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ระดบัของหลักฐานเชิงประจักษ   (Levels of evidence)
การศกึษาทุกการศึกษาจะถูกจัดเขากลุมตามความแข็ง (strength) ของหลักฐาน โดยยึดหลักหรือ

ระบบของการจัดลํ าดับดังนี้
ระดับ 1 หลักฐานเชงิประจักษไดมาจากการทบทวนอยางมีระบบที่ไดมาจากงานวิจัยที่สอดคลองทั้ง

หมดและท ําการศึกษาวิจัยเชิงทดลองแบบสุมและควบคุม (RCT)
ระดับ 2 หลักฐานเชิงประจักษไดมาจากการศึกษาเชิงทดลองแบบสุมและควบคุมอยางนอย 1 เร่ือง
ระดับ 3.1 หลักฐานเชิงประจักษที่พบไดจากการศึกษาแบบ pseudo-RCT
ระดับ 3.2 หลักฐานเชงิประจักษที่พบไดมาจากการศึกษาเชิงเปรียบเทียบที่มีกลุมควบคุม แตไมมีการ

สุมตวัอยางเขากลุมควบคุมหรือกลุมทดลอง เชน cohort studies, case-control study หรือ
interrupted time series ทีม่ีกลุมควบคุม

ระดับ 3.3 หลักฐานเชงิประจักษไดจากการศึกษาเชิงเปรียบเทียบที่มีกลุมควบคุม เชน Two or move
single arm studies หรือ interrupted time series โดยไมมีกลุมควบคุมคูขนาน
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ระดับ 4 หลักฐานเชิงประจักษไดมาจากการศึกษา case series, post test หรือ pre test รวมกับ post
test

ความเปนมาและความสํ าคัญ (Background)
การระบายของเสียออกทางเยื่อบุชองทอง (Peritoneal dialysis: PD) เปนวิธีการที่งายและไมซับซอน

ทีน่ ํามาใชในการเลือกกรองนํ้ า   อิเล็คโทรลัยท (electrolytes) และของเสียที่ไดจากการเผาผลาญ
(metabolites)  ทีม่มีากเกนิออกจากรางกาย และเปนวิธีการที่ทํ าใหมีความผาสุกในชีวิต (well-being) และมี
ความเปนอิสระมากกวาการระบายของเสียทางเลือด (haemodialysis) เนือ่งจากมีขอจํ ากัดในการเปลี่ยนแปลง
วถีิทางการด ําเนินชีวิตนอย  ดังนั้นการระบายของเสียออกทางเยื่อบุชองทองจึงเปนวิธีการที่นาจะนํ ามาใชกับ
ผูปวยไตวายระยะสุดทาย (end-stage renal failure)

ความส ําเร็จของการรักษาดวยการระบายของเสียออกทางเยื่อบุชองทองจะขึ้นอยูกับการปองกันการ
ตดิเชือ้ ซ่ึงกลยุทธที่ใชในการปองกันหรือลดความเสี่ยงของการติดเชื้อที่ไดรับการรายงานจะรวมไปถึงวิธี
การดแูลบริเวณปลายทางออกของสาย วิธีการดูแลสายโดยใชเทคนิคไมสัมผัสสาย (a clean no-touch
technique) การลดการสรางไปโอฟลน (Biofilm)บนสาย และการรักษาการติดเชื้อ  Staphylococcus aureus
ในโพรงจมูก เปนตน  อยางไรก็ตามการดูแลปลายทางออกของสายไดรับการรางานวาเปนสวนหนึ่งของการ
จดัการเกีย่วกบัการระบายของเสียออกทางเยื่อบุชองทอง รวมทั้งมีการศึกษาวิจัยอยางแพรหลาย เนื่องจาก
การดแูลบริเวณปลายทางออกของสายจะมีผลกระทบตออัตราการเกิดเยื่อบุชองทองอักเสบ (peritonitis
rates)  และการติดเชื้อซ่ึงเปนภาวะแทรกซอนที่สํ าคัญของการระบายของเสียออกทางเยื่อบุชองทอง

มหีลักฐานที่สนับสนุนวาการติดเชื้อบริเวณปลายทางออกของสายสามารถกอใหเกิดเยื่อบุชองทอง
อักเสบได  นอกจากนี้สภาวะภายในชองทองที่มีความชื้นก็อาจจะกอใหเกิดการติดเชื้อได แมวาจะไมมีการ
อักเสบของเยื่อบุชองทอง หรือการติดเชื้อบริเวณปลายทางออกของสาย   ดังนั้นการติดเชื้อไมวาจะเกิดขึ้นที่
บริเวณปลายทางออกของสายหรือในชองทองเองจะกอใหเกิดการอักเสบของเยื่อบุชองทองและความลม
เหลวของการรักษาดวยวิธีการระบายของเสียออกทางเยื่อบุชองทองได   จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา
การอักเสบของเยื่อบุชองทองที่สัมพันธกับสาย (catheter) นัน้สามารถพบไดสูงถึง รอยละ  20  ในผูปวยที่ทํ า
การระบายของเสียออกทางเยื่อบุชองทองแบบตอเนื่อง (continuous ambulatory peritoneal dialysis: CAPD)
และมากกวา 1 ใน 5  ของการถอดสายออก (catheters removed)   มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อบริเวณปลายทาง
ออกของสาย

