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1. บทสรุปของโครงการ 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ จึงเป็นการออกแบบการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนมีกิจกรรม
ที่หลากหลาย ใช้สถานการณ์ปัญหาทางการพยาบาลและขั้นตอนการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เป็นแนวทางใน
การเรียนรู้และการแก้ปัญหา ท าให้ผู้เรียนมีการผสมผสานความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์เดิมและการ
เรียนรู้ใหม่ ที่ได้จากประเมินสภาพ การตั้งค าถาม การค้นหาความรู้ที่เป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือ การน าไปใช้และ
การประเมินผลการน าไปใช้ จึงเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่พัฒนาความสามารถของผู้เรียนทั้งด้านการเรียนรู้
และด้านการพยาบาล 
 ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และภาควิชาการพยาบาลเด็กและผู้สูงอายุ  เริ่มด าเนินการสอนใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยวิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การบรรยาย การทดลองปฏิบัติ  
E-Learning นั้นพบว่า วิธีการต่างๆ ดังกล่าวช่วยส่งเสริมให้การสอนมีประสิทธิภาพมากยิงขึ้น และได้ข้อค้นพบ
วา การสอน  ่ EBP นั้น สามารถสอนให้ประสบความส าเร็จได้ในระดับปริญญาตรีที่มีทักษะด้านการวิจัยน้อย 
โดยเน้นที่การสอนตามขั้นตอนของ EBP โดยครูผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะแนวทาง ให้ข้อมูล และตัวอย่างเสริมสร้าง
ความเข้าใจในแต่ละข้ันตอนของการปฏิบัติ  
 ขั้นตอนการสอนทักษะ EBP ของภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และภาควิชาการพยาบาลเด็กและ
ผู้สูงอายุ มีดังนี ้
 1. การตั้งค าถาม PICO ที่มีองค์ประกอบคือ ปัญหา (Problem) กิจกรรมการแก้ปัญหา 
(Intervention) กิจกรรมเปรียบเทียบ (Counter intervention) และผลลัพธ์ที่ต้องการ( Outcome) เป็น
ขั้นตอนแรกที่มีความส าคัญต่อการสร้างความเข้าใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งมักจะพบ
ปัญหาเสมอว่านักศึกษาไม่สามารถตั้งค าถามได้เฉพาะเจาะจง มักจะค้นหางานวิจัยมาก่อนแล้วจึงตั้ง ค าถาม
ย้อนหลัง ไม่ใช่การปฏิบัติที่มาจากสถานการณ์ปัญหาทีสนใจแท้จริง อาจารย์ผู้สอนจึงต้องสร้างประสบการณ์ที่
ถูกต้องทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนต้องมีความรู้ในหลักการและมีความชัดเจนในปัญหาที่นักศึกษาต้องการอยากจะ
ศึกษาและใช้ค าถามสะท้อนความคิดจนเห็นภาพปัญหาและค าตอบที่นักศึกษาต้องการอยางชัดเจน 
 2. การสืบค้นหลักฐาน เป็นขั้นตอนที่นักศึกษามีปัญหามาก เพราะขาดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
และทักษะการสืบค้น ประกอบกับระบบอินเตอร์ที่ไม่สมบูรณ์ท าให้นักศึกษาท้อและเบื่อหน่ายได้ อาจารย์
ผู้สอนจึงต้องเป็นพ่ีเลี้ยงในการช่วยสืบค้นเอกสารงานวิจัยเพ่ือตอบค าถามในขั้นตอนที่ 1 โดยไม่ย้อนกลับไป
เริ่มต้นตั้งค าถามใหม่ด้วยเหตุผลที่ว่า สืบค้นไม่ได้ ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนต้องสร้างสมประสบการณ์รู้แหล่งสืบค้น
ที่ตรงกับปัญหา ใช้ค าค้นที่เฉพาะเจาะจง เรียนรู้จากการค้นหลาย ๆ ครั้ง และให้นักศึกลองค้นด้วยตนเองโดย
สาธิตการสืบค้นและช่วยนักศึกษาสืบค้น 
 3. การประเมินคุณภาพหลักฐาน เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างยากเพราะไม่มีความรู้ที่ชัดเจนในระเบียบ
วิธีการวิจัยแต่ละรูปแบบจึงไม่อาจจะตัดสินใจได้ว่าเรื่องที่อ่านนั้นมีคุณภาพหรือไม่ในขั้นตอนนี้มีแนวทางการ
พัฒนาดังนี้คือ 
  3.1 ท าความเข้าใจในวิธีการวิจัยและสรุปข้อค้นพบที่ได้จากงานวิจัย 
  3.2 ศึกษาเกณฑ์การประเมินความตรงของงานวิจัย โดยให้นักศึกษาอ่านและสรุปในแบบสรุป
งานวิจัยก่อนเพ่ือสร้างความเข้าใจ จากนั้นฝึกหัดค้นหาค าส าคัญที่สะท้อนถึงคุณภาพงานวิจัย เช่นการวิจัย 
โดยการทดลอง (Experimental Research)  วิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)  เป็นต้น  
 4. การตัดสินใจและน าไปปฎิบัติ ต้องเน้นย้ าและปลูกฝังให้นักศึกษามีความเข้าใจที่ชัดเจนและ 
ตระหนักถึงความส าคัญในองค์ประกอบการตัดสินใจ 4 ประการได้แก ่ 
 



