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 Pharmacy News   

 
งานเภสัชสนเทศ ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.บางละมุง จังหวัดชลบุร ี

10 
ปีที ่ 3 ฉบับที ่ 2 

เม.ย. – มิ.ย. 56 

เชื�อดื�อยา: วิกฤตสุขภาพคนไทย 
ภญ.ธนาภรณ์ จันทรังษี 

เชื�อดื�อยาต้านจุลชีพกําลงัเป�นปัญหาในระดับนานาชาติทีมีแนวโน้มสูงขึ�นเรอืยๆ่ ่

จากสถานการณท์ัวโลก มีการพบเชื�อดื�อยา ่ Carbapenem - Resistant 

Enterobacteriaceae (CRE) ชนิด KPC (Klebsiellla pneumonia carbapenemase) 

ครังแรกในปี � 2544 ทีประเทศสหรัฐอเมริกา จากนันระบาดไปยังพื�นทีตา่งและตังแต่ปี ่ ่� �

2552 เริม่ พบเชื�อ CRE ชนิด NDM (New Delhi metallic metallo-beta-lactamase) 

ส่วนผู้ป่วยรายใหม่ทีติดเชื�อวัณโรคดื�อยาหลายๆขนาน ่ (Multi drug – resistant 

Tuberculosis, MDR-TB) มีมากกว่า 400,000 ราย และเสียชีวิต 150,000 ราย มีการ

ระบาดของวัณโรคดื�อยาแทบทุกขนาน (Extreme drug-resistant Tuberculosis, XDR-

TB) ใน 64 ประเทศทัวโลก และในเอเชียอาคเนย์เรมิมีปัญหาเชื�อมาลาเรีย ่ ่ Falciparum 

ดื�อยา Artesunate มากขึ�น 

ประเทศไทยใชยาปฏิชีวนะมีมูลค่ามากกว่าปีละ � 10,000 ล้านบาท ในช่วง 10 ปีที่

ผ่านมา (พ.ศ.2543 – 2554) พบเชื�อดื�อยามากกวา่ขึ�น และดื�อยาหลายขนาน คนไทยติด

เชื�อดื�อยามากกว่าปีละ 100,000 คน ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลมากกว่า 1 ล้าน

วัน และเสียชีวิตมากกว่าปีละ 30,000 ราย กอ่ใหเ้กิดความสญูเสียทางเศรษฐกิจมูลค่า

มหาศาล ปัจจัยสําคัญทีทําใหเ้กิดปัญหาเชื�อดื�อยาในประเทศ คือ การใชยาปฏิชีวนะมา่ � ก

เกินความจําเป�นและไม่เหมาะสม ขาดมาตรการควบคุม แม้แต่ร้านขายของชําในหมู่บ้านก็มี

ยาปฏิชีวนะ 

ตัวอย่างเชื�อดื�อยาในโรงพยาบาลทีสําคัญของประเทศ คือ ่ Acinetobacter 

baumanii เป�นเชื�อดื�อยาทีพบในโรงพยาบาล ทําให้เกิดการติดเชื�อในกระแสเลือด โลหิต่

เป�นพิษ และปอดอักเสบ ในช่วงระยะเวลาเพียง 10 ปี (พ.ศ. 2543 - 2554) เชื�อนี�มีการ

ดื�อยากลุ่ม Carbapenems จากร้อยละ 1 - 2 เป�นร้อยละ 63 - 64 โดยเฉพาะ 

Acinetobacter baumanii ทีก่อโรคในผู้ป่วย ่ ICU พบว่าในปี 2554 ดื�อยา Imipenem 

สูงถึง 79% ส่วนเชื�อ Escherichi coli (E.Coli) เป�นเชื�อทีพบในชุมชน ทําให้เกิดโรคติดเชื�อ่

ทีทางเดินปัสสาวะ การติดเชื�อในช่องท้อง และการติดเชื�อในกระแสเลือด พบว่าเชื�อนี�ดื�อยา่

