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Completed
order
ถือเปนอีกเรื่องหนึ่ง ที่ทางร.พ.ให
ความสําคัญอยางมาก เพือ
่ เตรียมความพรอมสูก
 ารรับรองมาตรฐาน JCI
จึงขอความรวมมือแพทย พยาบาล และบุคคลที่เกี่ยวของใหปฏิบต
ั ิตาม
นโยบายอยางเครงครัด เพือ
่ ความปลอดภัยสูงสุดของผูป
 วย หากสนใจ
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ นโยบายการสั่งใชยาปลอดภัย PPBNH-076 คะ

พบกันอีกครั้ง ฉบับนี้ขออินเทรนด
ดวยคนกับแนวคิด “Green” ของ BNH
ที่กําลังกาวเขาสูป
 ที่ 111 นี้คะ สําหรับ
ฉบับนี้แมรูปโฉมจะเปลี่ยนไป แตเนือ
้ หา
ขางใน ยังคงอัดแนนไปดวยสาระดีๆมาก
มาย โดยสามารถติดตามอานไดจากหนา
Pharmacy webpage เชนเคยคะ
เภสัชกรหญิง ณัฐกานต

Completed order ตองประกอบดวย
- วันที่ และ เวลาทีส
่ ั่งยา
- ชื่อยา และความแรง
- รูปแบบยา (Dosage form)
- ขนาดยาที่ตอ
 งการใหผป
ู วย (Dose)
- ความถีใ่ นการใหยา (Frequency)
- วิถีทางบริหารยา (Route of administration)
- ลายมือชื่อแพทยผูสั่งใชยา ทีอ
่ านออกชัดเจน
หรือ เลขที่ใบประกอบโรคศิลปะของแพทยผู
สั่งใชยา (เพื่อใชในการ identify ได)
* กรณี PRN order ใชกับยาที่ผูปว ยไดรับเฉพาะ
เวลาที่มีอาการตามคําสั่งแพทยเทานั้น และให
ระบุขนาดยา (Dose) ที่ชด
ั เจน และอาการที่
ผูปวยจําเปนตองไดรับยา (Indication) หรือ
Clinical Parameter ที่จําเปนในการใหยา

Q : กินอาหารไขมันต่ําดีจริงไหม?
A: หลายคนคงเคยไดยินมาบางวา การกินอาหารไขมันต่ําชวยลดน้าํ หนักได บางคนจึงกินแตอาหาร
ไขมันต่ํามาตลอด โดยไมมีความเขาใจเรื่องโภชนาการอยางแทจริง ซึ่งความอวนเกิดจากการกิน
อาหาร และการออกกําลังทีไ
่ มสมดุลกัน
อาหารเกือบทุกอยางมีแคลอรี ไมไดมาจากไขมันเพียง
อยางเดียว การกินไขมันต่าํ มากๆ แตยังกินแปงและน้ําตาลมากเกินไป ก็ยอ
 มทําใหเกิดการสะสมและ
เปลี่ยนแปลงไปเปนไขมันพอกพูนในรางกายได และ ไขมันบางอยางไมมีผลเสียมาก (ยกเวน แคลอรี
สูง) เชน น้าํ มันมะกอก ถาเอาไปปรุงอาหารหรือใชราดสลัด จะทําใหกินสลัดไดอรอยขึ้น กินผักได
บอยขึ้น มีผลดีตอสุขภาพ
สิ่งสําคัญคือ ตองรูวา น้ํามันพืชชนิดไหนดีตอ
 สุขภาพ ควรละเวนน้ํามันทีก
่ อใหเกิดโคเลสเตอรอล
(LDL) ซึ่งทําใหเกิดโรคหลอดเลือดตีบตัน เชน น้ํามันมะพราว น้ํามันปาลม น้าํ มันจากสัตว และควร
คํานึงถึงผลรวมของแคลอรีจากอาหารทีก
่ ินทั้งหมด แลวควบคุมใหอยูในพิกด
ั

“เขาวาไมควรกินไขมันเกิน 30% ของแคลอรีจากอาหารทั้งหมด”

โรคกระเพาะปสสาวะอักเสบ
อาการ ปสสาวะบอย แสบ ขัด ครัง้
ละไมมาก รูสึกถายไมสด
ุ กลั้นปสสาวะ
ไมอยู เจ็บมากตอนปลายของปสสาวะ
อาจมี
บางรายมีเลือดออกมาดวย
อาการปวดทีท
่ องนอยรวม ในเด็กเล็ก
อาจมีอาการปสสาวะรดที่นอน อาจมีไข
เบื่ออาหาร และอาเจียน
การปองกัน พยายามดืม
่ น้ํามากๆและ
อยากลั้นปสสาวะ หลังถายอุจจาระควร
ใชกระดาษชําระเช็ดทําความสะอาด
จากขางหนาไปขางหลัง สําหรับอาการ
ขัดเบาหลังรวมเพศ อาจปองกันไดโดย
ดื่มน้ํา 1 แกว กอนรวมเพศควรใสครีม
หลอลื่นชองคลอดกอนถาจําเปน และ
ถายปสสาวะทันทีหลังรวมเพศ ระหวาง
ที่มีตกขาว ควรทําความสะอาดบอยขึ้น
ถาจําเปนอาจตองพบแพทยนรีเวช
หลีกเลี่ยงอาการทองผูกนานๆ
ถา
จําเปนอาจตองกินยา

