
ติดกระดุมเม็ดแรกเริ่มด้วยคําถามที่ใช่ 
	  	  	  	  	  	

จุฬารัตน์ สุริยาทัย	
23 กรกฎาคม 2558 	

	



ติดกระดุม	
ครั้งแรก	

ติดกระดุม	
เม็ดแรก	



สรุปผลการประเมินขอคิดเห็นจาก Reviewers ที่ประเมิน 

Proposal ป 2551-2553:

 ปญหาของ Proposal : จำนวนความเห็น: สัดสวน (%):

   1. ปญหาเกี่ยวกับโจทยวิจัย: 244: 29.6:

   2. ปญหาเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัย: 176: 21.4:

   3. ปญหาเกี่ยวกับการสืบคนผลงานวิจัย: 160: 19.4:

   4. ปญหาเกี่ยวกับวัตถุประสงค: 76: 9.2:

   5. ปญหาเกี่ยวกับการ commitment เรื่องการตีพิมพ: 72: 8.7:

   6. ปญหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของปริมาณงาน: 52: 6.3:

   7. ปญหาอ่ืนๆ: 44: 5.3:

รวม: 824: 100:



1. ปญหาเกี่ยวกับโจทยวิจัย3 จำนวนความเห็น3 สัดสวน (%)3

   1. โจทยวิจัยไมมีอะไรใหม ขาดความคิดริเริ่ม และงานวิจัยซ้ำซอนกับ3

        งานที่ไดมีการศึกษาแลว3 88 3 36.1 3

   2. โจทยวิจัยยังไมชัดเจน และไมนาเชื่อถือ3 76 3 31.1 3

   3. โจทยวิจัยมีคุณคาทางวิชาการต่ำ ไมกอใหเกิดองคความรูใหม3 36 3 14.8 3

   4. โจทยวิจัยกวางเกินไป3 12 3 4.9 3

   5. โจทยวิจัยมีความเปนไปไดนอย3 12 3 4.9 3

   6. โจทยวิจัยคลายกับวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกของผูเสนอโครงการ 3 8 3 3.3 3

   7. โจทยวิจัยไมนาสนใจ3 7 3 2.9 3

   8. โจทยวิจัยตรงตอความตองการของประเทศนอย 3 5 3 2.0 3

รวม3 244 3 100.0 3

:

การสรุปงานวิจัยของ :

สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว) ���

:



การตั้งคําถาม ���
และหาคําตอบอย่างเป็นระบบ

ด้วย R2R	  
ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น	



ปัญหาการตั้งโจทย์วิจัยของ
ท่าวังผา	  

�  ไม่รู้ว่าอะไรคือปัญหาหน้างานตนเอง  
�  ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไร  ไม่มีประสบการณ์ 
� มองระบบงานตนเองไม่ออก   
�  รับรู้ปัญหา  แต่คิดว่าน่าจะยากเกินกว่าที่จะทํา 
�  รับรู้ปัญหา แต่เกรงว่าเสนอแล้วกลัวถูกตําหนิ 
�  รับรู้ปัญหา อยากแก้ไข ไม่รู้จะทําอย่างไร 



มุมมองโจทย์วิจัย (ผู้บริหาร)	

� R2R	  ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธะกิจ	
� R2R	  ที่ก่อให้เกิดการประสานงานที่ดี  ลด
ขั้นตอนระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและ
นอก	

� R2R	  ที่ทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพ 
ประหยัดทรัพยากร 	

� R2R	  ที่เกิดระบบการทํางานที่ต่อเนื่องมี
ประสิทธิภาพ  ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น	



การหาโจทยวิจัย (ชวยกันคิด)3

� การคนหาโจทยวิจัยที่หนางานหรือพ้ืนที่3
�  ลงในไปที่หนางานที่ปฏิบัติจริง3
�  ทบทวนบริบทหนางาน3

�  การคนหาโจทยวิจัยในประเด็นที่สนใจโดยเริ่มจาก
เอกสาร ขอมูล และนำไปรวมกับทีมในพ้ืนที่
พิจารณารวมกัน3

