
แลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ร ือ่ง 
“เสรมิพลงั สรา้งคณุภาพและความ    

ปลอดภยักบั R2R ในดา้นยา” 
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รศ. ดร. ภก. ปราโมทย ์ ตระกลูเพยีรกจิ 
คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหดิล 

ดร. ภญ. ฐนติา  ทวธีรรมเจรญิ  
คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล 

ภญ.บญุญาพร ยิง่เสร ี 
หัวหนา้กลุ่มงานเภสชักรรม โรงพยาบาลล าปาง 

24 กรกฏาคม 2557 

14.30-16.00 น. 



กรอบการอภปิราย 

ใหแ้นวคดิและแลกเปลีย่น
ประสบการณ์การท า R2R 
เพือ่  

“พฒันางานดา้นเภสชักรรม” 
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หวัขอ้ 
 แนวคดิของการพฒันางานเภสชักรรม มมุมอง 

 อาจารยค์ณะเภสชัศาสตร ์ &  

 สมาคมเภสชักรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) 

 ประสบการณ์และตวัอยา่งการน าโจทยว์จิยัของ 

   เภสชักรทีน่ ากลบัมาใชป้ระโยชน ์และปรบัปรงุ
คณุภาพการบรกิาร  ในบรบิทของ 

 โรงพยาบาลโรงเรยีนแพทย ์

 โรงพยาบาลศนูย/์ท ัว่ไป/ชุมชน 

 ประสบการณ์มมุมองของผูบ้รหิารในการสนบัสนุนการ
ท าวจิยัของเภสชักรไปใชป้ระโยชน ์

 ถาม-ตอบ/แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 
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แนวคดิของการพฒันา 
งานเภสชักรรม 

1) งานวจัิยทางเภสชัศาสตร ์

2) มาตรฐานวชิาชพีเภสชักรรมโรงพยาบาล 
สมาคมเภสชักรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) 

3) การบรบิาลทางเภสชักรรม 

4) ตัวอยา่งหลักการและการพัฒนา R2R  
ส าหรับงานเภสชักรรมโรงพยาบาล  
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งานวจิยัทางเภสชัศาสตร ์

 เภสชัศาสตร ์(นาม) วทิยาศาสตรแ์ขนง
หนึง่วา่ดว้ยกระบวนการตา่ง ๆ เกีย่วกับเรือ่งยา
บ าบัด บรรเทา หรอืป้องกันโรค 

 วจัิย น. การคน้ควา้เพือ่หาขอ้มลูอยา่งถีถ่ว้นตามหลกัวชิา 
เชน่ วจัิยเรือ่ง ปัญหาการใชย้าในป่วยสงูอาย.ุ  

    ก. คน้ควา้เพือ่หาขอ้มลู อยา่งถีถ่ว้นตามหลกัวชิา เชน่ เขาก าลงั
วจัิยเรือ่งเภสชัจลนศาสตรข์องยากดภมูอิยู.่  

  ว. ทีค่น้ควา้เพือ่หาขอ้มลูอยา่งถีถ่ว้นตามหลกัวชิา เชน่ 
งานวจัิย.  6 



มาตรฐานวชิาชพีเภสชักรรม
โรงพยาบาล สมาคมเภสชักรรม
โรงพยาบาล (ประเทศไทย)  

(1) ภาวะความเป็นผูน้ าและการบรหิารจดัการงานเภสชักรรม  

(2) การใหบ้รกิารเภสชัสนเทศและการใหก้ารศกึษาดา้นยา 

(3) การสง่เสรมิการใชย้าอยา่งเหมาะสม  

(4) การกระจายและควบคมุยา  

(5) อปุกรณ์ สถานที ่และสิง่อ านวยความสะดวก และแหลง่
ขอ้สนเทศทางยา  

(6) การศกึษาวจิยั 
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มาตรฐานที ่6 : การศกึษาวจิยั 
(Research) 

