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ซักประวตัิ 

การวนิิจฉัยและการให้การรักษา 

กรณไีม่ให้ยาปฏิชีวนะ 

อาหารเป็นพษิ 
   - มีอาการอาเจียนเป็นอาการเด่น 

ท้องร่วงชนิด non-invasive 

   -  ถ่ายอุจจาระเหลวจ านวน 3 คร้ัง 

     ต่อวนั หรือถ่ายเป็นน ้าอยา่งนอ้ย 

     1  คร้ัง อาจมีปวดทอ้ง อาเจียน 

     มีไข ้

กรณทีีค่วรใช้ยาปฏชีิวนะ 
ท้องร่วงชนิด Invasive 

      มีไข ้> 38 ๐C  และอุจจาระมีมูกเลือดปน เห็นได ้

     ดว้ยตาเปล่า  หรือตรวจพบ RBC และ WBC 

     ในอุจจาระ 

 

         

ให้ยาปฏิชีวนะ 3 วนั 
ผูใ้หญ่ :  Norfloxacin 400 mg  วนัละ 2 คร้ัง  

              ขณะทอ้งวา่ง 

เด็ก :      Erythromycin 30-50 mg/kg/day 
    แบ่งให ้4 คร้ัง 

แนวทางปฏิบติัในการดูแลผูป่้วยโรคทอ้งร่วง (หรืออุจจาระร่วง) เฉียบพลนั 

*เป้าหมายส าคญัท่ีสุดใน การรักษาคือ 

การใหส้ารน ้า เพื่อทดแทนน ้ าและ

เกลือแร่ท่ีสูญเสียไปกบัอุจจาระ 



แนวทางการใชย้าปฏิชีวนะในการรักษาโรคติดเช้ือเฉียบพลนัของระบบทางเดินหายใจส่วนบนและอวยัวะใกลเ้คียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการใชย้าปฏิชีวนะในการรักษาโรคติดเช้ือเฉียบพลนัของระบบทางเดินหายใจส่วนบนและอวยัวะใกลเ้คียง 

ซักประวตัิ 

                                        การวนิิจฉัยและการให้การรักษา 

  -   ส่วนใหญ่(80%)  เกิดจากเช้ือไวรัส หรือสาเหตุอ่ืน เช่นภูมิแพไ้ม่ตอ้งใหย้าปฏิชีวนะ 

  -  สว่นน้อยเกิดจากเชือ้แบคทีเรียซึง่ควรให้ยาปฏิชีวนะ 

 

กรณทีีไ่ม่ให้ยาปฏชีิวนะ กรณคีวรให้ยาปฏชีิวนะ 

- Common cold/ Rhinitis/  

   Pharyngitis/ Bronchitis 

   ท่ีไม่มีลกัษณะตามเกณฑท่ี์ควร 

   ให้ยาปฎิชีวนะ 

อาการ  

- ไขสู้งร่วมกบัตาแดง น ้าตาไหล 

   ไอ ทอ้งเสีย คล่ืนไส้อาเจียน  

   เสียงแหบ น ้ามูกใส  น ้ามูกมาก   

   จามบ่อย  

-  ไขต้  ่าๆ หรือไม่มีไข ้เจบ็คอไม่  

   มากไม่เจบ็คอ มีผ่ืนผิวหนงั     

    มีแผลในช่องปาก 

คอหอยอกัเสบหรือทอลซิล

อกัเสบ จากเช้ือ group A beta 

hemolytic streptococcus 

(GABHS)  
ในผูป่้วยอายตุั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป และมีลกัษณะ 

≥  3 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

   - ไขสู้ง > 38 °C ร่วมกบัเจบ็ คอมาก 

   -  มีจุดหนองท่ีต่อมทอนซิล หรือมี 

     ล้ินไก่บวมแดง 

   -  ต่อมน ้าเหลืองบริเวณล าคอ โต  

     และกดเจบ็  

   -  ไม่ไอ 

  -  ไม่มีอาการของโรคหวดั เช่น  

     น ้ามูก ไอจามท่ีเด่นชดั 

หูช้ันกลางอกัเสบ 

 ท่ีไดย้นืยนัการวินิจฉยัดว้ยการ 

ตรวจดว้ย otoscope/ 

microscope มกัพบในเด็ก  

   -  มีอาการโรคหวดั ปวดหู 

      หูอ้ือ 

   -  อาจจะมีไขร่้วมดว้ย  

   -  มีหนองไหลออกจากหู 

 

