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 วิทยาลยัฯ เปลี่ยนแปลงก าหนดการสอบ
เพื่อรับวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัตแิสดง
ความรู้ความช านาญเฉพาะทางการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจ าปี 
2561 โดยมีก าหนดการสอบขอ้เขียนและ
การสอบปากเปล่าในเดือนกันยายน 2561  

 สภาการพยาบาลได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์
ในรูปแบบใหม่ สามารถเข้าไปดูได้ที่ 
www.tnmc.or.th   

สารจากประธานวิทยาลัยพยาบาล                    
และผดุงครรภ์ขัน้สูงแห่งประเทศไทย  

            สวัสดีค่ะส ำหรบัจดหมำยฉบับนี้ก็เป็นฉบับที่สอง

ของปี 2561 นี้นะคะ ในปีนีท้ำงวิทยำลัยก็จะด ำเนนิ

ภำรกิจในกำรจดัสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร

เหมือนประจ ำทุกป ี ส ำหรับท่ำนใดที่มีประกำศรำยชื่อ

เป็นผู้มีสิทธิ์ยื่นค ำขอสอบ ประจ ำปี 2561 ก็ขอให้เตรียม

ควำมพร้อมทั้งในเรื่องเอกสำรกำรสมัครสอบ ควำมรู้ 

ในกำรเข้ำสอบทั้งกำรสอบข้อเขียนและกำรสอบปำก

เปล่ำ โดยสำมำรถสมัครได้ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2561

ซ่ึงมีก ำหนดกำรสอบทุกสำขำในเดือนกนัยำยน 2561 นี้ 

นะคะ 

      ขอให้ทุกท่ำนโชคดีค่ะ 

 

                                 รองศำสตรำจำรย์ ดร. เรณู  พุกบุญม ี
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    รูไ้วใ้ชว่า่ : เกรด็ความรูสู่้ APN 

        
 
 
 

ปัจจุบันสืบเนื่องจากการปฏิบัติการพยาบาลต้องเป็นไปตามหลักฐานเชิงประจักษ์ เพ่ือให้การปฏิบัติการพยาบาลนั้นมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการด าเนินโรค ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ปลอดภัยและ

เป็นประโยชน์ ทั้งนี้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่จะน ามาใช้นั้น ต้องเป็นหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือ และหากเป็นเรื่องการรักษา หรือการจัด

กระท า (intervention) จะต้องได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าท าให้เกิดประโยชน์มากกว่าโทษแก่ผู้ป่วย หลักฐานเชิงประจักษ์ที่โดยทั่วไป

แล้วมักหมายถึง งานวิจัย แต่หากเรื่องนั้นยังไม่มีงานวิจัยที่กว้างขวาง ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ หรือ วาทกรรมในเรื่องนั้นๆ อาจ

น ามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ นอกจากนี้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้หากเป็นหลักฐานที่มาจากงานวิจัยหลายงานวิจัยและผ่าน

การประเมินคุณภาพก่อนน ามาวิเคราะห์เมต้า ถือว่าเป็นหลักฐานที่จะให้ความเชื่อมั่นมากกว่าการศึกษาเพียงชิ้นเดียว ดังนั้นหลักฐาน

เชิงประจักษ์ที่ได้มาจากการสังเคราะห์งานวิจัย หรือ จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะจึงได้รับ

การยอมรับว่าเป็นหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าจากงานวิจัยเพียงชิ้นเดียว และไม่ได้รับการประเมินคุณภาพ  
 

                  อย่างไรก็ตามการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ไม่ใช่การน าหลักฐานที่ค้นพบ แล้วน ามาใช้ได้เลยทันที แต่จะต้องมีการ
ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานก่อนน าไปใช้ตามที่เกริ่นน ามาแล้วข้างต้น และต้องมาพิจารณาถึงความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
และผลลัพธ์ที่จะเกิดกับผู้ป่วย และท่ีส าคัญต้องพิจารณาว่า การจัดกระท าหรือการรักษานั้นๆท าให้เกิดประสบการณ์ที่ดีต่อผู้ป่วย
หรือไม่  ดังนั้นจะเห็นว่าขั้นตอนการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ นั้นประกอบไปด้วยขั้นตอนที่ส าคัญหลายขั้นตอนด้วยกัน แต่
ผู้เขียนจะไม่ขอกล่าวในรายละเอียดของทุกขั้นตอนไว้ ณ ที่นี้  แต่จะขอเริ่มต้นที่การสืบค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างมีประสิทธิภาพ
ก่อน เพราะหากการสืบค้นไม่เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพแล้ว หลักฐานที่ได้มาก็ไม่สามารถเป็นตัวแทนของงานวิจัยในเรื่อง
นั้นๆได้ และอาจส่งผลถึงการน าหลักฐานเชิงประจักษ์ไปใช้อย่างมีอคติได้  
 

