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เมื่อได้อ่านบทความแล้ว ผูอ้ ่านสามารถ
1. ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อคลอสตริเดียม ดิฟฟิไซล ได้
2. ระบุสาเหตุ พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยาการก่อโรคติดเชื้อคลอสตริเดียม ดิฟฟิไซล ได้
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การรักษาโดยการใช้ยา และการป้องกัน การติดเชื้อคลอสตริเดียม
ดิฟฟิไซล

บทคัดย่อ
Clostridium difficile หรือ Clostridiodes difficile (C. difficile) เป็นเชื้อก่อโรคกลุ่มแบคทีเรียแกรม
บวกรูปแท่งดารงชีพโดยไม่อาศัยออกซิเจน (anaerobic gram-positive bacilli) ทาให้เกิดอาการที่สาคัญ
คืออุจจาระร่วง และมีความสัมพันธ์กับประวัติการได้รับยาปฏิชีวนะ โดยเฉพาะยาที่ออกฤทธิ์กว้าง
(broad-spectrum antibiotics) เช่น ยา clindamycin ยากลุ่ม cephalosporins รุ่นที่ 2 และ 3 และยากลุ่ม
carbapenems โดยเชือ้ สามารถเจริญเติบโตและเพิ่มจานวน สร้างและหลั่งสารพิษ (toxin) ทาให้เกิดการ
อั ก เสบของล าไส้ และอาจน าไป สู่ ภ าวะแท รกซ้ อ น ที่ ส าคั ญ คื อ การเกิ ด พั ง ผื ด ที่ ล า ไส้
(pseudomembranous colitis) บทความนี้จะทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับ ระบาดวิทยา สาเหตุ พยาธิกาเนิด
การรักษา และการป้องกันการติดเชื้อคลอสตริเดียม ดิฟฟิไซล
คาสาคัญ คลอสตริเดียม ดิฟฟิไซล, Clostridium difficile, antibiotic associated-diarrhea
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บทนา
คลอสตริเดียม ดิฟฟิไซล (Clostridium difficile, CD) เป็นเชื้อก่อโรคที่จัดอยู่กลุ่มแบคทีเรียแกรม
บวกรูปแท่งดารงชีพโดยไม่อาศัยออกซิเจน (anaerobic gram-positive bacilli)[1] ปัจจุบัน Clostridium
difficile ถูกจัดกลุ่มใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็น Clostridiodes difficile ลักษณะอาการทีส่ าคัญของการติดเชื้อ
คลอสตริเดียม ดิฟฟิไซล (Clostridium difficile infection, CDI) คือ อาการอุจจาระร่วงและมีความสัมพันธ์
กั บ การใช้ ย าปฏิ ชี ว นะ (antibiotic associated-diarrhea, AAD)[2, 3] เนื่ อ งจากยาปฏิ ชี ว นะมี ผ ล
เปลี่ยนแปลงสมดุลของจุลินทรีย์ประจาถิ่นในลาไส้ ทาให้เชื้อ Clostridium difficile สามารถเจริญเติบโต
เพิ่มจานวน สร้างและหลั่ง สารพิษ (toxins) ทาให้เกิดการอักเสบของลาไส้ (enterocolitis) และนาไปสู่
ภาวะแทรกซ้อนที่สาคัญ คือ เกิดพังผืดที่ลาไส้ (pseudomembranous colitis)[4]
ระบาดวิทยา
ในปี ค.ศ. 1978 พบการติดเชื้อ CD ครั้งแรกในมนุษย์ โดยเชือ้ CD เป็นสาเหตุของ AAD [2, 3]
ร้อยละ 10-29[5, 6] อย่างไรก็ตามอุบัติการณ์และความชุกของการติดเชื้อ CD มีความแตกต่างกันในแต่
ละภูมิภาคทั่วโลก[3, 7, 8] ในทวีปอเมริกาพบการติดเชื้อ CD มากกว่าภูมภิ าคอื่น[3, 9]
CD เป็นสาเหตุสาคัญของการติดเชื้อในโรงพยาบาล (healthcare-associated infection) ใน
สหรัฐอเมริกา[3] มีความชุกของการติดเชือ้ CD ประมาณ 3.82 รายต่อหนึ่งพันประชากรของผู้ป่วยที่เข้า
รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล[10] สาหรับการติดเชือ้ CD ในทวีปเอเชียพบเพียง 1.7 รายต่อหนึ่งพัน
ประชากรของผูป้ ่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล[11] อย่างไรก็ตาม อัตราการติดเชื้อ CD มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ในประเทศสหรัฐอเมริกามีจานวนผูท้ ี่ได้รับการวินจิ ฉัย CD เพิ่มขึน้
