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If you want to go fast, you go alone If you want to go far, we go together 

นพ.อ ำพล จินดำวฒันะ (2557) 
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  นักสถิติ Walter Shewhart ซึ่งได้พัฒนาจากการ
ควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ ในสหรัฐอเมริกาเม่ือ
ทศวรรษ 1930 ในระยะเริ่มแรก วงจรดังกล่าวเป็นท่ีรู้จัก
กันในชื่อ "วงจร Shewhart"  

  ทศวรรษที่ 1950 ได้มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
โดย W.Edwards Deming ปรมาจารย์ทางด้านการ
บริหารคุณภาพ หลายคนจึงเรียกวงจรน้ีว่า " วงจร 
Deming "  

   





คือ การวางแผนท าเพ่ือแกปั้ญหาโดยอาศยัขอ้มลูท่ีมี 

คือ  การน าความคิดดงักลา่วไปปฏิบติั 

คือ การวดัผลการปฏิบติัดงักลา่ว 

คือ การน าผลไปปฏิบติัในชีวิตประจ าวนัอยา่งสม ่าเสมอ 

ขัน้ตอนของ CQI  

ใชแ้นวคิด 



 



 



 



 



ก. ตั้งเป้า 
 

 

ลดระยะเวลานอน ICU ของผู้ป่วยที่มีระบบการหายใจ
ล้มเหลวและต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ 

 ข. เฝ้าดู 

          1. ระยะเวลานอนในหอผู้ป่วยหนัก และระยะเวลานอนโรงพยาบาลทั้งหมด 
           2. จ านวนวันที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ (median) 
           3. ค่าใช้จ่ายต่อการนอนโรงพยาบาล (median) 
           4. ร้อยละของผู้ป่วยที่มภีาวะแทรกซ้อน (การเสียชีวิต, การเข้านอนซ้ า, การ
ใส่ท่อช่วยหายใจซ้ า) 

ค. ปรับเปลี่ยน 

      1. การใช้เครื่องช่วยหายใจ 
       2. ปรับปรุงโภชนาการ 
       3. การใช้ยาอย่างเหมาะสม 
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 นยิามโดย ศ.นพ.วจิารณ์ พานชิ  (ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริม
การจัดการความรู้เพื่อสังคม) 

 เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าทีร่ะดับปฏิบัติการ (routine work) ได้เกิด
ความกล้า ได้มีโอกาส หรือได้รับค าชื่นชมจากการที่สร้างความรู้
ขึ้นมาพัฒนางานของตัวเอง 

 เพื่อปฏิวัติกระบวนการเรียนรู้และการสร้างความรู้ โดยมุ่งท าลาย
มายาคติ 3 เรื่อง– งานวจิัยเป็นเรื่องยาก, ต้องเป็นโครงการ 
เขียนขอทุน, เป็นเรื่องของนักวิจัย/นักวิชาการ 

 ใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือการเรียนรู ้

 เปลี่ยนสถานะจากเดิมเป็นผู้เสพความรู้ เป็นผู้สร้างความรู้ 

 









R2R: “Routine to Research”   

R2R   คือ “การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย”  

ผลลัพธ์ของ R2R ไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่ได้ผลงานวิจัย
เท่านั้น แต่มีเป้าหมายที่จะน าผลงานวิจัย R2R ไปใช้
พัฒนางานประจ านั้นๆ ด้วย   

พัฒนางานประจ าที่ท าทุกวัน... ให้เป็นผลงานวิจัย  

เปลี่ยนปัญหาหน้างาน... ให้เป็นผลงานวิจัย   

อะไรคอื “Routine to Research”? 





ท าไม ต้องท า R2R 

ปรับจากแนวคิดของ นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์ 

R2R 

มี ปัญหา ท่ีต้องการแก้ไข 

มี เรื่อง ท่ีต้อง ท า ให้ดีขึ้น 

ต้องการ ค าตอบ ที่แม่นย า เช่ือถือได้ตอบด้วย สามัญส านึก ไม่ได้ 

ต้องการ พัฒนางานและพัฒนาตนเอง 



ลักษณะส าคัญของ R2R แท้ 
1.เป็นงานทีเ่ราท าเอง และ เป็นความจริง 

(Routine & Fact) 
2.เกิดการพัฒนา ที่มหีลักฐานยนืยัน 

(Evident Based Development) 

3.ใช้ระยะเวลาด าเนินการอย่างต่อเน่ือง เกินกว่า 1 ปี 
(Longtime Continuous Implementation ) 

