แนวทางการเขียน SOAP note
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SOAP: เปนรูปแบบหนึ่งในการเขียนวิเคราะหโดยยึดปญหาความเจ็บปวยของผูปวยเปนหลัก (problem
oriented medical record: POMR) มีวัตถุประสงค เพื่อใชสื่อสารขอมูลแกทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อแสดงถึงการ
ประมวลความคิดของผูเขียนอยางเปนระบบเกี่ยวกับผูปวย โรค และยา รูปแบบ SOAP note จะเขียนขอมูลแยกเปน
4 สวน คือ
Subjective data (S)
เปนขอมูลที่ไดจากการบอกเลาอาการหรืออาการแสดง ความรูสึกของผูปวยจากตัวผูปวย/ญาติหรือผูดูแล
ผูปวยที่เกี่ยวของกับอาการหรือโรคที่เปนปญหา เชน อาการใจสั่น ปวดศีรษะ ออนเพลีย หรือจากการตอบคําถาม
ตางๆ ที่แพทยสอบถามจากผูปวย หรือไดจากการสังเกตอาการของผูปวยจากทาทาง การเดิน การมอง การพูดจา และ
การตอบสนอง เนื่องจากขอมูลนี้ขึ้นอยูกับความทรงจํา ความรูสึก และการแปลผลของผูปวย จึงอาจเปนขอมูลที่มี
คลาดเคลื่อนหรือขาดความนาเชื่อถือ ซึ่งขอมูลสวนนี้จะไดมาจากขอมูลประวัติผูปวยในสวนที่เกี่ยวของกับ CC, HPI,
PMH, FH, SH, ALL ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ขอมูลประวัติการใชยา (MH) ที่ไดจากการบอกเลาของผูปวย/ญาติหรือ
ผูดูแลผูปวยที่เกี่ยวของกับอาการหรือโรคที่เปนปญหา
Objective data (O)
เปนขอมูลที่ไดจากการตรวจของแพทย ไดแก การตรวจรางกายทั่วไป (PE) ความผิดปกติที่ตรวจพบ เชน ตัว
เหลือง ตาเหลือง ทองมาน สัญญาณชีพตางๆ ผลตรวจทางหองปฏิบัติการตางๆ เชน ผลตรวจเลือด ผลตรวจปสสาวะ
(UA) ผลการตรวจโดยวิธีพิเศษตางๆ เชน ผลตรวจภาพถายรังสีทรวงอก (CXR), ผลตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ (EKG), ผล
ตรวจเอกซเรยสมอง (CT scan) รวมถึงขอมูลประวัติการใชยาที่เกี่ยวของกับอาการหรือโรคที่เปนปญหาของผูปวย ซึ่ง
เปนขอมูลที่ไดจากบุคลากรสาธารณสุขหรือเวชระเบียนผูปวย ขอมูลนี้จัดเปนขอมูลที่เชื่อถือได
ขอมูลที่บันทึกในสวน S และ O จะตองมีความครอบคลุมและสอดคลองตรงตามที่ไดระบุไวในแตละปญหา
โดย subjective data จะมีความนาเชื่อถือนอยกวา objective data
Assessment (A)
เปนการประเมินหรือวิเคราะหเพื่อแกปญหาความเจ็บปวยของผูปวยที่เกี่ยวของกับการใชยา มักเขียนเปน
ประโยคสั้นๆ สรุปปญหาของผูปวยหรือการวินิจฉัยโรค โดยอาศัยขอมูลจาก S และ O มาใชประกอบในการวิเคราะห
ทางเลือกหรือวางแผนการรักษาไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับผูปวยแตละราย สําหรับวิธีการประเมินแตละปญหา
อยางเปนระบบ ประกอบดวย
1. สมุฎฐานหรือสาเหตุของโรค (etiology): เภสัชกรจะตองประเมินวา มีปญหาใดที่เปนปญหาที่เกิดจากยา
(drug-induced disease) หรือปญหาที่เกี่ยวกับยา/ปญหาที่เกิดจากการใชยา (drug-related problems, drugtherapy problems) แตทั้งนี้บางปญหาเสามารถเกิดไดทั้งจากโรคและยา ซึ่งเภสัชกรจะตองสามารถระบุสาเหตุของ
โรคหรืออาการ/อาการแสดงที่เปนปญหา ประเมินปจจัยเสี่ยง (risk factor) หรือปจจัยสงเสริมตางๆ (predisposing
factor) ที่คาดวาจะเปนสาเหตุที่อาจจะชักนําใหเกิดปญหาจากใชยาของผูปวยได แตก็ไมควรตัดปญหาที่เกิดจากโรคซึ่ง
สอดคลองกับการใชยาออกไป อาจจะตองพิจารณาควบคูไปดวย เนื่องจากบางปญหาก็ไมสามารถบงชี้ไดชัดเจนวาเปน
ปญหาที่เกิดจากยาอยางเดียว ดังนั้นในการประเมินควรตองระบุไว ดวย แตถาคิดวาไมเกี่ ยวของแนนอนควรบอก
เหตุผลสนับสนุนเพิ่มเติม
2. การประเมินความตองการการรักษา (assessment of the need for therapy): เภสัชกรตองประเมิน
ความรุนแรงของโรคหรืออาการ/อาการแสดงของผูปวย วาสมควรตองไดรับการรักษาดวยยาหรือการปฏิบัติตน เพราะ
