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วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูอานเขาใจกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อนำมาใชพัฒนาระบบยา หรืองานบริการเภสัชกรรม
2. เพื่อใหผูอานสามารถนำความรูกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการไปประยุกตใชในงานเภสัชกรรมได
บทคัดยอ
งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ หรือ action research เปนงานวิจัยที่ศึกษาไปขางหนา มีจุดมุงหมายเพื่อ
แกไขปญหา พัฒนา ปรับปรุงสิ่งเดิมใหเกิดประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผลสูงสุด โดยใชกระบวนการดำเนินการ
ศึกษาอยางเปนระบบ และตองอาศัยความรวมมือจากผูเกี่ยวของในการดำเนินงานนั้นๆ เพื่อใหไดมาซึ่งแนว
ทางการดำเนินการ และผลของการศึกษา โดยขั้นตอนการดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประกอบดวย 4
ขั้นตอนหลัก ตามวงจรของ Kemmis และ Mc Taggart คือ ขั้นตอนการวางแผน (planning) การปฏิบัติ
(action), การสังเกต (observing) และการสะทอนกลับ (reflecting) ในปจจุบันมีการนำกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการนี้มาใชในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในงานบริการเภสัชกรรม การจัดการระบบยา หรือนำมาใชเพื่อ
พัฒนางานเภสัชกรรมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากกระบวนการนี้สามารถแกไขปญหาหนางานที่เภสัชกรประสบไดเปน
อยางดี บทความนี้ ยกกรณีศึกษาการใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาระบบปองกันการแพยาซ้ำ
ในโรงพยาบาลเปนตัวอยางในการนำไปใช ซึ่งสามารถพัฒนาระบบยาได ดังนั้น ผูเขียนจึงเห็นวาเภสัชกรควร
ทราบถึงกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเปนทางเลือกหนึ่งในวิธีแกปญหา หรือพัฒนาระบบยาใน
โรงพยาบาลตอไป
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คำสำคัญ งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ, action research
บทนำ
ปญหาที่เกิดขึ้นในงานบริการเภสัชกรรม หรือปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับระบบยาเพื่อสรางความปลอดภัย
ใหกับผูมารับบริการโดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับโรงพยาบาล เปนสิ่งที่เภสัชกรตองเขามาแกไข ซึ่งอาจมีหลาย
แนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ หรือ action research ก็เปนแนวทาง
หนึ่งที่นาสนใจเนื่องจากเปนแนวทางที่ดำเนินการอยางเปนระบบ มีขั้นตอนชัดเจน และเปนกระบวนการที่
อาศัยความรวมมือกันระหวางผูปฏิบัติงาน และผูวิจัย ทำใหทุกคนที่เกี่ยวของมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของการ
แกไขปญหา ปรับปรุง หรือพัฒนางานเภสัชกรรม[1] ตัวอยางเชน การพัฒนาระบบบริการเภสัชกรรมผูปวย
เบาหวานที่มีภาวะไตเรื้อรังรวมดวยที่บาน[2] การพัฒนาระบบบริการเภสัชกรรมในผูปวยจิตเภท[3] ทั้งนี้
ผูเขียนไดยกตัวอยางการพัฒนาระบบปองกันการแพยาซ้ำในโรงพยาบาล จากเหตุการณที่พบวาผูปวยเกิดการ
แพยาชนิดเดิมในโรงพยาบาล ซึ่งเปนอาการไมพึงประสงคจากการใชยาที่ปองกันได (preventable adverse
drug reaction) เหตุการณดังกลาวจึงไมควรเกิดขึ้นซ้ำ และควรพัฒนาระบบเพื่อปองกันการแพยาซ้ำ ผูวิจัย
เลือกใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาใชในการแกไข และพัฒนาระบบดังกลาว พบวาสามารถปองกันการ
เกิดการแพยาซ้ำในโรงพยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ เภสัชกรโดยเฉพาะอยางยิ่งเภสัชกรโรงพยาบาลจึงควร
เรียนรูกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อนำไปใชแกปญหา และพัฒนางานเพื่อความปลอดภัยของผูปวยตอไป
ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ หรือ action research มีจุดกำเนิดมาจาก Lewin นักจิตวิทยาทางสังคมชาว
อเมริกาที่ตองการแกไขปญหาสังคมชวงหลังสงครามโลกครั้งที่2 Reason และ Bradbury อธิบายการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการวาเปน “family of approaches” ประกอบดวยงานวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research)
และงานวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และเปนงานวิจัยที่มีลักษณะของการดำเนินการวิจัยรวมกับ
คนอื่นมากกวาการทำงานวิจัยในคน
ความหมายการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามนิยามของ Johnson, 2008 กลาววาเปนการวิจัยระหวางการ
ปฏิบัติงานเพื่อแกปญหาที่ผูปฏิบัติงานกำลังเผชิญอยู โดยเปนกระบวนการศึกษาสถานการณที่เปนจริงเพื่อทำ
ความเขาใจ และพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพของการปฏิบัติงาน
ความหมายการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามนิยามของ Kemmis และ Mc Taggart กลาววาเปนการวิจัยที่
มีวิธีการของการวิจัยที่เปนการสะทอนผลการปฏิบัติงานเปนวงจรแบบขดลวด โดยเริ่มตนที่ขั้นตอนการ
วางแผน (planning) การปฏิบัติ (action) การสังเกต (observing) และการสะทอนกลับ (reflecting) และ
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จำเปนตองอาศัยผูมีสวนรวมในกระบวนการสะทอนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงการ
ทำงานใหดีขึ้น
ลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
1. ปญหาของงานวิจัยมักเปนปญหาดานการปฏิบัติงานที่ผูปฏิบัติงานประสบในการทำงานประจำ
หรือปญหาหนางานมากกวาเปนปญหาในเชิงทฤษฎี
2. งานวิจัยเชิงปฏิบัติการตองมีการทำความเขาใจปญหาที่แทจริง หรือสภาพปญหาในการปฏิบัติงาน
