
รายงานการศึกษา ฝึกอบรม ประชุม ดูงาน สัมมนา ปฏิบัติการวิจัย ในประเทศ  
(ระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน และระยะยาวตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป).. 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

    1.1 ชื่อ – นามสกุล นางสาวเมธาวี  หาญสิทธานนท์ 
อายุ29ปี    การศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเภสัชกรรมคลินิก 

      ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ 
                หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน 

1.2 ชื่อ – นามสกุล  นายบริพัฒน์ แสงสมบัติ 
อายุ30ปี    การศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเภสัชกรรมคลินิก 

      ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ 
                หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก 

1.3 ชื่อเรื่อง / หลักสูตร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิกเรื่อง Trends In Infectious 
Diseases Pharmacotherapy Chapter ll : Hospital Acquired Infections 

 เพ่ือ     ศึกษา     ฝึกอบรม      ประชุม        ดูงาน      สัมมนา       ปฏิบัติการวิจัย 
 งบประมาณ      เงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร        เงินบ ารุงโรงพยาบาล 
 ทุนส่วนตัว 
 จ านวนเงิน.............1,200.................บาท 

 ระหว่างวันที่28-29พฤษภาคม 2565 สถานที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รูปแบบออนไลน์ 

 คุณวุฒิ / วุฒิบัตรที่ได้รับ..........-..................................................................................................  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษา ฝึกอบรม ประชุม ดูงาน สัมมนา ปฏิบัติการวิจัย 

        2.1 วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมให้เภสัชกรมีความรู้ด้านเภสัชกรรมคลินิกและการบริบาลทางเภสัชกรรม 
น าความรู้ไปใช้ในการบริบาลทางเภสัชกรรมเพ่ือน าไปสู่การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ลดการเกิดเชื้อดื้อยา
ในโรงพยาบาล โดยสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิผล 

 

 

 

 

 

 



2.2 เนื้อหา 

หัวข้อ MONTE CARLO SIMULATION CLINICAL APPLICATION 

 Monte Carlo Simulation คือ การจ าลองโดยใช้ชุดค าสั่งของโปรแกรม โดยการเพ่ิมขนาดตัวอย่างของ
การศึกษาให้มีจ านวนมากขึ้น (1,000-10,000 ตัวอย่าง) และอาศัยหลักการสุ่มทาง คณิตศาสตร์เพื่อท านาย
ผลลัพธ์ของวิธีการรักษาท่ีแตกต่างกัน เช่น ขนาดยา ความถี่ในการบริหารยา หรือเป้าหมายของตัวชี้วัดการ
รักษาที่สูงขึ้น เป็นต้น  

โดยองค์ประกอบของ Monte Carlo simulation ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ  

1. แบบจ าลองทางเภสัชจลนพลศาสตร์ (pharmacokinetic model)  

2. ความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ (MIC)  

3. ค่าเป้าหมายทางเภสัชจลนพลศาสตร์/เภสัช พลศาสตร์ (pharmacokinetic/pharmacodynamic 
target) ของยาต้านจุลชีพ  

 ผลลัพธ์ที่ได้ คือ Probability of target attainment (PTA) หมายถึง ความน่าจะเป็นของประชากรที่
ได้ค่าตาม เป้าหมายที่ต้องการ ณ MIC ที่ก าหนด และ Cumulative fraction of response (CFR) หมายถึง 
ความน่าจะเป็นของประชากรที่ได้ตามค่าเป้าหมายเมื่อใช้ขนาดยานั้น ๆ  

 โดย PTA จะช่วยให้ทราบขนาดยาต้านจุลชีพที่เหมาะสมในกรณีท่ีทราบ MIC ที่แน่นอนของเชื้อ หรือ
เป็นการรักษาแบบ เฉพาะเจาะจง (documented therapy) ส่วน CFR จะช่วยให้ทราบขนาดยาต้านจุลชีพที่
เหมาะสม ในการรักษาแบบครอบคลุมเชื้อ (empiric therapy)   

