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กรณีศึกษาท่ี 19 การปฏิบติังานเภสชักรรมชมุชนเย่ียมบา้น 

(Home Health Care Pharmacy Practice) 

   กรณีศึกษาท่ี 19 Stroke with spinal pain  

การปฏิบติังานเภสชักรรมชมุชนเย่ียมบ้าน (Home Health Care Pharmacy Practice) 

 

 

Patient Profile 

 

 CC: ผูป้ว่ยหญงิไทย อาย ุ69 ปี น้ําหนกั 58 กโิลกรมั สงู 153 เซนตเิมตร 

 HPI: ผูป้ว่ยมอีาการอ่อนแรงขา้งขวาและมชีาไมม่แีรงทีม่อืขา้งซา้ย โดยเป็นๆ หายๆ (recurrent 

stroke) มหีมอนรองกระดกูทบัเสน้ประสาทบรเิวณกระดกูคอขอ้ 6-8 และกระดกูสนัหลงัเคลื่อนจากอุบตัเิหตุ 

 PMH:  -    โรคประจาํตวัเบาหวานและความดนัโลหติสงู (> 10 ปี)  

- 3 ปีก่อน กระดกูสนัหลงัเคลื่อนเน่ืองจากลื่นลม้ทีว่ดั ปวด 

- 1 ปีก่อน ทาํ MRI พบหลอดเลอืดสมองตบีซกีซา้ย 

- มอีาการชาซกีขวา ชาหน้าดา้นขวา ชาแขนซา้ยบา้ง 

- โดนกระแทกทีซ่ีโ่ครงดา้นขวาทาํใหร้ะบม เอีย้วตวัแลว้เจบ็ ตอนน้ีใชย้านวด  

- ตน้เดอืนม.ีค. 2553 ไดผ้า่ตดัตามา และตอ้งหยอดตาทุกวนั 

 SH: -    เครยีดบา้งเป็นบางครัง้ นอนวนัละ 4 ชัว่โมง  

- ปฏเิสธการสบูบุหรีก่ารดื่มชา เครือ่งดื่มชกูาํลงั น้ําอดัลม/น้ําหวาน  

- ดื่มแอลกอฮอลบ์า้งเป็นครัง้คราว ดื่มกาแฟโดยผสมลงในโอวลัตนิเป็นประจาํ  

- ทานอาหารหวานบางครัง้ ทานเผด็ทุกวนั ทานอาหารรสจดั 

- ไมไ่ดอ้อกกาํลงักาย เน่ืองจากกระดกูสนัหลงัเคลื่อน 

- สทิธใินการรกัษา บตัรทอง  

All: ปฏเิสธการแพย้าและอาหาร 

PE: เทา้รูส้กึด ีไมม่แีผล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vital sign 18/3/53 18/5/53 

BP (mmHg) 125/73 130/69 

HR (คร้ัง/นาท)ี 77  80 
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(Home Health Care Pharmacy Practice) 

 

 

Problem list: 

1. Recurrent stroke with DRPs (Need for additional drugs therapy: statin) 

2. Spinal pain without DRPs  

3. Diabetes Mellitus without DRPs 

4. Hypertension without DRPs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medication Visit 1 

18/3/53 

Visit 2 

18/5/53 

Visit 3 

25/6/53 

Metformin 500 mg 1x2 pc เชา้-เยน็    

Enalapril 5 mg 1x1 pc เชา้   off 

Enalapril 20 mg 1x1 pc เชา้ - -  

Amlodipine 5 mg 1x1 pc เชา้   off 

Aspirin 81 mg 2x1 pc เชา้ (รวม 162 mg/day)    

Miracid (omeprazole) 20 mg 1x2 ac เชา้-เยน็   - 

Piracetam 800 mg ½ x 3 pc    

Calcium 835 mg 1x1 hs    

Folic acid 5 mg 1x1 pc เชา้  -  

Famaton 1x1 ac เชา้ -  - 

วติามิน เมด็สีส้ม coated tablet 1x1 hs  - -  

ฟ้าทะลายโจร ตากแหง้    

มะรุม 2 เมด็ ก่อนนอน    
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S:  ผูป้ว่ยมอีาการอ่อนแรงขา้งขวาและมชีาไมม่แีรงทีม่อืขา้งซา้ย โดยเป็นๆ หายๆ (recurrent stroke)  

 

O: โรคประจาํตวัเบาหวานและความดนัโลหติสงู (> 10 ปี) 

1 ปีก่อน ทาํ MRI พบหลอดเลอืดสมองตบีซกีซา้ย 

เครยีดบา้งเป็นบางครัง้ นอนวนัละ 4 ชัว่โมง  

ปฏเิสธการสบูบุหรีก่ารดื่มชา เครือ่งดื่มชกูาํลงั น้ําอดัลม/น้ําหวาน  

ดื่มแอลกอฮอลบ์า้งเป็นครัง้คราว ดื่มกาแฟโดยผสมลงในโอวลัตนิเป็นประจาํ  

ทานอาหารหวานบางครัง้ ทานอาหารรสจดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Etiology (1, 2):  

 Stroke เป็นกลุ่มอาการทางคลินิกท่ีมีความผิดปกติของการไหลเวียนของเลือดไปยงัสมอง ซ่ึงจะเกิดข้ึน

อย่างรวดเร็วและฉับพลนั เกิดความบกพร่องในการทาํงานของระบบประสาท อาจเกิดกับระบบประสาทรับ

ความรู้สึก ระบบสั่งการ ระบบควบคุมความรู้สึกตวั หรือระบบประสาทอตัโนมติั อาการท่ีเกิดข้ึนอาจไม่รุนแรงโดย

หายไดเ้องในเวลาไม่นานนกั ในผูป่้วยบางรายอาจทาํใหเ้กิดความพิการอยา่งถาวรและบางรายอาจเสียชีวิตได ้ 

 การเกิดโรคหลอดเลือดสมองอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

1) Ischemic stroke เกิดจากการอุดตนัหรือตีบตนัของหลอดเลือดทาํใหส้มองขาดเลือด โดยสาเหตุแบ่ง

สาเหตุการอุดตนัไดเ้ป็น 5 กลุ่ม คือ 

Vital sign 18/3/53 18/5/53 

BP (mmHg) 125/73 130/69 

HR (คร้ัง/นาท)ี 77  80 

Medication Visit 1 

18/3/53 

Visit 2 

18/5/53 

Visit 3 

25/6/53 

Metformin 500 mg 1x2 pc เชา้-เยน็    

Enalapril 20 mg 1x1 pc เชา้ - -  

Aspirin 81 mg 2x1 pc เชา้ (รวม 162 mg/day)    

Miracid (omeprazole) 20 mg 1x2 ac เชา้-เยน็   - 

Piracetam 800 mg ½ x 3 pc    

Problem list 1:  Recurrent stroke w/ DRPs (Need for additional drugs therapy: statin) 

 
 
 

 



 
4 

กรณีศึกษาท่ี 19 การปฏิบติังานเภสชักรรมชมุชนเย่ียมบา้น 

(Home Health Care Pharmacy Practice) 

1.1) Atherosclerosis (large-artery atherothrombosis) 

1.2) Cardioembolic stroke 

1.3) Small-artery disease หรือ lacuna infarction 

1.4) สาเหตุอ่ืนๆ เช่น artery dissection, vasculitis หรือ hypercoagulatbility 

1.5) Cryptogenic ischemic stroke 

2) Hemorrhagic stroke เกิดภาวะเลือดออกจากการแตกของหลอดเลือดภายใตก้ะโหลกศีรษะ แบ่งเป็น 

subarachnoid hemorrhage และ intracerebral hemorrhage 

ปัจจยัเส่ียงของการเกิดโรค ischemic stroke ไดแ้ก่ ประวติั TIAs หรือ stroke, ภาวะความดนัเลือดสูง, โรค

ของหวัใจและหลอดเลือด เช่น AF, CHF, IHD, VHD, Left ventricular hypertrophy, ภาวะเบาหวาน, โรคไมเกรน, 

Hematocrit หรือ plasma fibrinogen สูงในเลือด, การด่ืมแอลกอฮอลป์ริมาณมาก หรือใชย้าเสพติด, การสูบบุหร่ี, อายุ

และเพศชาย 

โดย ischemic stroke สามารถแบ่งภาวะของการขาดเลือดสมองเป็น 3 แบบ ตามระยะเวลาและความรุนแรง 

คือ 

1. Transient ischemic attack (TIA) จะมีอาการอยา่งรวดเร็ว เกิดความผิดปกติของการทาํงานของระบบ

ประสาทเฉพาะท่ีอยา่งสั้นๆ ประมาณ 2-15 นาที (มีอาการไม่เกิน 24 ชม.) อาการเช่น รู้สึกบวมชาของ

มือ แขน หนา้ ล้ินซีกใดซีกหน่ึงหรือการมองเห็นสายตา้ดา้นเดียว  

2. Reversible ischemic neurological deficit (RIND) อาการเหมือน TIA แต่ยาวนานกวา่ (> 24 ชม. แต่

ไม่เกิน 72 ชม.) 