4.เป็นผลงานวิจัย ท่ีมีคุณค่าต่อทุกฝ่าย 
(Valuable Research for All) 

5.ถูกต้องตามหลักของกระบวนการวิจัย 
(Correct Research Methodology) 





ลักษณะงาน R2R  

ปรับจากแนวคิดของ ศ.นพ.วจิารณ์ พานชิ และ นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์ 

4 ส่วนส าคัญ 

ผล 

ผู้จัดท า การน าไปใช้ประโยชน์ 

ค าถามวิจัย 

ต้องมาจาก
งานประจ า 
 ต้องแก้ปัญหา
งานประจ า 
 ต้องการ
พัฒนาคุณภาพ  
   งานประจ า 

เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
ประจ าที่เจอ
ปัญหานั้น 
อาจต้องท างาน
วจิัยร่วมกับผู้มี

วัดได้โดยตรงที่
สุขภาพของผู้ป่วย 
หรือระดับ
คุณภาพการ
บรกิาร 
หรืออาจเป็น

น ากลับไป
พัฒนาการ
ดูแลผู้ป่วย 
หรือการ
บรกิารของ
หน่วยงาน 



เม่ือพูดถงึค ำว่ำ  

“ควำมรู้”  
ท่ำนนึกถงึอะไร?  

 



 นิยาม ความรู ้
 

ความรู้  คือ  สารสนเทศท่ีผ่านกระบวนการคิดเปรียบเทียบ 
เชื่อมโยงกับความรู้อ่ืน จนเกิดเป็นความเข้าใจและน าไปใช้
ประโยชน์ในการสรุปและตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ โดย
ไม่จ ากัดช่วงเวลา 

          (Hideo Yamazaki) 



 
 

สารสนเทศ 
(Information) 

ข้อมูล 
(Data) 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ปิรำมดิแสดงล ำดบัขัน้ของควำมรู้ 

(อ้างอิงจาก : BDO Chartered) 



แหลง่เก็บความรู้ในองคก์ร 
(คลังความรู้) 

สมองของพนักงาน

เอกสาร (กระดาษ)

เอกสาร (Electronic)

Knowledge Base (IT)

42% 

26% 

12% 
20% 

สมองของพนักงำน 

เอกสำร (กระดำษ) 

ฐำนข้อมูลควำมรู้ (Knowledge Base ,IT) 

เอกสำร 
(Electronic) 

Source:  Survey of 400 Executives by Delphi 



ควำมรู้ที่ชัดแจ้ง 
(Explicit Knowledge) 

ควำมรู้ที่ฝังอยู่ในคน 
(Tacit Knowledge) 

( 1 ) 

( 2 ) ( 3 ) 

อธิบำยได้ 
แต่ยังไม่ถูกน ำไปบันทกึ 

อธิบำยได้ 
แต่ไม่อยำกอธิบำย อธิบำยไม่ได้ 

9 
Tomohiro Takanashi



เอกสาร (Document) - กฎ ระเบียบ 
(Rule),  วิธีปฏิบัติงาน (Practice) 

ระบบ (System)  
สื่อต่างๆ – วีซีดี ดีวีดี เทป Internet 

  ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน 
(Tacit Knowledge) 

ความรู้ที่ชัดแจ้ง 
(Explicit Knowledge)   

ทักษะ (Skill ) 
ประสบการณ์ (Experience) 
ความคิด (Mind of individual ) 
พรสวรรค์ (Talent ) 

รูปแบบของความรู้ 



วงจรควำมรู้ (Knowledge Spiral : SECI Model) 

( อ้างองิจาก : Nonaka & Takeuchi ) 

Socialization Externalization 

Internalization Combination 

ควำมรู้ท่ีชดัแจ้ง  
(Explicit Knowledge) 

ควำมรู้ที่ชัดแจ้ง  
(Explicit Knowledge) 

ควำมรู้ท่ีฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) 

ควำมรู้ท่ีฝังอยู่ในคน 
(Tacit Knowledge) 



Socialization 

การแบ่งปันและสร้างความรู้ 

จาก Tacit Knowledge ไปสู่ Tacit Knowledge  

โดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงของผู้ที่สื่อสารระหว่างกัน  



