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      งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเภสัชกร  ท่ีส าคญัคือมาตรฐานวชิาชีพก าหนดการพฒันางานใหส้อดคลอ้งกบัองคก์ร  
มาตรฐานท่ีส าคญัคือ ความเป็นผูน้ าโดยเฉพาะเป็นผูน้ าตวัเอง   และ การศึกษาวจิยั  R2R สามารถน าไปสู่การ
พฒันาทุกระบบงาน  นโยบายและวธีิการปฏิบติังาน  คือหนา้งานท่ีตอ้งใหบ้ริการทางเภสัชกรรมต่างๆหรือ 
การท าวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบริการ  เภสัชกรรมคลินิก มาตรฐานท่ีเป็นวธีิการทาง เขา้สู่ concept ของ R2R 
การท า clinical  study   การบริบาลทางเภสัชกรรมคือเภสัชเขา้ไปดูผูป่้วยแต่ละโรคคือ  การคน้หา  ป้องกนั  
ประเมิน  เช่น  คนไขแ้พย้าประเมินร่วมกบัแพทย ์  
           ภญ.บุญญาพร  โรงพยาบาลล าปาง  การท าR2R รพ  เร่ิมจากกลุ่มคนท่ีสนใจ เป็นส่ิงท่ีจะช่วยพฒันา
องคก์ร  พนัธกิจท่ีก าหนดไวช้ดัเจน คือการท าKM หน่ึงในนั้นมีการท างานวจิยั  เร่ิมตนัจากการมีหน่วยวจิยั 
เร่ิมจากกลุ่มท่ีสนใจ  เร่ิมคนเดียวเป็นเร่ืองยาก  การมีกลัยาณมิตรท่ีดี มีทีมช่วย  เร่ิมจากทีมเล็ก   ผูบ้ริหาร
มองเห็นความส าคญัR2R สนบัสนุนการท า  ใหเ้งินทุนสนบัสนุน  จดัเวที ลงตีพิมพแ์ละน าเสนอผลงาน  มี
งานวจิยัต่อเน่ือง   ส่ิงท่ียากท่ีสุด  คือ  จะท าเร่ืองอะไร  ถา้ไดเ้ร่ืองท่ีจะท าตรงประเด็น จะเป็นการเร่ิมตน้ดีมี
ชยัไปกวา่คร่ึง  แลว้จะมีทีมช่วยตามมา รพ.ล าปาง เร่ิมท่ีปัญหา research ท่ีดีตอ้งน ามาพฒันางานได ้ไม่ใช่ท า
เพื่อรู้  รูปแบบท่ีท ากนัมากคือ การประเมินผลการท างาน   บางคร้ังอ่านงานวจิยัแลว้ตอ้งคิดวา่เม่ือมาท าใน 
setting   ของเราแลว้จะเป็นอยา่งไร   อีกอยา่งท่ีสุดยอดท่ีสุดคือ  การริเร่ิมท าอะไรสักอยา่งท่ีเราอยากแกไ้ข
หรือท าเป็นนวตักรรมได ้  อยา่ลืม key  words  คือ โจทยน์ั้นตอ้งน ามาพฒันางานไดแ้ลว้จะไดรั้บการ
สนบัสนุนทั้งจากทีมงานและผูบ้ริหารดว้ยเพราะจะไดป้ระโยชน์ร่วมกนั ถา้ไม่เคยท าควรเร่ิมจากศึกษาเชิง
พรรณาก่อน  เก็บขอ้มูลยอ้นหลงัได ้ ท่ีดีท่ีสุดคือเก็บไปขา้งหนา้  ปี2550 เภสัชท่ีขอนแก่น ปี49 เร่ิมท าเร่ือง
เบาหวาน  เภสัชมีมาตรฐานการท างานไม่เหมือนกนัในทุกท่ี  ทุกคร้ังท่ีท างานวิจยัตอ้งมีการน าเสนอเพื่อการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้   การท างานบางอยา่งแมย้งัจะไม่ไดท้  าเป็นR2Rแต่ตอ้งเราควรเก็บขอ้มูล  ความถ่ีของ
ปัญหา  มีการเก็บขอ้มูลไวก่้อนเม่ือเวลามาถึงเราจะน าขอ้มูลมาใช ้  เก็บขอ้มูลเป็นปัญหา   



ส่ิงท่ีเป็นตวัอยา่งมีท่ีไปท่ีมาของแต่ละเร่ือง  มีเหตุผลในการท า ส่ิงท่ีส าคญัคือคนท่ีอยู ่ หนา้งานเห็น
ปัญหาและมีการตั้งโจทย ์  ลกัษณะงานท่ีหลากหลายแง่ของ เร่ือง HHC   medication  reconcile  พบวา่การ
ดูแลผูป่้วยเร่ืองการใชย้าท่ีบา้นควรเช่ือมโยงทุกรอยต่อในการดูแลคนไข ้ ควรมีการเยีย่มบา้นดว้ย  งานวจิยั
ตวัเลขส าคญัสะทอ้นวา่ปัญหามากนอ้ยแค่ไหน  จะตอ้งมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก็บปัญหาแลว้น ามา
วเิคราะห์อยา่งเป็นระบบสามารถน าไปพฒันางานได ้   ดร.ภญ. ฐนิตา  ทวธีรรมเจริญ  เล่าในบริบทของรพ.
