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หวดั-เจบ็คอ (Common cold) 

 ตาแดง น ้าตาไหล ไอ ท้องเสีย 
(ในเดก็) 

 เสียงแหบ มีน ้ามูกใส มีน ้ามูกมาก 
จามบ่อย 

 มีไขต้ ่าๆ ( 38oC) หรือไม่มีไข ้

 เจ็บคอไม่มาก มีผื่น มีแผลใน 
ชอ่งปาก 
 

คอหอยอักเสบ/ ทอนซิล
อักเสบเฉียบพลัน  
(Acute pharyngitis/  
Acute tonsillitis) 

 เจ็บคอ กลืนเจ็บ มักมีไข ้   
อาจมีอาการโรคหวัดร่วมดว้ย 

 ตรวจพบคอแดง  
(injected pharynx) 

 ส่วนมาก (> 80%) เกดิจาก
เชือ้ไวรัส ส่วนน้อยจากเชือ้
แบคทีเรียและเชือ้โรคอ่ืน 

หูชัน้กลางอักเสบ 
(Acute otitis media) 
ท่ีเกิดจากเชื้อไวรัส 

 มักพบในเดก็ 
 มีอาการโรคหวัด ปวดหู 

หูอ้ือ อาจมีไข ้
 มักเกดิจากเชือ้ไวรัสที่

เป็นสาเหตุของหวัด 
 ไม่ควรใชย้าต้านจุลชพี 

อาการมักดขี ึน้ใน 3 วัน 

โพรงจมูก (ไซนัส) อักเสบเฉียบพลัน  
(Acute rhinosinusitis) ท่ีเกิดจากเชื้อไวรัส 

 มีอาการโรคหวัด หรือมีน ้ามูกเร้ือรังหลัง 
เป็นหวัด อาจมีไข ้ปวดแกม้ ปวดหน้าผาก  
ปวดกรามบน 

 อาจกดเจ็บบริเวณแกม้ 

 ส่วนมากเกดิจากเชือ้ไวรัสที่เป็นสาเหตุของ 
หวัดส่วนน้อยเกดิจาก S. pneumoniae,  
H. influenzae 

 ไม่ควรใชย้าต้านจุลชพี มักมีอาการดขี ึน้หรือ
หายใน 7 วัน 

หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 
(Acute bronchitis) 

 ไอแห้งหรือมีเสมหะ คนัคอ  
อาจมีไข ้ เสียงแหบ อาจมีอาการ   
โรคหวัดร่วมดว้ย 

 ตรวจไม่พบความผิดปกติ 
ของปอด 

 สาเหตุส่วนใหญ่เกดิจาก 
เชือ้ไวรัส 

การรักษา: ใชย้ารักษาตามอาการ  
- ยาแก้ไอ: Dextromethorphan, Codeine, ยาอมแกไ้อมะแว้ง, ยาอมแกไ้อมะแว้งรสบ๊วย, ยาแกไ้อผสมมะขามป้อม 
- ยาลดน ้ามูก: 1stgeneration antihistamines เชน่ Chlorpheniramine เป็นต้น 
  (กรณีที่สงสัยไซนัสอักเสบ ไม่แนะน าให้ใช)้ 

                                                                                                                                  *** ข้อมูลยาสมุนไพรเพ่ิมเติมดังภาคผนวก ก *** 

กรณีท่ีจ าเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล 

ต่อมทอนซิลอักเสบหรือคอหอยอักเสบ
จากเชื้อ Group A streptococcus (GAS) 

 กรณีมีลักษณะต่อไปนี้ ≥ 3 ขอ้ คอื 
1. มีไข ้> 38oC ร่วมกบัมีอาการเจ็บคอมาก 
2. ฝ้าขาวที่ต่อมทอนซิล 
3. คล าพบต่อมน ้าเหลืองโตบริเวณล าคอและ

กดเจ็บ 
4. ไม่มีอาการไอ 

 หรือพจิารณาให้แกผู่้ป่วยโรคหัวใจ 
รูห์มาติกและผู้ป่วยภูมิคุม้กนับกพร่อง 

หูชัน้กลางอักเสบท่ีเกิดจากเชื้อ
แบคทีเรีย (Acute otitis media) 

 มีไขสู้ง 

 ปวดหูมาก หูอ้ือ 

 เกดิหลังจากการเป็นหวัด 

 มีอาการรุนแรงมากหรืออาการ
ไม่ดขี ึน้เองใน 3 วัน 

 เย ือ่แกว้หูโป่งออกสีแดงเร่ือๆ 

 เย ือ่แกว้หูทะลุและมีน ้าหนอง
ไหล 

ไซนัสอักเสบเฉียบพลันท่ีเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 
(Acute bacterial rhinosinusitis) 

 เกณฑ์วินิจฉัยโรคไซนัสอักเสบเฉียบพลันจากแบคทีเรียที่ต้องใชย้า
ปฏิชวีนะ ไดแ้ก ่ ขอ้ใดขอ้หนึ่ง ดงันี้ 

1. มีอาการของหวัดไซนัสอักเสบนานตัง้แต่ 10 วันโดยอาการไม่ดขี ึน้ 
2. มีไขสู้ง (39 OC) ตัง้แต่เร่ิมป่วยร่วมกบัน ้ามูกเหลือง-เขยีวหรือเจ็บที่

ใบหน้าต่อเนื่องนานอยา่งน้อย 3-4 วัน 
3. มีอาการของหวัด ไซนัสอักเสบ นาน 5-6 วัน แล้วอาการดขี ึน้ แต่กลับมี

อาการเลวลงโดยกลับมีไขป้วดศรีษะหรือมีน ้ามูกมากขึน้ หรือ กรณีผู้มี
ความต้านทานโรคต ่า เชน่ เชือ้รา (mucor) ในผู้ป่วยเบาหวาน, เชือ้กรัม
ลบ หรือ anaerobe ในผู้ป่วยเม็ดเลือดขาวต ่าหรือผู้ป่วยที่มีท่อให้
อาหาร(NG tube) อาจพจิารณาใชย้าปฏิชวีนะอ่ืนตามความเหมาะสม 

หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 
(Acute bronchitis) 
จะพิจารณาให้ยาปฏิชีวนะเมือ่ 

 ไอมากและนาน มักไอกลางคนื  

 ไอรุนแรงเป็นชดุ มักอาเจียนหลัง
การไอ  

 อาจเป็นโรคไอกรน (Pertussis) 

 

เด็ก 
- Penicillin V (125mg/5ml) 25-50 MKD 
po divided bid or tid ac x10 days หรือ 
- Amoxicillin (250mg/5ml)  
50 MKD po divided OD or bid pc       
(Max 1,000 mg/day) x10 days 

ผู้ใหญ่ 
- Penicillin V (250) 2 tab po bid or tid ac 
หรือ1 tab po qid ac x10 days หรือ 
- Amoxicillin (500) 1 cap po  
bid pc x10 days 
* ไม่ควรใช ้ Amoxicillin (500)  
2 cap po bid pc เนื่องจากขนาดยาสูงเกนิ
กว่าขนาดยาที่แนะน า  
โดยไม่ไดป้ระโยชน์เพิม่ข ึน้ 

 

เด็ก 
- Amoxicillin 40-50 MKD po divided bid or tid pc x10-14 days  
  * หากไมต่อบสนองต่อการรักษาด้วย Amoxicillin 
- Amoxicillin (high dose) 80-90 MKD po divided bid or tid pc x10-14 days หรือ 
- Amoxicillin/Clavulanic acid 80-90 (Amoxicillin)/6.4 MKD po divided bid or tid pc x10-14 days 
 

 
 

 

ผู้ใหญ่ 
- Amoxicillin(500) 1 cap po tid pc x5-7 days หรือ 
 * หากไมต่อบสนองต่อการรักษาด้วย Amoxicillin 
-   Amoxicillin/Clavulanic acid (875/125) 1 tab po bid pc หรือ (500/125 mg) 1 tab po tid pc x5-7 days 

 

 

 

เด็ก 
- Erythromycin dry syrup 

(125 mg/5 ml) 40 MKD po divided 
bid to qid ac x14 days 

 
 
 
ผู้ใหญ่ 
- Roxithromycin (150)  
  1 tab po bid ac หรือ 
  2 tab po OD ac x5 days 
 

กรณีแพ้ Penicillin (ให้ Roxithromycin, Azithromycin, Clarithromycin, Clindamycin ผู้ใหญ่และเดก็หรือ Erythromycin suspension/dry syrup ในเดก็เล็ก) 
- Roxithromycin    
  เด็ก: 5-8 MKD po divided bid ac 
  ผู้ใหญ่: 150 mg po bid ac หรือ 300 mg po OD ac หรือ 

1.1.1 แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อท่ีระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 
หน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

 

MKD = mg/kg/day 

References: 
1. ชยัร ัตน์ ฉายากุล, พสินธ ิจ์งตระกลู, กติยิศ ยศสมบัตแิละคณะ. ค ูม่อืการด  าเน ินงานโครงการโรงพยาบาลสง่เสริมการใชย้าอยา่งสมเหตุผล. พมิพค์ร ั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร. โรงพมิพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย; 2558.  
2. Lexi Comp. Drug information handbook. 24th Edition.United state: Lexi Comp Inc; 2015., 3. Gilbert DN., Chambers HF., Eliop oulos GM., Saag MS., Blach D., Freedman DO. etal. The Sanford guideline to antimicrobial therapy 
2015.United States of America; 2015. 
3. Chow AW, Benninger MS, Brook I, Brozek JL, Goldstein EJ, Hicks LA, et al. Infectious Diseases Society of IDSA clinical pra ctice guideline for acute bacterial rhinosinusitis in children and adults. Clin Infect Dis. 2012;54(8):e72 -e112.  
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- ยาบรรเทาอาการหวดัในระยะแรกและแพ้อากาศ:  
  ยาปราบชมพูทวปี (250 mg/tab) 3-6 tab po qid ac 
- ยาบรรเทาอาการหวดั:  
  ยาฟ้าทะลายโจร (350 mg/cap) 5 cap po qid pc x3days  

- Clindamycin  
เด็ก: 20-30 MKD po divided qid pc 
ผู้ใหญ่: 300 mg po tid pc หรือ 

 

- Erythromycin dry syrup 
เด็ก: 40 MKD po divided bid to qid ac 
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1.1.2 แนวทางการรกัษาผู้ป่วยโรคอจุจาระร่วงเฉียบพลนั 

หน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

ซกัประวติั 

การวินิจฉัยและการให้การรกัษา 

อาหารเป็นพิษ (Food poisoning) 

ถ่ายเหลวเป็นน ้า 
มอีาการอาเจยีนเด่น 
มปีระวตัชิ ี้น า เช่น อาหารท ีเ่สี่ยง หรอืมผู้ีอื่นท ีก่นิอาหาร 
เป็นพษิพร้อมกนั 

ท้องร่วงชนิด Non-invasive  
(แบคทีเรียไม่ลกุล า้เข้าไปในผนังล าไส้) 

ถ่ายอุจจาระเหลวจ านวน 3 ครัง้ต่อวนั หรอืมากกว่าหรอื 
ถ่ายมมูีกหรอืถ่ายเป็นน ้าอย่างน้อย 1 ครัง้ 

การรกัษา 
ให้สารน ้าอย่างเพยีงพอ เช่น ORS จบิแทนน ้า 
ยาบรรเทาตามอาการ เช่น ยาลดไข้ ยาลดการหดเกรง็ของ
ล าไส้ 
ยาฟ้าทะลายโจร (350 mg/cap) 2-4 cap qid po pc x3 days 

(หากอาการไม่ดขี ึ้นให้กลบัมาพบแพทย์) 
 

*** ข้อมูลยาสมุนไพรเพ่ิมเติมดงัภาคผนวก ก*** 
 

สงสยัติดเช้ือ (Acute infectious diarrhea) 
ท้องร่วงชนิด Invasive (แบคทีเรียลกุล า้เข้าไปใน
ผนังล าไส้) 

มไีข้ > 38oC และ อุจจาระมเีลอืดปนเหน็ได้ด้วย   
ตาเปล่าหรอืตรวจพบ RBC และ WBC ในอุจจาระ 

 

กรณีไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะ 
 

กรณีควรใช้ยาปฏิชีวนะ 
 

เดก็ 
- Norfloxacin  

15-20 MKD po divided BID ac x 3–5 days 
ผู้ใหญ่ 
- Norfloxacin (400) 1 tab po BID ac x 3-5 days 

 
 MKD = mg/kg/day  

References: 
ชัยรัตน์ ฉายากุล, พสินธิ ์จงตระกลู, กิตยิศ ยศสมบัติและคณะ. คู่มอืการด าเนินงานโครงการโรงพยาบาลสง่เสริมการใชย้าอยา่งสมเหตผุล. พมิพค์รัง้ท่ี 1. กรงุเทพมหานคร. โรงพมิพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย; 2558.  
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กรณีท่ีไมค่วรใช้ยาปฏิชีวนะ  กรณีท่ีควรใช้ยาปฏิชีวนะ 

แผลสดจากอุบติัเหตุท่ีไมใ่ชแ่ผลจากสตัว์กัด/คนกัด 
และมลีักษณะต่อไปน้ี ครบทุกข้อ 
 แผลขอบเรียบท าความสะอาดง่าย 
 แผลไมล่ึกถึงกล้ามเน้ือ เอ็น หรือกระดูก 
 ไมม่เีน้ือตาย 
 ไมม่สีิ่งสกปรกที่แผลหรือมแีต่ล้างออกง่าย 
 ไมป่นเป้ือนสิ่งที่มแีบคทีเรียมาก เช่น อุจจาระ ปสัสาวะ 
น ้ าสกปรกเศษอาหาร 
 เป็นผูม้ภีูมต้ิานทานโรคปกติ 

 แผลสดจากอุบติัเหตุท่ีไมใ่ชแ่ผลจากสตัว์กัด/คนกัด 
ที่มลีักษณะ ข้อใดข้อหน่ึง ดังน้ี 
 แผลขอบไมเ่รียบ เย็บแผลได้ไมส่นิท 
 แผลยาวกวา่ 5 ซม. 
 แผลจากการบดอัด เช่น แผลโดนประตูหนีบอย่างแรง 
 แผลลึกถึงกล้ามเน้ือ เอ็น หรือกระดูก 
 ผูป้่วยภูมคุ้ิมกันต ่า เช่น อายุ >65 ปี เบาหวาน ตับแข็ง  
โรคพษิสุราเรื้อรังหลอดเลือดส่วนปลายตีบ มะเร็ง       
ได้รับยากดภูมคุ้ิมกัน 

แผลสดจากอุบติัเหตุ 
ที่มลีักษณะ ข้อใดข้อหน่ึง ดังน้ี 
 สัตวกั์ด/คนกัด 
 มเีน้ือตายบริเวณกวา้ง 
 มสีิ่งสกปรกติดอยู่ในแผลล้างออกไมห่มด 
 ปนเป้ือนสิ่งที่มแีบคทีเรียมาก เช่น อุจจาระ  
น ้าสกปรก 

Version 1.23/02/60 
References: 
1. ชัยรัตน์ ฉายากุล , พสินธ ิ ์จงตระกูล , กิติยศ ยศสมบตัิและคณะ. คู่มือการด าเนินงานโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล. พมิพค์รั้งท ี่ 1. กรุงเทพมหานคร. โรงพมิพช์ุมนุมสหกรณก์ารเกษตรแหง่ประเทศไทย; 2558.  
2. แนวทางการใหก้ารดูแลรักษาผู้ปว่ยสัมผัสโรคพษิสุนัขบา้ (พ.ศ.2553) [อินเตอร์เน็ต]. กรุงเทพฯ : สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ; 2553 [เข้าถึงเมื่ อ 20 ม.ค. 2560]. เข้าถึงได้จาก: 

http://www.saovabha.com/download/vichargar n_guidel ine.pdf.  
3. Lexi Comp. Drug information handbook. 24th Edition. United state: Lexi Comp Inc; 2015.  
4. Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF, irschmann JV, Kaplan SL, Montoya JG, et al. Infectious Diseases Society of America.. Practice  guidelines for the diagnosis and management of skin and soft tissue infections: 

2014 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2014 Jul 15; 59(2): e10-52. 

MKD = mg/kg/day 

กรณีท่ีแพ้ Penicillin  
 

เด็ก 
- Trimethoprim/Sulfamethoxazole (40/200 mg/5 ml) 

(ค านวณจาก Trimethoprim)  
8-10 MKD of trimethoprim po divided bid pc 
+Clindamycin 10-25 MKD po divided tid or qid pc 

ผู้ใหญ่ 
- Doxycycline (100) 1 cap po bid with meal 

 

 

1.1.3 แนวทางการรกัษาบาดแผลสดจากอบุติัเหตุ 
หน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

 
ซักประวัติ 

 ระยะเวลาการเกิดแผลจากอุบัติเหตุที่เกิดภายใน 6 ชัว่โมง ก่อนได้รับยารักษา 
 ดูลักษณะและต าแหน่งของแผล / ความสกปรก / เน้ือตาย / ขนาดแผล 

การวินิจฉัยและการให้การรักษา 

วิธีดูแลบาดแผล 
 ล้างแผลให้สะอาดด้วย 
0.9% NSS หรือ น ้ าประปา 
(น ้ าสะอาดด่ืมได้) 
 ไมจ่ าเป็นต้องใส่น ้ ายา 
ฆ่าเช้ือใดๆ ลงในบาดแผล 
 แนะน าอย่าให้แผลโดนน ้า  
3-7 วนั ตามลักษณะและ
ต าแหน่งของแผล 
 นัดล้างแผลทุกวนั 
 สังเกตดูวา่มกีารอักเสบ
หรือไม ่

 
กรณีท่ีแพ  ้Penicillin  
 

เด็ก 
- Erythromycin dry syrup (125 mg/5 ml) 

20-40 or 30-50 MKD po divided tid or qid ac 
   *อาจเปลี่ยนไปกินหลังอาหารได้หากรู้สึกไมส่บายท้อง 
หรือ 

- Roxithromycin 5-8 MKD po divided bid ac                                                       
หรือ 

- Clindamycin 10-25 MKD po divided tid or qid pc  
(q 6-8 hr) 
 

ผู้ใหญ ่
- Roxithromycin (150) 1 tab po bid ac  

หรือ 
- Clindamycin (300) 1 tab po tid pc (q 8 hr) 
 
 

การให้ยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อ 
เด็ก 
-   Amoxicillin 25-50 MKD po divided tid pc x3-5 days 
   (บาดแผลสุนัขกัดทัว่ไป) 
-   Amoxicillin/Clavulanic acid (200/28.5 mg/5 ml)  
   (ค านวณจาก Amoxicillin): 25-50 MKD po divided tid pc  
   (Max 250 mg/time) x 3-5 days 
   (สนัุขกัดที่มอื, แผลลึกหรือฉีกขาดมาก, แมวกัด, คนกัด) 
 

ผู้ใหญ่ 
-   Amoxicillin (500) 1 cap po tid pc x3-5 days 
   (บาดแผลสุนัขกัดทัว่ไป) 
-   Amoxicillin/Clavulanic acid (500/125 mg)  
   1 tab po tid pc x3-5 days 
   (สุนัขกัดที่มอื, แผลลึกหรือฉีกขาดมาก, แมวกัด, คนกัด) 
หมายเหตุ 

- หากถูกสัตวกั์ดอาจให้ยาปฏิชีวนะนาน 3-5 วนั และพจิารณาใช้
rabies vaccine, rabies immunoglobulin ร่วมด้วย 

- พจิารณาให ้Tetanus Toxoid ร่วมด้วย 
 

การให้ยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อ 
เด็ก 
- Dicloxacillin (62.5 mg/5 ml) 25-50 MKD po divided qid ac 

(Max 250 mg/time) x2 days  หรือ 
- Cephalexin syrup (125 mg/5 ml) 25-50 MKD po divided 

tid ac x2 days 
 

ผู้ใหญ ่
- Dicloxacillin 250-500mg po qid ac x2 days หรือ 
- Cephalexin (500) 1 tab  po tid ac  x2 days 
หมายเหตุ พจิารณาให้ Tetanus Toxoid ร่วมด้วย 



 

 
 
 
 
 
 
 

1.2 หน่วยบริการห้องตรวจเวชปฏิบัติทั่วไป 
และห้องตรวจฉุกเฉิน  

รพ.มหาราชนครราชสีมาและรพ.หัวทะเล 
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หวดั-เจบ็คอ (Common cold) 

 ตาแดง น ้าตาไหล ไอ ท้องเสีย 
(ในเดก็) 

 เสียงแหบ มีน ้ามูกใส มีน ้ามูกมาก  
จามบ่อย 

 มีไขต้ ่าๆ ( 38oC) หรือไม่มีไข ้

 เจ็บคอไม่มาก มีผื่น มีแผลในชอ่งปาก 
 

คอหอยอักเสบ/ ทอนซิลอักเสบ
เฉียบพลัน (Acute pharyngitis/ 
Acute tonsillitis) 

 เจ็บคอ กลืนเจ็บ มักมีไข ้  
อาจมีอาการโรคหวัดร่วมดว้ย 

 ตรวจพบคอแดง  
(injected pharynx) 

 ส่วนมาก (> 80%) เกดิจาก 
เชือ้ไวรัส ส่วนน้อยจากเชือ้
แบคทีเรีย และเชือ้โรคอ่ืน 

หูชัน้กลางอักเสบ 
(Acute otitis media) 
ท่ีเกิดจากเชื้อไวรัส 

 มักพบในเดก็ 
 มีอาการโรคหวัด ปวดหู 

หูอ้ือ อาจมีไข ้
 มักเกดิจากเชือ้ไวรัส   

ที่เป็นสาเหตุของหวัด 
 ไม่ควรใชย้าต้านจุลชพี 

อาการมักดขี ึน้ใน 3 วัน 

โพรงจมูก (ไซนัส) อักเสบเฉียบพลัน  
(Acute rhinosinusitis) ท่ีเกิดจากเชื้อไวรัส 

 มีอาการโรคหวัด หรือมีน ้ามูกเร้ือรังหลัง 
เป็นหวัด อาจมีไข ้ปวดแกม้ ปวดหน้าผาก  
ปวดกรามบน 

 อาจกดเจ็บบริเวณแกม้ 

 ส่วนมากเกดิจากเชือ้ไวรัสที่เป็นสาเหตุ     
ของหวัด ส่วนน้อยเกดิจาก S.pneumoniae,  
H. influenzae 

 ไม่ควรใชย้าต้านจุลชพี มักมีอาการดขี ึน้        
หรือหายใน 7 วัน 

หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 
(Acute bronchitis) 

 ไอแห้งหรือมีเสมหะ คนัคอ  
อาจมีไข ้ เสียงแหบ อาจมี
อาการโรคหวัดร่วมดว้ย 

 ตรวจไม่พบความผิดปกติ
ของปอด 

 สาเหตุส่วนใหญ่เกดิจาก 
เชือ้ไวรัส 

การรักษา: ใชย้ารักษาตามอาการ  
- ยาแก้ไอ: Dextromethorphan, Codeine, ยาอมแกไ้อมะแว้ง, ยาอมแกไ้อมะแว้งรสบ๊วย, ยาแกไ้อผสมมะขามป้อม 
- ยาลดน ้ามูก: 1stgeneration antihistamines เชน่ Chlorpheniramine เป็นต้น 
(กรณีที่สงสัยไซนัสอักเสบ ไม่แนะน าให้ใช)้ 

 
                                                                                                                                  *** ข้อมูลยาสมุนไพรเพ่ิมเติมดังภาคผนวก ก*** 

กรณีท่ีจ าเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล 

ต่อมทอนซิลอักเสบหรือคอหอย
อักเสบจากเชื้อ Group A 
streptococcus (GAS) 

 กรณีมีลักษณะต่อไปนี้ ≥3 ขอ้ คอื 
1. มีไข ้ > 38oC ร่วมกบัมีอาการ 

เจ็บคอมาก 

2. ฝ้าขาวที่ต่อมทอนซิล 

3. คล าพบต่อมน ้าเหลืองโตบริเวณ

ล าคอและกดเจ็บ ไม่มีอาการไอ 

 หรือพจิารณาให้แกผู่้ป่วยโรคหัวใจ
รูห์มาติกและผู้ป่วยภูมิคุม้กนั
บกพร่อง 

หูชัน้กลางอักเสบท่ีเกิดจากเชื้อ
แบคทีเรีย (Acute otitis media) 

 มีไขสู้ง 

 ปวดหูมาก หูอ้ือ 

 เกดิหลังจากการเป็นหวัด 

 มีอาการรุนแรงมากหรืออาการ   
ไม่ดขี ึน้เองใน 3 วัน 

 เย ือ่แกว้หูโป่งออกสีแดงเร่ือๆ 

 เย ือ่แกว้หูทะลุและมีน ้าหนองไหล 

ไซนัสอักเสบเฉียบพลันท่ีเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 
(Acute bacterial rhinosinusitis) 

 เกณฑ์วินิจฉัยโรคไซนัสอักเสบเฉียบพลันจากแบคทีเรียที่ต้องใชย้าปฏิชวีนะ 
ไดแ้ก ่ขอ้ใดขอ้หนึ่ง ดงันี้ 
1. มีอาการของหวัดไซนัสอักเสบนานตัง้แต่ 10 วัน โดยอาการไม่ดขี ึน้ 
2. มีไขสู้ง (39OC) ตัง้แต่เร่ิมป่วยร่วมกบัน ้ามูก เหลือง-เขยีว หรือเจ็บที่ 

ใบหน้าต่อเนื่องนานอยา่งน้อย 3-4 วัน 
3. มีอาการของหวัด ไซนัสอักเสบ นาน 5-6 วัน แล้วอาการดขี ึน้ แต่กลับมี

อาการเลวลงโดยกลับมีไขป้วดศรีษะหรือมีน ้ามูกมากขึน้ หรือกรณี       
ผู้มีความต้านทานโรคต ่า เชน่ เชือ้รา (mucor) ในผู้ป่วยเบาหวาน,  
เชือ้กรัมลบหรือ anaerobe ในผู้ป่วยเม็ดเลือดขาวต ่า หรือผู้ป่วยที่มี   
ท่อให้อาหาร (NG tube) อาจพจิารณาใชย้าปฏิชวีนะอ่ืนตามความ
เหมาะสม 

หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 
(Acute bronchitis) 
จะพิจารณาให้ยาปฏิชีวนะเมือ่ 

 ไอมากและนาน  
มักไอกลางคนื  

 ไอรุนแรงเป็นชดุ มักอาเจียน
หลังการไอ  

 อาจเป็นโรคไอกรน 
(Pertussis) 

เด็ก 
- Penicillin V (125mg/5ml)  
25-50 MKD po divided bid or tid ac 
x10 days หรือ 
- Amoxicillin (250mg/5ml)  
50 MKD po divided OD or bid pc 
(Max 1,000 mg/day) x 10 days 

ผู้ใหญ่ 
- Penicillin V (250) 2 tab po bid or 
tid ac หรือ 1 tab po qid ac 
x10 days หรือ 
- Amoxicillin (500) 1 cap po  
bid pc x10 days 
* ไม่ควรใช ้ Amoxicillin (500)  
2 cap po bid pc เนื่องจากขนาดยา   
สูงเกนิกว่าขนาดยาที่แนะน า  
โดยไม่ไดป้ระโยชน์เพิม่ข ึน้ 

เด็ก 
- Amoxicillin 40-50 MKD po divided bid or tid pc x10-14 days  
  *หากไมต่อบสนองต่อการรักษาด้วย Amoxicillin 
- Amoxicillin (high dose) 80-90 MKD po divided bid or tid pc x10-14 days หรือ 
- Amoxicillin/Clavulanic acid 80-90 (Amoxicillin)/6.4 MKD po divided bid or tid pc x10-14 days 
 

 
ผู้ใหญ่ 
- Amoxicillin (500) 1 cap po tid pc x5-7 days หรือ 
 * หากไมต่อบสนองต่อการรักษาด้วย Amoxicillin 
- Amoxicillin/Clavulanic acid (875/125) 1 tab po bid pc หรือ (500/125 mg) 1 tab po tid pc x5-7 days 

เด็ก 
- Erythromycin dry syrup 

(125 mg/5 ml) 40 MKD po 
divided bid to qid ac  
x14 days 

 
  
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 

ผู้ใหญ่ 
- Roxithromycin (150)  
  1 tab po bid ac หรือ 
  2 tab po OD ac x5 days 
- Azithromycin (250)  
  2 cap po OD ac x5day หรือ 
- Clarithromycin (500) 
  1 tab po bid pc x5-7 days 

กรณีแพ้ Penicillin (ให้ Roxithromycin, Azithromycin, Clarithromycin, Clindamycin ผู้ใหญ่และเดก็ หรือ Erythromycin suspension/dry syrup ในเดก็เล็ก) 
-   Roxithromycin    
    เด็ก: 5-8 MKD po divided bid ac 
    ผู้ใหญ่: 150 mg po bid ac หรือ 300 mg po OD ac หรือ 
- Azithromycin  
เด็ก: 10 mg/kg po OD ac 
ผู้ใหญ่: 500 mg po OD ac x5days หรือ 

1.2.1 แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อท่ีระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน  
หน่วยบริการห้องตรวจเวชปฏิบติัทัว่ไป ห้องตรวจฉุกเฉิน (Non Trauma) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและโรงพยาบาลหัวทะเล 

) 

- ยาบรรเทาอาการหวดัในระยะแรกและแพ้อากาศ:  
  ยาปราบชมพูทวปี (250 mg/tab) 3-6 tab po qid ac 
- ยาบรรเทาอาการหวดั:  
  ยาฟ้าทะลายโจร (350 mg/cap) 5cap po qid pc x3days  

Version 1. 01/02/60 

Version 1. 23/02/60 
 

- Clarithromycin  
เด็ก: 15 MKD po divided bid ac 
ผู้ใหญ่: 500 mg po bid ac หรือ 

- Clindamycin  
เด็ก: 20-30 MKD po divided qid pc 
ผู้ใหญ่: 300 mg po tid pc หรือ 
 

- Erythromycin dry syrup 
เด็ก: 40 MKD po divided bid to qid ac 

 