จดุเนนของการทบทวนรายงานการศึกษาการจัดการของบริเวณปลายทางออกของสาย คือ เพื่อระบุ
ประเมนิ และสรุปผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับวิธีการที่นํ ามาใชในการปองกันการติดเชื้อบริเวณปลายทางออก
ของสาย  ซ่ึงมีการศึกษาถึงเทคนิคตาง ๆ ที่เกี่ยวของมากมาย รวมไปถึงกิจกรรมในการทํ าความสะอาดแผล
และสารละลายที่นํ ามาใช เชน นํ้ า  ยาปฏิชีวนะ และสารละลายที่ใชยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค  การ
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ใชผาปดแผลหรือการหลีกเลี่ยงการใชผาปดแผล รวมถึงการใชอุปกรณที่ชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ
บริเวณปลายทางออกของสาย เปนตน

ถึงแมวาจะมีการนํ าเสนอวิธีการดูแลบริเวณปลายทางออกของสายมากมายหลายวิธีแตมีเพียงการ
ศกึษาสวนนอยที่ไดรับการประเมินผลอยางเขมงวด  ดังนั้นแนวทางการปฏิบัติ  (practice guidelines)  และ
การทบทวนวรรณกรรมจะมีความแตกตางกันไปทั้งในประเด็นของคุณภาพและวิธีการที่นํ ามาใชเพื่อใหเกิด
ความปลอดภัย  และประสิทธิผลของการดูแลบริเวณปลายทางออกของสาย เปนตน  ซ่ึงขอจํ ากัดในการลด
อัตราการเกดิภาวะแทรกซอน มักจะรวมไปถึงการใชแนวปฏิบัติที่ลาสมัยและวิเคราะหวรรณกรรมที่มีอยูไม
สมบรูณ ซ่ึงผูปวยที่ไดรับการระบายของเสียออกทางเยื่อบุชองทองที่สามารถจัดการกับตนเองได  โดยทั่วไป
มกัจะไปพบบุคลากรสุขภาพก็เฉพาะเมื่อตองการตรวจสุขภาพ  (check ups)  หรือเพื่อขอรับการรักษาเมื่อเกิด
ภาวะแทรกซอนขึ้น  ดังนั้นประสิทธิผลของการดูแลบริเวณปลายทางออกของสายในการทํ าการระบายของ
เสยีออกทางเยื่อบุชองทองเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อจึงเกี่ยวของกับชนิดและความถี่ของการดูแล
บริเวณปลายทางออกของสาย

กิจกรรมที่ใช  (Interventions)
บนพืน้ฐานของหลักฐานที่พบในปจจุบัน  พบวากิจกรรมที่นํ ามาใชในการดูแลบริเวณปลายทางออก

ของสายสามารถแบงออกไดเปน  4 ชนิดคือ
1. การใชยาปฏิชีวนะ
2. การใชสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค
3. ผลิตภัณฑที่ใชในการทํ าลายเชื้อโรค
4. การใชผาปดแผล (dressings)
เนือ่งจากขอมูลที่มีอยูไมเพียงพอที่จะวิเคราะหแยกผลของแตละกิจกรรมในระยะหลังบํ าบัดใหม

และในระยะยาว  ดังนั้นจึงทํ าการวิเคราะหโดยรวม
ยาปฏิชีวนะ  (Antibiotics)

Mupirocin
Mupirocin   เปนยาปฏิชีวนะที่สามารถทํ าลายเชื้อ  Staphylococcus aureus  ไดอยางดี  ซ่ึงหลักฐานที่

แสดงถึงประสิทธิผลของครีม Mupirocin ทีใ่ชในการปองกันหรือลดการติดเชื้อบริเวณปลายทางออกของ
สายมีจํ ากัด  (ระดับ  3.3)

งานวจิยัหนึง่ที่ทํ าการศึกษาแบบทดลองและมีกลุมควบคุม โดยทํ าการศึกษาในผูปวยที่ไดรับการ
ศกึษาดวย  CAPD และ Continuous cyclic PD  จํ านวน 82 ราย  ซ่ึงผูปวยจํ านวนนี้จะถูกสุมใหรับการรักษา
ดวยการทายาขี้ผ้ึงที่มีสวนผสมของ Mupirocin calcium  2% ทกุวนั  จํ านวน 41 ราย  ผูปวยที่เหลืออีก  41 ราย
จะถูกสุมใหรับประทานยา   rifampin  ขนาด 300 mg วันละ 2  คร้ัง  สัปดาหละ  5  วัน  ทุก  3 เดือน  และ
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อัตราการเกดิเชื้อจะถูกนํ าไปเปรียบเทียบกับผูปวยในกลุมควบคุมจํ านวน  354  ราย  ซ่ึงผลของการศึกษาจะ
น ําเสนอเปนจํ านวนครั้งของการติดเชื้อตอจํ านวนปของการทํ าการระบายของเสียออกทางเยื่อบุชองทอง

