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1. Prosthetic cardiac valve or material

Presence of cardiac prosthetic valve

Transcatheter implantation of prosthetic valves

Cardiac valve repair with devices, including 
annuloplasty, rings, or clips

Left ventricular assist devices or implantable 
heart

2. Previous, relapse, or recurrent IE
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3. Congenital heart disease

Unrepaired cyanotic congenital CHD, including palliative shunts 
and conduits

Completely repaired congenital heart defect with prosthetic 
material or device, whether placed by surgery or by 
transcatheter during the first 6 months after the procedure

Repaired CHD with residual defects at the site of or adjacent 
to the site of a prosthetic patch or prosthetic device

Surgical or transcatheter pulmonary artery valve or conduit 
placement such as Melody valve and Contegra conduit

4. Cardiac transplant recipients who develop cardiac 
valvulopathy
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ตดั Clindamycin ออก !!!

Azithromycin ตอ้งใชอ้ย่างระมดัระวงั ในคนทีม่ี
prolong QTc interval

คนทีต่อ้งไดเ้ป็นยาฉีด + แพ้ Penicillin ใหไ้ดเ้ป็น
Cefazolin หรอื Ceftriaxone ซึง่เป็นกลุม่ของ
Cephalosporins มนัมี cross reaction กบั
penicillin ไดบ้า้ง ดงันัน้ ถา้แพ้ Penicillin แบบ
Anaphylaxis หา้มใช้ !!!



ใหก้นิ/ฉีดกอ่นท ำฟัน 30-60 นำท ี

หรอืถำ้ไม่ไดใ้หก้อ่น

ควรใหห้ลงัท ำฟันเสรจ็ ไม่เกนิ 2 ชม. 
01

ถำ้คนไขไ้ดก้นิ Atb แบบ short 
course(7-10 วนั) กอ่นมำท ำฟัน
ถำ้ท ำเลย ใหเ้ปลีย่นกลุ่ม Atb ทีไ่ดไ้ป  

ถำ้เป็นงำนรอได ้ใหท้ ำหลงัไดย้ำวนัสุดทำ้ย

อย่ำงนอ้ย 10 วนั(+ เปลีย่นกลุ่มยำ)

หำกตอ้งนัดมำหลำยคร ัง้  ใหนั้ดห่ำง

กนัอย่ำงนอ้ย 10 วนัโดยตอ้งเปลีย่น
กลุ่มยำทีใ่ห ้ ถำ้มแีค่ Amoxicillin 
อย่ำงเดยีว ใหนั้ดห่ำงกนัอย่ำงนอ้ย  1 
เดอืน(ป้องกนัเช ือ้ดือ้ยำ)

ถำ้เป็นคนไข ้ward ทีไ่ดย้ำฉีดพวก
นีอ้ยู่แลว้ สำมำรถท ำฟันไดเ้ลย

Antibiotic Prophylaxis

0403

02



Antibiotic Prophylaxis

➢ กจิกรรมในชวีติประจ ำวนั เชน่ กำรเคีย้วอำหำร กำรแปรงฟัน ท ำใหเ้กดิ 

transient VGS bacteremia ส่งผลใหเ้กดิ IE ไดม้ำกกว่ำ dental 

procedure

➢ มเีคสที่ Antibiotic prophylaxis แลว้แตก่็ยงัเกดิ VGS IE ได ้ แมว้่ำ 

prophylaxis 100% effective
➢ สิง่ส ำคญัทีต่อ้งแนะน ำในคนไข ้risk IE ทุกคนคอื

• ตอ้งดแูลสุขภำพชอ่งปำกใหด้ี

• มำพบทนัตแพทยเ์พือ่ตรวจฟันปีละ 2 คร ัง้



Q & A



ท ำไมคนไขท้ีแ่พ ้penicillin แบบ anaphylaxis 
จงึไม่สำมำรถใชย้ำ Cefazolin หรอื Ceftriaxone

ได ้ในขณะทีถ่ำ้แพแ้บบ allergy จะสำมำรถใชไ้ด ้?
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ถำ้แพ ้Penicillin แบบ anaphylaxis จะเลอืกใช ้

AP ตวัไหน?



คดิยงัไงกบักำรใช ้Clindamycin ทัง้เร ือ่ง AP และใช ้

ทัว่ไปแทนกำรแพย้ำ Penicillin?
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คนไขเ้ปลีย่นลิน้หวัใจ ซ ือ้ยำฆ่ำเช ือ้มำกนิเองกอ่นมำ

หำทนัตแพทย ์ กนิมำ 3 วนั จะให ้AP หรอืไม่ ?



หำกตอ้งถอนฟัน 3 visit  จะวำงแผนกำรรกัษำแบ่ง

นัดมำท ำห่ำงกนัเท่ำไร?  แตล่ะคร ัง้ให ้AP อะไร?
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ให ้AP แลว้ แบบไหนจะตอ้งใหย้ำปฏชิวีนะกลบัไปกนิ

ตอ่ post op บำ้ง ?



หำกคนไขก้นิ Amoxicillin มำแลว้ 7 วนั กนิคร ัง้
ลำ่สดุคอืเมือ่เชำ้นี ้ เมือ่ตรวจฟันพบวำ่ควรรบีถอน จะ

ให ้AP อย่ำงไร ?  จะเขยบิไปให ้post op ไม่เกนิ 2 
ช ัว่โมงแทนหรอืไม่?
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Rheumatic heart disease ถำ้เรำไม่รูว้ำ่เกดิจำก

กำรตดิเช ือ้อะไร จะให ้AP ไปกอ่นหรอืไม่ ?



THANK YOU


