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Routine

Out of Routine Research



Routine VS. Research

What is research?

“the process of systematically obtaining 
accurate answers to significant and pertinent 
questions by the use of the scientific method 
of gathering and interpreting information”



Routine Research

Research Process

Research 
Question

Study Plan Actual Study

Study FindingsTruth in the 
study

Truth in the 
Population

● Sample selection
● Study design
● Variables
● Confounders
● Sample size
● Ethical issues

● Loss to follow-up
● Incomplete data
● Imperfect 

measurements

Methodology Implementation

ValidityGeneralization

ลักษณะสําคญัของงานวจิยั R2R

คาํถามวจิยั
• มาจากปัญหางานประจาํ

• เพื่อแกป้ัญหา และพฒันาการทาํงานประจาํ

ผู้ทาํงานวจิยั
• ผูป้ฏิบตัิงานประจาํที่เผชิญปัญหานั้น

• อาจเชิญผูเ้ชี่ยวชาญมาร่วมงานดว้ย

การวดัผล
• วดัที่ระดบัผูใ้ชง้านหรือ ผูร้ับบริการ

• ผลลพัธ์สามารถบอกถึง การดีขึ้น/เลวลง ของผูป้่วย
หรือการบริการโดยตรง

การใช้ประโยชน์
• ผลการวจิยัสามารถนาํกลบัมาใชป้ระโยชนก์บังาน

ประจาํได้

Source: นพ.อครินทร์ นิมมานนิตย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล



เทคนิคการตั้งคาํถามวจิยั (Research Question)

Source: นพ.อครินทร์ นิมมานนิตย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล

Defect	Rework
การทาํงานซํ้ าเพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องOverproduction
การผลิตหรือบริการมากเกินจาํเป็นWaiting
การรอคอยNot	using	staff	talent
ภูมิรู้ที่สูญเปล่า

Transportation
การเดินทางInventory
วสัดุคงคลงัMotion
การเคลื่อนที่Excessive	Processing
ขั้นตอนที่มากเกินจาํเป็น

นํา้หมกัชีวภาพสามารถใช้ทดแทนนํา้ยาทําความสะอาดพืน้ได้หรือไม่

ความสําคญัและที่มาของโครงการ
 ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตัิงานประจาํ
 องคค์วามรู้ที่มีอยูแ่ลว้ที่เกี่ยวขอ้ง
 ความรู้ส่วนใดที่ยงัขาดอยู่
 ความแตกต่างจากการศึกษาก่อน
 โครงการนี้จะช่วยตอบหรือแกป้ัญหาใด

 นํ้ายาทาํความสะอาดพื้น อาจก่อใหเ้กิดอาการแพข้องผูใ้ช้ สิ้นเปลือง
งบประมาณ ทาํลายสิ่งแวดลอ้ม

 การศึกษาเกี่ยวกบันํ้าหมกัชีวภาพ มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรค ยอ่ยสลายไดใ้น
ธรรมชาติ

 ไม่มีขอ้มูลชดัเจนเกี่ยวกบัการใชใ้นโรงพยาบาล และความเขม้ขน้ที่เหมาะสม
ในการทาํความสะอาด

 ผลจากการศึกษาจะเพิ่มความรู้เกี่ยวกบัความเหมาะสมในการใชน้ํ้ าหมกั
ชีวภาพมาทดแทนนํ้ายาทาํความสะอาดในโรงพยาบาล

วตัถุประสงค์

Specific ตอ้งมีความจาํเพาะเจาะจงในการดาํเนินโครงการ

Measurable ตอ้งสามารถวดัและประเมินผลได้

Achievement ระบุผลสมัฤทธิ์ หรือผลสาํเร็จได้

Reasonable ตอ้งมีความเป็นเหตุเป็นผลในการปฏิบตัิสอดคลอ้ง

กบัความเป็นจริง

Time ตอ้งมีขอบเขตของเวลาที่แน่นอนในการปฏิบตัิงาน



วตัถุประสงค์ (general objective)

 เพื่อศึกษาประโยชน์ของนํ้าหมกัชีวภาพในการ
ทาํความสะอาดพื้น S			=		SpecificM =		MeasurableA =		AchievementR =	ReasonableT =	Time เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทาํความสะอาดพื้น
ระหวา่งนํ้าหมกัชีวภาพ และนํ้ายาทาํความสะอาดพื้น ใน
ดา้นการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการหอ้งนํ้า รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน

วตัถุประสงค์ย่อย (specific objectives)

 เพื่อศึกษาฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียของนํ้าหมกัชีวภาพ และ
นํ้ายาทาํความสะอาดพื้น