ซ่ึงผลการศึกษานี้พบวา การใชยาขี้ผ้ึง Mupirocin สามารถลดอัตราการติดเชื้อทุกชนิดที่บริเวณปลาย
ทางออกของสายไดอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ  (p = 0.001)  ลดอุบัติการณของการเกิดเยื่อบุชองทองอักเสบ
จากเชือ้ทกุชนิด (p = 0.001)  รวมทั้งลดการติดเชื้อที่บริเวณปลายทางออกของสายและการเกิดเยื่อบุชองทอง
อักเสบ จากเชื้อ Staphylococcus aureus (P = 0.001 และ  p = 0.001 ตามลํ าดับ)  อยางไรก็ตามไมมีการศึกษา
หรือประเมินผลถึงการดื้อยาปฏิชีวนะ

งานวิจัยเชิงทดลองอีกชัน้หนึง่ไดทํ าการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใชยาขี้ผ้ึง Mupirocin
กบัผูปวยทีไ่ดรับการระบายของเสียออกทางเยื่อบุชองทองจํ านวน  143 ราย กับการดูแลผูปวยตามปกติที่เคย
ไดรับคอืการทํ าความสะอาดบริเวณปลายทางออกดวยสบูและนํ้ าในผูปวยจํ านวน  148 ราย  ซ่ึงการใชครีม
Mupirocin  จะใชรวมกับผากอซที่ปลอดเชื้อผลการศึกษาพบวา  ผูปวยในกลุมควบคุมที่ไดรับการดูแลตาม
ปกตมิกีารติดเชื้อที่บริเวณปลายทางออกของสายจํ านวน  36 ราย และในกลุมทดลองที่ไดรับครีม Mupirocin
มกีารตดิเชื้อจํ านวน  16 ราย  โดยอัตราเสี่ยงสัมพัทธ (relative risk)  ลดลง  49% (p<0.001)  ซ่ึงแสดงใหเห็น
วาการใชครีม Mupirocin สามารถลดอัตราการติดเชื้อที่บริเวณปลายทางออกของสายจากเชื้อทุกชนิดได  (p
= 0.001)  ลดอตัราการเกิดเยื่อบุชองทองอักเสบจากเชื้อทุกชนิด (p = 0.003)  และลดอัตราการเกิดเยื่อบุชอง
ทองอักเสบจากเชื้อ Staphylococcus aureus (p = 0.05)  เมือเปรยีบเทียบกับกลุมควบคุมที่ไดรับการดูแผล
ปลายทางออกของสายดวยสบูและนํ้ าเพียงอยางเดียว  อยางไรก็ตามการศึกษานี้มีความเอนเอียงหรืออคติ
(bias)ในการออกแบบงานวิจัย  และไมมีการปกปดกลุมตัวอยางวาอยูในกลุมทดลองหรือกลุมควบคุม
(blind) สงผลใหประสิทธิผลของการใช Mupirocin ในการปองกันการติดเชื้อที่บริเวณปลายทางออกของ
สายไมไดรับการพิสูจน

Ciprofloxacin
ในการศกึษาเชิงทดลองกับผูปวยที่ไดรับการรักษา CAPD คร้ังแรก โดยผูปวยกลุมทดลองจํ านวน

78 ราย  ไดรับการดูแลบริเวณทางออกของสายตามปกติ  (standard care)  รวมกับการปาย ciprofloxacin  1
mg  ในสารละลาย  0.5  ml ทุกวัน  สวนในกลุมควบคุมที่นํ ามาศึกษาเปรียบเทียบจํ านวน 86 ราย  ไดรับการดู
แลบรเิวณทางออกของสายตามปกติดวยสบูและนํ้ า  ทํ าใหแผลแหงและปดบริเวณทางออกของสายดวยผา
กอซที่ปลอดเชื้อ

ผลการศึกษาพบวา การใช ciprofloxacin ทกุวนัจะชวยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อบริเวณทางออก
ของสายไดถึงรอยละ  15 (p<0.00001) ในกลุมผูปวยที่ไดรับ ciprofloxacin และมีการติดเชื้อ Staphylococcus
aureus พบวา ciprofloxacin  สามารถลดความเสี่ยงของการติดเชื้อนี้ไดอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ (p<0.00001)
ความเสี่ยงของการเกิดเยื่อบุชองทองอักเสบจากเชื้อ Staphylococcus aureus ลดลงอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ
เชนกัน (p=0.04) (ระดับ 3.3)
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Sodium Fusidate
Sodium fusidate  เปนยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์ในการฆาเชื้อแบคทีเรีย โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียชนิด

staphylococci  จากการศึกษาการทดลองแบบสุมและควบคุม (randomized controlled trials: RCT) และไมมี
การปกปดกลุมตัวอยาง  (blind)  ซ่ึงทํ าการศึกษาในผูปวยที่ไดรับการรักษาแบบ CAPD ที่มีอายุมากกวา 15 ป
จ ํานวน 31 ราย  โดยศึกษาประสิทธิผลของการใชยาขี้ผ้ึงที่มีสวนผสมของ  2% sodium fusidate  โดยจะทาที่
บริเวณปลายทางออกของสายและรูทางดานหนา (anterior nares) 2 คร้ังตอวัน นาน 5 วัน (n=9) และทํ าการ
ศกึษาเปรียบเทียบกับผูปวยกลุมที่ไดรับประทาน ofloxzcin (200 mg  ตอ 24 ช่ัวโมง)  นาน  5 วัน  (n=9) หรือ
กลุมทีไ่ดรับยาหลอก (placebo tablets)   (n=13) ซ่ึงการรักษาจะทํ าซํ้ าทุกเดือน  โยมีระยะเฉลี่ยของการตรวจ
เยีย่ม (Mean follow-up period)  7.8 เดือน และผูปวยจะไดรับการติดตามเกี่ยวกับจํ านวนครั้งหรือเหตุการณที่
บงบอกถึงการติดเชื้อ Staphylococcus aureus ทีบ่ริเวณทางออกของสายหรือการอักเสบของเยื่อบุชองทอง
ผลการศกึษานี้ พบวา  ไมมีความแตกตางของความเสี่ยงของการติดเชื้อบริเวณทางออกของสาย (p=0.13)
หรือการเกิดเยื่อบุชองทองอักเสบ (p=0.23) ดวยเชื้อ Staphylococcus aureus ระหวางกลุมผูปวยที่ไดรับ
sodium fusidate  และกลุมควบคุม   อยางไรก็ตามความไมแตกตางของประสิทธิผลของการรักษาแตละ
ประเภทของการศึกษานี้อาจเกิดจากจํ านวนกลุมตัวอยางของการศึกษาครั้งนี้มีนอย

การดือ้ตอยาปฏิชีวนะ   (Antibiotic resistance)
การศกึษาที่ผานมาไมไดทํ าการศึกษาผลของการดื้อตอยาปฏิชีวนะ ในกรณีที่ใชยา muupirocin,

sodium fusidate   หรือ ciprofloxacin  ในการปองกันการติดเชื้อโดยตรง  เพียงแตคงมีการศึกษาถึงสิ่งที่คาด
วาจะเกดิขึน้ไดในผูปวยที่ไดรับยาปฏิชีวนะเหลานี้ในชวงระยะเวลานานกวา 18 เดือน
สารยับยั้งการเจริญเติบโตทางเชื้อโรค  (Antiseptics)

งานวิจัยที่ศึกษาผลการทดสอบการใช povidone-iodine ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคพบ
ไดบอยที่สุด  อยางไรก็ตามการศึกษาผลของการใชสารละลายอื่น ๆ เชน sodium hypochiorite, hydrogen
peroxide   และ silver rings   ก็มีอยูบาง

Povidone-iodine
ผลของการศึกษาประสิทธิผลของการรักษาหรือปองกันการติดเชื้อบริเวณทางออกของสายและการ

อักเสบของเยื่อบุชองทองดวย Povidone-iodine  จากการศึกษาการทดลองแบบสุมและควบคุม (RCT) ยังไม
สามารถสรุปไดชัดเจน  (ระดับ 2)

จากการศกึษาที่ผานมา พบวาผูปวย CAPD ในวัยผูใหญ กลุมที่สุมใหทํ าความสะอาดบริเวณทาง
ออกของสายดวยสารละลาย Povidone-iodine (20 g/L)  2 – 3 คร้ังตอสัปดาห และปดแผลบริเวณนั้นดวยผา
กอซปลอดเชื้อ สามารถลดอัตราการติดเชื้อบริเวณทางออกของสายได (p=0.07)  เมื่อเปรียบเทียบกับกลุม
ควบคมุทีไ่ดรับการทํ าความสะอาดบริเวณทางออกของสายดวยสบูธรรมดาและปดดวยผากอซปลอดเชื้อทุก
วนั  นอกจากนี้การศึกษาแบบ blind RCT ที่ศึกษาในผูปวย CAPD หรือ intermittent PD (IPD) จํ านวน 117
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ราย  โดยผูปวยกลุมหนึ่งจะถูกสุมใหปดแผลบริเวณทางออกของสายดวยผากอซที่ชุบดวย  3.5 กรัมของ10%
Povidone-iodine  สวนผูปวยอีกกลุมหนึ่งจะถูกสุมใหปดแผลดวยผากอซปลอดเชื้ออยางเดียว  ผลการศึกษา
ดงักลาวพบวา Povidone-iodine  ไมสามารถลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโดยรวมได (p=0.25) และไม
สามารถลดการติดเชื้อบริเวณทางออกของสาย (p=0.48) หรือไมสามารถลดการเกิดเยื่อบุชองทองอักเสบได
(p=0.30)  ซ่ึงผลของ Povidone-iodine  คอืจะชวยทํ าใหการเกิดการติดเชื้อชาลง อาจชลอดการติดเชื้อไดนาน
140  วนั หลังจาการเริ่มตนรักษาดวยการระบายของเสียออกทางเยื่อบุชองทอง สวนระยะเวลาของอัตราการ
ติดเชื้อทั้งกลุมไมมี

