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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลลัพธ์เรื่องระยะเวลาการได้รบั ยาฉีด ระยะเวลาการรักษาตัวในโรงพยาบาล และค่ายาต้าน
จุลชีพของการปรับเปลี่ยนวิธบี ริหารยาต้านจุลชีพกลุ่มฟลูออโรควิโนโลนจากยาฉีดเข้าทางหลอดเลือดดาเป็ นยารับประทาน
วิ ธีการ: การศึกษาเก็บข้อมูลย้อนหลังจากเวชระเบียนผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลศิรริ าช ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.
2561 ตัวอย่าง คือ ผูป้ ่ วยในอายุตงั ้ แต่ 18 ปี ขน้ึ ไปทีไ่ ด้รบั ยาต้านจุลชีพกลุ่มฟลูออโรควิโนโลนรูปแบบฉีดเข้าทางหลอดเลือดดา
ชนิดใดชนิดหนึ่งใน 3 ชนิด ได้แก่ levofloxacin ciprofloxacin และ moxifloxacin ผูท้ ผ่ี ่านเกณฑ์คดั เข้าและออกทีก่ าหนด ถูกสุ่ม
เลือกแบบเป็ นระบบออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทีป่ รับเปลีย่ นวิธบี ริหารยา (conversion group: CON) และกลุ่มทีไ่ ม่ปรับเปลีย่ นวิธี
บริหารยา (non-conversion group: NCON) การศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธ์และค่ายาระหว่าง 2 กลุ่ม ผลการวิ จยั : ผูป้ ่ วย 360
ราย แบ่งเป็ นกลุ่ม CON และกลุ่ม NCON 157 ราย และ 203 ราย ตามลาดับ อัตราการปรับเปลีย่ นวิธบี ริหารยา คือ ร้อยละ 43.6
กลุ่ม CON มีค่ามัธยฐานของระยะเวลาการได้รบั ยาฉีดน้อยกว่ากลุ่ม NCON คือ 4 วัน และ 8 วัน ตามลาดับ (P<0.001) มีค่า
มัธยฐานของระยะเวลาการรักษาตัวในโรงพยาบาลน้ อยกว่ากลุ่ม NCON คือ 10 และ 28 วัน ตามลาดับ (P<0.001) และมีค่า
มัธยฐานของค่ายาต้านจุลชีพทัง้ หมดน้อยกว่ากลุ่ม NCON คือ 1,876 และ 3,105 บาท ตามลาดับ (P<0.001) สรุป: อัตราการ
ปรับเปลี่ยนวิธบี ริหารยากลุ่มฟลูออโรควิโนโลนค่อนข้างต่ า อย่างไรก็ตาม กลุ่ม CON สามารถลดระยะเวลาการได้รบั ยาฉีด
ระยะเวลาการรักษาตัวในโรงพยาบาล และลดค่ายาต้านจุลชีพลงได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ: การปรับเปลีย่ นวิธบี ริหารยา ฟลูออโรควิโนโลน ยาฉีดเข้าทางหลอดเลือดดาเป็ นยารับประทาน ระยะเวลาการได้รบั ยา
ฉีด ระยะเวลาการรักษาตัวในโรงพยาบาล ค่ายา

รับต้นฉบับ: 6 ก.ค. 2563, ได้รบั บทความฉบับปรับปรุง: 11 ส.ค. 2563, รับลงตีพิมพ์: 19 ส.ค. 2563
ผูป้ ระสานงานบทความ: ชาญกิจ พุฒเิ ลอพงศ์ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบตั ิ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 E-mail: Chankit.P@chula.ac.th

Research article

บทความวิจยั
Patient Related Outcomes and Drug Costs on Conversion from Intravenous
to Oral Administration of Fluoroquinolones in Adult Patients
Sumunthana Tunprayoon1, Pinyo Rattanaumpawan2, Chankit Puttilerpong3
1 Master

of Pharmacy Student, Department of Pharmacy Practice, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn
University
2 Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
3 Department of Pharmacy Practice, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University

Abstract
Objective: To study outcomes of conversion from intravenous to oral administration of fluoroquinolones in term
of treatment duration with injection drugs, length of stay in hospital and drug costs. Methods: The study retrospectively
collected the data from patient medical records in Siriraj Hospital between January and December 2018. Subjects were
patients aged 18 and over who received one of three intravenous fluoroquinolones including levofloxacin, ciprofloxacin
and moxifloxacin. Those eligible according to inclusion and exclusion criteria were systematically randomized into two
groups i. e. , those with the conversion (CON) and those with non-conversion (NCON). The study compared outcomes
and drug costs between two groups. Results: 360 patients were allocated into the CON and NCON groups with the
sample of 157 patients and 203 patients, respectively. Conversion rate of drug administration was 43. 6% . Median
duration of treatment with injection drug in the CON group was less than that of the NCON group ( 4 and 8 days,
respectively, P <0. 001) . Median length of stay of the CON group was less than that in the NCON group ( 10 and 28
days, respectively, P <0.001). Moreover, median antimicrobial cost in the CON group was less than that of the NCON
group (1,876 and 3,105 baht, respectively, P <0. 001). Conclusions: The rate of conversion from intravenous to oral
administration of fluoroquinolones was relatively low. However, the CON group showed statistically significant reduction
of duration of treatment with injections, length of stay and antimicrobial cost.
Keywords: change of route of drug administration, fluoroquinolone, conversion from intravenous to oral administration,
duration of injection drug, length of stay, drug costs
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บทนา
การใช้ยาต้านจุลชีพทัวโลกมี
่
แนวโน้ มเพิ่มสูงขึน้
รวมทัง้ ประเทศไทย การใช้ย าต้า นจุ ลชีพที่ เ พิ่มขึ้นพบว่า
เป็ นการใช้ยาทีไ่ ม่เหมาะสมและเกินความจาเป็ น ซึง่ การใช้
ยาต้านจุลชีพทีไ่ ม่เหมาะสมนี้พบในสถานพยาบาลทุกระดับ
ของประเทศ แม้แต่โรงเรียนแพทย์กพ็ บการใช้ยาต้านจุลชีพ
ไม่สมเหตุผลสูงถึงร้อยละ 25-91 (1-3) ปั ญหานี้นาไปสู่การ
เกิดปั ญหาเชือ้ ดือ้ ยาตามมา ในปี พ.ศ. 2550 สมาคมโรคติด
เชือ้ แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (Infectious Disease Society
of America: IDSA) และสมาคมระบาดวิท ยาสุขภาพทาง
ก า ร แ พ ท ย์ ( Society for healthcare Epidemio logy of
America: SHEA) ได้ออกแนวทางของระบบสนับสนุ นการ
ใ ช้ ย า ต้ า น จุ ล ชี พ อ ย่ า ง ส ม เ ห ตุ ผ ล ( Antimicrobial
Stewardship Program: ASP) ขึ้น สาหรับ การดาเนินงาน
ในโรงพยาบาล (4) และปรับปรุงให้เป็ นปั จจุบนั ในปี พ.ศ.
2559 (5) เพื่อเพิม่ ความเหมาะสมในการใช้ยา ลดการเกิด
อาการไม่พึงประสงค์ ลดการเกิดปั ญหาเชื้อดื้อยา และลด
ค่าใช้จ่ายในการรักษา สาหรับประเทศไทย มีการกาหนด
นโยบายด้านเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพขึน้ ในปี พ.ศ. 2560 และ
ก าหนดแผนยุ ท ธศาสตร์ ท่ีเ กี่ย วข้อ งกับ การใช้ ย าอย่ า ง
เหมาะสม (6) โดยสนับสนุ นให้มกี ารนาระบบ ASP มาใช้ใน
สถานพยาบาลแต่ละแห่ง
ผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรค
ติดเชือ้ ส่วนใหญ่จะเริม่ รักษาด้วยยาต้านจุลชีพชนิดฉีดเข้า
ทางหลอดเลือดดา เพื่อต้องการให้ยาสามารถออกฤทธิไ์ ด้
อย่างรวดเร็ว และมีระดับยาทีส่ งู เพียงพอ ณ ตาแหน่ งทีต่ ดิ
เชื้อ การได้รบั ยารูปแบบฉีดเข้าทางหลอดเลือดดามีความ
เสีย่ งต่อการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากการบริ หารยาได้
มากกว่า ทาให้ผู้ป่วยต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึน้
และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทีเ่ พิม่ ขึน้ ด้วย (7) ศูนย์
ควบคุมและป้ องกันโรคประเทศสหรัฐอเมริกา (Centers for
Disease Control and Prevention: CDC) ไ ด้ แ น ะ น า
กระบวนการหรือการดาเนินการของ ASP ไว้หลายรูปแบบ
(8) แนวทางหนึ่ ง ของระบบ ASP ที่น่ า จะช่ ว ยแก้ปั ญ หา
ดังกล่าวได้ คือ การปรับเปลีย่ นวิธบี ริหารยาจากยารูปแบบ
ฉี ด เข้ า ทางหลอดเลื อ ดด าเป็ นยารู ป แบบรั บ ประทาน
(intravenous to oral conversion) ซึ่ ง เป็ นแนวทางที่ง่ า ย
และสามารถท าได้อย่ า งปลอดภัย หากคัด เลือ กผู้ป่ วยได้
อย่างเหมาะสม (9) นอกจากจะคานึงถึงสภาวะของผู้ป่วย
แล้ว ชนิดของยาต้านจุลชีพก็มคี วามสาคัญ ปั จจุบนั ยาต้าน

จุลชีพมีหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีเภสัชจลนศาสตร์และเภสัช
พลศาสตร์ท่ีแ ตกต่ างกัน ในการปรับ เปลี่ ย นวิธีบ ริหารยา
ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ค่ า ชีว ประสิท ธิผ ล (bioavailability) ของยา
รับประทานเป็ นสาคัญ ถ้ายาต้านจุลชีพชนิดรับประทานมี
ค่ า ชีว ประสิท ธิผ ลสู ง เมื่อ เข้า สู่ ร่ า งกายจะถู ก ดู ด ซึ ม ได้
ใกล้เคียงกับยาฉีดเข้าทางหลอดเลือดดา (7, 10) จึงทาให้มี
ความมันใจในประสิ
่
ทธิผลของยาในการรักษาโรคติด เชื้อ
เช่ น ยาต้ า นจุ ล ชีพ กลุ่ ม ฟลู อ อโรควิโ นโลนในรู ป แบบยา
รับประทาน มีค่าชีวประสิทธิผลสูงถึงร้อยละ 80-99 (10, 11)
ทาให้มรี ะดับยาในเลือดสูง ยาสามารถกระจายไปยังเนื้อเยื่อ
ต่าง ๆ ได้ดี และยากลุ่มนี้มรี ปู แบบยาฉีดและยารับประทาน
เป็ นยาชนิดเดียวกัน ดังนัน้ น่ าจะทาให้มกี ารปรับเปลีย่ นวิธี
บริหารยากลุ่มนี้ในอัตราที่สูง การศึกษาของ Belforti และ
คณะ (12) เปรีย บเทีย บผลลัพ ธ์ข องการรัก ษาโรคปอด
อักเสบชุมชนระหว่างกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รบั ยาต้านจุลชีพกลุ่ม
ฟลูออโรควิโนโลนรูปแบบฉีดเข้าทางหลอดเลือดดากับกลุ่ม
ที่ไ ด้ร ับ ยารูป แบบรับ ประทาน ผลการศึก ษาชี้ใ ห้เ ห็น ว่า
ผลลัพธ์ทางการรักษาจากการได้รบั ยาต้านจุลชีพรูปแบบ
รับประทานไม่แตกต่างจากการได้รบั ยารูปแบบฉีดเข้าทาง
หลอดเลือดดา และยังไม่ได้ทาให้ผลลัพธ์การรักษาแย่ลง
การศึกษาของ Park และคณะ (13) พบว่า กลุ่ม
ผู้ป่วยที่มกี ารปรับเปลี่ยนวิธบี ริหารยา (conversion group:
CON) มี ค่ า มั ธ ยฐานของระยะเวลาการรั ก ษาตั ว ใน
โรงพยาบาลน้ อ ยกว่ า กลุ่ ม ที่ไ ม่ ป รับ เปลี่ย นวิธีบ ริห ารยา
(non-conversion group: NCON) คื อ 10 แ ล ะ 14. 5 วั น
ตามลาดับ (P<0.001) และมีค่ามัธยฐานของมูลค่ายาต้านจุล
ชีพทัง้ หมดของกลุ่ม CON ต่ากว่ากลุ่ม NCON คือ 144,004
และ 219,341 วอน ตามลาดับ (P<0.001) การศึกษาของ
Berha และคณะ (11) พบว่ า กลุ่ ม CON มีค่ า เฉลี่ย ของ
ระยะเวลาการได้รบั ยาฉีดน้อยกว่ากลุ่ม NCON คือ 2.80 ±
1.87 และ 8.50 ± 6.32 วัน ตามลาดับ (P=0.009) และกลุ่ม
CON มีค่าเฉลี่ยของระยะเวลาการรักษาตัวในโรงพยาบาล
น้อยกว่ากลุ่ม NCON คือ 9.0 ± 5.23 และ 13.45 ± 5.48 วัน
ตามลาดับ (P=0.039) ส่วนค่าใช้จ่ายด้านค่ายาไม่มคี วาม
แตกต่ างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และการศึกษาของ
Shrayteh และคณะ (14) พบว่า กลุ่ม CON มีระยะเวลาการ
ได้รบั ยาฉีดน้อยกว่ากลุ่ม NCON (P<0.001) ส่วนค่าเฉลี่ย
ของระยะเวลาการรักษาตัวในโรงพยาบาล พบว่า ทัง้ สอง
กลุ่มไม่มีความแตกต่ างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P=
0.227) แต่ ล ะการศึ ก ษาให้ ผ ลที่ ต่ า งกัน เนื่ อ ง จากการ
ดาเนินงานทีแ่ ตกต่างกันของแต่ละสถานพยาบาล
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โรงพยาบาลศิริร าช เป็ น โรงพยาบาลโรงเรีย น
แพทย์ขนาดใหญ่ระดับตติยภูมิ มีจานวนเตียงรองรับผูป้ ่ วย
ประมาณ 2,200 เตียง แต่จานวนเตียงยังคงไม่เพียงพอกับ
จานวนผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ารับการรักษา ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่ทต่ี อ้ งเข้ารับ
การรัก ษาตั ว ในโรงพยาบาล มัก มี อ าการรุ น แรง และ
จาเป็ นต้องได้รบั การรักษาเบือ้ งต้นด้วยยาฉีดเข้าทางหลอด
เลือดดา ซึ่งยาต้านจุลชีพเป็ นหนึ่งในกลุ่มยาที่มกี ารสังใช้
่
ค่ อ นข้า งมาก หากสามารถปรับ เปลี่ย นจากยาฉี ด เป็ นยา
รับประทานได้จะทาให้ผปู้ ่ วยสามารถกลับบ้านได้เร็วขึน้ ทา
ให้จานวนเตียงผูป้ ่ วยว่างเพียงพอทีจ่ ะรองรับผูป้ ่ วยรายอื่นที่
มีความจาเป็ นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการรักษาได้ดว้ ย โรงพยาบาลศิรริ าชยังไม่เคยมี
การศึกษาเรื่องผลลัพธ์ของการปรับเปลีย่ นวิธบี ริหารยา และ
ยังไม่มแี นวทางปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนในเรื่องนี้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจเก็บ
ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อศึกษาถึงผลลัพธ์ของการปรับเปลี่ยนวิธี
บริหารยาต้านจุลชีพกลุ่มฟลูออโรควิโนโลน เนื่องจากเป็ น
ยากลุ่มทีม่ กี ารสังใช้
่ ปริมาณมากในโรงพยาบาลศิรริ าช เป็ น
อันดับ 4 รองจากยากลุ่มเซฟาโลสปอริน เพนิซิลลิน และ
คาร์บาพีเนม ตามลาดับ และข้อมูลจากศูนย์เฝ้ าระวังเชือ้ ดือ้
ยาต้านจุลชีพแห่งชาติ (NARST) ปี พ.ศ. 2562 ของประเทศ
ไทย พบว่า มีปัญหาเชือ้ แบคทีเรียทีด่ อ้ื ต่อยากลุ่มนี้เพิม่ มาก
ขึน้ (15) ทัง้ นี้เนื่องมาจากมีการใช้ยาต้านจุลชีพกลุ่มฟลูออ
โรควิโ นโลนที่ไ ม่ เ หมาะสมและเกิน ความจาเป็ น (16-19)
นอกจากนี้ การศึ ก ษาแบบน าร่ อ งที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล การ
ปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี บ ริ ห ารยากลุ่ ม ฟลู อ อโรควิ โ นโลนของ
โรงพยาบาลศิริร าช ในเดือ นมกราคม พ.ศ. 2562 พบว่า
อัตราการปรับเปลี่ยนวิธบี ริหารยาต่อการไม่ปรับเปลีย่ นวิธี
บริหารยา คิดเป็ นสัดส่วน 1:2 รวมทัง้ ราคายาฉีดเข้าทาง
หลอดเลือดดาของยากลุ่มนี้ในโรงพยาบาลศิรริ าชสูงกว่ายา
รับ ประทานค่ อ นข้า งมาก จึง เป็ น ที่ม าของการศึก ษาถึ ง
ผลลัพ ธ์ ข องการปรับ เปลี่ย นวิธีบ ริห ารยาของยากลุ่ ม นี้
การศึกษานี้เก็บข้อมูลผู้ป่วยทุกกลุ่มโรคที่ได้รบั การรักษา
ด้วยยาต้านจุลชีพกลุ่มฟลูออโรควิโนโลน เพื่อต้องการทราบ
สถานการณ์ของการปรับเปลี่ยนวิธบี ริหารยากลุ่มนี้ของทุก
แผนกในโรงพยาบาล และเปรี ย บเที ย บผลลั พ ธ์ เ รื่ อ ง
ระยะเวลาการได้ ร ับ ยาฉี ด ระยะเวลาการรัก ษาตั ว ใน
โรงพยาบาล และค่ า ยาต้า นจุ ล ชีพ ข้อ มู ล ที่ไ ด้น่ า จะเป็ น
ประโยชน์ ใ นการช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ มีก ารปรับ เปลี่ย นวิธี
บริหารยาต้านจุลชีพกลุ่มฟลูออโรควิโนโลนของโรงพยาบาล
มากขึน้ รวมทัง้ ช่วยสนับสนุ นระบบ ASP ของโรงพยาบาล

