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บทคดัย่อ 

วตัถปุระสงค:์ เพื่อทดสอบการใชง้านชุดเครื่องมอืส าหรบัเภสชักรชุมชนในการป้องกนัและจดัการอนัตรกริยิาระหว่าง
ยา (drug interaction: DI) ที่เกี่ยวข้องกบัยากลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitor วิธีการ: เครื่องมือที่พฒันาขึ้นประกอบด้วย
รูปภาพยา แผ่นป้ายเตอืนคู่ยาทีเ่กดิ DI ซึง่ตดิทีช่ ัน้วางยา และแผนผงัแนวทางจดัการ DI ของยา 10 รายการทีพ่บบ่อยในรา้นยา 
และมรีายงานความรุนแรงของ DI ระดบั 1-3 กบัยากลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitor การทดสอบเครื่องมอืใชเ้วลา 4 สปัดาห ์
(เดอืนมนีาคม 2561) ในรา้นยาคุณภาพ 10 รา้นในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลูจ านวนครัง้ทีม่กีารใชชุ้ดเครื่องมอื คู่ยาที่
ตรวจพบ DI การจดัการตามแนวทางทีก่ าหนดไว ้และใชแ้บบสอบถามประเมนิความพงึพอใจของเภสชักรชุมชนต่อชุดเครื่องมอื 
ผลการวิจยั: เภสชักรพบการจ่ายหรอืการเรยีกหายาทีอ่าจเกดิ DI 145 ครัง้ การใชเ้ครื่องมอืฯ ท าให้พบยาทีม่โีอกาสเกดิ DI กบั
ยากลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitor 18 ครัง้ (ร้อยละ 12.41) DI ดงักล่าว 17 ครัง้ได้รบัการจดัการแก้ไขตามแนวทางการ
จดัการที่ระบุในแผนผงัของเครื่องมือ ยาที่อาจเกิด DI ที่พบการจ่ายหรือเรียกหามากที่สุด 3 อนัดบัแรกคือ clarithromycin, 
fluconazole, และ gemfibrozil คดิเป็น 41, 28, และ 17 ครัง้ (รอ้ยละ 28.27, 19.31 และ 11.72 ตามล าดบั) คู่ DI ทีพ่บมากทีส่ดุ 3 
อันดับแรกคือ amlodipine/simvastatin 4 ครัง้ , clarithromycin/simvastatin 3 ครัง้ ,  clarithromycin/atorvastatin 2 ครัง้  และ 
colchicine/atorvastatin 2 ครัง้ เภสชักรพึงพอใจต่อรูปภาพยา แผ่นป้ายเตือน และแผนผังแนวทางจัดการ DI อยู่ในระดับ 
3.8±0.4, 3.8±0.4, และ 3.6±0.6 จากคะแนนเตม็ 5 ตามล าดบั และมขีอ้เสนอแนะใหจ้ดัท าเครื่องมอืในกลุ่มยาทีม่กีารใชบ้่อยใน
รา้นยาเพื่อใหค้รอบคลุมยาในรา้น สรปุ: ชุดเครื่องมอืในการป้องกนัและจดัการ DI กลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitor กบัยาที่
จ่ายในรา้นยา สามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิในการช่วยใหเ้ภสชักรสามารถคน้หาและจดัการ DI ซึง่เป็นการส่งเสรมิใหม้กีารใชย้าอย่าง
ปลอดภยัต่อผูป่้วยในรา้นยา 
ค าส าคญั: อันตรกิริยาระหว่างยา เครื่องมือคดักรองอนัตรกิริยาระหว่างยา ร้านยาคุณภาพ ตัวยับยัง้เอนไซน์ HMG-CoA 
reductase       
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Abstract 

