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 แวนโคมยัซินเป็นยาทีนิยมใช้รักษาผู้ ป่วยติดเชือ methicillin – resistant Staphylococcus aureus  
(MRSA) ในประเทศไทย อยา่งไรก็ตามยงัไมม่ีการศกึษาขนาดยา ทีเหมาะสมในผู้ ป่วยติดเชือ MRSA โดยใช้
ข้อมลูความไวของเชือ MRSA ตอ่ยาแวนโคมยัซินในประเทศไทย ดงันนั ผู้วิจยัเห็นวา่จําเป็นต้องทําการศกึษา
ขนาดยาแวนโคมยัซินทีเหมาะสม โ ดยใช้การจําลองมอนติคาร์โล ซงึแบบจําลองทางเภสชัจลนศาสตร์ของ
ประชากรไทย  การกระจาย MIC ของเชือ MRSA ทีโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช และคา่เป้าหมายดชันีทาง
เภสชัพลศาสตร์  (AUC24/MIC ≥ 400) เป็นปัจจยัทีสาํคญัในการศกึษาขนาดยาทีเหมาะสม 
 ผลการศกึษาพบวา่ยาขนาดพยงุอยา่งน้อย 2.5 กรัมตอ่วนัเป็นขนาดทีได้ cumulative fraction of 
response อยา่งน้อยร้อยละ 90 สว่นศกึษาขนาดยาทีเหมาะสมตามช่วงอาย ุ ได้แก่ < 40, 40 – 60, > 60 ปี 
พบวา่ได้ผลลพัธ์ใกล้เคียงกนั และการศกึษาขนาดยาเหมาะสมตามการทํางานของไต พบวา่ผู้ ป่วยทีมี CLcr    < 
40, 40 – 60, > 60 – 80 และ > 80 ml/min คือ 1.5, 2, 3 และ 3.5 กรัมตอ่วนั แต่ผู้ ป่วยทีได้รับขนาดยาเหลา่นีมี
โอกาสสงูทีได้ Ctrough > 20 mg/l คิดเป็นร้อยละ 100, 100, 100 และ 84.7 ตามลาํดบั 
 เมือพิจารณาตามคา่ความไวของเชือตอ่ยา พบวา่ผู้ ป่วยติดเชือ MRSA ทีมี MIC 0.25, 0.5 และ 1 
mg/l ควรใช้ยาแวนโคมยัซินขนาดพยงุตอ่วนั ดงันี สาํหรับ ผู้ ป่วยทีม ีCLcr < 40 ml/min ใช้ยาขนาด 0.75 gm, 
สาํหรับผู้ ป่วยทีมี CLcr 40 – 80 ml/min ใช้ยาขนาด 0.75, 0.75 และ 1 gm ตามลาํดบั สว่นผู้ ป่วยทีม ีCLcr > 80 
ml/min ใช้ 0.75, 1, และ 2 gm ตามลาํดบั  
 การศกึษานีสรุปได้วา่ขนาดยาแวนโคมยัซินทีสงูใช้ในการรักษาแบบครอบคลมุเชือเบืองต้นได้ แต่
อาจก่อให้เกิดพิษตอ่ไต สาํหรับการรักษาแบบเฉพาะเจาะจงในผู้ ป่วยติดเชือ MRSA ทีมี MIC ≤ 1mg/l สามารถ
ใช้ยาขนาดพยงุ 0.75 – 2 กรัมตอ่วนั ทงันขีนาดยาแวนโคมยัซินทีแนะนําขนึอยูก่บั MIC ของเชือ และการทํางาน
ของไต  
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Vancomycin is regularly used to treat methicillin – resistant Staphylococcus aureus 

infection (MRSA) in Thai patients. However, no research studies have been conducted on a 
proper vancomycin dosage in patients with MRSA infection by using MIC distribution data in 
Thailand. Therefore, there is a need for predicting appropriate vancomycin dosage for this 
population. Population pharmacokinetic in Thai patient, target of pharmacodynamic index and 
susceptibility data of MRSA to vancomycin from Chaoprayayomraj Hospital were used to carry 
out Monte Carlo simulation. 

The study found that the maintenance dose of at least 2.5 gm per day could attain 
the cumulative fraction response of at least 90%. The results have shown similarity among 
patients in different age group including < 40, 40 – 60, and > 60 years old. Regarding suitable 
dosage based on renal function, patients with creatinine clearance of < 40, 40 – 60, > 60 – 80, 
> 80 ml/min should receive daily vancomycin dosage of 1.5, 2, 3, and 3.5 gm, respectively. 
However, these regimens demonstrated high probability to attain Ctrough > 20 mg/l ranging from 
100, 100, 100 and 84.7%, respectively.  
 Considering vancomycin susceptibility as a variable, vancomycin daily dosage for 
treating MRSA infection with a vancomycin MIC of 0.25, 0.5, or 1 mg/l should be administrated 
stratified by renal function as follows; vancomycin 0.75 gm for patient with CLcr < 40 ml/min for all 
above mentioned MIC, vancomycin 0.75, 0.75 and 1 gm for patient with CLcr 40 – 80 ml/min, and 
vancomycin 0.75, 1, and 2 gm for patient with CLcr > 80 ml/min, respectively. 
 In summary, high dose vancomycin might be used as empirical therapy for MRSA 
infection with the awareness of nephrotoxicity. However, The maintenance dose ranging from 0.75 to 
2 gm per day were recommended to use as documented therapy in patient with MRSA infection with 
vancomycin MIC ≤ 1 mg/l. In addition, the recommended dose in this study depended on both MIC of 
MRSA and a patient’s renal function.  
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