เภสชักร ควรจะรเิร ิม่ท าการศกึษาวจัิย หรอืมสีว่น
รว่มหรอืสนบัสนนุงานวจิยั ทัง้ทางดา้นการแพทย ์
และเภสชักรรมทีเ่หมาะสมกับเป้าหมาย 
วัตถปุระสงค ์และทรัพยากรของโรงพยาบาล ดังนี้ 
1. นโยบายและวธิปีฏบิตังิาน  

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

1. นโยบายและวธิปีฏบิตังิาน เชน่ (ตอ่) 

1) การวจิัยเพือ่ประเมนินโยบายและวธิปีฏบิตังิาน เพือ่ใหเ้ห็นวา่
นโยบายและวธิปีฏบิตังิานทีก่ าหนดขึน้เป็นไปเพือ่ความ
ปลอดภัยและการใชท้ีเ่หมาะสม 

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

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

2. คณะกรรมการวจิยัทางคลนิกิของโรงพยาบาล  

 เภสชักรควรจะมสีว่นรว่มเป็นกรรมการของคณะกรรมการวจิัยทาง

คลนิกิของโรงพยาบาล หากมกีารวจิัยยาในขัน้ทดลอง หรอืการ

ศกึษาวจัิยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัยาในโรงพยาบาล 

 เภสชักรจะตอ้งรว่มจัดท าขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัความปลอดภัย

การใชท้ีถ่กูตอ้ง ตลอดจนผลและอาการขา้งเคยีงของยาทีอ่าจ

เกดิขึน้ใหแ้กพ่ยาบาล แพทย ์หรอืบคุลากรอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่

ใชป้ระกอบในการบรหิารยา การสัง่หรอืการจา่ยยา 
10 
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การบรบิาลทางเภสชักรรม 
 การดแูลผูป่้วยดา้นยา 

 เภสชักรคลนิกิ มหีนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 

 Identify, resolve & prevent  

 Drug-Related Problems (DRPs) 

 องคป์ระกอบอะไรบา้ง? ทีต่อบสนองตอ่บทบาทหนา้ที่

ดังกลา่ว? 

 เจนคต:ิ การดแูลผูป่้วยเป็นหนา้ทีข่องเภสชักรรว่มกนัเป็นสหสาขา
วขิาชพี 

 ความรู ้ 

 ทกัษะ เชน่   
 การแกไ้ขปัญหาทางคลนิกิ, SOAP/FARM 

 ทกัษะการสือ่สาร 



ตวัอยา่งหลกัการและ 
การพฒันา R2R  
ส าหรบังานเภสชักรรมโรงพยาบาล   

 Medication Safety & Adverse Drug 
Reaction Monitoring  

 ตัวอยา่งทีส่ามารถนาไปใชป้ฏบัิตไิดจ้รงิ 
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Drug Safety Surveillance 
 Surveillance methods for drug reactions, and 

population methods for proving associations 

  

 วธิกีารศกึษาซึง่ไดม้าของความสมัพันธร์ะหวา่งเหตกุารณ์
ไมพ่งึประสงคแ์ละยา  
 Anecdotal reporting (e.g. in journals) 

 Voluntary organized reporting 

 Intensive event monitoring 

 Cohort, case control, case-cohort studies 

 Population statistics 

 Record linkage 

 Meta-analysis 

Edwards IR &Aronson JK, Lancet 2000;356:1255-9. 

ความรูใ้หม ่ 
R2R?  
ของ  

ศนูยต์ดิตามอาการไมพ่งึ
ประสงคจ์ากการใชย้า 
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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 

The trigger tool 
development for 

medication safety in  
Thai hospitalized patients, 

multicenter study  



การป้องกนั/ 
ลดความรนุแรง ADE 

ผูป่้วยแตล่ะราย 
 การบรบิาลทางเภสชักรรม 

 การจดัการเชงิระบบความปลอดภยัจาก
การใชย้า 

 Risk management 

Medication reconciliation 

การจัดการเชงิระบบโดยหลกัการ
บรบิาลทางเภสชักรรม  

 
 

15 



Conclusion  Pharmacist participation with the medical 
rounding team on a general medicine unit contributes to 
a significant reduction in preventable ADEs. 
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งานวจิยัเภสชัศาตร/์R2R 
ของ 

การมสีว่นรว่มของเภสชักร
ในการดแูลผูป่้วยดา้นยา 



Conclusion The present study demonstrates the involvement of 
pharmacists in hospital care, medication reconciliation and 
discharge medication plan communication may affect the 
quality of the outpatient medical record. 

