ขอมูลเชิงประจักษเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เปนเลิศสําหรับนักวิชาชีพดานสุขภาพ
ประสิทธิผลทางคลินิกของวิธีตาง ๆ ในการดูแลบริเวณทางออกของสายที่ใชในการระบายของเสียออกทาง
เยื่อบุชองทอง
Clinical effectiveness of different approaches to peritoneal dialysis catheter exit-site care
แหลงขอมูล (Information source)
The Joanna Briggs Institute. Best Practice: Evidence Based Practice Information Sheets
for Health Professionals.8 (1) 2004, p1-7.
ระดับของหลักฐานเชิงประจักษ (Levels of evidence)
การศึกษาทุกการศึกษาจะถูกจัดเขากลุมตามความแข็ง (strength) ของหลักฐาน โดยยึดหลักหรือ
ระบบของการจัดลําดับดังนี้
ระดับ 1 หลักฐานเชิงประจักษไดมาจากการทบทวนอยางมีระบบที่ไดมาจากงานวิจัยที่สอดคลองทั้ง
หมดและทําการศึกษาวิจัยเชิงทดลองแบบสุมและควบคุม (RCT)
ระดับ 2 หลักฐานเชิงประจักษไดมาจากการศึกษาเชิงทดลองแบบสุมและควบคุมอยางนอย 1 เรื่อง
ระดับ 3.1 หลักฐานเชิงประจักษที่พบไดจากการศึกษาแบบ pseudo-RCT
ระดับ 3.2 หลักฐานเชิงประจักษที่พบไดมาจากการศึกษาเชิงเปรียบเทียบที่มีกลุมควบคุม แตไมมีการ
สุม ตัวอยางเขากลุมควบคุมหรือกลุมทดลอง เชน cohort studies, case-control study หรือ
interrupted time series ทีม่ ีกลุมควบคุม
ระดับ 3.3 หลักฐานเชิงประจักษไดจากการศึกษาเชิงเปรียบเทียบที่มีกลุมควบคุม เชน Two or move
single arm studies หรือ interrupted time series โดยไมมีกลุมควบคุมคูขนาน
แปลโดย อาจารย อ. ดร. โรจนี จินตนาวัฒน
Translated by Lecture Dr. Rojanee Chintanawat
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ระดับ 4 หลักฐานเชิงประจักษไดมาจากการศึกษา case series, post test หรือ pre test รวมกับ post
test
ความเปนมาและความสําคัญ (Background)
การระบายของเสียออกทางเยื่อบุชองทอง (Peritoneal dialysis: PD) เปนวิธีการที่งายและไมซับซอน
ทีน่ ามาใช
ํ
ในการเลือกกรองนํ้า อิเล็คโทรลัยท (electrolytes) และของเสียที่ไดจากการเผาผลาญ
(metabolites) ทีม่ มี ากเกินออกจากรางกาย และเปนวิธีการที่ทําใหมีความผาสุกในชีวิต (well-being) และมี
ความเปนอิสระมากกวาการระบายของเสียทางเลือด (haemodialysis) เนือ่ งจากมีขอจํากัดในการเปลี่ยนแปลง
วิถที างการดําเนินชีวิตนอย ดังนั้นการระบายของเสียออกทางเยื่อบุชองทองจึงเปนวิธีการที่นาจะนํามาใชกับ
ผูป ว ยไตวายระยะสุดทาย (end-stage renal failure)
ความสําเร็จของการรักษาดวยการระบายของเสียออกทางเยื่อบุชองทองจะขึ้นอยูกับการปองกันการ
ติดเชือ้ ซึง่ กลยุทธที่ใชในการปองกันหรือลดความเสี่ยงของการติดเชื้อที่ไดรับการรายงานจะรวมไปถึงวิธี
การดูแลบริเวณปลายทางออกของสาย วิธีการดูแลสายโดยใชเทคนิคไมสัมผัสสาย (a clean no-touch
technique) การลดการสรางไปโอฟลน (Biofilm)บนสาย และการรักษาการติดเชื้อ Staphylococcus aureus
ในโพรงจมูก เปนตน อยางไรก็ตามการดูแลปลายทางออกของสายไดรับการรางานวาเปนสวนหนึ่งของการ
จัดการเกีย่ วกับการระบายของเสียออกทางเยื่อบุชองทอง รวมทั้งมีการศึกษาวิจัยอยางแพรหลาย เนื่องจาก
การดูแลบริเวณปลายทางออกของสายจะมีผลกระทบตออัตราการเกิดเยื่อบุชองทองอักเสบ (peritonitis
rates) และการติดเชื้อซึ่งเปนภาวะแทรกซอนที่สําคัญของการระบายของเสียออกทางเยื่อบุชองทอง
