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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความเหมาะสมและรูปแบบการได้รบั ยาปฏิชวี นะในผูป้ ่ วยโรคคอหอยอักเสบเฉียบพลันโดยใช้
Centor criteria วิ ธีการ: ผู้วจิ ยั สืบค้นข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ นโรคคอหอยอักเสบเฉียบพลันและมารับการรักษา
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จากฐานข้อมูลในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลระดับทุติยภูมแิ ห่งหนึ่ง
ผูว้ จิ ยั ประเมินความเหมาะสมในการได้รบั ยาปฏิชวี นะด้วยเกณฑ์ของ Centor ผลการวิ จยั : ผูป้ ่ วยทัง้ หมดจานวน 346 ราย ได้รบั
ยาปฏิชวี นะ 304 ราย (ร้อยละ 87.9) การสังใช้
่ ยาในผูป้ ่ วย 9 ราย (ร้อยละ 3.0) มีความเหมาะสม ผูป้ ่ วยทีไ่ ม่ได้รบั ยาปฏิชวี นะมี
42 ราย (ร้อยละ 12.1) พบผู้ป่วย 41 รายเมื่อประเมินแล้วไม่จาเป็ นต้องได้รบั ยา (ร้อยละ 97.6) ส่วนอีก 1 ราย (ร้อยละ 2.4)
จาเป็ นต้องได้รบั ยาแต่ไม่ได้รบั ยา ยาปฏิชวี นะที่มกี ารสังใช้
่ มากที่สุด คือ amoxicillin รูปแบบของการสังใช้
่ ท่พี บมากที่สุด คือ
amoxicillin ขนาด 500 มิลลิกรัม รับประทานครัง้ ละ 2 แคปซูล วันละ 2 ครัง้ ระยะเวลา 5 วัน ไม่มผี ู้ป่วยรายใดได้รบั ยาขนาด
1,000 มิลลิกรัมต่อวันตามแนวทางการรักษา สรุป: ผูป้ ่ วยโรคคอหอยอักเสบเฉียบพลันของโรงพยาบาลมากกว่าร้อยละ 90 ไม่
จาเป็ นต้องได้รบั ยาปฏิชวี นะ การศึกษาพบรูปแบบการใช้ยาปฏิชวี นะทีไ่ ม่เหมาะสมตามแนวทางการรักษาทัง้ ในด้านขนาดและ
ระยะเวลาในการรักษา ซึง่ อาจกระทบต่อผลลัพธ์การรักษา ก่อให้เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา และเพิม่ โอกาสในการเกิด
เชือ้ ดือ้ ยาได้
คาสาคัญ: คอหอยอักเสบเฉียบพลัน เกณฑ์เซนเตอร์ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ยาปฏิชวี นะ
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Abstract
Objective: To study the appropriateness and pattern of antibiotic use in patients with acute pharyngitis using
the Centor criteria. Method: The investigators identified patients diagnosed with acute pharyngitis and received treatment
during January 1 to June 30, 2017, from the database of the outpatient department of a secondary hospital. The
researchers assessed the appropriateness of prescribed antibiotics to the patients with the Centor criteria. Results: 346
patients received antibiotics (87.9%). In nine (3.0%) patients, the prescribing was regarded as appropriate. Among 42
patients (12.1%) receiving no antibiotics, 41 (97.6%) did not need antibiotics. One case (2.4%) required medication but
did not receive it. The most commonly prescribed antibiotics was amoxicillin. The most prevalent pattern of prescribing
was 2 capsules of 500 mg amoxicillin twice a day for 5 days. No patients received the drug with 1, 000 mg dose as
recommended by the guideline. Conclusion: More than 90% of patients with acute pharyngitis did not need antibiotics.
The study found that the use of antibiotics was not appropriate according to the treatment guidelines in terms of dose
and duration of treatment. This may affect the treatment outcomes, adverse drug reactions and the increased chances
of antibiotic resistance.
Keywords: acute pharyngitis, Centor criteria, rational drug use, antibiotics

755

บทนา
อาการเจ็บคอเป็ นปั ญหาทางสุขภาพทีพ่ บบ่อยใน
ปั จจุบนั และมักเป็ นอาการเด่นที่พบในโรคคอหอยอักเสบ
(pharyngitis) สาเหตุส่วนใหญ่มกั เกิดจากการติด เชือ้ ไวรัส
เช่น adenovirus, rhinovirus ซึง่ ไม่จาเป็ นต้องใช้ยาปฏิชวี นะ
ในการรักษา ส่วนการติดเชือ้ แบคทีเรียมักมีสาเหตุจากการ
ติดเชือ้ Streptococcus pyogenes โดยพบได้ในเด็กร้อยละ
20-30 ทีเ่ กิดโรคทัง้ หมด ส่วนในผูใ้ หญ่สามารถพบได้รอ้ ยละ
5-15 ในการรัก ษาโรคคอหอยอัก เสบเฉี ย บพลัน (acute
pharyngitis) จากการติด เชื้อ Streptococcus pyogenes
ผูป้ ่ วยจาเป็ นต้องได้รบั ยาปฏิชวี นะในการรักษาเพื่อป้ องกัน
การเกิดภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะไข้รูหม์ าติก (rheumatic
fever) ทีพ่ บการเกิดได้มากในเด็ก (1, 2)
การวินิ จ ฉัย แยกสาเหตุ ข องการเกิด โรคคอหอย
อัก เสบเฉี ย บพลัน มี ค วามส าคัญ ในการพิ จ ารณาให้ ย า
ปฏิชีว นะกับ ผู้ป่ วย ตามแนวทางการรัก ษาโรคคอหอย
อั ก เสบเฉี ย บพลั น ของสมาคมโรคติ ด เชื้ อ ปร ะ เท ศ
สหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 2012 (Infectious Diseases Society
of America; IDSA) (1) แนะน าให้เ ก็บ ตัว อย่ า งจากคอส่ง
ตรวจ rapid antigen detection test (RADT) และ/หรือส่ง
เพาะเชือ้ (throat culture) เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุในผูป้ ่ วยทีม่ ี
อาการเข้าได้กบั การติดเชือ้ แบคทีเรีย เช่น ไม่มนี ้ ามูก ไม่มี
อาการไอ ต่ อ มทอนซิลบวมหรือ มีจุดหนอง วิธีด ัง กล่าวมี
ความไว (sensitivity) และความจาเพาะ (specificity) ของ
ผลตรวจที่ค่ อ นข้า งสูง แต่ ใ นประเทศไทยการตรวจไม่ได้
นิยมใช้ในทุกโรงพยาบาลรวมถึงร้านยาที่ไม่สามารถตรวจ
ได้ เนื่ อ งจากมีข้อ จ ากัด ในด้า นการตรวจ ค่ า ใช้จ่ า ย และ
ระยะเวลาในการรอผล จากข้อจากัดดังกล่าว ในทางปฏิบตั ิ
จึง ได้มีก ารน าเกณฑ์ก ารประเมิน อาการทางคลินิ ก เพื่อ
พิจารณาการเกิดโรคคอหอยอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อ
แบคทีเรียมาใช้ เช่น Centor criteria โดยเป็ นเกณฑ์ในการ
พิจารณาการจ่ายยาปฏิชวี นะในโรคคอหอยอักเสบทีส่ านัก
คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยนามาใช้เป็ น
แนวทางในโครงการการใช้ย าปฏิชีว นะอย่ า งสมเหตุ ผ ล
(antibiotic smart use) ปี พ.ศ. 2554 (3)
Centor criteria (4) เป็ นเกณฑ์การประเมินที่ใช้
ทานายโอกาสในการติดเชือ้ S. pyogenes ซึง่ เหมาะกับการ
นาไปใช้ในผู้ใหญ่ การประเมินพิจารณาอาการทางคลินิก
ของผูป้ ่ วยและให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน ได้แก่ 1) อุณหภูมิ
ร่างกายมากกว่า 38 องศาเซลเซียส 2) ไม่มีอาการไอ 3)

