การประชุ มแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ จากงานประจาสู่ งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 7
“เสริมพลัง สร้ างคุณภาพ สู่ สุขภาวะ”
วันที่ 24 กรกฎาคม 2557
ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์ การประชุ มอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ เรื่อง “ เสริมพลัง สร้ างคุณภาพและความปลอดภัยกับ R2Rในด้ านยา"
เวลา 14.30 - 16.00 น. ห้ อง Sapphire 202
คุณรั ชนีพร แสงวงศ์
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์
โดย ดร.ภญ. ฐนิตา ทวีธรรมเจริ ญ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ภญ.บุญญาพร ยิง่ เสรี โรงพยาบาลลาปาง
รศ. ดร.ภญ.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล (ผูน้ าสนทนา)
งานที่เกี่ยวข้องกับเภสัชกร ที่สาคัญคือมาตรฐานวิชาชีพกาหนดการพัฒนางานให้สอดคล้องกับองค์กร
มาตรฐานที่สาคัญคือ ความเป็ นผูน้ าโดยเฉพาะเป็ นผูน้ าตัวเอง และ การศึกษาวิจยั R2R สามารถนาไปสู่ การ
พัฒนาทุกระบบงาน นโยบายและวิธีการปฏิบตั ิงาน คือหน้างานที่ตอ้ งให้บริ การทางเภสัชกรรมต่างๆหรื อ
การทาวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับงานบริ การ เภสัชกรรมคลินิก มาตรฐานที่เป็ นวิธีการทาง เข้าสู่ concept ของ R2R
การทา clinical study การบริ บาลทางเภสัชกรรมคือเภสัชเข้าไปดูผปู ้ ่ วยแต่ละโรคคือ การค้นหา ป้ องกัน
ประเมิน เช่น คนไข้แพ้ยาประเมินร่ วมกับแพทย์
ภญ.บุญญาพร โรงพยาบาลลาปาง การทาR2R รพ เริ่ มจากกลุ่มคนที่สนใจ เป็ นสิ่ งที่จะช่วยพัฒนา
องค์กร พันธกิจที่กาหนดไว้ชดั เจน คือการทาKM หนึ่งในนั้นมีการทางานวิจยั เริ่ มตันจากการมีหน่วยวิจยั
เริ่ มจากกลุ่มที่สนใจ เริ่ มคนเดียวเป็ นเรื่ องยาก การมีกลั ยาณมิตรที่ดี มีทีมช่วย เริ่ มจากทีมเล็ก ผูบ้ ริ หาร
มองเห็นความสาคัญR2R สนับสนุนการทา ให้เงินทุนสนับสนุน จัดเวที ลงตีพิมพ์และนาเสนอผลงาน มี
งานวิจยั ต่อเนื่ อง สิ่ งที่ยากที่สุด คือ จะทาเรื่ องอะไร ถ้าได้เรื่ องที่จะทาตรงประเด็น จะเป็ นการเริ่ มต้นดีมี
ชัยไปกว่าครึ่ ง แล้วจะมีทีมช่วยตามมา รพ.ลาปาง เริ่ มที่ปัญหา research ที่ดีตอ้ งนามาพัฒนางานได้ ไม่ใช่ทา
เพื่อรู ้ รู ปแบบที่ทากันมากคือ การประเมินผลการทางาน บางครั้งอ่านงานวิจยั แล้วต้องคิดว่าเมื่อมาทาใน
setting ของเราแล้วจะเป็ นอย่างไร อีกอย่างที่สุดยอดที่สุดคือ การริ เริ่ มทาอะไรสักอย่างที่เราอยากแก้ไข
หรื อทาเป็ นนวัตกรรมได้ อย่าลืม key words คือ โจทย์น้ นั ต้องนามาพัฒนางานได้แล้วจะได้รับการ
