
แลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ร ือ่ง 

“สรรหาโจทย ์R2R การ
พยาบาล ยา และ Lab” 
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รศ. ดร. ภก. ปราโมทย ์ ตระกลูเพยีรกจิ 
สมาคมเภสชักรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) 

คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

23 กรกฏาคม 2558 
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ประเด็นที ่1  
คณุภาพและความปลอดภยั 
ดา้นยา 
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มาตรฐานวชิาชพีเภสชักรรม
โรงพยาบาล สมาคมเภสชักรรม
โรงพยาบาล (ประเทศไทย)  

(1) ภาวะความเป็นผูน้ าและการบรหิารจดัการงานเภสชักรรม  

(2) การใหบ้รกิารเภสชัสนเทศและการใหก้ารศกึษาดา้นยา 

(3) การสง่เสรมิการใชย้าอยา่งเหมาะสม  

(4) การกระจายและควบคมุยา  

(5) อปุกรณ์ สถานที ่และสิง่อ านวยความสะดวก และแหลง่

ขอ้สนเทศทางยา  

(6) การศกึษาวจิยั 3 



มาตรฐานที ่6 : การศกึษาวจิยั 
(Research) 

เภสชักร ควรจะรเิร ิม่ท าการศกึษาวจัิย หรอืมสีว่น
รว่มหรอืสนบัสนนุงานวจิยั ทัง้ทางดา้นการแพทย ์
และเภสชักรรมทีเ่หมาะสมกบัเป้าหมาย 
วัตถปุระสงค ์และทรัพยากรของโรงพยาบาล ดงันี ้
1. นโยบายและวธิปีฏบิตังิาน  

เภสชักรควรจะรเิริม่ท าการศกึษาวจัิย หรอืมสีว่นรว่มหรอื
สนับสนุนงานวจัิยเพือ่พัฒนาและประเมนิงานเภสชักรรม วา่ 
มผีลกระทบทีด่ตีอ่ผูป่้วยและประชาชนทีม่ารับบรกิาร 
สามารถเพิม่คณุภาพในการรักษาพยาบาลผูป่้วยทัง้ในดา้น
ความปลอดภัย ประหยัด และเกดิการใชย้าทีเ่หมาะสม เชน่ 
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มาตรฐานที ่6 : การศกึษาวจิยั 
(Research) 

1. นโยบายและวธิปีฏบิตังิาน เชน่ (ตอ่) 

1) การวจัิยเพือ่ประเมนินโยบายและวธิปีฏบิตังิาน เพือ่ใหเ้ห็นวา่
นโยบายและวธิปีฏบิตังิานทีก่ าหนดขึน้เป็นไปเพือ่ความ
ปลอดภยัและการใชท้ีเ่หมาะสม 

2) การวจัิยเกีย่วกบัการกระจายและการควบคมุ การเก็บรักษา การ
บรรจ ุการเขยีนฉลาก การจา่ย การท าบนัทกึการรับ-จา่ยยา 
เพือ่ใหท้ราบถงึตน้ทนุหรอืประสทิธภิาพ ประสทิธผิลในการ
จัดการเรือ่งตา่งๆ ของโรงพยาบาล 

3) การวจัิยเพือ่ประเมนิกจิกรรมดา้นบรกิารเภสชักรรม เภสชักรรม
คลนิกิ หรอืการบรบิาลเภสชักรรม วา่กจิกรรมตา่ง ๆ ของ
หน่วยงานเภสชักรรม มผีลกระทบทีด่ตีอ่ผูป่้วยและประชาชนที่
รับบรกิาร และเป็นการเพิม่คณุภาพในการใหก้ารรักษาพยาบาล
แกผู่ป่้วย 
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มาตรฐานที ่6 : การศกึษาวจิยั 
(Research) 

2. คณะกรรมการวจิยัทางคลนิกิของโรงพยาบาล  

 เภสชักรควรจะมสีว่นรว่มเป็นกรรมการของคณะกรรมการวจัิยทาง

คลนิกิของโรงพยาบาล หากมกีารวจัิยยาในขัน้ทดลอง หรอืการ

ศกึษาวจัิยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัยาในโรงพยาบาล 

 เภสชักรจะตอ้งรว่มจัดท าขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัความปลอดภยั

การใชท้ีถ่กูตอ้ง ตลอดจนผลและอาการขา้งเคยีงของยาทีอ่าจ

เกดิขึน้ใหแ้กพ่ยาบาล แพทย ์หรอืบคุลากรอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่

