ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล
เพือ่ แต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งประเภทวิชาการ

ตำแหน่งเภสัชกรชำนำญกำร (ด้ำนเภสัชกรรมคลินิก)

เรื่องที่เสนอให้ ประเมิน

1. ผลงำนที่เป็ นผลกำรดำเนินงำนที่ผำ่ นมำ
เรื่ อง กำรบริ บำลทำงเภสัชกรรมในผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี
2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนหรื อปรับปรุ งงำนให้มีประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้น
เรื่ อง กำรบริ บำลทำงเภสัชกรรมในผูป้ ่ วยวัณโรค

เสนอโดย

นำงสำวทศพร แสงทองอโณทัย
ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบตั ิกำร
(ตำแหน่งเลขที่ รพก. 370)
กลุ่มงำนเภสัชกรรม กลุ่มภำรกิจด้ำนบริ กำรตติยภูมิ
โรงพยำบำลกลำง สำนักกำรแพทย์

ผลงานที่เป็ นผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมา
1. ชื่อผลงาน กำรบริ บำลทำงเภสัชกรรมในผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวี
2. ระยะเวลาทีด่ าเนินการ 8 เดือน (เดือนตุลำคม 2561 ถึง พฤษภำคม 2562)
3. ความรู้ ทางวิชาการหรือแนวคิดทีใ่ ช้ ในการดาเนินการ
ในปั จจุ บ นั โรคติ ดเชื้ อเอชไอวีเป็ นปั ญหำสำธำรณสุ ข ที่ สำคัญในหลำยประเทศทัว่ โลกรวมทั้งไทย
เนื่ องจำกเป็ นโรคที่ยงั ไม่สำมำรถรักษำให้หำยขำดได้ เป็ นสำเหตุของควำมเจ็บป่ วยและกำรเสี ยชี วิตของผูป้ ่ วย
จำนวนมำก มีเพียงกำรรักษำด้วยยำต้ำนเอชไอวีเท่ำนั้นที่มีประสิ ทธิ ภำพในกำรลดปริ มำณเชื้ อไวรัสในเลือด เพิม่
ระดับภูมิคุม้ กันของร่ ำงกำย และช่วยชะลอกำรดำเนินของโรคได้
โรคติ ด เชื้ อ เอชไอวี เกิ ด จำกกำรติ ด เชื้ อ human immunodeficiency virus เป็ นไวรั ส ในกลุ่ ม human
retroviruses โดยเชื้ อ ไวรั ส จะไปท ำลำยเม็ ด เลื อ ดขำวชนิ ด CD4 ท ำให้ ผูต้ ิ ด เชื้ อ เอชไอวี เ กิ ด ภำวะภู มิ คุ ้ม กัน
บกพร่ องและติดเชื้ อฉวยโอกำสได้ง่ำยขึ้น จึงเป็ นสำเหตุของกำรเสี ยชี วิตของผูป้ ่ วย(1,2) ปัจจุบนั มีกำรรักษำด้วยยำ
ต้ำ นเอชไอวี เพื่ อ ลดปริ ม ำณเชื้ อ ไวรั ส ในเลื อ ด โดยแนะน ำให้ ใ ช้ย ำร่ ว มกัน 3 ชนิ ด เรี ย กว่ำ highly active
antiretroviral therapy (HAART)(2) โดยมีเป้ ำหมำยของกำรรักษำด้วยยำต้ำนเอชไอวี คือ เพื่อลดปริ มำณเชื้ อไวรัส
ในกระแสเลือดให้ต่ำที่สุด (< 50 copies/ml) และนำนที่สุด ซึ่ งกำรให้ยำต้ำนเอชไอวีในปั จจุบนั สำมำรถเริ่ มยำได้
ในผูต้ ิดเชื้ อทุกรำยที่มีควำมพร้อมและควำมเข้ำใจในกำรรับประทำนยำระยะยำว โดยไม่ตอ้ งคำนึ งถึง CD4 ของ
ผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี(3)
ปัจจุบนั ยำต้ำนเอชไอวีแบ่งตำมกลไกกำรออกฤทธิ์ ออกเป็ น 6 กลุ่ม ดังนี้ (2,4,5)
1. Nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) โดยตัวยำจะถูกนำเข้ำไปในเซลล์ และถูกเปลี่ยน
โดยเอนไซม์ kinase ให้อยู่ในรู ป triphosphate ซึ่ งเป็ นรู ปที่มีฤทธิ์ ทำงเภสัชวิทยำ จำกนั้นตัวยำในรู ป
triphosphate จะเข้ำไปแทนที่ nucleoside ในกำรสร้ำงสำย DNA ของเชื้อเอชไอวี โดยเอนไซม์ reverse
transcriptase ท ำให้เชื้ อเอชไอวีไ ม่ ส ำมำรถสร้ ำ งสำย DNA ต่ อไปได้ ยำในกลุ่ ม นี้ ได้แก่ abacavir,
didanosine, emtricitabine, lamivudine, stavudine, tenofovir, zidovudine
2. Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs) ออกฤทธิ์ โดยไปจับ กับ เอนไซม์ reverse
transcriptase ที่ ตำแหน่ ง ใกล้ก ับ catalytic site จึ งยับ ยั้ง กำรเปลี่ ย นแปลงรู ป ร่ ำ งของเอนไซม์ ท ำให้
เอนไซม์ไม่สำมำรถทำงำนได้ ได้แก่ efavirenz, nevirapine, rilpivirine
3. Protease inhibitors (PIs) ออกฤทธิ์ โดยยับยั้งกำรทำงำนของเอนไซม์ protease ของเชื้ อเอชไอวี ทำให้
โปรตี น สำยยำว ๆ ที่ ถู ก สร้ ำ งขึ้ น ไม่ ถู ก เปลี่ ย นเป็ นชิ้ น ส่ ว นของเชื้ อ เอชไอวี ได้แ ก่ atazanavir,
darunavir, indinavir, lopinavir, ritonavir
4. Fusion inhibitors (FIs) ออกฤทธิ์ โดยยับยั้งกำรหลอมรวมกันของเยื่อหุ ้มเซลล์เอชไอวีกบั เซลล์ของ
host ทำให้เชื้ อเอชไอวีไม่สำมำรถส่ งผ่ำนส่ วนประกอบต่ำง ๆ ของเชื้ อเข้ำไปในเซลล์ของ host ได้
ได้แก่ enfuvirtide
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5. C-C chemokine receptor type 5 antagonist (CCR5 antagonists) ออกฤทธิ์ โดยกำรแย่งเชื้ อเอชไอวีจบั
กับ CCR5 co-receptor ทำให้เชื้อเอชไอวีไม่สำมำรถเข้ำสู่ เซลล์ของ host ได้ ได้แก่ maraviroc
6. Integrase strand transfer inhibitors (INSTIs) ออกฤทธิ์ โดยยับยั้งเอนไซม์ integrase ซึ่ งเป็ นเอนไซม์ที่
ใช้ในกำรรวม double-stranded DNA ของเชื้อเอชไอวีกบั โครโมโซมในเซลล์เม็ดเลือดขำว CD4 ได้แก่
bictegravir, dolutegravir, elvitegravir, raltegravir
เป้ ำหมำยในกำรรักษำด้วยยำต้ำนเอชไอวี คือ เพื่อลดปริ มำณเชื้ อไวรัสในกระแสเลือดให้ต่ ำที่สุด โดย
พบเชื้อไวรัสน้อยกว่ำ 50 copies/ml และคงอยูใ่ ห้นำนที่สุด รวมถึงให้จำนวน CD4 กลับสู่ ระดับปกติให้มำกที่สุด
เพื่อให้ผตู ้ ิดเชื้ อเอชไอวีมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ ึน ลดกำรเกิดโรคแทรกซ้อนต่ำง ๆ ที่อำจตำมมำ(3) ดังนั้นควำมร่ วมมือ
ในกำรรับประทำนยำของผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีที่ดี กำรรับประทำนยำอย่ำงถูกต้องครบถ้วนและต่อเนื่ องสม่ำเสมอไม่
ต่ ำกว่ำร้ อยละ 95 คือสิ่ งสำคัญที่ จะช่ วยให้บรรลุ เป้ ำหมำยในกำรรั กษำ(3,6) แต่จำกกำรศึ กษำที่ ผ่ำนมำพบว่ำมี
ปั ญหำจำกกำรใช้ยำหลำยอย่ำงที่ส่งผลต่อกำรรับประทำนยำของผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวี ได้แก่ ผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวีขำด
