยในขณะหรือหลังทําการผาตัด ดังมีรายงานเชนในกรณีของการ
ใชยา propofol ในการวางยาสลบใหแกผูปวย ซึ่งในขั้นตอนการเตรียมยาถามีการปนเปอน สารดังกลาว
จะเอื้อใหเกิดการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของเชื้อแบคทีเรีย และการใหยาดังกลาวซึ่งเปนการใหโดยการ
ฉีดเขาทางเสนเลือด จะนําไปสูการติดเชื้อของแผลผาตัดได
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ในกรณีของการติดเชื้อที่อุปกรณเทียม เชนการเกิด infective endocaditis ของ prosthetic valve
(PVE) สวนใหญเกิดจากเชื้อกอโรคที่มีการปนเปอนในระหวางการทําการผาตัด เนื่องจากเชื้อแบคทีเรีย
บางชนิด โดยเฉพาะอยางยิง่ กลุม Staphylococcus สามารถอยูในระยะพัก (dormant) ไดเปนเวลานานๆ
โดยไมกอใหเกิดการอักเสบใดๆอยางชัดเจน และมีบางสวนที่เปนการติดเชื้อในภายหลังอันเนื่องมาจาก
การแพรกระจายมาทางกระแสโลหิต จากตําแหนงอื่นๆที่มีการติดเชื้อ หรือจากแผลผาตัดที่ติดเชื้อ เปนที่
นาสังเกตวาสําหรับในกลไกหลัง ภาวะการติดเชื้อของการผาตัดอาจจะเกิดขึ้นไดไมวาจะมีหรือไมมีการใส
อุปกรณเทียมก็ตาม

ภาวะการติดเชื้อที่มีความสัมพันธโดยตรงกับการผาตัดของหัวใจและทรวงอก
1. การติดเชื้อแผลผาตัด
ดวยเหตุผลดังกลาวมาขางตนแลววา การผาตัดของหัวใจและทรวงอกมัก เปนการผาตัดที่สะอาด
รวมไปถึงการใช perioperative antibiotic prophylaxis ทําใหในปจจุบันพบภาวะการติดเชื้อของแผล
ผาตัดหัวใจไดลดลง อยางไรก็ตามเมื่อเกิดภาวะแทรกซอนดังกลาวขึ้นแลว อาจนําไปสูภาวะการติดเชื้อที่
รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดเชื้อที่ลุกลามลงไปสูอวัยวะสําคัญที่อยูลึกลงไป เชน การติดเชื้อ
ของกระดูกหนาอก ลิ้นหัวใจ หรือ mediastinum ดังจะไดกลาวถึงตอไป
2. การติดเชื้อของลิ้นหัวใจเทียม (prosthetic valve endocarditis; PVE)
จากการศึกษาพบวาความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อของลิ้นหัวใจเทียม จะสูงที่สุดภายในระยะเวลา
1 ปหลังการผาตัด โดยพบอุบัติการณการเกิดโรคไดรอยละ 3.1 และพบไดบอยที่สุดใน 3 เดือนแรกหลัง
การผาตัด เมื่อทําการติดตามผูปวยไป 5-7 ป พบวามีอุบัติการณของการเกิด PVE ไดรอยละ 3.8- 6.4
และคิดเปนรอยละ 17 เมือ่ ติดตามไป 15 ป
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เมือ่ พิจารณาถึงโอกาสการเกิด PVE กับชนิดของลิ้นหัวใจเทียมที่ใช โดยเปรียบเทียบระหวาง
mechanical valve และ bioprosthetic valve พบวาไมมีความแตกตางในภาพรวม ของความเสี่ยงที่จะ
เกิดภาวะการติดเชื้อ อยางไรก็ตามในชวง 6 เดือนแรกหลังการผาตัด พบวา mechanical valve มีโอกาส
ที่จะเกิดการติดเชื้อไดมากกวา bioprosthetic valve ในขณะที่ความเสี่ยงของการติดเชื้อจะมีพอๆกัน เมื่อ
ติดตามไปในระยะเวลาที่นานขึ้น เชนติดตามไปถึง

5 ปแรก แตเมื่อติดตามไปนานกวานั้นพบวา

bioprosthetic valve มีโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อไดมากกวา mechanical valve ทั้งนี้อาจจะอธิบายได
จากการมี degenerative change ของ bioprosthetic valve ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อเมื่อเวลา
ผานไป เหมือนกรณีที่เกิดภาวะการติดเชื้อกับลิ้นหัวใจปกติ (native valve endocarditis; NVE)
สามารถจําแนกชนิดของ PVE ตามระยะเวลาหลังการผาตัดออกไดเปน 3 ระยะ คือ การติดเชื้อที่
เกิดขึ้นในระยะแรก ( early- onset PVE; นอยกวา 2 เดือนหลังผาตัด) การติดเชื้อที่เกิดขึ้นในระยะกลาง
(intermediate period PVE; 2- 12 เดือนหลังการผาตัด) และ การติดเชื้อที่เกิดขึ้นในระยะหลัง ( lateonset PVE; มากกวา 12 เดือนหลังการผาตัด) ในทํานองเดียวกับ NVE เชื้อกอโรคมักจะเปนเชื้อกลุมมี
ความสามารถในการที่เกาะกับอุปกรณดังกลาว ไดแกเชื้อกลุมติดสีกรัมบวกโดยเฉพาะอยางยิ่งเชื้อ
Staphylococcus (ทั้ง S. aureus และ S. epidermidis), Streptococcus โดยเฉพาะอยางยิง่ viridians
group Streptococci, Enterococcus spp.,และ Diphtheroids, นอกจากนี้ยังพบเชื้อกลุมติดสีลบบาง

