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การประเมินการสั่งใช้ยากลุ่ม carbapenems 

โรงพยาบาลนพรัตนราชธาน ี

 

บทน า: Carbapenems เป็นกลุ่มยาต้านเชื้อแบคทีเรียที่ออกฤทธิ์กว้างขวาง ท าให้ยากลุ่มนี้มี

การน ามาใช้อย่างกว้างขวาง และบ่อยครั้งที่การใช้ที่ไม่เหมาะสมน าไปสู่ปัญหาการดื้อยาตามมา การ

ทบทวนความเหมาะสมของการใช้ยาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดเชื้อ เป็นกระบวนการหนึ่งที่

ช่วยควบคุมการใช้ยาต้านจุลชีพให้เหมาะสม ส่งผลลดอัตราการดื้อยา ผู้วิจัยจึงสนใจท าการศึกษาการ

ประเมินการสั่งใช้ยาเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือลดการสั่งใช้ยาในกลุ่ม carbapenems ที่

ไม่เหมาะสม   

  วิธีด าเนินการวิจัย: การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เก็บข้อมูลไปข้างหน้า (prospective 

descriptive study) โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2558 ด าเนินการประเมินความ

เหมาะสมในการใช้ยากลุ่ม carbapenems ของผู้ป่วยใน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดเชื้อ เก็บ

ข้อมูลภายในระยะเวลา 24-72 ชั่วโมง ภายหลังจากผู้ป่วยได้รับการสั่งยา และยังมีการใช้ยานั้นอยู่

ขณะเก็บข้อมูล  

ผลการวิจัย: พบว่ามีการใช้ยากลุ่ม carbapenems ทั้งหมด 183 ราย ที่ได้รับการประเมิน 

อายุเฉลี่ยของผู้ป่วย 67.19±19.07 ปี ยาที่มีการสั่งใช้คือ meropenem มากที่สุด (ร้อยละ 49.2) 

รองลงมา คือ imipenem/cilastatin (ร้อยละ 32.2) และ ertapenem (ร้อยละ 18.6) ตามล าดับ 

ลักษณะการใช้ยาต้านจุลชีพ ส่วนใหญ่เป็นการสั่งใช้ยาแบบ specific therapy ร้อยละ 66.7 โดยข้อ

บ่งใช้ในการสั่งใช้ยาโดยส่วนใหญ่เป็นการรักษา Urinary tract infection (ร้อยละ 34.6) รองลงมา 

คือ Pneumonia (ร้อยละ 29.7) และ ภาวะ Sepsis (ร้อยละ 19.5) ตามล าดับ เชื้อก่อโรคที่พบส่วน

ใหญ่เป็น E. coli (ESBL) ร้อยละ 21.3 ในส่วนของการประเมินความเหมาะสมของการใช้ยาพบว่า 
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ในช่วงก่อน intervention มีความเหมาะสมของการใช้ยากลุ่ม carbapenems คิดเป็นร้อยละ 47.6 

และช่วงหลัง intervention มีความเหมาะสมของการใช้ยา คิดเป็นร้อยละ 76.5 (p < 0.001) สาเหตุ

ของการสั่งใช้ยากลุ่ม carbapenems อย่างไม่เหมาะสม ส่วนใหญ่พบเป็นการสั่งใช้ยาที่ออกฤทธิ์กว้าง 

 

เกินไป (too broad spectrum) จ านวน 73 ราย (ร้อยละ 28.6) รองลงมา คือ ไม่ครอบคลุมเชื้อก่อ

โรค จ านวน 18 ราย  (ร้อยละ 7.1) และไม่มีข้อบ่งใช้ในการสั่งใช้ยา จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 2.7) 

ตามล าดับ ส าหรับผลการรักษาในผู้ป่วยที่ได้รับยาในกลุ่ม carbapenems พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่มี

อาการดีขึ้น (ร้อยละ 80.9)   

สรุปผลการวิจัย: จากผลการศึกษานี้พบว่าการประเมินความเหมาะสมในการใช้ยาโดยแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ ท าให้มีความเหมาะสมในการใช้ยาเพ่ิมขึ้น ดังนั้นควรมีการติดตามการใช้

ยาด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ยาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย  
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Drug utilization evaluation of carbapenems  
at nopparatrajathanee hospital 

 
Background: Carbapenem is a broad spectrum antimicrobial agent, inappropriate use 

caused drug resistant. Drug use evaluation by infectious disease specialist is the 

process to improve appropriate use of carbapenem and decrease multidrug resistant. 

This study is conducted to evaluate appropriateness of carbapenem by drug use 

evaluation process. 

Methods: The prospective descriptive study collected data in patients receiving 

carbapenem in 24-72 hr of prescriptions and evaluated by infectious disease 

specialist, during January 2015 to March 2015.  

 Results: 183 patients received carbapenem were evaluated. The average age of the 

patients was 67.19±19.07 years. The most carbapenem prescription was Meropenem 

(49.2%), Imipenem/cilastatin (32.2%) and Ertapenem (18.6%), respectively. The 

justification for carbapenem therapy were specific therapy (66.7%). Urinary tract 
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infection (34.6%), Pneumonia (29.7%) and sepsis (19.5%) were leading indications of 

carbapenem use. The most common pathogen was E.coli (ESBL) (21.3%). Appropriate 

carbapenem use before intervention was 47.6% and after intervention was 76.5% 

(p<0.001). The most cause of inappropriate use of carbapenem was too broad 

spectrum (28.6%), not cover pathogen (7.1%) and unnecessary drug use (2.7%), 

respectively. Treatment outcomes in the most of patients were improved (80.9%). 

Conclusions: The results of this study suggest that drug use evaluation by infectious 

disease specialist can improve the appropriate use of carbapenem. However, this 

process to control the use of carbapenem should be continued in order to reduce 

drug resistance and promote drug safety in patients.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