  1) ความตรงของงานวิจัยเพื่อให้ มัน่ใจในประสิทธิผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย  
  2) ความต้องการของผู้ป่วย  
  3) ทรัพยากรที่จ าเป็นในการท ากิจกรรมการแก้ปัญหา  
  4) ความเชี่ยวชาญของผู้ให้บริการ โดยให้นักศึกษาวิเคราะห์ องค์ประกอบดังกล่าวทุกครั้ง
ก่อนสรุปการตัดสินใจน าไปปฏิบัติ 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้จากการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ส าหรับนักศึกษาพยาบาล คือ การคิดวิจารณญาณ 
พัฒนาทักษะในการสืบค้นเพ่ือน ามาสู่การแก้ปัญหา มีทักษะด้านการวิจัยและการน าผลการวิจัยมาใช้ในการ
ปฏิบัติการพยาบาล การจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ท าให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์การสร้าง
ความรู้ที่เกิดจากการประเมินสภาพปัญหา ตั้งค าถาม การค้นหาหลักฐานที่ดีที่สุด การประเมินคุณภาพ
หลักฐาน การน าไปใช้  เป็นวิธีการเรียนรู้ที่สามารถท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนที่หลากหลาย   
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ การนึกคิด ทักษะการสืบค้น การตัดสินใจเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติการพยาบาล  
ที่สอดคล้องและท้าทายความสามารถของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ อาศัย
ประสบการณ์ทางคลินิก ทักษะการสืบค้น ทักษะการวิจัย ทักษะการคิดวิเคราะห์ ของผู้เรียนเป็นฐานการ
เรียนรู้ การสอนโดยการอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้เรียน ผู้สอน ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นน าไปสู่การ
ตัดสินใจที่ใช้หลักการของการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ นั่นคือ การใช้หลักฐานที่ดีที่สุด ภายใต้ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกและความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาทักษะทางปัญญา ทักษะ
การคิดตลอดจนทักษะปฏิบัติ เกิดเป็นทักษะการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่เป็นทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับ
พยาบาล 
2. ที่มาและความส าคัญของโครงการ 
 วิชาชีพการพยาบาลมีการพัฒนาองค์ความรู้จากการวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการวิจัยทางการ  
พยาบาลเริ่มตั้งแต่ปีค.ศ.1952 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันมีผลงานวิจัยทางการพยาบาลและสุขภาพตีพิมพ์ 
เผยแพร่ในวารสารและฐานข้อมูลทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศจ านวนมากที่พยาบาลสามารถจะสืบค้นได้ 
อย่างรวดเร็วในหัวข้อเรื่องที่สนใจและน าความรู้หรือข้อค้นพบจากบทความหรือรายงานวิจัยที่สืบค้นได้ไปใช้  
ประกอบการตัดสินใจปฏิบัติการพยาบาล อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าถึงแม้ว่าจะมีผลงานวิจัย  
เพ่ิมขึ้นจ านวนมากแต่พยาบาลมีการใช้หลักฐานจากการวิจัยมาประกอบการตัดสินใจปฏิบัติการพยาบาล 
ไม ่มากนัก ดังที่วู๊ด (Wood, 2008) พบว่าในปัจจุบันยังคงมีช่องว่างระหว่างการวิจัยกับการปฏิบัติทางคลินิก 
และ อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าที่จะน าการวิจัยสู่การปฏิบัติได้ประสบความส าเร็จ พยาบาลมีแนวโน้มที่จะ
เลือกใช้ วิธีการปรึกษากับเพ่ือนร่วมงานเป็นแหล่งข้อมูลหลักเกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาลอีกทั้งไม่มีการ
ค้นหา หลักฐานจากผลงานวิจัยเพื่อน ามาประกอบการตัดสินใจปฏิบัติการพยาบาล ดังผลการศึกษาของธีลและ
โกส (Thiel & Ghosh, 2008) การพยาบาลในประเทศไทยได้พยายามเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติพยาบาลจาก
แบบเดิมที่ท าตามกันมา ซึ่งผู้ปฏิบัติไม่มีหลักฐานยืนยันในประสิทธิผลไปสู่การปฏิบัติที่มีการตัดสินใจภายใต้
หลักฐานเชิงประจักษ์และมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่ามีรายงานผลการวิจัยทั้งด้านการสังเคราะห์
ผลงานวิจัย การทบทวน วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกเพ่ิมขึ้นในระดับ
บัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาล ศาสตร์และโรงพยาบาลหลายแห่งมีการพัฒนาคุณภาพโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
ดังนั้นจึงกล่าวได้อย่างมั่นใจว่าการวิจัย และการปฏิบัติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เป็นพ้ืนฐานส าคัญต่อการ
พัฒนาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยทั้งด้าน คุณภาพและความปลอดภัย 
 จากความส าคัญของ EBP ที่มีต่อผลลัพธ์ทางการพยาบาลดังกล่าวจึงมีการผลักดันให้มีการสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ภายใต้ความเชื่อที่เชื่อมโยงกับองค์ประกอบส าคัญ  



