
อศันี วนัชยั
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชินราช

พยาบาลเวชปฏิบติั
กบังานวิจยั R2R



สมรรถนะ NP
สมรรถนะท่ี 4 พฒันาความรู้ในการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง
4.1 ใชห้ลกัฐานเชงิประจกัษ์ทีเ่ป็นปัจจุบนัในการพฒันาคุณภาพการ

รกัษาพยาบาลในผูป่้วยเฉพาะโรค
4.2 ทบทวนและพฒันาความรูเ้กีย่วกบัการใชย้า การรกัษาโรคทีเ่ป็น

ปัญหาในพืน้ทีอ่ยา่งต่อเน่ือง
4.3 พฒันางาน/โครงการ/นวตักรรมการดแูลจากงานประจ าเพือ่การ

พฒันาคุณภาพตามปัญหาและความตอ้งการของกล่มเป้าหมายใน
หน่วยบรกิาร 

ท าไม NP ต้องท าวิจยั



สิง่ทีป่ฏบิตัิ
❑ การตรวจรกัษาโรคทัว่ไป 
❑ งานคลนิิกผูส้งูอาย ุคลนิิกโรคเรือ้รงั 
❑ คดักรองภาวะสขุภาพก่อนพบแพทย์
❑ เยีย่มบา้น 
❑ งานดแูลสขุภาพชุมชน 
❑ การตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู
❑ ไมพ่บวา่การพฒันางานวชิาการดา้นการวจิยั หรอืการพฒันา

นวตักรรมการใหบ้รกิารทีส่ าคญั

คณุภาพการปฏิบติังานของพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป 
: กรณีศึกษาภาคตะวนัออก

สุวรรณา จนัทรป์ระเสรฐิ 2555



ผลการวจิยัพบวา่ พยาบาลเวชปฏบิตัทิีป่ฏบิตังิานในหน่วยบรกิารปฐมภูมิ
▪ มคีุณภาพการปฏบิตังิานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
▪ ดา้นการบรกิารสาธารณสขุในชุมชนอยูใ่นระดบัสงู 
▪ ดา้นการบรหิารจดัการและดา้นปฏบิตักิารทางเวชปฏบิตัมิคีุณภาพ

การปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
▪ สว่นดา้นการพฒันาและวจิยั มคีุณภาพการปฏบิตังิานอยู่ในระดบั

ต ่า

ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพการปฏบิตังิานของพยาบาลเวชปฏบิตัใิน
หน่วยบรกิารปฐมภูม ิจงัหวดัอุทยัธานี                                                                             

ฐวชิ แสงแกว้ 2557



บทบาทพยาบาลเวชปฏิบติั
❑ดา้นการประเมนิภาวะสขุภาพและการรกัษาเบือ้งตน้
❑ดา้นการสง่เสรมิสขุภาพ
❑ดา้นการป้องกนัโรค
❑ดา้นการดแูลผูป่้วยเรือ้รงั ผูส้งูอายุ
❑ดา้นการเสรมิศกัยภาพในการดแูลตนเอง



รายการยา 19 ประเภททีส่ภาการพยาบาลก าหนดส าหรบั
ผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภช์ัน้หน่ึงทีไ่ดร้บัวุฒบิตัร 

หรอืหนงัสอืรบัรองสาขาเวชปฏบิตัทิัว่ไป

11. สมนุไพร
12. ยาทาเฉพาะที่
13. ยาฆา่เชือ้
14. กลโูคสและสารน ้า
15. ยาคุมก าเนิด
16. สารวนิิจฉยั
17. กลุ่มยาทีก่รณีใหย้าเพิม่เตมิแก่ผูป่้วย

โรคเรือ้รงั
18. ยาปฏชิวีนะต่อตา้นเชือ้ราและยสีต์
19. วคัซนี

1. ยาแกป้วด ลดไข ้และยาตา้นอกัเสบ           
ทีใ่มใ่ชส่เตยีรอยด์

2. ยาแกแ้พ้
3. ยาแกอ้าการแพเ้ฉียบพลนั
4. ยาออกฤทธิต่์อระบบทางเดนิหายใจ
5. ยาระบบทางเดนิอาหาร
6. วติามนิและเกลอืแร่
7. ยาบ ารงุโลหติ
8. ยาถ่ายพยาธิ
9. ยาปฏชิวีนะ
10. ยาทาภายนอก



ค าถามชวนคิด

▪ ปัจจบุนัท่านท าบทบาทแต่ละด้าน มาก
น้อยเพียงใด 

▪ มีปัญหาอปุสรรคในการท างานอย่างไร
▪ ผลลพัธท่ี์เกิดขึน้กบัผูป่้วยเป็นอย่างไรบา้ง



❖ บทบาทการรกัษาโรคเบือ้งตน้ตามขอ้ก าหนดของสภาการพยาบาลของ
พยาบาลเวชปฏบิตัแิละการปฏบิตัจิรงิ 

❖ ปัญหาอุปสรรคการท างานของพยาบาลเวชปฏบิตัิ
❖ ผลลพัธ ์- ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร 

- ภาวะสขุภาพของผูใ้ชบ้รกิาร
- คา่ใชจ้่ายของผูใ้ชบ้รกิารภายหลงัจากไดร้บับรกิารจาก
พยาบาลเวชปฏบิตัิ

ค าถามชวนท า



Learning by Acting not just doing



ความแตกต่างของ CQI; R2R; Innovation

 R2R:

 เน้นการวดัผลลพัธท์ีต่วั
ผูร้บับรกิาร 

 ไมต่อ้งสรา้งเครือ่งมอืใหม่

 ใช้ KPI ทีม่อียูม่าวดั
 ใชห้ลกัการเชงิทฤษฎมีาอา้งองิ

 ไมเ่น้นระเบยีบวธิวีจิยัทียุ่ง่ยาก

 ไมต่อ้งใชส้ถติขิ ัน้สงู

 CQI:

