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หน่วยโรคติดเชื้ อ
โรคติดเชื้ อเป็ นปั ญหำที่พบบ่อย และมีควำมหลำกหลำยมำกขึ้นทั้งในแง่ของกลุ่มโรค ชนิด
ของเชื้ อและแบบแผนควำมไวต่อยำต้ำนจุลชีพของเชื้อก่อโรค ในขณะเดียวกัน ยำต้ำนจุลชีพที่ใช้ใน
ปัจจุบนั ก็มีหลำยสิ บชนิด บ่อยครั้งจึงเกิดควำมสับสนในกำรเลือกใช้ยำ บทควำมนี้จะให้หลักกำรที่
สำคัญเกี่ยวกับกำรเลือกใช้ยำปฏิชีวนะสำหรับรักษำโรคติดเชื้อแบคทีเรี ยในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่พบ
บ่อยอย่ำงเหมำะสม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในกำรรักษำที่ดี แต่มิได้มีควำมมุ่งหมำยที่จะให้รำยละเอียด
ทุกอย่ำงของยำปฏิชีวนะทุกชนิด และโรคติดเชื้อทุกโรค
กำรใช้ยำปฏิชีวนะให้ได้ผลดี มีประสิ ทธิ ภำพ และเหมำะสม ควรคำนึงถึงสิ่ งต่ำงๆ ดังนี้ คือ
1. ผูป
้ ่ วยเป็ นโรคที่เกิดจำกกำรติดเชื้อแบคทีเรี ย แพทย์และบุคคลทัว่ ไปมักมีควำมคิดว่ำถ้ำ
ผูป้ ่ วยมีไข้ น่ำจะเกิดจำกกำรติดเชื้ อแบคทีเรี ย หรื อถ้ำมีกำรติดเชื้อแบคทีเรี ย ต้องรักษำด้วยยำ
ปฏิชีวนะเสมอ แต่ที่ถูกต้องกว่ำ คือ สำเหตุของไข้ อำจเกิดจำกกำรติดเชื้อไวรัส หรื อ parasite เช่น
มำเลเรี ย หรื อ อำจเกิดจำกกำรอักเสบเนื่องจำกปฏิกิริยำทำงภูมิคุม้ กัน หรื อเป็ นโรคมะเร็ ง ก็ได้ ภำวะ
ที่ไม่ควรให้ยำปฏิชีวนะ เช่น กำรติดเชื้อที่ระบบทำงเดินหำยใจส่ วนบน (upper respiratory tract
infection, URI) ในผูใ้ หญ่ซ่ ึ งมักเกิดจำกกำรติดเชื้ อไวรัส อุจจำระร่ วงในคนปกติที่ไม่มีอำกำรของ
ปฏิกิริยำกำรตอบสนองทัว่ ร่ ำงกำย (systemic symptoms) แผลเปิ ดในคนปกติที่ไม่มีกำรปนเปื้ อน
มำกและได้รับกำรทำควำมสะอำดอย่ำงดีในเวลำรวดเร็ วหลังกำรเกิดบำดแผล ภำวะไข้เฉี ยบพลันใน
คนปกติ อำยุนอ้ ย ที่ไม่มีอำกำรหรื ออำกำรแสดงชี้ชดั ว่ำเป็ นกำรติดเชื้อที่ระบบใด ภำวะไข้เรื้ อรังที่ยงั
ไม่ทรำบสำเหตุ เป็ นต้น สำหรับสองภำวะหลังนี้ ควรติดตำมสังเกตอำกำรของผูป้ ่ วยและทำกำรสื บ
ค้นหำสำเหตุของโรค เพื่อให้กำรรักษำจำเพำะ จะได้ประโยชน์มำกกว่ำ
2. ควรพยำยำมตรวจให้ทรำบชนิ ดของเชื้อก่อโรคเสมอ กำรตรวจง่ำย ๆ คือกำรย้อมสี กรัม
กำรย้อมสี acid-fast (และ modified acid-fast ในบำงกรณี ) แพทย์ควรฝึ กดูสิ่งส่ งตรวจเหล่ำนี้ดว้ ย
ตนเองจนมีควำมชำนำญ เพรำะเป็ นกำรตรวจที่สำมำรถทำได้ในสถำนพยำบำลทุกแห่ง และหำกทำ
ได้ ควรพยำยำมเพำะเชื้อจำกสิ่ งส่ งตรวจที่เหมำะสมเสมอ
3. ต้องทรำบขอบข่ำยกำรออกฤทธิ์ ครอบคลุมเชื้ อก่อโรค (Antimicrobial activity)
รวมทั้งปั จจัยเกี่ยวกับ pharmacokinetics และ pharmacodynamic ของยำปฏิชีวนะที่ตอ้ งกำรใช้
เสมอ
4. ในกรณี ที่มียำให้เลือกหลำยชนิด ควรเลือกยำปฏิชีวนะที่มีประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ด
ผลข้ำงเคียงน้อย และรำคำต่ำที่สุด

ข้ อมูลสั งเขปเกีย่ วกับยาปฏิชีวนะ
เพื่อให้ง่ำยในกำรเลือกใช้ยำ เรำนิยมแบ่งยำปฏิชีวนะที่ใช้บ่อยออกเป็ นกลุ่ม ตำมกลไกของ
กำรออกฤทธิ์ ดงั นี้
1. ยำที่ยบ
ั ยั้งหรื อขัดขวำงกำรสังเครำะห์ผนังเซลล์ของแบคทีเรี ย
1.1 -lactams และยำอื่นที่มีโครงสร้ำงคล้ำยกัน ได้แก่ยำกลุ่ม penicillins ทั้งหมด
cephalosporins และ carbapenems
1.2 Glycopeptide ได้แก่ vancomycin และ teicoplanin
1.3 Fosfomycin
2.

ยำที่ยบั ยั้งกำรสังเครำะห์โปรตีน
2.1 Aminoglycoside
2.2 Macrolides ได้แก่ erythromycin, roxithromycin, azithromycin,
clarithromycin) และ lincosamide (clindamycin)
2.3 Tetracycline เช่น tetracycline, minocycline, doxycycline
2.4 Glycylcyclines ขณะนี้ มีเพียงชนิดเดียวคือ tigecycline

ยำที่ยบั ยั้งกำรสังเครำะห์สำรตั้งต้นในกระบวนกำรสังเครำะห์กรดนิวคลิอิก ได้แก่
trimethoprim และ sulfa
4. ยำที่ขดั ขวำงกระบวนกำรแบ่งตัวและกำรถอดรหัสพันธุ กรรม คือยำกลุ่ม
3.

fluoroquinolone
5. ยำอื่น เช่น Metronidazole

ยาปฏิชีวนะกลุ่ม -lactams และยาอืน่ ทีม่ ีโครงสร้ างคล้ายกัน
เป็ นกลุ่มยำปฏิชีวนะที่มียำหลำกหลำยที่สุด และมีขอบเขตกำรออกฤทธิ์ ครอบคลุมเชื้ อได้
ค่อนข้ำงกว้ำงขวำงตำมชนิดของยำ ยำในกลุ่มนี้ ได้แก่
Penicillin และ derivatives คือ ampicillin, amoxycillin (amoxicillin), cloxacillin,
piperacillin โดยทัว่ ไป ยำกลุ่มนี้ออกฤทธิ์ ตำ้ นเชื้ อกรัมบวก เช่น streptococci และ Grampositive anaerobes ได้ดี ampicillin และ amoxycillin มีฤทธิ์ ตำ้ นเชื้ อ Enterococcus faecalis
ได้ดีกว่ำ penicillin อื่นๆ ส่ วน cloxacillin นั้นเป็ นยำที่มีฤทธิ์ ตำ้ นเชื้อ S. aureus ดีที่สุด
piperacillin จัดเป็ น anti-pseudomonal penicillin เนื่องจำกมีฤทธิ์ ตำ้ นเชื้อกรัมลบดี กว่ำ
penicillin อื่นรวมทั้งสำมำรถยับยั้ง Pseudomonas aeruginosa ได้ดีพอสมควร สำหรับ
ampicillin, amoxycillin, และ piperacillin ได้มีกำรเติม sulbactam, clavulanate, และ
tazobactam ตำมลำดับ สำรเหล่ำนี้ เป็ น -lactamase inhibitor ที่โดยทัว่ ไปมีเพียงฤทธิ์ ยบ
ั ยั้งเอ็น
ซัยม์ -lactamase เท่ำนั้น ไม่มีฤทธิ์ ตำ้ นเชื้อแบคทีเรี ย (ยกเว้น sulbactam ที่อำจมีฤทธิ์ ตำ้ นเชื้อ A.
baumannii บำงสำยพันธุ์ได้) กำรเพิ่ม -lactamase inhibitor เข้ำไป ทำให้ ampicillin และ