ของ EBP ใน การตัดสินใจให้บริการเพ่ือเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผลลัพธ์ทางการพยาบาลให้สูงขึ้น  
กล่าวคือในบริบทของการดูแลผู้รับบริการนั้น พยาบาลต้องตัดสินใจบนฐานของข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ 
ประกอบด้วย ผลงานวิจัยหรือทฤษฎีที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับความเชี่ยวชาญทางคลินิกซึ่งอาจจะเกิด  
จากการประเมินสภาพหรือการใช้แหล่งประโยชน์ทางสุขภาพ และที่ส าคัญคือจากคุณค่าและความชอบของ  
ผู้รับบริการซึ่งสิ่งเหล่านี้จะน าไปสู่การตัดสินใจที่ปฏิบัติเพ่ือการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการคือเกิดผลลัพธ์ที่มี 
คุณภาพสูงสุดกับต่อผู้ป่วย (Melnyk ; Fineout-Overholt & Williamson, 2009) 
 EBP จึงเป็นสมรรถนะหนึ่งที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ที่ระบุว่า  
บัณฑิตพยาบาลต้องมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการ 
พยาบาล จากข้อก าหนดดังกล่าวท าให้สถาบันการศึกษาพยาบาลที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีต้องมุ่งผลิต  
บัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในระดับพ้ืนฐานเพ่ือตอบสนอง  
มาตรฐานดังกล่าว กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี  
จึงมอบหมายให้ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และภาควิชาการพยาบาลเด็กและผู้สูงอายุ การจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะการปฏิบัติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาวิชาชีพพยาบาลและแสดงถึงพลังทางวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
 1. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะการปฏิบัติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 2. เพื่อจัดท าแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนได้แก่ การเตรียมนักศึกษา อาจารย์ และสิ่งแวดล้อม 
 1.1 เตรียมนักศึกษา ก่อนการจัดการเรียนการสอน EBP อาจารย์ ควรเตรียมนักศึกษาดังนี้  
  - เตรียมความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ EBP 
 1.2 เตรียมอาจารย์ก่อนการจัดการเรียนการสอน EBP ควรเตรียมความพร้อมของอาจารย์ดังนี้ 
  - เตรียมความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ EBP  
  - เตรียมทักษะในการเรียนการสอนตามขั้นตอนของ EBP ทั้งในการเตรียมการสอน การ 
    ด าเนินการสอน และการประเมินผล 
  1.3 เตรียมสิ่งแวดล้อม 
  - สร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนรู้EBP เช่น ห้องเรียนที่เป็นสัดส่วน การสนับสนุนของ 
    แหล่งฝึก และ ความร่วมมือของญาติและผู้ป่วย  
  -  จัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้EBP เช่น คอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล วารสาร 
 2. วิธีการเรียนการสอน  
  2.1  ฝึกทักษะผู้เรียนตามกระบวนการ EBP ได้แก่ การตั้งค าถามโดยใช้ PICO model  
             การสืบค้น หลักฐาน การประเมินคุณภาพของหลักฐาน การตัดสินใจ ใช้หลักฐาน 
   การน าไปปฏิบัติ และการประเมินผลการปฏิบัติ  
  2.2 สร้าง บรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี ได้แก่ การใช้เทคนิคส่งเสริม การเรียนรู้ การให้ 
   ค าแนะน าและก าลังใจ 
  2.3 ติดตามการน าแนวคิด สรุปการเรียนรู้ในวิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 
   มาประกอบการดูแลผู้ป่วยที่รับผิดชอบได้ 



