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บทคัดย่อ
RU for nursing หรือ research utilization for nursing คือ การนำ�ผลการวิจัยไปใช้สำ�หรับพยาบาล

ที่ ผ่ า นกระบวนการนำ � ความรู้ ที่ ผ่ า นการตรวจสอบตามขั้ น ตอนระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ซึ่ ง มี ก ารดำ � เนิ น งานที่ เ ป็ น ระบบ
และมีการควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนตามขั้นตอนของระเบียบวิธีวิจัย แล้วนำ�มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาหรือเพิ่มคุณภาพทางการพยาบาลสำ�หรับผู้รับบริการและวิชาชีพพยาบาล การใช้ผลการวิจัย
จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยทำ�ให้พยาบาลทำ�วิจัยง่ายขึ้น เนื่องจากการใช้ผลงานวิจัยมีการทบทวนอย่างเป็นระบบ
หรือมีการสังเคราะห์งานวิจัยที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว พยาบาลสามารถนำ�ผลการวิจัยมาใช้ เช่น การเลือกใช้กรอบ
แนวคิดการวิจัย การนำ�เครื่องมือหรือผลการวิจัยไปใช้ ฯลฯ เกณฑ์การพิจารณาที่สำ�คัญในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
มี 3 ประการ คือ ผลการวิจัยสามารถนำ�มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตรง
ตามความต้องการ ผลการวิจัยที่นำ�มาใช้ต้องเป็นงานวิจัยที่ทำ�อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย และการนำ�ผลการ
วิจัยไปใช้ต้องมีเกณฑ์คุณภาพรายงานวิจัยและเกณฑ์การพิจารณาลำ�ดับของคุณภาพรายงานวิจัยเรียงจากความ
น่าเชื่อถือที่มากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด ดังนี้ 1) ผลการวิจัยจากการศึกษาด้วยการวิเคราะห์อภิมานจากรายงานวิจัย
การทดลองที่มีการควบคุม 2) รายงานวิจัยการทดลองที่มีการควบคุมเป็นรายๆ 3) รายงานวิจัยการทดลอง
4) รายงานวิจัยแบบไม่มีการทดลอง 5) รายงานวิจัยที่ใช้การทบทวนอย่างเป็นระบบ และ 6) รายงานวิจัยจาก
การสำ�รวจความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
การเพิม่ องค์ความรูท้ างการพยาบาลด้วยการนำ�ผลการวิจยั ไปใช้ ถือเป็นการยืนยันองค์ความรูท้ างการพยาบาล
ทีม่ ปี ระโยชน์ เป็นการเพิม่ ความคุม้ ค่าในการสร้างองค์ความรูท้ างการพยาบาลจากผลการวิจยั และยังเป็นการบูรณาการ
ด้านองค์ความรูท้ างการพยาบาลกับการจัดการวิจยั ทางการพยาบาลสูก่ ารปฏิบตั กิ ารพยาบาลของพยาบาลอย่างมีคณ
ุ ค่า
เหมาะกับพยาบาลทีม่ ภี าระงานมาก ทำ�ให้ไม่มเี วลาไปทบทวนวรรณกรรมหรือเอกสารงานวิจยั หรือไม่มเี วลาสร้างเครือ่ ง
มือวิจยั หรือยังไม่มกี รอบแนวคิดการวิจยั การวิจยั จึงเห็นได้วา่ การนำ�ผลการวิจยั ไปใช้ชว่ ยประหยัดเวลาสำ�หรับพยาบาล
ช่วยเพิ่มปริมาณการทำ�วิจัย และเพิ่มความคุ้มค่าทางปัญญาของนักวิจัยที่ได้ทำ�วิจัยจนได้ผลการวิจัยเชิงประจักษ์ที่มี
คุณภาพด้านองค์ความรูท้ างการพยาบาล และเกิดประโยชน์สงู สุดในการนำ�ไปพัฒนาคุณภาพการพยาบาลกับผูร้ บั บริการ