Objective: To test the use of tool for pharmacists in preventing and managing drug interactions (DIs) involving 
the HMG-CoA reductase inhibitor. Method: The developed tool was composed of images of the HMG-CoA reductase 
inhibitors, DI reminder plates on the drug shelves and flow charts of DI management of 10 common drugs in pharmacies 
with evidences on DIs at the levels 1-3 with the HMG-CoA reductase inhibitors. The tool was tested for 4 weeks (during 
March, 2018) at ten accredited community pharmacies in Bangkok area. The researchers collected the data on frequency 
of the use of the tool, drugs involved in DI, DI management according to the flow chart of the tool. The study also 
assessed satisfaction among pharmacists regarding the tool. Results: The pharmacists identified 145 prescribing or 
drug asking by patients with potential DIs involving the HMG-CoA reductase inhibitors. Use of the tool helped identify 
18 potential DIs involving the HMG-CoA reductase inhibitors (12.41%). Seventeen of these DIs were managed according 
to the flow chart within the tool. Three most common drugs with DIs involving the HMG-CoA reductase inhibitors that 
were prescribed or commonly asked by patients included clarithromycin, fluconazole and gemfibrozil for 41, 28, 17 times 
(28.27%, 19.31%, 11.72%, respectively) . The most common drug pairs with DI were amlodipine/simvastatin (4 times), 
clarithromycin/simvastatin (3 times), clarithromycin/atorvastatin (2 times) and colchicine/atorvastatin (2 times). 
Pharmacists were satisfied with images of drugs, reminder plates on the drug shelves and the flow charts for DI 
management with the scores of 3.8±0.4, 3.8±0.4, and 3.6±0.6 out of the full score of 5, respectively. The subjects 
suggested that the tool should be expanded to commonly dispensed drugs in pharmacy to cover more medications 
available in the stores. Conclusion: The developed tool for preventing and managing DI between the HMG-CoA 
reductase inhibitors and medications available in drugstores was practical in helping pharmacists to identify and manage 
DI leading to the safe use of drugs in the pharmacies. 
Keywords: drug interaction, drug interaction screening tool, accredited community pharmacy, HMG-COA reductase 
inhibitor       
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บทน า 
HMG-CoA reductase inhibitor เป็นกลุ่มยาที่ใช้

ในผู้ที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูงเพื่อป้องกนัโรคหวัใจและ
หลอดเลือดแบบปฐมภูมแิละทุติยภูม ิ(1) ปัจจุบนัประเทศ
ไทยมี ย า ก ลุ่ ม นี้ ใ ช้  7 ร า ย ก า ร  ไ ด้ แ ก่  simvastatin, 
atorvastatin, pravastatin, fluvastatin, rosuvastatin, pitava 
statin และ lovastatin ยา simvastatin และ atorvastatin อยู่
ในบญัชยีาหลกัแห่งชาตใินบญัช ีก และ ง ตามล าดบั (2) ยา
แต่ละตัวมีความแตกต่างกันด้านคุณสมบัติทางเภสัช
จลนศาสตร์และการเกดิอนัตรกริยิาระหว่างยากบัยาอื่น ๆ 
(drug interaction หรือ DI) DI ของยากลุ่มนี้กับยาอื่นเป็น
หนึ่งในปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ (adverse 
events: AE) ต่ อกล้าม เนื้ อ  ในผู้ ป่ วย  49 รายที่ ไ ด้ รับ 
simvastatin ร่วมกบัยาที่อาจเกิด DI ร่วมด้วย พบ AE ต่อ
กล้ามเนื้อร้อยละ 63.3 โดยพบอาการปวดกล้ามเนื้อมาก
ทีสุ่ด รองลงมา คอื ระดบั creatinine kinase ในเลอืดสงูขึน้
โดยไม่มอีาการผดิปกติ และกล้ามเนื้ออกัเสบ ยา 3 อนัดบั
แรก ที่ เกิด  DI กับ HMG-CoA reductase inhibitor และ
ก่อใหเ้กดิ AE ต่อกลา้มเน้ือตามมามากทีส่ดุ คอื gemfibrozil, 
colchicine และ amlodipine (3) การศกึษาความชุกของการ
เกิด AE ของผู้ป่วยที่ได้รับยา simvastatin พบว่า อาการ
ปวดกลา้มเน้ือเป็น AE ทีพ่บมากทีส่ดุเช่นกนั (4)  

DI เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกดิ AE จากยาทีท่ าให้
ผู้ป่วยเกดิความไม่ปลอดภยั (5) เภสชักรชุมชนสามารถใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบ DI ในร้านยา แต่
การศกึษาในร้านยา 195 ร้านในกรุงเทพมหานคร ปี 2555 
พบว่า  มีร้านยาเพียง  81 ร้านเท่านั ้นที่ ใช้โปรแกรม
คอมพวิเตอรใ์นรา้น  และพบว่าโปรแกรมคอมพวิเตอรด์า้น
การบรบิาลทางเภสชักรรมยงัมขีอ้จ ากดัในการตรวจสอบ DI 
(ร้อยละ 71.4) เนื่ องจากไม่มีระบบการแจ้งเตือน DI 
ฐานขอ้มูล DI ไม่เป็นปัจจุบนั อกีทัง้มขีอ้จ ากดัที่ตรวจสอบ
ได้เฉพาะยาที่ผู้ป่วยใช้และทางร้านได้กรอกข้อมูลเข้าสู่
ระบบเท่านัน้ หากเป็นยาเดิมที่ผู้ป่วยรับประทานจะไม่
สามารถแจ้งเตือน และไม่สามารถตรวจสอบ DI ที่อาจเกดิ
ขึน้กบัยาทีจ่่ายในรา้นได ้