มีหลักฐานที่สนับสนุนวาการติดเชื้อบริเวณปลายทางออกของสายสามารถกอใหเกิดเยื่อบุชองทอง
อักเสบได นอกจากนี้สภาวะภายในชองทองที่มีความชื้นก็อาจจะกอใหเกิดการติดเชื้อได แมวาจะไมมีการ
อักเสบของเยื่อบุชองทอง หรือการติดเชื้อบริเวณปลายทางออกของสาย ดังนั้นการติดเชื้อไมวาจะเกิดขึ้นที่
บริเวณปลายทางออกของสายหรือในชองทองเองจะกอใหเกิดการอักเสบของเยื่อบุชองทองและความลม
เหลวของการรักษาดวยวิธีการระบายของเสียออกทางเยื่อบุชองทองได จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา
การอักเสบของเยื่อบุชองทองที่สัมพันธกับสาย (catheter) นัน้ สามารถพบไดสูงถึง รอยละ 20 ในผูปวยที่ทํา
การระบายของเสียออกทางเยื่อบุชองทองแบบตอเนื่อง (continuous ambulatory peritoneal dialysis: CAPD)
และมากกวา 1 ใน 5 ของการถอดสายออก (catheters removed) มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อบริเวณปลายทาง
ออกของสาย
จุดเนนของการทบทวนรายงานการศึกษาการจัดการของบริเวณปลายทางออกของสาย คือ เพื่อระบุ
ประเมิน และสรุปผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับวิธีการที่นํามาใชในการปองกันการติดเชื้อบริเวณปลายทางออก
ของสาย ซึ่งมีการศึกษาถึงเทคนิคตาง ๆ ที่เกี่ยวของมากมาย รวมไปถึงกิจกรรมในการทําความสะอาดแผล
และสารละลายที่นํามาใช เชน นํ้า ยาปฏิชีวนะ และสารละลายที่ใชยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค การ
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ใชผา ปดแผลหรือการหลีกเลี่ยงการใชผาปดแผล รวมถึงการใชอุปกรณที่ชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ
บริเวณปลายทางออกของสาย เปนตน
ถึงแมวา จะมีการนําเสนอวิธีการดูแลบริเวณปลายทางออกของสายมากมายหลายวิธีแตมีเพียงการ
ศึกษาสวนนอยที่ไดรับการประเมินผลอยางเขมงวด ดังนั้นแนวทางการปฏิบัติ (practice guidelines) และ
การทบทวนวรรณกรรมจะมีความแตกตางกันไปทั้งในประเด็นของคุณภาพและวิธีการที่นํามาใชเพื่อใหเกิด
ความปลอดภัย และประสิทธิผลของการดูแลบริเวณปลายทางออกของสาย เปนตน ซึ่งขอจํากัดในการลด
อัตราการเกิดภาวะแทรกซอน มักจะรวมไปถึงการใชแนวปฏิบัติที่ลาสมัยและวิเคราะหวรรณกรรมที่มีอยูไม
สมบูรณ ซึ่งผูปวยที่ไดรับการระบายของเสียออกทางเยื่อบุชองทองที่สามารถจัดการกับตนเองได โดยทั่วไป
มักจะไปพบบุคลากรสุขภาพก็เฉพาะเมื่อตองการตรวจสุขภาพ (check ups) หรือเพื่อขอรับการรักษาเมื่อเกิด
ภาวะแทรกซอนขึ้น ดังนั้นประสิทธิผลของการดูแลบริเวณปลายทางออกของสายในการทําการระบายของ
เสียออกทางเยื่อบุชองทองเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อจึงเกี่ยวของกับชนิดและความถี่ของการดูแล
บริเวณปลายทางออกของสาย
กิจกรรมที่ใช (Interventions)
บนพืน้ ฐานของหลักฐานที่พบในปจจุบัน พบวากิจกรรมที่นํามาใชในการดูแลบริเวณปลายทางออก
ของสายสามารถแบงออกไดเปน 4 ชนิดคือ
1. การใชยาปฏิชีวนะ
2. การใชสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค
3. ผลิตภัณฑที่ใชในการทําลายเชื้อโรค
4. การใชผาปดแผล (dressings)
เนือ่ งจากขอมูลที่มีอยูไมเพียงพอที่จะวิเคราะหแยกผลของแตละกิจกรรมในระยะหลังบําบัดใหม
และในระยะยาว ดังนั้นจึงทําการวิเคราะหโดยรวม
ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics)
Mupirocin
Mupirocin เปนยาปฏิชีวนะที่สามารถทําลายเชื้อ Staphylococcus aureus ไดอยางดี ซึ่งหลักฐานที่
