
หลกัในการทาํวิจยัในโรงพยาบาล
รศ.นพ.วฒันา เลีย้ววฒันา

ภาควิชาอายรุศาสตรเ์ขตร้อน

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน



การวิจยัเพ่ือพฒันางานประจาํ: 

เครื่องมือสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้

“งานท่ีทาํเป็นประจาํทกุวนั  สามารถนํามาใช้เป็นแหล่งข้อมลู 

สาํหรบัวางแผนวิจยัอย่างเป็นระบบ มีการป้องกนัอคติไว้อย่าง

รดักมุ มีการตัง้คาํถามวิจยัอย่างชดัเจน มีการประมวลข้อมลู

อย่างน่าเช่ือถือ และได้ข้อสรปุท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา

คณุภาพงาน คนท่ีทาํงานในหน่วยงานได้มีการพฒันาอยู่

ตลอดเวลา ดงันัน้  การวิจยัและพฒันา เป็นส่วนหน่ึงของการ

จดัการระบบความรู้ในหน่วยงาน หรือองคก์าร”   



Routine to Research(R2R) 

การพฒันางานวิจยัจากงานประจาํ



เป็นเครื่องมือในการพฒันาคน เพ่ือพฒันางาน 

ขบัเคล่ือนองคก์ร สู่องคก์รแห่งการเรียนรู้

(Learning Organization)

R2R



อะไรคือ “Routine to Research”?

• R2R คือ “การพฒันางานประจาํสู่งานวิจยั”

• ผลลพัธข์อง R2R ไม่ได้มุ่งหวงัเพียงแค่ได้ผลงานวิจยั

เท่านัน้ แต่มีเป้าหมายท่ีจะนําผลงานวิจยั R2R ไปใช้

พฒันางานประจาํนัน้ๆ ด้วย

• พฒันางานประจาํท่ีทาํทกุวนั... ให้เป็นผลงานวิจยั

• เปล่ียนปัญหาหน้างาน... ให้เป็นผลงานวิจยั



การทาํวิจยัในโรงพยาบาล
ผูเ้ก่ียวข้อง:

1. แพทย์

2. พยาบาล

3. เจ้าหน้าท่ีแผนกต่างๆ

3. ผูป่้วย

4. ญาติผูป่้วย







R2R มีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 4 อย่าง

1. โจทยวิ์จยั R2R: ต้องมาจากปัญหาหน้างาน มาจากงาน

ประจาํท่ีทาํกนัอยู่และต้องการพฒันาให้ดีขึน้

2. ผูวิ้จยั: ต้องเป็นผูท้าํงานประจาํนัน้เอง และต้องทาํหน้าท่ี หลกั

ในการวิจยัด้วย

3. ผลลพัธข์องงานวิจยั: ต้องวดัผลได้จากตวัผูร้บับริการจาก

เรา หรือผูป่้วยโดยตรง

4. การนําผลการวิจยัไปใช้: สามารถนําไปปรบัปรงุการ

ทาํงานและการบริการให้ดีขึน้



R2R กบั Deming Cycle



Deming Cycle: PDCA

P: การกาํหนดปัญหาปัจจบุนั วิเคราะหส์ภาพปัจจบุนั วางแผน

ในการแก้ปัญหาท่ีมีอยู่ให้ดีย่ิงขึน้

D: นําทฤษฎีมาส่งเสริม สนับสนุนและพฒันาสู่การปฏิบติั

C: ตรวจสอบทฤษฎีกบัภาพท่ีเหน็นําผลการศึกษามาปรบัปรงุ

A: มีกระบวนการนํามาใช้ใหม่ให้ดีกว่าเดิม



R2R มีบคุคลท่ีสาํคญัเก่ียวข้องกนัอยู่ 3 กลุ่ม

1. ผูวิ้จยั: เร่ิมจากใจท่ีมุ่งมัน่ต้องการพฒันางานประจาํ รู้จกั

ค้นหาคาํถามวิจยัท่ีเป็นกญุแจสู่การพฒันาการบริการ

2. ผูส้นับสนุน: เพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ผูป่้วย ญาติผูป่้วย 

เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง

3. ผูบ้ริหาร: ต้องเหน็ความสาํคญัและเข้าใจส่ิงท่ีผูวิ้จยัทาํ ซ่ึงจะ

นําพาให้โรงพยาบาลมีการพฒันาในด้านการดแูลผูป่้วยให้ดีย่ิงขึน้



ปัจจยัแห่งความสาํเรจ็ และความยัง่ยืนของ R2R

(Key Success Factors )

ประโยชน์ของผลงาน R2R ท่ีมีต่อ

ผูร้บับริการ และองคก์รอย่างแท้จริงส่งผล

ให้ผูป้ฏิบติังานมีความสขุ สนุกกบังานท่ีทาํ

ทกุๆวนั จน R2R กลายเป็นวิถีชีวิตและ

วฒันธรรมองคก์ร



กลุ่ม 1 เกบ็ข้อมลูเอาไว้บา้งแล้วแต่ยงัไม่รู้ว่าจะทาํอะไรต่อไปอย่างไร 

กลุ่ม 2 มีโครงการวิจยัหรือมีหวัข้ออยู่แล้ว แต่ยงัไม่ได้เร่ิมทาํ

กลุ่ม 3 สนใจท่ีจะทาํงานวิจยัมาก  แต่ยงัไม่มีโครงการแน่นอน

กลุ่ม 4 สนใจท่ีจะทาํวิจยัพอควร แต่ไม่ค่อยแน่ใจว่าจะทาํได้หรือไม่

เราอยู่ในกลุ่มใดจาก 4 กลุ่ม



จะเร่ิม R2R อย่างไร



ลกัษณะสาํคญัของ R2R

1.เป็นงานท่ีผูวิ้จยัทาํเอง และ เป็นความจริง
(Routine & Fact)

2.เกิดการพฒันา ท่ีมีหลกัฐานยืนยนั
(Evident Based Development/Improvement)

3.ใช้ระยะเวลาดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง เกินกว่า 1 ปี 
(Longtime Continuous Implementation)

4.เป็นผลงานวิจยั ท่ีมีคณุค่าต่อทกุฝ่าย
(Valuable Research Results for All)

5.ถกูต้องตามหลกัของกระบวนการวิจยั
(Correct to Research Methodology)



โจทยวิ์จยัใน R2R
ประกอบด้วย

ปัญหาวิจยั และ คาํถามวิจยั
(Research Problems : RP)                  (Research Questions : RQ)