ชนิด โดยเฉพาะอยางยิง่ Pseudomonas และเชื้อรา โดยการติดเชื้อลิ้นหัวใจเทียมที่พบในระยะแรกหลัง
การผาตัด มักจะเกิดจากเชื้อที่มีการปนเปอนเขาไปในขณะที่ทําการผาตัดดังกลาวมาขางตน โดยรอยละ
30-35 เกิดจากเชื้อ coagulase negative Staphylococcus ซึ่งสวนมากเปน Methicillin- resistant S.
epidermidis (MRSE), รอยละ 20-25 เกิดจากเชื้อ S. aureus, และที่เหลือเกิดจากกลุมเชื้อกรัมลบและเชื้อ
รา โดยบริเวณที่เชื้อชอบที่จะเกาะไดแกบริเวณที่ทําการเย็บลิ้นหัวใจเทียมเขากับเนื้อเยื่อโดยรอบ (sewing
ring และ annulus)
อุบัติการณในการเกิด

PVE ในระยะกลางจะลดลงเมื่อเทียบกับในระยะแรก เนื่องจากเริ่มมีการ

งอกของ endothelium ขึ้นมาปกคลุมลิ้นหัวใจเทียม อยางไรก็ดีชนิดของเชื้อกอโรคที่ทําใหเกิด PVE ใน
ระยะนี้จะคลายคลึงกับที่พบใน PVE ระยะแรก แตที่แตกตางกันคืออุบัติการณของเชื้อกลุมกรัมลบและเชื้อ
Diphtheroids จะลดลงมาก ในขณะที่จะพบเชื้อ Streptococci และ Enterococci ไดเพิ่มขึ้น สําหรับ
Late- onset PVE เชื้อกอโรคจะเหมือนกับใน NVE เชนเชื้อ viridians group streptococci, enterococci,
กลุม HACEK, Abiotrophia defective, Granulicatella spp. เปนตน แตที่ตางออกไปคือ ถึงแมจะเปน
late- onset PVE แตก็จะพบเชื้อกลุม coagulase negative Staphylococci ใน PVE ไดมากกวาใน NVE
แตเปนที่นาสังเกตวากลุม coagulase negative Staphylococci ที่พบในระยะนี้ อยางนอยรอยละ 50 เปน
Staphylococcus สายพันธุที่ไมใช S. epidermidis และประมาณรอยละ 70 เปน methicillin sensitive
strain (MSSE)19, 23-25
อาการวิทยา
ในแงของอาการวิทยาสําหรับ PVE นั้น กลุมผูปวยที่มี early- onset PVE โดยเฉพาะอยางยิง่ ที่
เกิดจากเชื้อ Staphylococcus ผูป ว ยมักจากมาพบแพทยดว ยอาการทีเ่ กีย่ วของกับภาวะ sepsis และ
อาการทเกิดจากการลุกลามของการติดเชื้อออกสูเนื่อเยื่อหัวใจโดยรอบ (periannular extension) เชน การ
มีภาวะช็อก หัวใจลมเหลวที่ไมตอบสนองตอการรักษามาตรฐาน หรือเกิดความผิดปกติของการนํากระแส
ไฟฟาของหัวใจ นอกจากนี้ผูปวยยังอาจมีอาการอันเนื่องมาจาก การหลุดของลิ่มเลือดออกไปสูอวัยวะ
ตางๆ (peripheral emboli ซึ่งเปนลักษณะเดนของ PVE ไมวาจะเกิดจากการติดเชื้อชนิดใด) โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการหลุดของลิ่มเลือดไปอุดเสนเลือดของระบบประสาทสวนกลาง สําหรับในกลุม

late- onset

PVE อาการจะคลายคลึงกับ subacute NVE อยางไรก็ตามในกรณีที่เชื้อกอโรคเปนเชื้อ S. aureus ผูปวย
อาจมีอาการรุนแรง ในลักษณะเดียวกันกับที่ไดบรรยายไวในกรณีของ early- onset PVE ขางตน