จาก 3.82 ในปี ค.ศ. 2003 เป็น 8.75 รายต่อหนึ่งพันประชากรในปี ค.ศ. 2008 โดยเฉพาะในผู้ป่วยอายุ
มากกว่า 65 ปี[10] เช่นเดียวกันกับในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีอัตราการติดเชือ้ ที่เพิ่มขึ้นจาก 1.7 รายต่อหนึ่ง
พันประชากร ในปี ค.ศ. 2004 เป็น 2.7 รายต่อหนึ่งพันประชากร ในปี ค.ศ. 2008 [11] สาหรับอัตราการ
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เสียชีวติ จากการติดเชื้อ CD ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบผูป้ ่วยเสียชีวติ จากการติดเชือ้ CD 14,000 ราย
ต่อปี[12]
CD พบได้หลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค ในแคนาดาและอเมริกาพบ
สายพันธุ์ BI/NAP1/027 จานวนมาก ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่สามารถสร้าง toxin A และ B ทาให้เกิดการติด
เชื้อที่รุนแรงและมีการกลับเป็นซ้าในอัตราที่สูง [13, 14] ส่วนทวีปเอเชียพบเชื้อ CD สายพันธุ์ดังกล่าว
น้อย แต่พบการติดเชือ้ พันธุ์ BI/NAP1/017 เป็นหลัก ซึ่งสามารถสร้างได้เฉพาะ toxin B จึงมีความรุนแรง
ของโรคน้อยกว่า[7]
พยาธิกาเนิด
การติดเชื้อ CD มีความสัมพันธ์กับประวัติการได้รับยาปฏิชีวนะภายใน 14 วัน โดยเฉพาะยา
ปฏิ ชี ว นะที่ อ อกฤทธิ์ ก ว้ า ง ( broad-spectrum antibiotics) เช่ น ยา clindamycin[15, 16] ยากลุ่ ม
carbapenems[15] และ ยากลุ่ม cephalosporins รุ่นที่ 2 และ 3[16] เนื่องจากยาปฏิชีวนะเหล่านี้ มีผล
เปลี่ยนแปลงโดยลดจานวนเชื้อแบคทีเรีย ประจาถิ่น (normal bacteria flora) บริเวณลาไส้ ซึ่งปกติ ท า
หน้าที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชือ้ CD ทาให้เชื้อ CD มีการเจริญเติบโตและเพิ่มจานวน และหลั่ง toxin
A และ B โดย toxin ทั้งสองชนิด มีเปลี่ยนแปลงการทางานของไทต์ จังก์ชัน จึงเพิ่มการหลั่งของเหลว
(fluid) สู่ลาไส้มากขึ้น ทาให้เกิด อาการถ่ ายเหลว อีกทั้ง toxin ดังกล่าวยังมีผลท าลายเยื่อบุท างเดิน
อาหาร นาไปสู่กระบวนการอักเสบ เกิดการสะสมของเม็ดเลือดขาวและไซโตไคน์บริเวณเยื่อบุทางเดิน
อาหารหนาตัวเกิดพังผืดขึ้น เรียกว่า pseudomembranous colitis[14] (รูป 1)
ปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อ CD ได้แก่ อายุมากกว่า 65 ปี การใช้ยากลุ่ม proton pump inhibitors
เช่น ยา omeprazole เป็นต้น ภาวะภูมิคมุ้ กันบกพร่อง เช่น การปลูกถ่ายอวัยวะหรือเนือ้ เยื่อ การติดเชื้อ
human immunodeficiency virus ผู้ป่วยไตวาย โรคมะเร็ง เป็นต้น และผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางสายยาง
[17]
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รูป 1 พยาธิกาเนิดของการติดเชือ้ C . difficile [18]
ลักษณะอาการทางคลินิก
อาการทั่วไปของการติดเชื้อ CD ได้แก่ อาการถ่ายเหลวเป็นน้า (≥ 3 ครั้งต่อวัน) เบื่ออาหาร
คลื่นไส้ ภาวะเม็ดเลือดขาวในเลือดสูงชนิดที่มีนิวโทรฟิวเด่น และมีไข้[4] การติดเชื้อ CD สามารถพบได้
ตั้งแต่ระดับความรุนแรงน้อย ซึ่งสามารถหายได้เอง จนถึงระดับรุนแรงที่อาจทาให้เสียชีวิตได้ ซึ่งระดับ
ความรุนแรงของโรคจะเป็นข้อมูลสาคัญในการพิจารณาแนวทางการรักษา[4]
ความรุนแรงของการติดเชื้อ CD สามารถจาแนกเป็น 3 ระดับ[19, 20] ได้แก่ ระดับไม่รุนแรง
(non-severe) ระดับรุนแรง (severe) และระดับร้ายแรง (fulminant) (ตาราง 1) โดยผู้ป่วยที่มีระดับ ไม่
รุนแรงจะมีจานวนเม็ดเลือดขาว <15,000 เซลล์ตอ่ มิลลิลิตร หรือมีระดับ serum creatinine <1.5 เท่า
ตาราง 1 การจาแนกระดับความรุนแรงของการติดเชือ้ C . difficile [17]
เกณฑ์

