
  

ชื่อผลงานเรื่อง    การบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสในโรงพยาบาลสงเสริม
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ระยะเวลาที่ดําเนินการ 1 พฤศจิกายน 2549 – 30 เมษายน 2550 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของการใหการบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูติดเชื้อเอชไอวี

และผูปวยเอดส ในดานปญหาที่เกิดจากการใชยา ความรวมมือในการใชยาและระดับCD4ของผูปวย  ซึ่ง
ทําการศึกษาในผูปวยนอกจํานวน 17 คนที่มารับยาตานไวรัสในคลินิกผูปวยโรคเอดส โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา  ระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 – 30 เมษายน 2550 

จากการศึกษาพบวาปญหาที่เกิดจากการใชยามีทั้งส้ิน 30 ปญหา โดยปญหาอาการไมพึงประสงค
จากการใชยาเปนปญหาที่พบมากที่สุดถึงรอยละ 43.34  รองลงมาคือปญหาการไมไดรับยาที่แพทยส่ัง 
รอยละ 36.67  ภายหลังการใหการบริบาลทางเภสัชกรรมพบวาปญหามีจํานวนลดลงเหลือ 9 ปญหาคิด
เปนรอยละ 30.00 โดยปญหาอาการไมพึงประสงคจากการใชยาลดลงเหลือรอยละ 16.67 และปญหาการ
ไมไดรับยาที่แพทยส่ังเหลือรอยละ 13.33  ในดานความรวมมือในการใชยาของผูปวยโดยวิธีการสัมภาษณ
และการนับเม็ดยาที่เหลือพบวา ผูปวย 6 คน(รอยละ 35.29) มีความรวมมือในการใชยามากกวารอยละ 
95 และมีผูปวย 3 คน(รอยละ 17.65) มีความรวมมือในการใชยานอยกวารอยละ 85  ภายหลังที่ใหการ
บริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยทุกคนมีความรวมมือในการใชยามากกวารอยละ 85  โดยผูปวยที่มีความ
รวมมือในการใชยามากกวารอยละ 95 เพ่ิมขึ้นเปน 13 คน(รอยละ 76.47)   เม่ือพิจารณาระดับCD4 ของ
ผูปวยภายหลังไดรับการบริบาลทางเภสัชกรรม  พบวาผูปวยที่มีคาCD4 นอยกวา 200 เซลลตอลูกบาศก
มิลลิเมตร มีจํานวนลดลงจาก 10 คน(รอยละ 58.52)เหลือ 4 คน(รอยละ 23.53)  และผูปวยที่มีคา 
CD4 มากกวา 200 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร มีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก 7 คน(รอยละ 41.18)เปน 13 คน
(รอยละ 76.47) 

จากการศึกษาถึงผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสแสดงใหเห็น
วา  การที่เภสัชกรมีสวนรวมในการดูแลผูปวยเอดสโดยการใหการบริบาลทางเภสัชกรรมในลักษณะเปน
รายบุคคล  สามารถแกไขและปองกันปญหาที่เกิดจากการใชยาที่อาจเกิดขึ้นได  มีผลเพิ่มประสิทธิภาพของ
การรักษาและทําใหผูปวยมีสุขภาพที่ดีขึ้น ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชกับผูปวยโรคอื่นๆได  
 

บทนํา 
 ในปจจุบันโรคเอดสเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญในหลายๆประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย   
เน่ืองจากเปนโรคที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดได  เปนสาเหตุของความเจ็บปวยและการเสียชีวิตของผูปวย
จํานวนมาก  โดยมีรายงานขอมูลโรคติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดสของประชากรทั่วโลกจนถึงส้ินเดือน
ธันวาคม ป ค.ศ.2005  โดย UNAIDS (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) พบวาผูติดเชื้อ
เอชไอวีและผูปวยโรคเอดสมีจํานวนประมาณ 38.6 ลานคน(33.4-46.0 ลานคน) และเสียชีวิตแลว



  

