บทความวิจยั

การประเมิ นผลการแยกโรคคอหอยอักเสบและทอนซิ ลอักเสบเฉี ยบพลันโดยใช้เครื่องมือ
ทานายโอกาสเสี่ยงต่อการติ ดเชื้อ Group A Streptococci ในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ ง
ฤทัยรัตน์ ศรีขวัญ1, ประยุทธ ภูวรัตนาวิวธิ 2, ขวัญชัย รัตนมณี2, ชาคริต หริมพานิช3
1เภสัชกรปฏิบต
ั กิ าร

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุม้ ครองผูบ้ ริโภค โรงพยาบาลเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
2ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบต
ั ิ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลเซนต์แมรี่ จังหวัดนครราชสีมา

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินผลการใช้เครื่องมือทานายโอกาสเสีย่ งต่อการติดเชือ้ Group A Streptococci ได้แก่ Centor
score, McIsaac score และ FeverPAIN สาหรับแยกโรคคอหอยอักเสบและทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน วิ ธีการ: เป็ นการศึกษา
ย้อนหลังเชิงพรรณนาในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2562 ทีโ่ รงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง การศึกษารวบรวม
ข้อมูลลักษณะทางคลินิกของผูป้ ่ วยนอกทีไ่ ด้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ นโรคหอยอักเสบและทอนซิลอักเสบเฉียบพลันจากฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาล ผลการวิ จยั : จานวนครัง้ ของผูป้ ่ วยนอกทีไ่ ด้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ นโรคคอหอยอักเสบและทอนซิล
อักเสบเฉียบพลัน และผ่านเกณฑ์คดั เลือกผูป้ ่ วยทีก่ าหนดไว้ คือ 1,228 ครัง้ เมื่อใช้ทงั ้ 3 เครื่องมือ ได้แก่ Centor score, McIsaac
score และ FeverPAIN ประเมินผูป้ ่ วยโดยกาหนดคะแนนการตัดสินใจสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะ คือ 3-4, ≥4 และ ≥4 ตามลาดับ พบว่า
จานวนครัง้ ทีผ่ ปู้ ่ วยมีคะแนนถึงเกณฑ์การตัดสินการสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะ คือ 106, 63 และ 98 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 8.63, 5.13 และ
7.98 ตามลาดับ โดย McIsaac score ทาให้มคี ะแนนถึงเกณฑ์การตัดสินสังใช้
่ ปฏิชวี นะต่ าทีส่ ุด ร้อยละ 65.02 ของจานวนครัง้ ใน
การสัง่ จ่ า ยยาปฏิชีว นะเป็ น การใช้ย าปฏิชีว นะที่ถู ก แนะน าให้ใ ช้ต ามแนวทางการดู แ ลรัก ษาโรคนี้ ซึ่ง ได้แ ก่ amoxicillin,
cephalexin, azithromycin, roxithromycin, และ clindamycin สรุป : โรงพยาบาลชุ ม ชนที่เ ป็ น สถานที่วิจ ัย ยัง มีก ารสัง่ ใช้ย า
ปฏิชวี นะไม่สอดคล้องตามคาแนะนาของแนวทางการรักษามาตรฐานในโรคคอหอยอักเสบและทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน ทัง้ ในแง่
ข้อบ่งใช้ยา ชนิด และระยะเวลาการใช้ยา McIsaac score เป็ นเครื่องมือทานายโอกาสเสีย่ งต่อการติดเชือ้ Group A Streptococci
ทีท่ าให้ได้รอ้ ยละของผูป้ ่ วยมีคะแนนถึงเกณฑ์การตัดสินสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะต่าทีส่ ดุ
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รับต้นฉบับ: 1 ก.ค. 2563, ได้รบั บทความฉบับปรับปรุง: 31 ก.ค. 2562, รับลงตีพิมพ์: 7 ส.ค. 2563
ผูป้ ระสานงานบทความ: ประยุทธ ภูวรัตนาวิวธิ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบตั ิ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
E-mail: yuth_pu@hotmail.com

Research article

บทความวิจยั
Evaluation of Differential Diagnosis of Acute Pharyngitis and Tonsillitis by Using
a Scoring Tool to Predict the risk of Group A Streptococci infection in a Community Hospital
Ruethairat Srikwan1, Prayuth Poowaruttanawiwit2, Kwanchai Rattanamanee2, Shakrit Rimpanit3
1Pharmacy

2Department

and Consumer Protection, Ko Chan Hospital, Chonburi
of Pharmacy Practice, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Naresuan University
3Division of Internal Medicine, St. Mary's Hospital, Nakhon Ratchasima

