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บทคัดยอ
บทนํา: ในปงบประมาณ 2557 มูลคาการใชยา ertapenem ในโรงพยาบาลมหาสารคามสูงเปนอันดับ
2 ของมูลคาการใชยาแผนกผูป ว ยใน งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษารูปแบบการใช ปริมาณการใช และความ
ไวของเชือ้ ตอยา ertapenem ในโรงพยาบาลมหาสารคาม วิธดี าํ เนินการวิจยั : ทําการศึกษาแบบยอนหลัง จาก
การทบทวนเวชระเบียนในฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาลมหาสารคาม ในชวงเวลา 6 เดือน ระหวาง
เดือนตุลาคม 2556 – มีนาคม พ.ศ. 2557 สําหรับการศึกษารูปแบบการใชยา และในชวงเวลา 4 ป ระหวาง 1
ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2557 สําหรับการศึกษาปริมาณการใชยาและความไวของเชือ้ ตอยา ผลการวิจยั :
ในชวงที่ศึกษา มีผูปวยทั้งหมด 185 คน สวนใหญเปนเพศชาย (58.4%) อายุเฉลี่ย 60+15.5 ป รับการรักษาใน
แผนกศัลยกรรม (81.1%) รูปแบบการใชยา ertapenem พบวา สวนใหญเปนการใชยาแบบ empiric therapy
(151 คน, 81.6%) สําหรับการใชยาแบบ specific therapy สวนใหญใชในการรักษา เชือ้ Escherichia coli ESBL
(22 คน, 11.9%) ปริมาณการใชยา ertapenem เพิ่มสูงขึ้นจาก 10.90 defined daily dose/1,000 วันนอน ในป
2554 เปน 18.76 defined daily dose/1,000 วันนอน ในป 2557 สวนอัตราความไวของเชื้อตอยา ertapenem
ในชวง 4 ป จากป 2554 ถึง 2557 มีแนวโนมลดลง จาก 99% เปน 95% สําหรับเชื้อ E.coli ESBL และ 99%
เปน 86% สําหรับเชื้อ Klebsiella pneumoniae ESBL ตามลําดับ สรุปผลการวิจัย: การใชยา ertapenem ใน
โรงพยาบาลมหาสารคามมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสวนใหญเปนการใชแบบ empiric therapy ที่ไมตรงกับ
ขอกําหนดของบัญชียาหลักแหงชาติ โรงพยาบาลควรกําหนดนโยบายเพื่อควบคุมกํากับการใชยาเพื่อสงเสริม
ใหเกิดการใชยาอยางเหมาะสมตอไป
คําสําคัญ: ertapenem, E. coli, K. pneumoniae, การใชยาอยางเหมาะสม
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Abstract
Introduction: In 2014, the ertapenem expenditure was the second of in-patient drug
expenditures conducted at Mahasarakham hospital in Thailand. This study aims to determine the usage
pattern, utilization volume rate and drug susceptibility rate of ertapenem at the hospital. Methods: A
retrospective study was conducted using Mahasarakham hospital’s database. Ertapenem usage
patterns were reviewed based on 6-month medication records dating from October 2013 to March
2014. Utilization volume and drug sensitivity rates were retrieved from 4-year data from 1 October 2011
through 30 September 2014. Results: Of 185 patients receiving ertapenem during the study period,
most were male (58.4%), aged average 60+15.5 years and admitted to the surgical department (81.1%).
For the pattern of use, 81.6% of the patients underwent empirical therapy and 18.4% had specific
therapy, which was used for E. coli ESBL treatment (11.9%). Use of ertapenem increased from 10.90
DDD/1,000 patient-days in 2011 to 18.76 DDD/1,000 patient-days in 2014. During the 4-year period
from 2011 to 2014, susceptibility rates of ertapenem declined from 99% to 95% for E. coli ESBL and
99% to 86% for K. pneumoniae ESBL, respectively. Conclusion: Ertapenem use at Mahasarakham
hospital is increasing where most do not follow the guideline from the national list of medicine.
Therefore, the hospital should enact a policy controlling ertapenem use in order to promote rational
drug use.
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รูปแบบการใช ปริมาณการใช และอัตราความไวของเชื้อ E. coli ESBL และ K. pneumoniae ESBL
ตอยา Ertapenem ในโรงพยาบาลมหาสารคาม
ชุติมาภรณ ไชยสงค และคณะ