Externalization 

กำรสร้ำงและแบ่งปันควำมรู้จำกกำรแปลง 

 Tacit Knowledge เป็น Explicit Knowledge  

โดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษร  



Combination 

การแบ่งปันและสร้างความรู้  

        จาก Explicit Knowledge ไปสู ่Explicit Knowledge  

โดยรวบรวมความรู้ประเภท Explicit ท่ีเรียนรู้ มาสร้าง 

        เป็นความรู้ประเภท Explicit ใหม่ๆ 



Internalization 
กำรแบ่งปันและสร้ำงควำมรู้  

     จำก Explicit Knowledge ไปสู่ Tacit Knowledge  

โดยมักจะเกดิจำกกำรน ำควำมรู้ที่เรียนรู้มำไปปฏบัิตจิริง 



  

นพ.วิจำรณ์ พำนิช: กระบวนการท่ีด าเนินการร่วมกนัโดย 
ผู้ปฏิบตัิงานในองค์กรหรือหน่วยงานยอ่ยขององค์กร เพ่ือสร้าง 
และใช้ความรู้ในการท างานให้เกิดผลสมัฤทธ์ิดีขึน้กวา่เดิม  
โดยมีเป้าหมายพัฒนางานและคน 

ควำมหมำยกำรจัดกำรควำมรู้ 



การบริหารจดัการเพ่ือให้ “คน” ท่ีต้องการใช้ความรู้ 

ได้รับความรู้ท่ีต้องการใช้ ในเวลาท่ีต้องการ 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการท างาน 

 

 

                                        Right   Knowledge 

                                    Right   People 

                                    Right   Time (Source: APQC) 

การจัดการความรู้ 



KM และ R2R 
  กิจกรรมพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า  

  สามารถใช้การจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือช่วยให้เกิด
กระบวนการเรียนรู ้

  จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เทคนิคการวิจัยในงานประจ า  

  เรียนรู้วธิีการปรับปรุงการดูแลผู้ป่วย ตลอดจนงาน
บริหาร อืน่ๆ โดยไม่จ ากัดเฉพาะแต่งานบริการเท่านัน้   

  การค้นหาโจทย์วิจัยอาจมาจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้  

  วิเคราะห์ปัญหาที่มาจากการท างานประจ าของตนเอง
และหน่วยงาน 



ทบทวน หาปัญหา 

Upstream Development 

วางแผนหาแนวทางแก้ไข 

ปรับปรุงแนวคิด 

น าไปปฏิบัติ  

ประเมินผล 

ปรับปรุงงาน 

กรอบแนวคิด R2R 
R2R process 

ก าหนดเป้าหมายร่วม Teamwork 

ร่วมคิดในทีม 

ลปรร. กับผู้มีประสบการณ์นอกทีม 

เรยีนรู้จากทีมอื่น 

เรียนรู้ระหว่างทีม 

ปรับใช้ใหเ้หมาะสม 

KM process 



o  สมคัรท ำโครงกำรเป็นทมี เนน้ระดบั

ปฏบิตักิำร 

o  มพี ีเ่ล ีย้ง คอยชว่ยเหลอื สนบัสนนุ 

 

o มทีีป่รกึษำจำกตำ่งหนว่ย  

o ปรบัปรงุ พฒันำงำน เก็บขอ้มลู 

สรปุผล  

o ลปรร. กอ่น ระหวำ่ง และ เมือ่ส ำเร็จ 

 

o รำงวลัแหง่ควำมส ำเร็จ 

 

o  มเีป้ำหมำยรว่มกนั 

 

o ใชค้วำมรูท้ ัง้จำกภำยใน & 

ภำยนอก 

o ใชค้นหลำกหลำย ไดห้ลำยวธิคีดิ 

o ทดลอง และเรยีนรู ้รปูแบบใหม ่

 

o ลปรร. ท ัง้ในกลุม่ และขำ้มกลุม่ 

 

o บรรยำกำศ แรงจงูใจ 

Concept KM  Apply to unit 



  มคี ำถำมว่ำโครงกำรอะไรบำ้งท่ีเป็น R2R  

 วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลงานบริการเพ่ือผู้ป่วย 

 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ท่ีชัดเจน 

 อาจมีการศึกษาการเปรียบเทียบ 

 ข้อมูลท่ีใช้ศึกษาอาจเป็น retrospective หรือ 

prospective  

 มีองค์ประกอบร่วมที่มีทักษะ ความสามารถ ทัศนคติ 

(หัวหน้าหนว่ย/พ่ีเลี้ยง) 