  2.4 ส่งเสริมการสืบค้นผลงานวิจัย/บทความวิชาการ/เอกสาร/ต าราภาษาอังกฤษอย่างน้อย 
   1 เรื่องเพ่ือน ามาประกอบการวางแผนการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 3. การประเมินผล 
  การประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติEBP โดย 
  - การสะท้อนคิด (reflection)  
  - ประเมินการเรียนรู้ EBP ของผู้เรียนทุกขั้นตอนของกระบวนการ EBP อย่างต่อเนื่อง   
4. ผลการด าเนินงาน 
 ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และภาควิชาการพยาบาลเด็กและผู้สูงอายุมีการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในรายวิชา ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาลและวิชา การพยาบาลบุคคลที่มี
ปัญหาสุขภาพ 1  
 
5. ปัญหา อุปสรรคและแนวทางพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

ปัญหา 
 

แนวทางพัฒนา 
 

- นักศึกษาไม่อ่าน EBP และไม่สรุปจึงไม่
สามารถน ามาใช้ในกรณีศึกษาได้ 

- ไม่สามารถเปิด google classr00m ได้ใน
บางสถานที่ 

- น ามาวางแผนได้ไม่ตรงกับกรณีศึกษา 
- ไม่สามารถแบ่งระดับ EBP ได้ 
- ระบุแนวทางการน าไปใช้ได้แต่ไม่สามารถ

น าไปใช้ได้จริง 
- ไม่ค้นคว้า EBP ภาษาอังกฤษ 
- นักศึกษาค้นคว้า EBP ไม่เป็น 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ภาควิชายังไม่สามารถจัดการเรียนการสอน
ค ร บ ทุ ก ขั้ น ต อ น  ยั ง ไ ม่ มี ขั้ น ต อน ก า ร
ประเมินผล 