763
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เหมาะสม

วิ ธีการวิ จยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงวิเคราะห์แบบตัดขวาง
โครงร่างการวิจยั ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคน คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
มหาวิท ยาลัย มหิด ล เมื่อ วัน ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563
(COA no. Si 098/2020)
ตัวอย่าง
ตัว อย่ า ง คือ ผู้ป่ วยในของโรงพยาบาลศิริร าช
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เกณฑ์
การคัดเข้า ได้แก่ เป็ นผูป้ ่ วยในอายุตัง้ แต่ 18 ปี ขน้ึ ไป ได้รบั
การรักษาด้วยยาต้านจุลชีพรูปแบบฉีดเข้าทางหลอดเลือด
ดากลุ่มฟลูออโรควิโนโลนชนิดใดชนิดหนึ่งใน 3 ชนิด ได้แก่
levofloxacin ciprofloxacin และ moxifloxacin อย่ า งน้ อ ย
หนึ่ ง ครัง้ เกณฑ์ก ารคัด เลือ กตัว อย่า งออกจากการศึกษา
ได้แก่ ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยาต้านจุลชีพกลุ่มฟลูออโรควิโนโลนใน
ข้อบ่งใช้สาหรับป้ องกันการติดเชือ้ จากการผ่าตัด เนื่องจาก
ได้รบั ยาต้านจุลชีพชนิดฉีดเป็ นระยะเวลาสัน้ คือ ไม่เกิน 48
ชัวโมง
่
แล้วหยุดยา
ขนาดตัว อย่ า งคานวณจากทุก วัต ถุ ป ระสงค์ของ
การศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบมูลค่ายาต้านจุลชีพ
ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ต้องใช้จานวนตัวอย่างมาก
ทีส่ ดุ การศึกษาของ Park และคณะ (13) พบว่า ค่ามัธยฐาน
ของมู ล ค่ า ยาต้ า นจุ ล ชีพ ในกลุ่ ม CON และกลุ่ ม NCON
เท่ า กับ 144,004 วอน (IQR: 114,516 - 183,826.5) และ
219,341 วอน (IQR: 182,329.5 - 366,622.5) ตามลาดับ
ข้อมูลดังกล่าวน่ าจะการแจกแจงแบบไม่ปกติ ดังนัน้ สูตร
ค านวณขนาดตัว อย่ า งที่เ หมาะสมคือ สูต รส าหรับ สถิ ติ
Mann-Whitney U test โดยกาหนดค่ามาตรฐาน (standard
normal) เท่ากับ 1.96 ระดับนัยสาคัญ 0.05 และอานาจการ
ทดสอบ (1-  ) เท่ า กับ ร้ อ ยละ 90 การค านวณขนาด
ตัว อย่ า งด้ว ยโปรแกรม nQuery ได้จ านวนผู้ป่ วยทัง้ หมด
360 ราย
การดาเนิ นการวิ จยั
ผู้วจิ ยั สืบค้นประชากรเป้ าหมายโดยดึงข้อมูลจาก
ประวัติก ารสัง่ จ่ า ยยาต้ า นจุ ล ชีพ กลุ่ ม ฟลู อ อโรควิโ นโลน
รู ป แบบฉี ด เข้ า ทางหลอดเลื อ ดด าของแผนกผู้ ป่ วยใน
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.

2561 จากนัน้ คัด เลือ กผู้ป่วยตามเกณฑ์การคัด ผู้ป่วยเข้า
และออกจากการศึก ษา เมื่อ ได้จ านวนผู้ป่ วยที่ผ่ า นการ
คัด เลือ กแล้ว ท าการเรีย งลาดับผู้ป่วยตามหมายเลขของ
ผูป้ ่ วยใน (admission number) และทาการสุ่มตัวอย่างแบบ
เป็ นระบบ (systematic sampling) เนื่องจากการสุม่ แบบนี้มี
การกาหนดกรอบประชากรทีช่ ดั เจน และสามารถลดอคติใน
การเลือ กตัว อย่ า งได้ เมื่อ ได้จ านวนผู้ป่ วยครบ 360 ราย
ตามทีค่ านวณไว้ ผูว้ จิ ยั แบ่งผูป้ ่ วยออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
CON และกลุ่ ม NCON ในการศึ ก ษานี้ ไ ม่ ไ ด้ แ บ่ ง กลุ่ ม
ตัว อย่ า งให้เ ท่ า กัน ทัง้ สองกลุ่ ม ตัง้ แต่ เ ริ่ม แรก เนื่ อ งจาก
ต้องการทราบข้อมูลอัตราการปรับเปลีย่ นวิธบี ริหารยาต้าน
จุลชีพกลุ่มฟลูออโรควิโนโลนในช่วงทีผ่ ่านมาด้วย
ห ลั ง จ า ก นั ้ น เ ก็ บ ข้ อ มู ล จ า ก เ ว ช ร ะ เ บี ย น
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ และบัน ทึก ข้อ มูล ลงในแบบบัน ทึก ข้อ มูล
ผูป้ ่ วย ซึง่ แบ่งเป็ น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของ
่
ผู้ป่วย เช่น เพศ อายุ แผนกที่รบั ผู้ป่วยเข้ารักษา สิทธิการ
รักษาพยาบาล โรคประจาตัว ประวัตแิ พ้ยา แหล่งทีม่ าของ
การติดเชื้อ ตาแหน่ งที่สงสัยว่าติดเชื้อ ประวัติการได้รบั ยา
ต้า นจุ ลชีพ ในช่ ว ง 3 เดือ นที่ผ่ า นมา ส่ว นที่ 2 ข้อ มูลการ
บริห ารยาต้า นจุลชีพ เช่ น ชนิ ด ของยาต้า นจุลชีพที่ได้รบั
ระยะเวลาการได้ ร ั บ ยา ระยะเวลาการรั ก ษาตั ว ใน
โรงพยาบาล อาการไม่พงึ ประสงค์ทเ่ี กิดขึน้ ยาทีอ่ าจมีผลลด
การดู ด ซึม ยาต้ า นจุ ล ชีพ กลุ่ ม ฟลูออโรควิโนโลน ส่ ว นที่ 3
ข้อ มูลมูลค่ ายาต้า นจุลชีพ กลุ่ มฟลูอ อโรควิโนโลนที่ผู้ป่วย
ได้รบั และส่วนที่ 4 ข้อมูลการส่งตรวจผลเพาะเชือ้
ในการศึกษานี้ ผู้วิจ ัย เป็ น ผู้เ ก็บข้อมูลแต่ เพียงผู้
เดีย ว ภายหลัง การบัน ทึก ข้อ มู ล ลงในแบบบัน ทึก ข้อ มู ล
ผูป้ ่ วยแล้ว จะมีขนั ้ ตอนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ ของข้อมูลที่บนั ทึก โดยการตรวจสอบทวนซ้ากับ
เวชระเบียนผูป้ ่ วยอีกครัง้ เพื่อลดความไม่ถูกต้องของข้อมูล
(information bias) รวมทัง้ มีการตรวจสอบความถูกต้องใน
การลงข้อมูลก่อนทีจ่ ะวิเคราะห์ซ้าอีกครัง้
นิ ยามศัพท์เฉพาะ
ใ นกา รศึ ก ษ า นี้ ระ ย ะ เว ลา กา รรั ก ษ า ตั ว ใ น
โรงพยาบาล หมายถึง ระยะเวลาตัง้ แต่วนั แรกที่เข้ามารับ
การรักษาตัวในโรงพยาบาลจนถึงวันทีอ่ อกจากโรงพยาบาล
ส่วนค่ายาต้านจุลชีพ หมายถึง ค่ายาต้านจุลชีพกลุ่มฟลูออ
โรควิโนโลนที่ผปู้ ่ วยได้รบั คิดรวมมูลค่าการรักษาทัง้ ยาฉีด
เข้าทางหลอดเลือดดาและยารับประทานจากราคาขายตาม
บัญชีรายการยาโรงพยาบาลศิรริ าช

จานวนวันในการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่ลดลง
(bed-days saved) หมายถึง จานวนวันเมื่อผูป้ ่ วยได้รบั การ
ปรับเปลี่ยนวิธีบริหารยาจากยาฉีดเข้าทางหลอดเลือดดา
เป็ นยารับประทานแล้วสามารถกลับไปรับประทานยาต่อที่
บ้านได้ โดยนับจานวนวันตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้ออกจากโรงพยาบาล
จนถึงวันทีย่ าต้านจุลชีพครบระยะเวลาของการรักษา
การติดเชื้อจากชุมชน หมายถึง การได้รบั เชื้อจุล
ชีพจากชุมชนก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยอาจ
เกิดอาการและอาการแสดงขณะอยู่ในชุมชน หรือเมื่อเข้า
รักษาในโรงพยาบาลไม่เกิน 48 ชัวโมง
่ (20) ส่วนการติดเชือ้
ในโรงพยาบาล หมายถึง การได้ร ับ เชื้อ จุ ล ชีพ ที่เ กิด ขึ้น
หลัง จากเข้า รับ การรัก ษาตัว ในโรงพยาบาลมากกว่ า 48
ชัวโมงขึ
่
น้ ไป โดยที่ก่อนหน้าผู้ป่วยไม่มอี าการหรืออาการ
แสดงของการติดเชือ้ นัน้ มาก่อน (20)
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรม SPSS statistics
version 23.0 (SPSS. Co., Ltd, Bangkok Thailand) ดัง นี้
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย และผลการศึกษา กรณีเป็ นข้อมู ล
เชิงคุณภาพ นาเสนอเป็ น ความถีแ่ ละร้อยละ ส่วนข้อมูลเชิง
ปริมาณ นาเสนอด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กรณี ท่ีข้อ มู ล มีก ารแจกแจงแบบปกติ หรือ น าเสนอด้ว ย
ค่ามัธยฐานและค่าพิสยั ควอไทล์ กรณีทข่ี อ้ มูลมีการแจกแจง
แบบไม่ ปกติ สาหรับ การเปรียบเทียบความแตกต่ างของ
ข้อมูลเชิงกลุ่ม ระหว่างกลุ่ม CON และกลุ่ม NCON ใช้สถิติ
Chi-square หรือสถิติ Fisher’s exact test และสาหรับข้อมูล
ต่อเนื่อง ใช้สถิติ Independent t-test กรณีทข่ี อ้ มูลมีการแจก
แจงแบบปกติ หรือ ใช้สถิติ Mann-Whitney U test กรณี ท่ี
ข้อมูลมีการแจกแจงไม่ปกติ โดยกาหนดค่านัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05 นอกจากนี้ ในส่ว นของผลลัพ ธ์ข องการศึกษา
ได้แก่ ระยะเวลาการได้รบั ยาฉีด ระยะเวลาการรักษาตัวใน
โรงพยาบาล และค่ายาต้านจุลชีพ ซึง่ เป็ นข้อมูลต่อเนื่อง จะ
ควบคุมปั จจัยกวนต่าง ๆ ด้วยสถิตกิ ารวิเคราะห์การถดถอย
เชิงเส้นพหุคณ
ู (multiple linear regression)

ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไป
่
ผู้ป่ วยผ่ า นเกณฑ์ก ารคัด เข้า จ านวน 1,604 ราย
ผู้ป่วยที่ถูกคัดออกจากการศึกษา 687 ราย คือ ผู้ป่วยที่ได้
รับยากลุ่มฟลูออโรควิโนโลนในข้อบ่งใช้สาหรับป้ องกันการ
ติ ด เชื้อ ในการผ่ า ตัด 548 ราย และมีข้อ มู ล ไม่ ค รบถ้ ว น
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สมบูรณ์ 139 ราย เมื่อสุ่มตัวอย่างแบบเป็ นระบบมา 360
ราย พบว่าเป็ นผู้ป่วยกลุ่ม CON 157 ราย และผู้ป่วยกลุ่ม
NCON 203 ราย ดังแสดงในรูปที่ 1
กลุ่ม CON และกลุ่ม NCON ไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) ในตัวแปรเพศ อายุ
โรคประจาตัว ประวัตแิ พ้ยา ประวัตกิ ารได้รบั ยาต้านจุลชี พ
ในช่วง 3 เดือนทีผ่ ่านมา ข้อบ่งใช้ของการให้ยาต้านจุลชีพ และ
ยาอื่นที่ใช้ร่วมด้วยซึ่งมีผลลดการดูดซึมยาต้านจุลชีพกลุ่ม
ฟลูออโรควิโนโลน แต่มคี วามแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติในเรื่องแผนกที่รบั ผู้ป่วยเข้ารักษา (P=0.001) สถานะ
ผู้ป่วยตอนจาหน่ าย แหล่งที่มาของการติดเชื้อ ตาแหน่ งที่
สงสัยว่าติดเชื้อ ชนิดยาต้านจุลชีพกลุ่มฟลู ออโรควิโ นโลน
รูปแบบฉีดเข้าทางหลอดเลือดดาที่ได้รบั และยาต้านจุลชีพ
กลุ่มอื่นที่ได้รบั ร่วม มีความแตกต่างกัน (P<0.001) ดังแสดง
ในตารางที่ 1
ข้อมูลการส่งตรวจผลเพาะเชือ้ พบว่า การส่งตรวจ
ผลเพาะเชื้อ ผลเพาะเชื้อเป็ นบวก และการดื้อยาของเชื้อ
แบคทีเรีย ระหว่างกลุ่ม CON และกลุ่ม NCON ไม่มคี วาม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
กลุ่ม CON มีการปรับเปลี่ยนวิธบี ริหารยาจากยา
ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดาเป็ นยารับประทานชนิดเดียวกัน
(sequential therapy) มากที่สุด ร้อ ยละ 93 รองลงมาเป็ น
การปรับ เปลี่ ย นวิ ธี บ ริ ห ารยาจากยาฉี ด ชนิ ด ออกฤทธิ ์
ครอบคลุมเชือ้ ก่อโรคกว้าง เป็ นยารับประทานชนิดออกฤทธิ ์

แ ค บ ล ง ( step down or streamline therapy) แ ล ะ ก า ร
ปรั บ เปลี่ ย นจากยาฉี ด เข้ า ทางหลอดเลื อ ดด าเป็ นยา
รับประทานต่างชนิดกัน แต่มฤี ทธิครอบคลุ
มเชือ้ ก่อโรคเดิม
์
(switch therapy) ร้อยละ 6 และร้อยละ 1 ตามลาดับ โดยยา
ต้านจุลชีพทีไ่ ม่ใช่ยากลุ่มฟลูออโรควิโนโลนชนิดรับประทาน
ที่ได้รบั การปรับเปลี่ยน ได้แก่ amoxycillin/clavulanate,
dicloxacillin, cefdinir, cephalexin, cotrimoxazole
และ nitrofurantoin ดัง แสดงในรูป ที่ 2
ผลลัพธ์ของการปรับเปลี่ยนวิธีบริหารยา
กลุ่ ม CON และกลุ่ ม NCON มีค่ า มัธ ยฐานของ
ระยะเวลาการได้รบั ยาต้า นจุ ลชีพกลุ่มฟลูอ อโรควิโ นโลน
ชนิ ด ฉี ด เข้า ทางหลอดเลือ ดดา เท่ า กับ 4 วัน และ 8 วัน
ตามลาดับ ซึง่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(P<0.001) ส่วนระยะเวลาการได้รบั ยาต้านจุลชีพกลุ่มฟลูออ
โรควิโนโลนทัง้ หมดระหว่างกลุ่ม CON และกลุ่ม NCON มี
ค่ามัธยฐาน 12 และ 8 วัน ตามลาดับ ซึง่ มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.001)
ก ลุ่ ม CON มี ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร รั ก ษ า ตั ว ใ น
โรงพยาบาลที่สนั ้ กว่ากลุ่ม NCON โดยมีค่ามัธยฐาน 10
วัน และ 28 วัน ตามลาดับ ซึ่งพบว่ามีความแตกต่ างกัน
อย่ า งมีนัยสาคัญ ทางสถิติ (P<0.001) นอกจากนี้ พบว่า
กลุ่ ม CON สามารถลด ระยะเวลาการรั ก ษาตั ว ใ น
โรงพยาบาลลงได้ โดยมีค่ามัธยฐาน 5 วัน อย่างไรก็ตาม
กลุ่ม NCON มีผปู้ ่ วย 4 รายทีส่ ามารถลดระยะเวลาการ

รูปที่ 1. จานวนผูป้ ่ วยทีผ่ ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
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ตารางที่ 1. ข้อมูลลักษณะทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง
ข้อมูลลักษณะทัวไป
่
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ, มัธยฐาน (ค่าพิสยั ควอไทล์) (ปี )
อายุ < 60 ปี
อายุ ≥ 60 ปี
แผนกทีร่ บั ผูป้ ่ วยเข้า
รักษา
อายุรกรรม
ศัลยกรรม
กระดูกและข้อ
อื่น ๆ4
สถานะผูป้ ่ วยตอนจาหน่าย
รักษาหาย/อาการของโรคดีขน้ึ
ผูป้ ่ วยปฏิเสธการรักษา
เสียชีวติ
โรคประจาตัว5
ไม่มโี รคประจาตัว
มีโรคประจาตัว
- โรคเบาหวาน
- โรคความดันโลหิตสูง
- โรคไขมันในเลือดสูง
- โรคระบบทางเดินหายใจ
- โรคไตเรือ้ รัง
- โรคหัวใจและหลอดเลือด
- โรคมะเร็ง
- อื่น ๆ6
ประวัตแิ พ้ยา
ไม่มี
มี
แหล่งทีม่ าของการติดเชือ้
การติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
การติดเชือ้ จากชุมชน
ตาแหน่งทีส่ งสัยว่าติดเชือ้
ระบบทางเดินหายใจ
ระบบทางเดินปั สสาวะ
ระบบเลือด

การปรับเปลีย่ นวิธบี ริหารยา, จานวน (ร้อยละ)
ปรับเปลีย่ น (n = 157) ไม่ปรับเปลีย่ น (n = 203) รวม (n = 360)

P
0.2771

81 (51.6)
76 (48.4)
69 (55-78.5)
48 (30.6)
109 (69.4)

93 (45.8)
110 (54.2)
71 (81-59)
52 (25.6)
151 (74.4)

174 (48.3)
186 (51.7)
70 (56.3-80)
100 (27.8)
260 (72.2)

