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ผลงานทีเป็นผลการดําเนินงานทีผ่านมา 

 

. ชือผลงาน  ผลการติดตามการเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าตา้นไวรัสเอชไอวี 

ในคลินิกโรคติดเชือ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวศีกัดิ ชุตินฺธโร อุทิศ   

. ระยะเวลาทีดําเนินการ    ตุลาคม 2557 - 30 กนัยายน 2559 

. ความรู้ทางวชิาการหรือแนวคิดทีใช้ในการดําเนินการ 

 โรคเอดส์ (acquired immunodeficiency syndrome: AIDS) เกิดจากการติดเชือเอชไอวี (human 

immunodeficiency virus: HIV) ทาํใหร้ะบบภูมิคุม้กนัของร่างกายบกพร่อง มีโอกาสติดเชือฉวยโอกาสเพิม

มากขึน และเป็นสาเหตุของการเสียชีวติของผูป่้วยในทีสุด  โรคเอดส์ยงัเป็นปัญหาสาธารณสุขทีสําคญัของ

โลกและประเทศไทย เพราะเป็นโรคติดต่อทีสามารถแพร่ระบาดและก่อให้เกิดปัญหาทางสาธารณสุขที

รุนแรงไดห้ากไม่ป้องกนั จากรายงานขององคก์ารเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) เปิดเผยสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชือไวรัสเอชไอวี และผูป่้วยเอดส์ ในปี  มีผูติ้ดเชือทวัโลกสะสม .  ลา้นคน และ

มีผูเ้สียชีวิตเนืองจากโรคเอดส์จาํนวน .  ลา้นคน  และสถิติในประเทศไทย จากรายงานสถานการณ์ผูต้ิดเชือ

เอชไอวแีละผูป่้วยเอดส์ทีมีอาการในประเทศไทย โดยสํานกัระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค มีจาํนวนผูติ้ดเชือ

เอชไอวแีละผูป่้วยเอดส์ ตงัแต่เริมมีการระบาดเมือ  ปีทีแลว้จนถึงปี 2558 แลว้ทงัสินประมาณ .  ลา้นคน 

เป็นผูต้ิดเชือทียงัมีชีวติอยู่  แสนคน มีผูที้กินยาตา้นไวรัสเอชไอวีภายใตร้ะบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

จาํนวนสะสม ,  ราย   

วธีิการรักษาการติดเชือเอชไอวทีีมีประสิทธิภาพมากทีสุดในปัจจุบนัคือ การรักษาดว้ยการใชย้าตา้น

เอชไอวี อย่างน้อย  ชนิดร่วมกัน (highly active antiretroviral therapy หรือ HAART ) สูตรทีใช้ทวัไป

ประกอบด้วยยาในกลุ่ม nucleoside analogue reverse transcriptase inhibitor (NRTR หรือ NARTI)  สองตัว

ร่วมกับยาในกลุ่ม protease inhibitor หรือ non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI) อย่างใด

อย่างหนึง  ซึงพบว่าใหผ้ลในการลดระดบัไวรัสในกระแสเลือดและลดความล้มเหลวในการรักษาได้ดีกว่า

การใชย้าเพียงชนิดเดียวหรือการใชย้าร่วมกนั  ชนิด  ผูติ้ดเชือจะตอ้งรับประทานยาอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น

และสมาํเสมอ เพือยบัยงัการแบ่งตวัของเชือเอชไอว ีทาํใหจ้าํนวนเซลล์เม็ดเลือดขาว (CD4 cell count) หรือ

ภูมิคุม้กันดีขึน ช่วยเพิมคุณภาพชีวิต แต่การรักษาด้วยยาต้านเอชไอวี ผูติ้ดเชือต้องรับประทานยาอย่าง

ต่อเนืองเป็นระยะเวลายาวนาน จึงมีโอกาสทีจะพบการเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใช้ยาได ้และอาการ

ไม่พึงประสงค์จากการใชย้าตา้นไวรัสเอดส์นนั เป็นสาเหตุสําคญัสาเหตุหนึงทีทาํใหผู้ป่้วยไม่ร่วมมือในการ

รักษา  ซึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาในไทยหลายงานวิจยั ,  ทีพบวา่ผูป่้วยมีปัญหาจากการใชย้ามากถึง 
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ร้อยละ 81.4 โดยเป็นการเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้ามากทีสุดร้อยละ 74.3 อาการไม่พึงประสงค์

จากการใชย้าทีพบมากสุด คือภาวะไขมนักระจายตวัผิดปกติ คิดเป็นร้อยละ .  และการเกิดอาการไม่พึง

ประสงค์จากการใช้ยา ทาํใหต้อ้งเปลียนยาจากจพีีโอเวยีร์ มาใช้สูตร อีฟาวีเรน+สตาวูดีน+ลามิวูดิน เพิมขึน

คิดเป็นร้อยละ .   

อาการไม่พึงประสงค์จากยา (adverse drug reaction: ADR)8 คือ ปฏิกิริยาทีเกิดขึนโดยไม่ไดต้งัใจ 

และเป็นอนัตรายต่อร่างกายมนุษยเ์กิดขึนเมือใช้ยาในขนาดปกติเพือป้องกนั วินิจฉัย บาํบดัรักษาโรค หรือ

เปลียนแปลงแก้ไขการทาํงานของร่างกาย โดยไม่รวมปฏิกิริยาทีเกิดจากการใชย้าในทางทีผิด อุบติัเหตุ หรือ

การจงใจใช้ยาเกินขนาดและผิดวธีิ อาจเป็นไดท้งัอาการขา้งเคียง หรืออาการแพย้า อาการไม่พึงประสงค์จาก

ยาตา้นไวรัสเอดส์นนัสามารถเกิดขึนไดทุ้กระบบของร่างกาย  ไดแ้ก่ ระบบเลือด (โลหิตจาง) ระบบประสาท 

(มึนศีรษะ เดินเซ ง่วงนอน นอนไม่หลบั neuropathy) ระบบจิตประสาท (depression) ระบบทางเดินอาหาร 

(คลืนไส้ อาเจยีน ตบัอกัเสบ) ระบบกระดูก (osteonecrosis, avascular necrosis) ระบบหวัใจและหลอดเลือด 

(myocardial infarction) ระบบ metabolism (dyslipidemia, diabetes, fat redistribution) มีการศึกษา

อุบติัการณ์การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใชย้าตา้นไวรัสเอชไอวใีนผูป่้วยประเทศอินเดีย พบว่าผูป่้วย

กว่าร้อยละ  เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาต้านไวรัสเอชไอวีในอตัราเฉลีย .  ต่อคน อาการไม่พึง

ประสงค์ทีพบบ่อย ไดแ้ก่ peripheral neuropathy ร้อยละ .  รองลงมาไดแ้ก่ skin rash ร้อยละ .  และ

จากการศึกษาของ Rudorf และคณะ  พบว่าการติดตามการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาตา้นไวรัส หาก

พิจารณาจากระยะเวลาทีก่อให้เกิดอาการ สามารถแบ่งออกเป็น  ระยะ คือ 

 . อาการไม่พึงประสงคร์ะยะสัน มกัเกิดขึนอย่างรวดเร็วหลงัเริมใหย้าตา้นเอชไอว ีมีกาํหนดเวลาไม่เกิน  

 เดือน อาการไม่พึงประสงคเ์หล่านีสามารถคาดการณ์ไดล้่วงหน้าและส่งผลต่อการความร่วมมือในการใชย้า 

(adherence) ของผูป่้วย หากผูป่้วยไม่สามารถทนต่ออาการไม่พึงประสงค์ได้ ทาํให้ต้องเปลียนสูตรยาหรือ

ผูป่้วยอาจปฏิเสธการรักษาได ้  

. อาการไม่พึงประสงค์ระยะยาว มกัมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผูป่้วย  เช่น อาการ lipodystrophy, 

lactic acidosis เป็นตน้ การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยายงัส่งผลใหผู้ป่้วยขาดความเชือมนัต่อคุณภาพการ

รักษาทีไดรั้บ  และเป็นสาเหตุทีทาํใหมี้การเปลียนยา หรือทาํให้มีการรับประทานยาไม่ต่อเนือง ซึงอาจจะทาํ

ใหเ้กิดการดือยาตามมา   แต่ในปัจจุบนัการจ่ายยาตา้นไวรัสไดมี้การปรับสูตรยาใหม่ตามแนวทางการตรวจ

รักษาและป้องกนัการติดเชือเอชไอวีประเทศไทยปี 25571   ทาํให้ตอ้งมีการติดตามและเฝ้าระวงัการเกิด

อาการไม่พึงประสงค์จากการใชย้าทงัในระยะสันและระยะยาวเพิมขึน จากการศึกษาผลการให้การบริบาล

ทางเภสัชกรรมรายบุคคลแก่ผูป่้วยโรคเอดส์ในแผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาลปัตตานี  พบว่าการเกิดอาการ
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ไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าเป็นปัญหาเกียวกบัการใชย้าทีพบมากทีสุดถึงร้อยละ . โดยเภสัชกรสามารถ

แกไ้ขปัญหาและป้องกนัได ้ทาํให้ผูป่้วยมีผลการตอบสนองทีดีต่อยาโดยมีค่า CD  เฉลียเพิมขึนคิดเป็น 

ร้อยละ .  ดงันนับทบาททีเภสัชกรประจาํคลินิกตอ้งดาํเนินการ คือการนาํหลกัการบริบาลทางเภสัชกรรม

มาใชใ้นการดูแลผูติ้ดเชือเอชไอวแีละเอดส์ ช่วยป้องกนัปัญหาทีเกิดจากการใชย้าของผูป่้วย เพิมความร่วมมือ

ในการใชย้าของผูป่้วยให้มีประสิทธิภาพ สามารถชะลอการดาํเนินของโรคเอดส์ให้ช้าลงส่งผลให้มีชีวิตยืน

ยาวขึนและไม่ก่อให้เกิดอนัตรายจากอาการไม่พึงประสงค์จากการใชย้า   

4. สรุปสาระสําคัญของเรืองและขันตอนการดําเนินการ 

 โรงพยาบาลหลวงพ่อทวศีกัดิ ฯ มีบริการตรวจรักษาผูป่้วยโรคติดเชือเอชไอวีและเอดส์ ทุกวนัพุธ

เวลา . - .  น. เภสัชกรเป็นส่วนหนึงในทีมสหสาขาวิชาชีพ ทีมีบทบาทในการติดตามดูแลการใชย้าของ

ผูป่้วย เพือใหเ้กิดความร่วมมือในการใชย้าไดต้ลอดการรักษา โดยนาํหลกัการบริบาลทางเภสัชกรรมมาใชใ้น

