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วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เมื่อศึกษาบทความจบแล้ว ผูอ้ ่านมีความรูค้ วามเข้าใจเรื่องต่อไปนี้
1. การเปลี่ยนแปลงของคาแนะนาในแนวทางการรักษาโรคปอดติดเชื้ อจากชุมชน ปี ค.ศ. 2019
โดย American Thoracic Society และ Infectious Diseases Society of America
2. นัยยะจากการเปลี่ยนแปลงคาแนะนาต่อการตัดสินใจใช้ยาปฏิชีวนะผูป้ วยในบริบทของประเทศ
ไทย

บทนา
โรคปอดอัก เสบที่ ติดเชื้ อจากชุ มชน (community-acquired pneumonia; CAP) เป็ นโรคที่ พ บได้บ่อย
และเป็ นปั ญหาทางสาธารณสุขที่สาคัญที่ส่งผลให้ผูป้ ่ วยเสียชีวิตได้หากได้รบั การรักษาที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะ
ในกรณีที่มีการติดเชื้ อที่รุนแรง ซึ่งแนวทางเวชปฏิบตั ิที่มกั ถูกใช้เป็ นกรอบในการจัดการผูป้ ่ วย CAP ได้แก่ แนว
ทางการรั ก ษาโดย American Thoracic Society และ Infectious Diseases Society of America (ATS/IDSA)
ค.ศ. 20071 (พ.ศ. 2550) ซึ่งแนวทางเวชปฏิบตั ิฉบับดังกล่าวอ้างอิงหลักฐานทางวิชาการเดิมที่มีอยู่เมื่อ 12
ปี ก่อน ซึ่ งช่วงเวลาหลังจากการเผยแพร่แ นวทางเวชปฏิ บัติ ดังกล่าวจนถึ งปั จจุบัน มีห ลักฐานทางวิชาการที่
เพิ่มเติมขึ้ นทั้งในแง่ของการวินิจฉัยโรคและการจัดการด้านยา ทาให้ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ATS/IDSA ได้
เผยแพร่ แ นวทางในการรัก ษาโรคปอดอัก เสบที่ ติดเชื้ อจากชุ มชนฉบับ ใหม่2 ซึ่ งปรับปรุ งและเปลี่ ย นแปลง
คาแนะนาให้สอดคล้องตามข้อมูลจากหลักฐานทางวิชาการที่เป็ นปั จจุบนั แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการรักษา
ฉบับ นี้ ครอบคลุ ม เฉพาะผู ้ป่วยผู ้ใหญ่ ที่ มีโ รคปอดอัก เสบติ ดเชื้ อจากชุ มชน ที่ ไม่มีความบกพร่องของระบบ
ภูมิคุม้ กัน เช่น ผูป้ ่ วยที่มีเม็ดเลือดขาวตา่ โดยมีสาเหตุจากยา ผูป้ ่ วยมะเร็งที่ได้รบั ยาเคมีบาบัด ผูป้ ่ วยเอชไอวีที่มี
ระดับ CD4 ตา่ และผูป้ ่ วยปลูกถ่ายอวัยวะหรือไขกระดูก
บทความนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ นาเสนอข้อมูล ความเปลี่ย นแปลงของคาแนะนาระหว่างแนวทางการ
รักษาโรคปอดอักเสบที่ติดเชื้ อจากชุมชนโดย ATS/IDSA ค.ศ. 2007 และค.ศ. 2019 พร้อมทั้งนัยยะต่อการ
ดูแลผูป้ ่ วย CAP ในประเทศไทยและการพิจ ารณาความเหมาะสมของการใช้ย าปฏิชี วนะในกรณี ที่ มีก ารท า
antibiotic stewardship program