0.1322
0.2981
0.0011

88 (56.1)
40 (25.5)
12 (7.6)
17 (10.8)

144 (70.9)
27 (13.3)
4 (2.0)
28 (13.8)

232 (64.4)
67 (18.6)
16 (4.4)
45 (12.5)
<0.0011

154 (98.1)
1 (0.6)
2 (1.3)

122 (60.1)
5 (2.5)
76 (37.4)

276 (76.7)
6 (1.7)
78 (21.7)
0.2291

21 (13.4)
136 (86.6)
52 (33.1)
83 (52.9)
52 (33.1)
23 (6.14)
28 (17.8)
31 (19.7)
31 (19.7)
66 (42.0)

19 (9.4)
184 (90.6)
81 (39.9)
121 (59.6)
70 (34.5)
26 (12.8)
61 (30.0)
64 (31.5)
36 (17.7)
81 (39.9)

40 (11.1)
320 (88.9)
133 (36.9)
204 (56.7)
122 (33.9)
49 (6.13)
89 (24.7)
95 (26.4)
67 (18.6)
147 (40.8)

0.1861
0.2011
0.7871
0.6131
0.0081
0.0121
0.6271
0.6831
0.5161

104 (66.2)
53 (33.8)

141 (69.5)
62 (30.5)

245 (68.1)
115 (31.9)
<0.0011

66 (0.42)
91 (0.58)
59 (37.6)
29 (18.5)
12 (7.6)

148 (9.72)
55 (1.27)
154 (75.9)
19 (9.4)
11 (5.4)

214 (59.4)
146 (40.6)
213 (59.2)
48 (13.3)
23 (6.4)

<0.0011
<0.0011
0.0121
0.3921
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ตารางที่ 1. ข้อมูลลักษณะทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง (ต่อ)
ข้อมูลลักษณะทัวไป
่

การปรับเปลีย่ นวิธบี ริหารยา, จานวน (ร้อยละ)
ปรับเปลีย่ น (n = 157) ไม่ปรับเปลีย่ น (n = 203) รวม (n = 360)
8 (5.1)
2 (1.0)
10 (2.8)
15 (9.6)
3 (1.5)
18 (5.0)
15 (9.6)
6 (3.0)
21 (5.8)
19 (12.1)
8 (3.9)
27 (7.5)

P

ระบบกระดูกและข้อ
0.0243
ระบบทางเดินอาหารและลาไส้
0.0013
แผลผ่าตัด
0.0081
อื่น ๆ7
0.0041
ประวัตกิ ารได้รบั ยาต้านจุลชีพในช่วง
0.1401
3 เดือนทีผ่ ่านมา
ไม่มี
125 (79.6)
148 (72.9)
273 (75.8)
มี
32 (20.4)
55 (27.1)
87 (24.2)
ข้อบ่งใช้ของการให้ยาต้านจุลชีพ
0.9341
การรักษาทีท่ ราบผลเชือ้ ก่อโรค
112 (73.1)
144 (70.9)
256 (71.1)
การรักษาทีย่ งั ไม่ทราบผลเชือ้ ก่อโรค
45 (28.7)
59 (29.1)
104 (28.9)
ชนิดยาต้านจุลชีพกลุม่ ฟลูออโรควิโนโลน
<0.0011
รูปแบบฉีดเข้าทางหลอดเลือดดาทีไ่ ด้รบั
ลีโวฟลอกซาซิน
82 (52.2)
171 (84.2)
253 (70.3) <0.0011
ไซโปรฟลอกซาซิน
72 (45.9)
32 (15.8)
104 (28.9) <0.0011
มอกซิฟลอกซาซิน
3 (1.9)
0 (0.0)
3 (0.8)
0.0823
ยาต้านจุลชีพกลุม่ อื่นทีไ่ ด้รบั ร่วม
<0.0011
ไม่มี
107 (2.68)
77 (37.9)
184 (51.1)
มี
50 (31.8)
126 (62.1)
176 (48.9)
ยาอื่นทีใ่ ช้ร่วมด้วยและอาจมีผลลดการ
ดูดซึมยาต้านจุลชีพกลุ่มฟลูออโรควิโนโลน
42 (26.8)
63 (31.0)
105 (29.2)
0.3751
- ยาทีม่ แี คลเซียมเป็ นส่วนประกอบ
23 (14.6)
44 (21.7)
67 (18.6)
0.0891
- ยาทีม่ เี หล็กเป็ นส่วนประกอบ
26 (16.6)
30 (14.8)
56 (15.6)
0.6441
- อื่น ๆ8
4 (2.5)
5 (2.5)
9 (2.5)
1.0003
การส่งตรวจผลเพาะเชือ้
147 (93.6)
199 (98.0)
346 (96.1)
0.0513
ผลเพาะเชือ้ เป็ นบวก
101 (68.7)
143 (71.8)
244 (70.5)
0.2181
การดือ้ ยาของเชือ้ (n=244)
20 (19.8)
44 (30.8)
64 (26.2)
0.0551
1: ใช้สถิติ Pearson Chi-square test; 2: ใช้สถิติ Mann-Whitney U test; 3: ใช้สถิติ Fisher’s exact test;
4: แผนกอื่น ๆ ทีร่ บั ผูป้ ่ วยเข้ารักษา ได้แก่ แผนกตาหูคอจมูก แผนกผูป้ ่ วยวิกฤต แผนกสูตศิ าสตร์-นรีเวชศาสตร์ แผนกรังสีรกั ษา
แผนกเวชศาสตร์ฟ้ื นฟู และแผนกศูนย์โรคหัวใจ;
5: ผูป้ ่ วย 1 ราย อาจมีโรคประจาตัวได้มากกว่า 1 โรค;
6: โรคประจาตัวอื่น ๆ ได้แก่ โรคแพ้ภูมติ วั เอง โรคไตทีป่ ลูกถ่ายไต โรคสมองเสือ่ ม โรคต่อมลูกหมากโต โรคไฮโปไทรอยด์ โรคเกาต์
โรคไวรัสตับอักเสบบี โรคไวรัสตับอักเสบซี โรคข้ออักเสบ และโรคภูมติ า้ นทานบกพร่อง;
7: ตาแหน่งอื่น ๆ ทีส่ งสัยว่าติดเชือ้ ได้แก่ skin and soft tissue, EENT, Infective endocarditis, Jackson drain infection, CIED
infection, epidural abscess, permanent catheter infection, fever unknown source;
8: ยาอื่นทีม่ ผี ลลดการดูดซึมยาต้านจุลชีพกลุ่มฟลูออโรควิโนโลน ได้แก่ zinc sulfate, cholestyramine และ sevelamer
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รูปที่ 2. รูปแบบการปรับเปลีย่ นวิธบี ริหารยาต้านจุลชีพกลุม่ ฟลูออโรควิโนโลนจากยาฉีดเข้าทางหลอดเลือดดาเป็ นยารับประทาน
รักษาตัวในโรงพยาบาลได้ โดยได้รบั ยาต้านจุลชีพกลุ่ ม
ฟลูออโรควิโนโลนชนิดฉีดเข้าทางหลอดเลือดดากลับไปฉีดต่อ
แ บ บ ผู้ ป่ ว ย น อ ก ( outpatient parenteral antimicrobial
therapy) ดังแสดงในตารางที่ 2
สาหรับ ค่ า ยาต้า นจุ ลชีพ กลุ่ ม ฟลูอ อโรควิโ นโลน
ชนิดฉีดเข้าทางหลอดเลือดดาของกลุ่ม CON มีค่ามัธยฐาน
1,638 บาท (ค่ า พิส ัย ควอไทล์ 819-2,772 บาท) ต่ า กว่ า
ค่ามัธยฐานของมูลค่ายาฉีดกลุ่ม NCON 3,105 บาท (ค่า
พิสยั ควอไทล์ 1,885-4,347 บาท) ซึ่ง มีค วามแตกต่ า งกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.001) ส่วนมูลค่ายาต้านจุล
ชีพกลุ่มฟลูออโรควิโนโลนทัง้ หมดในรูปแบบยาฉีดเข้าทาง
หลอดเลือดดาและยารับประทานของกลุ่ม CON และกลุ่ม
NCON พบว่า มีค่ามัธยฐานของมูลค่ายาทัง้ หมดเป็ น 1,876
บาท (ค่าพิสยั ควอไทล์ 921-2,847.5 บาท) และ 3,105 บาท
(ค่าพิสยั ควอไทล์ 1,885-4,347 บาท) ตามลาดับ ซึง่ แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.001) (ตารางที่ 3)

