แนวทางการเลือกใช้ยาปฏิชวี นะในผูท
้ ม
ี่ ก
ี ารติดเชือ
้ ในทางเดินหายใจ
ส่วนต้น
ภก.กฤติน บัณฑิตานุกล
ู

คอหอยอักเสบเฉียบพลัน (acute pharyngotonsillitis)
อาการเจ็บคอสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุทั้งจากการติด
เชื้อและไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ การติดเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุสาคัญที่พบ
บ่อยที่สุดของการทาให้เกิดอาการเจ็บคอจากการติดเชื้อ ส่วนกรณีของ
การติดเชื้อแบคทีเรียนั้นพบว่าเชือ
้ สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดได้แก่

Streptococcus

pyogenes

streptococcus

(GAHBS)

Streptococci (GAS)
ร้อยละ

15-30

หรือ

group

A

หรืออาจเรียกสั้นๆว่า

beta-hemolytic
Group

A

โดยพบว่าอาการเจ็บคอทีเ่ กิดจาก GAS คิดเป็น

ของอาการเจ็บคอทั้งหมดที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อใน

เด็ก และร้อยละ 5-10 ของอาการเจ็บคอที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อใน
ผู้ใหญ่

โรคนีจ
้ ัดเป็นโรคเดียวในกลุ่มโรคที่ทาให้ผู้ปววยมีอาการคอหอย

อักเสบ ซึ่งผู้ปววยควรได้รับยาต้านแบคทีเรีย

อาการทางคลินก
ิ
อาการทางคลินิกที่เด่นชัดของการติดเชื้อ GAS ได้แก่ เจ็บคอมาก
กลืนลาบาก เป็นหนองที่ต่อมทอนซิล ต่อมน้าเหลืองที่คอโต มีไข้
เลือดขาวในเลือดสูง

เม็ด

โดยอาการต่างๆที่กล่าวมาอาจมีความรุนแรงไม่

เท่ากันในผู้ปววยแต่ละราย

นอกจากนี้อาการบางชนิดของภาวะคอ

อักเสบจากเชื้อ GAS และอาการคออักเสบจากเชื้อไวรัสจะคล้ายคลึงกัน
ดังนั้นในการพิจารณาอาการคอหอยอักเสบจากการติดเชื้อ GAS จึงไม่
สามารถพิจารณาจากอาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้

McIsaac และคณะ ได้สรุปถึงลักษณะทางคลินิก 4 ข้อ ที่สามารถ
บ่งบอกถึงความเสี่ยงของการเกิดภาวะคอหอยอักเสบจากการติดเชื้อ
เฉียบพลัน GAS และได้ให้คาแนะนาในการตัดสินใจให้ยาต้านจุลชีพ
แก่ผู้ปววยที่เป็นคอหอยอักเสบเฉียบพลันตามตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 McIsaac criteria เพือ
่ ใช้ในการประเมินความเสีย
่ งในการ
เกิดภาวะคอหอยอักเสบจากเชือ
้ GAS
เกณฑ์

คะแนน
ทีไ
่ ด้

1. อุณหภูมิร่างกายสูงกว่า

1

38o เซลเซียส
2. ไม่มีอาการไอ

1

3. ต่อมทอนซิลเป็นหนอง

1

4. ต่อมน้าเหลืองบริเวณคอ

1

ด้านหน้าอักเสบ
5. อายุ 3-14 ปี

1

6. อายุ 15-44

0

7. อายุมากกว่า 45

-1

*McIsaac WJ, et al. CMAJ 1998;158:75-83.
ตารางที่ 2 การตัดสินใจในการให้การรักษาด้วยยาต้านจุลชีพตาม McIsaac
criteria
คะแนนรวม

โอกาสในการเกิด

คาแนะนาในการจัดการ

คอหอยอักเสบจาก GAS
0

ร้อยละ 1-3

ไม่ต้องส่งเพาะเชื้อ ไม่ต้องให้ยาต้าน

1

ร้อยละ 4-6

แบคทีเรีย

2

ร้อยละ 10-12

3

ร้อยละ 27-28

ส่งเพาะเชื้อ, รอให้ยาต้านแบคทีเรียเมื่อ

4

ร้อยละ 38-63

ผลเพาะเชื้อพบ GAS

ส่งเพาะเชื้อร่วมกับให้ยาต้านจุลชีพได้เลย

*McIsaac WJ, et al. CMAJ 1998;158:75-83.
ภาวะคออักเสบจากเชื้อแบคทีเรียเป็นภาวะที่สามารถหายได้เอง
ภายในเวลา 3-4 วันแม้ไม่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านแบคทีเรีย รวมทั้ง
พบว่าการให้ยาต้านแบคทีเรียหลังจากที่เฝ้าติดตามอาการของผู้ปววยที่
สงสัยว่ามีการติดเชื้อ GAS เป็นเวลาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 9 วันนั้น ยังคง
สามารถป้องกันการเกิดโรคไข้รม
ู าติกซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง
จากการติดเชื้อ