MKD = mg/kg/day 

References: 
ชัยรัตน์ ฉายากุล, พสินธิ ์จงตระกลู, กิตยิศ ยศสมบัติและคณะ. คู่มอืการด าเนินงานโครงการโรงพยาบาลสง่เสริมการใชย้าอยา่งสมเหตผุล. พมิพค์รัง้ท่ี 1. กรงุเทพมหานคร. โรงพมิพช์ุมนมุสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย; 2558.  
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MKD = mg/kg/day 

1.2.2 แนวทางการรกัษาผู้ป่วยโรคอจุจาระร่วงเฉียบพลนั 

หน่วยบริการห้องตรวจเวชปฏิบติัทัว่ไป ห้องตรวจฉุกเฉิน (Non Trauma) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและโรงพยาบาลหวัทะเล 
 

ซกัประวติั 

การวินิจฉัยและการให้การรกัษา 

อาหารเป็นพิษ (Food poisoning) 
 ถ่ายเหลวเป็นน ้ า 
 มอีาการอาเจียนเด่น 
 มปีระวติัช้ีน า เช่น อาหารที่เสี่ยง หรือมผีูอ้ื่นทีกิ่นอาหาร 
เป็นพษิพร้อมกัน 

ท้องร่วงชนิด Non-invasive 
(แบคทีเรียไมลุ่กล ้าเข้าไปในผนังล าไส้) 
 ถ่ายอุจาระเหลวจ านวน 3 ครัง้ต่อวนั หรือมากกวา่ หรือ 
ถ่ายมมีกูหรือถ่ายเป็นน ้ าอย่างน้อย 1 ครัง้ 

การรักษา 
 ให้สารน ้ าอย่างเพยีงพอ เช่น ORS จิบแทนน ้า 
 ยาบรรเทาตามอาการ เช่น ยาลดไข้ ยาลดการหดเกร็งของ
ล าไส้ 

 ยาฟ้าทะลายโจร (350 mg/cap) 2-4 cap qid po pc x3 days 
(หากอาการไมดี่ข้ึนให้กลับมาพบแพทย์) 

 

*** ข้อมูลยาสมุนไพรเพ่ิมเติมดังภาคผนวก ก*** 
 

สงสัยติดเชื้อ (Acute infectious diarrhea) 
ท้องร่วงชนิด Invasive (แบคทีเรียลุกล ้าเขา้
ไปในผนังล าไส้) 
 มไีข้  > 38oC และอุจจาระมเีลือดปน          
เห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือตรวจพบ RBC และ 
WBC ในอุจจาระ 

 
 
 
 
 
 

 

ผู้ป่วยอุจจาระร่วงท่ีเป็น ผู้สูงอายุ ≥ 65 ปี, 
ผู้มภีูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้ได้รับยากดภมิู       
คุ้มกันหรือสเตียรอยด์,  ไข้สูง หรือมลีกัษณะ   
ทางคลินิกของ sepsis ให้ยาปฏิชีวนะ  
 
เด็ก 

- Ceftriaxone 50-100 mg/kg IV OD  
  (Max 1500 mg/day) x3-7 days 
- Ciprofloxacin 10 mg/kg IV q 12 hrs 
  (Max 800 mg/day) x3-7 days 
- Ciprofloxacin (500) 30 MKD po divided bid ac          
  (Max 1500 mg/day) x3-7 days 

 
ผูใ้หญ  ่
- Ceftriaxone 1-2 g IV OD x3-7 days 
- Ciprofloxacin 400 mg IV q 12 hrs x3-7 days 
- Ciprofloxacin (500) 1 tab po bid ac x3-7 days 
 

กรณีไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะ 
 

กรณีควรใช้ยาปฏิชีวนะ 
 

ตรวจพบ Entameoba 
histolytica จากอุจจาระ 
 

 
เด็ก 
- Metronidazole  
35-50 MKD po divided tid 
with meal x7-10days 
 
ผูใ้หญ่ 
- Metronidazole (200)  
2 tab po tid with meal      
x7-10 days 
 
 
 
 
 

 

ผู้ท่ีเป็น/สงสัย Shigellosis 
 
 
 

เด็ก 
- Norfloxacin 15-20 MKD po 
divided bid ac x3-5 days 
 
 
ผูใ้หญ  ่
- Norfloxacin (400)  
1 tab po bid ac x3-5 days 
 
 
 
 
 
 

ผู้ท่ีสงสัยอหิวาตกโรคหรือ
อยู่ในช่วงระบาดของ
อหิวาตกโรคในพื้นท่ี 
 

เด็ก 
- Norfloxacin 15-20 MKD 
po divided bid ac x3 days 
 
 
ผูใ้หญ่ 
- Norfloxacin (400)  
1 tab po bid ac x3 days 
- Doxycycline (> 12 ปี) 
(100) 1 cap po bid with 
meal x3 days หรือ 3 cap po 
OD with meal  x1 day 
 

 
 

ผู้ท่ีได้รับ Norfloxacin แล้ว
อาการไมดี่ขึ้น อาจเกิดจาก
เชื้อ Campylobacter spp. 
 

เด็ก 
- Erythromycin 40 MKD po 
divided qid ac x7 days 
- Azithromycin (200mg/5ml) 
day 1 12mg/kg และ  
day 2-5 6 mg/kg po OD ac 
 
ผูใ้หญ่ 
- Erythromycin (250)  
2 tab po bid ac x5 days 
- Azithromycin (250)  
2 cap po OD ac x3 days 
 

 
 

อุจจาระร่วงจากสารพิษของเชือ้ 
Clostridium difficile (เคยได้รับ
หรือก าลังได้รับ Broad 
spectrum antibiotic) 
 
เด็ก 
- Metronidazole  
30 MKD po divided qid  
with meal x10-14 days 

 
ผูใ้หญ  ่
- Metronidazole (200)  
2 tab po tid with meal  
x10-14 days 
 

 
 
 



9 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

การให้ยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อ 
 

เด็ก 
- Dicloxacillin (62.5 mg/5 ml) 25-50 MKD po divided qid ac 

(Max 250 mg/time) x2 days  หรือ 
- Cephalexin syrup (125 mg/5 ml) 25-50 MKD po divided  

tid ac x2 days 
 

ผู้ใหญ่ 
- Dicloxacillin 250-500mg po qid ac x2 days หรือ 
- Cephalexin (500) 1 tab  po tid ac x2 days 
หมายเหตุ พจิารณาให้ Tetanus Toxoid ร่วมดว้ย 

  

 
 

กรณีท่ีไมค่วรใช้ยาปฏิชีวนะ  กรณีท่ีควรใช้ยาปฏิชีวนะ 

แผลสดจากอุบติัเหตุท่ีไมใ่ชแ่ผลจากสตัว์กัด/ 
คนกัดและมลีักษณะต่อไปน้ี ครบทุกข้อ 
 แผลขอบเรียบท าความสะอาดง่าย 
 แผลไมล่ึกถึงกล้ามเน้ือ เอ็น หรือกระดูก 
 ไมม่เีน้ือตาย 
 ไมม่สีิ่งสกปรกที่แผลหรือมแีต่ล้างออกง่าย 
 ไมป่นเป้ือนสิ่งที่มแีบคทีเรียมาก เช่น อุจจาระ 
ปสัสาวะ น ้ าสกปรกเศษอาหาร 
 เป็นผูม้ภีูมต้ิานทานโรคปกติ 

 แผลสดจากอุบติัเหตุท่ีไมใ่ชแ่ผลจากสตัว์กัด/คนกัด 
ที่มลีักษณะ ข้อใดข้อหน่ึง ดังน้ี 
1. แผลขอบไมเ่รียบ เย็บแผลได้ไมส่นิท 
2. แผลยาวกวา่ 5 ซม. 
3. แผลจากการบดอัด เช่น แผลโดนประตูหนีบอย่างแรง 
4. แผลลึกถึงกล้ามเน้ือ เอ็น หรือกระดูก 
5. ผูป้่วยภูมคุ้ิมกันต ่า เช่น อายุ > 65 ปี เบาหวาน ตับแข็ง  
โรคพษิสุราเรื้อรังหลอดเลือดส่วนปลายตีบ มะเร็ง ได้รับ 
ยากดภูมคุ้ิมกัน 

แผลสดจากอุบติัเหตุ 
ที่มลีักษณะ ข้อใดข้อหน่ึง ดังน้ี 
 สัตวกั์ด/คนกัด 
 มเีน้ือตายบริเวณกวา้ง 
 มสีิ่งสกปรกติดอยู่ในแผลล้างออกไมห่มด 
 ปนเป้ือนสิ่งที่มแีบคทีเรียมาก เช่น อุจจาระ  
น ้าสกปรก 

MKD = mg/kg/day 

Version 1.23/02/60 

1.2.3 แนวทางการรกัษาบาดแผลสดจากอุบติัเหตุ 
หน่วยบริการห้องตรวจเวชปฏิบติัทัว่ไป ห้องตรวจฉุกเฉิน (Non Trauma) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและโรงพยาบาลหวัทะเล  

 
ซักประวัติ 

 ระยะเวลาการเกิดแผลจากอุบัติเหตุที่เกิดภายใน 6 ชัว่โมง ก่อนได้รับยารักษา 
 ดูลักษณะและต าแหน่งของแผล / ความสกปรก / เน้ือตาย / ขนาดแผล 

การวินิจฉัยและการให้การรักษา 

วิธีดูแลบาดแผล 
 ล้างแผลให้สะอาดด้วย 
0.9% NSS หรือ น ้ าประปา 
(น ้ าสะอาดด่ืมได้) 
 ไมจ่ าเป็นต้องใส่น ้ ายา 
ฆ่าเช้ือใดๆ ลงในบาดแผล 
 แนะน าอย่าให้แผลโดนน ้า  
3-7 วนั ตามลักษณะและ
ต าแหน่งของแผล 
 นัดล้างแผลทุกวนั 
 สังเกตดูวา่มกีารอักเสบ
หรือไม ่

 

การให้ยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อ 
เด็ก 
 -   Amoxicillin 25-50 MKD po divided tid pc x3-5 days 
    (บาดแผลสุนัขกัดทัว่ไป) 
 -   Amoxicillin/Clavulanic acid (200/28.5 mg/5 ml)  
    (ค านวณจาก Amoxicillin): 25-50 MKD po divided tid pc    
    (Max 250 mg/time) x3-5 days          
    (สุนัขกัดที่มอื, แผลลึกหรือฉีกขาดมาก, แมวกัด, คนกัด) 
ผู้ใหญ่ 
-   Amoxicillin (500) 1 cap po tid pc x3-5 days 
    (บาดแผลสุนัขกัดทัว่ไป) 
- Amoxicillin/Clavulanic acid (875/125 mg)  

1tab po bid pc x3-5 days 
(สุนัขกัดที่มอื, แผลลึกหรือฉีกขาดมาก, แมวกัด, คนกัด) 
หมายเหตุ 

- หากถูกสัตว์กดัอาจให้ยาปฏิชวีนะนาน 3-5 วัน และพจิารณาใชr้abies 
vaccine, rabies immunoglobulin ร่วมดว้ย 

- พจิารณาให้ Tetanus toxoid ร่วมดว้ย 

 

กรณีท่ีแพ  ้Penicillin  
 

เด็ก 
- Erythromycin dry syrup (125 mg/5 ml) 

20-40 or 30-50 MKD po divided tid or qid ac 
   *อาจเปลี่ยนไปกินหลังอาหารได้หากรู้สึกไมส่บายท้อง 
หรือ 

- Roxithromycin 5-8 MKD po divided bid ac                                                       
หรือ 

- Clindamycin 10-25 MKD po divided tid or qid pc (q 6-8 hr) 
 

ผู้ใหญ ่
- Roxithromycin (150)1 tab po bid ac  
   หรือ 
- Clindamycin (300) 1 tab po tid pc (q 8 hr) 
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4. Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF, irschmann JV, Kaplan SL, Montoya JG, et al. Infectious Diseases Society of Ame rica.. Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft tissue infections: 2014 update by the 

Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2014 Jul 15; 59(2): e10-52. 

กรณีท่ีแพ้ Penicillin  
เด็ก 
- Trimethoprim/Sulfamethoxazole (40/200 mg/5 ml)  

(ค านวณจาก Trimethoprim)  
8-10 MKD of Trimethoprim po divided bid pc 
+ Clindamycin 10-25 MKD po divided tid or qid pc 

ผู้ใหญ่ 
- Ciprofloxacin (500) 1 tab po bid ac 

+ Clindamycin (300) 1 cap po tid pc หรือ 
- Ciprofloxacin (500) 1 tab po bid ac 

+ Metronidazole (200) 2 tab po tid pc หรือ 
- Doxycycline (100) 1 cap po bid with meal 
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Antibiotic prophylaxis in vaginal delivery of normal term labor (APL) หมายถึง การใช้

ยาปฏิชีวนะเพ่ือป้องกันการติดเชื้อในหญิงคลอดทารกครบก าหนดทางช่องคลอดด้วยวิธีปกติ ซ่ึ งผู้คลอดเช่นนี้
ส่วนมากไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อหลังคลอด 

ข้อควรปฏิบัติและข้อควรหลีกเล่ียงท่ีส าคัญตามแนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะใน APL 
1. ไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด ทั้งนี้กระบวนการท าหัตถการเก่ียวกับ 

การคลอดและการดูแลบาดแผลอย่างเหมาะสมมีความส าคัญที่สุด 
2. ยาปฏิชีวนะอาจมีประโยชน์ในรายที่มีการฉีดขาดของฝีเย็บระดับที่ 3 หรือ 4 โดยใช้ยาฉีดเข้าหลอดเลือดด า

ครั้งเดียว ภายในเวลาไม่เกิน 60 นาที ก่อนเย็บแผล ดังนี้ 
ก. Cefazolin 2 g IV (น้ าหนัก ≥ 120 kg ให้ 3 g) หรือ 
ข. Ampicillin-sulbactam 3 g หรือ 
ค. หากแพ้ Penicillins ควรใช้ Clindamycin 600-900 mg (ไม่แนะน าให้ใช้ Cefoxitin เนื่องจากยานี้                

เป็น strong beta-lactamase inducer ซ่ึงสร้างเชื้อด้ือยาได้ง่าย) 

1.2.4 การป้องกันการติดเชื้อในสตรีคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด 
 



 

 

 

 

 

 

2. แนวทางการใช้ยาต้านจุลชีพ 
เพื่อป้องกันการติดเชื้อระหว่างการผ่าตัด  

(Pre-operation Antibiotics) 
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1. เลือกรายการยาต้านจุลชีพให้เหมาะสมตามชนิดของการผา่ตดัและพิจารณายาทางเลือกเมื่อผูป่้วยมีประวติัแพ้ยากลุ่มเบตา้แลคแตม 
2. ให้ขนาดยาเหมาะสมตามน ้าหนักตวัของผูป่้วย (Weight base dosing) 
3. เวลาในการบริหารยาก่อนการผา่ตดั (Preoperative dose timing) 

  แนะน าให้บริหารยาภายใน 60 นาทีก่อนลงมีดผ่าตดั 
  กรณีให้ยา vancomycin หรือ ciprofloxacin แนะน าให้บริหารยาภายใน 120 นาที ก่อนลงมีดผ่าตดั 

4. ระยะเวลาที่ควรมีการบริหารยาต้านจุลชีพซ ้า (Redosing) 

   บริหารยาเพิ่มเติมด้วยขนาดยาเดิม ในกรณีท่ีผ่าตดัใช้เวลานานมากกว่า 2 เท่าของค่าคร่ึงชีวิตของยานัน้ หรือมีการสูญเสียเลือดเป็นจ านวนมากจ าเป็นต้องให้สารน ้าหรือส่วนประกอบของเลือด ≥ 1,500 มิลลิลิตร  

ยาต้านจุลชีพ Half-life in Adults with normal renal function Recommended redosing interval from initial dose (hr) 
Ampicillin–sulbactam 0.8-1.3 2 

Cefazolin 1.2-2.2 4 
Cefuroxime 1-2 4 
Cefoxitin 0.7-1.1 2 

Ceftriaxone 5-9 N/A 
Ciprofloxacin 3-7 6 
Clindamycin 2-4 6 
Gentamicin 2-3 N/A 

Metronidazole 6-8 N/A 
Vancomycin 4-8 N/A 

 
5. ระยะเวลาในการให้ยาต้านจุลชีพต่อเน่ืองไม่เกิน 24 ช ัว่โมง ยกเวน้ผูป่้วยคาสายสวนหรือต่อท่อระบาย พิจารณาให้ยาต่อเน่ืองตามความเหมาะสม  
  ๏ Gentamicin: ขนาดยาขึ้นกบั actual weight แต่ถ้าน ้าหนกัจริงของผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 20 ของ Ideal Body Weight (IBW) 
      ควรปรบัขนาดยาตาม dosing weight (DW) = IBW + 0.4 (actual weight – IBW) 
  ๏ ถ้า Dosing procedure delay > 60 นาที นบัจากเร่ิมให้ยาจนถึงเวลาลงมีด พิจารณาให้ยาเหล่าน้ีซ ้า : cefazolin, cefoxitin, clindamycin, metronidazole ยกเว้น gentamycin  
       ถ้า Dosing procedure delay > 120 นาที นบัจากเร่ิมให้ยาจนถึงเวลาลงมีดพิจารณาให้ยา ciprofloxacin ซ ้า 
  ๏ กรณี Vancomycin Delay < 8 hr ให้ add ยา vancomycin 500 mg IV drip in 1 hr 

   Delay > 8 hr และ Serum Creatinine ≤ 2 ให้ repeat pre-op dose 
Delay > 8 hr และ Serum Creatinine > 2   add vancomycin 500 mg IV 

 6. พิจารณาให้ยาต้านจุลชีพเพ่ือป้องกนัการติดเชือ้ระหวา่งผา่ตดัในผูป่้วยทุกรายก่อนท าการผา่ตดั 60 นาที แม้วา่ผูป่้วยจะอยู่ระหวา่งการได้รบัยาต้านจลุชีพอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ม ัน่ใจวา่ 
     ระดบัยาต้านจุลชีพในเลือดและเน้ือเย่ือนัน้เพียงพอต่อการป้องกนัการติดเชือ้ระหวา่งผา่ตดั 

หลักการบริหารยาต้านจุลชีพเพ่ือป้องกันการติดเช้ือระหว่างการผ่าตัด (Pre-operation Antibiotics) 
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Type of Procedure Primary Antibiotic Prophylaxis 
Recommended Redosing Alternative Agent in Pts With 

B-lactam Allegy Redosing Duration of 
Prophylaxis 

1. 
CA

RD
IA

C 
PR

OC
ET

UR
ES

 

Coronary artery bypass 
 

 Cefazolin 2 g IV (น ้าหนัก ≥ 120 kg ให้ 3 g) 
     then 1 g q 6 hr or 2 g q 8 hr  
     (severe infection) 
 Cefuroxime 1.5 g IV q 8 hr 

4 hr 
 
 

4 hr 

 Clindamycin 900 mg IV q 8 hr (กรณี cover gr.      
      negative add Ciprofloxacin 400 mg IV drip in 1 hr   
      or Gentamicin 5 mg/kg in 30 min)  
 Vancomycin* 1,000 mg IV drip in 1-2 hr 

6 hr 
 
 

N/A 

48 hours 

Cardiac device insertion procedures 
(e.g. pacemaker implantation, 
permanent pacemaker, cardioverter 
defibrillation, cardiac  

  resynchronization) 

 Cefazolin 2 g IV 
    (น ้าหนัก ≥ 120 kg ให้ 3 g)  
 
 Cefuroxime 1.5 g IV  

 
4 hr 

 
 

4 hr 

 Clindamycin 900 mg IV (กรณี cover gr.   
      negative add Ciprofloxacin 400 mg IV drip in 1 hr  
       or Gentamicin 5 mg/kg in 30 min) 
 Vancomycin* 1,000 mg IV drip in 1-2 hr 

 
6 hr 

 
 

N/A 

single dose 

Ventricular assist devices 

 Cefazolin 2 g (น ้าหนัก ≥ 120 kg ให้ 3 g) 
     then 1 g q 6 hr or 2 g q 8 hr  
     (severe infection) 
 Cefuroxime 1.5 g IV q 8 hr 

4 hr 
 
 

4 hr 

 Clindamycin 900 mg IV q 8 hr (กรณี cover gr.  
      negative add Ciprofloxacin 400 mg IV drip in 1 hr  
       or Gentamicin 5 mg/kg in 30 min) 
 Vancomycin* 1,000 mg IV drip in 1-2 hr 

6 hr 
 
 

N/A 

48 hours 

2. 
TH

OR
AC

IC
 P

RO
CE

TU
RE

S 

Noncardiac 
(lobectomy, pneumonectomy,  
lung resection, and thoracotomy) 

 

 Cefazolin 2 g IV  
     (น ้าหนัก ≥ 120 kg ให้ 3 g) 
 Ampicillin–sulbactam 3 g IV 
     (Ampicillin 2 g/sulbactam 1g) 

4 hr 
 

2 hr 

 Clindamycin 900 mg IV (กรณี cover gr.  
      negative add Ciprofloxacin 400 mg IV drip in 1 hr  
       or Gentamicin 5 mg/kg in 30 min) 
 Vancomycin* 1,000 mg IV drip in 1-2 hr 

6 hr 
 
 

N/A 

single dose 

Video-assisted thoracoscopic 
surgery 

 Cefazolin 2 g IV 
    (น ้าหนัก ≥ 120 kg ให้ 3 g) 
 Ampicillin–sulbactam 3 g IV 
     (Ampicillin 2 g/sulbactam 1 g) 

4 hr 
 

2 hr 

 Clindamycin 900 mg IV (กรณี cover gr.  
      negative add Ciprofloxacin 400 mg IV drip in 1 hr  
       or Gentamicin 5 mg/kg in 30 min) 
 Vancomycin* 1,000 mg IV drip in 1-2 hr 

6 hr 
 
 

N/A 
single dose 

    หมายเหตุ กรณี MRSA colonization หรือมีความเสี่ยงที่จะติดเช้ือ MRSA จึงพิจารณา add Vancomycin 
 *Dose Vancomycin: body weight < 80 kg = 1,000 mg, 80-99 kg = 1,250 mg, 100-120 kg = 1,500 mg, > 120 kg = 2,000 mg 

แนวทางการใช้ยาต้านจุลชีพเพ่ือป้องกันการติดเช้ือระหว่างการผ่าตัด (Pre-operation Antibiotics) 
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Type of Procedure Primary Antibiotic Prophylaxis 
Recommended Redosing Alternative Agent in Pts With 

B-lactam Allegy 
Duration of 
Prophylaxis 

3. 
GA

ST
RO

-IN
TE

ST
IN

AL
 P

RO
CE

TU
RE

S 

Gastroduodenal 
   Procedures involving entry into    
   lumen of gastrointestinal tract 
 
   Procedures without entry into  
   GI tract for high-risk patients** 

 
 Cefazolin 2 g IV 
      (ถ้า ≥ 120 kg ให้ 3 g) 
 
 Cefazolin 2 g IV 
      (ถ้า ≥ 120 kg ให้ 3 g) 

 
4 hr 

 
 

4 hr 

 

 Clindamycin 900 mg IV or Vancomycin* 1,000 mg IV drip in 1-2 hr 
     + Gentamicin 5 mg/kg IV or Ciprofloxacin 400 mg IV drip in 1 hr 
 
 Clindamycin 900 mg IV or Vancomycin* 1,000 mg IV drip in 1-2 hr    
     + Gentamicin 5 mg/kg IV or Ciprofloxacin 400 mg IV drip in 1 hr 

Single dose 
 
 

Single dose 
 

Biliary tract: Open procedure 
 

 Cefazolin 2 g IV 
      (ถ้า ≥ 120 kg ให้ 3 g) 
 Ceftriaxone 2 g IV  
 Cefoxitin 2 g IV 
 Ampicillin–sulbactam 3 g IV 
     (Ampicillin 2 g/sulbactam 1 g) 

4 hr 
 

N/A 
2 hr 
2 hr 

 Clindamycin 900 mg IV or Vancomycin* 1,000 mg IV drip in 1-2 hr  
     + Gentamicin 5 mg/kg  IV or Ciprofloxacin 400 mg IV drip in 1 hr 
 
 Metronidazole 500 mg IV  
    + Gentamicin 5 mg/kg IV or Ciprofloxacin 400 mg IV drip in 1 hr 

 
 

Single dose 
 
 
 

Laparoscopic procedure 
   elective, low-risk 

None - None 
 

None 
   elective, high-risk***  Cefazolin 2 g IV 

      (ถ้า ≥ 120 kg ให้ 3 g) 
  Ceftriaxone 2 g IV  
  Cefoxitin 2 g IV  
  Ampicillin–sulbactam 3 g IV 
     (Ampicillin 2 g/sulbactam 1 g) 

4 hr 
 

N/A 
2 hr 
2 hr 

 Clindamycin 900 mg IV or Vancomycin* 1,000 mg IV drip in 1-2 hr      
 + Gentamicin 5 mg/kg  IV or Ciprofloxacin 400 mg IV drip in 1 hr 

 
 Metronidazole 500 mg IV  
     + Gentamicin 5 mg/kg IV or Ciprofloxacin 400 mg IV drip in 1 hr 

 
 

Single dose 
 

      หมายเหตุ  กรณี MRSA colonization หรือมีความเสี่ยงที่จะติดเช้ือ MRSA จึงพิจารณา add Vancomycin  
*Dose Vancomycin: body weight < 80 kg = 1,000 mg, 80-99 kg = 1,250 mg, 100-120 kg = 1,500 mg, > 120 kg = 2,000 mg 

 **High-risk patient: ความเป็นกรดในกระเพาะอาหารสูงขึ้น กระเพาะอาหาร -ล าไส้ทะลุ กระเพาะอาหารเคลื่อนไหวลดลง กระเพาะอาหารอุดตนั กระเพาะอาหารมีเลือดออก โรคอ้วน หรือ โรคมะเร็ง 
*** High-risk patient:อายุ > 70 ปี ตัง้ครรภ์ ภูมิคุ้มกนับกพร่อง DM ดีซ่าน ผ่าตดัฉุกเฉิน ถุงน ้าดีอกัเสบเฉียบพลนั ถุงน ้าดีแตกร ัว่ ระยะเวลาผ่าตดั > 120 นาที  
     แปลงการผ่าตดัเป็นแบบเปิดหน้าท้อง reintervention < 1 เดือน และมีการใส่อุปกรณ์เทียม 
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Type of Procedure 
Primary Antibiotic Prophylaxis 

Recommended 
Redosing 

Alternative Agent in Pts With 
B-lactam Allegy 

Duration of 
Prophylaxis 

3. 
GA

ST
RO

-IN
TE

ST
IN

AL
 P

RO
CE

TU
RE

S 

Appendectomy for uncomplicated 
appendicitis 

 Cefoxitin 2 g IV 
 Cefazolin 2 g IV (ถ้า ≥ 120 kg ให้ 3 g) 
     + Metronidazole 500 mg IV  
 Ceftriaxone 2 g IV      
     + Metronidazole 500 mg IV** 
 

2 hr 
4 hr 

  
N/A 

 

 Clindamycin 900 mg IV  
     + Gentamicin 5 mg/kg IV or Ciprofloxacin 400 mg IV drip in 1 hr 
 Metronidazole 500 mg IV  
     + Gentamicin 5 mg/kg IV or Ciprofloxacin 400 mg IV drip in 1 hr 

Single dose 

Small intestine 
   Nonobstructed 
   (duodenum, jejunum) 
 

 Cefazolin  2 g IV  
     (ถ้า ≥ 120 kg ให้ 3 g)  
 Ceftriaxone 2 g IV 

4 hr 
 

N/A 
 

 Clindamycin 900 mg IV  
     + Gentamicin 5 mg/kg  IV or Ciprofloxacin 400 mg IV drip in 1 hr 

Single dose 
 
 
 

   Obstructed 
   (ileum) 

 Cefazolin 2 g IV (ถ้า ≥ 120 kg ให้ 3 g) 
     + Metronidazole 500 mg IV 
 Cefoxitin 2 g IV 

4 hr 
 

2 hr 

 Metronidazole 500 mg IV  
     + Gentamicin 5 mg/kg IV or Ciprofloxacin 400 mg IV drip in 1 hr 
 

Single dose 
 

Hernia repair (hernioplasty and 
herniorrhaphy) 

 Cefazolin 2 g IV 
    (ถ้า ≥ 120 kg ให้ 3 g) 

4 hr  Clindamycin 900 mg IV or 
     Vancomycin* 1,000 mg IV drip in 1-2 hr Single dose 

Colorectal  Cefazolin 2 g IV (ถ้า ≥ 120 kg ให้ 3 g) 
     + Metronidazole 500 mg IV 
 Cefoxitin 2 g IV 
 Ampicillin–sulbactam 3 g 
     (Ampicillin 2 g/sulbactam 1 g)  
 Ceftriaxone 2 g IV  
     + Metronidazole 500 mg IV**  
 

4 hr 
 

2 hr 
2 hr 

 
N/A 

 

 Metronidazole 500 mg IV  
     + Gentamicin 5 mg/kg  IV or Ciprofloxacin 400 mg IV drip in 1 hr 

Single dose 

     หมายเหตุ กรณี MRSA colonization หรือมีความเสี่ยงที่จะติดเช้ือ MRSA จึงพิจารณา add Vancomycin 
*Dose Vancomycin: body weight < 80 kg = 1,000 mg, 80-99 kg = 1,250 mg, 100-120 kg = 1,500 mg, > 120 kg = 2,000 mg 
**ไม่เลือกใช้เป็นทางเลือกแรก ขอสงวนไว้ในกรณีที่สงสยัเช้ือ gram negative กลุ่ม Enterobacteriaceae ที่ด้ือต่อ Cefazolin 
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Type of Procedure 
Primary Antibiotic Prophylaxis 

Recommended 
Redosing 

Alternative Agent in Pts With 
 B-lactam Allegy 

Redosing 
Duration of 
Prophylaxis 

  4
. G

EN
IT

OU
RI

NA
RY

 P
RO

CE
TU

RE
S 

Lower tract instrumentation with 
risk factors for infection 
(e.g. Transrectal prostate biopsy) 

 
 Ceftriaxone 2 g IV 
 Ciprofloxacin 400 mg IV drip in 1 hr 
 

 
N/A 
6 hr 

 