3. Cerebral infarction หรือ stroke ระบบประสาททาํงานผิดปกติอยา่งถาวร โดยอาการคงท่ี ดีข้ึน หรือแย่

ลงเร่ือย อาการท่ีพบเช่น การทรงตวัผิดปกติ อ่อนแรง ไม่สามารถเคล่ือนไหว บกพร่องการพูด การ

กลืน การมองเห็น การรู้สึกสัมผสั เจบ็ปวด ชา ผดิปกติ เสียความจาํ สติปัญญาลด 

โดยในผูป่้วยรายน้ีคาดวา่มีการเกิด stroke โดยผูป่้วยมีประวติัการเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ มานาน 1 ปี 

โดยไดรั้บการทาํ MRI พบวา่ มีหลอดเลือดสมองตีบซีกซา้ย (TIA) ปัจจุบนัมีอาการอ่อนแรงขา้งขวา ชาและไม่มีแรง

ขา้งซ้าย โดยเป็นๆ หายๆ ตลอดเวลา นอกจากน้ีผูป่้วยยงัมีปัจจยัเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีทาํให้เกิดภาวะ stroke ดว้ย ไดแ้ก่ มี

ประวติัการเป็น TIA มีโรคประจาํตวัเป็นเบาหวานและความดนัโลหิตสูง ด่ืมแอลกอฮอลเ์ป็นคร้ังคราว และมีอายท่ีุ

มากข้ึน 

 Indication for Therapy: ผูป่้วยมีอาการชาบริเวณหนา้ดา้นขวาและแขนซ้าย ไม่มีแรง เป็นระยะๆ อยู่

เสมอ ซ่ึงอาการเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงภาวะของ stroke และควรไดรั้บการรักษาดว้ยยาท่ีเหมาะสมอยา่งเร่งด่วน เพ่ือ

ป้องกนัการเกิดภาวะ stroke โดยหากไม่ไดรั้บการรักษาดว้ยยาอาจทาํให้มีอาการท่ีรุนแรงข้ึน และส่งผลต่อชีวิตของ

ผูป่้วยได ้  

 Assessment of Therapy: แนวทางปฏิบติัในการป้องกนัการเกิด stroke ซํ้ า ประกอบดว้ยดงัน้ี 

1) ยาตา้นการเกิดล่ิมเลือด ในการใชย้าตา้นการเกิดล่ิมเลือด (antithrombotic agents) ท่ีมีผลการศึกษา

สนบัสนุนในการใชเ้พ่ือป้องกนัการเกิด recurrent stroke ไดแ้ก่ antiplatelets และ oral anticoagulants 
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โดยยา antiplatelets ท่ีแนะนาํใหใ้ชป้ระกอบดว้ย aspirin 50-325 mg/day, clopidogrel 75 mg/day, ยา 

combination ระหวา่ง aspirin 50 mg + dipyridamole 200 mg extended release วนัละ 2 คร้ัง นอกจาก

ยาขา้งตน้แลว้ยงัมียา cilostazol ท่ีสามารถใชไ้ดร่้วมดว้ย แต่สาํหรับในกรณีท่ีเกิด ischemic stroke จาก 

cardioembolism ควรใช ้warfarin ซ่ึงจะมีประสิทธิภาพดีกวา่ aspirin โดยมี INR เป้าหมาย คือ 2-3 เวน้

ในกรณีท่ีเป็นผูป่้วยท่ีผา่นการเปล่ียนล้ินหวัใจเทียมแบบ mechanical heart valve จะมี INR เป้าหมาย 

คือ 2.5-3.5 

2) ยาลดไขมนัในเลือด จากหลายๆ การศึกษาพบวา่ ยากลุ่ม statin สามารถลดอตัราการเกิด stroke ใน

ผูป่้วยท่ีมีประวติัโรคหลอดเลือดหวัใจ หรือกลุ่มผูป่้วยท่ีมีความเส่ียงสูงได ้แต่เป็นการป้องกนั stroke 

แบบปฐมภูมิ โดยสําหรับการป้องกันการเกิด stroke ซํ้ านั้ น พบประโยชน์ในกลุ่มท่ีได้รับยา 

atorvastatin ขนาด 80 mg/day ยากลุ่ม statin นอกจากยงัมีฤทธ์ิลดระดบัไขมนัในเลือดแลว้ยงัมีฤทธ์ิ

เป็น pleiotropic effects ดว้ย จากแนวทางปฏิบติัของ AHA/ASA แนะนาํว่า การป้องกนัการเกิด 

ischemic stroke ซํ้ า ควรเร่ิมยากลุ่ม statin และใหมี้เป้าหมายของ LDL-cholesterol ตามหลกัการรักษา

ระดบัไขมนัในเลือดสูงของ ATP III ซ่ึงในผูป่้วยกลุ่ม very high risk เน่ืองจากผูป่้วยรายน้ีมีภาวะ TIA 

ซ่ึงเป็น CHD  risk equivalent และมีภาวะเบาหวานร่วม ดงันั้นระดบัไขมนัเป้าหมายคือ LDL-

cholesterol < 70 mg/dL  

3) ยาลดความดนัโลหิต ซ่ึงการใชย้าลดความดนัโลหิตจะช่วยลดอตัราเส่ียงต่อการเกิด stroke ซํ้ า โดยยา

ลดความดนัโลหิตท่ีควรเลือกใชพ้บวา่ ยากลุ่ม ACEIs เด่ียวๆ หรือ ยากลุ่ม thiazide diuretics ร่วมกบั 

ACEIs จะมีประสิทธิภาพในการลดอตัราการเกิด stroke ซํ้ าไดดี้ ในขณะท่ี beta-blocker เด่ียวๆ ไม่

สามารถลดอตัราการเกิด stroke ซํ้ าไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และเป้าหมายของความดนัโลหิตใน

ผูป่้วยท่ีมีประวติั TIA / stroke เบาหวาน โรคไตเร้ือรัง คือ < 130/80 mmHg 

4) การควบคุมระดบันํ้าตาลสาํหรับผูป่้วยเบาหวาน โดยใหมี้เป้าหมาย A1C นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 7%  เพ่ือ

ป้องกนัการเกิด microvascular และ macrovascular complication 

5) ลดปัจจยัเส่ียงต่างๆ เช่น งดการสูบบุหร่ี เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ลดนํ้าหนกั และออกกาํลงักาย 

 

โดยในผูป่้วยรายน้ีไดรั้บ aspirin ในการเป็นยาตา้นการเกิดล่ิมเลือด เพ่ือป้องกนัการเกิด stroke ซํ้ า โดย

ผูป่้วยไดรั้บ aspirin ขนาดยา 162 mg/day ซ่ึงจากแนวทางปฏิบติัขา้งตน้ ไดแ้นะนาํใหใ้ช ้aspirin เป็นยาตวัแรกโดยให ้

ขนาด 50-325 mg/day และไดรั้บยา miracid (omeprazole) 20 mg 1x2 ac เชา้ เยน็ เพ่ือป้องกนัการเกิดแผลใน

กระเพาะอาหาร ซ่ึงถือวา่เหมาะสมแลว้ อยูใ่นช่วงท่ีกาํหนด และผูป่้วยไม่ไดมี้ภาวะของโรคหวัใจเช่น AF, CHF เป็น

ตน้ ดงันั้นการเกิด stroke ไม่น่าจะเกิดจาก cardioembolism ดงันั้นการเลือกใช ้ aspirin ถือวา่เหมาะสมแลว้ สาํหรับ 

clopidogrel นั้นจะเป็นยาทางเลือกในกรณีท่ีไม่สามารถใช ้ aspirin ได ้และมีประสิทธิภาพใกลเ้คียงกนั จึงไม่น่าเป็น

ทางเลือกสาํหรับผูป่้วยรายน้ี สาํหรับยา Aggrenox® เป็นยา antiplatelet ชนิด combination ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีกวา่ 

aspirin และ clopidogrel แต่จะมีอาการขา้งเคียงท่ีมาก โดยอาการขา้งเคียงท่ีพบไดบ่้อยคือ ปวดหวั และยาน้ีเป็นยาท่ีมี

ราคาแพงมาก ซ่ึงผูป่้วยรายน้ีมีสิทธิในการรักษาคือบตัรทอง ดงันั้นยาน้ีจึงไม่เหมาะกบัผูป่้วย สาํหรับ cilostazol เป็น

ยาท่ีเพ่ิงมีการศึกษาวา่ มีประสิทธิภาพเทียบเท่า aspirin ในการป้องกนัการกลบัมาเป็นซํ้ าของ stroke แต่มีอาการ

