แลกเปลีย
่ นเรียนรูเ้ รือ
่ ง

“สรรหาโจทย์ R2R การ
พยาบาล ยา และ Lab”
รศ. ดร. ภก. ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ
ั กรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
สมาคมเภสช
ั ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเภสช

23 กรกฏาคม 2558
9.00-10.30 น.
1

ประเด็นที่ 1
คุณภาพและความปลอดภ ัย
ด้านยา

2

ั
ี เภสชกรรม
มาตรฐานวิชาชพ
ั
โรงพยาบาล สมาคมเภสชกรรม
โรงพยาบาล (ประเทศไทย)

ั กรรม
(1) ภาวะความเป็ นผู ้นาและการบริหารจ ัดการงานเภสช

ั สนเทศและการให ้การศก
ึ ษาด ้านยา
(2) การให ้บริการเภสช
้ าอย่างเหมาะสม
่ เสริมการใชย
(3) การสง
(4) การกระจายและควบคุมยา
(5) อุปกรณ์ สถานที่ และสงิ่ อานวยความสะดวก และแหล่ง
ข ้อสนเทศทางยา

ึ ษาวิจ ัย
(6) การศก

3

ึ ษาวิจ ัย
มาตรฐานที่ 6 : การศก
(Research)
่ น
ั กร ควรจะริเริม
ึ ษาวิจัย หรือมีสว
เภสช
่ ทาการศก
ร่วมหรือสน ับสนุนงานวิจ ัย ทัง้ ทางด ้านการแพทย์
ั กรรมทีเ่ หมาะสมกับเป้ าหมาย
และเภสช
วัตถุประสงค์ และทรัพยากรของโรงพยาบาล ดังนี้
1. นโยบายและวิธป
ี ฏิบ ัติงาน

ั กรควรจะริเริม
ึ ษาวิจัย หรือมีสว่ นร่วมหรือ
เภสช
่ ทาการศก
ั กรรม ว่า
สนับสนุนงานวิจัยเพือ
่ พัฒนาและประเมินงานเภสช
มีผลกระทบทีด
่ ต
ี อ
่ ผู ้ป่ วยและประชาชนทีม
่ ารับบริการ
สามารถเพิม
่ คุณภาพในการรักษาพยาบาลผู ้ป่ วยทัง้ ในด ้าน
้
่
ความปลอดภัย ประหยัด และเกิดการใชยาที
เ่ หมาะสม เชน
4

ึ ษาวิจ ัย
มาตรฐานที่ 6 : การศก
(Research)
่ (ต่อ)
1. นโยบายและวิธป
ี ฏิบ ัติงาน เชน
1) การวิจัยเพือ
่ ประเมินนโยบายและวิธป
ี ฏิบต
ั งิ าน เพือ
่ ให ้เห็นว่า
นโยบายและวิธป
ี ฏิบต
ั งิ านทีก
่ าหนดขึน
้ เป็ นไปเพือ
่ ความ
้ เ่ หมาะสม
ปลอดภัยและการใชที
2) การวิจัยเกีย
่ วกับการกระจายและการควบคุม การเก็บรักษา การ
บรรจุ การเขียนฉลาก การจ่าย การทาบันทึกการรับ-จ่ายยา
ิ ธิภาพ ประสท
ิ ธิผลในการ
เพือ
่ ให ้ทราบถึงต ้นทุนหรือประสท
จัดการเรือ
่ งต่างๆ ของโรงพยาบาล
ั กรรม เภสช
ั กรรม
3) การวิจัยเพือ
่ ประเมินกิจกรรมด ้านบริการเภสช
ั กรรม ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของ
คลินก
ิ หรือการบริบาลเภสช
ั กรรม มีผลกระทบทีด
หน่วยงานเภสช
่ ต
ี อ
่ ผู ้ป่ วยและประชาชนที่
รับบริการ และเป็ นการเพิม
่ คุณภาพในการให ้การรักษาพยาบาล
5
แก่ผู ้ป่ วย

