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Q&A
By Tiffy

Q: Nasacort AQ nasal
spray ยานี้เด็กใชนานๆจะ
มีผลอะไรกับเด็ก? ใชได
นานขนาดไหน?
A: การศึกษาการใช Nasal
Triamcinolone ในระยะ
ยาวเพื่อรักษา allergic
rhinitis ในเด็กพบวามี
ความปลอดภัย ซึ่ง Dr.
Skoner และคณะได
ทําการศึกษาแบบ openlabel study ในเด็ก 39 คน
อายุระหวาง 6-14 ป ซึ่ง
รักษาดวย Triamcinolone
nasal spray เปนระยะเวลา
1 ป และผูปวยเด็กอีก 30
คน ไดรักษาตอเนื่องไป
เปนระยะเวลา 2 ป โดยไม
พบวามีผลตอการ
เจริญเติบโตหรือความสูง
ของเด็ก ดังนั้นจาก
การศึกษาผูวิจัยจึงสรุปวา
การใช Triamcinolone
acetonide แบบพนจมูก
เพื่อรักษา allergic rhinitis
ในเด็กมีความปลอดภัยใน
ระยะเวลา 2 ปของการ
รักษา

สวัสดีคะ ผูอานทุกทานมาพบกับ Pharmacy Newsletter ฉบับสงทายปเกา ฉบับนี้มีสาระนารู
เกี่ยวกับ Warfarin แนะนํา Champix ยาอดบุหรี่ตัวใหม วิธีเลือก moisturizer และตอบคําถาม
คาใจ อานจบแลวอยาลืมรวมสนุกตอบคําถามชิงรางวัลทายฉบับ สงคําตอบไดที่หองยาชั้น 1
และ ชั้น 4 ปใหมนี้ ขอใหทานผูอานทุกทานมีความสุขมากๆนะคะ
ภ.ญ. ภัททิยา จูฑะกาญจน

Adverse Drug Reaction:
ผูปวยแพยาที่แสดงอาการ
ทางผิวหนัง อาจพบได
ตั้งแตการแพเล็กนอยไป
จนถึงการแพแบบรุนแรง
ตัวอยางเชน
1)Anaphylaxis ผูปวยจะมี
อาการเบื้องตนคือ หายใจ
ไมออก อาจมีผื่นลมพิษที่มี
ลักษณะบวม คัน 2)Steven
Johnson's Syndrome และ
3) TEN เปนผื่นที่เกิดขึ้น
ตามเยื่อบุของรางกาย
ผิวหนังลอกไปทั่ว เปนผื่น
แพแบบรุนแรง 4)
Angioedema บวมน้ํามีการ
คั่งของน้ําตามรางกาย และ
5)Maculopapular Rash
เปนผื่นแดงแบนราบหรือนูน

New Drug:

skin

เล็กนอย กระจายไปทั่วตัว
เปนอาการแพที่พบไดบอย
ที่สุด
การประเมินผูปวยแพยานั้นมี
ความสําคัญมาก เนื่องจาก
หากผูปวยมีอาการแพยา
จริง การไดรับยาซ้ําอีก อาจ
ทําใหเกิดผลรายแรงถึงแก
ชีวิตได ในทางกลับกันถา
ผูปวยไมไดแพยาจริง แต
ถูกบันทึกวาแพยา ก็จะทํา
ใหผูปวยเสียโอกาสในการ
ใชยานั้นๆไป ดังนั้นเมื่อพบ
ผูปวยที่สงสัยวาเกิดการแพ
ยา พยาบาลควรแจงให
เภสัชกรทราบ และหาก
แพทยมีความประสงคให
เภสัชกรรวมประเมินอาการ

แพยาก็สามารถโทรติดตอ
ได ถึงแมวาจะใหยาแกแพ
และอาการแสดงหายไปแลว
ก็ตาม สวนในกรณีที่ผูปวยมี
ประวัติแพยาเดิม หากยังไม
ลงบันทึก ชวยแจงหองยา
ทราบดวยเชนกันคะ ไมยาก
เลยใชมั้ยคะ สําหรับวิธีการ
ปฎิบัติเมื่อพบผูปวยแพยา
ทุกสาขาวิชาชีพควรจะ
รวมมือกันเพื่อใหเกิดผล
ประโยชนสูงสุดแกผูปวยคะ
Nancy

