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วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสิทธิภาพทางคลินิกและการเกิดพิษต่อไตจากการใช้ยาฉีด colistin ในการรักษาผูป้ ่วยที่
ติดเชือ้ Acinetobacter baumannii วิ ธีการ: การวิจยั นี้เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบเก็บข้อมูลไปข้างหน้าจากเวชระเบียนของ
ผูป้ ว่ ยใน 49 รายทีม่ ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน พ.ศ.2559 ทีแ่ พทย์วนิ ิจฉัยว่า
ติดเชือ้ A. baumannii และได้รบั ยาฉีด colistin ผลการวิ จยั : ตัวอย่าง 18 จาก 49 รายติดเชือ้ A. baumannii จากการใช้
เครื่องช่วยหายใจ ตัวอย่างได้รบั ยาฉีด colistin เป็ นเวลา 10.6 วันโดยเฉลีย่ ผูป้ ่วย 17 รายมีอาการทางคลินิกดีขน้ึ หลังได้รบั การ
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colistin เดีย่ ว (11 ราย) มีการตอบสนองทางคลินิกดีกว่าผูป้ ่วยทีไ่ ด้รบั ยาฉีด colistin ร่วมกับยาปฏิชวี นะอื่น ๆ (38 ราย) ยาทีใ่ ห้
ร่ว มและมีผู้ป่ ว ยหายจากโรคติดเชื้อ มากที่สุด คือยา meropenem การเพาะเชื้อ ซ้ าหลัง สิ้นสุด การรัก ษาพบว่า ไม่พบเชื้อ A.
baumannii (14 ราย) ภาวะพิษต่อไตทีเ่ ป็ นอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา colistin พบในผูป้ ่วยทัง้ สิน้ 23 ราย ประสิทธิภาพ
ของการรักษาไม่สมั พันธ์กบั รูปแบบการรักษา ชนิดยาทีไ่ ด้รบั ร่วม หรือโรคทีผ่ ปู้ ่วยเป็ น สรุป: ยาฉีด colistin ยังเป็ นตัวเลือกที่
เหมาะสาหรับการรักษาภาวะติดเชือ้ A. baumannii แต่ทมี สหวิชาชีพควรเฝ้าระวังการเกิดพิษต่อไตอย่างใกล้ชดิ
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Abstract
Objective: To study the clinical efficacy and nephrotoxicity from colistin injection in the treatment of
Acinetobacter baumannii infected patients. Methods: The research was a descriptive study prospectively collecting the
data from inpatient medical records of 49 patients receiving care from Vachiraphuket Hospital between June and
September 2016, with diagnosis of A. baumannii infection and being treated with colistin injection. Result: Eighteen
from 49 subjects were diagnosed with ventilator-associated pneumonia. Average duration of colistin injection was 10.6
days, Seventeen subjects had favorable clinical responses after treatment, while all cause death, no clinical responses
and not able to determine the responses were observed in 9, 8 and 15 subjects, respectively. Subjects with colistin
monotherapy (11 patients) had a better clinical response than those with combined therapy of colistin and other
antibiotics (38 patients). Drug given with colistin and having the highest number of cured subjects was meropenem.
Specimen culture at the end of treatment found no A. baumannii in 14 patients. Nephrotoxicity, adverse reaction from
colistin, was found in 23 patients. Efficacy of treatment had no correlation with medical regimens, type of medicines or
diseases. Conclusion: Colistin injection is still an appropriate regimen for treatment of A. baumannii infection.
However, multidisciplinary team should closely monitor the occurrence of nephrotoxicity.
Keywords: Acinetobacter baumannii, colistin, nephrotoxicity, clinical pharmacy, infectious diseases