ขนาดใหญ่ คือ ศิริราช  ในปี  47 เร่ิม R2R  ช่วงนั้นท างานได ้2-3 ปี  พี่สุมาลี ท างานจกัษุอยากท างานR2R 
เร่ืองแผน่เจลประคบตาผูป่้วยหลงัผา่ตดั ยงัปฏิเสธการท าR2R  ผา่นไป 1 ปีการท าR2R ไม่ใช่พยาบาลอยาก
ท าเร่ืองน้ีแลว้สามารถท าไดต้อ้งอาศยั ผูมี้ความรู้ดา้นนั้น  ตอ้งมี stake  holder ก็คือเคา้รอเรา เร่ิมใจอ่อน เป็น
จุดเปล่ียนของชีวติ เร่ิมมองเห็นการเปล่ียนแปลงดา้นการท างานR2R มากข้ึน เร่ืองแรกท่ีท าคือ การท าแผน่
เจลประคบเยน็ ช้ินถดัมาเร่ิมจากปัญหาของตวัเอง แทบทุกวนัจะมีคนโทรมาถามเร่ืองแอลกอฮอล ์  แลว้ตอบ
ค าถามไม่ไดเ้ลยคิดท าวจิยัข้ึนเพื่อหาค าตอบ  การท างานทุกอยา่งเราสนบัสนุนมาตรฐานวชิาชีพเภสัช  เคล็ด
ลบั ผลการท า Research  ตอ้งน ามาใชไ้ด ้  ตอ้งสังเกตหนา้งานปัญหาท่ีเจอทุกวนั  ปัญหาใดท่ีมีคนถามบ่อย 
ตอบไม่ได ้ หยบิปัญหานั้นมาเลย   ท าเองคนเดียวไม่ได ้ ตอ้งมีหลายอาชีพในสังคม  งานวจิยัก็เช่นกนั แทบ
ทุกงานวจิยัตอ้งหา stakeholder ท่ีเก่ียวขอ้ง ชวนเคา้มาท ามีผลต่อการดูแลผูป่้วย  ต่อโรงพยาบาล  ลด
ค่าใชจ่้ายใหโ้รงพยาบาลไดด้ว้ย  หลงัจากท่ีไดก้ลุ่มคนท่ีพร้อมใจกนัท าวิจยั  เราก็เร่ิมท างานวจิยัแต่ไม่ทุก
เร่ือง  ข้ึนกบัขอ้ค าถาม บางอยา่งเป็น CQI ก็ไม่ตอ้งท าวจิยั  แต่ถา้อนัไหนท่ีเป็นวจิยัไม่เคยมีใครคิดมาก่อน  
หา paper ไม่มี  ตอ้งท าวจิยัและ implement ใชก้บังานของเราได ้    เป็นวงจรสุดทา้ยแลว้แกปั้ญหาท่ีหนา้งาน
ของเราได ้   เป็นประโยชน์กบัผูป่้วย  สุดทา้ยองคก์รอยูไ่ด ้  มัน่คง กา้วหนา้จะมีมาเอง  เร่ิมแรกไม่มีความรู้
อะไรทางวจิยัมากมาย  โชคดีมีคนชวนมาท าR2R  เราเร่ิมเห็นวา่มีประโยชน์ก็ตอ้งขวานขวยดว้ยตวัเองดว้ยวา่
เราตอ้งท าอยา่งไรใหมี้องคค์วามรู้เพิ่มข้ึน ก็เลยไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ณ.วนัน้ีท่ีเรามาเป็นวทิยากรเป็น
ผลพลอยไดจ้ากการท าวจิยั R2R  ไม่เคยคิดวา่จะตอ้งท าR2R เพื่อขอต าแหน่งวชิาการเพราะเราเป็นพนกังาน
มหาวทิยาลยัไม่ใช่ขา้ราชการ จุดส าคญัข้ึนอยูก่บัตวัเองเป็นหลกั  หลายท่านโชคดีเช่นโรงพยาบาลล าปางมี
ผูบ้ริหารสนบัสนุนมีวสิัยทศัน์  แต่บางคนอาจจะไม่โชคดีแบบนั้นแต่เราท าใหต้วัเองโชคดีไดด้ว้ยตวัเอง  