 เหน็ปัญหาแลว้
หาทางแกไ้ข 

 ไมต่อ้งใช้
หลกัการเชงิ
ทฤษฎมีาก

 ไมต่อ้งผา่น
Ethics

 Innovation:

 วดัประสทิธภิาพของ
นวตักรรม

 วดัความพงึพอใจของผูใ้ช้
นวตักรรม





รปูแบบ CQI ท่ีเรียบง่าย
ตัง้เป้า

ปรบัเปล่ียน

เฝ้าดู

• เน้นการทดสอบขนาดเลก็
• ทดสอบต่อเน่ือง
• ทดสอบหลายเรื่องพร้อมกนั



วธิกีารท า CQI 

✓ระดมสมองในทีท่ างานวา่ปัญหาทีเ่ราตอ้งการแกไ้ขคอื

อะไร จะแกอ้ยา่งไร ตามกรอบ “ตัง้เป้า เฝ้าด ูและ

ปรบัเปลีย่น”

✓ลงมอืด าเนินการ

✓ถอดบทเรยีน

✓ เขยีนรายงาน



ตวัอย่าง
 ก. ตัง้เป้า

 ลดระยะเวลาการรอตรวจของผูป่้วยทีค่ลนิิกโรคเรือ้รงั โรงพยาบาล....
 ข. เฝ้าดู

ระยะเวลาการบริการก่อนรอตรวจ
ข้อร้องเรียนในระยะก่อนตรวจ
ความพึงพอใจของผูร้บับริการ

 ค. ปรบัเปล่ียน
 ปรบัปรงุชอ่งทางการเขา้ถงึจุดรบับรกิารในแต่ละจุดใหส้ะดวก 
 จดัท าป้ายสือ่สารในจุดใหบ้รกิารใหช้ดัเจน 
 จดัเครือ่งมอืและอุปกรณ์ใหเ้พยีงพอ  
 จดัท าสือ่แนะน าขัน้ตอนการใหบ้รกิารระยะก่อนตรวจเพือ่สือ่สารให้
ผูร้บับรกิาร



❖ ตวัอย่างการเขียนปัญหาและสาเหตุ

(1) สภาพปัญหาปัจจุบนัของคลินิกโรคเรื้อรงัร.พ.....พบว่ากระบวนการการรอ
ตรวจผูป่้วยใชร้ะยะเวลาค่อนขา้งมาก ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกดิจาก ช่องทางการเขา้ถงึ
จุดรบับรกิารในแต่ละจุดแออดั ไม่มป้ีายสื่อสารจุดให้บรกิาร เครื่องมือและอุปกรณ์ไม่
เพยีงพอ  ไมม่สีือ่แนะน าขัน้ตอนการใหบ้รกิารแก่ผูร้บับรกิาร

(2) ซึ่งจากประเด็นดงักล่าว ส่งผลต่อความเข้าใจข้อมูลที่ต้องการสื่อสารกับ
ผูร้บับรกิารคลาดเคลื่อน อกีทัง้การใชเ้วลาในกระบวนการดงักล่าวยงัส่งผลกระทบต่อ
ความไมพ่งึพอใจของผูร้บับรกิาร และการรอ้งเรยีนร.พ. 

(3) จากปัญหาและผลกระทบข้างต้น คลินิกโรคเรื้องรังร .พ.....จึงเห็นถึง
ความส าคญัของการพฒันาการให้บรกิาร คลนิิกโรคเรื้อรงั... ทัง้น้ีเพื่อให้ผู้รบับรกิาร
ไดร้บัการบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพตามมาตรฐานวชิาชพี

ช่ือผลงาน: การพฒันาระบบการให้บริการคลินิกโรคเรือ้รงั ร.พ........



❑ ระบุประเดน็การพฒันาใน
ลกัษณะของ Bullet แต่ละ
Bullet มคีวามชดัเจนใน
ตวัเอง

❑ เริม่ประโยคดว้ยค ากรยิาที่
เน้นวธิกีารลงมอืท ากจิกรรม

❑ ใหร้ายละเอยีดทีม่ากพอวา่
ทมีท าอะไรบา้ง

กจิกรรมการพฒันา

❑ ปรบัปรงุชอ่งทางการเขา้ถงึจุดรบั
บรกิารในแต่ละจุดใหส้ะดวก 

❑ จดัท าป้ายสือ่สารในจุดใหบ้รกิารให้
ชดัเจน 

❑ จดัเครือ่งมอืและอุปกรณ์ใหเ้พยีงพอ  
❑ จดัท าสือ่แนะน าขัน้ตอนการ

ใหบ้รกิารระยะก่อนตรวจเพือ่สื่อสาร
ใหผู้ร้บับรกิาร

ตัวอย่าง: การพัฒนาระบบการบริการ........หลักการ



ตัวอย่าง: การพัฒนาระบบการบริการ........

• เขียนตอบวัตถุประสงค์

• ใช้ตารางเทียบให้ผู้อ่านเห็นผลลัพธ์ที่เกิดเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้

ผลการด าเนนิงาน

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

ก่อน
ด าเนินการ

หลงัด าเนินการ

1. ระยะเวลาการบริการก่อนรอตรวจ 10 นาท/ีราย 20 นาท/ีราย 15 นาท/ีราย

2. ข้อร้องเรียนในระยะก่อนตรวจ 0 5 ราย/ปี 1 ราย/ปี

3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ > 3.51 3.08 3.70



1. ปัญหาทีเ่กดิขึน้ระหวา่ง
ด าเนินการและวธิกีารจดัการ

2. ขอ้เสนอแนะทีค่วรปฏบิตัิ

3. สิง่ทีท่ าแตกต่างไปจากเดมิใน
ครัง้ต่อไป

4. ขอ้เสนอแนะในการขยายผล         
ใหด้ขีึน้

บทเรยีนทีไ่ดร้บั

บทเรียนท่ีได้รบั
1. การด าเนินงานทีม่รีะบบการท างานที่
ชดัเจน ท าใหผู้ร้บับรกิารไดร้บับรกิารที่
รวดเรว็ และผูใ้หบ้รกิารพงึพอใจ
๒. การสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพส าคญัมาก
เน่ืองจากการท างานในวชิาชพีพยาบาลตอ้ง
เกีย่วขอ้งกบัหลาย ๆ หน่วยงาน 
ส่ิงท่ีต้องพฒันาต่อไป 
การทบทวนความรูเ้กีย่วกบัระบบการ
ใหบ้รกิารผูป่้วยโรคเรือ้รงัใหก้บัพยาบาล