 ดงันัน้เครื่องมอืช่วยเภสชักรชุมชนในการค้นหา 
จัดการ และป้องกัน  DI ที่เกิดขึ้นโดยไม่ใช้โปรแกรม
คอมพวิเตอรใ์นรา้นยาจงึน่าจะเป็นสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์  ผูว้จิยั
จึงพัฒนาชุดเครื่องมือในการป้องกนัและจดัการ  DI กลุ่ม 

HMG-CoA reductase inhibitor กบัยาที่จ่ายในร้านยา และ
ทดสอบการใชง้านในรา้นยา 

  
วิธีการวิจยั 

การวจิยันี้เป็นการวจิยักึ่งทดลองที่เกบ็ขอ้มูลการ
ทดสอบใช้ชุดเครื่องมือฯ ในร้านยา เป็นเวลา 1 เดือน 
(มนีาคม 2561)  
 ตวัอยา่ง 
 ตัวอย่างในการศกึษา คือ เภสชักรประจ าร้านยา
คุณภาพเฉพาะทีเ่ป็นร้านยาเดี่ยว ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 41 ร้าน (7)  เกณฑ์ในการคัดเลือกร้านยาเข้าสู่
การศกึษา คอื รา้นยาไม่มโีปรแกรมคอมพวิเตอรช์่วยในการ
ตรวจสอบ DI และยนิดเีขา้ร่วมการวจิยั ทัง้นี้รา้นต้องมยีาที่
เกิด DI กับกลุ่มยา HMG-CoA reductase inhibitor อย่าง
น้อย 5 รายการจาก 10 รายการ ดังนี้  clarithromycin, 
erythromycin, fluconazole, itraconazole, ketoconazole, 
gemfibrozil, amlodipine, cholestyramine, cimetidine และ 
colchicine ยาที่คัดเลือกมาเป็นตัวตัง้ต้นในการจัดท า
เครื่องมอืเหล่านี้เป็นยาทีม่กีารจ่ายในรา้นยาและเป็นยาที่มี
ขอ้มลูว่าเกดิ DI กบัยากลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitor 
โดยมีนัยส าคัญในระดับที่ 1, 2 และ 3 (8-10) หรือยาที่มี
ดชันีการรกัษาแคบ หรอืเป็นยาทีม่กีารจ่ายบ่อยในรา้นยา 
 ผูว้จิยัไดโ้ทรศพัทไ์ปสอบถามขอ้มลูเบือ้งตน้จาก
รา้นยาคุณภาพทัง้ 41 แห่งและสอบถามถงึความยนิดทีีจ่ะ
เขา้ร่วมงานวจิยั พบว่า มรีา้นยาทีเ่ขา้เกณฑก์ารคดัเลอืก
และยนิดเีขา้ร่วมวจิยั ทัง้หมด 10 รา้น  
 การพฒันาเครือ่งมือ 
 การพฒันาชุดเครื่องมอืในการป้องกนัและจดัการ
อนัตรกริยิาของ HMG-CoA reductase inhibitor ในร้านยา
เริม่จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนกลไก
การเกิด  DI และแนวทางการจัดการ (8-10, 12,  13) 
ตลอดจนเครื่องมอืที่ใชใ้นการป้องกนัการเกดิ DI  (11, 14, 
15) จากนัน้ผู้วิจยัพฒันาแบบสอบถามแนวทางการค้นหา 
ป้องกัน และจัดการ  DI ระหว่าง HMG-CoA reductase 
inhibitor กบัยาในร้าน เพื่อใช้สอบถามเภสชักรที่เข้าร่วม
วิจัยทัง้ 10 คน แบบสอบถามประกอบด้วยค าถามข้อมูล
ทัว่ไปของเภสชักร ร้านยา การสอบถามประวตัิยาเดมิและ
การขอขอ้มูลจากแหล่งยาเดมิของผูป่้วย การคน้หาขอ้มูลที่
ใช้ในการจดัการ DI ในร้านยา ปัญหาจากการจ่ายยาทีเ่กดิ 
DI และสิ่งที่ช่วยเตือน DI ที่อาจเกิดขึ้นในร้านยา ผู้วิจ ัย
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ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามโดยหา
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ 
( index of item–objective congruence ห รื อ  IOC) ซึ่ ง
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
อาจารย์คณะเภสชัศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเภสัช
กรรมคลินิก 2 ท่าน และเภสชักรปฏบิตัิงานประจ าร้านยา
คุณภาพ 1 ท่าน ขัน้ต่อมาผู้วิจ ัยน าข้อมูลที่ได้จากการ
แบบสอบถามและเอกสารอ้างองิทางวชิาการมาพฒันาชุด
เครื่องมอื 

