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ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 

1. ช่ือผลงาน  กำรบริบำลทำงเภสัชกรรมในผูติ้ดเช้ือเอชไอวี 

2. ระยะเวลาทีด่ าเนินการ  8 เดือน (เดือนตุลำคม 2561 ถึง พฤษภำคม 2562) 

3. ความรู้ทางวชิาการหรือแนวคิดทีใ่ช้ในการด าเนินการ 

ในปัจจุบนัโรคติดเช้ือเอชไอวีเป็นปัญหำสำธำรณสุขท่ีส ำคญัในหลำยประเทศทัว่โลกรวมทั้งไทย 
เน่ืองจำกเป็นโรคท่ียงัไม่สำมำรถรักษำให้หำยขำดได ้เป็นสำเหตุของควำมเจ็บป่วยและกำรเสียชีวิตของผูป่้วย
จ ำนวนมำก มีเพียงกำรรักษำดว้ยยำตำ้นเอชไอวีเท่ำนั้นท่ีมีประสิทธิภำพในกำรลดปริมำณเช้ือไวรัสในเลือด เพิ่ม
ระดบัภูมิคุม้กนัของร่ำงกำย และช่วยชะลอกำรด ำเนินของโรคได ้

โรคติดเช้ือเอชไอวี เกิดจำกกำรติดเช้ือ human immunodeficiency virus เป็นไวรัสในกลุ่ม human 
retroviruses โดยเช้ือไวรัสจะไปท ำลำยเม็ดเลือดขำวชนิด CD4 ท  ำให้ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีเกิดภำวะภูมิคุ้มกัน
บกพร่องและติดเช้ือฉวยโอกำสไดง่้ำยข้ึน จึงเป็นสำเหตุของกำรเสียชีวิตของผูป่้วย(1,2) ปัจจุบนัมีกำรรักษำดว้ยยำ
ต้ำนเอชไอวี เพื่อลดปริมำณเช้ือไวรัสในเลือด โดยแนะน ำให้ใช้ยำร่วมกัน 3 ชนิด เรียกว่ำ highly active 
antiretroviral therapy (HAART)(2) โดยมีเป้ำหมำยของกำรรักษำดว้ยยำตำ้นเอชไอว ีคือ เพื่อลดปริมำณเช้ือไวรัส
ในกระแสเลือดใหต้ ่ำท่ีสุด (< 50 copies/ml) และนำนท่ีสุด ซ่ึงกำรใหย้ำตำ้นเอชไอวใีนปัจจุบนัสำมำรถเร่ิมยำได้
ในผูติ้ดเช้ือทุกรำยท่ีมีควำมพร้อมและควำมเขำ้ใจในกำรรับประทำนยำระยะยำว โดยไม่ตอ้งค ำนึงถึง CD4 ของ 
ผูติ้ดเช้ือเอชไอวี(3)  

ปัจจุบนัยำตำ้นเอชไอวแีบ่งตำมกลไกกำรออกฤทธ์ิออกเป็น 6 กลุ่ม ดงัน้ี (2,4,5) 
1. Nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) โดยตวัยำจะถูกน ำเขำ้ไปในเซลล์ และถูกเปล่ียน

โดยเอนไซม์ kinase ให้อยู่ในรูป triphosphate ซ่ึงเป็นรูปท่ีมีฤทธ์ิทำงเภสัชวิทยำ จำกนั้นตวัยำในรูป 
triphosphate จะเขำ้ไปแทนท่ี nucleoside ในกำรสร้ำงสำย DNA ของเช้ือเอชไอว ีโดยเอนไซม ์reverse 
transcriptase ท ำให้เช้ือเอชไอวีไม่สำมำรถสร้ำงสำย DNA ต่อไปได้ ยำในกลุ่มน้ี ได้แก่ abacavir, 
didanosine, emtricitabine, lamivudine, stavudine, tenofovir, zidovudine  

2. Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs) ออกฤทธ์ิโดยไปจับกับเอนไซม์ reverse 
transcriptase ท่ีต  ำแหน่งใกล้กับ catalytic site จึงยบัย ั้งกำรเปล่ียนแปลงรูปร่ำงของเอนไซม์ ท ำให้
เอนไซมไ์ม่สำมำรถท ำงำนได ้ ไดแ้ก่ efavirenz, nevirapine, rilpivirine 

3. Protease inhibitors (PIs) ออกฤทธ์ิโดยยบัย ั้งกำรท ำงำนของเอนไซม ์protease ของเช้ือเอชไอวี ท ำให้
โปรตีนสำยยำว ๆ ท่ีถูกสร้ำงข้ึน ไม่ถูกเปล่ียนเป็นช้ินส่วนของเช้ือเอชไอวี ได้แก่ atazanavir, 
darunavir, indinavir, lopinavir, ritonavir  

4. Fusion inhibitors (FIs) ออกฤทธ์ิโดยยบัย ั้งกำรหลอมรวมกนัของเยื่อหุ้มเซลล์เอชไอวีกบัเซลล์ของ 
host ท ำให้เช้ือเอชไอวีไม่สำมำรถส่งผ่ำนส่วนประกอบต่ำง ๆ ของเช้ือเขำ้ไปในเซลล์ของ host ได้ 
ไดแ้ก่ enfuvirtide 
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5. C-C chemokine receptor type 5 antagonist (CCR5 antagonists) ออกฤทธ์ิโดยกำรแย่งเช้ือเอชไอวีจบั
กบั CCR5 co-receptor ท ำใหเ้ช้ือเอชไอวไีม่สำมำรถเขำ้สู่เซลลข์อง host ได ้ไดแ้ก่ maraviroc 

6. Integrase strand transfer inhibitors (INSTIs) ออกฤทธ์ิโดยยบัย ั้งเอนไซม ์integrase ซ่ึงเป็นเอนไซม์ท่ี
ใชใ้นกำรรวม double-stranded DNA ของเช้ือเอชไอวกีบัโครโมโซมในเซลลเ์มด็เลือดขำว CD4 ไดแ้ก่ 
bictegravir, dolutegravir, elvitegravir, raltegravir 

เป้ำหมำยในกำรรักษำดว้ยยำตำ้นเอชไอวี คือ เพื่อลดปริมำณเช้ือไวรัสในกระแสเลือดให้ต ่ำท่ีสุด โดย
พบเช้ือไวรัสนอ้ยกวำ่ 50 copies/ml และคงอยูใ่หน้ำนท่ีสุด รวมถึงใหจ้  ำนวน CD4 กลบัสู่ระดบัปกติใหม้ำกท่ีสุด 
เพื่อใหผู้ติ้ดเช้ือเอชไอวมีีคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน ลดกำรเกิดโรคแทรกซ้อนต่ำง ๆ ท่ีอำจตำมมำ(3) ดงันั้นควำมร่วมมือ
ในกำรรับประทำนยำของผูติ้ดเช้ือเอชไอวท่ีีดี  กำรรับประทำนยำอยำ่งถูกตอ้งครบถว้นและต่อเน่ืองสม ่ำเสมอไม่
ต ่ำกว่ำร้อยละ 95 คือส่ิงส ำคญัท่ีจะช่วยให้บรรลุเป้ำหมำยในกำรรักษำ(3,6) แต่จำกกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำพบว่ำมี
ปัญหำจำกกำรใช้ยำหลำยอย่ำงท่ีส่งผลต่อกำรรับประทำนยำของผูติ้ดเช้ือเอชไอวี ไดแ้ก่ ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีขำด
ควำมรู้ควำมเขำ้ใจและไม่เห็นถึงควำมส ำคญัของกำรรับประทำนยำ กำรเกิดอำกำรไม่พึงประสงคจ์ำกยำ กำรเกิด
อนัตรกิริยำระหวำ่งยำ ซ่ึงปัญหำจำกกำรใชย้ำเหล่ำน้ีส่งผลท ำให้ควำมร่วมมือในกำรรับประทำนยำของผูติ้ดเช้ือ
เอชไอวลีดลง ไม่สำมำรถควบคุมปริมำณเช้ือไวรัสในกระแสเลือดได ้น ำมำซ่ึงปัญหำกำรด้ือยำและกำรก่อใหเ้กิด
โรคแทรกซอ้นตำมมำในท่ีสุด(7,8,9) ดงันั้นเภสัชกรจึงมีบทบำทส ำคญัในกำรดูแลผูติ้ดเช้ือเอชไอวร่ีวมกบับุคลำกร
ทำงกำรแพทยอ่ื์น ๆ โดยกำรให้บริบำลทำงเภสัชกรรมแก่ผูติ้ดเช้ือเอชไอวี เพื่อให้ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีตระหนกัและ
เห็นถึงควำมส ำคญัของกำรรับประทำนยำ รวมทั้งช่วยคน้หำปัญหำจำกกำรใชย้ำและแกไ้ขปัญหำเหล่ำนั้นใหแ้ก่
ผูติ้ดเช้ือเอชไอว ี

กำรบริบำลทำงเภสัชกรรม (pharmaceutical care) หมำยถึง ควำมรับผดิชอบต่อควำมตอ้งกำรดำ้นยำของ
ผูป่้วย เพื่อให้ผูป่้วยมีผลกำรรักษำและคุณภำพชีวิตท่ีดี (10,11) โดยผูใ้ห้กำรบริบำลทำงเภสัชกรรมต้องอำศัย
หลกักำรจดักำรดำ้นยำ (medication therapy management) ซ่ึงประกอบไปดว้ย กำรทบทวนกำรใชย้ำ กำรบนัทึก
ขอ้มูลกำรใชย้ำของผูป่้วยรำยบุคคล กำรวำงแผนและแกไ้ขปัญหำท่ีเกิดจำกยำ กำรส่งต่อผูป่้วย กำรจดัท ำเอกสำร
ของผูป่้วยและนดัติดตำมผล รวมถึงมีกำรประสำนงำนกนัระหวำ่งเภสัชกรและบุคลำกรทำงกำรแพทยอ่ื์น ๆ ใน
กำรร่วมกนัดูแลผูป่้วย เพื่อใหเ้กิดกำรใชย้ำอยำ่งเหมำะสม ส่งผลใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีดีต่อผูป่้วยตำมมำ(12)  