การติดตามดูแลการใชย้าของผูป่้วย จากการศึกษาเรือง อุบติัการณ์การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาต้าน

ไวรัสในผูป่้วยทีรับบริการทีโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัดิฯ ตงัแต่ พ.ศ.  -  พบการเกิดอาการไม่พึง

ประสงค์จากการใช้ยาตา้นไวรัส คิดเป็นร้อยละ .  และยาทีพบอุบตัิการณ์การเกิดอาการไม่พึงประสงคไ์ด้

บ่อยไดแ้ก่ ยา zidovudine และยา nevirapine คิดเป็นร้อยละ .  และ .  ตามลาํดบั   

 ในปัจจุบนัการจา่ยยาตา้นไวรัสได้มีการปรับสูตรยาใหม่ตามแนวทางการตรวจรักษาและป้องกนั

การติดเชือเอชไอวปีระเทศไทยปี 25571   ทีให้เปลยีนสูตรยามาตรฐานจากสูตรทีใชย้า d4T หรือยา AZT เป็น 

TDF/FTC+3TC+EFV ดงันนัเภสชักรในคลินิกจึงตอ้งเฝ้าระวงัการเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าตา้น

ไวรัสเอชไอวีทงัในระยะสนัและระยะยาว เพอืเฝ้าระวงัใหเ้กิดความปลอดภยัจากการใช้ยา โดยทีม 

เภสชักรในคลินิกตอ้งพฒันาระบบการใหก้ารบริบาลทางเภสชักรรมแก่ผูป่้วยทีมารับบริการในคลนิิกใหม้ี

แนวทางการติดตามการใชย้า การคน้หาปัญหาทีเกิดจากยา และเฝ้าระวงัการเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากยา

อย่างเป็นระบบ เพือใหก้ารติดตามดูแลผูป่้วยเป็นมาตรฐานเดียวกนั ทาํใหผู้ป่้วยไดร้ับการดูแลทีมี

ประสิทธิภาพและคงอยู่ในระบบการรักษาไดอ้ย่างต่อเนือง  

 ขนัตอนการดาํเนินงาน 

4.1   ทบทวนวรรณกรรมเกียวกบัโรคเอดส์ และอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาตา้นไวรัสเอชไอวี 

.   รวบรวมขอ้มูลการเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าตา้นไวรัสเอชไอวก่ีอนการพฒันา        

ระบบการติดตามการเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากยา ระหวา่งวนัที  ตุลาคม พ.ศ.  ถึงวนัที  กันยายน 

พ.ศ.      
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4.3 พฒันาระบบการใหบ้ริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผูป่้วยทีมารับบริการในคลินิกโรคติดเชือเอชไอวี

และเอดส์ เพือคน้หาปัญหาจากการใช้ยา และติดตามการเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากยา 

.   รวบรวมขอ้มูลจากการใหบ้ริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผูป่้วยทีมารับบริการในคลินิกโรคติดเชือ 

 เอชไอวีและเอดส์ ตงัแต่ วนัที  ตุลาคม พ.ศ.  ถึง  กนัยายน พ.ศ.  

.   สรุปและประเมินผล 

  .  นาํขอ้มูลเสนอต่อคณะกรรมการเพิมประสิทธิภาพการดูแลผูป่้วยวณัโรคและโรคเอดส์ 

 ของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัดิ ชุตินฺธโร อุทิศ  กรุงเทพมหานคร  

5. ผู้ร่วมดําเนินการ   

 “ไม่มี”   

. ส่วนของงานทีผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ  

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  โดยมีรายละเอียดของงานทีปฏิบตัิดงันี 

6.1 ทบทวนวรรณกรรมเกียวกบัโรคเอดส์และอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าตา้นไวรัสเอชไอวี 

ไดแ้ก่ สาเหตุการเกิดโรค แนวทางการรักษา การปฏิบติัตวั ขอ้มูลเกียวกบัยาตา้นไวรัสเอชไอว ีขอ้มูลยารักษา

โรคติดเชือฉวยโอกาส ขอ้ควรปฏิบติัระหว่างการทานยา และการเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าตา้น

ไวรัสเอชไอวแีละยารักษาโรคติดเชือฉวยโอกาส  

 6.2 รวบรวมขอ้มูลการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวก่ีอนการพฒันา

ระบบการติดตามการเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากยา ระหว่างวนัที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงวนัที 30 กนัยายน 

พ.ศ. 2558 เป็นการเก็บขอ้มูลยอ้นหลงัโดยทบทวนจากเวชระเบียนของผู้ป่วยทีมารับบริการทีโรงพยาบาล

หลวงพ่อทวศีักดิฯ ซึงอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (สําหรับการศึกษาครังนี) หมายถึง อาการทีไม่

ตอ้งการใหเ้กิดขึนจากการใช้ยาตา้นไวรัสเอชไอว ีส่งผลให้ผู้ป่วยตอ้งเปลียนยาหรือตอ้งไดรั้บยาเพือรักษา

อาการไม่พึงประสงค์นนัและเป็นอาการทีเกิดขึนกบัผูป่้วยในช่วงทีทาํการเก็บขอ้มูล 

.  พฒันาระบบการใหบ้ริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผูป่้วยทีมารับบริการในคลินิกโรคติดเชือเอชไอวี

และเอดส์ เพือคน้หาปัญหาจากการใช้ยา และติดตามการเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากยา ดงันี 

        . .  กาํหนดแนวทางในการปฏิบติังานของทีมสหสาขาวชิาชีพในการใหบ้ริการดูแลรักษาและ

ส่งเสริมวินยัการกินยาของผูติ้ดเอชไอวีและเอดส์ในคลินิกโรคติดเชือเอชไอวีและเอดส์ ของโรงพยาบาล

หลวงพ่อทวศีกัดิฯ (ภาคผนวก )  

         . .  นาํเสนอขอ้มูลและแนวทางในการปฏิบติังานการใหบ้ริบาลทางเภสัชกรรมของกลุ่มงาน

เภสัชกรรมต่อทีมสหสาขาวชิาชีพของโรงพยาบาล    
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          . .  จดัทาํวิธีปฏิบติังาน (work instruction) เรืองแนวทางการให้คาํแนะนาํด้านยาในคลินิก

พิเศษผูป่้วยเอดส์และติดเชือเอชไอว ีเพือใชเ้ป็นแนวทางในการติดตามดูแลผูป่้วยจากการใช้ยา (ภาคผนวก )  

                      . .  ใหก้ารบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผูติ้ดเชือเอชไอวแีละเอดส์ในคลินิกโรคติดเชือเอชไอวี

และเอดส์ ของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวศีกัดิ ชุตินฺธโร อุทิศ  ทีเปิดให้บริการทุกวนัพุธ เวลา . - .  น.

โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี   

- คน้หาปัญหาทีเกิดจากการใช้ยา เภสัชกรจะตรวจสอบความถูกตอ้งของคาํสังใช้ยาในใบสัง

ยาทีแพทยส์ัง online ร่วมกบัการตรวจสอบในเวชระเบียน แลว้บนัทึกขอ้มูลลงในแบบฟอร์มการบนัทึกการ

ติดตามผู ้ป่วย โดยให้บนัทึกรายละเอียดการให้คําปรึกษา ผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิการ ผลการรักษา 

รายการยาทีใช้ ร้อยละของความร่วมมือในการใช้ยา การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ปัญหาทีตอ้ง

ติดตามต่อในนดัครังต่อไป (ภาคผนวก )        

 . .  การใหค้าํแนะนาํดา้นยาและการประเมินความร่วมมือในการใชย้า มีรายละเอียดดงันี 

- ในการติดตามผู ้ป่วยเก่า เภสัชกรมีระบบการตรวจสอบวนิัยการกินยาตา้นไวรัส โดยให้

ผูป่้วยนาํยาเดิมมาดว้ยทุกครัง เพือประเมินความร่วมมือในการใช้ยาโดยการนบัเม็ดยาทีเหลือ ร่วมกับการ

สัมภาษณ์ และการมาตรวจตรงตามนดัทุกครัง ติดตามผล viral load และการติดตามการเกิดอาการไม่พึง

ประสงคจ์ากการใช้ยาตา้นไวรัสเอชไอวี  

- ในการติดตามผูป่้วยใหม่ เมือแพทยส์ังใชย้า เภสัชกรใหค้วามรู้ ดงันี  

 แนวทางการรักษาโรค การปฏิบติัตวั  

 ความสําคัญของการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวี/ยาป้องกนัการติดเชือฉวยโอกาส 

วิธีการทานยา การเก็บรักษายา 

 แนะนาํการติดตามการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา  

 การเกิด drug-drug interaction/drug-food interaction ของยาตา้นไวรัสทีผูป่้วยใช้ 

- จดัทาํสมุดภาพใหค้วามรู้เรืองการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาตา้นไวรัสเอชไอว ีแนะนาํ

การเฝ้าระวงัการเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าตา้นไวรัสเอชไอวีทีมีใหบ้ริการในโรงพยาบาลหลวง

พ่อทวศีกัดิฯ เพือใชสื้อสารกบัผูป่้วยในคลินิก (ภาคผนวก 4) 

 6.  รวบรวมขอ้มูลจากการใหบ้ริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผูป่้วยทีมารับบริการในคลินิกโรคติดเชือ 

 เอชไอวีและเอดส์หลงัการพฒันาระบบแลว้ (ตงัแต่ วนัที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2559) 

6.  สรุปและประเมินผล 
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      ติดตามผูป่้วยหลงัจากไดรั้บการบริบาลด้านเภสัชกรรม และนําข้อมูลมาจดัเก็บสถิติ วิเคราะห์ 

และสรุปผล เพือใชใ้นการพฒันาคลินิกโรคติดเชือเอชไอวแีละเอดส์ต่อไป  

.  นาํขอ้มูลเสนอต่อคณะกรรมการเพิมประสิทธิภาพการดูแลผูป่้วยวณัโรคและโรคเอดส์ 

 ของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวศีกัดิ ชุตินฺธโร อุทิศ  กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่  

6. .1 อตัราผูป่้วยทีมีความร่วมมือในการใชย้า ≥ % 

6. .2 อตัราการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาตา้นไวรัสเอชไอวี 

. ผลสําเร็จของงาน 

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวศีกัดิ ชุตินฺธโร อุทิศ  มีการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาตา้น

ไวรัสเอชไอว ีในคลินิกโรคติดเชือเอชไอวแีละเอดส์ โดยมีผลการดาํเนินงาน ดงันี 

.  ขอ้มูลทวัไป 

ตารางที  ขอ้มูลทวัไปของผูป่้วยทีเขา้รับบริการในคลินิกโรคติดเชือ 

ขอ้มลูทวัไป จาํนวนผูป่้วย (ราย/ร้อยละ) 

จาํนวนผูติ้ดเชือเอชไอว/ีเอดส์ทงัหมดในคลินิก ARV ทียงัมีชีวติอยู ่ 364 (100) 

จาํนวนผูรั้บบริการทีไดรั้บยา ARV ทงัหมด (ขอ้มูลถึง / / ) 354 (97.3) 

ผูป่้วยรายใหม่ทีลงทะเบียนรับยา ARV ในช่วง / /  ถึง / /   ( . ) 

เพศ  ชาย 

        หญิง 

 ( . ) 

158 (44.6) 

สูตรยาพนืฐาน  ( . ) 

สูตรดือยา  ( . ) 

 โดยสรุปจากจาํนวนผูติ้ดเชือเอชไอว/ีเอดส์ทงัหมดในคลินิกทียงัมีชีวิตอยูมี่จาํนวน  คน มีผูป่้วย

รับยาตา้นไวรัสเอชไอวต่ีอเนืองทีโรงพยาบาลหลวงพ่อทวศีกัดิฯ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

ส่วนใหญ่เป็นผูป่้วยเพศชาย จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีอายเุฉลียอยู่ในช่วง -  ปี ร้อยละ .  