ต่อมน้ าเหลืองข้างคอ (anterior cervical nodes) บวมกด
เจ็บ 4) ต่อมทอนซิลบวมหรือมีจุดหนอง (tonsillar swelling
or exudates) คะแนนรวมทัง้ หมดเท่ากับ 4 คะแนน หาก
คะแนนน้อยกว่า 3 คะแนนจะพบความเสีย่ งในการติดเชื้อ
S. pyogenes น้อยกว่าร้อยละ 20 และไม่จาเป็ นต้องใช้ยา
ปฏิชีวนะในการรักษา ส่วนคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 3
คะแนน จะพบความเสี่ย งในการติ ด เชื้อ S. pyogenes
ประมาณร้อยละ 40-60 (5, 6) ให้พจิ ารณาจ่ายยาปฏิชวี นะ
ในการรักษา อย่างไรก็ตามในต่างประเทศมีการแนะนาให้
ตรวจ RADT หรือ ส่ ง เพาะเชื้อ กรณี ท่ีผ ลประเมิน เป็ น 2
คะแนนเมื่อ ใช้ Centor criteria หรือ 2-3 คะแนนเมื่อ ใช้
modified Centor criteria แล้วค่อยพิจารณาจ่ายยาปฏิชวี นะ
ตามผลการตรวจ (2, 7) ส่วนในประเทศไทยจากข้อจากัด
ของการตรวจจึงใช้การพิจาณาอาการทางคลินิกของผูป้ ่ วย
เป็ นหลัก การนาเกณฑ์การให้คะแนนมาใช้ช่วยให้การจ่าย
ยาปฏิชวี นะมีความเหมาะสมมากยิง่ ขึน้ ขณะทีก่ ารวินิจฉัยที่
พิจารณาจากอาการคลินิกเพียงอย่างเดียว อาจนาไปสู่การ
จ่ายยาปฏิชวี นะเกินความจาเป็ นได้ (7) ส่งผลกระทบให้เกิด
ปั ญหาเชื้อดือ้ ยา และเพิม่ ความเสีย่ งของการเกิดอาการไม่
พึงประสงค์จากการใช้ยา นอกจากความเหมาะสมด้านการ
ได้ ร ั บ ยาปฏิ ชี ว นะแล้ ว ในทางปฏิ บ ั ติ ย ัง พบการให้ ย า
ป ฏิ ชี ว น ะ ที่ ไ ม่ เ ห ม า ะ ส ม เ ช่ น ก า ร ใ ช้ ย า ก ลุ่ ม
fluoroquinolones ที่ ม ากเกิ น ความจ าเป็ น การได้ ร ับ ยา
ปฏิชวี นะกลุ่ม penicillins ในระยะเวลารักษาที่น้อยกว่า 10
วัน
จากการใช้ ย าปฏิ ชีว นะอย่ า งไม่ เ หมาะสม ซึ่ ง
ก่ อ ให้เ กิด ปั ญ หาเชื้อ ดื้อ ยาเพิ่ม ขึ้น ในประเทศไทยอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง ส านั ก คณะกรรมการอาหารและยาจึง ได้ริเ ริ่ม
โครงการส่ ง เสริ ม การใช้ ย าปฏิ ชี ว นะอย่ า งสมเหตุ ผ ล
(antibiotics smart use: ASU) โดยมีเป้ าหมายลดการใช้ยา
ปฏิชวี นะใน 3 โรคหลักทีพ่ บบ่อย ได้แก่ โรคติดเชือ้ ทางเดิน
หายใจส่ ว นบน (upper respiratory tract infection: URI)
โรคท้องร่วงเฉียบพลัน และแผลเลือดออก (3) สาหรับโรค
URI ซึง่ รวมถึงโรคคอหอยอักเสบเฉียบพลันได้มกี ารส่งเสริม
ให้มกี ารใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยกาหนดตัวชีว้ ดั การใช้ยา
ปฏิชีว นะในโรค URI และหลอดลมอัก เสบเฉี ย บพลัน ใน
ผูป้ ่ วยนอกทีเ่ กณฑ์ระบุว่าต้องน้อยกว่าร้อยละ 20 เนื่องจาก
ในภาพรวมพบการติดเชือ้ ทีเ่ กิดจากแบคทีเรียน้อยกว่าร้อย
ละ 10 และพบว่าการใช้ยาปฏิชวี นะในโรคดังกล่าวที่ไม่ได้
เกิ ด จากการติ ด เชื้ อ แบคที เ รี ย ไม่ เ กิ ด ประโยชน์ (8)
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คณะผูว้ จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาถึงความเหมาะสมในการ
ได้รบั ยาปฏิชวี นะในการรักษาโรคคอหอยอักเสบเฉียบพลัน
โดยใช้ Centor criteria โดยเป็ นการเก็บข้อมูลจากการสัง่
จ่ายยาปฏิชวี นะในกลุ่มโรครหัสตาม ICD-10 ของโครงการฯ
เนื่องจากการศึกษาทีป่ ระเมินความเหมาะสมในการได้รบั ยา
ปฏิ ชี ว นะในโรงพยาบาลในประเทศไทยยั ง มี ไ ม่ ม าก
ประกอบกับ โรงพยาบาลที่ท าการศึก ษายัง ไม่ เ คยมีก าร
ประเมิน ถึงความเหมาะสมดัง กล่ า ว ทัง้ นี้ เ พื่อ ให้บุค ลากร
ทางการแพทย์ระมัดระวังการให้ยาปฏิชวี นะในผูป้ ่ วยโรคคอ
หอยอักเสบเฉียบพลันมากยิง่ ขึน้