ผูว้จิยัตรวจสอบความตรงเชงิเนื้อหาของเครื่องมอื
โดยค านวณดชันี IOC จากผลการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญ 
3 ท่าน ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 ประเด็นที่ควร
ปรบัปรุง ไดแ้ก่ ควรน าชื่อยาทีม่กีารใชบ้่อย ๆ มาแสดงอยู่
ด้านหน้าของแผนผัง เช่น simvastatin และ atorvastatin 
เป็นต้น ควรจดัใหข้อ้มูลส าหรบัยาทีอ่ยู่กลุ่มเดยีวกนัรวมมา
อยู่ในหน้าเดยีวกนัเพื่อลดจ านวนหน้า และเพิม่ดชันีเพื่อให้
สะดวกต่อการใช้ ส่วนรูปภาพยาควรจดัท าให้มขีนาดและ
ความคมชดัที่มองเหน็ได้ชดัเจน และควรตรวจสอบความ
ตรงอกีครัง้จากผูเ้ชีย่วชาญ 

ชุดเครื่องมอืที่พฒันาขึน้ประกอบด้วย 1) รูปภาพ
ยากลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitor ที่มีความคมชัด
เสมอืนแผงยาจรงิ ท าใหส้ามารถมองเหน็ลวดลาย ตวัอกัษร 
หรอืลกัษณะเฉพาะของแผงยา เมื่อมกีารจ่ายหรอืเรยีกหายา
ที่อาจเกิด DI กับกลุ่มยา HMG-CoA reductase inhibitor 
เภสชักรต้องสอบถามประวตัโิรคประจ าตวัและยาทีผู่ป่้วยใช้
อยู่ หากผูป่้วยมปีระวตัเิป็นโรคไขมนัในเลอืดสงูหรอืมยีาลด
ไขมนัในเลอืดและไม่สามารถจ าชื่อยาได้ เภสชักรสามารถ
น ารูปภาพทีอ่ยู่ในชุดเครื่องมอืใหผู้ป่้วยดู เพื่อช่วยใหท้ราบ
ถงึชนิดของยาลดไขมนัในเลอืดทีผู่ป่้วยรบัประทาน รูปภาพ
ยาถูกรวบรวมเป็นเอกสารจ านวน 3 หน้าซึ่งอยู่ในเล่ม
เอกสารเครื่องมอืในสว่น “แผนผงัแนวการจดัการ DI”  

2) แผ่นป้ายเตอืนชื่อยาทีเ่กดิ DI กบัยากลุ่ม HMG-
CoA reductase inhibitor (รูปที่1) โดยชื่อยาในครึ่งบนของ
ป้ายเป็นยาทีผู่ป่้วยอาจมาขอซื้อหรอืเภสชักรเลอืกจ่าย แต่
อาจเกดิ DI กบัยากลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitor สว่น
ค รึ่ ง ล่ า ง ข อ ง ป้ า ย เ ป็ นย าก ลุ่ ม  HMG-CoA reductase 
inhibitor ที่เกิด DI  แผ่นป้ายเตือนเป็นกระดาษสขีาว รอง
ดว้ยแผ่นลูกฟูกพลาสตกิสเีขยีว เคลอืบดว้ยพลาสตกิใส ตดิ
ไวท้ีช่ ัน้วางยา เพื่อเตอืนเภสชักรก่อนทีจ่ะ 

 
รปูท่ี 1. ตวัอย่างแผ่นป้ายเตอืนชื่อยาทีอ่าจจ่ายในรา้นยาซึง่
เกดิ DI กบัยากลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitor 

 
เลอืกยามาจ่ายใหก้บัผูป่้วย  3) แผนผังแนวทางจัดการ DI 
เพื่อใหเ้ภสชักรใชเ้ป็นแนวทางในการซกัประวตัผิูป่้วยอย่าง
เป็นล าดบัขัน้ตอน แผนผงัแต่ละหน้าประกอบด้วยชื่อยาที่
อาจเกดิ DI ซึง่เป็นยาทีผู่ป่้วยอาจมาขอซือ้หรอืเภสชักรอาจ
เลือกจ่าย โดยยาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันถูกจัดให้อยู่หน้า
เดีย วกัน ได้แก่  ก )  clarithromycin, erythromycin และ 
fluconazole ข )  ketonazole และ  itraconazole และ  ค ) 
amlodipine, cimetidine, colchicine, cholestyramine และ 
gemfibrozil  

แนวทางจดัการ DI ของยาถูกจดัท าใหม้คีวามยาว 
1 หน้าบนกระดาษขนาด A 4 และเยบ็รวมเป็นเล่มเดยีวกนั 
มทีัง้หมด 7 หน้า (รูปที ่2) โดยมดีชันีตดิดา้นขา้งเพื่อความ
สะดวกในการเปิดใช ้(รปูที ่2) รปูที ่3 แสดงตวัอย่างแนวทาง
ในจดัการ DI ของกลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitor กบั
ยา clarithromycin, erythromycin และ gemfibrozil 
                             

 
รปูท่ี 2. รปูเล่มแผนผงัแนวทางจดัการ DI 
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รปูท่ี 3. ตวัอย่างแนวทางในจดัการ DI ของกลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitor กบัยาทีจ่่ายในรา้นยา 