 เพื่อวดัจาํนวนเชื้อโรค (micro‐organism)	จากการ
เพาะเชื้อพื้นผวิก่อนและหลงัการทาํความสะอาดดว้ยนํ้าหมกั
ชีวภาพ

 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียระหวา่งนํ้ า
หมกัชีวภาพ และนํ้ายาทาํความสะอาดพื้น

วตัถุประสงค์ย่อย (specific objectives)

 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการหลงัการใชน้ํ้ าหมกัชีวภาพ
ในการทาํความสะอาดพื้น

 เพื่อวดัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการหอ้งนํ้าหลงัการใชน้ํ้ าหมกั
ชีวภาพในการทาํความสะอาดพื้น ในดา้นความสะอาด และกลิ่น

ขอบเขตในการศึกษาวจิยั

ช่วยในการวางแผนการเกบ็ขอ้มูลใหค้รอบคลุมและตรงกบัวตัถุประสงค์

 Who ลกัษณะประชากรที่จะศึกษา

 When ช่วงเวลาที่จะทาํการศึกษา

 Where ขอบเขตสถานที่ที่จะทาํการศึกษา

 What ตวัแปรที่สาํคญัที่จะศึกษา



ขอบเขตในการศึกษาวจิยั

ช่วยในการวางแผนการเกบ็ขอ้มูลใหค้รอบคลุมและตรงกบัวตัถุประสงค์

 Who ศึกษาในผูม้าใชบ้ริการหอ้งนํ้าแผนกผูป้่วยนอก รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน

 When เป็นการศึกษาระหวา่งเดือนมกราคม ถึง ธนัวาคม 2561

 Where หอ้งนํ้าชายและหญิง แผนกผูป้่วยนอก รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน

 What เป็นการเปรียบเทียบนํ้าหมกัชีวภาพที่ผลิตโดยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน   และ
ผลิตภณัฑท์าํความสะอาดพื้นที่วางขายในทอ้งตลาดที่ใชอ้ยูป่ระจาํ 

ระเบียบวธิีวจิยั (Methodology)

 Study	Design
 Study	site
 Study	subjects	and	sample	size	calculation
 Data	collection	and	measurement
 Data	Analysis

Study Design การใช้นํา้หมกัชีวภาพทดแทนนํา้ยาทําความสะอาดพืน้

เก็บตวัอย่างบรเิวณพืน้ผวิ
หอ้งนํ้า เพือ่นําไปเพาะ
เชือ้

เก็บตวัอย่างบรเิวณ
พืน้ผวิหอ้งนํ้า เพือ่นําไป
เพาะเชือ้

เก็บตวัอย่างบรเิวณ
พืน้ผวิหอ้งนํ้า เพือ่นําไป
เพาะเชือ้

เก็บตวัอย่างบรเิวณ
พืน้ผวิหอ้งนํ้า เพือ่นําไป
เพาะเชือ้

วดัความพงึพอใจ
ผูใ้ชบ้รกิาร

วดัความพงึพอใจ
ผูใ้ชบ้รกิาร

ทีค่วามเขม้ขน้ตา่ง ๆ
กนั



สถานที่ในการทําวจิยั (Study site)
 ระบุให้ชัดเจน

 อธิบายข้อมูลคร่าว  ๆของสถานที่

 แสดงความเป็นไปได้ในการทําวจิยัให้
สําเร็จในสถานทีน่ี้

 แผนกผูป้่วยนอก รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน

 มีผูม้ารับบริการตรวจผูป้่วยนอกวนัละ xxx 
คน มีหอ้งนํ้ากี่แห่ง กี่หอ้ง ความถี่ในการทาํ
ความสะอาด บุคลากรที่รับผดิชอบในการ
ทาํความสะอาดกี่คน ลกัษณะการทาํความ
สะอาดที่ทาํอยูเ่ป็นปกติ

ขั้นตอนการศึกษา

 ตอ้งสมัพนัธ์กบัวตัถุประสงค์

 เขียนเป็นขั้นตอนตามลาํดบัก่อนหลงั

 เขียนแต่ละขั้นตอนเป็นกิจกรรมใหญ่ ๆ ที่ตอ้งทาํ

 แบ่งแยกเป็นงานยอ่ย ในแต่ละกิจกรรมหลกั

ขั้นตอนการศึกษา
1. เตรียมพืน้ทีแ่ละบุคลากร

– 1.1  เลือกหอ้งนํ้า และจุดในการเกบ็ตวัอยา่ง
– 1.2  ฝึกอบรมขั้นตอนการทาํความสะอาดสาํหรับเจา้หนา้ที่ทาํความสะอาด

2. เก็บตวัอย่างเพื่อนําไปเพาะเชื้อในห้องปฏิบัตกิาร
– 2.1  เลือกจุดและเวลาในการเกบ็ตวัอยา่ง
– 2.2  ขั้นตอนในการเกบ็ตวัอยา่ง
– 2.3  วธิีการเพาะเชื้อ

