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 คณะพยาบาลศาสตร ไดมุงเนนการวิจัยโดยสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารย ไดทําวิจัย การตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัย ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังพัฒนาศักยภาพแกคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาดาน
การวิจัย อยางตอเนื่องโดยมีศูนยวิจัยทางการพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร เปนศูนยดําเนินการในดานตาง ๆ 
และยังมี Centers of Excellence ในดานตางๆ ไดแก 

- Center of  Excellence in Nursing Education 
- Center of  Excellence in  Elderly  care 
- Center of  Excellence in HIV / AIDS  
 

ผลการดําเนินงานดานการวิจัย มีดังตอไปนี้ 
 

 การบริหารงานวิจัย 
   

 การประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ   2    ครั้ง 
 การเสวนาวิจัย / การบรรยายพิเศษ  6    ครั้ง 

      
 การเผยแพรผลงานวิจัย 

   
 การนําเสนอผลงานวิจัย 

1. นําเสนอฯ ในการประชุมระดับนานาชาติ  43  เรื่อง  
2. นําเสนอฯ ในการประชุมระดับชาติ/ในประเทศ  48  เรื่อง  

 
 การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย  

3. ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ    33  เรื่อง 
4. ตีพิมพในวารสารระดับชาติ/ในประเทศ   67  เรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวจัิย 
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 โครงการวิจัย 
 

 โครงการวิจัยที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการ 
 

ตารางที่  25  จํานวนโครงการวิจัยท่ีไดรับอนุมัติใหดําเนินการจําแนกตามแหลงทุน 
 

ป 2548 ป 2549 
แหลงทุน จํานวน

โครงการ 
จํานวนเงิน 

จํานวน 
โครงการ 

จํานวนเงิน 

 งบประมาณแผนดิน 6 2,645,800.00 1 713,000.00 
 งบประมาณเงินรายได 

        (ของคณะและมหาวิทยาลัย) 
18 570,665.00 22 1,274,220.00 

 
 งบประมาณ CMB 1 27,525.00 1 31,683.00 
 งบประมาณแหลงทุนภายในประเทศ 6 3,988,408.00 6 870,000.00 
 งบประมาณแหลงทุนตางประเทศ 3 7,556,993.00 6 6,545,302.00 

รวมจํานวน 34 14,789,391.00 36 9,434,205.00  
 
 
 
ตารางที่  26 โครงการวิจัย ท่ีไดรับอนุมัติใหดําเนินการในปงบประมาณ  2549 จําแนกตามภาควิชาและแหลงทุน 

 
ภาควิชาการพยาบาล 

แหลงทุน กุมาร จิตเวช พื้นฐาน ศัลย 
สา

ธารณ 
สุข 

สูติฯ อายุร บริหาร 
จํ านวน 
รวม 

 งบประมาณแผนดิน       1  1 
 งบประมาณเงินรายได 

        (ของคณะและมหาวิทยาลัย)  
4  1 1 7 3 3 3 22 

 งบประมาณ CMB   1      1 
 งบประมาณแหลงทุนภายในประเทศ   1  5    6 
 งบประมาณแหลงทุนตางประเทศ  1  1   2 2 6 

รวมท้ังสิ้น 4 1 3 2 12 3 6 5 36 
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ในปงบประมาณ  2549  มีโครงการวิจัยที่แลวเสร็จรวมทั้งส้ิน  20  โครงการจําแนกเปน
โครงการของคณาจารยในภาควิชาตาง ๆ รายละเอียดดังตารางที่ 27 

 

ตารางที่  27 จํานวนโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จในปงบประมาณ 2549 จําแนกตามภาควิชา 
 

