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แนวทางประกอบการวินิจฉัยและการรักษาโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน
ซักประวัติ

- ส่วนใหญ่ 80% เกิดจากเชื้อไวรัสหรือสาเหตุอื่นๆ เช่น

กรณีที่ ไม่ให้ ยาปฏิชีวนะ(อย่างน้อย 1 ข้อ)
หวัด – เจ็บคอ(Common cold)
คออักเสบ(Pharyngitis)
มีไข้ต่าๆ หรือไม่มไี ข้
มีน้่ามูก คัดจมูก ไอ จาม ตาแดง
คอหอยแดงไม่มาก เจ็บคอ มีผื่น
มีแผลในช่องปาก
หมายเหตุ พิจารณาใช้สมุนไพร
ทางเลือก ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร
-แก้ไข้,ร้อนใน 2-4 แคปซูลวันละ 4 ครั้ง
-แก้เจ็บคอ 4-7 แคปซูลวันละ 4 ครั้ง
ข้อห้ามใช้ฟ้าทะลายโจร
-ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์,หญิงให้นมบุตร
-ระวังการใช้ร่วมกับยาantiplatets
,anticoagulants
-ระวังการใช้ร่วมกับยาลดความดันเพราะ
อาจเสริมฤทธิ์กันได้

ภูมิแพ้ไม่ตอ้ งใช้ยาปฏิชีวนะ
- ส่วนน้อยเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งควรให้ยาปฏิชีวนะ

กรณีที่ ควรให้ ยาปฏิชีวนะ (ICD 10 ต้องไม่ซ้่ากับกรณีไม่ให้ยาปฏิชวี นะ)
1.ต่อมทอนซิลอักเสบหรือคอหอยอักเสบ
จากเชื้อ Group A beta hemolytic
streptococcus (GABHS)
มีไข้สูงเช่น 39°C ร่วมกับอาการเจ็บคอ
มากร่วมกับอาการดังนี้ อย่างน้อย 1 ข้อ
มีจุดขาวที่ต่อมทอนซิล ลิ้นไก่บวม
หรือแดง มีฝ้าขาวทีล่ ิ้น, ต่อมน้่าเหลืองโต
บริเวณคอ
อาจมีจุดเลือดออกที่เพดานปาก

ให้ Amoxicillin 10 วัน
ผู้ใหญ่ : 500 mg วันละ 2-3 ครั้ง
เด็ก : 50 mg/kg/day วันละ1- 3 ครั้ง

2.หูชั้นกลางอักเสบ
มีไข้ ปวดหูมี
อาการหลังจากเป็น
หวัดไม่ดีขึ้นภายใน
72 ชั่วโมง

3.ไซนัสอักเสบ
ไซนัสอักเสบฉับพลันที่
มีอาการต่อเนื่องนานเกิน
7 วัน(อาการไซนัสอักเสบ
ได้แก่ เป็นหวัดเรื้อรัง
ร่วมกับปวดศีรษะอาจมีไข้
หรือไม่มีไข้ร่วมด้วยก็ได้)

ให้ Amoxicillin 10 วัน
 ผู้ใหญ่ : 500 mg วันละ 3 ครั้ง หรือถ้าสงสัยเชื้อดื้อยา
เพิ่มเป็น ครั้งละ 1000 mg(2 cap) วันละ3-4 ครั้ง
(สูงสุดไม่เกิน 2 gm/day ส่าหรับเด็กและผู้ใหญ่ไม่เกิน 4 gm/day)

กรณีแพ้ Penicillin

 ให้ Roxithromycin 10-14วัน
ผู้ใหญ่ : 150 mg วันละ 2 ครั้ง หรือ
เด็ก : 100 mg (หรือ 5-8 mg/kg/day)วันละ 2 ครั้ง
รหัส ICD 10 โรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน หมายถึง โรคที่มี ICD-10 ที่ใช้ในการวินิจฉัย ได้แก่
ICD-10 J00, J01.0, J01.1, J01.2, J01.3, J01.4, J01.8, J01.9, J02.0, J02.9, J03.0, J03.8, J03.9, J04.0, J04.1, J04.2, J05.0, J05.1, J06.0, J06.8, J06.9, J10.1, J11.1,
J20.0, J20.1, J20.2, J20.3, J20.4, J20.5, J20.6, J20.7, J20.8, J20.9, J21.0, J21.8, J21.9, H65.0, H65.1, H65.9, H66.0, H66.4, H66.9, H67.0, H67.1, H67.8, H72.0,
H72.1, H72.2, H72.8, H72.9
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แนวงทางประกอบการวินิจฉัยและการรักษาแผลเลือดออก (ทั้งชนิดที่ต้องเย็บแผลและไม่ต้องเย็บแผล)
ซักประวัติ - ระยะเวลาการเกิดแผล (หากนานกว่า 6 ซม. และไม่ได้รับการท่าความสะอาดอาจจะมีโอกาสติดเชื้อ)
- ดูลักษณะแผล/ความสกปรก/เนื้อตาย/ขนาดแผล