amoxycillin มีฤทธิ์ ตำ้ นเชื้อ S. aureus และแบคทีเรี ยกรัมลบได้ดีข้ ึน และ tazobactam ก็ทำให้
piperacillin ทนต่อ -lactamase ของเชื้ อกรัมลบและ anaerobes ในลำไส้ได้ดีข้ ึน แต่ lactamase inhibitors เหล่ำนี้ ไม่สำมำรถยับยั้ง -lactamase ของ P. aeruginosa1 ได้ เมื่อใช้
piperacillin/tazobactam ในกำรรักษำกำรติดเชื้ อนี้ จึงต้องคิดตำมขนำดยำ piperacillin เท่ำนั้น

โดย piperacillin/tazobactam 4.5 กรัม จะประกอบด้วย piperacillin 4 กรัมและ tazobactam
0.5 กรัม
Cephalosporins เรำนิยมแบ่งยำกลุ่มนี้ ออกเป็ นรุ่ นตำมขอบเขตกำรออกฤทธิ์ ตำ้ นเชื้ อ คือ
รุ่ นที่ 1 จะออกฤทธิ์ ตำ้ นเชื้ อกรัมบวก รวมทั้ง S. aureus ได้ดี อำจต้ำนเชื้อกรัมลบได้เล็กน้อย ยำใน
รุ่ นที่ 1 เช่น cefazolin เป็ นยำฉีด และ cephalexin เป็ นยำรับประทำน cephalosporin รุ่ นที่ 2
ต้ำนเชื้ อกรัมลบได้ดีกว่ำรุ่ นที่ 1 ที่มีใช้ขณะนี้ คือ cefuroxime และ cefoxitin ซึ่งที่จริ งเป็ น
cephamycin และมีฤทธิ์ ตำ้ นเชื้อ anaerobes ได้ดว้ ย จึงเหมำะที่จะใช้รักษำกำรติดเชื้อในช่องท้อง
แต่จุดอ่อนของ cefoxitin คือทนต่อ -lactamase ไม่ดี และชักนำให้เชื้อดื้อยำได้บ่อย จึงไม่เป็ นที่
นิยมใช้ และหำกใช้ ไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็ นเวลำนำน ส่ วน cephalosporins รุ่ นที่ 3 แบ่งเป็ นกลุ่ม
ที่ตำ้ นเชื้ อกรัมบวกได้ ต้ำนเชื้ อกรัมลบโดยทัว่ ไปได้ดีมำก แต่ไม่มีฤทธิ์ ตำ้ นเชื้ อ P. aeruginosa ซึ่ง
มีท้ งั ยำฉี ด (ceftriaxone และ cefotaxime) และยำรับประทำน (cefditoren, cefdinir,
cefpodoxime, และ cefixime) กับกลุ่มที่มีฤทธิ์ ตำ้ นเชื้ อ P. aeruginosa ดี ต้ำนเชื้ อกรัมลบอื่นได้
ดีแต่อำจไม่เท่ำกลุ่มแรก และต้ำนเชื้ อกรัมบวกได้ไม่ดีพอที่จะใช้ในกำรรักษำ ยำกลุ่มนี้ได้แก่
ceftazidime และ cefoperazone สำหรับ cefoperazone นั้น ยังมีฤทธิ์ ตำ้ นเชื้ อ anaerobes ได้
ด้วย ในปั จจุบนั มีแต่ในรู ปของยำผสมกับ sulbactam ในสัดส่ วน cefoperazone/sulbactam 2:1
(1.5 gram vial) ทำให้ยำนี้ ยบ
ั ยั้งเชื้อ A. baumannii ได้ดีข้ ึน ถัดจำกนั้นมำเป็ น cephalosporin
รุ่ นที่ 4 ซึ่งเป็ น anti-pseudomonal cephalosporin ที่มีฤทธิ์ ตำ้ นเชื้อกรัมบวกได้ดว้ ย เช่น
cefepime และ cefpirome ยำทั้งสองชนิ ดนี้ ครอบคลุม P. aeruginosa ได้ใกล้เคียงกับ
ceftazidime กล่ำวคือถ้ำเชื้ อดื้อ ceftazidime ก็มกั จะดื้อยำทั้งสองนี้ ไปด้วยกัน ในด้ำนของเชื้ อ
กรัมบวกนั้น แม้ยำทั้งสองนี้จะยับยังเชื้อ S. aureus ได้ แต่ก็ตอ้ งใช้ระดับยำที่สูงกว่ำ cloxacillin
คือมี minimal inhibitory concentration (MIC) 2-4 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ในขณะที่ MIC
cloxacillin นั้น ประมำณ 0.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เท่ำนั้น2
กำรแบ่ง cephalosporins ออกเป็ นรุ่ นตำมขอบเขตกำรต้ำนเชื้อแบคทีเรี ย เป็ นวิธีหนึ่งที่
นิยมกันแต่มีขอ้ จำกัดคือ จะเห็นได้วำ่ ขอบเขตกำรต้ำนเชื้ อแบคทีเรี ยของยำแต่ละรุ่ นเหลื่อมซ้อนกัน
อยูบ่ ำ้ ง และเมื่อมีกำรคิดค้นยำใหม่มำกขึ้น ก็อำจจะมีควำมยุง่ ยำกมำกขึ้นในกำรจัดกลุ่มยำ เช่น ใน
อนำคตอำจมียำที่สำมำรถยับยั้ง methicillin-resistant S. aureus (MRSA) ได้ในขณะที่ตำ้ นเชื้อ
กรัมลบได้ดีดว้ ย เช่น ceftobiprole โดยที่ในขณะนี้ ถือว่ำ MRSA แท้ ๆ นั้น จะดื้อต่อยำในกลุ่ม lactams ทั้งหมด

Carbapenems ปั จจุบน
ั มียำกลุ่มนี้ข้ ึนทะเบียนในประเทศไทยแล้ว 4 ชนิด คือ
imipenem/cilastatin, meropenem, doripenem, และ ertapenem ยำทั้งสี่ ชนิ ดนี้ เป็ นยำ