พบว่ามีค่า CD  cell เฉลีย .  เซลล์ต่อลบ.มม. และมีค่า VL <  copies/ml คิดเป็นร้อยละ .   

จากขอ้มูลพบวา่ มีการใชย้าตา้นไวรัสเอชไอวสูีตรพืนฐานจาํนวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 87.0 สูตรยาทีนิยม

ใช ้คือ AZT+ TC+NVP จาํนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 44.6 มีการใชสู้ตรดือยาจาํนวน  คน คิดเป็น  

ร้อยละ .  สูตรยาทีนิยมใชคื้อ TC+TDF+LPV/RTV จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 
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.  การติดตามการเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากยา 

หลงัการพฒันาระบบการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาตา้นไวรัสเอชไอวี สามารถ

คน้หาการเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าเพิมขึนจากก่อนการพฒันา (ปีงบ ) 29 ครัง เป็น  ครัง 

(ปีงบ ) คิดเป็นร้อยละ 20.8 และร้อยละ .  ตามลาํดบั เนืองจากมีระบบการติดตามการเกิดอาการไม่

พึงประสงค์จากยาตา้นไวรัสทุกครังทีผู ้ป่วยมาพบแพทย์ในคลินิก ทาํให้มีการบันทึกและสามารถสืบค้น

ขอ้มูลการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาได้ครบถว้นขึนกวา่ก่อนการพฒันาระบบ และหลงัได้รับการ

บริบาลทางเภสัชกรรมจากเภสัชกรทาํใหค้วามรุนแรงในการพบการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ทีอนัตรายถึง

ชีวิตจากการใชย้าตา้นไวรัสมีแนวโนม้ลดลง (ปีงบ  ร้อยละ .  และปีงบ  ร้อยละ .  ตามลาํดบั) 

แต่ยงัคงพบการเกิดอาการไม่พึงประสงคที์รุนแรงและการเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากยาในระยะยาวเพิมขึน 

(ปีงบ  ร้อยละ . และร้อยละ .  และปีงบ  ร้อยละ . และร้อยละ .  ตามลาํดบั) 

ดงัแสดงในตารางที  

ตารางที  แสดงจาํนวนการเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากยาตา้นไวรัส แบ่งตามความรุนแรง 

ระดบัความรุนแรง จาํนวนผูป่้วย (ราย/ร้อยละ) 

ก่อนพฒันาระบบ หลงัพฒันาระบบ 

1. การเกิดอาการไม่พึงประสงค์ทีอนัตรายถึงชีวิต 

- hepatic necrosis 

- lactic acidosis 

3 (0.9) 

2 (0.6) 

1 (0.3) 

1 (0.3) 

1 (0.3) 

0 

2. การเกิดอาการไม่พึงประสงค์ทีรุนแรง 

       -  skin rash 

       -  bone marrow suppression 

       -  hepatotoxicity 

       -  nephrotoxicity 

. การเกิดอาการไม่พึงประสงคร์ะยะยาว 

       - lipodystrophy 

       - hyperlipidemia 

       - peripheral neuropathy 

14 (4.1) 

 8 (2.4) 

 5 (1.5) 

 1 (0.3) 

 0 

12 (3.6) 

 6 (1.8) 

 5 (1.5) 

 1 (0.3) 

18 (5.1) 

 7 (2.0) 

 5 (1.4) 

 4 (1.1) 

 2 (0.6) 

19 (5.4) 

10 (2.8) 

 8 (2.3) 

 1 (0.3) 

 จาํนวนผูป่้วยทีไดรั้บยาตา้นไวรัสเอชไอวทีีเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาในโรงพยาบาลหลวงพ่อ

ทวศีกัดิ ชุตินฺธโร อุทิศ ดงัแสดงในตารางที  
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ตารางที  แสดงจาํนวนผูป่้วยทีไดรั้บยาและอาการไม่พึงประสงคจ์ากยาต้านไวรัสในโรงพยาบาลหลวงพ่อ

ทวศีกัดิ ชุตินฺธโร อุทิศ   

ลาํดบั จาํนวนผูป่้วยทีไดรั้บยา/อาการไม่พึงประสงค์ทีพบ ก่อนการพฒันา

ระบบ 

หลงัการพฒันา

ระบบ 

 จาํนวนผูป่้วยทีไดรั้บยา Zidovudine (AZT) 

อาการไม่พึงประสงค ์

- เลือดจางจากภาวะกดไขกระดูก  

- ภาวะไขมนัยา้ยที (lipodystrophy) 

 (100%) 

 

    ( . %) 

    (1.2%) 

 (100%) 

 

   5 (2.7%) 

   7 (3.8%) 

2 จาํนวนผูป่้วยทีไดรั้บยา Stavudine (d4T) 

อาการไม่พึงประสงค ์

- ภาวะไขมนัยา้ยที (lipodystrophy) 

- lactic acidosis 

  ( %) 

 

    (0.1%) 

    (5.3%) 

    ( %) 

 

   1 ( . %) 

   0 (0%) 

3 จาํนวนผูป่้วยทีไดรั้บยา Efavirenz (EFV) 

อาการไม่พึงประสงค ์

- มึนงง 

- ตบัอกัเสบ 

- ผนื 

- ไขมนัในเลอืดสูง (hyperlipidemia) 

 ( %) 

 

   3 (3.7%) 

   1 (1.2%) 

   0 (0%) 

   2 (2.5%) 

146 ( %) 

 

 (8.2%) 

     (2.7%)   

   5 (3.4%) 

   3 (2.1%) 

4 จาํนวนผูป่้วยทีไดรั้บยา Tenofovir (TDF) 

อาการไม่พึงประสงค ์

- Serum creatinine สูง 

 70 (100%) 

 

    ( %) 

 ( %) 

 

    2 (1.2%) 

5 จาํนวนผูป่้วยทีไดรั้บยา Lopinavir+Ritonavir (LPV/RTV) 

อาการไม่พึงประสงค ์

- ไขมนัในเลอืดสูง (hyperlipidemia) 

   ( %) 

 

    5 ( . ) 

    ( %) 

 

   10 (21.7%) 

6 จาํนวนผูป่้วยทีไดรั้บยา Nevirapine (NVP)  

อาการไม่พึงประสงค ์

- ผืน 

- hepatotoxicity 

 ( %) 

 

    4 (1.9%) 

    1 (0.5%) 

 ( %) 

 

    3 (1.9%) 

    0 (0%) 

      โดยสรุปพบวา่ช่วงก่อนการพฒันาระบบ พบการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา  ครัง (ร้อยละ

. ) จากยา  รายการจากผูป่้วย  คน (ร้อยละ . ) โดยมีอุบติัการณ์ของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ ดงันี  

AZT พบ  ครัง (ร้อยละ . ) EFV พบ  ครัง(ร้อยละ . ) d4T พบ  ครัง(ร้อยละ 26.3) NVP พบ  ครัง 
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(ร้อยละ . ) LPV/RTV พบ  ครัง (ร้อยละ . ) แต่ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์จากยา 3TC และ TDF และ

หลงัการพฒันาระบบการติดตามการเกิดอาการไม่พึงประสงคพ์บการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาเพิมขึน

เป็น  ครัง (ร้อยละ . ) จากยา  รายการจากผูป่้วย  คน (ร้อยละ . ) โดยมีอุบติัการณ์ของการเกิดอาการ

ไม่พึงประสงค์ ดงันี EFV พบ  ครัง (ร้อยละ . ) LPV/RTV พบ 10 ครัง (ร้อยละ 21.7) AZT พบ  ครัง 

(ร้อยละ . ) TDF พบ  ครัง (ร้อยละ . ) NVP พบ  ครัง (ร้อยละ . ) ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์จากยา 

TC และ d4T และจากการติดตามขอ้มูลการใชย้าตา้นไวรัสในปัจจบุนัของผูป่้วยทีมารับบริการทีโรงพยาบาล

หลวงพ่อทวศีักดิ ฯ พบวา่มีการใช้ยาสูตร AZT+3TC+NVP ลดลงจาก196 คน (ร้อยละ 58.0) เหลือ158 คน 

(ร้อยละ 44.6) และใช้ยาสูตร TDF+3TC+EFV เพิมขึนจาํนวน 95 คน (ร้อยละ 26.8) จึงทาํใหพ้บการเกิดอาการ

ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา EFV เพิมขึน แต่อาการทีเกิดส่วนมากจะเกิดในช่วงแรกของการรักษา สามารถ

คาดเดาได ้ในส่วนของการติดตามอาการไม่พึงประสงคใ์นระยะยาวจากการใช้ยา LPV/RTV นนั พบว่ามีการ

รายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ในเรืองภาวะไขมนัในเลือดสูงเพิมขึนกว่าปีงบ  (ร้อยละ . ) ปีงบ 

 (ร้อยละ . ) ซึงพบว่าผูป่้วยทีใช้ยา LPV/RTV และมีภาวะไขมนัในเลือดสูง ต้องได้รับยาลดไขมนั

ร่วมกบัการปรับพฤติกรรมทุกคน  และหลงัมีระบบการติดตามอาการไม่พึงประสงคจ์ากยาทาํให้ค้นหาอาการ

ไม่พึงประสงค์จากยา TDF ไดเ้พิมขึน (ร้อยละ .  ) ซึงสามารถช่วยลดความรุนแรงของการเกิดอาการไม่พึง

ประสงค์เรือง nephrotoxicity จากยา TDF ลงได ้  

จากผลการศึกษาพบวา่หลงัการพฒันาระบบการตดิตามอาการไมพึ่งประสงค์จากยาทาํใหพ้บการเกิด