งานวจิัยอีกชิ้นหนึ่งที่ทํ าการศึกษาแบบ unblinded RCT  กบัผูปวยผูใหญที่ไดรับการรกัษษดวยการ
ระบายของเสียออกทางเยื่อบุชองทอง จํ านวน 149 ราย  โดยทํ าการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการ
เปลีย่นผาปดแผลตามปกติ (standard dressing changes) กับการเปลี่ยนผาปดแผลตามปกติรวมกับสเปรยผง
Povidone-iodine 2.5%  ผลการศึกษาพบวา Povidone-iodine ไมสามารถลดจํ านวนการติดเชื้อได รวมทั้งไม
สามารถลดการติดเชื้อบริเวณทางออกของสายและการเกิดเยื่อบุชองทองอักเสบเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบ
คุม

การศึกษาแบบ unblinded RCT อีกชิน้หนึ่ง ไดทํ าการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช
Povidone-iodine  การใช sodium hypochiorite และ chorhexidine gluconate เปนยาที่ใชยับยั้งและปองกัน
การเจรญิเติบโตของเชื้อโรคในผูปวย PD ที่อาจจะเกิดการติดเชื้อจากการใสสาย  ผูปวยในกลุมที่ 1  จํ านวน
18 ราย ไดรับ chorhexidine gluconate และตดิตามผลจากผูปวยนาน 134 เดือน  พบวาผูปวยเพียง 1 รายที่มี
การติดเชื้อที่บริเวณทางออกของสาย อัตราการติดเชื้อในกลุมนี้คือ 1/134

ผูปวยกลุมที่ 2  ไดรับ sodium hypochiorite  พบวาผูปวย  2 รายมีการติดเชื้อที่บริเวณทางออกของ
สาย  ดงันั้นอัตราการเกิดการติดเชื้อของผูปวยกลุมนี้คือ 1/41 จากจํ านวนครั้งของการสังเกตหรือติดตามผู
ปวยจํ านวน 82 คร้ัง

ผูปวยกลุมที่ 3  ไดรับ Povidone-iodine พบวาผูปวยกลุมนี้มีการติดเชื้อที่บริเวณทางออกของสาย
จากการสังเกตผูปวย 142 เดือน  อยางไรก็ตามอัตราการติดเชื้อที่ตํ่ าจากการศึกษาครั้งนี้ ไมสามารถนํ ามาแปล
ผลของความแตกตางในประสิทธิผลของการใชยาแตละชนิด ในกลุมตัวอยางแตละกลุมไดอยางมีนัยสํ าคัญ
จะเหน็ไดวาผลของการศึกษาการทดลองแบบสุมและควบคุม (RCT) ที่ทํ าการศึกษาถึงประสิทธิผลของ
Povidone-iodine ไมสามารถใหขอสรุปที่ชัดเจนได  ซ่ึงการสเปรยผง Povidone-iodine กไ็มไดใหประโยชน
ในการลดการติดเชื้อที่บริเวณทางออกของสายมากไปกวาการทํ าความสะอาดบริเวณทางออกของสายตาม
ปกต ิ ตลอดจนไมสามารถชวยลดการอักเสบของเยื่อบุชองทองและการติดเชื้อภายในชองทองดวยเชนกัน
ในขณะที่การศึกษาอื่น ๆ ก็พบวาประสิทธิผลของการใชยาขี้ผ้ึง Povidone-iodine กไ็มไดดีไปกวาการใชสาร
ยบัยัง้การเจริญเติบโตของเชื้อโรคชนิดอื่น ๆ   ดังนั้นจึงยังคงไมมีหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิผลของ
การใช Povidone-iodine ในการลดอัตราการติดเชื้อบริเวณทางออกของสาย หรือการอักเสบของเยื่อบุชอง
ทอง ในผูที่ระบายของเสียออกทางเยื่อบุชองทอง จึงยังคงมีความจํ าเปนตองทํ าการศึกษาตอไป
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ผลิตภณัฑท่ีใชในการฆาเชื้อโรค  (Antimicrobial products)
Silver
มหีลักฐานบางอยางที่แสดงใหเห็นวาการใชส่ิงที่ผลิตขึ้นจากเงินเพื่อใชในทางการแพทย (medical

silver devices)  อาจจะสามารถลดการติดเชื้อของเนื้อเยื่อเฉพาะที่ได เนื่องจากเชื่อวาโมเลกุลของเงินที่ถูก
ปลอยออกมามีฤทธิ์ในการทํ าลายเชื้อโรคได

ซ่ึงจากการศึกษาการทดลองแบบสุมและควบคุม (RCT) ที่ทํ าการศึกษาในผูปวย PD  ทีไ่ดรับการวา
งวงแหวนเงนิ (silver ring) บนผิวหนังบริเวณทางออกของสาย พบวา วงแหวนเงินไมมีประสิทธิผลดีกวาใน
การปองกันการติดเชื้อบริเวณทางออกของสาย  การติดเชื้อในชองทองหรือการอักเสบของเยื่อบุชองทอง เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบักลุมผูปวย PD ที่ไมไดสวมวงแหวนเงิน  นอกจากนี้วงแหวนเงินก็ไมสามารถปองกันการติด
เชือ้บริเวณทางออกของสายในผูปวย PD ที่เปนเบาหวานไดเชนกัน  (ระดับ  2)