 
 การเกบ็ข้อมูล 
 ผู้วิจ ัยน าชุดเครื่องมือไปมอบให้ร้านยา พร้อม
อธบิายสว่นประกอบและวธิกีารใช ้เภสชักรประจ ารา้นเป็นผู้

เก็บข้อมูลการจ่ายยาหรือการเรียกหายาที่อาจเกิด DI ที่
สนใจ จ านวนครัง้ทีม่กีารใชชุ้ดเครื่องมอื คู่ยาทีต่รวจพบ DI 
และการจดัการตามแนวทางทีก่ าหนดไวโ้ดยใชแ้บบบนัทกึ 
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การเก็บข้อมูลด าเนินการตัง้แต่วนัที่ 1- 30 มีนาคม 2561 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษา เภสชักรประเมินความพงึ
พอใจต่อชุดเครื่องมอื รูปภาพยา แผ่นป้ายเตอืนคู่ยาทีเ่กดิ 
DI ซึ่งติดที่ชัน้วางยา และแผนผงัแนวทางจดัการ DI ด้วย
แบบสอบถาม 5 ระดบั (ตารางที ่2) 
 การวิเคราะหข์้อมลู 
 งานวจิยัใชส้ถติเิชงิพรรณนาเพื่อสรุปขอ้มูลทัว่ไป
ของเภสชักร ร้านยา และแนวทางการค้นหาอนัตรกิริยา 
จ านวนครัง้ทีเ่ภสชักรใชชุ้ดเครื่องมอืฯ จ านวน DI ทีพ่บ และ
ความพงึพอใจของเภสชักรต่อชุดเครื่องมอื  
 
ผลการวิจยั 
ข้อมูลทัว่ไป 

ตัว อย่ า ง ในง านวิจัย  10 คน  เ ป็น เภสัชกร
ผูป้ฏบิตังิานเตม็เวลาและเป็นเจา้ของรา้นยา 9 คน เป็นเพศ
หญิง 8 คน มรีะดบัการศกึษาสูงสุด คอื ปรญิญาโทจ านวน 
3 คน ประสบการณ์การท างานส่วนใหญ่ท างานมากกว่า 1 
สายงาน จ านวน 6 คน โดยมีประสบการณ์ในร้านยา 
โรงพยาบาล และบริษัทยา จ านวน 10, 5 และ 2 คน 

ตามล าดบั  รา้นยาทัง้ 10 รา้นมรีายการยาในการศกึษาไม่ครบ 10 
รายการ ยาที่พบในทุกร้าน คือ amlodipine, clarithromycin, 
colchicine, fluconazole และ gemfibrozil ส่วน itraconazole 
พบใน 6 ร้าน, cimetidine พบใน 5 ร้าน ส่วน cholestyramine, 
erythromycin และ ketoconazole พบใน 4 รา้น 
 
ผลการใช้ชุดเครือ่งมือฯ 
 เภสชักรรายงานว่า พบการจ่ายหรอืเรยีกหายาที่
อาจเกิด DI ซึ่งเกี่ยวข้องกับ กลุ่ม HMG-CoA reductase 
inhibitor รวม 145 ครัง้ การใชชุ้ดเครื่องมอืท าใหพ้บคู่ยาทีม่ี
โอกาสเกดิ DI ของยากลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitor 
กบัยาที่จ่ายในร้านยา 18 ครัง้ (ร้อยละ 12.41) คู่ DI ที่พบ
มากที่สุด 3 อนัดบัแรกคือ amlodipine/simvastatin 4 ครัง้ 
clarithromycin/simvastatin 3 ครั ้ง  clarithromycin/atorva   
statin และ colchicine/atorvastatin 2 ครัง้ (ร้อยละ 22.22, 
16.67, 11.11 ตามล าดบั) (ตารางที ่1) 
 DI ที่พบ 18 ครัง้ ได้รับการจัดการแก้ไขตาม
แนวทางทีร่ะบุในแผนผงั 17 ครัง้ DI ทีพ่บและแนวทางการ
จดัการมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
ตารางท่ี 1. จ านวนครัง้ทีใ่ชชุ้ดเครื่องมอืฯ และยาทีม่โีอกาสเกดิ DI กบัยากลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitor  

ยาทีม่โีอกาสเกดิ DI กบั  
HMG-CoA reductase inhibitor 

จ านวนครัง้ทีใ่ช ้
ชุดเครื่องมอื (ครัง้) 