ปัญหำจำกกำรใชย้ำ (drug-related problem; DRPs) หมำยถึง เหตุกำรณ์ไม่พึงประสงคใ์ด ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบั
ผูป่้วยเน่ืองจำกกำรใช้ยำ ซ่ึงรบกวนหรือมีแนวโน้มท่ีจะรบกวนผลกำรรักษำท่ีตอ้งกำร และส่งผลกระทบต่อ
ผูป่้วยทั้งทำงดำ้นร่ำงกำย จิตใจ และสังคม ท ำให้ตอ้งมีกำรแกไ้ขหรือป้องกนัปัญหำเหล่ำน้ี แบ่งปัญหำกำรใชย้ำ
เป็น 7 ประเภทตำม Cipolle และคณะ(11) ดงัน้ี 

1. ผูป่้วยไดรั้บยำโดยไม่มีขอ้บ่งใช ้(unnecessary drug therapy) 
2. ผูป่้วยจ ำเป็นตอ้งไดรั้บยำในกำรรักษำเพิ่มเติม (needs additional drug therapy) 
3. ผูป่้วยไดรั้บยำท่ีไม่มีประสิทธิผล (ineffective drug) 
4. ผูป่้วยไดรั้บยำขนำดต ่ำกวำ่ขนำดกำรรักษำ (dosage too low) 
5. ผูป่้วยเกิดอำกำรไม่พึงประสงคจ์ำกกำรใชย้ำ (adverse drug reaction) 
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6. ผูป่้วยไดรั้บยำขนำดสูงกวำ่ขนำดกำรรักษำ (dosage too high) 
7. ผูป่้วยไม่ใหค้วำมร่วมมือในกำรใชย้ำ (nonadherence or noncompliance) 
ซ่ึงจำกกำรศึกษำท่ีผำ่นมำพบวำ่ กำรใหบ้ริบำลทำงเภสัชกรรมในผูติ้ดเช้ือเอชไอวนีั้น สำมำรถช่วยแกไ้ข

ปัญหำท่ีเกิดจำกกำรใช้ยำท่ีเกิดข้ึนได ้ท ำให้ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีไดรั้บกำรรักษำอย่ำงมีประสิทธิผล ใช้ยำไดอ้ย่ำง
ถูกตอ้ง มีควำมร่วมมือในกำรใชย้ำเพิ่มข้ึนและเกิดควำมปลอดภยัในกำรใชย้ำ (7,8,9,13)  
 

4. สรุปสาระส าคัญของเร่ืองและข้ันตอนการด าเนินการ 
4.1 สำระส ำคญั 
จำกรำยงำนสถำนกำรณ์ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีในประเทศไทยโดยส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ 

(NAP Program) ในปี 2560 พบว่ำมีผูติ้ดเช้ือเอชไอวีและยงัมีชีวิตอยู ่438,336 รำย และไดรั้บยำตำ้นเอชไอวีอยู ่
361,317 รำย แต่มีเพียง 250,653 รำยเท่ำนั้นท่ีสำมำรถควบคุมปริมำณไวรัสในเลือดไดน้อ้ยกวำ่ 1,000 copies/ml 
คิดเป็นร้อยละ 69.37 เท่ำนั้น(14) จำกควำมตอ้งกำรยติุปัญหำเอดส์ ดงันั้นประเทศไทยจึงไดมี้กำรประกำศนโยบำย 
90-90-90 คือ ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีมำกกว่ำร้อยละ 90 ทรำบสถำนะกำรติดเช้ือของตนเอง และจำกจ ำนวนผูท่ี้ทรำบ
สถำนะกำรติดเช้ือแลว้ตอ้งไดรั้บกำรรักษำดว้ยยำตำ้นเอชไอวีไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 โดยผูท่ี้ก ำลงัรักษำดว้ยยำตำ้น
เอชไอวตีอ้งมีไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ท่ีสำมำรถกดไวรัสในกระแสเลือดไดต้ ่ำกวำ่ 1,000 copies/ml(3)  

โรงพยำบำลกลำงให้บริกำรตรวจรักษำผูติ้ดเช้ือเอชไอวีโดยแพทยเ์ฉพำะทำง โดยเปิดให้บริกำรทุกวนั
จนัทร์ช่วงเวลำ 13.00-16.00 น. (คลินิกเพื่อนวนัจนัทร์) จำกขอ้มูลระหว่ำงเดือนตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือน
กนัยำยน พ.ศ. 2561 มีผูติ้ดเช้ือเอชไอวท่ีีมำรับกำรรักษำจ ำนวน 1,536 คน จำกผูติ้ดเช้ือทั้งหมด 2,025 คน คิดเป็น
ร้อยละ 75.85 ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีรับประทำนยำและสำมำรถกดไวรัสในเลือดไดต้ ่ำกวำ่ 1,000 copies/ml มีเพียง 
1,320 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 85.94 ดงันั้นเพื่อให้จ  ำนวนผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีรับประทำนยำมีผลกำรรักษำเป็นไป
ตำมเป้ำหมำยเพิ่มข้ึน เภสัชกรจึงร่วมดูแลผูติ้ดเช้ือเอชไอวีร่วมกบัทีมสหสำขำวิชำชีพ โดยมีกำรให้กำรบริบำล
ทำงเภสัชกรรมแก่ผูติ้ดเช้ือเอชไอวี ส่งเสริมให้ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีรับประทำนยำไดอ้ยำ่งถูกตอ้งและปลอดภยั ช่วย
แกไ้ขปัญหำจำกกำรใชย้ำท่ีเกิดข้ึน เพื่อใหผู้ติ้ดเช้ือเอชไอวสีำมำรถกดไวรัสในเลือดไดต้ำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว ้ 

กราฟที ่1 แสดงจ ำนวนผูติ้ดเช้ือเอชไอวท่ีีมำรับบริกำรท่ีโรงพยำบำลกลำง ระหวำ่งเดือนตุลำคม พ.ศ. 
2560 ถึง เดือนกนัยำยน พ.ศ. 2561 
 

 

2,025

1,536
1,320

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

ผูติ้ดเช้ือเอชไอวท่ีีมำรับบริกำร ผูติ้ดเช้ือเอชไอวท่ีีรับประทำนยำ ผูติ้ดเช้ือเอชไอวท่ีี VL < 1,000 copies/ml

จ ำ
นว

นผ
ูต้ิด

เชื้อ
เอช

ไอ
วี

ประเภทของผูติ้ดเช้ือเอชไอวี



4 

4.2  ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
4.2.1 ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบักำรบริบำลทำงเภสัชกรรม กำรรักษำผูติ้ดเช้ือเอชไอวี กำรแบ่ง

ประเภทปัญหำจำกกำรใชย้ำและกำรประเมินควำมร่วมมือในกำรใชย้ำ 
4.2.2 สร้ำงแบบบนัทึกเพื่อเก็บข้อมูลทัว่ไปของผูติ้ดเช้ือเอชไอวี ขอ้มูลกำรใช้ยำ ขอ้มูลกำรให้

บริบำลทำงเภสัชกรรม และแบบสอบถำมพฤติกรรมกำรใชย้ำ  
4.2.3 ก ำหนดเกณฑก์ำรคดัเขำ้ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีเพื่อเขำ้รับกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม 
4.2.4 ด ำเนินกำรใหบ้ริบำลทำงเภสัชกรรมแก่ผูติ้ดเช้ือเอชไอวท่ีีผำ่นตำมเกณฑค์ดัเขำ้ 
4.2.5 รวบรวมขอ้มูลกำรใหบ้ริบำลทำงเภสัชกรรม วเิครำะห์และสรุปผลกำรด ำเนินงำน 

5. ผู้ร่วมด าเนินการ  
“ไม่มี” 

6. ส่วนของงานทีผู้่เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ เป็นผูด้  ำเนินกำรร้อยละ 100 โดยด ำเนินกำรดงัน้ี 
6.1  ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวกบักำรให้บริบำลทำงเภสัชกรรม โดยด ำเนินกำรตำมหลกักำรจดักำร

ดำ้นยำ ซ่ึงประกอบไปดว้ย กำรทบทวนกำรใชย้ำ กำรบนัทึกขอ้มูลกำรใช้ยำของผูป่้วย กำรวำงแผนและแกไ้ข
ปัญหำท่ีเกิดจำกกำรใชย้ำ กำรส่งต่อผูป่้วย กำรจดัท ำเอกสำรของผูป่้วยและนดัติดตำมผล กำรประสำนงำนกบั
บุคลำกรทำงกำรแพทยอ่ื์น ๆ ในกำรร่วมกนัดูแลผูป่้วย(12) 

ทบทวนกำรรักษำผูติ้ดเช้ือเอชไอวีตำมแนวทำงกำรตรวจรักษำและป้องกนักำรติดเช้ือเอชไอวีของ
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560(3)  

ทบทวนกำรแบ่งประเภทปัญหำจำกกำรใชย้ำ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 7 ประเภท ไดแ้ก่ กำรไดรั้บยำโดย
ไม่มีขอ้บ่งใช้ ควำมตอ้งกำรยำในกำรรักษำเพิ่มเติม กำรไดรั้บยำท่ีไม่มีประสิทธิผล กำรไดรั้บยำขนำดต ่ำกว่ำ
ขนำดกำรรักษำ กำรเกิดอำกำรไม่พึงประสงค์จำกยำ กำรไดรั้บยำขนำดสูงกวำ่ขนำดกำรรักษำ และผูป่้วยไม่ให้
ควำมร่วมมือในกำรใชย้ำ(11)  