รวมถึงมีการวิเคราะหสาเหตุของปญหา เพื่อนำไปใชวางแนวทางในการดำเนินการแกปญหาตอไป
3. การดำเนินงานวิจัย ตองอาศัยความมีสวนรวมของผูเขารวมงานวิจัย ทั้งดานการเสนอความคิด
การวางแนวทางการดำเนินการ การปฏิบัติตามแนวทาง รวมถึงการสรุป และวิเคราะหผลของการ
ดำเนินการ
4. มุงเนนการปฏิบัติการ เพื่อใหเกิดความเปลี่ยนแปลง หรือการพัฒนา
5. ใชวงจรการปฏิบัติการ (The action research spiral) ตามแนวคิดของ Kemmis และ Mc
Taggart คือ การวางแผน (planning) ตลอดจนการปรับปรุงผล (re - planning) เพื่อนำไปปฏิบัติ
ในวงจรตอไปจนกวาจะไดรูปแบบของการปฏิบัติงานที่เปนที่พึงพอใจ ดังนั้นในงานวิจัยหนึ่งอาจมี
การหมุนวงจรไดมากกวา 1 ครั้ง โดยมีรูปแบบการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงได
6. การวิจัยเชิงปฏิบัติการถึงแมเรื่องเดียวกัน หรือหัวของานวิจัยเดียวกันอาจใหผลการศึกษาที่
แตกตางกันได เนื่องจากผลของการวิจัยเชิงปฏิบัติการขึ้นอยูกับการเลือก intervention ที่
เหมาะสมแตกตางซึ่งแตกตางกันตามบริบท และขึ้นอยูกับความรวมมือของผูรวมวิจัย
กระบวนการดำเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis และ Mc Taggart และตัวอยางจาก
กรณีศึกษา
ในกระบวนการแรกกอนเขาสูวงจรการปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis และ Mc Taggart โดย
แบงการดำเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการออกเปน 4 ขั้นตอนหลักตอเนื่องกันเปนวงรอบ ตามภาพที่ 1 ดังนี้
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ภาพที่ 1 Action research model ตามแนวคิดของ Kemmis และ Mc Taggart
ขั้นตอนที่1 วางแผน (planning)
เปนขั้นตอนการกำหนดแนวทางปฏิบัติการ หรือแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดจากการตกลง
รวมกันระหวางผูรวมวิจัย โดยลงรายละเอียดถึงสิ่งที่ตองทำ รวมถึงอาจระบุระยะเวลาในการดำเนินการแตละ
ขั้นตอน ทั้งนี้ในขั้นตอนการวางแผน ผูวิจัยตองทำการวิเคราะหลักษณะของปญหาของงานวิจัย ศึกษาบริบทที่
เกี่ยวของ เพื่อทำความเขาใจปญหา โดยอาจใชการเก็บรวบรวมขอมูลใหม หรือทบทวนขอมูลจากที่เคยปฏิบัติ
มา หรืออาจมีการสัมภาษณผูรวมวิจัยเพิ่มเติมได
ตัวอยางจากกรณีศึกษา
ปญหาที่พบในการปฏิบัติงาน : เกิดเหตุการณแพยาซ้ำ Ceftriaxone
รายละเอียดของปญหา : ผูปวยเขารักษาเปนผูปวยใน นอกเวลาราชการ ใหประวัติวาแพยา
Ceftriaxone จากโรงพยาบาลอื่นที่หองฉุกเฉิน เภสัชกรที่ 1 รับแจงประวัติดำเนินการตามขั้นตอนปกติ ตอมา
แพทยพิจารณาใหผูปวยเขารับการรักษาเปนผูปวยใน แพทยเจาของไขไมทราบวาผูปวยแพยาจึงสั่งยา
Ceftriaxone เภสัชกรที่ 2 ไมเห็นประวัติการแพยาจึงจายยา Ceftriaxone และพยาบาลใหยาแกผูปวย ทำให
เกิดการแพยาซ้ำ
วิเคราะหสาเหตุของปญหา : ทบทวนระบบการประเมินอาการไมพึงประสงคที่เปนประวัติแจง (นอก
