ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล
เพือแต่ งตังให้ ดาํ รงตําแหน่ งประเภทวิชาการ
ตําแหน่งเภสัชกรชํานาญการ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

เรืองทีเสนอให้ ประเมิน

1. ผลงานทีเป็ นผลการดําเนินงานทีผ่านมา
เรื อง ผลการติดตามการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวี
ในคลินิกโรคติดเชือ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ ชุตินฺธโร อุทิศ
2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพือพัฒนางานหรื อปรับปรุ งงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึน
เรื อง การพัฒนาระบบการบริ บาลทางเภสัชกรรมในคลินิกสู งอายุ
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ ชุตนิ ฺธโร อุทิศ สํานักการแพทย์

เสนอโดย
นางสาวพัชราภรณ์ นาคเอียม
ตําแหน่งเภสัชกรปฏิบตั กิ าร
(ตําแหน่งเลขที รพท. 114)
กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริ การทุติยภูมิระดับสู ง
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ ชุตนิ ฺธโร อุทิศ สํานักการแพทย์

ผลงานทีเป็ นผลการดําเนินงานทีผ่ านมา
. ชื อผลงาน ผลการติดตามการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวี
ในคลินิกโรคติดเชือ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ ชุตินฺธโร อุทิศ
. ระยะเวลาทีดําเนินการ ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2559
. ความรู้ทางวิชาการหรื อแนวคิดทีใช้ ในการดําเนินการ
โรคเอดส์ (acquired immunodeficiency syndrome: AIDS) เกิ ดจากการติดเชื อเอชไอวี (human
immunodeficiency virus: HIV) ทําให้ระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกายบกพร่ อง มีโอกาสติดเชื อฉวยโอกาสเพิม
มากขึน และเป็ นสาเหตุของการเสี ยชีวติ ของผูป้ ่ วยในทีสุ ด โรคเอดส์ ยงั เป็ นปั ญหาสาธารณสุ ข ที สําคัญของ
โลกและประเทศไทย เพราะเป็ นโรคติ ดต่ อทีสามารถแพร่ ร ะบาดและก่ อให้เ กิ ดปั ญหาทางสาธารณสุ ข ที
รุ นแรงได้หากไม่ป้องกัน จากรายงานขององค์การเอดส์ แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) เปิ ดเผยสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของเชื อไวรัสเอชไอวี และผูป้ ่ วยเอดส์ ในปี

มีผตู้ ิดเชื อทัวโลกสะสม . ล้านคน และ

มีผูเ้ สี ยชีวติ เนื องจากโรคเอดส์จาํ นวน . ล้านคน และสถิติในประเทศไทย จากรายงานสถานการณ์ผตู ้ ิดเชือ
เอชไอวีและผูป้ ่ วยเอดส์ทีมีอาการในประเทศไทย โดยสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค มีจาํ นวนผูต้ ิดเชื อ
เอชไอวีและผูป้ ่ วยเอดส์ ตังแต่เริ มมีการระบาดเมือ

ปี ทีแล้วจนถึงปี 2558 แล้วทังสิ นประมาณ . ล้านคน

เป็ นผูต้ ิดเชือทียังมีชีวติ อยู่ แสนคน มีผูท้ ีกินยาต้านไวรัสเอชไอวีภายใต้ระบบหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ
จํานวนสะสม

,

ราย

วิธีการรักษาการติดเชือเอชไอวีทีมีประสิ ทธิ ภาพมากทีสุ ดในปั จจุบนั คือ การรักษาด้วยการใช้ยาต้าน
เอชไอวี อย่างน้อ ย ชนิ ดร่ วมกัน (highly active antiretroviral therapy หรื อ HAART ) สู ตรทีใช้ทวไป
ั
ประกอบด้วยยาในกลุ่ม nucleoside analogue reverse transcriptase inhibitor (NRTR หรื อ NARTI) สองตัว
ร่ วมกับยาในกลุ่ม protease inhibitor หรื อ non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI) อย่างใด
อย่างหนึง ซึ งพบว่าให้ผลในการลดระดับไวรัสในกระแสเลื อดและลดความล้มเหลวในการรักษาได้ดีกว่า
การใช้ยาเพียงชนิดเดียวหรื อการใช้ยาร่ วมกัน ชนิด ผูต้ ิดเชือจะต้อ งรับประทานยาอย่างถู ก ต้อง ครบถ้วน
และสมําเสมอ เพือยับยังการแบ่งตัวของเชื อเอชไอวี ทําให้จาํ นวนเซลล์เม็ด เลือ ดขาว (CD4 cell count) หรื อ
ภูมิคุม้ กันดี ขึ น ช่ วยเพิ มคุ ณภาพชี วิต แต่ การรั ก ษาด้วยยาต้านเอชไอวี ผูต้ ิ ดเชื อต้อ งรั บประทานยาอย่าง
ต่อเนืองเป็ นระยะเวลายาวนาน จึงมีโอกาสทีจะพบการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาได้ และอาการ
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ นนั เป็ นสาเหตุสําคัญสาเหตุหนึงทีทําให้ผูป้ ่ วยไม่ ร่วมมือ ในการ
รักษา ซึ งสอดคล้องกับผลการศึกษาในไทยหลายงานวิจยั , ทีพบว่าผูป้ ่ วยมีปัญหาจากการใช้ยามากถึง
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ร้ อยละ 81.4 โดยเป็ นการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยามากทีสุ ดร้ อยละ 74.3 อาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยาทีพบมากสุ ด คือภาวะไขมันกระจายตัวผิ ดปกติ คิดเป็ นร้ อยละ . และการเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยา ทําให้ตอ้ งเปลียนยาจากจีพีโอเวียร์ มาใช้สูตร อีฟาวีเรน+สตาวูดีน+ลามิวูดิน เพิมขึน
คิดเป็ นร้ อยละ .
อาการไม่พึงประสงค์จากยา (adverse drug reaction: ADR)8 คือ ปฏิ กิริยาทีเกิ ดขึ นโดยไม่ได้ตงใจ
ั
และเป็ นอันตรายต่อร่ างกายมนุษย์เกิ ดขึนเมือใช้ยาในขนาดปกติเพือป้อ งกัน วินิจฉัย บําบัดรั ก ษาโรค หรื อ
เปลียนแปลงแก้ไขการทํางานของร่ างกาย โดยไม่รวมปฏิกิริยาทีเกิ ดจากการใช้ยาในทางทีผิ ด อุ บตั ิเ หตุ หรื อ
การจงใจใช้ยาเกินขนาดและผิดวิธี อาจเป็ นได้ทงอาการข้
ั
างเคียง หรื ออาการแพ้ยา อาการไม่พึงประสงค์จาก
ยาต้านไวรัสเอดส์นนสามารถเกิ
ั
ดขึนได้ทุกระบบของร่ างกาย ได้แก่ ระบบเลือด (โลหิตจาง) ระบบประสาท
(มึนศีรษะ เดินเซ ง่วงนอน นอนไม่หลับ neuropathy) ระบบจิตประสาท (depression) ระบบทางเดินอาหาร
(คลืนไส้ อาเจียน ตับอักเสบ) ระบบกระดูก (osteonecrosis, avascular necrosis) ระบบหัวใจและหลอดเลือด
(myocardial infarction) ระบบ metabolism (dyslipidemia, diabetes, fat redistribution) มี ก ารศึ ก ษา
อุบตั ิการณ์การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวีในผูป้ ่ วยประเทศอินเดีย พบว่า ผูป้ ่ วย
กว่าร้ อ ยละ

เกิ ดอาการไม่ พึงประสงค์จากยาต้านไวรัส เอชไอวีในอัตราเฉลี ย . ต่ อคน อาการไม่พึง

ประสงค์ทีพบบ่อย ได้แก่ peripheral neuropathy ร้ อยละ . รองลงมาได้แก่ skin rash ร้ อยละ .

และ

จากการศึกษาของ Rudorf และคณะ พบว่าการติดตามการเกิ ดอาการไม่พึงประสงค์จากยาต้านไวรั ส หาก
พิจารณาจากระยะเวลาทีก่อให้เกิ ดอาการ สามารถแบ่งออกเป็ น ระยะ คือ
. อาการไม่พึงประสงค์ระยะสัน มักเกิ ดขึนอย่างรวดเร็ วหลังเริ มให้ยาต้านเอชไอวี มีกาํ หนดเวลาไม่เกิ น
เดือน อาการไม่พึงประสงค์เหล่านีสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและส่ งผลต่อการความร่ วมมือในการใช้ยา
(adherence) ของผูป้ ่ วย หากผูป้ ่ วยไม่ สามารถทนต่ อ อาการไม่พึงประสงค์ได้ ทําให้ต้อ งเปลียนสู ตรยาหรื อ
ผูป้ ่ วยอาจปฏิเสธการรักษาได้
. อาการไม่พึง ประสงค์ระยะยาว มักมี ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพชี วิตของผูป้ ่ วย เช่ น อาการ lipodystrophy,
lactic acidosis เป็ นต้น การเกิ ดอาการไม่พึงประสงค์จากยายังส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยขาดความเชือมันต่อคุณภาพการ
รักษาทีได้รับ และเป็ นสาเหตุทีทําให้มีก ารเปลียนยา หรื อทําให้มีการรับประทานยาไม่ต่อเนือง ซึ งอาจจะทํา
ให้เกิ ดการดือยาตามมา แต่ในปั จจุบนั การจ่ายยาต้านไวรัสได้มีการปรับสู ตรยาใหม่ตามแนวทางการตรวจ
รั กษาและป้ องกันการติ ดเชื อเอชไอวีประเทศไทยปี 25571 ทําให้ตอ้ งมีการติดตามและเฝ้ าระวังการเกิ ด
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาทังในระยะสันและระยะยาวเพิมขึน จากการศึ ก ษาผลการให้การบริ บาล
ทางเภสัชกรรมรายบุคคลแก่ผูป้ ่ วยโรคเอดส์ ในแผนกผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลปัตตานี พบว่าการเกิ ดอาการ
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ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาเป็ นปั ญหาเกียวกับการใช้ยาทีพบมากทีสุ ดถึงร้อ ยละ . โดยเภสัชกรสามารถ
แก้ไขปั ญหาและป้ องกันได้ ทําให้ผูป้ ่ วยมีผลการตอบสนองทีดีต่อยาโดยมีค่า CD เฉลียเพิมขึนคิดเป็ น
ร้ อยละ . ดังนันบทบาททีเภสัชกรประจําคลินิกต้องดําเนินการ คือการนําหลักการบริ บาลทางเภสัชกรรม
มาใช้ในการดูแลผูต้ ิดเชือเอชไอวีและเอดส์ ช่วยป้องกันปั ญหาทีเกิดจากการใช้ยาของผูป้ ่ วย เพิมความร่ วมมือ
ในการใช้ยาของผูป้ ่ วยให้มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถชะลอการดําเนินของโรคเอดส์ ให้ช้าลงส่ งผลให้มีชี วิตยืน
ยาวขึนและไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
4. สรุ ปสาระสํ าคัญของเรื องและขันตอนการดําเนินการ
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ ฯ มีบริ การตรวจรัก ษาผูป้ ่ วยโรคติ ดเชื อเอชไอวีแ ละเอดส์ ทุกวันพุธ
เวลา . - . น. เภสัชกรเป็ นส่ วนหนึงในทีมสหสาขาวิชาชีพ ทีมีบทบาทในการติดตามดูแลการใช้ยาของ
ผูป้ ่ วย เพือให้เกิดความร่ วมมือในการใช้ยาได้ตลอดการรักษา โดยนําหลักการบริ บาลทางเภสัชกรรมมาใช้ใน
การติดตามดูแลการใช้ยาของผูป้ ่ วย จากการศึกษาเรื อง อุบตั ิ ก ารณ์ การเกิ ดอาการไม่ พึงประสงค์จากยาต้าน
ไวรัสในผูป้ ่ วยทีรับบริ การทีโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิฯ ตังแต่ พ.ศ.