ขา้งเคียงท่ีพบไดบ่้อย คือ ปวดหวั และผูป่้วยรายน้ีไดรั้บ aspirin แลว้ ซ่ึงมีราคาถูก ใชไ้ดดี้ ดงันั้นยา cilostazol จึงไม่

ควรใชใ้นผูป่้วยรายน้ี 
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โดยในผูป่้วยรายน้ีไดรั้บยาความดนัโลหิตคือ Enalapril 20 mg 1x1 pc เชา้ ซ่ึงการไดรั้บยา enalapril ท่ีเป็น

ยาในกลุ่ม ACEIs น้ี ถือวา่เหมาะสมแลว้ เน่ืองจากแนวทางปฏิบติัดงัขา้งตน้ ไดแ้นะนาํวา่ ควรใชย้าลดความดนัโลหิต

ท่ีเป็น ACEIs เด่ียวๆ หรือ ACEIs ร่วมกบั diuretic ร่วม จะช่วยในการลดอตัราการเกิด stroke ซํ้ าได ้และยา enalapril 

ท่ีผูป่้วยไดรั้บถือวา่เหมาะสมแลว้ เน่ืองจากมีราคาถูกอยูใ่นสิทธิของบตัรทองของผูป่้วย โดยเป้าหมายของความดนั

โลหิตในผูป่้วยรายน้ีคือ < 130/80 mmHg เน่ืองจากมีภาวะของเบาหวานร่วมดว้ย  

จากขอ้มูลยาของผูป่้วยรายน้ีพบวา่ ผูป่้วยไม่ไดรั้บยาในกลุ่ม statin แต่จากแนวทางปฏิบติัขา้งตน้ ไดแ้นะนาํ

ใหใ้ชย้ากลุ่ม statin เพ่ือลดระดบัไขมนั LDL ให้ไดต้ามเป้าหมายคือ <100 mg/dL และป้องกนัการเกิด stroke ซํ้ า 

แมว้า่จะไม่มีภาวะไขมนัในเลือดผิดปกติกต็าม จึงถือวา่เป็น DRP คือ need for additional drug therapy ของยากลุ่ม 

statin ดงันั้นผูป่้วยรายน้ีจึงยากลุ่ม statin โดยในท่ีน้ีเลือกยา simvastatin เน่ืองจากตรงกบัสิทธิในการรักษาของผูป่้วย 

และฤทธ์ิการเป็น pleiotropic effect น้ีเป็นแบบ class effect คือ ยากลุ่ม statin ทั้งกลุ่ม ดงันั้นจึงควรเลือกใชย้า 

simvastatin โดยอาจเร่ิมใหใ้นขนาด 20 mg/day โดยรับประทานก่อนนอน แลว้ค่อยๆ ปรับขนาดยาเพิ่มข้ึนเป็น 40 

mg/day ใน 1 เดือนต่อมา หากไม่พบอาการขา้งเคียงต่างๆ เช่น ปวดกลา้มเน้ือ หรือ rhabdomyolysis โดยการใชย้า 

simvastatin 40 mg น้ี เป็นการใชย้าลอ้ตามการศึกษาของ SPARCL ของยา atorvastatin 80 mg ท่ีไดผ้ลวา่ สามารถลด

การเกิด recurrent stroke ได ้แต่อยา่งไรก็ตามการใช ้simvastatin ขนาดสูงน้ีจะตอ้งเฝ้าระวงัการเกิด ADR อยา่ง

ใกลชิ้ดร่วมดว้ย 

ผูป่้วยมีภาวะของเบาหวานร่วมดว้ย ดงันั้นจึงควรควบคุมระดบันํ้าตาล HbA1C ใหน้อ้ยกวา่หรือเท่ากบั 7% 

โดยผูป่้วยรายน้ีไดรั้บยา metformin ขนาด 500 mg 1x2 pc เชา้ เยน็ อยู ่ซ่ึงถือวา่เหมาะสมแลว้ และหากมีผลการตรวจ

ของ HbA1C ร่วม แลว้พบว่า ระดบันํ้ าตาลยงัไม่ไดต้ามเป้าหมายท่ีกาํหนด อาจทาํการปรับเพิ่มยาเพ่ือให้มีระดบั

นํ้าตาลตามเป้าหมายต่อไป 

ผูป่้วยยงัไดรั้บยา piracetam ขนาด 800 mg ½ x 3 pc เชา้ กลางวนั เยน็ โดยยาตวัน้ีเป็นอนุพนัธ์ของ GABA 

แต่ไม่มีฤทธ์ิเป็น GABA receptor agonist หรือฤทธ์ิในการเป็นยานอนหลบั แต่จากการศึกษาพบวา่ สามารถเป็น 

neuroprotective ในสมอง โดยลดการ injury จากภาวะ hypoxia ในสมอง เพิ่มการหลัง่ acetylcholine และ dopamine 

ในสมอง ช่วยเพิ่มความจาํและการเรียนรู้ และเป็น anti-myoclonic ร่วม ดงันั้นมีขอ้บ่งใชใ้นนาํมาใชใ้นผูป่้วยท่ีมี

ภาวะ stroke ข้ึน เน่ืองจากการเกิด stroke จะทาํใหเ้กิดภาวะขาดเลือดในสมองได้(3) โดยเม่ือเทียบยาน้ีกบัยาอ่ืนๆ เช่น 

Betahistine, cinnarizine แลว้ ยา piracetam น้ีมีความเหมาะสมท่ีจะนาํมาใชม้าท่ีสุด เน่ืองจาก betahistine จะออกฤทธ์ิ

ท่ี peripheral > central โดยจะจาํเพาะต่อ cochea มาก ดงันั้นจึงอาจไม่ค่อยไดผ้ลในผูป่้วยรายน้ี ส่วน cinnarizine นั้น 

ไม่ควรนาํมาใชแ้บบ long-term เน่ืองจากจะส่งผลต่อการเกิด parkinsonism ได ้ดงันั้นจึงไม่ควรเลือกใช ้โดยสาํหรับ

ยา piracetam ท่ีเลือกใชน้ี้มีขนาดท่ีควรไดรั้บในกรณีเป็น chronic case คือ วนัละ 1.2-4.8 g ใหว้นัละ 2-3 คร้ัง(4) ซ่ึง

ผูป่้วยไดรั้บขนาด 1.2 g ถือวา่เหมาะสมแลว้ เพ่ือเป็นยาเสริมช่วยบรรเทาอาการชาของผูป่้วยแต่การใชย้าน้ีอาจตอ้ง

ระวงัการเกิดอาการขา้งเคียงต่างๆ โดยเฉพาะอาการขา้งเคียงต่อระบบ CNS ซ่ึงยาน้ีอาจทาํใหเ้กิดภาวะ depression ได ้

ซ่ึงหากมีความรุนแรงมากอาจส่งผลใหเ้กิดภาวะ suicide ได ้ดงันั้นควรเฝ้าระวงัอยา่งใกลชิ้ด(5)  

นอกจากน้ีผูป่้วยยงัมีความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดภาวะ stroke ซํ้ าได ้เช่น ไม่ไดอ้อกกาํลงักาย ด่ืม

แอลกอฮอล ์เป็นตน้ ดงันั้นสาํหรับผูป่้วยรายน้ีซ่ึงมีภาวะอาการปวด และกระดูกสันหลงัเคล่ือนอาจทาํใหไ้ม่สามารถ

ออกกาํลงักายได ้จึงควรพยายามบริหารร่างกาย ขยบัแขนและขาเพียงเลก็นอ้ย และเนน้การควบคุมอาหารและใชย้า

ใหถู้กตอ้ง สมํ่าเสมอทดแทน และแนะนาํใหห้ลีกเล่ียงการรับประทานอาหารหวาน อาหารมนั อาหารเคม็ร่วม งดด่ืม

แอลกอฮอลอ์ยา่งเดด็ขาดร่วมดว้ย 
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P: Goal: ไม่มีการเกิด recurrent stroke, BP < 130/80 mmHg, LDL < 70 mg/dL, HbA1c < 7.0% อาการอ่อน

แรง บรรเทาลง, ไม่เกิดอาการปวดเม่ือยกลา้มเน้ือ rhabdomyolysis 

Therapeutic Plan: 

- ASA 81 mg 2x1 pc เชา้ 

- Omeprazole 20 mg 1x2 ac เชา้ เยน็ 

- Simvastatin 20 mg 1x1 ก่อนนอน 

- Enalapril 20 mg 1x1 pc เชา้ 

- Metformin 500 mg 1x2 pc เชา้ เยน็ 

- Piracetam 800 mg ½ x 3 pc เชา้ กลางวนั เยน็ 

Monitoring Plan 

- Therapeutic Monitoring: อาการอ่อนแรง บรรเทาลง ไม่มีการเกิด  recurrent stroke, BP, HbA1c, 