จํานวน 25 ลานคน(1)  ซึ่งในประเทศไทยมีการรายงานขอมูลจํานวนผูปวยโรคเอดสจากสํานักระบาดวิทยา 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ.2527 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2549  มี
จํานวนทั้งส้ิน 305,318 คน  และมีผูเสียชีวิตแลว 85,123 คน(1,2)   
 โรคเอดสเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV หรือ Human immunodeficiency virus)  ซึ่งจะติด
เชื้อในเม็ดเลือดขาว  ทําใหเม็ดเลือดขาวทํางานไมดีหรือถูกทําลายไป  มีผลทําใหภูมิตานทานของรางกายผู
ติดเชื้อออนแอลง  เปนผลทําใหเกิดโรคติดเชื้อฉวยโอกาสไดงาย  ซึ่งโรคติดเชื้อฉวยโอกาสเหลานี้ไม
สามารถที่จะรักษาไดทั้งหมด  และเปนสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของผูปวยโรคเอดส  ปจจุบันมีการรักษา
โรคเอดสดวยยาตานไวรัสเอดส ซึ่งเปาหมายของการรักษานั้นไมไดรักษาโรคใหหายขาดแตเพ่ือลดการ
เสียชีวิตจากการติดเชื้อเอชไอวี  เพ่ิมคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น  สงวนหรือแกไขภูมิคุมกันที่เสียไป  และลด
ปริมาณเชื้อไวรัสใหเหลือนอยที่สุดและนานที่สุด (3) ทําใหผูปวยจําเปนตองรับประทานยาไปตลอดชีวิต  ใน
อดีตยาตานไวรัสมีราคาแพงเนื่องจากตองนําเขาจากตางประเทศ  แตในปจจุบันยามีราคาถูกลงมาก
ประกอบกับการขยายโอกาสการดูแลผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสของกระทรวงสาธารณสุขภายใต
โครงการการเขาถึงบริการยาตานไวรัสเอดสระดับชาติสําหรับผูติดเชื้อและผูปวยเอดส(NAPHA) และ
โครงการการปองกันเอดสจากแมสูลูก(CARE)  สงผลใหมีผูปวยไดรับการดูแลรักษาดวยยาตานไวรัสเปน
จํานวนมากโดยไมตองเสียคายา  จึงทําใหผูรับยามีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคต  จากรายงาน
เดือนกันยายน พ.ศ.2549  มีผูรับยาตานไวรัสจํานวน 83,925 คน ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปพ.ศ.2546 ที่มีผูรับยา
จํานวน 8,500 คน  โดยมีผูติดเชื้อรายใหมที่พรอมเขารับบริการถึงเดือนละประมาณ 2,300 คน(2)   
 การรับประทานยาของผูปวยนั้นตองตรงเวลาและตอเนื่องจึงจะทําใหผลการรักษามีประสิทธิภาพ
สามารถระงับการเพิ่มปริมาณเชื้อไวรัสในกระแสเลือด  ลดการทําลาย CD4  ลดการเกิดเชื้อดื้อยา ลด
โอกาสและความถี่ของการติดเชื้อฉวยโอกาส  รวมทั้งชะลอการดําเนินสูโรคเอดสใหชาลงสงผลใหมีชีวิตยืน
ยาวขึ้น  แตจากงานวิจัยหลายเรื่องพบวาผูปวยมีพฤติกรรมการใชยาที่ไมถูกตอง เชน การศึกษาพฤติกรรม
การรับประทานยาตานเรโทรไวรัสของผูปวยนอก ณ สถาบันบําราศนราดูร  พบวาผูมารับยาเคยมี
พฤติกรรมการรับประทานยาที่ไมถูกตองถึงรอยละ 67.8  โดยผูที่รับประทานยาที่มีความถี่ทุก 8 ถึง 12 
ชั่วโมง จะมีความคลาดเคลื่อนในการรับประทานสูงถึงประมาณรอยละ 40-100  และการลืมรับประทาน
ยายังพบบอยถึงรอยละ 47.8 (4)  การศึกษาพฤติกรรมการใชยาของผูปวยโรคเอดสในโรงพยาบาลนครพิงค  
จังหวัดเชียงใหม  พบวาผูปวยสามารถใชยาถูกตองตามแพทยส่ังเพียงรอยละ 14  ซึ่งลักษณะการใชยาไม
ถูกตองตามแพทยส่ังที่พบมากที่สุดคือ การหยุดยาเอง ขาดยาเปนบางมื้อพบไดมากถึงรอยละ 80.56 (5)  
และการศึกษาผูรับยาตานไวรัสในจังหวัดราชบุรี  ผูปวยมีปญหาจากการใชยาถึงรอยละ 81.4 โดยเปน
อาการไมพึงประสงคจากการใชยามากที่สุดรอยละ 74.3 (6)  การที่ผูปวยมีปญหาการใชยาและไมสามารถ
ใชยาไดอยางถูกตองนั้น  สงผลใหเกิดปญหาอื่นๆ ตามมา  เชน  เกิดอาการไมพึงประสงคจากยา  ทําให
ผลการวิจัยทางคลินิกผิดพลาด การรักษาไมไดผล เปนตน  ซึ่งปญหาเหลานี้สามารถสงผลใหผูปวยเสียชีวิต
ได   ดังน้ันเภสัชกรซึ่งเปนบุคลากรทางสาธารณสุขที่มีสวนรวมในการดูแลผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส  
จึงควรมีบทบาทในการดูแลผูปวยใหมากขึ้นเพื่อใหผูปวยตระหนักและเขาใจถึงความสําคัญของการ
รับประทานยาตานไวรัสอยางถูกตอง ตรงเวลา และตอเนื่อง พรอมทั้งปองกันอันตรายจากอาการไมพึง



