
Khon Kaen Hospital   ใบประกอบการสั่งจายยาเพ่ือติดตามกลุมผูปวยเฉพาะโรงพยาบาลขอนแกน Form 8/5 Phar

หลักเกณฑและเง่ือนไขการสั่งใชยา 

 Enteral nutrition (EN) is not possible + malnutrition on admission (ASPEN 2009 grade C) :(BNT>=3)

 EN less than Target after 2 days (ESPEN 2009 grade C) 

      Prolonged unavailability or unreliability of the GI tract 

      Conditions obviating enteral access (perioperative GI, Head&neck surgery, abdominal or head&neck trauma) 

      Intestinal obstruction/ileus not amendable to feeding 

      Severe malabsorption: short bowel syndrome 

      Intractable intolerance of enteral feeding 

 Intestinal bowel rest 

  Enteric fistula   Intractable diarrhea   Unremitting pancreatitis 

      Others..............................................................................

ขนาดยาท่ีใช   

      Three-in-one parenteral nutrition (glucose, amino acid และ fat emulsion )  จํานวนถุง ..............ตอวัน

      Two-in-one parenteral nutrition (glucose, amino acid ) จํานวนถุง ..............ตอวัน

ลายมือแพทยผูสั่งใช...................................................................................... เลข ว.......................... ว/ด/ป.ท่ีสั่งยา.......................................

ครั้งท่ี 1 (DAY 4) แพทยท่ีไดรับอนุมติตามมติ PTC……………………………………………เลข ว.......................... ว/ด/ป.อนุมัติ......................

ครั้งท่ี 2 (DAY 7) แพทยท่ีไดรับอนุมติตามมติ PTC……………………………………………เลข ว.......................... ว/ด/ป.อนุมัติ......................

ครั้งท่ี 3 (DAY 14) แพทยท่ีไดรับอนุมติตามมติ PTC……………………………………………เลข ว.......................... ว/ด/ป.อนุมัติ......................

ครั้งท่ี 4 (DAY 21) แพทยท่ีไดรับอนุมติตามมติ PTC……………………………………………เลข ว.......................... ว/ด/ป.อนุมัติ......................

ครั้งท่ี 5 (DAY 28) แพทยท่ีไดรับอนุมติตามมติ PTC……………………………………………เลข ว.......................... ว/ด/ป.อนุมัติ......................
การประเมินการใชยาของเภสัชกร
ประเมินขอบงใช (    ) สอดคลองตามเกณฑ (    ) ไมสอดคลองตามเกณฑ
ประเมินขนาดการรักษา (    ) สอดคลองตามเกณฑ (    ) ไมสอดคลองตามเกณฑ
แพทยผูอนุมัติ (  ) ครั้งท่ี 1 - day 4  (  ) ครั้งท่ี 2 - day 7  (  ) ครั้งท่ี 3 - day 14  (  ) ครั้งท่ี 4 - day 21
ประเมินอาการไมพึงประสงค (    ) ADR………………………………………………………… Naranjo's core……………..
ผลการรักษา (   ) Improve (   ) Not Improve (   ) Refer (   ) Dead
รวมจํานวนท่ีใชท้ังหมดตลอดการรักษา...........................................................ถุง
Pharmacist note

เภสัชกรผูประเมิน....................................................................................เลข ภ....................................................... ว/ด/ป ท่ีประเมิน.........................................

Name of Patient Age HN AN
Attending Physician Ward/หองตรวจ Department
เอกสาร DUE 3.59

แพทยท่ีอนุมัติตามมติ PTC  หัวหนากลุมงานแพทย กรณี กลุมงานศัลยกรรม : นพ.นคร ทิพยสุนทรศักด์ิ (ฟา) , นพ.สุรชัย ศิริพรอุดมศิลป (ขาว),

 นพ.วสันต เจริญสินทรัพย (เหลือง), นพ.ธีรศักด์ิ รัตนาเอนกชัย (เขียว),นพ.ธวัชชัย อิ่มพูล (trauma),นพ.วราวุธ กิตติวัฒนากูล (Neuro surg.),   

พญ.รักฝน สวัสด์ิพาณิชย (CVT), นพ.ธนา เชื้อบัณฑิต (Plastic), นพ.สิทธิโชค เลาหะวิลัย (ศัลยเด็ก), นพ.จักรพันธ ปรีดานนท (URO)

Parenteral nutrition สารอาหารทางหลอดเลือดดํา 

หมายเหตุ แพทยผูสั่งจายยา กรุณากรอกแบบรายการใหครบถวน มิฉะน้ันผูปวยอาจไมไดรับยาตามคําสั่งการรักษา

เน่ืองจากเภสัชกรไมสามารถจายยาได ตามมติคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด ปรับปรุงรายการ  เดือนพฤษภาคม 2559

ขอขอบงใชในการใชยา

1. การเริ่มการสั่งใชยาตองเปนแพทยพ่ีเลี้ยง หรือ แพทยประจําบาน (Resident) หรือ อาจารยแพทย

2. เมื่อครบกําหนด 4 วัน ตองมีผลการพิจารณาจากหัวหนากลุมงาน หรือ ผูแทน กรณีกลุมงานศัลยกรรมตองผานแพทยผูเช่ียวชาญที่

ไดรับการแตงตั้ง  หากไมมีการยืนยันการสั่งใชหองยาจะหยุดจายยา และจะตองมีการทบทวนการสั่งใชยาทุก 7 วัน (Review treament

 ท่ี Day 7, Day 14, Day 21)


