
รายงานการศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน สัมมนา ปฏิบัติการวิจัย ในประเทศ และตางประเทศ

(ระยะส้ันไมเกิน 90 วัน และ ระยะยาวต้ังแต 90 วันข้ึนไป)

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป

1.1 ช่ือ – นามสกุล ผองศรี พัววรานุเคราะห

อายุ 51 ป การศึกษา เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน เภสัชกรรมคลินิก

ตำแหนง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

หนาท่ีความรับผิดชอบ

- งานบริการเภสัชกรรมผูปวยนอกและใน

- งานบริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอกและใน

- งานใหคำปรึกษาดานยา

- งานประเมินความเหมาะสมในการใชยา

- งานพัฒนาคุณภาพการดูแลผูติดเช้ือเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

- คณะทำงานดานการบริหารจัดการยาตานไวรัสเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

- คณะกรรมการจัดทำและปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานของสำนักการแพทย

1.2 ช่ือ – นามสกุล นางสาวอัญมณี พิพัฒนท้ังสกุล

อายุ 41 ป การศึกษา เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน เภสัชกรรมชุมชน

ตำแหนง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

หนาท่ีความรับผิดชอบ

- งานบริการเภสัชกรรมผูปวยนอกและใน

- งานบริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอก (Ambulatory care) และใน (Acute care)

- งานใหคำปรึกษาดานยา

- งานประเมินและติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชยา

- งานประเมินความเหมาะสมในการใชยา (Drug use evaluation: DUE)

- งานบริการเภสัชสารสนเทศ (Drug information service)

- คณะกรรมการทีมนำทางคลินิกอายุรกรรม
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- คณะกรรมการควบคุมและปองกันการติดเช้ือในโรงพยาบาล

- คณะกรรมการการจัดการการด้ือยาตานจุลชีพ (Antimicrobial resistance: AMR)

สำนักการแพทย กรุงเทพมหานคร

1.3 ช่ือเร่ือง / หลักสูตร แนวทางและการจัดการใหมในการบริบาลเภสัชกรรม (New Trends and

Approaches in Pharmaceutical Care)

เพ่ือ⬜ ศึกษา ⬜ ฝกอบรม ☑ ประชุม ⬜ ดูงาน ⬜ สัมมนา ⬜ ปฏิบัติการวิจัย

งบประมาณ☑ เงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร ⬜ เงินบำรุงโรงพยาบาล

⬜ ทุนสวนตัว

จำนวนเงิน 2 ทาน ทานละ 3,000 บาท รวมเปนเงิน 6,000 บาท

ระหวางวันท่ี 13 - 17 มิถุนายน 2565 สถานท่ี กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบ on line

สวนท่ี 2 ขอมูลท่ีไดรับจากการศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน สัมมนา ปฏิบัติการวิจัย

2.1 วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและทักษะในการแกไขปญหาทางการรักษาในโรคสำคัญตาง ๆ

2. เพ่ือใหสามารถคนควาวิเคราะหขอมูลทางวิชาการท่ีมีหลักฐานเชิงประจักษเพ่ือให การ

บริบาลทางเภสัชกรรมท่ีเหมาะสม

2.2 เน้ือหา

Fighting Against MDR Gram-negative Infections: From Guidelines to

Practice

IDSA ไมแนะนำการใชยา piperacillin-tazobactam ในการรักษาการติดเช้ือนอก ระบบทาง

เดิน ปสสาวะท่ีมีสาเหตุจาก ESBL-E แมวาเช้ือจะไวตอยาก็ตาม เน่ืองจากการศึกษา MERINO study พบวา

30-day all-cause mortality ของยา piperacillin-tazobactam สูงกวายา meropenem ในการรักษา การ

ติดเช้ือในกระแสเลือดท่ีเกิดจากเช้ือ E.coli หรือ K.pneumoniae ท่ีด้ือตอยา ceftriaxone

ESCMID expert opinion ไดแนะนำการใชยา piperacillin-tazobactam สำหรับการติด

เช้ือ ระบบทางเดินปสสาวะหรือระบบทางเดินน้ำดี ท่ีมีสาเหตุจากเช้ือ 3rd generation

cephalosporin-resistant Enterobacterales ท่ีมีหรือไมมีการติดเช้ือในกระแสเลือด แตตองไมมีภาวะ

sepsis หรือ septic shock

ยา piperacillin-tazobactam อาจจะใชเปนยาทางเลือกสำหรับการรักษา ESBL-producing

pyelonephtitis

IDSA ไมแนะนำการบริหารยา extended-infusion meropenem สำหรับการรักษา

meropenem non-susceptible CRE ไมวาจะใชเปนยาเด่ียวหรือใชรวมกับยาอ่ืนก็ตาม
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ESCMID ไดแนะนำการรักษาทางเลือกสำหรับ CRE severe infection (sepsis หรือ septic

shock) กรณีท่ีไมมียา BLBIs ตัวใหม คือ ใชยา polymyxins, aminoglycosides, tigecycline, fosfomycin

รวมกัน หรือใช high-dose extended-infusion meropenem สำหรับการติดเช้ือ CRE ท่ี meropenem

MIC ≤ 8 mg/L

การรักษาการติดเช้ือ CRE ในประเทศไทย ใหใชยาหลักเปน colistin รวมกับ

1. carbapenem (high-dose extended infusion meropenem) ถา meropenem MIC ≤ 8

mg/L หรือ

2. fosfomycin สำหรับการติดเช้ือ cUTI หรือtigecycline สำหรับการติดเช้ือ cIAI แตถาใชในการติด

เช้ือ HAP, cUTI, BSI ตองเพ่ิมขนาดยาเปน 2 เทา

3. aminoglycosides การรักษาการติดเช้ือ CRE ตองใช colistin รวมกับยาอ่ืนท่ีไวตอเช้ืออยางนอย

1 ตัว แตถาไมสามารถหายาท่ีไวตอเช้ือได ใหใชยาท่ีไมไวท่ีมีคา MIC ต่ำท่ีสุดอยางนอย 1 ตัว

4. Colistin ตองใหแบบ loading เพ่ือใหระดับยาถึงระดับการรักษา (2 mg/L) ภายใน 12 ช่ัวโมง โดย

ขนาดยา colistin ในเวชปฏิบัติ ดังตาราง 1 น้ี

ตาราง 1 ขนาดยา colistin ในเวชปฏิบัติ

CrCl (ml/min) Loading dose Maintenance dose

≥50

300 mg

150 mg q 12 hr

21-49 100 mg q 12 hr

≤20 150 mg q 24 hr

HD N0n HD: 150 mg q 24 hr

HD: 200 mg q 24 hr after HD

SLED SLED 6-8 hr: 150 mg q 24 hr (every day)

Add 100 mg after HD

SLED 10-12 hr: 150 mg q 12 hr (HD day: after

HD)

CRRT 150 mg q 8 hr

CAPD 100 mg q 24 hr

- Difficult-to-treat P.Meropenem สำหรับความแรง 10 mg/ml คงตัว 1 ช่ัวโมงท่ี 35 C, 4 ช่ัวโมง

ท่ี 30 C และ 8 ช่ัวโมงท่ี 25 C สำหรับความแรง 20 mg/ml ไมคงตัวท่ี 35 C (ความเขมขนยาเหลือ 79% ท่ี

เวลานอยกวา 1 ช่ัวโมง) ดังน้ันตองเจือจางยา meropenem ท่ีความเขมขนต่ำท่ีสุด และบริหารยาท่ีอุณหภูมิต่ำ

- Fosfomycin ขนาดยาท่ีแนะนำสำหรับการติดเช้ือ CRE ขอมูลผลิตภัณฑแนะนำท่ี 4 g q 8-12 hr

(8-12 g/day) ในขณะท่ี expert opinion แนะนำท่ี 4 g q 6 hr ถึง 8 g q 8 hr (16-24 g/day) fosfomycin

มี Na ในปริมาณท่ีสูง แนะนำใหผสมยาดวย D-5-W โดยใหความเขมขนสุดทาย ≤ 40 mg/ml
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- Tigecycline ไมสามารถใชกับเช้ือ P.aeruginosa ได ขอบงใชท่ีอย.รับรอง คือ cSSTIs, cIAIs, CAP

