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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาร้อยละความสอดคล้องของการสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะในการรักษาโรคปอดอักเสบชุมชนจากเชื้อ
แบคทีเรียเมื่อเทียบกับแนวทางการรักษาของสมาคมโรคติดเชื้อประเทศสหรัฐอเมริกาฉบับปี พ.ศ. 2562 ณ แผนกผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จังหวัดขอนแก่น วิ ธีการ: รูปแบบงานวิจยั เชิงพรรณนาเป็ นชนิดเก็บข้อมูลย้อนหลัง โดย
ทบทวนเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอกทีไ่ ด้รบั การวินิจฉัยเป็ นโรคปอดอักเสบชุมชนจากเชือ้ แบคทีเรีย และได้รบั การรักษาแบบผูป้ ่ วยนอก
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 การศึกษาประเมินความสอดคล้องของการสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะเมื่อ
เทียบกับแนวทางการรักษาโรคปอดอักเสบชุมชนจากเชื้อแบคทีเรีย ของสมาคมโรคติดเชื้อประเทศสหรัฐอเมริกาฉบับปี พ.ศ.
2562 (ATS/IDSA 2019) ผลการวิ จยั : ผูป้ ่ วยทีผ่ ่านเกณฑ์การคัดเลือกรวมทัง้ หมด 304 คน การสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะร้อยละ 45.1
สอดคล้องกับแนวทางการรักษาในทุกด้าน (ชนิดยา ขนาดยา และระยะเวลาให้ยา) การสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะทีไ่ ม่สอดคล้องกับแนว
ทางการรักษาในด้านใดด้านหนึ่ง และในทุกด้านเท่ากับร้อยละ 46.7 และ 2.6 ตามลาดับ ในผู้ป่วยทีไ่ ด้รบั ยาปฏิชวี นะ 287 คน
ผู้ป่วยที่ได้รบั ยาปฏิชวี นะที่สอดคล้องกับแนวทางการรักษาจานวน 223 คน (ร้อยละ 77.7) ผู้ป่วยที่ไม่มโี รคร่วมได้รบั ชนิดยา
ปฏิชวี นะทีส่ อดคล้องกับแนวทางการรักษาร้อยละ 97.3 ความสอดคล้องของการสังใช้
่ ขนาดยา และระยะเวลาให้ยา เท่ากับร้อยละ
93.6 และ 79.8 ตามลาดับ ในผู้ป่ วยทีม่ โี รคร่วมพบร้อยละความสอดคล้องของการสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะในด้านชนิดยาเพียงร้อยละ
14.7 สรุป: ร้อยละการสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะในการรักษาโรคปอดอักเสบชุมชนจากเชือ้ แบคทีเรียในแผนกผูป้ ่ วยนอกทีส่ อดคล้องกับ
แนวทางการรักษา ในทุกด้าน (ชนิดยา ขนาดยา และระยะเวลาให้ยา) ยังไม่เกินร้อยละ 50
คาสาคัญ: ผูป้ ่ วยนอก ปอดอักเสบชุมชนจากเชือ้ แบคทีเรีย การสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะ แนวทางการรักษาโรค
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Abstract
Objective: To examine consistency of antibiotic use with the treatment guideline for community- acquired
bacterial pneumonia ( CAP) at outpatient department of Kranuan Crown Prince Hospital, Khon Kaen. Methods: The
study design was retrospective descriptive study. Outpatient medical records with CAP between January 1, 2017 and
December 31, 2019 were reviewed. The study assessed consistency of antibiotic prescribing against that in treatment
guideline for CAP of the American Thoracic Society/Infectious Diseases Society of America in 2019 (ATS/IDSA 2019).
Results: Number of eligible subjects was 304. Treatment in 45.1%of patients conformed to treatment guideline in all
aspects including drug, dosage and duration of administration. Treatment in 46. 7% of patients were inconsistent with
the guideline in one aspect, those in 2. 6% were inconsistent with the guideline in all aspects. Among 287 patients
receiving antibiotics, 223 of them (77. 7% ) were prescribed types of antibiotics consistent to the guideline. 97. 3, 93.6
and 79. 8% of patients with no comorbidities were prescribed antibiotics consistent to the guideline in terms of drugs,
dosage and duration, respectively. Only 14. 7% of patients with comorbidities were prescribed antibiotics consistent to
the guideline in terms of drugs. Conclusion: Percentage of antibiotic prescribing for CAP in outpatient department
consistent with the treatment guideline in all aspects (drug, dosage and duration of administration) was less than 50%.
Keywords: outpatient, community-acquired bacterial pneumonia, antibiotic prescribing, treatment guideline
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บทนา
โรคปอดอั ก เสบชุ ม ชน (community-acquired
pneumonia) เป็ นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่ว นล่ า งชนิ ด
หนึ่งทีพ่ บได้ทวไป
ั ่ และเป็ นปั ญหาสาธารณสุขทีส่ าคัญทัง้ ใน
ด้านการรักษาและมูลค่าการรักษา จากข้อมูลสถิติ 10 อันดับ
ของโรคทีเ่ ป็ นสาเหตุการเสียชีวติ ทัวโลกในปี
่
ค.ศ. 2016 ที่
รวบรวมโดยองค์การอนามัยโลก พบว่า โรคทางเดินหายใจ
ส่วนล่างจัดอยู่ในอับดับที่ 4 ซึง่ มีโรคปอดอักเสบรวมอยู่ดว้ ย
(1) ในประเทศไทยปี พ.ศ. 2560 มีอตั ราการเสียชีวติ จาก
โรคปอดอักเสบชุมชนอยู่ท่ี 0.48 ต่อประชากรแสนคน ถึงแม้
จะเป็ น จ านวนที่ไ ม่ ม าก แต่ อุ บ ัติก ารณ์ ก ารเกิด โรคปอด
อักเสบสูงขึน้ ทุกปี ในช่วงเวลาทีผ่ ่านมา (พ.ศ. 2551-2560)
อยู่ในช่วง 225-405 ต่อประชากรแสนคนต่อปี โดยพบสูงสุด
ในกลุ่มผูป้ ่ วยเสีย่ ง ได้แก่ เด็ก (0-4 ปี ) และผูส้ งู อายุ (65 ปี
ขึน้ ไป) (2) นอกจากนี้ขอ้ มูล 10 อันดับสาเหตุการป่ วยของ