ทบทวนแนวทำงกำรประเมินควำมร่วมมือในกำรใชย้ำจำกคู่มือส ำหรับเภสัชกร กำรดูแลผูติ้ดเช้ือ
เอชไอวแีละผูป่้วยโรคเอดส์(6)  
 6.2  สร้ำงแบบบนัทึกเพื่อเก็บขอ้มูลทัว่ไปของผูติ้ดเช้ือเอชไอว ีขอ้มูลกำรใชย้ำ ขอ้มูลกำรใหบ้ริบำลทำง
เภสัชกรรม (ภำคผนวก 1)โดยติดต่อขอใช้แบบสอบถำมพฤติกรรมกำรใช้ยำ Medication Taking Behavior 
(MTB) ฉบบัภำษำไทย ซ่ึงพฒันำโดย ศ.ภญ.ดร. พรรณทิพำ ศกัด์ิทอง และคณะ และผำ่นกำรทดสอบคุณสมบติั
ทำงด้ำนจิตวิทยำเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว (ภำคผนวก 2) รวมทั้งจดัท ำเอกสำรประกอบกำรให้ควำมรู้เร่ืองกำร
รับประทำนยำตำ้นเอชไอว ี(ภำคผนวก 3) 
 6.3  ก ำหนดเกณฑก์ำรคดัเขำ้ผูติ้ดเช้ือเอชไอวเีพื่อเขำ้รับกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม โดยเป็นผูป่้วยนอกท่ี
ติดเช้ือเอชไอวีและมำรับกำรรักษำท่ีคลินิกเพื่อนวนัจนัทร์ของโรงพยำบำลกลำงระหวำ่งเดือนตุลำคม พ.ศ. 2561 
ถึงเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2562 และผำ่นตำมเกณฑก์ำรคดัเขำ้ ดงัน้ี 
 6.3.1 เป็นผูติ้ดเช้ือเอชไอวท่ีีไดรั้บกำรรักษำดว้ยยำตำ้นเอชไอวเีป็นคร้ังแรก 
 6.3.2 เป็นผูติ้ดเช้ือเอชไอวท่ีีมีประวติัไม่ใหค้วำมร่วมมือในกำรรักษำดว้ยยำตำ้นเอชไอว ี
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 6.3.3 เป็นผูติ้ดเช้ือเอชไอวท่ีีมีกำรเปล่ียนแปลงสูตรยำตำ้นเอชไอวท่ีีใชใ้นกำรรักษำ 
 6.3.4 เป็นผูติ้ดเช้ือเอชไอวท่ีีเกิดอำกำรไม่พึงประสงคจ์ำกกำรใชย้ำตำ้นเอชไอว ี
 6.3.5 เป็นผูติ้ดเช้ือเอชไอวท่ีีมีปริมำณเช้ือไวรัสในกระแสเลือดมำกกวำ่ 50 copies/ml 
 6.3.6 เป็นผูติ้ดเช้ือเอชไอวท่ีีตอ้งกำรไดรั้บค ำปรึกษำจำกเภสัชกร 

 6.4  ด ำเนินกำรให้บริบำลทำงเภสัชกรรมแก่ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีผำ่นตำมเกณฑ์คดัเขำ้ โดยมีขั้นตอนกำร
บริบำลทำงเภสัชกรรม ดงัน้ี 

 6.4.1 สัมภำษณ์ผู ้ติดเช้ือเอชไอวีเก่ียวกับข้อมูลทั่วไป ทบทวนรำยกำรยำท่ีใช้ในกำรรักษำ 
พฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพอ่ืน ๆ และประเมินควำมร่วมมือในกำรใชย้ำโดยใชแ้บบสอบถำม MTB 

 6.4.2 ติดตำมผลกำรตรวจทำงหอ้งปฏิบติักำรของผูติ้ดเช้ือเอชไอว ี
 6.4.3 คน้หำปัญหำจำกกำรใชย้ำของผูติ้ดเช้ือเอชไอว ี
 6.4.4 ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรรักษำและแกไ้ขปัญหำจำกกำรใชย้ำใหก้บัผูติ้ดเช้ือเอชไอว ี
 6.4.5 ส่งต่อขอ้มูลท่ีจ  ำเป็นของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีให้กบับุคลำกรทำงกำรแพทยอ่ื์น ๆ เช่น แพทย ์

พยำบำล ทรำบ 
 6.4.6 ติดตำมและประเมินผลกำรแกไ้ขปัญหำจำกกำรใชย้ำในนดัคร้ังถดัไป 
 6.5  รวบรวมขอ้มูลกำรใหบ้ริบำลทำงเภสัชกรรม วเิครำะห์ผลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนำในรูปของร้อยละ 

และสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
7. ผลส าเร็จของงาน 

 7.1 ผูติ้ดเช้ือเอชไอวไีดรั้บกำรแกไ้ขปัญหำจำกกำรใชย้ำ 
ผูติ้ดเช้ือเอชไอวท่ีีมำรับบริกำรในคลินิกเพื่อนวนัจนัทร์ของโรงพยำบำลกลำงระหวำ่งเดือนตุลำคม พ.ศ. 

2561 ถึงเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2562 และผำ่นตำมเกณฑก์ำรคดัเขำ้มีจ ำนวนทั้งส้ิน 65 คน โดยมีขอ้มูลทัว่ไป ดงัน้ี 

ตารางที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูติ้ดเช้ือเอชไอว ี

ข้อมูลทัว่ไป จ านวนผู้ติดเช้ือเอชไอว ี(ร้อยละ) 

เพศ 
          ชำย 
          หญิง 

 
44 (67.69) 
21 (32.31) 

อำย ุ
          20-40 ปี 
          41-60 ปี 
          มำกกวำ่ 60 ปี 

 
23 (35.38) 
40 (61.54) 

2 (3.08) 
ประวติักำรเกิดอำกำรไม่พึงประสงคจ์ำกยำ 
          ไม่มีประวติั 
          มีประวติั 

 
56 (86.15) 
9 (13.85) 
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 จำกตำรำงท่ี 1 ผูติ้ดเช้ือเอชไอวท่ีีไดรั้บกำรบริบำลทำงเภสัชกรรมส่วนใหญ่เป็นเพศชำย ร้อยละ 67.69 มี
อำยเุฉล่ีย 46 ปี โดยผูติ้ดเช้ือส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอำย ุ41-60 ปี ไม่เคยมีประวติักำรเกิดอำกำรไม่พึงประสงคจ์ำกยำ 
ร้อยละ 86.15 ส ำหรับพฤติกรรมทำงดำ้นสุขภำพพบวำ่ ผูติ้ดเช้ือเอชไอวส่ีวนใหญ่ไม่สูบบุหร่ีหรือเคยสูบบุหร่ีแต่
เลิกสูบแลว้ ร้อยละ 84.62 ไม่เคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หรือเคยด่ืมแต่เลิกด่ืมแลว้ ร้อยละ 83.08  และมีผูท่ี้ใช้
ผลิตภณัฑเ์สริมอำหำรหรือสมุนไพร เพียงร้อยละ 20.00 

ตารางที ่2 ปัญหำจำกกำรใชย้ำท่ีไดรั้บกำรแกไ้ข 
ปัญหาจากการใช้ยา จ านวนปัญหา (ร้อยละ) 

กำรไดรั้บยำโดยไม่มีขอ้บ่งใช ้ 18 (19.15) 

ควำมจ ำเป็นตอ้งไดรั้บยำในกำรรักษำเพิ่มเติม 7 (7.45) 

กำรไดรั้บยำท่ีไม่มีประสิทธิผล 4 (4.25) 

กำรไดรั้บยำขนำดต ่ำกวำ่ขนำดกำรรักษำ 2 (2.13) 

กำรเกิดอำกำรไม่พึงประสงคจ์ำกกำรใชย้ำ 27 (28.72) 

กำรไดรั้บยำขนำดสูงกวำ่ขนำดกำรรักษำ 5 (5.32) 

กำรไม่ใหค้วำมร่วมมือในกำรใชย้ำ 31 (32.98) 
 

จำกกำรให้บริบำลทำงเภสัชกรรมแก่ผูติ้ดเช้ือเอชไอวี พบปัญหำจำกกำรใช้ยำทั้งส้ิน 94 ปัญหำ โดย
ปัญหำท่ีพบมำกท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ ปัญหำควำมไม่ร่วมมือในกำรใช้ยำของผูติ้ดเช้ือเอชไอวี ร้อยละ 32.98 
ปัญหำกำรเกิดอำกำรไม่พึงประสงคจ์ำกยำ ร้อยละ 28.72 และปัญหำกำรไดรั้บยำโดยไม่มีขอ้บ่งใช ้ร้อยละ 19.15 
เภสัชกรไดแ้กไ้ขปัญหำจำกกำรใชย้ำทุกปัญหำใหแ้ก่ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีเป็นรำยบุคคล โดยมีกำรวำงแผนและแกไ้ข
ปัญหำท่ีเกิดข้ึนร่วมกบัแพทยผ์ูใ้หก้ำรรักษำ รวมถึงใหค้  ำแนะน ำเพิ่มเติมแก่ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีเก่ียวกบัแนวทำงกำร
แกไ้ขปัญหำจำกกำรใชย้ำ 

100

ข้อมูลทัว่ไป จ านวนผู้ติดเช้ือเอชไอว ี(ร้อยละ) 
กำรสูบบุหร่ี 
          ไม่เคยสูบ/เคยสูบบุหร่ี แต่เลิกแลว้ 
          ยงัสูบบุหร่ีอยู ่

 
55 (84.62) 
10 (15.38) 

กำรด่ืมแอลกอฮอล ์
          ไม่เคยด่ืม/เคยด่ืมแอลกอฮอล ์แต่เลิกแลว้ 
          ยงัด่ืมอยู ่

 
54 (83.08) 
11 (16.92) 