GAS

ได้

ดังนั้นการพิจารณาว่าผู้ปว
ว ยรายใดมีความ

จาเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยาต้านแบคทีเรียจึงมีความสาคัญ เพื่อลด
การใช้ยาต้านแบคทีเรียโดยไม่จาเป็น
จ่ายยาต้านแบคทีเรีย

ดังนั้นในผู้ปววยที่ยังไม่พิจารณา

อาจพิจารณาจ่ายยาบรรเทาอาการเช่น

paracetamol หรือ ibuprofen ก่อนร่วมกับการติดตามอาการของผู้ปววย
หากผ่านไป 3-5 วันอาการของผู้ปววยยังไม่ดีขึ้น จึงค่อยพิจารณาจ่ายยา
ต้านแบคทีเรีย นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่พบว่าหากรักษาผู้ปววยที่มีภาวะ
เจ็บคอทุกรายด้วยยาต้านแบคทีเรีย

โดยไม่สนใจว่าผู้ปววยจะติดเชื้อ

แบคทีเรียจริงหรือไม่ นอกจากจะมีค่าใช้จ่ายต่อหัวที่สูงและไม่คุ้มค่าแล้ว
ยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการไม่พึงประสงค์มากขึ้น
แนวทางการเลือกใช้ยาต้านแบคทีเรียในการรักษาคอหอยอักเสบจาก GAS
ยาต้านแบคทีเรีย ขนาดยาทีแ
่ นะนาให้ในการรักษาคอหอยอักเสบ
จาก GAS จะแสดงในตารางที่ 3 เนื่องจากในปัจจุบันอุบัติการณ์การ
ดื้อย penicillin ของ GAS มีค่อนข้างน้อยดังนั้นยาที่แนะนาให้ใช้เป็น

อันดับแรกในการรักษา GAS จึงยังคงเป็นยา

penicillin ยาในกลุ่ม

cephalosporins และยาในกลุม
่ macrolide แม้มีประสิทธิภาพในการ
รักษาภาวะคอหอยอักเสบจากการติดเชื้อ GAS ได้เทียบเท่าหรือสูงกว่า
ยาในกลุ่ม penicillin แต่เนื่องจากเชื่อ GAS มีอุบัติการการดื้อต่อยา
penicillin ที่ต่า รวมทั้งเพื่อลดการเกิดอุบัติการณ์การดื้อยาในกลุ่มอื่น ๆ
ดังนั้นจึงควรเลือกยาในกลุ่ม

penicillin

เป็นยาทางเลือกแรกในการ

รักษา
ตารางที่ 3 ยาต้านแบคทีเรียทีแ
่ นะนาให้ใช้ในการรักษา คอหอยอักเสบจาก
GAS
ยา
Penicillin V

Amoxycillin

ขนาดยาในเด็ก

ขนาดยาในผู้ใหญ่

250 mg วันละ 2-3

250 mg วันละ 4 ครั้ง หรือ

ครั้ง

500 วันละ 2 ครั้ง

50 mg/kg/day วัน

500 mg ทุก 12 ชม.

ละครั้ง หรืแ 25
mg/kg/day แบ่งให้
ทุก 12 ชม.
Cephalexin

20 mg/kg/dose

500 mg ทุก 12 ชม.

แบ่งให้ทุก 12 ชม.
Clindamycin

7 mg/kg/dose ทุก

300 mg ทุก 8 ชม.

8 ชม.
Erythromycin

20-50 mg/kg/day
แบ่งให้ทุก 6 ชม.

250-500 mg ทุก 6-12 ชม.

Roxithromycin

-

150 mg ทุก 12 ชม. หรือ
300 mg ทุก 24 ชม.

Clarithromycin

15 mg/kg/dose

250 mg ทุก 12 ชม.