ควำมรู ้ควำมเข้ำใจและไม่เห็นถึงควำมสำคัญของกำรรับประทำนยำ กำรเกิดอำกำรไม่พึงประสงค์จำกยำ กำรเกิด
อันตรกิริยำระหว่ำงยำ ซึ่ งปั ญหำจำกกำรใช้ยำเหล่ำนี้ ส่งผลทำให้ควำมร่ วมมือในกำรรับประทำนยำของผูต้ ิดเชื้อ
เอชไอวีลดลง ไม่สำมำรถควบคุมปริ มำณเชื้อไวรัสในกระแสเลือดได้ นำมำซึ่ งปั ญหำกำรดื้อยำและกำรก่อให้เกิด
โรคแทรกซ้อนตำมมำในที่สุด(7,8,9) ดังนั้นเภสัชกรจึงมีบทบำทสำคัญในกำรดูแลผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวีร่วมกับบุคลำกร
ทำงกำรแพทย์อื่น ๆ โดยกำรให้บริ บำลทำงเภสัชกรรมแก่ผตู ้ ิดเชื้อเอชไอวี เพื่อให้ผตู ้ ิดเชื้ อเอชไอวีตระหนักและ
เห็นถึงควำมสำคัญของกำรรับประทำนยำ รวมทั้งช่วยค้นหำปั ญหำจำกกำรใช้ยำและแก้ไขปั ญหำเหล่ำนั้นให้แก่
ผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี
กำรบริ บำลทำงเภสัชกรรม (pharmaceutical care) หมำยถึง ควำมรับผิดชอบต่อควำมต้องกำรด้ำนยำของ
ผูป้ ่ วย เพื่ อให้ผูป้ ่ วยมี ผลกำรรั ก ษำและคุ ณภำพชี วิตที่ ดี (10,11) โดยผูใ้ ห้ก ำรบริ บำลทำงเภสัชกรรมต้องอำศัย
หลักกำรจัดกำรด้ำนยำ (medication therapy management) ซึ่ งประกอบไปด้วย กำรทบทวนกำรใช้ยำ กำรบันทึก
ข้อมูลกำรใช้ยำของผูป้ ่ วยรำยบุคคล กำรวำงแผนและแก้ไขปั ญหำที่เกิดจำกยำ กำรส่ งต่อผูป้ ่ วย กำรจัดทำเอกสำร
ของผูป้ ่ วยและนัดติดตำมผล รวมถึงมีกำรประสำนงำนกันระหว่ำงเภสัชกรและบุคลำกรทำงกำรแพทย์อื่น ๆ ใน
กำรร่ วมกันดูแลผูป้ ่ วย เพื่อให้เกิดกำรใช้ยำอย่ำงเหมำะสม ส่ งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผูป้ ่ วยตำมมำ(12)
ปัญหำจำกกำรใช้ยำ (drug-related problem; DRPs) หมำยถึง เหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
ผูป้ ่ วยเนื่ องจำกกำรใช้ยำ ซึ่ งรบกวนหรื อมีแนวโน้มที่จะรบกวนผลกำรรักษำที่ ตอ้ งกำร และส่ งผลกระทบต่อ
ผูป้ ่ วยทั้งทำงด้ำนร่ ำงกำย จิตใจ และสังคม ทำให้ตอ้ งมีกำรแก้ไขหรื อป้ องกันปั ญหำเหล่ำนี้ แบ่งปั ญหำกำรใช้ยำ
เป็ น 7 ประเภทตำม Cipolle และคณะ(11) ดังนี้
1. ผูป้ ่ วยได้รับยำโดยไม่มีขอ้ บ่งใช้ (unnecessary drug therapy)
2. ผูป้ ่ วยจำเป็ นต้องได้รับยำในกำรรักษำเพิ่มเติม (needs additional drug therapy)
3. ผูป้ ่ วยได้รับยำที่ไม่มีประสิ ทธิ ผล (ineffective drug)
4. ผูป้ ่ วยได้รับยำขนำดต่ำกว่ำขนำดกำรรักษำ (dosage too low)
5. ผูป้ ่ วยเกิดอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำ (adverse drug reaction)
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6. ผูป้ ่ วยได้รับยำขนำดสู งกว่ำขนำดกำรรักษำ (dosage too high)
7. ผูป้ ่ วยไม่ให้ควำมร่ วมมือในกำรใช้ยำ (nonadherence or noncompliance)
ซึ่ งจำกกำรศึกษำที่ผำ่ นมำพบว่ำ กำรให้บริ บำลทำงเภสัชกรรมในผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีน้ นั สำมำรถช่วยแก้ไข
ปั ญหำที่เกิ ดจำกกำรใช้ยำที่เกิ ดขึ้นได้ ทำให้ผตู ้ ิดเชื้ อเอชไอวีได้รับกำรรักษำอย่ำงมีประสิ ทธิ ผล ใช้ยำได้อย่ำง
ถูกต้อง มีควำมร่ วมมือในกำรใช้ยำเพิ่มขึ้นและเกิดควำมปลอดภัยในกำรใช้ยำ (7,8,9,13)
4. สรุ ปสาระสาคัญของเรื่องและขั้นตอนการดาเนินการ
4.1 สำระสำคัญ
จำกรำยงำนสถำนกำรณ์ ผตู ้ ิ ดเชื้ อเอชไอวีในประเทศไทยโดยสำนักงำนหลักประกันสุ ขภำพแห่ งชำติ
(NAP Program) ในปี 2560 พบว่ำมีผตู ้ ิดเชื้ อเอชไอวีและยังมีชีวิตอยู่ 438,336 รำย และได้รับยำต้ำนเอชไอวีอยู่
361,317 รำย แต่มีเพียง 250,653 รำยเท่ำนั้นที่สำมำรถควบคุมปริ มำณไวรัสในเลือดได้นอ้ ยกว่ำ 1,000 copies/ml
คิดเป็ นร้อยละ 69.37 เท่ำนั้น(14) จำกควำมต้องกำรยุติปัญหำเอดส์ ดังนั้นประเทศไทยจึงได้มีกำรประกำศนโยบำย
90-90-90 คือ ผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวีมำกกว่ำร้ อยละ 90 ทรำบสถำนะกำรติดเชื้ อของตนเอง และจำกจำนวนผูท้ ี่ทรำบ
สถำนะกำรติดเชื้ อแล้วต้องได้รับกำรรักษำด้วยยำต้ำนเอชไอวีไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 90 โดยผูท้ ี่กำลังรักษำด้วยยำต้ำน
เอชไอวีตอ้ งมีไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ที่สำมำรถกดไวรัสในกระแสเลือดได้ต่ำกว่ำ 1,000 copies/ml(3)
โรงพยำบำลกลำงให้บริ กำรตรวจรักษำผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวีโดยแพทย์เฉพำะทำง โดยเปิ ดให้บริ กำรทุกวัน
จันทร์ ช่วงเวลำ 13.00-16.00 น. (คลินิกเพื่อนวันจันทร์ ) จำกข้อมูลระหว่ำงเดื อนตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือน
กันยำยน พ.ศ. 2561 มีผตู ้ ิดเชื้อเอชไอวีที่มำรับกำรรักษำจำนวน 1,536 คน จำกผูต้ ิดเชื้อทั้งหมด 2,025 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 75.85 ผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวีที่รับประทำนยำและสำมำรถกดไวรัสในเลือดได้ต่ำกว่ำ 1,000 copies/ml มีเพียง
1,320 คน ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 85.94 ดังนั้นเพื่อให้จำนวนผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวีที่รับประทำนยำมีผลกำรรักษำเป็ นไป
ตำมเป้ ำหมำยเพิ่มขึ้น เภสัชกรจึงร่ วมดูแลผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวีร่วมกับทีมสหสำขำวิชำชีพ โดยมีกำรให้กำรบริ บำล
ทำงเภสัชกรรมแก่ผตู ้ ิดเชื้ อเอชไอวี ส่ งเสริ มให้ผตู ้ ิดเชื้ อเอชไอวีรับประทำนยำได้อย่ำงถูกต้องและปลอดภัย ช่วย
แก้ไขปั ญหำจำกกำรใช้ยำที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผตู ้ ิดเชื้อเอชไอวีสำมำรถกดไวรัสในเลือดได้ตำมเป้ ำหมำยที่วำงไว้
กราฟที่ 1 แสดงจำนวนผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีที่มำรับบริ กำรที่โรงพยำบำลกลำง ระหว่ำงเดือนตุลำคม พ.ศ.
2560 ถึง เดือนกันยำยน พ.ศ. 2561

จำนวนผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวี

2,500
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1,500
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0
ผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีที่มำรับบริ กำร

ผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีที่รับประทำนยำ

ประเภทของผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี

ผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีที่ VL < 1,000 copies/ml
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4.2 ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
4.2.1 ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับกำรบริ บำลทำงเภสัชกรรม กำรรักษำผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวี กำรแบ่ง
ประเภทปั ญหำจำกกำรใช้ยำและกำรประเมินควำมร่ วมมือในกำรใช้ยำ
4.2.2 สร้ ำงแบบบันทึ กเพื่อเก็ บข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ ิ ดเชื้ อเอชไอวี ข้อมูลกำรใช้ยำ ข้อมูลกำรให้
บริ บำลทำงเภสัชกรรม และแบบสอบถำมพฤติกรรมกำรใช้ยำ
4.2.3 กำหนดเกณฑ์กำรคัดเข้ำผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวีเพื่อเข้ำรับกำรบริ บำลทำงเภสัชกรรม
4.2.4 ดำเนินกำรให้บริ บำลทำงเภสัชกรรมแก่ผตู ้ ิดเชื้อเอชไอวีที่ผำ่ นตำมเกณฑ์คดั เข้ำ
4.2.5 รวบรวมข้อมูลกำรให้บริ บำลทำงเภสัชกรรม วิเครำะห์และสรุ ปผลกำรดำเนินงำน
5. ผู้ร่วมดาเนินการ
“ไม่มี”
6. ส่ วนของงานทีผ่ ้ เู สนอเป็ นผู้ปฏิบัติ เป็ นผูด้ ำเนินกำรร้อยละ 100 โดยดำเนินกำรดังนี้
6.1 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ ยวกับกำรให้บริ บำลทำงเภสัชกรรม โดยดำเนิ นกำรตำมหลักกำรจัดกำร
ด้ำนยำ ซึ่ งประกอบไปด้วย กำรทบทวนกำรใช้ยำ กำรบันทึกข้อมูลกำรใช้ยำของผูป้ ่ วย กำรวำงแผนและแก้ไข
ปั ญหำที่เกิ ดจำกกำรใช้ยำ กำรส่ งต่อผูป้ ่ วย กำรจัดทำเอกสำรของผูป้ ่ วยและนัดติดตำมผล กำรประสำนงำนกับ
บุคลำกรทำงกำรแพทย์อื่น ๆ ในกำรร่ วมกันดูแลผูป้ ่ วย(12)
ทบทวนกำรรักษำผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวีตำมแนวทำงกำรตรวจรักษำและป้ องกันกำรติดเชื้ อเอชไอวีของ
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560(3)
ทบทวนกำรแบ่งประเภทปั ญหำจำกกำรใช้ยำ ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 7 ประเภท ได้แก่ กำรได้รับยำโดย
ไม่มีขอ้ บ่งใช้ ควำมต้องกำรยำในกำรรักษำเพิ่มเติม กำรได้รับยำที่ไม่มีประสิ ทธิ ผล กำรได้รับยำขนำดต่ ำกว่ำ
ขนำดกำรรักษำ กำรเกิดอำกำรไม่พึงประสงค์จำกยำ กำรได้รับยำขนำดสู งกว่ำขนำดกำรรักษำ และผูป้ ่ วยไม่ให้
ควำมร่ วมมือในกำรใช้ยำ(11)
ทบทวนแนวทำงกำรประเมินควำมร่ วมมือในกำรใช้ยำจำกคู่มือสำหรับเภสัชกร กำรดูแลผูต้ ิดเชื้ อ
เอชไอวีและผูป้ ่ วยโรคเอดส์(6)
6.2 สร้ำงแบบบันทึกเพื่อเก็บข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี ข้อมูลกำรใช้ยำ ข้อมูลกำรให้บริ บำลทำง
เภสัช กรรม (ภำคผนวก 1)โดยติ ดต่ อขอใช้แบบสอบถำมพฤติ ก รรมกำรใช้ย ำ Medication Taking Behavior
(MTB) ฉบับภำษำไทย ซึ่ งพัฒนำโดย ศ.ภญ.ดร. พรรณทิพำ ศักดิ์ทอง และคณะ และผ่ำนกำรทดสอบคุณสมบัติ
ทำงด้ำ นจิ ตวิท ยำเป็ นที่ เรี ย บร้ อยแล้ว (ภำคผนวก 2) รวมทั้ง จัดท ำเอกสำรประกอบกำรให้ควำมรู้ เรื่ องกำร
รับประทำนยำต้ำนเอชไอวี (ภำคผนวก 3)
6.3 กำหนดเกณฑ์กำรคัดเข้ำผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวีเพื่อเข้ำรับกำรบริ บำลทำงเภสัชกรรม โดยเป็ นผูป้ ่ วยนอกที่
ติดเชื้อเอชไอวีและมำรับกำรรักษำที่คลินิกเพื่อนวันจันทร์ ของโรงพยำบำลกลำงระหว่ำงเดือนตุลำคม พ.ศ. 2561
ถึงเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2562 และผ่ำนตำมเกณฑ์กำรคัดเข้ำ ดังนี้
6.3.1 เป็ นผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับกำรรักษำด้วยยำต้ำนเอชไอวีเป็ นครั้งแรก
6.3.2 เป็ นผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีที่มีประวัติไม่ให้ควำมร่ วมมือในกำรรักษำด้วยยำต้ำนเอชไอวี
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6.3.3 เป็ นผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงสู ตรยำต้ำนเอชไอวีที่ใช้ในกำรรักษำ
6.3.4 เป็ นผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีที่เกิดอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำต้ำนเอชไอวี
6.3.5 เป็ นผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีที่มีปริ มำณเชื้ อไวรัสในกระแสเลือดมำกกว่ำ 50 copies/ml
6.3.6 เป็ นผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีที่ตอ้ งกำรได้รับคำปรึ กษำจำกเภสัชกร
6.4 ดำเนิ นกำรให้บริ บำลทำงเภสัชกรรมแก่ผตู ้ ิดเชื้ อเอชไอวีที่ผำ่ นตำมเกณฑ์คดั เข้ำ โดยมีข้ นั ตอนกำร
บริ บำลทำงเภสัชกรรม ดังนี้
6.4.1 สั ม ภำษณ์ ผู ้ติ ด เชื้ อ เอชไอวี เ กี่ ย วกับ ข้อ มู ล ทั่ว ไป ทบทวนรำยกำรยำที่ ใ ช้ใ นกำรรั ก ษำ
พฤติกรรมกำรดูแลสุ ขภำพอื่น ๆ และประเมินควำมร่ วมมือในกำรใช้ยำโดยใช้แบบสอบถำม MTB
6.4.2 ติดตำมผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบตั ิกำรของผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวี
6.4.3 ค้นหำปั ญหำจำกกำรใช้ยำของผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี
6.4.4 กำหนดเป้ ำหมำยในกำรรักษำและแก้ไขปั ญหำจำกกำรใช้ยำให้กบั ผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี
6.4.5 ส่ งต่อข้อมูลที่ จำเป็ นของผูต้ ิ ดเชื้ อเอชไอวีให้กบั บุ คลำกรทำงกำรแพทย์อื่น ๆ เช่ น แพทย์
พยำบำล ทรำบ
6.4.6 ติดตำมและประเมินผลกำรแก้ไขปั ญหำจำกกำรใช้ยำในนัดครั้งถัดไป
6.5 รวบรวมข้อมูลกำรให้บริ บำลทำงเภสัชกรรม วิเครำะห์ผลโดยใช้สถิ ติเชิงพรรณนำในรู ปของร้อยละ
และสรุ ปผลกำรดำเนินงำน
7. ผลสาเร็จของงาน
7.1 ผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีได้รับกำรแก้ไขปั ญหำจำกกำรใช้ยำ
ผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีที่มำรับบริ กำรในคลินิกเพื่อนวันจันทร์ ของโรงพยำบำลกลำงระหว่ำงเดือนตุลำคม พ.ศ.
2561 ถึงเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2562 และผ่ำนตำมเกณฑ์กำรคัดเข้ำมีจำนวนทั้งสิ้ น 65 คน โดยมีขอ้ มูลทัว่ ไป ดังนี้
ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี
ข้ อมูลทัว่ ไป

จานวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี (ร้ อยละ)

เพศ
ชำย
หญิง

44 (67.69)
21 (32.31)

อำยุ
20-40 ปี
41-60 ปี
มำกกว่ำ 60 ปี
ประวัติกำรเกิดอำกำรไม่พึงประสงค์จำกยำ
ไม่มีประวัติ
มีประวัติ

23 (35.38)
40 (61.54)
2 (3.08)
56 (86.15)
9 (13.85)
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ข้ อมูลทัว่ ไป
กำรสู บบุหรี่
ไม่เคยสู บ/เคยสู บบุหรี่ แต่เลิกแล้ว
ยังสู บบุหรี่ อยู่
กำรดื่มแอลกอฮอล์
ไม่เคยดื่ม/เคยดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกแล้ว
ยังดื่มอยู่
กำรใช้ผลิตภัณฑ์เสริ มอำหำร/สมุนไพร
ไม่ได้ใช้
ใช้

จานวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี (ร้ อยละ)
55 (84.62)
10 (15.38)
54 (83.08)
11 (16.92)
52 (80.00)
13 (20.00)

จำกตำรำงที่ 1 ผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับกำรบริ บำลทำงเภสัชกรรมส่ วนใหญ่เป็ นเพศชำย ร้อยละ 67.69 มี
อำยุเฉลี่ย 46 ปี โดยผูต้ ิดเชื้อส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอำยุ 41-60 ปี ไม่เคยมีประวัติกำรเกิดอำกำรไม่พึงประสงค์จำกยำ
ร้อยละ 86.15 สำหรับพฤติกรรมทำงด้ำนสุ ขภำพพบว่ำ ผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่ หรื อเคยสู บบุหรี่ แต่
เลิกสู บแล้ว ร้อยละ 84.62 ไม่เคยดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์หรื อเคยดื่มแต่เลิกดื่มแล้ว ร้อยละ 83.08 และมีผทู้ ี่ใช้
ผลิตภัณฑ์เสริ มอำหำรหรื อสมุนไพร เพียงร้อยละ 20.00
100

ตารางที่ 2 ปัญหำจำกกำรใช้ยำที่ได้รับกำรแก้ไข
ปัญหาจากการใช้ ยา
กำรได้รับยำโดยไม่มีขอ้ บ่งใช้

จานวนปัญหา (ร้ อยละ)
18 (19.15)

ควำมจำเป็ นต้องได้รับยำในกำรรักษำเพิ่มเติม

7 (7.45)

กำรได้รับยำที่ไม่มีประสิ ทธิ ผล

4 (4.25)

กำรได้รับยำขนำดต่ำกว่ำขนำดกำรรักษำ

2 (2.13)

กำรเกิดอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำ

27 (28.72)

กำรได้รับยำขนำดสู งกว่ำขนำดกำรรักษำ

5 (5.32)

กำรไม่ให้ควำมร่ วมมือในกำรใช้ยำ

31 (32.98)

