รางครั้งที่ 4 (วันที่ 5 ต.ค. พ.ศ. ๒๕๔๙)
แนวเวชปฏิบตั ิในการดูแลรักษาและปองกันปอดอักเสบในโรงพยาบาลและปอดอักเสบที่
เกี่ยวของกับเครื่องชวยหายใจในผูใหญในประเทศไทย
(Thai Clinical Practice Guidelines for Management and Prevention of Adults with
Hospital-acquired and Ventilator-associated Pneumonia)
จัดทําโดย สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
สมาคมอุรเวชชแหงประเทศไทย
สมาคมเวชบําบัดวิกฤตแหงประเทศไทย
ชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแหงประเทศไทย
แนวเวชปฏิบัตินี้ เปนคูมือที่แพทยและบุคลากรทางการแพทยใชประกอบการพิจารณาในการเลือก
วิธีการดูแลรักษาและการปองกันใหเหมาะสมกับสถานการณของแตละโรงพยาบาลและผูปวยแตละราย
สวนที่ 1. การดูแลรักษา
แนวเวชปฏิบัติ (clinical practice guidelines) ฉบับนี้ใชเปนคูมือเพื่อประกอบหลักการวินิจฉัย การรักษา
และการปองกันปอดอักเสบในโรงพยาบาล (hospital-acquired pneumonia, HAP) และปอดอักเสบที่เกี่ยวของกับ
เครื่องชวยหายใจ (ventilator-associated pneumonia, VAP) ในผูใหญเทานั้น ไมไดเนนถึงแนวทางการพิจารณา
การตรวจคนเพิ่มเติมเพื่อวินิจฉัยแยกโรค การรักษาแบบประคับประคอง (supportive therapy) โดยเฉพาะเรื่องการใช
เครื่องชวยหายใจ การรักษาดวยออกซิเจนบําบัด การใหสารน้ําและยาอื่นๆ การติดตามดูแลอยางเขมขน (intensive
monitoring) โดยเฉพาะในผูปวยวิกฤต แนวเวชปฏิบัติทางนี้ผานการกลั่นกรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการของ
สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย สมาคมอุรเวชชแหงประเทศไทย สมาคมเวชบําบัดวิกฤตแหงประเทศไทย และ
ชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแหงประเทศไทย
คณะกรรมการพยายามสรางแนวเวชปฏิบัติโดยยึดตาม
ขอมูลเชิงประจักษ (evidence-based) จากเอกสารอางอิงตางๆ โดยเฉพาะในประเทศไทย หากไมมีหลักฐานดังกลาว
ก็จะอางอิงจากขอมูลของตางประเทศ
กรณีที่ไมมีหลักฐานสนับสนุนก็อาศัยความเห็นและดุลยพินิจของ
คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญ (expert opinion) สวนคุณภาพของขอมูล (quality of evidence) และระดับการแนะนํา
(strength of recommendation) ยึดหลักของสมาคมโรคติดเชื้อของอเมริกา (Infectious Diseases Society of
America, IDSA) และการบริการทางสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกา (United States Public Health Service) ดัง
แสดงในตารางที่ 11 เนื่องจากแนวเวชปฏิบัตินี้เปนฉบับแรกและอาจจะถูกนําไปประยุกตใชในโรงพยาบาลหลายๆ
ระดับ
สถานพยาบาลอาจจะใชแนวเวชปฏิบัตินี้ไดไมเทาเทียมกันหมดทุกแหงเนื่องจากบางแหงมีขอจํากัดในดาน
วิธีการวินิจฉัย เครื่องมือเครื่องใช อุปกรณที่ทันสมัย และบุคลากรทางการแพทย
ประกอบกับขอมูลพื้นฐาน
โดยเฉพาะในดานระบาดวิทยาที่แตกตางและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในโรงพยาบาลแตละแหง ดังนั้นแนวเวชปฏิบัติ
นี้ จึงเปรียบเสมือนคูมือที่แพทยและบุคลากรทางการแพทยใชประกอบการพิจารณาในการเลือกวิธีการดูแลรักษาให
เหมาะสมกับสถานการณของแตละโรงพยาบาลและผูปวยแตละราย
เนื่องจากมีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
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ขอมูลในทางการแพทยอยูตลอดเวลา
ในอนาคตแนวเวชปฏิบัตินี้ก็อาจจะตองถูกปรับเปลี่ยนเพื่อใหสอดคลองกับ
ขอมูลใหมๆ ซึ่งเกิดขึ้นอยางตอเนื่องตลอดไป
I. คําจํากัดความ
ปอดอักเสบในโรงพยาบาล (hospital-acquired pneumonia, HAP) หมายถึง ปอดอักเสบที่เกิดขึ้นในผูปวย
หลังจากรับไวรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต 48 ชั่วโมงขึ้นไป1
ปอดอักเสบที่เกี่ยวของกับเครื่องชวยหายใจ (ventilator-associated pneumonia, VAP) หมายถึง ปอดอักเสบที่
เกิดขึ้นหลังจากการใสทอชวยหายใจตั้งแต 48 ชั่วโมงขึ้นไป จนถึง 48 ชั่วโมงหลังถอดทอชวยหายใจ ไมวาจะตอกับ
เครื่องชวยหายใจหรือไมก็ตาม1
ปอดอักเสบที่เกี่ยวของกับการบริการสุขภาพ (healthcare-associated pneumonia, HCAP) หมายถึง ปอด
อักเสบที่เกิดขึ้นในผูปวยที่เคยรับไวรักษาตัวในโรงพยาบาลนานตั้งแต 48 ชั่วโมงขึ้นไป จนถึงหลังจําหนายภายใน 90
วันกอนเกิดปอดอักเสบ หรือเกิดขึ้นในผูปวยที่อาศัยใน nursing home หรือ long-term care facility หรือเกิดขึ้นใน
ผูปวยที่ไดรับยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดํา ยาเคมีบําบัด หรือไดรับการดูแลรักษาเรื่องบาดแผลภายใน 30 วันกอน
เกิดปอดอักเสบ หรือเกิดขึ้นในผูปวยที่ไดรับการดูแลในคลินิกการฟอกเลือด (hemodialysis unit)1
ปอดอักเสบในโรงพยาบาลหรือที่เกี่ยวของกับเครื่องชวยหายใจที่เกิดขึ้นในระยะแรก (early-onset HAP or VAP)
หมายถึง HAP หรือ VAP ที่เกิดขึ้นในผูปวยหลังจากรับไวรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต 48 ชั่วโมงถึง 4 วัน1
ปอดอักเสบในโรงพยาบาลหรือที่เกี่ยวของกับเครื่องชวยหายใจที่เกิดขึ้นในระยะหลัง (late-onset HAP or VAP)
หมายถึง HAP หรือ VAP ที่เกิดขึ้นในผูปวยหลังจากรับไวรักษาตัวในโรงพยาบาล นานกวา 4 วัน1
ไข หมายถึง อุณหภูมิที่วัดทางปาก > 38.3°ซ อยางนอย 1 ครั้ง หรือ > 38°ซ นานมากกวา 1 ชั่วโมง หรือ
อุณหภูมิทางรักแร > 37.5°ซ2
ทอชวยหายใจ หมายถึง ทอหลอดลม (endotracheal tube) ที่ใสทางชองปาก (orotracheal) หรือใสทางจมูก
(nasotracheal) หรือทอเจาะคอ (tracheostomy tube)1
ตัวอยางเสมหะที่เหมาะสมในการตรวจ หมายถึง เสมหะที่ถูกตรวจดวยกลองจุลทรรศนมีจํานวน neutrophils>
25 เซลล/low-power field (LPF) และจํานวน squamous epithelial cells <10 เซลล/LPF3
สําหรับแนวเวชปฏิบัติการรักษาและปองกันฉบับนี้
จะไมครอบคลุมผูปวยที่เปนปอดอักเสบที่เกี่ยวของกับการ
บริการสุขภาพ (HCAP) ผูปวยที่เปนปอดอักเสบจากการสูดสําลัก (aspiration pneumonia) และไมแยกประเภทปอด
อักเสบที่เกิดขึ้นในระยะแรกหรือระยะหลัง เนื่องจากไมมีขอมูลในดานระบาดวิทยาเพียงพอ และผูปวยมีความ
แตกตางจากที่พบในตางประเทศ โดยเฉพาะผูปวยสวนใหญในประเทศไทยไมไดอยูใน nursing home หรือ longterm
care facility แนวเวชปฏิบัติฉบับนี้ใชสําหรับผูปวยปอดอักเสบที่สงสัยวามีสาเหตุจากการติดเชื้อจากแบคทีเรียและ
เปนผูปวยผูใหญที่มีภูมิคุมกันปรกติ (immunocompetent adults) ไมใชผูปวยที่มีภูมิคุมกันต่ําขั้นรุนแรง เชน ผูปวย
ติดเชื้อเอชไอวี (human immunodeficiency virus, HIV) ผูปวยมะเร็งทางโลหิตวิทยา (hematologic malignancy)
ผูปวยที่มีเม็ดเลือดขาวต่ํา (neutropenia) ผูปวยที่ปลูกหรือเปลี่ยนถายอวัยวะ (transplantation) นอกจากนี้แนวเวช
ปฏิบัติฉบับนี้ไมสามารถใชแทนการตัดสินใจทางคลินิกที่ดี (good clinical judgement) แตตองการสรางแนวเวช
ปฏิบัติที่มีระเบียบแบบแผนสําหรับแพทยและบุคลากรทางการแพทยไวใชรวมเปนคูมือเพื่อประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจสําหรับการวินิจฉัย รักษา และปองกันปอดอักเสบในโรงพยาบาลหรือที่เกี่ยวของกับเครื่องชวยหายใจ
II. การวินิจฉัย HAP และ VAP1-8
2.1 การประเมินและเกณฑการวินิจฉัยทางคลินิก
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ปญหาทางคลินิก 2 ขอที่เกิดขึ้นคือการวินิจฉัย HAP และ VAP และการตรวจหาจุลชีพกอโรค (etiologic
pathogen) ปจจุบันยังไมมีวิธีหรือการทดสอบใดๆ ที่มีความแมนยําสูงมากเพียงพอสําหรับการวินิจฉัย HAP และ
VAP ดังนั้นการวินิจฉัย HAP หรือ VAP จึงตองเริ่มจากการมีความสงสัยทางคลินิก (clinical suspicion) กอน
อาการนําในผูปวยสวนใหญที่รับไวรักษาตัวในโรงพยาบาล คือ ไขที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม (new onset) หรือไขสูงขึ้นกวาเดิม
นอกจากนี้ผูปวยอาจเริ่มดวย อาการไอหรือไอเพิ่มขึ้น อาจมีเสมหะคลายหนอง (purulent sputum) หรือมีอาการหอบ
เหนื่อยหรือหอบเหนื่อยเพิ่มขึ้น แพทยจึงเริ่มที่คนหาสาเหตุของ ไข เสมหะคลายหนอง หรืออาการหอบเหนื่อย
นอกจากการตรวจรางกายแลว ยังตองพิจารณาตรวจทางหองปฏิบัติการเพิ่มเติม ไดแก การตรวจนับเม็ดเลือด
(complete blood count, CBC) การถายภาพรังสีทรวงอก (chest X-ray) การวิเคราะหกาซในหลอดเลือดแดง และ
การตรวจเสมหะ เกณฑทางคลินิกสําหรับการวินิจฉัย HAP หรือ VAP ตองมี infiltrate ที่เกิดขึ้นใหม (new) หรือเพิ่ม
มากขึ้น (progressive) จากภาพถายรังสีทรวงอก รวมกับขอใดขอหนึ่งรวมกันอยางนอย 2 ใน 3 ขอตอไปนี้ ไดแก
ก. มีไขที่เกิดขึ้นใหมหรือสูงขึ้นกวาเดิม
ข. เสมหะคลายหนอง (อีกนัยหนึ่งคือเสมหะที่เหมาะสมในการตรวจทางจุลชีววิทยา)
ค. เม็ดเลือดขาวในเลือดมากกวาหรือเทากับ 12,000 เซลล/ลูกบาศกมิลลิเมตร (12 x 109
เซลล/ลิตร) หรือนอยกวา 4,000 เซลล/ลูกบาศกมิลลิเมตร (4 x 109 เซลล/ลิตร)1,5,8
การใชเกณฑดังกลาวในการวินิจฉัย HAP หรือ VAP มีความถูกตองแมนยําดีพอสมควร และใชนําไปสูแนวเวช
