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บทคัดยอ 
 

การใชหลักฐานเชิงประจักษในการปฏิบัติการพยาบาลเปนหนทางหนึ่งท่ีจะทําใหบริการ
พยาบาลมีคุณภาพและไปสูความเปนเลิศ การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายสถานการณ
เกี่ยวกับการจัดการในการใชหลักฐานเชิงประจักษในการปฏิบัติการพยาบาล งานการพยาบาลผูปวย
สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้
ประกอบดวย เอกสารเก่ียวกับการใชหลักฐานเชิงประจักษ และบุคลากรทางการพยาบาลที่
ปฏิบัติงานในงานการพยาบาลผูปวยสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา คัดเลือกแบบเจาะจง จํานวน 39 คน 
รวบรวมขอมูลต้ังแตเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยรวบรวมจากเอกสาร การ
สัมภาษณบุคลากร และการประชุมเพื่อระดมสมอง วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา 

สถานการณการจัดการในการใชหลักฐานเชิงประจักษในการปฏิบัติการพยาบาล       
งานการพยาบาลผูปวยสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม มีดังตอไปนี้ 

1) ดานการวางแผน มีนโยบาย  แผนการดําเนินงานและโครงการการนําหลักฐานเชิง
ประจักษไปใชในงานการพยาบาลผูปวยสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา อยางไรก็ตามการมีสวนรวมใน
การวางแผนของบุคลากรทุกระดับยังมีจํากัด  และไมมีแผนการสนับสนุนดานทรัพยากรตาง ๆ 
ดังนั้นบางแผนจึงไมสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดจริง 
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2) ดานการจัดองคกร มีการมอบหมายใหผูตรวจการพยาบาล หัวหนาพยาบาล และ
กรรมการวิจัยและพยาบาลผูชํานาญการรับผิดชอบเกี่ยวกับการใชหลักฐานเชิงประจักษ ในงานการ
พยาบาลผูปวยสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา แตไมมีการกําหนดขอบเขตหนาท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจน  

3) ดานการจัดบุคลากร มีการคัดเลือกและมอบหมายใหบุคลากรทางการพยาบาลมี
หนาท่ีรับผิดชอบโครงการหลักฐานเชิงประจักษตามประสบการณทางคลินิก โดยมีการเตรียม
ความรูและฝกอบรม แตยังไมเพียงพอ 

4) ดานการอํานวยการ มีการส่ือสารนโยบาย และแผนงานเก่ียวกับการใชหลักฐานเชิง
ประจักษโดยการประชุมและดวยเอกสารท่ีเปนลายลักษณอักษร บุคลากรทางการพยาบาลยอมรับ
การใชหลักฐานเชิงประจักษ แตแรงจูงใจยังไมดีพอ 

5) ดานการควบคุม มีการประเมินผลโครงการใชหลักฐานเชิงประจักษท่ีเนนผลลัพธ
มากกวากระบวนการ มีการนําเสนอปญหาและขอเสนอแนะแกผูบริหาร แตกลับพบวามีการนําไป
แกไขนอย 

ขอเสนอแนะจากผูใหขอมูล ไดแก 1) บุคลากรทางการพยาบาลควรมีสวนรวมในการใช
หลักฐานเชิงประจักษ 2) ควรมีการจูงใจอยางเปนรูปธรรม และ 3) ควรมีการควบคุมอยางเปนระบบ 

ผลการศึกษาคร้ังนี้จะเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดการ ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ
ในกระบวนการจัดการการใชหลักฐานเชิงประจักษในการปฏิบัติการพยาบาล  ผูบริหารโรงพยาบาล
และผูบริหารทางการพยาบาล สามารถนําขอมูลไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการในการใช
หลักฐานเชิงประจักษตอไป 
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ABSTRACT 
 

Utilizing evidence in nursing practice is a way to achieve quality and excellence in 
nursing services.  The purpose of this study was to describe the situation regarding the 
management of utilizing evidence in nursing practice in the Obstetrics and Gynecology (OB-
GYN) Nursing Department at the Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital.  The samples in this 
study included documents relating to utilizing evidence and 39 nursing personnel who were 
purposively selected from nursing personnel in the department.  Data were collected during July-
August, 2009 using document reviews, personal interview and brainstorming.  Data were 
analyzed using content analysis. 

The situation regarding management of utilizing evidence in nursing practice at the 
OB-GYN Nursing Department at the Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital was as follows:  

1) Planning: There were policies, operational plans and projects to support evidence 
utilization in the OB-GYN Nursing Department.  However, participation in planning among 
nursing personnel was limited and there was no plan regarding resources.  Therefore some plans 
were not feasible.  
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2) Organizing: Supervisor nurses, head nurses, and the research and nurse specialists 
committee were assigned to be responsible for evidence utilization in OB-GYN Nursing 
Department.  However, the job descriptions were not clearly identified.  

3) Staffing: Nursing personnel were selected and assigned to be responsible for 
evidence-based projects according to their clinical experience.  They were educated and trained 
but inadequate at the present time.  

 4) Directing: Policies and plans regarding utilizing evidence were communicated 
through meetings and written documents.  Nursing personnel accepted the use of evidence but 
were not well motivated. 

5) Controlling: Evaluation of evidence-based projects was focused on outcome rather 
than process.  Problems and suggestions were proposed to the administrators, but they were rarely 
solved. 

Suggestions from the research participants included: 1) nursing personnel should   
have more participation in utilizing evidence, 2) motivation should be more concrete, and           
3) controls should be more systematic. 

The findings of this study provide baseline information regarding management, 
obstacles and suggestions for utilizing evidence in nursing practice.  It is recommended that 
hospital administrators and nurse administrators use this information to develop management for 
evidence utilization.  
 