แบ่งให้ทุก 12 ชม.
Azithromycin

12 mg/kg ทุก 24

500 mg ในวันแรก ในวันที่

ชม.

2-5 จะใช้ 250 mg ทุก 24
ชม.

ระยะเวลาในการให้ยาปฏิชว
ี นะในการรักษาภาวะคอหอยอีกเสบ
เฉียบพลันจาก GAS โดยทั่วไปจะให้ยาเป็นระยะเวลา 10 วัน เพื่อ
ป้องกันการเกิดโรคหัวใจรูมาติก

ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจาก

การติดเชื้อ GAS ยกเว้น azithromycin ที่แนะนาว่าสามารถใช้เป็น
ระยะเวลา 5 วันได้
มีการศึกษาที่ทาการเปรียบเทียบระหว่างการให้ยาปฏิชีวนะระยะ
สั้น (5 วัน) เปรียบเทียบกับการให้ยาปฏิชีวนะตามมาตรฐาน (10 วัน)
พบว่าการให้ยาปฏิชีวนะในระยะสั้นมีการกาจัดเชื้อได้น้อยกว่า เกิดการ
กลับเป็นซ้ามากกว่า

และล้มเหลวจากการรักษามากกว่าการให้ยา

ปฏิชีวนะแบบมาตรฐาน สาหรับ amoxicillin นั้นข้อมูลการศึกษาการใช้
ยาในระยะสั้นยังมีอยู่น้อย

ดังนั้นจึงยังไม่แนะนาให้ให้

ระยะสั้นในการรักษาภาวะคอหอยอักเสบเฉียบพลันจากเชื้อ
ยกเว้นการให้

azithromyzin

amoxicillin
GAS

ในระยะสั้นพบว่ามีประสิทธิภาพไม่

แตกต่างจากการให้ penicillin แบบมาตรฐาน แต่เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติการณ์ดื้อยา จึงไม่แนะนาให้ใช้เป็นยาทางเลือกแรกในการรักษา

การที่ผู้ปววยรับประทานยาไม่ครบ เป็นปัจจัยที่สาคัญอย่างหนึ่งใน
การล้มเหลวของการรักษาภาวะคอหอยอักเสบจากเชื้อ GAS เนื่องจาก
หลังจากได้รับยาต้านแบคทีเรียไปประมาณ 24-48 ชั่วโมง ผู้ปววยจะเริ่ม
มีอาการดีขึ้น จึงอาจทาให้ผู้ปววยหยุดการรับประทานยาได้ ดังนั้นจึงควร
ที่จะเน้นย้าให้ผู้ปววยเห็นถึงความสาคัญของการรับประทานยาฆ่าเชื้อให้
ครบ 10 วัน เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงตามมา เช่น
ภาวะลิ้นหัวใจรั่ว

ไซนัสและเยือ
่ บุจมูกอักเสบ (Rhinosinusitis)
โรคไซนัสอักเสบเป็นโรคที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไปทั้งในเด็ก
และผู้ใหญ่ ความสาคัญของโรคไซนัสอักเสบไม่ได้เป็นเพียงโรคที่ทาให้
คุณภาพชีวิตของผู้ปววยด้อยลงเท่านั้น

แต่ยังเป็นสาเหตุให้เกิด

ภาวะแทรกซ้อนชนิดที่รุนแรงเช่น การสูญเสียการมองเห็น, ฝีในสมอง
และชนิดที่ไม่รุนแรงเช่น ริดสีดวงจมูก, หูชั้นกลางอักเสบ, การได้ยิน
ลดลง ซึ่งกระทบต่อกระบวนการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างมาก ดังนั้นการ
ดูแลผู้ปววยและการจ่ายยาเพื่อรักษาภาวะไซนัสอักเสบอย่างเหมาะสมจึง
มีความสาคัญเป็นอย่างสูง

เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวทีก
่ ระทบต่อ

คุณภาพชีวิตของเด็กและผู้ปกครองโดยตรง
การจาแนกชนิดโรคไซนัสอักเสบนั้น แบ่งออกเป็น 2 ชนิดได้แก่
1 ชนิดเฉียบพลัน (acute rhinosinusitis) หมายถึงการอักเสบของ
เยื่อบุไซนัสที่เป็นมาน้อยกว่า 4 สัปดาห์ และอาการหายไปอย่างสมบูรณ์
2 ชนิดเรื้อรัง (chronic rhinosinusitis) หมายถึงการอักเสบของ
เยื่อบุไซนัสที่มีอาการต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า 12 สัปดาห์ขึ้นไป

