ผลงานการพัฒนาระบบงาน
1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา : ระบบติดตามและใหขอมูลขนาดยาในผูปวยในที่มีการทํางานของไตลดลง
2. คําสําคัญ : Renal dosage adjustment, Renal Failure, Dosing information, Acute care
3. สรุปผลงานโดยยอ : สรางระบบติดตามและใหขอมูลขนาดยาที่เหมาะสมในผูปวยในที่มีการทํางานของไตลดลง เพื่อ
ทําใหผูปวยไดรับขนาดยาที่เหมาะสมกับการทํางานของไต
4. ชื่อและที่อยูขององค'กร : ฝายเภสัชกรรม รพ.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
5. สมาชิกทีม :
1. ภก.รชานนท@ หิรัญวงษ@ เภสัชกรปฏิบัติการ ผูรับผิดชอบงานบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยใน
2. ภญ.สุพัตรา แกวมา เภสัชกรประจํางานบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยใน
3. ภญ.ดิรดา เทพเสนา เภสัชกรประจํางานบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยใน
4. ภญ.พชรอร วรรณภีระ เภสัชกรประจํางานบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยใน
6. เป-าหมาย : เพื่อใหผูปวยในที่มีการทํางานของไตลดลงไดรับขนาดยาที่เหมาะสมกับการทํางานของไตมากกวEารอย
ละ 80 ภายใน 3 เดือน และลดผลตEอไตในผูปวยที่ไดรับการปรับขนาดยาใหเหมาะสม
7. ป0ญหาและสาเหตุโดยยอ : จากการทบทวนการสั่งใชยาในผูปวยในที่มีการทํางานของไตลดลงพบวEามีการสั่งใชยาใน
ขนาดสําหรับผูปวยที่มีการทํางานของไตปกติ ซึ่งเปKนขนาดที่สูงเกินไปสําหรับผูปวยที่มีการทํางานของไตลดลง และ
การใชยาในขนาดที่สูงเกินไปจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการไมEพึงประสงค@จากการใชยา ทําใหการทํางานของไต
แยEลง ทําใหสิ้นเปลืองยา และบุคลากรที่ใชในการเตรียมยาบริหารยา จากการสํารวจการใชยาในผูปวยที่พักรักษา
ตัวในหอผูปวยอายุรกรรมหญิงในเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2554 พบวEาผูปวยที่มีการทํางานของไตลดลงไดรับขนาด
ยาที่เหมาะสมกับการทํางานของไตเพียงรอยละ 57 และจากผูปวยจํานวน 23 ราย มีผูปวยจํานวน 4 ราย (รอยละ
17) มีระดับซีรีมครีเอตีนินเพิ่มขึ้นจากคEาพื้นฐานมากกวEาเทEากับ 0.5 มก./ดล. และคEาการทํางานของไต (CrCl)
ลดลงจากคEาพื้นฐานมากกวEา 25% ซึ่งสาเหตุของปZญหานี้อาจเกิดจากการที่แพทย@ประจําหอผูปวยไมEไดรับขอมูลคEา
การทํางานของไตของผูปวย และขนาดยาที่เหมาะสม ขณะตรวจรักษาผูปวย