 มีหัวหน้ำ/พีเ่ล้ียง ในหน่วยงำน  

 ต้นทนุ : ด้ำนเนื้อหำ  ควำมสัมพนัธ์  

 ทัศนคติ ทักษะ ควำมสำมำรถด้ำนวิจัย 

 กำรดแูล เอำใจใส่ ก ำลังใจ  

 มีวิธีคิดท่ีเห็นประโยชน์ผูป่้วย เป็นท่ีต้ัง 

 Win-Win ผลประโยชน์ร่วม งำน + ตัวเอง + องค์กร  

ปัจจัยส่งเสริมให้เกิดงาน R2R ในหน่วยงาน 



การจัดการความรู้ในรูปแบบของเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

แนวทางการเล่าเร่ืองส าหรับทีมวิจยัที่มาแลกเปล่ียนประสบการณ ์
เล่าเร่ืองงานวิจัยที่ทมีงานได้ท า น าเสนอในลักษณะเปน็เร่ืองเล่า  
มี 3 องค์ประกอบ  
1) ผู้เล่า (Story teller) ท าหน้าท่ีเล่าเร่ืองที่ได้ท าวจิยัจากงาน

ประจ า   
2) ผู้กระตุ้น หรือวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ท าหน้าที่

ซักถามเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการแลกเปล่ียนในประเดน็ต่างๆ  
บางครั้งจะเรียก Facilitator ว่า คุณอ านวย  

3) ผู้บันทึก (Note taker) ท าหน้าทีจ่ดบนัทึกประเด็นส าคัญไว้เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ต่อไป  



Story Telling เล่าเป็นล าดับตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดย
เน้นท่ีประเด็น  

o ปัญหาที่พบจากการท างานประจ า ท่ีน ามาสู่การวิจัย 

o กระบวนการ วิธีคิดในการตั้งค าถามวิจัย  

o การด าเนินการวิจยั  

o บุคคลใดบ้างท่ีเกี่ยวข้อง  

o การวดัผลและการวิเคราะห์ผล  

o การน าผลการวิจัยกลับมาใช้ประโยชน์ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนต่อ
หน่วยงาน ตอ่ผู้ป่วย ต่อผู้ปฏิบัติงานและต่อองค์กร  



Story Telling 
o หลังจากเลา่เรื่องการวิจัยจากงานประจ าแล้ว ให้เล่า

ถึงความภูมิใจ และ ความส าเร็จ (Success Story 
Telling) ท่ีเกิดข้ึน เช่น 

 ความส าเร็จที่ภมูิใจมากท่ีสุดคืออะไร  

 เหตุใดจึงเห็นว่าสิ่งน้ีเป็นความส าเร็จที่ภูมิใจท่ีสุด  

 ปัจจยัใดเป็นปัจจัยหลักที่น ามาซึ่งความส าเร็จนี้  

 



Key Success Factor 

1.  สร้างปติิ ความสุขในการท างาน positive mindset 

2.  เห็นคุณค่า และ ศักยภาพของคน ทุกระดับ และ เพิ่มคุณค่า  

4. สร้างกิจกรรม ที่ win-win  บรรยากาศที่ดี      

3.  สร้างเป้าหมายร่วม ท้าทาย (ที่คดิว่าท าได้จริง) 

5. ทีมน าที่แข็งแกร่ง 

6.  มีช่องการสื่อสารที่เหมาะสม และหลายแบบ  

7.  หาแรงจูงใจ รางวัลเล็กๆ ส าหรับตนเองและเพื่อน 



• เช่ือว่า ทุกคนในองค์กร มีความส าคัญต่อความส าเร็จ 

• เช่ือว่า ทุกคนมีศักยภาพ และเป็นน้ าที่ยังไม่เต็มแก้ว 

• เช่ือมั่นในวิถี การจัดการความรู้ 
+ 

 มีคนที่เช่ือในความคิดคล้ายเรา 

• ต้องเปลี่ยนวิธีคิด 

KSF : R2R ระดับองค์กร 



   ผู้ท ำ 

o  ปรับเปล่ียนพฤติกรรม   

o จาก ไม่เคยคิด  ไม่กล้าคิด เป็น คิด และ ในท่ีสุด I got it 

o  ท างานเป็นทีม 

o  ทักษะการพูดน าเสนอ ทักษะการเขียน  การใช้คอมพิวเตอร์ 

o  เกิดความภาคภูมิใจท่ีได้ร่วมพัฒนางาน  

o  มีความสขุ และ สนุกในการท างาน 

o  เช่ือมั่นในตวัเองมากข้ึน 

o  บุคลากรไดแ้สดงศักยภาพในเวทีที่ใหญ่ขึ้น 

รู้สึกมคีุณค่า 

มากขึ้น   

Value 



o  ภำวะผูน้  ำ 

o  Coaching & Training 

o  กำรวำงแผน 

o  ควำมภำคภมูิใจ 

o  ได้รับเชิญไปถ่ำยทอดประสบกำรณ์ 

พีเ่ล้ียง / ทีป่รึกษา 

Value 



o งำน&องค์กร 
o คุณภำพกำรบริกำร 
o เพิม่ทนุปัญญำในองค์กร 
o เกิดวัฒนธรรมกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

