แบบฟอร์ มกำกับกำรใช้ ยำ micafungin
ข้ อบ่ งใช้ ใช้ เป็ นยำรั กษำ invasive candidiasis ที่ดอื ้ ยำ fluconazole หรื อไม่ สำมำรถใช้ ยำ amphotericin B ได้

(รายละเอียดการใช้ ยาให้ อ้างอิงจากแนวทางกากับการใช้ ยา)
แบบฟอร์ มกำรขออนุมัตกิ ำรใช้ ยำครั ง้ แรก วันที่ ...../...../25.......
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลผู้ป่วย
NAP No. D4--หรื อ เลขที่ประจาตัวประชาชน (กรณีไม่มี NAP No.) ----
เพศ □ ชาย □ หญิง วันเดือนปี เกิด ....../....../..... อายุ.......ปี น ้าหนัก......กิโลกรัม ส่วนสูง….....เซนติเมตร
H code …………………………
HN …………………….
สิทธิ์การรักษา O หลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า
O ประกันสังคม O สวัสดิการรักษาพยาบาลข้ าราชการ
O อื่น ๆ ระบุ
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลประกอบกำรอนุมัตแิ ละข้ อมูลกำรใช้ ยำ (กรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน)
กรณีขออนุมตั ิการใช้ ยำครั ง้ แรก
1. ผู้ป่วยอยูใ่ นภาวะ terminally ill
O ใช่
O ไม่ใช่
2. ผู้ป่วยมีภาวะ invasive candidiasis
O ใช่
O ไม่ใช่
2.1 เป็ น candidemia
O ใช่
O ไม่ใช่
2.2 มีการติดเชื ้อที่อวัยวะอื่น
O ใช่
O ไม่ใช่
ตาแหน่งที่ติดเชื ้อ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………….
3. เหตุผลของการขอใช้ ยา

 เชื ้อ Candida ดื ้อยา fluconazole (แนบหลักฐานประกอบ)
 เชื ้อ Candida มีความเสี่ยงสูงที่จะดื ้อยา fluconazole เนื่องจาก
o เป็ น non-albicans Candida และมีประวัตใิ ช้ ยากลุม่ triazoles มากกว่า 7 วันในระยะ 3 เดือน
o ให้ การรักษาด้ วยยา fluconazole ไปแล้ วนาน 5 วัน และยังมีผลเพาะเชื ้อในเลือดขึ ้นเชื ้อ
Candida อยู่
 ผู้ป่วยไม่สามารถใช้ ยา amphotericin B
O ใช่ O ไม่ใช่
O มีภาวะไตวาย (eGFR< 60 ml/min) (ทังนี
้ ้ต้ องไม่ใช่ผ้ ปู ่ วยที่มีภาวะไตวายเรื อ้ รังที่ได้ รับการทา long
term renal replacement therapy อยูเ่ ดิม)
O ผื่นแพ้ ยา
O มีผลข้ างเคียงอื่นๆ รุนแรงระดับ 3 ขึ ้นไป แม้ วา่ ใช้ การรักษาด้ วยวิธีอื่นอย่างเต็มที่แล้ ว
ระบุอาการไม่พงึ ประสงค์คือ …………………………………… วันที่ประเมิน ....../....../25.....
4. ขนาดยาที่ต้องการใช้ ………………………มก./วัน ระยะเวลาใช้ ยาที่คาดไว้ ……………………….วัน

แพทย์ ผ้ ูส่ ังใช้ ยำ
ลงชื่อ .....................................................
(………………………………..)
ว .......................................

สำหรั บผู้อนุมัตติ ำมที่กองทุนฯ กำหนด
Oอนุมตั ิ
Oไม่อนุมตั ิ
ลงชื่อ ..............................................
(………………………………..)
ว .......................................
1

แบบฟอร์ มกำรขอใช้ ยำต่ อเนื่อง และกำรติดตำมผล

วันที่ ...../..../25....