คือ การระบวุ่า

ส่ิงท่ีวิจยั (งาน) นัน้ มีลกัษณะปัญหาเป็นอย่างใร

จากอดีต ถึง ปัจจบุนั และ ในอนาคต

แนวทาง/วิธีการ ในการแก้ปัญหา 

ควรทาํอย่างไร

จึงจะดีท่ีสดุ



โจทยวิ์จยัได้จาก

1. ความไม่พอใจในส่ิงท่ีปฏิบติัอยู่ในปัจจบุนั

2. ความพอใจหรือเป้าหมายขององคก์ร

3. การอ่านวารสารและงานวิจยัท่ีตีพิมพแ์ล้ว

4. การพบปะพดูคยุ

5. การทาํวิจยัซํา้

6. ตัง้โจทยจ์ากทฤษฎี



1. ความไม่พอใจในส่ิงท่ีปฏิบติัอยู่ในปัจจบุนั

• ให้เอากิเลสของตนเองเป็นท่ีตัง้ 

• สาํรวจว่างานท่ีทาํอยู่ในปัจจบุนัมีอะไรท่ีเป็นปัญหา

• ถ้าไม่มีปัญหาแล้ว การปฏิบติัแบบเดิมๆ ท่ีทาํ สามารถ

ปรบัให้ดีขึน้ได้หรือไม่

• ถ้ารู้สึกว่าดีแล้ว ทาํให้ดีกว่าน้ีได้หรือไม่



2. ความพอใจหรือเป้าหมายขององคก์ร ซ่ึงรวมถึงผูป่้วยและ

ครอบครวั

• ให้เอากิเลสของคนอ่ืนมาเป็นท่ีตัง้

• วิจยัท่ีดี ต้องมีคนต้องการ

• วิจยัท่ีดี ต้องแก้ปัญหาให้คนท่ีเก่ียวข้องได้

• การวิเคราะหค์วามต้องการของผูเ้ก่ียวข้องจะทาํให้ได้รบั

การสนับสนุนท่ีดี เช่น เงิน เวลา นโยบายในการ

เปล่ียนแปลง เป็นต้น



3. การอ่านวารสารและงานวิจยัท่ีตีพิมพแ์ล้ว

• ปัจจบุนัเราไม่ได้เร่ิมต้นจากศนูยแ์ล้ว การศึกษางานของคนอ่ืนๆ 

บา้งจึงเป็นเรื่องสาํคญั โดยศึกษาว่า

• - ใครทาํอะไร?

• - ทาํไปถึงไหน?

• - ช่องว่างอยู่ตรงไหน?

• สาํหรบัหลกัในการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือหาหวัข้อวิจยันัน้ 

ได้แก่ ใครทาํ? ทาํอะไร? ได้อะไร? ควรทาํอะไรต่อ?



4. การพบปะพดูคยุหรือการส่ือสารกบับคุคลอ่ืนๆ 

• ทัง้เป็นการส่วนตวั หรือในการประชมุวิชาการต่างๆ

5. การทาํวิจยัซํา้ 

• (Replication of studies) เช่น ทาํซํา้ใน settings อ่ืนๆ

6. ตัง้โจทยจ์ากทฤษฎี 

• เพ่ือเป็นการพิสจูน์ทฤษฎีต่างๆ



ปัญหาวิจยั
(Research Problems: RP)

1.ตวัปัญหา
2.ผลของตวัปัญหา 
3.สาเหตขุองตวัปัญหา 
4.แนวทาง/วิธีการ ในการแก้ปัญหา ท่ีได้ทาํมาแล้ว



ตวัปัญหาของงาน..........ท่ีต้องการพฒันา

1. ตวัปญัหาดา้นปรมิาณงานทีท่าํ และ ทีไ่ดร้บัจากการทาํงาน ไดแ้ก่
1.1..........................................................................................................................................
1.2..................................................................................................... ....................................
1.3................................................................................................... ......................................
1.4................................................................................................... ......................................

2. ตวัปญัหาดา้นคณุภาพงานทีไ่ดร้บัจากการทาํงาน ไดแ้ก่
2.1................................................................................................... ......................................
2.2................................................................................................... ......................................
2.3................................................................................................... ......................................
2.4................................................................................................... ......................................

3. ตวัปญัหาดา้นเวลาและแรงงาน ทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน ไดแ้ก่
3.1..................................................................................................... ....................................
3.2................................................................................................... ......................................
3.3................................................................................................... ......................................
3.4................................................................................................... ......................................

4. ตวัปญัหาดา้นความไมพ่งึพอใจตอ่ผลการดาํเนนิงานของผูเ้ก ีย่วขอ้ง ไดแ้ก่
4.1................................................................................................... ......................................
4.2................................................................................................... ......................................
4.3................................................................................................... ......................................
4.4................................................................................................... ......................................

5. ตวัปญัหาดา้นเศรษฐศาสตรข์องการดาํเนนิงาน ไดแ้ก่
5.1................................................................................................... ......................................
5.2................................................................................................... ......................................
5.3................................................................................................... ......................................
5.4........................................................................................................ ......................................