คำ�สำ�คัญ : การนำ�ผลการวิจัยไปใช้ คุณภาพทางการพยาบาล การเพิ่มปริมาณการวิจัย
* รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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Abstract

RU for nursing or research utilization for nursing is the use of research results that are

knowledge that has been tested according to research methodology which is a system in which
error factors are controlled. The knowledge obtained from research can be applied in practice
in order to develop or improve nursing quality for service recipients and professional nurses.
Therefore, utilization of research results is one way to facilitate nurses in conducting research
because the research results are obtained from research in which related literatures have been
systematically reviewed or in which research that has been proved is synthesized. Nurses can
use the research results in various ways such as in selecting the scope of research, the research
instrument, or in using the research results. In using research results, three criteria should
be considered: The research results can be used to improve or change work performance
and solve the problem as needed; the research results to be used, must be from research that
was conducted correctly according to research methodology; and the research results must
have quality according to criteria for quality of research reports. The criteria to determine
the quality of research reports in the order of credibility are as follows. 1) Meta-analysis of
multiple RCTs; 2) Individual RCTs; 3) Quasi-experimental study; 4) Non-experimental study
(descriptive, qualitative or case study); 5) Systemically obtained, verifiable quality improvement
program evaluation or case report data and 6) Opinions of nationally known authorities based
on their experience or expertise.
Increasing the body of nursing knowledge by utilizing research results are considered
confirmation of nursing knowledge that is useful because it increases the cost-effectiveness in
building the body of nursing knowledge by making use of research results. In addition, it is
an integration of the body of nursing knowledge and nursing research management that leads
to valuable nursing practice. Thus, it is suitable for nurses who have a heavy workload and
no time to review related literatures or research reports, no time to devise research instruments
and to think of the scope of research. It can be seen that utilization of research reports can
help to save time for nurses, increase the amount of research, increase the cost-effectiveness
of intelligence of researchers who have conducted research and obtained empirical research
results with quality for the nursing body of knowledge, and above all, improve the nursing
quality for service recipients.
Keywords : research utilization, nursing quality, increasing the amount of research
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RU คืออะไร

& Milner, 2003) ทีผ่ า่ นการพิสจู น์แล้ว พยาบาลสามารถ

ผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งมีการ
ดำ�เนินงานที่เป็นระบบ และมีการควบคุมปัจจัยที่มีผล
ต่ อความคลาดเคลื่อ นตามขั้นตอนของระเบีย บวิธีวิจัย
แล้ ว นำ � มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ ง
กระบวนการสื่ อ สารความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากผลการวิ จั ย ไปสู่
สมาชิกในสังคม ความรู้ดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลง
หรื อ เป็ น แนวคิ ด ใหม่ ที่ จ ะต้ อ งนำ � มาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ ที่ พึ ง ประสงค์ ใ นผู้ รั บ บริ ก ารและ
หน่วยงานหรือองค์กรที่รับผิดชอบ (Polit & Hungler,
2001; Polit & Beck, 2011; Burns & Grove, 2005)
การวิจัยทางการพยาบาลมีความสำ�คัญอย่างยิ่ง
ต่ อ การสร้ า งองค์ ค วามรู้ ท างการพยาบาล และส่ ง ผล
ต่อการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล แต่สิ่งสำ�คัญคือ การวิจัย
ทางการพยาบาลช่ ว ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลที่ ส่ ง ผลต่ อ ผู้ รั บ บริ ก ารและสั ง คมทางด้ า น
สุขภาพ ทำ�ให้การบริการสุขภาพมีประสิทธิภาพ สังคม
ยอมรับ เห็นคุณค่า และให้ความเชื่อถือวิชาชีพพยาบาล
มากขึ้น ก่อให้เกิดการยอมรับวิชาชีพพยาบาลในฐานะ
ที่ เ ป็ น วิ ช าชี พ ที่ ส ร้ า งประโยชน์ ใ ห้ กั บ สั ง คมมากขึ้ น
( Polit & Hungler , 2001) แต่ ที่ ผ่ า นมาพยาบาล
ยั ง ทำ � การวิ จั ย กั น น้ อ ยมากเมื่ อ เที ย บกั บ ปริ ม าณที่ มี อ ยู่
เนื่ อ งจากภาระงานมากทำ � ให้ ไ ม่ มี เ วลาไปทบทวน
วรรณกรรมหรือเอกสารงานวิจัย ไม่มีเวลาสร้างเครื่องมือ
วิ จั ย หรื อ การพั ฒ นากรอบแนวคิ ด การวิ จั ย การใช้ ผ ล
การวิจัย (RU) จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยทำ�ให้พยาบาล
ทำ�วิจัยได้ง่ายขึ้น เนื่องจากการใช้ผลงานวิจัย หมายถึง
การใช้ผลงานวิจัยทีม่ ีกระบวนการแสวงหาความรู้จากการ
วิจัยที่เป็นการวิจัยที่มีการทดลอง (implemented) หรือ
การวิจัยเชิงพัฒนา หรือจากการทบทวนอย่างเป็นระบบ
หรือจากการสังเคราะห์งานวิจัย (Estabrooks, Wallin,