อาการไม่พึงประสงคจ์ากยาไดเ้พิมขึนกวา่ก่อนการพฒันาระบบ เนืองจากกลุ่มงานเภสัชกรรมไดพ้ฒันาให้มี

กระบวนการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยาอย่างเป็นระบบขึน โดยกาํหนดให้มีการเฝ้าระวงัการเกิด

อาการไม่พึงประสงคจ์ากยาตงัแต่เริมใช้ยาใหม่และประเมินอาการร่วมกบัการติดตามผลทางห้องปฏิบติัการทุก

ครังทีผูป่้วยมารับยาต่อเนือง ทาํใหพ้บการเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากยาไดต้งัแต่ระยะเริมแรก และประสาน

แพทยเ์พือปรับเปลียนยาทนัทีเมือพบปัญหาจากยา จึงทาํให้ผู้ป่วยไม่เกิดอนัตรายจากอาการไม่พึงประสงค์ที

รุนแรงจนตอ้งหยุดยา อีกทงัยงัได้รับความร่วมมือจากทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมเฝ้าระวงัการเกิดอาการไม่พึง

ประสงคไ์ปในแนวทางเดียวกนั และเนน้การใหค้วามรู้เรืองอาการไม่พึงประสงคจ์ากยาแก่ผูป่้วย เพือใหผู้ป่้วย

ไดต้ระหนกัถึงความสําคญัในการแจง้ขอ้มูลการเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากยาของตนเองให้เจา้หน้าทีทราบ 

เพือทีเภสัชกรจะไดติ้ดตาม แก้ไขปัญหาการเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าได้ทนัที ดงันนัการติดตาม

การเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากยาจึงเป็นเครืองมือในการเพิมความปลอดภยัในการดูแลผูป่้วยเพือป้องกนั

ไม่ใหผู้ป่้วยไดรั้บอนัตรายจากการใช้ยาจนส่งผลต่อความร่วมมือและประสิทธิผลในการรักษาได ้ 
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. การนําไปใช้ประโยชน์ 

 8.1 ประโยชน์ต่อผูป่้วย 

 . .  สามารถป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทีเกิดจากการใช้ยาทีอาจเกิดขึนได ้ซึงมีผลเพิมประสิทธิภาพ

ของการรักษาทาํใหผู้ป่้วยคงอยูใ่นระบบการรักษาไดต้ลอด และมีคุณภาพชีวิตทีดี 

 .  ประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

 . .  มีการพฒันางานการใหก้ารบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป่้วยโรคเอชไอวีและเอดส์ร่วมกบั 

ทีมสหสาขาวิชาชีพใหไ้ดม้าตรฐานเพือความปลอดภยัของผูป่้วย  

 . .  มีระบบการติดตามผูป่้วยทีอาจเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวแีละ

สามารถจดัการกบัอาการไม่พึงประสงคจ์ากยาไดอ้ย่างเหมาะสม เพือใหผู้ป่้วยมีความปลอดภยัจากการใชย้า 

 .  ประโยชน์ต่อโรงพยาบาล 

 . .  โรงพยาบาลเกิดระบบทีเป็นมาตรฐานในการดูแลผูป่้วยติดเชือเอชไอวแีละเอดส์ มีรูปแบบการ

จดัการปัญหาของการเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าตา้นไวรัสเอชไอวอีย่างเหมาะสม ทาํให้ผูป่้วยมี

ความปลอดภยัจากการใชย้า 

 . .  สามารถนาํขอ้มูลจากรายงานอุบตัิการณ์การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้านไวรัส

เอชไอวมีาพฒันาระบบการดูแลผูป่้วย เพือป้องกนัไม่ให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยาทีรุนแรงซึงจะ

ช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายของโรงพยาบาลในการดูแลรักษาผูป่้วยทีเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าลงได ้

. ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินการ 

 . ผูป่้วยบางรายไม่ตระหนกัถึงความสําคญัของการใช้ยาต้านไวรัส  เภสัชกรจาํเป็นตอ้งให้ความรู้ 

ความเขา้ใจกบัผูป่้วยกลุ่มนี เพือใหเ้กิดความร่วมมือในการใช้ยาอย่างต่อเนือง 

 2. ผูป่้วยบางรายทีปฏิบตัิตวัดีอยูเ่ป็นประจาํ อาจรู้สึกเบือหน่ายกบัการรอเขา้รับการบริบาลทาง 

เภสัชกรรมทุกครังทีมาเขา้คลินิก เนืองจากเภสัชกรตอ้งใชเ้วลาค่อนขา้งมากในการใหก้ารบริบาลทาง 

เภสัชกรรมในผูป่้วยแต่ละราย ทาํใหผู้ป่้วยไดร้ับการบริการล่าช้ากวา่การรับยาเพียงอยา่งเดียว 

. ข้อเสนอแนะ 

 1. เนน้ยาํกบัผูป่้วย ถึงความจาํเป็นในการรับประทานยาตา้นไวรัส การตรงต่อเวลาในการทานยาและ

การทานยาอย่างสมาํเสมอต่อเนือง โดยแพทย ์พยาบาล และเภสัชกร 

. สร้างนวตักรรม เพือช่วยเตือนการทานยา เพือเพิมความร่วมมือในการใชย้าของผูป่้วย 

 . การประเมินความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโดยการนบัเม็ดยา มีความสะดวก รวดเร็วและ

ปฏิบติัไดง่้าย แต่มีขอ้เสียคือหากผูป่้วยไม่นาํยาเดิมมาดว้ยจะไม่สามารถตรวจสอบได ้วา่ผูป่้วยรับประทานยา
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ไดค้รบจริง เภสัชกรควรเน้นยาํให้ผู้ป่วยเห็นถึงความสําคญัของการนาํยาเดิมมา และควรใช้การประเมิน

ความร่วมมือในการใชย้าของผูป่้วยหลายวิธี ไม่ควรใชเ้พียงวิธีเดียวตลอด เพือให้ไดผ้ลลพัธ์ทีแม่นยาํและเป็น

จริงทีสุด                                                                                                                                                                                                     

 . นําเทคโนโลยีด้านการสือสารมาประยุกต์ใช้ในการติดตามผู้ป่วยเช่น โปรแกรม line เพือให้

สะดวกในการติดตามการใชย้าและปัญหาทีอาจเกิดจากการใชย้า และช่วยเพิมช่องทางในการติดต่อระหวา่ง

ผูป่้วยกบัเภสัชกรใหร้วดเร็วขึน 
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วิธีการปฏิบตัิงานเรือง  แนวทางการให้คําแนะนําด้านยาในคลนิิกพเิศษผู้ป่วยเอดส์และติดเชือเอชไอว ี

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักด ิชุตินฺธโร อุทิศ สํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

 

. วัตถุประสงค์     

     .   เพือใหค้าํแนะนาํดา้นยาแก่ผูป่้วยในคลินิก 

  .   เพือประเมินความร่วมมือในการใชย้าของผูป่้วย 

  .   เพือคน้หา แกไ้ขและป้องกนัปัญหาจากการใช้ยาของผูป่้วย  

. ขอบเขต 

 ครอบคลุมผูป่้วยเอดส์และติดเชือเอชไอวทีีเขา้รับบริการทีคลนิิกพิเศษ และเป็นแนวทางทีครอบคลุมเฉพาะการดูแล

ผูป่้วยดา้นยาเท่านนั 

 . คําจํากัดความ 

.  คลินิกพเิศษผูป่้วยเอดส์และผูติ้ดเชือเอชไอว ีหมายถึง คลินิกทีดูแลเฉพาะผูป่้วยเอดส์และผูติ้ดเชือเอชไอวีแบบ 

ครบวงจร  โดยสหสาขาวิชาชีพ ทีโรงพยาบาลหลวงพ่อทวศีกัดิฯ ในวนัพุธ เวลา .  – .  น. 

. ความรับผิดชอบ 

4.1 กลุ่มงานเภสัชกรรม โดยเภสัชกรมีหน้าทีจ่ายยา ใหค้วามรู้ ประเมินความร่วมมือในการใช้ยาของผูป่้วย ค้นหา

และป้องกนัปัญหาจากการใชย้าของผูป่้วยในคลินิก  

.   คณะกรรมการเพิมประสิทธิภาพการดูแลผูป่้วยวณัโรคและโรคเอดส์ กาํกับการดูแลโรคเอดส์ให้เป็นไปตาม

นโยบายของโรงพยาบาลและสํานกัการแพทย ์และใหก้ารดูแลผูป่้วยบรรลตุามเป้าหมายการรักษา 
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. รายละเอียดขนัตอนการปฏิบัติงาน 

  ผู้รับผิดชอบ     ขันตอน 

        

ทีมดูแลผูป่้วย 

 

   

  แพทย ์

   

 

  พยาบาล 

   

 

เภสัชกรหอ้งจ่ายยาผูป่้วยนอก 

 

 

   

เภสัชกรใหค้าํปรึกษา 

 

 

 

 

  เภสัชกรใหค้าํปรึกษา 

 

 

  เภสัชกรใหค้าํปรึกษา 

 

 

 

 

 

คดัเลือกผูป่้วยเขา้คลินิก 

ให้การรักษาผูป่้วยตามแนวทาง 

ให้คาํปรึกษาการดูแลตวัเองและการดูแลต่อเนือง 

จดัยาโดยคาํนวณจาํนวนเม็ดให้สัมพนัธ์กบัวนันดั 

ให้คาํแนะนาํดา้นยา โดย 

- ให้คาํแนะนาํวิธีใชย้าและ ADR ทีอาจจะเกิด 

- ประเมินความร่วมมือในการใชย้า 

- คน้หา แกไ้ขและป้องกนัปัญหาจากการใชย้า 

-  

ผูป่้วยรับยากลบับา้น 

จดัทาํ  patient profile เก็บไวที้ห้องยา 
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 .   การใหค้าํแนะนาํดา้นยา มีรายละเอียดดงันี 

 . .  ใหค้าํแนะนาํวิธีใช้ยาและ ADR ทีอาจจะเกิด มีเนือหาในหวัขอ้ 

 -  การกินยาทีถูกตอ้ง คือ จาํนวนยาทีกิน กินใหต้รงเวลา กินยาทุกมอืต่อเนืองกนัตลอดชีวติ  

 -  อาการขา้งเคียงทีอาจจะเกิด โดยเฉพาะในผูป่้วยทีเพิงไดรั้บยาครังแรก 

 -  อาหารและยาอืนๆทีควรหลีกเลียง 

 -  สภาวะโรคในปัจจุบนัของผูป่้วย 

 . .   ประเมนิความร่วมมือในการใชย้า  โดย 

 -  ในการจ่ายยาของหอ้งยาจะจ่ายสัมพนัธ์กบัวนันดั และใหย้าสํารองในยามฉุกเฉินไม่เกิน  อาทิตย ์

