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การสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ (Search strategy and conduct on systematic search) 

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทั้งหมดที่เลือกใช้และสรุปค าตอบจากแตล่ะแหล่งข้อมูล 

 

แหล่งข้อมูล Tertiary sources ที่ใช้ 

แหล่งข้อมูลที่เลือกใช้ : 

1. Drug Information Handbook 25th Edition[1] 

Ceftriaxone 

Pharmacologic Category : Antibiotic, Cephalosporin (Third Generation) 

Use  

 Treatment bacterial infections : Treatment of lower respiratory tract 

infections, acute bacterial otitis media, skin and skin structure infections, bone 

and joint infections, intra abdominal and urinary tract infections, pelvic 

inflammatory disease(PID), uncomplicated gonorrhea, bacterial septicemia, 

and meningitis 

 Prophylaxis : Used in surgical (perioperative) prophylaxis 

Mechanism of action : Inhibits bacterial cell wall synthesis by binding to one or more 

of the penicillin-binding proteins(PBPs) which in turn inhibits the final 

transpeptidation step of peptidoglycan synthesis in bacterial cell walls, thus inhibiting 

cell wall biosynthesis. Bacteria eventually lyse due to ongoing activity of cell wall 

autolytic enzymes (autolysins and murein hydrolases) while cell wall assembly is 

arrested.  

Pharmacodynamics/pharmacokinetics 

 Absorption : IM well absorbed 

 Distribution : Widely throughout the body including gallbladder, lungs, bone, 

blie, CSF(higher concentrations achieved when meninges are inflamed) 

Vd :  -    Neonates 0.34 to 0.55 L/kg  

- Infants and children 0.3 to 0.4 L/kg  

- Adults ~6 to 14 L 
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 Protein binding : 85% to 95%  

 Half-life elimination :  

- Neonate : 1 to 4 days ; 16 hours, 9 to 30 days ; 9 hours 

- Children (age not specified) : 4.1 to 6.6 hours  

- Adults normal renal and hepatic function : ~5 to 9 hours 

- Adults renal impairment (mild-to-severe) : ~12 to 16 hours 

 Time to peak, serum : IM 2 to 3 hours 

 Excretion : Urine (33% to 67% as unchanged drug) ; feces (as active drug)  

 Parameters associated with efficacy: 
- Time dependent; associated with time free drug concentration (fT) > 

minimum inhibitory concentration (MIC): 

- Organism specific: 
 Enterobacterales: Goal: ≥ ~38% fT > MIC (bacteriostatic); ≥ 

~60% to 70% fT > MIC (bactericidal)  
 S. pneumoniae: ≥ ~40% fT > MIC (bacteriostatic)  

Dosage range : IM, IV : Usual dose : 1 to 2 g every 12 to 24 hours, depending on the 

type and severity of infection.  

Administration : Do not coadminister with calcium-containing solutions. 

 IM : inject deep IM into large muscle mass; a concentration of 250 mg/mL or 

350 mg/mL is recommended for all vial sizes except the 250 mg size 

(250mg/mL is suggested); can be diluted with 1:1 water or 1% lidocaine for IM 

administration only. 

 IV : Infuse as an intermittent infusion over 30 minutes. IV push administration 

over 1 to 4 minutes has been reported in children≥ 12 years, adolescents, 

and adults(concentration : 100 mg/mL), primarily in patients outside the 

hospital setting, although a 2 g dose administered IV push over 5 minutes 

resulted in tachycardia, restlessness, diaphoresis, and palpitations in one 

patient. IV push administration in young infants may also have been a 
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contributing factor in risk of cardiopulmonary events occurring from  

interactions between ceftriaxone and calcium. 

 

2. Handbook on Injectable drugs 18th Edition[2] 

Administration : Ceftriaxone sodium is administered by deep intramuscular injection 

or intermittent intravenous infusion over 15 to 30 minutes in adults or over 10 to 30 

minutes in pediatric patients. 