กำรใชผ้ลิตภณัฑเ์สริมอำหำร/สมุนไพร 
          ไม่ไดใ้ช ้
          ใช ้

 
52 (80.00) 
13 (20.00) 
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7.2 ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีรำยใหม่มำกกวำ่ร้อยละ 80 ไดรั้บค ำแนะน ำเร่ืองกำรใชย้ำตำ้นเอชไอวอียำ่งถูกตอ้ง 
 โรงพยำบำลกลำงมีผูติ้ดเช้ือเอชไอวีรำยใหม่ท่ีมำรับบริกำรในคลินิกเพื่อนวนัจนัทร์ระหว่ำงเดือน
ตุลำคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 40 คน มีผูท่ี้ไดรั้บค ำแนะน ำเร่ืองกำรรับประทำนยำ
ตำ้นเอชไอวีจำกเภสัชกร จ ำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 โดยเภสัชกรไดใ้ห้ค  ำแนะน ำแก่ผูติ้ดเช้ือเอชไอวใีห้
เห็นถึงควำมส ำคญัของกำรรับประทำนยำ วิธีกำรรับประทำนยำ กำรปฏิบติัตวัเม่ือลืมรับประทำนยำ และอำกำร
ไม่พึงประสงคจ์ำกกำรใชย้ำท่ีอำจเกิดข้ึน และมีผูติ้ดเช้ือเอชไอวีรำยใหม่ จ  ำนวน 5 คน ท่ีไม่ไดรั้บค ำแนะน ำเร่ือง
กำรใชย้ำจำกเภสัชกร เน่ืองจำกเป็นผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมำรับบริกำรนอกเวลำปฏิบติัรำชกำร จึงไดรั้บค ำแนะน ำ
เร่ืองกำรใชย้ำจำกบุคลำกรทำงกำรแพทยท์่ำนอ่ืนแทน ไดแ้ก่ แพทย ์พยำบำลวชิำชีพ 

แผนภูมิที ่1 จ  ำนวนผูติ้ดเช้ือเอชไอวีรำยใหม่ท่ีไดรั้บค ำแนะน ำเร่ืองกำรใชย้ำตำ้นเอชไอว ี

 
  

7.3 ผูติ้ดเช้ือเอชไอวใีหค้วำมร่วมมือในกำรใชย้ำอยำ่งตรงเวลำและสม ่ำเสมอเพิ่มข้ึน 
 จำกกำรประเมินควำมร่วมมือในกำรใช้ยำของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีทั้งหมด 65 คนโดยใช้แบบสอบถำม
พฤติกรรมกำรใชย้ำ MTB พบวำ่หลงักำรให้บริบำลทำงเภสัชกรรมผูติ้ดเช้ือเอชไอวีมีคะแนนรวมของขอ้ค ำถำม
ท่ี 1-6 ซ่ึงเป็นแบบ likert scale แต่ละขอ้มีคะแนนตั้งแต่ 1-4 คะแนน จำกเดิมคะแนนรวมเฉล่ีย 22.37 เพิ่มเป็น 
23.49 และขอ้ค ำถำมท่ี 7 ซ่ึงเป็นแบบ visual analog scale มีคะแนนเพิ่มข้ึน โดยจำกเดิมร้อยละ 80.91 เป็นร้อยละ 
88.52 แสดงให้เห็นว่ำกำรให้บริบำลทำงเภสัชกรรมแก่ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีสำมำรถส่งเสริมให้ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีมี
ควำมร่วมมือในกำรใชย้ำเพิ่มข้ึนได ้
 
 
 
 
 

35

5

จ ำนวนผูติ้ดเช้ือเอชไอวรีำยใหม่ท่ีไดรั้บค ำแนะน ำเร่ืองยำ

จ ำนวนผูติ้ดเช้ือเอชไอวรีำยใหม่ท่ีไม่ไดรั้บค ำแนะน ำเร่ืองยำ
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ตารางที ่3 คะแนนควำมร่วมมือในกำรใชย้ำท่ีประเมินโดยแบบสอบถำมพฤติกรรมกำรใชย้ำ MTB 

ข้อค าถาม 
คะแนนเฉลีย่  

ก่อนให้การบริบาล 
ทางเภสัชกรรม 

หลงัให้การบริบาล 
ทางเภสัชกรรม 

1. ใน 2 สัปดำห์ท่ีผำ่นมำ ท่ำนเคยลืมใชย้ำ หรือไม่ อยำ่งไร 3.62  3.91 
2. ใน 2 สัปดำห์ท่ีผำ่นมำ ท่ำนเคยใชย้ำไม่ตรงเวลำ หรือไม่
ตรงม้ือ ตำมท่ีแพทยส์ั่ง หรือไม่ อยำ่งไร 

2.95 3.58 

3. ใน 2 สัปดำห์ท่ีผำ่นมำ ท่ำนเคยหยดุใชย้ำเอง โดยท่ีไม่ได้
ปรึกษำแพทย ์เน่ืองจำกไดรั้บอำกำรขำ้งเคียงจำกกำรใช้ยำ 
หรือกงัวล/กลวัว่ำจะไดรั้บอำกำรขำ้งเคียงจำกยำ หรือแพ้
ยำ หรือไม่ อยำ่งไร 

3.91 4.00 

4. ใน 2 สัปดำห์ท่ีผำ่นมำ ท่ำนเคยหยดุใชย้ำเองโดยท่ีไม่ได้
ปรึกษำแพทย ์เพรำะคิดว่ำตนเองหำยจำกโรคท่ีเป็นแล้ว 
หรือไม่มีอำกำรแลว้ หรือไม่ อยำ่งไร 

4.00 4.00 

5. ใน 2 สัปดำห์ท่ีผ่ำนมำ ท่ำนเคยหยุดใช้ยำเองโดยไม่ได้
ปรึกษำแพทยด์ว้ยเหตุผลอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจำกขอ้ 3 และ 
4 หรือไม่ อยำ่งไร 

3.89 4.00 

6. ใน 2 สัปดำห์ท่ีผ่ำนมำ ท่ำนเคยเพิ่ม/ลดจ ำนวนยำหรือ
ปริมำณยำหรือควำมถ่ีในกำรใช้ยำโดยท่ีไม่ได้ปรึกษำ
แพทยห์รือไม่ อยำ่งไร 

4.00 4.00 

รวมคะแนนข้อ 1-6 22.37 23.49 
7. โปรดใหค้ะแนนพฤติกรรมกำรใชย้ำของคุณ  
    (คะแนนเตม็ 100%) 

80.91 88.52 

 
จำกผลกำรให้กำรบริบำลทำงเภสัชกรรมแก่ผูติ้ดเช้ือเอชไอวี จะพบวำ่เภสัชกรสำมำรถช่วยเหลือผูติ้ดเช้ือ

เอชไอวใีนกำรแกไ้ขปัญหำจำกกำรใชย้ำได ้สอดคลอ้งกบักำรศึกษำของ รัชฎำพรและคณะ(7) โดยปัญหำจำกกำร
ใชย้ำท่ีพบมำกท่ีสุดคือ ผูติ้ดเช้ือเอชไอวไีม่ใหค้วำมร่วมมือในกำรใชย้ำและกำรเกิดอำกำรไม่พึงประสงคจ์ำกกำร
ใช้ยำ และพบว่ำ กำรให้บริบำลทำงเภสัชกรรมสำมำรถช่วยเพิ่มควำมร่วมมือในกำรใชย้ำของผูติ้ดเช้ือเอชไอวี 
เช่นเดียวกบักำรศึกษำของ Saberi และคณะ(15) เน่ืองจำกผูติ้ดเช้ือเอชไอวีมีควำมรู้และควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักำร
รักษำดว้ยยำตำ้นเอชไอวมีำกข้ึน และเห็นถึงควำมส ำคญัของกำรรับประทำนยำตำ้นเอชไอว ี 
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8. การน าไปใช้ประโยชน์ 

8.1 ประโยชน์ต่อผูป่้วย 

- ผูติ้ดเช้ือเอชไอวไีดรั้บควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรรักษำดว้ยยำตำ้นเอชไอวีเพิ่มข้ึน สำมำรถใชย้ำได้

อยำ่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

- ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีไดรั้บกำรแกไ้ขปัญหำจำกกำรใชย้ำ ส่งผลให้ควำมร่วมมือในกำรใชย้ำตำ้นเอช

ไอวเีพิ่มข้ึน ซ่ึงช่วยลดปัญหำกำรด้ือยำ และลดอตัรำกำรติดเช้ือฉวยโอกำสท่ีอำจตำมมำได ้

8.2 ประโยชน์ต่อหน่วยงำน 

- ส่งเสริมบทบำทของเภสัชกรในกำรดูแลผูติ้ดเช้ือเอชไอวีร่วมกบับุคลำกรทำงกำรแพทยอ่ื์น ๆ ใน

รูปแบบสหสำขำวชิำชีพ เพื่อใหก้ำรรักษำดว้ยยำตำ้นเอชไอวเีป็นไปอยำ่งมีประสิทธิผล 

- ช่วยลดควำมคลำดเคล่ือนทำงยำท่ีอำจเกิดข้ึนในกระบวนกำรรักษำผูติ้ดเช้ือเอชไอว ี

- ไดแ้นวทำงในกำรใหบ้ริบำลทำงเภสัชกรรม ซ่ึงสำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชก้บัโรคอ่ืน ๆ ต่อไป 

8.3 ประโยชน์ต่อโรงพยำบำล 

- โรงพยำบำลมีทีมสหสำขำวิชำชีพให้บริกำรแก่ผูติ้ดเช้ือเอชไอวี ท ำให้กำรรักษำผูติ้ดเช้ือเอชไอวี

ไดม้ำตรฐำนและมีคุณภำพมำกข้ึน  

9. ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการ 

9.1 เน่ืองจำกระยะเวลำกำรเก็บขอ้มูลสั้น ท ำใหย้งัไม่สำมำรถประเมินผลของกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม

ท่ีมีต่อกำรลดปริมำณเช้ือไวรัสในกระแสเลือดของผูติ้ดเช้ือเอชไอวไีด ้

9.2 ปริมำณของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมำรับบริกำรท่ีคลินิกเพื่อนวนัจนัทร์ของโรงพยำบำลกลำงมีจ ำนวน