o แลกเปล่ียนเรียนรู้นอกระหว่ำงองค์กร 

Value 



ปัญหาและอุปสรรค 

o งานประจ ามาก 

o Research methodology 

o ขาดผู้ร่วมคิด 

o ระเบียบวิธีการใช้เงินงบประมาณ 

o ท าอย่างไรให้บุคลากรเห็นความส าคัญ 



การแก้ไข 



Knowledge 
Management 



เรำจะเร่ิมต้นท่ีตรงไหน เพือ่ให้สำมำรถเร่ิมได้ทันที 

วิถีคิด วิถีชีวิต 

เรำจะท ำอย่ำงไร ให้ KM เป็นส่วนหน่ึงของชีวิต (กำรท ำงำน) 



จงวิเคราะห์ตนเองท่านอยู่ในกลุ่มใด ?  
 
กลุ่ม 1 เก็บข้อมูลเอาไว้บ้างแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะท าอะไรต่อไปอย่างไร  
 
กลุ่ม 2 มีโครงการวิจัยหรอืมีหัวข้ออยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้เร่ิมท า 
 
กลุ่ม 3 สนใจท่ีจะท างานวิจัยมาก  แต่ยังไม่มีโครงการแน่นอน 
 
กลุ่ม 4 สนใจท่ีจะท าวิจยัพอควร แตไ่ม่ค่อยแน่ใจว่าจะท าได้หรือไม ่
 

กลุ่ม 5 ไม่ต้องการท าวิจัยเลย  คิดว่ายุ่งยาก และไม่สนใจ    



ทั้ง 5 กลุ่มนี้  สามารถท างานวิจัยได้
ส าเร็จทั้งสิ้น โดยการเริ่มต้นที่ไม่
เหมือนกัน  และอาจใช้เวลาต่างกัน 



กลุ่ม 1 เก็บข้อมูลมาบ้างแล้ว 
ลองเอาข้อมลูเดิมมาพิจารณา  แล้วดวู่าเราจะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง 
 การวิจัยเป็นแบบ survey เพ่ือดูอุบัติการณ์ของปัญหา
บางอย่าง 
 
กลุ่ม 2 มีโครงการวิจัยหรอืมีหัวข้ออยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้เร่ิมท า  
 เร่ิมต้นปรับโครงการเดิม  โดยเขียนใหช้ัดเจนข้ึน  มีการทบทวน
เอกสารมากขึ้น  และส่งขอทุนวิจัย 

 



กลุ่ม 3 สนใจมาก  แต่ไม่รู้ว่าจะเร่ิมต้นอย่างไร 
 ดูปัญหาใกล้ตัว  วิเคราะห์ปัญหาให้ชัด เริ่มพัฒนาโครงการตาม
ขั้นตอน 
 
กลุ่ม 4 สนใจพอควร  แต่ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าจะท าได้หรือไม่ 
 อ่านเอกสารที่เก่ียวข้องมากๆ  เพื่อกระตุ้นให้คิดได้  ศึกษา
บทเรียนของผู้อ่ืน  ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้เกิดการต่อยอด
ความคิดของตนเอง 
 
  



กลุ่ม 5 ไม่ต้องการท าวิจัยเลย  คิดว่ายุ่งยาก และไม่สนใจ   
 

อยำ่ยุง่....... 
อยำ่กวน.......
อยำ่ชวน....... 

ไมส่น 



กลุ่ม 5   
 
1.ลองคิดใหม่อีกครั้ง 
2.ลองหาทางท างานวิชาการประเภทอื่นๆท่ีเทียบเคียง    
 -งานทบทวนงานวิจัย 
 -โครงการใช้ผลการวิจัย (research utilization) 



เมื่อตัดสินใจเริ่มต้น   
ก้าวแรกมักเป็นก้าวที่ต้องการ 

ผู้ช่วยเหลือ 



ส่วนก้าวต่อๆไป   
เป็นก้าวที่ต้องการ 

เพ่ือนคู่หู 



การท า 
วิจัย 

เป็นทีม 
เป็นอีก 

กลวิธีหน่ึง 
ที่จะท าให้เกิด 
ความส าเร็จ 



 
ค าถาม 108 ที่อาจเป็นอุปสรรค 

 
นักวิชาการมักตั้งค าถามเหล่านี้ 
1.การค านวณขนาดตัวอย่าง ??? 