R2R

ึ ษาวิจ ัย
มาตรฐานที่ 6 : การศก
(Research)
2. คณะกรรมการวิจ ัยทางคลินก
ิ ของโรงพยาบาล


ั กรควรจะมีสว่ นร่วมเป็ นกรรมการของคณะกรรมการวิจัยทาง
เภสช
คลินก
ิ ของโรงพยาบาล หากมีการวิจัยยาในขัน
้ ทดลอง หรือการ
ึ ษาวิจัยอืน
ศก
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับยาในโรงพยาบาล



ั กรจะต ้องร่วมจัดทาข ้อมูลข่าวสารเกีย
เภสช
่ วกับความปลอดภัย
้ ถ
การใชที
่ ก
ู ต ้อง ตลอดจนผลและอาการข ้างเคียงของยาทีอ
่ าจ
เกิดขึน
้ ให ้แก่พยาบาล แพทย์ หรือบุคลากรอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องเพือ
่
้
ใชประกอบในการบริ
หารยา การสงั่ หรือการจ่ายยา
6

ประเด็นที่ 2

ื่ มโยง
ต ัวอย่างของการทางานเชอ
ระหว่างบุคลากรสาธารณสุข
“Trigger tool”และ
“Medicaion Reconciliation”

7

้ า
ผูป
้ ่ วยเกิดอ ันตรายจากการใชย
สาเหตุสาค ัญ คือ
ื พิมพ์ไทยร ัฐ ว ันที่ 3
โดย หน ังสอ
กรกฎาคม 2550

1. Lack of information
1.1 Patient information
1.2 Drug information
2. Lack of communication

Inappropriate Care

OR

มิตข
ิ องสาเหตุ คือ
1. ระบบ
2. บุคคล

Medication Error
Medication Safety

้ า)
(ความไม่ปลอดภ ัยจากการใชย
8

Medication safety



Adverse event due to medications
Adverse drug event (ADE) “an injury due to
a medication”

ลด/ป้ องกัน
อันตรายจาก
้
การใชยา

Neberker JR, et al. Ann Intern Med 2004;140:795-801.

9

Topic 11: Improving medication safety
10

Background and Rationale
 The clinically significant medication-related problems are

adverse drug events (ADEs).
 ADEs are common and occur in 6.5% in hospitalized adult
patients.
 A meta-analysis of fatal ADEs suggest that the 4-6 leading
causes of death in the U.S

The first step to reduce or
prevent ADE needs to
“measure effectively ADE
The consequent of ADE
Hospital admissions.
occurring”

Extended hospital stay.
Increasing cost of patient management.
Lower patient satisfaction.

Morimoto T, et al. Qual Saf Health Care 2004;13:306–14.
11

Research study:
The trigger tool development

for medication safety in
Thai hospitalized patients,
multicenter study

12

ผูด
้ าเนินการวิจ ัย






รศ. ดร. ภก. ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ
รศ. ภญ. ธิดา นิงสานนท์
ิ ทีมนา AdCoPT
สมาชก
Faculty of Pharmacy, Mahidol University







ุ่ แป้ น
ภญ. น่ารัก ยีส
่ น
ภญ. ทิฆม
ั พร เอือ
้ วิเศษวงศ ์
ภญ. กตัญชลี วิเศษสุวรรณภูม ิ
รศ. ดร. ภญ. อุษา ฉายเกล็ดแก ้ว
รศ. ดร. ภญ. บุษบา จินดาวิจักษณ์
รศ. ดร. ภญ. สุวฒ
ั นา จุฬาวัฒนทล
13

Trigger tool
The concept of trigger tool methodology
Consists of searching for sentinel words or triggers
leading to identify adverse events in medical records
because they are tightly linked to patient harm.