หวัข้อหลกัของระเบียบวิธีวิจยั 

1. รปูแบบการวิจยั (Research Designs)

2. ประชากร และ กลุ่มตวัอย่าง (Population & Sample)

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั (Research Instruments)

4. ขัน้ตอนในการทาํวิจยั (Research Steps)

5. การเกบ็ข้อมลูในการวิจยั (Data Collection)

6. การวิเคราะหข้์อมลูในการวิจยั (Data Analysis)

7. วิธีการทางสถิติท่ีใช้ในการวิจยั (Statistical Methods)



การประเมินความคุ้มค่าของการเตรียมยาฉีดพรอ้มใช้

โดยฝ่ายเภสชักรรมเปรียบเทียบกบัวิธีเตรียมยาฉีดเฉพาะ

รายโดยพยาบาล

ระยะเวลาท่ีเหมาะสมของการทาํ  Recirculation with 

ultrafiltration ในการขจดัน้ํายาอบฆ่าเช้ือตวักรองเลือด

ระบาดวิทยา ลกัษณะทางคลินิก และผลทาง

ห้องปฏิบติัการของภาวะติดเช้ือราท่ีเลบ็และเท้าในผูป่้วย

น้ิวหวัแม่เท้าเก: ภาวะเลบ็เท้าผิดรปูจากการกระทบเสียด

สีเปรียบเทียบกบัโรคเช้ือราท่ีเลบ็เท้า

การวิจยัเชิงทดลองแบบสุ่มเปรียบเทียบวิธีการระบายกา๊ซ

ในช่องท้อง ด้วยวิธีระบายผา่นแผลผา่ตดั วิธีระบายโดย

ใช้แรงดดู และวิธีระบายผา่นล้ินของพอรท์ต่ออาการแน่น

ท้องในผูป่้วยหลงัผา่ตดัถงุน้ําดีผา่นกล้อง

การจดัการปัญหายาเหลือใช้ในผูป่้วยโรคไตเรือ้รงั การใช้ Line Group ในการเพ่ิม Health Literacy ให้กบั

กลุ่มผูป่้วยไตวายท่ีมารบัการล้างไต

พฒันาวิธีการติดตามภาวะ fluid loss ในผูป่้วย

ไข้เลือดออกท่ีมีความรนุแรงเพ่ือป้องกนัภาวะชอ็ค

การพฒันารปูแบบการจดัการดชันีลกูน้ํายงุลายเพ่ือการ

ป้องกนัโรคไข้เลือดออกในชมุชน

การพฒันาโปรแกรม RE Management เพ่ือการจดัการ

ฐานข้อมลูเครือ่งมือ/อปุกรณ์วิจยั

ประเมินความพึงพอใจของอาสาสมคัรท่ีเข้ารว่ม

โครงการวิจยัของศนูยวิ์จยัมหาราช

ตวัอย่างงานวิจยั R2R



การประเมินความคุ้มค่าของการเตรียมยาฉีดพร้อมใช้ โดยฝ่าย

เภสชักรรมเปรียบเทียบกบัวิธีเตรียมยาฉีดเฉพาะรายโดยพยาบาล

อะไรคือปัญหา?  ..........การเตรียมยาฉีดพรอ้มใช้

อะไรคือคาํถามวิจยั?  ..พยาบาลเตรียมกบั
ห้องยาเตรียมอนัไหนคุ้มกว่า

วิธีการศึกษาทาํ

อย่างไร?  
...เปรียบเทียบทัง้ 2 แบบ

อย่างตรงไปตรงมา
วดัผลการศึกษา

อย่างไร?  
...อาศยักระบวนการทาง
สถิติทีถ่กูต้อง



พฒันาวิธีการติดตามภาวะ fluid loss ในผูป่้วยไข้เลือดออกท่ีมี

ความรนุแรงเพ่ือป้องกนัภาวะชอ็ค

อะไรคือปัญหา?  ....ภาวะ fluid loss ในคนไข้ DHF

อะไรคือคาํถามวิจยั?  ......มีวิธีการติดตามภาวะ
fluid loss ทีดี่กว่าเดิมหรอืไม่

วิธีการศึกษาทาํ

อย่างไร?  
...เปรียบเทียบของเดิมกบั
ของใหม่อย่างตรงไปตรงมา

วดัผลการศึกษา

อย่างไร?  
...อาศยักระบวนการทาง
สถิติทีถ่กูต้อง



10 ไม่ สาํหรบังานวิจยั R2R



10 ไม่ สาํหรบังานวิจยั R2R
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