วิ ธีการวิ จยั
การศึ ก ษานี้ เ ป็ นการวิ จ ั ย เชิ ง พรรณนาแบบ
ภาคตัด ขวาง ซึ่ง ผ่ า นการพิจ ารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตาม
เอกสารรับรองเลขที่ WUEC-16-122-01
ตัวอย่าง
ตัวอย่างเป็ นผู้ป่วยทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 15-44 ปี ท่ไี ด้รบั
การวินิจฉัยว่าเป็ นโรคคอหอยอักเสบเฉียบพลันและมารับ
การรักษาทีโ่ รงพยาบาลระดับทุตยิ ภูมแิ ห่งหนึ่งระหว่างวันที่
1 มกราคม - วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
การเก็บข้อมูล
ผู้วิจยั สืบค้นข้อมูลผู้ป่วยจากฐานข้อมูล HOSxP
ในแผนกผู้ป่ วยนอกของโรงพยาบาลจากผลการวินิ จ ฉั ย
ตามทีร่ ะบุใน ICD-10 โดยใช้คาว่า คอหอยอักเสบเฉียบพลัน
(acute pharyngitis) จากนัน้ ผูว้ จิ ยั คัดเลือกผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การ
วินิจฉัยว่าเป็ นโรคคอหอยอักเสบเฉียบพลันที่มอี ายุ 15-44
ปี บัน ทึก ข้อ มูลพื้นฐานของผู้ป่ วย ได้แ ก่ วัน ที่เ ข้า รับการ
รักษา น้ าหนัก สิทธิการรักษา โรคประจาตัว ประวัตกิ ารแพ้
ยา การได้รบั ยาปฏิชวี นะทัง้ ชนิด รูปแบบ จานวน พร้อมทัง้
ประเมินความเหมาะสมในการได้รบั ยาปฏิชวี นะจากเกณฑ์
Centor
การประเมิ นความเหมาะสม
การประเมิ น ความเหมาะสมของการสัง่ ใช้ ย า
ปฏิชีว นะท าโดยผู้วิจ ัย 3 คน โดยใช้เ กณฑ์ก ารประเมิน
Centor หากผู้วิจ ัย ได้ผ ลการประเมิน ไม่ ต รงกัน ผู้วิจ ัย จะ
อภิปรายร่วมกันเพื่อหาข้อสรุป เกณฑ์ของ Centor มี 4 ข้อ
1) อุ ณหภู มิร่ า งกายมากกว่ า 38 องศาเซลเซีย ส 2) ไม่ มี
อาการไอ 3) ต่ อ มน้ า เหลือ งข้า งคอบวม กดเจ็บ 4) ต่ อ ม
ทอนซิ ล บวมหรื อ มี จุ ด หนอง การประเมิ น อาการทัง้ 4
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พิจารณาจากผลการตรวจร่างกายของแพทย์ หรือข้อมูลที่
ระบุไว้ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล ในส่วน
ของอาการส าคั ญ ที่ ม าโรงพยาบาล (chief complaint)
ประวัติการเจ็บป่ วยในปั จจุบนั และการตรวจร่างกาย หาก
ไม่ พ บอาการทัง้ สี่ห รือ ไม่ ไ ด้ร ะบุ ไ ว้ ให้ถือ ว่ า ไม่ มีอ าการ
ดังกล่าว
การศึกษานี้ใช้เกณฑ์ Centor ตามแนวทางสานัก
คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยและ
คณะอนุ ก รรมการส่ง เสริม การใช้ยาอย่ างสมเหตุ ผ ล โดย
เกณฑ์ Centor ไม่ได้คดิ คะแนนในเรื่องอายุ ซึง่ ระบาดวิทยา
ของการติ ด เชื้ อ S. pyogenes ในคนแต่ ล ะวัย มี ค วาม
แตกต่างกัน ส่วน McIsaac criteria มีการพิจารณาในด้าน
อายุร่วมด้วย อย่างไรก็ตามในการศึกษาได้คดั เลือกผูป้ ่ วยที่
มีช่วงอายุ 15-44 ปี ซึง่ มีโอกาสการติดเชือ้ S. pyogenes ใน
การก่อโรคคอหอยอักเสบเฉียบพลันทีใ่ กล้เคียงกัน
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การศึกษาใช้สถิติเชิงพรรณนาสรุปข้อมูลในส่วน
ของข้อมูลพื้นฐาน ผลการประเมินความเหมาะสมของการ
สังจ่
่ ายยาปฏิชวี นะในโรคคอหอยอักเสบเฉียบพลัน และรูป
แบบในการสังจ่
่ ายยาปฏิชวี นะ