 -  ถา้เป็นผูป่้วยเก่าใหผู้ป่้วยนาํยาทงัหมดมาให้เภสชักรตรวจสอบ แลว้ใหย้าคืนผูป่้วยเฉพาะยาทีผูป่้วยใชใ้น

ปัจจบุนัในจาํนวนไม่เกิน  สัปดาห์ 

 -  แนะนาํใหผู้ป่้วยนาํยาเดิมมาดว้ยทุกครังทีมาพบแพทย ์เพือประเมินความร่วมมือในการใชย้า 

 -  ตรวจสอบจาํนวนวนัทีผูป่้วยกินยาจากตงัแต่มาพบแพทยค์รังหลงัสุดถึงวนันี 

 -  คาํนวณ อตัราความร่วมมือในการใช้ยา = (จาํนวนเมด็ทีผูป่้วยตอ้งกิน-จาํนวนเมด็ทีผูป่้วยไม่ไดกิ้น) x100 

        จาํนวนเมด็ทีผูป่้วยตอ้งกิน  

  -  สมัภาษณ์การกินยาของผูป่้วยเพอืประเมินความร่วมมือในการใชย้าทางออ้ม 

 -  นาํขอ้มูลอตัราความร่วมมือในการใชย้าร่วมกบัการสัมภาษณ์ผูป่้วยมาวิเคราะห์ ประเมินเป็นอตัราความ

ร่วมมือในการใชย้าทีแทจ้ริง 

 -  บนัทึกผลการประเมินความร่วมมือในการใชย้าในเวชระเบียนผูป่้วยเพือสือสารใหแ้พทยแ์ละพยาบาล

ทราบ ใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนการดูแลผู้ป่วยต่อไป 

 5.1.3  คน้หา แก้ไขและป้องกนัปัญหาจากการใชย้า โดยมีประเดน็ตอ้งคน้หา ดงันี 

 -  ตรวจสอบวา่ยาถูกตอ้งตามใบสังยา 

-  ตรวจสอบขนาดยาใหเ้หมาะสม ทงัในผูป่้วยทีมีการทาํงานของตบัและไตปกติและผูป่้วยทีตอ้งปรับขนาด

ยาตามการทาํงานของตบัและไต 

 -  ประเมินอาการขา้งเคียงของยา โดยเฉพาะประเดน็ตอ้งเฝ้าระวงัในผูป่้วยแต่ละราย ถา้ผูป่้วยเกิดอาการไม่

พึงประสงค์จากการใชย้า ใหป้ฏิบตัิตามแนวทางการประเมินอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าและการป้องกนัการ

แพย้าซาํ WI-PHA-009 

 -  ประเมินวา่ผูป่้วยใช้ยาทีเกิดปฏิกิริยาตอ่กนัหรือไม่ ถา้พบว่ามีการใชใ้หติ้ดตามและแนะนาํผูป่้วยตาม

แนวทางของยาแต่ละตวั 

 -  ประเมินการเกบ็ยาโดยดูจากยาทีผูป่้วยนาํมาให้ดูร่วมกบัการสัมภาษณ์ผูป่้วย 

 5.1.4 บนัทึกประเดน็สําคญัทีตอ้งการสือสารใหที้มดแูลผูป่้วยทราบลงในเวชระเบียนผูป่้วย 
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.   การจดัทาํ patient profile เพือสือสารขอ้มลูทีสําคญัของผูป่้วยใหเ้ภสชักรไดรั้บทราบเพือใชเ้ป็นขอ้มูลในการ

ดูแลผูป่้วย โดยมีรายละเอียดขอ้มูล ดงันี (ภาคผนวก ) 

 -  ขอ้มูลทวัไปของผูป่้วย เช่น ชือ-สกุล HN อายุ สิทธิการรักษา ประวติัแพย้า เป็นตน้ 

 -  วนัทีมารับบริการ 

 -  ผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการ 

 -  ยาทีใชใ้นปัจจุบนั 

 -  อตัราความร่วมมือในการใชย้า 

 -  การเกิดอาการขา้งเคียงจากยา 

 -  Pharmacist note โดยจะบนัทึกรายละเอียดของผูป่้วยทุกประเดน็รวมถึงแผนการดูแลผูป่้วยดา้นยา ที

ตอ้งการส่งต่อใหเ้ภสชักรท่านต่อไปในการดแูลผูป่้วยครังต่อไป พร้อมลงชือเภสชักรผูบ้นัทึก 

.  เภสชักรผูใ้ห้คาํปรึกษาจดัทาํสรุปผลการให้คาํปรึกษาดา้นยาประจาํเดือนส่งหวัหนา้กลุ่มงานเภสชักรรม 

 

. เอกสารอ้างอิง 

.      ประพนัธ์ ภานุภาค, มนูญ ลีเชวงวงศ์, ทวทีรัพย ์ศิรประภาศรี, วสันต์ จนัทารทิตย,์ แนวทางการตรวจวินิจฉัย

และการดูแลรักษาผูป่้วยติดเชือเอชไอวแีละผูป่้วยเอดส์ระดบัชาติ ปี พ.ศ. . กรุเทพฯ : ศูนยพ์ฒันาระบบบริการ

ยาตา้นไวรัสสําหรับผูติ้ดเชือเอชไอวแีละผูป่้วยเอดส์ในประเทศไทย, 2553. 

6.2  ปรีชา มนทกานติกุล, ปวณีา สนธิสมบติั, นวภรณ์ วมิลสาระวงศ,์ สุทธิพร ภทัรชยากุล, การดูแลผูติ้ดเชือเอชไอ

วแีละผูป่้วยเอดส์. กรุงเทพฯ : สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย), . 

.  David S. Tatro, Drug Interaction Facts 2009. Missouri : Wolters Klower Health, 2009. 

.ตัวชีวัด 

 7.1  อตัราผูป่้วยทีมีความร่วมมือในการใชย้า > 95% 

 .   จาํนวนปัญหาดา้นยาทีคน้หาได ้

 .   อตัราปัญหาดา้นการใชย้าทีป้องกนัไดไ้ดรั้บการป้องกนั 

. ภาคผนวก   - ดงัเอกสารแนบ 



                                        แบบบันทกึการเกบ็ข้อมูลผู้ป่วย                      HN:................... 
วัน/เดือน/ปี ทีเข้าโครงการ........................... 

. ข้อมูลทวัไปของผู้ป่วย 

       ชือ-สกุล........................................................HN:…………….. แพทย์เจ้าของไข้....................................................... 

       เพศ       ชาย        หญิง     วนัเกิด......../.........../.......   อายุ.............ปี    สถานะ   โสด     คู่    หม้าย   

       อาชีพ.................................นําหนกั..................กก.  ส่วนสงู................ซม 

.  ข้อมูลพฤติกรรมและการดําเนินชีวิต 

  สูบบุหรี  .......มวน/วนั   แอลกอฮอล์  ดมื............แก้ว/วนั  

สมุนไพร, อาหารเสริม   ไม่บริโภค  บริโภค ............................................................................ 

  อยู่บ้านคนเดียว    อยู่กับครอบครัว    อยู่กับเพือน   

 ...อนืๆ....................................................................................................................................................... 
. 

.  ข้อมูลทางการแพทย์ 

ประวัติการเจบ็ป่วยในอดีต/โรคประจําตัว        

 
 

การแพ้ยา/อาหาร              ไม่แพ้ยา/อาหาร   แพ้ยา/อาหาร     อาการ 

 
 

ระยะการติดเชือของผู้ป่วยเมอืเข้าโครงการ 

 Asymptomatic HIV   Symptomatic HIV   AIDs 
 

ประวัติการเกิดโรคติดเชือฉวยโอกาส 

 PCP   TB    MAC   Cryptococcosis  CMV 

 Candidiasis  H. simplex   Toxoplasmosis   Varicella Zoter    

 อืนๆ ......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 
 

ประวัติการใช้ยาต้านไวรัส :  เคยทานยามาก่อน       ไม่เคย   เคย... ......วัน, เดือน, ปี    

สูตรยา 
 

 

ผลการตรวจร่างกาย 

 



ผลการตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร                                                            ชือ.............................................. 

ผลตรวจทางห้องปฏิบติัการก่อนเริมยาต้านไวรัส 

 HIV results เมือ.............................................. 

 Abs CD4 count……………………………Cell/mm3 , วนัที ........................ 

 Viral load …………………………………..copies/ml, วนัที......................... 
 

วัน/เดือน/ปี เดือนท ี Abs CD4 count (Cell/mm3) VL and drug resistance 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 Note : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….........................................................................................................



ผลการตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร                                                            ชือ.............................................. 

Date / month           

นาํหนัก           
vi

ta
l  

si
gn

 

T (C)           

P (/min)           

RR (/min)           

BP (mmHg)           

Chemistry 

Glu  70 - 100           

BUN  8 - 18           

Cr  0.9 - 1.8           

Na  137 - 150           

K 3.5 - 5.3           

Cl 100 - 110           

CO2 22 - 33           

Mg            

Ca            

Phos            

Lactate            

Uric            

Hematology 

RBC 4.37 - 5.93           

WBC  5,000 – 10,000           

Mono 2 – 8%           

Neu  35 – 75%           

Lym  20 – 45%           

Eo 0 – 8%           

Baso 0 – 2%           

Hgb  12 – 18           

Hct 36 – 54           

PLT 140 – 400           

Liver Function Test 

Alb 3.5 - 5.0           

Glob 1.2 – 3.5           

TBill 0.2 – 1           

dBill 0 – 0.2           

IndBill 0.2 – 0.8           

ALP 50 – 130           

AST 0 - 40           

ALT 0 – 35           

Lipids 

TCho 150 – 200           

TG  40 – 145           

HDL 32 – 68           

LDL 130 – 150           



Progress  note                                                                                     ชอื.............................................. 