มาเลือกใช้ หรือการนำ�เครื่องมือหรือผลการวิจัยมาใช้ให้
เหมาะสมกับงานวิจัยหรือการปฏิบัติงานของตน

RU คือ Research Utilization หรือการนำ� นำ�ผลการวิจยั มาใช้หรือพัฒนาต่อ ทำ�ให้ประหยัดเวลา หรือ
ผลการวิ จั ย ไปใช้ หมายถึ ง กระบวนการนำ �ความรู้ ที่ การนำ�กรอบแนวคิดการวิจยั (conceptual framework)
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พัฒนาการของการนำ�ผลการวิจัยไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล

ประวัติความเป็นมาของการนำ�ผลการวิจัยมาใช้
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลและสุขภาพนั้น เริ่มต้น
จากโรงพยาบาลในสหรั ฐ อเมริ ก าได้ ริ เ ริ่ ม การพั ฒ นา
คุ ณ ภาพการบริ ก ารสุ ข ภาพในปี ค.ศ.1952 ดั ง นั้ น
จึงได้มกี ารจัดตัง้ กลุม่ ความร่วมมือการพัฒนาโรงพยาบาล
คุณภาพ (The Joint Commission on Accreditation
of Hospital, JCAHO ) เพื่ อ จั ด กิ จ กรรมคุ ณ ภาพ
ที่สามารถตรวจสอบได้ ต่อมาหน่วยงานสุขภาพต่างๆ
จึงได้ร่วมมือกันแสวงหาวิธีการที่ทำ�ให้เกิดงานคุณภาพ
ในโรงพยาบาลโดยการใช้ ผ ลการวิ จั ย ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ
ในปี ค.ศ.1970-1980 หน่วยงานสุขภาพจึงได้มีความ
ตื่ น ตั ว กั น มากในเรื่ อ งการนำ � ผลการวิ จั ย มาใช้ ใ นการ
ปฏิบัติการพยาบาลและสุขภาพ (research utilization)
เพราะเป้ า หมายสุ ด ท้ า ยของการนำ � ผลการวิ จั ย ไปใช้
ทางการพยาบาลและสุขภาพ คือ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
จั ด บริ ก ารทางการพยาบาลและสุ ข ภาพ ( improve
nursing and health service) โดยเชื่อว่าการใช้ผล
การวิจัยเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
และสุขภาพได้ตอ่ เนือ่ ง ในช่วงเวลานัน้ (ค.ศ. 1970-1980)
ยังพบว่า มีการทำ�วิจัยทางการพยาบาลมาก แต่ยังมีการ
นำ�ผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติยังค่อนข้างน้อย จึงเกิด
ช่องว่างระหว่างการทำ�วิจัยกับการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
ดังเช่น ตัวอย่างของช่องว่างระหว่างการทำ�วิจัยกับการ
ใช้ผลการวิจัยในวิชาชีพการพยาบาล เช่น การค้นพบ
เวลาที่เหมาะสมสำ�หรับการวัดอุณหภูมิด้วยปรอทแก้ว
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ทางปากจากงานวิ จั ย เมื่ อ ก่ อ นปี 1970 และต่ อ มา
ในปี 1975 ได้มีการสำ�รวจพบว่า มีพยาบาลเพียง 1 คน
จาก 87 คน ที่ ใ ช้ วิ ธี ก ารดั ง กล่ า วในการปฏิ บั ติ ง าน
(Polit & Hungler, 2001) เป็นต้น หรือตัวอย่างของ
ช่ อ งว่ า งระหว่ า งการทำ � วิ จั ย กั บ การใช้ ผ ลการวิ จั ย นอก
วิ ช าชี พ พยาบาล เช่ น การคั ด เลื อ กสายพั น ธุ์ ข้ า วโพด