ยามีการกระจายไปท่ีเน้ือเย่ือตางๆไดดี ยกเวนไขสันหลังและปสสาวะ High-dose Tigecyline =          200

mg LD then 100 mg IV q 12 hr

- aeruginosa (DTR-PA) คือ P.aeruginosa ท่ีด้ือตอยาท้ังหมดดังตอไปน้ี piperacillin-taobactam,

ceftazidime, cefepime, aztreonam, meropenem, imipenem-cilastatin, ciprofloxacin และ

levofloxacin IDSA แนะนำยาทางเลือกสำหรับ cystitis คือ colistin สำหรับ pyelonephritis หรือ cUTIs

คือ once-daily AMGs สวนการติดเช้ือนอกทางเดินปสสาวะ คือ once-daily AMGs

โดยมีขอจำกัดคือตองเปน uncomplicated BSI with complete source control

ไมแนะนำการใชยาหลายตัวรวมกัน

ESCMID ไดแนะนำการรักษา DTR-PA infection (sepsis หรือ septic shock) เปนการใชยา

2 ตัวรวมกัน (polymyxins, AMGs หรือ fosfomycin)

การรักษา CRPA infection ตองใชยา colistin รวมกับยาอ่ืนท่ีไวตอเช้ืออยางนอย 1 ตัว แต

ถาไมสามารถหายาท่ีไวตอเช้ือได ใหใชยาท่ีไมไวท่ีมีคา MIC ต่ำท่ีสุดอยางนอย 1 ตัว ขนาดยา colistin ท่ี

แนะนำ (ClCr 80-100 ml/min) ท่ี MIC 0.5 mg/ml คือ LD 300 mg then 100 mg IV q 8 hr สวน MIC

1.0 mg/ml ขนาดยาท่ีแนะนำคือ LD 300 mg then 100 mg IV q 6 hr

ขนาดยา fosfomycin ในการรักษา CRPA infection ท่ี MIC 64 mg/L คือ 16-24 g/day

โดยใหเปน 8 g IV q 8 hr, 8 g IV q 8 hr 6 hr infusion, 4 g IV q 4 hr, 4 g IV q 6 hr 2 hr infusion, 4 g

IV q 6 hr 6 hr infusion หรือ 16 g continuous drip สำหรับ MIC 128 mg/L ขนาดยาท่ีแนะนำ คือ 24

g/day (8 g IV q 8 hr 6 hr infusion)

IDSA แนะนำการรักษา CRAB กรณี mild infections (UTI, SSTIs,tracheitis) ถาเช้ือยังไว

ตอ AM-SUL ใหใช AM-SUL เปนยาเด่ียวโดยขนาดท่ีใชคือ ≥ 6 g SUL (4 g q 8 hr หรือ 3 g q 6 hr) แตถา

เช้ือด้ือตอ AM-SUL ใหใช high-dose AM-SUL (≥ 9 g SUL) รวมกับยาตัวท่ีสองท่ียังไวตอเช้ือน้ันอยู กรณี

moderate-severe infections (เชน pneumonia หรือ bacteremia) ใหใช ยาท่ียังไวตอเช้ืออยางนอย 2 ตัว

ข้ึนไป โดยตองมี high-dose AM-SUL รวมดวย โดยอาจใหรวมกับ tigecycline, colistin หรือ

extended-infusion meropenem ก็ได การใช meropenem รวมกับ colistin โดยไมมียาตัวท่ี 3 ไมแนะนำ

และไมแนะนำใหพนยาปฏิชีวนะ

Treatment of Late-Life Depression: Evidence and Practice-based treatment

Late-life depression เปนโรคซึมเศราท่ีเกิดในผูสูงวัย ชวงอายุ ต้ังแต 60 ปข้ึนไป แบงเปน 2

แบบ คือ อาการซึมเศราท่ีเปนมากอนเขาสูวัยสูงอายุ และท่ีเกิดในชวงท่ีเขาสูวัยสูงอายุแลว ภาวะซึมเศราในผูสูง

วัยพบมากถึง 10-20 % ของประชากร และสวนใหญเปนผูหญิงมากกวาผูชาย สาเหตุเกิดจากสารส่ือประสาท

สภาพแวดลอม และเหตุการณท่ีกระทบใจ
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LLD และโรคเร้ือรังหลายชนิดมีความสัมพันธตอกันในลักษณะสองทาง คือ ท้ังสองโรคเปนปจจัยเส่ียง

ซ่ึงกันและกัน เชน เก่ียวกับความจำ ผูปวย LLD มีความเส่ียงเปน Dementia เพ่ิม 1.46 เทา มีปญหาเก่ียวกับ

การนอน (REM sleep ผิดปกติ) ทำใหนอนไมหลับ ต่ืนบอยและต่ืนเชากวาปกติ เปนตน และโรค LLD สงผล

ใหการดำเนินไปของโรคเร้ือรังแยลง

ปจจัยเส่ียงท่ีทำใหเกิด LLD ไดแก โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคอวน โรคอัลไซเมอร โรค

พารคินสัน เปนตน

Guideline สำหรับการรักษา LLD

1. หลีกเล่ียงการใหยาหลายๆตัว  (เส่ียงตอการเกิด Drug interaction)

2. หลักเล่ียงการเพ่ิมยาเพ่ือไปลดผลขางเคียงของยาอีกตัวหน่ึง

3. หลีกเล่ียงการใหยาพรอมกัน 2 ตัวท่ีออกฤทธ์ิตำแหนง receptor เดียวกัน

3. หลีกเล่ียงการใหยาหลายๆตัวท่ีเปนสาเหตุของอาการไมพึงประสงคในคนแก เชน ยา

Benzodiazepine รวมกับยา Anticholinergic drug)

4. ผูปวย LLD ท่ีมีโรครวมกอน (Comorbidity ไดแก Stroke, Dementia, Parkinson’s

disease)  มีแนะนำใหใชยา SSRIs (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) กอน

5. ประเมิน Optimal therapeutic effect ท่ี 6 เดือน

6. First onset depressive episode ควรใหยาในขนาดเดิมตอเน่ืองอีกอยางนอย 12 เดือน

7. Recurrent depression ควรใหยาในขนาดเดิมตอเน่ืองอีกอยางนอย 12-36  เดือน

8. ยา Antidepressants มีประสิทธิภาพในการลดซึมเศราในผูปวย Stroke

ตัวอยางยาแกซึมเศรา ไดแก

1. Tricyclic antidepressants (TCAs) ไดแก Amitryptyline, Nortriptyline, Imipramine เปนตน

ยากลุมน้ีออกฤทธ์ิยับย้ังการเก็บกลับของ 5-HT, NE และยับย้ังท่ี receptor ตางๆ (เชน Muscarinic-1,

Histamine-1, และ Alpha-1) ทำใหเกิดอาการไมพึงประสงคคอนขางมาก ดังน้ันจึงควรหลีกเล่ียงการใชยากลุม

น้ีในผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคลมชักและผูสูงอายุ

2. Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) ไดแก Fluoxetine, Sertraline,

Paroxetine, Escitalopram เปนตน ยากลุมน้ีออกฤทธ์ิยับย้ังการเก็บกลับของ 5-HT มีอาการไมพึงประสงค

คล่ืนไสอาเจียน ปวดหัว นอนไมหลับ เส่ือมสมรรถภาพทางเพศและน้ำหนักลด ยากลุม SSRIs ท่ีตองเฝาระวัง

DI เชน ยา Fluoxetine ยับย้ังการทำงานของ Cyp 2D6 แรง, ยับย้ัง Cyp 2C9 และ Cyp 2C19 ยา

Paroxetine ยับย้ังการทำงานของ Cyp 2D6

3. Serotonin and Norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) ไดแก Velafaxine,

Duloxetine, Desvelafaxine เปนตน ยากลุมน้ีออกฤทธ์ิดวยกลไกเหมือน TCAs คือยับย้ังการเก็บกลับของ

5-HT และ NE โดยไมมีผลตอ receptor ตัวอ่ืน จึงมีอาการไมพึงประสงคเหมือน SSRIs มีภาวะหัวใจเตนเร็ว

และความดันโลหิตสูงจากการเพ่ิมระดับของ NE ได
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4. Serotonin antagonist and reuptake inhibitors (SARIs) ไดแก Trazodone ออกฤทธ์ิยับย้ังตัว

รับ 5-HT 2A (5-HT 2A antagonist) มีผลลดอาการไมพึงประสงคจาก receptor น้ี จึงไมเกิดการเส่ือม

สมรรถภาพทางเพศ และยาออกฤทธ์ิยับย้ังการเก็บกลับของ 5-HT ทำใหมีปริมาณ 5-HT สูงไปกระตุนตัวรับ

5-HT 1A จึงรักษาภาวะซึมเศราได

Update on Adjuvant Systemic Treatment for early Breast Cancer (EBC)