 
 Gentamicin 5 mg/kg IV  
     ± Clindamycin 900 mgIV 
 

 
N/A 
6 hr Single dose 

 
Clean without entry into urinary 
tract 
 

 Cefazolin 2 g IV (ถ้า ≥ 120 kg ให้ 3 g) 
 Ceftriaxone 2 g IV 
 Cefazolin 2 g IV (ถ้า ≥ 120 kg ให้ 3 g)  
     + Gentamicin 5 mg/kg IV 
    กรณี placement of prosthetic material     
    (e.g.penile prosthesis) 

4 hr 
N/A 
4 hr 
N/A 

 Clindamycin 900 mg IV   
 Vancomycin* 1,000 mg IV drip in 1-2 hr 

6 hr 
N/A 

Single dose 

Involving implanted prosthesis 

 Cefazolin 2 g IV (ถ้า ≥ 120 kg ให้ 3 g) 
     ± Gentamicin 5 mg/kg IV 
 Ceftriaxone  2 g IV 
 Ampicillin–sulbactam 3 g IV  
    (Ampicillin 2 g/sulbactam 1 g) 

4 hr 
N/A 
N/A 
2 hr 

 

 Clindamycin 900 mg IV   
     ± Gentamycin5 mg/kg IV 
 Vancomycin* 1,000 mg IV drip in 1-2 hr    
     ± Gentamycin 5 mg/kg IV 

6 hr 
N/A 
N/A 
N/A 

Single dose 

Clean with entry into urinary 
tract 

 
 Ceftriaxone 2 g IV 
 

 
N/A 

 
 Gentamycin 5 mg/kg IV  
     ± Clindamycin 900 mg IV   
 Ciprofloxacin 400 mg IV drip in 1 hr 
 

 
N/A 
6 hr 
6 hr 

Single dose 

Clean - contaminated 

 Ceftriaxone 2 g IV  
     + Metronidazole 500 mg IV  
 Cefoxitin 2 g IV 
 

N/A 
N/A 
2 hr 

 Ciprofloxacin 400 mg IV drip in 1 hr  
     + Metronidazole 500 mg IV 
 Gentamycin 5 mg/kg IV   
     + Metronidazole 500 mg IV or    
     Clindamycin 900 mg IV   

6 hr  
N/A 
N/A 
N/A 
6 hr 

Single dose 

    *Dose Vancomycin: body weight < 80 kg = 1,000 mg, 80-99 kg = 1,250 mg, 100-120 kg = 1,500 mg, > 120 kg = 2,000 mg 
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Type of Procedure 
Primary Antibiotic Prophylaxis 

Recommended 
Redosing 

Alternative Agent in Pts With  
B-lactam Allegy 

Redosing 
Duration of 
Prophylaxis 

5. 
GY

NE
CO

LO
GI

C 
AN

D 
OB

ST
ET

RI
C 

PR
OC

ET
UR

ES
 

Hysterectomy (vaginal or 
abdominal) 
 

 
 Cefazolin 2 g IV 
     (ถ้า ≥ 120 kg ให้ 3 g) 
 Cefoxitin 2 g IV 
 Ampicillin–Sulbactam 3 g IV 
     (Ampicillin 2 g/sulbactam 1 g) 
 

 
4 hr 

 
2 hr 
2 hr 

 
 Clindamycin 900 mg IV or 
     Vancomycin* 1,000 mg IV drip in 1-2 hr  
     + Gentamicin 240 mg IV or 
        Ciprofloxacin 400 mg IV drip in 1 hr 
 Metronidazole 500 mg IV  
     + Gentamicin 240 mg IV or 
        Ciprofloxacin 400 mg IV drip in 1 hr 

 
6 hr 
N/A 
N/A 
6 hr 
N/A 
N/A 
6 hr 

Single dose 
 
 

Cesarean section 

 
Cefazolin 2 g IV 
   (ถ้า ≥ 120 kg ให้ 3 g) 

 
      4 hr 

 
 Clindamycin 900 mg IV  
     + Gentamicin 240 mg IV 

 
6 hr 
N/A 

after clamping 
of umbilical cord 

      *Dose Vancomycin: body weight < 80 kg = 1,000 mg, 80-99 kg = 1,250 mg, 100-120 kg = 1,500 mg, > 120 kg = 2,000 mg 
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Type of Procedure 
Primary Antibiotic Prophylaxis 

Recommended 
Redosing 

Alternative Agent in Pts With 
B-lactam Allegy 

Redosing 
Duration of 
Prophylaxis 

6. 
HE

AD
 A

ND
 N

EC
K 

PR
OC

ET
UR

ES
 

Clean  
LN Excision, Thyroidectomy 

None - None - None 

Clean with placement of prosthesis 
(excludes tympanostomy tubes) 

 Cefazolin 2 g IV 
    (ถ้า ≥ 120 kg ให้ 3 g) 
 Cefuroxime 1.5 g IV 

4 hr 
 

4 hr 

 Clindamycin 900 mg IV 6 hr 

Single dose 

Clean-contaminated cancer 
surgery 
 
 

  Cefazolin 2 g IV 
     (ถ้า ≥ 120 kg ให้ 3 g) 
 Cefazolin 2 g IV (ถ้า≥120 kg ให้ 3 g) 
     + Metronidazole 500 IV 
 Cefuroxime 1.5 g IV 
     + Metronidazole 500 IV  
 Ampicillin–Sulbactam 3 g IV 
     (Ampicillin 2 g/sulbactam 1 g) 

4 hr 
 

4 hr 
        N/A 

4 hr 
        N/A 

2 hr 

 Clindamycin 900 mg IV 6 hr 

Single dose 

Other clean-contaminated 
procedures  

rhinoplasty, tumor-debulking,  
mandibular fracture repair or  
reconstruction 
 

functional endoscopic sinus 
procedures 

 Cefazolin 2 g IV (ถ้า ≥ 120 kg ให้ 3 g) 
     + Metronidazole 500 IV 
 Cefuroxime 1.5 g IV 
     + Metronidazole 500 IV  
 Ampicillin–Sulbactam 3 g IV 
     (Ampicillin 2 g/sulbactam 1 g) 
 Amoxycillin-Clavulanate  1.2 g IV 
    (เฉพาะกรณีที่ไม่ได้ antibiotic oral มาก่อน) 

4 hr 
        N/A 

4 hr 
        N/A 

2 hr 
 

2 hr 

 Clindamycin 900 mg IV 6 hr 

Single dose 
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        *Dose Vancomycin: body weight < 80 kg = 1,000 mg, 80-99 kg = 1,250 mg, 100-120 kg = 1,500 mg, > 120 kg = 2,000 mg 
   

 
 

Type of Procedure 
Primary Antibiotic Prophylaxis 

Recommended 
Alternative Agent in Pts With B-

lactam Allegy 
Duration of Prophylaxis 

8. 
OP

HT
HA

LM
IC

 P
RO

CE
TU

RE
S Cataract surgery glaucoma or corneal graft 

lacrimal surgery  
Penetration eye injury 

 Topical fluoroquinolones (moxifloxacin) 
given as 1 drop q 5–15 min for 5 dose  
Addition of intracameral cefuroxime 1 mg at 
the end of procedure is optional 

- - 

 

Type of Procedure 
Primary Antibiotic Prophylaxis 

Recommended 
Redosing 

Alternative Agent in Pts With 
B-lactam Allegy 

Redosing 
Duration of 
Prophylaxis 

7. 
 N

EU
RO

SU
RG

ER
Y 

PR
OC

ET
UR

ES
 

Elective craniotomy and 
Cerebrospinal fluid 
shunting Procedures 

 
 Cefazolin 2 g IV 
     (ถ้า ≥ 120 kg ให้ 3 g) 

 
4 hr 

 
 Clindamycin 900 mg IV  
 Vancomycin* 1,000 mg IV drip in 1-2 hr 

 
6 hr 
N/A ภายใน 72 ชัว่โมง  

 

Implantation of intrathecal 
pumps 

 
 Cefazolin 2 g IV 
     (ถ้า ≥ 120 kg ให้ 3 g) 
 

 
4 hr 

 
 Clindamycin 900 mg IV  
 Vancomycin* 1,000 mg IV drip in 1-2 hr 

 
6 hr 
N/A 48 hours 
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Type of Procedure 
Primary Antibiotic Prophylaxis 

Recommended 
Redosing 

Alternative Agent in Pts With 
B-lactam Allegy 

Redosing 
Duration of 
Prophylaxis 

9. 
 O

RT
HO

PE
DI

C 
PR

OC
ET

UR
ES

 

Clean Minor Surgery:  
Carpal tunnel release, Trigger 
finger, De Quervain,Carpal 
ganglion excision,Percutaneus 
TAL etc. 

None _ None _ None 

Clean Major Surgery l: Internal 
fixation of fracture, Osteotomy, 
Hemiarthoplasty, Laminectory, 
Spinal fusion/Instrumentation 
etc. 

 
 Cefazolin 1 g IV q 6 hr 
      or 2 g IV q 8 hr (severe infection) 
(ถ้า ≥ 120 kg ให้ 3 g) 
 

 
4 hr 

 

 

 Clindamycin 900 mg IV q 8 hr or 
     Vancomycin* 1,000 mg IV drip in 1-2 hr 
 

 
 

 
6 hr 
N/A 

24-48 hours 

Clean Major Surgery II :     
Total Joint Replacements 

 Cefazolin 1 g IV q 6 hr 
      or 2 g IV q 8 hr (severe infection) 
    (ถ้า ≥ 120 kg ให้ 3 g) 
 Cefuroxime 1.5 g IV stat                    
     then 750 mg q 8 hr  

4 hr 
 
 

4 hr 

 Clindamycin 900 mg IV q 8 hr or 
     Vancomycin* 1,000 mg IV drip in 1-2 hr     
 Fosfomycin 2 g IV q 12 hr 

 
6 hr 
N/A 
N/A 

48-72 hours 

Contaminated Surgery ที่เป็น 
Emergency 
  Open fracture grad I-II 

 Cefazolin 1 g IV q 6 hr 
      or 2 g IV q 8 hr (severe infection) 
    (ถ้า ≥ 120 kg ให้ 3 g) 
    ± Gentamicin 5 mg/kg IV OD 

4 hr 
 

 Clindamycin 900 mg IV q 8 hr or 
Vancomycin* 1,000 mg IV drip in 1-2 hr 

 

6 hr 
N/A 

24-72 hours 

   Open fracture grad III 
 

 Cefazolin 1 g IV q 6 hr 
      or 2 g IV q 8 hr (severe infection) 
     + Gentamicin 5 mg/kg IV OD 
    (ถ้า ≥ 120 kg ให้ 3 g) 

4 hr  Clindamycin 900 mg IV q 8 hr or 
     Vancomycin* 1,000 mg IV drip in 1-2 hr 
 

6 hr 
N/A 

48-72 hours 

*Dose Vancomycin: body weight < 80 kg = 1,000 mg, 80-99 kg = 1,250 mg, 100-120 kg = 1,500 mg, > 120 kg = 2,000 mg 
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Type of Procedure 
Primary Antibiotic Prophylaxis 

Recommended 
Redosing Alternative Redosing 

Duration of 
Prophylaxis 

10
.T

RA
NS

PL
AN

TS
 

PR
OC

ET
UR

ES
 

Kidney 

 Cefazolin 1 g IV q 6 hr   
      or 2 g q 8 hr (severe infection)    
     ± Fluconazole 400 mg IV q 24 hr 
     for up to 48 hr (for patients at high risk  
    of fungal infection) 
 Ceftriaxone 2 g IV 

4 hr 
 
 
 
 

N/A 

 Clindamycin 900 mg  IV q 8 hr or 
     Vancomycin* 1,000 mg IV drip in 1-2 hr   
     + Gentamycin 5 mg/kg IV OD or  
     Cliprofloxacin 400 mg IV drip in 1 hr q 12 hr 
 

6 hr 
N/A 
N/A 

 24 hours 

 Plastic surgery 
Clean with risk factors or 
clean-contaminated 
 

 Cefazolin 2 g IV 
     (ถ้า ≥ 120 kg ให้ 3 g) 
 Ampicillin–sulbactam 3 g IV  
     (Ampicillin 2 g/sulbactam 1 g) 

4 hr 
 

2 hr 

 Clindamycin 900 mg IV 
 Vancomycin* 1,000 mg IV drip in 1-2 hr 

6 hr 
N/A 

Single dose 

*Dose Vancomycin: body weight < 80 kg = 1,000 mg, 80-99 kg = 1,250 mg, 100-120 kg = 1,500 mg, > 120 kg = 2,000 mg 
 

Type of Procedure 
Primary Antibiotic Prophylaxis 

Recommended 
Redosing Alternative Redosing 

Duration of 
Prophylaxis 

11
.V

AS
CU

LA
R 

PR
OC

ET
UR

ES
 

Aneurysm repair, 
thromboendarterectomy,  
vein bypass,  
endovascular stent  

 Cefazolin 1 g IV q 6 hr 
     or 2 g IV q 8 hr  
    (severe infection) 

4 hr 
  Clindamycin 900 mg  IV q 8 hr  

     or Vancomycin* 1,000 mg IV drip in 1-2 hr  
 

6 hr 
N/A 

 
24  hours 

  *Dose Vancomycin: body weight < 80 kg = 1,000 mg, 80-99 kg = 1,250 mg, 100-120 kg = 1,500 mg, > 120 kg = 2,000 mg 
References : 
1. ANTIBIOTIC PROPHYLAXIS IN SURGERY [Internet].  2012 [cited 2014 Nov 19 th]; [5]. Available from: http://www.surgicalcriticalcare.net/Guidelines/ Antibiotic%20Prophylaxis%20in%20Surgery%202012.pdf. 
2. Clinical Practice Guidelines for Antimicrobial Prophylaxis in Surgery. ASHP Therapeutic Guidelines [Internet].2013 [cited 2014 Nov 19 th]; [86]. Available from: http://www.ashp.org/surgical-guidelines. 
3. SURGICAL PROPHYLAXIS: ANTIBIOTIC RECOMMENDATIONS FOR ADULT PATIENTS. Guidelines [Internet].2011 [cited 2014 Nov 19 th]; [8]. Available from: 
http://www.cumc.columbia.edu/dept/id/documents/Surgical_Prophylaxis_Antibiotic_Recommendations_for_Adult_Patients.pdf. 
4. New guldelines for Antimicrobial Prophylaxis in Surgery. Guidelines [Internet].2013 [cited 2015 Feb 4 th]; [8]. Available from: 
http://journals.lww.com/infectdis/Fulltext/2013/05000/New_Guidelines_for_Antimicrobial_Prophylaxis_in.10.aspx

http://www.surgicalcriticalcare.net/Guidelines/
http://www.cumc.columbia.edu/dept/id/documents/Surgical_Prophylaxis_Antibiotic_Recommendations_for_Adult_Patients.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 

3. แนวทางการเลือกใช้ยาต้านจุลชีพของ 
ผู้ป่วยผู้ใหญ่ กรณีทราบชนิดของเชื้อโรค 

และผลการทดสอบความไว 
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แนวทางการเลือกใช้ยาต้านจุลชีพของผู้ป่วยผู้ใหญ่ในกรณท่ีีทราบชน ิดของเชื้อโรค 
และผลการทดสอบความไวของเชื้อก่อโรค 

 

 
 

เชื้อก่อโรค Empiric antibiotic  การปรับยาหลังทราบเชื้อ 

Streptococcus 
pneumoniae 

Non -
meningitis 

inj: Ceftriaxone, Levofloxacin 
 

inj: PGS 
oral: Penicillin V, Amoxicillin, Clindamycin  

Meningitis 

Inj: Ceftriaxone±Vancomycin   
(กรณี CSF G/S: Gram positive  cocci)  
(รพ.มหาราช ใช้เฉพาะ Ceftriaxone เนื่องจากยังไม่
พบเช้ือที่ด้ือ Ceftriaxone) 

MIC Penicillin ≤ 0.06 → PGS, Ampicillin 
MIC Peniciilin ≥ 0.12 → Ceftriaxone, Cefotaxime 
กรณี Peniciilin ≥ 0.12, intermediate sense to  
       Cefotaxime → Vancomycin 

Streptococcus group A  
S. pyogenase (GAS) 

Inj: Cefazolin, Ceftriaxone  
Inj: สงสัย STSS: Ceftriaxone + Clindamycin 

Inj: PGS, Ampicillin 
กรณี STSS: PGS + Clindamycin 
Oral: Pen V, Amoxicillin, Clindamycin 

Streptococcus group B 
S.agalactiae (GBS) 

inj: Cefazolin, Ceftriaxone 
 

inj: PGS 
oral: Penicillin V, Amoxicillin 

Streptococcus group C,F,G 
Inj: Cefazolin, Ceftriaxone Inj: PGS, Ampicillin 

oral: Penicillin V, Amoxicillin 
S. suis inj: Ceftriaxone inj: PGS 
Viridans Streptococci  
(S. mitis, S.sanguinis, S.mutans, 
S.salivarius) 

inj: Ceftriaxone 2 g/day หรือ    
     Ceftriaxone + Gentamicin 3 mg/kg/day 

IE: PGS 12-18 mu/day devided q 4 h x4 wks  
    หรือ PGS + Gentamicin 3 mg/kg/day x2 wks 

Enterococcus faecalis 

inj: Ampicillin, Piperacillin/Tazobactam, 
Vancomycin 
 

inj: กรณีเช้ือไวต่อ Ampicillin → Ampicillin  
กรณีเช้ือด้ือ Ampicillin → Vancomycin 
กรณี Endocarditis: Ampicillin plus Gentamicin   
(เม่ือเช้ือไว Gentamicin 120 µg, ถ้าด้ือ Gentamicin ให้ใช้ 
Streptomycin ถ้าด้ือทั้งคู่ใช้ Ceftriaxone) 

Enterococcus fecium 
inj: Vancomycin, Fosfomycin 
 

inj: Vancomycin  
oral: acute cystitis: Fosfomycin Tromethamol 

S.aureus 

Inj: Cloxacillin, Cefazolin, Ceftriaxone  
inj: สงสัย Methicillin-Resistant  
S.aureus (MRSA) → Vancomycin, Linezolid 

MSSA; inj: Cloxacillin, Cefazolin 
          oral: Dicloxacillin, Cephalexin 
MRSA; inj: Vancomycin 
         oral: Linezolid  
         กรณี Bone&Joint infection → 
                Fusidic acid + Rifampin หรือ Rifampicin,   
                Bactrim + Rifampin หรือ Rifampicin 

Coagulase negative 
Staphylococcus 

inj: Vancomycin 
 

พิจารณาว่าเป็น colonization หรือ infection 
Suscept to oxacillin; inj: Cloxacillin, Cefazolin 
                               oral: Dicloxacillin 
Resist to oxacillin (MRCoNS); Vancomycin 

Leptospirosis 
inj: Ceftriaxone inj: PGS 

oral: Doxycycline, Amoxicillin 

Scrub typhus 
Inj: Chloramphenicol inj : Chloramphenicol 

oral: Doxycycline, Azithromycin (mild) 
*หมายเหตุ: ตัวย่อ CSF = Cerebrospinal Fluid, G/S = Gram Stain, GAS = Group A Streptococcus, GBS = Group B Streptococcus, IE = Infective Endocarditis,  
MIC = Minimun Inhibitory Concentration, MRCoNS = Methicillin-Resistant Coagulase-Negative Staphylococci, MRSA = Methicillin-Resistant Staphylococcus 
Aureus, MSSA = Methicillin Susceptible Staphylococcus Aureus, PGS = Penicillin G Sodium, STSS = Staphylococcal Toxic Shock Syndrom 
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เช้ือก่อโรค Empiric antibiotic การปรับยาหลังทราบเช้ือ 

E. coli, K. pneumoniae 

inj: Ceftriaxone, Amikacin 
inj: สงสัยดื้อยา Ceftriaxone 
     - Bacteremia: Carbapenem 
     - Non bacteremia: Amikacin,    
       Piperacillin/Tazobactam  

Suscept to Cephalosporin;  
      Inj: Ceftriaxone, Amikacin  
      oral: Cefdinir, Ciprofloxacin, Amoxicillin/Clavulanic 
Resistant to Cephalosporin:  
     Bacteremia: Ertapenem 
     Non bacteremia: Ertapenem, Amikacin,    
                     Ciprofloxacin, Piperacillin/Tazobactam 

Carbapenem resistant 
Enterobacteriaceae# 

 inj: Combination therapy เพื่อเสริมฤทธิ์กัน โดยใช้  
     Colistin + Carbapenem (ตัวท่ีเช้ือยังไว) 
     หรือ Colistin + Fosfomycin 

P. aeruginosa 

inj: Ceftazidime, Cefepime, Amikacin* 
inj: สงสัย P.aeruginosa MDR: 
     Piperacillin/Tazobactam, Meropenem,   
     Cefoperazone/Sulbactam, Imipenem,  
     Fosfomycin     

inj: Suscept to Ceftazidime; Ceftazidime,   
     Ciprofloxacin, Amikacin*  
inj: P. aeruginasa MDR ให้ยาท่ีไว เช่น  
     Piperacillin/Tazobactam, Meropenem,    
     Cefoperazone/Sulbactam, Imipenem 
oral: Ciprofloxacin 

P. aeruginosa XDR#  inj: Combination therapy ใช้ Colistin ร่วมกับยาอื่น 

A. baumannii 

inj: Ceftazidime, Cefoperazone/Sulbactam 
inj: สงสัย A.baumanii MDR: Meropenem,    
     Cefoperazone/Sulbactam, Imipenem,   
     Fosfomycin 

inj: Ceftazidime 
inj: A.baumanii MDR: Cefoperazone/Sulbactam,    
                              Ampicillin/Sulbactam 
oral: Bactrim กรณีเช้ือไวต่อยา และติดเช้ือ bone & joint 

A. baumanii XDR# 

inj: ให้พิจารณาการใช้ยาตามล าดับ ดังน้ี 
(1) Combination therapy เพื่อเสริมฤทธิ์กัน โดยใช้      
    1. Colisitin + Sulbactam (Cefo/sulb   
        ±Ampi/Sulb)    
    2. Colistin + Carbapenem (ตัวท่ีเช้ือยังไว)  
    3. Colistin + Fosfomycin 
    4. Colistin + Tigecycline (IAIs) 
(2) Combination therapy (non-colistin based) 
     - Sulbactam + Carbapenem 
(3) Colistin monotherapy 

inj: Combination therapy เพื่อเสริมฤทธิ์กัน โดยใช้  
     - Colisitin + Sulbactam (Cefo/sulb ±Ampi/Sulb),    
     - Colistin + Carbapenem (ตัวท่ีเช้ือยังไว),  
     - Colistin + Fosfomycin 
     - Colistin + Tigecycline (IAIs) 
     Combination therapy (non-colistin based) 
     - Sulbactam + Carbapenem 
     Colistin monotherapy 
Colisitn NB: ไม่สนับสนุนให้ใช้ เน่ืองจากต้องใช้เคร่ืองพ่นยา
พิเศษ ถ้าใช้เคร่ืองพ่นปกติมีโอกาสท าให้ ventilator ตันได้  
ถ้าใช้ให้ระวัง S/E คือ Bronchospasm 

กรณี Admit ICU ให้ prolong drip -lactam ATB (อุณหภูมิห้องไม่ควรเกิน 25C) เช่น Imipenem 2-3 h, 
Meropenem 3 h, Doripenem 4 h, Cefoperazone/sulbactam 3 h 

A. baumanni XDR 
Meningitis, Ventriculitis 

 Colistin iv และ Colistin intrathecal (ฉีดเข้าน้ าไขสันหลังหรือ
โพรงสมอง) 

Stenotrophomonas 
maltophilia 

inj: Bactrim, Levofloxacin 
inj: Bactrim, Levofloxacin 

Melioidosis 
inj: Ceftazidime, Cefoperazone/Sulb,    
     Imipenem, Meropenem 

inj: Ceftazidime (กรณีไม่ตอบสนองต่อ  
     Ceftazidime → Imipenem, Meropenem) 
oral: Bactrim (ทางเลือก Amoxicillin/Clavulanic acid) 

 
หมายเหตุ:  

*Amikacin ควรใช้รักษาการติดเชื้อที่ความเข้มข้นของยาสูงพอ เช่น Urinary tract infection, ไม่ควรใช้ยาน้ีรักษา Meningitis, Pneumonia หรือ การติดเชื้อบางชนิดที่เชื้อโรคมักอาศัยอยู่ในเซลล์ (เช่น 

Salmonella spp.) เพราะความเข้มข้นของยาน้ีในต าแหน่งติดเชื้อมักไม่พอเพียง 

#ผู้ป่วยติดเชื้อ A.baumannii XDR, P.aeruginosa XDR, Carbapenem resistant Enterobacteriaceae พิจารณาให้ยาแบบ Combination therapy เพื่อเสริมฤทธ์ิกัน (หากท าได้ให้ทดสอบทาง
ห้องปฏิบัติการดูการเสริมฤทธ์ิกัน) พิจารณาใช้ Colistin ร่วมกับยาอื่น เช่น Sulbactam (Cefoperazone/Sulbactam ± Ampicillin/Sulbactam) หรือ Fosfomycin หรือ Carbapenem 

MDR = Multidrug Resistance, XDR = Extremly Resistance, IAIs = Intra-abdominal Infectious 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

4. แนวทางการปรับขนาดยาต้านจุลชีพ 
ตามค่าการท างานของไตในผู้ใหญ ่
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ANTIMICROBIAL 
Half-life, hrs 

(renal function normal) 
Half-life, hrs 

(ESRD) 
Dose for CrCl >80  

(mg/kg q24h) 
CrCl 60-80 

(mg/kg q24h) 
CrCl 40-60 

(mg/kg q24h) 
CrCl 30-40 

(mg/kg q24h) 
CrCl 20-30 

(mg/kg q48h) 
CrCl 10-20 

(mg/kg q48h) 
CrCl 0-10 

(mg/kg q72h and AD) 
AMINOGLYCOSIDES, ODD* (Non - TB doses)€ 
Gentamicin 2-3 30-70 5.1 4 3.5 2.5 4 3 2 
Amikacin,  
Kanamycin, 
Streptomycin 

2-3 30-70 15 12 7.5 4 7.5 4 3 

Netilmicin 2-3 30-70 6.5 5 4 2 3 2.5 2 
* once daily dose 
€Doses of antituberculosis drugs see page 33 

 
 

 
ANTIMICROBIAL 

Half-life, hrs 
(renal function  

normal) 

Half-life, hrs 
(ESRD) 

Dose  
(renal function 

normal) 
CrCl >50-90 CrCl 10-50 CrCl <10 Hemodialysis CAPD CRRT 

BETA-LACTAMS 
Penicillins 
Penicillin G 0.5 6-20 2-4 mU IV q4h 2-4 mU q4h 2-4 mU q8h 2-4 mU q12h 2-4 mU q12h  

(give one of the dialysis 
day doses AD) 

2-4 mU q12h 1-4 mU q6-8h 

Penicillin V  0.5 4.1 250-500 mg po 
q6-8h 

250-500 mg 
q6-8h 

250-500 mg q6-8h 250-500 mg 
q6-8h 

250-500 mg q6-8h (give 
one or more doses AD) 

250-500 mg q6-8h No data 

Amoxicillin 1.2 5-20 500 mg po q8h 500 mg q8h 500 mg q8-12h 500 mg q24h 500 mg q24h  
(วันฟอกไตให้ยาหลังฟอกไต) 

250 mg q12h 500 mg  
q8-12h 

 
*AD = After Dialysis 

 
 
 
 
 

ตารางการปรับขนาดการใช้ยาต้านจุลชีพในผู้ใหญ่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2561 
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ANTIMICROBIAL 

Half-life, hrs 
(renal function  

normal) 

Half-life, 
hrs (ESRD) 

Dose  
(renal function 

normal) 
CrCl >50-90 CrCl 10-50 CrCl <10 Hemodialysis CAPD CRRT 

BETA-LACTAMS 
Penicillins 
Amoxicillin/ 
clavulanate (IV) 

amox 1.4, 
clav 1 

amox 5-20, 
clav 4 

1.2 gm IV q6-8h 1.2 gm 
q6-8h 

30-50: 1.2 gm 
q6-8h; 10-30: 1.2 gm 

stat then 
600mg q12h 

1.2 gm stat 
then 

600mg q24h 

1.2 gm stat then 
600 mg q24h 

(give an extra dose AD  
on dialysis days) 

  

Amoxicillin/ 
Clavulanate (625 mg) 

amox 1.4, 
clav 1 

amox 5-20, 
clav 4 

500/125 mg po 
q8h 

500/125 mg 
q8h 

500/125 mg 
(amox component) 

q12h 

500/125 mg 
(amox) q24h 

500/125 mg (amox) q24h 
(give an extra dose AD  

on dialysis days) 

No data No data 

Amoxicillin/ 
Clavulanate (1 Gm) 

amox 1.4, 
clav 1 

amox 5-20, 
clav 4 

875/125 mg po 
q12h 

875/125 mg 
q12h 

500/125 mg 
q12h 

500/125 mg 
(amox) q24h 

500/125 mg (amox) q24h 
(give an extra dose AD  

on dialysis days) 

No data No data 

Ampicillin  1.2 7-20 2 gm IV q4-6h 2 gm q4-6h 30-50: 2gm 
q6-8h; 10-30:  
1-2 gm q8-12h 

 

2gm q12h 2gm q12h  
(give one of the dialysis day 

doses AD) 

1 gm q12h 1-2 gm q8-12h 

Ampicillin/ 
Sulbactam 
(non-MDR A. baumannii)€ 

amp 1.4 
sulb 1.7 

amp7-20 
sulb 10 

3 gm IV q6h 3 gm q6h 3 gm q8-12h 3 gm q24h 3 gm q24h 
(วันฟอกไตให้ยาหลังฟอกไต) 

3 gm q24h 3 gm q12h 

€ MDR A. baumannii doses see page 46 
Dicloxacillin 0.7 No change 250-500 mg  

q6h 
250-500 mg 

q6h 
250-500 mg q6h 250-500 mg 

q6h 
   

Piperacillin/ 
Tazobactam 
(Pseudomonas dose) 

pip 1, Tazo1 pip 3-5,  
Tazo 2.8 

4.5 gm IV q6h 
(over 30min) 

>40: 4.5 gm 
q6h 

20-40:  
3.375 gm q6h; <20: 

2.25 gm q6h 

2.25 gm q6h 2.25gm q8h 
(+extra 0.75 gm AD) 

