
                                                                                                                                                            (ปรับปรุงวันท่ี 22 เมษายน 2565) 

 

แบบฟอร์มก ากับการใช้ Favipiravir 200 mg Tablet (กรณีขออนุมัติการใช้ยาครั้งท่ีสอง เพ่ือใช้ยาต่อจนครบ 10 วัน)  

โรงพยาบาล …..……..…...........…………………………………………………..………....…  วัน เดือน ปี ท่ีส่งข้อมูล …........./…........../…….............  

ส่วนท่ี  1  ข้อมูลผู้ป่วย : ช่ือ ............................................................... นามสกุล ...............................................................   เพศ  ชาย    หญิง      

อายุ .................ปี ...............เดือน     ต้ังครรภ์ไตรมาส.........................HN…………………………….AN…………… ผู้ป่วยนอก    ผู้ป่วยใน  หอผู้ป่วย................................. 
ส่วนท่ี  2  ข้อมูลทางคลินิก :    Body weight …….....…….  kg Height ................... cm BMI .................. kg/m2  
2.1 ผลการตรวจร่างกายล่าสุดวันท่ี ........./........./.......... : temperature ........... °C  อัตราการหายใจ ........... /นาที O2 sat (room air/on ……........................) ….……%  
2.2 ผู้ป่วยเคยได้รับการรักษาด้วยยา Favipiravir จากสถานพยาบาลอ่ืนมาก่อน   

 ไม่เคย     เคย ระบุวันท่ีเริ่มยา ..................... ขนาดยา........................................... เป็นระยะเวลา.................. วัน 
2.3 แผนการให้ยา Favipiravir 200 mg Tablet                             

         ผู้ใหญ่  ผู้ใหญ่ BMI >30 kg/m2 (>90 kg)  เด็ก 

 รับยาครั้งแรก  เคยได้จาก
สถานพยาบาลอ่ืน 

 รับยาครั้งแรก  เคยได้จาก
สถานพยาบาลอ่ืน 

 รับยาครั้งแรก  เคยได้จาก
สถานพยาบาลอ่ืน 

วันท่ี 6-10 4 เม็ด วันละ 2 ครั้ง วันท่ี    - 10 
 4 เม็ด วันละ 2 ครั้ง 

5 เม็ด วันละ 2 ครั้ง วันท่ี    - 10 
 5 เม็ด วันละ 2 ครั้ง 

15 mg/kg/dose  
คิดเป็น ____ เม็ด  

วันละ 2 ครั้ง 

วันท่ี    - 10 
คิดเป็น ____เม็ด  

วันละ 2 ครั้ง 
รวม (เม็ด) 40 ระบุ____    50 ระบุ____ ระบุ____ ระบุ____ 

 

ผู้ป่วยมีความจ าเป็นต้องใช้ยาตามแนวทางการใช้ยาตามแนวทางเวชปฏิบัติ   โดยกรมการแพทย์ ฉบับปัจจุบัน ข้อใดข้อหน่ึง ต่อไปน้ี 