สนับสนุนทั้งจากทีมงานและผูบ้ ริ หารด้วยเพราะจะได้ประโยชน์ร่วมกัน ถ้าไม่เคยทาควรเริ่ มจากศึกษาเชิง
พรรณาก่อน เก็บข้อมูลย้อนหลังได้ ที่ดีที่สุดคือเก็บไปข้างหน้า ปี 2550 เภสัชที่ขอนแก่น ปี 49 เริ่ มทาเรื่ อง
เบาหวาน เภสัชมีมาตรฐานการทางานไม่เหมือนกันในทุกที่ ทุกครั้งที่ทางานวิจยั ต้องมีการนาเสนอเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การทางานบางอย่างแม้ยงั จะไม่ได้ทาเป็ นR2Rแต่ตอ้ งเราควรเก็บข้อมูล ความถี่ของ
ปั ญหา มีการเก็บข้อมูลไว้ก่อนเมื่อเวลามาถึงเราจะนาข้อมูลมาใช้ เก็บข้อมูลเป็ นปั ญหา

สิ่ งที่เป็ นตัวอย่างมีที่ไปที่มาของแต่ละเรื่ อง มีเหตุผลในการทา สิ่ งที่สาคัญคือคนที่อยู่ หน้างานเห็น
ปั ญหาและมีการตั้งโจทย์ ลักษณะงานที่หลากหลายแง่ของ เรื่ อง HHC medication reconcile พบว่าการ
ดูแลผูป้ ่ วยเรื่ องการใช้ยาที่บา้ นควรเชื่อมโยงทุกรอยต่อในการดูแลคนไข้ ควรมีการเยีย่ มบ้านด้วย งานวิจยั
ตัวเลขสาคัญสะท้อนว่าปั ญหามากน้อยแค่ไหน
จะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเก็บปั ญหาแล้วนามา
วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบสามารถนาไปพัฒนางานได้ ดร.ภญ. ฐนิตา ทวีธรรมเจริญ เล่าในบริ บทของรพ.
ขนาดใหญ่ คือ ศิริราช ในปี 47 เริ่ ม R2R ช่วงนั้นทางานได้ 2-3 ปี พี่สุมาลี ทางานจักษุอยากทางานR2R
เรื่ องแผ่นเจลประคบตาผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด ยังปฏิเสธการทาR2R ผ่านไป 1 ปี การทาR2R ไม่ใช่พยาบาลอยาก
ทาเรื่ องนี้แล้วสามารถทาได้ตอ้ งอาศัย ผูม้ ีความรู ้ดา้ นนั้น ต้องมี stake holder ก็คือเค้ารอเรา เริ่ มใจอ่อน เป็ น
จุดเปลี่ยนของชี วติ เริ่ มมองเห็นการเปลี่ยนแปลงด้านการทางานR2R มากขึ้น เรื่ องแรกที่ทาคือ การทาแผ่น
เจลประคบเย็น ชิ้นถัดมาเริ่ มจากปั ญหาของตัวเอง แทบทุกวันจะมีคนโทรมาถามเรื่ องแอลกอฮอล์ แล้วตอบ
คาถามไม่ได้เลยคิดทาวิจยั ขึ้นเพื่อหาคาตอบ การทางานทุกอย่างเราสนับสนุนมาตรฐานวิชาชีพเภสัช เคล็ด
ลับ ผลการทา Research ต้องนามาใช้ได้ ต้องสังเกตหน้างานปัญหาที่เจอทุกวัน ปัญหาใดที่มีคนถามบ่อย
ตอบไม่ได้ หยิบปั ญหานั้นมาเลย ทาเองคนเดียวไม่ได้ ต้องมีหลายอาชีพในสังคม งานวิจยั ก็เช่นกัน แทบ
ทุกงานวิจยั ต้องหา stakeholder ที่เกี่ยวข้อง ชวนเค้ามาทามีผลต่อการดูแลผูป้ ่ วย ต่อโรงพยาบาล ลด
ค่าใช้จ่ายให้โรงพยาบาลได้ดว้ ย หลังจากที่ได้กลุ่มคนที่พร้อมใจกันทาวิจยั เราก็เริ่ มทางานวิจยั แต่ไม่ทุก
เรื่ อง ขึ้นกับข้อคาถาม บางอย่างเป็ น CQI ก็ไม่ตอ้ งทาวิจยั แต่ถา้ อันไหนที่เป็ นวิจยั ไม่เคยมีใครคิดมาก่อน