ใช้เวลา 25 ปี จึงมีการนำ�มาใช้ในการปฏิบัติ การค้นคว้า
เครื่องช่วยหัวใจ (pacemaker) ใช้เวลา 32 ปี ก่อน
นำ�มาใช้จริง หรือการค้นพบยาคุมกำ�เนิดเมื่อปี 1951
แต่นำ�มาใช้ในปี 1960 (ศิริอร, 2544) ต่อมาประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนา
โครงการให้ มีก ารนำ�ผลการวิจัย ทางการพยาบาลและ
สุขภาพมาใช้ครั้งแรกในประเทศ และในช่วงระยะเวลา
เดี ย วกั น ในปี 1981-1982 โจแอน ฮอร์ ส เลย์ และ
จอยซ์ แครน (Joanne Horsley & Joyce Crane)
ได้จัดตั้งหน่วยงานการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
(The conduct and utilization of research in
nursing, CURN project) โดยได้มีการเคลื่อนไหว
อย่างมากในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อนำ�ผลการวิจัย
มาใช้สร้างเป็นแนวทางปฏิบัติ (protocol) ต่างๆ ในการ
ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล ผลการนำ � แนวทางการนำ � ผล
การวิจัยไปใช้นี้ จึงได้การแพร่หลายออกไป เช่น การ
ป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ (urinary tract
infection) ด้วยการใช้ระบบปิด (closed drainage
system) สรุปได้วา่ การนำ�งานวิจยั ไปใช้ในการปฏิบตั กิ าร
พยาบาลนัน้ จะสำ�เร็จได้ดว้ ยการสนับสนุนจากองค์กร หาก
ขาดการสนับสนุนจากองค์กร ก็จะไม่เกิดการนำ�ผลการวิจยั
ไปใช้ในการปฏิบัติ (ศิริอร, 2544)
ในประเทศไทยใน พ.ศ. 2546 สภาการพยาบาล
ได้ กำ � หนดนโยบายการส่ ง เสริ ม การใช้ ผ ลการวิ จั ย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลของพยาบาลในประเทศไทย
โดยสภาการพยาบาลได้กำ�หนดสมรรถนะและบทบาท
ของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สมรรถนะ 1 ใน 10 ข้อ

คือ พยาบาลต้องมีความสามารถในการใช้ผลการวิจัย
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการพยาบาลและบริ ก ารสุ ข ภาพ
ต่อมาใน พ.ศ. 2552 สภาการพยาบาลได้กำ�หนดไว้ใน
สมรรถนะที่ 8 พยาบาลทุกสาขาต้องมีความสามารถ
ในการใช้ผลการวิจัยหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ใ นการ
พั ฒ นาการพยาบาลผู้ รั บ บริ ก าร และได้ ร ะบุ เ กณฑ์
สมรรถนะของพยาบาลที่ ผ่ า นหลั ก สู ต รฝึ ก อบรม
การพยาบาลเฉพาะทางจะต้ อ งมี ค วามสามารถในการ
ใช้ผลการวิจัยที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ นอกจากนั้น
สภาการพยาบาลยั ง ได้ กำ � หนดมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
วุ ฒิ บั ต ร วิ ท ยาลั ย พยาบาลและผดุ ง ครรภ์ ขั้ น สู ง แห่ ง
ประเทศไทย โดยระบุ ใ ห้ พ ยาบาลมี ค วามสามารถเชิ ง
วิชาการและการคิดเชิงวิเคราะห์ในการใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ (สภาการพยาบาล, 2554; สำ�นักการพยาบาล,
2550)

เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาที่ สำ � คั ญ เมื่ อ จะนำ �
ผลการวิจัยไปใช้

เกณฑ์การพิจารณาที่สำ�คัญเมื่อจะนำ�ผลการวิจัย
ไปใช้มี 3 ประการ (Polit & Hungler, 2001; Polit &
Beck , 2011; Carroll et. al, 1997; Champion &
Leach, 1989) ดังนี้
1 ผลการวิ จั ย สามารถนำ � มาปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลง การปฏิ บั ติ ง านและแก้ ไ ขปั ญ หา
ทีเ่ กิดขึน้ ได้ตรงตามความต้องการ คือ งานวิจยั ทาง
ด้านสุขภาพสามารถนำ�วิธปี ฏิบตั ใิ นงานวิจยั มาประยุกต์ใช้
เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้
2. ผลการวิจัยที่นำ�มาใช้ต้องเป็นงานวิจัย
ที่ทำ�อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย เช่น การ
กำ�หนดกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือในการวิจัย การตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้ ต้อง
พิจารณาว่า ผลการวิจัยนั้นเคยนำ�มาใช้ในการทำ�วิจัยและ
การปฏิบัติงาน และเมื่อนำ�มาใช้แล้ว ผลที่เกิดขึ้นตรงกับ
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ผลการวิจยั หรือไม่ตรงกับผลการวิจยั เพือ่ ช่วยให้ตดั สินใจ
ได้วา่ ควรมีความเชือ่ มัน่ ต่อผลการวิจยั นัน้ มากน้อยเพียงใด
3. การประเมิ น การนำ � ผลการวิ จั ย ไปใช้
คือ การประเมินผลการวิจัยเมื่อนำ�ผลการวิจัยไปใช้ โดย
ผลที่เกิดขึ้นนั้นมีทั้งด้านบวกและด้านลบ และการประเมิน
ถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการประเมินการ
ใช้ เ วลาด้ ว ย ที่ ป ระเมิ น ตั้ ง แต่ ขั้ น ตอนแรกจนถึ ง ขั้ น
ประเมินผลของการนำ�ผลการวิจัยไปใช้ว่า ใช้ระยะเวลา
ในการนำ � ไปใช้ ม ากหรื อ น้ อ ยเกิ น ไป กลุ่ ม ตั ว อย่ า งใน
งานวิ จั ย กั บ ในสถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านมี ค วามเหมื อ นกั น
หรื อ แตกต่ า งกั น จำ � นวนผู้ ป่ ว ยที่ จ ะได้ รั บ ประโยชน์
จากการใช้ผลการวิจัยมีมากหรือน้อยไป ต้องประเมิน
ความเป็นไปได้ในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้ว่า บุคลากร
สาธารณสุ ข เต็ ม ใจหรื อ ไม่ เ ต็ ม ใจใช้ ผ ลการวิ จั ย โดย
มี ค วามสามารถในการนำ � ผลการวิ จั ย ไปใช้ เ พี ย งใด
และผู้บริหารมีหรือไม่มีการสนับสนุนและ/หรือส่งเสริม
การนำ � ผลการวิ จั ย ไปใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน นอกจากนี้
ต้องประเมินถึงประโยชน์ทไี่ ด้รบั ว่าคุม้ กับการลงทุนเกีย่ วกับ
การนำ�ผลการวิจยั ไปใช้หรือไม่ เช่น ประชาชนได้รบั บริการ
การรักษาที่มีคุณภาพมากขึ้น และบุคลากรสาธารณสุข
มีความพอใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพรายงานวิจัย
เพื่อนำ�ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพทางการ
พยาบาล

เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพรายงานวิจัยเพื่อนำ�
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลนั้น มีการแบ่ง
ระดับคุณภาพรายงานวิจัยเพื่อตัดสินใจนำ�ผลการวิจัย
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและการจัดบริการ
สุ ข ภาพ ซึ่ ง มี ห ลายแนวคิ ด โดยจากการทบทวนนั้ น
พอสรุปได้ ดังนี้
สเตทเลอร์และคณะ (Stetler et al., 2001) ได้แบ่ง
คุณภาพรายงานวิจยั เพือ่ นำ�ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการ

44
46

บริการสุขภาพไว้เป็น 6 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 ผลการวิ จั ย จากการศึ ก ษาด้ ว ยการ
วิ เ คราะห์ อ ภิ ม านจากรายงานวิ จั ย การทดลองที่ มี ก าร
ควบคุม (Meta-analysis of multiple RCTs)
ระดับ 2 รายงานวิจยั การทดลองทีม่ กี ารควบคุม
เป็นรายๆ (Individual RCTs)
ระดับ 3 รายงานวิ จั ย การทดลอง ( Quasiexperimental study)
ระดับ 4 รายงานวิ จั ย แบบไม่ มี ก ารทดลอง
(Non-experimental; descriptive, qualitative, or
case study)
ระดับ 5 รายงานวิจยั ทีใ่ ช้การทบทวนอย่างเป็น
ระบบ (Systematically obtained, verifiable quality
improvement program evaluation or case report
data)

ระดับ 6 รายงานวิ จั ย จากการสำ � รวจความ
คิดเห็นจากผูเ้ ชีย่ วชาญ (Opinions of nationally known
authorities based on their experience or expert)
นอกจากนี้ สภาการวิ จั ย ด้ า นสุ ข ภาพและทาง
การแพทย์ ( National Health and Medication
Research Council, NHMRC , 1999) ประเทศ
ออสเตรเลี ย ได้ ร ะบุ คุ ณ ภาพรายงานวิ จั ย ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ
เพื่อนำ�ผลการวิจัยมาใช้ไว้ 4 ระดับ คือ
ระดับ 1 รายงานวิ จั ย ที่ มี ห ลั ก ฐานอ้ า งอิ ง
มาจากการทบทวนความรู้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ โดยที่
งานวิ จั ย ทุ ก เรื่ อ งมี ก ารออกแบบให้ มี ก ลุ่ ม ควบคุ ม
และกลุ่ ม ทดลอง พร้ อ มทั้ ง มี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งเข้ า กลุ่ ม
(Randomize control trial, RCT) ทั้งหมด
ระดับ 2 รายงานวิจยั ทีม่ หี ลักฐานอ้างอิงมาจาก
การทบทวนความรู้ จ ากงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยเป็ น
งานวิจยั ทีม่ กี ารสุม่ ตัวอย่าง (Randomize control trial,
RCT) อย่างน้อย 1 เรื่อง
ระดับ 3 รายงานวิ จั ย ที่ มี ห ลั ก ฐานการอ้ า งอิ ง
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เพื่อนำ�ผลการวิจัยมาใช้มี 3 ระดับย่อย คือ
		
ระดับ 3.1 หลักฐานอ้างอิงมาจากการ
ทดลอง ที่มีกลุ่มควบคุม แต่ไม่มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
		
ระดับ 3.2 หลักฐานอ้างอิงมาจากการ
ศึกษาติดตามไปข้างหน้า (Cohort study) หรือกรณีศกึ ษา
มาจากกลุ่มงานวิจัยมากกว่า 1 กลุ่มขึ้นไป
		
