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ั ฑิต
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เรื อเอกหญิง อรวรรณ สุพรรณภพ: การพัฒนารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่ จาเป็ นสาหรั บการ
พยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยยศ ไพ
วิทยศิริธรรม
การวิจัยครั ง้ นี ม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะและรู ปแบบสมรรถนะเชิงวิช าชี พการ
พยาบาลในปั จจุบนั 2) พัฒนารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรม
แพทย์ทหารเรื อ และ 3) ประเมินความต้ องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการ
พยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ใช้ ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน โดยมีทงั ้ แบบวิจัยเชิงคุณภาพ
และแบบวิจยั เชิงปริมาณ กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และตอบ
แบบสอบถาม ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญจานวน 23 คน ซึ่งได้ มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง และ 2) กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลใน
การตอบแบบประเมิน ได้ แก่ พยาบาล จานวน 365 คน ซึ่งได้ มาจากการสุ่มประชากรแบบแบ่งชัน้ เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้ าง และ แบบสอบถามความคิดเห็นสองฉบับ โดยใช้ เทคนิควิจัย
EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) และแบบประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพพการพยาบาล การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติบรรยาย ค่ามัธยฐาน ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์เนื ้อหา การวิเคราะห์ค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified)
และการวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า
1. การศึกษาสมรรถนะและรู ปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลตามสภาพ
ปั จจุบนั ซึ่งกาหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง พบว่าประกอบด้ วย 11 สมรรถนะ 186 ตัวชี ้วัด
2. การพัฒ นารู ป แบบสมรรถนะเชิ ง วิช าชี พ ที่ จ าเป็ นส าหรั บ การพยาบาลใน
อนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ พบว่าประกอบด้ วย 9 สมรรถนะ 112 ตัวชี ้วัดที่มีองค์ประกอบ 1) ด้ านความรู้
2) ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล และ 3) ด้ านทักษะ
3. การประเมินความต้ องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิช าชี พที่ จ าเป็ น
สาหรับการพยาบาล ในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ในภาพรวมค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความ
ต้ องการจาเป็ น (PNI modified) ทัง้ 9 สมรรถนะ เท่ากับ 0.31 และเมื่อวิเคราะห์เมทริ กซ์ (Matrix Analysis)
พบว่า สมรรถนะที่ต่ากว่าเกณฑ์และควรได้ รับการพัฒนา 3 สมรรถนะ เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
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This research aimed to 1) study competency and profession competency model for nursing at
the present time 2) development of the essential profession competency model for future nursing of the naval
medical department and 3) evaluate needs of development of the essential profession competency model
for future nursing of the naval medical department. This research was conducted by applying mixed
research methodology by both qualitative research and quantitative research. The informants consisted of
two groups which were 1) the group who were interviewed and filled in a questionnaire, included 23 experts
by purposive selection and 2) the group who filled in an evaluation from, including 365 nurses that under the
jurisdiction of the naval medical department by using stratified random sampling. The research instruments
were an interview from structure interview and questionnaires by using EDFR technique and evaluation from
profession competency of nursing. The data were analyzed by statistics descriptive, median, interquartile
rang, mean, standard deviation, content analysis modified priority needs index (PNI modified) and matrix
analysis.
The results of this thesis were as follow:
1. The study competency and profession competency model for nursing at the
present time which defined by nursing agencies consisted of 11 competencies (186 indicators)
2. The development of the essential profession competency model for future
nursing of the naval medical department consisted of 9 competencies (112 indicators) which were indicators
of 1) knowledge 2) attributes and 3) skills
3. The evaluate needs of development of the essential profession competency
model for future nursing under the jurisdiction of the naval medical department found that analyzing of
modified priority needs index (PNI modified) overview in 9 competencies equal 0.31. And by using matrix
analysis is lower than specified criterion and must be improved consisted of 3 competencies for the essential
profession competency model for future nursing of the naval medical department
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ขอกราบขอบพระคุณ บิด า มารดา ที่ใ ห้ ความรั ก ความอบอุ่น คอยเป็ นกาลังใจ และให้ ก าร
สนับสนุนเรื่ องการศึกษามาโดยตลอด
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ปรากฏการณ์ ส ากลที ่เ กิด ขึ ้นทั ว่ ทุก มุม โลกจากกระแสโลกาภิว ตั น์ ผ่า นการ
ติดต่อสื่อสารกันง่ายขึ ้นทางเทคโนโลยี สารสนเทศที่สง่ ผลให้ มีการที่เกิดการเคลื่อ นย้ ายทุน การ
แลกเปลี่ยนสินค้ าและการบริ การ นาไปสูก่ ารเจริ ญเติบโตของตลาดอย่างรวดเร็ ว ผ่านการลงทุนที่
หลากหลาย เกิ ด การเคลื่ อ นย้ า ยประชากรหรื อ จากการย้ า ยถิ่ น ฐานที่ อ าศัย น ามาซึ่ง การ
เปลี่ยนแปลงในหลายด้ าน เช่น ด้ านสังคมและวัฒนธรรม ด้ านเศรษฐกิจ ด้ านกฎหมาย เป็ นต้ น
โดยเฉพาะการเปลีย่ นแปลงด้ านเศรษฐกิจที่ก่อให้ เกิดการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ซึ่งแน่นอนที่สดุ ทุก
ประเทศต้ องมี ปรั บตัว พัฒนาศักยภาพของบุคลากร จากกระบวนการจัดการความรู้ ต่างๆ และ
องค์กรก็ต้องมีการพัฒนาและปรับตัวโดยการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการ การนาเทคโนโลยีที่ มี
ความทันสมัยมาใช้ นามาซึ่งความสามารถในการสร้ างผลิตภัณฑ์ที่เป็ นนวัตกรรมใหม่ๆส่งผลให้
สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ ซึง่ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถย่อมได้ เปรี ยบอย่างยิ่งในยุคปั จจุบนั ที่
สังคมมี การติดต่อสื่อสารกันผ่า นการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ Truss, Mankin, and Kelliher
(2012)
ดังนันการด
้
ารงชีวิตและการทางานในโลกศตวรรษที่ 21 จากรู ปแบบและความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจที่เปลีย่ นไป สังคมและเศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้ วยความรู้ การสร้ างคนทางานที่เปี่ ยม
ด้ วยนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ พร้ อมรับมือ ภายใต้ สถานการณ์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่
อาจคาดคิดในโลกเศรษฐกิ จทุกวันนี ้ การทางานเป็ นทีมจึงมีความสาคัญมากขึ ้นที่ประกอบด้ วย
ผู้คนหลากหลายชาติ ภาษา และวัฒนธรรม ผ่านเครื่ อ งมื อ สื่อ สาร ด้ วยเหตุนี ้ ทักษะการเรี ยนรู้
ทักษะด้ านไอซีที ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว จึงทวีความสาคัญมากในโลกที่
ตลาดแรงงานที่มีลกั ษณะไร้ พรมแดน การพึง่ พาอาศัยในระบบโลกที่เพิ่มมากขึ ้นจากความก้ าวหน้ า
ในเทคโนโลยี ด้า นการขนส่ง และการสื่อ สารที่ช่ ว ยเพิ่ม สะดวกในการขับ เคลื่อ นย้ า ยผู้ค นและ
เคลือ่ นย้ ายข้ อมูลข่าวสารในระดับโลกเป็ นไปได้ งา่ ย ทาให้ สงั คมมีความเป็ นพหุนิยมมากขึ ้น ดังนัน้
การทางานร่ วมกับผู้อื่น การสื่อสาร และการแก้ ไขความขัดแย้ งจากความแตกต่างที่หลากหลาย
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ทางวัฒนธรรม จึงกลายเป็ นทัก ษะที่สาคัญด้ วยเหตุนี ้พลเมื อ งในศตวรรษที่ 21 จึงต้ อ งเข้ าใจ
ธรรมชาติของระบบที่พึ่งพาอาศัยกันสูงขึ ้น และพัฒนาทักษะ ความรู้ และ ทัศนคติ และภูมิทศั น์
การเรี ยนรู้ที่เปลีย่ นไป จากความก้ าวหน้ าทางไอซีทีโดยเฉพาะอินเทอร์ เน็ตที่เปลี่ยนแปลงภูมิทศั น์
การเรี ยนรู้ โดยไม่ยึดติดการเรี ยนรู้ แบบเดิมๆที่จากัดในห้ องเรี ยน นอกจากนี ้เครื่ องมือสื่อสารแบบ
ใหม่ เช่น สื่อสังคม (Social media) ที่ช่วยขยายการเรี ยนรู้ ผ่านเครื อข่ายมากขึ ้น จึงเป็ นปั จจัยที่
สาคัญ ที่ ส่ง ผลต่อ รู ป แบบการทางาน การใช้ ชีวิ ต และการเรี ยนรู้ (ส านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาพื ้นฐาน, 2556)
จากสถานการณ์ การเปลี่ย นแปลงในระดับโลกที่มีผลต่อ การพัฒนาเศรษฐกิ จ และ
สังคมของไทยซึง่ ต้ องมีการเตรี ยมความพร้ อมในหลายด้ านโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และการพัฒนากลไกต่างๆ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงที่สาคัญระดับโลกได้ แก่ 1) กฎ กติกาใหม่ของโลก
โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้ องกับเศรษฐกิจที่มีข้อตกลงร่ วมกันระหว่างประเทศด้ านสิ่งแวดล้ อม สิทธิ
มนุษยชน และธรรมาภิบาล การให้ ความสาคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและการ
สร้ างความเป็ นธรรมในการแข่งขันให้ สงู ขึ ้น 2) การปรับตัวเข้ าสูเ่ ศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง
รวมทังภู
้ มิภาคเอเชียทวีความสาคัญเพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะกลุม่ ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ อาทิ ฮ่องกง
เกาหลี สิงคโปร์ ไต้ หวัน และ กลุม่ ประเทศอาเซียน ที่มีแนวโน้ มเป็ นศูนย์กลางการผลิตสินค้ า
อุตสาหกรรมโลก ขณะที่นโยบายการเปิ ดประเทศของจีน รัสเซีย พลวัตการขยายตัวของบราซิล
และอิ น เดี ย และการเพิ่ ม ขึน้ ของชนชัน้ กลางในภูมิ ภ าคเอเชี ย จะเพิ่ ม ก าลังซื อ้ ในตลาดโลก
นอกจากนี ้การรวมกลุม่ ในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้ กรอบการค้ าเสรี ของอาเซียนกับจีน ญี่ ปนุ่ และ
อินเดียและการเป็ นประชาคมอาเซียนเมื่อปลายปี 2558 ที่ผ่านมารวมทังกรอบความร่
้
วมมืออื่นๆ
อาทิ กรอบความร่วมมือเอเชีย-แปซิฟิค 3) การเข้ าสูส่ งั คมผู้สงู อายุของโลกอย่างต่อเนื่องโดยในช่วง
ปี พ.ศ. 2555-2559 ประชากรสูงอายุในโลกจะเพิ่มขึ ้นเป็ น 81.9 ล้ านคน และการเป็ นสังคม
ผู้สงู อายุของประเทศสาคัญๆ ในโลก มีผลกระทบต่อการเคลื่อ นย้ ายกาลังคนข้ ามประเทศเกิ ด
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขณะที่โครงสร้ างการผลิตเปลี่ยนจากการใช้ แรงงานเข้ มข้ นเป็ น
การใช้ องค์ความรู้และเทคโนโลยีมากขึ ้น ทาให้ การพัฒนาคนมุ่งสร้ างให้ มีความรู้ ทักษะ และความ
ชานาญ ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ ทดแทนกาลังแรงงานที่ขาดแคลน จากประเทศที่
เข้ าสูส่ งั คมผู้สงู อายุเพิ่มขึน้ 4) การเปลี่ยนแปลงภูมิอ ากาศโลก จากอุณหภูมิโลกสูงขึ ้นสภาพ
ภูมิอากาศแปรปรวน เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติบอ่ ยครัง้ และทวีความรุนแรง สูญเสียความสมบูรณ์
ของระบบนิเวศในหลายพื ้นที่ของโลก เกิดการอพยพย้ ายถิ่น แย่งชิงทรัพยากร มีการระบาดของโรค
เพิ่มขึ ้น จากโรคอุบตั ิใหม่ อุบตั ิซ ้าที่ก่อให้ เกิดปั ญหาสุขภาพของประชากร 5) ความก้ าวหน้ าทาง
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เทคโนโลยี จากการเข้ าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกันในแต่ละประเทศทาให้ เกิดความเหลื่อมล ้าใน
การพัฒนา จึงเป็ นความท้ าทายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล ้า
(รวีวรรณ ศรี เพ็ญ และ วิจิตรา กุสมุ ภ์, 2555, pp. 225-253)
นอกจากนีก้ ารเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึ ้นในระดับโลกยังมี อิ ทธิ พลต่อ การเปลี่ยนแปลง
ภายในประเทศด้ วย โดยเฉพาะในส่วนที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร ได้ แก่ 1) การ
เปลี่ ยนแปลงสภาวะด้ านเศรษฐกิ จ จากอั ตราการขยายตัว ภาคอุ ต สาหกรรม ภาคบริ ก ารที่
ต่างประเทศที่ความสนใจเข้ ามาลงทุนทาให้ เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส่งผลให้ มี
นาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาใช้ เป็ นปั จจัยสนับสนุนในการผลิตและการบริ การ นามาซึ่งการ
เปลีย่ นแปลง กฎ และระเบียบต่างๆ เพื่อ ให้ เกิดเหมาะสมกับสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ 2) การเปลี่ย นแปลงสภาวะด้ า นสังคมจากการก้ า วสู่สงั คมผู้สูงอายุ เนื่อ งจากมี
โครงสร้ างประชากรที่วยั สูงอายุเพิ่มขึ ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง เกิดการเคลื่อนย้ ายแรงงาน
จากต่างประเทศ ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม รวมทังปั
้ ญหาจากการมีพฤติกรรม
เสี่ยง เช่น การเสพยา เสพติด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็ นต้ น (รวีวรรณ ศรี เพ็ญ และ วิจิตรา
กุสมุ ภ์, 2555, pp. 225-253) โดยเฉพาะจากการรวมตัวของประชาคมอาเซียน ทาให้ ประเทศไทย
ได้ รับความสนใจจากต่างประทศเข้ ามาลงทุนเพิ่มมากขึ ้น จึงจาเป็ นต้ อ งมีพัฒนาบุคลากรให้ มี
คุณภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ (กฤษนันท์ เลาะหนับ, 2555) เนื่องจาก
"คน" เป็ นทรั พ ยากรในการบริ ห ารที่ มี คุ ณ ค่ า ที่ สุด การบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ (Human Capital
Management) จึงเป็ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มในทุนทางปั ญญาของคนในองค์กรให้ มีศกั ยภาพสูง และ
มีพลังในการทางาน ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิ ภาพและความสาเร็ จขององค์กรอย่างยัง่ ยืน (สานักงาน
คณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน, ม.ป.ป.) ปั จจัยที่สาคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสร้ างความ
ได้ เปรี ยบทางการแข่งขันอย่างยัง่ ยืนภายใต้ การเปลี่ยนแปลงนันมี
้ ความสาคัญตังแต่
้ ระดับองค์กร
ในการกาหนดทิศทางในการพัฒนา แนวทางในการพัฒนาบุคลากร การบริ หารจัดการ เป็ นต้ น
(รติพร ถึงฝั่ ง และ โกศล จิตวิรัตน์, 2552, p. 27)
จากสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงที่เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว ทังในโลกและภายในประเทศ
้
มีผลทาให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงด้ านที่เกี่ยวข้ องกับสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อม ทาให้ ประเทศ
ไทยต้ องกาหนดแผนในการพัฒนาประเทศอย่างเหมาะสมโดยได้ อัญเชิ ญหลัก “ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียง” ไปประยุกต์ใช้ อย่างกว้ างขวางในทุกระดับ ตังแต่
้ ระดับปั จเจก ครอบครั ว
ชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ เพื่อมุ่งให้ เกิดภูมิค้ มุ กันและช่วยให้ สงั คมไทยสามารถยืนหยัดอยู่
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ได้ อย่างมั่นคง ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมทังมี
้ การบริ หารจัดการความเสี่ยง
อย่างเหมาะสม เพื่อให้ การพัฒนาประเทศสูค่ วามสมดุลและยัง่ ยืน โดยให้ ความสาคัญกับการมี
ส่วนร่ วมของทุกภาคส่วนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศโดยยึดแนวคิดการพัฒนาแบบ
บูรณาการเป็ นองค์รวมที่มี “คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา” โดยการยกระดับคุณภาพคน ที่มีการ
เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบู รณาการ ทังมิ
้ ติตวั คน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้ อม และ
การเมื อง เพื่อเป็ นพลังในขับเคลื่อ นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย (สานักนายกรัฐ มนตรี ,
ม.ป.ป. : ออนไลน์ ) โดยการพัฒนาทักษะ ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ต่อเนื่อ งตลอดชี วิตบนฐานความรู้
ความคิดเชิงสร้ างสรรค์ และส่งเสริ มการ ใช้ ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มาเป็ นกลไก
สาคัญในการพัฒนาเพื่อรองรั บการแข่งขันกับนานาประเทศ (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ , 2557:
ออนไลน์ ) และใช้ เป็ นช่อ งทางในการติดต่อ สื่อ สาร ระหว่างประชาชนภายในประเทศและใน
ประชาคม ซึง่ ช่วยให้ เกิดความสะดวกมากขึ ้น (Virasakdi et al., 2011)
ดั ง นั น้ เพื่ อ ให้ สามารถปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ภ ารกิ จ ทั ง้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในปั จจุ บั น และการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตทั ้งภายในประทศ และภายนอกประเทศ สานักงานข้ าราชการพลเรื อ น
(ก.พ.) จึง ได้ กาหนดนโยบายการพัฒนาและบริ หารกาลังคนภาครั ฐโดยให้ ความสาคัญกับการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับสมรรถนะ (สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน, 2556, p. 3)
โดยแต่ละกระทรวงนาไปกาหนดยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตั ิให้ มีความเหมาะสม ในส่วนการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การ ได้ กาหนดแผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิ การ ฉบับที่สิบเอ็ ด พ.ศ.
2555 - 2559 โดยให้ ความสาคัญกับการพัฒนาคนอย่างรอบด้ าน โดยการสร้ างโอกาสในการ
เข้ าถึงบริ การการศึกษาและการเรี ยนรู้อย่างเท่าเทียม และพัฒนาสิง่ แวดล้ อมที่สามารถส่งเสริ มการ
เรี ยนรู้ ผลิตและพัฒนาบุคลากรให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของประเทศ ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาสู่สากล ซึ่งจะช่วยเสริ มสร้ างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ (สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ, 2555, pp. 4-5) และในระดับอุดมศึกษาก็ได้ ให้ ความสาคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพของบัณฑิ ตให้ มี คุณภาพมาตรฐานระดับสากล การพัฒ นาสมรรถนะด้ า นการ
ประกอบวิชาชีพ การพัฒนาสมรรถนะในการทางานข้ ามวัฒนธรรม การพัฒนาสมรรถนะด้ าน
ภาษาอังกฤษ (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553, p. 2) โดยสถาบันการศึกษามีการ
ปรั บตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยเฉพาะในสภาวะที่มีการแข่งขันระหว่างผู้ให้ บริ การ
ด้ วยกันเพิ่มมากขึ ้น ทังด้
้ านการผลิตและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้ เป็ นกาลังคนที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ และสามารถเป็ นกาลังแรงงานไร้ พรมแดนได้ (สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, p. 96) โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตในด้ านการสือ่ สาร และ
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การติดต่อประสานงานเป็ นภาษาอังกฤษซึ่งเป็ นที่นิยมใช้ ภาษากลางในประชาคมอาเซียนและทัว่
โลก นอกจากนี ้ยังเป็ นภาษาสากลที่เป็ นพื ้นฐานการศึกษาในการสืบค้ นข้ อมูลจากคอมพิวเตอร์ อีก
ด้ วย (ศูนย์บริ การวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ป.ป.)
ในส่วนกระทรวงสาธารณสุขได้ กาหนดแผนยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาระบบบริ หาร
จัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริ การ โดยพัฒนากาลังคนให้ มีขีดความสามารถที่เหมาะสม พัฒนา
ระบบสนับ สนุน และพัฒนาบุค ลกรเพื่อ ให้ ส ามารถปฏิบัติ งานได้ อ ย่างมี ประสิท ธิ ภาพและเต็ ม
ศักยภาพในการดูแลปั ญหาสุขภาพของประชาคม (ส านัก นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข, 2552, p. 38) โดยมีนโยบายการส่งเสริ มยกระดับให้ สถานบริ การสาธารณสุขภายใน
ประเทศทัง้ บุ ค ลากรและมาตรฐานการบริ ก ารที่ เ ป็ นสากล เพื่ อ ก้ า วสู่ก ารเป็ นศูน ย์ ก ลางการ
ให้ บริ การสุขภาพของภูมิภาค(Medical Hub) ในภูมิภาคอาเซียน (สานักการพยาบาล สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2555, pp. 21-22) มุ่งผลิตและพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้ านสุขภาพ
ให้ มีคณ
ุ ภาพ มีการกระจายตัวที่เหมาะสม (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ,
2557, p. 34) เพิ่มขี ดความสามารถในการแข่งขัน ให้ กับบุคลากรในวิช าชี พ เพื่อ รองรั บการ
เปลีย่ นแปลงจากการเคลื่อนย้ ายแรงงานจากความเห็นชอบในความตกลงการยอมรับคุณสมบัติ
ร่วมของบุคคลากรในวิชาชีพตามมาตรฐานที่กาหนด (Mutual Recognition Arrangement; MRA)
สาหรั บ สภาการพยาบาลซึ่ง มี ห น้ า ที่ ใ นก าหนดขอบเขต ควบคุมมาตรฐานในการ
ประกอบวิชาชีพฯได้ กาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากร ฉบับที่ 3 ( พ.ศ. 2555-2559 ) โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้ บุคลากรในวิชาชีพมีการพัฒนาก้ าวหน้ าอย่างต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความ
ต้ องการด้ านสุขภาพของประชาชนทุกภาคส่วนเป็ นอย่างดี มีคณ
ุ ภาพได้ มาตรฐานและปลอดภัยใน
ทุกระดับบริ การสุขภาพ รวมทังสามารถท
้
างานร่ วมกับเครื อข่ายภาคประชาชน และวิชาชีพอื่นทัง้
ภาครั ฐ และเอกชน สร้ างเครื อ ข่ายและทางานเชื่ อ มโยงกับองค์ กรระหว่า งประเทศ (สภาการ
พยาบาล, 2555, pp. 21-22) โดยให้ ความสาคัญตังแต่
้ กระบวนการผลิต เพราะพยาบาลเป็ น
วิชาชีพหนึ่งที่จาเป็ นต้ องพัฒนาศักยภาพให้ ทนั ต่อสถานการณ์ ความเปลี่ย นแปลงที่เกิดขึ ้นในทุก
มิติ ทังความสามารถในการปฏิ
้
บตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีประสิทธิ ภาพ และสามารถใน
การให้ การบริ การในระดับสากล โดยเฉพาะผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากโลกาภิวตั น์ทาให้ มี
ความก้ าวทางทางเทคโนโลยี ส่งผลให้ ระบบการจัดการศึกษาต้ องเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์เพื่อ
พัฒนาและเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมให้ กับบัณฑิตในการให้ บริ การที่มีคุณภาพมี สมรรถนะที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ อี ก ทัง้ สามารถตอบสนองต่อ ความต้ อ งการด้ านบริ ก ารสุขภาพของ
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ประชาชนภายในประเทศ ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกที่ต้องการด้ านบริ การสุขภาพที่มี
ความหลากหลายมากขึ ้น (สภาการพยาบาล, 2555, pp. 21-22)
วิชาชีพพยาบาลในประเทศไทยได้ รับการยอมรับในด้ านการบริ การทางสุขภาพอยู่
มาก ซึง่ ถือว่าเป็ นจุดแข็ง(strength) ที่สามารถนามาใช้ เป็ นโอกาส (opportunity) ดังนันการพั
้
ฒนา
ขีดความสามารถของบุคลากรในวิชาชีพจึงถือว่ามีสว่ นที่สาคัญมาก ระบบบริ การทางด้ านสุขภาพ
พยาบาลนับว่าผู้ที่ใกล้ ชิดกับผู้รับบริ การมากที่สดุ ในการให้ การบริ การต้ องคานึงถึงความต้ องการ
ของผู้รับบริ การที่แตกต่างกัน ทังเชื
้ อ้ ชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม พยาบาลจึงต้ อ งมี การ
พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพของตนเองอยู่เสมอ (McCarthy., Cassidy., Graham., &
Dympna Tuohy, 2013, p. 339) รวมทังทั
้ กษะด้ านการใช้ เทคโนโลยีและสารสนเทศซึ่งในขณะนี ้
เข้ ามามี บทบาทในการให้ บริ การมากขึ ้น เช่น ระบบการดูแลสุขภาพทางไกล (Tele Health) ซึ่ง
นับว่ามีประโยชน์มากต่อสถานการณ์ในปั จจุบนั ที่ ผ้ สู งู อายุมีจานวนเพิ่มมากขึ ้นนามาซึ่งโรคเรื อ้ รัง
ต่างๆ อีกทังยั
้ งสามารถนามาใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาในระบบการบริ การทางด้ านสุขภาพได้ โดยเฉพาะ
ในยุคที่ขาดแคลนพยาบาล (Lin, Lord, YJ., & Hu li za zh HC, 2009) โดยการนาคอมพิวเตอร์ มาใช้
ในการบันทึกและเก็บรวบรวมข้ อมูลทางการพยาบาล ทาให้ สะดวกและรวดเร็ ว พยาบาลมีเวลา
ดูแลผู้ป่วยเพิ่มมากขึ ้น ซึง่ นอกจากจะมีประโยชน์ในการให้ บริ การทางด้ านสุขภาพแล้ วยังสามารถ
นาข้ อมูลมาใช้ ในการวิเคราะห์ สนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก (Benton, 2011, pp. 4-8) และ
นอกจากนี ้ยังสามารถนามาใช้ ในการบริ การทางสุขภาพที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ในปั จจุบนั แบบ
ไร้ พรมแดน
จากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับสมรรถนะพยาบาล
เช่น (รติพร ถึงฝั่ ง และ โกศล จิตวิรัตน์, 2552, pp. 27-36) ได้ กล่าวถึงสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล
ที่ต้องมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ มีทกั ษะมากขึ ้น ได้ แก่ 1) ด้ านการสื่อสาร โดยเฉพาะทักษะใน
การพูดภาษาอังกฤษ 2) ด้ านภาวะผู้นา โดยการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะในการปฏิบตั ิ การ
พัฒนางานวิจัย สร้ างนวัตกรรม 3) ด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ อย่างมีเหตุผล รอบคอบ 4)
ความสามารถในการแก้ ปัญหาในสถานการณ์ตา่ งๆ 5) ด้ านสมรรถนะการปฏิบตั ิงานโดยเฉพาะตัว
แปรด้ านจิต ควรมีการศึกษาให้ มากขึ ้น 6) ด้ านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เช่น
การศึกษาเพิ่มเติมการอบรม การมีสว่ นร่ วมในการวิเคราะห์ปัญหา แก้ ปัญหา ประเมินผลกระทบ
ประเมินผลการปฏิบตั ิ เป็ นต้ น จะช่วยให้ บุคลากรมีการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง และสามารถ
ปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงของโลกาภิวตั น์ที่จะเกิดขึ ้นได้ อย่างเหมาะสม 7) การบูรณาการทางาน
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ร่ วมกับทีมสุขภาพอื่นเกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิโดยการผสมผสานด้ านทักษะของทีมสุขภาพ (skill
mix) และจากการศึกษาสมรรถนะพยาบาลขององค์กรทางการศึกษาพยาบาลขันสู
้ งแห่งเมสแซสซู
เซส (Massachusetts Department of Higher Education Nursing) กล่าวถึงสมรรถนะหลักของ
พยาบาล 11 ด้ าน ประกอบด้ วย 1) ความรู้ทางการพยาบาล (Knowledge) 2) ด้ านการดูแลที่มีผ้ ปู ่ วย
เป็ นศูนย์ กลาง(Patient Centered Care) 3) ด้ านการพยาบาลบาลที่ มี ความเป็ นมื ออาชี พ
(Professionalism) 4) ด้ านภาวะผู้นา (Leadership) 5) ด้ านหลักพื ้นฐานในการปฏิบตั ิ (SystemBased Practice) 6) ด้ านสารสนเทศ (Informatics) 7) ด้ านการสื่อสาร (Communication) 8) ด้ าน
การประสานและทางานเป็ นทีม (Teamwork and Collaboration) 9) ด้ านความปลอดภัย (Safety)
10) ด้ านการปรับปรุงคุณภาพการบริ การ (Quality Improvement) และ 11) ด้ านการใช้ หลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence-Based Practice) (The Massachusetts Department of Higher Education,
2014a) ในส่วนของสภาพยาบาลได้ กาหนดสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ (Competency of Registered Nurse) เพื่อให้ การบริ การของผู้ประกอบวิชาชีพเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพใน 8 ด้ าน ได้ แก่ 1) ด้ านจริ ยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย 2) สมรรถนะ
ด้ านการปฏิบตั ิการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 3) ด้ านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ 4) ด้ านภาวะผู้นา
การจัดการ และการพัฒนาคุณภาพ 5) ด้ านวิ ช าการและการวิจัย 6) ด้ า นการสื่อ สารและ
สัมพันธภาพ 7) ด้ านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 8) ด้ านสังคม (สภาการพยาบาล, 2553, p. 2) การ
กาหนดขอบเขตการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพพยาบาลของแต่ละองค์กรมี ความแตกต่างกันบาง
ประการ สาหรับสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศไทย ซึ่ง
หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชี พพยาบาล สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ด้ วยจะยึดสมรรถนะผู้ประกอบ
วิชาชีพที่สภาการพยาบาลกาหนดใช้ เป็ นกรอบในการปฏิบตั ิงาน ร่ วมกับปฏิบตั ิตามยุทธศาสตร์ ที่
กรมแพทย์ทหารเรื อกาหนด ซึ่งในช่วงพ.ศ. 2559-2562 ได้ กาหนดให้ บุคลากรในสังกัดที่รวมถึง
พยาบาลวิชาชีพด้ วยต้ องให้ การสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของกาลังพลของกองทัพโดยการเตรี ยม
ความพร้ อมด้ านสุขภาพให้ กบั กาลังพล พัฒนาการให้ บริ การสุขภาพที่มีคณ
ุ ภาพ สร้ างความเชื่อมั่น
และไว้ วางใจแก่ผ้ รู ับบริ การ เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริ การทางการแพทย์ ตอบสนองความต้ องการ
ของกาลังพลกองทัพเรื อและครอบครั วและให้ บริ การประชาชนทั่วไป ร่ วมกับการพัฒนาระบบ
บริ ห ารจัดการเพื่ อมุ่ง สู่องค์ กรที่มีขี ดสมรรถนะสูง (สานักนโยบายและยุท ธศาสตร์ และพัฒนา
คุณภาพ กรมแพทย์ทหารเรื อ, ม.ป.ป. : ออนไลน์)
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วิชาชีพพยาบาลไม่วา่ จะอยูใ่ นสังกัดใดก็ตามก็ยงั คงเป็ นวิชาชีพที่ให้ บริ การแก่สงั คมในการ
ดู แ ลสุ ข ภาพทั ง้ ในยามปกติ แ ละยามเจ็ บ ป่ วย จากการปฏิ รู ป ระบบสุข ภาพที่ น าไปสู่ก าร
เปลี่ยนแปลงระบบการให้ บ ริ การ ยกระดับ การรั กษาพยาบาลให้ มี คุณภาพและประสิทธิ ภาพ
สามารถตอบสนองต่อความต้ องการและความคาดหวังของผู้มารับการบริ การที่มีความหลากหลาย
มากขึ ้น พยาบาลจาเป็ นต้ องมีการพัฒนาสมรรถนะให้ มีความเหมาะสมเพื่อให้ บริ การที่มีคุณภาพ
และปลอดภัย ปั จจุบนั ระบบการสร้ าง พัฒนาและจัดการบุคลากรด้ านสุขภาพจากการศึกษาพบว่า
ยังไม่มีระบบการวางแผนและกาหนดนโยบายเรื่ องบุคลากรที่เน้ นลงไปในรายละเอียดของทักษะ
(skill mix) ที่เหมาะสม ซึ่งสิ่งเหล่านี ้คือความท้ าทายในการเตรี ยมความพร้ อมให้ กับบุคลากร
ต่อ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆที่เกิ ดขึ ้นในปั จจุบันและกาลังจะเกิ ดขึ ้นในอนาคตอันใกล้ (จรวยพร
ศรี ศศลักษณ์, พงษ์ พิสทุ ธิ์ จงอุดมสุข, อรพรรณ ศรี สขุ วัฒนา, ทิพิชา โปษยานนท์ , & วลัยพร พัช
รนฤมล, 2556, p. 23) จากความท้ าทายและความหลากหลายด้ านทาให้ จาเป็ นต้ องมีการปรับปรุ ง
ผลการปฏิบัติ อย่างต่อเนื่ องของบุคลากร โดยเฉพาะสมรรถนะในเชิ งวิช าชี พที่จ าเป็ นในการ
ให้ บริ การทางการพยาบาลที่ต้องสร้ างความรู้อย่างกว้ างขวางให้ เกิดขึ ้น เพื่อให้ บุคลากรวิชาชีพการ
พยาบาล มี ความรู้ สมรรถนะที่เท่าทันต่อ การเปลี่ยนแปลง(สมชาติ กิ จ ยรรยง 2556, p. 70)
โดยเฉพาะจากการเปลี่ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึน้ จากกระแสโลกาภิ วัต น์ อี ก ทัง้ จากการรวมตัว ของ
ประชาคมต่างๆโดยเฉพาะประชาคมอาเซียน ที่ทาให้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลงมากมายในหลายๆด้ าน
ที่สง่ ผลกระทบต่อระบบบริ การทางด้ านสุขภาพ โดยเฉพาะวิชาชีพพยาบาลซึง่ เกี่ยวข้ องและใกล้ ชิด
กับผู้รับบริ การมากที่สดุ จึงจาเป็ นต้ องมีการพัฒนาองค์ความรู้ สมรรถนะในด้ านต่างๆให้ มีความ
ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้ มีความพร้ อมในการให้ บริ การทางด้ านสุขภาพ อี กการพัฒนาสมรรถนะ
เชิ งวิชาชี พ ยังช่วยประกันคุณภาพการบริ การและคงไว้ ซึ่ง คุณค่าของวิ ช าชี พทางการพยาบาล
(Chan et al., 2010) โดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพ สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ที่ต้องให้ การบริ การ
ให้ กบั บุคลากรทังกองทั
้
พและครอบครัว ประชาชนในประเทศและประชาคม ซึ่งในปั จจุบนั พบว่า
ปั ญหาสุขภาพมี ความซับซ้ อนและมี ความรุ นแรงมากขึ ้น เพื่อ เป็ นการรองรั บการเปลี่ยนแปลง
ทางด้ านสุขภาพ การพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพสาหรับพยาบาล สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อจึงเป็ น
สิ่งที่จ าเป็ น จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้ อ งกับ สมรรถนะยังไม่พบข้ อ บ่งชี เ้ ฉพาะของ
สมรรถนะในแต่ละด้ าน
ด้ วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจยั เห็นว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบริ บทของวิชาชีพการ
พยาบาลต้ องมี ก ารทบทวน ปรั บ ปรุ ง และพัฒ นา ให้ มี ค วามเหมาะสมมากยิ่ ง ขึน้ โดยเฉพาะ
สมรรถนะในเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สาหรับพยาบาลวิชาชีพ สังกัดกรม
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แพทย์ ทหารเรื อ โดยผู้วิ จัย มี ความสนใจที่จ ะศึกษาในองค์ ป ระกอบที่ เ ป็ นข้ อ บ่งชี เ้ ฉพาะของ
สมรรถนะในแต่ละด้ านโดยเฉพาะ ได้ แก่ 1) ด้ านความรู้ (Knowledge) 2) ด้ านคุณลักษณะส่วน
บุคคล (Attributes) และ 3) ด้ านทักษะ (Skills) ซึ่งในการวิจัยครัง้ นี ้ผู้วิจัยจะใช้ ภาษาในเชิ ง
ข้ อความเป็ นสือ่ ในการอธิบาย โดยมีการพิจารณาแบ่งองค์ประกอบของสมรรถนะในแต่ละด้ านเป็ น
กลุ่มย่อยๆ โดยเกิ ดจากการนายุทธศาสตร์ การพัฒ นาประเทศ การพัฒนาองค์ กร การพัฒนา
บุคลากร แนวโน้ มการพัฒนาวิชาชีพในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับพยาบาล มาใช้ ในการพิจารณาในการ
จัดกลุ่มสมรรถนะในแต่ละด้ าน รู ปแบบที่ได้ จากการพัฒนานี ้ สามารถนามาใช้ เป็ นรู ปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะของพยาบาล สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ และส่วนที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพ ซึ่งจะเป็ น
ส่วนสาคัญประการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริ มการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลให้ มีมาตรฐานและและ
สอดคล้ องกับความต้ องการของประชาชนในประเทศ ประชาคมในการให้ บริ การด้ านสุขภาพทังใน
้
ปั จจุบนั และอนาคต
ข้ อคาถามของการวิจัย
เพื่อเป็ นกรอบและแนวทางในการหาคาตอบของการวิจัยในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ กาหนดข้ อ
คาถามของการวิจยั ไว้ ดงั นี ้
1. สภาพปั จจุบนั สมรรถนะและรู ปแบบสมรรถนะวิช าชีพพยาบาลที่กาหนดโดย
หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพพยาบาล มีรูปแบบอย่างไรบ้ าง
2. รู ปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรม
แพทย์ทหารเรื อ ควรมีรูปแบบอย่างไร
3. ผลการประเมิ น ความต้ อ งการจาเป็ นในการพัฒ นาสมรรถนะเชิ ง วิช าชี พ ที่
จาเป็ นสาหรั บการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ เป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อให้ สอดคล้ องกับความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา ดังที่ได้ กล่าวมาแล้ ว
ข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงได้ กาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั ไว้ ดงั นี ้
1. เพื่อศึกษาสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะวิชาชีพพยาบาลตามสภาพปั จจุบนั
2. เพื่อพัฒนารู ปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
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3. เพื่อประเมิ นความต้ อ งการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะเชิ งวิช าชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลใน
อนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ในครัง้ นี ้มีขอบเขตของการวิจยั ดังนี ้
1. ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
การวิจยั ครัง้ นี ้ ศึกษาเฉพาะสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลใน
อนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ โดยให้ ครอบคลุมองค์ประกอบของสมรรถนะ ในคุณลักษณะ 3
ด้ าน คือ คือ 1) ด้ านความรู้ (Knowledge) 2) ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) และ 3) ด้ าน
ทักษะ (Skills)
2. ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
สาหรั บพืน้ ที่ ที่ใช้ ใ นการวิจัยเรื่ อ งการพัฒ นารู ป แบบสมรรถนะเชิ งวิ ช าชี พที่จ าเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ประกอบด้ วย 3 พื ้นที่ ได้ แก่
2.1 กรุ งเทพมหานคร ได้ แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้ า วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพเรื อ
2.2 จังหวัดสมุทรปราการ ได้ แก่ โรงพยาบาลทหารเรื อกรุงเทพ
2.3 จังหวัดชลบุรี ได้ แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์
3. ประชากร กลุ่มตัวอย่ าง และผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง จากการกาหนดขอบเขตด้ านพื ้นที่ที่เกี่ ย วข้ อ งกับการ
พัฒนารู ปแบบสมรรถนะเชิ งวิ ชาชี พที่จาเป็ นสาหรั บการพยาบาลในอนาคต สังกัด กรมแพทย์
ทหารเรื อ ผู้วิจัยได้ พิจารณาว่า การได้ ข้อมูลที่ถูกต้ องหรื อมีความเป็ นไปได้ มากที่สดุ ผู้ให้ ข้อมูลที่
สาคัญควรจะต้ องมี ส่วนได้ ส่วนเสียหรื อ มี ส่วนร่ วมในการดาเนินกิ จ กรรมที่เกี่ ยวข้ อ งกับวิช าชี พ
พยาบาล โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
3.1 กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และตอบแบบสอบถาม
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) ในการพัฒนารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่
จ าเป็ นส าหรั บ การพยาบาลในอนาคต สัง กัด กรมแพทย์ ท หารเรื อ โดยการสัม ภาษณ์ ได้ แ ก่
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 23 คน ซึง่ ได้ มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดย
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กาหนดคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญออกเป็ น 4 กลุม่ ดังนี ้ คือ 1) คณะกรรมการสภาการพยาบาล
2) ผู้เชี่ ยวชาญทางด้ านการบริ หารการพยาบาล 3) ผู้เชี่ ย วชาญทางด้ า นการศึกษาพยาบาล
4) ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการปฏิบตั ิการพยาบาล
3.2 กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลโดยการตอบแบบประเมิน
3.2.1 กลุม่ ประชากรในการตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินรู ปแบบสมรรถนะ
เชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต ผู้วิจยั กาหนดประชากร ได้ แก่ พยาบาลวิชาชีพ
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ และ นักศึกษาพยาบาลชันปี
้ ที่ 4 ที่สาเร็ จการศึกษาหลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ ปี การศึกษา 2559
3.2.2 การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของพยาบาลวิชาชีพ สังกัดกรม
แพทย์ทหารเรื อ ได้ จาก 1) พยาบาลวิช าชีพที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้ า 2)
พยาบาลวิ ช าชี พที่ปฏิ บัติง านในโรงพยาบาลสมเด็จ พระนางเจ้ าสิริ กิติ์ 3) พยาบาลวิช าชี พ ที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทหารเรื อ กรุ งเทพ ซึ่งมี ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาทังหมด
้
1268 คน
(กรมแพทย์ ทหารเรื อ , 2559) การกาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยคานวณจากสูตรของยามาเน่
(Yamane, 1973, pp. 727-729) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ยอมให้ มีความคลาดเคลือ่ น ร้ อย
ละ 5 โดยคิดจากจานวนประชากรที่ 1300 คน ได้ กลุม่ ตัวอย่างจานวน 305 คน โดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified random sampling) และ 4) นักศึกษาพยาบาลชันปี
้ ที่ 4 วิทยาลัย
พยาบาลกองทัพเรื อ จานวน 60 คน ได้ กลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
365 คน
นิยามศัพท์ เฉพาะ
รูปแบบสมรรถนะพยาบาล หมายถึง รูปแบบเชิงข้ อความ (Semantic Model) โดย
ใช้ ภาษาเป็ นสื่อในการอธิ บายสมรรถนะที่ จาเป็ นสาหรับการพยาบาล เพื่อให้ เห็นโครงสร้ างของ
แนวคิดและองค์ ประกอบของสมรรถนะที่ มีก ารจัดกลุ่มเป็ นกลุ่มย่อ ยๆ ในด้ านต่างๆ ซึ่งเป็ น
สมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัด กรมแพทย์ทหารเรื อ
การพัฒนาสมรรถนะ หมายถึง กระบวนการ วิธีการต่างๆ ที่มุ่งเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ แสดงพฤติกรรมที่มีทกั ษะความชานาญ ตระหนักในความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ของ
พยาบาลวิชาชีพ สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ เพื่อการพัฒนา ปรับปรุ งวิชาชีพ ให้ เกิดความก้ าวหน้ า
อย่างต่อเนื่อง ให้ การบริ การสาเร็ จตามวัตถุประสงค์และสามารถตอบสนองต่อความต้ องการด้ าน
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สุขภาพของกาลังพลในกองทัพ ครอบครัว และประชาชนทัว่ ไปทังในประเทศและประชาคมอย่
้
าง
เหมาะสม
สมรรถนะเชิ ง วิชาชี พ หมายถึง ความรู้ ความสามารถและเจตคติของพยาบาล
วิชาชีพ สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ที่สามารถให้ บริ การเพื่อตอบสนองความต้ องการในด้ านสุขภาพ
ของกาลังพลในกองทัพ ครอบครัว และประชาชนทัว่ ไปทังในประเทศและในประชาคม
้
ที่มีสขุ ภาพ
ดีหรื อเจ็บป่ วยเพื่อให้ การดูแลช่วยเหลือ ฟื ้นฟูสภาพ ป้องกันโรคและส่งเสริ มสุขภาพ รวมทังการ
้
ช่วยเหลือแพทย์ ทาการรักษาโรค ทังนี
้ ้ต้ องอาศัยความรู้ ทางการพยาบาลที่ได้ ศึกษามาใช้ ในการ
ปฏิบัติงานต่อผู้รับบริ ก ารทัง้ ทางร่ างกาย จิ ตใจ อารมณ์ สังคม โดยยึด หลักให้ ความปลอดภัย
ความรับผิดชอบ ในการให้ การบริ การ การส่งเสริ มสุขภาพ การป้องกันโรค รวมทังการฟื
้
น้ ฟูสขุ ภาพ
เพื่อ คงไว้ ซึ่งการมี สุขภาพที่ดี เป็ นผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิ ภาพในทีมสุขภาพ มีศักยภาพในการ
พัฒ นาตนเอง และพัฒ นางานอย่า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทัง้ เป็ นเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข องสัง คม โดยมี
องค์ประกอบของสมรรถนะ 3 ด้ าน คือ 1) ด้ านความรู้ (Knowledge) 2) ด้ านคุณลักษณะส่วน
บุคคล (Attributes) และ 3) ด้ านทักษะ (Skills)
ด้ านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการประยุกต์ใช้ ความรู้ ที่มี
อยู่ หรื อนาไปปฏิบตั ิ และทาให้ เกิดความสาเร็ จในงานที่รับผิดชอบ
ด้ านคุณลักษณะส่ วนบุคคล (Attributes) หมายถึง ความสามารถในเชิงวิชาชีพ
ที่เป็ นผลจากแรงขับภายในซึง่ ทาให้ บุคลากรแสดงพฤติกรรม หรื อทาให้ เกิดการปฏิบตั ิงานที่เป็ นเลิศ
ด้ า นทั ก ษะ (Skills) หมายถึ ง ความสามารถในเชิ ง วิ ช าชี พ อัน ประกอบด้ ว ย
ความรู้ เจตคติ ที่บุคลากรนามาปรับปรุงพฤติกรรมให้ เหมาะสม ในอันที่จะจัดการกับปั ญหารอบตัว
ในสภาพสังคมปั จจุบนั และสามารถทากิจกรรมต่างๆ จนก่อให้ เกิดผลสาเร็ จอย่างชัดเจน
สมรรถนะด้ านการดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็ นศูนย์ กลาง (Patient Centered Care)
หมายถึ ง พฤติ ก รรมของพยาบาลวิ ช าชี พ ที่ส ะท้ อ นถึ ง ความสามารถด้ า นความรู้ เจตคติ ห รื อ
คุณลักษณะส่วนบุคคล และทักษะเชิงวิชาชีพ ในการดูแลผู้ป่วยเป็ นรายบุคคลโดยให้ ความสาคัญ
กับการทาความเข้ าใจบริ บทและความต้ องการที่แท้ จ ริ งของผู้ป่วย/ผู้รับบริ การ และปรับเปลี่ยน
แผนการดูแลให้ เหมาะสมในการให้ บริ การที่ตอบสนองความต้ องการและการพิทกั ษ์ สิทธิ ของกับ
ผู้ป่วย
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สมรรถนะด้ านเวชศาสตร์ ทางทะเลและเวชศาสตร์ ทหาร (Maritime Medicine
and Military Medicine) หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพที่ สะท้ อนถึงความสามารถด้ าน
ความรู้ เจตคติหรื อคุณลักษณะส่วนบุคคล และทักษะ ในการประยุกต์ใช้ ศาสตร์ ทางการพยาบาล
เวชศาสตร์ ทางทะเล และเวชศาสตร์ ทหาร ในการดูแลทหารที่ปฏิบตั ิตามภารกิจของกองทัพ และ
กลุม่ ประชากรที่มีสภาวะทางสุขภาพ การเจ็บป่ วย การทางาน และความเสี่ยง หรื อจากสาธารณ
ภัย/ภัยพิบตั ิ ที่เป็ นลักษณะเฉพาะกับที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทางน ้า ทะเล และชายฝั่ ง
สมรรถนะด้ านความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism) หมายถึง พฤติกรรมของ
พยาบาลวิชาชีพที่สะท้ อนถึงความสามารถด้ านความรู้ เจตคติหรื อคุณลักษณะส่วนบุคคล และ
ทักษะเชิงวิชาชีพ รวมทังใช้
้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการทางานที่รับผิดชอบ ตระหนักถึง
คุณค่าของวิชาชีพในการปฏิบตั ิงานเพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของผู้ป่วยในบริ บทที่มีความ
หลากหลาย ภายใต้ ขอบเขตพระราชบัญญัติกฎหมายวิช าชี พการพยาบาลและ การผดุงครรภ์
จริ ยธรรมทางการพยาบาล จรรยาบรรณพยาบาล และ การกากับดูแลขององค์ กรวิช าชี พ การ
พัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน การประเมิ นตนเองอย่างสม่าเสมอ มีทักษะการ
เรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองด้ านวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั ิงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง
สมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership) หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพที่
สะท้ อนถึงความสามารถด้ านความรู้ เจตคติหรื อคุณลักษณะส่วนบุคคล และทักษะเชิงวิชาชีพ ใน
การเป็ นผู้นา กล้ าคิด กล้ าตัดสินใจ กล้ าแสดงออกอย่างเหมาะสม สามารถให้ เหตุผลทางวิชาการ
ในการเป็ นที่ปรึ กษา หรื อเพื่อโน้ มน้ าว จูงใจ ให้ บุคคลหรื อทีมที่เกี่ ยวข้ องแสดงพฤติกรรมอันที่จ ะ
ได้ มาซึง่ ความสาเร็ จของเป้าหมายที่ต้องการหรื อขององค์กร
สมรรถนะด้ า นการปฏิ บั ติ พ ยาบาลเชิ ง ระบบ (System-Based Practice)
หมายถึ ง พฤติ ก รรมของพยาบาลวิ ช าชี พ ที่ส ะท้ อ นถึ ง ความสามารถด้ า นความรู้ เจตคติ ห รื อ
คุณลักษณะส่วนบุคคล และทักษะเชิ งวิช าชีพ ในการนานโยบายของระบบการดูแลสุขภาพของ
หน่ ว ยงาย/องค์ ก ร และทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ มาใช้ ในการให้ บ ริ ก ารผู้ ป่ วย/ผู้ รั บ บริ ก าร อย่ า งมี
ประสิทธิภาพบนฐานขององค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพและที่เกี่ยวข้ อง
สมรรถนะด้ านการสื่ อสารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ (Communication and
Information Technology) หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพ ที่สะท้ อนถึงความสามารถ
ด้ า นความรู้ เจตคติ ห รื อ คุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล และทั ก ษะ ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารอย่ า งมี
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ประสิท ธิ ภ าพทัง้ ผู้ป่ วย/ผู้รั บ บริ ก าร ครอบครั ว กลุ่ม วิ ช าชี พ /ที ม สหสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทัง้
ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยสามารถสืบค้ นข้ อมูล
ข่า วสารด้ น สุขภาพจากแหล่ง ความรู้ ที่ น่าเชื่ อ ถื อ สามารถจัด ระบบสารสนเทศ และใช้ ข้ อ มูล
สารสนเทศทางการพยาบาล ในการบริ หารจัดการ การดูแลช่วยเหลือ ผู้ใช้ บริ การ การวิจัยและ
พัฒนาคุณภาพการพยาบาล
สมรรถนะด้ า นการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Continuous Quality
Improvement) หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพ ที่สะท้ อ นถึงความสามารถด้ านความรู้
เจตคติหรื อคุณลักษณะส่วนบุคคล และทักษะเชิงวิช าชีพ ความสามารถในการให้ บริ การผู้ป่วย/
ผู้รับบริ การโดยพัฒนา ปรับปรุ งแนวทางในการให้ บริ การอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ ระบบการประกัน
คุณภาพการพยาบาล เพื่อให้ ผ้ ูป่วย/ผู้รับบริ การได้ รับการดูแลในขอบเขตที่รับผิดชอบได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สมรรถนะด้ านการประสานและการท างานเป็ นที ม (Teamwork and
Collaboration) หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาลวิช าชีพที่สะท้ อ นถึงความสามารถด้ านความรู้
เจตคติ หรื อคุณลัก ษณะส่ว นบุ ค คล และทัก ษะเชิ ง วิ ช าชี พ ในการทาหน้ า ที่ ของตนได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิ ภาพภายใต้ การให้ การพยาบาลที่มีการทางานเป็ นทีมร่ วมกับสหสาขาวิช าชีพ ที่ได้ ร่วม
ก าหนดวัต ถุป ระสงค์ วางแผนการท างาน มี ก ารประสานความร่ ว มมื อ มี ก ารแบ่ง ภาระงาน
ช่วยเหลือ สนับสนุนพึ่งพาซึ่งกันและกัน เพื่อให้ การดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ การดาเนินไปอย่างราบรื่ น
และบรรลุเป้าหมายของการให้ บริ การที่มีประสิทธิภาพ
สมรรถนะด้ านการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ (EvidenceBased Practice) หมายถึงพฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพที่สะท้ อนถึงความสามารถด้ านความรู้
เจตคติหรื อคุณลักษณะส่วนบุคคล และทักษะในการหาข้ อมูลที่เชื่อถือได้ ที่มีอยู่ในขณะนัน้ ซึ่งได้
จากสืบค้ น วิเคราะห์ สังเคราะห์ อ ย่างเป็ นระบบ มาพิ จ ารณาตัดสินใจทางเลือ กเพื่อ ปรั บ ปรุ ง
มาตรฐานและคุณภาพของการปฏิบตั ิการพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพสังกัดกรมแพทย์ ทหารเรื อ หมายถึง พยาบาลที่สาเร็ จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ในโรงพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
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ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ได้ ทราบสมรรถนะและรู ปแบบสมรรถนะวิช าชีพพยาบาลตามสภาพปั จ จุบนั ที่
กาหนดโดยหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพพยาบาล
2. ได้ รูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรม
แพทย์ทหารเรื อ
3. สามารถประยุกต์ใช้ รูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลใน
อนาคต สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรื อ เพื่อ เป็ นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง นาไปสู่
ความสาเร็ จของการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลในอนาคต
4. ผลจากการประเมินความต้ องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะเชิ งวิชาชี พที่
จ าเป็ นสาหรั บการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรื อ สามารถนามาเป็ นข้ อ มูลและ
ข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ให้ กบั องค์กร ในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
5. หน่วยงาน/ องค์กรที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพการพยาบาลสามารถนารูปแบบสมรรถนะ
เชิงวิชาชีพฯ ไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในสังกัดของตนได้
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจยั เรื่ อง การพัฒนารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาล
ในอนาคต ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาข้ อมูลจากเอกสาร แนวคิด และงานวิจัย เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนด
กรอบแนวคิดในการวิจยั ตามลาดับดังนี ้
1. แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้ องกับสมรรถนะ
3. แนวคิดการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
4. แนวคิดการพัฒนารูปแบบสมรรถนะในเชิงวิชาชีพพยาบาลและการประเมินสมรรถนะ
5. เทคนิคการวิจยั แบบ EDFR (Ethnographic Delphi Future Research)
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รากฐานของแนวคิดด้ านทรัพยากรมนุษย์ เกิดจากความเชื่ อ ในมนุษย์ ความเชื่ อ ใน
ศักยภาพที่อาศัยการเรี ยนรู้ และการให้ ความสาคัญกับความตระหนักในตนเอง (Self-Awareness)
รวมทัง้ แนวคิดทางสังคมศาสตร์ เชิงประยุกต์ (Applied Social Science) ที่ให้ ความสาคัญกับ
ความสลับซับ ซ้ อ นของปั จเจกชน และแนวคิด ทางเศรษฐศาสตร์ ที่มองเห็ นปั จ เจกชนในฐานะ
ทรัพยากรที่มีคุณค่า ทาให้ องค์กรต่าง ๆ ทังภาครั
้
ฐ และเอกชน ในประเทศสหรัฐอเมริ กาเกิ ดการ
รวมกลุม่ ที่เรี ยกว่า American Society for Training and Development (ASTD) ขึ ้นใน ค.ศ.1944
ให้ ความสาคัญและจัดการฝึ กฝนอบรม เพื่อ ร่ วมกันกาหนดมาตรฐานการทางานของผู้ให้ การ
อบรมมืออาชีพเหล่านัน้ จนกระทัง่ ใน ค.ศ.1964 นักเศรษฐศาสตร์ 2 คน คือ เฟรดเดอริ ก เฮช ฮาร์ บิ
สัน (Frederick H. Harbison) และ ชาร์ ลส์ เอ เมเยอร์ (Charies A. Myers) ได้ ริเริ่ มการใช้ ศพั ท์การ
พัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) เป็ นครัง้ แรก (สุธินี ฤกษ์ ขา, 2557,
pp. 3-4)
ส าหรั บ แนวคิ ด การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ เ กิ ด ขึน้ อย่า งเป็ นทางการในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา เกิดจากลีโอนาร์ ด แนดเลอร์ (Leonard Nadler) ผู้ที่ได้ รับการย่องย่องว่าบิดาของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้ ตีพิมพ์หนังสือชื่อ “ Developing Human Resource ” เมื่อปี ค.ศ.
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1970 ซึง่ แนดเลอร์ ได้ ให้ นิยามของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ อย่างเป็ นทางการในครัง้ แรกของ
การประชุมสมาคมนักฝึ กอบรมและพัฒนาสหรั ฐอเมริ กา หรื อ ASTD ที่มลรัฐ ไมอามีในปี ค.ศ.
1969 ว่า “ HRD is a series of organized activities conducted within a specified time and
designed to produce behavioral change ” หมายถึง อนุกรมของกิจกรรมต่างๆที่ถูกออกแบบ
และจัดการระบบเพื่อนาไปปฏิบตั ิในเวลาที่กาหนดเพื่อปรับปรุ งพฤติกรรมของมนุษย์ (ศิรภัสสรศ์
วงศ์ทองดี, 2556, p. 7)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในศตวรรษที่ 21 ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) กลายเป็ นสิ่งที่ผ้ นู าองค์กร
ต้ อ งให้ ค วามส าคัญมากที่ สุด เนื่ อ งจากระบบเศรษฐกิ จ ขับ เคลื่อ นด้ ว ยเศรษฐกิ จ ฐานความรู้
(Knowledge-base Economy) ธุ รกิ จ ต่างมุ่งเน้ นการสร้ างนวัตกรรมเพื่อ สร้ างความได้ เปรี ยบ
ทางการแข่งขัน สาเหตุความรุ นแรงของการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเชิงพลวัต (Dynamic) ทาให้
องค์กรธุรกิจต้ องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดอย่างยัง่ ยืน องค์กรธุรกิจต้ องหันมาให้ ความสาคัญกับ
ทรัพยากรมนุษย์เป็ นรายปั จเจกบุคคลเพิ่มมากขึ ้นในลักษณะเป็ นทุนมนุษย์ (Human Capital) ทุน
มนุษย์ เกิ ดขึน้ จากการตกผลึกทางความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Ability) และทักษะ
(Skills) ของปั จเจกบุคคล ส่งผลต่อ ความเฉลียวฉลาดของปั จเจกบุคคลเกิดเป็ นทุนทางปั ญญา
(Intellectual Capital) ขององค์กร องค์กรใดมีทุนทางปั ญญาที่เหมาะสมจะทาให้ องค์กรนันก้
้ าวสู่
การเป็ นผู้น าอุ ต สาหกรรมสร้ างความได้ เ ปรี ย บทางการแข่ง ขัน ได้ อ ย่ า งยั่ง ยื น ( Sustainable
Competitive Advantage) (รติพร ถึงฝั่ ง และ โกศล จิตวิรัตน์, 2552, pp. 27-36)
หน่วยงานหรื อองค์กรเป็ นโครงสร้ างที่มีทรัพยากรมนุษย์ ซึง่ เป็ นองค์ประกอบสาคัญใน
การขับ เคลื่อ นทิ ศ ทางหรื อ วิ ส ัย ทัศ น์ ข องหน่ว ยงานที่ ก าหนดไว้ จึ ง เป็ นที่ ย อมรั บ โดยทั่ว ไปว่ า
ทรัพยากรมนุษย์คือหัวใจสาคัญของการพัฒนาไม่เพียงแต่ในระดับองค์กรเท่านันในระดั
้
บประเทศ
หรื อ ระดับ ภูมิ ภาค ก็ ล้ว นแต่เห็ นความสาคัญ ของการพัฒ นาทรั พยากรมนุษ ย์ (ทรรศนะ วิ ชัย
ธนพัฒน์, 2556, p. 4) การเปลีย่ นแปลงในสังคมโลกปั จจุบนั ทาให้ ต้องปรับปรุ งและพัฒนาระบบ
การทางานให้ ก้าวทันต่อการเปลีย่ นแปลงของกระแสโลก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 ให้ ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้ น “คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา”
เนื่อ งจากทรั พ ยากรมนุษย์ เ ป็ นทรั พยากรที่สร้ างสรรค์ คุณค่าให้ แก่อ งค์ กรสูงสุด เป็ นทรั พยากร
มูลค่าเพิ่มไม่วา่ โลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใดก็ตาม แต่ทรัพยากรแต่ละองค์กรต้ องการก็คือ
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“คน” เนื่องจาก ความรู้ (Knowledge-K) ทักษะ (Skill-S) และความสามารถ (Abilities-A) หรื อ
KSAs มีความสาคัญต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในองค์กร ดังนันองค์
้ กรจึงมุ่งเน้ น
การปรั บปรุ ง หรื อพัฒนาด้ านความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากรเสมอ เพื่อ นาไปสู่
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคคลในองค์กรให้ แข่งขันได้ ในระดับโลก (ชมสุภคั
ครุฑกะ, 2555, p. 2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีผ้ ใู ห้ คานิยามไว้ หลายท่าน ดังนี ้
ดนัย เทียนพุฒ (2551) กล่าวว่า การพัฒนาทัพยากรมนุษย์ หมายถึง การพัฒนาให้
พนักงานมีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ และประสบการณ์ ที่เพิ่มขึ ้น จนสามารถปฏิบตั ิงานใน
ตาแหน่งปั จจุบนั ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้ อมที่จะรับตาแหน่งงานในตาแหน่งที่สงู ขึ ้น
ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี (2556) กล่าวถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับสากลหรื อ
ระดับโลก (Global HRD Definition) ของศาสตราจารย์แกรี เอ็น แม็กลีนที่ได้ กล่าวไว้ ในปี ค.ศ.
2006 คือ กระบวนการหรื อกิจกรรมใดๆก็ตามที่จดั ให้ มีขึ ้นทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
ซึง่ จะก่อให้ เกิด
การพัฒนาความรู้ ในงาน ประสบการณ์ ผลิตภาพ และความพึงพอใจ ทังในระดั
้
บบุคคล กลุ่ม
องค์กร ชุมชน ประเทศชาติ และสูงสุดเพื่อมวลมนุษยชาติ
Mondy (2008) กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้ วยกระบวนการหลัก
2 ประการ คือ การฝึ กอบรม และการพัฒนา ซึง่ เป็ นหัวใจสาคัญของการออกแบบเพื่อมุ่งผลต่อการ
ปรับปรุงสมรรถนะของบุคคลและผลการดาเนินงานขององค์กร
ชมสุภคั ครุ ฑกะ (2554) กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource
Development–HRD) เป็ นกระบวนการที่ม่งุ จะเปลีย่ นแปลงความรู้ พฤติกรรมความสามารถทักษะ
และวิธีการปฏิบตั ิงานของบุคลากรให้ เป็ นไปทางที่ดีขึ ้นเพื่อให้ บุคลากรที่ได้ รับการพัฒนาแล้ วนัน้
สามารถปฏิบัติงานได้ ผลลัพธ์ ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและองค์ กรอย่างมีประสิทธิ ภาพ
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้ างผลผลิตให้ กับองค์กรที่สามารถแข่งขันได้ โดยมีหลักการ
ดังต่อไปนี ้
1. การพัฒนารายบุคคล (Individual Development) HRD จะช่วยเหลือบุคลากรโดย
สร้ างจุ ดแข็ งด้ านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติ ทาให้ จุดอ่ อ นหายไปสามารถดึง
ศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ ให้ มีประสิทธิ ภาพขององค์กร และทาให้ เป้าหมายของบุคคลมีความสาเร็ จ
บรรลุเป้าหมายของตนเอง มี ชีวิตดี ครอบครั วดี สัมพันธภาพของชุมชนดีขึ ้น ในปั จจุบันมุ่งการ
พัฒนารายบุค คลที่ใ ห้ ความสาคัญกับทุนมนุษ ย์ (Human Capital) เพราะทุน มนุษย์ จ ะช่ว ย
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ขับเคลือ่ นองค์กรได้ อย่างประสบความสาเร็ จที่ใช้ ต้นทุนเหมาะสม โดยคุณค่าทุนมนุษย์คือ ความรู้
ทัก ษะ ความสามารถ และประสบการณ์ ข องบุค ลากรในองค์ กรที่ อ งค์ ก รต้ อ งพัฒนาโดยการ
ฝึ กอบรมและจัดการศึกษา (ชมสุภคั ครุฑกะ, 2554, p. 64)
2. การพัฒนาอาชี พ (Career Development) HRD จะให้ ความสาคัญกับความ
เหมาะสมระหว่า งคนกับ งาน กาหนดโครงสร้ างงานและวางแผนที่ ตอบสนองงานอาชี พ ของ
บุคลากร และปรับบทบาทของบุคคลเพื่อขึ ้นสูต่ าแหน่งงาน ความท้ าทายของนักพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์มืออาชีพคือ สนับสนุนพนักงานแต่ละคนให้ ก้าวหน้ าและพัฒนาตนเองโดยผ่านกระบวนการ
เรี ยนรู้และต้ องพิจารณาทังคนและงานควบคู
้
ก่ นั ไป (ชมสุภคั ครุฑกะ, 2554, p. 64)
3. การพัฒนาองค์กร (Organization Development) HRD จะให้ ความสาคัญกับ
โครงสร้ างและหน้ าที่ การจัดการในกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เน้ นการสร้ างสัมพันธภาพ เพื่อ
ประสิทธิภาพภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงาน เป็ นผู้สร้ างองค์กรให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
จากการกระตุ้นให้ คนพัฒนามากขึ ้น ความท้ าทายของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ คือ การ
ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานโดยใช้ กลยุทธ์ ของการเรี ยนรู้ เป็ นฐานที่สร้ างความสาเร็ จให้ กับองค์กรใน
เป้าหมายเชิ งธุรกิ จ ที่สามารถแข่งขันได้ ดังนันโปรแกรมการฝึ
้
กอบรมและพัฒนามุ่งที่การสร้ าง
ศักยภาพของผู้เรี ยนรู้ให้ เกิดทักษะในระดับที่องค์กรต้ องกาต่อไปในอนาคต คือ การพัฒนาองค์กร
ให้ เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ (ชมสุภคั ครุฑกะ, 2554, p. 64)
ดังนันหลั
้ กแนวคิดใหม่ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ การเพิ่มประสิทธิ ภาพของ
การพัฒนารายบุคคล การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาองค์กร HRD จะเข้ าไปจัดการกับบุคคลที่
ขาด ความรู้ ทักษะ และความสามารถ ส่งผลให้ เกิดทักษะใหม่ที่สงู ขึ ้น ผลิตภาพมากขึ ้น โดยยึด
ปรัชญาที่ว่า “คุณภาพขององค์ กร คือ คุณค่าของบุคคล” โดยคานึงถึงคุณภาพชี วิตของบุลากร
ส่งเสริ มให้ เกิดการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถมีภมู ิค้ มุ กันต่อการเปลีย่ นแปลง
จากความหมายข้ า งต้ นกล่า วได้ ว่า การพัฒ นาทรั พยากรมนุษ ย์ เ ป็ นกระบวนการ
เสริ ม สร้ างให้ เ กิ ด การเพิ่ม พูน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และวิธี ในการท างาน โดยการจัด
ประสบการณ์ ทางการศึกษา การเรี ยนรู้ ให้ เหมาะสมกับบทบาทของบุคลากรให้ มีความพร้ อมใน
ทุกๆด้ าน เพื่อนาความรู้ และทักษะมาปรับปรุงการบริ การการพยาบาลให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
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ทฤษฎีท่ เี กี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทฤษฎีที่เป็ นฐานรากขององค์ความรู้ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Foundational
Theories of HRD) โดยนับตังแต่
้ เริ่ มโครงการฝึ กอบรมภายในอุตสาหกรรม หรื อ “ Training Within
Industry Project: TWIP ” ของรัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริ กาเพื่อก้ าวไปสูก่ ารบรรลุ 3
เป้าหมายเร่ งด่วนทั่วทุกมลรั ฐ คือ 1) เพื่อ การจัดให้ มีการฝึ กอบรมอย่างเป็ นระบบโดยเน้ นให้
สามารถทางานในอุตสาหกรรมต่างๆได้ ตรงตามลักษณะงานเพื่อแก้ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่
มีทกั ษะ 2) เพื่อปรับปรุงประบวนการทางานต่างๆให้ ดีขึ ้น 3) เพื่อปรับปรุ งสัมพันธภาพในงานหรื อ
สถานประกอบการอย่างเป็ นประบวนการ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกิดจากความรู้ หลากหลายสาขา ใน
ที่นี ้ขอยกแนวคิด Three-legged Stool หรื อ แนวคิดเก้ าอี ้สามขาของสวอนสัน (Swanson, 1995;
Swanson and Holton, 2001; 2009) ที่ได้ เสนอแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้ วย
ทฤษฏีจิ ตวิทยา(Psychological Theories) ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ ( Economic Theories) และ
ทฤษฏีเชิ ง ระบบ (System Theories) โดยมี รายละเอี ยดของทฤษฏีที่เกี่ ยวข้ อ งในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ดังนี ้ (ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี, 2556; สุธินี ฤกษ์ ขา, 2557)
ทฤษฎีทางจิตวิทยา (Psychological Theories)
จิตวิทยาเป็ นศาสตร์ ที่ศึกษาทาความเข้ าใจมนุษย์ ไม่ว่าจะในเชิงพฤติกรรม การ
เรี ยนรู้ การเข้ าสังคมหรื อการมีปฏิสมั พันธ์ กบั บุคคลอื่น นอกจากนันจิ
้ ตวิทยาจะมีเป้าหมายในการ
อธิ บายคาดการณ์ พฤติกรรมและความคิดของมนุษย์ แล้ วยังมี เป้าหมายที่จ ะพยายามปรั บปรุ ง
ความเป็ นอยูข่ องบุคคลอีกด้ วย และเนื่องจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นนเกี
ั ้ ่ยวข้ องกับคนดังนัน้
ความรู้ ด้ า นจิ ต วิ ท ยาจึ งจ าเป็ นและเป็ นพื น้ ฐานส าคัญ ส าหรั บ การปฏิบัติ ง านด้ านการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ให้ ประสบความสาเร็ จ
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Theories)
เศรษฐศาสตร์ เป็ นศาสตร์ ที่ศึกษาเกี่ ยวกับความจากัดของทรั พยากร และการ
จั ด สรรทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งจ ากั ด เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของมนุ ษ ย์ แนวคิ ด ทาง
เศรษฐศาสตร์ เป็ นพืน้ ฐานของทฤษฎีทุนมนุษย์ นับว่าเป็ นแนวคิดที่ถูกนามาใช้ มากในงานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นักเศรษฐศาสตร์ ชาวอเมริ กันที่ได้ รับรางวัลโนเบลด้ านเศรษฐศาสตร์ เมื่อ
ค.ศ.1979 ชื่อ Theodore W. Schultz เป็ นผู้แรกที่กล่าวถึง “ทุนมนุษย์” (Human Capital) ในช่วง
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ทศวรรษที่ 1960 และแนวคิดนี ้ได้ รับความสนใจเพิ่มมากขึ ้นจากผลการศึกษาของนักเศรษฐศาสตร์
ชาวอเมริ กันที่ได้ รับรางวัลโนเบลด้ านเศรษฐศาสตร์ เช่นกันเมื่อ ค.ศ.1992 ชื่อ Gary S. Becker
แนวคิดทุนมนุษย์มองว่าการลงทุนนันไม่
้ จากัดเฉพาะกับการลงทุนในสิง่ ที่จบั ต้ องได้ หรื อการลงทุน
ในทางการเงินเพื่อสร้ างความมั่นคงเท่านัน้ แต่การลงทุนสามารถเกิดขึ ้นได้ กับมนุษย์ ผ่านทาง
การศึกษา การสาธารณสุขและการฝึ กอบรมต่าง ๆ โดยที่การลงทุนประเภทนี ้เป็ นการลงทุนที่จ ะ
ก่อให้ เกิดผลตอบแทนในระยะยาว (ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี, 2556; สุธินี ฤกษ์ ขา, 2557)
จากความสาคัญของทุนมนุษย์ที่มีต่อความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืนขององค์กรนี่เองจึง
ก่อให้ เกิดความจาเป็ นที่จะต้ องมีการดึงดูด และรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าไว้ กับองค์กร ซึ่ง
เป็ นที่ยอมรั บกันโดยทั่วไปว่าการลงทุนพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ อ ย่างต่อ เนื่อ งเป็ นองค์ ประกอบ
สาคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของพนักงานว่าจะอยู่กับองค์กรต่อหรื อไม่ การตัดสินใจเกี่ยวกับการ
จ้ า งงานไม่ ไ ด้ ถูก กาหนดจากองค์ ก รแต่เ พีย งฝ่ ายเดี ย วเท่านัน้ แต่ท รั พ ยากรมนุษ ย์ ที่ มี ความรู้
ความสามารถ เหล่านีจ้ ะมองว่าตนเองเป็ นคนอิ สระ ที่มีสิทธิ์ ในการเลือ กสิ่งที่ดีที่สุดที่สามารถ
ตอบสนองความต้ องการของตนเองได้ มากที่สดุ ดังนัน้ หากองค์กรปั จจุบนั ไม่สามารถสนองตอบ
ความต้ องการโดยเฉพาะความต้ อ งการที่จ ะพัฒนาตนเองของพนักงานได้ พนักงานเหล่านี ้ก็ มี
แนวโน้ ม ที่ จ ะย้ า ยไปสู่อ งค์ ก รแห่ง ใหม่ แ ทน แนวคิ ด ด้ า นการบริ ห ารทุน มนุษ ย์ นี เ้ ป็ นการให้
ความส าคัญ แก่ ก ารตัด สิ น ใจที่ จ ะลงทุ น พัฒ นาพนัก งานภายในองค์ ก ร ด้ า นทัก ษะ ความรู้
ความสามารถที่จ าเป็ นต่อการแข่ง ขัน และส่งเสริ มให้ เกิ ดความสาเร็ จ อย่า งยั่งยื น รวมถึ งการ
พิจารณาภาพรวมขององค์กรด้ วยว่าจาเป็ นต้ องมีการส่งเสริ มวัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้ อม
อื่น ๆ อย่างไรที่จะทาให้ พนักงานปฏิบตั ิงานอย่างเต็มศักยภาพสูงสุดของตนเอง (ศิรภัสสรศ์ วงศ์
ทองดี, 2556; สุธินี ฤกษ์ ขา, 2557)
ทฤษฎีระบบ (System Theories)
ทฤษฎีเ ชิ งระบบเป็ นทฤษฎีที่อ ธิ บายถึ ง “ระบบ” และความสัม พันธ์ เชื่ อ มโยง
ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในระบบ หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ ว่าทฤษฎีเชิงระบบเน้ นการมอง
องค์รวมว่าทุกสิง่ ล้ วนมีความเกี่ยวข้ อง เชื่อมโยงกัน ไม่สามารถแยกส่วนได้ ซึ่งทฤษฎีนี ้ให้ แนวคิดที่
สาคัญแก่งานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่สามารถ
ประสบความสาเร็ จได้ หากองค์ ประกอบอื่น ๆ ทังจากภายในและภายนอกองค์
้
กรไม่สนับสนุน
เกื ้อกูลซึง่ กันและกัน นอกจากนัน้ นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้ องตระหนักว่า แต่ละคนมีปัจจัย
ส่ว นบุ คคลที่ แตกต่างและอยู่ใ นสภาวะแวดล้ อ มที่ หลากหลาย การพัฒนาคนจะต้ อ งคานึง ถึ ง
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องค์ ประกอบเหล่านัน้ เช่น หากพนักงานมี ปัญหาผลการปฏิบัติงานไม่น่าพอใจ แนวทางแก้ ไข
ปั ญหาอาจไม่ใช่แค่การฝึ กอบรม เนื่องจากอาจมีสาเหตุอื่นที่ก่อให้ เกิดปั ญหาดังกล่าวที่ไม่สามารถ
แก้ ไขได้ ด้วยการฝึ กอบรม เช่น พนักงานมีความสามารถที่จะปฏิบตั ิงานแต่ขาดแรงจูงใจ เนื่องจาก
มองไม่เห็นโอกาสเจริ ญก้ าวหน้ า หรื อพนักงานลดประสิทธิภาพการทางานลง เพราะปั ญหาส่วนตัว
หากสาเหตุข องปั ญหาเป็ นเรื่ อ งที่ไ ม่เกี่ ยวข้ อ งกับความรู้ ความสามารถในการป ฏิบัติ งานของ
พนักงานแล้ วการจัดโครงการฝึ กอบรมก็จะไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาผลการปฏิบัติงานแต่อย่างใด
ดังนัน้ ความเข้ าใจในทฤษฎีเชิงระบบจะช่วยให้ นกั พัฒนาทรัพยากรมนุษย์มองภาพรวมได้ ดียิ่งขึ ้น
ทาให้ สามารถหาแนวทางการแก้ ไขปั ญหาได้ อ ย่างถูกต้ อ งเพิ่มมากขึ ้น (ศิรภัสสรศ์ วงศ์ ทองดี ,
2556; สุธินี ฤกษ์ ขา, 2557)
แม้ วา่ ความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะไม่หยุดแค่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในระดับองค์กร แต่สามารถครอบคลุมไปถึงการพัฒนามนุษย์ในระดับชุมชน และระดับชาติได้ แต่
ในที่นี ้ เนื ้อหาของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะกล่าวถึงเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใน
องค์ ก รเท่ า นัน้ การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ ใ นองค์ ก ร หมายถึ ง การกระท าใด ๆ ก็ ต ามที่ มี
จุดมุ่งหมายให้ บุคคลได้ พฒ
ั นา เพื่อให้ เกิดทัศนคติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และพฤติกรรมที่
เอื ้ออานวยต่อการปฏิบตั ิงาน ทังงานในปั
้
จจุบนั และงานในอนาคต ซึง่ จะส่งผลให้ เกิดการปรับปรุ ง
ผลการปฏิบตั ิงานทังในระดั
้
บบุคคล และระดับหน่วยงาน จนกระทัง่ ถึงระดับองค์กร
วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)
วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีนกั วิชาการหลายท่านได้ ให้ รายละเอียด ดังนี ้
รติ พร ถึ งฝั่ ง และ โกศล จิ ตวิ รั ตน์ (2552) กล่าวถึ งวิ ธี การพัฒนาทุนมนุ ษย์ นัน้ มี
องค์ประกอบ ดังนี ้
1. การสร้ างองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้ (Learning Organization)
องค์ กรแห่งการเรี ยนรู้ จ ะเป็ นลักษณะองค์กรที่ยืดหยุ่นและพร้ อมต่อการปรั บตัว
องค์กรที่มีศกั ยภาพต้ องเรี ยนรู้และปรับตัวได้ เร็ ว บุคคลที่จะช่วยให้ เกิดองค์กรเรี ยนรู้ ต้องได้ รับการ
เสริ มพลัง เช่น ค่าตอบแทน ความก้ าวหน้ าในอาชีพ และเสริ มสร้ างศักยภาพโดยการพัฒนาความรู้
ที่เป็ นสิ่งสาคัญยิ่ง ภายใต้ การเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัตทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจต้ องตังอยู
้ ่บนฐาน
องค์ความรู้ ทงสิ
ั ้ ้น และความรู้ ในขณะนี ้เป็ นความรู้ เชิงพลวัต ซึ่งเป็ นส่วนสาคัญอย่างยิ่งต่อความ
เจริ ญก้ าวหน้ าทางเศรษฐกิจ รากฐานสาคัญของความสาเร็ จในการแข่งขันปั จจุบนั ขึ ้นอยูก่ บั ความรู้
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เพราะความรู้ ก่อให้ เกิ ดความสามัคคี เกิดการรวมกาลัง และความเข้ มแข็ง ถ้ าคนได้ รับการเสริ ม
พลัง แต่ไ ม่ได้ เสริ มศักยภาพก็ จะทาให้ อ งค์ กรได้ แต่สิ่งที่ เป็ นความต้ อ งการด้ านพื ้นฐานที่ซึ่งไม่
สามารถทาให้ เกิดผลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้ าคนได้ รับทังการเสริ
้
มพลังและเสริ มสร้ างศักยภาพ
ด้ วยก็สามารถทาให้ องค์กรมีศกั ยภาพเพิ่มขึ ้นอีกด้ วย (รติพร ถึงฝั่ ง และ โกศล จิตวิรัตน์ , 2552,
pp. 27-36)
2. การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
ในศตวรรษที่ 21 ผู้ บริ หารจะต้ องให้ ความส าคั ญ กั บ การจั ด การความรู้
(Knowledge Management) โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ ที่อ ยู่ในตัวผู้ปฏิบัติงานเป็ นทุนมนุษย์
กลายเป็ นต้ น ทุน ที่ส าคัญที่ จ ะท าให้ อ งค์ ก รประสบความส าเร็ จ การบริ ห ารการจัด การความรู้
(Knowledge Management) เป็ นกลยุทธ์ ที่สามารถสร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน ซึ่งการ
สร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันของตลาดทัว่ โลกได้ ยอมรับว่ากลยุทธ์ ขององค์กรและผลการ
ดาเนินงานขององค์กรมีความสัมพันธ์ กัน โดยพิจารณาได้ จากศักยภาพของความรู้ ความสามารถ
ความเป็ นบริ ษัทระดับโลกและมีความรู้ เรื่ อ งการตลาดระดับโลก ความเป็ นผู้นาทังภายในและ
้
ภายนอก มีความรู้ เรื่ องลูกค้ าทัว่ โลก มีความรู้ เรื่ องผู้แข่งขันทัว่ โลก มีความรู้ ความสามารถเรื่ องผู้
จ าหน่ายทั่วโลก มี การประสานงานและช่ วยเหลือ มี การให้ ค วามช่วยเหลือ แบบห่วงโซ่ มี การ
ตอบสนองทัว่ โลก มีผลประโยชน์ของตลาดทัว่ โลก และผู้ควบคุม โดยการจัดการความรู้ มีขนตอน
ั้
5 ขันตอนดั
้
งนี ้ (1) การแสวงหาความรู้ (2) การสร้ างความรู้ (3) การจัดเก็บข้ อมูลและการสืบค้ น
ความรู้ (4) การถ่ายโอนความรู้และการใช้ ประโยชน์ (5) เทคโนโลยี (รติพร ถึงฝั่ ง และ โกศล จิตวิ
รัตน์, 2552, pp. 27-36)
3. การพัฒนาสมรรถนะความสามารถ (Competency-based Development)
การพัฒนาสมรรถนะความสามารถ กล่าวถึง สมรรถนะขีดความสามารถในฐานะ
ที่เป็ นบุคลิกลักษณะที่ซอ่ นอยูภ่ ายในตัวบุคคล ซึง่ สามารถผลักดันให้ ปัจเจกบุคคลนันสร้
้ างผลการ
ปฏิ บัติง านที่ต นรั บผิ ด ชอบอยู่อย่า งดีที่ สุด หรื อ ตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดในงานที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบอยู่
สนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างสมรรถนะกับผลงานที่เหนือกว่า เป็ นการพิจารณาถึงคุณลักษณะ
ของแต่ละคนกับลักษณะของพฤติกรรมและทักษะที่สาคัญ การที่บุคคลมีเพียงความฉลาดในการ
เรี ยนรู้ยงั ไม่เพียงพอที่จะทาให้ เขาเป็ นผู้ที่มีผลการปฏิบตั ิงานที่โดดเด่นแต่จาเป็ นต้ องมีแรงผลักดัน
เบื ้องลึก คุณลักษณะส่วนบุคคลแนวคิดในตนเองและการแสดงออกที่เหมาะสมจะทาให้ เขาเป็ นผู้ที่
มีผลงานโดดเด่น
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4. การพัฒนาภาวะผู้นา (Leadership Development)
การพัฒนาภาวะผู้นาเป็ นวิธีการที่เป็ นระบบและเป็ นกระบวนการในการออกแบบ
การบริ หารจัดการ เพื่อยกระดับความสามารถของภาวะผู้นาในเรื่ องต่าง ๆ เช่น การนาตนเอง การ
นาผู้อื่น การนาองค์กร และการนาการปฏิบตั ิงานให้ มากขึ ้น โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวตั น์ที่องค์กร
ทังหลายต้
้
องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเชิ งพลวัต ทาให้ องค์กรต้ องประสบกับปั ญหาใหม่ ๆ ที่ท้า
ทายเกิดขึ ้นมากมาย บทบาทของผู้นาจึงมีความสาคัญยิ่งขึ ้น ต้ อ งมี ทกั ษะและสมรรถนะใหม่ ๆ
เพิ่มขึ ้น มีศกั ยภาพในการ “นา” หรื อโน้ มน้ าวผลักดันให้ บุคคลหรื อสมาชิกของกลุม่ ทากิจกรรมต่าง
ๆ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายความสาเร็ จขององค์กร
5. การบริหารจัดการคนเก่ ง (Talent Management)
ในศตวรรษที่ 21 การเปลี่ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ ้นอย่างรวดเร็ ว จากโลกาภิ วัต น์ ห รื อ
เทคโนโลยี ทาให้ องค์กรธุรกิจต่าง ๆ มีความต้ อ งการให้ คนเก่ง เข้ ามาทางานในองค์กรเพิ่มสูงขึ ้น
โดยมุ่งหวังให้ คนเหล่านันใช้
้ ความรู้ ความสามารถและศักยภาพที่เป็ นทังคนเก่
้
งและคนดี เพื่อเป็ น
ทุนมนุษย์ขององค์กร ซึง่ หลายองค์กรจะมีวิธีการจัดการคนกลุม่ นี ้ ซึง่ เรี ยกว่า เป็ นการบริ หารจัดการ
คนดีและคนเก่ง (Talent Management) โดยเริ่ มตังแต่
้ การสรรหาและระบุคนเก่ง การพัฒนาและ
ฝึ กอบรมการจ่ายค่าตอบแทนและให้ รางวัลคนเก่ง และการธารงรักษาคนเก่ง ให้ อยู่กับองค์กรใน
ระยะยาว โดยการกาหนดกลยุทธ์ การบริ หารคนเก่ง เพื่อ ให้ ได้ คนเก่งมีลกั ษณะที่สอดคล้ องกับ
เป้าหมาย นโยบายและทิศทางขององค์กร ทาให้ คนเก่งเกิ ดความรู้ สึกมี สว่ นร่ วมกับเป้าหมายที่
องค์กรต้ องการ ซึง่ เป็ นแรงผลักดันที่สาคัญต่อความสาเร็ จขององค์กร
6. วัฒนธรรมองค์ กร (Corporate Cultures or Organization Cultures)
การพัฒนาทุนมนุษย์จากการศึกษาวัฒนธรรมองค์กรพบว่า วัฒนธรรมองค์กรมี
ความสัมพัน ธ์ กับการสร้ างนวัต กรรมขององค์ ก ร ภายใต้ สภาพแวดล้ อ มที่ มีค วามผัน ผวนอยู่
ตลอดเวลารวมไปถึงความต้ องการในการขยายตัวเพื่อการเจริ ญเติบโต เหตุผลสาคัญที่สดุ ในการ
อ้ างอิงวัฒนธรรมองค์กร คือ ความผูกพันต่อองค์กรที่เข้ มแข็งจะทาให้ องค์กรมีความสามารถในการ
แข่งขันที่สงู กว่าองค์กรอื่ นๆ ในลักษณะเดียวกัน ทังนี
้ ้การที่จะสร้ างหรื อเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
องค์กรใหม่ได้ นนั ้ คนในองค์กรจะต้ องมี แรงจูงใจ และถูกกระตุ้นให้ คิดหรื อทาในสิ่งที่ต่างออกไป
จากเดิม วัฒนธรรมองค์กรจะเป็ นตัวช่วยกระตุ้นการใช้ มิติทางด้ านวัฒนธรรม หรื อ ความผูกพันต่อ
องค์กร (Commitment) ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการมีการใช้ ความรู้ ความสามารถ และสติปัญญาในการ
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สร้ างสรรค์ความเข้ มแข็ง สิ่งเหล่านี ้จะเป็ นการปรั บเปลี่ยนสภาพของผู้ประกอบการให้ เกิดความ
เข้ มแข็งนาไปสูก่ ารเป็ นผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็ จในธุรกิจ และสามารถจะนาไปสูก่ ารเป็ น
ผู้ประกอบการธุ รกิจที่มีศกั ยภาพทางการแข่งขันในระดับโลกได้ วัฒนธรรมองค์ กรจึงเป็ นหัวใจ
สาคัญที่หล่อหลอมพนักงานให้ เกิดความเชื่อมัน่ ในองค์กร และทุม่ เทพลังทางานสุดชีวิต วัฒนธรรม
ที่แข็งแกร่งทาให้ ธุรกิจประสบความสาเร็ จ (รติพร ถึงฝั่ ง และ โกศล จิตวิรัตน์, 2552, pp. 27-36)
พิชิต เทพวรรณ์ (2554) กล่าวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้ วย
1. การให้ การศึกษาอย่างเป็ นทางการ ได้ แก่ การศึกษาทังในหลั
้
กสูตรระยะสัน้
และระยะยาวจากสถาบันทางการศึกษาต่างๆ
2. การประเมิน เป็ นการรวบรวมข้ อมูลและให้ ข้อมูลย้ อนกลับจากผู้ที่เกี่ยวข้ องป็ น
ผู้ให้ ข้อมูล ทังนี
้ ้เพื่อใช้ ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการพัฒนาวิธีการทางาน รวมถึงการใช้
เกณฑ์มาตรฐานในการเทียบเคียง
3. การใช้ ประสบการณ์ในงาน เป็ นการใช้ ประสบการณ์ในการทางานอันเกิดจาก
ปฏิสมั พันธ์ ที่มีตอ่ ปั ญหาต่างๆ ที่ก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ในสิง่ ใหม่ๆ และสร้ างประสบการณ์ ใหม่ๆ เป็ น
การเรี ยนรู้จากประสบการณ์ในการทางาน
4. การมีปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคคล ได้ แก่ การให้ คาแนะนา การสอนงาน เป็ นต้ น
Nadler and Nadler. (1989) อ้ างถึงใน เจษฎา นกน้ อย (2554, p. 257) กล่าวถึงการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้ วย
1. การฝึ กอบรม เพื่อเป็ นการเรี ยนรู้งานในปั จจุบนั การต้ องการปรับปรุ งคุณภาพ
งาน เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงกระบวนการทางาน หรื อแผนงาน
2. การศึกษา เป็ นการเรี ยนรู้งานในอนาคต โดยจะจัดให้ กบั บุคลากรที่จะเลี่ยนขัน้
ไปสูต่ าแหน่งที่สงู กว่า หรื อเมื่อเปลีย่ นงาน รวมไปถึงการเรี ยนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ
3. การพัฒนา เป็ นการเรี ยนรู้ ที่เกิ ดจากการพัฒนาตนเองจากความรู้ ที่ได้ จาก
การศึกษา หรื อ อบรม ที่ทาให้ เกิดความเจริ ญงอกงามในตัวบุคคล
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จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อ งกับแนวทางการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ของนักวิช าการ
สามารถสรุปได้ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
(HRD Approaches)
การพัฒนาอาชีพ
การพัฒนาองค์กร
การศึกษา การฝึ กอบรม
และการพัฒนา
การประเมิน
ประสบการณ์ในงาน
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล

Nadler and
Nadler
(1989)

√

Noe et al.
(2006)

√
√
√
√

Mondy.
(2008)

√

ดนัย
เทียนพุฒ
(2551)

ชมสุภคั
ครุฑกะ
(2554)

สุธินี
ฤกษ์ขา
(2557)

√

√
√

√
√

√

√

√

√

จากการศึกษาของนักวิชาการหลายท่านมีความสอดคล้ องกับการศึกษาของ สุปัญญดา
สุนทรนนธ์ (2558, p. 32) พบว่า กิจ กรรมหลักๆ ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้ วย
5 กิจกรรมย่อย ได้ แก่ (1) กิจกรรมการฝึ กอบรม (Training) คือ กิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ก่อให้ เกิดการ
ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั ให้ ดีขึ ้น ซึ่งเป็ นกิ จกรรมที่มุ่งพัฒนาความรู้ และทักษะเพื่อ การ
ปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั (2) กิจกรรมการศึกษา (Education) คือ กิจกรรมการเรี ยนรู้ เพื่อเตรี ยมความ
พร้ อมสาหรับปฏิบตั ิงานในอนาคตเป็ นการเรี ยนรู้ ในลักษณะเข้ าศึกษาในสถาบันการศึกษาอย่าง
เป็ นทางการ (3) กิจกรรมการพัฒนาส่วนบุคคล (Individual Development) คือ กิจกรรมที่เป็ นการ
เรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้นตามความต้ องการของพนักงานเองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ ้นใน
อนาคตเป็ นการเรี ยนรู้ ที่หวังผลในระยะยาว ซึง่ อาจเกี่ยวหรื อไม่เกี่ยวข้ องกับการทางานในปั จจุบนั ก็
ได้ (4) กิจกรรมการพัฒนาอาชีพ (Career Development) คือ กิจกรรมเพื่อนนามาสูค่ วามก้ าวหน้ า
ในสาขาวิ ช าชี พ ของบุ ค ลากรภายในองค์ ก ร (5) กิ จ กรรมการพัฒ นาองค์ ก ร (Organization
Development) คือ กิจกรรมที่องค์กรมุ่งให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว โดยมีวตั ถุประสงค์ที่
จะพัฒนาความรู้ความสามารถแบบองค์รวมให้ บุคลากร
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กลยุทธ์ ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ทรัสซ์ แมนคิน และ คีลลิเทอร์ (Truss et al., 2012) กล่าวถึง แนวโน้ มโลกาภิวตั น์ที่มี
ผลต่อองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาอย่างรวดเร็ วของระบบการติดต่อสื่อสารผ่านทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สง่ ผลต่อการแข่งขันในตลาดโลก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างขององค์กร
และรู ปแบบของธุรกิจใหม่ที่นามากาหนดวิธีการต่างๆเพื่อให้ เหมาะสมกับวิถีชีวิตมนุษย์โดยผ่าน
กระบวนการพัฒนาต่างๆ องค์กรจึงต้ องให้ ความสาคัญในการพัฒนาตนเองเพื่อให้ สามารถอยู่ได้
ในภาวะที่ เปิ ดเสรี ท างการค้ า ที่ก่อ ให้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลงทัง้ ด้ า นเศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม
กฎหมาย และนามาซึง่ การเจริ ญเติบโตของตลาดการค้ า และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเปลี่ยนแปลงทางโลกาภิวตั น์ที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจนามาซึ่งการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างขององค์ กรที่ต้อ งมี ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานจาก
ความหลากหลายของกาลังแรงงาน ความต้ องการผลิตภัณฑ์จานวนมาก การสร้ างความสามารถ
ในการแข่งขันผ่านการใช้ เทคโนโลยีใ นการสื่อสาร (Internet) ซึ่งถือว่าเป็ นรู ปแบบการแข่งขันใหม่
ทางการตลาดหรื อที่เรี ยกว่า E-commerce จากการเปลีย่ นแปลงทางระบบเศรษฐกิจดังกล่าวส่งผล
ต่อองค์กรที่ต้องมีการพัฒนา ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระบบเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวตั น์ที่มีผลต่อองค์กร
การแข่ งขันทางเศรษฐกิจ
ด้ านเทคโนโลยีและการสื่อสาร
- ติดต่อสื่อสารผ่านระบบดิจิตอลที่มีความรวดเร็ ว
และมีประสิท ธิภาพ การใช้ อุปกรณ์ พกพา เช่ น
Laptops, Mobile Telephone
- วิธีการให้ บริการลูกค้ าผ่านเครื อข่าย
- วิธีการให้ บริการลูกค้ าผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
อินตร้ าเน็ต

ความต้ องการขององค์ กร
- การทางานที่ต้องการบุคลากรที่มาจากหลากหลาย
- ผู้นาที่มีวสิ ยั ทัศน์
- ผู้นาที่สามารถวางแผน เตรี ยมความพร้ อมให้ กบั องค์กร เช่น
การเตรี ยมบุ คลากรเพิ่ม ศักยภาพในการแข่ งขันโดยการ
พัฒนาทุนทางปั ญญา จากการเรี ยนรู้ การพัฒนาทักษะ การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็ นต้ น
- เพิม่ มูลค่าของผลิตภัณฑ์/ การบริการ
- ขยายตลาดการค้ า/ การบริการ

ที่มา: Catherine Truss, David Mankin, & Clare Kelliher. (2012). Strategic Human
Resource Management: New York: Oxford University Press 11-19
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ตารางที่ 2 (ต่ อ) ระบบเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวตั น์ที่มีผลต่อองค์กร
การแข่ งขันทางเศรษฐกิจ
ด้ านการแข่ งขันในตลาดโลก
- เกิดการรวมตัวของตลาด
- เกิดการเคลื่อนย้ ายทุน/แรงงาน
- เกิดตลาดรูปแบบใหม่ๆ เช่น เอเชีย
ด้ านโครงสร้ างขององค์ กร
- แบบควบรวมกิจการ หรื อ แบบพันธมิตร
- การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ าง ที่มีความยืดหยุ่น
- การเคลื่ อ นย้ ายแรงงานทัง้ ภาคการผลิต การ
บริการ ที่มีผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน

ความต้ องการขององค์ กร
- การทางานที่ต้องการบุคลากรที่มาจากหลากหลาย
- ผู้นาที่มีวสิ ยั ทัศน์
- ผู้นาที่สามารถวางแผน เตรี ยมความพร้ อมให้ กับองค์กร
เช่น การเตรี ยมบุคลากรเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดย
การพัฒนาทุนทางปั ญญา จากการเรี ยนรู้ การพัฒนาทักษะ
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็ นต้ น
- เพิม่ มูลค่าของผลิตภัณฑ์/ การบริการ
- ขยายตลาดการค้ า/ การบริการ

ที่มา: Catherine Truss, David Mankin, & Clare Kelliher. (2012). Strategic Human
Resource Management: New York: Oxford University Press 11-19
ผลของโลกาภิวัตน์ ต่อทรัพยากรมนุษย์
แนวคิ ด การเพิ่ ม ทุ น ทางการตลาดที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด กั บ องค์ ก รจะมี
ความสัมพันธ์ กับทรั พยากรมนุษย์ คือ การพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จ ะเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้ กับ
องค์กรที่นาองค์ความรู้ ไปสูค่ วามสามารถในการแข่งขันอย่างยัง่ ยืน ในยุคโลกาภิวตั น์การพัฒนา
ทรั พยากรมนุษย์ อย่างมื ออาชี พมี ความหลากหลายแนวทางในการปฏิบัติ เช่น การศึกษา การ
ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การให้ คา่ ตอบแทนตามความสามารถ เป็ นต้ น ซึ่งต้ องอาศัยความร่ วมมือ
จากผู้ที่เกี่ยวข้ องในแต่ละระดับ เพื่อให้ องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวางแผนไว้ ดังนันองค์
้
กรจะต้ อง
กาหนดความต้ องการ คุณสมบัติของบุคลากรที่จะบรรจุเข้ าทางาน (Truss et al., 2012, pp. 1119) ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงคุณสมบัติของบุคลากร
องค์ กร

กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ผู้น าที่ ส ามารถน าองค์ ก รไปสู่ ค วามส าเร็ จ ใน - ผ่านโปรแกรม/ หลักสูตร การบริ หารทรัพยากรมนุษย์โดย
อนาคตได้
การพัฒ นาทัก ษะภาวะผู้น าทัง้ ในหน่ว ยและนอกหน่ ว ย
ผ่า นการฝึ กอบรม ฝึ กปฏิ บัติ การสัมมนา ระบบพี่ เ ลี ย้ ง
ระบบการติดตาม เป็ นต้ น
- ส่ ง เสริ ม เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด การพัฒ นาที่ ยั่ ง ยื น เช่ น การ
พิจารณาจากความตังใจในการท
้
างาน การให้ ร างวัลจาก
ผลงาน การพิจารณาคัดเลือกบรรจุในตาแหน่ง ส่งเสริ มให้
เกิดความมัน่ คงในอาชีพ
- ผู้นาที่มีความสานึก รับผิดชอบต่อนโยบาย/ วัฒนธรรม
ขององค์กร
โครงสร้ างองค์กรมีความยืดหยุ่น
- สร้ างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ที่เกิดจากบุคลากรที่ มาจาก
หลากหลายชาติที่ต้องอาศัยความร่ วมมือ / การมีส่วนร่ วม
ของบุคลากร
- มีการแลกเปลี่ยนงานเพื่อก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ การฝึ กปฏิบตั ิ
จากการศึกษาหาข้ อมูลทังที
้ ่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
ระบบสนับสนุน(ทัง้ ภายในองค์กรและภายนอก - การสร้ างเครื อข่ายร่วมกัน
องค์กร)
- การพัฒนาทักษะการพูด/ ภาษาที่ใช้ ในการบริการ
- การให้ ความสาคัญกับวัฒนธรรมที่แตกต่างของผู้ร่วมงาน
- การอานวยความสะดวก ให้ การสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
จากบุคลากรที่มาจากหลากหลายชาติ
ระบบการบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี ค วาม - ผ่านการศึกษา/ ฝึ กอบรม โดยเฉพาะการติดต่อ สื่อ สาร
หลากหลาย
เพื่อการใช้ สื่อความหมาย เพื่อให้ องค์กรบรรลุเป้าหมายให้
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
- ผ่านการเตรี ยมความพร้ อมในการทางานเป็ นทีมที่มีความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม
- มีทักษะการบริ หาร ให้ การสนับสนุนลูกจ้ าง/ แรงงานได้
เรี ยนรู้ผา่ นประสบการณ์จริง

ที่มา Catherine Truss, David Mankin, & Clare Kelliher. (2012). Strategic Human
Resource Management: New York: Oxford University Press 11-19
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ตาราง 3 (ต่ อ) แสดงคุณสมบัติของบุคลากร
องค์ กร
การพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการปฏิบตั งิ าน

การพัฒนานวัตกรรม/ การแบ่งปั นความรู้

ระบบการจัดการความรู้

กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- กระบวนการติดตามประเมินสมรรถนะ ทักษะของ
บุคลากร การให้ คา่ ตอบแทน
- ส่งเสริ มให้ เกิดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตจากแหล่งเรี ยนรู้
ต่างๆ
- การเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็ นวัฒนธรรมของ
องค์กร
- การช่วยเหลือบุคลากรในการเรี ยนรู้ทกั ษะใหม่ๆ
- ส่งเสริ มแนวทางเพื่อ ให้ เกิดการเรี ยนรู้ใหม่ๆในการ
ทางาน
- ให้ การสนับสนุนเทคโนโลยีที่ใช้ ในการดาเนินกิจกรรม
พัฒนาแนวคิดใหม่ๆจากการใช้ ทรัพยากรที่หลากหลาย
ร่วมกัน
- ส่ ง เสริ ม การรวมกลุ่ม แบบไม่ เ ป็ นทางการและ
เครื อข่ายทางสังคมในการแก้ ปัญหา
- พัฒนาแนวทางการสร้ างความรู้/ การแบ่งปั นความรู้
- การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างองค์กร
- การพัฒ นาทัก ษะการเรี ย นรู้ ของบุ ค ลากร เช่ น
การศึกษาผ่านระบบทางไกลแบบ e- learning หรื อ
การเรี ยนรู้ผา่ นการปฏิสมั พันธ์กนั