กรณี ไม่ให้ ยาปฏิชีวนะ
1. แผลสะอาด (ต้องมีครบทุกข้อ)
ไม่ใช่แผลจากสัตว์กัด/คนกัด
แผลขอบเรียบ ท่าความสะอาดง่าย
แผลไม่ลึกถึงกล้ามเนื้อ เอ็น หรือกระดูก
ไม่มีเนื้อตาย
ไม่มีสิ่งสกปรกที่แผลหรือมีแต่ล้างออกง่าย
ไม่ปนเปื้อนสิ่งสกปรกที่มีแบคทีเรียมาก
(เช่น อุจจาระ ปัสสาวะ น้่าสกปรก เศษ
อาหาร)
เป็นผู้มีภูมิต้านทานโรคปกติ

กรณี ทีค่ วรให้ ยาปฏิชีวนะ (ICD10 ต้องไม่ซ้ากับกรณีไม่ให้ยาปฏิชีวนะ)
1.บาดแผลที่มีโอกาสติดเชื้อมากกว่าปกติ
บาดแผลที่ได้รับการรักษาช้ากว่า 6 ชั่วโมง
บาดแผลมีความยาวมากกว่า 5 ซม.
บาดแผลซึ่งมีเนื้อตายบริเวณกว่าง
บาดแผลซึ่งยากต่อการท่าความสะอาดได้ทั่งถึง เช่น
บาดแผลถูกวัตถุทิ่มต่าเป็นรู
แผลจากการบดอัด เช่น ประตูหนีบ
แผลขอบไม่เรียบ เย็บแผลได้ไม่สนิท
แผลที่เท้า
แผลในผู้ป่วยเลาหวาน ผู้สูงอายุ พิษสุราเรื้อรังโรค
หลอดเลือดส่วนปลายตีบผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่่าหรือใช้ยากด
ภูมิคุ้มกัน

การให้ยาป้องกันการติดเชื้อ
ให้ Dicloxacillin 2 วัน ใช้เพื่อ prophylaxis และต้องนัดท่าแผล
ติดตามทุกวัน
ผู้ใหญ่ : 250 mg ก่อนอาหาร วันละ 4 ครั้ง/8 เม็ด
เด็ก : 125 mg (40 mg/kg/day วันหละ 4 ครั้ง/8 เม็ด หรือ 1
ขวด
ให้ Clindamycin 2 วัน
ผู้ใหญ่ : 150 – 300 mg วันละ 4 ครั้ง/ 8 เม็ด
เด็ก : 5-25 mg/kg/day วันหละ 4 ครั้ง/ 8 เม็ด

2.แผลปนเปื้อน
มีสิ่งสกปรกติดอยู่ในแผล เช่น
เศษดินซึ่งไม่สามารถล้างออกได้
ทั่วถึง
บาดแผลสัมผัสกับสิ่งสกปรกที่มี
แบคทีเรียมาก เช่น น้่าลาย หนอง
อุจจาระ มูลสัตว์ น้่าคร่่า
หมายเหตุ บาดแผลมีสิ่งปนเปื้อนเมื่อ
ท่าความสะอาดและตัดเนื้อตายออก
แล้วไม่ควรเย็บปิดแผล

การให้ยาป้องกันการติดเชื้อ
ให้ Co-amoxiclav 2 วัน ใช้เพื่อ prophylaxis และต้องนัดท่าแผล
ติดตามทุกวัน
ผู้ใหญ่ : 1 gm ก่อนอาหาร วันละ 2 ครั้ง/4 เม็ด
เด็ก : 25-50 mg/kg/day วันละ 2 ครั้ง