ปฏิชีวนะกลุม่ ampicillin สูงถึง 80 % และดื�อยากลุ่ม 3rd generation cepharosporin 

สูงขึ�นเป�นลําดับ ทําให้ตอ้งใชยากลุ่ม � Carbapenem เพิมขึ�่ น ในปี 2553 เริมพบเชื�อ ่

E.Coli ทีดื�อต่อยากลุม่ ่ Carbapenem แล้ว   

ปัญหาเรืองเชื�อดื�อยาปฏิชีวนะจดัเป�นปัญหาเร่งด่วนทีสําคัญ องค์การอนามัย่ ่

โลกได้กาํหนดเป�นคาํขวัญในวันสขุภาพโลกประจําปี 2554 ว่า “Antimicrobial 

Resistance: No Action Today, No cure Tomorrow” เพือเป�นกระตุน้เตือนให้่

นานาชาติหันมาให้ความสนใจและมีมาตรการในการปองกันและควบคุมเชื�อดื�อยาก่อนที� ่

สถานการณ์จะรุนแรงไปกว่านี� เพราะเชื�อดื�อยาถือว่าเป�นโรคติดเชื�ออุบัติใหม่ทีมอีันตราย่

รุนแรง ถึงขันทําให้เสียชีวิตโดยทําให้เราย้อนกลับไปเหมือนอดีตในยุคก่อนปี � 80 ทีไม่มียา่

ปฏิชีวนะหรือยาที่มีประสิทธิภาพใดๆ ในการรักษาโรคติดเชื�อ  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ป่วยทีเพิงได้รับการรักษาด้วยสูตรยาวัณโรค ควรสังเกตอาการแพ้ยาอย่างไรบ้าง่ ่  
ภญ.พชรอร วรรณภีระ 

ตามปกติสูตรยาวัณโรคทีเป�นสูตรมาตรฐานในการ่

รักษาจะประกอบไปด้วยยาหลายขนาด  ได้แก่ Isoniazid, 

Rifampicin, Pyrazinamide, Ethambutol ซึงเป�นยาทมีี่ ่

ประสิทธิภาพสูง ปัจจุบันการใชสูตรยามาตรฐานจะใชระยะเวลา� �
การรักษาเริมต้นที ่ ่ 6 เดือน หรือมากกว่านันจนกว่าจะครบ�

กําหนดการรักษา ซึงหากผู้ป่วยกินยาถูกตอ้งและสมําเสมอจนคร่ ่

กําหนด มีโอกาสหายขาดสูงถึงร้อยละ 98 – 100 การเกิด

อาการไม่พึงประสงค์จากยาวัณโรคพบได้สูงถึงรอ้ยละ 30 – 50 

ของผู้ป่วยทีได้รับการรักษาด้วยยาวัณโรค แม้วา่อาการไม่พงึ่

ประสงค์จากยาวณัโรคเกิดขึ�นไดบ้่อย แต่ส่วนมากสามารถแก้ไข

ได้ ทําใหผู้้ป่วยกินยาต่อไปและหายขาดจากวัณโรคได ้  

ผู้ป่วยทีได้รับยาวัณโรคควรสังเกตตนเอง ดงันี� คือ ่

หลังจากทานยาแล้วมีผืนคนัขึ�นเล็กนอ้ยไม่รุ่ นแรงหรือคันโดยไม่มี

ผืน่  ผู้ป่วยสามารถทานยาแก้แพ้ควบคู่กับยาวัณโรค เป�นระยะ 

เวลาประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ จึงหยุดยาแก้แพ้ ผู้ป่วยสว่นมาก

