
 

 

  

 

 

 



 

 

ค ำน ำ 

โรงพยาบาลนครปฐมได้ด าเนินการตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพเพ่ือให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประชาชนได้รับการรักษาด้วยยาอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ลด
ความสิ้นเปลืองทางเศรษฐกิจและลดปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ โดยมีการขับเคลื่อนผ่านทีมคณะท างานการใช้
ยาอย่างสมเหตุผลและจัดการเชื้อดื้อยา โรงพยาบาลนครปฐม (RDU-AMR) ซึ่งมีการก าหนดมาตรการให้
โรงพยาบาลมีการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ โดยน าระบบการ
สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล (Antimicrobial Stewardship Program : ASP) 
ซึ่งจะช่วยลดอุบัติการณ์เชื้อดื้อยา ลดปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพและเพ่ิมอัตราการตอบสนองต่อการรักษา 

คู่มือฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยทีม RDU-AMR โรงพยาบาลนครปฐม เพ่ือผลักดันนโยบาย ก าหนดแนวทาง
ในการพัฒนาระบบสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลนครปฐมและ
โรงพยาบาลเครือข่ายในจังหวัดนครปฐม โดยได้มีการรวบรวมแนวทางการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ 
(Responsible Use of Antibiotic : RUA) และแนวทางเพ่ือให้เกิดการสั่งใช้ยาต้านจุลชีพในการป้องกันและ
รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียอย่างเหมาะสม ทั้งการเลือกชนิดของยา ขนาดการสั่งใช้ยา การปรับขนาดยา การ
ผสมยา การบริหารยา และการติดตาม ความปลอดภัยในการใช้ยา 

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาล
นครปฐมและโรงพยาบาลเครือข่ายในจังหวัดนครปฐม  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาต้านจุลชีพ
อย่างสมเหตุผล ที่เป็นแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัดและน าไปใช้อย่างครอบคลุมทุกหน่วยงาน 
  

 

 

 
       คณะผู้จัดท า 

                       คณะท างาน RDU-AMR โรงพยาบาลนครปฐม  
              มิถุนายน 2563 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

สำรบัญ 

เนื้อหำ                                      หน้ำ 
มาตรการ Antimicrobial Stewardship Program (ASP) ............................................................................. 1 

แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ (Responsible Use of Antibiotic : RUA) ................................. 2 

แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจส่วนบน (Upper 
Respiratory Infections : URI) ................................................................................................................. 3 

แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea : AD)
 ................................................................................................................................................................... 5 

แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ (Fresh Traumatic Wound : 
FTW) .......................................................................................................................................................... 6 

แนวทางการป้องกันการติดเชื้อในสตรีคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด (Antibiotic prophylaxis in 
vaginal delivery of normal term labor : APL) ................................................................................... 7 

แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะกรณีทราบผลเพาะเชื้อและความไวต่อยาต้านจุลชีพ (เฉพาะผู้ป่วยผู้ใหญ่ และไม่ใช่
การติดเชื้อใน central nervous system) ..................................................................................................... 8 

แนวทางการสั่งใช้และติดตามค่าพารามิเตอร์ยาที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดพิษต่อไต ........................................ 10 

ใบบันทึกการใช้ยาปฏิชีวนะชนิดควบคุม โรงพยาบาลนครปฐม 
ใบบันทึกการใช้ยา Tigecycline* .............................................................................................................. 11 

ใบบันทึกการใช้ยาปฏิชีวนะชนิดควบคุม รพ.นครปฐม ............................................................................... 13 

แนวทางการสั่งใช้ยา sulbactam ในการรักษาโรคติดเชื้อ A.baumannii .................................................... 15 

ตารางการปรับขนาดยาการใช้ยาต้านจุลชีพตามการท างานของไตในผู้ใหญ่ โรงพยาบาลนครปฐม ................ 16 

ความเข้ากันได้และความคงตัวของยา (Drug Compatibility and Stability) .............................................. 24 

แนวทางการเปลี่ยนยาต้านจุลชีพรูปแบบฉีดเป็นรูปแบบรับประทาน (IV to PO) .......................................... 30 

แนะน าระยะเวลาการรักษา ........................................................................................................................... 33 

แนวทางการจัดการผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยา ....................................................................................................... 34 

แนวทางการจัดการผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยา กลุ่มเบต้า-แลคแตม (beta-lactams) ........................................ 35 

แนวทางการจัดการผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยา กลุ่มซัลฟา (sulfa) ..................................................................... 36 

แนวทางการจัดการผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยา กลุ่ม fluoroquinolones, aminoglycosides, macrolides ... 37 

แนวทางการแจ้งและประเมินการแพ้ยาของโรงพยาบาลนครปฐม ................................................................. 38 

อันตรกิริยาระหว่างยาของยาต้านจุลชีพที่มีผลกระทบในทางคลินิก ............................................................... 39 

 “หลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน” .................................................................................................................... 40 

 “ห้ามใช้ร่วมกัน” ...................................................................................................................................... 43 



 

1 
 

มำตรกำร Antimicrobial Stewardship Program (ASP) 
 



 

2 
 

 

 

แนวทำงกำรใช้ยำปฏิชีวนะอย่ำงรับผิดชอบ (Responsible Use of Antibiotic : RUA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ป่วยนอกโรคติดเช้ือที่ระบบทำงเดินหำยใจส่วนบน  

(Upper Respiratory Infections : URI) 

ผู้ป่วยนอกโรคอุจจำระร่วงเฉียบพลัน  

(Acute Diarrhea : AD) 

ผู้ป่วยบำดแผลสดจำกอุบัติเหตุ  

(Fresh Traumatic Wound : FTW) 

สตรีคลอดปกติครบก ำหนดทำงช่องคลอด  

(Antibiotic prophylaxis in vaginal delivery of normal term labor : APL) 
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แนวทำงกำรใช้ยำปฏิชีวนะอย่ำงรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อที่ระบบทำงเดินหำยใจส่วนบน 
(Upper Respiratory Infections : URI) 

คอหอยอกัเสบ/ ทอนซิลอกัเสบเฉียบพลัน 
(Acute pharyngitis/Acute tonsillitis) 

โพรงจมูก (ไซนัส) อักเสบเฉยีบพลัน  
(Acute rhino sinusitis) 

หูชั้นกลางอักเสบ  
(Acute otitis media) 

หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 
(Acute bronchitis) 

ICD-10: J02.0, J02.8, J02.9, J03.0, 
J03.8, J03.9 

ICD-10: J01.0, J01.1, J01.2, J01.3, 
J01.4, J01.8, J01.9 

ICD-10: H65.0, H65.1, H65.9, 
H66.0, H66.4, H66.9 

ICD-10: J20.0, J20.8, J20.9, J21.9 

 เจ็บคอ กลืนเจ็บ มกัมีไข้ อาจมี
อาการโรคหวัดร่วมด้วย 

 ตรวจพบคอแดง (injected 
pharynx) 

 เช้ือสาเหตุที่พบบ่อย คือ Group A 
beta-hemolytic streptococcus 
(GAS) 

- (> 80% เกิดจากเช้ือไวรัส ส่วนนอ้ยจาก
เช้ือแบคทีเรียและเชื้อโรคอื่น) 

 ไข้ ปวดหน้าผาก ปวดกรามบน      
คัดจมูก น้ ามูกเหลอืงเขียว หรือมี
น้ ามูกเร้ือรังหลังเป็นหวัด 

 อาจกดเจ็บบริเวณแก้ม ไซนัส 
postnasal drip 

(ส่วนใหญ่เกิดจากเช้ือไวรัส, <2% เกิด
จากแบคทีเรีย ได้แก่ S.pneumoniae, 
H.influenzae, S.pyogenes, 
M.catarrhalis, anaerobic bacteria) 
อาการมกัดีขึ้นใน 7 วัน 

 มักพบในเด็ก 
 มักเกิดหลังจากเป็นหวัด 
 มีไข้ ปวดหูมาก หูอื้อ 
(ส่วนใหญ่เกิดจากเช้ือไวรัส อาการมกัดี
ขึ้นใน 3 วัน ไม่ควรใช้ยาปฏิชวีนะ  
 
 

 ไอแห้งหรือมีเสมหะ โดยเสมหะอาจ
เป็นสเีหลืองเขียวได้ 

 อาการเริ่มต้นเหมือนหวัด ร่วมกับไอ
เด่น อาจไอนาน (ค่ามัธยฐาน 18 วัน) 

 ตรวจไม่พบความผิดปกติของปอด 
(>95% ไม่ได้เกิดจากแบคทีเรีย) 

เกณฑ์ท่ีเหมาะสมในการใช้ยาปฏิชวีนะ 

คอหอยอกัเสบ/ทอนซิลอักเสบเฉียบพลนั โพรงจมูก (ไซนัส) อักเสบเฉียบพลัน หูชั้นกลางอักเสบ หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 

หลักฐานวา่ติดเชื้อ GAS  
เข้าเกณฑ์≥3 ใน 4 ข้อ  
ตาม centor criteria  
1. ไข้ (>38   C) ร่วมกับเจ็บคอมาก 
2. มีหนอง/ฝ้าขาวที่ต่อมทอนซิล 
3. คล าพบต่อมน้ าเหลืองโตบริเวณล าคอ

และกดเจ็บ 
4. ไม่ไอ 
พิจารณาให้ยาปฏิชีวนะ 
□ ผู้ป่วยโรคหวัใจรูห์มาตกิ และผูป้่วย
ภูมิคุ้มกันบกพรอ่ง (เช่น เม็ดเลือดขาว
ต่ า) เด็กอายุต่ ากว่า 2 ป ี

มีข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
1. มีอาการเกิน 10 วัน โดยไม่ดีขึ้น 
2. มีไข้สูง (>39   C) ตั้งแต่เร่ิมป่วย
ร่วมกับน้ ามกูเหลือง-เขียวหรือเจ็บที่
ใบหน้าต่อเนื่องนานอย่างน้อย 3-4 วัน 
3. มีอาการของหวัด ไซนัสอักเสบ นาน 
5-6 วัน แล้วอาการดีขึ้น แต่กลับมี
อาการเลวลง  
พิจารณาให้ยาปฏิชีวนะ 
□ กรณีผู้มีความต้านทานโรคต่ า เช่น 
เช้ือราในผู้ป่วยเบาหวาน, เช้ือแกรมลบ 
หรือ anaerobe ในผู้ป่วยเม็ดเลือดขาว
ต่ าหรือผู้ป่วยที่มีท่อให้อาหาร 

มีข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
1. ปวดหูมาก หอูื้อ ไข้สูง (≥39   C) 
2. มีอาการรุนแรงมากหรืออาการไม่ดี
ขึ้นเองใน 3 วัน 
3. เยื่อแกว้หูโป่งออกสีแดงเร่ือๆหรือเยือ่
แก้วหูทะลุและมีหนองไหล 
4. มีอาการดีขึ้นแล้วกลบัมีอาการ
เพิ่มขึ้นอีก 
 
 

พิจารณาให้ยาปฏิชีวนะ   
□ ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง (COPD) 
ที่มีอาการก าเริบรุนแรง, ผู้ป่วยโรค
เร้ือรังหรือผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
□ ไอมากและนาน มกัไอช่วงกลางคืน 
วินิจฉยัแยกโรค 
□ สงสัยโรคไอกรน (Pertussis): ไอมาก
และนาน มกัไอช่วงกลางคืน ไอรุนแรง
เป็นชุด มักอาเจยีนหลังการไอ 
□ สงสยั pneumonia ที่เกิดจาก 
Mycoplasma pneumoniae และ 
Chlamydophila pneumoniae 

คอหอยอกัเสบ/ทอนซิลอักเสบเฉียบพลนั โพรงจมูก (ไซนัส) อักเสบเฉียบพลัน หูชั้นกลางอักเสบ หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 

ให้ยำ 10 วันเพื่อป้องกัน Rheumatic fever  
1. penicillin V (250 mg/tab)  
เด็ก น้ ำหนัก≤27kg: 1 tab bid or tid 
เด็ก น้ ำหนัก>27kg และผู้ใหญ:่ 2 tab 
bid-tid or 1 tab qid ac 
2. amoxycillin  
เด็กเล็ก: 50 MKD OD หรือ divided 
bid or tid pc (Max. 1,000 mg/day 
or 500 mg/dose) 
เด็กโต วยัรุ่นและผู้ใหญ:่ 
amoxicillin(500) 1 cap po bid pc 

amoxicillin  
เด็กเล็ก น้ ำหนัก≤40 kg: 40-50 MKD po divided bid or tid pc 10-14 days 
(Max. 1,500 mg/day, 500 mg/dose)  
เด็กโต วยัรุ่นหรือผู้ใหญ:่ amoxycillin (500) 1 cap po tid pc 5-7 days  

การรักษาไม่ตอบสนองภายใน 3-5 วัน 
1. amoxicillin high dose เด็ก: 80-90 MKD po divided bid or tid pc 10-14 
days ผู้ใหญ่: amoxicillin (500) 2 cap tid 5-7 days  
2. amoxycillin/clavulanic acid เด็ก: 90/6.4 MKD po divided bid or tid pc 
10-14 days ผู้ใหญ่: (1,000 mg) 1 tab po bid pc 5-7 days 
3. clarithromycin(500mg/tab) 1 tab po bid pc 14 days 
4. azithromycin(250mg/tab) 2 cap po day 1, then 1 cap OD, days 2-5 

เด็กเล็ก: erythromycin 40 MKD po 
divided bid to qid ac นาน 14 days 
ผู้ใหญ่:  
1. amoxicillin(500) 1 cap po tid pc 
2. roxithromycin(150) 1 tab po 
bid ac หรือ 2 tab po OD ac 5 days  
3. amoxycillin/clavulanic acid 
(1000 mg) 1 tab po bid pc 7-10 
days 
หากสงสัย pertussis พิจารณาให้ 
erythromycin หรือ roxithromycin 
14 วันและตรวจทางห้องปฏบิัติการ 
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ส าหรับผู้ที่แพ้ penicillin  
erythromycin  เด็กเล็ก 40 MKD po divided bid to qid ac  
roxithromycin เด็กน้ ำหนัก≤ 40 kg: 5-8 MKD divided bid ac    
     เด็กน้ ำหนัก> 40 kg วัยรุ่น และผู้ใหญ:่ (150 mg) 1 tab po bid ac หรือ 
                                                                   2 tab po OD ac 

ไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะ 

หวัด-เจ็บคอ (common cold) ICD-10: J00 อาการ : ตาแดง น้ าตาไหล ไอ ท้องเสีย (ในเด็ก), เสียงแหบ มีน้ ามูกใส มีน้ ามูกมาก จามบ่อย, มี
ไข้ต่ าๆ (38oC) หรือไมม่ีไข,้ เจ็บคอไม่มาก มผีื่น มีแผลในช่องปาก 

การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน 
ICD-10: J069 

Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites ไมไ่ด้เกดิการ
ติดเชื้อแบคทีเรยี 

 

การใช้ยารักษาตามอาการ  
●  ยาแก้ไอ : Dextromethorphan, Codeine, ยาอมแก้ไอมะแว้ง, ยาแก้ไอผสมมะแว้ง, ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม 
●  ยาลดน้ ามูก: 1st generation antihistamines เช่น Chlorpheniramine เป็นต้น (กรณีทีส่งสัยไซนัสอักเสบ ไม่แนะน าให้ใช้) 
●  ยาแกแ้พ้: 2nd  หรือ 3rd generation antihistamines เช่น cetirizine, loratadine  
●  ยาบรรเทาอาการหวดัในระยะแรกและแพ้อากาศ: ยาปราบชมพูทวีป (500 mg/cap) 2-3cap po qid ac 
●  ยาบรรเทาอาการหวดั: ยาฟ้าทะลายโจร (350 mg/cap) 3-4 cap po qid pc นาน 3 days 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ    ขนาดยาที่มีในโรงพยาบาลนครปฐม    
1. amoxicillin dry syrup 125mg/5ml, 250mg/5ml 60 ml, capsule 250mg, 
500mg 
2. amoxycillin/clavulanic acid syrup  156 mg(125/31mg) 60ml, 457 mg 
(400/57mg) 70ml, tablet 375 (250/125mg) 1,000 (875/125mg) 
3. erythromycin dry syrup (125 mg/5 ml) 60ml              MKD=mg/kg/day 

เป้ำหมำย : กำรใช้ยำปฏิชีวนะใน URI ≤ 30% ในโรงพยำบำลนครปฐมและ ≤ 20% ในเครือข่ำยโรงพยำบำลนครปฐม  
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แนวทำงกำรใช้ยำปฏิชีวนะอย่ำงรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจำระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea : AD) 

     การซักประวัติ วินิจฉัย และให้การรักษา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Shigellosis  
ICD-10: A03 

อหิวำตกโรคหรืออยู่ในช่วง
ระบำดของอหิวำตกโรค 
ICD-10: A00.0, A00.1, 
A00.9 

Entameoba histolytica  
ICD-10: A06.0, A06.1 

ผู้ท่ีได้รับ norfloxacin แล้วอำกำรไม่ดีข้ึน 
อำจเกิดจำกเชือ้ Campylobacter spp.  