 

3. Rocephin (Original ของ Ceftriaxone)[3] 

Average plasma concentrations of ceftriaxone following a single 30-minute 

intravenous (IV) infusion of a 0.5, 1 or 2 gm dose and intramuscular (IM) 

administration of a single 0.5 (250 mg/mL or 350 mg/mL concentrations) or 1 gm 

dose in healthy subjects are presented in Table 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นางสาวธญัรดา อมรพจน์นิมมาน 5910712049 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ตารางแสดงแนวทางการบริหารยาฉีดแบบ Continue โรงพยาบาลบึงกาฬ[4] 
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5. ตารางการบริหารยาโรงพยาบาลขอนแก่น[5] 
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6. Pharmacy Division SRINAGARIND HOSPITAL (หน่วยงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลศรี

นครินทร)์[6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  

วิธีการ half way rule คือ การหาจุดกึ่งกลางของระยะห่างของการให้ยา (dosing interval) 

ของยาที่จะให้แก่ผู้ป่วย ซึ่งค านวณโดยน าความถี่ท่ีจะให้ยา (เช่น ทุก 6 ชั่วโมง) มาหารด้วยสอง 

ตัวอย่าง เช่น Ampicillin ขนาด 250 mg ให้ทางหลอดเลือดด า มีค าสั่งให้ยาทุก 6 ชั่วโมง ณ เวลา 6 

– 12 – 18 – 24 น. พยาบาลได้รับยาขนานแรกจากห้องยาและบริหารยาให้ผู้ป่วยเมื่อ 8.00 น. ยา

ครั้งต่อไปควรจะบริหารเมื่อใด เมื่อใช้ half way rule มาพิจารณา เวลาที่ให้ยาขนานแรกไปแล้วคือ 

8.00 น. ซึ่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของระยะห่างของการให้ยา (ที่เวลา 9.00 น.) ดังนั้นเวลาในการบริหารยา

ครั้งต่อไปสามารถให้ได้ในเวลา 12.00 น. ตามตารางเวลามาตรฐานได้เลย แต่ถ้าหากเวลาที่บริหารยา

ขนานแรกเป็น 11.00 น. ก็ให้ข้ามยาขนานที่ต้องให้ในเวลา 12.00 น. ไป และ บริหารยาขนานถัดไป

ในเวลา 18.00 น.  

สรุปข้อมูลที่พบ :  
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Ceftriaxone เป็นยากลุ่ม Cephalosporin ที่ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น หูชั้นกลางอักเสบ เยื่อบุ

หัวใจอักเสบ เยื่อหุ้มสมอง อักเสบ ปอดอักเสบ การติดเชื้อในกระดูกและข้อ การติดเชื้อในช่องท้อง การติดเชื้อ

ที ่ผิวหนัง ทางเดินปัสสาวะอักเสบหนองใน และการอักเสบในอุ้งเชิงกราน เป็นต้น กลไกของยาคือการเข้าจับ

กับ penicillin-binding protein (PBPs) ที่จะยับยั้ง กระบวนการ transpeptidation ในขั้นตอนสุดท้ายของ

การสังเคราะห์ peptidoglycan ของผนังเซลล์แบคทีเรีย เป็นผลให้ยับยั้งสารชีวสังเคราะห์ของผนังเซลล์

แบคทีเรียและหยุดการประกอบโครงสร้างของผนังเซลล์  

ค่าครึ่งชีวิต(t1/2) ของ Ceftriaxone ในผู้ใหญ่ที่มีการท างานของตับและไตที่ปกติอยู่ที่ประมาณ 5.8-8.7 

ชั่วโมง Ceftriaxone จัดเป็น time dependent antibiotics นั่นคือให้ยาในปริมาณนึงที่เพียงพอต่อการรักษา 

ยาจะสามารถออกฤทธิ์ได้ระยะเวลาหนึ่ง โดยต้องให้ยาซ้ าๆเป็นช่วงเวลา เช่น ทุก 4, 6, 8 ชั่วโมง เพ่ือรักษา

ระดับยาให้เพียงพอต่อการรักษา การให้ยาครั้งละมากๆไม่ได้มีผลดีกว่าการให้สม่ าเสมอเป็นช่วงเวลา โดยขนาด

ยา Ceftriaxone ที่ให้ในเด็ก อายุ ≥12 ปี - วัยผู้ใหญ่ คือ 1-2 g IV infusion drip ไม่น้อยกว่า 30 นาที  ทุก 

