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ขนาดการใชยา � Colistin ในเด็กแรกเกิด  
ภก.รชานนท์ หิรัญวงษ์ 

เนืองจาก ่ Colistin ไม่มีการระบุขนาดยาทีแน่นอนสําหรับเด็กแรกเกิด จึง่

จําเป�นต้องอ้างอิงขนาดการใชยาขอ� งผู้ป่วยเด็กและการศึกษาประสิทธิภาพและความ

ปลอดภัยในต่างประเทศ ดังนี� 

 

1. บริษัทผู้ผลิตยาในสหรัฐอเมริกาแนะนําใหผู้้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ทีมีการทํางานของ่

ไตปกติใชยาในขนาด � 2.5 – 5 mg/kg/day แบ่งให้ทุก 6, 8 หรือ 12 ชัวโมง ่

ถ้าคิดเป�น IU ได้เท่ากับ 75,000 – 150,000 IU/kg/day 

2. บริษัทผู้ผลิตยาในยุโรปแนะนําใหใ้ชยาในขนาด � 50,000 - 75,000 IU/kg/day 

แบ่งให้ทุก 8 หรือ 12 ชัวโมง่  

3. การศึกษาของ Jajoo M (Pediatr Infect Dis J. 2011 Mar;30(3):218-21.) 

ศึกษาใน Eighteen critically sick neonates (10 term and 8 preterm) ใช�
ยาในขนาด 50,000 - 75,000 IU/kg/day พบว่ามีเด็ก 2 รายมี serum 

creatinine เพิมขึ�น ่ > 0.5 mg/dL จาก baseline โดยทังสองรายม ี� multiple 

organ dysfunction syndrome และรายนึงมีการใช � neltimycin ร่วมด้วย  

4. การศึกษาของ Iosifidis E (Eur J Pediatr. 2010 Jul;169(7):867-74.) ศึกษาใน 

Thirteen patients (median age 5 years, range 22 days to 14 years) 

ใชยาในขนาด � 40,000 - 225,000 IU/kg/day  พบเด็กหนึงรายทีมีการใช ่ ่ �
Gentamicin ร่วมด้วย มีค่า serum creatinine เพิมขึ�น ่  

 

โดย Colistine ทีมีใชในรพอยู่ในรูป ่ � Colistimethate sodium (CMS) 360 

mg/ vial ซึงเทียบเท่า ่ Colistine base 150 mg/vial โดย Colistin base 1 mg = 

30,000 IU  

 

จากข้อมูลทีได้จึงสรุปได้วา่เด็กแรกเกิดทีมีการทํางานของไตปกตสิามารถใช ่ ่ �
Colistin ได้ในขนาด 40,000 – 225,000 IU/kg/day หรือ 1.3 – 7.5 mg/kg/day 

colistin base โดยแบ่งให้ทุก 8 หรือ 12 ชัวโมง่  และในกรณีทีเดก็มีการทํางานของไต่

ลดลงอาจปรับลดขนาดยาเหลือ 50% และ 33% ของขนาดปกต ิเมอืเด็กมีค่า ่ serum 

creatinine เท่ากับ 1.6 – 2.5 mg/dl และ 2.6 – 4 mg/dl ตามลําดับ 
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ยา paracetamol หรือ acetaminophen สามารถฉีดเข้าหลอดเลือดดํา (intravenous) ได้หรือไม่            
ภญ.ดิรดา เทพเสนา 

Paracetamol หรือ acetaminophen เป�นยาทีใชในการรักษาอาการไข้ ปวดศีรษะ่ � , ปวดประจําเดือน หรอือาการปวดในระดับ

เล็กน้อยถึงปานกลาง ซึงรูปแบบของยา ่ paracetamol ทีมีจําหนา่ยในท้องตลาดในปัจจุบัน่  จะอยู่ในรูปของยาเม็ด ยานํา แล� ะยาฉีดใ

รูปแบบ ampule ให้โดยการฉีดเข้ากล้ามเนื�อ (intramuscular) 

       ตัวยา paracetamol มีคุณสมบตัิในการละลายนําได้น้อย�  (1 g/100 ml ในนํา� , 1 g/20 ml ในนําร้อน� ) การเตรียมตํารับ 

paracetamol injection ในรูปแบบ solution จึงต้องใชหลักของการใชตัวทําละลายร่ว� � ม(cosolvent) เพือเพิมการละลายยาให้ตัวยา่ ่

ละลายดีขึ�น ซึงตัวทําละลายร่วมทีนยิมใชสําหรับ ่ ่ � paracetamol คือ propylene glycol (PG) แต่การใช � PG เป�นตัวทําละลายร่วมมีข้อ

ควรระวังสําหรับฉีดเข้าหลอดเลือดดําคือทําให้เกิด intravascular haemolysis นอกจากนี�ยังมีรายงานถึงผลข้างเคียงทีเกิดขึ�นจากการ่

ใช � PG เป�นตัวทาํละลายร่วมได้แก่ CNS depression, hypotension, arrhythmias, cardiorespiratory arrest, lactic acidosis, 

hyperosmolality ดังนัน ยาฉีดทีมีส่วนประกอบของ � ่ PG จึงแนะนําให้ใชฉีดเข้ากลา้มเนื�อเท่านั� �น 

ในปัจจุบันยาฉีดของ paracetamol ทีใชฉีดเข้าหลอดเลือดดํานัน จะเป�นยาฉีดในรูปของ ่ � � PROPAcetamol hydrochloride  

ซึงเป�น  ่ prodrug  ของ paracetamol  ซึงเป�นรูปแบบทีสามารถละลายนําได้มากขึ�น จึงเตรียมได้โดยไม่ต้องใช ่ ่ � � cosolvent หรือใช�
น้อย ทําให้สามารถฉีดเข้าหลอดเลือดดําได้ โดยตัวยา PROPAcetamol hydrochloride ซึงเป�นยาเตรียมในรูป ่ prodrug สามารถ 

hydrolyses ในเลือดผ่าน plasma esterase ไปเป�น paracetamol ได้ เมือมีการฉีดยา ่ PROPAcetamol hydrochloride 2 g เข้า

ทางหลอดเลือดดําจะเปลียนเป�น่  paracetamol 1 g 

สรุป ยา paracetamol ในรูปแบบทีใชฉีดเข้ากล้ามเนื�อ ไม่ควรนํามาฉีดเข้าหลอดเลือดดําเนืองจากยา ่ ่� paracetamol มี

ส่วนผสมของตัวทําละลายร่วมคือ PG  ซึงการใช ่ � PG เป�นตัวทําละลายร่วมจะทําให้เกิดการแตกของเม็ดเลือดแดงได้หากฉีดเข้าหลอด

เลือดดํา และอาจทาํใหเ้กิดผลข้างเคียงได้แก ่CNS depression, hypotension, arrhythmias, cardiorespiratory arrest, lactic 

acidosis, hyperosmolality ส่วนรูปแบบของยา paracetamol ทีสามารถนํามาใชฉีดเข้าหลอดเลือดดําไดน้ันจะเป�น่ � �  prodrug ของ 

paracetamol (PROPAcetamol) ซึงมีคุณสมบัติในการละล่ ายดีกว่า paracetamol และไม่จําเป�นต้องใช � PG เป�นตัวทําละลายร่วม 

PROPAcetamol จึงมีความปลอดภัยในการนํามาใชฉีดเข้าหลอดเลือดดํา�  

หมายเหตุ paracetamol injection รูปแบบทีใชในโรงพยาบาลมีส่วนประกอบของ ่ � propylene glycol 
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