
 บทเรียนเกี่ยวกับการพยาบาลบนพื้นฐานของการใช้หลกัฐานทางวิทยาศาสตร์และมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลที่ 

ทันสมัย 

ข้อมูล/ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 2556 2557 2558 2559  

 

13. จ ำนวนทนุวจิยัสนบัสนนุควำมก้ำวหน้ำ
บคุลำกร 

> 5เรื่อง/ปี 5 25 10 5 

14. จ ำนวนผลงำนวิจยัที่ตีพิมพ์ในประเทศ > 5เรื่อง/ปี 18 10 11 7 

15.จ ำนวนผลงำนวิจยัที่น ำเสนอในประเทศ 5 คน / ป ี 6 16 34 64 

16.จ ำนวนผลงำนวิจยัที่น ำเสนอตำ่งประเทศ > 5 เรื่องต่อป ี 7 18 10 24 

17. จ ำนวนกำรน ำผลวิจยัไปใช้ประโยชน์ >15 เรื่องต่อป ี 16 16 16 17 

18. ได้รับรำงวลัด้ำนวิจยั 1 เรื่องต่อปี 3 2 4 3 

 

- งำนบริกำรพยำบำล มีนโยบำยสง่เสริม/สนบัสนนุกำรพฒันำกำรปฏิบตัิกำรพยำบำลโดยใช้หลกัฐำนเชิงประจกัษ์ และ
นวตักรรมทำงกำรพยำบำล  โดยมีคณะกรรมกำรพฒันำวิชำชีพ งำนบริกำรพยำบำล ร่วมวำงแผนพฒันำบคุลำกรให้
สำมำรถพฒันำงำนประจ ำให้เป็นงำนวิจยัตำมปัญหำส ำคญัของหนว่ยงำน น ำกำรจดักำรควำมรู้มำเป็นเคร่ืองมือในกำร
ท ำงำน โดยหำองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น สร้ำงควำมรู้ รวบรวมจดัเก็บองค์ควำมรู้เพื่อให้บคุลำกรเข้ำถึ งคลงัควำมรู้ในระบบ
สำรสนเทศของงำนบริกำรพยำบำล และ KM คณะแพทยศำสตร์ หรือ เวปไซด์อื่นๆ มีกำรจดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บคุลำกร เช่น กลุม่ CoP พยำบำลเฉพำะทำง ผู้ปฏิบตัิกำรพยำบำลขัน้สงู เป็นต้น  และน ำนวตักรรมมำใช้ในกำรพฒันำ
งำน  มีกำรจดัอบรมวิจัยทำงกำรพยำบำลและกำรเป็นพี่เลีย้ง  กำรน ำผลวิจัยไปใช้และกำรตีพิมพ์   เพื่อให้พยำบำล
สำมำรถพฒันำงำนผำ่นกระบวนกำรวิจยัและกำรจดักำรควำมรู้ รวมทัง้เผยแพร่ผลงำนวิจยัได้ 

- คณะกรรมกำรพฒันำวิชำชีพกำรพยำบำล ได้ด ำเนินกำรจดัอบรม กำรขบัเคลือ่นกำรพฒันำงำนประจ ำสูง่ำนวิจยั (R2R) 
ส ำหรับพยำบำล ปีละ 1 ครัง้ โดยจดัในปี 2556- 2558  มีผู้ เข้ำร่วม 60- 80คน/ครัง้  รวมทัง้ได้จดัหำพี่เลีย้งเพื่อให้ค ำปรึกษำ
และติดตำมให้ควำมช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษำตลอดระยะเวลำที่ด ำเนินกำร ในปี 2556 มีงำนวิจยัตีพิมพ์ ทัง้หมด 18 
เร่ือง สำมำรถน ำผลวิจยัไปใช้ประโยชน์ เช่น นวตักรรม หุน่ใบหน้ำจ ำลองปำกแหวง่ เพดำนโหว่ เพื่อใช้ในเชิงกำรแพทย์
และกำรพยำบำล ซึง่ได้ขึน้ทะเบียนสิทธิบตัร ของกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ และน ำมำใช้ประโยชน์อย่ำงต่อเนื่องจนถึง
ปัจจบุนั โดยใช้ประกอบกำรสำธิตเพื่อกำรเรียนกำรสอน กำรผำ่ตดั นอกจำกนีย้งัมีกำรพฒันำงำนประจ ำให้เป็นงำนวจิยั 
จนได้รับรำงวลัระดบัชำติคือ รำงวลัดีเดน่  R2R  ครัง้ที่ 6 ประจ ำ ปี 2556 กลุม่งำนบริกำรระดบัตติยภมูิ  ที่กรุงเทพฯ เร่ือง 
ศึกษำประสิทธิผลของกำรกดจุดด้วยตนเองและใช้สำยรัดข้อมือเพื่อป้องกันอำกำรคลื่นไส้ อำเจียนในผู้ ป่วยมะเร็งที่
ได้รับยำเคมีบ ำบดั โดยอบุล จ๋วงพำนิชและคณะ  และในปี 2557 บคุลำกรได้รับทนุวิจยัสถำบนั มหำวิทยำลยัขอนแก่น 
21 ทนุ และทนุวิจยัของคณะแพทยศำสตร์ 4 ทนุ  ด ำเนินกำรท ำวิจยัจนส ำเร็จ 9 เร่ือง  ได้รับรำงวลัระดบัชำติ คือ รำงวลั
ดีเดน่  R2R  ครัง้ที่ 7 ประจ ำปี  2557 กลุม่งำนบริกำรระดบัตติยภมูิ  ที่กรุงเทพฯ เร่ือง ผลกำรใช้แนวปฏิบตัิกำรพยำบำล