2.25gm q8h MIC ≤16:3.375gm 
(over 30min) q6h; 

MIC>16 to 64: 4.5gm 
(over 4 h) q8h 

(Pharmacother 35:600, 
2015) 

 
*AD = After Dialysis 
 
 

 



28 
 

 
ANTIMICROBIAL 

Half-life, hrs 
(renal function  

normal) 

Half-life, hrs 
(ESRD) 

Dose  
(renal function 

normal) 
CrCl >50-90 CrCl 10-50 CrCl <10 Hemodialysis CAPD CRRT 

Cephalosporins, IV, 1st gen 
Cefazolin 1.9 40-70 1-2 gm IV q8h 1-2 gm q8h 1-2 gm q12h 1-2 gm q24-48h 1-2 gm q24-48h 

(+ extra 0.5-1 gm AD) 
0.5 gm 
q12h 

1-2 gm q12h 

Cephalosporins, IV, 2nd gen 
Cefoxitin* 0.8 13-23 2 gm IV q8h 2 gm q8h 2 gm q8-12h 2 gm q24-48h 2 gm q24-48h 

(+ extra 1 gm AD) 
1 gm q24h 2 gm q8-12h 

*NTM dose>>>Cefoxitin 2 gm IV q4h 
Cefuroxime 1.5 17 0.75-1.5 gm IV 

q8h 
0.75-1.5 gm 

q8h 
0.75-1.5 gm 

q8-12h 
0.75-1.5 gm 

q24h 
0.75-1.5 gm q24h  

(วันฟอกไตให้ยาหลังฟอกไต) 
0.75-1.5 gm 

q24h 
0.75-1.5 gm q8-12h 

Cephalosporins, IV, 3rd gen, non-antipseudomonal 
Ceftriaxone 8 Unchanged 1-2 gm IV 

q12-24h 
1-2 gm 
q12-24h 

1-2 gm q12-24h 1-2 gm q12-24h 1-2 gm q12-24h 1-2 gm 
q12-24h 

1-2 gm q12-24h 

Cefotaxime 1.5 15-35 2 gm IV q8h 2 gm q8-12h 2 gm q12-24h 2 gm q24h 2 gm q24h 
(+ extra 1 gm AD) 

0.5-1 gm 
q24h 

2 gm q 12-24h 

Cephalosporins, IV, antipseudomonal 
Cefepime 2 18 2 gm IV q8h >60: 2 gm 

q8-12h 
30-60: 2 gm q12h; 
11-29: 2 gm q 24h 

1gm q24h 1 gm q24h 
(+ extra 1 gm AD) 

1-2 gm 
q48h 

2 gm q12-24h 

Ceftazidime 1.9 13-25 2 gm IV q8h 2 gm q8-12h 2 gm q12-24h 2 gm q24-48h 2 gm q24-48h 
(+ extra 1 gm AD) 

No data 1-2 gm q12-24h 
(depends on flow rate) 

Ceftazidime/ 
avibactam 

Ceftaz 2.8 
Avi 2.7 

Ceftaz 13-25 2.5 gm IV q8h 2.5 gm q8h 30-50: 1.25 gm 8h; 
10-30: 0.94 gm q12h 

0.94 gm q48h 0.94 gm q48h 
(วันฟอกไตให้ยาหลังฟอกไต) 

No data No data 

Ceftolozane/ 
tazobactam 

Ceftolozane 3.1 Ceftolozane 
40 

1.5 gm IV q8h 1.5 gm q8h 30-50: 750mg q8h; 
15-30: 375mg q8h 

<15: see HD 750 mg x1,  
then 150 mg q8h (give 
dialysis day dose AD) 

No data No data 

 
*AD = After Dialysis 
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ANTIMICROBIAL 

Half-life, hrs 
(renal function  

normal) 

Half-life, 
hrs (ESRD) 

Dose  
(renal function 

normal) 
CrCl >50-90 CrCl 10-50 CrCl <10 Hemodialysis CAPD CRRT 

Cephalosporins, oral, 1st gen 
Cephalexin 1 20 500 mg po q6h 500 mg q6h 500 mg q12h 250mg q12h 250mg q12h 

(give one of the dialysis day 
dose AD) 

500 mg q12h No data 

Cephalosporins, oral, 2nd gen 
Cefuroxime axetil 1.5 17 500 mg po q8h 500 mg q8h 500 mg q12h 500 mg q24h 500 mg q24h  

(give extra 250 mg AD) 
 

500 mg q24h No data 

Cephalosporins, oral, 3rd gen 
Cefdinir 1.7 16 200 mg po q12h 200 mg q12h 200 mg q12h 200 mg q24h 200 mg q24h 

(วันฟอกไตให้ยาหลังฟอกไต) 
200 mg q24h No data 

Cefditoren pivoxil 1.6 5 200 mg po q12h 200 mg q12h 100 mg q12h 100 mg q24h 100 mg q24h 
(วันฟอกไตให้ยาหลังฟอกไต) 

100 mg q24h No data 

Cefixime 3 12 400 mg po q24h 400 mg q24h 300 mg q24h 200 mg q24h 200 mg q24h  
(วันฟอกไตให้ยาหลังฟอกไต) 

200 mg q24h No data 

Carbapenems 
Ertapenem 4 >4 1 gm IV q24h 1 gm q24h CrCl <30:  

0.5gm q24h 
0.5 gm q24h 0.5 gm q24h 

(+ 150 mg AD if given within 
6 hr prior to HD) 

0.5 gm q24h 0.5-1 gm q24h 

Imipenem 1 4 500 mg IV q6h 250-500 mg 
q6-8h 

250 mg q8-12h 125-250 mg q12h 125-250 mg q12h 
(give one of the dialysis day 

doses AD) 

125-250 mg 
q12h 

0.5-1 gm q12h 
(ACC 49:2421, 2005) 

Meropenem 1 10 1 gm IV q8h 1 gm q8h CrCl 25-50:  
1gm q12h; 
CrCl 10-25:  
0.5 gm q12h 

0.5 gm q24h 0.5 gm q24h  
(วันฟอกไตให้ยาหลังฟอกไต) 

0.5gm q24h 1 gm q12h 

 
*AD = After Dialysis 
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ANTIMICROBIAL 

Half-life, hrs 
(renal function  

normal) 

Half-life, hrs 
(ESRD) 

Dose  
(renal function 

normal) 
CrCl >50-90 CrCl 10-50 CrCl <10 Hemodialysis CAPD CRRT 

Carbapenems (continued) 
Doripenem 1 18 500 mg IV q8h 500 mg q8h CrCl 30-50:  

250 mg q8h;  
CrCl 10-30:  

250 mg q12h 

No data No data No data 500 mg q8h 
(JAC 69:2508, 

2014) 

FLUOROQUINOLONES 
pseudomonas 
Ciprofloxacin IV 4 6-9 400 mg IV q8h 400 mg q8h 400 mg q12h, 

750 mg q18h 
400 mg q24h 400 mg q24h 

(วันฟอกไตไตให้ยาหลังฟอก) 
  

Ciprofloxacin po 
 

4 6-9 750 mg po q12h 750 mg q12h 500 mg q12h 500mg q24h 500 mg q24h 
(วันฟอกไตให้ยาหลังฟอกไต) 

  

Non-pseudomonas 
Ciprofloxacin IV 4 6-9 400 mg IV q12h 400 mg q12h 400 mg q24h 400 mg q24h 400 mg q24h  

(วันฟอกไตให้ยาหลังฟอกไต) 
400 mg q24h 200-400 mg q12h 

Ciprofloxacin po 
 

4 6-9 500-750 mg po 
q12h 

500-750 mg 
q12h 

250-500 mg 
q12h 

500 mg q24h 500 mg q24h  
(วันฟอกไตให้ยาหลังฟอกไต) 

500 mg q24h 250-500 mg q12h 

Levofloxacin 7 76 750 mg po/IV 
q24h 

750 mg q24h 20-49: 750 mg 
q48h 

<20: 750 mg x1, 
then 500 mg q48h 

750 mg x1, 
then 500 mg q48h 

750 mg x1, 
then 500 mg q48h 

750 mg x1, 
then 500 mg q48h 

Ofloxacin 7 28-37 200-400 mg po 
q12h 

200-400 mg 
q12h 

200-400 mg 
q24h 

200 mg q24h 200 mg q24h 
(วันฟอกไตให้ยาหลังฟอกไต) 

200 mg q24h 200-400 mg q24h 

Norfloxacin 3-4 8 400 mg po q12h 400 mg q12h 30-49:  
400 mg q12h;  

10-30:  
400 mg q24h 

400 mg q24h 400 mg q24h 400 mg q24h Not applicable 

Sitafloxacin* 7 16.3 50 mg po q12h 50 mg q12h 30-49:  
50 mg q24h;  

10-30:  
50 mg q48h 

 50 mg q 24 hr 
(วันฟอกไตให้ยาหลังฟอก) 

  

* Switch therapy Ertapenam to Sitafloxacin : 100 mg q 12 hr 
 
*AD = After Dialysis 
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ANTIMICROBIAL 

Half-life, hrs 
(renal function  

normal) 

Half-life, hrs 
(ESRD) 

Dose  
(renal function 

normal) 
CrCl >50-90 CrCl 10-50 CrCl <10 Hemodialysis CAPD CRRT 

MACROLIDES 
Clarithromycin 
(not ER) 

5-7 22 500 mg po q12h 500 mg q12h 500 mg q12-24h 500 mg q24h 500 mg q24h 
(วันฟอกไตให้ยาหลังฟอกไต) 

500 mg q24h 500 mg q12-24h 

Azithromycin 68 Unchanged 250-500 mg IV/po 
q24h 

250-500 mg 
q24h 

250-500 mg q24h 250-500 mg q24h 250-500 mg q24h 250-500 mg q24h 250-500 mg q24h 

OXAZOLIDINONES 
Linezolid 5 6-8 600 mg po/IV 

q12h 
600 mg q12h 600 mg q12h 600 mg q12h 600 mg q12h  

(give one of the dialysis 
day doses AD) 

600 mg q12h 600 mg q12h 

MISCELLANEOUS ANTIBACTERIALS 
Metronidazole 6-14 7-21 7.5 mg/kg IV/po 

q6h 
7.5 mg/kg  

q6h 
7.5 mg/kg  q6h 7.5 mg/kg q12h 7.5 mg/kg q12h 

(give one of the dialysis 
day doses AD) 

7.5 mg/kg q12h 7.5 mg/kg q6h 

Chloramphenicol 4.1 Unchanged 50-100 mg/kg/day 
po/IV  

(divided q6h) 

50-100 
mg/kg/day 

(divided q6h) 

50-100 mg/kg/day 
(divided q6h) 

50-100 mg/kg/day 
(divided q6h) 

50-100 mg/kg/day 
(divided q6h) 

50-100 mg/kg/day 
(divided q6h) 

50-100 mg/kg/day 
(divided q6h) 

Fusidic acid 8.9-11 8.9-11 750 mg po 
q8-12h 

750 mg  
q8-12h 

750 mg q8-12h 750 mg q8-12h 750 mg q8-12h 250-750 mg  
q8-12h 

250-750 mg 
q8-12h 

Fosfomycin po* 5.7 50 3 gm po x1  Do not use 
(low urine 

concentrations) 

    

*Fosfomycin inj see page 47 
Nitrofurantoin 1 - 100 mg po q12h 

(Macrobid) 
100 mg q12h 

(Macrobid) 
Avoid use Avoid use Avoid use Avoid use Avoid use 

TMP/SMX  TMX 8-15 
SMX 10 

TMX 20-49 
SMX 20-50 

5-20 mg/kg/day 
po/IV (div q6-12h) 

base on TMP 

5-20 
mg/kg/day  
(divided q6-

12h) 

30-50: 5-20 
mg/kg/day (div q6-
12h); 10-29: 5-10 
mg/kg/day (div 

q12h) 

Not 
recommended 

(but if used: 5-10 
mg/kg q24h) 

Not recommended (but 
if used: 5-10 mg/kg 

q24h, give dialysis day 
dose AD) 

Not 
recommended 

(but if used: 5-10 
mg/kg q24h) 

5 mg/kg q8h 

*AD = After Dialysis 
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ANTIMICROBIAL 

Half-life, hrs 
(renal function  

normal) 

Half-life, hrs 
(ESRD) 

Dose  
(renal function 

normal) 
CrCl >50-90 CrCl 10-50 CrCl <10 Hemodialysis CAPD CRRT 

MISCELLANEOUS ANTIBACTERIALS 
Dapsone 10-50 No data 100 mg po 

q24h 
No data No data No data No data No data No data 

Pentamidine 3-12 73-118 4 mg/kg IM/IV 
q24h 

4 mg/kg q24h 4 mg/kg q24h 4 mg/kg q24-36h 4 mg/kg  q48h  
(วันฟอกไตให้ยาหลังฟอกไต) 

4 mg/kg q24-36h 4 mg/kg q24h 

GLYCOPEPTIDES 
Vancomycin 4-6 200-250 See page 43-44 
POLYMYXINS 
Colistin 
(polymyxin E)  

6.3-12 ≥ 48 See page 45 

TETRACYCLINES, GLYCYLCYCLINES 
Tetracycline 6-12 57-108 250-500 mg po 

q6h 
250-500 mg 

q8-12h 
250-500 mg q12-24h 250-500 mg q24h 250-500 mg q24h 250-500 mg q24h 250-500 mg 

q12-24h 
ALLYLAMINES, AZOLES 
Fluconazole 20-50 100 100-400 mg 

po/IV q24h 
100-400 mg  

q24h 
50-200 mg q24h 50-200 mg q24h 100-400 mg q24h  

(วันฟอกไตให้ยาหลังฟอกไต) 
50-200 mg q24h 200-400 mg 

q24h 
Itraconazole 
 

35-40 Unchanged 100-200 mg po 
q12h 

100-200 mg 
q12h 

100-200 mg q12h 50-100 mg q12h 100 mg q12-24h 100 mg  
q12-24h 

100-200 mg 
q12h 

Terbinafine 36  No data  250 mg po 
q24h 

250 mg q24h Avoid use Avoid use Avoid use Avoid use Avoid use 

Voriconazole (IV) dose-
dependent 

dose-
dependent 

6 mg/kg IV q12h 
x2 doses, then 

4 mg/kg IV q12h 

6 mg/kg q12h 
x2 doses, then 
4 mg/kg q12h 

If CrCl <50, IV vehicle (cyclodextrin) 
accumulates. Use oral or discontinue 

Avoid use Avoid use Avoid use 
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ANTIMICROBIAL 

Half-life, hrs 
(renal function  

normal) 

Half-life, 
hrs (ESRD) 

Dose  
(renal function 

normal) 
CrCl >50-90 CrCl 10-50 CrCl <10 Hemodialysis CAPD CRRT 

ANTIMYCOBACTERIALS 
First line, tuberculosis 
Ethambutol 4 7-15 15-25 mg/kg po 

q24h 
15-25 mg/kg  

q24h 
CrCl 30-50: 15-25 
mg/kg q24-36h;  

CrCl 10-30: 15-25 
mg/kg q36-48h 

15 mg/kg q48h 15 mg/kg q48h 
(วันฟอกไตให้ยาหลังฟอกไต) 

15 mg/kg q48h 15-25 mg/kg  
q24h 

Isoniazid (INH) 0.7-4 8-17 5 mg/kg po q24h 5 mg/kg q24h 5 mg/kg q24h 5 mg/kg q24h 5 mg/kg q24h  
(วันฟอกไตให้ยาหลังฟอกไต) 

5 mg/kg q24h 5 mg/kg q24h 

Pyrazinamide 10-16 26 25 mg/kg (max 2.5 
gm) po q24h 

25 mg/kg 
q24h 

CrCl 21-50: 25 mg/kg 
q24h; CrCl 10-20: 25 

mg/kg q48h 

25 mg/kg q48h 25 mg/kg q48h  
(วันฟอกไตให้ยาหลังฟอกไต) 

25 mg/kg q24h 25 mg/kg q24h 

Rifampin 1.5-5 up to 11 600 mg po q24h 600 mg q24h 300-600 mg q24h 300-600 mg 
q24h 

300-600 mg q24h 300-600 mg q24h 300-600 mg 
q24h 

Streptomycin 2-3 30-70 15 mg/kg  
(max 1 gm) IM q24h 

15 mg/kg 
q24h 

15 mg/kg q24-72h 15 mg/kg  
q72-96h 

15 mg/kg q72-96h  
(+ extra 7.5 mg/kg AD) 

20-40 mg lost per 
L of dialysate/day 

15 mg/kg  
q24-72h 

Second line, tuberculosis 
Cycloserine 10 No data 250-500 mg po q12h 250-500 mg  

q12h 
250-500 mg q12-24h 
(dosing interval poorly 

defined) 

500 mg q48h  
(or 3x/wk) 

500 mg 3x/wk 
(วันฟอกไตให้ยาหลังฟอกไต) 

No data No data 

Ethionamide 2 9 500 mg po q12h 500 mg q12h 500 mg q12h 250 mg q12h 250 mg q12h 250 mg q12h 500 mg q12h 

Amikacin 2-3 30-70 15 mg/kg IM/IV q24h 15 mg/kg 
q24h 

≤30: 15 mg/kg/dose 
2-3 times/wk 

    

Kanamycin 2-3 30-70 7.5 mg/kg IM/IV 
q12h 

7.5 mg/kg 
q12h 

7.5 mg/kg q24h 7.5 mg/kg q48h 7.5 mg/kg q48h  
( + extra 3.25 mg/kg AD) 

15-20 mg lost per 
L of dialysate/day 

7.5 mg/kg 
q24h 

Para-
aminosalicylic 
acid (PAS) 

0.75-1.0 23 4 gm po q12h 4 gm q12h 2-3 gm q12h 2 gm q12h 2 gm q12h  
(dose AD on dialysis 

days) 

No data No data 

Bedaquiline 24-30 
(terminal 4-5mo) 

No data 400 mg po q24h 
x2wks, then 200 mg 
po 3x/wk x22 wks 

400 mg q24h 
x2wks, then 

200 mg 3x/wk 
x22 wks 

400 mg q24h x2wks, 
then 200 mg 3x/wk 

x22 wks 

Use with 
Caution 

Use with Caution Use with Caution Use with 
Caution 

*AD = After Dialysis 
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ANTIMICROBIAL 

Half-life, hrs 
(renal function  

normal) 

Half-life, 
hrs (ESRD) 

Dose  
(renal function 

normal) 
CrCl >50-90 CrCl 10-50 CrCl <10 Hemodialysis CAPD CRRT 

Second line, tuberculosis  
Capreomycin 2-5 

No data 
15 mg/kg IM/IV 

q24h 
15 mg/kg q24h 15 mg/kg q24h 15 mg/kg 3x/wk 

15 mg/kg 3x/wk 
(วันฟอกไตให้ยาหลังฟอกไต) 

No data No data 

ANTIPARASITICS: 
ANTIMALARIALS 
Chloroquine 
phosphate 

45-55 days 
(terminal) 

No data 2.5 gm po over 
3 days 

2.5 gm over 3 
days 

2.5 gm over 3 
days 

2.5 gm over 3 days 
(consider reducing 

dose 50%) 

2.5 gm over 3 days 
(consider reducing dose 

50%) 

No data No data 

Mefloquine 13-24 days No data 750 mg po, then 
500 mg po in  

6-8 hrs 

750 mg, then 
500 mg in  

6-8 hrs 

750 mg, then 500 
mg in 6-8 hrs 

750 mg, then 500 
mg in 6-8 hrs 

No data No data No data 

Quinine 9.7-12.5 up to 16 648 mg po q8h 648 mg q8h 648 mg q8-12h 648 mg q24h 648 mg q24h  
(วันฟอกไตให้ยาหลังฟอกไต) 

648 mg q24h 648 mg q8-12h 

OTHER 
Albendazole 8-12 No data  400 mg po 

q12-24h 
400 mg q12-24h 400 mg q12-24h 400 mg q12-24h No data No data No data 

Ivermectin 20 No data 200 μg/kg/day 
po x1-2 days 

200 μg/kg/day 
x1-2 days 

200 μg/kg/day  
x1-2 days 

200 μg/kg/day  
x1-2 days 

No data No data No data 

ANTIVIRALS 
HEPATITIS B 
Adefovir 7.5 15 10 mg po q24h 10 mg q24h 10 mg q48-72h 10 mg q72h 10 mg weekly 

(วันฟอกไตให้ยาหลังฟอกไต) 
No data No data 

Entecavir 128-149 ? 0.5 mg po q24h 0.5 mg q24h 0.15-0.25 mg q24h 0.05 mg q24h 0.05 mg q24h 
(วันฟอกไตให้ยาหลังฟอกไต) 

0.05 mg q24h No data 

Telbivudine 40-49 No data 600 mg po q24h 600 mg q24h 30-49: 600 mg 
q48h; 10-30:  
600 mg q72h 

600 mg q96h 600 mg q96h 
(วันฟอกไตให้ยาหลังฟอกไต) 

No data No data 

HEPATITIS C (SINGLE AGENTS) 
Ribavirin 44 No data Depends on 

indication  
No dosage 
adjustment 

Use with caution Use with caution No data No data No data 
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ANTIMICROBIAL 

Half-life, hrs 
(renal function  

normal) 

Half-life, 
hrs (ESRD) 

Dose  
(renal function 

normal) 
CrCl >50-90 CrCl 10-50 CrCl <10 Hemodialysis CAPD CRRT 

HERPESVIRUS 
Acyclovir (IV) 2.5-3.5 20 5-12.5 mg/kg IV 

q8h 
5-12.5 mg/kg 

q8h 
5-12.5 mg/kg  

q12-24h 
2.5-6.25 mg/kg 

q24h 
2.5-6.25 mg/kg q24h 

(วันฟอกไตให้ยาหลังฟอกไต) 
2.5-6.25 mg/kg 

q24h 
5-10 mg/kg q24h 

Ganciclovir 
(IV induction) 

3.5 30 5 mg/kg IV q12h CrCl 70-90: 5 
mg/kg q12h; 

CrCl 50-69: 2.5 
mg/kg q12h 

CrCl 25-49: 2.5 
mg/kg q24h; CrCl 
10-24: 1.25 mg/kg 

q24h 

1.25 mg/kg 
3x/week 

1.25 mg/kg 3x/week  
(วันฟอกไตให้ยาหลังฟอกไต) 

1.25 mg/kg 
3x/week 

CVVHF: 2.5 mg/kg 
q24h 

(AAC 58:94, 2014) 

Ganciclovir 
(IV maintenance) 

3.5 30 5 mg/kg IV q24h 2.5-5 mg/kg 
q24h 

0.625-1.25 mg/kg 
q24h 

0.625 mg/kg 
3x/week  

0.625 mg/kg 3x/week  
(วันฟอกไตให้ยาหลังฟอกไต) 

0.625 mg/kg 
3x/week  

No data 

Ganciclovir (oral) 3.5 30 1 gm po q8h 0.5-1 gm q8h 0.5-1 gm q24h 0.5 gm 3x/week 0.5 gm 3x/week  
(วันฟอกไตให้ยาหลังฟอกไต) 

No data No data 

Valacyclovir 3 14 1 gm po q8h 
(VZV) 

1 gm q8h 1 gm q12-24h 0.5 gm q24h 0.5 gm q24h  
(วันฟอกไตให้ยาหลังฟอกไต) 

0.5 gm q24h 1 gm q12-24h 

Valganciclovir ganciclovir 4 ganciclovir 
67 

900 mg po q12h 900 mg q12h 450 mg q24-48h Do not use See prescribing 
information 

No data No data 

INFLUENZA 
Oseltamivir carboxylate  

6-10 
carboxylate 

>20 
75 mg po q12h CrCl>60: 75 mg 

q12h 
CrCl 31-60: 30 mg 
q12h; CrCl 10-30: 

30 mg q24h 

No 
recommendation 

unless HD 

30 mg after each 
dialysis, no drug on  

non-HD days 

30 mg after a 
dialysis exchange 

No data 

ANTIRETROVIRALS (NRTIs) 
Stavudine (d4T) 1.2-1.6 5.5-8 30-40 mg po 

q12h 
30-40 mg q12h 15-20 mg q12h ≥60 kg: 20 mg 

q24h; < 60kg: 15 
mg q24h 

≥60 kg: 20 mg q24h; 
<60kg: 15 mg q24h 

(วันฟอกไตให้ยาหลังฟอกไต) 

No data 30-40 mg q12h 

Zidovudine (AZT) 0.5-3 1.3-3 300 mg po q12h 300 mg q12h 300 mg q12h 100 mg q8h 100 mg q8h 
(วันฟอกไตให้ยาหลังฟอกไต) 

No data 300 mg q12h 
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ANTIMICROBIAL 

Half-life, hrs 
(renal function  

normal) 

Half-life, 
hrs (ESRD) 

Dose  
(renal function 

normal) 
CrCl >50-90 CrCl 10-50 CrCl <10 Hemodialysis CAPD CRRT 

ANTIRETROVIRALS (NRTIs) 
Tenofovir (TDF) 17 Prolonged 300 mg po q24h 300 mg q24h CrCl 30-49: 300 mg 

q48h; CrCl 10-29: 
300 mg q72-96h 

No data 300 mg after every 3rd 
dialysis, or q7days  

if no dialysis 

No data No data 

Lamivudine (3TC) 5-7 15-35 300 mg po q24h 
(HIV dose) 

300 mg q24h 
(HIV) 

50-150 mg q24h 
(HIV) 

25-50 mg q24h 
(HIV) 

25-50 mg q24h 
(วันฟอกไตให้ยาหลังฟอกไต) 

(HIV) 

25-50 mg  
q24h (HIV) 

100 mg first day, 
then 50 mg q24h 

(HIV) 
Emtricitabine 
capsule (FTC) 

10 >10 200 mg po q24h 200 mg q24h CrCl 30-49: 200 mg 
q48h; CrCl 15-29: 

200 mg q72h 

CrCl<15: 200 mg 
q96h 

200 mg q96h No data No data 

Abacavir (ABC) 1.5 No data 600 mg po q24h 600 mg q24h 600 mg q24h 600 mg q24h No data No data No data 
Didanosine 
enteric coated 
(ddl) 

1.6 4.5 400 mg EC po 
q24h 

400 mg EC q24h 125-200 mg EC 
q24h 

Do not use No data No data No data 

FIXED-DOSE COMBINATIONS 
Combivir 
(3TC/ZDV) 

See 
components 

See 
components 

1 tab po q12h 1 tab q12h Do not use Do not use Do not use Do not use Do not use 

Truvada 
(FTC/TDF) 

See 
components 

See 
components 

1 tab po q24h 1 tab q24h CrCl 30-49:  
1 tab q48h;  
do not use if 

CrCl<30 

Do not use Do not use Do not use Do not use 

Atripla 
(EFV/FTC/TDF) 

See 
components 

See 
components 

1 tab po q24h 1 tab q24h Do not use Do not use Do not use Do not use Do not use 
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(Periton Dial Intl 30:393, 2010)1 
 
EMPIRIC Intraperitoneal Therapy: Culture Results Pending (For MRSA see footnote2) 

 

Drugs 
Residual Urine Output 

< 100 mL per day > 100 mL per day 
(Cefazolin or Vanco)  

+ 
 

Ceftazidime 

Can mix in same 
bag 

1 gm per bag, q24h 
 
 

3 gm LD, then  
1-2 gm IP q24h 

(AAC 58:19, 2014) 

20 mg per kg BW  
per bag, q24h 

 
20 mg per kg BW per 

bag, q24h 

 
CAPD = continuous ambulatory peritoneal dialysis 
Indications for catheter removal: 1) Relapse with same organism within 1 mo; 2) Failure to 
respond clinically within 5 days; 3) Exit site and tunnel infection; 4) Fungal peritonitis; 5) Fecal 
flora peritonitis (suggests bowel perforation) 
 
1 All doses IP unless indicated otherwise. 
LD = loading dose, MD = maintenance dose, ND = no data;  
NA = not applicable—dose as normal renal function 
Anuric = <100 mL per day, NON-ANURIC = >100 mL per day 
2Does not provide treatment for MRSA. If gram-poscocci on gram stains, include vanco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        *(Periton Dial Intl 36:490, 2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Systemic Antibiotic Dosing Recommendations for 
Treatment of Peritonitis* 

Drugs Dosing 

Anti-bacterials 
Ciprofloxacin oral 250 mg BDa 
Colistin IV 300 mg loading, then150–200 mg dailyb 
Ertapenem IV 500 mg daily 
Levofloxacin oral 250 mg daily 
Linezolid IV or oral 600 mg BD 
Moxifloxacin oral 400 mg daily 
Rifampicin 
 

450 mg daily for BW <50 kg; 
600 mg daily for BW ≥50 kg 

Trimethoprim/Sulfamethoxazole oral 160 mg / 800 mg BD 
Anti-fungals 
Amphotericin B 
 

IV drip 0.7–1.0 mg/kg/day in 4 – 6 hr 
(+ D5W → concentration 0.1 mg/ml) 

Caspofungin IV 70 mg loading, then 50 mg daily 
Fluconazole 
 

oral 200 mg loading, then 
 50–100 mg daily 

Voriconazole oral 200 mg every 12 hours 
BD = twice a day; IV = intravenous; BW = body weight.  
a Ciprofloxacin 500 mg BD may be needed if residual glomerular filtration rate is     
  above 5 mL/min.  
b Expressed as colistin base activity (CBA). 