 HMG-CoA 
reductase inhibitor 

จ านวนครัง้ทีพ่บคูย่าทีม่ ี           
โอกาสเกดิ DI (รอ้ยละ) 

amlodipine 16  Simvastatin 4 (22.22) 
cimetidine 2 - - 
cholestyramine 
                            

4 atorvastatin, 
simvastatin 

1 (5.56) 
1 (5.56) 

clarithromycin 
                          

41 atorvastatin 
simvastatin 

2 (11.11) 
3 (16.67) 

erythromycin 
                            

7 atorvastatin 
simvastatin 

1 (5.56) 
1 (5.56) 

colchicine 
                              

16 atorvastatin 
fluvastatin 

 2 (11.11) 
1 (5.56) 

fluconazole 
                             

28 atorvastatin 
simvastatin 

1 (5.56) 
1 (5.56) 

itraconazole 9 - - 
ketoconazole 4 - - 
gemfibrozil 17 - - 

รวม 145  - 18 (12.41) 
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  1) ยาคู่ทีเ่กดิ DI ทัง้หมด 10 ครัง้เป็นยาทีส่ ัง่จ่าย
โดยแพทย์และผู้ป่วยมาขอซื้อยาจากร้านยา การจัดการ
ปัญหาแบ่งเป็น 3 กรณี ก) ยาคู่ที่เกิด DI 6 ครัง้เป็นยาที่
ผูป่้วยใชอ้ยู่เดมิและขนาดยาไม่เกนิตามทีเ่กณฑท์ี ่USFDA 
ก าหนดไว้ ซึ่งขนาดยาที่เกนิจากเกณฑ์ที่ก าหนดมผีลเพิ่ม
ความเสี่ยงต่อการเกิด AE ต่อกล้ามเนื้อได้ เช่น ผู้ป่วยที่
ไดร้บั amlodipine อยู่ไม่ควรไดร้บั simvastatin เกนิ 20 มก  
/วัน เป็นต้น เภสชักรแนะน าให้ผู้ป่วยสงัเกตอาการปวด
กลา้มเนื้อโดยไม่ทราบสาเหตุ หากมอีาการ ใหห้ยุดยาแลว้
ไปพบแพทยพ์รอ้มน ายาทีใ่ชต้ดิตวัไปดว้ยตามทีร่ะบุในการ
จั ด ก า ร  DI ใ น แ ผ น ผั ง  คู่ ย า ที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด  DI คื อ 
amlodipine/simvastatin (4 ครัง้) colchicine/atorvastatin (1 
ครัง้) และ colchicine/fluvastatin (1 ครัง้) ข) ยาคู่ที่เกดิ DI 
2 ครัง้ เ ป็นยาที่ผู้ ป่วยใช้อยู่และเภสัชกรแนะน าเวลา
รบัประทานยาเพื่อหลกีเลีย่ง DI ตามการจดัการของแผนผงั 
คู่ยาที่ก่อให้เกิด DI คือ cholestyramine/atorvastatin (1 
ครัง้) และ cholestyramine/simvastatin (1 ครัง้) ซึง่เป็นการ
จ าได้ของเภสชักรในการจดัการ DI โดยไม่ใช้ชุดเครื่องมอื 
ค) ยาคู่ที่เกิด DI 2 ครัง้เป็นยาที่เภสัชกรตัง้ใจจ่ายตาม
อ า ก า ร  ไ ด้ แ ก่  fluconazole แ ล ะ  clarithromycin แ ล ะ
พจิารณาจ่ายยาใหเ้นื่องจากยาเดมิที่ใชอ้ยู่คอื atorvastatin 
มีขนาดยาไม่เกินตามที่ USFDA ก าหนดไว้ คือ 20 มก./
วนั โดยแนะน าใหผู้ป่้วยสงัเกตอาการปวดกลา้มเนื้อโดยไม่
ทราบสาเหตุ หากมีอาการ ให้หยุดยาแล้วไปพบแพทย์
พ ร้ อ ม น า ย าที่ ใ ช้ ติ ด ตั ว ไ ป ด้ ว ย ต ามที่ ร ะ บุ ใ น ก า ร
จั ด ก า ร  DI ข อ ง แ ผ น ผั ง  คู่ ย า ที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด  DI คื อ 
fluconazole/atorvastatin (1 ครัง้) และ clarithromycin/ator 
vastatin (1 ครัง้) 
 2) DI ทีเ่ภสชักรไดเ้ปลีย่นยาใหก้บัผูป่้วยม ี7 ครัง้ 
คู่ยาที่ก่อให้เกิด DI คือ clarithromycin/simvastatin, clari 
thromycin/atorvastatin, erythromycin/atorvastatin, eryth 
romycin/simvastatin และ  fluconazole/simvastatn ทั ้ง นี้
เภสชักรเปลี่ยนยาเป็น azithromycin, amoxicillin-clavula 
nic acid, amoxicillin และ clotrimazole cream ตามล าดบั 
 3) DI ที่เภสัชกรไม่จ่ายยาให้กับผู้ป่วย 1 ครัง้
เนื่องจากผู้ป่วยซื้อจากการแนะน าของเพื่อนบา้น เภสชักร
แนะน าให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์และไม่ควรซื้อยารบัประทาน
เอง คู่ยาทีก่่อใหเ้กดิ DI คอื amlodipine/ simvastatin 

ยาในกลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitor ที่พบ
ในการศกึษาว่ามโีอกาสเกดิ DI กบัยาทีจ่่ายในรา้นยาม ี3 

ตารางท่ี 2. ความคดิเหน็ต่อชุดเครื่องมอื (n=10 คน) 
หวัขอ้ประเมนิ ค่าเฉลีย่±SD 

1. รปูภาพยา 
1.1 รปูแบบของรปูภาพยามคีวามเหมาะสม 
1.2 รปูภาพยาสามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ 
1.3 รปูภาพยามคีวามยุง่ยากในการใช ้
1.4 ขนาดของรปูภาพยามคีวามเหมาะสม 
1.5 สขีองรปูภาพยามคีวามเหมาะสม 
1.6 โดยรวมท่านมคีวามพงึพอใจรปูภาพยา 
1.7 รา้นยาทุกรา้นควรมรีปูภาพยานี้ 

      รวม 

 
3.8±0.4 
4.1±0.3 
2.3±0.4 
3.4±0.5 
4.2±0.4 
3.7±0.5 
3.9±0.3 
3.8±0.4 

2. แผ่นป้ายเตอืน 
2.1 รปูแบบ มคีวามเหมาะสม 
2.2 แผ่นป้ายเตอืนสามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ 
2.3 แผ่นป้ายเตอืนมคีวามยุง่ยากในการใช ้
2.4 ขนาดมคีวามเหมาะสม 
2.5 ขนาดและแบบตวัอกัษรมคีวามเหมาะสม 
2.6 สขีองแผ่นป้ายเตอืนมคีวามเหมาะสม 
2.7 ความพงึพอใจโดยรวมต่อแผ่นป้ายเตอืน 
2.8 รา้นยาทุกรา้นควรมแีผ่นป้ายเตอืนนี้ 

รวม 

 
4.1±0.3 
3.9±0.3 
3.0±0 
3.6±05 
4.0±0 

3.8±0.4 
4.0±0 

3.9±0.3 
3.8±0.4 

3. แผนผงั  
3.1 รปูแบบของแผนผงัมคีวามเหมาะสม 
3.2 แผนผงัสามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ 
3.3 แผนผงัมคีวามยุง่ยากในการใช ้
3.4 ขนาดของแผนผงัมคีวามเหมาะสม 
3.5 ขนาดและแบบตวัอกัษรมคีวามเหมาะสม 
3.6 สขีองแผนผงัมคีวามเหมาะสม 
3.7 โดยรวมท่านมคีวามพงึพอใจต่อแผนผงั 
3.8 รา้นยาทุกรา้นควรมแีผนผงันี้ 

รวม 

 
3.8±0.4 
4.1±0.3 
2.7±0.4 
3.4±0.5 
2.7±0.4 
3.6±0.5 
3.7±0.4 
3.9±0.3 
3.6±0.6 

 
รายการ คอื simvastatin, atorvastatin และ fluvastatin โดย
พบ 10, 7 และ 1 ครัง้ ตามล าดบั 
 
ความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจของเภสชักรร้านยาต่อรูปภาพยา 
แผ่นป้ายเตือน และแผนผงัแนวทางจดัการ DI อยู่ในระดบั
ปานกลางถงึมาก (มากกว่า 3.5 คะแนนจากคะแนนเตม็ 5) 
(ตารางที่ 2) หวัข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ รูปภาพยามี
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ความยุ่งยากในการใช้ (2.3±0.4) แผนผงัมคีวามยุ่งยากใน
การใช้ (2.7±0.4) และขนาดและแบบตัวอักษรในแผนผงั 
(2.7±0.4) นอกจากนี้มขีอ้เสนอว่า ควรจดัท าเครื่องมอืในใน
กลุ่มยาทีม่กีารใชบ้่อยในร้านยาเพื่อใหค้รอบคลุมยาในรา้น 
และเป็นการเพิม่การจดัการปัญหาทีเ่ป็นระบบ  
 
