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กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลกมลาไสย

บทคัดย่อ
วัตถุป ระสงค์: เพื่อ ประเมิน การใช้ย า cefoperazone/sulbactam (C/S) ของโรงพยาบาลชุม ชนแห่ งหนึ่งในจังหวัด
กาฬสินธุ์ในด้านรูปแบบการสังใช้
่ ยา ผลการรักษา และอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา วิ ธีการวิ จยั : เป็ นการศึกษาวิจยั เชิง
พรรณนาทีป่ ระเมินการใช้ยาแบบควบคู่ ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลจากแฟ้ มประวัตผิ ปู้ ่ วยทีใ่ ช้ยา C/S ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ถึง วัน ที่ 30 กัน ยายน พ.ศ. 2558 ผู้วิจ ัย ประเมิน การใช้ย าตามเกณฑ์ ม าตรฐาน ของโรงพยาบาลที่ผ่ านการพิจ ารณาจาก
คณะกรรมการเภสัชกรรมและบาบัด ผลการวิ จยั : ในช่วงเวลาของการวิจยั ผู้ป่วยใช้ยา C/S จานวน 32 ราย แพทย์สงใช้
ั ่ ยา
แบบคาดการณ์ล่วงหน้าในผูป้ ่ วย จานวน 29 ราย (ร้อยละ 90.63) ตาแหน่ งทีพ่ บเชือ้ มากทีส่ ดุ คือ ปอด ซึง่ พบในผูป้ ่ วย จานวน
20 ราย (ร้อยละ 62.50) การประเมินการสังใช้
่ ยาพบว่ามีความสอดคล้องกับแนวทางการใช้ยาทีก่ าหนดไว้ จานวน 25 ราย (ร้อย
ละ 78.12) มีการสังใช้
่ ยาในขนาดยาที่ไม่เหมาะสม จานวน 4 ราย (ร้อยละ 12.50) ไม่มกี ารติดตามการทางานของไตหลังจาก
ผูป้ ่ วยได้รบั ยามากกว่า 7 วัน ในผูป้ ่ วย จานวน 3 ราย (ร้อยละ 9.37) ด้านผลการรักษาพบว่า ผู้ป่วยดีขน้ึ หรือหายขาด จานวน
13 ราย (ร้อยละ 40.63) ผูป้ ่ วยเสีย ชีวติ จานวน 6 ราย (ร้อยละ 18.75) เนื่องจากเป็ นผูป้ ่ วยสูงอายุและเสียชีวติ จากโรคอื่นทีเ่ ป็ น
ร่วมด้วย มีการปรับเปลีย่ นยาปฏิชวี นะ จานวน 3 ราย (ร้อยละ 9.37) มีการส่งต่อผูป้ ่ วย จานวน 3 ราย (ร้อยละ 9.37) พบภาวะ
ผูป้ ่ วยมีเกล็ดเลือดต่ า จานวน 2 ราย (ร้อยละ 6.25) มูลค่าการใช้ยารวมเท่ากับ 85,827 บาท (2682 ต่อราย) มูลค่ายาทีส่ ญ
ู เสีย
จากการใช้ยาทีไ่ ม่สอดคล้องตามแนวทางการใช้ยาและผลการรักษาผูป้ ่ วยไม่ดขี น้ึ มีมูลค่า 7,380 บาท (ร้อยละ 8.59 ของมูลค่า
ยา C/S ทีใ่ ช้ไปทัง้ หมด) สรุป: การสังใช้
่ ยา C/S ในโรงพยาบาลมีความเหมาะสมปานกลาง โรงพยาบาลควรพัฒนาแนวทางการ
ใช้ยา โดยควรติดตามการทางานของตับและไตในผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยามากกว่า 7 วัน และให้ vitamin K เพื่อป้ องกันผลไม่พงึ ประสงค์
ต่ อเกล็ดเลือด นอกจากนี้ ควรมีการให้ข้อมูลแก่ บุคคลากรทางการแพทย์ในเรื่องการสังใช้
่ ยา C/S ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
โรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด เมื่อการใช้ยาไม่ตรงตามแนวทางการใช้ยา เภสัชกรควรแจ้งเตือนแพทย์และติดตามผลหลังการให้
คาแนะนา โรงพยาบาลควรควบคุมและประเมินการใช้ยา C/S ของโรงพยาบาลต่อไป
คาสาคัญ: การประเมินการสังใช้
่ ยา cefoperazone/sulbactam เภสัชกรรมโรงพยาบาล การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
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บทนา
ปั จจุบนั ปั ญหาการดือ้ ยาต้านปฏิชวี นะมีเพิม่ สูงขึน้
ในปี พ.ศ. 2553 มีรายงานพบการติดเชื้อในโรงพยาบาล
จานวน 87,751 ครัง้ ในประเทศไทย ผูป้ ่ วยรักษาตัวนานขึน้
ประมาณ 3.24 ล้านวัน พบผู้ป่ วยเสีย ชีวิต 38,481 ราย
มูลค่ายาต้านจุลชีพสาหรับรักษาเชือ้ ดือ้ ยาสูญเสียประมาณ
2,539-6,084 ล้านบาท เชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาทีม่ คี วามรุนแรง
มักเป็ นเชือ้ ในกลุ่มแกรมลบ ได้แก่ Extended spectrum β
lactamase-producing Klebsiella pneumonia, ESBLproducing Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa
และ Acinetobacter baumannii (1) การดื้อยาปฏิชวี นะยัง
เป็ นปั ญหาของทัวโลก
่
การทบทวนวรรณกรรม พบว่า ใน
ประเทศจีน ญี่ป่ ุน และสิงคโปร์ พบเชือ้ K. pneumonia ดือ้
ยา ร้อ ยละ 37.3, 11.0 และ 36.4 ตามลาดับ พบเชื้อ E.