กรณีแพ้ Penicillin
ให้ Roxithromycin 2 วัน
ผู้ใหญ่ : 150 mg วันละ 2 ครั้ง หรือ 300 mg วันละ 1 ครั้ง/4 เม็ด
เด็ก : 5-8 mg/kg/day วันหละ 2 ครั้ง/ 4 เม็ด
ให้ Metronidazole 2 วัน
ผู้ใหญ่/เด็ก : 30 mg/kg/day วันละ 4 ครั้ง/8 เม็ด

***กรณีให้ยาน้้าแก่เด็กควรก้าชับให้ป้อนยาเด็กเพียง 2 วัน แม้ยายังไม่หมดขวดให้หยุดกินยา
แนะน้าผู้ป่วยล้างแผลทุกวัน และควรประเมินบาดแผลขณะท้าแผลทุกวัน หากมีการติดเชื้อให้รักษาการติดเชื้อ***
ICD 10 บาดแผลสดจากอุบัติเหตุ หมายถึง บาดแผลสดจากอุบัติเหตุที่เกิดภายใน 6 ชั่วโมงก่อนได้รับการรักษา ICD ที่ใช้ในการวินิจฉัย ได้แก่
ICD 10 S00-S01, S05, S07-S11, S16-S21, S28-S31, S38-S41, S46-S51, S56-S61, S66-S71, S76-S81, S86-S91, S96-S99, T00-T01, T04-T07, T09.0-T09.1, T11.0T11.1, T13.0-T13.1, T14.0-T14.1, T14.6-T14.9, T20-T25, T29-T32, W50-W64, X00-X19, X20-X29, X30-X39
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แนวทางประกอบการวินิจฉัยและการรักษาโรคท้องร่วงเฉียบพลัน
ซักประวัติ - ระยะเวลาการเกิดโรค (Acute<14 วัน) ความรุนแรงของการขาดน้่าและลักษณะการถ่ายเหลว
- ตรวจร่างกายเพื่อประเมินภาวะขาดน้่าและติดเชื้อในช่องท้อง
- ส่งตรวจอุจจาระเมือ่ สงสัยติดเชื้อ
Mild
ถ่ายเหลว1-2 ครั้ง/วัน
อาการขาดน้่าเล็กน้อย
รบกวนการใช้ชีวิตประจ่าวันเล็กน้อย

การรักษา
ให้สารน้่า
ยาเหลืองปิดสมุทร*
-เด็กอายุ 6-12 ปี รับประทานครั้งละ
800 mg – 1 gm เมื่อมีอาการ
- ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ 1 gm ทุก
3-5 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ
หลีกเลี่ยงคาเฟอีน

Moderate
ถ่ายเหลว3-5 ครั้ง/วัน
อาการขาดน้่าเล็กน้อย
รบกวนการใช้ชีวิตประจ่าวัน

การรักษา
 ให้สารน้่า
Antimotilityเช่น Domperidone
Metoclopramide เป็นต้น
Antispasmodic เช่น Hyoscine

Severe
ถ่ายเหล ≥6 ครั้ง/วัน
มีไข้ > 38 C
ปวดเบ่ง,ถ่ายปนเลือด,ตรวจพบ
RBC,WBC ในอุจจาระ
การรักษา
 ให้สารน้่า
 Ciprofloxacin500 mg1x2 pc3-5วัน

รหัส ICD 10 โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน หมายถึง ภาวะที่มีอุจจาระเหลวกว่าปกติตั้งแต่ 3 ครั้งต่อวัน หรือถ่ายอุจจาระเป็นน้่า 1 ครั้ง
โดยมีอาการไม่นานกว่า 2 สัปดาห์ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันอาจเกิดจากสารพิษของเชื้อโรค เชื้อโรค และสาเหตุอื่นๆ
ICD – 10 ที่ใช้ในการวินิจฉัย ได้แก่ 10 A000, A001, A009, A020, A030, A031, A032, A033, A038, A039, A040, A041,
A042, A043, A044, A045, A046, A047, A048, A049, A050, A053, A054, A059, A080, A081, A082, A083, A084, A085,
A09, A090, A099, K521, K528, K529

หมายเหตุ * ยาเหลืองปิดสมุทร เป็นสมุนไพรไทยในบัญชียาหลักแห่งชาติ กลุ่มที่ได้รับการรับรองให้ใช้ในการบรรเทาอาการท้องเสีย
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