เพื่อกำรป้องกันและบรรเทำกำรเกิดช่องปำกอกัเสบในผู้ ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับยำเคมีบ ำบดั โดย นำงสำวสุ
กญัญำ จนัหีบและ นำงอบุล  จ๋วงพำนิช  ในปี 2558 บคุลำกรสำมำรถหำประเด็นปัญหำในกำรท ำวิจยั 19 เร่ือง ได้รับทนุ
วิจยัของคณะแพทยศำสตร์ และขอจริยธรรมในกำรวิจัยได้จ ำนวน 10 เร่ือง ได้รับรำงวลัในกำรน ำเสนอผลงำน ระดบั
คณะแพทยศำสตร์ 5 เร่ือง  และระดบัภำค 2 เร่ือง คือ  1. คณุภำพชีวิตกำรท ำงำนของพยำบำลโรงพยำบำลศรีนครินทร์ที่
ปฏิบตัิงำน รำงวลัระดบัดี ในกำรประชุมสมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทย สำขำภำคฯ และ 2. เร่ือง กำรใช้เคร่ืองคดั
กรองผลกำรตรวจคลืน่ไฟฟำ้หวัใจตอ่บริหำรจดักำรควำมเสีย่ง รำงวลัชมเชย มีกำรขอจดลขิสิทธ์ิในเวลำต่อมำ  และอีก  
1 เร่ือง ได้รับรำงวลัระดบัวิจัยสถำบนั มหำวิทยำลยัขอนแก่น คือเร่ืองผลของกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อกำร
จ ำแนกประเภทผู้ ป่วยต่อควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจบริหำรอตัรำก ำลงัของพยำบำลหัวหน้ำเวร โรงพยำบำลศรี
นครินทร์   ในกำรประชมุวิชำกำรวิจยัสถำบนัเพื่อกำรพฒันำองค์กรสูค่วำมเป็นเลศิ 8 สงิหำคม 2558 เป็นต้น 

- ในกำรท ำพฒันำงำนประจ ำให้เป็นงำนวิจยัจะต้องมีพี่เลีย้งที่มีสมรรถนะ ในปี 2559 คณะกรรมกำรพฒันำวิชำชีพกำร
พยำบำล จึงวำงแผนพฒันำศกัยภำพพี่เลีย้งวิจยั มีกำรจดัอบรมเชิงปฏิบตัิกำรเพื่อเพิ่มศักยภำพทีมสนบัสนนุงำนวิจยั 
R2R Facilitator” เพื่อฝึกฝนทักษะที่ส ำคัญส ำหรับคุณอ ำนวยในเครือข่ำยวิจัย R2R ให้สำมำรถเป็นแกนกลำงในกำร
ขบัเคลือ่นกำรท ำงำนวิจยั R2R ในองค์กรได้ โดยมีทีมวิทยำกรจำก คณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำลและจำกเครือขำ่ย
ร้อยแก่นสำรสนิธุ์ ท ำให้มีพยำบำลที่มีศกัยภำพเป็นพ่ีเลีย้งวิจยัได้จ ำนวน 90คน 

- มีกำรสือ่สำรนโยบำย/แนวปฏิบตัิกำรพยำบำลทำงคลนิิก/ผลงำนวิจยัสูก่ำรปฏิบตัิ  ทัง้ในรูปแบบเอกสำร  กำรจดัอบรม/
ประชมุชีแ้จง  และมีกำรติดตำมประเมินผล มีกำรน ำผลกำรวิจยัมำใช้พฒันำงำนอย่ำงต่อเนื่อง เช่น เร่ือง NSS Lock,  
Relaxation,  Pain management, Music therapy, Acupressure wrist band, Breast  feeding, Ginger for 
decrease nausea and vomiting   ฯลฯ 

บทเรียนในการน าผลวิจัยมาใช้ในการท างาน  
- งำนบริกำรพยำบำล โรงพยำบำลศรีนครินทร์ ได้ติดตำมกำรน ำผลวิจยัมำใช้ในคลินิก โดยกำรศึกษำเชิงพรรณนำ เพื่อ
ศึกษำจ ำนวนงำนวิจยั ของงำนบริกำรพยำบำล ที่เข้ำข่ำย R2R และ จ ำนวนงำนวิจยัที่มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในกำร
ดแูลผู้ ป่วย กลุม่ตวัอยำ่งคือ พยำบำลท่ีมีผลงำนวิจยัตีพิมพ์ในวำรสำรทัง้ที่เป็น index และ non- index journal ระหวำ่ง
ปี 2550-2556 ผลกำรวิจยั พบวำ่   มีโครงกำรวิจยัที่ตีพิมพ์ 41 โครงกำร เป็นงำนวิจยัที่ไมเ่ข้ำขำ่ย R2R โดยเป็นงำนวิจยั
แบบบรรยำย 27 เร่ือง (ร้อยละ 65.85) ที่เหลือเป็นงำนวิจยัที่เข้ำข่ำย R2R 14 เร่ือง (ร้อยละ34.14) ประกอบด้วย วิจยั
กึ่งทดลอง 10 เร่ือง (ร้อยละ 26.83) วิจยัแบบ Meta – analysis  1 เร่ือง (ร้อยละ2.44) เชิงทดลอง 1 เร่ือง (ร้อยละ 2.44) 
วิจยัเชิงปฏิบตัิกำร 2 เร่ือง (ร้อยละ 4.88) โดยได้รับทนุสนบัสนนุ 11 เร่ือง (ร้อยละ 26) จำกทัง้หมด 41 เร่ือง มีกำรน ำผล
วิจัยไปใช้ประโยชน์อย่ำงต่อเนื่อง จ ำนวน 12 เร่ือง (ร้อยละ 29.27 ของงำนวิจัยที่ตีพิมพ์)  สรุปและข้อเสนอแนะ 
ผลงำนวิจยัที่เข้ำขำ่ย R2R และกำรน ำผลวิจยัไปใช้ประโยชน์อย่ำงต่อเนื่องยงัน้อย (ร้อยละ 34 และ 29 ของงำนวิจยัที่
ตีพิมพ์ ตำมล ำดบั) ดงันัน้ผู้บริหำรกำรพยำบำลควรผลกัดนัและสง่เสริมให้พยำบำลมีควำมรู้และทกัษะรวมทัง้น ำผล
วิจยัไปใช้ประโยชน์ ในกำรดแูลผู้ ป่วยมำกขึน้ 

