แนวทางการใช้ ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจส่ วนบนและอวัยวะใกล้เคียง
ซักประวัติ
การวินิจฉัยและการให้ การรักษา
 ส่วนใหญ่(80%)เกิดจากเชื้อไวรัส หรื อสาเหตุอื่น เช่นภูมิแพ้ ไม่ตอ้ งให้ยาปฏิชีวนะ
 ส่วนน้อยเกิดจากเชื้อแบคทีเรี ยซึ่งควรให้ยาปฏิชีวนะ
กรณีไม่ ควรให้ ยาปฏิชีวนะ
หวัด-เจ็บคอ(common cold)
คออักเสบ (Pharyngitis)
 ตาแดง น้ าตาไหล ไอ ท้องเสี ย
(ในเด็ก)
 เสี ยงแหบ มีน้ ามูกใส
มีน้ ามูกมาก จามบ่อย
 มีไข้ต่าๆ(38oC) หรื อไม่มีไข้
 เจ็บคอไม่มาก มีผื่น มีแผลใน
ช่องปาก

กรณีควรให้ ยาปฏิชีวนะ
ต่ อมทอนซิลอักเสบหรือคอหอย
อักเสบจากเชื้อ Group A beta
heamolytic streptococcus (GABSH)
 มีไข้สูง 38oC ร่ วมกับมีอาการเจ็บ
คอมาก
 มีจุดขาวที่ต่อมทอนซิ ล ลิ้นไก่บวม
แดง มีฝ้าขาวที่ลิ้น
 อาจมีจุดเลือดออกที่เพดานปาก
 ไม่มีอาการของโรคหวัด
 (เช่น น้ ามูก ไอ จาม ที่เด่นชัด)

หูช้ันกลางอักเสบ
 มีไข้
 ปวดหู หู อ้ือ
 เกิดหลังจากการเป็ นหวัด
 มีอาการนานกว่า 72 ชัว่ โมง (3 วัน)
 เยือ่ แก้วหู โป่ งออก สี แดงเรื่ อๆ
 เยือ่ แก้งหูทะลุ และมีน้ าหนองไหล

ไซนัสอักเสบ
 มีไข้
 เยื้อจมูกบวมแดง คอแดง
 คัดจมูก พูดเสี ยงขึ้นจมูก
 น้ ามูกข้นเหลือง/เขียว มี
กลิ่นเหม็น
 เจ็บคอ เสมหะสี เขียวหรื อ
สี เหลือง
 ปวดบริ เวณหัวตา
หน้าผาก โหนกแก้มหรื อ
รอบๆกระบอกตา

ให้ Penicillin V 5-7 วัน

ให้ Amoxicillin 10-14 วัน

ผูใ้ หญ่ : 500 มก. วันละ 2-3 ครั้ง
เด็ก : 250 มก. (หรื อ 25-50 มก./กก./วัน) วันละ 2-3 ครั้ง
*ควรกินยาขณะท้องว่าง
(รู ปแบบยาที่มี: Penicillin tablet 250mg, Penicillin syrup
125 mg/5 ml)
หรื อ

ผูใ้ หญ่: 500 มก. วันละ 2-3 ครั้ง
*เพิ่มขนาดยาเป็ น 2 เท่าหากคาดว่าเชื้อดื้อยา
เด็ก: 80-90 มก./กก./วัน แบ่งให้วนั ละ 2-3 ครั้ง
*สูงสุดไม่เกิน 2กรัม/วัน
*กินยาได้โดยไม่ตอ้ งคานึงถึงมื้ออาหาร
(รู ปแบบยาที่มี: Amoxicillin capsule 250 mg, capsule 500 mg,
Amoxicillin syrup 125 mg/5ml)

ให้ Amoxicillin 5-7 วัน
ผูใ้ หญ่ : 500 มก. วันละ 2-3 ครั้ง
เด็ก : 250 มก. (หรื อ25-50 มก./กก./วัน) วันละ 2-3 ครั้ง
*กินยาได้โดยไม่ตอ้ งคานึ งถึงมื้ออาหาร

กรณีแพ้ Penicillin
ให้ Roxithromycin 5-7 วัน

หรื อ

ให้ Erythromycin

ผูใ้ หญ่ : 150 มก. วันละ 2 ครั้ง หรื อ 300 มก.วันละ 1 ครั้ง
เด็ก: 30-50 มก./กก./วัน วันละ 2-4 ครั้ง
เด็ก : 100 มก. (หรื อ 5-8 มก./กก./วัน) วันละ 2 ครั้ง
* ควรกินยาขณะท้องว่าง แต่อาจเปลี่ยนไปกินหลังอาหารได้
*ควรกินขณะท้องว่าง หากคนไข้รู้สึกมวนท้องหรื อไม่สบายท้อง)
(รู ปแบบยาที่มี: Roxithromycin tablet 150 mg)
(รู ปแบบยาที่มี: Erythromycin syrup 125 mg/5ml)