ผลการวิ จยั และการอภิ ปรายผล
ข้อมูลทัวไป
่
ผู้ป่ วยจ านวน 346 ราย ส่ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิง
(ร้อยละ 63.5) อายุเฉลีย่ 28.5 ± 8.6 ปี โรคประจาตัวที่พบ
มากทีส่ ดุ คือ โรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 2.0) ประวัตกิ าร
แพ้ยาส่วนใหญ่เป็ นยาในกลุ่ม penicillins (ร้อยละ 1.7) และ
สิทธิการรักษาเป็ นสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ า เป็ น
หลัก (ร้อยละ 70.8) ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
ถึงแม้โรคคอหอยอักเสบเฉียบพลัน มักมีอาการที่
ไม่รุนแรง และสามารถรับการรักษาในร้านยาได้ด้วยความ
สะดวกและรวดเร็ว แต่ จ ากผลการศึก ษาพบผู้ป่วยทัง้ สิ้น
346 ราย คิดเป็ นจานวน 58 รายต่อเดือน ซึง่ ใกล้เคียงกับใน
ร้านยาทีม่ ผี ปู้ ่ วยทีม่ อี าการเช่นนี้เข้ามารับการรักษาเฉลีย่ 64
คนต่อเดือน (9) จากข้อมูลชีใ้ ห้เห็นว่ายังมีผปู้ ่ วยจานวนไม่
น้อยเลือกทีจ่ ะรับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล ดังนัน้ การประเมิน
ความเหมาะสมการในการได้รบั ยาปฏิชวี นะในโรงพยาบาล
จึง เป็ น สิ่ง ที่ค วรให้ค วามสาคัญเช่ น เดีย วกัน กับ ในร้านยา
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมของการจ่ายยาปฏิชวี นะในโรค
ดังกล่าว

ตารางที่ 1. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ่ วย (n = 346)
ข้อมูลทัวไป
่

จานวน (ราย)

ร้อยละ

เพศ ชาย
หญิง

126
220

36.4
63.6

ช่วงอายุ (ปี ) 15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44

65
66
63
51
54
47

18.8
19.1
18.2
14.7
15.6
13.6

สิทธิการรักษา
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
ประกันสังคม
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
อื่นๆ (ชาระเงินเอง บัตรต่างด้าว สิทธิทหารพราน ครอบครัว อสม.)

29
43
245
29

8.4
12.4
70.8
8.4

โรคประจาตัว1
ความดันโลหิตสูง
เบาหวานชนิดที่ 2
หอบหืด
โรคภูมแิ พ้
โรคภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง
ธาลัสซีเมีย
ไขมันในเลือดสูง
ไทรอยด์เป็ นพิษ
systemic lupus erythematosus
แผลในกระเพาะอาหาร
อาการ bipolar
โรคจิตเภท
วัณโรค

7
6
4
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1

2.0
1.7
1.2
1.2
0.6
0.6
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

ประวัตแิ พ้ยา1
ยากลุ่ม NSAIDs
ยากลุ่ม penicillins
ยากลุ่ม sulfonamides
ยาต้านจุลชีพกลุ่มอื่น ๆ
ยาอื่น ๆ