การเปลี่ยนแปลงคาแนะนาของแนวทางการรักษาโรคปอดอักเสบติดเชื้ อจากชุ มชนฉบับใหม่1, 2

การเปลี่ยนแปลงคาแนะนาในแนวทางการรักษาฉบับใหม่ (ตารางที่1) อาจแบ่งออกเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่
1. คาแนะนาในส่วนของกระบวนการวินิจฉัยและประเมินความรุนแรงของโรค
1.1 การส่งตรวจ sputum gram stain, sputum culture และ blood culture
คาแนะนาในการส่งตรวจหาเชื้ อในเสมหะ ในปี ค.ศ. 2019 ยังคงไม่เปลี่ยนไปจากคาแนะนาใน
ปี ค.ศ. 2007 คือ ไม่แนะนาให้ส่งตรวจในกลุ่มผูป้ ่ วยที่มีความรุนแรงของโรคน้อย หรือ ผูป้ ่ วยที่สามารถ
รักษาแบบผูป้ ่ วยนอกได้ และแนะนาให้ส่งตรวจหาเชื้ อจากเสมหะและเลือดสาหรับกลุ่มผูป้ ่ วยที่มีความ
รุนแรงของโรคมาก (severe CAP) ทุกราย ซึ่งคาแนะนาที่เพิ่มเติมใหม่น้ันเป็ นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งตรวจหาเชื้ อทั้งในเสมหะและเลือดในกลุ่มผูป้ ่ วยทุกรายที่มีปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้ อ methicillinresistant Staphylococcus aureus (MRSA) หรือ Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) ที่
ได้รบั empirical antibiotic เพื่อครอบคลุมเชื้ อดังกล่าวทุกราย เพื่อประโยชน์ในการปรับการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมในกรณีที่ผลเพาะเชื้ อหรือผลความไวของเชื้ อมีการรายงาน
1.2 การใช้เครื่องมือประเมินความรุนแรงของโรค
แนวทางฉบับใหม่โดย ATS/IDSA ค.ศ. 2019 แนะนาให้ใช้เครื่องมือ Pneumonia Severity
Index (PSI) เพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าจะรักษาผูป้ ่ วยแบบผูป้ ่ วยนอก (outpatient) หรือผูป้ ่ วยใน
(inpatient) เนื่ องจากการใช้ PSI ช่วยให้สามารถช่วยคัดกรองผูป้ ่ วยที่มีความเสี่ยงตา่ ต่อการเสียชีวิตได้
ดีและทานายโอกาสการเสียชีวิตได้ดีกว่าการใช้ CURB-653 ดังนั้นการใช้ PSI อาจช่วยลดโอกาสในการ
รับผูป้ ่ วยเข้านอนโรงพยาบาลโดยไม่จาเป็ นได้ อย่างไรก็ตามคาแนะนาในส่วนนี้ เป็ นคาแนะนาที่มี
เงื่อนไข (conditional recommendation) โดยให้ขนกั
ึ้ บวิจารณญาณของแพทย์ผูร้ กั ษาในการเลือกใช้
เครื่องมือ เนื่ องจากการประเมินโดยใช้ PSI ในทางปฏิบตั ิน้ันอาจทาได้ยุ่งยากกว่าการใช้ CURB-65
สาหรับการตัดสินใจเลือกระดับการดูแลผูป้ ่ วยในนั้น แนวทางฉบับใหม่แนะนาให้ใช้เครื่องมือ
ประเมิน severe CAP ตาม ATS/IDSA ค.ศ. 2007 เดิม (ตารางที่ 2) เพื่อรับผูป้ ่ วยเข้าหอผูป้ ่ วยวิกฤติ
(intensive care unit; ICU) หากผูป้ ่ วยมีลกั ษณะของ major criteria อย่างน้อย 1 ข้อ หรือ minor
criteria อย่างน้อย 3 ข้อร่วมกับวิจารณญาณของแพทย์ตามสมควรว่ามีความจาเป็ นต้องได้รบั การ
ติดตามอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามคาแนะนานี้ เป็ นคาแนะนาที่มีเงื่อนไขเช่นกัน เนื่ องจากยังมี
เครื่องมือประเมินอื่นๆ เช่น SMART-COP ที่มีความเหมาะสมและสามารถใช้ประเมินผูป้ ่ วยได้
เช่นเดียวกัน
1.3 การส่งตรวจค่า procalcitonin ในเลือด
Procalcitonin เป็ น biomarker ของการติดเชื้ อที่มีความจาเพาะต่อการติดเชื้ อแบคทีเรีย
มากกว่าเชื้ อไวรัส โดย ATS/IDSA 2019 ไม่แนะนาให้ใช้ procalcitonin เป็ นตัวชี้ วัดสาหรับการเริ่ม
รักษาด้วยยาปฏิชีวนะแบบempirical therapy เนื่ องจาก ค่าความไว (sensitivity) ของระดับ
procalcitonin ในเลือด ค่อนข้างมีความแปรปวน อยูใ่ นช่วงร้อยละ 38-914 อาจส่งผลให้เกิดการแปร
ผลผิดพลาดได้ ดังนั้นจึงควรพิจารณาจากอาการทางคลินิกของผูป้ ่ วย ร่วมกับภาพฉายรังสีทรวงอกเป็ น
สาคัญสาหรับการเริ่มการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ
1.4 การจาแนกประเภทของผูป้ ่ วย
Health-care associated community acquired pneumonia (HCAP) เป็ นหนึ่ งในกลุ่มผูป้ ่ วยที่
ถูกนิ ยามและพิจารณาว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้ อดื้ อยา เช่น MRSA หรือ P. aeruginosa ซึ่งผูป้ ่ วย