Acute rhinosinusitis

หมายถึ ง ผู้ ปว ว ยที่ มี อ าการหนองไหลออกมาทางจมู ก (purulent
nasal discharge) ทางด้านหน้า (รูจมูก) หรือ ทางด้านหลัง (ไหลลงคอ)
หรือทั้งสองทาง โดยมีอาการเกิดขึ้นภายใน 4 สัปดาห์ ประมาณ ร้อยละ
70 ของผู้ปววยไซนัสอักเสบเฉียบพลันจะสามารถหายได้เอง ซึ่งแบ่งได้
ตามสาเหตุของการติดเชื้อ คือ viral rhinosinusitis (ร้อยละ 90 - ร้อยละ
98) และ acute bacterial rhinosinusitis (ร้อยละ 2 - ร้อยละ 10)

Acute bacterial rhinosinusitis (ABRS)
หมายถึ ง อาก ารไซ นั ส อั ก เสบ เฉี ย บ พ ลั น ที่ มี ส าเหตุ จ ากเชื้ อ
แบคทีเรีย โดยมีเกณฑ์พิจารณาดังนี้
- ผู้ปววยมีอาการ หรืออาการแสดงของไซนัสอักเสบเฉียบพลันไม่น้อย
กว่า 10 วัน หรือเกิดขึ้นหลังจากการติดเชื้อที่ทางเดินหายใจส่วนบน
หรือ
- ผู้ปววยมีอาการไซนัสอักเสบที่เลวร้ายลงหลังจากมีอาการมาประมาณ
5-6 วัน โดยเกิดขึ้นหลังจากที่ตอนแรกอาการเริ่มดีขึ้นแล้ว (double
worsening) หรือ
- ผู้ ปว ว ยมี อ าการรุ น แรงเช่ น ไข้ > 39o และน้ ามู ก ข้ น สี เขี ย วเหลื อ ง
ติดต่อกันตั้งแต่ในช่วง 3-4 วันแรก
การรั ก ษา viral rhinosinusitis ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ย าปฏิ ชี ว นะ และ
สามารถหายได้เอง ส่วนการรักษาอาการแน่น คัดจมู ก หรืออาการปวด
สามารถใช้ยารักษาตามอาการ หรือใช้น้าเกลือสวนล้างจมูก ได้ สาหรับ
การรักษา ABRS นั้นจาเป็นต้องใช้ยาปฎิชีวนะโดยต้องครอบคลุมเชื้อที่
เ ป็ น ส า เ ห ตุ ห ลั ก คื อ S. pneumoniae, H. influenzae, แ ล ะ M.

catarrhalis ดังตารางที่ 4

ตารางที่

5

ขนาดยาปฏิชวี นะสาหรับการรักษาโรคไซนัสและโพรง

จมูกอักเสบในเด็ก
ยาปฏิชีวนะ

ขนาดยาโดยทั่วไปใน

ขนาดยาโดยทั่วไป

เด็ก

ในผู้ใหญ่

ยาทางเลือกแรก
Amoxicillin*

45-90 mg/kg/day แบ่ง 500 mg ทุก 8 ชม.
ให้ทุก 8-12 ชม.

หรือ 1000 mg ทุก
12 ชม.

ยาทางเลือกรอง**
Amoxicillin/clavulanic 45-90 mg/kg/day (ของ
acid*

1g ทุก 12 ชม.

amoxicillin) แบ่งให้ทุก
8-12 ชม.

Erythromycin***

40-50 mg/kg/day แบ่งให้250-500
ทุก 6- mg ทุก 6-12 ชม.
12 ชม.

Roxithromycin***

-

150 mg ทุก 12
ชม. หรือ 300 mg
ทุก 24 ชม.

Clarithromycin***

Azithromycin***
Levofloxacin

15 mg/kg/day แบ่งให้

500 mg ทุก 12

ทุก 12 ชม.

ชม.

10-12 mg/kg/day ทุก

500 mg ทุก 24

24 ชม.

ชม.

10-20 mg/kg/day ทุก

500 mg ทุก 24

12-24 ชม.

ชม.

Clindamycin****

20-40 mg/kg/day แบ่ง 300 mg ทุก 8 ชม.
ให้ทุก 8 ชม.