ไซนัสอกัเสบ 

ท่ีมีอาการอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี  

  -   มีอาการของ Rhinitis นาน 

      กวา่  7 วนั โดยท่ีไม่เก่ียวกบั 

       ภูมิแพ ้

   -   เป็น Rhinitis นานกวา่ 3-4 วนั 

      แลว้มีอาการแยล่ง เช่น มี ไขใ้หม ่

      ปวดศีรษะ 

    -  มีอาการรุนแรง เช่น ไขสู้ง 

       ร่วมกบัปวดโหนกแกม้หรือ 

      หนา้ผากหรือกรามบน  

ให้ Amoxicillin 5-14 วนั  

ผู้ใหญ่ : 500 มก. วนัละ 3 คร้ัง 

 *เพ่ิมขนาดยาเป็น  2  เท่าหากคาดวา่เช้ือด้ือยา 

 เดก็  :    80-90 มก./กก./วนั แบ่งใหว้นัละ  2-3 คร้ัง  

*สูงสุดไม่เกิน 2   กรัม/วนั     *กินยาไดโ้ดยไม่ตอ้งค านึงถึงม้ืออาหาร 

 

ให้ Amoxicillin 10 วนั 

ผู้ใหญ่ : 500 มก. วนัละ 2-3 คร้ัง 

เดก็ :      250 มก. (หรือ25-50 มก./กก./วนั) 

           วนัละ 2-3 คร้ัง 

 *กินยาไดโดยไม่ตอ้งค านึงถึงม้ืออาหาร 

 
กรณแีพ้ Penicillin  

ผู้ใหญ่ ให้ Roxithromycin 10-14 วนั                           หรือ   เดก็ :   ให้   Erythromycin  syrup 

ผูใ้หญ่ : 150 มก. วนัละ 2 คร้ัง                                                      เด็ก:           30-50 มก./กก./วนั วนัละ 2-4 คร้ัง 

* ควรกินยาขณะทอ้งวา่งแต่อาจเปล่ียนไปกินหลงัอาหารได ้ 

 
การรักษา: ใช้ยารักษาตามอาการเช่น ยาลดไข้  ยาลดน า้มกู ยาแกไอ อาจให้ฟา้ทะลายโจร(ทดแทน antibiotic ในกรณีเจ็บคอเลก็น้อย) 

 



 

 

 

แนวทางการใชย้าปฏิชีวนะในการรักษาโรคแผลเลือดออก (ทั้งชนิดท่ีตอ้งเยบ็แผลและไม่ตอ้งเยบ็แผล) 
 

                                                            ซักประวตั ิ

- ระยะเวลาการเกิดแผล (หากนานกวา่ 6 ชม.และไม่ไดรั้บการท าความสะอาดอาจจะมีโอกาสติดเช้ือ)  

- ดูลกัษณะและต าแหน่งของแผล/ ความสกปรก / เน้ือตาย/ ขนาดแผล 

การวนิิจฉัยและการให้การรักษา 

 

กรณทีีไ่ม่ให้ยาปฏชีิวนะ กรณทีีค่วรให้ยาปฏชีิวนะ 

แผลสะอาด 

 ผู้ ป่วยมาถึงหน่วยบริการภายใน 6 ชม.  

 แผลขอบเรียบ ท าความสะอาดงา่ย  

 ไมมี่เนือ้ตาย  

 ไมใ่ชแ่ผลสตัว์กดั/คนกดั 

 ไม่ปนเป้ือนส่ิงท่ีมีแบคทีเรียมากเช่น 

อุจจาระ ปัสสาวะ น ้าสกปรก เศษอาหาร 

 ผูป่้วยภูมิตา้นทานปกติ 

แผลสะอาด ท่ีมีลกัษณะดงัน้ี 

 แผลยาวมากกวา่ 5 ซม 

 แผลจากการบดอดั เช่น ประตูหนีบ 

 แผลขอบไม่เรียบ เยบ็แผลไม่สนิท 

 แผลลึกถึงกลา้มเน้ือ เอน็ กระดูก 

 ผูป่้วยภูมิตา้นทานต ่า เช่นอาย ุ> 65 

ปี,  ผูป่้วยเบาหวาน, พิษสุราเร้ือรัง ,

โรคหลอดเลือดส่วนปลายตีบ มะเร็ง

หรือใชย้ากดภูมิคุม้กนั 

 มีสิ่งสกปรกติดอยูใ่นแผล ล้างออก 

     ไมห่มด 

 