 จากที่กล่าวข้างต้นการติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบในผู้ป่วยวิกฤตมีการเปลี่ยนแปลงของระบบการท างาน
ของร่างกายท่ีมีผลต่อเภสัชจลนพลศาสตร์ต่อยา ข้อมูลทางเภสัชจลนพลศาสตร์ของผู้ป่วยวิกฤต  

 ข้อมูลความไวของเชื้อ และค่าเป้าหมายทางเภสัชจลนพลศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์จึงมี ความส าคัญต่อ
การก าหนดขนาดยาที่เหมาะสม เพื่อเพ่ิมการประสบความส าเร็จในการรักษา 

หัวข้อ Applied PK and PD on hospital-acquired infections 

 ภาวะ AKI มักดีขึ้นภายใน 48 ชม.แรกของการรักษา  
 SCr มีค่าครึ่งชีวิต 4 ชม.  
 เมื่อ SCr เพ่ิมข้ึน ยาที่มีค่าครึ่งชีวิตสั้นกว่า SCr จะเพ่ิมข้ึนเร็วกว่า SCr  
 เมื่อ SCr ลดลง ยาที่มีค่าครึ่งชีวิตสั้นกว่า SCr จะลดลงเร็วกว่า SCr  
 ยาที่ปลอดภัย เช่น -lactams  

- ขนาดใช้ยาส าหรับผู้ที่มีการท างานของไตปกติ X 48 ชม. → แล้วปรับขนาดใช้ยาตามการท างาน
ของไต  

 ยาที่เป็นพิษต่อไต เช่น aminoglycosides, vancomycin, colistin  
- ปรับขนาดใช้ยาตามการท างานของไตตั้งแต่เริ่มต้น 



หัวข้อ Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL)-producing Enterobacteriaceae and 
Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE)  

เชื้อโรคในกลุ่ม Enterobacteriaceae 

 ประกอบไปด้วย Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Serratia, Citrobacter, 
Morganella, Providencia, Cronobacter และ Edwardsiella ซึ่งเป็น enteric gram-negative bacilli 
(GNB) ร่วมไปถึง Salmonella, Shigella, และ Yersinia 

การรักษาโรคติดเชื้อ Enterobacteriaceae ที่สร้างเอนไซม์ ESBL  

 จากแนวเวชปฏิบัติของสมาคมโรคติดเชื้อของประเทศสหรัฐอเมริกา (IDSA) ป พ.ศ.2565 ไดแบ่งการ
รักษาเป็น 

1. การรักษากระเพาะปัสสาวะอักเสบแบบไมซ่ับซ้อน (uncomplicated cystitis)  
2. การรักษากรวยไตอักเสบ และโรคติดเชื้อทางเดินปสสาวะแบบซับซอน  
3. การรักษาโรคติดเชื้อในอวัยวะ/ระบบที่นอกเหนือจากระบบทางเดินปสสาวะ 

 
 การรักษากระเพาะปสสาวะอักเสบแบบไมซับซอน (uncomplicated cystitis)  

 แนะน ายา nitrofurantoin และ co-trimoxazole ในการรักษาเปน ล าดับแรก ส าหรับยากลุม 
fluoroquinolones (ไดแก ciprofloxacin หรือ levofloxacin) , aminoglycosides (ไดแก gentamicin, 
amikacin) และ carbapenems มีประสิทธิภาพในการรักษา แตควรสงวนไวส าหรับการรักษาโรคติดเชื้ออ่ืนๆ 
สวนยา amoxicillin-clavulanate และ fosfomycin ชนิดรับประทาน อาจพบความลมเหลวทางการรักษา
มากกวายากลุม fluoroquinolones และ nitrofurantoin ตามล าดับ 

 การรักษากรวยไตอักเสบ และโรคติดเชื้อทางเดินปสสาวะแบบซับซอน  

 แนะน ายา ertapenem, meropenem, imipenem, ciprofloxacin, levofloxacin หรือยา co-
trimoxazole ในการรักษาเปนล าดับแรก ส าหรับยา nitrofurantoin และ fosfomycin ชนิดรับประทาน มี
ความเขมขน ยาใน parenchyma ในไตไมเพียงพอตอการรักษา 