12-24 ชั่วโมง  

จากการศึกษาข้อมูลของ Rocephin(Original ของ Ceftriaxone) พบว่าค่า trough level (ค่า serum 

concentration ของยาก่อนการให้ยาครั้งต่อไป - minimal concentration) ของ Ceftriaxone 
- Ceftriaxone 1 g IV : Average Plasma Concentrations at 12 h = 28 µg/mL 
- Ceftriaxone 2 g IV : Average Plasma Concentrations at 24 h = 15 µg/mL 
(ระดับ MIC ที่ 24 hr ของ ceftriaxone 1gm 1q 12 hr สงูกว่า 2gm OD) 
สรุปข้อมูลที่ยังขาดหรือไม่สมบูรณ์ที่จ าเป็นต้องหาเพ่ิมจาก Primary source : หลังจากให้ dose แรก การให้ 

dose ถัดไปเร็วสุด/ช้าสุดในกี่ชั่วโมง 

 

แหล่งข้อมูล Secondary sourcesที่ใช้ 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ : http://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov ในการสืบค้นข้อมูลแหล่งปฐมภูมิโดยใช้ค าค้นหา คือ 

“Ceftriaxone, IV administration, delay administration iv infusion, nursing iv injection” 

จ านวนข้อมูล Primary sources ที่พบและเกี่ยวข้อง : 2 

 

 

แหล่งข้อมูล Primary sources 
วรรณกรรมที่เลือกใช้ :  

http://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
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1. Pharmacokinetic characteristics of intravenous ceftriaxone in normal adults[7] 

Ceftriaxone is a new investigational, parenteral cephalosporin with a broad 

spectrum and a high order of activity against gram-positive and gram-negative 

bacteria 

Effect of dose on multiple-dose ceftriaxone pharmacokinetics. Average 

plasma concentrations of ceftriaxone after administration of the first and last dose of 

the q12h dosage regimens are shown in Fig. 1, and the corresponding 

pharmacokinetic parameters are listed in Tables 2 and 3. The t1/2 (6.1 to 6.5 h) and fe 

(0.33 to 0.44) did not change with dose and were not affected by the repeated 

administration of the drug (Table 2). Compared to the 0.5 g q1k2h regimen, Cmax and 

Cmin increased almost proportionally with the dose for the 1 g q12h regimen and 

increased less than proportionally with the dose for the 2 g q12h regimen (Table 2). 
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Effect of dosage interval on multiple-dose ceftriaxone pharmacokinetics. 

Plasma concentrations and the pharmacokinetic parameters of ceftriaxone observed 
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after administration of a 2- g daily dose in two equally divided doses of 1 g each at 

12-h intervals (1 g q12h) are compared with those observed after administration of 

the same 2-g dose as a single daily dose at 24-h intervals (2 g q24h) in Fig. 1 and 

Tables 4 and 5. With the 2 g q24h regimen, maximum plasma concentrations were 

higher (239 versus 145 µg/ ml after the first dose and 260 versus 168 µg/ml after the 

last dose) and minimum plasma concentrations were lower (13 µg/ml at 24 h versus 

30 µg/ml at 12 h after the first dose and 15 µg/ml at 24 h versus 35 µg/ml at 12 h 

after the last dose) than the corresponding plasma concentrations observed with the 

1 g q12h regimen (Fig. 1 and Table 4). However, the average steady-state plasma 

concentrations resulting from the two dosage regimens were comparable and not 

statistically significantly different: 63 µg/ml for the 2 g q24h and 72 µg/ml for the 1 g 

ql2h regimen (Table 4). After the first dose of these dosage regimens, statistically 

significant dose-related differences were seen for Vd, Clp, and Clr but not for t1/2, fe, 

and R (Tables 4 and 5). However, after the last dose of these dosage regimens, such 

differences were not found for any of the pharmacokinetic parameters (Tables 4 and 

5). 
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สรุปเนื้อหา : จากผลการศึกษาข้างต้นพบว่า ceftriaxone ทุกขนาดที่กล่าวมา มีค่าครึ่งชีวิต T1/2  ทีไ่ม่

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

2. Determination of minimum inhibitory concentrations[8] 
Minimum inhibitory concentrations (MICs) are defined as the lowest concentration 

of an antimicrobial that will inhibit the visible growth of a microorganism after overnight 

incubation, and minimum bactericidal concentrations (MBCs) as the lowest concentration 

of antimicrobial that will prevent the growth of an organism after subculture on to 

antibiotic-free media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปเนื้อหา : MIC (minimum inhibitory concentration) คือ ปริมาณความเข้มข้นที่น้อยที่สุดของ
ยาปฏิชีวนะ ที่ต้องใช้ในการ หยุดยั้ง หรือก าจัดเชื้อแบคทีเรีย ชนิดใดชนิดหนึ่ง เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด 
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Microorganism MIC (µg/ml) 
E. faecalis = > 32 
S. pneumoniae = 0.06im 
B. fragilis = 4 
E.coli = 0.03 - 0.06 
P. aeruginosa = 8 
S. aureus = 1-2 
 