2.ความน่าเชื่อถือของ intervention?? 
????????????? 

 
 



ค าถามเหล่าน้ี 
อาจบั่นทอนก าลังใจ 
ของนักปฏิบัติการ 

ท่ีก าลังริเริ่มท าวิจัยใหม่ๆ  
 ท าให้เบ่ือหน่าย   

และไม่อยากท าวิจัย 

แง........แกลง้หน ู
ไมท่ ำก็ได ้  
โนน่ก็ผดิ  นีก็่ผดิ 



พักก่อนดีมั้ยครับ ??? 



ตวัอยำ่งกำรเร ิม่ตน้งำน R2R งำ่ยๆ 
 
ผลของกำรลดข ัน้ตอนกำรท ำแผลตอ่กำร
บรรเทำควำมเจ็บปวดระหวำ่งกำรท ำแผลใน

ผูป่้วยแผลไหม ้

(project R 2 R, routine to research ของ burn unit  
รพ รำชบรุ)ี 



 
ขั้นเริ่มต้น R2R 

 
 1.สังเกตจากปัญหาการปฏิบัติงานว่าช่วงระยะเวลาที่

ผู้ป่วย burns  
มีระดับความเจ็บปวดมากที่สุด   

คือช่วงของการท าแผล 
 
 



เพื่อยืนยันว่าสิ่งท่ีสังเกต เป็นความจริง  พยาบาลเร่ิมสังเกต และ
บันทึกข้อมูลอย่างเปน็ระบบด้วย แบบบันทึกระดับความเจ็บปวด
ในระยะพัก  ระยะก่อนท าแผล  ระหว่างการท าแผล  หลังท า

แผลเสร็จทันที  และหลังท าแผลเสร็จประมาณ 30 นาทเีป็นเวลา 
3 วัน(practice trigger หรือ problem focused) โดยเก็บจาก

ผู้ป่วยจ านวน 10 คน 

ขั้นเริ่มต้น R2R 



 ผลลัพธจ์ากขั้นตอนท่ี 2   
ได้งานวิจยัแบบส ารวจ 1 เร่ือง  
ท่ีบอกถึงรูปแบบและระดบั 

ความเจ็บปวดทีเ่กิดข้ึนในผู้ป่วย burns 
ช่วงท้ายของขั้นตอนน้ีผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือ confirm สิ่งท่ีค้นพบและใช้อภปิรายผล

การศึกษา เรียกวา่เป็น knowledge triggers 

ขั้นเริ่มต้น R2R 



3. ระบุความจ าเป็นของการหาวิธีการปฏิบัติเพื่อช่วยลดความ
เจ็บปวดระหว่างการท าแผลด้วยวธีิการลดขั้นตอนการท าแผล
จาก 7 ขั้นตอน เป็น 6 ขั้นตอน  เพ่ือลดระยะเวลาของการท า
แผล ใช้กลุ่มตัวอย่าง 10 คน ได้รับการทดลองทั้ง 2 อยา่งสลับกัน
ไปเป็นเวลา 2 วัน 

ขั้นกลางของ R2R 



ขั้นกลางของ R2R 
  

ผู้ป่วย วันท่ี  เวลา วิธีท าแผล 
1  1  เช้า  7 ขั้นตอน 

     บ่าย  6 ขั้นตอน 
   2  เช้า  6 ขั้นตอน 
     บ่าย  7 ขั้นตอน 
 2  1  เช้า  6 ขั้นตอน 
     บ่าย  7 ขั้นตอน 
   2  เช้า  7 ขั้นตอน 
     บ่าย  6 ขั้นตอน 



 
เกบ็ข้อมลูระดับความเจ็บปวด 

ก่อน  ระหว่าง  และหลังการท าแผล 
แล้วเปรียบเทียบระดับของความเจ็บปวดแตล่ะระยะ

ระหว่างการท าแผลด้วยวิธีการ 2 อย่าง  
(6 ขั้นตอน  VS   7 ขั้นตอน) 

 



ผลลัพธ์ของขั้นตอนนี ้
 

ได้งานวิจัยเชิงการทดลอง 1 เรื่อง 
ท่ีท าแล้วแก้ปัญหาใหก้ับผู้ป่วยได้โดยตรง  และ

น าสู่การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติได้ทันที 
เหมือนงาน  