การวินิจฉัย

PVE มักจะยึดตามเกณฑของ “Duke criteria” 26 ที่ใชกันอยางแพรหลาย สําหรับ

การใช echocardiogram แนะนําใหใช transesophageal echocardiography (TEE) มากกวาการใช
transthoracic echocardiography (TTE) เนื่องจากตําแหนงของ detector ในกรณีของ TEE นั้น จะชวย
ทั้งในแงการตรวจหา vegetation และการประเมินการมีการลุกลามของการติดเชื้อออกสูเนื้อเยื่อขางเคียง
ไดดีกวาการใช TTE
การรักษา
หลังจากที่ไดใหการวินิจฉัยหรือมีความนาจะเปนสูงที่จะเกิดภาวะ PVE การจะรักษาภาวะดังกลาว
จําเปนตองคํานึงถึงขอพิจารณาที่สําคัญ 2 ประการ คือขอพิจารณาในการใหยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม (ทั้ง
ชนิด ขนาดและระยะเวลา) และ ขอพิจารณาในการการกําจัดแหลงที่มีการติดเชื้อ คือการตัดสินใจวาจะ
ทําการผาตัดลิ้นหัวใจที่ติดเชื้อหรือไม
1. การพิจารณาการใหยาปฏิชีวนะ
โดยทั่วไปการจะเริ่มใหการรักษาโดยยาปฏิชีวนะเมื่อใดนั้น จะพิจารณาถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับ
อาการทางคลินิกเปนสําคัญ ถาอาการทางผูปวยไมหนักมากนักและสามารถที่จะรอได มักนิยมที่จะรอจน
ไดผลการเพาะเชื้อในเลือด หรือวิธีทาง molecular biology เพื่อพิสูจนทราบชนิดของเชื้อกอโรคกอน จึงจะ
เริ่มใหยาปฏิชีวนะเนื่องจากตองใหยาปฏิชีวนะเปนเวลานาน นอกจากนี้การใหยาปฏิชีวนะโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งยาปฏิชีวนะที่มีพิสัยการออกฤทธิ์กวาง ที่นิยมใชกันแพรหลายในปจจุบัน กอนที่จะมีกระบวนการในการ
พิสูจนทราบถึงชนิดกอโรคอยางเหมาะสม อาจจะลดโอกาสที่จะตรวจพบเชื้อกอโรค อยางไรก็ตามถา
ผูปวยมีอาการรุนแรง ดังเชนที่กลาวมาขางตนในกรณีของ acute- onset PVE จําเปนที่ตองใหยาปฏิชีวนะ
แบบคาดการณไปกอน หลังจากทําการเพาะเชื้อในเลือดและ /หรือการสงตรวจทางหองปฏิบัติการที่จําเปน
อยางเหมาะสมแลว
สําหรับยาปฏิชีวนะที่แนะนําในกรณีที่ทราบเชื้อกอโรคและรูปแบบความไวแลว ดังแสดงไวใน
ตารางที่ 1 แตที่เปนปญหาคือการใหยาปฏิชีวนะในแบบคาดการณ สําหรับผูปวยที่มี PVE ที่อาการทาง
คลินิกคอนขางรุนแรงและรอไมได หลังจากทําการเพาะเชื้อในเลือดแลวจะพิจารณาเริ่มยาปฏิชีวนะไปเลย
ใหพิจารณาจาก “onset” ของ PVE ถาเปน PVE ที่เกิดขึ้นภายใน 1 ปหลังการผาตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ควร
เริ่มการรักษาแบบเดียวกับ MRSA- PVE ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงเชื้อ

enterococci ดวย โดยใหยา

vancomycin รวมกับ gentamicin (เปนเวลา 2 สัปดาห) และใหยา rifampin ตามวิธีการที่แสดงในตาราง
ที่ 1 แตถาเปน PVE ที่เกิดขึ้นภายหลัง 1 ปหลังการผาตัด จะใหยาปฏิชีวนะในลักษณะเดียวกันกับที่กลาว
มาขางตน แตจะเพิ่มยา ceftriaxone เขาไปเพื่อครอบคุลมเชื้อกลุม HACEK
ในกรณีที่การวินิจฉัยทางคลินิกเขาไดกับ PVE แตไมสามารถพิสูจนทราบชนิดของเชื้อกอโรคได
(culture- negative PVE) จะพิจารณาใหยา vancomycin รวมกับ gentamicin (เปนเวลา 6 สัปดาห เพื่อ
ครอบคลุม enterococci ) , rifampin และ ceftriaxone ปนเวลา 6 สัปดาห
2. การพิจารณาการทําการผาตัดเพือ่ รักษาภาวะ PVE
สําหรับการผาตัดเพื่อรักษาภาวะ PVE จะทํารวมกับการใหยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม ตาม 2008
ACC/AHA guidelines 27 แนะนําใหทําการผาตัดซอมแซมจะดีกวาการเปลี่ยนลิ้นหัวใจ โดยแนะนําใหทํา
ในรายที่มี active PVE ที่มีภาวะแทรกซอนตอไปนี้อยางนอย 1 ขอ ไดแก
2.1 เกิดภาวะลุกลามของการติดเชื้อ ออกสูเนื้อเยื่อหัวใจโดยรอบ (

Perivascular extension of

infection) ทําหเกิดฝของกลามเนื้อหัวใจ (myocardial abscess) หรือ การหลุดแยกตัวของลิ้นหัวใจ
อันจะนําไปสูภาวะหัวใจลมเหลว เปนตน
2.2 ภาวะหัวใจลมเหลว โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่ไมตอบสนองตอการรักษาดวยวิธีมาตรฐาน
2.3 เกิดการอุดกั้นบริเวณที่ลิ้นหัวใจที่ถูกทําลาย
นอกจากนี้ยังพิจาณาทําการผาตัดในรายที่มี persistent bacteremia หรือ emboli ทั้งที่ไดรับการ
รักษาดวยยาปฏิชีวนะอยางเหมาะสมแลว รวมไปถึงการมีการกลับเปนใหมของภาวะการติดเชื้อ
2, ภาวะ mediatinitis หลังการผาตัด (Post operative mediastinitis)
ในอดีตภาวะดังกลาวเปนภาวะแทรกซอนที่พบไดบอยที่สุด ตามหลังการทะลุของหลอดอาหาร
(esophageal rupture) จากสาเหตุใดๆ หรือภาวะ deep neck infection เปนตน ภาวะดังกลาวมื่อเกิดขึ้น
และอาจจะกอใหเกิดอันตรายถึงแกชีวิตได อยางไรก็ตามในปจจุบันพบภาวะ mediastinitis ไดบอยที่สุด
หลังการผาตัดหัวใจที่มีการทํา median sternotomy โดยพบอุบัติการณไดรอยละ 0.4- 2.4 ซึ่งอุบัติการณ
อาจเพิ่มขึ้นไดสูงถึงรอยละ 36 ถาการผาตัดเปนกระบวนการที่ตองใช mechanical devices ตางๆ เชน
left ventricular assist device หรือ total artificial heart
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ปจจัยเสี่ยงที่สําคัญในการเกิดภาวะ