6
5
2
5
5

1.7
1.4
0.6
1.4
1.4

1: ผูป้ ่ วย 1 รายอาจมีโรคประจาตัวมากกว่า 1 โรคหรือประวัตแิ พ้ยามากกว่า 1 ชนิด
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การศึก ษาพบผู้ป่ วยส่วนใหญ่ เ ป็ น เพศหญิง 220
ราย (ร้อยละ 63.6) มีอายุเฉลี่ย 28.5±8.63 ปี ในด้านอายุ
การศึก ษานี้ ไ ด้ค ัด เลือ กกลุ่ ม คนที่มีอ ายุร ะหว่ าง 15-44 ปี
เนื่องจากเกณฑ์ Centor เหมาะสาหรับใช้ทานายโอกาสใน
การติดเชือ้ S. pyogenes ในผูใ้ หญ่ อีกทัง้ โอกาสทีโ่ รคนี้จะ
เกิดจากเชื้อ S. pyogenes มีใกล้เคียงกันสาหรับผู้ท่มี อี ายุ
ระหว่าง 15-44 ปี (10)
ช่ ว งอายุ ท่ีพ บการเกิด โรคมากที่สุด คือ 20-24 ปี
(ร้อยละ 19.1) น้ อยที่สุดคือ 39-44 ปี (ร้อยละ 13.6) ด้าน
โรคประจาตัวพบว่ามีผปู้ ่ วยทีม่ โี รคประจาตัวจานวน 34 ราย
(ร้อยละ 9.8) โรคทีพ่ บมากทีส่ ุดคือความดันโลหิตสูงจานวน
7 ราย (ร้อยละ 2.0) ข้อแนะนาของคณะอนุกรรมการส่งเสริม
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล คือ ควรให้ยาปฏิชวี นะแก่ผปู้ ่ วยที่
มีโรคประจาตัว เช่น โรคหัวใจรูห์มาติก เม็ดเลือดขาวใน
เลือดต่า แม้ได้คะแนนประเมินน้อยกว่า 3 (8) อย่างไรก็ตาม
การศึกษานี้ไม่พบผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะดังกล่าว การศึกษาพบว่ามี
ผู้ป่วยที่แพ้ยาจานวนทัง้ หมด 19 ราย ในจานวนนี้มผี ู้ป่วย
แพ้ยาปฏิชวี นะทัง้ หมด 8 ราย โดยแพ้ยาในกลุ่ม penicillins
มากทีส่ ุดคือ 5 ราย ซึง่ ส่งผลต่อการเลือกใช้ยาปฏิชวี นะของ
แพทย์
ความเหมาะสมในการได้รบั ยาปฏิ ชีวนะ
ผู้ป่ วยจ านวน 346 ราย มีผู้ท่ีไ ด้ร ับ ยาปฏิชีว นะ
จานวน 304 ราย (ร้อยละ 87.9) เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์
Centor พบผูป้ ่ วย 9 ราย (ร้อยละ 3.0) มีความเหมาะสมใน
การได้รบั ยา ส่วนอีก 295 ราย (ร้อยละ 97.0) ไม่จาเป็ นต้อง
ได้รบั ยา ส่วนผูป้ ่ วยทีไ่ ม่ได้รบั ยาปฏิชวี นะมี 42 ราย (ร้อยละ
12.1) พบผูป้ ่ วย 41 ราย (ร้อยละ 97.6) เมื่อประเมินแล้วไม่
จาเป็ นต้องได้รบั ยา ส่วนอีก 1 ราย (ร้อยละ 2.4) จาเป็ นต้อง
ได้รบั ยาแต่ไม่ได้รบั
แนวทางการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของ
ประเทศไทยกาหนดตัวชี้วดั การใช้ยาปฏิชวี นะในโรค URI
และหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผูป้ ่ วยนอกโดยมีเกณฑ์ท่ี
น้อยกว่าร้อยละ 20 เนื่องจากในภาพรวมการติดเชื้อที่เกิด
จากแบคทีเรียพบน้อยกว่าร้อยละ 10 การใช้ยาปฏิชวี นะใน
โรคดังกล่าวที่ไม่ได้เกิดจากเชือ้ แบคทีเรียไม่เกิดประโยชน์
(8) ผลการศึก ษานี้ ส ามารถช่ ว ยยืน ยัน ถึง ข้อ มูล ดัง กล่ า ว
อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ศึกษาเฉพาะผู้ป่วยโรคคอหอย
อักเสบเฉียบพลันเท่านัน้ โดยไม่ได้ศกึ ษาในผูป้ ่ วยโรค URI
ทัง้ หมด ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาอื่นทีพ่ บว่า
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ผู้ป่วยโรคคอหอยอักเสบเฉียบพลันมากกว่าร้อยละ 80 ไม่
จาเป็ นต้องได้รบั ยาปฏิชวี นะ (11-12)
อาการแสดงที่พบมากทีส่ ุด คือ ต่อมทอนซิลบวม
หรือมีจุดหนองบริเวณต่อมทอนซิลจานวน 194 ราย (ร้อยละ
56.1) รองลงมาคือไม่มอี าการไอ จานวน 62 ราย (ร้อยละ
17.9) มีอุณหภูมริ ่างกายมากกว่า 38 องศาเซลเซียส จานวน
52 ราย (ร้อยละ 15.0) และต่อมน้าเหลืองข้างคอบวมกดเจ็บ
จ านวน 1 ราย (ร้อ ยละ 0.3) ตามล าดับ จากข้อ มู ล ด้า น
ความจาเพาะของอาการแสดงทางคลินิกกับการเกิดโรคคอ
หอยอักเสบเฉียบพลันทีเ่ กิดจากเชือ้ แบคทีเรียพบว่า การมี
จุดหนองทีต่ ่อมทอนซิลบวมมีความจาเพาะสูงถึงร้อยละ 85
(2) และมัก เป็ น สาเหตุ ใ นการพิจ ารณาให้ย าปฏิชีว นะกับ
ผูป้ ่ วย อย่างไรก็ตามการมีต่อมทอนซิลบวมหรือมีจุดหนอง
อาจเกิดได้จากเชือ้ ไวรัส เช่น adenovirus, herpesvirus ได้
(13) อีกทัง้ เกณฑ์ Centor ระบุว่า ผลการประเมินทีน่ ้อยกว่า
3 คะแนน พบโอกาสการติดเชือ้ S. pyogenes น้อยกว่าร้อย
ละ 20 ดังนัน้ ในการพิจารณาสาเหตุของการเกิดโรคคอหอย
อักเสบเฉียบพลันอาจใช้การประเมินด้วยอาการแสดงทาง
คลินิกเพียงข้อใดข้อหนึ่งได้ยาก
หากต้ อ งการวิ นิ จ ฉั ย ที่ ช ัด เจนมากกว่ า การใช้
อาการทางคลิ นิ ก ต้ อ งอาศั ย ผลของการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร IDSA (1) แนะนาให้ผปู้ ่ วยทีม่ อี าการบ่งชีถ้ งึ
การเจ็บ คอที่เ กิด จากการติด เชื้อ แบคทีเ รีย ควรได้ร ับการ
ตรวจยืนยันผลทางห้องปฏิบตั กิ ารด้วยวิธกี าร RADT และ/
หรื อ throat culture ซึ่ ง เป็ นวิ ธี ก ารที่ มี ค วามไวและ
ความจาเพาะที่ค่อนข้างสูง แต่การตรวจมีขอ้ จากัดในเรื่อง
ของค่าใช้จ่าย และเวลาทีใ่ ช้ในการรอผลตรวจ ในทางปฏิบตั ิ
จึง ไม่ ไ ด้นิ ย มใช้วิธีน้ี เ พื่อ ยืน ยันการติด เชื้อ S. pyogenes
ดังนัน้ การใช้เกณฑ์การประเมินจากอาการทางคลินิกจึงมี
ส่ ว นส าคัญ เกณฑ์ เ หล่ า นี้ มีห ลายเกณฑ์ เช่ น Centor,
McIsaac เป็ นต้ น การศึก ษานี้ ใ ช้เ กณฑ์ Centor ตาม
แนวทางสานักคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย
และคณะอนุ ก รรมการส่ ง เสริม การใช้ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ล
เกณฑ์น้ีไม่ได้คดิ คะแนนในเรื่องอายุ ซึ่งผู้ท่มี อี ายุต่างกันมี
ความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ S. pyogenes ทีแ่ ตกต่างกัน ส่วน
McIsaac criteria มีการพิจารณาอายุร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม
การศึก ษาได้ ค ัด เลือ กผู้ป่ วยที่มีช่ ว งอายุ 15-44 ปี ซึ่ง มี
โอกาสการติด เชื้อ S. pyogenes ในการก่ อ โรคคอหอย
อักเสบเฉียบพลันทีใ่ กล้เคียงกัน

