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การใช topical antibiotics รวมกับการฉีดยาเขาวุนตา
ภูมิหลัง

ทัศนะ

การฉีดยาเขาวุนตา (intravitreal injection)
เปนหัตถการที่กระทํากันบอยครั้งขึ้นเน�องจาก
การรักษาดวยวิธีใหยาตาน VEGF เพ�อรักษา
โรคที่เกี่ยวของกับจอประสาทตาเปนวิธีที่นิยม
ใชกันทั่วไป แพทยหลายทานยังคงใช topical
antibiotics รวมกับ intravitreal injection
โดยคาดหวังวาวิธกี ารนีจ้ ะลดความเสีย่ งตอการ
เกิดอาการแทรกซอนที่รุนแรง เชน การติด
เชื้ อ ในลู ก ตาแต แ นวทางปฏิ บั ติ ที่ พั ฒ นาขึ้ น
โดยอิงหลักฐานไมไดครอบคลุมการใช topical antibiotics ระหวางการทําหัตถการ
intravitreal injection

เทคนิคการทําใหปลอดเชือ้ เม�อจะฉีดยาเขาวุน ตามีความสําคัญตอการลดความเสีย่ งของ
อาการแทรกซอนที่รุนแรงเชน ติดเชื้อภายในลูกตา กอนการทําหัตถการควรมั่นใจวา
มีการใหยาชาระงับความรูสึกมากเพียงพอและภายใตวิธีการปลอดเชื้อ รวมไปถึงการใช
ยาปฏิชีวนะชนิดใชภายนอกที่ออกฤทธิ์ตานแบคทีเรียทั้งพวกแกรมบวก และแกรมลบ
เชน โพวิโดน-ไอโอดีน และควรปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชมาตรฐานการแพทย
และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ
หลังจากคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของจํานวนมาก Vision Academy ไมแนะนําให ใชยา
ปฏิชีวนะชนิดใชภายนอกควบคูกับการฉีดยาเขาวุนตา
• ไมมีหลักฐานวาปองกันการติดเชื้อได1
• ไมมีหลักฐานวาอัตราการเกิดภาวะติดเชื้อจะลดลง1
• มีขอพิสูจนวาการใชยาปฏิชีวนะชนิดใชภายนอกซํ้าทําใหเกิดการดื้อยาปฏิชีวนะ
เพิ่มขึ้น และอาจทําใหเชื้อมีฤทธิ์แรงยิ่งขึ้น1
• เกิดคาใชจายที่ไมจําเปนและภาระเพิ่มขึ้นทั้งแกผูปวยแพทย และระบบการรักษา
พยาบาล1
หลังทําการฉีดยาเขาวุนตาแลว ควรแนะนําผูปวยใหติดตอสถานพยาบาลทันทีหากมี
อาการใด ๆ ที่สอวาเกิดภาวะติดเชื้อภายในลูกตาเชน ปวดตา ตาแดง ตาสูแสงไมได
และมองเห็น ภาพไมชัด

Vision Academy ไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ
และหลักฐานที่มีอยูเพ�อวัตถุประสงคตอไปนี้
• พิจารณาความเหมาะสมและเหตุผลในการ
ใช topical antibiotics ควบคูกับการฉีดยา
ตาน VEGF เปนมาตรการการปองกันการติด
เชื้อ
• ประเมิ น ว า topical antibiotics มี
ประสิทธิภาพในการปองหรือลดการติดเชือ้ ที่
เกี่ยวเน�องกับ intravitreal injection หรือไม

ประเด็นอ�นที่ควรพิจารณา
โดยตรรกะแลว การใชยาปฏิชีวนะชนิดใชภายนอกกอนฉีดยาเปนสิ่งที่
เหมาะสมเพราะการติดเชื้อมักเกิดขึ้นเม�อฉีดยา ทวาไมมีการศึกษาแบบ
prospective study ชิน้ ใดทีแ่ สดงวาการใหยาปฏิชวี นะกอนฉีดยา สามารถ
ลดความเสี่ยงตอการเกิดการติดเชื้อภายในลูกตา1 นอกจากนี้การใชยา
ปฏิชวี นะชนิดใชภายนอกไมวา จะในเวลาเดียวกันหรือภายหลังการฉีดยาไมได ใหประโยชน
มากไปกวาที่ไดรบั จากการใชยาปฏิชวี นะชนิดใชภายนอกทีอ่ อกฤทธิต์ า นแบคทีเรียทัง้ พวก
แกรมบวกและแกรมลบ และยาฆาเชื้อแตอยางใด2,3
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การดื้อยาปฏิชีวนะเปนเร�องที่น�ากังวลอยางยิ่ง ในการศึกษาแบบ case
series ขนาดใหญหลายกรณีทเี่ ปรียบเทียบการทําการฉีดยาเขาวุน ตาโดย
ใชยาปฏิชีวนะกับไมใช พบแนวโนมที่วัดคาไดวงใหญเกิดอัตราการติด
เชื้อในลูกตาสูงขึ้น1,3 นอกจากนี้ลักษณะการฉีดยาตาน VEGF เขาดวงตาที่ตองทําซํ้า ๆ
เทากับตองใชยาปฏิชีวนะชนิดใชภายนอกซํ้า ๆ ดังนั้น ความเปนไปไดที่แบคทีเรียดื้อยา
จะขยายจํานวนเพิ่มบนผิวลูกตาอยางน�าตกใจ4,5 วิธีการนี้ยังขัดกับรูปแบบการใหบริการ
การรักษาทําใหคาใชจายสูงขึ้นและเกิดความยุงยาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเม�อบริหาร
ผูปวยดวยวิธีรักษาเม�อจําเปน ยิ่งไปกวานั้นการดูดซึมเขาสูดวงตาของยาปฏิชีวนะ
ชนิดใชภายนอกทําไดไมดีเน�องจากอุปสรรคทางสรีรวิทยาหลายประการ ดังนั้นตัวยา
จึงไมเขมขนถึงระดับที่สามารถบําบัดรักษาได ในวุนตา6
ในแตละภูมิภาคมีการใชยาปฏิชีวนะชนิดใชภายนอกในการรักษาดวย
วิธีการฉีดยาเขาวุนตา ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ เม�อป 2557
แพทย ใ นภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟ  ก ร อ ยละ 84 บอกว า ตนเองใช
ยาปฏิ ชี ว นะชนิ ด ใช ภ ายนอกขณะที่ มี แ พทย ใ นสหรั ฐ อเมริ ก าเพี ย งร อ ยละ 11 ที่
ใช 7 เหตุผลที่แพทยยังคงใชยาปฏิชีวนะชนิดใชภายนอก ไดแก ความพอใจสวนตัว
แรงกดดันจากแพทยทานอ�น และปองกันการถูกฟองรอง ในประเทศญี่ปุนการใช
ยาปฏิชีวนะชนิดใชภายนอกรวมกับการฉีดยาตาน VEGF เปนขอบังคับตามฉลากยา
และถือเปนมาตรฐานการปฏิบัติ ดังนั้นการเปลี่ยนวิธีปฏิบัติอาจกระทําได โดยแก ไข
ฉลากยาและปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติภายในประเทศและที่ออกโดยสมาคมวิชาชีพ
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