ตัวอย่าง: การพัฒนาระบบบริการ..หลักการ





• How to be a researcher and nurse practitioner

• Chef and Nurse Comparisons [Katz, 2016]



Chef

 ท างานเป็นทมี

 บางครัง้ท างานนอกครวั

 คดินอกกรอบ ไมใ่ชด่เูฉพาะ
สว่นผสม แต่ดทูัง้รสชาดและ
หน้าตา สสีนั

 ท าใหล้กูคา้ประทบัใจตัง้แต่เขา้
ประตรูา้นจนออกจากรา้น

 ไมท่ าอาหารซ ้าๆ แต่ปรบัปรงุ
ตลอดเวลา

 ไปชมิอาหารของคนอื่นบา้ง เพื่อ
มาปรบัปรงุของตนเอง

Nurse

 ท างานเป็นทมี สหสาขาวชิาชพี

 บางครัง้ท างานนอก รพ. 

 คดินอกกรอบ ไมใ่ชท่ าตามทฤษฎี
แต่ประยกุตต์ามบรบิทของผูป่้วย 
และสถานบรกิารสขุภาพ

 ท าใหผู้ร้บับรกิารประทบัใจตัง้แต่
Admit จน D/C

 ไมท่ างานซ ้าๆ แต่ปรบัปรงุ
ตลอดเวลา

 ไปดงูานของคนอื่นบา้ง เพือ่มา
ปรบัปรงุของตนเอง



องคป์ระกอบของนวตักรรม:

• ใหม่
• ไมเ่คยมผีูใ้ดท ามาก่อน
• เคยท ามาแลว้ในอดตีแต่น ามารือ้ฟ้ืนใหม ่
• เป็นสิง่ใหมท่ีม่กีารพฒันามาจากของเก่าทีม่อียูเ่ดมิ
• ใช้ความรูห้รอืความคิดสรา้งสรรคใ์นการพฒันา
• ไมใ่ชเ่กดิจากการลอกเลยีนแบบหรอืท าซ ้า
• มีมลูค่า 
• สามารถน าไปแกปั้ญหางานได ้
• มปีระโยชน์เชงิเศรษฐกจิ สรา้งมลูคา่เพิม่
• พฒันาต่อได้



ประเภทของนวตักรรม:

• นวตักรรมผลิตภณัฑ ์(Product Innovation)
• ผลติภณัฑท์ีจ่บัตอ้งได ้เชน่ TV
• ผลติภณัฑท์ีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้ เชน่ ทวัรส์ขุภาพ

• นวตักรรมกระบวนการ (Process Innovation)
• ปรบัปรงุกระบวนการท างานใหเ้รว็ขึน้

• นวตักรรมการบริการ (Service model innovation) 
• การพฒันาระบบการบรกิารแบบ One stop service 
• การสรา้งเครอืขา่ยการบรกิาร



ขัน้ตอนการสร้างนวตักรรม:

• ประเมินความต้องการนวตักรรม (need analysis) 
• ประเมินสภาพปัญหาค้นหาความบกพร่องของส่ิงท่ีมีอยู่ และก่อให้เกิด

ปัญหาในการปฏิบติังาน 
• ปัจจยัอปุสรรคท่ีขดัขวางการพฒันาคณุภาพบริการจากการใช้นวตักรรม 

• ก าหนดประเดน็/หวัข้อท่ีต้องการพฒันานวตักรรมให้เฉพาะเจาะจง 
• ไม่ศึกษาหลายเร่ืองในเวลาเดียวกนั 
• อาจเป็นกลวิธี เทคนิค โปรแกรม วสัด/ุอปุกรณ์ การปรบัสภาพแวดล้อม

• ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ - ตรวจสอบว่ามีวิธีใดสามารถช่วยแก้ไข
ปัญหาให้ดีขึน้ 

• สงัเคราะหข้์อความรู้ท่ีได้จากวรรณกรรมท่ีมีคณุภาพเพ่ือการวางแผนและ
ออกแบบนวตักรรม









“Routine to Research” ต่างจากวิจัยทั่วไปอย่างไร

Prof. Vicharn Panich

R2R

โจทย์วิจัยมาจาก                            
งานประจ า

ผู้ท าวิจัยเป็น             
ผู้ท างานประจ า

ผลลัพธ์การวิจัย
วัดที่ตัวผู้ป่วย

การน าวิจัยไปใช้
ประโยชน์

วนกลับไปมีผลต่อ
การให้บริการ

ผู้ป่วย



❖ องค์ประกอบการขับเคลื่อนและบริหารงานวิจัย R2R

Individual
(นักวิจัย R2R)

Node
(ผู้อ านวยความสะดวก)

Knowledge  facilitator

Networking
(เครือข่ายของ R2R)

เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 



ลกัษณะ R2R ท่ีดี
เป็นงานทีผู่ว้จิยัท าเองและเป็นจรงิ
เกดิการพฒันาทีม่หีลกัฐานยนืยนั (วดัผลทีผู่ร้บับรกิาร)
ใชร้ะยะเวลาด าเนินการอยา่งต่อเนื่องเกนิกวา่ 1 ปี 
(เปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานในชว่งเวลาเดยีวกนัของแต่
ละปี)

