แบบฟอร์ มกำกับกำรใช้ ยำ rituximab
ข้ อบ่ งใช้ non-Hodgkin lymphoma ชนิด diffuse large B-cell (DLBCL)
(รายละเอียดการใช้ ยาให้ อ้างอิงจากแนวทางกากับการใช้ ยา)

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลผู้ป่วย
1. ชื่อ-นามสกุล........................................................................................................... 2. HN……………………………..
4. สิทธิ์การเบิก
หลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า
ประกันสังคม
3. AN…………..…………………
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้ าราชการ อื่นๆ ระบุ
5. เพศ ชาย
หญิง 6. วันเดือนปี เกิด ………./………./………... 7. อายุ ……….ปี ……….เดือน
8. เลขที่ประจาตัวประชาชน 
9. รหัสโรงพยาบาล…………………
10. ได้ รับ pre-authorization แล้ ว
ใช่
ไม่ใช่
11. Authorization number…………………
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลประกอบกำรอนุมัตแิ ละข้ อมูลกำรใช้ ยำ(กรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน)
ก. กรณีขออนุมัตกิ ำรใช้ ยำเป็ นครั ง้ แรก
วันเดือนปี ที่ให้ ยำ........../........../.........
หมายเหตุพจิ ารณาอนุมัตกิ ารเบิกจ่ ายยาRituximab เป็ นระยะเวลา 3 เดือนในครั้ งแรก
1. เกณฑ์ อนุมัตกิ ำรใช้ ยำ
ใช่ ไม่ใช่
1.1 ผู้ป่วยไม่อยูใ่ นภาวะ terminally ill
1.2 ผู้ป่วยต้ องมีอายุไม่เกิน 80 ปี
1.3 ผู้ป่วยมี Eastern Co-operation Oncology Group (ECOG) performance status เท่ากับ
0
1
2
3
4
กรณีที่มี ECOG performance status เท่ากับ 3 – 4 เป็ นผลจาก
DLBCL
co-morbidity อื่นๆ โปรดระบุ.....................................................................................
1.4 ผู้ป่วยได้ รับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็ น DLBCL โดยผลการตรวจทางพยาธิวิทยาและพบ CD-20
Positive โดยวิธี Immunohistochemistry
1.5 ผู้ ป่ วย DLBCL ต้ อ งอยู่ ใ นระยะของโรค (staging) ระดับ II-IV โดยยื น ยั น ด้ ว ยลัก ษณะทางคลิ นิ ก การตรวจทาง
ห้ องปฏิบัติการ ภาพรั งสีช่องอก (chest X-ray หรื อ CT scan) ภาพรั งสีช่องท้ อง (ultrasound หรื อ CT scan) และการ
ตรวจไขกระดูก (bone marrow aspiration / biopsy)
โปรดระบุระยะของโรค (staging) ระดับ …………….. (โปรดแนบผลตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การ)
วันเดือนปี ที่ตรวจ ......../........./........
1.6 อนุมตั ิให้ ใช้ ยา rituximab โดยเป็ น
1.6.1 ผู้ป่วยใหม่ที่ไม่เคยได้ รับการรักษามาก่อนหรื อ
1.6.2 เป็ นผู้ป่วยใหม่ ที่ไม่เคยได้ รับการรักษามาก่อนวางแผนจะให้ R-CHOP
แต่ไม่สามารถรอการอนุมตั ิ rituximab ได้ และได้ รับ CHOP ไปก่อน ระหว่างที่รอการอนุมตั ิยา Rituximab
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2. ข้ อมูลก่ อนกำรรั กษำ
2.1 ผลการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ ตามรายการดังต่อไปนี ้
2.1.1 ผลตรวจ CBC ก่อนการให้ ยาครัง้ แรก
WBC………..…./uL
Platelet Count …………./uL
Hematocrit ……..….%
Neutrophils………..….%
2.1.2 ผลตรวจการติดเชื ้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีก่อนการให้ ยาครัง้ แรก วันเดือนปี ที่ตรวจ......../........./......
HBsAg
negative
positive
anti-HBcIgG
negative
positive
anti-HBs
negative
positive
หมายเหตุ:ให้ใช้ยาป้องกันการกาเริ บของไวรัสตับอักเสบบี อย่างน้อย 1 ปี หลังจากหยุดยา rituximab แล้ว และติ ดตาม liver function
ทุก 3 เดือน