-

พบการเกิดอาการไม่พึง

ประสงค์จากการใช้ยาต้านไวรัส คิดเป็ นร้ อยละ . และยาทีพบอุบตั ิการณ์การเกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้
บ่อยได้แก่ ยา zidovudine และยา nevirapine คิดเป็ นร้อยละ . และ . ตามลําดับ
ในปั จจุบนั การจ่ายยาต้านไวรัสได้มกี ารปรับสู ตรยาใหม่ตามแนวทางการตรวจรักษาและป้องกัน
การติดเชือเอชไอวีประเทศไทยปี 25571 ทีให้เปลียนสู ตรยามาตรฐานจากสู ตรทีใช้ยา d4T หรื อยา AZT เป็ น
TDF/FTC+3TC+EFV ดังนันเภสัชกรในคลินิกจึงต้อ งเฝ้าระวังการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้าน
ไวรัสเอชไอวีทงในระยะสั
ั
นและระยะยาว เพือเฝ้าระวังให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้ยา โดยทีม
เภสัชกรในคลินิกต้องพัฒนาระบบการให้การบริ บาลทางเภสัชกรรมแก่ผปู ้ ่ วยทีมารับบริ การในคลินิกให้มี
แนวทางการติดตามการใช้ยา การค้นหาปั ญหาทีเกิดจากยา และเฝ้าระวังการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา
อย่างเป็ นระบบ เพือให้การติดตามดูแลผูป้ ่ วยเป็ นมาตรฐานเดียวกัน ทําให้ผปู ้ ่ วยได้รับการดูแลทีมี
ประสิ ทธิ ภาพและคงอยู่ในระบบการรักษาได้อ ย่างต่อเนือง
ขันตอนการดําเนินงาน
4.1 ทบทวนวรรณกรรมเกียวกับโรคเอดส์ และอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวี
. รวบรวมข้อมูลการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวีก่อนการพัฒนา
ระบบการติดตามการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา ระหว่างวันที ตุลาคม พ.ศ.
พ.ศ.

ถึงวันที กันยายน
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4.3 พัฒนาระบบการให้บริ บาลทางเภสัชกรรมแก่ผูป้ ่ วยทีมารับบริ ก ารในคลิ นิกโรคติดเชื อเอชไอวี
และเอดส์ เพือค้นหาปั ญหาจากการใช้ยา และติดตามการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา
. รวบรวมข้อมูลจากการให้บริ บาลทางเภสัชกรรมแก่ผปู ้ ่ วยทีมารับบริ การในคลินิกโรคติดเชือ
เอชไอวีและเอดส์ ตังแต่ วันที ตุลาคม พ.ศ.

ถึง กันยายน พ.ศ.

. สรุ ปและประเมินผล
. นําข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการเพิมประสิ ทธิ ภาพการดูแลผูป้ ่ วยวัณโรคและโรคเอดส์
ของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ ชุ ตินฺธโร อุทิศ กรุ งเทพมหานคร
5. ผู้ร่วมดําเนินการ
“ไม่ม”ี
. ส่ วนของงานทีผู้เสนอเป็ นผู้ปฏิบัติ
คิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ

โดยมีรายละเอียดของงานทีปฏิ บตั ิดงั นี

6.1 ทบทวนวรรณกรรมเกี ยวกับโรคเอดส์ และอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้านไวรั สเอชไอวี
ได้แก่ สาเหตุการเกิดโรค แนวทางการรักษา การปฏิบตั ิตวั ข้อมูลเกียวกับยาต้านไวรัสเอชไอวี ข้อมูลยารักษา
โรคติดเชือฉวยโอกาส ข้อควรปฏิบตั ิระหว่างการทานยา และการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้าน
ไวรัสเอชไอวีและยารัก ษาโรคติดเชื อฉวยโอกาส
6.2 รวบรวมข้อ มูลการเกิ ดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้านไวรั ส เอชไอวีก่อ นการพัฒนา
ระบบการติดตามการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา ระหว่างวันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที 30 กันยายน
พ.ศ. 2558 เป็ นการเก็บข้อมูลย้อนหลังโดยทบทวนจากเวชระเบียนของผู ้ป่วยทีมารั บบริ การทีโรงพยาบาล
หลวงพ่อทวีศัก ดิฯ ซึ งอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (สํ าหรับการศึ ก ษาครังนี ) หมายถึ ง อาการทีไม่
ต้องการให้เกิดขึนจากการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวี ส่ งผลให้ผู้ป่วยต้องเปลียนยาหรื อ ต้อ งได้รับยาเพือรั กษา
อาการไม่พึงประสงค์นนและเป็
ั
นอาการทีเกิ ดขึนกับผูป้ ่ วยในช่วงทีทําการเก็บข้อมูล
. พัฒนาระบบการให้บริ บาลทางเภสัชกรรมแก่ผูป้ ่ วยทีมารับบริ การในคลิ นิกโรคติดเชื อเอชไอวี
และเอดส์ เพือค้นหาปั ญหาจากการใช้ยา และติดตามการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากยา ดังนี
. . กําหนดแนวทางในการปฏิบตั งิ านของทีมสหสาขาวิชาชีพในการให้บริ การดูแลรักษาและ
ส่ งเสริ มวินยั การกินยาของผูต้ ิดเอชไอวีและเอดส์ ในคลินิ กโรคติ ดเชื อเอชไอวีและเอดส์ ของโรงพยาบาล
หลวงพ่อทวีศกั ดิฯ (ภาคผนวก )
. . นําเสนอข้อมูล และแนวทางในการปฏิบตั ิงานการให้บริ บาลทางเภสัชกรรมของกลุ่มงาน
เภสัชกรรมต่อทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาล
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. . จัดทําวิธี ปฏิ บตั ิ งาน (work instruction) เรื องแนวทางการให้คาํ แนะนําด้านยาในคลิ นิก
พิเศษผูป้ ่ วยเอดส์และติดเชือเอชไอวี เพือใช้เป็ นแนวทางในการติดตามดูแลผูป้ ่ วยจากการใช้ยา (ภาคผนวก )
. . ให้การบริ บาลทางเภสัชกรรมแก่ ผตู ้ ิดเชือเอชไอวีและเอดส์ ในคลินิกโรคติดเชื อเอชไอวี
และเอดส์ ของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ ชุ ตินฺธโร อุทิศ ทีเปิ ดให้บริ การทุ กวันพุธ เวลา . - . น.
โดยมีรายละเอียดดังต่อ ไปนี
- ค้นหาปั ญหาทีเกิดจากการใช้ยา เภสัชกรจะตรวจสอบความถูกต้องของคําสังใช้ยาในใบสัง
ยาทีแพทย์สัง online ร่ วมกับการตรวจสอบในเวชระเบียน แล้วบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์ มการบันทึ กการ
ติดตามผู ้ป่วย โดยให้บนั ทึ ก รายละเอี ยดการให้ค ําปรึ กษา ผลการตรวจทางห้องปฏิ บตั ิก าร ผลการรั กษา
รายการยาทีใช้ ร้ อยละของความร่ วมมือในการใช้ยา การเกิ ดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ปั ญหาทีต้อ ง
ติดตามต่อในนัดครังต่อไป (ภาคผนวก )
. . การให้คาํ แนะนําด้านยาและการประเมินความร่ วมมือในการใช้ยา มีรายละเอียดดังนี
- ในการติ ดตามผู ้ป่วยเก่ า เภสั ช กรมีระบบการตรวจสอบวิน ัยการกิ นยาต้า นไวรัส โดยให้
ผูป้ ่ วยนํายาเดิมมาด้วยทุกครั ง เพือประเมิ นความร่ วมมือในการใช้ยาโดยการนับเม็ดยาทีเหลือ ร่ วมกับการ
สัม ภาษณ์ และการมาตรวจตรงตามนัดทุก ครัง ติ ดตามผล viral load และการติดตามการเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวี
- ในการติดตามผูป้ ่ วยใหม่ เมือแพทย์สังใช้ยา เภสัชกรให้ความรู ้ ดังนี
 แนวทางการรักษาโรค การปฏิบตั ิตวั
 ความสํา คัญ ของการใช้ยาต้า นไวรั สเอชไอวี/ยาป้ อ งกัน การติ ดเชื อฉวยโอกาส
วิธีการทานยา การเก็บรักษายา
 แนะนําการติดตามการเกิ ดอาการไม่พึงประสงค์จากยา
 การเกิ ด drug-drug interaction/drug-food interaction ของยาต้านไวรัสทีผูป้ ่ วยใช้
- จัดทําสมุดภาพให้ความรู้ เรื องการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาต้านไวรัสเอชไอวี แนะนํา
การเฝ้ าระวังการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวีทีมีให้บริ การในโรงพยาบาลหลวง
พ่อ ทวีศกั ดิฯ เพือใช้สือสารกับผูป้ ่ วยในคลินิก (ภาคผนวก 4)
6. รวบรวมข้อมูลจากการให้บริ บาลทางเภสัชกรรมแก่ผปู ้ ่ วยทีมารับบริ การในคลินิกโรคติดเชือ
เอชไอวีและเอดส์ หลังการพัฒนาระบบแล้ว (ตังแต่ วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2559)
6. สรุ ปและประเมินผล
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ติดตามผูป้ ่ วยหลังจากได้รับการบริ บาลด้านเภสัชกรรม และนําข้อมูล มาจัดเก็ บสถิติ วิเคราะห์
และสรุ ปผล เพือใช้ในการพัฒนาคลินิกโรคติดเชื อเอชไอวีและเอดส์ต่อไป
. นําข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการเพิมประสิ ทธิ ภาพการดูแลผูป้ ่ วยวัณโรคและโรคเอดส์
ของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ ชุตินฺธโร อุทิศ กรุ งเทพมหานคร ได้แก่
6. .1 อัตราผูป้ ่ วยทีมีความร่ วมมือในการใช้ยา ≥ %
6. .2 อัตราการเกิ ดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวี
. ผลสํ าเร็จของงาน
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ ชุตินฺธโร อุทิศ มีการติ ดตามอาการไม่ พึงประสงค์จากการใช้ยาต้าน
ไวรัสเอชไอวี ในคลินิกโรคติดเชือเอชไอวีและเอดส์ โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี
. ข้อมูล ทัวไป
ตารางที ข้อมูลทัวไปของผูป้ ่ วยทีเข้ารับบริ การในคลินิกโรคติดเชือ
ข้อมูลทัวไป

จํานวนผูป้ ่ วย (ราย/ร้อยละ)

จํานวนผูต้ ดิ เชือเอชไอวี/เอดส์ ทงหมดในคลิ
ั
นิก ARV ทียังมีชีวติ อยู่

364 (100)

จํานวนผูร้ ับบริ การทีได้รับยา ARV ทังหมด (ข้อมูลถึง / / )

354 (97.3)

ผูป้ ่ วยรายใหม่ทีลงทะเบียนรับยา ARV ในช่วง / / ถึง / /

(.)