  

ประสงคจากการใชยาซึ่งพบไดบอย  ซึ่งแนวทางหนึ่งที่สามารถแกไขและปองกันปญหาที่เกิดจากการใชยา
ของผูปวยได คือ  การบริบาลทางเภสัชกรรม 

การบริบาลทางเภสัชกรรม(Pharmaceutical care)คือ การใหการดูแลรักษาดวยยาซึ่งประกอบดวย 
กระบวนการคนหาปญหา ปองกันการเกิดปญหา และแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับการใชยาหรือ Drug-
Related Problems(DRPs) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูปวยใหดีขึ้น ปญหาที่เกี่ยวของกับ
การใชยา คือเหตุการณที่เกิดขึ้นซึ่งมีผลรบกวนผลการรักษาดวยยาของผูปวยการจําแนก DRPs แบง
ออกเปน 8 ประเภทไดแก การไมไดรับยาที่สมควรไดรับ  การเลือกใชยาที่ไมเหมาะสม  การใชยาในขนาดที่
ต่ํากวาการรักษา  การใชยาในขนาดที่มากกวาการรักษา  การไมไดรับยาที่แพทยส่ัง  อาการไมพึงประสงค
จากการใชยา  การเกิดอันตรกิริยาของยา  และการไดรับยาที่ไมมีขอบงใช (7)   โดยมีการศึกษาผลการให
การบริบาลทางเภสัชกรรมรายบุคคลแกผูปวยโรคเอดสในแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลปตตานี  พบวาการ
เกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยาเปนปญหาเกี่ยวกับการใชยาที่พบมากที่สุดถึงรอยละ 46.67  โดย
เภสัชกรไดใหการบริบาลทางเภสัชกรรมรายบุคคลแกผูปวย ประกอบดวยความรูเรื่องโรค ยา และการ
ปฏิบัติตัว พรอมทั้งทําการวินิจฉัยปญหา แกไขและปองกันปญหาการใชยาที่เกิดขึ้น  ซึ่งทุกปญหาสามารถ
แกไขและปองกันไดและผูปวยมีผลการตอบสนองที่ดีตอยา โดยมีคา CD4 เฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 7.13 (8)   
รวมถึงอีกการศึกษาหนึ่งในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา  พบวาการบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยติดเชื้อ
ไวรัสเอชไอวีสามารถลดปญหาที่เกิดจากการใชยา  ความคลาดเคลื่อนทางยา พรอมทั้งเพ่ิม adherence 
และ compliance ของผูปวยได (9)    