-   ในปี 2559 งำนบริกำรพยำบำล มีนโยบำยในกำรน ำผลวิจยัมำใช้ในคลินิก ได้จดัอบรมบคุลำกร ในวนัที่ 2 มิถนุำยน
2559 ผู้ เข้ำอบรม 90 คนท ำให้บุคลำกรสำมำรถอ่ำนผลงำนวิจยัและสงัเครำะห์งำนวิจัยได้ ผลกำรอบรมระดบัดีถึงดี
มำก และมีกำรอบรมต่อเนื่องเพื่อให้บุคลำกรสำมำรถพฒันำแนวปฏิบตัิกำรพยำบำลได้ ในวนัที่ 25-26 กรกฎำคม 
2559 จ ำนวนผู้ เข้ำอบรม 90คน ผลกำรอบรมระดบัดีถึงดีมำก  โดยมีเป้ำหมำย 1 แผนกฯต่อกำรพฒันำ CNPG 1 เร่ือง 
ผลลพัธ์มีกำรพฒันำ CNPG 20 เร่ือง กลุม่ CoP เคมีบ ำบดั ได้พฒันำระบบกำรน ำผลวิจยัไปใช้ในกำรดแูลผู้ ป่วยมะเร็ง
ที่ได้รับยำเคมีบ ำบดั ได้รับทนุวิจยัสถำบนั คณะแพทยศำสตร์ ปีงบประมำณ 2559  ประเมินผลลพัธ์ในกำรพฒันำ เช่น 



กำรดแูลเพื่อปอ้งกนัช่องปำกอกัเสบในผู้ ป่วยเคมีบ ำบดัของหอผู้ ป่วย 6ข พบ grade 0= ร้อยละ 99.26   หอผู้ ป่วย 5จ grade 

0= ร้อยละ 86.67 นอกจำกนีย้งัน ำแนวปฏิบตัิกำรพยำบำลเร่ือง  กำรปอ้งกนัและบรรเทำอำกำรคลื่นไส้อำเจียนโดยกำร
กดจุด มำใช้ในผู้ ป่วยมะเร็งที่ได้รับยำเคมีบ ำบดั ในหอผู้ ป่วยเคมีบ ำบัด 5จ พบว่ำ สำมำรถป้องกันกำรเกิดคลื่นไส้ 
อำเจียนได้ ร้อยละ 99.33 เป็นต้น 

บทเรียนในการด าเนินการของกลุ่มวิจัยเสริมพลังอ านาจในผู้ป่วยเรือ้รัง  
- คณะแพทยศำสตร์ได้สนบัสนนุให้งำนบริกำรพยำบำล จดัตัง้กลุม่วิจยัเสริมสร้ำงพลงัอ ำนำจมำใช้ในกลุม่ผู้ ป่วยเรือ้รัง 3 
ปี  ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555 - 2557  เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยไปใช้ในกำรป้องกนัโรคและกำรสร้ำงเสริมสขุภำวะ 
ตลอดจนพัฒนำพฤติกรรมในกำรดูแลตนเองและพัฒนำคุณภำพชีวิตกลุ่มผู้ ป่วยโรคเรือ้รังและน ำแนวปฏิบัติกำร
พยำบำลเก่ียวกับเสริมพลงัอ ำนำจไปใช้ในคลินิกและสร้ำงเครือข่ำยกำรวิจัยเก่ียวกับกำรเสริมพลงัอ ำนำจ ร่วมกับ
โรงพยำบำลในภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ทีมวิจยั ประกอบด้วย แพทย์ พยำบำล เภสชักร และนกัสงัคมสงเครำะห์ รวม
ทัง้หมด 7 กลุม่ คือ  กลุม่มะเร็งผู้ใหญ่ มะเร็งเด็ก เอดส์ เบำหวำน  หวัใจและหลอดเลอืด ผู้ ป่วยปลกูถ่ำยไต และไตเรือ้รัง 
มีกำรพัฒนำทักษะทีมงำนเพื่อให้มีควำมรู้และสมรรถนะในกำรเสริมสร้ำงพลังอ ำนำจในผู้ ป่วยเรือ้รัง โดย เชิญ
ผู้ เช่ียวชำญมำฝึกอบรมให้กบัทีมวิจยั เพื่อเตรียมควำมพร้อม เร่ือง กระบวนกำรเสริมสร้ำงพลงัอ ำนำจ กำรฝึกทกัษะ
เสริมพลงัอ ำนำจในผู้ ป่วยเรือ้รัง  กำรค้นหำงำนวิจยัจำกฐำนข้อมลูที่เก่ียวข้อง กำรให้ค ำปรึกษำเพื่อกำรบ ำบดั กำรวิจยั
เชิงคณุภำพ และกำรสร้ำงแรงบนัดำลใจในกำรท ำวิจยั กำรสงัเครำะห์งำนวิจยั กำรสร้ำงเคร่ืองมือประเมินสขุภำพในมิติ
ทำงจิตวิญญำณ และกำรขอจริยธรรมกำรวิจัย เป็นต้น มีกำรทบทวนงำนวิจยัและสงัเครำะห์งำนวิจยัที่เก่ียวกบักำร
เสริมพลงัอ ำนำจไปใช้ในผู้ ป่วยทัง้ 7 กลุม่ และ สร้ำงองค์ควำมรู้จำกงำนวิจยัไปใช้ในกำรป้องกนัโรคและกำรสร้ำงเสริม
สขุภำวะ ตลอดจนพฒันำพฤติกรรมในกำรดแูลตนเองและพฒันำคณุภำพชีวิตกลุม่ผู้ ป่วยโรคเรือ้รัง ผลลพัธ์ มีผลงำน
ตีพิมพ์ ในปีที่ 1 และปีที่ 2 ผลงำนวิจยัสว่นใหญ่จะเป็นกำรบ ำบดัทำงกำรพยำบำลเพื่อเพิ่มคณุภำพชีวิตในกลุม่ผู้ ป่วย
มะเร็งที่ได้รับยำเคมีบ ำบดั มีกำรทบทวนงำนวิจยัและสงัเครำะห์งำนวิจยัที่เก่ียวกบักำรเสริมพลงัอ ำนำจไปใช้ในผู้ ป่วย
มะเร็งเด็กไทรอยด์   มะเร็งผู้ใหญ่  มะเร็งเด็ก ผู้ ป่วยเอดส์ ผู้ ป่วยเบำหวำน ผู้ ป่วยหวัใจและหลอดเลือด ผู้ ป่วยปลกูถ่ำย
ไต และกลุม่ผู้ ป่วยไตเรือ้รัง ได้รับทนุวิจยั คือ โครงกำรวิจยัสถำบนั  มหำวิทยำลยัขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ 2557 