ผู้ป่วยในที่นอนรักษาในโรงพยาบาลแยกตามกลุ่มโรคโดย
กระทรวงสาธารณสุขพบว่า โรคปอดอักเสบจัดอยู่ในอันดับ
ที่ 1 ในปี ง บประมาณ 2559-2562 (3) ในต่ า งประเทศพบ
อุบตั ิการณ์เกิดโรคปอดอักเสบที่สูงเช่นกัน จากการศึกษา
แบบย้อนหลังใน 3 รัฐทางตอนใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา
ช่ ว งปี ค.ศ. 2012-2015 พบอุ บ ัติก ารณ์ เ กิด ของโรคปอด
อักเสบในชุมชนเท่ากับ 1.76-7.03 ต่อประชากรพันคนต่อปี
และพบสูงสุดในกลุ่มอายุตงั ้ แต่ 65 ปี ขน้ึ ไป (10.9-29.49 ต่อ
ประชากรพันคนต่อปี ) (4) เมื่อพิจารณาถึงมูลค่าการรักษา
ในต่างประเทศพบว่า มูลค่าการรักษาโรคปอดอักเสบเป็ น
ภาระทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่ง (5-6) การศึกษาจากประเทศ
ฝรังเศสพบว่
่
า ต้นทุนทางตรงเฉลีย่ (direct cost) สาหรับค่า
รักษาพยาบาล ค่าตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ และค่ายาต่อ
ครัง้ ของโรคปอดอักเสบชุมชน เท่ากับ €118.8 หรือประมาณ
สี่ พ ั น บาท ในขณะที่ เ มื่ อ ต้ อ งเข้ า รั บ การรั ก ษาตั ว ใน
โรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ เป็ น €3,522.9 หรือประมาณ
หนึ่งแสนบาท ทัง้ นี้ยงั ไม่รวมต้นทุนทางอ้อมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การรักษาในแต่ละครัง้ (5) จะสังเกตได้ว่าจนถึงปั จจุบนั โรค
ปอดอัก เสบชุ ม ชนยัง คงพบอุ บ ัติก ารณ์ ท่ีค่ อ นข้า งสูง และ
เพิม่ ขึน้ ทุกปี การรักษาโรคปอดอักเสบชุมชนในผูป้ ่ วยนอก
ถึงแม้ว่าจะมีมูลค่าใช้จ่ายต่ ากว่าผู้ป่วยใน และไม่อยู่ใน 10
อันดับแรกของโรคทีเ่ ข้ามารับบริการในแผนกผูป้ ่ วยนอกใน
ประเทศไทย แต่หากผู้ป่วยได้รบั การประเมินความรุนแรง
ของโรคว่ า สามารถรับ การรัก ษาแบบผู้ป่ วยนอกได้ และ
ได้รบั การรักษาทีเ่ หมาะสม คาดว่าจะช่วยลดการเกิดภาวะ
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แทรกซ้อน และการกลับเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
ซ้า ซึง่ จะไม่ทาให้เพิม่ ค่าใช้จา่ ย รวมทัง้ ลดโอกาสทีจ่ ะติดเชือ้
เพิม่ ขึน้ ขณะนอนโรงพยาบาล (7)
โรคปอดอักเสบชุมชนจากเชื้อแบคทีเรียเป็ นโรค
ปอดอั ก เสบที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ ป่ วยนอกหรื อ ผู้ ป่ วยนอน
โรงพยาบาลภายใน 48 ชัวโมงแรก
่
เชื้อที่เป็ นสาเหตุหลัก
ได้แก่ Streptococcus pneumonia เชื้อแบคทีเรียชนิดอื่นที่
พ บ ไ ด้ แ ก่ Legionella, Chlamydophila pneumoniae,
Mycoplasma pneumonia ห รื อ ที่ เ รี ย ก ว่ า “ Atypical
pathogens” รวมทั ง้ Staphylococcus aureus, Klebsiella
pneumoniae, Haemophilus influenza เป็ นต้ น (7) แนว
ทางการรักษาทางเวชปฏิบตั ิสาหรับ โรคปอดอักเสบชุมชน
ของสมาคมโรคติดเชื้อประเทศสหรัฐอเมริกาฉบับปี พ.ศ.
2562 (ATS/IDSA 2019) และแนวทางการรักษาโรคติดเชือ้
เฉี ย บพลัน ระบบหายใจในเด็ก ฉบับ ปี พ.ศ. 2562 ของ
สมาคมระบบหายใจและเวชบ าบัด วิ ก ฤตในเด็ ก ราช
วิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย แนะนาการเลือกใช้
ยาปฏิชวี นะแบบ empirical ว่า เมื่อผูป้ ่ วยถูกวินิจฉัยเป็ นโรค
ปอดอักเสบ และในกลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ โี รคร่วม (ได้แก่ โรคหัวใจ
เรื้อรัง โรคปอด ตับ หรือไต เบาหวาน ติดสุราเรื้อรัง หรือ
ผู้ใช้ยาปฏิชวี นะภายใน 3 เดือนก่อน ซึ่งจัดว่ามีความเสีย่ ง
ต่ อ drug-resistant Streptococcus pneumoniae (DRSP))
ควรได้รบั ยาปฏิชวี นะร่วมกัน 2 ชนิด (8,9) อย่างไรก็ตาม
การศึก ษาในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการทบทวนเวช
ระเบียนผูป้ ่ วยย้อนหลังในช่วงปี ค.ศ. 2008 ถึง 2018 พบว่า
การใช้ยาปฏิชวี นะรักษา โรคปอดอักเสบชุมชนกรณีผปู้ ่ วย
นอกเพียงร้อยละ 31 สอดคล้องกับแนวทางการรักษาของ
ATS/IDSA 2007 และการสังใช้
่ ย าปฏิชีว นะไม่ สอดคล้อ ง
ส่วนใหญ่พบในผูป้ ่ วยทีม่ โี รคประจาตัว กลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ คี วาม
เสีย่ งต่อ DRSP มีการใช้ยาปฏิชวี นะทีไ่ ม่เหมาะสมมากกว่า
ก ลุ่ ม ที่ ไ ม่ มี ค ว า ม เ สี่ ย ง ( Odd ratio [ OR] 4. 2; 95%
confidence interval [CI] 2.4-7.4) ทัง้ นี้พบว่ามีโอกาสกลับ
เข้า รับ บริก ารซ้ า ภายใน 30 วัน มากกว่ า กลุ่ ม ที่ไ ม่มีความ
เสีย่ ง DRSP อย่างมีนัยสาคัญด้วย (ร้อยละ 19.4 และ 8.7,
P=0.005) (10) นอกจากนี้ การศึก ษาในประเทศสหรัฐ
อเมริกาซึง่ เก็บข้อมูลย้อนหลังในแผนกฉุกเฉินในผูป้ ่ วยอายุ
18 ปี ข้นึ ไป พบว่ า การใช้ย าปฏิชีว นะในโรคปอดอัก เสบ
ชุมชนที่ไม่เหมาะสมมีผลต่ อการรักษาโดยเพิ่มจานวนวัน
นอนโรงพยาบาล และเพิม่ โอกาสในการนอนโรงพยาบาลซ้า
ภายใน 30 วัน (11) สาหรับ ในประเทศไทย การศึก ษาที่

เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชวี นะในโรคปอดอักเสบชุมชน ยังมี
จานวนที่จากัด และพบเพียงการศึกษาในผู้ป่วยในที่นอน
รักษาตัวในโรงพยาบาล (12)
การให้ความสาคัญและดูแลการสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะ
ให้เหมาะสม เป็ นวิธที ่ชี ่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการรักษา ลด
การกลับเข้ารับการรักษาซ้า รวมทัง้ ประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การรักษาได้ ยังไม่พบการศึกษาความเหมาะสมของการใช้
ยาปฏิชวี นะรักษาโรคปอดอักเสบชุมชนในกรณีผู้ป่วยนอก
ประกอบกับแนวโน้มของอุบตั ิการณ์เกิดโรคปอดอักเสบใน
ประเทศยังคงเพิม่ ขึน้ ทุกปี ดังนัน้ การใช้ยาปฏิชวี นะในโรค
ปอดอักเสบชุมชนทีเ่ หมาะสมในผูป้ ่ วยนอกจึงเป็ นประเด็นที่