จะสามารถทานยารักษาวัณโรคต่อได้ แต่หากผืนมีการลุกลามทัง่ �

ตัวหรือมีการเจ็บตา เจ็บปาก เจ็บเยือบุร่วมด้วย ใหผู้้ป่วย่

กลับมาพบแพทย์อย่าหยุดยาเอง 

หากหลังทานยาแล้วมีอาการปวดข้อ ปวดกลา้มเนื�อ ชา

ตามปลายนิว ผู้ป่วยสามารถทานยาแก้ปวดร่วมกับยาวัณโรคได้ �

แต่หากอาการปวดเป�นมากขึ�นหรอืไม่ทะเลาลงหลังจากทานยาแก้

ปวดแล้ว อาจเกิดอาการไม่พึงประสงค์จาก Pyrazinamide ให้

ผู้ป่วยกลับมาพบแพทย์อย่าหยุดยาเอง 

หากมีการมองเห็นทีผิดปกติไป่  การมองเห็นแย่ลง    

ไม สามารถแยกสี แดงกับสเีขียวได ้  อาจเกิดอาการไม่พึง

ประสงค์จาก Ethambutol ให้ผู้ป่วยกลับมาพบแพทย์อย่าหยุด

ยาเอง 

หากมีอาการออนเพลีย  คลืนไส่   อาเจียน  เบือ่

อาหาร  ตัวเหลือง   ตาเหลอืง  อาจเกิดภาวะตับอักเสบให้

กลับมาพบแพทย์อย่าหยุดยาเอง  

การทานยา Rifampicin จะทําให้นําคัดหลงัต� ่ างๆ เชน 

นําตา นําลาย เสมหะ เหงื� � อ ป่ ัสสาวะ และอุจจาระมสีีแดงส มและ

อาจทําใหเลนสสัมผัสชนิดนุมติดสีถาวรได ถือว่าเป�นสีของยา 

สามารถทานยาตอ่ได้และให้ดมืนํามา่ � กๆ 

การทานยา Isoniazid เป�นระยะเวลานานอาจส่งผลให้

ผู้ป่วยขาดวิตามินบี 6 ได้ ดงันันจึงควรให้วิตามินบี�  6 ขนาด 25 

- 100 mg/day เพือปองกันอาการชา่ �  
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เชื�อดื�อยาจุลชีพ หมายถึง เชื�อโรคทีดื�อยาต้านจุ่ ลชีพมาตรฐานทีเคยใชรักษา ่ � (Standard treatment) เชื�อดื�อยาส่วนมาก

เป�นผลจากการใชเชื�อต้านจุลชีพทีไม่เหมาะสม เช่น� ่  การใชยาต้านจุลชีพมากเกินความจําเป�นและไม่เหมาะสมทังในคนและสัตว์ การใชยา� ��

ต้านจุลชีพเพือปองกนัการติดเชื�อจากการผ่าตัดทไีม่จําเป�นต้องใชยาต้า่ ่� � นจุลชีพการใชยาตา้นจุลชีพระยะสันหรือนานเกินไป� �  

โดยมูลค่าการผลิตและนําเข้าของยาฆา่เชื�อ/ยาปฏิชีวนะสูงเป�นอันดับ 1 ติดต่อกนั 3 ปีซอน  คิดเป�น � 1.6 หมืนล้านบาท หรือ่

เฉลียเกือบ ่ 1 ใน 4 ของมูลค่ายาทังหมด�  คนไทยใชยาปฏิชีวนะพรําเพรือ พบว่าต่างจังหวัดกินยาปฏิชีว� ่ ่ นะรักษาหวัด คิดเป�นร้อยล

 40-60 และสูงถงึร้อยละ 70-80 ใน กรุงเทพมหานคร รายงาน Adverse Drug Reaction (ADR) พบปัญหาจากการใชยาฆา่เชื�อ� /

ยาปฏิชีวนะสูงเป�นอันดับ 1 อัตราเชื�อดื�อยาสูงขึ�น แต่การคิดค้นยาปฏิชีวนะใหม่กลับลดลงตลาดยาปฏิชีวนะไม่คุ้มทุน เพราะไม่นานก็เกิด

เชื�อดื�อยา 



 

 