คือ กำรติดตำมผลแนวปฏิบตัิกำรพยำบำลเพื่อลดอตัรำกำรเกิดหลอดเลือดด ำสว่นปลำยอกัเสบในผู้ ป่วยมะเร็งที่ได้รับ
ยำเคมีบ ำบดั กำรประเมินผลกำรใช้โปรแกรมกำรวำงแผนกำรจ ำหน่ำยโดยกำรมีสว่นร่วมของผู้ ป่วยและครอบครัวต่อ
พฤติกรรมกำรดแูลตนเองและมำตำมนดัในผู้ ป่วยมะเร็งที่ได้รับยำเคมีบ ำบดั กำรติดตำมผลแนวปฏิบตัิกำรพยำบำลกำร
ออกก ำลงักำยแบบแอโรบิคเพื่อลดอำกำรชำในผู้ ป่วยมะเร็งปอดที่ได้รับยำเคมีบ ำบดัสตูร Taxol และ Carboplatin และ
กำรศกึษำสมรรถนะของพยำบำลท่ีดแูลผู้ ป่วยมะเร็งที่ได้รับยำเคมีบ ำบดั และมีกำรศึกษำแนวปฏิบตัิกำรพยำบำลเพื่อ
เสริมพลงัอ ำนำจไปใช้ในผู้ ป่วยมะเร็งที่ได้รับยำเคมีบ ำบดั และศกึษำแนวปฏิบตัิกำรพยำบำลเพื่อเสริมพลงัอ ำนำจไปใช้
ในผู้ ป่วยเอดส์ นอกจำกท ำผลงำนวิจยัแล้ว ยงัมีกำรน ำเสนอผลงำนวิจยัระดบัชำติและนำนำชำติเป็นกำรสร้ำงเครือขำ่ย
ทัง้ภำยในประเทศและตำ่งประเทศ 

 

บทเรียนในการด าเนินการของกลุ่มวิจัย โครงการพัฒนางานประจ าให้เป็นงานวิจัย R2R 

 คณะแพทยศำสตร์ได้สนบัสนนุให้งำนบริกำรพยำบำล จดัตัง้กลุม่วิจยั R2R 3 ปี ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2557 - 2559  เพื่อ
ส่งเสริมให้บุคลำกรที่อยู่หน้ำงำนสำมำรถเรียนรู้ในกำรพฒันำตนเองและแก้ปัญหำงำนประจ ำจนเกิดเป็น
งำนวิจยั R2R ได้ รวมทัง้สำมำรถน ำผลวิจยัไปใช้ประโยชน์ได้ กลุม่พฒันำงำนประจ ำสูง่ำนวิจยั ได้จดักิจกรรม
อยำ่งเป็นระบบ โดย ประชำสมัพนัธ์ให้ผู้สนใจสมคัรเข้ำอบรมตำมขัน้ตอนกำรวิจยัเช่น กำรหำหวัข้อวิจยั  กำร



เขียนโครงร่ำงกำรวิจยั  กำรวิจยัเชิงปฏิบตัิกำร วิจยัเชิงคณุภำพ กำรเลือกใช้สถิติ  กำรค ำนวณกลุม่ตวัอย่ำง  
กำรสบืค้นข้อมลู และ จดักิจกรรมให้ผู้วิจยัน ำเสนอโครงร่ำงและกำรขอจริยธรรมวิจยั เพื่อให้ผู้ทรงคณุวฒุิให้
ข้อคิดเห็น  รวมทัง้จดัเวทีให้ผู้ ร่วมรับฟังเรียนรู้ กำรวิจยั และน ำไปพฒันำโครงร่ำงวิจยัต่อไปได้  อีกทัง้จดัให้มี
กำรส่งโครงร่ำงวิจัย ให้ผู้ เช่ียวชำญช่วยปรับและให้ข้อเสนอแนะ ท ำให้บุคลำกรทำงกำรพยำบำลสำมำรถ
พฒันำงำนประจ ำให้เป็นวิจยัและสำมำรถน ำผลวิจยัไปใช้ประโยชน์ ท ำให้บคุลำกรพยำบำลสำมำรถพฒันำ
ตนเองและพัฒนำงำน ได้อย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้มีโอกำสเผยแพร่ผลงำนวิจัยทัง้ในและต่ำงประเทศ จน
ผลงำนวิจยัได้รับรำงวลัระดบัประเทศและมีผลงำนตีพิมพ์ได้ตำมเปำ้หมำย 