           การสืบค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างครอบคลุมและท่ัวถึงจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญ ในการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ 
หลายครั้งที่การสืบค้นให้ผลลัพธ์ที่เป็นศูนย์ หรือไม่พบหลักฐานหรืองานวิจัยตามที่ต้องการ เคล็ดลับในการสืบค้นอย่างมีประสิทธิภาพ
คือการท าให้การสืบค้นนั้น ทั้งครอบคลุม (sensitivity) และเฉพาะเจาะจง (specificity) เพ่ือให้ได้มาซึ่งหลักฐานเชิงประจักษ์ในจ านวน
ที่มากที่สุด และตรงประเด็นมากที่สุดในด้าน ประชากร (P: population) การจัดกระท า (I: intervention) การเปรียบเทียบ          
(C: comparison) และผลลัพธ์ (O: outcome; PICO) ดังนั้นการสืบค้นที่มีประสิทธิภาพจึงเริ่มต้นจากการก าหนด ค าส าคัญในการ
สืบค้น และค าส าคัญนั้นต้องเฉพาะเจาะจงไปยัง องค์ประกอบของ PICO ดังกล่าวข้างต้น โดยจะขอขยายความดังนี้  

 
 

(มีต่อหน้า 3) 

เคล็ดลับที่ไม่ลับ ในการสืบค้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

                                                                    โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.ภัทรำภรณ์ ทุง่ปันค ำ 
                                                                                       คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
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1. ประชากร (P: Population) ในการสืบค้น ผู้ปฏิบัติต้องทราบก่อนว่าประชากรที่ตนต้องการน าหลักฐานเชิงประจักษ์ไป
ใช้คือคนกลุ่มใด มีเงื่อนไข หรือภาวะสุขภาพเป็นอย่างไร  เช่น เพศชายวัย  ู้ใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวาน  หญิงวัยรุ่น
ตั้งครรภ์ครั้งแรกแบบไม่ได้ตั้งใจ ผู้สูงอายุเพศหญิงที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและอยู่ในชุมชน เป็นต้น 

2. การจัดกระท า(I: intervention) การจัดท าเป็นการรักษา หรือการช่วยเหลือที่ผู้ปฏิบัติต้องการน าไปประยุกต์ใช้ หรือ
น าไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่มีคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุในข้อหนึ่ง หากผู้ปฏิบัติไม่ทราบชัดเจนว่าการจัดกระท านั้น
เป็นอย่างไร การก าหนดค าสืบค้นอาจสามารถเลือกใช้ค ากว้างๆ ได้เช่น การช่วยเหลือทางจิตสังคม (psychosocial 
intervention) ซึ่งอาจรวมถึง โปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรม กลุ่มประคับประคอง กลุ่มให้การปรึกษา เป็น
ต้น ซึ่งผู้ปฏิบัติต้องมาคัดเลือก ในขั้นตอนต่อไปว่าตนสนใจการจัดกระท าเฉพาะเรื่องใด แต่หากผู้ปฏิบัติทราบต้ังแต่
เริ่มแรก ก็จะท าให้การใช้ค าส าคัญเฉพาะเจาะจงตั้งแต่แรก และประหยัดเวลาในการคัดเลือกต่อไป 

3. การเปรียบเทียบ (C: comparison) เป็นการรักษาอ่ืนๆ หรือการช่วยเหลืออ่ืน หรือ การดูแลตามปกติ ที่กลุ่ม
เปรียบเทียบได้รับ เมื่อมีการศึกษาประสิทธิผลของการจัดกระท าหรือการรักษา หรือยาตัวใดตัวหนึ่ง กับกลุ่มควบคุม 
ยกตัวอย่างเช่น ผู้ปฏิบัติอาจสนใจประสิทธิผลของการลดไข้ระหว่างยา A  และ ยา B  หรือ อาจสนใจประสิทธิผลของ
โปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมเปรียบเทียบกับการให้การปรึกษาท่ัวไป ในการลดภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วย
เบาหวานผู้หญิงวัยกลางคน เป็นต้น  

4. ผลลัพธ์ (O: outcome)  ได้แก่ผลลัพธ์ที่ผู้ปฏิบัติประสงค์จะให้เกิดขึ้นกับผู้ป่วยหรือประชากรเป้าหมาย หลังจากที่
ได้รับการจัดกระท า ยกตัวอย่างเช่น ภาวะซึมเศร้า ระดับน้ าตาลในเลือด เป็นต้น 

 