อาการหรื อโรคที่ เ ป น ป ญ หาที่ เ กิ ดขึ้ น กั บ ผู ป ว ยอาจมีความรุน แรงนอย ปานกลาง หรือมาก อาการอาจเปน แบบ
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เฉียบพลันหรือเรื้อรัง และอาจไมลุกลามหรือลุกลามเปนมากขึ้นได ดังนั้นจึงควรพิจารณาถึงความจําเปนที่จะเลือกทํา
การรักษาแลวแตกรณี สําหรับปญหาหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นอยางเฉียบพลันรุนแรง จําเปนที่จะตองไดรับการ
รักษาอยางเรงดวน ในขณะที่ปญหาหรือความผิดปกติที่ไมรุนแรงหรือรุนแรงนอยและไมลุกลาม อาจตองการเพียงการ
เฝาระวังติดตามอาการ นอกจากนี้บางปญหาอาจสามารถแกไขไดโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรืออาจตองการการ
ตรวจเพิ่มเติม เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกตองตอไป โดยทั่วไปสามารถแบงปญหาออกเปน 2 ชนิด คือ
2.1 Active problem หมายถึง สิ่งผิดปกติที่ยังไมไดรับการแกไขและเปนความทุกขทรมานของผูปวย หรือ
เปนความกังวลของแพทย
2.2 Inactive problem หมายถึง สิ่งผิดปกติที่เคยเปนความทุกขทรมานของผูปวยหรือเคยเปนความกังวล
ของแพทยในอดีต และไดรับการบําบัดรักษาเสร็จสิ้นไปแลว
3.การประเมิ น การรั ก ษาที่ ไ ด รั บ และ/หรื อ ที่ ค วรจะได รั บ (assessment
of
current
therapy/recommended therapy): เภสัชกรตองประเมินแบบแผนการรักษาดวยยาที่ผูปวยไดรับ โดยการจับคู
รายการยาและภาวะหรือโรคของผูป ว ยว า มีความเหมาะสมหรื อไม ตองมี การปรั บเปลี่ ยนอยางไร พรอมเหตุผ ล
สนับสนุนตาม IESAC (indication, efficacy, safety, adherence, cost) หรือใชแนวทางในการประเมินแบบ
แผนการรักษาดวยยา ซึ่งประกอบดวย
- การเลือกใชยาอันดับแรก เภสัชกรควรระบุยาที่ใชสําหรับผูปวยแตละรายที่มีความเหมาะสมที่สุด พรอม
เหตุผล โดยยาที่เลือกใชเปนอันดับแรก (drug of choice) สําหรับแตละโรค อาจจะไมเหมาะสมกับผูปวยรายนี้ หรือ
อาจจะเปนขอหามใช ดังนั้นการพิจารณาเลือกใชยาควรจะตองคํานึงปญหาของผูปวยแตละรายหรือปจจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวของรวมดวย เชน อายุ, โรคประจําตัว, การทํางานของตับและไต, ประวัติการแพยา, ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดอาการ
ขางเคียงหรืออาการไมพึงประสงคจากยา, การเกิดปฏิกิริยาระหวางยา, ความสะดวกหรือความรวมมือในการใชยา
และราคา ในกรณีที่ผูปวยใชยานั้นอยูแลวใหประเมินวา มียาตัวอื่นที่เหมาะสมกับผูปวยมากกวายาที่ผูปวยใชอยูหรือไม
- การเลือกขนาดใชยาที่เหมาะสม เภสัชกรควรระบุขนาดใชยาที่เหมาะสมสําหรับผูปวยแตละรายไดอยาง
ถูกตอง โดยพิจารณาปจจัยที่เกี่ยวของ ไดแก อายุ, เพศ, น้ําหนักตัว, การทํางานของตับ/ไต, ยาที่ผูปวยใชรวมดวย,
ขอมูลทางเภสัชจลนศาสตรหรือระดับยาในพลาสมาที่ทําการตรวจวัดได
- การเลือกรูปแบบยา วิถีทางในการใชยา และตารางเวลาการใชยาที่เหมาะสม เภสัชกรควรเลือกรูปแบบ
ยา วิถีทางในการใชยา และตารางเวลาการใชยาที่เหมาะสมกับผูปวยแตละราย ทั้งนี้ตองพิจารณาถึงลักษณะการ
ดําเนินชีวิตของผูปวย, ความสะดวกหรือความรวมมือในการใชยา และราคารวมดวย
- การเลือกระยะเวลาในการรักษาที่เหมาะสม เภสัชกรควรระบุระยะเวลาในการรักษาสําหรับแตละโรค
หรื อ ป ญ หาได อ ย า งถู ก ต อ งเหมาะสม เพราะอาการของโรคบางอย า งต อ งได รั บ การรั ก ษาอย า งต อ เนื่ อ ง เช น
โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง หรือโรคบางอยางตองการการรักษาเฉพาะเวลาที่มีอาการกําเริบเทานั้น เชน
อาการปวด
- การพิจารณารายการยาทั้งหมดที่ผูปวยไดรับ เภสัชกรควรพิจารณารายการยาทั้งหมดที่ผูปวยไดรับวา มี