ที่มา Catherine Truss, David Mankin, & Clare Kelliher. (2012). Strategic Human
Resource Management: New York: Oxford University Press 11-19
การพัฒนาบุคลากรด้ านสุขภาพ
ประเทศไทยกาลังเผชิ ญกับปั ญหาการเปลี่ยนแปลงของบริ บทแวดล้ อม ได้ แก่ การ
เปลี่ยนแปลงด้ านเศรษฐกิ จ ด้ านนโยบายการค้ าโลก ด้ านสังคม นโยบายสาธารณสุข และการ
ปฏิรูปต่าง ๆ ตลอดทังการเปลี
้
่ยนแปลงด้ านประชากรและระบาดวิทยา ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบ
บริ การสาธารณสุขและระบบกาลังคนด้ านสุขภาพ จากสถานการณ์และแนวโน้ ม และสภาพปั ญหา
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ด้ านกาลังคนด้ า นสุขภาพ โดยมี ร ายละเอี ยดดัง นี ้ (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข, 2550, pp. 9-11)
สถานการณ์ และแนวโน้ มที่ส่งผลต่ อการพัฒนาบุคลากรด้ านสุขภาพ
1. การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จ นโยบายส่งเสริ มการเป็ นศูนย์ กลางทาง
การแพทย์ ส่ง เสริ ม ให้ คนต่างชาติมารั บบริ ก ารสาธารณสุขในประเทศไทยเพื่อ หวั งผลทางด้ า น
เศรษฐกิจ เป็ นผลให้ เกิดการขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมากขึ ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
ไหลของบุคลากรสุขภาพจากภาครัฐสูภ่ าคเอกชน
2. ผลจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และเทคโนโลยีของประเทศ
ส่งผลให้ ความต้ องการและความคาดหวังของประชาชนต่อระบบบริ การสุขภาพสูงขึ ้นอย่างมาก ทา
ให้ เกิดการเรี ยกร้ องบริ การและคุณภาพการบริ การมากขึ ้น และเกิดกรณีการร้ องทุกข์ภายใต้ ระบบ
หลักประกันสุขภาพมากขึ ้น
3. นโยบายการกระจายอ านาจการปกครองสู่ส่วนท้ อ งถิ่ น ส่งผลให้ เกิ ดการ
แสวงหาความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นในการผลิต
และการจ้ างงานกาลังคนด้ านสุขภาพ
4. นโยบายสาธารณสุขที่เน้ นการสร้ างเสริ มสุขภาพ และการส่งเสริ มด้ านแพทย์
แผนไทยการแพทย์ทางเลือกและภูมิปัญญาพื ้นบ้ าน ซึ่งจะเห็นว่างานสุขภาพนันกว้
้ างขึ ้นและมี
ความเกี่ ย วข้ อ งกั บ หลายภาคส่ว น องค์ ก รภาคประชาชนภู มิ ปั ญญาพื น้ บ้ า น อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เครื อข่ายสุขภาพภาคประชาชน เครื อข่าย/องค์กรเอกชนไม่แสวงหา
ก าไร ตลอดทัง้ ก าลัง คนด้ า นสุข ภาพภาครั ฐ ดัง นัน้ บทบาทของบุ ค ลากรด้ า นสุข ภาพอาจจะ
เปลีย่ นไปโดยเน้ นการทางานร่วมกับเครื อข่ายอื่นและภาคประชาชนมากขึ ้น
5. การใช้ บริ การสุขภาพที่เพิ่มขึ ้นและเปลีย่ นแปลงไป ซึ่งเป็ นผลจากหลายปั จจัย
ได้ แก่ นโยบายหลักประกันสุขภาพส่งผลให้ อัตราการใช้ บริ การสาธารณสุขเพิ่มขึ ้น แนวโน้ มการ
เพิ่มขึ ้นของผู้สงู อายุ โรคเรื อ้ รัง อุบตั ิการณ์ ของโรคเกิดใหม่ เช่น ไข้ หวัดนก SAR อีโบลา เป็ นต้ น
ตลอดทังนโยบายการเข้
้
าถึงยาด้ านเชื ้อไวรัสของผู้ติดเชื ้อ HIV / เอดส์ ต่างก็สง่ ผลต่อภาระงานที่
เพิ่มมากขึ ้น
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สภาพปั ญหาด้ านกาลังคนด้ านสุขภาพ
แม้ วา่ กระทรวงสาธารณสุขได้ ดาเนินการวางแผนและพัฒนากาลังคนด้ านสุขภาพ
และได้ ดาเนินการแก้ ปัญหามาอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่าง
ๆ ได้ ส่งผลกระทบต่อการดารงอยู่ของปั ญหาด้ านกาลังคนบางประการและขณะเดียวกันก็ เกิ ด
ปั ญหาใหม่ ๆ ตามขึ ้นมา (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข , 2550, pp. 9-11)
กล่าวโดยสรุปได้ ดงั นี ้
1. การขาดแคลนกาลังคน การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อ ความ
ต้ องการกาลังคน ที่เพิ่มขึ ้น เช่น นโยบายการประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า นโยบายการรับยาต้ านไวรัส
เอดส์ของผู้ป่วยเอดส์ทุกคน อุบตั ิการณ์ ของโรค SARs ไข้ หวัดนก การเพิ่มขึ ้นของโรคเรื อ้ รังและ
ผู้สูงอายุ การเพิ่ มขึน้ ของแรงงานต่า งด้ าว และนโยบายส่ง เสริ ม การให้ บ ริ ก ารสาธารณสุข แก่
ชาวต่างชาติ ซึ่งปั จจัยเหล่านีท้ าให้ เกิ ดความต้ องการกาลังคน ซึ่งมี จานวนจากัด ส่งผลให้ เกิ ด
ปั ญหาความขาดแคลนมากยิ่งขึ ้น
2. การกระจายกาลังคนที่ไม่เป็ นธรรม แม้ จะมีนโยบายเพิ่มการผลิตและการใช้
มาตรการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มกาลังคนด้ านสุขภาพเข้ าไปสูช่ นบทเพื่อ การกระจายอย่างเป็ นธรรม แต่
ปั ญหาด้ านความไม่สมดุลของการกระจายกาลังคนยังคงดารงอยู่ จะเห็นได้ จากความหนาแน่น
ของแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล ปฏิบตั ิงานในกรุงเทพ ฯ สูงกว่าในภูมิภาค
3. ความไม่เหมาะสมของสิง่ แวดล้ อมในการทางานและระบบการสนับสนุน แม้ มี
การใช้ มาตรการต่าง ๆ เพื่อจูงใจบุคลากรในการทางาน ได้ แก่ การพัฒนาระบบโครงสร้ างพื ้นฐาน
และการสร้ างแรงจูงใจต่าง ๆ โดยได้ นามาตรการจูงใจที่ไม่เป็ นตัวเงิน ได้ แก่ โอกาสในการศึกษา /
ฝึ กอบรม มาตรการด้ านสังคม เป็ นต้ น
4. การขาดกลไกการผลัดดันเชิงนโยบาย โดยเฉพาะการจัดสรรอัตรากาลังในการ
บรรจุภาครัฐ การพัฒนาระบบกาลังคนที่ผา่ นมาขาดความต่อเนื่อง จากการวางแผนกาลังคนและ
การผลิตการขาดการเชื่อมโยง ส่งผลต่อการผลิตที่ไม่สอดคล้ องกับความต้ องการของระบบสุขภาพ
ทังด้
้ านปริ มาณและคุณภาพส่งผลต่อปั ญหาการขาดแคลนในบางวิชาชี พ เช่น แพทย์ พยาบาล
ในขณะที่บางวิชาชีพ เช่น ทันตแพทย์ และเภสัชกร มีแนวโน้ มจะเต็ม
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แนวทางการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล
ในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล ซึง่ มีสภาพยาบาลเป็ นองค์กรที่รับผิดชอบในการในการ
บริ หารงานได้ กาหนดยุทธศาสตร์ สภาการพยาบาล พ.ศ. 2555-2559 ดังนี ้ (สภาการพยาบาล,
2554, pp. 11-12)
กรอบยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 การคุ้มครองผู้บริ โภคด้ านการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์
ยุทธศาสตร์ ที่ 1.1 พัฒนานโยบายและควบคุมระบบการผลิตบุคลากรสาขา
พยาบาลศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 1.2 พัฒนานโยบายส่งเสริ มสนับสนุนและกากับระบบการจัด
การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 1.3 พัฒนานโยบายส่งเสริ มและสนับสนุนระบบและกลไกในการ
ควบคุมคุณภาพการบริ การ การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ยุทธศาสตร์ ที่ 1.4 พัฒนานโยบายส่งเสริ มและสนับสนุนระบบและกลไกในการ
ปฏิบตั ิการพยาบาลขันสู
้ ง
ยุทธศาสตร์ ที่ 1.5 พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้ มี
คุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ
กรอบยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 การคุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์
ยุทธศาสตร์ ที่ 2.1 เร่ งรัดการแก้ ไขปั ญหาและลดผลกระทบจากการขาดแคลน
กาลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 2.2 การพัฒนาความก้ าวหน้ าและความเป็ นธรรมในการประกอบ
วิชาชีพ
กรอบยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ยุทธศาสตร์ ที่ 3.1 เร่งรัดพัฒนาระบบและกลไกส่งเสริ มการวิจยั
ยุทธศาสตร์ ที่ 3.2 พัฒนากลไกส่งเสริ มการจัดการความรู้ทางการพยาบาล
ยุทธศาสตร์ ที่ 3.3 เร่งรัดพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริ หารพยาบาลระดับสูง
กรอบยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 การบริหารจัดการเพื่อความเป็ นเลิศขององค์ กร
ยุทธศาสตร์ ที่ 4.1 พัฒนาระบบการบริ หารจัดการองค์กร ให้ มีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์ ที่ 4.2 เร่งรัดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ สามารถตอบสนอง
พันธกิจสภาการพยาบาล
ยุทธศาสตร์ ที่ 4.3 เร่งรัดพัฒนาการประชาสัมพันธ์ สภาการพยาบาลในเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ ที่ 4.4 เร่ งรัดพัฒนากระบวนการดาเนินการทางด้ านกฎหมาย และ
จริ ยธรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 4.5 พัฒนาระบบประกันคุณภาพของสภาการพยาบาล
ยุทธศาสตร์ ที่ 4.6 ส่งเสริ มพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตาม
แผนพัฒนาการพยาบาลและ การผดุงครรภ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 – 2559
กรอบยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 การพัฒนานโยบายด้ านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
และระบบสุขภาพที่เป็ น มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ ที่ 5.1 เร่ งรัดพัฒนาความร่ วมมือกับองค์กรวิชาชีพระหว่างประเทศ
เพื่อพัฒนาระบบบริ การ และสุขภาพ ที่เป็ นมาตรฐานสากลและพัฒนาการประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและ การผดุงครรภ์
ยุทธศาสตร์ ที่ 5.2 เร่งรัดการเสนอกฎหมายสาคัญ เพื่อพัฒนาการบริ การสุขภาพ
และพัฒนาการพยาบาล
สานักการพยาบาล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ กาหนดยุทธศาสตร์
การบริ การพยาบาลระดับประเทศ พ.ศ. 2556 – 2560 โดยการพัฒนาภายใต้ หลักปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง เน้ นการสร้ างเอกภาพและธรรมาภิบาลในระบบสุขภาพ ให้ ความสาคัญกับการ
สร้ างกระบวนการมีสว่ นร่ วมของทุกภาคส่วนในสังคม ระดับประเทศ ระดับอาเซียน และนานา
ประเทศ เพื่อการสร้ างหลักประกันในคุณภาพของการจัดบริ การพยาบาลที่ครอบคลุม เป็ นธรรม
เห็ น คุณ ค่า ของการสร้ างความสัม พัน ธ์ ที่ดี ร ะหว่า งผู้ให้ กับ ผู้รั บ บริ การยุท ธศาสตร์ ก ารบริ ก าร
พยาบาลระดับประเทศ ได้ กาหนด วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก ดังนี ้ (สานักการพยาบาล
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2555, pp. 1-3)
วิสัยทัศน์ “การบริ การพยาบาลมีคณ
ุ ภาพเป็ นเลิศ บุคลากรมีความสุข บนวิถีแห่ง
การพัฒนาที่ยงั่ ยืน เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน”
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริ การพยาบาลให้ มีคุณภาพเป็ นเลิศ ประชาชนเข้ าถึงบริ การ
อย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรมในสถานบริ การสุขภาพทุกระดับ
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2. เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งและความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของ
ประชาชน
3. การพัฒนาระบบบริ การพยาบาลที่พร้ อมรับสถานการณ์ ฉุกเฉิน /ภัยพิบตั ิ และ
โรคอุบตั ิใหม่/อุบตั ิซ ้า
4. เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของเครื อข่ายบริ การพยาบาลที่ครอบคลุมทังองค์
้ กร
ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน ทังในระดั
้
บประเทศ ระดับอาเซียน และ นานาประเทศ ให้ มี
ประสิทธิภาพ
5. พัฒนาระบบการบริ หารจัดการบุคลากรทางการพยาบาลที่มีประสิทธิ ภาพ
โปร่งใสเป็ นธรรมสร้ างความผูกพันยึดมัน่ ต่อองค์กรบุคลากรมีความสุข
เป้าหมายหลัก
1. ระบบบริ การพยาบาล ของสถานบริ การสุขภาพระดับทุติยภูมิ ตติยภูมิและ
ศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงในแต่ละภูมิภาคมีคณ
ุ ภาพที่เป็ นเลิศ
2. ระบบบริ การพยาบาลปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐาน
3. ระบบบริ การพยาบาลในสถานการณ์ ฉุกเฉิน /ภัยพิบตั ิและโรคอุบตั ิใหม่/อุบตั ิ
ซ ้าที่มีประสิทธิภาพ
4. ความร่ วมมือของเครื อข่ายบริ การพยาบาลในระดับประเทศ ระดับอาเซียน
และ นานาประเทศมีความเข้ มแข็ง
5. ระบบบริ หารจัดการบริ การพยาบาลมีเอกภาพและธรรมาภิบาล บุคลากร
ทางการพยาบาลมีความสุขและยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์กร
6. การพัฒนาระบบบริ การพยาบาลที่พร้ อมรับสถานการณ์ ฉุกเฉิน /ภัยพิบตั ิ และ
โรคอุบตั ิใหม่/อุบตั ิซ ้า
7. เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของเครื อข่ายบริ การพยาบาลที่ครอบคลุมทังองค์
้ กร
ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน ทังในระดั
้
บประเทศ ระดับอาเซียน และ นานาประเทศ ให้ มี
ประสิทธิภาพ
8. พัฒนาระบบการบริ หารจัดการบุคลากรทางการพยาบาลที่มีประสิทธิ ภาพ
โปร่งใสเป็ นธรรมสร้ างความผูกพันยึดมัน่ ต่อองค์กรบุคลากรมีความสุข
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ การบริ การพยาบาลระดับประเทศ พ.ศ. 2556 – 2560 ประกอบด้ วย
5 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
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ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาคุณภาพระบบบริ การพยาบาลสูค่ วามเป็ นเลิศ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาระบบบริ การพยาบาลปฐมภูมิให้ มีคณ
ุ ภาพ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาระบบบริ การพยาบาลในสถานการณ์ ฉุกเฉิน / ภัยพิบตั ิ
และโรคอุบตั ิใหม่/ อุบตั ิซ ้า
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาความเข้ มแข็งของเครื อข่ายความร่ วมมือทางการพยาบาล
ทุกภาคส่วนในระดับประเทศ ระดับอาเซียนและ นานาประเทศ
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 เสริ มสร้ างเอกภาพและธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการบุคลากร
และองค์กรพยาบาล
แนวคิดการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
การศึกษาพยาบาล
การศึกษาพยาบาลในอดีตจะสอนทฤษฎีและฝึ กปฏิบตั ิกับผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาล
เป็ นส่วนใหญ่ ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิ จ การเมื อง และเทคโนโลยีต่าง ๆ อยู่
ตลอดเวลา จ าเป็ นต้ องปรั บปรุ งหลักสูตรและวิธีการสอน เพื่อ ให้ สามารถทางานในโลกที่มีการ
เปลี่ย นแปลงได้ ใ นทุกสถานการณ์ รู้ จัก คิด อย่างใช้ วิจ ารณญาณ (Critical Thinking) ในการ
แก้ ปัญหา ในส่วนเนือ้ หาของความรู้ นันมี
้ พื น้ ฐานที่ก ว้ างซึ่งรวมทังวิ
้ ทยาศาสตร์ ชีวภาพ สังคม
ภาษา และมนุษยศาสตร์ และความรู้ในเรื่ องการส่งเสริ มและปกป้องสุขภาพ การซ่อมแซมและการ
ฟื น้ ฟูสภาพ รวมทังการฝึ
้
กปฏิบตั ิการพยาบาลทังในชุ
้ มชน (บ้ าน โรงเรี ยน โรงงาน สถานที่พกั ฟื น้
เป็ นต้ น) และโรงพยาบาล (สมจิต หนุเจริ ญกุล, 2543, p. 54)
อนาคตของการพยาบาลภายใต้ อิทธิ พลของความเจริ ญทางด้ านวิทยาศาสตร์ สังคม
เศรษฐกิจ และการเมือง ดังนันบุ
้ คลากรที่ประกอบวิชาชีพพยาบาล จึงต้ องสนใจการการศึกษา เพื่อ
เป็ นการเตรี ยมพยาบาลสาหรับอนาคต สภาการพยาบาลจึงต้ องควบคุมการศึกษาพยาบาล โดย
การตรวจรั บ รองสถาบัน เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามมาตรฐานที่ ก าหนด ซึ่ง ผู้ที่ จ บการศึก ษาหลัก สูต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตในการได้ รับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์จะต้ องผ่านการทดสอบสอบความรู้ ในหมวดวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทงหมดโดย
ั้
สภาการพยาบาล เมื่อสอบผ่านจึงจะได้ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชัน้ 1 และตามพระราชบัญญัติปี พ.ศ.2540 และต้ องต่อใบอนุญาตทุก 5 ปี (สมจิต หนุเจริ ญกุล,
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2543, p. 54) ซึง่ ปั จจุบนั มีสถาบันการศึกษาพยาบาลที่จัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 86
สถาบัน ทีผา่ นการรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาล (สภาการพยาบาล, 2559)
จุดมุ่งหมายของการศึกษา
ยุวดี วัฒนานนท์ (2552) ได้ อธิ บายถึงการศึกษาทางการพยาบาลมีกระบวนการจัด
การศึ ก ษาเช่ น เดี ย วกับ ศาสตร์ ต่ า ง ๆ ที่ มี แ บบแผนในการจั ด การศึก ษาอย่า งชัด เจน โดยมี
องค์ประกอบพื ้นฐานที่สาคัญ 3 ประการ ได้ แก่
องค์ ประกอบที่ 1 จุดมุ่งหมายทางการศึกษา
จาแนกจุดมุ่งหมายทางการศึกษาออกเป็ น 3 ด้ าน
1. ด้ านพุทธิ พิสยั (Cognitive Domain) การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ ผ้ เู รี ยนเกิ ด
ความรู้ ในสมอง โดยแบ่งระดับความเรี ยนรู้ ตามแนวคิดของ Bloom และคณะ เป็ น 6 ขัน้ ได้ แก่
ความรู้-จา , ความเข้ าใจ, การนาไปใช้ , การวิเคราะห์, การสังเคราะห์ และการประเมินคุณค่า
2. ด้ านจิตพิสยั (Affective Domain) มีจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู้ในด้ าน จิตใจ-อารมณ์ ได้ แก่ เจตคติ, ค่านิยม, ความเชื่อ โดยผู้เรี ยนจะมีการแสดงพฤติกรรม
ต่าง ๆ
3. ด้ านทักษะพิสยั (Psychomotor Domain) เป็ นจุดมุ่งหมายทางการศึกษา ที่
มุ่งหมายให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้นกับระบบประสาทสัมผัส กล้ ามเนื ้อ และอวัยวะต่าง ๆ ของ
ร่ างกาย โดยผู้เรี ยนจะมีการแสดงพฤติกรรมออกมา ส่วนมากจะประเมิ นพัฒนาการที่เกิดขึ ้นกับ
ผู้เรี ยน
องค์ ประกอบที่ 2 การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้
การจัดประสบการณ์ ก ารเรี ยนรู้ เป็ นการสร้ างสถานการณ์ หรื อ เงื่อ นไข เพื่อ ให้
ผู้เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ และการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่พงึ ประสงค์อย่างถาวร มีวิธีการ
จัดประสบการณ์อยูห่ ลากหลายวิธี แต่วิธีที่นิยมใช้ คือ ใช้ การสอนเป็ นกระบวนการถ่ายทอดความรู้
การจัดประสบการณ์การเรี ยน โดยให้ มีความสอดคล้ องกับหลักสูตร
องค์ ประกอบที่ 3 วัตถุประสงค์ ของการประเมินผล
การประเมินผลการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน กระทาได้ ทุกขันตอนของการเรี
้
ยนการสอน
ได้ แ ก่ ก่ อนเริ่ ม เรี ยน ระหว่า งการเรี ยน และหลังการเรี ย น ทังนี
้ ข้ ึ ้นอยู่กับวัต ถุป ระสงค์ ของ การ
ประเมินผล เช่น เพื่อประเมินความก้ าวหน้ าของผู้เรี ยน หรื อเป็ นการประเมินแบบสรุ ปเพื่อตัดสิน

38
คุณค่าของผู้เรี ยน ซึง่ โดยทัว่ ไปแล้ ววัตถุประสงค์ของการจัดการเรี ยนการสอนมุ่งพัฒนาผู้เรี ยนให้ มี
ความเจริ ญงอกงามใน 3 ด้ าน คือ
1. ด้ านพุทธิพิสยั ซึง่ เน้ นถึงการพัฒนาทางด้ านความรู้ ความเข้ าใจความคิดและ
สติปัญญา
2. ด้ านจิตพิสยั ซึง่ เน้ นถึงการพัฒนาทางด้ านความรู้สกึ ทางจิตใจที่แสดงออกทาง
อารมณ์ คุณลักษณะและบุคลิกภาพ
3. ด้ า นทัก ษะพิ ส ัย ซึ่ง เน้ นถึ ง พัฒ นาการทางด้ า นร่ า งกายเพื่ อ ใช้ ใ นการ
ปฏิบตั ิงานได้ อย่างคล่องแคล่ว
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
สาหรับการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ
(วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ, 2555, p. 2) ได้ มีการปรับปรุงหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง ปั จจุบนั ใช้
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2555 ซึ่งได้ ดาเนินการปรับปรุ งหลักสูตรให้ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
ศาสตร์ พ.ศ. 2552 ของกระทรวงศึกษาธิ การ นอกจากนี ้ยังยึดระเบีย บคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
เนื่องจากเป็ นสถาบันสมทบ และระเบียบกองทัพเรื อ ว่าด้ วยการศึกษา พ.ศ. 2530 และฉบับที่ 5
พ.ศ.2540 และระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรื อ ว่าด้ วยการออกหนังสือรับรองการศึกษา เนื่องจาก
เป็ นสถาบันการศึกษาในสังกัดกองทัพเรื อ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ พยาบาลของกองทัพเรื อมีความรู้
ความสามารถ ทังด้
้ านวิชาการและด้ านวิชาชีพ มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
ต่อวิชาชีพ ต่อสังคม และมีคุณลักษณะทางทหารที่พงึ ประสงค์
กรอบแนวคิดการออกแบบหลักสูตร
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ ปรั บปรุ งหลักสูตรให้ สอดคล้ อ งกับ เกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐาน
คุณ วุฒิ ร ะดับ ปริ ญ ญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ของสภาการพยาบาล โครงสร้ างหลัก สูต ร
ประกอบด้ วย 4 หมวดวิชา ได้ แก่ หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิช าเลือ กเสรี
และหมวดวิชาทหาร
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หมวดวิชาเฉพาะถือเป็ นเนื ้อหาสาระสาคัญของสาขาพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้ วย
กลุม่ พื ้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ โดยกลุม่ วิชาชี พประกอบด้ วยรายวิชาทางการพยาบาลทังภาค
้
ทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิ เพื่อให้ ผ้ สู าเร็ จการศึกษาสามารถให้ การดูแลสุขภาพผู้รับบริ การในทุกช่วง
ชีวิต (Life Span) นับตังแต่
้ มารดาและทารก เด็กและวัยรุ่น ผู้ใหญ่และผู้สงู อายุ โดยในแต่ละช่วง
ชีวิตจะต้ องศึกษาการดูแลต่อเนื่องในทุกระยะของสุขภาพและความเจ็ บป่ วย (Health and Illness
Continuum) จากภาวะสุขภาพดีไปสูภ่ าวะเจ็บป่ วยเฉียบพลัน เจ็บป่ วยวิกฤตและฉุกเฉิน เจ็บป่ วย
เรื อ้ รัง ตลอดจนการเจ็บป่ วยระยะสุดท้ าย โดยครอบคลุมทุกมิติของการดูแลสุขภาพ ได้ แก่ การ
ส่งเสริ มสุขภาพ การป้องกันความเจ็บป่ วย การดูแลรักษาและการฟื ้นฟูสขุ ภาพ ทังในระดั
้
บบุคคล
ครอบครัว และชุมชน โดยเน้ นการดูแลแบบองค์ รวมภายใต้ การจัดการศึกษาโดยใช้ มโนทัศน์
ทางการพยาบาล (Nursing Concepts) เป็ นแกนหลัก และนากระบวนการพยาบาล (Nursing
Process) ทฤษฎีการพยาบาล (Nursing Theories) และการเรี ยนรู้ โดยใช้ กระบวนการวิ จัย
(Research based learning) มาเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอน
นอกจากนีห้ ลักสูต รกาหนดให้ มี การศึกษาทางด้ า นการพยาบาลสาธารณภัย และ
อุบัติภัยทางนา้ และการพยาบาลความดันบรรยากาศสูง ตลอดจนการศึกษาที่เกี่ ยวข้ อ งด้ า น
การทหารและการแพทย์ทหารอันเป็ นเอกลักษณ์ของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ มีความเชื่อว่าการพยาบาลที่มีคณ
ุ ภาพจะต้ องปฏิบตั ิอยู่
บนพื ้นฐานของการบูรณาการศาสตร์ ทางการพยาบาลและศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ อง โดยใช้ กระบวนการ
พยาบาลเป็ นเครื่ องมือในการปฏิบตั ิการพยาบาลเพื่อให้ การดูแลแบบองค์รวมแก่บุคคล ครอบครัว
ชุ ม ชนในทุ ก ช่ ว งวัย ตัง้ แต่ ภ าวะสุข ภาพดี ภาวะเสี่ ย ง เจ็ บ ป่ วย และวาระสุด ท้ า ยของชี วิ ต
ครอบคลุม การส่งเสริ ม สุขภาพ การป้ องกัน โรค การรั ก ษาพยาบาล และการฟื ้น ฟู สุข ภาพให้
สอดคล้ องกับสภาพปั ญหาและความต้ องการด้ านสาธารณสุขที่สาคัญของภูมิภาคและสังคม การ
จัดการเรี ยนการสอนจึงมุ่งเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ โดยการจัดสภาพแวดล้ อ มที่เอื ้อต่อ การเรี ยนรู้
เพื่อ ให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถชี น้ าตนเองในการเรี ยนรู้ จัดกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ที่หลากหลายบูรณาการ
วิธีการสอนและการวิจยั สอดแทรกในรายวิชา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ ผ้ สู าเร็ จการศึกษามีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล มี คุณลักษณะทางทหาร มี การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อ ง
และดารงตนอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุข (วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ, 2555, p. 6)
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วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ ที่สาเร็ จการศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ มีความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะ ดังนี ้ (วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพเรื อ, 2555, pp. 6-7)
1. รอบรู้ในศาสตร์ ทางการพยาบาล และศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ อง สามารถประยุกต์ได้
อย่างเหมาะสมในการปฏิบตั ิการพยาบาลโดยใช้ กระบวนการพยาบาล
2. ให้ การพยาบาลได้ อ ย่างเป็ นองค์ รวม แก่ผ้ ูใช้ บริ การทุกช่วงวัย ทุกภาวะ
สุขภาพ ทุกระดับของสถานบริ การสุขภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยใช้ ศาสตร์ และ
ศิลปะทางการพยาบาล และหลักฐานเชิงประจักษ์ ภายใต้ กฎหมายและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
3. มี ความรู้ ในศาสตร์ ทางเวชศาสตร์ ทางทะเลที่เกี่ยวข้ อ งกับการพยาบาลสา
ธารณภัยและอุบตั ิภยั ทางน ้า การพยาบาลความดันบรรยากาศสูง และการบริ การทางการแพทย์
สนับสนุนการปฏิบตั ิการทางทหาร
4. คิดอย่างเป็ นระบบ มีเหตุผล คิดอย่างมี วิจารณญาณ และแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์ทงในการปฏิ
ั้
บตั ิการพยาบาลและสถานการณ์ทวั่ ไป
5. ใช้ กระบวนการวิจยั และหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการปฏิบตั ิการพยาบาล
6. ศรั ทธาในวิชาชี พการพยาบาล มี จรรยาบรรณวิชาชี พ คุณธรรม จริ ยธรรม
เคารพในศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ มีความรับผิดชอบและเอื ้ออาทร
7. มีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี มีภาวะผู้นา สื่อสารอย่างมีประสิทธิ ภาพ และสามารถ
ทางานเป็ นทีมกับสหวิชาชีพ
8. สามารถบริ หารจัดการในองค์กรทางสุขภาพ
9. สนใจใฝ่ รู้และสามารถพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมได้ อย่างต่อเนื่อง
10. สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิการพยาบาลและ
การสือ่ สาร
11. มีภาวะผู้นาทางทหาร ประกอบด้ วย มีความรับผิดชอบ มีความสามารถใน
การปกครองบังคับบัญชา มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความเชื่อมั่น และกล้ าตัดสินใจ เสียสละเพื่อ
ส่วนรวม กล้ าหาญอดทน
12. มีบุคลิกลักษณะทหาร ประกอบด้ วย มีความสง่างาม ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย สุขภาพร่างกายแข็งแรง
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13. มีระเบียบวินยั ประกอบด้ วย ประพฤติปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับของ
สถาบัน ประพฤติตนตามแบบธรรมเนียมทหาร ตรงต่อเวลา มีความสามัคคีในหมู่คณะ
14. จงรักภักดีตอ่ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย์
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของหลักสูตร (วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ, 2555, pp. 5556)
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มี ความรู้ ความเข้ าใจในหลักศาสนา หลักจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
วิช าชี พตลอดจนสิทธิ มนุษยชน สิทธิ เด็ก สิทธิ ผ้ ูบริ โภค สิทธิ ผ้ ปู ่ วย ตลอดจนสิทธิ ของผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล
1.2 สามารถแยกแยะความถูกต้ อง ความดี และความชัว่ ได้
1.3 เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
1.4 รับผิดชอบต่อการกระทาของตนเอง / ต่อองค์กร / ต่อวิชาชี พ
1.5 จงรักภักดีตอ่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย์ มีระเบียบวินยั มีความ
ซื่อสัตย์ และดารงรักษาขนบธรรมเนียมทหาร
1.6 ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมี ความสามารถจัดการกับปั ญหา
จริ ยธรรมในการดารงชีพ และในการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพการพยาบาล
1.7 เป็ นแบบอย่างที่ดีตอ่ ผู้อื่นทังในการด
้
ารงตนและการปฏิบตั ิงาน
1.8 ส่งเสริ มให้ ผ้ ปู ่ วย/ผู้ใช้ บริ การได้ รับรู้ และเข้ าใจสิทธิ ของตนเพื่อปกป้อง
สิทธิของตนเองที่จะถูกละเมิด
2. ด้ านความรู้
2.1 มีความรู้ และความเข้ าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ ที่เป็ นพื ้นฐานชีวิต
และ พื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ที่ครอบคลุมทังวิ
้ ทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
กฎหมายและการปกครอง ระบอบประชาธิ ปไตย
2.2 มี ค วามรู้ และความเข้ าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ ท างวิ ช าชี พการ
พยาบาล ระบบสุขภาพ และปั จจัยที่มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงของสังคมและต่อระบบสุขภาพ
2.3 มีความรู้ ความเข้ าใจในสาระสาคัญของกระบวนการพยาบาลและการ
นาไปใช้
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2.4 มีความรู้และความเข้ าใจในสาระสาคัญของกระบวนการแสวงหาความรู้
การจัดการความรู้ กระบวนการวิจยั กระบวนการบริ หารและการจัดการองค์กร
2.5 มี ความรู้ และความเข้ าใจในสาระสาคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการพยาบาล และระบบจาแนกข้ อมูลทางการพยาบาล
2.6 มีความรู้ ความเข้ าใจในวัฒนธรรม สถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและสังคมโลกที่มีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพและประชาชน
2.7 มีความรู้ ความเข้ าใจในศาสตร์ ทางเวชศาสตร์ ทางทะเลที่เกี่ยวข้ องกับ
การพยาบาลสาธารณภัยและอุบตั ิภยั ทางน ้า การพยาบาลความดันบรรยากาศสูงและการบริ การ
ทางการแพทย์สนับสนุนการปฏิบตั ิการทางทหาร
3. ด้ านทักษะทางปั ญญา
3.1 ตระหนักรู้ในศักยภาพและสิง่ ที่เป็ นจุดอ่อนของตน เพื่อพัฒนาตนเองให้ มี
ความสามารถเพิ่มมากขึ ้นสามารถนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิการพยาบาล การสอน การแสวงหาความรู้ ที่
มีประสิทธิภาพ และการเป็ นผู้นาที่เข้ มแข็ง
3.2 สามารถสืบค้ นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้ อมูลที่หลากหลาย
3.3 สามารถนาข้ อมูล และหลักฐานไปใช้ ในการอ้ างอิงและแก้ ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณ
3.4 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ โดยใช้ องค์ความรู้ทางวิชาชีพและที่
เกี่ ยวข้ อง รวมทังใช้
้ ประสบการณ์ เป็ นฐานเพื่อ ให้ เกิ ดผลลัพธ์ ที่ปลอดภัยและมี คุณภาพในการ
ให้ บริ การการพยาบาล
3.5 สามารถใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจัยและนวัตกรรมที่
เหมาะสมในการแก้ ไขปั ญหา
3.6 สามารถพัฒ นาวิ ธี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาที่ มี ป ระสิท ธิ ภ าพสอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์และบริ บททางสุขภาพที่เปลีย่ นไป
4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถปรั บ ตัว เชิ ง วิ ช าชี พ และมี ป ฏิ ส ัม พัน ธ์ อ ย่า งสร้ างสรรค์ กั บ
ผู้ใช้ บริ การ ผู้ร่วมงานและผู้บงั คับบัญชา
4.2 สามารถทางานเป็ นทีมในบทบาทผู้นาและสมาชิกทีมในทีมการพยาบาล
ทีมสุขภาพ และทีมในชุมชนของระบบบริ การสาธารณสุขทุกระดับและในบริ บทหรื อสถานการณ์ ที่
แตกต่างกัน
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4.3 สามารถแสดงออกซึง่ ภาวะผู้นาในการผลักดันให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ในองค์กร ในสถานการณ์ที่หลากหลายและสถานการณ์เฉพาะหน้ า
4.4 รั บผิดชอบต่อ หน้ าที่ ต่อ สังคม และรั บผิดชอบในการพัฒนาตนเอง
วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง
4.5 มีระเบียบวินยั มีภาวะผู้นาตลอดจนบุคลิกลักษณะทางทหาร
5.

ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลขการสื่ อ สารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ
5.1 สามารถประยุกต์ ใช้ หลักตรรกะ คณิ ตศาสตร์ และสถิติในการพยาบาล
อย่างเหมาะสม
5.2 สามารถแปลงข้ อ มูลให้ เป็ นข่าวสารที่มีคุณภาพ รวมทังสามารถอ่
้
าน
วิเคราะห์และถ่ายทอดข้ อมูล ข่าวสารแก่ผ้ อู ื่นได้ อย่างเข้ าใจ
5.3 สามารถสือ่ สารภาษาไทยได้ อย่างมีประสิทธิภาพทังการพู
้
ด การฟั ง การ
อ่าน การเขียนและการนาเสนอรวมทังสามารถอ่
้
านวารสารและตาราภาษาอังกฤษ อย่างเข้ าใจ
5.4 สามารถใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พื ้นฐานที่จาเป็ น
5.5 สามารถเลือ กและใช้ รู ป แบบการน าเสนอสารสนเทศตลอดจนใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
6. ด้ านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
6.1 สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลอย่างเป็ นองค์รวมโดยประยุกต์ ใช้
ศาสตร์ และศิลปะทางการพยาบาล รวมทังใช้
้ กระบวนการพยาบาล หลักฐานเชิงประจักษ์ และการ
สือ่ สารเชิงบาบัดในการพยาบาล บุคคล ครอบครัวและชุมชน
6.2 สามารถปฏิบตั ิการสร้ างเสริ มสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล
การบาบัดและบรรเทาอาการ และการฟื น้ ฟูสขุ ภาพแก่ผ้ ใู ช้ บริ การทุกภาวะสุขภาพและทุกช่วงวัย
รวมทังการผดุ
้
งครรภ์ ในทุกระดับของสถานบริ การสุขภาพ ตาม พรบ.วิชาชีพ พ.ศ. 2528 และที่
แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2540
6.3 ปฏิบตั ิการพยาบาลด้ วยความเมตตา กรุ ณา และเอื ้ออาทรโดยยึดมั่นใน
คุณธรรม จริ ยธรรม กฎหมายและสิทธิของผู้ป่วย
6.4 ปฏิ บัติก ารพยาบาลโดยคานึงถึ งความเป็ นปั จ เจก บุค คลและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
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6.5 แสดงภาวะผู้นาในการปฏิบตั ิงาน สามารถบริ หารทีมการพยาบาล ทีมสห
สาขาวิชาชีพและการทางานในชุมชน ในหน่วยงานบริ การสุขภาพของชุมชน
แนวคิดและทฤษฏีท่เี กี่ยวข้ องกับสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะ
สมรรถนะ (Competency)
ในบริ บทของประเทศในปั จจุบนั ที่ต้องเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทังใน
้
ระดับประเทศและระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็ นประชาคมอาเซียน ส่งผลให้ ภาครัฐของ
ไทยต้ องมีการปรับตัวเพื่อให้ ก้าวทันสมาชิกประเทศในภูมิภาคเดียวกัน และเพื่อการปฏิสมั พันธ์ กัน
ที่จ ะเกิ ดขึ ้นในอนาคต สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน (สานักงาน ก.พ.) ในฐานะ
องค์ กรกลางด้ านการบริ หารทรั พยากรบุคคลภาครั ฐ มีหน้ าที่ในการพัฒนาและบริ หารกาลังคน
ภาครัฐ โดยการบริ หารกาลังคนให้ สอดคล้ องกับบทบาทภารกิจที่มีในปั จจุบนั เตรี ยมพร้ อมสาหรับ
อนาคต และการพัฒนาทักษะและศักยภาพของกาลังคนภาครัฐและเตรี ยมความพร้ อมบุคลากร
ภาครัฐ ซึ่งนาไปสูก่ ารกาหนดเป้าหมายของการยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ ให้ มี
สมรรถนะพร้ อมรั บการปฏิบัติงานเพื่อ รองรั บหน้ าที่และภารกิ จในปั จ จุบัน การเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต และมีความพร้ อมในการเป็ นประชาคมอาเซียน โดยที่สามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างมืออาชีพ
สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ต่างๆ และสามารถนาประเทศไปสูก่ าร
แข่งขันในเวทีระดับโลก (สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน, 2556, p. 3) โดยได้ กาหนด
คุณลักษณะของบุคลากรที่ภาครัฐคาดหวัง ประกอบด้ วย
1. เป็ นผู้นาการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากบริ บทของประเทศในปั จจุบนั ต้ องเผชิญกับ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ทังในระดั
้
บ ประเทศและระดับ โลก จึ ง ไม่ สามารถหลีก เลี่ย ง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นต่อภาครัฐได้ บุคลากรภาครัฐจึงควรต้ องเตรี ยมพร้ อมในด้ านสมรรถนะที่จะ
นาการเปลีย่ นแปลงเพื่อลดอุปสรรคและความเสีย่ ง
2. มีความเป็ นมืออาชีพ โดยมีสมรรถนะในการทางานที่ม่งุ ผลสัมฤทธิ์ ทางานเป็ นทีม
และมีความรู้ เชิ งลึกในภารกิจที่ตนเองปฏิบตั ิตลอดจนมี ความโปร่ งใส เข้ าใจและปรั บใช้ วิธีการ
ทางาน ในรูปแบบที่เป็ นมาตรฐานสากล ระดับภูมิภาค
3. มีความเป็ นนานาชาติ โดยมีความเปิ ดกว้ างทางความคิดกับบริ บทนานาชาติเคารพ
ในความแตกต่างและความหลากหลายของประชาคม และมีทกั ษะการทางานในบริ บทสากล
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4. มีความเป็ นผู้สนับสนุนภาคส่วน ต่างๆ โดยมียุทธศาสตร์ ที่ชัดเจนในการนาภาค
ส่วนอื่นๆ ของสังคมที่จะก้ าวสูก่ ารเป็ นส่วนหนึง่ ของประชาคมอาเซียน มีมาตรฐานในการให้ บริ การ
ในระดับมาตรฐานสากล ลดอุปสรรคและอานวยความสะดวกให้ ผ้ รู ับบริ การ
สมรรถนะ มีความหมายดังนี ้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ ให้ ความหมาย สมรรถนะ หมายถึง
ความสามารถ มัก จะใช้ กับ บุ ค คลซึ่ง หมายถึง ความสามารถ อ านาจ ความแข็ ง แรง ตรงกับ
ภาษาอังกฤษว่า “Competency” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546)
สานัก งานคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น (2553a) ให้ ความหมาย สมรรถนะ
(Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็ นผลมาจาก ความรู้ ทักษะ ความสามารถ
และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทาให้ บุคคลสร้ างผลงานได้ โดดเด่นในองค์กร
นิสดารก์ เวชยานนท์ (2553)ให้ ความหมาย สมรรถนะ (Competency) หมายถึ ง
พฤติกรรมที่ทาให้ คนสามารถทางานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ
สานัก อนามัยกรุ งเทพมหานคร (2554) ให้ ความหมาย สมรรถนะ (Competency)
หมายถึง ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะของบุคคล(Attributes) ซึง่ บุคคลนัน้
แสดงออกเป็ นวิธีคิดและพฤติกรรมในการทางานที่จะส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานของแต่ละบุคคล และ
มี ก ารพัฒ นาตนเองอย่า งต่อ เนื่ อง อัน จะส่ง ผลให้ เ กิ ด ความส าเร็ จ ตามมาตรฐานหรื อ สูง กว่า
มาตรฐานที่องค์กรได้ กาหนดเอาไว้
บุญใจ ศรี สถิตนรากูร (2550) ให้ ความหมาย สมรรถนะ หมายถึง ลักษณะ(Traits)
คุณลักษณะ(Characteristics) พฤติกรรม(Behaviors) ความรู้ (Knowledge) ความสามารถ
(Ability) ความถนัด(Aptitude) และทักษะ(Skills)
สุรชัย พรหมพันธุ์ (2554) ให้ ความหมาย สมรรถนะ (Competency) หมายถึง การ
แสดงถึงความ สามารถที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานให้ สาเร็ จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงาน
นันๆ
้
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อรุ ณี เฮงยศมาก (2555) ให้ ค วามหมาย สมรรถนะ หมายถึ ง ความรู้ ทัก ษะ
ความสามารถ ของแต่ละบุคคลในการปฏิบตั ิงานให้ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิ ภาพซึ่งแสดง
ให้ เห็นถึงพฤติกรรมความรู้ เจตคติ บุคลิกภาพที่ดีตอ่ การปฏิบตั ิงานนัน้ ๆ
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2555) ให้ ความหมาย สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ขีด
ความสามารถ ศักยภาพ หรื อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็ นการกระทาหรื อการแสดงออกของ
บุคลากรในองค์กร
สถาบันดารงราชานุภาพ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (2553) ให้ ความหมาย
สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และความสามารถ
(Abilities) ของมนุษย์ที่แสดงผ่านพฤติกรรม (Attributes) ในความเป็ นจริ งแล้ ว ความสามารถของ
มนุษย์ โดยเฉพาะความสามารถซ่อนเร้ น (Talent) มีอยู่อย่างมหาศาล เพียง แต่ว่ายังไม่ได้ ถูก
นามาใช้ อย่างจริ งจัง ซึ่งอาจจะเกิดจากหลายปั จจัย อาทิ ทัศนคติและสิ่งแวดล้ อมที่อยู่รอบตัว
สอดคล้ องกับทฤษฎีภเู ขาน ้าแข็ง (Iceberg)
ประชิ ด ศราธพันธ์ (2555) ให้ ความหมาย สมรรถนะ (Competency) หมายถึง
คุณ ลัก ษณะทัง้ ในด้ านความรู้ ทักษะ และพฤติ กรรมของบุ คคลที่จ าเป็ นต่อ การปฏิบัติง านใน
ตาแหน่ง บทบาท หน้ าที่ความรับผิดชอบหนึง่ ๆให้ ประสบความสาเร็ จ
ประกาย จิ โ รจน์ กุล และ จุ รี รั ต น์ กิ จ สมพร (2551) ให้ ค วามหมาย สมรรถนะ
(Competency) หมายถึง ความรู้ ทักษะ เจตคติ บุคลิกลักษณะ และ ความสามารถ หรื อ
สมรรถภาพที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งพึงมีในการปฏิบตั ิงานตามบทบาท หน้ าที่ของตนได้ อย่างดี หรื อ
ได้ ตามมาตรฐานที่กาหนด และสามารถแสดงให้ เห็นในรูปพฤติกรรมที่สงั เกตได้ สมรรถนะ ตรงกับ
คาในภาษาอังกฤษว่า Competence หรื อ Ability
สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2558) ให้ ความหมาย สมรรถนะ(Competency) หมายถึง
ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะส่วนบุคคล(Characteristic or Attitutes) ที่
ทาให้ บุคคลผู้นนท
ั ้ างาน ในความรับผิดชอบของตนได้ ดีกว่าผู้อื่น
Boyatzis (1982) ให้ ความหมายของสมรถนะ หมายถึง สิ่งที่มีอยู่ในตัวบุคคลซึ่งถือ
เป็ นตัว ก าหนดพฤติ ก รรมของบุ ค คลเพื่ อ ให้ บรรลุ ถึ ง ความต้ อ งการของงานภายใต้ ปั จจั ย
สภาพแวดล้ อมขององค์กร และทาให้ บุคคลมุ่งมัน่ สูผ่ ลลัพธ์ ที่ต้องการ
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Mitrani, Dalziel, and Fitt (1992)ให้ ความหมายของสมรรถนะว่าเป็ นลักษณะเฉพาะ
ของบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกับประสิทธิผลหรื อผลการปฏิบตั ิงานในการทางาน
McClelland (1973) ให้ ความหมายของสมรรถนะ (Competency) หมายถึ ง
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ หลักการหรื อ วิชาการที่มีอยู่ในตัวเองนันก่
้ อให้ เกิดประโยชน์ใน
งานที่ตนทา จนได้ ผลปฏิบัติงานที่เป็ นเลิศซึ่งต้ อ งอาศัยองค์ประกอบด้ านความรู้ (Knowledge)
ด้ านทักษะ (Skill) และ ด้ านคุณลักษณะหรื อพฤติกรรมที่แสดงออก (Attributes/ Behavior) เช่น
อุปนิสยั (Trait), บทบาททางสังคม (Social role), การรับรู้ตนเอง (Self-image) และแรงจูงใจ (Motive)
Spencer. Lyle M and Spencer (1993) ให้ ความหมายของสมรรถนะ ว่าเป็ น
คุณลักษณะของบุคคลที่มีความสัมพันธ์ เชิงเหตุและผลต่อความมีประสิทธิ ผลของเกณฑ์ที่ใช้ และ/
หรื อ การปฏิ บัติง านที่ ไ ด้ ผ ลการท างานที่ ดี ขึ ้นกว่า เดิม นอกจากนี ้ ได้ ข ยายความหมายของ
สมรรถนะว่า เป็ นคุณ ลัก ษณะที่ ส าคัญ ของแต่ล ะบุ ค คล (Underlying characteristic) ที่ มี
ความสัมพันธ์ เชิงเหตุผลจากความมีประสิทธิ ผลของเกณฑ์ที่ใช้ (Criterion reference) และ/หรื อ
การปฏิ บัติ ง านที่ ไ ด้ ผ ลงานสูง กว่า มาตรฐาน (Superior performance) สามารถอธิ บ าย
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามภาพที่ 1 ต่อไปนี ้
ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่ างสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานที่ต้องการ

ที่มา: Spencer. Lyle M & Spencer, 1993, p 11
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ความสัมพันธ์ ระหว่ างสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานที่ต้องการ ประกอบด้ วย
1. แรงจูงใจ (Motive) เป็ นสิง่ ที่บุคคลคิดหรื อต้ องการอย่างแท้ จริ ง ซึง่ จะเป็ นแรงขับใน
การกาหนดทิศทางหรื อการเลือกของบุคคลเพื่อแสดงออกถึงพฤติกรรม หรื อ การตอบสนองต่อ
เป้าหมายหรื อการถอยออกไปจากสิง่ ต่างๆ เหล่านัน้
2. คุณลักษณะส่วนบุคคล (Trait) เป็ นคุณลักษณะทางกายภาพของบุคคลและ
รวมถึงการตอบสนองของบุคคลต่อข้ อมูลหรื อสถานการณ์ที่เผชิญ
3. แนวคิดของตนเอง (Self-concept) เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับทัศนคติ (Attitude) ค่านิยม
(Value) และภาพลักษณ์ ของบุคคลที่มีต่อ ตนเอง (Self-image) ซึ่งจะเป็ นแรงจูงใจที่ทาให้ เกิ ด
พฤติกรรมและทาให้ สามารถทานายพฤติกรรมของบุคคลที่มีตอ่ สถานการณ์ต่างๆ ในช่วงระยะสันๆ
้ ได้
4. ความรู้ (Knowledge) เป็ นขอบเขตของข้ อมูลหรื อเนื ้อหาเฉพาะด้ านที่บุคคลใด
บุคคลหนึง่ ครอบครองอยู่
5. ทักษะ (Skill) เป็ นความสามารถในการปฏิบตั ิงานทังที
้ ่เกี่ยวข้ องกับด้ านกายภาพ
การใช้ ความคิด และจิตใจของบุคคลในระดับที่สามารถคิด วิเคราะห์ ใช้ ความรู้ กาหนดเหตุผลหรื อ
การวางแผนในการจัดการ และในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความซับซ้ อนของข้ อมูลได้
สานัก งานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อ น (2553b, pp. 1-4) ได้ น าแนวคิ ด
สมรรถนะมาแบ่งแบ่งระดับตามความยากง่ายของการประเมินและพัฒนาตามทฤษฏีภูเขาน ้าแข็ง
(Iceberg Model) ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 แสดงระดับ ของการประเมิ น และพั ฒนาสมรรถนะตามทฤษฏีภูเขาน า้ แข็ ง
(Iceberg Model)
ส่ วนเหนือ

Knowledg
e Skills

ทักษะ (Skills): ความเชี่ยวชาญ ชานาญพิเศษในด้ านต่างๆ
บทบาทที่แสดงออกต่อสังคม (Social Role): บทบาทที่บคุ คล

นา้
ส่ วนใต้ นา้

ความรู้ (Knowledge): ข้ อมูลความรู้ที่บุคคลมีในสาขาต่างๆ

Social Role
(Self-Image

แสดงออกต่อผู้อื่น
ภาพลักษณ์ภายใน (Self-Image): ความรู้สกึ นึกคิดเกี่ยวกับ
เอกลักษณ์และคุณค่าของตน

Traits

อุปนิสยั (Traits): ความเคยชิน พฤติกรรมซ ้าๆในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง

Motive
s

แรงผลักดันเบื ้องลึก (Motives): จินตนาการ แนวโน้ ม วิธีคดิ
วิธีปฏิบตั ติ นอันเป็ นไปโดยธรรมชาติของบุคคล