ระดับไม่รุนแรง

ระดับรุนแรง

ระดับร้ายแรง

(criteria)

(non-severe)

(severe)

(fulminant)

จานวนเม็ดเลือดขาว

<15,000 เซลล์ตอ่

≥15,000 เซลล์ตอ่

≥35,000 เซลล์ตอ่

(white blood cell count)

มิลลิลิตร

มิลลิลิตร

มิลลิลิตร

ระดับซีรัม ครีเอตินีน

<1.5 เท่าของค่า

≥1.5 เท่าของค่าพืน้ ฐาน

≥1.5 เท่าของค่าพืน้ ฐาน

(serum creatinine)

พื้นฐานของผู้ป่วย

ของผู้ป่วย

ของผู้ป่วย

ภาวะ pseudomembranous colitis ไม่พบ

ไม่พบ

พบ

ภาวะแทรกซ้อน เช่น ความดัน
โลหิตต่า ภาวะช็อค และการ
เปลี่ยนแปลงความรับรู้สติ

ไม่พบ

พบ

ไม่พบ
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ภาวะ ileus หรือ megacolon

ไม่พบ

ไม่พบ

พบ

ของค่าพื้นฐานเดิมของผู้ป่วย[19, 20] ผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของการติดเชื้อในระดับรุนแรงจะมีจานวน
เม็ ด เลื อ ดขาว ≥15,000 เซลล์ ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร[19, 20] หรื อ ภาวะไตวายเฉี ย บพลั น (มี ร ะดั บ serum
creatinine ≥1.5 เท่าของค่าพืน้ ฐานเดิมของผูป้ ่วย[19, 20] มีภาวะอัลบูมินในเลือดต่า (มีระดับอัลบูมินน้อ
ยกว่า 30 กรัมต่อลิตร)[19, 20] หรือตรวจพบ pseudomembranous colitis[20] ส่วนผู้ป่วยระดับร้ายแรง
คือ ผูป้ ่วยที่จัดอยู่ในระดับรุนแรงร่วมกับมีภาวะแทรกซ้อน โดยพบจานวนเม็ดเลือดขาว ≥35,000 เซลล์
ต่อมิลลิลิตร[19] ภาวะความดันต่า[19] ภาวะช็อค[20] มีการเปลี่ยนแปลงความรู้สติ (mental status
change)[19] มีภาวะสาไส้เคลื่อนไหวน้อยลง (ileus)[19-21] หรือมีการขยายใหญ่ขึ้นของลาไส้ใ หญ่
(megacolon)[20]
การวินิจฉัย
การวินิจฉัยการติดเชื้อ CD พิจารณาจากอาการและอาการแสดง ได้แก่ อาการถ่ายเหลวเป็น
น้า (ตั้งแต่ 3 ครั้งภายใน 24 ชั่วโมง) ร่วมกับตรวจพบ toxin ของเชื้อ CD ในอุจจาระโดยการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ หรือตรวจพบ pseudomembranous colitis (รูป 2) โดยการส่องกล้องภายในลาไส้ใหญ่
(colonoscopy)[19, 21] สาหรับวิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อ CD นั้นมีหลายวิธี
โดยวิ ธี ม าตรฐานคื อ nucleic acid amplification testing (NAAT) เนื่ อ งจากเป็ น วิ ธี มี ค วามไวและ
ความจ าเพาะสู ง ที่ สุ ด [4, 19] และทราบผลการตรวจเร็ ว อย่ า งไรก็ ต ามสามารถใช้ glutamate
dehydrogenase assay (GDH) ในการตรวจคั ด กรองร่ ว มกั บ toxin enzyme immunoassay (EIA) เพื่ อ
ยืนยันผลการตรวจ toxin ได้เช่นกัน ซึ่งวิธีนมี้ ีราคาถูกแต่มีความไวต่ากว่า NAAT[4, 19]

รูป 2 ลักษณะของ pseudomembranous colitis [18]
การรักษา
การรักษาการติดเชื้อ CD ด้วยยาปฏิชีวนะขึ้นกับชนิดของการติดเชื้อและความรุนแรงของโรค
ซึ่งแนวทางการรักษาของสมาคมโรคติดเชื้อและสมาคมระบาดวิทยาของการดูแลทางสาธารณสุขของ
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ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 2017 [17] แนะนาให้เริ่มการรักษาด้วยยา vancomycin หรือ fidaxomicin
เป็ น อั น ดั บ แรกส าหรั บ การติ ด เชื้ อ ครั้ ง แรก (initial episode) โดยพิ จ ารณาใช้ ย า vancomycin 125
มิลลิกรัม รับประทานก่อนหรือหลังอาหาร วันละ 4 ครั้ง หรือ fidaxomicin 200 มิลลิกรัม รับประทาน
ก่อนหรือหลังอาหาร วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 10 วัน อย่างไรก็ตาม กรณีที่ไม่มียา vancomycin หรือ
fidaxomicin และมีอาการไม่รุนแรง สามารถพิจารณาใช้ยา metronidazole 500 มิลลิกรัม รับประทาน
วั น ละ 3 ครั้ ง เป็ น เวลา 10 วั น เป็ น ยาทางเลื อ ก (alternative) แทนได้ โดยแนะน ายา metronidazole
(ตาราง 2)สาหรับการรักษาผูป้ ่วยระดับร้ายแรงแนะนาให้ใช้ยา vancomycin เป็นอันดับแรก ยาปฏิชีวนะ
สาหรับรักษาการติดเชื้อ CD มีดังนี้ (ตาราง 3)
Vancomycin เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่ม glycopeptides และเป็นยาตัวแรกทีถ่ ูกรับรองจากสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา (US FDA) ในปี ค.ศ. 1954 สาหรับรักษาการติดเชื้อ
CD[22] ยา vancomycin ดูดซึมผ่านกระเพาะอาหารได้น้อย มีความเข้มข้นของยาในลาไส้สูง และทาให้
เกิดอาการไม่พึงประสงค์ทางระบบ (systemic) ต่า จากการศึกษาทางคลินิกในผู้ป่วยติดเชื้อ CD ระดับ
รุนแรงพบว่า ยา vancomycin มีประสิทธิภาพในด้านการหายทางคลินิก เหนือกว่ายา metronidazole
(ร้อยละ 97 และ 76 ตามลาดับ, p-value = 0.02)[23] ทั้งนี้ อัตราการกลับเป็นซ้าของทั้งสองกลุ่มไม่
ต่างกัน[24] ตามแนวทางการรักษาของสมาคมโรคติดเชื้อและสมาคมระบาดวิทยาของการดูแลทาง
สาธารณสุขของอเมริกา แนะนายา vancomycin ชนิดรับประทาน ขนาด 125 มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้ง
เป็นระยะเวลา 10-14 วัน สาหรับผู้ป่วยระดับรุนแรง และแนะนายา vancomycin รับประทานขนาด 500
มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้ง ร่วมกับยา metronidazole 500 มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดา ทุก 8 ชั่วโมง ใน
ผู้ป่วยระดับรุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อน เช่น ความดันโลหิตต่า ภาวะช็อค [19, 21] และแนะนายา
vancomycin 500 มิลลิกรัม บริหารทางทวารหนักในกรณีที่ผปู้ ่วยมี megacolon หรือ ileus[19] นอกจาก
ยา vancomycin จะมีประสิทธิภาพเหนือกว่ายา metronidazole แล้ว ยังมีอาการไม่พึงประสงค์ คลื่นไส้
อาเจียน ท้องเสีย ปวดเกร็งช่องท้อง ปวดหัว และผื่น ไม่แตกต่างจากยา metronidazole [25]
Fidaxomicin (OPT-80, PAR-101, tiacumicin B) เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่ม macrolides ที่ออกฤทธิ์
แคบ (narrow spectrum) สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแกรมบวกที่ไม่ใช้ออกซิเจนบางชนิด
รวมถึ ง เชื้ อ CD [26] ยาถู ก ดู ด ซึ ม เข้ า สู่ ก ระแสเลื อ ดน้ อ ย[27] ได้ รั บ การรั บ รองจากส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา (US FDA) สาหรับรักษาการติดเชื้อ CD ในปี ค.ศ.
2011[28] จากการศึกษาทางคลินกิ พบว่ายา fidaxomicin มีประสิทธิภาพในด้านการรักษาหายทางคลินิก
ไม่แตกต่างกั บ ยา vancomycin (ร้อยละ 88.2 และ 85.8, p-value = 0.55) [29, 30] นอกจากนี้ ยั ง
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พบว่าผู้ป่วยในทุกระดับความรุนแรงที่ได้รับ ยา fidaxomicin มีอัตราการกลับเป็นซ้าน้อยกว่า ผู้ป่วยที่
ได้รับยา vancomycin อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ[29, 30] (ร้อยละ 12.7 และ 26.9, p-value = 0.031)
ตาราง 2 แนวทางการรักษาการติดเชื้อ C . difficile ในผู้ใหญ่ [17]
ชนิดของ
การติดเชื้อ