จำกกำรให้บริ บำลทำงเภสัชกรรมแก่ ผูต้ ิ ดเชื้ อเอชไอวี พบปั ญหำจำกกำรใช้ยำทั้งสิ้ น 94 ปั ญหำ โดย
ปั ญหำที่พบมำกที่สุด 3 อันดับแรก คือ ปั ญหำควำมไม่ร่วมมือในกำรใช้ยำของผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวี ร้ อยละ 32.98
ปั ญหำกำรเกิดอำกำรไม่พึงประสงค์จำกยำ ร้อยละ 28.72 และปั ญหำกำรได้รับยำโดยไม่มีขอ้ บ่งใช้ ร้อยละ 19.15
เภสัชกรได้แก้ไขปั ญหำจำกกำรใช้ยำทุกปั ญหำให้แก่ผตู ้ ิดเชื้ อเอชไอวีเป็ นรำยบุคคล โดยมีกำรวำงแผนและแก้ไข
ปั ญหำที่เกิดขึ้นร่ วมกับแพทย์ผใู ้ ห้กำรรักษำ รวมถึงให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่ผตู ้ ิดเชื้ อเอชไอวีเกี่ยวกับแนวทำงกำร
แก้ไขปั ญหำจำกกำรใช้ยำ
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7.2 ผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวีรำยใหม่มำกกว่ำร้อยละ 80 ได้รับคำแนะนำเรื่ องกำรใช้ยำต้ำนเอชไอวีอย่ำงถูกต้อง
โรงพยำบำลกลำงมี ผูต้ ิ ดเชื้ อเอชไอวีรำยใหม่ ที่ มำรั บ บริ ก ำรในคลิ นิกเพื่ อนวันจันทร์ ระหว่ำ งเดื อน
ตุลำคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2562 จำนวน 40 คน มีผทู้ ี่ได้รับคำแนะนำเรื่ องกำรรับประทำนยำ
ต้ำนเอชไอวีจำกเภสัชกร จำนวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 87.5 โดยเภสัชกรได้ให้คำแนะนำแก่ผตู ้ ิดเชื้ อเอชไอวีให้
เห็นถึงควำมสำคัญของกำรรับประทำนยำ วิธีกำรรับประทำนยำ กำรปฏิบตั ิตวั เมื่อลืมรับประทำนยำ และอำกำร
ไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำที่อำจเกิดขึ้น และมีผตู ้ ิดเชื้อเอชไอวีรำยใหม่ จำนวน 5 คน ที่ไม่ได้รับคำแนะนำเรื่ อง
กำรใช้ยำจำกเภสัชกร เนื่องจำกเป็ นผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวีที่มำรับบริ กำรนอกเวลำปฏิบ ตั ิรำชกำร จึงได้รับคำแนะนำ
เรื่ องกำรใช้ยำจำกบุคลำกรทำงกำรแพทย์ท่ำนอื่นแทน ได้แก่ แพทย์ พยำบำลวิชำชีพ
แผนภูมิที่ 1 จำนวนผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีรำยใหม่ที่ได้รับคำแนะนำเรื่ องกำรใช้ยำต้ำนเอชไอวี
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35

จำนวนผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีรำยใหม่ที่ได้รับคำแนะนำเรื่ องยำ
จำนวนผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีรำยใหม่ที่ไม่ได้รับคำแนะนำเรื่ องยำ

7.3 ผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีให้ควำมร่ วมมือในกำรใช้ยำอย่ำงตรงเวลำและสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น
จำกกำรประเมิ นควำมร่ วมมื อในกำรใช้ยำของผูต้ ิ ดเชื้ อเอชไอวีท้ งั หมด 65 คนโดยใช้แบบสอบถำม
พฤติกรรมกำรใช้ยำ MTB พบว่ำหลังกำรให้บริ บำลทำงเภสัชกรรมผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีมีคะแนนรวมของข้อคำถำม
ที่ 1-6 ซึ่ งเป็ นแบบ likert scale แต่ละข้อมีคะแนนตั้งแต่ 1-4 คะแนน จำกเดิมคะแนนรวมเฉลี่ ย 22.37 เพิ่มเป็ น
23.49 และข้อคำถำมที่ 7 ซึ่งเป็ นแบบ visual analog scale มีคะแนนเพิ่มขึ้น โดยจำกเดิมร้อยละ 80.91 เป็ นร้อยละ
88.52 แสดงให้เห็ นว่ำกำรให้บริ บำลทำงเภสัชกรรมแก่ผตู ้ ิดเชื้ อเอชไอวีสำมำรถส่ งเสริ มให้ผตู ้ ิดเชื้ อเอชไอวีมี
ควำมร่ วมมือในกำรใช้ยำเพิม่ ขึ้นได้
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ตารางที่ 3 คะแนนควำมร่ วมมือในกำรใช้ยำที่ประเมินโดยแบบสอบถำมพฤติกรรมกำรใช้ยำ MTB
ข้ อคาถาม
1. ใน 2 สัปดำห์ที่ผำ่ นมำ ท่ำนเคยลืมใช้ยำ หรื อไม่ อย่ำงไร
2. ใน 2 สัปดำห์ที่ผำ่ นมำ ท่ำนเคยใช้ยำไม่ตรงเวลำ หรื อไม่
ตรงมื้อ ตำมที่แพทย์สั่ง หรื อไม่ อย่ำงไร
3. ใน 2 สัปดำห์ที่ผำ่ นมำ ท่ำนเคยหยุดใช้ยำเอง โดยที่ไม่ได้
ปรึ กษำแพทย์ เนื่องจำกได้รับอำกำรข้ำงเคียงจำกกำรใช้ยำ
หรื อกังวล/กลัวว่ำจะได้รับอำกำรข้ำงเคียงจำกยำ หรื อแพ้
ยำ หรื อไม่ อย่ำงไร
4. ใน 2 สัปดำห์ที่ผำ่ นมำ ท่ำนเคยหยุดใช้ยำเองโดยที่ไม่ได้
ปรึ กษำแพทย์ เพรำะคิ ดว่ำตนเองหำยจำกโรคที่ เป็ นแล้ว
หรื อไม่มีอำกำรแล้ว หรื อไม่ อย่ำงไร
5. ใน 2 สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยหยุดใช้ยำเองโดยไม่ได้
ปรึ กษำแพทย์ดว้ ยเหตุผลอื่น ๆ ที่นอกเหนือจำกข้อ 3 และ
4 หรื อไม่ อย่ำงไร
6. ใน 2 สัปดำห์ ที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยเพิ่ม/ลดจำนวนยำหรื อ
ปริ ม ำณยำหรื อ ควำมถี่ ใ นกำรใช้ย ำโดยที่ ไ ม่ ไ ด้ป รึ ก ษำ
แพทย์หรื อไม่ อย่ำงไร
รวมคะแนนข้ อ 1-6
7. โปรดให้คะแนนพฤติกรรมกำรใช้ยำของคุณ
(คะแนนเต็ม 100%)

คะแนนเฉลีย่
ก่อนให้ การบริบาล หลังให้ การบริบาล
ทางเภสั ชกรรม
ทางเภสั ชกรรม
3.62
3.91
2.95
3.58
3.91