 การรักษาโรคติดเชื้อในอวัยวะ/ระบบที่นอกเหนือจากระบบทางเดินปสสาวะ  
แนะน ายากลุม carbapenems ในการรักษาเปนล าดับแรก 
 
ขนาดยาที่แนะน าส าหรับการรักษาโรคติดเชื้อกลุ่ม Enterobacteriaceae ที่สร้างเอนไซม์ ESBL 

 
การรักษาโรคติดเชื้อ Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE) 

 จากแนวเวชปฏิบัติของสมาคมโรคติดเชื้อของประเทศสหรัฐอเมริกา ป พ.ศ.2565 ไดแนะน าการรักษา
โรคติดเชื้อ CRE ดวยการใหยาชนิดเดียว ไดแก ceftazidime-avibactam, imipenem-
relebactam, meropenem-vaborbactam หรือ cefiderocol  

 ยาชนิดใหมขางตนยังมีขอจ ากัดในเรื่องของฤทธิ์ยาตอชนิดเอนไซมที่เชื้อ CRE สราง เชน ยาที่
สามารถตานเชื้อ CRE ที่สรางเอนไซม OXA-48 คือ ceftazidime-avibactam แตยา imipenem-
relebactam และ meropenem-vaborbactam ไม ครอบคลุมเชื้อสายพันธุนี้  

 ในขณะที่หากเชื้อ CRE สรางเอนไซมชนิด MBL ไมวายา ceftazidime-avibactam, imipenem-
relebactam หรือ meropenemvaborbactam ไมสามารถตานเชื้อสายพันธุนี้ได  

 ขอจ ากัดของการเขาถึงยาใหมเหลานี้ เนื่องจากมีมูลคาสูง  
 การดื้อยาในแตละพ้ืนที่มีลักษณะแตกตางกัน 

การรักษาโรคติดเชื้อ CRE ทั้ง 2 รูปแบบ คือ 1) การใหยาชนิดเดียว ตามแนวเวชปฏิบัติ IDSA ป พ.ศ.2565 
และ 2) การใหยารวมกันหลายชนิด ดวยยากลุม polymyxins, aminoglycosides, fosfomycin หรือยา 
tigecycline 



หลักการรักษาโรคติดเชื้อกลุม Enterobacterales ที่ดื้อยากลุม carbapenems ตามแนวทางของ IDSA  

 

ขนาดยาที่แนะน าส าหรับการรักษาโรคติดเชื้อกลุ่ม Enterobacteriaceae ที่สร้างเอนไซม์ CRE 

 

 



หัวข้อ Antimicrobial resistance and treatment : Multidrug‐resistant Acinetobacter 
baumannii & Pseudomonas aeruginosa 

Acinetobacter baumannii เป็นแบคทีเรียแกรมลบ มีรูปร่างกลมท่อน (coccobacilli) เป็น
แบคทีเรียก่อโรคที่เป็นเชื้อฉวยโอกาสและเป็นสาเหตุส าคัญของการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในผู้ที่มีความเสี่ยง คือ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจ าตัว ผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุรุนแรงหรือมีแผล
ไฟไหม้ ผู้ที่ได้รับการท าหัตการ (เช่น การใส่เครื่องช่วยหายใจ การใส่สายสวนที่บริเวณหลอดเลือดด าส่วนกลาง 
การใส่สายสวนปัสสาวะ และการติดเชื้อบริเวณผ่าตัด) รวมถึงผู้ที่ต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลเป็น
เวลานานและผู้ที่เคยได้รับการรักษาด้วยาปฏิชีวนะ เช่น cephalosporin, fluoroquinolone หรือ 
carbapenem นอกจากนี้ยังสามารถก่อให้เกิดการติดเชื้อในชุมชนได้เช่นกัน โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้และออสเตรเลีย ซึ่งมักจะเป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดปอดอักเสบและการติดเชื้อในกระแสเลือด 