ICD-10: A04.5 

อุจจำระร่วงจำกสำรพิษของเชื้อ 
Clostridium difficile  

(ได้รับ Broad spectrum antibiotic)  
ICD-10: A04.7 

เด็ก:     
- norfloxacin 15-20 MKD  
po divided bid ac  
x3-5 days 
ผู้ใหญ่:  
- norfloxacin 400 mg po 
bid ac x3-5days 
 

เด็ก:   
- norfloxacin 15-20 MKD 
po divided bid ac 
x3days 
ผู้ใหญ่:   
- norfloxacin 400 mg po 
bid ac x3-5 days หรือ 
- doxycycline 100 mg 
po bid pc x3days 
 

เด็ก:  
- metronidazole 35-50 
MKD po divided tid pc 
x7-10 days 
ผู้ใหญ่:   
- metronidazole 500-
750 mg po divided tid 
pc x7-10 days 
 

เด็ก:      
- erythromycin 40 MKD po 
divided qid ac x7 days หรือ 
- azithromycin 12 mg/kg ในวันแรก 
และ 6 mg/kg OD ac ในวันที่ 2-5  
ผู้ใหญ่:   
- erythromycin 500 mg po bid ac 
x5 days หรือ 
- azithromycin 500 mg po od ac  
x3 days     

เด็ก:      
- metronidazole 30 MKD  po 
divided qid pc x10-14 days          
ผู้ใหญ่:    
- metronidazole 500 mg po 
tid x10-14 days 

อำหำรเป็นพิษ  
(Food poisoning)  
ICD-10: A05 

ท้องร่วงชนิด Non-invasive 
(แบคทีเรียไม่ลุกล้ ำเขำ้ไปใน
ผนังล ำไส้) ICD-10: A040-044 

ข้อควรระมัดระวัง 
ผู้ป่วยติดเชื้อแบคทีเรีย (เช่น Salmonella spp., E.coli) หรือ
สารพิษของแบคทีเรีย (Bacillus spp.) ก็ไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะ
เพราะยาปฏิชวีนะไม่ช่วยลดความรุนแรงและระยะเวลาของอาการ 

กำรรักษำ 
- ให้สารน้ าอยา่งเพียงพอ เช่น ORS จิบแทนน้ า 
- ยาบรรเทาตามอาการ เช่น ยาลดไข้ ยาลดการหดเกร็งของล าไส้ 
- ยาฟ้าทะลายโจร (350 mg/cap) 2-4 cap qid po pc นาน 3 
วัน (หากอาการไม่ดีขึ้นให้กลบัมาพบแพทย์) 

อาการ 
- ถ่ายเหลวเป็นน้ า 
- มีอาการอาเจียนเด่น 
- มีประวัติชี้น า เช่น อาหารที่
เส่ียง หรือมีผู้อื่นที่กินอาหาร
เป็นพิษพร้อมกัน 

อาการ 
- ถ่ายอุจจาระเหลวจ านวน 3 
ครั้ง/วัน หรือมากกว่าหรือ 
- ถ่ายมีมูกหรือถ่ายเป็นน้ าอย่าง
น้อย 1 คร้ัง 

กรณีไม่ควรใช้ยำปฏิชีวนะ กรณีควรใช้ยำปฏิชีวนะ 

มีไข้ > 38ºC และอุจจาระมีเลือดปนเหน็ได้
ด้วยตาเปล่าหรือตรวจพบ RBC และ WBC 
ในอุจจาระ 

สงสัยตดิเชื้อท้องร่วงชนิด invasive 
(แบคทีเรียลุกล้ ำเขำ้ไปในผนังล ำไส)้ 

ผู้ป่วยอุจจำระร่วงที่เป็นผู้สูงอำยุ ≥65 ปี, 
ผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้ได้รับยำกด
ภูมิคุ้มกันหรือสเตียรอยด,์ ไข้สูง หรือมี
ลักษณะทำงคลินิกของ sepsis  

เด็ก (รักษานาน 3-7 วัน) 
1. ceftriaxone 50-100 mg/kg IV OD 
(Max. 1,500 mg/day) หรือ 
2. ciprofloxacin 10 mg/kg IV q 12 h 
(Max. 800 mg/day) หรือ 
3. ciprofloxacin tablet  
30 MKD po divided bid ac (Max. 1500 
mg/day) 

ผู้ใหญ่ (รักษานาน 3-7 วัน) 
1. 1. ceftriaxone 1-2 g IV OD หรือ 
2. 2. ciprofloxacin 400 mg IV q 12 h หรือ  

3. ciprofloxacin 500 mg po bid ac 

 

เป้ำหมำย : กำรใช้ยำปฏิชีวนะใน AD ≤ 20%  

MKD=mg/kg/day 
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แนวทำงกำรใช้ยำปฏิชีวนะอย่ำงรับผิดชอบในผู้ป่วยบำดแผลสดจำกอุบัติเหตุ (Fresh Traumatic Wound : FTW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การให้ยาเพื่อป้องกนัการติดเชื้อ การให้ยาเพื่อป้องกนัการติดเชื้อ 
เด็ก 
- dicloxacillin syrup 25-50 MKD po divided qid ac  
  (Max. 250 mg/dose) x2days หรือ 
- cephalexin syrup 25-50 MKD po divided tid ac x2days 

เด็ก 
- amoxicillin/clavulanic acid  ค านวณจาก amoxicillin 25-50 MKD 
po divided tid pc (Max. 250 mg/dose) x3-5days (สุนัขกัดท่ีมือ, 
แผลลึกหรือฉีกขาดมาก, แมวกัด, คนกัด) 

ผู้ใหญ่ 
- dicloxacillin 250-500 mg po qid ac x2days หรือ 
- cephalexin (500 mg) 1 cap po tid ac x2days 

ผู้ใหญ่ 
- amoxicillin/clavulanic acid(875mg/125mg) 1 tab po bid pc 
x3-5 days (สุนัขกดัที่มือ, แผลลกึหรือฉีกขาดมาก, แมวกดั, คนกัด) 

กรณีแพ้ penicillins กรณีแพ้ penicillins 
เด็ก 
- erythromycin syrup 40-50 MKD po divided tid or qid ac 
x2 days *หากรู้สึกไมส่บายท้องอาจให้ pc หรือ 
- roxithromycin 5-8 MKD po divided bid ac  x2 days หรือ 
- clindamycin 10-25 MKD po divided tid or qid pc  
  (q 6-8 h) x2 days 
ผู้ใหญ่ 
- roxithromycin(150mg) 1 tab po bid ac หรือ 
- clindamycin(300mg) 1 cap po tid pc (q 8 h) 

เด็ก  
- trimethoprim/sulfamethoxazole (200/40mg ต่อ 5ml) ค านวณ
จาก trimethoprim 8-10 MKD po divided bid pc + clindamycin 
10-25 MKD po divided tid or qid pc for x3-5 days  
ผู้ใหญ่ 
- ciprofloxacin(500mg) 1 tab po bid ac + clindamycin(300mg)  
1 cap po tid pc or metronidazole(200mg) 2 tab po tid pc หรือ 
- doxycycline (100mg) 1 cap po bid with meal 

หมายเหตุ พิจารณาให้ tetanus toxoid ร่วมด้วย หมายเหต ุพิจารณาให้ rabies vaccine, rabies immunoglobulin, 
tetanus toxoid ร่วมด้วย 

 

 

แผลสดจำกอุบตัิเหตุที่ไม่ใชแ่ผลจำกสตัว์กัด/คน
กัด โดยมีลักษณะต่อไปนี้ ครบทุกข้อ 
1. แผลขอบเรียบท าความสะอาดง่าย 
2. แผลไม่ลึกถึงกล้ามเนื้อ เอ็น หรือ กระดูก 
3. ไม่มีเนื้อตาย 
4. ไม่มีสิ่งสกปรกที่แผลหรือมีแต่ล้างง่าย 
5. ไม่ปนเปื้อนสิ่งที่มีแบคทีเรียมาก เช่น อุจจาระ 
ปัสสาวะ น้ าสกปรกเศษอาหาร 
6. เป็นผู้มีภูมิต้านทานโรคปกต ิ

กรณีไม่ควรได้ยำปฏิชีวนะ   

ซักประวัติ กำรวินิจฉัยและกำรให้กำรรักษำ 

 ระยะเวลำกำรเกิดแผลจำกอุบัติเหตุที่เกิดภำยใน 6 ชั่วโมง ก่อนได้รับยำรักษำ 

 ดูลักษณะและต ำแหน่งของแผล/ควำมสกปรก/เนื้อตำย/ขนำดแผล 

กรณีควรได้ยำปฏิชีวนะ   

แผลสดจำกอุบตัิเหตุ ที่มลีักษณะ ข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังนี้ 

1.  สัตว์กัด/คนกัด 
2.  มีเนื้อตายบริเวณกว้าง 
3.  มีสิ่งสกปรกติดอยู่ในแผลล้างออกไมห่มด  
4.  สิ่งที่มีแบคทีเรียมาก เช่น อุจจาระ หรือน้ า  
สกปรก 

 

แผลสดจำกอุบตัิเหตุที่ไม่ใชแ่ผลจำกสตัว์กัด/คน
กัด ที่มีลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดงันี ้

1. แผลขอบไม่เรียบ เย็บแผลได้ไม่สนิท 
2. แผลยาวกวา่ 5 ซม. 
3. แผลจากการบดอัด เช่น แผลโดนประตหูนีบ
อย่างแรง 
4. แผลลึกถึงกล้ามเน้ือ เอ็น หรือกระดูก 
5. ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ า เช่น อายุ >65 ป ีเบาหวาน 
ตับแข็ง โรคพิษสุราเร้ือรัง หลอดเลือดสว่นปลาย
ตีบ มะเร็ง ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน 

 

ที่มา ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส านักบรหิารการสาธารณสุข. การ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan: rational drug use). 2559 

วิธีการดูแลบาดแผล 
- ล้างแผลให้สะอาดด้วย 0.9%NSS หรอืน้ าประปา (น้ าสะอาด ดื่มได้) 
- ไม่จ าเป็นต้องใส่น้ ายาฆ่าเช้ือใดๆลงบนบาดแผล 
- แนะน าอย่าให้แผลโดนน้ า 3-7 วัน ตามลักษณะและต าแหน่งของแผล 
- นัดล้างแผลทุกวัน และสังเกตดูว่ามีการอักเสบหรือไม่ 

MKD = mg/kg/day 

เป้ำหมำย: กำรใช้ยำปฏิชีวนะใน FTW ≤ 50% ในโรงพยำบำลนครปฐมและ ≤ 40% ในเครือข่ำยโรงพยำบำลนครปฐม  
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แนวทำงกำรป้องกันกำรติดเชื้อในสตรีคลอดปกติครบก ำหนดทำงช่องคลอด  
Antibiotic prophylaxis in vaginal delivery of normal term labor (APL) 

Antibiotic prophylaxis in vaginal delivery of normal term labor (APL) หมายถึง การใช้ยาปฏิชีวนะเพ่ือ
ป้องกันการติดเชื้อในหญิงคลอดทารกครบก าหนดทางช่องคลอดด้วยวิธีปกติ ซึ่งผู้คลอดเช่นนี้ส่วนมากไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ
ป้องกันการติดเชื้อหลังคลอด 

ข้อควรปฏิบัติและข้อควรหลีกเลี่ยงที่ส าคัญตามแนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะใน APL 

1. ไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด ทั้งนี้กระบวนการท าหัตถการเกี่ยวกับการคลอด
และการดูแลบาดแผลอย่างเหมาะสมมีความส าคัญที่สุด 

2. ยาปฏิชีวนะอาจมีประโยชน์ในรายที่มีการฉีกขาดของฝีเย็บระดับท่ี 3 หรือ 4 โดยใช้ยาฉีดเข้าหลอดเลือดด า      
ครั้งเดียว ภายในเวลาไม่เกิน 60 นาท ี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 ซึ่งสร้างเชื้อดื้อยาได้ง่าย) 
 

 

 

 

เป้ำหมำย : กำรใช้ยำปฏิชีวนะในผู้ป่วยสตรีคลอดปกติครบก ำหนดทำงช่องคลอด ≤ 10%  
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แนวทำงกำรใช้ยำปฏิชีวนะกรณีทรำบผลเพำะเชื้อและควำมไวต่อยำต้ำนจุลชีพ (เฉพำะผู้ป่วยผู้ใหญ่ และไม่ใช่กำรติดเชื้อใน central nervous system) 
เชื้อ ยาปฏิชีวนะท่ีควรใช้ กรณเีชื้อไว

ต่อยา และไมม่ีข้อห้ามใช้ 
ขนาดยา 

(การท างานของไตปกต)ิ 
หมายเหต ุ

Gram negative bacteria 
1) Enterobacteriaceae เช่น E.coli, K.pneumoniae 
1.1) non ESBL producing 1. ciprofloxacin 400 mg iv q 8 หรือ 12 h  

2. ceftriaxone 2 g iv q 24 h  
1.2) ESBL producing 1. ertapenem 1 g iv q 24 h ควรเลือกใช้กรณีเป็นการติดเชื้อรนุแรง เช่น bacteremia 

2. piperacillin/tazobactam 4.5 g iv q 6 หรือ 8 h อาจเลือกใช้ กรณีเป็นการตดิเช้ือที่ไม่รุนแรง เช่น UTI ที่ไม่มีภาวะ bacteremia 
กรณผีู้ป่วยได้ empiric  ATB เป็น imipenem หรือ meropenem ควร de-escalate เป็น ertapenem หรือ piperacillin/tazobactam 

1.3) Carbapenem-resistant 
Enterobacteriaceae (CRE) 
แนะน า combination 
therapy 
 

1. high dose meropenem 
ร่วมกับ colistin 

-meropenem 2 g iv drip in 3 h q 8 h 
-colistin 300 mg iv loading then 150 mg iv q 
8 หรือ 12 h 

-เลือกใช้สูตรนีเ้ป็นสตูรแรก  
-ติดตามการท างานของไตเป็นระยะเมื่อมีการใช้ colistin 

2. fosfomycin ร่วมกับ 
colistin 

-fosfomycin 4 g iv q 8 h 
 
-colistin 300 mg iv loading then 150 mg iv q 
8 หรือ 12 h 

-พิจารณาให ้fosfomycin แทน meropenem กรณีผล meropenem MIC > 8 
-ติดตามภาวะ hypernatremia เป็นระยะเมื่อมีการใช้ fosfomycin  
-ติดตามการท างานของไตเป็นระยะเมื่อมีการใช้ colistin 

3. high dose meropenem 
ร่วมกับ fosfomycin 

-meropenem 2 g iv drip in 3 h q 8 h 
 
-fosfomycin 4 g iv q 8 h 

-พิจารณาในกรณผีู้ป่วยมีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะร่วมกับมีข้อห้ามในการใช้ 
colistin  
-ติดตามภาวะ hypernatremia เป็นระยะเมื่อมีการใช้ fosfomycin 

4. high dose meropenem 
ร่วมกับ tigecycline 

-meropenem 2 g iv drip in 3 h q 8 h 
-tigecycline 100 mg iv loading then 50 mg iv 
q 12 h 

-พิจารณากรณผีู้ป่วยมีการตดิเช้ือในช่องท้องร่วมกับมีข้อห้ามในการใช้ colistin 
-ห้ามใช้ tigecycline ในการรักษา bacteremia, UTI หรือผู้ป่วยติดเชื้อรุนแรงมี
ภาวะ sepsis 
-ปรับขนาดยาในผูป้่วย cirrhosis child C 100 mg iv loading then 25 mg iv q 
12 h 
-Tigecycline : FDA approved indication ใน 3 โรคเท่าน้ัน คือ complicated 
skin soft tissue infection, complicated intraabdominal infection, 
community acquired pneumonia 
-เพิ่มอัตราการเสยีชีวิตในการรักษา ventilator associated pneumonia (VAP) 
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เชื้อ ยาปฏิชีวนะท่ีควรใช้ กรณเีชื้อไว
ต่อยา และไมม่ีข้อห้ามใช้ 

ขนาดยา 
(การท างานของไตปกต)ิ 

หมายเหต ุ

2) P.aeruginosa 
เลือกใช้ยาในล าดับท่ี1 ก่อน ถ้า
เชื้อไวต่อยา 

1. ciprofloxacin  400 mg iv q 8 หรือ 12 h  
2. ceftazidime 2 g iv q 8 h  
3. cefepime 2 g iv q 8 h  
4. piperacillin/tazobactam 4.5 g iv q 6 หรือ 8 h  
5. imipenem 500 mg iv q 6-8 h  
6. meropenem 1 g iv q 8 h  

3) A.baumannii 
carbapenem resistant  
เลือกใช้ยาใดก็ได้ ถ้าเช้ือไวต่อยา 
หรืออาจใช้ combination 
therapy  

1. colistin 300 mg iv loading, then 150 mg iv q 8 or 12 h -ติดตามการท างานของไตเป็นระยะเมื่อมีการใช้ colistin 
2. sulbactam  
 

sulbactam 9-12 g/day ยา sulbactam ที่มีในโรงพยาบาลนครปฐม ได้แก่ 1.sulbactam 500 mg/vial  
2. cefoperazone 1 g/sulbactam 0.5 g ขนาด 1.5 g 
3. ampicillin 2 g/sulbactam 1 g ขนาด 3 g 

3. tigecycline 100 mg iv loading then 50 mg iv q 12 h -ไม่ควรใช้เป็น monotherapy อาจพิจารณาให้ combination ร่วมกับ colistin 
-ห้ามใช้ในการรักษา bacteremia, UTI หรือผู้ป่วยติดเชื้อรุนแรงมีภาวะ sepsis 
-ปรับขนาดยาในผูป้่วย cirrhosis child C โดยให้ในขนาด 100 mg iv loading 
then 25 mg iv q 12 hr 
-FDA approved indication: complicated skin soft tissue infection, 
complicated intraabdominal infection, community acquired 
pneumoniae 
-เพิ่มอัตราการเสยีชีวิตในการรักษา ventilator associated pneumonia (VAP) 

สามารถใช้ ATB ตัวอื่นกรณีที่มีผลไวต่อยา เช่น ciprofloxacin, ceftazidime, piperacillin/tazobactam, carbapenems เป็นต้น 
Gram positive bacteria 
4) S.aureus 
4.1) MSSA 
เลือกใช้ยาในล าดับท่ี 1 ก่อน 