4.00

4.00

4.00

3.89

4.00

4.00

4.00

22.37
80.91

23.49
88.52

จำกผลกำรให้กำรบริ บำลทำงเภสัชกรรมแก่ผตู ้ ิดเชื้ อเอชไอวี จะพบว่ำเภสัชกรสำมำรถช่วยเหลือผูต้ ิดเชื้อ
เอชไอวีในกำรแก้ไขปั ญหำจำกกำรใช้ยำได้ สอดคล้องกับกำรศึกษำของ รัชฎำพรและคณะ(7) โดยปัญหำจำกกำร
ใช้ยำที่พบมำกที่สุดคือ ผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีไม่ให้ควำมร่ วมมือในกำรใช้ยำและกำรเกิดอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำร
ใช้ยำ และพบว่ำ กำรให้บริ บำลทำงเภสัชกรรมสำมำรถช่วยเพิ่มควำมร่ วมมือในกำรใช้ยำของผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวี
เช่ นเดี ยวกับกำรศึกษำของ Saberi และคณะ(15) เนื่ องจำกผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวีมีควำมรู ้ และควำมเข้ำใจเกี่ ยวกับกำร
รักษำด้วยยำต้ำนเอชไอวีมำกขึ้น และเห็นถึงควำมสำคัญของกำรรับประทำนยำต้ำนเอชไอวี
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8. การนาไปใช้ ประโยชน์
8.1 ประโยชน์ต่อผูป้ ่ วย
- ผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีได้รับควำมรู ้ควำมเข้ำใจในกำรรักษำด้วยยำต้ำนเอชไอวีเพิ่มขึ้น สำมำรถใช้ยำได้
อย่ำงถูกต้องและปลอดภัย
- ผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวีได้รับกำรแก้ไขปั ญหำจำกกำรใช้ยำ ส่ งผลให้ควำมร่ วมมือในกำรใช้ยำต้ำนเอช
ไอวีเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยลดปั ญหำกำรดื้อยำ และลดอัตรำกำรติดเชื้อฉวยโอกำสที่อำจตำมมำได้
8.2 ประโยชน์ต่อหน่วยงำน
- ส่ งเสริ มบทบำทของเภสัชกรในกำรดูแลผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีร่วมกับบุคลำกรทำงกำรแพทย์อื่น ๆ ใน
รู ปแบบสหสำขำวิชำชีพ เพื่อให้กำรรักษำด้วยยำต้ำนเอชไอวีเป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ผล
- ช่วยลดควำมคลำดเคลื่อนทำงยำที่อำจเกิดขึ้นในกระบวนกำรรักษำผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี
- ได้แนวทำงในกำรให้บริ บำลทำงเภสัชกรรม ซึ่ งสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้กบั โรคอื่น ๆ ต่อไป
8.3 ประโยชน์ต่อโรงพยำบำล
- โรงพยำบำลมีทีมสหสำขำวิชำชีพให้บริ กำรแก่ผตู ้ ิดเชื้ อเอชไอวี ทำให้กำรรักษำผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวี
ได้มำตรฐำนและมีคุณภำพมำกขึ้น
9. ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินการ
9.1 เนื่องจำกระยะเวลำกำรเก็บข้อมูลสั้น ทำให้ยงั ไม่สำมำรถประเมินผลของกำรบริ บำลทำงเภสัชกรรม
ที่มีต่อกำรลดปริ มำณเชื้อไวรัสในกระแสเลือดของผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวีได้
9.2 ปริ มำณของผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวีที่มำรับบริ กำรที่คลินิกเพื่อนวันจันทร์ ของโรงพยำบำลกลำงมีจำนวน
มำก จึงยังไม่สำมำรถให้กำรบริ บำลทำงเภสัชกรรมแก่ผตู ้ ิดเชื้อเอชไอวีได้ทุกรำย
10. ข้ อเสนอแนะ
10.1 ควรมีกำรใช้แบบคัดกรองสั้น ๆ (checklist) เพื่อค้นหำปั ญหำจำกกำรใช้ยำในเบื้องต้น เนื่ องจำก
ปั ญหำจำกกำรใช้ยำของผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีไม่สำมำรถคัดกรองได้ดว้ ยกำรใช้เวชระเบียนเพียงอย่ำงเดียว หรื อผูท้ ี่มี
ปั ญหำจำกกำรใช้ยำบำงรำย อำจไม่กล้ำแจ้งปั ญหำที่เกิดขึ้นให้แพทย์ทรำบ กำรจัดทำแบบคัดกรองสั้น ๆ อำจช่วย
ทำให้คน้ หำผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีที่มีปัญหำจำกกำรใช้ยำได้เพิม่ ขึ้น
10.2 ควรมี กำรวัดผลลัพธ์ ของกำรบริ บำลทำงเภสัชกรรมในด้ำนอื่ นเพิ่มเติ ม ได้แก่ ผลลัพธ์ ทำงด้ำน
เศรษฐศำสตร์ และผลลัพธ์ทำงด้ำนควำมเป็ นมนุษย์ เช่น กำรวัดคุณภำพชีวติ ของผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี
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ขอรับรองว่ำผลงำนดังกล่ำวข้ำงต้นเป็ นควำมจริ งทุกประกำร

(ลงชื่อ)............................................................................................
(นำงสำวทศพร แสงทองอโณทัย)
ผูข้ อรับกำรประเมิน
(วันที่)............................../.............................../...............................

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่ำผลงำนดังกล่ำวข้ำงต้นถูกต้องตรงกับควำมเป็ นจริ งทุกประกำร

(ลงชื่อ).............................................................................................
(นำงจริ ยำ สุ ภำพงษ์)
(ตำแหน่ง) เภสัชกรชำนำญกำรพิเศษ (ด้ำนเภสัชกรรมคลินิก)
หัวหน้ำกลุ่มงำนเภสัชกรรม
กลุ่มงำนเภสัชกรรม กลุ่มภำรกิจด้ำนบริ กำรตติยภูมิ โรงพยำบำลกลำง
(วันที่)............................../................................./...............................

(ลงชื่อ)...............................................................................................
(นำยเพชรพงษ์ กำจรกิจกำร)
(ตำแหน่ง)

ผูอ้ ำนวยกำรโรงพยำบำลกลำง

(วันที่)................................../................................/.............................
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แบบบันทึกข้อมูล
วันที่.........../............/...........

HN: ..........................................................

ข้อมูลพื้นฐาน
อายุ…………….......... ..…ปี ประวัติการแพ้ยา
มี
ไม่มี โรคประจ้าตัวอืน่ ๆ
น้าหนัก…….......…......…กก. ได้แก่............................................................ .............................................................
ส่วนสูง..........................ชม. ..................................................................... .............................................................
BMI………………...…กก./ม.2 ..................................................................... .............................................................
สิทธิการรักษาพยาบาล
1. บัตรทอง
2. ประกันสังคม
3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. แรงงานต่างด้าว
5. เงินสด
ประวัติการสูบบุหรี่
 1. ไม่เคยสูบ
 2. ยังสูบอยู่ สูบ................มวน/ต่อวัน
 3. เคยสูบแต่เลิกมา................ปี
ประวัติการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 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/อาหารเสริมอื่น ๆ นอกเหนือจากที่แพทย์สั่ง
 1. ไม่มี
 2. มี คือ....................................................................................................................
การออกก้าลังกาย
 1. ไม่ออกก้าลังกาย
 2. ออกก้าลังกายโดย.....................................สัปดาห์ละ...............ครัง...............นาที
อาชีพ............................................................................. เวลาที่สะดวกรับประทานยา...................................................
อาหารที่ชอบทาน  ขนมปัง  น้าอัดลม
 เบเกอรี่
 ผลไม้ที่มีรสหวาน  ไข่แดง
 แกงกะทิ  อาหารทะเล  ของมัน/ของทอด  coffee mate  ชาเย็น/โกโก้

Patient Drug Profile (ARV)

Patient Drug Profile (Comorbidity)

ชื่อยาและวิธีกิน

ชื่อยาและวิธีกิน

แบบบันทึกผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
LAB
Viral load
CD4
Hb (g/dL)
Hct (%)
WBC
Scr (mg/dL)
CrCl (ml/min)
BUN (mg/dL)

Normal
LAB
500-1500
12.9-16.9
38-48.8
5000-10000
0.5-1.5
> 90
7-22

LAB
Viral load
CD4
FBS (mg/dL)
HbA1C (%)
TC (mg/dL)
TG (mg/dL)
LDL (mg/dL)
HDL (mg/dL)

Normal
LAB
500-1500
< 130
<7
< 200
< 150
< 100
> 40

LAB
ALT (U/L)
AST (U/L)
ALP (U/L)
TB (mg/dL)
DB (mg/dL)
อื่น ๆ ............
อื่น ๆ ............
อื่น ๆ ............

Normal
LAB
3-36
0-35
35-100
< 1.5
< 0.4

คาถาม
1. ใน 2 สัปดาห์ทผี่ ่านมา ท่านเคยลืมใช้ยา หรือไม่ อย่างไร

คาตอบให้เลือก
เคยลืม 3-4 ครัง
เคยลืม 1-2 ครัง
(2)
(3)
เคยใช้ยาไม่ตรงเวลา
เคยใช้ยาไม่ตรงเวลา
/ไม่ตรงมือ
/ไม่ตรงมือ
3-4 ครัง
1-2 ครัง
(2)
(3)
เคยหยุดยา
เคยหยุดยา
3-4 ครัง
1-2 ครัง
(2)
(3)

3. ใน 2 สัปดาห์ทผี่ ่านมา ท่านเคยหยุดใช้ยาเอง โดยที่ไม่ได้ปรึกษาแพทย์
เนื่องจากได้รบั อาการข้างเคียงจากการใช้ยา หรือกังวล/กลัวว่าจะได้รับ
อาการข้างเคียงจากยา หรือแพ้ยา หรือไม่อย่างไร

เคยลืมตังแต่ 5 ครังขึนไป
(1)
เคยใช้ยาไม่ตรงเวลา
/ไม่ตรงมือ
ตังแต่ 5 ครังขึนไป
(1)
เคยหยุดยา
ตังแต่ 5 ครังขึนไป
(1)

4. ใน 2 สัปดาห์ทผี่ ่านมา ท่านเคยหยุดใช้ยาเองโดยทีไ่ ม่ได้ปรึกษาแพทย์
เพราะคิดว่าตนเองหายจากโรคที่เป็นแล้ว หรือไม่มีอาการแล้ว หรือไม่
อย่างไร

เคยหยุดยา
ตังแต่ 5 ครังขึนไป
(1)

เคยหยุดยา
3-4 ครัง
(2)

เคยหยุดยา
ตังแต่ 5 ครังขึนไป
(1)
เคยเพิ่ม/ลดจ้านวนยาหรือ
ความถี่ในการใช้ยา
ตังแต่ 5 ครังขึนไป
(1)

เคยหยุดยา
3-4 ครัง
(2)
เคยเพิ่ม/ลดจ้านวนยา
หรือความถี่ในการใช้ยา
3-4 ครัง
(2)

2. ใน 2 สัปดาห์ทผี่ ่านมา ท่านเคยใช้ยาไม่ตรงเวลา หรือไม่ตรงมือ ตามที่
แพทย์สั่ง หรือไม่ อย่างไร

5. ใน 2 สัปดาห์ทผี่ ่านมา ท่านเคยหยุดใช้ยาเองโดยทีไ่ ม่ได้ปรึกษาแพทย์ด้วย
เหตุผลอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 3 และ 4 หรือไม่ อย่างไร
6. ใน 2 สัปดาห์ทผี่ ่านมา ท่านเคยเพิม่ /ลดจ้านวนยาหรือปริมาณยา หรือ
ความถี่ในการใช้ยาโดยทีไ่ ม่ได้ปรึกษาแพทย์หรือไม่ อย่างไร

เคยหยุดยา
1-2 ครัง
(3)