มำก จึงยงัไม่สำมำรถใหก้ำรบริบำลทำงเภสัชกรรมแก่ผูติ้ดเช้ือเอชไอวไีดทุ้กรำย 

10. ข้อเสนอแนะ 

10.1 ควรมีกำรใช้แบบคดักรองสั้น ๆ (checklist) เพื่อคน้หำปัญหำจำกกำรใช้ยำในเบ้ืองตน้ เน่ืองจำก

ปัญหำจำกกำรใชย้ำของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีไม่สำมำรถคดักรองไดด้ว้ยกำรใชเ้วชระเบียนเพียงอยำ่งเดียว หรือผูท่ี้มี

ปัญหำจำกกำรใชย้ำบำงรำย อำจไม่กลำ้แจง้ปัญหำท่ีเกิดข้ึนใหแ้พทยท์รำบ กำรจดัท ำแบบคดักรองสั้น ๆ อำจช่วย

ท ำใหค้น้หำผูติ้ดเช้ือเอชไอวท่ีีมีปัญหำจำกกำรใชย้ำไดเ้พิ่มข้ึน 

10.2 ควรมีกำรวดัผลลพัธ์ของกำรบริบำลทำงเภสัชกรรมในด้ำนอ่ืนเพิ่มเติม ได้แก่ ผลลพัธ์ทำงดำ้น

เศรษฐศำสตร์ และผลลพัธ์ทำงดำ้นควำมเป็นมนุษย ์เช่น กำรวดัคุณภำพชีวติของผูติ้ดเช้ือเอชไอว ี
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ขอรับรองวำ่ผลงำนดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นควำมจริงทุกประกำร 

 

 

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

 (นำงสำวทศพร  แสงทองอโณทยั) 

               ผูข้อรับกำรประเมิน 

               (วนัท่ี)............................../.............................../............................... 

 

  

ไดต้รวจสอบแลว้ขอรับรองวำ่ผลงำนดงักล่ำวขำ้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัควำมเป็นจริงทุกประกำร 

 

 

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

      (นำงจริยำ สุภำพงษ)์           

(ต ำแหน่ง)  เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ (ดำ้นเภสัชกรรมคลินิก)  

     หวัหนำ้กลุ่มงำนเภสัชกรรม                        

กลุ่มงำนเภสัชกรรม กลุ่มภำรกิจดำ้นบริกำรตติยภูมิ โรงพยำบำลกลำง 

(วนัท่ี)............................../................................./............................... 

 

 

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

                                                 (นำยเพชรพงษ ์ก ำจรกิจกำร) 

(ต ำแหน่ง)               ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำลกลำง 

(วนัท่ี)................................../................................/............................. 
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ภาคผนวก 1 

 

แบบบันทึกข้อมูล 

วันที่.........../............/...........                  HN: .......................................................... 

ข้อมูลพื้นฐาน 

อายุ…………….......... ..…ปี 
น ้าหนัก…….......…......…กก. 
ส่วนสงู..........................ชม. 
BMI………………...…กก./ม.2 

ประวัติการแพ้ยา      มี         ไม่ม ี
ได้แก่............................................................ 
.....................................................................
..................................................................... 

โรคประจ้าตัวอืน่ๆ 
.............................................................
.............................................................
............................................................. 

สิทธิการรักษาพยาบาล 

  1. บัตรทอง     2. ประกันสังคม     3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ      4. แรงงานต่างด้าว     5. เงินสด 

ประวัติการสบูบุหรี ่

  1. ไม่เคยสูบ                   2. ยังสูบอยู่ สูบ................มวน/ต่อวัน             3. เคยสูบแต่เลิกมา................ปี 

ประวัติการดื่มเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 

  1. ไม่ดื่ม                       2. ดื่มอยู่ ดื่ม..............แก้ว/ขวด ต่อวัน             3. เคยดื่มแต่เลิกมา...............ปี 

ประวัติการดื่มชา/กาแฟ 

  1. ไม่ดื่ม                       2. ดื่ม..................แก้วต่อวัน      เติม coffee mate         เติม      ไม่เติม 

การใช้ยา/สมุนไพร/อาหารเสริมอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่แพทย์สั่ง 

  1. ไม่มี                         2. มี คือ.................................................................................................................... 

การออกก้าลังกาย  

  1. ไม่ออกก้าลังกาย          2. ออกก้าลังกายโดย.....................................สัปดาห์ละ...............ครั ง...............นาที 

อาชีพ............................................................................. เวลาที่สะดวกรับประทานยา................................................... 

อาหารที่ชอบทาน      ขนมปงั      น ้าอัดลม         เบเกอรี่               ผลไมท้ี่มีรสหวาน   ไข่แดง 

                           แกงกะทิ     อาหารทะเล     ของมัน/ของทอด   coffee mate       ชาเย็น/โกโก้ 



 

Patient Drug Profile (ARV)     Patient Drug Profile (Comorbidity) 

ชื่อยาและวิธีกิน     ชื่อยาและวิธีกิน    

           

         

         

         

         

         

 
แบบบันทึกผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

LAB 
Normal  

LAB 
 
 

  
LAB 

Normal 
LAB 

   
LAB 

Normal 
LAB 

   

Viral load -    Viral load -    ALT (U/L) 3-36    
CD4 500-1500    CD4 500-1500    AST (U/L) 0-35    
Hb (g/dL) 12.9-16.9    FBS (mg/dL) < 130     ALP (U/L) 35-100    
Hct (%) 38-48.8    HbA1C (%) < 7    TB (mg/dL) < 1.5    
WBC  5000-10000    TC (mg/dL) < 200    DB (mg/dL) < 0.4    
Scr (mg/dL) 0.5-1.5    TG (mg/dL) < 150    อื่น ๆ ............     
CrCl (ml/min) > 90    LDL (mg/dL) < 100    อื่น ๆ ............     
BUN (mg/dL) 7-22    HDL (mg/dL) > 40    อื่น ๆ ............     



 

 

7. โปรดให้คะแนนพฤติกรรมการใช้ยาของคุณ (คะแนนเตม็ 100%) = __________________________ 
(100% หมายถึง ไม่เคยหยุดหรือลืมใช้ยาเลย และใช้ยาตามเวลาทีแ่พทย์สั่ง และ 0% หมายถึง หยุดหรือลืมใช้ยาทุกวันและไม่ตรงตามเวลาเลย) 

ค าถาม ค าตอบให้เลือก 
1. ใน 2 สัปดาห์ทีผ่่านมา ท่านเคยลมืใช้ยา หรือไม่ อย่างไร เคยลมืตั งแต่ 5 ครั งขึ นไป 

(1) 
เคยลมื 3-4 ครั ง 

(2) 
เคยลมื 1-2 ครั ง 

(3) 
ไม่เคยลืมเลย 

(4) 

2. ใน 2 สัปดาห์ทีผ่่านมา ท่านเคยใช้ยาไมต่รงเวลา หรือไม่ตรงมื อ ตามที่

แพทย์สั่ง หรือไม่ อย่างไร 

เคยใช้ยาไมต่รงเวลา 
/ไมต่รงมื อ 

ตั งแต่ 5 ครั งขึ นไป 
(1) 

เคยใช้ยาไมต่รงเวลา 
/ไมต่รงมื อ 
3-4 ครั ง 

(2) 

เคยใช้ยาไมต่รงเวลา 
/ไมต่รงมื อ 
1-2 ครั ง 

(3) 

ใช้ยาตรงเวลา 
/ตรงมื อ 
ทุกครั ง 

(4) 
3. ใน 2 สัปดาห์ทีผ่่านมา ท่านเคยหยุดใช้ยาเอง โดยที่ไม่ได้ปรึกษาแพทย์ 

เนื่องจากได้รบัอาการข้างเคียงจากการใช้ยา หรือกังวล/กลัวว่าจะได้รับ

อาการข้างเคียงจากยา หรือแพ้ยา หรือไม่อย่างไร 

เคยหยดุยา 
ตั งแต่ 5 ครั งขึ นไป 

(1) 

เคยหยดุยา 
3-4 ครั ง 

(2) 

เคยหยดุยา 
1-2 ครั ง 

(3) 

ไม่เคย 
หยุดยาเลย 

(4) 

4. ใน 2 สัปดาห์ทีผ่่านมา ท่านเคยหยุดใช้ยาเองโดยทีไ่มไ่ด้ปรึกษาแพทย์ 

เพราะคดิว่าตนเองหายจากโรคที่เป็นแล้ว หรือไม่มีอาการแล้ว หรือไม่ 

อย่างไร 

เคยหยดุยา 
ตั งแต่ 5 ครั งขึ นไป 

(1) 

เคยหยดุยา 
3-4 ครั ง 

(2) 

เคยหยดุยา 
1-2 ครั ง 

(3) 

ไม่เคย 
หยุดยาเลย 

(4) 

5. ใน 2 สัปดาห์ทีผ่่านมา ท่านเคยหยุดใช้ยาเองโดยทีไ่มไ่ด้ปรึกษาแพทย์ด้วย

เหตุผลอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือจากข้อ 3 และ 4 หรือไม่ อย่างไร 

เคยหยดุยา 
ตั งแต่ 5 ครั งขึ นไป 

(1) 

เคยหยดุยา 
3-4 ครั ง 

(2) 

เคยหยดุยา 
1-2 ครั ง 

(3) 

ไม่เคย 
หยุดยาเลย 

(4) 

6. ใน 2 สัปดาห์ทีผ่่านมา ท่านเคยเพิม่/ลดจ้านวนยาหรือปรมิาณยา หรือ

ความถี่ในการใช้ยาโดยทีไ่มไ่ด้ปรึกษาแพทย์หรือไม่ อย่างไร  

เคยเพิ่ม/ลดจ้านวนยาหรือ
ความถี่ในการใช้ยา 
ตั งแต่ 5 ครั งขึ นไป 

(1) 

เคยเพิ่ม/ลดจ้านวนยา
หรือความถี่ในการใช้ยา 

3-4 ครั ง 
(2) 

เคยเพิ่ม/ลดจ้านวนยาหรือ
ความถี่ในการใช้ยา 

1-2 ครั ง 
(3) 