เป็นผลงานวจิยัทีม่คีุณคา่ต่อทุกฝ่าย โดยเฉพาะผูร้บับรกิาร



Scale ของงานวจิยั R2R ตอ้งใหญ่แคไ่หน

➢Methodology ไมใ่ชป่ระเดน็ส าคญั 
➢ประเดน็ปัญหาวจิยัส าคญักวา่ระเบยีบวธิวีจิยั
➢ระเบยีบวธิวีจิยัเป็นเครือ่งมอืทีท่ าใหเ้ราไดค้ าตอบการ
วจิยั



ปรบักระบวนทศัน์ใหม่เก่ียวกบั R2R

❖ การเร่ิมท างานวิจยั R2R ควรเร่ิมจากการค้นหาประเดน็
ค าถาม   
วิจยัท่ีผดุขึน้มาจากปัญหางานประจ าท่ีผา่นมา

❖ R2R ส่วนใหญ่ไม่ต้องการระเบียบวิธีวิจยัท่ีซบัซ้อน หรอืสถิติ
ขัน้สงู

❖ R2R มิใช่งานวิจยัชัน้ 2 

❖ R2R เป็นเครือ่งมือเพ่ือพฒันางาน ไม่ใช่เป้าหมาย



เร ิม่ตน้คดิหวัขอ้วจิยั
กนัอยา่งไร ?



เริ่มต้นคิด...หัวข้อวิจัย

❑ มองงานรอบตวัมาเป็นโจทยวิ์จยั
สิง่ทีป่ฏบิตั ิณ ปัจจุบนัไมพ่งึใจ/ตอ้งการแกปั้ญหางานทีร่บัผดิชอบ  
เชน่ ตวัชีว้ดัทีร่บัผดิชอบไมบ่รรลุเป้าหมาย

 ส ารวจวา่งานทีท่ าอยูใ่นปัจจุบนัมอีุปสรรคอยา่งไรบา้ง?

 ถา้งานไมม่ปัีญหา  การปฏบิตัแิบบเดมิทีท่ าอยูส่ามารถ
ปรบัปรงุใหด้ขีึน้ไดห้รอืไม?่ อยา่งไร?



❑ เจ้านายตัง้โจทยใ์ห้คิด 
เป้าหมายหรอืตวัชีว้ดัองคก์รไมผ่า่น  ผูร้บับรกิารรอ้งเรยีน รายงาน
ความเสีย่ง

 ขอ้ดคีอืไดร้บัการสนบัสนุนทีด่ใีนการด าเนินการ

 ผลลพัธข์ององคก์รมปีระสทิธภิาพ

เริ่มต้นคิด...หัวข้อวิจัย



❑ ดจูากแนวคิดของคนอ่ืนเป็นแนวทางคิดหวัข้อวิจยั
❖ การพดูคยุกบัผูอ่ื้นทัง้ส่วนตวัและการประชุม
วิชาการ
❖ การอ่านงานวิจยัในวารสาร
 ศกึษาวา่ใครท าอะไร?  ท าไปถงึไหน? ผลเป็นอยา่งไร? 
 ชอ่งวา่งความรูอ้ยูต่รงไหน? และควรจะท าอะไรต่อ?



จากการด าเนินงานการดแูลผูป่้วยเบาหวานในพืน้ท่ี
รบัผิดชอบพบว่า ความชกุของผูป่้วยเบาหวานรายใหม่ในกลุ่ม
เส่ียงสงูขึน้ (เป้าหมาย น้อยกว่ารอ้ยละ 2.00) โดยพบว่า
ปีงบประมาณ 2559-2561 มีอตัราการพบผูป่้วยเบาหวานราย
ใหม่ในกลุ่มเส่ียง ดงัน้ี รอ้ยละ 3.20, 3.55, 3.61 ตามล าดบั อตัรา
การเสียชีวิตจากเบาหวานสงูขึน้ จากรอ้ยละ 10.2 คนต่อแสน
ประชากร, 11.20 และ 12.75 ตามล าดบั

ตัวอย่างการเริ่มต้นการท าวิจัย R2R

1. ศึกษาข้อมูลที่มีอยู่ในมือ



หาข้อมูลเพ่ือยืนยนัข้อเทจ็จริงและวิเคราะหปั์จจยัท่ีเก่ียวข้อง 
1. ผูวิ้จยัศึกษาข้อมลูทัว่ไปจากแฟ้มประวติัผูป่้วยเบาหวานในเขต

พืน้ท่ีรบัผิดชอบ แล้ววิเคราะหข้์อมลูเพ่ือศึกษาปัจจยัเส่ียงของการ
เกิดเบาหวาน การควบคมุน ้าตาลไม่ได้และการเสียชีวิตจาก
เบาหวาน

2. สมัภาษณ์เชิงลึกหรือสอบถามผูป่้วยเบาหวานในเขตพืน้ท่ี
รบัผิดชอบเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงของการเกิดเบาหวาน การควบคมุ
น ้าตาลไม่ได้และการเสียชีวิตจากเบาหวาน

ขั้นเริ่มต้นการวิจัย R2R



งานวิจยัเชิงพรรณนา/เชิงคณุภาพ
✓ พฤติกรรมเส่ียงของกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานใน อ าเภอ......
✓ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการควบคมุระดบัน ้าตาลของผูป่้วย

เบาหวานในเขต.....