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการปรับเปลีย่ นวิธี
บริหารกับผลลัพธ์ดา้ นระยะเวลาการได้รบั ยาฉีด ระยะเวลา
การรักษาตัวในโรงพยาบาล และค่ายาต้านจุลชีพ โดยใช้
การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณควบคุมตัวแปรกวน 7 ตัวแปร
ได้แก่ การติดเชื้อที่ตาแหน่ งระบบทางเดินหายใจ การติด
เชือ้ ทีต่ าแหน่ งระบบทางเดินปั สสาวะ การติดเชื้อทีต่ าแหน่ง
กระดูกและข้อ การติดเชื้อที่ระบบทางเดินอาหารและลาไส้
การติดเชือ้ ตาแหน่งแผลผ่าตัด การติดเชือ้ ในชุมชน และการ
ไม่ ไ ด้ร ับ ยาต้า นจุ ลชีพ อื่น ร่ ว ม เนื่ อ งจากการศึก ษานี้ เ ก็บ
ข้อ มู ล จากผู้ป่ วยทุ ก กลุ่ ม โรค พบว่ า การปรับ เปลี่ย นวิธี
บริห ารยา มีค วามสัม พัน ธ์ก ับผลลัพ ธ์ ด้า นระยะเวลาการ
ได้รบั ยาฉีด ระยะเวลาการรักษาตัวในโรงพยาบาล และค่า
ยาต้านจุลชีพกลุ่มฟลูออโรควิโนโลนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (P<0.05) โดยสัมพันธ์กบั การลดระยะเวลาการได้รบั
ยาฉีด -3.27 วัน (95%CI -4.76 - -1.78, P<0.001) การลด
ระยะเวลาการรักษาตัวในโรงพยาบาล -18.57 วัน (95%CI

ตารางที่ 2. ระยะเวลาการบริหารยา และระยะเวลาการรักษาตัวในโรงพยาบาลของตัวอย่าง
ค่ามัธยฐาน (ค่าพิสยั ควอไทล์)
ผลลัพธ์
กลุ่มทีป่ รับเปลีย่ น
กลุ่มทีไ่ ม่ปรับเปลีย่ น
วิธบี ริหารยา (n = 157)
วิธบี ริหารยา (n = 203)
ระยะเวลาการบริหารยา
ระยะเวลาการได้รบั ยาฉีด
4 (3-7)
8 (6-10)
ระยะเวลาการได้รบั ยารับประทาน
7 (5-10)
0 (0-0)
ระยะเวลาการได้รบั ยาต้านจุลชีพทัง้ หมด
12 (8-17)
8 (6-10)
ระยะเวลาการรักษาตัวในโรงพยาบาล
10 (6-15)
28 (17-50)
ระยะเวลาการรักษาตัวในโรงพยาบาลทีล่ ดลง
5 (2-9)
0 (0-0)
1: ใช้สถิติ Mann-Whitney U test

P1

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
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ตารางที่ 3. ค่ายาต้านจุลชีพกลุม่ ฟลูออโรควิโนโลนจาแนกตามการปรับเปลีย่ นวิธบี ริหารยา
ค่ามัธยฐาน (ค่าพิสยั ควอไทล์)
ค่ายาต้านจุลชีพ (บาท)
กลุ่มทีป่ รับเปลีย่ นวิธบี ริหารยา
กลุ่มทีไ่ ม่ปรับเปลีย่ นวิธบี ริหารยา
(n = 157)
(n = 203)
ค่ายาฉีด
1,638 (819-2,772)
3,105 (1,885-4,347)
ค่ายารับประทาน
39 (19.5-71.5)
0 (0-0)
ค่ายาทัง้ หมด
1,876 (921-2,847.5)
3,105 (1,885-4,347)
1: ใช้สถิติ Mann-Whitney U test
-27.93- -9.21, P<0.001) และการลดมูลค่ า ยาต้า นจุลชีพ
กลุ่มฟลูออโรควิโนโลน -922.84 บาท (95%CI -1,707.86- 137.82, P=0.021) ดังแสดงในตารางที่ 4

การอภิ ปรายผล
การศึกษานี้พบว่า อัตราการปรับเปลีย่ นวิธบี ริหาร
ยาต้านจุลชีพกลุ่มฟลูออโรควิโนโลนของโรงพยาบาลศิรริ าช
อยู่ ที่ ร้ อ ย ละ 43. 6 ซึ่ ง เป็ นอั ต รา ที่ ค่ อนข้ า ง ต่ า เมื่ อ
เปรียบเทียบกับการศึกษาของ Park และคณะ (13) ทีม่ กี าร
ปรับเปลีย่ นวิธบี ริหารยาสูงถึงร้อยละ 79.8 ทัง้ นี้เนื่องมาจาก
กา รศึ ก ษ า ข อง Park แ ละ ค ณะ ก า ห นดเกณฑ์ ก าร
ปรับเปลี่ยนวิธบี ริหารยาที่ชดั เจนร่วมกันระหว่างทีมแพทย์
สาขาโรคติดเชือ้ และเภสัชกร ซึง่ อาจเป็ นเหตุผลหนึ่งทีท่ าให้
มีความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนวิธบี ริหารยามากขึน้ ยา
ต้ า นจุ ล ชี พ กลุ่ ม ฟลู อ อโรควิ โ นโลนเป็ นยาที่ ส ามารถ
ครอบคลุ ม เชื้อ ก่ อ โรคได้ก ว้า ง และคุ ณ สมบัติท างเภสัช
จลนศาสตร์ของยากลุ่มนี้มคี ่าชีวประสิทธิผลที่ใกล้เคียงกัน
ทัง้ ในรูปแบบยาฉีดเข้าทางหลอดเลือดดาและยารับประทาน
ทาให้สามารถปรับเปลีย่ นวิธบี ริหารยาได้ง่าย แต่การศึกษา

P1
<0.001
<0.001
<0.001

นี้ พ บอัต ราการปรับ เปลี่ ย นวิ ธี บ ริ ห ารยาของยากลุ่ ม นี้
ค่อนข้างต่า ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากการทีโ่ รงพยาบาลไม่มกี าร
ก าหนดแนวทางปฏิบ ัติท่ีช ัด เจนในเรื่อ งนี้ ถ้ า หากมีก าร
กาหนดนโยบายที่ชดั เจนอาจทาให้มอี ตั ราการปรับเปลี่ยน
วิธบี ริหารยาเพิม่ มากขึน้ รวมทัง้ อาจเป็ นไปได้ว่า ผูป้ ่ วยใน
การศึก ษานี้ มีอ าการของโรคที่รุ น แรงกว่ า การศึก ษาของ
Park และคณะ เนื่องจากผู้ป่วยในกลุ่ม NCON ส่วนใหญ่มี
การติด เชื้อ ในโรงพยาบาล ซึ่ง เป็ น เชื้อ ก่ อ โรคที่มีค วาม
รุนแรง และมักเป็ นเชือ้ ดือ้ ยา จึงอาจมีความจาเป็ นต้องได้รบั
ยาฉีดเข้าทางหลอดเลือดดาอย่างต่อเนื่อง
การศึกษานี้เป็ นการเก็บข้อมูลการปรับเปลี่ยนวิธี
บริหารยาต้านจุลชีพกลุ่มฟลูออโรควิโนโลนภาพรวมของ
โรงพยาบาล ซึ่งต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้นว่ามีการใช้ยา
กลุ่มนี้ในการรักษาโรคติดเชือ้ ใดบ้าง และมีการปรับเปลี่ยน
วิธบี ริหารยามากน้อยเพียงใดในแต่ละโรค จึงเก็บข้อมูลใน
ผู้ป่วยที่ได้รบั การรักษาด้วยยากลุ่มนี้จากทุกแผนก ทาให้
การศึ ก ษานี้ มี ผู้ ป่ วยโรคติ ด เชื้ อ ที่ มี ค วามหลากหลาย
นอกจากนี้ ทาให้ทราบข้อมูลเบือ้ งต้นเกีย่ วกับการใช้ยาต้าน
จุ ลชีพ กลุ่ ม ฟลูอ อโรควิโ นโลนของโรงพยาบาลว่ า แผนก
อายุรศาสตร์มกี ารสังใช้
่ ยากลุ่มนี้ค่อนข้างมาก และใช้ยาเพื่อ