วัน / เดือน / ปี Note 

 ...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 



ตารางการใช้ยาของผู้ป่วย                                                                                                                                                          ชือ.............................................. 
ชือยา ขนาดยา                 

1. ยาต้านไวรัส 

 
                 

2. ยารักษา /  

ป้องกันโรคตดิเชือฉวยโอกาส 
                 

3. ยาอนื ๆ                  



ตารางเก็บข้อมูลความร่วมมือในการใช้ยา  ( Compliance ) 

รายการยา วนัที วนัที วนัที วนัที วนัที วันที วนัที  

รับ เหลือ % รับ เหลือ % รับ เหลือ % รับ เหลือ % รับ เหลือ % รับ เหลือ % รับ เหลือ % 

                      

Compliance   =   ( จํานวนยาทีควรรับประทาน )   -  จาํนวนยาทีทานไม่ตรงกาํหนด       100 

จํานวนทีควรรับประทาน 
 



แบบประเมินอาการข้างเคียงจากการใช้ยาต้านไวรัส 

อาการข้างเคียง 
วนัที วนัที วนัที วนัที วนัที วันที วันที วันที วันที 

- คลืนไส้  อาเจียน 

- ปวดศีรษะ 

- Myopathy 

- ซีด 

- Neutropenia 

- Lactic acidosis 

- เล็บมีสีคลํา 

- Peripheral neuropathy 

- Hepatotoxicity 

- Hypersensitivity 

- Lipoatrophy 

- Rash 

- ฝันร้าย 

- High cholesterol 

- High triglyceride 

- Hyperglycemia 

 

 

         

 
 





แบบฟอร์มสรุปการติดตามอาการขา้งเคียงจากการใชย้าตา้นไวรัสประจาํเดือน...............................................  

อาการขา้งเคียง HN ชือ-สกลุ วนัทพีบ ยาทีเป็นสาเหตุ แนวทางการรักษา สูตรยาปัจจุบนั 

) ผลขา้งเคียงทอีนัตรายถึงชีวิต       

Stevens-Johnson Syndrome(SJS)และ Toxic Epidermal 

Necrolysis(TEN) 

ยาทีเป็นสาเหตุ 

NVP,DLV,EFV 

 

 

      

อาการตบัอกัเสบรุนแรง 

ยาทีเป็นสาเหตุ 

NVP 

 

 

      

Lactic acidosis,hepatic steatosis +/- pancreatitis(severe 

mitochondrial toxicities) 

ยาทีเป็นสาเหตุ 

กลุ่ม NRTIs เช่น d4T , ddI 

 

 

      

Lactic acidosis, rapidly progressive ascending 

neuromuscular weakness 

ยาทีเป็นสาเหตุ 

d4T 

 

 

      

Hypersensitivity reaction (HSR) 

ยาทีเป็นสาเหตุ 

ABC 

 

      

ภาคผนวก  



แบบฟอร์มสรุปการติดตามอาการขา้งเคียงจากการใชย้าตา้นไวรัสประจาํเดือน.................. ............................. 

อาการขา้งเคียง HN ชือ-สกลุ วนัทีพบ ยาทีเป็นสาเหตุ แนวทางการรักษา สูตรยาปัจจุบนั 

) ผลขา้งเคียงทรุีนแรง (serious adverse effects)       

Skin rash 

ยาทีเป็นสาเหตุ 

NVP, EFV  

 

 

      

Hepatotoxicity, clinical hepatitis or symptomatic serum 

transaminase elevation 

ยาทีเป็นสาเหตุ 

ยากลุ่ม NNRTIs, PIs, NRTIs ทุกชนิด 

 

 

      

Nephrolithiasis,urolithiasis, cystalluria 

ยาทีเป็นสาเหตุ 

IDV 

 

 

      

Nephrotoxicity 

ยาทีเป็นสาเหตุ 

TDF,ATV 

 

 

      

Pancreatitis 

ยาทีเป็นสาเหตุ 

ddI,d4T,3TC,TDF 

      

Bleeding episodes increase in hemophiliac patients 

ยาทีเป็นสาเหตุ 

PIs 

      



แบบฟอร์มสรุปการติดตามอาการขา้งเคียงจากการใชย้าตา้นไวรัสประจาํเดือน...............................................  

อาการขา้งเคียง HN ชือ-สกลุ วนัทีพบ ยาทีเป็นสาเหตุ แนวทางการรักษา สูตรยาปัจจุบนั 

) long-term adverse effects)       

Lipodystrophy 

ยาทีเป็นสาเหตุ 

- Lipohypertrophy: PIs/NNRTIs-based ทีมี d4T หรือ AZT

ร่วมดว้ย 

 

- Lipoatrophy: ยากลุ่ม NRTIs เช่น d4T,AZT 

 

 

      

Hyperlipidemia 

ยาทีเป็นสาเหตุ 

ยา PIs ทุกชนิด(ยกเวน้ unboosted ATV),NRTIs,NNRTIs 

 

      

Insulin resistance/diabetes mellitus 

ยาทีเป็นสาเหตุ 

D4T,AZT,PIs(บางชนิด) 

      

Peripheral neuropathy 

ยาทีเป็นสาเหตุ 

ddI ,d4T (monotherapy) 

 

      

Osteonecrosis 

ยาทีเป็นสาเหตุ 

old  PIs 

 

      

Cardiovascular effects (MI,CVA) 

ยาทีเป็นสาเหตุ 

PIs, ABC, ddI 

      

 



สมุดภาพให้ความรู้เรืองอาการข้างเคยีง
จากยาต้านไวรัสเอชไอวี

ทมีดูแลผู้ป่วยเอชไอวีและเอดส์

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักด ิชุต ินฺธโร อุทศิ



STAVUDINE
สะ-ตา-วู-ดนี

15 mg

30 mg

1. ยานีเป็นยาตา้นไวรัส

2. ยานีอาจทาํใหเ้กิดปลายประสาทอกัเสบได ้หากมีอาการ เช่น     

ปวด แสบ หรือ ชาบริเวณมือและเท้า ใหรี้บกลบัมาพบแพทย์

3. ยานีอาจทาํใหเ้กิดภาวะตบัอกัเสบได ้หากมีอาการ เช่น คลืนไส ้

อาเจียนรุนแรง ตาเหลือง ตัวเหลือง ใหรี้บกลบัมาพบแพทย์

4. หากมีอาการแพย้า เช่น มีผืนขึน มีไข ้หายใจไม่ออก เจ็บตา เจ็บปาก 
ใหห้ยดุยา และรีบกลบัมาพบแพทย์



TENOFOVIR

ที-โน-โฟ-เวยีร์
1. ยานีเป็นยาตา้นไวรัส

2. ยานีไม่แนะนําให้ใช้ในผู้ป่วยทมีีการทาํงานของไตบกพร่อง

3. ยานีอาจทาํใหอ้าการปวดกลา้มเนือ เช่น ปวดหลงั ปวดท้อง       
หากอาการไม่ดีขึนใหรี้บกลบัมาพบแพทย์

4. หากมีอาการแพย้า เช่น มีผืนขึน มีไข ้หายใจไม่ออก เจ็บตา  เจ็บ
ปาก ใหห้ยดุยา และรีบกลบัมาพบแพทย์

300 mg



ZIDOVUDINE
ซิ-โด-วู-ดนี

100 mg

100 mg EXT300 mg

1. ยานีเป็นยาตา้นไวรัส

2. ยานีอาจทาํใหเ้กิดภาวะโลหิตจาง เนืองจากยานีจะกดการทาํงาน   

ของไขกระดูก หากมีอาการ เช่น อ่อนเพลยี เหนือยง่าย ซีด         
ใหก้ลบัมาพบแพทย์

3. หากมีอาการแพย้า เช่น มีผืนขึน มีไข ้หายใจไม่ออก เจ็บตา เจ็บปาก 
ใหห้ยดุยา และรีบกลบัมาพบแพทย์



EFAVIRENZ
เอฟ-ฟา-ไว-เรนซ์

200 mg

600 mg

1. ยานีเป็นยาตา้นไวรัส

2. ยานีอาจทาํใหเ้กิดอาการขา้งเคียงได ้เช่น มึนงง เวยีนศีรษะ ฝันร้าย 
อาการจะทุเลาลงเมือใชย้าไประยะหนึง หากไม่ดีขึนควรปรึกษาแพทย์

3. ควรรับประทานยาห่างจากมืออาหารอย่างน้อย 2 ชัวโมง 
โดยเฉพาะอาหารทมีีไขมันสูง เนืองจากอาหารมีผลต่อการดูดซึมของ

ยา ทาํใหเ้กิดอาการขา้งเคียงได้

4. หากมีอาการซึมเศร้าใหรี้บกลบัมาพบแพทยโ์ดยด่วน



NEVIRAPINE
เน-ว-ิรา-ปีน

1. ยานีเป็นยาตา้นไวรัส

2. ยานีอาจทาํใหเ้กิดภาวะตบัอกัเสบได ้หากมีอาการ เช่น คลืนไส ้

อาเจียนรุนแรง ตาเหลือง ตัวเหลือง  ใหรี้บกลบัมาพบแพทย์

3. หากมีอาการแพย้า เช่น มีผืนขึน มีไข ้หายใจไม่ออก เจ็บตา           
เจ็บปาก ใหห้ยดุยา และรีบกลบัมาพบแพทย์

200 mg



1. ยานีเป็นยาตา้นไวรัส

2. ยานีอาจทาํใหเ้กิดอาการขา้งเคียงได ้เช่น ซึมเศร้า หดหู่   
นอนไม่หลบั อาการจะทุเลาลงเมือใชย้าไประยะหนึง             

หากไม่ดีขึนควรปรึกษาแพทย์

3. หากมีอาการแพย้า เช่น มีผืนขึน มีไข ้หายใจไม่ออก เจ็บตา  
เจ็บปาก ใหห้ยดุยา และรีบกลบัมาพบแพทย์

RILPIVIRINE
ริล-พ-ิไว-รีน

25 mg



1. ยานีเป็นยาตา้นไวรัส

2. ยานีอาจทาํใหเ้กิดภาวะตบัอกัเสบได ้หากมีอาการ เช่น คลืนไส ้             

อาเจียนรุนแรง  ตาเหลือง ตัวเหลือง  ใหรี้บกลบัมาพบแพทย์

3. ยานีอาจทาํใหเ้กิดภาวะไขมนัพอกตวัผิดปกติ โดยพบ       

ก้อนไขมันพอกทคีอด้านหลงั ใหรี้บกลบัมาพบแพทย์

4. หากมีอาการแพย้า เช่น มีผืนขึน มีไข ้หายใจไม่ออก เจ็บตา                             
เจ็บปาก ใหห้ยดุยา และรีบกลบัมาพบแพทย์

ATAZANAVIR
อะ-ทา-ซา-นา-เวยีร์

200 mg



GPO-VIR S30 (3TC + d4T + NVP)
จี-พ-ีโอ เวยีร์ เอส30

1. ยานีเป็นยาตา้นไวรัส

2. ยานีอาจทาํใหเ้กิดภาวะตบัอกัเสบได ้หากมีอาการ เช่น คลืนไส ้

อาเจียนรุนแรง  ตาเหลือง ตัวเหลือง ใหรี้บกลบัมาพบแพทย์

3. ยานีอาจทาํใหเ้กิดปลายประสาทอกัเสบได ้หากมีอาการ เช่น       

ปวด แสบ หรือชาบริเวณมือและเท้า ใหรี้บกลบัมาพบแพทย์

4. หากมีอาการแพย้า เช่น มีผืนขึน มีไข ้หายใจไม่ออก เจ็บตา เจ็บปาก 
ใหห้ยดุยา และรีบกลบัมาพบแพทย์