TREATMENT OF CAPD PERITONITIS IN ADULTS 
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Intraperitoneal Antibiotic Dosing Recommendations for Treatment of Peritonitis* (1) 
Drugs Intermittent (1 exchange daily) Continuous (all exchange) 

Aminoglycosides 
Amikacin 2 mg/kg daily LD 25 mg/L, MD 12 mg/L 
Gentamicin 0.6 mg/kg daily LD 8 mg/L, MD 4 mg/L 
Netilmicin 0.6 mg/kg daily MD 10 mg/L 
Tobramycin 0.6 mg/kg daily LD 3 mg/kg, MD 0.3 mg/kg 
Cephalosporins 
Cefazolin 15–20 mg/kg daily LD 500 mg/L, MD 125 mg/L 
Cefepime 
 

1,000 mg daily 
 

LD 250–500 mg/L,  
MD 100–125 mg/L 

Cefoperazone no data LD 500 mg/L,  
MD 62.5–125 mg/L 

Cefotaxime 500–1,000 mg daily no data 
Ceftazidime 1,000–1,500 mg daily LD 500 mg/L, MD 125 mg/L 
Ceftriaxone  1,000 mg daily no data 
Penicillins 
Penicillin G no data LD 50,000 unit/L, 

MD 25,000 unit/L 
Amoxicillin  no data MD 150 mg/L 
Ampicillin  no data MD 125 mg/L 
Ampicillin/ 
Sulbactam 

2 gm/1 gm every 12 hours LD 750–100 mg/L, MD 100 mg/L 

Piperacillin/ 
Tazobactam 

no data LD 4 gm/0.5 gm,  
MD 1 gm/0.125 gm 

Others 
Ciprofloxacin  no data MD 50 mg/L 
Clindamycin  no data MD 600 mg/bag 
Daptomycin no data LD 100 mg/L, MD 20 mg/L 

   *(Periton Dial Intl 36:489, 2016) 
 
 

Intraperitoneal Antibiotic Dosing Recommendations for Treatment of Peritonitis* (2) 
Drugs Intermittent (1 exchange daily) Continuous (all exchange) 

Others (continued) 
Imipenem/ 
Cilastatin 

500 mg in alternate exchange LD 250 mg/L, MD 50 mg/L 

Ofloxacin no data LD 200 mg, MD 25 mg/L 
Polymyxin B  no data MD 300,000 unit (30 mg)/bag 
Meropenem 1 gm daily no data 
Vancomycin 15–30 mg/kg every 5–7 daysb LD 30 mg/kg, MD 1.5 mg/kg/bag 
Antifungals 
Fluconazole  IP 200 mg every 24 to 48 hours no data 
Voriconazole IP 2.5 mg/kg daily no data 
LD = loading dose in mg; MD = maintenance dose in mg; IP = intraperitoneal;  
APD = automated peritoneal dialysis. 
a Given in conjunction with 500 mg intravenous twice daily (281).  
b Supplemental doses may be needed for APD patients. 



 

 
 
 
 
 
 

5. แนวทางการสั่งใช้ยาและติดตาม 
ค่าพารามิเตอร ์

ยาที่มีความเส่ียงสูงต่อการเกิดพิษต่อไต 
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Drug 
Colistin*  Vancomycin Aminoglycoside** 

Amphotericin B** CrCl 
(ml/min)  

Loading 
dose Maintenance dose Loading 

dose 
 CrCl 

(ml/min) ขนาดยา CrCl 
(ml/min)  

ขนาดยา 
Gentamicin# 

ขนาดยา 
Amikacin# 

Dose 
Adjustment 
 
 

> 80 300 mg 150 mg q 8-12 hr 
 

Seriously ill 
patient:  

25-30 mg/kg 
If renal 

insufficiency: 
15-20 mg/kg 
PD:  10-15 

mg/kg                                                                                                                        

> 90 15-20 mg/kg q 12 hr 
to 15 mg/kg q 8 hr 

> 80 5 mg/kg q 24 hr 15 mg/kg q 24 hr - ถ้า Scr > 2.5 ให้งดใช้  
Amphotericin B  
- Premedication 
1. 0.9% NSS 1,000 ml IV   
    drip in 6 hr ก่อนให้ยา 
     (maximum to 2,000 ml) 
2. Paracetamol (500 mg)  
    1 tab ก่อนให้ยา 30 นาที 
3. CPM 1 tab หรือ 1 Amp  
    ก่อนให้ยา 30 นาที 
- การสัง่ยา Amphotericin B  
  ให้ระบุ dose/kg   
- Max Conc. 0.1 mg/ml 
- Dose < 50 mg dilute in   
   D5W 500 ml 
- Dose > 50 mg dilute in   
  D5W 750 ml 
- IV drip 6-8 hr 
- หลกีเลีย่งการบริหารยาผา่น  
   IV line เดียวกันกับ NSS 

> 40-80 300 mg 150 mg q 12 hr 51-89 15-20 mg/kg q 12 hr 60-80 4 mg/kg q 24 hr 12 mg/kg q 24 hr 
> 20-40 300 mg 100 mg q 12 hr 30-50 15 mg/kg q 12 hr  

to 20 mg/kg q 24 hr 
40-60 3.5 mg/kg q 24 hr 7.5 mg/kg q 24 hr 

< 20 300 mg 150 mg q 24 hr 10-29 10-15 mg/kg q 24 hr 
to 15 mg/kg q 48 hr 

30-40 2.5 mg/kg q 24 hr 4 mg/kg q 24 hr 

Intermittent HD  
(Acute and 
Chronic) 

300 mg Dialysis day 
 - 200 mg after dialysis 
Non-dialysis day 
 - 150 mg q 24 hr 

< 10 or 
AKI* 

15 mg/kg x1 dose, 
then dose by level 

20-30 4 mg/kg q 48 hr 7.5 mg/kg q 48 hr HD Initial: 15-20 mg/kg x1 
Maintenance: dose by level 

Sustained Low 
Efficiency 
Dialysis 
(SLED) 

300 mg SLED day 
 - 150 mg q 12 hr 
Non-SLED day 
 - 150 mg q 24 hr 

PD 10-15 mg/kg q 24 hr 
then dose by level 

10-20 3 mg/kg q 48 hr 4 mg/kg q 48 hr 
CRRT Initial: 15-20 mg/kg x1 

Maintenance: dose by level 

CRRT 300 mg 150 mg q 8 hr < 10 2 mg/kg q 72 hr 3 mg/kg q 72 hr 

CAPD 300 mg 100 mg q 24 hr 
HD 2 mg/kg q 72 hr 

and  After dialysis  
3 mg/kg q 72 hr 

and After dialysis 
 
BW < 35 kg หรือ > 70 kg ให้ใช้ IBW 

 

 
ผู้ป่วยทุกรายให้ใช้ total BW 
 

BW > 80 kg ให้ใช้ IBW 

#Gentamicin (80 mg/2 ml) 1 amp = 80 mg 
Amikacin(500 mg/2 ml) 1 vial = 500 mg 

Parameter Serum Creatinine Serum Creatinine, 
Electrolyte, Magnesium 

ระยะเวลา 
monitor 

 

- ก่อนเร่ิมใช้ยา (ภายใน 3 วันก่อนเร่ิมยา) 
- หลงัใช้ยาให้พจิารณาเจาะอยา่งน้อย 2 ครัง้/สปัดาห์ 
- ผู้ป่วยที่มีความเสีย่งสงู หรือมีการท างานของไตลดลง  
   ควรติดตามเจาะ ทุก 1-2 วัน 

- ก่อนเร่ิมใช้ยา (ภายใน 3 วันก่อนเร่ิมยา) 
- หลงัใช้ยาให้พจิารณาเจาะอยา่งน้อย 2 ครัง้/สปัดาห์ 

 การใช้ colistin ร่วมกับ  vancomycin ควรใช้ยาด้วยความระมัดระวัง และ consult ID med  ทุกครัง้ 
 ค านวณ creatinine clearance ด้วย Cockcroft & Gault equation 
 ข้อก าหนด การตดิตามคา่ทางห้องปฏิบัตกิารช่วง baseline พิจารณาจากมีการตดิตามภายใน 3 วัน 

ก่อนการเริ่มให้ยา (day-3) หรือวันที่ส ัง่ใช้ยา (day 0) หรือมีการตดิตามภายใน 48 ชั่วโมง หลงัการ
เริ่มให้ยา 

แนวทางการส่ังใช้และติดตามค่าพารามิเตอร์ยาที่มีความเส่ียงสูงต่อการเกิดพิษต่อไต 

เอกสารอ้างอิง 
  *สาขาวิชาโรคตดิเชือ้และอายรุศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายรุศาสตร์       
         คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล.ค าแนะน าขนาดยา Colistin  
         ชนิดฉีดเข้าหลอดเลอืดด าส  าหรับรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่. มีนาคม 2560 
** The Sanford Guide To  Antimicrobial Therapy 2017. 47 th Edition 
ตรวจสอบโดย: พญ.วิลาวัณย ์ทิพยม์นตรี,นพ.วทัญญู พาราพิบูลย,์ 
                          นพ.ศริิชัย วิว ัฒน์โรจนกุลและ ภก.ชานนท์ งามถิน       [Version พ.ย..2560] 

หมายเหตุ 
 กรณีผ ู้ป่วยมี risk factor ควรท าการตดิตามอยา่งใกล้ชิด ได้แก่ 

 - Renal insufficiency (CrCl < 60 ml/min)  
 - มีการใช้ Nephrotoxic drug อ่ืน ๆ ร่วมด้วย เช่น  ACEIs,  ARB, Diuretic,  
                       Acyclovir, Co-trimoxazole, NSAIDs, Cyclosporin, Tacrolimus 
 - Malnutrition (albumin < 2.5 g/dl) 
 



 

 
 
 
 

 
6. แนวทางการสั่งใช้ยาท่ีส าคัญ 

6.1  แนวทางการสั่งใช้ยา Azithromycin ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ 
6.2  แนวทางการสั่งใช้ยา Vancomycin ในเด็ก, ผู้ใหญ ่
6.3  แนวทางการสั่งใช้ยา Colistin 
6.4  แนวทางการสั่งใช้ยา Sulbactam ในการรักษาโรคติดเช้ือ  

        A.baumannii 
6.5  แนวทางการสั่งใช้ยา Fosfomycin sodium inj. 
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 ตามที่คณะอนุกรรมการประเมินการใช้ยา ได้มีความเห็นให้ปรับแนวทางการจ่ายยา Azithromycin กรณีใช้รักษา
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจให้ถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานค าแนะน า (ตาราง) คือใช้ยา Azithromycin ไม่เกิน 5 วัน     
ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ข้อบ่งใช้ Azithromycin 
ภาวะ Streptococcal pharyngitis1 500 mg รับประทานในวันแรก จากนั้นให้ 250-500 mg ในวันที่ 2-5 
ภาวะติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน2 500 mg รับประทานวันละครั้ง เป็นเวลา 3-5 วัน 
ภาวะติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง3 500 mg  รับประทานหรือหยดเข้าหลอดเลือดด า วันละครั้ง 

เป็นเวลา 3-5 วัน (ควรปรับเป็นยารับประทาน ถ้าคนไข้ทานได้) 
มีการท างานไต หรือตับบกพร่อง ไม่ต้องปรับขนาดยา 
การบริหารยา รับประทานก่อนอาหารอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรือหลังอาหาร 2 ชั่วโมง 

 
 
 
Reference 

1. Hooton TM. A comparison of azithromycin and penicillin V for the treatment of streptococci 
pharyngitis. Am J Med 1991; 91: 235-265. 
2. Zuckerman JM, Qamar F, Bono BR. Infect Dis Clin North Am 2009; 23(4): 997-1026. 
3. The infectious Disease Society of America
4. Practice guidelines for the management of community-acquired pneumonia in adults. CID 2007; 
44: S24-72. 

 

 

 

 

 

6.1 แนวทางการสั่งใช้ยา Azithromycin ในผู้ป่วยใหญ่ 
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1. Vancomycin Starting Dose 

 Neonate (below 28 postnatal Days of Age)1: 
Serum creatinine 

(mg/dL) 
Dose & Frequency 

< 0.7 15 mg/kg q 12 h 
0.7 – 0.9 20 mg/kg q 24 h 
1 – 1.2 15 mg/kg q 24 h 

1.3 – 1.6 10 mg/kg q 24 h 
> 1.6 15 mg/kg q 48 h 

 
Pediatric (1 month to 18 years): 
Indication for treatment/ 

Empiric coverage 
Starting dose 

Mild/Moderate infection: 
cellulitis +/- abscess, 
fever/neutropenia,  
CA-pneumonia 

10-15 mg/kg IV every 6-8 hour 
(max 750 mg/dose)2 

or 
40 – 45 mg in 3 – 4 doses* 

Severe infection:  
MRSA infection, 
osteomyelitis, sepsis, 
meningitis 

15-20 mg/kg IV every 6-8 hour 
(max 750 mg/dose)2 

or 
45 – 60 mg in 3 – 4 doses* 

* Measured serum concentrations should guide ongoing  
therapy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ค านวณ Pediatric Creatinine Clearance จาก Schwartz 

equation3 
 

 
 

 
§K ของ Low birth weight ≤ 1 year, Full term ≤ 1 year,  
> 1 year – 12 years, 13 – 21 years Female และ 13 – 21 years 
Male = 0.33, 0.45, 0.55, 0.55 และ 0.7 ตามล าดับ 

 
3. Administration 

 ละลายในสารละลาย 0.9% NSS หรือ 5% DW 
 Maximum conc.: 5 mg/mL for peripheral administration  
 Maximum rate: 10 mg/min 

 
4. Monitoring of Vancomycin Concentration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ขนาดยาต่ าสุดเร่ิมต้น (Initial trough): ให้เจาะวัดระดับยาก่อนให้ยา  

Dose ที่ 4 ประมาณ 30 นาที 
 เจาะวัดระดับยาซ้ า (Repeat level):  
 เม่ือระดับยาเข้าสู่ช่วงการรักษาแล้ว อาจเจาะซ้ าอีกทุก 3 – 5 วัน 
 เม่ือปรับขนาดการใช้ยา ให้เจาะวัดระดับยาก่อนให้ยา Dose ที่ 4  

ของขนาดยาใหม่ ประมาณ 30 นาที 
 เม่ือการท างานของไตเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ให้เจาะวัดระดับยา 

เร็วที่สุดเม่ือตรวจพบ 
 โปรดแจ้งเภสัชกร เพ่ือแปลผลและปรับขนาดยาตามความเหมาะสมกับ 

ผู้ป่วย 
 

5. Monitoring of Adverse Events 
 ควรประเมินการได้รับสารน้ าว่าเพียงพอต่อความต้องการ และ

ติดตาม intake/output (I/O) อย่างใกล้ชิด 
 ตรวจติดตามค่า BUN/serum creatinine (SCr) อย่างน้อย

สัปดาห์ละ 2 คร้ัง 
 Red man syndrome:  
 สาเหตุ: เกิดข้ึนได้เม่ือได้รับยาในอัตราเร็วเกินไป  
 อาการ: ใจส่ัน หายใจล าบาก อาจมี hypotension ผ่ืนแบบ 

MP rash บริเวณหน้าอก คอ หลัง แขน มักเกิดข้ึนหลังให้ยา
ไปประมาณ 15-45 นาที อาการมักหายไปหลังหยุดยา  
10-60 นาที  

 ป้องกัน: ลดอัตราเร็วของการให้ยา (1.5 – 2 ช่ัวโมง) และ
เพ่ิมปริมาตรสารละลาย  

 รักษา: antihistamine และ corticosteroid  
ช่วยลดความรุนแรงของอาการได้ 

 

Goal Trough 
Level (mcg/ml) 

Infection 

10 – 15 Mild/Moderate infection: cellulitis 
+/- abscess, fever/neutropenia,  
CA-pneumonia 

15 – 20   Severe infection:  
MRSA infection, osteomyelitis, 
sepsis, meningitis 

6.2.1 แนวทางการสั่งใช ้ยา Vancomycin ส าหร ับเด็ก 

CrCL (ml/min) = K§x length in cm 

                        SCr 

Reference:   
1. M. Miloslavsky, M.F. Galler, ImanMoawad, et al. The Impact of Pediatric-Specific Vancomycin 
Dosing Guidelines: A Quality Improvement Initiative.Pediatrics. 2017 Jun;139(6).pii: e20162423. 
2. D.W. Kimberlin, M.T. Brady, M.A. Jackson, et al. Red book, 30th edition: 2015 Report of the Committee  
on Infectious Diseases, 30th Edition. 2015;30:724-895. 
3. J. Strayer, J. Conway. Vancomycin Dosing and Monitoring for Pediatric Patients. Antimicrobial  
Subcommitee.2009 [Intenet]. Avialable from 
https://www.uwhealth.org/files/uwhealth/docs/antimicrobial/Vancomycin_Pediatric_Dosing_and_Monitorin
g.pdf 

ตรวจสอบโดย: พญ.สาธิดา สังเกตุ, ภญ.ศิริลักษณ์ ค าภิโร และ ภญ.รงัสิกานต์ นาคบุร ินทร์ update: 19 oct 2017 

https://www.uwhealth.org/files/uwhealth/docs/antimicrobial/Vancomycin_Pediatric_Dosing_and_Monitoring.pdf
https://www.uwhealth.org/files/uwhealth/docs/antimicrobial/Vancomycin_Pediatric_Dosing_and_Monitoring.pdf
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1. Dosing: ใหใ้ช้ total body weight (TBW) ในการค านวณ 

Loading Dose: seriously ill patient หรือ ICU patient; 25 – 30 mg/kg  

                       if renal insufficiency; 15 – 20 mg/kg, PD 10 – 15 mg/kg 

TBW (kg) 
Dose (mg) Volume of 

0.9% NSS 
หรือ D5W (ml) 

Duration of 
Infusion 
(min) 

Standard 

(~ 25 mg/kg) 

Modified*  

(15 – 20 mg/kg) 

36 – 45  1,000 750 250 90 

45 – 55  1,250 1,000 250 120 

56 – 65 1,500 1,250 500 150 

66 – 75  1,750 1,500 500 180 

76 – 120 2,000 1,750 500 210 

> 120 2,000 2,000 – 2,500 500 210 
*Obese (BMI ≥ 30), CrCl < 30 or AKI, IHD, CRRT, PD (10 – 15 mg/kg), Unavailable SCr 

Maintenance Dose: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 

    *AKI (based on KDIGO, RIFLE, AKIN classifications): i. SCr เพิ่มขึ้น ≥ 0.3 mg/dL ใน 48 ชั่วโมง หรือ 
    เพิ่มขึ้น 50% ของ baseline, ii. CrCl เพิ่มขึ้น > 25 – 50%, iii. Urine output < 0.5 ml/kg/hr มากกว่า 6 ชั่วโมง (oliguria) 
 

 

2. Monitoring of Vancomycin Concentration: มีข้อบ่งช้ี ค ือ  
i. ผู้ป่วยที่ติดเช้ือ MRSA, Meningitis, Endocarditis 

ii. ผู้ป่วยที่มีภาวะการท างานของไตผิดปกติ/ไม่คงที่  
iii. ผู้ป่วยที่มีภาวะ morbid obesity (BMI ≥ 40 kg/m2) 
iv. ผู้ป่วยที่ได้รับยา vancomycin ร่วมกับยาอ่ืนที่มีผลต่อไต เช่น colistin amphotericin-B aminoglycosides 

$Trough level > 10 mcg/ml are recommended to avoid microbial resistance, ¥Time of levels: Draw trough < 30 
min. before 4th dose of new regimen. When SCr acutely rises, hold dose restart when level <15 – 20 mcg/ml. 

3. Administration 
 ละลายในสารละลาย 0.9% NSS หรือ 5% DW 

 Maximum conc.: 5 mg/mL for peripheral administration  (in need of fluid restriction, a 
concentration of up to 10 mg/mL may be used) 

 Maximum rate: 10 mg/min 

4. Adverse Events 
 ตรวจติดตามค่า serum creatinine (SCr) อย่างน้อยสัปดาห์ละสองคร้ัง 

 Red man syndrome:  
 สาเหตุ: เกิดขึ้นได้เมื่อได้รับยาในอัตราเรว็เกินไป  
 อาการ: ใจสั่น หายใจล าบาก อาจมี hypotension ผื่นแบบ MP rash บริเวณหน้าอก คอ หลัง แขน มักเกิดขึ้น

หลังให้ยาไปประมาณ 15 – 45 นาที อาการมักหายไปหลังหยุดยา 10 – 60 นาที  
 ป้องกัน: ลดอัตราเร็วของการให้ยา (1.5 – 2 ชั่วโมง) และเพิ่มปริมาตรสารละลาย  
 รักษา: antihistamine และ corticosteroid ช่วยลดความรนุแรงของอาการได ้

 
 
 
 
 
 

 

CrCl (mL/min) Dose & Frequency Time to take first trough level 
> 90 15 – 20 mg/kg q 12 h to 

15 mg/kg q 8 h 
ก่อนให้ยา dose ท่ี 4 หรือ 5 

51 – 89 15 – 20 mg/kg q 12 h ก่อนให้ยา dose ท่ี 4 หรือ 5 
30 – 50 15 mg/kg q 12 h to 

20 mg/kg q 24 h 
Q12H: ก่อนให้ยา dose ท่ี 4 
Q24H: ก่อนให้ยา dose ท่ี 3 หรือ 4 

10 – 29 10 – 15 mg/kg q 24 h to 
15 mg/kg q 48 h 

Q24H: ก่อนให้ยา dose ท่ี 3 หรือ 4 
Q48H: ก่อนให้ยา dose ท่ี 2 

< 10 or AKI* 15 mg/kg x1 dose,  
then dose by level 

ภายใน 24 ชั่วโมง ของ dose สุดท้าย 
หรือ เจาะระดับยาทุก 2 วัน 

Hemodialysis Initial: 15 – 20 mg/kg x 1  
Maintenance: dose by level 

 ก่อนท า dialysis 
 หลังท า HD แล้ว 4 ชั่วโมง 

Peritoneal 
dialysis 

10 – 15 mg/kg x1 dose,  
then dose by level 

หลังให้ยา dose แรกครบ 24 ชั่วโมง 

CRRT Initial: 15 – 20 mg/kg x 1  
Maintenance: dose by level 

ก่อนให้ยา dose ท่ี 3 หรือ 4 

Goal Trough Level $,¥  Infection 

10 – 15   mcg/ml Non-severe: Cellulitis, Skin/Soft tissue infections, Other infections 

15 – 20   mcg/ml Severe: Osteomyelitis, Pneumonia, CNS infections, Endocarditis, 
Bacteremia, Serious MRSA infection, Sepsis, Meningitis, Septic arthritis 

6.2.2 แนวทางการสั่งใช ้ยา Vancomycin ส าหร ับผู้ใหญ่ 

ตรวจสอบโดย : พญ.วิลาวัณย์ ทิพย์มนตร ีนพ.ศิริชัย วิวัฒน์โรจนกุล ภญ.ศิริลักษณ์ ค าภิโร และ ภญ.รังสิกานต ์นาคบุรินทร ์update: 19 Mar. 2018 

Reference:   
1. NHS Grampian.Guidance for the Administration of Intravenous Vancomycin in Adults via Intermittaent (pulsed) Infusion – version 4. March 2016. 
2.  RybakM, Lomaestro B, Rotschafer JC, et al. Therapeutic monitoring of vancomycin in adult patients: a consensus review of the American Society of 
    Health-System Pharmacists,the Infectious Diseases Society of America, and the Society of Infectious Diseases Pharmacists.Am J Health-Syst  
    Pharm. 2009; 66:82-98. 
3. Standford Hospital & Clinics Vancomycin Dosing Guidelines 2016. 
4. The Sanford Guide To Antimicrobial Therapy 47thEdition, 2017. 
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ค าแนะน าขนาดยาโคลิสตินชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดส าหรับรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ดัดแปลงจาก Nation RL, Samira MG, Thamlikitkul, et al. Dosing Guidance for Intraveneous  
Colistin in Critically ill Patients, Clin infect Dis 2017; 64: 565-71 

 
 

CrCl(ml/min)a,b Loading dosec Daily dosec 
> 80 300 mg 150 mg q 8-12 hr 

> 40-80 300 mg 150 mg q 12 hr 
> 20-40 300 mg 100 mg q 12 hr 

< 20 300 mg 150 mg q 24 hr 
a Creatinine clearance ค านวณจาก Crockcroft – Gault formula   

  Creatinine clearance = [[140-age(yr)]*weight(kg)]/72* Cr (mg/dL)] 
b ผู้ป่วยท่ีน้ าหนักน้อยกว่า 35 kg หรือมากกว่า 70 kg ควรใช้ Ideal body weight (IBW)                                                                                           
ในการค านวณ Creatinine clearance 
ชาย: IBW = 50 kg + 1 kg ของแต่ละซม.ของความสูงของผู้ป่วยท่ีสูงกว่า 150 ซม. 
หญิง: IBW = 45.5 kg + 1 kg ของแต่ละซม.ของความสูงของผู้ป่วยท่ีสูงกว่า 150 ซม. 
c Colistin Base Activity 

Renal Replacement 
Therapy 

Loading dose Daily dose 

Intermittent HD 
(Acute and Chronic) 

300 mg 

Dialysis day 
     - 200 mg after dialysis 
Non-dialysis day 
     - 150 mg q 24 hr 

Sustained Low 
Efficiency Dialysis 

(SLED) 
300 mg 

SLED day 
     - 150 mg q 12 hr 
Non-SLED day 
     - 150 mg q 24 hr 

Continuous 
Renal Replacement 

Therapy 
300 mg 150 mg q 8 hr 

CAPD 300 mg 100 mg q 24 hr 

6.3 แนวทางการสั่งใช้ยา Colistin 
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ความไวของ 
เชื้อต่อยา 

ขนาดยา recommend 
(พิจารณาตามขนาดของ sulbactam) 

ขนาดยาตาม CrCl (ml/min) 
หมายเหตุ 

> 30 15-29 < 15 

กรณีเชื้อไวต่อยา 3-4 g/day 

Sulperazone* 2 g IV q 8 h 

or 
Unasyn€ 3 g IV q 6 h 

(ได้ Sulbactam 3-4 g/day) 

Sulperazone* 2 g IV q 12 h 

or 
Unasyn€ 3 g IV q 12 h 

(ได้ Sulbactam 2 g/day) 

Sulperazone* 1 g IV q 12 h 

or 
Unasyn€ 3 g IV q 24 h 

(ได้ Sulbactam 1 g/day) 

การร ักษา MDR A.baumanii ควรใหก้ารรกัษา
แบบยารวม (Combination therapy)  
เ พ่ือหวังผลให้ยาออกฤทธ์ิเสรมิกัน ดังนี้ 
(ข้อมูลเป็นการศึกษาในหลอดทดลอง)  
1. Colistin + Sulbactam   
2. Colistin + Carbapenem  
3. Colistin + Fosfomycin 
4. Sulbactam + Carbapenam  
5. Colistin + Tigecycline (IAIs) 

กรณีเชื้อด้ือต่อยา 
ปานกลาง 

6-8 g/day 

Sulperazone* 4 g IV q 8 h 
or 

Unasyn€ 3 g IV q 4 h  
(ได้ Sulbactam 6 g/day) 

     Sulperazone* 3 g IV q 12 h 

or 
Unasyn€ 3 g IV q 8 h  

       (ได้ Sulbactam 3 g/day) 

Sulperazone* 2 g IV q 12 h 
or 

Unasyn€ 3 g IV q 12 h 
(ได้ Sulbactam 2 g/day) 

กรณีเชื้อด้ือต่อยา 9-12 g/day 

Sulperazone* 4 g IV q 8 h 

+ Unasyn€ 3 g IV q 6 h 
(ได้ Sulbactam 10 g/day) 

Sulperazone* 3 g IV q 8 h 
or 

Unasyn€ 3 g IV q 6 h 

(ได้ Sulbactam 4 - 4.5 g/day) 

Sulperazone* 3 g IV q 12 h 
or 

Unasyn€ 3 g IV q 8 h 

(ได้ Sulbactam 3 g/day) 

*ถ้าต้องการให้ครอบคลุมเชือ้ P. aeruginosa 
ร่วมด้วย ให้พิจารณาเลือก Sulperazone 
€ถ้าต้องการให้ครอบคลุมเชือ้ E.faecalis + A. 
baumannii ร่วมด้วย ให้พิจารณาเลือก Unasyn 

- Sulperazone 1 g  (25 บาท/vial) ประกอบด้วย Cefoperazone 0.5 g + Sulbactam 0.5 g; Unasyn 3 g (98.5 บาท/vial) ประกอบด้วย Ampicillin 2 g + Sulbactam 1 g 
- ข้อควรระวัง:  Cefoperazone ขนาด > 4.5 g/day เพิ่ม risk hypoprothrombinemia (4.5-12.3%) เพ ื่อป้องก ันการเก ิดภาวะดงักล่าวให้ Add Vit K1 10 mg IV/wk 

รายการยาและขนาดยาอื่นๆท่ีน ามาใช้ในการร ักษา A. baumannii แบบ combination therapy  

CrCl (ml/min) > 80 > 40-80 > 20-40 < 20 CAPD 
Intermittent HD 

(Acute and Chronic) 
CCRT SLED 

Colistin 
(150 mg/vial: 212 บาท) 

 
 
LD: 300 mg 
MD:150 mg q 8-12h 
 

 
LD: 300 mg 
MD:150 mg q 12 h 
 

LD: 300 mg 
MD: 100 mg q 12 h 

LD: 300 mg 
MD: 150 mg q24h 

LD: 300 mg 
MD: 100 mg q24 hr 
 

LD: 300 mg 
MD: 
Dialysis day: 
200 mg after dialysis 
Non-Dialysis day: 
150 mg q 24 hr 

LD: 300 mg 
MD: 150 mg 8 hr 
 
 

LD: 300 mg 
MD: 
SLED day: 
150 mg q 12 hr 
Non-SLED day: 
150 mg q 24 hr 

CrCl (ml/min) Renal normal > 50-90 10-50 < 10 CAPD 125-250 mg q 12 h 
(give one of the dialysis 

day doses AD) 
N/A N/A Imipenem 

(500 mg/vial: 468 บาท) 
500 mg q 6 h 

(max: 1 g q 6 h) 
250-500 mg q 6-8h 

250 mg q 8-12h 
 

125-250 mg q 12 h 

Meropenem 
(1 gm/vial: 166 บาท) 

1 g q 8 h 
(max: 2 g q 8 h) 

1 g q 8 h 
 

CrCl 25-50: 1 g 12 h 
CrCl 10-25: 500 mg 12 h 

500 mg q 24 h   
500 mg q 24 h 

(give dialysis day doses AD) 
N/A N/A 

6.4 แนวทางการสั่งใช้ยา Sulbactam ในการรักษาโรคติดเชื้อ A.baumannii 

ข้อมูลอ้างอิงจาก:  J Antimicrob Chemother 1998;42(6):793-802. Scand J Infect Dis 2007;39(1):38-43., ค าแนะน าขนาดยา Cokistin จากสาขาวิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ expert opinions                                    
ตรวจสอบโดย: พญ.วิลาวัณย์ ทิพย์มนตรี นพ.ศิริชัย วิวัฒน์โรจนกุล และ ภญ.กนกวรรณ พรหมพันใจ  update 24 Oct 2017 
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 รูปแบบ, ความแรง 2 กรัม / vial 