ดังน้ันผูวิจัยจึงไดนําการบริบาลทางเภสัชกรรมมาใชในการดูแลรักษาผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวย
เอดส  โดยศึกษาถึงผลลัพธในดานปญหาที่เกิดจากการใชยาของผูปวย  ความรวมมือในการใชยา และ
ระดับCD4ของผูปวย  เพ่ือใหการรับประทานยาตานไวรัสของผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสมี
ประสิทธิภาพในการรักษาสูงสุด  สามารถชะลอการดําเนินสูโรคเอดสใหชาลงสงผลใหมีชีวิตยืนยาวขึ้น  
และไมกอใหเกิดอันตรายจากอาการไมพึงประสงคจากการใชยา 

 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือศึกษาผลของการใหการบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส ในดาน
ปญหาที่เกิดจากการใชยา  ความรวมมือในการใชยา  และระดับCD4ของผูปวย  
  

วิธีการดําเนินงาน/วิธีการศึกษา/ขอบเขตงาน 
1. วิธีการดําเนินงาน 

- เปนการศึกษาเชิงพรรณนาแบบไปขางหนา  (Prospective descriptive study) 
- ศึกษาเอกสาร ทบทวนขอมูลและวารสารงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ 
- กําหนดรูปแบบและขั้นตอนในการใหการบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวย 
- จัดทําเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ  แบบบันทึกการใหการบริบาลทางเภสัชกรรม  
   แกผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส   
- จัดเตรียมบุคลากรใหมีความพรอม และเตรียมเอกสาร/คูมือที่ตองใชในการทําวิจัย 
- ประชุมชี้แจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบ 



  

   - เม่ือถึงวันนัดที่ผูปวยมารับยาตานไวรัสในแตละเดือน  หลังจากผูปวยเขาพบแพทยแลวเภสัชกร 
     จะใหการบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวยเปนรายบุคคลตามรูปแบบที่กําหนดขึ้น  รวมถึงการ 
      นับเม็ดยาที่เหลือของผูปวย 

- รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลเปนรอยละโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
- สรุปผล และเขียนรายงานการวิจัย 
- เผยแพรขอมูลทางวิชาการแกบุคลากรทางการแพทยที่เกี่ยวของทราบ 

2. ขอบเขตงาน 
ศึกษาในผูปวยนอกที่มารับยาตานไวรัสในคลินิกผูปวยโรคเอดสทุกราย ระหวางวันที่ 1พฤศจิกายน 

2549 - 30 เมษายน 2550  โดยใชเกณฑในการคัดเลือกผูปวยเพื่อรับยาตานไวรัสดังน้ี (10)    
สําหรับผูใหญ 

1. ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเอดส เน่ืองจากมีโรคที่เปนขอบงชี้   
2. ผูปวยติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปนี้  รวมกับมีคา CD4 นอย

กวาหรือเทากับ 250 เซลล/ลูกบาศกมิลลิเมตร  
3. ผูติดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่มี CD4 นอยกวา 200 เซลล/ลกูบาศกมิลลิเมตร  
4. ผูปวยที่อยูในเกณฑที่รับยาตานไวรัสตองมีความสมัครใจเขารวมรักษาในโครงการ 

สําหรับเด็ก  ที่ไดรับการวินิจฉัยวาติดเชื้อเอชไอวีและมีอายุ 12 เดือนขึ้นไป  
1. มีอาการอยูใน clinical staging B หรือ C 
2. มีระดับ CD4% นอยกวา 20% 

 

ผลการดําเนินงาน/ผลการศึกษา 
จากการดําเนินการใหการบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสที่มารับยาตาน