coli ดือ้ ยาร้อยละ 31.3, 6.5 และ 12.3 ตามลาดับ (2) เชือ้
แบคทีเรียในกลุ่มแกรมลบพบมากในผูป้ ่ วยปอดบวม ผูป้ ่ วย
ผ่าตัด ผู้ป่วยติด เชื้อระบบทางเดินปั สสาวะ และผู้ป่วยติด
เชือ้ ในกระแสเลือด ผูป้ ่ วยปอดบวมและผูป้ ่ วยทีม่ กี ารผ่าตัด
พบการติดเชือ้ Acinetobacter spp. เพิม่ มากขึน้ เชือ้ ทีพ่ บ
บ่ อ ยในผู้ป่ วยติด เชื้อ ระบบทางเดิน ปั สสาวะ คือ E. coli
ตามด้วย P. aeruginosa (3) การศึกษาในผู้ป่วยที่ฟอกไต
จานวน 116 ราย พบว่า การติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อ
แบคทีเรียในกลุ่มแกรมลบโดยพบในผูป้ ่ วย จานวน 82 ราย
(ร้อยละ 71.95) (4)
การศึกษาในโรงพยาบาลศิริราช ในช่วงปี พ.ศ.
2550-2552 พบว่ า เชื้ อ ที่ พ บในผู้ ป่ วยปอดอัก เสบใน
โรงพยาบาลและจากการใช้ เ ครื่อ งช่ ว ยหายใจ ได้ แ ก่
Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa และ methicillin-resistant Staphylo
coccus aureus (MRSA) หลัง การรัก ษาสิ้น สุ ด ผู้ ป่ วยมี
อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต ร้ อ ยละ 42.5 ยาที่ เ ลื อ กใช้ ได้ แ ก่
carbapenem ร้ อ ยละ 45.9, colistin ร้ อ ยละ 21.9 และ
cephalosporins ร้อยละ 21.1 (5) เชื้อ A. baumannii เป็ น
เชื้ อ ก่ อ โรคในโรงพยาบาลที่ พ บได้ บ่ อ ย การศึ ก ษาใน
โรงพยาบาลจานวน 12 แห่ งในประเทศไทยช่วงปี พ.ศ.
2551-2552 พบว่า A. baumannii เป็ นเชื้อก่อโรคร้อยละ
30.4 และผู้ ป่ วยที่ ติ ด เชื้ อ A. baumannii มี อ ั ต ราการ
เสียชีวิตสูงกว่าผู้ป่วยที่ไม่ ติดเชื้อ นี้ (6) การศึกษาปั จจัย
เสี่ย งที่ ท าให้ ผู้ ป่ วยที่ ติ ด เชื้ อ A. baumannii เสีย ชีวิต ใน

ผูป้ ่ วย 118 ราย ระหว่าง พ.ศ. 2546-2554 พบว่า ผูป้ ่ วยที่
ดื้อยา carbapenem ผู้ป่ วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจมีอตั รา
การเสียชีวติ สูง ขึ้น (7) ปี พ.ศ. 2558 ข้อมู ลจากศูนย์เฝ้ า
ระวังเชื้อ ดื้อ ยาแห่ งชาติ พบว่ า เชื้อ Acinetobacter spp.