ควรพิจารณา เพื่อนาข้อมูลมาส่งเสริมการใช้ยาให้เหมาะสม
ต่อไป ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาความสอดคล้องของการสังใช้
่ ยา
ปฏิ ชี ว นะในการรั ก ษาโรคปอดอั ก เสบชุ ม ชนจากเชื้ อ
แบคทีเรียเมื่อเทียบกับแนวทางการรักษาของสมาคมโรคติด
เชื้อ ประเทศสหรัฐอเมริก าฉบับ ปี พ.ศ. 2562 (American
Thoracic Society/ Infectious Diseases Society of
America in 2019: ATS/IDSA 2019) ทัง้ ด้ า นชนิ ด ขนาด
และระยะเวลาการให้ยา

วิ ธีการวิ จยั
รูปแบบงานวิจยั
รูปแบบของการศึกษาเป็ นงานวิจยั เชิงพรรณนา
ชนิดเก็บข้อมูลย้อนหลัง โดยการทบทวนเวชระเบียนผูป้ ่ วย
นอกที่ได้รบั การวินิจฉัยเป็ นโรคปอดอักเสบชุมชนจากเชือ้
แบคทีเรียระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2562 งานวิจยั นี้ได้ผ่านการพิจารณาโดย
คณะกรรมการจริยธรรมวิจยั ในมนุ ษย์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น (เลขที่ HE 622174) และได้ร ับ
อนุญาตให้ใช้ขอ้ มูลจากผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชกระนวน จังหวัดขอนแก่น ซึง่ เป็ นโรงพยาบาลขนาด
90 เตียง
ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรทีศ่ กึ ษา ได้แก่ ผูป้ ่ วยนอกทีเ่ ข้ารับบริการ
ในช่วงที่ศึกษา และได้รบั การวินิจฉัยเป็ นโรคปอดอักเสบ
ชุ ม ชนจากเชื้ อ แบคที เ รี ย โดยมี ร หั ส วิ นิ จ ฉั ย โรค ตาม
International Statistical Classification of Diseases and
Related Health Problems, Tenth Revision (ICD-10) คือ
A241, A420, A430, A70, J13, J14, J15. 0- 8, J15. 88,
J15.9, J16.0, J16.8 และ J18.0-9 เกณฑ์ก ารวินิ จ ฉัยโรค

ปอดอัก เสบชุ ม ชนจากเชื้อ แบคทีเ รีย ได้แ ก่ อาการทาง
คลินิ ก จากการซัก ประวัติแ ละตรวจร่ า งกาย โดยแพทย์
ผู้ ต รวจรั ก ษาเป็ นผู้ ล งรหั ส วิ นิ จ ฉั ย โรคในฐานข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาล ระบบการลงรหัสวินิจฉัยโรค
ของโรงพยาบาลที่ศึก ษามีก ารตรวจสอบโดยทีม แพทย์
ผูร้ บั ผิดชอบเพื่อป้ องกันการลงรหัสวินิจฉัยโรคคลาดเคลื่อน
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาลทีศ่ กึ ษาได้รบั การ
ตรวจสอบความถูกต้องของการลงข้อมูลอย่างสม่าเสมอ และ
มีร ะบบการตรวจสอบจากสานัก งานหลัก ประกัน สุขภาพ
แห่งชาติระดับเขต
สาหรับเกณฑ์คดั เข้า ได้แก่ 1) ผู้ป่วยทุกช่วงอายุ
และ 2) ไม่เคยเข้ารับบริการด้วยโรคปอดอักเสบทุกชนิดทัง้
ในแผนกผู้ป่ วยนอกหรือ ผู้ป่ วยใน ภายใน 1 ปี ท่ีผ่ า นมา
เกณฑ์คดั ออก ได้แก่ 1) ผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะภูมคิ ุม้ กันบกพร่อง
เช่น HIVs, มะเร็ง หรือได้รบั ยาต้านมะเร็ง และปลูกถ่ายไข
กระดูกหรืออวัยวะ 2) มีประวัติรบั การรักษาที่โรงพยาบาล
อื่น คลินิก หรือซื้อยารับประทานเองก่อนหน้ าที่จะเข้ารับ
บริการ 3) ผู้ป่วยที่มอี าการที่รุนแรง และได้รบั การประเมิน
โดยแพทย์ให้นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล และ 4) ผูป้ ่ วยมี
ข้อ มูลที่บ ัน ทึก ในเวชระเบีย นไม่ สมบูร ณ์ แ ละไม่ สามารถ
นามาประเมินการสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะได้
ขนาดตัวอย่างคานวณจากสูตร n= Z2/2 (1-) /
2 การคานวณใช้ค่าร้อยละความสอดคล้องของการใช้ยา
ปฏิชวี นะในโรคปอดอักเสบชุมชนของผู้ป่วยนอกเมื่อเทียบ
กับแนวทางการรักษาฯ จากงานวิจยั ในอดีต เท่ากับร้อยละ
31 (10) เมื่อกาหนดช่วงความเชื่อมันที
่ ร่ อ้ ยละ 95 และความ
แม่ น ย าของการประมาณค่ า อยู่ ใ นช่ ว งร้ อ ยละ ±10 การ
คานวณได้ขนาดตัวอย่างขัน้ ต่า 83 คน หากกาหนดให้ความ
แม่นยาอยู่ในช่วงร้อยละ ±5 จะคานวณได้ตวั อย่าง 329 คน
อย่างไรก็ตาม ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลผูป้ ่ วยทุกรายทีเ่ ข้าเกณฑ์คดั
เข้าในช่วง 3 ปี ทศ่ี กึ ษา
วิ ธีการเก็บข้อมูล
รายชื่อผูป้ ่ วยนอกทีไ่ ด้รบั การวินิจฉัยเป็ นโรคปอด
อักเสบชุมชนจากเชือ้ แบคทีเรียตามรหัสวินิจฉัยโรค ICD-10
ที่กล่าวข้างต้นในช่วงระยะเวลาที่ศกึ ษา ได้จากฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาล ผู้วจิ ยั ทบทวนเวชระเบียน
ผูป้ ่ วยนอกเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่การศึกษา ข้อมูล ของ
ผู้ป่วยถูกบันทึกลงในแบบเก็บข้อมูลที่ได้ทดสอบการเก็บ
ข้อมูลในผู้ป่วยทัง้ หมด 30 คน และทวนสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลทีบ่ นั ทึกกับอายุรแพทย์ 1 ท่านก่อนเริม่ เก็บข้อมูล
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จริง ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั เป็ นเภสัชกรคลินิกมีประสบการณ์ทางานใน
โรงพยาบาลที่ศกึ ษาทัง้ แผนกผู้ป่วยนอกและผู้ ป่วยในเป็ น
ระยะเวลา 5 ปี
ตัวแปรทีศ่ กึ ษา ได้แก่ อายุ เพศ น้ าหนัก สิทธิการ
รักษา ฤดูกาลที่มารับบริการด้วยโรคปอดอักเสบในแผนก
ผู้ป่ วยนอก ปี ท่ีเ ข้า รับ การรัก ษา ประวัติก ารแพ้ย า โรค
ประจาตัว ได้แก่ โรคหัวใจเรื้อรัง โรคปอด โรคตับ โรคไต
โรคเบาหวาน ภาวะติดสุรา ประวัตกิ ารซือ้ ยารับประทานเอง
หรือการรักษาทีค่ ลินิก โรงพยาบาลอื่น ๆ ก่อนหน้าทีจ่ ะมา
รับบริการในโรงพยาบาลทีท่ าการศึกษา รูปแบบการสังใช้
่ ยา
ปฏิชีวนะประกอบด้วยชนิดยา ขนาดยา (มิลลิกรัมต่อวัน)
และระยะเวลาใช้ยาปฏิชวี นะ (วัน)
แนวทางการรักษาโรค
งานวิจยั นี้เก็บข้อมูลย้อนหลังช่วงปี พ.ศ. 25602562 ซึ่งเป็ นช่วงก่อนที่แนวทางการรักษาของ ATS/IDSA
2019 จะถูกตีพิมพ์เผยแพร่ (ตีพิมพ์ในเดือนตุ ลาคม พ.ศ.