ไม่เคยเพิ่ม/ลดจ้านวนยา
หรือความถี่ในการใช้ยา

เลย 
(4) 



 

แบบบันทึกข้อมูล DRPs 

Date DRPs Descriptive of DRPs intervention 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  
 1. การไดร้ับยาโดยไม่มีข้อบ่งใช้ (unneccessary drug therapy)   5. การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา (adverse drug reaction) 
 2. ความต้องการยาในการรักษาเพิม่เติม (needs additional drug therapy)  6. การไดร้ับยาในขนาดสูงกว่าขนาดการรักษา (dosage too high) 
 3. การไดร้ับยาที่ไม่มีประสิทธิผล (ineffective drug)    7. ผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือในการใช้ยา (nonadherence or noncompliance) 
 4. การไดร้ับยาในขนาดต่้ากว่าขนาดการรักษา (dosage too low)



 

ปัญหาจากการใช้ยาและสาเหตุของปัญหา 

ปัญหาจากการใช้ยา สาเหตุของปัญหาจากการใช้ยา 

1. การได้รับยาโดยไม่มีข้อบ่งใช้ 
(unnecessary drug 
therapy) 

 

1.1 การได้รับยาซ ้าซ้อน 

1.2 การได้รับยาที่ไม่มีข้อบ่งใช้ ณ ขณะนั น 

1.3 สภาวะของผู้ป่วยในขณะนั นไม่เหมาะสมที่จะรักษาโดยการใช้ยา 

1.4 การใช้ยาในทางที่ผิด การติดยา การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   

การสูบบุหรี่ 

1.5 การใช้ยาเพ่ือรักษาอาการไม่พึงประสงค์จากยาอ่ืนที่สามารถ

หลีกเลี่ยงได้ 

2. ความต้องการยาในการรักษา
เพิ่มเติม (needs 
additional drug therapy) 

2.1 ควรได้รับยาเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอ่ืน 

2.2 ควรได้รับยาเพื่อรักษาโรคที่ก้าลังเป็นอยู่ 

2.3 ควรได้รับยาเพื่อเสริมฤทธิ์ทางการรักษากับยาตัวอ่ืน 

3. การได้รับยาที่ไม่มีประสิทธิผล 
(ineffective drug) 

3.1 มียาตัวอื่นที่ให้ประสิทธิผลในการรักษามากกว่ายาตัวที่ใช้อยู่ 

3.2 เกิดการดื อยาท่ีก้าลังใช้อยู ่

3.3 รูปแบบยาที่ใช้อยู่ไม่เหมาะสมกับผู้ป่วย 

3.4 ยาที่ใช้อยู่เป็นข้อห้ามใช้ส้าหรับผู้ป่วย 

3.5 ยาที่ใช้อยู่ไม่มีประสิทธิผลส้าหรับข้อบ่งใช้ที่ก้าลังรักษา 

4. การได้รับยาในขนาดต่ ากว่า
ขนาดการรักษา (dosage 
too low) 

4.1 ขนาดยาที่ใช้ต่้าเกินกว่าจะให้ผลการรักษาท่ีต้องการ 

4.2 ต้องมีการติดตามผลทางคลินิกหรือทางห้องปฏิบัติการเพ่ิมเติมใน

กรณีท่ีใช้ยาในขนาดต่้ากว่าขนาดการรักษา 

4.3 ความถี่ในการใช้ยาน้อยเกินไป 

4.4 การบริหารยาไม่ถูกต้อง เช่น การให้ยาผิดวิธี การให้ยาผิดวิถีทาง 

4.5 การเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาจนท้าให้ยาไม่มีประสิทธิผลในการ

รักษา 

4.6 การเก็บรักษายาไม่ถูกวิธี ท้าให้ยาเสื่อมคุณภาพ 

4.7 ระยะเวลาในการใช้ยารักษาสั นเกินไปจนท้าให้ไม่เกิดผลการรักษา

ที่ต้องการ 



 

ปัญหาจากการใช้ยา สาเหตุของปัญหาจากการใช้ยา 

5. การเกิดอาการไม่พึงประสงค์
จากยา (adverse drug 
reaction) 

5.1 การอาการไม่พึงประสงค์จากยาซึ่งไม่ขึ นกับขนาดยาที่ใช้รักษา 

5.2 ยาที่ใช้ยาอาจไม่ปลอดภัยส้าหรับผู้ป่วยรายนั นเนื่องจากผู้ป่วยมี
ความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากยา 

5.3 การเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาจนท้าให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์
จากยาขึ น 

5.4 การบริหารยาไม่ถูกต้องจนท้าให้ผู้ป่วยเกิดอาการไม่พึงประสงค์
จากยาขึ น 

5.5 ผู้ป่วยเกิดการแพ้ยา 

5.6 การเพ่ิมขนาดยาหรือลดขนาดยาที่เร็วเกินไปจนท้าให้เกิดอาการ
ไม่พึงประสงค์จากยา 

6. การได้รับยาในขนาดสูงกว่า
ขนาดการรักษา (dosage 
too high) 

6.1 การให้ยาในขนาดสูงกว่าขนาดการรักษาจนท้าให้เกิดพิษจากยา
ขึ น 

6.2 ต้องมีการติดตามผลทางคลินิกหรือทางห้องปฏิบัติการเพ่ิมเติมใน
กรณีท่ีใช้ยาในขนาดสูงกว่าขนาดการรักษา 

6.3 ความถี่ในการใช้ยามากเกินไป 

6.4 ระยะเวลาในการใช้ยารักษานานเกินไป 

6.5 การเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาจนท้าให้เกิดพิษจากยาขึ น 

7. ผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือใน
การใช้ยา (nonadherence 
or noncompliance) 

7.1 ผู้ป่วยไม่เข้าใจค้าสั่งการใช้ยา แม้ว่าจะได้รับการอธิบายแล้วก็ตาม 

7.2 ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงยานั นได้ เช่น ยาที่ใช้ไม่อยู่ในสิทธิการ
รักษา ผู้ป่วยไม่สามารถช้าระค่ายาเองได ้

7.3 ผู้ป่วยไมต่้องการใช้ยา 

7.4 ผู้ป่วยลืมใช้ยา 

7.5 ผู้ป่วยไม่สามารถหายานั นมาใช้ได้ 

7.6 ผู้ป่วยไม่สามารถกลืนยาหรือไม่สามารถบริหารยาได ้

 
 



 

 
 



ภาคผนวก 2 

 

แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ยา MTB 

โปรดตอบค้าถามต่อไปนี  โดยทา้เครื่องหมาย X ทับตัวเลขในชอ่งค้าตอบให้เลือกที่เหมาะสมและเป็นจริงตรง

กับตัวท่านมากทีสุ่ด 

ค าถาม ค าตอบให้เลือก 

1. ใน 2 สัปดาห์ทีผ่่านมา ทา่นเคยลืม

ใช้ยา หรือไม่ อย่างไร 

 

เคยลืม 
ตั งแต่ 5 ครั ง

ขึ นไป 
 

(1) 

เคยลืม 
3-4 ครั ง 

 
 

(2) 

เคยลืม 
1-2 ครั ง 

 
 

(3) 

ไม่เคย 
ลืมเลย 

 
 

(4) 

2. ใน 2 สัปดาห์ทีผ่่านมา ทา่นเคยใช้ยา

ไม่ตรงเวลา หรือไม่ตรงมื อ ตามที่

แพทย์สั่ง หรือไม่ อย่างไร 

 

เคย 
ใช้ยา 

ไม่ตรงเวลา 
/ไม่ตรงมื อ 

ตั งแต่ 5 ครั ง
ขึ นไป 

 
(1) 

เคย 
ใช้ยา 

ไม่ตรงเวลา 
/ไม่ตรงมื อ 
3-4 ครั ง 

 
 

(2) 

เคย 
ใช้ยา 

ไม่ตรงเวลา 
/ไม่ตรงมื อ 
1-2 ครั ง 

 
 

(3) 

ใช้ยา 
ตรงเวลา 
/ตรงมื อ 
ทุกครั ง 

 
 
 

(4) 

3. ใน 2 สัปดาห์ทีผ่่านมา ทา่นเคยหยุด

ใช้ยาเอง โดยทีไ่ม่ไดป้รึกษาแพทย์ 

เนื่องจากได้รับอาการข้างเคียงจาก

การใช้ยา หรือกังวล/กลัวว่าจะได้รับ

อาการข้างเคียงจากยา หรือแพ้ยา 

หรือไม่อย่างไร 

เคย 
หยุดยา 

ตั งแต่ 5 ครั ง
ขึ นไป 

 
(1) 

เคย 
หยุดยา 
3-4 ครั ง 

 
 

(2) 

เคย 
หยุดยา 
1-2 ครั ง 

 
 

(3) 

ไม่เคย 
หยุดยาเลย 

 
 
 

(4) 

4. ใน 2 สัปดาห์ทีผ่่านมา ทา่นเคยหยุด

ใช้ยาเองโดยทีไ่ม่ไดป้รึกษาแพทย์ 

เพราะคิดว่าตนเองหายจากโรคที่

เป็นแล้ว หรือไม่มีอาการแล้ว หรือไม่ 

อย่างไร 

เคย 
หยุดยา 

ตั งแต่ 5 ครั ง
ขึ นไป 

 
(1) 

เคย 
หยุดยา 
3-4 ครั ง 

 
 

(2) 

เคย 
หยุดยา 
1-2 ครั ง 

 
 

(3) 

ไม่เคย 
หยุดยาเลย 

 
 
 

(4) 
ผู้พัฒนาและเจ้าของลิขสิทธิ์: ศ. ภญ. ดร.พรรณทิพา  ศักดิ์ทอง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั



 