ดื้อต่ อยา imipenem ร้อยละ 69.1 ดื้อต่ อยา meropenem
ร้ อ ย ล ะ 6 8 ดื้ อ ต่ อ ย า Cefoperazone sodium แ ล ะ
Sulbactam sodium (cefoperazone/sulbactam หรือ C/S)
ร้ อ ย ล ะ 6 2 .3 ส่ ว น E. coli, K. pneumonia แ ล ะ P.
aeruginosa ดื้ อ ต่ อ ยา C/S ร้อ ยละ11.1, 26 และ 23.2
ตามลาดับ (8)
ยา C/S ใช้รกั ษาการติดเชือ้ ESBL-producing K.
pneumonia, ESB-producing E. coli, P. aeruginosa และ
A. baumannii ซึ่ง เป็ นเชื้อ ดื้อ ยาที่เป็ นปั ญ หาในปั จ จุ บ ัน
C/S เป็ นยาในบัญ ชี ง ของบั ญ ชี ย าหลัก แห่ ง ชาติ ซึ่ ง
หมายถึงยาที่มหี ลายข้อบ่งใช้ แต่มคี วามเหมาะสมที่จะใช้
เพี ย งบางข้อ บ่ ง ใช้ หรือ มี แ นวโน้ ม จะมีก ารสัง่ ใช้ ย าไม่
ถูกต้อง หรือเป็ นรายการยาทีม่ รี าคาแพง จึงเป็ นกลุ่มยาทีม่ ี
ความจาเป็ นต้องมีการระบุขอ้ บ่งใช้ มีการประเมินการใช้ยา
และมีเงื่อ นไขการสังใช้
่ ย า ทัง้ นี้ ย าชนิ ด นี้ จ าเป็ น ต้ อ งใช้
สาหรับผู้ป่วยบางราย แต่อาจทาให้เกิดปั ญหาเชื้อดื้อยาที่
ร้ายแรง การสังใช้
่ ยาอย่างสมเหตุผลจะต้องอาศัยการตรวจ
วิ นิ จ ฉั ย และพิ จ ารณ าโดยผู้ ช านาญ เฉพ าะโรคและ
โรงพยาบาลต้ อ งมี ร ะบบการประเมิ น การใช้ ย า (Drug
Utilization Evaluation, DUE) (9)
การประเมิน การใช้ ย าปฏิ ชีว นะมีค วามส าคัญ
เพราะทาให้ได้ขอ้ มูลเพื่อพัฒนาให้เกิดการใช้ยาอย่างสม
เหตุ ผ ลท าให้ ส ามารถลดการดื้ อ ยาและผู้ ป่ วยได้ ร ั บ
ประโยชน์สงู สุดจากการใช้ยา การใช้ยาปฏิชวี นะในปั จจุบนั
มีความไม่สมเหตุผลอย่างมาก การศึกษาในผู้ป่วย 4,105
ราย พบว่า ผูป้ ่ วยจานวน 938 ราย (ร้อยละ 22.97) ได้รบั
ยาปฏิชวี นะ ผูป้ ่ วยจานวน 351 ราย (ร้อยละ 37.4 ของผูท้ ่ี
ได้รบั ยาปฏิชวี นะ) ได้รบั ยาแบบไม่เหมาะสม ผูป้ ่ วยจานวน
48 ราย (ร้อยละ 5.1) ได้รบั ยาปฏิชวี นะร่วมกัน 2 รายการ
และผูป้ ่ วยจานวน 10 ราย (ร้อยละ 1.1) ได้รบั ยาปฏิชวี นะ
ร่วมกัน 3 รายการ (10) การศึกษาในโรงพยาบาลนพรัต
นราชธานี ปี พ.ศ. 2550 พบว่ามีการใช้ยา C/S ในผู้ป่วย
115 ราย การใช้ยาเป็ น แบบคาดการณ์ ล่วงหน้ า 79 ราย
(ร้อยละ 69) ผลการรักษาดีข้นึ ในผู้ป่วย 58 ราย (ร้อยละ
50.4) พบอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา 4 ราย (ร้อย
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ละ 3.5) คือ ผู้ป่วยเกิดผื่นแพ้ยา 3 ราย (ร้อยละ 2.7) พบ
ภาวะเกล็ดเลือดต่ า 1 ราย (ร้อยละ 0.8) (11) การศึกษา
เพื่อประเมินการสังใช้
่ ยา C/S แบบย้อนหลังในโรงพยาบาล
ทัวไปแห่
่
งหนึ่งในช่วง 6 เดือน ผูป้ ่ วยใช้ยา 142 ราย พบว่า
มีการใช้ยาสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน 107 ราย (ร้อย
ละ 73.35) มีมลู ค่ายาทีส่ ญ
ู เสียจากการใช้ยาทีไ่ ม่สอดคล้อง
ตามเกณฑ์และผลการรักษาผูป้ ่ วยไม่ดขี น้ึ เป็ นเงิน 303,434
บาท (12) ดั ง นั ้ น การเลื อ กใช้ ย า C/S จึ ง ต้ อ งมี ก าร
ตรวจสอบการใช้ ย าเพื่ อ ให้ มีก ารใช้ ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ล
ป้ องกันปั ญหาการดื้อยาของผู้ป่วย และติดตามอาการไม่
พึงประสงค์จากการใช้ยาร่วมด้วย
โรงพยาบาลทีท่ าการศึกษาครัง้ นี้เป็ นโรงพยาบาล