ดังกลาวไดแก การทํา CABG ที่ใช bilateral internal mammary grafts, การผาตัดแบบฉุกเฉิน, การทํา

cardiopulmonary resuscitation, การผาตัด bypass ที่ใชเวลานาน, ภาวะช็อกหลังการผาตัด, obesity ที่
มากกวารอยละ 20 ของ ideal body weight, การตองทําการผาตัดซ้ํา , และมีการแยกตัวของแผลผาตัด
บริเวณกระดูกหนาอก รวมไปถึงวิธีการที่ใชในการผาตัดบางวิธี

โดยผูปวยที่เกิดภาวะนี้จะมีอัตราการ

เสียชีวิตรอยละ 19- 47 ในขณะที่มีอัตราการพิการสูงถึงรอยละ 67 ภาวะแทรกซอนที่สําคัญของภาวะ
acute mediastinitis คือภาวะ sternal osteomyelitis
กลไกการเกิดโรคและเชื้อกอโรคสําคัญ
ดังไดกลาวถึงในกรณีของ PVE เชือ่ วาภาวะ mediastinits หลังการผาตัดเกิดจาก การมีปนเปอน
ของเชื้อกอโรคเขาสูบริเวณที่ทําการผาตัด ไมวาจากเชื้อแบคทีเรียที่มีอยูในตัวของผูปวยเอง (endogenous
flora) หรือปนเปอนจากภายนอกขณะทําการผาตัด (exogenous pathogens) เชนจากสิ่งแวดลอม หรือ
เชื้อที่ปนเปอนจากศัลยแพทยหรือพยาบาลที่รวมทําการผาตัด สําหรับเชื้อกอโรคสําคัญที่พบไดในภาวะนี้
ดังแสดงตามตารางที่ 2 มักจะพบภาวะ mediastinits หลังการผาตัดหัวใจและทรวงอก ไดบอยที่สุดในชวง
2 สัปดาหแรกหลังการผาตัด ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหวางเชื้อกลุมติดสีกรัมลบและเชื้อติดสีกรัมบวก พบวา
เชื้อในกลุมติดสีกรัมลบมักกอใหเกิดภาวะดังกลาวไดเร็วกวา แตถาเปน mediastinitis ที่เกิดหลัง 2 สัปดาห
หลังการผาตัด มักจะเกิดจากเชื้อกลุมติดสีกรัมบวก
อาการวิทยา
อาการเดนของผูปวยคืออาการเจ็บปวด ซึ่งอาจเปนมากเมื่อเทียบกับอาการเจ็บปวดทั่วไป ที่เกิดขึ้น
หลังการผาตัดในลักษณะเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการเคลื่อนไหว อาการเจ็บปวดที่เกิดขึ้นอาจจะ
มีลักษณะแบบ pleuritic pain นอกจากนี้ผูปวยมักจะมีไขและมีการอักเสบของแผลผาตัดที่ชัดเจน อาการ
แสดงอื่นๆที่อาจพบไดไดแก การแยกตัวของแผลที่หนาอก หรือมีลักษณะของ “unstable chest wall” การ
มี discharge ออกจากแผลนานกวา 2 วัน การมีลมรั่วบริเวณหนาอก (chest wall emphysema) หรือการ
มี “deep sternal wound” ซึ่งมักจะพบไดในวันที่ 7-10 หลังการผาตัด การตรวจรางกายอาจจะพบการมี
“crunching sound” (Hamman’s sign) บริเวณ precordium ในชวง systole.
การตรวจทางหองปฏิบัติการจะพบการเพิ่มขึ้นของเม็ดเลือดขาวในเลือด ภาพรังสีทรวงอกอาจจะ
พบวา mediastenum มีขนาดกวางขึ้น และมักเห็นการแยกตัวของ sternal wires การทํา CT scan จะให
ขอมูลในการวินิจฉัยมากกวา โดยเฉพาะอยางยิ่งชวยแยกภาวะการอักเสบติดเชื้อของแผลที่อยูตื้น

(superficial wound infection) ออกไป นอกจากนี้การทํา nuclear scan เชน white blood cell scan หรือ
การทํา epicardial pacer wire culture จะชวยเพิม่ ความไวและความจําเพาะเจาะจงในการวินจิ ฉัยภาวะ
นี้ 34 ยังพบวาการทํา mediastinal needle aspiration จะชวยใหไดการวินิจฉัยภาวะดังกลาวไดตั้งแตใน
ระยะที่มีความสงสัยวาจะเกิดภาวะดังกลาว แตอาการทางคลินิกยังไมชัดเจน
การรักษา
ตองอาศัยทั้งการใหยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมรวมกับการทําการผาตัด (
debridement รวมกับวิธีการอื่นๆเชน
closure (VAC)

drainage

และ

pectoralis major myocutaneous skin flap, vacuum-assisted

) ยาปฏิชีวนะที่ใหควรที่จะครอบคลุมเชื้อกอโรคดังแสดงในตารางที่ 2 โดยเฉพาะอยางยิง่

Staphylococcus และ เชื้อกรัมลบซึ่งตองพึ่งออกซิเจน (gram negative aerobic bacilli) ไดแก การใหยา
ceftazidime รวมกับ cloxacillin (หรือ vancomycin ในกรณีสงสัย methicillin resistant Staphylococci),
cefepime, piperacillin/tazobactam, cefoperazone/ sulbactam, imipenem และ meropenem เปนตน
อาจใช aminoglycosides เชน amikacin หรือ netilmicin รวมดวยในชวง 3-5 วันแรก

การเลือกใชยาปฏิชีวนะเพื่อปองกันการติดเชื้อหลังการผาตัด
เปนที่ยอมรับในบทบาทของ “perioperative antibiotic prophylaxis” ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักคือ
การลดอุบัติการณของการเกิดการติดเชื้อของแผลผาตัดในทางศัลยกรรม

