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คุณเสวนีย์  เนำวพำณชิ  ฝ่ำยกำรพยำบำล โรงพยำบำลศิริรำช 

คุณโสมพนัธ์  เจือแก้ว  ฝ่ำยกำรพยำบำลโรงพยำบำลศิริรำช   

ผู้น ำเสวนำ  พญ.หทยัทพิย์ ธรรมวิริยะกุล  โรงพยำบำลหำดใหญ่   

คุณโสมพนัธ์  เจือแก้ว  ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช แลกเปล่ียนว่า เร่ิมเปิดใจเรียนรู้ R2R  

พฒันางานประจ าท่ีท าอยู ่ ผลงาน R2R   เร่ือง  ผลของเทคนิคการฉีดยาเฮพารินโมเลกุลต ่า  เขา้ใตผ้ิวหนงัต่อการ

เกิดจ ้าเลือดและอาการปวด  Effect of the subcutaneous  low molecular weight heparin injection technique on 

bruising and pain   ผลของเทคนิคการฉีดยาเฮพารินโมเลกุลต ่า  เขา้ใตผ้ิวหนงัต่อการเกิดจ ้าเลือดและอาการปวด  

พบปัญหา ผูป่้วยนอกกลุ่ม DVT ท่ีได้รับการรักษาด้วยด้วยLMWH ร้อยละ 80 มกัเกิดจ ้ าเลือด หรือก้อนใต้

ผวิหนงัภายหลงัฉีดยาท าให้เป็นอุปสรรคต่อการบริหารยาอยา่งต่อเน่ือง  วิตกกงัวลเก่ียวกบัภาพลกัษณ์  และ ไม่

กลา้ฉีดยาเอง    

ขั้นตอนการจดัท า R2R หลงัไดโ้จทยท่ี์ตอ้งการแกไ้ขปัญหา  เร่ิมตน้จากการ  อ่าน  คน้ควา้  สืบคน้ขอ้มูล  

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง   สืบคน้จากขอ้มูลใหมท่ี่ update  เช่ือมโยงกบังานท่ีท า  น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลต่อยอดความคิด   

ใชเ้วลาในการคน้หาขอ้มูลประมาณ 2 เดือน โดยท างานกนัเป็นทีม  สนบัสนุนช่วยเหลือให้ก าลงัใจ  เขา้รับการ

อบรมจากเครือข่าย R2R  เพื่อพฒันา  Research proposal     

จุดเร่ิมตน้ของการท างาน  เร่ิมจากความสนใจและรู้สึกสนุกกบัการท างานต่อยอดพฒันางานเพื่อการดูแล

คนไขใ้ห้ดีท่ีสุด   เป็นการท างานท่ีเร่ิมจากงานท่ีใกล้ตวั  แก้ไขปัญหา  ต่อยอดงานไปเร่ือย ๆ  ด้านเคล็ดลับ 



เทคนิคกำรอ่ำนงำนวิจัย  เร่ิมจากค าถามการวิจยั  รู้ส่ิงท่ีตอ้งการทราบ  เลือกเจาะอ่านในเร่ืองท่ีตอ้งการทราบ  

การอ่านคร้ังแรกอ่านแบบผา่น ๆ คดักรอง และจดัระบบตารางขอ้มูลเพื่อช่วยวเิคราะห์     

คุณเสวนีย ์ เนาวพาณิช  ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช     ท าหนา้ท่ีดูแลคนไขโ้รคหวัใจวิกฤต 

ท างานวิจยั 7-8 ปี  รู้สึกสนุกและท าอยา่งต่อเน่ือง  มีการท างานเป็นทีมเกิดเป็นความชอบ  ผลงานล่าสุด  คนไข้

โรคหวัใจตอ้งฉีดสีและตอ้งนอนเหยยีดขา 8 ชม.  คนไขบ้่นปวดเม่ือยและถามวา่ท าไมตอ้งนอนนาน 8 ชม. 

จากการศึกษาคน้ผลงานวิจยัต่างประเทศ  คนไขห้ลงัฉีดสีนอนประมาณ 2-3 ชม.  จึงปรึกษาอาจารย์

แพทย ์และทดลองปฏิบติัเปรียบเทียบการนอนของคนไข ้ระหวา่ง 3 ชม. กบั  นอน 8 ชม. ให้ผลแตกต่างกนั

อยา่งไร  จนกระทัง่ออกมาเป็นผลงาน R2R   

เทคนิคอ่ำนงำนวจัิยให้รู้เร่ือง…น ำมำใช้ประโยชน์ 

 อยากรู้อะไรบา้งเวลาตอ้งอ่านงานวจิยั 

 ประสบการณ์อ่านงานวจิยั  

- good impression  

- bad impression 

  จุดอ่อนกำรอ่ำนงำนวิจัย  คือ การ Search ข้อมูล  ท ำไม่เป็น  ท ำไม่ได้    ใช้ internet ไม่เป็น  เข้ำ 

website ไม่ถูก ไม่รู้จะเข้ำ web    ภำษำองักฤษ   ฯลฯ 

 แก้ไขปัญหำอย่ำงไร ? 