1. cloxacillin  1-2 g iv q 4 หรือ 6 h -การติดเช้ือรุนแรง หรือ infective endocarditis (IE) พิจารณาเพิม่ขนาดยาเป็น 
12 g per day แบ่งให้ 4 หรือ 6 ครั้งต่อวัน  

2. cefazolin 1-2 g iv q 8 h  
4.2) MRSA vancomycin 1 g in 5DW 100 ml iv drip in 2 h q 12 h -ติดตามการท างานของไตเป็นระยะ 
5) Enterococcus 
5.1) E.feacalis 
มักไวต่อ ampicillin 

ampicillin  1-2 g iv q 4 หรือ 6 h -การติดเช้ือรุนแรง หรือ infective endocarditis (IE) พิจารณาเพิม่ขนาดยาเป็น 
12 g per day แบ่งให้ 4 หรือ 6 ครั้งต่อวัน 
-ให้ gentamicin ร่วมด้วย กรณเีป็น infective endocarditis (IE) 

5.2) E.feacium 
มักดื้อต่อ ampicillin 

vancomycin 1 g in 5DW 100 ml iv drip in 2 h q 12 h -ติดตามการท างานของไตเป็นระยะ 
-ให้ gentamicin ร่วมด้วย กรณเีป็น infective endocarditis (IE) 
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แนวทำงกำรสั่งใช้และติดตำมค่ำพำรำมิเตอร์ยำที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดพิษต่อไต 
colistin IV vancomycin** IV aminoglycoside IV amphotericin B IV 

CrCl Loading  Maintenance dose   CrCl Dose CrCl gentamycin amikacin  
>80 300 mg 150 mg q 8 or 12 h Critically 

ill**,++: 
loading  
25-30 mg/kg 
(max. 2.5g), 
then  
15-20 mg/kg 
q8-12h  
 
(Use actual 
body 
Weight) 
 
 

> 90 15 mg/kg q8h–12h >80 
 

5.1(critically ill 7) 
mg/kg q 24 h 

15 mg/kg q 24 h -Dose : 0.3-1 mg/kg q 24 h  
-ไม่ต้องปรับขนาดตามไต 
- Premedication 
1. 0.9% NSS 500-1,000 ml IV 
 drip 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 
-ผสมใน D5W 500-750 (Max 
Conc. 0.1 mg/ml) IV drip 4-6 h 
- หลีกเลี่ยงการบริหารยาผ่าน 
 IV line เดียวกันกับ NSS 
 

>40-80 300 mg 150 mg q 12 h 51–89  10–20 mg/kg q12h 60-80 
 

4 mg/kg q 24 h 12 mg/kg q 24 h 

>20-40 300 mg 100 mg q 12 h 30–50  10–15 mg/kg q12h to 
20 mg/kg q24h 

40-60 
 

3.5 mg/kg q 24 h 7.5 mg/kg q 24 h 

≤20 300 mg 150 mg  q 24 h 10–29  10–15 mg/kg q24h to 
15 mg/kg q48h  

30-40 
 

2.5 mg/kg q 24 h 4 mg/kg q 24 h 

CAPD 300 mg 100 mg  q 24 h <10  7.5 mg/kg q2-3 days++  20-30 
 

4 mg/kg q 48 h 7.5 mg/kg q 48 h 

HD 
(acute 
and 
chronic) 

300 mg 150 mg OD (non HD day) 
200 mg OD (HD day) ให้
หลัง HD 

CAPD 7.5 mg/kg q2-3 days++ 10-20 
 

3 mg/kg q 48 h 4 mg/kg q 48 h 

HD 7.5 mg/kg q2-3 days** 
ให้หลัง HD 

<10 
 

2 mg/kg q 72 h  3 mg/kg q 72 h  

CRRT 300 mg 150 mg  q 8 h CRRT 15–20 mg/kg x 1, then 
10–15 mg/kg q24h**or 
500 mg q24-48h++ 

HD 2 mg/kg q 72 h  
ให้หลัง HD 

3 mg/kg q 72 h 
ให้หลัง HD 

BW < 35 kg หรือ > 70 kg ให้ใช้ IBW -Max conc.  5 mg/ml, Max rate. 10 mg/min 
-ระมัดระวัง การใช้ colistin ร่วมกับ vancomycin  

-BW> 80 kg ให้ใช้ IBW 
 

ตรวจระดับ sCr อย่างน้อยสัปดาหล์ะ 2 ครั้ง (ผู้ป่วยที่
มีความเสี่ยงสูง ทุก 1-2 วัน) 

ตรวจระดับ sCr อย่างน้อยสัปดาหล์ะ 1 ครั้ง ตรวจระดับ sCr อย่างน้อยสัปดาหล์ะ 1 ครั้ง sCr, Potassium, Magnesium 
อย่างน้อยสัปดาหล์ะ 2 ครั้ง 

 
เอกสำรอ้ำงอิง 
* สาขาวิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล.ค าแนะน าขนาดยา Colistin ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดด าส าหรับรกัษาผู้ใหญ่  
** Stanford Health Care Antimicrobial Dosing Reference Guide update 1/2/2019 
++ The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2017. update 28/8/2017 

หมำยเหต ุ
 มีการตรวจวัดระดับ Serum Creatinine  (sCr) ก่อนเร่ิมยา (ภายใน 3 วันกอ่นเร่ิมยา)  
 กรณีผู้ป่วยมี risk factor ควรท าการติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่  

- Renal insufficiency (CrCl < 60 ml/min)  

- ใช้ร่วมกับ Nephrotoxic drug อื่นๆ เช่น aminoglycosides, cidofovir, cyclosporin, tacrolimus  

- Malnutrition (albumin < 2.5 g/dl)  
 ค านวณ CrCl ดว้ย Cockcroft & Gault equation  หน่วยเป็น ml/min 
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     ส่วนของแพทย์   

ใบบันทึกกำรใช้ยำ Tigecycline* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรุณำระบุเหตุผลกำรใช้ยำให้ครบทั้ง 3 ข้อ 
1. มีผลเพาะเช้ือยืนยัน (แนบผลเพาะเชื้อ) 
2. ข้อบ่งใช้   
 1. Complicated SSTI 
 2. Complicated intra-abdominal infection 
 3. Pneumonia  
3. มีข้อห้ามในการใช้ colistin (ระบุเหตผุลใน ) 
 แพ้ยา colistin 
 ดื้อยา colistin แต่ไวต่อ Tigecycline 
 ได้รับ colistin แล้ว sCr สูงขึ้น≥2 เท่าและมีค่า sCr≥3.0 mg/dL (ควรมีค่า sCr ก่อนให้ยาอย่างน้อย 3 วัน) 
 อื่นๆ ระบุ...................................................(ใช้ยาไม่เกิน 3 วัน) 
แนะน า ขนาดยา Loading 100 mg IV, then 50 mg IV q 12 h 
 
 
 
 

ชื่อสกุล__________________________ 
HN _____________AN_____________ 
หอผู้ป่วย__________ เตียง___________ 

 ติดเชื้อ Carbapenem-resistance Acenetobacter baumannii  
 ติดเชื้อ Carbapenem-resistant Enterobaceriaceae (CRE) 

 Definite therapy (มีผลเพาะเช้ือยืนยัน) 

ลงช่ือแพทย์ผู้สั่ง............................................ 
           (..........................................................) 

             แพทย์เฉพำะทำง (staff) 
                          ............./............./............ 
 

* กำรใช้ยำ Tigecycline อย่ำงสมเหตุผล 
1. FDA approved indication 3 ข้อเท่านั้น คือ Complicated SSTI (skin and soft tissue infection), Complicated 

intraabdominal infection, CAP (community-acquired pneumonia) 
2. ไม่ครอบคลุมเชื้อ P.aeruginosa และ Proteus  
3. ไม่ควรใช้ในภาวะ bacteremia และ UTI  (ระดับยาต่ าใน blood และ urine) 
4. ขนาดยา Loading dose 100 mg IV, then 50 mg IV q 12 h ไม่ต้องปรับขนาดยาตามการท างานของไต 
5. ระมัดระวังในผู้ป่วยโรคตับรุนแรง (child C) และปรับขนาดยาเป็น Loading dose,100 mg IV, then 25 mg IV q 12 h 
6. ไม่แนะน าการใช้ในเด็ก ยกเว้นไม่มีทางเลือกอ่ืน  
    (อายุ 8-11 ปี: 1.2 mg/kg (max 50 mg) IV q 12 h อายุ 12-17 ปี: 50 mg q 12 h) 

     ส่วนของเภสัชกร  AMR 
 เหมาะสม     ปรึกษาคณะท างานจัดการเชื้อดื้อยาเพ่ือด าเนินการ
..................................................................................................................................................................................................  

    ทีม AMR 

 ใช้ยาต่อจนครบ.....วัน  หยุดยา.....................................................................................................................................  
 

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

 
F/M-PTC-MMU-001    Rev.0    Eff. 31/08/2561 

(***จ่ำยยำเม่ือกรอกข้อมูลครบถ้วน อำยุกำรใช้งำน 7 วัน***) 
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แนวทำงกำรใช้ยำปฏิชีวนะกรณีทรำบผลเพำะเชื้อและควำมไวต่อยำต้ำนจุลชีพ 
(เฉพำะผู้ป่วยผู้ใหญ่ และไม่ใช่กำรติดเชื้อใน central nervous system) 

เชื้อ ยาปฏิชีวนะท่ีควรใช้ กรณี
เชื้อไวต่อยา และไมม่ีข้อ

ห้ามในการให้ยา 

ขนาดยา 
(การท างานของไตปกต)ิ 

หมายเหต ุ

Gram negative bacteria 
1) Enterobacteriaceae เช่น E.coli, K.pneumoniae 
1.1) non ESBL 
producing 

1.ciprofloxacin 400 mg iv q 8 หรือ 12 h  
2.ceftriaxone 2 g iv q 24 h  

1.2) ESBL 
producing 

1.ertapenem 1 g iv q 24 h ควรเลือกใช้กรณีเป็นการติดเชื้อรนุแรง เช่น bacteremia 
2.piperacillin/tazobactam 4.5 g iv q 6 หรือ 8 h อาจเลือกใช้ กรณีเป็นการตดิเช้ือที่ไม่รุนแรง เช่น UTI ที่ไม่มี

ภาวะ bacteremia 
กรณผีู้ป่วยได้ empiric  ATB เป็น imipenem หรือ meropenem ควร de-escalate เป็น ertapenem หรือ 
piperacillin/tazobactam 

1.3) 
Carbapenem 
resistant 
(CRE) 
แนะน า 
combination 
therapy 
 

1.high dose 
meropenem ร่วมกับ 
colistin 

-meropenem 2 g iv drip in 3 h q 
8 h 
-colistin 300 mg iv loading then 
150 mg iv q 8 หรือ 12 hr 

-เลือกใช้สูตรนีเ้ป็นสตูรแรก  
-ติดตามการท างานของไตเป็นระยะเมื่อมีการใช้ colistin 

2.fosfomycin ร่วมกับ 
colistin 

-fosfomycin 4 g iv q 8 h 
 
-colistin 300 mg iv loading then 
150 mg iv q 8 หรือ 12 h 

-ใช้ fosfomycin กรณีพบว่าผล meropenem MIC > 8 
-fosfomycin ติดตามภาวะ hypernatremia  
-ติดตามการท างานของไตเป็นระยะเมื่อมีการใช้ colistin 

3.high dose 
meropenem ร่วมกับ 
fosfomycin 

-meropenem 2 g iv drip in 3 h q 
8 hr 
-fosfomycin 4 g iv q 8 hr 

-พิจารณาในกรณผีป.มีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะร่วมกับมี
ข้อห้ามในการใช้ colistin  
- fosfomycin ติดตามภาวะ hypernatremia  

4.high dose 
meropenem ร่วมกับ 
tigecycline 

-meropenem 2 g iv drip in 3 h q 
8 h 
-tigecycline 100 mg iv loading 
then 50 mg iv q 12 h 

-พิจารณากรณผีป.มีการตดิเช้ือในช่องท้องร่วมกับมีข้อห้ามใน
การใช้ colistin 
-tigecycline ห้ามใช้ในการรักษา bacteremia, UTI หรือ
ผู้ป่วยตดิเช้ือรุนแรงมภีาวะ sepsis 

2) 
P.aeruginosa 
เลือกใช้ยาใน
ล าดับที ่1 ก่อน 
ถ้าเช้ือไวต่อยา 

1.ciprofloxacin  400 mg iv q 8 หรือ 12 h  
2.ceftazidime 2 g iv q 8 h  
3.cefepime 2 g iv q 8 h  
4.piperacillin/tazobactam 4.5 g iv q 6 หรือ 8 h  
5. imipenem 500 mg iv q 6-8 h  
6. meropenem 1 g iv q 8 h  

3) 
carbapenem-
resistant 
A.baumannii  
  

1.colistin 300 mg iv loading then 150 mg 
iv q 8 หรือ 12 h 

-ติดตามการท างานของไตเป็นระยะเมื่อมีการใช้ colistin 

2.sulbactam+  sulbactam 9-12 g/day  
3.tigecycline 100 mg iv loading then 50 mg iv 

q 12 h 
-ไม่ควรใช้เป็น monotherapy 
-อาจพิจารณาให้ combination therapy ร่วมกับ colistin 

เลือกใช้ยาใดก็ได้ ถ้าเช้ือไวต่อยาอาจใช้ combination therapy  สามารถใช้ ATB ตัวอื่นกรณีที่มผีลไวต่อยา เช่น ciprofloxacin, 
ceftazidime, piperacillin/tazobactam, carbapenems เป็นต้น 

หมายเหตุ +  sulbactam มีสูตรเดีย่วขนาด 500 mg/vial  และสูตรผสม cefoperazone 1 g/sulbactam 0.5 g ขนาด 1.5 g, ampicillin 2 
g/sulbactam 1 g ขนาด 3 g 
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ใบบันทึกกำรใช้ยำปฏิชีวนะชนิดควบคุม รพ.นครปฐม 

 
 
 
 
 

   รำยกำรยำ/วิธีกำรใช้ยำ/วันที่เริ่มยำ  
รำยกำรยำ/วิธีกำรใช้ยำ/วันที่เริ่มยำ ข้อบ่งใช้ในกรณี Empirical therapy ข้อบ่งใช้กรณี Documented therapy 

 ertapenem inj. (invanz) [1g] 
ขนาดยา................................................ 
วันที่เริ่มยา ........................................... 

 มีประวัติได้รับยาปฏิชีวนะท่ีออกฤทธิ์กว้าง 
≥ 5 วันภายใน 90 วัน  
 มีประวัติเสี่ยงติดเชื้อในโรงพยาบาล เช่น 
นอนโรงพยาบาล ≥ 5 วัน  
 สงสัยการติดเชื้อ ESBL-producers หรือ 
Amp-C-lactamase-producers 
 ผู้ป่วย febrile neutropenia ที่ไม่
ตอบสนองต่อยาอ่ืน   
 Other…………………………… 

 ESBL-producing 
Enterobacteriaceae  
 แบคทีเรียแกรมลบที่ดื้อต่อยากลุ่มอ่ืน 
แต่ไวต่อ Carbapenems 
 Other……………………………… 
 
ertapenem inj. ไม่ครอบคลุมเชื้อ 
A.baumannii และ P.aeruginosa  
 

 imipenem/cilastatin inj. 
(Tienam) [500/500mg/vial] 
ขนาดยา................................................ 
วันที่เริ่มยา ........................................... 
 meropenem inj. [1g/vial]  
ขนาดยา................................................ 
วันที่เริ่มยา ........................................... 
 cefoperazone/sulbactam inj.  
(sulperazone 1.5g) [1+0.5g/vial] 
ขนาดยา................................................ 
วันที่เริ่มยา ........................................... 

 มีประวัติได้รับยาปฏิชีวนะท่ีออกฤทธิ์กว้าง 
≥ 5 วันภายใน 90 วัน  
 มีประวัติเสี่ยงติดเชื้อในโรงพยาบาล เช่น 
นอนโรงพยาบาล ≥ 5 วัน  
Other……………… 

 A.baumannii ที่ยังไวต่อยา 
 Other……………………………… 

 piperacillin/tazobactam inj. 
(tazocin 4.5g) [4+0.5g/vial] 
ขนาดยา................................................ 
วันที่เริ่มยา ........................................... 

 มีประวัติได้รับยาปฏิชีวนะท่ีออกฤทธิ์กว้าง 
≥ 5 วันภายใน 90 วัน    
 มีประวัติเสี่ยงติดเชื้อในโรงพยาบาล เช่น 
นอนโรงพยาบาล ≥ 5 วัน  
 febrile neutropenia  Other………… 

 เชื้อที่ดื้อหรือมีข้อห้ามใช้ต่อยาอื่น 
 Other……………………………… 

 vancomycin inj. [1g/vial] 
ขนาดยา................................................ 
วันที่เริ่มยา ........................................... 

 สงสัยติดเชื้อ MRSA, E.faecium 
 สงสัย MRSA CLABSI 
 Other……………………………… 

 มีการติดเชื้อ MRSA, MRSE, 
E.faecium หรือเชื้อแกรมบวก ที่ดื้อยาอ่ืน 
 Other……………………………… 

 colistin inj. [150 mg/vial]  
ขนาดยา................................................ 
วันที่เริ่มยา ........................................... 

 สงสัยการติดเชื้อแกรมลบ ดื้อยารุนแรง 
เช่น A.baumannii, CRE  
 Other……………………………… 

 มีการติดเชื้อแกรมลบดื้อยาขนานอ่ืน 
เช่น A.baumannii, CRE 
 Other……………………………… 

 sitafloxacin [50 mg/tab] 
ขนาดยา................................................ 
วันที่เริ่มยา ........................................... 