3



การหาโจทยวิจัย (คนหาหนางาน)3

� ระบบขั้นตอนการทำงาน เชน ขั้นตอนการรับบริการที่ 

OPD3

� อุบัติการณ เชน ภาวะแทรกซอน และความเส่ียงที่เกิดขึ้น3

� ตัวชี้วัดที่ยังไมถึงเปาหมาย เชน ภาวะตกเลือดหลังคลอด3

� เปาหมายขององคกร ทิศทางขององคกร  เชน มุงเนนการ

ดูแลโรคเรื้อรัง 3

3



การหาโจทยวิจัย (หนางาน) 3
� คุณทำงานเรื่องอะไรอยูก็ทำเรื่องที่คุณรูดีอยูแลว (เริ่มจากส่ิง
ใกลตัว)3

� ทำใจใหวางสมอง ปลอดโปรง เริ่มคิดกระบวนการทำงาน
ทั้งหมด3

� มีขั้นตอนไหนที่มีปญหากวนใจตลอด3
� ขั้นตอนไหนที่ควรตองปรับปรุง3
� ขั้นตอนไหนที่ตองแกไข3
� ถาจะทำใหดีขึ้นตองทำอยางไร3

3



พ้ืนฐานหลักการหาโจทยวิจัย !

� โจทยวิจัยตองมาจากปญหาความตองการของทีม3

� โจทยวิจัยนั้นตองมีความเปนไปไดที่จะประสบผลสำเร็จ3
� โจทยวิจัยถาจะใหดีตองยกระดับทักษะการแกปญหาของทีมผาน

การศึกษาคนควาขอมูล(ไมใชการปฏิบัติการเลยโดยไมคนหา

ขอมูลกอน)3

� ทุกคนที่เขารวมมีความเขาใจตอโจทยวิจัยอยางชัดเจน3



มีประโยชน

หรือไม3
ไมควรทำ3

ไมมี3

ไมควรทำ3

ไมควรทำ3

ไมได3

ไมคุมคา3คุมคา3

หรือไม3

สามารถ      

ทำไดหรือไม3

มี3

ได3

โจทยวิจัย3

• แกไขปญหาได3

• ประเด็นนาสนใจ3

• เกิดประโยชนตอสวนรวม3

• มีความเชี่ยวชาญ3

• มีขอมูลสนับสนุน3

• มองทะลุถึงตอนจบได3
• อยูในสายงานที่เกี่ยวของ3

• ไมกวางหรือแคบจนเกินไป3
• ทันตอเหตุการณ3

• ใชทรัพยากรในการวิจัยอยาง
คุมคา3

คุมคา3

เกณฑการ

เลือก

ปญหาวิจัย3

กรมวิชาการ
เกษตร	





เทคนิคการหาโจทยวิจัย !

การคนหาบุคคลหรือทีมที่สนใจ3

� การสรางความสัมพันธที่ดีเลือกหนวยงานที่มีลักษณะ3
� มีบุคคลที่สนใจ หรือทีมที่มีความกระตือรือรน3

� มีผลกระทบตองานบริหาร และสนับนุนบริการ3

� จัดแบงระดับหนวยงานที่จะเขาไปชวยคนหา3
[- หนวยงานที่มีความสามารถในการดำเนินงานวิจัย3

[- หนวยงานระดับปฏิบัต ิ 3

� หาโจทยวิจัยจากหนางานที่ปฏิบัติ3



เทคนิคการหาโจทยวิจัย3

� แสดงความหวงใย จริงใจ เขาใจสถานการณหนางาน3

� ใหเลาความภาคภูมิใจในหนวยงาน เชนการพัฒนาระบบตาง 3ๆ

� เราตองเปนกระจกสะทอนและสรุปใหทีมฟงวาถาเปนงานวิจัยคือ
เปนอยางไร ( FA :ตองมีทักษะความรูในการสรุปและเทคนิคการ

เปนโคช )3

� เรามีสวนรวมในการคิดตอยอดและชวยคนหาขอมูล  3

3



ข้อควรระวัง3
� การสรุปตัดสินใจเลือกโจทยแทนทีมที่มารวมทำโจทยวิจัย3

� ใหสรุปในประเด็นที่เปนขอเท็จจริงเห็นศักยภาพของทีม3
� ใหขอเสนอถึงแนวทางการตั้งวัตถุประสงคและแนวทางการเก็บขอมูลขาง
หนาในอนาคต3