อยางไรก็ตามสําหรับการ

ทําศัลยกรรมทางทรวงอกและหัวใจนั้น อาจจะตองมองไปถึงการปองกันการเกิดภาวะการติดเชื้ออื่นๆหลัง
ผาตัด โดยเฉพาะอยางยิง่ ภาวะ infective endocarditis (IE) ในผูปวยที่มีความเสี่ยงสูง เชนในผูที่เคยเปน
IE มากอน หรือการผาตัดใสลิ้นหัวใจเทียม การผาตัดที่ตองเปดหองหัวใจ การทํา CABG รวมไปถึงการใส
pacemaker และ automated defibrillator เปนตน
จากคําแนะนําลาสุดตาม Society of Thoracic Surgeons Workforce on Evidence Based
Surgery ซึ่งจัดทําโดย Society of Thoracic Surgery ประเทศสหรัฐอเมริกาในป ค.ศ. 2005 และ ค.ศ.
2007
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ได แนะนําใหใชยาในกลุม beta-lactam antibiotic เชน cefazolin เปนตัวเลือกแรก ในการ

ปองกันการติดเชื้อหลังการผาตัดหัวใจ สําหรับกลุมประชากรที่มีความเสี่ยงต่ําในการติดเชื้อ methicillinresistant staphylococcus aureus (MRSA) สําหรับขนาดยาที่แนะนําคือการใหยา cefazolin 2 กรัมไม
เกิน 1 ชั่วโมงกอนทําการผาตัด จะมีการใหยาเพิ่มเติมอีกครั้ง ถาการผาตัดนานเกิน 3-4 ชั่วโมง หลังจาก

นั้นจะใหยาตอทุก 8 ชั่วโมง เปนเวลาไมเกิน 48 ชั่วโมง เนื่องจากพบวาการใหยานานกวานั้น ไมชวยลด
การติดเชื้อของแผลผาตัด และอาจนําไปสูปญหาเชื้อดื้อยา

37

ในกรณีที่แพยากลุม beta-lactam อยาง

รุนแรงแนะนําใหใชยา vancomycin ในขนาด 1-1.5 กรัม ทางเสนเลือดดําชา (เชน 1 ชั่วโมง) แทน
อยางไรก็ตามในยุคที่แพทยมีความกังวล ตอการติดเชื้อของแผลผาตัดอันเนื่องมาจากเชื้อ
Methicillin- resistant Staphylococcus areus (MRSA) หรือ Methicillin- resistant Staphylococcus
epidermidis (MRSE)

38

ซึ่งรักษาไดยากกวาเนื่องจากจะดื้อตอยาหลายชนิด และอาจทําใหมีอัตราการ

เสียชีวิตที่สูงขึ้น จึงมีการตั้งคําถามวาควรจะนํายา vancomycin มาใชแทนยาในกลุม beta-lactam เพื่อ
การปองกันแผลติดเชื้อในแบบปฏิบัติประจําหรือไม ซึ่งถามีการปฏิบัติในลักษณะดังกลาวมากขึ้นเรื่อยๆ
อาจนําไปสูปญหาการเกิดเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อตอยามากขึ้นตามไปดวย
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ในป ค.ศ. 2004 Bolon MK

และคณะ41 ไดทําการศึกษาในแบบ meta-analysis เพื่อที่จะตอบคําถามนี้ จากจํานวน 7 การศึกษา
(5761 หัตถการเกีย่ วกับการรักษาโรคหัวใจ) ที่เขาเกณฑที่จะนํามาศึกษา เมื่อทําการเปรียบเทียบระหวาง
การใชยากลุม glycopeptides (เชนยา vancomycin)

กับกลุม beta-lactams

(สวนใหญเปนยา

cefazolin) เพื่อปองกันการติดเชื้อแผลผาตัด พบวาไมมีความแตกตางในแงอัตราการเกิดภาวะการติดเชื้อ
ของแผลผาตัด ที่เวลา 30 วันหลังการผาตัดในระหวาง 2 กลุม ทีน่ าํ มาทําการศึกษา อยางไรก็ตามพบวายา
กลุม beta-lactam มีแนวโนมที่นาจะดีกวาในแงของการปองกันการติดเชื้อแผลผาตัดของหนาอก ไมวาจะ
เปนการติดเชื้อแบบตื้นหรือแบบที่ลึก โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรียติดสีกรัมบวก สวน
หนึ่งนาจะอธิบายไดจากคุณสมบัติของยากลุม glycopeptides ที่จะแทรกซึมเขาสูเนื้อเยื่อตางๆ รวมไปถึง
การเขาสูกระดูกไดไมดีเทายาในกลุม beta-lactams

นอกจากนี้ยังพบวาในขนาดยาที่ต่ํา ยากลุม

glycopeptides โดยเฉพาะอยางยิง่ vancomycin จะมีอัตราการฆาเชื้อแบคทีเรียไดชาลง (slow killing
rate)

42- 45

ยา vancomycin อาจมีขอไดเปรียบในการปองกันการติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อ MRSA แตถา

พิจารณาเฉพาะความสามารถในการกําจัดเชือ้ กลุม Methicillin- sensitive S. aureus (MSSA) พบวายาใน
กลุม beta-lactam จะมีประสิทธิภาพในการฆาเชื้อไดดีกวายา vancomycin 46- 47
ถึงแมจากการศึกษาดังกลาวจะพบวาการใชยา vancomycin มีแนวโนมในการปองกันการติดเชื้อ
ของแผลผาตัดที่บริเวณขา (แผลผาตัดเพื่อ harvest leg vein เพื่อใชในการทํา venous graft) ไดดกี วายา
cefazolin แตผูทําการศึกษาเชื่อวาในกรณีหลังนาจะเกิดขึ้น “by chance” มากกวาจะเปนการแสดงถึง
ประสิทธิผลที่แทจริงของยากลุม glycopeptides ในการปองกันภาวะดังกลาว นอกจากนีย้ งั มีการศึกษา