ชุมชนขนาด 90 เตียง เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ปี งบประมาณ 2554 คณะกรรมการเภสัช กรรมและการ
บาบัดกาหนดให้ยา C/S เป็ นยาที่ต้องมีการประเมินใช้ยา
โดยต้อ งมีแ พทย์เฉพาะทางเป็ นผู้สงใช้
ั ่ ยา กรณี ท่ีแพทย์
ทัว่ ไปต้ อ งการสัง่ ใช้ ย าต้ อ งได้ ร ับ การอนุ ม ัติ จ ากแพทย์
เฉพาะทางก่อนสังใช้
่ ยาทุกครัง้ เดิม การประเมินการใช้ยา
C/S เป็ นแบบประเมินย้อนหลัง หากพบปั ญหาจากการสัง่
ใช้ ย า เภสั ช กรจะไม่ ส ามารถแก้ ไ ขการสั ง่ ใช้ ไ ด้ ใน
ปี งบประมาณ 2556 มีการสังใช้
่ ยา C/S ในผู้ป่วย 22 ราย
การสัง่ ใช้ข นาดยาอย่ า งเหมาะสมพบในผู้ป่ วย 15 ราย
(ร้อยละ 68.2) สังใช้
่ ยาในขนาดต่ าเกินไปในผู้ป่วย 3 ราย
(ร้อยละ 13.6) และสังใช้
่ ยาในขนาดสูงเกินไปในผู้ป่วย 4
ราย (ร้อยละ 18.2) มีมูลค่าการใช้ยา C/S ทัง้ สิน้ 73,749
บาท ในปี งบประมาณ 2557 โรงพยาบาลจึง ปรับ การ
ประเมินการใช้ยา C/S เป็ นแบบประเมินควบคู่ไปกับการใช้
ยาจริง โดยเภสัช กรประจ าหอผู้ ป่ วยเป็ น ผู้ ป ระเมิน ใน
ปี งบประมาณ 2557 มีการสังใช้
่ ยา C/S ในผู้ป่วย 25 ราย
โดยเป็ นการสังใช้
่ ในขนาดยาที่เหมาะสม 20 ราย (ร้อยละ
80) สังใช้
่ ยาในขนาดต่าเกินไป 1 ราย (ร้อยละ 4) และสังใช้
่
ยาในขนาดสูงเกินไป 4 ราย (ร้อยละ 16) มีมูลค่าการใช้ยา
C/S ทั ง้ สิ้ น 115,290 บาท อย่ า งไรก็ ต ามเพื่ อ ให้ ก าร
ประเมิน การใช้ ย า C/S เป็ นไปอย่ า งสมเหตุ ผ ลและเกิด
ประโยชน์สงู สุดจากการใช้ยา ผู้วจิ ยั จึงทาการศึกษานี้เพื่อ
ประเมินผลลัพ ธ์ของการประเมินและตรวจสอบการใช้ยา
C/S แบบควบคู่ไปกับการใช้ยา
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วิ ธีการวิ จยั
การศึกษานี้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา โดยศึกษา
ลักษณะการสังใช้
่ ยาแบบควบคู่ไปกับการใช้ยาทีเ่ กิดขึน้ จริง
(concurrent study) ผู้วิจยั รวบรวมข้อมูลจากแฟ้ มประวัติ
ผู้ป่วยในที่ใช้ยา C/S ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ถึง วัน ที่ 30 กัน ยายนพ.ศ. 2558 โดยสืบ ค้ น จากระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อค้นหารายชื่อผู้ป่วย เลขประจาตัวผู้ป่วย
และเลขประจาตัวผู้ป่วยในที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
และได้ ร ับ ยา C/S ในช่ ว งเวลาดัง กล่ า ว จากนั ้น ผู้ วิจ ัย
รวบรวมข้อมูลทัวไปในเรื
่
่องเพศ อายุของผู้ป่วย ตาแหน่ ง
การติดเชื้อ และรูปแบบการสังใช้
่ ยา รูปแบบการสังใช้
่ ยา
แบ่ งเป็ น 2 ประเภท คือ 1) การสังใช้
่ ย าแบบคาดการณ์
ล่วงหน้ า (empiric therapy) หมายถึง การสังใช้
่ ยาเมื่อยัง
ไม่ทราบผลการตรวจเชือ้ จากห้องปฏิบตั กิ ารในขณะทีส่ งใช้
ั่
ยา และ 2) การสัง่ ใช้ย าแบบจ าเพาะที่ท ราบเชื้อ ก่ อ โรค
แน่ น อน (documented therapy) หมายถึ ง การสัง่ ใช้ ย า
หลังจากที่ท ราบผลตรวจทางห้องปฏิบ ัติก าร นอกจากนี้
ผูว้ จิ ยั ยังรวบรวมผลการส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร ขนาด
ยาและระยะเวลาในการใช้ยา ข้อปฏิบตั ิระหว่างการใช้ยา
ผลการรักษาซึง่ ระบุโดยแพทย์ผทู้ าการรักษา รวมทัง้ มูลค่า
ยา แล้วบันทึกข้อมูลลงในแบบประเมินการสังใช้