ระดับ 3.3 หลักฐานอ้างอิงมาจากการ
ศึกษาติดตามระยะยาวโดยไม่มีการทดลอง
ระดับ 4 รายงานวิจัยที่มีหลักฐานอ้างอิงมาจาก
ความเห็ น ชอบของผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นประสบการณ์ ท าง
คลิ นิ ก ผลการศึ ก ษาเชิ ง พรรณนา หรื อ รายงานของ
คณะผู้เชี่ยวชาญ
นอกจากนี้ สถาบันโจแอนนา บริกก์ (The Joanna
Briggs Institute, 2004) ได้ระบุคุณภาพรายงานวิจัย
ที่น่าเชื่อถือเพื่อนำ�ผลการวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติไว้ 5
ระดับ ดังนี้
เกรด A นักวิจัยสามารถนำ�ไปใช้ได้เลย ไม่ต้อง
จัดหาอุปกรณ์เพิ่ม ไม่ต้องพัฒนาบุคลากรเพิ่มเติม ผลการ
วิจัยที่ได้มีหลักฐานชัดเจน
เกรด B นั ก วิ จั ย สามารถนำ � ไปใช้ ไ ด้ แต่ ต้ อ ง
จั ด หาอุ ป กรณ์ เ พิ่ ม เล็ ก น้ อ ย และต้ อ งพั ฒ นาบุ ค ลากร
เพิ่มเติมเล็กน้อย ผลที่ได้มีหลักฐานชัดเจนเป็นส่วนใหญ่
เกรด C นักวิจัยสามารถนำ�ไปใช้ แต่การนำ�ไปใช้
ต้ อ งจั ด หาอุ ป กรณ์ เ พิ่ ม เติ ม ค่ อ นข้ า งมาก ต้ อ งพั ฒ นา
บุคลากรเพิ่มเติมค่อนข้างมาก ผลที่ได้มีหลักฐานชัดเจน
ค่อนข้างน้อย
เกรด D นักวิจัยนำ�ไปใช้ แต่การนำ�ไปใช้ต้อง
จัดหาอุปกรณ์เพิม่ เติมอีกมาก ต้องพัฒนาบุคลากรเพิม่ เติม
อีกมาก ผลที่ได้ไม่ค่อยมีหลักฐานชัดเจน
เกรด E ระดับนี้รายงานวิจัยเมื่อต้องการนำ�ไปใช้
ต้องจัดหาอุปกรณ์เพิม่ เติมใหม่ทงั้ หมด ต้องพัฒนาบุคลากร
เพิ่มเติมทุกขั้นตอน ไม่มีหลักฐานว่าได้ผลดี
การเพิ่มองค์ความรู้ทางการพยาบาลด้วยการใช้

ผลการวิจยั ถือเป็นการยืนยันองค์ความรูท้ างการพยาบาล
ที่มีประโยชน์ เป็นการเพิ่มความคุ้มค่าในการสร้างองค์
ความรู้ทางการพยาบาลด้วยการใช้ผลการวิจัย และยัง
เป็นการบูรณาการด้านองค์ความรู้ทางการพยาบาลกับ
การจัดการวิจัยทางการพยาบาลสู่การปฏิบัติการพยาบาล
ของพยาบาล นอกจากนี้ การใช้ผลงานวิจัยของพยาบาล
ยังถือเป็นตัวชี้วัดที่สำ�คัญของความสำ�เร็จในการทำ�วิจัย
ในเรื่ อ งที่ ถู ก นำ � มาใช้ (Estabrook, 2003) การนำ �
กรอบแนวคิดของการวิจัยก็เป็นสิ่งที่พยาบาลสามารถ
นำ � มาใช้ ใ นการพั ฒ นางานวิ จั ย ของพยาบาลได้ หรื อ
การใช้งานวิจัยจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ( research
evidence) ซึ่งเป็นการนำ�ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติหรือเชิง
ทดลองที่ได้องค์ความรู้ที่น่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์มาใช้
ก็ จ ะช่ ว ยลดช่ อ งว่ า งขององค์ ค วามรู้ ท างการพยาบาล
( Stetler , 2001) ดั ง นั้ น การนำ � ผลการวิ จั ย มาใช้
จะส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณงานวิจัย และยังช่วยทำ�ให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาลในการให้บริการแก่
ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
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