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สืบเนื่องจากการสัมมนาภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประจําป 2556 ภาควิชาฯ ไดวางแผนใหสอดแทรกการใชหลักฐานเชิงประจักษในวิชาทฤษฎีหรือปฏิบัติการ

พยาบาลผูปวยเด็กและครอบครัวเพ่ือใหนักศึกษามีทักษะในการสืบคนและ/หรือประยุกตใชในการปฏิบัติการ

พยาบาล จากขอสรุปของคณาจารยในภาควิชาฯ กําหนดใหเริ่มนํา EBP ไปใชในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการ

พยาบาลบุคคลท่ีมีภาวะเบี่ยงเบน 1 สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 3 กลุม 1.1 ภาคการศึกษาตน ปการศึกษาตน 2556 

โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1. อาจารยประจําหอผูปวยคูขนาน รวมกันจัดเตรียมเอกสารงานวิจัยและ/หรือ แนวปฏิบัติการพยาบาล 

(clinical practice guideline) ท้ังภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษากลุม 1.1-2.2  

2. ในสัปดาหท่ี 1 ของการฝกปฏิบัติฯ อาจารยประจําหอผูปวย ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการนํา EBP 

มาใชในการเรียนวิชาปฏิบัติฯ และมอบหมายงานใหนักศึกษา ดังนี้ 

2.1 นักศึกษาท่ีไมไดทํารายงานการศึกษาเฉพาะราย (case study) เลือกกลุมทํางานดวยตนเอง

จํานวน 2 กลุมๆละ 2-3 คน เพ่ืออานและวิเคราะหเอกสารวิจัยหรือแนวปฏิบัติฯ กลุมละ 1 เรื่อง 

ท่ีไดรับจากอาจารย 

2.2  อาจารยแจกคูมือและอธิบายแนวทางการวิเคราะหงานวิจัย ประกอบดวย วัตถุประสงคของการ

วิจัย การเลือกกลุมตัวอยาง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย การเก็บขอมูล และผลของการวิจัย สําหรับ

แนวปฏิบัติการพยาบาล ใหศึกษาถึงข้ันตอนการพัฒนาแนวปฏิบัติ การนําไปทดลองใช และ ผล

ของการทดลอง  

2.3  สัปดาหท่ี 3 -4  นักศึกษาแตละกลุมนําเสนอและอภิปรายเอกสารท่ีไดรับมอบหมายโดยเนน

การนําผลการวิจัยหรือแนวปฏิบัติฯ ไปใชกับผูปวยหรือครอบครัว  

 ภายหลังนําแนวปฏิบัติในการนํา EBP ไปใชในการเรียนวิชาปฏิบัติการเบี่ยงเบน 1 ในกลุม 1.1 มีการนําไป

ปฏิบัติและประเมินผลจากอาจารยประจําหอผูปวยตางๆ ไดดังนี้ 
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หอผูปวย อกส. และ หอผูปวยทารกแรกเกิด 

- มอบหมายงานใหนักศึกษาในวันแรกของการข้ึนฝก ใหเวลา 1 สัปดาห และนําเสนอในสัปดาหท่ี 3 และ 

4 โดยใหนักศึกษาทํา case conference ในเรื่องท่ีใกลเคียงกับเอกสาร EBP และแจกเอกสารใหเพ่ือนในกลุมทุก

คนเพ่ือมีสวนรวมในการอภิปราย ใชเวลาในการนําเสนอและอภิปราย 2 เรื่องประมาณ 30 นาที พบวานักศึกษา

สามารถอานและวิเคราะหเอกสารภาษาอังกฤษไดดีกวา 

- อาจารยแนะนําใหนักศึกษานําผลจากงานวิจัยหรือแนวปฏิบัติท่ีไดจากเอกสารไปใชในการเขียน daily 

care plan หากเปนเรื่องท่ีมีการปฏิบัติอยูแลวในหอผูปวย อาจารยจะนํานักศึกษาฝกปฏิบัติซํ้าเพ่ือ confirm 

วิธีการปฏิบัติเดิมท่ีทําอยูแลว เชนการจัดทานอนในทารกท่ีใชเครื่องชวยหายใจ การใส NG/OG tube เปนตน 

ปญหาท่ีพบ : นักศึกษาบางกลุมไมอานเอกสารและไมวิเคราะหงานมากอน แตเปนการอานใหเพ่ือนฟง ทํา

ใหการนําเสนอไมนาสนใจและไมไดประโยชน 

  : นักศึกษาสรุปประเด็นไมได ครูตองเปนผูสรุปและนําอภิปราย 

หอผูปวยอน.5   

อาจารยมอบเอกสารวิจัยเก่ียวกับ ผลของโปรแกรมการสอนผูปวยและผูปกครองโรคปอดอักเสบ และ  

incidence ของโรคทางเดินหายใจ และใหนักศึกษาสรุปงาน 1 แผน เพ่ือแจกเพ่ือนในวันนําเสนอ  