Specific treatment เท่ำนั้น   
 มีการติดเชื้อแกรมลบที่ดื้อยาอื่น   Other……………………………… 

 

 ข้อมูลทั่วไป 
1.  มีภาวะ severe sepsis/septic shock  ไม่มี 
2. ต าแหน่งสงสัยติดเชื้อ  pneumonia  UTI  blood  CNS SSTI other……………. 
3. แหล่งที่มาของเชื้อ  nosocomial infection  community infection 
4. ประวัติการใช้ยาปฏิชีวนะก่อนหน้า ..........................................ขนาด.....................................ช่วงเวลาการใช้
................................ 

ลงช่ือแพทย์ผู้สั่ง...............................................(staff) 
                          (.........................................) 
                           ............./............../............ 
 

(***จ่ำยยำเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน อำยุกำรใช้งำน 7 วัน***) 
 

ลงช่ือแพทยผ์ูส้ั่ง.................................................(staff) 
(………………………………………….) 

………../………./………… 
ชื่อสกุล__________________________ 
HN _____________AN_____________ 
หอผู้ป่วย__________ เตียง___________ 
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แนวทำงกำรปรับขนำดยำที่แนะน ำ 

ertapenem, IV  CrCl >30 CrCl <30 Hemodialysis CAPD 
     1g q24h 0.5g q24h 0.5g q24h+ 0.5g q24h 
imipenem/cilastatin, IV  CrCl >50 CrCl 10-50 CrCl <10 Hemodialysis CAPD 
     standard dose 0.5g q6-8h 250mg q8-12h 250mg q12h 250mg q12h* 250mg q12h 

     P.aeruginosa 750-1000mg q6-8h 500mg q6-8h 500mg q12h 500mg q12h* 500mg q12h 

meropenem, IV  CrCl >50 CrCl 25-50 CrCl 10-24 CrCl <10 Hemodialysis CAPD 
     standard dose 1g q8h 1g q12h 0.5g q12h 0.5g q24h 0.5g q24h* 0.5g q24h 
 CrCl >50 CrCl 30-49 CrCl 10-29 CrCl <10 Hemodialysis CAPD 
     สงสัยเช้ือดื้อยา 2g (over3h) 

q8h 
1g(over3h) 

q8h 
1g(over3h) q12h 0.5g q24h 0.5g q24h* 0.5g q24h 

cefoperazone/sulbactam 
(CP/SB), IV  CrCl >30 CrCl 15-30 CrCl <15 Hemodialysis CAPD 

     standard dose CP 1-2g q12h  
(Max. SB 4g/day) 

CP 1g q12h 
(Max. SB 2 g/day) 

CP 0.5g q12h 
(Max. SB 1 g/day) 

No data No data 

     A.baumannii MDR SB 9-12g/day แบ่งให้ทุก8ชม. 
SB 4.5g/day แบ่ง

ให้ทุก8ชม. 
SB 3g/day แบ่งให้

ทุก12ชม. 
No data No data 

piperacillin/tazobactam 
(tazocin®), IV CrCl >40 CrCl >20-40 CrCl 10-20 CrCl <10 Hemodialysis CAPD 

     Standard dosing 4.5g q8h 2.25g q6h 2.25g q8h 2.25g q8h 2.25g q12h++ 2.25g q12h 

     P. aeruginosa 4.5g q6h 3.375g q6h 2.25g q6h 2.25g q6h 2.25g q8h++ 2.25g q8h 

vancomycin, IV 
[1g/vial] ใช้น้ ำหนักจริง 

CrCl >90 CrCl >51-89 CrCl 30–50 CrCl 10–29 CrCl <10 Hemodialysis CAPD 

Severe infection 
loading dose 25-30 
mg/kg (Max. 2.5g) 

15mg/kg 
q8h–12h 

 

10–20 
mg/kg 
q12h 

10–15 
mg/kg 
q12h 

10–15 
mg/kg 
q24h 

7.5mg/kg 
q2-3days 

7.5 mg/kg 
q2-3 days 

7.5 mg/kg 
q2-3 days 

sitafloxacin, PO  CrCl ≥50 CrCl 30-49 CrCl 10-30 CrCl <10 Hemodialysis CAPD 

 
50-100 mg 

q12h 
50mg q24h 50mg q48h No data 

50mg 
q24h* 

No data 

Creatinine clearance (CrCl) ค านวณจากCrockcroft-Gault formula หน่วยเป็น ml/min 

 
 
 
 

8. Colistin, IV  
CrCl (ml/min) Loading maintenance dose 
CrCl >80 300 mg 150mg q8-12h 
CrCl >40-80 300 mg 150mg q12h 
CrCl >20-40 300 mg 100mg q12h 
CrCl ≤20 300 mg 150mg OD 
Hemodialysis 
(Acute and 
Chronic) 

300 mg 
150mg OD (non HD day) 
and 200mg OD* (HD day) 

CRRT 300 mg 150mg q 8 h 
CAPD 150 mg 100mg OD 
BW< 35 kg หรือ >70 kg ให้ใช้ IBW 

หมายเหต ุ
+   ถ้าให้ยา ≤ 6 ชม. ก่อน dialysis ให้ supplement dose 150 mg 
++ ให้ยา piperacillin/tazobactam เพิ่มหลัง HD 0.75 g  
* วันท่ีให้ยาให้หลังท า hemodialysis (HD) 

ส ำหรับผู้ป่วยท่ีมีภำวะ severe sepsis/septic shock  

แนะน าการให้ยาขนาดปกติ 1-2 วัน หลังจากนั้นปรับตามการ
ท างานของไต ในยาที่มีคุณสมบัติ hydrophilic ได้แก่  
Beta-lactam, carbapenem, vancomycin และ colistin  
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แนวทำงกำรสั่งใช้ยำ sulbactam ในกำรรักษำโรคติดเชื้อ A.baumannii 
 

 

 

 

 

ควำมไว
ของ 

เชื้อต่อยำ 

ขนำดยำ
แนะน ำตำม 
sulbactam 

ขนำดยำตำม CrCl (ml/min) 
≥30 15-29 <15 

  ขนาดยาปกติ 
ลดขนาดยาลง 50%  
ของขนาดยาปกติ 

ลดขนาดยาลง 25%  
ของขนาดยาปกติ 

กรณีเชื้อไว
ต่อยำ  

3-4 g/day 

sulbactam 1 g IV 8 h 
or 

CP/SB 3 g IV q 8 h 
or 

 AMP/SB 3 g IV q 6 h 
(ได้ sulbactam 3-4 

g/day) 

sulbactam 1 g IV q 12 h 
or 

CP/SB 3 g IV q 12 h 
or 

 AMP/SB 3 g IV q 12 h 
(ได้ sulbactam 2 

g/day) 

sulbactam 1 g IV q 24 h 
or 

CP/SB 1.5 g IV q 12 h 
or 

 AMP/SB 3 g IV q 24 h 
(ได้ sulbactam 1 g/day) 

กรณีเชื้อดื้อ
ต่อยำ 
ปำนกลำง 

6-8 g/day 

sulbactam 2 g IV q 8 h 
or 

CP/SB 6 g IV q 8 h 
or 

 AMP/SB 3 g IV q 4 h 
(ได้ sulbactam 6 g/day) 

sulbactam 1 g IV q 8 h 
or 

CP/SB 4.5 g IV q 12 h 
or 

 AMP/SB 3 g IV q 8 h 
(ได้ sulbactam 3 

g/day) 

sulbactam 1 g IV q 12 h 
or 

CP/SB 3 g IV q 12 h 
or 

 AMP/SB 3 g IV q 12 h 
(ได้ sulbactam 2 g/day) 

กรณีเชื้อดื้อ
ต่อยำ 

9-12 g/day 

sulbactam 3 g IV q 6 h 
or 

CP/SB 6 g IV q 8 h 
+ AMP/SB 3 g IV q 6 h 
(ได้ sulbactam 10-12 

g/day) 

sulbactam 2 g IV q 12 h 
or 

CP/SB 4.5 g IV q 8 h 
or 

 AMP/SB 3 g IV q 6 h  
(ได้ sulbactam 4 - 4.5 

g/day) 

sulbactam 1.5 g IV q 12 h 
or 

CP/SB 4.5 g IV q 12 h 
or 

 AMP/SB 3 g IV q 8 h 
(ได้ sulbactam 3 g/day) 

หมายเหตุ 
- Sulbactam ขนาด 500 mg 
- CP/SB 1.5 g ประกอบด้วย cefoperazone 1 g + sulbactam 0.5 g 
- AMP/SB 3 g ประกอบด้วย ampicillin 2 g + sulbactam 1 g 
- ข้อควรระวัง: cefoperazone ขนาด > 4.5 g/day เพ่ิม risk hypoprothrombinemia (4.5-12.3%) เพ่ือป้องกันการเกิด
ภาวะดังกล่าวให้ add Vit K1 10 mg IV/wk 
- ถ้าต้องการให้ครอบคลุมเชื้อ P.aeruginosa ร่วมด้วย ให้พิจารณาเลือก cefoperazone/sulbactam 
- ถ้าต้องการให้ครอบคลุมเชื้อ E.faecalis ร่วมด้วย ให้พิจารณาเลือก ampicillin/sulbactam 
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ตำรำงกำรปรับขนำดยำกำรใช้ยำต้ำนจุลชีพตำมกำรท ำงำนของไตในผู้ใหญ่ โรงพยำบำลนครปฐม 

 

ชื่อยำ, รูปแบบยำ ขนำดยำ 
t1/2, h 

(normal) 
t1/2, h 
(ESRD) 

ขนำดยำในผู้ใหญ ่ CrCl>50-90 CrCl 10-50 CrCl<10 Hemodialysis CAPD 

Beta-Lactams : Penicillins 

Penicillin V, PO [250mg/tab] 0.5 4.1 250-500mg q6-8h None None None 250-500mg q6h* 250-500mg q6h 
Penicillin G, IV [5mU/vial] 0.5 6-20 0.5-4mU q4h None 0.5-4mU q8h 0.5-4mU q12h 0.5-4mU q12h* 0.5-4mU q12h 
Ampicillin sodium,IV 
        [1g/vial] 

1.2 7-20 
 

2g q4-6h 
 

1-2g q4-6h 
 

CrCl30-50: 1-2g q6-8h; 
CrCl10-30: 1-2g q8-12h 

1-2g q12h 
 

1-2g q12h* 0.5-1g q12h 
 

Amoxicillin, PO [250, 500mg/cap] 1.2 5-20 250-1,000mg q8h 250–500mg q8h 250–500mg q8-12h 250–500mg q24h 250–500mg q24h* 250mg q12h 
Cloxacillin, IV [1g/vial] 0.5 No data 1-2g q4-6h None None None No data No data 

Dicloxacillin, PO [250mg/cap] 0.7 Unchanged 125-500mg q6h before meals None None None No data No data 

Ampicillin/Sulbactam 
(2g:1g), IV [3g/vial] 

1.4/1.7 7-20/10 3g q6h None 
 

3g q8-12h 3g q24h 
 

3g q24h* 3g q24h 

Amoxicillin/Clavulanate 
(AX1g/CV0.2g), IV [1.2g/vial] 

1.4/1 5-20/4 1.2g q8h 
 

None 
 

CrCl30-50: None; 
CrCl10-30: 1.2g initial 
dose then 0.6g q12h 

1.2g initial dose then 
0.6g q24h 

1.2g initial dose then 0.6g q24h 
(+extra 0.6g after hemodialysis) 

No data 

Amoxicillin/Clavulanate 
(AX/CV), PO  
[250/125, 875/125mg/tab] 

1.4/1 5-20/4 875/125mg q12h 
 

None 
 

AX 250-500mg q12h 
 

AX 250-500mg q24h 
 

AX 250-500mg OD* No data 

Piperacillin/Tazobactam 
(Tazocin®)(4g/0.5g), IV 
        [4.5g/vial] 

1/1 3-5/2.8 
 
 

Standard dosing: 3.375g q6h or 
4.5g q8h 

3.375g q6h 
 

CrCl>40: 3.375g q6h; 
CrCl20-40: 2.25g q6h; 
CrCl10-20: 2.25g q8h 

2.25g q8h 
 

2.25g q12h 
(+extra 0.75g after hemodialysis) 

2.25g q12h 
 

ชื่อยำ, รูปแบบยำ t1/2,h (normal renal function) t1/2, h (ESRD) ขนำดยำในผู้ใหญ ่
(mg/kg q 24 h) 

 

CrCl 
>80 

(mg/kg q 24 h) 

CrCl 
60-80 

(mg/kg q 24 h) 

CrCl 
40-60 

(mg/kg q 24 h) 

CrCl 
30-40 

(mg/kg q 24 
h) 

CrCl 
20-30 

(mg/kg q 48 
h) 

CrCl 
10-20 

(mg/kg q 48 
h) 

CrCl 
0-10 

(mg/kg q 72 
h) 

Aminoglycosides, IV, once daily dose (Non-TB doses) 

Gentamycin, IV 
    [20mg, 80mg/vial] 

2-3 30-70 5.1  
(critically ill 7) 

5.1 4 3.5 2.5 4 3 2* 

Amikacin, IV  
    [500mg/vial] 

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

*วันฟอกไตให้ยาหลังจากฟอกไต 
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ชื่อยำ, รูปแบบยำ ขนำดยำ 
t1/2, h 

(normal) 
t1/2, h 
(ESRD) 

ขนำดยำในผู้ใหญ ่ CrCl>50-90 CrCl 10-50 CrCl<10 Hemodialysis CAPD 

Piperacillin/Tazobactam 
(Tazocin®)(4g/0.5g), IV 
        [4.5g/vial] 

P. aeruginosa: 4.5g q6h 
 

4.5g q6h 
 

CrCl>40: 4.5g q6h; 
CrCl20-40: 3.375g q6h; 
CrCl10-20: 2.25g q6h 

2.25g q6h 
 

2.25g q8h 
(+extra 0.75gafter hemodialysis) 

2.25g q8h 
 

Cephalosporins, IV, 1st gen 

Cefazolin, IV [1g/vial] 2 40-70 1-2g q8h (Max. 12g/day) None 1-2g q12h 1-2g q24-48h 1-2g q24-48h 0.5g q12h 
Cephalosporins, IV, 2nd gen 
Cefoxitin, IV [1g/vial] 0.8 13-23 2g q6-8h 

 
2q q8h 

 
2g q8-12h 

 
2g q24-48h 2g q24-48h  

(+extra 1g after hemodialysis) 
1g q24h 

 
Cefuroxime, IV [750mg/vial] 1.5 17 0.75 - 1.5g q8h None q8-12h q24h q24h* q24h 
Cephalosporins, IV, 3rd gen, non-antipseudomonal 

Ceftriaxone, IV [1g/vial] 8 Unchanged 1-2g q12-24h None None None None None 
Cefotaxime, IV [1g/vial] 1.5 15-35 2g q8h (1-2g q4-12h) 2g q8-12h 2g q12-24h 2g q24h 2g q24h 

(+extra 1g after hemodialysis) 
0.5-1g q24h 

Cefoperazone/Sulbactam 
(CP1g/SB0.5g), IV[1.5g/vial] 

2/1 Increased CP 1-2g q12h (Max. SB 4g/day) None 
 

CrCl15-30: CP 1g q12h  
(Max. SB 2 g/day); 
CrCl< 15: CP 0.5g q12h 
(Max. SB 1 g/day) 

CP 0.5g q12h 
 

No data No data 

Cephalosporins, IV, antipseudomonal 
Ceftazidime, IV [1g/vial] 1.9 13-25 2g q8h 2g q8-12h 2g q12-24h 2g q24-48h 2g q24-48h  

(+extra 1g after hemodialysis) 
1-2 g q12-24h 

(depends on flow rate) 

Cefepime, IV [1g/vial] 2 18 2g q8h 
 

CrCl> 60:  
2g q8-12h 

CrCl30-60: 2g q12h; 
CrCl11-29: 2g q24h 

CrCl< 11: 1g q24h 1g q24h  
(+extra 1g after hemodialysis) 

1-2g q48h 
 

Ceftaroline fosamil, IV 
[600mg/vial] 

2.7 No data 600 mg q12h None 
 

CrCl>30-50: 400mg q12h; 
CrCl15-30: 300mg q12h 

CrCl<15: 200mg q12h 200mg q12h No data 

Ceftolozane/tazobactam 
(Zerbaxa®)(1g/0.5g), IV  

[1.5 g/vial] 

3.1/1 40/2.8 1.5g q8h 1.5g q8h 
 

CrCl30-50: 750mg q8h 
CrCl15-30: 375mg q8h 

CrCl< 15: Loading 
750mg, then 150mg 
q8h 

Loading 750mg,  
then 150mg q8h* 

No data 

Cephalosporins, oral, 1st gen 
Cephalexin, PO [500mg/cap] 1 20 250-1,000mg q6h (Max. 4g/day) 500mg q6h 500mg q12h 250mg q12h 250mg q12h* 500mg q12h 
Cephalosporins, oral, 3rd gen 
Cefixime, PO 
[100mg/5ml 30ml, 100mg/cap] 

2 12 400mg q24h 
 

None 
 

300mg q24h 
 

200mg q24h 
 

200mg q24h* 200mg q24h 
 

Cefdinir, PO 
[125mg/5ml 30ml, 100mg/cap] 

1.7 16 300mg q12h 
 

None 
 

None 
 

300mg q24h 
 

300mg q24h* 300mg q24h 
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ชื่อยำ, รูปแบบยำ ขนำดยำ 
t1/2, h 

(normal) 
t1/2, h 
(ESRD) 