เพศ ชาย

( .)

หญิง

158 (44.6)

สู ตรยาพืนฐาน

( .)

สู ตรดือยา

( .)

โดยสรุ ปจากจํานวนผูต้ ิดเชื อเอชไอวี/เอดส์ทงหมดในคลิ
ั
นิกทียังมีชีวติ อยูม่ ีจาํ นวน
รับยาต้านไวรัสเอชไอวีต่อเนื องทีโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิฯ จํานวน
ส่ วนใหญ่เป็ นผูป้ ่ วยเพศชาย จํานวน
พบว่ามีค่า CD cell เฉลีย

คน มีผูป้ ่ วย

คน คิดเป็ นร้ อยละ .

คน คิดเป็ นร้อยละ . มีอายุเฉลียอยู่ในช่วง - ปี ร้ อยละ .

. เซลล์ต่อลบ.มม. และมีค่า VL < copies/ml คิดเป็ นร้ อยละ .

จากข้อมูลพบว่า มีการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวีสูตรพืนฐานจํานวน 308 คน คิดเป็ นร้อยละ 87.0 สู ตรยาทีนิยม
ใช้ คือ AZT+ TC+NVP จํานวน 158 คน คิดเป็ นร้ อยละ 44.6 มีการใช้สู ตรดือยาจํานวน คน คิดเป็ น
ร้ อยละ . สู ตรยาทีนิยมใช้คือ TC+TDF+LPV/RTV จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.5
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. การติดตามการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา
หลังการพัฒนาระบบการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้านไวรั สเอชไอวี สามารถ
ค้นหาการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาเพิมขึนจากก่ อนการพัฒนา (ปี งบ
(ปี งบ

) 29 ครัง เป็ น ครัง

) คิดเป็ นร้ อยละ 20.8 และร้อยละ . ตามลําดับ เนื องจากมีระบบการติดตามการเกิ ดอาการไม่

พึงประสงค์จากยาต้านไวรัสทุก ครั งทีผู ้ป่วยมาพบแพทย์ในคลินิ ก ทําให้มีการบันทึก และสามารถสื บค้น
ข้อมู ล การเกิ ดอาการไม่ พึงประสงค์จากยาได้ครบถ้ว นขึ นกว่า ก่ อ นการพัฒ นาระบบ และหลัง ได้รับ การ
บริ บาลทางเภสัชกรรมจากเภสัชกรทําให้ความรุ นแรงในการพบการเกิ ดอาการไม่พึงประสงค์ทีอันตรายถึง
ชีวติ จากการใช้ยาต้านไวรัสมีแนวโน้มลดลง (ปี งบ

ร้อยละ . และปี งบ

ร้อ ยละ . ตามลําดับ)

แต่ยงั คงพบการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ทีรุ นแรงและการเกิ ดอาการไม่พึงประสงค์จากยาในระยะยาวเพิมขึน
(ปี งบ

ร้อยละ . และร้ อยละ . และปี งบ

ร้อยละ . และร้อยละ . ตามลําดับ)

ดังแสดงในตารางที
ตารางที แสดงจํานวนการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาต้านไวรัส แบ่งตามความรุ นแรง
ระดับความรุ นแรง

จํานวนผูป้ ่ วย (ราย/ร้ อยละ)
ก่อนพัฒนาระบบ

1. การเกิ ดอาการไม่พึงประสงค์ทีอันตรายถึงชีวติ

หลังพัฒนาระบบ

3 (0.9)

1 (0.3)

- hepatic necrosis

2 (0.6)

1 (0.3)

- lactic acidosis

1 (0.3)

0

14 (4.1)

18 (5.1)

- skin rash

8 (2.4)

7 (2.0)

- bone marrow suppression

5 (1.5)

5 (1.4)

- hepatotoxicity

1 (0.3)

4 (1.1)

- nephrotoxicity

0

2 (0.6)

12 (3.6)

19 (5.4)

- lipodystrophy

6 (1.8)

10 (2.8)

- hyperlipidemia

5 (1.5)

8 (2.3)

- peripheral neuropathy

1 (0.3)

1 (0.3)

2. การเกิ ดอาการไม่พึงประสงค์ทีรุ นแรง

. การเกิดอาการไม่พึงประสงค์ระยะยาว

จํานวนผูป้ ่ วยทีได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีทีเกิ ดอาการไม่พึงประสงค์จากยาในโรงพยาบาลหลวงพ่อ
ทวีศกั ดิ ชุตินฺธโร อุทิศ ดังแสดงในตารางที
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ตารางที แสดงจํานวนผูป้ ่ วยทีได้รับยาและอาการไม่พึงประสงค์จากยาต้านไวรัสในโรงพยาบาลหลวงพ่ อ
ทวีศกั ดิ ชุตินฺธโร อุทิศ
ลําดับ

2

3

4

5

6

จํานวนผูป้ ่ วยทีได้รับยา/อาการไม่พึงประสงค์ทีพบ

ก่อนการพัฒนา

หลังการพัฒนา

ระบบ

ระบบ

จํานวนผูป้ ่ วยทีได้รับยา Zidovudine (AZT)
(100%)
(100%)
อาการไม่พึงประสงค์
- เลือดจางจากภาวะกดไขกระดูก
( . %)
5 (2.7%)
- ภาวะไขมันย้ายที (lipodystrophy)
(1.2%)
7 (3.8%)
จํานวนผูป้ ่ วยทีได้รับยา Stavudine (d4T)
( %)
( %)
อาการไม่พึงประสงค์
- ภาวะไขมันย้ายที (lipodystrophy)
(0.1%)
1 ( . %)
- lactic acidosis
(5.3%)
0 (0%)
จํานวนผูป้ ่ วยทีได้รับยา Efavirenz (EFV)
( %)
146 ( %)
อาการไม่พึงประสงค์
- มึนงง
3 (3.7%)
(8.2%)
- ตับอักเสบ
1 (1.2%)
(2.7%)
- ผืน
0 (0%)
5 (3.4%)
- ไขมันในเลือดสู ง (hyperlipidemia)
2 (2.5%)
3 (2.1%)
จํานวนผูป้ ่ วยทีได้รับยา Tenofovir (TDF)
70 (100%)
( %)
อาการไม่พึงประสงค์
- Serum creatinine สู ง
( %)
2 (1.2%)
จํานวนผูป้ ่ วยทีได้รับยา Lopinavir+Ritonavir (LPV/RTV)
( %)
( %)
อาการไม่พึงประสงค์
- ไขมันในเลือดสู ง (hyperlipidemia)
5( . )
10 (21.7%)
จํานวนผูป้ ่ วยทีได้รับยา Nevirapine (NVP)
( %)
( %)
อาการไม่พึงประสงค์
- ผืน
4 (1.9%)
3 (1.9%)
- hepatotoxicity
1 (0.5%)
0 (0%)
โดยสรุ ปพบว่าช่ วงก่ อนการพัฒนาระบบ พบการเกิ ดอาการไม่พึงประสงค์จากยา ครัง (ร้ อยละ
. ) จากยา รายการจากผูป้ ่ วย คน (ร้ อยละ . ) โดยมีอุบตั ิการณ์ของการเกิ ดอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี

AZT พบ ครัง (ร้ อยละ . ) EFV พบ ครัง(ร้อยละ . ) d4T พบ ครัง(ร้อยละ 26.3) NVP พบ ครัง
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(ร้ อยละ . ) LPV/RTV พบ ครัง (ร้ อยละ . ) แต่ไม่ พบอาการไม่พึงประสงค์จากยา 3TC และ TDF และ
หลังการพัฒนาระบบการติดตามการเกิดอาการไม่พึงประสงค์พบการเกิ ดอาการไม่ พึงประสงค์จากยาเพิมขึ น
เป็ น ครัง (ร้อยละ . ) จากยา รายการจากผูป้ ่ วย คน (ร้ อยละ . ) โดยมีอุบตั ิการณ์ของการเกิ ดอาการ
ไม่พึงประสงค์ ดังนี EFV พบ

ครัง (ร้ อ ยละ . ) LPV/RTV พบ 10 ครั ง (ร้ อ ยละ 21.7) AZT พบ ครัง

(ร้ อยละ . ) TDF พบ ครัง (ร้ อยละ . ) NVP พบ ครัง (ร้ อ ยละ . ) ไม่พบอาการไม่ พึงประสงค์จากยา
TC และ d4T และจากการติดตามข้อมูลการใช้ยาต้านไวรัสในปัจจุบนั ของผูป้ ่ วยทีมารับบริ การทีโรงพยาบาล
หลวงพ่อทวีศัก ดิ ฯ พบว่ามี การใช้ยาสู ตร AZT+3TC+NVP ลดลงจาก196 คน (ร้ อ ยละ 58.0) เหลือ 158 คน
(ร้ อยละ 44.6) และใช้ยาสู ตร TDF+3TC+EFV เพิมขึนจํานวน 95 คน (ร้อยละ 26.8) จึงทําให้พบการเกิดอาการ
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา EFV เพิมขึน แต่อาการทีเกิ ดส่ วนมากจะเกิ ด ในช่ วงแรกของการรั กษา สามารถ
คาดเดาได้ ในส่ วนของการติดตามอาการไม่พึงประสงค์ในระยะยาวจากการใช้ยา LPV/RTV นัน พบว่ามีก าร
รายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ในเรื องภาวะไขมันในเลือดสู งเพิมขึนกว่าปี งบ