โดย Finkelstein R และ คณะ 48 ซึ่งเปรียบเทียบระหวางการใชยา vancomycin และยา cefazolin ในการ
ปองกันการติดเชื้อสําหรับการผาตัดหัวใจ ในสถาบันที่มีความชุกของ

MRSA สูง กลับพบวาไมมคี วาม

แตกตางในเรื่องของการติดเชื้อแผลผาตัดในระหวาง 2 กลุม ก็ตาม
นอกจากการประเมินถึงประสิทธิผล ในการปองกันการติดเชื้อแผลผาตัดดังกลาวมาขางตนแลว
ยังไดมกี ารศึกษาโดย Zanetti G และคณะ

49

ในการประเมินผลลัพธทางคลินิก (clinical results) และ

ความคุม คา (cost- effectiveness) ในการใชยา vancomycin เพื่อปองกันการติดเชื้อแผลผาตัด สําหรับ
การทํา coronary artery bypass surgery พบวาการใชยา vancomycin ดีกวาการใชยา cefazolin ในแง
ของการมีการติดเชื้อแผลผาตัด (นอยกวาเมื่อเทียบกับการใชยา cefazolin รอยละ 7) อัตราการเสียชีวิตใน
ภาพรวม (นอยกวาเมื่อเทียบกับการใชยา cefazolin รอยละ 1) และ มีประหยัดคาใชจายได 117 ดอลลาร
ตอ หัตถการ ในขณะที่การใหยา cefazolin ดีกวาการไมใหยาเพื่อปองกันในทุกกรณีที่กลาวมา อยางไรก็ดี
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาในการศึกษานี้ พบวารอยละ 40 ของเชื้อ S. aureus และรอยละ 80 ของ
เชื้อ S. epidermidis ที่แยกไดในขณะนั้นดื้อตอยา methicillin โดยผูท าํ การศึกษามีความเห็นวาการใชยา
cefazolin จะดีกวาการใชยา vancomycin ในการปองกันการติดเชื้อแผลผาตัด ก็ตอเมื่อมีอุบัติการณของ
MRSA นอยกวารอยละ 3 ของเชื้อ S. aureus ที่แยกไดทั้งหมด
จากการศึกษาที่กลาวมาขางตน จะเห็นวามีความแตกตางกันในผลการศึกษาและความเห็นของผู
ทําการศึกษา ทั้งนี้ตองพิจารณาถึงปจจัยที่ตางกันในระหางการศึกษา ดังนั้นกอนที่จะมีการพิจารณาที่จะ
นํายา vancomycin ไปใชเพื่อการปองกันการติดเชื้อแผลผาตัดในแบบปฏิบัติประจํานั้น ควรพิจารณาใน
หลายประเด็น โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของระบาดวิทยา และรูปแบบความไวตอยาปฏิชีวนะของเชื้อที่
สนใจในแตละสถาบัน ผลดี (ประสิทธิผล) และผลเสีย (การพัฒนาไปสูการดื้อยา) ที่จะไดรับ โดยอางอิง
จากหลักฐานทางคลินิก ( evidence base) ซึ่งมีความใกลเคียงกับกลุมประชากรที่จะนํามาประยุกตใช
เปนตน ดังนั้นการพิจารณาใชยา vancomycin แทนยาในกลุม beta-lactam ในการปองกันแผลผาตัดที่
เกี่ยวของกับหัวใจ ควรเลือกสําหรับผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงจริงๆ ที่เกิดภาวะการติดเชื้อ
ผาตัด เชนในกรณี

MRSA หลังการ

ที่ทราบหรือมีความสงสัยวากอนการผาตัดผูปวยนาจะถูก colonized ดวยเชื้อ

Staphylococcus, หรืออยูในสถาบันที่มีอุบัติการณของ MRSA หรือ MRSE สูง, หรือเปนผูปวยที่มีโอกาสที่
จะมีการ colonized ไดงาย เชน รับไวรักษา ในโรงพยาบาลเกินกวา 3 วัน อาจจะโดยการรับยายมาจาก
แผนกอื่น หรือเคยไดรับ ดวยยาปฏิชวี นะที่นาจะมีผลตอเชื้อ MSSA มากอน หรือจะทําการผาตัดในผูปวยที่

มีอุปกรณเทียมหรือมี vascular graft อยูกอน เหลานี้ควรใหยา cefazolin รวมกับ vancomycin โดยให
vancomycin เพียง 1-2 ครั้งเทานั้น ขอแตกตางในการใหยา vancomycin กับการใหยา cefazolin คือไมมี
หลักฐานที่ชัดเจนถึงประโยชนที่จะไดรับ จากการใหยาเพิ่มเติมในการผาตัดที่ใชเวลานาน เชนกรณีที่ทํา
cardiopulmonary bypass เนื่องจาก vancomycin เปนยาที่มีคาครึ่งชีวิตยาว
สําหรับกรณีไมมีหลักฐานที่แสดงวาผูปวยปลอดจากเชื้อ MRSA (เชนไมไดทําการ screening กอน
ทําการผาตัด) มีคําแนะนําใหใชยา mupirocin ซึ่งเปนยาที่ใชเฉพาะที่ในการปายจมูก สําหรับผูปวยที่จะ
ทําการผาตัดหัวใจทุกราย 36
สําหรับหัตถการที่ตองการปองกันการติดเชื้อกลุมติดสีกรัมลบ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานที่ที่มี
“outbreak” ของ “gram negative deep wound infection” พิจารณาใหยา gentamicin 240 มิลลิกรัม
หยดทางเสนเลือดชาๆรวมกับยา cefazolin หรือ vancomycin แมผูปวยอาจมีปญหาการบกพรองขอการ
ทํางานไต แตการใหยาเพียงระยะเวลาสั้นๆมักจะไมกอใหเกิดผลกระทบตอการทํางานของไต อยางไรก็
ตามอาจเลี่ยงไปใชยาในกลุม fluoroquinolone ซึ่งไมมีพิษตอไตเชนยา levofloxacin แทน