Cefdinir

Cefditoren
*

14 mg/kg/day แบ่งให้

300 mg ทุก 12

ทุก 12 ชม.

ชม.

9-18 mg/kg/day แบ่ง

200 mg ทุก 12

ให้ทุก 8 ชม.

ชม.

ขนาดยาขึ้นกับขนาดของ amoxicillin และอาจเลือกใช้ขนาดยา

ขนาดสูงได้ตั้งแต่แรกเพราะ อุบัติการณ์การดื้อยาเพนนิซิลลินระดับปาน
กลางและสูงของเชื้อ S. pneumoniae ค่อนข้างชุกในประเทศไทย
** ควรเลือกใช้ยาทางเลือกรองเมื่อผู้ปววยอายุ < 2 ปี หรือ > 65 ปี มี
ประวัติได้รับยาต้านแบคทีเรียในเดือนที่ผ่านมา มีประวัติเข้ารักษาตัวใน
โรงพยาบาลในช่วง 5 วันที่ผ่านมา ผู้ปววยที่มีภูมิต้านทานบกพร่อง
***ผู้ปววยที่แพ้ยาในกลุ่ม penicillin
****ไม่ควรใช้ เป็นยาเดี่ยวในการรักษาโรคไซนัสอักเสบทั้ งชนิดเรื้อรัง
และเฉียบพลัน ควรให้ร่วมกับยาในกลุ่ม cephalosporin

ยาที่ควรเลือกใช้เป็นอันดับแรกคือ amoxicillin โดยในพื้นที่ที่การ
ดื้อยาต่า อาจพิจารณาให้ยาในขนาดปกติ แต่หากผู้ปววยมีความเสี่ยงใน
การติดเชื้อ S. pneumoniae ที่ดื้อยาควรใช้ amoxicillin 2000 – 3000
mg แบ่ งให้ 2-3 ครั้ งต่ อ วั น ส าหรั บ amoxicillin/clavunanic acid เป็ น
ยาที่ ใ ช้ ไ ด้ ใ นกรณี ที่ พ บการดื้ อ ยาของ H. influenzae โดยการสร้ า ง
เอนไซม์ -lactamase ซึ่งพบได้ประมาณร้อยละ 20-80 ผู้ปววยที่มีความ

เสี่ ย งต่ อ การติ ด เชื้ อ ชนิ ด นี้ คื อ ผู้ ปว ว ยที่ มี ป ระวั ติ ก ารได้ รั บ ยากลุ่ ม lactam หรือเพิ่งออกจากการนอนโรงพยาบาลได้ไม่เกิน 90 วัน
ย า ใ น ก ลุ่ ม macrolide จ ะมี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ที่ ไ ม่ ดี ต่ อ เชื้ อ H.

Influenza และ M. catarrhalis จึงไม่ค วรใช้ เป็ นยาตัว เลือ กแรก แม้ว่ า
ย า respiratory quinolone (levofloxacin แ ล ะ moxifloxacin) แ ล ะ
third generation cephalosporin จะมี ฤ ทธิ์ ใ นการฆ่ า เชื้ อ ทั้ ง สามชนิ ด
ได้ดี แต่เพื่อป้องกันการเกิดการดื้อยาในอนาคต จึงไม่ควรนามาใช้เป็น
ยาชนิดแรกในการรักษาภาวะ acute bacterial rhinosinusitis
การรวบรวมผลการศึ ก ษาของหลาย ๆ การศึ ก ษา เพื่ อ ทดสอบ
ประสิทธิภ าพและความปลอดภัยของการรักษาภาวะไซนั สอั กเสบแบบ
เฉี ย บพลั น โดยใช้ ร ะยะเวลาการรั ก ษาที่ สั้ น ลง (5-7 วั น ) หรื อ ให้ ก าร
รักษาตามปกติ (10-14 วัน) พบว่าประสิทธิภาพและการกาจัดเชื้อในทั้ง
2 กลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน รวมทั้งการกลับมาเป็น ซ้าของภาวะไซนัส
อักเสบเฉียบพลันจะไม่มีความแตกต่างกันเช่นกัน แต่ในกลุ่มที่ได้รับการ
รัก ษาระยะสั้ น อาจจะเกิ ดอาการไม่ พึ ง ประสงค์ น้ อยกว่ า นอกจากนี้ ยั ง
ช่วยเพิ่มความร่วมมือในการรักษาของผู้ปววย ลดการเกิดภาวะดื้อยา และ
ราคาในการรักษาถูกลง ดังนั้นอาจจะพิจารณาให้การรักษาด้วยยาต้าน
แบคที เ รี ย 5-7 วั น ได้ แต่ ห ากผู้ ปว ว ยมี ภ าวะ rhinosinusitis ที่ บ ริ เ วณ
frontal หรื อ sphenoid, เป็ น ผู้ ปว ว ยเด็ ก , ผู้ ปว ว ยที่ มี ภู มิ คุ้ ม กั น บกพร่ อ ง,
หรื อ ผู้ ปว ว ยที่ มี ค วามเสี่ ย งในการดื้ อ ยา ควรที่ จ ะได้ รั บ การรั ก ษาเป็ น
ระยะเวลา 10-14 วันเช่นเดิม

โรคหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน (Acute otitis media)

หูชั้นกลางอักเสบเป็นโรคที่พบได้ในทุกเพศ ทุ กวัย แต่พบได้บ่อย
ในเด็ก อายุ 3 เดื อ น- 3 ปี การวินิ จ ฉั ย โรคหากไม่มี อุ ป กรณ์ อาจท าได้
ค่อนข้างยาก เนื่องจากเด็กไม่สามารถบอกอาการที่ชัดเจนได้หรือไม่มี
อุ ป กรณ์ ต รวจเพิ่ ม เติ ม ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งอาศั ย การซั ก ประวั ติ อ าการและ
อาการแสดงเป็นหลัก
สาเหตุของหูชน
ั้ กลางอักเสบ
หูชั้นกลางอักเสบแบบเฉียบพลัน

เกิดจากติดเชื้อภายหูชั้นกลาง

ซึ่งเชื้อที่เป็นสาเหตุหลักคือ เชื้อไวรัส ซึ่งพบได้ประมาณ 1 ใน 3 ของ
ภาวะหูชั้นกลางอักเสบแบบเฉียบพลัน

สาหรับเชื้อแบคทีเรียที่พบนั้น

ได้แก่ Streptococcus pneumoniae, Hemophilus influenzae และ

Morexella catarrharis พบได้รอ
้ ยละ 40, 25-30 และ 10-15 ตามลาดับ
หูชั้นกลางอักเสบแบบเฉียบพลันมักเกิดร่วมกับการติดเชื้อในทางเดิน
หายใจส่วนบน เช่น ไข้หวัด ต่อมทอนซิลอักเสบ ทาให้เชื้อที่อยู่บริเวณ
ทางเดินหายใจเคลื่อนที่ผ่านท่อยูสเตเชียน (eustachian tube) เข้าไป
ในหูชั้นกลาง จึงเกิดการอักเสบ บวม มีหนองขัง หากไม่ทาการรักษา
เยื่อแก้วหูอาจทะลุ ทาให้หนองไหลออกมาได้
การวินจ
ิ ฉัยและแนวทางการให้ยาต้านแบคทีเรียในหูชน
ั้ กลางอักเสบ
การวินิจฉัยโรคและการแบ่งประเภทของหูชั้นกลางอักเสบ ใช้การ
ประเมินอาการและอาการแสดงเป็นหลัก

หูชั้นกลางอักเสบแบบ

เฉียบพลัน มักมีไข้ ปวดหู ในเด็กเล็กมักร้องไห้กวน หรือใช้มือดึงใบหู
บ่อยๆ โดยอาการที่เกิดขึ้นจะเกิดแบบเฉียบพลัน (ภายใน 48 ชั่วโมง)
แนวทางการรักษาหูชั้นกลางอักเสบ
การใช้ยาต้านจุลชีพในการรักษาหูชั้นกลางอักเสบแบบเฉียบพลัน
พิจารณาจากอายุของผู้ปววยร่วมกับประเมินความรุนแรงของโรค ผู้ปววย
ที่ควรได้รับยาปฏิชีวนะดังนี้
- ผู้ปววยที่มีอายุน้อยกว่า 6 เดือนทุกราย

