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ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก รุ่นที่ 3  
 
 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ ดร.เจนเนตร  พลเพชร  
                               คณะอนุกรรมการด้านการบริการวชิาการ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
 
 

หลักกำรและเหตุผล 
ประเทศไทยมีระบบการจัดการดูแลด้านสุขภาพที่มีระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาที่ทางรัฐเข้ามาสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายเกือบทั้งหมด รวมทั้งการมีนโยบายที่ปรับบริการการเข้าถึงบริการทางสุขภาพ ท าให้ประชาชนเข้าถึงบริการ
จ านวนมาก ประกอบกับในปัจจุบันองค์ความรู้และเทคโนโลยีเที่เก่ียวข้องกับการประเมินภาวะสุขภาพเพื่อวินิจฉัยและ
การรักษาเจริญในขั้นสูง ดังนั้นถ้าบุคลากรทางสุขภาพตัดสินใจในการเลือกใช้แนวทางการประเมินภาวะสุขภาพหรือ
การเลือกแนวทางการดูแลที่ไม่เหมาะสม อาจน าไปสู่ค่าใช้จ่ายส าหรับค่ารักษพยาบาลสูงกว่าความเป็นจริง แต่ที่ส าคัญ
คืออาจท าให้ภาวะเจ็บป่วยของผู้ป่วยก้าวหน้ารุนแรงมากขึ้นอาจน าไปสู่ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต หรืออาจท าให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนของโรคส่งผลให้บางอวัยวะบกพร่องอย่างถาวรได้ ดังนั้นกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลเชิง
คลินิกจึงมีความส าคัญส าหรับทีมสุขภาพ รวมทั้งพยาบาลวิชาชีพซึ่งเป็นบุคลากรสุขภาพที่ส าคัญที่รับผิดชอบดูแล
ผู้ป่วยโดยตรง 

มโนทัศน์ (concept) ของ ‘การคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก (clinical reasoning)’ ได้รับความสนใจและ
ศึกษามามากกว่า 30 ปี (Norman, 2005, p.418) รวมทั้งวิชาชีพพยาบาล เนื่องจากได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
กระบวนคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมีความส าคัญส าหรับการวินิจฉัยพยาบาลและการตัดสินเลือกแนวทางการพยาบาล
ที่เหมาะสม ซิมมอนส์ (Simmons, 2009, p. 1155) ได้ศึกษาค านิยามของ clinical reasoning โดยวิธีการ clinical 
analysis ซึ่งสรุปผลการศึกษาว่า clinical reasoning หมายถึง กระบวนการรู้คิดที่มีความซับซ้อนซึ่งใช้กลยุทธ์ทั้งการ
คิดอย่างเป็นรูปแบบและไม่เป็นรูปแบบในการคดิวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วย ประเมินข้อมูลที่ส าค้ญและชั่งน้ าหนักเพื่อ
เลือกกิจกรรมส าหรับการดูแลผู้ป่วย โดยแกนส าคัญของมโนทัศน์คือ กระบวนการรู้คิด (cognition) อภิปัญญา 
(metacognition) และความรู้เฉพาะสาขาของวิชาชีพ ส าหรับกลยุทธ์ทั้งการคิดอย่างเป็นรูปแบบและไม่เป็นรูปแบบ
ในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วยจะบูรณาการ การวิเคราะห์ตัดสินใจ (decision analysis)  กระบวนการรับรู้ข้อมูล 
(information process) และการหยั่งรู้ (institution)  ในการน าไปสู่การประเมินข้อมูลผู้ป่วย  

จากนิยามและแกนส าคัญมโนทัศน์ของการคิดวิเคราะห์เชิงคลินิก บุคคลที่เหมาะสมส าหรับการน ามโนทัศน์
ดังกล่าวสู่การปฏิบัติเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย/ประชาชนคือบุคคลากรทางสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งพยาบาล
วิชาชีพ ทั้งนี้ถ้าพยาบาลวิชาชีพมีสมรรถนะในการให้เหตุผลเชิงคลินิกโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบ จะ
ท าให้สามารถอธิบายเหตุผลเชิงคลินิกได้กว้างและลึกจะมีประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติต่อผู้ป่วย การท างานร่วมกับทีม
สุขภาพ การถ่ายทอดความรู้เชิงคลินิกที่มีตรรกะเหตุผลต่อพยาบาลทีมีประสบการณ์น้อยกว่า การสร้างแนวทางการ
ดูแลที่เหมาะสมกับภาวะเจ็บป่วยของผู้ป่วย นั้นคือการก้าวสู่ผู้น าทางคลินิกได้ในท้ายที่สุด 