 
 
 

รางวัลระดับชาติวิจัย 
2556 
 

1. อบุล จ๋วงพำนชิและคณะ  ศกึษำประสทิธิผลของกำรกดจดุด้วยตนเองและใช้สำยรัดข้อมือเพื่อปอ้งกนัอำกำร
คลืน่ไส้ อำเจียนในผู้ ป่วยมะเร็งทีไ่ด้รับยำเคมีบ ำบดั รำงวลัในกำรประชมุแลกเปลีย่นเรียนรู้จำกงำนประจ ำสู่
งำนวจิยั routine to research ครัง้ที่ 6 ร่วมสร้ำงวฒันธรรม R2R สูก่ำรพฒันำทีย่ัง่ยืน ซึ่งจดัขึน้ในวนัท่ี 31 
กรกฎำคม-2 สงิหำคม 2556 ณ ศนูย์ประชมุอมิแพคฟอร่ัม เมืองทองธำนี กรุงเทพฯ กลุม่งำนบริกำรระดบัตตยิภมูิ    

 
2557 

1. นำงสำวสกุญัญำ จนัหีบและ นำงอบุล  จ๋วงพำนิช ผลกำรใช้แนวปฏิบตัิกำรพยำบำลเพื่อกำรปอ้งกนัและบรรเทำ
กำรเกิดช่องปำกอกัเสบในผู้ ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับยำเคมบี ำบดั  รำงวลัดีเดน่ในกำรน ำเสนอผลงำนวิจยั 
(R2R) ในกำรประชมุ แลกเปลีย่นเรียนรู้จำกงำนประจ ำสูง่ำนวิจยั routine toresearch ครัง้ที่ 7 ประชมุ
แลกเปลีย่นเรียนรู้จำกงำนประจ ำสูง่ำนวจิยัครัง้ที่ 7 “R2R เสริมพลงั สร้ำงคณุภำพ สูส่ขุภำวะ” ระหวำ่งวนัท่ี 23-
25 กรกฎำคม 2557 ณ อำคำรศนูย์กำรประชมุอิมแพค็ฟอร่ัม เมืองทองธำนี” กรุงเทพฯ และได้รับรำงวลัในกำร
น ำเสนอผลงำน กลุม่งำนบริกำรระดบัตติยภมูิ  

 
รางวัลระดับภาควิจัย 
 2556 

1. พรนิภำ หำญละคร สมใจ รัตนมณี ประกอบ ขนัทอง. เร่ือง “ผลของกลุ่มบ ำบดัแบบปรับเปลี่ยนควำมคิดและ
พฤติกรรมร่วมกบักำรฝึกสมำธิตอ่ควำมซมึเศร้ำและคณุภำพชีวิต ในผู้ติดเชือ้/ผู้ ป่วยเอดส์” ในกำรประชมุวิชำกำร
ประจ ำปีของสมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทยสำขำภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ เร่ือง“กำรพยำบำลที่เป็นเลิศ: 
กญุแจสูช่มุชนสขุภำพในยคุเศรษฐกิจอำเซียน” : รำงวลัชนะเลศิอนัดบั 1 กำรน ำเสนองำนวิจยัเชิงบรูณำกำร 

2. วนิดำ พิมทำ จิตต์อำรีย์ ตนัติยำสวสัดิกุล รุ่งฤดี ถวิลวงษ์ จิรำพร ศิริโชค สมภพ พระธำนี กำรดูแลตนเองของ
ผู้ ป่วยภำยหลงักำรผำ่ตดัเปลีย่นลิน้หวัใจ รางวัลอันดับ 3 กำรประชมุวิชำกำรประจ ำปีของสมำคมพยำบำลแห่ง
ประเทศไทยสำขำภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ เร่ือง“กำรพยำบำลท่ีเป็นเลิศ: กุญแจสูชุ่มชนสขุภำพในยคุเศรษฐกิจ
อำเซียน”  ระหวำ่ง วนัท่ี 2-3 สงิหำคม 2556  



 
2558 

1. นำงสำวพวงรัตน์ เชำวะเจริญ เร่ือง คณุภำพชีวิตกำรท ำงำนของพยำบำลโรงพยำบำลศรีนครินทร์ที่ปฏิบตัิงำน 
เร่ือง กำรขบัเคลือ่นวชิชำชีพในยคุเศรษฐกิจอำเซยีนด้วยกำรจดักำรดแูลเชิงบรูณำกำรรำงวลัระดบัดี ในกำร
ประชมุสมำคมพยำบำลแหง่ประเทศไทยฯสำขำภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ    วนัท่ี 7-8 สงิหำคม 2558 

2. นำงเอือ้นจิต พำนทองวิริยะกลุ เร่ือง กำรใช้เคร่ืองคดักรองผลกำรตรวจคลืน่ไฟฟำ้หวัใจตอ่บริหำรจดักำรควำม
เสีย่ง เร่ือง กำรขบัเคลือ่นวชิชำชีพในยคุเศรษฐกิจอำเซียนด้วยกำรจดักำรดแูลเชิงบรูณำกำร.รำงวลัชมเชย ในกำร
ประชมุสมำคมพยำบำลแหง่ประเทศไทยฯสำขำภำคตะวนัออกฉียงเหนือ    วนัท่ี 7-8 สงิหำคม 2558 

