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มีงานวิจัย
ที่อยูบนหิ้ง
มากแคไหน?



• Knowledge: ในความหมายคือ
Research finding

• ผลงานวิจัยของใคร

ความหมาย: Knowledge Translation

คนอืน่ ของเราเอง

เชือ่ถือได(ไม)

KT
พิจารณา (Appraise)

อจ. กาญจนา จันทรสงู
http://med.md.kku.ac.th/
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Deed = action, performance

http://med.md.kku.ac.th/


ความหมายของการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน

เผยแพร

เชิงพาณิชย: 
ศิริราชฉลาดคิด

RRU*

นวตกรรม
/R&D

ความกาวหนา 
ทางวิชาการ

นโยบาย

งานวิจัย

คุณภาพการ
บริการ
(ผูปวย)

พัฒนา 
บุคลากร

เชิงสาธารณะ 

*Research Result 
Utilization
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ให้บริการผู้ป่วยด้วยตนเองหรือทีมงาน



Step 5: 
“With what effect”

สื่อ

ผูรับ

นักวิจัย

เผยแพร

ผลงาน
Step 1: The “What” 
of Knowledge Transfer

Step 3: “By whom”

Step 4:  “How” 

Step 2:
“To Whom”

Concept1: A 5-step approach for Knowledge Translation

World report on knowledge for better health. WHO; Geneva, 2004. p 116 (box 4.2)
http://www.who.int/rpc/meetings/en/world_report_on_knowledge_for_better_health.pdf



สื่อ

ผูรับ

นักวิจัย

รายละเอียด: A 5-step approach for KT

ผลลัพธ

เผยแพร

ผลงาน

การใหความสําคัญ
ทักษะการสื่อสาร

ประเภทของผลงาน
ขอสรุปที่ไดคืออะไร

• กระบวนการผลิต
• การเผยแพรสื่อ
• ขอดี ขอเสีย
• การประเมนิผล

สถานที่ ชวงเวลา
วัฒนธรรม
One-way/two-way

• กลุมเปาหมาย?
• การศึกษา
• อายุ เพศ
• ชนิดของสื่อ
• การเขาถึงสื่อ
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ใคร ผู้วิจัย ปชส เวชกรรมสังคม 



  สื่อตางๆ(พูด เขียน สัญลักษณ

การเผยแพร/รับรูขาวสารของมนุษย

ผูสง

(Sender)

ขอเสนอ

ความคิด •การรับรู
•ทัศนคติ
•ความคาด
หวัง

กลั่นกรอง

(สมอง) ความเขา

ใจตรงกัน

ผูรับ

(Receiver)

 

นําไปใชประโยชนไม

7 stages 
of changes
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Presentation Notes
ปรับคลื่นให้ตรงกัน ไม่รับข้อมูลทุกอย่าง 



ตัวอยาง: การทําแผนกิจกรรมตามพฤติกรรมของมนุษย
(บุหรี่,เหลา,อวน,หมวกกันนอค)

‐รูไมวามีอันตราย/อยางไร
‐จะหยุดสูบไม/เหตุ‐ปจจัย

‐เปาหมายของการอยากงด
‐เคยลองงดไม/ไมสําเร็จเพราะ

‐สรางแรงบันดาลใจ
‐วิธีการงด

‐สรางแรงบันดาลใจ
‐ใหรางวัล

‐สรางแรงบันดาลใจ
‐เปลี่ยนวิธีการงด
‐หาวิธีการชวยควบคุม



adapted from Kitson et al. 1998

Concept 2: PARIHS Model 
(Promoting Action on Research Implementation in Health Services)

ตางจาก 5‐step KT
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Presentation Notes
Promoting Action on Research Implementation in Health Services [PARIHS]



Sender เขาใจเรื่องการเปลี่ยนแปลง (7 stages of changes)

Knowledge transfer คือกระบวนการสรางการเปลี่ยนแปลง

ไมสนใจ

รูแตไมทํา

ตอตาน ไมพอใจ ตอรอง

ทดลอง หาคุณคา

เขาใจเหตุผล

ยอมรับและปฏิบัติ

เสียอะไรไปบางอยาง



ปจจัยสงเสริมการนําไปใชประโยชนของผูรับสาร 

การรับรู

ใหความสนใจ

ยอมรับ

ปฏิบัติ

Feedback

 (+) (-)
Reinforcement

7 stages of 
changes

Motivation



Pain Assessment in RR(%)

2001 2003 2004 2005 2008 2009 2010

Admitted 73 71 74 83 89 90 92

Discharge 74 71 72 79 85 90 91

การเปลี่ยนแปลงตองใชเวลา
ทําใหไดผลเร็วกวานี้ตองใช....(+)(‐) Reinforcement

Pain algorithm in PACU: weak motivation and No reinforcement



2001 JCAHO 
Pain Management Standards

Pain Intensity

การบันทึกความปวดเปน 5th Vital Sign

สมบูรณ และคณะฯ.  การพัฒนาระบบการ

ประเมิน และบันทึกความปวดใหเปนสัญญาณ

ชีพที่หาในโรงพยาบาลศรีนครินทร.  