ภาควิชาการพยาบาล 

แหลงทุน กุมาร 
จิต
เวช 

พื้นฐาน 
ศัลย 

ศาสตร 

สา
ธารณ 
สุข 

สูติศาสตร 
อายุร 
ศาสตร 

บริหาร  
จํานวน 
รวม 

 งบประมาณแผนดิน - - - - - - 1 - 1 
 งบประมาณเงินรายได   

     (ของคณะและมหาวิทยาลัย) 
4 - - 1 2 3 2 4 16 

 งบประมาณภายในประเทศ - - 1 - 1 - - - 2 
 งบประมาณตางประเทศ - - - - - - 1 - 1 

รวมท้ังสิ้น 4 - 1 1 3 3 4 4 20 

 
 นอกจากนี้คณะไดสนับสนุนคาใชจายในการดําเนินการพัฒนาโครงรางการวิจัย  28  เรื่อง 
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 ศูนยความรูเชิงประจักษทางการพยาบาลและการผดุงครรภแหงประเทศไทย   
 

 (The Thailand Centre for Evidence Based Nursing  
And Midwifery :  A Collaborating Centre of the 

Joanna Briggs Institute) 
 
 
 ศูนยความรูเชิงประจักษทางการพยาบาลและการผดุงครรภแหงประเทศไทย (The Thailand 
Centre for Evidence Based Nursing and Midwifery: A Collaborating Centre of The Joanna Briggs 
Institute) เปนหนวยงานในคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ต้ังขึ้นโดยวัตถุประสงคเพ่ือ   
เปนศูนยรวมความรูจากผลงานวิจัยทางการพยาบาล และผดุงครรภในรูปของรายงานการทบทวนความรู
อยางเปนระบบ (systematic review reports) และขาวสารสําหรับแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (best practice 
information Sheets) นอกจากนี้ยังเปนแหลงสนับสนุนการนําความรูจากผลงานวิจัยไปใชในการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติในระบบบริการสุขภาพ (best practice implementation) โดยเปนสาขาแหงเดียวใน
ประเทศไทยของ The Joanna Briggs Institute  ซึ่งเปนศูนยใหญอยูในประเทศออสเตรเลีย โดยเปด 
ดําเนินการตั้งแตวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
กิจกรรมของศูนย มีดังน้ี 

1. บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวขอตอไปนี้ 
1) การทบทวนความรูอยางเปนระบบ (systematic review) 
2) การสืบคนสําหรับการปฏิบัติที่เปนเลิศและความรูเชิงประจักษ (searching for best 

practice and evidence) 
3) แนวทางปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติดวยกระบวนการ (evidence based practice in 

nursing 
2. สงเสริมการทบทวนความรูอยางเปนระบบ (systematic review) โดยใหบริการดานคําปรึกษา

และรับพิจารณาหัวขอสําหรับการทบทวนเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก The Joanna Briggs 
Institute 

3. สงเสริมใหมีการนําความรูจากการทบทวนอยางเปนระบบและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติที่
เปนเลิศ (best practice) ไปใชในทางปฏิบัติโดยใหบริการดานคําปรึกษาและพิจารณาหัวขอ 
สําหรับโครงการที่เปน best practice implementation หรือ evidence based practice เพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนจากแหลงทุนตอไป 

4. ใหบริการดานการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลตางๆ สําหรับพยาบาล
และนักศึกษาพยาบาล ตลอดจนโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพตาง ๆ 
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 คณะกรรมการดําเนินงาน ในปงบประมาณ 2549 
ที่ปรึกษา (Advisory Board) 

รศ. ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล 
ผูอํานวยการ (Director)  

รศ. ดร. รัตนาวดี ชอนตะวัน 
รองผูอํานวยการ (Deputy Director) 

ผศ. ดร. พิกุล นันทชัยพันธ 
คณะกรรมการดําเนินงาน 

1. รองศาสตราจารยฉวีวรรณ  ธงชัย  กรรมการ 
2. รองศาสตราจารยวิลาวัณย พิเชียรเสถียร  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารยธนารักษ สุวรรณประพิศ  กรรมการ 
4. รองศาสตราจารยชมนาด พจนามาตร  กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย ดร.กรรณิการ กันธะรักษา กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย ดร.สุสัณหา ย้ิมแยม  กรรมการ 
8. รองศาสตราจารยยุพิน  เพียรมงคล  กรรมการ 
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีพรรณ กันธวัง  กรรมการ 
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา  สุคนธสรรพ กรรมการ 
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัสศรี  เย็นบุตร  กรรมการ 
12. ผูชวยศาสตราจารย ดวงฤดี  ลาศุขะ  กรรมการ 
13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริรัตน  ปานอุทัย  กรรมการ 
14. อาจารย ดร.โรจนี  จินตนาวัฒน   กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวณัฐกาญจน สุรภักดี              กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
ผลการดําเนินงาน 

1. การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ (systematic review)  ในปงบประมาณ 2549 ศูนย
ความรูเชิงประจักษฯ ไดรับทุนสนับสนุนการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ จํานวนทั้งส้ิน  
4 โครงการ ทั้งหมดกําลังอยูระหวางดําเนินการ  ประกอบดวย 
1.1 เรื่อง “Sleep Management among Adult Patients in Critical Care Units”  ทีมวิจัย

ประกอบดวย ผศ.ดร.พิกุล นันทชัยพันธ  รศ.ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน อ.ดร.สุดารัตน ชัยอาจ   
รศ.ดร.กรรณการ กันธรักษา และ ผศ.ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ   

1.2 เรื่อง “The Effectiveness of Non-pharmacological Interventions in Relieving 
Children’s Post-operative Pain”  ทีมวิจัยประกอบดวย ผศ.ดร.จรัสศรี เย็นบุตร         
รศ.ดร.ฟองคํา ติลกสกุลชัย, ผศ.ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, และ อ.ดร.นาดา ลัคนหทัย 

1.3 เรื่อง “A systematic review of positioning of preterm infant for optimal physiological 
development”  ทีมวิจัยประกอบดวย รศ.ดร.วิลาวัณย พิเชียรเสถียร, รศ.ดร.ฉวี เบาทรวง 
และ ผศ.ดร.พัชรี วรกิจพูนผล   
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1.4 เรื่อง “Effectiveness of Qui-Gong versus Brisk Walking Exercise on Blood Pressure 
Among Persons with Hypertension”   ทีมวิจัยประกอบดวย ผศ.ดร.ศิริรัตน ปานอุทัย,     
ผศ.ดร.ดวงฤดี ลาสุขะ, รศ.ดร.สุสัณหา ย้ิมแยม และ อ.ดร.โรจนี จินตนาวัฒน 

 
2. การเปนที่ปรึกษาโครงการดานการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลโดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ 

(Evidence-based nursing) ของโรงพยาบาลตางๆ โดยใหบริการในรูปแบบของการเปน
วิทยากรอบรมความรู แนวคิด และ กระบวนการของการปฏิบัติตามหลักฐาน (evidence-based 
practice) และการเปนที่ปรึกษาในการทําโครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลโดยอาศัย
หลักฐานเชิงประจักษ ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนการพัฒนาแนวปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ 
และขั้นตอนการนําไปใชประโยชน  โดยในปงบประมาณ 2549 ไดใหการสนับสนุน ดังนี้ 
2.1 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม เสนอโครงการมาจํานวนทั้งส้ิน 10 โครงการ เริ่มให

คําปรึกษาตั้งแตเดือน กันยายน 2549   กําลังอยูระหวางดําเนินการพัฒนาโครงการและ
รวบรวมขอมูลตัวชี้วัดผลลัพธ การดําเนินงานตอไปจะมีคณะกรรมการดําเนินงานของ
ศูนยฯ เขารวมเปนที่ปรึกษาโครงการตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ 

2.2 โรงพยาบาลกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 10 โครงการ เริ่มดําเนินการตั้งแต
เดือน มิถุนายน 2549 มีกิจกรรมรวมทั้งหมด 5 ครั้ง เมื่อส้ินสุดปงบประมาณ 2549 กําลัง
อยูระหวางดําเนินการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก มี ผศ.ดร.พิกุล นันทชัยพันธ และ        
รศ.ดร.ฉวีวรรณ ธงชัย เปนที่ปรึกษาและเปนวิทยากร   

    
3. การสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทางศูนยฯ ได

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติสําหรับอาจารยของคณะฯ รวม 2 ครั้ง ไดแก 
3.1 เรื่อง เรื่อง “การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ” โดยจัดอบรมระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 24-26 