แสดงถึงประสิทธิผลของครีม Mupirocin ทีใ่ ชในการปองกันหรือลดการติดเชื้อบริเวณปลายทางออกของ
สายมีจํากัด (ระดับ 3.3)
งานวิจยั หนึง่ ที่ทําการศึกษาแบบทดลองและมีกลุมควบคุม โดยทําการศึกษาในผูปวยที่ไดรับการ
ศึกษาดวย CAPD และ Continuous cyclic PD จํานวน 82 ราย ซึ่งผูปวยจํานวนนี้จะถูกสุมใหรับการรักษา
ดวยการทายาขี้ผึ้งที่มีสวนผสมของ Mupirocin calcium 2% ทุกวัน จํานวน 41 ราย ผูปวยที่เหลืออีก 41 ราย
จะถูกสุมใหรับประทานยา rifampin ขนาด 300 mg วันละ 2 ครั้ง สัปดาหละ 5 วัน ทุก 3 เดือน และ
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อัตราการเกิดเชื้อจะถูกนําไปเปรียบเทียบกับผูปวยในกลุมควบคุมจํานวน 354 ราย ซึ่งผลของการศึกษาจะ
นําเสนอเปนจํานวนครั้งของการติดเชื้อตอจํานวนปของการทําการระบายของเสียออกทางเยื่อบุชองทอง
ซึง่ ผลการศึกษานี้พบวา การใชยาขี้ผึ้ง Mupirocin สามารถลดอัตราการติดเชื้อทุกชนิดที่บริเวณปลาย
ทางออกของสายไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.001) ลดอุบัติการณของการเกิดเยื่อบุชองทองอักเสบ
จากเชือ้ ทุกชนิด (p = 0.001) รวมทั้งลดการติดเชื้อที่บริเวณปลายทางออกของสายและการเกิดเยื่อบุชองทอง
อักเสบ จากเชื้อ Staphylococcus aureus (P = 0.001 และ p = 0.001 ตามลําดับ) อยางไรก็ตามไมมีการศึกษา
หรือประเมินผลถึงการดื้อยาปฏิชีวนะ
งานวิจัยเชิงทดลองอีกชัน้ หนึง่ ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใชยาขี้ผึ้ง Mupirocin
กับผูป ว ยทีไ่ ดรับการระบายของเสียออกทางเยื่อบุชองทองจํานวน 143 ราย กับการดูแลผูปวยตามปกติที่เคย
ไดรบั คือการทําความสะอาดบริเวณปลายทางออกดวยสบูและนํ้าในผูปวยจํานวน 148 ราย ซึ่งการใชครีม
Mupirocin จะใชรว มกับผากอซที่ปลอดเชื้อผลการศึกษาพบวา ผูปวยในกลุมควบคุมที่ไดรับการดูแลตาม
ปกติมกี ารติดเชื้อที่บริเวณปลายทางออกของสายจํานวน 36 ราย และในกลุมทดลองที่ไดรับครีม Mupirocin
มีการติดเชื้อจํานวน 16 ราย โดยอัตราเสี่ยงสัมพัทธ (relative risk) ลดลง 49% (p<0.001) ซึ่งแสดงใหเห็น
วาการใชครีม Mupirocin สามารถลดอัตราการติดเชื้อที่บริเวณปลายทางออกของสายจากเชื้อทุกชนิดได (p
= 0.001) ลดอัตราการเกิดเยื่อบุชองทองอักเสบจากเชื้อทุกชนิด (p = 0.003) และลดอัตราการเกิดเยื่อบุชอง
ทองอักเสบจากเชื้อ Staphylococcus aureus (p = 0.05) เมือเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมที่ไดรับการดูแผล
ปลายทางออกของสายดวยสบูและนํ้าเพียงอยางเดียว อยางไรก็ตามการศึกษานี้มีความเอนเอียงหรืออคติ
(bias)ในการออกแบบงานวิจัย และไมมีการปกปดกลุมตัวอยางวาอยูในกลุมทดลองหรือกลุมควบคุม
(blind) สงผลใหประสิทธิผลของการใช Mupirocin ในการปองกันการติดเชื้อที่บริเวณปลายทางออกของ
สายไมไดรับการพิสูจน
Ciprofloxacin
ในการศึกษาเชิงทดลองกับผูปวยที่ไดรับการรักษา CAPD ครั้งแรก โดยผูปวยกลุมทดลองจํานวน
78 ราย ไดรับการดูแลบริเวณทางออกของสายตามปกติ (standard care) รวมกับการปาย ciprofloxacin 1
mg ในสารละลาย 0.5 ml ทุกวัน สวนในกลุมควบคุมที่นํามาศึกษาเปรียบเทียบจํานวน 86 ราย ไดรับการดู
แลบริเวณทางออกของสายตามปกติดวยสบูและนํ้า ทําใหแผลแหงและปดบริเวณทางออกของสายดวยผา
กอซที่ปลอดเชื้อ
ผลการศึกษาพบวา การใช ciprofloxacin ทุกวันจะชวยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อบริเวณทางออก
