กำหนดกำรประชุ มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำกงำนประจำสู่ งำนวิจัย (R2R) ครั้งที่ 7
“เสริมพลัง สร้ ำงคุณภำพ สู่ สุขภำวะ”
วันที่ 24 กรกฎำคม 2557
ณ ชั้น 2 อำคำรศูนย์ กำรประชุ มอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธำนี
R2R กำรอ่ำนวิจัยรู้ ดูงำนวิจัยเป็ น
เวลำ 13.00 - 14.30 น. ห้ อง Sapphire 203
คุณวันรพี สมณช้ างเผือก
สปสช.เขต 8 อุดรธานี
คุณเสวนีย์ เนำวพำณิช ฝ่ ำยกำรพยำบำล โรงพยำบำลศิริรำช
คุณโสมพันธ์ เจือแก้ว ฝ่ ำยกำรพยำบำลโรงพยำบำลศิริรำช
ผู้นำเสวนำ พญ.หทัยทิพย์ ธรรมวิริยะกุล โรงพยำบำลหำดใหญ่
คุ ณ โสมพันธ์ เจื อแก้ว ฝ่ ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิ ริราช แลกเปลี่ ย นว่า เริ่ ม เปิ ดใจเรี ย นรู้ R2R
พัฒนางานประจาที่ทาอยู่ ผลงาน R2R เรื่ อง ผลของเทคนิคการฉี ดยาเฮพาริ นโมเลกุลต่า เข้าใต้ผิวหนังต่อการ
เกิดจ้ าเลือดและอาการปวด Effect of the subcutaneous low molecular weight heparin injection technique on
bruising and pain ผลของเทคนิคการฉี ดยาเฮพาริ นโมเลกุลต่า เข้าใต้ผิวหนังต่อการเกิดจ้ าเลือดและอาการปวด
พบปั ญหา ผูป้ ่ วยนอกกลุ่ ม DVT ที่ได้รับการรัก ษาด้วยด้วยLMWH ร้ อยละ 80 มักเกิ ดจ้ าเลื อด หรื อก้อนใต้
ผิวหนังภายหลังฉี ดยาทาให้เป็ นอุปสรรคต่อการบริ หารยาอย่างต่อเนื่ อง วิตกกังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ และ ไม่
กล้าฉีดยาเอง
ขั้นตอนการจัดทา R2R หลังได้โจทย์ที่ตอ้ งการแก้ไขปั ญหา เริ่ มต้นจากการ อ่าน ค้นคว้า สื บค้นข้อมูล
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง สื บค้นจากข้อมูลใหม่ที่ update เชื่อมโยงกับงานที่ทา นามาวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อยอดความคิด
ใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลประมาณ 2 เดือน โดยทางานกันเป็ นทีม สนับสนุ นช่วยเหลือให้กาลังใจ เข้ารับการ
อบรมจากเครื อข่าย R2R เพื่อพัฒนา Research proposal
จุดเริ่ มต้นของการทางาน เริ่ มจากความสนใจและรู ้สึกสนุกกับการทางานต่อยอดพัฒนางานเพื่อการดูแล
คนไข้ใ ห้ดีที่สุด เป็ นการท างานที่ เริ่ มจากงานที่ ใกล้ตวั แก้ไขปั ญหา ต่อยอดงานไปเรื่ อย ๆ ด้านเคล็ดลับ

เทคนิคกำรอ่ ำนงำนวิจัย เริ่ มจากคาถามการวิจยั รู ้ สิ่งที่ตอ้ งการทราบ เลื อกเจาะอ่านในเรื่ องที่ ตอ้ งการทราบ
การอ่านครั้งแรกอ่านแบบผ่าน ๆ คัดกรอง และจัดระบบตารางข้อมูลเพื่อช่วยวิเคราะห์
คุณเสวนี ย ์ เนาวพาณิ ช ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

ทาหน้าที่ ดูแลคนไข้โรคหัวใจวิกฤต

ทางานวิจยั 7-8 ปี รู ้สึกสนุ กและทาอย่างต่อเนื่ อง มีการทางานเป็ นทีมเกิดเป็ นความชอบ ผลงานล่าสุ ด คนไข้
โรคหัวใจต้องฉีดสี และต้องนอนเหยียดขา 8 ชม. คนไข้บ่นปวดเมื่อยและถามว่าทาไมต้องนอนนาน 8 ชม.
จากการศึกษาค้นผลงานวิจยั ต่างประเทศ คนไข้หลังฉี ดสี นอนประมาณ 2-3 ชม. จึงปรึ กษาอาจารย์
แพทย์ และทดลองปฏิบตั ิเปรี ยบเทียบการนอนของคนไข้ ระหว่าง 3 ชม. กับ นอน 8 ชม. ให้ผลแตกต่างกัน
อย่างไร จนกระทัง่ ออกมาเป็ นผลงาน R2R
เทคนิคอ่ ำนงำนวิจัยให้ ร้ ู เรื่อง…นำมำใช้ ประโยชน์
 อยากรู้อะไรบ้างเวลาต้องอ่านงานวิจยั
 ประสบการณ์อ่านงานวิจยั
- good impression
- bad impression
จุ ดอ่ อนกำรอ่ ำนงำนวิจัย คือ การ Search ข้ อมูล ทำไม่ เป็ น ทำไม่ ได้ ใช้ internet ไม่ เป็ น เข้ ำ
website ไม่ ถูก ไม่ ร้ ู จะเข้ ำ web ภำษำอังกฤษ ฯลฯ
แก้ไขปัญหำอย่ำงไร ?
1. อ่านเชิงวิเคราะห์ ที่มาที่ไป รายละเอียดทุกขั้นตอนของเรื่ องที่อ่าน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ...
เคยมีผ้ ทู ามาแล้ วหรื อไม่ ถ้ ามีเขาตอบคาถามว่ าอย่ างไร
2. วิเคราะห์ -เปรี ยบเที ยบ เพื่อหาข้อสรุ ปให้กบั เรื่ องนั้น วิเคราะห์เปรี ยบเทียบ ในประเด็นที่
แตกต่างหรื อเหมือนกัน เช่น… early ambulation
3. นาสรุ ปเปรี ยบเทียบมาสรุ ปเป็ นแนวทาง สาหรับกาหนดประเด็นการวิจยั
4. สังเคราะห์งานวิจยั PICO
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งำนวิจัยทีด่ ี…เป็ นอย่ำงไร?
• งานวิจยั นั้นเกี่ยวข้องกับงานวิจยั ของเรา?
• มีความทันสมัยหรื อไม่
• เรี ยบเรี ยงง่ายต่อการอ่าน หรื อทาความเข้าใจ
• วารสารที่เผยแพร่ สื บค้นแหล่งที่มา
• มีคุณค่า ประโยชน์และความสาคัญของงานวิจยั
• มีคุณภาพ การทาวิจยั อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักการ ระเบียบวิธีวจิ ยั
แพทย์ หญิงหทัยทิพย์ ธรรมวิริยะกุล โรงพยำบำลหำดใหญ่