2562) อย่ า งไรก็ ต ามเพื่ อ ให้ ผ ลการศึ ก ษา เป็ น กา ร
เปรีย บเทีย บกับแนวทางการรัก ษาที่เ ป็ น ปั จจุบ ัน และนา
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ต่อในอนาคตได้ การศึกษาจึงเลือ ก
เปรียบเทียบความสอดคล้องของการสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะกับ
แนวทางการรักษาโรคปอดอัก เสบชุมชนของ ATS/IDSA
2019 โดยในฉบับล่าสุดนี้มคี าแนะนาการสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะที่
เปลี่ ย นแปลงไปจากฉบับ เดิ ม ของปี 2007 ได้ แ ก่ เพิ่ ม
amoxicillin monotherapy เป็ นอี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง ในการ
รักษาผู้ป่วยที่ไม่มโี รคร่วม (ในฉบับปี 2007 แนะนาเฉพาะ

macrolide หรือ doxycycline แบบ monotherapy) และเพิม่
amoxicillin/ clavulanate ร่ ว ม กั บ macrolide เ ป็ น อี ก
ทางเลือ กในการรัก ษาผู้ป่ วยที่มีโ รคร่ ว ม นอกเหนื อ จาก
cephalosporins ร่ ว ม กั บ macrolide ห รื อ respiratory
fluoroquinolone แบบ monotherapy ทัง้ นี้ ใ นฉบับ ปี 2007
แนะนา amoxicillin ร่วมกับ macrolide ในผูป้ ่ วยทีม่ โี รคร่วม
แต่ในฉบับล่าสุดไม่ถูกแนะนา ในประเด็นเรื่องขนาดยา และ
ระยะเวลาการให้ยาพบว่าไม่เปลีย่ นแปลงจากฉบับปี 2007
ชนิ ด ของยาปฏิชีว นะที่แ นะน าในแนวทางการ
รักษาโรคปอดอักเสบชุมชนของ ATS/IDSA 2019 และไม่มี
ในโรงพยาบาล ได้แก่ ยากลุ่ม respiratory fluoroquinolone,
amoxicilin/ clavulanic acid, azithromycin แ ล ะ
clarithromycin แต่ ย ั ง คงมี ย าปฏิ ชี ว นะชนิ ด อื่ น ในกลุ่ ม
เดียวกัน (ดังตารางที่ 1) หากแพทย์สงใช้
ั ่ ยาปฏิชวี นะตาม
รายการแต่ไม่มใี นโรงพยาบาล ผูป้ ่ วยจะถูกแพทย์แนะนาให้
ไปซื้อ เองที่ร้า นขายยา สาหรับ การค านวณขนาดยาตาม
น้ าหนักในผู้ป่วยเด็กอ้างอิงจากแนวทางการรักษาโรคติด
เชื้อ เฉี ยบพลัน ระบบหายใจในเด็กฉบับปี พ.ศ. 2562 ของ
สมาคมระบบหายใจและเวชบ าบัด วิ ก ฤตในเด็ ก ราช
วิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย (9) ร่วมด้วย ทัง้ นี้ยา
ปฏิชีว นะที่อ ยู่ในบัญชียาของโรงพยาบาลที่ศึก ษา ได้แก่
roxithromycin, amoxicillin, erythromycin, doxycycline
และ ceftriaxone
ในการศึ ก ษาครั ง้ นี้ ผู้ ป่ วยที่ ไ ด้ ร ั บ รายการยา
ปฏิชวี นะทีส่ อดคล้องตามแนวทางการรักษาฯ ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1. แนวทางการรักษาทางเวชปฏิบตั ิสาหรับโรคปอดอักเสบชุมชนของสมาคมโรคติดเชือ้ ประเทศสหรัฐอเมริกาฉบับปี
พ.ศ. 2562 (ATS/IDSA 2019) เฉพาะรายการยาทีส่ งใช้
ั ่ ในโรงพยาบาลทีท่ าการศึกษา
Standard regimens
ขนาดยาทีแ่ นะนา
กรณีไม่มโี รคร่วม หรือยังไม่ monotherapy: amoxicillin หรือ
amoxicillin เด็ก 80-90 mg/kg/day PO BID;
เคยใช้ยาปฏิชวี นะภายใน 3
doxycycline หรือ macrolide (ถ้า local
ผูใ้ หญ่ ครัง้ ละ 1 g PO TID
เดือนก่อนหน้า
pneumococcal resistance <25%)
doxycycline ผูใ้ หญ่ ครัง้ ละ 100 mg PO BID
เป็ นระยะเวลานาน 5-7 วัน
azithromycin1 เด็กครัง้ ละ10 mg/kg/day PO OD
ผูใ้ หญ่ครัง้ ละ 250 mg PO OD
roxithromycin ผูใ้ หญ่ ครัง้ ละ 150 mg PO BID
กรณีมโี รคร่วม ได้แก่
combination therapy: cephalosporin ceftriaxone เด็ก 50-100 mg/kg/day IV OD
โรคหัวใจเรือ้ รัง โรคปอด ตับ ร่วมกับ macrolide2 หรือ doxycycline2
ผูใ้ หญ่ 2 g IV OD
หรือไต เบาหวาน ติดสุรา
เป็ นระยะเวลานาน 5-7 วัน
1: ผูป้ ่ วยซือ้ ยาเอง
2: ขนาดยาเช่นเดียวกับผูป้ ่ วยทีไ่ ม่มโี รคร่วม
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เท่านัน้ จึงจะถูกพิจารณาความสอดคล้องด้านขนาดยาและ
ระยะเวลาใช้ยากับแนวทางการรักษาตามตารางที่ 1 กรณี
ผู้ป่วยที่ไม่มีโรคร่วม แต่ ได้รบั ยาปฏิชีวนะ 2 ชนิดร่วมกัน
ได้แก่ amoxicillin ร่วมกับ erythromycin หรือ roxithromycin
จะไม่ ถู ก พิ จ ารณาความสอดคล้ อ งของขนาดยาและ
ระยะเวลาให้ยา เนื่องจากแนวทางการรักษาโรคปอดอักเสบ
ชุมชนแนะนาเพียงตัวใดตัวหนึ่ง จึงยากที่จะประเมินความ
สอดคล้อง และถือว่าเป็ นการใช้ยาเกินความจาเป็ น กรณีท่ี
ผู้ป่วยมีโรคร่วมและสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะ 2 ชนิดร่วมกัน การ