รูปแบบการได้รบั ยาปฏิ ชีวนะ
ผู้ป่ วยที่ไ ด้ร ับ ยาปฏิชีว นะ 304 ราย รายการยา
ปฏิ ชี ว นะที่ ไ ด้ ร ั บ ได้ แ ก่ amoxicillin (ร้ อ ยละ 87.8)
roxithromycin (ร้อ ยละ 6.9) amoxicillin/clavulanate
potassium (ร้ อ ยละ 3.6) erythromycin (ร้ อ ยละ 0.7)
clindamycin (ร้อยละ 0.7) และ doxycycline (ร้อยละ 0.3)
ตามลาดับ
จากตารางที่ 2 รูปแบบยาทีถ่ ูกสังจ่
่ ายทีถ่ ูกสังจ่
่ าย
มากที่ สุ ด คื อ amoxicillin ในขนาด 500 มิ ล ลิ ก รั ม
รับประทานครัง้ ละ 2 แคปซูล วันละ 2 ครัง้ ระยะเวลา 5 วัน
จานวน 116 ครัง้ (ร้อยละ 38.2) รองมาคือ amoxicillin ใน
ขนาด 500 มิลลิกรัม รับประทานครัง้ ละ 1 แคปซูล วันละ 3
ครัง้ สังจ่
่ ายเป็ นระยะเวลา 5 วันจานวน 95 ครัง้ (ร้อยละ
31.2)
แนวทางการรักษาโรคคอหอยอักเสบเฉียบพลัน
ของ IDSA เเนะนาการใช้ยาปฏิชวี นะในผูป้ ่ วยทีม่ สี าเหตุจาก
เชื้อ S. pyogenes โดยให้ใช้ยาในกลุ่ม penicillins ได้แก่
penicillin V และยา amoxicillin ในรูปเเบบรับประทาน และ
ยา benzathine penicillin G ในรูปเเบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
โดยยา amoxicillin แนะนาให้รบั ประทานเป็ นเวลา 10 วัน
ในขนาด 50 มิลลิก รัม /กิโ ลกรัม รับ ประทานวัน ละ 1 ครัง้
ขนาดยาสูงสุดที่รบั ประทานได้เ ท่ากับ 1,000 มิลลิกรัมต่ อ
ครัง้ หรือในขนาด 25 มิลลิกรัม/กิโลกรัม รับประทานวันละ 2
ครัง้ โดยขนาดยาสูงสุดทีร่ บั ประทานได้เท่ากับ 500 มิลลิกรัม
ต่อครัง้ ในการวิจยั พบว่ายา amoxicillin ถูกสังจ่
่ ายมากทีส่ ดุ

โดยรู ป แบบที่ ถู ก สัง่ จ่ า ยมากที่สุ ด คื อ amoxicillin 500
มิลลิกรัม รับประทานครัง้ ละ 2 เม็ด วันละ 2 ครัง้ เช้า-เย็น
ระยะเวลา 5 วัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวทางการรักษาของ
IDSA ทัง้ ในส่วนของรูปแบบและระยะเวลาในการได้ร ับยา
รวมถึงการใช้ยาในรูปแบบอื่น ๆ ที่มกี ารสังใช้
่ ในตารางที่ 2
สาหรับยา amoxicillin สาเหตุอาจเนื่องมาจากขนาดยาทีใ่ ช้
ในการรัก ษาโรคคอหอยอัก เสบเฉี ย บพลัน มีขนาดต่ า เมื่อ
เปรียบเทียบกับการรักษาโรคติดเชือ้ ในระบบทางเดินหายใจ
อื่น ๆ เช่น โรคไซนัสอักเสบเฉียบพลันทีเ่ กิดจากการติดเชือ้
S. pneumoniae ที่แ นะน าให้ใ ช้ย า amoxicillin ขนาด 500
มิลลิกรัม วันละ 3 ครัง้ (8) ทาให้บุคลากรทางการแพทย์ผู้สงั ่
ใช้ยาอาจขาดความเชื่อมันในขนาดยา
่
1,000 มิลลิกรัม/วัน
สาหรับ การรัก ษาโรคคอหอยอัก เสบเฉี ย บพลั น
ด้วยยาในกลุ่ม penicillins ชนิดรับประทานผูป้ ่ วยควรได้รบั
ยา 10 วัน (1, 5) การศึ ก ษา meta-analysis ของ Casey
และคณะ (14) เปรียบเทียบอัตราการกาจัดเชือ้ แบคทีเรีย S.
pyogenes ในผู้ ป่ วยโรคคอหอยอั ก เสบด้ ว ยยากลุ่ ม
penicillins หรือ macrolides ระยะเวลา 4-5 วันเปรียบเทียบ
กับการใช้ยา 10 วันพบว่า การใช้ยาในกลุ่ม penicillins เป็ น
เวลา 5 วันมีผลการกาจัดเชือ้ ที่ดอ้ ยกว่าการใช้ยาเป็ นเวลา
10 วันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และพบว่าการใช้ยาในกลุ่ม
macrolides เช่น erythromycin, clarithromycin เป็ นเวลา 5
วัน มีผ ลการก าจัด เชื้อ แบคทีเ รีย ด้อ ยกว่ า การใช้ย ากลุ่ ม
penicillins เป็ นเวลา 10 วั น ในขณะที่ ย า azithromycin
ขนาด 12 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ใช้เป็ นระยะเวลา 5 วันมีผล