เซรุ่มแก้พิษงู 
ภก.ณฐพล เจริญวรชัย 

   การดูแลผู้ป่วยทีถูกงูพิษกัดมีความแตกต่างกับผู้ป่วยทีถูก่ ่

สัตว์อืนกัด่  คือ นอกจากการดูแลเรืองแผลเหมือนกับผู้ป่วยทีถูก่ ่

สัตว์อืนกัดแล้ว่  ยังต้องดูแลผลต่างๆ ทีเกิดจากพิษร่วมด้วย่  พิษ

งูประกอบด้วยโปรตีนหลายชนิดทีเป�นทัง่ �  โปรตีนทีเป�นพิษ่  และ 

โปรตีนทีเป�น่  enzyme ต่างๆ เช่น phospholipase, 

hyaluronidase ทีทําให้การแพร่กระจายของพิษไปในเนื�อเยือ่ ่

ต่างๆ ง่ายขึ�น  

การวินิจฉัย (Diagnosis) 

   วิธีการทีดีทีสุดในการวนิิจฉัยผู้ทีถูกงูกัดวา่งูทีกัดเป�นงูมีพิษ่ ่ ่ ่

หรือไม ่ได้แก่ การทีได้ตัวงูหรือซากงูที่ ่ 

กัดมาวินิจฉัยว่าเป�นงูพิษชนิดใดเพือจะไดท้ําการรักษาทีถูกต้อง่ ่

เหมาะสม โดยในประเทศไทยมีงูพิษทีมีความสําคัญทางการแพทย์่

แบ่งเป�น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 

1. งูทีมีพิษต่อระบบประสาท่  (Neurotoxin) ได้แก ่งูเห่า (Cobra), 

งูจงอาง (King cobra), งูสามเหลียม่  (Banded Krait), และ งู

ทับสมิงคลา (Malayan Krait) 

2. งูทีมีพิษต่อระบบเลือด่  (Hematotoxin) ได้แก่ งูกะปะ 

(Malayan pit viper), งูแมวเซา (Siamese Russell’s viper, 

และ งูเขียวหางไหม ้(Green pit viper) 

3. งูในกลุ่มงูทะเล ได้แก ่งูพิษทีอาศัยอยู่บริเวณปากแม่นํา่ � , นํ�

กร่อย, และในทะเล ซึงมีอยู่หลายชนิด่  โดยพิษของงูทะเลมีทัง�  

เป�นพิษต่อระบบประสาท (Neurotoxin) และเป�นพิษทําลาย

กล้ามเนื�อ (Myotoxin) 

เซรุ่มต้านพิษงู 

   ในประเทศไทยม ีantivenom ใชอยู่�  2 กลุ่มได้แก ่

monovalent antivenom และ polyvalent antivenom   

1. monovalent antivenom คอื antivenom ทีใชจําเพาะต่อ่ �
ชนิดของงูพิษ ซึงปัจจุบันมี ่ 7 ชนิด ได้แก ่งูเห่าไทย (Cobra, 

Naja kaouthia),งูจงอาง (King cobra, Ophiophagus 

hunnah), งูสามเหลียม่  (Banded krait, Bungarus fasciatus),งู

ทับสมิงคลา (Malayan krait, Bungarus candidus), งูแมวเซา 

(Russell’s viper, Daboia russelli),งูกะปะ (Malayan pit viper, 

Calloselasma rhodostoma), และ งูเขียวหางไหม ้(Green pit 

viper,Trimeresurus spp.)  

2. polyvalent antivenom คือ antivenom ทีใชต้านพิษงูได้่ �
หลายชนิด ในปัจจุบันเริมมีให้ใชสําหรับการเกิดพิษแบบ่ �
Hematotoxin หรือ Neurotoxin ทีไม่ทราบชนิดของงูอย่างแน่่

ชัด 

 

การใชเซรุ่มต้านพิษงู�  

   ปริมาณ antivenom ทีใชขึ�นอยู่กับชนิดของงูพิษและความ่ �
รุนแรงของอาการ ขนาดทีใชจะเท่า่ �  

กันทังในผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้ป่วยเด็ก�  โดยขนาดของ antivenom 

ทีใชมีดังนี�่ �  

-ขนาดของ antivenom ที่ใชในงูเห่ากัด�  คือ 100 ml. 