ค าถาม ค าตอบให้เลือก 

5. ใน 2 สัปดาห์ทีผ่่านมา ทา่นเคย

หยุดใช้ยาเองโดยทีไ่ม่ไดป้รึกษา

แพทย์ด้วยเหตุผลอื่น ๆ ที่

นอกเหนือจากข้อ 3 และ 4 หรือไม่ 

อย่างไร 

เคย 
หยุดยา 

ตั งแต่ 5 ครั ง
ขึ นไป 

 
 
 

(1) 

เคย 
หยุดยา 
3-4 ครั ง 

 
 
 
 

(2) 

เคย 
หยุดยา 
1-2 ครั ง 

 
 
 
 

(3) 

ไม่เคย 
หยุดยาเลย 

 
 
 
 
 

(4) 

6.  ใน 2 สัปดาห์ทีผ่่านมา ทา่นเคย

เพิ่ม/ลดจ้านวนยาหรือปริมาณยา 

หรือความถี่ในการใช้ยาโดยทีไ่มไ่ด้

ปรึกษาแพทย์หรือไม่ อย่างไร  

เคย 
เพิ่ม/ลด

จ้านวนยา
หรือความถี่
ในการใช้ยา 
ตั งแต่ 5 ครั ง

ขึ นไป 
 

(1) 

เคย 
เพิ่ม/ลด

จ้านวนยา
หรือความถี่
ในการใช้ยา 
3-4 ครั ง 

 
 

(2) 

เคย 
เพิ่ม/ลด

จ้านวนยา
หรือความถี่
ในการใช้ยา 
1-2 ครั ง 

 
 

(3) 

ไม่เคย 
เพิ่ม/ลด

จ้านวนยา
หรือ

ความถี่ใน
การใช้ยา

เลย 
 

(4) 

 

7. โปรดให้คะแนนพฤติกรรมการใช้ยาของคุณ (คะแนนเต็ม 100%) =  
(100% หมายถึง ไม่เคยหยุดหรือลืมใช้ยาเลย และใช้ยาตามเวลาที่แพทย์สัง่ และ  

           0% หมายถึง หยุดหรือลืมใช้ยาทุกวันและไม่ตรงตามเวลาเลย) 
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ภาคผนวก 3 

 

 

Antiretroviral drugs 
ในโรงพยาบาลกลาง 

จัดท าโดย 
กลุ่มงานเภสัชกรรม 
โรงพยาบาลกลาง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NRTIs) 

  

Abacavir 300 mg (ABC) 

 

วิธีรับประทาน    รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ทุก 12 ชั่วโมง  หรือ  2 เม็ด วันละ 1 ครั้ง 

อาการข้างเคียงที่ส าคัญ  ผื่นแพ้ยา คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีรับประทาน    รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ทุก 12 ชั่วโมง  หรือ  2 เม็ด วันละ 1 ครั้ง 

อาการข้างเคียงที่ส าคัญ  คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย อ่อนเพลีย (ผลข้างเคียงน้อยมาก) 

 

Lamivudine 150 mg (3TC) 

Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NRTIs) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NRTIs) 

 

Tenofovir 300 mg (TDF) 

 

วิธีรับประทาน    รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง 

อาการข้างเคียงที่ส าคัญ  คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย ผลข้างเคียงต่อไต 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อาการข้างเคียงที่ส าคัญ  ภาวะโลหิตจาง ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ า ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน  

       

Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NRTIs) 

 
 

Zidovudine 100 mg (AZT) Zidovudine 300 mg (AZT) 

 วิธีรับประทาน ครั้ง 2-3 เม็ด ทุก 12 ชั่วโมง วิธีรับประทาน ครั้ง 1 เม็ด ทุก 12 ชั่วโมง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NRTIs Combination 

 

Teno-Em (TDF/FTC) 

Tenofovir 300 mg + Emtricitabine 200 mg 

 

 

วิธีรับประทาน    รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง 

อาการข้างเคียงที่ส าคัญ  คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย ผลข้างเคียงต่อไต 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NRTIs Combination 

 

Zilarvir (AZT/3TC) 

Zidovudine 300 mg + Lamivudine 150 mg 
 

 

วิธีรับประทาน    รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ทุก 12 ชั่วโมง 

อาการข้างเคียงที่ส าคัญ  ภาวะโลหิตจาง ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ า ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีรับประทาน    รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง 

อาการข้างเคียงที่ส าคัญ  ผื่นแพ้ยา คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ 

 

ABC/3TC 

Abacavir 600 mg + Lamivudine 300 mg 
 

NRTIs Combination 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non-nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTIs) 

 

Efavirenz 600 mg (EFV) 

 

วิธีรับประทาน    รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง 

อาการข้างเคียงที่ส าคัญ  คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน มึนงง ปวดศีรษะ ง่วงซึม ฝันร้าย ผื่นแพ้ยา 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non-nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTIs) 

 

Nevirapine 200 mg (NVP) 

 

วิธีรับประทาน    รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ทุก 12 ชั่วโมง 

อาการข้างเคียงที่ส าคัญ  ผื่นแพ้ยา ระดับไขมันในเลือดสูง ผลข้างเคียงต่อตับ  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีรับประทาน    รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง พร้อมอาหาร   

อาการข้างเคียงที่ส าคัญ  ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ ผลข้างเคียงต่อตับ ระดับไขมันในเลือดสูง 

Rilpivirine 25 mg (RPV) 

Non-nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTIs) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protease Inhibitors (PIs) 

 

Atazanavir 300 mg (ATV) 

 

วิธีรับประทาน    รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง 

อาการข้างเคียงที่ส าคัญ  คลื่นไส้ อาเจียน ดีซ่าน ระดับไขมันในเลือดสูง  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protease Inhibitors (PIs) 

 

Darunavir 600 mg (DRV) 

 

วิธีรับประทาน    รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ทุก 12 ชั่วโมง 

อาการข้างเคียงที่ส าคัญ  คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ผื่นแพ้ยา ระดับไขมันในเลือดสูง  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protease Inhibitors (PIs) 

  

Lopinavir/Ritonavir 100 mg/25 mg (LPV/r) Lopinavir/Ritonavir 200 mg/50 mg (LPV/r) 

วิธีรับประทาน ครั้ง 4 เม็ด ทุก 12 ชั่วโมง วิธีรับประทาน ครั้ง 2 เม็ด ทุก 12 ชั่วโมง 

อาการข้างเคียงที่ส าคัญ  ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ระดับไขมันในเลือดสูง   

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protease Inhibitors (PIs) 

 

Ritonavir 100 mg (RTV) 

 

วิธีรับประทาน    รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ทุก 12 ชั่วโมง 

อาการข้างเคียงที่ส าคัญ  ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ระดับไขมันในเลือดสูง  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrase strand transfer inhibitors (INSTIs)  

 

Raltegravir 400 mg (RAL) 

 

วิธีรับประทาน    รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ทุก 12 ชั่วโมง 

อาการข้างเคียงที่ส าคัญ  ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน นอนไม่หลับ ซึมเศร้า  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fixed-dose combinations (FDCs)  

 

GPO vir Z 250 mg (AZT 250 mg + 3TC 150 mg + NVP 200 mg) 

 

วิธีรับประทาน    รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ทุก 12 ชั่วโมง 

อาการข้างเคยีงที่ส าคัญ  ระดับไขมันในเลือดสูง ผลข้างเคียงต่อตับ ผื่นแพ้ยา 

ภาวะโลหิตจาง ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ า คลื่นไส้ อาเจียน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fixed-dose combinations (FDCs)  

 

Teevir (TDF 300 mg + FTC 200 mg + EFV 600 mg) 

 

วิธีรับประทาน    รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง 

อาการข้างเคียงที่ส าคัญ  คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน มึนงง ปวดศีรษะ ผลข้างเคียงต่อไต 

 



 

 

  

อย่าลืมนะคะ 

สิ่งส าคัญคือ การกินยาให้ตรงเวลาทุกวัน 

 

 

     ตั้งนาฬิกาปลุก  

ช่วยเตือนการกินยา 



 

 
ข้อเสนอ แนวคิด วธีิการเพือ่พฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

ของ นางสาวทศพร  แสงทองอโณทยั 
เพื่อประกอบกำรแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่ง เภสัชกรช ำนำญกำร (ดำ้นเภสัชกรรมคลินิก)  
(ต ำแหน่งเลขท่ี รพก. 370) สังกดักลุ่มงำนเภสัชกรรม กลุ่มภำรกิจดำ้นบริกำรตติยภูมิ  
โรงพยำบำลกลำง ส ำนกักำรแพทย ์
เร่ือง กำรบริบำลทำงเภสัชกรรมในผูป่้วยวณัโรค 

หลกัการและเหตุผล 
วณัโรคเป็นปัญหำสำธำรณสุขท่ีส ำคญัของประเทศไทย โดยองคก์ำรอนำมยัโลกจดัให้ประเทศไทย

เป็น 1 ใน 14 ประเทศของโลกท่ีมีภำระวณัโรคสูง (high burden country lists) ไดแ้ก่ 1.กลุ่มท่ีมีจ ำนวนและ
อตัรำป่วยวณัโรคสูง 2. กลุ่มท่ีมีจ  ำนวนและอตัรำวณัโรคท่ีติดเช้ือเอชไอวีสูง และ 3. กลุ่มท่ีมีจ ำนวนและ
อตัรำป่วยวณัโรคด้ือยำหลำยขนำนสูง โดยองคก์ำรอนำมยัโลกไดค้ำดกำรณ์วำ่มีอุบติักำณ์ของผูป่้วยวณัโรค
ในประเทศไทยในปี 2560 ท่ีอตัรำ 156 ต่อแสนประชำกร ซ่ึงสำมำรถประมำณกำรไดว้ำ่จะมีผูป่้วยรำยใหม่
และกลบัเป็นซ ้ ำ 108,000 รำยต่อปี รวมถึงมีผูป่้วยวณัโรคท่ีติดเช้ือเอชไอวีร่วมดว้ยประมำณ 11,000 รำย และ
ผูป่้วยวณัโรคด้ือยำ 3,900 รำย(1) จำกรำยงำนดงักล่ำว ท ำให้ประเทศไทยมีกำรรณรงค์เร่ืองกำรรักษำวณัโรค 
เพื่อรักษำผูติ้ดเช้ือวณัโรคใหห้ำยขำดและควบคุมกำรแพร่กระจำยของเช้ือวณัโรค 