สรปุและการอภิปรายผล 
 จากการทดลองใชชุ้ดเครื่องมอืในรา้นยาทีเ่ขา้ร่วม
โครงการทัง้ 10 รา้นเป็นระยะเวลา 1 เดอืน พบว่า เภสชักร
รายงานว่า พบการจ่ายหรือเรียกหายาที่อาจเกิด DI 145 
ครัง้ การใชชุ้ดเครื่องมอืท าใหพ้บโอกาสเกดิ DI ระหว่างยาก
ลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitor กับยาที่จ่ายในร้านยา
ทัง้หมด 18 ครัง้ (ร้อยละ 12.41) คู่ DI ที่พบมากที่สุด 3 
อันดับแรกคือ amlodipine/simvastatin (4 ครัง้), clarithro 
mycin/simvastatin (3 ครัง้), clarithromycin/atorvastatin (2 
ครัง้) และ colchicine/atorvastatin (2 ครัง้) DI ได้รับการ
จัดการแก้ไขตามแนวทางการจัดการที่ระบุในแผนผัง
ทัง้หมด 17 ครัง้ ความพึงพอใจของเภสัชกรร้านยาต่อ
รูปภาพยา แผ่นป้ายเตือน และแผนผงัแนวทางจดัการ DI 
อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก (มากกว่า 3.5 คะแนนจาก
คะแนนเตม็ 5) 
 รา้นยาแต่ละรา้นมกีารคน้พบคู่ยาทีม่โีอกาสเกดิ DI 
แตกต่างกนัออกไป ไม่มีคู่ยาใดเลยที่พบในร้านยาทัง้ 10 
รา้น จ านวนครัง้ทีพ่บมากทีสุ่ดคอื 4 ครัง้ และน้อยทีสุ่ด คอื 
1 ครัง้ นอกจากนี้ยงัพบว่า ยาในกลุ่ม HMG-CoA reductase 
inhibitor ที่เกดิ DI กบัยาที่จ่ายในรา้นยามเีพยีง 3 รายการ 
คอื simvastatin, atorvastatin และ fluvastatin โดยพบ 10, 
7 และ 1 ครัง้ ตามล าดบั ยา simvastatin และ atorvastatin 
อยู่ในบญัชยีาหลกัแห่งชาต ิจงึมโีอกาสพบมากกว่ายาตวัอื่น  
 ยาที่อาจเกดิ DI ที่พบการจ่ายหรือมกีารเรยีกหา
มากที่สุด 3 อันดับแรกคือ clarithromycin, fluconazole, 
และ gemfibrozil คิดเป็น 41, 28, 17 ครัง้ (ร้อยละ 28.27, 
19.31, 11.72 ตามล าดับ) ยาที่พบว่ามีโอกาสเกิด DI กับ
ก ลุ่ ม ย า  HMG-CoA reductase inhibitor ม า กที่ สุ ด คือ 
clarithromycin, amlodipine และ colchicine โดยมกีารจ่าย
ในรา้นยา คดิเป็น 5, 4, 3 ครัง้ clarithromycin เป็นยาทีจ่่าย
ในร้านยามากกว่ายาที่เหลอือกีสองตวั จงึมโีอกาสพบการ
เกดิ DI กบักลุ่มยา HMG-CoA reductase inhibitor ไดม้าก 
หากไม่ทราบประวตัิการใช้ยาเดิมของผู้ป่วย อาจท าให้มี
โอกาสเกดิ DI ได ้ส่วน amlodipine และ colchicine เป็นยา

ที่พบในงานวิจัยในอดีตว่า เป็นยาที่พบว่าเกิด DI กับ 
simvastatin บ่อยในโรงพยาบาล (4)  
 การพฒันาเครื่องมอืในอนาคตอาจคดัเลอืกยาทีใ่ช้
บ่อยในรา้นยาและมขีอ้มูลการเกดิ DI กบัยาอื่น ๆ เพื่อเฝ้า
ระวงั และหลกีเลีย่ง AE ทีอ่าจเกดิขึน้จาก DI เครื่องมอืนี้จะ
ช่วยให้เภสชักรชุมชนดูแลผู้ป่วยที่เป้นโรคเรื้อรงัในร้านยา
ไดด้มีากขึน้ เพราะเป็นเครื่องมอืช่วยป้องกนั DI และแนะน า
ให้ผู้ป่วยสงัเกต AE ที่อาจเกดิขึน้ เพื่อเพิม่ความปลอดภยั
ในการใชย้าของผูป่้วย  

การศกึษามขีอ้จ ากดัดงันี้ การคดัเลอืกตวัอย่างรา้น
ยาเป็นการเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง ตวัอย่างในการวจิยัเป็น
รา้นยาทีใ่หค้วามร่วมมอืในการเกบ็ขอ้มูลเป็นอย่างดี ทัง้ยงั
เป็นร้านยาที่มุ่งมัน่พัฒนาคุณภาพบริการของตน ดังนัน้
ผลการวจิยัอาจจะไม่สามารถขยายผลไปยงัรา้นยาทัว่ไปได้ 
เพราะรา้นยาทัว่ไปอาจมคีวามมุ่งมัน่พฒันาบรกิารน้อยกว่า 
นอกจากนี้ ควรใชข้อ้มูลจากงานวจิยันี้พฒันาเครื่องมอืใหม้ี
ความสะดวกรวดเรว็ขึน้ เช่น การพฒันาแอปส าหรบั DI   
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