ผลลัพธจ์ากขั้นเริ่มต้นการวิจัย



2. ด าเนินการแก้ไขปัญหาด้วยการวิจยั 
• ระบคุวามจ าเป็นของการหาวิธีการปฏิบติัเพ่ือ

• ลดความชกุของการพบผูป่้วยเบาหวานรายใหม่
• เพ่ิมอตัราการควบคมุน ้าตาลในเลือดของผูป่้วยเบาหวาน

• ด าเนินการพฒันาแนวทางการลดความชกุของการพบผูป่้วย
เบาหวานรายใหม่/เพ่ิมอตัราการควบคมุน ้าตาลในเลือดของ
ผูป่้วยเบาหวาน

• เปรียบเทียบความชกุของการพบผูป่้วยเบาหวานรายใหม่
และอตัราการควบคมุน ้าตาลในเลือดของผูป่้วยเบาหวาน

• ก่อนและหลงัพฒันา

ข้ันที่ 2 ของการวิจัย



ได้งานวิจยัก่ึงทดลอง 2 เรือ่งท่ีท าแล้วแก้ปัญหาให้กบั
ประชาชนได้โดยตรง  และน าสู่การเปล่ียนแปลงการปฏิบติัได้
ทนัที

ผลลัพธ์ของขั้นตอนนี้

▪ ผลของการพฒันารปูแบบการเฝ้าระวงัผูป่้วยเบาหวานราย
ใหม่ในกลุ่มเส่ียงด้วยวิธีครอบครวัจิตอาสา

▪ ผลของการพฒันารปูแบบการควบคมุระดบัน ้าตาลในเลือด
ส าหรบัผูป่้วยเบาหวานโดยการมีส่วนรว่มของชมุชน



การคิด/เขียน
โครงร่าง

ลงมือท า

วิเคราะห์และ
เขียน

ขั้นตอนการท า R2R



• หลกัการและเหตุผล
• วตัถุประสงคก์ารวจิยั    
• สมมตฐิานการวจิยั
• ขอบเขตการวจิยั
• นิยามศพัท์
• วธิดี าเนินการวจิยั
• ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง
• เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั

ส่วนประกอบส าคญัของโครงร่างการวิจยั R2R

• วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู
• การวเิคราะหข์อ้มลู
• ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั
• งบประมาณ



เขียนวิจัย R2R อย่างไรให้ถูกใจกรรมการ



o กรรมการตอ้งการทราบวา่ปัญหาของการท างานประจ า
ของทา่นคอือะไร 

o ใหท้า่นเสนอเฉพาะขอ้มลูระดบัพืน้ทีใ่หช้ดัเจนกพ็อ 

การเขียนหลักการและเหตุผลวิจัย R2R



• ใช้หลกั PICO: Patient Intervention Comparison Outcomes
• P: สถิติของผูป่้วยท่ีเราสนใจศึกษา ระดบัประเทศ ระดบัจงัหวดั 

ระดบัอ าเภอ โรงพยาบาล
• O: ผลลพัธท่ี์ต้องการให้เกิดกบัผูป่้วยคืออะไร ถ้าไม่แก้ไข จะ

เกิดผลกระทบอะไรกบัใครบา้ง: ตวัเขาเอง ครอบครวั ชมุชน 
สงัคม

• I & C: วิธีการแก้ไขให้ O ดีขึน้มีใครท าวิจยัไว้บา้ง ผลเป็น
อย่างไร เราจะเอาของเขามาใช้/พฒันาเป็นของเราอย่างไร 
เพราะอะไร

• สรปุ: ผูวิ้จยัจึงสนใจท าวิจยัเร่ืองน้ีเพ่ืออะไร

การเขียนหลักการและเหตุผลของงานวิจัยทั่วไป



• ใช้หลกั PICO: Patient Intervention Comparison Outcomes
• P: สถิติของผูป่้วยท่ีเราสนใจศึกษาระดบัหน่วยงาน
• O: ผลลพัธท่ี์ต้องการให้เกิดกบัผูป่้วยคืออะไร ถ้าไม่แก้ไข จะ

เกิดผลกระทบอะไรกบัใครบา้ง: ตวัเขาเอง ครอบครวั ชมุชน 
สงัคม

• I & C: วิธีการแก้ไขให้ O ดีขึน้มีใครท าวิจยัไว้บา้ง ผลเป็น
อย่างไร เราจะเอาของเขามาใช้/พฒันาเป็นของเราอย่างไร 
เพราะอะไร

• สรปุ: ผูวิ้จยัจึงสนใจท าวิจยัเร่ืองน้ีเพ่ืออะไร

การเขียนหลักการและเหตุผลของงานวิจัย R2R



ตัวอย่าง การเขียนหลักการและเหตุผล



• ใช้หลกั PICO: Patient Intervention Comparison Outcomes
• P: สถิติของผูป่้วยเบาหวานระดบัประเทศ ระดบัจงัหวดั ระดบัอ าเภอ 

โรงพยาบาลเป็นอย่างไร กลุ่มน้ีมีอบุติัการณ์การเกิด CKD มากน้อย
เพียงใด

• O: กลุ่มผูป่้วยเบาหวานต้องได้รบัการคดักรอง อย่างไร ถ้าไม่จะเกิด
ผลเสียกบัตวัเขาเอง ครอบครวั ชมุชน สงัคมอย่างไร

• I & C: วิธีการเพ่ิมการคดักรองมีหลายวิธี และหน่ึงในนัน้คือการใช้
ระบบสารสนเทศ มีใครท าวิจยัเรื่องน้ีบา้ง ผลเป็นอย่างไร เราจะเอา
ของเขามาใช้/พฒันาเป็นของเราอย่างไร เพราะรพ...ยงัไม่มีท าให้เกิด
อะไรขึน้

• สรปุ: ผูวิ้จยัจึงสนใจท าวิจยัเรื่องน้ีเพ่ือพฒันาระบบ....