ข้ึนกบัตวัเองเป็นหลกั ขอใหย้ดึค าพระราชชนกท่ีวา่ "ขอให้ถอืประโยชน์ส่วนตนเป็นทีส่องประโยชน์ของ

เพือ่มนุษย์เป็นกจิทีห่น่ึง ลาภทรัพย์และเกยีรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง  ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพย์ไว้ให้
บริสุทธ์ิ"   
แง่คิดและการท า  ปัจจัยทีท่ าให้ท า R2R ได้ส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรค  
       ในแง่คิด ภญ.ปุญญาพร การท า R2R ตอ้งเร่ิมตน้จากตวัเราก่อน มองเห็นปัญหาและอยากไดค้  าตอบ  
ความคิดท่ีจะพฒันางานของเราตอ้งเร่ิมมาก่อน   ทุกปัญหาอาจจะไม่ตอ้งท าR2Rเพื่อหาค าตอบ  เม่ือไหร่ท่ีถึง
ทางตนัตอ้งท าวจิยัเป็น Evidence  base  ถึงจะตอบได ้ ถา้เราไม่มีองคค์วามรู้ แต่เรามีใจท่ีจะตอ้งท า  เราตอ้ง
หาเครือข่าย  จากการประชุมR2Rท าใหเ้รารู้วา่เราจะหาเครือข่ายไดม้ากมาย  ท่ีรพ.ล าปางกวา่จะถึงวนัน้ี เร่ิม
จากกลุ่มคนท่ีมีใจหาวธีิร่วมกนั  ค่อยๆท าน าเสนอและผลกัดนัออกมาเป็นนโยบาย   กลุ่มคนท่ีท าวจิยัอา้ง



ประธานกรรมการวจิยัท่ีเร่ิมมีปี2551 นพ.รายนิ  อะโรลาห์ และเภสัชกรหญิงรุ่งทิวา หม่ืนปา   ไดส้รุป
ประสบการณ์ในการผลกัดนัการท า R2R เรียกวา่ MAKE  IT model   M= Motivation  การชกัชวนจาก
ผูบ้ริหาร และทีมเพื่อน กลัยาณมิตร  motivateท่ีดีท่ีสุดคือกระตุน้ตวัเอง  เร่ิมจากใจตนเอง อยากท า  มีฉนัทะ 
รู้  รัก สามคัคี ดงัพระราชด ารัสของในหลวง  คือ ตอ้งเร่ิมมีฉนัทะและใจท่ีอยากจะท าเม่ือรักแลว้ถึงจะเรียนรู้
วธีิท า   A=Abality  of  time  คือตอ้งใชเ้วลา  ไม่มีการท าR2Rไหนท่ีท าเสร็จในเวลา 2  เดือนอยา่งนอ้ย 1 ปี
เตม็ๆ ตอ้งเสียสละเวลา ท างานนอกเวลา ไม่เคยใชเ้วลาในงานท างานวจิยัเลยสักคร้ัง 
   K= Knowlege คือ  ความรู้ ตอ้งรู้จริงในส่ิงนั้น  ตอ้งรู้วา่ R2Rท าอยา่งไร  ถา้ไม่ทราบตอ้งไปหา
ความรู้ การอบรม และมี กลัยาณมิตร E= Economic  คือ บางท่านมีการใชเ้งินตนเอง  แต่ถา้มีผูบ้ริหาร
สนบัสนุน ดึงขอ้มูลมาใหน้อ้งช่วยท าบางส่วนไม่ตอ้งท าเอง I= issue  คือการเลือกเร่ืองท่ีสนใจท่ีจะเป็น
ประโยชน์  เน่ืองจากการท า R2R ตอ้งconsume ทั้ง เวลา ทรัพยากร consume ทุกอยา่งเพราะฉะนั้น ท าแลว้