ของสายไดถึงรอยละ 15 (p<0.00001) ในกลุมผูปวยที่ไดรับ ciprofloxacin และมีการติดเชื้อ Staphylococcus
aureus พบวา ciprofloxacin สามารถลดความเสี่ยงของการติดเชื้อนี้ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.00001)
ความเสี่ยงของการเกิดเยื่อบุชองทองอักเสบจากเชื้อ Staphylococcus aureus ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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) ซึ่งทําการศึกษาในผูปวยที่ไดรับการรักษาแบบ CAPD ที่มีอายุมากกวา 15 ป
จํานวน 31 ราย โดยศึกษาประสิทธิผลของการใชยาขี้ผึ้งที่มีสวนผสมของ 2% sodium fusidate โดยจะทาที่
บริเวณปลายทางออกของสายและรูทางดานหนา (anterior nares) 2 ครัง้ ตอวัน นาน 5 วัน (n=9) และทําการ
ศึกษาเปรียบเทียบกับผูปวยกลุมที่ไดรับประทาน ofloxzcin (200 mg ตอ 24 ชั่วโมง) นาน 5 วัน (n=9) หรือ
กลุม ทีไ่ ดรับยาหลอก (placebo tablets) (n=13) ซึ่งการรักษาจะทําซํ้าทุกเดือน โยมีระยะเฉลี่ยของการตรวจ
เยีย่ ม (Mean follow-up period) 7.8 เดือน และผูปวยจะไดรับการติดตามเกี่ยวกับจํานวนครั้งหรือเหตุการณที่
บงบอกถึงการติดเชื้อ Staphylococcus aureus ทีบ่ ริเวณทางออกของสายหรือการอักเสบของเยื่อบุชองทอง
ผลการศึกษานี้ พบวา ไมมีความแตกตางของความเสี่ยงของการติดเชื้อบริเวณทางออกของสาย (p=0.13)
หรือการเกิดเยื่อบุชองทองอักเสบ (p=0.23) ดวยเชื้อ Staphylococcus aureus ระหวางกลุมผูปวยที่ไดรับ
sodium fusidate และกลุมควบคุม อยางไรก็ตามความไมแตกตางของประสิทธิผลของการรักษาแตละ
ประเภทของการศึกษานี้อาจเกิดจากจํานวนกลุมตัวอยางของการศึกษาครั้งนี้มีนอย
การดือ้ ตอยาปฏิชีวนะ (Antibiotic resistance)
การศึกษาที่ผานมาไมไดทําการศึกษาผลของการดื้อตอยาปฏิชีวนะ ในกรณีที่ใชยา muupirocin,
sodium fusidate หรือ ciprofloxacin ในการปองกันการติดเชื้อโดยตรง เพียงแตคงมีการศึกษาถึงสิ่งที่คาด
วาจะเกิดขึน้ ไดในผูปวยที่ไดรับยาปฏิชีวนะเหลานี้ในชวงระยะเวลานานกวา 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)
จากการศึกษาที่ผานมา พบวาผูปวย CAPD ในวัยผูใหญ กลุมที่สุมใหทําความสะอาดบริเวณทาง
ออกของสายดวยสารละลาย Povidone-iodine (20 g/L) 2 – 3 ครัง้ ตอสัปดาห และปดแผลบริเวณนั้นดวยผา
กอซปลอดเชื้อ สามารถลดอัตราการติดเชื้อบริเวณทางออกของสายได (p=0.07) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุม
ควบคุมทีไ่ ดรับการทําความสะอาดบริเวณทางออกของสายดวยสบูธรรมดาและปดดวยผากอซปลอดเชื้อทุก
วัน นอกจากนี้การศึกษาแบบ blind RCT ที่ศึกษาในผูปวย CAPD หรือ intermittent PD (IPD) จํานวน 117
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ราย โดยผูปวยกลุมหนึ่งจะถูกสุมใหปดแผลบริเวณทางออกของสายดวยผากอซที่ชุบดวย 3.5 กรัมของ10%
Povidone-iodine สวนผูปวยอีกกลุมหนึ่งจะถูกสุมใหปดแผลดวยผากอซปลอดเชื้ออยางเดียว ผลการศึกษา
ดังกลาวพบวา Povidone-iodine ไมสามารถลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโดยรวมได (p=0.25) และไม
สามารถลดการติดเชื้อบริเวณทางออกของสาย (p=0.48) หรือไมสามารถลดการเกิดเยื่อบุชองทองอักเสบได
(p=0.30) ซึ่งผลของ Povidone-iodine คือจะชวยทําใหการเกิดการติดเชื้อชาลง อาจชลอดการติดเชื้อไดนาน
140 วัน หลังจาการเริ่มตนรักษาดวยการระบายของเสียออกทางเยื่อบุชองทอง สวนระยะเวลาของอัตราการ