Abstract
Objective: To assess the use of scoring tools for predicting the risk of infection with Group A Streptococci,
including the Centor score, the McIsaac score and the FeverPAIN for the differential diagnosis of acute pharyngitis and
acute tonsillitis. Methods: This research was a retrospective descriptive study during October 1, 2017 to March 31, 2019
at a community hospital. The study collected clinical data of outpatients diagnosed with acute pharyngitis and acute
tonsillitis from electronic database of the hospital. Results: Number of visits of eligible outpatients diagnosed with acute
pharyngitis and acute tonsillitis was 1,228. When using all 3 tools i. e. , the Centor score, the McIsaac score and the
FeverPAIN to assess patients with the cut points for antibiotic prescribing at 3-4, ≥4 and ≥ 4, respectively, numbers of
visits with the scores reaching the levels for antibiotic prescribing were 106, 63 and 98, accounting for 8. 63% , 5. 13%
and 7.98% of the total visits, respectively. The McIsaac score resulted in the lowest proportion of visits with the decision
to prescribe antibiotics. 65. 02% of antibiotic prescribing involved the drugs recommended by the guideline for treating
these diseases including amoxicillin, cephalexin, azithromycin, roxithromycin, and clindamycin. Conclusion: Antibiotic
prescribing at the community hospital being the study site was not consistent to the recommendations in standard
treatment guidelines for acute pharyngitis and acute tonsillitis in terms of indications, drugs and duration of treatment.
The McIsaac score is a tool to predict the risk of infection with Group A Streptococci with the lowest proportion of
patients having the score reaching the level for antibiotic prescribing.
Keywords: differential diagnosis, acute pharyngitis, acute tonsillitis, scoring tool for risk of GAS infection
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บทนา
จากอดีต จนถึง ปั จ จุ บ ัน มีเ ครื่อ งมือ ที่ใ ช้ท านาย
โอกาสเสีย่ งต่อการติดเชื้อ Group A Streptococci (GAS)
เป็ นจานวนมากที่ได้รบั การวิจยั และนามาใช้ในทางคลินิก
เพื่อแยกโรคคอหอยอักเสบและทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน
ข้ อ มู ล ที่ น ามาใช้ ใ นการแยกโรคโดยภาพรวมมี ค วาม
คล้ายคลึงกันมาก มีเพียงบางส่วนเท่านัน้ ที่แตกต่างกัน ใน
ส่วนที่มคี วามคล้ายคลึงกัน ได้แก่ อาการและอาการแสดง
ของผู้ป่ วย เช่ น ไข้สูง ต่ อ มทอนซิลบวมโตมีห นอง ต่ อ ม
น้ าเหลืองหน้ าคอโต เป็ นต้น นอกจากนี้ จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่า ยังมีการนาข้อมูลอื่น ๆ เช่น ความรวดเร็ว
ในการเกิดอาการเจ็บคอ ฤดูกาล อาการแสดงคล้ายไข้หวัด
หรืออาการแพ้ เข้ามาพิจารณาร่วมด้วย (1) เมื่อทบทวน
แนวทางการแยกโรคคอหอยอัก เสบและทอนซิล อัก เสบ
เฉี ย บพลัน ของแนวทางการรัก ษาที่เ ป็ น สากลในปั จ จุ บ ัน
พบว่า Centor score, McIsaac score และ FeverPAIN เป็ น
เครื่องมือทานายโอกาสเสี่ยงต่ อการติด เชื้อ GAS ที่มีการ

แนะน าให้ใ ช้ม ากที่สุด (2-4) ความแตกต่ า งที่สาคัญ ของ
เครื่อ งมือ ท านายโอกาสเสี่ย งฯ ทัง้ 3 ชนิ ด ดัง กล่ า ว คือ
McIsaac score เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ พ ั ฒ นาต่ อ ยอดมาจาก
Centor score ที่ มี ห ั ว ข้ อ การพิ จ ารณาต่ า ง ๆ โดยรวม
เหมื อ นกั น ยกเว้ น McIsaac score จะมี ป ระเด็ น การ
พิจารณาเกีย่ วกับ “อายุ” เพิม่ เข้ามา โดยหากเป็ นผูท้ ม่ี อี ายุ
3-14 ปี , 15-44 ปี และ ≥ 45 ปี ขึน้ ไป จะได้คะแนนเท่ากับ
1, 0 และ -1 ตามลาดับ (3) สาหรับ FeverPAIN มีหวั ข้อการ
พิจารณาโดยรวมเหมือนกับ McIsaac score ยกเว้น จะไม่มี
การพิจารณาเรื่องอายุ แต่เพิม่ ประเด็นเรื่อง “ระยะเวลาซึ่ง
นับตัง้ แต่เริม่ เกิดอาการเจ็บคอ” เข้ามาแทน (4) รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 1
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า หน่ วยงานต่าง
ๆ ของประเทศไทยแนะนาให้ใช้เครื่องมือทานายโอกาสเสีย่ ง
ต่ อ การติดเชื้อ GAS ที่แ ตกต่ างกัน ยกตัว อย่างเช่น คู่มือ
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (6) แนะนาให้
ใช้เครื่องมือ Centor score ส่วนโครงการส่งเสริมการใช้ยา

ตารางที่ 1. เครื่องมือทานายโอกาสเสีย่ งต่อการติดเชือ้ Group A Streptococci (2-5)
เครื่องมือ
ประเด็นการพิจารณา
เกณฑ์การสังใช้
่ ยา
ปฏิชวี นะ
Centor score (2,5) ไข้ >38.30C วัดทางปาก = 1 คะแนน
3-4
ต่อมทอนซิลบวมโต มีหนอง = 1 คะแนน
ต่อมน้าเหลืองหน้าคอโตกดเจ็บ = 1 คะแนน
ไม่มอี าการไอ = 1 คะแนน
McIsaac score (3)

FeverPAIN (4)

ไข้ >38.00C วัดทางปาก = 1 คะแนน
ต่อมทอนซิลบวมโต มีหนอง = 1 คะแนน
ต่อมน้าเหลืองหน้าคอโตกดเจ็บ = 1 คะแนน
ไม่มอี าการไอ = 1 คะแนน
อายุ 3-14 ปี = 1 คะแนน
อายุ 15-44 ปี = 0 คะแนน
อายุ ≥45 ปี = -1 คะแนน
ไข้ >38.00C ในช่วง 24 ชัวโมงก่
่
อนหน้านี้ ใน
เด็ก (แนะนาให้วดั ทางรักแร้ หรือ ทางหู ใน
ผูใ้ หญ่ไม่ระบุตาแหน่ง) = 1 คะแนน
ต่อมทอนซิลบวมโต มีหนอง = 1 คะแนน
ต่อมน้าเหลืองหน้าคอโตกดเจ็บ = 1 คะแนน
ไม่มอี าการไอ = 1 คะแนน
เริม่ เกิดอาการเจ็บคอมา ≤3 วัน = 1 คะแนน

≥4

≥4

ความไว ความจาเพาะ
1 คะแนน: 95.00, 18.00
2 คะแนน: 79.00, 55.00
3 คะแนน: 49.00, 82.00
4 คะแนน: 18.00, 95.00
อายุ 3-14 ปี : 96.90, 67.20
อายุ 15-76 ปี : 69.70, 98.40

