หากแพ้ยาในกลุ่ม Penicillins พิจารณาใช้ ยา
ดังต่ อไปนี้
ผูใ้ หญ่ : Clindamycin 300 mg กินวันละ 3 ครั้ง หลัง
อาหารเช้า-เที่ยง-เย็น นาน 2 วัน หรื อ
Roxithromycin 150 mg กินวัน
ละ 2 ครั้งก่อนอาหารเช้า-เย็น นาน 2 วัน
เด็ก: Clindamycin 8-25 mg/kg/day แบ่งกินวันละ 3
ครั้งหลังอาหารเช้า-เที่ยง-เย็น นาน 2 วัน หรื อ
Roxithromycin 5-8 mg/kg/day แบ่งกินวันละ 2 ครั้ง
ก่อนอาหารเช้า-เย็น นาน 2 วัน

3.) กรณีทคี่ วรให้ ยาปฏิชีวนะ เนื่องจากแผลมี
สิ่ งปนเปื้ อน(มีอย่างน้อย 1 ลักษณะต่อไปนี้)
- แผลจากการถูกกัด
- แผลที่เปื้ อนสิ่ งที่มีเชื้อโรคมาก เช่น น้ าลาย
อุจจาระ
- แผลที่มีเนื้อตายเป็ นบริ เวณกว้าง
- แผลที่มีสิ่งสกปรกติดอยู่ ไม่สามารถล้าง
ออกได้ เช่น เศษดิน

ยาที่แนะนาในกรณี ที่ 3
ผูใ้ หญ่ : Amoxicillin/Clavulanic 1 g กินวัน
ละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้า-เย็น นาน 2 วัน
เด็ก : Amoxicillin/Clavulanic ขนาด 25-45
mg/kg/day ของ amoxicillin แบ่งกินวันละ 2
ครั้ง หลังอาหารเช้า-เย็น นาน 2 วัน
หากแพ้ ยาในกลุ่ม Penicillins พิจารณาใช้ ยา
ดังต่ อไปนี้

จดหมายข่ าวสารด้ านยา
ฉบับที่ 6/2564

แนวทาง
การใช้ ยาปฏิชีวนะในแผลสด

ผูใ้ หญ่ : Clindamycin 300 mg กินวันละ 3
ครั้ง หลังอาหารเช้า-เที่ยง-เย็น นาน 2 วัน
เด็ก : Clindamycin 8-25 mg/kg/day แบ่งกิน
วันละ 3 ครั้งหลังอาหารเช้า-เที่ยง-เย็น นาน 2
วัน
แนะนาให้ผปู ้ ่ วยล้างแผลทุกวัน และควรประเมินบาดแผล
ขณะทาแผลทุกวัน หากมีการติดเชื้อให้รักษาการติดเชื้อ

ผูเ้ รี ยบเรี ยง : นายเอกชัย นพพิบูลย์ (เภสัชกร)
บรรณาธิการ : นางอริ สา แสงเพ็ง (เภสัชกรชานาญการหัวหน้ากลุ่มงานเภสัช
กรรม)

อ้างอิง : Sirijatuphat R., et al. Implementation of Antibiotic Use
Guidelines for Fresh Traumatic Wound at Siriraj Hospital. J Med Assoc
Thai 2015;98:245-52.

ด้ วยความปรารถนาดีจาก
โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุ รินทร์

แผลสด(Fresh traumatic wound) คือ
อะไร? คือ แผลที่เกิดจากอุบตั ิเหตุและได้เข้า
รับการรักษาในสถานพยาบาลภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 6 ชัว่ โมงนับตั้งแต่เกิดแผล

ยาปฏิชีวนะไม่ ได้ ช่วยให้ แผลหายเร็วขึน้ แต่

- แผลที่ได้รับการรักษาช้ากว่า 6

ถ้าแผลบวมอักเสบต้องรี บไปหาหมอทันที

ชัว่ โมง

การใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จาเป็ นอาจเสี่ ยง ทา
ให้เกิดการแพ้ยาได้
1.) กรณีทไี่ ม่ ต้องกินยาปฏิชีวนะ

- แผลที่ขอบไม่เรี ยบ
- แผลที่ลา้ งยากหรื อแผลที่เกิดจากการ
บดอัด/ถูกทิ่มตา
- แผลยาว > 5 เซนติเมตร

แผลสะอาด

- แผลที่เกิดในผูท้ ี่ภูมิคุม้ กันอ่อนแอ

- มาถึงโรงพยาบาลภายใน 6 ชัว่ โมง

เช่นผูส้ ู งอายุ > 65 ปี , ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง

จาเป็ นต้ องกินยาปฏิชีวนะเพื่อป้ องกันการ
ติดเชื้อหรื อไม่ ?

หลังเกิดแผล

เช่นเบาหวาน, โรคตับแข็ง, โรคหลอด

- แผลขอบเรี ยบ ทาความสะอาดง่าย

เลือดส่ วนปลายตีบ, ผูท้ ี่กินยากดภูมิ

โดยทัว่ ไปไม่จาเป็ นต้องกินยาปฏิชีวนะ
เพราะคนทัว่ ไปที่มีสุขภาพแข็งแรงดีและ
ไม่ได้เป็ นโรคเบาหวาน เมื่อเป็ นแผลสะอาด
ไม่สัมผัสกับสิ่ งสกปรก เช่นมูลสัตว์ แล้วล้าง
แผลอย่างถูกวิธี เช่นไม่ให้โดนน้ า ไปทาแผล
ตามนัด เพียงเท่านี้แผลก็หายเองได้

- ไม่มีเนื้อตาย

เช่น ยาสเตอรอยด์

- แผลที่ไม่ลึกถึงกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น

ยาที่แนะนาในกรณี ที่ 2
ผูใ้ หญ่ : Dicloxacillin 250 mg กินวัน
ละ 4 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า-เที่ยง-เย็นก่อนนอน นาน 2 วัน
เด็ก : Dicloxacillin ขนาด 25-50
mg/kg/day แบ่งกินวันละ 4 ครั้ง ก่อน
อาหารเช้า-เที่ยง-เย็น-ก่อนนอน นาน 2
วัน

กระดูก
- ไม่ปนเปื้ อนสิ่ งที่มีเชื้อโรคมาก เช่น
น้ าลาย มูลสัตว์

2.) กรณีทคี่ วรให้ ยาปฏิชีวนะ
เนื่องจากแผลมีโอกาสติดเชื้อมากกว่า
ปกติ(มีอย่างน้อย 1 ลักษณะต่อไปนี้)