ปฏิชีวนะที่ครอบคลุมเชื้ อค่อนข้ำงกว้ำง กล่ำวคือสำมำรถยับยั้งเชื้อได้ท้ งั กรัมบวก กรัมลบ
anaerobes, Nocardia spp., และสำหรับ imipenem นั้น ยังอำจใช้รักษำกำรติดเชื้ อ rapidly
growing mycobacterium ร่ วมกับยำอื่นได้ดว้ ย เชื้ อกรัมลบที่สร้ำงและไม่สร้ำง extendedspectrum -lactamase ไวต่อยำกลุ่มนี้ท้ งั หมด ยกเว้น P. aeruginosa และ A. baumannii ที่ด้ือ
ต่อ ertapenem ดังนั้น ertapenem จึงไม่เหมำะที่จะใช้เป็ น empirical therapy สำหรับผูป้ ่ วยที่ติด
เชื้อในโรงพยำบำลเพรำะมีโอกำสที่จะเกิดจำกเชื้ อดังกล่ำวได้ โดยภำพรวม ยำแต่ละชนิดมีขอ้
แตกต่ำงกันไม่มำกนัก imipenem จะมี MIC ต่อเชื้อกรัมบวกต่ำกว่ำ และต่อเชื้อกรัมลบสู งกว่ำ
MIC ของ meropenem MIC ของ ertapenem ต่อเชื้ อกรัมลบ (ยกเว้น P. aeruginosa และ A.
baumannii) และกรัมบวก จะใกล้เคียงกับ MIC ของ meropenem แต่ MIC ของ doripenem ต่อ
เชื้อกรัมบวกจะใกล้เคียงกับ MIC ของ imipenem ในขณะที่ MIC ต่อเชื้ อกรัมลบรวมทั้ง P.
aeruginosa และ A. baumannii จะใกล้เคียงกับ MIC ของ meropenem3-5
ในแง่ของ pharmacokinetics ยำกลุ่ม -lactams กระจำยไปในอวัยวะต่ำง ๆ ได้ดี
พอสมควร นอกจำกในระบบประสำทส่ วนกลำง ซึ่ งยำหลำยชนิดมีควำมเข้มข้นไม่เพียงพอสำหรับ
กำรรักษำกำรติดเชื้ อในระบบนี้ เช่น piperacillin, cefazolin, และ cefoperazone เป็ นต้น ยำส่ วน
ใหญ่ถูกขับถ่ำยออกทำงไต ยกเว้น cefoperazone ที่ถูกขับถ่ำยออกทำงน้ ำดีเป็ นส่ วนใหญ่ และ
ceftriaxone ถูกขับถ่ำยออกทั้งทำงน้ ำดีและทำงปั สสำวะ ยำส่ วนใหญ่ มีค่ำครึ่ งชี วต
ิ สั้น จึงต้องให้ยำ
วันละหลำยครั้ง ยกเว้น ceftriaxone และ cefoperazone ที่ให้วนั ละ 1–2 ครั้ง และ ertapenem ที่
ให้วนั ละ 1 ครั้ง
ค่ำทำง pharmacodynamic ที่ทำนำยประสิ ทธิ ภำพในกำรฆ่ำเชื้อ คือ time above MIC
ยำบำงชนิดมีควำมคงตัวมำกพอที่อุณหภูมิหอ้ ง (25oC) จึงสำมำรถหยดเข้ำหลอดเลือดโดยยืด
ระยะเวลำกำรหยดยำให้นำนขึ้นเพื่อรักษำระดับยำในเลือดให้คงอยูท่ ี่ระดับสู งกว่ำ MIC ได้นำน
เช่น ceftazidime, cefoperazone, และ doripenem เป็ นต้น เชื่ อว่ำกำรให้ยำในลักษณะนี้ อำจเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภำพกำรรักษำโดยเฉพำะเมื่อเชื้ อมีแนวโน้มจะดื้อต่อยำ
-lactams ส่ วนใหญ่ ใช้ในกำรรักษำโรคติดเชื้ อที่ผป
ู ้ ่ วยรับเชื้อมำจำกชุมชน ยกเว้น
ceftazidime, cefoperazone, piperacillin, และ carbapenems ซึ่ งควรจะสงวนไว้สำหรับกำร
รักษำกำรติดเชื้อที่ผปู ้ ่ วยได้รับเชื้อในโรงพยำบำล และเชื้อที่ด้ือต่อยำปฏิชีวนะอื่นเท่ำนั้น
Glycopeptides
Vancomycin และ teicoplanin มีบทบำทมำกขึ้นเมื่อมีกำรระบำดของเชื้ อ MRSA จนทำ

ให้แพทย์จำนวนมำกเลือกใช้ยำนี้เพื่อรักษำกำรติดเชื้อ S. aureus แต่ควำมจริ งหำกเชื้อไม่ด้ือต่อ lactams ยำกลุ่ม glycopeptide จะทำลำยเชื้อได้ไม่ดีเท่ำกับ -lactams ดังนั้นในสถำนกำรณ์

ขณะนี้ที่เชื้อ MRSA ส่ วนใหญ่ยงั จำกัดอยูใ่ นโรงพยำบำล จึงไม่ควรใช้ glycopeptide สำหรับกำร
รักษำกำรติดเชื้อ S. aureus ที่มำจำกชุมชน vancomycin เป็ นยำที่มีโอกำสทำให้เกิดปฏิกิริยำกำร
แพ้ได้ไม่บ่อยเท่ำ -lactams แต่ตอ้ งให้ทำงหลอดเลือดดำช้ำ ๆ เพรำะหำกให้เร็ วจะกระตุน้ กำรหลัง่
histamine ทำให้หลอดเลือดขยำยตัวคล้ำยกับ anaphylaxis และอำจทำให้ควำมดันโลหิ ตตกได้
ยำอื่นที่อำจใช้สำหรับกำรรักษำกำรติดเชื้ อ MRSA มีหลำยชนิด เช่น fosfomycin,
fusidic acid, linezolid, tigecycline และเชื้ อบำงสำยพันธุ ์ยงั อำจไวต่อ clindamycin ด้วย
ยาทีย่ บั ยั้งการสั งเคราะห์ โปรตีน
Aminoglycoside เป็ นยำที่มีประโยชน์มำกในกำรรักษำโรคติดเชื้ อ เนื่องจำกสำมำรถฆ่ำ
เชื้อหลำยชนิดได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ โดยเฉพำะเชื้อแบคทีเรี ยกรัมลบ ทั้งที่กลไกหลักในกำรออก
ฤทธิ์ คือกำรยับยั้งกำรสังเครำะห์โปรตีน ซึ่ งเชื้ อจะไม่ตำย กลไกที่ทำให้ยำกลุ่มนี้ออกฤทธิ์ เป็ น
bactericidal นั้นไม่แน่ชด
ั สันนิษฐำนว่ำในกระบวนกำรที่ยำซึ มผ่ำนเข้ำไปภำยในเซลล์ของ
แบคทีเรี ยนั้น ทำให้ permeability ของเซลล์เสี ยไป ร่ วมกับกำรที่ควำมเข้มข้นของยำภำยในเซลล์ที่
สู งมำก ซึ่งทำให้กำรแปลรหัสจำก RNA ผิดพลำด นำไปสู่ กำรสร้ำงโปรตีนที่ผิดปกติ ไม่สำมำรถใช้
งำนได้6
ปัจจัยทำง pharmacodynamic ที่ทำนำยประสิ ทธิ ภำพกำรทำลำยเชื้อ คือระดับควำม
เข้มข้นของยำ ยิง่ ยำมีระดับควำมเข้มข้นสู งกว่ำ MIC เท่ำใด ประสิ ทธิ ภำพในกำรทำลำยเชื้อยิง่ ดีข้ ึน
เนื่องจำกยำนี้มีใช้ในรู ปยำฉี ดเท่ำนั้น และยังมีปัญหำของพิษต่อไตและหู ทำให้มีกำรใช้ยำนี้ไม่มำก
เท่ำยำกลุ่มอื่น เชื้อส่ วนใหญ่จึงยังไม่ด้ือต่อยำกลุ่มนี้มำกนัก โดยทัว่ ไป ยำออกฤทธิ์ ดีต่อเชื้อกรัมลบ
gentamicin จะครอบคลุมเชื้ อได้นอ
้ ยกว่ำ amikacin ซึ่ งสำมำรถทำลำยเชื้อ P. aeruginosa หรื อ
เชื้อก่อโรคชนิดอื่น ๆ ในโรงพยำบำลได้ดีกว่ำ สำหรับ streptomycin นั้น ปั จจุบนั ใช้เป็ นยำ
second line สำหรับรักษำวัณโรค เพรำะมีฤทธิ์ mycobacteriostatic และต้องให้โดยกำรฉี ดเข้ำ
กล้ำมเนื้อทุกวันหรื อสัปดำห์ละ 3 วัน ซึ่ งผูป้ ่ วยอำจจะทนไม่ได้ นอกจำกนี้ยำนี้ยงั มีผลต่อ
vestibular และ auditory system ค่อนข้ำงมำก รวมทั้งอำจทำให้ไตทำงำนผิดปกติ หำกให้ยำไม่
ระมัดระวัง ผูป้ ่ วยอำจสู ญเสี ยกำรได้ยินและมีอำกำรเวียนศีรษะรุ นแรงได้
ประโยชน์ของ aminoglycosides ได้แก่ ใช้เป็ นยำร่ วม ในกำรรักษำกำรติดเชื้อกรัมลบที่
รุ นแรง ไม่วำ่ จะเป็ นกำรติดเชื้ อที่เกิดขึ้นนอก หรื อในโรงพยำบำลก็ตำม ทั้งนี้ ปั จจุบนั แม้เชื้อที่มำ
จำกนอกโรงพยำบำล ก็มีอตั รำกำรดื้อยำมำกขึ้น อำจจะต้องพิจำรณำให้ amikacin โดยเฉพำะผูป้ ่ วย
ที่ได้ยำปฏิชีวนะมำหลำยชนิดในระยะเวลำใกล้ ๆ หรื อกรณี ที่กำรติดเชื้อค่อนข้ำงรุ นแรง ในกรณี น้ ี
นิยมให้ยำแบบวันละครั้ง คือ gentamicin 5.1 mg/kg/dayหรื อ amikacin 15 mg/kg/dayเพรำะ
อำจมีพิษต่อไตน้อยกว่ำ และมีประสิ ทธิ ภำพเช่นเดียวกับกำรให้ยำแบบแบ่งให้วนั ละ 2-3 ครั้ง