-ขนาดของ antivenom ทีใชในงูจงอาง่ � , งูสามเหลยีม่ , และงู

ทับสมิงคลา ขนาดของ antivenom ทีใชคือ่ �  50-100 ml.  

-ขนาดของ antivenom ทีใชในงูกลุ่ม่ �  Hematotoxin ได้แก ่งู

กะปะ, งูแมวเซา, และ งูเขียวหางไหม ้ขนาดของ antivenom ที่

ใชคือ � 30 ml. สําหรับความรุนแรงปานกลาง (moderate) และ 

50 ml. สําหรับความรุนแรงมาก (severe) 

วิธีบริหารเซรุ่ม 

   เริมจากการทดสอบว่าผู้ป่วยจะแพ้เซรุ่มหรือไม่โดยผสมเซรุ่ม่

ใน 0.9%NSS หรือ 5%D/NSS/2 ให้เป�น 100-200 ml. ขึ�นอยู่

กับนําหนักตัวของผู้ป่วยและความต้องการสารนํา� �  ช่วงแรกให้

หยดเข้าหลอดเลอืดดําอย่างชาๆ � (ประมาณ 2 ml/นาที) เพือ่

สังเกตอาการข้างเคียงทีเกิดจากการแพ้เซรุ่ม่  หากไม่มอีาการ

อะไรกส็ามารถใหเ้ร็วขึ�นให้หมดภายใน 30 นาท ี- 1 ชัวโมง่  แล้ว

จึงตามด้วยเซรุ่มขนาดรักษาต่อไป 

การติดตามการรักษา 

   ในงูทีมีพิษ่  Neurotoxin ต้องติดตามและสังเกตอาการ

กล้ามเนื�ออ่อนแรง และการหายใจ หรืออาจตรวจ peak flow 

เป�นระยะๆ อาจไม่ต้องให้เซรุ่มแก้พิษงูซําถ้าผู้ป่วยสบายขึ�น�  กลืน

นําลายได้�  ขยับแขนขาได ้หายใจได้เอง หากอาการยังไม่ดีขึ�นให้

เซรุ่มซําได้�  ระยะเวลาเฉลียทีใชเครืองช่วยหายใจประมาณ ่ ่ ่� 10-12 

ชัว่ โมง ในกรณีไมม่ีเซรุ่มเลยให้ใชเครืองช่วยหายใจไปจนกวา่� ่

ผู้ป่วยสามารถหายใจไดเ้อง 

   ในงูพิษ Hematotoxin ต้องติดตามภาวะเลือดออก และ 

VCT ทุก 6 ชัวโมง่  หากยังมีภาวะเลือดออก หรือ VCT ยัง

ผิดปกต ิสามารถให้เซรุ่มแก้พิษงูซําได้อีก�  จน VCT ปกต ิ

หลังจากนันควรทํา�  VCT ซําอีกประมาณ�  24 ชัวโมง่  โดยเฉพาะ

ในผู้ป่วยทมีีอาการรุนแรงมาก่  เนืองจากบางรายอาจพบว่า่  

VCT กลับมาผิดปกติไดอ้ีก เกิดจากพิษงูยังคงถูกดูดซึมจาก

ตําแหน่งทีงูกัดเข้าสู่กระแสเลือดอกีจึงอาจจําเป�นต้องให ้่

antivenom ซํา และในผู้ป่วยทีถูกงูแมวเซากัด� ่  ต้องติดตามวัด

ปริมาณปัสสาวะทุก 6 ชัวโมง่  และอาจพิจารณาทํา 

hemodialysis 
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อาการข้างเคียง 