ติดเชื้อทั้งกลุมไมมี
งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่ทําการศึกษาแบบ unblinded RCT กับผูปวยผูใหญที่ไดรับการรักษษดวยการ
ระบายของเสียออกทางเยื่อบุชองทอง จํานวน 149 ราย โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการ
เปลีย่ นผาปดแผลตามปกติ (standard dressing changes) กับการเปลี่ยนผาปดแผลตามปกติรวมกับสเปรยผง
Povidone-iodine 2.5% ผลการศึกษาพบวา Povidone-iodine ไมสามารถลดจํานวนการติดเชื้อได รวมทั้งไม
สามารถลดการติดเชื้อบริเวณทางออกของสายและการเกิดเยื่อบุชองทองอักเสบเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบ
คุม
การศึกษาแบบ unblinded RCT อีกชิน้ หนึ่ง ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช
Povidone-iodine การใช sodium hypochiorite และ chorhexidine gluconate เปนยาที่ใชยับยั้งและปองกัน
การเจริญเติบโตของเชื้อโรคในผูปวย PD ที่อาจจะเกิดการติดเชื้อจากการใสสาย ผูปวยในกลุมที่ 1 จํานวน
18 ราย ไดรับ chorhexidine gluconate และติดตามผลจากผูปวยนาน 134 เดือน พบวาผูปวยเพียง 1 รายที่มี
การติดเชื้อที่บริเวณทางออกของสาย อัตราการติดเชื้อในกลุมนี้คือ 1/134
ผูปวยกลุมที่ 2 ไดรับ sodium hypochiorite พบวาผูปวย 2 รายมีการติดเชื้อที่บริเวณทางออกของ
สาย ดังนั้นอัตราการเกิดการติดเชื้อของผูปวยกลุมนี้คือ 1/41 จากจํานวนครั้งของการสังเกตหรือติดตามผู
ปวยจํานวน 82 ครั้ง
ผูปวยกลุมที่ 3 ไดรับ Povidone-iodine พบวาผูปวยกลุมนี้มีการติดเชื้อที่บริเวณทางออกของสาย
จากการสังเกตผูปวย 142 เดือน อยางไรก็ตามอัตราการติดเชื้อที่ตํ่าจากการศึกษาครั้งนี้ ไมสามารถนํามาแปล
ผลของความแตกตางในประสิทธิผลของการใชยาแตละชนิด ในกลุมตัวอยางแตละกลุมไดอยางมีนัยสําคัญ
จะเห็นไดวาผลของการศึกษาการทดลองแบบสุมและควบคุม (RCT) ที่ทําการศึกษาถึงประสิทธิผลของ
Povidone-iodine ไมสามารถใหขอสรุปที่ชัดเจนได ซึ่งการสเปรยผง Povidone-iodine ก็ไมไดใหประโยชน
ในการลดการติดเชื้อที่บริเวณทางออกของสายมากไปกวาการทําความสะอาดบริเวณทางออกของสายตาม
ปกติ ตลอดจนไมสามารถชวยลดการอักเสบของเยื่อบุชองทองและการติดเชื้อภายในชองทองดวยเชนกัน
ในขณะที่การศึกษาอื่น ๆ ก็พบวาประสิทธิผลของการใชยาขี้ผึ้ง Povidone-iodine ก็ไมไดดีไปกวาการใชสาร
ยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชื้อโรคชนิดอื่น ๆ ดังนั้นจึงยังคงไมมีหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิผลของ
การใช Povidone-iodine ในการลดอัตราการติดเชื้อบริเวณทางออกของสาย หรือการอักเสบของเยื่อบุชอง
ทอง ในผูที่ระบายของเสียออกทางเยื่อบุชองทอง จึงยังคงมีความจําเปนตองทําการศึกษาตอไป
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ผลิตภัณฑที่ใชในการฆาเชื้อโรค (Antimicrobial products)
Silver
มีหลักฐานบางอยางที่แสดงใหเห็นวาการใชสิ่งที่ผลิตขึ้นจากเงินเพื่อใชในทางการแพทย (medical
silver devices) อาจจะสามารถลดการติดเชื้อของเนื้อเยื่อเฉพาะที่ได เนื่องจากเชื่อวาโมเลกุลของเงินที่ถูก
ปลอยออกมามีฤทธิ์ในการทําลายเชื้อโรคได
ซึง่ จากการศึกษาการทดลองแบบสุมและควบคุม (RCT) ที่ทําการศึกษาในผูปวย PD ทีไ่ ดรับการวา
งวงแหวนเงิน (silver ring) บนผิวหนังบริเวณทางออกของสาย พบวา วงแหวนเงินไมมีประสิทธิผลดีกวาใน