พิจ ารณาว่ า ชนิ ด ยาปฏิชีว นะสอดคล้อ งกับ แนวทางการ
รั ก ษาเมื่ อ ยาทั ง้ สองชนิ ด เป็ น cephalosporin ร่ ว มกั บ
macrolide หรือ doxycycline กรณีผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยาใน
ตัวเลือกที่แนะนาทัง้ หมด จะพิจารณาความเหมาะสมจาก
หลัก ฐานเชิง ประจัก ษ์ ว่ ายาชนิ ด ใหม่ท่ีแพทย์สงใช้
ั ่ แทนมี
ประสิท ธิผ ลในการรัก ษาโรคปอดอัก เสบชุ ม ชนจากเชื้อ
แบคทีเรียหรือไม่
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ร้อยละความสอดคล้องของการสังใช้
่ ยาปฏิชีวนะ
ในการรักษาโรคปอดอักเสบชุมชนจากเชื้อแบคทีเรียเมื่อ
เที ย บกับ แนวทางการรัก ษา ทัง้ ด้ า นชนิ ด ขนาด และ
ระยะเวลาการให้ยา คานวณจากจานวนผูป้ ่ วยนอกโรคปอด
อักเสบชุมชนจากเชื้อแบคทีเรียที่แพทย์สงใช้
ั ่ ยาปฏิชวี นะ
สอดคล้องกับแนวทางการรักษาโรคปอดอักเสบชุมชนของ
ATS/IDSA 2019 หารด้วยจานวนผูป้ ่ วยนอกโรคปอดอักเสบ
ชุมชนทัง้ หมดในการศึกษา และใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่
จานวน และร้อยละในการนาเสนอผลการศึกษา

ผลการวิ จยั
ข้อมูลผูป้ ่ วย
ผู้ ป่ ว ย นอกโรค ปอดอั ก เสบชุ ม ชนจากเชื้ อ
แบคทีเรียที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมีจานวนทัง้ หมด 304
คน มีอายุในช่วง 19-64 ปี ร้อยละ 51.3 รองลงมา คือ อายุ
65 ปี ขน้ึ ไป (ร้อยละ 36.5) และอายุน้อยกว่า 19 ปี (ร้อยละ
12.2) ตามลาดับ มีสดั ส่วนเพศชายและเพศหญิงใกล้เคียง
กัน (ร้อ ยละ 50) สัด ส่ว นของผู้ป่ วยใน พ.ศ. 2560, 2561
และ 2562 คิดเป็ นร้อยละ 24.7, 31.6 และ 43.8 ตามลาดับ
ช่วงฤดูกาลทีพ่ บผูป้ ่ วยมากทีส่ ดุ ได้แก่ ฤดูฝน (ร้อยละ 44.7)
รองลงมาคือ ฤดูหนาว (ร้อยละ 37.2) และฤดูร้อน (ร้อยละ
18.1) ตามลาดับ ผูป้ ่ วยทีม่ โี รคร่วมคิดเป็ นร้อยละ 33.2 โรค
ร่ ว มที่พ บมากที่สุด คือ ความดัน โลหิต สูง (ร้อ ยละ 16.8)

รองลงมาคือ เบาหวาน (ร้อ ยละ 11.5) และโรคไตเรื้อรัง
(ร้อยละ 6.6)
ตารางที่ 2. ลักษณะกลุ่มตัวอย่างทีศ่ กึ ษา (N=304)
ลักษณะของผูป้ ่ วย
จานวนผูป้ ่ วย (ร้อยละ)
อายุ
น้อยกว่า 19 ปี
19-64 ปี
65 ปี ขน้ึ ไป
เพศชาย
สิทธิการรักษา
ประกันสุขภาพทัวหน้
่ า
ประกันสังคม
เบิกจ่ายตรง
ชาระเงินเอง
ฤดูกาลทีเ่ ข้ารับบริการ
ฤดูรอ้ น
ฤดูฝน
ฤดูหนาว
จานวนผูป้ ่ วยแยกรายปี
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โรคประจาตัวร่วม
หลอดลมอุดกัน้ เรือ้ รัง
หืด
เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
ไตเรือ้ รัง
ตับเรือ้ รัง
หัวใจล้มเหลว
หลอดเลือดหัวใจตีบ
อื่น ๆ
การใช้ยาปฏิชวี นะ
ไม่ได้ใช้ยา
ใช้ยา 1 ชนิด
ใช้ยา 2 ชนิดร่วมกัน
ระยะเวลาการให้ยา, ค่ามัธย
ฐาน (เปอร์เซ็นต์ไทลที่ 25, 75)

37 (12.2)
156 (51.3)
111 (36.5)
153 (50.3)
236 (77.6)
10 (3.3)
44 (14.5)
14 (4.6)
55 (18.1)
136 (44.7)
113 (37.2)
75 (24.7)
96 (31.6)
133 (43.8)
101 (33.2)
7 (2.3)
17 (5.6)
35 (11.5)
51 (16.8)
20 (6.6)
2 (0.7)
5 (1.6)
4 (1.3)
22 (7.2)
17 (5.6)
220 (72.4)
67 (22.0)
5 (5, 7)
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ยาปฏิ ชีวนะที่ได้รบั
ผูป้ ่ วยในการศึกษาเกือบทุกรายได้รบั ยาปฏิชวี นะ
(ร้อยละ 94.4) ผูป้ ่ วยทีไ่ ม่ได้รบั ยาปฏิชวี นะมีทงั ้ หมด 17 คน
(ร้อยละ 5.6) โดยเป็ นผูป้ ่ วยทีไ่ ม่มแี ละมีโรคร่วม เท่ากับ 16
คน และ 1 คน ตามลาดับ ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่ได้รบั ยาปฏิชวี นะ
1 ชนิ ด (ร้อ ยละ 72.4) ในผู้ป่ วยที่ไ ม่ มีโ รคร่ วม ส่ว นใหญ่
ได้รบั ยาเพียงชนิดเดียว คือ roxithromycin ส่วนผู้ป่วยที่มี
โรคร่ ว มและได้ ร ั บ ยา 2 ชนิ ด ร่ ว มกั น ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ ย า
amoxicillin ร่ ว มกั บ roxithromycin ผู้ ป่ วยที่ มี โ รคร่ ว มมี
ผูป้ ่ วยได้รบั ยาชนิดเดียวจานวน 42 คน
ความสอดคล้องกับแนวทางการรักษาฯ
การเปรีย บเทีย บการสัง่ ใช้ย าปฏิชีว นะกับ แนว
ทางการรัก ษาฯ พบความสอดคล้ อ งของการสัง่ ใช้ ย า
ปฏิชวี นะในทุกด้าน (ชนิดยา ขนาดยา และระยะเวลาให้ยา)
เท่ า กับ ร้อ ยละ 45.1 ในกลุ่ ม ที่มีก ารสัง่ ใช้ย าปฏิชีว นะไม่
