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รางแบบฟอรมกํากับการใชยา Linezolid tablet
ขอบงใช โรคติดเชื้อ methicillin resistant S. aureus (MRSA)
(รายละเอียดการใชยาโปรดอางอิงจากแนวทางกํากับการใชยาและคูมือการใชยาอยางสมเหตุตามบัญชียาหลังแหงชาติ)

แพทย

เจาหนาที่โรงพยาบาล

สวนที่ 1 ขอมูลผูปวย
1. ชื่อ-สกุล................................................................................................
2. HN……………………….
4. สิทธิการเบิก  หลักประกันสุขภาพถวนหนา  ประกันสังคม
3. AN…………..…………..
 สวัสดิการรักษาพยาบาลราชการ  อื่นๆ ระบุ.................................................
5. เพศ  ชาย  หญิง
6. วันเดือนปเกิด ........../........../..........
7.อายุ............ป.............เดือน
8. เลขที่ประจําตัวประชาชน     
9. รหัสโรงพยาบาล................................
10. ไดรับ pre-authorization แลว  ใช  ไมใช
11. Authorization number…………………
12. ชื่อ-นามสกุลผูปกครอง ...........................................................(เฉพาะผูปวยเด็ก) ความสัมพันธ..........................
สวนที่ 2 ขอมูลประกอบอนุมัติและขอมูลการใชยา
ก. กรณีขออนุมัติการใชยาเปนครั้งแรก
วันเดือนปที่ใหยา........../........./.........
ใช
ไมใช
1. ผูปวยอยูในภาวะ terminally ill (ไมอนุมัติการใชยานี้ในผูปวย terminally ill)
|
|
2. ผูปวยติดเชื้อ MRSA ดวยเกณฑอยางนอยหนึ่งขอตอไปนี้
|
|
2.1 ผูปวยไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคติดเชื้อ MRSA โดยมีผลเพาะเชื้อขึ้น MRSA จากสิ่งสงตรวจจากตําแหนงที่
ปราศจากเชื้อหรือเพาะเชื้อจากเลือดขึ้น และจําเปนตองไดรับการรักษานานกวา 14 วัน |
|
ผลเพาะเชื้อขึ้น MRSA จากสิ่งสงตรวจคือ...........................................
ตําแหนงที่ติดเชื้อคือ..............................................................................
เปาหมายในการรักษานานกี่สัปดาห  2 สัปดาห 4 สัปดาห 8 สัปดาห 12 สัปดาหอื่นๆ ระบุ.............
2.2 ใชยา fusidic +rifampicin รักษาแลว เปนเวลา 2 สัปดาห แลวไมไดผล
|
|
เริ่มใชยา fusidic rifampicin เมื่อวันที่/เดือน/ป…………/……./…….ถึงวันที่/เดือน/ป…………/……./…….
2.2.1 อาการทางคลินิกไมดีขึ้น
|
|
2.2.2 ผลเพาะเชื้อขึ้น MRSA
|
|
ผลเพาะเชื้อขึ้น MRSA หลังรักษาดวย fusidic + rifampicin > 14 วัน วัน/เดือน/ป…………………………..
(แนบผลเพาะเชื้อประกอบ)
2.3 มีผลขางเคียงจาก vancomycin ที่ไมสามารถใหยาตอไดและไมมียาอื่นทดแทนได
|
|
หมายเหตุ มีผลขางเคียงจาก vancomycin ตามเกณฑอยางนอยหนึ่งขอดังตอไปนี้
|
|
2.3.1 serum creatinine สูงขึ้น โปรดระบุผลการตรวจ serum creatinine
กอนใหยา vancomycin วันที่........./......../......... Cr = ………………….มิลลิกรัม/เดซิลิตร
หลังใหยา vancomycin วันที่........./......../......... Cr = ………………….มิลลิกรัม/เดซิลิตร
2.3.2 เกิด neutropenia จากการใชยา vancomycin ตามเกณฑขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
- มีคา absolute neutrophil count (ANC) < 500 cell/microL