ใชป้ระกอบในการบรหิารยา การสัง่หรอืการจา่ยยา 
6 



ประเด็นที ่2  
ตวัอยา่งของการท างานเชือ่มโยง
ระหวา่งบคุลากรสาธารณสขุ 
“Trigger tool”และ 
 “Medicaion Reconciliation”  
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Medication  Safety 
(ความไมป่ลอดภยัจากการใชย้า) 

 
สาเหตสุ าคญั คอื  
1. Lack of information 
     1.1 Patient information 
     1.2 Drug information 
2. Lack of communication 
 
มติขิองสาเหต ุคอื  
1. ระบบ 
2. บคุคล 

 

โดย หนงัสอืพมิพไ์ทยรฐั วนัที ่3 
กรกฎาคม 2550  

ผูป่้วยเกดิอนัตรายจากการใชย้า 

Inappropriate Care  

OR 
Medication Error 



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

Medication safety 
 Adverse event due to medications 

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

 
ลด/ป้องกนั
อนัตรายจาก
การใชย้า 
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Topic 11: Improving medication safety 



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 consequent of ADE 

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

Morimoto T, et al. Qual Saf Health Care 2004;13:306–14. 
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The first step to reduce or 
prevent ADE needs to 
“measure effectively ADE 
occurring” 



Research study: 
 
The trigger tool development 

for medication safety in  
Thai hospitalized patients, 
multicenter study  
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ผูด้ าเนนิการวจิยั 
 รศ. ดร. ภก. ปราโมทย ์ตระกลูเพยีรกจิ 

 รศ. ภญ. ธดิา นงิสานนท ์

 สมาชกิทมีน า AdCoPT  

 Faculty of Pharmacy, Mahidol University 

 ภญ. น่ารัก ยีสุ่น่แป้น 

 ภญ. ทฆิมัพร เอือ้วเิศษวงศ ์

 ภญ. กตญัชล ีวเิศษสวุรรณภมู ิ

 รศ. ดร. ภญ. อษุา ฉายเกล็ดแกว้ 

 รศ. ดร. ภญ. บษุบา จนิดาวจิักษณ์ 

 รศ. ดร. ภญ. สวุฒันา จฬุาวฒันทล 



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 
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T24: customized to  
individual institution 



น าเสนอ ณ พฤษภาคม พ.ศ.2557 
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Proposed Thai Adverse Drug Events Trigger Tool 
โดย ทมีน า 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 

 ค าวนิจิฉัยทีช่ ีบ้ง่วา่ผูป่้วยอาจเกดิอนัตรายจากยา 
เชน่ drug induced organ disorder, R/O drug 
induced organ disorder, skin eruption, rash 
รวมค าอืน่ทีไ่มเ่ขยีนวา่ rash เชน่ SJS/TEN เป็นตน้ 
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 GT3: Drug level 

 GT4: Drug abrupt 

 GT5: Specific antidote 

 GT6:  

 Na/Ca polystyrene + ยาทีท่ าใหเ้กดิ 
Hyperkalemia with/without Abrupt cessation 
of medication 

 GT7:  

 Serum glucose < 50 mg/dl + ยาทีท่ าใหเ้กดิ 
hypoglycemia with/without glucose 
supplement 
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 GT8:  

 Rising serum creatinine + ยาทีท่ าใหเ้กดิ 
nephrotoxicity 

 GT9: 

 Abnormal Liver function test ( > 2 เทา่ของ
คา่สงูสดุของคา่ ปกต ิNormal upper limit ) + ยาที่
ท าใหเ้กดิ hepatotoxicity 

 GT10: 

 Platelet < 50,000 + drug induced 
thrombocytopenia 

 

19 



Specigic triggers 

 ST1: ผูป่้วย AIDS: Hct < 25 mg% 

 ST2: ผูป่้วยมะเร็ง: WBC < 3,000 cells/μl 

 ST3: ผูป่้วยเบาหวาน: Serum glucose < 50 
mg/dL 

 ST4: ผูป่้วยทีไ่ดรั้บยา warfarin รว่มกบั INR > 
6และ/หรอืไดรั้บ vitamin K 

 ST5: ผูป่้วยทีไ่ดรั้บยา heparin รว่มกบั PTT 
>100 sec 
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การพฒันาระบบการประสาน
รายการยาแบบ 3Hs-based 
ในผูป่้วยทีเ่ขา้รบัการรกัษา  
ณ หอผูป่้วยอายรุกรรม  
โรงพยาบาลอูท่อง  
จงัหวดัสพุรรณบรุ ี