�  เราตองเปนกระจกสะทอน แนวคิดของผูปฏิบัติ3

� กอนออกตองไดขอตกลงหรือแนวทางการติดตามงาน ในครั้งตอไป3

� ใหสรางแรงบันดาลใจ  อยากเรียนรู หามสรางแรงตอตานหรือ

ความรูสึกดอยไมมีคุณคา วิพากษอยางสรางสรรค3

3



ตัวอยางผลงาน	



นวัตกรรมกอกโมเดิรน3
� สายยางออกซิเจนจำนวนมาก 

และลางไมสะอาดเพราะรูเล็ก มี
สารคัดหลั่งติดคางสาย  ใชเวลา
นานในการลาง สูญเสียทรัพยากร
น้ำ3



�  Patient:  
สายยางออกซิเจน 

�  Intervention:  
นวัตกรรมก๊อกโมเดิร์น ด้วยท่อแรงดันน้ําสูง  

�  Comparison:  
ก่อน - หลัง 

�  Outcome:  
�  ความสะอาดของอุปกรณ์  ระยะเวลาการล้างสายยาง ประหยัด
น้ํา 
 

โจทย์วิจัย :	  จะมีวิธีการอย่างไรให้ล้าง
สายยางให้สะอาด และรวดเร็ว	



3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

นวัตกรรม ระบบน้ำประปาอัตโนมัต	ิ

� ปริมาณน้ําในหอถังสูงหมดในช่วงนอกเวลา
การปฏิบัติงานของผู้ดูแลระบบประปา 
ทําให้ระบบน้ําประปาในโรงพยาบาลถูกตัด 
ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่เวรบนตึกหรือ 
รปภ.ไปสูบน้ําเกิดความล่าช้า ไม่ทัน
เหตุการณ์กรณีฉุกเฉิน3



�  Patient:  
บุคลากร ผู้รับบริการ ผู้ใช้น้ําประปารพ. 

�  Intervention:  
นวัตกรรมระบบประปาอัตโนมัติ ระบบลูกลอย และปรับปรุงแท่ง Sensor ใน
หอถังสูงเป็นสวิทซ์แม่เหล็ก  

�  Comparison:  
ก่อน - หลัง 

�  Outcome:  
    มีน้ําประปาบริการ 24 ชม.  ความพึงพอใจ 

 

โจทย์วิจัย :	  จะมีวิธีการอย่างไรให้ระบบปั้
มน้ําประปาใช้งานได้ตลอด 24 ชม.	



การพัฒนาการดูแล COPD ในชุมชน3

� พบปญหาผูปวย COPD กลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วัน และการมี

อุปสรรคในการดำรงชีวิตในชุมชน  เชน ไมมียาใกลบาน การเผาขยะใน

ชุมชน   มีการบมยาสูบ  ไมมีรถนำสง รวมทั้งกรณีภัยพิบัติ3



�  Patient:  
ผู้ป่วย COPD 

�  Intervention:  
การดูแล COPD ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม การวางแผนจําหน่ายร่วมกับชุมชน 
การจัดสภาพแวดล้อมในชุมชน การนําส่ง พัฒนาพ่นยาที่รพสต. ฟื้นฟูสภาพ
ที่บ้าน  อสม. ร่วมดูแล ตลอดถึงวิธีการป้องกันรายใหม่จากบุหรี่ 

�  Comparison:  
ก่อน - หลัง 

�  Outcome:  
    ผลลัพธ์ทางคลินิก เช่น re-admitted , ER visited, 6MWT, mMRC 

 

โจทย์วิจัย :	  จะมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ผู้ป่วย COPD	  
สามารถดูแลตนเองในชุมชนได้ มีผลลัพธ์ทางคลินิกดี

ขึ้น	



การสงเสริมการ ใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล!

� มีการใชยาปฏิชีวนะไมเหมาะสมกับอาการของโรค   ประชาชน
มักขอยาปฏิชีวนะเกรงวาไมหาย (กินกันไวกอน) /  กินยา
ปฏิชีวนะไมครบ dose กอใหเกิดอันตรายจากการใชยาโดยไม
จำเปน  มีการใชยาที่สูญเปลา3



�  Patient:  
ผู้ป่วย 3 โรค โรคระบบติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน  โรคท้องร่วงเฉียบพลัน  
และแผลเลือดออก 

�  Intervention:  
แนวทางการดูแลแบบไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ 
-ไม่ให้ยาในแผลสะอาด, แผลไม่เรียบให้ยา 2 วันก่อน สังเกตแผลก่อนให้เพิ่ม 
-หวัด ทอนซินบวงแดงไม่ให้ยา แต่ทอนซินมีเลือดออก ขาวมีหนองให้ 10วัน 
-ท้องร่วง ผลตรวจ stool พบเชื้อถึงให้ยา 
 