Champix®

ฉบับนี้ขอแนะนํายาอดบุหรี่
ตัวใหม Champix หรือ
Varenicline ซึ่งออกฤทธิ์
โดยจับตัวรับ α4β2nicotine
ทําใหลดความอยากบุหรี่
และลดความรูสึกดีจากการ
สูบบุหรี่ Champix เปนยา
เม็ด แผงสีฟาประกอบดวย
Varenicline 0.5 mg. และ
แผงสีเขียวประกอบดวย
Varenicline 1 mg.
Dosage: รับประทานโดย
คอยๆเพิ่มขนาดยาขึ้น
วันที่ 1-3 ทาน 0.5 mg. วัน
ละ 1 ครั้ง
วันที่ 4-7 ทาน 0.5 mg. วัน
ละ 2 ครั้ง

ตั้งแตวันที่ 8 ทาน 1 mg.
วันละ 2 ครั้ง ทานยา
ตอเนื่องเปนระยะเวลาอยาง
นอย 12 สัปดาห แนะนําให
ดื่มน้ําตามอยางนอย 1 แกว
เพื่อลดอาการคลื่นไส
อาเจียนจากยาคะ
หากลืมทานยาใหทานทันที
ที่นึกได แตหากใกลเวลาที่
จะทานยามื้อถัดไปแลว ให
งดยาเม็ดที่ลืมทานนั้นโดย
ไมจําเปนตองเพิ่มขนาดยา
มื้อถัดไป เมื่อเริ่มทาน
Champix แลว ยังไม
จําเปนตองหยุดสูบบุหรี่
ทันทีคะ แตควรงดสูบบุหรี่
ในชวงสัปดาหที่ 2 ของ

การรักษา หรือวันที่ 8-14
นับจากวันที่เริ่มทานยา
นั่นเองคะ ยานี้ไมแนะนําให
ใชในผูที่อายุต่ํากวา 18 ป
และผูปวยไตบกพรองระยะ
สุดทาย อาการขางเคียงที่
พบไดบอย คือ คลื่นไส
อาเจียน นอนไมหลับ ปวด
ศีรษะ และทองผูกคะ
คุนหมิง
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High
Alert Drug: warfarin

warfarin หรือที่รูจักคุนกันในชื่อ orfarin ใช
เพื่อตานการแข็งตัวของเลือด ปองกันลิ่มเลือดอุดตัน
การทานยาตามที่แพทยสั่งอยางเครงครัดเปนเรื่อง
จําเปนมาก ผูปวยควรบันทึกวันที่ที่ลืมกินยาและแจงแก
แพทยในการนัดครั้งตอไป เพราะการลืมกินยาอาจทํา
ใหผลทดสอบการแข็งตัวของเลือดเปลี่ยนแปลงได
และ warfarin นี้ยังเกิด Drug interaction กับยาหลาย
กลุมไดแก NSAIDs, H2-antagonist (cimetidine,
ranitidine), fibric acid derivatives (Gemfibrozil,
Fenofibrate, Bezafibrate) หากมีการใชยารวมกันอาจ
เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเลือดออกผิดปกติได จําเปน
จะตองมีการติดตามอาการที่บงชี้ถึงภาวะเลือดออก
ผิดปกติอยางใกลชิด เชน จ้ําเลือดใตผิวหนัง
เลือดออกที่ตาขาว เลือดกําเดาไหลมากและนาน
ผิดปกติ เสลดเปนกอนเลือด เลือดออกมากผิดปกติใน
ชองปาก อาเจียนหรือน้ําลายมีเลือดปนหรือมี

Health’s
Tip: moisturizer
หนาวนี้หลายคนอาจมี
ปญหาเรื่องผิวแหงแตก และ
เกิดผื่นคัน แตทราบหรือไม
วาครีมบํารุงผิวที่เราเรียกกัน
วา moisturizer เมื่อใชเปน
ประจําสม่ําเสมอสามารถชวย
แกไขและปองกันอาการ
เหลานี้ได เนื่องจาก
moisturizer จะชวยกักเก็บ
ความชุมชื้นไวกับผิว ปองกัน
ไมใหผิวแหง และชวย
ปกปองผิว จากสิ่งที่
กอใหเกิดการระคายเคือง
คัน จึงสามารถลดความถี่ใน
การเกิดอาการเหลานี้ได
โดย moisturizer มีหลาย