ไม่เคยลืมเลย
(4)
ใช้ยาตรงเวลา
/ตรงมือ
ทุกครัง
(4)
ไม่เคย
หยุดยาเลย
(4)
ไม่เคย
หยุดยาเลย
(4)

เคยหยุดยา
ไม่เคย
1-2 ครัง
หยุดยาเลย
(3)
(4)
เคยเพิ่ม/ลดจ้านวนยาหรือ ไม่เคยเพิ่ม/ลดจ้านวนยา
ความถี่ในการใช้ยา
หรือความถี่ในการใช้ยา
1-2 ครัง
เลย
(3)
(4)

7. โปรดให้คะแนนพฤติกรรมการใช้ยาของคุณ (คะแนนเต็ม 100%) = __________________________
(100% หมายถึง ไม่เคยหยุดหรือลืมใช้ยาเลย และใช้ยาตามเวลาทีแ่ พทย์สั่ง และ 0% หมายถึง หยุดหรือลืมใช้ยาทุกวันและไม่ตรงตามเวลาเลย)

แบบบันทึกข้อมูล DRPs
Date

DRPs

Descriptive of DRPs

1. การได้รับยาโดยไม่มีข้อบ่งใช้ (unneccessary drug therapy)
2. ความต้องการยาในการรักษาเพิม่ เติม (needs additional drug therapy)
3. การได้รับยาที่ไม่มีประสิทธิผล (ineffective drug)
4. การได้รับยาในขนาดต่้ากว่าขนาดการรักษา (dosage too low)

intervention

5. การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา (adverse drug reaction)
6. การได้รับยาในขนาดสูงกว่าขนาดการรักษา (dosage too high)
7. ผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือในการใช้ยา (nonadherence or noncompliance)

ปัญหาจากการใช้ยาและสาเหตุของปัญหา
ปัญหาจากการใช้ยา
1. การได้รับยาโดยไม่มีข้อบ่งใช้
(unnecessary drug
therapy)

สาเหตุของปัญหาจากการใช้ยา
1.1 การได้รับยาซ้าซ้อน
1.2 การได้รับยาที่ไม่มีข้อบ่งใช้ ณ ขณะนัน
1.3 สภาวะของผู้ป่วยในขณะนันไม่เหมาะสมที่จะรักษาโดยการใช้ยา
1.4 การใช้ยาในทางที่ผิด การติดยา การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การสูบบุหรี่
1.5 การใช้ ย าเพื่ อ รั ก ษาอาการไม่ พึ ง ประสงค์ จ ากยาอื่ น ที่ ส ามารถ
หลีกเลี่ยงได้

2. ความต้องการยาในการรักษา 2.1 ควรได้รับยาเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอื่น
เพิ่มเติม (needs
2.2 ควรได้รับยาเพื่อรักษาโรคที่ก้าลังเป็นอยู่
additional drug therapy) 2.3 ควรได้รับยาเพื่อเสริมฤทธิ์ทางการรักษากับยาตัวอื่น
3. การได้รับยาที่ไม่มีประสิทธิผล 3.1 มียาตัวอื่นที่ให้ประสิทธิผลในการรักษามากกว่ายาตัวที่ใช้อยู่
(ineffective drug)
3.2 เกิดการดือยาที่ก้าลังใช้อยู่
3.3 รูปแบบยาที่ใช้อยู่ไม่เหมาะสมกับผู้ป่วย
3.4 ยาที่ใช้อยู่เป็นข้อห้ามใช้ส้าหรับผู้ป่วย
3.5 ยาที่ใช้อยู่ไม่มีประสิทธิผลส้าหรับข้อบ่งใช้ที่ก้าลังรักษา
4. การได้รับยาในขนาดต่ากว่า
ขนาดการรักษา (dosage
too low)

4.1 ขนาดยาที่ใช้ต่้าเกินกว่าจะให้ผลการรักษาที่ต้องการ
4.2 ต้องมีการติดตามผลทางคลินิกหรือทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมใน
กรณีที่ใช้ยาในขนาดต่้ากว่าขนาดการรักษา
4.3 ความถี่ในการใช้ยาน้อยเกินไป
4.4 การบริหารยาไม่ถูกต้อง เช่น การให้ยาผิดวิธี การให้ยาผิดวิถีทาง
4.5 การเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาจนท้าให้ยาไม่มีประสิทธิผลในการ
รักษา
4.6 การเก็บรักษายาไม่ถูกวิธี ท้าให้ยาเสื่อมคุณภาพ
4.7 ระยะเวลาในการใช้ยารักษาสันเกินไปจนท้าให้ไม่เกิดผลการรักษา
ที่ต้องการ

ปัญหาจากการใช้ยา
5. การเกิดอาการไม่พึงประสงค์
จากยา (adverse drug
reaction)

สาเหตุของปัญหาจากการใช้ยา
5.1 การอาการไม่พึงประสงค์จากยาซึ่งไม่ขึนกับขนาดยาที่ใช้รักษา
5.2 ยาที่ใช้ยาอาจไม่ปลอดภัยส้าหรับผู้ป่วยรายนันเนื่องจากผู้ป่วยมี
ความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากยา
5.3 การเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาจนท้าให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์
จากยาขึน
5.4 การบริหารยาไม่ถูกต้องจนท้าให้ผู้ป่วยเกิดอาการไม่พึงประสงค์
จากยาขึน
5.5 ผู้ป่วยเกิดการแพ้ยา
5.6 การเพิ่มขนาดยาหรือลดขนาดยาที่เร็วเกินไปจนท้าให้เกิดอาการ
ไม่พึงประสงค์จากยา

6. การได้รับยาในขนาดสูงกว่า
ขนาดการรักษา (dosage
too high)

6.1 การให้ยาในขนาดสูงกว่าขนาดการรักษาจนท้าให้เกิดพิษ จากยา
ขึน
6.2 ต้องมีการติดตามผลทางคลินิกหรือทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมใน
กรณีที่ใช้ยาในขนาดสูงกว่าขนาดการรักษา
6.3 ความถี่ในการใช้ยามากเกินไป
6.4 ระยะเวลาในการใช้ยารักษานานเกินไป
6.5 การเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาจนท้าให้เกิดพิษจากยาขึน

7. ผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือใน
การใช้ยา (nonadherence
or noncompliance)

7.1 ผู้ป่วยไม่เข้าใจค้าสั่งการใช้ยา แม้ว่าจะได้รับการอธิบายแล้วก็ตาม
7.2 ผู้ ป่ว ยไม่ส ามารถเข้าถึงยานันได้ เช่น ยาที่ใช้ ไม่อยู่ในสิ ท ธิก าร
รักษา ผู้ป่วยไม่สามารถช้าระค่ายาเองได้
7.3 ผู้ป่วยไม่ต้องการใช้ยา
7.4 ผู้ป่วยลืมใช้ยา
7.5 ผู้ป่วยไม่สามารถหายานันมาใช้ได้
7.6 ผู้ป่วยไม่สามารถกลืนยาหรือไม่สามารถบริหารยาได้
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แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ยา MTB
โปรดตอบค้าถามต่อไปนี โดยท้าเครื่องหมาย X ทับตัวเลขในช่องค้าตอบให้เลือกที่เหมาะสมและเป็นจริงตรง
กับตัวท่านมากทีส่ ุด
คาถาม
1. ใน 2 สัปดาห์ทผี่ ่านมา ท่านเคยลืม
ใช้ยา หรือไม่ อย่างไร

เคยลืม
ตังแต่ 5 ครัง
ขึนไป

คาตอบให้เลือก
เคยลืม
เคยลืม
3-4 ครัง
1-2 ครัง

ไม่เคย
ลืมเลย

(1)
(2)
(3)
2. ใน 2 สัปดาห์ทผี่ ่านมา ท่านเคยใช้ยา
เคย
เคย
เคย
ใช้ยา
ใช้ยา
ใช้ยา
ไม่ตรงเวลา หรือไม่ตรงมือ ตามที่
ไม่ตรงเวลา ไม่ตรงเวลา ไม่ตรงเวลา
แพทย์สั่ง หรือไม่ อย่างไร
/ไม่ตรงมือ /ไม่ตรงมือ /ไม่ตรงมือ
ตังแต่ 5 ครัง 3-4 ครัง
1-2 ครัง
ขึนไป

(4)
ใช้ยา
ตรงเวลา
/ตรงมือ
ทุกครัง

(1)
3. ใน 2 สัปดาห์ทผี่ ่านมา ท่านเคยหยุด
เคย
หยุดยา
ใช้ยาเอง โดยทีไ่ ม่ได้ปรึกษาแพทย์
เนื่องจากได้รับอาการข้างเคียงจาก ตังแต่ 5 ครัง
ขึนไป
การใช้ยา หรือกังวล/กลัวว่าจะได้รับ
อาการข้างเคียงจากยา หรือแพ้ยา
(1)
หรือไม่อย่างไร

(2)
เคย
หยุดยา
3-4 ครัง

(3)
เคย
หยุดยา
1-2 ครัง

(4)
ไม่เคย
หยุดยาเลย

(2)

(3)

(4)