บทนา
Acinetobacter baumannii เป็ นแบคทีเรียแกรมลบ
ทีม่ อี ุบตั กิ ารณ์ดอ้ื ยาสูง และยังพบอัตราของการเสียชีวติ ของ
ผู้ ป่ ว ยสู ง ศู น ย์ เ ฝ้ าระวัง เชื้ อ ดื้ อ ยาต้ า นจุ ล ชี พ แห่ ง ชาติ
(National Antimicrobial Resistance Surveillance Center,
Thailand หรือ NARST) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า
มีการระบาดของเชื้อนี้ท่ดี ้อื ยาปฏิชวี นะ เชื้อนี้มอี ตั ราดื้อยา
หลายชนิดพร้อมกันได้แก่ ยากลุ่ม aminoglycosides, beta-

lactams และ fluoroquinolones สูงถึงร้อยละ 55 แม้กระทัง่
ยาที่เคยใช้รกั ษาได้ดีในอดีต เช่น ยากลุ่ม carbapenems
ในปี พ.ศ.2543 พบการดือ้ ยา imipenem เพียงร้อยละ 1- 2
แต่ ใ นปี พ.ศ.2554 เพิ่ม ขึ้น เป็ น ร้อ ยละ 64 นอกจากนี้ ย ัง
พบว่า การติดเชือ้ ของผูป้ ่วยในหออภิบาลผูป้ ่วยวิกฤตมีการ
ดือ้ ยา imipenem สูงถึงร้อยละ 85 (1)
ในประเทศไทยพบการติดเชื้อ A. baumannii
เพิม่ ขึน้ NARST พบว่า เชือ้ A. baumannii ทีแ่ ยกได้จากสิง่
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ส่งตรวจของผู้ป่วยทัวประเทศเพิ
่
ม่ ขึ้นจากร้อยละ 14 ในปี
พ.ศ.2548 เป็ นร้อยละ 17 ในปี พ.ศ.2550 และจัดเป็ นเชื้อ
แบคทีเรียลาดับที่ 4 ที่แยกได้จากสิง่ ส่งตรวจทัง้ หมดของ
ผู้ป่วย (2) ยาที่แนะน าให้ใช้ในการรักษาภาวะติด เชื้อ A.
baumannii คือ ยาฉีด colistin งานวิจยั ทัง้ แบบยาเดี่ยวและ
ยาฉีดร่วม (colistin based–combination therapy) ยืนยัน
ว่า ยามีฤทธิ ์ในการรักษาได้ดใี กล้เคียงกับยาปฏิชวี นะอื่น ๆ
แนวทางการรักษาการติดเชือ้ A. baumannii ต้องพิจารณา
จากความครอบคลุมเชือ้ ของยาและความเสีย่ งในการติดเชือ้
ดือ้ ยาหลายขนาน ซึ่งพบอุบตั กิ ารณ์การค่อนข้างสูง จึงมี
การใช้ยารักษาภาวะติดเชื้อ A. baumannii แบบยาเดี่ยว
และแบบยารวมที่เสริมฤทธิ ์กัน ยาปฏิชวี นะที่สามารถใช้ใน
การรักษาแบบยาเดีย่ ว คือ colistin, sulbactam, imipenem,
meropenem, amikacin, polymyxin B และ tigecycline (3)
ในกรณีท่สี งสัยหรือผู้ป่วยมีความเสี่ยงติดเชื้อดื้อยาหลาย
ขนาน อาจให้ยาทีก่ ล่าวมาร่วมกัน เพือ่ ให้ผลของยาเสริมกัน
แม้ว่ายาฉีด colistin จะเป็ นยาที่แนะนาในการ
รักษาภาวะติดเชือ้ A. baumannii ตามแนวทางการรักษา
แต่ยานี้มอี าการไม่พงึ ประสงค์สาคัญที่พบได้มาก คือ การ
เกิดพิษต่อไต รายงานในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2548 ระบุ
ว่ามีอตั ราการเกิดพิษต่อไตจากการรักษาภาวะติดเชื้อ A.
baumannii ด้ ว ยยาฉี ด colistin จ านวนร้ อ ยละ 30.8 (4)
งานวิจยั ในประเทศไทย (5-7) จานวนน้อยทีศ่ กึ ษาเกี่ยวกับ
การใช้ย าฉี ด colistin ในประเด็น ประสิท ธิภ าพและความ
ปลอดภัย งานวิจยั ที่มอี ยู่เป็ นข้อมูลค่อนข้างเก่า ซึ่งเป็ นไป
ได้ทก่ี ารตอบสนองต่อยาหรืออาการไม่พงึ ประสงค์ของยาฉีด
colistin ในปจั จุบนั จะเปลีย่ นแปลงไปจากอดีต ดังนัน้ ทาง
คณะผูว้ จิ ยั จึงศึกษาประสิทธิภาพในการรักษาการติดเชือ้ A.
baumannii ด้วยยาฉีด colistin รวมถึงอาการไม่พงึ ประสงค์
ต่อไตที่เกิดจากยา เพื่อเป็ นประโยชน์ ต่อการรัก ษาผู้ป่วย
และเพือ่ ความปลอดภัยของผูป้ ว่ ยต่อไป