(ร้ อยละ . ) ปี งบ

(ร้ อยละ . ) ซึ งพบว่าผูป้ ่ วยทีใช้ยา LPV/RTV และมี ภาวะไขมัน ในเลือ ดสู ง ต้อ งได้รับยาลดไขมัน
ร่ วมกับการปรับพฤติกรรมทุกคน และหลังมีระบบการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยาทําให้ค้น หาอาการ
ไม่พึงประสงค์จากยา TDF ได้เพิมขึน (ร้อยละ . ) ซึ งสามารถช่ วยลดความรุ น แรงของการเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์เรื อง nephrotoxicity จากยา TDF ลงได้
จากผลการศึ กษาพบว่าหลังการพัฒนาระบบการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยาทําให้พบการเกิด
อาการไม่พึงประสงค์จากยาได้เพิมขึนกว่าก่อนการพัฒนาระบบ เนื องจากกลุ่มงานเภสัช กรรมได้พฒั นาให้มี
กระบวนการติ ดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยาอย่า งเป็ นระบบขึ น โดยกําหนดให้มีก ารเฝ้ าระวังการเกิ ด
อาการไม่พึงประสงค์จากยาตังแต่เริ มใช้ยาใหม่และประเมินอาการร่ วมกับการติดตามผลทางห้องปฏิบตั ิการทุก
ครังทีผูป้ ่ วยมารับยาต่อเนือง ทําให้พบการเกิ ดอาการไม่พึงประสงค์จากยาได้ตงแต่
ั ระยะเริ มแรก และประสาน
แพทย์เพือปรับเปลียนยาทันทีเมือพบปัญหาจากยา จึงทําให้ผู้ป่วยไม่เกิ ดอันตรายจากอาการไม่พึงประสงค์ที
รุ นแรงจนต้องหยุดยา อีกทังยังได้รับความร่ วมมื อจากทีมสหสาขาวิชาชี พร่ วมเฝ้ าระวังการเกิ ดอาการไม่พึง
ประสงค์ไปในแนวทางเดียวกัน และเน้นการให้ความรู ้เรื องอาการไม่พึงประสงค์จากยาแก่ ผปู ้ ่ วย เพือให้ผูป้ ่ วย
ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการแจ้งข้อมูลการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาของตนเองให้เจ้าหน้าทีทราบ
เพือทีเภสัชกรจะได้ติดตาม แก้ไขปั ญหาการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาได้ทนั ที ดังนันการติดตาม
การเกิ ดอาการไม่พึงประสงค์จากยาจึง เป็ นเครื องมื อในการเพิมความปลอดภัยในการดูแลผูป้ ่ วยเพือป้ องกัน
ไม่ให้ผปู ้ ่ วยได้รับอันตรายจากการใช้ยาจนส่ งผลต่อความร่ วมมือ และประสิ ทธิ ผลในการรักษาได้
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. การนําไปใช้ ประโยชน์
8.1 ประโยชน์ต่อผูป้ ่ วย
. . สามารถป้ องกันและแก้ไขปั ญหาทีเกิดจากการใช้ยาทีอาจเกิ ดขึนได้ ซึงมีผลเพิมประสิ ทธิ ภาพ
ของการรักษาทําให้ผูป้ ่ วยคงอยูใ่ นระบบการรักษาได้ตลอด และมีคุณภาพชีวติ ทีดี
. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน
. . มีการพัฒนางานการให้การบริ บาลทางเภสัชกรรมในผูป้ ่ วยโรคเอชไอวีและเอดส์ ร่วมกับ
ทีมสหสาขาวิชาชีพให้ได้มาตรฐานเพือความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
. . มีระบบการติดตามผูป้ ่ วยทีอาจเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้านไวรั สเอชไอวีและ
สามารถจัดการกับอาการไม่พึงประสงค์จากยาได้อย่างเหมาะสม เพือให้ผปู ้ ่ วยมีความปลอดภัยจากการใช้ยา
. ประโยชน์ต่อโรงพยาบาล
. . โรงพยาบาลเกิ ดระบบทีเป็ นมาตรฐานในการดูแลผูป้ ่ วยติดเชือเอชไอวีและเอดส์ มีรูปแบบการ
จัดการปัญหาของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวีอย่างเหมาะสม ทําให้ผูป้ ่ วยมี
ความปลอดภัยจากการใช้ยา
. . สามารถนําข้อมูลจากรายงานอุบตั ิการณ์ก ารเกิ ดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้านไวรัส
เอชไอวีมาพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วย เพือป้ องกันไม่ให้เกิ ดเหตุการณ์ ไม่ พึงประสงค์จากยาทีรุ น แรงซึ งจะ
ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยทีเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาลงได้
. ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรคในการดําเนิ นการ
. ผูป้ ่ วยบางรายไม่ตระหนักถึงความสําคัญ ของการใช้ยาต้านไวรั ส เภสัชกรจําเป็ นต้องให้ความรู้
ความเข้าใจกับผูป้ ่ วยกลุ่มนี เพือให้เกิดความร่ วมมือในการใช้ยาอย่างต่อเนือง
2. ผูป้ ่ วยบางรายทีปฏิบตั ิตวั ดีอยูเ่ ป็ นประจํา อาจรู้สึ กเบือหน่ายกับการรอเข้ารับการบริ บาลทาง
เภสัชกรรมทุกครังทีมาเข้าคลินิก เนืองจากเภสัชกรต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการให้การบริ บาลทาง
เภสัชกรรมในผูป้ ่ วยแต่ละราย ทําให้ผปู ้ ่ วยได้รับการบริ การล่าช้ากว่าการรับยาเพียงอย่างเดียว
. ข้ อเสนอแนะ
1. เน้นยํากับผูป้ ่ วย ถึงความจําเป็ นในการรับประทานยาต้านไวรัส การตรงต่อเวลาในการทานยาและ
การทานยาอย่างสมําเสมอต่อเนือง โดยแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร
. สร้ างนวัตกรรม เพือช่วยเตือนการทานยา เพือเพิมความร่ วมมือในการใช้ยาของผูป้ ่ วย
. การประเมิน ความร่ วมมือในการใช้ยาของผู ้ป่วยโดยการนับเม็ดยา มีค วามสะดวก รวดเร็ วและ
ปฏิบตั ิได้ง่าย แต่มีขอ้ เสี ยคือหากผูป้ ่ วยไม่นาํ ยาเดิมมาด้วยจะไม่สามารถตรวจสอบได้ ว่าผูป้ ่ วยรับประทานยา
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ได้ค รบจริ ง เภสัช กรควรเน้นยําให้ผู้ป่วยเห็น ถึงความสําคัญของการนํา ยาเดิ มมา และควรใช้การประเมิ น
ความร่ วมมือในการใช้ยาของผูป้ ่ วยหลายวิธี ไม่ควรใช้เพียงวิธีเดียวตลอด เพือให้ได้ผลลัพธ์ทีแม่นยําและเป็ น
จริ งทีสุ ด
. นําเทคโนโลยีด้านการสื อสารมาประยุ ก ต์ใช้ในการติ ดตามผู้ป่วยเช่ น โปรแกรม line เพือให้
สะดวกในการติดตามการใช้ยาและปั ญหาทีอาจเกิดจากการใช้ยา และช่ วยเพิมช่องทางในการติดต่ อระหว่าง
ผูป้ ่ วยกับเภสัชกรให้รวดเร็ วขึน

เอกสารอ้างอิง
. ปราโมทย์ ธี รพงษ์. ไวรัสเอดส์ นนทบุรี:โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชนก.
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.
. กลุ่มโรคเอดส์ สํานักโรคเอดส์วณั โรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค. สถานการณ์ โรค
เอดส์ . สื บค้นจาก http://www.aidsthai.org/sathana.html. วันทีเข้าไปสื บค้น มิถุนายน

.

. ศู นย์ขอ้ มูลทางระบาดวิทยา, สถานการณ์ผูป้ ่ วยเอดส์ สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค.
จาก http://epid.moph.go.th/epi _aids.html. วันทีเข้าไปสื บค้น

สิ งหาคม

, สื บค้น

.

. แนวทางการตรวจวินิจฉัยและการดูแลผูต้ ิดเชือเอชไอวีและผูป้ ่ วยเอดส์ระดับชาติ ปี พ.ศ.

. ศูนย์พฒั นา

ระบบบริ ก ารยาต้า นไวรั ส สํ า หรั บ ผู ้ ติ ด เชื อเอชไอวี แ ละผู ้ ป่ วยเอดส์ ใ นประเทศไทย. พิ ม พ์ ค รั งที .
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ภาคผนวก

ภาคผนวก
1

วิธีการปฏิบตั ิงานเรื อง แนวทางการให้ คําแนะนําด้านยาในคลินิกพิเศษผู้ป่วยเอดส์ และติดเชื อเอชไอวี
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ ชุตินฺธโร อุทิศ สํานักการแพทย์ กรุ งเทพมหานคร
. วัตถุประสงค์
. เพือให้คาํ แนะนําด้านยาแก่ ผปู ้ ่ วยในคลินิก
. เพือประเมินความร่ วมมือในการใช้ยาของผูป้ ่ วย
. เพือค้นหา แก้ไขและป้องกันปั ญหาจากการใช้ยาของผูป้ ่ วย
. ขอบเขต
ครอบคลุมผูป้ ่ วยเอดส์ และติดเชือเอชไอวีทีเข้ารับบริ การทีคลินิกพิเศษ และเป็ นแนวทางทีครอบคลุมเฉพาะการดูแล
ผูป้ ่ วยด้านยาเท่านัน
. คําจํากัดความ
. คลินิกพิเศษผูป้ ่ วยเอดส์ และผูต้ ิดเชือเอชไอวี หมายถึง คลินิกทีดูแลเฉพาะผูป้ ่ วยเอดส์ และผูต้ ิดเชือเอชไอวีแบบ
ครบวงจร โดยสหสาขาวิชาชีพ ทีโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิฯ ในวันพุธ เวลา . – . น.
. ความรั บผิดชอบ
4.1 กลุ่มงานเภสัชกรรม โดยเภสัชกรมีหน้าทีจ่ายยา ให้ความรู้ ประเมิน ความร่ วมมื อในการใช้ยาของผูป้ ่ วย ค้นหา
และป้ องกันปั ญหาจากการใช้ยาของผูป้ ่ วยในคลินิก
. คณะกรรมการเพิมประสิ ทธิ ภาพการดูแลผูป้ ่ วยวัณโรคและโรคเอดส์ กํากับการดูแ ลโรคเอดส์ ให้เ ป็ นไปตาม
นโยบายของโรงพยาบาลและสํานักการแพทย์ และให้การดูแลผูป้ ่ วยบรรลุตามเป้าหมายการรักษา