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลผู้ป่วย
NAP No. D4--หรื อ เลขที่ประจาตัวประชาชน (กรณีไม่มี NAP No.) ----
เพศ □ ชาย □ หญิง วันเดือนปี เกิด ....../....../..... อายุ.......ปี น ้าหนัก......กิโลกรัม ส่วนสูง….....เซนติเมตร
H code …………………………
HN …………………….
สิทธิ์การรักษา ○หลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า
○ ประกันสังคม ○ สวัสดิการรักษาพยาบาลข้ าราชการ
○อื่น ๆ ระบุ
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลทำงคลินิก
1. ประวัติการรับยาของผู้ป่วย
1.1 ผู้ป่วยยังได้ รับยา micafungin อยู่
O ใช่
O ไม่ใช่
ระยะที่ได้ รับยาจนถึงปั จจุบนั ……………………สัปดาห์………………………….วัน
2. การประเมินผลการรักษา
2.1. อาการทางคลินิก
O ดีขึ ้น
O คงเดิม
2.2. มีผลการตรวจเพาะเชื ้อจากเลือดหลังให้ การรักษาด้ วยยา micafungin
O ทา
O ไม่ทา
ผลการเพาะเชื ้อจากเลือดที่ขึ ้นเชื ้อ candida เป็ นครัง้ สุดท้ าย
เมื่อวันที่...../....../.....
ผลการเพาะเชื ้อจากเลือดครัง้ แรกที่ไม่ขึ ้นเชื ้อ candida
เมื่อวันที่...../....../.....
2.3. มีผลการตรวจเพาะเชื ้อจากตาแหน่งที่ติดเชื ้อ เมื่อวันที่...../....../.....
O บวก
O ลบ
ตาแหน่งที่สง่ ตรวจเพาะเชื ้อ (ระบุ).................................................................
2.4. มีการติดเชื ้อที่ตาแหน่งอื่นนอกจากกระแสเลือด
O ใช่
O ไม่ใช่
(หากใช่ โปรดระบุตาแหน่งที่มีติดเชื ้อ).................................................................
- ผลการติดตามภาพรังสี
 หายแล้ ว
O ใช่
O ไม่ใช่
 ดีขึ ้นแต่ยงั คงมีลกั ษณะภาพรังสีที่แสดงว่ายังมีการติดเชื ้อ
O ใช่
O ไม่ใช่
หลงเหลืออยู่
3. การประเมินผลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการใช้ ยา micafunginต่อเนื่อง
3.1. ผู้ป่วยอยูใ่ นภาวะ terminally ill
O ใช่
O ไม่ใช่
3.2. มีอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ ยา ความรุนแรงระดับ 3 ขึ ้นไป
และไม่สามารถควบคุมด้ วยวิธีการอื่นๆ ได้
O ใช่
O ไม่ใช่
ระบุอาการไม่พงึ ประสงค์........................................................................................
3.3 มีผลตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการพบว่าเชื ้อไวต่อยา fluconazole
O ใช่
O ไม่ใช่

แพทย์ ผ้ ูส่ ังใช้ ยำ
ลงชื่อ .....................................................
(………………………………..)
ว .......................................

สำหรั บผู้อนุมัตติ ำมที่กองทุนฯ กำหนด
Oอนุมตั ิ
Oไม่อนุมตั ิ
ลงชื่อ ..............................................
(………………………………..)
ว .......................................
2

สำหรั บเจ้ ำหน้ ำที่ดูแลกำรเบิกจ่ ำยยำของโรงพยำบำล
ผู้ป่วยเริ่มยาวันที่ ...../....../..... หยุดยาเมื่อวันที่...../....../.....
ระยะเวลาใช้ ยาทังหมด…………..วั
้
น
เหตุผลที่หยุดยา
O รักษาหายขาด O ไม่ตอบสนองต่อการรักษา O ไม่ครบเกณฑ์การวินิจฉัย O เสียชีวิตจากสาเหตุอื่น
O มีผลข้ างเคียงรุนแรง Oอื่นๆ (ระบุ).................
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