ตารางที่ 4. การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการปรับเปลี่ยนวิธีบริหารยาและผลลัพธ์ด้า น
ระยะเวลาการได้รบั ยาฉีด ระยะเวลาการรักษาตัวในโรงพยาบาล และค่ายาต้านจุลชีพ
ผลลัพธ์1
สัมประสิทธิถดถอยพหุ
คณ
ู
SE
95%CI
P
์
ระยะเวลาการได้รบั ยาฉีด
-3.27
0.75
-4.76- -1.78
<0.001
ระยะเวลาการรักษาตัวในโรงพยาบาล
-18.57
4.75
-27.93- -9.21
<0.001
มูลค่ายาต้านจุลชีพ
-922.84
399.14
-1,707.86- -137.82
0.021
1: เมื่อควบคุมตัวแปร ได้แก่ การติดเชือ้ ทีต่ าแหน่งระบบทางเดินหายใจ การติดเชือ้ ทีต่ าแหน่งระบบทางเดินปั สสาวะ การติดเชือ้ ที่
ตาแหน่ งกระดูกและข้อ การติดเชือ้ ทีร่ ะบบทางเดินอาหารและลาไส้ การติด เชือ้ ตาแหน่ งแผลผ่าตัด การติดเชือ้ ในชุมชน และการ
ไม่ได้รบั ยาต้านจุลชีพอื่นร่วม
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รักษาโรคติดเชือ้ ตาแหน่ งระบบทางเดินหายใจมากทีส่ ุด ซึง่
ส่ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ร ับ การปรับ เปลี่ย นวิธีบ ริห ารยา ทัง้ นี้ อ าจ
เนื่ อ งมาจากผู้ป่ วยในการศึก ษานี้ ท่ีติด เชื้อ ระบบทางเดิน
หายใจส่วนใหญ่เป็ นผู้ป่วยทีต่ ดิ เชือ้ ในโรงพยาบาล (ร้อยละ
63.4) จึง น่ า จะเป็ น กลุ่ ม ผู้ป่ วยที่มีอ าการรุ น แรงมากกว่ า
เพราะเชือ้ ก่อโรคในโรงพยาบาลมักเป็ นเชือ้ ทีร่ ุนแรงหรือเชือ้
ดื้อ ยา เช่ น เดีย วกับ การศึก ษาของ Park และคณะ ที่พ บ
ผู้ ป่ วยติ ด เชื้อ ที่ร ะบบทางเดิน หายใจอยู่ ใ นกลุ่ ม NCON
มากกว่า คิดเป็ นร้อยละ 61.5 (13) อย่างไรก็ตาม การศึกษา
นี้ไม่ได้พจิ ารณาถึงอาการทางคลินิกของผูป้ ่ วยร่วมด้วย ซึง่
อาจมีผลต่อการพิจารณาปรับเปลีย่ นวิธบี ริหารยาได้เช่นกัน
ดัง นั น้ โรงพยาบาลควรมีก ารก าหนดแนวทางที่ช ัด เจน
เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนวิธบี ริหารยาในกลุ่มผู้ป่วยโรคติด
เชือ้ ระบบทางเดินหายใจ เพื่อสนับสนุ นและส่งเสริมให้มกี าร
ปรับเปลีย่ นวิธบี ริหารยาอย่างเหมาะสมเป็ นกลุ่มแรก
สาหรับข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ใน
การศึก ษานี้ มีข้อ มูลที่น่ า จะเป็ น ประโยชน์ และน าไปเป็ น
แนวทางในการพิจารณาปรับเปลีย่ นวิธบี ริหารยาต้านจุลชีพ
กลุ่มฟลูออโรควิโนโลนได้ ได้แก่ ข้อมูลแหล่งที่มาของการ
ติ ด เชื้ อ พบว่ า ผู้ ป่ วยที่ มี ก ารติ ด เชื้ อ จากชุ ม ชนมี ก าร
ปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี บ ริ ห ารยามากกว่ า ผู้ ป่ วยที่ ติ ด เชื้ อ ใน
โรงพยาบาล ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากการติดเชือ้ จากชุมชน มัก
เป็ น เชื้อ ก่ อ โรคที่ไ ม่ รุ น แรง ท าให้อ าการผู้ป่ วยไม่ รุ น แรง
เท่ า กับ การติด เชื้อ ในโรงพยาบาล ซึ่ง มัก เป็ น เชื้อ ก่ อ โรค
รุนแรงและดือ้ ยา นอกจากนี้ ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยาต้านจุลชีพกลุม่
อื่นร่วมกับยากลุ่มฟลูออโรควิโนโลน ส่วนใหญ่ อยู่ในกลุ่ม
NCON ทัง้ นี้อาจเนื่องจากผูป้ ่ วยกลุ่ม NCON ส่วนใหญ่เป็ น
ผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชือ้ ในโรงพยาบาล ทาให้การได้รบั ยากลุ่มฟลูออ
โรควิโนโลนเพียงชนิดเดียวอาจไม่สามารถครอบคลุมเชือ้ ก่อ
โรคที่มคี วามรุนแรงและอาจเป็ นเชือ้ ดื้อยา จึงได้รบั ยาต้าน
จุลชีพกลุ่มอื่นร่วมด้วย ในการศึกษานี้ยาต้านจุลชีพกลุ่มอื่น
ที่ ไ ด้ ร ั บ ร่ ว มมากที่ สุ ด คื อ meropenem รองลงมาเป็ น
piperacillin/tazobactam และ colistin ซึ่ ง เป็ นยาที่ มี ฤ ทธิ ์
ครอบคลุมเชือ้ ได้กว้าง และแพทย์มกั สังใช้
่ ยานี้ในผูป้ ่ วยติด
เชือ้ ทีม่ อี าการรุนแรง เช่นเดียวกับการศึกษาของ Park และ
คณะ ที่พบว่า ผู้ป่วยที่ได้รบั ยากลุ่มอื่นร่วมด้วยอยู่ในกลุ่ม
NCON มากกว่ากลุ่ม CON คิดเป็ นร้อยละ 50 และ 37.9
ตามลาดับ ยาต้านจุลชีพกลุ่มอื่นที่ได้รบั ร่วมส่วนใหญ่ คือ
ยา piperacillin/tazobactam (13) ดังนัน้ ข้อมูลในส่วนนี้อาจ
แสดงให้เห็นว่า ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยาต้านจุลชีพกลุ่มอื่นร่วมด้วย