ในการศึกษาการแบบ RCT  ในกลุมผูปวยเล็ก ๆ ก็พบวาผลของการศึกษาไมแตกตางจากการศึกษาที่
ผานมา คอื การใชวงแหวนเงินไมมีผลตอการปองกันการติดเชื้อบริเวณทางออกของสาย เมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุมผูปวยที่ไมใชวงแหวนเงิน  (ระดับ 3.1)

ดงันัน้จากหลกัฐานการศึกษาที่มีอยูในปจจุบัน แสดงใหเห็นวา เงินไมมีประสิทธิผลในการปองกัน
การตดิเชื้อที่บริเวณทางออกของสายหรือปองกันเยื่อบุชองทองอักเสบในผูปวย PD
ผาปดแผล   (Dressings)

ชนดิของผาปดแผลและเทคนิคการใช ไดรับการศึกษาตรวจสอบเพื่อนํ ามาใชในการปองกันการติด
เชือ้บริเวณทางออกของสายและปองกันเยื่อบุชองทองอักเสบในผูปวย PD เชนกัน
การศึกษาเปรียบเทียบการใช Opsite การปดแผลดวยผากอซหรือไมปดแผล(Opsite, gauze dressing or no
dressing)

ในการศกึษาแบบ RCT หนึ่ง ซ่ึงทํ าการศึกษาในผูปวยผูใหญที่มี  CAPD จํ านวน 32 ราย  โดยผูปวย
ทกุรายจะถูกสุมใหเขากลุม1 ใน 3 กลุม  ดังนี้ กลุมที่ 1 ผูปวยจะไดรับการปดแผลดวยผากอซตามปกติ
(n=11)  ผูปวยกลุมที่ 2 ไดรับการปดแผลดวย Opsite (n-7)  และกลุมสุดทายไมไดปดผาปดแผล  (n=9)  และ
ท ําการตดิตามประเมินผลการติดเชื้อของผูปวยในชวงเวลา 6 สัปดาห  ซ่ึงมีผูปวยจํ านวน  5 ราย ออกจากการ
ศกึษาในจํ านวนนี้มาจากผูปวยกลุมที่ใช Opsite  ปดแผล 4 ราย และผูปวย 1 ราย มาจากกลุมที่ไมไดใชผาปด
แผล  ซ่ึงผลของการศึกษาพบวา การใช  Opsite  ไมไดใหผลที่แตกตางจาการใชผาปดแผลวิธีอ่ืน ๆ  แตพบ
ส่ิงที่นาสนใจคือ ผูปวยที่ใช  Opsite จ ํานวนหนึ่งไมสามารถทน (tolerate) ตอการใช Opsiteไดเนื่องจากเกิด
อาการคัน  (ระดับ  2)

จากการศึกษาแบบ pilot RCT ในผูปวยจํ านวน 13 ราย ผูปวยถูกแบงเปน 2 กลุม โดยผูปวยกลุมควบ
คมุจ ํานวน 10 ราย ไดรับการทํ าความสะอาดบริเวณทางออกของสายและปดบริเวณดังกลาวไว  สวนผูปวย
กลุมทดลองจ ํานวน 3 ราย ไดรับการทํ าความสะอาดบริเวณทางออกของสายดวยเทคนิคเดียวกันและเปด
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บริเวณดงักลาวไว ผูวิจัยติดตามสังเกตผูปวยในกลุมทดลอง 9 คร้ัง และติดตามสังเกตอาการของผูปวยใน
กลุมควบคุมจํ านวน 45 คร้ัง  ผลการศึกษาพบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติของจํ านวนของ
การตดิเชื้อที่ใชผลบวกของการเพาะเชื่อเปนเกณฑ  (p=1.0)

Coverlet OR
จากการศกึษาเชิงทดลองแบบควบคุม (controlled trial)  ที่ไดทํ าการพัฒนาการมาตรการการดูแล