- ผู้ปววยอายุมากกว่า 6 เดือนที่มีอาการรุนแรง (มีไข้มากกว่า 39
องศาเซลเซียส มีอาการปวดหูปานกลางถึงมาก) หรือมีอาการ
ของหูทั้ง 2 ข้าง รวมทั้งผู้ที่มีภาวะเยื่อแก้วหูฉีกขาด
- สาหรับผู้ปววยนอกเหนือจากนี้ ควรติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
48-72 ชั่วโมง หากอาการไม่ดีขน
ึ้ หรืออาการแย่ลง จึงพิจารณา
เริ่มยาต้านปฏิชีวนะ
ตารางที่ 6 ยาต้านจุลชีพในการรักษาหูชน
ั้ กลางอักเสบแบบเฉียบพลัน
ยาปฏิชีวนะ

ขนาดยาโดยทั่วไปใน

ขนาดยาโดยทั่วไป

เด็ก

ในผู้ใหญ่

ยาทางเลือกแรก
Amoxicillin*

45-90 mg/kg/day แบ่ง 500 mg ทุก 8 ชม.
ให้ทุก 8-12 ชม.

หรือ 1000 mg ทุก
8-12 ชม.

ยาทางเลือกรอง**
Amoxicillin/clavulanic 45-90 mg/kg/day (ของ
acid*

1g ทุก 12 ชม.

amoxicillin) แบ่งให้ทุก
8-12 ชม.

Erythromycin***

40-50 mg/kg/day แบ่งให้250-500
ทุก 6- mg ทุก 6-12 ชม.
12 ชม.

Roxithromycin***

-

150 mg ทุก 12
ชม. หรือ 300 mg
ทุก 24 ชม.

Clarithromycin***

15 mg/kg/day แบ่งให้

500 mg ทุก 12

ทุก 12 ชม.

ชม.

Azithromycin***
Levofloxacin

Cefdinir

*

10 mg/kg/day ทุก 24

500 mg ทุก 24

ชม.

ชม.

10-20 mg/kg/day ทุก

500 mg ทุก 24

12-24 ชม.

ชม.

7-14 mg/kg/day แบ่ง

300 mg ทุก 12

ให้ทุก 12 ชม.

ชม.

ขนาดยาขึ้นกับขนาดของ amoxicillin และอาจเลือกใช้ขนาดยา

ขนาดสูงได้ตั้งแต่แรกเพราะ อุบัติการณ์การดื้อยาเพนนิซิลลินระดับปาน
กลางและสูงของเชื้อ S. pneumoniae ค่อนข้างชุกในประเทศไทย
** ควรเลือกใช้ยาทางเลือกรองเมื่อผู้ปววยอายุ < 2 ปี หรือ > 65 ปี มี
ประวัติได้รับยาต้านแบคทีเรียในเดือนที่ผ่านมา มีประวัติเข้ารักษาตัวใน
โรงพยาบาลในช่วง 5 วันที่ผ่านมา ผู้ปววยที่มีภูมิต้านทานบกพร่อง
***ผู้ปววยที่แพ้ยาในกลุ่ม penicillin
ในผู้ปววยที่มีปวดหูจากภาวะหูชั้นกลางอักเสบแบบเฉียบพลันนั้น
การบรรเทาอาการปวดสามารถทาได้โดยการจ่ายยา

paracetamol

หรือ ibuprofen เพื่อบรรเทาอาการปวด โดยสามารถจ่ายเพื่อบรรเทา
อาการได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ปว
ว ยมีอาการ

โดยทั่วไปผู้ปววยส่วนมากที่มี

อาการหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลันโดยเฉพาะจากเชื้อไวรัส
เองได้ภายในเวลา

2-3

มักจะหาย

วันได้มีการศึกษาทางคลินก
ิ เพื่อเปรียบเทียบ

อาการไข้และอาการปวด ที่เวลา 48 ชั่วโมงในเด็ก 2 กลุ่มระหว่างกลุ่มที่
ได้รับยา amoxicillin กับยาหลอก พบว่าการลดลงของอาการไข้ และ
อาการปวดที่เวลา 48 ชั่วโมงนั้นไม่มีความแตกต่างกันในระหว่างทั้งสอง

กลุ่ม รวมทั้งการหายจากอาการต่าง ๆ ที่เวลา 14 วันก็ไม่มีความแตกต่าง
กัน

นอกจากนี้แนวทางการรักษาภาวะหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลันใน

ต่างประเทศส่วนใหญ่ จะแนะนาให้เพียงสังเกตอาการโดยยังไม่ต้องให้
ยาต้านแบคทีเรียในผู้ปววยที่มีภาวะหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลันแบบไม่
รุนแรง เนื่องจากเป็นภาวะที่ผู้ปว
ว ยสามารถหายได้เอง และโอกาสที่จะ
เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงต่า จากการศึกษาหลายการศึกษาผู้ที่ไม่ได้
รับยาต้านแบคทีเรียตั้งแต่เริ่ม