ภาวะการติดเชื้อแทรกซอนที่สัมพันธกับกระบวนการที่เกี่ยวของกับการผาตัด
เนื่องจากการผาตัดที่เกี่ยวกับหัวใจและทรวงอกเปนการผาตัดที่มีความซับซอน ตองการอุปกรณ
และเครื่องมือหลายอยาง ทั้งกอน ระหวาง และหลังการทําการผาตัด เชนการใสคาสายสวนเสนเลือดดําที่
มักจะใสไวตั้งแตกอนจนถึงหลังการผาตัด สายสวนปสสาวะ หรือการใสทอชวยการหายใจ เหลานี้จะเปน
ปจจัยเสี่ยงสําคัญของการเกิดภาวะการติดเชื้อที่จะเกิดขึ้นในโรงพยาบาล (nosocomial infections) ซึ่ง
รายละเอียดของแตละภาวะสามารถศึกษาเพิม่ เติมไดจากเอกสารอางอิงหมายเลข 50, 55 และ 56
แนวทางารดูแลเมื่อเกิดภาวะไขขึ้นหลังการผาตัด
สวนใหญมักจะเชื่อกันวาภาวะไขหลังการผาตัดมักจะมีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อ แตความจริงแลว
มีสาเหตุมากมายที่ทําใหผูปวยหลังการผาตัดมีอาการไขได 51-52 โดยทั่วไปโอกาสที่จะมีภาวะการติดเชื้อ
แทรกซอนอยางรวดเร็ว (เชนภายใน 24- 48 ชั่วโมงหลังการผาตัด) จะมีคอนขางนอย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การผาตัดในแบบ “elective surgery” มักไมคอยมีการปนเปอนในบริเวณที่ทําการผาตัดมาก ถึงแมแตใน
กรณีของ “emergency surgery” ก็เชนกัน ยกเวนแตจะมีการปนเปอนอยางมากกอนหนาหรือในขณะทํา
การผาตัด

พบวาอาการไขที่เกิดขึ้นในวันแรกๆหลังการผาตัด มักจะไมไดมีสาเหตุสวนใหญมาจากโรคติดเชื้อ
แตมักมีเหตุอันเนื่องมาจากภาวะการบาดเจ็บและการตายของเนื้อเยื่อตางๆ ที่อาจจะเกิดจากภาวะของ
โรคพื้นฐานหรือจากกระบวนการผาตัดเอง ภาวะ “surgical stress” การมีเลือดคั่ง (hematoma) การ
อักเสบของหลอดเลือดดําในบริเวณที่มีการใหสารน้ํา อยางไรก็ตามผูป ว ยอาจจะมีสาเหตุมากกวา 1 อยาง
ที่ทําใหเกิดไข 53-54 ซึ่งถายังคงมีอาการไข หรือเกิดไขขึ้นใหมหลังการผาตัด 48 ชั่วโมงแลว ในกรณีเหลานี้
อาจจะมีภาวะการติดเชื้อมาเกี่ยวของดวย สําหรับการสืบคนหาสาเหตุของภาวะการติดเชื้อที่เกิดขึ้นหลัง
การผาตัดมีขัอแนะนําดังนี้
1.
ตรวจสอบลักษณะการติดเชื้อบริเวณแผลผาตัด
ในกรณีที่ยังมีไข 48 ชั่วโมงหลังการผาตัด ควรทําการประเมินบริเวณแผลผาตัดกอน สําหรับแผล
ผาตัดที่บริเวณหนาอก ใหสังเกตอาการแสดงของการอักเสบเชน ปวด บวม แดง รอน อาการปริของแผล
และควรคิดไวเสมอวาการอักเสบที่เห็น อาจไมไดเปนการอักเสบเฉพาะบริเวณแผลเทานั้น แตอาจจะมีการ
ลุกลามลงไปสูกระดูกหนาอกหรือ mediastinum ได โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูปวยที่มีอาการเจ็บปวดมาก
และดูไมสัมพันธกับสิ่งตรวจพบ หรือมีภาวะการติดเชื้อรุนแรง เชนการมีภาวะ sepsis symdrome หรือ
septic shock รวมดวย นอกจากแผลผาตัดบริเวณหนาอกแลว แผลผาตัดที่ขาที่มักจะเกิดขึ้นจากการ
เลาะเสนเลือดดําจากขาเพื่อมาใชทํา graft ในการผาตัดทํา CABG ก็เปนอีกตําแหนงที่มักจะเกิดการ
อักเสบขึ้นได
2.