่ ยา C/S
ของโรงพยาบาล (ภาคผนวก)
ผู้วิจยั น าข้อมูลมาประเมิน ความสมเหตุ ผ ลของ
การใช้ยา C/S ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการเภสัชกรรมและ
การบาบัดของโรงพยาบาลกาหนดดังนี้ ผูส้ งใช้
ั ่ ยาต้องเป็ น
แพทย์เฉพาะทาง กรณี ท่ีแพทย์ทวไปต้
ั่
อวการสังใช้
่ ต้อง
ได้รบั การอนุ มตั จิ ากแพทย์เฉพาะทางก่อนสังใช้
่ ยา การสัง่
ใช้ยาแบบคาดการณ์ล่วงหน้าใช้ในกรณีทค่ี าดว่า ผูป้ ่ วยติด
เชือ้ ภายในโรงพยาบาลและสงสัยว่ามีการติดเชือ้ ดือ้ ยา ซึ่ง
ผูป้ ่ วยได้รบั ยาปฏิชวี นะชนิดกว้างมาแล้วแต่อาการไม่ดขี น้ึ
หรือคาดว่าผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิตอย่างรุนแรงจาก
เชื้อ anaerobe bacteria การสังใช้
่ ยาแบบจาเพาะที่ทราบ
เชื้อก่อโรคแน่ นอนจะสังใช้
่ ยาในเชื้ อ ESBL-producing K.
pneumonia, ESB-producing E. coli, P. aeruginosa และ
A. baumannii ขนาดยาผูส้ าหรับป่ วยทีม่ กี ารทางานของไต
เป็ นปกติ คือ 1.5 กรัมทางหลอดเลือดทุก 8 ชัวโมง
่
ขนาด
ยาในผู้ป่วยทีก่ ารทางานของไตบกพร่องโดยมี GFR < 50
ml/min คือ 1.5 กรัม ทางหลอดเลือดทุ ก 12 ชัว่ โมง และ
ควรมีการส่งเพาะเชื้อและปรับยาตามผลเพาะเชื้อภายใน
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24 ชัวโมง
่
ส่วนอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาประเมิน
โดยเภสัช กรประจ าหอผู้ ป่ วยที่ ผ่ า นการฝึ ก อบรมการ
ประเมินการสังใช้
่ ยา C/S การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล
ใช้ความถีแ่ ละร้อยละ

ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไป
่
ในช่ ว งเวลา 1 ปี ที่ ศึ ก ษา มี ผู้ ป่ วยใช้ ย า C/S
จานวน 32 ราย เป็ นเพศชาย 15 ราย เพศหญิง 17 ราย
ผู้ ป่ วย 21 ราย (ร้อ ยละ 65.62) มี อ ายุ ม ากกว่ า 60 ปี
ตาแหน่ งที่พบเชื้อมากที่สุด คือ ปอด โดยมีผู้ป่วยติดเชื้อ
จานวน 20 ราย (ร้อ ยละ 62.50) ติด เชื้อ ในกระแสเลือ ด
จานวน 5 ราย (ร้อยละ 15.63) ติดเชื้อทางเดิน ปั สสาวะ
จานวน 3 ราย (ร้อยละ 9.37) ติดเชื้อช่องท้อง จานวน 3
ราย (ร้อยละ 9.37) และติดเชือ้ ผิวหนัง จานวน 1 ราย (ร้อย
ละ 3.13)
การสังใช้
่ ยา
รูปแบบการใช้ยาเป็ นแบบสังใช้
่ ยาแบบคาดการณ์
ล่วงหน้า จานวน 29 ราย (ร้อยละ 90.63) และการสังใช้
่ ยา
แบบจาเพาะที่ทราบเชื้อแน่ นอน จานวน 3 ราย (ร้อยละ
9.37) ผูป้ ่ วยทัง้ 32 รายได้รบั การสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะแบบฉีด
ช นิ ด อื่ น ม า ก่ อ น ย า ผู้ ป่ ว ย เค ย ไ ด้ ม า ก่ อ น คื อ
amoxicillin/clavulanate จ า น ว น 2 รา ย (ร้ อ ย ล ะ 5 )
ceftriaxone จ านวน 8 ราย (ร้ อ ยละ 25) ceftazidime
จานวน 11 ราย (ร้อ ยละ 35) และ ceftriaxone และปรับ
เป็ น ย า ceftazidime จ าน ว น 11 ราย (ร้ อ ย ละ 3 5 )
การศึกษาพบการสังใช้
่ ยาโดยแพทย์ทวไปและไม่
ั่
มบี นั ทึก
การอนุ ม ัติก ารใช้ย าจากแพทย์เฉพาะทางก่ อ นสังใช้
่ ยา
จานวน 6 ราย (ร้อยละ18.75) ซึง่ เภสัชกรประจาหอผูป้ ่ วย
แจ้งข้อมูลแก่แพทย์และได้รบั การแก้ไขแล้วโดยแจ้งเกณฑ์
การใช้ยาแก่องค์กรแพทย์ กรณีแพทย์ทวไปสั
ั ่ งใช้
่ ยาต้องมี
บันทึกการอนุ มตั กิ ารใช้ยาจากแพทย์เฉพาะทางก่อนสังใช้