เวลาราชการ) มีขั้นตอน ดังภาพที่ 2
เภสัชกรผูรับแจงประวัติ
การแพยาจดบันทึกใน
ใบรับแจงประเมินแพยา

เภสัชกรคลินิก
ผูรับผิดชอบงาน ADR ขึ้น
ไปประเมินที่หอผูปวย ใน
เวลาราชการ

เภสัชกร ADR ลงขอมูลการแพ
ยาใน OPD CARD/โปรแกรม
คอมพิวเตอร/หนา
chart/Patient's medication
profile (PMP)

ภาพที่ 2 ระบบการประเมิน ADR ผูปวยใน นอกเวลาราชการ (ระบบเดิม)
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ทบทวนระบบดังกลาวโดยมีทีมผูเขารวมวิจัย คือเภสัชกรคลินิกผูรับผิดชอบงาน ADR และเภสัชกร
ผูปฏิบัติงานทั้งใน และนอกเวลาราชการ เพื่อรวมกันวิเคราะหถึงปญหาแลวพบวาเปนสาเหตุของปญหาคือ
ชองวางระหวางการสงตอขอมูลการแพยาระหวางการรอประเมิน สงผลใหไมมีการขั้นตอนที่ขัดขวางการ
ไดรับยาที่ผูปวยใหประวัติแพยาไวแลว ทั้งนี้ลักษณะของการเกิดชองวางนี้มีความเสี่ยงตอการเกิดซ้ำไดอีกทั้ง
นอกเวลาราชการ และในเวลาราชการหากเภสัชกรผูรับผิดชอบยังไมสามารถไปประเมิน และlock การใชยาใน
คอมพิวเตอรไดทันที
จากการวิเคราะหปญหาแลวพบวาสาเหตุของการไดรับยา Ceftriaxone ซ้ำหลังจากที่ผูปวยแจง
ประวัติแพยาแลว เกิดจากชองวางระหวางการสงตอขอมูลการแพยาระหวางการรอประเมิน ทีมผูรวมวิจัยจึง
วางแนวทางการแกไขโดยการพัฒนาระบบปองกันการแพยาซ้ำ ดังนี้
ตารางที่ 1 ระบบปองกันการแพยาซ้ำตามระบบเดิม และการวางแผนพัฒนาระบบใหม
ชองวางระหวางการสงตอขอมูลการ
แพยาระหวางการรอประเมิน
1. หากมีการสั่งยาที่ผูปวยมีประวัติแพ
หรือยาที่สงสัยวาเปนสาเหตุ
1.1 แพทยไมทราบขอมูลการแพ
ยาหากไมสอบถามผูปวย
1. เภสัชกรผูรับแจง ADR
1.2 เภสัชกรผูจายยาหองจายยา
จดบันทึกในใบรับแจง
การแจง
ผูปวยในไมทราบวาผูปวยราย
ประเมินแพยา ใสตะกรา
ประเมินแพ
นี้อยูในชวงรอประเมินแพยา
ADR
ยา
ชนิดใด ซึ่งอาจทำใหจายยาที่
2. เภสัชกรผูรับผิดชอบ
ผูปวยแพได
ADR นำใบรับแจงจาก
1.3 พยาบาลผูใหยาไมทราบขอมูล
ตะกรา ADR ไปประเมิน
การแพยาหากไมสอบถาม
ผูปวย
2. มีระยะเวลารอกอนที่เภสัชกร ADR
จะมาหยิบใบรับแจงประเมินแพยา
เภสัชกรผูขึ้นไปประเมิน • การรอประเมินประวัติ ADR ใช
ADR จัดลำดับความสำคัญ ระยะเวลานานกวากรณีเปน active
การประเมิน
ของการประเมิน คือ
case ซึ่งระหวางรออาจมีการสั่งใช
แพยา
ผูปวยที่เกิด ADR ณ
ยาที่แพซ้ำ
ขณะนั้น (active case)
ขั้นตอน

ระบบเดิม

ระบบใหมที่วางแผน

1. พัฒนาระบบที่
สามารถปองกันการ
คียยาที่ผูปวยแพได
2. สรางชองทางการ
สื่อสาร ADR
โดยเฉพาะ เพื่อลด
ระยะเวลาการรอ
ประเมิน
3. สรางความเขาใจ
วิธีการปฏิบัติให
พยาบาล และแพทย
ทราบ
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จะไดรบั การประเมินกอน • หลังจากประเมินแลวหากเภสัชกร
จากนั้นจึงเปนผูปวยที่แจง ADR ยังไมมีการลง Lock ในระบบ
ประวัติ ADR
คอมพิวเตอรในทันที อาจมีการจาย
