
 แบบประกอบการสั่งใช้ยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาลกุมภวาปี(เอกสารชุดที่1) 
PIPERACILLIN+TAZOBACTAM, Meropenem, Colistin, Vancomycin 

ส่วนที่ 1 เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วย วันที่......................................... 
ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย...............................................HN…………….……………. AN…………………………..Admit date……………... 
Ward………………..……ประวัติแพ้ยา............................................. วนัท่ีเริ่มยา SCr  ……….. mg% GFR…………………….. 

ส่วนที่ 2 แพทย์ : กรุณาใส่เครื่องหมาย √ ลงใน     และเติมข้อความใน............................................ 
การเก็บสิ่งส่งตรวจเพ่ือหาเชื้อก่อโรค        ไม่ได้เก็บ     เก็บ     Blood     sputum     Pus     Urine      Other……………. 
เชื้อโรคที่พบที่ตรวจพบ          ไม่พบ     พบ       P.aeruginosa        A.baumninii      Other……………………………………………… 
                                                         E.coli or K.pneumoniae ESBL –ve        E.coli or K.pneumoniae ESBL +ve 
***Site of infection         Lower respiratory      Upper respiratory     intra-abdominal     skin & soft tissue       joint 
&Bone        CNS      Septicemia      Genito-Urinary     Surgical Wound       other ระบุ…………………………………………..                              
***ติดเชื้อจาก      ภายในโรงพยาบาล         ภายนอกโรงพยาบาล 
     Piperacilin/Tazobactam (Tazocin@) 
ขนาดยาที่ใช้ต่อวัน
.......................................................................................................... 
ข้อบ่งใช้  Empirical therapy 
     การติดเชื้อที่อาจเกิดจาก P.aeruginosa ระหว่างผลเพาะเชื้อ 
      febrile neutropenia      
       การติดเชื้อที่ด้ือต่อ 
Cephalosporin,Aminoglycoside,Fluoroquinolone 
       อ่ืนๆ ระบุ.........................................................................................         
Documented therapy 

              มีผลเพาะเชื้อที่ไวตอ Piperacillin/Tazobactam 

      Meropenem 
ขนาดยาที่ใช้ต่อ
วัน…………………………………………………………………. 
ข้อบ่งใช้  Empirical therapy 
   การติดเชื้อใน รพ. ที่ไม่ตอบสนองต่อยาอ่ืน 
    febrile neutropenia ที่ไม่ตอบสนองต่อยาอื่น 
    การติดเชื้อที่ด้ือต่อ  
Cephalosporin,Aminoglycoside,                        
Fluoroquinolone, Beta-lactamase inhibitor   
     อ่ืนๆระบุ...................................................... 
Documented therapy 
    มีผลเพาะเชื้อที่ไว ตอ  Meropenem 

    Colistin 
ขนาดยาที่ใช้ต่อวัน
........................................................................................................ 
ข้อบ่งใช้  Empirical therapy 
    การติดเชื้อที่รุนแรงที่อาจเกิดจากเชื้อ Gram negative ที่ดื้อยาหลาย
ชนิด 
    การติดเชื้อที่อาจเกิดจากเชื้อ A.baumninii ที่ดื้อต่อยาอ่ืนๆ 
    อ่ืนๆ ระบุ..........................................................................  
Documented therapy 
    มีผลเพาะเชื้อที่ไวตอ  Colistin 

    Vancomycin 
ขนาดยาที่ใช้ต่อวัน
............................................................................. 
ข้อบ่งใช้  Empirical therapy 
     Sepsis จากเชื้อ MRSA 
     การติดเชื้อรุนแรงจากเชื้อ Gram positive ที่ดื้อยา
หลายชนิด 
     อ่ืนๆ .......................................................................... 
Documented therapy 
    มีผลเพาะเชื้อที่ไวตอ  Vancomycin 

ลงนามแพทย์ผู้สั่งใช้ยา.................................................. การขอนุมัติใช้ปรึกษาแพทย์อายุรกรรม………………………………………. 
                           วันที่........../.........../.........                       รับทราบยินยอมให้ใช้  วันที่........../.........../......... 

หมายเหตุ   -  กรุณากรอกและส่งกลับภายใน 5 วันที่ห้องยาใน 
 -  กรณีผู้ป่วย refer กลับจากโรงพยาบาลอ่ืนๆไม่ต้องแนบใบประกอบการสั่งใช้ยา 
 -  เมื่อมีการสั่งยาต้านจุลชีพนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากแพทย์อายุรกรรม 
 
 
 

ติดสติ๊กเกอร ์

Colistin inj แนะน าให้มี loading dose 

แนะน าให้ Loading dose ในผู้ป่วย Sepsis และ
ในวันแรกไม่จ าเป็นต้องปรับยาตามค่าไต 

ขนาด Dose ยาปรับตามการท างาน
ของไต มีอยู่ด้านหลังกระดาษ นะค่ะ 

 



 
 

Piperacilin/Tazobactam (Tazocin@) 4.5 g/vial 
ขนาดปกติ : 4.5 g iv q 6  hr (over 30 min) 

Clcr 
(mL/min) 

ขนาดยา Standard dosing ขนาดยา Anti-Pseudonas dosing 

> 40 3.375 g iv q 6 hr 4.5 g iv q 6  hr 
20-40  2.25 g iv q 6 hr 3.375 g iv q 6 hr 
< 20 2.25 g iv q 8 hr 2.25 g iv q 6 hr 
HD 2.25 g iv q 12 hr + 750 mg AD 2.25 g iv q 8 hr + 750 mg AD 
CAPD 2.25 g iv q 6 hr 2.25 g iv q 8 hr 

 

Meropenem 1 g/vial 
ขนาดปกติ : 1 g iv q 8 hr (meningitis Dose 2 g iv q 8 hr) แนะน าให้ Drip ยามากกว่า 3 ชั่วโมง 
Clcr (mL/min) ขนาดยา 
25-50 1 g iv q 12 hr 
10-25 500 mg iv q 12 hr 
<10 500 mg IV q 24 hr 
HD 0.5 g q 24 hr AD 
CAPD 500 mg iv q 24 hr 

Dose Pediatric 
60 mg/kg/day (แบ่งให้ทุก 8 hr)  
กรณี Meningitis: 120 mg/hg/day(แบ่งให้ทุก 8 hr) 

 

Colistin 150 mg/vial 
ขนาดปกติ: LD 300 mg ต่อด้วย 150 mg iv q 8 – 12 hr : แนะน าการติดตาม Scr 3 ครั้ง/สัปดาห์ 
Clcr (mL/min) Loading dose Maintenance dose 
> 50 300 150 mg iv q 12 hr  หรือ 100 mg iv q 8 hr 
41-50 300 150 mg iv q 12 hr หรือ 75-100 mg iv q 8 hr 
31-40 300 75-100 mg iv 12 hr 
21-30 300 75 mg iv q 12 hr หรือ 150 mg iv q 24 hr 
11-20 300 100 mg iv q 24 hr 
<10 150 75 mg iv q 24 hr 
HD 150 Non – Dialysis day : 150 mg iv q 24 hr 

Dialysis day : 200 mg after dialysis  
CAPD 300 100 mg iv q 24 hr 

 

AD =After hemodialysis 

-เมื่อใช้ร่วมกับยา Valprote ท าให้ระดับยา Valprote 
ในเลือดลดต่ าลง 
-Cover MSSA ไม่จ าเป็นต้องให้ร่วมกับ Cloxacilin 
-ไม่ควรใช้ร่วมกับยากลุ่ม Penicilin ,Cephalosporins 