Amikacin มีบทบำทในกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพของกำรรักษำกำรติดเชื้ อ P. aeruginosa

เมื่อให้ร่วมกับ piperacillin แต่เมื่อศึกษำในเชื้ออื่น ๆ เกี่ยวกับกำรใช้ยำร่ วมกันระหว่ำง
aminoglycoside และ -lactams กลับไม่สำมำรถแสดงให้เห็นได้อย่ำงชัดเจนว่ำมีประโยชน์
เหนื อกว่ำกำรให้ -lactams ชนิดเดียว อย่ำงไรก็ตำม ในสถำนกำรณ์ที่มีเชื้ อดื้อยำแพร่ ระบำดมำก
กำรให้ยำสองชนิดร่ วมกันไปก่อน ก็อำจจะมีประโยชน์หำกเชื้อมิได้ด้ือต่อยำทั้งสองชนิ ดพร้อมกัน
ดังนั้นหำกผูป้ ่ วยมีกำรติดเชื้อรุ นแรงในสถำนกำรณ์เช่นนี้ ควรจะให้ยำสองชนิ ดร่ วมกันไปก่อน
จนกว่ำจะทรำบชัดเจนว่ำเป็ นเชื้อชนิ ดใดและมีแบบแผนควำมไวต่อยำปฏิชีวนะอย่ำงไร
Gentamicin ยังมีประโยชน์ในกำรรักษำกำรติดเชื้ อกรัมบวกบำงชนิด เช่นกำรติดเชื้ อ
Enterococcus spp. ที่รุนแรงเช่น bacteremia ใน immunocompromised host และ bacterial
endocarditis จำกเชื้ อ streptococci ที่ไม่ไวต่อ penicillin มำกนัก (MIC penicillin >0.06
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) เชื้ อ Enterococcus spp. และ S. aureus ในกรณี น้ ี ต้องผ่ำนกำรทดสอบ
แล้วในห้องปฏิบตั ิกำรว่ำจะเกิด synergistic effect ได้ คือไม่มีกำรดื้อยำ aminoglycoside
ระดับสู ง และกำรให้ยำ จะไม่ให้ในขนำดสู ง คือให้เพียง 1 mg/kg/day แบ่งให้ทุก 8-12 ชัว่ โมง
ข้อจำกัดในกำรใช้ยำกลุ่ม aminoglycosides คือในสภำวะแวดล้อมที่เป็ นกรด เช่นใน
โพรงหนอง ยำจะออกฤทธิ์ ได้ไม่ดี นอกจำกนี้กำรที่ยำถูกขับถ่ำยออกทำงไตทั้งหมด จึงไม่เหมำะที่
จะใช้รักษำกำรติดเชื้อในตับและทำงเดินน้ ำดี
Macrolides ได้แก่ erythromycin, roxithromycin, azithromycin, clarithromycin)

และ lincosamide (clindamycin) มีโครงสร้ำงต่ำงกัน แต่กลไกกำรออกฤทธิ์ และกลไกกำรดื้อยำ
เหมือนกัน ดังนั้น หำกใช้ยำกลุ่ม macrolides แล้วไม่ได้ผล ก็ไม่ควรใช้ clindamycin เชื้อ
แบคทีเรี ยกรัมบวก เช่น streptococci และ staphylococci ยังไวต่อยำนี้ อยูพ่ อสมควรแม้จะมีอตั รำ
กำรดื้อยำสู งขึ้นบ้ำง ยำกลุ่ม macrolides ต่ำงจำก lincosamide คือมีฤทธิ์ ตำ้ นเชื้ อกลุ่ม “atypical”
(Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, และ Legionella pneumophila)
ส่ วน azithromycin และ clarithromycin นั้น ยังมีประโยชน์ในกำรรักษำกำรติดเชื้ อ nontuberculous mycobacteria เช่น M. avium-intracellulare complex อีกด้วย
Tetracycline เช่น tetracycline, minocycline, doxycycline ปั จจุบน
ั มีที่ใช้ไม่มำก

เนื่องจำกเชื้อมักจะดื้อต่อยำ หำกไม่มีปัญหำนี้ โดยปกติยำกลุ่มนี้มีฤทธิ์ ตำ้ นเชื้อกรัมบวกเป็ นส่ วน
ใหญ่ ปั จจุบนั มักใช้ในกำรรักษำโรคติดเชื้ อ Rickettsia ซึ่งโดยส่ วนใหญ่หำกเป็ น murine หรื อ
scrub typhus ไข้มกั จะลดลงภำยในเวลำ 24-48 ชัว่ โมง หลังได้ยำ doxycycline
Glycylcyclines เป็ นอนุพน
ั ธ์ของ minocycline ที่ขณะนี้มีเพียงชนิดเดียวคือ
tigecycline ยำนี้ สำมำรถยับยั้งเชื้ อกรัมบวก ได้แก่ streptococci, enterococci รวมทั้งสำยพันธุ์ที่
ดื้อ vancomycin, staphylococci (methicillin-susceptible และ methicillin-resistant) และ