Risk factors for breast cancer: Gender, Age, Family history, Endogenous estrogen

exposure, benign breast disease, obesity

เปาหมายการรักษา EBC คือ CURE, prevent recurrences, eradicate micrometastatic disease

Disease characteristics which should be considered:

1. prognostic factors and predictive factors:

- Lymph node status

- Tumor size

- Tumor grade

- Breast cancer subtype

- Presence of Tumor LVI

- ER, PR status

- HER 2 status

- Risk stratification tools: Oncotype Dx score, MammaPrint, Ajuvant! Online

2. Patient characteristic: Age, menopausal status, medical comorbidity

มะเร็งเตานมแบงเปน 4 ระยะ คือ

ระยะท่ี I-II เปนระยะท่ียังไมมีการแพรกระจายไปยังตอมน้ำเหลืองท่ีรักแร ระยะ 2 จะมีกอนมะเร็งใหญ

กวาระยะท่ี 1

ระยะท่ี III เปนระยะท่ีมีการแพรกระจายไปยังตอมน้ำเหลือง (IIB-III)

ระยะท่ี IV เปนระยะท่ีมีการแพรกระจายไปยังสวนอ่ืนของรางกายท่ีอยูไกลออกไป (Metaststic

disease)

การรักษามะเร็งเร่ิมตน IA-IIA, IIA-IIB จนกลับเปนซ้ำของโรค มี OS และ DFS นานข้ึน

การรักษาหลัก ถาระยะตน (ยังไมแพรกระจาย) ใชการผาตัดกอนรวมกับการฉายรังสี การให

Adjuvant systemic จะใหหรือไมใหก็ได ใหเพ่ือลดอัตราการตาย ดูพยากรณของโรครวม เชน ดูท่ีกอน (เล็ก

ใหญ กระจายไปตอมน้ำเหลืองหรือระบบเลือดม้ัย ถามีการใหจะไดประโยชน)

แนวทางการรักษา Adjuvant Systemic Treatment for early Breast Cancer (EBC):

1. ใช Adjuvant cytotoxic agents chemotherapy

ยาเคมีบำบัดมีผลตอเซลลมะเร็งและเซลลปกติของรางกายดวย โดยเฉพาะเม็ดเลือดขาว  โดยทำให

เม็ดเลือดขาวมีปริมาณท่ีลดลง และมีโอกาสติดเช้ือไดงายข้ึน เกร็ดเลือดลดลง จึงทำใหเลือดออกงายกวาปกติ
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ผลขางเคียงอ่ืนๆ เชน ทำใหออนเพลีย ซ่ึงจะพบในผูท่ีรับเคมีบำบัดในทุกราย และจะมีอาการ

ออนเพลียตอไปเปนเดือนๆภายหลังส้ินสุดการรักษา ทำใหผมรวง ผมบางลง เจ็บคอ ทองเสีย และเจ็บตา

สำหรับหญิงท่ียังไมหมดประจำเดือนน้ัน การใหเคมีบำบัดจะทำใหขาดประจำเดือนได และประจำเดือนกวาจะ

มาตองใชเวลาประมาณ 6 เดือน หรือ 1 ปภายหลังการรักษา หรือบางคร้ังก็เปนสาเหตุใหหมดประจำเดือนกอน

เวลาอันควร (Early Menopause)

มีหลายการศึกษาท่ียืนยันผลของยาเคมีบำบัด ชวยลดความเส่ียงของการกลับเปนซ้ำ

Anthracycline and taxane is the preferred regimen, particularly for patients with

high-risk

ตัวอยางเคมีบำบัด ท่ีใชเพ่ือรักษามะเร็งเตานม ไดแก

1. AC (Adriamicin, Cyclophosphamide) AC เปนสูตรเคมีบำบัดท่ีนิยมใชกันมาก โดยเฉพาะกลุมท่ีมะเร็งยังไม

แพรไปยังตอมน้ำเหลืองโดย 

A = Adriamcin (กลุม Anthracycline) น้ันสามารถท่ีจะยับย้ังการสราง DNA ในเซลล และยับย้ัง enzyme ท่ี

ใชซอม DNA

C = Cytoxan ยับย้ังการ Replicate ของเซลล ซ่ึงเม่ือยาท้ัง 2 ใชรวมกัน จะทำใหจัดการเซลลมะเร็งได

2. TAC เปนสูตรท่ีเพ่ิม T ซ่ึงก็คือ Paclitaxel (Taxol) or docetaxel (Taxotere) เขาไปในสูตรเดิม AC เพ่ือไป

รักษากลุมท่ีมีการแพรกระจายของเซลลมะเร็งไปยังตอมน้ำเหลืองแลว หรือในรายท่ีมีการกลับมาเปนซ้ำ

ภายหลังการรักษา โดย TAC จะใหหลังจากเสร็จส้ินการรักษาดวย AC 

Taxol or Taxotere (ยาในกลุม Taxane) ทำใหการแบงตัวชาลงหรือหยุดแบงตัว หรือไปยับย้ังเอนไซมท่ี

จำเปนตองใชในการเจริญเติบโต

3. AC- T ไดแก AC –Paclitaxel (Taxol) หรือ AC-Docetaxel (Taxotere)

4. CAF หรือ FAC (5-Fluorouraci, Adrimycin, Cyclophosphamide) CAF หรือ FAC เปนสูตรยาท่ีใชไดท้ัง

กลุมท่ียังไมแพร หรือแพรไปยังตอมน้ำเหลืองแลว F = 5-Fluorouracil เปน Pyrimidine Antagonist ซ่ึงมี

โมเลกุลคอนขางเหมือนกับโมเลกุลของเซลลปกติ และสามารถท่ีจะยับย้ังการสังเคราะห DNA โดย Block

Formation ของ Normal pyrimidine nucleotide หรือไปรบกวนการสราง DNA ภายหลังจากท่ีไปรวมกับ

โมเลกุลของ DNA ท่ีมีการเจริญเติบโต

5. CMF (Cyclophosphamide, Metrotrexate, 5-Fluorouracil)

6. Other ไดแก FEC, FEC-D, CAPE
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2. Adjuvant hormonal therapy เหมาะสำหรับการรักษามะเร็งเตานมท่ียังมีฮอรโมนอยู

- Endocrine therapy (ET) เหมาะสำหรับ estrogen receptor (ER) positive breast cancer

- Adjuvant anti-HER2 therapy เหมาะสำหรับ HER2-positive breast cancer

สำหรับผูปวยหญิงท่ี Premenopausal women (ไดแก ผูปวยผาตัดรังไขท้ัง 2 ขางหรือฉายรังสีเพ่ือ

หยุดการทำงานท่ีรังไข): ให Tamoxifen for 5–10 years is standard, Aromatase Inhibitor (AI) เปนทาง

เลือก for patient become postmenopausal or high-risk patients

ขอสังเกต ยา Anti-Estrogen agents จะไมมีผลทำใหผมรวง หรือคล่ืนไส อาเจียน หรือเม็ดเลือดขาว

ต่ำ เหมือนยาเคมีบำบัด

ยา Selective estrogen receptor modulators (SERMs) เปนยาท่ีออกฤทธ์ิยับย้ังการทำงานของ

ฮอรโมน estrogen: tamoxifen, toremifene ผลขางเคียง อาจทำใหเกิดเลือดออกกระปริบกระปรอยทาง

ชองคลอดได

Selective estrogen receptor down regulators (SERDs): fulvestrant

ยา Luteinizing hormonereleasing hormone (LHRH) agonist (Ovarian function

suppression): goserelin, leuprolide

Trastuzumab (มีท้ังแบบ sc และ iv) ลด recurrent และลดอัตราการตาย ใหยานาน 1 ป ไมวาจะมี

node positive หรือNegative ยามี S/E Cardiactoxic ขอดีคือใชยาไดทุกสิทธ์ิการรักษา

Neratinib 240 mg/day นาน 2-5 ป หลังจากผูปวยได Trantuzumab ครบแลว (1ป) พบวา ปองกัน

การกลับเปนซ้ำได แต overall การเสียชีวิต ไมตางกัน (เหมาะกับกลุมท่ียังมี Hormone อยู) Neratinib เปน

ยากิน ขอเสียสำคัญคือ ทองเสีย

Update on Cannabinoid and Kratom Research: Current and Potential Therapeutic Uses