ตารางที่ 2. จานวนครัง้ ในการสังจ่
่ ายยาปฏิชวี นะในโรคคอหอยอักเสบเฉียบพลัน (n=304)
รายการยาปฏิชวี นะ (มิลลิกรัม)
วิธรี บั ประทาน
จานวนเม็ด/แคปซูล จานวนครัง้ ในการสังจ่
่ าย (ร้อยละ)
amoxicillin (500)
2 แคปซูล วันละ 2 ครัง้
20
116 (38.2)
2 แคปซูล วันละ 2 ครัง้
28
24 (7.9)
2 แคปซูล วันละ 2 ครัง้
30
6 (2.0)
1 แคปซูล วันละ 4 ครัง้
15
1 (0.3)
1 แคปซูล วันละ 3 ครัง้
15
95 (31.2)
1 แคปซูล วันละ 3 ครัง้
20
25 (8.2)
roxithromycin (150)
1 เม็ด วันละ 2 ครัง้
10
21 (6.9)
amoxicillin/clavulanate
1 เม็ด วันละ 2 ครัง้
10
10 (3.3)
potassium (875/125)
1 เม็ด วันละ 2 ครัง้
14
1 (0.3)
erythromycin (250)
1 เม็ด วันละ 4 ครัง้
20
2 (0.7)
clindamycin (300)
1 แคปซูล วันละ 3 ครัง้
15
2 (0.7)
doxycyline (100)
1 แคปซูล วันละ 2 ครัง้
10
1 (0.3)
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การกาจัดเชือ้ แบคทีเรียเทียบเท่าการใช้ยา penicillin V เป็ น
เวลา 10 วัน (15) ดัง นั น้ หากผู้ ป่ วยจ าเป็ นต้ อ งได้ ร ับ ยา
ปฏิชวี นะในการรักษาโรคคอหอยอักเสบเฉียบพลันควรได้รบั
การรักษาเป็ นระยะเวลา 10 วัน ทัง้ นี้ เพื่อประสิทธิภาพใน
การก าจัด เชื้ อ S. pyogenes ป้ องกัน ภาวะแทรกซ้ อ น
โดยเฉพาะการเกิ ด โรคหั ว ใจรู ห์ ม าติ ก แต่ ห าก ใช้ ย า
azithromycin สามารถใช้รกั ษาเป็ นเวลา 5 วัน อย่างไรก็ตาม
ในการศึ ก ษานี้ ไม่ พ บผู้ ป่ วยที่ ไ ด้ ร ั บ ยา azithromycin
นอกจากนี้ ย ัง มีก ารสัง่ จ่ า ยยา amoxicillin/clavulanate
potassium ซึ่ง มีฤ ทธิใ์ นการก าจัด เชื้อ ที่ก ว้า งเกิน ความ
จาเป็ นและไม่ได้อยู่ในรายการยาทีแ่ นะนาให้ใช้ในการรักษา
ผูป้ ่ วยโรคคอหอยอักเสบเฉียบพลัน
การรักษาผูป้ ่ วยโรคคอหอยอักเสบเฉียบพลันที่แพ้
ยาในกลุ่ม penicillins ตามแนวทางการรักษาของ IDSA
แนะนาให้ใช้ยากลุ่ม cepharosporins ได้เเก่ cephalexin
เเละ cefadroxil ในกลุ่มผูป้ ่ วยทีไ่ ม่ได้เเพ้ยาเเบบเฉียบพลัน
(immediate type) ส่วนผูท้ เ่ี เพ้ยาเเบบเฉียบพลันเเนะนาการ
ใช้ยา clindamycin, azithromycin เเละ clarithromycin โดย
ยา clindamycin แนะนาให้รบั ประทานเป็ นระยะเวลา 10 วัน
ในขนาด 7 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/ครัง้ โดยรับประทานวันละ 3
ครัง้ ขนาดยาสูงสุดทีร่ บั ประทานได้เท่ากับ 300 มิลลิกรัมต่อ
ครัง้ ยา azithromycin จะแนะน าให้ ร ับ ประทานเป็ น
ระยะเวลา 5 วัน ในขนาด 12 มิลลิกรัม/กิโลกรัม รับประทาน
วันละ 1 ครัง้ โดยขนาดยาสูงสุดทีร่ บั ประทานได้เท่ากับ 500
มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ครั ง้ ส่ ว นยา clarithromycin แนะน าให้
รับประทานเป็ นระยะเวลา 10 วัน ในขนาด 7.5 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม/ครัง้ รับประทาน วันละ 2 ครัง้ จากผลการศึกษา
พบว่ า มี ก ารสั ง่ จ่ า ยยา clindamycin 300 มิ ล ลิ ก รั ม
รับ ประทานครัง้ ละ 1 เม็ด วัน ละ 3 ครัง้ รับ ประทานเป็ น
ระยะเวลา 5 วัน โดยผูป้ ่ วยทัง้ สองรายมีประวัตแิ พ้ยาในกลุม่
penicillins โดยมีอาการผื่นแดงคันตามร่างกายและมีอาการ
ตาบวม เมื่อพิจารณาจากอาการแพ้ยาทีร่ ะบุไว้ในฐานข้อมูล
เบือ้ งต้นคาดว่า ผูป้ ่ วยน่าจะแพ้ยาแบบเฉียบพลัน จึงมีความ
จ าเป็ นต้ อ งใช้ ย าที่ ไ ม่ ใ ช่ ย าในกลุ่ ม penicillins หรื อ
cephalosporins อย่างไรก็ตามระยะการใช้ยา clindamycin
ในผู้ป่วยคือ 5 วันซึ่งน้ อยกว่าแนวทางการรักษาที่ระบุว่า
ควรได้รบั ยา 10 วัน
การศึกษาพบผู้ป่วยได้รบั ยาในกลุ่ม macrolides
คือ ยา roxithromycin และยา erythromycin ซึง่ ไม่ได้ระบุไว้
ในแนวทางการรักษาของ IDSA อย่างไรก็ตามยาทัง้ 2 ตัว
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สามารถออกฤทธิต่์ อเชือ้ S. pyogenes ได้และมีการแนะนา
ให้ใช้ในแนวทางการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุสมผลของ
ประเทศไทยสาหรับผู้ป่วยที่แพ้ยา penicillins (3, 8) โดย
แนะนาให้ใช้ยา roxithromycin 150 มิลลิกรัม รับประทาน
วันละ 2 ครัง้ หรือรับประทาน 300 มิลลิกรัมวันละครัง้ ยา
erythromycin 30-50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน รับประทานวัน
ละ 2-4 ครัง้ เป็ น ระยะเวลา 10 วัน แต่ จ ากผลการศึกษา
พบว่ า ผู้ป่ วยได้รบั ยาเพียง 5 วัน อีก ทัง้ ผู้ป่ วยที่ได้รบั ยา
roxithromycin ไม่ได้มปี ระวัตกิ ารแพ้ยาในกลุ่ม penicillins
แต่ในผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยา erythromycin ทัง้ 2 รายมีการระบุแพ้
ยา penicillin โดย 1 รายระบุว่ามีผ่นื แดง อีก 1 รายระบุว่า
ทาการทดสอบทางผิวหนังด้วย penicillin G sodium แล้ว
ให้ ผ ลเป็ นบวก อย่ า งไรก็ ต ามไม่ แ นะน าให้ ใ ช้ ย ากลุ่ ม
macrolides เป็ นยาขนานแรก เนื่ อ งจากพบว่ า เชื้อ S.
pyogenes ดื้อยากลุ่มนี้ประมาณร้อยละ 20 (3, 8, 16, 17)
นอกจากนี้ ย ัง มีก ารใช้ย า doxycyline ซึ่ง เป็ น ยาในกลุ่ ม
tetracyclines ในผู้ ป่ วยที่ ไ ม่ มี ป ระวั ติ ก ารแพ้ ย าในกลุ่ ม
penicillins และใช้ ใ นการั ก ษาเพี ย ง 5 วั น อี ก ทั ง้ ยา
doxycycline เป็ นยาทีไ่ ม่ได้แนะนาให้ใช้ในการรักษาและมี
ความชุกของการดือ้ ยาค่อนข้างสูง (1, 18)

