
 

แบบประกอบการสั่งใช้ยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาลกุมภวาปี (เอกสารชุดที2่) 
Ciprofloxacin inj, Levofloxacin inj, Cefoperazone/ Sulbactam inj. 

ส่วนที่ 1 เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วย วันที่......................................... 
ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย...............................................HN…………….………….. AN……………………Admit date……………... 
Ward………………..……ประวัติแพ้ยา............................................. วันที่เริ่มยา 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 ระบ…ุ………                         
***ติดเชื้อจาก         ภายในโรงพยาบาล         ภายนอกโรงพยาบาล 
     Ciprofloxacin inj. 2 mg/ml Vial (100 ml). 
ขนาดยาที่ใช้ต่อวัน
.......................................................................................................... 
ข้อบ่งใช้  Empirical therapy 
      สงสัยติดเชื้อ gram negative bacilli ในผู้ป่วยที่แพ้ยากลุ่ม ß-
lactam และไม่  สามารถใช้ยากลุ่ม aminoglycoside ได ้
      สงสัยติดเชื้อ P.aeruginosa      
       อ่ืนๆ ระบุ
...................................................................................... ........        
Documented therapy 

              มีผลเพาะเชื้อที่ไวตอ Ciprofloxacin injection 

      Levofloxacin inj 750 mg/150 mlVial 
ขนาดยาที่ใช้ต่
วัน………………………………………………………………… 
ข้อบ่งใช้  Empirical therapy 
    การติดเชื้อที่คาดว่าเกิดจากเชื้อ gram positive 
และ/หรือ negative โดยเฉพาะ pneumococcus 
,Enterococus, Klebseiella, Proteus, หรือ 
P.aeruginosa 
    TB suspected resist to standard regimens 
     อ่ืนๆระบุ...................................................... 
Documented therapy 
    มีผลเพาะเชื้อที่ไว ตอ Levofloxacin inj 

    Cefoperazone/ Sulbactam inj. 1.5 g Vial 
ขนาดยาที่ใช้ต่อวัน......................................................... ............................................... 
ข้อบ่งใช้  Empirical therapy 
      สงสัยเกิดเชื้อ P.aeruginosa ระหว่างรอผลตรวจหาเชื้อ 
      Neutropenia มีไข้และสงสัยว่าเกิดจากติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ 
      ติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่ดื้อต่อยา  Cephalosporin,Aminoglycoside,Fluoroquinolone 
      อ่ืนๆ ระบุ.......................................................................... 
Documented therapy 
      มีผลเพาะเชื้อที่ไวตอ Cefperazone/ Sulbactam inj.  
ลงนามแพทย์ผู้สั่งใช้ยา..................................................   การขอนุมัติใช้ ปรึกษาแพทย์อายุรกรรม……………………………….. 
                           วันที่........../.........../.........                        รับทราบยินยอมให้ใช้  วันที่........../.........../......... 

หมายเหตุ   -  กรุณากรอกและส่งกลับภายใน 5 วันที่ห้องยาใน 
               -  กรณีผู้ป่วย refer กลับจากโรงพยาบาลอ่ืนๆไม่ต้องแนบใบประกอบการสั่งใช้ยา 

   -  เมื่อมีการสั่งยาต้านจุลชีพนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากแพทย์อายุรกรรม 
 
 
 
 
 

ติดสติ๊กเกอร ์

-หากใช้ Cefoperazone > 4.5 g/day จะเพิ่ม Risk hypo 
prothrombinemia เพื่อป้องกันภาวะดังกลา่ว แนะน า Add 
vitamin K 10 mg IV/week 
-ยาขับออกทางท่อน้ าดีให้เฝ้าระวังในผู้ป่วยโรคตับ 

ขนาด Dose ยาปรับตามการท างาน
ของไต มีอยู่ด้านหลังกระดาษ นะค่ะ 



 

 
 

Ciprofloxacin inj. 2 mg/ml Vial (100 ml). 
ขนาดปกติ : 400 mg iv q 12 hr 

Clcr (mL/min) ขนาดยา 
>50 - 90 400 mg iv q 12 hr 
10 - 50 400 mg iv q 24 hr 

<10 400 mg iv q 24 hr 

HD 400 mg iv q 24 hr + After HD 
CAPD 400 mg iv q 24 hr 

 

Levofloxacin inj 750 mg/150 mlVial 
ขนาดปกติ : 750 mg iv q 24 hr 

Clcr (mL/min) ขนาดยา 
20-49 750 mg iv q 48 hr  

< 20 750 mg once then 500 mg iv q 48 hr 
HD/CAPD Dose for CrCl < 20 ml/min 

 

Cefoperazone/ Sulbactam inj. 1.5 g Vial 
ขนาดปกติ:  modurate –severe infection 1.5-3 g iv q 12 hr 
               severe infection = maximum dose 6 g iv q 12 hr 

Clcr (mL/min) ขนาดยา 
15-30 1 g iv q 12 hr 
<15 500 mg iv q 12 hr 
HD Dose AD 

กรณีผู้ป่วยมีภาวะการท างานของตับและไตบกพร่องร่วมกัน ไม่ควรใช้ 
cefoperazone เกิน 2 g/day sulperazone ไม่เกิน 3 g/day 

 

 