มีรายงานผลการศึกษาในประเทศสิงคโปร
พบวา มีอัตราการใช ertapenem สูงขึ้นจาก 0.45
defined daily dose (DDD) /100 patient days ในป
2006 เปน 1.2 DDD/100 patient days ในป 2010
โดยการใช ertapenem มีความเหมาะสมตามเกณฑ
ที่กําหนด 76% ซึ่งเกณฑที่ใชคือ 1) ผลเพาะเชื้อพบ
Enterobacteriaceae ที่สรางเอนไซม ESBL หรือ
non-ESBL แตผูปวยแพยากลุม penicillin 2) ใชเปน
empiric therapy กรณีทผี่ ปู ว ยเคยมีประวัตกิ ารติดเชือ้
Enterobacteriaceae ที่สรางเอนไซม ESBL มากอน
ภายใน 90 วัน และพบวา อัตราการใช ertapenem ที่
เพิม่ ขึน้ มีความสัมพันธกบั อัตราการดือ้ ยา ertapenem
ของ E. coli, Krebsiella spp. และการดือ้ ยา carbapenem
ของ Pseudomonas aeruginosa ทีส่ งู ขึน้ (Lim et al.,
2013)
ในป 2557 พบวา มูลคาการใชยา ertapenem
ในโรงพยาบาลมหาสารคามเพิ่มขึ้นจนติดอันดับ 2
ของมูลคาการใชยาแผนกผูปวยใน (Department of
Pharmacy, Mahasarakham Hospital, 2014) ซึ่ง
อัตราการใชยา ertapenem ที่สูงมากขึ้นอาจสงผลตอ
อัตราการดือ้ ยาตามมา (Lim et al., 2013; McLaughlin
et al., 2013) ดังนัน้ การศึกษาในครัง้ นี้ จึงมีวตั ถุประสงค
เพื่อศึกษารูปแบบการใช ปริมาณการใช และความไว
ตอยา ertapenem ในโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อ
นํามาใชเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายดานยาที่
เหมาะสมตอไป

บทนํา
Ertapenem เป น ยาปฏิ ชี ว นะในกลุ ม
carbapenem ซึง่ ออกฤทธิค์ อ นขางกวาง โดยครอบคลุม
เชื้อหลายชนิด ไดแก เชื้อแกรมบวก แกรมลบ และ
anaerobe ที่มาจากชุมชน (community-acquired
pathogen) โดย ertapenem ถูกขึ้นทะเบียนสําหรับ
รักษาโรคติดเชือ้ complicated intra-abdominal infection
(cIAI) community acquired pneumonia (CAP),
complicated skin and skin structure infection
(cSSSI), complicated urinary tract infection (cUTI),
acute pelvic infection (Merck Sharp & Dohme
Corp., 2013) อยางไรก็ตาม ยาชนิดนี้ไมครอบคลุม
เชื้อ Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacters
spp. และ Enterococci (Keating and Perry, 2005)
Ertapenem มีคุณสมบัติเดน คือ ทนทานตอเชื้อที่
สราง extended spectrum beta-lactamases (ESBL)
และ AmpC-producing Enterobacteriaceae และยา
มีคาครึ่งชีวิตที่คอนขางยาว ทําใหสามารถบริหารยา
เพียงวันละครั้ง (Keating and Perry, 2005) ซึ่ง
สําหรับประเทศไทย ยา ertapenem ถูกจัดใหเปนยา
ในบัญชียาหลักแหงชาติ บัญชี ง. โดยมีเงือ่ นไขการใช
คือ เปน documented therapy สําหรับเชื้อที่สราง
extended spectrum beta-lactamases (ESBL)
เทานั้น (National Drug System Development
Committee, 2013)
ในดานประสิทธิภาพการรักษา มีการศึกษา
หลายการศึกษาแสดงใหเห็นวา การใช ertapenem
มีประสิทธิภาพเทียบเทากับ piperacillin/tazobactam
ในการรักษา cIAI, cSSSI, acute pelvic infection
(Gesser et al., 2003; Keating and Perry, 2005) มี
ประสิทธิภาพเทียบเทากับ ceftriaxone ในการรักษา
cUTI, CAP (Gesser et al., 2003; Keating and
Perry, 2005) และ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเที ย บเท า กั บ
ceftriaxone plus metronidazole ในการรักษา cIAI
(Keating and Perry, 2005)

