หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม
(สาขาการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา)
Certificate Short Course Training Program in Pharmaceutical Care (ADR)
หลักการและเหตุผล
อาการไม่พึงประสงค์จ ากการใช้ยา (Adverse Drug Reaction : ADR) เป็ นอาการที่ไม่พึงปรารถนาทั้ง
ผู้ป่ วยและบุ คลากรทางการแพทย์ที่ให้ การรักษา ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกิดการฟ้องร้องเรื่องการให้ ยาที่ทาให้
ผู้ป่วยเกิดอาการไม่พึงประสงค์เป็นจานวนมาก ซึ่งสาเหตุหนึ่งของการฟ้องร้อง อาจเกิดจาก การที่ผู้ป่วย หรือ
ประชาชนทั่วไปขาดความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอาการไม่พึงประสงค์หรืออาจเกิดจากระบบการป้องกันหรือ
ลดความรุนแรงของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในโรงพยาบาลยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ จาก
ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้มีแนวคิดในการพัฒนาระบบการป้องกันหรือการลดความรุนแรงของการเกิดอาการไม่พึ ง
ประสงค์จากการใช้ยาในโรงพยาบาลขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย ทั้งนี้ การดาเนินการติดตามอาการไม่
พึงประสงค์จากการใช้ยา เป็น เรื่องที่ต้องอาศัยการทางานร่วมกันของสหวิชาชีพ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของ
ผู้ป่วยเองด้วย โดยการมีระบบบริหารจัดการที่ดี จะสามารถป้องกัน หรือลดความรุนแรงของการเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยาบางชนิดได้ นอกจากนี้ ยังต้องอาศัย ความรู้ทางด้านเภสัชศาสตร์เป็นส่วนสาคัญ เพื่อ
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบการป้องกันหรือลดความรุนแรงของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาใน
โรงพยาบาลที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งให้เภสัชกรโรงพยาบาลสามารถเข้ามามีบทบาทในการดูแล
ผู้ป่ วยอย่ างมั่น ใจและมีป ระสิ ทธิภ าพ ดังนั้ น กลุ่มเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานการติดตามและประเมิ น อาการไม่พึ ง
ประสงค์จากการใช้ยา สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จึงจัดให้มี ”หลักสูตรประกาศนียบัตร
การฝึกอบรมระยะสั้นการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา”ขึ้น เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
ทักษะ และองค์ความรู้ ให้ แก่เภสัช กรที่มีห น้าที่ในการดูแลและติดตามอาการไม่พึง -ประสงค์จากการใช้ยาใน
ลักษณะ On the job training ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของผู้ป่วยจากการใช้ยา
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพิ่มทักษะทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ตลอดจน
ประสบการณ์ องค์ความรู้ในเรื่องการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา รวมทั้งการจั ดการเชิง
ระบบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันหรือลดความรุนแรงของการเกิดอาการไมพึงประสงค์จากการใช้ยา ให้แก่เภสัชกรที่
มีหน้าที่ในการดูแลและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีระยะเวลาการฝึกปฏิบัติ 12 สัปดาห์
ภาคทฤษฎี เนื้อหาประกอบด้วย
1. องค์ความรู้ที่จาเป็นในการประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
- ประเภท และกลไกการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
- ผื่นแพ้ยาที่พบบ่อย: การวินิจฉัยแยกโรคและการจัดการเบื้องต้น
- การแพ้ยาข้ามกลุ่ม (cross reactivity)
- การประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาอย่างเป็นระบบ
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- เอกสารอ้างอิงที่จาเป็นในการประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
- เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา เช่น algorithm
- การจัดการผู้ป่วยที่มีประวัติการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
- การบันทึกแบบรายงาน
- การส่งต่อข้อมูลประวัติการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
- การเขียนบัตรแพ้ยา
2. องค์ประกอบของเวชระเบียน และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการ
ใช้ยา
2.1 ทักษะในการสื่อสารเพื่อให้คาแนะนาผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
2.2 การเขียนรายงานผู้ป่วยแพ้ยา
2.3 การจัดการเชิงระบบเพื่อป้องกัน หรือลดความรุนแรงของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้
ยา ได้แก่
- การพัฒนาระบบการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาแบบ intensive monitoring
- การวิเคราะห์สาเหตุที่ราก การวิเคราะห์ข้อมูลรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
- การนาเสนอผลการวิเคราะห์รายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาแก่ผู้เกี่ยวข้อง
- การสร้างตัวชี้วัด การเก็บ ข้อมูล การวิเคราะห์ ผ ล และการนาผลลั พธ์จากตัว ชี้วัดในการทางาน
ติดตามอาการไม่พึงประสงค์ไปใช้ประโยชน์ในองค์กร
- การเชื่อมโยงการทางานติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยากับระบบรายงานความเสี่ยงด้าน
ยาขององค์กร
หมายเหตุ ภาคทฤษฎี นี้ ร วมอยู่ ในการประชุ ม Basic course ADR และ Advances in ADR: Drug-Induced