่
ยาทุกครัง้
การประเมินการส่งเพาะเชื้อ พบว่า ไม่มีการส่ง
เพาะเชือ้ ในผูป้ ่ วย จานวน 6 ราย (ร้อยละ 18.75) มีการส่ง
เพาะเชื้ อ จ านวน 26 ราย (ร้ อ ยละ 81.25) ผลจาก
ห้องปฏิบตั กิ าร พบว่า ไม่พบเชือ้ จานวน 21 ราย (ร้อยละ
80.77) และ พบเชือ้ จานวน 5 ราย (ร้อยละ 19.23) คือ เชือ้
ESBL- producing E.coli จ านวน 2 ราย (ร้อ ยละ 6.25)

เ ชื้ อ ESBL- producing K. pneumonia เ ชื้ อ P.
aeruginosa และเชื้อ Enterobacter spp. อย่ างละ 1 ราย
(ร้อยละ 3.13)
การประเมินในด้านขนาดยาและระยะเวลาทีใ่ ช้ยา
พบว่ามีการสังใช้
่ ยาในขนาดยาที่ไม่ เหมาะสม จานวน 4
ราย (ร้อยละ 12.50) โดยเป็ นการสังใช้
่ ยาในขนาดต่ ากว่า
ขนาดรัก ษา จานวน 2 ราย (ร้อยละ 6.25) และขนาดสูง
กว่าขนาดรักษาโดยผูส้ งใช้
ั ่ ยาไม่ได้ปรับขนาดยาในผูป้ ่ วย
โรคไต จานวน 2 ราย (ร้อยละ 6.25) หลังจากที่เภสัชกร
แนะน าขนาดยาที่เหมาะสม แพทย์ได้ป รับ ขนาดยาตาม
คาแนะนาในผูป้ ่ วยทัง้ 4 ราย ในด้านระยะเวลาในการใช้ยา
พบว่า มีการใช้ยาน้อยกว่า 7 วัน จานวน 17 ราย (ร้อยละ
53.12) สังใช้
่ ย าในระยะเวลา 7-14 วัน จ านวน 13 ราย
(ร้อยละ 40.63) และ ใช้ยามากกว่า 14 วัน จานวน 2 ราย
(ร้อ ยละ 6.25) ซึ่งพบว่ ามีผู้ป่ วยจ านวน 3 ราย (ร้อ ยละ
9.37) ที่ ไ ม่ ไ ด้ มี ก ารส่ ง ตรวจการท างานของไตทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร
การประเมินข้อปฏิบตั ริ ะหว่างการใช้ยา พบว่า มี
การให้ ย า vitamin K 10 มิล ลิก รัม ต่ อ สัป ดาห์ ใ นผู้ ป่ วย
จานวน 14 ราย (ร้อยละ 43.75) โดยมีการสังใช้
่ ยา vitamin
K 10 มิลลิกรัมต่อวัน จานวน 1 ราย (ร้อยละ 3.13) ซึง่ เป็ น
การสังใช้
่ ยาโดยแพทย์ทวไป
ั ่ เภสัชกรประจาหอผู้ป่วยได้
เสนอแก้ ไ ขเป็ น การให้ ย า vitamin K 10 มิ ล ลิก รัม ต่ อ
สัปดาห์ แพทย์ปรับแก้ไขตาม ผูป้ ่ วยไม่ได้รบั ยา vitamin K
10 มิลลิกรัมต่อสัปดาห์ จานวน 18 ราย (ร้อยละ 56.25) มี
ผูป้ ่ วยจานวน 2 ราย (ร้อยละ 6.25) มีค่าเกล็ดเลือดต่ า ซึ่ง
เป็ นผลจากการไม่ได้รบั ยา vitamin K และยังอาจเกิดจาก
ภาวะโรคของผูป้ ่ วยคือ มะเร็งต่อมน้าเหลืองและภาวะพร่อง
เม็ดเลือดทุกชนิด (pancytopenia)
ผลการรักษาและมูลค่ายา
ในด้ า นผลการรั ก ษ าผู้ ป่ วยพ บ ว่ า ผู้ ป่ วยมี
ผลการรักษาดีข้นึ หรือหายขาด จานวน 13 ราย (ร้อยละ
40.63) เป็ นผู้ ป่ วยที่ ท ราบผลเพาะเชื้ อ ที่ ไ วต่ อ ยา C/S
จานวน 2 ราย (ร้อยละ 6.25) และเป็ นผู้ป่วยที่มกี ารสังใช้
่
ยาแบบคาดการณ์ ล่ ว งหน้ า จ านวน 11 ราย (ร้อ ยละ
34.38) ผู้ป่ วยจ านวน 3 ราย (ร้อ ยละ 9.37) ได้ร ับ การ
ปรับ เปลี่ ย นยาปฏิ ชี ว นะตามผลเพาะเชื้ อ ซึ่ ง ไวต่ อ ยา
imipenem ผู้ป่ วย จ านวน 3 ราย (ร้อ ยละ 9.37) ถู ก ส่ ง
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ต่ อ ไปรับ การรัก ษาที่ อ่ืน ผู้ป่ วยจ านวน 7 ราย (ร้อ ยละ
21.88) ปฏิเสธการรักษาต่อ และผู้ป่วยเสียชีวติ จานวน 6
ราย (ร้อยละ 18.75) เนื่องจากเป็ นผูป้ ่ วยสูงอายุและมีภาวะ
โรคร่วมด้วย ผูป้ ่ วยทีเ่ สียชีวติ มีอายุ 61-87 ปี มีโรคร่วม คือ
เบาหวานและความดันโลหิตสูงร่วมกับไตวายเรือ้ รังระยะ