 
รางวัลภายนอกมหาวทิยาลัยขอนแก่น  
2559  

1. นำงสดุถนอม กมลเลศิ. กำรพฒันำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรเฝำ้ระวงัและปอ้งกนักำรติดเชือ้ในโรงพยำบำล.
รำงวลัที ่3 ในกำรน ำเสนองำนวจิยัเร่ือง  ในกำรประชมุ  ICN forum ครัง้ที1่0 เร่ือง IC Update 2016: Cultivating 
awareness for Safety and quality Journey สร้ำงควำมตระหนกั สูว่ฒันธรรมควำมปลอดภยั 17-19 
กมุภำพนัธ์ 2559 จดัโดยชมรมพยำบำลโรคตดิเชือ้ในโรงพยำบำลแหง่ประเทศไทยร่วมกบัสถำบนับ ำรำศนรำดรู 
สมำคมพยำบำลด้ำนกำรปอ้งกนัและควบคมุโรคติดเชือ้และโรงพยำบำลนครพงิค์  ณ โรงแรมดิอมิเพรส จ. 
เชียงใหม ่  

 
   รางวัลนวตักรรมทางการพยาบาล 
    2559 

1.   นำงสำวกรรณิกำร์ ยัง่ยืน  นวตักรรมเพื่อกำรจดักำรตนเองผำ่นระบบบริกำรสขุภำพทำงไกลส ำหรับผู้ ป่วย
เบำหวำนชนดิที่ 2 ที่มีภำวะไขมนัในเลอืดสงู  รำงวลันวตักรรมทำงกำรพยำบำลระดบัดีเดน่ เร่ือง ในงำนประชมุ
วิชำกำรประจ ำปี 2559  เร่ือง  พลงัแหง่กำรเปลีย่นแปลง : วิชำชีพพยำบำล คณะแพทยศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่

2. นำงเอือ้มพร พิมดี    นวตักรรมโปรแกรมกำรตอบกลบัใบสง่ตอ่ผำ่นระบบจดหมำย โดย รำงวลันวตักรรมทำงกำร
พยำบำลระดบัดีเดน่ ในงำนประชมุวชิำกำรประจ ำปี 2559  เร่ือง  พลงัแหง่กำรเปลีย่นแปลง : วิชำชีพพยำบำล 
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่

 
รางวัลในมหาวทิยาลัยขอนแก่น  
2558 

1. นำงสดุถนอม กมลเลศิ นำงวรินธร บญุศิลป์ และทีม . ผลของกำรใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์เพื่อกำรจ ำแนก
ประเภทผู้ ป่วยตอ่ควำมสำมำรถในกำรตดัสนิใจบริหำรอตัรำก ำลงัของพยำบำลหวัหน้ำเวร โรงพยำบำลศรี
นครินทร์   รำงวลัของวิจยัสถำบนัเพื่อกำรพฒันำองค์กรสูค่วำมเป็นเลศิ 8 สงิหำคม 2558 มหำวทิยำลยัขอนแก่น   

 
 
 



 
รางวัลภายในคณะแพทยศาสตร์ 
รางวัลผลงานวิจัย ปี 2558 

1. นำงชญำดำ เฉียบแหลมและคณะ เร่ือง กำรติดตำมผลแนวปฏิบตักิำรพยำบำลกำรออกก ำลงักำยแบบแอโรบิค
เพื่อลดอำกำรชำในผู้ ป่วยมะเร็งปอดที่ได้รับยำเคมีบ ำบดัสตูร Taxol และ Carboplatin ผลงำนได้รับรำงวลัที่ 1 ใน
กำรประชมุในวนัคณุภำพ ในวนัที่ 28 มิถนุำยน 2558  

2. นำงสำวพชัรี ประสมพืชและคณะ เร่ือง ศกึษำติดตำมแนวปฏิบตักิำรพยำบำลเพื่อลดอตัรำกำรเกิดหลอดเลอืดด ำ
สว่นปลำยอกัเสบในผู้ ป่วยมะเร็งที่ได้รับยำเคมีบ ำบดัทำงหลอดเลอืดด ำ  ผลงำนได้รับรำงวลัที่ 2  ในกำรประชมุ
ในวนัคณุภำพ ในวนัท่ี 28 มิถนุำยน 2558 

3. ลดำวลัย์ ศรีสวุรรณ. กำรศกึษำคณุภำพชีวติผู้ ป่วยโรคเบำหวำนท่ีเข้ำรับกำรรักษำตอ่เนื่องที่ห้องตรวจอำยรุกรรม
9 ผลงำนได้รับรำงวลัที่ 3  ในกำรประชมุในวนัคณุภำพ ในวนัท่ี 28 มิถนุำยน 2558 

4. นำงชญำดำ เฉียบแหลมและคณะ เร่ือง กำรติดตำมผลแนวปฏิบตักิำรพยำบำลกำรออกก ำลงักำยแบบแอโรบิค
เพื่อลดอำกำรชำในผู้ ป่วยมะเร็งปอดที่ได้รับยำเคมีบ ำบดัสตูร Taxol และ Carboplatin รำงวลัที่ 3 ในกำรประชมุ 
KM for 2P2I ระหวำ่งวนัท่ี 22 กรกฎำคม 2558 ณ ห้องประชมุมิตรภำพ โรงพยำบำลศรีนครินทร์” 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น  

 
รางวัลผลงานวิจัยปี 2559 

1. นำงสำวจรีุพร อุน่บญุเร่ือง เร่ือง ศกึษำแนวปฏิบตักิำรพยำบำลเพือ่เสริมพลงัอ ำนำจไปใช้ในผู้ ป่วยมะเร็งที่ได้รับ
ยำเคมีบ ำบดั ในกำรประชมุ คณุภำพ รพศรีนครินทร์ 