การรักษา: ใช้ยารักษาตามอาการ เช่น ยาลดไข้ ยาแก้แพ้(ลดน้ ามูก คัดจมูก จาม) ยาแก้ไอ อาจให้ ฟ้ าทะลายโจร (ทดแทน antibiotic
ในกรณี เจ็บคอเล็กน้อย)
การปฏิบัตติ วั : พักผ่อน, กินอาหารอ่อนและดื่มน้ ามาก ๆ, รักษาร่ างกายให้อบอุ่นอยูเ่ สมอ, ป้ องกันการกระจายเชื้อไปสู่ผอู ้ ื่น

แนวทางการใช้ ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคท้องร่ วงเฉียบพลัน
ซักประวัติ
การวินิจฉัยและการให้ การรักษา

กรณีไม่ ควรให้ ยาปฏิชีวนะ
อาหารเป็ นพิษ
 ถ่ายเหลวเป็ นน้ า
 มีอาการอาเจียนเด่น
 มีประวัติช้ ีนา เช่นอาหารที่เสี่ ยง หรื อ
มีผอู ้ ื่นที่กินอาหารเป็ นพิษพร้อมกัน
ท้ องร่ วงชนิด Non-Invasive
 ไม่มีไข้
 ไม่มีถ่ายมูก/เลือด
 อุจจาระไม่เหม็นคาว
 มีภาวะขาดน้ าเล็กน้อย

**เป้าหมายสาคัญทีส่ ุ ดใน
การรักษาคือ การให้ สารนา้
เพือ่ ทดแทนนา้ และเกลือแร่
ทีส่ ู ญเสี ยไปกับอุจจาระ

-

กรณีควรให้ ยาปฏิชีวนะ (ท้ องร่ วงชนิด Invasive)
กรณีให้ antibiotic ชนิดกิน
 ถ่ายเป็ นมูกเลือด มองเห็นด้วยตาเปล่า
 ถ่าย  6 ครั้งใน 24 ชัว่ โมง
 อายุ  65 ปี
 ภูมิตา้ นทานต่า เช่น เบาหวาน ตับแข็ง
กินยากดภูมิคุม้ กัน
 มีภาวะขาดน้ าระดับปานกลาง
 ตรวจอุจจาระพบเม็ดเลือดขาวหรื อ
เม็ดเลือดแดง

ให้ Norfloxacin 3-5 วัน
ผู้ใหญ่: 400 มก. วันละ 2 ครั้ง ขณะท้อง
ว่าง
เด็ก(อายุ2ปี ): 10-20 มก./กก./วัน แบ่ง
ให้วนั ละ 2 ครั้ง ขณะท้องว่าง
รู ปแบบยา: norfloxacin 400 mg tab,
norfloxacin 100 mg tab
ให้ Co-trimoxazole syrup
เด็กเล็ก: 6-12 มก./กก./วัน ของ TMP
แบ่งให้วนั ละ 2 ครั้ง
รู ปแบบยา: co-trimoxazole syr (5ml
ประกอบด้วย TMP 40 mg และ
salfamethoxazole 200 mg)

กรณี ให้ antibiotic ชนิดฉี ด
(แนะนาให้ส่งผูป้ ่ วยมาโรงพยาบาลทุกราย)
 มีไข้  38oC
 มีภาวะช็อค
 ภูมิตา้ นทางต่าในกรณี ได้รับยาเคมีบาบัด
 ตรวจเลือดพบเม็ดเลือดขาวสูงผิดปกติ
หรื อมีตวั อ่อนเม็ดเลือดขาว ร้อยละ10

ผู้ใหญ่
 ceftriazole inj.2 gm OD
 Metronidazole inj.500 mg ทุก 8 ชัว่ โมง
เด็ก (อายุ2ปี )
 Gentamycin inj. 5 mg/kg/day
 ceftriazole inj.50 mg/kg/day
 Metronidazole inj.30 mg/kg/day
แบ่งให้ทุก 12 ชัว่ โมง

แนวทางการใช้ ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคแผลเลือดออก (ทั้งชนิดทีต่ ้ องเย็บแผลและไม่ ต้องเย็บแผล)
ซักประวัติ
 ระยะเวลาการเกิดแผล(หากนานกว่า 6 ชม.และไม่ได้รับการทาความสะอาดอาจจะมีโอกาสติดเชื้อ)
 ดูลกั ษณะและตาแหน่งของแผล / ความสกปรก / เนื้ อตาย / ขนาดแผล
การวินิจฉัยและการให้ การรักษา
กรณีไม่ ควรให้ ยาปฏิชีวนะ
แผลสะอาด(โอกาสติดเชื้อ 1-12%)
 ผูป้ ่ วยมาถึงหน่วยบริ การภายใน 6 ชม.
 แผลขอบเรี ยบ ทาความสะอาดง่าย
 ไม่มีเนื้อตาย
 ไม่มีสิ่งสกปรกติดในแผล หรื อมีแต่ลา้ ง
ออกง่าย
 ไม่ปนเปื้ อนสิ่ งที่มีแบคทีเรี ยมาก เช่น
มูลสัตว์ น้ าครา