พิจารณาความเปนไปไดของการติดเชื้อของอวัยวะสวนที่อยูลึกลงไปในทรวงอก

จะเริ่มพิจารณาถึงอวัยวะที่ทําการผาตัดกอน เชน โอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อของลิ้นหัวใจเทียม ใน
ผูปวยที่ทําการผาตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ หรือการติดเชื้อในชองอกอื่นๆเชน ภาวะ mediastinits เหลานี้คงตอง
อาศัยอาการและอาการวิทยา รวมทั้งเกณฑการวินิจฉัยดังกลาวมาขางตน นอกจากนี้ยังตองทําการ
ประเมินวามีภาวะการติดเชื้อของชองปอด ( empyema thoracis) หรือ ชองเยื่อบุหัวใจ
pericarditis)

(pyogenic

โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่ตองมีการคาทอเพื่อระบายสารคัดหลั่งตางๆที่เกิดขึ้นหลังการ

ผาตัด เกิดขึ้นหรือไม การตรวจสอบปริมาณ และการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของสารที่ระบายออกมา
รวมการสืบคนทาง microbiology ก็จะชวยในการวินจิ ฉัยภาวะดังกลาว

3.

พิจารณาถึงภาวะการติดเชื้อที่สัมพันธกับการผาตัด

หลังจากที่ทําการตรวจหาสาเหตุที่เกี่ยวของโดยตรงกับโรคพื้นฐานและผาตัดเปนอันดับแรกแลว
ยังไมพบตําแหนงของการติดเชื้อ จากนั้นจึงมองไปหาภาวะการเกิดโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลทเกิดขึ้นใน
ตําแหนงอื่นๆ เชน การติดเชื้อทางเดินปสสาวะในผูปวยที่ไดรับการใชสายสวนปสสาวะ การเกิดภาวะปอด
อักเสบ ภาวะตอน้ําลายอักเสบและไซนัสอักเสบ ในรายที่ใสทอชวยหายใจทางปากและทางจมูก
ตามลําดับ และการติดเชื้อที่เกี่ยวของกับการใสสายสวนเสนเลือด

(intravascular catheter-related

infections) เปนตน
ในกรณีที่พบสาเหตุที่ชัดเจนก็จะพิจารณาใหยาปฏิชีวนะในแบบคาดการณ หลังจากที่ไดทําการ
เพาะเชื้อยางเหมาะสมแลว ใหครอบคลุมชนิดของเชื้อกอโรคสําคัญของแตละภาวะดังที่กลาวมาแลว แต
ปญหาที่พบไดบอยๆ คือในกรณีที่ไมสามารถบอกตําแหนงของการติดเชื้อไดชัดเจน ทําใหมีความจําเปนที่
จะตองทําการตรวจเพิ่มเติมเพื่อใหไดรับการวินิจฉัยที่ชัดเจนขึ้น เชนการทํา imaging ของทรวงอก การทํา
echocardiography เพื่อตรวจสอบโรคของลิ้นหัวใจและสวนที่อยูขางเคียง และเกิดปญหาในการใหยา
ปฏิชีวนะแบบคาดการณอยางเหมาะสม
ในสถานการณเชนนี้คงตองมองไปถึงภาวะแทรกซอนที่รุนแรงที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับผูปวย โดยอาศัย
อาการและอาการแสดงที่ชัดเจนที่สุด รวมไปถึงระบาดวิทยาของเชื้อกอโรคสําคัญในโรงพยาบาลแตละ
แหง และรูปแบบความไวตอยาปฏิชีวนะในโรงพยาบาลนั้นๆ ในการเลือกยาปฏิชีวนะในแบบคาดการณใน
ขณะที่รอผลการตรวจพิเศษที่กลาวมาตอไป

ตารางที่ 1. ยาปฏิชีวนะในการรักษาภาวะ PVE (สําหรับเชื้อกอโรคที่พบไดบอย)
เชื้อ

ยาปฏิชวี นะ
Vancomycin
+
gentamicin 2 สัปดาห
+ rifampin
Cloxacillin หรือ cefazolin
+ gentamicin 2 สัปดาห
+ rifampin
Penicillin susceptible
MIC < 0.1 μg/ mL:
PGs (12-18mU) หรือ
+
ceftriaxone
Gentamicin 2 สัปดาหหรือ
vancomycin

ระยะเวลา
 6 สัปดาห

Penicillin resistant
MIC > 0.1 μg/ mL:
PGs (24mU) หรือ
ceftriaxone
+
Gentamicin 6 สัปดาห
หรือ
vancomycin

6 สัปดาห

Ceftriaxone
หรือ
Ampicillin/ sulbactam
หรือ
ciprofloxacin
Enterococci (susceptible Ampicillin
หรือ
PGs (18-30mU)
หรือ
strain)
Vancomycin
+
gentamicin

6 สัปดาห

MRSA

MSSA

Viridans group
streptococci

HACEK

 6 สัปดาห

6 สัปดาห

6 สัปดาห

หมายเหตุ
เริ่ม rifampin วันที่ 3 หลังได
ยา vancomycin รวมกับ
gentamicin เพือ่ ลดการ
คัดเลือกเชื้อที่ดื้อตอยา
rifampin
Vancomycin เฉพาะผูปวย
ที่ intolerance ตอ
penicillin หรือ ceftriaxone

Vancomycin เฉพาะผูปวย
ที่ intolerance ตอ
penicillin หรือ ampicillin
กรณีเชื้อที่ดื้อตอยา
มาตรฐาน สามารถหาขอมูล
เพิ่มเติมไดจาเอกสารอางอิง
หมายเลข (27 )

ตารางที่ 2 เชื้อกอโรคสําคัญของภาวะ mediastinitis ภายหลังการผาตัดหัวใจ
เชื้อกอโรค
Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus aureus
Enterobacter spp.
Enterococcus spp.
Escherichia coli
Pseudomonas spp.
Candida albicans
Polymicrobial

อุบัติการณ (รอยละ)
30
25
10
10
5
2
<2
10
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