ประสิทธิผลของการใช้ระบบสารสนเทศต่ออัตราการคัดกรอง
โรค CKD ในผู้ป่วยเบาหวาน



• ใช้หลกั PICO: Patient Intervention Comparison Outcomes
• P: สถิติของผูป่้วยเบาหวานในโรงพยาบาลเป็นอย่างไร กลุ่มน้ีมี

อบุติัการณ์การเกิด CKD มากน้อยเพียงใด
• O: กลุ่มผูป่้วยเบาหวานต้องได้รบัการคดักรอง อย่างไร ถ้าไม่จะเกิด

ผลเสียกบัตวัเขาเอง ครอบครวั ชมุชน สงัคมอย่างไร
• I & C: วิธีการเพ่ิมการคดักรองมีหลายวิธี และหน่ึงในนัน้คือการใช้

ระบบสารสนเทศ มีใครท าวิจยัเรื่องน้ีบา้ง ผลเป็นอย่างไร เราจะเอา
ของเขามาใช้/พฒันาเป็นของเราอย่างไร เพราะรพ...ยงัไม่มีท าให้เกิด
อะไรขึน้

• สรปุ: ผูวิ้จยัจึงสนใจท าวิจยัเรื่องน้ีเพ่ือพฒันาระบบ....

ประสิทธิผลของการใช้ระบบสารสนเทศต่ออัตราการคัดกรอง
โรค CKD ในผู้ป่วยเบาหวาน



การก าหนดวัตถุประสงค์ 
: เป็นการก าหนดทิศทางและแนวปฏิบัติที่จะท าวิจยั

 เป็นประโยคบอกเล่า
 เป็นพฤตกิรรมที่สังเกต วัดได้
 เรียงตามล าดับการเกิดก่อน-หลัง
 เรียงตามความส าคัญของประเดน็ที่ศึกษา
 กะทดัรัด



1. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัยของห้องตรวจอายุรกรรม
2. เปรียบเทียบอุบัติการณ์ผู้รับบริการอาการทรุดลงขณะรอตรวจจนต้อง

นอนโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตก่อนและหลังการพัฒนา 
3. เปรียบเทียบระยะเวลารอรับบริการของผู้รับบริการทั้งทั่วไปและ

ผู้รับบริการเร่งด่วน ก่อนและหลังการพัฒนา

วัตถุประสงค์การวิจัย

ตัวอย่างการก าหนดวัตถุประสงค์การวจิัยทั่วไป

หวัข้อวิจัย:การพฒันาระบบการดแูลผูป่้วยใหป้ลอดภยั หอ้งตรวจ
อายุรกรรมงานผูป่้วยนอก โรงพยาบาลบุรรีมัย์



วตัถปุระสงค ์R2R: เราท าอะไร ผลลพัธท่ี์ต้องการ

1. เพื่อพัฒนา.....................

2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของ........

 (ขยายความในสมมติฐานว่าประสิทธิผลคืออะไร: ตัวชี้วัดง่ายๆ เช่น 
ระยะเวลารับ-ส่งเวร, ความพึงพอใจของพยาบาล)



1. เพื่อพัฒนาระบบการติดตามนัดผู้ป่วยขาดนัดโรคความดันโลหิต 
ใน รพ.สต. บ้านฝั่งหมิ่น อ. เวียงสา จ. น่าน

2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของระบบการติดตามนัดผู้ป่วยขาดนัด
โรคความดันโลหิตใน รพ. สต. บ้านฝั่งหมิ่น อ. เวียงสา จ. น่าน

วัตถุประสงค์การวิจัย

ตัวอย่างการก าหนดวัตถุประสงค์การวจิัย R2R

หวัข้อวิจัย:การพฒันาระบบตดิตามการขาดนดัผูป่้วยโรคความดนั
โลหติสงูของ รพ.สต.บา้นฝัง่หมิน่ อ. เวียงสา จ. น่าน



การก าหนดสมมติฐานการวิจัย
(Research hypothesis)



การตั้งสมมติฐานการวิจัย

เป็นการเขียนข้อความเพื่อคาดคะเน
ค าตอบที่จะได้รับจากการวิจัย

ตามเอกสาร งานวิจัยที่ทบทวนมา



หลักการเขียนสมมติฐานการวิจัย 
1. สอดคล้องกับวัตถุประสงคก์ารวิจัย
2. เขียนเป็นประโยคบอกเลา่ที่แสดงถึงความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปร

ต้นและตัวแปรตาม  
3. เขียนประโยคสั้นๆ ใช้ภาษาทีอ่่านง่าย ไม่ก ากวม  
4. ปัญหาการวิจัย 1  เรื่อง  อาจมีสมมติฐานการวิจัยได้หลายข้อ
5. สมมติฐานต้องก าหนดก่อนการเก็บข้อมูล
6. สมมติฐานที่ก าหนด ไม่จ าเป็นต้องถูกต้องเสมอไป เมื่อเก็บข้อมูล

มาได้อาจพบว่าไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน ผู้วิจัยสามารถหา
ทฤษฎีมาอธิบายได้



ตัวอย่าง
การตั้งสมมติฐาน



สมมติฐานการวิจัย
1. อัตราการขาดนัดของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ้านฝั่งหม่ิน   

อ. เวียงสา จ. น่าน หลังการพัฒนาระบบติดตามผู้ป่วยต่ ากว่าก่อน
การพัฒนาระบบฯ 

2.  อัตราการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงฯ หลัง
การพัฒนาระบบติดตามผู้ป่วยสูงกว่าก่อนการพัฒนาระบบฯ 

3.  ค่าใช้จ่ายในการรักษาต่อหัวหลังการพัฒนาระบบติดตามผู้ป่วยต่ า
กว่าก่อนได้รับการพัฒนาระบบฯ 

หวัข้อวิจัย:การพฒันาระบบตดิตามการขาดนดัผูป่้วยโรคความดนั
โลหติสงูของ รพ.สต.บา้นฝัง่หมิน่ อ. เวียงสา จ. น่าน



การก าหนดขอบเขตของการวิจัย 
(Scope of Research)