ตนกัญชาสังเคราะหสาร cannabinoids หลายชนิด ท่ีสำคัญไดแก Δ9-tetrahydrocannabinol

(THC) และ cannabidiol (CBD) รวมท้ังสารสรางสีใหแก พืช เชน flavonoids เปนตน

ในรางกายมนุษยจะมีการหล่ังสารกลุม cannabinoids เรียกวา Endogenous cannabinoid เพ่ือ

ควบคุมกระบวนการตางๆ ในรางกาย โดยการเขาจับโดยตรงกับตัวรับ (receptor) คือ cannabinoid

receptor (CB) ซ่ึงประกอบดวยตัวรับ 2 ชนิด คือ ตัวรับ CB1 (CB1 receptor) พบในระบบประสาทสวนกลาง

และตัวรับ CB2 (CB2 receptor) พบในระบบประสาทสวนปลาย

ตัวรับ CB1 พบมากในสมองสวนท่ีเก่ียวของกับการเคล่ือนไหว การรับรู และความรูสึก แตพบนอย

บริเวณกานสมอง (brain stem) จึงเช่ือวาตัวรับ CB1 เก่ียวของกับผลทางจิตใจของผูเสพกัญชา ในขณะเดียว

กันการท่ีพบ CB1 บริเวณกานสมองในจำนวนนอยจึงทำใหผูท่ีเสพกัญชาสวนใหญไมเกิดภาวะโคมา (coma)

และการกดการหายใจ (respiratory depression)

สำหรับ ตัวรับ CB2 พบมากบริเวณระบบประสาทสวนปลาย มีบทบาทเก่ียวกับการตอบสนองทาง

ระบบภูมิคุมกัน (immune response) ในรางกาย
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THC เปนสาร cannabinoid ท่ีใชในทางการแพทย หากไมไดใชในทางการแพทยหรือใชขนาดท่ีไมถูก

ตองอาจเกิดฤทธ์ิไมพึงประสงค (intoxicating effects) ไดงาย

- THC สามารถทำใหเกิด Tachycardia ถาเปน Chronic users อาจพัฒนาเปน Braycardia

CBD ออกฤทธ์ิตรงขามกับ THC เชน ตอตานการเกิดโรคจิตประสาท ความจำเส่ือมและลดความ

ต่ืนเตนตกใจงายจากสาร THC

- สาร CBD ไมกอใหเกิดฤทธ์ิท่ีไมพึงประสงคเม่ือใชในขนาดปกติ และลด cellular reuptake และ hydrolysis

ของ anandamide,

- ออกฤทธ์ิตอตานการกระตุน orphan receptor GPR55 และ 5-HT1A receptor และ CB1 receptor

- ระวังการเกิด Drug Interaction กับยาท่ีใชรวมดัวย เชน warfarin ยากลุม proton pump inhibitors เชน

omeprazole และ amitriptyline เพราะจะทำใหฤทธ์ิของยาดังกลาวอยูนานข้ึน เปนตน

ประโยชนของ Cannabis ในทางการแพทย ไดแก รักษาภาวะคล่ืนไสอาเจียนจากเคมีบำบัด รักษา

โรคลมชักท่ีรักษายากในเด็กและโรคลมชักท่ีด้ือตอยารักษา รักษาภาวะกลามเน้ือหดเกร็งในผูปวยปลอก

ประสารทเส่ือมแข็ง รักษาอาการปวดประสารทสวนกลางท่ีรักษาดวยวิธีตางๆไมไดผล เพ่ิมความยากอาหาร

และน้ำหนักตัวในผูปวยเอดส  และเพ่ิมคุณภาพชีวิตผูปวยท่ีดูแลแบบประตับประคอง

ผูท่ีไมควรใชผลิตภัณฑสารสกัดกัญชาท่ีมีสาร THC ไดแก ผูปวยท่ีมีโรคหลอดเลือดหัวใจหรือ

หลอดเลือดสมองท่ีรุนแรง ผูท่ีเปนโรคจิตมากอน หรือมีอาการของโรคอารมณแปรปรวน หรือโรควิตกกังวล ผู

ท่ีมีอายุต่ำกวา 25 ปหรือวัยรุน  เน่ืองจากมีผลตอพัฒนาการทางสมอง  เปนตน

ADRs ท่ีพบบอยจากการส่ังใชผลิตภัณฑกัญชา ไดแก Bronchoitis, Redden eye, Decrease in

sperm count, Reduced Coordination, Dysphoria, Sedation, Dry mounth, Anxiety, Change in

visual perception, Alter sense of time, Reduced tear flow

Chronic cannabis use พบวา มีความสัมพันธกับการเกิดโรค Cannabinoid Hyperemesis

Syndrome หรือ Cyclic Vomiting Syndrome มีอาการคล่ืนไส อาเจียน ปวดทอง บางคร้ังก็ด่ืมน้ำมากผิด

ปกติ

กระทอมมีฤทธ์ิในทางเสพติด: ในใบกระทอมมีสาร Mitragynin ท่ีออกฤทธ์ิกระตุนประสาท มีอาการ

เสพติดทางรางกาย ทำใหผูเสพทํางานไมรูจักเหน็ดเหน่ือย ทนแดด ไมรูสึกรอน

ทําใหผิวหนังแดงเพราะเลือดไปเล้ียงผิวหนังมากข้ึน

กลไกการออกฤทธ์ิ ถาใชในการขนาดต่ำๆ มีฤทธ์ิกระตุนประสาท แตถาใชในขนาดสูงจะมีฤทธ์ิเหมือน

ยาเสพติด Opioid (แตออกฤทธ์ินอยกวามอรฟน)  ยาออกฤทธ์ิแบบ Dose dependent manner

T1/2 3 ชม. เมตาบอริซึมผาน Cyp 3A4 (ตองระวัง กระทอมไปลดการขับออกของยา Quetiapine),

Cyp 2D6, Cyp 2D9

อาการไมพึงประสงคท่ีพบบอยไดแก  วุนวาย  ใจส่ัน  งวงซึม  และสับสน
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อาการถอนยากระทอม เชน คล่ืนไส/อาเจียน ส่ัน ทองเสีย น้ำมูกไหล (rhinorrhea) ปวดเม่ือยตามตัว

กระสับกระสาย หงุดหงิด ตรวจรางกายจะพบ Mydriasis, Hypothermia, Tremors และ diaphoresis (เหง่ือ

ออกตอนกลางคืน)

Update Treatment for DM: Focus on SGLT2 inhibitors

American Diabetes Association (ADA) 2022 ใหคำแนะนำการรักษาเบาหวาน type 2 โดยให

พิจารณาโรครวม ปจจัยเส่ียง รวมถึงคาใชจายในการรักษารวมดวย

กรณีท่ีผูปวยมี ASCVD หรือความเส่ียงสูงตอการเกิด ASCVD ใหใชยากลุม GLP-1 RA with proven

CVD benefit และ/หรือ SGLT2i with proven CVD benefit ถา HbA1C สูงกวาเปาหมาย ใหพิจารณา

เพ่ิมยากลุม TZD ผูปวยท่ีมีภาวะหัวใจลมเหลวใหใชยากลุมSGLT2i with proven CVD benefit สวนผูปวยท่ีมี

โรคไตเร้ือรังกรณีท่ีมี albuminuria แนะนำใหใชยา กลุม SGLT2i ท่ีมีหลักฐานวา ลดการดำเนินของโรคไต

เร้ือรัง หรือยากลุม GLP-1 RA ท่ีมีหลักฐานวามีประโยชนในการลดการเกิด CVD ในกรณีท่ีไมสามารถใชยาใน

กลุม SGLT2 inhibitors ได แตถาไมมี albuminuria ใหใชยากลุม GLP-1 RA with proven CVD benefit

และ/หรือ SGLT2i with proven CVD benefit

กรณีไมมีโรครวมหรือปจจัยเส่ียงดังขางตนใหพิจารณาปจจัยตามผูปวย ถาตองการไมใหเกิด หรือเกิด

ภาวะน้ำตาลต่ำนอยท่ีสุดใหใชยากลุม DPP-4i, GLP-1 RA, SGLT2i, TZD ถาตองการใหน้ำหนักลด หรือ

น้ำหนักเพ่ิมเล็กนอยใหใชยากลุม GLP-1 RA ท่ีมีประสิทธิภาพดีในการลดน้ำหนัก หรือ SGLT2i หรือถา

พิจารณาคาใชจายในการรักษาใหต่ำท่ีสุด ใหใชยากลุม insulins, SU หรือ TZD

ยากลุม SGLT2i มีประสิทธิภาพในการลดน้ำตาลปานกลาง ไมเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ลดน้ำหนัก

