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สรุปผลงานโดยยอ : อุบัติการณการเกิด drug interactionsในคลินิกโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ของโรง
พยาบาลวัดเพลง จากขอมูลในใบสั่งยาผูปวยนอกคลินิกโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่มีการสั่งยาตั้งแต 2
ขนานขึ้นไป พบวาจากใบสั่งยาทั้งหมด จำนวน 1,056 ใบ พรบ drug interactionsจำนวน 129 ใบ คิดเปนรอยละ
12.22 และเกิด drug interactions 25 คูยา ความถี่ 182 ครั้ง เมื่อพิจารณาคูยาที่เกิด drug interactionsสูงสุด พบวา มี
ระดับนัยสำคัญทางคลินิกระดับ 2 รอยละ 72.08,มีรายงานทางวิชาการสนับสนุนอยูในระดับนาจะเปนไป
ได(Probable)รอยละ75.82,ความรุนแรงระดับปานกลาง(Moderate)รอยละ 72.08 คูยาที่เกิด drug interactionsสูงสุด
5 ลำดับแรก ไดแก glipizide-hydrochlorothiazide, glipizide-aspirin, atenolol-piroxicam, simvastatin-gemfibrozil
และ aspirin-antacid สวนความรุนแรงของการเกิด drug interactionsระดับมากพบรอยละ 15.38 มี 4 คูยา คือ
simvastatin-gemfibrozil, isoniazid-rifampin, digoxin-hydrochlorothiazide และ warfarin-propylthiouracil เมื่อ
วิเคราะหหาความสัมพันธพบวาผูปวยที่เปนทั้งโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง,จำนวนขนานยาที่ผูปวยไดรับ
มีความสัมพันธกับการเกิด drug interactionsอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ(P<0.05) ผลของการเกิด drug interactionsบาง
ครั้งอาจกอใหเกิดอันตรายแกผูปวยได จึงควรหลีกเลี่ยงการใชยารวมกัน หากจำเปนควรใหคำปรึกษาแนะนำผูปวยใน
การดูแลปองกันตนเอง และควรจัดใหมีระบบติดตามเฝาระวังอันตรายที่จะเกิดแกผูปวยเพื่อจะไดปองกันแกไขไดทัน
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เปาหมาย : เพื่อพัฒนาระบบเฝาระวังและติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการเกิด drug interactions
ปญหาและสาเหตุโดยยอ :
M
ปจจุบันการใชยาในผูปวยมีบอยครั้งที่พบวามีการใชยามากกวา 1 ชนิดในเวลาเดียวกัน และยังมีการพัฒนายา
ใหมๆมาใชประกอบกับยาเกาๆยังคงมีใชกันอยูทำใหมีการใชยามากขึ้น จึงมีโอกาสที่จะเกิด drug interactionsได ซึ่ง
ผลที่ตามมาคือ ฤทธิ์ของยาลดลง ทำใหการรักษาไมไดผล หรือ ฤทธิ์ของยาสูงขึ้นจนเกิดอันตรายตอผูปวยทำใหผู
ปวยมีความเจ็บปวยมากขึ้น เสียคาใชจายเพิ่มขึ้น หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิต
^
โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน จัดเปนโรคเรื้อรังที่ประชาชนในเขตอำเภอวัดเพลงเจ็บปวยเปน
อันดับ 1 และอันดับ 2 ตามลำดับ ผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงมักมีโรคอื่นรวมดวย เชน โรคหัวใจ
และหลอดเลือด ภาวะไขมันในเลือดสูง เปนตน โรคดังกลาวยังกอใหเกิดการเจ็บปวยที่ซับซอนในหลายระบบของ
รางกาย ผูปวยสวนใหญจึงตองไดรับยาหลายตัวรวมกันและตองใชยาอยางตอเนื่องจึงเพิ่มโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
drug interactionsมากขึ้น ผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลวัดเพลงสวนมากเปนผูสูง
อายุ มีอายุเฉลี่ย 65 ป การเปลี่ยนแปลงตามอายุที่เกิดขึ้น ตลอดจนโรคตางๆ ที่มักพบในผูสูงอายุมีผลตอเภสัช
จลนศาสตร เภสัชพลศาสตรและการเกิด drug interactions

^
โรงพยาบาลวัดเพลงเปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง มีผูปวยนอกเขามารับบริการเฉลี่ยวันละ 135 คน
มีรายการยาจำนวน 305 รายการ ผูปวยคลินิกโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงมารับบริการเฉลี่ยวันละ 35 ราย
มีจำนวนรายการยาเฉลี่ย 7 รายการตอหนึ่งใบสั่งยาซึ่งมากกวาผูปวยทั่วไปซึ่งมีจำนวนรายการยา 3.5 รายการตอหนึ่ง
ใบสั่งยา จึงมีโอกาสสูงในการเกิด drug interactionsได จากการศึกษาที่ผานมาแสดงใหเห็นวาจำนวนยาที่ผูปวยไดรับ
มีความสัมพันธกับการเกิด drug interactions4 และยังไดมีการศึกษาถึงแนวโนมการสั่งใชยาผูปวยนอกที่อาจเกิด drug
interactionsของใบสั่งยาผูปวยนอก โดยการทำการศึกษาแบบยอนหลังพบวาแผนกอายุรกรรมมีอัตราการเกิด drug
interactionsสูงที่สุดคิดเปนรอยละ 9.975
ในประเทศไทยมีรายงานการศึกษาการเกิด drug interactionsในใบสั่งยาของโรงพยาบาลตางๆ พบวามีอัตรา
ที่แตกตางกันไปตั้งแตรอยละ 4.22 ถึง 55.226-9 โดยมีลักษณะของปญหา เชน คูยาที่พบการเกิด drug interactionsและ
ความรุนแรงของปญหาแตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับขอบเขต วิธีการศึกษาและสถานที่ที่ศึกษา ดังนั้นการศึกษาขอมูล
ของแตละหนวยงานเองจึงเปนสิ่งที่จำเปน
เภสัชกรควรติดตามปญหาที่เกี่ยวของกับการใชยาซึ่งรวมถึงการเฝาระวัง drug interactions โดยอยางนอย
ควรมีการดำเนินการเฝาระวัง drug interactionsในกลุมที่มีระดับนัยสำคัญสูงและมีความสำคัญทางคลินิกโดยนำผลที่
ไดมาวางแผนปรับปรุงแกไขระบบการทำงานเพื่อใหเกิดความสะดวกและเกิดผลดีแกผูรับบริการมากที่สุด เพื่อ
ประกันความปลอดภัยจากการสั่งใชยา ดังนั้นจึงสนใจที่จะทำการศึกษาเกี่ยวกับการเกิด drug interactionsในประเด็น
ดังกลาว เพื่อเปนขอมูลแกแพทยในการเลือกใชยาที่มีความปลอดภัยแกผูปวยตอไป
การเปลี่ยนแปลง :
• มีการทบทวนโอกาสเกิด drug interactions ของยาใหมที่นำเขาโรงพยาบาล ที่สามารถเปนอันตรายตอผู
ปวย
• ลดความเสี่ยงจากการเกิด drug interactions จนเกิดอันตรายตอผูปวย
• มีระบบเฝาระวังและติดตามผลของการเกิด drug interactions
• มีการพัฒนาระบบ IT เพื่อคนหาอุบัติการณการเกิด drug interactions และแจงเตือนเมื่อพบ
การวัดผล :
• ไมพบอันตรายตอผูปวยที่เปนผลจากการเกิด drug interactions
• ลดอุบัติการณการเกิด drug interactions ของคูยาที่มีระดับนัยสำคัญทางคลินิก ระดับ 1 ( drug
interactionsมีความรุนแรงระดับสูง และมีความนาจะเปนของ drug interactionsตั้งแตระดับนาสงสัยขึ้น
ไป) (กำลังรวบรวมขอมูล)
บทเรียนที่ไดรับ :
• การเกิด drug interactionsเปนสาเหตุหนึ่งของการเกิดปญหาจากการใชยาที่สงผลใหผูปวยอยูโรงพยาบาล
นานขึ้น เสียคาใชจายมากขึ้น มีอาการไมพึงประสงค และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได
• การที่เราทราบกลไกการเกิด drug interactionsทำใหสามารถที่จะปองกันการเกิดหรือแกไขการเกิด drug
interactionsของคูยานั้น ๆ ได
• การจัดใหมีการอบรมเกี่ยวกับการรายงานถึง drug interactionsใหม รวมถึงการใหคำแนะนำแกผูปวยกอน
กลับบานก็เปนการปองกันการเกิด drug interactionsไดเชนกัน โดยเฉพาะในยาที่มีชวงในการรักษาแคบ

• เภสัชกรควรมีบทบาทรวมกับทีมงานในการรักษาเพื่อติดตามอาการของผูปวยที่ใชยาทุกรายอยางนอย
ควรดำเนินการในกลุมที่มีระดับนัยสำคัญสูงและมีความสำคัญทางคลินิก