4 คะแนน: 47.00, 62.00
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ปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผลในร้านยา พ.ศ. 2560 (7) แนะนา
ให้ใช้เครื่องมือ Mclsacc score ในขณะทีค่ ่มู อื การรักษาโรค
ติด เชื้อ แบคทีเ รีย ด้ว ยยาปฏิชีว นะที่โ รงพยาบาลส่ง เสริม
สุ ข ภาพต าบล (8) แนะน าให้ใ ช้เ ครื่อ งมือ Centor score
ตามล าดั บ ส าหรั บ งานวิ จ ั ย ในระดับ นานาชาติ พ บว่ า
FeverPAIN เป็ นเครื่องมือทานายโอกาสเสีย่ งต่อการติดเชือ้
GAS ที่ถูกนาไปใช้ในงานวิจยั ต่าง ๆ เป็ นจานวนมาก และ
National Institute of Health and Care Excellence 2018
(4) แนะนาให้ใช้เป็ นเครื่องมือประเมินเบือ้ งต้นเพื่อแยกโรค
หรือ ท านายโอกาสการติด เชื้อ GAS จากข้อ มู ล ดัง กล่ า ว
แสดงให้เห็นว่า หากบุคลากรทางการแพทย์ประเมินผูป้ ่ วย
โดยใช้เครื่องมือทานายโอกาสการติดเชื้อ GAS ที่มีความ
แตกต่ างกัน อาจนาไปสู่การตัดสินใจสังใช้
่ หรือไม่สงใช้
ั ่ ยา
ปฏิชวี นะทีแ่ ตกต่างกันได้
โรงพยาบาลทีท่ าการวิจยั เป็ นโรงพยาบาลชุมชน
ขนาด 30 เตียง ผู้ป่วยนอกที่ได้รบั การวินิจฉัยโรคคอหอย
อักเสบและทอนซิลอักเสบโดยแพทย์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม
2560 ถึง 31 มีน าคม 2562 มีจ านวน 2,265 ครัง้ คิด เป็ น
ร้อ ยละ 2.56 ของจ านวนครัง้ ที่ผู้ป่ วยนอกเข้า รับ บริก าร
ทัง้ หมด ในอดีตทีผ่ ่านมา ยังไม่มแี นวทางของโรงพยาบาลที่
ชัดเจนในการวินิจฉัยโรคคอหอยอักเสบและทอนซิลอักเสบ
เฉียบพลัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ยังไม่มกี ารระบุเกณฑ์ในการ
ตั ด สิ น ใจสั ง่ ใช้ ห รื อ ไม่ ส ั ง่ ใช้ ย าปฏิ ชี ว นะ ส่ ง ผลท าให้
โรงพยาบาลแห่ง นี้ ยัง มีร ายงานการสังใช้
่ ย าปฏิชีวนะไม่
เป็ นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลที่ระบุว่า “ต้องมีการสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะน้ อย
กว่ า ร้อ ยละ 20.00 ในโรคติด เชื้อ ที่ร ะบบทางเดิน หายใจ
ส่วนบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ” (6) ในปี ทผ่ี ่านมามี
การสังใช้
่ ย าปฏิชีว นะเพื่อ รัก ษาโรคกลุ่ ม นี้ คิด เป็ น ร้อ ยละ
35.14 ซึ่งโรคคอหอยอักเสบและทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน
เป็ นกลุ่มโรคที่มีอุบตั ิการณ์ ร้อยละ 19.53 คิดเป็ น 1 ใน 5
ของผู้ ป่ วยที่ เ ข้ า มารับ การรัก ษาในโรคติ ด เชื้อ ที่ ร ะบบ
ทางเดินหายใจส่วนบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันของ
โรงพยาบาล ดัง นั น้ หากมีก ารวิจ ัย เพื่อ ท าให้ ท ราบว่ า
เครื่ อ งมื อ ท านายโอกาสเสี่ ย งต่ อ การติ ด เชื้ อ GAS ที่
เหมาะสมในการตัดสินใจสังใช้
่ หรือไม่สงใช้
ั ่ ยาปฏิชวี นะใน
โรคคอหอยอั ก เสบและทอนซิ ล อั ก เสบเฉี ย บพลั น ใน
โรงพยาบาลแห่งนี้ควรเป็ นเครื่องมือใด ก็น่าจะช่วยส่งเสริม
ทาให้เกิดการพิจารณาสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะในโรคนี้ได้อย่างสม
เหตุผลมากยิง่ ขึน้

753

ในขัน้ ต้น จึงควรมีการศึกษาเกี่ยวกับผลของการ
ท านายโอกาสเสี่ยงต่ อ การติด เชื้อ GAS โดยใช้เ ครื่องมือ
ทานายโอกาสเสีย่ งฯ ต่าง ๆ ซึง่ เป็ นทีน่ ิยมใช้อยู่ในปั จจุบนั
ทัง้ นี้ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการสร้างแนวทางทีเ่ หมาะสม
ในการวินิจฉัยและการจัดการโรคคอหอยอักเสบและทอนซิล
อักเสบเฉียบพลันในโรงพยาบาลต่อไป งานวิจยั ในครัง้ นี้จงึ มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการแยกโรคคอหอยอักเสบและ
ทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน โดยใช้เครื่องมือทานายโอกาส
เสี่ยงต่ อการติดเชื้อ Group A Streptococci ได้แก่ Centor
score, McIsaac score และ FeverPAIN