Lists of triggers for ADE detection

Drug treatment for ADE
Laboratory results
Others e.g. abrupt medication stop
14

T24: customized to
individual institution

15

นาเสนอ ณ พฤษภาคม พ.ศ.2557

16

Proposed Thai Adverse Drug Events Trigger Tool
โดย ทีมนา ADCoPT สมาคมเภสช ั กรรมโรงพยาบาล
(ประเทศไทย)


GT1: Drug for treatment of allergy
GT1.1 Chlorpheniramine injection
 GT1.2 Hydroxyzine oral
 GT1.3 Steroid oral/injection




GT2: Provisional Diagnosis


ี้ ง่ ว่าผู ้ป่ วยอาจเกิดอันตรายจากยา
คาวินจ
ิ ฉั ยทีช
่ บ
่ drug induced organ disorder, R/O drug
เชน
induced organ disorder, skin eruption, rash
่ SJS/TEN เป็ นต ้น
รวมคาอืน
่ ทีไ่ ม่เขียนว่า rash เชน
17






GT3: Drug level
GT4: Drug abrupt
GT5: Specific antidote
GT6:




Na/Ca polystyrene + ยาทีท
่ าให ้เกิด
Hyperkalemia with/without Abrupt cessation
of medication

GT7:


Serum glucose < 50 mg/dl + ยาทีท
่ าให ้เกิด
hypoglycemia with/without glucose
supplement
18



GT8:




GT9:




Rising serum creatinine + ยาทีท
่ าให ้เกิด
nephrotoxicity
Abnormal Liver function test ( > 2 เท่าของ
ค่าสูงสุดของค่า ปกติ Normal upper limit ) + ยาที่
ทาให ้เกิด hepatotoxicity

GT10:


Platelet < 50,000 + drug induced
thrombocytopenia

19

Specigic triggers








ST1: ผู ้ป่ วย AIDS: Hct < 25 mg%
ST2: ผู ้ป่ วยมะเร็ง: WBC < 3,000 cells/μl
ST3: ผู ้ป่ วยเบาหวาน: Serum glucose < 50
mg/dL
ST4: ผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับยา warfarin ร่วมกับ INR >
6และ/หรือได ้รับ vitamin K
ST5: ผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับยา heparin ร่วมกับ PTT
>100 sec
20

การพ ัฒนาระบบการประสาน
รายการยาแบบ 3Hs-based
ในผูป
้ ่ วยทีเ่ ข้าร ับการร ักษา
ณ หอผูป
้ ่ วยอายุรกรรม
โรงพยาบาลอูท
่ อง
จ ังหว ัดสุพรรณบุร ี
ภญ. จารุวรรณ อุน
่ อิน
ึ ษาระดับปริญญาโท (พ.ศ. 2556-2558)
นักศก
ั กรรมคลินก
สาขาเภสช
ิ มหาวิทยาลัยมหิดล
21

Medication
transition
of
care
นาเสนอโดย ภญ.ปิยะวรรณ กุวลัยรัตน์
Admission

Acute care

Discharge /
Refer

In Patient

Entry

Service
unit

Out Patient
ผศ. ดร. ภก. ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ

Discharge /
Refer

ภญ. จารุวรรณ อุน
่ อิน

23

ประเด็นที่ 3

สรรหาโจทย์

24

แนวคิดการตงโจทย์
ั้
ปญ
ั หา......
ั
การพ ัฒนางานเภสชกรรมโรงพยาบาล
1.

ข ้อมูลทั่วไป

ื่ ผู ้นาเสนอ
ชอ
.......................................................................................
หน่วยงาน
.......................................................................................
เบอร์โทรติดต่อ
.......................................................................................
e-mail:………………………………………………...........................