การปองกันการติดเชื้อบริเวณทางออกของสาย การติดเชื้อในชองทองหรือการอักเสบของเยื่อบุชองทอง เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุมผูปวย PD ที่ไมไดสวมวงแหวนเงิน นอกจากนี้วงแหวนเงินก็ไมสามารถปองกันการติด
เชือ้ บริเวณทางออกของสายในผูปวย PD ที่เปนเบาหวานไดเชนกัน (ระดับ 2)
ในการศึกษาการแบบ RCT ในกลุม ผูปวยเล็ก ๆ ก็พบวาผลของการศึกษาไมแตกตางจากการศึกษาที่
ผานมา คือ การใชวงแหวนเงินไมมีผลตอการปองกันการติดเชื้อบริเวณทางออกของสาย เมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุม ผูปวยที่ไมใชวงแหวนเงิน (ระดับ 3.1)
ดังนัน้ จากหลักฐานการศึกษาที่มีอยูในปจจุบัน แสดงใหเห็นวา เงินไมมีประสิทธิผลในการปองกัน
การติดเชื้อที่บริเวณทางออกของสายหรือปองกันเยื่อบุชองทองอักเสบในผูปวย PD
ผาปดแผล (Dressings)
ชนิดของผาปดแผลและเทคนิคการใช ไดรับการศึกษาตรวจสอบเพื่อนํามาใชในการปองกันการติด
เชือ้ บริเวณทางออกของสายและปองกันเยื่อบุชองทองอักเสบในผูปวย PD เชนกัน
การศึกษาเปรียบเทียบการใช Opsite การปดแผลดวยผากอซหรือไมปดแผล(Opsite, gauze dressing or no
dressing)
ในการศึกษาแบบ RCT หนึ่ง ซึ่งทําการศึกษาในผูปวยผูใหญที่มี CAPD จํานวน 32 ราย โดยผูปวย
ทุกรายจะถูกสุมใหเขากลุม1 ใน 3 กลุม ดังนี้ กลุมที่ 1 ผูปวยจะไดรับการปดแผลดวยผากอซตามปกติ
(n=11) ผูป วยกลุมที่ 2 ไดรับการปดแผลดวย Opsite (n-7) และกลุมสุดทายไมไดปดผาปดแผล (n=9) และ
ทําการติดตามประเมินผลการติดเชื้อของผูปวยในชวงเวลา 6 สัปดาห ซึ่งมีผูปวยจํานวน 5 ราย ออกจากการ
ศึกษาในจํานวนนี้มาจากผูปวยกลุมที่ใช Opsite ปดแผล 4 ราย และผูปวย 1 ราย มาจากกลุมที่ไมไดใชผาปด
แผล ซึ่งผลของการศึกษาพบวา การใช Opsite ไมไดใหผลที่แตกตางจาการใชผาปดแผลวิธีอื่น ๆ แตพบ
สิง่ ที่นาสนใจคือ ผูปวยที่ใช Opsite จํานวนหนึ่งไมสามารถทน (tolerate) ตอการใช Opsiteไดเนื่องจากเกิด
อาการคัน (ระดับ 2)
จากการศึกษาแบบ pilot RCT ในผูป ว ยจํานวน 13 ราย ผูปวยถูกแบงเปน 2 กลุม โดยผูปวยกลุมควบ
คุมจํานวน 10 ราย ไดรับการทําความสะอาดบริเวณทางออกของสายและปดบริเวณดังกลาวไว สวนผูปวย
กลุม ทดลองจํานวน 3 ราย ไดรับการทําความสะอาดบริเวณทางออกของสายดวยเทคนิคเดียวกันและเปด
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บริเวณดังกลาวไว ผูวิจัยติดตามสังเกตผูปวยในกลุมทดลอง 9 ครั้ง และติดตามสังเกตอาการของผูปวยใน
กลุม ควบคุมจํานวน 45 ครั้ง ผลการศึกษาพบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของจํานวนของ
การติดเชื้อที่ใชผลบวกของการเพาะเชื่อเปนเกณฑ (p=1.0)
Coverlet OR
จากการศึกษาเชิงทดลองแบบควบคุม (controlled trial) ที่ไดทําการพัฒนาการมาตรการการดูแล
อยางเปนลําดับขั้น (stepwise care protocol) และนํามาทดลองศึกษาในกลุมตัวอยางผูใหญที่ไดรับการรักษา
ดวย PD และใสสาย (catheter) ใหม จํานวน 80 ราย (รายละเอียดดังตารางที่ 2) ผลลัพธของมาตรการการดู
แลแตละแบบจะถูกประเมินและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อใหมีความเหมาะสมและสมบูรณตอการนําไปใช
ซึง่ ในการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการเลือกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง โดยผูปวยทุกคนจะไดรับการใสสายใหม
ในแตละชวงที่มีการนํามาตรฐานการดูแลอยางเปนลําดับขั้นมาใช ผลการศึกษาพบวา มาตรการการดูแล