ข้อมูลสนับสนุน

ติดเชื้อครัง้ แรก ไม่
รุนแรง
(Initial episode,
non-severe)

Leukocytosis with a
white blood cell
count of ≤15000
cells/mL and a
serum creatinine
level <1.5 mg/dL

ติดเชื้อครัง้ แรก
รุนแรง
(Initial episode,
severe)

ติดเชื้อครัง้ แรก
ร้ายแรง
(Initial episode,
fulminant)

ติดเชื้อซ้าครั้งแรก
(first recurrence)

การรักษา

Vancomycin 125 mg
รับประทาน วันละ 4 ครัง้ จานวน 10 วัน
หรือ
Fidaxomicin 200 mg
รับประทาน วันละ 2 ครัง้ จานวน 10 วัน
Metronidazole 500 mg
รับประทาน วันละ 3 ครัง้ จานวน 10 วัน
Leukocytosis with a Vancomycin 125 mg
white blood cell
รับประทาน วันละ 4 ครัง้ จานวน 10 วัน
count of ≥15000
หรือ
cells/mL or a serum Fidaxomicin 200 mg
creatinine level ≥1.5 รับประทาน วันละ 2 ครัง้ จานวน 10 วัน
mg/dL
Hypotension or
Vancomycin 500 mg บริหารยาทางปาก
shock, ileus,
หรือทางสายอาหารวันละ 4 ครัง้ ร่วมกับให้
megacolon
ยา vancomycin ทางทวารหนักกรณีพบภาวะ
ileus
Metronidazole 500 mg บริหารยาทางหลอด
เลือดดา ทุก 8 ชั่วโมง ร่วมกับการให้ยา
vancomycin บริหารยาทางปากหรือทวาร
หนักกรณีพบภาวะ ileus
Vancomycin 125 mg รับประทาน วันละ 4
ครัง้ จานวน 10 วัน (กรณีที่ได้รับการรักษา
ด้วยยา metronidazole สาหรับรักษาการติด
เชื้อครัง้ แรก)
Vancomycin แบบยาวนาน และค่อย ๆ ลด
ขนาดยา (Prolonged tapered and pulsed
vancomycin) 125 mg วันละ 4 ครัง้ จานวน

ระดับคาแนะนา/
คุณภาพของ
หลักฐาน
Strong/High

Strong/High
Weak/High
Strong/High

Strong/High

Strong/Moderate
(oral VAN);
Weak/Low (rectal
VAN);
Strong/Moderate

Weak/Low

Weak/Low
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ติดเชื้อซ้าครั้งสอง
(second
recurrence)

-

14 วัน ตามด้วย วันละ 2 ครัง้ จานวน 7 วัน
และ วันละ 2 ครัง้ ทุก ๆ 2 หรือ 3 วัน
ต่อเนื่องอีกเป็นเวลา 2-8 สัปดาห์ (กรณีที่
เคยได้รับการรักษาด้วยยามาตรฐาน) หรือ
Fidaxomicin 200 mg รับประทานวันละ 2
Weak/Moderate
ครัง้ จานวน 10 วัน (กรณีเคยได้รับการรักษา
ด้วยยา vancomycin สาหรับการติดเชื้อครัง้
แรก)
Vancomycin แบบยาวนาน และค่อย ๆ ลด
Weak/Low
ขนาดยา (Prolonged tapered and pulsed
vancomycin) หรือ
Fecal microbiota transplantation
Strong/Moderate

อีกทั้ง ผูป้ ่วยที่ได้รับยา fidaxomicin มีการหายขาด มากกว่ายา vancomycin (ร้อยละ 76.6 และ
63.4, p-value = 0.006)[30] ซึ่งสอดคล้องกับผลของการวิเคราะห์เชิงอภิมาน (meta-analysis) (รูป 3)
พบว่ายา fidaxomicin มีอัตราการหายทางคลินิกไม่ต่างจากยา vancomycin (Odds ratio (OR) และ95%
CI) เท่ากับ 1.17 (0.82, 1.66) แต่กลุ่มที่ได้รับยา fidaxomicin มีอัตราการกลับเป็นซ้าต่ากว่ากลุ่มที่ได้รับ
ยา vancomycin (OR 0.47, 95%CI 0.34, 0.65)] และมีพบอัตราการหายขาดมากกว่ากลุ่มที่ได้รับ ยา
vancomycin [OR 1.75, 95%CI 1.35, 2.27)][31]