วิ ธีการวิ จยั
งานวิจยั นี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริย
ธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นคริน ทรวิโ รฒ เลขที่ 013/M2559 (12 พฤษภาคม พ.ศ.
2559)
ตัวอย่าง
ตัวอย่างคือผูป้ ว่ ยในทีไ่ ด้รบั ยาฉีด colistin เพือ่
รักษาการติดเชือ้ A. baumannii ในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
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ระหว่างเดือนมิถุนายน–กันยายน พ.ศ.2559 ด้วยขนาดยาที่
สอดคล้องกับค่าของ serum creatinine ของผูป้ ว่ ยในขณะ
เริม่ ยา ทัง้ นี้ผปู้ ่วยต้องมีผลการเพาะเชือ้ A. baumannii จาก
ห้องปฏิบตั กิ ารเป็ นบวก และมีค่า serum creatinine เริม่ ต้น
ก่อนได้รบั ยาฉีด colistin
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั คัดเลือกผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยาฉีด colistin จากเวช
ระเบีย นของผู้ป่ ว ยใน หลัง จากนัน้ ประเมิน ขนาดยาตาม
แนวทาง The Sanford guideline to antimicrobial therapy
2016 (8) ขนาดยาที่เหมาะสมขึ้นกับค่า creatinine
clearance และลัก ษณะการฟอกไตของผู้ป่ ว ย ผู้วิจ ยั เก็บ
ข้อมูลจากผู้ป่วยที่ผ่านเกณฑ์ตามแบบบันทึก 3 ส่วน ดังนี้
ส่ว นที่ 1 เป็ น แบบบัน ทึก ข้อมูลทัวไปของตั
่
ว อย่า ง ได้แ ก่
เพศ อายุ เชือ้ ชาติ จานวน และชนิดยาทีไ่ ด้รบั ร่วมกัน ส่วน
ที่ 2 เป็ น แบบบัน ทึ ก โรคที่ เ ป็ น สาเหตุ ข องการติ ด เชื้ อ
รูปแบบการรักษา รูปแบบการให้ยา ระยะเวลาการได้รบั ยา
ฉีด และผลการเพาะเชื้อ ประสิทธิภาพของยาฉีด colistin
การตอบสนองทางคลินิก ของผู้ป่วย และผลการเพาะเชื้อ
หลังได้รบั ยาฉีด colistin จนครบ ส่วนที่ 3 เป็ นแบบบันทึก
ข้อมูลการเกิดพิษต่อไต ได้แก่ ผลทางห้องปฏิบตั กิ าร ใน
การวิจยั นี้ ถือว่าเกิดพิษต่อไตหาก serum
creatinine
เพิม่ ขึน้ มากกว่าหรือเท่ากับ 0.3 mg/mL ใน 48 ชัวโมง
่
หรือเพิม่ ขึน้ จากค่ามาตรฐานมากกว่า 1.5 เท่า ใน 7 วัน
หรือมีป ริมาณของปสั สาวะลดลงน้ อยกว่า 0.5
mL/hr
มากกว่า 6 ชัวโมง
่ หรือแพทย์วนิ ิจฉัยว่าเกิดพิษต่อไต (9)
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การศึก ษาใช้ส ถิติเชิง พรรณนาบรรยายลัก ษณะ
ทางประชากรศาสตร์ของตัวอย่าง การเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มโดยใช้สถิติ Fisher’s exact test หรือ
chi-square test การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตใิ ช้โปรแกรม
Statistical Package for the Social Science for Windows
(SPSS) release 11.0.0 การศึกษากาหนดระดับนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ่ี 0.05

ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไป
่
ผู้ป่ ว ยเข้า ร่ว มการวิจ ยั ทัง้ สิ้น 49 ราย ส่ว นใหญ่
เป็ น เพศชาย (32 ราย) และมีอ ายุ เ ฉลี่ ย 55.0±21.6 ปี
ส่วนมากมีเชื้อชาติไทย (47 ราย) ผูป้ ่วยเป็ นโรคไตเรือ้ รัง 9
ราย ผูป้ ว่ ย 35 รายได้รบั ยาทีม่ ผี ลต่อไตร่วมด้วยอย่างน้อย

ตารางที่ 1. ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง
ข้อมูล
จานวน (N=49)
เพศ
ชาย
32
หญิง
17
อายุ (ปี)
ค่าเฉลีย่ ±SD
55.0±21.6
เชือ้ ชาติ
ไทย
47
พม่า
2
การทางานของไตก่อนเริม่ ยา
ค่า serum creatinine ปกติ
25
ค่า serum creatinine ผิดปกติ
24
โรคไตเรือ้ รัง
ผูป้ ว่ ยยังไม่เริม่ ฟอกไต
4
ผูป้ ว่ ยฟอกไต
5
serum creatinine>1.6 mg/dL
15
แต่ยงั ไม่ได้รบั การวินิจฉัยว่า
เป็ นโรคไตเรือ้ รัง
ยาอื่นทีไ่ ด้รบั ร่วมและเป็ นพิษต่อไต
ไม่ม ี
14
1 รายการ
13
2 รายการ
8
> 3 รายการ
14
1 ชนิด ได้แก่ vancomycin, gentamicin, fluconazole,
acyclovir และ ganciclovir (ตารางที่ 1)
ประสิ ทธิ ภาพของยาฉี ด colistin
ภาวะติดเชื้อ A. baumannii ที่พบบ่อยคือ ปอด
อักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ (ventilator-associated
pneumonia, VAP) ซึ่งพบในผูป้ ่วย 18 ราย รองลงมาคือ
การเกิดฝี หนอง 8 ราย และการติดเชื้อ ในกระแสเลือ ด 8
ราย (ตารางที่ 2) ผูป้ ่วยได้รบั colistin เดี่ยว 11 ราย และ
ได้รบั colistin ร่วมกับยาอื่น 38 ราย ยาทีใ่ ห้ร่วมมากทีส่ ุด
คือ meropenem (31 ราย)
ผูป้ ่วย 3 ราย ได้รบั ยาฉีด colistin ทันทีเพราะเป็ น
ผูท้ ม่ี ปี จั จัยเสีย่ งเกิดการติดเชือ้ A. baumannii อีก 46 ราย
ได้รบั ยาหลังจากมีผลทางห้องปฏิบตั กิ ารยืนยันการติดเชื้อ