17 

งานวจิยั/R2R  
ของ 

การมสีว่นรว่มของเภสชักร
ในการดแูลผูป่้วยดา้นยา 



Prevent Adverse Drug Events by Implementing 
Medication Reconciliation. Cambridge, MA: 
Institute for Healthcare Improvement; 2011.  
(Available at www.ihi.org) 
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http://www.ihi.org/explore/ADEsMedica
tionReconciliation/Pages/default.aspx: 
Patient outcomes 
 

Measure Information Form: 

Adverse Drug Events per 100 Admissions  

 Intervention(s): Medication Reconciliation 

 Definition: The number of adverse drug events (ADEs) per 100 
Admissions, as detected using the IHI Global Trigger Tool (using only 
the Medication Module and Care Module triggers). 

 Goal: Reduce by 50% within 24 months. 

  

CALCULATION DETAILS: 

 Numerator Definition: Number of ADEs in the sample, as detected 
using the IHI Global Trigger Tool (using only the Medication 
Module and Care Module triggers) 

 Denominator Definition: Number of admissions in the sample  

 19 

Trigger 
Tools 

http://www.ihi.org/explore/ADEsMedicationReconciliation/Pages/default.aspx
http://www.ihi.org/explore/ADEsMedicationReconciliation/Pages/default.aspx
http://www.ihi.org/IHI/Topics/PatientSafety/SafetyGeneral/Tools/GlobalTriggerToolforMeasuringAEs.htm
http://www.ihi.org/IHI/Topics/PatientSafety/SafetyGeneral/Tools/GlobalTriggerToolforMeasuringAEs.htm


การพฒันาระบบการประสาน
รายการยาแบบ 3Hs-based 
ในผูป่้วยทีเ่ขา้รบัการรกัษา  
ณ หอผูป่้วยอายรุกรรม  
โรงพยาบาลอูท่อง  
จงัหวดัสพุรรณบรุ ี

ภญ. จารวุรรณ อุน่อนิ  

นักศกึษาระดับปรญิญาโท (พ.ศ. 2556-2557) 

สาขาเภสชักรรมคลนิกิ มหาวทิยาลัยมหดิล 
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ภญ. จารวุรรณ อุน่อนิ 
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Research study: 
 
The trigger tool development 

for medication safety in  
Thai hospitalized patients, 
multicenter study  

22 
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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 จนิดาวจัิกษณ์ 

 รศ. ดร. ภญ. สวุฒันา จฬุาวฒันทล 



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. 

24 

The first step to reduce or 
prevent ADE needs to 
measure effectively ADE 
occurring 



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 
 

25 



Stepwise of development 

 1 • Pilot study 

2 

• Test in 5 hospitals and 

then combine in 9 
hospitals 

26 

3 
• Proposed Thai ADE trigger 

tool 
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T24: customized to  
individual institution 



The development of adverse drug 

event trigger tool in Pilot study 

Modified 
24 

triggers  

Survey the 
opinion 

24 triggers 
from Rozich’s 

study 

Test of 24 
triggers by 

medical 
chart review 

28 



Pilot study result น าเสนอที ่
27th ICPE, USA 
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Step of investigation and data 
collection 

Modified 
24 

triggers 

Standardized 
data collection  
for 5 hospitals  

Adjustment of 
T24 based on 

individual 
hospital 

Medical chart 
review by look 

for triggers 

ADE 
found 

Data collection 
process No ADE found 
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ผลการศกึษาจากโรงพยาบาล 1 แหง่ 
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ขอ้มลู จ านวน 
เวชระเบยีนท ัง้หมดทีศ่กึษา (ราย) 2,368 