รูป 3 ผลการวิเคราะห์อภิมาณของยา fidaxomicin เทียบกับยา vancomycin [31]
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สาหรับผลการศึกษาด้านความปลอดภัยพบว่า ยา fidaxomicin เกิดอาการไม่พึงประสงค์ เช่น
คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง ปวดท้อง เป็นต้น ไม่แตกต่างจากยา vancomycin[29, 30] อย่างไรก็ตาม ยา
fidaxomicin มีราคาค่อนข้างสูง แต่จากการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลของประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า
ยา fidaxomicin มีความคุ้มทุน (cost-effective) ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ CD ระดับรุนแรงและผู้ที่กลับเป็นซ้า
ครั้งแรก [32] ดังนั้น ยา fidaxomicin จึงอาจใช้เป็นยาทางเลือก (alternative therapy) สาหรับผู้ป่วยติด
เชื้อ CD ระดับรุนแรงโดยเฉพาะผูท้ ี่มโี อกาสเกิดการกลับเป็นซ้าสูง เช่น ผูป้ ่วยสูงอายุ ผูป้ ่วยที่เคยติดเชื้อ
CD ในระดับรุนแรง ผูป้ ่วยไตบกพร่อง และภูมิคมุ้ กันบกพร่อง เป็นต้น [33]
Metronidazole เ ป็ น ย า ท า ง เ ลื อ ก (alternative) ส า ห รั บ ผู้ ป่ ว ย ติ ด เ ชื้ อ CD แ ม้ ว่ า ย า
metronidazole ไม่ได้ถูกรับรองจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา (US
FDA) สาหรับรักษา CDI ก็ตาม แต่การศึกษาทางคลินิกในผู้ป่วยติดเชื้อ CD ระดับความรุนแรงเล็กน้อย
ถึงปานกลางพบว่า ยา metronidazole มีประสิทธิภาพในด้านการรักษาหายทางคลินิก ไม่แตกต่างจาก
ยา vancomycin (ร้ อ ยละ 90 และ 98 ตามล าดั บ p-value = 0.36)[8, 23] อย่ า งไรก็ ต าม ยา
metronidazole ท าให้ เ กิ ด อาการไม่ พึง ประสงค์ เช่ น คลื่ น ไส้ รั บ รู้ ร สผิ ด ปกติ (metallic taste) ปลาย
ประสาทอักเสบ (peripheral neuropathy) และ disulfiram-like reaction มากกว่า vancomycin[2] อีกทั้ง
ไม่แนะนาการใช้ยา metronidazole ในเด็ก หญิงมีครรภ์และให้นมบุตร[19] ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ตอบสนอง
ต่อยา metronidazole ภายใน 3-4 วันหลังเริ่มการรักษา แนะนาให้ค้นหาสาเหตุอื่น และเปลี่ยนการ
รักษาเป็นยา vancomycin[21] อย่างไรก็ตาม ยา vancomycin มีราคาสูงกว่าและมีโอกาสทาให้เกิดเชื้อ
ดือ้ ยา โดยเฉพาะ vancomycin-resistant enterococci (VRE)[23]
Fusidic acid หรื อ fusidin ถู ก ใช้ ส าหรั บ รั ก ษาการติ ด เชื้ อ Staphylococcus aureus บริ เ วณ
เนื้ อ เยื่ อ อ่ อ น กระดู ก และผิ ว หนั ง ตั้ ง แต่ ปี ค.ศ.1960 และส่ ว นใหญ่ นิ ย มใช้ เ ป็ น ยาเฉพาะที่ [34, 35]
อย่างไรก็ ตาม จากการศึก ษาในหลอดทดลองพบว่า เชื้อ CD มีความไวต่อยา fusidic acid[36] จึงมี
การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของยา fusidic acid ส าหรั บ รั ก ษาการติ ด เชื้ อ CD เปรี ย บเที ย บกั บ ยา
metronidazole, vancomycin และ teicoplanin พบว่าประสิทธิภาพในด้านการหายทางคลินิกไม่แตกต่าง
กัน (ร้อยละ 93, 94, 94, และ 96 ตามลาดับ, p-value >0.05)[37] แต่พบอัตราการกลับเป็นซ้าสูงสุด
(ร้อยละ 28) เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยา metronidazole (ร้อยละ 16), vancomycin (ร้อยละ 16) และ
teicoplanin (ร้อยละ 7) [37] อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย คือ อาการไม่สบายท้อง (ร้อยละ 31)[37]
อย่างไรก็ตาม ยา fusidic acid ยังไม่ได้รับการแนะนาให้ใช้ในการรักษาการติดเชื้อ CD
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Cadazolid เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่ม oxazolidinones ถูกพัฒนาขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการรักษาการติด
เชื้อ CD[38] อยู่ในขั้นตอนการทดลองทางคลินิกระยะที่ 2 [39] ยังไม่ได้รับการรับรองจากสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา (US FDA) จากการศึกษาทางคลินิก พบว่าการ
รักษาผูป้ ่วยติดเชื้อ CD ทุกระดับความรุนแรง ยา cadazolid มีประสิทธิภาพในด้านการหายทางคลินิกสูง
กว่ายา vancomycin (ร้อยละ 68.4 -80.0 และ 68.2)[39] และมีอัตราการกลับ เป็ นซ้ าน้ อยกว่ า ยา
vancomycin (ร้อยละ 18.2-25 และ 50)[39] อีกทั้ง ยังมีอัตราการหายขาด มากกว่ายา vancomycin
(ร้อยละ 46.7-60 และ 33.3) [39] อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้ บ่อย ได้แก่ ปวดศีรษะ[38, 39] เวียน
ศีรษะ[39] และท้องอืด[39]
Tolevamer เป็นซัลโฟเนตสไตรีนพอลิเมอร์ที่พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อรักษาอุจจาระร่วงจากการติด
เชื้อ CD เนื่องจากสามารถต้านพิษของเชื้อ CD ได้[40] จากการศึกษาทางคลินิกในระยะที่ 2 พบว่ายา
tolevamer ขนาด 6 กรัม รับ ประทานต่อ วัน มีป ระสิท ธิภาพในด้ านการหายทางคลินิก น้ อยกว่ า ยา
vancomycin และยา metronidazole แต่ มี ร ะยะเวลาที่ ท าให้ ห ายจากอาการอุ จ จาระร่ ว ง (time to
resolution of diarrhea) ไม่แตกต่างจากยา vancomycin นอกจากนี้ยา tolevamer มีอัตราการกลับเป็น
ซ้าน้อยกว่ายา vancomycin อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (ร้อยละ 7 และ 19) สาหรับอาการไม่พึงประสงค์
ที่สาคัญ คือ ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่า [41]
Teicoplanin เป็ น ยาปฏิ ชี ว นะกลุ่ ม glycopeptides สามารถยั บ ยั้ ง การเจริ ญ เติ บ โตของเชื้ อ
แบคทีเรียแกรมบวกที่ไม่ใช้ออกซิเจน[42] จากการศึกษาทางคลินิกในผู้ป่วยติดเชื้อ CD ทุกระดับความ
รุนแรง พบว่ายา teicoplanin มีอัตราการหายทางคลินิก (ร้อยละ 96) ไม่แตกต่างจากยา vancomycin
(ร้ อ ยละ 94) และ metronidazole (ร้ อ ยละ 94) [37] เช่ น เดี ย วกั บ อั ต ราการกลั บ เป็ น ซ้ า พบว่ า ยา
teicoplanin มีอัตราการกลับเป็นซ้า (ร้อยละ 7) ต่ากว่ายา vancomycin (ร้อยละ 16) และ metronidazole
(ร้อยละ 16) [37] นอกจากนี้ ยา teicoplanin ยังมีอัตราการหายทางคลินกิ สูงถึงร้อยละ 100 ในผู้ป่วยที่มี
ภาวะ pseudomembranous colitis สูงกว่ายา vancomycin (ร้อยละ 94) และ metronidazole (ร้อยละ 95)
แต่ไ ม่มีนัย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (p-value >0.1)[37] อย่างไรก็ ตามปัจจุบัน ไม่ไ ด้เ ป็นยาที่ถู ก แนะนาให้ใ ช้
สาหรับรักษาการติดเชื้อ CD ในเวชปฏิบัติ
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ตาราง 3 ยาสาหรับรักษาการติดเชื้อติดเชื้อ C . difficile ในผู้ใหญ่ [17]
ยา

