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โพรงจมูก (ไซนัส) อักเสบเฉียบพลัน

Acute Rhinosinusitis
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ลักษณะทางคลินิก

หวัดธรรมดา

Acute Nasopharyngitis, Common Cold

ลักษณะทางคลินิก

การใชยาปฏิชีวนะ

• คัดจมูก น้ำมูก จาม น้ำมูกไหลลงคอ คอแหง
อาจเจ็บคอ ปวดเมื่อยตัว ออนเพลีย ไข ไอ
• สาเหตุจากไวรัส

การใชยาปฏิชีวนะ

• ไมควรใหยาปฏิชีวนะเพราะไมลดความรุนแรง
และระยะเวลาของอาการอยางมีนัยสำคัญ
• ไขมักหายใน 3–4 วัน, เจ็บคอ 4–5 วัน,
น้ำมูก 5–7 วัน, ไอ 7–14 วัน

หวัดธรรมดา

• มีอาการโรคหวัด หรือมีน้ำมูกเรื้อรังหลังเปนหวัด อาจมีไข
ปวดแกม หนาผาก กรามบน
• อาจกดเจ็บบริเวณแกม
• X-Ray ไซนัสอาจพบเงาทึบ
• สวนมากเกิดจากไวรัสที่เปนสาเหตุของหวัด
สวนนอยเกิดจาก S.pneumoniae, H.inﬂuenzae
• ไมควรใชยาปฏิชีวนะ
• มักมีอาการดีขึ้นหรือหายภายใน 7 วัน
• หากมีอาการรุนแรง (ไขสูง ปวดบริเวณแกม/กรามบนมาก)
หรืออาการไมดีขึ้นเองใน 7 วัน หรืออาการดีขึ้นแลวกลับ
มีอาการมากขึ้นอีก พิจารณาใชยา Amoxicillin
หรือ Roxithromycin / Erythromycin นาน 5-14 วัน
• พิจารณาใชยา Coamoxiclav
หรือ Clarthromycin / Azithromycin ในผูปวย
ที่ไมตอบสนองตอการรักษาดวย Amoxicillin

หูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน

โพรงจมูก (ไซนัส)
อักเสบเฉียบพลัน

ลักษณะทางคลินิก

ไขหวัดใหญ

Inﬂuenza

ลักษณะทางคลินิก • ไข ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตัว ออนเพลีย

อาจมีอาการโรคหวัดรวมดวย
• ตรวจไมพบแหลง/สาเหตุของการติดเชื้อที่อื่น
• สาเหตุจากไวรัส

การใชยาปฏิชีวนะ

• ไมควรใชยาปฏิชีวนะ
• พิจารณาใชยา Oseltamivir นาน 5 วัน
ในผูมีอาการรุนแรงและรับไวรักษาในโรงพยาบาล
และผูเสี่ยงตอภาวะแทรกซอน เชน เด็กอายุต่ำกวา 2 ป
ผูสูงอายุ หญิงมีครรภ มีโรคเรื้อรัง (เชน โรคปอด โรคหัวใจ)
อวนมาก ภูมิคุมกันบกพรอง (เชน ไดรับยากดภูมิคุมกัน)

ไขหวัดใหญ

หูชั้นกลาง
อักเสบเฉียบพลัน

การใชยาปฏิชีวนะ

คอหอยอักเสบ
ทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน

คอหอยอักเสบ/ทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน

หลอดลม
อักเสบเฉียบพลัน

ลักษณะทางคลินิก

การใชยาปฏิชีวนะ

• เจ็บคอ กลืนเจ็บ มักมีไข อาจมีอาการโรคหวัดรวมดวย
• ตรวจพบคอแดง (Injected Pharynx)
• มากกวา 80% เกิดจากไวรัส สวนนอยเกิดจากแบคทีเรีย
และเชื้อโรคอื่น
• ไมควรใชยาปฏิชีวนะ
• พิจารณาใชยา Penicillin V หรือ Amoxicillin
หรือ Roxithromycin หรือ Erythromycin นาน 10 วัน
รักษาการติดเชื้อ Streptococcus group A ในผูปวยที่มีลักษณะ
ดังนี้ตั้งแต 3 ขอ
1) ไข >38C
2) Exudate/Pustule ที่คอยหอย/ทอนซิล
3) ตอมน้ำเหลืองที่คอ (anterior cervical lymph nodes) โต/กดเจ็บ
4) ไมไอ
• พิจารณาใหยาปฏิชีวนะแกผูปวยโรคหัวใจรูหมาติก
และผูปวยภูมิตานทานบกพรอง (เชน เม็ดเลือดขาวในเลือดต่ำ)

• ไมควรใชยาปฏิชีวนะในผูปวยที่มีอาการนอย
• อาการมักดีขึ้นหรือหายภายใน 3 วัน
• ผูปวยอาการรุนแรง (ไขสูง ปวดหูมาก)
เด็กเล็กที่พบ tympanic membrane โปง หรือมี otorrhea
หรืออาการไมดีขึ้นเองใน 3 วัน ควรใชยา Amoxicillin
หรือ Roxithromycin / Erythromycin นาน 5-14 วัน
ขึ้นอยูกับความรุนแรงของโรค
• พิจารณาใชยา Coamoxiclav หรือ Clarthromycin / Azithromycin
ในผูปวยที่ไมตอบสนองตอการรักษาดวย Amoxicillin

หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน

Acute Pharyngitis, Acute Tonsillitis

ลักษณะทางคลินิก

Acute Otitis Media
• มักพบในเด็ก มีอาการโรคหวัด ปวดหู หูอื้อ อาจมีไข
• อาจพบ tympanic membrane โปง, หนอง / otorrhea
• สวนมากเกิดจากไวรัสที่เปนสาเหตุของหวัด
สวนหนึ่งเกิดจาก S.pneumoniae, H.inﬂuenzae

การใชยาปฏิชีวนะ

Acute Bronchitis
• ไอแหงหรือมีเสมหะ คันคอ อาจมีไข เสียงแหบ
อาจมีอาการโรคหวัดรวมดวย
• ตรวจไมพบความผิดปกติของปอด
• หาก X-Ray ปอด จะไมพบเงาผิดปกติในปอด
• สาเหตุจากไวรัส
• ไมควรใชยาปฏิชีวนะเพราะไมลดความรุนแรง
และระยะเวลาของการไออยางมีนัยสำคัญ
• อาการไออาจนานหลายสัปดาหจึงหาย
• พิจารณาใชยา Amoxicillin หรือ Roxithromycin
หรือ Coamoxiclav ในผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)
มีอาการกำเริบรุนแรง (หอบเหนื่อยมาก เสมหะมากขึ้น
และเสมหะสีเขียว-เหลือง) หรือผูปวยโรคเรื้อรัง
หรือภูมิตานทานโรคบกพรอง
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สำหรับโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลทั่วไป
เอกสารอางอิง คูมือการปองกันและควบคุมแบคทีเรียดื้อยาตานจุลชีพในโรงพยาบาล