ยังสำมำรถยับยั้งแบคทีเรี ยกรัมลบได้หลำยชนิด เช่น Enterobacteriaceae (with or without
ESBL production), และมีรำยงำนว่ำอำจมีฤทธิ์ ตำ้ น A. baumannii ด้วย เนื่ องจำกเป็ นยำใหม่ จึง
ยังไม่มีเกณฑ์กำรตัดสิ นควำมไวต่อยำสำหรับเชื้อหลำยชนิด ทั้งกำรทดสอบควำมไวต่อยำนี้บนวุน้
เลี้ยงเชื้อที่มีเกลือแมกนีเซี ยมเป็ นส่ วนประกอบไม่เท่ำกัน ยังให้ผลต่ำงกันด้วยแม้จะเป็ นเชื้อเดียวกัน
ทำให้ยำกแก่กำรทดสอบในห้องปฏิบตั ิกำรจุลชีววิทยำทัว่ ไปที่ไม่ใช่ศูนย์วจิ ยั อีกปั จจัยหนึ่งที่ทำให้
กำรใช้ยำนี้มีควำมยุง่ ยำกอยูบ่ ำ้ งก็คือคุณสมบัติทำงเภสัชจลน์ศำสตร์ ของยำ คือยำนี้กระจำยเข้ำสู่
เนื้อเยือ่ ต่ำง ๆ ได้ดี แต่ระดับยำในเลือดค่อนข้ำงต่ำ คือ 0.4-0.6 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ในขณะที่
MIC ต่อเชื้ อหลำยชนิด มีค่ำ 1 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร จึงอำจมีประสิ ทธิ ภำพไม่ดีเท่ำที่ควรใน
กำรรักษำภำวะติดเชื้อในกระแสเลือด ปั จจุบนั ยำนี้ได้รับกำรรับรองโดยองค์กำรอำหำรและยำแห่ง
ประเทศสหรัฐอเมริ กำให้ใช้สำหรับรักษำกำรติดเชื้ อที่ผวิ หนังและเนื้ อเยือ่ อ่อน และกำรติดเชื้อใน
ช่องท้องชนิ ดซับซ้อน (complicated skin and soft tissue, complicated intra-abdominal
infection) ซึ่ งจะเห็นได้วำ่ ภำวะที่กล่ำวมำนี้ มียำอื่นเป็ นทำงเลือก มำกมำย ดังนั้น จึงไม่จำเป็ นต้อง
ใช้ยำนี้เป็ นยำตัวแรกสำหรับกำรรักษำกำรติดเชื้ อดังกล่ำว
ยาทีย่ บั ยั้งการสั งเคราะห์ สารตั้งต้ นในกระบวนการสั งเคราะห์ กรดนิวคลิอกิ
มียำเดี่ยวที่เคยใช้ในอดีต เช่น sulfadiazine แต่ในทำงปฏิบตั ิ ยำนี้ก็ตอ้ งใช้ร่วมกับยำอื่น
คือ pyrimethamine สำหรับกำรรักษำ toxoplasmic encephalitis แต่เนื่ องจำกปั จจุบนั ไม่มี
pyrimethamine ที่เป็ นยำเดี่ยว sulfadiazine จึงไม่มีที่ใช้ ยำกลุ่มนี้ ในปั จจุบน
ั มีเพียงยำผสม
trimethoprim และ sulfamethoxazole (TMP/SMX) 80/400 มิลลิกรัม หรื อ co-trimoxazole
ซึ่งมีขอ้ บ่งชี้ค่อนข้ำงจำกัด เช่น ใช้รักษำกำรติดเชื้อ Nocardia spp., Pneumocystis jirovecii
หรื อใช้ร่วมกับ ceftazidime ในกำรรักษำโรค melioidosis และป้ องกันกำรเป็ นโรคปอดบวมจำก
เชื้อ Pneumocystis jirovecii ในผูป้ ่ วยโรคเอดส์ เป็ นต้น ในอดีตเคยมีกำรใช้ยำนี้ในกำรรักษำโรค
ติดเชื้ อกรัมลบบำงชนิด เช่น กำรติดเชื้อที่ระบบทำงเดินปั สสำวะ ไข้ทยั ฟอยด์ อุจจำระร่ วงจำกเชื้ อ
Shigella spp. แต่ในปั จจุบน
ั มีอตั รำกำรดื้อยำค่อนข้ำงสู ง จึงไม่นิยมใช้ TMP/SMX ในกำรรักษำ
โรคเหล่ำนี้ โดยไม่ทรำบผลกำรทดสอบควำมไวของเชื้ อต่อยำ อย่ำงไรก็ตำม หำกตรวจพบว่ำเชื้อไม่
ดื้อยำ หรื อผูป้ ่ วยอยูใ่ นถิ่นที่มีปัญหำเชื้ อดื้อยำไม่มำกนัก ก็สำมำรถใช้ยำนี้ในกำรรักษำโรคต่ำงๆ
ดังกล่ำวได้ ข้อดีของยำนี้ คือหำได้ง่ำย และมีท้ งั ในรู ปยำฉี ดและยำรับประทำน สำมำรถถูกดูดซึ มได้
ดีจำกทำงเดินอำหำร ทำให้ผปู ้ ่ วยไม่จำเป็ นต้องอยูใ่ นโรงพยำบำลเป็ นเวลำนำน ข้อเสี ยคือ ผูป้ ่ วยบำง
กลุ่ม อำจมีแนวโน้มที่จะแพ้ยำได้ ถ้ำผูป้ ่ วยมีปฏิกิริยำกำรแพ้ที่รุนแรง เช่น Steven-Johnson’s
syndrome หรื อ toxic epidermal necrolysis ถือเป็ นข้อห้ำมในกำรใช้ยำนี้ อีกกรณี หนึ่ งคือ
fixed-drug eruption ซึ่ งแม้จะไม่รุนแรง แต่ก็เป็ นปั ญหำกับผูป
้ ่ วยมำก เป็ นข้อห้ำมในกำรใช้ต่อไป
เช่นกัน

ยาทีข่ ัดขวางกระบวนการแบ่ งตัวและการถอดรหัสพันธุกรรม7, 8
ยำกลุ่มนี้คือ Fluoroquinolone ซึ่งได้จำกกำรเติม fluorine เข้ำไปในโมเลกุลของ
nalidixic acid ซึ่ งเป็ น quinolone ตัวแรกที่มีใช้ กำรเพิ่ม fluorine และ side chain อื่น ๆ เข้ำไป
ทำให้ได้ fluoroquinolones ที่สำมำรถทำลำยเชื้อแบคทีเรี ยได้มำกชนิดขึ้น โอกำสกำรดื้อยำน้อยลง
กำรดูดซึ มและกำรกระจำยตัวของยำเข้ำไปในเนื้อเยื่อต่ำง ๆ ดีข้ ึน มี fluoroquinolones หลำยชนิด
บำงชนิดถูกนำมำใช้เพียงไม่นำนก็ตอ้ งถูกระงับไปเนื่องจำกผลข้ำงเคียงที่รุนแรง ยำที่มีใช้ใน
ปั จจุบนั ได้แก่ norfloxacin, ofloxacin, levofloxacin, ciprofloxacin, และ moxifloxacin ยำ
ในกลุ่มนี้ มีฤทธิ์ ตำ้ นเชื้อกรัมลบได้ดี โดย ciprofloxacin นอกจำกจะสำมำรถทำลำยเชื้ อกรัมลบ
โดยทัว่ ไปได้ดีแล้ว ยังมีคุณสมบัติตำ้ นเชื้อ P. aeruginosa ได้ดีที่สุด รองลงมำคือ levofloxacin
ส่ วน norfloxacin และ ofloxacin สำมำรถทำลำยเชื้อกรัมลบอื่น ๆ นอกจำก P. aeruginosa ได้
ยำที่ได้รับกำรพัฒนำมำภำยหลัง เช่น levofloxacin และ moxifloxacin มีฤทธิ์ ตำ้ นเชื้ อกรัมบวกได้
ดีกว่ำ fluoroquinolones รุ่ นแรก ๆ และยังมีฤทธิ์ ตำ้ นเชื้ อกลุ่มที่ก่อโรค atypical pneumonia เช่น
Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, และ Chlamydia pneumoniae ได้ดี
จึงอำจเรี ยกยำทั้งสองนี้วำ่ respiratory fluoroquinolones โดยที่ moxifloxacin จะมี MIC ต่อ
เชื้อกรัมบวก ต่ำกว่ำ MIC ของ levofloxacin เชื้ออื่นที่ไวต่อยำกลุ่มนี้ ได้แก่ Mycobacterium
tuberculosis, Mycobacterium avium-intracellulare, Brucella spp.