ความจําเปนที่ตองใชทุกรายการ มีการใชยาที่ซ้ําซอนหรือไม หรือไดรับยาที่มีปฏิกิริยาระหวางกัน ทั้งนี้เพื่อใหผูปวย
ไดรับการรักษาดวยรายการยาที่นอยที่สุดเทาที่จําเปนและมีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้เภสัชกรตองประเมิน
ความรวมมือในการใชยาของผูปวย เนื่องจากความลมเหลวจากการรักษาสวนหนึ่งเกิดมาจากความไมรวมมือในการใช
ยา ดั งนั้ น หากพบป ญ หาดั งกล า ว เภสัช กรควรพยายามแกไขปญ หาความไมรว มมือในการใชย ากอนที่จ ะทําการ
ปรับเปลี่ยนแบบแผนการรักษา
Plan (P):
เป น การวางแผนดู แลรั กษาผู ป ว ยแต ล ะราย เพื่อแกไขปญ หาและติดตามผลการดูแลรักษา เภสัช กรควร
เสนอแนะวิธีการรักษาตางๆ ทั้งที่ตองใชยา ไมตองใชยา เริ่มยาใหม เปลี่ยนขนาดใชยา หรือหยุดใชยา โดยขอมูล
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เหลานี้สามารถคนหาไดจากตําราทางเภสัชบําบัด มาตรฐานการรักษา วรรณกรรมปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ซึ่ง
แผนการบริบาลทางเภสัชกรรม (pharmaceutical care plan) ควรสอดคลองกับแผนการรักษาของพยาบาลและ
แพทย ขอมูลในสวนนี้ ประกอบดวย
1. เปาหมายการรักษา (goals): เภสัชกรควรระบุเปาหมายในการรักษา ซึ่งมีความแตกตางกันตั้งแตสามารถ
รั ก ษาให ห ายขาดได ขจั ด หรื อ บรรเทาอาการของโรค หยุ ด หรื อ ชะลอการดํ า เนิ น ของโรค ป อ งกั น การเกิ ด
ภาวะแทรกซอน ปองกันการเกิดความพิการหรือเสียชีวิต ปองกันการกลับเปนซ้ํา หลีกเลี่ยงอาการไมพึงประสงค เพิ่ม
คุณภาพชีวิต และลดคาใชจายในการดูแลสุขภาพ
2. แผนการรักษา (therapeutic plans): พิจารณาแผนการรักษาจากรายการยาที่ผูปวยไดรับอยูวามีขอบงใช
และตองใชตอเนื่องหรือไม โดยจะใหการรักษาเดิมตอ หยุดหรือปรับเปลี่ยนการรักษาเดิม กรณีที่ตองการปรับเปลี่ยน
การรักษาเพิ่มเติมหรือเริ่มการรักษาใหม เภสัชกรควรระบุชื่อยา, รูปแบบยา, ขนาดใชยา, วิธีการใชยา และระยะเวลา
ในการใชยาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับผูปวยแตละรายใหครบถวนตามเหตุผลที่ระบุในสวน assessment
3. การตรวจติดตามประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการรักษา (therapeutic and safety/toxicity
monitoring parameters): เภสัชกรควรระบุและติดตามคาพารามิเตอรที่ใชเปนเปาหมายในการประเมินผลการรักษา
อาการขางเคียงหรืออาการไมพึงประสงคจากยา และการเกิดปฏิกิริยาระหวางยา พรอมทั้งระบุความถี่ในการติดตาม
คาพารามิเตอรเหลานี้ โดยทั่วไปคาพารามิเตอรที่ใชในการติดตามมักเปนขอมูล S และ O ทั้งนี้ตองคํานึงถึงคาใชจาย
ความเสี่ยงในการตรวจติดตาม การรบกวนผูปวย ความจําเพาะ ความไวของวิธีตรวจสอบ
4. การใหความรูผูปวย (patient educations): ผูปวยควรไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับโรค ยา และวิธีการปฏิบัติ
ตนที่เหมาะสม เภสัชกรควรใหความรูคําแนะนําการใชยา/การปฏิบัติตัวอยางถูกตอง เทคนิคที่ใชเพิ่มความรวมมือใน
การใชยาแกผูปวย การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตอื่นๆ แกผูปวย รวมถึง
การเฝาระวังอาการขางเคียง/ อาการไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวเมื่อพบอาการดังกลาว โดยเภสัชกร
ควรพยายามใหขอมูลในเรื่องที่จําเปนและสําคัญกอน คอยๆ ใหความรูผูปวยในขณะรักษาตัวในโรงพยาบาล ไมควรให
ความรูทุกอยางในครั้งเดียวกัน และควรมีการวางแผนการจําหนายผูปวยลวงหนารวมกับทีมสหวิชาชีพ
5. การวางแผนในอนาคต (future plans): เภสัชกรควรระบุถึงขอมูลที่จะใชในการวางแผนการรักษาของ
ผูปวย รวมทั้งการติดตามผลการรักษาของผูปวยในอนาคต
วัตถุประสงคการเรียนรูหรือเกณฑประเมินแนวทางการเขียน SOAP note
ขอมูล
S, O