ไวรัสในคลินิกผูปวยโรคเอดส  จํานวน 17 คน  พบวาเปนเพศชาย 9 คน(รอยละ 52.94) เพศหญิง 8 คน
(รอยละ 47.06)  ผูปวยสวนใหญมีอายุอยูระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 41.18  มีนํ้าหนักตัวนอยกวา 
60 กิโลกรัม ถึงรอยละ 88.24  และรอยละ 52.94 ของผูปวยมีสถานภาพสมรสแลว  โดยมีปจจัยเส่ียงการติด
เชื้อทางเพศสัมพันธมากที่สุดคิดเปนรอยละ 76.47  ผูปวยเกือบทั้งหมดไมสูบบุหรี่และดื่มสุรา คิดเปนรอย
ละ 88.24 และ 94.12 ตามลําดับ  และผูปวยสวนมากรอยละ 82.35 รับยาตานไวรัสและยาปองกันการติด
เชื้อฉวยโอกาสจํานวน 2 รายการ  โดยมีผูปวย 1 คนรับยามากที่สุดจํานวน 4 รายการ  คิดเปนรอยละ 5.88    
ผลการใหการบริบาลทางเภสัชกรรม 

1. ปญหาที่เกิดจากการใชยา 
จากการใหการบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวยสามารถสืบคนปญหาที่เกิดจากการใชยาไดทั้งส้ิน 

30 ปญหา โดยปญหาอาการไมพึงประสงคจากการใชยา เปนปญหาที่พบมากที่สุด(รอยละ 43.34)
รองลงมาคือปญหาไมไดรับยาที่แพทยส่ัง(รอยละ 36.67)  ปญหาไมไดรับยาที่สมควรไดรับ(รอยละ 10.00)  
ปญหาใชยาในขนาดที่ต่ํากวาการรักษา(รอยละ 3.33)  ปญหาใชยาในขนาดที่มากกวาการรักษา(รอยละ 
3.33)  และปญหาการเกิดอันตรกิริยาของยา(รอยละ 3.33)  ภายหลังการใหการบริบาลทางเภสัชกรรม



  

พบวาปญหามีจํานวนลดลงเหลือ 9 ปญหา (รอยละ 30.00)  โดยเปนปญหาอาการไมพึงประสงคจากการใช
ยา 5 ปญหา(รอยละ 16.67) และปญหาการไมไดรับยาที่แพทยส่ัง (รอยละ 13.33)   