เนื่องจำก fluoroquinolones มีท้ งั ในรู ปของยำฉี ดและยำรับประทำน มีผลข้ำงเคียงน้อย จึง
เป็ นยำที่นิยมใช้กนั อย่ำงแพร่ หลำยทั้งในมนุษย์ และในภำคเกษตรกรรม ประกอบกับลักษณะดั้งเดิม
ของยำ คือเชื้ อเกิดกำรดื้อยำได้ง่ำยโดยกระบวนกำร mutation ของ DNA gyrase และ
topoisomerase ซึ่ งเป็ นเป้ ำหมำยกำรออกฤทธิ์ ของยำ ปั จจุบน
ั เชื้ อก่อโรคจำนวนมำกในชุมชน ทั้ง
Enterobacteriaceae เชื้ อกรัมลบอื่น ๆ ตลอดจน Neisseria gonorrhoeae จึงมีกำรดื้ อยำในอัตรำ
ที่สูงขึ้นกว่ำในอดีตอย่ำงมำก
คุณสมบัติทำงเภสัชจลน์ศำสตร์ของ fluoroquinolones มีควำมแตกต่ำงกันบ้ำง คือ
norfloxacin ถูกดูดซึ มจำกทำงเดินอำหำรได้นอ
้ ยที่สุด คือประมำณร้อยละ 30-50 รองลงมำคือ
ciprofloxacin ถูกดูดซึ มได้ร้อยละ 50-85 ส่ วน ofloxacin, levofloxacin, และ moxifloxacin
ถูกดูดซึ มได้ระหว่ำงร้อยละ 85-100 ดังนั้นขนำดยำที่ให้ทำงหลอดเลือดดำและที่ให้โดยกำร
รับประทำนจึงเท่ำกันสำหรับยำสำมชนิดหลัง กำรดูดซึ มของยำกลุ่มนี้ อำจถูกรบกวนโดยยำอื่นที่มี
multivalent cations เช่น aluminum, magnesium, calcium, iron, และ zinc กำรให้ยำที่มี
cations เหล่ำนี้ แม้จะห่ ำงจำกเวลำของกำรให้ fluoroquinolones ก็อำจจะช่วยให้กำรดูดซึ มดีข้ ึน
ไม่ได้เหมือนกับกำรไม่ให้ยำร่ วมกัน ดังนั้นอำจต้องหลีกเลี่ยงไปใช้ยำปฏิชีวนะกลุ่มอื่น หรื องดใช้ยำ

ที่มี cations ร่ วมด้วย หรื อให้ยำ fluoroquinolones ทำงหลอดเลือดดำแทนในกรณี ที่เป็ นกำรติด
เชื้อรุ นแรง
ยำส่ วนใหญ่ถูกขับถ่ำยออกทำงไต ยกเว้น ciprofloxacin ที่มีกำรขับถ่ำยทำงตับและ
ทำงเดินน้ ำดีดว้ ย ส่ วน moxifloxacin นั้นถูกขับถ่ำยทำงตับและทำงเดินน้ ำดีเป็ นส่ วนใหญ่ จึงไม่
เหมำะที่จะใช้สำหรับรักษำกำรติดเชื้อที่ระบบทำงเดินปั สสำวะ
ข้อควรระวังในกำรใช้ยำกลุ่มนี้อีกประกำรหนึ่งคือกำรดื้อยำของเชื้ อในระหว่ำงกำรรักษำ
เนื่องจำกกระบวนกำร mutation ซึ่ งเมื่อเกิดขึ้น อำจทำให้ MIC ของยำต่อเชื้อสู งขึ้นไม่มำกในแต่
ละครั้ง แต่เมื่อมี mutation ต่อเนื่ องกันหลำยครั้ง จะทำให้ MIC สู งขึ้นจนยำไม่สำมำรถทำลำยเชื้อ
ได้ กำรป้ องกันเหตุกำรณ์เช่นนี้ อำจทำได้โดยกำรให้ยำในขนำดสู งพอ โดยเฉพำะเมื่อให้ยำเพื่อ
รักษำกำรติดเชื้อในตำแหน่งที่ยำเข้ำถึงได้นอ้ ย เช่นกำรติดเชื้อในปอด หรื อกำรติดเชื้ อ P.
aeruginosa อีกทำงหนึ่ ง คือกำรให้ยำนี้ ร่วมกับยำอื่นเช่น -lactams ซึ่ งอำจไม่เพิ่มประสิ ทธิ ภำพ
ในกำรทำลำยเชื้อแต่อำจลดอุบตั ิกำรณ์ของกำรดื้อยำระหว่ำงกำรรักษำได้
ข้อบ่งชี้กำรใช้ยำกลุ่ม fluoroquinolones ได้แก่ กำรรักษำภำวะติดเชื้ อกรัมลบในระบบ
อวัยวะต่ำง ๆ เช่น ปอด ทำงเดินปั สสำวะ ตับและทำงเดินน้ ำดี (ciprofloxacin, moxifloxacin)
อำจใช้เป็ นยำสำรองในกำรรักษำวัณโรคในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยแพ้ยำอื่นหรื อเชื้ อดื้อยำอื่น ซึ่ งจะต้องใช้
ร่ วมกับยำหลำยชนิดเสมอ และประสิ ทธิ ภำพในกำรรักษำ จะไม่ดีเท่ำกับสู ตรยำมำตรฐำน จึงต้องยืด
ระยะเวลำกำรรักษำออกไป โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ถ้ำผูป้ ่ วยไม่ได้รับยำ isoniazid, rifampicin อย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งหรื อทั้งสองอย่ำง สำหรับกำรติดเชื้ อในระบบประสำทส่ วนกลำง อำจมีปัญหำกำรซึ มผ่ำน
ของยำและยังไม่มีขอ้ มูลเพียงพอในแง่ประสิ ทธิ ภำพของยำกลุ่มนี้ และเนื่องจำกในปั จจุบนั อัตรำ
กำรดื้อยำของเชื้ อในชุมชนเริ่ มสู งขึ้น จึงไม่ควรใช้ยำนี้เป็ นยำเดี่ยวในกำรรักษำผูป้ ่ วยที่มีกำรติดเชื้อ
รุ นแรงจำกชุมชน
Empirical therapy

กำรให้ยำปฏิชีวนะที่ตรงกับเชื้อก่อโรคโดยเร็ วที่สุด เป็ นปั จจัยสำคัญอย่ำงยิง่ ในกำรรักษำ
โรคติดเชื้ อให้ได้ผลดี ในทำงปฏิบตั ิ แพทย์อำจไม่สำมำรถทรำบชนิดของเชื้ อก่อโรคได้ทนั ที ดังนั้น
ส่ วนใหญ่จึงมักต้องให้ยำไปก่อนที่จะทรำบชนิดของเชื้ อก่อโรค (Empirical therapy) ซึ่ งบ่อยครั้ง
ต้องอำศัยกำรเพำะเชื้ อในห้องปฏิบตั ิกำร ใช้เวลำประมำณ 3-5 วัน ในสถำนกำรณ์จริ ง เรำไม่
สำมำรถรอได้นำนเท่ำนั้น กำรให้ยำแบบ empirical therapy จึงมีควำมจำเป็ น ในกรณี น้ ี แพทย์
ควรสำมำรถให้กำรวินิจฉัยกลุ่มอำกำรของกำรติดเชื้อ รวมทั้งระบบอวัยวะที่มีกำรติดเชื้อ ตลอดจน
ระบำดวิทยำ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ แบบแผนควำมไวของเชื้ อก่อโรคต่อยำปฏิชีวนะในพื้นที่ที่ตนเอง
ปฏิบตั ิงำนอยู่ ทั้งนี้เพรำะแม้จะเป็ นเชื้ อชนิดเดียวกัน แต่ในสถำนที่ต่ำงๆ เชื้ออำจมีแบบแผนควำมไว
ต่อยำปฏิชีวนะต่ำงกัน โรงพยำบำลที่มีหอ้ งปฏิบตั ิกำรจุลชีววิทยำควรจะรวบรวมข้อมูลดังกล่ำวนี้