หา paper ไม่มี ต้องทาวิจยั และ implement ใช้กบั งานของเราได้ เป็ นวงจรสุ ดท้ายแล้วแก้ปัญหาที่หน้างาน
ของเราได้ เป็ นประโยชน์กบั ผูป้ ่ วย สุ ดท้ายองค์กรอยูไ่ ด้ มัน่ คง ก้าวหน้าจะมีมาเอง เริ่ มแรกไม่มีความรู ้
อะไรทางวิจยั มากมาย โชคดีมีคนชวนมาทาR2R เราเริ่ มเห็นว่ามีประโยชน์ก็ตอ้ งขวานขวยด้วยตัวเองด้วยว่า
เราต้องทาอย่างไรให้มีองค์ความรู ้เพิ่มขึ้น ก็เลยไปศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติม ณ.วันนี้ที่เรามาเป็ นวิทยากรเป็ น
ผลพลอยได้จากการทาวิจยั R2R ไม่เคยคิดว่าจะต้องทาR2R เพื่อขอตาแหน่งวิชาการเพราะเราเป็ นพนักงาน
มหาวิทยาลัยไม่ใช่ขา้ ราชการ จุดสาคัญขึ้นอยูก่ บั ตัวเองเป็ นหลัก หลายท่านโชคดีเช่นโรงพยาบาลลาปางมี
ผูบ้ ริ หารสนับสนุนมีวสิ ัยทัศน์
แต่บางคนอาจจะไม่โชคดีแบบนั้นแต่เราทาให้ตวั เองโชคดีได้ดว้ ยตัวเอง
ขึ้นกับตัวเองเป็ นหลัก ขอให้ยดึ คาพระราชชนกที่วา่ "ขอให้ ถอื ประโยชน์ ส่วนตนเป็ นทีส่ องประโยชน์ ของ
เพือ่ มนุษย์ เป็ นกิจทีห่ นึ่ง ลาภทรั พย์ และเกียรติยศจะตกมาแก่ ท่านเอง ถ้ าท่ านทรงธรรมะแห่ งอาชี พย์ ไว้ ให้
บริ สุทธิ์"
แง่ คิดและการทา ปัจจัยทีท่ าให้ ทา R2R ได้ สาเร็จ ปัญหาและอุปสรรค
ในแง่คิด ภญ.ปุญญาพร การทา R2R ต้องเริ่ มต้นจากตัวเราก่อน มองเห็นปั ญหาและอยากได้คาตอบ
ความคิดที่จะพัฒนางานของเราต้องเริ่ มมาก่อน ทุกปั ญหาอาจจะไม่ตอ้ งทาR2Rเพื่อหาคาตอบ เมื่อไหร่ ที่ถึง
ทางตันต้องทาวิจยั เป็ น Evidence base ถึงจะตอบได้ ถ้าเราไม่มีองค์ความรู ้ แต่เรามีใจที่จะต้องทา เราต้อง
หาเครื อข่าย จากการประชุมR2Rทาให้เรารู ้วา่ เราจะหาเครื อข่ายได้มากมาย ที่รพ.ลาปางกว่าจะถึงวันนี้ เริ่ ม
จากกลุ่มคนที่มีใจหาวิธีร่วมกัน ค่อยๆทานาเสนอและผลักดันออกมาเป็ นนโยบาย กลุ่มคนที่ทาวิจยั อ้าง

ประธานกรรมการวิจยั ที่เริ่ มมีปี2551 นพ.รายิน อะโรลาห์ และเภสัชกรหญิงรุ่ งทิวา หมื่นปา ได้สรุ ป
ประสบการณ์ในการผลักดันการทา R2R เรี ยกว่า MAKE IT model M= Motivation การชักชวนจาก
ผูบ้ ริ หาร และทีมเพื่อน กัลยาณมิตร motivateที่ดีที่สุดคือกระตุน้ ตัวเอง เริ่ มจากใจตนเอง อยากทา มีฉนั ทะ
รู้ รัก สามัคคี ดังพระราชดารัสของในหลวง คือ ต้องเริ่ มมีฉนั ทะและใจที่อยากจะทาเมื่อรักแล้วถึงจะเรี ยนรู ้
วิธีทา A=Abality of time คือต้องใช้เวลา ไม่มีการทาR2Rไหนที่ทาเสร็ จในเวลา 2 เดือนอย่างน้อย 1 ปี
เต็มๆ ต้องเสี ยสละเวลา ทางานนอกเวลา ไม่เคยใช้เวลาในงานทางานวิจยั เลยสักครั้ง