แผลปนเป้ือน 

ผูท่ี้มีลกัษณะดงัน้ี 

 ถูกวตัถุท่ิมต าเป็นรู  

 มีเน้ือตายเป็นบริเวณกวา้ง 

 มีส่ิงสกปรกติดอยูใ่นแผล 

     ลา้งออกได ้ไม่หมด  

 ปนเป้ือนส่ิงท่ีมีแบคทีเรีย 

      มากเช่น อุจจาระ ปัสสาวะ 

      น ้าสกปรก เศษอาหาร 

      การให้ยาเพ่ือป้องกนัการติดเช้ือ 

ให้ Co-amoxiclav 2 วนั  

ผูใ้หญ่ : 625 มก. วนัละ 2  คร้ัง (4 เมด็) 

 เด็ก :    25-50 มก./กก./วนั (ค  านวณจาก 
amoxicillin) วนัละ 3 คร้ัง 
 

กรณแีพ้ penicillin 

เดก็ : Co-trimoxazole 8-10  มก./กก./วนั แบ่งให้

วนัละ 2 คร้ัง ร่วมกบั Metronidazole 20-30  

มก./กก./วนั แบ่งให้วนัละ 3 คร้ัง 

ผูใ้หญ่  : Co-trimoxazole (80/400) ร่วมกบั 

Metronidazole 400 มก วนัละ 3 คร้ัง หรือ

ร่วมกบั Clindamycin 300 มก วนัละ 3 ครัง้ 

 การให้ยาเพ่ือป้องกนัการติดเช้ือ 

ให้ Dicloxacollin  2 วนั 

ผูใ้หญ่   : 250 มก. วนัละ 4 คร้ัง (8 เมด็) 

     เด็ก  : 125 มก. (หรือ 25-50 มก./กก./วนั)  

               แบ่งวนัละ 4 คร้ัง 

กรณแีพ้ pennicillin 

  เด็ก :  Erythromycin  syr. 30-50 มก./กก./วนั วนัละ 3-4 

คร้ัง 

ผู้ ใหญ่: Roxithromycin 150 mg วนัละ2 คร้ัง ขณะทอ้งวา่ง 

             หรือ clindamycin 300 mg วนัละ 3 คร้ัง  

หมายเหตุ  

1.ควรกินยาขณะทอ้งวา่ง 

2.กรณีใหย้าน ้าแก่เด็กควรก าชบัใหป้้อนยาเด็กเพียง 2 วนั แมย้า   

   ยงัไม่หมดขวดใหห้ยุดกินยา 

 

          สัตว์กดั/ คนกดั 

.ให้ยาปฏิชีวนะ 5 วนั 

บาดแผลไม่รุนแรง 

 ให้  amoxicillin   

 เด็ก: 25-50 มก./กก./วนั วนัละ 3 คร้ัง 

ผูใ้หญ่ : 500 มก. วนัละ 3 คร้ัง 

 

บาดแผลไม่รุนแรง 

ให้ Co-amoxiclav 5 วนั  (10 เมด็) 

ผูใ้หญ่ : 625 มก. วนัละ 2 คร้ัง 

 เด็ก : 25-50 มก./กก./วนั (ค  านวณ
จาก amoxicillin) วนัละ 3 คร้ัง 

 

กรณแีพ้ penicillin 

เดก็ : Co-trimoxazole 8-10  มก./

กก./วนั แบ่งให้วนัละ 2 คร้ัง ร่วมกบั 

Methronidazole 20-30 มก./กก./

วนั แบ่งให้วนัละ 3 คร้ัง 

ผูใ้หญ่  : Doxycyclin  100 มก วนั

ละ 2 คร้ัง 