A. baumannii โดยยาทีใ่ ห้ก่อนได้รบั ยาฉีด colistin ในกรณี
ทีร่ อผลยืนยันการติดเชือ้ A. baumannii ได้แก่ ceftriaxone,
ceftazidime, meropenem, tigecycline, piperacillin/tazo
bactam, vancomycin และ amphotericin B ผูป้ ่วย 20 ราย
ได้รบั ยาปฏิชวี นะเป็ นเวลา 8-14 วัน ตัวอย่างมีระยะเวลาที่
ได้รบั ยาฉีด colistin โดยเฉลีย่ 10.06±5.16 วัน (ตารางที่ 2)
เมื่อพิจารณาผลการรักษาทางคลินิก (ตารางที่ 3)
พบว่า ผู้ป่วยหายขาดจากโรคติดเชื้อ 14 รายและไม่มกี าร
ตอบสนองทางคลินิก 8 ราย มี 15 รายทีป่ ระเมินอาการทาง
ตารางที่ 2. รูปแบบการใช้ยาฉีด colistin
ลักษณะการรักษาทีไ่ ด้รบั
ภาวะทีเ่ ป็ นการติดเชือ้ A. baumannii
ปอดอักเสบจากการใช้เครือ่ งช่วยหายใจ
ปอดอักเสบจาการติดเชือ้ ภายในโรงพยาบาล
ปอดอักเสบจาการติดเชือ้ ภายในชุมชน
ปอดอักเสบจากการสาลัก
กระเพาะปสั สาวะอักเสบ
การเกิดฝีหนอง
การติดเชือ้ ในกระแสเลือด
รูปแบบการรักษา
colistin เดีย่ ว
colistin ร่วมกับยาอื่น
meropenem
cefoperazone/sulbactam
tigecycline
imipenem/cilastatin
รูปแบบการให้ยา
ได้รบั ยาฉีด colistin ทันทีทม่ี ปี จั จัยเสีย่ ง
ติดเชือ้ A. baumannii
ได้รบั ยาฉีด colistin หลังจากมีผลทางห้อง
ปฏิบตั กิ ารยืนยันการติดเชือ้ A. baumannii
ระยะเวลาทีไ่ ด้รบั ยาฉีด colistin
<3 วัน
3–7 วัน
8–14 วัน
15–21 วัน
>21 วัน

จานวน
(N=49)
18
6
5
1
3
8
8
11
31
3
3
1
3
46

6
14
20
7
2
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ตารางที่ 3. ประสิทธิภาพของยาฉีด colistin
ประสิทธิภาพในการรักษา
จานวน (N=49)
อาการทางคลินิก
หายขาด
14
อาการทางคลินิกดีขน้ึ
3
ไม่มกี ารตอบสนอง
8
เสียชีวติ
9
ประเมินไม่ได้
15
ผลการเพาะเชือ้ ซ้าหลังสิน้ สุดการรักษา
ไม่พบเชือ้ A. baumannii
17
ยังพบเชือ้ A. baumannii
2
ไม่มกี ารเพาะเชือ้ ซ้า
30

ผลการเพาะเชือ้ A. baumannii ซ้าหลังสิน้ สุดการ
รักษาพบว่า ผูป้ ว่ ย 17 รายมีผลการเพาะเชือ้ ทีไ่ ม่พบเชือ้ A.
baumannii และยังคงพบเชื้อ 2 ราย มีผู้ป่วย 30 รายที่
แพทย์ไม่ได้สง่ ตรวจการเพาะเชือ้ ซ้า
การศึกษาไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างภาวะทีเ่ กิด
จากการติดเชือ้ A. baumannii กับรูปแบบการรักษา (การให้
ยาฉีด colistin แบบเดีย่ วหรือร่วมกับยาอื่น)

คลินิกไม่ได้ เนื่องจากผูป้ ่วยมีภาวะแทรกซ้อนทีท่ าให้แพทย์
ไม่ส ามารถประเมิน อาการทางคลินิ ก จากการติด เชื้อ A.
baumannii ได้

การเกิ ดพิ ษต่อไต
ผูป้ ่วย 23 รายจาก 49 รายทีไ่ ด้รบั ยาฉีด colistin เกิดการ
เป็ นพิษต่อไต ในผู้ป่วย 11 รายที่เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์
จากยา ผู้ วิจ ัย ได้ แ จ้ ง แก่ แ พทย์ เ พื่อ ให้ ป รับ ขนาดยาให้
เหมาะสม แต่ทงั ้ นี้ผวู้ จิ ยั ไม่ได้ตดิ ตามผลหลังจากแจ้งแพทย์
การวิเคราะห์ปจั จัยที่มผี ลต่อการเกิดพิษต่อไตแสดงอยู่ใน
ตารางที่ 4

