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ระบบป้องกนัภาวะ Ergotism
ในผูป่้วยทีใ่ชต้า้นไวรสักลุม่ PIS หรอื EFV

ภก.นพวงค ์  ยงัด ารง
 กลุม่งานเภสชักรรม 



ขอ้มลูโรงพยาบาล
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  โรงพยาบาลทัว่ไป ขนาด 315 เตยีง  ระดบั M1
  แมข่า่ย รพช. 4 แหง่   รพสต. 12 แหง่  ศสม. 1 แหง่
  ผูป่้วยใน 18 หอผูป่้วย อตัราครองเตยีง 93% 
  ผูป่้วยนอกเฉลีย่ 820 ราย/วนั
  แพทย ์ 26 คน   ทนัตแพทย ์ 10 คน
  พยาบาลวชิาชพี 298  คน  เทคนคิ  40 คน



ขอ้มลูโรงพยาบาล

 เภสชักร 18 คน
 Dispensing & Pharm. care ตลอด 24 ชัว่โมง

 ในเวลาราชการเปิดหอ้งจา่ยยาผูป่้วยนอก 4 หอ้ง

“ “ ยาอยูท่ ีไ่หน เภสชักรรมจะตามไปดแูลยาอยูท่ ีไ่หน เภสชักรรมจะตามไปดแูล ”

“ “ WHERE IS MEDICINE,WHERE IS MEDICINE,

PHARMACY IS THEREPHARMACY IS THERE””

https://mail.google.com/mail/u/0/h/8vf9u1bsa6x2/?view=att&th=14ef1c4c4bc6a74e&attid=0.1&disp=inline&realattid=1508455502510555136-local0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/h/8vf9u1bsa6x2/?view=att&th=14ef1c4c4bc6a74e&attid=0.1&disp=inline&realattid=1508455502510555136-local0&safe=1&zw


ขอ้มลูผูป่้วยตดิเชือ้เอช ไอ วี
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  คลนิกิมติรภาพ / คลนิกิรักนอ้ง 
  ไมไ่ดจั้ดคลนิกิบรกิารเฉพาะโรคในแตล่ะวนั  แตจ่ะมนัีดใหม้าตรวจกบั
แพทยค์นเดมิ 
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ขอ้มลูผูป่้วยตดิเชือ้เอช ไอ วี
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สทิธิ จ านวน รอ้ยละ

   บตัรทอง 423 49.24

   ประกนัสงัคม 397 46.22

   ขา้ราชการ 30 3.49

   ช าระเงนิ 9 1.05

   รวม 859 100

  แยกตามสทิธกิารรักษา 



ขอ้มลูผูป่้วยตดิเชือ้เอช ไอ วี
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สตูรยา จ านวน รอ้ยละ

1.GPO-vir Z 328 38.18

2. Zilavir +EFV 136 15.83

3. TDF + 3TC + EFV 105 12.22

4. AZT + 3TC + EFV 73 8.50

5. GPO-vir S30 42 4.89

  สตูรยาทีไ่ดรั้บ  5 อนัดบัแรก
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รายงานอบุตักิารณ์

ผูป่้วยหญงิไทยอาย ุ53 ปี เขา้มารักษา
ทีค่ลนิกินอกเวลาวนัที1่0ก.ย. 57 เวลา 
17.20 น. ดว้ยอาการปวดศรีษะมาก
รว่มกบัอาเจยีนมากกวา่10 ครัง้ 

ประวตักิารเจ็บป่วย 
เมือ่เชา้ 8.10 น. มาตรวจทีค่ลนิกิ
ประกนัสงัคมดว้ยอาการปวดหวั ปวด
ตน้คอ กนิยา paracetamol แลว้ไมด่ี
ข ึน้ 
แพทยส์ัง่จา่ยยาใหห้ลงักนิยาอาการ
ปวดหวัมากขึน้ ไมท่เุลา และมอีาการ
อาเจยีนมาก 

คดิวา่แพย้า คดิวา่แพย้า ........สง่พบเภสชักร สง่พบเภสชักร 
??????????????????  



รายงานอบุตักิารณ ์(ตอ่)
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คดิวา่แพย้า 
Cafergot  ???