ภญ. จารวุรรณ อุน่อนิ  

นักศกึษาระดบัปรญิญาโท (พ.ศ. 2556-2558) 

สาขาเภสชักรรมคลนิกิ มหาวทิยาลยัมหดิล 
21 



Medication transition of care 

ผศ. ดร. ภก. ปราโมทย์  ตระกูลเพียรกิจ  

In Patient 

Admission Acute care Discharge / 
Refer 

Entry 
Service 

unit 
Discharge / 

Refer 

Out Patient 

น าเสนอโดย ภญ.ปิยะวรรณ กุวลัยรัตน์  



ภญ. จารวุรรณ อุน่อนิ 
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ประเด็นที ่3  

สรรหาโจทย ์ 
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แนวคดิการต ัง้โจทยป์ญัหา...... 
การพฒันางานเภสชักรรมโรงพยาบาล 

1. ขอ้มลูทั่วไป 
ชือ่ผูน้ าเสนอ
....................................................................................... 

หน่วยงาน
....................................................................................... 

เบอรโ์ทรตดิตอ่
....................................................................................... 

e-mail:………………………………………………........................... 
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2.ปัญหาในการท างานของหน่วยงานของทา่นคอือะไร? 

 • เหตผุลทีท่มีงานของทา่นเห็นวา่ ปญัหานีเ้ป็นเรือ่งส าคญั 

 o ขนาดและความส าคญั 

 o ปรมิาณหรอืความรนุแรง หากไมไ่ดรั้บการแกไ้ขจะมผีลเสยี
อะไรบา้ง 

• การท างานในปัจจบุนั มกีารจัดการ/การดแูลผูป่้วยกลุม่นีอ้ยา่งไร 

• ในทีอ่ืน่ๆ หรอืสถาบนัอืน่ๆ  

 o มปัีญหาเชน่เดยีวกนันีห้รอืไม ่

 o เคยมกีารแกปั้ญหานีม้าแลว้หรอืไม ่

 o แกปั้ญหานีอ้ยา่งไร 

 o หากจะแกปั้ญหานีใ้หส้ าเร็จ ใครบา้งทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง (ระบุ
เฉพาะทีส่ าคญัเทา่นัน้-ไมค่วรระบอุยา่งขาดการวเิคราะห ์เชน่ ทกุคนใน
องคก์ร) 
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3. ลองพจิารณาก าหนดสว่นประกอบ
ของค าถาม (เบือ้งตน้) 

• กลุม่ผูป่้วย หรอืกลุม่เป้าหมายทีต่อ้งการศกึษาคอือะไร 

• การบรกิาร การปรับเปลีย่นทีจ่ะเกดิขึน้ หรอืสิง่ทีผู่ว้จัิย

ตอ้งการใหส้ าหรับกลุม่ผูป่้วย หรอืกลุม่เป้าหมายคอือะไร 

(intervention-ถา้ม)ี 

• สิง่ทีก่ลุม่ผูป่้วย หรอืกลุม่เป้าหมายนีไ้ดรั้บการบรกิารปัจจบุนั 

หรอืแบบเดมิคอือะไร (comparison-ถา้ม)ี 

• ผลลัพธ ์หรอืความส าเร็จของการใหบ้รกิารนี ้คอือะไร และวัด

ไดอ้ยา่งไร (outcome) อาจมหีลายผลลัพธ ์ 27 



4. หากการแกป้ญัหานีส้ าเร็จ 
สามารถน าผลลพัธไ์ปใช้

แกป้ญัหาทีใ่ดไดบ้า้งนอกจาก
หนว่ยงานของทา่นเอง 
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สรปุ “ปฏบิตักิาร การต ัง้โจทยใ์ห้
ตรง ส าเร็จไปกวา่คร ึง่” 

ปัญหา ค าถาม

การวจัิย 

P I C O 

 

1.ผูป่้วยเบาหวาน

ที ่uncontrol 

ปัญหาคอื ผูป่้วยมี

ยาจ านวนมาก 

และผูป่้วยมี

จ านวนมากใน

คลนิกิและคมุ

น ้าตาลในเลอืด

ไมไ่ด ้

 

-ผูป่้วย

เบาหวานทีค่มุ

น ้าตาลไมไ่ด ้

 

ใหค้ าแนะน ากอ่น

พบแพทย ์

ลองทบทวนของที่

อืน่วา่ท าอยา่งไร 

ของตนมอีะไรตา่ง

จากคนอืน่ 

 

ปัจจบุนัไมไ่ด ้

counseling 

 