ส่ วนโรงพยำบำลที่ไม่มีหอ้ งปฏิบตั ิกำรจุลชีววิทยำ ก็ควรจะรวมกันเป็ นเครื อข่ำยร่ วมกับโรงพยำบำล
ใหญ่ และดำเนิ นกำรให้มีขอ้ มูลสำหรับใช้ในพื้นที่ให้บริ กำรของตน ตำรำงที่ 1 แสดงตัวอย่ำงยำ
ปฏิชีวนะที่ควรเลือกใช้ในกรณี ที่ยงั ไม่ทรำบเชื้อก่อโรค อย่ำงไรก็ตำมหำกทรำบชนิดของเชื้อและ
ควำมไวต่อยำปฏิชีวนะของเชื้อก่อโรคในผูป้ ่ วยรำยนั้นแล้ว ก็ควรปรับเปลี่ยนชนิดของยำให้
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ตำรำงที่ 1 ยำปฏิชีวนะที่ใช้ในกำรรักษำเบื้องต้นสำหรับโรคติดเชื้อที่พบบ่อย (ถ้ำให้กำรรักษำแบบ empiric ควรปรับยำให้เหมำะสมอีกครั้งเมื่อทรำบผลกำรเพำะเชื้ อ
เสมอ)
กลุ่มโรค

ลักษณะทำงคลินิกที่สำคัญ

Bacterial meningitis
Community-acquired
(normal host)
Community-acquired,
(immunocompromised/elderly)
Post-operative

Acute sinusitis

พบกำรอักเสบของเยือ่ บุ
paranasal sinus ได้ถึงร้อยละ
87 ใน viral URI

เชื้อก่อโรคที่พบบ่อย

ยำปฏิชีวนะที่ควรเลือกใช้

ยำอื่นที่อำจเลือกใช้ได้

Streptococcus suis,
Streptococcus pneumoniae
N. meningitides
Listeria monocytogenes and above
organisms
S. pneumoniae (esp. with CSF
leakage), Pseudomonas aeruginosa,
Coagulase-negative staphylococci,
Staphylococcus aureus, Other Gramnegative bacilli
S. pneumoniae, H. influenzae, M.
catarrhalis, group A streptococci

Ceftrixaone 2 g IV q 12 h 
Vancomycin 500-750 mg IV q
6h
Add ampicillin 2 g IV q 6 h to
the above regimen
Ceftazidime 2 g IV q 8 h +
vancomycin 500-750 mg IV q 6
h

Cefotaxime 2 g IV q 4-6 h 
Vancomycin 500-750 mg IV q
6h

ให้ decongestant และยำแก้ปวด
ก่อน ถ้ำไม่ดีข้ ึนใน 1 สัปดำห์ จึง
พิจำรณำให้ high dose

Amoxycillin/clavulanate
2000/125 mg bid, moxifloxacin
400 mg q 24 h, levofloxacin
750 mg q 24 h x 5 days or 500
mg q 24 h x 14 days,
cephalosporins (cefdinir,
cefditoren 200 mg bid)

amoxicillin (1 g tid)
Chronic sinusitis

Acute
phayngitis/pharyngotosillitis

Prevotella spp., anaerobic strep,
Fusobacterium, aerobic streptococci,
P. aeruginosa, S. aureus, & M.
catarrhalis
Group A, C, G streptococci, virus
(เช่น EBV – infectious
mononucleosis), C. diphtheria,
Arcanobacterium haemolyticum, M.
pneumoniae

Cefepime 2 g IV q 8 h or
meropenem 2 g IV q 8 h +
vancomycin 500-750 mg IV q
6h

Antibiotic not effective, need
otolaryngologic intervention

Penicillin V 500 mg bid or 250
mg qid

Benzathine penicillin 1.2 mU
im X 1 dose, cefuroxime acetil
250 mg bid X 4 days,
clindamycin, clarithromycin
250 mg bid X 10 days,
azithromycin 500 mg then 25o
mg q 24 h X 4 days

Pneumonia
Community-acquired

Mild to moderate (“walking”
pneumonia), no co-morbidity

Atypicals (Mycoplasma. pneumoniae,
Chlamydia pneumoniae, Legionella
pneumophilia), S. pneumoniae, virus

Azithromycin 0.5 g X 1 then
0.25 g per day, clarithromycin
500 mg bid

Doxycycline 100 mg bid
Levofloxacin 750 mg/d or
moxifloxacin 400 mg/d

Alcoholism

3rd generation cephalosporin 
clindamycin
3rd generation cephalosporin

Levofloxacin or moxifloxacin

Post obstruction of airways

S. pneumoniae, anaerobes, Gramnegative rods
H. influenza, M. catarrhalis, S.
pneumoniae
S. pneumoniae, anaerobes

Amoxycillin-clavulanate

3rd generation cephalosporin 
clindamycin

Post influenza

S. pneumoniae, S. aureus

Exposure to tropical
environment/multiorgan
involvement (aseptic
meningitis, hepatitis,
nephritis)
Diabetes, thalassemia,
chronic kidney disease,

Leptospira spp., Rickettsia spp.

2nd - 3rd generation
cephalosporins
3rd generation cephalosporin +
doxycycline or azithromycin

COPD

Levofloxacin or moxifloxacin

Melioidosis

Ceftazidime 2 g IV q 8 h 
trimethoprim-sulfamethoxazole
12-15 mg TMP/kg/d

Imipenem/cilastatin,
meropenem

Pneumocystis jirovecii (“PCP”)

Trimethoprim/sulfamethoxazole

Clindamycin 600 mg q 8 h +
primaquine 30 mg q 24 h

farmer, อยูใ่ นภำค

ตะวันออกเฉี ยงเหนือ (อย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง หรื อหลำยอย่ำง)
ภำพรังสี ทรวงอกอำจคล้ำย
tuberculosis กำรย้อมเสมหะ
พบเชื้อน้อย เชื้อที่พบเป็ น
Gram negative ตัวเล็ก ติดสี
จำง และติดสี หวั ท้ำยไม่เท่ำกัน
Interstitial pneumonia

ร่ วมกับอำกำรเหนื่อยง่ำย อำจ

15 mg/kg/dayTMP q 8-12 h ถ้ำ

เป็ นเรื้ อรังหรื อ รองเฉี ยบพลันก็
ได้ โดยเฉพำะในผูป้ ่ วยอำยุนอ้ ย
ซึ่งโดยปกติไม่ควรเป็ นโรค
pneumonia ผูป
้ ่ วยจำนวนมำก
ไม่ทรำบมำก่อนว่ำตนเองเป็ น
โรคติดเชื้อ HIV ถ้ำตรวจพบ
ลักษณะของภำวะภูมิคุม้ กัน
บกพร่ อง เช่น oral candidiasis
หรื อ oral hairy leukoplakia
จะช่วยในกำรวินิจฉัยได้มำก แต่
อำจไม่พบลักษณะดังกล่ำวก็ได้
(ถ้ำมีอำกำรของกำรติดเชื้อที่
ระบบทำงเดินหำยใจส่วนบนมำ
ก่อน อำจเป็ น viral

pO2 <70 mmHg ให้
prednisolone 40 mg bid 5 วัน

ต่อด้วย 20 mg bid 11 วัน ร่ วมด้วย

pneumonia)
Healthcareassociated/ventilatorassociated, early onset

เกิดหลังจำกเข้ำรับกำรรักษำใน
โรงพยำบำลไม่เกิน 5 วัน

เชื้อเหมือนกับเชื้อก่อโรคในผูป้ ่ วยที่รับ
เชื้อจำกนอกโรงพยำบำล

เหมือนกับผูป้ ่ วยที่รับเชื้อจำกนอก
โรงพยำบำล พิจำรณำตำมปั จจัย
เสี่ ยงอื่นข้ำงต้น