LDL 

- ADRs/Toxic Monitoring:  

• Aspirin: ปวดทอ้ง ถ่ายเป็นสีดาํ โดยติดตามอาการน้ีตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บยา  

• Omeprazole(6) : ปวดหวั ปวดทอ้ง คล่ืนไส้อาเจียน โดยติดตามอาการน้ีตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บยา 

• Simvastatin : อาการปวดกลา้มเน้ือ rhabdomyolysis ติดตามอยา่งใกลชิ้ดตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บ

ยา เน่ืองจากเพิ่งเร่ิมยา 

• Enalapril(7, 8): ไอ ใจสั่น กลา้มเน้ืออ่อนแรง คล่ืนไส้อาเจียน บวมบริเวณหน้าตาปาก 

(angioedema) หนา้มืด เป็นลม ปัสสาวะ โดยติดตามตลอดระยะเวลาท่ีใชย้า ติดตามระดบั serum 

potasstium, serum creatinine, CBC ในการนดัคร้ังต่อไปโดยการเจาะเลือด 

• Metformin(9) : ติดตามอาการ N/V, metallic taste, lactic acidosis ตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บยา และ

ติดตาม CBC, serum creatinine ในการเจาะเลือดในนดัคร้ังต่อไป 

• Piracetam(4) : ติดตามอาการกระสับกระส่าย นอนไม่หลบั N/V ภาวะเครียด ซึมเศร้าอยา่งใกลชิ้ด

ตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บยา  

 Education Plan: 

- แนะนาํใหรั้บประทานยาตามแพทยส์ั่งอยา่งถกูตอ้งสมํ่าเสมอ 

- แนะนาํใหพ้กัผอ่นอยา่งพอเพียง เน่ืองจากผูป่้วยนอนดึก 

- แนะนาํใหห้ลีกเล่ียงอาหารมนั เคม็ หวาน รสจดัเกินไป  

- แนะนาํใหง้ดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์และกาแฟ 

- แนะนาํว่ายาตวัใหม่อาจทาํให้มีอาการปวดกลา้มเน้ือได ้โดยหากมีอาการปวดกลา้มเน้ืออย่างมาก 

คล่ืนไส้อาเจียน ใหรี้บกลบัมาพบแพทยท์นัที 

Future Plan: 

คอยติดตามอาการผูป่้วย การรับประทานยา อาการอ่อนแรงต่างๆ  

ติดตามอาการขา้งเคียงจากยา โดยเฉพาะอาการปวดกลา้มเน้ือ rhabdomyolysis เพ่ือพิจารณาปรับเพิ่ม ลด 

ขนาดยา simvastatin ใน 1 เดือนต่อมา โดยหากไม่มีอาการขา้งเคียงอาจพิจารณาใหป้รับเพิ่มขนาดยา simvastatin เป็น 

40 mg/day หากมีปวดเม้ือยกลา้มเน้ือหรือ rhabdomyolysis ข้ึนอาจพิจารณาปรับลดขนาดยาลงและติดตามค่า CPK 

รวมถึง AST, ALT ร่วม เพ่ือปรับยาต่อไป 
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S:  มีหมอนรองกระดูกทบัเส้นประสาทบริเวณกระดูกคอขอ้ 6-8 และกระดูกสันหลงัเคล่ือนจากอุบติัเหตุล่ืน

ลม้ท่ีวดั เอีย้วตวัแลว้เจบ็ ตอนน้ีใชย้านวด 

 

O:  มโีรคประจาํตวัเบาหวานและความดนัโลหติสงู (> 10 ปี) 

โดนกระแทกทีซ่ีโ่ครงดา้นขวาทาํใหร้ะบม  

 

 

A: Etiology(10, 11): Spondylolisthesis (spondylo = spine, listhesis = slide) เป็นภาวะของกระดูกสันหลงั

เคล่ือน ซ่ึงมีการเล่ือนของกระดูกไขสันหลงั (vertebra และ spine) โดยกระดูกสันหลงัเคล่ือนลํ้าบนกระดูกสันหลงั

อนัตํ่าลงมาโดยการเกิดภาวะกระดูกสันหลงัเคล่ือนอาจเกิดไดจ้ากหลายๆ สาเหตุ เช่น congenital (dysplastic), 

spondylolysis (isthmic), degeneration หรือ trauma เป็นตน้ โดยในผูป่้วยรายน้ีพบวา่มีภาวะกระดูกสันหลงัเคล่ือน

จากอุบติัเหตุ (trauma) ทาํให้เกิดอาการปวดหลงั และไม่สามารถออกกาํลงักายได ้ในปกติจะตอ้งใส่ผา้รัดตวั

ตลอดเวลาจะช่วยลดอาการปวดหลงัได ้

 Indication for Therapy: ผูป่้วยมีอาการกระดูกสันหลงัเคล่ือน และมีอาการปวดหลงัอยู ่หากไม่ทาํการ

รักษาอาจรบกวนคุณภาพชีวติของผูป่้วยได ้ดงันั้นจึงควรรีบทาํการรักษาโดยใหย้าแกป้วดบรรเทาอาการ  

 Assessment of Therapy(12, 13): มียาหลายกลุ่มท่ีพบวา่มีประสิทธิภาพในการรักษาอาการปวดหลงั โดย

ยาแต่ละตวัจะมีลกัษณะท่ีต่างกนัไป  

โดย paracetamol จะเป็นยาตวัแรกท่ีใชใ้นการบรรเทาอาการปวด เน่ืองจากมีความปลอดภยัและราคาถูก 

แต่จะมีฤทธ์ิในการบรรเทาอาการปวดนอ้ยกวา่ยากลุ่ม NSAIDs  

Nonselective NSAIDs จะมีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการปวดมากกวา่ paracetamol แต่จะส่งผลต่อ

ระบบทางเดินอาหารและ renovascular risk ไดม้ากกวา่ ดงันั้นเพ่ือลดอาการขา้งเคียงต่อระบบทางเดินอาหารจึงอาจ

จ่ายยากลุ่ม proton pump inhibitor ร่วมดว้ย แต่ไม่มีหลกัฐานยืนยนัในการใชย้า aspirin ในขนาดแกป้วดเพ่ือใช้

บรรเทาอาการปวดหลงั 

Opioid analgesic หรือ tramadol ในผูป่้วยท่ีมีภาวะ acute หรือ chronic low back pain โดยอาจใชย้าน้ีใน

ผูป่้วยท่ีใชย้า paracetamol และ NSAIDs แลว้ไม่ไดผ้ล  

Medication Visit 1 

18/3/53 

Visit 2 

18/5/53 

Visit 3 

25/6/53 

Calcium 835 mg 1x1 hs    

Folic acid 5 mg 1x1 pc เชา้  -  

Famaton 1x1 ac เชา้ -  - 

วติามิน เมด็สีส้ม coated tablet 1x1 hs  - -  

Problem list 2: Spinal pain without DRP 
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มีการศึกษาของการใชย้ากลุ่มยาคลายกลา้มเน้ือ เช่น tizanidine, baclofen หรือ dantrolene แต่ตอ้งพิจารณา

ถึงความเส่ียงและประโยชน์ท่ีผูป่้วยจะไดรั้บ 

Tricyclic antidepressant อาจเป็นตวัเลือกในการบรรเทาอาการปวดในผูป่้วยท่ีมีอาการปวดหลงัเร้ือรังและ

ไม่มีขอ้หา้มใช ้แต่ยากลุ่ม SSRIs ไม่มีประสิทธิภาพ (duloxetine, venlafaxine) 

Gabapentine และยากันชักอ่ืนๆ ไม่มีหลักฐานเพียงพอในการรักษาอาการปวดหลัง แต่สําหรับ 

benzodiazepine มีประสิทธิภาพในการคลายกลา้มเน้ือในระยะสั้น แต่อาจทาํให้ติดยาได ้และอาจใชใ้นการรักษา

ภาวะ neuropathic pain หลงัเกิด spinal cord injury โดย gabapentine มี first-line ในการรักษา post-SCI neuropathic 

pain 

ในกรณีปวดหลงัเร้ือรัง อาจใช ้acupuncture, exercise therapy, massage therapy, yoga ร่วมดว้ย 

 หลกัการใชย้าแกป้วดทัว่ไป ตาม WHO analgesic ladder มีดงัน้ี(14) 

 ขั้นท่ี 1 กรณีปวดไม่มาก ใชย้ากลุ่ม non-opioids ไดแ้ก่ paracetamol, aspirin และ NSAIDs 

 ขั้นท่ี 2 กรณีปวดยงัคงอยูห่รือรุนแรงข้ึน ใชย้ากลุ่ม weak opioids ไดแ้ก่ codeine และ tramadol  