ยาที่แพซ้ำใหผูปวยอีก
โดยกำหนดวันที่จะเริ่มดำเนินการตามแผน และระยะเวลาที่จะใชในการวัดผล รวมถึงตัวชี้วัดที่
ตองการวัดผลไวในแผนการปฏิบัติการนี้ดวย ในกรณีศึกษานี้กำหนดระยะเวลาในวงรอบที่1 คือ 1 ป ตั้งแต
เดือนตุลาคม ถึงมีนาคม ตัวชี้วัดคือ จำนวนครั้งของการแพยาซ้ำเนื่องจากระบบของโรงพยาบาล และจำนวน
ครั้งของการแพยากลุมเดียวกันเนื่องจากระบบของโรงพยาบาล ซึ่งเปนตัวชี้วัดตามแนวทางปฏิบัติในการทำงาน
ติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชยา สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล
ขั้นตอนที่2 การปฏิบัติ (action)
เปนขั้นตอนการลงมือดำเนินงาน หรือปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว และควบคุมใหเปนไปตามแผน
อยางไรก็ตามในการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไวมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไดตามบริบทแวดลอมที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ดวยเหตุนี้แผนปฏิบัติการที่ดีจะตองมีลักษณะเปนแผนที่ยืดหยุน และสามารถปรับเปลี่ยนได
ตัวอยางจากกรณีศึกษา
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบที่สามารถปองกันการคียยาที่ผูปวยแพได
เพิ่มการ POP UP ขอความแจงเตือนในโปรแกรมคียยา เพื่อเปนการสงตอขอมูลในระหวางปฏิบัติงาน
ลดชองวางการติดตอสื่อสารของขอมูล โดยมีระบบดังนี้
1. รับแจงประเมินแพยา ลงใบแบบฟอรมรอประเมินแพยา
2. เภสัชกรผูรับแจง ทำ POP-UP แจงเตือนในโปรแกรมคอมพิวเตอร ระบุชื่อยา และอาการทีส่ งสัยให
ครบถวน (ใชตัวอักษรสีแดง) ถายรูปสง Line ADR
3. เภสัชกรที่หนาที่ประเมิน ADR ไปประเมิน ADR ตามระบบ หลังประเมินเสร็จใหลงขอมูลในระบบ
คอมพิวเตอร แลวลบขอความใน POP UP
4. เภสัชกรที่หนาที่ประเมิน ADR ไปประเมิน ADR ตามระบบ หลังประเมินเสร็จ หากพบวาเปนอาการ
ขางเคียง (side effects) ไมใชการแพยา เภสัชกรจะทำ POP UP ระมัดระวังการใชยา เพื่อเปนการ
แจงเตือน พรอมระบุชื่อยา และอาการ ใหแสดงทุกครั้งที่มีการ Key ยา แตถาประเมินเปนแพยา
(drug allergy) ตองดำเนินการ lock การคียในโปรแกรม และหากแพทยยืนยันคำสั่งใชตองใหเภสัช
กรปลด lock ในโปรแกรมกอนจึงจะคียใชยาได
กิจกรรมที่ 2 สรางชองทางการสื่อสาร ADR โดยเฉพาะ เพื่อลดระยะเวลาการรอประเมิน
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สรางกลุม Line ADR เพื่อเปนชองทางการสงขอมูลจากเภสัชกรผูรับแจง ไปยังเภสัชกรที่ทำหนาที่
ประเมิน ADR ไดทันที โดยลดระยะเวลารอคอย
กิจกรรมที่ 3 สรางความเขาใจวิธีการปฏิบัติใหพยาบาล และแพทยทราบ
นำแนวทางที่ตกลงกันในทีมผูรวมวิจัย แจงตอผูปฎิบัติงานที่เกี่ยวของผานทางคณะกรรมการเภสัช
กรรมบำบัดของโรงพยาบาล (pharmacy therapy committee; PTC)