ปจจุบันทั่วโลกก าลังประสบปญหาเชื้อ A. baumannii ที่ดื้อยา โดยเฉพาะอยางยิ่ง A. baumannii ที่
ดื้อยาหลายชนิด (MDR- A. baumannii) โดยเกณฑในการจัดเปน MDRA. baumannii คือ เชื้อมีการดื้อยาต
านจุลชีพตั้งแต 3 กลมุขึ้นไป จากกลุมยาหรือชื่อยา ดังตอไปนี้คือ aminoglycosides, antipseudomonal 
penicillins, carbapenems, cephalosporins, quinolones, colistin, ampicillin/sulbactam, 
cefoperazone/sulbactam หรือ tetracyclines 

โดยกลไกการดื้อยาที่พบใน A.baumannii มีทั้งหมด 4 กลไก ไดแก  

1. การสรางเอนไซมท าลายยา  
2. การลดการน ายาเขาเซลลโดยลดการสราง porin   
3. การขับยาออกจากเซลล 
4. การเปลี่ยนแปลงเปาหมายในการจับของยา ซึ่งกลไกการดื้อยาในเชื้อตัว หนึ่งๆ อาจเกิดจากเพียงกลไก

ใดกลไกหนึ่ง หรือ อาจเกิดขึ้นพรอมๆ กันในหลายๆกลไก 

การเลือกใชยาเพื่อการรักษา การติดเชื้อ A. baumannii ส าหรับแนวทางการเลือกใชยาปฏิชีวนะเพ่ือ
ยับยั้งเชื้อดื้อยานั้น พบวามีประเด็นที่นาสนใจ คือ เชื้อกลุ่มนี้สามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะหลายชนิด เช่น 
กลุ่ม Aminoglycosides Beta-lactams และ Tetracyclines แต่ในปัจจุบัน เชื้อ Acinetobacter 
Baumannii บางสายพันธุ์เกิดการดื้อต่อยาปฏิชีวนะท่ีใช้ในล าดับแรกๆ และกลุ่ม Carbapenems ทีม่ักใช้เป็น
ล าดับสุดท้าย การรักษาการติดเชื้อ Acinetobacter Baumannii จึงมักต้องใช้การทดสอบการดื้อยาของเชื้อ ที่
ดูว่ายาตัวไหนยังสามารถรักษาการติดเชื้อดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในผู้ป่วยบางราย ยาในกลุ่ม 
Sulbactam และ Polymyxin ยังคงสามารถใช้รักษาการติดเชื้อ Acinetobacter Baumannii ที่มีการดื้อต่อ
ยาตัวอ่ืนๆ ได้ 

 

 

 



Pseudomonas aeruginosa เป็นแบคทีเรียแกรมลบ มีรูปร่างแท่ง aerobic เป็นแบคทีเรียในวงศ์ 
Pseudomonadaceae สามารถเคลื่อนที่ได้โดย flagellum 1 เส้นที่ติดอยู่ตรงหัว ปกติจะพบกระจายในดิน 
น้ า ขยะ หรือในพืช และเป็นnormal flora ในล าไส้คน Pseudomonas aeruginosa สามารถท าให้เกิดโรค
ในคนได้ รวมทั้งสัตว์ แมลงและต้นไม้ได้บ้าง 

Pseudomonas aeruginosa เป็นเชื้อโรคฉวยโอกาสจะมีการติดเชื้อกับผู้ที่ภูมิคุ้มกันต่ าหรือป่วย
มากๆ หรือผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล บางทีจึงเรียกโรคติดเชื้อที่เกิดจาก Pseudomonas 
aeruginosa ว่าโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล  