กำรรักษำวณัโรคสำมำรถรักษำให้หำยขำดได้โดยอำศยักำรรักษำด้วยยำหลำยชนิดร่วมกันและ
ติดต่อกนัเป็นเวลำนำนตั้งแต่ 6 เดือน จนถึง 1 ปี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอวยัวะท่ีติดเช้ือ แต่หำกผูป่้วยติดเช้ือวณัโรค
ด้ือยำก็จะตอ้งใชช้นิดของยำในกำรรักษำเพิ่มข้ึนรวมถึงใชร้ะยะเวลำในกำรรักษำเพิ่มข้ึนดว้ย โดยมีระยะเวลำ
ตั้งแต่ 6 เดือน จนถึง 20 เดือนข้ึนไป ซ่ึงข้ึนอยูก่บัเช้ือวณัโรควำ่เป็นเช้ือด้ือยำชนิดใด(2) แต่เน่ืองจำกยำท่ีใช้ใน
รักษำวณัโรคมีผลขำ้งเคียงค่อนขำ้งมำก และสำมำรถเกิดอนัตรกิริยำกบัยำอ่ืน ๆ ไดห้ลำยชนิด ท ำให้ผูป่้วย
บำงรำยไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรรักษำ จนเป็นผลให้เกิดควำมลม้เหลวในกำรรักษำตำมมำ กระทัง่เกิดกำร
ด้ือยำในท่ีสุด โดยปัญหำจำกกำรใช้ยำท่ีพบได้บ่อยมำกท่ีสุด ได้แก่ กำรเกิดอำกำรไม่พึงประสงค์จำกยำ 
ขนำดยำไม่เหมำะสม และกำรเกิดอนัตรกิริยำระหวำ่งยำ(3,4,5)  

เพื่อให้กำรรักษำวณัโรคของผูป่้วยบรรลุตำมเป้ำหมำย เภสัชกรจึงมีบทบำทส ำคญัในกำรดูแลผูป่้วย
ร่วมกบัทีมสหสำขำวิชำชีพ โดยกำรให้ควำมรู้เร่ืองกำรใช้ยำแก่ผูป่้วย ติดตำมอำกำรไม่พึงประสงค์จำกยำ 
ช่วยค้นหำและแก้ไขปัญหำจำกกำรใช้ยำท่ีอำจเกิดข้ึน เพื่อให้ผูป่้วยได้รับกำรรักษำอย่ำงมีประสิทธิผล 
ปลอดภยั และมีคุณภำพชีวติท่ีดีข้ึน 

วตัถุประสงค์และหรือเป้าหมาย 
1. เพื่อคน้หำปัญหำจำกกำรใชย้ำ ป้องกนัและแกไ้ขปัญหำจำกกำรใชย้ำใหแ้ก่ผูป่้วยวณัโรค 
2. เพื่อลดควำมคลำดเคล่ือนทำงยำ ท่ีอำจเกิดข้ึนในกระบวนกำรรักษำผูป่้วย 
3. เพื่อลดอตัรำกำรด้ือยำรักษำวณัโรคของผูป่้วย 
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กรอบการวเิคราะห์ แนวคิด ข้อเสนอ 
โรงพยำบำลกลำงเป็นโรงพยำบำลตติยภูมิ มีกำรให้บริกำรตรวจรักษำผูป่้วยโดยแพทยเ์ฉพำะทำง

หลำกหลำยสำขำ มีคลินิกเฉพำะทำงให้บริกำรตรวจรักษำผูป่้วยวณัโรคทุกวนัองัคำรและวนัศุกร์ ในแต่ละปี 
มีจ ำนวนผูป่้วยวณัโรคท่ีมำรับบริกำรท่ีโรงพยำบำลกลำงประมำณ 300 รำย โดยในปีพ.ศ. 2561 พบวำ่มีผูป่้วย
วณัโรคด้ือยำหลำยขนำน (multidrug-resistant TB; MDR-TB) จ ำนวน 9 รำย ซ่ึงเพิ่มข้ึนจำกเดิมท่ีพบโดย
เฉล่ียปีละ 5-6 รำย และมีอตัรำควำมส ำเร็จในกำรรักษำผูป่้วยวณัโรคทุกประเภทเป็นร้อยละ 84.42 (เป้ำหมำย
อตัรำควำมส ำเร็จในกำรรักษำผูป่้วยวณัโรคมำกกวำ่หรือเท่ำกบัร้อยละ 85) 

ตารางที ่1 จ ำนวนผูป่้วยวณัโรคท่ีมำรับบริกำรท่ีโรงพยำบำลกลำง 

 
 
ตารางที ่2 จ  ำนวนผูป่้วยวณัโรคด้ือยำหลำยขนำนท่ีมำรับบริกำรท่ีโรงพยำบำลกลำง 
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จำกสถำนกำรณ์ท่ีพบผูป่้วยวณัโรคด้ือยำหลำยขนำน (MDR-TB) ในโรงพยำบำลกลำงเพิ่มข้ึน ท ำให้
ทีมสหสำขำวิชำชีพตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรให้กำรรักษำผูป่้วยวณัโรคโดยเฉพำะกำรรับประทำนยำ 
ซ่ึงตอ้งใชย้ำหลำยชนิดในกำรรักษำและตอ้งรับประทำนยำต่อเน่ืองเป็นระยะเวลำนำนหลำยเดือนจนถึงเป็นปี 
ดงันั้นกำรเลือกใชสู้ตรยำท่ีเหมำะสมและควำมร่วมมือในกำรรับประทำนยำจึงเป็นส่ิงส ำคญั เพื่อใม่ให้เกิด
ควำมล้มเหลวในกำรรักษำ ซ่ึงอำจน ำไปสู่กำรพฒันำเป็นวณัโรคด้ือยำหลำยขนำนชนิดรุนแรงมำก 
(extensively drug-resistant TB; XDR-TB) ไดใ้นท่ีสุด 

เภสัชกรจึงมีบทบำทส ำคญัในกำรท ำงำนร่วมกบัทีมสหสำขำวิชำชีพ โดยกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม 
เพื่อคน้หำและแกไ้ขปัญหำจำกกำรใช้ยำ รวมถึงให้ควำมรู้เร่ืองยำแก่ผูป่้วยวณัโรค เพื่อให้ผูป่้วยวณัโรคมี
ควำมร่วมมือในกำรรักษำดว้ยยำเพิ่มข้ึน และสำมำรถลดกำรเกิดควำมคลำดเคล่ือนในกำรสั่งยำท่ีอำจเกิดข้ึน
ได ้ซ่ึงนอกจำกจะช่วยให้ผูป่้วยวณัโรคได้รับกำรรักษำท่ีมีประสิทธิผลและปลอดภยัแล้ว ยงัช่วยให้อตัรำ
ควำมส ำเร็จในกำรรักษำผูป่้วยวณัโรคเพิ่มข้ึน รวมถึงอำจช่วยป้องกนัไม่ใหมี้จ ำนวนผูป่้วยวณัโรคด้ือยำหลำย
ขนำนเพิ่มข้ึนได ้

โดยกำรใหบ้ริบำลทำงเภสัชกรรมแก่ผูป่้วยวณัโรค มีขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ดงัน้ี 
1. จดัประชุมร่วมกบัทีมสหสำขำวชิำชีพเพื่อช้ีแจงแนวทำงกำรปฏิบติังำนของเภสัชกรในกำรบริบำล

ทำงเภสัชกรรมแก่ผูป่้วยวณัโรค 
2. ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบักำรรักษำวณัโรค จดัท ำเอกสำรประกอบกำรใหค้วำมรู้แก่ผูป่้วยวณัโรค 

และสร้ำงแบบบนัทึกเพื่อใชเ้ก็บขอ้มูลในกำรใหบ้ริบำลทำงเภสัชกรรม 
3. เภสัชกรใหบ้ริบำลทำงเภสัชกรรมแก่ผูป่้วยวณัโรค หลงัผูป่้วยพบแพทย ์โดยคน้หำและแกไ้ขปัญหำ

จำกกำรใชย้ำ และใหค้วำมรู้เร่ืองยำรักษำวณัโรคแก่ผูป่้วย 
4. รวบรวมขอ้มูลท่ีไดแ้ละน ำมำวเิครำะห์ 
5. สรุปขอ้มูล และน ำขอ้มูลท่ีไดม้ำเป็นแนวทำงในกำรพฒันำกำรบริบำลทำงเภสัชกรรมใหดี้ยิง่ข้ึน 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ผูป่้วยมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรใชย้ำรักษำวณัโรคมำกข้ึน 
2. ผูป่้วยเกิดควำมปลอดภยัในกำรใชย้ำรักษำวณัโรค 
3. ควำมคลำดเคล่ือนทำงยำท่ีเกิดข้ึนในกระบวนกำรรักษำผูป่้วยลดลง 

4. อตัรำกำรด้ือยำรักษำวณัโรคในโรงพยำบำลกลำงลดลง 
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ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
1. ผูป่้วยวณัโรคมำกกวำ่ร้อยละ 80 ไดรั้บกำรแกไ้ขปัญหำจำกกำรใชย้ำ 
2. ผูป่้วยวณัโรครำยใหม่มำกกวำ่ร้อยละ 80 ไดรั้บค ำแนะน ำเร่ืองกำรใชย้ำรักษำวณัโรค 
3. อตัรำควำมส ำเร็จในกำรรักษำผูป่้วยวณัโรคมำกกวำ่ร้อยละ 90 

 
 
 
 

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

          (นำงสำวทศพร  แสงทองอโณทยั) 

        (ต ำแหน่ง)                    เภสัชกรปฏิบติักำร 

                       (วนัท่ี)............................../................................./............................... 
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