ศรีนครินทรเวชสาร 2550
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1 เพื่อให้การรักษาให้เหมาะสม 2 เพื่อติดตามผลการรักษา



การประเมินผลการนําไปใชประโยชน

ประกอบดวย 2 สวน
การรับรูขอมูลขาวสาร
หมวกกันนอก รู 100% เด็กยังรู
                    รูอะไรบาง
การนําไปใชประโยชน

   ปริมาณ
    ใช-ไมใช (%)
ประสิทธิภาพของการใชประโยชน

   -ใชถูกวิธี
   -ใชไมถูก
   -ประยกุต



 ระดับของการใชประโยชนจากผลงาน R2R

1 ศึกษาหาปญหาในหนวยงาน ยงัไมได
นําไปพัฒนาหรือแกไขปญหา
2 เกิดการพัฒนาหรือแกไขปญหาใหดีขึ้น
ระดับหนึง่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยูใน
วงจํากัด (เฉพาะหนวยงานที่ทําและอาจ
เกิดจากการวิจัยแบบ AR มีองคความรู/
นวัตกรรมเกิดขึน้จากการพัฒนางาน
3 เกิดการพัฒนาหรือแกไขปญหาใน
หนวยงานใหดขีึน้มาก มกีารขยายผลขาม
หนวยงาน หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง
นโยบาย ขององคกร
4 มีการพัฒนาผลงานใหดีขึ้นอยาง
ตอเนื่อง มีการขยายผลขามองคกร
5 มผีลกระทบตอสังคมในวงกวาง ผลงาน
ไดรับการยอมรับในวงการวิชาชีพ

14

การนาํผลงานไปใชประโยชน  
5 ระดบั 

การสื่อสารผลงาน
ผานชองทางตางๆ 

1. สื่อสารในหนวยงานดวยรูปแบบตางๆ
2. สื่อสารภายในองคกรดวยรูปแบบตางๆ 
3. มีการนําเสนอผานการประชุมสัมมนา

ระดับชาติหรือนานาชาติ
4. การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติ 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูสูสังคมผาน 

Website, Face book, หรือ social 
media อื่นๆ หรอืชองทางอื่นๆ

ระดับ 1 = ทําได 1 ขอ
ระดับ 2 = ทําได 2 ขอ
ระดับ 3 = ทําได 3 ขอ
ระดับ 4 = ทําได 4 ขอ
ระดับ 5 = ทําได 5 ขอ

6x6



ระดับการใช
ประโยชน  (2554)

จํานวน รอยละ

ระดับ 1 63 55.8
ระดับ 2 46 40.7
ระดับ 3 1 0.9
ระดับ 4 3 2.7
ระดับ 5 0 0

รวม 113 100

R2R: การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน



ประเดน็ที่ 1 
• องคความรูที่จะนาํไปใชประโยชนตอง ชัดเจน นาเชื่อถอื
ประเดน็ที่ 2 
• การนาํความรูไปใชประโยชน เนนดานการรกัษาพยาบาล
ประเดน็ที่ 3
• แนวคิดของ KT: 

-A 5-Step approach for KT
-7 stages of changes
- PARIHS Model (Promoting Action on Research Implementation 
in Health Services)

ประเดน็สุดทาย
• การประเมนิผลการใชประโยชน

สรุปประเด็น



Thank you

R2R

• จงเชื่อและศรัทธาใน R2R: 
   วาจะทําเกิดการเรียนรูและ
   มีใชประโยชนในหนวยงาน
•  จงขยายผล R2R (KT)
   ใหเกิดการใชประโยชนในวงกวาง
• KT เปนหนาที่ของผูวิจัยทุกคน
•KT เปนปญญาทาน (วาจาทาน) 
    ไดกุศลเชนเดียวกับใหทาน
     ดวยทรพัยหรอืแรงกาย

“ผูให(ทาน)ยอมเปนความสุข”

สรุป: การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
(Knowledge Translation)



• สอบถามบุคลากร ภาควิชาวสิัญญีวิทยา
• ผลงานตีพิมพระหวางปงบประมาณ 2545-2548 (4 ป) 
• ไดนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในการดูแลรกัษาผูปวยหรอืไมอยางไร 