ขนำดยำในผู้ใหญ ่ CrCl>50-90 CrCl 10-50 CrCl<10 Hemodialysis CAPD 

Cefditoren (Meiact®), PO 
[50mg/sachet] [200mg/tab] 

1.6 5 400mg q12h or 200mg q12h 
 

None 
 

200mg q12h 
 

200mg q24h 
 

200mg q24h* 200mg q24h 
 

Carbapenems 
Ertapenem (Invanz®), IV    
        [1g/vial] 

4 >4 1g q24h 
 

None CrCl30-50: None; 
CrCl<30: 0.5g q24h 

0.5g q24h 
 

0.5g q24h (+extra 150mg after 
hemodialysis if given within 6h before HD) 

0.5g q24h 

Imipenem/Cilastatin 
(Tienam®), IV [500/500mg/vial] 

1 4 0.5g q6h 
(P.aeruginosa: 1g q6-8h) 

250-500mg  
q6-8h 

250mg q8-12h 
 

125-250mg q12h 125-250mg q12h* 125-250mg q12h 
 

Meropenem, IV [1g/vial] 1 10 1g q8h or  
prolonged infusion:  

2g (over3h) q8h 

None CrCl25-50: 1g q12h; 
CrCl10-24: 0.5g q12h or  
prolonged infusion (over 3h) 
CrCl30-49: 1g(over 3h) q8h; 
CrCl10-29: 1g(over3h)q12h 

0.5g q24h 
 

0.5g q24h* 0.5g q24h 
 

Biapenem (Omegacin®), IV      
        [300mg/vial] 

1.03 No data 300-600mg q12h  None CrCl≥30: None; 
CrCl<30: 600mg OD 

600mg OD 600mg OD* No data 

Fluoroquinolones 
Norfloxacin, PO   
        [100,400mg/tab] 

3-4 8 400mg q12h 
 

None 
 

CrCl30-50: None; 
CrCl<30: 400mg q24h 

400mg q24h 
 

400mg q24h 
 

400mg q24h 
 

Ofloxacin, PO [100 mg/tab] 7 28-37 200-400mg q12h None 200-400mg q24h 200mg q24h 200mg q24h* 200mg q24h 
Ciprofloxacin, PO  
        [500mg/tab] 

3-4 6-9 500-750mg q12h  
(P.aeruginosa 750 mg q12h) 

None 250-500mg q12h 
(P.aeruginosa 500mg q 12 h) 

500mg q24hr 500mg q24h* 500mg q24h 

Ciprofloxacin, IV  
        [200mg/vial] 

3-4 6-9 400mg q12h  
(P. aeruginosa 400 mg q8h) 

None 
 

400mg q24h 
(P. aeruginosa 400mg q12h) 

400mg q24h 400mg q24h 
(P.aeruginosa 500mg q24h) * 

400mg q24h 
 

Levofloxacin, PO IV 
[500mg/tab] [500, 750mg/vial] 

7 76 750mg q24h 
 

None CrCl20-49: 750mg q48h;  
CrCl< 20: 750mg once, 
then 500 mg q48h 

750mg once, then 
500 mg q48h 

750mg once,  
then 500 mg q48h 

750mg once,  
then 500 mg q48h 

Sitafloxacin, PO  
        [50mg/tab] 

7 16.3 50-100 mg q12h 50mg q12h 
 

CrCl30-49: 50mg q24h;  
CrCl10-30: 50mg q48h 

No data 50mg q24h* No data 

Glycopeptides 

Vancomycin, IV [1g/vial] 
 

4-6 200-250 CrCl>90 ; 15mg/kg q8h–12h3 
Critically ill3,4: loading 25-30 
mg/kg (Max. 2.5g) IV, then               
15-20 mg/kg IV q8-12h                 
(Use actual body Weight) 

CrCl51–89:  
10–20 mg/kg 
q12h3 

CrCl30–50: 10–15mg/kg 
q12h to 20 mg/kg q24h; 
CrCl10–29: 10–15mg/kg 
q24h to 15 mg/kg q48h3 

CrCl<10: 7.5 mg/kg 
q2-3 days4 

7.5 mg/kg q2-3 days4 7.5 mg/kg q2-3 
days4 or15–20 
mg/kg x 1, then 
dose by level3 
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ชื่อยำ, รูปแบบยำ ขนำดยำ 
t1/2, h 

(normal) 
t1/2, h 
(ESRD) 

ขนำดยำในผู้ใหญ ่ CrCl>50-90 CrCl 10-50 CrCl<10 Hemodialysis CAPD 

Macrolides 
Azithromycin, PO IV 
[250mg/cap] [500mg/vial] 

68 Unchanged 250-500mg q24h None None None None None 

Clarithromycin, PO  
        [250mg/tab] 

5-7 22 500mg q12h  None 500mg q12-24h 
 

500mg q24h 
 

500mg q24h* 500mg q24h 
 

Erythromycin estolate, PO 
        [125mg/5ml 60ml] 

2-4 no data 400-800mg q6-12h None None None No data No data 

Polymyxins 

Colistin, IV  
        [150mg/vial]2 

 

6.3-12 ≥48 Loading 300mg, then 150mg 
q8-12h 

CrCl>80: Loading 
300mg, then 
150mg q8-12h; 
CrCl40-80: Loading 
300mg, then 
150mg q12h 

CrCl20-40: Loading 
300mg, then 100mg 
q12h 
 

CrCl<20: Loading 
300mg, then 150mg 
OD 

loading 300mg, then75mg OD 
(non HD day) and 150mg OD 
(HD day) 

Loading 150mg, 
then 100mg OD 

Doxycycline, PO [100mg/cap] 18 No data 100mg q12h None None None None None 
Tigecycline, IV [50mg/vial] 42 Unchanged Loading 100mg, then 50mg q12h None None None None None 
Miscellaneous antibacterials 
Clindamycin, PO [300mg/cap] 5-7 22 150-450mg q6-8h (Max. 1.8g/day) None None None None None 
Clindamycin, IV [600mg/vial] 5-7 22 600-900mg q8h None None None None None 
Cotrimoxazole® 

Trimethoprim/Sulfametho
xazole (TMP/SMX), PO IV 
[80mg/400mg/tab, vial] 

20-50/ 
20-49 

10/8-15 TMP 5–20mg/kg/day  
(divided q6-12h)  

 

None CrCl30-50: None; 
CrCl10-29: TMP 5-10 
mg/kg/day (divided q12h) 

Not recommended; 
but if used:  
TMP 5–10mg/kg q24h 

Not recommended;  
but if used:  
TMP 5–10mg/kg q24h 

Not recommended; 
but if used:  
TMP 5–10mg/kg 
q24h  

Dapsone, PO [100mg/tab] 10-50 No data 100mg q 24 h No data No data No data No data No data 
Fosfomycin, IV [4g/vial] 4-8 No data 12-24g/day divided in q8-12h 

Meningitis: 20-24g/day divided 
in q6-8h (Max. 8g/dose) 

None CrCl>40: None; 
CrCl>30-40: 70% of normal;  
CrCl>20-30: 60% of normal;  
CrCl>10-20: 40% of normal 
(divided in 2-3 doses) 

CrCl≤10: 20% of 
normal divided in 1-2 
doses 

2g q24h at end of dialysis 
session 

No data 

Metronidazole, PO IV 
[200mg/tab] [500mg/vial] 

6-14 7-21 7.5mg/kg q6h None None 7.5mg/kg q12h 7.5mg/kg q12h* 7.5mg/kg q12h 

Sodium Fusidate, PO [250mg/tab] 8.9-11 Unchanged 500mg tid None None None No data No data 

Allylamines, Azoles 
Fluconazole, PO [200mg/cap] 20-50 100 100-400mg q24h None 50-200mg q24h 50-200mg q24h 100-400mg q24h* 50-200mg q24h 
Itraconazole, PO [100mg/cap] 
 

35-40 Unchanged 100-200mg q12h None None 50-100mg q12h 100mg q12-24h 100mg q12-24h 
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ชื่อยำ, รูปแบบยำ ขนำดยำ 
t1/2, h 

(normal) 
t1/2, h 
(ESRD) 

ขนำดยำในผู้ใหญ ่ CrCl>50-90 CrCl 10-50 CrCl<10 Hemodialysis CAPD 

Voriconazole,  
PO [200mg/tab]*** 
IV [200mg/vial]*** 

Non-
linear 

kinetics 

Non-linear 
kinetics 

IV: 6 mg/kg q12hx2 doses, then 4 
mg/kg q12h  
PO: Wt.>40 kg: 400mg q12hx2 doses, 
then 200 mg q12h; Wt.<40 kg: 200mg 
q12hx2doses, then 100 mg q12h 

None CrCl<50: IV vehicle 
(cyclodextrin) 
accumulates. Use oral 
or discontinue 

Use oral or 
discontinue IV 

No data but prefer oral 
route 

No data but 
prefer oral route 

Amphotericin B, IV [50mg/vial] 1-15days Unchanged 0.4-1mg/kg OD None None None No data No data 
Griseofulvin, PO [500mg/tab] 9-24 No data 500-1,000mg OD or divided bid None None None No data No data 

Antimycobacterials, First line, tuberculosis 
Ethambutol, PO  
        [400mg/tab] 

4 7-15 15-25mg/kg/day q24h None CrCl30-50: 15-25mg/kg q 
24-36h; 
CrCl10-30: 15-25mg/kg q 
36-48h 

15mg/kg q 48h 15mg/kg q 48h* 15mg/kg q 48h 

Isoniazid (INH), PO 
        [100mg/tab] 

0.7-4 8-17 5-10mg/kg/day q24h  
(Max. 300 mg/day) 

5-10mg/kg/day 5mg/kg/day 5mg/kg/day None* None 

Pyrazinamide, PO  
        [500mg/tab] 

10-26 26 25mg/kg q24h (Max. 2.5 g/day) None CrCl> 21: None; 
CrCl< 20: 25mg/kg q48h 

25mg/kg q48h 25mg/kg q48h* 25mg/kg q24h 

Rifampin, PO  
        [300,450 mg/cap] 

1.5-5 up to 11 10mg/kg/day OD  
(Max. 600 mg/day) 

None None None None* No data 

Streptomycin, IM  
        [1g/vial] 

2-3 30-70 15mg/kg q24h or  
25-30mg/kg 2ครั้ง/week or 
25-30mg/kg 3ครั้ง/week 

15mg/kg q24h 15mg/kg q24-72h 15mg/kg q72-96h 15mg/kg q72-96h 20–40mg lost per 
L dialysate/day 

Antimycobacterials, Second line, tuberculosis 
Cycloserine, PO  
        [250mg/cap] 

10 No data 
250-500mg q12h  
(10-15 mg/kg/day) 

None 250-500mg q12-24h 
500mg q48h 

(หรือ 3 ครั้ง/week) 
500mg 3ครั้ง/wk* No data 

Ethionamide, PO [250mg/cap] 2 9 500mg q12h None None 250mg q12h 250mg q12h 250mg q12h 

Amikacin IM, IV 
        [500mg/vial] 

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

(5-7x/week) 

CrCl>80: 15mg/kg 
q24h; CrCl60-80: 
12mg/kg q24h; 
CrCl40-60: 
7.5mg/kg q24h 

CrCl30-40: 4 mg/kg q24h;  
CrCl20-30: 7.5 mg/kg q48h;  
CrCl10-20: 4mg/kg q48h 

3mg/kg q72h 
 

3mg/kg q72h  
and after dialysis 

15–20mg lost per 
L of dialysate/day 

Kanamycin, IM, IV  
        [1g/vial] 

2-3 30-70 15mg/kg IM/IV q24h 7.5mg/kg q12h 7.5mg/kg q24h 7.5mg/kg q48h 
50% of normal renal 

function dose* 
15-20mg lost per 
L of dialysate/day 

Para-aminosalicylic acid 
(PAS), PO [1,000mg/tab] 
 

0.75-1.0 23 4g q12h None 2-3g q12h 2g q12h 2g q12h* No data 
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ชื่อยำ, รูปแบบยำ ขนำดยำ 
t1/2, h 

(normal) 
t1/2, h 
(ESRD) 

ขนำดยำในผู้ใหญ ่ CrCl>50-90 CrCl 10-50 CrCl<10 Hemodialysis CAPD 

Antiparasitics: Antimalarials 

Chloroquine phosphate, 
PO [250mg/tab] 45-55 

days 
No data 

2.5g over 3 days (1000mg, 
followed by 500mg after 6-8h, 

then 500mg OD*2day) 
None None 

50% of normal renal 
dose 

50% of normal renal dose No data 

Quinine, PO [300mg/tab]  9.7-12.5 Up to 16 648mg q8h None 648mg q8-12h 648mg q24h 648mg q24h* 648mg q24h 

Antihelmintic 
Albendazole, PO  
        [200mg/tab] 

8-12 No data 400mg q12-24h None None None No data No data 

Mebendazole, PO  
       [100mg/5ml 30ml] 

3-6 No data 
Nematodes: 100mg bid x 3days 
Pinworm: 100mg single dose 

No data No data No data No data No data 

Ivermectin, PO [6mg/tab]  20 No data 200μg/kg/dayx1-2 days 
200μg/kg/day 

x1-2 days 
200μg/kg/day 

x1-2 days 
200μg/kg/day 

x1-2 days 
No data No data 

Antivirals: Hepatitis B  

Adefovir, PO [10mg/tab] 7.5 15 10mg q24h 10mg q24h 10mg q48-72h 10mg q72h 10mg weekly* No data 

Entecavir, PO  
   [500mg/film-coated tab] 

128-149 No data 0.5mg q24h None 0.15-0.25mg q24h 0.05mg q24h 0.05mg q24h* 0.05mg q24h 

Lamivudine (for HBV), PO  
        [150mg/tab] 

5-7 15-35 100mg q24h None CrCl30-49: 100mg then 
50mg OD; 
CrCl15-29: 100mg then 
25mg OD  

CrCl5-14: 35mg then 
15mg OD; 
CrCl<5: 35mg then 
10mg OD 

35mg then 10mg OD 35mg then 10mg 
OD 

Telbivudine, PO [600mg/tab] 40-49 No data 600mg q24h None 
CrCl30-49: 600mg q48h;  
CrCl10-30: 600mg q72h 

600mg q96h 600mg q96h* No data 

Antivirals: Hepatitis C (Single agents)  
Ribavirin, PO [200mg/tab] 44 No data Depends on indication None Use with caution Use with caution No data No data 
Antivirals: Herpesvirus  

Acyclovir, IV [250mg/vial] 2.5-3.5 20 5-12.5mg/kg q8h 
5-12.5mg/kg 

q8h 
5-12.5mg/kg 

q12-24h 
2.5-6.25mg/kg 

q24h 
2.5-6.25mg/kg q24h* 

2.5-6.25mg/kg 
q24h 

Adefovir dipivoxil, PO  
        [10mg/tab]*** NED 
 
 

7.5 15 10mg q24h None 10mg q48-72h 10mg q72h 10 mg q wk* No data 
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ชื่อยำ, รูปแบบยำ ขนำดยำ 
t1/2, h 

(normal) 
t1/2, h 
(ESRD) 

ขนำดยำในผู้ใหญ ่ CrCl>50-90 CrCl 10-50 CrCl<10 Hemodialysis CAPD 

Ganciclovir, IV  
        [500mg/vial] 

3.5 30 Induction; 5mg/kg q12h CrCl70-90: 5mg/kg 
q12h; CrCl50-69: 
2.5mg/kg q12h 

CrCl 25-49: 2.5mg/kg 
q24h; CrCl10-24: 
1.25mg/kg q24h 

1.25mg/kg 
3x/week 

1.25mg/kg 3ครั้ง/week* 
1.25mg/kg 
3ครั้ง/week 

Maintenance; 5mg/kg q24h 2.5-5mg/kg q24h 0.625-1.25mg/kg q24h 0.625mg/kg 3ครั้ง/week 0.625mg/kg 3ครั้ง/week* 0.625mg/kg 3ครั้ง/week 

Sofosbuvir, PO  
        [400mg/tab]*** NED 

0.5-0.75 No data 400mg q24h None 
CrCl≥30: None; 
CrCl<30: No data 

No data No data No data 

Telbivudine, PO  
        [600mg/tab]*** NED 

40-49 No data 600mg q24h None 
CrCl30-49:600 mg q48h; 
CrCl10-30:600mg q72h 

600mg q96h 600mg q96h* No data 

Valacyclovir, PO  
 [500mg/tab]*** NED 

3 14 
1g q8h 

(Varicella zoster) 
1g q8h 1g q12-24h 0.5g q24h 0.5g q24h* 0.5g q24h 

Valganciclovir, PO  
      [450mg/tab] 

(ganciclovir) 

4 

(ganciclovir) 

67 
900mg q12h None 450mg q24-48h Do not use See prescribing information No data 

Antivirals: Influenza  
Oseltamivir, PO  
     [30,60,75mg/cap] 

carboxylate 

6-10 

carboxylate 

>20 
75mg q12h 

CrCl>60: 75mg 
q12h 

CrCl31-60: 30mg q12h;  
CrCl10-30: 30mg q24h 

Not recommended 
30mg after each dialysis, no 

drug on non-HD days 
30mg after a 

dialysis exchange 
Antiretrovirals: Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NRTIs) 

Zidovudine (AZT), PO  
     [100,300mg/cap] 

0.5-3 1.3-3 200 or 300mg q12h None None 100mg q8h 100mg q8h* 100mg q8h 

Tenofovir (TDF), PO  
     [300mg/tab] 

17 
Very 

prolonged 
300mg q24h None CrCl30-49:300mg q48h;  

CrCl10-29:300mg q72-96h 
No data 

300 mg after every 3rd 
dialysis 

No data 

Lamivudine (3TC), PO  
     [150mg/tab] (HIV dose) 

5-7 15-35 300mg q24h or divided bid None 50-150mg q24h 25-50mg q24h 25-50mg q24h* 25-50mg q24h 

Emtricitabine (FTC), PO (อยู่
ในยาสูตรผสม Teno-EM®) 

10 >10 200mg q 24 None 
CrCl30-49: 200mg 
q48h; CrCl15-29: 

200mg q72h 
CrCl<15: 200mg q96h 200mg q96h No data 

Abacavir (ABC), PO [300mg/tab] 1.5 No data 600mg q24h None None None No data No data 
Antiretrovirals: Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NNRTIs)  
Efavirenz (EFV), PO 

[200,600mg/tab] 
40-45 No data 600mg q24h None None None No data No data 

Nevirapine (NVP), PO 
[200mg/tab] 

25-30 No data 
200mg q24h x 14 days, then 

200mg bid 
None None None No data No data 

Rilpivirine, PO [25mg/tab]  
 

45-50 
No data 25mg q24h with food None None None No data No data 
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ชื่อยำ, รูปแบบยำ ขนำดยำ 
t1/2, h 

(normal) 
t1/2, h 
(ESRD) 

ขนำดยำในผู้ใหญ ่ CrCl>50-90 CrCl 10-50 CrCl<10 Hemodialysis CAPD 

Protease Inhibitor (PI) 
Darunavir, PO [600mg/tab]  15 No data 600mg q12h None None None No data No data 
Ritonavir, PO [100mg/tab]  3-5 No data 100mg q24h(enhancer of other PI) None None None No data No data 
Atazanavir, PO 
[200,300mg/cap] 

Approx. 7 No data 
200-300mg q24h with food. 