ตารางที่ 4. ปจั จัยต่าง ๆ ทีอ่ าจส่งผลทาให้เกิดพิษต่อไต
ปจั จัย

เกิดภาวะ AKI

รูปแบบการรักษา
ยา colistin เดีย่ ว (n=11)
4
ยา colistin ร่วมกับยาปฏิชวี นะอื่น (n=38)
19
ยาทีไ่ ด้รบั ร่วมเพือ่ รักษา
meropenem (n=31)
15
ยาอื่น ๆ (n=7)
4
ระยะเวลาทีไ่ ด้รบั
< 3 วัน (n=6)
4
3–7 วัน (n=14)
9
8–14 วัน (n=20)
7
15–21 วัน (n=7)
2
> 21 วัน (n=2)
1
ประวัตคิ วามผิดปกติของ serum creatinine
serum creatinine ปกติ (n=25)
12
serum creatinine ผิดปกติแต่ไม่เป็ น CKD (n=15)
9
CKD (n=9)
2
ั
ภาวะแทรกซ้อนทีเ่ ป็ นปจจัยเสีย่ งต่อ AKI
มีภาวะแทรกซ้อน (n=21)
12
ไม่มภี าวะแทรกซ้อน (n=28)
11
1: เกิดความเป็ นพิษต่อไตแบบเฉียบพลัน (acute kidney injury หรือ AKI)
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จานวนผูป้ ว่ ย1
ไม่เกิดภาวะ AKI

ประเมินไม่ได้

6
15

1
4

P
0.779

1.00
12
3

4
0
0.721

2
4
10
4
1

0
1
3
1
0
0.003

13
5
3

0
1
4
0.457

7
14

2
3

การอภิ ปรายผล
ผู้ป่วยที่ตดิ เชื้อ A. baumannii และได้รบั ยาฉีด
colistin หายขาดจากโรคติดเชือ้ และมีอาการทางคลินิกดีขน้ึ
รวม 17 รายจาก 49 ราย
(ร้อยละ 34.7) ซึ่งน้ อยกว่า
งานวิจยั ก่อนหน้าของ พรพรรณ กู้มานะชัย และคณะในปี
2549 (4) ทีม่ อี ตั ราการตอบสนองต่อการรักษาโดยมีอาการ
และอาการแสดงดีขน้ึ ทัง้ สิน้ ร้อยละ 80.8 ทัง้ นี้อาจเป็ นไปได้
ว่าเชือ้ A. baumannii ดือ้ ยาเพิม่ มากขึน้ ทาให้ประสิทธิภาพ
ลดลง อัตราการเสียชีวติ จากทุกสาเหตุของผูป้ ่วยในงานวิจยั
นี้คอื 9 รายจาก 49 ราย (ร้อยละ 18.4) ซึ่งน้อยกว่าค่าใน
งานวิจยั ในอดีต (ร้อยละ 46.2) (7)
ส่วนผลการเพาะเชือ้ A. baumannii ซ้าหลังสิน้ สุด
การรักษาพบว่า ผูป้ ่วย 17 รายจาก 49 ราย (ร้อยละ 34.7)
ไม่พบเชื้อ A. baumannii ซึ่งน้ อยกว่าค่าที่รายงานใน
งานวิจยั ก่อนหน้า (4, 7) ที่มกี ารตอบสนองทางด้านการ
เพาะเชือ้ ถึงร้อยละ 94.9 และร้อยละ 50.0 แต่ในงานวิจยั นี้
แพทย์ไม่ได้สง่ ตรวจการเพาะเชือ้ ซ้าร้อยละ 61.2 ของผูป้ ่วย
ซึง่ ทาให้ขาดข้อมูลและไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจน
ประสิ ทธิ ภาพกับรูปแบบการรักษา
เมื่อ เปรีย บเทีย บประสิท ธิภ าพด้า นอาการทาง
คลินิกระหว่างรูปแบบการรักษา พบว่า ผูป้ ่วยทีไ่ ด้รบั ยาฉีด
colistin เดี่ยว ร้อยละ 63.7 มีการตอบสนองดีขน้ึ ซึ่ง
มากกว่าผูป้ ่วยทีไ่ ด้รบั ยาฉีด colistin ร่วมกับยาปฏิชวี นะอื่น
ๆ (ร้อยละ 26.4) (P=0.033)
สัด ส่ ว นของผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้ ร ับ ยาฉี ด colistin เดี่ย ว
(ร้อยละ 45.4) ทีเ่ พาะเชือ้ ซ้าแล้วไม่พบเชือ้ A. baumannii
หลังสิ้นสุดการรักษา มากกว่าผู้ป่วยที่ได้รบั ยาฉีด colistin
ร่วมกับยาอื่น (ร้อยละ 31.6) แต่ไม่ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ อย่างไรก็ตามมีผูป้ ่วยจานวนมากที่ไม่สามารถ
ประเมินอาการทางคลินิกได้และไม่มผี ลการเพาะเชือ้ ซ้าหลัง
สิน้ สุดการรักษา จึงทาให้ยงั ไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจน
ผู้ ป่ ว ยที่เ ป็ น ปอดอัก เสบจากการส าลัก ทุ ก ราย
ตอบสนองต่อการรักษามากกว่าภาวะติดเชื้ออื่น ๆ แต่ทงั ้ นี้
มีผู้ ป่ ว ยส่ ว นมากที่ไ ม่ ส ามารถประเมิน ผลทางคลินิ ก ได้
เนื่องจากมักพบภาวะแทรกซ้อนทีท่ าให้ไม่สามารถประเมิน
การตอบสนองที่ชดั เจนได้ ทาให้ไม่สามารถสรุป ได้อย่าง
ชัดเจน
ในส่วนของผลการเพาะเชื้อ A. baumannii ซ้าหลัง
สิน้ สุดการรักษา ผู้ป่วยที่เป็ นโรคกระเพาะปสั สาวะอักเสบ