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน (2553: 2)
คุณลักษณะของสมรรถนะทัง้ 5 คุณลักษณะนี ้ สามารถนามาจัดกลุม่ ภายใต้ เกณฑ์
ของพฤติกรรมที่แสดงออกและสังเกตเห็นได้ งา่ ยจานวน 2 คุณลักษณะ ดังนี ้
1. สมรรถนะที่สงั เกตได้ หรื อเห็นได้ (Visible) ได้ แก่ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ
(Skill) ซึง่ เป็ นสมรรถนะที่มีโอกาสพัฒนาได้ โดยง่าย
2. สมรรถนะที่อยู่ลกึ ลงไปหรื อซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล (Hidden) ได้ แก่ แรงจูงใจ
(Motive) คุณลักษณะส่วนบุคคล (Trait) ซึง่ เป็ นสมรรถนะที่ยากต่อการวัดและพัฒนา
นอกจากนี ้ ยังมีสมรรถนะที่เรี ยกว่า แนวคิดของตนเอง (Self-concept) ได้ แก่ ทัศนคติ
และค่านิยม ซึง่ เป็ นสมรรถนะที่ปรับเปลีย่ นได้ แต่ต้องใช้ ระยะเวลานานและสามารถทาได้ ด้วยการ
ฝึ กอบรม การใช้ หลัก จิ ตวิ ท ยา หรื อ การสัง่ สมประสบการณ์ ในการพัฒ นาแต่ก็ เป็ นสิ่ งที่ ท าได้
ค่อนข้ างยากและต้ องใช้ เวลา
Dale and Hes (1995, p. 80) กล่าวถึงสมรรถนะว่าเป็ นการค้ นหาสิ่งที่ทาให้ เกิดการ
ปฏิบัติงานที่เป็ นเลิศ (Excellence) หรื อ การปฏิบัติงานที่เหนือ กว่า (Superior performance)
นอกจากนีย้ ังได้ ให้ ความหมายของสมรรถนะในด้ านอาชี พ (Occupational competency) ว่า
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หมายถึงความสามารถ (Ability) ในการทากิจกรรมต่างๆ ในสายอาชีพเพื่อให้ เกิดการปฏิบตั ิงาน
เป็ นไปตามมาตรฐานที่ ถู ก คาดหวั ง ไว้ ค าว่ า มาตรฐานในที่ นี ห้ มายถึ ง องค์ ป ระกอบของ
ความสามารถรวมกับเกณฑ์การปฏิบตั ิงานและคาอธิบายขอบเขตงาน
วัฒนา พัฒนพงศ์ (2547: 33) อ้ างถึงใน อธิพงศ์ ฤทธิชยั (ม.ป.ป.) กล่าวว่า สมรรถนะ
(Competency) หมายถึง ระดับของความสามารถในการปรับและใช้ กระบวนทัศน์ (Paradigm)
ทัศนคติ พฤติก รรม ความรู้ และทัก ษะ เพื่ อ การปฏิบัติงานให้ เกิ ดคุณภาพ ประสิทธิ ภาพ และ
ประสิทธิ ผลสูงสุดในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของบุคลากรในองค์กร บุคลากรทุกคนควรมีความสามารถ
พื ้นฐานในหน้ าที่ที่เหมือนกันครบถ้ วนและเท่าเทียมกัน และควรพัฒนาตนเองให้ มีความสามารถ
พิเศษที่แตกต่างกันออกไปนอกเหนือจากความสามารถของงานในหน้ าที่ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับศักยภาพ
ระดับความสามารถทางอารมณ์ (Emotional quotient : EQ) และความสามารถทางสติปัญญา
(Intelligence quotient: IQ)
เมื่อกล่าวถึง competency โดยทัว่ ไปมักจะกล่าวถึงภูเขาน ้าแข็งหรื อ Iceberg Model
ที่ประกอบไปด้ วยส่วนที่อยูเ่ หนือน ้าและส่วนที่อยูใ่ ต้ น ้า
ส่ว นที่ อ ยู่ เ หนื อ น า้ เป็ นส่ว นที่ ม องเห็ น ได้ ชั ด สามารถวัด และประเมิ น ได้ ง่ า ย
ประกอบด้ วย ความรู้ (Knowledge) ที่ต้อ งอาศัยการเรี ยนรู้ จากห้ อ งเรี ยนหรื อ ห้ อ งอบรม และ
ทักษะ (Skills) เกิดจากการฝึ กฝน ฝึ กปฏิบตั ิจนชานาญ ทังนี
้ ้ทักษะจะประกอบด้ วย ทักษะด้ านการ
บริ หาร ( Management Skills) และทักษะในงานเฉพาะด้ านหรื อในเชิงเทคนิค (Technical Skills)
ส่วนที่อยูใ่ ต้ น ้า หรื อคุณสมบัติพิเศษส่วนบุคคล (Personal Attributes) เป็ นส่วนที่
มองเห็นได้ ยากกว่าต้ องอาศัยการสังเกต ทังนี
้ ้ส่วนที่อยู่ใต้ น ้าประกอบด้ วยแนวความคิด ลักษณะ
นิสยั และแรงขับหรื อแรงบันดาลใจ ที่เป็ นคุณสมบัติที่ติดตัวมาตังแต่
้ เกิดหรื อพัฒนาการตังแต่
้ สมัย
ยังเด็ก เช่น ความละเอียดรอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ การควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพ
จากที่นาเสนอมาข้ างต้ น ทาให้ สามารถสรุปได้ วา่ สมรรถนะหรื อขีดความสามารถ
(Competency) หมายถึง ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณ ลักษณะของบุ คคล
(Attributes) ซึ่งแสดงออกให้ เห็นจากพฤติกรรม ความคิด จากการปฏิบตั ิงานที่จะส่งผลต่อ การ
ปฏิบตั ิงานของบุคคลนันให้
้ บรรลุเป้าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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ประเภทของสมรรถนะ (Competency)
สาหรับการจัดแบ่งประเภทของสมรรถนะนัน้ มีนกั วิชาการหลายท่าน ได้ ให้ ทรรศนะที่
แตกต่างกันออกไป ดังนี ้
สานักอนามัยกรุงเทพมหานคร (2554) ได้ จดั กลุม่ สมรรถนะเป็ น 2 ประเภท คือ
1. สมรรถนะหลัก (Core Competencies) คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของ
พนักงานทุกตาแหน่งกาหนดขึ ้นเพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ร่วม
2. สมรรถนะประจากลุม่ งาน (Functional Competencies) คือสมรรถนะที่กาหนด
เฉพาะสาหรับแต่ละกลุม่ งาน เพื่อสนับสนุนให้ พนักงานผู้ดารงตาแหน่งในกลุม่ งานเดียวกันแสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้ าที่และส่งเสริ มให้ สามารถปฏิบตั ิภารกิจในหน้ าที่ได้ ดียิ่งขึ ้น
อธิพงศ์ ฤทธิชยั (ม.ป.ป.) ได้ จดั กลุม่ สมรรถนะเป็ น 2 ประเภท คือ
1. สมรรถนะหลัก (Core competency) ซึ่งเป็ นคุณลักษณะที่พนักงานทุกคนใน
องค์กรจาเป็ นต้ องมี ทังนี
้ ้เพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ บรรลุเป้าหมายขององค์กร อาทิ ความรอบ
รู้เกี่ยวกับองค์กร ความซื่อสัตย์ ความใฝ่ รู้ และความรับผิดชอบ เป็ นต้ น
2 สมรรถนะตามสายงาน (Functional competency) ซึ่งเป็ นคุณลักษณะที่พนักงาน
ที่ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งต่างๆ ควรมีเพื่อให้ งานสาเร็ จและได้ ผลลัพธ์ ตามที่ต้องการ
อาภรณ์ ภูว่ ิทยพันธุ์ (2555, p. 55)ได้ จดั กลุม่ สมรรถนะเป็ น 3 ประเภท คือ
1. Core Competency เป็ นความสามารถหลัก กาหนดขึ ้นจากวิสยั ทัศน์ ภารกิจ ที่
คาดหวังจากพนักงานทุกระดับ
2. Managerial Competency เป็ นความสามารถด้ านการบริ หารจัดการ กาหนดขึ ้น
จากบทบาทหน้ าที่ของผู้บริ หาร ที่คาดหวังให้ ผ้ บู ริ หารแต่ละระดับจาเป็ นต้ องมี
3. Functional Competency เป็ นความสามารถในงานเฉพาะด้ านที่กาหนดขึ ้นจาก
ขอบเขตงานของแต่ละตาแหน่ง
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รติพร ถึงฝั่ ง และ โกศล จิตวิรัตน์ (2552, p. 32) ได้ จัดกลุม่ สมรรถนะเป็ น 3
ประเภท คือ
1. สมรรถนะหลัก ขีดความสามารถหลัก คือ บุคลิกลักษณะการแสดงออกของ
พฤติกรรมของพนักงานทุกคนในองค์กรที่สะท้ อนให้ เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และ
อุปนิสยั ของคนในองค์กรโดยรวม
2. สมรรถนะบริ หาร ขีดความสามารถด้ านการบริ หาร คือ ความรู้ ความสามารถด้ าน
การบริ ห ารจัด การ เป็ นขี ดความสามารถที่ มีไ ด้ ทัง้ ในระดับผู้บริ หารและระดับ พนักงาน ซึ่งจะ
แตกต่างกันตามบทบาทหน้ าที่การบริ หารจัดการ เป็ นขีดความสามารถที่มีได้ ทงในระดั
ั้
บผู้บริ หาร
และระดับพนักงานซึง่ จะแตกต่างกันตามบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ
3. สมรรถนะตามสายงาน ขีดความสามารถตามตาแหน่งงาน คือ ความรู้ ความ
สามารถในงานที่สะท้ อนให้ เห็นถึงความรู้ทกั ษะและคุณลักษณะเฉพาะของงานต่าง ๆ
สถาบันดารงราชานุภาพ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (2553, p. 14) อ้ างถึง
ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2547) ได้ จดั กลุม่ สมรรถนะเป็ น 3 ประเภท คือ
1. สมรรถนะหลัก (Core competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะ ของคนที่สะท้ อนให้
เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสยั ของคนในองค์กรโดยรวมที่จะช่วยสนับสนุน
ให้ องค์กรบรรลุเป้าหมายตาม วิสยั ทัศน์ได้
2. สมรรถนะตามสายงาน (Job competency) หมายถึง บุคลิก ลักษณะของคนที่
สะท้ อนให้ เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และ อุปนิสยั ที่จ ะช่วยส่งเสริ มให้ คนนันๆ
้
สามารถสร้ างผลงานในการปฏิบตั ิงาน ตาแหน่งนันๆ
้ ได้ สงู กว่ามาตรฐาน
3. สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal competency) หมายถึง บุคลิก ลักษณะของคนที่
สะท้ อนให้ เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อและ อุปนิสยั ที่ทาให้ บุคคลนันมี
้ ความสามารถ
ในการทาสิง่ ใด สิง่ หนึง่ ได้ โดดเด่น กว่าคนทัว่ ไป เช่น สามารถอาศัยอยู่กับแมงป่ องหรื ออสรพิษได้
เป็ นต้ น ซึง่ เรามักจะเรี ยกสมรรถนะส่วนบุคคลว่าความสามารถพิเศษส่วนบุคคล
และกล่าวถึง จิรประภา อัครบวร (2549: 68) ได้ จัดกลุม่ สมรรถนะเป็ น 3 ประเภท
ได้ แก่
1. สมรรถนะหลัก (Core competency) คือ พฤติกรรมที่ดี ที่ ทุกคนในองค์กรต้ องมี
เพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมและหลักนิยมขององค์กร
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2. สมรรถนะบริ หาร (Professional competency) คือ คุณสมบัติ ความสามารถด้ าน
การบริ หารที่บุคลากรในองค์กรทุกคนจาเป็ นต้ องมี ในการทางาน เพื่อให้ งานสาเร็ จและสอดคล้ อง
กับแผนกลยุทธ์ วิสยั ทัศน์ของ องค์กร
3. สมรรถนะเชิงเทคนิค (Technical competency) คือ ทักษะ ด้ านวิชาชีพที่จาเป็ น
ในการนาไปปฏิบตั ิงานให้ บรรลุผลสาเร็ จ ซึง่ จะแตกต่าง กันตามลักษณะงาน โดยสามารถจาแนก
ได้ 2 ส่วนย่อย ได้ แก่ สมรรถนะเชิง เทคนิคหลัก (Core technical competency) และสมรรถนะ
เชิงเทคนิคเฉพาะ (Specific technical competency)
McClelland (1973) ได้ จาแนกสมรรถนะออกเป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
1. สมรรถนะขัน้ พืน้ ฐาน (Threshold Competency) หมายถึง ความรู้ หรื อทักษะ
พื ้นฐานที่บุคลจ าเป็ นต้ องมี ในการทางานตาแหน่งต่างๆ ลักษณะผลงานที่ได้ จ ะไม่แตกต่างจาก
บุคคลอื่นๆ
2. สมรรถนะที่ทาให้ บุคคลแตกต่างจากบุคคลอื่น (Differentiating Competency)
หมายถึง ปั จจัยที่ทาให้ บุคคลมีผลการปฏิบตั ิงานมีความโดดเด่นมากกว่าบุคคลทัว่ ๆๆป ซึ่งบุคคล
ในกลุ่ม นี ม้ ั ก จะมุ่ ง เน้ น การใช้ ค วามรู้ ทัก ษะ และคุณ ลัก ษณะอื่ น ๆ ที่ จ ะช่ ว ยส่ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
ความสาเร็ จในงานที่ดีเลิศ ซึ่งนักวิชาการจะให้ ความสาคัญมากกว่ากลุม่ แรกโดยได้ อธิ บายเพื่อ
เปรี ยบเทียบความแตกต่าง ดังนี ้
2.1 Competency กับ Knowledge: Competency หมายถึง พฤติกรรมที่
ก่อให้ เกิดผลงานที่ดีเลิศ (Excellent Performance) เท่านัน้ ดังนันตั
้ วความรู้ (Knowledge) โดดๆ
จึงไม่ถือว่าเป็ น Competency เว้ นแต่สามารถนาความรู้ ในเรื่ องนันๆมาประยุ
้
กต์ใช้ ในงานจนเกิด
ความสาเร็ จ จึงจะถือว่าเป็ นส่วนหนึง่ ของ Competency
2.2 Competency กับ Skills: Competency เกี่ยวข้ องกับทักษะจะหมายถึงการ
ใช้ ทกั ษะที่ก่อให้ เกิดความสาเร็ จอย่างชัดเจน
2.3 Competency กับ Motive/Attitude: Competency หมายถึงแรงขับจาก
ภายในที่ทาให้ บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อนาไปสูเ่ ป้าหมายที่วางไว้ จนเกิดเป็ นผลสาเร็ จ
จึงอาจสรุปได้ ว่า สมรรถนะสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทหลัก คือ สมรรถนะหลัก
(Core competency) ซึ่งเป็ นคุณลักษณะที่พนักงานทุกคนในองค์กรจาเป็ นต้ อ งมี ทังนี
้ ้เพื่อ ให้
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ บรรลุเป้าหมายขององค์กร อาทิ ความรอบรู้ เกี่ยวกับองค์กร ความซื่อสัตย์
ความใฝ่ รู้ และความรับผิดชอบ เป็ นต้ น อี กประเภทหนึ่งคือ สมรรถนะตามสายงาน (Functional
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competency) ซึง่ เป็ นคุณลักษณะที่พนักงานที่ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งต่างๆ ควรมีเพื่อให้ งานสาเร็ จ
และได้ ผลลัพธ์ ตามที่ต้องการ
องค์ ประกอบของสมรรถนะ
สานักอนามัยกรุ งเทพมหานคร (2554) กล่าวถึงองค์ ประกอบของ สมรรถนะ เป็ น
ผลรวมของทักษะ ความรู้ ค่านิยม ทัศนคติ ลักษณะส่วนบุคคลแรงจูงใจ ที่แสดงออกผ่าน
พฤติก รรม (Demonstrated behavior) ซึ่งมี ความส าคัญและส่ง ผลต่อ ความสาเร็ จ ในการ
ปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพสูงกว่ามาตรฐานทัว่ ไป โดยมีคณ
ุ ลักษณะดังนี ้
1. ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้ เฉพาะในเรื่ อ งที่ต้อ งรู้ เป็ นความรู้ ที่เป็ น
สาระสาคัญ เช่น ความรู้ด้านการตรวจรักษาเบื ้องต้ น เป็ นต้ น
2. ทักษะ (Skill) คือ สิ่งที่ต้องการให้ ทาได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ เช่น ทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ ทักษะทางการถ่ายทอดความรู้ เป็ นต้ น ทักษะที่เกิดได้ นนมาจากพื
ั้
้นฐานทางความรู้
และสามารถปฏิบตั ิได้ อย่างแคล่วคล่องว่องไว
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self–concept) คือ เจตคติ ค่านิยม และความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ ของตน หรื อสิ่งที่บุคคลเชื่อว่าตนเองเป็ น เช่น ความมั่นใจในตนเอง
เป็ นต้ น
4. บุคลิกลักษณะประจาตัวของบุคคล (Traits) เป็ นสิ่งที่อธิ บายถึงบุคคลนัน้ เช่น คน
ที่นา่ เชื่อถือและไว้ วางใจได้ หรื อมีลกั ษณะเป็ นผู้นา เป็ นต้ น
5. แรงจูงใจ/เจตคติ (Motives/Attitude) เป็ นแรงจูงใจ หรื อแรงขับภายใน ซึ่งทาให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมที่ม่งุ ไปสูเ่ ป้าหมาย หรื อมุ่งสูค่ วามสาเร็ จ เป็ นต้ น
สุรชัย พรหมพันธุ์ (2554, p. 188) กล่าวถึง สมรรถนะมี อ งค์ ประกอบหลัก ที่ มี
ความสัมพันธ์ เกี่ยวพันกันและสนับสนุนซึง่ กันและกัน 3 ประการ คือ 1) การแสดงออกทางความรู้
( Knowledge) 2) (Skill) การแสดงออกทางทักษะ 3) การแสดงออกทางคุณลักษณะของบุคคล
(Attributes)
สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2558, p. 15) ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบของสมรรถนะตาม
แนวคิดของ David C. McClelland 5 ส่วน ดังนี ้
Skills คื อ ทัก ษะ สิ่ง ที่บุ ค คลท าได้ ดี และฝึ กปฏิ บัติ เ ป็ นประจ าจนเกิ ดความ
ชานาญ
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Knowledge คือ ความรู้ เฉพาะด้ านของบุคคล เช่น ความรู้ ภาษาอังกฤษ ความรู้
การบริ หารต้ นทุน
Self-concept คือ ทัศนคติ ค่านิยมและความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ ของตน
หรื อ สิ่ง ที่ บุ ค คลเชื่ อ ว่า ตนเป็ น เช่ น คนที่ มี ค วามเชื่ อ มั่น ในตนเองสูง จะเชื่ อ ว่า ตนเองสามารถ
แก้ ปัญหาต่างๆได้
Trait คือ บุคลิกลักษณะประจาตัวของบุคคล เป็ นสิ่งที่อธิ บายถึงบุคคลนัน้ เช่น
เป็ นบุคคลที่นา่ เชื่อถือ ไว้ วางใจ มีลกั ษณะเป็ นผู้นา
Motive คือ แรงจูงใจ หรื อแรงขับภายในซึ่งทาให้ บุคคลแสดงพฤติกรรมที่ม่งุ ไปสู่
สิง่ ที่เป็ นเป้าหมาย เช่น บุคคลที่ม่งุ ผลสาเร็ จ มักพยายามทางานให้ สาเร็ จตามที่ตงไว้
ั ้ และปรับปรุ ง
วิธีการทางานของตนตลอดเวลา
Spencer. Lyle M and Spencer (1993, pp. 9-12) กล่าวถึงคุณลักษณะเฉพาะของ
สมรรถนะ ประกอบด้ วยองค์ประกอบที่สาคัญ 5 ประการ ได้ แก่
1. แรงจูงใจ (Motive) หมายถึงสิง่ ต่างๆที่บุคคลมักจะคิดถึงตลอดเวลาหรื อมักจะ
ต้ องการตลอดเวลา ซึง่ นาไปสูก่ ารแสดงออกหรื อมีพฤติกรรมที่นาไปสูเ่ ป้าหมาย
2. ลักษณะเฉพาะ (Trait) หมายถึงลักษณะทางกายภาพและการตอบสนองที่
กระทาสม่าเสมอกับสถานการณ์หรื อข่าวสารที่ได้ รับ
3. มโนทัศน์ในตน หรื อ ทัศนคติ (Self-concept) หมายถึง ภาพลักษณะของ
ตนเองที่เกี่ยวข้ องกับ ความเชื่อ การให้ คณ
ุ ค่า
4. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ข่างสารหรื อข้ อมูลที่บุคคลมีอยูใ่ นเรื่ องนันๆ
้
5. ทักษะ (Skills) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการแสดงออก หรื อ
กระทาทังด้
้ านจิตใจและด้ านกายภาพ
ดังนันจึ
้ งกล่าวได้ วา่ องค์ประกอบของสมรรถนะประกอบด้ วย 1) ความรู้ 2) ทักษะ 3)
ทัศนคติ 4) บุคลิกลักษณะประจาตัวของบุคคล 5) แรงขับภายใน
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การพัฒนาสมรรถนะ
สุรชัย พรหมพันธุ์ (2554, pp. 299-303)กล่าวถึง การพัฒนาสมรรถนะโดยทัว่ ไป
หมายถึง การพัฒนาในระดับบุคคล ดังนันเครื
้ ่ อ งมื อ หรื อ วิธีการที่จ ะพัฒนารายบุคคลในแต่ละ
หน่วยงานย่อมมีความหลากหลาย เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพที่ตรงกับความต้ องการขององค์กร เช่น
การฝึ กอบรม การสอนงาน การเป็ นพี่เลี ้ยง การหมุนเวียนงาน การดูงาน การเรี ยนรู้ด้วยตนเอง การ
ให้ ข้อมูลป้อนกลับ การฝึ กงานกับผู้เชี่ยวชาญ การประชุมสัมมนา
อรุณี เฮงยศมาก (2555, p. 381) กล่าวถึงการพัฒนาสมรรถนะที่ยึดหลักการพัฒนา
ตามองค์ประกอบของสมรรถนะและต้ องการส่งเสริ ม/ เสริ มสร้ างให้ เกิดสิง่ นัน้ ได้ แก่
จัดการฝึ กอบรม (Training) เป็ นกิ จ กรรมที่จัด ขึ ้นอย่างเป็ นระบบ เพื่อ พัฒนา
ความรู้ ความสามารถ เจตคติ และทักษะการปฏิบัติงาน รวมทังเพิ
้ ่มประสิทธิ ผลการปฏิบตั ิงาน
ได้ แก่ การฝึ กอบรมภายในองค์ กร (In-service training) ภายในหน่วยงาน ผู้ให้ ความรู้ อ าจเป็ น
วิทยากรภายในองค์กร ภายนอกองค์กร หรื อผสมผสานระหว่างวิทยากรทังภายในและภายนอก
้
ตลอดจนฝึ กอบรมจากแหล่งการฝึ กอบรมภายนอก (Out souring of training)
การศึกษา (Education) เป็ นกิจกรรมทีเ่ พิ่มศักยภาพทางปั ญญาเพื่อนาความรู้ มา
ใช้ ปรับปรุงงานที่รับผิดชอบ และเตรี ยมความพร้ อมสาหรับการปฏิบตั ิงานในตาแหน่งที่สงู ขึ ้น เพื่อ
ส่งเสริ มความก้ าวหน้ าในงาน ได้ แ ก่ 1) การศึกษาต่อ เนื่อ ง (Continuing education) เช่ น
การศึกษาเฉพาะทาง 2) การจัดบริ การวิชาการในหน่วยงาน (In-services education) เช่น การ
จัดประชุมวิชาการ การแลกเปลี่ยนความรู้ ทางวิชาการหรื อแลกเปลี่ยนความรู้ ในสโมสรวิช าการ
(Journal club) เป็ นต้ น
สรุปการพัฒนาสมรรถนะ จุดประสงค์เพื่อส่งเสริ มบุคลากรให้ ได้ รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ มีสมรรถนะในการทางานได้ อย่างมีประสิทธ์ ภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อความสาเร็ จของ
องค์กร
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ประโยชน์ ของสมรรถนะ (Competency)
มีนกั วิชาการหลายท่านได้ กล่าวถึง ดังนี ้
สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน (2553a, p. 5)กล่าวถึงประโยชน์ของการ
จัดทาต้ นแบบสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิที่มีตอ่ องค์กร ผู้บงั คับบัญชาและเจ้ าหน้ าที่ ดังนี ้
ประโยชน์ตอ่ องค์กร ได้ แก่ 1) ทาให้ ได้ กรอบแนวคิดที่มีคุณภาพและเป็ นเอกภาพ
ต่อการประยุกต์ใช้ กระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคล 2) สร้ างความเหมาะสมระหว่างงานและผู้
ดารงตาแหน่งได้ ดีกว่า ทาให้ ได้ ผลงานที่ดีขึ ้น
ประโยชน์ตอ่ ผู้บงั คับบัญชา ได้ แก่ 1) ให้ ตวั ชี ้วัดที่ชดั เจนในการสรรหาบุคลากรเข้ า
สูอ่ งค์ กร 2) ให้ ผ้ บู ังคับบัญชาใช้ มาตรฐานเดียวกันในการประเมิ นผลงาน และสามารถเข้ าใจ
จุดเด่นและจุดด้ อย ของแต่ละบุคคลได้ อย่างถูกต้ องตามลักษณะงาน 3) ช่วยให้ ผ้ บู งั คับบัญชาใน
การประเมินและพัฒนาผู้ใต้ บงั คับบัญชา
ประโยชน์ต่อเจ้ าหน้ าที่ผ้ ดู ารงตาแหน่ง ได้ แก่ 1) สร้ างความชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่
องค์กรคาดหวังและแนวทางการปฏิบตั ิงานให้ เกิดความสาเร็ จ 2) ช่วยสร้ างทางก้ าวหน้ าในสาย
อาชีพ โดยการสร้ างหลักประกันว่าสมรรถนะของตนเหมาะสมกับตาแหน่งแล้ ว 3) ช่วยให้ แต่ละ
บุคคลเข้ าใจความแตกต่างของแต่ละงาน และเร่งพัฒนาตนเองเพื่อโยกย้ ายสูต่ าแหน่งใหม่
สานักอนามัยกรุ งเทพมหานคร (2554) กล่าวถึงประโยชน์ของการนาสมรรถนะไป
ประยุกต์ใช้ ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สามารถทาได้ หลายประการ คือ
1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human resource planning) จะเป็ นการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ ทังความต้
้
องการเกี่ยวกับตาแหน่ง ซึ่งจะต้ องเกี่ ยวข้ องกับการกาหนดสมรรถนะ
ในแต่ละตาแหน่งเพื่อให้ ทราบว่าในองค์ กรมี คนที่เหมาะสมจะต้ อ งมี สมรรถนะใดบ้ าง เพื่อ ให้
สอดคล้ องกับการวางกลยุทธ์ ขององค์กร
2. การตีค่างานและการบริ หารค่าจ้ างและเงินเดือน (Job evaluation of wage and
salary administration) สมรรถนะสามารถนามาใช้ ในการกาหนดค่างาน (Compensable factor)
เช่น วิธีการ point method โดยการกาหนดปั จจัยแล้ วให้ คะแนนว่าแต่ละปั จจัยมีความจาเป็ นต้ อง
ใช้ ในตาแหน่งงานนัน้ ๆ มากน้ อยเพียงใด เป็ นต้ น
3. การสรรหาและการคัดเลือ ก(Recruitment and selection) เมื่อ มีการกาหนด
สมรรถนะไว้ แล้ วการสรรหาพนักงานก็ต้องให้ สอดคล้ องกับสมรรถนะตรงกับตาแหน่งงาน
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4. การบรรจุตาแหน่ง ก็ควรคานึงถึงสมรรถนะของผู้มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมหรื อมีความ
สามารถตรงตามตาแหน่งที่ต้องการ
5. การฝึ กอบรมและพัฒนา (Training and development) การฝึ กอบรมและพัฒนา
ก็ดาเนินการฝึ กอบรมให้ สอดคล้ องกับสมรรถนะของบุคลากรให้ เต็มขีดสุดของแต่ละคน
6. การวางแผนสายอาชี พและการสืบทอดตาแหน่ง (Career planning and
succession planning) องค์กรจะต้ องวางแผนเส้ นทางอาชีพ (Career path) ในแต่ละเส้ นทางที่
แต่ละคนก้ าวเดินไปในแต่ละขันตอนนั
้
นต้
้ องมีสมรรถนะอะไรบ้ าง องค์กรจะช่วยเหลือให้ ก้าวหน้ า
ได้ อ ย่างไรและตนเองจะต้ อ งพัฒนาอย่างไร ในองค์ กรจะต้ อ งมี การสร้ างบุคคลขึ ้นมาแทนใน
ตาแหน่งบริ หารเป็ นการสืบทอด จะต้ องมีการพัฒนาสมรรถนะอย่างไร และต้ องมีการวัดสมรรถนะ
เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาอย่างไร ซึง่ จะนาไปสูก่ ระบวนการฝึ กอบรมต่อไป
7. การโยกย้ าย การเลิกจ้ าง การเลื่อนตาแหน่ง (Rotation termination and
promotion) การทราบสมรรถนะของแต่ละคนทาให้ สามารถบริ หารงานบุคคลเกี่ยวกับการโยกย้ าย
การเลิกจ้ าง และการเลือ่ นตาแหน่ง ได้ งา่ ยและเหมาะสม
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2555, pp. 48-54) กล่าวถึงการนาสมรรถนะ (Competency)
มาใช้ ประโยชน์ คือ
1. การสรรหาคัดเลือกพนักงาน โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่ อหาคนที่เหมาะสมกับองค์กร
และลักษณะงานที่รับผิดชอบ
2. การจัดทาแผนระยะสัน้ เป็ นการกาหนดหลักสูตรการฝึ กอบรมให้ เหมาะสมกับ
Competency ที่กาหนดขึ ้น เช่น องค์กรต้ องการให้ พนักงานมี Competency การทางานเป็ นทีม ก็
จัดหลักสูตรฝึ กอบรมเทคนิคการทางานเป็ นทีม
3. การจัดทาแผนฝึ กอบรมระยะยาว โดยส่วนใหญ่จะจัดทาเป็ นแผน 3-5 ปี เพื่อให้
พนักงานรู้วา่ ในแต่ละปี ตนเองจะต้ องได้ รับการฝึ กอบรมหลักสูตรใดบ้ าง
4. การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เป็ นแผนงานที่กาหนดขึ ้นจากการ
ประเมินผลความสามารถของพนักงาน โดยนา Competency ที่เป็ นความสามารถที่คาดหวังที่
กาหนดขึน้ ของตาแหน่งงานมาใช้ เป็ นเกณฑ์ประเมินความสามารถของพนักงานในปั จจุบนั เพื่อ
ประเมิ นหาช่องว่างของความสามารถ (Competency Gap Assessment) ซึ่งผลการประเมิ น
แบ่งเป็ น 3 แบบ ดังนี ้
จุดแข็ง หมายถึ ง ความสามารถในปั จ จุบันมากกว่าความสามารถที่ คาดหวั ง
(Actual Competency > Expected Competency)
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จุดอ่อน หมายถึง ความสามารถในปั จ จุบันน้ อ ยกว่าความสามารถที่คาดหวัง
(Actual Competency < Expected Competency)
ตามมาตรฐาน หมายถึง ความสามารถที่คาดหวังเท่ากับความสามารุ ในปั จจุบนั
(Actual Competency = Expected Competency)
นาผลการประเมินที่ได้ โดยเฉพาะที่เป็ นจุดอ่อนของพนักงานมาพัฒนา โดยมุ่งเน้ นการ
พัฒนาอื่นๆ เช่น การสอนงาน การดูงานนอกสถานที่ การทากิจกรรม เป็ นต้ น
5. การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน พบว่าองค์กรส่วนใหญ่จะใช้ ตวั ชี ้วัดผลงาน หรื อ
KPIs (Key Performance Indicators) เป็ นแนวทางในการประเมินผลงานของพนักงาน
6. การออกแบบเส้ นทางความก้ าวหน้ าในอาชีพ ใช้ เป็ นเกณฑ์กาหนดให้ พนักงานรับรู้
ว่าในแต่ละตาแหน่งจะต้ องมี Competency ใดบ้ างเพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อม พัฒนาตนเอง
ในการก้ าวสูต่ าแหน่งเหล่านัน้
7. การบริ หารคนเก่ง/ คนดี/ และผู้สืบทอดตาแหน่งงาน ซึ่ง Competency นอกจาก
จะช่วยในการสรรหาคัดเลือกพนักงานแล้ ว คนเก่ง/ คนดีก็เป็ นส่วนสาคัญที่ช่วยให้ องค์กรได้ เปรี ยบ
คูแ่ ข็ง เนื่องจากคนเก่ง/ คนดี จะเป็ นบุคลากรที่มีความรู้ ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ซึ่งจะทาให้ การ
ดาเนินกิจกรรมขององค์กรได้ เปรี ยบ
สุรชัย พรหมพันธุ์ (2554, pp. 297-298) กล่าวถึงการนาสมรรถนะ (Competency)
มาใช้ ประโยชน์ แบ่งเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่ ระดับรายบุคคล ระดับหน่วยงานหรื อหัวหน้ างาน และ
ระดับองค์กร ดังนี ้
1. ระดับรายบุคคล เพื่อ การปรับปรุง การพัฒนา และ การเตรี ยมความพร้ อม
การปรับปรุ ง (To Improve) ความสามารถที่มีอยู่ และปรับปรุ งผลงานที่บุคคล
รับผิดชอบให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
การพัฒนา (To Develop) อย่างต่อเนื่องทังการพั
้
ฒนาความสามารถที่มีอยู่ให้ ดี
ยิ่งขึ ้น เพิ่มศักยภาพการทางานของบุคลากรให้ มีความสามารถที่จะรับผิดชอบงานที่สงู ขึ ้น
การเตรี ยมความพร้ อม (To Prepare) ให้ บุคลากรมีความพร้ อมในการทางานใน
ตาแหน่งที่สงู ขึ ้น
2. ระดับหน่วยงาน หรื อหัวหน้ างาน เพื่อ การทดแทนงาน ผลงานของหน่วย คุณภาพ
ชีวิตการทางาน
การทดแทนงาน (Work Replacement) บุคลากรเกิดทักษะในการทางานหลาย
ด้ าน (Multi Skills) ทาให้ สามารถทางานทดแทนกรณี โอน ย้ าย ออก เป็ นต้ น
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ผลงานของหน่วย (Department Performance) การที่บุคคลมี การเรี ยนรู้ และ
พัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อ ง ทาให้ บุคลากรสามารถปฏิบตั ิงานได้ ดีขึ ้น ทาให้ ผลงานของ
หน่วยงานก็ดีตามไปด้ วย
คุณภาพชีวิตการทางาน (Quality of Work Life) ความสามารถในการจัดการงาน
ที่ทาได้ เป็ นอย่างดี จะทาให้ มีเวลามากพอที่จะไปจัดการกับชีวิตส่วนตัวได้ ซึ่งถือว่าเป็ นการรักษา
สมดุลในการทางานกับชีวิตส่วนตัว
3. ระดับองค์กร เพื่อ ผลงานขององค์กร การสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีให้ กับองค์กร ความ
ได้ เปรี ยบในการแข่งขัน
ผลงานขององค์กร (Corporate Performance) การพัฒนาในระดับบุคคลทาให้
บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องทาให้ สมั ฤทธิ์ ผลของหน่วยงานเป็ นไปตามเป้าหมาย
ซึง่ ส่งผลต่อความสาเร็ จขององค์กรด้ วย
การสร้ างภาพลัก ษณ์ ที่ดีใ ห้ กับองค์ ก ร (Corporate Branding) บุคลากรที่ มี
ความสามารถมีสว่ นช่วยสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร จากมุมมองของบุคลากรภายนอก
ความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน
(Competitive Advantage) การพัฒ นา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทาให้ บุคลากรมีผลการปฏิบตั ิงานที่ ดี ส่งผลต่อความสาเร็ จขององค์กร ซึ่ง
ทาให้ เกิดความได้ เปรี ยบในการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก
ดังนัน้ จึงกล่ าวได้ ว่าประโยชน์ ของสมรรถนะ สามารถนามาใช้ ในการประเมิ น
ค้ นหา และพัฒนาบุคลากรให้ มีขีดความสามารถให้ สูงขึ ้น ซึ่งจะส่งผลให้ อ งค์ กรเป็ นองค์ กรที่มี
ศักยภาพสูง (High Performance Organization – HPO) ซึ่งการที่องค์กรจะมีศกั ยภาพสูงสิ่ง
สาคัญก็ คือ “คน” ในองค์กรจะต้ อ งมี ศกั ยภาพสูงด้ วยการพัฒนาให้ มีขีดความสามารถสูงตาม
Competency ตามที่องค์กรกาหนด
รูปแบบ
มีนกั วิชาการหลายท่านได้ ให้ ความหมายของ รูปแบบ ดังนี ้
รัตนะ บัวสนธ์ (2556) รู ปแบบ ซึ่งตรงกับคาว่า “method” นัน้ หมายถึง ภาพร่ าง/
แผนงานที่แสดงถึงองค์ประกอบ ขันตอนการด
้
าเนินงานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งมักใช้ คาว่า “วิธีการ”
หรื อ “แนวทางการดาเนินงาน”
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กาญจนา คุณารักษ์ (2555) รู ปแบบ หมายถึง สิ่งที่เป็ นตัวแทนของโครงสร้ างทาง
ความคิดที่สาคัญของเรื่ องที่ศกึ ษา ที่ถกู พัฒนาขึ ้นเพื่อแสดงหรื ออธิบายปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ ้นให้
เข้ าใจได้ ง่ายขึ ้น หรื อ นามาใช้ ประโยชน์ในการทานายปรากฏการณ์ ที่จ ะเกิดขึ ้น ตลอดจนใช้ เป็ น
แนวทางในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ ต่อไป
กมลชนก ภาคภูมิ (2556) รู ป แบบ หมายถึ ง โครงสร้ างของความคิ ด ที่ แ สดง
องค์ประกอบและความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบที่สาคัญของสิ่งที่ศึกษา หรื อสิ่งที่บุคคลใช้ ในการ
หาคาตอบ ความรู้ และความเข้ าใจในปรากฏการณ์ตา่ งๆ
สรุปได้ ว่า รูปแบบ หมายถึง แบบแผนของความคิดในการดาเนินงาน เพื่อให้ ได้ มาซึ่ง
สิง่ ที่ต้องการศึกษา
ประเภทของรูปแบบ
ประเภทของรู ปแบบสามารถจาแนกได้ ห ลากหลายรู ปแบบตามแต่ล ะศาสตร์ หรื อ
สาขาวิ ชา โดยทั่ว ไปสามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท ได้ แก่ การวิจัยเชิ ง คุณ ภาพ (Qualitative
research) และ การวิจัยเชิ งปริ มาณ (Quantitative research) อย่างไรก็ ตามในทางระบบ
สาธารณสุขการกาหนดประเภทของรู ปแบบในสิ่งที่ต้อ งการศึกษา เพื่อ ให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่
กาหนดไว้ อย่างถูกต้ องนัน้ ดังนี ้ (ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์, 2558)
1. ความมุ่งหมายของการนาไปใช้ ได้ แก่ การวิจัยขันพื
้ ้นฐาน (Basic หรื อ pure
research) การวิจัยประยุกต์ (Applied research) และการวิจัยและพัฒนา (Research and
development)
2. ตามลักษณะการแจกแจงหรื อการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ การวิจัยเชิงพรรณนา
(Descriptive research) การวิจยั เชิงวิเคราะห์ (Analytic research)
3. ตามวิธีการที่ได้ มาซึง่ ผลการศึกษา ได้ แก่ การวิจัยเชิงสังเกต (Observational
research) และการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental research)
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ลักษณะของรูปแบบที่ดี
ลักษณะของรูปแบบที่ดี ดังนี ้ (Keeves, 1988, p. 560)
1. ควรประกอบด้ วยความสัมพันธ์ อย่างมีโครงสร้ าง (structural relationship)
มากกว่า ความสัมพันธ์ ที่เกี่ยวเนื่องกันแบบรวม ๆ (associative relationship)
2. นาไปสูก่ ารทานายผลซึง่ สามารถตรวจสอบได้ ด้วยข้ อมูลเชิงประจักษ์
3. อธิ บายโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงเหตุผลได้ อย่างชัดเจน สามารถพยากรณ์
และอธิบายปรากฏการณ์ได้
4. นาไปสูก่ ารสร้ างแนวคิดใหม่ หรื อ สร้ างมโนทัศน์ใหม่ โดยสร้ างความสัมพันธ์
ของตัวแปรในลักษณะใหม่ ซึง่ เป็ นการขยายในเรื่ องที่กาลังศึกษา
แนวคิดการพัฒนารูปแบบสมรรถนะในเชิงวิชาชีพพยาบาล
ปั จจัยที่ส่งผลต่ อการพัฒนาสมรรถนะพยาบาล
ปั จจั ย ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ องค์ ก รพยาบาลในปั จจุ บั น และแนวโน้ มในอนาคต
ประกอบด้ วย ปั จจัยสาคัญ ได้ แก่ การเมือ ง เศรษฐกิ จ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้ อ ม จาก
การศึกษาของนักวิชาการหลายท่านได้ ให้ ทศั นะถึงสาระสาคัญดังนี ้
สถาบัน วิ จัย ระบบสาธารณสุข (2556)ได้ ศึก ษาการภาพอนาคตระบบสุข ภาพที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ สาระส าคัญ ของปั จจัย ต่า งๆ ที่ ส่ง ผลต่อ ระบบสุข ภาพในอี ก 10 ปี ข้ า งหน้ า ซึ่ ง
สอดคล้ องกับ บุญใจ ศรี สถิตนรากูร (2550, pp. 32-43) ที่ได้ ศึกษาอนาคตขององค์ กรพยาบาลใน
ศตวรรษที่ 21 ถึงปั จจัยที่มีผลกระทบต่อองค์กรพยาบาลในปั จจุบนั และแนวโน้ มในอนาคต เกิด
จากการเปลีย่ นแปลงประชากรด้ านโครงสร้ าง ประชากรในสังคมจะกลายเป็ นสังคมผู้สงู อายุ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อโครงสร้ างรายได้ และรายจ่ายของภาครัฐ ขณะที่ภาระค่าใช้ จ่ายด้ านสุขภาพอันเนื่ องจาก
โรคที่เกิดกับผู้สงู อายุมากขึ ้น ซึ่งรวมถึงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังและปั ญหาสุขภาพจิตจากความเครี ยด
ปั ญหาจากการขยายตัวของชุมชนเมื องเพิ่มขึ ้นเกิ ดการย้ ายถิ่ นฐานของคนในประเทศและชาว
ต่างประเทศที่เข้ ามาทางาน ประชากรอยู่อย่างแออัด เกิดการแย่งชิงทรัพยากรที่มีอยู่อย่ างจากัด
ความหลากหลายทางชีวภาพจะลดลง สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ภัยธรรมชาติทวีความ
รุนแรงและมีความถี่สงู ขึ ้น มีโรคใหม่ ๆ เกิดขึ ้นโดยเฉพาะการระบาดของโรคติดเชื ้ออุบตั ิใหม่และ
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โรคอุบตั ิซ ้าได้ ง่าย จากการเดินทาง การย้ ายถิ่นฐาน มีการพบเชื ้อโรคมีการดื ้อยามากขึ ้น นาไปสู่
การพัฒนายาหรื อเทคโนโลยีใหม่ ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้ าทาให้ ทุกคนสามารถเข้ าถึง
ข้ อมูลข่าวสารได้ ทกุ ที่ทกุ เวลา จะมีบริ การการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และการดูแลผู้ป่วย
ทางไกล (Tele care) เพิ่มขึ ้น แนวโน้ มการรักษาผู้ป่วยที่พงึ่ พาเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์จะ
มากขึ ้น เกิดปั ญหาความไม่เท่าเทียมในการเข้ าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ จากปั จจัยต่างๆดังที่
กล่าว ส่งผลให้ ต้องมีการปฏิรูปใหญ่ของโครงสร้ างทังการเมื
้
องและกฎหมาย รวมถึงระบบสุขภาพ
ที่จ ะสร้ างหลักประกัน สุขภาพที่ เหมาะสมให้ กับประชาชน รวมถึง การเฝ้ าระวัง ส่งเสริ ม และ
ป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ ้นจากแรงงานต่างชาติ และการดูแลสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานต่างชาติด้วย
นอกจากนี ้มีการกระจายอานาจให้ แก่ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น(อปท.) มากขึ ้น ประชาชนมีสว่ น
ร่ วมในการบริ หารการตัดสินใจ การตรวจสอบโครงการและนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบต่อ
พื ้นที่มากขึ ้น
ปิ ยะ หาญวรวงศ์ชยั (2555, pp. 17-31) ได้ กล่าวถึงบริ บทและสถานการณ์ มหภาคที่
เปลีย่ นไปและความท้ าทายต่อระบบสุขภาพในหนังสือปฏิรูปสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)
ก้ าวสู่ การวิจยั ระบบสุขภาพในทศวรรษที่ 3 ว่า การเปลีย่ นแปลงบริ บทที่หลากหลายที่จะส่งผลต่อ
การพัฒนาระบบสุขภาพในอนาคตจากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารทังในประเทศและ
้
นานาชาติ ร วมทัง้ การสัม ภาษณ์ ผ้ ูเ ชี่ ย วชาญ เพื่ อ ท าการวิ เ คราะห์ ก ารเปลี่ย นแปลงในบริ บ ท
สภาพแวดล้ อม โดยอ้ างอิงถึง PESTEL framework เพื่อพิจารณาสภาพแวดล้ อมในระดับมหภาค
ดังนี ้
1. การเมือง (Politics) หมายรวมถึงกลไก กระบวนการและการเปลี่ยนแปลงใน
นโยบายรัฐและนโยบายสาธารณะ
2. เศรษฐกิจ (Economy) ครอบคลุมระบบและกลไกที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธ์ ของการผลิต การบริ โภค รายได้ และการลงทุนของประชาชน ธุรกิจเอกชนและของรัฐ
3. สังคม (Social) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางของสังคม ตังแต่
้ เกิดจนตายทังใน
้
ระบบการศึกษา การทางาน รูปแบบการจ้ างงาน การเคลือ่ นย้ ายแรงงาน ประชากรศาสตร์ ผ้ สู งู อายุ
ระบาดวิทยา การศาสนา การกระจายรายได้ และความเหลือ่ มล ้าในด้ านต่างๆ เป็ นต้ น
4. เทคโนโลยี (Technology) ครอบคลุมทังในส่
้ วนของเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information technology) และ การเปลี่ยนแปลงในวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลต่อการ
ดารงชีวิตของประชาชนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วย
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5. สิ่งแวดล้ อม (Environment) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในสภาวะอากาศ อุณหภูมิ
และการดูแลสิ่งแวดล้ อม การกาจัดของเสียและสารมีพิษ และการใช้ พลังงาน ทังในส่
้ วนของ
นโยบาย ค่านิยม และพฤติกรรมของสังคม
6. กฎหมาย (Law) รวมถึงสภาพบริ บทที่เกี่ยวข้ องกับกฎหมายและการบังคับใช้ ที่
ส่งผลต่อการทางานของกลไกต่างๆ ในสังคม
ผลการศึกษา
1) The Guardian ซึ่งเป็ นหนังสือพิมพ์ของสหราชอาณาจักรได้ ตีพิมพ์เมื่อปี
2555 กล่าวถึงการทานายอนาคตในยี่สบิ ปี ข้ างหน้ าโดยการสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะด้ านเป็ นผู้
ทานายการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ ้น โดยประเด็นต่างๆ ครอบคลุมถึงเรื่ องการเมื อง เศรษฐกิ จ
สังคม ศาสนา ศิลปะ การค้ าและการโฆษณา การสื่อสาร การขนส่ง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
พลังงาน อาหาร กฎหมาย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสุขภาพ พบว่าเปลี่ยนแปลงของโลกใน
อนาคตที่มีผลต่อการให้ บริ การด้ านสุขภาพ ได้ แก่ การเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้ อมและภูมิอากาศมี
ผลต่อสุขภาพ มีการใช้ วคั ซีนใหม่ๆเพื่อป้องกันโรคต่างๆ มากขึ ้น การเปลี่ยนแปลงบริ การสุขภาพที่
เน้ นเรื่ องการให้ การศึกษาและการเพิ่มขึ ้นของรายจ่ายด้ านสุขภาพ
2) The World Business Council for Sustainable Development กล่าวถึง
ภาพอนาคตสาหรับปี 2593 จากการระดมความเห็นร่ วมกันขององค์กรธุรกิจระดับนานาชาติ 29
องค์กร เพื่อกาหนดเป็ นวิสยั ทัศน์ปี 2593 โดยมองการเปลี่ยนแปลงหลักในระดับโลกใน 3 ประเด็น
หลัก ได้ แก่ 1) การเติบโตของประชากร (จานวน) และการเพิ่มขนาดของเมือง (urbanization) ทา
ให้ มีการบริ โภคมากขึ ้น 2) สังคมจะมีแรงเฉื่อยในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากขาด
การบริ หารจัดการที่เพียงพอ 3) สภาพแวดล้ อมและระบบนิเวศน์จ ะเสื่อมทรามลง ภายใต้ การ
เปลีย่ นแปลงในสภาพภูมิอากาศ (Climate change)
3) The future agenda 2020 กล่าวถึงการพยากรณ์ อนาคตศาสตร์ สาหรับ
ปี 2553 โดยการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ ต่างๆ หลายสาขา จากทังภาครั
้
ฐ ภาคธุรกิจ
และนักวิชาการ ในการพยากรณ์อนาคตในระดับมหภาคมี 4 ประเด็น ได้ แก่ 1) มีความไม่สมดุล
ในการเติบโตของประชากร เช่น มีผ้ สู งู อายุมากขึ ้น มีการเติบโตของเมือง 2) มีความขาดแคลน
ทรัพยากรหลักๆ เพิ่มมากขึ ้น เช่น พลังงาน น ้า ที่ดิน โลหะ และ อาหาร 3) อานาจทางเศรษฐกิจจะ
ย้ ายมาฝั่ งเอเชียเร็ วขึ ้น โดยจีนและอินเดียมีบทบาทสาคัญ 4) การเข้ าถึงข้ อมูลโดยอาศัยเทคโนโลยี
ไร้ สาย อินเตอร์ เน็ตและเครื่ องมื อต่างๆ ที่เชื่อ มต่อเป็ นเครื อข่ายได้ จากแนวโน้ มที่จ ะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวทาให้ เกิดระบบการดูแลผู้ป่วยทางไกลเพื่อให้ การดูแลโดยไม่ต้อ งออกจาก
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บ้ าน เกิ ดโรคเรื อ้ รั ง เช่น เบาหวานและโรคอ้ วนมากขึ ้น รวมทังเกิ
้ ดการระบาดของโรค การใช้
เทคโนโลยีในการรักษาทางการแพทย์ การท่องเที่ยวเพื่อการรักษาพยาบาล (medical tourism) จะ
เพิ่มมากขึ ้น
4) The Envision Technology กล่าวถึง การพยากรณ์ ทิศทางการพัฒนา
เทคโนโลยี โดยการรวมตัวกันขององค์กรที่เชี่ยวชาญด้ านการคาดการณ์แนวโน้ มเทคโนโลยีสขุ ภาพ
ในสาขาต่างๆ ไว้ 6 ประเด็น ได้ แก่ 1) เทคโนโลยีสาหรับ Regeneration 2) เทคโนโลยีสาหรั บ
Treatments 3) เทคโนโลยีสาหรับ Augmentation 4) เทคโนโลยีสาหรับ Bio gerontology 5)
เทคโนโลยีสาหรับ Telemedicine และ 6) เทคโนโลยีสาหรับ Diagnostics (ปิ ยะ หาญวรวงศ์ชัย,
2555)
สรุป การเปลีย่ นแปลงบริ บทในระดับมหภาค ทังในส่
้ วนของการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้ อม และเทคโนโลยีในอนาคต มีแนวโน้ มส่งผลต่อระบบสุขภาพในด้ านต่างๆ ที่
หลากหลาย เช่น การเปลี่ยนแปลงในลักษณะของประชากร การเพิ่มความเชื่อมโยงกับประเทศ
ต่างๆ ในโลก การมีเครื่ องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ แนวโน้ มการขาดแคลนทรัพยากร ความเหลื่อม
ล ้าในด้ านต่างๆ จะเป็ นสิง่ ท้ าทายที่ระบบสุขภาพจะต้ องเผชิญ ดังนันการท
้
าความเข้ าใจในแนวโน้ ม
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้น่าจะมีสว่ นช่วยกาหนดทิศทางในการพัฒนาทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะ
การพัฒนาสมรรถนะทรั พยากรมนุษย์ ในสาขาวิชาชีพพยาบาล เพื่อ ที่จ ะสามารถให้ การบริ การ
เป็ นไปได้ อย่างมีประสิทธิ ผล สามารถตอบสนองต่อ การเปลี่ยนแปลงในบริ บทในระดับมหภาค
ต่างๆ เหล่านี ้ได้ ในอนาคต
การกาหนดสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ
การกาหนดสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งหมายถึง การใช้ ความรู้ ความสามารถ
และเจตคติ ข องพยาบาลวิ ช าชี พ ที่ ส าเร็ จ การศึก ษาในระดับ ปริ ญ ญาตรี ที่ จ ะท าให้ ส ามารถ
ปฏิบตั ิการพยาบาลได้ ตามขอบเขตของวิชาชีพอย่างปลอดภัยมีความรับผิดชอบ เป็ นผู้ร่วมงานที่มี
ประสิทธิ ภาพ มีศกั ยภาพในการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เป็ นสมาชิกที่ดีของ
สังคม (สภาการพยาบาล, 2553, p. 2) ซึง่ สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทยที่กาหนด
โดย สภาการพยาบาลเป็ นองค์กรหลักของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของประเทศ ที่
ก่อตังขึ
้ ้นตาม พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 ได้ ดาเนินภารกิจ
ตามที่กฎหมายกาหนด โดยมีพนั ธกิจที่สาคัญหลายประการ เช่น คุ้มครองผู้บริ โภคด้ านสุขภาพ
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เพื่อให้ ได้ มาตรฐานวิชาชีพและมีความเป็ นธรรม พัฒนาวิชาชีพการให้ ก้าวสูส่ ากล และสามารถ
ชี ้นาด้ านสุขภาพแก่สงั คมได้ ด้วยการเสริ มสร้ างความรู้ การจัดการความรู้ และการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการพยาบาล (สภาการพยาบาล, 2554, p. 3)
สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพของสภาการพยาบาล ประเทศไทย
สภาการพยาบาลได้ กาหนดสมรรถนะวิช าชี พในการปฏิ บัติงาน 8 ด้ าน (สภาการ
พยาบาล, 2553, pp. 2-19) ได้ แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สมรรถนะด้ านจริ ยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย
สมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิการพยาบาลและการผดุงครรภ์
สมรรถนะด้ านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ
สมรรถนะด้ านภาวะผู้นา การจัดการ และการพัฒนาคุณภาพ
สมรรถนะด้ านวิชาการและการวิจยั
สมรรถนะด้ านการสือ่ สารและสัมพันธภาพ
สมรรถนะด้ านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
สมรรถนะด้ านสังคม