(+Ritonavir) 
None None None No data No data 

Integrase strand transfer inhibitor  
Raltegravir(RAL), PO 

[400mg/tab] 
9 No data 400mg q12h None None None No data No data 

Fixed-dose combinations  
Combid®, PO 

[3TC150/ZDV300/tab] 
See 

components 
See 

components 1 tab q12h 1 tab q12h Do not use Do not use Do not use Do not use 

GPOvir® Z250  
[AZT250/3TC150/NVP200/tab] 

See 
components 

See 
components 1 tab q12h See 

components 
See 

components 
See 

components No data No data 

Kaletra®, PO 
[lopinavir200/ritonavir50/tab] 

Lopinavir 
5-6 No data 2 tab q12h None None None No data No data 

Kivexa®, PO 
[ABC600/3TC300mg/tab] 

20.6/18 No data  1 tab q24h None Not recommended Not recommended No data No data 

Teevir®, PO 
[EFV600/FTC200/TDF300/tab] 

See 
components 

See 
components 1 tab q24h 1 tab q24h Do not use Do not use Do not use Do not use 

Teno-EM®, PO 
[FTC200/TDF300/tab] 

See 
components 

See 
components 1 tab q24h 1 tab q24h 

CrCl30-49: 1 tab q48h; 
CrCl<30: Do not use 

Do not use Do not use Do not use 

***ยาเฉพาะกิจ 
 
Reference 

1. Gilbert DN, Chambers HF, Eliopoulos GM, Saag MS, Pavia AT, Black D. The Sanford guide to antimicrobial therapy 2016. 46th ed. USA: Antimicrobial Therapy, Inc; 2016.  
2. แนวทางการก าหนดขนาด colistinในผู้ป่วยผู้ใหญ่. สาขาวิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. มีนาคม พ.ศ.2560. 
3. Stanford Health Care Antimicrobial Dosing Reference Guide update 1/2/2019 

4. The Sanford Guide To Antimicrobial Therapy 2017. update 28/8/2017 
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ควำมเข้ำกันได้และควำมคงตัวของยำ (Drug Compatibility and Stability) 
ล ำ 
ดับ 
ที่ 

Generic Name ควำมแรง รูปแบบ กำรเก็บ
รักษำ 

(ก่อนผสม) 

Solvent  
(ตัวท ำละลำย)

(Reconstitution) 

Stability (หลังผสม) Diluent 
(สารน้ าที่ใช้

เจือจาง) 

Stability (หลังเจือจำง) 

2-8◦C RT 2-8◦C RT 

1 acyclovir sodium1,4 250 mg/5 ml powder for 
 injection 

<25°C SWI, NSS - 12 h D5W, NSS  - 24 h 

2 amikacin1,4  500 mg/2 ml  solution for 
 injection 

<30°C - - - D5W , NSS, 
LRS 

2 days 24 h 

3 amoxicillin/ 
clavulanate K 1.2 g1,4 

1/0.2 g powder for 
injection 

<25°C SWI 20 ml - 20 
minutes 

SWI, D5W, 
NSS, LRS 
(100 ml) 

8 h (5°c) SWI : 4 h, 
D5W : 1 h, 
NSS : 4 h,  
LRS : 3 h 

4 amphotericin B1,2,4 50 mg powder for 
 injection 

2 – 8°C SWI 10 ml 
without 

preservative 

7 days 
ป้องกันแสง 

 24 h 
ป้องกันแสง 

D5W  2 days   24 h 
ป้องกันแสง 

5 ampicillin1,4 1 g powder for 
injection 

15 – 30°C SWI  4 h 1 h NSS, SWFI 2 days  
(30 mg/ml) 

8 h  
(30 mg/ml) 

6 ampicillin/sulbactam 
3 g1,4 

2/1 g powder for 
injection 

RT 
ป้องกันแสง 

SWI - 1 h NSS, D5W NSS : 72 h 
D5W : 4 h 

NSS, LRS : 8 h 
D5W : 2 h 

7 azithromycin1,2,3,4 500 mg powder for  
injection  

<30°C SWI 4.8 ml  
final conc.100 

mg/ml 

7 day (5°C) 24 h 0.45%NSS, 
NSS, D5W, 
LRS  
(final 
conc.1-2 
mg/ml) 

7 days 24 h 
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ล ำ 
ดับ 
ที่ 

Generic Name ควำมแรง รูปแบบ กำรเก็บ
รักษำ 

(ก่อนผสม) 

Solvent  
(ตัวท ำละลำย)

(Reconstitution) 

Stability (หลังผสม) Diluent 
(สารน้ าที่ใช้

เจือจาง) 

Stability (หลังเจือจำง) 

2-8◦C RT 2-8◦C RT 

8 biapenem1,2,3,4 300 mg powder for 
injection 

อุณหภูมิห้อง  NSS, D5W  
(50 ml/300 

mg) 

ควรใช้ทันที 
ถ้าไม่ใช้ทันที
ควรใช้
ภายใน 24 
h 

ควรใช้ทันที 
ถ้าไม่ใช้ทันที 
ควรใช้
ภายใน 6 h 
(<25°C) 

- - - 

9 capreomycin1,2,3,4 1 g powder for 
injection 

อุณหภูมิห้อง  NSS, SWI 24 h - - - - 

10 cefazolin sodium1,4 1 g/vial powder for  
injection  

<30°C    
ป้องกันแสง 

SWI 10 days 24 h  D5W, NSS D5W : 72 h, 
NSS : 14 days 

D5W : 24 h,  
NSS : 48 h 

11 cefepime1,2,3,4 1 g powder for 
injection 

อุณหภูมิห้อง
ไม่เกิน 30°C 
ป้องกันแสง   

D5W, NSS 7 days 24 h D5W, LRS, 
SWI 

7 days 24 h 

12 cefoperazone/ 
sulbactam Na 1.5 g1,4 

1/0.5g powder for 
injection 

<25°C     
ป้องกันแสง 

SWI, D5W, 
NSS  

- - SWI, D5W, 
NSS 

- 24 h 

13 cefotaxime sodium1,4 1 g/vial sterile 
powder 

<25°C     
ป้องกันแสง 

SWI, D5W, 
NSS  

24 h IV : 12 h 
IM : 
0.5%,1% 
lidocaine : 
8 h 

 D5W, NSS 6 days 25 h 

14 cefoxitin sodium1,4 1 g/vial powder For  
 Injection 

2-25°C IV : SWFI, 
NSS, D5W 

IM : SWI, NSS, 
0.5%,1% 

lidocained 

 7 days 6 hr.  NSS, D5W  2 days   18 h 
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ล ำ 
ดับ 
ที่ 

Generic Name ควำมแรง รูปแบบ กำรเก็บ
รักษำ 

(ก่อนผสม) 

Solvent  
(ตัวท ำละลำย)

(Reconstitution) 

Stability (หลังผสม) Diluent 
(สารน้ าที่ใช้

เจือจาง) 

Stability (หลังเจือจำง) 

2-8◦C RT 2-8◦C RT 

15 ceftaroline 
fosamil1,2,3,4 

600 mg powder for 
injection 

อุณหภูมิห้อง
ป้องกันแสง 

NSS, D5W 24 h 6 h - - - 

16 ceftazidime 
pentahydrate1,4 

1 g/vial powder For   
Injection 

<25°C   
ป้องกันแสง 

SWI 3 days  12 h D5W, NSS 3 days 12 h 

17 ceftriaxone1,4  1 g (IV),  
250 mg (IM) 

powder for 
injection 

<25°C     
ป้องกันแสง 

IV : SWI, D5W, 
NSS 
IM : 
1%lidocain, 
D5W, NSS 

IV : 7 days IV : 24 h NSS, D5W IV : 7 days IV : 2 days  

18 cefuroxime Na1,4 750 mg powder for 
injection 

<25°C     
ป้องกันแสง 

SWI  8 ml 
:750 mg 

48 h (5°C) 5 h D5W  NSS 
(750mg  : 

50ml 
>750mg : 
100ml) 

7 days (5◦C) 24 h 

19 clindamycin 
phosphate1,4  

600 mg/4ml  solution for 
injections 

อุณหภูมิห้อง - - - D5W, NSS 
600mg : 50ml 
900mg : 100 
ml 

32 days (4◦C) 16 days 

20 cloxacillin sodium1,4  1 g powder for 
inj 

อุณหภูมิห้อง SWFI                 
IM: 500 mg : 
1.7 ml   
IV: 500 mg: 
4.8 ml,  
1 g: 9.6 ml 

48 h 24 h  D5W, NSS, 
LRS  

- 12 h (conc. 1 
และ 2 mg/ml) 
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ล ำ 
ดับ 
ที่ 

Generic Name ควำมแรง รูปแบบ กำรเก็บ
รักษำ 

(ก่อนผสม) 

Solvent  
(ตัวท ำละลำย)

(Reconstitution) 

Stability (หลังผสม) Diluent 
(สารน้ าที่ใช้

เจือจาง) 

Stability (หลังเจือจำง) 

2-8◦C RT 2-8◦C RT 

21 ciprofloxacin1,4 200 
mg/100ml 

solution for 
injection 

5-30°C 
ป้องกันแสง
และไม่เก็บ
ในช่องแข็ง 

- - - D5W, NSS, 
D10W, 
D5S1/2, 

LRS (conc. 
0.5 - 2 
mg/ml) 

14 days 14 days 

22 colistin1,2,3,4 150 mg powder for 
injection 

อุณหภูมิห้อง 
(20-25°C) 

SWI 24 h 24 h NSS, D5W - 24 h 

23 ertapenem Sodium  
1 g1,4 

1 g/vial powder for  
Injection 

อุณหภูมิห้อง IV : NSS,SWI 
 

ใช้ภายใน 1 h หลังจาก 
reconstitution 

IV : 50 ml 
NSS  

 

24 h (ออกจาก
ตู้เย็นควรใช้
ภายใน 4 h)              

 

ควร infusionให้
หมดภายใน 6 h 

24 fluconazole 2 mg/ml 
inj, 50 ml1,4 

 2 mg/ml solution for 
injection 

อุณหภูมิห้อง - - - D5W, NSS 
(conc.1 
mg/ml) 

- 24 h 

25 fosfomycin1,4 4 g powder for 
injection 

อุณหภูมิห้อง SWI, D5W, 
NSS 

- 7 days D5W, NSS - 7 days 

26 ganciclovir1,4 500 mg powder for 
injection 

อุณหภูมิห้อง 
(20-25°C) 

SWI ไม่แนะน าให้
เก็บ 

12 h NSS, D5W, 
LRS 

24 h   

27 gentamicin sulfate1,4 20 mg/2 ml     
80 mg/2 mL  

sterile 
solution 

  2-30°C  
ป้องกันแสง 

- - 24 h D5W, NSS - 24 h 
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ล ำ 
ดับ 
ที่ 

Generic Name ควำมแรง รูปแบบ กำรเก็บ
รักษำ 

(ก่อนผสม) 

Solvent  
(ตัวท ำละลำย)

(Reconstitution) 

Stability (หลังผสม) Diluent 
(สารน้ าที่ใช้

เจือจาง) 

Stability (หลังเจือจำง) 

2-8◦C RT 2-8◦C RT 

28 imipenem 500 mg/ 
cilastatin 500 mg1,4 

500 mg/vial powder for 
injection 

น้อยกว่า 
30◦C 

SWI - - 
 

D5W, NSS 
100-250ml 
(conc.5mg/ml) 

NSS : 48 h, 
D5W : 24 h  

 

NSS : 10 h, 
D5W : 4 h 

29 kanamycin1,2,3,4 1 g powder for 
injection 

อุณหภูมิห้อง 
ป้องกันแสง 

SWI - 24 hr. NSS, D5W 24 h 24 h 

30 levofloxacin 
Hemihydrate  
750 mg/150 mL or 
500mg/100mL 1,2,4 

750 mg/vial, 
500 mg/vial 

solution for 
injection 

อุณหภูมิห้อง 
ป้องกันแสง 

- 14 days 
(5◦C) 

72 h D5W, NSS 14 days (5°C) 72 h 

31 liposomal 
amphotericin B 50 
mg1,4 

50 mg/vial sterile 
powder 

2 – 8°C SWI 7 days (เก็บ
ไว้ในขวดแก้ว
หรือกระบอก
ฉีดยาที่ท าจาก 
โพลีโพรพลีีน) 

- D5W  7 days 72 h (25°C) 

32 meropenem 
trihydrate 1 G INJ1,4 

1 g/vial sterile 
powder 

อุณหภูมิห้อง 
 

SWl, NSS NSS, SWI : 
48 h  

D5W : 10 h 

NSS, SWI : 
8 h 

D5W : 3 h 

NSS, D5W NSS : 48 h, 
D5W : 10 h  

NSS : 8 h, 
D5W : 3 h  

(ถ้า conc. 1-20 
mg/ml NSS : 4 
h, D5W : 1 h) 

33 metronidazole1,4 0.5% w/v 100 
ml 

solution for 
injection 

อุณหภูมิห้อง
ป้องกันแสง 

- - - NSS, D5W, 
LRS 

- 24 h 

34 penicillin G sodium1,4  5 MU/vial sterile 
powder 

<30°C D5W, NSS, 
SWI 

3-7 day - D5W, NSS  - 24 h 
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ล ำ 
ดับ 
ที่ 

Generic Name ควำมแรง รูปแบบ กำรเก็บ
รักษำ 

(ก่อนผสม) 

Solvent  
(ตัวท ำละลำย)

(Reconstitution) 

Stability (หลังผสม) Diluent 
(สารน้ าที่ใช้

เจือจาง) 

Stability (หลังเจือจำง) 

2-8◦C RT 2-8◦C RT 

35 piperacillin 4 
g/tazobactam 0.5 g1,4 

4 g/0.5 g powder for 
injection 

<25°C SWI, NSS, 
D5W, D5S 

ควรใช้ทันที 
ถ้าไม่ใช้ทันที 
ในขวดยา : 
48 h,  
ใน IV bag : 
24 h 

ควรใช้ทันที 
 ถ้าไม่ใช้
ทันท ี(ใน
ขวดยา) 
<25ºC : 48 
h 

NSS, D5W, 
D5S 

24 h 24 h 

36 streptomycin1,2,3,4 1 g powder for 
injection 

<30°C  SWI - 7 days - - - 

37 sulfamethoxazole/tri
methiprim1,2,3,4 

400 mg/80 
mg 

solution for 
injection 

อุณหภูมิห้อง
ห้ามแช่แข็ง 

- - 6 h D5W, NSS -   

38 tigecycline1,2,3,4 50 mg powder for 
injection 

อุณหภูมิห้อง  NSS, D5W 24 hr. <25°C 24 h 
(ไม่เกิน 6 h 
ในขวดยา)  
>25°C ใช้
ทันทีท่ีผสม 

D5W, NSS 48 h 24 h (<25°C)  

39 vancomycin HCl1,4  500 mg/vial powder for 
injection 

อุณหภูมิห้อง    
(20-25°C) 

SWI  
1g: 20 ml 

- 14 days D5W, NSS 
1g : 200 

ml 

14 days - 

40 voriconazole1,2,3,4 200 mg/vial  powder for 
injection 

อุณหภูมิห้อง SWI - ควรใช้ทันที - - - 

  

       
 

ทีม่ำ      1. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. Intravenous admixture incompatobility. ใน: บุษบา จินดาวิจักษณ,์สุวัฒนา 
จุฬาวัฒนทล  และคณะ, บรรณาธกิาร.กรุงเทพมหานคร: ประชาชน; 2554:32-63  

2. American Society of Health-System Pharmacists (ASHP). (2019) monograph listing. Retrived May 23,2019 
from https://www.interactivehandbook.com/MonographListing.aspx 

3. IBM Micromedex. (2019) Retrived May 23,2019 from Drug.https://www.micromedexsolutions.com/  
4. Product information  

หมำยเหตุ 
LRS = Lactated Ringer's Solution 
SWI = Sterile water for injection 
h    = hours 
RT  = room temperature 

