
Antibiotic Smart Use

นพ.ทรงเกยีรต ิ อดุมพรวฒันะ
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จดุประสงค ์
•Antibiotic smart use
•ตดิเชือ้ทางเดนิหายใจ
•ทอ้งเสยี
•บาดแผล





GAS
Diptheria
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5 อย่าง

Soft palate, Uvula, Post pharynx, 
tonsil, tongue
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Common cold/Rhinitis/

Pharyngitis/tonsillitis
• ไวรัส 90% Rhinovirus
อาการ

1. ไข้สูง ตาแดง น้ําตาไหล ไอ 

ท้องเสีย คล่ืนไส้ อาเจียน

เสียงแหบ นํา้มูกใส นํา้มูกมาก 

จามบ่อย

2. ไข้ตํ่าๆ หรือ ไม่มีไข้ เจบ็คอไม่

มาก ไม่เจ็บคอ มีผ่ืนผิวหนัง มี

แผลในช่องปาก

• กรณีให้ยาปฏิชีวนะ

• เชือ้ GAS
อาการ

1. อายุ > 3 ปี ไข้สูง

2. ไม่ไอ ไม่มีนํา้มูก

3. เจ็บคอมาก ต่อมนํา้เหลืองโต

4. Petechiae, doghnut
sign

5. ลิน้ผิวสตอเบอร่ี



Centor Criteria
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โอกาสติดเช้ือแบคทเีรีย  gr.A strep
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Strawbery tongue
Scarlet fever
Kawasaki disease
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Infectious mononucleosis
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Pharyngitis









โรคตดิเช้ือทางเดนิหายใจส่วนบน

–ไซนัสอักเสบที่มีอาการนานเกนิ 7 วัน จงึค่อยทานยา

ฆ่าเชือ้

–ยาที่ใช้ : amoxicillin, erythromycin นาน 5วันในหชัูน้

กลางอักเสบ และ นาน 7 วันในไซนัสอักเสบ



ข้อควรรู้

• นํา้มูกหรือเสมหะข้น หรือสีเขียวเหลืองไม่ได้บ่งชีว่้า

ต้องทานยาฆ่าเชือ้ 

• อาการไข้สูงเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ข้อบ่งชีว่้าต้องทาน

ยาฆ่าเชือ้ เพราะอาจเป็นโรคอ่ืนได้ เช่น ไข้หวัดใหญ่ 

ไข้เลือดออก



โรคท้องร่วงเฉียบพลนั

• โรคท้องร่วง หมายถงึ ถ่ายอุจจาระเหลว น้อย 3 ครัง้หรือ

ถ่ายมีมูกปนเลือดหรือเป็นนํา้ 1 ครัง้

• อาเจียนเป็นอาการอาหารเป็นพษิ ไม่ต้องใช้ยาฆ่าเชือ้





โรคท้องร่วงเฉียบพลนั

• ยาฆ่าเชือ้ควรให้ที่มีอาการดังนี ้

– ไข้สูง > 38๐c 

– อุจจาระเป็นมูกหรือมีเลือดปนเหน็ได้ด้วยตาเปล่า หรือ ตรวจ

พบWBC,RBCในอุจจาระ ถ่ายนํา้ซาวข้าว อาการ sepsis

• norfloxacin

– ผู้ใหญ่ 400 มก. วันละ 2 ครัง้ นาน 5 วัน

– เดก็ 15-20 มก./กก./วัน แบ่งวันละ 2 ครัง้ นาน 5 วัน (หากเป็น

เดก็ท่ีตํ่ากว่า 5 ปี ให้ตามแพทย์เสมอ)

• ข้อยกเว้น Salmonella non-typhois จะให้เม่ือ อายุ< 3

เดือน, ภูมิคุ้มกันตํ่าและตดิเชือ้รุนแรง



Shigella
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Salmonella spp.

Pea soup
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ไวรัสโรตา Rotavirus

Lactase deficiency
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Vibrio cholera
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บาดแผล
• ไม่ตดิเชือ้ คือ มาถงึรพ.ภายใน 6 ช่ัวโมง

• แผลสะอาด หมายถงึ

– แผลเปิด ขอบเรียบ ล้างทาํความสะอาดง่าย

– ไม่มีเนือ้ตาย

– มีสิ่งสกปรกติดอยู่ แต่ล้างออก

– ไม่ได้เป้ือน นํา้คลอง ดิน มูลสัตว์ เป็นต้น



บาดแผล
• บาดแผลท่ีมีโอกาสตดิเชือ้ปานกลาง

– แผลเกิน 5 ซม.บาด -แผลบดอัด

– แผลเท้า -ขอบไม่เรียบ

– ภมิูคุ้มกันตํ่า หรือโอกาสติดเชือ้ง่าย เช่น เบาหวาน เอชไอวี

(แม้เป็น บล็อก 1)



บาดแผล
• แผลตดิเชือ้ปานกลางและ

• ให้เพื่อป้องกันตดิเชือ้ 

• Dicloxacillin
– ผู้ใหญ่ 250 มก. วันละ 4 ครัง้ 2 วัน

– เดก็ 25-50 มก. วันละ 4 ครัง้ 2 วัน

• Clindamycin
– ผู้ใหญ่ 150-300 มก. วันละ 4 ครัง้ 2 วัน

– เดก็ 8-25 มก./กก./วัน วันละ 4 ครัง้ 2 วัน

• Erythromycin



บาดแผล
• แผลท่ีตดิเชือ้สูง

– วัตถุทิ่มเป็นรู ทาํความสะอาดยาก

– เนือ้ตายเป็นบริเวณกว้าง

– มีสิ่งสกปรกติดอยู่ ล้างไม่หมด

– สัมผัสเชือ้โรคมากเช่น ดิน นํา้คลอง 

เหล็กมีสนิม มูลสัตว์ 

- สุนัข คนกัด



บาดแผล

• ยาที่ควรใช้

• Co-Amoxyclav
• หรือ 

• Bactrim (Ciprofloxcacin)+ Clindamycin



1

2 3
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• นอกจากให้ rabie vaccine แล้วจะดแูลอยา่งไร
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