วิ ธีการวิ จยั
งานวิจ ัยนี้ มีรูป แบบเป็ น การศึก ษาย้อนหลังเชิง
พรรณนา ได้รบั การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจ ัย ในมนุ ษ ย์ มหาวิท ยาลัย นเรศวร เลขที่อ นุ ม ัติ NUIRB4399
ประชากรและตัวอย่าง
ประชากร คือ ผูป้ ่ วยนอกทุกรายทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 3 ปี
ขึ้น ไป และได้ร ับ การวินิ จ ฉัย ว่ า เป็ น โรคหอยอัก เสบหรือ
ทอนซิลอักเสบเฉียบพลันในโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 1
ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2562
เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยเข้าสู่งานวิจยั คือ ผู้ท่มี ี
ลักษณะดังประชากรที่กล่าวมาแล้ว ที่ได้รบั การวินิจฉัยโรค
หอยอักเสบและทอนซิลอักเสบเฉียบพลันโดยแพทย์ และลง
รหัสโรค ICD-10 ดังนี้ J02.0 (คอหอยอักเสบจากเชือ้ GAS)
J02.8 (คอหอยอักเสบเฉียบพลันจากเชื้ออื่นที่ระบุ) J02.9
(คอหอยอัก เสบเฉี ย บพลัน ไม่ ร ะบุ ร ายละเอีย ด) J03.0
(ทอนซิล อัก เสบจากเชื้อ GAS) J03.8 (ทอนซิล อัก เสบ
เฉียบพลันจากเชื้ออื่นที่ระบุ) และ J03.9 (ทอนซิลอักเสบ
เฉียบพลัน ไม่ระบุรายละเอียด)
เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยออกจากงานวิจยั ได้แก่
ผู้ป่วยที่มภี าวะโรคภูมคิ ุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้ท่มี ภี าวะโรค
ภูมคิ ุม้ กันบกพร่องแต่กาเนิด ผูป้ ่ วยโรคมะเร็งไขกระดูกและ
เม็ดเลือด ผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ าเหลือง ผู้ป่วยโรคเอดส์
หรือ ผู้ท่มี ีกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อมซึ่งมีภาวะภูมิคุ้ม กัน
บกพร่ อ งเป็ น อาการหลัก เกิด จากไวรัสเอชไอวีซ่ึงทาลาย
ระบบภู มิ คุ้ ม กั น ทางอ้ อ ม เป็ นต้ น ผู้ ป่ ว ยที่ มี ป ระวั ติ
rheumatic heart disease หรือผูท้ ส่ี มั ผัสกับผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ นโรค
rheumatic heart disease ผู้ป่วยที่มีโรคร่วมที่แพทย์สงใช้
ั่
ยาปฏิชวี นะจากภาวะของโรคร่วมในนัดทีม่ ารับบริการครัง้

นัน้ ผูป้ ่ วยทีม่ าพบแพทย์ซ้าด้วยโรคหอยอักเสบและทอนซิล
อักเสบด้วยอาการไม่ดขี น้ึ หรือแย่ลง ผูท้ เ่ี วชระเบียนทีม่ กี าร
บัน ทึก ข้อ มูล ที่ไ ม่ ส มบูร ณ์ เช่ น ไม่ มีข้อ มูล อายุ และไม่ มี
รายละเอียดการตรวจร่างกายโดยแพทย์ท่จี าเป็ นต้องใช้ใน
การประเมินฯ เป็ นต้น
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยโดยประสาน
งานกับฝ่ ายเทคโนโลยีและสารสนเทศของโรงพยาบาลเพื่อ
ตารางที่ 1. ลักษณะพืน้ ฐานของผูป้ ่ วยนอกในการวิจยั (n=
1,228 ครัง้ ของการรักษา)
ลักษณะพืน้ ฐานของ
จานวนครัง้ ทีเ่ ข้า ร้อยละ
ผูป้ ่ วย
รับการรักษา
เพศ
หญิง
631
51.38
อายุ (ปี )
3-14
491
39.98
15-44
560
45.60
177
14.42
≥45
ระยะเวลาเริม่ เกิดอาการเจ็บคอ
≤ 3 วัน
> 3 วัน
โรคประจาตัว
ความดันโลหิตสูง
เบาหวานประเภทที่ 2
หืด
ไขมันผิดปกติ
โรคไต
ไทรอยด์ผดิ ปกติ
เกาท์
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
ภาวะขาด glucose-6phosphate dehydrogenase
ธาราสซีเมีย
โลหิตจาง
ตับแข็ง
มะเร็งเต้านม
ลมชัก

1036
192

84.36
15.64

64
28
12
5
4
3
3
2
2
2

5.21
2.28
0.98
0.41
0.33
0.24
0.24
0.16
0.16
0.16

1
1
1
1
1

0.08
0.08
0.08
0.08
0.08

สืบ ค้น ชื่อ ผู้ป่ วยที่ไ ด้ ร ับ การวินิ จ ฉั ย โรคหอยอัก เสบและ
ทอนซิล อัก เสบเฉี ย บพลัน ด้ ว ยการใช้ร หัส ICD-10 จาก
ฐานข้อมูล HOSxP และคัดเลือกผูป้ ่ วยทีม่ คี ุณลักษณะตาม
เกณฑ์ก ารคัด เลือ กผู้ป่ วยเข้า และออกจากงานวิจ ัย และ
คั ด เลื อ กเฉพาะผู้ ป่ วยที่ มี ข้ อ มู ล ครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ซ่ึ ง
จาเป็ นต้องใช้สาหรับทานายโอกาสเสีย่ งต่อการติดเชือ้ GAS
ต า ม ที่ เ ค รื่ อ ง มื อ Centor score, McIsaac score แ ล ะ
FeverPAIN ก าหนดไว้ เ ท่ า นั น้ การค านวณคะแนนจาก
เครื่องมือทัง้ สามสาหรับผูป้ ่ วยแต่ละรายทาโดยผูว้ จิ ยั 2 ท่าน
คานวณและประเมิน อย่างเป็ นอิสระต่ อกัน ในกรณีท่ีมีผล
ประเมินทีไ่ ม่ตรงกันหรือหาข้อยุติไม่ ได้จะให้ผวู้ จิ ยั ท่านที่ 3
เป็ นผูพ้ จิ ารณาตัดสินใจ
การวิ เคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะพื้นฐานของผู้ป่วย โอกาส
เสี่ย งต่ อ การติด เชื้อ GAS และการสังใช้
่ ย าปฏิชีว นะตาม
คะแนนทีป่ ระเมินได้ ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่
ค่ า เฉลี่ย และค่ า ส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน วิเ คราะห์ความ
แตกต่างของจานวนผูป้ ่ วยทีม่ คี ะแนนถึงเกณฑ์การตัดสินสัง่
ใช้ยาปฏิชวี นะโดยการใช้เครื่องมือแต่ละชนิด โดยใช้สถิติ
chi-square