ได ยาท่ีมีประโยชนในการลดการเกิด ASCVD ได คือ empagliflozin และ canagliflozin ยาท่ีมีประโยชนใน

การลดการเกิด HF คือ empagliflozin, canagliflozin และ dapagliflozin สวนยาท่ีมีประโยชนในการลด

การเกิดดำเนินของ DKD คือ empagliflozin, canagliflozin และ dapagliflozin

สำหรับประเทศไทย แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวานป พ.ศ. 2563 ไดมีการปรับปรุง และ

เผยแพร “การใหยาเพ่ือควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผูใหญ (ปรับปรุง)” และไดเพ่ิมคำแนะนำ ในการใชยาใน

กลุม GLP-1 receptor agonists หรือ SGLT2 inhibitors ไวดังน้ี สำหรับผูปวยเบาหวาน ชนิดท่ี 2 ท่ีมีโรครวม

คือโรคหัวใจและหลอดเลือดและ/หรือโรคไตเร้ือรัง (eGFR < 60 ml/min และ/หรืออัลบูมินในปสสาวะ >

300 mg/g) และไมมีปญหาเร่ืองคาใชจาย ใหพิจารณาใชยาในกลุม SGLT2 inhibitors หรือ GLP-1 analogs

ซ่ึงมีการศึกษาทางคลินิกพบวา สามารถลดอัตราการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดและโรคไตวายเร้ือรังโดยอาจ

ใชรวมกับยา metformin และยาอ่ืน หรือใชเปนยาเด่ียว

Acute Coronary Syndrome: From Guideline to Real Practice

หลักการรักษาเบ้ืองตนของ ACS ท่ีนิยมใชคือ “M-O-N-A” คือ

1) M: Morphine ใชเพ่ือบรรเทา อาการเจ็บแนนหนาอก ในผูปวยท่ีไมตอบสนองตอ การรักษาดวยยา NTG ขนาด

ท่ีนิยมใชคือ 2-4 mg slow IV push ซ้ำไดทุก 5-15 นาทีข้ึนกับอาการ ควรหลีกเล่ียงในผูปวยท่ีมีความดันโลหิต

ต่ำ และอาจกดการหายใจ
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2) O: Oxygen พิจารณาใหในผูปวยท่ีมีอาการหอบเหน่ือย หัวใจลมเหลว ออกซิเจนในเลือด นอยกวารอยละ 90

ถาใชในกลุมผูปวย STEMI ท่ีไมมีภาวะพรองออกซิเจนอาจเปนโทษ

3) N: Nitrate มีผลขยายหลอดเลือดหัวใจโดยเฉพาะในสวนท่ีเปนรอยโรค นอกจากน้ียังขยาย หลอดเลือดแดงสวน

ปลายและหลอดเลือดดำ ชวยลดการใชออกซิเจนของกลามเน้ือหัวใจ โดยท่ัวไปนิยมใช ISDN ขนาด 5 mg 1

tab SL ซ้ำไดทุก 3-5 นาที (ไมเกิน 3 เม็ด) หามใชในผูท่ีมีความดันโลหิตต่ำ หัวใจเตนชามาก หัวใจเตนเร็วในผู

ปวยท่ีไมมีภาวะ หัวใจลมเหลว หัวใจหองขวาลางตาย หรือมีประวัติใชยากลุม phosphodiesterase inhibitor

4) A: Aspirin ควรเร่ิมโดยเร็วท่ีสุดในผูปวยทุกรายท่ีสงสัยและไมมีขอหามใช โดยไมตองคำนึง วาผูปวยรับประทาน

Aspirin เปนประจำมากอนหรือไม ขนาดท่ีแนะนำคือ 150-325 mg non-enteric coating เค้ียวหรือละลาย

น้ำรับประทาน

STEMI มักสัมพันธกับการเกิดล่ิมเลือดอุดตันหลอดเลือดหัวใจโดยสมบูรณ เปาหมายหลัก ในการรักษา

คือการเปดหลอดเลือดท่ีอุดตันใหเร็วท่ีสุดเพ่ือจำกัดการตายของกลามเน้ือหัวใจ ลดการเกิดผลแทรกซอนเชิงกล

และเชิงไฟฟา และลดโอกาสการเสียชีวิต การเปดหลอดเลือดท่ีอุดตันมี 2 วิธี คือ การเปดหลอดเลือดผานสาย

สวนหัวใจและการใหยาละลายล่ิมเลือด

ในผูปวย STEMI ท่ีมีอาการมาไมเกิน 12 ช่ัวโมง ควรไดรับการทำ PPCI ในเวลาไมเกิน 120 นาที นับ

ต้ังแตติดตอการรักษา กรณีท่ีคาดวาจะมีความลาชาในการรักษาดวย PPCI ควรพิจารณารักษาดวย ยาละลาย

ล่ิมเลือดในผูปวยท่ีไมมีขอหามโดยตองใหยาภายใน 10 นาที ถาผูปวยยังมีอาการเจ็บแนนอก แสดงวายาละลาย

ล่ิมเลือดไมมีประสิทธิภาพในการเปดหลอดเลือดท่ีอุดตัน ผูปวยตองไดรับการทำ rescue PCI ทันที แตถาผูปวย

อาการคงท่ีควรไดรับการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจเพ่ือพิจารณาทำ PCI เชนกัน ภายใน  2-24 ช่ัวโมง

ในการทำ PPCI ผูปวยควรไดรับการรักษาดวยยาตานเกล็ดเลือด 2 ชนิด คือ aspirin รวมกับยากลุม

P2Y12 inhibitors (clopidogrel, prasugrel หรือ ticagrelor) โดยเร็วท่ีสุดกอนการสวนหัวใจ ยากลุม P2Y12

inhibitors ท่ีควรเลือกใชคือยา prasugrel 60 mg oral หรือ ticagrelor 180 mg oral เน่ืองจาก ออกฤทธ์ิเร็ว

และมีประสิทธิภาพในการรักษาดีกวา clopidogrel ยา prasugrel หามใชในผูปวยท่ีมี ประวัติโรคหลอดเลือด

สมองและใหใชอยางระมัดระวังในผูปวยสูงอายุ (≥ 75 ป) สวน ticagrelor หามใชในผูปวยท่ีมีประวัติเลือดออก

ในสมอง ยาปองกันการแข็งตัวของเลือดท่ีสามารถเลือกใชไดในการทำ PPCI คือ unfractionated heparin,

enoxaparin หรือ bivalirudin ไมแนะนำใหใช fondaparinux ในการทำ PPCI เน่ืองจากสัมพันธกับการเกิด

ผลแทรกซอนโดยเฉพาะการเกิดล่ิมเลือดในสายสวนหัวใจ หลังจากการทำ PPCI สามารถหยุดยาปองกันการ

แข็งตัวของเลือดไดยกเวนมีขอบงใชท่ีจำเปน เชน หัวใจเตนพล้ิว มีล้ินหัวใจเทียมชนิดโลหะ หรือมีล่ิมเลือดใน

หัวใจ

การใหยาละลายล่ิมเลือดเปนวิธีการเปดหลอดเลือดอุดตันท่ีสำคัญโดยเฉพาะกรณีท่ีไมสามารถทำ PPCI

ไดทันตามเวลาท่ีแนะนำ กรณีท่ีไมแนใจหรือไมชัดเจนในการวินิจฉัย STEMI ไมควรให ยาละลายล่ิมเลือด ควร

สวนหัวใจเพ่ือการวินิจฉัยและการรักษาท่ีเหมาะสม ยาละลายล่ิมเลือดแบงเปน 2 กลุม คือ

non-fibrin-specific (streptokinase) และ fibrin-specific (alteplase, reteplase และ tenecteplase) ยา

ละลายล่ิมเลือดกลุม fibrin-specific มีประสิทธิภาพในการเปดหลอดเลือดท่ีอุดตัน สูงกวายา streptokinase
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ในการรักษาดวยยาละลายล่ิมเลือดผูปวยควรไดรับ DAPT ดวยเชนกัน คือ aspirin รวมกับ clopidogrel ไม

แนะนำ prasugrel หรือ ticagrelor เน่ืองจากไมมีขอมูลการรักษา ในดานความปลอดภัย ผูปวยควรไดรับยา