มีโอกาสได้รบั การปรับเปลีย่ นวิธบี ริหารยาน้อยกว่าผูป้ ่ วยที่
ได้รบั ยากลุ่มฟลูออโรควิโนโลนเพียงชนิดเดียว
สาหรับการทราบผลเพาะเชื้อเป็ นบวกพบว่าไม่มี
ความสัมพันธ์กบั การปรับเปลี่ยนวิธบี ริหารยา ซึ่งแตกต่าง
จากการศึกษาของ Shrayteh และคณะ ที่พบว่า การทราบ
ผลเพาะเชื้อเป็ นบวก ทาให้มกี ารปรับเปลี่ยนวิธบี ริหารยา
มากกว่าการไม่ปรับเปลีย่ นวิธบี ริหารยา (ร้อยละ 27.1 และ
18 ตามลาดับ) ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิ ติ (P=0.035) (14) ทัง้ นี้ ก ารพิจ ารณาปรับ เปลี่ย นวิธี
บริหารยา นอกจากการทราบผลเพาะเชื้อที่เป็ นบวก อาจ
ต้องพิจารณาปั จจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย ได้แก่ ข้อมูลผลความไว
ของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ และยารับประทานที่เหมาะสมที่
ครอบคลุมเชื้อได้ (21) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพิม่ เติมในกลุ่ม
ผูป้ ่ วยทีท่ ราบผลเพาะเชือ้ เป็ นบวกและเชือ้ ทีม่ ผี ลความไวต่อ
ยาต้านจุลชีพ พบว่า มีการปรับเปลีย่ นวิธบี ริหารยามากกว่า
ในกลุ่ม CON พบว่า มีการปรับเปลีย่ นเป็ นยากลุ่ม
ฟลูออโรควิโนโลนชนิดเดียวกันกับยาฉีดเข้าทางหลอดเลือด
ด าที่ ผู้ ป่ วยได้ ร ั บ ( sequential therapy) มากที่ สุ ด ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Shrayteh และคณะ การศึกษา
ดังกล่าวยังพบว่า ยาต้านจุลชีพกลุ่มฟลูออโรควิโนโลนเป็ น
ยากลุ่มทีม่ กี ารปรับเปลีย่ นวิธบี ริหารยามากทีส่ ุด คือ ร้อยละ
60.3 เมื่อเปรียบเทียบกับยาต้านจุลชีพกลุ่มอื่น (14) ทัง้ นี้
เนื่ อ งจากยากลุ่ ม นี้ มีย าฉี ด ที่เ ป็ น ยาชนิ ด เดีย วกัน กับ ยา
รับ ประทาน ขนาดยาที่ส งั ่ ใช้ใ นยาฉี ด ก็เ ท่ า กับ ขนาดยา
รับประทานซึง่ มีค่าชีวประสิทธิผลทีส่ งู (22-24) ดังนัน้ จึงทา
ให้ก ารปรับ เปลี่ย นวิธีบ ริห ารยาท าได้ง่ า ย สะดวก และมี
ความมันใจในประสิ
่
ทธิภาพของยารับประทาน
สาหรับผลลัพธ์ดา้ นระยะเวลาการบริหารยา พบว่า
กลุ่ ม CON มีร ะยะเวลาการได้ ร ับ ยารู ป แบบฉี ด เข้ า ทาง
หลอดเลือดดาสัน้ ลง ซึ่งสอดคล้องกับหลายการศึกษา (11,
13, 14, 25-28) และมีผ ลท าให้ล ดการใช้ย าฉี ด ลงได้ แต่
การศึกษานี้พบว่า ระยะเวลาการได้รบั ยาต้านจุลชีพทัง้ หมด
ในกลุ่ม CON ยาวนานกว่ากลุ่ม NCON ซึ่งแตกต่างจาก
การศึกษาของ Park และคณะ (13) ทีร่ ะยะเวลาการได้รบั ยา
ต้ า นจุ ลชี พ ทั ้ง ห ม ดใ นกลุ่ ม CON สั ้น กว่ า กลุ่ ม ที่ ไ ม่
ปรับเปลี่ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P=0.001) ทัง้ นี้อาจ
เนื่องจากการศึกษานี้เก็บข้อมูลผูป้ ่ วยโรคติดเชือ้ ทุกโรคที่มี
การใช้ยาต้านจุลชีพกลุ่มฟลูออโรควิโนโลน ทาให้มผี ู้ป่วย
โรคติดเชือ้ บางประเภททีจ่ าเป็ นต้องได้รบั ยาต้านจุลชีพเป็ น
ระยะเวลานาน แต่ ส ามารถปรับ เปลี่ย นเป็ นยารู ป แบบ
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รับ ประทานได้ เช่ น โรคกระดู ก อัก เสบจากการติด เชื้อ
(osteomyelitis) โรคข้ อ อั ก เสบจากการติ ด เชื้ อ (septic
arthritis) วัณโรค (tuberculosis) ในขณะที่ก ารศึก ษาของ
Park และคณะ (13) คัดเลือกผู้ป่วยที่ต้องได้ร ับยาต้านจุล
ชีพเป็ นระยะเวลานานออกจากการศึกษา
ส าหรับ ผลลัพ ธ์ ด้ า นระยะเวลาการรัก ษาตัว ใน
โรงพยาบาล พบว่ า กลุ่ ม CON มีร ะยะเวลาสัน้ กว่ า กลุ่ ม
NCON สอดคล้อ งกับ หลายการศึก ษาก่อ นหน้ า (13, 26,
29) แต่แตกต่างกับการศึกษาของ Shrayteh และคณะ (14)
ที่พบว่า ระยะเวลาการรักษาตัวในโรงพยาบาลของทัง้ สอง
กลุ่มไม่แตกต่างกัน หลายการศึกษา (14, 30, 31) แสดงให้
เห็นว่า หลังจากหยุดยาต้านจุลชีพชนิดฉีดเข้าทางหลอด
เลือดดา สามารถให้ผปู้ ่ วยกลับไปรับประทานยาต่อทีบ่ า้ นได้
อย่ า งปลอดภั ย โดยไม่ จ าเป็ นต้ อ งพั ก รั ก ษาตั ว ต่ อ ใน
โรงพยาบาลเพื่ อ ดู อ าการหลั ง จากที่ เ ปลี่ ย นเป็ นยา
รั บ ประทาน ซึ่ ง จะช่ ว ยลดระยะเวลาพั ก รั ก ษาตั ว ใน
โรงพยาบาลลงได้ การศึกษานี้พบว่า ผูป้ ่ วยทีห่ ยุดยาฉีดเข้า
ทางหลอดเลือดดาแล้วได้รบั ยากลับไปรับประทานต่อทีบ่ า้ น
ทันที โดยไม่ได้ดูอาการหลังจากปรับเปลี่ยน มีทงั ้ หมด 65
ราย (ร้ อ ยละ 41.4) นอกจากนี้ ย ัง พบว่ า กลุ่ ม CON มี
ระยะเวลาการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่ลดลงประมาณ 5
วัน ดัง นั น้ การที่ผู้ป่ วยได้ร ับ ยารับ ประทาน ท าให้ผู้ป่ วย
สามารถน ายากลับ ไปรับ ประทานที่บ้ า นได้ เพิ่ม ความ
สะดวกสบายให้ผู้ป่วย อีกทัง้ ทาให้เตียงผู้ป่วยว่างมากขึน้
เพีย งพอที่จะรองรับผู้ป่ วยรายอื่น ได้ อย่ า งไรก็ตาม กลุ่ม
NCON ก็สามารถลดระยะเวลาการรักษาตัวในโรงพยาบาล
ได้เช่นกัน ซึ่งในการศึกษานี้ พบว่า มีผู้ป่วย 4 รายที่ได้รบั
ยาฉีดเข้าทางหลอดเลือดดากลับไปฉีดต่อแบบผูป้ ่ วยนอก
สาหรับผลลัพธ์ดา้ นค่ายาต้านจุลชีพกลุ่มฟลูออโรค
วิโนโลน พบว่า กลุ่ม CON มีมลู ค่ายาต้านจุลชีพต่ากว่ากลุม่
NCON สอดคล้อ งกับ หลายการศึก ษาก่อ นหน้ า (11, 13,
32) ทาให้เห็นว่า การปรับเปลีย่ นวิธบี ริหารยาช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายด้านยาลงได้ เนื่องจากตามบัญชีรายการยาของ
โรงพยาบาลศิรริ าช ยาฉีดเข้าทางหลอดเลือดดามีราคาแพง
กว่ายารับประทานมาก อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้คดิ เฉพาะ
ค่ายาซึง่ เป็ นค่าใช้จ่ายทางตรงเท่านัน้ ไม่ได้คดิ รวมค่าใช้จา่ ย
ทางอ้อม เช่น ค่าสารน้ าที่ใช้ในการบริหารยาฉีด อุปกรณ์
เตรียมยาฉีด ค่าจ้างพยาบาลในการเตรียมและบริหารยาฉีด
ข้อ จ ากัด ของการวิจ ัย นี้ คือ เป็ น การเก็บ ข้อ มูล
ย้อนหลัง ทาให้ไม่มขี อ้ มูลผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยใน
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เรื่องการกลับเป็ นซ้าของโรคติดเชือ้ (relapse) การกลับเข้า
รักษาตัวซ้าในโรงพยาบาล (readmission) การหายหรือไม่
หายจากโรคภายหลังการปรับเปลีย่ นวิธบี ริหารยา ซึง่ ข้อมูล
เหล่านี้ต้องอาศัยการติดตามผลไปข้างหน้า เนื่องจากผูป้ ่ วย
บางรายมีโอกาสที่จะไปรับการรักษาต่ อที่โรงพยาบาลอื่น
ท าให้เ ก็บ ข้อมูลส่วนนี้ ได้ยาก ประกอบกับงานวิจยั นี้เก็บ
ข้อมูลผูป้ ่ วยโรคติดเชือ้ ทุกชนิดทีไ่ ด้รบั ยากลุ่มฟลูออโรควิโน
โลน ทาให้มคี วามหลากหลายของกลุ่มโรคและระดับความ
รุ น แรง ซึ่ง อาจเป็ นปั จ จัย กวนที่ส าคัญ ในการวิเ คราะห์
ผลลัพธ์ได้
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู พบว่า การปรับเปลีย่ น
วิธบี ริหารยาสามารถลดระยะเวลาการได้รบั ยาฉีด ระยะเวลา
การรักษาตัวในโรงพยาบาล และค่ายาต้านจุลชีพลงได้ ผล
การศึกษานี้ยงั ทาให้ทราบถึงข้อมูลลักษณะทัวไปของผู
่
ป้ ่ วย
ที่ได้รบั การปรับเปลี่ยนวิธบี ริหารยาต้านจุลชีพกลุ่มฟลูออ
โรควิโนโลน และผลลัพธ์เบือ้ งต้นทีไ่ ด้จากการปรับเปลีย่ นวิธี
บริห ารยา การศึก ษาครัง้ ต่ อ ไปควรท าการวิจ ัย แบบเก็บ
ข้อมูลแบบไปข้างหน้ า โดยควบคุมปั จจัยกวนต่าง ๆ เช่น
ระดั บ ความรุ น แรงของโรคที่ แ ตกต่ า งกัน โดยอาจใช้
APACHE ll SCORE มาช่วยจาแนก ระบุขอ้ มูลผลทดสอบ
ความไวของเชือ้ ต่อยาทีช่ ดั เจน เก็บข้อมูลแยกตามตาแหน่ง
ของการติ ด เชื้อ และเก็บ ข้อ มู ล โดยการสอบถามความ
คิดเห็นหรือเหตุผลจากแพทย์ในการพิจารณาปรับเปลีย่ นวิธี
บริหารยาร่วมด้วย รวมทัง้ เก็บข้อมูลผลลัพธ์ทางคลินิกใน
เรื่องการกลับเป็ น ซ้าของโรค การกลับเข้ารักษาตัว ซ้ า ใน
โรงพยาบาล และอัต ราการเสียชีวิต ด้วย เพื่อ จะได้ทราบ
ข้อมูลผลลัพธ์ท่ชี ดั เจนของการปรับเปลี่ยนวิธีบริหารยาที่
เกิดประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อผูป้ ่ วย ซึง่ สามารถนา
ข้อ มู ล ที่ไ ด้ ไ ปพัฒ นาต่ อ ยอดเป็ นแนวทางปฏิบ ัติใ นการ
ปรับเปลี่ยนวิธบี ริหารยาต้านจุลชีพกลุ่มฟลูออโรควิโนโลน
จากยาฉี ด เข้า ทางหลอดเลือ ดด าเป็ น ยารับ ประทานของ
โรงพยาบาลได้อย่างชัดเจนขึน้

สรุป
อัตราการปรับเปลีย่ นวิธบี ริหารยาต้านจุลชีพกลุ่ม
ฟลูออโรควิโนโลนจากยาฉีดเข้าทางหลอดเลือดดาเป็ นยา
รับประทานของโรงพยาบาลศิรริ าชยังมีอตั ราที่ค่อนข้างต่ า
อยู่ อย่างไรก็ตาม ในกลุ่ม CON มีระยะเวลาการได้รบั ยาฉีด
ระยะเวลาการรักษาตัวในโรงพยาบาล และค่าใช้จ่ายด้านยา
ต้านจุลชีพน้อยกว่ากลุ่ม NCON อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ

ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการวิจยั นี้มีประโยชน์ ต่อตัวผู้ป่วย
และโรงพยาบาล เพราะสามารถนาข้อมูลนี้ไปสนับสนุ นให้
โรงพยาบาลกาหนดแนวทางปฏิบตั ิสาหรับการปรับเปลี่ยน
วิธีบริหารยาที่ชดั เจน เพื่อส่งเสริมให้มกี ารปรับเปลี่ยนวิธี
บริหารยาเพิม่ มากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสนับ สนุ น
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล
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