สมรรถนะด้ านที่ 1 สมรรถนะด้ านจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย
มีความรู้ ความเข้ าใจ ทฤษฎีและหลักคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิช าชี พ
ศาสนาและวัฒนธรรม สิท ธิ มนุษยชน สิทธิ ผ้ ูบริ โภค สิท ธิ เด็ ก สิทธิ ผ้ ูป่วย หลักกฎหมายทั่วไป
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ร.บ.
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้ อง ขอบเขตการปฏิบัติการพยาบาลและ
ข้ อบังคับว่าด้ วยข้ อจากัดและเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์รวมทัง้
ข้ อบังคับวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้ อง มีจิตสานึกทางจริ ยธรรม ตระหนักในคุณค่า ความเชื่อของตนเอง
และผู้อื่ น มี ค วามไวต่อ ประเด็ น จริ ย ธรรมและกฎหมาย มี ค วามสามารถในการตัด สิน ใจเชิ ง
จริ ยธรรม และประยุกต์สกู่ ารปฏิบตั ิการพยาบาลได้ อ ย่างเหมาะสม (สภาการพยาบาล, 2553)
ได้ แก่
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1.1 ตระหนักในคุณค่า ความเชื่อของตนเองและผู้อื่นและไม่ใช้ คุณค่าความเชื่อ
ของตนเองในการตัดสินใจผู้อื่น ให้ การพยาบาลโดยการแสดงออกถึงการเคารพในคุณค่า ความ
เชื่อ และศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
1.2 ตระหนักในข้ อจากัดของสมรรถนะตนเอง ไม่เสี่ยงในการปฏิบตั ิงานที่อาจ
เกิดผลเสียต่อผู้ใช้ บริ การและปรึกษาผู้ร้ ูอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ บริ การ
1.3 แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิการพยาบาลของตน
1.4 ส่งเสริ มให้ ผ้ ใู ช้ บริ การได้ รับรู้และเข้ าใจในสิทธิของตน
1.5 ปกป้องผู้ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิ หรื อได้ รับการปฏิบตั ิที่ผิด
หลักคุณธรรม จริ ยธรรม อย่างเหมาะสม
1.6 วิเ คราะห์ ประเด็ นจริ ยธรรมและกฎหมายที่เกี่ ย วข้ อ งในการปฏิบัติการ
พยาบาล ตัดสินใจเชิงจริ ยธรรมและดาเนินการได้ อย่างเหมาะสม ในสถานการณ์ ที่มีความขัดแย้ ง
ทางจริ ยธรรมและกฎหมายที่ไม่ซบั ซ้ อน
1.7 ปฏิบตั ิการพยาบาลโดยแสดงออกซึง่ ความเมตตา กรุ ณา คานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของผู้ใช้ บริ การ จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมาย และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
สมรรถนะด้ านที่ 2 สมรรถนะด้ านการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์
บูรณาการแนวคิด ศาสตร์ ทางการพยาบาล ศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ อง ศิลปะการพยาบาล ใน
การปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลระดั บ พื น้ ฐาน เพื่ อ ให้ การพยาบาลแบบองค์ ร วมที่ มี คุ ณ ภาพ มี
ประสิท ธิ ภ าพและปลอดภัย โดยใช้ ก ระบวนการพยาบาล หลัก ฐานเชิ ง ประจัก ษ์ จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ และคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล ในการส่งเสริ มสุขภาพ ป้องกันโรค ดูแล
ช่วยเหลือ และฟื น้ ฟู แก่ผ้ ูใช้ บริ การทุกกลุม่ วัย ทุกช่วงชีวิต ทังผู
้ ้ ที่อยู่ในภาวะสุขภาพดี ภาวะเสี่ยง
เจ็ บป่ วยเฉี ยบพลัน ฉุก เฉิ น วิก ฤต และเรื อ้ รั ง โดยเฉพาะการเจ็ บป่ วยที่เ ป็ นปั ญหาสาคัญของ
ประเทศและชุมชน (สภาการพยาบาล, 2553) ได้ แก่
2.1 ความรู้ความสามารถในการใช้ กระบวนการพยาบาล มีความรู้ความสามารถ
ในการใช้ ก ระบวนการพยาบาลเพื่อ ให้ การพยาบาล ผู้ใช้ บริ การทุกกลุ่มวัย ทุกช่วงชี วิต ทังผู
้ ้ มี
สุขภาพดี ภาวะเสี่ยงและเจ็บป่ วย เพื่อส่งเสริ มสุขภาพ ป้องกันและแก้ ไขปั ญหาสุขภาพในความ
เจ็บป่ วยที่สาคัญของประเทศได้ อย่างเหมาะสม
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2.1.1 ประเมิ น สภาพผู้ใ ช้ บริ ก ารโดยใช้ เ ทคนิ ค วิ ธี ก ารประเมิ น สภาพที่
เหมาะสมกับบุคคล วัฒนธรรม ภาวะสุขภาพ จากแหล่งข้ อมูลที่เหมาะสม และได้ ข้อมูลที่จาเป็ นต่อ
การปฏิบตั ิการพยาบาลอย่างเป็ นองค์รวม (กาย จิต จิตวิญญาณ สังคม)
2.1.2 ประเมิ นปั จ จัยเสี่ยงและปั จ จัยส่งเสริ มสุขภาพ ทังปั
้ จ จัยด้ านบุคคล
สิง่ แวดล้ อมทางกายภาพ สิง่ แวดล้ อมด้ านสังคม วัฒนธรรม
2.1.3 วิ เคราะห์ ข้อ มูล และวินิ จ ฉัยการพยาบาล โดยใช้ กระบวนการคิ ด
วิเคราะห์ บนพื ้นฐานของข้ อมูล และหลักการวินิจฉัยการพยาบาลได้ อย่างครบถ้ วน
2.1.4 วางแผนการพยาบาลที่สอดคล้ องกับข้ อวินิจฉัยการพยาบาล โดยใช้
ข้ อมูล ความรู้เชิงประจักษ์ กาหนดเป้าหมายผลลัพธ์ ที่ชัดเจน ผู้ใช้ บริ การ/ครอบครัว/ผู้ดูแล มีสว่ น
ร่ ว มในการวางแผนอย่า งเหมาะสม แผนการพยาบาลเป็ นแผนที่ มี ค วามเป็ นไปได้ มี ค วาม
เฉพาะเจาะจงกับผู้ใช้ บริ การ เหมาะสมกับบริ บททางสังคม วัฒนธรรม ของผู้ใช้ บริ การ
2.1.5 ปฏิ บัติ ก ารพยาบาลที่ ส อดคล้ อ งกับ ข้ อ วิ นิ จ ฉัย การพยาบาลและ
แผนการพยาบาล เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายการพยาบาล โดยใช้ ศาสตร์ ทางการพยาบาล ศาสตร์ ที่
เกี่ ยวข้ อง และหลักฐานเชิ ง ประจัก ษ์ ใช้ เ ทคนิ ค วิธี การปฏิ บัติก ารพยาบาลที่ถูก ต้ อ งตามหลัก
วิชาการ มีความเหมาะสมกับผู้ใช้ บริ การและครอบครั ว ใช้ หลักการส่งเสริ มการดูแลตนเอง หลัก
ความปลอดภัย ใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นอย่างเหมาะสม
2.1.6 ประเมิ น ผลการปฏิ บัติก ารพยาบาลอย่า งต่อ เนื่ อ ง สอดคล้ อ งกับ
เป้าหมาย/ผลลัพธ์ ทางการพยาบาล ในระยะเวลาที่เหมาะสม ตังแต่
้ ผ้ ใู ช้ บริ การอยู่ในความดูแล
จนกระทัง่ การปฏิบตั ิการพยาบาลบรรลุวตั ถุประสงค์ หรื อผู้ใช้ บริ การสามารถดูแลตนเองได้
2.1.7 บันทึกทางการพยาบาลได้ อย่างถูกต้ อ ง ครบถ้ วน เป็ นปั จ จุบนั ตาม
กระบวนการพยาบาล
2.2 ความรู้ความสามารถในการสร้ างเสริ มสุขภาพและการป้องกันโรค มีความรู้
ในหลักการ กลยุทธ์ และกลวิธีในการสร้ างเสริ มสุขภาพ การสร้ างเสริ มพลังอานาจ การปรับเปลี่ยน
พฤติก รรม และสามารถดาเนิน การสร้ างเสริ มสุข ภาพ การป้องกัน โรค และความเจ็ บป่ วยใน
ผู้ใช้ บริ การทุกวัย ทังสุ
้ ขภาพดี อยูใ่ นภาวะเสีย่ ง และเจ็บป่ วย เพื่อให้ สามารถดูแลและพึ่งตนเองได้
ทังในระดั
้
บบุคคล ครอบครัว กลุม่ คน และชุมชน
2.2.1 ประเมิ น การเจริ ญ เติบ โตและพัฒ นาการของบุ ค คลแต่ล ะวัย และ
ครอบครัว โดยใช้ กลวิธีที่เหมาะสม รวมทังการประเมิ
้
นปั จจัยเสี่ยงต่อภาวะสุขภาพ วินิจฉัยภาวะ
สุขภาพ ภาวะโภชนาการ การเจริ ญเติบโต และพัฒนาการของบุคคลแต่ละช่วงชีวิต ภาวะเสี่ยงของ
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โรคและความเจ็ บป่ วยที่เป็ นปั ญหาของประเทศและวางแผนการสร้ างเสริ มสุขภาพบุคคลและ
ครอบครัวได้ อย่างเหมาะสม
2.2.2 ใช้ หลักการสร้ างเสริ มสุขภาพ หลักการทางสุขศึกษา หลักการปรั บ
เปลีย่ นพฤติกรรม หลักการเสริ มพลังอานาจ ในการสร้ างเสริ มพฤติกรรมสุขภาพที่สาคัญ
2.2.3 ให้ ภมู ิค้ มุ กันโรค ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
2.2.4 ให้ คาแนะนาในการเลี ้ยงดู และส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการ
ของเด็กปกติ ค้ นหาปั ญหาและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก และส่งต่อตามความจาเป็ น
2.2.5 ประเมิ น วิ นิ จ ฉั ย ครอบครั ว กลุ่ม คน ชุ ม ชน โดยใช้ เ ทคนิ ค วิ ธี ที่
เหมาะสม และใช้ กลวิธีการดาเนินการในชุมชนในการสร้ างความเข้ มแข็ง และสร้ างความร่ วมมือ
ของชุมชน เพื่อดาเนินการลดปั จจัยเสีย่ งต่อสุขภาพ และสร้ างกิจกรรมสร้ างเสริ มสุขภาพ
2.2.6 วิเคราะห์ความรู้จากภูมิปัญญาท้ องถิ่น เพื่อนามาใช้ ในการป้องกันโรค
และการสร้ างเสริ มสุขภาพของบุคคล ครอบครัว กลุม่ และชุมชน
2.2.7 จัดทาโครงการสร้ างเสริ มสุขภาพ การป้องกันโรคและความเจ็บป่ วยแก่
ครอบครัว กลุม่ คน และชุมชน
2.3 ความรู้ ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยอย่า งต่อ เนื่ อ ง มี ความรู้ ในการ
ตอบสนองของบุคคล และครอบครั วต่อการเจ็บป่ วยทังด้
้ านกาย จิต สังคม สามารถใช้ หลักการ
บาบัดทางการพยาบาลในการดูแลผู้ใช้ บริ การที่เจ็บป่ วยเฉียบพลัน ฉุกเฉิน วิกฤต และเรื อ้ รังที่ไม่
ซับซ้ อนอย่างต่อเนื่อง ตังแต่
้ รับไว้ ดูแลจนกระทัง่ ผู้ใช้ บริ การและครอบครัวสามารถดูแลตนเองได้
หรื อจนถึงวาระสุดท้ ายของชีวิต หรื อสามารถส่งต่อได้ อย่างเหมาะสม รวมทังเข้
้ าใช้ บทบาทของ
ตนเองในการจัดการสาธารณภัย
2.3.1 ประเมิ นภาวะสุขภาพ ภาวะเสี่ยง ความสามารถในการดูแลตนเอง
วินิจ ฉัยการพยาบาลและปฏิบัติ การพยาบาลผู้ป่ วยในภาวะเจ็ บ ป่ วยเฉี ยบพลัน ฉุกเฉิ น วิกฤติ
เรื อ้ รัง ได้ อย่างปลอดภัย
2.3.2 ใช้ ห ลัก การและเทคโนโลยี ก ารบ าบัด ทางการพยาบาล (nursing
therapeutic principles and technology) ในการจัดการอาการ การดูแลความสุขสบาย การเฝ้า
ระวัง และการป้องกันภาวะแทรกซ้ อน การลุกลามของโรค และความพิการ รวมทังการส่
้
งเสริ มการ
ฟื น้ หายให้ เหมาะสมกับความเจ็บป่ วย และความเป็ นปั จเจกบุคคลของผู้ใช้ บริ การ
2.3.3 ใช้ ห ลัก การดูแลต่อ เนื่อ ง หลัก การดูแ ลสุข ภาพที่ บ้ าน เพื่อ พัฒ นา
ศักยภาพผู้ใช้ บริ การและครอบครัวในการดูแลตนเองได้
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2.3.4 ใช้ หลักการดูแลแบบประคับประคอง (palliative care) ในการดูและ
ผู้ป่วยระยะสุดท้ าย ให้ ผ้ ปู ่ วยตายอย่างสงบ และสมศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
2.3.5 วิเคราะห์ ความรู้ จากภูมิปัญญาท้ องถิ่น แสวงหาแหล่งสนับสนุนทาง
สังคมมาใช้ ในการดูแลผู้ใช้ บริ การที่มีความเจ็บป่ วยได้ อย่างเหมาะสม
2.4 ความรู้ ความสามารถด้ านการพยาบาลครอบครัว และการผดุงครรภ์ มี
ความรู้ เกี่ ยวกับทฤษฎีครอบครัว การเปลี่ยนแปลงทางสรี ระ จิตสังคม ของหญิ งในระยะตังครรภ์
้
ระยะคลอด ระยะหลังคลอด สามารถรั บ ฝากครรภ์ คัดกรองภาวะเสี่ยง ทาคลอดปกติ ให้ การ
พยาบาลมารดา ทารก และครอบครั วในระยะหลังคลอด ส่งเสริ มการเลี ้ยงดู ลกู ด้ วยนมแม่ และ
ให้ บริ การวางแผนครอบครัวได้
2.4.1 ใช้ กระบวนการพยาบาลในการส่งเสริ ม การดูแลหญิ งและครอบครัวใน
ระยะตัง้ ครรภ์ ระยะคลอด หลัง คลอด และทารกแรกเกิ ด ทัง้ ในภาวะปกติ ภาวะเสี่ ย ง และ
ภาวะแทรกซ้ อน ให้ เ หมาะสมกับ ภาวะสุข ภาพตามบริ บ ทของผู้ใ ช้ บริ ก ารและครอบครั ว โดย
ประยุกต์ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นมาใช้ ได้ อย่างเหมาะสม
2.4.2 รับฝากครรภ์ คัดกรองภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซ้ อน และส่งต่อได้ อย่าง
เหมาะสม
2.4.3 ทาคลอดปกติได้ รู้ วิธีการตัดและซ่อมแซมฝี เย็บ และส่งต่อตามความ
จาเป็ น
2.4.4 ส่งเสริ มการเลี ้ยงดูลกู ด้ วยนมแม่อย่างมีประสิทธิ ภาพ
2.4.5 ช่วยเหลือแพทย์ในการทาสูติศาสตร์ หตั ถการ
2.4.6 ให้ บริ การวางแผนครอบครัวตามขอบเขตวิชาชีพ
2.4.7 สอน แนะนา ให้ คาปรึ กษา เรื่ อ งการมี เพศสัมพันธ์ ที่ปลอดภัย การ
เตรี ยมความพร้ อมในการมีครอบครัว การเตรี ยมตัวเป็ นบิดามารดา การเตรี ยมตัวเพื่อการคลอด
และการปฏิบตั ิตนในทุกระยะของการตังครรภ์
้
และการคลอด การดูแลทารกแรกเกิด
2.4.8 สร้ างเสริ มสัมพันธภาพระหว่างบิดา มารดา ทารก และครอบครัวใน
ระยะตังครรภ์
้
ระยะคลอด และระยะหลังคลอด
2.5 หัต ถการและทัก ษะ/เทคนิ ค การปฏิ บัติ ก ารพยาบาลทั่ว ไป มี ค วามรู้
ความสามารถในการปฏิบตั ิทักษะและเทคนิคการพยาบาลทัว่ ไป เพื่อการพยาบาลแก่ผ้ ใู ช้ บริ การ
ทุกกลุม่ วัย ทุกภาวะสุขภาพ เพื่อบรรเทาอาการและแก้ ไขปั ญหาสุขภาพ
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2.5.1 การปฏิบตั ิหตั ถการตามข้ อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้ วยข้ อจากัดและ
เงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2550 ได้ แก่ การทาแผล การ
ตกแต่งบาดแผล การเย็บแผล การตัดไหม การผ่าฝี ในตาแหน่งซึง่ ไม่เป็ นอันตรายต่ออวัยวะสาคัญ
ของร่างกาย การถอดเล็บ การจี ้หูด หรื อจี ้ตาปลา การผ่าตัดเอาสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในตาแหน่งซึ่ง
ไม่เป็ นอันตรายต่ออวัยวะสาคัญของร่างกายออกโดยฉีดยาระงับความรูสกึ ทางผิวหนัง การล้ างตา
2.5.2 ทัก ษะและเทคนิ ค การปฏิ บัติ ก ารพยาบาลทั่ว ไปตามที่ ส ภาการ
พยาบาลกาหนด
สมรรถนะด้ านที่ 3 สมรรถนะด้ านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ
มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถื อเป็ นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพ แสดงออกอย่างเหมาะสมกับ
บุคคล กาละ เทศะ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อ เนื่อง มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ แสดงความคิดเห็น
ด้ วยความรู้ ความคิดเชิงสร้ างสรรค์ เชื่อมั่นในตนเองอย่างมี เหตุผล (สภาการพยาบาล, 2553)
ได้ แก่
3.1 บุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ
3.1.1 มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือในฐานะพยาบาลผู้มีความรู้ ความสามารถใน
การดูแลสุขภาพ
3.1.2 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีวินยั ในตนเอง
3.1.3 มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ และการใช้ วิจารณญาณทาง
คลินิก (clinical judgment)
3.1.4 มี วุฒิภ าวะทางอารมณ์ สามารถควบคุม อารมณ์ และโต้ แ ย้ ง ด้ ว ย
เหตุผล
3.1.5 มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และแสดงออกถึงความยายามในการลดปั จจัย
เสีย่ งต่อสุขภาพของตนเอง
3.1.6 พฤติกรรมการบริ การโดยแสดงความเต็มใจ ความกระตือรื อร้ นในการ
ให้ การบริ การแก่ผ้ ใู ช้ บริ การ
3.1.7 มีความไวทางวัฒนธรรม และแสดงออกอย่างเหมาะสมกับความเป็ น
ปั จเจกบุคล วัฒนธรรมของผู้ใช้ บริ การ ผู้ร่วมงาน และชื่นชมผู้อื่น
3.1.8 ตระหนักในสิทธิ์ และหน้ าที่ในการปฏิบตั ิงาน ปกป้องสิทธิ์ ที่ควรได้ รับ
และรับผิดชอบในหน้ าที่ตามขอบเขตวิชาชีพ
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3.2 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.2.1 วิเคราะห์ และประเมินตนเอง รับฟั งคาวิพากษ์ เพื่อพัฒนาตนเอง
3.2.2 แสวงหาโอกาสการพัฒนาตนเองในรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง
3.2.3 ใฝ่ รู้ ศึกษาหาความรู้ในการปฏิบตั ิการพยาบาล ความรู้ ที่เกี่ยวข้ องและ
นาความรู้มาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ
3.3 มีเจตคติที่ดีตอ่ วิชาชีพการพยาบาล
3.3.1 แสดงออกถึงความภูมิใจ มีอุดมการณ์ และศรัทธาในวิชาชีพ
3.3.2 เป็ นสมาชิกองค์กรวิชาชีพ สนับสนุน ให้ ความร่วมมือ และร่ วมกิจกรรม
ขององค์กรวิชาชีพ
3.3.3 มีสว่ นร่วมในการให้ ข้อคิดเห็น ข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่ อวิชาชีพ
และดาเนินงานขององค์กรวิชาชีพ
3.3.4 รักษาประโยชน์ของส่วนรวม องค์กร และวิชาชีพ
สมรรถนะด้ า นที่ 4 สมรรถนะด้ า นภาวะผู้ น า การจั ด การ และการพั ฒ นา
คุณภาพ
มี ค วามรู้ ในทฤษฎี ภ าวะผู้ น า การท างานเป็ นที ม ทฤษฎี ก ารบริ ห ารเบื อ้ งต้ น
กระบวนการบริ ห ารจัด การด้ า นสุขภาพ หลัก การพื น้ ฐานทางด้ านเศรษฐศาสตร์ การประกัน
คุณภาพ และกระบวนการพัฒนาคุณภาพ สามารถใช้ ความรู้ในการปฏิบตั ิงานได้ อย่างเหมาะสม มี
ความสามารถในการทางานเป็ นทีม ในทีมการพยาบาลและทีมสหวิชาชีพ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย
ของทีมได้ รวมทังความสามารถในการแก้
้
ไขปั ญหาได้ อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ (สภาการ
พยาบาล, 2553) ได้ แก่
4.1 ภาวะผู้นา
4.1.1 มี คุณ ลัก ษณะของผู้น า ใช้ กลวิธี การน าในการปฏิ บัติ งานได้ อ ย่า ง
เหมาะสม
4.1.2 สามารถให้ เหตุผลเพื่อโน้ มน้ าวให้ ผ้ อู ื่นมีความคิดคล้ อยตาม
4.1.3 สามารถจูงใจ เสริ มแรง และสร้ างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
4.1.4 มีความกล้ าในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ บริ การและหน่วยงาน
4.1.5 แสวงหาการสนับสนุน ความร่วมมือในการปฏิบตั ิงานจากผู้เกี่ ยวข้ อง
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4.1.6 เจรจาต่อ รองด้ วยเหตุผล และประโยชน์ ร่วมกันในสถานการณ์ ที่ไม่
ซับซ้ อน
4.1.7 มีสว่ นร่วมในการผลักดันให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงในทางที่ดีขององค์กร
4.2 การบริ หารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
4.2.1 มี ค วามรู้ และสามารถบริ ห ารจั ด การงานที่ ร บผิ ด ชอบได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
4.2.2 กาหนดเป้าหมายงานที่ได้ รับมอบหมาย จัดลาดับความสาคัญ และ
วางแผนการปฏิบตั ิงานได้ อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และทรัพยากร เพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย
4.2.3 ประเมินผลลัพธ์ การปฏิบตั ิของตนและหาแนวทางในการพัฒนางานให้
มีผลลัพธ์ ที่ดีขึ ้น
4.2.4 มี ค วามรู้ มี เจตคติ ที่ ดี มี ค วามสามารถในการท ากิ จ กรรมพัฒ นา
คุณภาพและมีสว่ นร่วมในการดาเนินงานประกันคุณภาพการพยาบาลและของหน่วยงาน
4.2.5 สามารถแก้ ไขปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานโดยใช้ ข้อมูลความรู้
และวิธีการที่เหมาะสม
4.3 การทางานเป็ นทีม
4.3.1 มีความรู้ในหลักการทางานเป็ นทีมและการสร้ างทีมงาน
4.3.2 ปฏิบตั ิงานในฐานะสมาชิกทีมการพยาบาล/ทีมสหวิชาชีพ และองค์กร
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยการให้ ข้อมูล ความรู้ ข้ อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์และการให้ ความร่วมมือในการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
4.3.3 ปฏิบตั ิงานในฐานหัวหน้ าทีมการพยาบาล/หัวหน้ าเวร/หัวหน้ าโครงการ
ได้ อ ย่างมี ประสิทธิ ภาพ โดยการวิเคราะห์ งาน มอบหมายงาน ปฏิบัติกิจ กรรมของหัวหน้ าทีม/
หัวหน้ าเวร/หัวหน้ าโครงการ ในการประชุมปรึ กษาการติดตามการปฏิบตั ิงานของสมาชิกทีม การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและให้ ข้อชี ้แนะเพื่อป้องกันปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน
4.3.4 ร่วมรับผิดชอบการทางานของทีมและผลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้น
4.4 การใช้ ทรัพยากรในการปฏิบตั ิงานให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
4.4.1 จัดหาและจัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ ที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานให้ เพียงพอ
พร้ อมใช้
4.4.2 ใช้ อุปกรณ์ให้ ตรงตามวัตถุประสงค์และหลักวิชาการตามความจาเป็ น
อย่างคุ้มค่า รวมทังป
้ ้ องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้น
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4.4.3 ประยุกต์ใช้ วิธีการปฏิบตั ิการพยาบาลที่คานึงถึงต้ นทุนและการเพิ่ม
มูลค่าในการปฏิบตั ิการพยาบาล
สมรรถนะที่ 5 สมรรถนะด้ านวิชาการ และการวิจัย
ตระหนักในความสาคัญของการทาวิจัยและการพัฒนาความรู้ มีความรู้ พื ้นฐานใน
กระบวนการทาวิจยั และการจัดการความรู้ การพิจารณาการใช้ ประโยชน์จากความรู้ เชิงประจักษ์
ในการปฏิบตั ิงาน และการเผยแพร่ความรู้กบั ทีมสุขภาพและสาธารณะ (สภาการพยาบาล, 2553)
ได้ แก่
5.1 ตระหนักรู้ ในสิ่งที่ตนไม่ร้ ู และมีคาถามที่เกิดจากการปฏิบตั ิงานที่จะนาไปสู่
การแสวงหาความรู้
5.2 สืบค้ นความรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม สรุปประเด็นความรู้จากตารา บทความ
วิชาการและงานวิจยั ที่ไม่ซบั ซ้ อน สามารถนามาประยุกต์ในการปฏิบตั ิงานได้
5.3 สรุ ปประเด็นความรู้ จากประสบการณ์ ของตนเองได้ และสามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจได้
5.4 แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ความรู้ ในการปฏิบตั ิงานกับผู้ร่วมงาน ผู้เกี่ยวข้ อง ในการ
พัฒนางานและแก้ ไขปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน
5.5 ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการด าเนิ น การวิ จัย ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ ผู้ ใ ช้ บริ ก าร
หน่วยงาน และสังคม โดยละเมิดสิทธิของผู้ถกู วิจยั และคานึงถึงจรรยาบรรณนักวิจยั
5.6 ประยุกต์กระบวนการวิจัยในการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาการปฏิบตั ิการ
พยาบาล
สมรรถนะด้ านที่ 6 สมรรถนะด้ านการสื่อสาร และสัมพันธภาพ
มี ความรู้ และทักษะในการติดต่อ สื่อ สาร การนาเสนอข้ อ มูลและแลกเปลี่ยนข้ อ มูล
อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้ างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลมีความตระหนักในความถูกต้ องของการ
สือ่ สารและการสร้ างปฏิสมั พันธ์ ตามบทบาทหน้ าที่ (สภาการพยาบาล, 2553) ได้ แก่
6.1 การติดต่อสือ่ สาร
6.1.1 สามารถฟั งอย่างเข้ าใจ (empathic listening) และสรุ ปประเด็นจาก
การฟั งได้ อย่างถูกต้ อง ชัดเจน
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6.1.2 สามารถอ่านข้ อมูลความรู้ ทางวิชาการ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
สรุปประเด็นสาคัญ
6.1.3 เขียนเอกสารทางวิชาการภาษาไทยได้ อย่างถูกต้ อง ตามหลักวิชาการ
และการอ้ างอิงที่เป็ นสากล
6.1.4 สามารถให้ ข้อ มูลข่าวสาร ความรู้ ทางการพยาบาลและสุขภาพแก่
ผู้ใช้ บริ การและผู้เกี่ยวข้ อง โดยเลือกใช้ ถ้อยคา ภาษา และสือ่ ที่เหมาะสม
6.1.5 มี ทกั ษะในการสื่อสารเชิ งวิชาชีพ รวมทังให้
้ คาปรึ กษาและการสร้ าง
บรรยากาศให้ เกิดความเชื่อถือในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
6.2 การสร้ างสัมพันธภาพ
6.2.1 ยอมรั บในความแตกต่า งทางความคิ ด โดยแสดงออกด้ วยภาษา
ท่าทาง การให้ ข้อคิดเห็นที่เหมาะสม
6.2.2 มีปฏิสมั พันธ์ กับผู้อื่นด้ วยความเคารพในความเป็ นปั จเจกบุคคลด้ วย
ความเสมอภาค
6.2.3 ให้ และรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้ ตามศักยภาพและความเหมาะสม
6.2.4 มี ปฏิสมั พันธ์ กับบุคคลในทีมสุขภาพและบุคคลที่เกี่ ยวข้ อ งตามแนว
ปฏิบตั ิในสังคมนันๆ
้ อย่างเหมาะสม
6.2.5 มีสมั พันธภาพเชิงวิชาชีพอย่างเหมาะสม
สมรรถนะด้ านที่ 7 สมรรถนะด้ านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โปรแกรมใช้ งานพื ้นฐานในการประมวลผล
คานวณ จัดเก็ บ และการนาเสนอ การใช้ อินเตอร์ เน็ตในการสืบค้ นข้ อมูลความรู้ ทางด้ านสุขภาพ
และการพยาบาล ความรู้ เรื่ ององค์ ป ระกอบของเทคโนโลยี สารสนเทศ ระบบสารสนเทศด้ า น
สุขภาพและการพยาบาล ระบบจาแนกข้ อมูลทางการพยาบาล และการนาสารสนเทศมาใช้ ในการ
บริ หาร การปฏิบตั ิการพยาบาล การศึกษา และการวิจยั (สภาการพยาบาล, 2553) ได้ แก่
7.1 มีความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โปรแกรมการใช้ งาน องค์ประกอบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศด้ านสุขภาพและการพยาบาล และระบบจาแนกข้ อมูล
ทางการพยาบาล
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7.2 ใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ พื น้ ฐานที่ จาเป็ นในการปฏิ บัติ ง าน โปรแกรม
วิเคราะห์พื ้นฐาน โปรแกรมนาเสนองาน การประมวล จัดเก็บ และนาเสนอข้ อมูลข่าวสาร
7.3 ใช้ เครื อข่ายสือ่ สารทางอิเล็กทรอนิกส์ในการสืบค้ นข้ อมูลข่าวสารด้ านสุขภาพ
และการพยาบาล และความรู้ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังติ
้ ดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างบุคลากร
ในทีมสุขภาพและบุคคลทัว่ ไป
7.4 มี ส่ว นร่ วมในการจัดเก็ บข้ อ มูลเพื่อ จัด ทาและพัฒ นาฐานข้ อ มูลทางการ
พยาบาล
7.5 มีสว่ นร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงาน
สมรรถนะด้ านที่ 8 สมรรถนะด้ านสังคม
มี ค วามรู้ ในการเปลี่ ย นแปลงทางสัง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง วั ฒ นธรรม มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการนามาใช้ ประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพและ
สังคม มีสว่ นร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพและสังคม สามารถปรับตัวให้ สอดคล้ องกับบริ บททาง
สังคมเพื่อการดารงชีวิตในสังคมได้ อย่างมีความสุข (สภาการพยาบาล, 2553) ได้ แก่
8.1 ติดตามการเปลีย่ นแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างสม่าเสมอ
จากแหล่งข้ อมูลที่หลากหลาย เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่เที่ยงตรง
8.2 วิเคราะห์และประเมินข้ อมูลข่าวสาร การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง เพื่อการนาไปใช้ ประโยชน์ที่เกี่ยวข้ อง
8.3 มี ส่ว นร่ วมในการกาหนดนโยบายด้ านสุข ภาพของหน่ว ยงาน ท้ อ งถิ่ น
ประเทศและองค์กรวิชาชีพ
8.4 ปรับตัวให้ สอดคล้ อ งกับบริ บททางสังคม วัฒนธรรม ยึดหลักปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.5 ดารง ส่งเสริ ม ค่านิยม วัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น และวิถีชุมชน
มีวิจารณญาณในการเลือกรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย
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สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของสภาการพยาบาล แห่ งประเทศออสเตรเลีย
สภาการพยาบาล แห่งประเทศออสเตรเลีย (Australian Nursing and Midwifery
Council) หรื อ ANMC ที่เกิดจากการทางานร่ วมกันระหว่างรัฐกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
เป็ นองค์กรสูงสุดในการควบคุมการทาหน้ าที่ของพยาบาลวิชาชีพ ได้ กาหนดกรอบในการควบคุม
การท างานเพื่ อ ให้ วิ ช าชี พ พยาบาลมี คุณ สมบัติ ที่ เ หมาะสมในการดูแ ลผู้ป่ วย และเกิ ด ความ
ปลอดภัย โดยกาหนดขอบเขตสมรรถนะมาตรฐานสาหรับพยาบาลวิชาชีพได้ แก่ 1) การปฏิบตั ิใน
เชิ งวิชาชี พ (Professional practice) 2) การคิดและวิเคราะห์ อ ย่างมี วิจ ารณญาณ (Critical
thinking and analysis) 3) การจัดเตรี ยมและการประสานงาน (Provision and coordination of
care) และ 4) การร่ วมมื อและหลักปฏิบัติเพื่อ การรั กษา (Collaboration and therapeutic
practice) โดยมีรายลเอียด ดังนี ้ (Nursing and Midwifery Broad of Australia, 2010, pp. 1-10)
1. การปฏิบั ติตามหลั กวิช าชี พ (Professional practice) (Nursing and
Midwifery Broad of Australia, 2010) ได้ แก่
1.1 การปฏิบตั ิการพยาบาลที่สอดคล้ องกับกฎหมายที่กาหนด
1.1.1 การปฏิบตั ิภายใต้ ขอบเขตที่กฎหมาย
1.1.2 การทาหน้ าเพื่อให้ การดูแลอย่างเต็มความสามารถ
1.1.3 ตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิที่ไม่มีความปลอดภัย หรื อ
การแสดงออกถึงการปฏิบตั ิที่ต่ากว่ามาตรฐาน
1.2 ปฏิบตั ิงานภายใต้ กรอบการทางานของวิชาชีพ และจริ ธรรมทางการพยาบาล
1.2.1 ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ทางจริ ยธรรมของวิชาชีพที่กาหนด
1.2.2 การรวบรวมนโยบายขององค์กร และจัดทาเป็ นมาตรฐานการปฏิบัติ
ของวิชาชีพ
1.2.3 คานึงถึงหนทางในการปฏิบตั ิที่ได้ รับการยอมรับ โดยให้ ความสาคัญกับ
วัฒนธรรม ความเชื่อ และสิทธิสว่ นบุคคล/กลุม่ คน
1.2.4 ให้ การพยาบาลโดยคานึงถึงการพิทักษ์ สิทธิ ภายใต้ การจัดการของ
องค์กร
1.2.5 มีความเข้ าใจและปฏิบตั ิงานภายในขอบเขตของตน
1.2.6 บูรณาการความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลสุขภาพ ทักษะ ทัศนคติ นามา
ประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในการให้ บริ การ
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1.2.7 ตระหนักถึงความแตกต่างของความรับผิดชอบระหว่างพยาบาลที่มีใบ
ประกอบวิชาชีพกับไม่มี
2. การคิดและวิเคราะห์ อย่ างมีวิจารณญาณ (Critical thinking and analysis)
(Nursing and Midwifery Broad of Australia, 2010) ได้ แก่
2.1 การใช้ ข้อมูล หลักฐานจาการวิจยั มาเป็ นกรอบในการปฏิบตั ิ
2.1.1 ระบุความสัมพันธ์ ของข้ อมูลที่จะช่วยให้ ผลการดูแลสุขภาพดีขึ ้น
2.1.2 ใช้ ข้อมูล/ แนวปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล
รวมทังการให้
้
ความเคารพในความเชื่อส่วนบุคคล/ กลุม่ คน ในการให้ การพยาบาล
2.1.3 แสดงทักษะการวิเคราะห์ในการเข้ าถึงและการประเมินผลข้ อมูลทาง
สุขภาพ และการใช้ ข้อมูลจากงานวิจยั
2.1.4 การสนับสนุนและการมีสว่ นร่วมในงานวิจยั ทางสุขภาพ
2.1.5 การมีสว่ นร่วมในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพทางการพยาบาล
2.2 การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาความก้ าวหน้ าวิชาชีพ
2.2.1 การใช้ แนวปฏิ บัติ ที่ เ ป็ นเลิ ศ มาใช้ ในการให้ ก ารพยาบาล และ
ประเมินผลการพยาบาล
2.2.2 ให้ การส่งเสริ มและมีสว่ นร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ
2.2.3 สนับสนุนแนวทางต่างๆ ที่ช่วยในการพัฒนาวิชาชีพ เช่น การศึกษาต่อ
การเป็ นพี่เลี ้ยง การแลกเปลีย่ นความรู้/ ประสบการณ์ เป็ นต้ น
2.2.4 การใช้ กลยุทธ์ อย่างเหมาะสมในการจัดการตนเองเพื่ อ ให้ เกิ ดความ
เหมาะสมกับสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงที่เกี่ยวข้ องกับบริ บทการทางาน
3. การจัดเตรี ยมและการประสานงาน (Provision and coordination of
care) (Nursing and Midwifery Broad of Australia, 2010) ได้ แก่
3.1 การรวบรวมผลการประเมิ นทางการพยาบาลอย่างเป็ นระบบ และมี ความ
ครอบคลุม
3.1.1 กาหนดกรอบในการทางานเพื่อใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับ
ด้ านร่างกาย สังคม วัฒนธรรม จิตใจ ทังในส่
้ วนบุคคล และ กลุม่
3.1.2 ใช้ เทคนิคในการรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ องกันให้ เป็ นหมวดหมู่และมี
ความถูกต้ องของข้ อมูล
3.1.3 วิเคราะห์และแปลผลการประเมินข้ อมูลอย่างถูกต้ อง
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3.2 การวางแผนการพยาบาลในการให้ คาปรึกษาทังรายบุ
้
คคล และกลุม่ ร่ วมกับ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ
3.2.1 กาหนดลาดับความสาคัญในการแก้ ปัญหาทังรายบุ
้
คคลและกลุม่
3.2.2 ระบุความคาดหวังของผลลัพธ์ ทางสุขภาพ และกรอบในการทางานที่
ทาให้ เกิดผลสัมฤทธิ์
3.2.3 ศึกษาข้ อมูล/ เอกสารที่เกี่ยวข้ องเพื่อนาไปใช้ ในการวางแผนการดูแล ที่
จะนาไปสูผ่ ลลัพธ์ ตามที่คาดหวัง
3.2.4 กาหนดแผนการดูแลที่มีความต่อเนื่อง ที่จะส่งเสริ มให้ บรรลุเป้าหมาย
ตามที่คาดหวัง
3.2 ให้ การพยาบาลอย่างครอบคลุม มีความปลอดภัย โดยการใช้ ข้อมูลหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ในการให้ การพยาบาลที่เหมาะสมทังรายบุ
้
คคล และกลุม่ ซึ่งจะส่งเสริ มให้ บรรลุผล
ลัพธ์ ตามที่ต้องการ
3.2.1 ให้ การพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพทังรายบุ
้
คคล และกลุม่
3.2.2 ให้ การพยาบาลตามแผนการดูแล หรื อแผนการรักษา
3.2.3 ให้ การดูแลอย่างเหมาะสมกับความต้ อ งการของบุคคลและกลุม่ ทัง้
ระยะเวลาและความรุนแรงของโรค
3.2.4 สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดได้
อย่างรวดเร็ ว และมีประสิทธิภาพ
3.2.5 การมอบหมายหน้ าที่มนการดูแลตามขอบเขตความสามารถ
3.2.6 มีการกากับดูแลผู้ที่ได้ รับการมอบหมายงานอย่างเหมาะสม
3.2.7 ให้ ความรู้ เป็ นรายบุคคล/ กลุม่ ทังด้
้ านการส่งเสริ ม และควบคุมภาวะ
สุขภาพ
3.2.8 ใช้ ท รั พ ยากรได้ อ ย่า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพทังด้
้ า นการส่ง เสริ ม การดูแ ล
สุขภาพ และด้ านการรักษาพยาบาล
3.3 การประเมินผลลัพธ์ ของความก้ าวหน้ าในสิง่ ที่คาดหวังจากการให้ คาปรึกษา
3.3.1 กาหนดผลลัพธ์ ที่ต้องการทังรายบุ
้
คคล และกลุม่ เพื่อนามาทาแผนการ
ดูแล
3.3.2 ประเมิ นผลลัพ ธ์ โดยการนาข้ อ มูล มาปรั บปรุ ง และใช้ ในการวาง
แผนการดูแลต่อไป
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4.
การร่ วมมื อ และหลั ก ปฏิ บัติ เ พื่ อ การรั ก ษา (Collaboration and
therapeutic practice) (Nursing and Midwifery Broad of Australia, 2010) ได้ แก่
4.1 การสร้ างสัมพันธภาพเพื่อการรักษาอย่างเหมาะสม
4.1.1 สร้ างสัมพันธภาพเพื่อ การรั กษาที่จ ะนาไปสู้เป้าหมายโดยคานึงถึง
ขอบเขตของวิชาชีพ
4.1.2 ให้ การสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพทังรายบุ
้
คคล และกลุม่
4.1.3 ใช้ กลยุทธ์ ที่เหมาะสมในการส่งเสริ มให้ บุคคล/ กลุ่ม เห็นคุฯค่าของ
ตัวเอง
4.1.4 ให้ การดูแลและสนับสนุนการตัดสินใจจากข้ อมูลทางการแพทย์
4.1.5 น าปั จจัย ทางด้ า นกายภาพ จิ ต สัง คม วัฒ นธรรม จิ ต วิ ญ ญาณ
สิง่ แวดล้ อมที่เกี่ยวข้ อง มาใช้ ในการให้ บริ การเพื่อส่งเสริ มให้ เกิดความปลอดภัย
4.2 การประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้ อง
4.2.1 ตระหนักถึงบทบาทของการเป็ นสมาชิ กในทีมสุขภาพในการในการ
บริ การ
4.2.2 การสื่อ สารเพื่อการประเมินผลและการตัดสินใจร่ วมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพที่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริ การ
4.2.3 การประสานการดูแ ลร่ วมกับ ที มสุขภาพเพื่อ ให้ เ กิ ด ผลลัพธ์ ตามที่
ต้ องการ
4.2.4 พัฒนานโยบายและแนวทางในการปฏิบตั ิตา่ งๆร่วมกับทีมสุขภาพ
สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของสมาคมพยาบาล แห่ งประเทศสหรัฐอเมริกา
สมาคมพยาบาลวิชาชีพสหรัฐอเมริ กา (American Nursing Association; ANA) ได้
ก าหนดสมรรถนะหลัก ที่ จ าเป็ นส าหรั บ พยาบาลวิ ช าชี พ ประกอบด้ ว ยทั ก ษะ 8 ประการ
(Specifying Competency Outcomes : Eight Core Practices) (อรุ ณี เฮงยศมาก, 2555, pp.
350-352) ได้ แก่
1. ทัก ษะการประเมิ น สภาพผู้รั บ บริ ก ารและการพยาบาล (Assessment &
Intervention skills) โดยมีทกั ษะในการประเมินดังนี ้
1.1 ความเสีย่ งและการป้องกัน
1.2 ประเมินผล และเฝ้าระวังการเปลีย่ นแปลง
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1.3 การรักษา และการทาหัตถการต่าง ๆ
2. ทักษะการสือ่ สาร (Communication skill) โดยมีทกั ษะ ดังนี ้
2.1 การพูด ได้ แก่ การพูด การฟั ง กับปั จเจกบุคคล การสัมภาษณ์ ซักประวัติ การ
ประชุมปรึกษาหารื อเป็ นกลุม่ การมีปฏิสมั พันธ์ การบอก การแสดง และการรายงาน
2.2 การเขียน ได้ แก่ การเขียนรายงาน การบันทึกทางการพยาบาล การวางแผน
การพยาบาล
2.3 การใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ แก่ ข้ อมูลเกี่ ยวกับผู้รับบริ การองค์กร และงานอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้ อง การสืบค้ นข้ อมูลสารสนเทศ ความรับผิดชอบของวิชาชีพ
3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking skills) โดยมีทกั ษะ ดังนี ้
3.1 ทักษะการประเมินผล การบูรณาการข้ อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
3.2 การแก้ ปัญหา เหตุผลในการวินิจฉัยปั ญหา ตัดสินใจในทางเลือก
3.3 ตัดสินใจตามลาดับความสาคัญก่อน – หลัง
3.4 การใช้ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการวิจยั
4. ทักษะการดูแลอย่างเอื ้ออาทรและสร้ างสัมพันธภาพที่ดี (Human caring &
relationship skills) โดยมีทกั ษะดังนี ้
4.1 ยึดหลักจริ ยธรรม คุณธรรมและกฎหมายตามขอบเขตของวิชาชีพ
4.2 เคารพในขนบธรรมเนียมประเพณี ประสานความร่วมมือระหว่างบุคคล
4.3 ปกป้องคุ้มครองสิทธิผ้ ปู ่ วย
5. การบริ หารจัดการ (Management skills) โดยมีทกั ษะ ดังนี ้
5.1 บริ หาร จัดการ ประสานความร่วมมือ
5.2 วางแผน เป็ นตัวแทน และการนิเทศ
5.3 การใช้ ทรัพยากรบุคคล งบประมาณและสิง่ ของต่าง ๆ
5.4 ความรับผิดชอบในหน้ าที่ และองค์กร
6. การมีภาวะผู้นา (Leadership skills) โดยมีทกั ษะ ดังนี ้
6.1 ทางานร่วมกับผู้อื่น
6.2 สร้ างสรรค์สงิ่ ใหม่ ๆ
6.3 วางแผน คาดการณ์เหตุการณ์และใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์
6.4 รับผิดชอบในเชิงวิชาชีพ แสดงพฤติกรรมภาวะผู้นา
7. การสอน (Teaching) โดยมีทกั ษะสอน ดังนี ้
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7.1 รายบุคคล กลุม่ ผู้ร่วมงาน และอื่น ๆ
7.2 ส่งเสริ มสุขภาพ และคงไว้ ซงึ่ ความสมบูรณ์ของสุขภาพ
8. การน าความรู้ ไปบูรณาการทักษะในการปฏิ บัติก ารพยาบาล (Knowledge
integration skills) โดยมีทกั ษะดังนี ้
8.1 การพยาบาล การดูแลสุขภาพ ตามหลักวิชาการ
8.2 ด้ านศิลปะ หลักธรรมชาติ สังคมศาสตร์ ตามหลักวิชาการ
สมรรถนะผู้บริหารการพยาบาล
สมรรถนะผู้บริ หารการพยาบาลในศตวรรษที่ 21(บุญใจ ศรี สถิตนรากูร, 2550, p.
323) จาแนกสมรรถนะเป็ น 4 สมรรถนะ ได้ แก่
1. สมรรถนะหลัก (Core competencies) หมายถึง คุณ ลัก ษณะที่ จ าเป็ นของ
ผู้ปฏิบตั ิงานในทุกวิชาชีพ ได้ แก่ มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ คิด อย่าง
มีวิจารณญาณ สัง่ สมความเชี่ยวชาญในงานวิชาชีพ มีวินยั และมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
2. สมรรถนะการปฏิบตั ิหน้ าที่ (Functional competencies) หมายถึง ทักษะที่จาเป็ น
สาหรั บการปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้ าที่ค วามรั บผิดชอบ ซึ่งช่วยให้ ปฏิบัติงานได้ อ ย่างมี
ประสิท ธิ ภ าพ ได้ แ ก่ การบริ ห ารการเปลี่ย นแปลง การตัด สิน ใจ การติ ด ต่อ สื่อ สาร การสร้ าง
สัมพันธภาพ การสร้ างความไว้ วางใจ การสร้ างทีม การบริ หารคุณภาพ การจัดการงบประมาณ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความขัดแย้ ง การปฏิบตั ิการพยาบาลขันสู
้ ง
3. สมรรถนะสากล (Global competencies) หมายถึง สมรรถนะที่จาเป็ นเพื่อการ
พัฒนาองค์กรให้ ก้าวสูอ่ งค์กรที่มีผลการดาเนินการที่เป็ นเลิศ ได้ แก่ มีวิสยั ทัศน์ การจัดการเชิงกล
ยุทธ์ การจัดการความรู้ การสร้ างเครื อข่าย/ การสร้ างพันธมิตร การใช้ เทคโนโลยีและสารสนเทศ
และการสือ่ สาร
4. สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal competencies) หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะ
ของบุคคลที่สามารถทาให้ ตนเองมี ชีวิตที่ผาสุก ได้ แก่ มีเชาว์อ ารมณ์ มีบุคลิกที่ดี และสามารถ
จัดการตนเองให้ มีความสมดุลระหว่างงานและครอบครัว
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สมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาล
สมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิการพยาบาล (อรุ ณี เฮงยศมาก, 2555, pp. 349-350) มี 5
ระดับ คือ
1. ระดับเริ่ มต้ นใหม่ (Novice) หมายถึง ผู้มีประสบการณ์ น้อยหรื อผู้ขาดทักษะ คือ
พยาบาลที่จบการศึกษาใหม่ มีประสบการณ์ไม่เกิน 1 ปี ภายหลังจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มี
ความสามารถปฏิบตั ิการพยาบาลพื ้นฐาน เช่น ชั่งน ้าหนัก วัดส่วนสูง วัดสัญญาณชีพ บันทึกสาร
น ้าเข้ าออกร่ างกาย สังเกตอาการผู้ป่วยที่ปรากฏชัดเจน ไม่สามารถแก้ ปัญหาที่ซ ับซ้ อ นได้ การ
ปฏิบตั ิงานยังต้ องอาศัยการชี ้นา จึงจะทาได้ ความสนใจจะมีเฉพาะสิง่ ที่มองเห็นหรื อจับต้ องได้
2. ระดับผู้เริ่ มปฏิบตั ิงานขันสู
้ ง (Advanced beginner) หมายถึง พยาบาลวิชาชีพที่มี
ประสบการณ์ การปฏิบตั ิการพยาบาล 1-2 ปี มี ความสามารถปฏิบัติการพยาบาลขันสู
้ งและมี
ความสามารถจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่ซบั ซ้ อนภายใต้ การนิเทศของพยาบาลที่มีประสบการณ์สงู
3. ระดับ ผู้ มี ค วามสามารถ หรื อ ระดับ ผู้ ป ฏิ บัติ (Competent) เป็ นพยาบาลผู้ มี
ประสบการณ์การปฏิบตั ิงานในหน่วยงานเดิม 2-3 ปี มีความชานาญในงานที่รับผิดชอบ สามารถ
วางแผนการทางานและจัดลาดับความสาคั ญของงาน สามารถวิเคราะห์ ปัญหาและตัดสินใจ
แก้ ปัญหาได้ เหมาะสมสามารถจัดการกับสถานการณ์ ฉุกเฉิ นได้ แต่ไม่สามารถให้ คาปรึ กษาแก่
พยาบาลรุ่นน้ องได้
4. ระดับผู้ชานาญการ (Proficient) เป็ นพยาบาลที่มีประสบการณ์ ในการปฏิบตั ิการ
พยาบาลในหน่วยงานเดิม 3-5 ปี สามารถวิเคราะห์ ปัญหาที่ซ ับซ้ อ นและตัดสินใจแก้ ปัญหาได้
เหมาะสม สามารถให้ คาปรึกษาแก่พยาบาลรุ่นน้ องและสามารถปฏิบตั ิบทบาทพี่เลี ้ยงแก่พยาบาล
จบใหม่ได้
5. ระดับผู้เชี่ยวชาญ (Expert) เป็ นพยาบาลที่มีประสบการณ์ ในการปฏิบตั ิงานใน
หน่ว ยงานเดิม 5 ปี ขึน้ ไป มี ค วามเข้ า ใจสถานการณ์ ต่า ง ๆ ได้ อ ย่า งลึก ซึง้ สามารถวิ เคราะห์
สถานการณ์เพื่อนามาใช้ คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ ้น สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจ
แก้ ปัญหาวิกฤตได้ ถกู ต้ องและทันเหตุการณ์ สามารถประเมินปั ญหาและความต้ องการของผู้ป่วย
ได้ ถกู ต้ อง และสามารถให้ คาปรึกษาด้ านการปฏิบตั ิการพยาบาลและด้ านวิชาชีพการพยาบาลแก่
พยาบาลรุ่นน้ องได้
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แนวโน้ มการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพพยาบาลในอนาคต
วิชาชีพการพยาบาลเป็ นวิชาชีพหนึง่ ที่ต้องมีการปรับปรุ งคุณภาพการพยาบาลพร้ อม
ไปกับการคงไว้ ซึ่งสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิช าชี พ ดังนันบุ
้ คลากรในวิชาชีพซึ่ง
เกี่ ยวข้ องกับการให้ บริ การทางสุขภาพ จึงมี ความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จ ะต้ อ งพัฒนาตนเองทังด้
้ าน
ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ เพื่อให้ เท่าทันกับกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ที่มีการเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา
โดยพยาบาลจะต้ องมี สมรรถนะ ของพยาบาลวิช าชี พที่ดีนั่นเอง จากการรวบรวมแนวคิดของ
นักวิชาการหลายท่านได้ เสนอสมรรถนะพยาบาลในอนาคต ดังนี ้
สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ ( ม.ป.ป.) ได้ บรรยายในหัวข้ อ “สภาการพยาบาลกับการ
เตรี ยมความพร้ อมของวิชาชี พการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สู่ประชาคมอาเซียน” กล่าวถึง
สมรรถนะพยาบาลไทย-อาเซียน (ASEAN-Thai Nursing Common Core Competencies) ที่
จาเป็ นต้ องมี ได้ แก่
1. สมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิตามหลักจริ ยธรรมและกฎหมาย (Ethics and Legal
Practice Competency Domain)
2. สมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิตามหลักวิช าชีพ (Professional Nursing/Midwifery
Practice Competency Domain)
3. สมรรถนะด้ านภาวะผู้นาและการจัดการ (Leadership and Management
Competency Domain)
4. สมรรถนะด้ านการศึกษาและการวิจัย (Education and research competency
domain)
5. สมรรถนะด้ านการพัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาตนเอง และการพัฒนาคุณภาพงาน
(Professional, personal and quality development competency domain)
Traci Haynes (2011) ได้ เขียนบทความ The Future of Nursing Initiative ในThe
American Academy of Ambulatory Care Nursing (AAACN) ที่ได้ รวบรวมงานวิชาการจาก
องค์กรที่เกี่ยวข้ องกับการพยาบาล (Nursing Organization Alliance; NOA) ได้ กล่าวถึงบทบาท
ของพยาบาลในอนาคตไว้ 4 ประเด็น ได้ แก่
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1. ด้ านการปฏิบัติ การพยาบาล ควรขยายบทบาทและขอบเขตการปฏิบัติการ
พยาบาล ความสามารถในการท างาน และการฝึ กอบรมต่ า งๆมากขึ น้ เช่ น โปรแกรมการ
ปฏิบตั ิการพยาบาลสาหรับพยาบาลจบใหม่ที่เข้ าสูว่ ิชาชีพ ( Nursing residency programs) ที่
ปฏิบตั ิงานในหน่วยฉุกเฉินให้ สามารถปฏิบตั ิการพยาบาลขันสู
้ งได้
2. ด้ านการพัฒนาความรู้ ควรมีการศึกษาหรื อเพิ่มพูนความรู้ ในระดับที่สงู ขึ ้น การ
เข้ ารับการฝึ กอบรมในหลักสูตรต่างๆ ซึ่งนอกจากจะเป็ นการพัฒนาความสามารถของตนเองแล้ ว
ยังช่วยพัฒนาองค์กรให้ มีความก้ าวหน้ าด้ วย
3. การทางานร่ วมกับสหสาขาวิชาชี พ ในการบริ การพยาบาลผู้ป่วยย่อ มจะต้ อ ง
เกี่ยวข้ องกับสหสาขาอื่นๆ ต้ องมีการประสานการดูแลกับทีมที่ดูแลผู้ป่วย การเข้ ามามีสว่ นในการ
กาหนดนโยบายและวิธีปฏิบตั ิเพื่อให้ เกิดการปรับปรุงคุณภาพการดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้ องให้ ดีขึ ้น
4. ด้ านการวางแผนการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อให้ เกิ ดประสิทธิ ภาพ ควรมีการ
กาหนดนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติ เช่น แนวทางการการเก็ บรวบรวมข้ อ มูล การปรั บปรุ ง
ปั จจัยพื ้นฐานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ ข้ อมูลที่รวบรวมได้ จะช่วยในการทานายความต้ องการ
แรงงาน ทานายผลลัพธ์ ของการปฏิบตั ิการพยาบาลในหน่วยต่างๆ ความต้ องการด้ านเทคโนโลยีที่
จะมาช่วยสนับสนุนการทางาน เป็ นต้ น
มรกต ลิม้ วัฒนา (2551) กล่าวถึงแนวทางในการพัฒนาตนเองของพยาบาลในยุค
โลกาภิวตั น์ ที่ควรต้ องมี
1. ความสามารถในวิชาชีพ ซึ่งเป็ นความรู้ ในแนวลึกของศาสตร์ ทางการพยาบาล
กระบวนการพยาบาล มาตรฐานการพยาบาล การประกัน คุณภาพการพยาบาล การบัน ทึก
ทางการพยาบาล และความรู้ในด้ านศาสตร์ อื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริ การพยาบาล เช่น ความรู้
ทางพฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็ นต้ น
2. ความสามารถในการเป็ นผู้นา ผู้นาในยุคโลกาภิวตั น์ต้องเป็ นผู้นาที่มีความทันสมัย
เป็ นผู้มีวิสยั ทัศน์ (Vision) ที่กว้ างไกล สามารถพยากรณ์ เหตุการณ์ เพื่อการวางแผนงานได้ อย่าง
เป็ นระบบ ทัน ต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง และสามารถที่จ ะคิดวิ เคราะห์ ประเด็น ปั ญหา
ทางการพยาบาลได้ วา่ มีจุดเปลีย่ นแปลงในอดีต ปั จจุบนั และอนาคตเป็ นอย่างไร ภายใต้ ทรัพยากร
ทีม่ ีจากัดแต่มีความคาดหวังจากผู้รับบริ การสูง ซึง่ ต้ องมีการพัฒนาในด้ านต่างๆ ดังนี ้
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2.1 ความเป็ นวิชาชีพ (Professional minded) คือมีความเป็ นนักวิชาการอาชีพ
(Scholar) เป็ นผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาล ซึ่งสามารถจัดทาได้ หลายรู ปแบบ เช่น เขียนตารา
บทความ คูม่ ือ ทางานวิจยั และเผยแพร่งานวิจยั เป็ นต้ น
2.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ ต่างๆ (Conceptual skill) มี
ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ มีใจเปิ ดกว้ าง สามารถที่จะรับและสื่อ ความคิดระหว่างบุคคลในอาชี พ
และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้ องได้ ดี
2.3 ความสามารถในการจูงใจคน
2.4 ความสามารถในการบริ หารจัดการ
2.5 ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร โดยใช้ หลักมนุษยสัมพันธ์ เพื่อเสริ มสร้ าง
ความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างบุคคล หรื อกลุม่ บุคคล อันเป็ นแนวทางที่จะนาไปสูค่ วามร่วมมือและการ
ประสานงานเพื่อความก้ าวหน้ าของวิชาชีพพยาบาล
2.6 ความสามารถในเชิ งการเมื อ ง (Political minded) ซึ่งมี พฤติกรรมอยู่ 3
ประการ คือ การเจรจาต่อรอง (Negotiation) การเจรจาอย่างไม่เป็ นทางการ (Lobbying) และการ
จัดการต่อความขัดแย้ ง
2.6 ความสามารถในเชิงธุรกิจ (Business minded) คือ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล มีกลยุทธ์ ในการเปลี่ยนแปลง สามารถบริ หารข้ อขัดแย้ ง มีการจัดการกับ
ความเครี ยดและเข้ าใจภาวะเสีย่ ง
3. ความสามารถในการดูแลผู้รับบริ ก ารทางด้ านจิ ตสังคม ในภาวะที่ มีการใช้
เทคโนโลยีทางการแพทย์มาใช้ ในการให้ การรักษาพยาบาล เพราะผู้รับบริ การย่อมต้ องการการดูแล
ด้ านจิตใจ
4. ความรู้ ในเรื่ องจรยาบรรณและ จริ ยธรรมของพยาบาล เป็ นความรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับ
สิทธิ มนุษยชน (Human rights) สิทธิ ของผู้รับบริ การ (Patient rights) และสิทธิ ของพยาบาล
(Nurse rights)
5. ความสามารถด้ านภาษาและคอมพิวเตอร์ ปั จจุบนั ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสากลที่
จะเป็ นพื ้นฐานการศึกษาโดยการสืบค้ นข้ อมูลจากคอมพิวเตอร์ ที่ถกู นามาใช้ เพื่อการเก็บข้ อมูลและ
บันทึกทางการพยาบาลซึง่ จะทาให้ สะดวกและรวดเร็ ว และพยาบาลมีเวลาให้ กบั ผู้ป่วยมากขึ ้นจาก
การที่ต้องใช้ เวลาในการจัดการกับเอกสารจากเดิมร้ อยละ 40 เป็ นร้ อยละ 20 ซึ่งมีผลให้ บริ การ
พยาบาลมีคณ
ุ ภาพดีขึ ้น

87
6. การศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่องและตลอดไป เพื่อให้ มีความทันสมัย ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงด้ านบริ การสุขภาพอนามัย ซึ่งได้ แก่ การอบรมขณะประจาการ การศึกษาต่อ เนื่อ ง
การทาวิจยั เพื่อนาผลการวิจัยมาใช้ ในการพัฒนาการพยาบาล อีกทังยั
้ งเป็ นการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองด้ วย สามารถแสดงออกซึง่ การปฏิบตั ิการพยาบาลด้ วยความมัน่ ใจโดยใช้ ความรู้
องค์ กรทางการศึกษาพยาบาลขัน้ สูงแห่ งเมสแซสซูเซส (The Massachusetts
Department of Higher Education Nursing) กล่าวถึงสมรรถนะหลักของพยาบาลในอนาคตที่
ต้ อ งมี การพัฒ นาองค์ ค วามรู้ มากขึ ้นมี 11 ด้ า น ประกอบด้ วย 1) ความรู้ ทางการพยาบาล
(Knowledge) 2) ด้ านการดูแลที่มีผ้ ปู ่ วยเป็ นศูนย์กลาง(Patient Centered Care) 3) ด้ านการ
พยาบาลบาลที่มีความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism) 4) ด้ านภาวะผู้นา (Leadership) 5) ด้ าน
หลักพื ้นฐานในการปฏิบตั ิ (System-Based Practice) 6) ด้ านการให้ ข้อมูล (Informatics) 7) ด้ าน
การสื่อ สาร (Communication) 8) ด้ า นการประสานและท างานเป็ นทีม (Teamwork and
Collaboration) 9) ด้ านความปลอดภัย (Safety) 10) ด้ านการปรั บปรุ งคุณภาพการบริ การ
(Quality Improvement) และ 11) ด้ านการใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice)
(The Massachusetts Department of Higher Education, 2014b) ดังแสดงในภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 แสดงสมรรถนะหลักของพยาบาลในอนาคต
Board of Higher Education Nursing Initiative; Nursing core competencies

K-Knowledge
A-Attitudes
S-Skills
ที่มา: (The Massachusetts Department of Higher Education, 2014b)
จากการศึก ษาขององค์ กรทางการศึกษาพยาบาลขัน้ สูงแห่งเมสแซสซู เ ซส (The
Massachusetts Department of Higher Education Nursing) ได้ ให้ รายละเอียดในแนวทางของ
การพัฒนาสมรรถนะในอนาคตที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ คุณลักษณะส่วนบุคคล และทักษะ ดังนี ้
ความรู้ทางการพยาบาล (Knowledge)
ความรู้ หรื อ ศาสตร์ ท างการพยาบาล เกิ ด จากการบู ร ณาการในเนื อ้ หาความรู้ ที่
เกี่ยวข้ องกับ พยาบาล ผู้ป่วย และ สภาพแวดล้ อมที่เกี่ ยวข้ องกับบริ บททางด้ านสุขภาพ โดยนา
แนวคิด ทฤษฏีทางการพยาบาล วิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน มานุษยวิทยา และศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ
รวมทัง้ ข้ อมูลเชิ งประจักษ์ ต่างๆ มาประยุกต์ ใช้ ในปฏิบัติการพยาบาล (The Massachusetts
Department of Higher Education Nursing, 2010) ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดด้ านความรู้ทางการพยาบาล
ความรู้
คุณลักษณะส่ วนบุคคล
ทักษะ
1. สมรรถนะด้ านความรู้ทางการพยาบาล (Knowledge)
K1 ความรู้ ด้ านกายภาพ A1 การให้ ความสาคัญและ S1 ทัก ษะในการแก้ ปั ญ หาอย่า งมี
ชี ว ภา พ ป ริ ม า ณ และ พัฒนาความสามารถในการ วิจารณญาณ
คอมพิวเตอร์
ตั ด สิ น ใ จ ท า ง ค ลิ นิ ก โ ด ย S1a บู ร ณาการแนวคิ ด ทฤษฏี
สามารถให้ การปฏิ บั ติ ใ น ทางการพยาบาล วิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน
ส า ข า วิ ช า ชี พ อ ย่ า ง มี และ ศาสตร์ อื่ นๆ ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ
วิจารณญาณ
ธรรมชาติ ข องมนุษย์ น ามาใช้ ในการ
ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลให้ เกิ ด ความ
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
S1b สามารถน าความรู้ เกี่ ย วกับ
นโยบายทางสัง คมและเศรษฐกิ จ มา
ประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิการพยาบาล
S1c สามารถน าข้ อ มูลในส่ว นที่
เกี่ยวข้ องกับสังคม และวิชาชีพมาเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิการพยาบาล
S1d สามารถสื่อ สารด้ วยการพูด
และการเขี ย นทางการพยาบาลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
S1f สามารถให้ การพยาบาลผู้ป่วยที่
มี ค วามแตกต่ า งด้ า นวั ฒ นธรรมได้
อย่างเหมาะสม
S1g สามารถให้ ก ารพยาบาลที่
เหมาะกับ ธรรมชาติของมนุษย์ ในแต่
ละช่วงวัย
ที่มา: The Massachusetts Department of Higher Education Nursing (2010)
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ตารางที่ 4 (ต่ อ) แสดงรายละเอียดด้ านความรู้ทางการพยาบาล
ความรู้
K2 ความรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับ
การให้ บริ ก ารทางการ
พยาบาล และการสื่อสาร
มาเป็ นแนวทางในการ
แ ก้ ปั ญ ห า ท า ง ก า ร
พยาบาล