 ขั้นท่ี 3 กรณีปวดมากข้ึน และไม่สามารถระงบัปวดไดด้ว้ย weak opioids ในขนาดท่ีเหมาะสมแลว้ ใหใ้ช ้

strong opioids ไดแ้ก่ morphine, fentanl หรือ methadone 

 โดยใหอ้าจใชย้าขั้นท่ี 1 ร่วมกบัขั้นท่ี 2 หรือ 3 แต่ไม่ใช ้ ขั้นท่ี 2 ร่วมกบั 3 และ NSAIDs มีประโยชน์มาก

สาํหรับในภาวะปวดกระดูก และ nociceptive pain อ่ืนๆ ในกรณีใช ้ opioids อาจระวงั N/V ง่วงซึม กดการหายใจ 

เป็นตน้ นอกจากน้ีอาจใหย้าเสริม เช่น antidepressants (amitriptyline, imipramine, desipramine และ nortriptyline) 

หรือ anticonvulsants (carbamazepine, oxcarbazepine, phenytoin, sodium valproate, gabapentin) เป็นตน้ 

 ในผูป่้วยรายน้ีมีอาการกระดูกสันหลงัเคล่ือนมานานประมาณ 3 ปี และยงัคงมีอาการปวดอยู ่แต่ไม่ไดป้วด

ตลอดเวลา จะปวดเฉพาะเวลาท่ีเอ้ียวตวั เช่น ซักผา้แลว้เอ้ียวตวัจะทาํให้มีอาการปวด แต่เม่ือนั่งพกักลบัมาท่าเดิม

อาการปวดจะหายไป ดงันั้นอาการน้ีไม่รุนแรง จึงไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บยาบรรเทาอาการปวด แต่ในกรณีท่ีมีอาการ

ปวดอาจใชย้าทาบรรเทาอาการปวดช่วยได ้เช่น topical NSAIDs, Capsaicin, methyl saclicylate, menthol เป็นตน้ ใน

เฉพาะกรณีท่ีมีอาการปวด   

 นอกจากน้ีผูป่้วยยงัไดรั้บยา calcium ขนาด 835 mg 1x1 hs ซ่ึง อาจเป็นการใหเ้พ่ือช่วยบาํรุงกระดูก ชะลอ

การเกิด osteoporosis ใหห้ญิงวยัทอง ซ่ึงผูป่้วยรายน้ีมีอาย ุ69 ปี ดงันั้นจึงควรไดรั้บ calcium ร่วม แต่หากตอ้งการใช้

เพ่ือ supplement ในแต่ละวนั ผูป่้วยควรไดรั้บ calcium element ขนาด 1,000-1,200 mg/day โดยท่ี calcium carbonate 

100 mg จะแตกตวัให ้ calcium element 40 mg ดงันั้นหาก calcium ท่ีผูป่้วยไดรั้บขนาด 835 mg น้ีเป็น calcium 

carbonate จะแตกตวัให ้calcium element 334 mg ดงันั้น ควรไดรั้บ calcium carbonate 835 mg 1x3 pc เชา้ กลางวนั 

เยน็ แทน เพ่ือใหแ้ตกตวัไดดี้ เน่ืองจาก calcium ตอ้งอาศยัภาวะกรดในการแตกตวั 

ผูป่้วยรายน้ีไดรั้บ multivitamin, Pharmaton, folic acid ร่วม ซ่ึงวิตามินและอาหารเสริมเหล่าน้ีจะช่วยบาํรุง

ร่างกายและสามารถทานไดป้กติ แต่ใน Pharmaton จะมีสารสกดัจากโสมเป็นส่วนประกอบร่วม ซ่ึงมีสรรพคุณใน

การเพ่ิมสมรรถภาพร่างกาย เพิ่มความตา้นทานความเครียด เพิ่มความจาํ และเพิ่มภูมิคุม้กนั แต่ตอ้งระมดัระวงัความ

ดนัโลหิต (มีสาร triterpenoid saponins ช่วยลดความดนัโลหิตได)้ แต่สารกลุ่ม triol ทาํให้ความดนัโลหิตสูงข้ึน 

ดงันั้นจะตอ้งระมดัระวงัการใชด้ว้ย และระวงัการเกิดเลือดออกง่าย เน่ืองจาก Pharmaton น้ีอาจทาํให้เลือดหยดุไหล

ยากข้ึนดว้ย แต่ล่าสุดผูป่้วยกไ็ดห้ยดุ Pharmaton น้ีไปแลว้ ถือวา่เหมาะสมแลว้ และยาน้ีอาจไม่มีความจาํเป็นในผูป่้วย

รายน้ี  
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ผูป่้วยสามารถเดินไดป้กติ โดยไม่มีอาการปวดหลงั แต่จะปวดหลงัเวลากม้หรือเอ้ียวตวั ดงันั้นอาจแนะนาํ

ใหผู้ป่้วยออกกาํลงักายโดยการเดินได ้เพ่ือช่วยลดนํ้าหนกัและลดปัจจยัเส่ียงการเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือดไดโ้ดย

แนะนาํใหอ้อกกาํลงักายประมาณวนัละ 30 นาที ทุกวนั หรือเท่าท่ีทาํไหวจนกวา่จะรู้สึกปวดหลงั 

 

P: Goal: อาการปวดหลงับรรเทาลง ไม่ปวดรุนแรงข้ึน 

Therapeutic Plan:  -   Calcium 835 mg 1x3 pc เชา้ กลางวนั เยน็ 

- Folic acid 5 mg 1x1 pc เชา้ 

Monitoring Plan 

- Therapeutic Monitoring: ติดตามอาการปวดหลงั 

- ADRs/Toxic Monitoring: 

• Calcium : ทอ้งผกู ทอ้งอืด หากใชป้ริมาณสูงเกินอาจทาํใหเ้กิดน่ิวในไต การปัสสาวะ โดย

ติดตามตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บยา 

 Education Plan: 

- พยายามหลีกเล่ียงการทาํงานหนกัๆ ท่ีส่งผลต่ออาการปวดหลงั 

- แนะนาํใหใ้ส่ผา้รัด ท่ีแพทยไ์ดใ้หม้า เพ่ือช่วยพยงุหลงั ลดอาการปวด 

- หากมีอาการปวดใหท้ายาบริเวณท่ีมีอาการปวด 

Future Plan: 

คอยติดตามอาการปวดหลงั หากมีอาการรุนแรงข้ึน ต่อไปอาจแนะนาํใหท้าํการผา่ตดั เพ่ือช่วยรักษาอาการ

ใหห้าย 
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S: -   

 

O:  ผูป้ว่ยหญงิไทย อาย ุ69 ปี น้ําหนกั 58 กโิลกรมั สงู 153 เซนตเิมตร BMI = 24.78 

โรคประจาํตวัเบาหวานและความดนัโลหติสงู (> 10 ปี)  

1 ปีก่อน ทาํ MRI พบหลอดเลอืดสมองตบีซกีซา้ย 

เทา้รูส้กึด ีไมม่แีผล 

ตน้เดอืนม.ีค. 2553 ไดผ้า่ตดัตามา และตอ้งหยอดตาทุกวนั  

ดื่มแอลกอฮอลบ์า้งเป็นครัง้คราว ดื่มกาแฟโดยผสมลงในโอวลัตนิเป็นประจาํ  

ทานอาหารหวานบางครัง้ ทานอาหารรสจดั 

ผูป้ว่ยไดร้บัยา Metformin 500 mg 1x2 pc เชา้ เยน็ 

 

A: Etiology(15): เบาหวานเป็นกลุ่มอาการความผิดปกติทาง metabolic โดยจะมีระดบันํ้าตาลในเลือดสูง โดยอ

จากเกิดจากความผิดปกติของการหลัง่อินซูลินหรือร่างกายมีการด้ือต่ออินซูลิน โดยเบาหวานแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด

คือ ชนิดท่ี 1 มีการทาํลายของ beta-cell ทาํให้ขาดอินซูลิน ชนิดท่ี 2 จะมีภาวะของการด้ือต่ออินซูลิน และอาจมีการ

ขาดอินซูลินร่วม โดยในผูป่้วยรายน้ีมีภาวะของการเป็นเบาหวานมานาน > 10 ปี และเป็นเบาหวานชนิดท่ี 2 โดย

ผูป่้วยมีปัจจยัเส่ียงคือ ไม่ไดอ้อกกาํลงักาย (เน่ืองจากภาวะโรค) และมี BMI ท่ีสูง > 23 อีกทั้งด่ืมแอลกอฮอลร่์วม ซ่ึง

ภาวะ lifestyle ของผูป่้วยรายน้ี อาจทาํให้ไม่สามารถควบคุมระดบันํ้าตาลได ้หากไม่มีการควบคุม lifestyle ร่วมกบั