สอดคล้อง ส่วนใหญ่เกิดจากไม่สอดคล้องในประเด็นอย่างใด
อย่างหนึ่ง (ชนิดยา ขนาดยา หรือระยะเวลาให้ยา) เท่ากับ
ร้ อ ยละ 46.7 ส าหรับ การใช้ย าไม่ ส อดคล้ อ งทัง้ ชนิ ด ยา
ขนาดยา และระยะเวลาให้ยา เท่ากับร้อยละ 2.6 ดังแสดงใน
ตารางที่ 3 จากตารางที่ 3 ผู้ป่ วยที่ไ ด้ร ับ ยาปฏิชีว นะมี
จานวนทัง้ หมด 287 คน แบ่งเป็ นผูป้ ่ วยทีไ่ ม่มโี รคร่วมและมี
โรคร่ ว มจานวน 219 คน และ 68 คน ตามลาดับ พบการ
เลือกชนิดยาปฏิชวี นะที่สอดคล้องกับแนวทางการรักษาฯ
จานวน 223 คน (ร้อยละ 77.7) (แบ่งเป็ น 213 คน และ 10
คนในผูป้ ่ วยทีไ่ ม่มโี รคร่วมและมีโรคร่วม ตามลาดับ)

ผู้ ป่ วยที่ไ ด้ ร ับ ยาปฏิชีว นะที่ส อดคล้ อ งกับ แนว
ทางการรักษาฯ 223 คน มีจานวน 40 คน ที่ใช้ยา 2 ชนิด
ร่ ว มกั น ได้ แ ก่ amoxicillin ร่ ว มกั บ roxithromycin หรื อ
erythromycin ซึง่ เกินความจาเป็ นเมื่อเทียบกับแนวทางการ
รักษาทีแ่ นะนาเพียงชนิดใดชนิดหนึ่งในผูป้ ่ วยทีไ่ ม่มโี รคร่วม
ดัง นั น้ ในการพิจ ารณาความสอดคล้อ งของขนาดยาและ
ระยะเวลาให้ยาจึงไม่รวมผูป้ ่ วยจานวน 40 คนนี้ ในภาพรวม
ผู้ ป่ วย 183 คนที่ เ หลื อ เป็ นผู้ ป่ วยไม่ มีโ รคร่ ว ม 173 คน
(ตารางที่ 4) ในผู้ป่วยที่ไม่มโี รคร่วม จานวน 219 ราย พบ
ความสอดคล้องของการสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะในทุกด้าน (ชนิด
ยา ขนาดยา และระยะเวลาให้ ย า) เท่ า กั บ ร้ อ ยละ
60.3 (ตารางที่ 3) ในกลุ่ ม ที่ มี ก ารสัง่ ใช้ ย าปฏิชี ว นะไม่
สอดคล้อง ส่วนใหญ่เกิดจากไม่สอดคล้องในประเด็นขนาด
ยาหรือระยะเวลาให้ยา เท่ากับร้อยละ 21 สาหรับการใช้ยา
ไม่สอดคล้องทัง้ ชนิดยา ขนาดยา และระยะเวลาให้ยา พบใน
การสังใช้
่ ยาร้อยละ 2.7 เมื่อพิจารณาความสอดคล้องของ
ขนาดยาและระยะเวลาให้ยาในกลุ่มย่อยนี้ (173 คน) พบ
ความสอดคล้องของขนาดยาและระยะเวลาให้ยา เท่ากับ
ร้อยละ 93.6 และ 79.8 ตามลาดับ (ตารางที่ 4) ผูป้ ่ วยทีไ่ ม่มี
โรคร่วม และได้รบั ขนาดยาไม่สอดคล้อง (11 คน) ส่วนใหญ่
ได้ขนาดยาต่ากว่าทีเ่ กณฑ์แนะนา (8 คน) โดยพบในการสัง่
ใช้ยา amoxicillin (7 คน) มีสว่ นน้อยทีข่ นาดยาสูงกว่าเกณฑ์
ทีแ่ นะนา (3 คน) ซึง่ พบในการสังใช้
่ ยา erythromycin ผูป้ ่ วย
ทีม่ รี ะยะเวลาให้ยาไม่สอดคล้อง (35 คน) ส่วนใหญ่มสี าเหตุ
จากระยะเวลายาวนานกว่าเกณฑ์ทแ่ี นะนา (31 คน) ทีเ่ หลือ
จานวน 4 คน มีสาเหตุจากระยะเวลาสัน้ กว่าเกณฑ์ทแ่ี นะนา

ตารางที่ 3. ความสอดคล้องของการใช้ยาปฏิชวี นะในผู้ป่วยโรคปอดอักเสบชุมชนจากเชื้อแบคทีเรีย เมื่อเทียบกับแนวทางการ
รักษาโรคปอดอักเสบชุมชนของสมาคมโรคติดเชือ้ ประเทศสหรัฐอเมริกาฉบับปี พ.ศ. 2562 (ATS/IDSA 2019)
ความสอดคล้องกับ ATS/IDSA 2019
ผูป้ ่ วยทัง้ หมด ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยาปฏิชวี นะ (ร้อยละ) N=287
(ร้อยละ) ผูป้ ่ วยไม่มโี รคร่วม
ผูป้ ่ วยมีโรคร่วม
N=304
(ร้อยละ) N=219
(ร้อยละ) N=68
สอดคล้องทัง้ ชนิดยา ขนาดยา และระยะเวลาให้ยา
137 (45.1)
132 (60.3)
5 (7.4)
ไม่สอดคล้อง
167 (54.9)
87 (39.7)
63 (92.6)
ไม่ได้รบั ยาปฏิชวี นะ
17 (5.6)
ไม่สอดคล้องทัง้ ชนิดยา ขนาดยา และระยะเวลาให้ยา
8 (2.6)
6 (2.7)
2 (2.9)
ไม่สอดคล้องในประเด็นอย่างใดอย่างหนึ่ง
142 (46.7)
81 (37.0)
61 (89.7)
- ไม่สอดคล้องในประเด็นชนิดยา
6 (2.7)
58 (85.3)
- ไม่สอดคล้องในประเด็นขนาดยาหรือระยะเวลาให้ยา
46 (21.0)
5 (7.4)
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ตารางที่ 4. ความไม่สอดคล้องของขนาดยา และระยะเวลาให้ยาเมื่อเทียบกับแนวทางการรักษาโรคปอดอักเสบชุมชนของสมาคม
โรคติดเชือ้ ประเทศสหรัฐอเมริกาฉบับปี พ.ศ. 2562 (ATS/IDSA 2019)
ขนาดยา, จานวน (ร้อยละ)
ระยะเวลาให้ยา, จานวน (ร้อยละ)
ไม่
ขนาดยา ขนาดยา
ไม่
ระยะเวลา ระยะเวลา
สอดคล้อง ต่าเกินไป สูงเกินไป สอดคล้อง สัน้ เกินไป ยาวเกินไป
ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้ชนิดยาปฏิชวี นะสอดคล้อง1 (N=183)
ผูป้ ่ วยทีไ่ ม่มโี รคร่วม (N=173)
11 (6.4) 8 (4.6)
3 (1.7) 35 (20.2) 4 (2.3) 31 (17.9)
ผูป้ ่ วยทีม่ โี รคร่วม (N=10)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