ระดับสมรรถนะวิเคราะห์เชิงคลินิกของพยาบาลวิชาชีพในแต่ละคนมีไม่เท่ากันขึ้นกับปัจจัยหลายประการซึ่ง
ที่ส าคัญได้แก่ ประสบการณ์ทางคลินิก องค์ความรู้ที่สะสมในเชิงคลินิก และความสามารถในการเชิงวิเคราะห์รวมทั้ง
แปลความและตีความ อย่างก็ตามสมรรถดังกล่าวสามารถเพิ่มระดับได้ถ้าได้รับการชี้แนะแนวคิดรูปแบบการวิเคราะห์



2 
 
เชิงคลินิก การให้ข้อมูลแกนความรู้ทางคลินิกที่ส าคัญส าหรับเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์คลินิก  การเลือกเครื่องมือที่
เหมาะสมเพื่อช่วยในการคิดวิเคราะห์ และการลงมือร่วมปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงคลินิกให้เห็นเป็นตัวอย่าง ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวทางส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิกแก่พยาบาลวิชาชีพที่สนใจ 

 
วัตถุประสงค ์

ภายหลังสิ้นสุดการอบรม ผู้เข้าอบรมมีความสามารถดังต่อไปนี้ 
1. สามารถอธิบายแนวคิดการวิเคราะห์ทางคลินิกได้ 
2. สามารถใช้ concept mapping เพื่อช่วยในการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลนิิกได ้
3. สามารถสบืค้นข้อมูลอย่างเปน็ระบบเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและเลอืกแนวทางการดูแลผู้ป่วยได ้
4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล ประเมนิและตัดสินข้อมูลทีส่ าคัญในเชงิคลินิกของผู้ป่วยได ้
5. สามารถระบปุัญหาทัง้หมดจากข้อมูลส าคัญเชิงคลนิิกของผู้ป่วยได้ และสามารถตัดสินใจเลือกล าดับ

ความส าคัญของปญัหาได ้
6. สามารถวิเคราะห์ ตัดสนิเลือกแนวทางการดูแลที่เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาที่เลือกสรรได้ 

 

กิจกรรม 
1. บรรยาย 
2. ฝึกเชิงปฏิบัติการคิดอย่างมีเหตผลทางคลินิก โดยใช้กรณีศึกษาทางคลนิิกเพื่อวิเคราะห์และออกแบบการ

บ าบดัทางพยาบาล โดยรวมฝึกปฏิบัติการสบืค้นข้อมูล และการใช้ concept mapping เป็นเครื่องมือ
ในการช่วยวิเคราะห ์

3. น าแสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ 
 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 80 คน  
           นักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ านวน 8 คน 
           นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ านวน 12 คน 
            
 

ค่ำลงทะเบียนกำรอบรม 
1. ผู้เข้าอบรมทั่วไป 2,500 บาท/คน 
2. บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,000 บาท/คน 

2.1 อาจารย์ประจ าส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
                 2.2 พยาบาลประจ าศูนย์การแพทย์/พยาบาลประจ าห้องฝึกปฏิบัติการ 

3. นักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,000 บาท/คน 
4. นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไม่ต้องจ่ายค่าลงทะเบียน 
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วิทยำกร 
           ดร. เจนเนตร พลเพชร และคณาจารย์ประจ าส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

 

ระยะเวลำด ำเนินงำน   
 ระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 – 24 มีนาคม พ.ศ. 2561 
 

สถำนที่ 
 ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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ตำรำงก ำหนดกำรฝึกอบรม 

วันที่ เวลำ ประเด็น / เน้ือหำ ผู้รับผิดชอบ 
22 มนีำคม 2561   

08.00-08.30 ลงทะเบียน  

08.30-08.45 พิธีเปิดการอบรม อธิการ/รองอธิการ ม.วลัยลักษณ ์

08.45-09.45 แนวคิดและวิธีการคิดวิเคราะห์เชิงคลินิก อ.ดร.เจนเนตร พลเพชร 

09.45-10.00 
 

พักรับประทานอาหารว่าง  

10.00-12.00 
 
 

12.00-13.00 
 

13.00-14.45 
 
 

14.45-15.00 
 

15.00-16.30 

แกนความรู้หลักทางพยาธิสรรีวิทยาที่จ าเป็นส าหรับการคิดอยา่ง
มีเหตผุลเชิงคลินิก 
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
แกนความรู้หลักทางพยาธิสรรีวิทยาที่จ าเป็นส าหรับการคิดอยา่ง
มีเหตผุลเชิงคลินิก (ต่อ) 
 