เพื่อรักษาภาวะหูชั้นกลางอักเสบแบบ

เฉียบพลันนั้นจะมีประมาณ ร้อยละ 20-30 ที่เมื่อทาการติดตามต่อไป
แล้วต้องกลับมาได้รับการรักษาด้วยยาต้านแบคทีเรีย

ซึ่งไม่ได้

หมายความว่าการจ่ายยาต้านจุลชีพนั้นมีความจาเป็นจะต้องใช้ตั้งแต่
เริ่มในผู้ปววยทุกรายที่มีภาวะหูชั้นกลางอักเสบแบบเฉียบพลัน
หมายถึงควรมีการติดตามอาการผู้ปววย

แต่

เพื่อพิจารณาจ่ายยาต้าน

แบคทีเรีย ในกรณีที่ผู้ปววยมีอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง
การเลือกใช้ยาต้านจุลชีพในการรักษา

ขึ้นกับความสามารถใน

การครอบคลุมเชื้อของยา ความชุกของการเกิดเชื้อดื้อยา อายุของผู้ปววย
ประวัติการได้รับยาต้านจุลชีพ และประวัติแพ้ยาของผู้ปว
ว ย กลุม
่ ผู้ปววยที่
มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ pneumococcal ที่ดื้อยาน้อย เช่น ผู้ปววยที่
เป็นหูชั้นกลางอักเสบแบบเฉียบพลันครั้งแรก หรือมีอายุมากกว่า 2 ปี
หรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีเชื้อ pneumococcal ที่ดื้อยาน้อย แนะนาให้ใช้
ยา amoxycilin ขนาดต่าได้ (50 มก./กก.วัน) ส่วนกลุ่มที่มีความเสี่ยงใน
การติดเชื้อ pneumococcal ที่ดื้อยามาก เช่น มีอายุน้อยกว่า 2 ปี หรือ
อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีเชื้อ pneumococcal ที่ดื้อยามาก ควรได้รับยา
amoxicillin ขนาดสูง (80-90 มก./กก./วัน) หากผู้ปววยมีประวัติแพ้ยาก
ลุ่ม

penicillin

แบบไม่รุนแรง

(เกิดผื่น)

สามารถใช้ยากลุ่ม

cephalosporins เช่น cefdinir หรือ cefuroxime เป็นต้น แต่ถ้าผู้ปววยมี

ประวัติแพ้ยาแบบรุนแรง

(anaphylaxis)

ควรเลือกใช้ยากลุ่ม

macrolides เช่น azithromycin หรือ clarithromycin แทน ผู้ปววยที่เคย
ได้รับยาต้านจุลชีพในช่วง

2-3

เดือนที่ผ่านมา

อาจพิจารณาให้ยา

amoxicillin/clavulanate

เพื่อสามารถครอบคลุมเชื้อ

Hemophilus

influenzae ที่ดื้อยาได้
ในการเปรียบเทียบระยะเวลาในการให้ยาปฏิชีวนะในระยะสั้น (5
วัน) กับการให้ยาปฏิชว
ี นะตามปกติ (10 วัน) พบว่าการให้ยาปฏิชีวนะ
ตามปกตินั้นจะมีการเกิดภาวะล้มเหลวจากการรักษาน้อยกว่าการให้ยา
ในระยะสั้น แต่อาการไม่พึงประสงค์ และความร่วมมือในการใช้ยาจะ
ดีกว่าในกลุ่มที่ได้ยาในระยะสั้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายจะต่ากว่า เด็กที่มีอายุ
<

2

ปีจะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากภาวะหูชั้นกลางอักเสบ

เฉียบพลันได้มาก เช่น เยื่อแก้วหูฉีกขาด ดังนั้นในเด็กที่อายุ < 2 ปีที่มี
ภาวะหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลันจึงควรที่จะได้รับการรักษาด้วยยา
ปฏิชีวนะเป็นระยะเวลา 10 วันตามเดิม แต่ในผู้ปววยที่มีอายุ > 2 ปีหากมี
อาการไม่รุนแรง หรือไม่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง อาจจะให้การรักษา
ประมาณ 5-7 วันได้
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