รายงานอบุตักิารณ ์(ตอ่)
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ประวตักิารรักษา

 วนิจิฉัย Immunocompromise

 ก.ย. 2554 on ARV สตูร GPO VIR 30 S รับประทานยา ประมาณ 1 
เดอืนเกดิผืน่แพย้า รว่มกบัมไีข ้แพทยจ์งึปรับสตูรยา เป็น  d4T + 3TC 
+ EFV  หลงัรับประทานยา นานประมาณ 1 เดอืน ผูป่้วยเกดิผืน่คนั 
แพทยส์ัง่หยดุยา

 ก.พ 55 แพทยเ์ริม่สัง่ยา ARV สตูร d4T + 3TC + LPV/r ผูป่้วย
รับประทานยาตอ่เนือ่ง ไมพ่บอาการผดิปกต ิมาพบแพทยต์ามนัด 

ปฏกิริยิาระหวา่งยา 
(Adverse Drug  inteRaction)

LPV/r LPV/r 
&&

CafergotCafergot



ภาวะ Ergotism

เป็นภาวะที่หลอดเลือดส่วนปลายหดตัว จากการที่มี
ปรมิาณสาร ergot alkaloids ในรา่งกายมากเกนิไป โดยที่
ผูป่้วยจะมีอาการตัง้แต่เริ่มแรกที่กนิยา เช่น ปวดศีรษะ 
คลืน่ไสอ้าเจยีน หนา้มดื ความดันโลหติลดลง ชาหรอืปวด
บรเิวณแขนและขา  อาจมภีาวะเขยีว ( cyanosis) และเกดิ
เนือ้เน่าตาย (gangrene) บางรายอาจชกัได ้

https://mail.google.com/mail/u/0/h/8vf9u1bsa6x2/?view=att&th=14ef1c4c4bc6a74e&attid=0.1&disp=inline&realattid=1508455502510555136-local0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/h/8vf9u1bsa6x2/?view=att&th=14ef1c4c4bc6a74e&attid=0.1&disp=inline&realattid=1508455502510555136-local0&safe=1&zw


สาเหตกุารเกดิ Ergotism

 การไดรั้บปรมิาณยากลุม่ ergot มากเกนิกวา่ทีก่ าหนด
 การเกดิปฏกิริยิาระหวา่งยา (Adverse Drug  inteRaction)

https://mail.google.com/mail/u/0/h/8vf9u1bsa6x2/?view=att&th=14ef1c4c4bc6a74e&attid=0.1&disp=inline&realattid=1508455502510555136-local0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/h/8vf9u1bsa6x2/?view=att&th=14ef1c4c4bc6a74e&attid=0.1&disp=inline&realattid=1508455502510555136-local0&safe=1&zw


แนวทางการตรวจรกัษาและป้องกนัการตดิเชือ้เอชไอว ีประเทศไทยปี 2557
Essentials of HIV/AIDS Treatment and Prevention 2014 Thailand



ทบทวนขอ้มลูผูป่้วย
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 จากเวชระเบยีนและฐานขอ้มลูคอมพวิเตอร์

 ผูป่้วยทีไ่ดรั้บยาตา้นไวรัสกลุม่ PIs หรอื EFV ชว่งปีงบประมาณ 2557 
จ านวน 368 ราย 

 ผูป่้วยมปีระวตักิารไดรั้บยา ergotamine (Cafergot® หรอื Tofago®) 
จากโรงพยาบาล จ านวน 4 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 1.08 

• 3 ราย ตอ้งกลบัเขา้มารักษาในโรงพยาบาลซ ้า (cat E)

• 1 ราย ตอ้งนอนพักรักษาตวัในโรงพยาบาล (category F) 



“ “ ยาอยูท่ ีไ่หน เภสชักรรมจะตามไปดแูลยาอยูท่ ีไ่หน เภสชักรรมจะตามไปดแูล ”

“ “ WHERE IS MEDICINE,WHERE IS MEDICINE,

PHARMACY IS THEREPHARMACY IS THERE””

เราจะแกปั้ญหาอยา่งไร ???

 preventable ADE
 Fatal  drug interaction (serious ADE )

 show & share  
 PTC / IM

https://mail.google.com/mail/u/0/h/8vf9u1bsa6x2/?view=att&th=14ef1c4c4bc6a74e&attid=0.1&disp=inline&realattid=1508455502510555136-local0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/h/8vf9u1bsa6x2/?view=att&th=14ef1c4c4bc6a74e&attid=0.1&disp=inline&realattid=1508455502510555136-local0&safe=1&zw


ระบบป้องกนั
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 ลงขอ้มลูในระบบคอมพวิเตอรเ์พือ่ใหม้ขีอ้ความเตอืน บนใบสัง่ยาผูป่้วย
นอก ใบจัดยาผูป่้วยใน และใบ MARเพือ่สง่ตอ่ขอ้มลูหา้มใชย้า
Ergotamine  