ขั้นตอนที่3 การสังเกต (observing)
เปนขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนดำเนินการ และผลทีเ่ กิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
รวมทั้งสังเกตการณ ปจจัยที่สนับสนุน และปจจัยที่เปนอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมถึงประเด็นปญหาที่
เกิดขึ้นระหวางการดำเนินการ
ตัวอยางจากกรณีศึกษา
รวบรวมขอมูลจากการแจงแพยาภายในโรงพยาบาล เพื่อประเมินผูปวยไดรับยาที่แพซ้ำในชวงการรอ
ประเมินแพยา และสังเกตการใสขอมูลใน POP UP ของเภสัชกรผูรับแจงวามีความสมบูรณของการสงตอขอมูล
พบวา ในปงบประมาณ 2562 จำนวนครั้งของการแพยาซ้ำเนื่องจากระบบของโรงพยาบาล และจำนวนครั้ง
ของการแพยากลุมเดียวกันเนื่องจากระบบของโรงพยาบาล เทากับ 0 ทั้งสองตัวชี้วัด โดยมีการรายงาน ADR
ในชวงระยะเวลาที่ดำเนินการ เปน active case 125 ครั้ง ประวัติการแพยา 128 ครั้ง สวนความสมบูรณของ
การใสขอมูล POP UP ในขั้นตอนของการแจงประเมินแพยามีความครบถวนสมบูรณรอยละ 95.26 โดยพบ
การใสขอมูลเรื่องอาการไมครบถวน และไมไดทำ POP UP อยางไรก็ตามทำใหเห็นวาแนวทางการปองกันแพ
ยาซ้ำที่พัฒนาขึ้นนั้นสามารถปองกันการแพยาซ้ำได
แตจากการดำเนินการพบวามีปญหาที่ผูวิจัยสังเกตเห็นคือ ผูปวยที่ไดรับการประเมินวาเกิดอาการ
ขางเคียงจากยาแลว ยังไดรับยาที่ทำใหเกิดผลขางเคียงซ้ำเนื่องจากการกดผาน POP UP แจงเตือนผลขางเคียง
ในระบบคอมพิวเตอร ดังนั้นจึงเปนปญหาที่ตองนำมาแกไขตอไป
ขั้นตอนที่4 การสะทอนกลับ (reflecting)
เปนขั้นตอนการสะทอนขอมูลจากกระบวนการ และผลการปฏิบัติงานตามที่วางแผนไว ตลอดจนการ
วิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยที่สนับสนุน และปจจัยที่เปนอุปสรรคการพัฒนา รวมทั้งประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นในการ
ดำเนินการ การสะทอนกลับนี้อาจอาศัยกระบวนการกลุมในลักษณะวิพากษวิจารณ หรือประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ระหวางบุคคลที่มีสวนรวมในการวิจัย ซึ่งขอมูลที่ไดนั้นจะเปนขอมูลที่ใชสำหรับทบทวน และ
ปรับปรุงวางแผนปฏิบัติการในวงจรกระบวนการวิจัยในวงรอบตอไป
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ตัวอยางจากกรณีศึกษา
จากผลการดำเนินการที่รวบรวมจากขั้นตอนการสังเกตพบวาแนวทางการปองกันการเกิดการแพยาซ้ำ
ที่พัฒนาขึ้นสามารถปองกันการแพยาซ้ำได แตยังพบการลงขอมูลไมครบถวนตามแนวทางปฏิบัติของเภสัชกร
โดยผูวิจัยชี้แจงถึงขั้นตอนที่เกิดความผิดพลาดบอยที่สุด คือขั้นตอนการ POP UP และดำเนินการทบทวน
แนวทางปฏิบัติไปยังเภสัชกรที่มีหนาที่ในการรับแจงทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการเพื่อการปฏิบัติ
เปนแนวทางเดียวกัน และปฏิบัติไดอยางครบถวน อยางไรก็ตามยังพบวามีชองวางของระบบปองกันการเกิด