 ปญหาท่ีพบ :  ใชเวลาในการนําเสนอและอภิปรายมาก คือ เรื่องละ 1- 2 ชั่วโมง อาจเปนเพราะวิเคราะห

งานวิจัยละเอียดเกินไปจึงอาจปรับใหกระชับและนําผลจากการวิจัย/แนวปฏิบัติไปใชกับการปฏิบัติในหอผูปวยมากข้ึน 

หอผูปวยอน.4  

ปฏิบัติเชนเดียวกับ หอผูปวย อน.5 และกระตุนใหนักศึกษาในกลุมตั้งคําถาม ทําใหมีการอภิปรายกันมากข้ึน  

หอผูปวยอน. 3  

-  ใชเวลาในการนําเสนอและอภิปรายประมาณ 30-35 นาทีตอ 1 เรื่อง แจกเอกสารเฉพาะกลุมท่ีจะ

นําเสนอ 

- จากการประเมินผล นักศึกษาชอบเอกสารภาษาอังกฤษมากกวาภาษาไทย และมีการสรุปเปนภาษาไทย

แจกเพ่ือน บางกลุมมีการนําเสนอเปน power-point ทําใหนาสนใจ  

 

สรุปแนวทางการนํา EBP ไปใชในการเรียนวิชาปฏิบัติการพยาบาลผูปวยท่ีมีสุขภาพเบ่ียงเบน 1 ในกลุม 1.2 

ถึง กลุม  2.2  

1. ในสัปดาหท่ี 1 อาจารยประจําหอผูปวยชี้แจง แจกเอกสารและแนวทางการวิเคราะหงานวิจัย/แนว

ปฏิบัติใหนักศึกษา หรือ ใหนักศึกษาคนเอกสารเอง โดยอาจารยชวยชี้แนะ ให keyword หรือคําสืบคน 

เม่ือนักศึกษาคนเอกสารได ใหนํามาใหอาจารยพิจารณากอน  

2. อาจารยติดตามผลและซักถามถึงปญหาในการอานเอกสารกอนวันท่ีจะนําเสนอ 
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3. ใหนักศึกษาสรุปเอกสารแจกเพ่ือนในวันท่ี conference สวนจะใหเขียนรายงานหรือไม ข้ึนกับอาจารย

ประจําหอผูปวย 

4. ใหนักศึกษานําผลท่ีไดจากงานวิจัย/แนวปฏิบัติไปเขียนใน daily care plan หรือใชในการปฏิบัติ 

5. อาจารยประจําหอผูปวยท่ี 1 สงตอขอมูลกับอาจารยในหอผูปวยท่ี 2 ท่ีนักศึกษาจะข้ึนฝกปฏิบัติ เพ่ือ

เตรียมเอกสาร/แนวปฏิบัติในเรื่องท่ีไมซํ้ากัน 

ท้ังนี้ จะมีการติดตามและประเมินผลภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนในกลุม 2.2 ปการศึกษา 2556 

         อ. ดร.อรุณรัตน ศรีจันทรนิตย 

          ผูถอดบทเรียน   

รายช่ือผูเขารวมกิจกรรม  22 คน 

1 อาจารย กาญจนา                   ครองธรรมชาติ 

2 อาจารยจินตนา แสงงาม 

3 ผูชวยศาสตราจารย ฉันทิกา จันทรเปย 

4 อาจารยชญาภา ชัยสุวรรณ 

5 รองศาสตราจารย ดร.นงลักษณ  จินตนาดิลก 

6 อาจารย เบญจมาศ                             โอฬารรัตนมณี 

7 อาจารย ดร.พรรณรัตน แสงเพ่ิม 

8 ผูชวยศาสตราจารยยุวดี                         พงษสาระนันทกุล 

9 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วนิดา เสนะสุทธิพันธุ 

10 ผูชวยศาสตราจารย วีรยา                       จึงสมเจตไพศาล 

11 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัลยา                   ธรรมพนิชวัฒน 

12 รองศาสตราจารย วิไล เลิศธรรมเทวี 

13 ผูชวยศาสตราจารย สมพร                      สุนทราภา 

14 ผูชวยศาสตราจารย สมหญิง โควศวนนท 

15 อาจารย สุดารัตน                               สุวรรณเทวะคุปต 

16 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมสริิ                รุงอมรรัตน 

17 อาจารยสุพรรณิการ ปางบางพระ 

18 รองศาสตราจารย อรุณรัศมี                     บุนนาค 

19 รองศาสตราจารย อัจฉรา เปรื่องเวทย 

20 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาภาวรรณ         หนูคง 

21 อาจารย ดร.อรุณรัตน  ศรีจันทรนิตย 

22 อาจารย อุดมญา พันธนิตย 
 