4. ใน 2 สัปดาห์ทผี่ ่านมา ท่านเคยหยุด
เคย
เคย
เคย
ไม่เคย
หยุดยา
หยุดยา
หยุดยา หยุดยาเลย
ใช้ยาเองโดยทีไ่ ม่ได้ปรึกษาแพทย์
ตังแต่ 5 ครัง 3-4 ครัง
1-2 ครัง
เพราะคิดว่าตนเองหายจากโรคที่
ขึนไป
เป็นแล้ว หรือไม่มีอาการแล้ว หรือไม่
อย่างไร
(1)
(2)
(3)
(4)
ผู้พัฒนาและเจ้าของลิขสิทธิ์: ศ. ภญ. ดร.พรรณทิพา ศักดิ์ทอง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คาถาม
5. ใน 2 สัปดาห์ทผี่ ่านมา ท่านเคย
เคย
หยุดยา
หยุดใช้ยาเองโดยทีไ่ ม่ได้ปรึกษา
ตังแต่ 5 ครัง
แพทย์ด้วยเหตุผลอื่น ๆ ที่
ขึนไป
นอกเหนือจากข้อ 3 และ 4 หรือไม่
อย่างไร

6. ใน 2 สัปดาห์ทผี่ ่านมา ท่านเคย
เพิ่ม/ลดจ้านวนยาหรือปริมาณยา
หรือความถี่ในการใช้ยาโดยทีไ่ ม่ได้
ปรึกษาแพทย์หรือไม่ อย่างไร

คาตอบให้เลือก
เคย
เคย
หยุดยา
หยุดยา
3-4 ครัง
1-2 ครัง

(1)
(2)
เคย
เคย
เพิ่ม/ลด
เพิ่ม/ลด
จ้านวนยา จ้านวนยา
หรือความถี่ หรือความถี่
ในการใช้ยา ในการใช้ยา
ตังแต่ 5 ครัง 3-4 ครัง
ขึนไป
(1)

(2)

ไม่เคย
หยุดยาเลย

(3)
เคย
เพิ่ม/ลด
จ้านวนยา
หรือความถี่
ในการใช้ยา
1-2 ครัง

(4)
ไม่เคย
เพิ่ม/ลด
จ้านวนยา
หรือ
ความถี่ใน
การใช้ยา
เลย

(3)

(4)

7. โปรดให้คะแนนพฤติกรรมการใช้ยาของคุณ (คะแนนเต็ม 100%) =
(100% หมายถึง ไม่เคยหยุดหรือลืมใช้ยาเลย และใช้ยาตามเวลาที่แพทย์สงั่ และ
0% หมายถึง หยุดหรือลืมใช้ยาทุกวันและไม่ตรงตามเวลาเลย)
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Antiretroviral drugs
ในโรงพยาบาลกลาง

จัดทาโดย
กลุ่มงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลกลาง

Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NRTIs)

Abacavir 300 mg (ABC)
วิธีรับประทาน

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

อาการข้างเคียงที่สาคัญ

ผื่นแพ้ยา คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ

Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NRTIs)

Lamivudine 150 mg (3TC)
วิธีรับประทาน

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

อาการข้างเคียงที่สาคัญ

คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย อ่อนเพลีย (ผลข้างเคียงน้อยมาก)

Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NRTIs)

Tenofovir 300 mg (TDF)
วิธีรับประทาน

รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง

อาการข้างเคียงที่สาคัญ

คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย ผลข้างเคียงต่อไต

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

อาการข้างเคียงที่สาคัญ

ภาวะโลหิตจาง ภาวะเม็ดเลือดขาวต่า ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน

NRTIs Combination

Teno-Em (TDF/FTC)
Tenofovir 300 mg + Emtricitabine 200 mg
วิธีรับประทาน

รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง

อาการข้างเคียงที่สาคัญ

คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย ผลข้างเคียงต่อไต

NRTIs Combination

Zilarvir (AZT/3TC)
Zidovudine 300 mg + Lamivudine 150 mg
วิธีรับประทาน

รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ทุก 12 ชั่วโมง

อาการข้างเคียงที่สาคัญ

ภาวะโลหิตจาง ภาวะเม็ดเลือดขาวต่า ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน

NRTIs Combination

ABC/3TC
Abacavir 600 mg + Lamivudine 300 mg
วิธีรับประทาน

รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง

อาการข้างเคียงที่สาคัญ

ผื่นแพ้ยา คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ

Non-nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTIs)

Efavirenz 600 mg (EFV)
วิธีรับประทาน

รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง

อาการข้างเคียงที่สาคัญ

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

อาการข้างเคียงที่สาคัญ

ผื่นแพ้ยา ระดับไขมันในเลือดสูง ผลข้างเคียงต่อตับ

Non-nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTIs)

Rilpivirine 25 mg (RPV)
วิธีรับประทาน

รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง พร้อมอาหาร

อาการข้างเคียงที่สาคัญ

ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ ผลข้างเคียงต่อตับ ระดับไขมันในเลือดสูง

Protease Inhibitors (PIs)

Atazanavir 300 mg (ATV)
วิธีรับประทาน

รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง

อาการข้างเคียงที่สาคัญ

คลื่นไส้ อาเจียน ดีซ่าน ระดับไขมันในเลือดสูง

Protease Inhibitors (PIs)

Darunavir 600 mg (DRV)
วิธีรับประทาน

รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ทุก 12 ชั่วโมง

อาการข้างเคียงที่สาคัญ

คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ผื่นแพ้ยา ระดับไขมันในเลือดสูง

Protease Inhibitors (PIs)

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

วิธีรับประทาน ครั้ง 4 เม็ด ทุก 12 ชั่วโมง

อาการข้างเคียงที่สาคัญ

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

วิธีรับประทาน ครั้ง 2 เม็ด ทุก 12 ชั่วโมง

ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ระดับไขมันในเลือดสูง

Protease Inhibitors (PIs)

Ritonavir 100 mg (RTV)
วิธีรับประทาน

รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ทุก 12 ชั่วโมง

อาการข้างเคียงที่สาคัญ

ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ระดับไขมันในเลือดสูง

Integrase strand transfer inhibitors (INSTIs)

Raltegravir 400 mg (RAL)
วิธีรับประทาน

รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ทุก 12 ชั่วโมง

อาการข้างเคียงที่สาคัญ

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

อาการข้างเคียงที่สาคัญ

ระดับไขมันในเลือดสูง ผลข้างเคียงต่อตับ ผื่นแพ้ยา
ภาวะโลหิตจาง ภาวะเม็ดเลือดขาวต่า คลื่นไส้ อาเจียน

Fixed-dose combinations (FDCs)

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

วิธีรับประทาน

รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง

อาการข้างเคียงที่สาคัญ

คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน มึนงง ปวดศีรษะ ผลข้างเคียงต่อไต