ผลการวิ จยั
ลักษณะพืน้ ฐานของผูป้ ่ วย
จากตารางที่ 1 มีผู้ป่วยที่ได้รบั การวินิจฉัยว่ามีโรคคอ
หอยอักเสบและทอนซิลอักเสบเฉียบพลันจานวน 1,228 ครัง้
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง มีอ ายุ อ ยู่ ใ นช่ ว ง 15-44 ปี โรค
ประจาตัวของผู้ป่วยที่พบส่วนใหญ่ คือ โรคความดันโลหิต
สูง และโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ตามลาดับ
ผลการแยกโรคโดยใช้เครือ่ งมือต่าง ๆ
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า เมื่อใช้เครื่องมือ
Centor score, McIsaac score แ ล ะ FeverPAIN ใ น ก า ร
ประเมิน ผู้ป่ วย จ านวนครัง้ ของการรัก ษาที่มีค ะแนนถึง
เกณฑ์การสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะ คือ 106, 63 และ 98 ครัง้ คิด
เป็ นร้อยละ 8.63, 5.13 และ 7.98 ตามลาดับ การทานาย
โอกาสเสี่ย งต่ อ การติ ด เชื้ อ GAS โดยการใช้ เ ครื่ อ งมือ
McIsaac score ทาให้มคี ะแนนถึงเกณฑ์การตัดสินสังใช้
่ ยา
ปฏิชีว นะต่ า ที่สุ ด คือ ร้ อ ยละ 5.13 ซึ่ง แตกต่ า งอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ Centor score
และ FeverPAIN

754

ตารางที่ 2. ผลการพิจารณาไม่สงใช้
ั ่ ยาหรือสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะในโรคคอหอยอักเสบและทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน
ก. เมื่อประเมินผลโดยใช้ Centor score
Centor score
0
1
2
3
4
รวม

จานวนครัง้ ทีพ่ จิ ารณาไม่สงใช้
ั ่ ยาหรือสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะ (ร้อยละ)
ไม่สงใช้
ั่
สังใช้
่
รวม
99 (31.03)
220 (68.97)
319 (25.98)
122 (25.31)
360 (74.69)
482 (39.25)
37 (11.53)
284 (88.47)
321 (26.14)
15 (14.85)
86 (85.15)
101 (8.22)
0 (0.00)
5 (100.00)
5 (0.41)
273 (22.23)
955 (77.77)
1,228 (100.00)

ข. เมื่อประเมินผลโดยใช้ Mclsaac score
Mclsaac score

จานวนครัง้ ทีพ่ จิ ารณาไม่สงใช้
ั ่ ยาหรือสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะ (ร้อยละ)
ไม่สงใช้
ั่
สังใช้
่
รวม
-1
24 (33.33)
48 (66.67)
72 (5.86)
0
72 (32.73)
148 (67.27)
220 (17.92)
1
89 (24.93)
268 (75.07)
357 (29.07)
2
45 (13.80)
281 (86.20)
326 (26.55)
3
29 (15.26)
161 (84.74)
190 (15.47)
4
14 (24.14)
44 (75.86)
58 (4.72)
5
0 (0.00)
5 (100.00)
5 (0.41)
รวม
273 (22.23)
955 (77.77)
1,228 (100.00)
(22.23)
(77.77)
(100.00)
ค. เมื่อประเมินผลโดยใช้ FeverPAIN
score
FeverPAIN score
0
1
2
3
4
5
รวม

จานวนครัง้ ทีพ่ จิ ารณาไม่สงใช้
ั ่ ยาหรือสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะ (ร้อยละ)
ไม่สงใช้
ั่
สังใช้
่
รวม
15 (18.75)
65 (81.25)
80 (6.51)
104 (33.44)
207 (66.56)
311 (25.33)
107 (23.99)
339 (76.01)
446 (36.32)
32 (10.92)
261 (89.08)
293 (23.86)
15 (16.13)
78 (83.87)
93 (7.57)
0 (0.00)
5 (100.00)
5 (0.41)
273 (22.23)
955 (77.77)
1,228 (100.00)

หมายเหตุ แถวทีม่ แี ถบสีคอื ระดับคะแนนทีค่ วรสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะ
การสังใช้
่ ยาปฏิ ชีวนะ
จากตารางที่ 2 ผู้ป่วยที่มีคะแนนประเมินต่ ากว่า
เกณฑ์ตดั สินสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะแต่กลับได้รบั ยาปฏิชวี นะ มี
จานวน 864 ครัง้ , 906 ครัง้ และ 872 ครัง้ เมื่อใช้เครื่องมือ

755

Centor score, McIsaac score แ ล ะ FeverPAIN ใ น ก า ร
ประเมิน คิดเป็ นร้อยละ 70.36, 73.78 และ 71.01 ตามลาดับ
ซึง่ เกินกว่าร้อยละ 20.00 ซึง่ เป็ นเกณฑ์ดา้ นการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลทีก่ ระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยกาหนดไว้ (6)

จากตารางที่ 3 พบว่ า ยาปฏิชีว นะที่ถูก สังใช้
่ ใน
ผูป้ ่ วยโรคคอหอยอักเสบและทอนซิลอักเสบเฉียบพลันส่วน
ใหญ่ เป็ นยาที่ถูกแนะนาให้ใช้ตามแนวทางการดูแลรักษา
โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก พ.ศ. 2562 และ
Infectious Diseases Society of America, ค.ศ. 2012 ได้แก่
amoxicillin, cephalexin, azithromycin, roxithromycin และ
clindamycin โดยคิดเป็ นร้อยละ 65.02 ของจานวนครัง้ ของ
ยาปฏิชวี นะทีถ่ ูกสังใช้
่ ทงั ้ หมด
ตารางที่ 3. ยาปฏิชวี นะทีส่ งใช้
ั ่ ในผูป้ ่ วยโรคคอหอยอักเสบ
และทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน
ยาปฏิชวี นะ
จานวน จานวนครัง้ ทีส่ งั ่
วันทีส่ งใช้
ั่
ใช้ (ร้อยละ)
amoxicillin*
13
1 (0.18)
12
7 (1.29)
11
3 (0.55)
10
134 (24.72)
9
4 (0.74)
8
5 (0.92)
7
152 (28.04)
6
20 (3.69)
5
158 (29.16)
4
43 (7.94)
3
15 (2.77)
รวม
542 (100.00)
amoxicillin/clavulanate
10
5 (1.81)
potassium
8
11 (3.97)
7
143 (51.62)
6
12 (4.33)
5
94 (33.94)
4
4 (1.44)
3
8 (2.89)
รวม
277 (100.00)
cephalexin*
2
1 (2.33)
3
2 (4.65)
4
6 (13.95)
5
33 (76.74)
7
1 (2.33)
รวม
43 (100.00)