2.1.3 ผลตรวจการทางานของหัวใจ (cardiac function) ก่อนให้ การรักษา
ECG ปกติ
ECG ผิดปกติ ระบุ................................
Ejection Fraction (EF) ……. %
2.1.4 ผลตรวจ BUN/Cr, electrolyte, uric acid, LDH ก่อนการให้ ยาครัง้ แรกวันเดือนปี ที่ตรวจ......../........./......
BUN.............mg/dL
Cr............. mg/dL
uric acid.............mg/dL
LDH.............U/L
Electrolyte
Na+
K+
Cl-

…..….mEq/L
……... mEq/L
……... mEq/L

หมายเหตุ:หากผูป้ ่ วยมี หรื อมี ความเสีย่ งต่อการเกิ ด tumor lysis syndrome ให้รกั ษาหรื อป้องกันก่อนการให้ยา rituximab

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลประกอบกำรอนุมัตแิ ละข้ อมูลกำรใช้ ยำ (ต่ อ)(กรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน)
3. ขนำดยำและวิธีกำรให้ ยำ
3.1 น ้าหนัก .................. กิโลกรัม ส่วนสูง ..................เซนติเมตร พื ้นที่ผิวกาย .................. ตารางเมตร
3.2 ขนาดยา rituximab ที่ใช้ ………….. มิลลิกรัม/วัน คิดเป็ นขนาดยาที่ใช้ ………….. มิลลิกรัมต่อตารางเมตร
(ขนาดยา rituximab ที่แนะนาคือ 375 มิลลิกรัมต่อตารางเมตร ให้ โดยการหยดทางหลอดเลือดดา (intravenous infusion)
ไม่เกิน 8 รอบ โดยห่างกันรอบละประมาณ 3 สัปดาห์)
หมายเหตุ:
- การใช้ยาในครัง้ แรกให้เริ่ มด้วยอัตราเร็ ว 50 มิ ลลิ กรัมต่อชัว่ โมง หากไม่เกิ ดอาการแพ้ยาสามารถเพิ่มอัตราเร็ วในการให้ยาขึ้นอี ก
50 มิ ลลิ กรัมต่อชัว่ โมง ทุก 30 นาที (อัตราเร็ วในการให้ยาสูงสุดไม่เกิ น 400 มิ ลลิ กรัมต่อชัว่ โมง)
- ให้สอบถามอาการของ infusion reaction จากยา rituximab ทุกครั้งก่อนการให้ยา กรณี ทีม่ ี ภาวะ infusion reaction
จากยา rituximab ให้ทาการปรับอัตราเร็ วในการให้ยาหรื อหยุดการให้ยาชัว่ คราวตามเอกสารกากับยา
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ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลประกอบกำรอนุมัตแิ ละข้ อมูลกำรใช้ ยำ(กรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน)
ข. กรณีกำรขออนุมัตใิ ช้ ยำแบบต่ อเนื่อง
วันเดือนปี ที่ให้ ยำ........../........../.........
ผู้ป่วยได้ รับกำรรั กษำด้ วย rituximab มำแล้ ว  2  3  4 รอบ
หมายเหตุ-พิจารณาให้ rituximab ไม่ เกิน 8 รอบ ห่ างกันรอบละประมาณ 3 สัปดาห์
- ขอให้ ประเมินผลการตอบสนองต่ อการรั กษาก่ อนการรั กษาในรอบที่ 5 หากไม่ มีการตอบสนองต่ อการรั กษาให้ หยุดการใช้
ยา Rituximab ในรอบที่ 5