ปองกันการแข็งตัวของเลือดจนกระท่ังไดรับการสวนหัวใจ

NSTE-ACS ผูปวยควรไดรับการรักษาดวยยาตานเกล็ดเลือด 2 ชนิด คือ aspirin รวมกับยากลุม P2Y12

inhibitors (clopidogrel, prasugrel หรือ ticagrelor) ยากลุม P2Y12 inhibitors ท่ีควรเลือกใชคือยา

prasugrel ยาปองกันการแข็งตัวของเลือดท่ีสามารถเลือกใชไดในการทำ PCI คือ unfractionated heparin,

enoxaparin หรือ fondaparinux

การเลือกใชยากลุม P2Y12 inhibitors ในผูปวยโรคไตเร้ือรัง ดังตารางท่ี 2



-13-

ตาราง 2 การเลือกใชยากลุม P2Y12 inhibitors ในผูปวยโรคไตเร้ือรัง

CrCl

(ml/min)

ACS CABG

medication

treatment

PCI

30-60 clopidogr

el

ticagrel

or

prasugrel ticagrelo

r

clopidogr

el

ticagrel

or

15-29 clopidogrel clopidogre

l

prasugr

el

ticagrelo

r

<15 or

RRT

clopidogrel clopidogrel clopidogrel

การปองกันการเกิดซ้ำของโรคหัวใจและหลอดเลือด ผูปวยทุกคนควรไดรับ คำแนะนำใหรักษาโดยการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม การรักษาดวยยาท่ีมีประโยชนในการลดอัตราการเสียชีวิต และการเกิดซ้ำของโรคหัวใจ

และหลอดเลือด ไดแก 1) ยาตานเกล็ดเลือด ควรไดรับ aspirin 75-162 mg oral OD หรือ clopidogrel 75

mg oral OD 2) ยาลดระดับไขมันในเลือด เปาหมายระดับไขมัน LDL ≤ 55 mg/dl หรือลดลงรอยละ 50 ของ

ระดับไขมัน LDL กอนรักษา 3) ACEIs หรือ ARBs 4) BBs 5) MRAs 6) influenza vaccine

Practical Tip & Update on Adult Vaccines

ปรัชญางานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของประเทศ คือ บุคคลท่ีอาศัยในประเทศไทยทุกคน ตองสามารถ

เขาถึงการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคท่ีจำเปนมีคุณภาพและปลอดภัยโดยไมคำนึงถึงเช้ือชาติ ศาสนา หรือ

เศรษฐานะ

วัคซีนพ้ืนฐานตามแผนงานการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (EPI) 10 ชนิด ปองกันได 13 โรค ประกอบดวย

วัคซีนวัณโรค วัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน วัคซีนตับอักเสบบี วัคซีนโปลิโอ วัคซีนคอตีบ-ไอกรน-บาดทะยัก

วัคซีนไขสมองอักเสบเจอี วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก วัคซีนมะเร็งปากมดลูก วัคซีนฮิบ และวัคซีนโรตา

วัคซีนทางเลือกตามแผนงานการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (EPI) ไดแก วัคซีนพิษสุนัขบา วัคซีน

ไขกาฬหลังแอน วัคซีนนิวโมคอคคัส วัคซีนอีสุกอีใส และวัคซีนตับอักเสบเอ

คลินิกวัคซีนผูใหญ เร่ิมตนจากป 2520 เร่ิม EPI Vaccine TT ในผูหญิงต้ังครรภ ป 2547 Flu vaccine

ในบุคลากรทางการแพทย ป 2548 dT ในผูหญิงต้ังครรภ ป 2559 Flu vaccine ในประชาชนนำรอง และป

2562 ขยาย EPI จากเด็กสูผูใหญท่ัวประเทศ
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คำแนะนำการใหวัคซีนผูใหญแบงเปนวัคซีนสำหรับผูใหญท่ัวไป วัคซีนสำหรับผูใหญท่ีมีความเส่ียง จาก

การประกอบอาชีพ วัคซีนสำหรับผูใหญท่ีมีความเส่ียงทางดานสุขภาพ และวัคซีนสำหรับท่ีมีความเส่ียง ทางดาน

อ่ืนๆ
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วัคซีนผูใหญในแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ไดแก dT ฉีดใหแกบุคคลท่ีมีอายุ 0 ปเต็ม ไดแก อายุ

20, 30, 40, 50, 60 ป ไปจนตลอดชีวิต และหญิงต้ังครรภ ครอบคลุม > 90%, วัคซีนไขหวัดใหญใน หญิงต้ัง

ครรภท่ีมีอายุครรภ 4 เดือนข้ึนไป ครอบคลุม > 90%, วัคซีนหัด-หัดเยอรมันในนักศึกษา ทางการแพทยและ

สาธารณสุข ครอบคลุม > 95% และวัคซีนตับอักเสบบีในบุคลากรทางการแพทย และสาธารณสุข ครอบคลุม

> 90%

AEFI and safety concerns in COVID-19 vaccination

Serious AEFI จากวัคซีนปองกัน COVID-19 ไดแก ระบบประสาทและสมอง (encephalitis, stroke,

meningoencephalitis, meningitis, bell’s palsy) ระบบภูมิคุมกัน (Immune Thrombocytopenic

Purpura) ระบบเลือด (Vaccine-induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia, pulmonary

embolism, deep vein thrombosis) เปนตน

Immunization Stress-Related Response (ISRR) เปนอาการทางกายท่ีเกิดข้ึนจริง ท่ีตอบสนอง

ตอภาวะความเครียดในการไดรับการฉีดวัคซีนรวมกับอาการขางเคียงท่ีเกิดตามปกติหลังไดรับวัคซีน เกิดไดกับ

วัคซีนทุกชนิด ทุกรุนการผลิต เกิดไดท้ังกอน ระหวาง และหลังรับวัคซีน อาการและ อาการแสดงท่ีพบ ไดแก

เปนลม ปวดเกร็งทอง คล่ืนไส ตามัว ความดันโลหิตสูง หัวใจเตนเร็ว เปนตน อาการมักเกิด 5-30 นาทีหลังรับ

วัคซีนหรือเปนช่ัวโมง หรือเปนวัน ข้ึนกับบุคคล ตรวจ neuroimaging study ไมพบความผิดปกติ การจัดการ

ใหสังเกตจนอาการคงท่ีหรือดีข้ึน แนะนำผูปวยวาอาการจะ หายไปเองใน 72 ช่ัวโมง รับวัคซีนโดสตอไปไดตาม

กำหนด ข้ึนกับความยินยอม หากอาการแยลง ใหปรึกษาแพทย

Anaphylaxis จากวัคซีนปองกัน COVID-19 พบไดนอยมาก แตเกิดข้ึนไดอยางฉับพลัน และจำเปน

ตองไดรับการชวยชีวิต ถารับวัคซีน mRNA เข็มท่ี 1 แลวเกิด anaphylaxis แผนการรับวัคซีนเข็มตอไปควร

เปล่ียนไปฉีดวัคซีนทางเลือกอ่ืนแทน (mRNA vaccines, viral vector vaccines, protein based vaccines,

inactivated vaccines)

Vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT) อุบัติการณตางประเทศ

1:100,000-120,000 โดย definite VITT ตองเขาเกณฑดังตอไปน้ี

1) มีอาการ 5-30 วันหลังจากไดรับวัคซีน

2) มี arterial หรือ venous thrombosis

3) platelet < 150,000/microliter

4) D-dimer level > 4,000 ng/mL FEU 5) Positive anti-PF4 antibodies ดวยวิธี ELISA

แผนการรับวัคซีนเข็มตอไป ไมควรฉีดวัคซีน viral vector ตอ ควรเปล่ียนไปฉีดวัคซีนทางเลือกอ่ืน

แทน

Practical Tips and Update on Pedriatric Vaccines

Hand, Foot and Mouth Disease (HFMD) เปนโรคติดเช้ือท่ีพบไดบอยในเด็กอายุต่ำกวา 5 ป โดย

เช้ือกอโรค คือ Coxsackievirus A16, A6 และ EV71 สาเหตุการตายสวนใหญเกิดจากเช้ือ EV71
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Inactivated whole EV-A71 vaccine (EntroVac) ไดรับการรับรองโดยคณะกรรมการอาหาร และ

ยา ประเทศไทย ประสิทธิภาพวัคซีนสามารถปองกัน EV-A71 associated HFMD ไดถึง 90% และปองกัน

EV-A71 associated HFMD with neurological complications ได 100% สามารถใชในเด็กอายุต้ังแต 6

เดือน ถึง 6 ป ฉีด 2 เข็ม หางกัน 1 เดือน วัคซีนน้ีไมสามารถปองกัน โรคมือเทาปากท่ีมีสาเหตุจากเช้ือ CVA16