2
. รายละเอียดขันตอนการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ
ทีมดูแลผูป้ ่ วย

แพทย์

ขันตอน
คัดเลือกผูป้ ่ วยเข้าคลินิก

ให้การรักษาผูป้ ่ วยตามแนวทาง

พยาบาล

ให้คาํ ปรึ กษาการดูแลตัวเองและการดูแลต่อเนื อง

เภสัชกรห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก

จัดยาโดยคํานวณจํานวนเม็ดให้สัมพันธ์กบั วันนัด

เภสัชกรให้คาํ ปรึ ก ษา

เภสัชกรให้คาํ ปรึ ก ษา

เภสัชกรให้คาํ ปรึ ก ษา

ให้คาํ แนะนําด้านยา โดย
- ให้คาํ แนะนําวิธีใช้ยาและ ADR ทีอาจจะเกิด
- ประเมินความร่ วมมือในการใช้ยา
- ค้นหา แก้ไขและป้องกันปัญหาจากการใช้ยา
จัดทํา patient profile เก็บไว้ทีห้องยา

ผูป้ ่ วยรับยากลับบ้าน

3
. การให้คาํ แนะนําด้านยา มีรายละเอียดดังนี
. . ให้คาํ แนะนําวิธีใช้ยาและ ADR ทีอาจจะเกิด มีเนือหาในหัวข้อ
- การกินยาทีถูกต้อง คือ จํานวนยาทีกิน กิ นให้ตรงเวลา กินยาทุกมือต่อเนืองกันตลอดชีวติ
- อาการข้างเคียงทีอาจจะเกิ ด โดยเฉพาะในผูป้ ่ วยทีเพิงได้รับยาครังแรก
- อาหารและยาอืนๆทีควรหลีกเลียง
- สภาวะโรคในปั จจุบนั ของผูป้ ่ วย
. . ประเมินความร่ วมมือในการใช้ยา โดย
- ในการจ่ายยาของห้องยาจะจ่ายสัมพันธ์กบั วันนัด และให้ยาสํารองในยามฉุ กเฉินไม่เกิน อาทิตย์
- ถ้าเป็ นผูป้ ่ วยเก่าให้ผปู้ ่ วยนํายาทังหมดมาให้เภสัชกรตรวจสอบ แล้วให้ยาคืนผูป้ ่ วยเฉพาะยาทีผูป้ ่ วยใช้ใน
ปั จจุบนั ในจํานวนไม่เกิ น สัปดาห์
- แนะนําให้ผปู ้ ่ วยนํายาเดิมมาด้วยทุกครังทีมาพบแพทย์ เพือประเมินความร่ วมมือในการใช้ยา
- ตรวจสอบจํานวนวันทีผูป้ ่ วยกินยาจากตังแต่มาพบแพทย์ครังหลังสุ ดถึงวันนี
- คํานวณ อัตราความร่ วมมือในการใช้ยา = (จํานวนเม็ดทีผูป้ ่ วยต้องกิน-จํานวนเม็ดทีผูป้ ่ วยไม่ได้กิน) x100
จํานวนเม็ดทีผูป้ ่ วยต้องกิน
- สัมภาษณ์การกินยาของผูป้ ่ วยเพือประเมินความร่ วมมือในการใช้ยาทางอ้อม
- นําข้อมูลอัตราความร่ วมมือในการใช้ยาร่ วมกับการสัมภาษณ์ผปู ้ ่ วยมาวิเคราะห์ ประเมินเป็ นอัตราความ
ร่ วมมือในการใช้ยาทีแท้จริ ง
- บันทึกผลการประเมินความร่ วมมือในการใช้ยาในเวชระเบียนผูป้ ่ วยเพือสื อสารให้แพทย์และพยาบาล
ทราบ ใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนการดูแลผู้ป่วยต่อไป
5.1.3 ค้นหา แก้ไขและป้องกันปั ญหาจากการใช้ยา โดยมีประเด็นต้องค้นหา ดังนี
- ตรวจสอบว่ายาถูกต้องตามใบสังยา
- ตรวจสอบขนาดยาให้เหมาะสม ทังในผูป้ ่ วยทีมีการทํางานของตับและไตปกติและผูป้ ่ วยทีต้องปรับขนาด
ยาตามการทํางานของตับและไต
- ประเมินอาการข้างเคียงของยา โดยเฉพาะประเด็นต้องเฝ้าระวังในผูป้ ่ วยแต่ละราย ถ้าผูป้ ่ วยเกิ ดอาการไม่
พึงประสงค์จากการใช้ยา ให้ปฏิบตั ิตามแนวทางการประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและการป้องกันการ
แพ้ยาซํา WI-PHA-009
- ประเมินว่าผูป้ ่ วยใช้ยาทีเกิ ดปฏิกิริยาต่อกันหรื อไม่ ถ้าพบว่ามีการใช้ให้ตดิ ตามและแนะนําผูป้ ่ วยตาม
แนวทางของยาแต่ละตัว
- ประเมินการเก็บยาโดยดูจากยาทีผูป้ ่ วยนํามาให้ดูร่วมกับการสัมภาษณ์ผปู ้ ่ วย
5.1.4 บันทึกประเด็นสําคัญทีต้องการสื อสารให้ทีมดูแลผูป้ ่ วยทราบลงในเวชระเบียนผูป้ ่ วย

4
. การจัดทํา patient profile เพือสือสารข้อมูลทีสําคัญของผูป้ ่ วยให้เภสัชกรได้รับทราบเพือใช้เป็ นข้อมูลในการ
ดูแลผูป้ ่ วย โดยมีรายละเอียดข้อมูล ดังนี (ภาคผนวก )
- ข้อมูลทัวไปของผูป้ ่ วย เช่น ชือ-สกุล HN อายุ สิ ทธิการรักษา ประวัติแพ้ยา เป็ นต้น
- วันทีมารับบริ การ
- ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
- ยาทีใช้ในปั จจุบนั
- อัตราความร่ วมมือในการใช้ยา
- การเกิดอาการข้างเคียงจากยา
- Pharmacist note โดยจะบันทึกรายละเอียดของผูป้ ่ วยทุกประเด็นรวมถึงแผนการดูแลผูป้ ่ วยด้านยา ที
ต้องการส่ งต่อให้เภสัชกรท่านต่อไปในการดูแลผูป้ ่ วยครังต่อไป พร้อมลงชือเภสัชกรผูบ้ นั ทึก
. เภสัชกรผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาจัดทําสรุ ปผลการให้คาํ ปรึ กษาด้านยาประจําเดือนส่ งหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
. เอกสารอ้ างอิง
. ประพันธ์ ภานุภาค, มนูญ ลีเชวงวงศ์, ทวีทรั พย์ ศิ รประภาศรี , วสันต์ จันทารทิตย์, แนวทางการตรวจวินิจฉัย
และการดูแลรักษาผูป้ ่ วยติดเชื อเอชไอวีและผูป้ ่ วยเอดส์ ระดับชาติ ปี พ.ศ. . กรุ เ ทพฯ : ศูนย์พฒั นาระบบบริ การ
ยาต้านไวรัสสําหรับผูต้ ิดเชื อเอชไอวีและผูป้ ่ วยเอดส์ ในประเทศไทย, 2553.
6.2 ปรี ชา มนทกานติกุล, ปวีณา สนธิ สมบัติ, นวภรณ์ วิมลสาระวงศ์, สุ ทธิ พร ภัทรชยากุล, การดูแลผูต้ ิดเชื อเอชไอ
วีและผูป้ ่ วยเอดส์ . กรุ งเทพฯ : สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย), .
. David S. Tatro, Drug Interaction Facts 2009. Missouri : Wolters Klower Health, 2009.
.ตัวชีวัด
7.1 อัตราผูป้ ่ วยทีมีความร่ วมมือในการใช้ยา > 95%
. จํานวนปั ญหาด้านยาทีค้นหาได้
. อัตราปั ญหาด้านการใช้ยาทีป้องกันได้ได้รับการป้องกัน
. ภาคผนวก - ดังเอกสารแนบ

แบบบันทึกการเก็บข้ อมูลผู้ป่วย

HN:...................
วัน/เดือน/ปี ทีเข้ าโครงการ...........................

. ข้ อมูลทัวไปของผู้ป่วย
ชือ-สกุล........................................................HN:…………….. แพทย์ เจ้ าของไข้ .......................................................
เพศ

 ชาย

 หญิง วันเกิด......../.........../....... อายุ.............ปี สถานะ  โสด  คู่  หม้ าย

อาชีพ.................................นําหนัก..................กก. ส่วนสูง................ซม
. ข้ อมูลพฤติกรรมและการดําเนินชีวิต
 สูบบุหรี .......มวน/วัน

 แอลกอฮอล์ ดืม............แก้ ว/วัน

สมุนไพร, อาหารเสริม

 ไม่บริ โภค  บริ โภค ............................................................................

 อยู่บ้านคนเดียว

 อยู่กับครอบครัว

 อยู่กับเพือน

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

. ข้ อมูลทางการแพทย์
ประวัติการเจ็บป่ วยในอดีต/โรคประจําตัว
การแพ้ ยา/อาหาร

 ไม่แพ้ ยา/อาหาร



แพ้ ยา/อาหาร อาการ

ระยะการติดเชือของผู้ป่วยเมือเข้ าโครงการ
 Asymptomatic HIV
 Symptomatic HIV

 AIDs

ประวัติการเกิดโรคติดเชือฉวยโอกาส
 PCP
 TB
 MAC
 Cryptococcosis  CMV
 Candidiasis  H. simplex
 Toxoplasmosis
 Varicella Zoter
 อืนๆ .........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ประวัติการใช้ ยาต้ านไวรัส : เคยทานยามาก่ อน  ไม่ เคย
สูตรยา
ผลการตรวจร่ างกาย

 เคย... ......วัน, เดือน, ปี

ผลการตรวจทางห้ องปฏิบัตกิ าร

ชือ..............................................

ผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการก่ อนเริมยาต้ านไวรัส
 HIV results เมื อ..............................................
 Abs CD4 count……………………………Cell/mm3 ,
 Viral load …………………………………..copies/ml,
วัน/เดือน/ปี

เดือนที

วันที ........................
วันที.........................

Abs CD4 count (Cell/mm3)

VL and drug resistance

Note :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….........................................................................................................

ผลการตรวจทางห้ องปฏิบัตกิ าร

vital sign

Date / month

Chemistry
Glu
BUN
Cr
Na
K
Cl
CO2
Mg
Ca
Phos

นําหนัก
T (C)
P (/min)
RR (/min)
BP (mmHg)
70 - 100
8 - 18
0.9 - 1.8
137 - 150
3.5 - 5.3
100 - 110
22 - 33

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

ชือ..............................................