กลุ่มนี้ ถูกระบุคานิ ยามไว้ใน ATS/IDSA guidelines for management of hospital-acquired and
ventilator-associated pneumonia ปี ค.ศ. 2015 ซึ่ง ATS/IDSA CAP guideline ฉบับใหม่แนะนาให้ยุติ
การจาแนกผูป้ ่ วย HCAP และให้พิจารณาจากปั จจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้ อ MRSA และ P. aeruginosa ที่มี
การสอบทวนอย่างชัดเจนเป็ นเกณฑ์ในการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะแทน ซึ่งปั จจัยเสี่ยงที่แนวทางฉบับใหม่
ให้น้ าหนักมากที่สุด คือ 1) ประวัติการติดเชื้ อทั้งสองชนิ ดของผูป้ ่ วยในอดีต และ 2) ประวัติการเข้ารับ
การรักษาตัวในโรงพยาบาลที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะแบบฉีดในช่วง 90 วันก่อนหน้า ดังนั้นบุคลากร
สาธารณสุขควรซักประวัติหรือตรวจสอบข้อมูลปั จจัยเสี่ยงทั้งสองข้อนี้ ทุกครั้งที่ทาการรักษาผูป้ ่ วย CAP
อย่างไรก็ตาม แนวทางฉบับใหม่ยงั เสนอแนะว่าควรพิจารณาปั จจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่มีการสอบทวน
(validation) อย่างชัดเจนในพื้ นที่น้ันๆ ด้วย นอกเหนื อไปจากปั จจัยเสี่ยง 2 ข้อที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว
2. คาแนะนาในส่วนของการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะและยาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตารางที่ 1 คาแนะนาหลักที่เปลี่ยนแปลงไปของแนวทางการรักษาโรคปอดอักเสบที่ติดเชื้ อจากชุมชนโดย
ATS/IDSA ค.ศ. 20192
คาแนะนา

ATS/IDSA ค.ศ. 2007

ATS/IDSA ค.ศ. 2019

คาแนะนาในส่วนของกระบวนการวินิจฉัยและประเมินความรุนแรงของโรค
การส่งตรวจเสมหะและเลือด
(sputum and blood culture)

แนะนาส่งตรวจในรายที่มีอาการรุนแรง

แนะนาส่งตรวจในรายที่มีอาการรุนแรง (severe
CAP) และมีปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้ อ MRSA
หรือ P. aeruginosa ที่ได้รบั ยาต้านจุลชีพแบบ
empirical therapy เพื่อครอบคลุมเชื้ อดังกล่าว

การใช้เครื่องมือประเมินความ
รุนแรงของผูป้ ่ วย

สามารถเลือกใช้ CURB-65 หรือ PSI ก็ได้ แนะนาให้ใช้ PSI มากกว่า CURB-65 เพื่อช่วย
ในการประเมินเพื่อพิจารณารับเข้ารักษาตัว ลดโอกาสในการรับผูป้ ่ วยเข้านอนโรงพยาบาล
ในโรงพยาบาลหรือรักษาแบบผูป้ ่ วยนอก
โดยไม่จาเป็ น (unnecessary hospital
admission)