5 (50)
4 (40)
1 (10)
1: ผู้ป่ วยที่ไ ด้ช นิ ด ยาปฏิชีว นะสอดคล้อ งทัง้ หมด (N=183) จะไม่ ร วมผู้ป่ วยที่ไ ม่ มีโ รคร่ ว ม แต่ ใ ช้ย า 2 ชนิ ด ร่ ว มกัน ได้แ ก่
amoxicillin ร่วมกับ roxithromycin หรือ erythromycin จานวน 40 คน เนื่องจากแนวทางการรักษาโรคปอดอักเสบชุมชนแนะนา
เพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง จึงยากทีจ่ ะประเมินความสอดคล้องของขนาดยาและระยะเวลาให้ยา
ในผู้ป่วยที่มีโรคร่วม พบว่าความสอดคล้อ งของ
การสังใช้
่ ย าปฏิชีว นะในทุ ก ด้า น (ชนิ ด ยา ขนาดยา และ
ระยะเวลาให้ยา) เท่ากับร้อยละ 7.4 ในกลุ่มทีม่ กี ารสังใช้
่ ยา
ปฏิชีว นะไม่สอดคล้อง ส่ว นใหญ่ เ กิดจากไม่สอดคล้องใน
ประเด็น ชนิ ด ยา (ร้อ ยละ 85.3) ไม่ สอดคล้อ งในประเด็น
ขนาดยาหรือระยะเวลาให้ยา เท่ากับร้อยละ 7.4 สาหรับการ
ใช้ยาไม่สอดคล้องทัง้ ชนิดยา ขนาดยา และระยะเวลาให้ยา
เท่ า กับ ร้อ ยละ 2.9 (ตารางที่ 3) ทัง้ นี้ ผู้ป่ วยที่มีโ รคร่วมที่
ได้ ร ับ ชนิ ด ยาปฏิชีว นะสอดคล้อ งจ านวน 10 คน พบว่ า
ขนาดยาที่ ใ ช้ เ หมาะสมทั ้ง หมด สู ต รยาที่ ใ ช้ ไ ด้ แ ก่
roxithromycin ร่ ว ม กั บ ceftriaxone แ ล ะ azithromycin
ร่ ว มกับ ceftriaxone อย่ า งไรก็ต าม ผู้ป่ วยกลุ่ ม นี้ มีร้อ ยละ
ของความสอดคล้ อ งของระยะเวลาให้ ย าต่ า กล่ า วคื อ
ระยะเวลาให้ยาสัน้ เกินไป (ตารางที่ 4)

การอภิ ปรายผล
การศึก ษาครัง้ นี้ พบการสังใช้
่ ยาปฏิชีวนะในการ
รักษาโรคปอดอักเสบชุมชนสอดคล้องกับแนวทางการรักษา
ฯ ทัง้ ชนิดยา ขนาดยา และระยะเวลาให้ยา เท่ากับร้อยละ
45.1 ผู้ป่ วยไม่ ไ ด้ร ับ ยาปฏิชีว นะร้อ ยละ 5.6 ในผู้ป่ วยที่
ได้รบั ยาปฏิชวี นะพบความสอดคล้องของการเลือกชนิดยา
ปฏิชวี นะ เท่ากับร้อยละ 77.7 สาหรับผู้ป่วยที่ไม่มโี รคร่วม
ชนิ ด ยาปฏิชีว นะสอดคล้อ งกับ แนวทางการรัก ษาร้อ ยละ
97.3 ความสอดคล้องของการสังใช้
่ ขนาดยาและระยะเวลา
ให้ยา เท่ากับร้อยละ 93.6 และ 79.8 ตามลาดับ ในผูป้ ่ วยทีม่ ี
โรคร่วมพบร้อยละความสอดคล้องของการสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะ
ในด้านชนิดยาเพียงร้อยละ 14.7

งานวิจยั ที่ศกึ ษาความสอดคล้องของการสังใช้
่ ยา
ปฏิชวี นะในโรคนี้ของประเทศไทยมีจากัด จากการสืบค้นพบ
เพียงการศึกษาของ Wongsurakiat และคณะ (12) ที่เป็ น
การศึกษาเชิงสังเกตแบบไปข้างหน้าในแผนกผู้ป่วยในของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 1 แห่ง ซึง่ แตกต่างกับงานวิจยั นี้
ที่ศกึ ษาในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลขนาดเล็กกว่า
(90 เตียง) ดังนัน้ รายการยาปฏิชวี นะทีม่ ใี นโรงพยาบาล และ
เกณฑ์ในการเลือกยาที่สอดคล้องจึงต่างกัน การศึกษาของ
Wongsurakiat และคณะ พบการใช้ยาปฏิชีวนะเหมาะสม
เมื่ อ เที ย บกั บ แนวทางการรั ก ษาของ ATS/IDSA 2007
เท่ากับร้อยละ 58 ของผู้ป่วยโรคปอดอักเสบทัง้ หมด โดย
เป็ นการประเมินความสอดคล้องเฉพาะชนิดยาปฏิชวี นะทีใ่ ช้
ไม่ได้กล่าวถึงขนาดและระยะเวลาทีใ่ ห้ยา อย่างไรก็ตามสูตร
ย า ป ฏิ ชี ว นะ ที่ ส ั ง่ ใ ช้ ไ ม่ เห ม า ะ ส ม ส่ ว น ใ ห ญ่ ไ ด้ แ ก่
antipseudomonas beta- lactams อ ย่ า ง เ ดี ย ว ไ ม่ มี
quinolone หรือ macrolide ร่ ว มด้ว ย ทัง้ ที่ใ นแนวทางการ
รักษาแนะนาให้ใช้ร่วมกัน ซึง่ คล้ายกับผลการศึกษาครัง้ นี้ท่ี
พบปั ญหาการเลือกชนิดยาไม่สอดคล้องในผูป้ ่ วยทีม่ โี รคร่วม
และควรได้ร ับ ยาปฏิชีว นะร่ ว มกัน 2 ชนิ ด เป็ น ส่ ว นใหญ่
สาหรับงานวิจยั อื่นทีศ่ กึ ษาความเหมาะสมของการสังใช้
่ ยา
ปฏิชีวนะของผู้ป่วยโรคปอดอักเสบชุมชนในแผนกผู้ป่วย
นอก พบในการศึก ษาของประเทศสหรัฐ อเมริก าซึ่ ง เป็ น
การศึกษาแบบเก็บข้อมูลย้อนหลังในผูป้ ่ วยและเปรียบเทียบ
กับแนวทางการรักษาฯ ของ ATS/IDSA 2007 ซึง่ พบความ
สอดคล้อ งการสัง่ ใช้ย าปฏิชีว นะร้อ ยละ 31 การสัง่ ใช้ย า
ปฏิชวี นะไม่เหมาะสมส่วนใหญ่พบในผูป้ ่ วยทีม่ โี รคร่วม (ร้อย
ละ 76.7) (10) ในขณะที่งานวิจยั นี้ ผู้วิจยั ใช้แนวทางการ
รัก ษาฯ ของ ATS/IDSA 2019 แต่ ย ัง คงพบปั ญ หาความ
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สอดคล้องของการสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะในผูป้ ่ วยทีม่ โี รคร่วมเป็ น