ปญหาอาการไมพึงประสงคที่บอยที่สุดคือ ผื่นแพทางผิวหนังแบบไมรุนแรงจํานวน 5 คน(รอยละ 
38.46)  ซึ่งใหยาตานฮีสตามีนชนิดรับประทานแลวไมมีอาการอีก  มีผูปวยเพียง 1 คน(รอยละ 7.69)ที่
ตองรับยาตานฮีสตามีนชนิดรับประทานและยาทาสเตียรอยดทุกครั้งเพ่ือบรรเทาอาการ    สวนอาการเบื่อ
อาหาร ออนเพลีย นํ้าหนักลดนั้นพบในผูปวย 3 คน(รอยละ 23.08) แกไขโดยใหวิตามินบํารุงไป
รับประทาน  ซึ่งผูปวย 1 คน(รอยละ 7.69)อาการดีขึ้น แตอีก 2 คน(รอยละ15.39)ยังมีอาการอยูซึ่งอาจ
เปนอาการนําของภาวะ Lactic acidosis  เภสัชกรและพยาบาลจึงไดทําการเฝาระวังอยู   ผูปวยที่มีอาการ
คลื่นไส อาเจียนนั้นเกิดขึ้นในผูปวยเด็กเฉพาะชวงแรกที่ไดรับยา  แตไมมีอาการอีกเมื่อรับยาครั้งตอไป   
 ปญหาไมไดรับยาที่แพทยส่ังน้ัน ไดแก ความไมรวมมือในการใชยาของผูปวยซึ่งจะกลาวในหัวขอ
ถัดไป    
 ปญหาไมไดรับยาที่สมควรไดรับ  ไดแก แพทยไมไดจายยา Co-trimoxazole และ Fluconazole 
เพ่ือปองกันการติดเชื้อฉวยโอกาสใหในผูปวยที่มี CD4 ต่ํากวา 200 เซลล/ลบ.มม. และต่ํากวา 100 เซลล/
ลบ.มม. ตามลําดับ   
 ปญหาใชยาในขนาดที่ต่ํากวาการรักษา ไดแก  ผูปวยเด็กทําน้ําหกใสขวดยาในปริมาณเล็กนอยแตมี
เม็ดยาบางสวนที่เกาะกันเปนกอน โดยไมกลาบอกผูดูแลเนื่องจากกลัวโดนดุ  จึงยังคงรับประทานยานั้นตอ
อีก 1 วัน เม่ือเภสัชกรนํามาดูจึงเห็นวายาเสื่อมสภาพจากการเปยกน้ํา  จึงอธิบายและแนะนําผูดูแลเรื่อง
การเก็บรักษายา 
 ปญหาใชยาในขนาดที่มากกวาการรักษา ไดแก ผูปวยเด็กมารับยากอนวันนัด โดยบอกวาทานยา
ครบตลอด ไมมีลืมและไมไดทํายาหาย  แตมีบางครั้งที่ไมแนใจวารับประทานยาไปแลว  ซึ่งปกติเด็กจะหยิบ
ยารับประทานเอง  เม่ือผูดูแลกลับถึงบานจะสอบถามอีกครั้งหน่ึงถาเด็กลืมก็จะใหรับประทานยาทันที  จึง
เปนไปไดวาจะไดรับยาซ้ําซอน  แกไขโดยใหลุงของผูปวยชวยดูการรับประทานยาตอนเย็นซึ่งเปนชวงที่
ผูดูแลยังไมกลับบาน 
 ปญหาการเกิดอันตรกิริยาของยา ไดแก ผูปวยที่รับยา Efavirenz มีอาการปวดศีรษะ นอนไมหลับ
หลังไดรับยาเปนระยะเวลา 2 เดือน  เม่ือสอบถามพบวาผูปวยรับประทานยาหางจากอาหารมื้อเย็น
ประมาณ ½ - 1 ชั่วโมง  และอาหารมักเปนประเภททอดและมันเปนสวนใหญ  เม่ือใหเปลี่ยนเวลา
รับประทานอาหารใหเร็วขึ้นพบวาอาการดีขึ้น 

2. ความรวมมือในการใชยา 
เม่ือศึกษาถึงความรวมมือในการใชยาของผูปวยโดยวิธีการสัมภาษณและการนับเม็ดยาที่เหลือ

พบวากอนใหการบริบาลทางเภสัชกรรม ผูปวย 6 คน(รอยละ 35.29) มีความรวมมือในการใชยามากกวา
รอยละ 95   ผูปวยที่มีความรวมมือในการใชยาระหวางรอยละ 85 ถึงรอยละ 95 มีจํานวน 8 คน(รอยละ 
47.06) และผูปวยมีความรวมมือในการใชยานอยกวารอยละ 85  มีจํานวน 3 คน(รอยละ 17.65) ซึ่ง
เปนผูปวยเด็ก 2 คนและผูใหญ 1 คน   

ภายหลังใหการบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยทุกคนมีความรวมมือในการใชยาเพิ่มขึ้น โดยไมมี
ผูปวยที่มีความรวมมือในการใชยานอยกวารอยละ 85 เลย  และผูปวยที่มีความรวมมือในการใชยามากกวา



  

รอยละ 95 เพ่ิมขึ้นเปน 13 คน(รอยละ 76.47)  เน่ืองจากผูปวยมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของ
การรับประทานยาอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ และอยากเห็นตนเองมีสุขภาพที่ดีขึ้น 

3. ระดับ CD4 ของผูปวย 
เม่ือพิจารณาระดับCD4 ของผูปวยหลังจากใหการบริบาลทางเภสัชกรรม  พบวาผูปวยที่มีคา CD4 

นอยกวา 200 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร มีจํานวนลดลงจาก 10 คน(รอยละ 58.52) เหลือ 4 คน(รอย
ละ 23.53)  และผูปวยที่มีคา CD4 มากกวา 200 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร มีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก 7 คน
(รอยละ 41.18) เปน 13 คน(รอยละ 76.47)  ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูปวยมีผลการรักษาที่ดีขึ้น 
 