25

2.ปั ญหาในการทางานของหน่วยงานของท่านคืออะไร?
• เหตุผลทีท่ มี งานของท่านเห็นว่า ปัญหานีเ้ ป็นเรือ่ งสาค ัญ
o ขนาดและความสาคัญ
ี
o ปริมาณหรือความรุนแรง หากไม่ได ้รับการแก ้ไขจะมีผลเสย
อะไรบ ้าง
• การทางานในปั จจุบน
ั มีการจัดการ/การดูแลผู ้ป่ วยกลุม
่ นีอ
้ ย่างไร
• ในทีอ
่ น
ื่ ๆ หรือสถาบันอืน
่ ๆ
่ เดียวกันนีห
o มีปัญหาเชน
้ รือไม่
o เคยมีการแก ้ปั ญหานีม
้ าแล ้วหรือไม่
o แก ้ปั ญหานีอ
้ ย่างไร
o หากจะแก ้ปั ญหานีใ้ ห ้สาเร็จ ใครบ ้างทีม
่ ส
ี ว่ นเกีย
่ วข ้อง (ระบุ
่ ทุกคนใน
เฉพาะทีส
่ าคัญเท่านัน
้ -ไม่ควรระบุอย่างขาดการวิเคราะห์ เชน
องค์กร)
26

่ นประกอบ
3. ลองพิจารณากาหนดสว
้ งต้น)
ของคาถาม (เบือ
ึ ษาคืออะไร
• กลุม
่ ผู ้ป่ วย หรือกลุม
่ เป้ าหมายทีต
่ ้องการศก
• การบริการ การปรับเปลีย
่ นทีจ
่ ะเกิดขึน
้ หรือสงิ่ ทีผ
่ ู ้วิจัย

ต ้องการให ้สาหรับกลุม
่ ผู ้ป่ วย หรือกลุม
่ เป้ าหมายคืออะไร
(intervention-ถ ้ามี)
• สงิ่ ทีก
่ ลุม
่ ผู ้ป่ วย หรือกลุม
่ เป้ าหมายนีไ
้ ด ้รับการบริการปั จจุบน
ั
หรือแบบเดิมคืออะไร (comparison-ถ ้ามี)
• ผลลัพธ์ หรือความสาเร็จของการให ้บริการนี้ คืออะไร และวัด
ได ้อย่างไร (outcome) อาจมีหลายผลลัพธ์

27

้ าเร็จ
4. หากการแก้ปญ
ั หานีส
สามารถนาผลล ัพธ์ไปใช ้
แก้ปญ
ั หาทีใ่ ดได้บา้ งนอกจาก
หน่วยงานของท่านเอง

28

สรุป “ปฏิบ ัติการ การตงโจทย์
ั้
ให้
ภญ. ภญ. ปิ ยะวรรณ กุวล ัยร ัตน์
ตรง สาเร็จไปกว่าครึง่ ” สรุปโดย โรงพยาบาลปากน
้าชุมพร จ.ชุมพร
ธันวาคม พ.ศ. 2557

ปั ญหา คาถาม
การวิจัย

P

1.ผู ้ป่ วยเบาหวาน -ผู ้ป่ วย
ที่ uncontrol
เบาหวานทีค
่ ม
ุ
ปั ญหาคือ ผู ้ป่ วยมี น้ าตาลไม่ได ้
ยาจานวนมาก
และผู ้ป่ วยมี
จานวนมากใน
คลินก
ิ และคุม
น้ าตาลในเลือด
ไม่ได ้

I

C

ให ้คาแนะนาก่อน ปั จจุบน
ั ไม่ได ้
พบแพทย์
counseling
ลองทบทวนของที่
อืน
่ ว่าทาอย่างไร
ของตนมีอะไรต่าง
จากคนอืน
่

O

-ผลการควบคุม
น้ าตาล
-การลด DRP
ึ ษา
ผลทีค
่ วรศก
1.Clinical
outcome
2.Service
outcome
3.Patient
experience
outcome
4.Management /
Economic 29
outcome

สรุป “ปฏิบ ัติการ การตงโจทย์
ั้
ให้ตรง สาเร็จไปกว่าครึง่ ”