ส่วนใหญ่เช่นกัน
ในด้านความสอดคล้องของระยะเวลาให้ยา พบว่า
มีการให้ยาที่นานเกินกว่าเกณฑ์ท่กี าหนด คือ มากกว่า 7
วัน ทัง้ นี้มกี ารศึกษาในอดีตทีท่ บทวนวรรณกรรมอย่างเป็ น
ระบบพบว่า การให้ยาเกินกว่าทีร่ ะบุอาจไม่จาเป็ น เนื่องจาก
การได้ร ับ ยาปฏิชีว นะที่น้ อ ยกว่ า 7 วัน ในผู้ป่ วยโรคปอด
อักเสบชุมชนมีอาการข้างเคียงจากยา น้อยกว่าการได้รบั ยา
ปฏิชีวนะตัง้ แต่ 7 วันขึ้นไป (relative risk=0.73, [95% CI;
0.55-0.97]) (13)
งานวิจ ัย นี้ ใ ช้แ นวทางการรัก ษาโรคปอดอัก เสบ
ของ ATS/IDSA 2019 ซึ่งเป็ นฉบับล่าสุด ต่างจากงานวิจยั
อื่นทีใ่ ช้แนวทางการรักษาฉบับปี 2007 (ฉบับเดิมก่อนฉบับ
ปี 2019) ซึ่ง ค าแนะน าเกี่ย วกับ การสัง่ ใช้ย าปฏิชีว นะใน
ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงระดับน้ อยถึงปานกลาง และได้รบั
การรัก ษาตัว ในแผนกผู้ ป่ วยนอกของฉบับ ล่ า สุ ด มี ก าร
เปลีย่ นแปลงทัง้ ในผูป้ ่ วยทีม่ แี ละไม่มโี รคร่วม ดังนัน้ จึงมีผล
ต่ อการเลือกชนิดยาปฏิชีวนะ แต่ ไม่มีผลต่ อขนาดยาและ
ระยะเวลาให้ยาเนื่องจากไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงในส่วนนี้ ใน
การวิจยั ครัง้ นี้ผปู้ ่ วยทีม่ โี รคร่วม จานวน 16 คนจาก 68 คน
ได้รบั amoxicillin ร่วมกับ roxithromycin เนื่องจากแนวทาง
การรักษาฯ ฉบับปี 2007 ระบุว่าสามารถใช้ได้ จึงทาให้รอ้ ย
ละของผูป้ ่ วยทีม่ โี รคร่วมได้รบั ชนิดยาตามแนวทางเพิม่ เป็ น
ร้อยละ 38 ดังนัน้ จึงควรศึกษาเพิม่ เติมในส่วนของผลลัพธ์
การรักษาในผูป้ ่ วยกลุ่มย่อยนี้ว่าเป็ นอย่างไร
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวนดาเนินงาน
ดู แ ลการใช้ ย าปฏิ ชี ว นะสมเหตุ ผ ลอย่ า งเข้ ม แข็ง ตาม
มาตรการส่งเสริมการสังใช้
่ ยาสมเหตุผลตัง้ แต่ พ.ศ. 2558
จนถึงปั จจุบนั อย่างไรก็ตามการดูแลการใช้ยาปฏิชวี นะใน
โรคปอดอักเสบชุมชนในผูป้ ่ วยนอกยังไม่ได้ถูกกาหนดเป็ น
มาตรการส่งเสริมการสังใช้
่ ยาสมเหตุผล ผลการศึกษาพบว่า
ร้อยละของความสอดคล้องของการสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะในการ
รักษาโรคปอดอักเสบชุมชนในผูป้ ่ วยนอกทุกด้าน (ชนิดยา
ขนาดยา และระยะเวลาให้ ย า) ยั ง ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 50
โดยเฉพาะในกลุ่มทีม่ โี รคร่วมทีพ่ บว่ามีร้อยละของความไม่
สอดคล้ อ งค่ อ นข้า งชัด เจน ดัง นั ้น การเริ่ ม ก าหนดแนว
ทางการรักษาโรคปอดอักเสบชุมชนทีช่ ดั เจนอาจใช้เป็ นวิธี
แรกในการดูแลการใช้ยาปฏิชวี นะในโรงพยาบาล โดยเน้น
การเลือกชนิดยาปฏิชีว นะตามประวัติการมีโ รคร่วม และ
ระยะเวลาการให้ยา ทัง้ นี้โรงพยาบาลอาจต้องศึกษาความไว
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ต่ อเชื้อที่พบบ่อยในผู้ป่วยโรคปอดอักเสบชุมชน และอาจ
ต้องพิจารณาบรรจุยา amoxicillin/clavulanate ไว้ในบัญชี
ยาโรงพยาบาล
การศึก ษานี้ มีข้อ จ ากัด คือ เป็ นการเก็บ ข้อ มู ล
ย้อนหลัง จึงจาเป็ นต้องคัดผูป้ ่ วยทีม่ บี นั ทึกในเวชระเบียนไม่
ครบถ้วน ออกจากการศึกษา แต่ ผู้ป่วยกลุ่มนี้มจี านวนไม่
มาก (ร้อยละ 5) ผลการศึกษาสะท้อนการสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะ
ในโรงพยาบาลที่ศึก ษา ซึ่ง อาจมีบ ริบ ทที่แ ตกต่ า งจาก
โรงพยาบาลอื่น ๆ เช่น รายการยาปฏิชวี นะของโรงพยาบาล
นอกจากนี้ งานวิจ ัย นี้ ป ระเมิน การสังใช้
่ ย าเท่ า นัน้ ไม่ ไ ด้
ติ ด ตามความร่ ว มมื อ การใช้ ย าและผลลั พ ธ์ ก ารรัก ษา
งานวิจยั ในอนาคตควรศึกษาผลลัพธ์ข องการรักษาทัง้ ใน
กลุ่มที่ได้รบั ยาปฏิชวี นะที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องตาม
แนวทางการรักษา เช่น การกลับเข้ารักษาซ้าในโรงพยาบาล
ภายใน 30 วันด้วยโรคปอดอักเสบ

สรุป
ร้อยละความสอดคล้องของการสังใช้
่ ยาปฏิชีวนะ
ในการรัก ษาโรคปอดอัก เสบชุ ม ชนจากเชื้อ แบคทีเ รีย ใน
แผนกผู้ ป่ วยนอกในทุ ก ด้ า น (ชนิ ด ยา ขนาดยา และ
ระยะเวลาให้ยา) ยังไม่เกินร้อยละ 50 จึงควรมีมาตรการ
เพื่อส่งเสริมการสังใช้
่ ยาอย่างเหมาะสมต่อไป
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