พักรับประทานอาหารว่าง 
 
แกนความรู้หลักทางพยาธิสรรีวิทยาที่จ าเป็นส าหรับการคิดอยา่ง
มีเหตผุลเชิงคลินิก (ต่อ) 

อ.ดร. เจนเนตร พลเพชร 
 
 
 
 
อ.ดร. เจนเนตร พลเพชร 
 
 
 
 
อ.ดร. เจนเนตร พลเพชร 
 

23 มนีำคม 2561 
08.30-08.45 

 
08.45-09.45 

 

09.45-10.00 
 

10.00-12.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปประเด็นความรู้ & ปัญหาและความต้องการ 
 
วิธีการท าแผนทีแ่นวคิด (concept mapping) 
 

พักรับประทานอาหารว่าง 
 

แบ่งกลุ่มย่อยปฏิบตัิการวเิคราะหก์ารคิดอย่างมเีหตผุลเชิงคลินิก 
  : วิเคราะห์ข้อมลูเชิงคลินิก (ข้อมูลจากแฟ้มประวัตผิู้ป่วยจาก 
    การปฎิบัติงานจริง 
  : ท า concept mapping เชิงคลินิกโดย ตัดสินและสรปุ 
    ประเด็นข้อมูลคลินิกท่ีส าคัญของผู้ป่วย 
 
 
 
 

 
รศ.ดร. สายฝน เอกวรางกูร 
 
ผศ.ดร. เกียรติก าจร กุศล 
 

 
ผศ.ดร. เกียรติก าจร กุศล 

อ.ดร. เจนเนตร พลเพชร 
ผศ.ดร. นัยนา หนูนิล 
รศ.ดร. สายฝน เอกวรางกูร 
อ.ก าไล สมรักษ์ 
ผศ.ดร. เรวดี เพชรศิราสณัห ์
อ.ดร.รัชฎาภรณ ์ จันทสุวรรณ ์
อ.ดร.ชิดชนก มยูรภักดิ ์
อ.ดร.อรเพญ็ สุขะวลัล ิ
อ.ดร. ธิดารัตน์ ก าลังด ี
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วันที่ เวลำ ประเด็น / เน้ือหำ ผู้รับผิดชอบ 
อ.อุษา  น่วมเพชร 

23 มนีำคม 2561 
       12.00-13.00 

 

13.00-14.15 
 

14.15-14.30 
 

14.30-16.30 

 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

หลักการสืบค้นข้อมลูอย่างเป็นระบบ  
 

พักรับประทานอาหารว่าง 
 

ปฏิบัติเชิงปฏิบัติการการสืบค้นข้อมูล: เพื่ออธิบายเชิงคลินิกจาก
ประเด็นข้อมูลคลินิกที่ส าคัญของผู้ป่วย และปรับพัฒนา 
concept mapping 
 

 
 
 

อ.ดร.อุไร จเรประพาฬ 

 
 
 

อ.ดร.อุไร จเรประพาฬ 

อ.ดร. เจนเนตร พลเพชร 
ผศ.ดร. นัยนา หนูนิล 
รศ.ดร. สายฝน เอกวรางกูร 
อ.ก าไล สมรักษ์ 
ผศ.ดร. เรวดี เพชรศิราสณัห ์
อ.ดร.รัชฎาภรณ ์ จันทสุวรรณ ์
อ.ดร.ชิดชนก มยูรภักดิ ์
อ.ดร.อรเพญ็ สุขะวลัล ิ
อ.ดร. ธิดารัตน์ ก าลังด ี
อ.อุษา  น่วมเพชร 

24 มนีำคม 2561 
 

08.30-08.45 

 
08.45-10.15 

 
 

 
 

สรุปประเด็นความรู้ & ปัญหาและความต้องการ 
 
นักศึกษาระดับปริญญาโทและปรญิญาตรีน าเสนอตัวอย่างการ
คิดวิเคราะหส์ถานการณ์ทางคลินกิโดยใช้ concept mapping 

 
รศ.ดร. สายฝน เอกวรางกูร 

 
อ.ดร. เจนเนตร พลเพชร 
ผศ.ดร. นัยนา หนูนิล 
รศ.ดร. สายฝน เอกวรางกูร 
อ.ก าไล สมรักษ์ 
ผศ.ดร. เรวดี เพชรศิราสณัห ์
อ.ดร.รัชฎาภรณ ์ จันทสุวรรณ ์
อ.ดร.ชิดชนก มยูรภักดิ ์
อ.ดร.อรเพญ็ สุขะวลัล ิ
อ.ดร. ธิดารัตน์ ก าลังด ี
อ.อุษา  น่วมเพชร 