2. นำงสภุำพ อิ่มอ้วน ผลกำรสวดมนต์ตอ่กำรควบคมุควำมดนัโลหิตในผู้ ป่วยควำมดนัโลหิตสงู.  
3. นำงสภุำพ อิ่มอ้วน เร่ือง ผลของดนตรีพืน้บ้ำนอิสำนตอ่กำรควบคมุควำมดนัโลหิตในผู้ ป่วยควำมดนัโลหิตสงู 
4. นำงสดุธิดำ ยำทองไชย กำรพฒันำแนวปฏิบตัิทำงกำรพยำบำลในกำรสง่เสริมกำรหลัง่น ำ้นมครัง้แรกในมำรดำ

หลงัคลอด 
5. นำงจิตอำรีย์ ตนัติยำสวสัดิกลุ  ภำวะโภชนำกำรในหอผู้ ป่วยศลัยกรรมและออโธปิดิกส์ 
6. นำงศิริวรรณ สรุไพฑรูย์ ผลของโปรแกรมกำรฟืน้ฟสูภำพตอ่กำรชว่ยเหลอืตวัเองกำรปอ้งกนัแผลกดทบัและ

คณุภำพชีวิตในผู้ ป่วยที่มีรอยโรคที่ไขสนัหลงั 
 

 

 
ผลงานวิจัยที่ตพีิมพ์  
2556  

1. ทศันีย์ สนัติพงศ์ศภุกร ; มำสนิี ไพบลูย์ ; วิไลวรรณ อยูส่ขุ ; ศภุรำลกัษณ์ ขัน้ชยัภมูิ ; บณัฑิต ชมุวรฐำย.ีควำมรู้ 
ทศันคติ และกำรปฏิบตัิเก่ียวกบักำรคดักรองมะเร็งปำกมดลกูของบคุลำกรมหำวิทยำลยัขอนแก่นที่มำรับบริกำรท่ี 
ห้องตรวจนรีเวช โรงพยำบำลศรีนครินทร์. ศรีนครินทร์เวชสำร 28, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2556) 294-301 

2. วรำภรณ์ เชือ้อินทร์ ; สกุรี สนุทรำภำ ; จินตนำ พวัไพโรจน์ ; จิตตมิำ ศิริจีระชยั ; ธเนศ รังสขีจี ; ไชยยทุธ ธน
ไพศำล ; โฉมพิลำส จงสมชยั ; อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ ; พนอ เตชะอธิก ; อวยพร ปัทมำศ ; รัชนีย์ ชนะวงศ ; 



เสำวลกัษณ์ ริรัตน์พงษ์ ; จนัทิรำ วชิรำภำกร ; ประจวบ ชยัมณี ; กำญจนำ อปุปัญ ; วินิตำ จีรำระร่ืนศกัดิ์ ; สนุท
รำพร วนัสพุงศ์ ; จรัสลกัษณ์ ภมูิเวียงศรี ; สมุนำ สมัฤทธ์ิรินทร์ . กำรศกึษำผลของกำรใช้แนวทำงกำรบริหำร
จดักำรภำวะกำรให้เลอืดและสว่นประกอบของเลอืดปริมำณมำก โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น. ศรีนครินทร์เวชสำร 28, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2556) 327-336 

3. มำสนิี ไพบลูย์ ; คณิตำ ชำดี ; สนุนั เลขวรรณวิเศษ ; สมุำล ีพงศ์ผกำทิพย์ ; พจน์ชวิทย์ อภินิเวศ.กำรสง่เสริม
พฤติกรรมกำรตรวจเต้ำนมด้วยตนเองของบคุลำกรสตรี แผนกกำรพยำบำลผู้ ป่วยนอก โรงพยำบำลศรีนครินทร์ 
ศรีนครินทร์เวชสำร 28, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2556) 115-119  

4. ญำณิกำ เชษฐโชติศกัดิ์ ; พนมไพร สทิธิวงษำ ; พรรณทิพำ วอ่งไว . ผลของกำรให้ข้อมลูตอ่ควำมวิตกกงัวล 
ควำมรู้ และกำรปฏิบตัิของมำรดำทำรกคลอดก่อนก ำหนดที่มคีวำมผิดปกติที่จอตำ .ศรีนครินทร์เวชสำร 28, 2 
(เม.ย.-มิ.ย. 2556) 155-162 

5. จ ำรัส วงศ์ค ำ ; ถวลัย์วงค์ รัตนสริิ ; รัตนำ ค ำวิลยัศกัดิ์ ; ปิยะมำศ ศกัดิ์ศิริวฒุิโฒ ; มำสนิี ไพบลูย์ ; พรรณวดี ชำติ
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28, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2556) 170-177  
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แนวปฏิบตัิการพยาบาล ปี 2556-2558 
1. แนวปฏิบตัิกำรพยำบำล เร่ืองดนตรีบ ำบดัเพื่อลดปวด ในผู้ ป่วยมะเร็งที่มีควำมปวด    
2. แนวปฏิบตัิกำรพยำบำลเร่ือง กำรให้ข้อมลูเตรียมควำมพร้อมส ำหรับผู้ ป่วยมะเร็งที่ได้รับยำเคมีบ ำบดั  
3. แนวปฏิบตัิกำรพยำบำล เร่ืองกำรปอ้งกนัช่องปำกอกัเสบในผู้ ป่วยมะเร็งที่ได้รับยำเคมีบ ำบดั 
4. แนวปฏิบตัิกำรพยำบำลเร่ืองกำรปอ้งกนัช่องปำกอกัเสบในผู้ ป่วยมะเร็งศีรษะและล ำคอที่ได้รับยำเคมีบ ำบดั 
5. แนวปฏิบตัิกำรพยำบำลเร่ือง กำรปอ้งกนัและบรรเทำอำกำรคลืน่ไส้อำเจียนโดยกำรกดจดุในผู้ ป่วยมะเร็งที่ได้รับ

ยำเคมีบ ำบดั 
6. แนวปฏิบตัิกำรพยำบำลเร่ือง กำรปอ้งกนัและบรรเทำอำกำรคลืน่ไส้อำเจียนโดยกำรกดจดุและใช้สำยรัดข้อมือใน

