การผสมยาปฏิ ชีวนะชนิ ดผงแห้งสําหรั บรั บประทาน
นศภ.ฐานิ ตา แสงเขียว
นักศึกษาฝึ กปฏิ บ ั ติงานคลั งข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล
โรคติดเชือในเด็กพบได้ท ั งการติดเชือไวรัส หรือแบคทีเรีย ซึงเป็ น โรคทีพบบ่อยในชุมชนมี
โอกาสการเกิดขึ นเฉลีย6-8 ครั งต่อปี1 เมือมีการติดเชือแบคทีเรียยาปฏิช ีวนะ หรือยาฆ่าเชือแบคทีเรีย
เป็นยาทางเลือกแรกทีจ่ายให้ก ับผู้ป ่ วยเด็ก ซึงมักจะได้รยับาฆ่าเชือในรูปแบบผงแห้งทีต้องผสมกับนํ า
ก่อนให้ยา2 ดังนั นวิธีการ ผสมและการเก็บรักษายาปฏิช ีวนะจึงเป็นสิงสําคัญทีผู้ดูแลผู้ป ่ วยควรทราบ
ก่อนใช้ยา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ข้อปฏิ บ ั ติท ั วไปในการผสมยาปฏิ ชีวนะชนิ ดผงแห้งแบบรั บประทาน3
เคาะขวดยาเพือให้ผงยาในขวดร่วน ไม่จ ั บกั นเป็นก้อน
ใช้นําสุกหรือนํ าสะอาด (ห้ามใช้นําอุ่นหรือนํ าร้อน เนื องจากอาจทําให้ยาบางชนิดเสือมสภาพได้) เติม
ลงไปในขวดประมาณ ½ ของขี ดทีกําหนด หรือพอท่วมผงยา
เขย่าให้ยากระจายตั วทั วไม่มีก้อนแข็ ง
เติมนํ าปรั บระดั บให้พอดีก ั บขี ดทีกําหนด แล้วเขย่าอีกครั ง
หลั งจากผสมยาเสร็จเรียบร้อยเก็บทีอุณหภูมิ ห้องนาน7 วั น ถ้าเก็บในตู้เย็ นเก็บได้นาน2 สั ปดาห์
กรณีท ี ได้ร ั บยามากกว่า1 ขวด ควรรอให้ยาขวดแรกหมดก่อน แล้วจึงผสมยาขวดที 2

อย่างไรก็ตามยั งมียาปฏิช ีวนะชนิดผงแห้งสําหรับประทานบางชนิดทีมีว ิธีการผสมยาไม่เป็นไป
ตามขั นตอนข้างต้น คือ ไม่มีข ี ดกําหนดบอกปริมาตรบนขวดยา แต่กําหนดปริมาตรนํ าทีจะเติมลงไปใน
ขวดยา ดั งตั วอย่างต่อไปนี
ซิ โ ทรแม็กซ์ (Zithromax ®) ประกอบด้วยตัวยา อะซิโ ทรมัยซิน (azithromycin) เป็ น ยา
ปฏิช ีวนะชนิดผงสําหรับผสมเป็นยานํ าแขวนตะกอน ใช้ในการรักษาโรคติดเชือแบคทีเรียซึงมีว ิธีการ
ผสมเป็นยานํ าแขวนตะกอนสําหรั บรั บประทานดั งนี4
1. เคาะขวดให้ผงยากระจายตั วไม่จ ั บเป็นก้อนกดฝาขวดพร้อมหมุนตามลูกศรเพือให้ขวดเปิด
2. ตวงนํ าสุกหรือนํ าสะอาดให้ถึงขี ดบนถ้วยตวงทีให้มาในกล่อง(9 มิลลิลิตร) เทลงในขวดเพียงครั งเดียว
เขย่าให้ยาละลายเข้ากั น
3. เขย่าขวดทุกครั งก่อนรินยาออกมารั บประทาน
4. หลั งจากผสมยาเสร็จเรียบร้อยเก็บไว้ท ีอุณหภูมิตํ ากว่า 30 องศาเซลเซียสนาน 10 วั น

ออมนิ เซฟ (Omnicef®) ประกอบด้วยตัวยา เซฟดิเนียร์ (cefdinir) เป็น ยาปฏิช ีวนะชนิดผง
สําหรั บผสมเป็นยานํ าแขวนตะกอน ใช้ในการรั กษาโรคติดเชือแบคทีเรีย ซึงมีว ิ ธีการผสมเป็นยานํ าแขวน
ตะกอนสําหรั บรั บประทานดั งนี5
1. เคาะขวดเพือให้ผงยาไม่ติดกั นเปิดฝาขวด
2. ตวงนํ าสุกหรือนํ าสะอาด ลงในถ้วยตวงทีให้มาในกล่อง โดยแบ่งการตวงนํ าเป็น 2 ส่วนดั งนี
กรณีปริมาตรสุทธิ 30 มิลลิลิตร ตวงนํ าส่วนแรกปริมาตร 9 มิลลิลิตร และตวงนํ าส่วนทีเหลือ 10
มิลลิลิตร
กรณีปริมาตรสุทธิ 60 มิลลิลิตร ตวงนํ าส่วนแรกปริมาตร 1 มิลลิลิตร และตวงนํ าส่วนทีเหลือ
20 มิลลิลิตร
3. เติมนํ าส่วนแรก ลงในขวด เขย่าจนส่วนผสมเข้ากั นดี
4. เติมนํ าส่วนทีเหลือให้ครบตามปริมาตรทีกําหนดแล้วเขย่าอีกครั ง
5. หลั งจากที ผสมยาเสร็จเรียบร้อยเก็บทีอุณหภูมิห้อ(ตํ
ง ากว่า 25 องศาเซลเซียส) นาน 7 วั น
ถ้าเก็บในตู้เย็ น (อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส) เก็บได้นาน สั ปดาห์ หลั งจากนั นควรทิง
นอกจากวิธีการผสมยาทีผูด้ ูแลควรทราบเพื อผสมยานํ าแขวนตะกอนให้ไ ด้ความเข้มข้น ที
เหมาะสมตามทีบริษ ัทระบุแล้ว การเก็บรั กษายาหลั งผสมและวั นสินสุดการใช้ ก็เป็นเรื องสําคัญทีผู้ดูแล
ให้ความสําคัญ เช่นกันเพื อเป็ นหลักประกันว่าผู้ป ่ วยได้ร ับประทานยาทีมีความคงตัวและออกฤทธิ ได้
ดั งเดิมเพือให้การรั กษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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