ตารางที่ 3. ยาปฏิชวี นะทีส่ งใช้
ั ่ ในผูป้ ่ วยโรคคอหอยอักเสบ
และทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน (ต่อ)
ยาปฏิชวี นะ
จานวน จานวนครัง้ ทีส่ งั ่
วันทีส่ งใช้
ั่
ใช้ (ร้อยละ)
roxithromycin*
5
5 (12.50)
7
35 (87.50)
รวม
40 (100.00)
cefaclor
4
16 (72.72)
6
3 (13.64)
8
3 (13.64)
รวม
22 (100.00)
ceftriaxone
1
13 (52.00)
3
12 (48.00)
รวม
25 (100.00)
cefdinir
6
2 (22.22)
7
4 (44.45)
8
2 (22.22)
10
1 (11.11)
รวม
9 (100.00)
clindamycin*
5
1 (20.00)
7
3 (60.00)
10
1 (20.00)
รวม
5 (100.00)
erythromycin
2
1 (33.33)
3
1 (33.33)
4
1 (33.33)
รวม
3 (100.00)
azithromycin*
3
2 (100.00)
รวม
2 (100.00)
ofloxacin
5
2 (100.00)
รวม
2 (100.00)
dicloxacillin
7
1 (100.00)
รวม
1 (100.00)
doxycycline
7
1 (100.00)
รวม
1 (100.00)
* หมายถึง เป็ นยาที่ถูกแนะนาให้ใช้ตามแนวทางการดูแล
รักษาโรคติดเชือ้ เฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก พ.ศ. 2562
(12) และ Infectious Diseases Society of America, ค.ศ.
2012 (13) โดยให้ใช้ยา 10 วัน ยกเว้น ยา azithromycin ให้
ใช้ 5 วัน
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amoxicillin ซึง่ เป็ นยาทีค่ วรเลือกใช้เป็ นลาดับแรก
ตามแนวทางดังกล่าว เป็ นยาที่ถูกสังใช้
่ มากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 55.76 ของจานวนครัง้ ของรายการยาปฏิชวี นะทีถ่ ูก
สังใช้
่ ทงั ้ หมด การสังใช้
่ ยา amoxicillin เป็ นระยะเวลา 10 วัน
ตามที่แนะนาโดยแนวทางดังกล่าว คิดเป็ นร้อยละ 24.72
ของจานวนครัง้ ทีย่ านี้ถูกสังใช้
่ ทงั ้ หมด อย่างไรก็ตาม ไม่พบ
การสังใช้
่ ยา cephalexin และ roxithromycin ติดต่อกันเป็ น
ระยะเวลา 10 วัน และไม่ พ บการสัง่ ใช้ย า azithromycin
ติด ต่ อ กัน เป็ น ระยะเวลา 5 วัน ในขณะที่พ บการสังใช้
่ ยา
clindamycin ติดต่อกันเป็ นระยะเวลา 10 วัน เพียง 1 ครัง้