วัตถุประสงคการเรียนรูหรือเกณฑประเมิน (ระดับการเรียนรู)
- อธิบายความแตกตางของขอมูล S กับ O ในแงของความนาเชื่อถือ (จํา)
- ระบุขอมูล S เพื่อยืนยันความนาเชื่อถือของขอมูล O และในทางกลับกัน (จํา/เขาใจ)
- รูความหมายของตัวยอทางการแพทย สามารถระบุคาปกติของผลตรวจรางกายหรือผลตรวจทาง
หองปฏิบัติการ รวมทั้งอธิบายแปลผลตรวจรางกายและผลตรวจทางหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับ
อาการสําคัญของผูปวยได (จํา/เขาใจ)
- ระบุขอมูลเกี่ยวกับยาที่ผูปวยไดรับอยูหรือใชกอนมาโรงพยาบาล ซึ่งมีความเกี่ยวของกับภาวะหรือ
โรคของผูปวย (เขาใจ)
- อธิบายขอมูล S และ O ที่มีความสอดคลองซึ่งกันและกัน และสามารถอธิบายเชื่อมโยงกับ
สรีรวิทยาหรือพยาธิสรรีวิทยาของระบบรางกาย ภูมิคุมกันวิทยาและพันธุกรรม โดยอาศัยขอมูล
หลายๆ อยางมาประกอบในการตัดสินใจ (เขาใจ)
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ขอมูล