ปั ญหา คาถาม
การวิจัย

P

-ผู ้ป่ วยที่
2. Warfarin
ได ้รับยา
Clinic
พบว่าผู ้ป่ วยมา
Wafarin
admit ด ้วย
Bleed / INR สูง?
ปั ญหามาจาก
-ผู ้ป่ วย loss F/U
และมี Bleeding
-ปั ญหาผู ้ป่ วยใช ้
ยาเอง

I

C

O

-Setup Warfarin
Clinic
ึ ษา
ลอง Review ศก
กระบวนการ Care
จากทีอ
่ น
ื่

ผู ้ป่ วยใช ้
Wafarinที่
ไม่เข ้า
Clinic

-การเกิด Minor,
Major Bleeding ใน
ประเด็นต่างๆกับ
่
ปั จจัยของผู ้ป่ วย เชน
Dxอายุ โรคร่วม ยา
ใชร่้ วม dose
ระยะเวลานัด
genetic(if possible)
-Review lit. เพิม
่ เติม
ว่าควรวัดผลประเด็น
ไหนบ ้าง
30

ปั ญหา คาถามการ
วิจัย

P

I

3.การคุ ้มครองผู ้ปบริโภค
มีการโฆษณายาและ
ผลิตภัณฑ์สข
ุ ภาพทาง
cable TV และผู ้ป่ วย
เบาหวานรับประทานยา
จากวัด เมือ
่ ไปเยีย
่ มบ ้าน
พบว่ามีการเก็บยาไม่
ถูกต ้อง
ผู ้ป่ วยได ้รับ Steroid จาก
ยาทีโ่ ฆษณา
ปั ญหาหลายประเด็น ควร
แยกทาทีละประเด็นตาม
Priority

ผู ้ป่ วย DM ทีไ่ ด ้รับยา
ทางโฆษณา วัด
หรือ ผู ้ป่ วยใช ้
ผลิตภัณฑ์เพือ
่
สุขภาพทีโ่ ฆษณา
หรือ ผู ้ป่ วย DM ที่
ได ้รับการเยีย
่ มบ ้าน

เยีย
่ มบ ้านผู ้ป่ วย
ข ้อมูลปั ญหาเดิม
้
และดูแลการใชยา
ผลิตภัณฑ์
ประสาน สสจ.
เป็ นหลายเรือ
่ ง
ควรแยกกัน

C

O
-ร ้อยละการแก ้ปั ญหา
ยา DM
-ร ้อยละผลิตภัณฑ์
สุขภาพไม่ปลอดภัย
-ร ้อยละการเก็บยา
ถูกต ้อง
การวิเคราะห์ด ้าน
ผลิตภัณฑ์สข
ุ ภาพ
อาจใชข้ ้อมูลในการจูง
่
ใจผู ้เกีย
่ วข ้องเชน
เทศบาล อบต.โดย
วิเคราะห์รายละเอียด
ของสารปนเปื้ อนที่
พบว่า มีอะไรบ ้าง ทา
ให ้เกิดอะไรได ้บ ้าง
เพือ
่ สร ้างความ
ตระหนักให ้ผู ้ป่ วย
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ปั ญหา
คาถามการ
วิจัย

P

ั กร
4. อัตรากาลัง เภสช
น ้อยไม่
เพียงพอ ทา
ให ้เกิด Med
Error
-วิเคราะห์ JD
ว่างานนัน
้ ใช ้
บุคลากรอืน
่
ได ้หรือไม่

I

C

O

-สร ้าง Error
proofing ฝั งใน
ระบบลดงาน ลด
เวลา ลด error
-มี Training ที่
เหมาะสม

ก่อนการปรับ
ระบบ

ใช ้ control chart
แสดงชว่ งของ
med error
ในชว่ งระยะเวลา
และวิเคราะห์
special cause ที่
สง่ ผลกระทบ
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