 1. อาการไม่รุนแรง ไมม่ีปอดอักเสบ ไม่มีปัจจัยเส่ียงต่อการเป็นโรครุนแรง/โรคร่วมส าคัญและภาพถ่ายรังสีปอดปกติ  
       (Symptomatic  COVID-19  without   pneumonia   and  no  risk  factor   for   severe  disease )  อาจพิจารณาให้ Favipiravir  โดยเริ่มให้ยาเร็วท่ีสุด 
       หากตรวจพบเช้ือผู้ป่วยมีอาการมาแล้วเกิน  5 วัน และผู้ป่วยไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยอาจไม่จ าเป็นต้องใช้ยาต้านไวรัสเพราะผู้ป่วยจะหายได้เองโดยไม่มี 
       ภาวะแทรกซ้อน 
2. อาการไมรุ่นแรง แต่มีปัจจัยเส่ียงต่อการเป็นโรครุนแรงหรือมีโรคร่วมส าคัญ หรือ ผู้ป่วยท่ีไม่มีปัจจัยเส่ียงแต่มีปอดอักเสบ (Pneumonia)  เล็กน้อยถึงปานกลาง ยังไม่ 
       ต้องให้  Oxygen โดยปัจจัยเส่ียงต่อการเป็นโรครุนแรง   ได้แก่ 
           อายุ >60 ปี  ขึ้นไป       โรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง (COPD)(GOLD grad 2 ขึ้นไป)รวมโรคปอดเรื้อรังอ่ืน ๆ   โรคไตเรื้อรัง(CKD) (Stage 3 ขึ้นไป)     
            โรคหัวใจและหลอดเลือด(NYHA Functional class 2 ขึ้นไป)รวมโรคหัวใจแต่ก าเนิด     โรคหลอดเลือดสมอง          เบาหวานท่ีควบคุมไม่ได้    
            ภาวะอ้วน (BW >90 kg  หรือ  BMI ≥30 kg/m2)         โรคตับแข็ง (Child-Pugh  class  B  ขึ้นไป)    
           ภาวะภูมิคุ้มกันต่ า (เป็นโรคท่ีอยู่ในระหว่างได้รับยาเคมีบ าบัดหรือยากดภูมิ หรือ Corticosteroid equivalent   to  Prednisolone 15 mg/วัน  

               15 วัน ขึ้นไป        ผู้ติดเช้ือ  HIV  ท่ีมี CD4 cell count 200 cells/mm3 ลงมา)   อ่ืนๆ …………………………………………… 

 3. ผู้ป่วยเด็กอายุ <18 ปี   

     3.1 ผู้ป่วยท่ีมีอาการไม่รุนแรง  ไม่มีปอดอักเสบ  ไม่มีปัจจัยเส่ียง (Mild  symptomatic   COVID-19  without  pneumonia   and  no  risk  Factors) 

     3.2 ผู้ป่วยท่ีมีอาการไม่รุนแรง  แต่มีปัจจัยเส่ียงหรือมีอาการปอดอักเสบ (Pneumonia) เล็กน้อยไม่เข้าเกณฑ์ข้อ 3.3 ( Mild  symptomatic COVID-19  without    
        pneumonia  but  with  risk  factors )   ท้ังน้ีปัจจัยเสี่ยง/โรคร่วมส าคญั ได้แก่  

         อายุ1 ปี     โรคอ้วน (+3SD)   โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมท้ังหอบหืดท่ีมีอาการปานกลางหรือรุนแรง   โรคหัวใจและหลอดเลือด   CKD   

         โรคหลอดเลือดสมอง   โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ า  โรคเบาหวาน  โรคพันธุกรรม  กลุ่มอาการดาวน์  

         เด็กท่ีมีภาวะพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง   เด็กท่ีมีพัฒนาการช้า    อ่ืนๆ …………………………………………………………………………. 

 3.3 ผู้ป่วยยืนยันมีอาการปอดอักเสบ (Pneumonia) หายใจเร็วกว่าอัตราการหายใจตามก าหนดอายุ  
   (60 ครั้ง/นาที ในเด็กอายุ < 2 เดือน, 50 ครั้ง/นาที  ในเด็ก 2-12 เดือน, 40 ครั้ง/นาที  ในอายุ  1-5 ปี, 30 ครั้ง/นาที ในเด็กอายุ > 5ปี)  หรือมีอาการรุนแรงอ่ืน ๆ   
   เช่น  กินได้น้อย  มีภาวะขาดน้ า  ไข้สูง  ชัก   หรือท้องเสียมาก  เป็นต้น  

 

                                                                   
แพทย์ผู้ส่ังยา                                                                     

ลงช่ือ.....................................................................   
(.......................................................... ..............)      
เลขท่ีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ...................... 
 

                      เภสัชกรผู้จ่ายยา              
ลงช่ือ.......................................................................... 
      (........................................................................) 
เลขท่ีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม .......................... 
 