วิธีการศึกษา
การศึกษานี้เปนการศึกษาแบบยอนหลัง
(retrospective study) จากการทบทวนเวชระเบียนใน
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาลมหาสารคาม
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยประกอบดวย
2 สวน
ส ว นที่ 1 การศึ ก ษารู ป แบบการใช ย า
ในผูปวยที่เขารักษาตัวในโรงพยาบาลแบบผูปวยใน
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โรงพยาบาลมหาสารคาม ในชวงระยะเวลา 6 เดือน
ระหวางเดือนตุลาคม 2556 – มีนาคม พ.ศ. 2557
สวนที่ 2 การศึกษาปริมาณการใชยาและ
ความไวตอยา ertapenem ในโรงพยาบาลมหาสารคาม
ในชวงระยะเวลา 4 ป ระหวาง 1 ตุลาคม 2554 – 30
กันยายน 2557
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การวิเคราะหขอมูล นําเสนอขอมูลพื้นฐาน
ของผูปวยและรูปแบบการใชยาดวยความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สวนที่ 2 ปริมาณการใชยาและความไว
ตอยา Ertapenem
แหลงขอมูล ศึกษาปริมาณการใชยาและ
อัตราการดื้อยา ertapenem ในชวง 1 ตุลาคม 2554
– 31 กันยายน 2557
เครื่องมือการวิจัย เปนแบบบันทึกขอมูล
ปริมาณการใชยาและอัตราการดือ้ ยา โดยปริมาณการ
ใชยา ertapenem รวบรวมมาจากขอมูลปริมาณการ
จายยาจากฐานขอมูลของโรงพยาบาลมหาสารคาม
ซึ่งปริมาณการใช ertapenem ในการศึกษานี้ จะนํา
เสนอโดยใชคา DDD/1,000 วันนอน คํานวณโดยใช
สูตรดังนี้

สวนที่ 1 รูปแบบการใชยา Ertapenem
กลุ ม ตั ว อย า ง ศึ ก ษารู ป แบบการใช ย า
ertapenem ในโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยเก็บ
ขอมูลแบบยอนหลังจากการทบทวนเวชระเบียนใน
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ในผูปวยที่เขารับการรักษา
ตัวในโรงพยาบาลแบบผูป ว ยใน โรงพยาบาลมหาสารคาม
ระหวางเดือนตุลาคม 2556 – มีนาคม พ.ศ. 2557
เกณฑในการคัดเขาการศึกษา ไดแก ผูปวยที่ไดรับ
การรักษาดวยยา ertapenem อยางนอย 1 dose
เกณฑในการคัดผูปวยออกจากการศึกษา คือ ผูปวย
ที่มีขอมูลในฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสไมสมบูรณ
แบบเก็บขอมูลการวิจยั ประกอบดวยขอมูล
ทั่วไปของผูปวย ไดแก เพศ อายุ สิทธิการรักษา และ
ขอมูลการรักษาและการใชยา ไดแก แผนกการรักษา
ตําแหนงในการติดเชื้อ ลักษณะการใชยารักษา (ที่ยัง
ไมทราบเชื้อ (empiric therapy) และที่ทราบเชื้อและ
ความไวของยาตอเชือ้ (documented therapy) ขนาด
และระยะเวลาในการใช ย า ทํ า การทดสอบความ
ถูกตองเชิงเนือ้ หาโดยเภสัชกรในโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผูมีความเชี่ยวชาญดานงานบริบาลผูปวยใน จํานวน
5 คน โดยการจัดประชุมพิจารณาเครื่องมือ ใหความ
เห็นและปรับแกไข หลังจากทีม่ กี ารปรับปรุงแกไขแลว
ทําการเก็บรวบรวมจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสตาม
ชวงเวลาที่กําหนด

ปริมาณการใชยา = No. DDD x 1,000
วันนอน
No. DDD =No.packages x No.gram per package
DDD of Ertapenem in grams*
*WHO ระบุ DDD of ertapenem ไวเทากับ 1 กรัม
(WHO Collaborating Center for Drug Statistics
Methodology, 2013)
ความไวตอยา ertapenem ในการศึกษานี้
ทําการศึกษาเฉพาะในเชื้อกลุม Enterobacteriaceae
ที่สรางเอ็นไชม ESBL ซึ่งไดแก E. coli ESBL และ
K. pneumoniae ESBL โดยใชขอ มูลจาก antibiogram
ของโรงพยาบาลมหาสารคาม ในชวงเวลาที่ศึกษา
การวิเคราะหขอมูลปริมาณการใชยาและ
อัตราการดือ้ ยานําเสนอดวยความถี่ รอยละและคารวม
ทั้งหมด และนําเสนอขอมูลแยกรายป