ปฏิบัติการตรวจทางหองปฏิบัติการที่เหมาะสมตอไป เพื่อใชยืนยันการวินิจฉัย ตลอดจนการคนหาจุลชีพกอโรครวม
ดวยตอไป การใชเกณฑการวินิจฉัยเพียงขอใดขอหนึ่ง 1 ใน 3 ขอ แมทําใหความไวสําหรับการวินิจฉัยเพิ่มขึ้นแต
ความจําเพาะลดลงอยางมาก นําไปสูการใชยาปฏิชีวนะแบบครอบคลุม (empirical antibiotic) มากขึ้นเกินความเปน
จริง (over diagnosis) หากใชเกณฑทั้ง 3 ขอ แมมีความจําเพาะสูงขึ้น แตความไวในการวินิจฉัยลดลงอยางมาก
เชนกัน (under diagnosis) ทําใหผูปวยไดรับยาปฏิชีวนะชาเกินไปหรือมีจํานวนผูปวยไดรับยาปฏิชีวนะนอยกวาราย
ปวยจริง การศึกษาโดย Fabregas และคณะ โดยใชการตรวจชิ้นเนื้อปอดรวมกับการเพาะเชื้อจากปอดผูปวยที่ถึงแก
กรรมเปนวิธีมาตรฐาน (gold standards) ของการวินิจฉัย HAP หรือ VAP พบวา การใชเกณฑการวินิจฉัยทางคลินิก
สองในสามขอดังกลาวขางตนนี้มีความไวและความจําเพาะเปนรอยละ 69 และ รอยละ 75 ตามลําดับ5 จึงขอย้ําวา
การใชเกณฑการวินิจฉัยทางคลินิกอยางเดียวมีโอกาสวินิจฉัย HAP หรือ VAP ที่ผิดพลาดได แตสามารถใชเปนเกณฑ
การพิจารณาเริ่มใหยาปฏิชีวนะแบบครอบคลุมไปกอน โดยเฉพาะหากผูปวยมีลักษณะกลุมอาการ sepsis หรือมี
ลักษณะทางคลินิกของการติดเชื้อขั้นรุนแรง พรอมกับดําเนินการซักประวัติ การตรวจรางกาย และการตรวจคน
เพิ่มเติมทางหองปฏิบัติการดังกลาวขางตน จากนั้นตองติดตามลักษณะทางคลินิกอยางใกลชิดในระยะแรก เพื่อ
ยืนยันการวินิจฉัยหรือแยกภาวะอื่นที่มีลักษณะทางคลินิกคลายคลึงกันออกไป ดังแสดงในรูปที่ 1 ภาวะหรือโรคที่มี
ลักษณะทางคลินิกคลายปอดอักเสบและเขาเกณฑการวินิจฉัยทางคลินิก ไดแก ภาวะปอดแฟบ น้ําทวมปอด กลุม
อาการหายใจลําบากเฉียบพลันในผูใหญ ลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดแดงพุลโมนารีย (pulmonary embolism) ปอด
อักเสบจากยาหรือจากการฉายรังสี เลือดออกในปอด เปนตน
อนึ่ง Pugin และคณะ4 เริ่มนําการใชระบบการใหคะแนนมาชวยวินิจฉัย HAP หรือ VAP ทางคลินิกที่เรียกวา
“clinical pulmonary infection score (CPIS)”4 โดยอาศัยขอมูลทางคลินิก ภาพถายรังสีทรวงอก ภาวะสรีรวิทยา
ของการหายใจ และจุลชีพที่พบในสิ่งคัดหลั่งในทางเดินหายใจ โดยพบวาคะแนนรวมที่มากกวา 6 มีความเปนไปได
สูงที่จะเปน HAP หรือ VAP โดยใชการเพาะเชื้อแบบนับจํานวนแบคทีเรีย (quantitative culture) จากน้ําลางถุงลมใน
ปอด (bronchoalveolar lavage, BAL) ทั้งจากการสองและไมสองกลองตรวจทางหลอดลม (bronchoscopy) เปนวิธี
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มาตรฐาน (gold standard) อยางไรก็ตามรายงานการศึกษาตอมาบางฉบับไดผลขัดแยง เชน การศึกษาโดย
Fabregas และคณะ5 โดยใชการตรวจชิ้นเนื้อปอดในผูปวยที่ถึงแกกรรมเปนวิธีมาตรฐาน พบวา การใช CPIS มีคา
ความไวและความจําเพาะเพียงรอยละ 77 และรอยละ 42 ตามลําดับ โดยสรุปความไวและความจําเพาะของการ
ใช CPIS ในการวินิจฉัย HAP หรือ VAP ในการประเมินครั้งแรกคอนขางต่ํา แตถาใช CPIS รวมกับการยอมสีแกรม
(Gram staining) ของเสมหะจาก endotracheal aspirate จากน้ําลางถุงลมในปอด หรือจากการใชแปรงถูผนัง
หลอดลมขนาดเล็ก (protected specimen brush, PSB)6 จะชวยทําใหมีความจําเพาะสูงขึ้น
การยอมสีแกรมจากเสมหะหรือ endotracheal aspirate แลวไมพบแบคทีเรียหรือไมพบเซลลของการอักเสบ
(inflammatory cells) ในผูปวยที่ไมมีเม็ดเลือดขาวต่ําและไมไดรับยาปฏิชีวนะหรือไมมีการเปลี่ยนยาปฏิชีวนะภายใน
72 ชั่วโมงกอนหนานี้ โอกาสที่ไมเปน HAP หรือ VAP สูงถึงรอยละ 94 (คําแนะนํา IIA)9
ยังมีการศึกษาเร็วๆ นี้ที่นาสนใจโดย Singh และคณะ7 ที่เสนอการใช modified CPIS (ตารางที่ 26) เพื่อชวย
วินิจฉัย HAP หรือ VAP ทางคลินิก และชวยจํากัดระยะเวลาการใชยาปฏิชีวนะ โดยใชขอมูลเพียง 5 ขอจากเดิมที่มี 6
ขอ สําหรับการวินิจฉัยในครั้งแรกที่วินิจฉัย โดยตัดขอมูลดานจุลชีพในสิ่งคัดหลั่งเนื่องจากในทางปฏิบัติไมสามารถนํา
ผลการเพาะเชื้อจากเสมหะหรือน้ําลางปอดมาใชในครั้งแรกได และใหประเมินอีกครั้งที่วันที่ 3 หลังใหยาปฏิชีวนะ
รักษา โดยในครั้งนี้ใหวิเคราะหขอมูลทั้งหมด 7 ขอ เนื่องจากจะไดผลการเปลี่ยนแปลงของภาพถายรังสีทรวงอกและ
ผลการเพาะเชื้อโดยสวนใหญกลับมาแลว ถาคะแนนทั้งวันที่ 1 และวันที่ 3 จากการประเมินยังไดเทากับหรือนอยกวา
6 และผูปวยไดรับยาปฏิชีวนะตั้งแตวันแรก เราสามารถหยุดการใหยาปฏิชีวนะในวันที่ 3 ไดเลย ผูปวยกลุมนี้มีอัตรา
การเสียชีวิตไมตางกับผูปวยกลุมที่ไดรับยานาน 10-21 วัน แตเกิดเชื้อดื้อยานอยกวา ผูปวยกลุมนี้จึงถือวาเปนผูปวย
มีโอกาสเสี่ยงต่ํามากๆ ตอการมี HAP หรือ VAPจริงๆ หากคะแนนในวันที่ 3 เพิ่มสูงกวา 6 จึงใหยาปฏิชีวนะตอตาม
การรักษาปอดอักเสบ ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชทางคลินิกเพื่อชวยประกอบการพิจารณาลดระยะเวลาการใหยา
ปฏิชีวนะนานเกินจําเปนลง (คําแนะนํา IA)
ขอแนะนําสําหรับการประเมินทางคลินิก
โดยสรุป
คณะกรรมการที่สรางแนวเวชปฏิบัติฉบับนี้แนะนําใหใชหลักเกณฑการการวินิจฉัยทางคลินิกที่
สงสัยวามี HAP หรือ VAP ไดแก ภาพถายรังสีทรวงอกมี infiltrate เกิดขึ้นใหมหรือเพิ่มมากขึ้น รวมกับ 2 ใน 3 ขอ
ดังนี้
ก. ไขเกิดขึ้นใหมหรือสูงขึ้นกวาเดิม
ข. เสมหะคลายหนอง
ค. เม็ดเลือดขาวในเลือดมากกวาหรือเทากับ 12,000 เซลล/ลูกบาศกมิลลิเมตร หรือนอยกวา
4,000 เซลล/ลูกบาศกมิลลิเมตร
โดยในผูปวยที่สงสัยวา มี HAP หรือ VAP นี้ ตองดําเนินการซักประวัติ ตรวจรางกาย และการ
ตรวจทางหองปฏิบัติการเพิ่มเติม เพื่อยืนยันการวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค และการตรวจหาจุลชีพกอโรคตอไป การ
นําเสมหะหรือ endotracheal aspirate มายอมสีแกรม ถาตรวจไมพบแบคทีเรียหรือเซลลของการอักเสบโดยไมเคย
ไดรับหรือเปลี่ยนยาปฏิชีวนะภายใน 72 ชั่วโมง โอกาสที่ผูปวยจะมี HAP หรือ VAP จะนอยมาก จึงควรหาสาเหตุอื่น
ของการมี infiltration จากภาพถายรังสีทรวงอก ไข หรืออาการหอบเหนื่อย ที่ไมใชการติดเชื้อแบคทีเรียตอไป สําหรับ
การใช modified CPIS ตามขอเสนอของ Singh และคณะ โดยเฉพาะเพื่อใชประเมินผลหลังการใหยาปฏิชีวนะแบบ
empirical ไปแลว 3 วัน เพื่อพิจารณาหยุดยาปฏิชีวนะในกรณีคะแนนเทากับหรือนอยกวา 6 คะแนนทั้งในวันที่เริ่ม
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ประเมินวันแรกและวันที่สามหลังไดรับยาปฏิชีวนะ แนะนําวานาจะนําไปพิจารณาประยุกตใชในเวชปฏิบัติได (รูปที่
1)
การประเมินทางคลินิก เพื่อใชประกอบการตัดสินใจใหยาปฏิชีวนะรักษาแบบครอบคลุมเบื้องตนไป
กอน เพราะหากผูปวยไดรับยาปฏิชีวนะชาเกินไป (> 24 ชั่วโมง) ทําใหอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาก อยางไรก็ดีเกณฑ
การวินิจฉัยทางคลินิกไมมีความจําเพาะสูงพอ อาจทําใหมีการใชยาปฏิชีวนะมากเกินไป จึงควรใช modified CPIS
ติดตามผลการรักษาเมื่อไดรับยาปฏิชีวนะเบื้องตนครบ 3 วัน เพื่อประกอบการพิจารณาหยุดยาปฏิชีวนะในกลุมที่มี
คะแนนในวันแรกและวันที่สามเทากับหรือนอยกวา 6 ในรายที่มีคะแนนในวันแรกหรือวันที่สามมากกวา 6 ใหประเมิน
การวินิจฉัย HAP หรือ VAP ดังจะกลาวในหัวขอตอไป
2.2 การประเมินทางจุลชีววิทยา
วิธีการเพาะเชื้อในสิ่งสงตรวจไดแก เสมหะ endotracheal aspirate, BAL หรือสิ่งสงตรวจจาก PSB มี 3
วิธีหลัก ไดแก
1. การเพาะเชื้อแบบไมนับจํานวน (qualitative culture) เปนวิธีที่นิยมทําในงานเวชปฏิบัติประจําเปน
สวนใหญ แตเชื้อที่เพาะไดอาจเปนเชื้อที่ตั้งนิคมอยูในทางเดินหายใจสวนลางเทานั้น การเพาะเชื้อแบบไมนับจํานวน
จะนําไปสูการรักษาที่ตองครอบคลุมจุลชีพมากเกินจําเปน (คําแนะนํา IA)10-13
2. การเพาะเชื้อแบบกึ่งนับจํานวน (semiquantitative culture) ของ endotracheal aspirate (1+, 2+
หรือ 3+ เปนตน) ไมสามารถทดแทนการเพาะเชื้อแบบนับจํานวนได เนื่องจากความนาเชื่อถือในการวินิจฉัย HAP
หรือ VAP และใชเปนขอบงชี้ของการใหยาปฏิชีวนะ มีนอยกวามาก (คําแนะนํา IA)10-13
3. การเพาะเชื้อแบบนับจํานวน (quantitative culture) โดยกําหนดจํานวนแบคทีเรียขั้นต่ํา (bacterial
threshold) เปนเกณฑการวินิจฉัยเชื้อกอโรค ชวยในการแยกเชื้อตั้งนิคมจากเชื้อกอโรค ทําใหการพิจารณาใชยา
ปฏิชีวนะแมนยําขึ้น ลดการใหยาปฏิชีวนะมากเกินไป ขอควรระวังของการเพาะเชื้อดวยวิธีนี้ คือ หากผลการเพาะเชื้อ
เปนผลลบเท็จ ทําใหผูปวยพลาดโอกาสการไดรับยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม และหากรอผลการเพาะเชื้อดวยวิธีนี้ เพื่อใช
เปนแนวเวชปฏิบัติใหยาปฏิชีวนะ ทําใหผูปวยที่เปนปอดอักเสบจริงไดรับการรักษาชาเกินไปหรือเสียชีวิตไปกอน ปจจัย
หลักที่ทําใหไดผลเพาะเชื้อเปนลบเท็จ คือ มีการเปลี่ยนหรือใหยาปฏิชีวนะใหมใน 72 ชั่วโมงกอนเก็บสิ่งสงตรวจเพื่อ
เพาะเชื้อ บางรายเชื้อกอโรคจริงแตมีจํานวนต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน แมไมไดรับหรือเปลี่ยนยาปฏิชีวนะ เพราะเพิ่งเกิด