�  Comparison:  
ไม่ม ี

�  Outcome: สปสช.มีเกณฑ์ประเมินจากโปรแกรม  
มูลค่าการใช้ยา  ภาวะแทรกซ้อน  ความพึงพอใจ 

โจทย์วิจัย :	  จะทําอย่างไรให้มีการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมกับโรคที่พบบ่อย	



เทคนิค ความสําคัญของ ���

การบริหารคน ���

การประสานความร่วมมือ  	



เทคนิคการบริหารคน	
� ทําตัวเป็น Lubricant	  	  แทรกซึมให้หล่อลื่นทุกที่ ทุก
คน ทุกเวลา	

� ใช้สุนทรียสนทนา ตั้งใจฟัง ไม่ตัดสินใจถูกผิด จะได้
รับการตอบสนองที่เป็นไปในเชิงบวก	

� ชื่นชมแนวคิดของนักวิจัย / การพัฒนา  มากกว่าผล
งานที่ได้รับ“ทุกผลงานมีคุณค่า”	

� การที่นักวิจัยขอรับคําปรึกษา แสดงว่าเขายังอยู ่ไม่
ปฏิเสธ หรือแท้งคุกคาม ต้องรีบตอบสนอง	

� นึกถึงผลในภาพรวมขององค์กร	
� สร้างรอยยิ้มของทีม / นักวิจัย /ผู้บริหาร  /FA	  
empower	  FA	



การประสานความร่วมมือนักวิจัย	
� นําเรื่องที่ประสบความสําเร็จมาถ่ายทอด success	  
story	  telling	

� ให้โอกาสในการมีส่วนร่วมในงานวิจัย / เริ่มจากงาน
เล็กๆก่อน	

� การสร้างบรรยากาศความสุข และความคุ้นเคยกับ
การทํางานใน R2R 3

� การชื่นชมยินดจีากผู้บริหาร/องค์กรทุกช่องทาง	
� เป็นพี่เลี้ยง  เป็นโค้ช ช่วยเหลือ ขัดเกลา ให้ตลอด
เปิดโอกาสให้เข้าถึงคําปรึกษาได้ง่าย	

� ให้การสนับสนุน เช่น ทุน /เวลา /ทรัพยากร	
� เป็นผู้ประสานงานเมื่อนักวิจัยพบอุปสรรค โดย
เฉพาะระหว่าง หัวหน้า – ลูกน้อง / ระหว่างแผนก /
หน่วยงานภายนอก	

	



การประสานความร่วมมือนักวิจัย	
� สําหรับนักวิจัยที่ท้อแท้ เหนื่อยหน่าย /วิเคราะห์ให้ได้ว่า
เกิดจากสาเหตุใดเราต้องคอยเป็นเพื่อน อุดรอยรั่ว ช่วย
เหลือ ช่วยหาคําตอบ	

� พยายามให้เวลานักวิจัย ดูงานเขาให้เร็วที่สุด หาทางออก
ร่วมกันเมื่อพบอุปสรรค	

� รายงานความก้าวหน้าให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ ช่วย
กระตุ้น และเสริมกําลังใจอีกทาง	

�  จัดเวทีวิชาการในหน่วยงาน / ให้โอกาสเสนอผลงานใน
เวทีวิชาการต่างๆเมื่อได้รับการคัดเลือก	

�  ยินดีกับทุกผลงานด้วยความจริงใจ / FAไม่จําเป็นต้อง
มีชื่อในทุกงานวิจัย	





ขอขอบคุณ	

� นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน	
� ผู้อํานวยการโรงพยาบาลท่าวังผา / สาธารณสุข
อําเภอท่าวังผา	

� หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล / หัวหน้าฝ่าย หัวหน้า
งาน ทุกหน่วยงาน	

� ผศ.ดร.พิกุล  นันทชัยพันธ์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	

� ทีมวิจัย และทีมผู้สนับสนุนการวิจัยทุกท่าน	
� ผู้ให้ข้อมูล ชุมชน และภาคส่วนประชาชน	
� บุคลากร รพ.ท่าวังผา / สสอ.ท่าวังผา ทุกท่านที่มี
ส่วนให้เกิดผลสําเร็จ	


