
 

สรุปความรู้จาก (การอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/อ่ืนๆ) เรื่อง Quality Improvement, EBP and 
Research Implication for Clinical Practice 
วันที่ 22 ถึง 24 กรกฎาคม 2565 
สถานที่.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 
ผู้สรุป อ.หทัยรัตน์ บรรณากิจ 
 
สรุปเนื้อหาประเด็นส าคัญ 
 Quality Improvement คือ การปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ความรู้เป็นหลักโดยพัฒนาองค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ผ่านกระบวนที่เชื่อมโยงกันในเรื่องการสืบค้น การบรูณาการ การประยุกต์ใช้ การสังเคราะห์ความรู้อย่าง
เป็นระบบ 
          Evidence Based Practice (EBP) คือ เป็นกระบวนการสืบค้นหาหลักฐานจากงานวิจัยหรือ จาก Best 
Practice น ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจและก าหนดเป็นแนวปฏิบัติหรือ จัดท าเป็นมาตรฐานที่น าไปสู่การ
ปฏิบัติ (ปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ) 
           ซึ่งท าเฉพาะเรื่องเฉพาะปัญหา (Related to Specific Problem) โดยระบุหัวข้อการปฏิบัติให้
ชัดเจนว่าจะเป็นการปรับปรุงการปฏิบัติเรื่องใด 
  องค์ประกอบของ EBP 1) หลักฐานความรู้นั้นได้มาจากกการศึกษาอย่างเป็นระบบ น่าเชื่อถือ 
2) ทักษะความช านาญของผู้ปฏิบัติ 3) เป็นความต้องการของผู้ใช้บริการ 
  ขั้นตอนหลักของ EBP 

1. การค้นหาประเด็นปัญหาของการปฏิบัติ* อาจจากทบทวนผลลัพธ์และ ตัวชี้วัด* 
2. การสืบค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์ 

- การปฏิบัติที่เป็น Best Practice 
- ทบทวนงานวิจัย 

3. การแปลงหลักฐานเชิงประจักษ์ไปสู่การปฏิบัติ 
- การพัฒนาแนวปฏิบัติ/โปรแกรม 
- การน าหลักฐานความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติและ การประเมินผลลัพธ์ 

4. การเผยแพร่ผลลัพธ์การปฏิบัติ และน าไปสู่การเป็นนโยบายส าหรับหน่วยงาน 
กระบวนการของ Evidence Based Practice (EBP) 



- การก าหนดหัวข้อปัญหา 
- การก าหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ 
- การสืบค้นหลักฐานความรู้เชิงประจักษ์ 
- การประเมินคุณค่าของหลักฐานความรู้ 
- การพัฒนาแนวปฏิบัติ/โปรแกรม 
- การน าหลักฐานความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติ 
- การประเมินผลลัพธ์ 
- การเผยแพร่แนวปฏิบัติ 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
 น าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการท างานทางการพยาบาลร่วมกับงานคลินิก  

 

 

สรุปความรู้จาก(การอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/อ่ืนๆ) 
 

เรื่อง  ประชุมวิชาการอบรมฟ้ืนฟูวิชาการเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ประจ าปี 2565 “การรักษา
โรคเบื้องต้นส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติในยุค สังคม New Normal” 
วันที่  10-14 มกราคม 2565 

สถานที่ หอประชุมเอ้ืองจ าปา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 

ผู้สรุป  นางหทัยรัตน์ บรรณากิจ 
 

สรุปเนื้อหาประเด็นส าคัญ 
รับฟังการบรรยายเรื่อง  

1. บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ บนฐานวิถีชีวิตใหม่ 
 2. การเฝูาระวัง การคัดกรอง และการจัดการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และประเด็นที่พึงระวังในการดูแล
สุขภาพชุมชนบนฐานวิถีชีวิตใหม่ 
 3. บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติ ในการจัดการโรคระบบทางเดินหายใจบนฐานวิถีชีวิตใหม่ในชุมชน 
 4. กระบวนการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) ในชุมชน 
 5. การพัฒนานวัตกรรมในการดูแลผู้ปุวยบนฐานวิถีชีวิตใหม่ 
 6. กฎหมายเวชปฏิบัติรักษาเบื้องต้นและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเวชปฏิบัติ  