ข้อบ่งใช้ • เชื้อท่ีไวต่อยา fosfomycin เช่น E.feicium, E. faecalis,MRSA, K. pneumoniae, E.coli, P.aeruginosa, Proteus spp., Serratia marcescen เป็นต้น 

• ควรเลือกใช้ในกรณีการตดิเชื้อเกิดจากเชื้อดือ้ยาหรือไม่สามารถเลือกใชย้าอื่นได้ 

• ควรให้ combination กับยาอื่นเพื่อป้องกันการดื้อยา  

ข้อก าหนดในการใช้ยา
กรณีท่ีมีรายการยาท่ีมีขอ้
บ่งใช้เหมือนกัน 

• กรณีรักษาการติดเชื้อแกรมลบในโรงพยาบาล (nosocomial infection) เช่น MDR P.aeruginosa แนะน าให้ใช้ร่วมกับยาอื่น (combination therapy) เพื่อป้องกันการดื้อยา 

• กรณีรักษาการติดเชื้อแกรมบวก MRSA 
- Hospital acquired Methicillin Resistance S.aureus (HA-MRSA) แนะน าให้เลือกใช้ Vancomycin ก่อน โดยใช้ Fosfomycin เป็นยาทางเลือกกรณีผูป่้วยแพย้าหรือเชื้อดื้อตอ่ 

Vancomycin หรือมีการติดเชื้อในอวัยวะท่ียา Vancomycin กระจายไปยังเน้ือเยื่อหลายอวัยวะน้ันได้น้อย และแนะน าให้ใช้รว่มกับยาอื่น (combination therapy)  
เพื่อป้องกันการดื้อยาโดยการให้ Rifampicin ในขนาด 10 mg/kg (ตามขนาด TB) 

- กรณี Community acquired Methicillin Resistant S.aureus (CA-MRSA) แนะน าให้เลือกใช้ Clindamycin, TMP-SMX ก่อน 

ขนาดยาท่ีใช้ ขนาดยาส าหรับการรกัษาเชื้อแกรมลบดื้อยา ตามการศึกษาเฉลี่ยต่อวัน 12-16 กรัมต่อวัน แบ่งให้วันละ 2-4 ครั้ง (ขึ้นกับชนิดของเชื้อ), Life threatening infection : Max dose 20-24 g/day 

ขนาดยาท่ีใช้ 

เชื้อ Recommended 
dose (RD) 

ขนาดยาตาม CrCl (ml/min) 

≤40 
(70% of RD) 

≤ 30 
(60% of RD) 

≤ 20 
(40% of RD) 

≤ 10 
(20% of RD) 

Intermittent 
Dialysis 

CVVH 

Gram - positive 2 g IV q 12 h 1.5 g q 12 h 1 g q 12 h 1 g q 12 h 0.5 g q 12 h 

2 g after each 
session 

In critically ill pt. 
- no adjust dose 
- 8 g q 12 h 

ESBL-E.coli 4 g IV q 12 h 3 g q 12 h 2.5 g q 12 h 1.5 g q 12 h 1 g q 12 h 

ESBL-K.pneumoniae 4 g IV q 8 h 4 g q 12 h 2.5 g q 8 h 1.5 g q 8 h 1 g q 8 h 

MDR-P.aeruginosa 4 g IV q 8 h 4 g q 12 h 2.5 g q 8 h 1.5 g q 8 h 1 g q 8 h 

MDR-A.baumannii , CRE  

        : Meningitis 4 g IV q 8 h 4 g q 12 h 2.5 g q 8 h 1.5 g q 8 h 1 g q 8 h 

        : Osteomyelitis 4 g IV q 12 h 3 g q 12 h 2.5 g q 12 h 1.5 g q 12 h 1 g q 12 h 

หมายเหตุ   - HD: normal dose but give only post HD ,  - Not recommend in CAPD (should give via IP) : infected CAPD 1 g q 24-36 hr 

วิธีการบริหารยา IV infusion: ละลายผงยาและเจอืจางด้วย D5W หรือ N/2 ปริมาณ 100-500 ml IV infusion นาน 1-2 ชม. เพื่อป้องกันการเกิด thrombophlebitis  
(กรณีท่ีผู้ป่วยจ ากัดเกลอืควรผสมกบัสารน้ าท่ีไม่ใช ่NSS), หลังผสมเก็บยาได้ 7 วัน ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

ข้อควรระวัง ยา Fosfomycin 2 g มี Na+ 28.8 mEq หรือ 0.66 g ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยท่ีต้องจ ากัดเกลือ เช่น ผู้ป่วยหัวใจวายและผู้ป่วยไตวาย 
ควรหลีกเลี่ยงการใชใ้นสตรมีีครรภ์หรือสงสัยตั้งครรภ์ เน่ืองจากยังไม่มีขอ้มูลความปลอดภัยท่ีทราบแน่ชดั 

อาการไม่พึงประสงค์ injection-site reaction, hypernatremia, hypokalemia, heart failure or hypertension  

6.5 แนวทางการสั่งใช้ Fosfomycin sodium inj. 
 

ข้อมูลอ้างอิงจาก:  
Falagus et al. Clinical Microbial Review. 
2016:29(2):321-46. 
Gratinger et al. Journal of Antimicrobial 
Chemotherapy. 2006:58:367-371. 
THAI MEIJI PHARMACEUTICAL CO.,LTD, 
Bangkok, Thailand . 
 
ตรวจสอบโดย พญ.วิลาวัลย์ ทิพย์มนตรี  
นพ.ศิริชัย วิวัฒน์โรจนกุล  
และ ภญ.กนกวรรณ พรหมพันใจ  
 
update 12  Jul 2018 



 

 
 
 
 
 
 

7. แนวทางและแบบฟอร์มการขออนุมัติใช ้
ยาต้านจุลชีพที่ต้องจ ากัดและควบคุมการใช้  

ในโรงพยาบาล มหาราชนครราชสีมา 
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แนวทางปฏิบัติการประเมินการใช้ยาต้านจุลชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

ยาต้านจุลชีพชนิดควบคุม 
(Controlled Antibiotics) 

ยาต้านจุลชีพที่ต้องปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง
โรคติดเช้ือก่อนส่ังยา (Pre-authorization) 

รายการยา 
1. Ertapenem 
2. Imipenem/cilastatin sod. 
3. Meropenem 
4. Cefoperazone/tazobactam 
5. Piperazillin/tazobactam 
6. Fosfomycin injection 
7. Fosfomycin sachet 
8. Colistin 
9. Vancomycin 

แจ้งเตือนแพทย์เขียนเอกสารประกอบการส่ัง
ใช้ยา (DUE) ภายใน 72 ช่ัวโมง (หน้า 51) 

ห้องยาจ่ายยาตามแพทย์ส่ัง 
และรวบรวมเอกสารส่งแพทย์ ID 

คณะท างานประเมินความเหมาะสม 
ในการส่ังใช้ยาต้านจุลชีพ 

รายการยา 
Antibiotic: Linezolid (จ2), 
Tigycycline, Doripenam, 
Moxifloxacin (ยกเว้นกรณี MDR และ 
XDR TB), Sitafloxacin 
Antifungal: Liposomal 
Amphotericin B (จ2), 
Voriconazole (จ2), Caspofungin 
Antiviral drug: Darunavir (จ2), 
Raltregavir 
 

แพทย์เฉพาะทางโรคติดเช้ือ 
พิจารณาอนุมัติ 

รายการ Antibiotic และ Antifungal 
กรณีใช้ยามาแล้ว 14 วัน  

หากต้องการใช้ต่อให้แจ้ง ID อีกคร้ัง 

เภสัชกรดึงข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
ติดตามการใช้ยาต้านจุลชีพ 

แผนกอายุรกรรม 

แผนกอ่ืน ๆ 

แจ้งเตือนแพทย์เขียนเอกสารประกอบการส่ัง
ใช้ยา (DUE) ภายใน 72 ช่ัวโมง (หน้า 51)   

ใบ DUE 1 ใบ ส าหรับจ่ายยา 7 วัน 

ห้องยาจ่ายยาตามแพทย์ส่ัง 
แต่ไม่เกิน 14 วัน 

แพทย์ ID ประเมิน DUE 
และลงความเห็น 

ผู้ป่วย D/C หรือ Refer 

แพทย์ ID ประเมิน DUEแล้ว 
ให้แพทย์ผู้ส่ังใช้ยาปฏิบัติ

ตามค าแนะน า 

แพทย์ ID ยังไม่ได้ประเมิน DUE 

ผลเพาะเช้ือออกแล้ว ผลเพาะเช้ือยังไม่ออก 

เปิดข้อมูลผลเพาะเชื้อ และข้อมูล Nosocomial Infection จาก ICN 

จ่าย ATB กลับ รพช. ไม่เกิน 5 วัน ผู้ป่วยซับซ้อน  
โทรปรึกษาแพทย์ ID De-escalate ไม่ได้

ให้ ATB inj ต่อ 

แพทย์ ID ตรวจสอบ และ feedback 

เภสัชกร รพม. แจ้งผลเพาะเช้ือ รพช. 
เพ่ือปรับเปล่ียน ATB                       

ปรับตามแนวทาง  (หน้า 22) 
 

ห้องยาจ่ายยาตามแพทย์ส่ัง 

De-escalate ได้ 
ปรับตามแนวทาง  

(หน้า 22) 

ไข้ลงดี De-escalate 
IV to oral ตาม

แนวทาง (หน้า 53) 

เภสัชกรช่วยติดตามต่อ หากไข้ลง
De-escalate IV to oral form 

ตามแนวทาง (หน้า 53) 

เภสัชกรที่มีหน้าที่
ประเมิน DUE 

ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ. 
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แบบขอใช้ยาต้านจุลชีพท่ีจ ากัดการใช้ (Pre-authorized Antimicrobial)  
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลผู้ป่วย 
 
 
 

 

ชื่อ-นามสกุล............................................ 
HN.......................................................... 
เพศ  ชาย  หญิง อายุ........................ปี 
หอผู้ป่วย...................OPD...................... 

สิทธิการรักษา:  เบิกจ่ายตรง/ต้นสังกัด (A1)   
 ช าระเงินเอง (A2)     ประกันสังคม (B1) 
 ประกันสุขภาพ/บัตรทอง (B2)  
 อ่ืนๆ.............................................................. 

ส่วนท่ี 2 ส าหรับแพทย์ผู้สั่งใช้ยา 
รายการยา, บัญชีในบัญชียาหลักแห่งชาติ (บัญชีในบัญชียาของโรงพยาบาล) 
Antibiotic: Antifungal: 
 Linezolid ED, จ.2 (ฉร*)    Tigecycline NED, (ฉรผ*)   
 Doripenam NED, (ฉรผ*)   Moxifloxacin NED, (ฉ*) 
 Sitafloxacin NED, (ฉรผ*) 

 Liposomal Amphotericin B NED, (ฉรผ*)  
 Voriconazole ED, จ.2 (ฉร*)  
 Caspofungin NED, (ฉรผ*) 

ข้อบ่งใช้.................................................................................... 
ขนาดยา................................................................................... 
วันที่สั่งใช้ยา............................................................................. 

ข้อบ่งใช้......................................................................... 
ขนาดยา..................................................................... ... 
วันที่สั่งใช้ยา.................................................................. 

การเก็บส่ิงส่งตรวจเพ่ือหาเชื้อก่อโรค  ไม่ได้เก็บ  เก็บ : Blood Sputum PUS Urine Other……………….                
เชื้อก่อโรคท่ีตรวจพบ  ไม่พบ  รอผลการตรวจ  พบ..............................................................................................  
ส่วนท่ี 3 ค ารับรองของแพทย์ผู้สั่งใช้ยา 
           ข้าพเจ้าเห็นสมควรใช้ยาข้างต้นและได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ที่ได้รับมอบหมายแล้ว  
คือ...................................................... ................ทางโทรศัพท์ 

ลงนาม............................................................. 
(...........................................................) 

ส่วนท่ี 4 ส าหรับเภสัชกร 
วันที่จ่ายยา............................................................... ........... 
ตรวจสอบข้อมูลกับผู้ที่ได้รับมอบหมายแล้ว 
 

ลงนาม............................................................. 
(...........................................................) 

ส่วนท่ี 5 ความเห็นของผู้ที่ได้รับมอบหมาย (แต่งต้ังโดยผู้อ านวยการโรงพยาบาล) 
 ไม่อนุมัติการใช้ยานี้               อนุมัติใช้ยาจนครบการรักษา  
 อนุมัติใช้ยานี้........................วัน เม่ือครบก าหนดให้ส่งใบนี้มาขออนุมัติเพ่ือใช้ยาต่อ 
 ควรปรับเปลี่ยนยานี้เป็น..................................................................... .............................................................................. 
 อ่ืน ๆ .......................................................................................................................................................................................................... 

ลงนาม............................................................. 
(...........................................................) 

หมายเหตุ 1. บัญชียาของโรงพยาบาล ฉ สิทธิการรักษา B1, B2 ต้องเขียนใบเฉพาะกิจ เซ็นต์ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานประกอบการส่ังใช้ยา 
             2. บัญชียาของโรงพยาบาล ฉร ทุกสิทธิการรักษา ต้องเขียนใบบันทึกข้อความ เซ็นต์ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานประกอบการส่ังใช้ยาและผู้อ านวยการ   
                  โรงพยาบาล 
             3. บัญชียาของโรงพยาบาล ฉรผ สิทธิการรักษา B1, B2 ต้องเขียนใบบันทึกข้อความ เซ็นต์ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานประกอบการส่ังใช้ยาและผู้อ านวยการ   
                  โรงพยาบาล 
รายนามแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย 1. พญ.วิลาวัณย์ ทิพย์มนตรี, 2. พญ.สุจี ปัญญา, 3. พญ.รัฐกานต์ ขจีกุล, 4.นพ.ศิริชัย วิวัฒน์โรจนกุล 
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  IPD หอผู้ป่วย........................ 
ER   
OPD  
(มูลค่าเกิน 10,000 บาท ให้แนบใบขออนุมัติ) 

1. ผลการวินิจฉัย:  CAP  HAP  VAP  VAT  UTI  CAUTI  CLABSI    
     SSI  Infected wound  others……………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. ต าแหน่งที่ติดเช้ือ: ................................................................................................................ .. 
3. การเก็บส่ิงส่งตรวจ:   ไม่ได้เก็บ    เก็บ  
4. เช้ือก่อโรคที่ตรวจพบ:  รอผล culture ส่งวันที่............................................................... 
 Specimens ………………………….. G/S: …………………………………………….……………………..  
     C/S:……………………………....................................................................................................  
     Susceptibility....................................................................................................... ............ 
 Specimens ………………………….. G/S: …………………………………………….……………………..  
     C/S:……………………………............................................................. .......................................  
     Susceptibility....................................................................................................... ............ 
 Specimens ………………………….. G/S: …………………………………………….……………………..  
     C/S:……………………………....................................................................................................  
     Susceptibility....................................................................................................... ............ 

สิทธ์ิการรักษา:ประกันสุขภาพ  ประกันสังคม ช าระเงินเอง      
                  เบิกจ่ายตรง/ต้นสังกัด 
ข้อมูลผู้ป่วย: 
A. มีข้อบ่งช้ีว่ามีภาวะ Severe sepsis/Septic shock   ไม่มี   มี       
    (Quick SOFA ≥ 2 หรือ SOS score ≥ 4หรือ SIRS criteria 2 ใน 4 ข้อ)  
B. แหล่งที่มาของเช้ือ:  Community Acquired Infection   
     Hospital Acquired Infection (เคยพัก รักษาตัวใน รพ. 2 วัน ใน 90 วันที่ 
          ผ่านมา ได ้รับยาต ้านจุลชีพ , เคมีบ าบัด , wound care หรือ Chronic dialysis  
          ภายใน 30 วัน, อยู่ Nursing Home Care) 

C. เป้าหมายการรักษา:  Curative     Palliative     Poor prognosis  
D. ค่าการท างานของไต: SCr ………..….….. mg/dl, CrCl ………..……… ml/min  
    หรือ eGFR …………. ml/min/1.73m2  
5. รายการยาที่ส่ังใช้/วิธีการให้ยา/ข้อบ่งใช้ 

รายการยา/วิธีการใช้ยา/วันที่เร่ิมยา ข้อบ่งใช้ในกรณี Empirical ข้อบ่งใช้ในกรณี Proven 
 Ertapenem inj. (Invanz)    
     ไม่ cover เชื้อ A.buamannii และ  
     P.aeruginosa 
ขนาดยา..........................วันที่เร่ิมยา ................... 

 Second line drug ต่อจากยา Conventional ใน  
 Intra – abdominal infection (แนบใบเฉพาะกิจ) 
 Poly microbial infection (แนบใบเฉพาะกิจ) 

 Community Life-threatening mixed infection                     

 Gram negative bacilli ที่ด้ือยากลุ่ม FQ และ Cep (ESCR) 
หรือ MDR, XDR, PDR 
 Other……………………………………………………………………. 

 Imipenem/Cilastatin Sod. inj. (Tienam) 
ขนาดยา.............................................................. ..
วันที่เร่ิมยา ........................................................... 

 สงสัยเช้ือด้ือยา (ผู้ป่วยได้รับยาออกฤทธ์ิกว้างมา
ก่อน คือต้ังแต่ 3rd Cephalosporin ขึ้นไปเป็นเวลานาน 
> 72 ช่ัวโมง และอาการทรุดลง) 

 Gram negative bacilli ที่ด้ือยากลุ่ม FQ และ Cep (ESCR) 
หรือ MDR, XDR, PDR 
 Other………………………………………………………………. 

 Meropenem inj. (Meronem)     
ขนาดยา................................................................
วันที่เร่ิมยา ........................................................... 

 สงสัยเช้ือด้ือยา (ผู้ป่วยได้รับยาออกฤทธ์ิกว้างมา
ก่อนเป็นเวลานาน > 72 ช่ัวโมง และอาการทรุดลง) 
 Post operative neurogical mennigitis     

 Gram negative bacilli ที่ด้ือยากลุ่ม FQ และ Cep (ESCR) 
หรือ MDR, XDR, PDR 
 Other………………………………………………………………. 

 Ampicillin + Salbactam inj. (Unasyn) 
ขนาดยา..........................วันที่เร่ิมยา ................... 

 Second line drug ต่อจากยา Conventional ใน 
 Pneumonia 
 Bacterial sinusitis 
 Mod - severe intra-abdominal infection 
 Mod – severe soft tissue infection 

 Acinetobacter buamannii 
 Other………………………………………………………………. 
 
 

 Cefoperazone/Sulbactam inj.     
     (Sulperzone) 
ขนาดยา..........................วันที่เร่ิมยา .. ................. 
 Piperacillin/tazobactam inj. (Tazocin) 
ขนาดยา.............................................................. ..
วันที่เร่ิมยา ........................................................... 

 ใช้ในกรณีสงสัย Polymicrobial infection หรือมี
ภาวะ Febrile neutropenia ที่มีหรือสงสัยว่ามี 
anaerobic bacterial infection ร่วมด้วย 

 ใช้ในเช้ือที่ยังมีความไวต่อยา  Piperacillin/tazobactam inj. 

 Fosfomycin inj. 
ขนาดยา..........................วันที่เร่ิมยา ................... 

 สงสัย Gram negative bacilli ที่ด้ือยากลุ่ม FQ 
และ Cep (ESCR) หรือ MDR, XDR, PDR 

 ใช้ในเช้ือด้ือยาที่ยังไวต่อยา fosfomycin เช่น E.feicium, 
E.faecalis, MRSA, K.pneumonia, Proteus spp.  เป็นต้น 

 Colistin inj. 
ขนาดยา..........................วันที่เร่ิมยา ................... 

 สงสัย Gram negative bacilli ที่ด้ือยากลุ่ม FQ 
และ Cep (ESCR) หรือ MDR, XDR, PDR 

 Gram negative bacilli ที่ด้ือยากลุ่ม FQ และ Cep  
หรือ XDR, PDR 

 Vancomycin inj. 
ขนาดยา.............................................................. ..
วันที่เร่ิมยา ........................................................... 

 Catheter related blood stream infection  
ที่สงสัย MRSA 
 Other…………………………………………………………. 

 E. feacium            Severe MRSA / MRSE infection  
 MRSA Meningitis  
 Other ………………………………………………………………. 

ส าหรับแพทย์ผู้ส่ังใช้ยา: 

ลงชื่อแพทย์ผู้ส่ังใช้ยา ................................................................................. 
ว/ด/ป.............................เบอร์โทรศัพท์................................... ..................... 

ส าหรับเภสัชกร: 
ผลประเมินความเหมาะสมการใช้ยา (Prospective DUE):  
AppropriateInappropriate 
 Indication  Dose/Dose Interval   

 Duration  
 Culture bacteria(กรณีมีผลเพาะเชื้อ);  
 Stop ATB    Escalation /De-escalation    
 Conversion IV to PO 

ส าหรับเภสัชกร: 
สรุปผลการประเมิน  ไม่ส่งเพาะเชื้อ ส่งเพาะเชื้อ 
 A1 = Empiric→ No growth   
 A2 = Empiric→ Proven 
 A3 = Proven ก่อนให้ยา   
 A4 = Empiric→ Escalation/De-escalated ยา 
Off-criteria;  B1 = Reasonable     B2 = Unreasonable   
 C = Other........................................................................................ 
Outcome;    Cure  Improved  Not Improved 
D/C status;   D/C   Refer        Dead 
Drug Therapy Problem;  ไม่พบ  พบ........................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………  
เภสัชกร................................................................วันที่.............................................. 

ส าหรับแพทย์ ID:  
 อนุมัติ แต่ไม่เกิน 14 วัน  
 อนุมัติช่ัวคราว..........................................วัน  
 ไม่อนุมัติ (หากจ าเป็นต้องใช้ยากรุณาปรึกษา........................................) 
ความเห็นเพิ่มเติม......................................................................................... 
..................................................................... ................................................. 
Infectious Dr. ………………….…………………………… วันที่....../......../........ 

ผลการ Recommendation 
  Fully acceptance Partial acceptance  

  Rejection 

แบบขออนุมัติใช้ยาต้านจุลชีพชนิดควบคุมในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

MDR = Multidrug resistance, XDR = Extensively drug resistance, PDR = Pandrug resistance, FQ  = Fluoroquinolones, Cep = Cephalosporins                            Version: 1_2018 
    ESCR = Extended Spectrum β-Lactamases 
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แบบประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (Drug Use Evaluation; DUE) 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  

Fosfomycin Trometamol 3 g Sachet  บัญชียาปกติ, NED 
 

I. ข้อมูลผู้ป่วย 
ชื่อ-สกุล................................................ .............................HN…………..………… AN…..…………….……อายุ...............ปี 

    สิทธิการรักษา   จ่ายตรง/ต้นสังกัดราชการ  บัตรทอง  ประกันสังคม  ช าระเงินเอง 
    การวินิจฉัยโรค............................................................... ........................................................................................... . 

 
II. ข้อบ่งใช้   

      ใช้ในผู้ป่วย Lower Urinary Tract Infection (UA: WBC>10 cell/HPF) และขึ้นเชื้อ ข้อ 1 หรือ 2 
         ข้อ 1. E.feacium หรือ E.faecalis ที่ด้ือยา Ampicillin   
         ข้อ 2. Non Cephalosporin Sensitive หรือ ESBL produces Enterobacteriaceae และ Non Fluoroquinolones 

Sensitive 
III. ข้อมูลยา 

ขนาดยาที่ใช้ Fosfomycin Trometamol 3 g Sachet  ………………………(ราคายา ณ ส.ค. 60 = 478 บาท/ซอง)  
ระยะเวลาการให้ยา : Single dose (กรณีสั่งใช้เกิน 1 dose ให้ consult แพทย์เฉพาะทางโรคติดเชื้อ (ID)  
   

 
 

 

            ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง 
 

         แพทย์ผู้สั่ง………….…………….………………..……   
                   (...................................................................)  
                กลุ่มงาน................................................... 
                   วันที่.......................................................... 
 

 
 
 
 
 

DUE No. 24 
(ปรับปรุง ณ ม.ค.61) 



 

 
 
 
 
 
 
 

8. แนวทางการเปลี่ยนยาต้านจุลชีพ 
รูปแบบฉีดเป็นรูปแบบรับประทาน 
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ตารางท่ี 1: แสดงการเปลี่ยนยาจากชนิดฉีดเป็นชนิดรับประทานที่เป็นชนิดเดียวกัน (Sequential therapy)  

Antimicrobial agent Bioavailability IV dose Equivalent PO dose Special considerations 

Amoxicillin/ 
Clavulanate 

70 – 99% 1.2 g q 8 h 625 mg po tid pc or 1 g po bid pc - 

Cefuroxime 37% 750 mg q 8 h 250-500 mg po bid pc - 

Ciprofloxacin 70 – 80% 

400 mg q 12 h 

กรณีติดเช้ือ Pseudomonas spp.: 
400 mg q 8 h 

500 mg po bid pc  
กรณีติดเช้ือ Pseudomonas spp.: 

750 mg po bid pc 

หลีกเล่ียงการรับประทานยาพร้อมนม  
ยาลดกรด และธาตุเหล็ก 

Levofloxacin 99% 500-750 mg q 24 h 500-750 mg po OD pc 
หลีกเล่ียงการรับประทานยาพร้อมนม  

ยาลดกรด และธาตุเหล็ก 

Moxifloxacin 90% 400 mg q 24 h 400 mg po OD pc 
หลีกเล่ียงการรับประทานยาพร้อมนม  
ยาลดกรด และธาตุเหล็ก 

Azithromycin 37% 500 mg q 24 h 500 mg po OD ac 
ควรรับประทานยาตอนท้องว่าง เพือ่ชว่ยเพิม่     

การดดูซึมจากทางเดนิอาหาร 

Clindamycin 90% 600 mg q 8 h 300 mg po qid pc - 

Metronidazole > 90% 500 mg q 8 h 400 mg po tid pc หลีกเล่ียงการบริโภคเคร่ืองดืม่ที่มีแอลกอฮอล์   
กอ่นและหลังรับประทานยา 24 ชัว่โมง 

Trimethoprim/ 
Sulfamethoxazole  

85 – 100% ขนาดยาตามข้อบ่งใช้ ขนาดยาตามข้อบ่งใช้ - 

Linezolid 100% 600 mg q 12 h 600 mg  po q 12 h - 

ไม่ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

ใช่ 
 

General inclusion criteria 
oสามารถกลืนอาหารได้ 
oอาการทางคลินิกดี 
oBT 36-38oC อย่างน้อย 24 ชัว่โมง 
oHR < 90 bpm ในช่วง 12 ชัว่โมงก่อนหน้า 
oWBC 4-12x103 cell/mm3 
oมยีาปฏิชีวนะในรูปแบบรับประทาน 

 
 
 

Specific exclusion criteria 
oไมส่ามารถให้ยาในรูปแบบรับประทานได้ 
 คลื่นไส้, อาเจียน, ผูป้่วยหมดสติ, มปีญัหาในการกลืน 
oมปีญัหาในการดูดซึมอาหาร เช่น ท้องเสีย/อุจจาระมไีขมนัปน 
oมภีาวะ serious sepsis (≥ 2 ข้อดังต่อไปน้ี) 
 BT > 38°C หรือ< 36°C , HR ≥ 90 bpm, RR > 20 bpm, WBC > 12 หรือ  

< 4x103 cell/mm3, BP unstable or Hypotension 
oFebrile neutropenia 
oHigh risk infections requiring prolong IV therapy  
 Meningitis/encephalitis, Intracranial abcesses, Endocarditis, Bacteremia เช่น S.aureus, 

Severe infections during chemotherapy related neutropenia, Severe necrotizing sof t 
tissue infection, Infected implants/prosthesis, inadequently drained 
abscesses/empysema, Exacerbation of cystic fibrosis/bronchiectis  

oDeep seated infections that may require an initial 2 weeks of IV therapy 
 Cavitating pneumonia, Empysema, Liver abscess, Osteomyelitis, Septic arthritis 
oไมม่ยีาปฏิชีวนะในรูปแบบรับประทานทดแทน 
 

มคีวามเหมาะสมในการเปล่ียนยาปฏิชีวนะจากรปูแบบยาฉีดเป็นยารบัประทาน 

ให้ยาในรูปแบบ IV antibiotics ต่อไป สามารถเปลี่ยนจากยาในรูปแบบ IV มาเป็นยาในรูปแบบรับประทานได้ 

8. แนวทางการเปล่ียนยาต้านจุลชีพรูปแบบฉีดเป็นรูปแบบรบัประทาน 
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หมายเหตุ : *การ Switch therapy กรณีที่ไม่ดือ้ยากลุ่ม Quinolone group 

 

 
ท่ีมาจาก 1. Intravenous Antibiotic - Oral Switch Therapy (IVOST) Protocol. NHS Grampian staff guidance for IV to Oral Antibiotic Switch Therapy (IVOST) in adults -version 4 
 2. Micromedex.com [Homepage on the internet]. United States: TRUVEN HEALTH ANALYTICS INC.; 2017.[cited  2017 January 24]. Available from: http:// /www.micromedex.com/ 
            3. Ontario Agency for Health Protection and Promotion (Public Health Ontario). Antimicrobial StewardshipStrategy: Intravenous to oral conversion. Toronto, ON: Queen’s Printer for Ontario; 2016.