แลกเปลี่ ยนเพิ่มเติ ม อ่ ำนงำนวิจัยรู้

ดู งำนวิ จั ยเป็ น ต้องทราบถึ ง ค่ า สถิ ติ อาทิ เช่ น สถิ ติ เชิ งพรรณนา ค่ า เฉลี่ ย ร้ อยละ incidence (risk,rate)
prevalence odds, เชิงเปรี ยบเทียบ RR ,OR, Risk difference etc. ค่าความแม่นยา 95% CI หมายถึง การทาซ้ า
ในเรื่ องเดิม ๆ p value โอกาสความน่าจะเป็ นโดยความบังเอิญ (มีนยั สาคัญทางสถิติ 5%) ค่ายิ่งน้อยกว่า 5% ยิ่ง
ดี โอกาสที่จะเกิดความบังเอิญน้อยมา
การอ่านงานวิจยั เริ่ มจากบทคัดย่อ อ่าน Background , Methods วิธีวจิ ยั ,Results, Conclusions
การค้นหา objectives การหาวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ถ้าหาไม่เจอส่ วนใหญ่จะอยูบ่ รรทัดสุ ดท้ายของ
Abstract (ตรงกับงานที่ทาให้อ่านต่อ) (ถ้าไม่ตรงไม่ตอ้ งอ่าน) ,
กำรอ่ำน “วิธีกำรวิจัย” เพือ่ ดูรูปแบบเป็ นอย่ ำงไร ?
Methods :
1. Study design ,
2. Selection of patients ,
3. Outcomes ,
4. Statistical analysis
กำรอ่ ำนกรำฟและตำรำง : เพื่อดูผลลัพธ์ของงานวิจยั เทคนิ คการอ่าน เริ่ มจากหัวตาราง , ดูเนื้ อหาใน
ตาราง, อ่าน คอลัมน์ , ค่อย ๆ อ่านทีละบรรทัด
What about discussion? (ไม่จาเป็ นต้องอ่าน) ในเชิงการวิพากษ์งานวิจยั ไม่มีปัญหาสามารถตัดออก

หลักกำรวิพำกย์งำนวิจัย 3 ข้ อ
1) ควำมน่ ำเชื่อถือ (Validity) ระเบียบวิจยั (ถ้าอ่านไม่รู้เรื่ อง แสดงถึงความไม่น่าเชื่อถือ) ,
2) ควำมสำคัญ (importance) ขนาดผลวิจยั
3) น ำไปใช้ ไปใช้ ป ระโยชน์ (Application) ใช้ก ับ คนไข้ข องเราได้ห รื อ ไม่ ? มี ใ ห้ ใ ช้ที่ นี่ห รื อไม่ ?
มีประโยชน์หรื อโทษเพียงใด?
ผู้เข้ ำรวมประชุ มแลกเปลีย่ น “กำรอ่ ำนวิจัยรู้ ดูงำนวิจัยเป็ น”
 อ่านให้เป็ น ไม่จาเป็ นต้องอ่านทุกหน้า
 ดูวจิ ยั เป็ น น่าเชื่ อถือหรื อไม่ เอาไปใช้อะไรได้บา้ ง บ่อยครั้งที่อ่านไม่รู้ เป็ น 2 กรณี ผูเ้ ขียนไม่รู้
เรื่ องกับผูอ้ ่านไม่รู้เรื่ อง ดังนั้นเราต้องรู ้หลักการเขียนอย่างไร ให้คนอ่าน อ่านแล้วรู ้เรื่ อง คนที่
เขียนเป็ นจะสรุ ปผลการศึกษาทั้งหมดอยูใ่ นตาราง ดูค่าสถิติ (ช่วยทุนเวลาในการอ่านไปเยอะ)
สาหรับภาษาอังกฤษ สามารถถามผูร้ ู้ได้
 สุ ดท้ายเมื่ออ่านจบแล้วต้องตรวจสอบว่า ผลงานวิจยั น่าเชื่อถือหรื อไม่