ได วัคซีนท่ีสามารถปองกันไดท้ัง 2 เช้ือ กำลังอยูในระหวางการพัฒนา

Dengue vaccine มีประสิทธิภาพในการลดอาการไขเลือดออกได 65.6% โดยลด serotype DENV-4

ได 83.2% ลดการนอนโรงพยาบาลได 80.8% และลดไขเลือดออกท่ีรุนแรงไดถึง 93.2% โดยแนะนำใหใชในคน

ท่ีเคยเปนไขเลือดออกมากอน

RSV vaccine ยังอยูระหวางการพัฒนา ปจจุบันมีการใช RSV long-acting monoclonal antibody

โดยยาท่ีไดรับการรับรองสำหรับ RSV prophylaxis คือ Palivizumab

Update Treatment of Hyperthyroidism

Grave’s disease เปนสาเหตุท่ีพบไดบอยท่ีสุดสำหรับ hyperthyroidism การวินิจฉัยแนะนำ ให

ตรวจ TSH-Receptor Stimulating Antibody, ultrasound หรือกลืนแรไอโอดีน

การรักษาผูปวย Graves’ hyperthyroidism รายใหม แนะนำใหรักษาดวยการใชยา อาจพิจารณา

การใชรังสีรักษาหรือการผาตัดในรายท่ีจำเปน MMI เปนยาท่ีแนะนำใหใชในหญิงไมต้ังครรภ โดยขนาดยาเร่ิม

ตนถา free T4 1-1.5 เทาของ upper limit of normal คือ 5-10 mg/day แตถา free T4 1.5-2 เทาของ

ULN ขนาดยาเร่ิมตน คือ 10-20 mg/day และ ถา free T4 2-3 เทาของ ULN ขนาดยาเร่ิมตน คือ 30-40

mg/day รับประทานเปนระยะเวลา 12-18 เดือน และหยุดยาไดเม่ือระดับ TSH และ TRAb อยูในระดับปกติ

การตรวจระดับ TRAb แนะนำใหทำกอนหยุดยา เพราะระดับ TRAb ท่ีปกติ เพ่ิมโอกาสการสงบของโรค โดย

อัตราการสงบของโรคสูงสุดท่ี 50-55% ภายใน 12-18 เดือน ในผูปวยท่ีระดับ TRAb สูง ท่ี 12-18 เดือน

แนะนำใหรักษาดวยยา MMI ตอไปอีก 12 เดือนแลวคอยตรวจระดับ TRAb อีกคร้ัง

หรือเปล่ียนไปรักษาโดยรังสีรักษาหรือการผาตัดแทน การกลับเปนซ้ำมักเกิดข้ึนใน 6-12 เดือนแรกหลังจาก

หยุดยา ดังน้ันผูปวยทุกคนตองไดรับการติดตาม การกลับเปนซ้ำอยางใกลชิดในชวง 1 ปแรก หลังจากการรักษา

แลวตรวจอยางนอยปละ 1 คร้ังหลังจากน้ัน อาการไมพึงประสงคจากการใชยาท่ีพบได คือ ผ่ืนแดง ผ่ืนลมพิษ

ปวดขอ พบได 1-5% อาการทางผิวหนังท่ีไมรุนแรงสามารถใหยาตอไปได โดยใหรวมกับยาแกแพ สวนอาการไม

พึงประสงค ท่ีรุนแรง เชน ตับอักเสบ lupus-like syndrome หรือ agranulocytosis พบได 0.1-1.0% ซ่ึง

กรณีน้ี การเปล่ียนไปใชยาทางเลือกตัวอ่ืนไมแนะนำ agranulocytosis มักเกิดข้ึนใน 3 เดือนแรกหลังจาก เร่ิม

การรักษาดวยยา การเกิดอาการเหลาน้ีข้ึนกับขนาดของยา MMI (dose-dependent)

การรักษาดวยรังสี (I-131) หามใชในหญิงต้ังครรภและหญิงใหนมบุตร ตองคุมกำเนิด ท้ังชายและหญิง

อยางนอย 6 เดือนหลังจากการรักษา รวมถึงหามใชในผูท่ีเปนหรือ สงสัยวาเปนมะเร็งไทรอยด ขอบงใชสำหรับ

การรักษา RAI คือ ผูปวยมีขอหามใชสำหรับการรักษา ดวยยาหรือลมเหลวจากการรักษาดวยยา มีภาวะ

cardiac arrhythmias, congestive HF, pulmonary hypertension หรือมีโรครวมท่ีเพ่ิมความเส่ียงจากการ

ผาตัดเปนตน
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การรักษาดวย RAI พบวาการทำงานของตอมไทรอยดจะกลับมาปกติภายใน 3-12 เดือนหลังการรักษา

50-90% ตอมไทรอยดกลับมามีขนาดปกติภายใน 1 ป แตถาการรักษาลมเหลวผูปวยอาจตองไดรับการรักษาซ้ำ

พบอุบัติการณเกิดเปน hypothyroidism 5-50% หลังจากปแรก ซ่ึงสัมพันธกับขนาดของ RAI ท่ีไดรับ การ

รักษาดวยยาตองหยุดกอนและหลังการรักษาดวย RAI เปนเวลา 1 สัปดาห การรับประทานผลิตภัณฑเสริม

อาหารท่ีมีไอโอดีนสูงและสาหรายทะเล แนะนำใหหลีกเล่ียงเปนเวลาอยางนอย 7 วัน ตองมีการตรวจการต้ัง

ครรภภายใน 48-72 ช่ัวโมงกอนการรักษาดวย RAI และหญิงใหนมบุตรตองหยุดใหนมอยางนอย 6 สัปดาหกอน

การรักษาดวย RAI และตองรออยางนอย 3 เดือนถึงจะใหนมบุตรได

การปฏิบัติตัวหลังไดรับการรักษาดวย RAI การเดินทางในวันท่ีไดรับการรักษาและหลังจากน้ัน แนะนำ

ใหเดินทางคนเดียว (รถสวนตัวและขับรถเอง) กรณีท่ีตองใชรถสาธารณะตองน่ังคนเดียวท่ีเบาะดานหลัง เย้ือง

คนขับ และหางคนขับอยางนอย 3 ฟุต (ประมาณ 1 เมตร) และถาตองใชเวลาเดินทางมากกวา 2 ช่ัวโมงตอง

ปรึกษาแพทย การอยูรวมกับคนในบานตองหางจากสมาชิกในบานอยางนอย 6 ฟุตตลอดเวลา กรณีผูดูแลตอง

อยูหางประมาณ 3 ฟุต ตองอยูหางจากเด็กทารก เด็กท่ีอายุนอยกวา 16 ป ผูสูงอายุ และหญิงต้ังครรภอยาง

นอย 6 ฟุต รวมถึงในท่ีทำงานหรือโรงเรียนดวย กรณีท่ีไมสามารถทำได ใหชะลอการกลับไปทำงานหรือเรียน

แร I131 จะถูกขับออกทางปสสาวะเปนหลัก โดยจะขับออกสูงสุดใน 48 ช่ัวโมงแรกหลังการรักษา ผู

ปวยควรจะด่ืมน้ำทุกช่ัวโมง กดชักโครก 2 คร้ัง ผูชายควรน่ังปสสาวะถาเปนไปได แร I131 พบไดเพียงเล็กนอย

ในน้ำลาย เหง่ือ และอุจจาระ แตก็ยังพบไดในน้ำลายนานถึง 7 วัน พบไดในเลือดเล็กนอย

การไปพักโรงแรมไมแนะนำ แมวาสัตวเล้ียงจะไมไดรับผลกระทบจากรังสีรักษา แตไมแนะนำใหนำสัตว

เล้ียงมานอนดวยอยางนอย 21 วัน

อาการไมพึงประสงคท่ีพบของ คือ ปวดบวมบริเวณตอมไทรอยด มีการอักเสบของตอมน้ำลาย และ

อาจเกิด transient exacerbation of hyperthyroidism ถาภาวะ thyrotoxicosis ไมดีข้ึนภายใน 3 เดือน

แปลวาการรักษาลมเหลว อาจพิจารณาการรักษาดวย RAI อีกคร้ัง

ปจจุบันเร่ิมมีการนำ TSHR-specific treatment มาใช โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือหลีกเล่ียง การรบกวน

การทำงานของระบบภูมิคุมกัน

Update on the Management of anemia in CKD patients

ภาวะโลหิตจางจากการอักเสบจากโรคเร้ือรัง นิยามจาก WHO และ KDIGO คือ มี Hb < 13.0 g/dL