ADR ที่ไมใชการแพยาซึ่งทำใหผูปวยเกิดความไมปลอดภัย โดยพบ 2 เหตุการณ ที่ผูปวยไดรับยาที่เคยประเมิน
แลววาเกิดอาการขางเคียงจากยา (side effect) เมื่อวิเคราะหรวมกับทีมผูรวมวิจัยถึงปจจัยพบวาเกิดจากการ
ที่เจาหนาที่คียยา หรือเภสัชกรไมสังเกต POP UP ที่ระบุอาการไมพึงประสงคของยาในโปรแกรม จากปญหาที่
พบนี้ ผูวิจัยจึงนำเขาสูการพัฒนาระบบปองกัน ADR ซ้ำในวงรอบที่ 2 ตอไปโดยจะเริ่มจากขั้นตอนการ
Revised plan หรือขั้นตอนการวางแผนที่ปรับปรุงการดำเนินการ ตามภาพที่1
หลังการดำเนินการตามกระบวนการดำเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis และ Mc
Taggart แลวผูวิจัยสามารถแกไข และปรับปรุงแนวทางโดยใชวงรอบไดมากเทาที่ผูวิจัยตองการ หรือจนกวาจะ
ไดผลการดำเนินการตามที่ตองการ จากกรณีศึกษาตัวอยางผูวิจัยดำเนินการตามวงรอบทั้งหมด 2 รอบโดยอีก
รอบที่เหลือคือการพัฒนาระบบปองกันการใชยาที่มีการประเมินผลขางเคียงแลว ซึงภายหลังดำเนินการพบวา
สามารถปองกันการเกิด ADR ซ้ำไดทั้ง ADR ที่เปนการแพยา และ ADR ที่เปนผลขางเคียง
การวิเคราะหขอมูลของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
การวิเคราะหขอมูลของการวิจัยเชิงปฏิบัติการสามารถใชวิธีการของการวิจัยเชิงคุณภาพ คือการ
พรรณนาเปนขอความ แจกแจงขอคนพบ หรือประเด็นที่สำคัญ รวมกับการเก็บขอมูลเชิงสถิติเปนลักษณะของ
การวิจัยเชิงปริมาณรวมดวย ซึ่งอาจมีการเปรียบเทียบเพื่อใชในการวิเคราะห หรือสรุปผลการพัฒนา ปรับปรุง
แนวทางที่สรางขึ้น
สรุป
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) เปนวิธีการใชในการแกปญหา หรือพัฒนางานที่ปฏิบัติอยู
อยางมีระบบ โดยมีขั้นตอนที่สำคัญตามแนวคิดของ Kemmis และ Mc Taggart เริ่มตนดวยการวางแผน การ
นำไปปฏิบัติ สังเกตผล หรือประเมินผล และการสะทอนกลับขอมูลเพื่อนำไปพัฒนาตอจนกวาจะสามารถแกไข
ปญหานั้นๆ ได โดยมีความแตกตางกับการวิจัยแบบอื่นๆ คือ ผูวิจัยสามารถ ปรับปรุงแกไขแผนงานได
ตลอดเวลา เพื่อใหแผนงานมีความเหมาะสมกับสภาพจริงของ การปฏิบัติงานโดยมีผูรวมวิจัยเปนกำลังสำคัญ
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ในการดำเนินการ ทั้งนี้การนำวิจัยเชิงปฏิบัติการมาใชในงานเภสัชกรรมเริ่มมีมากยิ่งขึ้น โดยสามารถนำ
กระบวนการนี้มาใชในการแกปญหางานประจำของเภสัชกรได ดังนั้นเภสัชกรจึงควรเรียนรู เพื่อนำไปใชใหเกิด
ประโยชนกับงานที่ตนรับผิดชอบ
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เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2558. 34: 9.
4. ดรุวรรณ คลังศรี, รัตนาภรณ อาวิพันธ และ พักตรวิภา สุวรรณพรหม. การมีสวนรวมของเจาหนาที่หนวย บริการปฐมภูมิ
ในกระบวนการพัฒนาระบบงานบริการสงมอบยาและใหคำแนะนำการใชยา. วารสารเภสัชกรรมไทย, 2556. 5(2).
