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 แบบฟอร์มก ากับใช้ยา 
Darunavir 600 mg, Ritonavir 100 mg, Lopinavir 200 mg/Ritonavir 50 mg 

Chloroquine 250 mg, Hydroxychloroquine 200 mg, Azithromycin 250 mg 
ผู้ป่วย COVID 19  

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและโรงพยาบาลเครือข่าย จังหวัดนครราชสีมา 

ส่วนท่ี  1  ข้อมูลผู้ป่วย 

โรงพยาบาล …..……..…………….………………………...    วัน เดือน ปี ท่ีส่งข้อมูล …......../.........../............. 
ช่ือ................................................นามสกุล.................................................เพศ  ชาย    หญิง 
อายุ..............ปี............เดือน  เลขท่ีบัตรประจ าประชาชน......................................................(13 หลัก) 
เลขท่ีหนังสือเดินทาง ……………………………… ประเทศ ……………………… 
Verification Code Lab สปคม/SAT ………….….………………….HN…….……………….AN…………...……… 
สิทธิรักษาพยาบาล  ประกันสุขภาพ  ประกันสังคม  กรมบัญชีกลาง  อื่น ๆ ระบุ................... 
ส่วนท่ี  2  ข้อมูลทางคลินิก/การรักษา/อาการไมพ่ึงประสงค์ 
2.1.  วันท่ีเริ่มเจ็บป่วย   ............/............................/................. 

2.2.  อาการท่ีเริ่มเจ็บป่วย  ไข ้ ไอ  น้ ามูก  เจ็บคอ  หอบเหนื่อย  เจ็บแน่นหน้าอก  
        ปวดเมื่อย  อ่อนเพลีย  คล่ืนไส้  อุจจาระเหลว 
2.3.  ผลการตรวจร่างกาย BT (วันแรก)....................C, BP………………………..mmHg, HR…………….………bpm 
       RR......................./min O2 Sat (Room air)………………BW……………….Kg  BMI…………………………… 
2.4.  โรคประจ าตัว 
  DM  Hypertension     Cardiovascular disease   COPD 

 Chronic Renal Failure    Chronic Liver Disease อื่น ๆ ................................ 
2.5. CXR วันท่ี........./........../......... 
      ผล………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.6. ผู้ป่วยจัดอยู่ในกลุ่มอาการ  
 Confirmed case ไม่มีอาการ (asymptomatic) 
 Confirmed case with mild symptoms and no risk factors (ภาพถ่ายรังสีปอดปกติ ท่ีไม่มี                 

ภาวะเส่ียง/โรคร่วมส าคัญ) 
 Confirmed case with mild symptoms and risk factors: ภาพถ่ายรังสีปอดปกติ แต่มีปัจจัยเส่ียง/โรค

ร่วมส าคัญ ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ อายุมากกว่า 60 ปี, COPD รวมโรคปอดเรื้อรังอื่นๆ, CKD, โรคหัวใจ
และหลอดเลือด รวมโรคหัวใจแต่ก าเนิด, โรคหลอดเลือดสมอง, เบาหวานท่ีควบคุมไม่ได้, ภาวะอ้วน (BMI 
≥35 กก./ตร.ม.), ตับแข็ง, ภาวะภูมิคุ้มกันต่ า และ lymphocyte น้อยกว่า 1,000เซลล์/ลบ.มม. 

 Confirmed case with pneumonia หรือ ถ้าเอกซเรย์ปอดปกติ แต่มีอาการ หรืออาการแสดง เข้าได้กับ
pneumonia และ SpO2 ท่ี room air น้อยกว่า 95% 
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2.7. ยารักษา COVID-19 ท่ีใช้ในปัจจุบัน 
รายการยา Start Stop จ านวนยาท่ีต้องการเบิก 

O  Chloroquine (250) ……………………………………………………….. 
O  Hydroxychloroquine (200 mg) ……………………………………. 

  ............. เม็ด 
............. เม็ด 

O  Azithromycin (250 mg) ………………………………………………..   ............. เม็ด 
O Lopinavir/Ritonavir (200/50 mg) 2 tab po q 12 hr 
O Darunavir 600 mg 1 tab po q 12 hr  (…….. days) 
   Ritonavir 100 mg 1 tab po q 12 hr   (.……. days) 

  ............. เม็ด 
............. เม็ด 
............. เม็ด 

O Favipiravir (200)  
   O 8 tab po q 12 hr (D1) then 3 tab po q 12 hr (D2-D5) 
   O 3 tab po q 12 hr (D6-D10) 

**กรอกแบบฟอร์มก ากับการใช้ยา Favipiravir** 

   
O 40 เม็ด 
O 30 เม็ด 

O Lopinavir/Ritonavir solution  (80/20 mg/ml)  
   …………………………………………………………………………………… 

      ............. ขวด 

O …………………………………………………………………………………….    

2.8.อาการอันไม่พงึประสงค์จากการใช้ยา (ADR) ท่ีพบ 
      Nausea, vomiting     decrease of neutrophil count 
      Diarrhea       QTc prolongation (OTc> 500 msec) 
      Increase of AST or ALT              Other…………………………………… 
2.9. แพทยเ์ฉพาะทางด้านโรคติดเช้ือโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ท่ีอนุมัติใช้ยา 
        พญ.วิลาวัณย์  ทิพย์มนตรี    นพ.อนุชา  เสรีจิตติมา 

        นพ.ศิริชัย  วิวัฒน์โรจนกุล    พญ.สาธิดา  สังเกต 

        พญ.สุจี  ปัญญา     พญ.รัฐกานต์  ขจีกุล 

2.10. แพทย์ผู้รักษา ช่ือ...............................สกุล..................................เลขท่ีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม........... 

2.11 ผู้รับยา ช่ือ...........................................สกุล..........................................โทรศัพท์........................................ 
     วันท่ีรับยาวันท่ี.................เดือน..........................................พ.ศ...........................เวลา..............................น. 

การประสานงานด้านการเบิกยา หน่วยเภสัชกรรมปฐมภูมิ กลุ่มงานเภสัชกรรม 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

ผู้ประสานงาน 1. ภญ.ยุภาพรรณ มันกระโทก โทรศัพท์ 081-967-7867 
  2. ภญ.มนธีรา คีรีวัน  โทรศัพท์ 099-468-5945  
      โทรศัพท์ 044-235353 
 