การตรวจระดับ procalcitonin

ไม่ระบุ

ไม่แนะนาให้ใช้ procalcitonin เป็ นตัว
กาหนดการเริ่มยาต้านจุลชีพ

การจาแนกผูป้ ่ วยกลุ่ม
healthcare-associated
pneumonia

ใช้ตามเกณฑ์ของ ATS/IDSA 2005
hospital-acquired and ventilatorassociated pneumonia

ยกเลิกการจาแนกผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ โดยให้พิจารณา
ความชุกของการติดเชื้ อและปั จจัยเสี่ยงของการ
ติดเชื้ อ MRSA หรือ P. aeruginosa ของผูป้ ่ วยใน
แต่ละราย

คาแนะนาในส่วนของการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะและยาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การรักษาด้วย macrolides แบบ แนะนาในการรักษาแบบผูป้ ่ วยนอก
monotherapy

ขึ้ นกับความชุกของ การดื้ อยา macrolide ของเชื้ อ
S. pneumoniae

การใช้ corticosteroids

พิจารณาใช้ในกรณี refractory septic shock

ไม่ระบุ

คาแนะนาในส่วนของการติดตามผูป้ ่ วย

การติดตาม chest imaging

ไม่ระบุ

ไม่แนะนาให้ติดตาม chest imaging ยกเว้นใน
กลุ่มเสี่ยงที่ใช้คดั กรองมะเร็งปอด

ATS/IDSA = the American Thoracic Society/the Infectious Diseases Society of America
CAP = community-acquired pneumonia, MRSA = methicillin resistant Staphylococcus aureus, P.aeruginosa = Pseudomonas aeruginosa

ตารางที่ 2 เครื่องมือประเมินผูป้ ่ วยโรคติดเชื้ อปอดอักเสบชุมชนชนิ ดรุนแรง (severe CAP) 2

ATS/IDSA 2007 Criteria for defining severe CAP*
Major criteria

 Septic shock with need for vasopressors
 Respiratory failure requiring mechanical ventilation
Minor criteria

 Respiratory rate ≥ 30 breaths/min









PaO2/FiO2 ratio ≤ 250
Multilobar infiltrates
Confusion/disorientation
Uremia (blood urea nitrogen level ≥ 20 mg/dl)
Leukopenia ** (white blood cell count < 4,000 cells/ml)
Thrombocytopenia (platelet count < 100,000/mcL)
Hypothermia (core temperature < 36 ℃)
Hypotension requiring aggressive fluid resuscitation

*ความรุนแรงของอาการระดับ severe คือ ผูป้ ่ วยที่มี ≥ 1 major criteria หรือ ≥ 3 minor criteria
ความรุนแรงของอาการระดับ non-severe คือ ผูป้ ่ วยที่ไม่มี major criteria และ < 3 minor criteria
ATS/IDSA = the American Thoracic Society/the Infectious Diseases Society of America, BP = blood pressure, BUN = blood urea
nitrogen, CAP = community-acquired pneumonia

เนื่ องจากเชื้ อที่เป็ นสาเหตุของโรคปอดอักเสบติดเชื้ อจากชุมชนตามแนวทางการรักษาของ ATS/IDSA
ค.ศ. 2007 แสดงดังตารางที่ 3 มีความสอดคล้องกันกับข้อมูลจากการศึกษาในประเทศไทย5 ทาให้หลัก
เบื้ องต้นในการเลือกยาปฏิชีวนะ โดยเฉพาะกรณี empirical therapy เพิ่อให้ครอบคลุมเชื้ อที่อาจเป็ นสาเหตุจึง
ไม่แตกต่างกัน แต่ประเด็นสาคัญคือการพิจารณายาทางเลือกแรก (first-line therapy) นั้นจาเป็ นจะต้องอาศัย
ข้อมูลความชุกของเชื้ อดื้ อยาในประเทศไทยหรือในโรงพยาบาลนั้นๆ ซึ่งปั จจัยนี้ จะมีความสาคัญที่ทาให้การ
ตัดสินใจเลือกใช้ยาปฏิชีวนะในประเทศไทยอาจมีความแตกต่างจากคาแนะนาของ ATS/IDSA ค.ศ. 2019
(ตารางที่ 4) ได้ ดังนั้นในเบื้ องต้น ผูเ้ ขียนจึงยึดข้อมูลความไวของเชื้ อต่อยาอ้างอิงตาม National Antimicrobial
Resistant Surveillance, Thailand (NARST) ปี พ.ศ. 25626 ในการพิจารณาคาแนะนาที่เปลี่ยนไปในการใช้ยา
ปฏิชีวนะโดย ATS/IDSA 2019 แต่หากในสถานพยาบาลของผูอ้ ่านมีขอ้ มูลจาก antibiogram ของตนเอง
ผูอ้ ่านควรพิจารณาเลือกใช้ยาปฏิชีวนะตามข้อมูลความไวของเชื้ อต่อยาตามข้อมูลจาก antibiogram เป็ นหลัก
2.1 คาแนะนาการใช้ยากลุ่ม macrolides แบบ monotherapy