การอภิ ปรายผล
ถึง แม้ว่ า โรคคอหอยอัก เสบและทอนซิล อัก เสบ
เฉี ย บพลัน จะเป็ น โรคที่พ บได้บ่ อ ยในชุ ม ชนแต่ ส ามารถ
วินิจฉัยและรักษาได้ง่ายหากสามารถแยกได้ว่าสาเหตุของ
การเกิด โรคเกิด จากไวรัส หรือ แบคทีเ รีย อย่ า งไรก็ต าม
ปั ญหาทีพ่ บในปั จจุบนั คือ บุคคลากรทางการแพทย์ยงั ไม่ให้
ความร่ ว มมือ ในการน าแนวทางในการแยกโรคที่มีอ ยู่ไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ จ ริ ง ในทางปฏิบ ัติ ม ากนั ก นอกจากนี้ จาก
แนวทางฯ ต่าง ๆ ของประเทศไทยพบว่า ยังมีการแนะนาให้
ใช้ เ ครื่อ งมือ ท านายโอกาสเสี่ย งต่ อ การติ ด เชื้อ GAS ที่
แตกต่ างกัน โดยจากัด อยู่เพียง 2 เครื่องมือเท่านัน้ ได้แก่
Centor score และ McIsaac score (6, 7, 8)
การวิจ ัย ครัง้ นี้ แ สดงให้เ ห็น ว่ า การใช้ McIsaac
score มีคะแนนถึงเกณฑ์การตัดสินสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะน้อย
กว่าเครื่องมือ ชนิดอื่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Fine
และคณะ (9) ที่ร ะบุ ว่ า ทัง้ Centor score และ McIsaac
score ต่างเป็ นเครื่องมือที่ใช้ทานายโอกาสเสีย่ งต่อการติด
เชือ้ GAS ได้อย่างถูกต้อง แต่ McIsaac score มีความไวใน
การทานายโอกาสเสีย่ ง ฯ มากกว่า Centor score อย่างไรก็
ตาม การวิเคราะห์อภิมานของ Willis และคณะ (10) กลับ
แสดงผลการวิจยั ที่แตกต่างออกไป โดยพบว่า ทัง้ Centor
score และ McIsaac score เป็ นเพียงเครื่องมือที่ใช้ในการ
แยกโรคคอหอยอักเสบและทอนซิลอักเสบเฉียบพลันได้ใน
ขัน้ ต้นเท่านัน้ โดยวิธกี ารทีด่ ที ส่ี ุดในการแยกโรคนี้ คือ การ
ตรวจ rapid antigen detection test (RADT) อย่างไรก็ตาม
ทัง้ Centor score และ McIsaac score จะมีประโยชน์มาก
ในกรณีใช้เพื่อการระบุว่าผูป้ ่ วยไม่ได้เป็ นโรคนี้ในกรณีทไ่ี ด้
คะแนนประเมิน ≤0 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ใน
กรณีท่ไี ม่มกี ารตรวจ RADT (ซึ่งตรงกับบริบทของประเทศ
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ไทย ณ ขณะนี้ ) การใช้เ ครื่อ งมือ ท านายโอกาสเสี่ยงฯ ก็
ยังคงมีประโยชน์อยู่ เพียงแต่จะต้องเลือกใช้และประยุกต์ใช้
อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในอนาคตควรมีการศึกษาเชิง
สังเกตแบบติดตามผลลัพธ์ไปข้างหน้าร่วมกับใช้ RADT ใน
การตรวจยืนยันผลการติดเชือ้ ร่วมด้วย เพื่อให้สามารถเห็น
ความสัมพันธ์ทเ่ี ป็ นเหตุผลกันได้ชดั เจนมากขึน้
นอกจากนี้ หากพิจารณาในบริบทของประเทศไทย
ทั ง้ ในโรงพยาบาลและร้ า นยา พบว่ า บุ ค คลากรทาง
การแพทย์ทเ่ี กีย่ วข้องยังไม่ได้นาแนวทางในการแยกโรคไป
ใช้จริงในทางปฏิบตั ิมากนัก ซึ่งอาจเป็ นส่วนหนึ่งที่นาไปสู่
ปั ญ หาการใช้ ย าปฏิชีว นะอย่ า งไม่ ส มเหตุ ผ ลได้ ข้อ มู ล
ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Greer และคณะ (11) ที่
แสดงให้เห็นว่า ร้อยละ 46.90 (39,242 ราย) ของผูป้ ่ วยชาว
ไทยทีไ่ ด้รบั ยาปฏิชวี นะได้รบั การวินิจฉัยว่ามีภาวะติดเชือ้ ใน
ระบบทางเดินหายใจส่วนบน ซึง่ ในจานวนนี้มเี พียง ร้อยละ
18.90 และ ร้อยละ 5.00 ตามลาดับ ที่ได้รบั การวินิจฉัยว่า
เป็ นโรคคอหอยอักเสบเฉียบพลันและโรคทอนซิลอัก เสบ
เฉียบพลัน แต่กลับพบว่าผูป้ ่ วยส่วนใหญ่ยงั คงได้รบั การสัง่
ใช้ยาปฏิชวี นะโดยไม่มขี อ้ บ่งใช้ เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ
Dekker และคณะ (14) ที่พบว่า ในการรักษาภาวะติดเชื้อ
ของระบบทางเดินหายใจส่วนบน มีการสังใช้
่ ยาปฏิชีวนะ
อย่างไม่เหมาะสมในโรคติดเชื้อเกี่ยวกับระบบคอสูง ที่สุด
โดยมีโรคทอนซิลอักเสบเฉียบพลันรวมอยู่ดว้ ย และผูป้ ่ วยที่
ได้รบั การสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะอย่างไม่เหมาะสมเป็ นส่วนใหญ่
ในงานวิ จ ัย ของ Dekker และคณะ มี ลัก ษณะคล้ า ยกั บ
งานวิจยั ในครัง้ นี้ ได้แก่ มีไข้เป็ นอาการเด่น ส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง ส่ว นใหญ่ มีอ ายุ อ ยู่ใ นช่ ว ง 18-65 ปี และมีโ รค
เรื้ อ รั ง ร่ ว มด้ ว ย เป็ นต้ น อย่ า งไรก็ ต าม งานวิ จ ั ย ของ
Ratanapornsompong และคณะ แสดงให้เห็น ผลการวิจยั ที่
แ ต ก ต่ า ง อ อ ก ไ ป โ ด ย พ บ ว่ า ก า ร ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ
NU_SnapThroat ร่วมกับ McIsaac score สามารถทานาย
โอกาสการติดเชื้อ Group A Streptococcus ได้สอดคล้อง
กับผลตรวจยืนยันการติดเชื้อโดยใช้ RADT คิดเป็ นร้อยละ
100 และลดการใช้ยาต้านจุลชีพโดยไม่จาเป็ นลง คิดเป็ น
ร้อยละ 100 (15) ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า หากมีการ
นา McIsaac score ไปใช้ในการปฏิบตั ิจริงทางคลินิกอย่าง
เคร่งครัด ก็ทาให้สามารถแยกโรคนี้สอดคล้องกับการตรวจ
โดยใช้ RADT ได้
ดังนัน้ หากมีแนวทางทีเ่ ป็ นรูปธรรมมากขึน้ ในการ
จัดการโรคดังกล่าว เช่น มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในผู้ป่วย