1. อ่านเชิงวเิคราะห์  ท่ีมาท่ีไป รายละเอียดทุกขั้นตอนของเร่ืองท่ีอ่าน   เพื่อให้เกิดความเขา้ใจ...

เคยมีผู้ท ามาแล้วหรือไม่  ถ้ามีเขาตอบค าถามว่าอย่างไร 

2. วิเคราะห์-เปรียบเทียบ  เพื่อหาขอ้สรุปให้กบัเร่ืองนั้น  วิเคราะห์เปรียบเทียบ ในประเด็นท่ี

แตกต่างหรือเหมือนกนั เช่น… early ambulation  

3. น าสรุปเปรียบเทียบมาสรุปเป็นแนวทาง ส าหรับก าหนดประเด็นการวจิยั  

4. สังเคราะห์งานวจิยั  PICO   

P =  Population 

I  =  Intervention 

C  =  Comparision  

O  =  Outcome  



  ยกตวัอยา่ง.................. 

 1 2 3 4 5 6 

ช่ือเร่ือง The effect of early 

mobilization for 

patient undergoing 

coronary angiography ; 

A pilot study with 

focus on vascular 

complication and back 

pain * 

Early sheath removal and 

ambulation in patients 

submitted to 

percutaneous coronary 

intervention: A 

randomized clinical 

trial* 

Two hour ambulation 

after coronary 

angioplasty and 

stenting 6 F guiding 

catheters and low dose 

heparin* 

Comparison of 

Complications in 

Percutaneous Coronary 

Intervention Patients 

Mobilized at 3,4 and 6 

hours After Femoral 

Arterial sheath 

Removal* 

Ambulation after 

femoral sheath 

removal in 

percutaneouse 

coronary 

intervention : a 

prospective of early 

VS. late ambulation* 

Reducing Bedrest  

Following Arterial 

Puncture for Coronary 

Interventional 

Procedures –Imp-act 

on Vascular 

Complications  

P CAG - PCI 

- Sheath size  6 fr. 

- PCI 

- Sheath size  6 fr. 

- PCI 

- Sheath size 6 fr. 

- PCI 

- Sheath size 6 fr. 

-PCI 

-Sheath  size  6 fr.  

I 1.Control group ใช ้

FemStop กดแผล 3 hr. 

Bed rest  ต่อ  2 ชัว่โมง 

รวมเป็น 5 hr 

2.Intervention group 

ใช้ FemStop กดแผล

นาน 1 ชัว่โมง Bed rest 

ต่อ 30 นาที รวมเป็น 

1.5 hr 

1.Before procedure  

ASA(200mg),Clopidogre

l (300mg) 

2.ACT Target < 350  sec 

3.Trained Nurse: manual 

stop for 20 min and  use 

mechanical pressure if 

can not stop bleeding   

1.Ticlopidine 

2.ASA 

3.ปิดแผลดว้ย  bandage 

4.Early ambulation 2 

hr with Head elevation 

45 ๐  

1.ใช ้FemoStop  

2.Inclusion drug 

Enoxaparin,Abxicimab 

3.ACT Target < 170 

sec 

1.Trained Nurse 

:manual pressure 

follow by  bandage 4 

hr 

2.Keep ACT. 275 

sec 

1.Ticlopidine 

2.Abciximab 

3.ACT Target < 150 

C 1. Control group :bed 

rest  5  hr. 

2. Intervention group 

bed rest  1. 5 hr. 

bed rest 3  hr. 

bed rest 4  hr. 

  bed rest 2 hr 

(Early ambulation 2 hr 

with Head elevate 

45 ๐) 

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ  

1. bed rest 3  hr 

2. bed rest 4  hr 

3. bed rest 6  hr 

แบ่งผูป่้วยเป็น 2 

กลุ่มตามช่วงเวลา

ท่ีท า Procedure   

1.Before noon   เร่ิม  

ambulate ท่ี 4 ชม.  

2.Afternoon  ให้ rest  

ถึง 8 .00 น ของ

วนัรุ่งข้ึน  

1. Control group :bed 

rest  6 hr 

2. Intervention group 

:bed rest  4  hr 

O 1. complication 

2. Back pain 

complication complication complication complication complication 

 

 



งำนวจัิยทีด่ี…เป็นอย่ำงไร? 