คุณลักษณะส่ วนบุคคล
A2 ตระหนักถึงความสาคัญ
ในก า รก า หน ดกล ยุ ท ธ์ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การให้ บ ริ ก าร
ทางการพยาบาล และการ
สื่ อ สารที่ จ ะน า ไป ใช้ เป็ น
แ น ว ท า ง ใ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
พยาบาล

ทักษะ
S2 น ากลยุ ท ธที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ให้ บริ การทางสุขภาพมาเป็ นแนวทาง
ในการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลเพื่ อ ลด
ปั จจัยเสีย่ ง
S2a น าความรู้ ด้ า นการส่ง เสริ ม
สุ ข ภ า พม า ใช้ ในก า รป ฏิ บั ติ กา ร
พยาบาล
S2b นาแนวทางที่หลากหลายมาใช้
ปฏิบตั ิทางการพยาบาลเพื่อลดปั จจัย
เสีย่ งต่างๆ
S2c นาแผนไปปฏิบตั ิโดยเน้ นการมี
ส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้ องในชุมชน
S2d ใช้ ข้ อ มู ล จากผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ได้ แก่ ผู้ป่วย ญาติ ทีม สุข ภาพ เป็ น
ต้ น เพื่อประเมินประสิทธิภาพ/ ผลการ
ปฏิ บัติ ก ารพยาบาลในการส่ง เสริ ม
สุขภาพ
S2e นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยได้ อย่าง
หลากหลายทัง้ ด้ า นส่ง เสริ ม สุข ภาพ
และการป้องกันรักษา
K3 ความรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับ A3 ตระหนักถึงความสาคัญ S3 การให้ การดูแลผู้ป่วยทังทางด้
้
าน
กา ร จั ด ก า ร กั บ ค ว า ม ของการมีภาวะสุขภาพดี
ร่างกายและจิตใจ
เจ็บป่ วย
S3a น าหลัก การบริ ห ารทางการ
พยาบาลมาใช้ ในการปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลอย่างถูกต้ อง และเหมาะสม
S3b การปฏิบตั ิการพยาบาล
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ตารางที่ 4 (ต่ อ) แสดงรายละเอียดด้ านความรู้ทางการพยาบาล
ความรู้
คุณลักษณะส่ วนบุคคล
ทักษะ
K3 ความรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับ A3 ตระหนักถึงความสาคัญ S3b การปฏิบตั ิการพยาบาล คานึงถึง
กา ร จั ด ก า ร กั บ ค ว า ม ของการมี ภ าวะสุ ข ภาพดี แบบแผนความเชื่ อ ทางวั ฒ นธรรมที่
เจ็บป่ วย(ต่อ)
(ต่อ)
เกี่ ย วข้ องกั บ ภาวะสุ ข ภาพของแต่ ล ะ
บุคคล
S3c การปฏิบตั ิการพยาบาลที่คานึงถึง
ภาวะแทรกซ้ อนของโรคและความรุ นแรง
ของโรค
S3d นาหลักการฟื น้ ฟูมาประยุกต์ใช้ ใน
กา รดู แ ลผู้ ป่ ว ยแ ต่ ล ะ ร า ยไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
S3e ให้ การดู แ ลผู้ ป่ วยอย่ า งเต็ ม
ความสามารถจนถึ ง วาระสุด ท้ า ยของ
ชีวิตเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยไปอย่างสงบ
K4 ความรู้ ในการสื่อสาร A4 ตระหนักถึงความ สาคัญ S4 ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้ ข้ อ มู ล ท า ง
โดยใช้ เทคโนโลยี ท าง ของการใช้ เทคโนโลยี ท าง สารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษาข้ อมู ล และ
การแพทย์
ก า ร แ พ ท ย์ เ พื่ อ เ พิ่ ม ประเมินผลการดูแล
ประสิ ท ธิ ภ าพในการดู แ ล S4a นาเทคโนโลยีทางการแพทย์มาใช้
ผู้ป่วย
ในกระบวนการดู แ ลและการติ ด ตาม
อาการผู้ป่วย
S4b นาข้ อมูลทางการแพทย์ เช่น สถิติ
ต่างๆ มาเป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจ
เชิงจริ ยธรรม
S4c นาเทคโนโลยีทางการแพทย์ มา
ประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มคุณภาพในการดูแล
ผู้ป่วย
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ตารางที่ 4 (ต่ อ) แสดงรายละเอียดด้ านความรู้ทางการพยาบาล
ความรู้

คุณลักษณะส่ วนบุคคล

K5 ความรู้ด้านจริ ยธรรม A5 ให้ ค วามส าคัญ และ
ยึ ด ถื อ คุ ณ ธรรม ศี ล ธรรม
หลัก กฎหมาย หลัก พื น้ ฐาน
ของสัง คมที่ ยึด ถื อ เป็ นแนว
ปฏิบตั ิ

ทักษะ
S4d น าข้ อมู ล จากเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการ
ป้องกัน และรั ก ษาความปลอดภัย
ให้ กบั ผู้ป่วย
S4e น าข้ อมู ล จากเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ ใ นการส่ง เสริ ม การ
ดูแลตนเองของผู้ป่วย
S5 สามารถตัดสินใจเชิ งวิชาชี พใน
การให้ การบริ การ
S5a นาหลัก ปฏิบัติ ทางจริ ยธรรม
มาใช้ เป็ นแนวทางในการกาหนดการ
ปฏิบตั ิทางการพยาบาล
S5b น าแนวคิ ด การตัด สินใจเชิ ง
จริ ยธรรมภายใต้ จ รรยาบรรณวิชาชี พ
มาใช้ ในการปฏิบตั ิการพยาบาล
S5c ใช้ แนวทางจริ ย ธรรมและ
กฎหมายในการสนับสนุนให้ ผ้ ูป่วยมี
ภาวะสุขภาพดี
S5d นาทักษะในการสื่อ สาร การ
เจ ร จ า ต่ อ รอ งและ ทั ก ษะ ในกา ร
ป ฏิ บั ติ ก า ร พ ย า บ า ล ม า ใ ช้ ใ น
กระบวนการตัดสินใจทางจริ ยธรรม
S5e ป้ องกั น หรื อหลี ก เลี่ ย ง
สถา นกา รณ์ ที่ เ ป็ นข้ อจ า กั ด ทา ง
จริ ย ธรรมที่ อ าจท าให้ เกิ ด ความไม่
ปลอดภัยในการปฏิบตั ิการพยาบาล
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ตารางที่ 4 (ต่ อ) แสดงรายละเอียดด้ านความรู้ทางการพยาบาล
ความรู้

คุณลักษณะส่ วนบุคคล

ทักษะ
S5f ให้ การดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วย
จนถึงวาระสุดท้ ายของชีวิต
K6 ความรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับ A6
ค า นึ ง ถึ ง คว า ม มี S6 สามารถให้ การดูแลผู้รับบริ การที่มี
มนุษย์ ที่มีความแตกต่าง เอกลักษณ์ของมนุษย์
บริ บ ทที่ แ ตกต่ า งกั น ทางวัฒ นธรรม
กัน
เชื ้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การดาเนิน
ชีวิตประจาวัน
S6a ให้ การดูแลอย่างเป็ นองค์รวม
ภายใต้ ความต้ องการที่หลากหลายใน
แต่ละช่วงของชีวิต
S6b ให้ การดูแลร่ วมกับทีมสุขภาพ
ได้ อย่างเหมาะสม
S6c นานโยบายทางด้ านสังคมและ
ด้ านสุขภาพมาใช้ ในการดูแลผู้ป่วยที่มี
ความแตกต่างกันทัง้ ด้ า นวัฒ นธรรม
เชื ้อชาติศาสนา เพศ อายุ การดาเนิน
ชีวิต ประจาวัน
S6d การสนับสนุนผู้ป่วยในการดูแล
สุข ภาพของตนเอง โดยเฉพาะผู้ที่ มี
ความอ่อนแอทางสังคม โดยคานึงถึง
ศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
K7 ความรู้ ในการดูแ ล A7 คานึงถึงผลกระทบของ S7 สามารถน าสภาพแวดล้ อ มของ
สุขภาพแบบสากล
การใช้ ชี วิ ต ประจ าวั น ผ่ า น โลกมาประยุ ก ต์ ใ ช้ การดู แ ลด้ า น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สุขภาพ
S7a ให้ การดูแลให้ เหมาะสมภายใต้
สภาพแวดล้ อ มโลก เช่น กฎหมายที่มี
ความเป็ นสากล การดูแลที่มีความเป็ น
นานาชาติ
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ตารางที่ 4 (ต่ อ) แสดงรายละเอียดด้ านความรู้ทางการพยาบาล
ความรู้
K8 ความรู้ เกี่ ย วกั บ
นโยบายและระบบการ
ให้ บริ การด้ านสุขภาพ

คุณลักษณะส่ วนบุคคล
A8 ให้ ความส าคั ญ กั บ
นโยบายขององค์กรที่มีความ
แ ต ก ต่ า ง กั น แ ล ะ
สภาพแวดล้ อ มที่ มี ผ ลต่ อ ผู้
ให้ บริ การสุขภาพ

ทักษะ
S8 สามารถนานโยบายขององค์ ก ร
และสถานะทางการเงินที่มีผลต่อ การ
ดูแลผู้ป่วยมาประยุกต์ใช้
S8a น าปั จ จัยทางด้ านเศรษฐกิ จ
กฎหมาย และนโยบายการให้ บริ การ
ด้ านสุข ภาพ มาใช้ ในการดูแ ลผู้ป่วย
แต่ละรายอย่างเหมาะสม
S8b ร่ ว มก าหนดนโยบายด้ า น
สุขภาพที่มีผลต่อวิชาชีพและผู้ป่วย
S8c สามารถประมวลค่ า ใช้ จ่ า ย
ต่างๆ ในระบบการดูแลสุขภาพ
K9 ความรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับ A9 ตระหนักถึงความสาคัญ S9 สามารถพัฒนาการให้ บริ การโดย
การพัฒนาการให้ บริ การ การนาความรู้เพื่อช่วยในการ บูรณาการความรู้ ที่ได้ จ ากการศึกษา
ตั ด สิ น ใ จ ข อ ง ต น เ อ ง ใ น ทฤษฎีและงานวิจยั ต่างๆ
ทางเลือกปฏิบตั ิ
S9a น าความรู้ ทางด้ านการ
พยาบาลและศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งไป
ประยุกต์ใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาสุขภาพ
ที่ มี ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง ด้ า น
วัฒนธรรม
S9b นาความรู้ ไปใช้ ในการปฏิบัติ
เพื่อดูแลผู้ป่วย
S9c นาเทคโนโลยีทางการแพทย์มา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการดู แ ลผู้ ป่ วยเพื่ อ
ผ ล ลั พ ธ์ ใ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ที่ มี
ประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 4 (ต่ อ) แสดงรายละเอียดด้ านความรู้ทางการพยาบาล
ความรู้
K9 ความรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับ
การพัฒนาการให้ บริ การ
(ต่อ)

คุณลักษณะส่ วนบุคคล
ทักษะ
A9 ตระหนักถึงความสาคัญ S9d นาผลการวิจัยทางการพยาบาลที่
การนาความรู้เพื่อช่วยในการ เกี่ยวข้ องมาเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิการ
ตั ด สิ น ใ จ ข อ ง ต น เ อ ง ใ น พยาบาลเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ทางเลือกที่ถกู ต้ อง (ต่อ)
ให้ บริ การ
S9e พัฒนาคุณภาพการบริ การโดยใช้
กระบวนการพยาบาลสูแ่ ผนการดูแลผู้ป่วย
S9f นาผลการประเมินคุณภาพการบริ การ
มาปรั บปรุ งเพื่อ ให้ เกิ ดประสิทธิ ภาพของ
การดูแล
S9g พัฒนาการดูแลของผู้ป่วยโดยให้
ผู้ป่วยได้ มีสว่ นร่วมในการวางแผนการดูแล
ของตนเอง
S9h วางแผนการบริ การสุขภาพร่ วมกับ
ทีม สหวิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการก าหนด
รูปแบบการให้ บริ การ
S9i ประเมินผลลัพธ์ การดูแลผู้ป่วยแต่
ละรายเพื่ อ น ามาปรั บ ปรุ ง รู ป แบบ/ แนว
ทางการดูแลให้ มีคณ
ุ ภาพมากยิ่งขึ ้น
K10 ความรู้ ที่เกี่ ยวข้ อ ง A10 ตระหนักถึงความสาคัญ S10 สามารถแสดงบทบาทภาวะผู้น า
กับ การก าหนดแผนการ ของแบบแผนการดูแลผู้ป่วย ภายใต้ ขอบเขตของงานที่ปฏิบตั ิ
ดูแล
S10a บริ หารจัดการทางการพยาบาลที่
ตอบสนองกับความต้ อ งการและช่วยเพิ่ม
คุณภาพชีวิตให้ กบั ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม
S10b วางแผนการดูแ ลผู้ป่ วยเป็ นราย
กรณี ร่วมกับทีมสหสาขาวิช าชี พ ได้ อ ย่า ง
เหมาะสมกับชีวิตประจาวันของผู้ป่วย
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ตารางที่ 4 (ต่ อ) แสดงรายละเอียดด้ านความรู้ทางการพยาบาล
ความรู้
คุณลักษณะส่ วนบุคคล
ทักษะ
K11 ความรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ A11 ตระหนักถึงบทบาทของ S11 แสดงบทบาทของของ
วิชาชีพ
วิ ช า ชี พต า ม ขอ บ เ ขต ท า ง วิ ช า ชี พ พ ย า บ า ล อ ย่ า ง
จริ ย ธรรมและมาตรฐานทาง เหมาะสม
วิชาชีพ
S11a มี ส่ ว นร่ ว มในการ
กาหนดมาตรฐานและสมรรถนะ
ทางการพยาบาลสูก่ ารปฏิบตั ิ
S11b ปฏิบัติ ตามนโยบาย
ขององค์กร และการปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
S11c ปฏิบัติงานภายใต้ ใบ
ประกอบวิชาชีพ
S11d ปฏิบตั ิงานตามขอบเขต
และหน้ าที่ ที่ ก าหนดภายใต้
พระราชบั ญ ญั ติ / กฎหมาย
วิชาชีพทางการพยาบาล
S11e แสดงออกที่คานึง ถึ ง
คุ ณ ค่ า ข อ ง วิ ช า ชี พ ที่ มี
ความสาคัญ ต่อ ผู้ป่วย S11e
ร่ วมมื อ กับ ทีมสหสาขาวิช าชี พ
อื่นที่เกี่ยวข้ องในการให้ บริ การ
ผู้ป่วย
S11f สามารถเจรจาต่อ รอง
กั บ ที ม สหสาขาวิ ช าชี พ อื่ น ที่
เกี่ยวข้ องในการให้ บริ การผู้ป่วย
S11g พัฒนาเป้าหมายของ
ตนเองเพื่อพัฒนาอาชีพ
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การดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็ นศูนย์ กลางในการดูแล (Patient Centered Care)
พฤติกรรมของพยาบาลวิช าชี พ ที่สะท้ อ นถึงความสามารถด้ านความรู้ เจตคติหรื อ
คุณลักษณะส่วนบุคคล และทักษะเชิงวิชาชีพ ในการดูแลผู้ป่วยเป็ นรายบุคคลโดยให้ ความสาคัญ
กับการทาความเข้ าใจบริ บทและความต้ องการที่แท้ จ ริ งของผู้ป่วย/ผู้รับบริ การ และปรับเปลี่ยน
แผนการดูแลให้ เหมาะสมในการให้ บริ การที่ตอบสนองความต้ องการและการพิทกั ษ์ สิทธิ ของกับ
ผู้ป่วย ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงรายละเอียดด้ านการดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็ นศูนย์ กลาง (Patient Centered Care)
ความรู้
K1 เ ข้ า ใ จ ถึ ง ค ว า ม
สัม พัน ธ์ ข องการดูแลที่ มี
ผู้ป่ วยเป็ นศูน ย์ ก ลางที่ มี
ค ว า ม เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
หลากหลายมิติ ได้ แก่ 1)
ผู้ป่วย/ครอบครัว/ชุมชน/
ค่า นิ ย ม 2) บู ร ณาการ
การดูแล 3) การให้ ข้อมูล
ความรู้/การสือ่ สาร4) การ
ดูแลทัง้ ด้ านร่ างกายและ
จิตใจ
K2 เ ข้ า ใ จ ถึ ง ค ว า ม
แตกต่า งของผู้ป่ วยที่ ม า
จากความหลากหลาย
ทางวัฒ นธรรม พื น้ ฐาน
บ ท บ า ท ท า ง สั ง ค ม /
ครอบครัว/ชุมชน

คุณลักษณะส่ วนบุคคล
ทักษะ
A1 ให้ ความสาคัญเคารพใน S1 ให้ การดูแลผู้ป่วยเป็ นรายบุคคลทัง้
การแสดงออกของผู้ป่วย
ด้ านร่ างกายและจิตใจ เน้ นการมีสว่ น
ร่วมของผู้ป่วยในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง

A2 ให้ ความส าคั ญ กั บ การ
ดู แ ลผู้ ป่ วยที่ มี ค วามหลาก
หลายทางวัฒนธรรม
A2a ตระหนักถึงผลกระทบ
จา กทั ศ นคติ ส่ ว นบุ ค คล/
ความเชื่อที่สง่ ผลต่อการดูแล

S2 ให้ การดูแ ลผู้ป่ วยแต่ละรายที่ มี
ความ แตกต่างกันอย่างเหมาะสม
S2a ปรั บ รู ป แบบการดู แ ล/การ
ปฏิ บัติ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ พื น้ ฐานทาง
วัฒนธรรม จริ ยธรรม ประเพณีความ
เชื่ อ ของผู้ป่ วย ที่ จ ะช่ วยส่งเสริ ม การ
ดูแลสุขภาพตนเอง

ที่มา: The Massachusetts Department of Higher Education Nursing (2010)
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ตารางที่ 5 (ต่ อ) แสดงรายละเอียดด้ านการดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็ นศูนย์ กลาง (Patient Centered
Care)
ความรู้
K2 เ ข้ า ใ จ ถึ ง ค ว า ม
แตกต่า งของผู้ป่ วยที่ ม า
จากความหลากหลาย
ทางวัฒ นธรรม พื น้ ฐาน
บ ท บ า ท ท า ง สั ง ค ม /
ครอบครัว/ชุมชน

คุณลักษณะส่ วนบุคคล
A2 ให้ ความส าคั ญ กั บ การ
ดู แ ลผู้ ป่ วยที่ มี ค วามหลาก
หลายทางวัฒนธรรม
A2 bต ร ะ ห นั ก ถึ ง ค ว า ม
ส าคั ญ ของผู้ ป่ วยในการมี
ส่วนร่วมการดูแลสุขภาพของ
ตัวเอง
K3 เข้ าใจแนวคิ ด /การ A3 ตระหนั ก ถึ ง การให้ ก าร
แสดงออกของผู้ป่ วยทัง้ พยาบาลที่ เ หมาะสมเพื่ อ
ด้ า นร่ า งกายและจิ ต ใจ จัดการกับอาการเจ็บป่ วยทัง้
จากอาการเจ็บป่ วย
ด้ านร่างกายและจิตใจ

ทักษะ
S2 ให้ การดูแ ลผู้ป่ วยแต่ละรายที่ มี
ความ แตกต่างกันอย่างเหมาะสม

S3 สามารถประเมินการแสดงออกทัง้
ทางด้ านร่างกายและจิตใจ
S3a ประเมิ น ความต้ อ งการของ
ผู้ ป่ วยและครอบครั ว จากอาการ
เจ็บป่ วย
S3b ประเมิ น การแสดงออกของ
ผู้ป่วยจากการดูแลที่ได้ รับ
K4 มี ค วามเข้ า ใจในการ A4 ให้ ค วามส าคัญ กับ การ S4 ประเมินผลการดูแลผู้ป่วยจากนา
ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ดู แ ล/ติ ด ตามอาการผู้ ป่ วย แผนการพยาบาลไปปฏิบัติ เพื่อ ปรั บ
อย่างต่อเนื่อง
การดูแลผู้ป่วยให้ มีความเหมาะสม

99
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
พฤติกรรมในการให้ การพยาบาลที่แสดงความเป็ นวิชาชีพเฉพาะที่ได้ รับการยอมรับใน
การปฏิบตั ิการพยาบาลในขอบเขตที่กาหนดทังด้
้ านศีลธรรม จริ ยธรรม กฎหมาย การกากับดูแล
ศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงรายละเอียดด้ านความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ความรู้
K1 เ ข้ า ใ จ แ น ว คิ ด
ขอบเขตการปฏิ บัติ ก าร
พยาบาลที่ จ ะท าให้ เ กิ ด
การยอมรับ

คุณลักษณะส่ วนบุคคล
A1 ตระหนั ก ถึ ง พฤติ ก รรม
การพยาบาลที่ จ ะท าให้ เ กิ ด
การยอมรับ
A1a ให้ ความสาคัญกับการ
แสดง ออกในการให้ บริ การที่
มี คุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิ ภาพ
ความปลอดภัยของผู้ป่วย
K2 ความรู้ ความเข้ าใจที่ A2 ตระหนักถึงความสาคัญ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ของการประยุกต์ใช้ ความรู้ ใน
ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร การปฏิบตั ิการพยาบาล
พ ย า บ า ล เ ช่ น ด้ า น
กฎหมาย ด้ านจริ ยธรรม
ด้ านการกากับดูแล
K3 ความรู้ ความเข้ าใจที่ A3 ตระหนักถึง ความสาคัญ
เกี่ ยวข้ องกับ วิชาชี พและ ของการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
การก ากับ ดูแลตนเองใน ตนเอง
การปฏิบตั ิการพยาบาล
A3a ทบทวนประสบการณ์
ความรู้ ต่างๆ เปิ ดใจยอมรั บ
ในคาติชม

ทักษะ
S1 แสดงบทบาทการปฏิ บั ติ ก า ร
พยาบาลที่ได้ รับการยอมรับ
S1a ปฏิ บัติ ก ารพยาบาลโดยใช้
กระบวน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ในการให้ การบริ การ

S2 ให้ ก ารบริ ก ารภายใต้ ม าตรฐาน
วิชาชีพ
S2a ปฏิ บัติ ภ ายใต้ หลัก กฎหมาย
จริ ยธรรม ข้ อ บังคับต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ อ ง
กับมาตรฐานวิชาชีพ
S3 การแสดงออกที่ มี ค วามเป็ นมื อ
อาชีพ
S3a นาข้ อมูลย้ อนกลับ (feed back)
มาเป็ นแนวทางในการพัฒนาทักษะใน
การปฏิบตั ิการพยาบาล
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ตารางที่ 6 (ต่ อ) แสดงรายละเอียดด้ านความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ความรู้
คุณลักษณะส่ วนบุคคล
K4 ความรู้ ความเข้ าใจถึ ง A4 ตระหนักถึงความสาคัญ
ปั จจัยต่างๆ ที่มีความจาเป็ น ของการเรี ยนรู้ อ ย่างต่อเนื่อ ง
ต่อ การส่ง เสริ ม และพัฒ นา ตลอดชีวิต
วิชาชีพ
A4a ให้ ความส าคัญของ
กระบวน การติ ด ตามการ
พัฒนาวิชาชีพของตนเอง
K5 ความรู้ ความเข้ า ใจใน A5 ตระหนักถึงความสาคัญ
วิ ช าชี พ ของตนเองในการ ใ น ก า ร ท า ห น้ า ที่ ภ า ย ใ ต้
ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล เช่ น บ ร ร ทั ด ฐ า น ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร
เข้ าใจในวัฒนธรรมทางการ ยอ ม รั บ ใ น สา ข า วิ ช า ชี พ
พยาบาลและระบบการดูแล พยาบาลและจากองค์กรด้ าน
สุขภาพ
สุขภาพอื่น

ทักษะ
S4 พั ฒ นาทั ก ษะในการเรี ยนรู้
ตลอดชี วิ ต โดยการศึกษา สืบค้ น
ค ว า ม รู้ จ า ก ฐ า น ข้ อ มู ล ม า
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บัติ ร วมถึ ง
การหาผู้ใ ห้ ค าปรึ ก ษาหรื อ เป็ นพี่
เลี ้ยง
S5 แสวงหาหนทางในการพัฒนา
วิชาชีพของตนเอง
S5a แสดงบทบาทที่จ ะส่งเสริ ม
และคงรั กษาไว้ ซึ่งภาพลักษณ์ ที่ ดี
ในวิชาชีพของตนเอง
S5b พัฒ นาองค์ ค วามรู้ น ามา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ในพัฒ นาทัก ษะการ
ปฏิบตั ิการพยาบาลของตนเอง
K6 เข้ าใจในบทบาทของ A6 มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม ในการ S6 แสดงบทบาทของการเป็ น
วิ ช า ชี พ ที่ มี ค ว า ม เ ป็ น พัฒนา การดูแลผู้ป่วย
สมาชิกที่ดีของวิชาชีพ/ทีมสุขภาพ
เอกลักษณ์
K7 ความรู้ ความเข้ า ใจใน A7 ให้ ความส าคั ญ กั บ การ S7 นาหลักเกณฑ์ ทางจริ ยธรรมมา
ห ลั ก จ ริ ย ธ ร ร ม ค่ า นิ ย ม น าเอาหลัก ทางจริ ยธรรม ใช้ ในการปฏิบตั ิงาน
นามาใช้ ประยุกต์ในการดูแล ค่านิยมมาประยุกต์ใช้ ในการ
ผู้ป่วย
ดูแลผู้ป่วย
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ภาวะผู้นา (Leadership)
พฤติกรรมการแสดงออกถึงการมีภาวะผู้นาจะช่วยส่งเสริ มพฤติกรรมส่วนบุคคล กลุม่
เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ความสาเร็ จขององค์กรหรื อเป้าหมายที่ต้องการ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 แสดงรายละเอียดด้ านภาวะผู้นา (Leadership)
ความรู้
K1 ความรู้ เกี่ ย วกั บ ภาวะ
ผู้ น าในการให้ การบริ ก าร
ทางพยาบาล
K2 ความรู้ ความเข้ าใจ
กระบวนการแก้ ปัญหาและ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ

K3 ความ รู้ ควา มเข้ าใจ
เ กี่ ย ว กั บ ม นุ ษ ย์ ทั ้ง ก า ร
แสดงออกด้ านพฤติกรรมและ
การแสดงออกด้ านความคิด
K3a เข้ าใจบทบาทหน้ าที่
ทัก ษะ ความสามารถของ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ

คุณลักษณะส่ วนบุคคล
A1 ตระหนักถึง ความสาคัญ
ของบทบาทภาวะผู้นาในการ
ให้ การบริ การทางพยาบาล
A2 ตระหนั ก ถึ ง การให้ ก าร
บริ กา รที่ มี คว า มยึ ด หยุ่ น
สามารถตอบสนองต่อความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ ป่ ว ย แ ล ะ
องค์การ
A2a ให้ ความสาคัญกับการ
สื่อ สารที่มี ประสิท ธิ ภ าพ ใน
กระบวนการแก้ ปัญหา
A3 ตระหนักถึงความสาคัญใน
การท าหน้ าที่ เป็ นศูนย์ กลาง/
ประสานงานการดู แลผู้ ป่ วย
กับทีมสหสาขาวิชาชีพ
A3a ให้ ค วามส าคั ญ กั บ
คิ ด เห็ น ของผู้ เ ชี่ ย วชาญใน
ทีมสหสาขาวิชาชีพ

ทักษะ
S1 แสดงบทบาทภาวะผู้น าทางการ
พยาบาลสามารถตอบสนองกับความ
ต้ องการของผู้ป่วยได้ อย่างเหมาะสม
S2 ปฏิบตั ิการพยาบาลต่อผู้ป่วยด้ วย
ความเคารพ ให้ เกียรติ และไว้ วางใจ

S3 สามารถให้ การดูแลผู้ป่วยร่ วมกับ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ

S3a สามารถใช้ รูปแบบการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริ มให้ เกิดความ
ร่ ว ม มื อ แ ล ะ แ ส ด ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่
เหมาะสมในการดูแลผู้ป่วย
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ตารางที่ 7 (ต่ อ) แสดงรายละเอียดด้ านภาวะผู้นา (Leadership)
ความรู้
คุณลักษณะส่ วนบุคคล
K3b เข้ าใจในกฎเกณฑ์ A3b การตระหนักถึงข้ อจากัด
ต่างๆ ในการสือ่ สาร
ในบทบาทหน้ าที่ ข องตนเอง
และสามารถขอคาปรึ กษาจาก
ที ม สหสา ขา วิ ช า ชี พอ ย่ า ง
เหมาะสม
A3c ให้ ความส าคั ญ กั บ
ความคิดใหม่ๆ และวิธีปฏิบัติ
ต่างๆ ที่ จ ะส่งเสริ มให้ อ าการ
ผู้ป่วยดีขึ ้น
K4 ความเข้ าใจเกี่ยวกับ A4 ตระหนัก ถึง ทัศ นคติค วาม
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เชื่ อ ประสบการณ์ ข องแต่ล ะ
ต้ อ งการทางด้ านจิ ตใจ บุ ค คลที่ เ สริ มสร้ างความมี
เพื่อนามาเป็ นข้ อมูลใน ภาวะผู้นา
การกาหนดแนวทางใน A4a การเปิ ดใจรั บ และน า
การปฏิบตั ิ
แนวคิดใหม่ๆ มาใช้
A4b ตระหนักถึงความสาคัญ
ของสภาพแวดล้ อมที่สามารถ
ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม คิ ด
สร้ างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ
A4c ตระหนักถึงความสาคัญ
ของวิธีการตังค
้ าถามที่มีความ
ประนี ป ระนอม น ามาซึ่ ง การ
ยอมรับ/ได้ รับความร่วมมือจาก
ผู้ป่วย

ทักษะ
S3b สามารถสื่อ สารกับสมาชิ กใน
ที ม สหสาขาวิ ช าชี พ เพื่ อ ให้ ก ารดู แ ล
ผู้ป่วยมีความต่อเนื่อง

S4 ประเมินข้ อจากัดของแต่ละบุคคล
S4a ความสามารถปรั บ ตั ว ใน
สถานการณ์ที่ตงึ เครี ยด
S4b แสวงหาที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ขอ
คาแนะนาที่เหมาะสม
S4c แสดงบทบาทภาวะผู้นาทางการ
พยาบาลได้ อย่างเหมาะสม
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ที่ 7 (ต่ อ) แสดงรายละเอียดด้ านภาวะผู้นา (Leadership)
ความรู้
คุณลักษณะส่ วนบุคคล
ทักษะ
K5 ความเข้ า ใจในหน้ า ที่ ที่ A5 ตระหนัก ถึงความสาคัญ S5 สามารถ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ที่ ไ ด้ รั บ
ได้ รับมอบหมาย
ในหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย มอบหมาย
S5a ปฏิบตั ิการพยาบาลได้ สาเร็ จตาม
หน้ าที่ที่ได้ รับการมอบหมาย
S5b บูรณาการความรู้ จากการมีสว่ น
ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแล
ผู้ป่วยให้ บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
การปฏิบัติพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice)
หลักในการปฏิบัติสาหรั บการให้ การพยาบาล ที่ต้องให้ ความตระหนัก ถึงคุณค่า
ของวิชาชี พในการปฏิบตั ิงานเพื่อตอบสนองต่อ ความต้ องการของผู้รับบริ การในบริ บทที่มีความ
หลากหลาย เพื่อให้ สามารถให้ การบริ การที่มีประสิทธิภาพบนพื ้นฐานของทรัพยากรที่มีอยู่ดงั แสดง
รายละเอียดในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 แสดงรายละเอียดด้ านการปฏิบัติพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice)
ความรู้
K1 ความรู้ ความเข้ าใจ
เ กี่ ย ว กั บ แ ผ น ก า ร
ปฏิบตั ิการพยาบาลภายใน
หน่วยงาน

คุณลักษณะส่ วนบุคคล
A1 ค านึ ง ถึ ง การปฏิ บัติ ก าร
พยาบาลภายใต้ สถานการณ์ ที่มี
ความซับซ้ อนได้ อย่างเหมาะสม
บนพื น้ ฐานความสามารถของ
ผู้ป่วยและทีมที่ให้ บริ การ
A1a ตัดสินใจอย่างเหมาะสม
เพื่ อ ค ว า ม ป ลอ ด ภั ย ใ นกา ร
ปฏิบตั ิการพยาบาล

ทักษะ
S1 ให้ การดูแลผู้ป่วยอย่างเป็ น
ระบบ
S1a ประสานความร่ ว มมื อ
ระหว่างสมาชิกในทีมการพยาบาล
ในการตัดสินใจทางคลินิก
S1b สามารถแยกแยะปั ญหาที่
เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิงาน
S1c สามารถแก้ ปัญหาได้ อ ย่า ง
เหมาะสม
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ตารางที่ 8 (ต่ อ) แสดงรายละเอียดด้ านการปฏิบัติพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice)
ความรู้
K2
เข้ า ใจรู ปแบบกา ร
ป ฏิ บั ติ ก า ร พ ย า บ า ล แ ล ะ
แผนการดูแลผู้ป่วยภายใต้ การ
บริ ห ารจั ด การงบประมาณ
และทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์
สูงสุด

คุณลักษณะส่ วนบุคคล
A2 ให้ ค วามส าคัญ กั บ การ
พยาบาลเพื่ อ มุ่ ง สู่เ ป้ าหมาย
ขอ งการให้ กา รบ ริ กา รกั บ
ทรัพยากรที่มีอยู่
A2a ให้ ความสาคัญกับการมี
ส่ ว นร่ ว มของสมาชิ ก ในที ม
สุขภาพที่ให้ บริ การ
A2b ให้ ความสาคัญกับระบบ
การประเมินประสิทธิ ภาพของ
ทรัพยากรในองค์การ

K3 มีความเข้ าใจถึงวิธีการให้
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหา
ซับซ้ อน
K3a เข้ าใจวิธีการสื่อสารที่มี
ประสิทธิ ภาพ การแลกเปลี่ยน
ข้ อ มู ล กั บ ที ม สุ ข ภ า พ ที่
เกี่ยวข้ องในการดูแลผู้ป่วย

A3 ตระหนักถึงเป้าหมายของ
คุ ณ ภาพในการดู แ ลผู้ ป่ วยที่
ต้ องมีความต่อเนื่อง
A3 a ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ
บทบาทของพยาบาลกั บ การ
ส่งเสริ มความสามารถของผู้ป่วย
ครอบครั วในกระบวนการดูแล
สุขภาพ

ทักษะ
S2 สามารถให้ การดูแลผู้ป่วย/
กลุม่ ผู้ป่วยโดยใช้ สภาพแวดล้ อม
และทรัพยากรที่มีอยู่
S2a จัดสรรทรั พยากรอย่าง
เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร ใ ห้ ก า ร
พยาบาลผู้ป่วยที่มีระดับความ
รุนแรงของอาการแตกต่างกัน
S2b ปฏิ บัติ การพยาบาลที่
สามารถตอบสนองต่ อ ความ
ต้ องการของผู้ ป่ วยได้ อย่ า ง
เหมาะสม
S2c ประเมิ นผลลัพธ์ ในการ
พยาบาล น าข้ อมู ล ที่ ไ ด้ มา
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการบริ การ
เพื่อให้ บรรลุผลตามเป้าหมายที่
วางไว้
S3 การดูแลที่มีความต่อเนื่อ ง
เพื่ อ ให้ ผ้ ู ป่ วยเกิ ด การเปลี่ ย น
แปลงพฤติกรรม
S3a การให้ ข้อมูล/ความรู้ แก่
ผู้ป่วยและครอบครัวเพื่อส่งเสริ ม
ความสามารถในการดูแลตนเอง
S3b นากระบวนการแก้ ปัญหา
ทางจริ ยธรรมมาใช้ ในการ
ปฏิบตั ิงาน
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ตารางที่ 8 (ต่ อ) แสดงรายละเอียดด้ านการปฏิบัติพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice)
ความรู้
K4 เข้ าใจถึงความสัมพันธ์
ระหว่ า งการปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลกับผู้ป่วยในระบบ
สังคมโลก และในองค์ กรที่
ให้ การดูแลทางสุขภาพ

คุณลักษณะส่ วนบุคคล
A4 ให้ ความสาคัญกับปั จ จัยที่
เกี่ ยวข้ อ งกับการให้ บริ การด้ า น
สุข ภาพ ทัง้ ทางด้ า นเศรษฐกิ จ
กฎหมาย นโยบายต่างๆ

ทักษะ
S4 ให้ การพยาบาลบนพื ้นฐาน
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ทั ้ง ท า ง ด้ า น
เศรษฐกิ จ กฎหมาย นโยบาย
ด้ านสุขภาพ

ระบบสารสนเทศ (Informatics)
อนาคตพยาบาลจะต้ อ งสามารถนาข้ อ มูลสารสนเทศมาใช้ ในกระบวนการจัดการ
ความรู้ การให้ ข้อมูล การใช้ ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางการพยาบาลซึ่งสามารถช่วยลด
ความผิดพลาดที่อาจจะเกิด ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 9
ตารางที่ 9 แสดงรายละเอียดด้ านระบบสารสนเทศ (Informatics)
ความรู้
K1 ความรู้ ความเข้ าใจ
วิธีการใช้ คอมพิวเตอร์ ในการ
แสวงหาข้ อมู ล /ความรู้ ที่ มี
ความจ าเป็ นส าหรั บการ
พยาบาล

คุณลักษณะส่ วนบุคคล
ทักษะ
A1 ให้ ความสาคัญกับทักษะ S1 ทักษะทางด้ านคอมพิวเตอร์ ใน
ทางด้ า นคอมพิ ว เตอร์ ใ นการ การเพิ่ มพู นความรู้ ให้ กั บตนเอง
แสวงหาข้ อมูล เพื่อส่งเสริ มการ อย่างต่อเนื่อง
เรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต S1a สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ใน
กา ร แสว งหา ข้ อ มู ล เพื่ อ ว า ง
แผนการดูแลผู้ป่วย
K2 เข้ าใจวิธีการบันทึกข้ อมูล A2 ให้ ความส าคั ญ กั บ การ S2 บันทึกข้ อมูลสุขภาพบนระบบ
สุข ภาพทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล สุ ข ภ า พ ท า ง ฐานข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่ อ ใช้ ในการสนับสนุนการ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ ใช้ ในการ
ดูแลผู้ป่วย
สนับสนุนการดูแลผู้ป่วย
ที่มา: The Massachusetts Department of Higher Education Nursing (2010)
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ตารางที่ 9 (ต่ อ) แสดงรายละเอียดด้ านระบบสารสนเทศ (Informatics)
ความรู้
K3 เข้ าใจวิ ธี ก ารใช้ ข้ อมู ล
จากระบบสารสนเทศในการ
พั ฒ นา คุ ณ ภาพกา รดู แ ล
ผู้ป่วย

คุณลักษณะส่ วนบุคคล
ทักษะ
A3 ให้ ความสาคัญกับการใช้ S3 นาข้ อมูลจากระบบสารสนเทศ
ข้ อมู ล สารสนเทศในกา ร มาใช้ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการพัฒนา
พั ฒ นา คุ ณ ภาพกา รดู แ ล คุณภาพการดูแลผู้ป่วย
ผู้ป่วย
S3a ใช้ เป็ นข้ อ มูลเพื่ อ สนับสนุน
การปฏิบตั ิการพยาบาล
S3b ใช้ เป็ นข้ อมูลในการประสาน
การดูแลกับทีมสุขภาพ
S3c ใช้ ข้อมูลเพื่อเป็ นแนวทางใน
การตัดสินใจทางจริ ยธรรมในการ
ดูแลผู้ป่วย
S3d ใช้ ข้ อ มูลเป็ นเครื่ อ งมื อ ใน
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ลั พ ธ์ ใ น
กระบวนการดูแลผู้ป่วย
K4 คว า ม รู้ คว า ม เข้ า ใจ A4 ตระหนักถึง ความสาคัญ S4 ปกป้องข้ อ มูลของผู้ป่วยเป็ น
เกี่ยวกับวิธีการจัดการข้ อมูล การรั ก ษาข้ อ มู ล ของผู้ ป่ วย ความลับ จากการบันทึกข้ อมูลทาง
ขอ ง ผู้ ป่ ว ย โ ด ย ใ ช้ ร ะ บ บ จากการบั น ทึ ก ข้ อมู ล ทาง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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การสื่อสาร (Communication)
พฤติกรรมของพยาบาลในการสื่อ สารกับผู้ป่วย ครอบครั ว เพื่อนร่ วมงานได้ อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึง่ จะช่วยเสริ มสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ผู้ป่วย นามาซึ่งผลลัพธ์ ที่ดีในการให้ บริ การ
สุขภาพดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 10
ตารางที่ 10 แสดงรายละเอียดด้ านการสื่อสาร (Communication)
ความรู้
คุณลักษณะส่ วนบุคคล
ทักษะ
การสื่อสารเพื่อการรักษา
K1 ความรู้ ความเข้ าใจ A1 ตระหนักถึง ความสาคัญ S1 ใช้ ศพั ท์ทางเทคนิคในการ
เกี่ ย วกับ ศัพท์ ท างเทคนิค ที่ ใ ช้ ของศัพ ท์ ท างเทคนิ ค ที่ ใ ช้ ใน สื่อ สารทางการแพทย์ ได้ อย่าง
ในการสือ่ สารทางการแพทย์ การสือ่ สารทางการแพทย์
มี ประสิทธิ ภ าพทังการสื
้
่อ สาร
ด้ วยวาจา การเขียน ที่รวมถึ ง
การสือ่ สารทางอิเล็กทรอนิกส์
K2 ความรู้ ความเข้ า ใจใน
A2 ให้ ความสาคัญกับ S2 สามารถเลือ กใช้ วิ ธี ก าร
วิธีการสือ่ สารกับผู้รับบริ การ วิธีการสื่อ สารกับผู้รับบริ การที่ สื่ อ สารที่ เ หมาะสมกั บ เวลา
K2a เข้ าใจถึงปั จจัยต่างๆที่มี มีความแตกต่างกัน
สถานที่ โอกาส
อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความสามารถใน A2a ให้ ความสาคัญกับความ S2a ประเมินความพร้ อมของ
การสือ่ สารที่มีประสิทธิภาพ
เชี่ยวชาญและมุมมองต่างๆที่มี ผู้ป่วยก่อนการสือ่ สาร
K2b เข้ าใจถึงผลกระทบของ ผลต่อการสือ่ สาร
S2b ประเมิ นอุปสรรคในการ
กา ร สื่ อ ส า ร ที่ มี ผ ล ต่ อ ก า ร A2 b ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ สื่อสารในผู้ป่วยแต่ละราย เช่น
ปฏิบตั ิการพยาบาล
วิธีการสื่อ สารกับผู้รับบริ การที่ ความวิตกกังวล ความสามารถ
เหมาะสมกับวัฒนธรรมและใน ในการปรับตัว ระดับพัฒนาการ
แต่ละบุคคล
การเรี ยนรู้
A2c ให้ ค วามเคารพในสิท ธิ
ส่วนบุคคลในการนาข้ อมูลที่ได้
จ า ก ก า ร สื่ อ ส า ร เ พื่ อ ว า ง
แผนการดูแล
ที่มา: The Massachusetts Department of Higher Education Nursing (2010)
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ตารางที่ 10 (ต่ อ) แสดงรายละเอียดด้ านการสื่อสาร (Communication)
ความรู้
คุณลักษณะส่ วนบุคคล
ทักษะ
K3 ความรู้ ความเข้ าใจในหลัก A3 ให้ ความส าคั ญ กั บ การ S3 ประเมิ น การพูดและการ
พื น้ ฐานของการแสดงออก แสดงออกทังด้
้ านร่ างกายและ แสดงออก นามาประยุกต์ใช้ ใน
ทางด้ านร่างกาย และ จิตใจ
จิตใจ
การสือ่ สาร
S3a ใช้ เทคนิคต่างๆในการ
สื่อ สาร เช่ น การแสดงความ
คิดเห็น การแสดงความเห็นอก
เห็นใจ การตังค
้ าถาม
การสื่อสารเพื่อรวบรวมข้ อมูลและหาข้ อยุติความขัดแย้ ง
K4 ความรู้ ความเข้ า ใจใน A4 ตระหนักถึง ความสาคัญ S4 สามารถท าหน้ าที่ ข อง
ขอบเขตหลัก ปฏิ บัติ ข องการ ของหลักปฏิ บัติในการสื่อ สาร ตนเองในการสื่อสารได้ อย่างมี
สือ่ สารที่มีประสิทธิภาพ
กับ สมาชิ ก ในทีม สุข ภาพและ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ร่ ว ม กั บ ที ม
K4a มีความรู้ ในการใช้ กลยุทธ์ ผู้รับบริ การ
สุขภาพและผู้รับบริ การ
เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิ ภาพ A4a ให้ ความสาคัญกับการมี S4a มีพฤติกรรมการแก้ ปัญหา
และแก้ ปัญหาความขัดแย้ ง
ส่ ว นร่ วม กั บ สม า ชิ กในที ม ความขัดแย้ งอย่างเหมาะสม
K4b มี ค วามเข้ าใจในหลัก สุข ภาพในการหาข้ อ ยุ ติ ข อง S4b บูรณาการการมี ส่วนร่ วม
ป ฏิ บั ติ ข อ ง วิ ช า ชี พ ก า ร ความขัดแย้ งและความเห็นที่มี ในการให้ ความช่วยเหลือผู้ป่วย
พยาบาล และหลัก ของการ ความแตกต่าง
ค ร อ บ ค รั ว เ พื่ อ ใ ห้ บ ร ร ลุ
เจรจาต่อรองกับทีมสุขภาพ
เป้าหมายที่ต้องการด้ านสุขภาพ
การสื่อสารเพื่อการสอน/การเรียนรู้
K5 เข้ า ใจวิ ธี ก ารสื่ อ สารที่ A5 ให้ ความสาคัญ กับวิธี การ S5 ประเมินความพร้ อมในการ
เหมาะสมกับผู้ป่วย ครอบครัว สื่อ สารที่ เ หมาะสมกั บ ผู้ ป่ วย เรี ยนรู้ของผู้ป่วย ครอบครัว
K5a เข้ าใจวิธีการเรี ยนรู้ ของ ครอบครัว
S5a ประเมินความพึงพอใจใน
แต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน
การเรี ยนรู้ของผู้ป่วย ครอบครัว
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ตารางที่ 10 (ต่ อ) แสดงรายละเอียดด้ านการสื่อสาร (Communication)
ความรู้
K5b เข้ า ใจถึ ง หลัก ของการ
สอนและการเรี ยนรู้

คุณลักษณะส่ วนบุคคล

ทักษะ
S5b ประเมิ นปั จ จัยที่จ ะส่งเสริ ม
ให้ ผู้ ป่ วย ครอบครั ว เกิ ด การ
เรี ยนรู้
S5c ให้ ก ารช่ ว ยเหลือ ผู้ป่ วย
ครอบครัว เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจ
ในข้ อมูลทางสุขภาพที่ถกู ต้ อง
S5d ประเมินผลการเรี ยนรู้ ของ
ผู้ ป่ ว ย คร อ บ ครั ว เช่ น กา ร
แสดงออก การพูด

การประสานและการทางานเป็ นทีม (Teamwork and Collaboration)
พฤติกรรมในการแสดงออกของพยาบาลภายใต้ การให้ การพยาบาลที่มีการทางาน
เป็ นที ม ร่ ว มกับ สหสาขาวิ ช าชี พ ผ่า นการติ ด ต่ อ สื่อ สาร การยอมรั บ ในข้ อ ตกลงร่ ว มกัน การ
แลกเปลี่ยนความคิด เห็ นในทีมการทางาน การเรี ยนรู้ และพัฒ นาการทางานเป็ นทีม ดังแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 11
ตารางที่ 11 แสดงรายละเอียดด้ านการประสานและการทางานเป็ นทีม (Teamwork and
Collaboration)
ความรู้
คุณลักษณะส่ วนบุคคล
ทักษะ
การประสานและการทางานส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับตนเอง (Self)
K1 เข้ าใจข้ อจากัดของตนเอง A1 ความตระหนักในหน้ า ที่ S1 แสดงบทบาทของตนเองใน
ในการทางานเป็ นทีมทังภายใน
้
ที่รั บผิ ดชอบเพื่อสนับสนุนการ การท างานเป็ นที ม ได้ อย่ า ง
วิชาชีพเดียวกัน และสหวิชาชีพ ท างานเป็ นที ม ให้ มี ป ระสิ ท ธิ เหมาะสม
อื่นๆ
ภาพทังภายในวิ
้
ชาชี พเดียวกัน
และสหวิชาชีพอื่นๆ
ที่มา: The Massachusetts Department of Higher Education Nursing (2010)
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ตารางที่ 11 (ต่ อ) แสดงรายละเอียดด้ านการประสานและการทางานเป็ นทีม (Teamwork
and Collaboration)
ความรู้
คุณลักษณะส่ วนบุคคล
ทักษะ
การประสานและการทางานส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับตนเอง (Self)
S1a พัฒ นาศัก ยภาพการ
ท างานเป็ นที ม ของตนเองทัง้
ภายในวิชาชีพเดียวกันและสห
วิชาชีพอื่นๆ
S1b ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความ
ซื่อ สัต ย์ มั่น คงและยอมรั บ ใน
มุ ม ม อ ง / ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ที่
แตกต่างของแต่ละบุคคล
การประสานและการทางานส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับทีม (Team)
K2 เข้ าใจขอบเขตการปฏิบัติ A2 ให้ ความสาคัญกับมุมมอง/ S2 สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ภายใน
หน้ า ที่พยาบาลร่ วมกับ ที มสห ความคิดเห็นของสมาชิกในทีม ข อ บ เ ข ต ข อ ง วิ ช า ชี พ ก า ร
วิชาชีพอื่นๆ
พยาบาลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
K3 ความรู้ ความเข้ าใจในการ A3 ให้ ความส าคั ญ กั บ แบบ S3 แสดงบทบาทของการเป็ น
ดู แ ล ผู้ ป่ ว ย ร่ ว ม กั บ ที ม ส ห แผนการดู แ ลของที ม ฯ ที่ เ น้ น สมาชิ ก ในที ม ฯ ได้ อย่ า งมี
วิชาชีพอื่นๆ
ผู้ ป่ ว ย แ ละ ค ร อ บ ค รั ว เ ป็ น ประสิทธิภาพ
ศูนย์กลางในการดูแล
S3a ให้ ค วามรู้ /ค าแนะน า
ผู้ป่วย/ครอบครั ว เพื่อ ให้ บรรลุ
เ ป้ า ห ม า ย ด้ า น สุ ข ภ า พ ที่
ต้ องการ
K4 เข้ าใจขอบเขต/หน้ าที่ / A4 การให้ ความเคารพ/ยอมรับ S4 ส า ม า ร ถ ร่ ว ม มื อ กั น
ความรับผิดชอบของสมาชิกใน ในวัฒนธรรม อัตลักษณ์เฉพาะ ปฏิ บั ติ ง านในสถานการณ์ ที่
การทางานเป็ นทีม
ของวิชาชีพในทีมสมาชิก
อาจก่อให้ เกิดปั ญหาได้
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ตารางที่ 11 (ต่ อ) แสดงรายละเอียดด้ านการประสานและการทางานเป็ นทีม (Teamwork
and Collaboration)
ความรู้

คุณลักษณะส่ วนบุคคล

การสื่อสารเป็ นทีม (Team Communication)
K5 ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ A5 ตระหนักถึง ความสาคัญ
รู ป แบบการสื่ อ สารระหว่ า ง ของการสื่อ สารในการทางาน
ผู้ ป่ วย ครอบครั ว พยาบาล เป็ นทีม
และสมาชิ ก อื่ น ๆในที ม ฯ มี
ความแตกต่างกัน

ทักษะ
S4a การบริ หารจัดการร่ วมกัน
กรณี ที่ ข อบเขตงานมี ค วาม
ซับซ้ อ นหรื อ มี ความคาบเกี่ ยว
กัน
S4b การบู ร ณาการให้ ผ้ ู ที่
เกี่ยวข้ องในการดูแลผู้ป่วยเข้ า
มามีสว่ นร่วมในการดูแลผู้ป่วย
ร่วมกัน
S5 ใช้ เทคนิ ค การสื่ อ สารใน
รู ป แบบต่ า งๆ เพื่ อ ให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์
S5a ใช้ เทคนิคการสือ่ สารเพื่อ
การปฏิ บัติใ ห้ บรรลุเ ป้ าหมาย
ของการดูแลสุขภาพของทีม
S5 b น า ข้ อ มู ล ท า ง ก า ร
พยาบาลจากการท างานเป็ น
ที ม มาพั ฒ นากระบวนการ
ทางานของตนเอง
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ตารางที่ 11 (ต่ อ) แสดงรายละเอียดด้ านการประสานและการทางานเป็ นทีม (Teamwork
and Collaboration)
ความรู้
คุณลักษณะส่ วนบุคคล
ทักษะ
ผลของการทางานเป็ นทีมที่ยึดหลักคุณภาพและความปลอดภัย (Effect of Team
on Safety and Quality)
K6 ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ A6 คานึงถึง ปั จ จัยเสี่ยงที่จ ะมี S6 การปฏิ บัติ ที่ มี ค วามเสี่ย ง
เกี่ ย วกั บ การท าหน้ าที่ ข อง ผลต่อผู้ป่วย
น้ อยที่สดุ
สมาชิกในทีมที่มีประสิทธิภาพ
K6a มี ความรู้ เกี่ยวกับปั จจัยที่
มีผลต่อการทางานเป็ นทีมและ
ความปลอดภัยของผู้ป่วย
ผลกระทบของระบบต่ อการทาหน้ าที่ของทีม (Impact of System on Team
Function)
K7 มี คว า ม รู้ คว า ม เข้ า ใจ A7 ตระหนัก ถึ ง การท าหน้ า ที่ S7 สามารถใช้ ปั จจั ย ต่ า งๆที่
เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ ส่ง เสริ ม หรื อ ของสมาชิกในทีมที่มีความเป็ น ส่ง เสริ ม การปฏิ บัติห น้ าที่ ข อง
เป็ นอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ อิสระ
ทีมให้ บรรลุตามเป้าหมาย
หน้ าที่ของทีม
A7a ให้ ความส าคั ญ กั บ S7a ร่ ว มปฏิ บัติ หน้ า ที่ต่างๆที่
K7a วิธีการปรับปรุ ง/สนับสนุน กระบวนการแก้ ปัญหาของทีม จะสนับสนุนให้ การทางานเป็ น
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของทีม
ทีมมีประสิทธิภาพ
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หลักความปลอดภัย (Safety)
พฤติกรรมของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเพื่อให้ เกิดความปลอดภัยจากการบริ การ
โดยใช้ แนวทางปฏิบตั ิตา่ งๆที่มีประสิทธิภาพ ทังตั
้ วผู้ป่วยและผู้ให้ บริ การ ดังแสดงในตารางที่ 12
ตารางที่ 12 แสดงรายละเอียดด้ านหลักความปลอดภัย (Safety)
ความรู้
K1 คว า ม รู้ คว า ม เข้ า ใจ ที่
เกี่ยวข้ องกับปั จจัยพื ้นฐานส่วน
บุคคลในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้
เกิดความปลอดภัย
K2 ความรู้ ความเข้ าใจในการใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงาน
ให้ ได้ มาตรฐานมีความปลอดภัย
K3 ความรู้ ความเข้ าใจในการ
พัฒ นาประสิท ธิ ภ าพของการ
เก็ บข้ อมูล หน่วยความจ าและ
การเรี ยกคืน/กู้คืนข้ อมูล
K4 วิเคราะห์/แยกแยะ จัดกลุม่
ข้ อ มูล ที่ เ กิ ด จากข้ อ ผิ ด พลาด
และเป็ นอันตราย