7. การส่งเสริมสุขภาพและการบาบัดโรคเรื้อรังของผู้สูงอายุ 
 8. การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ กับการน ามาประยุกต์ใช้สู่การบริการในชุมชน 



9. แนวทางการดูแลรักษาผู้ปุวยภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรมที่พบบ่อย 
10. แนวทางการดูแลรักษาผู้ปุวยภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมที่พบบ่อย 

 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
1. น าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น และวิชาการพยาบาลชุมชน 1  
3. น าความรู้เรื่องกฎหมายมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปความรู้จาก(การอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/อ่ืนๆ)  

เรื่อง  การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ส าหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง 2565 

วันที่  21-22 เมษายน 2565 
สถานที่ หอประชุมเอ้ืองค า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 
ผู้สรุป  นางหทัยรัตน์ บรรณากิจ 
 
สรุปเนื้อหาประเด็นส าคัญ 
วิทยากรโดย ผศ.ดร.นิคม มูลเมือง คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
รับฟังการบรรยายเรื่อง 

1. แนวคิดพ้ืนฐานการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ Outcome-based Education 
2. การด าเนินงานด้านหลักสูตรโดยใช้หลักการ Outcome-based Education 
3. แนวคิดและการด าเนินงานโดยใช้แนวทาง Backward Curriculum Design 
4. Gap Analysis 
5. แนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามระบบ AUN-QA 

 
การน าไปใช้ประโยชน์ 



1. น าความรู้ไปใช้ในการวางแผนการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การเก็บหลักฐาน และการจัดท า
แฟูมประเมินผล QA ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 

2. ได้เรียนรู้เกณฑ์การประเมิน AUN-QA ใหม่ล่าสุดเพ่ือเตรียมพร้อมในการประเมินของวิทยาลัยใน
วงรอบต่อไป 

3. ได้เรียนรู้ Learning Outcome-based Education ผ่านกิจกรรม Workshop 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปความรู้จาก(การอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/อ่ืนๆ)  

 
เรื่อง  อบรมปฏิบัติธรรม  
วันที่  11-13 กรกฎาคม 2565  
สถานที่ ส านักปฏิบัติธรรมวัดอนาลโยทิพยาราม ต าบลสันปุาม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
ผู้สรุป  นางหทัยรัตน์ บรรณากิจ 
 
สรุปเนื้อหาประเด็นส าคัญ 

1. สวดมนต์ท าวัตรเช้า เย็น 
2. อธิฐานพระกรรมฐานเจริญจิตเมตตา 
3. รับฟังการบรรยายเรื่อง ภาวิตปัญญา 

 
การน าไปใช้ประโยชน์ 

1. ได้เรียนรู้แนวทางท าจิตใจให้สงบ การสวดมนต์ การท าวัตร เช้า เย็น การแผ่เมตตา การเดินจงกลม 
2. ฝึกพระกรรมฐาน เน้นการนั่ง การเดินจงกรม สวดมนต์เช้า เย็น  



3. ได้เรียนรู้แนวทางการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและพอเพียง การใช้หลักพุทธศาสนาในการด าเนินชีวิต 
ผลแห่งการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา วิธีการละความเป็นอัตตา และการใช้ธรรมมะมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปความรู้จาก(การอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/อ่ืนๆ)  

 
เรื่อง  การอบรมเพ่ิมศักยภาพการท างานด้วยความคิดบวก Positive thinking 
วันที่  18 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น 
สถานที่ หอประชุมเอ้ืองค า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 
ผู้สรุป  นางหทัยรัตน์  บรรณากิจ 
 
สรุปเนื้อหาประเด็นส าคัญ 
รับฟังการบรรยายเรื่อง  

1. ทฤษฎีการท างานด้วยความคิดบวก Positive thinking 
2. ตัวอย่างการด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเชิงบวก 

 
การน าไปใช้ประโยชน์ 

1. ได้เรียนรู้แนวคิดการด าเนินชีวิตและการท างานด้วยความคิดบวก Positive thinking 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