Progress note
วัน / เดือน / ปี

ชือ..............................................
Note

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

ตารางการใช้ ยาของผู้ป่วย
ชือยา
1. ยาต้ านไวรัส

2. ยารักษา /
ป้ องกันโรคติดเชือฉวยโอกาส

3. ยาอืน ๆ

ชือ..............................................
ขนาดยา

ตารางเก็บข้ อมูลความร่ วมมือในการใช้ ยา ( Compliance )
รายการยา

วันที
รับ

วันที
เหลือ

%

รับ

วันที
เหลือ

%

รับ

วันที
เหลือ

%

รับ

วันที
เหลือ %

รับ

วันที
เหลือ

%

รับ

วันที
เหลือ

Compliance = ( จํานวนยาทีควรรั บประทาน ) - จํานวนยาทีทานไม่ ตรงกําหนด  100
จํานวนทีควรรับประทาน

%

รับ

เหลือ

%

แบบประเมินอาการข้ างเคียงจากการใช้ ยาต้ านไวรัส
อาการข้ างเคียง
-

คลืนไส้ อาเจียน
ปวดศีรษะ
Myopathy
ซีด
Neutropenia
Lactic acidosis
เล็บมีสีคลํา
Peripheral neuropathy
Hepatotoxicity
Hypersensitivity
Lipoatrophy
Rash
ฝั นร้ าย
High cholesterol
High triglyceride
Hyperglycemia

วันที

วันที

วันที

วันที

วันที

วันที

วันที

วันที

วันที

ภาคผนวก

แบบฟอร์ มสรุ ปการติดตามอาการข้างเคียงจากการใช้ยาต้านไวรัสประจําเดือน...............................................
อาการข้างเคียง
) ผลข้างเคียงทีอันตรายถึงชีวิต
Stevens-Johnson Syndrome(SJS)และ Toxic Epidermal
Necrolysis(TEN)
ยาทีเป็ นสาเหตุ
NVP,DLV,EFV

อาการตับอักเสบรุ นแรง
ยาทีเป็ นสาเหตุ
NVP

Lactic acidosis,hepatic steatosis +/- pancreatitis(severe
mitochondrial toxicities)
ยาทีเป็ นสาเหตุ
กลุ่ม NRTIs เช่น d4T , ddI

Lactic acidosis, rapidly progressive ascending
neuromuscular weakness
ยาทีเป็ นสาเหตุ
d4T

Hypersensitivity reaction (HSR)
ยาทีเป็ นสาเหตุ
ABC

HN

ชือ-สกุล

วันทีพบ

ยาทีเป็ นสาเหตุ

แนวทางการรักษา

สู ตรยาปัจจุบนั

แบบฟอร์ มสรุ ปการติดตามอาการข้างเคียงจากการใช้ยาต้านไวรัสประจําเดือน.................. .............................
อาการข้างเคียง
) ผลข้างเคียงทีรุ นแรง (serious adverse effects)
Skin rash
ยาทีเป็ นสาเหตุ
NVP, EFV

Hepatotoxicity, clinical hepatitis or symptomatic serum
transaminase elevation
ยาทีเป็ นสาเหตุ
ยากลุ่ม NNRTIs, PIs, NRTIs ทุกชนิด

Nephrolithiasis,urolithiasis, cystalluria
ยาทีเป็ นสาเหตุ
IDV

Nephrotoxicity
ยาทีเป็ นสาเหตุ
TDF,ATV

Pancreatitis
ยาทีเป็ นสาเหตุ
ddI,d4T,3TC,TDF
Bleeding episodes increase in hemophiliac patients
ยาทีเป็ นสาเหตุ
PIs

HN

ชือ-สกุล

วันทีพบ

ยาทีเป็ นสาเหตุ

แนวทางการรักษา

สู ตรยาปัจจุบนั

แบบฟอร์ มสรุ ปการติดตามอาการข้างเคียงจากการใช้ยาต้านไวรัสประจําเดือน...............................................
อาการข้างเคียง
) long-term adverse effects)
Lipodystrophy
ยาทีเป็ นสาเหตุ
- Lipohypertrophy: PIs/NNRTIs-based ทีมี d4T หรื อ AZT
ร่ วมด้วย
- Lipoatrophy: ยากลุ่ม NRTIs เช่น d4T,AZT

Hyperlipidemia
ยาทีเป็ นสาเหตุ
ยา PIs ทุกชนิ ด(ยกเว้น unboosted ATV),NRTIs,NNRTIs
Insulin resistance/diabetes mellitus
ยาทีเป็ นสาเหตุ
D4T,AZT,PIs(บางชนิด)
Peripheral neuropathy
ยาทีเป็ นสาเหตุ
ddI ,d4T (monotherapy)
Osteonecrosis
ยาทีเป็ นสาเหตุ
old PIs
Cardiovascular effects (MI,CVA)
ยาทีเป็ นสาเหตุ
PIs, ABC, ddI

HN

ชือ-สกุล

วันทีพบ

ยาทีเป็ นสาเหตุ

แนวทางการรักษา

สู ตรยาปัจจุบนั

สมุดภาพให้ ความรู้ เรื องอาการข้ างเคียง
จากยาต้ านไวรัสเอชไอวี

ทีมดูแลผู้ป่วยเอชไอวีและเอดส์
โรงพยาบาลหลวงพ่ อทวีศักดิ ชุติ นฺธโร อุทศิ

STAVUDINE
สะ-ตา-วู-ดีน
1. ยานีเป็ นยาต้านไวรัส
2. ยานีอาจทําให้เกิดปลายประสาทอักเสบได้ หากมีอาการ เช่น
ปวด แสบ หรื อ ชาบริเวณมือและเท้า ให้รีบกลับมาพบแพทย์
3. ยานีอาจทําให้เกิดภาวะตับอักเสบได้ หากมีอาการ เช่น คลืนไส้
อาเจียนรุ นแรง ตาเหลือง ตัวเหลือง ให้รีบกลับมาพบแพทย์
4. หากมีอาการแพ้ยา เช่น มีผืนขึน มีไข้ หายใจไม่ออก เจ็บตา เจ็บปาก
ให้หยุดยา และรี บกลับมาพบแพทย์

15 mg

30 mg

TENOFOVIR
ที-โน-โฟ-เวียร์
1. ยานีเป็ นยาต้านไวรัส
2. ยานีไม่ แนะนําให้ ใช้ ในผู้ป่วยทีมีการทํางานของไตบกพร่ อง
3. ยานีอาจทําให้อาการปวดกล้ามเนือ เช่น ปวดหลัง ปวดท้ อง
หากอาการไม่ดีขึนให้รีบกลับมาพบแพทย์
4. หากมีอาการแพ้ยา เช่น มีผืนขึน มีไข้ หายใจไม่ออก เจ็บตา เจ็บ
ปาก ให้หยุดยา และรี บกลับมาพบแพทย์

300 mg

ZIDOVUDINE
ซิ-โด-วู-ดีน
1. ยานีเป็ นยาต้านไวรัส
2. ยานีอาจทําให้เกิดภาวะโลหิ ตจาง เนืองจากยานีจะกดการทํางาน
ของไขกระดูก หากมีอาการ เช่น อ่ อนเพลีย เหนือยง่ าย ซีด
ให้กลับมาพบแพทย์
3. หากมีอาการแพ้ยา เช่น มีผืนขึน มีไข้ หายใจไม่ออก เจ็บตา เจ็บปาก
ให้หยุดยา และรี บกลับมาพบแพทย์

300 mg

100 mg

100 mg EXT

EFAVIRENZ
เอฟ-ฟา-ไว-เรนซ์
1. ยานีเป็ นยาต้านไวรัส
2. ยานีอาจทําให้เกิดอาการข้างเคียงได้ เช่น มึนงง เวียนศีรษะ ฝันร้ าย
อาการจะทุเลาลงเมือใช้ยาไประยะหนึง หากไม่ดีขึนควรปรึ กษาแพทย์
3. ควรรับประทานยาห่ างจากมืออาหารอย่ างน้ อย 2 ชั วโมง
โดยเฉพาะอาหารทีมีไขมันสู ง เนืองจากอาหารมีผลต่อการดูดซึมของ
ยา ทําให้เกิดอาการข้างเคียงได้

200 mg

4. หากมีอาการซึมเศร้ าให้รีบกลับมาพบแพทย์โดยด่วน

600 mg

NEVIRAPINE
เน-วิ-รา-ปี น
1. ยานีเป็ นยาต้านไวรัส
2. ยานีอาจทําให้เกิดภาวะตับอักเสบได้ หากมีอาการ เช่น คลืนไส้
อาเจียนรุ นแรง ตาเหลือง ตัวเหลือง ให้รีบกลับมาพบแพทย์
3. หากมีอาการแพ้ยา เช่น มีผืนขึน มีไข้ หายใจไม่ออก เจ็บตา
เจ็บปาก ให้หยุดยา และรี บกลับมาพบแพทย์

200 mg

RILPIVIRINE
ริล-พิ-ไว-รีน
1. ยานีเป็ นยาต้านไวรัส
2. ยานีอาจทําให้เกิดอาการข้างเคียงได้ เช่น ซึมเศร้ า หดหู่
นอนไม่ หลับ อาการจะทุเลาลงเมือใช้ยาไประยะหนึง
หากไม่ดีขึนควรปรึ กษาแพทย์
3. หากมีอาการแพ้ยา เช่น มีผืนขึน มีไข้ หายใจไม่ออก เจ็บตา
เจ็บปาก ให้หยุดยา และรี บกลับมาพบแพทย์

25 mg

ATAZANAVIR
อะ-ทา-ซา-นา-เวียร์
1. ยานีเป็ นยาต้านไวรัส
2. ยานีอาจทําให้เกิดภาวะตับอักเสบได้ หากมีอาการ เช่น คลืนไส้
อาเจียนรุ นแรง ตาเหลือง ตัวเหลือง ให้รีบกลับมาพบแพทย์
3. ยานีอาจทําให้เกิดภาวะไขมันพอกตัวผิดปกติ โดยพบ

ก้อนไขมันพอกทีคอด้ านหลัง ให้รีบกลับมาพบแพทย์
4. หากมีอาการแพ้ยา เช่น มีผืนขึน มีไข้ หายใจไม่ออก เจ็บตา
เจ็บปาก ให้หยุดยา และรี บกลับมาพบแพทย์

200 mg

GPO-VIR S30 (3TC + d4T + NVP)
จี-พี-โอ เวียร์ เอส30
1. ยานีเป็ นยาต้านไวรัส
2. ยานีอาจทําให้เกิดภาวะตับอักเสบได้ หากมีอาการ เช่น คลืนไส้
อาเจียนรุ นแรง ตาเหลือง ตัวเหลือง ให้รีบกลับมาพบแพทย์
3. ยานีอาจทําให้เกิดปลายประสาทอักเสบได้ หากมีอาการ เช่น
ปวด แสบ หรื อชาบริเวณมือและเท้า ให้รีบกลับมาพบแพทย์
4. หากมีอาการแพ้ยา เช่น มีผืนขึน มีไข้ หายใจไม่ออก เจ็บตา เจ็บปาก
ให้หยุดยา และรี บกลับมาพบแพทย์