วัตถุประสงคการเรียนรูหรือเกณฑประเมิน (ระดับการเรียนรู)
- สามารถระบุไดวา อาการสําคัญของผูปวย (CC) เปนความผิดปกติของระบบใดของรางกาย ซึ่งมี
ความเกี่ยวของกับขอมูล S หรือ O (วิเคราะห)
- สามารถอธิบายเหตุผลและตั้งสมมติฐาน หากขอมูล S และ O มีผลที่ขัดแยงหรือไมสอดคลองกัน
(สังเคราะห)
- อธิบายขอมูล S และ O ทั้งที่เปนผลบวกและผลลบ เพื่อนําไปสูการวินิจฉัยโรคจนสามารถระบุ
ภาวะหรือโรคของผูปวยได (เขาใจ)
- อภิปรายสาเหตุในกรณีที่ขอมูล S และ O ไมสอดคลองกับเกณฑการวินิจฉัยโรค (วิเคราะห/
สังเคราะห)
- สามารถระบุรายการปญหา (problem list) ของผูปวยไดครบถวน (วิเคราะห)
- สามารถระบุหรือเรียงลําดับความสําคัญของรายการปญหาของผูปวยได (วิเคราะห)
- อธิบายวัตถุประสงคในการรักษาตามแนวทางการรักษาทางคลินิก (clinical practice guideline;
CPG) ได (เขาใจ)
- อธิบายวัตถุประสงคของการรักษา โดยปรับตามปจจัยอื่นๆ เชน ภาวะทางสังคม เศรษฐกิจ สิทธิ
การเบิกจายของผูปวย ที่มีผลตอเปาหมายหรือวัตถุประสงคในการรักษา (วิเคราะห/สังเคราะห)
- ระบุไดวาผูปวยมีผลการรักษาตามเปาหมายหรือไม หากมีผลการรักษาที่ไมเปนไปตามเปาหมาย
สามารถอธิบายไดวาเกิดจากสาเหตุใด (วิเคราะห/สังเคราะห)