Triggers ทีพ่บ (trigger found) (คร ัง้) 1,601 

Triggers ทีน่ าไปคน้หา ADE  
(positive triggers)  (คร ัง้) 240 

จ านวนผูป่้วยทีพ่บวา่ม ีtrigger (ราย) 924 

จ านวน ADE (คร ัง้)  149 

จ านวนผูป่้วยทีเ่กดิ ADE (ราย) 144 

รอ้ยละ ADE ตอ่ผูป่้วย 100 ราย  
(95% CI) 6.3 (5.3-7.3) 

จ านวน ADE ตอ่ 1,000 patient-days 
(95% CI) 13.7 (11.5-15.9) 

รอ้ยละของ preventable ADEs  
(95% CI) 48.3 (40.1-56.5) 33 



Conclusion 
 
The present study is the first to develop and evaluate  
trigger tool to detect ADEs in Thailand.  
 
The findings of the present study confirm that trigger 
tool is promising tool for detecting ADE and may 
contribute to an improvement of drug safety.  
 
The results of positive triggers and ADE occurring 
suggest to modification of ADE triggers in Thai 
hospitalized patients.  
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เภสชักรวจิยั  
(Research Pharmacist) 

 เภสชักร 

 นักวจัิย มขีัน้ตอนการท าวจัิย 
 Introduction: Conceptualize idea 

Research question 
 Methodology 

 Results 

 Discussion 

 Conclusion 

 การน าเสนอและเผยแพร ่

 



การน าเสนอ/เผยแพร ่
ผลงานการศกึษาวจิยั 
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แนวคดิ 
คณะเภสชัศาสตร ์ สมาคมเภสชักรรม รพ. 

(ประเทศไทย) 

ประเภท งานวจัิยเภสชัศาสตร ์ R2R 

ผลสมัฤทธิ ์ ความรูใ้หม ่ แนวทางปฏบิัตงิาน (งาน
ประจ า) ทีด่ขี ึน้ 

ค าถาม โจทยว์จัิย  

แนวทาง เครือ่งมอืวจัิย & โครงการวจัิย 

ผลลพัธ ์
 

การน าเสนอและเผยแพรง่านวจัิย 
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ปญัหาและแนวทางแกไ้ข 

ปญัหา แนวทางแกไ้ข 

1 ท าไปท าไม/ 
ไมอ่ยากท า 

???? 

2 ตัง้โจทยว์จัิยไมไ่ด/้ 
ไมช่ดัเจน/วัดไมไ่ด ้

??? 

3 เครือ่งมอืวจัิย &  
โครงรา่งวจัิย 

?? 

4 การน าเสนอและ 
เผยแพรง่านวจัิย 

? 
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แลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ร ือ่ง 
“เสรมิพลงั สรา้งคณุภาพและความ    

ปลอดภยักบั R2R ในดา้นยา” 

40 

รศ. ดร. ภก. ปราโมทย ์ ตระกลูเพยีรกจิ 
คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหดิล 

ดร. ภญ. ฐนติา  ทวธีรรมเจรญิ  
คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล 

ภญ.บญุญาพร ยิง่เสร ี 
หัวหนา้กลุ่มงานเภสชักรรม โรงพยาบาลล าปาง 

24 กรกฏาคม 2557 

14.30-16.00 น. 
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บทสรปุ 
 โรงพยาบาลเราพรอ้มจะท าหรอืไม?่ 

 ตอ้งการความชว่ยเหลอืหรอืไมอ่ยา่งไร? 

 

 

 สมาคมเภสชักรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)  
สนบัสนุน/ชว่ยเหลอื 

 Community of Practice (CoP) for R2R hospital 
pharmacists? ภายใตส้มาคมเภสชักรรม

โรงพยาบาล (ประเทศไทย) 

 การประชุมเชงิปฏบิตักิาร 11-12 ธนัวาคม 
2557 

 