ปอดอักเสบในระยะเริ่มตน การใหการรักษาผูปวยโดยอาศัยขอมูลจากการเพาะเชื้อแบบนับจํานวน (quantitative
culture) ทําใหอัตราตายที่ 14 วันหลังการวินิจฉัยลดลงไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการใชการ
วินิจฉัย HAP หรือ VAP ทางคลินิก (คําแนะนํา IA)9
การใชการเพาะเชื้อแบบนับจํานวน
จากสิ่งสงตรวจทางเดินหายใจสวนลางโดยไมใชการสองกลองทาง
หลอดลม (non-bronchoscopic BAL) เก็บตัวอยาง อาจใชเปนแนวเวชปฏิบัติในการวินิจฉัย HAP หรือ VAP ได
โดยเฉพาะในสถานพยาบาลที่ไมมีกลองตรวจทางหลอดลม (bronchoscope) (คําแนะนํา IIA)14 แตในปจจุบันยังมี
ความแตกตางในเทคนิคการทํา ดังนั้นจึงไมสามารถหาขอสรุปสําหรับเกณฑการวินิจฉัยไดในขณะนี้
เกณฑการวินิจฉัยเชื้อกอโรคดวยวิธีการเพาะเชื้อแบบนับจํานวน
1. การเพาะเชื้อจากเสมหะที่ผูปวยไอออกเอง ไมมีการศึกษาเกณฑเปนที่แนนอน
2. สําหรับการเพาะเชื้อแบบนับจํานวนของ endotracheal aspirate ใชเกณฑการวินิจฉัย HAP หรือ VAP
เมื่อการเพาะเชื้อพบนิคมของแบคทีเรียมากกวาหรือเทากับ 106 colony-forming unit (cfu)/มิลลิลิตร การใชเกณฑนี้
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จะใหความไวและความจําเพาะในการวินิจฉัยเปนรอยละ 38-82 (คาเฉลี่ย + คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับรอยละ 76
+ 9) และรอยละ 72-85 (คาเฉลี่ย + คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับรอยละ 75 + 28) ตามลําดับ15
3. การเพาะเชื้อแบบนับจํานวนของน้ําลางถุงลมในปอดโดยการสองกลองทางหลอดลม ใชเกณฑการวินิจฉัย
เมื่อพบแบคทีเรีย > 104 หรือ > 105 cfu/มิลลิลิตร และใหความไวและความจําเพาะเปนรอยละ 42-93 (คาเฉลี่ย +
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับรอยละ 73 + 18) และรอยละ 45-100 (คาเฉลี่ย + คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับรอยละ
82 + 19) ตามลําดับ16
4. การเพาะเชื้อแบบนับจํานวนของ PSB ใชเกณฑการวินิจฉัยเมื่อพบแบคทีเรีย > 103 cfu/มิลลิลิตร โดยมี
ความไวและความจําเพาะเปนรอยละ 33-100 (คาเฉลี่ย + คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับรอยละ 66 + 19) และรอยละ
50-100 (คาเฉลี่ย + คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับรอยละ 90 + 15) ตามลําดับ16
ขอแนะนําสําหรับการประเมินทางจุลชีววิทยา
โดยสรุปคณะกรรมการที่สรางแนวเวชปฏิบัติฉบับนี้ แนะนําใหทําการเพาะเชื้อแบบกึ่งนับจํานวน หรือนับ
จํานวนสําหรับตัวอยางสงตรวจตอไปนี้ เสมหะ (expectorated sputum) endotracheal aspirate (หากผูปวยใสทอ
ชวยหายใจอยูแลว) BAL หรือตัวอยางที่เก็บไดจาก PSB ตองคํานึงถึงขอจํากัดของเกณฑปริมาณที่ใชวินิจฉัยเชื้อ
กอโรคดังกลาวขางตนเนื่องจากผลการศึกษาแตละแหง มีความไวและความจําเพาะในการวินิจฉัยเชื้อที่เปนสาเหตุ
แตกตางกันมากพอควร ความพรอมของหองปฏิบัติการเพาะเชื้อของโรงพยาบาลแตละแหง เนื่องจากการเพาะเชื้อ
แบบนับจํานวนยังไมสามารถทําไดในหองปฎิบัติการของโรงพยาบาลหลายๆแหง โรงพยาบาลบางแหงที่ทําได ก็ยังใช
กรรมวิธีที่แตกตางกัน จึงไมสามารถกําหนดเปนมาตรฐานสําหรับสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลทุกแหง การใชกลอง
สองทางหลอดลมชนิด fiberoptic เพื่อเก็บ BAL หรือตัวอยางที่เก็บไดจาก PSB ไมสามารถทําไดทันทีที่ตองการเก็บ
ตัวอยางในโรงพยาบาลสวนใหญ จึงแนะนําใหใชปฏิบัติเฉพาะในสถานพยาบาลที่มีความพรอม และสามารถทําได
เทานั้น ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทีมแพทยผูรักษาเปนสําคัญ
ขอแนะนําการผสมผสานการวินิจฉัยและการตอบสนองทางคลินิกรวมกับการวิเคราะหทางจุลชีววิทยา
การประเมินการตอบสนองทางคลินิกตองพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตางๆรวมกัน
ไดแก
ความดันโลหิต ปริมาณยากระตุนความดันโลหิตที่ใช อุณหภูมิกาย ลักษณะและปริมาณเสมหะ จํานวนเม็ดเลือด
ขาวในเลือด ระดับอ็อกซิเจนในเลือด ภาพถายรังสีทรวงอก และ modified CPIS สําหรับผลเพาะเชื้อแบคทีเรีย
สวนใหญจะทราบในวันที่ 3 หลังสงตรวจ เชนกัน
ถามีการตอบสนองทางคลินิก ใหพิจารณาผลการเพาะเชื้อ ถาเปนการเพาะเชื้อแบบนับจํานวนและจํานวน
เชื้อไมถึงเกณฑการวินิจฉัย หรือเปนแบบกึ่งนับจํานวนและไดผลนอยกวา 3+ ลงมา หรือเปนแบบไมนับจํานวนและ
ไดผลลบคือไมพบแบคทีเรียเลย และโดยยังไมไดรับหรือไมมีการเปลี่ยนยาปฏิชีวนะภายใน 72 ชั่วโมงกอนการเพาะ
เชื้อ ใหพิจารณาวา ไมนาจะเปน HAP หรือ VAP ควรหาสาเหตุอื่นของไขหรือ infiltrate ในภาพถายรังสีทรวงอก
หรืออาจเปนเชื้อที่เพาะเชื้อไมขึ้น เชน เชื้อ anaerobes หรือเชื้อที่ไมใชแบคทีเรีย ใหพิจารณาหยุดยาปฏิชีวนะ แตถา
ผลเพาะเชื้อแบบนับจํานวนไดจํานวนแบคทีเรียตามเกณฑการวินิจฉัย ใหพิจารณาเปลี่ยนยาปฏิชีวนะใหมีฤทธิ์จําเพาะ
ที่สุดตอเชื้อกอโรค ถาผลเพาะเชื้อแบบกึ่งนับจํานวนไดผลมากกวาตั้งแต 4+ ขึ้นไป หรือถาเพาะเชื้อแบบไมนับ
จํานวนไดผลบวก คือ พบแบคทีเรีย แพทยผูรักษาควรใชดุลยพินิจวาผูปวยรายนั้นเปน HAP หรือ VAP จริงหรือไม
ถาเปนจริงก็ควรพิจารณาเปลี่ยนยาปฏิชีวนะตามผลการทดสอบความไวของแบคทีเรียนั้น โดยเลือกใชยาปฏิชีวนะที่มี
ฤทธิ์จําเพาะที่สุดตอเชื้อกอโรค ในกรณีแพทยผูรักษาแนใจวาผูปวยไมเปน HAP หรือ VAP เชน infiltrate ในภาพถาย
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รังสีทรวงอกลดลงหรือหายไปเร็วภายใน 72 ชั่วโมง ตองหาสาเหตุอื่นของไขหรือ infiltrate ในภาพถายรังสีทรวงอก
ตอไป
สําหรับกรณีที่ไมมีการตอบสนองทางคลินิกที่ 48 หรือ 72 ชั่วโมงหลังการรักษา ในกรณีที่เปนการเพาะเชื้อ
แบบนับจํานวนและไดผลเกินเกณฑการวินิจฉัย ใหพิจารณาเปลี่ยนยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมกับแบคทีเรียนั้นๆ รวมกับ
การหาภาวะแทรกซอนอื่นๆ เชน ภาวะหนองในโพรงเยื่อหุมปอด (empyema thoracis) ฝในปอด ฯลฯ หรือหา
สาเหตุอื่นๆ เชน หลอดเลือดดําอักเสบ (phlebitis) ฯลฯ ในกรณีที่การเพาะเชื้อแบบนับจํานวนไมสูงถึงเกณฑการ
วินิจฉัย ควรหาสาเหตุอื่นๆ ของไขหรือ infiltrate ในภาพถายรังสีทรวงอกตอไป ถาเปนกรณีที่เปนการเพาะเชื้อแบบ
กึ่งนับจํานวนหรือแบบไมนับจํานวนและไดผลไมถึงเกณฑ คือไดผลตั้งแต 3+ ลงมาหรือไดผลลบตามลําดับ
ให
พิจารณาหาสาเหตุอื่นตอไป ถาผลการเพาะเชื้อกึ่งนับจํานวนไดแบคทีเรียมากตั้งแต 4+ ขึ้นไปหรือการเพาะเชื้อแบบ
ไมนับจํานวนพบแบคทีเรีย ใหใชดุลยพินิจวาผูปวยรายนั้นเปน HAP หรือ VAP หรือไม ถาพิจารณาแลววานาจะ
เปน HAP หรือ VAP ก็ใหเปลี่ยนยาปฏิชีวนะตามผลการทดสอบความไวในหลอดทดลองของแบคทีเรียนั้นๆ แตถา
แพทยผูรักษามั่นใจวาผูปวยรายนั้นไมเปน HAP หรือ VAP ควรพิจารณาหาสาเหตุอื่นตอไป
สําหรับการเพาะเชื้อแบบกึ่งนับจํานวนและแบบนับจํานวน ใหศึกษาจากเอกสารอางอิงหมายเลข 6, 15 และ
16 และภาคผนวกทายบทความนี้
III. หลักการบริหารยาปฏิชีวนะ
3.1 ความเหมาะสมและระยะเวลาการเริ่มใชยาในเบื้องตน
นับเปนกลยุทธสําคัญในการลดอัตราการเสียชีวิตของผูปวย HAP หรือ VAP
ซึ่งการใชยาปฏิชีวนะที่
เหมาะสมแตแรก ซึ่งหมายถึง เชื้อกอโรคไวตอยาที่ใช ขนาดยาและระยะเวลาระหวางมื้อของยามีความเหมาะสมตาม
หลักเภสัชพลศาสตรและจลนศาสตร ระยะเวลาที่เริ่มใหยาปฏิชีวนะหมายถึง ระยะเวลาหลังผูปวยเกิดปอดอักเสบตาม
เกณฑการวินิจฉัยทางคลินิกจนไดรับยาปฏิชีวนะครั้งแรก เมื่อวินิจฉัยไดแลวควรใหยาปฏิชีวนะโดยเร็วที่สุด จาก
การศึกษาโดย Iregui และคณะ ในผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัย VAP 107 ราย17 พบมีผูปวย 33 ราย (รอยละ 30.8) ที่
ไดรับยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมลาชากวา 24 ชั่วโมง หลังเขาเกณฑการวินิจฉัย VAP และในจํานวนนี้มีถึง 25 ราย (รอย
ละ 75.8) ที่แพทยผูดูแลผูปวยสั่งการรักษาดวยยาปฏิชีวนะชา
ผลการรักษาพบวาในผูปวยที่ไดยาปฏิชีวนะที่
เหมาะสมชากวา 24 ชั่วโมง จะมีอัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลในอัตราสูงกวาผูปวยที่ไดรับยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม
ภายใน 24 ชั่วโมง (รอยละ 69.7 และรอยละ 28.4 ตามลําดับ p<0.001) (คําแนะนํา IIA)
จากการศึกษาแบบไปขางหนาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ในป พ.ศ. 2548 สอดคลองกับผล
การศึกษาในตางประเทศ การไดรับยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมภายใน 24 ชั่วโมงแรกจะชวยลดอัตราการเสียชีวิตไดมากอยาง
มีนัยสําคัญเชนกัน (p=0.024) โดยกลุมผูปวยที่ไดรับยาเหมาะสมและไดรับยาภายใน 24 ชั่วโมงหลังการวินิจฉัยเปน
กลุมผูปวยที่มีอัตราการมีชีวิตรอดสูงที่สุด ตรงกันขามกับกลุมที่ไดรับยาปฏิชีวนะไมเหมาะสมและชากวา 24 ชั่วโมง มี
อัตราการมีชีวิตอยูรอดต่ําที่สุด18
3.2 ชนิดของยาปฏิชีวนะที่เลือกใชในเบื้องตนกอนทราบผลการเพาะเชื้อ
การเลือกใชยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม ทั้งขนาดยาและวิธีการบริหารทางหลอดเลือดดําในผูปวยทุกรายที่สงสัย