 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ค าตอบ :  

Ceftriaxone เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Cephalosporins  ทีจ่ัดเป็น time dependent 

antibiotics ค่าครึ่งชีวิต (elimination half-life, t1/2) ในผู้ใหญ่ที่มีการท างานของตับและไตที่ปกติอยู่ที่

ประมาณ 5.8-8.7 hr ขนาดยาปกตทิี่แนะน า คือ 1-2 g IV infusion มากกว่า 30 นาที ทุก 12-24 ชั่วโมง
[1,2,3,7] 

จากข้อมูลยาของ Rocephin® พบว่าค่า trough concentration( serum concentration ก่อนการให้ยาครั้ง

ต่อไป) ของการให้ยา Ceftriaxone ที่ขนาดต่าง ๆ เป็นดังนี้ 

- Ceftriaxone 1 g IV : Average Plasma Concentrations at 12 h = 28 µg/mL 

- Ceftriaxone 1 g IV : Average Plasma Concentrations at 24 h = 9 µg/mL 

- Ceftriaxone 2 g IV : Average Plasma Concentrations at 12 h = 46 µg/mL 

- Ceftriaxone 2 g IV : Average Plasma Concentrations at 24 h = 15 µg/mL 

ค่าของ MIC ในเชื้อ Bacteria ต่างๆมีดังนี้ E. faecalis = > 32, S. pneumoniae = 0.06, B. fragilis = 4, 

E.coli = 0.03 - 0.06, P. aeruginosa = 8, S. aureus = 1-2 (ข้อมูลจาก NARST) ล่าสุด ใส่หน่วย MIC 

ด้วย จากข้อมูล MIC[8] และข้อมูลของ trough concentration จะเห็นได้ว่า การให้ยา Ceftriaxone ขนาด 2 

g เมื่อเวลาผ่านไป 24 h จะยังมีความเข้มข้นของยาในเลือด สูงกว่าค่า MIC ของเชื้อแบคทีเรีย ดังนั้น การใช้ 

ceftriaxone ขนาด 2 g q 24 h จะท าให้มีประสิทธิภาพดีและมีความสะดวกในการให้ยา  
การให้ยา Ceftriaxone 2 g IV OD หมายถึงการให้ยาครั้งละ 2 g วันละ 1 ครั้ง ซ่ึงยา ceftriaxone มี

ค่า t1/2 ประมาณ 5-9 hr การทีย่าจะถูกก าจัดออกจากร่างกายไดห้มดต้องอาศัยระยะเวลาประมาณ 5 half-

life นั่นก็คือใช้ระยะเวลาประมาณ 25-45 hr กล่าวคือ หากได้รับยา dose แรกเวลาประมาณ 4.00 น. การให้

ยาใน dose ถัดไปควรเป็น 4.00 น. ในวันถัดมา  แตเ่พ่ือความสะดวกในการปรับรอบการบริหารยาของ

พยาบาล การให้ยาใน dose ถัดไป จึงเกิดข้ึนในเวลา 6.00 น. (ผ่านไป 26 h) ซ่ึงเกิน 25 hr (5 Half-life) ยา
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อาจจะถูกก าจัดออกจากร่างกายหมดแล้ว จึงอาจส่งผลให้ระดับยาไม่ถึงระดับของการรักษา การบริหารยาใน

ผู้ป่วยรายนี้ จึงต้องใช้หลักการ half way rule เข้ามาช่วยในการปรับรอบการบริหารยา นั่นคือ หากผู้ป่วย

ได้รับยา dose แรก ในเวลา 4.00 น. การบริหารยาใน dose ถัดไปควรให้ในเวลาครึ่งหนึ่งของ 24 ชั่วโมง (12 

ชั่วโมง) ซึ่งตรงกับรอบการให้ยาในเวลา 16.00 น. ก่อน หลังจากนั้นจึงปรับรอบบริหารยาใน dose ถัดไปใน

เวลา 6.00 น. ตามรอบการบริหารยาปกติ เพ่ือให้ระดับยาเพียงพอต่อการรักษา[4,5] 
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