คุณลักษณะส่ วนบุคคล
ทักษะ
A1 ตระหนั ก ถึ ง ข้ อจ ากั ด ทั ง้ S1 การปฏิ บั ติ ง านที่ มี ค วาม
ด้ านกายภาพและองค์ ความรู้ ปลอดภัย ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
ในการปฏิบตั ิของบุคคล
เสีย่ ง
A2 ให้ ความส าคั ญ กั บ การ S2 สามารถใช้ ประโยชน์ ข อง
ป ฏิ บั ติ งา นที่ มี คว า ม เป็ น อุปกรณ์ /เทคโนโลยีเพื่อให้ เกิ ด
มาตรฐานมีความปลอดภัย
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น ก า ร
ปฏิบตั ิงาน
A3 ตระหนักถึงความสาคัญทัง้ S3 ใช้ กลยุ ท ธ์ ที่ เ หมาะสมใน
ด้ านตัวบุคคลและกระบวนการ การเก็บข้ อมูลและนาข้ อมูลมา
ด้ านความปลอดภัย
ใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
A4 ตระหนัก ถึ ง ปั จ จัย ที่ ท าให้ S4 รวบรวมข้ อมู ล /จั ด กลุ่ ม
เกิ ดวั ฒ นธ รรม ด้ า น คว า ม ข้ อ มูล และกฎระเบียบในการ
ปลอดภัย
ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม
ปลอดภัย
S4a การจัดระบบการรายงาน
ผลข้ อมูลได้ อย่างเหมาะสม
S4b น าข้ อ มูล ที่ ไ ด้ จ ากการ
รวบรวมไปประยุกต์ ใช้ ในการ
ดูแลผู้ป่วย

ที่มา: The Massachusetts Department of Higher Education Nursing (2010)
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ตารางที่ 12 (ต่ อ) แสดงรายละเอียดด้ านหลักความปลอดภัย (Safety)
ความรู้
K5 อธิ บายการมี ส่วนร่ วมของ
ผู้ป่ วย ครอบครั ว ที ม สุข ภาพ
ในกา รส่ ง เสริ ม ด้ า นคว า ม
ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ ก า ร ล ด
ข้ อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ ้น
K6 ก า ห น ด ก ฎ ร ะ เ บี ย บ /
แนวทางปฏิ บั ติ ที่ ท าให้ เกิ ด
ความปลอดภัย

คุณลักษณะส่ วนบุคคล
ทักษะ
A5 ให้ ความส าคั ญ เกี่ ย วกั บ S5 ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห์
ความปลอดภัยของข้ อมูลจาก ข้ อ ผิ ด พลาดน ามาปรั บ ปรุ ง /
กระบวน การบันทึก
พั ฒ น า แ น ว ท า ง ใ น ก า ร
ปฏิบตั ิงาน
A6 ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ S6 น า แนว ทา งด้ า นคว า ม
มาตรการด้ านความปลอดภัย ปลอดภั ย มาใช้ ในการดู แ ล
ผู้ป่วยเพื่อคุณภาพการบริ การ

การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement)
พฤติกรรมในการพยาบาล ที่มีการติดตามผลลัพธ์ ของการให้ บริ การอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
นาผลที่ได้ มาปรับปรุงคุณภาพในการให้ การบริ การ ดังแสดงในตารางที่ 13
ตารางที่ 13 แสดงรายละเอียดด้ านการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement)
ความรู้
คุณลักษณะส่ วนบุคคล
ทักษะ
K1 มี คว า ม รู้ คว า ม เข้ า ใจ A1 ตระหนักถึง การปรั บปรุ ง S1 ค้ น คว้ า หาความรู้ ในการ
เกี่ ยวกับการปรั บปรุ งคุณภาพ คุณ ภาพเป็ นส่ว นส าคัญ ของ พัฒนาคุณ ภาพการให้ บ ริ การ
การพยาบาล
การให้ การพยาบาล
ในขอบเขตงามที่ รั บ ผิ ด ชอบ
และขององค์กร
K2 มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจใน A2 ตระหนัก ถึ ง ความส าคั ญ S2 ป ฏิ บั ติ ต า ม แ ผ น ก า ร
กระบวนการพยาบาลในการ ของกระบวนการพยาบาลที่ มี พยาบาลและปรับปรุ งคุณภาพ
ให้ บริ การด้ านสุขภาพ
คว า ม สั ม พั น ธ์ โด ยตรงกั บ การบริ การต่อเนื่อง
คุณภาพการบริ การ
ที่มา: The Massachusetts Department of Higher Education Nursing (2010)
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ตารางที่ 13 (ต่ อ) แสดงรายละเอียดด้ านการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement)
ความรู้
คุณลักษณะส่ วนบุคคล
ทักษะ
K3 มี คว า ม รู้ คว า ม เข้ า ใจ A3 ตระหนัก ถึ ง ความส าคั ญ S3 ประเมิ นผลการปฏิบตั ิจาก
เกี่ ย วกั บ กฎเกณฑ์ ใ นการให้ ของมาตรฐานในการให้ บริ การ เ ก ณ ฑ์ ที่ ก า ห น ด ห รื อ
การบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ
ที่มีคณ
ุ ภาพ
เปรี ยบเทียบจากแนวปฏิบัติที่
เป็ นเลิศ
K4 มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ A4 ตระหนักถึงความสาคัญใน S4 น าผลประเมิ น การปฏิ บัติ
เ กี่ ย ว กั บ วิ ธี ก า ร ป รั บ ป รุ ง สิ่งที่ควรทา/ควรปฏิบตั ิ ในการ ต า ม ตั ว บ่ ง ชี ้ที่ ก า ห น ด ม า
คุณภาพการบริ การ
พัฒนาคุณ ภาพการบริ การทัง้ ปรั บปรุ งเปลี่ย นแปลง เพื่อ ให้
ในด้ านส่วนบุคคลและทีม
การบริ การมีคณ
ุ ภาพมากขึ ้น
การปฏิบัติโดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice)
พฤติกรรมการพยาบาลในการให้ การบริ การที่เป็ นเลิศ จากการค้ นคว้ าหาข้ อมูลต่างๆ
เช่น การค้ นคว้ าหาข้ อมูลเชิงประจักษ์ ที่ได้ จากการวิจยั การสอบถามผู้เชี่ยวชาญ ผู้ป่วย ครอบครัว
เพื่อนาข้ อมูลเหล่านันมาพิ
้
จารณาตัดสินใจทางเลือกในการปฏิบตั ิ ดังแสดงในตารางที่ 14
ตารางที่ 14 แสดงรายละเอียดด้ านการปฏิบัติโดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ (EvidenceBased Practice)
ความรู้
คุณลักษณะส่ วนบุคคล
ทักษะ
K1 เข้ า ใจ วิ ธี กา รแ สว งห า A1 เ ห็ น ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง S1 การแสวงหาข้ อ มูลจากผล
ค ว า ม รู้ โ ด ย ใ ช้ วิ ธี ก า ร / กระบวน การวิจัย/ งานวิจัยมา การ วิจยั
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ใช้ ใ นการปฏิบัติก ารพยาบาล S1a ค้ นคว้ าหาข้ อมู ล หรื อ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแล แน ว ป ฏิ บั ติ ที่ เป็ นเ ลิ ศ เ พื่ อ
น ามาใช้ เป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิการพยาบาล
ที่มา: The Massachusetts Department of Higher Education Nursing (2010)
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ตารางที่ 14 (ต่ อ ) แสดงรายละเอี ย ดด้ า นการปฏิ บั ติ โ ดยใช้ ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
(Evidence-Based Practice)
ความรู้
K2 เข้ าใจวิธี การน าข้ อ มูล เชิ ง
ประจัก ษ์ ผู้เ ชี่ ย วชาญ ผู้ป่ วย
ครอบครั ว มาใช้ เป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั ิการพยาบาล
K3 เข้ าใจในวิ ธี ก ารค้ นคว้ า
ข้ อ มูล เพื่ อ น ามาก าหนดแนว
ทางการปฏิบตั ิทางคลินิก
K4 อธิ บายความแตกต่างของ
ข้ อมู ล ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ความ
คิ ด เ ห็ น แ ล ะ ก า ร ส รุ ป
ความสาคัญของข้ อมูล

คุณลักษณะส่ วนบุคคล
A2 ตระหนัก ถึ ง ความส าคั ญ
ของการนาความรู้ แนวคิดจาก
การวิ จัย มาก าหนดเป็ นแนว
ปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ
A3 เห็ น ความส าคัญ ของการ
ค้ นคว้ าหาข้ อมูล
A4 ตระหนัก ถึ ง ความส าคั ญ
ของข้ อมูลและเลือกนามาใช้ ใน
การปฏิบตั ิทางคลินิก

K5 ก า ห น ด เ ก ณ ฑ์ ใ น ก า ร A5 ตระหนักถึงความสาคัญใน
เลื อ กใช้ ข้ อ มู ล /หลัก ฐานเชิ ง การตัง้ ค าถามเพื่ อ หาเหตุผ ล
ประจักษ์ จากงานวิจยั
สนับ สนุ น การตัด สิ น ใจเลื อ ก
เลื อ กใช้ ข้ อ มู ล /หลัก ฐานเชิ ง
ประจักษ์ จากงานวิจยั
A5a ให้ ความสาคัญ กับ การ
ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ ก า ร
ปฏิ บัติ ง านทางการพยาบาล
ที่มาจากงานวิจยั /นวัตกรรม

ทักษะ
S2 นาข้ อ มูลที่รวบรวมได้ จ าก
ผ ล ก า ร วิ จั ย ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
ก าหนดแนวทางการปฏิ บั ติ
ทางการพยาบาล
S3 น าความรู้ ที่ ไ ด้ จ าการ
ค้ น คว้ า วิ จั ย มาใช้ ในการวาง
แผนการดูแลผู้ป่วย
S4 การปฏิ บัติ ท างคลินิ ก โดย
การประยุกต์ ใช้ ข้อมูลจากการ
วิจยั
S4a บูรณาการความรู้ /ข้ อมูล
นามาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิ
S5 บูรณาการข้ อมูล/หลักฐาน
เชิ ง ประ จั ก ษ์ จากงานวิ จั ย
น ามาใช้ ในการก าหนดเป็ น
มาตรฐานการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ
ในหน่วยงาน
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การวิจัยอนาคต (Future Research)
การวิจัยอนาคต (Future Research)
ความเชื่อพืน้ ฐานของนักอนาคตนิยม
นักอนาคตนิยมมีความเชื่อว่า อนาคตเป็ นเรื่ อ งที่สามารถทาการศึกษาได้ อย่างเป็ น
ระบบ เขาเชื่อว่าความเชื่อของมนุษย์จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของมนุษย์ เขาเชื่อ
ว่ามนุษย์สามารถจะควบคุมอนาคตได้ นั่นคือ เชื่ อว่ามนุษย์สามารถที่จ ะสร้ างอนาคตได้ นี่เป็ น
ความเชื่อพื ้นฐานที่เป็ นต้ นกาเนิดของอนาคตนิยม และก็เป็ นต้ นกาเนิดของการคิดระเบียบวิธีวิจัย
อนาคตทังหมดเพราะฉะนั
้
นจุ
้ ดนี ้เป็ นจุดที่สาคัญมากซึง่ อาจจะเป็ นจุดเริ่ มต้ นที่อาจจะแตกต่างจาก
ความเชื่อพื ้นฐานของการวิจยั แบบอื่น ๆ (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556, p. 269)
จุดมุ่งหมายของวิจัยอนาคต
จุดมุ่งหมายของการวิจัยอนาคตเป็ นกี่สารวจเพื่อศึกษาแนวโน้ มที่เป็ นไปได้ ทงที
ั ้ ่ พึง
ประสงค์ และไม่พึงประสงค์ ให้ มากที่สุดเท่าที่จ ะมากได้ เพื่อ หาทางทาให้ แนวโน้ มที่พึงประสงค์
เกิดขึ ้นและป้องกันแนวโน้ มที่ไม่พึงประสงค์ให้ หมดไป หรื อถ้ าไม่สามารถขจัดให้ หมดไปได้ จะทา
อย่างไรจึงจะเผชิ ญหน้ าได้ อย่างมี ประสิทธิ ภาพ ซึ่งเป็ นการเน้ นย ้าความเชื่ อ พื ้นฐานที่เน้ นการ
ควบคุมและจัดการอนาคต ซึ่งสามารถที่จ ะสร้ างอนาคตได้ ตงแต่
ั ้ ปัจจุบันดังคากล่าวที่ว่า “the
future is now” อนาคตคือปั จจุบนั ดังนันการวิ
้
จัยอนาคตจึงมีประโยชน์โดยตรงต่อการกาหนด
นโยบาย การวางแผน การตัดสินใจ รวมถึงการกาหนดวิธีปฏิบตั ิที่จะนาไปสูก่ ารสร้ างอนาคตที่พึง
ประสงค์ (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2548, p. 19)
ประโยชน์ ของการวิจัยอนาคต
วิโรจน์ สารรัตนะ (2556, pp. 270-271) กล่าวถึงประโยชน์ของการศึกษาอนาคต ดังนี ้
1. ช่วยในกระบวนการตัดสินใจ เช่น 1) ช่วยกาหนดกรอบการทางานในการตัดสินใจ
เพื่อการวางแผนกล่าวคือ แผน นโยบาย หรื อการตัดสินใจใด ๆ จะไม่สามารถกระทาได้ หากขาด
ข้ อตกลงเบื ้องต้ น (Assumption) หรื อหากมีแต่เป็ นข้ อตกลงเบื ้องต้ นที่ผิดพลาด ก็จะนาไปสูค่ วาม
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เสียหาย ซึง่ ข้ อตกลงเบื ้องต้ นนี ้ สามารถได้ มาด้ วย การศึกษาอนาคต แม้ จะเป็ นเพียงความเป็ นไป
ได้ หรื อความน่าจะเป็ นมากกว่าความถูกต้ องแน่นอน แต่ก็เป็ นหลักเกณฑ์ที่จะช่วยให้ นกั วางแผน
นาไปพิจารณาประกอบการวางแผนหรื อ การตัดสินใจ 2) ช่ว ยในการตัดสินใจหาทางป้องกัน
ปั ญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นก่อนจะกลายเป็ นปั ญหาขันวิ
้ กฤติ และการตัดสินใจเพื่อให้ มีการกระทา
กันโอกาสที่คาดว่าจะเป็ นไปได้ และเหมาะสม 3) ช่วยในการตัดสินใจเลือกวิธีการป้องกันปั ญหา
จากหลาย ๆ วิธี ที่ นักอนาคตได้ เสนอทางเลือ กไว้ ให้ 4) ช่วยให้ สามารถประเมิ นทางเลือ กของ
นโยบายและการปฏิบัติ เนื่องจากนักอนาคตได้ ช่วยประเมินทางเลือกต่าง ๆ ไว้ โดยวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบที่เป็ นไปได้ ที่จะมีตอ่ โลกแห่งอนาคตนัน้ 5) ช่วยเพิ่มโอกาสในการเลือกสรรจากทางเลือก
หลาย ๆ ทางที่เสนอไว้ ทาให้ ผ้ คู นมีความเป็ นอิสระในการเลือกสรร สามารถจะหลีกเลี่ยงจากการ
เป็ นทาสของการยอมรับแนวโน้ มในปั จจุบนั ที่อาจจะนาไปสูค่ วามหายนะได้
2. ช่วยในการเตรี ยมคนสาหรับอนาคตที่มีการเปลีย่ นแปลง กล่าวคือ การศึกษาความ
เป็ นไปได้ ของอนาคตจะทาให้ ประชาชนเกิ ดความมั่นใจในตนเอง ทาให้ คนเริ่ มมองไปข้ างหน้ า
คานึงถึงสิง่ ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตทังที
้ ่เป็ นปั ญหาและไม่เป็ นปั ญหา การมุ่งไปข้ างหน้ าไม่ถอยหลัง
จะทาให้ ประชาชนได้ มีโอกาสเกี่ยวข้ องกับการพัฒนาสิง่ ใหม่ ๆ ขึ ้น นอกจากนี ้ยังจะทาให้ เกิดความ
มัน่ ใจและมองอนาคตในแง่ดี สามารถจัดการกับปั ญหาต่าง ๆ ด้ วยความตื่นเต้ นสนใจมากกว่าจะ
สะท้ อนกลัว ประชาชนจะมุ่งหน้ าเข้ าสูอ่ นาคตนันประหนึ
้
่งคนที่ไม่เคยเข้ าไปในดินแดนใดดินแดน
หนึง่ แต่มีแผนที่หยาบ ๆ อยูใ่ นมือ ซึง่ แม้ จะไม่ถกู ต้ องมากนัก แต่ก็ใช้ เป็ นแนวทางแก่เขาได้ ซึ่งแผน
ที่ดังกล่าวเปรี ยบเทียบได้ กับผลจากการศึกษาอนาคต นอกจากนี ้การศึกษาอนาคตยังช่วยให้
ประชาชนยอมรับการเปลีย่ นแปลงได้ ง่ายขึ ้น อันเนื่องจากได้ รับการเตือน สามารถปรับตัวก่อนได้
และจะทาให้ การเดินทางเข้ าสูอ่ นาคตนันได้
้ โดยมีความสับสนวุน่ วายทางจิตใจน้ อยที่สดุ
3. ส่งเสริ มให้ เกิดความปรองดองและร่ วมมือ แม้ ว่าในอดีตจะมี การแก่งแย่งชิงดีชิ ง
เด่นกันอย่างมากมายก็ตาม แต่เนื่องจากอดีตเป็ นสิ่งที่ผิดพลาดมาแล้ ว และไม่สามารถทาให้ ดีขึ ้น
ได้ แต่สาหรั บอนาคตเป็ นโลกแห่งความฝั นที่สามารถทาให้ เกิดเป็ นจริ งได้ หากใช้ ความพยายาม
เพราะอนาคตยังมิได้ แปดเปื อ้ นด้ วยความชัว่ ร้ ายหรื อความอิจฉาริ ษยา ดังนัน้ การมุ่งอนาคตจะทา
ให้ คนลืมอดีต แต่จะเริ่ มต้ นปรองดองและร่วมมือกันได้ เพราะการมุ่งอนาคตจะทาให้ ผ้ คู นคานึงถึง
แต่ในด้ านดี และมีความมุ่งมัน่ ที่จาไปถึงให้ ได้
4. ช่วยในการสร้ างสรรค์ การศึกษาอนาคตจะสามารถชักจูงและให้ ความสนใจต่อ
การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ เพราะการมองอนาคตที่ห่างไกลออกไปมากกว่าปั ญหาที่เกิ ดขึ ้น
เฉพาะหน้ า ย่อมจะทาให้ สามารถคิดได้ อย่างสบายอารมณ์ และสร้ างสรรค์ ซึ่งลักษณะความมี
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อิสระในการคิดเช่นนี ้ จะก่อให้ เกิดกระแสการคิดที่หลัง่ ไหลเข้ าไปในความสานึกและเมื่อได้ รับการ
ประเมินในภายหลังแล้ วก็สามารถนาไปใช้ ได้
5. เป็ นเทคนิคด้ านการศึกษา การศึกษาอนาคตเป็ นเครื่ องมืออย่างดีเยี่ยมอย่างหนึ่ง
ที่จะช่วยชักจูงให้ นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ เกิดความตระหนักว่าพวกเขาสามารถสร้ างโลกได้ โลกที่
ดีกว่าคนอื่น ๆ คิด และจะทาให้ พวกเขาทราบได้ ว่าพวกเขาไม่สามารถจะจัดการใด ๆ กับอดีตได้
อีกแล้ ว เพราะทุกอย่างของอดีตเป็ นประวัติศาสตร์ ลงตัวแน่นอนไปแล้ ว ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลง
อะไรได้ อีก มีเพียงแต่อนาคตเท่านัน้ ที่ยงั เป็ นโอกาสให้ พวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงหรื อควบคุม
ได้ อยู่
6. ช่วยในการสร้ างปรัชญาแห่งชีวิต การศึกษาอนาคตจะช่วยให้ บุคคลเกิดความคิด
เกี่ยวกับเป้าหมายชีวิตอย่างเป็ นระบบ ก่อให้ เกิดปรัชญาชีวิตของแต่ละคนขึ ้น อันจะทาให้ บุคคล
เปลี่ยนบทบาทจากการมี ป ฏิกิ ริ ยา (Reactive) ต่อ ปั ญ หา ไปเป็ นการป้ องกัน (Proactive) ต่อ
ปั ญหาล่วงหน้ า
การศึกษาอนาคตมีเทคนิคในการทานายหลากหลายวิธี ดังเช่น เทคนิคการทานายเชิง
สารวจแนวโน้ ม (Trend Exploratory) เทคนิคเดลฟาย (Delphi) เทคนิคการทานายอนาคต
(scenario) เทคนิคการทานายแบบเมทิรกซ์ (Matrix) เทคนิคอาศัยแบบจาลอง (Simulation)
เทคนิคหาอนาคตทางเลือก (Alternative Future) (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556, p. 272) แต่เทคนิคการ
วิจัยอนาคตที่นิยมแพร่ หลาย ได้ แก่ 1) เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 2) Ethnographic
Future Research: EFR 3) Ethnographic Delphi Future Research: EDFR (บุญใจ ศรี สถิตนรากูร,
2553, p. 166)
เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบเดลฟาย (Delphi Technique)
แนวคิดและหลักการของเดลฟาย (Delphi)
เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) ได้ รับการพัฒนาโดย RAND Corporation ใน
คริ สต์ ทศวรรษที่ 1950 เป็ นวิ ธี สารวจความเห็ นจากกลุ่ม ผู้เ ชี่ ย วชาญในสาขาหนึ่ง ๆ เพื่อ ให้ ไ ด้
คาตอบที่นา่ เชื่อถือมากที่สดุ โดยให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญในสาขานันๆ
้ ตอบแบบสอบถามชุดเดียวกันหลาย
ครั ง้ ในการสารวจรอบที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามจะตอบคาถามพร้ อมข้ อ คิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับ
คาถาม จากนันคณะวิ
้
จยั จะคานวณหาค่าควอไทล์ (quartile) ของคาตอบและรวบรวมข้ อคิดเห็น
เพิ่ ม เติ มของผู้ต อบเพิ่ ม ลงในชุ ด แบบสอบถามรอบที่ 2 พร้ อมส่ง ค าตอบที่ ไ ด้ ใ นเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ
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ตัดสินใจใหม่วา่ จะยืนยันความคิดเดิม หรื อจะเปลี่ยนใจโดยมิต้องเผชิญหน้ ากับผู้เชี่ยวชาญท่าน
อื่น ความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคนส่วนใหญ่มีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่า ความเห็น
ของคนส่วนใหญ่ผลการศึกษาหลายชิ ้นระบุวา่ ความเห็นของสมาชิกที่ดีที่สดุ ของกลุม่ อาจไม่ตรงกับ
ความเห็นของคนส่วนใหญ่
ในระยะแรกมีการใช้ เทคนิคเดลฟายกันมากในการคาดการณ์ เทคโนโลยี โดยทานาย
ว่า เทคโนโลยี ใ ดจะมี ก ารพิ สูจ น์ ห ลัก การได้ เ มื่ อ ใด จะเริ่ ม พร้ อมใช้ งานหรื อ จะมี ก ารใช้ อ ย่า ง
แพร่หลายได้ เมื่อใด ต่อมามีการใช้ อย่างแพร่หลายในการสารวจและประเมินนโยบายด้ านต่างๆทัง้
ในภาครัฐและภาคเอกชน ทางด้ านการศึกษา การจัดการ และสาธารณสุข เรี ยกว่าเป็ นเดลฟายเชิง
นโยบาย (Policy Delphi) (สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข, 2556, pp. 24-25)
ข้ อตกลงเบือ้ งต้ นเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบเดลฟาย (Delphi Technique)
การใช้ เทคนิคเดลฟาย มีข้อตกลงเบื ้องต้ น 2 ประการ ได้ แก่ 1) การตัดสินใจโดย
กลุม่ บุคคลจะมีความตรงมากกว่าการตัดสินใจโดยคนคนเดียว และการตัดสินใจจะมีความตรง
มากขึน้ หากผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มประกอบด้ วยผู้ที่มีความรู้ ความชานาญในประเด็นนัน้ ๆ 2) การ
ตัดสินใจโดยกลุม่ บุคคลจะมีความเที่ยงมากขึ ้น และหากไม่มีการเผชิญหน้ าระหว่างสมาชิกในกลุม่
จะสามารถลดผลกระทบจากอิทธิพลจากอคติและความคิดของกลุม่ ได้ (สุวิมล ว่องวาณิช, 2550,
p. 221)
ลักษณะสาคัญของเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบเดลฟาย
ลักษณะสาคัญของเทคนิคเดลฟาย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , 2556, pp.
24-25) ได้ แก่
การไม่เปิ ดเผยตน (Anonymity) ได้ จ ากการใช้ แบบสอบถาม เพื่อ ไม่ให้ ผ้ ูอ อก
ความเห็นต้ องเผชิญหน้ ากัน จะได้ ไม่ร้ ูวา่ ใครเป็ นเจ้ าของความเห็น ทาให้ สามารถพิจารณาคุณค่า
ของความเห็ นโดยไม่ ถูก เบี่ยงเบนด้ วยตาแหน่ง หรื อ ความสามารถในการโน้ มน้ าวของเจ้ าของ
ความเห็น ผู้ออกความเห็นที่แตกต่างออกไปไม่ร้ ู สกึ ว่าถูกกดดันจากผู้ที่มีวุฒิสงู กว่าหรื อความเห็น
ของคนส่วนใหญ่

121
การทาซ ้า (Iteration) ได้ จ ากการส่งแบบสอบถามเดียวกันให้ ตอบหลายรอบให้
โอกาสผู้ตอบเปลีย่ นใจโดยไม่เสียหน้ า จากการพิจารณาความเห็นและเหตุผลของผู้อื่น
การป้อนกลับโดยมีการควบคุม (Controlled feedback) มีการกลัน่ กรองและ
ป้อนกลับความเห็นของกลุ่มให้ ผ้ ูตอบแบบสอบถามได้ ทราบในการส่งแบบสอบถามรอบต่อ ไป
ผู้ตอบจะได้ ทราบสถานภาพของความเห็นรวม คาวิจารณ์ ข้ อเสนอแนะและเหตุผลประกอบความ
คิดเห็นของทังผู
้ ้ เห็นด้ วยและไม่เห็นด้ วย
การนาเสนอคาตอบด้ วยสถิติ (Statistical group response) เป็ นส่วนหนึ่งของ
การป้อน กลับระหว่างการสอบถามแต่ละรอบ โดยเสนอผลคาตอบของกลุม่ เป็ นค่ามัธยฐานและ
ระดับความเห็นที่กระจายออกไป
จากการศึกษาเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบเดลฟายมีนกั วิชาการได้ สรุ ปทังข้
้ อ ดีและ
ข้ อเสีย โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 15 ดังนี ้
ตารางที่ 15 แสดงข้ อดีและข้ อเสียของเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบเดลฟาย
ข้ อดีของเทคนิคการวิจัยอนาคต
ข้ อเสียเทคนิคการวิจัยอนาคต
แบบเดลฟาย
แบบเดลฟาย
1. เป็ นเทคนิคที่ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของผู้ให้ ข้อมูล 1. การใช้ เวลาในการตอบแบบสอบถามหลาย
สามารถเก็บเป็ นความลับได้
รอบ ทาให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญรู้สกึ ถูกรบกวนมากเกินไป
แ ล ะ ไ ม่ ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร ต อ บ
แบบสอบถามต่อไป
2. สามารถรวบรวมความคิ ด เห็ น จากกลุ่ ม 2. การปิ ดกัน้ มุมมองของผู้เชี่ ยวชาญ โดยการ
ผู้ เชี่ ย วชาญ ประชุ ม ลดข้ อจ ากั ด ด้ านการ จากัดกรอบความคิดผู้เชี่ ยวชาญให้ อ ยู่ภายใน
เดินทางทาให้ ประหยัดเวลา และค่าใช้ จ่าย ไม่ กรอบความคิดที่ผ้ วู ิจยั กาหนดขึ ้นเท่านัน้
ต้ องมีการจัดประชุม
3.ข้ อมู ล ที่ ไ ด้ จากกลุ่ ม ผู้ เชี่ ย วชาญมี ค วาม 3. ผู้วิจยั ขาดความรอบคอบหรื อมีความลาเอียง
น่าเชื่อถือเพราะผู้เชี่ยวชาญสามารถแสดงความ ในการพิจารณาวิเคราะห์คาตอบที่ได้ ในแต่ละ
คิ ด เห็ น ได้ อย่ า งอิ ส ระไม่ ถู ก ครอบง าทาง รอบ
ความคิด
ที่มา : สุวิมล ว่องวาณิช (2558, p. 240)
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ตารางที่ 15 (ต่ อ) แสดงข้ อดีและข้ อเสียของเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบเดลฟาย
ข้ อดีของเทคนิคการวิจัยอนาคต
แบบเดลฟาย
4. ข้ อ สรุ ป ที่ ไ ด้ จ ากเทคนิ ค เดลฟายผ่ า นการ
ไตร่ตรองอย่างรอบครอบหลายขันตอน
้
ให้ เวลา
ในการคิด ทาให้ คาตอบที่ได้ มีความน่าเชื่ อ ถื อ
ยิ่งขึ ้น
5. เป็ นกระบวนการกลุ่ม ที่ มี ป ฏิ ส ัม พัน ธ์ ท าง
ความคิด เกิ ดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แม้
จะไม่มีการเผชิญหน้ า
6. สามารถกาหนดระดับความสอดคล้ อ งทาง
ความคิดโดยอธิบายได้ ด้วยสถิติ

ข้ อเสียเทคนิคการวิจัยอนาคต
แบบเดลฟาย
4. มีความเป็ นไปได้ ที่แบบสอบถามที่ส่งไปสูญ
หายระหว่างทางหือไม่ได้ รับคาตอบกลับมาครบ
ในแต่ละรอบ

5. ค าตอบอาจมี ค วามล าเอี ย ง หากกลุ่ ม
ผู้ เชี่ ย วชาญถู ก ก าหนดโดยไม่ เ ป็ นตั ว แทน
ประชากร
6. การวิเคราะห์เนื ้อหาและการนาเสนอผลโดย
การให้ ข้อ มูลย้ อนกลับเป็ นงานที่ยุ่งยากและใช้
เวลามากกว่ากระบวนการกลุม่ อื่น ๆ
7. เป็ นการเก็บข้ อมูลที่ให้ อิสระทางความคิดแก่ 7. มี ค วามเป็ นไปได้ ที่ ความคิดที่แ ตกต่า งหรื อ
ผู้ต อบหากไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกับ ค าตอบของกลุ่ม ก็ ตอบแบบสุดขัวไม่
้ ได้ รับความสนใจ และถูกบีบ
สามารถแสดงความคิ ด เห็ น โดยใช้ ค ารอบ ให้ ตอบตามค่ากลาง เพื่อให้ เกิดฉันทามติ
ปลายเปิ ดได้
8. แม้ จะเป็ นเทคนิคที่มีกระบวนการเก็บข้ อมูล 8. การรอแบบสอบถามกลับคืน ในแต่ละรอบทา
แบบไม่ เ ป็ นทางการและเป็ นการตัดสิน ใจบน ให้ สิ ้นเปลืองเวลาในการเก็บข้ อมูล เทคนิคนี ้ใช้
ฐานของความคิดเห็น แต่หากได้ ข้อมูลที่มาจาก เวลาประมาณ 30 – 45 วัน ในการเก็บข้ อมูล
ฐานความรู้ วิ ธี นีจ้ ะเป็ นการด าเนิ น งานที่เ ป็ น
ทางการ
ที่มา : สุวิมล ว่องวาณิช (2558, p. 240)
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เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EFR (Ethnographic Futures Research)
เทคนิคการวิจยั อนาคตแบบ EFR ที่พฒ
ั นาโดย ดร.โรเบิร์ด บี เท็กซเตอร์ อาจารย์
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ ด ที่พฒ
ั นาระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยา หรื อ การวิจัยทางชาติพนั ธุ์
วรรณนา (Ethnographic Research) โดยการพยายามรวบรวมความคิดเห็นของอนาคตภาพที่
เกี่ ยวข้ องกับกระบวนการเปลี่ ยนแปลงทางสังคมและเหตุการณ์ ต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญทังที
้ ่เป็ น
อนาคตภาพทางบวก (Optimistic-Realistic Scenario) อนาคตทางลบ (Pessimistic- Realistic
Scenario) และอนาคตที่เป็ นไปได้ มากที่สดุ (Most Possible Scenario) การรวบรวมข้ อมูลโดยใช้
แบบสัม ภาษณ์ ค าถามปลายเปิ ดและไม่ ใ ช้ ค าถามชี น้ า โดยผู้ ส ัม ภาษณ์ จ ะสรุ ป เนื อ้ หาการ
สัม ภาษณ์ ที่ บัน ทึ ก ไว้ ให้ ผู้ ส ัม ภาษณ์ พิ จ ารณาความถู ก ต้ อ ง โดยใช้ เทคนิ ค การสรุ ป สะสม
(Cumulative Summarization Technique) เพื่อให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญพิจารณาปรับเปลี่ยนหรื อเพิ่มเติม
หรื อ อาจส่งเนือ้ หาที่สรุ ปได้ จากการสัมภาษณ์ ไปให้ ผ้ ูเชี่ ยวชาญอ่าน ปรั บเปลี่ยน หรื อ เพิ่มเติ ม
จากนัน้ จึงวิเคราะห์ เพื่อหาข้ อสรุ ปที่เป็ นฉันทามติของกลุ่มผู้เชี่ ยวชาญและสรุ ปเป็ นผลการวิจัย
(บุญใจ ศรี สถิตนรากูร, 2553, pp. 168-169)
เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research)
เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR สานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร ได้ เขียน
บทความเกี่ยวกับการวิจยั อนาคต (Futures Research) ที่มีความเชื่อพื ้นฐานที่ว่าอนาคตเป็ นเรื่ อง
ที่สามารถทาการศึกษาได้ อย่างเป็ นระบบ ความเชื่อของมนุษย์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในอนาคต
มนุษย์จึงสามารถสร้ างอนาคตได้ ทังนี
้ ้จุดมุ่งหมายของการวิจยั ในอนาคตมิใช่การทานายที่ถูกต้ อง
แต่เป็ นการสารวจเพื่ อศึกษาแนวโน้ มที่เป็ นไปได้ ทังที
้ ่พึง ประสงค์ และไม่พึงประสงค์ เพื่อ ที่จ ะ
หาทางทาแนวโน้ มที่พึงประสงค์ ให้ เกิ ดขึ ้นและขจัดแนวโน้ มที่ไม่พึงประสงค์ ให้ หมดไป หรื อ ลด
น้ อยลง การวิจัยอนาคตจึงมี ประโยชน์ในการกาหนดนโยบาย การวางแผน การตัดสินใจในการ
ปฏิบตั ิที่จะนาไปสูก่ ารสร้ างอนาคตอันพึงประสงค์ (สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร, ม.ป.ป.)
เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research)
นี ้ ดร. จุมพล พูลภัทรชีวิน อาจารย์ประจาคณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เป็ นผู้พฒ
ั นา
ขึ ้นในปี พ.ศ. 2522 โดยเป็ นการผสมผสานระหว่ างเทคนิคการวิจัยแบบ EFR (Ethnographic
Futures Research) และเดลฟาย (Delphi) เข้ าด้ วยกัน เป็ นเทคนิคการวิจัยที่รวมเอาจุดเด่นหรื อ
ข้ อ ดีของเทคนิค EFR และเทคนิค Delphi เข้ าด้ วยกันทังสองเทคนิ
้
คช่วยแก้ จุดอ่อ นของแต่ละ
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เทคนิคได้ เป็ นอย่างดี การวิจัยแบบเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research)
เป็ นเทคนิควิธีการวิจยั อนาคตที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายและความเชื่อ พื ้นฐานของการวิจัยอนาคต
มากที่สดุ วิธีหนึง่ ในปั จจุบนั ซึง่ เป็ นเทคนิคการวิจัยที่รวมเอาจุดเด่นหรื อข้ อดีของเทคนิค EFR และ
เทคนิค Delphi เข้ าด้ วยกัน การรวมข้ อ ดีของสองเทคนิคดังกล่าว เป็ นการผสมผสานระหว่าง
เทคนิค EFR และเทคนิค Delphi เข้ าด้ วยกัน โดยหลักการเทคนิค EDFR คล้ ายๆกับเทคนิค Delphi
เพียงแต่มีการปรับปรุงวิธีให้ มีความยืดหยุน่ และเหมาะสมมากขึ ้น
โดยในรอบแรกของการวิจัย จะใช้ การสัมภาษณ์ แบบเทคนิค EFR ที่ปรั บปรุ งแล้ ว
หลังจากสัมภาษณ์ในรอบแรกผู้วิจัยจะนาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์แล้ วสร้ างเป็ นเครื่ องมือ ซึ่งมักจะ
เป็ นแบบสอบถามแล้ วส่งไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตอบตามรูปแบบของเทคนิคเดลฟาย
ขัน้ ตอนการทาวิจัยEDFR
เทคนิคการวิจัย EDFR เป็ นเทคนิควิจัยอนาคตโดยผสมผสานระหว่างเทคนิค
EFR (Ethnographic Futures Research) กับเดลฟาย (Delphi) เข้ าด้ วยกัน ขันตอนของ
้
EDFR
คล้ ายคลึงกับวิธีการของ เดลฟาย (Delphi) แต่มีการปรับปรุ งวิธีให้ มีความยืดหยุ่นและมีความ
เหมาะสมมากขึ ้น ซึง่ อาจสรุปได้ เป็ นขันตอน
้
ดังนี ้ (สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร, ม.ป.ป.)
1. การกาหนดและเตรี ยมตัวกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็ นส่วนสาคัญมาก เพราะ
ผู้เชี่ยวชาญเป็ นผู้ให้ ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ผู้วิจัยต้ องติดตามกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญเป็ นการส่วนตัว อธิ บาย
จุดมุ่งหมายขันตอนต่
้
าง ๆ ของการวิจัย เวลาที่ใช้ โดยประมาณ และประโยชน์ของการวิจัย ย ้าถึง
ความจาเป็ นและความสาคัญของผู้เชี่ยวชาญ
การกาหนดผู้ เชี่ ยวชาญ เนื่อ งจากเป็ นเทคนิค ที่รวบรวมความคิ ดเห็น ที่
สอดคล้ องต้ องกันระหว่างผู้เชี่ ยวชาญในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ดังนัน้ ผลการวิจัยจะมี ความถูกต้ อ ง
น่าเชื่อถือมากน้ อยเพียงใดขึ ้นอยูก่ บั ความรู้ ความสามารถของผู้เชี่ยวชาญและจานวนผู้เชี่ยวชาญ
การใช้ เทคนิคนี ้จึงควรเลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในเรื่ องนัน้ ๆ อย่างแท้ จริ งหรื อเป็ น
ผู้ที่ มีส่วนร่ ว มรั บผิ ดชอบมี ป ระสบการณ์ ใ นประเด็ นที่ ศึก ษา จากการศึก ษาพบว่า หากจ านวน
ผู้เชี่ยวชาญมีขนาดตังแต่
้ 17 คนขึ ้นไป อัตราการลดลงของความคลาดเคลือ่ นจะมี น้อยมากจนคงที่
(สุวิมล ว่องวาณิช, 2550, p. 225) ดังแสดงในตารางที่ 16
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ตารางที่ 16 แสดงการลดลงของความคลาดเคลื่อนและจานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการ
จานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการ
(Panel Size)
1–5
5–9
9 – 13
13 – 17
17 – 21
2 1- 25
25 – 29

การลดลงของความ
คลาดเคลื่อน
(error reduction)
1.20 – 0.70
0.70 – 0.58
0.58 – 0.54
0.54 – 0.50
0.50 – 0.48
0.48 – 0.46
0.46 – 0.44

การเปลี่ยนแปลงสุทธิ
(net change)
0.50
0.12
0.04
0.04
0.02
0.02
0.02

ที่มา : สุวิมล ว่องวาณิช (2550, p. 225)
2. สัมภาษณ์ (EDFR รอบที่ 1) ลักษณะการสัมภาษณ์ และขันตอนคล้
้
ายกับ EFR
แต่ EDFR มีความยืดหยุน่ มากกว่า ผู้วิจยั สามารถที่จะเลือกรูปแบบการสัมภาษณ์ รอบที่ 1 อาจยึด
รู ปแบบ EFR กล่าวคือ เริ่ มสัมภาษณ์ จาก ภาพอนาคตทางที่ดี (Optimistic Realistic Scenario)
ภาพอนาคตทางที่ไม่ดี (Pessimistic Realistic Scenario) ภาพอนาคตที่มีความเป็ นไปได้ มากที่สดุ
ทังนี
้ ้เพื่อให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญคิดในหลายแง่มุม ซึ่งเป็ นการมองในแง่บวกก่อน แล้ วจึงพิจารณาในแง่ลบ
และความเป็ นไปได้ มากที่สุด นอกจากนันการสั
้
มภาษณ์ แบบ EDFR มีความยืดหยุ่นมาก หาก
ผู้วิจยั ต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติมก็สามารถสัมภาษณ์ในประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการได้ โดยการผนวกเข้ า
กับการสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญลาดับต่อไป หรื ออาจแบ่งการสัมภาษณ์เป็ นช่วง ๆ ก็สามารถทาได้
3. วิ เคราะห์ / สั งเคราะห์ ข้อมู ล ข้ อ มูลที่ได้ จ ากการสัมภาษณ์ ผ้ ูเชี่ ยวชาญมา
วิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อเขียนแนวโน้ มในแบบสอบถาม
4. สร้ างเครื่องมือ การสร้ างเครื่ องมือถือว่าเป็ นขันตอนที
้
่สาคัญและยากที่สดุ ของการ
วิจัย ด้ ว ยเทคนิ คนี ้ คื อ น าข้ อ มูลที่ ไ ด้ จ ากการสัมภาษณ์ ผ้ ูเ ชี่ ย วชาญทุกคนมารวมกัน ตัด ทอน
ข้ อความที่ซ ้ากันหรื อตัดส่วนที่เกินไปจากกรอบของการวิจยั ที่กาหนดไว้ ออกไป โดยการหาถ้ อยคาที่
ครอบคลุมข้ อความทังหมด
้
ทังนี
้ ้ผู้วิจัยได้ พยายามรักษาถ้ อยคาของผู้ให้ สมั ภาษณ์ ไว้ ให้ มากที่สดุ
การเขียนควรเป็ นภาษาที่สนั ้ กะทัดรัด โดยพยายามรักษาความหมายเดิมของผู้เชี่ยวชาญให้ มาก
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ที่สดุ เขียนแนวโน้ มเพียงประเด็นเดียวใน 1 ข้ อ ทังนี
้ ้เพื่อป้องกันมิให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญเกิดความสับสนใน
ประเด็นนัน้ ๆ ซึง่ การสร้ างแบบสอบถามในลักษณะมาตราประเมินค่า (rating scales)
5. ทา EDFR รอบที่ 2, 3 การนาแบบสอบถามไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญ และนาแบบ
สอบถามมาวิเคราะห์ด้วยสถิติพื ้นฐาน เพื่อทาการจาแนกข้ อมูล หาฉันทามติ (Consensus) ในการ
ทา EDFR รอบที่ 2 และ 3 ในรอบนี ้ผู้เชี่ ยวชาญแต่ละท่านจะได้ รับรู้ ข้ อ มูลป้อนกลับเชิงสถิ ติ
(Statistical Feedbacks) เป็ นของกลุม่ โดยส่วนรวมโดยหาค่าร้ อยละ ค่ามัธยฐาน (Median) และ
ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ของกลุม่ ผนวกด้ วยคาตอบเดิมของตนเอง แล้ ว
ขอให้ ผ้ ูเ ชี่ ยวชาญแต่ล ะคนพิ จ ารณาตอบใหม่ จ านวนรอบของการท าวิจัย EDFR ขึน้ อยู่กับ
จุดมุ่งหมาย งบประมาณ เวลา และกาลังคนของการวิจยั ทังนี
้ ้พิจารณาจากคาตอบที่ได้ ว่ามีความ
เป็ นเอกพันธ์ แล้ วหรื อยัง มี Homogeneity ของคาตอบหรื อ มีฉันทามติ(Consensus) ของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญที่ครอบคลุมเรื่ องที่ศกึ ษามากพอแล้ วหรื อยัง
6. เขียนภาพอนาคต การนาผลการตอบแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์
ผลตามเกณฑ์ที่กาหนด ซึง่ โดยทัว่ ไปถือตามเกณฑ์ที่มีแนวโน้ มความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างสูง กล่าวคือ
ค่ามัธยฐาน (Median) ที่ 3.5 ขึ ้นไป และพิจารณาความสอดคล้ องของคาตอบ โดยพิจารณาจาก
Interquartile Range (Q3-Q1) ไม่เกิน 1.5 การเขียนภาพอนาคตไม่เขียนเป็ นวิชาการมากไป คือ
คนทัว่ ไปอ่านแล้ วเข้ าใจได้ งา่ ย
ความแตกต่ างระหว่ างเทคนิค EDFR และ เทคนิค Delphi
ความแตกต่างระหว่างเทคนิค EDFR และ Delphi คือในรอบแรกของการรวบรวม
ข้ อมูลเทคนิค EDFR ใช้ วิธีการสัมภาษณ์ แบบ EFR คือเป็ นการสัมภาษณ์ โดยใช้ แบบสัมภาษณ์
คาถามปลายเปิ ดและไม่ใช้ คาถามชี ้นา ซึง่ เป็ นการเคารพความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้ จริ ง
ทาให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญได้ แสดงความคิดเห็นอย่างกว้ างขวางและไม่ถูกจากัดความคิดเห็น ส่วนในรอบ
แรกของการรวบรวมข้ อ มูล โดยใช้ เทคนิ ค Delphi โดยทั่ว ไปจะแบบสอบถามและ/หรื อ แบบ
สัมภาษณ์ ที่มีโ ครงสร้ าง ซึ่งวิธีการรวบรวมข้ อ มูลในลักษณะนี ้เป็ นการจากัดความคิดเห็นของ
ผู้เ ชี่ ย วชาญ เนื่ อ งจากเป็ นการรวบรวมความคิ ด เห็ น ของผู้ เ ชี่ ย วชาญตามค าถามที่ ร ะบุ ใ น
แบบสอบถามหรื อแบบสัมภาษณ์ ที่มีโครงสร้ างเท่านัน้ (บุญใจ ศรี สถิตนรากูร, 2553, pp. 169170)
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ความแตกต่ างระหว่ างเทคนิค EDFR และ เทคนิค EFR
ความแตกต่างระหว่างเทคนิค EDFR และ เทคนิค EFR คือ เทคนิค EFR ใช้ การ
สัมภาษณ์รอบเดียว ส่วนเทคนิค EDFR โดยทัว่ ไปในรอบแรกใช้ วิธีการสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมความ
คิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญทุกคนมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุ ป และนามาสร้ างแบบสอบถามซึ่งเป็ น
แบบมาตรประมาณค่า ส่งให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญพิจารณาในรอบที่ 2 และ รอบที่ 3 ตามกระบวนการของ
เทคนิคเดลฟาย ข้ อมูลที่รวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญโดยใช้ เทคนิค EDFR มีความครอบคลุม และมี
ความน่าเชื่อถือกว่าข้ อมูลที่รวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญโดยใช้ เทคนิค EFR (บุญใจ ศรี สถิตนรากูร ,
2553, p. 170)
โดยสรุ ปงานวิจัยอนาคต EDFR เป็ นเทคนิคการวิจัยที่ม่งุ ตอบสนองจุด มุ่งหมายและ
ความเชื่อพื ้นฐานของการวิจัยอนาคตมากที่สุดวิธีหนึ่งในปั จ จุบัน เป็ นการวิจัยที่รวมเอาเทคนิค
EFR และ Delphi เข้ าด้ วยกัน ขันตอนต่
้
าง ๆ ของ EDFR คล้ ายกับ Delphi โดยขันตอนแรกเป็
้
นการ
สัมภาษณ์แบบ EFR และนาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้ วสร้ างเป็ นเครื่ องมือ ซึง่ ส่วนใหญ่
มักจะเป็ นแบบสอบถามแล้ วส่งไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญเพื่อหาฉันทามติ (Consensus) ซึ่งมักจะทา 2-3
รอบ หลังจากนันน
้ าคาตอบที่ได้ มาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวโน้ มที่มีความเป็ นไปได้ มากและมีความ
สอดคล้ องทางความคิดระหว่างกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญเพื่อสรุ ปและเขียนเป็ นภาพอนาคต ซึ่งถือว่าเป็ น
เทคนิคการวิจยั พัฒนาที่มีประสิทธิภาพในการทานายอนาคตจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญดังภาพที่.4
ภาพที่ 4 แสดงการสรุปขัน้ ตอนของการวิจัยแบบ EDFR

วิเคราะห์และ

สังเคราะห์ข้อมูล
กาหนดและเตรี ยม

สัมภาษณ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

รอบที่ 1

สอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญ

สร้ างเครื่ องมือ
แบบสอบถาม

ที่มา: รุ่งทิวา ถนอมบุญ และสมบัติ ทีฆทรัพย์ (2558, p. 78)