60

ว. เภสัชศาสตรอีสาน
ปที่ 11 ฉบับที่ 4 ต.ค. - ธ.ค. 2558

รูปแบบการใช ปริมาณการใช และอัตราความไวของเชื้อ E. coli ESBL และ K. pneumoniae ESBL
ตอยา Ertapenem ในโรงพยาบาลมหาสารคาม
ชุติมาภรณ ไชยสงค และคณะ

รูปที่ 1 ตําแหนงการติดเชื้อของผูปวย

รูปที่ 2 รูปแบบการใชยา Ertapenem และเชื้อที่พบ

รูปที่ 3 ปริมาณการใชยาและความไวของเชื้อตอยา Ertapenem
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ปริมาณการใชยาเทากับ 1,955, 2,262, 2,484, 3,437
vials ซึ่ ง คิ ด เป น 10.90, 12.48, 14.08, 18.76
DDD/1,000 วันนอน ตามลําดับ ในทางตรงกันขาม
ความไวของเชื้อ E. coli ESBL และ K. pneumoniae
ESBL ตอยา ertapenem มีแนวโนมลดลง โดยความ
ไวของเชื้อ E.coli ESBL ลดลงอยางเห็นไดชัดในป
2556 สวนความไวของเชื้อ K. pneumoniae ESBL
ลดลงอยางเห็นไดชัดในป 2555 ซึ่งจะเห็นไดวาอัตรา
ความไวของเชือ้ K. pneumoniae ESBL ลดลงเร็วกวา
เชื้อ E. coli ESBL ดังแสดงในรูปที่ 3

ผลการศึกษา
รูปแบบการใชยา Ertapenem
ผลการศึกษาพบวามีผูปวยที่คัดเขาในการ
ศึ ก ษาทั้ ง สิ้ น 194 คน ถู ก คั ด ออกจากการศึ ก ษา
เนือ่ งจากขอมูลไมสมบูรณ 9 คน ทําใหมจี าํ นวนผูป ว ย
ที่ทําการศึกษาครั้งนี้ 185 คน เปนเพศชาย 108 คน
(58.4%) เพศหญิ ง 77 คน (41.6%) อายุ เ ฉลี่ ย
60+15.5 ป โดยรับการรักษาในแผนกศัลยกรรมมาก
ทีส่ ดุ (150 คน, 81.1%) รองลงมาในแผนกอายุรกรรม
(35 คน, 18.9%)
ตําแหนงการติดเชื้อของผูปวยสวนใหญคือ
ติดเชือ้ ในชองทอง (122 คน, 65.9%) รองลงมาคือ ติด
เชื้ อ ที่ ผิ ว หนั ง (29 คน, 15.7%) ติ ด เชื้ อ ทางเดิ น
ปสสาวะ (19 คน, 10.3%) ติดเชื้อทางเดินหายใจ
(8 คน, 4.3%) และติดเชื้อในกระแสเลือด (7 คน,
3.8%) ตามลําดับ โดยมีระยะเวลาในการรักษาโดย
เฉลี่ย 7+4.7 วัน (รูปที่ 1)
รูปแบบการใชยา ertapenem ในการศึกษา
นีพ้ บวา สวนใหญเปนการใชยาแบบ empiric therapy
(151 คน, 81.6%) สําหรับการใชยาแบบ specific
therapy สวนใหญใชในการรักษา เชื้อ E. coli ESBL
(22 คน, 11.9%) รองลงมาคือ K. pneumoniae ESBL
(10 คน, 5.4%) และ Salmonella (2 คน, 1.1%)
(รูปที่ 2) โดยการใชยา ertapenem สวนใหญเปนการ
ใชแบบ monotherapy (135 คน, 73%) สวนยาที่ถูก
นํามาใชรวมกับ ertapenem แบบ combination
therapy บอยทีส่ ดุ คือ metronidazole (11 คน, 5.9%)
รองลงมาคือ clindamycin (7 คน, 3.8%), amikacin
(3 คน, 1.6%), ciprofloxacin (1 คน, 0.5%) และ
ceftriaxone (1 คน, 0.5%)