150 mg / 30 mg / 200 mg 



GPO-VIR Z250 (3TC  + AZT + NVP)
จี-พ-ีโอ เวยีร์ แซด250

1. ยานีเป็นยาตา้นไวรัส

2. ยานีอาจทาํใหเ้กิดภาวะตบัอกัเสบได ้หากมีอาการ เช่น คลืนไส ้            
อาเจียนรุนแรง  ตาเหลือง ตัวเหลือง  ใหรี้บกลบัมาพบแพทย์

3. ยานีอาจทาํใหเ้กิดภาวะโลหิตจาง หากมีอาการ เช่น 

อ่อนเพลยี เหนือยง่าย ซีด ใหก้ลบัมาพบแพทย์

4. หากมีอาการแพย้า เช่น มีผืนขึน มีไข ้หายใจไม่ออก เจ็บตา เจ็บปาก            
ใหห้ยดุยา และรีบกลบัมาพบแพทย์

150 mg / 250 mg  / 200 mg 



TEEVIR (TDF + FTC + EFV)
ที-เวยีร์

1. ยานีเป็นยาตา้นไวรัส

2. ยานีไม่แนะนําให้ใช้ในผู้ป่วยทมีีการทาํงานของไตบกพร่อง

3. ยานีอาจทาํใหเ้กิดอาการขา้งเคียงได ้เช่น มึนงง เวยีนศีรษะ ฝันร้าย                 
อาการจะทุเลาลงเมือใชย้าไประยะหนึง หากไม่ดีขึนควรปรึกษาแพทย์

4. ควรรับประทานยาห่างจากมืออาหารอย่างน้อย 2 ชัวโมง                          
เนืองจากอาหารมีผลต่อการดูดซึมของยา ทาํใหเ้กิดอาการขา้งเคียงได้

5. หากมีอาการแพย้า เช่น มีผืนขึน มีไข ้หายใจไม่ออก เจ็บตา เจ็บปาก ใหห้ยดุยา และ
รีบกลบัมาพบแพทย์

300 mg / 200 mg / 600 mg



ABACAVIR + LAMIVUDINE 
อะ-บา-คา-เวยี + ลา-มิ-วู-ดนี

1. ยานีเป็นยาตา้นไวรัส

2. ยานีอาจทาํใหเ้กิดภาวะตบัอกัเสบได ้หากมีอาการ เช่น คลืนไส ้
อาเจียนรุนแรง ตาเหลือง ตัวเหลือง  ใหรี้บกลบัมาพบแพทย์

3. ยานีอาจทาํใหเ้กิดอาการปวดหัว คลืนไส้ อาเจียน ปวดเมือย  
ถา้เป็นรุนแรงใหรี้บกลบัมาปรึกษาแพทย์

 4. หากมีอาการแพย้า เช่น มีผืนขึน มีไข ้หายใจไม่ออก เจ็บตา     
เจ็บปาก ใหห้ยดุยา และรีบกลบัมาพบแพทย์

600 mg / 300 mg



1.ยานีเป็นยาตา้นไวรัส

2.อาการขา้งเคียงทีพบไดช่้วงแรกของการทานยา ไดแ้ก่  คลืนไส้ 
อาเจียน ปวดศีรษะ ท้องเสีย หากเป็นรุนแรงใหรี้บกลบัมาพบ

แพทย์

3.ยานีทาํใหเ้กิดพิษต่อตบัได ้หากผูป่้วยมีอาการ คลืนไส ้อาเจียน    

เบืออาหาร ตัวเหลือง ตาเหลือง ใหรี้บกลบัมาพบแพทย์

4.หากมีอาการแพ ้เช่น มีผืนขึน มีไข ้หายใจไม่ออก เจ็บตา          
เจ็บปาก ใหห้ยดุยาและรีบกลบัมาพบแพทย ์

ABACAVIR
อะ-บา-คา-เวยี

300 mg



1.ยานีเป็นยาตา้นไวรัส

2.อาการขา้งเคียงทีพบไดช่้วงแรกของการทานยา ไดแ้ก่     
คลืนไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ ท้องเสีย หากเป็นรุนแรงให้
รีบกลบัมาพบแพทย์

3.หากมีอาการชาปลายมือปลายเท้าแลว้อาการไม่ดีขึนใหรี้บ
กลบัมาพบแพทย์

4.หากมีอาการแพ ้เช่น มีผืนขึน มีไข ้หายใจไม่ออก เจ็บตา   
เจ็บปาก ใหห้ยดุยาและรีบกลบัมาพบแพทย ์

DIDANOSINE
ได-ดา-โน-ซีน

125 mg



1.ยานีเป็นยาตา้นไวรัส

2.ยานีอาจทาํใหเ้กิดภาวะตบัอกัเสบได ้หากมีอาการ เช่น 

คลืนไส ้อาเจียน ตัวเหลือง ตาเหลือง ใหรี้บกลบัมาพบแพทย์

3.หากมีอาการแพ ้เช่น มีผืนขึน มีไข ้หายใจไม่ออก เจ็บตา     
เจ็บปาก ใหห้ยดุยาและรีบกลบัมาพบแพทย ์

LAMIVUDINE
ลา-มิ-วู-ดนี

100 mg

150 mg 300 mg



1.ยานีเป็นยาตา้นไวรัส

2.อาการขา้งเคียงทีพบไดช่้วงแรกของการทานยา  ไดแ้ก่  คลืนไส้ 
อาเจียน ปวดศีรษะ ท้องเสีย หากเป็นรุนแรงใหรี้บกลบัมา         
พบแพทย์

3.ยานีทาํใหเ้กิดพิษต่อหวัใจ หากมีอาการใจสัน หัวใจเต้นผดิปกติ 
ใหรี้บกลบัมาพบแพทย์

4.หากมีอาการแพ ้เช่น มีผืนขึน มีไข ้หายใจไม่ออก เจ็บตา เจ็บปาก 
ใหห้ยดุยาและรีบกลบัมาพบแพทย ์

RITONAVIR
ริ-โท-นา-เวยี

100 mg



1.ยานีเป็นยาตา้นไวรัส

2.ยานีอาจทาํใหร้ะดบันาํตาลในเลือด, ระดบัโคเลสเตอรอล, ไตรกลีเซอไรด ์

เพิมขึนได้ จึงควรควบคุมและลดการกนิอาหารทมีีไขมันสูง

3.ยานีไม่แนะนําใหใ้ชใ้นผูป่้วยทีมีการทาํงานของตบับกพร่องรุนแรง           

ผูที้มีภาวะตับอกัเสบบีหรือซีเรือรัง

4.ห้ามกนิร่วมกบัยาทมีีส่วนผสมของ Ergotamine เช่น ยาแก้ปวด
ไมเกรน ได้แก่ Cafergot®, Tofago®

5.หากมีอาการแพ ้เช่น มีผืนขึน มีไข ้หายใจไม่ออก เจ็บตา เจ็บปาก             
ใหห้ยดุยาและรีบกลบัมาพบแพทย ์

LOPINAVIR + RITONAVIR
โล-ปิ-นา-เวยี + ล-ิโท-นา-เวยี

100 mg/ 25 mg

200 mg/ 50 mg



1.ยานีเป็นยาตา้นไวรัส

2.ยานีไม่แนะนําให้ใช้ในผู้ป่วยทมีีการทาํงานของไตบกพร่อง

3.อาการขา้งเคียงทีพบไดช่้วงแรกของการทานยา  ไดแ้ก่  คลืนไส้ 
อาเจียน ปวดศีรษะ ท้องเสีย หากเป็นรุนแรง

ใหรี้บกลบัมาพบแพทย์

3.หากมีอาการแพ ้เช่น มีผืนขึน มีไข ้หายใจไม่ออก เจ็บตา เจ็บปาก       
ใหห้ยดุยาและรีบกลบัมาพบแพทย ์

TENOFOVIR + EMTRICITABINE
ที-โน-โฟ-เวยี + เอม็-ไตร-ซิ-ตา-บีน

300 mg / 200 mg



1.ยานีเป็นยาตา้นไวรัส

2.ยานีอาจทาํใหเ้กิดภาวะโลหิตจาง เนืองจากยานีจะกดการทาํงาน   

ของไขกระดูก หากมีอาการ เช่น อ่อนเพลยี เหนือยง่าย ซีด           
ใหก้ลบัมาพบแพทย์

3.ยานีทาํใหเ้กิดพิษต่อตบัได ้หากผูป่้วยมีการ คลืนไส ้อาเจียน           

เบืออาหาร ตัวเหลือง ตาเหลือง ใหรี้บกลบัมาพบแพทย์

4.หากมีอาการแพ ้เช่น มีผืนขึน มีไข ้หายใจไม่ออก เจ็บตา เจ็บปาก   
ใหห้ยดุยาและรีบกลบัมาพบแพทย ์

ZIDOVUDINE + LAMIVUDINE
ซิ-โด-วู-ดนี + ลา-มิ-วู-ดนี

300 mg / 150 mg



ข้อเสนอ แนวคิด วธีิการเพือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึน 

ของ นางสาวพัชราภรณ์ นาคเอียม 

 

เพือประกอบการแต่งตงัให้ดาํรงตาํแหน่ง เภสชักรชาํนาญการ (ดา้นเภสชักรรมคลนิิก) 

(ตาํแหน่งเลขที รพท. ) กลุ่มงานเภสชักรรม สังกดักลุ่มภารกิจดา้นบริการทุติยภูมิระดบัสูง  

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวศีกัดิ ชุตินฺธโร อุทศิ สํานกัการแพทย ์

เรือง     การพฒันาระบบการบริบาลทางเภสัชกรรมในคลินิกสูงอายุโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัดิ ชุตินฺธโร  

             อทิุศ สํานกัการแพทย ์ 

 หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบนัประเทศไทยก้าวเขา้สู่ “สังคมผูสู้งอาย”ุ ซึงหมายถึงบุคคลทีมีอายุเกินกว่า  ปีบริบูรณ์ขึน

ไปและมีสัญชาติไทย  ในช่วง  ปีทีผ่านมา มีประชากรผูสู้งอายุมีอตัราเพิมสูงขึนอย่างรวดเร็ว ซึงขณะนี

ประเทศไทยมีประชากรผูสู้งอายุประมาณร้อยละ  ของจาํนวนประชากรทงัหมดและจากการคาดการณ์

พบวา่ ในปี ค.ศ.  จาํนวนประชากรผู้สูงอายุจะเพิมขึนถึงประมาณ  ลา้นคน   ในผูสู้งอายุจะมีความ