การนําไปใชประโยชน 
จากการศึกษาถึงผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวยติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสแสดงให

เห็นวา  การที่เภสัชกรมีสวนรวมในการดูแลผูปวยเอดสโดยการใหการบริบาลทางเภสัชกรรมในลักษณะ
เปนรายบุคคล  สามารถแกไขและปองกันปญหาที่เกิดจากการใชยาที่อาจเกิดขึ้นได  มีผลเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการรักษาและทําใหผูปวยมีสุขภาพที่ดีขึ้น ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชกับผูปวยโรคอื่นๆได เพ่ือใหผูปวย
สามารถใชยาไดอยางถูกตองและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
 

ความยุงยากในการดําเนินงาน/ปญหา/อุปสรรค 
1. ผูปวยไมมารับยาในวันคลินิกแตมารับวันอื่นแทน  ซึ่งบางครั้งจะไมไดเจอกับผูวิจัย  จึงไมไดรับ

การบริบาลทางเภสัชกรรมครบทุกครั้งที่มารับยา 
2. บางครั้งผูวิจัยปฏิบัติงานจายยาเพียงคนเดียวไมมีผูมาทําหนาที่แทน  จึงมีเวลาเพียงเล็กนอยใน

การใหการบริบาลทางเภสัชกรรม อาจทําใหไมสามารถสืบคนปญหาที่เกิดจากการใชยาของผูปวยไดอยาง
ละเอียดซึ่งนําไปสูการแกไขปญหาไดไมตรงจุด 

3.  ผูปวยบางรายไมมารับยาดวยตนเองทุกครั้ง  แตใหภรรยาซึ่งไดรับยาตานไวรัสเชนเดียวกันมา
รับยาแทน  ทําใหไมไดรับการบริบาลทางเภสัชกรรมและติดตามผลอยางตอเนื่อง 

4.  ผูปวยแตละคนเริ่มรับยาไมพรอมกันจึงตรวจ CD4 ไมตรงกัน  หลายคนไมไดตรวจในชวงเดือน
ธันวาคมที่เริ่มทําการศึกษา  จึงใชคา CD4 ครั้งลาสุดซึ่งอาจกอนการศึกษานาน 1-3 เดือน นํามาอางอิง
เปนคากอนใหการบริบาลทางเภสัชกรรม 
 

ขอเสนอแนะ/วิจารณ 
1. ควรเพิ่มระยะเวลาในการใหการบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวยใหมากขึ้น เน่ืองจากเมื่อซักถาม

และพูดคุยกับผูปวยนานขึ้นก็จะพบสาเหตุที่มาของปญหาการใชยาของผูปวย ซึ่งจะชวยใหเภสัชกรสามารถ
สืบคนปญหาและสาเหตุของปญหาที่เกิดจากการใชยาในผูปวยไดดี 
 2. การประเมินความรวมมือในการใชยาของผูปวยโดยการนับเม็ดยา มีความสะดวก รวดเร็ว 
แมนยําและปฏิบัติไดงายที่สุด  แตมีขอเสียคือถาผูปวยไมนํายามาดวยจะไมสามารถตรวจสอบไดและเม็ดยา
ที่หายไปนั้นไมสามารถตรวจสอบไดวาผูปวยรับประทานจริง  ซึ่งเภสัชกรจะตองนับโดยไมใหผูปวยทราบ
หรือเห็นขั้นตอนการนับและเพื่อปองกันการที่ผูปวยไมนํายามาโรงพยาบาล  พรอมทั้งบอกเหตุผลในการนํา
ยามาวาตองการตรวจสอบยอดการใชยาเพื่อนํามาเบิกยาในครั้งตอไป  และการประเมินความรวมมือใน



  

การใชยาของผูปวยมีหลายวิธี  ไมควรใชเพียงวิธีเดียวหรือใชวิธีใดวิธีหน่ึงตลอด  เน่ืองจากไมมีวิธีใดที่จะวัด
ความรวมมือในการใชยาของผูปวยไดดีที่สุด ตองใชหลายวิธีรวมกัน  
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