3. ทาํความสะอาดพืน้ห้องนํา้โดยใช้นํา้ยาทําความสะอาดหรือนํา้หมกัชีวภาพ
– 3.1  ขั้นตอนในการทาํความสะอาดพื้น (Standard protocol)
– 3.2  การตรวจเช็คความสะอาด

4. สอบถามความพงึพอใจผู้ใช้บริการ
– 4.1  วธิีการชกัชวนและขอความยนิยอมจากผูใ้ชบ้ริการในการเขา้ร่วมโครงการวิจยั
– 4.2  การตอบแบบสอบถาม

การเก็บข้อมูล (Data collection and measurement)

 แบบฟอร์มการเกบ็ขอ้มูล (Case Record Form)

 แบบสอบถาม (Questionnaire) 
- ตอบเอง (Self-administered)
- มีผูส้มัภาษณ์ (Interviewer-administered)
 เกบ็ขอ้มูลเก่าจากแฟ้มประวตัิผูป้่วย

 ใชข้อ้มูลจากแหล่งอื่น ๆ
- ตอ้งอธิบายวธิีการไดม้าของขอ้มูลจากแหล่งนั้น ๆ



Study Subjects

Population
100,000 people

Study samples
100 people

Sampling Methods

 Convenience	Sampling

 Probability	Sampling
-  Simple	random	sampling
-  Stratified	random	sampling
-  Cluster	sampling
-  Systematic	sampling

Sampling methods

Sample Size Calculation ข้อมูลที่สําคญัในการคาํนวณขนาดตวัอย่าง

วตัถุประสงค์หลัก
 เพื่อวดัจาํนวนเชื้อแบคทีเรีย (micro-organism) จากการเพาะเชื้อ
พื้นผวิก่อนและหลงัการทาํความสะอาดดว้ยนํ้าหมกัชีวภาพ

ตวัแปรผลลัพธ์ (Outcome)
 จาํนวนเชื้อแบคทีเรีย ก่อนและหลงัการทาํความสะอาด

ผลการศึกษาจากงานวจิัยก่อน ๆ
 จาํนวนแบคทีเรียก่อนและหลงัการทาํความสะอาดดว้ยผลิตภณัฑใ์น
ทอ้งตลาด เท่ากบั 500 และ 100 CFU ตามลาํดบั



เก็บตวัอย่างบรเิวณพืน้ผวิ
หอ้งนํ้า เพือ่นําไปเพาะเชือ้

เก็บตวัอย่างบรเิวณพืน้ผวิ
หอ้งนํ้า เพือ่นําไปเพาะเชือ้

เก็บตวัอย่างบรเิวณพืน้ผวิ
หอ้งนํ้า เพือ่นําไปเพาะเชือ้

เก็บตวัอย่างบรเิวณพืน้ผวิ
หอ้งนํ้า เพือ่นําไปเพาะเชือ้

วดัความพงึพอใจ
ผูใ้ชบ้รกิาร

วดัความพงึพอใจ
ผูใ้ชบ้รกิาร

ทีค่วามเขม้ขน้ตา่ง ๆ
กนั

อคต ิ(Bias) ตวักวน (Confounders)

โสด ศาสตราจารย์

ตวัแปรอื่น ๆ

ตวักวน (Confounders)

สารทาํความสะอาดพืน้ จาํนวนแบคทเีรียทีล่ดลง

ตวัแปรอื่น ๆ

วธิีการทางสถติใินการวเิคราะห์ข้อมูล
(Statistical Analysis)



Statistical Methods

Research Timeline

ขั้นตอนการศึกษา
เดือน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. เตรียมพื้นที่และบุคลากร

2. เกบ็ตวัอยา่งพื้นผวิหอ้งนํ้า

3. ทาํความสะอาดพื้นหอ้งนํ้า

4. เพาะเชื้อในหอ้งปฏิบตัิการ

5. สอบถามความพึงพอใจ

6. วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ

7. สรุปและเขียนรายงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 ผลจากโครงการจะมีผลกระทบในทางที่ดี
โดยตรงและโดยออ้มอยา่งไร

 ใครเป็นผูไ้ดร้ับผลประโยชน์จากโครงการ
 ไดร้ับผลประโยชน์อยา่งไร ในดา้นต่าง ๆ

 ผลที่ไดจ้ากการศึกษานี้ จะเป็นขอ้มูลที่
ช่วยในการตดัสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์
ทาํความสะอาดพื้นที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุดในดา้นตน้ทุน ความพึงพอใจของ
ผูร้ับบริการและต่อสิ่งแวดลอ้ม