แนวทางฉบับเดิมของ ATS/IDSA ค.ศ. 2007 แนะนาให้ใช้ยาในกลุ่ม macrolides
แบบ monotherapy ได้ในผูป้ ่ วย non-severe CAP ที่รกั ษาแบบผูป้ ่ วยนอกได้ และไม่มีโรคร่วม
ที่ทาให้พยากรณ์โรคแย่ (ได้แก่ chronic heart, lung, liver, renal diseases, diabetes
mellitus, alcoholism, malignancy หรือ asplenia) ทาให้เป็ นที่มาของการใช้ยากลุ่ม
macrolides ที่มากขึ้ นและส่งผลให้เกิดเชื้ อที่ดื้อต่อยาในกลุ่ม macrolides ที่มากขึ้ นในปั จจุบนั
และเป็ นเหตุให้ ATS/IDSA ค.ศ. 2019 แนะนาให้พิจารณาข้อมูลความไวของเชื้ อต่อยากลุ่ม
macrolides ในพื้ นที่ก่อนตัดสินใจใช้ยาในกลุ่มนี้ ในผูป้ ่ วย non-severe CAP ที่รกั ษาแบบผูป้ ่ วย
นอก กล่าวคือ หากอัตราการดื้ อของ S. pneumoniae ในพื้ นที่ต่อยากลุ่ม macrolides น้อยกว่า
ร้อยละ 25 (ความไวมากกว่าร้อยละ 75) จะแนะนาให้ใช้ยากลุ่ม macrolides แบบ
monotherapy ได้ แต่เมือ่ พิจารณาข้อมูลความไวของเชื้ อ S. pneumoniae จากเสมหะผูป้ ่ วย ต่อ
ยา erythromycin ในประเทศไทย เดือนมกราคม-มิถุนายน ปี พ.ศ. 2562 พบว่ามีความไว
เท่ากับร้อยละ 55.9 ซึ่งมีแนวโน้มลดลงจากปี พ.ศ. 2561 (ความไวร้อยละ 62.7) ฉะนั้นเมื่อ
พิจารณาคาแนะนาของแนวทาง ATS/IDSA ฉบับใหม่จะทาให้ยาในกลุ่ม macrolides ไม่ใช่ยาที่
ควรพิจารณาสาหรับประเทศไทย แต่ในทางปฏิบตั ิเมื่อพิจารณาจากอัตราการเสียชีวิตของ
ผูป้ ่ วยในกลุ่มนี้ ที่ตา่ และขอบเขตของการครอบคลุมเชื้ ออื่นๆ ของ macrolides โดยเฉพาะ
atypical pathogens ที่เป็ นสาเหตุของ CAP ได้น้ันการใช้ยากลุ่ม macrolides ในบริบทของ
ประเทศไทยนั้นยังคงมีความเหมาะสมอยู่ และเนื่ องจากแนวโน้มปั ญหาความไวของเชื้ อ S.
pneumoniae ต่อยาที่ลดลง แพทย์จึงควรวางแผนและอธิบายการติดตามอาการแก่ผุป้ ่ วยให้
ชัดเจน เพื่อให้ผูป้ ่ วยกลับมารับการรักษาเพิ่มเติมหากไม่มีการตอบสนองที่ดีต่อยาปฏิชีวนะที่
ได้
นอกจากนี้ แนวทางการรักษาโดย ATS/IDSA ค.ศ. 2019 ยังได้เพิ่มแนะนายา
ทางเลือกอื่นๆ ในผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ ได้แก่ amoxicillin ซึ่งในฉบับเดิมไม่ถูกแนะนาไว้ และข้อมูล
ความไวของเชื้ อ S. pneumoniae จากงานวิจยั ในประเทศไทยพบว่ามีค่าที่สูงถึงร้อยละ 937 แต่
สิ่งที่ควรพิจารณาคือ amoxicillin ไม่สามารถกาจัด atypical pathogens ได้และเป็ นข้อจากัดที่
แนวทางฉบับใหม่กล่าวถึงเช่นกัน สาหรับ doxycycline นั้น ข้อมูลความไวโดยรวมของ S.
pneumoniae จากเสมหะ ต่อยา penicillin และ doxycycline ในประเทศไทย ตั้งแต่เดือน
มกราคม-มิถุนายน ปี พ.ศ. 2562 มีค่าเท่ากับร้อยละ 24.99 ซึ่งน้อยกว่ายากลุ่ม macrolides
และ amoxicillin มาก ดังนั้นยา doxycycline จึงไม่อาจเป็ นยาตัวเลือกแรกที่เหมาะสม ยกเว้น
ในกรณีที่แพทย์สงสัยว่าผูป้ ่ วยติดเชื้ อกลุ่ม atypical pathogens
2.2 คาแนะนาการใช้ยาสูตรมาตรฐานสาหรับ empirical therapy ในผูป้ ่ วย severe CAP
ผูป้ ่ วย severe CAP ที่แนวทางฉบับใหม่กล่าวถึงคือผูป้ ่ วยที่มีอาการรุนแรงและไม่มี
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้ อ MRSA หรือ P. aeruginosa ซึ่งเดิมมีคาแนะนาให้ใช้ยาแบบสูตรร่วม
ระหว่าง beta-lactams และ macrolide หรือ beta-lactams และ respiratory
fluoroquinolones (levofloxacin และ moxifloxacin) ด้วยน้ าหนักของคาแนะนาที่เท่ากัน แต่ใน
แนวทางฉบับใหม่นี้ให้น้ าหนักของการใช้ beta-lactams ร่วมกับ macrolides มากกว่า
เนื่ องจากผลวิจยั แบบอภิวิเคราะห์ที่แสดงให้เห็นว่าอัตราการเสียชีวิตที่ตา่ กว่าในกลุ่มผูป้ ่ วย
severe CAP8 ซึ่งน้ าหนักคาแนะนาที่เปลี่ยนแปลงนี้ เพิ่มความชัดเจนในแง่ของพิจารณาความ

เหมาะสมของการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะในทางปฏิบตั ิได้ดี โดยเฉพาะในสถานพยาบาลที่มีการทา
antibiotic stewardship program
2.3 คาแนะนาการใช้ยา corticosteroids
แนวทางการรักษาโดย ATS/IDSA ค.ศ. 2019 ได้เพิ่มคาแนะนาการใช้
corticosteroidsจากที่ไม่ได้มีระบุไว้ในฉบับเดิม โดยแนะนาว่าอาจพิจารณาใช้กบั ผูป้ ่ วยที่มี
septic shock ที่ไม่ตอบสนองต่อการให้สารน้ าและ vasopressors แล้วเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับ
คาแนะนาของ Surviving Sepsis Campaign9 อย่างไรก็ตามคาแนะนานี้ ไม่ใช่การห้ามใช้
corticosteroids ในผูท้ ี่มีขอ้ บ่งใช้ของยา corticosteroids ได้แก่ asthma, chronic obstructive
pulmonary disease (COPD) หรือ autoimmune disease ดังนั้นบุคลากรสาธารณสุขควร
พิจารณาคาแนะนาในส่วนนี้ อย่างระมัดระวัง
ตารางที่ 3 เชื้ อก่อโรคที่สามารถพิจารณาเป็ นสาเหตุของโรคปอดติดเชื้ อจากชุมชนตาม
ประเภทของผูป้ ่ วย จาก ATS/IDSA 20071
เชื้ อก่อโรค