SMJ 2008

ผลการศึกษา
• มีงานวิจัยทั้งหมด 40 เรือ่ง 
• มีการนําไปใชประโยชนในการดูแลผูปวยแลว 12 เรือ่ง (30%) 
• ที่เหลือมีศกัยภาพที่จะพัฒนาตอไปเพื่อนาํไปใชประโยชนกับผูปวย   
ถาไดรับการสนับสนุนเพิ่มเติม 6 เรื่อง (15%)

• การนาํไปใชประโยชนเกิดจากผูวจิัยเปนผูผลักดันทั้งสิ้น



คณะฯ

ตีพิมพ

การรักษา 
พยาบาล

4 ปยอนหลัง ใหทุนจํานวน 324 เรื่อง 
มีศักยภาพที่ 38 เรื่อง (11.7%) 
นําไปใชประโยชนจริง 11 เรื่อง (3.4%)

เกิดจากการผลักดันโดย
หัวหนาทีมและผูรวมวิจัย

Thornsana A, , et al. The survey of research result utilization: Quality Assurance 
Journal 2004

สํารวจการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน คณะแพทยศาสตร มข.

-ทุนวิจัย?
-ทั้งประเทศ?



ความนาเชื่อถือของผลงานวิจัย

ตัวอยาง: (ไมบอก Ref)
• คําถาม: สาเหตุที่มีผูบริจาคอวัยวะนอยเพราะกลัวชาติ
หนาจะมอีวัยวะไมครบ 32 ใชหรือไม

• สอบถามความเหน็ของพระภิกษ:ุ คําตอบ ไมจริง ไมเกี่ยว

• ผลการศึกษานี้ชวยใหทานคิดจะไปบริจาคอวัยวะหรือไม
• ใครเชือ่ผลการวิจัยเรื่องนีบ้าง
• คําตอบที่ไดเปนความจริงไม

เชื่อถือไดแคไหน : apply กับงานวิจยักลุม Future research เชน.........



Knowledge Translation

1. ทํารายงานฉบับสมบรูณเสร็จและสงใหแหลงทุน
2. ไดนําเสนอในที่ประชมุ
3. ไดตีพิมพ
4. Top 10 downloads 
5. มผีูอื่นเขียนอางองิ หรือแปลเปนภาษาอื่น

Construindo Parcerias Globais no Manejo da
Dor Pediátrica “As Experiências da Tailândia” 

Prof. Somboon Thienthong

งานวิจัย

?ใชการนําไปใช
ประโยชนหรือไม

Transfer, dissemination, diffusion, uptake, utilization



ประเด็นที่ 1 
• องคความรูที่จะนําไปใชประโยชนตอง ชัดเจน นาเชื่อถือ

สรุปประเด็น



ประเด็นที่ 1 
• องคความรูที่จะนําไปใชประโยชนตอง ชัดเจน นาเชื่อถือ

ประเด็นที่ 2 
• การนําความรูไปใชประโยชน เนนดานการรักษาพยาบาล

สรุปประเด็น

จะทําอยางไร
(จากหิ้งสูหาง)



เปลี่ยนแปลง 
เมื่อเห็น
ตัวอยาง

พรอมตอการ

เปลี่ยนแปลง

เชาชาม
เย็นชาม

Deadwood
อนุรักษนิยม

เปลี่ยนแปลง
แตชา ตองมั่นใจ

บัวพนน้ํา

บัวเตาถุย

บัวปริ่มน้ํา

บัวกลางน้ํา

พฤติกรรมมนุษยและปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

จําเปน/ชอบ

เร
งด
วน



เผยแพรสู 
ประชาชน

ประชาชนตองการสื่อแบบไหน?

วิทยุTV กลอนลํา
(VCD)

สิ่งพิมพ:
โปสเตอร

• จาก 324 เรือ่ง 
• ไมมีงานวิจัยที่สื่อสารไปยังประชาชน

ปญหา
• การประสานงานกับผูเกี่ยวของ
• คาใชจายในการดําเนินงาน
• อื่นๆ:จัดทําสื่อ วัสดุอุปกรณ,เทปโทรทัศน

ผูรับ

บุคลากร
การแพทย

ตัวอยาง: การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน

49.6

25.2
20.6

16.8

38.9

0

10

20

30

40

50
จํานวน(%)

สื่อที่เหมาะสมในกับประชาชน (เรียงตามลําดับ)

สื่อมวลชน

สื่อเอกสารสิ่งพิมพ

สื่อบุคคล

สื่อกิจกรรมพิเศษ

สื่อโสตทัศน

ยุวรีย โนนบุศรี. วิทยานิพนธบัณฑิตวิทยาลัย มข. 