(ร้อยละ 66.7) ไม่พบเชือ้ A. baumannii หลังเพาะเชือ้ ซ้า
มากทีส่ ุด เมื่อเปรียบเทียบกับภาวะการติดเชือ้ อื่น ๆ แต่ไม่
พบความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างผลการเพาะเชื้อซ้าและ
ชนิดของภาวะการติดเชื้อ แต่ผปู้ ่วยจานวนมากไม่มผี ลการ
เพาะเชือ้ ซ้า จึงไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจน งานวิจยั ก่อน
หน้า (4-6) ไม่ได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพกับรูปแบบของ
การได้ยา colistin ทัง้ ในแง่ของยาทีไ่ ด้รบั ร่วมและระยะเวลา
ทีไ่ ด้รบั ยา และไม่มกี ารรายงานประสิทธิภาพของยาจาแนก
ตามภาวะการติดเชื้อ A. baumannii คณะผู้วจิ ยั จึงได้จดั
โครงงานวิจยั นี้ เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับทาวิจยั เพิม่ เติมต่อไป
หรือเพื่อพิจารณาการใช้ยาฉีด colistin ในผู้ตดิ เชื้อ A.
baumannii
ผูป้ ่วยทีไ่ ด้รบั ยาฉีด colistin เกิดพิษต่อไตทัง้ สิน้
23 ราย (ร้อยละ 46.9) ซึง่ สูงกว่าทีร่ ายงานในงานวิจยั ของ
พรพรรณ กู้มานะชัยและคณะ (ร้อยละ 30.8) (4) และวิษณุ
ธรรมลิข ิต กุ ล และคณะ (ร้อ ยละ 39.9) (7) ทัง้ นี้ อ าจเป็ น
เพราะว่า งานวิจยั ในอดีต ตัวอย่างร้อยละ 37.2 มี serum
creatinine ทีผ่ ดิ ปกติ (4) ซึง่ น้อยกว่าในงานวิจยั นี้ทต่ี วั อย่าง
ร้อยละ 48.9 มี serum creatinine ผิดปกติ

สรุปผล
จากผลการศึกษาในแง่ประสิทธิภาพพบว่า ยาฉีด
colistin ยังเป็ นยาทีส่ ามารถกาจัดเชือ้ A. baumannii ได้ดี
ในแง่ของความปลอดภัย ทีมสหสาขาวิชาชีพยังต้องติดตาม
การใช้อย่างใกล้ชดิ เพือ่ ระมัดระวังการเกิดพิษต่อไต
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