อยางเปนลําดับขั้นที่ไดรับการปรับปรุงเรียบรอยแลว (Final protocol) ชวยลดการติดเชื้อบริเวณทางออกของ
สายไดอยางมีนัยสําคัญในชวงระยะเวลา 3 เดือนของการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมที่ใชมาตร
การการดูแลอยางเปนลําดับขั้นที่พัฒนาขึ้นครั้งแรก (original control protocol) (p=0.02) อยางไรก็ตาม
จํานวนของการเปลี่ยนแปลงการติดเชื้อที่เกิดขึ้นระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมยากที่จะระบุไดวาการ
ลดอัตราการติดเชื้อนั้นเกิดจากผลของการทําความสะอาดและปดแผลบริเวณทางออกของสาย วิธีการผาตัด
หรือวิธีการดูแลที่บาน (home care procedure)(ระดับ 3.3)
การเปรียบเทียบผลของเทคนิคการลางและอาบนํ้ากับเทคนิคการปดแผล (Wash and shower technique vs
occlusive dressing technique)
จากการศึกษาแบบ RCT ในผูปวย CAPD จํานวน 60 ราย ผูปวยจํานวน 30 รายจะถูกสุมเขากลุม
ทดลอง และไดรับเทคนิคการลางแผลและการอาบนํ้าอยางงายและปดบริเวณทางออกของสายไว สวนผูปวย
อีกกลุม หนึง่ จํานวน 30 ราย จะปดบริเวณทางออกของสายในชวงที่อาบนํ้าและเปลี่ยนผาปดแผลใหมหลัง
จากอาบนํ้าเสร็จแลว เพื่อใหผากอซปลอดเชื้อที่ปดบริเวณทางออกของสายไดรับการปกปอง หลังจากนั้นทํา
การติดตามผลในชวงระยะเวลา 2 ป ผลการศึกษาประเมินไดจากอัตราการติดเชื้อตอผูปวย จํานวนเดือน
ของการสังเกต (observation months) ซึ่งผลการศึกษาพบวา ไมมีความแตกตางของอัตราการติดเชื้อหรือ
ความเสี่ยงของการติดเชื้ออยางมีนัยสําคัญระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม (p=0.17)(ระดับ 2)
การเปรียบเทียบผลของ Blisterfilm และผากอซ (Blisterfilm vs gauze)
จากการศึกษาแบบ pseudo-RCT ในผูปวยจํานวน 29 ราย โดยไมมีการสุมตัวอยางเขาไปในกลุม
ทดลองหรือกลุมควบคุม ซึ่งการศึกษานี้ทําการศึกษาประสิทธิผลของการใช Blisterfilm (n=15) ปดบริเวณ
ทางออกของสาย เปรียบเทียบกับผูปวยอีกกลุมหนึ่ง (n=14) ที่ใชผากอซปดแผลไว เพื่อลดอุบัติการณของการ
ติดเชือ้ บริเวณทางออกของสาย โดยในกลุมทดลองจะไดรับการเปลี่ยน Blisterfilm ทุก 5 วัน สวนผากอซ
ปดบริเวณทางออกของสายในกลุมควบคุมจะถูกเปลี่ยนทุกวัน ผลการศึกษาพบวาไมมีความแตกตางอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติในรอยละของการติดเชื้อบริเวณทางออกของสายที่มีสาเหตุมาจากเชื้อโรคทุกชนิดของทั้ง
กลุมทดลองและกลุมควบคุม (p=0.21)
ดังนัน้ จากหลักฐานการศึกษาในปจจุบันจึงยังไมสามารถแนะนําไดวาเทคนิคการปดแผลประเภทใด
ไดผลดีที่สุดในการปองกันการติดเชื้อบริเวณทางออกของสายหรือเกิดการอักเสบของเยื่อบุชองทอง (ระดับ
3)
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ตารางที่ 1 คําจํากัดความ
(Definitions)
การระบายของเสียออกทาง
เยื่อบุชองทองแบบตอเนื่อง
(Continuous ambulatory
peritoneal dialysis: CADP)
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ตารางที่ 2 มาตรการการปดแผลตามลําดับขั้นสําหรับผูปวย PD (Stepwise dressing protocol for PD
patients)
กลุม ควบคุม มาตรการที่พัฒนาขึ้นในระยะเริ่มตน (original protocol)
กอนการผาตัด
ยาปฏิชีวนะ
หลังการผาตัด
ปดแผลดวยผากอซและมุมของผากอซดวยเทปกระดาษ
วันที่ 2 – 4 หลังการผาตัด
เปลี่ยนผากอซโดยใชผากอซปดแผลที่ปลอดเชื้อรวมกับการใช
Providone-iodine นํากลั
้ ่นปลอดเชื้อทําความสะอาดทุกวัน