K= Knowlege คือ ความรู ้ ต้องรู ้จริ งในสิ่ งนั้น ต้องรู ้วา่ R2Rทาอย่างไร ถ้าไม่ทราบต้องไปหา
ความรู ้ การอบรม และมี กัลยาณมิตร E= Economic คือ บางท่านมีการใช้เงินตนเอง แต่ถา้ มีผบู ้ ริ หาร
สนับสนุน ดึงข้อมูลมาให้นอ้ งช่วยทาบางส่ วนไม่ตอ้ งทาเอง I= issue คือการเลือกเรื่ องที่สนใจที่จะเป็ น
ประโยชน์ เนื่องจากการทา R2R ต้องconsume ทั้ง เวลา ทรัพยากร consume ทุกอย่างเพราะฉะนั้น ทาแล้ว
ไม่มีประโยชน์อย่าทา ทาแล้วได้เงินมีงานไปขึ้นหิ้งไว้ อย่าทา มันไม่เกิดความสุ ข ถ้าเราทาแล้วได้คาตอบ
เอาไปใช้ประโยชน์ได้ คนทาจะมีความสุ ขผูป้ ่ วยไม่ตอ้ งมาโรงพยาบาลหลายครั้ง มันเป็ นความอิ่มเอิบที่
เกิดขึ้นจากสิ่ งที่เราทา T=Team ทีมงานที่ทางานเป็ นทีม มีเครื อข่าย ของรพ.ลาปางเริ่ มจากมีหน่วยวิจยั มี
เลขา ช่วยกันทางาน ต้องมี Facilitator คือคุณอานวย อานวยความสะดวก ทีมงานตีพิมพ์ แก้ไขให้ถูกต้อง
ทั้งย่อหน้า refference ทีมช่วยได้มากมาย ถ้าท่านที่สนใจค้นเข้าไปในเครื อข่ายวิจยั รพ.เขตภาคเหนื อ ไม่
จากัดเฉพาะภาคเหนือ ภาคอื่นที่สนใจติดต่อได้ หรื อติดต่อที่รพ.ลาปาง ภญ. รุ่ งทิวา หมื่นปา ยินดีให้
คาปรึ กษาให้กบั ทุกคนที่สนใจเริ่ มต้นทา R2R เพราะสุ ดท้ายสิ่ งที่ได้คือพัฒนาตัวเรา เป็ นประโยชน์ต่อคนไข้
องค์กร ประเทศชาติและวิชาชีพของเรา ประเด็น แลกเปลี่ยนจาก Core รพ.กาฬสิ นธุ์ ประเด็นสาคัญของการ
ทาวิจยั คือการนาผลการศึกษาวิจยั ไปใช้ หลุมพลางที่ได้รับจากงานประชุมแลกเปลี่ยน เรี ยนรู้คือเรื่ องการลด
cost ต่างๆ เช่น เรื่ องยา, Medication error กังวลว่าจะไปกระทบต่อผูบ้ ริ หารระดับสู งเรื่ องผลประโยชน์การ
จัดซื้ อของผูบ้ ริ หาร การจับผิดเรื่ อง Medication error ภญ.ปุญญาพร ชี้แจงว่า โจทย์ ของเราคือ ลด
ค่าใช้จ่ายยาอนุมตั ิพิเศษ ไม่มีขอ้ ขัดแย้งของผูบ้ ริ หาร ต้องดูวา่ เราตอบโจทย์ได้หรื อไม่ แพทย์เข้าใจ concept
ในการดาเนินโยบาย เป็ นวัฒนธรรมขององค์กร อย่ามองแค่ระดับโรงพยาบาลต้องมองระดับประเทศเพราะ
เป็ นรายจ่ายของประเทศชาติ
ดร.ภญ. ฐนิตา แลกเปลี่ยนประเด็นว่า ความปลอดภัยด้านยามุมมองเป็ นวัฒนธรรมขององค์กร บน
พื้นฐานที่ผปู ้ ่ วยได้รับยาปลอดภัยมากขึ้น ในกรณี การทาเป็ นวิจยั ต้องมีกระทบหรื อที่เรี ยกว่าไปเหยียบเท้า
ใคร ให้นาเสนอเป็ นภาพรวมอย่าลงรายบุคคล เพราะเค้าจะรู ้สึกว่าเราจ้องตัวบุคคล ทั้งทีเราก็จอ้ งจริ งๆ สิ่ งที่
ทาทั้งหมดเพื่อโรงพยาบาล ประเทศชาติ เมื่อเรานาเสนอไป ผูบ้ ริ หารจะมีfeed back กลับไปหาบุคคล
นั้นเอง เราเองจะไม่เผชิ ญหน้าเพราะจะเกิดปั ญหากับเราเอง