ไม่มีประโยชน์อยา่ท า   ท าแลว้ไดเ้งินมีงานไปข้ึนห้ิงไว ้ อยา่ท า มนัไม่เกิดความสุข  ถา้เราท าแลว้ไดค้  าตอบ
เอาไปใชป้ระโยชน์ได ้  คนท าจะมีความสุขผูป่้วยไม่ตอ้งมาโรงพยาบาลหลายคร้ัง  มนัเป็นความอ่ิมเอิบท่ี
เกิดข้ึนจากส่ิงท่ีเราท า T=Team  ทีมงานท่ีท างานเป็นทีม มีเครือข่าย  ของรพ.ล าปางเร่ิมจากมีหน่วยวจิยั  มี
เลขา ช่วยกนัท างาน  ตอ้งมี Facilitator  คือคุณอ านวย อ านวยความสะดวก  ทีมงานตีพิมพ ์แกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
ทั้งยอ่หนา้  refference  ทีมช่วยไดม้ากมาย     ถา้ท่านท่ีสนใจคน้เขา้ไปในเครือข่ายวจิยัรพ.เขตภาคเหนือ ไม่
จ  ากดัเฉพาะภาคเหนือ ภาคอ่ืนท่ีสนใจติดต่อได ้ หรือติดต่อท่ีรพ.ล าปาง   ภญ. รุ่งทิวา  หม่ืนปา  ยนิดีให้
ค  าปรึกษาใหก้บัทุกคนท่ีสนใจเร่ิมตน้ท า R2R เพราะสุดทา้ยส่ิงท่ีไดคื้อพฒันาตวัเรา เป็นประโยชน์ต่อคนไข ้ 
องคก์ร ประเทศชาติและวชิาชีพของเรา  ประเด็น แลกเปลี่ยนจาก Core รพ.กาฬสินธ์ุ  ประเด็นส าคญัของการ
ท าวจิยั คือการน าผลการศึกษาวจิยัไปใช ้หลุมพลางท่ีไดรั้บจากงานประชุมแลกเปล่ียน เรียนรู้คือเร่ืองการลด 
cost  ต่างๆ เช่น เร่ืองยา, Medication  error กงัวลวา่จะไปกระทบต่อผูบ้ริหารระดบัสูงเร่ืองผลประโยชน์การ
จดัซ้ือของผูบ้ริหาร  การจบัผดิเร่ือง Medication  error   ภญ.ปุญญาพร  ช้ีแจงวา่ โจทย์ของเราคือ ลด
ค่าใชจ่้ายยาอนุมติัพิเศษ  ไม่มีขอ้ขดัแยง้ของผูบ้ริหาร  ตอ้งดูวา่เราตอบโจทยไ์ดห้รือไม่ แพทยเ์ขา้ใจ concept 
ในการด าเนินโยบาย เป็นวฒันธรรมขององคก์ร อยา่มองแค่ระดบัโรงพยาบาลตอ้งมองระดบัประเทศเพราะ
เป็นรายจ่ายของประเทศชาติ 
 ดร.ภญ. ฐนิตา   แลกเปล่ียนประเด็นวา่ ความปลอดภยัดา้นยามุมมองเป็นวฒันธรรมขององคก์ร   บน
พื้นฐานท่ีผูป่้วยไดรั้บยาปลอดภยัมากข้ึน  ในกรณีการท าเป็นวจิยัตอ้งมีกระทบหรือท่ีเรียกวา่ไปเหยยีบเทา้  
ใคร ใหน้ าเสนอเป็นภาพรวมอยา่ลงรายบุคคล  เพราะเคา้จะรู้สึกวา่เราจอ้งตวับุคคล ทั้งทีเราก็จอ้งจริงๆ ส่ิงท่ี
ท าทั้งหมดเพื่อโรงพยาบาล  ประเทศชาติ   เม่ือเราน าเสนอไป ผูบ้ริหารจะมีfeed back กลบัไปหาบุคคล
นั้นเอง  เราเองจะไม่เผชิญหนา้เพราะจะเกิดปัญหากบัเราเอง 
         
 