ผูป้ ่ วยนอก

ผูป้ ่ วยใน

ผูป้ ่ วยวิกฤต

Streptococcus pneumoniae







Mycoplasma pneumoniae





Haemophilus influenzae



Chlamydophila pneumoniae





Respiratory viruses





Haemophilus influenzae





Legionella species





Staphylococcus aureus



Gram-negative bacilli



ตารางที่ 4 ยาปฏิชีวนะที่ใช้สาหรับโรคปอดติดเชื้ อจากชุมชนที่แนะนาโดย ATS/IDSA ค.ศ. 20192
กรณีรกั ษาแบบผูป้ ่ วยนอก ที่ไม่มีโรคร่วม
• Amoxicillin 1 g วันละ 3 ครั้ง หรือ
• Doxycycline 100 mg วันละ 2 ครั้ง หรือ
• Azithromycin 500 mg ในวันแรก จากนั้น 250 mg วันละครั้ง หรือ
• Clarithromycin 500 mg วันละ 2 ครั้ง หรือ
• Clarithromycin extended release 1,000 mg วันละ 1 ครั้ง
กรณีรกั ษาแบบผูป้ ่ วยนอก ที่มีโรคร่วม
Combination therapy:
• Amoxicillin/clavulanate 500 mg/125 mg วันละ 3 ครั้ง หรือ
• Amoxicillin/clavulanate 875 mg/125 mg วันละ 2 ครั้ง หรือ
• Amoxicillin/clavulanate 2,000 mg/125 mg วันละ 2 ครั้ง หรือ
• Cefpodoxime 200 mg วันละ 2 ครั้ง หรือ
• Cefuroxime 500 mg วันละ 2 ครั้ง
ร่วมกับ
• Azithromycin 500 mg วันแรก จากนั้น 250 mg วันละครั้ง หรือ
• Clarithromycin 500 mg วันละ 2 ครั้ง หรือ
• Clarithromycin extended release 1,000 mg วันละ 1 ครั้ง หรือ
• Doxycycline 100 mg twice daily วันละ 2 ครั้ง
Monotherapy:
• Levofloxacin 750 mg วันละ 1 ครั้ง หรือ
• Moxifloxacin 400 mg วันละ 1 ครั้ง หรือ
• Gemifloxacin 320 mg วันละ 1 ครั้ง

ตารางที่ 4 ยาปฏิชีวนะที่ใช้สาหรับโรคปอดติดเชื้ อจากชุมชนที่แนะนาโดย ATS/IDSA ค.ศ. 20192
กรณีอาการไม่รุนแรง (รักษาแบบผูป้ ่ วยใน)
Combination therapy
• Ampicillin/sulbactam 1.5–3 g ฉีดเข้าหลอดเลือดดา ทุก 6 ชัว่ โมง หรือ
• Cefotaxime 1–2 g ฉีดเข้าหลอดเลือดดา ทุก 8 ชัว่ โมง หรือ
• Ceftriaxone 1–2 g ฉีดเข้าหลอดเลือดดา ทุก 24 ชัว่ โมง หรือ
• Ceftaroline 600 mg ฉีดเข้าหลอดเลือดดา ทุก 12 ชัว่ โมง หรือ
ร่วมกับ
• Azithromycin 500 mg รับประทาน วันละ 1 ครั้ง หรือ
• Clarithromycin 500 mg รับประทาน วันละ 2 ครั้ง
Monotherapy
• Levofloxacin 750 mg วันละ 1 ครั้ง หรือ
• Moxifloxacin 400 mg วันละ 1 ครั้ง
**ในรายที่มีขอ้ ห้ามใช้ macrolides และ fluoroquinolones พิจารณาใช้ beta-lactams ร่วมกับ
doxycycline 100 mg วันละ 2 ครั้ง
ผูป้ ่ วยในทีีมี่ อาการรุนแรง (รักษาตัวในหอผูป้ ่ วยวิกฤติ)

Combination therapy
• Ampicillin/sulbactam 1.5–3 g ฉีดเข้าหลอดเลือดดา ทุก 6 ชัว่ โมง หรือ
• Cefotaxime 1–2 g ฉีดเข้าหลอดเลือดดา ทุก 8 ชัว่ โมง หรือ
• Ceftriaxone 1–2 g ฉีดเข้าหลอดเลือดดา ทุก 24 ชัว่ โมง หรือ
• Ceftaroline 600 mg ฉีดเข้าหลอดเลือดดา ทุก 12 ชัว่ โมง
ร่วมกับ
• Azithromycin 500 mg วันละ 1 ครั้ง หรือ
• Clarithromycin 500 mg วันละ 2 ครั้ง หรือ
• Levofloxacin 750 mg วันละ 1 ครั้ง หรือ
• Moxifloxacin 400 mg วันละ 1 ครั้ง
ผูป้ ่ วยที่มีปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้ อ MRSA
พิจารณาเพิ่มยาร่วมกับสูตรมาตรฐาน
• Vancomycin 15 mg/kg ฉีดเข้าหลอดเลือดดา ทุก 12 ชัว่ โมง (ปรับตามระดับยาเป้ าหมาย) หรือ
• Linezolid 600 mg ฉีดเข้าหลอดเลือดดา ทุก 12 ชัว่ โมง