- ให้นักศึกษาปริ้น EBP ออกมาและไฮไลต์ใน
ส่วนที่น ามาใช้ 

- ใช้ตารางการวิเคราะห์งานวิจัยโดยก าหนดให้
เป็นรูปแบบเดียวกันและเป็นส่วนหนึ่งของ 
nursing plan  

- ให้ฝึกนักศึกษาค้นคว้างานวิจัยในช่วงวิชา
ภาคทฤษฎี 

- ให้อ้างอิงในกิจกรรมการพยาบาลทุกครั้ง 
- กระบวนการ save file ต้องใช้มาตรฐาน

เดียวกันเพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบ ป้องกัน
การใช้ EBP ซ้ า 

- ให้ค้นคว้า EBP ภาษาอังกฤษ มาใช้ในcase 
conference อย่างน้อย 1 ฉบับ 

- ปรับวิชาเลือกในชั้นปี 2 ให้เป็นการค้นคว้า 
EBP ในช่วงเรียนภาคทฤษฎี 

- ให้ focus นักศึกษาท่ีปฏิเสธคะแนน EBP 
- อาจารย์ค้นคว้าเป็นตัวอย่าง 
- จัดท าแบบประเมิน 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 

ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และภาควิชาการพยาบาลเด็กและผู้สูงอายุ 
ชั้นปีที่ สมรรถนะที่คาดหวัง มโนทัศน์การเรียนรู้ วิธีการสอน เครื่องมือที่ใช้

ประเมินผล 
หมายเหตุ 

1. 1. สามารถตั้งค าถามจากสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันที่เก่ียวข้องกับการเรียนใน
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปได้ 
 

1. การตั้งค าถาม 
2. สารสนเทศและเทคนิคการ

สืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
การด ารงชีวิต 

3. การพัฒนากระบวนการคิด 

Situation/case analysis 
Problem-based learning 
Inquiry Learning 
และอ่ืน ๆ 
 

- แบบประเมินทักษะ
การตั้งค าถาม 
- แบบประเมินทักษะ
การสืบค้นข้อมูล 
- แบบทดสอบและ
แบบประเมินรายงาน
อ่ืน ๆ 

 

2. 1. สามารถตั้งค าถามจากสถานการณ์ด้าน
สุขภาพและการพยาบาลได้ 

2. สามารถสืบค้นข้อมูลและหลักฐานความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการพยาบาลได้ 

3. สามารถประเมินคุณภาพหลักฐานเชิง
ประจักษ์ได้ 

4. ระบุแนวทางการน าหลักฐานเชิงประจักษ์ไป
ใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 
 
 

1. การตั้งค าถามที่เก่ียวข้องกับ
สุขภาพ 

2. เทคนิคการสืบค้นข้อมูลด้าน
สุขภาพและการพยาบาล 

Inquiry learning 
Health situation /  
Cases study 
Problem – based 
learning Journal club 
และอ่ืน ๆ 

- แบบประเมินทักษะ
การตั้งค าถาม 
- แบบประเมินทักษะ
การสืบค้นข้อมูล 
 

 

 
 



ชั้นปีที่ สมรรถนะที่คาดหวัง มโนทัศน์การเรียนรู้ วิธีการสอน เครื่องมือที่ใช้
ประเมินผล 

หมายเหตุ 

3. 1. สามารถตั้งค าถามทางการพยาบาลได้ 
2. สามารถสืบค้นข้อมูลหลักฐานการพยาบาล

ได้ 
3. สามารถประเมินคุณภาพผลงานหลักฐานเชิง

ประจักษ์ได้ 
4. พิจารณาตัดสินใจน าผลการน าหลักฐานเชิง

ประจักษ์ไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้ 
5. ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติการพยาบาล

โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
6. อ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการท า