HAP หรือ VAP จะลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซอนและลดอัตราตาย (คําแนะนํา IA)19-21 ดังนั้นในขณะที่ยังไมทราบ
ผลการเพาะเชื้อและตองใหยาปฏิชีวนะแบบ empirical การเลือกใชยาปฏิชีวนะโดยอาศัยการมีหรือไมมีปจจัยเสี่ยง
ของการเกิดแบคทีเรียสายพันธุที่ดื้อยาหลายกลุม (multidrug-resistant strains) ดังแสดงในตารางที่ 31,22-25 และ
อาศัยขอมูลชนิดของแบคทีเรียกอโรคใน HAP หรือ VAP และผลการทดสอบความไวตอยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียนั้นๆ
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ที่ใกลเคียงกับปจจุบันมากที่สุดจากระบบการเฝาระวังของแตละโรงพยาบาล หรือหอผูปวย หรือประเภทผูปวย แตละ
แหง ชวยลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซอนและอัตราตายจาก HAP หรือ VAP ได (คําแนะนํา IIA)26-28 ในการศึกษาที่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณในผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจในหอผูปวยวิกฤติ29 เพื่อหาความสัมพันธระหวางแบคทีเรียที่
แยกไดจาก endotracheal aspirate จากการเฝาติดตาม (surveillance) ทุกสัปดาหสัปดาหละ 1 ครั้ง กอนที่ผูปวยจะ
เกิด VAP กับแบคทีเรียกอโรคในผูปวยรายนั้นขณะเกิด VAP ที่แยกไดจากการเพาะเชื้อแบบนับจํานวนของ BAL
พบวาไมมีความสัมพันธกัน คือไมจําเปนตองเปนแบคทีเรียชนิดเดียวกันหรือสายพันธุเดียวกัน อยางไรก็ตามจาก
การศึกษาแบบไปขางหนาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ในป พ.ศ. 254830 พบวาการใชยาปฏิชีวนะแบบ
empirical treatment ในการรักษาเบื้องตน ตามแบบแผนที่กําหนดชนิดของยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมที่สุดตามผลการ
ติดตามเฝาระวังอยางเปนระบบแบบ active ของเชื้อกอโรคและรูปแบบความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพในผูปวย VAP
ในชวงเวลาลาสุดกอนหนาการใชแบบแผนที่กําหนด สามารถลดอัตราการเสียชีวิตลงไดเมื่อเทียบกับกลุมที่ไดรับยา
ปฏิชีวนะเบื้องตนตามดุลยพินิจของแพทยผูดูแลผูปวยแตละราย
เชื่อวาผลการรักษาที่ดีขึ้นนาจะเนื่องจากการ
และมีความเหมาะสมตามหลักเภสัชพลศาสตรและจลนศาสตร
ควบคุมการใชยาปฏิชีวนะตามแบบแผนที่กําหนด
มากกวามีความสัมพันธกันระหวางแบคทีเรียที่แยกไดจาก endotracheal aspirate จากการเฝาติดตาม กอนที่ผูปวย
จะเกิด VAP กับแบคทีเรียกอโรคในผูปวยขณะเกิด VAP นอกจากนั้นเมื่อคํานึงถึงประสิทธิภาพและความคุมทุน
(cost effectiveness) ในขณะนี้จึงยังไมแนะนําใหมีการเฝาติดตามโดยการเพาะเชื้อแบคทีเรียจาก endotracheal
aspirate กอนที่ผูปวยจะเกิด VAP
ในกรณีที่มีปจจัยเสี่ยงของการเกิดแบคทีเรียสายพันธุที่ดื้อยาหลายกลุม หรืออยูในโรงพยาบาลที่มีอุบัติการณ
หรือความชุกสูงของสายพันธุที่ดื้อยาหลายกลุม การใหยาปฏิชีวนะรวมกัน (combination therapy) จะทําใหยา
ปฏิชีวนะที่ใหรวมกันแบบ empirical มีความเหมาะสมและครอบคลุมเชื้อกอโรคที่ดื้อยาไดมากขึ้น (คําแนะนํา IA)31
ถาเลือกใหยา aminoglycoside รวมดวย จะสามารถหยุดยาขนานนี้หลังใหยาไป 5-7 วันไดในกรณีผูปวยตอบสนอง
ตอการรักษา (คําแนะนํา IIIA)32
อยางไรก็ตาม การใหยาปฏิชีวนะขนานเดียว (monotherapy) ในผูปวย HAP หรือ VAP ซึ่งถึงแมจะรุนแรงแต
เกิดจากสายพันธุที่ไมดื้อยา ก็มีการตอบสนองตอการรักษาที่ดี (คําแนะนํา IA)19-21
การใหยาปฏิชีวนะโดยบริหารทางหลอดลมแบบ aerosolized ยังไมมีขอพิสูจนวาไดผลในการรักษา HAP
หรือ VAP (คําแนะนํา IA)33 อยางไรก็ตาม อาจพิจารณาใหรวมกับวิธีอื่นได (adjunctive therapy) ในการรักษา HAP
หรือ VAP ที่เกิดจากแบคทีเรียสายพันธุที่ดื้อยาหลายขนานและไมตอบสนองตอการใหยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดํา
ขอแนะนําสําหรับการเลือกยาปฏิชีวนะเบื้องตนกอนทราบผลการเพาะเชื้อ
แนะนําใหเลือกใชยาปฏิชีวนะที่ใชรักษาแบบ empirical ในผูปวยที่สงสัย HAP หรือ VAP ระหวางรอผลการ
เพาะเชื้อ โดยอาศัยการมีหรือไมมีปจจัยเสี่ยงของการเกิดแบคทีเรียสายพันธุที่ดื้อยาหลายกลุม และอาศัยขอมูลชนิด
ของแบคทีเรียกอโรคใน HAP หรือ VAP และผลการทดสอบความไวตอยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียนั้นๆ ที่ใกลเคียงกับ
ปจจุบันมากที่สุดจากระบบการเฝาระวังของแตละโรงพยาบาล หรือหอผูปวยแตละแหงหากเปนโรงพยาบาลขนาด
ใหญ การจะใชยาปฏิชีวนะรวมกันหรือไมขึ้นกับอุบัติการณหรือความชุกของแบคทีเรียสายพันธุที่ดื้อยาวามีอัตราสูง
เทาใดในโรงพยาบาลแตละแหง
การใชยาปฏิชีวนะเพื่อครอบคลุม Staphylococcus aureus อาศัยขอมูลจากการยอมสีแกรมพบแบคทีเรีย
ทรงกลมและเกาะกันเปนกลุมๆ (cluster) ในเสมหะ endotracheal aspirate BAL หรือตัวอยางที่เก็บไดจาก PSB
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หรือไม และการเลือกให cloxacillin หรือ glycopeptide ขึ้นกับโรงพยาบาลแตละแหงวา มีอุบัติการณหรือความชุก
ของ S. aureus สายพันธุที่ดื้อ methicillin (methicillin-resistant S. aureus, MRSA) ในอัตราสูงหรือไม
ไดแสดงชนิดของยาปฏิชีวนะที่เลือกใชในการรักษาแบบ empirical เพื่อครอบคลุมแบคทีเรียแกรมลบ และ
S. aureus ในตารางที่ 41 รวมถึงชนิด ขนาด และวิธีการบริหารยาปฏิชีวนะแตละขนานในตารางที่ 51
3.3 การปรับลดยาปฏิชีวนะเมื่อทราบผลการเพาะเชื้อ
การเลือกยาปฏิชีวนะที่ใชรักษาแบบ empirical มักเปนยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์กวางครอบคลุมเชื้อหลักและ
เชื้อที่ดื้อยา ขอเสียของการใหยาแบบนี้นานเกินไป เพิ่มปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดการตั้งนิคมของเชื้อดื้อยา (colonization
of antibiotic-resistant bacteria) การเกิดการติดเชื้อซ้ําดวยเชื้อสายพันธุที่ดื้อยา (secondary infection by
antibiotic-resistant bacteria) การแพรระบาดของเชื้อดื้อยา ในหอผูปวยนั้นหรือขามหอผูปวยและในโรงพยาบาล
สิ้นเปลืองคายาปฏิชีวนะ ฉะนั้นเมื่อทราบเชื้อกอโรคและผลการทดสอบความไวของเชื้อตอยาปฏิชีวนะแลว ควรทําการ
ปรับลดจํานวนและชนิดของยาปฏิชีวนะ โดยเลือกใชยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์จําเพาะที่สุดตอเชื้อกอโรคที่แยกไดตามผล
การทดสอบความไวของเชื้อตอยาที่ไดรับรายงานจากหองปฏิบัติการ ทั้งนี้ตองคํานึงถึงขนาดของยา ระยะเวลาระหวาง
การใหแตละครั้ง การกระจายของยาในเนื้อเยื่อตางๆ เปนสําคัญดวย
จากการศึกษาในผูปวย VAP ที่มีผลเพาะเชื้อยืนยันจํานวน 62 ราย หากพิจารณาตามผลการเพาะเชื้อ พบวา
มีจํานวนผูปวยสามารถปรับลดยาไดสูงถึงรอยละ 66.1 แตในเวชปฏิบัติจริง แพทยปรับลดยาเพียงรอยละ 24.4 ของ
รายที่สามารถปรับลดได และปรับชากวาวันที่ไดรับรายงานผลถึง 4 วัน34
3.4 ระยะเวลาของการใหยาปฏิชีวนะ
จนถึงปจจุบัน มีการศึกษาหลายแหงที่พบวา ระยะของการใหยาปฏิชีวนะในผูปวย HAP หรือ VAP ที่
ตอบสนองตอการรักษา ไมจําเปนตองนานถึง 14-21 วันตามที่เคยแนะนําไว การศึกษาของ Dennesen และคณะ
พบวา VAP ที่เกิดจาก Haemophilus influenzae และ Streptococcus pneumoniae แบคทีเรียทั้ง 2 ชนิดจะถูก
กําจัดไปอยางรวดเร็วมาก ในขณะที่ Enterobacteriaceae, S. aurues และ Pseudomonas aeruginosa จะถูก
กําจัดไดชากวา35 และการตอบสนองทางคลินิกในทุกปจจัยจะเกิดภายใน 6 วัน หลังการใหยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม
การศึกษาโดย Luna และคณะ โดยใช CPIS ติดตามการรักษา พบวาผูปวย VAP ที่ไดยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมจะมี
การตอบสนองทางคลินิกภายใน 3-5 วันหลังการรักษา36 การศึกษาโดย Chastre และคณะ ที่เปนชนิด multicenter
randomized controlled trial พบวาการใหยาปฏิชีวนะนานเพียง 8 วัน ก็ไดผลการรักษาเทาเทียมกันการใหยานาน
14 วัน37 แตมีแนวโนมที่จะมีการกลับเปนซ้ํา (relapse) สูงในกลุมผูปวยที่แบคทีเรียกอโรคเปน P. aeruginosa หรือ
Acinetobacter spp. (คําแนะนํา IA)
อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตจากการศึกษาขนาดเล็กในประเทศไทย พบวาการใหยาปฏิชีวนะตามแบบแผนที่
กําหนดไวในผูปวย HAP, VAP จากเชื้อ P. aeruginosa หรือ Acinetobacter spp. ใชระยะเวลาเฉลี่ย 8 วันโดยมี
อัตราการเสียชีวิต การกลับเปนซ้ํา ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลไมเพิ่มขึ้น38
ขอแนะนําสําหรับระยะเวลาของการใหยาปฏิชีวนะ
แนะนําใหใชยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมสําหรับการรักษา HAP หรือ VAP ในกรณีที่ไมใช P. aeruginosa หรือ
Acinetobacter spp. เปนระยะเวลา 7-10 วัน ในผูปวยที่ตอบสนองตอการรักษาทั้งไข ปริมาณเสมหะ ระดับอ็อกซิเจนในเลือด จํานวนเม็ดเลือดขาวในเลือด และ infiltrate เดิมไมลามเพิ่มขึ้นในภาพถายรังสีทรวงอก
3.5 ยาปฏิชีวนะสําหรับแบคทีเรียแตละชนิด
P. aeruginosa