วันที่ 5 – 16 หลังการผาตัด
ดูแลบริเวณทางออกของสายทุกวันโดยการฟอกบริเวณดังกลาวดวย
Providone-iodine ฟอกตามดวย hydrogen peroxide และปดบริเวณดัง
กลาวดวยผากอซปลอดเชื้อ
การดูแลที่บาน
ดูแลบริเวณทางออกของสายดวยการฟอกบริเวณดังกลาวดวย Providoneiodine scrub ในระหวางการอาบนํ้า รวมกับการฟอกตามดวย hydrogen
peroxide และทาบริเวณดังกลาวดวย Providone-iodine อีกครั้ง โดยไม
ตองปดบริเวณดังกลาว ติดเทป titanium บนผิวหนังของผูปวย
กลุม ทดลอง มาตรการที่ไดรับการพัฒนาสมบูรณแลว (Final protocol)
กอนผาตัด
ประเมินการติดเชื้อของ Staphylococcus aureus ในโพรงจมูกและรักษา
ใหผปู วยเริ่มรับประทานวิตามินรวม อาบนํ้าดวย hibiclens ในคืนกอนผา
ตัดและวันที่ทําผาตัด
ในระหวางการผาตัด
หอบรรจุสายที่จะใสเขาไปในเยื่อบุชองทองจะถูกเปดกอนการผาตัดเล็ก
นอย ใช Cover-Roll ปดทับบนผากอซปลอดเชื้อที่ติดอยูบริเวณทางออก
ของสายและคงไวนานประมาณ 4 วันหลังการผาตัด
วันที่ 5 – 9 และ วันที่ 12 – 16 หลังการผาตัด
เปลี่ยนผาปดแผลปลอดเชื่อโดยการใช Providone-iodine จากนั้นปดทับ
ดวย Coverlet OR ซึ่งเปนผาปดแผลที่สามารถกันนํ้าได มีความยืดหยุน
และใหนํ้าซึมผานไดบางสวน
วันที่ 10 – 11 หลังการผาตัด
ไมมีการเปลี่ยนผาปดแผล
การดูแลที่บาน
ทําความสะอาดบริเวณทางออกของสายดวยสบูออน (Ivory soap) ใน
ขณะที่อาบนํ้า ทาทับดวย Providone-iodine และปดบริเวณดังกลาวดวย
Coverlet Or ติดเทป titanium บนผิวหนังผูปวย
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การนําไปใชในการปฏิบัติ (Implication for practice)
ณ ปจจุบนั นีย้ งั ไมมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับเทคนิคการทําความสะอาดและการปดบริเวณทางออกของ
สายทีเ่ ฉพาะเจาะจง ผลของการทบทวนวรรณกรรมยังไมสามารถจะชี้ไดวายาปฏิชีวนะ สารยับยั้งการเจริญ
เติบโรของเชื้อโรค หรือวิธีการทําความสะอาดและการปดบริเวณทางออกของสายใดมีประสิทธิผลในการ
ปองกันหรือลดอัตราการติดเชื้อที่บริเวณทางออกของสายหรือลดการอักเสบของเยื่อบุชองทองได ดังนั้น
การดูแลผูปวยยังคงขึ้นอยูกับประสบการณทางคลินิกและความสนใจของแพทย จนกวาจะพบหลักฐานเชิง
ประจักษที่ชัดเจนและดีกวานี้
การนําไปใชในการวิจัย (Implication for research)
การทบทวนอยางเปนระบบนี้ชี้ใหเห็นชองวางของความรูที่มีอยูเกี่ยวกับการดูแลบริเวณทางออก
ของสายในผูปวย PD ดังนัน้ การศึกษาแบบ Long term RCT ที่มีกําลังเพียงพอ รวมกับการ blinding ทั้งผูที่
เก็บรวบรวมขอมูลและกลุมตัวอยางจึงมีความจําเปน เพื่อใหทราบประสิทธิผลของยาปฏิชีวนะ การยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อโรคและวิธีการทําความสะอาดและปดบริเวณทางออกของสายในผูปวย PD

ขอเสนอแนะ (Recommendations)
1. การปองกันโดยการใชยาขี้ผึ้ง mupirocin ทาบริเวณทางออกของสายอาจชวยลดความเสี่ยงของ
การติดเชื้อ Staphylococcus aureus บริเวณดังกลาวได (ระดับ 3.3)
2. Providone-iodine ทีท่ าบริเวณทางออกของสายอาจจะมีผลชวยลดอัตราการติดเชื้อบริเวณดัง
กลาวไดนานถึง 140 วัน หลังจากเริ่มทําการระบายของเสียออกทางเยื่อบุชองทอง หลังจากนั้นประสิทธิผล
ของการรักษาไมชัดเจน (ระดับ 2)
3. ไมแนะนําใหใชวงแหวนเงิน (silver ring) วางรอบสายบริเวณทางออกของสาย เพื่อปองกันหรือ
ลดการติดเชื้อบริเวณดังกลาวหรือการอักเสบของเยื่อบุชองทอง (ระดับ 2)