ผู้ ป่วยมะเร็งที่ได้รับยำเคมีบ ำบดั  
7. แนวปฏิบตัิกำรพยำบำล เร่ือง กำรดแูลผู้ ป่วยมะเร็งทอ่น ำ้ดีที่ได้รับยำเคมีบ ำบดั 
8. แนวปฏิบตัิกำรพยำบำล เร่ืองกำรจดักำรและปอ้งกนักำรเกิด Extravasation 
9. แนวปฏิบตัิกำรพยำบำล เร่ืองกำรจดักำรและปอ้งกนักำรเกิด Hypersenstivity 
10.  แนวปฏิบตัิกำรพยำบำล เร่ืองกำรดแูลผู้บำดเจ็บในหนว่ยผู้ ป่วยนอกอบุตัิเหตแุละฉกุเฉิน 
11. แนวปฏิบตัิทำงกำรพยำบำลในกำรคดักรองผู้ ป่วยโรคหลอดเลอืดหวัใจ  แผนกผู้ ป่วยนอก  โรงพยำบำลศรี

นครินทร์  
12. แนวปฏิบตัิกำรทำงกำรพยำบำลในกำรคดักรองผู้ ป่วยสงสยัวณัโรคปอดโดยใช้หลกัฐำนเชิงประจกัษ์  แผนกกำร

พยำบำลผู้ ป่วยนอก    
13.  แนวทำงปฏิบตัิทำงกำรพยำบำลในกำรดแูลเท้ำเพื่อปอ้งกนักำรเกิดแผลที่เท้ำและกำรดแูลแผลที่เท้ำผู้ ป่วย

โรคเบำหวำน หอผู้ ป่วยพิเศษ 6 ข     
14.  แนวปฏิบตัิทำกำรพยำบำลในกำรสง่เสริมกำรเผชิญกบัควำมโศกเศร้ำหลงัสญูเสยีในบิดำมำรดำทีส่ญูเสยีบตุร

จำกกำรเจ็บป่วยในระยะท้ำย 
15.   แนวปฏิบตัิกำรพยำบำลใสใช้ในกำรดแูลผู้ ป่วยที่ได้รับกำรใสส่ำยสวนหลอดเลอืดด ำสว่นกลำง   ในหออภิบำล

ผู้ ป่วยศลัยกรรมหวัใจและทรวงอก 
16.  แนวทำงปฏิบตักิำรพยำบำล กำรเฝำ้ระวงัติดตำมสญัญำณเตือนก่อนเข้ำสูภ่ำวะวิกฤตในผู้ ป่วยหลงัผำ่ตดักระดกู

สนัหลงัคด 
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17. แนวปฏิบตัิกำรเสริมพลงัอ ำนำจเพื่อสง่เสริมพฤตกิรรมกำรดแูลตนเองและคณุภำพชีวติในผู้ตดิเชือ้เอชไอวี/ผู้ ป่วย
เอดส ์

 
แนวปฏิบตัิการพยาบาล ปี 2559 

1. แนวปฏิบัติการพยาบาล เรื่องการให้ซูโครสเพ่ือลดความปวดในทารกแรกเกิดที่ได้รับการท าหัตถการ 
2. แนวปฏิบัติการพยาบาลการดูดสารคัดหลั่งในช่องปากอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ ด้วย

สายยางดูดน  าลาย (Saliva ejection) ต่อการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ 
3. แนวปฏิบัติด้านการจัดการความปวดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดมะเร็งท่อน  าดี 
4. แนวปฏิบัติการพยาบาลการลดอาการท้องอืดในผู้ป่วยนรีเวชหลังผ่าตัดทางหน้าท้องโดยการนั่งเก้าอี 

โยก 
5. แนวปฏิบัติการพยาบาลการจัดการความปวดในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษา 5ก 
6. แนวปฏิบัติการพยาบาลการสวดมนต์ต่อการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหติสูง 
7. แนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันเลือดออกผิดปกติและหรือลิ่มเลือดอุดตันในผู้ป่วยโรคหัวใจที่ได้รับ

ยาวาร์ฟาริน 
8. แนวปฏิบัติในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ 
9. การฝึกโยคะเพ่ือลดภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะซึมเศร้า 
10. รูปแบบการเยี่ยมตรวจทางการพยาบาลประจ าชั่วโมงมาใช้ในการพัฒนาตัวชี วัดความพึงพอใจและ

ภาวะแทรกซ้อนจากการจัดการความปวด การพลัดตกหกล้มและการเกิดแผลกดทับ 
11. แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่อง การบริหารยา Enoxaparin เพ่ือลดอาการปวดและป้องกันการเกิดรอย

จ  าเลือด/ก้อนเลือด/ห้อเลือด 
12. การใช้โปรแกรมการออกก าลังกายในการลดและควบคุมอาการเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการ 

รักษาด้วยยาเคมีบ าบัด 
13. การพัฒนาระบบและรูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีความซับซ้อนทางคลินิกและการ

จัดการพยาบาล โดยใช้รูปแบบการจัดการรายกรณี 
14. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในหน่วยบริการปฐมภูมิพื นท่ี

เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
15. แนวปฏิบัติการให้ข้อมูลของญาติขณะรอผู้ป่วยรับการผ่าตัด 
16. แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่อง การเฝ้าระวังและจัดการ Extravasationในผู้ป่วยอายุรกรรมที่ได้รับยา

และสารละลายทางหลอดเลือดด าส่วนปลาย 
17. การติดตามผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้น  าผึ งเพื่อการป้องกันการเกิดช่องปากอักเสบใน

ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบ าบัดสูตร Folfox4 และ Folfox6 
 

 