• งานวจิยันั้นเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัของเรา? 

• มีความทนัสมยัหรือไม่  

• เรียบเรียงง่ายต่อการอ่าน  หรือท าความเขา้ใจ  

• วารสารท่ีเผยแพร่ สืบคน้แหล่งท่ีมา  

• มีคุณค่า ประโยชน์และความส าคญัของงานวจิยั  

• มีคุณภาพ การท าวจิยัอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตามหลกัการ ระเบียบวธีิวจิยั 

   

แพทย์หญิงหทัยทิพย์ ธรรมวิริยะกุล  โรงพยำบำลหำดใหญ่  แลกเปล่ียนเพิ่มเติม อ่ำนงำนวิจัยรู้             

ดูงำนวิจัยเป็น  ต้องทราบถึงค่าสถิติ  อาทิเช่น  สถิติเชิงพรรณนา  ค่าเฉล่ีย  ร้อยละ incidence (risk,rate) 

prevalence  odds, เชิงเปรียบเทียบ RR ,OR,   Risk difference etc.  ค่าความแม่นย  า   95% CI  หมายถึง การท าซ ้ า

ในเร่ืองเดิม ๆ  p value  โอกาสความน่าจะเป็นโดยความบงัเอิญ (มีนยัส าคญัทางสถิติ 5%)  ค่ายิ่งนอ้ยกวา่ 5% ยิ่ง

ดี  โอกาสท่ีจะเกิดความบงัเอิญนอ้ยมา  

          การอ่านงานวจิยั  เร่ิมจากบทคดัยอ่  อ่าน Background , Methods วธีิวจิยั  ,Results, Conclusions 

การคน้หา  objectives  การหาวตัถุประสงคข์องงานวจิยั  ถา้หาไม่เจอส่วนใหญ่จะอยูบ่รรทดัสุดทา้ยของ 

Abstract  (ตรงกบังานท่ีท าใหอ่้านต่อ) (ถา้ไม่ตรงไม่ตอ้งอ่าน)  ,          

กำรอ่ำน “วธีิกำรวจัิย”  เพือ่ดูรูปแบบเป็นอย่ำงไร ?  

Methods  :    

1. Study design ,  

2. Selection of patients ,  

3. Outcomes ,  

4. Statistical analysis    

กำรอ่ำนกรำฟและตำรำง :  เพื่อดูผลลพัธ์ของงานวิจยั   เทคนิคการอ่าน  เร่ิมจากหวัตาราง , ดูเน้ือหาใน

ตาราง,  อ่าน คอลมัน์ ,  ค่อย ๆ อ่านทีละบรรทดั 

What about discussion?  (ไม่จ  าเป็นตอ้งอ่าน) ในเชิงการวพิากษง์านวจิยั ไม่มีปัญหาสามารถตดัออก   

 



หลกักำรวพิำกย์งำนวจัิย 3 ข้อ 

1) ควำมน่ำเช่ือถือ (Validity) ระเบียบวจิยั (ถา้อ่านไม่รู้เร่ือง แสดงถึงความไม่น่าเช่ือถือ) ,  

2) ควำมส ำคัญ (importance) ขนาดผลวจิยั 

3) น ำไปใช้ไปใช้ประโยชน์  (Application)  ใช้กับคนไข้ของเราได้หรือไม่?  มีให้ใช้ท่ีน่ีหรือไม่?               

มีประโยชน์หรือโทษเพียงใด? 

ผู้เข้ำรวมประชุมแลกเปลีย่น   “กำรอ่ำนวจัิยรู้ ดูงำนวจัิยเป็น”   

 อ่านใหเ้ป็น  ไม่จ  าเป็นตอ้งอ่านทุกหนา้   

 ดูวจิยัเป็น น่าเช่ือถือหรือไม่ เอาไปใชอ้ะไรไดบ้า้ง  บ่อยคร้ังท่ีอ่านไม่รู้ เป็น 2 กรณี ผูเ้ขียนไม่รู้

เร่ืองกบัผูอ่้านไม่รู้เร่ือง  ดงันั้นเราตอ้งรู้หลกัการเขียนอยา่งไร ให้คนอ่าน  อ่านแลว้รู้เร่ือง  คนท่ี

เขียนเป็นจะสรุปผลการศึกษาทั้งหมดอยูใ่นตาราง  ดูค่าสถิติ  (ช่วยทุนเวลาในการอ่านไปเยอะ)  

ส าหรับภาษาองักฤษ  สามารถถามผูรู้้ได ้  

 สุดทา้ยเม่ืออ่านจบแลว้ตอ้งตรวจสอบวา่  ผลงานวจิยัน่าเช่ือถือหรือไม่ 

 

 