ขนาดยา (ผู้ใหญ่)

การ
ตอบสนอง
ต่อการรักษา
กลุ่มที่มีข้อมูลยืนยันประสิทธิภาพ (Proven efficacy)
Vancomycin
125 mg รับประทาน
+++
วันละ 4 ครัง้ จานวน 10 วัน
Fidaxomicin
200 mg รับประทาน
+++
วันละ 2 ครัง้ จานวน 10 วัน
Metronidazole
500 mg รับประทาน
++
วันละ 3 ครัง้ จานวน 10 วัน
กลุ่มที่อาจมีประสิทธิภาพ (Probable efficacy)
Nitazoxanide
500 mg รับประทาน
+++
วันละ 2 ครัง้ จานวน 10 วัน
Fusidic acid

250 mg รับประทาน
วันละ 3 ครัง้ จานวน 10 วัน

กลุ่มที่ข้อมูลไม่เพียงพอ (Inadequate data)
Rifamixin
400 mg รับประทาน
วันละ 3 ครัง้ จานวน 10 วัน
Tigecycline
50 mg ทางหลอดเลือดดา
วันละ 2 ครัง้ จานวน 10 วัน

ระดับความ
อาการ
เสี่ยงในการเกิด ไม่พึงประสงค์
การกลับเป็นซ้า
++
+
++

++

++

++

++

+?

++

?

ดูดซึมต่า
(minimal absorbed)
ดูดซึมต่า
(minimal absorbed)
คลื่นไส้/อาเจียน

อาการทางระบบ
ทางเดินอาหาร เช่น ไม่
สบายท้อง
อาการทางระบบ
ทางเดินอาหาร เช่น ไม่
สบายท้อง
ดูดซึมต่า
(minimal absorbed)
อาการทางระบบ
ทางเดินอาหาร เช่น ไม่
สบายท้อง

+: ต่า(low), ++: ปานกลาง (intermediate), +++: สูง (high), ?: ไม่ทราบ (unknown)

Nitazoxanide เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่ม thiazolides ที่มโี ครงสร้างแบบ 5-nitrothiazole มีฤทธิ์ต้าน
เชื้อ โปรโตซัว และแบคทีเ รีย ชนิด ที่ไ ม่ใ ช้ออกซิเ จน[43] อยู่ใ นขั้นตอนการทดลองทางคลินิก สาหรับ
รักษาการติดเชื้อ CD[44] ยังไม่ถูกรับรองจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาให้ใช้สาหรับ
รักษาการติดเชื้อ CD จากการศึกษาทางคลินิก ในผู้ป่วยติดเชื้อ CD ทุกระดับความรุนแรง พบว่ายา
nitazoxanide มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในด้ า นการหายทางคลิ นิ ก และการกลั บ เป็ น ซ้ าไม่ แ ตกต่ า งจากยา
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vancomycin แต่มีอัตราการหายขาดสูงกว่ายา vancomycin (ร้อยละ 89 และ 78)[44] อย่างไรก็ตาม ยัง
ไม่แนะนาให้ใช้ยา nitazoxanide สาหรับรักษาการติดเชื้อ CD เนื่องจากยังมีการศึกษาไม่เพียงพอ
การป้องกันการติดเชื้อ/การกลับเป็นซ้า
การกลับเป็นซ้าของการติดเชื้อ CD (recurrent CDI) หมายถึง การกลับมามีอาการแสดงของ
การติดเชื้อ CD ภายใน 8 สัปดาห์ หลังได้รับการรักษาการติดเชื้อครั้งก่อน ปัจจุบันพบการกลับเป็นซ้า
ของการติดเชื้อ CD ร้อยละ 20.8-47.2 [45] ถึงแม้ว่าจะได้รับการรักษาตามมาตรฐาน ทั้งนี้การกลับ
เป็นซ้าขึ้นกั บ สายพั นธุ์ ของเชื้อและลั ก ษณะของผู้ป่วย ผู้ป่วยร้อยละ 15-30 อาจตอบสนองต่อ ยา
ปฏิ ชี ว นะที่ เ คยได้ รั บ อย่ า งไรก็ ต าม โอกาสในการเกิ ด การติ ด เชื้ อ ซ้ าในผู้ ป่ ว ยที่ เ คยกลั บ เป็ น ซ้ า
(subsequent recurrent) อาจเพิ่มสูงขึ้นถึง ร้อยละ 45 – 65 [33] การกลับเป็นซ้าที่สูงส่งผลต่อค่าใช้จ่าย
ในการรักษา[45] ปัจจุบันจึงมีการพัฒนายาใหม่ หรือวิธีการต่าง ๆ เพื่อลดการกลับเป็นซ้าของการติด
เชื้อ CD เช่น โมโนโคลนอล แอนติบอดี้ (monoclonal antibodies) การปลูกถ่ายเชื้อจุลินทรีย์ในอุจจาระ
(fecal microbiota transplantation, FMT) การให้ nontoxigenic C. difficile และการให้วัคซีน (ตาราง 4)