|
|
โดยคา ANC =………………….. cells/microL
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- หรือ มีคา ANC < 1,00 cell/microL และคาดวาจะลดลงเหลือ < 500 cell/microL
|
|
ภายใน 48 ชั่วโมง โดยคา ANC =………………….. cells/microL
2.3.3 มีอาการแสดงของความเปนพิษตอหู (Ototoxicity)
|
|
ไดแก การสูญเสียการไดยินและการทรงตัว
2.4 เชื้อดื้อยา vancomycin และไมมียาอื่นรักษาได
|
|
(กรุณาสําเนาผลเพาะเชื้อประกอบเพื่อตรวจสอบภายหลัง)
3. ขนาดยา linezolid tablet ที่ใช ..........……….มิลลิกรัม/วัน (ขนาดยาปกติที่ใชในผูใหญ 600 มก.วันละ 2 ครั้ง)
ขนาดยาที่แนะนําในเด็กคือ 10 มก./น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมทุก 8 ชั่วโมงในเด็กอายุตั้งแต 7 วันถึงนอยกวา 12 ป และอายุ
ตั้งแต12 ปขึ้นไปใหขนาดเทาผูใหญ คือ 600มก.วันละ 2 ครั้ง
ปริมาณยาที่ผูปวยใชจริง ขนาด 600มก./เม็ด จํานวน .......เม็ด/วัน
สําหรับผูอนุมัติ 1. ; ไมใช 2. ; ใชอยางนอย 1 ขอ และ 3. ระบุขนาดยาเปนไปตามเกณฑ
หมายเหตุ: อนุมัติใหเบิกใชยาไดครั้งละไมเกิน 7 วัน
สวนที่ 2 ขอมูลประกอบอนุมัติและขอมูลการใชยา (ตอ)
ก. กรณีขออนุมัติการใชยาตั้งแตครั้งที่สองเปนตนไป
วันเดือนปที่ใหยา.............../............../..............
การใชยาครั้งนี้เปนครั้งที่.................................
ใช
ไมใช
1. ผูปวยอยูในภาวะ terminally ill (ไมอนุมัติการใชยานี้ในผูปวย terminally ill)
|
|
2. ผูปวยยังมีความจําเปนตองใช linezolid tablet ตอไป ตามเกณฑทุกขอ ดังตอไปนี้
2.1 ระยะเวลาในการรักษายังไมครบสมบูรณตามที่ตั้งเปาหมายไวในขอ ก.
|
|
2.2 ผลเพาะเชื้อไมมียาอื่นที่ใหผลไมแตกตางกันหรือดีกวาแตราคาถูกกวาใหใชทดแทน |
|
2.3 ผูปวยยังคงตอบสนองตอการรักษาดวย linezolid tablet
|
|
2.4 ผูปวยยังตอบสนองตอการรักษาไมเต็มที่ โดยยังมีอาการแสดงทางคลินิกและมี
|
|
รอยโรคในภาพรังสี
3. ขนาดยา linezolid tablet ที่ใช ................มิลลิกรัม/วัน (ขนาดยาปรกติที่ใชในผูใหญ 600 มก.วันละ 2 ครั้ง)
ขนาดยาที่แนะนําในเด็กคือ 10 มก./น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมทุก 8 ชั่วโมงในเด็กอายุตั้งแต 7 วันถึงนอยกวา 12 ป และอายุ
ตั้งแต12 ปขนึ้ ไปใหขนาดเทาผูใหญ คือ 600มก.วันละ 2 ครั้ง
ปริมาณยาที่ผูปวยใชจริง ขนาด 600มก./เม็ด จํานวน .......เม็ด/วัน
สําหรับผูอนุมัติ 1. ; ไมใช 2. ; ใชทุกขอ 3. ระบุขนาดยาเปนไปตามเกณฑ
หมายเหตุ: อนุมัติใหเบิกใชยาไดครั้งละไมเกิน 7 วัน
ขอรับรองวาขอมูลขางตนเปนความจริงทุกประการ
....................................................................
ลงนามแพทยผูสั่งใชยา
(…………………………………………)
………………………………เลขที่ในประกอบโรคศิลปะ
วันที่.........../.........../...........

ผลการอนุมัติ
 อนุมัติ

 ไมอนุมัติ

ลงนามแพทยผูอนุมัติ..........................................
(.........................................)
ตําแหนง..............................
วันที่........../........../.........
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