       นอกจากค าส าคัญข้างต้นแล้ว การสืบค้นอาจเพ่ิมเรื่อง ภาษาท่ีงานวิจัยนั้นตีพิมพ์ ส่วนใหญ่จะก าหนด ภาษาอังกฤษ 
และภาษาที่ผู้ปฏิบัติใช้สื่อสาร เพ่ือให้หลักฐานนั้นมีความเป็นสากล แม้ว่าการน ามาใช้นั้นจะต้องค านึงถึงบริบทก็ตาม ทั้งนี้
เพ่ือเป็นการยืนยันถึงความไม่มีอคติในการเลือกหลักฐานตั้งแต่เริ่มแรก และช่วงเวลาที่ตีพิมพ์ เพ่ือยืนยันถึงความทันสมัยของ
หลักฐานเชิงประจักษ์นั้น ปกตินิยมไม่ให้เกิน 10 ปี หรือหากเป็นเรื่องที่องค์ความรู้มีการเปลี่ยนแปลงไว อาจก าหนดเพียง 5 
ปีเท่านั้น  
 

        วิธีการสืบค้น ผู้ปฏิบตัิจะต้องใช้ค าส าคัญที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าที่กล่าวข้างต้นในการสืบค้นในฐานข้อมูลอย่างน้อย 2 
ฐานขึ้นไป เช่นฐานข้อมูล PubMed หรือ CINAHL เป็นต้น ทั้งนี้ต้องเลือกฐานข้อมูลที่มีแนวโน้มในการตีพิมพ์งานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับ PICO ที่ก าหนดข้างต้น  การสืบค้นต้องใช้ค าส าคัญทีละตัว แล้วใช้ค าสั่ง รวมกัน (and; or) หรือค าสั่งอ่ืนๆ
เพ่ือให้การสืบค้นมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ผลการสืบค้นมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ผู้ปฏิบัติอาจปรึกษา บรรณารักษ์
ห้องสมุดในการใช้ค าสั่งสืบค้นได้ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ ต้องมีการบันทึกวันเวลาและจ านวนผลการสืบค้นทุกครั้งเพ่ือจะได้ไม่ท า
ซ้ าซ้อน และเกิดความเสมอต้นเสมอปลายในการสืบค้นทุกฐานข้อมูลก่อนที่จะน าผลการสืบค้นไปด าเนินการคัดเลือกใน
ขั้นตอนต่อไป. 

เคล็ดลับที่ไม่ลับ ในการสืบค้นอย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ) 



 

1. วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย เปลี่ยนแปลงก าหนดการสอบเพ่ือรับวุฒิบัตรและ

หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจ าปี 2561 โดยมี

ก าหนดการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่าในเดือนกันยายน 2561  

2. วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย จะจัดพิธีมอบวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติฯ ให้แก่

ผู้สอบผ่านประจ าปี 2561 ในงานการประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจ าปี 2561 ในวันที่ 

18 – 19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 4 สภาการพยาบาล 

3. ประกาศวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครผู้เข้าหลักสูตรฝึกอบรม

พยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร รุ่นที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 

2561 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561  
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 
งานวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย  สภาการพยาบาล 
โทรศัพท์  02 596 7573-4   อีเมล apn2tnc@hotmail.com 

    

ตดิต่อพวกเราไดท้ี ่
กองบรรณาธกิาร APN Newsletter: 

-วทิยาลยัพยาบาลและผดุงครรภข์ัน้สงู                
แห่งประเทศไทย: 

: apn2tnc@hotmail.com 

: www.tnmc.or.th 

   

 

กองบรรณาธิการ 
1.  รองศาสตราจารย ์ดร.ภทัราภรณ์    ทุ่งปนัค า                บรรณาธกิาร 

2.  รองศาสตราจารย ์ดร.แสงทอง       ธรีะทองค า              กองบรรณาธกิาร 

3.  รองศาสตราจารย ์ดร.ประณตี        ส่งวฒันา                กองบรรณาธกิาร  

4.  รองศาสตราจารย ์ดร.วรรณภา       ศรธีญัรตัน์              กองบรรณาธกิาร  

5.  รองศาสตราจารย ์ดร.พลูสุข          ศริพิลู                    กองบรรณาธกิาร 

6.  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.โสเพญ็       ชนูวล                   กองบรรณาธกิาร      

7.  นางสาวศริพิร                            ศรสีมยั                 กองบรรณาธกิาร 

8.  นางสาวอุษาพร                          รอดแดง                กองบรรณาธกิาร  
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ข่าวสารจากวิทยาลัย APN 

ข่าวสารจากสมาคม APN 
           ขอเชิญชวนพยาบาลผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2561 
เรื่อง “การวัดและการจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล: ความส าเร็จของระบบบริการสุขภาพ”  
ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2561  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ           