สุ ด ท้ า ยหรือ ภาวะไตเรื้อ รัง ระยะที่ 4 (3 ราย) ภาวะตับ
อักเสบ โรคตับแข็ง และวัณโรคปอด อย่างละ 1 ราย
มู ล ค่ า การใช้ ย า C/S ในช่ ว งเวลา 1 ปี เท่ า กับ
85,827 บาท (2682 ต่อราย) มูลค่ายาทีส่ ญ
ู เสียจากการใช้
ยาที่ไม่สอดคล้องตามแนวทางการใช้ยาและผลการรักษา
ผูป้ ่ วยไม่ดขี น้ึ มีมลู ค่า 7,380 บาท (ร้อยละ 8.59 ของมูลค่า
ยา C/S ทีใ่ ช้ไปทัง้ หมด)

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ผลการประเมินพบว่า การสังใช้
่ ยา C/S ในผูป้ ่ วย
สอด ค ล้ อ งต าม เก ณ ฑ์ ก าร ป ระเมิ น ก ารใช้ ย าข อ ง
โรงพยาบาล จานวน 25 ราย (ร้อยละ 78.12) ซึง่ สอดคล้อง
กับการวิจยั ก่อนหน้าของพาณี อรรถเมธากุล (12) ทีพ่ บว่า
การสัง่ ใช้ ย าร้ อ ยละ 75.35 สอดคล้ อ งตามเกณฑ์ ก าร
ประเมินการใช้ยาของโรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม การวิจยั
ครัง้ นี้พบว่า มีการสังใช้
่ ยาโดยแพทย์ทวไปและไม่
ั่
มบี นั ทึก
การอนุ ม ัติก ารใช้ย าจากแพทย์เฉพาะทางก่ อ นสังใช้
่ ยา
จานวน 6 ราย (ร้อยละ18.75) ซึง่ เภสัชกรประจาหอผูป้ ่ วย
แจ้งข้อมูลแก่แพทย์และได้รบั การแก้ไขแล้วโดยแจ้งเกณฑ์
การใช้ยาแก่องค์กรแพทย์ กรณีแพทย์ทวไปสั
ั ่ งใช้
่ ยาต้องมี
บันทึกการอนุ มตั กิ ารใช้ยาจากแพทย์เฉพาะทางก่อนสังใช้
่
ยาทุกครัง้
ในการศึ ก ษานี้ มี ก ารสัง่ ใช้ ย าแบบคาดการณ์
ล่วงหน้า จานวน 29 ราย (ร้อยละ 90.63) และแบบจาเพาะ
ที่ท ราบเชื้อ แน่ น อน จ านวน 3 ราย (ร้อ ยละ 9.37) ซึ่ ง
แตกต่างจากการวิจยั ก่อนหน้ าของนิตยา ภาพสมุทรและ
ค ณ ะ (11) และข องพ าณี อรรถ เม ธากุ ล (12) ใน
โรงพยาบาลทัวไป
่ พบว่ามีการสังใช้
่ ยาแบบจาเพาะทีท่ ราบ
เชื้อแน่ นอนร้อยละ 31 และ 55.63 ตามลาดับ เนื่ องจาก
โรงพยาบาลชุ ม ชนมี ข้อ จ ากัด ในเรื่อ งการส่ ง เพาะเชื้ อ
เนื่องจากไม่มเี ครื่องมือในการตรวจเพาะเชือ้ จาเป็ นต้องส่ง
ตัว อย่ า งไปเพาะเชื้อ ที่โรงพยาบาลทัว่ ไปประจ าจังหวัด
อย่างไรก็ตาม ในการศึกษานี้ไม่มกี ารส่งเพาะเชือ้ ในผูป้ ่ วย
จานวน 6 ราย (ร้อยละ 18.75) ซึง่ เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งปรับปรุงให้
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เป็ นไปตามเกณฑ์การสังใช้
่ ยาให้มากขึน้ ตาแหน่งทีพ่ บเชือ้
มากทีส่ ุด คือ ปอด พบในผู้ป่วย จานวน 20 ราย (ร้อยละ
62.50) ซึ่งไม่แตกต่างมากนักกับการวิจยั ของนิตยา ภาพ
สมุทรและคณะ (11) และของพาณี อรรถเมธากุล (12) ที่
พบผูป้ ่ วยติดเชือ้ ทีป่ อดร้อยละ 40 และ 40.14 ตามลาดับ
การศึ ก ษาพ บการสั ง่ ใช้ ย าในขนาดยาที่ ไ ม่
เหมาะสม จานวน 4 ราย (ร้อยละ 12.50) และไม่ได้มกี าร
ส่งตรวจการทางานของไตหลังจากผู้ป่วยได้รบั ยามากกว่า
7 วัน จานวน 3 ราย (ร้อยละ 9.37) จึงสรุปได้ว่า การสังใช้
่
ยา C/S เป็ น ไปตามเกณฑ์ในระดับ ปานกลาง มูลค่ ายาที่
สูญเสียจากการใช้ยาทีไ่ ม่สอดคล้องตามแนวทางการใช้ยา
และผลการรักษาไม่ดีข้นึ คิดเป็ นเงิน 7,380 บาท (ร้อยละ
8.59 ของมูลค่ายา C/S ทีใ่ ช้ไปทัง้ หมด)
โรงพยาบาลควรแจ้ง เกณฑ์ ก ารใช้ ย า C/S แก่
แพทย์เภสัชกรและพยาบาลเพื่อให้การควบคุมและประเมิน
การใช้ ย าเป็ นไปตามแนวทางการใช้ย าอย่ า งเคร่ ง ครัด