อยางเปนลํ าดับขั้น (stepwise care protocol) และนํ ามาทดลองศึกษาในกลุมตัวอยางผูใหญที่ไดรับการรักษา
ดวย PD และใสสาย (catheter) ใหม จํ านวน  80 ราย (รายละเอียดดังตารางที่ 2)   ผลลัพธของมาตรการการดู
แลแตละแบบจะถูกประเมินและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อใหมีความเหมาะสมและสมบูรณตอการนํ าไปใช
ซ่ึงในการศกึษาครั้งนี้ใชวิธีการเลือกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง โดยผูปวยทุกคนจะไดรับการใสสายใหม
ในแตละชวงที่มีการนํ ามาตรฐานการดูแลอยางเปนลํ าดับขั้นมาใช  ผลการศึกษาพบวา มาตรการการดูแล
อยางเปนลํ าดับขั้นที่ไดรับการปรับปรุงเรียบรอยแลว (Final protocol)  ชวยลดการติดเชื้อบริเวณทางออกของ
สายไดอยางมีนัยสํ าคัญในชวงระยะเวลา 3 เดือนของการศึกษา  เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมที่ใชมาตร
การการดูแลอยางเปนลํ าดับขั้นที่พัฒนาขึ้นครั้งแรก (original control protocol) (p=0.02)  อยางไรก็ตาม
จ ํานวนของการเปลี่ยนแปลงการติดเชื้อที่เกิดขึ้นระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมยากที่จะระบุไดวาการ
ลดอตัราการติดเชื้อนั้นเกิดจากผลของการทํ าความสะอาดและปดแผลบริเวณทางออกของสาย  วิธีการผาตัด
หรือวิธีการดูแลที่บาน (home care procedure)(ระดับ 3.3)
การเปรียบเทียบผลของเทคนิคการลางและอาบนํ้ ากับเทคนิคการปดแผล (Wash and shower technique vs
occlusive dressing technique)

จากการศกึษาแบบ  RCT  ในผูปวย CAPD  จํ านวน 60 ราย  ผูปวยจํ านวน 30 รายจะถูกสุมเขากลุม
ทดลอง และไดรับเทคนิคการลางแผลและการอาบนํ้ าอยางงายและปดบริเวณทางออกของสายไว สวนผูปวย
อีกกลุมหนึง่จ ํานวน 30 ราย จะปดบริเวณทางออกของสายในชวงที่อาบนํ้ าและเปลี่ยนผาปดแผลใหมหลัง
จากอาบนํ้ าเสร็จแลว  เพื่อใหผากอซปลอดเชื้อที่ปดบริเวณทางออกของสายไดรับการปกปอง หลังจากนั้นทํ า
การตดิตามผลในชวงระยะเวลา 2  ป  ผลการศึกษาประเมินไดจากอัตราการติดเชื้อตอผูปวย  จํ านวนเดือน
ของการสังเกต (observation months)  ซ่ึงผลการศึกษาพบวา ไมมีความแตกตางของอัตราการติดเชื้อหรือ
ความเสี่ยงของการติดเชื้ออยางมีนัยสํ าคัญระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม (p=0.17)(ระดับ  2)

การเปรียบเทียบผลของ Blisterfilm และผากอซ  (Blisterfilm vs gauze)
จากการศกึษาแบบ pseudo-RCT  ในผูปวยจํ านวน 29 ราย  โดยไมมีการสุมตัวอยางเขาไปในกลุม

ทดลองหรือกลุมควบคุม  ซ่ึงการศึกษานี้ทํ าการศึกษาประสิทธิผลของการใช  Blisterfilm (n=15)  ปดบริเวณ
ทางออกของสาย เปรียบเทียบกับผูปวยอีกกลุมหนึ่ง (n=14) ที่ใชผากอซปดแผลไว เพื่อลดอุบัติการณของการ
ตดิเชือ้บริเวณทางออกของสาย  โดยในกลุมทดลองจะไดรับการเปลี่ยน Blisterfilm ทุก 5 วัน  สวนผากอซ
ปดบรเิวณทางออกของสายในกลุมควบคุมจะถูกเปลี่ยนทุกวัน  ผลการศึกษาพบวาไมมีความแตกตางอยางมี
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นยัสํ าคัญทางสถิติในรอยละของการติดเชื้อบริเวณทางออกของสายที่มีสาเหตุมาจากเชื้อโรคทุกชนิดของทั้ง
กลุมทดลองและกลุมควบคุม (p=0.21)

ดงันัน้จากหลกัฐานการศึกษาในปจจุบันจึงยังไมสามารถแนะนํ าไดวาเทคนิคการปดแผลประเภทใด
ไดผลดทีี่สุดในการปองกันการติดเชื้อบริเวณทางออกของสายหรือเกิดการอักเสบของเยื่อบุชองทอง (ระดับ
3)
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ตารางที่ 1   คํ าจํ ากัดความ
(Definitions)
การระบายของเสียออกทาง
เยื่อบุชองทองแบบตอเนื่อง
(Continuous ambulatory
peritoneal dialysis: CADP)
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ตารางที ่ 2   มาตรการการปดแผลตามลํ าดับขั้นสํ าหรับผูปวย PD  (Stepwise dressing protocol for PD
patients)
กลุมควบคุม มาตรการที่พัฒนาขึ้นในระยะเริ่มตน (original protocol)
กอนการผาตัด ยาปฏิชีวนะ
หลังการผาตัด ปดแผลดวยผากอซและมุมของผากอซดวยเทปกระดาษ
วันที่ 2 – 4 หลังการผาตัด เปลี่ยนผากอซโดยใชผากอซปดแผลที่ปลอดเชื้อรวมกับการใช

Providone-iodine นํ ้ากลั่นปลอดเชื้อทํ าความสะอาดทุกวัน
วันที่ 5 – 16 หลังการผาตัด ดแูลบรเิวณทางออกของสายทุกวันโดยการฟอกบริเวณดังกลาวดวย