จากผู้ป่วยโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 2000 คนต่อปี จะมีจ านวน 10 % ทีม่ีสาเหตุมาจาก 
Pseudomonas aeruginosa ซ่ึง Pseudomonas aeruginosa เป็นสาเหตุอันดับสองในการท าให้เกิดโรค
ปอดบวมในโรงพยาบาล และเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ในการก่อให้เกิดโรคปอดบวม ในห้อง ICU โรคติดเชื้อจาก 
Pseudomonas สามารถแพร่กระจายภายในโรงพยาบาลโดยบุคลากร อุปกรณ์การแพทย์ ผิวหนัง น้ ายาฆ่า
เชื้อ และอาหาร โรคติดเชื้อนี้เป็นปัญหาที่รุนแรงมากในโรงพยาบาลมากเนื่องจาก ผู้ป่วยซึ่งมีอาการหนักอยู่
แล้วจะเสียชีวิตเนื่องจากโรคติดเชื้อจาก Pseudomonas และ Pseudomonas ดื้อต่อยาปฏิชีวนะมาก ท าให้
ยากต่อการรักษา 

เนื่องจาก Pseudomonas aeruginosa ดื้อต่อยาปฏิชีวนะ ดังนั้นในการรักษาจึงนิยมให้ยาปฏิชีวนะ
สองตัวร่วมกัน โรคติดเชื้อจาก Pseudomonas มักรักษาโดยการให้ยาร่วมกัน เช่น ยา ceftazidine, 
ciprofloxacinimipenem, gentamicin, tobramycin, ticarcillin- clavulonate หรือ piperacillin-
tazobactam ให้โดยฉีดเข้าเส้นเลือดด าหรือรับประทาน เป็นเวลา 2- 6 สัปดาห์ ถ้าเป็นการรักษาตาควร
จะต้องใช้ยาหยอดตาหรือใช้การผ่าตัด ซึ่งบางครั้งจ าเป็นที่จะต้องตัดเนื้อเยื่อส่วนที่ติดเชื้อและถูกท าลายออกไป 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายที่สมองอักเสบ, ติดเชื้อที่ตา, กระดูกและข้อต่อ, ห,ู หวัใจหรือบาดแผล 

แต่อย่างไรก็ตามโรคติดเชื้อจาก Pseudomonas aeruginosa ก็มีอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยสูง 
โดยเฉพาะจากการติดเชื้อในกระแสเลือด และการติดเชื้อที่ปอด อัตราการเสียชีวิตมีช่วงที่กว้าง โดยผู้ป่วยที่ติด
เชื้อที่หูจะมีอัตราการเสียชีวิต 15 – 20 % จนถึงผู้ป่วยที่ติดเชื้อที่หัวใจห้องซ้ายซึ่งมีอัตราการเสียชีวิต 89 % 

 

หัวข้อHospital Acquired Pneumonia (HAP) and ventilator-associated pneumonia(VAP) : 
treatment challenge in the Era of antimicrobial resistance 

นิยาม หรือ การวินิจฉัยโรคปอดอักเสบ ตามแนวทางการรักษาปี ค.ศ.2016 มีดังนี ้

1.โรคปอดอักเสบติดเชื้อที่เกิดในโรงพยาบาล (hospital acquired pneumonia,HAP) หมายถึงการอักเสบ
ของเนื้อเยื่อปอดจากการติดเชื้อที่เกิดขึ้น หลังจากรักษาในโรงพยาบาลเป็นอย่างน้อย 48 ชั่วโมง 

2.โรคปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ (ventilator associated pneumonia,VAP) หมายถึงปอด
อักเสบที่เกิดข้ึนหลังจากใส่ท่อช่วยหายใจตั้งแต่ 48 ชั่วโมงข้ึนไป 



ร่วมกับมีอาการเข้าได้กับปอดอักเสบเช่น มีไข้ มีสารคัดหลั่ง ระดับออกซิเจนในเลือดลดลง รวมถึงมีผล
ตรวจรังสีปอด พบปอดมีฝ้าขาว  โดยเชื้อก่อโรคที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค ควรมีการเก็บสารคัดหลั่งจาก
ทางเดินหายใจและควรเก็บก่อนได้รับยาต้านจุลชีพ 