สีน้ําตาล อุจจาระมีสีแดงสดหรือมีสีดําเหมือนน้ํามันดิน
ปสสาวะมีเลือดปนหรือมีสีแดงหรือสีน้ําตาลเขม
ประจําเดือนมามากกวาปกติ มีอาการปวดโดยไมทราบ
สาเหตุ เชน ปวดศีรษะ ปวดทอง หากเกิดอาการ
ดังกลาวควรมาพบแพทยทันที รวมทั้งควรแจงแพทย
เกี่ยวกับยา อาหารเสริม สมุนไพร อื่นๆที่ใชอยู
นอกจากนี้ผูที่ตองรับประทานยา warfarin ไมควร
เปลี่ยนแปลงปริมาณอาหารพวกตับ และผักใบเขียว
ตางๆ ตอมื้อ เนื่องจากอาหารเหลานี้มีวิตามินเคใน
ปริมาณมากอาจสงผลตอการรักษา ผูปวยหญิงที่
วางแผนจะตั้งครรภหรือกําลังใหนมบุตร ควรแจงแพทย
กอนสั่งจายยา warfarin ถาเกิดตั้งครรภขึ้นขณะใชยา
warfarin อยูควรแจงแกแพทยทันทีนะคะ



รูปแบบ ทั้ง lotion cream
และ ointment ซึ่งความขน
เหลว และ ความมันก็จะ
แตกตางกันไป ขึ้นกับ
สัดสวนของน้ํามันกับน้ํา
โดย ปริมาณน้ํามันจะต่ํา
ที่สุดใน lotion ตามดวย
cream และสูงที่สุดใน
ointment ทําใหเวลาทา
moisturizer ที่มีปริมาณ
น้ํามันสูงๆจะรูสึก
เหนอะหนะผิว เปนมันเงา
และไมอยากใช แตจะชวย
ใหกักความชุมชื้นไดดีกวา
และนานกวา สําหรับการ
เลือกใช moisturizer แบบ
ไหนถึงจะเหมาะขึ้นอยูกับ
สภาพผิว(dryness) บริเวณ
ที่ใช และความชอบของแต
ละบุคคล แตก็มีเกณฑ
คราวๆใหดังนี้คะ ถาผิวแหง
ไมมากและเกิดผื่นคัน
รุนแรงไมบอยครั้งอาจ

เลือกใชเปน lotion หรือ
cream แต ผิวแหงมากๆ
ควรใช cream ที่มีเนื้อขน
มากกวาหรือ ointment
โดยการใช cream จะตอง
บอยครั้งกวา สวน lotion
จะเหมาะที่สุดกับบริเวณที่มี
ขนมาก สําหรับวิธีการทา
ควรลูบยาวไปตามแนวขน
กอนที่จะถูนวดซ้ําเพื่อให
ถูกดูดซึม สามารถใชได
บอยครั้งเทาที่ตองการ และ
ควรทาทันทีหลังจาก
อาบน้ําเสมอ สวนอาการ
ขางเคียงที่อาจพบไดคือ
อาการแพในรายที่ผิวบอบ
บาง เนื่องจาก cream หรือ
lotion บางตัวมีสวนผสม
ของน้ําหอม และวัตถุกัน
เสีย สวน ointment ก็อาจ
ทําใหเกิดรูขุมขนอักเสบ
(Folliculitis)ได
Bowling

คําถามทายฉบับ
1. หากผูปวยทานยา Warfarin รวมกับยาที่ทําใหเกิด drug interaction ควรปฎิบัติอยางไร?
2. Champix มีอาการขางเคียงอยางไรบาง?
เขียนคําตอบ ชื่อ เบอรโทร และหนวยงาน สงมาที่หองจายยาชั้น 1 หรือชั้น 4 ผูโชคดี 5 ทานแรกจะไดรับของรางวัลที่เขารวม
กิจกรรมกับเราคะ