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ขอเสนอแนะสำหรับตอยอดจากบทความนี้จากผูทรงคุณวุฒิ
1. เปนงานวิจัยที่สงเสริมการใชเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพ ตามหลัก PDSA โดยใชการวิเคราะหเชิง
คุณภาพจากขอมูลการปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว และผลลัพธที่เกิดขึ้น เปนวิธีที่ดีที่ทำใหงานวิจัยกับ
การพัฒนาคุณภาพสามารถทำดวยกันไดเปนอยางดี ไมตองใชเครื่องมือสถิติทางงานวิจัยมากนัก ทำให
นักพัฒนาคุณภาพสามารถเปนนักวิจัยไดไมยาก
2. บทความที่เขียนจากปญหาที่พบจากการเกิด ADR ซ้ำ ที่พบจากปญหารอยตอของการประเมินโดย
เภสัชกร โดยการมีระบบ alert ในคอมพิวเตอรเพื่อปองกันการสั่งยาแพซ้ำเปนสิ่งที่พบไดในหลาย
โรงพยาบาลและแนวทางการพัฒนามีการวิเคราะหชัดเจน และวางแนวทางที่ดีเปนแบบอยางได
แตอยางไรก็ตามเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาคุณภาพและการพัฒนาระบบยาของ
โรงพยาบาลแหงอื่นที่จะนำแนวทางไปใชประโยชนไดอยางแพรหลายมากขึ้น ผูทรงคุณวุฒิจึงขอให
ขอเสนอแนะสำหรับงานวิชาการ ดังตอไปนี้
1. ควรนำแนวคิดการบริหารความเสี่ยง ไดแกการวิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริง (Root Caused Analysis)
ใน 5 ขั้นตอน (ดังแผนภาพ) รวมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการรายกรณี ไดแก 1) Story Timeline 2)
การวิเคราะห Potential Change 3) Listen to voice of Staff 4) การวิเคราะห Swiss cheese 5)
Creative Solution เพื่อใหสามารถวิเคราะหขอมูลสาเหตุและนำไปใชในการแกไขปรับปรุงเชิงระบบ
รวมกับการใชความคิดสรางสรรคในการแกปญหาเพื่อใหการแกปญหามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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2. เห็นควรใหรวมมือกับศูนยพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล ศึกษาแนวทางการวิเคราะหหาปจจัยของ
องคกรที่จะชวยปองกันการเกิดซ้ำไดมากที่สุด โดยใชแนวคิดการสืบคนสาเหตุที่แทจริงในระดับขั้นที่
3 - 4 เพื่อใหสามารถวางแนวทางการปองกันการเกิดซ้ำที่ไดผลและยั่งยืน (ดังภาพ)

3. การใชมุมมองของสหสาขาวิชาชีพที่มีความเกี่ยวของกับระบบยาที่ความเชื่อมโยงตั้งแตตนน้ำ จนถึง
ปลายน้ำ การออกแบบระบบที่มีมุมมองตั้งแตผูนำเขารายการยา ตั้งแตนโยบายการใชยา โดย
คณะกรรมการ Phamaceutical Theraputic Committee ผูสั่งใชยา (แพทย) ผูจัดและจายยา
(เภสัชกร) จนถึงผูบริหารยา (พยาบาล) และผูไดรับผล (ผูปวย) เพื่อนำมาวิเคราะหขอมูลและ
ออกแบบระบบเพื่อปองกันการเกิดซ้ำไดอยางมีประสิทธิผล
4. ควรมีการวิเคราะหขอมูล ADR เพื่อวางแผนการจัดการและการนำไปใชประโยชนเพื่อปองกันการเกิด
อาการไมพึงประสงคซ้ำ ตั้งแต
 การดักจับ คนหา ADR ดวยรูปแบบตางๆ ตั้งแตระบบ spontaneous reporting system,
intensive monitoring ,Preventable ADR ในกลุมยาประเภทใด เชนกลุมยาเคมีบำบัด
กลุมยาที่แพรุนแรง หรือกลุมใด
 การนำขอมูล ADR ที่รวบรวมไวมาใชประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงของโรงพยาบาล
รวมกับผูที่เกี่ยวของ เครือขาย รพ.สต. ในการปองกันการเกิดซ้ำ รวมกับการประสานกับ
ระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยี และการมีสวนรวมกับผูปวย
5. ควรมีการประเมินประสิทธิภาพของระบบการปองกัน ADR ที่วางไวอยางตอเนื่องในทุกขั้นตอน ตั้งแต
ประสิทธิภาพของการดักจับ ADR ใหมากที่สุดเพื่อนำมาปองกันการแพยาซ้ำ ที่สามารถรองรับการดัก
จับ ADR ไดทั้งรายใหม และกรณีทมี่ ีประวัติแพ ทบทวนประสิทธิภาพของการรายงาน การแกไข
ปญหา การปฏิบัติตามแนวทาง Patient Safety Goals ที่วางไว รวมถึงความรูความเขาใจ และความ
ตระหนักของผูปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสูการปรับปรุงระบบการปองกันการแพยาซ้ำที่มีประสิทธิผลตอไป
11