8. กิจกรรมการพัฒนา :
รวบรวมขอมูลขนาดยาที่เหมาะสมกับการทํางานของไตที่ลดลงของยาทุกตัวในโรงพยาบาลและจัดทําเปKน
คูEมือสําหรับใหขอมูลกับแพทย@
สืบคนสูตรสําหรับคํานวณคEาการทํางานของไตที่มีความเหมาะสม และมีหลักฐานยืนยันวEาสามารถนํามาใช
ในการปรับขนาดยาใหเหมาะสมกับการทํางานของไตที่ลดลง พรอมกับสรางเครื่องมือชEวยคํานวณ
สรางแบบบันทึกสําหรับใชในการติดตามการสั่งใชยา ติดตามคEาการทํางานของไตของผูปวย และบันทึกผล
หลังจากการใหขอมูลกับแพทย@
กําหนดแนวทางการติดตาม การใหขอมูล และอบรมเภสัชกรประจํางานบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยใน
ติดตามการสั่งใชยาในผูปวยในทุกรายที่มีอายุมากกวEา 35 ป] เมื่อพบการสั่งใขยาที่ตองมีการปรับขนาดยา
จึงดําเนินการใหขอมูลและปรึกษาแพทย@เพื่อปรับขนาดยาใหเหมาะสมกับการทํางานของไตที่ลดลง และ
ดําเนินการติดตามตEอเนื่องจนผูปวยถูกจําหนEายออกจากโรงพยาบาล
9. การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง :
กEอนสรางระบบงานไดมีการเก็บขอมูลในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 พบวEามีผูปวยที่จําเปKนตองไดรับการปรับ
ขนาดยาใหเหมาะสมกับการทํางานของไตที่ลดลงจํานวน 23 ราย โดยแพทย@ไดปรับขนาดยาใหเหมาะสมกับการทํางาน
ของไตที่ลดลงเพียง 13 ราย คิดเปKนรอยละ 57 ของจํานวนผูปวยทั้งหมด
หลังจากสรางระบบงานไดมีการเก็บขอมูลระหวEางเดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 มีผูปวยที่
จําเปKนตองไดรับการปรับขนาดยาใหเหมาะสมกับการทํางานของไตที่ลดลงจํานวน 201 ราย โดยแพทย@ไดปรับขนาดยา
ใหเหมาะสมกับการทํางานของไตที่ลดลงจํานวน 96 ราย เหลือผูปวยที่ยังไมEไดรับการปรับขนาดยาใหเหมาะสมกับการ
ทํางานของไตที่ลดลงจํานวน 105 ราย
จากผูปวยจํานวน 105 ราย มีผูปวย 15 รายถูกจําหนEายออกไปกEอน หรือแพทย@มีคําสั่งหยุดการใชยากEอนที่จะ
ใหขอมูลกับแพทย@ สEวนผูปวยอีก 9 รายมีคEาการทํางานของไตไมEเพียงพอสําหรับการปรับขนาดยา เหลือผูปวยที่ไดทํา
การใหขอมูลขนาดยา และปรึกษาแพทย@จํานวน 81 ราย แพทย@ปรับขนาดยาตามที่ใหขอมูลจํานวน 71 ราย และยืนยัน
ใชยาขนาดเดิมจํานวน 10 ราย ไดรอยละของผูปวยไดรับขนาดยาที่เหมาะสมดังแผนภูมิที่ 1

แผนภูมิที่ 1 รอยละของผูปวยไดรับขนาดยาที่เหมาะสมกEอนและหลังใหขอมูลขนาดยา

*กEอนเริ่มพัฒนาระบบงาน

เมื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงคEาการทํางานของไตหลังจากแพทย@สั่งใชยาที่จําเปKนตองปรับขนาดใหเหมาะสมกับ
การทํางานของไตพบวEาผูปวยในกลุEมที่ไมEไดรับการปรับขนาดยาใหเหมาะสมกับการทํางานของไตมีระดับซีรัมครีเอตินิน
เพิ่มขึ้นจากคEาพื้นฐานมากกวEาเทEากับ 0.5 จํานวน 4 รายจากผูปวยทั้งหมด 34 ราย มากกวEาผูปวยในกลุEมที่ไดรับการ
ปรับขนาดยาใหเหมาะสมกับการทํางานของไตที่มีระดับซีรัมครีเอตินินเพิ่มขึ้นจากคEาพื้นฐานมากกวEาเทEากับ 0.5
จํานวน 3 รายจากผูปวยทั้งหมด 167 รายอยEางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.017) ในขณะที่ผูปวยในกลุEมที่ไมEไดรับการ
ปรับขนาดยาใหเหมาะสมกับการทํางานของไต มีคEาการทํางานของไต (CrCl) ลดลงจากคEาพื้นฐานมากกวEารอยละ 25
จํานวน 4 รายจากผูปวยทั้งหมด 34 ราย มากกวEาผูปวยในกลุEมที่ไดรับการปรับขนาดยาใหเหมาะสมกับการทํางานของ
ไตที่มีคEาการทํางานของไต (CrCl) ลดลงจากคEาพื้นฐานมากกวEารอยละ 25 จํานวน 2 รายจากผูปวยทั้งหมด 167 ราย
อยEางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.008) ดังแผนภูมิที่ 2
เมื่อทําการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงคEาการทํางานของไตหลังจากแพทย@สั่งใชยาที่จําเปKนตองปรับขนาดให
เหมาะสมกับการทํางานของไตในชEวงกEอนและหลังการพัฒนาระบบวEาผูปวยในชEวงกEอนพัฒนาระบบมีระดับซีรัมครีเอติ
นินเพิ่มขึ้นจากคEาพื้นฐานมากกวEาเทEากับ 0.5 จํานวน 4 รายจากผูปวยทั้งหมด 23 ราย มากกวEาผูปวยในชEวงหลังพัฒนา
ระบบที่มีระดับซีรัมครีเอตินินเพิ่มขึ้นจากคEาพื้นฐานมากกวEาเทEากับ 0.5 จํานวน 7 รายจากผูปวยทั้งหมด 201 ราย
อยEางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.035) ในขณะที่ผูปวยในชEวงกEอนพัฒนาระบบ มีคEาการทํางานของไต (CrCl) ลดลง
จากคEาพื้นฐานมากกวEารอยละ 25 จํานวน 4 รายจากผูปวยทั้งหมด 23 ราย มากกวEาผูปวยในชEวงหลังพัฒนาระบบที่มี
คEาการทํางานของไต (CrCl) ลดลงจากคEาพื้นฐานมากกวEารอยละ 25 จํานวน 6 รายจากผูปวยทั้งหมด 201 ราย อยEางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.012) ดังแผนภูมิที่ 3

