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บทคดัย่อ 

 
บทน า: การติดเช้ือในโรงพยาบาล เป็นปัญหาส าคญัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขของประเทศไทย 
และผูป่้วยท่ีได้รับการผ่าตดัมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือ ซ่ึงการท าความสะอาดแผลผ่าตดั ไม่ว่าก่อน
ผา่ตดั ขณะผา่ตดั หรือหลงัผา่ตดัลว้นมีความส าคญัต่อโอกาสการติดเช้ือของแผลผา่ตดั ดงันั้นในการท่ี
จะลดการติดเช้ือท่ีต าแหน่งผ่าตดั การท าความสะอาดแผลก่อนเย็บปิดอย่างมีประสิทธิภาพน่าจะ
สามารถท าใหอ้ตัราการติดเช้ือลดลงได ้
วัตถุประสงค์ : เพื่อเปรียบเทียบอตัราการติดเช้ือของแผลผ่าตดัสะอาดปนเป้ือน (clean contaminated 
woundในผูป่้วยมะเร็งบริเวณศีรษะและคอระหวา่งกลุ่มท่ีไดรั้บการฉีดลา้งแผลดว้ยสารละลาย คลินดา้
ไมซินและ กลุ่มท่ีไดรั้บน ้าเกลือฉีดลา้งแผลก่อนการเยบ็ปิด 
รูปแบบการศึกษา : เป็นการศึกษาแบบ Randomized controlled trial ในผูป่้วยท่ีไดรั้บการผ่าตดัมะเร็ง
บริเวณศีรษะและคอ ท่ีเป็นแผลผ่าตดัชนิดสะอาดปนเป้ือน โดยคดัเลือกผูป่้วยเป็นสองกลุ่มแบบสุ่ม
แยก (Block randomization) กลุ่มละ 30 คน คือ กลุ่มท่ีไดรั้บสารละลายคลินดา้ไมซินและ กลุ่มท่ีไดรั้บ
น ้าเกลือฉีดลา้งแผลผา่ตดั 
ผลการศึกษา : ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติในกลุ่มผูป่้วยท่ีได้รับการฉีดล้างด้วย
สารละลายคลินดา้ไมซิน (ร้อยละ 36.7) และน ้าเกลือ (ร้อยละ 33.3) 
สรุปผลการศึกษา: การลา้งแผลดว้ยสารละลายคลินดา้ไมซินก่อนการเยบ็ปิดแผลไม่ช่วยลดอตัราการ
ติดเช้ือของแผลผา่ตดั 
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ABSTRACT 

Background :The hospital acquired infection is a major issue in medicine and public health in 
Thailand.  Surgical patients also have the risks of infection which can be reduced by wound 
cleansing before, during and after the surgical procedure. Therefore, in order to prevent the surgical 
site infection, an effective cleansing before wound closure should decrease the rate of infection. 
Objective : To compare infection rate of clean contaminated head and neck oncologic surgical 
wound between the group with clindamycin solution and normal saline irrigation  before wound 
closure. 
Clinical study design : This study is a Randomized controlled trail in patients with clean 
contaminated head and neck oncologic surgery wound. Patients will be recruited randomly into two 
groups by block randomization. Each group of 30 patients with have clindamycin solution or normal 
saline wound irrigation. 
Clinical trial results : No statistically significant difference in infection rate between wound 
irrigation with clindamycin solution (36.7%) and normal saline irrigation (33.3%). 
C o n c lu s io n  :Wound irrigation with clindamycin solution before closure does not reduce the 
surgical site infection rate. 