รับประทานยาอย่างสมํ่าเสมอ และในผูป่้วยรายน้ีพบว่ามีภาวะของตามวัและอาการชาร่วม ทั้งน้ีอาจเกิดจากการ

ภาวะแทรกซอ้นของเบาหวานร่วมกเ็ป็นไปได ้

 Indication for Therapy: โรคเบาหวานเป็นโรคท่ีทาํใหผู้ป่้วยมีปัจจยัเส่ียงของการเกิดโรคหลอดเลือด

หวัใจ และอาจก่อใหเ้กิดภาวะแทรกซ้อนในระบบต่างๆ ของร่างกายได ้เช่น ตา ไต หัว หลอดเลือด เป็นตน้ และอาจ

ก่อให้เกิดความผิดปกติของระบบต่างๆ เหล่าน้ีได ้ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการรักษาดว้ยยาควบคุม

ระดบันํ้าตาล เพ่ือป้องกนัภาวะแทรกซอ้นต่างๆ  

 Assessment of Therapy: จากแนวทางเวชปฏิบติัสาํหรับรักษาโรคเบาหวาน พ.ศ. 2551(16) แนะนาํวา่ 

เป้าหมายระดบันํ้าตาล HbA1c คือ < 7.0% และ preprandial capillary plasma glucose 70-110 mg/dL โดยผูป่้วยท่ีทาํ 

lifestyle modification แลว้ (ควบคุมอาหาร ออกกาํลงักาย) ใน 1-3 เดือน หากยงัไม่ไดต้ามเป้าหมายให้เร่ิมยา 

Metformin ในผูป่้วยท่ี BMI มากกวา่หรือเท่ากบั 23 มี BP มากกวา่หรือเท่ากบั 130/85 mmHg หรือไดย้าลดความดนั 

ซ่ึงมีลกัษณะเขา้ตามผูป่้วยรายน้ี คือ BMI = 24.78 และมีภาวะความดนัโลหิตสูง จึงควรไดรั้บยา metformin และจาก

แนวทางการรักษาของ ADA 2010(17) ไดแ้นะนาํทางเลือกของการรักษาผูป่้วยเบาหวานคือ ใหเ้ร่ิมใชย้า metformin 

หรือ insulin และในกรณีท่ีใชย้า metformin แลว้ยงัไม่สามารถคุมระดบันํ้าตาลไดพิ้จารณาใหย้าตวัอ่ืนๆ เช่น sulfonyl 

urea, thiazolidinedione หรือยาตวัอ่ืนๆ ร่วม โดยในผูป่้วยรายน้ีควรเร่ิมยา metformin ก่อน เน่ืองจากมีความสะดวก

ในการบริหารยา ไม่ตอ้งฉีดยา ซ่ึงผูป่้วยรายน้ีไดรั้บ metformin 500 mg 1x2 pc เชา้ เยน็ ซ่ึงถือวา่มีความเหมาะสมแลว้ 

แต่ควรติดตามระดบั HbA1c และ preprandial plasma glucose ร่วมดว้ยวา่ ถึงเป้าหมายหรือไม่ หากยงัไม่ถึงเป้าหมาย 

อาจปรับเพิ่มขนาดยา metformin เป็น 1x3 pc เชา้ กลางวนั เยน็ หรืออาจเพิ่มยากลุ่มอ่ืนๆ เช่น sulfonylurea หรือ 

glinide หรือ thiazolidinedione เป็นตน้ โดยหากมีระดบันํ้าตาลหลงัม้ืออาหารของผูป่้วยสูง จะใหย้ากลุ่ม glinide เพ่ือ

ลดระดบันํ้าตาล ส่วนตวัอยา่งยากลุ่ม sulfonylurea ท่ีควรใชคื้อ glipizide เป็นตน้  

Problem list 3: Diabetes Mellitus without DRPs 
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 นอกจากการรับประทานยาเพ่ือควบคุมระดบันํ้ าตาลแลว้ ผูป่้วยควรมีการควบคุมอาหาร และปรับเปล่ียน

พฤติกรรมต่างๆ ร่วมดว้ย เพ่ือให้สามารถควบคุมระดบันํ้ าตาลไดดี้ข้ึน โดยควรลดนํ้ าหนกั ลดพลงังานและไขมนัท่ี

รับประทานเพ่ิม รับประทานผกั ธญัพืช เป็นประจาํ จาํกดัอาหารมนัและหวาน ลดการด่ืมแอลกอฮอล ์

 นอกจากน้ีผูป่้วยโรคเบาหวานควรระมดัระวงัการเกิดแผลท่ีเทา้ และคอยดูแลรักษาเทา้ หากเกิดแผลจะทาํ 

 นอกจากระดบันํ้ าตาลในเลือดแลว้ ผูป่้วยเบาหวานควรมีการควบคุมความดนัโลหิตและระดบัไขมนัใน

เลือดร่วมดว้ย ดงัน้ีคือ BP < 130/80 mmHg LDL-cholesterol < 100 mg/dL, TG < 150 mg/dL และ HDL-cholesterol 

> 50 mg/dL ในผูห้ญิง ร่วมดว้ย โดยผูป่้วยรายน้ีไดรั้บยาลดความดนัโลหิตแลว้ แต่ยงัไม่ไดรั้บยาลดไขมนั จึงถือวา่

เป็น DRP ท่ีไม่ไดรั้บยาลดไขมนั  

 

P: Goal: HbA1c < 7.0%, preprandial plasma glucose 70-110 mg/dL, BP < 130/80, LDL < 100 mg/dL, 

HDL > 50 mg/dL, TG < 150 mg/dL ชะลอการเกิดภาวะแทรกซอ้นของโรคเบาหวานต่างๆ  

Therapeutic Plan: Metformin 500 mg 1x2 pc เชา้ เยน็ 

Monitoring Plan 

- Therapeutic Monitoring: ระดบันํ้าตาลในเลือด, ไม่เกิดแผลท่ีเทา้, อาการชา ตามวัไม่เพ่ิมข้ึน, ไม่ม

ภาวะของ hypoglycemia 

- ADRs/Toxic Monitoring:  

Metformin(9) : N/V, metallic taste, lactic acidosis,โดยติดตามอาการเหล่าน้ีตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บยา  

 Education Plan: 

1) แนะนาํให้ลดพลงังานและไขมนัท่ีรับประทานลง เพื่อลดนํ้าหนกั แต่ไม่แนะนาํอาหารคาร์โบไฮเดรต

ตํ่า แนะนาํผกั ผลไม ้ธญัพืช เป็นตน้  

2) ลดปริมาณแอลกอฮอล ์

3) ลดปริมาณเกลือ อาหารเคม็ อาหารหวาน 

4) แนะนาํการดูแลเทา้ และระวงัการเกิดแผลท่ีเทา้ 

5) แนะนาํใหรั้บประทานยาอยา่งต่อเน่ืองทุกวนั ไม่หยดุยา ปรับเพิ่มลดขนาดยาเอง 

Future Plan: 

หากรับประทานยา metformin 500 mg 1x2 pc เชา้ เยน็ แลว้พบวา่ระดบันํ้าตาล เช่น HbA1c ยงัไม่ถึง

เป้าหมาย อาจปรับเพิ่มขนาดยาเป็น 500 mg 1x3 pc หรือเพิ่มยาตวัอ่ืนเขา้ไปเช่น sulfonylurea เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
13 

กรณีศึกษาท่ี 19 การปฏิบติังานเภสชักรรมชมุชนเย่ียมบา้น 

(Home Health Care Pharmacy Practice) 

 

 

 

S:  -  

 

O: ผูป้ว่ยหญงิไทย อาย ุ69 ปี น้ําหนกั 58 กโิลกรมั สงู 153 เซนตเิมตร  

มโีรคประจาํตวัเบาหวานและความดนัโลหติสงู (> 10 ปี)  

 เครยีดบา้งเป็นบางครัง้ นอนวนัละ 4 ชัว่โมง  

ดื่มแอลกอฮอลบ์า้งเป็นครัง้คราว ดื่มกาแฟโดยผสมลงในโอวลัตนิเป็นประจาํ  

ทานอาหารหวานบางครัง้ ทานอาหารรสจดั 

 

 

 

 

 

 

 

A: Etiology (18-20): โรคความดนัโลหิตสูง เป็นภาวะท่ีผูป่้วยไดรั้บการวดัความดนัโลหิตอยา่งถูกตอ้งแลว้

พบวา่มี SBP มากกวา่หรือเท่ากบั 140 mmHg หรือ DBP มากกวา่หรือเท่ากบั 90 mmHg และสูงอยา่งต่อเน่ืองอยา่ง

นอ้ย 2-3 คร้ัง โดยผูท่ี้มีความดนัโลหิตสูงจะเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีสาํคญัของการเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือด ซ่ึงนาํไปสู่