แผนภูมิที่ 2 จํานวนผูปวยที่มีระดับซีรีมครีเอตีนิน (Scr) เพิ่มขึ้นจากคEาพื้นฐานมากกวEาเทEากับ 0.5 มก./ดล. และคEา
การทํางานของไต (CrCl) ลดลงจากคEาพื้นฐานมากกวEา 25% ในกลุEมที่ไดรับการปรับขนาดยา และไมEไดรับการปรับ
ขนาดยา
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แผนภูมิที่ 3 จํานวนผูปวยที่มีระดับซีรีมครีเอตีนิน (Scr) เพิม่ ขึ้นจากคEาพื้นฐานมากกวEาเทEากับ 0.5 มก./ดล. และคEา
การทํางานของไต (CrCl) ลดลงจากคEาพื้นฐานมากกวEา 25% ชEวงกEอนและหลังสรางระบบ
250

201

จํานวนผู7ปว8 ย (ราย)

200

ผูปวยที่ติดตาม

150

Scr > 0.5

100

CrCl < 25%

50

23

4

4

7

0

กEอนสรางระบบ

หลังสรางระบบ

6

10. บทเรียนที่ได7รับ :
การใหขอมูลและปรึกษาแพทย@ผEานการพูดคุยโดยตรงจะมีอัตราการยอมรับคําปรึกษามากกวEาการให
ขอมูลและปรึกษาผEานการเขียนบันทึกทางเภสัชกรรม (pharmacist note) ที่ใบสั่งยาผูปวยใน (Doctor
order sheet) เพราะมีโอกาสใหขอมูลและความเห็นเพิ่มเติมกับแพทย@เมื่อแพทย@ตองการได
การปรับขนาดยาไมEควรดูคEาการทํางานของไตในปZจจุบันเพียงอยEางเดียว ตองยอนกลับไปดูคEาในชEวงที่
ผEานมา เพื่อดูวEาแนวโนมเปKนอยEางไร และดูอาการของผูปวยประกอบดวย เพราะถาเนนการปรับขนาดยา
เพียงอยEางเดียวอาจทําใหผูปวยไดรับยาไมEเพียงพอ จนสEงผลตEอการรักษาได
แบบบันทึกและขอมูลขนาดยาควรมีการทบทวนเปKนระยะเพื่อใหเหมาะสมกับการทํางานและปZญหาที่พบ
หลังจากดําเนินการไปแลว
นอกจากผูปวยผูใหญEแลว ผูปวยเด็กก็เปKนกลุEมเสี่ยงอีกกลุEมหนึ่งที่มีโอกาสไดรับยาในขนาดที่สูงเกินไป
เนื่องจากมีการทํางานของไตลดลง ดังนั้นทางฝายเภสัชกรรมจึงมีแผนงานที่จะขยายการดูแลครอบคลุมไป
ถึงผูปวยเด็ก และผูปวยเด็กแรกเกิดดวย
11. การติดตอกับทีมงาน : ภก.รชานนท@ หิรัญวงษ@ ฝายเภสัชกรรม รพ.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท@ที่ทํางาน/มือถือ: 038 – 411551 ตEอ 115, 089 – 7035245 email: lastelixer@gmail.com