วันนี้มียาใหมมาแนะนําคะ
Monurol® sachet ตัวยาสําคัญคือ fosfomycin tromethamine รูปแบบของยา เปนผงละลายน้าํ ขนาด 3 กรัม ขอบงใช
คือ bladder infections ในผูหญิง อาการขางเคียงที่พบบอยคือ
อาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คลื่นไส และถายเหลว การทานยาควรทาน
ขณะทองวาง โดยเฉพาะกอนเขานอนหลังจากถายปสสาวะแลว หามใช
น้ํารอนละลายยา และควรทานทันทีหลังผสมน้ํา ในการรักษา ยานีเ้ ปน
แบบทานครั้งเดียว และอาการควรจะดีขึ้น ภายใน 2-3 วัน แจงแพทย
เสมอ หากคุณทานยาอื่นๆอยู โดยเฉพาะยาทีช
่ ว ยเพิม
่ การเคลือ
่ นไหว
ของลําไส เชน metoclopramide เนื่องจากยาดังกลาวสามารถลดฤทธิ์
ของยา Monurol® ได หามใชยาในคนที่แพยานี้ หรือคนที่แพขัณฑสกร
(saccharin) และใชดว ยความระมัด ระวังในผูป
 วยโรคไต หากเกิดการ
มองที่ผิดปกติไป ปสสาวะมีสีเขม ระคายเคืองชองคลอด หรือถายเหลว
ตลอดเวลา ควรพบแพทยทน
ั ที

รูแบบนี้แลว เสียเวลาไปเขาหองน้ําและใสใจความสะอาดสักนิด
รับรองวาปวดเบาจะไมเปนปญหาหนักๆ สําหรับคุณ

Satellite Pharmacy
“แซทเทิลไลท ฟารมาซี เภสัชกร...รับสายคะ” แผนกเภสัชกรรมขอแนะนําหองยาเปด
ใหม ‘Satellite Pharmacy’ ที่ชั้น 6 ฝง 6A คะ โดยบทบาทใหมของเราคือ การผสมยาเคมีบําบัด (ในหองจะมีตู
สําหรับเตรียมยาทีเ่ ปนระบบปด แบบ negative pressure ซึ่งจะชวยเพิ่มความปลอดภัยให แกผเู ตรียมยา และบุคคล
รอบขาง รวมถึงความปลอดเชื้อของยาทีเ่ ตรียมใหกบ
ั ผูปวย) การคียสั่งยาและจายยากลับบานใหผป
ู วย โดย
เภสัชกรที่ทาํ หนาทีด
่ ูแลเกี่ยวกับการใชยาของผูปวยใน (เภสัชกร IPD) รวมถึงทํายกเลิกรายการยาใหกบ
ั ทุกๆ
ward คะ โดยในระยะแรกนี้จะมุงเนนที่ ward 6A และ 6B กอน เนื่องจากเปน ward ที่ผูปว ยมียากลับบานหลาย
รายการ และผูปว ยมีโรคทีซ
่ ับซอน แต ward อื่นๆไมตองนอยใจนะคะ สามารถโทรติดตอเภสัชมาจายยาได
ตลอดเวลาทําการคะ โดยเวลาทําการคือ 8 โมงเชา ถึง 4 โมงเย็น ติดตอไดทเี่ บอร 1633 ซึง่ เปนเบอรของ Satellite Pharmacy และเบอร 1124 สําหรับการติดตอกับเภสัชกร IPD ที่หองยาชั้น 1 คะ ยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัว
ดวยนะคะ
Nancy
สําหรับคนทีอ
่ ยากรวมสนุกกับ Pharmacy Newsletter สามารถสงคําถาม คําแนะนํา หรือตอบคําถามประจําฉบับ
มาทีห
่ องยาชั้น 1 หรือชั้น 4 ผูที่ตอบถูก 10 ทานแรก และคําถามทีส
่ งมา หากไดนาํ ลงใน Pharmacy Newsletter ฉบับ
ถัดไป จะไดรับของรางวัล!! แลวพบกันใหมกับ Pharmacy Newsletter ฉบับรับหนารอนเดือน เมษายนคะ

คําถามทายฉบับ
Q: Satellite Pharmacy อยูที่ไหน ทําอะไรบาง
A: ...............................................................................................................................
ชื่อผูต
 อบ................................................แผนก.........................เบอรโทร.................................