 

https://www.interactivehandbook.com/MonographListing.aspx
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แนวทำงกำรเปลี่ยนยำต้ำนจุลชีพรูปแบบฉีดเป็นรูปแบบรับประทำน (IV to PO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรเปลี่ยนยำจำกชนิดฉีดเป็นชนิดรับประทำนที่เป็นชนิดเดียวกัน (Sequential therapy) 

Antimicrobial  Bioavailability IV dose Equivalent PO dose considerations 

amoxicillin/ 
clavulanate 

70 – 99% 1.2 g q 8 h 1 g po bid pc - 

ciprofloxacin 70 – 80% 400 mg q 12 h 500 mg po bid pc   หลีกเล่ียงการรับประทานยา
พร้อมนม ยาลดกรด และ

ธาตุเหล็ก         กรณีติดเชื้อ Pseudomonas spp. 400 mg q 8 h 750 mg po bid pc 

levofloxacin 99% 500-750 mg q 24 h 500-750 mg po OD pc 
ควรรับประทานยาตอนท้อง
ว่าง เพื่อชว่ยเพิ่มการดูดซึม

จากทางเดินอาหาร 

azithromycin 37% 500 mg q 24 h 500 mg po OD ac - 

clindamycin 90% 600 mg q 8 h 300 mg po qid pc  

metronidazole > 90% 500 mg q 8 h 400 mg po tid pc 
หลีกเล่ียงการบริโภค

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์   
ก่อนและหลังรับประทานยา 

24 ชั่วโมง 
trimethoprim/ 
sulfamethoxazole 

85 – 100% ขนาดยาตามข้อบ่งใช้  - 

สามารถเปลี่ยนยาต้านจุลชีพจาก IV to Oral form 
ต้องมีครบทั้ง 6 ข้อ 

1. □ อาการทางคลินิกดี 
2. □ สามารถกลืนอาหารได้ ไม่มีปัญหาการ

ดูดซึม เช่น ท้องเสีย/อุจจาระมีไขมันปน 
3. □ อุณหภูมิร่างกายอยู่ในช่วง 36-38°C 

อย่างน้อย 24-48 ชั่วโมง 
4. □ ไม่พบ HR< 90 ครั้ง/นาที,  

    RR> 20 ครั้ง/นาท,ี BP ไม่คงที,่  
    WBC< 4,000 หรือ > 12,000 

5. □ มียาปฏิชีวนะในรูปแบบรับประทาน
ทดแทน 

6. □ ไม่มีข้อบ่งชี้ที่ต้องให้ยาต้านจุลชีพ
รูปแบบฉีดจนครบระยะเวลาการรักษา  

 

Specific exclusion criteria IV to PO ต้องใช้ยาฉีดจนครบระยะเวลาการรักษา  
o High risk infections requiring prolong IV therapy :  

- Meningitis/encephalitis 
- Intracranial abcesses 
- Endocarditis 
- Bacteremia เช่น S.aureus 
- Severe infections during chemotherapy related neutropenia 
- Severe necrotizing soft tissue infection 
- Infected implants/prosthesis 
- inadequently drained abscesses/empysema 
- Exacerbation of cystic fibrosis/bronchitis 

o Deep seated infections that may require an initial 2 weeks of IV therapy :  
- Cavitating pneumonia 
- Empysema 
- Liver abscess 
- Osteomyelitis 
- Septic arthritis 

o Febrile neutropenia 
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หมายเหตุ 
*    ใช้ Switch therapy ในกรณีที่เชื้อที่ทดสอบไวต่อยา ไม่ดื้อยากลุ่ม quinolones  
+   หลีกเลี่ยงการรับประทานยาพร้อมนม ยาลดกรด และธาตุเหล็ก 
++ sitafloxacin ใช้ใน gram negative bacilli ที่ดื้อต่อยา fluproquinolones หรือ cephalosporins 
 

Reference 

1. Government of South Australia. IV to oral switch clinical guideline for adult patients: can antibiotics S.T.O.P. [internet]. 
[cited 2019 June 14]. Available from: https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/ 

 

กำรเปลี่ยนยำจำกชนิดฉีดชนิดหนึ่งเป็นชนิดรับประทำนอีกชนิดหนึ่ง (Switch therapy) 
Parenteral 

ATB 
Dose Oral antibiotics Bioavailability Dose 

ampicillin 1 g q 6 h amoxicillin 74-92% 500 mg po tid pc 
cloxacillin 1-2 g q 6 h dicloxacillin 60-80% 250-500 mg qid ac 

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 
levofloxacin*, + 99% 750mg po bid pc 

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 

ofloxacin*, + ~ 98% 
200-400 mg po bid 

pc 
ciprofloxacin*, + 70-80% 500 mg po bid pc 

levofloxacin*, + 99% 
500-750 mg po OD 

pc 

amikacin  
gentamicin 

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

cefdinir+ 16-21% 
200-300 mg po bid 

pc 

ofloxacin*, + ~ 98% 
200-400 mg po bid 

pc 
ciprofloxacin*, + 70-80% 500 mg po bid pc 

levofloxacin*, + 99% 
500-750 mg po OD 

pc 

ertapenem++   1 g q 24 h sitafloxacin+ 70-90% 
50-100 mg po bid 

pc 
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ยำปฏิชีวนะที่แนะน ำให้ใช้ในกำรรักษำแต่ละโรค (Antibiotic option) 
 

Disease Parenteral antimicrobial Oral antimicrobial 
Leptospirosis  
 

PGS, ceftriaxone doxycycline 

Scrub typhus  azithromycin (mild case)  doxycycline, azithromycin 

Diptheria  
 

PGS erythromycin 

Salmonellosis  ciprofloxacin, ceftriaxone, 
amoxicillin/clavulanate, TMP/SMX 

ciprofloxacin, amoxicillin/clavulanate, 
TMP/SMX 

Melioidosis  
 

ceftazidime 
imipenem, meropenem 

TMP/SMX, amoxicillin/clavulanate 

 
 

ขนำดยำ trimethoprim (TMP)/sulfamethoxazole (SMX) ในกำรรักษำ Melioidosis 
 

การปรับขนาดยา TMP/SMX ในการรกัษา Melioidosis 
BW GFR > 30 GFR < 30 

> 60 kg TMP/SMX (80/400) 4 tab bid TMP/SMX (80/400) 3 tab bid 
40-60 kg TMP/SMX (80/400) 3 tab bid TMP/SMX (80/400) 2 tab bid 
<40 Kg TMP/SMX (80/400) 2 tab bid TMP/SMX (80/400) 1 tab bid 

 

ขนาดยา trimethoprim (TMP)/sulfamethoxazole (SMX) ในการรักษา Pneumocystis Pneumonia (PCP) 

การรักษา Pneumocystis Pneumonia (PCP) 

ข้อบ่งใช้ ขนาดยา 
ยาที่ใช้ในการป้องกัน (Primary prophylaxis) TMP/SMX (80/400) 1-2 tab po OD 
ยาที่ใช้ในการรักษา (Treatment) 
 

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

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

หมำยเหตุ ขนาดยา Trimethoprim (TMP)/Sulfamethoxazole (SMX) 80 mg/400 mg เป็น single strength ทั้งยาชนิด
ฉีดและชนิดรับประทาน  
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แนะน ำระยะเวลำกำรรักษำ 

 
ที่มำ 
1. ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์. การด าเนินกลยุทธิ์เพื่อส่งเสริมและก ากับการใช้ยาตา้นจุลชีพอยา่งเหมาะสม. ใน: ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์, บรรณาธกิาร. การส่งเสริมและก ากับ
การใช้ยาตา้นจุลชีพอย่างเหมาะสมในโรงพยาบาล. กรุงเทพฯ: คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล; 2561. หน้า 90   
2. Clinical Infectious Diseases. Infectious Disease Society of America (IDSA) [Internet]. 2019 [cited 2019 Jul 5]. Available from:  
https://academic.oup.com/cid/  
3. HAP VAP 2016. Society of Critical Care Medicine [Internet]. 2019 [cited 2019 Jul 5]. Available from: 
https://www.idsociety.org/practice-guideline/hap_vap/ 
4. Stevens DL et al., Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Skin and Soft Tissue Infections: 2014 Update by the Infectious 
Diseases Society of America. IDSA Practice Guidelines for SSTIs  2014; 59: 10-52  
5. Pitman MC et al., Intravenous Therapy Duration and Outcomes in Melioidosis: A New Treatment Paradigm. PLoS Negl Trop Dis 2015 9(3): 1-16 

กำรติดเชื้อ ระยะเวลำ  ข้อควรระวัง 
CAP อย่างน้อย 5 วัน  ผู้ป่วยต้องมีอาการดี ไข้ลงมาอย่างน้อย 48-72 ชั่วโมง 

และมีอาการแสดงของปอดอักเสบไม่เกิน 1 อาการ 
HAP/VAP 7 วัน  พิจารณาให้ยานานขึ้น กรณีตอบสนองช้า หรือ เกิดจาก

เชื้อบางชนิด เช่น  P.aeruginosa, A.baumannii 
Erysipelas 
Cellulitis  

5 วัน  ให้ยาต้านจุลชีพนานขึ้น กรณี 
1. ตอบสนองต่อการรักษาไม่ดี 
2. มีฝีหนองเกิดขึ้นภายหลังการรักษา 
3. มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง 

Impetigo 7 วัน  ให้ยาต้านจุลชีพนานขึ้น กรณี 
1. ตอบสนองต่อการรักษาไม่ดี 
2. มีฝีหนองเกิดขึ้นภายหลังการรักษา 
3. มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง 

Cystitis 3 วัน  uncomplicated UTIs 

Pyelonephritis 7-14 วัน  7 วัน  ส าหรับยากลุ่ม fluoroquinolone 
14 วัน ส าหรับ cotrimoxazole 
10-14วัน ส าหรับยากลุ่ม beta-lactams 

Sepsis and  
Septic shock 

7-10 day  ให้ยาต้านจุลชีพนานขึ้น กรณี 
1. ตอบสนองช้า 
2. ก าจัดต าแหน่งการติดเชื้อไม่ได้ 
3. ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 

Skin and soft 
tissue 

7-14 day   ปรึกษาศัลยแพทย์ ในภาวะที่จ าเป็นต้องได้รับการรักษา
โดยการผ่าตัด (surgical condition) 

Intra-
abdominal 

4-7 day  ปรึกษาศัลยแพทย์ ในภาวะที่จ าเป็นตอ้งได้รับการรักษา
โดยการผ่าตัด (surgical condition) 

Melioidosis Initial intensive phase10-14 day5,6 
Eradication phase 3-6 months5,6  

  

Meningitis  10-14 day  
 

-เชื้อ gram-negative bacilli พิจารณาให้ยา 21 วัน 
-เชื้อ Listeria monocytogenes พิจารณาให้ยา ≥ 21 
วัน 

Osteomyelitis 42 day   

https://academic.oup.com/cid/
https://www.idsociety.org/practice-guideline/hap_vap/


 

 
 

 

 

แนวทำงกำรจัดกำรผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

1. กลุ่มเบต้ำแลคแตม (beta-lactams) 

2. ซัลฟำ (sulfa) 

3. กลุ่มอื่นๆ ได้แก่ fluoroquinolones, aminoglycosides, macrolides 
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แนวทำงกำรจัดกำรผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยำ กลุ่มเบต้ำ-แลคแตม (beta-lactams) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 1 กลุ่มของยา penicillins และ cephalosporins ที่มีความคล้าย/ 
              เหมือนกันตรง 7-position side chain (R1) ซึ่งมักท าให้เกิดการแพ้

ข้ามได้ หลกีเลี่ยงกำรใช้ยำในคอลัมน์เดียวกัน 
related related related 

penicillin G amoxicillin cefotaxime 
cefoxitin ampicillin ceftriaxone 

cephalothin cefaclor cefpirome 
cephaloridine cephalexin cefepime 

 cepharadine ceftizoxime 
 cefprozil cefpodoxime 
 cefatrizine cefetamet 
 cefadroxil cefteram 

ตารางที่ 2 กลุ่มของยา penicillins และ cephalosporins ที่มีความคล้าย/เหมือนกันตรง 3-position side chain (R2)  
               ซึ่งมักท าให้เกิดการแพ้ข้ามได้ หลีกเลี่ยงกำรใช้ยำในคอลัมน์เดียวกัน 

related related related related related related related 
cefadroxil  cefoperazone  cefotaxime  ceftazidime  cefuroxime  cefdinir  ceftibuten 
cephalexin  cefamandole cephlothin cefsulodin  cefoxitin  cefixime  ceftizoxime  
cephradine  cefotetan cephapirin     
 cefmetazole       

ถ้า ADR ที่เกิดขึ้นเป็นแบบ Type-I reaction 
หรือ Ig-E mediated reaction อาการแสดง
คือ angioedema, anaphylaxis, urticaria 

ถ้า ADR ที่เกิดขึ้นมีอาการรุนแรง 
เช่น Steven Johnson 
syndrome, Toxic epidermal 
necrolysis 

ถ้า ADR ที่เกิดขึ้นไม่รุนแรงและไมไ่ด้เป็นแบบ Type-I reaction หรอื Ig-E mediated reaction อาการแสดง 
เช่น Maculo-papular rash 

ไม่ควรเลือกใช้ยากลุม่ beta-lactam อีก
เนื่องจากโครงสร้างที่ท าให้แพ้มักเป็น  
beta-lactam ring ท าให้มีโอกาสแพ้ข้ามกัน
ได้และอาจรุนแรงถึงเสียชีวิต ดังนัน้ควร
เลือกใช้ยากลุ่มอื่น แต่ถ้าจ าเป็นควรให้ยาแบบ 
desensitization ภายใต้การดูแลของแพทย์ 

ห้ามใช้ยากลุ่ม beta-lactam อีก 
แม้ว่าไมส่ามารถสรุปได้แน่ชัดว่า
โครงสร้างใดท าให้เกิดการแพ้ยา 
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภยัของผู้ป่วย 

โครงสร้างที่ท าให้แพ้มักไม่ใช่  beta-lactam ring โอกาสแพ้ข้ามน้อย กรณีจ าเป็นไม่มียาแทน อาจพิจารณาใหไ้ด้
โดยต้อง monitor ผู้ป่วยร่วมด้วย (ทั้งนี้ต้องยืนยันกับแพทย์ผู้สั่งใช้ยาก่อน) อาจเลือกใช้ต่างกลุ่ม กรณเีป็น 
cephalosporins หลีกเลีย่งการใช้ยาท่ีมี R side chain เหมือนกัน กลุ่มยา beta-lactam antibiotics ได้แก ่
1. กลุ่ม penicillins 

penicillin เช่น penV, penG, benzathine penicillin 
aminopenicillin เช่น ampicillin, amoxycillin  
oxacillin เช่น cloxacillin, dicloxacillin  
piperacillin 

2. กลุ่ม cephalosporins กรณมีปีระวัติแพ้ยา penicillins ความเสี่ยงในการแพ้ยาข้ามกลุ่ม cephalosporins คือ 
1stgen= 5-16.5%, 2ndgen= 4%, 3rd-4th gen=1-3% ดังนั้นอาจหลีกเลีย่งการใช้ยาที่มีโครงสรา้ง R1 เหมือนกัน
หรือ R2 เหมือนกัน แสดงดังตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2 
3. กลุ่ม carbapenems เช่น imipenem, meropenem, ertapenem 

แพ้เฉพาะ R-side chain เช่น แพ้เฉพาะ imipenem หรือแพ้ท้ังกลุ่ม carbapenems โดยพบว่ามีการ
แพ้ข้ามในผู้ที่มีประวัติแพ้ penicillins ได้ ซึ่ง 9.5% ของผู้ป่วยท่ีแพ้ penicillins เกิดการแพ้ imipenem แต่
ส าหรับ meropenem มีรายงานการเกิด cross-reaction กับผู้ที่แพ้ penicillin ต่ ามาก ดังนั้นในทางปฏิบัติจึงอาจ
ท าการทดสอบ penicillin skin test หากผลการทดสอบเป็นบวกอาจท า skin test ต่อ carbapenems หรือให้ยา 
carbapenems แบบค่อยๆให้ตาม protocol และสังเกตอาการอยา่งใกล้ชิด 
4. monobactams เช่น aztreonam โอกาสการเกิด cross-reactivity จึงพบน้อยมาก และอาจใช้ได้อย่าง
ปลอดภัยในผู้ป่วยท่ีมีประวัติแพ้ penicillin  ที่ท า skin prick reaction เป็นบวก  
(ยกเว้น aztreonam ซึ่งมี side chain เหมือน ceftazidime จึงควรหลีกเลี่ยงหากแพ้ตัวใดตัวหนึ่ง) 

Cephalosporin structure 
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แนวทำงกำรจัดกำรผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยำ กลุ่มซัลฟำ (sulfa) 

ข้อมูลการแพ้ยาข้ามกลุ่ม (cross-reaction) ระหว่าง antibiotic sulfonamides (arylamine sulfonamides) กับ 
non-antibiotic sulfonamides ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด หากแพ้ยา sulfonamide antibiotics แบบไม่รุนแรงอาจพิจารณาใช้
ยาในกลุ่ม non-antibiotics ได้ เนื่องจากมีโอกาสแพ้น้อย แต่หากแพ้รุนแรงควรหลีกเลี่ยงยาทั้งกลุ่ม เพ่ือความปลอดภัยของ
ผู้ป่วย แสดงดังตาราง ดังนี้ 

Sulfonamides derivatives และยาที่มีโครงสร้างทางเคมีที่คล้ายคลึงกับยากลุ่ม sulfonamides 

กลุ่มยา ตัวอย่างยา 
ยำปฏิชีวนะ sulfamethoxazole (bactrim®)* 

sulfadiazine* 
sulfapyridine (in sulfasalazine) 