10
เชื้อ P. aeruginosa สามารถพัฒนาการดื้อยาปฏิชีวนะหลายๆ กลุมไดอยางรวดเร็ว จึงมีผูที่นิยมใชยา
ปฏิชีวนะแบบรวมกัน อยางไรก็ตาม การศึกษาแบบ meta- analysis พบวาการเพิ่ม aminoglycoside เขาไปในการให
ยาปฏิชีวนะกลุม β-lactam ไมไดประโยชนเพิ่มตอผลการรักษา (คําแนะนํา IA)31 แตมีขอสังเกตวาการศึกษาทั้งหมด
เปนการนํา aminoglycoside มาบริหารที่ไมใชบริหารวันละครั้ง
จึงไมไดผลสูงสุดของการรักษาตามหลักเภสัช
จลนศาสตรและเภสัชพลศาสตร
จนถึงปจจุบันยังไมมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางการให β-lactam และ β-lactam รวมกับ quinolone
จึงยังไมสามารถสรุปไดวาการใหรวมกันจะไดประโยชนตอการรักษาเพิ่มขึ้นหรือไมเมื่อเทียบกับการให β-lactam เพียง
ชนิดเดียว
Acinetobacter spp.
ปจจุบันมีอุบัติการณและความชุกของ Acinetobacter spp. สายพันธุที่ดื้อตอ carbapenem หรือสายพันธุ
ที่ดื้อยาปฏิชีวนะทุกกลุมที่มีใชในคลินิก (pandrug-resistant strains) แตก็ยังมียาปฏิชีวนะขนานอื่นใหเลือกไดบาง
จากผลการทดสอบความไวของเชื้อตอยา ไดแก sulbactam, polymyxins, colistin, tigecycline และ fosfomycin
ฯลฯ แตยังไมมีการศึกษาที่เปน randomized controlled trial ที่เปรียบเทียบผลการรักษาระหวางยาแตละขนาน
สวนใหญเปนผลการรักษาผูปวยที่เปน case series หรือรายงานผูปวย (case reports)39
Extended-spectrum β-lactamase (ESBL)-producing Enterobacteriaceae
ปจจุบันยังไมมีการศึกษาที่เปน randomized controlled trial ในการเลือกยาปฏิชีวนะในการรักษา HAP
หรือ VAP จาก Enterobacteriaceae ที่สรางเอนไซมชนิด ESBL แตเปนที่ยอมรับกันวา ควรเลือกใช carbapenem
ในการรักษา ไดแก ertapenem (ถาไมมีปจจัยเสี่ยงที่จะติดเชื้อ P. aeruginosa, Acinetobacter spp.) หรือใช
imipenem, meropenem เปนตน นอกจากนั้นยังมีการศึกษาที่เปรียบเทียบผลการรักษาโดยเลือกใช fosfomycin40,
colistin41 หรือ tigecycline41
S. aureus ที่ดื้อ methicillin (methicillin-resistant S. aureus, MRSA)
Vancomycin หรือ teicoplanin ยังเปนยาปฏิชีวนะขนานแรกที่เลือกใชรักษา HAP หรือ VAP จาก MRSA
โดยมีอัตราการลมเหลวทางคลินิกประมาณรอยละ 40 หรือมากกวา การศึกษาที่เปน prospective randomized trial
ที่ใชยา quinupristin-dalfopristin พบวาไดผลสําเร็จทางคลินิกในอัตราต่ํากวาการให vancomycin (คําแนะนํา IA)42
อนึ่งยา quinupristin-dalfopristin ไมมีจําหนายในประเทศไทย มีรายงานการศึกษา 2 ฉบับที่เปน multicenter ใน
การใช linezolid รักษา HAP จาก MRSA พบวาไดผลความสําเร็จสูงกวาและมีอัตราตายต่ํากวากลุมได vancomycin
(คําแนะนํา IIA)43 อยางไรก็ตามยังไมไดขอสรุปจากการศึกษาที่เปน randomized controlled trial
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ตารางที่ 1.
แสดงการใหระดับของคุณภาพของหลักฐาน (quality of evidence) และระดับของการ
แนะนํา (strength of recommendation) ตามหลักของสมาคมโรคติดเชือ้ ของอเมริกา (Infectious Diseases
Society of America, IDSA) และการบริการทางสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกา (United States Public Health
Service)1
ระดับ
ระดับการแนะนํา
A
B
C
D
E
คุณภาพของหลักฐาน
I
II