Organ Disorder
ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยการฝึกปฏิบัติงานด้า นการติดตามและประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา โดย
การทางานร่วมกับบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ทั้งในกรณีผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน รวมถึง
ผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้ป่วยเด็ก ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง โดยครอบคลุมรายละเอียดของกิจกรรมดังต่อไปนี้
ด้านคลินิค
1. ฝึกประเมินและดูแลผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
2. ฝึกให้ความรู้ และคาแนะนา แก่ผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
3. ฝึกให้คาแนะนาแก่ทีมสหวิชาชีพที่ร่วมดูแลผู้ป่วยที่เกิด ADR
4. ฝึกบันทึกประวัติผู้ป่วยแพ้ยาในโปรแกรมเวชระเบียนของโรงพยาบาล
5. ฝึ ก บั น ทึ ก แบบรายงานผู้ ป่ ว ยเกิ ด อาการไม่ พึ ง ประสงค์ จ ากการใช้ ย าเพื่ อ ส่ ง ต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา
6. ฝึกการเขียนรายงานผู้ป่วยที่เกิด ADR
ด้านการประสานงาน
คณะกรรมการของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบยาและ/หรือการจัดการความเสี่ยงด้าน
ยา ได้แก่ การรายงานผลการวิเคราะห์รายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา การนาเสนอ
มุมมองการจัดการเชิงระบบและการสื่อสารข้อมูล
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ด้านการจัดการเชิงระบบ
1. ฝึ ก การวิ เคราะห์ ห าสาเหตุ ที่ ร าก (root cause analysis) กรณี พ บผู้ ป่ ว ยเกิ ด อาการไม่ พึ ง
ประสงค์จากการใช้ยาที่ป้องกันได้ (preventable ADR)
2. ฝึกรวบรวมรายงาน วิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อหาแนวทางหรือรูปแบบในการป้องกันหรือลดความ
รุนแรงของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
3. ฝึกพัฒนาระบบการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาแบบ intensive monitoring
4. ฝึกเชื่อมโยงความเสี่ยงของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยากับความเสี่ยงด้านยาอื่นๆ
เช่น ความคลาดเคลื่อนทางยา การจัดการยาที่มีความเสี่ยงสูง
การประเมินผลการฝึกงาน
1. มีจานวนผู้ป่วยที่ต้องติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาหรือต้องเฝ้าระวังอย่างน้ อย 60
ราย ภายใน 12 สัปดาห์
2. สามารถสืบค้นข้อมูล และประเมินอาการไม่ พึงประสงค์จากการใช้ยาในแต่ละกรณีศึกษาได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงประเด็น
3. สามารถบั น ทึ ก รายงานอาการไม่ พึ งประสงค์ จ ากการใช้ ย าตามแบบรายงานของกระทรวง
สาธารณสุขได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
4. สามารถเขียนบัตรแพ้ยาและสามารถส่งมอบบัตรแพ้ยาให้กับผู้ป่วยพร้อมให้คาแนะนาได้อย่าง
ครบถ้วน สมบูรณ์
5. สามารถเขียนแบบส่งต่อข้อมูลประวัติการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์
6. สามารถน าเสนอกรณี ศึ ก ษา ให้ กั บ เภสั ช กรในโรงพยาบาลแหล่ ง ฝึ ก ให้ เกิ ด ความเข้ า ใจใน
กรณีศึกษานั้นๆและสามารถตอบคาถามได้อย่างถูกต้องอย่างน้อย 3 กรณีศึกษา
7. การให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องการอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาแก่ บุคลากรในองค์กร อย่างน้อย
3 ครั้ง (in service activity)
8. สามารถเขียนกรณี ศึกษา ตามรูปแบบมาตรฐานส่งขึ้น website กรณี ศึกษาของ AdCopt ที่
http://www.thaihp.org/adr ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ อย่างน้อย 1 กรณีศึกษา
9. สามารถพัฒนาระบบการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาแบบ intensive ได้อย่างน้อย
1 เรื่อง
10. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลรายการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ ยา เชื่อมโยงข้อมูลรายการ
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ย ากับความเสี่ยงด้านยาอื่น นาเสนอมุมมองการจัดการเชิงระบบ
เพื่อลดหรือป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ ตลอดจนนาเสนอผลการวิเคราะห์แก่
ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้สาเร็จหลักสูตร คือผู้ที่ผ่านการฝึกงานครบเวลาที่กาหนด ผ่านเกณฑ์การประเมินของเภสัชกรพี่เลี้ยง
และสอบข้อเขียนซึ่งเป็น MCQ 5 ตัวเลือก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
(สาขาการประเมินติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา) จากวิทยาลัยเภสัชบาบัด สภาเภสัชกรรม
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การจัดการฝึกอบรมสาหรับรอบปีงบประมาณ 2560-2561
1. สถานที่ฝึกอบรม มี 6 แห่ง ดังนี้
- โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (รับฝึกในปีพ.ศ. 2560 และ 2561)
- โรงพยาบาลสมุทรสาคร (รับฝึกในปีพ.ศ. 2560 และ 2561)
- โรงพยาบาลหาดใหญ่
- โรงพยาบาลบุรีรัมย์
- โรงพยาบาลขอนแก่น
- โรงพยาบาลชลบุรี
2. ระยะเวลาในการฝึกอบรม 12 สัปดาห์ จัด 2 รอบ
- ปีพ.ศ. 2560 (ช่วงเวลาฝึกให้แหล่งฝึกและผู้ฝึกกาหนดตกลงกัน)
- มีนาคม–พฤษภาคม 2561 (ยกเว้นรพ.บุรีรัมย์ รับฝึกกุมภาพันธ์-เมษายน 2561)
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