ในผูชาย หรือ Hb < 12.0 g/dL ในผูหญิง ผลกระทบจากภาวะโลหิตจางในโรคไตเร้ือรัง คือ คุณภาพชีวิตลดลง

เพ่ิมอุบัติการณการนอนโรงพยาบาลในผูปวยโรคหัวใจวาย เพ่ิมสาเหตุการตายท้ังหมด มีการดำเนินของโรคไปสู

ระยะสุดทาย (stage 5 CKD, ERSD) รวมถึงตองมีการไดรับเลือดทดแทน

ภาวะโลหิตจางในโรคไตเร้ือรังมีสาเหตุจากการขาด EPO และขาดธาตุเหล็ก การรักษาก็ใหสารทดแทน

คือ epoetin (epoetin alfa, epoetin beta), ferrous sulfate หรือ ferrous fumarate

ขอควรระวังในการรักษาภาวะโลหิตจางในโรคไตเร้ือรัง คือ ตองระวังในผูปวยหรือมีประวัติ เปนโรค

มะเร็ง หรือโรคหลอดเลสมอง
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KDIGO 2012 ถา Hb < 10 g/dL ในผูปวยโรคไตเร้ือรังท่ีไมไดฟอกเลือด การเร่ิมใช epo ใหพิจารณา

จากอัตราการตกลงของ Hb การตอบสนองตอการรักษาดวยธาตุเหล็ก ความเส่ียงในการรับเลือด ทดแทน

ความเส่ียงในการรักษาดวย epo รวมถึงอาการจากภาวะโลหิตจาง สวนในผูปวยโรคไตเร้ือรังท่ีไดรับ การฟอก

เลือดใหรักษาดวย epo เม่ือ Hb 9.0-10.0 g/dL

เปาหมาย Hb พบวา NDCKD และ HDCKD ใชเปาหมายเดียวกัน โดยมีความแตกตางกันระหวาง

guidelines แตท้ังหมดตองการเปาหมายมากกวา 11.5 g/dL การศึกษาพบวาถา Hb ท่ีสูงกวาอาจจะดีกวา

แนวโนมแนวทางการรักษาอาจจะปรับใหสูงข้ึนกวาเปาหมายท่ีใชอยูในปจจุบัน เปน 10.0-13.0 g/dL

Epoetin ย่ิงใชขนาดสูง ย่ิงเพ่ิมการอักเสบ เพ่ิมอัตราการตาย ดังน้ันใหใช epoetin ในขนาดต่ำ วิธีการ

บริหารไมพบความแตกตางกันระหวาง IV กับ SC ดังน้ันวิธีการบริหารข้ึนกับผูปวย มีคำแนะนำให SC สำหรับผู

ปวย pre-dialysis, PD, KT และแนะนำ IV สำหรับผูปวย HD แนวโนมแนวทางการใช epoetin สำหรับการ

รักษาภาวะโลหิตจางในโรคไตเร้ือรังใหใช epoetin ขนาดท่ีเหมาะสมในการรักษา Hb ใหอยูในเปาหมาย

KDIGO แนะนำการใชธาตุเหล็กทดแทน โดยใหรูปแบบ IV ในผูปวย HD และใหรูปแบบรับประทาน

สำหรับผูปวย ND และ PD เพ่ือคงระดับ ferritin 500 ng/mL และ TST > 30% และตองใช epoetin ขนาด

ต่ำรวมดวย

What’s New in the Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and

Adolescents Living with HIV?

Thailand National Guidelines HIV/AIDS Treatment and Prevention 2021/2022 ใหเร่ิม การ

รักษาดวยยาตานไวรัสในผูปวยติดเช้ือเอชไอวีทุกราย การรักษาผูติดเช้ือเอชไอวี ในขณะท่ี CD4 ดีมีประโยชนใน

การลดโรคท่ีเปน serious AIDS-related และ serious non-AIDS related และการรักษา ยังปองกันการแพร

กระจายเช้ือทางเพศสัมพันธ สูตรยาตานเอชไอวีท่ีแนะนำเปนสูตรแรก ไดแก TAF หรือ TDF + 3TC หรือ FTC

+ DTG แนะนำเปน fixed dose combination ท่ีเรียกวา TLD คือ tenofovir/lamivudine/dolutegravir

กรณีท่ียังไมมียา DTG ในโรงพยาบาลหรือติดเช้ือไมสามารถกินยา DTG ได พิจารณาเลือก EFV หรือ RPV แทน

สูตรยาตานเอชไอวีท่ีแนะนำเปนสูตรทางเลือก ไดแก ABC + 3TC หรือ AZT + 3TC รวมกับ DTG

หรือ EFV หรือ RPV กรณีปริมาณ HIV Viral load ตรวจไมไดพบติดตอกันอยางนอย 2 คร้ัง และ CD4

> 350 cells/mm3 ไมจำเปนตองตรวจ CD4 กรณีมีอาการขางเคียงทางระบบประสาทจาก EFV ใหพิจารณา

ลดขนาดยา EFV จาก 600 mg/day เปน 400 mg/dy หรือเปล่ียนเปน NNRTIs ไดแก RPV กรณีใช RPV กอน

เร่ิมยา ควรตรวจปริมาณ HIV VL ถา VL > 500,000 copies/mL ไมควรใช เน่ืองจากจะมีความเส่ียงตอการ

เกิดการรักษาลมเหลว กรณีท่ีไมสามารถตรวจ HIV VL กอนเร่ิม RPV อาจพิจารณาใชยา RPV ในผูปวยท่ี CD4

> 350 cells/mm3

2.3 ประโยชนท่ีไดรับ

2.3.1 ☑ตอตนเอง ไดเพ่ิมพูนทักษะ องคความรู และพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการดานการ

บริบาลเภสัชกรรม ท้ังแนวทางการวินิจฉัย แนวทางการรักษา คุณสมบัติทางเภสัชวิทยาท่ีสำคัญของยาท่ีใชใน

การรักษา และหลักการเลือกใชยาเพ่ือรักษาโรคระบบประสาท โรคจิตเวช โรคมะเร็ง โรคไต โรคติดเช้ือ โรค
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ระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินอาหาร เปนตน โดยอางอิงตามหลักฐานทางวิชาการ ขอมูลเชิง

ประจักษและงานวิจัยมาบูรณาการ

2.3.2 ☑ตอหนวยงาน นำความรูไปใชในงานบริบาลทางเภสัชกรรมในดานการประเมินความ

เหมาะสมของการใชยา การวางแผนการติดตามประสิทธิภาพและความปลอดภัย และการใหคำแนะนำปรึกษา

แกผูปวยเพ่ือเฝาระวัง ปองกัน และแกไขอาการไมพึงประสงคท่ีอาจเกิดข้ึนได เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

รักษา เพ่ิมความปลอดภัย และสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูปวยใหดีข้ึน โดยรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแล

ผูปวย
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สวนท่ี 3 ปญหาและอุปสรรค

3.1☑ การเลือกใชยาละลายล่ิมเลือด ยาตานล่ิมเลือด ยาตานการแข็งตัวของเลือด อาจมีขอจำกัดใน

การเลือกใชเน่ืองจากประวัติการใชยาท่ีเคยไดรับ ระยะเวลาท่ีเคยไดรับยาน้ันมากอน โรคประจำตัว การเขาถึง

ขอมูลเหลาน้ีอยางรวดเร็วจะชวยใหสามารถเลือกใชยาไดอยางเหมาะสมและทันทวงทีตอการรักษา และยาตาน

การแข็งตัวของเลือดกลุมออกฤทธ์ิไมผานการตานวิตามินเค (NOACs) ท่ีมีใชในโรงพยาบาล ปจจุบันยังไมมี

antidote จำเพาะสำหรับแกไขกรณีท่ีเกิดอาการไมพึงประสงค

สวนท่ี 4 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะการปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมเภสัชกรสามารถเขารวมเปน

สวนหน่ึงของทีมสหสาขาวิชาชีพ ชวยทำใหผูปวยไดรับการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน เพ่ิมความปลอดภัย

และสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูปวยใหดีข้ึนในเร่ืองการใชยา

ลงช่ือ……………………………………………ผูรายงาน

(นางผองศรี พัววรานุเคราะห)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

ลงช่ือ……………………………………………ผูรายงาน

(นางสาวอัญมณี พิพัฒนท้ังสกุล)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

สวนท่ี 5 ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา

ลงช่ือ……………………………………………หัวหนาสวนราชการ

(..................................................)