การเลือกใช้ยาต้านจุลชีพระหว่างรอผลการเพาะเชื้อก่อโรค (Empiric therapy) มีส่วนส าคัญอย่าง
มากที่จะต้องเลือกใช้ยาอย่างเหมาะสม โดยเลือกใช้ยาที่มีฤทธิ์ครอบคลุม เชื้อก่อโรคปอดอักเสบติดเชื้อที่เกิดใน
โรงพยาบาลหรือที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ โดยส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อแบคทีเรียS.aureusที่ดื้อต่อยา 
methicillin (Methicillin Resistance Staphylococcus aureus) >10-20%   อย่างไรก็ตาม >10% มีเชื้อ
ก่อโรคคือ แบคทีเรียแกรมลบที่ดื้อยาหลายขนาน (Multidrug-resistant bacteria, MDR)ได้แก่เชื้อ 
Acinetobactor spp. , Pseudomonas spp. และ Enterobacteralesเป็นต้น ซึ่งในแต่ละโรงพยาบาล
สามารถเลือกใช้ยาปฏิชีวนะจากผลทดสอบความไวเชื้อแบคทีเรียต่อยาต้านจุลชีพ (Antibiogram)ที่บ่งบอกถึง
ความรุนแรงของเชื้อดื้อยาในแต่ละโรงพยาบาลได้ ท าให้การให้ยาก่อนทราบผลเพาะเชื้อมีประสิทธิภาพสูงสุด 

การรักษาตามแนวทางโรคปอดอักเสบ แนะน าให้ยาต้านจุลชีพนาน 7 วัน โดยเลือกใช้ยาที่มีฤทธิ์
ครอบคลุมเชื้อก่อโรคอย่างเหมาะสม พร้อมกับประเมินเภสัชจลนศาสตร์ของยา (PK) และเภสัชพลนศาสตร์
ของยา (PD) ร่วมด้วย  

 

หัวข้อ  Antimicrobial consideration in sepsis & septic shock patients 

 ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ (sepsis) เป็นปัญหาที่พบได้บ่อย ผู้ป่วยจะมีภาวะที่มีการท างานของอวัยวะต่างๆ 
ผิดปกติ (organ dysfunction) อย่างรุนแรง มีผลคุกคามชีวิตเนื่องจากจากตอบสนองของร่างกายต่อการติด
เชื้อที่เสียสมดุลไป ส่วนค าว่า ภาวะช็อกจากพิษเหตุติดเชื้อ (septic shock) จัดเป็นส่วนย่อย (subset) ของค า
ว่า sepsis เป็นภาวะวิกฤตที่มีความส าคัญที่คุกคามชีวิตของผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่าง
ทันท่วงที โดยความหมายทางคลินิกนั้นหมายถึงภาวะที่มี sepsis ร่วมกับมีความดันโลหิตต่ าอย่างต่อเนื่องแม้
ได้รับสารน้ าอย่างเพียงพอแล้วยังจ าเป็นต้องได้รับยาช่วยพยุงระดับความดันโลหิต ร่วมกับมีระดับของแลคเตท
ในเลือดต่ า 

 ตามแนวทางการรักษา Sepsis ปี 2021 การพยากรณ์อัตราการตายในผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาล โดย
แนะน า ให้คัดกรองจากคะแนน qSOFAมากกว่าคะแนน SIRs , NEWS หรือ MEWS  และผู้ป่วยที่มีภาวะช็อก
จากพิษเหตุติดเชื้อ(septic shock) ควรได้รับยาต้านจุลชีพ ภายใน 1 ชั่วโมง โดยมีงานวิจยัพบว่าแต่ละชั่วโมงท่ี
ได้ยาช้าไป จะลดโอกาสจะรอดชีวิต ร้อยละ 7.6  