A1
(เปนการสรุป
ภาวะหรือโรค
ของผูปวยตาม
การวินิจฉัยของ
แพทย)
A2
(เปนการ
ประเมินการ
รักษาที่ผูปวย
ไดรับอยูแลว
และ/หรือการ
รักษาที่จะไดรับ
การปรับเปลี่ยน
เพิ่มเติม)
A3
1. การคนหา DRPs ขอมูลที่จะชวยในการคนหา DRPs ไดแก อาการสําคัญ และรายการยาที่ผูปวย
(เปนการ
ไดรับกอนมาโรงพยาบาล
- สามารถคนหา DRPs จากขอมูล S และ O ที่ผิดปกติ (เขาใจ)
ประเมินการ
- สามารถคนหา DRPs โดยพิจารณาจาก CC วาเกิดจากการสั่งใชยาไมเหมาะสมหรือไม หรือ
รักษาที่ผูปวย
สามารถคนหา DRPs โดยพิจารณาจาก CC วาเกิดจาก ADR ของยาหรือไม (วิเคราะห)
ไดรับอยูแลว
- สามารถค น หา DRPs โดยพิ จ ารณาประวั ติ ก ารใช ย าก อ นมาโรงพยาบาล โดยการทํ า
และ/หรือการ
รักษาที่จะไดรับ
medication reconciliation และ prescription analysis รวมถึงประเมิน adherence ของ
การปรับเปลี่ยน
ผูป วยตอการใชยา (วิเคราะห)
เพิ่มเติม)
- สามารถคนหา DRPs โดยพิจารณาจากปจจัยอื่นๆ เชน สังคม เศรษฐกิจ สิทธิการรักษาของ
ผูปวย (วิเคราะห)
2. การคนหาและประเมินวรรณกรรม
- สามารถคนหาขอมูลจากเอกสารตติยภูมิ (หนังสือที่ใชสอบ OSPE ทั้งหมด) และระบุความ
นาเชื่อถือของเอกสารได (ประยุกต)
- สามารถเลือกเอกสารทุติยภูมิที่เหมาะสมได (ประยุกต)
- สามารถคนหาเอกสารปฐมภูมิได โดยเนนไปที่แนวทางการรักษาทางคลินิก และสามารถ
ประเมินความนาเชื่อถือของแนวทางการรักษาทางคลินิกได (ประยุกต)
- สามารถคนหาการศึกษา RCT/meta-analysis > CT > Cohort/case control > case
report/case series และสามารถประเมินความนาเชื่อถือได (ประยุกต)
- สามารถนําขอมูลที่ไดมาใชกบั ผูปวยไดอยางเหมาะสม (ประยุกต)
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ขอมูล
วัตถุประสงคการเรียนรูหรือเกณฑประเมิน (ระดับการเรียนรู)
3. การวิเคราะหความเหมาะสมของการใชยาโดยใชหลัก IESAC
A3
- สามารถระบุ I โดยใชขอมูลจาก A1 และระบุไดวาเปน I ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย กําหนด
(เปนการ
ในบัญชียาหลักแหงชาติ หรือเปน off-labelled use โดยใชเอกสารตติยภูมิจนถึงปฐมภูมิ
ประเมินการ
(เขาใจ)
รักษาที่ผูปวย
- สามารถระบุ E โดยพิ จ ารณาจาก CPG การรั ก ษาโรคและความสอดคล อ งของ
ไดรับอยูแลว
pathophysiology, pharmacology, medicinal chemistry (วิเคราะห)
และ/หรือการ
- สามารถระบุ E โดยพิจารณาเหตุผลที่แนวทางการรักษาทางคลินิกแนะนํา และเชื่อมโยงไปยัง
รักษาที่จะไดรับ
การศึกษา RCT/meta-analysis > CT > Cohort/case control > case report/case
การปรับเปลี่ยน
series รวมทั้งอาจหาการศึกษาอื่นเพิ่มเติม (วิเคราะห)
เพิ่มเติม)
- สามารถระบุ S โดยใชขอมูลจากเอกสารกํากับยา โดยใหแยกระหวางขอหามใช ขอควรระวังใน
การใช และอาการไมพึงประสงคที่สําคัญ (ระบุรอยละของการเกิด) (จํา/เขาใจ)
- สามารถระบุ S โดยใชขอมูลทางระบาดวิทยาและ case report (ระบุโอกาสในการเกิด) หรือ
สามารถระบุ A โดยพิจารณาขอมูลการดําเนินชีวิตของผูปวยและความทุพพลภาพของผูปวย
ประกอบ (วิเคราะห)
- สามารถระบุ A โดยพิจารณาจากความสะดวกในการรับประทานยา (จํา/เขาใจ)
- สามารถระบุ C โดยพิจารณาสิทธิการรักษาของผูปวย (จํา/เขาใจ)
4. การตัดสินใจใชยา
- สามารถเลือกใชยาตามหลัก IESAC เปรียบเทียบประโยชนและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดย
เนนเรื่องความปลอดภัยเปนสําคัญ โดยพิจารณาหลีกเลี่ยงผลเสียที่ทําใหผูปวยถึงแกชีวิตหรือ
อวัยวะสําคัญเสียหาย รวมกับความนาจะเปนของการเกิดอาการไมพึงประสงคหรือพิษจากยา
P
- ระบุเปาหมายการรักษาของภาวะหรือโรคของผูปวย (เขาใจ)
- กําหนดรายละเอียดแผนการรักษาที่ครบถวนสอดคลองกับเหตุผลในสวนของ A
- กําหนดพารามิเตอรที่ใชในการติดตามภาวะของโรคและผลสําเร็จจากการรักษาดวยยาได (จํา)
- กําหนดพารามิเตอรที่ใชในการติดตามผลการเกิดอาการไมพึงประสงคจากยา โดยเฉพาะขอหาม
ใช ขอควรระวังในการใช และ ADR ที่สําคัญและพบบอย (จํา)
- กําหนดพารามิเตอรที่จะติดตาม adherence (จํา)
- สามารถระบุความถี่ของพารามิเตอรที่ติดตามได (เขาใจ)
- แปลผลพารามิเตอรที่ติดตาม หากมีความขัดแยงกัน สามารถอธิบายเหตุผลได (วิเคราะห)
- สามารถนําผลการติดตามมาสังเคราะหเปนภาพรวมของผูปวย เพื่อใชวางแผนการรักษาตอไป
(สังเคราะห)
- ระบุขอมูลที่ควรใหความรูแกผูปวยที่สอดคลองกับแผนการรักษา ภาวะหรือโรคของผูปวย (เขาใจ)
บทสรุป
SOAP note เปนรูปแบบหนึ่งในการเขียนวิเคราะหปญหาความเจ็บปวยของผูปวย ที่มีความเกี่ยวของกับโรค
ผูปวย และยา จัดเปนกระบวนการฝกคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ ทําใหนิสิตเภสัชศาสตรหรือเภสัชกรสามารถวินิจฉัย
แกไข และ/หรือปองกันปญหาที่เกิดจากการใชยาไดอยางเปนระบบมากขึ้น รวมทั้งใชประโยชนในการสื่อสารขอมูลแก
ทีมสหสาขาวิชาชีพ
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ตัวอยางกรณีศึกษาและการเขียน SOAP note
ผูปวยหญิงไทยคู อายุ 28 ป อาชีพแมบาน ถูกสงตัวมาจากโรงพยาบาลชุมชนมารับการรักษาตอที่โรงพยาบาลจังหวัด
เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2550
CC:
การ
HPI:
PMH:

1 วัน PTA มีอาการไข ออนเพลีย ไอแหงๆ ไมมีเสมหะ หายใจเหนื่อยหอบมากขึ้น สามีผูปวยขอยายมารับ
รักษาที่โรงพยาบาลจังหวัด
1 สัปดาห PTA มีอาการไข ปวดศีรษะ ไอแหงๆ เจ็บแนนหนาอก เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมชน
- มิ.ย. 2543 มีผลตรวจเลือด Anti-HIV (+)
- เม.ย. 2550 ไดรับการวินิจฉัยวาเปนวัณโรคปอด จากผลตรวจเสมหะพบเชื้อ AFB (3+) ไดรับการรักษาดวย
ยาตานวัณโรค CAT 1
MH: - เริ่มไดรับยาตานวัณโรค ตั้งแตวันที่ 25 เม.ย. 2550
1. INH (100) 3 x 1 hs
2. Rifampicin (450) 1 x 1 hs
3. PZA (500) 2 x 1 hs
4. EMB (400) 2 x 1 hs
5. Vitamin B6 (50) 1 x 1 pc
- โรงพยาบาลชุมชน ใหการรักษาดวยยา Ceftriaxone 2 gm IV OD ตั้งแตวันที่ 29 มิ.ย. 2550
SH: ไมสูบบุหรี่, ไมดื่มสุรา
ALL: NKDA
PE:
GEN: Anxious-appearing woman, complaining of shortness of breath and chest pain
VS: T 40.0°C BP 120/70 HR 100 RR 27 Wt 40 kg Ht 165 cm
HEENT: Mild pale, Stiff neck (-), OC (+)
LUNG: Rather clear, no wheezing
HEART: Normal S1 S2, no murmur
ABD: Soft, non tender, with no mass no splenomegaly and hepatomegaly
EXT: Warm, dry skin, no edema
Result of Laboratory Tests:
CXR: Diffuse, bilateral interstitial infiltrates
ABG: pH 7.5 pCO2 38 pO2 65
Sputum: AFB & MAFB (-) for 3 days (5-7/7/50)
Hospital course:
- หลังจากผูปวยไดรับการรักษาประมาณ 1 สัปดาห (13/7/50) ผูปวยเริ่มมีอาการผื่นแดงคันตามลําตัว แขน
ขา ใบหนา ตรวจรางกายพบผื่น MP rash คันตามลําตัว แขน ขา ไมมีไข ไมมีแผลในปาก เยื่อบุตา และบริเวณอวัยวะ
เพศ
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Medications:
Current medications
1. Para (500) 2 tab prn q 4-6 hr
2. DTM 1 x 3 pc
3. Ceftriaxone 2 gm IV OD
4. MTV 1 x 1 pc
5. Bco 1 x 3 pc
6. Motilium 1 x 3 ac
7. Bactrim 4 x 3 pc