10.15-10.30 
 

10.30-12.00 
 
 

พักรับประทานอาหารว่าง 
 

แบ่งกลุ่มย่ยอยปฏิบัติเชิงปฏิบตัิการ 
: ระบุปัญหาเชิงคลินิกท้ังหมดจากข้อมูลที่ส าคญัของผู้ป่วย 
: เลือกสรรปัญหาที่ส าคญั 1 ปัญหา เพื่อสืบค้นแนวทางการดูแล 

 
 

อ.ดร. เจนเนตร พลเพชร 
ผศ.ดร. นัยนา หนูนิล 
รศ.ดร. สายฝน เอกวรางกูร 
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วันที่ เวลำ ประเด็น / เน้ือหำ ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 

 
 
 

12.00-13.00 
 

13.00-14.15 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.15-14.30 
 

14.30-16.00 
 
 

16.15 
 
 
 
 
 
 

16.15-16.30 
 

  ผู้ป่วยท่ีเหมาะสม 
 
 

 
 
 
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

แบ่งกลุ่มย่อยปฏิบตัิเชิงปฏิบัติการ (ต่อ) 
  : เลือกสรรปัญหาทีส่ าคญั 1 ปัญหา เพื่อสืบค้นและตดัสินเลือก 
    แนวทางการดูแลผู้ป่วยท่ีเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
พักรับประทานอาหารว่าง 

 
 

ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มย่อยน าเสนอ concept mapping แนว
ทางการดูที่ส าคญัจากปัญหาที่เลือกสรร 
 

ประเมินผลการอบรมพร้อมรับข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับใบประกาศการอบรม พร้อมปดิการอบรม 

อ.ก าไล สมรักษ์ 
ผศ.ดร. เรวดี เพชรศิราสณัห ์
อ.ดร.รัชฎาภรณ ์ จันทสุวรรณ ์
อ.ดร.ชิดชนก มยูรภักดิ ์
อ.ดร.อรเพญ็ สุขะวลัล ิ
อ.ดร. ธิดารัตน์ ก าลังด ี
อ.อุษา  น่วมเพชร 
 
 

อ.ดร. เจนเนตร พลเพชร 
ผศ.ดร. นัยนา หนูนิล 
รศ.ดร. สายฝน เอกวรางกูร 
อ.ก าไล สมรักษ์ 
ผศ.ดร. เรวดี เพชรศิราสณัห ์
อ.ดร.รัชฎาภรณ ์ จันทสุวรรณ ์
อ.ดร.ชิดชนก มยูรภักดิ ์
อ.ดร.อรเพญ็ สุขะวลัล ิ
อ.ดร. ธิดารัตน์ ก าลังด ี
อ.อุษา  น่วมเพชร 
 
 
 
 
 

อ.ดร. เจนเนตร พลเพชร 
ผศ.ดร. นัยนา หนูนิล 
รศ.ดร. สายฝน เอกวรางกูร 
อ.ก าไล สมรักษ์ 
ผศ.ดร. เรวดี เพชรศิราสณัห ์
อ.ดร.รัชฎาภรณ ์ จันทสุวรรณ ์
อ.ดร.ชิดชนก มยูรภักดิ ์
อ.ดร.อรเพญ็ สุขะวลัล ิ
อ.ดร. ธิดารัตน์ ก าลังด ี
อ.อุษา  น่วมเพชร 
 
 
 

รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุข
สันต ์
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กำรประเมินผล 

ประเมินผลจากการอธิบายเหตุผลเชิงคลนิิกและแนวทางการดแูลที่เหมาะสมกับปัญหาที่เลือกสรร ในขณะ
น าเสนอกลุ่มย่อย 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการคิออย่างมีเหตุผลเชิงคลินิกได้ สามารถน าความรู้ความสามารถ
ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในคลินิกส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ระบุปัญหา และเลือกแนวทางการดูแลที่เหมาะสม 

2. สามารถชี้แนะ อธิบาย สถานการณ์และเหตุผลการปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีเหตุผลแก่พยาบาลผู้ร่วม
ปฏิบัติงานได้ และสามารถเป็นปากเป็นเสียงแทนผู้ป่วยในการเลือกรูปแบบการดูแลที่ดีที่สุดในการวางแผนการดูแล
ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพทางสุขภาพ 
 
 
 
    