Monoclonal antibodies เช่น ยา bezlotoxumab ซึ่งเป็นยากลุ่ม monoclonal antibodies ออก
ฤทธิ์ จับกับ toxin B ของ C . difficile ป้องกัน toxin B ไม่ให้จับกับผิวเซลล์ลาไส้ใหญ่ (colonocyte) จึงมี
ผลป้องกันการถูกทาลายของเซลล์เยื่อบุในลาไส้ใหญ่จากtoxin ของเชื้อ CD[46] ยา bezlotoxumab ได้
ขึ้นทะเบียนและรับรองโดยองค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. FDA) ค.ศ. 2016[47]
สาหรับป้องกันการกลับมาเป็นซ้าในผู้ป่วยอายุมากกว่า 18 ปีที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ CD ระหว่าง
ได้รับการรักษาด้วยยามาตรฐาน[46] โดยแนะนาการใช้ยา bezlotoxumab ขนาด 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
บริหารทางหลอดเลือดดานาน 60 นาที[48, 49] จากการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ
bezlotoxumab ระยะที่ 2 ในผู้ป่วยที่แสดงอาการของการติดเชื้อ CD และเคยได้รับการรักษาด้วยยา
metronidazole หรื อ ยา vancomycin ท าการศึ ก ษาแบบสุ่ ม และเปรี ย บเที ย บผลการรั ก ษาของยา
bezlotoxumab กับยาหลอก (0.9% saline) ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้รับ ยา bezlotoxumab มีอัตรา
การติดเชื้อ CD ซ้าต่ากว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก ร้อยละ 7 และ 25 ตามลาดับ (95%Cl 7-29; p<0.001)
อาการไม่พึงประสงค์ที่พ บมากที่สุ ด คือ ปวดศีรษะ อาการไม่พึงประสงค์รุนแรงในกลุ่มที่ไ ด้รั บ ยา
bezlotoxumab คือ ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว (cardiorespiratory arrest) ร้อยละ 1
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การปลู ก ถ่ า ยเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ใ นอุ จ จาระ (Fecal microbiota transplantation, FMT) คื อ
การนาจุลินทรีย์ที่มีชีวิตจากอุจจาระของผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงมาใส่ในลาไส้ใหญ่ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ CD
ระหว่างการส่องกล้องตรวจลาไส้ (colonoscopy) ซึ่งการนาจุลินทรีย์ที่มีชีวิตจากอุจจาระจากบุคคลหนึ่ง
เข้ า สู่ ล าไส้ ใ หญ่ บุ ค คลอื่ น เสมื อ นเป็ น การเปลี่ ย นถ่ า ยหรื อ การน าสิ่ ง มี ชี วิ ต ไปใส่ จึ ง เรี ย กว่ า fecal
transplantation ซึ่ ง เท่ า กั บ เป็ น การเพิ่ ม ศั ก ยภาพของจุ ลิ น ทรี ย์ ป ระจ าถิ่ น ที่ ถู ก ท าลายจากการใช้ ย า
ปฏิ ชี ว นะ (restoration of normal gut microbiota) จากการศึ ก ษาทางคลิ นิ ก รู ป แบบสุ่ ม (randomized
controlled trial) ทาการศึกษาเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของ FMT โดยให้ทางสายอาหาร (nasogastric
tube) เปรียบเทียบกับการรักษาด้วยยา vancomycin พบว่ากลุ่มที่ได้รับ FMT หายขาดจากการติดเชื้ อ
CD มากกว่ากลุ่มที่ได้รับยา vancomycin อย่างมีนัยสาคัญ (ร้อยละ 81 และ 31 ตามลาดับ , p-value
<0.05) อย่างไรก็ตาม วิธีการทาการปลูกถ่ายเชื้อจุลินทรีย์ในปัจจุบันมีหลากหลายและยังไม่มีแนวทางที่
ชัดเจน [33]
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ตาราง 4 ทางเลือกสาหรับป้องกันการติดเชื้อ C . difficile [45]
ทางเลือกสาหรับ

ข้อมูลประสิทธิภาพ

ป้องกัน

ระยะเวลาที่เห็นผลใน

ระยะเวลาที่มีฤทธิ์

การใช้สาหรับป้องกันการติด การใช้สาหรับป้องกัน

ป้องกัน (onset of

ป้องกัน (Duration of

เชื้อ CD ครั้งแรก (primary การกลับเป็นซ้า (Use

prevention)

prevention)

CDI prevention)

ราคา

for recurrent CDI
prevention)