การก าหนดขอบเขตการวิจัย

รูปแบบที่จะศึกษา

ส ารวจ

พรรณนา ทดลอง

ตัวแปรทีจ่ะศึกษา กลุ่มประชากร

กับใคร

ที่ไหนและเมื่อไร

วิจัยและพัฒนา



ตัวอย่าง 
การก าหนดขอบเขตของการวิจัย



ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลของการพัฒนาระบบ

ติดตามการขาดนัดผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โดยเก็บข้อมูลใน
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่ลงทะเบียนรักษาตัวที ่รพ. สต. บ้าน
ฝั่งหมิ่น อ. เวียงสา จ. น่าน ระหว่างเดือน มกราคม – ธันวาคม  
2562

หวัข้อวิจัย:การพฒันาระบบตดิตามการขาดนดัผูป่้วยโรคความดนั
โลหติสงูของ รพ.สต.บา้นฝัง่หมิน่ อ. เวียงสา จ. น่าน



เป็นการให้ค าจ ากัดความโดยระบุพฤติกรรมอย่าง
ชัดเจนและสามารถวัดได้ สังเกตได้ โดยเป็นความหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัย

การก าหนดตัวแปร /นิยามศัพท์



ตัวอย่าง 
การก าหนดนิยามศัพท์



นิยามตัวแปร
ระบบการติดตามการขาดนัด หมายถึง แนวทางการปฏิบัติเพื่อให้
ผู้ป่วยมาตรวจตามเวลาที่ก าหนด ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่  
ด้านการค้นหาผู้ป่วย การติดตามและการประเมินผล 
ประสิทธิผลของการพัฒนา หมายถึง ผลการด าเนินงานด้าน อัตรา
การขาดนัด อัตราการควบคุมความดันโลหิตและค่าใช้จ่ายในการ
รักษาต่อหัว

หวัข้อวิจัย:การพฒันาระบบตดิตามการขาดนดัผูป่้วยโรคความดนั
โลหติสงูของ รพ.สต.บา้นฝัง่หมิน่ อ. เวียงสา จ. น่าน



การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
(Conceptual framework)



หลักการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัย

*  บอกเนื้อหาที่ต้องการศึกษา    
*  บอกความสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละตัวที่ศึกษา
*  ต้องสอดคล้องกับเรื่องที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา
*  ง่ายไม่ซับซ้อน
*  เขียนในลักษณะการบรรยาย หรือแผนภูมิ



ตัวอย่าง 
การเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัย



การรบัรู้เก่ียวกบัโรค
ไข้เลือดออก
- การรบัรูโ้อกาสเสีย่งของการ
เป็นโรค 
- การรบัรูค้วามรนุแรงของโรค
- การรบัรูถ้งึประโยชน์ของการ
รกัษาและป้องกนัโรค 
- การรบัรูต้่ออุปสรรค 

พฤติกรรมการป้องกนัโรค
ไข้เลือดออก
- วธิทีางกายภาพ
- วธิทีางชวีภาพ 

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เก่ียวกับไข้เลือดออกกับ
พฤตกิรรมการป้องกันไข้เลือดออกของประชาชน

ในจังหวัดพษิณุโลก



ประสิทธิผล
- อัตราการขาดนัด
- อัตราการควบคุมความดัน 
- ค่าใช้จ่ายในการรักษาต่อหัว

ระบบการติดตามการขาดนัด
- การค้นหา
- การติดตาม
- การประเมินผล

หวัข้อวิจัย:การพฒันาระบบตดิตามการขาดนดัผูป่้วยโรคความดนั
โลหติสงูของ รพ.สต.บา้นฝัง่หมิน่ อ. เวียงสา จ. น่าน



ระเบยีบวธิวีจิยัตามมาจากวตัถุประสงคก์ารวจิยั

▪ สว่นใหญ่ เป็นกึง่ทดลอง เพราะม ีAction ทีพ่ยาบาลลงมอื
กระท า

▪ ไมต่อ้งสรา้งเครือ่งมอืใหม่

▪ ไมเ่น้นสถติขิ ัน้สงู



1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR = Participatory 
Action Research) เน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง

2. การวิจัยและพัฒนา (R & D = Research and Development)
ผู้พัฒนาคือนักวิจัยไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

3.     การวิจัยแบบทดลอง

รปูแบบวิจยั R2R ท่ีพบบอ่ย



PAR

กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย
• ตัดสินว่าปัญหาคืออะไร
• ต้องการท าอะไร
• แก้ปัญหาอย่างไร
• ลงมือท า
• ประเมิน สรุป
• รับผล

กระบวนการวิจัย

• ก าหนดปัญหา
• ทบทวนข้อมูล
• ออกแบบ
• เก็บข้อมูล
• วิเคราะห์ สรุป เสนอแนะ
• รายงานผล

PAR



R & D

• การวิเคราะห์สภาพปัญหาให้ชัดเจน (R1)
• พัฒนาต้นแบบ (D1)
• ทดลองใช้ต้นแบบที่พัฒนาขึ้นในกลุ่มเล็กๆ (R2)
• ปรับปรุงต้นแบบให้เหมาะสม (D2)
• น าต้นแบบที่สมบูรณ์ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ขึ้น (R3)
• ประเมินประสิทธิผลของต้นแบบ และเผยแพร่

กระบวนการทัง้หมดเกิดจากนักวิจัย



• ออกแบบ/พฒันา intervention
• ทดลองใช้
• ประเมินผลเปรียบเทียบก่อนและหลงัพฒันา

ทดลอง



กรอบแนวคิดนีไ้ด้มาจากทฤษฎี    หรืองานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 วิจัย R2R ไม่จ าเป็นต้องใช้สถิติขั้นสูง

ความถี่ ร้อยละ 

การวิเคราะห์ข้อมูล



การเสนอผลวจิยั R2R เนน้ใหเ้ห็น
ผลลพัธก์อ่นและหลงัพฒันา 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ผลลพัธท่ี์ปฏิบติัได้
ก่อนด าเนินการ หลงัด าเนินการ