   บางครังอาจพบว่ามีอาการปวดบริเวณทีฉีดยา� ่  มีปฏิกิริยา

ทางผิวหนัง และ อาจมีไข ้อาการต่อไปนี�อาจพบได้แต่น้อยมาก 

ได้แก่ คลืนไส้ อาเจียน และมีปฏกิิริยาทางการไหลเวียนของเลือด ่

(เช่น หัวใจเตน้เร็ว หรือ ชากว่าปกติ ความดันโลหิตตํา เหงือออก� ่ ่

วิงเวียนศีรษะ) และ ปฏิกิริยาภมูิแพ้ (เช่น หน้าแดง คอแดง 

ลมพิษผืนคัน หายใจลําบาก่ ) บางรายอาจเป�นมากถึงช�อคได้ 

ดังนันในผู้ป่วยทุกรายทีมีอาการ� ่  ควรเฝาดอูาการต่อไประยะหนึง� ่        

การทดสอบปฏิกิริยาต่อเซรุ่มแกพ้ษิงูอาจไม่จําเป�นต้องทาํ 

เนืองจากขณะนี�ได้มีการพัฒนาการเตรียมได้เซรุ่มแก้พิษงูทีมี่ ่

ความบริสุทธิคอ่นข้างสูง์  และการทดสอบทางผิวหนัง (skin 

test) เพือทํานายว่าผู้ป่วยจะแพเ้ซรุ่มหรือไม่นัน่ �  ไม่มี

ความสัมพันธ์กับการเกิดปฏิกิริยาทีเกิดขึ�นจริงภายหลงัใหเ้ซรุ่ม่  

เนื่องจากเป�นปฏิกิริยา anaphylactoid จากการกระตุ้น 

complement ไม่ใช่เกิดจาก IgE  ซึงก่อนให้่  antivenom ทุก

ครังต้องเตรียม�  adrenaline ไว้ก่อนเสมอ โดยใช� adrenaline 

1:1,000 ขนาด 0.5 ml. สําหรับผู้ใหญ่และ 0.01 ml. ต่อนําหนั�

ตัว 1 kg. สําหรับเด็ก ฉีดเข้าใตผ้ิวหนัง เมือเกิดปฏิกิริยาแพ้เซรุ่ม่  

โดยอาจให้ Antihistamine ร่วมด้วยก็ได ้แต่การให ้

antihistamine หรือ corticosteroid ก่อนการให ้antivenom 

ไม่สามารถปองกนัการเกิดปฏิกริิยาแพ้�  antivenom ได้ 

การเก็บรักษา 

       ควรเก็บเซรุ่มแก้พิษงูชนดิผงแห้งในขวดปิดสนิทที่

อุณหภูมิตํ่ากว่า 25°ซ หากเก็บรักษาตามทีกําหนด จะมีอายุ ่ 5 

ปี นับจากวันผลิต 

หมายเหต:ุ 

เซรุ่มทีมีในโรงพยาบาล่  

1. เซรุ่มแก้พิษงูกะปะ(Malayan Pit Viper antivenin) ทําลายพษิ

งูกะปะ (Calloselasma rhodostoma) ได้ไม่น้อยกวา่ 1.6 

mg/ml 

 

 

 

 

 

 

 

2. เซรุ่มแก้พิษงูระบบโลหิต (Hemato polyvalent snake 

antivenin) 

       - สามารถ ทําลายพิษงูกะปะ (Calloselasma 

rhodostoma) ได้ไม่นอ้ยกว่า 1.6 mg/ml 

       - สามารถ ทําลายพิษงูเขียวหางไหม้ (Trimeresurus 

albolabris) ได้ไม่น้อยกว่า 0.7 mg/ml 

       - สามารถ ทําลายพิษงูแมวเซา (Daboia russelli 

siamensis) ได้ไม่น้อยกว่า 0.6 mg/ml 
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