พัฒนาคุณภาพการพยาบาล (QI) 



งานวิจัยเป็นกระบวนการ 
 

การด าเนินการทุกอย่าง 
เป็นไปตามขั้นตอน 

 
แต่ละขั้นตอนมีกิจกรรมที่แตกต่างกัน 



1.ระบุหัวข้อหรือปัญหาการวิจัยและทบทวน
วรรณกรรม 
2.ก าหนดตัวแปรของการวิจัย   
และวิธีวัดตัวแปร 
3.ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย 
4.ก าหนดประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
 
5.ด าเนินการเก็บข้อมูล 
6.วิเคราะห์ข้อมูล 
7.เขียนรายงานการวิจัย 
8.เผยแพร่งานวิจัย 

การคิด 
เขียน 
โครงร่าง 

ลงมือท า 

คิด วิเคราะห์   
เขียน 



 

กำรเร ิม่ตน้ท ำ R2R 
  

“คดิโจทยใ์น R2R” 



 
 

เร ิม่ตน้คดิหวัขอ้ R2R 
กนัอยำ่งไร ? 



 
 

คดิ  คดิ  คดิ  วจิยั  วจิยั  วจิยั 
R 2 R, P 2 R……. 

คดิเอง 



 
 

ท ำเร ือ่งนีซ้เิธอ.......… 
………….in trend 

วำ่ไงนะเธอ 
ฉนัไมไ่ดย้นิ 

บอกตอ่ 



 
 
วเิครำะหป์ญัหำทีเ่กดิข ึน้ในคลนิกิ 



  โจทย ์R2R ไดจ้ำก 
 
1.ควำมไมพ่อใจในสิง่ทีป่ฏบิตัอิยูใ่นปจัจบุนั 
เอำกเิลสของตนเป็นทีต่ ัง้โจทย ์
-ส ำรวจวำ่งำนทีท่ ำอยูใ่นปจัจบุนั 
มอีะไรทีเ่ป็นปญัหำ 
-ถำ้ไมม่ปีญัหำแลว้  กำรปฏบิตัแิบบเดมิๆ 
ทีท่ ำ  ปรบัใหด้ขี ึน้ไดห้รอืไม ่
-ถำ้รูส้กึวำ่ดแีลว้  ท ำใหด้กีวำ่นีไ้ดห้รอืไม ่



คนทีจ่ะรเิร ิม่ท ำ R2R 
ตอ้งไมเ่ป็น 

พวก “ทองไมรู่ร้อ้น” 



  โจทย ์R2R ไดจ้ำก 
 
2.ควำมพอใจหรอืเป้ำหมำยขององคก์ร   
ซึง่รวมถงึผูป่้วยและครอบครวั 
เอำกเิลสของคนอืน่มำเป็นทีต่ ัง้ 
 
-วจิยัทีด่ ี ตอ้งมคีนตอ้งกำร 
-วจิยัทีด่ ี ตอ้งแกป้ญัหำใหค้นทีเ่ก ีย่วขอ้งได ้
-กำรวเิครำะหค์วำมตอ้งกำรของผูเ้กีย่วขอ้ง   
จะท ำใหไ้ดร้บั support ทีด่ ี(เงนิ  เวลำ   
นโยบำยในกำรเปลีย่นแปลง) 
 



  โจทย ์R2R ไดจ้ำก 
 
3.กำรอำ่นวำรสำร  งำนวจิยัทีต่พีมิพ ์
-ศกึษำงำนของคนอืน่ๆบำ้ง  เพรำะปจัจบุนั 
เรำไมไ่ดเ้ร ิม่ตน้จำก ศนูยแ์ลว้ 
 
ใครท ำอะไร ? 
ท ำไปถงึไหน ? 
ชอ่งวำ่งอยูต่รงไหน ? 



ดงัน ัน้กอ่นจะสรปุโจทย ์R2R   
กำรทบทวนวรรณกรรมจงึเป็นเรือ่งส ำคญั 



หลกัในกำรทบทวนวรรณกรรม 
เพือ่หำหวัขอ้ R2R 

1.ใครท ำ ? 
2.ท ำอะไร ? 
3.ไดอ้ะไร ? 

4.ควรท ำอะไรตอ่? 