ตารางท่ี 2: แสดงการเปลี่ยนยาจากชนิดฉีดชนิดหน่ึงเป็นชนิดรับประทานอีกชนิดหน่ึง (Switch therapy)  

Parenteral ATB Dose Oral antibiotics Bioavailability Dose Special considerations 

Ampicillin 1 g q 6 h Amoxycillin 74-92% 500 mg po tid pc - 

Cloxacillin 1-2 g q 6 h Dicloxacillin 60-80% 250-500 mg qid ac ควรรับประทานกอ่นอาหาร เนื่องจากโครงสร้างยาไม่ทนกรด 

Cefazolin 1-2 g q 8 h 
Cephalexin 90% 500 mg po qid pc - 

Dicloxacillin 60-80% 250-500 mg po qid ac - 

Ceftazidime 2 g q 8 h 
Ciprofloxacin* 70-80% 750 mg po bid pc หลีกเล่ียงการรับประทานยาพร้อมนม ยาลดกรด และธาตุเหล็ก 

Levofloxacin* 99% 750mg po bid pc หลีกเล่ียงการรับประทานยาพร้อมนม ยาลดกรด และธาตุเหล็ก 

Ceftriaxone 2 g q 24 h 

Amoxicillin 
/Clavulanate 

70-99% 625 mg po tid pc or    
1 g po bid pc 

- 

Cefdinir 16-21% 200-300 mg po bid pc หลีกเล่ียงการรับประทานยาพร้อมนม ยาลดกรด และธาตุเหล็ก 

Cefixime 40-50% 200 mg  po bid pc - 

Norfloxacin* 30-40% 400 mg po bid ac หลีกเล่ียงการรับประทานยาพร้อมนม ยาลดกรด และธาตุเหล็ก 

Ofloxacin* ~ 98% 200-400 mg po bid pc หลีกเล่ียงการรับประทานยาพร้อมนม ยาลดกรด และธาตุเหล็ก 

Ciprofloxacin* 70-80% 500 mg po bid pc หลีกเล่ียงการรับประทานยาพร้อมนม ยาลดกรด และธาตุเหล็ก 

Levofloxacin* 99% 500-750mg po OD pc หลีกเล่ียงการรับประทานยาพร้อมนม ยาลดกรด และธาตุเหล็ก 

Doxycycline 90% 100 mg po bid pc หลีกเล่ียงการรับประทานยาพร้อมนม ยาลดกรด และธาตุเหล็ก 

Amikacin 
Gentamicin 

 

15 mg/kg q 24 h         
5-7 mg/kg q 24 h 

 

Cefdinir 16-21% 200-300 mg po bid pc หลีกเล่ียงการรับประทานยาพร้อมนม ยาลดกรด และธาตุเหล็ก 

Cefixime 40-50% 200 mg  po bid pc - 

Ofloxacin* ~ 98% 200-400 mg po bid pc หลีกเล่ียงการรับประทานยาพร้อมนม ยาลดกรด และธาตุเหล็ก 

Ciprofloxacin* 70-80% 500mg po bid pc หลีกเล่ียงการรับประทานยาพร้อมนม ยาลดกรด และธาตุเหล็ก 

Levofloxacin* 99% 500-750mg po OD pc หลีกเล่ียงการรับประทานยาพร้อมนม ยาลดกรด และธาตุเหล็ก 

Ertapenem  
(Gr. Neg bacilli ท่ีดื้อ

ต่อยา Quinolone or 

Cephalosporin gr) 

1 g q 24 h 

Sitafloxacin 70-90% 100mg po bid pc หลีกเล่ียงการรับประทานยาพร้อมนม ยาลดกรด และธาตุเหล็ก 

Fosfomycin  30-37 % 3 gm po (single dose) - 

ตารางที่ 3: ขนาดยา Sulfamethoxazole (SMX) /Trimethoprim (TMP) ในการรักษา Melioidosis และ Pneumocystis Pneumonia (PCP) 

การรักษา Melioidosis การรักษา Pneumocystis Pneumonia (PCP) 

BW GFR > 30 GFR < 30 ข้อบ่งใช้ ขนาดยา 

> 60 kg TMP/SMX (80/400) 4 tab bid TMP/SMX (80/400) 3 tab bid 
ยาที่ใชใ้นการป้องกนั  

Primary prophylaxis 
TMP/SMX (80/400) 1-2 tab po OD   

40-60 kg TMP/SMX (80/400) 3 tab bid TMP/SMX (80/400) 2 tab bid 
ยาที่ใชใ้นการรักษา 

Treatment 

TMP/SMX  

TMP 15-20 mg/kg/day หรือ SMX 75-100 mg/kg/day 
divided 3-4 doses x 21 day 

< 40 kg TMP/SMX (80/400) 2 tab bid TMP/SMX (80/400) 1 tab bid 
ยาที่ใชใ้นการป้องกนั 

Secondary prophylaxis 
TMP/SMX (80/400) 1-2 tab po OD 

ตารางที่ 4: แสดงยาปฏิชีวนะที่แนะน าให้ใช้ในการรักษาแต่ละโรค (Antibiotic option) 
Disease Parenteral antimicrobial Oral antimicrobial 

Leptospirosis PGS, Ceftriaxone Doxycycline 
Scrub typhus Chloramphenicol, Azithromycin (mild case) Doxycycline, Azithromycin 

Diptheria PGS Erythromycin 
Salmonellosis Ciprofloxacin, Ceftriaxone, Carbapenem Ciprofloxacin 
Melioidosis Ceftazidime, Cefoperazone/Sulbactam, Imipenem, Meropenem TMP/SMX, Amoxicillin/Clavulanate 

Version 1. 30/4/61 
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แบบประเมินการ De-Escalation ยาต้านจุลชีพแบบ Empiric ขณะนอนโรงพยาบาล / ก่อน Refer 
 

 
    หอผู้ป่วย.........................ส่งต่อโรงพยาบาล/สถานีอนามัย........................................................... 
    สิทธิการรักษา □   หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า □   ประกันสังคม 
      □   เบิกจ่ายตรง   □   ต้นสังกัด……........................... 
      □   อ่ืนๆ ระบุ............................................................................................... 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ใช่ ไม่ใช่ 
1. ผู้ป่วยมีความจ าเป็นต้องใช้ยาต้านจุลชีพ 
ผลการวินิจฉัย ................................................................................................................................................................................. 
เช้ือท่ีเป็นสาเหตุ   □   Grams stain..............................    □ รอผล Culture ส่งวันท่ี................................................................. 
                      □   ผล Culture วันท่ี.......................... ข้ึนเช้ือ................................................................................................. 
ต าแหน่งท่ีติดเช้ือ ........................................................................................................................................................................... 
    Susceptibility (ระบุยาท่ี Sense)................................................................................................................... .......................... 
รายการยาท่ีส่ังใช้ / วิธีการใช้ยา ...................................................................เร่ิมยาวันท่ี.................................................................. 
…………………................................................................................................. .เร่ิมยาวันท่ี..................................………………...............  
......................................................................................................................เร่ิมยาวันท่ี.......................................……..……..............
เป้าหมายการรักษานานกี่วัน      □ 7 วัน    □ 10 วัน   □ 14 วัน    □ อื่นๆ ระบุ...................................................................... 

□ □ 

2. สามารถ De- Escalation ยาต้านจุลชีพ 
          2.1 ผู้ป่วยตอบสนองต่อการรักษา สามารถใช้ยาต้านจุลชีพ ท่ีมีฤทธิ์แคบกว่า 
          2.2 ไม่ใช่เช้ือ Multi Drug Resistance (MDR) pathogen 

□ □ 

3. สามารถเปลี่ยนยาต้านจุลชีพจาก IV to Oral form ต้องมีครบท้ัง 5 ข้อ 
          3.1 อาการทางคลินิกดีข้ึน 
          3.2 สามารถกลืนอาหารได้ 
          3.3 อุณหภูมิร่างกายอยู่ในช่วง 36-38◦C อย่างน้อย 24-48 hr 
          3.4 ไม่พบ ( HR > 90 คร้ัง/นาที, RR > 20 คร้ัง/นาที, BP ไม่คงท่ี, WBC < 4,000 หรือ >12,000) 
          3.5 ไม่มีข้อบ่งช้ีท่ีต้องให้ยาต้านจุลชีพรูปแบบฉีดจนครบระยะเวลาการรักษา 
               (e.g. meningitis/ encephalitis, endocarditis, mediastinitis, deep seated abscess/ empyema,     
               bone/joint infection, S.aureus bacteraemia/ CF/ bronchiectasis, implant/ prosthesis)         

□ □ 

การประเมิน  
            • หากข้อ 1 ตอบไม่ใช่ (ไม่มีข้อบ่งชี้ในการให้ยาต้านจุลชีพหรือให้ครบแล้ว) → □ ให้หยุดยา     
 • หากมีครบ 3 ข้อ   → □ ให้พิจารณา De-Escalation ATB โดยการเปล่ียนจาก IV to Oral form  
 • หากมีเฉพาะข้อ 1 และ 2 → □ ให้พิจารณา De-Escalation ATB รูปแบบ IV form ท่ีมีฤทธ์ิแคบกว่า  
 • หากผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาหรือมีลักษณะทางคลินิกเลวลงจากการติดเช้ือ → □ ควรพิจารณาปรับเปล่ียนยาต้านจุลชีพให้
   เหมาะสม 
ความเห็นอ่ืน ๆ 

........................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................ 
         ……………………………….............................. 

                  เภสัชกร 
              วัน/เดือน/ปี............/............/............ 

 
ความเห็น  □   อนุมัติ เหตุผล
....................................................................................................................................................................................................................... 
  □   ไม่อนุมัติ  เหตุผล
....................................................................................................................................................................................................................... 
         ...................................................................... 

แพทย์เฉพาะทางโรคติดเช้ือ  
     วัน/เดือน/ปี ............/............/........... 

 

หยุดยา
ATB 



 

 
 
 
 
 
 

9. แนวทางการรักษาโรคติดเชื้อ 
ระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ใหญ ่

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
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พฤษภาคม 2561 

ถ้าไข้ลงดี ให้ switch to oral ATB ตามผล U/C 
ถ้าไข้ลงดีแต่ U/C: NG พิจารณาให้ 
    - Ofloxacin (200) 1 tab po bid  
    - Ciprofloxacin (500) 1 tab po bid 
ถ้าไข้ไม่ลง อาการไม่ดีขึ้น หรือติดเช้ือด้ือยา
พิจารณา Admit 

หมายเหตุ : กรณีเช้ือด ื้อต ่อยา Fluoroquinolone เก ินร้อยละ 10  
หลีกเล่ียงการใช้ยากลุ่ม Fluoroquinolone 
ESCR = Extended Spectrum Cephalosporin Resistant 

1. มีปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดเช้ือด้ือยา ESCR อย่างน้อย 1 ใน 3 ข้อหรือไม่ 
(1) เคยได้ ATB ใน 3 เดือนก่อนหน้าน้ี   (2) Recurrent UTI > 3 ครั้งต่อปี          
(3) Hx prostate calculi 

2.อาการรุนแรงหรือไม่  
    (1) ทานไม่ได้ หรือ   
    (2) Clinical SIRs: 2 ใน 4 ข้อดังน้ี 
        1. ไข้ >38 C หรือ BT <36 C, 2. PR >120 bpm, 
         3. RR >20 /min, 4. CBC: WBC> 12000 หรือ <4000 หรือ band > 10% 

การรักษา 
- แนะน า Nitrofurantoin (100) 1 tab po qid x 5 days 
- ยาทางเลือก 
      - Ofloxazin (200) 1 tab po bid x 3 days 
      - Ciprofloxacin (500) 1 tab po bid x 3 days               
  กรณีด้ือยาให้ Fosfomycin 3 g single dose 

แนวทางการรักษาโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในผู้ใหญ่ (Community acquired-UTI)  
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

Lower UTI, Acute Cystitis 
S/S: 1.ปัสสาวะขัด บ่อย ขุ่น ปวดหน่วง 2. ไม่มีไข้  
AND UA: WBC > 10 cell 

Upper UTI, Acute Pyelonephritis 
S/S: 1.ปัสสาวะขัด บ่อย ขุ่น 2. มีไข้ อาจปวดหลัง  
AND UA: WBC > 10 cell 

ไม่มีปัจจัยเส่ียงการติดเช้ือด้ือยา ESCR และอาการไม่รุนแรง 
1.รักษาเป็น OPD และส่ง Urine culture  
2. Empiric ATB 
       - Gentamicin 5 mg/kg/day IV OD หรือ 
       - Amikacin 15 mg/kg/day IV OD 
       - Ceftriaxone 2 gm IV OD (กรณีอายุ >60 ปี หรือไตไม่ดี) 
3. นัดติดตามการรักษา 3 วัน 

มีปัจจัยเส่ียงเชื้อด้ือยา ESCR หรือมีอาการรุนแรง หรือ complicated UTI 
1. Admit และส่ง Urine culture, blood culture 
2. Empiric ATB 
       - Amikacin 15 mg/kg/day IV OD 
       - Ertapenem 1 gm IV OD (กรณี clinical sepsis, shock) 
       - Piperacillin/Tazobactam 4.5 gm IV q 8 hr 

Definite Rx หลังได้ผลเพาะเชื้อ 

หากไข้ลงดีให้ switch to oral ATB (หน้า 53) 

Non ESCR UTI 
พิจารณาให้ยา 

ตามเช้ือและผล U/C 

ESCR UTI without bacteremia 
 - Amikacin 15 mg/kg/day IV OD 
 - Ciprofloxacin 400 mg IV  
    q 12 hr 
หรือตามผลเพาะเช้ือ  

ESCR UTI with bacteremia 
    - Ertapenem 1 g IV OD 
หรือพิจารณาตามผลเพาะเช้ือ 

**ให้ IV ATB จนครบ  
10-14 day 

Reference: 
Kalpana Gupta, et al.; International Clinical Practice Guidelines for the Treatment of Acute Uncomplicated Cyst itis and Pyelonephritis in 

Women: A 2010 Update by the Infectious Diseases Society of America and the European Society for Microbiology and Infectious 
Diseases, Clinical Infectious Diseases, Volume 52, Issue 5, 1 March 2011, Pages e103–e120 
วิษณุ ธรรมลิขิตกุล. การควบคุมและป้องกันแบคทีเรียด้ือยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล. กรุงเทพฯ; 2558. 



 

 
 
 
 
 
 

10. ขนาดการสั่งใช้ยาและการจัดการ 
อาการไม่พึงประสงค์จากยาต้านวัณโรค 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
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สูตรยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยวัณโรคประเภทต่าง ๆ  
วัณโรคปอด 

ผู้ป่วยรายใหม่ 2-3HRZE/4-7HR 
ผู้ป่วยด้ือยาหลายขนาน Consult แพทย์ Chest/ID (ตารางที่ 1) 

วัณโรคนอกปอด 
วัณโรคต่อมน้ าเหลือง 2HRZE/4HR 
วัณโรคเยื่อหุ้มปอด 2HRZE/4HR 
*หมายเหตุ  
  1. สามารถพิจารณาใช้ได้ในกรณีผล PCR TB ใช้ระยะเวลานานในการส่งตรวจ 
  2. ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดตับอักเสบ เช่น ผู้สูงอายุ (มากกว่า 60 ปี), ด่ืมสุรา 
     เป็นประจ า, เคยมีประวัติเป็นโรคตับ หรือติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ , การติดเชื้อ  
     HIV, มีภาวะทุพโภชนาการ และหญิงต้ังครรภ์ ให้พิจารณาเลือกใช้สูตรการรักษา 
     ตามความเหมาะสม 

ขนาดยาหลักที่ใช้ในการรักษาวัณโรคส าหรับผู้ใหญ่ (อายุมากกว่า 15 ปี) 

ขนาดยา (mg) 
น้ าหนักก ่อนเร่ิมการรักษา (Kg) 

35* – 49 50 – 69 > 70* 
Isoniazid# 

(4 – 8 mg/kg/day) 
300 300 300 

Rifampicin 
(8 – 12 mg/kg/day) 

450 600 600 

Pyrazinamide$ 
(20 – 30 mg/kg/day) 1,000 1,250 1,500 

Ethambutol€ 
(15 – 20 mg/kg/day) 600-800 800-1,000 1,000-1,200 

Streptomycin** 15 mg/kg/day (ไม่เกิน 1 Gm/day) 
       หมายเหตุ : #นน. < 35 kg หรือ >70 kg ค านวณขนาดยาตามน้ าหนักตัว, 

     #Isoniazid สามารถปรับตามน้ าหนักตัวและชนิดของ Acetylator ผู้ป่วย  
      (NAT2 genotype) ได้ 
     $กรณีผู้ป่วยโรคเกาท์ ให้พิจารณาหลีกเลี่ยง pyrazinamide หรือใช้ด้วย 
       ความระมัดระวัง 
       €Ethambutol แนะน าให้ใช้ขนาดยา 15 mg/kg/day 
     **Streptomycin อายุ > 60 ปี ไม่ควรให้เกิน 750 mg/day 
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สูตรยาทดแทนกรณีไม่สามารถใช้ยาบางต ัวได ้ 

ยาที่จ าเป็นต ้องหยุด สูตรยาทดแทน 
H 6-9RZE 

R, Z 2SHE/16HE 
Z 2HRE/7HR 
R 2IZE/10IE 

 

การปรับขนาดยาตามค่าการท างานของไต 

ขนาดยาวัณโรคแนวที่หนึ่ง และยาทางเลือกที่แนะน าในผู้ป่วยที่มีค ่า creatinine 
clearance <30 ml/min หรือได ้รับการล้างไต (hemodialysis)  

ยา 
ขนาดยาและ 

การบริหารจัดการ 
ยา 

ขนาดยาและ 

การบริหารจัดการ 

Isoniazid ไม่ต้องปรับขนาดยา Cycloserine  
250 mg/day 

500 mg/3 คร้ัง/wk  

Rifampicin ไม่ต้องปรับขนาดยา Ethionamide, 
Prothiomide ไม่ต้องปรับขนาดยา 

Pyrazinamide 
20 – 30 mg/day 

3 วัน/สัปดาห์ 
PAS  ไม่ต้องปรับขนาดยา 

Ethambutol 
15 – 20 mg/day 

3 วัน/สัปดาห์ 
Clofazimine ไม่ต้องปรับขนาดยา 

Streptomycin, 
Amikacin, 

Kanamycin, 
Capreomycin 

ไม่แนะน าให้ใช้ Linezolid ไม่ต้องปรับขนาดยา 

Ofloxacin* 
600 – 800 

mg/day  
3 วัน/สัปดาห์ 

Amoxycillin/ 
clavulanate 

250–500 mg q12h 

CrCl <10 ml/min; 
250–500 mg q24h  

Levofloxacin 
750 mg/day 
3 วัน/สัปดาห์ 

Clarithromycin 250 – 375 mg BID 

Moxifloxacin ไม่ต้องปรับขนาดยา Ipm/Cln 250 – 500 q6h 

   *ใช้เฉพาะรักษาวัณโรคด้ือยาเพียงขนานเดียวหรือด้ือยามากกว่าหน่ึงขนานที่ไม่ใช่ MDR-TB 

 

 
 

 

 

 

 
ขนาดยาส ารองที่ใช้ในการรักษาวัณโรคส าหรับผู้ใหญ่ 

กลุ่มยา ชน ิดของยา 
ขนาดยา 

 (มก./กก./วัน) 
ขนาดยาสูงสุด โดยท ัวไป  

(มก./วัน) 
Group A 
Fluoroquinolones 

Levofloxacin (500) 15 500 – 750 OD 
Moxifloxacin (400) 7.5 – 10 400 – 800 OD  

Group B 
Second-line  
injectable agents 

Streptomycin 15 
750 – 1,000 OD  

(IM, IV) 
or 5 times/wk 

Amikacin 15  
Kanamycin 15 
Capreomycin 15 

Group C 
Other core second-
line agents 

Ethionamide (250) 15 500 – 750 BID or TID 
Prothionamide 
(250)  

15 500 – 750 BID or TID 

Cycloserine (250) 15 500 – 750 BID or TID 
Clofazimine (50, 
100) 

 100 OD 

Linezolid (600)  600 OD 
Group D1 
Add-on agents 

High-dose H 10 400 – 800 OD  
Pyrazinamide (500) 20 – 30 1,000 – 2,000 OD 
Ethambutol (400) 15 – 20 800 – 1,200 OD 

Group D2 
Add-on agents 

Bedaquiline  
(100) 

 400 OD ช่วง2 สัปดาห์แรก  
200 OD (3 ครั้ง/สัปดาห์) 

นาน 22 สัปดาห์ 
Delamanid  
(50) 

 100 BID นาน 24 สัปดาห์ 

Group D3 
Add-on agents 

PAS (1 gm) 150 – 200  
 

8,000 – 12,000  
BID or TID 

Imipenem/ 
cilastatin 

  

Meropenem   
Amoxycillin/clavu-
lanate (875/125) 

 1,000 BID 

*ต ัวย่อ Am=Amikacin, Amx/Clv=Amoxycillin/clavulanate, Bdz=Bedaquiline, 
Cm=Capreomycin, Cfz=clofazimine, Cs=Cycloserine, Dlm=Delamanid, E=Ethambutol, 
Eto=Ethionamide, H=isoniazid, Ipm/Cln=Imipenem/cilastatin, Km=Kanamycin, 
Lfx=Levofloxacin, Lzd=Linezolid, Mfx=Moxifloxacin, O=Ofloxacin, PAS=para-
aminosalicylic acid, Pto=Prothionamide, Q=Fluoroquinolone, R=Rifampicin, 
S=Streptomycin, Z=Pyrazinamide  
 

ขนาดการส่ังใช้ยาและการจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยาต้านวัณโรค โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
ตารางที่ 1 การรับปรึกษาผู้ป่วยวัณโรคในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

1. ปรึกษาแพทย์หน่วยทางเดินหายใจ      2.    ปรึกษาแพทย์หน่วยโรคติดเชื้อ 
เมื่อผู้ป่วยเป็นวัณโรคปอดท่ีไม่ได้ติดเชื้อ HIV                                  2.1 ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ร่วมกับมีติดเชื้อวัณโรคท้ังในปอด และ นอกปอด 

                        2.2 ผู้ป่วยวัณโรคนอกปอดท่ีไม่ได้ติดเชื้อ HIV 
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สูตรยาส าหรับการรักษา mono และ poly-resistance tuberculosis SM 

การดื้อยา สูตรยาที่แนะน า ระยะเวลารักษา 

H (±SM) RZELfx 6 เดือน 

RZE 6 เดือน 

H และ E (±SM) RZLfx 9-12 เดือน 

H และ E และ Z (±SM) REtoLfx 
Km (2-3 เดือน) 

18 เดือน 

R mono หรือ  

Poly-drug resistance 
สูตรยา MDR 

 

 

อาการไม่พึงประสงค ์ที่พบบ่อยจากยารักษาวัณโรค 
และการแก ้ไขอาการไม่พึงประสงค ์ 

อาการไม่พึงประสงค ์ 
ที่รุนแรง 

ยาที่เป็น
สาเหตุ 

การแก ้ไข 

ผื่นผิวหนังรุนแรง ทุกชนิด หยุดยาที่เป็นสาเหตุ 

กรณีผื่นผิวหนัง 
- ไม่รุนแรง: ให้ antihistamine 
- ผื่นผิวหนัง มีไข้ร่วมด้วย: 
หยุดยา+antihistamine+ 
prednisolone (ขนาดต่ า) 
- รุนแรง/มีการอักเสบเยื่อบุตา 
หยุดยา+systemic steroid  
ขนาดสูง เช่น prednisolone 
40-60 mg/วัน และลดขนาดยา
ลงตามการตอบสนอง 
กรณีต ับอักเสบ 
-  fulminant hepatitis ห้ามใช้
ยากลุ่มน้ีอีก 

หูหนวก S 
เวียนศีรษะ 
(vertigo และ nystagmus) 

S, Am, Km 

ดีซ่าน (ที่ไม่มีสาเหตุอื่น), 
ตับอักเสบ 

H, R, Z 

สับสน ยาส่วนใหญ่ 
การมองเห็นภาพผิดปกติ E 

ปัสสาวะออกน้อย, ไตวาย S, Am, Km 
ช็อค, ผื่น purpura, เกร็ดเลือด
ต่ า, ไตวายเฉียบพลัน 

R 

ไข้ ปวดข้อ ผื่น eosinophilia 
Hepatitis 
สงสัย Hypersensitivity 
reaction 

ทุกชนิด 

อาการไม่พึงประสงค ์ 
ที่ไม่รุนแรง - ให้ยาต่อได้ตรวจสอบขนาดยา 

เบื่ออาหาร, ปวดท้อง, N/V Z, R, H กินยาพร้อมอาหารหรือก่อนนอน 
ปวดข้อโดยไม่มีอาการข้อ
อักเสบรุนแรง 

Z > E ให้ Aspirin/NSAIDS/ 
Paracetamol 

ชาปลายมือปลายเท้า H ให้ Vit B6 50-100 mg/day 
ง่วง H ให้ยากอ่นนอน 
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ R พิจารณาหยุดยาหากอาการ

รุนแรง 

 
 

ค าแนะน าในการ Re-challenge ยา 
กรณีเกิดพิษต่อตับ: 
 หลังหยุดยา H, R, Z ให้ใช้สูตรยา EQS (โดยใช้ Lfx 500 – 750 mg ก่อน  

หากไม่มีจึงพิจารณาใช้ Ofloxacin 600 – 800 mg po OD แทน)  
จนค่า AST/ALT ลดลง < 2เท่าของค่าปกติ และ total bilirubin ลดลง         
< 1.5 mg/dl 

 เริ่ม re-challenge ยา โดยเรียงจาก H, R, Z ตามล าดับ โดยให้ยาขนาดปกติ 
และระยะห่างของการให้ยาแต่ละชนิดคือ 1 สัปดาห์ 

 ระหว่างการ  re-challenge หาก  AST/ALT หรือ  total bilirubin กลับมา
สูงขึ้นตามเกณฑ์อีกครั้งให้หยุดยาดังกล่าวและไม่กลับมาให้ยาน้ีอีก 

(อาจพิจารณาใช้สูตรตามตารางสูตรยาทดแทนกรณีไม่สามารถใช้ยาบางตัวได้)  
กรณีเกิดผ่ืน: 
 เมื่อผื่นหายดี  เริ่มใ ห้ยา  H หรือ R  ต่อด้วย  E หรือ  Z เป็นตัวสุด ท้าย              

ยาแต่ละชนิดเริ่มจากขนาด  1/3 ถึง 1/2 ของ max dose แล้วเพิ่มจนถึง       
max dose ใน 2 – 3 วัน ถ้าไม่เกิดปัญหาให้เริ่มยาชนิดถัดไป 

 ถ้าเกิดผื่นขณะได้ยาตัวใดให้หยุดยาตัวดังกล่าว  รอใ ห้ผื่นยุบแล้วเริ่มยา           
ชนิดถัดไปและปรับสูตรยาให้เหมาะสม 

ค าแนะน าการรักษาวัณโรคในผูท้ีติ่ดเช้ือHIV 
 เริ่มยาต้านไวรัสในผูป่้วย HIV ทุกรายท่ีก าลังรับการรักษาวัณโรคโดย

พิจารณาจาก 
o CD4 < 50 cells/mm3  พิจารณาเริ่มยาต้านไวรัสภายใน 2 สัปดาห์ 
o CD4 ≥ 50 cells/mm3 พิจารณาเริ่มยาต้านไวรัสภายใน                 

2-8 สัปดาห์ หลังเริ่มการรักษาวัณโรคโดยดูจากความรุนแรงของโรค 
ถ้าผู้ป่วยท่ีมีอาการวัณโรครุนแรงควรพจิารณาเริม่ยาต้านไวรัส
ภายใน 2 สัปดาห์ อย่างช้าไม่เกิน 4 สัปดาห์ 
(อาการวัณโรครุณแรง: วัณโรคแพรก่ระจาย, น้ าหนักตัวน้อย,        
อัลบูมินในเลือดต่ า, ซีด) 

 กรณีผู้ป่วยวัณโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ให้ชะลอการให้ยาต้านไวรสั หลังการ
รักษา 8 สัปดาห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูตรยาต้านไวรัสที่แนะน า 
กรณีที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาวัณโรคกอ่นเริ่มยาต้านไวรัส 
 กรณีท่ีไม่มี rifampicin ในสูตรยารักษาวณัโรคให้พิจารณาเริ่มสตูรยา         

ต้านไวรัสตามปกติ 
 กรณีท่ีมี rifampicin ในสูตรยารักษาวัณโรคแนะน าให้เลือกสูตรยาต้านไวรัส

ท่ีมี  Efavirenz (EFV) เป็นส่วนประกอบในขนาด 600 mg/day ถ้า ไม่
สามารถใช้ EFV ได้ให้พิจารณา NVP 200 mg ทุก 12 ชั่วโมง โดย ไม่ต้อง 
Lead in หรือ Raltegravir (RAL) 400 mg ทุก 12 ชั่วโมงตามล าดับ 

 กรณีท่ีมี rifampicin และต้องใช้ยาท่ีมี Protease Inhibitor (PI) ให้พิจารณา  
1)  ปรับสูตรยาวัณโรคท่ีไม่มี rifampicin โดยใช้สูตร 2HEZQ/10-16 HEQ 
อาจพิจารณาเพิ่ม streptomycin ในช่วง 2 เดือนแรก  
2)  ปรับสูตร PI เป็น EFV หรือ  NVP (กรณี HIV ไม่ดื้อยา  NNRTI) หรือ
เปลี่ยนเป็น RAL กรณี HIV ดื้อยา NNRTI และจ า เป็นต้องใช้  rifampicin 
(กรณีใช้ RAL ต้องปรึกษา ID Med ทุกราย) 

กรณีที่ตรวจพบวัณโรคขณะที่ก าลังรับประทานยาต้านไวรัส 
 ถ้าเป็นสูตรยาท่ีประกอบด้วย EFV ให้ใช้ยาสูตรเดิมต่อ 
 ถ้าเป็นสูตรท่ีประกอบด้วย NVP อาจพิจารณาเปลี่ยนยา NVP เป็น EFV หรือ

ให้ยา NVP ต่อไปได้ 
 gdด 

เอกสารอ้างอิง 
ส านักวัณโรค. แนวทางการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย = Clinical 
practice guideline (CPG) of tuberculosis treatment in thailand. นนทบุรี : กรมการ
แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.; 2561. 
และ expert opinions                                     
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11. แนวทางการป้องกันการติดเชื้อ HIV  
ในบุคลากรทางการแพทย์หลังการสัมผัส 

จากการท างาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
63 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แนวปฏิบัติ Occupational PEP รพ.มหาราชนครราชสีมา 

ไม่ทราบว่า Source ติดเช้ือหรือไม่ หรือไม่ทราบ 
source 

Source: มีความเส่ียงสูงต่อการติดเช้ือ HIV หรือ      
เลือดหรือสารคัดหล่ังน่าจะเป็นของผู้ติดเช้ือ HIV 

Source: Anti HIV: Positive และ 
HCW มีความเส่ียงต่อการติดเช้ือ 

พิจารณาให้ oPEP โดยเลือกสูตรยาดังนี้ 

ไม่ต้องให้ oPEP และไม่ต้องติดตาม 

Source: ผล Anti HIV: 
negative 

ล้างตาหรือบ้วนปากด้วยน้ าสะอาดหรือ 0.9%NSS 

3. Mucous membrane exposure (เข้าตาหรือปาก) 1.Needle stick/sharp injury  2. Non intact skin exposure 

ไม่บีบเค้น ล้างด้วยน้ าสะอาดหรือน้ าสบู่ เช็ดด้วย 70% Alc หรือ betadine 

* แจ้งผู้บังคับบัญชาทันที และแจ้ง IC ในเวลาราขการ 
* ซักประวัติรายละเอียดเหตุการณ์การสัมผัสและบันทึก 

HCW เจาะเลือดตรวจ Anti HIV, HBsAg (ถ้าม ีAnti HBs แล้วไม่ต้องเจาะ), 
Anti HCV, CBC, Creatinine, ALT (ภายใน 24 ชม.) 