150 mg / 30 mg / 200 mg

GPO-VIR Z250 (3TC + AZT + NVP)
จี-พี-โอ เวียร์ แซด250
1. ยานีเป็ นยาต้านไวรัส
2. ยานีอาจทําให้เกิดภาวะตับอักเสบได้ หากมีอาการ เช่น คลืนไส้
อาเจียนรุ นแรง ตาเหลือง ตัวเหลือง ให้รีบกลับมาพบแพทย์
3. ยานีอาจทําให้เกิดภาวะโลหิ ตจาง หากมีอาการ เช่น
อ่อนเพลีย เหนือยง่ าย ซีด ให้กลับมาพบแพทย์
4. หากมีอาการแพ้ยา เช่น มีผืนขึน มีไข้ หายใจไม่ออก เจ็บตา เจ็บปาก
ให้หยุดยา และรี บกลับมาพบแพทย์

150 mg / 250 mg / 200 mg

TEEVIR (TDF + FTC + EFV)
ที-เวียร์
1. ยานีเป็ นยาต้านไวรัส
2. ยานีไม่ แนะนําให้ ใช้ ในผู้ป่วยทีมีการทํางานของไตบกพร่ อง
3. ยานีอาจทําให้เกิดอาการข้างเคียงได้ เช่น มึนงง เวียนศีรษะ ฝันร้ าย
อาการจะทุเลาลงเมือใช้ยาไประยะหนึง หากไม่ดีขึนควรปรึ กษาแพทย์
300 mg / 200 mg / 600 mg
4. ควรรับประทานยาห่ างจากมืออาหารอย่ างน้ อย 2 ชั วโมง
เนืองจากอาหารมีผลต่อการดูดซึมของยา ทําให้เกิดอาการข้างเคียงได้
5. หากมีอาการแพ้ยา เช่น มีผืนขึน มีไข้ หายใจไม่ออก เจ็บตา เจ็บปาก ให้หยุดยา และ
รี บกลับมาพบแพทย์

ABACAVIR + LAMIVUDINE
อะ-บา-คา-เวีย + ลา-มิ-วู-ดีน
1. ยานีเป็ นยาต้านไวรัส
2. ยานีอาจทําให้เกิดภาวะตับอักเสบได้ หากมีอาการ เช่น คลืนไส้
อาเจียนรุ นแรง ตาเหลือง ตัวเหลือง ให้รีบกลับมาพบแพทย์
3. ยานีอาจทําให้เกิดอาการปวดหัว คลืนไส้ อาเจียน ปวดเมือย
ถ้าเป็ นรุ นแรงให้รีบกลับมาปรึ กษาแพทย์
4. หากมีอาการแพ้ยา เช่น มีผืนขึน มีไข้ หายใจไม่ออก เจ็บตา
เจ็บปาก ให้หยุดยา และรี บกลับมาพบแพทย์

600 mg / 300 mg

ABACAVIR
อะ-บา-คา-เวีย
1.ยานีเป็ นยาต้านไวรัส
2.อาการข้างเคียงทีพบได้ช่วงแรกของการทานยา ได้แก่ คลืนไส้
อาเจียน ปวดศีรษะ ท้องเสี ย หากเป็ นรุ นแรงให้รีบกลับมาพบ
แพทย์
3.ยานีทําให้เกิดพิษต่อตับได้ หากผูป้ ่ วยมีอาการ คลืนไส้ อาเจียน
เบืออาหาร ตัวเหลือง ตาเหลือง ให้รีบกลับมาพบแพทย์
4.หากมีอาการแพ้ เช่น มีผืนขึน มีไข้ หายใจไม่ออก เจ็บตา
เจ็บปาก ให้หยุดยาและรี บกลับมาพบแพทย์

300 mg

DIDANOSINE
ได-ดา-โน-ซีน
1.ยานีเป็ นยาต้านไวรัส
2.อาการข้างเคียงทีพบได้ช่วงแรกของการทานยา ได้แก่
คลืนไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ ท้องเสี ย หากเป็ นรุ นแรงให้
รี บกลับมาพบแพทย์
3.หากมีอาการชาปลายมือปลายเท้ าแล้วอาการไม่ดีขึนให้รีบ
กลับมาพบแพทย์
4.หากมีอาการแพ้ เช่น มีผืนขึน มีไข้ หายใจไม่ออก เจ็บตา
เจ็บปาก ให้หยุดยาและรี บกลับมาพบแพทย์

125 mg

LAMIVUDINE
ลา-มิ-วู-ดีน
1.ยานีเป็ นยาต้านไวรัส
2.ยานีอาจทําให้เกิดภาวะตับอักเสบได้ หากมีอาการ เช่น
คลืนไส้ อาเจียน ตัวเหลือง ตาเหลือง ให้รีบกลับมาพบแพทย์
3.หากมีอาการแพ้ เช่น มีผืนขึน มีไข้ หายใจไม่ออก เจ็บตา
เจ็บปาก ให้หยุดยาและรี บกลับมาพบแพทย์
100 mg

150 mg

300 mg

RITONAVIR
ริ-โท-นา-เวีย

1.ยานีเป็ นยาต้านไวรัส
2.อาการข้างเคียงทีพบได้ช่วงแรกของการทานยา ได้แก่ คลืนไส้
อาเจียน ปวดศีรษะ ท้องเสี ย หากเป็ นรุ นแรงให้รีบกลับมา
พบแพทย์
3.ยานีทําให้เกิดพิษต่อหัวใจ หากมีอาการใจสั น หัวใจเต้ นผิดปกติ
ให้รีบกลับมาพบแพทย์
4.หากมีอาการแพ้ เช่น มีผืนขึน มีไข้ หายใจไม่ออก เจ็บตา เจ็บปาก
ให้หยุดยาและรี บกลับมาพบแพทย์

100 mg

LOPINAVIR + RITONAVIR
โล-ปิ -นา-เวีย + ลิ-โท-นา-เวีย
1.ยานีเป็ นยาต้านไวรัส
2.ยานีอาจทําให้ระดับนําตาลในเลือด, ระดับโคเลสเตอรอล, ไตรกลีเซอไรด์
เพิมขึนได้ จึงควรควบคุมและลดการกินอาหารทีมีไขมันสู ง
3.ยานีไม่ แนะนําให้ใช้ในผูป้ ่ วยทีมีการทํางานของตับบกพร่ องรุ นแรง
ผูท้ ีมีภาวะตับอักเสบบีหรื อซีเรื อรัง

100 mg/ 25 mg

4.ห้ ามกินร่ วมกับยาทีมีส่วนผสมของ Ergotamine เช่ น ยาแก้ปวด
ไมเกรน ได้ แก่ Cafergot®, Tofago®
5.หากมีอาการแพ้ เช่น มีผืนขึน มีไข้ หายใจไม่ออก เจ็บตา เจ็บปาก
ให้หยุดยาและรี บกลับมาพบแพทย์
200 mg/ 50 mg

TENOFOVIR + EMTRICITABINE
ที-โน-โฟ-เวีย + เอ็ม-ไตร-ซิ-ตา-บีน
1.ยานีเป็ นยาต้านไวรัส
2.ยานีไม่ แนะนําให้ ใช้ ในผู้ป่วยทีมีการทํางานของไตบกพร่ อง
3.อาการข้างเคียงทีพบได้ช่วงแรกของการทานยา ได้แก่ คลืนไส้
อาเจียน ปวดศีรษะ ท้องเสี ย หากเป็ นรุ นแรง
ให้รีบกลับมาพบแพทย์
3.หากมีอาการแพ้ เช่น มีผืนขึน มีไข้ หายใจไม่ออก เจ็บตา เจ็บปาก
ให้หยุดยาและรี บกลับมาพบแพทย์

300 mg / 200 mg

ZIDOVUDINE + LAMIVUDINE
ซิ-โด-วู-ดีน + ลา-มิ-วู-ดีน
1.ยานีเป็ นยาต้านไวรัส
2.ยานีอาจทําให้เกิดภาวะโลหิ ตจาง เนืองจากยานีจะกดการทํางาน
ของไขกระดูก หากมีอาการ เช่น อ่ อนเพลีย เหนือยง่ าย ซีด
ให้กลับมาพบแพทย์
3.ยานีทําให้เกิดพิษต่อตับได้ หากผูป้ ่ วยมีการ คลืนไส้ อาเจียน
เบืออาหาร ตัวเหลือง ตาเหลือง ให้รีบกลับมาพบแพทย์
4.หากมีอาการแพ้ เช่น มีผืนขึน มีไข้ หายใจไม่ออก เจ็บตา เจ็บปาก
ให้หยุดยาและรี บกลับมาพบแพทย์

300 mg / 150 mg

ข้ อเสนอ แนวคิด วิธีการเพือพัฒนางานหรื อปรั บปรุ งงานให้ มีประสิ ทธิภาพมากขึน
ของ นางสาวพัชราภรณ์ นาคเอียม
เพือประกอบการแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ง เภสัชกรชํานาญการ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)
(ตําแหน่งเลขที รพท.

) กลุ่มงานเภสัชกรรม สังกัดกลุ่มภารกิจด้านบริ การทุติยภูมิระดับสู ง

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ ชุตินฺธโร อุทศิ สํานักการแพทย์
เรื อง การพัฒนาระบบการบริ บาลทางเภสัชกรรมในคลินิกสู งอายุโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ ชุตินฺธโร
อุทิศ สํานักการแพทย์
หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ “สังคมผูส้ ู งอายุ” ซึงหมายถึงบุค คลทีมีอายุเ กิ น กว่า

ปี บริ บูรณ์ ขึน

ไปและมีสัญชาติไทย ในช่วง ปี ทีผ่านมา มีประชากรผูส้ ู งอายุมีอตั ราเพิมสู งขึ นอย่างรวดเร็ ว ซึ งขณะนี
ประเทศไทยมีประชากรผูส้ ู งอายุประมาณร้ อ ยละ
พบว่า ในปี ค.ศ.