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ผู้ ป่ ว ย โ ร ค ค อ ห อ ย อั ก เ ส บ เ ฉี ย บ พ ลั น ข อ ง
โรงพยาบาลมากกว่ า ร้อ ยละ 90 ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งได้ร ับ ยา
ปฏิ ชี ว นะ อี ก ทั ง้ ยั ง มี รู ป แบบการใช้ ย าปฏิ ชี ว นะที่ ไ ม่
สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ทิ ม่ี กี ารแนะนาไว้ โดยเฉพาะในด้าน
ระยะเวลาในการรักษา ซึง่ อาจส่งผลต่อการรักษา ก่อให้เกิด
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา และเพิ่มโอกาสในการ
เกิดเชือ้ ดือ้ ยาได้ อันจะส่งผลให้โรงพยาบาลสูญเสียค่าใช้จ่าย
ในการรักษาผูป้ ่ วยทีไ่ ม่ควรจะได้รบั ยาปฏิชวี นะ แม้ว่าในการ
รักษาผูป้ ่ วยโรคหอคอยอักเสบเฉียบพลันควรมีการวินิจฉัยที่
แน่ ช ัด ถึ ง การติ ด เชื้อ S. pyogenes โดยการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร แต่พบว่ามีขอ้ จากัดของการตรวจ ทาให้การ
ใช้ เ กณฑ์ ก ารประเมิน โดยอาศัย อาการทางคลินิ ก เช่ น
Centor criteria เข้ามามีบทบาทในการวินิจฉัยแยกโรคเพื่อ
นาไปสู่การสังจ่
่ ายยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม จึงควรกาหนด
แนวปฏิบตั ใิ นเรื่องนี้ เช่น หากผูป้ ่ วยได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ น
โรคหอคอยอักเสบเฉียบพลันและไม่ได้รบั การตรวจผลทาง
ห้องปฏิบตั ิการ จะต้องมีการประเมินด้วย Centor criteria
ก่อนการสังจ่
่ ายยาปฏิชวี นะ การสร้างระบบคีย์ยาอัตโนมัติ

เมื่ อ มี ก ารสัง่ ใช้ ย า amoxicillin การอบรมให้ ค วามรู้ แ ก่
บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล เป็ นต้น
อย่างไรก็ตามการศึกษานี้เป็ นการเก็บข้อมูลเฉพาะ
ผู้ป่วยโรคคอหอยอักเสบเฉียบพลันซึง่ เป็ นเพียงโรคหนึ่งใน
ระบบทางเดินหายใจส่วนบนทีม่ กี ารส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุ ผล จึงไม่ได้สะท้อนตัวชี้วดั การใช้ยาปฏิชีวนะของ
โรงพยาบาลทัง้ หมด อีกทัง้ ยังเป็ นการเก็บข้อมูลย้อนหลัง
จากฐานข้อมูลของโรงพยาบาล ซึ่งอาจขาดความสมบูรณ์
ของข้อมูล เช่น ไม่มกี ารระบุอุณหภูมกิ าย หรือไม่มอี าการไข้
ไม่ได้ระบุอาการต่อมน้ าเหลืองข้างคอบวมกดเจ็บ ไม่ได้ระบุ
ต่ อมทอนซิลบวมหรือมีจุดหนองบริเวณต่อมทอนซิล หรือ
ไม่ได้ระบุว่าไม่มีอาการไอ เป็ นต้น ซึ่งผู้ป่วยอาจมีอาการ
ดังกล่าว เเต่ อาจจะไม่มกี ารซักประวัติหรือไม่มกี ารบันทึก
ข้อมูล นอกจากนี้ผู้ป่วยบางรายอาจมีประวัติโรคประจาตัว
หรือภาวะผิดปกติอ่นื อยู่เดิม เช่น โรคหัวใจรูห์มาติก เม็ด
เลือดขาวในเลือดต่ า เป็ นต้น แต่ไม่ได้ระบุในฐานข้อมูลของ
โรงพยาบาล ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ควรได้รบั ยาปฏิชีวนะแม้ผล
การประเมิน ไม่ เ ข้า เกณฑ์ กรณี เ ช่ น นี้ ก ารประเมิน ความ
เหมาะสมในการสังจ่
่ ายยาปฏิชวี นะตาม Centor criteria อาจ
คลาดเคลื่อนได้
จากข้อจากัดของการศึกษานี้ การวิจยั ในอนาคต
ควรศึกษาแบบไปข้างหน้าโดยมีการควบคุมตัวแปรต่าง ๆ
เช่น ต้องมีผลการวัดอุณหภูมหิ รือผลการตรวจร่างกาย เพื่อ
นาอาการทางคลินิกมาใช้ประเมินตามเกณฑ์ของ Centor
ควรมีก ารติด ตามผู้ป่ วยเพื่อ ดูผ ลลัพ ธ์ท างคลินิ ก หลัง จาก
ได้รบั การรักษาทัง้ ทีไ่ ด้รบั และไม่ได้รบั ยาปฏิชวี นะ หรือควร
ศึกษาเพิม่ เติมเพื่อยืนยันประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ของการใช้ยา amoxicillin ขนาด 1,000 มิลลิกรัม/วัน ในการ
รักษาโรคคอหอยอักเสบเฉียบพลันทีเ่ กิดจากการติดเชือ้ S.
pyogenes ในประเทศไทย
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ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทใ่ี ห้
ทุ น สนั บ สนุ น ในการท าวิจ ัย โรงพยาบาลที่ท าการศึก ษา
ตลอดจนผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการวิจยั ทุกท่านทีท่ าให้งานวิจยั ครัง้ นี้
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