
ช่ือยาทัว่ไป Ceftriaxone injection 
ช่ือการคา้ / ผูผ้ลิต - 
รูปแบบ / ความแรง Injection 1 g/vial Sterile powder 
กลุ่มยา 3rd generation Cephalospori 
Pregnancy Category B 
ขอ้บ่งใชท่ี้ไดรั้บการรับรองจาก
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

การรักษาโรคติดเช้ือท่ีระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง หูชั้นกลางอกัเสบจากการติด
เช้ือแบคทีเรีย โรคติดเช้ือท่ีผวิหนงั โรคติดเช้ือท่ีกระดูกและขอ้ โรคติดเช้ือในช่อง
ทอ้งและทางเดินปัสสาวะ การอกัเสบในอุง้เชิงกราน หนองใน โรคติดเช้ือใน
กระแสเลือด และโรคติดเช้ือในสมอง นอกจากน้ียงัใชใ้นการป้องการติดเช้ือก่อน
การผา่ตดั 
การบริหารยา Ceftriaxone มีทั้งใหท้าง IM และ IV โดย 
- ใหท้าง IM โดยฉีดเขา้ไปลึกๆท่ีกลา้มเน้ือมดัใหญ่ ความเขม้ขน้ของยา 250 
mg/ml หรือ 350 mg/ml ข้ึนอยูก่บัขนาดของ vial ท่ีบรรจุ นอกจากน้ียงัสามารถเจือ
จาง Ceftriaxone ดว้ย lidocaine ในอตัราส่วน 1:1 
- ใหท้าง IV โดย Infuse intermittent infusion เป็นเวลา 30 นาที 
แปรตามพยาธิสภาพ ทัว่ไปจะใชท่ี้ 50 – 100 mg/kg ทุก 12 – 24 ชัว่โมง ไม่ตอ้ง
ปรับขนาดยาในรายท่ีมีการท างานของตบัและไตบกพร่อง 

เภสชัวิทยา ผา่นการยบัย ั้งกระบวนการสร้างผนงัเซลลข์องแบคทีเรีย 
เภสชัจลนศาสตร์ มีค่าคร่ึงชิวิตในรายท่ีการท างานของไตและตบัปกติ : 5-9 ชัว่โมง 

ก าจดัยา : ทางปัสสาวะ (33% – 65% ยาไม่ถกูเปล่ียนแปลง) และทางอุจาระ 
ขอ้ควรระวงั / ขอ้หา้มใช ้ • หา้มท าละลายหรือผสมยา ceftriaxone ดว้ย calcium-containing products เช่น 

Ringer’s solution หรือ parenteral nutrition ท่ีมี calcium เป็นส่วนผสม เน่ืองจาก
อาจเกิดการตกตะกอน 
• หา้มใช ้I.V. ceftriaxone ร่วมกบั I.V. calcium containing products ใน neonates 
(อาย ุ≤ 28 วนั) ภายใน 48 ชัว่โมง 
• ในผูป่้วยอายมุากกว่า 28 วนัข้ึนไป ตอ้งบริหาร I.V. ceftriaxone และ calcium-
containing products แยกจากกนั และตอ้ง flushed infusion line ดว้ย compatible 
fluid ใหดี้ก่อนการเร่ิมใช ้ยาอีกตวั 
• หา้มบริหาร ceftriaxone ร่วมกบั I.V. calcium-containing solution ผา่น Y-site 
เดียวกนัในผูป่้วยทุกช่วงอาย ุ
• ตรวจสอบประวติัการแพย้าทุกคร้ังก่อนใชย้า 
• อาจท าใหเ้กิด Clostridium difficile – associated diarrhea and colitis เมื่อใชย้า
ติดต่อกนัประมาณ 2 สปัดาห์ข้ึนไป แมจ้ะหยดุยาไปแล ้

อาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้า การเกิดผืน่บริเวณผวิหนงั , เกิดอาการทอ้งเสีย , Eosinophilia , thrombocytosis , 
leukopenia , เพ่ิมระดบัเอนไซม ์Transaminases ท่ีตบั และอาจท าใหค่้า BUN 



สูงข้ึน 
ค่าใชจ่้ายดา้นยา 20 บาท 
ขอ้ปฏิบติัทางการพยาบาล 
 

-การบริหารยาทาง I.M. ตอ้งฉีดแบบ deep I.M. เขา้กลา้มเน้ือมดัใหญ่และตอ้ง
ตรวจสอบว่าปลายเข็มไม่แทงเขา้หลอดเลือดก่อนฉีดยา ความเขม้ขน้ท่ีแนะน าคือ 
250 mg/mL หรือ 350 mg/mL 
-การบริหารยาทาง I.V. ตอ้งหยดยาแบบ intermittent infusion นานกว่า 30 นาที 
- หา้มผสม aminoglycosides ในขวดหรือถุงเดียวกนั 

 ค าแนะน าว่ายาท่ีจะฉีดนั้นตอ้งท าการเจือจางเพ่ือใหค้วามเขม้ขน้ก่อนฉีดอยูใ่นช่วง
ระหว่าง 10 mg/ml – 40 mg/ml 
วิธีการฉีดยาทาง iv โดยระบุดงัน้ี 
1) กรณีฉีด iv push  :  ส าหรับขนาดยา 250 mg, 500 mg  ท าการละลายผงยา
ดว้ย Sterile water for Injection (SWFI) ปริมาตร 5 ml  และส าหรับยาขนาด 1 กรัม  
ใหล้ะลายดว้ย SWFI ปริมาตร 10 ml  ท าการฉีดเขา้ iv โดยใชเ้วลามากกว่า  2 - 4 
นาที 
2) กรณีฉีดแบบ iv infusion :  ใชส้ าหรับการฉีดยาในขนาดสูง  ท่ีกล่าวถึงน้ี
คือ ขนาด 2 กรัม  โดยละลายผงยาดว้ยสารน ้ าท่ีเหมาะสม (สารน ้ าท่ีปราศจากสาร
แคลเซียม  เพราะสารน ้ าท่ีมีแคลเซียม  เช่น ใน Ringer’s solution จะท าใหเ้กิดการ
ตกตะกอนได)้ ปริมาตร 40 ml ท าการฉีดโดยใชเ้วลาไม่ต ่ากว่า 30 นาที  
(สอดคลอ้งกบั Reference แรก)  
สารน ้ าต่อไปน้ีน ามาเจือจางยาได ้  
- sodium chloride 0.9%,  
- sodium chloride 0.45% + dextrose 2.5%,  
- dextrose 5%,  
- dextrose 10%,  
- dextran 6% in dextrose 5%,  
- hydroxyethyl starch 6 to 10%,  
- water for injections 
ส าหรับการฉีดแบบ I.m. นั้น  ตอ้งท าการเจือจางยาขนาด 1 กรัมใน lignocaine 
hydrochloride or lidocaine hydrochloride solution 1% w/v  ปริมาตร 3.5 มิลลิลิตร  
ฉีดเขา้บริเวณกลา้มมดัใหญ่  หา้มฉีดเกิน 1 กรัมในบริเวณเดียวกนั  และหา้มน ายาท่ี
เจือจางหรือละลายดว้ย lidocaine or lignocaine มาฉีดเขา้ iv โดยเด็ดขาด 

 