Start
date
5/7/50
5/7/50
5/7/50
5/7/50
5/7/50
5/7/50
6/7/50

Problem list:
1. Pneumocystic pneumonia (PCP)
2. Pulmonary Tuberculosis
3. Oral candidiasis
4. HIV infection

Stop
date
6/7/50

Labs:

Date
Parameters
WBC
% Neutrophil
% Lymphocyte
% Monocyte
Hb
Hct
MCV
Plt
BUN
Cr
Sodium
Potassium
Chloride
CO2
LDH
PaO2
Alk P
TP
Albumin
Globulin
AST
ALT
TB
DB

Normal
range
5-10 x 103
50-70
22-30
4-8
14-17
35-45
86-98
150-300 x
103
5-20
0.5-1.2
135-155
3.5-5.5
98-106
20-30
318-618
38-126
6.5-8.3
3.5-5.5
1.8-3.2
8-50
9-72
0.2-1.3
0-0.4

5/7

6/7

12/7

9.2
85
15
12.6
35.2
85.2
160

8.9
75
25
11.6
34.8
82.5
158

15
1.0
137
3.5
102
20

138
3.3
100
22

1550
65
105
7.3
2.8
4.5
45
30
0.8
0.2

1. Pneumocystic pneumonia (PCP)
S: - 1 สัปดาห PTA มีอาการไข ไอแหงๆ และเจ็บแนนหนาอก
- 1 วัน PTA มีอาการไข ออนเพลีย ไอแหงๆ ไมมีเสมหะ หายใจเหนื่อยหอบมากขึ้น
- 1 สัปดาห หลังไดรับการรักษาดวยยา Bactrim ผูปวยมีอาการผื่นแดงคันตามลําตัว แขน ขา ใบหนา ไมมีไข ไมมี
แผลในปาก เยื่อบุตา และบริเวณอวัยวะเพศ
O: - มิ.ย. 2543 Anti-HIV (+)
- T 40.0°C RR 27 ตรวจรางกายพบ MP rash บริเวณลําตัว แขน ขา ใบหนา
- CXR: Diffuse bilateral interstitial infiltrates
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- ABG: pO2 65, LDH: 1550
- Sputum: AFB & MAFB (-) x 3 วัน
- ไดรับการรักษาดวยยา Bactrim 4 x 3 pc
A: - ผูปวยเปนโรคปอดอักเสบจากเชื้อ Pneumocystic jiroveci pneumonia; PCP เนื่องจากมีผลตรวจเลือด AntiHIV (+) ประกอบกับอาการและอาการแสดงทางคลินิก และผลตรวจทางหองปฏิบัติการ
- ยาหลักที่ใชในการรักษา PCP คือ Co-trimoxazole 80/400 (Bactrim) แตผูปวยไดรับยาในขนาดที่สูง
เกินไป (Trimethoprim > 20 มก./กก./วัน) และหลังไดรับยา 1 สัปดาห ผูปวยเกิด MP rash จากยา
Bactrim (ประเมิน Naranjo’s algorithm = 6; probable)
- ผูปวยมี pO2 นอยกวา 70 มม.ปรอท ถือวามีอาการรุนแรงมาก ควรไดรับยา Prednisolone รวมดวยภายใน
72 ชั่วโมงแรก เพื่อลดการอักเสบและอัตราการเสียชีวิต
P: เปาหมายการรักษาและแผนการรักษา
1. กําจัดเชื้อราที่เปนสาเหตุ และลดอาการผื่น MP rash
- หยุดยา Co-trimoxazole ใหการรักษาตามอาการดวยยา Hydroxyzine 10 มก. รับประทานครั้งละ 1 เม็ด
ทุก 6 ชม. เมื่อมีอาการคัน
- เลือกใชยา Clindamycin 600 มก. IV ทุก 8 ชั่วโมง รวมกับยา Primaquine รับประทานขนาด 30 มก./วัน
นาน 21 วัน เนื่องจากผูปวยมีปญหาผื่นแพยา Co-trimoxazole และมีอาการของโรค PCP ที่รุนแรง สมควร
ไดรับการรักษาทันที จึงไมเลือกที่จะทําการ desensitization ยา Co-trimoxazole
- เริ่ม Prednisolone ในขนาด 40 มก. รับประทานวันละ 2 ครั้ง นาน 5 วัน หลังจากนั้นให 40 มก. วันละครั้ง
นาน 5 วัน และตอดวย 20 มก. วันละครั้งอีก 11 วัน
2. ปองกันการกลับเปนซ้ําของโรคนี้ โดยเลือกใชยา Dapsone รับประทานขนาด 100 มก./วัน ไปตลอดจนกวา
ผูปวยจะไดรับการรักษาดวยยาตานเอชไอวีจนมีระดับ CD4+ มากกวา 200 เซลล/ลบ.มม. เปนเวลานานอยาง
นอย 3 เดือน
การติดตามประสิทธิภาพ:
- อาการและอาการแสดงทางคลินิก ทุก 8 ชม. (อาการไข ไอแหงๆ เจ็บแนนหนาอก หายใจเหนื่อยหอบลดลง )
- คา WBC, LDH ทุก 1 สัปดาห (ควรมีคาลดลงสูคาปกติ)
- คา pO2 ทุกวัน (pO2>70 มม.ปรอท)
- ผล CXR ทุกสัปดาหหรืออยางนอยเมื่อรักษาครบ 3 สัปดาห (CXR เปนปกติหรือดีขึ้นกวาเดิม)
การติดตามความปลอดภัย:
- อาการไมพึงประสงคจากยา Clindamycin ไดแก Pseudomembranous colitis, diarrhea, N/V,
abdominal pain
- อาการไมพึงประสงคจากยา Primaquine ไดแก thrombocytopenia
- อาการไมพึงประสงคจากยา Dapsone ไดแก hemolysis, methemoglobinemia
- อาการไมพึงประสงคจากยา Prednisolone ไดแก fluid & salt retention, edema
- ตรวจวัด CBC ทุก 1-2 สัปดาห, สังเกต S&S ทางคลินิกที่เกี่ยวของกับอาการไมพึงประสงคจากยาทั้ง 4 ชนิด
การใหความรูผูปวย:
- ความรูเกี่ยวกับโรคติดเชื้อราที่ปอด และอาการแพยา Co-trimoxazole ที่เกิดขึ้น
- วิธีการรับประทานยารักษาโรคติดเชื้อราที่ปอดอยางสม่ําเสมอติตดอกันเปนเวลานาน 21 วัน และรับประทานยา
ปองกันโรคติดเชื้อราที่ปอดอยางตอเนื่อง เพื่อปองกันการกลับเปนซ้ําของโรคนี้
- กรณีที่เกิดอาการไมพึงประสงคจากยาที่ไดรับ ใหหยุดยาและกลับมาพบแพทย
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2. Pulmonary Tuberculosis
S: O: - มิ.ย. 2543 Anti-HIV (+)
- เม.ย. 2550 ไดรับการวินิจฉัยวาเปนวัณโรคปอด จากผลตรวจเสมหะพบเชื้อ AFB (3+) ไดรับการรักษาดวย ยา
ตาน วัณโรค CAT 1 ตั้งแตวันที่ 25 เม.ย. 2550 [INH (100) 3 x 1 hs, Rifampicin (450) 1 x 1 hs, PZA
(500) 2 x 1 hs, EMB (400) 2 x 1 hs] และ Vitamin B6 (50) 1 x 1 pc
- Sputum: AFB & MAFB (-) x 3 วัน
A: - ขณะที่เขารักษาตัวในโรงพยาบาลผูปวยไมไดรับยาตานวัณโรค แตเนื่องจากผูปวยเปนวัณโรคปอด จําเปนตอง
ไดรับการรักษาอยางตอเนื่อง สูตรยาตานวัณโรคที่ผูปวยติดเชื้อเอชไอวีควรไดรับ คือ 2HRZE/4HR
P: เปาหมายการรักษาและแผนการรักษา
- กําจัดเชื้อวัณโรค โดยใหผูปวยรับประทานยาตานวัณโรคตอดวยยา INH (100) 3 x 1 hs, Rifampicin (450)
1 x 1 hs และ Vitamin B6 (50) 1 x 1 pc เนื่องจากผูปวยไดรับการรักษาวัณโรคปอดเขาสูเดือนที่ 3 และมีผล
ตรวจเสมหะ AFB (-)
การติดตามประสิทธิภาพ:
- อาการทางคลินิกของวัณโรคปอด ผลตรวจเสมหะ AFB เมื่อรักษาครบเดือนที่ 5 และ 6
- ผล CXR เมื่อรักษาครบเดือนที่ 6
การติดตามความปลอดภัย:
- ตรวจวัด LFT ทุก 1 เดือน
การใหความรูผูปวย:
- ความรูเกี่ยวกับวัณโรคปอดและการปองกันการแพรกระจายของโรค
- วิธีการรับประทานยารักษาวัณโรคปอดอยางสม่ําเสมอตอเนื่องจนครบ 6 เดือน
- อาการไมพึงประสงคของยา INH, Rifampicin
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บรรณานุกรม
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