 ผู้ป่วยที่มีภาวะพิษเหตุติดเชื้อ (sepsis) จะมีค่าเภสัชจลนศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป  ในการรักษาด้วย
ยาต้านจุลชีพจ าเป็นต้องมีการให้ยาขนาดสูงในช่วงแรก (loading dose) หยดยานานมากกว่า 30 นาท ีและมี
งานวิจัยในการใช้ยากลุ่มวงแหวนเบต้าแลคแทม (B-lactamdrug) หากให้ยาแบบยืดระยะเวลาให้ยามากกว่า 3 
ชั่วโมง (prolong infusion) จะมีความเกี่ยวข้องในการลดสาเหตุการตายได้มากกว่าการให้ยาช่วงสั้นๆ คือน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 60นาที (short-term infusion)โดยยาแต่ละชนิดจะมีข้อจ ากัด ในเรื่องการเก็บรักษาที่จะต้อง
ดูให้เหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพของยาในการออกฤทธิ์ต้านจุลชีพที่ดี คงตัวได้ดังตารางที่แสดง และให้ยาต้าน



จุลชีพ โดยพิจารณาจาก แหล่งของการติดเชื้อ และเชื้อก่อโรคที่มักพบบริเวณนั้นๆ และต้องมีการควบคุม
ต าแหน่งติดเชื้อ (source control) โดยค้นหาต าแหน่งติดเชื้ออย่างรวดเร็ว  

 

 

 

หัวข้อ Case intra-abdominal infection (IAI) discussion : interactive session 
 การติดเชื้อภายในช่องท้อง (intra-abdominal infection : IAI) ส่วนใหญ่จะเป็นภาวะเยื่อบุช่องท้อง
อักเสบ และมีฝี มักเกิดได้จากแบคทีเรียหลายชนิด หรือ จุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นๆ เข้าไปยังบริเวณท่ี
ปลอดเชื้อ (peritoneal cavity)   บริเวณท่ีติดเชื้อ มักพบเชื้อเหล่านี้โดยส่วนใหญ่ได้แก่ coliforms , 
anaerobesและ streptococci/enterococ เป็นต้น โดยสามารถเลือกใช้ยาต้านจุลชีพได้อย่างเหมาะสม ตาม
ตารางด้านล่าง โดยระยะเวลาในการให้ยาที่เหมาะสมในช่วงเวลาสั้นๆอย่างน้อย 5-7 วันนั้นให้ผลในการรักษา
ที่ดีเท่ากับการให้ยาต้านจุลชีพเป็นเวลานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่ได้รับการก าจัดแหล่งที่มาของเชื้อ 
(control source of infection) 
 

 
 

 
   



2.3 ประโยชน์ที่ได้รับ  
              2.3.1ต่อตนเอง ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาต้านจุลชีพ ได้รับข้อมูลความรู้ที่เป็นปัจจุบันทั้ง
เรื่องยาใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมแบคทีเรียดื้อยา  
              2.3.2 ต่อหน่วยงานน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลการรักษาแก่ผู้ป่วย
ตามท่ีคาดหวังและปลอดภัย ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ลดอัตราการเกิดเชื้อดื้อยาใน
โรงพยาบาล 

        2.3.3 อ่ืน ๆ (ระบุ)ผู้ป่วยปลอดภัยจากการใช้ยาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา ซึ่งมีผลท า
ให้ใช้ระยะเวลาในการรักษาในโรงพยาบาลลดลง ประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งโรงพยาบาลและผู้ป่วยสามารถกลับไป
ใช้ชีวิตตามปกติสุข 
ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรค  

3.1 การปรับปรุงสัญญาณภาพและเสียงดังเบาไม่สม่ าเสมอและบางช่วงของการบรรยายสัญญาณ
หายไป ขึ้นกับอินเตอร์เน็ตทั้งผู้บรรยาย หรือผู้ฟัง 
          3.2 การพัฒนา จัดให้มีการบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ร่วมประชุม ไม่ว่าจะเป็น เคสตัวอย่างการใช้ยา
ต้านจุลชีพของเภสัชกรบนวอร์ดในเคสที่น่าสนใจ สามารถวิเคราะห์ร่วมกัน เพ่ือให้ได้ปรึกษาและแบ่งปันความรู้ 
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในสถานปฏิบัติที่เหมาะสมกับโรงพยาบาลของผู้ร่วมประชุม 
ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

4.1 อาจารย์และวิทยากรมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และวิทยาการใหม่ให้กับ
ผู้เข้าร่วมประชุมท าให้เข้าใจง่าย และมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก 
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