1. เกณฑ์ อนุมัตกิ ำรใช้ ยำ
ใช่ ไม่ใช่
1.1 ผู้ป่วยอยูใ่ นภาวะ terminally ill
1.2 ผู้ป่วยมีผลการประเมินเป็ น no response (stable disease หรื อ progressive disease)
หลังจากได้ ยาไปแล้ ว 4 รอบ
1.3 ผู้ป่วยใช้ ยา rituximab จนครบ 8 รอบแล้ ว
1.4 ผู้ป่วยไม่สามารถทนต่ออาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ ยา
โปรดระบุอาการไม่พงึ ประสงค์ทางคลินิกและทางห้ องปฏิบตั ิการ
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
2. ขนำดยำและวิธีกำรให้ ยำ
2.1 น ้าหนัก .................. กิโลกรัม ส่วนสูง ..................เซนติเมตร พื ้นที่ผิวกาย .................. ตารางเมตร
2.2 ขนาดยา rituximab ที่ใช้ ………….. มิลลิกรัม/วัน คิดเป็ นขนาดยาที่ใช้ ………….. มิลลิกรัมต่อตารางเมตร
(ขนาดยา rituximab ที่แนะนาคือ 375มิลลิกรัมต่อตารางเมตร ให้ โดยการหยดทางหลอดเลือดดา (intravenous infusion)
ไม่เกิน 8 รอบ โดยห่างกันรอบละประมาณ 3 สัปดาห์)
หมายเหตุ:
- การใช้ยาในครั้งแรกให้เริ่ มด้วยอัตราเร็ ว 50 มิ ลลิ กรัมต่อชัว่ โมง หากไม่เกิ ดอาการแพ้ยาสามารถเพิ่ มอัตราเร็ วในการให้ยาขึ้นอีก
50 มิ ลลิ กรัมต่อชัว่ โมง ทุก 30 นาที (อัตราเร็ วในการให้ยาสูงสุดไม่เกิ น 400 มิ ลลิ กรัมต่อชัว่ โมง)
- ให้สอบถามอาการของ infusion reaction จากยา rituximab ทุกครั้งก่อนการให้ยา กรณี ที่มีภาวะ infusion reaction จากยา
rituximab ให้ทาการปรับอัตราเร็ วในการให้ยาหรื อหยุดการให้ยาชัว่ คราวตามตามเอกสารกากับยา

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลประกอบกำรอนุมัตแิ ละข้ อมูลกำรใช้ ยำ (ต่ อ)(กรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน)
3. กำรประเมินระหว่ ำงกำรรั กษำ(ประเมินครั ง้ สุดท้ ำยเมื่อวันที่____/______/_____)
3.1 ผลการตรวจร่างกายก่อนการให้ ยา พบว่า
complete response
partial response
no response
progression of disease
3.2 ผลการตรวจติดตามด้ วยภาพรังสี (radiologic imaging) ซ ้า ในบริ เวณที่เคยตรวจพบรอยโรค หลังได้ รับยาไปแล้ ว พบว่า
(โปรดแนบผลตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การ)
complete response
partial response
no response
progression of disease
3.3 ผลการตรวจ bone marrow aspiration / biopsy ซ ้า กรณีตรวจพบรอยโรคในไขกระดูกตังแต่
้ เริ่ มต้ น
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หลังได้ รับยาไปแล้ ว พบว่า
ไม่ได้ ทา
ทา เมื่อวันที่......../........./..... พบว่า
〇 พบรอยโรค
〇ไม่พบรอยโรค
3.4 ผลตรวจ CBC
WBC………..…./uL
Platelet Count …………./uL
Hematocrit ……..….%
Neutrophils………..….%

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

สำหรับผู้อนุมัตติ ำมที่กองทุนฯ กำหนด
Oอนุมตั ิ

Oไม่อนุมตั ิ

ลงชื่อ ..............................................
(………………………………..)
ว .......................................
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