รายงานแผนการพยาบาลผู้ป่วยได้ 

1. กระบวนการปฏิบัติโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

2. การน าหลักฐานเชิงประจักษ์
ไปใช้ในการปฏิบัติการ
พยาบาลบุคคลที่มีปัญหา
สุขภาพด้านร่างกาย จิต ใจ 
การพยาบาลบุคคลที่มี
ปัญหาสุขภาพท่ีไม่ซับซ้อน 

Inquiry learning 
Health situation /  
Cases study 
Case Conference 
Problem – based 
learning Journal club 
EBN Conference 
Practice EBN 
Concept Mapping  
และอ่ืน ๆ 

แบบประเมิน
ความสามารถในการ
ปฏิบัติ EBN 
แบบทบสอบความรู้ 
รายวิชาวิจัย 
แบบประเมิน EBN - 
Conference 

 

4. 1. สามารถตั้งค าถามทางการพยาบาลได้ 
2. สามารถสืบค้นข้อมูลหลักฐานการพยาบาล

ได้ 
3. สามารถประเมินคุณภาพผลงานหลักฐานเชิง

ประจักษ์ได้ 
4. พิจารณาตัดสินใจน าผลการน าหลักฐานเชิง

ประจักษ์ไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้ 
5. ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติการพยาบาล

โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
6. อ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการท า

รายงานแผนการพยาบาลผู้ป่วยได้ 

1. กระบวนการปฏิบัติโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

2. การน าหลักฐานเชิงประจักษ์
ไปใช้ในการปฏิบัติการ
พยาบาลบุคคลที่มีปัญหา
สุขภาพด้านร่างกาย จิต ใจ 
การพยาบาลบุคคลที่มี
ปัญหาสุขภาพท่ีไม่ซับซ้อน 

Inquiry learning 
Health situation /  
Cases study 
Case Conference 
Problem – based 
learning Journal club 
Practice EBN 
Concept Mapping  
และอ่ืน ๆ 

แบบประเมิน
ความสามารถในการ
ปฏิบัติ EBN 
แบบทบสอบความรู้
ด้าน EBN  
แบบประเมินรายงาน
EBN 
แบบประเมิน EBN - 
Conference 

 



 
ตารางวิเคราะห์งานวิจัย 

ผู้วิจัย/ชื่อเรื่อง/ 
ปีที่พิมพ์ 

วัตถุประสงค์ของ
การวิจัย 

รูปแบบงานวิจัย/
กลุ่มตัวอย่าง 

เครื่องมีที่ใช้ใน
งานวิจัย 

วิธีด าเนินงานวิจัย ระดับของงานวิจัย/
ผลการวิจัย 

แนวทางการน าไปใช้ 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การแบ่งระดับความน่าเชื่อถือของหลักฐาน 

ระดับ ชนิดของหลักฐาน 

1. หลักฐานจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ หรือการวิเคราะห์อภิมานของงานวิจัยเชิง
ทดลองที่มีการสุ่มและมีการควบคุม หรือแนวปฏิบัติทางคลินิกที่สร้างจากการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบของงานวิจัยเชิงทดลองที่มีการสุ่มและมีกลุ่มควบคุม 

2. หลักฐานที่ได้จากงานวิจัยเชิงทดลองและมีกลุ่มควบคุมที่มีการออกแบบวิจัยเป็นอย่างดี  
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

3. หลักฐานที่ได้จากงานวิจัยเชิงทดลองที่มีกลุ่มควบคุม แต่ไม่มีการสุ่ม และมีการออกแบบวิจัย
เป็นอย่างดี 

4. หลักฐานที่ได้จากงานวิจัยที่เป็นการศึกษาย้อนหลัง (Case control) หรือการศึกษาติดตามไป
ข้างหน้า (Cohort study) และมีการออกแบบการวิจัยเป็นอย่างดี 

5. หลักฐานจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบจากงานวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive 
study) หรืองานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative study) 

6. หลักฐานจากการศึกษางานวิจัยเชิงบรรยายหรือเชิงคุณภาพเพียง 1 เรื่อง  

7. หลักฐานจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและหรือรายงานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 
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