Healthcareassociated/ventilatorassociated, late onset

เกิดหลังจำกเข้ำรับกำรรักษำใน
โรงพยำบำล 5 วันขึ้นไป กำร
ย้อมสี กรัมเสมหะอำจช่วยใน
กำรแยกเชื้อได้บำ้ ง (Gram

A. baumannii, P. aeruginosa, K.
pneumoniae, E. coli (with or without
ESBL production), Enterobacter spp.,
MRSA

A. baumannii:
cefoperazone/sulbactam P.
aeruginosa: antipseudomonal
penicillin/cephalosporins, K.
pneumoniae, E. coli: 3rd
generation cephalosporins หรื อ

A. baumannii: colistin,
tigecycline
P. aeruginosa: carbapenem
MRSA: linezolid

negative coccobacilli – A.

fluoroquinolone; carbapenem

baumannii, GNR ตัวผอม ไม่

หรื อ fluoroquinolone สำหรับเชื้อ
ที่สร้ำง ESBL, Enterobacter

มี capsule – P. aeruginosa,
GNR ตัวอ้วน ส่ วนใหญ่
ค่อนข้ำงยำว ตัวโต เป็ นแท่ง
ชัดเจน แต่บำงตัวอำจดูส้ นั อำจ
มี capsule –
Enterobacteriaceae เช่น K.

spp.: piperacillin,
fluoroquinolone
MRSA: vancomycin,
teicoplanin

pneumoniae, E. coli,
Enterobacter spp.
Aspiration pneumonia

Bacterial endocarditis
Acute

Sub-acute

ปั จจัยเสี่ ยงคือภำวะควำมรู ้สึกตัว
ลดลงผิดปกติจำกสำเหตุใดก็
ตำม หรื อภำวะที่กำรกลืนไม่
ปกติ

Anaerobes

Clindamycin

High dose penicillin G,
Amoxycillin/clavulanate

Host: IV drug users
Clinical: sepsis or bloodborne pneumonia, congestive
heart failure common
Host: valvular heart disease
Clinical: prolonged fever (24 weeks), embolic
phenomena

S. aureus (MSSA)

Cloxacillin 2 g IV q 4 h X 4-6
weeks + gentamicin 1 mg/kg q
8 h X 3-5 days

Cefazolin 2 g iv q 8 h +
gentamicin 1 mg/kg q 8 h X 35 days

Viridans streptococci, enterococci

Ampicillin 2 g IV Q 4 h หรื อ
penicillin 3 mU iv q 4 h +
gentamicin 1 mg/kg q 8 h X 3-5

Ceftriaxone + gentamicin 1
mg/kg q 8 h X 3-5 days

days (รอผลกำรเพำะเชื้อได้ถำ้ ไม่มี

ภำวะแทรกซ้อน เช่น major
Intra-abdominal infection

Enterobacteriaceae  anaerobes

emboli, heart failure)
Third-generation cephalosporin
 metronidazole

Enterobacteriaceae  anaerobes, P.
aeruginosa, A. baumannii,
enterococci

Anti-pseudomonal penicillin,
cephalosporins, or
fluoroquinolone

S. aureus

Cloxacillin 2 g IV q 4 h

Normal host
Steroid user
Prosthetic joint
Cellulitis/necrotizing fasciitis
Salt- or fresh-water
including water animal
exposure
Animal bite

S. aureus
Salmonella spp.
Staphylococci, Streptococci, GNR

Cloxacillin 2 g IV q 4 h
Ciprofloxacin 400 mg IV q 12 h

Vibrio vulnificus, Aeromonas spp.,
other Gram-negative bacilli

3rd generation cephalosporins,
fluoroquinolones

Pasteurella multocida

Doxycycline

Previous surgery of the
affected limb, impaired venous
or lymphatic drainage
Community-acquired sepsis,
unknown primary site

Streptococcus pyogenes

Amoxycillin/clavulanate,
ampicillin/sulbactam
Penicillin, clindamycin

Ceftriaxone 2 g IV q 24 h

Cefuroxime 750 mg IV q 8 h,
Amoxycillin/clavulanate 1.2-

Complicated intra-abdominal
infections (เช่น post-operative
infections)
Osteomyelitis

ผูส้ ูงอำยุ มักเป็ นที่กระดูกสัน
หลัง ควรระวังกำรติดเชื้อ
ลุกลำมเข้ำไปใน epidural

Anti-pseudomonal
carbapenems

space (epidural abscess)
Septic arthritis

ควรทำกำรเพำะเชื้อจำกน้ ำใน
ข้อทุกครั้ง ไม่ควรรักษำแบบ
empiric

E. coli, S. pyogenes, S. agalactia
(group B streptococci), Salmonella
spp. (esp. in HIV infected patients),
S. suis (อำจมีประวัติรับประทำนเนื้ อหมู

ที่ปรุ งไม่สุก)
Community-acquired sepsis,
unknown primary site

Diabetes, thalassemia,
chronic kidney disease,

B. pseudomallei

Ceftazidime 2 g IV q 8 h 
trimethoprim-sulfamethoxazole
12-15 mg TMP/kg/d

Ceftriaxone 2 g IV q 24 h

2.4 g IV q 8 h, หรื อ
ampicillin/sulbactam 1.5 – 3 g
IV q 8 h + gentamicin 5.1
mg/kg q 24 h
Imipenem/cilastatin,
meropenem

farmer, อยูใ่ นภำค

Acute febrile illness without
localizing sign

ตะวันออกเฉี ยงเหนือ (อย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง หรื อหลำยอย่ำง)
ประวัติกำรเดินทำงไป หรื อมี
Leptospirosis (ประวัติกำรสัมผัสน้ ำ)
ถิ่นที่อยูใ่ นแหล่งโรค หรื อกำร scrub typhus (กำรเดินทำงเข้ำไปในสวน
ถูกแมลงที่เป็ นพำหะของโรคกัด หรื อป่ ำโปร่ ง)
มักจะมีควำมผิปกติในหลำย
murine typhus (กำรทำงำนเกี่ยวข้องกับ
ระบบอวัยวะ เช่น interstitial
ขยะ กำรมีหนูชุกชุมในที่ทำงำน ที่อยู่
pneumonia, aseptic
อำศัย)
meningitis, encephalopathy,
abnormal liver enzymes,
มำเลเรี ย
carditis ซื่ งจะมีมำกน้อยขึ้นกับ Dengue virus infection หรื อกำรติดเชื้อ
ควำมรุ นแรงของโรค
ไวรัสชนิดอื่นๆ

ถ้ำไม่มีโรคประจำตัวใด ๆ ไม่มี
ประวัติกำรสัมผัสโรคใด ๆ ชัดเจน
และป่ วยมำไม่นำนเกิน 1 สัปดำห์
ตรวจร่ ำงกำยอย่ำงละเอียดแล้ว ไม่
พบลักษณะจำเพำะใด ๆ สัญญำณ
ชีพปกติ อำกำรไม่รุนแรง อำจยังไม่
จำเป็ นต้องให้ยำปฏิชีวนะ แต่ถำ้
สงสัย leptospirosis หรื อกำรติด
เชื้อ Rickettsia อำจลองให้
doxycycline 100 mg q 12 h