 ปรากฎขอ้ความเตอืนกอ่นพมิพร์ายการยาใหผู้ป่้วย





ระบบป้องกนั(ตอ่)
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 ตดิสติ๊กเกอร ์“หลกีเลีย่ง Ergotamine” หนา้ปกเวชระเบยีน
ผูป่้วยนอก



ระบบป้องกนั(ตอ่)
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 ท าบตัรเตอืนหา้มการใชย้า Ergotamine โดยใหข้อ้มลูกบั
ผูป่้วยกอ่นสง่มอบเนือ่งจากผูป่้วยมโีอกาสทีจ่ะไปรับยาที่
อืน่ เชน่ คลนิกิ หรอืรา้นขายยา



ระบบป้องกนั(ตอ่)
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 ออกแบบสอบถามเพือ่ประเมนิความรู ้ความเขา้ใจ กอ่นและ
หลังใหค้วามรูเ้รือ่งการเกดิปฏกิริยิาระหวา่งยาในประเด็น 

รูจั้กยารักษาอาการปวดศรีษะไมเกรน Ergotamine หรอืไม ่ 

ผูป่้วยทราบหรอืไมว่า่รับประทานยา Ergotamine ไมไ่ดโ้ดยเด็ดขาด 

อาการผดิปกตทิีอ่าจพบจากการรับประทานยา Ergotamine

 คน้หาอบุตักิารณ์ ergotism ในชว่งปี 2557 ทีผ่า่นมา



วตัถปุระสงค ์
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 เพือ่ป้องกนัเหตกุารณ์ไมพ่งึประสงคจ์ากการใชย้ากลุม่ PIs 
หรอื EFV กบัยา Ergotamine ในโรงพยาบาล

 เพื่อเสริมสรา้งความรู ้ความเขา้ใจของผูป่้วยเรื่องการ
เกดิปฏกิริยิาระหวา่งยาตา้นไวรัสกลุม่ PIs หรอื EFV กบัยา 
Ergotamine

 เพื่อใหผู้ป่้วยหลีกเลี่ยงการใชย้า Ergotamine จากรา้น
ขายยาหรอืคลนิกิ

 คน้หาอบุตักิารณ์การใชย้า Ergotamine ในผูป่้วย 



ผลการด าเนนิงาน/ผลการเปลีย่นแปลง
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 มรีะบบป้องกนัภาวะ ergotism จากการใชย้าตา้นไวรัสกลุม่ PIs หรอื 
EFV  กบัยา ergotamine ภายในโรงพยาบาล

 ในชว่ง1 ตลุาคม 2557 – 30 มถินุายน 2558 มผีูป่้วยนอก 303 ราย 
ทีม่ปีระวตัรัิบยาตา้นไวรัสกลุม่ PIs หรอื EFV

ขอ้มลู    จ านวนผูป่้วย รอ้ยละ 

เพศ

 ชาย 
    หญงิ

158
145

52.15
47.85

สทิธกิารรักษา

   บตัรทอง 
   ประกนัสงัคม
   ตน้สงักัด/จา่ยตรง

159
133
11

52.48
43.89
3.63

 ตารางแสดงขอ้มลูทั่วไป



ตารางแสดงขอ้มลูท่ัวไป

  

 ผูป่้วยรับยาตา้นไวรัสกลุม่ PIs หรอื EFV ทัง้หมด 303 ราย 
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ขอ้มลู    จ านวนผูป่้วย รอ้ยละ 

อาย ุ(ปี)

   10-20
   21-30 
   31-40
   41-50
   51-60
   >60

7
38
96
115
42
5

2.31
12.54
31.68
37.95
13.86
1.66



ตารางแสดงขอ้มลูท่ัวไป
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ขอ้มลู    จ านวนผูป่้วย รอ้ยละ 

การศกึษา 

   ต า่กวา่ประถม 
   ประถมศกึษา
   มธัยมศกึษา
   ปวช./ปวส.
   ปรญิญาตร ีหรอืสงูกวา่

24
127
108
21
23

7.93
41.91
35.64
6.93
7.59

ระยะเวลาทีรั่บประทานยาสตูรปัจจบุนั

   1-5 ปี
   6-10 ปี
   > 10

256
35
12

84.49
11.55
3.96



ผลการใหค้วามรูผู้ป่้วยเรือ่งปฏกิริยิาระหวา่งยา
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 ผลจากการสอบถามกอ่นใหค้วามรู ้มผีูป่้วยเพยีง 21 ราย 
(รอ้ยละ 6.93)    ทีท่ราบขอ้มลูความเป็นพษิจากปฏกิริยิา
ระหวา่งยา 



