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Ketolac® Injection
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: Ketorolac tromethamine 30mg/1mL
Solution for injection
#$%ก'( NSAID %"- equally selective COX-1 '8 COX-2 inhibitor
Short-term (≤ 5 days) relief of moderate to severe acute post-operative pain.

 H?I=?%J= LK MG N= sulfa O-=
 H?I= IV bolus O-= (over 15 seconds)
 H?I=?%#-Pก 2-16 RO-= (as a single IM or IV dose.)
<%-: J=?I ( ก?=#$% IV single dose 30 mg, IM single dose 60 mg
?%ก G multiple dose  H?I= 30 mg q6h (max:120 mg/day)
#-Pก 2-16 R max: 30 mg IM or 15 mg IV
<=L 8L>: J=>(≥ 65 R), J=KLMGG%%.!L%=กL( 50 กก. '8J=KLMGG[L8O!กN (>
   
 !ก#$%&'#()*$(+,&-.'/)0)-1234&'#ก567 NSAID
ก <=>#G>: GI irritations

Medicine update:
By Indy

Pharmacy’s Tip:
มีหลายครั้งที่ผูใชบริการรีบรับยากลับบานไปโดยไมไดต้งั ใจฟงคําแนะนําจากเภสัชกร หรือไมไดตรวจสอบยาที่ไดรับ
กลับไป เมื่อพบปญหาจึงตองเสียเวลากลับมารพ. หรือโทรศัพทมาถามในเรื่องที่สงสัยหรือไดรับคําแนะนําไปแลวแตจําไมได
บางรายตองเขาไปพบแพทยผูดูแลอีกครั้ง เนื่องจากสงสัยวาไดรับยาครบหรือไม และไมแนใจวาแพทยใหหยุดยาตัวนั้นหรือวา
ลืมสั่งยา หองยาจึงอยากจะฝากเกร็ดเล็กๆ นอยๆ ใหคุณผูอานนําไปใชหากตองไปรับบริการที่รพ. งายๆดังนี้คะ
ขอมูลทีค่ วรทราบกอนรับยากลับบาน
กอนออกจากหองตรวจ ควรทราบวาตนเองปวยเปนอะไร มีอาการอยางไร และแพทยจะสั่งยาอะไรใหบาง
หากมีประวัติแพยา ควรสอบถามวาสามารถใชยาที่แพทยส่งั ไดหรือไม
ชื่อยา และประโยชนทางการรักษา ใชเพื่ออะไร มีขอควรระวัง และผลขางเคียงอยางไรบาง
วิธีกินยา หรือวิธีใชยาพิเศษ จําเปนตองกิน/ ใชยานี้จนหมดหรือไม
ตรวจสอบจํานวนยาทั้งชนิด และปริมาณที่ไดรับ วาครบตามกําหนดวันนัดครั้งถัดไป(สําหรับกรณีที่ตองกินยาตอเนื่อง)
หรือถูกตองตามที่แพทยไดแนะนําไวหรือไม
ยาที่ไดรับจะมีผลกับอาหาร หรือยาอื่นๆ ที่รับประทานเปนประจําอยูแลวหรือไม
การปรับวิธีใชยาใหเหมาะสมกับชีวิตประจําวัน เชน ทํางานเปนกะในเวลากลางคืน ตองกินยาอยางไร
วิธีการเก็บรักษายาในอุณหภูมิที่เหมาะสม เชน ตองเก็บในตูเย็นหรือไม เปนตน
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Artificial Sweeteners
น้ําตาลเทียม เปนสารใหความหวานที่
ใชแทนน้ําตาล
มีคุณสมบัติพิเศษตรงที่ให
ความหวาน โดยที่ไมใหพลังงาน หรือให
พลังงานต่ํา ในที่นี้จะขอกลาวเฉพาะชนิดที่ใช
บอย และพบมากในทองตลาด ดังนี้
ขัณฑสกร (Sacc harin) ใหความหวาน
มากกวาน้ําตาล 200 - 700 เทา อาจรูสึก
ขมปลายลิ้นหากใชในปริมาณมาก สามารถ
ใชในผูปวยเบาหวาน และผูป วยโรคอวนที่
ตองจํากัดปริมาณแคลอรี่ ไมควรนํามาใชกับ
อาหารทั่วไป
แอสปารแทม (Aspartame) ใหความหวาน
มากกวาน้ําตาล 200 เทา ชวยลดพลังงานได
95% เมื่อใชแทนน้ําตาล ปริมาณการบริโภค
เฉลี่ยไมควรเกิน 0.5g/day หรือประมาณ
10mg/kg/day พบไดในยา อาหารควบคุม
น้ําหนัก และมีจําหนายในรูปผงแหง/ เม็ด
บรรจุซอง สามารถใชในผูปวยเบาหวาน หรือ
ผูที่ตองการควบคุมน้ําหนัก ขอจํากัดคือ ใช
เติมรสหวานในอาหาร หรือเครื่องดื่มที่ปรุง
สําเร็จแลวเทานั้น เนื่องจากสารสลายตัวเมื่อ
ถูกความรอนสูง และไมทนตอกรด-ดาง
<&=!   
  (Phenylketonuria)

เอซซัลเฟม เค (Acesulfame K) ใหความ
หวานมากกวาน้ําตาล 200 เทา สามารถใช
ในผูปวยเบาหวาน หรือผูที่ตองการควบคุม
น้ําหนัก พบไดในเครื่องดื่ม และกาแฟผง
สําเร็จรูปบางชนิด
ซูคราโลส (Sucralose) ใหความหวาน
มากกวาน้ําตาล 600 เทา มีโครงสรางทาง

เคมีคลายซูโครส แตเนื่องจากรางกายไม
สามารถยอยได จึงไมมีผลตอระดับน้ําตาลใน
เลือด หรือระดับอินซูลิน เหมาะสําหรับผูปวย
เบาหวาน หรือผูที่ตองการควบคุมน้ําหนัก
ทนตอกรด-ดาง และความรอนสูงได ใชใน
ผลิตภัณฑอาหารหลายชนิด และมีจําหนายใน
รูปผงแหงบรรจุซอง
สตีวโิ อไซด (Stevioside) สกัดไดจากหญา
หวาน ใหความหวานมากกวาน้ําตาล 280 300 เทา มีขอดีคือ ทนกรด และไมทําให
อาหารเกิดสีน้ําตาลเมื่อผานความรอนสูง
สามารถใชกับผูปวยเบาหวาน
หรือผูท่ี
ตองการควบคุมน้ําหนัก โดยองคการอนามัย
โลก (Joint FAO/WHO Expert Committee
on Food Additives : JECFA) ไดกําหนดคา
ความปลอดภัยเบื้องตนไวไมเกิน 2mg/kg/day
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Q: Ketolac injection เปนยากลุม ใด และมีขอ ดีอะไรบาง
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