-ผลการควบคมุ

น ้าตาล 

-การลด DRP 

ผลทีค่วรศกึษา 
1.Clinical 

outcome 

2.Service 

outcome 

3.Patient 

experience 

outcome 

4.Management / 

Economic 

outcome 
29 

สรปุโดย ภญ. ภญ. ปิยะวรรณ กวุลยัรตัน ์

โรงพยาบาลปากนา้ชมุพร จ.ชมุพร 

ธันวาคม พ.ศ. 2557 



สรปุ “ปฏบิตักิาร การต ัง้โจทยใ์หต้รง ส าเร็จไปกวา่ครึง่” 

ปัญหา ค าถาม

การวจัิย 

P I C O 

 
2. Warfarin 

Clinic 

พบวา่ผูป่้วยมา 

admit ดว้ย 

Bleed / INR สงู? 

ปัญหามาจาก 

-ผูป่้วย loss F/U

และม ีBleeding 

-ปัญหาผูป่้วยใช ้

ยาเอง 

 
-ผูป่้วยที่
ไดรั้บยา 
Wafarin 

 
-Setup Warfarin 

Clinic 

ลอง Review ศกึษา
กระบวนการ Care 
จากทีอ่ืน่ 

 

ผูป่้วยใช ้

Wafarinที่

ไมเ่ขา้ 

Clinic 

 
-การเกดิ Minor, 

Major Bleeding ใน

ประเด็นตา่งๆกบั

ปัจจัยของผูป่้วย เชน่ 

Dxอาย ุโรครว่ม ยา

ใชร้ว่ม dose 

ระยะเวลานัด 

genetic(if possible)  

-Review lit. เพิม่เตมิ

วา่ควรวดัผลประเด็น

ไหนบา้ง 
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ปัญหา ค าถามการ

วจัิย 
P I C O 

 

3.การคุม้ครองผูป้บรโิภค  

มกีารโฆษณายาและ

ผลติภัณฑส์ขุภาพทาง 

cable TV และผูป่้วย

เบาหวานรับประทานยา

จากวัด เมือ่ไปเยีย่มบา้น

พบวา่มกีารเก็บยาไม่

ถกูตอ้ง 

ผูป่้วยไดรั้บ Steroid จาก

ยาทีโ่ฆษณา 

ปัญหาหลายประเด็น ควร

แยกท าทลีะประเด็นตาม 

Priority 

 

ผูป่้วย DM ทีไ่ดรั้บยา

ทางโฆษณา วดั 

หรอื ผูป่้วยใช ้

ผลติภัณฑเ์พือ่

สขุภาพทีโ่ฆษณา 

หรอื ผูป่้วย DM ที่

ไดรั้บการเยีย่มบา้น 

 

เยีย่มบา้นผูป่้วย 

และดแูลการใชย้า 

ผลติภัณฑ ์

ประสาน สสจ. 

เป็นหลายเรือ่ง

ควรแยกกนั 

 

ขอ้มลูปัญหาเดมิ 

 

-รอ้ยละการแกปั้ญหา

ยา DM 

-รอ้ยละผลติภัณฑ์

สขุภาพไมป่ลอดภัย 

-รอ้ยละการเก็บยา

ถกูตอ้ง 

การวเิคราะหด์า้น

ผลติภัณฑส์ขุภาพ 

อาจใชข้อ้มลูในการจงู

ใจผูเ้กีย่วขอ้งเชน่

เทศบาล อบต.โดย

วเิคราะหร์ายละเอยีด

ของสารปนเป้ือนที่

พบวา่ มอีะไรบา้ง ท า

ใหเ้กดิอะไรไดบ้า้ง 

เพือ่สรา้งความ

ตระหนักใหผู้ป่้วย 
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ปัญหา 

ค าถามการ

วจัิย 

P I C O 

 

4. อตัราก าลงั

นอ้ยไม่

เพยีงพอ ท า

ใหเ้กดิ Med 

Error 

-วเิคราะห ์JD 

วา่งานนัน้ใช ้

บคุลากรอืน่

ไดห้รอืไม ่

 

เภสชักร 

 

-สรา้ง Error 

proofing ฝังใน

ระบบลดงาน ลด

เวลา  ลด error  

-ม ีTraining ที่

เหมาะสม 

 

กอ่นการปรับ

ระบบ 

 

ใช ้control chart 

แสดงชว่งของ 

med error 

ในชว่งระยะเวลา

และวเิคราะห ์

special cause ที่

สง่ผลกระทบ 
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