นอกจากนี้ ยังควรมีการสรุปกรณีของการใช้ยา C/S ที่พบ
ปั ญหาและวางมาตรการป้ องกัน แก้ ไ ขปั ญหาแบบสห
วิชาชีพ ตลอดจนมีการควบคุมและประเมินการใช้ยา C/S
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ น าผลการประเมิ น มาวิเคราะห์ เพื่ อ
พัฒนาการสังใช้
่ ยาให้สมเหตุผลต่อไป
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Abstract
Objective: To evaluate the utilization of cefoperazone/sulbactam (C/S) in a community hospital in Kalasin
province in terms of prescribing pattern, treatment outcomes and adverse drug events. Method: This study was a
descriptive study of concurrent drug utilization review. The data were collected from medical records of patients
receiving C/S between October 1st, 2014 and September 30th, 2015. The researcher reviewed C/S utilization
according to the criteria approved by the Pharmacy and Therapeutic Committee (PTC). Results: During study
period, C/S was prescribed to 32 patients. The use of C/S in 29 patients (90.63%) was an empirical therapy. The
most common site of infection found was lungs (20 patients or 62.50%). Prescribing of C/S in 25 patients (78.12%)
was in line with the PTC approved criteria. There were 4 patients (12.50%) treated with inappropriate C/S doses
and 3 patients (9.37%) were not monitored for the renal function after C/S use for more than 7 days. For the
outcomes of C/S therapy, 13 patients (40.63%) were improved or cured, 6 elderly patients (18.75%) died with
comorbid conditions, the C/S prescriptions for 3 patients (9.37%) were switched to other antibiotics, 3 patients
(9.37%) were referred to a General hospital, and thrombocytopenia was found in 2 patients (6.25%). Total C/S cost
was 85,827 baht (2682 baht per patient). Cost of C/S use not satisfying the criteria and with no improvement of
patients was 7,380 baht (8.59% of total expenditure on C/S). Conclusion: The appropriateness of C/S use in the
hospital was at a moderate level. The hospital should establish guidelines for using C/S by requiring the monitoring
of renal and liver functions in patients treated with C/S for longer than 7 days, and administration of vitamin K for
prevention of lowering platelets. Moreover, education to health care professionals should be provided for promoting
the strict use of the drugs according to the criteria. If the prescribing inconsistent to the criteria was identified,
pharmacists should inform alert prescribers and monitor the outcomes of the alert. The hospital should conduct an
ongoing C/S use evaluation.
Keywords: drug utilization evaluation, cefoperazone/sulbactam, hospital pharmacy, rational drug use
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