Source: เจาะตรวจ Anti HIV, HBsAg, Anti HCV 
* กรณีผู้ป่วยติดเช้ือ HIV ให้สอบถามผล HIV viral load & Adherence 

Source: HIV+ และ on NNRTI based regimen (NVP or EFV or RPV) HIV viral load < 20 copies/ml  
และยังทานยาสม่ าเสมอ 

**เลือกสูตร 1: TDF/FTC/Rilpivirine ถ้า GFR < 60 ให้เลือกสูตร 5 AZT/3TC/Rilpivirine 
 

Source: HIV+ และ on NNRTI based regimen (NVP or EFV or RPV) ท่ีหลังทานยาไม่มีผล HIV viral load  
หรือมีแต่ยังตรวจพบเชื้อไวรัสเอชไอวี (detectable viral load) 

**เลือกสูตร 2 หรือ 3 หรือ 4: TDF/FTC หรือ AZT/3TC หรือ TDF/AZT ร่วมกับ LPV/rt หรือ ATV/rt หรือ RAL 

Source: HIV+ และ on PI based regimen (LPV/rt or ATV/rt) และ HIV viral load < 20 copies/ml  
และยังทานยาสม่ าเสมอ 

**เลือกสูตร 2 หรือ 3: TDF/FTC ร่วมกับ LPV/rt หรือ ATV/rt ถ้า GFR<60 ให้เลือกเป็น AZT/3TC แทน TDF/FTC 
 

Source: HIV+ และ on PI based regimen (LPV/rt or ATV/rt) ท่ีหลังทานยาไม่มีผล HIV viral load  
หรือมีแต่ยังตรวจพบเชื้อไวรัสเอชไอวี (detectable viral load)  

และ/หรือมีผล NNRTI resistant หรือทานยาสูตร Raltregavir อยู่ 
** ให้ปรึกษา ID specialist ** 

 

* ให้ยา 1 สัปดาห์ แล้วนัดพบ ID specialist เพ่ือติดตามการรักษาและดูผลข้างเคียงของยา 
* แนะน าให้ทานยาต่อเน่ือง 4 สัปดาห์ * ให้ติดตามเจาะ Anti HIV ท่ี IC 
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HIV/AIDS Occupational Exposure Prophylaxis 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานและข้อปฏิบัติเบ้ืองต้น 
ชื่อผู้เกิดอุบัติเหตุ..........................................................................อายุ..............ปี HN……………….………..…… 
เหตุเกิด วัน/เดือน/ปี ........................เวลา............Ward………..…..…รายงานหัวหน้า ward เม่ือ.................. 
มาตรวจรักษาเม่ือ.........................................ที่......................... ให้ปฏิบัติดังนี้ 

□ ท าความสะอาดด้วยน้ าสะอาดหรือสบู่ทันทีหลังสัมผัส (ไม่แนะน าให้บีบหรือเค้นเลือดบริเวณแผล) 

□ เจาะเลือดเจ้าหน้าที่ Anti HIV, HBsAg, Anti HBs, Anti HCV, CBC, SGPT, Creatinine 
          (ไม่ต้องเจาะ HBsAg และ Anti HBs ถ้าเคยเจาะและพบว่า Anti HBs: Positive คือมีภูมิแล้ว) 

□ เจาะเลือดแหล่งสัมผัส  Anti HIV, HBs Ag, Anti HCV 
*รายงานเหตุการณ์ และติดตามผลเลือดกับหน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ (IC) ในเวลาราชการ 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9 (Tel 35574) 
2.ประเมินประวัติการสัมผัสเชื้อ 
    2.1. Type of Exposure  
          □ Percutaneous injury    □ Mucous membrane exposure   □ Non-intact skin exposure 
    2.2. HIV infectious body fluid  (รายละเอียดอุบัติเหตุ) 
………………………………………………………………………………..…………………………………………………........................……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

3. ประเมินแหล่งสัมผัส (Source) 
ชื่อ นามสกุลผู้ป่วย ..........................................อายุ............ปี HN...................□ Ward.................. □ OPD/ER 
Date of admission……………………………..….Diagnosis……………………………………..…………………………………………………………. 
....................................................................................................................................................................................................... 

3.1 Anti HIV  □ Negative มีความเส่ียงในการติด HIV ช่วง 2 สัปดาห์ท่ีผ่านมาหรือไม่ ระบุ............................................. 
       □ Positive กรณีเป็นผู้ติดเช้ือ HIV อยู่เดิม ให้ระบุ วินิจฉัยเมื่อ.................................................................... 
 สูตรยาต้านไวรัสเอชไอวีท่ีเคยทาน/ผล HIV viral loadล่าสุด/Genotypic resistance …………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.2  HBsAg       □ Positive  □ Negative    
3.3  Anti HCV      □ Positive □  Negative     

4. บุคลากรทางการแพทย์ผู้สัมผัสเชื้อ โรคประจ าตัว/ยาท่ีทานประจ า..................................................……………….…….... 

    4.1 Anti HIV □   Positive □   Negative    
    4.2 HBsAg □  Positive □   Negative  
         Anti HBs □  Positive □   Negative   (เคยตรวจพบว่าAnti HBs positive หรือไม่ ถ้ามีเมื่อ.......................) 
    4.3 Anti HCV □   Positive □   Negative  
    4.4 Creatinine…………..eGFR……...., SGPT….………, CBC Hct…….…., WBC………., N………%, L……..….%, Plt………….. 

Occupational Post-Exposure Prophylaxis (oPEP) รพ.มหาราชนครราชสีมา 
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5. Management 
5.1 HIV AIDS 

 Regimen จ านวน หมายเหตุ 
สูตร 1 1. Teno-Em (TDF300/FTC200) 1x1 at ...............  RPV พร้อมอาหาร 

533 Kcal 2. Rilpivirine (RPV) (25) 1x1 with meal at ...............  

สูตร 2 1. Teno-Em (TDF300/FTC200) 1x1 at ...............  LPV/rt: N/V, ท้องเสีย 
ห้ามทานร่วมกับ 
Ergotamine 

2. Alluvia (LPV100/ritonavir25) 4x2 q 12 hours at …….., …….... หรือ 
    Kaletra (LPV 200/ritonavir50) 2x2 q 12 hours at ……... ,………. 

 

สูตร 3 1. Teno-Em (TDF300/FTC200) 1x1 at ...............  ATV/rt: Jaundice, 
stone, ห้ามทาน
ร่วมกับ Ergotamine 

2. Atazanavir (300) 1x1 at ...............  
3. Ritonavir (100) 1x1 at ............... 

สูตร 4 1. Teno-Em (TDF300/FTC200) 1x1 at ...............  RALไม่ควรทานกับ 
Ca, Mg, Al, Fe, Zn 2. Raltregavir (RAL)(400) 1x2 q 12 hours at ............... 

สูตร 5 1. Combid (AZT 300 /3TC 150) 1 x2 q 12 hours at………., ……..….หรือ
ถ้าซีด  AZT (100) 2x2 และ 3TC (150) 1x2 q 12 hours at ………., ………... 

 กรณีท่ี GFR ผู้สัมผัส 
< 60 ml/min 

2. RPV or LPV/rt or ATV/rt or RAL 

สูตร 6 Others: ปรึกษา Expert เช่น กรณีผู้ป่วยเอชไอวีด้ือยาต้านไวรัส, เจ้าหน้าท่ีมีค่า
การท างานของไตผิดปกติ……………………………………..……………………………. 

  

 

* การกินยาให้กินเร็วท่ีสุดหลังจากได้รับยา และอย่างช้าไม่เกิน 72 ชั่วโมงหลังสัมผัส และให้ยานาน 4 สัปดาห์ 
 

การประเมินพ้ืนฐานก่อนให้ HIV oPEP และการประเมินติดตามหลังให้ HIV oPEP 

การตรวจทาง 
ห้องปฏิบัติการ Source 

HCW 
ระหว่างการกินยา การติดตาม 

Baseline เมื่อมีอาการ
บ่งชี้ 

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 

Anti HIV      * 
CBC, Cr, ALT -   - - - 
HIV PCR or VL - -  - - - 
HBsAg    - -  
Anti HBs -  - - - - 
Anti HCV   - - -  
 
* ตรวจหาการติดเช้ือ HIV ซ้ า ในบุคลากรทางการแพทย์ท่ีพบ Anti HCV+ หรือมีการสัมผัสแหล่งโรคท่ีติดเ ช้ือ HCV และ 

ตรวจไม่พบ HIV ในคร้ังแรกในเดือนท่ี 6 เนื่องจากพบ Delayed HIV seroconversion ในผู้ท่ีติดเ ช้ือ HIV และ HCV 
พร้อมกัน 
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5.2 Hepatitis B Post Exposure Prophylaxis 
      □ A. No indication for Occupational HBV PEP เน่ืองจาก (ข้อใดข้อหน่ึง) 

□ บุคลากรผู้สัมผัสติดเช้ือไวรัสตับอักเสบอยู่แล้ว (HBsAg: Positive) 
□ แหล่งสัมผัส (Source) ไม่ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg = Negative) 

□ การสัมผัสสารน้ าในร่างกายท่ีถือว่าไม่แพร่เช้ือ (not infectious fluid without visibly bloody) 
□ บริเวณท่ีสัมพันธ์สารคัดหล่ังไม่มีบาดแผล 
□ แหล่ง สัมผัส (Source) ติดเ ช้ือไวรัสตับอักเสบบี แต่บุคลากรผู้สัมผัสมีภูมิ คุ้ม กัน Anti HBs: Positive                   

ไม่ว่าผลเลือด Anti HBs นั้นจะตรวจเมื่อใดก็ตาม 

□ B. Indication for Occupational HBV PEP เม่ือ 
□ แหล่ง (Source) HBS Ag: Positive และ ผู้สัม ผัสโรคไม่เคยฉีดวัคซีน หรือ ผู้สัมผัสโรคเคยฉีดวัคซีน               

แต่ไม่ทราบว่ามีภูมิหรือไม่ หรือ ผู้สัมผัสโรคเคยฉีดวัคซีนแล้วไม่มีภูมิ คุ้ม กัน (HBsAg: Negat ive และ                     
Anti HBs: Negative) 

□ ไม่ทราบผลเลือดของแหล่ง (Unknown source) 
พิจารณาการให้การรักษาตามตารางข้างล่างนี้  

Source Exposed Person, Vaccine status Regimen 
1 HBsAg+ Unvaccinated Give HBIG 0.06 mL/kg IM and 

HB vaccine 
2 HBsAg+ Vaccinated แต่ไม่เคยตรวจ Anti HBs มาก่อน  

แต่ผลคร้ังนี้ Anti HBs: negative (<10 mIU/mL) 
Give HBIG 0.06 mL/kg IM and  
1 dose HB vaccine** 

3 HBsAg+ Vaccinated และเป็น non responder ต่อวัคซีน 
ชุดท่ี 1 (ผลAnti HBs เป็นลบ (<10 mIU/mL)  
หลังฉีดวัคซีนเข็มท่ี 3, 1-2 เดือน) และผลคร้ังนี้  
Anti HBs ก็ยังเป็นลบ (<10 mIU/mL) 

1) Give HBIG 0.06 mL/kg IM and  
    1 dose HB vaccine** หรือ 
2) Give HBIG 0.06 mL/kg IM and  
    2 dose ห่างกัน 1 เดือน 

4 HBsAg+ Vaccinated และเป็น non responder ต่อวัคซีน  
2 ชุด (ผลAnti HBs เป็นลบ (<10 mIU/mL) หลังฉีด
วัคซีนเข็มท่ี 3 ของวัคซีนชุดท่ี 2, 1-2 เดือน)  

Give HBIG 0.06 mL/kg IM and  
2 dose ห่างกัน 1 เดือน 

5 Unknown source Anti HBs: negative (<10 mIU/mL) Give 1 dose HB vaccine** 
** ติดตาม Anti HBs หลังได้วัคซีน 1 เดือน  

- ถ้า Anti HBs เป็นบวก (>10 mIU/mL) ไม่ต้องฉีดเข็มท่ี 2 และ 3  
- ถ้า Anti HBs เป็นลบ (<10 mIU/mL) ให้ฉีดวัคซีนเข็มท่ี 2 และ 3 ต่อท่ี 1 เดือนและ 6 เดือนนับจากเข็มแรก      

โดยให้เจาะตรวจภูมิคุ้มกัน (Anti HBs) ท่ี 1-2 เดือน หลังฉีดวัคซีนเข็มท่ี 3 เพ่ือดูว่าผู้ป่วยมีภูมิหรือไม่ กรณีไม่เกิดภูมิ
เรียก non responder 

5.3 HCV PEP → No PEP ไม่มีการให้วัคซีนหรือ Immunoglobulin  
      กรณีที่แหล่ง Source: Anti HCV: Positive หรือ Unknown ให้ติดตาม Anti HCV ของบุคลากรที่สัมผัส
ที่ 3 และ 6 เดือน ถ้าผลเป็นบวก ให้ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพ่ือตรวจ HCV viral load ต่อไป 
 
 

พฤษภาคม 2561 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

12. แนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยที่พบปัญหา
การเกิดอันตรกิริยาระหว่าง Valproic Acid 

กับยากลุม่ Carbapenem 
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แนวทางปฏิบตัิของทีมสหสาขาวิชาชีพ 

แพทย์ : หลีกเล่ียงการส่ังใช้ยา Valproic acid ร่วมกับยากลุ่ม Carbapenems กรณีมีความจ าเป็นต้อง ส่ังใ ช้ยาร่วมกัน         
ควรปฏิบัติดังนี้ 

 หากผู้ป่วยได้รับยา Valproic acid มาก่อนและมีความจ าเป็นต้องใช้ยากลุ่ม Carbapenems ร่วมด้วย แนะน าให้เพ่ิม
ยากันชักชนิดอ่ืนช่ัวคราวในช่วงท่ีได้รับยาร่วมกัน เจาะวัดระดับยา Valproic acid ก่อนใช้ยาร่วมกันเพ่ือเป็นข้อมูล 
Baseline เจาะวัดระดับยาซ้ าหลังได้รับยาร่วมกันเป็นเวลา 2 วันและภายหลังหยุดยากลุ่ม Carbapenems 2 สัปดาห์ 
ร่วมกับกา รติดตาม อาการอ ย่าง ใกล้ ชิด ยากันชัก ท่ีเ พ่ิมเข้ ามาควร ใ ช้ต่ออีก  2 สัปดาห์ห ลังจ ากห ยุดยา                   
กลุ่ม Carbapenems (การเพ่ิมขนาดแบบ loading หรือ maintenance ไม่สามารถท าให้ระดับยา Valproic acid 
กลับสู่ระดับการรักษาได้) 

 หากผู้ป่วยได้รับยาในกลุ่ม Carbapenems มาก่อน ควรประเมินว่าเป็นอาการไม่พึงประสงค์จาก Carbapenems 
หรือไม่ หากไม่ใ ช่ควรให้ยากันชักตัวอ่ืนนอกเหนือจาก Valproic acid เ พ่ือควบคุมอาการ เช่น Phenytoin, 
Phenobarbital, Levetiracetam เป็นต้น  

เภสัชกร : เภสัชกรผู้รับค าส่ังใช้ยา Valproic acid ร่วมกับยากลุ่ม Carbapenems จะต้องแจ้งเตือนให้ทีมสหวิชาชีพทราบว่า
ยากลุ่ม Carbapenems ส่งผลให้ระดับยา Valproic acid ในเลือดลดต่ าลง อาจท าให้ไม่สามารถคุมอาการชักได้ โดย onset 
การเกิดอันตรกิริยาจะพบ 1 – 2 วัน หลังได้รับยาร่วมกัน และ offset ประมาณ 7 – 14 วัน หลังหยุดยากลุ่ม Carbapenems 
แนะน าให้เร่ิมยากันชักชนิดอ่ืนจนหยุดยากลุ่ม Carbapenems เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ร่วมกับติดตามอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด  

พยาบาล  :  ติดตามอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด หากมีอาการชัก เกร็ง กระตุกซ้ าควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที 

 

 
 
    

  

ตรวจสอบโดย นพ.พาวุฒิ เมฆวิชัย version 15/2/2561 
 

ฉบบัร่าง 



 

 
 
 
 
 
 

13. อันตรกิริยาระหว่างยาของยาต้านจุลชีพ 
ที่มีผลกระทบทางคลินิก 
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อันตรกิริยาระหว่างยาของยาต้านจุลชีพท่ีมีผลกระทบในทางคลินิก 
รายการยาท่ีห้ามใช้ร่วมกัน 

คู่ยาท่ีเกิด Drug Interaction ผลกระทบ 
Drug 1 Drug 2 

Amiodarone Ritonavir  เกิด prolongation of QT interval และเพ่ิมความเส่ียงในการเกิด 
torsade de pointes (type arrhythmias) Atazanavir  

Indinavir 
Fluconazole 
Ketoconazole 
Voriconazole 

Colchicine Clarithromycin การใช้ในผู้ป่วย eGFR < 30 ml/min/1.7 m3 หรือ ALT > 3 เท่า
ของค่าปกติ จะเพ่ิมโอกาสเส่ียงต่อการเกิด Colchicine toxicity 
(Diarrhea, multiorgan failure, Bone marrow suppression) 

Ergotamine+Caffeine, 
Methylergometrine 

Itraconazole เพ่ิมความเส่ียงต่อการเกิด Ergot toxicity (peripheral 
vasospasm, ischemia of the extremities) Ketoconazole 

Voriconazole 
Ritonavir  
Lopinavir 
Atazanavir  
Indinavir 
Darunavir  
Efavirenz 
Erythromycin 
Clarithromycin 
Roxithromycin 
Azithromycin 

Rifampicin Ritonavir  ลดระดับยา ARV ในกลุ่ม PI ส่งผลลด virologic response และ
เพ่ิมโอกาสเกิดปัญหา viral resistance Lopinavir 

Atazanavir  
Indinavir 
Rilpivirine 
Darunavir 
Voriconazole ลดระดับยา voriconazole 

Simvastatin Itraconazole เพ่ิมโอกาสเส่ียงต่อการเกิด myopathy หรือ rhabdomyolysis 
(muscle pain, tenderness, weakness, dark urine) Ketoconazole 

Voriconazole 
Erythromycin** 
Clarithromycin** 
Ritonavir  
Lopinavir 
Atazanavir  
Darunavir 
Indinavir 

หมายเหตุ ** บางกรณีอาจใช้ร่วมกันได้ข้ึนกับสภาวะของผู้ป่วยแต่ต้องติดตามผลข้างเคียงอย่างใกล้ชิด 
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รายการยาท่ีควรหลีกเล่ียงการใช้ร่วมกัน 

คู่ยาท่ีเกิด Drug Interaction ผลกระทบ 
Drug 1 Drug 2 

Valproic acid Meropenem ระดับยา Valproic acid ในเลือดต่ ากว่าช่วงการรักษา  อาจส่งผลให้
ไม่สามารถควบคุมอาการชักได้ Doripenem 

Ertapenem 
Imipenem and Cilastatin 

Warfarin Ceftriaxone เพ่ิมฤทธ์ิของยา warfarin ท าให้ค่า INR เพ่ิมข้ึน และเพ่ิมความเส่ียง
ในการเกิดเลือดออก  
ติดตามค่า INR อย่างใกล้ชิด 

Cotrimoxazole 
Metronidazole 
Norfloxacin 
Ofloxacin 
Ciprofloxacin 
Levofloxacin 
Erythromycin 
Clarithromycin 
Ketoconazole 
Itraconazole 
Fluconazole 
Voriconazole 
Rifampicin ลดฤทธ์ิของยา warfarin ท าให้ค่า INR ลดลง ติดตามค่า INR อย่าง

ใกล้ชิด 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก: ค าแนะน าการใช้ยาสมุนไพรและยาแผนไทย 
ภาคผนวก ข: ตารางรายการยาต้านจุลชีพใน 

โรงพยาบาลเครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา 
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ค าแนะน าการใช้ยาสมุนไพรและยาแผนไทย   
 

ท่ีมาจาก อนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาหลกัแห่งชาติ Online Version สืบค้นข้อมลูล่าสุด มกราคม 2560. http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/medicine/herbal/list/646#item-9365 

ยาบรรเทาอาการหวดั 

 
 

 

ข้อบง่ใช้:   บรรเทาอาการหวดัในระยะแรกและอาการที่เกิดจากการแพ ้
 อากาศ 
ขนาดและวิธีใช้: รับประทานครัง้ละ 750 มลิลิกรัม – 1.5 กรัม วนัละ 4 ครัง้  

ก่อนอาหารและก่อนนอน 
ข้อห้ามใช้:   
- ห้ามใช้เมือ่พบภาวะแทรกซ้อนจากการแพอ้ากาศ เช่น ไซนัสอักเสบ การติดเช้ือ
แบคทีเรียที่มอีาการเจ็บบริเวณไซนัส ไข้สูง น ้ามกูและเสมหะเขียว เป็นต้น 

- ห้ามใช้ในหญิงตัง้ครรภ ์ผูท้ี่มไีข้ เด็ก 
ข้อควรระวัง:    
- ควรระวงัการใช้กับผูป้่วยโรคความดันเลือดสูง โรคหัวใจ โรคแผลเป่ือยเพปติกและ
โรคกรดไหลย้อน เน่ืองจากเป็นต ารับยารสร้อน 
- ควรระวงัการใช้ยาเกินขนาดในผูป้่วยที่มคีวามผดิปกติของตับ ไตหรือทางเดิน
ปสัสาวะเน่ืองจากอาจเกิดพษิจากการบูร 
- ควรระวงัการใช้ยาน้ีร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ 
rifampicin เน่ืองจากต ารับน้ีมพีริกไทยในปริมาณสูง 
อาการไมพ่ึงประสงค์  : แสบร้อนยอดอก 

ยาปราบชมพทูวปี ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.) 

ยาบรรเทาอาการท้องเสีย 

 
 

ข้อบง่ใช้: บรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไมเ่กิดจากการติดเช้ือ  
      เช่น อุจจาระไมเ่ป็นมกู หรือมเีลือดปน 
ขนาดและวิธีใช้:  รับประทานครัง้ละ 500 มลิลิกรัม – 2 กรัม วนัละ 4 ครัง้ 

หลังอาหารและก่อนนอน 
ข้อห้ามใช้:   
- ห้ามใช้ในผูท้ี่มอีาการแพฟ้้าทะลายโจร 
- ห้ามใช้ในหญิงตัง้ครรภ์และหญิงให้นมบุตร เน่ืองจากอาจท าให้เกิดทารกวริูปได้ 
ข้อควรระวัง:     
- หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจท าให้แขนขามอีาการชาหรืออ่อนแรง 
- หากใช้ฟ้าทะลายโจรติดต่อกัน 3 วนั แล้วไมห่ายหรือมอีาการรุนแรงข้ึนระหวา่งใช้
ยา  
  ควรหยุดใช้และพบแพทย์ 
- ควรระวงัการใช้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และยาต้านการจับ ตัว       
ของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 

- ควรระวงัการใช้ร่วมกับยาลดความดันเลือดเพราะอาจเสริมฤทธิกั์นได้ 
- ควรระวงัการใช้ร่วมกับยาที่กระบวนการเมแทบอลิซึมผา่นเอนไซม ์Cytochrome 

P450 (CYP 450) เน่ืองจากฟ้าทะลายโจรมฤีทธิยั์บยัง้เอนไซม ์CYP 1A2, CYP 
2C9 และ     CYP 3A4 

อาการไมพ่ึงประสงค์ : อาจท าให้เกิดอาการผดิปกติของทางเดินอาหาร เช่น  
ปวดท้อง ท้องเดิน คลื่นไส้ เบื่ออาหาร วงิเวยีนศีรษะ ใจสัน่ และอาจเกิดลมพษิได้ 

ยาฟ้าทะลายโจร ยาแคปซูล ยาเมด็ ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน 
(รพ.) 

 
 

ข้อบง่ใช้:  บรรเทาอาการไอ มเีสมหะ ท าให้ชุ่มคอ ช่วยขับเสมหะ 
ขนาดและวิธีใช้:  ผู้ใหญ่ : รับประทานครัง้ละ 1 – 1.4 กรัม เมือ่มอีาการ 

เด็ก อายุ 6 - 12 ปี : รับประทานครัง้ละ 200 - 400 มลิลิกรัมเมือ่มอีาการ 
ข้อควรระวัง    
- ไมค่วรใช้ติดต่อกันนานเกิน 15 วนั หากอาการไมดี่ข้ึนควรปรึกษาแพทย์ 
- ไมค่วรใช้น ้ ามะนาวแทรกเกลือกับผูป้่วยที่ต้องจ ากัดการใช้เกลือ 

ยาประสะมะแวง้ ยาเม็ด (รพ.) 

ยาบรรเทาอาการไอ 

 
 

ข้อบง่ใช้:  บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ 
ขนาดและวิธีใช้: จิบเมือ่มอีาการไอ ทุก 4 ชัว่โมง 
ข้อห้ามใช้:  ผูป้่วยเบาหวานที่ไมส่ามารถควบคุมระดับน ้ าตาลในเลือดได้ 
ข้อควรระวัง:      ควรระวงัการใช้ในผูป้่วยที่ท้องเสียง่าย เน่ืองจากมะขามป้อมมฤีทธิ ์เป็น

ยาระบาย 

ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม ยาน ้า (รพ.) 

 
 

ข้อบง่ใช้:  1. บรรเทาอาการเจ็บคอ 
 2. บรรเทาอาการของโรคหวดั (common cold) เช่น เจ็บคอ ปวดเมือ่ย 
      กล้ามเน้ือ 

ขนาดและวิธีใช้ : บรรเทาอาการหวดั เจ็บคอ รับประทานครัง้ละ 1.5 – 3 กรัม  
 วนัละ 4 ครัง้ หลังอาหารและก่อนนอน 
ข้อห้ามใช้:   
- ห้ามใช้กับผูท้ี่มอีาการแพฟ้้าทะลายโจร 
- ห้ามใช้กับหญิงตัง้ครรภ์และหญิงให้นมบุตร เน่ืองจากอาจท าให้เกิดทารกวริูปได้ 
- ห้ามใช้ฟ้าทะลายโจรส าหรับแก้เจ็บคอในกรณีต่าง ๆ  ต่อไปน้ี 

- ผูป้่วยที่มอีาการเจ็บคอเน่ืองจากติดเช้ือ Streptococcus group A 
- ผูป้่วยที่มปีระวติัเป็นโรคไตอักเสบ เน่ืองจากเคยติดเช้ือ  Streptococcus group A 
- ผูป้่วยที่มปีระวติัเป็นโรคหัวใจรูห์มาติค 
- ผูป้่วยที่มอีาการเจ็บคอเน่ืองจากมกีารติดเช้ือแบคทีเรียและมอีาการรุนแรง เช่น  
  มตุ่ีมหนองในคอ มไีข้สูง และหนาวสัน่ 

ข้อควรระวัง:  
- หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจท าให้แขนขามอีาการชาหรอือ่อนแรง 
- หากใช้ฟ้าทะลายโจรติดต่อกัน 3 วนั แล้วไมห่ายหรือมอีาการรุนแรงข้ึนระหวา่งใช้ยา  
  ควรหยุดใช้และพบแพทย์ 
- ควรระวงัการใช้ร่วมกับสารกัน เลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และยาต้านการจับ ตัว       
ของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 

- ควรระวงัการใช้ร่วมกับยาลดความดันเลือดเพราะอาจเสริมฤทธิกั์นได้ 
- ควรระวงัการใช้ร่วมกับยาที่กระบวนการเมแทบอลิซึมผา่นเอนไซม ์Cytochrome P450 

(CYP 450) เน่ืองจากฟ้าทะลายโจรมฤีทธิยั์บยัง้เอนไซม ์CYP 1A2, CYP 2C9 และ     
CYP 3A4 

อาการไมพ่ึงประสงค์ : อาจท าให้เกิดอาการผดิปกติของทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้อง 
ท้องเดิน คลื่นไส้  เบื่ออาหาร วงิเวยีนศีรษะ ใจสัน่ และอาจเกิดลมพษิได้ 

ยารกัษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจ  

ยาฟ้าทะลายโจร ยาแคปซูล ยาเมด็ ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.) 

ภาคผนวก ข 
ภาคผนวก ก 
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รายนามผู้จัดท าคู่มือการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

 
1. พญ.วิลาวัณย์ ทิพย์มนตรี   พ.บ., วว.(อายุรศาสตร์), วว.(อายุรศาสตร์โรคติดเช้ือ)                                         
2. นพ.ศิริชัย วิวัฒน์โรจนกุล   พ.บ., วว.(อายุรศาสตร์), วว.(อายุรศาสตร์โรคติดเช้ือ)  
3. ภญ.กนกวรรณ พรหมพันใจ ภ.บ., ภ.ม., อ.ภ.(เภสัชบ าบัด) 
4. ภญ.ศิริลักษณ์ ค าภิโร  ภ.บ., ภ.ม.(เภสัชกรรมคลินิก) 
5. ภญ.รังสิกานต์ นาคบุรินทร์ ภ.บ., อบรมระยะส้ันการตรวจติดตามระดับยาในเลือด,  

อบรมระยะส้ันการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน, อบรมระยะ 
ส้ันภาคทฤษฎีการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยท่ีได้รับยาต้าน 
การแข็งตัวของเลือด 
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