III

คํานิยาม
หลักฐานดีที่จะสนับสนุนการใช ใหปฏิบัติเสมอ
หลักฐานปานกลางที่จะสนับสนุนการใช ควรปฏิบัติ
หลักฐานออนที่จะสนับสนุนการใช การปฏิบัติใหเปนทางเลือก (optional)
หลักฐานปานกลางที่ไมสนับสนุนการใช ไมควรปฏิบัติ
หลักฐานดีที่ไมสนับสนุนการใช ไมปฏิบัติเลย
มีหลักฐานสนับสนุน > 1 การศึกษาที่เปน randomized controlled หรือ meta-analysis
มีหลักฐานสนับสนุน > 1 การศึกษาที่เปน non-randomized controlled จากการศึกษา
ที่เปน cohort หรือ case-controlled analytic โดยเฉพาะมากกวา 1 โรงพยาบาล
จากการศึกษาที่เปน multiple time-series หรือจากการศึกษาที่ไดผลเปนที่นาพอใจ
จากการทดลองที่เปน uncontrolled
มีหลักฐานสนับสนุนจากความเห็นของผูเชี่ยวชาญ จากประสบการณทางคลินิกสวนตัว
จากการศึกษาที่เปน descriptive หรือจากรายงานของคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญ

16
ตารางที่ 2. แสดง modified clinical pulmonary infection score (CPIS)6
ปจจัย1
1. อุณหภูมิ (°ซ)
36.5-38.4°ซ
38.5-38.9°ซ
< 36.0°ซ หรือ > 39°ซ
2. เม็ดเลือดขาวในเลือด (เซลล/ลูกบาศกมิลลิเมตร)
4,000-11,000
< 4,000 หรือ > 11,000
Band forms > 50% ของเม็ดเลือดขาว
3. เสมหะจากหลอดลม
ไมมีเสมหะ
เสมหะไมเปนหนอง (nonpurulent)
เสมหะเปนหนอง
4. Oxygenation: PaO2/FIO2 (มม.ปรอท)
> 240 หรือมี ARDS (PaO2/ FIO2 < 200 หรือมี PAWP < 18 มม.ปรอท
และมี infiltrate ใหมจากภาพถายรังสีทรวงอก)
< 240 และไมมี ARDS
5. ภาพรังสีทรวงอก
ไมมี infiltrate
Infiltrate ชนิด diffuse หรือ patchy
Infiltrate ชนิด localized
6. การเพิ่มขึ้นของ infiltrate จากภาพถายรังสีทรวงอก
ไมมีการเพิ่มขึ้น
มีการเพิ่มขึ้น (แตไมใชภาวะ ARDS หรือหัวใจวาย)
7. การเพาะเชื้อจาก tracheal aspirate
ไมพบแบคทีเรียกอโรค (pathogenic bacteria) หรือจํานวนนอยมาก
(rare or light growth)
พบแบคทีเรียกอโรคในจํานวนปานกลางหรือมาก (moderate or heavy
growth)
พบแบคทีเรียกอโรคเหมือนเชนที่พบจากการยอมสีแกรม

คะแนน1
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
2
0
1
2
0
2
0
1
2

ARDS: acute respiratory distress syndrome, PAWP: pulmonary artery wedge pressure, PaO2/FIO2: arterial oxygen pressure
หารดวย fraction of inspired oxygen
1
รายละเอียดการวิเคราะห modified CPIS ใหอานจากในเนื้อหาขางหนา
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ตารางที่ 3.
ปจจัยเสี่ยงของการเกิดแบคทีเรียสายพันธุที่ดื้อยาหลายกลุม (multidrug-resistant strains)
ที่กอโรคปอดอักเสบในโรงพยาบาลหรือที่เกี่ยวของกับเครื่องชวยหายใจ1,22-25

1. มีประวัติไดรับยาปฏิชีวนะภายใน 90 วันกอนเกิดปอดอักเสบ
2. ขณะนี้รักษาตัวอยูในโรงพยาบาลตั้งแต 5 วันขึ้นไป
3. มีความชุกสูงของแบคทีเรียสายพันธุที่ดื้อยาและกอโรคในโรงพยาบาลแหงนั้น
4. ไดรับยาเคมีบําบัดหรือการรักษาที่กดภูมิคุมกัน

ตารางที่ 4.
แสดงยาปฏิชีวนะที่ใชในการรักษาแบบ empirical สําหรับ hospital-acquired pneumonia
(HAP) หรือ ventilator-associated pneumonia (VAP) (ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายเลข 1)

1

แบคทีเรียกอโรค
1. Gram-negative bacilli
Pseudomonas aeruginosa
Acinetobacter spp.2
Escherichia coli3
Klebsiella pneumoniae3
Other Enterobacteriaceae3

สูตรยาปฏิชีวนะ1
Antipseudomonal cephalosporin
หรือ
Antipseudomonal carbapenem
หรือ
β-lactam/β-lactamase inhibitor
+
Antipseudomonal quinolone
หรือ
Aminoglycoside

2. Staphylococcus aureus

Cloxacillin หรือ glycopeptide4

ใหดูชนิดและขนาดยาที่ใชในตารางที่ 4 และการจะเลือกใชยาปฏิชีวนะชนิดใดขึ้นกับขอมูลชนิดของแบคทีเรียกอโรค และความไวจาก
การทดสอบในหลอดทดลองของโรงพยาบาลแตละแหง และยังขึ้นกับการมีปจจัยเสี่ยงของการมีแบคทีเรียสายพันธุที่ดื้อยาหลายกลุม
ดังแสดงในตารางที่ 3 ดวยหรือไม
2
สําหรับ Acinetobacter spp. ควรเลือกใช carbapenem ยกเวนในโรงพยาบาลที่มีสายพันธุที่ดื้อ carbapenem ในอัตราสูง
3
ในกรณีที่มีอุบัติการณหรือความชุกสูงของสายพันธุที่สรางเอนไซมชนิด extended-spectrum β-lactamases (ESBLs) ควร
เลือกใช carbapenem
4
เลือกใช cloxacillin หรือ glycopeptide ตามขอมูลของแตละโรงพยาบาลวามีความชุกของ S. aureus สายพันธุที่ดื้อยา methicillin
ในอัตราสูงหรือต่ํา
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ตารางที่ 5. แสดงชนิดและขนาดของยาปฏิชีวนะที่บริหารทางหลอดเลือดดําในการรักษา hospital-acquired pneumonia
(HAP) หรือ ventilator-associated pneumonia (VAP) ในผูใหญที่มีภาวะการทํางานของไตและตับปรกติ
ยาปฏิชีวนะ
ขนาดยา
1. Non-antipseudomonal third-generation
cephalosporins
Ceftriaxone
2 กรัม ทุก 24 ชั่วโมง
Cefotaxime
1 กรัม ทุก 6-8 ชั่วโมง
2. Antipseudomonal cephalosporins
2 กรัม ทุก 8 ชั่วโมง
Ceftazidime
1
1-2 กรัม ทุก 8-12 ชั่วโมง
Cefepime
1
1-2 กรัม ทุก 8-12 ชั่วโมง
Cefpirome
3. Carbapenems
Ertapenem2
1 กรัม ทุก 24 ชั่วโมง
Imipenem
500 มิลลิกรัม ทุก 6 ชั่วโมง หรือ 1 กรัม ทุก 8 ชั่วโมง
Meropenem
1 กรัม ทุก 8 ชั่วโมง
4. β-lactam/β-lactamase inhibitors
4.5 กรัม ทุก 6 ชั่วโมง
Piperacillin/tazobactam
1-2 กรัม ทุก 12 ชั่วโมง
Cefoperazone/sulbactam3
5. Aminoglycosides
7 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทุก 24 ชั่วโมง
Gentamicin
20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทุก 24 ชั่วโมง
Amikacin
7 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทุก 24 ชั่วโมง
Netilmicin
7 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทุก 24 ชั่วโมง
Tobramycin
6. Antipseudomonal quinolones
400 มิลลิกรัม ทุก 8 ชั่วโมง
Ciprofloxacin
750 มิลลิกรัม ทุก 24 ชั่วโมง
Levofloxacin
2 กรัม ทุก 4-6 ชั่วโมง
7. Cloxacillin
8. Glycopeptides
15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทุก 12 ชั่วโมง
Vancomycin
6 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทุก 24 ชั่วโมง (ให 3 ขนาดแรกเปน 6-12
Teicoplanin
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทุก 12 ชั่วโมง 3 ครั้ง)
600 มิลลิกรัม ทุก 12 ชั่วโมง
9. Linezolid
4
2-4 กรัม ทุก 8-12 ชั่วโมง
10. Fosfomycin
5
เริ่มแรกใหขนาด 100 มิลลิกรัม แลวตามดวย 50 มิลลิกรัม ทุก 12 ชั่วโมง
11. Tigecycline
1

ใหขนาดสูงสุดในกรณี Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii
ผูปวยไมมีปจจัยเสี่ยงที่จะติดเชื้อ P. aeruginosa, Acinetobacter baumannii
3
ถาใชทําลายเชื้อ Acinetobacter baumannii ใหใชขนาดของ sulbactam วันละ 4-6 กรัม
4
ใหรวมกับยาขนานอื่นเสมอยกเวน vancomycin ไมใชเปนยาขนานเดียวในการรักษาภาวะนี้
5
ใชรักษาการติดเชื้อที่เกิดจากสายพันธ multidrug-resistant ยกเวนเชื้อ Pseudomonas aeruginosa
2
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รูปที่ 1. แสดงแนวเวชปฏิบัติการดูแลผูปวยที่สงสัยปอดอักเสบในโรงพยาบาลหรือที่เกี่ยวของกับ
เครื่องชวย หายใจ
Clinical suspicion of HAP or VAP1
Culture of LRT samples, blood, pleural
fluid,
and microscopic examinaton2
Low suspicion
• Observe and search
for other etiology

High suspicion
Empirical antimicrobial therapy3
Assessment of clinical response4
and cultures at 48-72 hours
Clinical response

No
Quantitative culture

Positive
culture
• Adjust antibiotics
• Search for

complications,
other etiology

Negative
culture
• Search for
other etiology

Yes
Semiquantitative or
qualitative culture

Positive
Negative
culture
culture
• Consider
• Search for
adjustment
other
etiology
of antibiotic
• Search for other
etiology

Quantitative culture

Semiquantitative or
qualitative culture

Positive
Negative
Positive
Negative
culture
culture
culture
culture
• De-escalate • Discontinue
• Consider
• Discontinue
of antibiotics
de-escalation
antibiotics
antibiotics
of antibiotics • Search for
• Search for
other etiology • Search for
other etiology
other etiology