เปลียนแปลงทางสรีระร่วมกบัมกัมีโรคร่วมทีมีความจาํเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาอย่างต่อเนือง ส่งผลให้มีการ

ใชย้าร่วมกนัหลายรายการ มีการศึกษาในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาพบวา่มีผู้สูงอายุทีได้รับการรักษา

กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรือรัง (non-communicable diseases: NCDs) ดว้ยยาตงัแต่  รายการขึนไป คิดเป็นร้อยละ 

.  และ .  ตามลาํดบั ,   และพบว่าซึงผูสู้งอายุจาํนวนสามในสีมีอตัราการใชย้าทีไม่ตอ้งมีใบสังยาจาก

แพทย ์ได้แก่ over-the-counter (OTC) ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร เป็นต้น สูงถึงร้อยละ  ปัญหาการใช้ยา

ร่วมกนัหลายรายการในผูสู้งอายยุงัมีปัจจยัอืนร่วมดว้ย ไดแ้ก่ อายุ การศึกษา ความถีในการเขา้รับบริการทาง

การแพทย ์การเขา้ถึงแหล่งยา เป็นตน้ ซึงการใช้ยาร่วมกันหลายรายการอาจเกิดปัญหาจากการใช้ยา ได้แก่ 

การเกิดอนัตรกิริยาระหวา่งยา การเกิดอนัตรกิริยาระหวา่งโรคและยา การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการ

ใชย้า การใชย้าซําซ้อน การขาดระเบียบวนิยัในการใชย้าซึงปัญหาเหล่านีส่งผลใหผู้สู้งอายุมีภาวะทุพพลภาพ

และคุณภาพชีวติทีแย่ลง ทาํใหต้อ้งสูญเสียค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษามากยงิขึน  

               จากการทบทวนวรรณกรรม ,  พบวา่มีงานวจิยัหลายเรืองไดก้ล่าววา่ ปัญหาและสาเหตุของความ

คลาดเคลอืนเกียวกบัการบริหารยาในผูสู้งอายุ มาจากการใชย้าผิดขนาด ผิดเวลา การไม่อ่านฉลากยาและการ

ใชย้าตามความเคยชิน และมีพฤติกรรมการปฏิบติัตวัทีไม่ถกูตอ้งเมอืเกิดอาการไม่พึงประสงค ์และจาก

รายงานการศึกษาเรืองการเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากยาในผูสู้งอายุพบว่าผูสู้งอายุทีเขา้รับการรักษาใน 
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โรงพยาบาลร้อยละ  เกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใช้ยาซึงมีความสัมพนัธ์กับการใช้ยาร่วมกนัหลาย

รายการ  และการใชย้าร่วมกนัหลายรายการยงัส่งผลให้เกิดการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม และเกิดปรากฏการณ์ 

“prescribing cascade” คือการใช้ยารักษาโรคหรืออาการทีเกิดขึนใหม่ ซึงอาจเกิดจากอาการไม่พึงประสงค์

จากการใชย้าทีมีการสังใชก่้อนหนา้นี การใชย้าทีควรหลีกเลียง สําหรับผูสู้งอายุทีกาํหนดตาม Beer’s criteria 

  เช่น ยาตา้นโคลิเนอร์จกิ (Anticholinergic) ยากลุ่มเบนโซไดอะซิปีน (Benzodiazepine) เป็นตน้   

                       การบริบาลทางเภสัชกรรม (pharmaceutical care)9  คือ การให้การดูแลรักษาด้วยยาซึง

ประกอบดว้ย กระบวนการคน้หาปัญหา ป้องกนัการเกิดปัญหา และแกไ้ขปัญหาทีเกียวขอ้งกบัการใชย้าหรือ 

drug related problems (DRPs) โดยมีวตัถุประสงคเ์พือเพิมคุณภาพชีวิตของผูป่้วยใหด้ีขึน ปัญหาทีเกียวขอ้ง

กบัการใชย้า คือ เหตุการณ์ทีเกิดขึนซึงมีผลรบกวนผลการรักษาดว้ยยาของผูป่้วย  

ดงันันเภสัชกรซึงเป็นบุคลากรทางสุขภาพทีมีบทบาทในการดูแลการใช้ยาของผู ้ป่วยจริงควร

ตระหนักถึงความสําคญัของการประเมินข้อบ่งใช้ (indications) แบบแผนการให้ยาทีเหมาะสม (dosage 

regimen) รวมถึงการเกิดอนัตรกิริยาระหวา่งยา (drug interactions) ทุกครังทีพิจารณาให้การรักษาด้วยยาใน

ผูสู้งอาย ุเพือใหผู้ป่้วยสูงอายุทีมารับบริการในโรงพยาบาลไดรั้บยาทีเหมาะสม และไม่เกิดอนัตรายจากยา  

 

 วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย 

       . เพือพฒันาระบบการบริบาลทางเภสชักรรมทีเหมาะสมกบัผูสู้งอายุทีมารับบริการในคลนิิก

สูงอายุของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวศีกัดิ ชุตินฺธโร อุทิศ สํานกัการแพทย ์

. เพอืใหผู้ป่้วยไดรั้บการรักษาทีดี มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภยัตามหลกัฐานทาง

วชิาการทีมีความน่าเชือถือ และมคีวามพึงพอใจในบริการทีไดรั้บ 

. เพอืคน้หาปัญหาจากการใช้ยาทีส่งผลตอ่การรกัษาของแพทย ์เพือช่วยพฒันาคุณภาพชีวติ

ของผูป่้วย 

กรอบการวเิคราะห์ แนวคิด ข้อเสนอ 

      โรงพยาบาลหลวงพ่อทวศีกัดิ ชุตินฺธโร อุทิศ เป็นโรงพยาบาลขนาด  เตียง ให้บริการตรวจ

รักษาในหลายสาขา เช่น อายุรกรรม ศัลยกรรม กระดูกและขอ้ ตา หู คอ จมูก กุมารเวชกรรม เป็นต้น 

เนืองจากผูม้ารับบริการของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวศีักดิ ฯ มากกว่าร้อยละ  เป็นผูม้ารับบริการทีมีอายุ

มากกวา่  ปี10  และการทีผูป่้วยสูงอายุไดรั้บการรักษาดว้ยยาหลายรายการ ส่งผลกระทบต่อวนิยัในการใชย้า

ของผูสู้งอายุได ้เนืองมาจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ดา้นยาหรือแมก้ระทงัภาวะสับสน หลงลืม    จึงจาํเป็น

อย่างยงิทีผูสู้งอายตุอ้งไดรั้บการติดตามการรักษาอย่างต่อเนือง รวมถึงการไดรั้บขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ทงั

ในเรืองของสภาวะโรค หรือการรักษา (ทังด้วยการใช้ยา และไม่ใช้ยา) จากทีมสหสาขาวิชาชีพ ดงันัน



18 
 

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวศีกัดิ ฯ จึงไดร่้วมกบัทีมสหสาขาวิชาชีพไดแ้ก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักสังคม

สงเคราะห์ นักกายภาพ โภชนากร  ทนัตกรรม นักจิตวทิยา จดัตงัคลินิกสูงอายุ เพือพฒันางานการดูแล

ผูสู้งอายอุยา่งเป็นระบบ โดยมุ่งเนน้ให้ผูสู้งอายุทีมารับบริการไดรั้บการบริการทีรวดเร็ว ได้มาตรฐาน และ

ก่อใหเ้กิดความปลอดภยั  กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัดิ ฯ จึงไดพ้ฒันาระบบการใหก้าร

บริบาลทางเภสัชกรรมมาใชเ้พือดูแลการใชย้าในผูป่้วยสูงอายทีุมารบับริการในคลนิิกสูงอาย ุเพือคดักรองหา

ปัญหาและติดตามการใช้ยา มีการใช้ ร่วมกบัเลือกใช้เครืองมือทีเหมาะสมในการส่งเสริมการใช้ยาอย่าง

ถูกตอ้งในผู้ป่วยแต่ละราย เพือลดความเสียงต่อการไดรั้บการรักษาด้วยยาหลายรายการ ( polypharmacy) 

และการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ด้านยา ( adverse drug events; ADEs) และร่วมวางแผนการรักษากบั

ทีมสหสาขาวิชาชีพเพือให้ผู้ป่วยไดรั้บการรักษาทีดีมีประสิทธิภาพ ตามหลักฐานทางวิชาการทีมีความ

น่าเชือถือ และมีความพึงพอใจในการรับบริการ 

                       โดยเภสัชกรไดพ้ฒันาใหเ้กิดระบบการใหก้ารบริบาลทางเภสัชกรรมในผูสู้งอายุแบบรายคน 

เพือใหค้วามรู้ดา้นการใชย้าและคน้หาปัญหาทีเกิดจากการใชย้าในผูป่้วยสูงอายุทีมารับบริการ โดยมีขนัตอน

การใหบ้ริการ ดงันี 

1. จดัประชุมร่วมกบัทีมสหสาขาวชิาชีพเพือชีแจงแนวทางการปฏิบติังานของเภสัชกรในการ

ใหก้ารบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผูป่้วยสูงอายทีุมารับบริการ 

2. เก็บรวบรวมขอ้มูลและปัญหาทีพบจากการใช้ยาในผูป่้วยสูงอายุทีมารับบริการในคลินิก

สูงอายุ  

3. นาํปัญหาทีพบมาวเิคราะห์และสร้างเครืองมือเพือใชใ้นการใหก้ารบริบาลทางเภสัชกรรม 

4. เภสัชกรใหก้ารบริบาลทางเภสชักรรม ดงันี 

 ช่วงที  ใหค้วามรู้ในเรืองการใชย้าแบบกลุ่มในผูสู้งอายทีุมารับบริการในคลนิิกสูงอาย ุ

  ช่วงที  ประเมินการใชย้าเป็นรายบุคคล เพือหาคน้หาปัญหาจากการใชย้าแลว้ส่งต่อขอ้มลูไป

ยงัแพทย ์เพือร่วมกนัวางแผนใหเ้กิดการใชย้าและการปฏิบติัตวัทีเหมาะสม       

 

              ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

. เพอืพฒันาแนวทางการใหก้ารบริบาลทางเภสัชกรรมอย่างเป็นระบบในคลินิกผูสู้งอาย ุเพือ

ติดตามดูแลการใช้ยาและการแกปั้ญหาจากการใชย้า  

.   ผูป่้วยไดรั้บการรักษาทีดี และมีความปลอดภยัตามหลกัฐานทางวิชาการทีมีความน่าเชือถอื

และมีความพึงพอใจในบริการทีไดรั้บ 

.  ช่วยเพิมประสิทธิภาพในการรักษาร่วมกับสหสาขาวชิาชีพ เพือใหผู้ป่้วยมีคณุภาพชีวติทีด ี
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