ตั้งนาฬิกาปลุก
ช่วยเตือนการกินยา

อย่าลืมนะคะ
สิ่งสาคัญคือ การกินยาให้ตรงเวลาทุกวัน

ข้ อเสนอ แนวคิด วิธีการเพือ่ พัฒนางานหรือปรับปรุ งงานให้ มีประสิ ทธิภาพมากขึน้
ของ นางสาวทศพร แสงทองอโณทัย
เพื่อประกอบกำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เภสัชกรชำนำญกำร (ด้ำนเภสัชกรรมคลินิก)
(ตำแหน่งเลขที่ รพก. 370) สังกัดกลุ่มงำนเภสัชกรรม กลุ่มภำรกิจด้ำนบริ กำรตติยภูมิ
โรงพยำบำลกลำง สำนักกำรแพทย์
เรื่อง กำรบริ บำลทำงเภสัชกรรมในผูป้ ่ วยวัณโรค
หลักการและเหตุผล
วัณโรคเป็ นปั ญหำสำธำรณสุ ขที่สำคัญของประเทศไทย โดยองค์กำรอนำมัยโลกจัดให้ประเทศไทย
เป็ น 1 ใน 14 ประเทศของโลกที่มีภำระวัณโรคสู ง (high burden country lists) ได้แก่ 1.กลุ่มที่มีจำนวนและ
อัตรำป่ วยวัณโรคสู ง 2. กลุ่มที่มีจำนวนและอัตรำวัณโรคที่ ติดเชื้ อเอชไอวีสูง และ 3. กลุ่มที่มีจำนวนและ
อัตรำป่ วยวัณโรคดื้อยำหลำยขนำนสู ง โดยองค์กำรอนำมัยโลกได้คำดกำรณ์วำ่ มีอุบตั ิกำณ์ของผูป้ ่ วยวัณโรค
ในประเทศไทยในปี 2560 ที่อตั รำ 156 ต่อแสนประชำกร ซึ่ งสำมำรถประมำณกำรได้วำ่ จะมีผูป้ ่ วยรำยใหม่
และกลับเป็ นซ้ ำ 108,000 รำยต่อปี รวมถึงมีผปู ้ ่ วยวัณโรคที่ติดเชื้ อเอชไอวีร่วมด้วยประมำณ 11,000 รำย และ
ผูป้ ่ วยวัณโรคดื้อยำ 3,900 รำย(1) จำกรำยงำนดังกล่ำว ทำให้ประเทศไทยมีกำรรณรงค์เรื่ องกำรรักษำวัณโรค
เพื่อรักษำผูต้ ิดเชื้อวัณโรคให้หำยขำดและควบคุมกำรแพร่ กระจำยของเชื้ อวัณโรค
กำรรักษำวัณโรคสำมำรถรักษำให้หำยขำดได้โดยอำศัยกำรรักษำด้วยยำหลำยชนิ ดร่ วมกันและ
ติดต่อกันเป็ นเวลำนำนตั้งแต่ 6 เดือน จนถึง 1 ปี ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั อวัยวะที่ติดเชื้ อ แต่หำกผูป้ ่ วยติดเชื้ อวัณโรค
ดื้อยำก็จะต้องใช้ชนิดของยำในกำรรักษำเพิ่มขึ้นรวมถึงใช้ระยะเวลำในกำรรักษำเพิ่มขึ้นด้วย โดยมีระยะเวลำ
ตั้งแต่ 6 เดือน จนถึง 20 เดือนขึ้นไป ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั เชื้อวัณโรคว่ำเป็ นเชื้ อดื้อยำชนิดใด(2) แต่เนื่องจำกยำที่ใช้ใน
รักษำวัณโรคมีผลข้ำงเคียงค่อนข้ำงมำก และสำมำรถเกิดอันตรกิ ริยำกับยำอื่น ๆ ได้หลำยชนิ ด ทำให้ผปู ้ ่ วย
บำงรำยไม่ให้ควำมร่ วมมือในกำรรักษำ จนเป็ นผลให้เกิดควำมล้มเหลวในกำรรักษำตำมมำ กระทัง่ เกิดกำร
ดื้ อยำในที่ สุด โดยปั ญหำจำกกำรใช้ยำที่ พบได้บ่อยมำกที่ สุด ได้แก่ กำรเกิ ดอำกำรไม่พึงประสงค์จำกยำ
ขนำดยำไม่เหมำะสม และกำรเกิดอันตรกิริยำระหว่ำงยำ(3,4,5)
เพื่อให้กำรรักษำวัณโรคของผูป้ ่ วยบรรลุตำมเป้ ำหมำย เภสัชกรจึงมีบทบำทสำคัญในกำรดูแลผูป้ ่ วย
ร่ วมกับทีมสหสำขำวิชำชี พ โดยกำรให้ควำมรู ้ เรื่ องกำรใช้ยำแก่ผปู ้ ่ วย ติดตำมอำกำรไม่พึงประสงค์จำกยำ
ช่ วยค้นหำและแก้ไขปั ญหำจำกกำรใช้ย ำที่ อำจเกิ ดขึ้ น เพื่ อให้ผูป้ ่ วยได้รับ กำรรั ก ษำอย่ำงมี ประสิ ทธิ ผล
ปลอดภัย และมีคุณภำพชีวติ ที่ดีข้ ึน
วัตถุประสงค์ และหรือเป้าหมาย
1. เพื่อค้นหำปั ญหำจำกกำรใช้ยำ ป้ องกันและแก้ไขปั ญหำจำกกำรใช้ยำให้แก่ผปู ้ ่ วยวัณโรค
2. เพื่อลดควำมคลำดเคลื่อนทำงยำ ที่อำจเกิดขึ้นในกระบวนกำรรักษำผูป้ ่ วย
3. เพื่อลดอัตรำกำรดื้อยำรักษำวัณโรคของผูป้ ่ วย
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กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้ อเสนอ
โรงพยำบำลกลำงเป็ นโรงพยำบำลตติยภูมิ มีกำรให้บริ กำรตรวจรักษำผูป้ ่ วยโดยแพทย์เฉพำะทำง
หลำกหลำยสำขำ มีคลินิกเฉพำะทำงให้บริ กำรตรวจรักษำผูป้ ่ วยวัณโรคทุกวันอังคำรและวันศุกร์ ในแต่ละปี
มีจำนวนผูป้ ่ วยวัณโรคที่มำรับบริ กำรที่โรงพยำบำลกลำงประมำณ 300 รำย โดยในปี พ.ศ. 2561 พบว่ำมีผปู้ ่ วย
วัณโรคดื้ อยำหลำยขนำน (multidrug-resistant TB; MDR-TB) จำนวน 9 รำย ซึ่ งเพิ่มขึ้ นจำกเดิ มที่ พ บโดย
เฉลี่ยปี ละ 5-6 รำย และมีอตั รำควำมสำเร็ จในกำรรักษำผูป้ ่ วยวัณโรคทุกประเภทเป็ นร้อยละ 84.42 (เป้ ำหมำย
อัตรำควำมสำเร็ จในกำรรักษำผูป้ ่ วยวัณโรคมำกกว่ำหรื อเท่ำกับร้อยละ 85)
ตารางที่ 1 จำนวนผูป้ ่ วยวัณโรคที่มำรับบริ กำรที่โรงพยำบำลกลำง
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ตารางที่ 2 จำนวนผูป้ ่ วยวัณโรคดื้อยำหลำยขนำนที่มำรับบริ กำรที่โรงพยำบำลกลำง
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จำกสถำนกำรณ์ที่พบผูป้ ่ วยวัณโรคดื้อยำหลำยขนำน (MDR-TB) ในโรงพยำบำลกลำงเพิ่มขึ้น ทำให้
ทีมสหสำขำวิชำชีพตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรให้กำรรักษำผูป้ ่ วยวัณโรคโดยเฉพำะกำรรับประทำนยำ
ซึ่งต้องใช้ยำหลำยชนิดในกำรรักษำและต้องรับประทำนยำต่อเนื่ องเป็ นระยะเวลำนำนหลำยเดือนจนถึงเป็ นปี
ดังนั้นกำรเลือกใช้สูตรยำที่เหมำะสมและควำมร่ วมมือในกำรรับประทำนยำจึงเป็ นสิ่ งสำคัญ เพื่อใม่ให้เกิ ด
ควำมล้ม เหลวในกำรรั ก ษำ ซึ่ งอำจน ำไปสู่ ก ำรพัฒ นำเป็ นวัณ โรคดื้ อ ยำหลำยขนำนชนิ ด รุ น แรงมำก
(extensively drug-resistant TB; XDR-TB) ได้ในที่สุด
เภสัชกรจึงมีบทบำทสำคัญในกำรทำงำนร่ วมกับทีมสหสำขำวิชำชี พ โดยกำรบริ บำลทำงเภสัชกรรม
เพื่อค้นหำและแก้ไขปั ญหำจำกกำรใช้ยำ รวมถึ งให้ควำมรู ้ เรื่ องยำแก่ผูป้ ่ วยวัณโรค เพื่อให้ผปู ้ ่ วยวัณโรคมี
ควำมร่ วมมือในกำรรักษำด้วยยำเพิ่มขึ้น และสำมำรถลดกำรเกิดควำมคลำดเคลื่อนในกำรสัง่ ยำที่อำจเกิดขึ้น
ได้ ซึ่ งนอกจำกจะช่ วยให้ผปู ้ ่ วยวัณโรคได้รับกำรรักษำที่ มีประสิ ทธิ ผลและปลอดภัยแล้ว ยังช่ วยให้อตั รำ
ควำมสำเร็ จในกำรรักษำผูป้ ่ วยวัณโรคเพิ่มขึ้น รวมถึงอำจช่วยป้ องกันไม่ให้มีจำนวนผูป้ ่ วยวัณโรคดื้อยำหลำย
ขนำนเพิ่มขึ้นได้
โดยกำรให้บริ บำลทำงเภสัชกรรมแก่ผปู ้ ่ วยวัณโรค มีข้ นั ตอนกำรดำเนินงำน ดังนี้
1. จัดประชุมร่ วมกับทีมสหสำขำวิชำชีพเพื่อชี้แจงแนวทำงกำรปฏิบตั ิงำนของเภสัชกรในกำรบริ บำล
ทำงเภสัชกรรมแก่ผปู ้ ่ วยวัณโรค
2. ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับกำรรักษำวัณโรค จัดทำเอกสำรประกอบกำรให้ควำมรู้แก่ผปู ้ ่ วยวัณโรค
และสร้ำงแบบบันทึกเพื่อใช้เก็บข้อมูลในกำรให้บริ บำลทำงเภสัชกรรม
3. เภสัชกรให้บริ บำลทำงเภสัชกรรมแก่ผปู ้ ่ วยวัณโรค หลังผูป้ ่ วยพบแพทย์ โดยค้นหำและแก้ไขปั ญหำ
จำกกำรใช้ยำ และให้ควำมรู้เรื่ องยำรักษำวัณโรคแก่ผปู ้ ่ วย
4. รวบรวมข้อมูลที่ได้และนำมำวิเครำะห์
5. สรุ ปข้อมูล และนำข้อมูลที่ได้มำเป็ นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรบริ บำลทำงเภสัชกรรมให้ดียงิ่ ขึ้น
1.
2.
3.
4.

ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
ผูป้ ่ วยมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจในกำรใช้ยำรักษำวัณโรคมำกขึ้น
ผูป้ ่ วยเกิดควำมปลอดภัยในกำรใช้ยำรักษำวัณโรค
ควำมคลำดเคลื่อนทำงยำที่เกิดขึ้นในกระบวนกำรรักษำผูป้ ่ วยลดลง
อัตรำกำรดื้อยำรักษำวัณโรคในโรงพยำบำลกลำงลดลง
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ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ผูป้ ่ วยวัณโรคมำกกว่ำร้อยละ 80 ได้รับกำรแก้ไขปั ญหำจำกกำรใช้ยำ
2. ผูป้ ่ วยวัณโรครำยใหม่มำกกว่ำร้อยละ 80 ได้รับคำแนะนำเรื่ องกำรใช้ยำรักษำวัณโรค
3. อัตรำควำมสำเร็ จในกำรรักษำผูป้ ่ วยวัณโรคมำกกว่ำร้อยละ 90

(ลงชื่อ)............................................................................................
(นำงสำวทศพร แสงทองอโณทัย)
(ตำแหน่ง)

เภสัชกรปฏิบตั ิกำร

(วันที่)............................../................................./...............................
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