วิธีดูแลบาดแผล
 ล้างแผลให้สะอาดด้วย
0.9%NSS หรื อ
น้ าประปา(น้ าสะอาดดื่ม
ได้)
 ไม่จาเป็ นต้องใส่น้ ายา
ฆ่าเชื้อใดๆ ลงใน
บาดแผล
 แนะนาอย่าให้แผลโดน
น้ า 3-7 วัน ตามลักษณะ
และตาแหน่งของแผล
 นัดล้างแผลทุกวัน
 ตรวจดูวา่ มีลกั ษณะของ
การอักเสบหรื อไม่

กรณีทคี่ วรให้ ยาปฏิชีวนะ
แผลสะอาดที่มีลกั ษณะ
 แผลที่เท้า
 แผลจากการบดอัด เช่น ประตูหนี บ
 แผลขอบไม่เรี ยบ เย็บแผลได้ไม่สนิ ท
 แผลในผูป้ ่ วยเบาหวาน พิษสุราเรื้ อรัง
โรคหลอดเลือดส่วนปลายตีบ ผูม้ ี
ภูมิคุม้ กันต่า หรื อใช้ยากดภูมิคุม้ กัน

การให้ ยาเพือ่ ป้ องกันการติดเชื้อ
ให้ Dicloxacillin 3 วัน
ผูใ้ หญ่: 250 มก. วันละ 4 ครั้ง
เด็ก:125 มก. (หรื อ 25-50 มก./กก./วัน) วัน
ละ 4 ครั้ง
รู ปแบบยา: Dicloxacillin 250 mg capsule,
Dicloxacillin syrup 62.5 mg/5 ml
หมายเหตุ
1. ควรกินยาขณะท้องว่าง
2. กรณี ให้ยาน้ าแก่เด็กควรกาชับให้ป้อนยา
เด็กเพียง 3 วัน แม้ยายังไม่หมดขวดให้
หยุดกินยา
3. กรณี ไม่มี Dicloxacillin อาจใช้
Cloxacillin แทนโดยให้ยาในขนาด 2
เท่าของ Dicloxacillin

แผลปนเปื้ อน
 ถูกวัตถุทิ่มตาเป็ นรู ทาความสะอาดยาก
 มีเนื้ อตายเป็ นบริ เวณกว้าง
 มีสิ่งสกปรกติดอยูใ่ นแผล ล้างออกได้
ไม่หมด
 ปนเปื้ อนสิ่ งที่มีแบคทีเรี ยมาก เช่น มูล
สัตว์ น้ าครา
* เมื่อทาความสะอาดแผลและตัดเนื้ อตาย
ออกแล้ว ไม่ควรเย็บปิ ดแผล

การให้ ยาเพือ่ ป้ องกันการติดเชื้อ
ให้ Co-amoxiclav 3 วัน
ผูใ้ หญ่: 625 มก วันละ 3 ครั้ง
เด็ก: 25-50 มก./กก./วัน (คานวณจาก amoxicillin)
วันละ 3 ครั้ง
รู ปแบบยา: Co-amoxiclav 625 mg tab, Co-amoxiclav
syrup 228.5 mg/5ml (มี amoxicillin 200 mg)
หมายเหตุ
1. กินยาได้โดยไม่ตอ้ งคานึงถึงมื้ออาหาร
2. กรณี ให้ยาน้ าแก่เด็กควรกาชับให้ป้อนยาเด็ก
เพียง 3 วัน แม้ยาไม่หมดขวดให้หยุดกินยา
กรณีถูกสัตว์ กดั
ให้ Amoxicillin 50 มก./กก./วัน วันละ 3 ครั้ง หรื อ
Co-amoxiclav 25-50 มก./กก./วัน (คานวณจาก
amoxicillin) วันละ 2 ครั้ง

กรณีแพ้ Penicillin ผูใ้ หญ่: clindamycin 150-300 มก. วันละ 4 ครั้ง นาน 3 วัน(รู ปแบบยา: clindamycin150mg capsule)
เด็ก: Erythromycin 30-50 มก./กก./วัน แบ่งให้วนั ละ 2-4 ครั้ง นาน 3 วัน (รู ปแบบยา: Erythromycin syrup 125 mg/5ml)