รอ้ยละผูป่้วยทีต่อบค าถามถกูตอ้งในแตล่ะขอ้ 
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10.56 6.93 3.30 6.93 3.63

82.18

99.67 97.03 99.34
94.39

0
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ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5

ก่อนให้ความรู้ หลังให้ความรู้

ขอ้ 1: ยารักษาอาการปวดหวัไมเกรน ergotamine มชีือ่การคา้ทีพ่บบอ่ย เชน่ cafergot , Tofago
ขอ้ 2: เมือ่มอีาการปวดหัวไมเกรน คณุสามารถรับประทานยา ergotamine เชน่ cafergot  ได ้
ขอ้ 3: ถา้คณุกนิยาแกป้วดหวัไมเกรน ergotamine อาจท าให ้คลืน่ไสอ้าเจยีนรนุแรง ปวดศรีษะ หนา้มดื ความดันโลหติต า่ 
ขอ้ 4: ถา้คณุกนิยาแกป้วดหวัไมเกรน ergotamine อาจท าใหห้ลอดเลอืดทีป่ลายแขนปลายขาหดตัว  เกดิการขาดเลอืด และเนื้อตายเน่า
ขอ้ 5: ถา้คณุกนิยาแกป้วดหวัไมเกรน ergotamine อาจท าใหห้ลอดเลอืดทีไ่ปเลีย้งสมองอดุตัน เกดิอาการชกัหรอืเป็นอมัพาต



0.43

4.69

0

1

2

3

4

5

ก่อนให้ความรู้ หลงัให้ความรู้

คะแนน
P< 0.01

คะแนนเฉลีย่กอ่นและหลังใหค้วามรูเ้รือ่งปฏกิริยิา 

* วเิคราะหผ์ลเรือ่งความรูผู้ป่้วยก่อนและหลังดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์   
ใชส้ถติ ิpaired T-Test



จ านวนอบุัตกิารณท์ีค่น้พบ

27

 ผูป่้วย 14 ราย (รอ้ยละ 4.62) ใหป้ระวัตไิดรั้บประทานยา Ergotamine 
ในชว่งทีรั่บประทานยาตา้นไวรัส 

 โดยผลทีเ่กดิขึน้หลังจากรับประทานยา คอื ผูป่้วย 11 รายตอ้งเขา้
รักษาในโรงพยาบาลหรอืคลนิกิ (category E)  สว่นทีเ่หลอื 3 ราย 
ตอ้งนอนพักรักษาตวัในโรงพยาบาล (category F) 

 จ านวนอบุัตกิารณ์ ergotism คน้พบไดม้ากกวา่จากการทบทวนจากฐาน
ขอ้มูลคอมพวิเตอร์และเวชระเบียนโรงพยาบาล ซึง่สนับสนุนขอ้มูลว่า
ผูป่้วยสามารถเขา้ถงึยา ergotamine ไดง้า่ยเพราะเป็นยาทีส่ามารถหาซือ้
ไดต้ามรา้นขายยา



การน าไปใชใ้นงานประจ า

 ก าหนดเป็นแนวทางปฏบิตัใินการป้องกนัภาวะ ergotism ซึง่
เป็นการเกดิอาการไมพ่งึประสงคท์ีส่ามารถป้องกนัการเกดิได ้
( preventable ADE) ในผูป่้วยตัง้แตเ่ริม่ใชย้าตา้นไวรัสกลุม่ 
PIs หรอื EFV
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แนวทางการตรวจรกัษาและป้องกนัการตดิเชือ้เอชไอว ีประเทศไทยปี 2557
Essentials of HIV/AIDS Treatment and Prevention 2014 Thailand

 ยาตา้นไวรัสทีม่ปีระสทิธภิาพสงู
(Highly active anti-retroviraltherapy; HAART)



การน าไปใชใ้นงานประจ า

 จัดท าใบแทรกฉลากชว่ยและใหค้ าแนะน าการใชย้า 
ergotamine โดย  เภสชักรเป็นผูส้ง่มอบและใหค้ าแนะน า
แกผู่ป่้วย เมือ่มกีารจา่ยยาแกป้วดศรีษะไมเกรน
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      บทเรยีนทีไ่ดร้ับ

 การทบทวนอบุัตกิารณ์เหตกุารณ์ไมพ่งึประสงค ์ท าใหส้ามารถ
วางระบบป้องกนั โดยความรว่มมอืของบคุลากรทกุหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง  สง่ผลใหผู้ป่้วยเกดิความปลอดภยัในการใชย้า 

31