N = 130

 เวลา :  นอกเวลาราชการ



สื่อกลอนลํา/เพลงพื้นบาน (VCD)

-แปลงเปนบทความ
ภาษาไทยทีอ่านงาย
-ผูมทีักษะดานกลอนลํา
 แปลงเปนบทกลอนลํา
-มีคาจัดทําคอนขางสูง
 (10,000.บาท/เรือ่ง) 
-ใชเวลาจัดทํานาน 
 (1 เดือนตอเรื่อง) 

การผลิตสื่อ การเผยแพร     ผูวิจัย

นพ.ทองแปน  รพ.มหาสารคาม

โปสเตอร, TV, วิทย ุVCD



ทํา Knowledge Translation (Pain) 7 รพ.
• สอบถาม: ตองการความรูเรือ่งใดบาง “การระงับปวดในเด็ก”
• ใหความรู เอกสาร และสื่อ ที่ตองการ
• จัดเวที knowledge sharing
• ใหการสนับสนุนการดําเนนิงาน นโยบาย งบใชจาย

[Nurse Facilitator]

ไดรับทนุจาก IDRC, Canada

CoP

adapted from Kitson et al. 1998



ความตองการเรียนรูของบุคลากรการแพทย

Total of 533 participants from 7 hospitals 
Nurse 79%, Pharmacist 11%, Physician10%

1)เรียนรูดวยตนเองบอยแคไหน

Reading

Daily 5%
Weekly 27%
Monthly 25%    
Seldom 43%

Attend workshop 24%
ไปศึกษาดูงาน 18%
เรยีนจากผูรูในหนวยงาน 18% 
เรยีนจากตํารา วารสาร 15%
เรยีนรูดวยตนเอง website 11%
อืน่ๆ ….

2)ชอบเรียนรูแบบไหน

Sriraj W, et. Changing Practice in Children’s Pain Management: Health Professionals’ Attitudes, Beliefs, and 
Knowledge Base in Northeastern Thailand. (Manuscript)



ความตองการเรียนรูจาก websites

Computer ที่ทํางาน
• ใช computer 
   ในงานประจําวัน 86%
• มี internet 76%
Computer ที่บาน
• มี computer ที่บาน 74%
• มี internet 54%
• ตองการwebsite
   เฉพาะของเด็กไม 82%



http://discuss.pediatricpainresearch.ca/

Best Blog 
of the Month
มกราคม 2550



ประเด็นที่ 1 
• องคความรูที่จะนําไปใชประโยชนตอง ชัดเจน นาเชื่อถือ

ประเด็นที่ 2 
• การนําความรูไปใชประโยชน เนนดานการรกัษาพยาบาล

ประเด็นที่ 3
• แนวคดิของ KT: 

‐A 5‐Step approach for KT

สรุปประเด็น



• Policy
• Guidelines and protocols
• Pain Assessment
• Education
• Quality control

4 ป กับความสําเร็จของโครงการ KT (Pain) 7 รพ.

KT

ผูปวยไดรับการดูแลดีขึ้น

NF



KT: ตองเขาใจแนวคิดเกี่ยวกับการรับรูขาวสาร

• ความรูไมใชหวงยาง (head ring)
• สมองไมใชฟองน้ําและไมใช computer 



 Changes from 
IM IV route,
PRN Titration
Pain Assessment

   as  the 5th VS
Morphine is the  
main analgesic 
drug

มาลินี, และคณะ. 

สํารวจคําสั่งการใหยาระงับ

ปวดหลังการผาตัดใน รพ.

ศรีนครินทร.

ศรีนครินทรเวชสาร 2545

5‐Steps KT
1. What(K): pain assessment
2. To Whom:  PACU Nurses
3. By : Researcher team
4. How:  Guideline/Printed
5. Effect:  5thVS, Pain Rx ↑

ตัวอยาง ผูรับ เปนบุคลากรการแพทย



โครงการที่ไดผลสําเร็จนอย

ลดน้ําหนัก
• คนสนใจเขารวมโครงการนอย
• มีคนลมเลิกระหวางทาง
• ไมไดผล คือน้ําหนักไมลด
• ไดผลบางระยะสั้น
• ไดผลระยะยาวนอยมาก

ทําไม 5‐Steps KT 
ถึงไมประสบความสําเร็จในกรณีนี้

ทั้งทีค่วามรูชัดเจนและ Researcher ตั้งใจทํา
↓

การรบัรูและพฤติกรรมแสดงออก
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