  โจทย ์R2R ไดจ้ำก 
 
4.กำรพบปะพดูคยุ  หรอืกำรสือ่สำรกบั 
บคุคลอืน่ๆ  ท ัง้เป็นกำรสว่นตวั  หรอื 
ในกำรประชุมวชิำกำรตำ่งๆ 



  โจทย ์R2R ไดจ้ำก 
 
5. Replication of studies 
กำรท ำวจิยัซ ำ้  เชน่ ท ำซ ำ้ในพืน้ที ่
(settings) อืน่ๆ 
6. จำกทฤษฎ ี เพือ่เป็นกำรพสิจูนท์ฤษฎ ี
ตำ่งๆ 
 





คุณลักษะของ R2R 
    มีการทบทวนวรรณกรรมมากว่า การบริหารจัดการที่เป็นระบบมากกว่า  
CQI, KM  และต้องมีแนวคิด,ทฤษฎีมาอ้างอิงที่ชัดเจนกว่า 
 (ขั้นสูงกว่า CQI, KM)  สามารถลงวารสารที่รับตีพิมพม์ีประโยชน์เชิงวิชาชีพ  
มีการรับรองทางจริยธรรมสัมพันธ์กันโดยต่างกันก็เป็นเรื่องการจัดการความรู้ 
      



    R2R  ต่างจาก CQI , KM ที่การเก็บข้อมูล  R2R ต้องมีการจัดท าข้อมูล  ค้นคว้างานที่
เกี่ยวข้องมากกว่า 
     R2R  ต้องมาจากปัญหาในหน่วยงาน ท าเพื่อพัฒนางานแล้วน ามาใช้ในหน่วยงาน,  
     KM ใช้ได้เลย ไม่ต้องท าวิจัย,CQI  
  พื้นฐานในการท า R2R ต่างกัน  KM เป็นเครื่องมือในการได้มาซ่ึง CQI และเมื่อได้  CQI แล้ว
เก็บข้อมูลเพื่อท าเป็น R2R     
 KM   เป็นการน าความรู้จาก CQI มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท างานและผลการศึกษา  
สัมพันธ์กันคือ R2R เป็นส่วนหนึ่งของ CQI โดยใช้ KM เป็นกระบวนการหนึ่งเพ่ือให้เกิดความ
สมบูรณ์ขึ้น 
R2R คือ กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบมีรูปแบบชัดเจน มีข้อมูลอ้างอิงประกอบ มีค าตอบโดยใช้
หลักวิทยาศาสตร์ 
 ส่วน CQI เป็นการพัฒนางาน 
R2R เกิดจาก CQI ได้ผลลัพธ์แล้ว KM 
R2R ต้องใช้ระเบียบวิธีวิจัย แก้ปัญหาจากงานประจ า ต่อยอดจาก CQI และKM 
 



CQI ใชP้DCA สว่นKM น ำองค์ควำมรู้เดิมมำใช้ 
R2R เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ๆที่น ำไปใช้ในงำนประจ ำได้ 
R2R  มีระเบียบวิธีวิจัย และมีกำรรวบรวมสถิติข้อมูล เป็นระบบ R2R 
R2R  เป็นกำรท ำงำนประจ ำสู่งำนวิจัย ต้องมีค ำถำมวิจัย คือสิ่งที่เรำอยำกท ำให้เกิดควำมรู้ใหม่ 
ส่วน CQI คือกำรท ำงำนและพัฒนำต่อไปเรื่อยๆ KM เป็นกำรน ำควำมรู้สู่กำรปฏิบัติ 
R2R ต่างกัน CQI และ KM >>>>>   ต่ำงจำก CQI เนื่องจำก R2R เป็นกำรใช้ระเบียบวิธีวิจัย 
แต่ CQI ไม่ต้องใช้ระเบียบวิธีวิจัยก็ได้ 
R2R ต่ำงจำก CQI แต่มีกระบวนกำรของกำรวิจัยท่ีรูปแบบคล้ำยกนั แต่ R2R ได้ผลที่น่ำเชื่อถือ 
ไม่ใช่แค่ผลส ำเร็จเหมือน CQI 
ไม่ต่ำงกัน เพรำะท ำให้เรำฉลำดและแก้ปัญหำได้อย่ำงเป็นระบบ 
R2R คือ กรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ ซ่ึงมี CQI และKM เป็น ส่วนประกอบ 
R2R ,KM, CQI  มีควำมสัมพันธ์ในลักษณะเป็นวงจร ที่ทิศทำงมุ่งพฒันำงำนให้ดีขึ้น ต่ำงกันที่
ระเบียบวิธีวิจัย  R2R สำมำรถให้  CQI  และ KM มำทบทวนพัฒนำต่อยอด 