ของจํานวนประชากรทังหมดและจากการคาดการณ์

จํานวนประชากรผู ้สูงอายุจะเพิมขึนถึงประมาณ

ล้านคน ในผูส้ ู งอายุจะมี ค วาม

เปลียนแปลงทางสรี ระร่ วมกับมักมีโรคร่ วมทีมีความจําเป็ นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนือง ส่ งผลให้มีการ
ใช้ยาร่ วมกันหลายรายการ มีการศึ กษาในประเทศไทยและสหรัฐ อเมริ กาพบว่ามีผู้สู งอายุทีได้รับการรั กษา
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื อรัง (non-communicable diseases: NCDs) ด้วยยาตังแต่ รายการขึนไป คิดเป็ นร้ อ ยละ
. และ . ตามลําดับ , และพบว่าซึ งผูส้ ู งอายุจาํ นวนสามในสี มีอตั ราการใช้ยาทีไม่ตอ้ งมีใบสังยาจาก
แพทย์ ได้แ ก่ over-the-counter (OTC) ผลิ ตภัณฑ์เ สริ มอาหาร เป็ นต้น สู งถึ งร้ อยละ

ปั ญหาการใช้ยา

ร่ วมกันหลายรายการในผูส้ ู งอายุยงั มีปัจจัยอืนร่ วมด้วย ได้แก่ อายุ การศึ กษา ความถีในการเข้ารับบริ การทาง
การแพทย์ การเข้าถึงแหล่งยา เป็ นต้น ซึ งการใช้ยาร่ วมกันหลายรายการอาจเกิด ปั ญหาจากการใช้ยา ได้แก่
การเกิ ดอันตรกิ ริยาระหว่างยา การเกิ ดอันตรกิริยาระหว่างโรคและยา การเกิ ดอาการไม่พึงประสงค์จากการ
ใช้ยา การใช้ยาซําซ้อน การขาดระเบียบวินยั ในการใช้ยาซึงปั ญหาเหล่านีส่ งผลให้ผสู้ ู งอายุมีภาวะทุพพลภาพ
และคุณภาพชีวติ ทีแย่ลง ทําให้ตอ้ งสู ญเสี ยค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษามากยิงขึน
จากการทบทวนวรรณกรรม , พบว่ามีงานวิจยั หลายเรื องได้กล่าวว่า ปัญหาและสาเหตุของความ
คลาดเคลือนเกียวกับการบริ หารยาในผูส้ ู งอายุ มาจากการใช้ยาผิดขนาด ผิดเวลา การไม่อ่านฉลากยาและการ
ใช้ยาตามความเคยชิน และมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิตวั ทีไม่ถกู ต้องเมือเกิดอาการไม่พึงประสงค์ และจาก
รายงานการศึกษาเรื องการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาในผูส้ ู งอายุพบว่าผูส้ ู งอายุทีเข้ารับการรักษาใน
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โรงพยาบาลร้ อยละ เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาซึ งมีค วามสัมพันธ์ กับการใช้ยาร่ วมกันหลาย
รายการ และการใช้ยาร่ วมกันหลายรายการยังส่ งผลให้เกิดการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม และเกิ ดปรากฏการณ์
“prescribing cascade” คือการใช้ยารักษาโรคหรื ออาการทีเกิ ดขึ นใหม่ ซึ งอาจเกิดจากอาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยาทีมีการสังใช้ก่อนหน้านี การใช้ยาทีควรหลีกเลียง สําหรับผูส้ ู งอายุทีกําหนดตาม Beer’s criteria
เช่ น ยาต้านโคลิเนอร์ จกิ (Anticholinergic) ยากลุ่มเบนโซไดอะซิปีน (Benzodiazepine) เป็ นต้น
การบริ บาลทางเภสั ช กรรม (pharmaceutical care)9 คือ การให้ก ารดู แ ลรั ก ษาด้วยยาซึ ง
ประกอบด้วย กระบวนการค้นหาปัญหา ป้องกันการเกิดปั ญหา และแก้ไขปั ญหาทีเกียวข้องกับการใช้ยาหรื อ
drug related problems (DRPs) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือเพิมคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยให้ดีขึน ปั ญหาทีเกี ยวข้อง
กับการใช้ยา คือ เหตุการณ์ทีเกิดขึนซึ งมีผลรบกวนผลการรักษาด้วยยาของผูป้ ่ วย
ดัง นันเภสัช กรซึ งเป็ นบุ ค ลากรทางสุ ขภาพที มี บทบาทในการดู แ ลการใช้ย าของผู ้ป่วยจริ ง ควร
ตระหนักถึ ง ความสําคัญ ของการประเมิน ข้อบ่ง ใช้ (indications) แบบแผนการให้ยาทีเหมาะสม (dosage
regimen) รวมถึงการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา (drug interactions) ทุกครั งที พิจารณาให้การรั ก ษาด้วยยาใน
ผูส้ ู งอายุ เพือให้ผูป้ ่ วยสู งอายุทีมารับบริ การในโรงพยาบาลได้รับยาทีเหมาะสม และไม่เกิดอันตรายจากยา
วัตถุประสงค์ และหรื อเป้ าหมาย
. เพือพัฒนาระบบการบริ บาลทางเภสัชกรรมทีเหมาะสมกับผูส้ ู งอายุทีมารับบริ การในคลินิก
สู งอายุของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ ชุตินฺธโร อุทศิ สํานักการแพทย์
. เพือให้ผปู ้ ่ วยได้รับการรักษาทีดี มีประสิ ทธิภาพ และมีความปลอดภัยตามหลักฐานทาง
วิชาการทีมีความน่ าเชือถือ และมีความพึงพอใจในบริ การทีได้รับ
. เพือค้นหาปัญหาจากการใช้ยาทีส่ งผลต่อการรักษาของแพทย์ เพือช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของผูป้ ่ วย
กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้อเสนอ
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ ชุตินฺธโร อุทิศ เป็ น โรงพยาบาลขนาด เตียง ให้บริ การตรวจ
รั ก ษาในหลายสาขา เช่ น อายุรกรรม ศัล ยกรรม กระดู ก และข้อ ตา หู คอ จมู ก กุ มารเวชกรรม เป็ นต้น
เนืองจากผูม้ ารับบริ การของโรงพยาบาลหลวงพ่อ ทวีศ ักดิ ฯ มากกว่าร้ อยละ เป็ นผูม้ ารับบริ ก ารทีมี อายุ
มากกว่า ปี 10 และการทีผูป้ ่ วยสู งอายุได้รับการรักษาด้วยยาหลายรายการ ส่ งผลกระทบต่อวินยั ในการใช้ยา
ของผูส้ ู งอายุได้ เนืองมาจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ดา้ นยาหรื อแม้กระทังภาวะสับสน หลงลืม จึงจําเป็ น
อย่างยิงทีผูส้ ู งอายุตอ้ งได้รับการติดตามการรักษาอย่างต่อเนื อง รวมถึงการได้รับข้อมูลอันเป็ นประโยชน์ทงั
ในเรื องของสภาวะโรค หรื อ การรั ก ษา (ทังด้วยการใช้ยา และไม่ใช้ยา) จากทีมสหสาขาวิชาชี พ ดัง นัน
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โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ ฯ จึงได้ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชี พได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัช กร นักสังคม
สงเคราะห์ นัก กายภาพ โภชนากร ทัน ตกรรม นัก จิตวิทยา จัดตังคลิ นิก สู งอายุ เพือพัฒนางานการดู แ ล
ผูส้ ู งอายุอย่างเป็ นระบบ โดยมุ่งเน้นให้ผสู ้ ู งอายุทีมารับบริ การได้รับการบริ การทีรวดเร็ ว ได้มาตรฐาน และ
ก่อให้เกิดความปลอดภัย กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศ กั ดิ ฯ จึงได้พฒั นาระบบการให้การ
บริ บาลทางเภสัชกรรมมาใช้เพือดูแลการใช้ยาในผูป้ ่ วยสูงอายุทีมารับบริ การในคลินิกสู งอายุ เพือคัดกรองหา
ปั ญหาและติดตามการใช้ยา มีการใช้ ร่ วมกับเลื อกใช้เครื องมือทีเหมาะสมในการส่ งเสริ มการใช้ยาอย่าง
ถูกต้อ งในผู ้ป่วยแต่ ล ะราย เพือลดความเสี ยงต่อ การได้รับการรั ก ษาด้วยยาหลายรายการ ( polypharmacy)
และการเกิ ดเหตุการณ์ ไม่ พึงประสงค์ด้านยา ( adverse drug events; ADEs) และร่ วมวางแผนการรัก ษากับ
ทีม สหสาขาวิช าชี พเพือให้ผู้ป่วยได้รับการรั กษาที ดีมีประสิ ทธิ ภ าพ ตามหลักฐานทางวิช าการทีมี ค วาม
น่าเชื อถือ และมีความพึงพอใจในการรับบริ การ
โดยเภสัชกรได้พฒั นาให้เกิดระบบการให้การบริ บาลทางเภสัชกรรมในผูส้ ู งอายุแ บบรายคน
เพือให้ความรู ้ ดา้ นการใช้ยาและค้นหาปั ญหาทีเกิดจากการใช้ยาในผูป้ ่ วยสู งอายุทีมารับบริ การ โดยมีขนตอน
ั
การให้บริ การ ดังนี
1. จัดประชุ มร่ วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพเพือชี แจงแนวทางการปฏิบตั ิงานของเภสัชกรในการ
ให้การบริ บาลทางเภสัชกรรมแก่ ผปู ้ ่ วยสู งอายุทีมารับบริ การ
2. เก็บรวบรวมข้อมูลและปั ญหาทีพบจากการใช้ยาในผูป้ ่ วยสู งอายุทีมารับบริ การในคลิ นิก
สู งอายุ
3. นําปัญหาทีพบมาวิเคราะห์และสร้างเครื องมือเพือใช้ในการให้การบริ บาลทางเภสัชกรรม
4. เภสัชกรให้การบริ บาลทางเภสัชกรรม ดังนี
ช่วงที ให้ความรู ้ ในเรื องการใช้ยาแบบกลุ่มในผูส้ ู งอายุทีมารับบริ การในคลินิกสู งอายุ
ช่วงที ประเมินการใช้ยาเป็ นรายบุคคล เพือหาค้นหาปั ญหาจากการใช้ยาแล้วส่ งต่อข้อมูลไป
ยังแพทย์ เพือร่ วมกันวางแผนให้เกิ ดการใช้ยาและการปฏิบตั ิตวั ทีเหมาะสม
ประโยชน์ ทีคาดว่ าจะได้ รับ
. เพือพัฒนาแนวทางการให้การบริ บาลทางเภสัชกรรมอย่างเป็ นระบบในคลินิกผูส้ ู งอายุ เพือ
ติดตามดูแลการใช้ยาและการแก้ปัญหาจากการใช้ยา
. ผูป้ ่ วยได้รับการรัก ษาทีดี และมีความปลอดภัยตามหลักฐานทางวิชาการทีมีความน่าเชือถือ
และมีความพึงพอใจในบริ การทีได้รับ
. ช่วยเพิมประสิ ทธิ ภาพในการรักษาร่ วมกับสหสาขาวิชาชี พ เพือให้ผปู ้ ่ วยมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีดี
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