1. ระยะเวลาในการรับ-ส่ง
เวรของพยาบาล

5 นาที/
ราย

10 นาที/ราย 4.3 นาที/ราย

2. ความพึงพอใจของ
พยาบาล

4.00 3.21 4.51



ตัวอย่างการเขียนประโยชน์ที่ได้รับ

กรอบแนวคิดนีไ้ด้มาจากทฤษฎี    หรืองานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 



กรอบแนวคิดนีไ้ด้มาจากทฤษฎี    หรืองานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

1. เป็นแนวทางส าหรับบุคลากรสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงให้มีประสิทธิภาพต่อไป

2. เป็นแนวทางส าหรับผู้บริหารทางการพยาบาลในการก าหนดแนว
ทางการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงให้มีประสิทธิภาพต่อไป

3. เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการขาด
นัดในผู้ป่วยเรื้อรังอื่นๆเช่น ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง เป็นต้น 

ประโยชน์ที่ได้รับ

หวัข้อวิจัย:การพฒันาระบบตดิตามการขาดนดัผูป่้วยโรคความดนั
โลหติสงูของ รพ.สต.บา้นฝัง่หมิน่ อ. เวียงสา จ. น่าน



การขยบัคณุภาพงานวจิยั R2R ใหส้ามารถ
ตพีมิพใ์นวารสาร หรอืขอต าแหนง่ได้

✓ยึดระเบียบวิธีวิจยัให้ถกูต้อง
✓ช่ือวิจยัส่ือรปูแบบวิจยั มีตวัแปรครบถ้วน
✓อ้างอิงท่ีทนัสมยั
✓จ านวนตวัอย่าง
✓เครื่องมือมีผูต้รวจสอบคณุภาพ
✓ใช้สถิติท่ีสงูขึน้กว่า ความถ่ีหรือร้อยละ
✓น าเสนอตามรปูแบบสากล



• ใช้หลัก PICO: Patient Intervention Comparison Outcomes
• P: สถิติรายงานการมารับบริการที่คลนิิกโรคเรือ้รัง ระดับประเทศ 

ระดับจังหวัด ระดับโรงพยาบาลเป็นอย่างไร 
• O: เป้าหมายของการให้บริการที่คลินกิโรคเรื้อรงัคืออะไร ถ้าให้บริการ

ล่าช้าหรือผิดพลาดจะเกิดผลกระทบอย่างไร
• I & C: วิธีการพัฒนาระบบการให้บริการที่คลนิิกโรคเรือ้รัง ท าอย่างไร 

ท าไมเลือกวิธีนี้  
• สรุป: ผู้วิจัยจึงสนใจเรื่องนี้เพือ่....

ประสิทธิผลการพัฒนาระบบการให้บริการ       
คลินิกโรคเรือ้รัง ร.พ.....

ตวัอย่างวิจยั



วตัถปุระสงควิ์จยั:
เขียนให้วดัได้ตามระเบียบวิธีวิจยั
1. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการที่คลินิกโรคเรื้อรัง ร.พ..........

2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของการบริการก่อนและหลังการพัฒนา
ระบบบริการ คลินิกโรคเรื้อรัง โรงพยาบาล....ได้แก่ ระยะเวลา
ตรวจของแพทย์ ระยะเวลารอรับยา ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ และอัตรา
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้



ระเบยีบวธิวีจิยัตามมาจากวตัถุประสงคก์ารวจิยั

▪ Action Research

▪ สรา้งเครือ่งมอืใหม ่หรอืน าเครือ่งมอืทีม่อียูแ่ลว้มาใช:้ 
เครือ่งมอืวดัความพงึพอใจ  

▪ ใชส้ถติเิพือ่ทดสอบสมตฐิาน: t-test; Chi-Square 
test



การเสนอผลวจิยั เนน้การตอบวตัถปุระสงคก์าร
วจิยั 

คุณภาพการบริการ รูปแบบเดิม รูปแบบใหม่ t-test
X SD X SD

ด้านระยะเวลาตรวจ 4.21 0.51 3.02 0.23 3.21

ด้านระยะเวลารับยา 4.11 0.12 3.00 0.52 4.23

ด้านความพึงพอใจต่อบริการ 3.25 0.11 2.21 0.32 3.00

ด้านผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุม
น้ าตาลในเลือดได้

3.54 0.11 2.74 0.22 3.22

รวม 3.78 0.21 2.74 0.32 3.42

*p<.05



หลกัการอภิปรายผลการวิจยั

•ศึกษาอะไร
จากสมมติฐานการวจิยัท่ีวา่.........................
• ผลทีไ่ด้รับเป็นอย่างไร
ผลการวจิยัพบวา่………………….
• เหตุใดผลทีไ่ด้จงึเป็นเช่นน้ัน
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ..........
• ยืนยนัผลทีไ่ด้อย่างไร
ผลการวจิยัคร้ังน้ี สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ.........ท่ีพบวา่...............



การตัง้ช่ือปัญหาการวิจัย

☺ รูปแบบการวจิัย 
☺ ตัวแปรที่จะศึกษา
☺ ประชากรที่ศึกษา  ที่ไหน

ควรระบุสิ่งต่อไปนี ้



การพฒันารูปแบบการจัดบริการคลินิกโรคเรือ้รัง รพ.สต.
ท่าทอง จ. พษิณุโลก 

ตัวอย่างการตัง้ช่ือปัญหาการวิจยั

รูปแบบการวจิัย…………
ตัวแปรที่จะศกึษา…. 
ประชากรที่ศึกษา…

ที่ไหน………...

R & D
รูปแบบการจัดบริการโรคเรือ้รัง

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้ป่วยเบาหวาน
ความดนัฯ

รพ.สต. ท่าทอง จังหวัดพษิณุโลก



แนะน าแหล่งสืบค้นข้อมลู

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php

Pubmed

Thailis

Thaijo

https://www.tci-thaijo.org/



wausanee@hotmail.com;
awkb4@mail.missouri.edu
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