ยาขับปัสสาวะกลุ่ม carbonic 
anhydrase inhibitors ที่ใช้รักษา
ต้อหิน 

acetazolamide (diamox®), dichlorphenamide, methazolamide, 
dorzolamide/timolol (cosopt®), dorzolamide+, brinzolamide 
(azaga®, azopt®)+  

ยาขับปัสสาวะ loop diuretics 
และ thiazides 

chlorthalidone, hydrochlorothiazide (HCTZ, moduretic®), 
indapamide, bumetamine, furosemide (lasix®), torsemide 

ยารักษาเบาหวาน 
(hypoglycemic agents, oral 
กลุ่ม sulfonylureas) 

chlorpropamide , glimepiride (amaryl®)+, glipizide (minidiab®), 
gliclazide (diamicron®)*, glibenclamide (daonil®)*, tolbutamide+, 
tolazamide 

ยากลุ่มอ่ืนๆ เช่น ยาแก้ปวดข้อ 
 

celecoxib (celebrex®)*, dapsone*, nimesulide (nidol®) 
parecoxib (dynastat®)*, sulfasalazine*, sumatriptan (imigran®)+, 
zonisamide (zonegran®)*, topiramate (topamax®) 

หมายเหตุ 
+ ใน MIMs และเอกสารก ากับยา ระบุเป็น warning ในผู้ป่วยที่แพ้ยากลุ่มซัลฟา 
* ใน MIMs และเอกสารก ากับยา ระบุเป็น contraindication ในผู้ป่วยที่แพ้ยากลุ่มซัลฟา 
 

มีประวัติแพ้ antibiotic-sulfonamides 

แพ้แบบ urticaria, angioedema, 
bronchospasm,hypotention,anaphylaxis 

หลีกเลี่ยงการใช้ยา sulfa หรือ
ถ้าจ าเป็นให้ท า

desensitization 

แพ้แบบ SJS, TEN 

ไม่ควรใช้ยา sulfa อีก 

แพ้แบบอ่ืนๆหรือไม่ทราบชัดเจน 

ถ้าจ าเป็น อาจพิจารณาให้ยาและ
ติดตาม (เภสัชกรแจ้งแพทย์เพื่อ

ทบทวนค าสั่งการใช้ยา) 
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แนวทำงกำรจัดกำรผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยำ กลุ่ม fluoroquinolones, aminoglycosides, macrolides   

 

  ที่มำ 

1. Childs-Kean LM, Shaeer KM, Gupta SV and Cho JC. Aminoglycoside allergic reactions. Pharmacy 2019; 7(3): 124. 
2. McGee EU, Essie Samuel, Bernadett Boronea, Nakoasha Dillard, Milby MN and Lewis SJ. Quinolone Allergy. Pharmacy 
2019; 7(3): 97. 
3. Shaeer KM,  Chahine EB, Gupta SV and Cho JC. Macrolide Allergic Reactions. Pharmacy 2019; 7(3): 135. 
4. Santos VM dos and Machado HS. Antibiotic Allergy: A Clinical Review. J Allergy Ther 2017; 8(1): 248. 
5. Eric Macy, Antonino Romano and David Khan. J Allergy Clin Immunol Pract 2017; 5(3): 577-86. 

กลุ่มยำ ยำที่ควรหลีกเลี่ยง แนวทำงกำรจัดกำร รำยละเอียด 

กลุ่ม 
fluoroquinolones1,4,5 

norfloxacin, ofloxacin, 
ciprofloxacin, 
levofloxacin (Cravit®), 
moxifloxacin 

หลีกเลี่ยงการใช้ยาในกลุ่ม
เดียวกัน 

ยามีโครงสร้างหลักทางเคมี (core 
structure) คือ quinolone ring 
ที่เหมือนกัน 

กลุ่ม 
aminoglycosides2,4,5 

โครงสร้าง streptidine 
group; streptomycin 

พิจารณาการใช้ยาในกลุ่มท่ีมี
โครงสร้าง  
desoxystreptamine group 

ไม่เคยมีรายงานการเกิด cross- 
reactivity ระหว่างกลุ่ม 
desoxystreptamine group 
และ streptomycin 

โครงสร้าง 
desoxystreptamine 
group; kanamycin, 
amikacin, gentamicin, 
tobramycin และ 
neomycin 

พิจารณาการใช้ยาในกลุ่มท่ีมี
โครงสร้าง streptidine group 
(streptomycin)  
 

เกิด cross-reactivity ระหว่างยา
ที่มีโครงสร้าง  
desoxystreptamine group ได้
สูง (อย่างน้อย 50%) ควร
เปลี่ยนไปใช้ยาที่มีโครงสร้าง
ต่างกัน 

กลุ่ม  
macrolides3,4,5 

erythromycin, 
azithromycin, 
roxithromycin (Rulid®), 
clarithromycin (Klacid®) 

หลีกเลี่ยงการใช้ยาในกลุ่ม
เดียวกันหรือหากมีความ
จ าเป็นต้องใช้ให้พิจารณา 
allergy testing หรือ 
desensitization for cross-
reactivity to another 
macrolide และติดตามอาการ
แพ้อย่างใกล้ชิด 

ยามีโครงสร้างหลักทางเคมี (core 
structure) ที่คล้ายกัน แต่มี
รายงานการเกิด cross- 
reactivity ได้น้อย และยังไม่
ทราบกลไกท่ีชัดเจน 
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แนวทำงกำรแจ้งและประเมินกำรแพ้ยำของโรงพยำบำลนครปฐม 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

ในเวลำรำชกำร นอกเวลำรำชกำร 

ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก 

แพทย์ พยาบาล แจ้ง
ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วย  
ท่ีงาน DIS โทร 1087 

เภสัชกรไปประเมิน
ผู้ป่วยแพ้ยา 

เภสัชกร DIS ติดตามผู้ป่วย และ
ประเมินการแพ้ยา 

ออกบัตรแพ้ยา บันทึกข้อมูลลงระบบ 
Panacea, บันทึกการประเมินลงในแฟ้ม
ประวัต,ิ แนะน าผู้ป่วยเกี่ยวกับการใช้บัตร

แพทย์ พยาบาล เภสัชกร
ที่ห้องจ่ายยา พบผู้ป่วย
ปรึกษาแพ้ยาใหม่หรือมี

ประวัติแพ้ยาเก่า 

ส่งผู้ป่วยประเมินการ
แพ้ยาทีง่าน DIS 

แพทย์ พยาบาล เภสัชกร
ที่จ่ายยา แจ้งข้อมูล
เบื้องต้นของผู้ป่วย        
ที่หน่วย In patient 
department (IPD)     
โทร 1038, 1502 

เภสัชกรห้องจ่ายยาพบ
ผู้ป่วยปรึกษาแพ้ยาหรือ

มีประวัติแพ้ยาเก่า 

ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก 

เภสัชกรห้องจ่ายยาลงบันทึกในสมดุ
และลงประวัตเิบื้องต้นใน Panacea  

หมายเหตุ 
- งาน DIS คือ Drug information service หรือ งานเภสัชสนเทศและระบบคุณภาพ หน่วยงานเภสัชกรรม 
- แพ้ยาเก่า ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาก่อนหน้า แต่ยังมิได้มีการลงประวัติในระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล (Panacea)  
- แพ้ยาใหม่ ได้แก่ ผู้ป่วยที่มาด้วยเรื่องแพ้ยา หรือแพ้ยาขณะนอนในโรงพยาบาล 

เภสัชกรห้องจ่ายยา ออก
บัตรแพ้ยาชั่วคราวใหผู้้ป่วย 
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อันตรกิริยำระหว่ำงยำของยำต้ำนจุลชีพท่ีมีผลกระทบในทำงคลินิก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. “หลีกเลี่ยงกำรใช้ยำร่วมกัน” 

2. “ห้ำมใช้ร่วมกัน” 
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อันตรกิริยำระหว่ำงยำต้ำนจุลชีพกับยำที่ได้ร่วมกันที่มีผลกระทบในทำงคลินิก “หลีกเลี่ยงกำรใช้ยำร่วมกัน” 

รำยกำรยำ ยำทีค่วรหลีกเลี่ยง ผลของกำรให้ยำร่วมกัน 

Penicillins 

Penicillins Methotrexate  Increased risk of methotrexate toxicity : careful monitoring for signs and 
symptoms of methotrexate toxicity (i.e. haematological, gastrointestinal and 
nephrological toxicity) particularly in patients with renal impairment and the 
elderly, Folinic acid has been used to treat megaloblastic anemia. 

Cephalosporins  

Cephalexin 
Cefadroxil 
Ceftriaxone  
Cefixime  
Cefdinir  
Ceftibuten 
Cefotaxime  
Ceftazidime  
Ceftaroline  

Warfarin  Increased risk of bleeding: careful monitoring INR level  

Macrolides  

Erythromycin 
Clarithromycin 
Azithromycin 
 

Warfarin Increased risk of bleeding: careful monitoring INR level 

Statins  Increased risk of myopathy: avoid concomitant use (hold statin for duration 
of antibiotic course and for 7 days after last antibiotic dose) 

NOACs* - Dabigatran, 
Rivaroxaban, 
Apixaban, Edoxaban  

Increased risk of bleeding: careful monitoring  

Antiepileptic drugs - 
Phenobarbital, 
Carbamazepine, 
Phenytoin,  

Carbamazepine 
- Increased carbamazepine plasma level, which may result in 
carbamazepine toxicity such as drowsiness, dizziness, and ataxia: careful 
monitoring and consider dose adjustment of clarithromycin and/or 
carbamazepine  
- Decreased erythromycin or clarithromycin plasma level and possible 
loss of antimicrobial effectiveness 
Phenobarbatal, Phenytoin 

- - Decreased clarithromycin plasma level and potential loss of antimicrobial 
effectiveness 

Oral contraceptives  Decreased efficacy of hormonal contraceptives: use an alternative non-
hormonal method of contraception 

Fluoroquinolone 
antibiotics  

Increased risk of life-threatening cardiac arrythmia, QT-prolongation or 
torsaded de pointes  
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รำยกำรยำ ยำทีค่วรหลีกเลี่ยง ผลของกำรให้ยำร่วมกัน 

Tetracyclines  

Tetracycline 
Doxycycline 
Minocycline  

Oral retinoids  Increased risk of pseudotumor cerebri (benign intracranial hypertension) 

Doxycycline  Methotrexate  Increased risk of methotrexate toxicity 

Fluoroquinolones  

Norfloxacin 
Ciprofloxacin  
Olfloxacin 
Levofloxacin  
Gatifloxacin 
Gemifloxacin  
Moxifloxacin  

Warfarin  Increased risk of bleeding: careful monitoring INR level  

Amiodarone  Increased risk of QT prolongation and torsades de pointes 

Macrolide antibiotics  Increased risk of life-threatening cardiac arrythmia, QT-prolongation or 
torsaded de pointes  

Ciprofloxacin 
Levofloxacin 

Theophylline  Increased risk of theophylline toxicity (nausea, vomiting, palpitations, 
seizures): monitor theophylline levels on day 2 and adjust appropriate dose  
*Ciprofloxacin can raise theophylline levels by more than 100% 

Metronidazole  

Metronidazole  Warfarin  Increased risk of bleeding: careful monitoring INR level  

Sulfonamides  

Sulfamethoxazole/Tri
methoprim  

Warfarin  Increased risk of bleeding: careful monitoring INR level, may decrease 10%-
20% of the mean daily warfarin dose 

Methotrexate  Increased risk of methotrexate toxicity: careful monitoring for signs and 
symptoms of methotrexate toxicity (i.e. haematological, gastrointestinal and 
nephrological toxicity) particularly in patients with renal impairment and the 
elderly, Folinic acid has been used to treat megaloblastic anemia. 

Amiodarone  Increased risk of cardiotoxicity (QT prolongation, torsades de pointes, 
cardiac arrest). Amiodarone has a variable and long half-life, potential drug 
interaction may occur even after amiodarone is discontinued. 

Carbapenems  

Ertapenem 
Imipenem 
Doripenem 
Meropenem 
 
 
 
 
 

Valproic acid Decreased valproic acid plasma concentration, increase risk for 
breakthrough seizures: Increasing valproic acid does may not be adequate 
to achieve desired level, use of meropenem with valproic acid is not 
recommended 
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รำยกำรยำ ยำทีค่วรหลีกเลี่ยง ผลของกำรให้ยำร่วมกัน 

Rifampicin  

Rifampicin  Warfarin  Decreased anticoagulant effectiveness of warfarin: careful monitoring INR 
level or use high doses of warfarin (20 mg/day or greater) to maintain 
adequate anticoagulation and 50% reduction of the warfarin dose within 1-2 
weeks after rifampicin is discontinued  

NOACs* - Dabigatran, 
Rivaroxaban, 
Apixaban, Edoxaban  

Decreased NOACs plasma concentrations resulting in reduced 
anticoagulant effect. 

Azole Anti-fungals  

Ketoconazole  
Fluconazole 
Itraconazole  
Voriconazole  

Warfarin Increased risk of bleeding: careful monitoring INR levels 

NOACs* - Dabigatran, 
Rivaroxaban, 
Apixaban, Edoxaban  

Increased risk of bleeding: careful monitoring and adjust appropriate dose  
 

Ketoconazole 
Fluconazole 
Itraconazole 

Atorvastatin  Increased risk of myopathy or rhabdomyolysis: monitor sign and symptoms 
of myopathy or rhabdomyolysis, creatine kinase (CK) levels  

Fluconazole  Simvastatin  

NNRTIs 

Efavirenz  
Nevirapine 
Rilpivirine 

Rifampicin   Decreased NNRTIs serum concentrations and possible loss of antiretroviral 
effectiveness 
  

Efavirenz Amiodarone  Increased risk of QT interval prolongation 

Protease inhibitors  

Atazanavir 
Darunavir 
Lopinavir 

Amiodarone  Increased risk of amiodarone toxicity (QT prolongation, bradycardia, cardiac 
arrhythmias): Due to the long half-life of amiodarone, drug interactions may 
persist for weeks to months after discontinuation. 

Atazanavir  Diltiazem Increased risk of cardiotoxicity (prolonged PR interval): should consider a 
50% dose reduction of diltiazem  

Atazanavir  
Lopinavir 
Ritonavir 

Nifedipine  Increased risk of hypotension, bradycardia, or acute renal injury: 
nifedipine dosage adjustment and careful monitoring of heart rate and blood 
pressure. 
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อันตรกิริยำระหว่ำงยำต้ำนจุลชีพกับยำที่ได้ร่วมกันที่มีผลกระทบในทำงคลินิก “ห้ำมใช้ร่วมกัน” 

Antimicrobial ห้ำมใช้ร่วมกับยำ ผลของกำรให้ยำร่วมกัน 

Macrolides 

Erythromycin 
Clarithromycin  

Simvastatin  Increased risk of myopathy or rhabdomyolysis: hold statin for duration of 
antibiotic course or switch to a statin that is not dependent on CYP3A 
metabolism such as fluvastatin   

Colchicine  Increased risk of colchicine toxicity particularly in patients with renal or 
hepatic impairment: hold or adjust appropriate dose  

Azithromycin 
Erythromycin 
Clarithromycin  
Roxithromycin  

Ergot derivatives 
(Ergotamine tartrate) 

Increased risk of acute ergotism (nausea, vomiting, vasospastic ischemia of 
the extremities)  

Azole Anti-fungals  

Ketoconazole  
Fluconazole 

Amiodarone  Increased risk of cardiotoxocity (QT prolongation, torsades de pointes, 
cardiac arrest) 
*Fluconazole-mediated enzyme inhibition may continue for 4-5 days after 
discontinuation because of the long half-life 

Ketoconazole 
Itraconazole 
Voriconazole  

Ergot derivatives 
(Ergotamine tartrate) 

Increased risk of acute ergotism (nausea, vomiting, vasospastic ischemia of 
the extremities)  

Simvastatin Increased risk of myopathy or rhabdomyolysis: suspend simvastatin during 
the course of treatment 

Voriconazole  Rifampicin  Decreased voriconazole plasma concentrations  

NRTIs 

Tenofovir 
Alafenamide  

Rifampicin  Decreased antiretroviral effectiveness of tenofovir alafenamide and 
increased risk of resistance 

NNRTIs 

Rilpivirine  
Nevirapine 
Efavirenz 

Rifampicin  Decreased antiretroviral effectiveness of rilpivirine, nevirapine and efavirenz 
and increased risk of resistance 
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Antimicrobial ห้ำมใช้ร่วมกับยำ ผลของกำรให้ยำร่วมกัน 

PIs 

Ritonavir Amiodarone  Increased risk of amiodarone toxicity (QT prolongation, bradycardia, cardiac 
arrhythmias): Due to the long half-life of amiodarone, drug interactions may 
persist for weeks to months after discontinuation. 

Atazanavir 
Darunavir 
Lopinavir 
Ritonovir 

Ergot derivatives 
(Ergotamine tartrate) 

Increased risk of acute ergotism (nausea, vomiting, vasospastic ischemia of 
the extremities)  

Simvastatin  Increased risk of myopathy or rhabdomyolysis: consider using pravastatin 
or fluvastatin  

Colchicine  Increased risk of colchicine toxicity particularly in patients with renal or 
hepatic impairment: hold or adjust appropriate dose  

Rifampicin  Decreased PIs serum concentrations and possible loss of antiretroviral 
effectiveness 
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R D U 

จดัท ำโดย   คณะกรรมกำรควบคุมเช้ือดื้ อยำ  

  โรงพยำบำลนครปฐม 

บรรณำธิกำร   แพทยห์ญิงสริธีร นิมิตวิไล 

พิมพค์รั้งท่ี 1  พุทธศกัรำช 2563 จ  ำนวน 500 เล่ม 

พิมพท์ี่    โรงพิมพเ์อสพีกรำฟฟิก 