อภิปรายผลการศึกษา
การใช ย า ertapenem ในโรงพยาบาล
มหาสารคามสวนใหญใชยาแบบ empiric therapy
(81.6%) โดยเฉพาะการรักษาโรคติดเชือ้ ทางชองทอง
ซึ่งรูปแบบการใชยาที่พบในการศึกษาครั้งนี้แตกตาง
จากการศึกษาของ Lim et al. (2013) ในประเทศ
สิ ง คโปร ซึ่ ง พบว า มี ก ารใช ย า ertapenem แบบ
empiric therapy เพียง 13.2% หากพิจารณาความ
เหมาะสมของการสั่งใชยาตามขอบงใช จะเห็นไดวา
การใชยาแบบ empiric therapy เปนการใชยาทีไ่ มตรง
ตามข อ บ ง ใช ที่ กํ า หนดโดยบั ญ ชี ย าหลั ก แห ง ชาติ
ซึ่งระบุใหใชยานี้เฉพาะการติดเชื้อที่สรางเอนไซม
ESBL เทานัน้ (National Drug System Development
Committee, 2013) อยางไรก็ตาม การใชยาในรูปแบบ
ดั ง กล า วเป น ไปตามข อ บ ง ใช ที่ ถู ก ขึ้ น ทะเบี ย นไว
(Merck Sharp & Dohme Corp, 2013)
แมวาการศึกษาหลายการศึกษาที่ผานมา
พบวา การใช ertapenem ไมมีความสัมพันธกับการ
ดือ้ ยาของเชือ้ gram negative bacilli โดยเฉพาะอยางยิง่
Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter
baumannii (Sousa et al., 2013; Rodriguez-Osorio
et al., 2015) ในทางตรงกันขาม การศึกษาครัง้ นีก้ ลับ
แสดงใหเห็นวา ปริมาณการใชยา ertapenem ทีส่ งู ขึน้
มีทิศทางตรงขามกับความไวของเชื้อ E. coli ESBL

ปริมาณการใชยาและความไวของเชื้อ
ตอยา Ertapenem
ผลการศึ ก ษาพบว า ปริ ม าณการใช ย า
ertapenem มีแนวโนมสูงขึ้น โดย ในป 2554-2557 มี
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รูปแบบการใช ปริมาณการใช และอัตราความไวของเชื้อ E. coli ESBL และ K. pneumoniae ESBL
ตอยา Ertapenem ในโรงพยาบาลมหาสารคาม
ชุติมาภรณ ไชยสงค และคณะ

และ K. pneumoniae ESBL ตอยา ertapenem ซึ่ง
สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของ Lim et al. (2013)
อยางไรก็ตาม อัตราความไวของเชือ้ ตอยา ertapenem
ที่ลดลงในการศึกษานี้ อาจมีผลมาจากปจจัยอื่นรวม
ดวย เชน ปริมาณการใชยาในกลุม carbapenem ชนิด
อื่นๆ ประสิทธิภาพการควบคุมการแพรกระจายของ
เชื้อในโรงพยาบาล ประวัติการใชยาปฏิชีวนะของ
ผูปวย เปนตน
การศึกษานีม้ ขี อ จํากัดคือ เปนการศึกษาเชิง
พรรณนา จึงไมสามารถสรุปความสัมพันธระหวาง
ปริ ม าณการใช ย าที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และความไวของเชื้ อ ที่
ลดลงได ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาความสัมพันธของ
ปริมาณการใชยาและอัตราการดือ้ ยาของโรงพยาบาล
ในอนาคต
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สรุปและขอเสนอแนะ
จากการศึกษาครั้งนี้ จะเห็นไดวา การใชยา
ertapenem ของโรงพยาบาลมหาสารคามมีแนวโนม
สูงขึน้ อยางตอเนือ่ ง โดยการใชยาสวนใหญเปนการใช
ยาแบบ empiric therapy ซึง่ ปริมาณการใชยาทีส่ งู ขึน้
อาจเปนเปนปจจัยทีส่ ง ผลตออัตราความไวของเชือ้ ตอ
ยาที่ลดลง ดังนั้น โรงพยาบาลมหาสารคามควรมี
นโยบายกํากับและติดตามการใชยา ertapenem เพื่อ
สงเสริมใหเกิดการใชยาอยางสมเหตุผล และเพือ่ ชะลอ
อัตราการดื้อยาในกลุม carbapenem ในอนาคต ทั้งนี้
โรงพยาบาลควรมีการกํากับการใชยาในกลุม carbapenem
ชนิดอื่นรวมดวยเพื่อปองกันปญหาการใชยาทดแทน
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