LRT: lower respiratory tract, HAP: hospital-acquired pneumonia, VAP: ventilator-associated pneumonia
1
ภาวะที่สงสัย HAP หรือ VAP ทางคลินิก ไดแก การมี new หรือ progressive infiltrate จากภาพถายรังสีทรวงอก รวมกับอีก 2 ใน 3 ขอ
ดังนี้ ก. มีไขเกิดขึ้นใหมโดยการวัดอุณหภูมิทางปาก > 38.3°ซ ข. เสมหะคลายหนอง (purulent) และ ค. ผลการนับเม็ดเลือด
(complete
blood count, CBC) มีเม็ดเลือดขาวในเลือดสูงขึ้น (leukocytosis) > 12 x 109/ลิตร (12 x 103/ลูกบาศกมิลลิเมตร)
2
รายละเอียดดูในเนื้อหาสําหรับวิธีการเพาะเชื้อและการตรวจดวยกลองจุลทรรศน
3
ดูตารางที่ 3, 4 และ 5
4
การประเมินทางคลินิก ไดแก อุณหภูมิ ลักษณะและปริมาณเสมหะ จํานวนเม็ดเลือดขาว ระดับอ็อกซิเจนในเลือด และภาพถายรังสี
ทรวงอก
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ภาคผนวก
I. การเพาะเชื้อแบบกึ่งนับจํานวน (semiquantitative culture) ของ endotracheal aspirate1
การใหคะแนนการเพาะเชื้อแบบกึ่งนับจํานวนของ endotracheal aspirate มีดังนี้
0: ไดแก ไมมีโคโลนีของแบคทีเรียบนจานเลี้ยงเชื้อเลย
1+ (rare growth, < 10 โคโลนีบนจานเลี้ยงเชื้อ): ไดแก มีโคโลนีเฉพาะใน quadrant ที่ 1
2+ (a few growth, 10-102 โคโลนีบนจานเลี้ยงเชื้อ): ไดแก มีโคโลนีใน quadrant ที่ 1 และ 2
3+ (moderate growth, >102-103 โคโลนีบนจานเลี้ยงเชื้อ): ไดแก มีโคโลนีใน quadrant ที่1, 2 และจํานวนนอยใน
quadrant ที่ 3
4+ (numerous growth, >103-104 โคโลนีบนจานเลี้ยงเชื้อ): ไดแก มีโคโลนีใน quadrant ที่ 1, 2 และ 3
5+ (numerous growth, >104 โคโลนีบนจานเลี้ยงเชื้อ): ไดแก มีโคโลนีในทั้ง 4 quadrants
II. การเพาะเชื้อแบบนับจํานวน (quantitative culture) ของ endotracheal aspirate (ETA) และ
bronchoalveolar lavage (BAL)2-4
2.1 Processing of endotracheal aspirate (ETA)
1. ทํา endotracheal (ET) aspiration โดยใช catheter 22-inch, 12 F
2. ใส catheter ลงไปใน ET tube อยางนอย 30 ซม.
3. เคาะและ vibrate ทรวงอกอยางนอย 10 นาที
4. ทําการดูดสิ่งคัดหลั่งเบา ๆ อยางนิ่มนวลโดยไมใสน้ําเกลือลงในหลอดลม
5. ไมใช ETA ครั้งแรก ใหใช ETA ครั้งที่สอง โดยใหตอ catheter กับ Lukian tube
6. ตองดูดไดปริมาณ ETA อยางนอย 1 มล.
2.2 Processing of bronchoalveolar lavage (BAL)
1. ใส bronchoscope (ถาเปนไปไดใช protected system จะดีที่สุด) ลงไปใน ET tube จนถึง
subsegmental bronchus (ปรกติตําแหนง bronchus ที่ 3 หรือ ที่ 4) ซึ่งจะ occlude ทางเดินหายใจ
สวน proximal และใหใสลงไปในปอดขางที่มีรอยโรคในภาพถายรังสีทรวงอก (chest X-ray)
2. ใส 7 aliquots (7 ครั้ง) โดยใช aliquot ละ 20 มล. ของ sterile saline solution ใสลงไปในถุงลม
และดูดเบาๆ (gently) ทั้ง 7 ครั้งที่ใสน้ําเกลือลงไป
3. ใหทิ้งสารน้ําที่ดูดได 2 ครั้งแรก
4. ใชสารน้ําที่ดูดได 5 ครั้งหลังมารวมกัน (จาก 5 aliquots หลัง) เปนหนึ่งตัวอยาง
2.3 Microbiological processing (ดังรูปที่ 1)
1. ตองนําทั้ง ETA และ BAL สงหองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาทันที (หรือภายใน 15 นาที จะไดผลดีที่สุด
และอยางชาไมเกิน 60 นาที)
2. ใหตรวจสอบ ETA และ BAL วาเปนตัวอยางที่มีคุณภาพเหมาะสมจะทําการตรวจและเพาะเชื้อตอไป
ดังในตารางที่ 1
3. นํา ETA และ BAL มาปนกับ glass beads นาน 1 นาที โดยใช vortex
4. หลังจากนั้นนํามา centrifuge ที่ 3,000 รอบตอนาที นาน 10 นาที
5. นํามาเจือจางดวย sterile saline solution ใหไดระดับความเขมขนสุดทายเปน 1:10, 1:1,000 และ
1:100,000 (ดังรูปที่ 1)
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ตารางที่ 1. Criteria สําหรับการประเมินตัวอยางสงตรวจ endotracheal aspirate (ETA) และ bronchoalveolar
lavage (BAL) ที่มีคุณภาพดี เพื่อทําการเพาะเชื้อแบบนับจํานวน (quantitative culture)
ETA
> 25/LPF
< 10/LPF
ND
> 105-106

1. Neutrophils
2. Squamous epithelial cells
3. Intracellular organisms
4. Quantitative culture threshold (cfu/ml)
LPF: low-power field, ND: no data, cfu: colony-forming units

BAL
77-82%
< 1%
> 5%
> 104

ตารางที่ 2. ความไวและความจําเพาะของ endotracheal aspirate (ETA) และ bronchoalveolar lavage
(BAL) ในการวินิจฉัย hospital-acquired pneumonia (HAP)/ventilator-associated pneumonia (VAP)
1. ความไว
2. ความจําเพาะ

ETA (รอยละ)
38-100
14-100

BAL(รอยละ)
42-93
45-100

รูปที่ 1. แสดงการทํา serial dilution ของการเพาะเชื้อแบบนับจํานวน (quantitative culture).
CTF: centrifugation, ETA: endotracheal aspirate, BAL: bronchoalveolar lavage
ETA

BAL

• Vortex 60 วินาที
• CTF 10 นาที 3,000 รอบตอนาที

Plate 0.1 ml บน 3 agars ไดแก
• Chocolate
• Blood
• MacConkey
Dilute 0.1 ml
to 9.9 ml saline

Dilute 0.1 ml
to 9.9 ml saline

Final dilutions
1:10

Plate 0.1 ml บน 3 agars

1:1,000

Plate 0.1 ml บน 3 agars

1:100,000
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สวนที่ 2. การปองกันปอดอักเสบในโรงพยาบาลและปอดอักเสบที่เกี่ยวของกับเครื่องชวยหายใจ
I. ระบาดวิทยา
จากการศึกษาระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลในประเทศไทย ซึ่งทําในโรงพยาบาล 42 แหงทั่ว
ประเทศในป พ.ศ. 2544 ตําแหนงที่พบการติดเชื้อบอยที่สุด ไดแก ทางเดินหายใจสวนลางซึ่งรวมทั้งปอดและหลอดลม
อักเสบ (รอยละ 34.1 ของการติดเชื้อทั้งหมด) คายาตานจุลชีพเฉลี่ยที่ใชรักษาการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ
สวนลางเปนเงิน 9,938 บาทตอการติดเชื้อ 1 ครั้ง สวนระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชในการรักษาการติดเชื้อทางเดินหายใจ
สวนลางเทากับ 12.4 วัน ดังนั้นปอดอักเสบในโรงพยาบาลและปอดอักเสบที่เกี่ยวของกับเครื่องชวยหายใจ จึง
กอใหเกิดการสูญเสียคาใชจายและเวลาในการรักษาเปนจํานวนมากที่สุดในกลุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลในประเทศ
ไทย ปจจัยเสี่ยงที่สําคัญที่สุดของการติดเชื้อทางเดินหายใจสวนลางในโรงพยาบาล ไดแก การสอดใสทอหลอดลม
จากการศึกษาเดียวกัน พบวา ผูปวยที่ไดรับการสอดใสทอหลอดลมและเครื่องชวยหายใจ มีความเสี่ยงตอการเกิดปอด
อักเสบที่สัมพันธกับการใชเครื่องชวยหายใจสูงกวาผูปวยที่ไมไดรับการรักษาดังกลาว 22.2 เทา (95%CI = 18.626.6)1 สําหรับอุบัติการณของปอดอักเสบในโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยในปพ.ศ. 2547 คาเฉลี่ยเทากับ 12.6 ครั้งตอ
1,000 ventilator-days แตกตางกันระหวางประเภทของโรงพยาบาลตั้งแต 11.5-14.3 ครั้งตอ 1,000 ventilator-days2
II. หลักการในการปองกัน
มาตรการอันดับแรก ไดแก การใหการศึกษาฝกอบรมแกบุคลากรการแพทยที่ดูแลผูปวยที่เสี่ยงตอการเกิด
ปอดอักเสบในโรงพยาบาล จากการศึกษาพบวา การปฏิบัติตามแนวทางการปองกันการติดเชื้อทางเดินหายใจ
สวนลางที่มีขอมูลเชิงประจักษ สามารถลดอุบัติการณของปอดอักเสบในโรงพยาบาลและปอดอักเสบที่เกี่ยวของกับ
เครื่องชวยหายใจได ดังที่พบในการวิจัยที่ทําใน 12 โรงพยาบาล ระหวาง พ.ศ. 2545-2546 โดยพยาบาลควบคุมโรค
ติดเชื้อเปนผูใหการศึกษาฝกอบรมบุคลากรการแพทยที่เกี่ยวของ โดยการประชุมกลุม แจกเอกสารและติดตามผล การ
ปฏิบัติที่ถูกตอง ไดแก การลางมือกอนสัมผัสผูปวย การปฏิบัติเพื่อดูดเสมหะ ลางมือกอนสัมผัสอุปกรณชวยหายใจ
และใช sucralfate เพื่อปองกันเลือดออกในทางเดินอาหารสวนตน พบวา อุบัติการณปอดอักเสบที่เกี่ยวของกับ
เครื่องชวยหายใจในผูปวยที่ไดรับเครื่องชวยหายใจ ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจากรอยละ 40.5 เหลือรอยละ
24.0 และอัตราตายลดจากรอยละ 12.5 เหลือรอยละ 8.73 จากการศึกษาประสิทธิภาพการลางมือกอนสัมผัสผูปวย
ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม พบวาอุบัติการณของ VAP เริ่มลดลงอยางเห็นไดชัดหากอัตราการลางมือกอน
สัมผัสผูปวยสูงประมาณรอยละ 504
III. แนวทางการใชแนวเวชปฏิบัติเพื่อการปองกันปอดอักเสบในโรงพยาบาล
จากขอมูลขางตน
แนวเวชปฏิบัติการปองกันปอดอักเสบในโรงพยาบาลที่มีขอมูลเชิงประจักษ
นาจะมีประโยชนทางคลินิก จึงแนะนําปฏิบัติในผูปวยทั่วไปที่เสี่ยงตอการติดเชื้อดังกลาว แนวเวชปฏิบัตินี้
ครอบคลุมเฉพาะปอดอักเสบในโรงพยาบาลและปอดอักเสบที่เกี่ยวของกับเครื่องชวยหายใจที่เกิดจากการ
ติดเชื้อแบคทีเรียทั่วไปเทานัน้ ไมรวมการติดเชื้อแบคทีเรียชั้นสูง เชน Nocardia spp.
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กระบวนการ
0. การปฏิบัติทั่วไป

1. การใสทอหลอดลม
2. การเจาะคอ

3. การดูแลผูปวยใสทอหลอดลม
หรือทอเจาะคอ

4. การดูดเสมหะ

ระดับปฏิบัติการ
มีการใหความรูก ับบุคลากรอยางสม่ําเสมอ ในเรื่องการปองกันโรคปอดอักเสบติดเชื้อในผูปวยที่เขารับ
การรักษาในโรงพยาบาล
มีกระบวนการเฝาระวังในการดูแลผูปวยทุกขั้นตอน ใหปฏิบัติตามหลักปลอดเชื้อ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การทําความสะอาดมือดวยน้ํายาลางมือที่มีแอลกอฮอลเปนสวนประกอบสําคัญกอนและหลังสัมผัส
ผูปวย กอนและหลังการสวมถุงมือ หลังจากสัมผัสสวนของรางกายทีม่ ีการติดเชื้อ หากมือเปอนเลือด
หรือสารคัดหลั่งตองลางมือดวยน้ําและสบู5-8

hygienic hand antisepsis กอนและหลังการใสทอหลอดลม (คําแนะนํา IA)5-8
ใสทอหลอดลมทางชองปาก (คําแนะนํา IA)5-7
ปฏิบัติดวยเทคนิคปราศจากเชื้อ (คําแนะนํา II)7
เมื่อจะเปลี่ยนทอเจาะคอ ใสเสื้อกาวน ใชเทคนิคปราศจากเชื้อ (คําแนะนํา IB)7
ควรทําในหองผาตัด (คําแนะนํา III)7
ทําความสะอาดมือใหถูกตองตามหลัก hand hygiene กอนและหลังสัมผัสผูปวยไมวาจะสวมถุงมือหรือไม
(คําแนะนํา IA)7,8
ในผูปวยรายเดียวกันตองทําความสะอาดมือใหถูกตองตามหลัก hand hygiene หลังสัมผัสตําแหนงอื่น
ของรางกายกอนทีจ่ ะสัมผัสระบบทางเดินหายใจของผูปวย (คําแนะนํา IIIA)7,8
ควรตรวจดู pressure ของ cuff อยางนอยทุก 12 ชั่วโมง ใหมี pressure 20-30 มม. ปรอท9,10,11
ขอบงชี้มีดังนี้
เมื่อตรวจพบวามีเสมหะมากในระบบทางเดินหายใจ
กอนทีจ่ ะเอาทอหลอดลมออก (กอนจะ deflate cuff) (คําแนะนํา II)7
กอนใหอาหารทางสายใหอาหาร (คําแนะนํา IIIA)