ตารางที่ 4 ยาปฏิชีวนะที่ใช้สาหรับโรคปอดติดเชื้ อจากชุมชนที่แนะนาโดย ATS/IDSA ค.ศ. 20192
ผูป้ ่ วยที่มีปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้ อ P. aeruginosa
เปลี่ยนยา beta-lactams ในสูตรมาตรฐานมาเป็ นยาต่อไปนี้
• Piperacillin-tazobactam 4.5 g ฉีดเข้าหลอดเลือดดา ทุก 6 ชัว่ โมง หรือ
• Cefepime 2 g ฉีดเข้าหลอดเลือดดา ทุก 8 ชัว่ โมง หรือ
• Ceftazidime 2 g ฉีดเข้าหลอดเลือดดา ทุก 8 ชัว่ โมง หรือ
• Aztreonam 2 g ฉีดเข้าหลอดเลือดดา ทุก 8 ชัว่ โมง หรือ
• Meropenem 1 g ฉีดเข้าหลอดเลือดดา ทุก 8 ชัว่ โมง หรือ
• Imipenem 500 mg ฉีดเข้าหลอดเลือดดา ทุก 6 ชัว่ โมง
ATS/IDSA = the American Thoracic Society/the Infectious Diseases Society of America
CAP = community-acquired pneumonia, MRSA = methicillin resistant Staphylococcus aureus, P.aeruginosa = Pseudomonas aeruginosa

3. คาแนะนาในส่วนของการติดตามผูป้ ่ วย
แนวทางการรักษาฉบับใหม่นี้ระบุคาแนะนาที่ชดั เจนเกี่ยวกับการติดตามผูป้ ่ วยด้วย
ภาพถ่ายรังสีทรวงอก (chest imaging)ว่าไม่มีความจาเป็ นในผูป้ ่ วย CAP ที่มีอาการดีขนภายใน
ึ้
5-7
วันหลังได้รบั การรักษา เนื่ องจากไม่มีหลักฐานสนับสนุ นประโยชน์ของการติดตามภาพถ่ายทรวงอกต่อ
การรักษา CAP ที่นอกเหนื อไปจากการติดตามอาการทางคลินิก (ไข้ ไอ หอบเหนื่ อย ความสามารถใน
การรับประทานอาหารด้วยตนเอง) ของผูป้ ่ วยแต่อย่างใด
บทสรุป
การรักษาโรคปอดอักเสบติดที่เชื้ อจากชุมชนควรพิจารณาทั้งความชุกของเชื้ อที่เป็ นสาเหตุ ปั จจัยเสี่ยง
ของการติดเชื้ อของผูป้ ่ วย และข้อมูลความไวของเชื้ อต่อยาในแต่ละท้องที่ โดยประเด็นหลักของการเปลี่ยนแปลง
การรักษาตาม ATS/IDSA 2019 เป็ นคาแนะนาที่ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลมากขึ้ น ทั้งในแง่
ของการพิจารณาเก็บตัวอย่างเสมหะหรือเลือดเพื่อประโยชน์ในการปรับยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม การ
พิจารณาใช้ยา corticosteroids, การใช้ยาปฏิชีวนะแบบ empirical therapy ในผูป้ ่ วยกลุ่มต่างๆ และการติดตาม
ผูป้ ่ วย ซึ่งการพิจารณาประยุกต์ใช้ขอ้ มูลจากแนวทางการรักษาฉบับใหม่นี้ควรอาศัยข้อมูลในบริบทของประเทศ
ไทยในการพิจารณาร่วมด้วยเสมอเพื่อความเหมาะสมของการดูแลผูป้ ่ วย
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