ชาวไทยที่ชดั เจนว่าควรเลือกใช้เครื่องมือใดเหมาะสมมาก
ทีส่ ดุ ในการทานายการติดเชือ้ GAS ก็จะเป็ นข้อมูลสาคัญซึง่
นาไปสู่การจัดการโรคนี้ได้ดมี ากขึน้ นอกจากนี้ งานวิจยั นี้
ยังแสดงให้เห็นอีกหนึ่งประเด็นทีน่ ่ าสนใจว่า ร้อยละ 86.11
ของยาปฏิชวี นะที่ถูกสังใช้
่ ยงั ไม่มคี วามเหมาะสมทัง้ ในแง่
ชนิดและระยะเวลาทีส่ งใช้
ั ่ อย่างไรก็ตาม งานวิจยั ในครัง้ นี้
ยังไม่สามารถอธิบายถึงเหตุผลหรือปั จจัยที่เป็ นสาเหตุของ
การสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะทีส่ งู มากดังกล่าวได้ ดังนัน้ ในอนาคต
จึงควรมีการศึกษาเชิงสังเกตชนิดติดตามผลลัพธ์ไปข้างหน้า
ต่อไป
จุดเด่นของการวิจยั นี้ คือ เป็ นการเปรียบเทียบการ
ใช้งานเครื่องมือทานายโอกาสเสีย่ งต่อการติดเชือ้ GAS ทัง้
3 เครื่องมือ ซึง่ ได้รบั ความนิยมในการใช้มากทีส่ ดุ ในปั จจุบนั
และเป็ นการดาเนินการวิจยั ในประชากรชาวไทย จึงทาให้ได้
ข้อมูลที่แสดงให้เห็นความแตกต่างของผลการใช้เครื่องมือ
แต่ละชนิด โดยพบว่า McIsaac score เป็ นเครื่องมือที่ควร
สนั บ สนุ น ให้มีก ารใช้ใ นทางปฏิบ ัติม ากที่สุ ด เนื่ อ งจากมี
จ านวนครัง้ ที่ผู้ป่ วยมีค ะแนนถึง เกณฑ์ตัดสิน การสังใช้
่ ยา
ปฏิชวี นะในอัตราที่ต่ ากว่า Centor score และ FeverPAIN
score อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จึงอาจนาไปประยุกต์ใช้ใน
การสร้างแนวทางการแยกโรคของโรงพยาบาลชุมชนทีเ่ ป็ น
สถานที่วจิ ยั เพื่อลดการสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะที่ไม่เหมาะสมได้
ต่อไปในอนาคต 2) งานวิจยั นี้มกี ารออกแบบระเบียบวิธวี จิ ยั
เพื่อลดอคติในการเลือกตัวอย่างได้ดี เนื่องจากมีเกณฑ์การ
คัดเข้าและคัดออกผูป้ ่ วยเข้าสู่งานวิจยั ทีล่ ะเอียดและชัดเจน
จนทาให้ได้ผปู้ ่ วยทีม่ โี รคทีส่ นใจวิจยั ได้จริง และมีระเบียบวิธี
วิจ ัย ในการลดอคติในการเก็บ ข้อ มูลและลดอคติเ กี่ยวกับ
ความคลาดเคลื่อ นของข้อ มู ล (measurement bias และ
information bias) โดยใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทม่ี คี วาม
น่ าเชื่อถือสูงและคัดเลือกเฉพาะผูป้ ่ วยทีม่ ขี อ้ มูลครบถ้วนซึง่
จาเป็ นต้องใช้สาหรับการทานายโอกาสเสีย่ งต่อการติดเชือ้
GAS ตามที่เ ครื่อ งมือ Centor score, McIsaac score และ
FeverPAIN กาหนดไว้เท่านัน้ ดังนัน้ ข้อมูลทีน่ ามาวิเคราะห์
ผลการวิ จ ัย จึ ง มี ค วามสมบู ร ณ์ ม ากและน่ า จะท าให้ ไ ด้
ผลการวิจยั ทีถ่ ูกต้อง
อย่างไรก็ตาม การวิจยั ครัง้ นี้ยงั คงมีขอ้ จากัดบาง
ประการ คือ มีรูปแบบเป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา ดังนัน้ จึง
ไม่ อ าจบอกความสัม พัน ธ์ ห รื อ ปั จจัย ที่เ ป็ นสาเหตุ ข อง
ผลการวิจยั ทีพ่ บได้ ยกตัวอย่างเช่น ไม่สามารถอธิบายได้วา่
การใช้ McIsaac score มีความสัมพันธ์ในการทานายโอกาส

เสี่ ย งต่ อ การติ ด เชื้ อ GAS ได้ ดี ก ว่ า Centor score และ
FeverPAIN อย่ า งมีนัย สาคัญ ทางสถิติ ได้อ ย่ า งไร หรือ มี
ขนาดความสัมพันธ์เป็ นเท่าไร และสถานที่ทาการวิจยั ใน
ครัง้ นี้เป็ นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก ซึ่งประกอบไปด้วย
ประชากรหลากหลายช่วงอายุ ดังนัน้ จึงอาจไม่สามารถนา
ผลการศึกษานี้ไปใช้อา้ งอิงกับโรงพยาบาลอื่นทีม่ ลี กั ษณะที่
แตกต่ า งออกไป เช่ น โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ห รื อ
โรงพยาบาลเด็ก ได้ อย่ า งไรก็ต าม ในอนาคตควรมีการ
ศึกษาแบบ randomized controlled trial หรือ prospective
cohort study เพื่อยืนยันความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ และ
นาไปใช้สร้างเป็ นแนวทางการวินิจฉัย แยกโรค และรักษา
โรคคอหอยอั ก เสบและทอนซิ ล อั ก เสบเฉี ย บพลั น ที่
สถานพยาบาลทุกระดับของประเทศไทยจะสามารถนาไป
ปฏิบตั ไิ ด้จริงอย่างเป็ นรูปธรรมต่อไป

สรุป
ผลของการทานายโอกาสเสีย่ งต่อการติดเชือ้ GAS
โดยการใช้เ ครื่อ งมือ Centor score, McIsaac score และ
FeverPAIN ในผู้ป่ วยนอกโรคคอหอยอัก เสบและทอนซิล
อั ก เสบของโรงพยาบาลชุ ม ชนที่ เ ป็ นสถานที่ วิ จ ั ย ณ
ช่ ว งเวลาวิจยั พบว่ า มีผู้ท่ีมีค ะแนนถึง เกณฑ์ก ารสังใช้
่ ยา
ปฏิชวี นะไม่เกินร้อยละ 20.00 ของจานวนครัง้ ที่ผู้ป่วยเข้า
รับบริการ แต่มกี ารสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะจริงสูงมากกว่าร้อยละ
20.00 McIsaac score เป็ นเครื่องมือทานายโอกาสเสีย่ งต่อ
การติดเชือ้ GAS ทีท่ าให้พบผูป้ ่ วยทีม่ คี ะแนนถึงเกณฑ์การ
ตัด สิน การสังใช้
่ ย าปฏิชีวนะต่ า ที่สุด โดยพบเพียงร้อยละ
5.13 เท่ า นั น้ รู ป แบบการสัง่ ใช้ย าปฏิชีว นะในผู้ป่ วยโรค
ดัง กล่ า วในโรงพยาบาลชุ ม ชนที่เ ป็ นสถานที่วิจ ัย ยัง ไม่
เหมาะสมมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางการดูแลรักษา
โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก พ.ศ. 2562 (12)
และ Infectious Diseases Society of America, ค.ศ. 2012
(13) ทัง้ ในแง่ “ข้อบ่งใช้ยา ชนิด และระยะเวลาการใช้ยา”
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เภสัช ศาสตร์ มหาวิท ยาลัย นเรศวร ฝ่ ายเทคโนโลยีแ ละ
สารสนเทศของโรงพยาบาล ตลอดจนบุคคลากรทางการ
แพทย์ ทุ ก ท่ า นที่ มี ส่ ว นช่ ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ นการ
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