สายดูดเสมหะระบบปดอาจไมมีผลในการลดอัตราการเกิดปอดอักเสบ
ผูปวยบางรายโดยเฉพาะเมื่อตองดูดเสมหะบอย จึงอาจพิจารณาใชได

แตอาจมีคาใชจายต่ํากวาใน

หากเลือกการดูดเสมหะระบบเปดใหใช catheter ที่ไดรับการทําลายเชื้อครั้งเดียวและถาตองกลับเขาไป
ในทางเดินหายใจสวนลางของผูปวยอีกครั้งใหดูดลาง catheter ดวยน้ําปราศจากเชื้อ (คําแนะนํา II)7
ใชเทคนิคปราศจากเชื้อ ในการดูดเสมหะ (คําแนะนํา II)
เช็ดขอตอตาง ๆ ดวย alcohol 70% กอนและหลังถอดขอตอของ circuit (คําแนะนํา III)
5. ปองกันการสูดสําลักของผูปวย

6. การปองกันในผูปวยหลังผาตัด

ถอดอุปกรณที่สอดใสออกโดยเร็วเมื่อหมดขอบงชี้ ไดแก ทอหลอดลม ทอเจาะคอ สายยางใหอาหาร
ฯลฯ (คําแนะนํา IB)7
ใช non-invasive positive-pressure ventilation (NIV) แทนการใสทอหลอดลมหรือลดระยะเวลาการคาทอ
หลอดลมถาไมมีขอหามทางคลินกิ (คําแนะนํา IB)7
ยกหัวเตียงผูปวยที่ใสทอหลอดลมหรือสายยางใหอาหารขึ้นทํามุมกับพื้น > 30° ถาไมมีขอหาม5-7
(คําแนะนํา II)
ใหอมกลั้วปากคอดวย 0.12% chlorhexidine ในรายที่จะไดรับการผาตัดหัวใจ (คําแนะนํา II)7
ผูปวยที่มีความเสี่ยงตอการเกิดเลือดออกในทางเดินอาหารสวนตนเนื่องจากความเครียด ไมแนะนําให
ใชยาปองกันเลือดออกในทางเดินอาหารสวนตน แตถามีความเสี่ยงสูง ไดแก การใชเครื่องชวยหายใจ
นาน 48 ชั่วโมงขึ้นไปหรือมีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด (coagulopathy) ใหประเมินเทียบ
ความเสี่ยงของการเกิดปอดอักเสบและการมีเลือดออกในทางเดินอาหารสวนตน เมื่อตองการใชยาเพือ่
ปองกันภาวะดังกลาว6
ในผูปวยที่คาสายยางใหอาหารอยู ควรตรวจวาอยูในตําแหนงที่ถูกตองกอนใหอาหารทุกครัง้ (คําแนะนํา
IB)7
แนะนํา ฝกสอน ผูปวยใหสูดหายใจลึก พลิกตัวเคลื่อนไหว กอนผาตัดและโดยเร็วหลังผาตัดหากไมมขี อ
หามทางคลินกิ (คําแนะนํา IB)7
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7. การดูแลอุปกรณเกีย่ วกับการ ลางทําความสะอาดอุปกรณอยางทั่วถึงกอนการทําลายเชื้อเสมอ (คําแนะนํา IA)7
สําหรับอุปกรณชนิด semicritical ตองทําลายเชื้อระดับสูง (high-level disinfection) หรือทําใหปราศจาก
หายใจ
เชื้อ (sterilization) กอนใชในผูปวยใหมทกุ ราย ถาทําได ควรเลือกวิธีกายภาพกอนเคมี เชน
pasteurization อบไอน้ําที่อุณหภูม>ิ 70 oซ (or >158oฟ) นาน 30 นาที มากกวาการแชใน glutaraldehyde
เปนตน หลังจากการทําลายเชื้อแลวจะตองชะลางสารเคมีออก (ถาเลือกวิธีเคมี) ดวยน้ําปราศจากเชือ้
หรือน้าํ ประปาตามดวยการเช็ดดวยแอลกอฮอล, ทําใหแหง, บรรจุหอ โดยระวังการปนเปอนอุปกรณ
(คําแนะนํา IB)7 รายการอุปกรณที่ตองทําใหปราศจากเชื้อดังแสดงในตารางที่ 1
เลือกใชน้ําปราศจากเชื้อในเครื่องสรางความชื้น (humidifier) หรือเครื่องสรางละอองฝอย (nebulizer)
ชนิดระบบเปดเติมน้ําได การเปดปดฝา การสัมผัสเครื่องใหใชเทคนิคปราศจากเชื้อ (คําแนะนํา IA)7
สําหรับความถี่ของการเปลี่ยนน้ําไมมีขอมูลเชิงประจักษที่ชี้วาควรเปลี่ยนเมื่อใด อาจพิจารณาเปลี่ยน
เมื่อน้ําพรอง (คําแนะนํา IIIB)
เปลี่ยนน้าํ ในเครื่องสรางความชื้น ชนิดระบบปดดวยน้ําปราศจากเชื้อเมื่อน้ําหมด การสัมผัสเครื่องใหใช
เทคนิคปราศจากเชื้อ (คําแนะนํา IA)7
ไมควรเปลี่ยน breathing circuit และอุปกรณตอพวงในระบบเดียวกันเปนประจํา ควรเปลี่ยนตอเมื่อพบ
การปนเปอนทีม่ องเห็นไดหรือระบบมีการรั่วซึม อุดกัน้ การทํางานบกพรอง ฯลฯ (คําแนะนํา IA)7
เลือกยาพนละอองฝอยชนิดที่ใชครั้งเดียว สําหรับผลิตภัณฑที่ใชหลายครัง้ ใชซ้ําไดตามคําแนะนําของ
ผูผลิต (คําแนะนํา IB)7
เลือกใช heat-moisture exchange (HME) ชนิดที่ไมเพิ่ม dead space ใน circuit และเปลี่ยน HME ไมเร็ว
กวา 48 ชม. (คําแนะนํา II)7 หรือทุกสัปดาห4หรือทันทีเมือ่ ปนเปอนเห็นไดชัดเจนหรืออุดตัน รั่วซึม
(คําแนะนํา II)7 สําหรับ heated-wire circuit หรือ heated humidifier ยังไมมีขอมูลจากการศึกษาเพียงพอ
ถามีนา้ํ ภายในระบบ breathing circuitมากใหเทออกทาง water trap เปนระยะๆ ระมัดระวังเปนพิเศษมิ
ใหนา้ํ ไหลเขาทางผูปวย (คําแนะนํา IA)7
อุปกรณเกี่ยวกับการหายใจอื่น ๆ
กระโจมสรางหมอกไอน้ํา (mist tent) ในผูปวยรายเดิม ใหทําความสะอาดแลว ทําลายเชื้อแบบ low level
เชน เช็ดดวย 2% acetic acid หรือ pasteurization และเปาแหงทุกวัน (คําแนะนํา II)7

8. การเฝาระวังปอดอักเสบใน
โรงพยาบาล

แนะนําใหใช resuscitator bag และขอตอ 1 ชุด ตอผูปวยแตละราย ควรทําความสะอาดสวนที่ตอกับ
ทอหลอดลมทุกครัง้ กอนและหลังใชในผูป วยรายเดิมกอนนําไปใชในรายใหม
ตองผานกระบวนการ
high-level disinfection (คําแนะนํา IB)7
เลือกใช oxygen humidifier ระบบปดและเปลี่ยนตามคําแนะนําของผูผลิต สําหรับสายออกซิเจน
(oxygen tubing) รวมทั้งหนากาก (face mask) และสายรูจมูก (prongs) ในผูปวยรายเดิมใหเปลี่ยนทันที
เมื่อปนเปอนเห็นไดชัดเจนหรืออุดตัน รัว่ ซึม (คําแนะนํา II)7
กระเปาะพนยาชนิดตอเขา circuit และมือจับในผูปวยรายเดิม ระหวางการพนยาแตละครั้ง ใหทาํ ความ
สะอาด
ทําลายเชื้อและชะลางออกดวยน้ําปราศจากเชื้อหรือดวยน้ําประปาและเช็ดดวยแอลกอฮอล
(คําแนะนํา IB)7
ดําเนินการเฝาระวังปอดอักเสบในโรงพยาบาลเฉพาะในผูปวยที่มีความเสี่ยง ไดแก ใสทอชวยหายใจ
หลังผาตัดทรวงอก ชองทองสวนบน รับไวในหออภิบาล ฯลฯ เก็บขอมูลและรายงานผลเทากับจํานวน
ครั้งของปอดอักเสบตอ 1,000 วันของการใสเครื่องชวยใจ ขอมูลที่ไดจากการเฝาระวังจะตองไดรับการ
สงกลับไปสูบุคลากรการแพทยที่เกีย่ วของเพื่อการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวย
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ตารางที่ 1 อุปกรณทางเดินหายใจที่ตองผานการทําใหปราศจากเชื้อ (sterilization) หรือ high-level
disinfection

หนากากครอบใบหนา (face mask) หรือทอหลอดลม (tracheal tube)
สายทางเดินอากาศดานหายใจเขาและออก (inspiratory and expiratory tubing)
ชิ้นสวนรูปตัววาย (Y piece)
ถุงพักลมหายใจ (reservoir bag)
เครื่องสรางความชื้น (humidifier)
ระบบทางเดินอากาศ (breathing circuits) ของเครื่องชวยหายใจ
กลองตรวจทางหลอดลม (bronchoscopes) และอุปกรณตอพวง (accessories) (ยกเวนปากคีบและ
แปรงเก็บตัวอยางชิ้นเนื้อซึ่งตองผานการทําใหปราศจากเชื้อเทานั้น)
ทอหลอดลม (endotracheal tubes) และทอหลอดลมยอย (endobronchial tubes)
ใบของเครื่องสองกลองเสียง (laryngoscope blades)
ชิ้นสวนปากคาบ (mouthpieces) และสายตอของเครื่องทดสอบหนาที่ปอด
เครื่องสรางไอน้ํา (nebulizers) และถังพัก (reservoirs)
Airways สําหรับใสในชองปากและรูจมูก (oral and nasal airways)
หัวตรวจ (probes) วิเคราะหระดับกาซคารบอนไดออกไซดหรือความดันอากาศ
ถุงบีบชวยการหายใจ (resuscitation bags)
ลวดนําทอหลอดลม (stylets)
หลอดสวนดูดเสมหะ (suction catheters)
ตัวรับรูอุณหภูมิ (temperature sensors)
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