Providone-iodine ฟอกตามดวย  hydrogen peroxide และปดบริเวณดัง
กลาวดวยผากอซปลอดเชื้อ

การดูแลที่บาน ดแูลบรเิวณทางออกของสายดวยการฟอกบริเวณดังกลาวดวย Providone-
iodine scrub ในระหวางการอาบนํ้ า รวมกับการฟอกตามดวย hydrogen
peroxide และทาบริเวณดังกลาวดวย Providone-iodine อีกครั้ง โดยไม
ตองปดบริเวณดังกลาว  ติดเทป titanium  บนผิวหนังของผูปวย

กลุมทดลอง มาตรการที่ไดรับการพัฒนาสมบูรณแลว (Final protocol)
กอนผาตัด ประเมินการติดเชื้อของ Staphylococcus aureus ในโพรงจมูกและรักษา

ใหผูปวยเริ่มรับประทานวิตามินรวม อาบนํ้ าดวย hibiclens ในคืนกอนผา
ตดัและวันที่ทํ าผาตัด

ในระหวางการผาตัด หอบรรจุสายที่จะใสเขาไปในเยื่อบุชองทองจะถูกเปดกอนการผาตัดเล็ก
นอย ใช Cover-Roll  ปดทับบนผากอซปลอดเชื้อที่ติดอยูบริเวณทางออก
ของสายและคงไวนานประมาณ 4 วันหลังการผาตัด

วนัที่ 5 – 9 และ วันที่ 12 – 16 หลังการผาตัด
เปลี่ยนผาปดแผลปลอดเชื่อโดยการใช Providone-iodine จากนั้นปดทับ
ดวย Coverlet OR ซ่ึงเปนผาปดแผลที่สามารถกันนํ้ าได มีความยืดหยุน
และใหนํ้ าซึมผานไดบางสวน

วันที่ 10 – 11 หลังการผาตัด ไมมีการเปลี่ยนผาปดแผล
การดูแลที่บาน ท ําความสะอาดบริเวณทางออกของสายดวยสบูออน (Ivory soap)  ใน

ขณะที่อาบนํ้ า ทาทับดวย Providone-iodine และปดบริเวณดังกลาวดวย
Coverlet Or  ตดิเทป titanium บนผิวหนังผูปวย
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การน ําไปใชในการปฏิบัติ  (Implication for practice)
ณ ปจจบุนันีย้งัไมมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับเทคนิคการทํ าความสะอาดและการปดบริเวณทางออกของ

สายทีเ่ฉพาะเจาะจง ผลของการทบทวนวรรณกรรมยังไมสามารถจะชี้ไดวายาปฏิชีวนะ สารยับยั้งการเจริญ
เตบิโรของเชื้อโรค หรือวิธีการทํ าความสะอาดและการปดบริเวณทางออกของสายใดมีประสิทธิผลในการ
ปองกันหรือลดอัตราการติดเชื้อที่บริเวณทางออกของสายหรือลดการอักเสบของเยื่อบุชองทองได  ดังนั้น
การดูแลผูปวยยังคงขึ้นอยูกับประสบการณทางคลินิกและความสนใจของแพทย จนกวาจะพบหลักฐานเชิง
ประจกัษที่ชัดเจนและดีกวานี้

การน ําไปใชในการวิจัย  (Implication for research)
การทบทวนอยางเปนระบบนี้ช้ีใหเห็นชองวางของความรูที่มีอยูเกี่ยวกับการดูแลบริเวณทางออก

ของสายในผูปวย PD  ดงันัน้การศึกษาแบบ Long term RCT ที่มีกํ าลังเพียงพอ รวมกับการ blinding ทั้งผูที่
เกบ็รวบรวมขอมูลและกลุมตัวอยางจึงมีความจํ าเปน เพื่อใหทราบประสิทธิผลของยาปฏิชีวนะ การยับยั้งการ
เจรญิเตบิโตของเชื้อโรคและวิธีการทํ าความสะอาดและปดบริเวณทางออกของสายในผูปวย PD

ขอเสนอแนะ  (Recommendations)
1. การปองกันโดยการใชยาขี้ผ้ึง mupirocin ทาบรเิวณทางออกของสายอาจชวยลดความเสี่ยงของ

การติดเชื้อ Staphylococcus aureus บริเวณดังกลาวได (ระดับ 3.3)
2. Providone-iodine ทีท่าบรเิวณทางออกของสายอาจจะมีผลชวยลดอัตราการติดเชื้อบริเวณดัง

กลาวไดนานถึง 140 วัน หลังจากเริ่มทํ าการระบายของเสียออกทางเยื่อบุชองทอง หลังจากนั้นประสิทธิผล
ของการรักษาไมชัดเจน (ระดับ 2)

3. ไมแนะน ําใหใชวงแหวนเงิน (silver ring) วางรอบสายบริเวณทางออกของสาย เพื่อปองกันหรือ
ลดการติดเชื้อบริเวณดังกลาวหรือการอักเสบของเยื่อบุชองทอง (ระดับ 2)