การเสียชีวติและทุพพลภาพได ้ความดนัโลหิตสูงอาจแบ่งไดต้ามสาเหตุ คือ  

1) Primary หรือ Essential hypertension ซ่ึงไม่สามารถระบุสาเหตุได ้และพบวา่เป็นชนิดน้ีเป็นส่วนใหญ่ 

2) Secondary hypertension ซ่ึงมีสาเหตุท่ีแน่ชดั เช่น ไตผดิปกติ ต่อมหมวกไตผดิปกติ หรือยา เป็นตน้ 

ปัจจยัเส่ียงของการเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือด เช่น เพศชายและเพศหญิงอายตุั้งแต่ 55 และ 65 ปีข้ึนไป 

ตามลาํดบั, เบาหวาน, ไขมนัผิดปกติ, microalbuminuria, ประวติัคนในครอบครัว, โรคอว้น, สูบบุหร่ี, ขาดการออก

กาํลงักาย 

โดยในผูป่้วยรายน้ีมีภาวะของโรคความดนัโลหิตสูงมานานกวา่ 10 ปีแลว้ และเป็น primary hypertension 

อีกทั้งมีปัจจยัเส่ียงต่างๆ ท่ีทาํใหเ้กิดโรคหวัใจและหลอดเลือดเช่น อาย ุ69 ปี เป็นเบาหวาน และขาดการออกกาํลงักาย 

 Indication for Therapy: ผูป่้วยมีภาวะของความดนัโลหิตสูง หากไม่ทาํการรักษาจะทาํใหเ้พิ่มความเส่ียง

ของการเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือดอ่ืนๆ ตามมาได ้ดงันั้นจึงควรใหย้าลดความดนัโลหิตเพ่ือควบคุมความดนั และ

ลดอาการแทรกซอ้นต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้

Vital sign 18/3/53 18/5/53 

BP (mmHg) 125/73 130/69 

HR (คร้ัง/นาท)ี 77  80 

Medication Visit 1 

18/3/53 

Visit 2 

18/5/53 

Visit 3 

25/6/53 

Enalapril 20 mg 1x1 pc เชา้ - -  

Enalapril 5 mg 1x1 pc เชา้   off 

Amlodipine 5 mg 1x1 pc เชา้   off 

Problem list 4: Hypertension without DRPs 
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 Assessment of Therapy(21): การรักษาความดนัโลหิตสูง จะใหท้าํการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในทุกราย 

แมจ้ะยงัไม่เป็นความดนัโลหิตสูง และไม่จาํเป็นตอ้งเร่ิมยาในทุกราย หากสามารถคุมระดบัความดนัโลหิตได ้การ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมจะช่วยลดปัจจยัเส่ียงและลดความดนัโลหิตไดบ้า้ง โดยควรทาํการปรับเปล่ียนพฤติกรรมดงัน้ี 

คือ ลดนํ้าหนกัโดยให ้BMI อยูใ่นช่วง 18.5-24.9 กก./ตร.ม., ใช ้DASH diet โดยรับประทานผกั ผลไม ้ลดไขมนั, ลด

เกลือ, ออกกาํลงักาย, งด/ลดด่ืมแอลกอฮอล ์ 

 หลกัการใชย้าลดความดนัโลหิต คือ จะมียา 4 กลุ่มท่ีใชคื้อ diuretics, CCBs, ACEIs, ARBs โดยไม่แนะนาํ

ให ้alpha-blocker เป็นอนัดบัแรก เวน้แต่ผูป่้วยเป็นต่อมลูกหมากโต ยากลุ่ม beta-blocker จะใชก้ต่็อเม่ือมีขอ้บ่งช้ี เช่น 

post-MI หรือ tachyarrhythmia เป็นตน้ ส่วนยา methyldopa, clonidine, reserpine อาจใชไ้ดเ้น่ืองจากราคาถูก แต่ฤทธ์ิ

ขา้งเคียงค่อนขา้งมาก  

 ในตอนแรกผูป่้วยไดรั้บยา enalapril 5 mg 1x1 pc เชา้ ร่วมกบั amlodipine 5 mg 1x1 pc เชา้ ซ่ึงถือวา่

เหมาะสม เน่ืองจากการใชย้ากลุ่ม ACEIs ร่วมกบั CCBs ในภาวะความดนัโลหิตสูง จะช่วยลดอตัราการตายได ้ถือวา่

เหมาะสมแลว้ แต่ต่อมาแพทยไ์ดส้ั่งหยดุยา amlodipine และ เพิ่มขนาดยา enalapril  

โดยในผูป่้วยรายน้ีไดรั้บยา enalapril 20 mg 1x1 pc เชา้ ซ่ึงเป็นยากลุ่ม ACEIs ถือวา่เหมาะสมแลว้ และเป็น

ขนาดยาสูงสุดท่ีควรไดรั้บแลว้ โดยยาลดความดนักลุ่ม ACEIs น้ี ควรใชใ้นกลุ่มผูป่้วยเบาหวาน ซ่ึงเป็น first-choice 

ในกลุ่มผูป่้วยเบาหวาน เน่ืองจากลดการเส่ือมสภาพของไต (renoprotective) และลดอตัราการเกิดโรคหลอดเลือด

หวัใจและการเกิด recurrent strokeไดอี้กดว้ย และเม่ือพิจารณาถึงความดนัโลหิตของผูป่้วย พบวา่อยูใ่นช่วงเป้าหมาย

แลว้ ดงันั้นอาจพิจารณาใชย้า ACEIs เด่ียวๆ ได ้เพ่ือช่วยลดอตัราการเกิด recurrent stroke และลดการเกิดโรคหวัใจ

และหลอดเลือด แต่ในกรณีท่ีไม่สามารถควบคุมความดนัโลหิตใหอ้ยูใ่นช่วงเป้าหมายได ้และควบคุมปัจจยัอ่ืนๆ แลว้

การเพ่ิมยาลดความดนัตวัอ่ืนต่อไป อาจพิจารณาใหย้า thiazide diuretic ร่วม ในผูป่้วยท่ีมีภาวะ previous stroke เพ่ือ

ป้องกนัการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซํ้ า โดยเป้าหมายของความดนัโลหิต คือ < 130/80 mmHg โดยหากเลือกใชย้า 

thiazide diuretic จะเลือกใชคื้อ hydrochlorothiazide โดยเร่ิมใหข้นาด 12.5 mg/day และค่อยๆ ปรับเพ่ิมขนาดยาข้ึน 

หากยงัไม่สามารถควบคุมความดนัโลหิตไดต้ามเป้าหมาย แต่การใช ้ hydrochlorothiazide อาจส่งผลต่อระดบันํ้าตาล

และภาวะของ DM ของผูป่้วยได ้ดงันั้นจึงควรติดตามระดบันํ้าตาลอยา่งใกลชิ้ดร่วมดว้ย 

และในผูป่้วยรายน้ียงัคงมีการด่ืมแอลกอฮอล ์รับประทานอาหารรสจดั ไม่ไดอ้อกกาํลงักาย (เน่ืองจากภาวะ

โรคกระดูกสันหลงัเคล่ือน) ดงันั้นจึงควรใหค้าํแนะนาํ counseling เก่ียวกบัการปรับเปล่ียนพฤติกรรมร่วมดว้ย เพ่ือ

ช่วยในการควบคุมระดบัความดนัโลหิต  

 

P: Goal: BP < 130/80 mmHg, ไม่มีการเกิดโรคแทรกซอ้นต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดหวัใจ 

Therapeutic Plan:  - Enalapril 20 mg 1x1 pc เชา้ 

Monitoring Plan 

- Therapeutic Monitoring: BP, ไม่มีอาการปวดหวั ตึงศีรษะจากความดนัโลหิตสูง 

- ADRs/Toxic Monitoring: 

• Enalapril(7, 8): ไอ ใจสั่น กลา้มเน้ืออ่อนแรง คล่ืนไส้อาเจียน บวมบริเวณหน้าตาปาก 

(angioedema) หนา้มืด เป็นลม ปัสสาวะ โดยติดตามตลอดระยะเวลาท่ีใชย้า ติดตามระดบั serum 

potasstium, serum creatinine, CBC ในการนดัคร้ังต่อไปโดยการเจาะเลือด 
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 Education Plan: 

1) แนะนาํใหล้ดนํ้าหนกั อาจออกกาํลงักายบา้งเท่าท่ีทาํได ้แต่ตอ้งระวงัอาการปวดหลงัดว้ย 

2) รับประทานผกั ผลไม ้ลดปริมาณไขมนั 

3) ลดการรับประทานเกลือ อาหารเคม็  

4) งดด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ  

5) นอนหลบัพกัผอ่นใหเ้พียงพอ พยายามไม่เครียด  

Future Plan: 

 นดัตดิตามผลในอกี 1 เดอืนต่อไป หากความดนัโลหิตยงัไม่ถึงเป้าหมาย อาจพิจารณาเพิ่มขนาดยา HCTZ 