การปลูกถ่าย

มีประสิทธิภาพสูงในการ

เชื้อจุลินทรีย์ใน

ป้องกันการกลับเป็นซ้าของ (1–2 วัน)

คาดว่ามีประสิทธิภาพจน ยังไม่มีการทดสอบ
(Untested)
กระทั้งเกิดการ

อุจจาระ (Fecal

การติดเชื้อ CD โดยเฉพาะ

colonization และได้รับยา

microbiota

ในผู้ป่วยที่มีประวัตติ ดิ เชื้อ

ปฏิชวี นะอีกครั้ง)

เร็ว

ใช่

ต่า

ใช่

ต่า

ใช่

สูง

ไม่มขี ้อมูล

ต่า

transplantation, FMT) CD มาหลายครั้ง
Nontoxigenic

มีประสิทธิภาพดีในการ

เร็ว

คาดว่ามีประสิทธิภาพจน ยังไม่มีการทดสอบ

C. difficile

ป้องกันการกลับเป็นซ้าของ (1–2 วัน)

กระทั้งเกิดการ

การติดเชื้อ CD

colonization และได้รับยา

(Untested)

ปฏิชวี นะอีกครั้ง)
โมโนโคลนอล แอนติ มีประสิทธิภาพดีในการ

เร็วมาก

บอดี้

ป้องกันการกลับเป็นซ้าของ (ทันที)

(monoclonal

การติดเชื้อ CD

ยาว

ยังไม่มีการทดสอบ

(3-6 เดือน)

(Untested)

ไม่มขี ้อมูล

ใช่

antibodies)
การฉีดวัคซีน
(Injectable vaccine)

ไม่แน่ชัด

ช้า
(สัปดาห์-เดือน)
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(ขึน้ กับระยะเวลาในการ
ตอบสนองของระบบ
ภูมิคมุ้ กัน)

15

Nontoxigenic C.difficile (NTCD) คื อ การให้ เ ชื้ อ CD สายพั น ธุ ที่ ไ ม่ส ามารถสร้ า ง toxin A
และ B ให้กับผู้ป่วยซึ่งเชื้อกลุ่มนี้จะไม่ก่อโรคแต่จะให้ผลป้องกัน (protective effect) การติดเชื้อ CD ที่
สร้าง toxin แต่ยั งไม่ท ราบกลไกที่แน่ชัด จากการศึก ษารูป แบบสุ่มแบบมีก ลุ่มควบคุม (randomized
controlled trial) ในระยะที่ 2 ทาการศึกษาในผู้ป่วยจานวน 168 คน โดยให้ยาหลอก หรือ NTCD ขนาด
1x104 spores ต่อวัน เป็นระยะเวลา 7 วัน ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับ NTCD มีการกลับเป็นซ้า
น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก (ร้อยละ 11 และ 30 ตามลาดับ p-value <0.05) อย่างไรก็ตาม การ
ป้องกันวิธีน้ียังต้องมีการศึกษาด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและกลไกที่ชัดเจนในการป้องกันต่อไป
และอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในอนาคต [33]
วัคซีน (vaccine) การพัฒนาวัคซีนป้องกันการติดเชือ้ CD โดยการดัดแปลงโครงการสร้างของ
toxin ของเชือ้ CD และให้กับผูป้ ่วยเพื่อกระตุ้นการหลั่ง anti-toxin A และ anti-toxin B ซึ่งปัจจุบัน อยู่ใน
ขั้นตอนการศึกษาทางคลินกิ [33]
บทสรุป
Clostridioides difficile (C. difficile) เป็ น เชื้ อ ก่ อ โรคที่ จั ด อยู่ ก ลุ่ ม แบคที เ รี ย แกรมบวกรู ป แท่ ง
สามารถเจริญเติบโตและเพิ่มจานวน สร้างและหลั่งสารพิษ (toxin) ทาให้เกิดการอักเสบของลาไส้ และ
เกิดอาการอุจจาระร่วง และนาไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่สาคัญ คือ pseudomembranous colitis การติด
เชื้อ C. difficile มีความสัมพันธ์กับประวัติการได้รับยาปฏิชีวนะ โดยเฉพาะยาที่มีฤทธิ์กว้าง (broadspectrum antimicrobials) เช่ น ยา clindamycin ยากลุ่ ม cephalosporins รุ่ น ที่ 2 และ 3 ยากลุ่ ม
carbapenems การวินิจฉัยการติดเชื้อ C. difficile พิจารณาจากอาการและอาการแสดง ได้แก่ อาการ
ถ่ายเหลว ร่วมกับตรวจพบ toxin ของเชือ้ C. difficile หรือพบ pseudomembranous colitis
การรัก ษาการติด เชื้อ C. difficile ด้วยยาปฏิชีวนะขึ้นกั บ ความรุ นแรงของโรค ยามาตรฐาน
ส าหรั บ รั ก ษาผู้ ป่ ว ยติ ด เชื้ อ C. difficile คื อ ยา fidaxomicin หรื อ ยา vancomycin หรื อ กรณี ไ ม่ มี ย า
มาตรฐาน อาจใช้ยาทางเลือก คือ ยา metronidazole อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ C. difficile มีโอกาส
กลับมาติดเชือ้ ซ้าภายหลังได้รับการรักษาด้วยยามาตรฐาน จึงมีการพัฒนายาและวิธีการรักษาแบบใหม่
ในการป้องกันการกลั บเป็นซ้า เช่น โมโนโคลนอล แอนติบอดี้ (monoclonal antibodies) การปลูกถ่าย
เชื้อจุลินทรีย์ในอุจจาระ (Fecal Microbiota Transplantation, FMT) การให้ nontoxigenic C.difficile และ
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การให้วัคซีน ซึ่งปัจจุบันมีเพียงยา bezlotoxumab ซึ่งเป็นยากลุ่ม monoclonal antibodies ที่ได้รับการ
รับรองจากองค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกาสาหรับป้องกันการติดเชื้อ CD ซ้าเท่านั้น
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