เมษายน 2549 และ อบรมระยะที่ 2 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2549 มีอาจารยเขารับการอบรม
จํานวนทั้งส้ิน 20 คน มี รศ.ดร.วิลาวัณย พิเชียรเสถียร และ ผศ.ดร.พิกุล นันทชัยพันธ เปน
วิทยากร 

3.2 เรื่อง “การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ: แนวคิดและกระบวนการ”  จัดเมื่อวันที่ 19-20 
ตุลาคม 2549 มีผูเขารีบการอบรมทั้งส้ิน 37 คน ประกอบดวยอาจารยจํานวน 29  คน  
พยาบาลจากโรงพยาบาลมหาราช จํานวน 5 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3 คน  
มี รศ.ดร.ฉวีวรรณ ธงชัย และ ผศ.ดร.พิกุล นันทชัยพันธ เปนวิทยากร 

   
4. การเปนวิทยากร ใหหัวขอที่เกี่ยวของกับการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบและการพัฒนา

คุณภาพดวยกระบวนการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ  
4.1 เรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติงานทางคลินิกโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ จัดโดย ศูนยบําบัด

ยาเสพติด เชียงใหม เมื่อวันที่ 26, 31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2549 มี รศ.ดร.วิลาวัณย 
พิเชียรเสถียร และ รศ.ดร.กรรณิการ กันธะรักษา เปนวิทยากร 

4.2 เรื่อง การพัฒนามาตรฐานการพยาบาลมารดาและทารกโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ      
จัดโดยโรงพยาบาลลําปาง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549  มี รศ.ดร.วิลาวัณย พิเชียรเสถียร 
และ รศ.ดร.กรรณิการ กันธะรักษา เปนวิทยากร 
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4.3 เรื่อง Systematic review and meta-analysis จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  วันที่ 22 สิงหาคม 2549 มี รศ.ดร.วิลาวัณย พิเชียรเสถียร เปน
วิทยากร 

 
5. เขารวมกิจกรรมของ the Joanna Briggs Institute  

5.1 เขารวมประชุม JBI Convention 2005 ซึ่งจัดโดย the Joanna Briggs Institute ณ เมือง 
Adelaide ประเทศ Australia เมื่อวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2548 โดยมีผูแทนของศูนย
ความรูเชิงประจักษฯ ที่เขารวมประชุม  2 คน คือ รศ.ดร.ฉวีวรรณ ธงชัย รวมเปน 
Keynote speaker ในหัวขอ Evidence Based Healthcare in Asia และ ไดเสนอ
ผลงานวิจัยอีก     1 เรื่อง และ รศ.ดร.วิลาวัณย พิเชียรเสถียร  เสนอผลงานวิจัย 1 เรื่อง 

5.2 เขารวมประชุม JBI Colloquium 2006 and Committee of Directors Meeting  ซึ่งจัดขึ้น 
ณ เมือง Durban ประเทศ South Africa ระหวางวันที่ 4-12 สิงหาคม 2549 โดยผูแทน 
ของศูนยความรูเชิงประจักษ จํานวน 2 คน คือ รศ.ดร. รัตนาวดี ชอนตะวัน และ         
ผศ.ดร. พิกุล นันทชัยพันธ ไดเขารวมประชุม และนําเสนอผลการดําเนินงานของศูนย
สาขาประเทศไทยดวย 

 
6. การประชาสัมพันธศูนย JBI ตามนโยบายและขอตกลงรวมกับ the Joanna Briggs Institute 

ทางศูนยความรูเชิงประจักษฯ ไดดําเนินการจัดทํา Website ขึ้นภายใต website ของคณะ
พยาบาลศาสตร เพ่ือประชาสัมพันธการดําเนินงานของศูนยฯ มีการเชื่อมโยงไปสู Website  
ของ JBI และของสถาบันตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ Systematic review และ Evidence Based 
Healthcare นอกจากนี้ ยังไดมีการประชาสัมพันธผานทางแผนพับ และการแนะนําศูนยฯทุก
ครั้งที่มีการบรรยาย หรืออบรมในสถานที่ตาง ๆ  

 