เป็น 25 mg/day ได ้ในกรณีท่ีมีการควบคุมปัจจยัอ่ืนๆ เช่น พฤติกรรมแลว้ 
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	กรณีศึกษาที่ 19 Stroke with spinal pain
	Patient Profile
	CC: ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 69 ปี น้ำหนัก 58 กิโลกรัม สูง 153 เซนติเมตร
	HPI: ผู้ป่วยมีอาการอ่อนแรงข้างขวาและมีชาไม่มีแรงที่มือข้างซ้าย โดยเป็นๆ หายๆ (recurrent stroke) มีหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทบริเวณกระดูกคอข้อ 6-8 และกระดูกสันหลังเคลื่อนจากอุบัติเหตุ
	PMH:  -    โรคประจำตัวเบาหวานและความดันโลหิตสูง (> 10 ปี)
	- 3 ปีก่อน กระดูกสันหลังเคลื่อนเนื่องจากลื่นล้มที่วัด ปวด
	- 1 ปีก่อน ทำ MRI พบหลอดเลือดสมองตีบซีกซ้าย
	- มีอาการชาซีกขวา ชาหน้าด้านขวา ชาแขนซ้ายบ้าง
	- โดนกระแทกที่ซี่โครงด้านขวาทำให้ระบม เอี้ยวตัวแล้วเจ็บ ตอนนี้ใช้ยานวด
	- ต้นเดือนมี.ค. 2553 ได้ผ่าตัดตามา และต้องหยอดตาทุกวัน
	SH: -    เครียดบ้างเป็นบางครั้ง นอนวันละ 4 ชั่วโมง
	- ปฏิเสธการสูบบุหรี่การดื่มชา เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำอัดลม/น้ำหวาน
	- ดื่มแอลกอฮอล์บ้างเป็นครั้งคราว ดื่มกาแฟโดยผสมลงในโอวัลตินเป็นประจำ
	- ทานอาหารหวานบางครั้ง ทานเผ็ดทุกวัน ทานอาหารรสจัด
	- ไม่ได้ออกกำลังกาย เนื่องจากกระดูกสันหลังเคลื่อน
	- สิทธิในการรักษา บัตรทอง
	All: ปฏิเสธการแพ้ยาและอาหาร
	PE: เท้ารู้สึกดี ไม่มีแผล
	Problem list:
	S:  ผู้ป่วยมีอาการอ่อนแรงข้างขวาและมีชาไม่มีแรงที่มือข้างซ้าย โดยเป็นๆ หายๆ (recurrent stroke)
	O: โรคประจำตัวเบาหวานและความดันโลหิตสูง (> 10 ปี)
	1 ปีก่อน ทำ MRI พบหลอดเลือดสมองตีบซีกซ้าย
	เครียดบ้างเป็นบางครั้ง นอนวันละ 4 ชั่วโมง
	ปฏิเสธการสูบบุหรี่การดื่มชา เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำอัดลม/น้ำหวาน
	ดื่มแอลกอฮอล์บ้างเป็นครั้งคราว ดื่มกาแฟโดยผสมลงในโอวัลตินเป็นประจำ
	ทานอาหารหวานบางครั้ง ทานอาหารรสจัด
	Therapeutic Plan:
	- ASA 81 mg 2x1 pc เช้า
	- Omeprazole 20 mg 1x2 ac เช้า เย็น
	- Simvastatin 20 mg 1x1 ก่อนนอน
	- Enalapril 20 mg 1x1 pc เช้า
	- Metformin 500 mg 1x2 pc เช้า เย็น
	- Piracetam 800 mg ½ x 3 pc เช้า กลางวัน เย็น
	Monitoring Plan
	- Therapeutic Monitoring: อาการอ่อนแรง บรรเทาลง ไม่มีการเกิด  recurrent stroke, BP, HbA1c, LDL
	- ADRs/Toxic Monitoring:
	 Aspirin: ปวดท้อง ถ่ายเป็นสีดำ โดยติดตามอาการนี้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยา
	 OmeprazoleP(6)P : ปวดหัว ปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน โดยติดตามอาการนี้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยา
	 Simvastatin : อาการปวดกล้ามเนื้อ rhabdomyolysis ติดตามอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาที่ได้รับยา เนื่องจากเพิ่งเริ่มยา
	 EnalaprilP(7, 8)P: ไอ ใจสั่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง คลื่นไส้อาเจียน บวมบริเวณหน้าตาปาก (angioedema) หน้ามืด เป็นลม ปัสสาวะ โดยติดตามตลอดระยะเวลาที่ใช้ยา ติดตามระดับ serum potasstium, serum creatinine, CBC ในการนัดครั้งต่อไปโดยการเจาะเลือด
	 MetforminP(9)P : ติดตามอาการ N/V, metallic taste, lactic acidosis ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยา และติดตาม CBC, serum creatinine ในการเจาะเลือดในนัดครั้งต่อไป
	 PiracetamP(4)P : ติดตามอาการกระสับกระส่าย นอนไม่หลับ N/V ภาวะเครียด ซึมเศร้าอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาที่ได้รับยา
	S:  มีหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทบริเวณกระดูกคอข้อ 6-8 และกระดูกสันหลังเคลื่อนจากอุบัติเหตุลื่นล้มที่วัด เอี้ยวตัวแล้วเจ็บ ตอนนี้ใช้ยานวด
	O:  มีโรคประจำตัวเบาหวานและความดันโลหิตสูง (> 10 ปี)
	โดนกระแทกที่ซี่โครงด้านขวาทำให้ระบม
	Therapeutic Plan:  -   Calcium 835 mg 1x3 pc เช้า กลางวัน เย็น
	- Folic acid 5 mg 1x1 pc เช้า
	Monitoring Plan
	- Therapeutic Monitoring: ติดตามอาการปวดหลัง
	- ADRs/Toxic Monitoring:
	 Calcium : ท้องผูก ท้องอืด หากใช้ปริมาณสูงเกินอาจทำให้เกิดนิ่วในไต การปัสสาวะ โดยติดตามตลอดระยะเวลาที่ได้รับยา
	S: -
	O:  ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 69 ปี น้ำหนัก 58 กิโลกรัม สูง 153 เซนติเมตร BMI = 24.78
	โรคประจำตัวเบาหวานและความดันโลหิตสูง (> 10 ปี)
	1 ปีก่อน ทำ MRI พบหลอดเลือดสมองตีบซีกซ้าย
	เท้ารู้สึกดี ไม่มีแผล
	ต้นเดือนมี.ค. 2553 ได้ผ่าตัดตามา และต้องหยอดตาทุกวัน
	ดื่มแอลกอฮอล์บ้างเป็นครั้งคราว ดื่มกาแฟโดยผสมลงในโอวัลตินเป็นประจำ
	ทานอาหารหวานบางครั้ง ทานอาหารรสจัด
	ผู้ป่วยได้รับยา Metformin 500 mg 1x2 pc เช้า เย็น
	Therapeutic Plan: Metformin 500 mg 1x2 pc เช้า เย็น
	Monitoring Plan
	- Therapeutic Monitoring: ระดับน้ำตาลในเลือด, ไม่เกิดแผลที่เท้า, อาการชา ตามัวไม่เพิ่มขึ้น, ไม่มภาวะของ hypoglycemia
	- ADRs/Toxic Monitoring:
	MetforminP(9)P : N/V, metallic taste, lactic acidosis,โดยติดตามอาการเหล่านี้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยา
	S:  -
	O: ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 69 ปี น้ำหนัก 58 กิโลกรัม สูง 153 เซนติเมตร
	มีโรคประจำตัวเบาหวานและความดันโลหิตสูง (> 10 ปี)
	เครียดบ้างเป็นบางครั้ง นอนวันละ 4 ชั่วโมง
	ดื่มแอลกอฮอล์บ้างเป็นครั้งคราว ดื่มกาแฟโดยผสมลงในโอวัลตินเป็นประจำ
	ทานอาหารหวานบางครั้ง ทานอาหารรสจัด
	Therapeutic Plan:  - Enalapril 20 mg 1x1 pc เช้า
	Monitoring Plan
	- Therapeutic Monitoring: BP, ไม่มีอาการปวดหัว ตึงศีรษะจากความดันโลหิตสูง
	- ADRs/Toxic Monitoring:
	 EnalaprilP(7, 8)P: ไอ ใจสั่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง คลื่นไส้อาเจียน บวมบริเวณหน้าตาปาก (angioedema) หน้ามืด เป็นลม ปัสสาวะ โดยติดตามตลอดระยะเวลาที่ใช้ยา ติดตามระดับ serum potasstium, serum creatinine, CBC ในการนัดครั้งต่อไปโดยการเจาะเลือด
	เอกสารอ้างอิง