รอบที่ 2-3

สรุ ปผลภาพ
อนาคต
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
งานวิจัยในประเทศ
สุทธิพร เทรูยา (2550) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้ติด
เชือ้ เอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์ในสถาบันบาราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข การศึกษาวิจัยครัง้ นี ้มี
วัตถุประสงค์ เพื่ อ ศึกษาสมรรถนะของพยาบาลวิช าชี พที่ดูแลผู้ติ ดเชื อ้ เอชไอวี/ ผู้ป่วยเอดส์ ใน
สถาบันบาราศนราดูร
ดาเนินการวิจยั โดยใช้ เทคนิควิจยั แบบเดลฟาย สัมภาษณ์ ผ้ เู ชี่ยวชาญ จานวน 20
คน เก็บรวบรวมข้ อมูล จานวน 3 รอบ รอบที่ 1 สัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญโดยใช้ แบบสัมภาษณ์ ชนิดกึ่ง
โครงสร้ าง นาข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ ผ้ เู ชี่ ยวชาญมาวิเคราะห์ และจัดหมวดหมู่ สร้ างเป็ น
แบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า เพื่อให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญให้ ความเห็นรอบที่ 2 และ รอบที่ 3 ทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการคานวณหาค่ามัธยฐาน ฐานนิยม และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์
ผลการศึก ษาพบว่า ผู้เ ชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกัน ว่า สมรรถนะของ
พยาบาลวิชาชี พ ที่ดูแลผู้ติดติดเชื อ้ เอชไอวี/ ผู้ป่ วยเอดส์ในสถาบันบาราศนราดูร ประกอบด้ ว ย
สมรรถนะ 8 ด้ าน ได้ แก่ (1) สมรรถนะด้ านคุณลักษณะบุคลิกภาพ และทัศนคติ (2) สมรรถนะด้ าน
การบริ หารจัดการ และภาวะผู้นา (3) สมรรถนะด้ านมนุษยสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสารและการให้
คาปรึ กษา (4) สมรรถนะด้ านนวัตกรรม การวิจัย และการจัดการองค์ความรู้ (5) สมรรถนะด้ าน
ความรู้ความสามารถทางการพยาบาลในการดูแลผู้ติดเชื ้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ (6) สมรรถนะด้ าน
การปฏิบตั ิการพยาบาลผู้ติดเชื ้อเอชไอวี/ ผู้ป่วยเอดส์ (7) สมรรถนะด้ านการประเมิน คัดกรองและ
วางแผนการพยาบาลผู้ติดเชื อ้ เอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ (8) สมรรถนะด้ านการติดตามเฝ้าระวังและ
ประเมินผลการใช้ ยาด้ านไวรัสในผู้ติดเชื ้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์
สุด ารั ตน์ ครุ ฑกะ (2550) ได้ ท าการศึก ษาเรื่ อ ง การพัฒ นาหลักสูตรฝึ กอบรมเพื่ อ
เสริ มสร้ างสมรรถนะที่พงึ ประสงค์ของหัวหน้ าพยาบาลในระบบบริ การสุขภาพในอนาคต การวิจัยนี ้
มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่หวั หน้ าพยาบาลในระบบ
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บริ การสุขภาพในอนาคต (2) เพื่อ พัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมหัวหน้ าพยาบาลเพื่อ เสริ มสร้ าง
สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่หวั หน้ าพยาบาลในระบบบริ การสุขภาพในอนาคต (3)
เพื่อประเมินหลักสูตรฝึ กอบรมหัวหน้ าพยาบาลเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ปฏิบตั ิ
หน้ าที่หวั หน้ าพยาบาลในระบบบริ การสุขภาพในอนาคต ดาเนินการวิจัยในลักษณะของการวิจัย
และพัฒนา (research & development) ผลจากการศึกษาเอกสารและผลการศึกษาความคิดเห็น
จากผู้เชี่ยวชาญได้ สมรรถนะที่พงึ ประสงค์ของหัวหน้ าพยาบาลในระบบบริ การสุขภาพในอนาคต 9
ด้ าน ได้ แก่ 1) ภาวะผู้นา 2) การบริ หารจัดการ 3) มาตรฐานการปฏิบตั ิพยาบาล 4) การบริ หาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5) การแนะนาและการสนับสนุนการใช้ ฐานข้ อมูลและงานวิจัย 6)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการสร้ างเครื อข่าย 7) การพัฒนาคุณภาพ 8) ความ
ไว้ วางใจ และ 9) กลยุทธ์ การตลาดเชิ งธุ รกิ จ บริ การพยาบาล นาโครงร่ า งหลักสูตรที่ผ่านการ
ประเมินความเหมาะสม นาไปทดลองใช้ กับผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่หัวหน้ าพยาบาล พบว่าค่าเฉลี่ยของ
สมรรถนะที่พงึ ประสงค์ของผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่หวั หน้ าพยาบาลสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 นาไปประเมินหาความเหมาะสมของแต่ละองค์ประกอบของโครงร่ างหลักสูตร
จากความเห็ น ของผู้เ ชี่ ยวชาญพบว่า มี ค่าเฉลี่ย ตังแต่
้ 3.50-5.00 ซึ่ง หมายความว่า แต่ล ะ
องค์ประกอบมีความเหมาะสมมากถึงมากที่สดุ
น ้าฝน โดมกลาง (2550) ได้ ทาการศึกษาบทบาทหัวหน้ าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลศูนย์ที่
พึงประสงค์ในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2551-2560)การวิจยั นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทหัวหน้ า
หอผู้ป่วยโรงพยาบาลศูนย์ ที่พึงประสงค์ในทศวรรษหน้ าโดยใช้ เทคนิค Ethnographic Delphi
Futures Research (EDFR) กลุม่ ตัวอย่างคือผู้เชี่ยวชาญจานวน 22 คน ประกอบด้ วย ผู้เชี่ยวชาญ
กลุม่ สาขาการบริ หารการพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญกลุม่ สาขาการศึกษาพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญกลุ่ม
สาขาการปฏิบตั ิการพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญกลุม่ สาขาการบริ หารโรงพยาบาล และผู้เชี่ยวชาญกลุม่
สาขาองค์ การวิ ชาชี พพยาบาลระดับ นโยบาย ผลการวิจัยพบว่า บทบาทหัว หน้ าหอผู้ป่วย
โรงพยาบาลศูนย์ ที่พึงประสงค์ในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2551-2560) ที่ผ้ เู ชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้ องกัน ประกอบด้ วย 7 ด้ าน ได้ แก่ 1) ด้ านคุณธรรมและจริ ยธรรม 2) ด้ านผู้นา 3) ด้ านการ
บริ การและพัฒนาคุณภาพการบริ การ 4) ด้ านการบริ หารทรัพยากรบุคคล 5) ด้ านการบริ หารงาน
6) ด้ านวิชาการและการวิจยั และ 7) ด้ านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
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จินตนา ไพบูลย์ธนานนท์ (2551) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการประเมิน
สมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบตั ิทางตา การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่จาเป็ น
ของสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบตั ิทางตา สร้ างรู ปแบบการประเมินสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบตั ิ
ทางตาและประเมินรู ปแบบการประเมินสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบตั ิทางตา โดยแบ่ง การศึกษา
ออกเป็ น 3 ขันตอน
้
คือ ขันตอนที
้
่ 1 ศึกษาองค์ประกอบที่จาเป็ นของสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบตั ิ
ทางตา ด้ วยเทคนิค Ethnographic Delphi Future Research (EDFR) ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้ วย
จักษุ แพทย์ อาจารย์ พยาบาลเวชปฏิบัติท างตา พยาบาลเวชปฏิบัติทางตาระดับผู้บริ หารและ
พยาบาลเวชปฏิบตั ิทางตา ระดับปฏิบตั ิ จานวน 17 คน 3 รอบ เพื่อสรุปเป็ นสมรรถนะพยาบาลเวช
ปฏิบตั ิทางตา ขันตอนที
้
่ 2 การสร้ างรูปแบบการประเมินสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบตั ิทางตา และ
สร้ างคู่มือประกอบการประเมิ นสมรรถนะ ขันตอนที
้
่ 3 ประเมิ นรู ปแบบการประเมิ นสมรรถนะ
พยาบาลเวชปฏิบตั ิทางตา โดยนารูปแบบประเมินที่ได้ ไปทดลองใช้ จริ งในโรงพยาบาลของรัฐบาล
3 แห่ง กลุม่ ตัวอย่าง จ านวน 15 คน ผลการวิจัย สรุ ปได้ ว่าสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
ประกอบด้ วย 1. สมรรถนะเฉพาะทาง 3 ด้ าน ได้ แก่ (1) ด้ านการพยาบาลทัว่ ไป (2) ด้ านการพยาบาล
ทางตาขันสู
้ ง และ (3) ด้ านการพยาบาลเชิงรุก 2. สมรรถนะทัว่ ไป 6 ด้ าน ได้ แก่ (1) ด้ านเป็ นที่ปรึ กษา
(2) ด้ านการวิจยั (3) ด้ านภาวะผู้นา (4) ด้ านการจริ ยธรรม และคุณธรรม (5) ด้ านการบริ หารจัดการ
และ (6) ด้ านการใช้ เทคโนโลยี
ประกาย จิ โ รจน์ กุล และ จุ รีรัต น์ กิ จ สมพร (2551) ได้ ทาการทบทวนสถานการณ์
งานวิจัยด้ านสมรรถนะของบุคลากรสาธารณสุขในหน่วยบริ การปฐมภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์ งานวิจัยด้ านสมรรถนะของบุคลากรสาธารณสุขในหน่วย
บริ การปฐมภูมิ 2) จัดทาข้ อเสนอการวิจัยด้ านสมรรถนะของบุคลากรสาธารณสุขในหน่วยบริ การ
ปฐมภูมิที่เป็ นการต่อยอดจากองค์ความรู้ที่มีอยู่ ในบริ บทของประเทศไทย จากการศึกษางานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ องทังหมด
้
42 เรื่ อง สรุ ปผลจากการศึกษาสามารถประมวลข้ อค้ นพบเกี่ยวกับสถานการณ์
งานวิจยั ด้ านสมรรถนะสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขในหน่วยบริ การปฐมภูมิ โดยแบ่งตาม
งานวิจยั เป็ น 4 กลุม่ ใหญ่ ๆ ดังนี ้
กลุม่ ที่ 1 การศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสา
ธารสุข ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ ทางบวก หรื อส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน หรื อความพึงพอใจ
การปฏิบตั ิงานของพยาบาลวิชาชี พและเจ้ าหน้ าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนจะเป็ นตัวแปรที่เป็ น ปั จจัย
ภายในของบุคคล เช่น ทัศนคติตอ่ การปฏิบตั ิงาน การได้ ใช้ ความรู้ ความสามารถและทักษะในการ
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ปฏิบตั ิงานที่ท้าทาย ความสาเร็ จในงาน การได้ รับการยอมรับ ความเชื่ออานาจภายในตน การมุ่ง
อนาคตและการควบคุมตนเอง และความฉลาดทางอารมณ์
กลุม่ ที่ 2 การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะงาน / บทบาท / สมรรถนะของบุคลากร
ในหน่ว ยบริ ก ารปฐมภูมิ สรุ ป ได้ ว่า วิธี ก ารในการพัฒนาสมรรถนะ หรื อ พัฒนาศัก ยภาพของ
บุคลากรนัน้ ในภาพรวม และสมรรถนะเฉพาะด้ าน ต้ อ งประกอบด้ วยหลักการที่สาคัญคือ การมี
ส่วนร่วมในการประเมินปั ญหาของผู้เกี่ยวข้ อง การลงมือปฏิบตั ิในสถานการณ์จริ ง และการติดตาม
นิเทศ หรื อสนับสนุนจากหน่วยงานระดับสูงขึ ้นไป
กลุ่มที่ 3 การพัฒนาบุคลากร / ความต้ อ งการการพัฒนา พบว่าบุคลากร
สาธารณสุขมีความต้ องการการสนับสนุนทังด้
้ านการบริ หาร บริ การ และวิชาการ
กลุม่ ที่ 4 คุณภาพของบริ การ / รู ปแบบการให้ บริ การ / การประเมินผลการ
ให้ บริ การ พบว่ากระบวนการพัฒนาคุณภาพบริ การโดยให้ เจ้ าหน้ าที่มีสว่ นร่ วมในการระบุปัญหา
ของพืน้ ที่ของตนเอง และร่ วมกันหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา และระบบพี่เลี ้ยงสนับสนุน เช่น ข้ อมูล
ข่าวสาร วัสดุอุปกรณ์และกาลังใจ เป็ นต้ น
สุภาว์ อาวสกุล สุทธิ (2552) ได้ ทาการศึก ษาเรื่ อ ง รู ปแบบการพัฒนาคุณลักษณะ
ภาวะผู้นาของหัวหน้ างานการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน การวิจัยครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1)
ศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นาของหัวหน้ างานการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน ที่สอดคล้ อ งกับ
พฤติกรรมตามบทบาทภาวะผู้นาของหัวหน้ าการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน (2) สร้ างรูปแบบการ
พัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นา ของหัวหน้ างานการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน (3) ประเมิ น
รู ป แบบการพัฒ นาคุณ ลักษณะภาวะผู้ น า ของหัว หน้ า งานการพยาบาล โรงพยาบาลชุ ม ชน
เครื่ องมื อที่ใช้ ในการวิจัย ประกอบด้ วยแบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์ แบบ
เจาะลึก กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิ 15 คน และหัวหน้ างานการ
พยาบาล โรงพยาบาลชุม ชน 340 คน สถิ ติ ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อ มูล ได้ แก่ ความถี่ ร้ อยละ
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาในส่วนของคุณลักษณะภาวะผู้นาของหัวหน้ า
งานการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชนพบว่ามี 4 ด้ าน ได้ แก่ 1) ด้ านการบริ หาร 2) ด้ านวิชาการ 3)
ด้ านบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ และ 4) ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ปภาชุ ด า อึ ง้ ภากรณ์ (2552)ได้ ท าการศึก ษาเรื่ อ ง การพัฒ นาสมรรถนะที่ จ าเป็ น
สาหรับหัวหน้ าอนามัย การวิจัยนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับหัวหน้ า
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สถานีอนามัย 2) สร้ างหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรั บหัวหน้ าสถานีอนามัยและ 3)
เพื่อประเมินหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับหัวหน้ าสถานีอนามัย วิธีการวิจัยโดยใช้
เทคนิคเดลฟาย สอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จานวน 20 คน 3 รอบ จากนันน
้ าข้ อมูลมา
ทาการวิเคราะห์เนื ้อหา และกาหนดสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับหัวหน้ าสถานีอนามัย สร้ างหลักสูตร
ฝึ กอบรมพัฒนาสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับหัวหน้ าสถานีอนามัยโดยให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ จานวน 10 ท่าน
ประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้ อง ซึ่งพบว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ถึงมากที่สดุ และทุกองค์ประกอบของหลักสูตรมีความสอดคล้ องกัน เมื่อประเมินหลักสูตรฝึ กอบรม
โดยนาไปทดลองกับกลุม่ ตัวอย่าง คือ หัวหน้ าสถานีอนามัย จานวน 30 คน โดยใช้ แบบการวิจัย
กลุม่ เดียววัดก่อนและหลังการทดลอง (The one Group pre-test post-test design) สรุ ปผลการ
ทดลองหลัก สูต ร จากผลการวิ จัย สรุ ป ได้ ว่า สมรรถนะที่ จ าเป็ นส าหรั บ หัว หน้ า สถานี อ นามัย
ประกอบด้ วย สมรรถนะ 4 ด้ าน 11 สมรรถนะ คือ ด้ านบริ หาร ได้ แก่ 1) สภาวะผู้นา 2) การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 3) ความเข้ าใจองค์กรและระบบราชการ 4) จริ ยธรรม ด้ านวิชาการ ได้ แก่ 5) ความคิด
ริ เริ่ มสร้ างสรรค์ 6) ความคิดเชิงวิเคราะห์ 7) การพัฒนาศักยภาพคน ด้ านบริ การสาธารณสุข ได้ แก่
8) การบริ การที่ดี 9) การสัง่ สมความเชี่ยวชาญในงาน ด้ านการทางานร่ วมกับบุคคลอื่น ได้ แก่ 10)
ศิลปะการสือ่ สารจูงใจ และ 11) ความร่ วมแรงร่ วมใจ นอกจากนี ้พบว่าผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนรู้ ของผู้รับการฝึ กอบรม พบว่า คะแนนความรู้ ในเนื ้อหาหลังการฝึ กอบรมมีระดับสูง
กว่าคะแนนความรู้ในเนื ้อหาก่อนการฝึ กอบรม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จรัสศรี เพ็ชรคง (2552) ได้ ทาการศึกษาการพัฒนาทุนมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาปั จจัยการพัฒนาทุนมนุษย์
ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 2) รู ปแบบความสัมพันธ์ ของปั จจัย การ
พัฒนาทุนมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 3) แนวทางการพัฒนาทุน
มนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กลุม่ ตัวอย่างประกอบด้ วย วิทยาลัย
พยาบาลสังกัดพระบรมราชชนก จานวน 28 แห่ง ผู้ให้ ข้อมูล 308 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ได้ แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ ที่ไม่มีโครงสร้ าง และ 2) แบบสอบถามความคิดเห็น สถิ ติที่ใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ ปัจจัย
การวิเคราะห์ สหสัมพันธ์ แคนนอนนิคลั โดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จ รู ป การตรวจสอบความเหมาะสม
ของรูปแบบ ใช้ การประชุมผู้เชี่ยวชาญและการสัมภาษณ์ เชิงลึก เพื่อให้ ได้ แนวทางการพัฒนาทุน
มนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
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ผลการวิจยั พบว่า
1. ปั จจัยการพัฒนาทุนมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนก ประกอบด้ วย 9 ปั จจัย คือ ภาวะผู้นาของผู้บริ หาร 2) ค่านิยมในการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง
และความยึดมั่นผูกพัน ต่อองค์ กร 3) ความสอดคล้ อ งเชิ งยุท ธศาสตร์ 4) การบริ การผลการ
ปฏิบตั ิงานและการพัฒนาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถสูง 5) ความสมดุลของชีวิตและงาน 6) การ
ส่งเสริ มการสรางนวัตกรรมและการแบ่งปั นความรู้ 7) วัฒนธรรมองค์การที่ม่งุ สร้ างคุณภาพและ
การแข่งขัน 8) การใช้ เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบตั ิงานและการพัฒนา 9) ความเหนียวแน่นของ
ทีมงาน
2. ปั จจัยการพัฒนาทุนมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนกมีความสัมพันธ์ กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสหสัมพันธ์ แคนนอลนิคัล
เท่ากับ 0.92 การตรวจสอบผู้เชี่ยวชาญพบว่า มีความเหมาะสมกับบริ บท มีความถูกต้ องเชิงทฤษฎี
และสามารถนาไปใช้ เพื่อการพัฒนาได้
3. แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก ควรมีการดาเนินการดังนี ้ 1) การพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริ หารในทุกระดับ 2) ส่งเสริ มการ
สร้ างค่า นิย มในการเรี ย นรู้ เพื่ อการพัฒ นาตนเองและความรู้ สึก ผูกพัน ต่อ องค์ ก าร 3) จัด ท า
แผนพัฒนาทุนมนุษย์ขององค์การให้ เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และค่านิยมร่ วมของ
องค์การ 4) ใช้ การบริ หารผลการปฏิบตั ิงานและพัฒนาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถสูง 5) การสร้ าง
ความสมดุลของชีวิตและงาน 6) ส่งเสริ มการสร้ างนวัตกรรมและการแบ่งปั นความรู้ 7) การส่งเสริ ม
วัฒนธรรมองค์การที่ม่งุ สร้ างคุณภาพและการแข่งขัน 8) การใช้ เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
และการพัฒนาอาจารย์ และ 9) การสนับสนุนและพัฒนาทีมงาน
เรื อเอกหญิ งสุจารี บัวเจียม (2553) ได้ ทาการศึกษาสมรรถนะพยาบาลหอผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง การวิจัยนีม้ ี วัต ถุประสงค์ เพื่อ ทาการศึกษาสมรรถนะพยาบาลหอผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง โดยใช้ เทคนิคเดลฟาย ผู้ให้ ข้อมูลเป็ นผู้เชี่ ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองจานวน 18 คน ประกอบด้ วยคณะกรรมการหลักสูตรฝึ กอบรมการพยาบาลผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง แพทย์เฉพาะทางด้ านประสาทวิทยาหรื อประสาทศัลยศาสตร์ ที่ปฏิบตั ิงานในหอ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หัวหน้ าพยาบาลหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ/
พยาบาลชานาญการด้ านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง วิธีดาเนินการวิจัย ประกอบด้ วย 3
ขันตอน
้
คือ ขันตอนที
้
่ 1 การสัมภาษณ์ เกี่ยวกับสมรรถนะพยาบาลหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
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ขันที
้ ่ 2 นาข้ อมูลมาวิเคราะห์เนื ้อหาแล้ วนามาสร้ างแบบสอบถามให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับระดับความสาคัญของข้ อคาถามแต่ละข้ อ และขันที
้ ่ 3 นาข้ อมูลที่ได้ มาคานวณหาค่ามัธย
ฐาน ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ และส่งแบบสอบถามไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญยืนยันคาตอบ หลังจากนันน
้ า
ข้ อมูลที่ได้ มาคานวณหาค่ามัธยฐาน ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ โดยพิจารณาค่าค่ามัธยฐาน มากว่า
3.50 และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.50 ผลการศึกษาพบว่าสมรรถนะพยาบาลหอผู้ป่วยโรค
หลอดเลื อ ดสมอง ผู้ เชี่ ย วชาญให้ ระดั บ ความส าคั ญ ของสมรรถนะสอดคล้ องกั น ทุ ก ข้ อ
ประกอบด้ วยสมรรถนะ 6 ด้ าน ได้ แก่ 1) สมรรถนะด้ านความรู้ เรื่ อ งโรค 2) สมรรถนะด้ านการ
ประเมินและการจัดการภาวะเร่งด่วน 3) สมรรถนะด้ านการให้ ยาละลายลิม่ เลือด 4) สมรรถนะด้ าน
การพยาบาลในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 5) สมรรถนะด้ านการพยาบาลเพื่อวางแผนการ
จาหน่ายและการดูแลต่อเนื่อง 6) สมรรถนะด้ านการสือ่ สารและการประสานงาน
สุดารัตน์ สุธราพันธ์ (2559) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง รู ปแบบการพัฒนาพยาบาลวิชาชี พ
ก่อ นเข้ าสู่ตาแหน่งบริ ห ารการพยาบาล การวิ จัยนี ้มี วัตถุประสงค์ เพื่ อ สร้ างรู ปแบบการพัฒนา
พยาบาลวิชาชีพก่อนเข้ าสูต่ าแหน่งบริ หารการพยาบาล ระดับต้ น ที่มีความเหมาะสมกับบริ บทของ
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้ ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา
โดยการสัมภาษณ์ความคิดเห็นหัวหน้ าการพยาบาล 11 คน และสารวจความคิดเห็นของพยาบาล
วิชาชีพ 351 คน นารู ปแบบที่ได้ จากการศึกษามาประเมินความเป็ นไปได้ โดยการสัมภาษณ์ อิงผู้
เชียวชาญ 8 คน และสอบถามความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากร
ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป จานวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะที่มีความ
จ าเป็ นและต้ องมี ก ารพัฒ นา ได้ แ ก่ สมรรถนะด้ า นการปฏิ บัติ การพยาบาลและระบบสุข ภาพ
สมรรถนะด้ านการบริ หารจัดการ สมรรถนะด้ านทักษะภาวะผู้นา และสมรรถนะด้ านความเป็ น
วิชาชีพ
นงพะงา อักษาเมศ และอารี ย์วรรณ อ่วมตานี (2556) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง สมรรถนะ
พยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลต ารวจ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาสมรรถนะพยาบาลวิ ช าชี พ
โรงพยาบาลตารวจ มีรูปแบบการวิจยั เชิงพรรณนา กลุม่ ตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบ
กาหนดสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพโรงกยาบาลตารวจ จานวน 24 คน การเก็บรวบรวมข้ อมูล ใช้
วิธีการสนทนากลุ่มเพื่อระบุสมรรถนะหลักพยาบาลวิช าชี พ พร้ อ มกาหนดพฤติกรรมบ่งชี ใ้ นการ
ประเมินสมรรถนะ นาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์เนื ้อหา สร้ างแบบสอบถาม โดยผ่านความคิดเห็นของ
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ผู้ทรงคุณวุฒิ น ามาค านวณหาค่าความตรงตามเนื ้อหา (CVI) ได้ เ ท่า กับ 1.00 ผลการวิจัย
สมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพ โรง พยาบาลตารวจ มี 2 ด้ าน ได้ แก่ 1) สมรรถนะด้ านคนเก่ง
ประกอบด้ วย 5 ด้ าน คือ ด้ านการมุ่งสัมฤทธิ์ ด้ านบริ การที่ดี ด้ านความสัง่ สมความเชี่ยวชาญใน
อาชี พ ด้ า นการท างานเป็ นที ม และด้ า นเทคโนโลยี แ ละการสื่อ สาร 2) สมรรถนะด้ า นคนดี
ประกอบด้ วย 2 ด้ าน คือ ด้ านภาพลักษณ์พยาบาล และด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม
สุธาสินี ช่วยใจดี (2556) ได้ ทาการศึก ษาเรื่ อ ง สมรรถนะของพยาบาลวิช าชี พใน
สถานดูแลระยะยาวสาหรั บผู้สูงอายุ วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชี พใน
สถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยใช้ เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็ น
ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้สงู อายุ จานวน 18 คน ประกอบด้ วย ผู้บริ หารการพยาบาลในสถานดูแล
ผู้สงู อายุระยะยาวทังภาครั
้
ฐและเอกชนจานวน 3 คน พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานในสถานดูแล
ผู้สงู อายุระยะยาวทังภาครั
้
ฐและเอกชนจานวน 8 คน อาจารย์พยาบาลสาขาการพยาบาลผู้สงู อายุ
จานวน 6 คน และแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญทางด้ านผู้สงู อายุจานวน 1 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยเป็ น
แบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น รอบที่ 1 เป็ นแบบสอบถามกึ่งโครงสร้ างปลายเปิ ด รอบที่ 2 และรอบ
ที่ 3 เป็ นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่ามัธยฐานและค่า
พิสยั ระหว่างควอไทล์ ผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในสถานดูแลผู้สงู อายุระยะ
ยาวซึ่งผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้ องกัน ประกอบด้ วยสมรรถนะของพยาบาลวิช าชีพใน
สถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวทัง้ หมด 7 ด้ าน ดังนี ้ 1) สมรรถนะด้ านการยอมรับในความเป็ น
ผู้สงู อายุ 2) สมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิการพยาบาลในการดูแลผู้สงู อายุในสถานดูแลระยะยาว 3)
สมรรถนะด้ านการสื่อสาร 4) สมรรถนะด้ านการจัดการสิ่งแวดล้ อม 5) สมรรถนะด้ านภาวะผู้นา
และบริ หารจัด การองค์ กร 6) สมรรถนะด้ า นการจัดการด้ านการเงินและ 7) สมรรถนะด้ า น
การศึกษาค้ นคว้ าสิง่ ใหม่
ดรุ ณี ไชยวงค์ (2557) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง พัฒนากรอบสมรรถนะของ พยาบาล
วิชาชีพในหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบสมรรถนะของ พยาบาลวิชาชีพ
ในหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม กลุม่ ตัวอย่างประกอบด้ วย 3 กลุม่ คือ 1) กลุม่ ทีมงานระบบสมรรถนะ
จานวน 5 คน 2) กลุม่ พยาบาลวิชาชีพ ที่ใช้ ในการประชุม กลุม่ จานวน 10 คน และ 3) ผู้ตรวจสอบ
กรอบสมรรถนะ จานวน 3 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ได้ แก่ 1) แบบบันทึกรายการ
สมรรถนะ 2) แนวคาถามที่ใช้ สมั ภาษณ์กลุม่ พยาบาลวิชาชีพในการ ประชุมกลุม่ 3) แบบประเมิน
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กรอบสมรรถนะ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื ้อหา และการหาค่าดัชนีความเที่ยงตรงตาม
เนื ้อหาเป็ นรายข้ อ ผลการศึกษาพบว่า กรอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยวิกฤต
อายุร กรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ ประกอบด้ วยสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ ได้ แก่ 1) การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 2) การบริ การที่ดี 3) การสัง่ สมความเชี่ยวชาญในอาชีพ 4) จริ ยธรรม และ 5) การ
ทางานเป็ นทีม และ สมรรถนะตามหน้ าที่ 6 สมรรถนะ ได้ แก่ 1) การคิดวิเคราะห์ 2) การมองภาพ
องค์รวม 3) การ พัฒนาศักยภาพคน 4) การดาเนินการเชิงรุ ก 5) ความเข้ าใจผู้อื่น และ 6) ความ
มัน่ ใจในตนเอง
ปิ ยนุช อนุแก่นทราย (2557) ได้ ทาการศึกษาเรื่ ององค์ ประกอบสมรรถนะพยาบาล
วิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย ภายใต้ บริ บท
ประชาคมอาเซียน วัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงาน
ในโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในประเทศไทย ภายใต้ บริ บทประชาคมอาเซี ยน
โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ ประชากรที่ศึกษาได้ แก่ หัวหน้ ากลุม่ การพยาบาลและ
หัวหน้ างาน/หัวหน้ าหอผู้ป่วยที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ใน
ประเทศไทยกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ จานวน 485 คน โดยการสุม่ แบบหลายขันตอน
้
เครื่ องมือที่ใช้ ในการ
วิจัย ได้ แก่แบบสอบถามเป็ นมาตรวัดแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ ตรวจสอบความตรงตามเนื ้อหาโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน และหาค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีสมั ประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาคทั ้งฉบับ
เท่ากับ 0.98 วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ ร้ อยละ สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ และวิเคราะห์
องค์ประกอบโดยการสกัดองค์ประกอบด้ วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก หมุนแกนองค์ประกอบ
หลักแบบออโธกอนอล ด้ วยวิธีแวริ แมกซ์ ผลการวิจัย พบว่าองค์ประกอบสมรรถนะพยาบาล
วิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในประเทศไทย ภายใต้ บริ บท
ประชาคมอาเซียน ประกอบไปด้ วย 8 องค์ประกอบ ดังนี ้ 1) สมรรถนะด้ านความ ไวทางวัฒนธรรม
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง 2) สมรรถนะด้ านการสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี 3) สมรรถนะด้ าน
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง 4) สมรรถนะด้ านการใช้ กระบวนการพยาบาล 5) สมรรถนะด้ านการ
พัฒนาวิชาชีพ 6) สมรรถนะด้ านการวิจยั เพื่อพัฒนางาน 7) สมรรถนะด้ านการจัดการคุณภาพการ
พยาบาล และ 8) สมรรถนะด้ านการใช้ สารสนเทศ
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งานวิจัยต่ างประเทศ
Unhasuta, Robinson, and Magilvy (2010) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง "Research plan
for developing trauma core competencies for nurses in Thailand." โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาและพัฒนาสมรรถนะสาหรับพยาบาลห้ องบาดเจ็บฉุกเฉินในประเทศไทย โดยเก็บรวบรวม
ข้ อมูลจากแบบสอบถามที่กาหนด หาดัชนีความเที่ยงตรงของเนื ้อหา(content validity index; CVI)
ได้ 1.00 และทดสอบหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Cronbach’s α) ได้ 0.98 ผลการศึกษา
พบว่าสมรรถนะหลักสาหรับพยาบาลห้ องบาดเจ็บฉุกเฉินประกอบด้ วย 64 ข้ อ จัดกลุม่ เป็ น 6 กลุม่
สมรรถนะ ได้ แก่ 1)การทางานร่วมกัน(cooperation) 2) การตัดสินใจ(decision-making) 3) ภาวะ
ผู้นา(leadership) 4) การแก้ ปัญหา(problem-solving) 5) การทางานเป็ นทีม(teamwork) และ
6) ความรู้เฉพาะทาง(technical knowledge)
Orawan (2011)ได้ ทาการศึก ษาเรื่ อ ง “ Developing Evaluation Model of
Professional Nursing Competencies in Primary Care Unit” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษา
องค์ประกอบและตัวบ่งชีส้ มรรถนะพยาบาลวิชาชีพหน่วยบริ การปฐมภูมิ พัฒนา และตรวจสอบ
คุณภาพรู ปแบบการประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพหน่วยบริ การปฐมภูมิ ซึ่งจากการศึกษา
องค์ประกอบและตัวบ่งชีส้ มรรถนะฯ โดยการสังเคราะห์เอกสารเพื่อคัดเลือกรายการสมรรถนะฯ
สอบถามความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขในหน่วยบริ การปฐมภูมิ และวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงสารวจ เพื่อจัดกลุม่ ตัวแปรเป็ นองค์ประกอบสมรรถนะฯ ผู้ให้ ข้อมูล ประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้ านการบริ การปฐมภูมิและนักวิชาการ จานวน 15 คน บุคลากรสาธารณสุขจานวน 340 คน และ
พยาบาลวิชาชีพจานวน 475 คน เครื่ องมือที่ใช้ เป็ นแบบสอบถามจานวน 3 ฉบับ มีคา่ ความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.980, 0.985 และ 0.976 ตามลาดับ พบว่าตัวบ่งชี ้สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพหน่วยบริ การ
ปฐมภูมิ ผลการศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี ้สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพหน่วยบริ การปฐมภูมิ
พบว่า มี 8 องค์ประกอบ คือ 1) บุคลิกลักษณะความเป็ นพยาบาล 2) การส่งเสริ มสุขภาพชุมชน 3)
การจัดการกับสุขภาพและความเจ็บป่ วย 4) การใช้ เทคโนโลยี 5) การบริ หารและการวิจัย 6) การ
สอนและให้ คาปรึกษา 7) การพิทกั ษ์ สทิ ธิ์ของผู้รับบริ การ 8) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
พยาบาล รวมตัวบ่งชี ้ทังสิ
้ ้น 44 ตัวบ่งชี ้ องค์ประกอบเหล่านี ้อธิบายความแปรปรวนได้ รวมกัน ร้ อย
ละ 76.67
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Theisen and Sandau (2013) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง “ Competency of New
Graduate Nurses: A Review of Their Weaknesses and Strategies for Success” โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสมรรถนะที่ จาเป็ นสาหรั บพยาบาลจบใหม่ โดยการทบทวนงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้ องและเป็ นจุดอ่อนสาหรับพยาบาลจบใหม่จานวน 26 เรื่ อง ผลการศึกษาโดยการวิเคราะห์
เอกสารพบว่ามี 6 ด้ าน ที่พยาบาลจบใหม่ยงั ขาดสมรรถนะเหล่านี ้ได้ แก่ 1) สมรรถนะที่เกี่ยวข้ อง
การสือ่ สาร 2) สมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับภาวะผู้นา 3) สมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับองค์กร 4) สมรรถนะ
ที่เกี่ยวข้ องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 5) สมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับการเผชิญกับสถานการณ์
พิเศษ 6) สมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความสามารถในการจัดการกับความเครี ยด ซึ่งผลที่ได้ จ าก
การศึกษาสามารถนามากาหนดเป็ นกลยุทธ์ ในการพัฒนาสมรรถนะดังกล่ าวผู้ที่เกี่ ยวข้ อ ง เช่น
สถานศึกษา โรงพยาบาล พยาบาลที่มีความรู้ความชานาญ ต้ องช่วยส่งเสริ มการพัฒนา ตังแต่
้ การ
กาหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ในหลักสูตร การสร้ างเครื่ องมือในการประเมินสมรรถนะ
การสร้ างสภาพแวดล้ อม การสร้ างสถานการณ์เพื่อกระตุ้นให้ เกิดการเรี ยนรู้ ซึง่ จะช่วยพัฒนาทักษะ
ที่เป็ นจุดอ่อนดังกล่าว
Beekelmans, Poell, and Wijk (2013) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง "Factors influencing
continuing professional development." โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่เหมาะสมสาหรับ
พยาบาลในการมี ส่วนร่ วมเพื่อส่งเสริ มการพัฒนาวิช าชี พอย่างต่อ เนื่อ ง ดาเนินการวิจัยโดยใช้
เทคนิควิจัยแบบเดลฟาย สัมภาษณ์ ผ้ ูเชี่ยวชาญที่เกี่ ยวข้ อ งกับองค์ กรพยาบาล ด้ านการบริ หาร
ด้ านการศึกษา และด้ านบริ การ จานวน 38 คน โดยเก็บรวบรวมข้ อ มูล จานวน 3 รอบ รอบที่ 1
สัมภาษณ์ ผ้ เู ชี่ยวชาญ นาข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ ผ้ เู ชี่ยวชาญมาวิเคราะห์แ ละจัดหมวดหมู่
สร้ างเป็ นแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า เพื่อให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญให้ ความเห็นรอบที่ 2 และ รอบที่
3 ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการคานวณหาค่ามัธยฐาน ฐานนิยม และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่ส่งเสริ มให้ เกิดการพัฒนาวิช าชีพพยาบาลอย่างต่อเนื่อ ง
เกิดจากความร่วมมือในหลายด้ านจากผู้ที่เกี่ยวข้ อง ตังแต่
้ คุณภาพของพยาบาลผู้ให้ การดูแล ซึ่งผู้
ที่มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาเพื่อให้ การบริ การอย่างมือ อาชีพ ได้ แก่ ผู้ให้ ความรู้ ในการสร้ าง
แรงจูงใจ การให้ การสนับสนุน สร้ างบรรยากาศให้ เกิดการเรี ยนรู้ การมีสว่ นร่ วมจากการทางานสู่
ความเป็ นมืออาชีพ นอกเหนือจากให้ การสนับสนุนด้ านการเงินเมื่อเกิดภาวะขาดแคลนบุคลากร
ซึง่ ทาให้ มีภาระงานที่หนัก
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Dau Vu Van (2013) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง “ A Study of Trauma Nursing Core
Competency Among Staff Nurses in Vietnamese General Hospitals.” มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ประเมินและเปรี ยบเทียบสมรรถนะหลักทางการพยาบาลอุบัติเหตุของพยาบาล (TNCC) ใน
พยาบาลประจาการ โรงพยาบาลทัว่ ไปของประเทศเวียดนาม ใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งกลุม่
และคัดเลือกได้ จานวน 439 ราย จาก 9 โรงพยาบาลทัว่ ประเทศเวียดนาม เครื่ องมื อสาหรั บ
ประเมินสมรรถนะหลักทางการพยาบาลอุบตั ิเหตุของพยาบาลเป็ นแบบประเมินตนเอง ได้ รับการ
พัฒนาด้ วยการทบทวนงานวิจยั และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องร่วมกับการสัมภาษณ์ ผ้ เู ชี่ยวชาญในเชิง
ลึก ประกอบด้ วย 8 มิติ จานวน 48 ข้ อ ค่าดัชนีความเที่ยง คือ .90 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอน
บาคเป็ น 0.95 ผลการวิจัยสรุ ปได้ ดังนี 1้ . ระดับคะแนนรวมสมรรถนะหลักทางการพยาบาล
อุบตั ิเหตุของพยาบาลประจาการโรงพยาบาลทัว่ ไปของประเทศเวียดนามค่อนข้ างสูง ( = 3.01, SD
= 0.37) 2. ระดับคะแนนสมรรถนะหลักทางการพยาบาลอุบัติเหตุของพยาบาลประจาการ
โรงพยาบาลทัว่ ไปของประเทศเวียดนามไม่ มีความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิ ง ระดับ
การศึกษา ((มัธยมศึกษา วิทยาลัย และปริ ญญาตรี ) ระหว่างการได้ รับการฝึ กอบรมและไม่ได้ รับ
การฝึ กอบรม และระหว่างการหมุนเวียนสถานที่ปฏิบตั ิงานกับการไม่หมุนเวียนสถานที่ปฏิบตั ิงาน
3. ระดับคะแนนของ สมรรถนะหลักทางการพยาบาลอุบตั ิเหตุของพยาบาลประจาการโรงพยาบาล
ทั่วไปของประเทศเวียดนามมี ความแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญในกลุ่มที่ มีประสบการณ์ การ
ทางาน(F = 11.73, p = 0.00) โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างกลุม่ ที่มีประสบการณ์การทางาน 1 ถึง 3
ปี และกลุม่ ประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี ( = 2.61, SD = 28 และ = 3.10, SD = .35) 4. ระดับ
คะแนนของ สมรรถนะหลักทางการพยาบาลอุบตั ิเหตุของพยาบาลประจาการโรงพยาบาลทัว่ ไป
ของประเทศเวียดนามมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญระหว่างสถานที่ทางาน (F = 9.95, p =
0.00) โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างห้ องไอซียูและแผนกฉุกเฉิน ( = 3.23, SD = 0.31 และ = 2.94,
SD = .33) สรุปการศึกษาครัง้ นี ้พบว่า ระดับคะแนนของ สมรรถนะหลักทางการพยาบาลอุบตั ิเหตุ
ของพยาบาลประจ าการโรงพยาบาลทั่วไปของประเทศเวียดนามค่อ นข้ างสูง ขอเสนอแนะว่า
ปั จ จัยที่มีอิ ทธิ พล เช่น การศึกษาต่อ เนื่องและระดับการศึกษาควรมี การศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่ ม
พยาบาลนี ้และมีความจาเป็ นสาหรับการปรับปรุ งโปรแกรมการศึกษาโดยเฉพาะในการพยาบาล
อุบตั ิเหตุ
Boykins (2014) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง "Core Communication Competencies in
Patient-Centered Care." มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิ ภาพที่ยึดผู้ป่วยเป็ น
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ศูนย์กลางในการดูแล และการสื่อสารที่ยึดผู้ป่วยเป็ นศูนย์ กลางในการดูแล การประสานงานกับ
ทีมสหวิชาชีพ และการสื่อสารทางระบบสารสนเทศ ผลการศึกษาพบว่าแนวทางการสื่อสารที่ยึด
ผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพนัน้ ต้ องคานึงถึงความแตกต่างของผู้ป่วยแต่ละบุคคล การให้
ความสาคัญกับผู้ป่วยรับฟั งปั ญหา ความพึงพอใจ ความต้ องการการดูแลที่ตอ่ เนื่อง การจัดการกับ
อาการ การพิทกั ษ์ สทิ ธิ์ การให้ คาแนะนาการป้องกันการเจ็บป่ วย การส่งเสริ มการมีภาวะสุขภาพที่
ดี ซึง่ วิธีการสือ่ สารสามารถทาได้ โดยตรงกับผู้ป่วยและผ่านการใช้ เทคโนโลยี เช่นอินเตอร์ เน็ต
Wilson (2014)ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง “SPECIAL SUPPLEMENT: Interprofessional
Global Health Education: Ensuring the Collaborative Promise of 21st Century Global
Health Practice: Identifying Global Health Competencies to Prepare 21st Century Global
Health Professionals: Report from the Global Health Competency Subcommittee of the
Consortium of Universities for Global Health.” ที่ได้ จากการประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวข้ องกับสุขภาพ ซึง่ ประกอบด้ วยบุคลากรในหลายสาขาได้ แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นัก
มานุษ ยวิ ท ยา นัก เศรษฐศาสตร์ ส าธารณสุข นัก สุข ภาพจิ ต พยาบาล สาธารณสุข เพื่ อ ระบุ
สมรรถนะทางด้ านสุขภาพโลก เป็ นการเตรี ยมความพร้ อ มทางด้ านสุขภาพโลกในศตวรรษที่ 21
โดยมีวตั ถุประสงค์ในครัง้ นันเพื
้ ่อ 1) ศึกษาและพัฒนาสมรรถนะเฉพาะที่เกี่ยวกับสุขภาพในระดับ
โลก 2) วางแนวทาง/ระเบียบปฏิบตั ิสมรรถนะด้ านสุขภาพในระดับโลก 3) ทบทวนความจาเป็ น
ต่างๆเพื่อใช้ เป็ นแนวทางสาหรับการศึกษา ผลจากการประชุมสรุ ปสมรรถนะที่ขนต้
ั ้ น ต้ องมีในการ
ดูแลสุขภาพระดับโลกมี 12 ด้ าน ได้ แก่ 1) สมรรถนะด้ านการดูแลสุขภาพที่เป็ นปั ญหาในระดับโลก
หรื อ ภาระโรค (global burden of disease) 2) สมรรถนะด้ านสุขภาพและการดูแลสุขภาพ
(globalization of health and healthcare) 3) สมรรถนะด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม (social and
environments of health) 4) สมรรถนะด้ านการเสริ มสร้ างศักยภาพ/การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(capacity strengthening) 5) สมรรถนะด้ านการสื่อ สาร การประสาน การทางานเป็ นทีม (
teamwork/ collaboration and communication) 6) สมรรถนะด้ านการให้ เหตุผลทางจริ ยธรรม
(ethical reasoning) 7) สมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิอย่างมืออาชี พ (professional practice) 8)
สมรรถนะด้ านการดูแลอย่างเสมอภาค (health equity and social justice) 9) สมรรถนะด้ านการ
จัดการ (program management) 10) สมรรถนะด้ านสังคม วัฒนธรรม และการเมือง (social,
cultural and political awareness) 11) สมรรถนะด้ านการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (strategic
analysis) และ 12) สมรรถนะด้ านการสือ่ สาร (communication)
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Fouche, Kenealy, Mace, and Shaw (2014) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง "Practitioner
perspectives from seven health professional groups on core competencies in the
context of chronic care." โดยมี วตั ถุประสงค์ เป็ นการศึกษาเชิงสารวจใน 7 กลุม่ วิช าชี พที่
เกี่ยวข้ องกับการดุแลสุขภาพผู้ป่วยเรื อ้ รัง ได้ แก่ 1) แพทย์ 2) พยาบาล 3) นักอาชีวอนามัย 4) เภสัช
กร 5) นักสังคมสงเคราะห์ 6) นักกายภาพบาบัด และ 7) ผู้เชี่ยวชาญด้ านการสื่อสารเพื่อการรักษา
เพื่อ สารวจความคิ ดเห็นกับสมรรถนะด้ านการดูแลผู้ป่วยเรื อ้ รั งที่ควรมี การตังค
้ าถามการวิจัย
อ้ างอิงจากองค์การอนามัยโลก ในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยเรื อ้ รัง โดยการจัด
ประชุมสัมมากลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ 20 คน และสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้ างกับผู้ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ อง
30 คน ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะที่ควรมีได้ แก่ 1) สมรรถนะด้ านทีมการดูแลและการทางาน
เป็ นทีม 2) สมรรถนะในการดูแลอย่างมืออาชีพ 3) สมรรถนะด้ านการสื่อสาร 4) สมรรถนะด้ าน
วัฒนธรรม ซึง่ มีความจาเป็ นเพื่อการดูแลอย่างเป็ นระบบทังผู
้ ้ ป่วย ครอบครัว ผู้ให้ การดูแล
Blažun, Kokol, and Vošner (2015) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง “Survey on specific
nursing competences: Students' perceptions” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะตาม
มุมมองของพยาบาล โดยการสารวจความคิดเห็นจากพยาบาลที่สาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญา
โท จานวน 69 ราย จากมหาวิทยาลัยมาริ บอร์ (University of Maribor) และมหาวิทยาลัยโซวีเนีย
(University Slovenia) ผลจากการสารวจนามาวิเคราะห์ข้อมูลหาความสัมพันธ์ ของตัวแปร พบว่า
สมรรถนะที่มีความสัมพันธ์ สงู ได้ แก่ การตระหนักถึงความสาคัญของบทบาทที่มีความแตกต่างกัน
การให้ การดูแลในบริ บทของความเป็ นมือ อาชีพ การคานึงถึง ข้ อบังคับ กฎหมาย และจริ ยธรรม
และสมรรถนะที่มีความสัม พันธ์ น้อย ได้ แก่ ภาวะผู้นา การจัดการ สมรรถนะของทีม ซึ่งข้ อ มูลที่
ค้ นพบสามารถนามาปรั บปรุ งหลักสูตรในอนาคต นามากาหนดวิธีการต่างๆ ที่จ ะนามาซึ่งการ
เปลีย่ นแปลงสมรรถนะตามที่ต้องการ
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จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับสมรรถนะในเชิงวิชาชีพ
พยาบาล ผู้วิจยั วิเคราะห์สมรรถนะที่นกั วิชาการต่างๆได้ เสนอแนวคิดและสรุ ปดังข้ อมูลที่ปรากฏใน
ตารางที่ 17

การสื่อสาร

การพัฒนาคุณภาพ/ มืออาชีพ

การตัดสินใจ/ ใช้ วิจารณญาณ

ด้ านความปลอดภัย

ความไว้ วางใจ/ ที่ปรึ กษา

การทางานเป็ นทีม

จรรยาบรรณวิชาชีพ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√
√

√

√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ANA (2012)

√

√

√

√

√

√

√

√

The Massachusetts
Department of Higher
Education. (2010)

√

√

√

√

√

√

√

√

Theisen and Sandau
(2013)

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

ผู้ป่วยเป็ นศูนย์ กลางการดูแล

การใช้ ฐานข้ อมูลวิจัย

√

กลยุทธการตลาดเชิงธุรกิจ

การจัดการทรั พยากรมนุษย์

√

การใช้ เทคโนโลยี เ พื่ อการ
สื่อสารและสร้ างเครื อข่ าย
การเจร จาต่ อรอง/จั ด การ
ความขัดแย้ ง/ ความเครี ยด

การบริ หารจัดการ

สภาการพยาบาล
(2556)
สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
(ม.ป.ป.)
ธ ม น พั ช ร์ สิ ม า ก ร
(2553)
ปภาชุ ด า อึ ง้ ภากรณ์
(2552)
บุญใจ ศรี สถิตย์นรากูร
(2550)
จินตนา ไพบูลย์
ธนานนท์ (2551)
สุ ด า รั ต น์ ค รุ ฑ ก ะ
(2550)
นงพะงา อักษาเมศ และ
อารี ย์ วรรณ อ่ วมตานี .
(2556)
ANMC (2010)

ภาวะผู้นา

ตารางที่ 17 สรุปสมรรถนะเชิงวิชาชีพพยาบาล

√

√

√
√

√
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จากระบบบริ การสุขภาพที่มีผลอันเนื่อ งมาจากการเปลี่ย นแปลงจากกระแสโลกา
ภิวัตน์ จากการใช้ ระบบเศรษฐกิ จเป็ นแรงผลักดัน การพัฒนาสมรรถนะเชิงวิช าชี พพยาบาลเพื่อ
รองรับการให้ บริ การในอนาคตจึงเป็ นสิง่ ที่จาเป็ น เพื่อเป็ นการเตรี ยมผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลให้
มี ความพร้ อมในการให้ บริ การทางด้ านสุขภาพให้ กับประชาชน จากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้ องยังไม่พบองค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ ทัศนคติ/พฤติกรรม และ ทักษะ ที่เกี่ยวข้ อง
กับ สมรรถนะในแต่ ล ะด้ า นโดยเฉพาะ และจากการศึ ก ษาพบว่ า สมรรถนะในเชิ ง วิ ช าชี พ ที่
นักวิชาการ องค์กรทางวิชาชีพพยาบาลให้ ความสาคัญ ประกอบด้ วย 1) ความรู้ ทางการพยาบาล
(Knowledge) 2) ด้ านการดูแลที่มีผ้ ปู ่ วยเป็ นศูนย์กลาง(Patient Centered Care) 3) ด้ านความ
เป็ นมืออาชีพ (Professionalism) 4) ด้ านภาวะผู้นา (Leadership) 5) ด้ านการปฏิบตั ิพยาบาลเชิง
ระบบ(System-Based Practice) 6) ด้ านสารสนเทศ (Informatics) 7) ด้ านการสื่อ สาร
(Communication) 8) ด้ านการประสานและทางานเป็ นทีม (Teamwork and Collaboration) 9)
ด้ านความปลอดภัย (Safety) 10) ด้ านการปรับปรุ งคุณภาพการบริ การ (Quality Improvement)
และ 11) ด้ านการใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice) ดังนันผู
้ ้ วิจัยจึงมีความ
สนใจศึกษาองค์ประกอบของตัวชีว้ ดั สมรรถนะดังกล่าว ในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ ทัศนคติ/
พฤติ ก รรม และทัก ษะ ซึ่ง ผู้วิ จัย ได้ ก าหนดกรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย เรื่ อ ง การพัฒ นารู ป แบบ
สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต ดังแสดงภาพที่ 5
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การศึกษาเอกสารและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับ
- แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้ องกับสมรรถนะ
และรูปแบบสมรรถนะ
- แนวคิดสมรรถนะทางการพยาบาลของ
มหาวิทยาลัยเมสแซสซูเซส

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
สมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะเชิง
วิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาล
ในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
โดยใช้ เทคนิค EDFR (Ethnographic
Delphi Future)

- การพัฒนาบุคลากร
- การศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
- แนวโน้ มการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
พยาบาล

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง และระดับสมรรถนะที่เป็ นจริ ง
เชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ

รูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ

ภาพที่ 5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัย เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชี พที่จาเป็ นสาหรั บ การพยาบาลใน
อนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะเชิง
วิช าชี พการพยาบาลในปั จจุบัน 2) พัฒ นารู ป แบบสมรรถนะเชิงวิช าชีพ ที่จาเป็ นสาหรับ การ
พยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ 3) ประเมินความต้ องการจาเป็ นในการพัฒนา
สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
การพัฒนารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัด
กรมแพทย์ทหารเรื อนี ้ เป็ นการ วิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research ) ที่มีทงแบบวิ
ั้
จัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ แบบวิจัยเชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดย
ผู้วิจยั พัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรื อ
ด้ วยเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) และ นารู ปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
ที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ไปประเมินกับพยาบาลวิชาชีพ
และนักศึกษาพยาบาลชันปี
้ ที่ 4 ที่สงั กัดกรมแพทย์ทหารเรื อ โดยมีรายละเอียดวิธีดาเนินการวิจยั ดังนี ้
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจยั แบ่งวิธีการดาเนินการวิจยั ออกเป็ น 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 ศึกษาสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาล
ขันตอนที
้
่ 2 พัฒนารู ปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับ การพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
ขันตอนที
้
่ 3 ประเมินความต้ องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพสาหรับการ
พยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
โดยมีรายละเอียดของวิธีดาเนินการวิจยั ในแต่ละขันตอนดั
้
งนี ้
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ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาล
ในปั จจุบัน
ผู้วิจยั ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาล
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. วิธีดาเนินการ
ผู้วิจัยท าการศึกษาเอกสารและข้ อ มูล เพื่ อ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เ ป็ นประเด็น ที่
เกี่ ยวกับสมรรถนะและรู ปแบบสมรรถนะในเชิ งวิช าชี พการพยาบาล ซึ่งกาหนดโดยสถาบัน ที่
เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพพยาบาล ว่ามีสมรรถนะอะไรบ้ าง และมีการจัดกลุม่ ของสมรรถนะในด้ านต่าง ๆ
และมีรายละเอียดตัวชี ้วัดของแต่ละสมรรถนะอย่างไรบ้ าง
2. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร โดยผู้วิจัยสร้ างขึ ้นเองเพื่อ
รวบรวมและสังเคราะห์ เป็ นประเด็ นที่เกี่ ยวกับ สมรรถนะและรู ปแบบสมรรถนะเชิ งวิช าชี พการ
พยาบาล โดยมีรายการของการวิเคราะห์ คือ สมรรถนะและตัวชี ้วัดของสมรรถนะ จาแนกตามกลุม่
ของสมรรถนะในองค์ประกอบด้ านความรู้ ด้ านความรู้ ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล และด้ านทักษะ
3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การหาคุณภาพของเครื่ อ งมื อ ผู้วิจัยดาเนินการโดยนาแบบวิเคราะห์เอกสารที่
เกี่ ยวกับ สมรรถนะและรู ป แบบสมรรถนะในเชิ งวิช าชี พ การพยาบาลที่สร้ างขึน้ ไปให้ อ าจารย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบและให้ ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ ไขให้ มีความเหมาะสม หลังจาก
นันจึ
้ งนาไปใช้ ในการวิเคราะห์เอกสาร
4. เก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั เก็บรวบรวมข้ อมูลจากการวิเคราะห์เอกสารที่ศกึ ษาด้ วยตนเอง
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้ วยการวิเคราะห์
เนื ้อหา (Content Analysis) ซึง่ เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ หลักความเป็ นเหตุเป็ นผล อาศัยการ
ตี ค วาม (Interpretation) จากเนื อ้ หาข้ อ มู ล ในเอกสาร เพื่ อ สรุ ป เป็ นประเด็ น เกี่ ย วกั บ ศึ ก ษา
สมรรถนะ และรู ปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาล ซึ่งกาหนดโดยสถาบันที่เกี่ยวข้ อ งกับ
วิช าชี พพยาบาลโดยอ้ างอิ งจากองค์ ก รทางการศึก ษาพยาบาลขัน้ สูง แห่งเมสแซสซู เ ซส (The
Massachusetts Department of Higher Education Nursing) เป็ นหลัก เนื่องจากมีการศึกษา
เกี่ ย วข้ องกับ วิช าชี พ พยาบาลในองค์ ประกอบที่เ กี่ ยวข้ อ งกับด้ านความรู้ (Knowledge) ด้ า น
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) และด้ านทักษะ (Skills) และจากการศึกษาข้ อมูลในประเทศ
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ไทย ไม่พบการศึกษาที่เกี่ยวข้ องวิชาชีพพยาบาลที่มีการศึกษาในประเด็นดังกล่าว โดยได้ จัดกลุม่
ของสมรรถนะ 11 ด้ าน มีองค์ประกอบตัวชี ้วัดด้ านความรู้ ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล และด้ าน
ทักษะ ทังหมด
้
186 ตัวชี ้วัด ดังนี ้
1. สมรรถนะด้ านความรู้ทางการพยาบาล (Knowledge) โดยมีองค์ประกอบตัวชี ้วัด
1) ด้ านความรู้ 11 ข้ อ 2) ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล 11 ข้ อ 3) ด้ านทักษะ 11 ข้ อ
2. สมรรถนะด้ านการดูแลที่ยดึ ผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลาง (Patient Centered Care) โดยมี
องค์ประกอบตัวชี ้วัด 1) ด้ านความรู้ 4 ข้ อ 2) ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล 4 ข้ อ 3) ด้ านทักษะ 4 ข้ อ
3. สมรรถนะด้ านความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism) โดยมีองค์ประกอบตัวชี ้วัด
1) ด้ านความรู้ 7 ข้ อ 2) ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล 7 ข้ อ 3) ด้ านทักษะ 7 ข้ อ
4. สมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership) โดยมีองค์ประกอบตัวชี ้วัด 1) ด้ านความรู้
5 ข้ อ 2) ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล 5 ข้ อ 3) ด้ านทักษะ 5 ข้ อ
5. สมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice) โดยมี
องค์ประกอบตัวชี ้วัด 1) ด้ านความรู้ 4 ข้ อ 2) ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล 4 ข้ อ 3) ด้ านทักษะ 4 ข้ อ
6. สมรรถนะด้ านสารสนเทศ (Informatics) โดยมีองค์ประกอบตัวชี ้วัด 1) ด้ านความรู้
4 ข้ อ 2) ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล 6 ข้ อ 3) ด้ านทักษะ 6 ข้ อ
7. สมรรถนะด้ านการสื่อสาร (Communication) โดยมีองค์ประกอบตัวชี ้วัด 1) ด้ าน
ความรู้ 5 ข้ อ 2) ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล 5 ข้ อ 3) ด้ านทักษะ 5 ข้ อ
8. สมรรถนะด้ านการประสานและการทางานเป็ นทีม (Teamwork and Collaboration)
โดยมีองค์ประกอบตัวชีว้ ดั 1) ด้ านความรู้ 7 ข้ อ 2) ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล 7 ข้ อ 3) ด้ านทักษะ
7 ข้ อ
9. สมรรถนะด้ านหลักความปลอดภัย (Safety) โดยมีองค์ประกอบตัวชี ้วัด 1) ด้ าน
ความรู้ 6 ข้ อ 2) ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล 6 ข้ อ 3) ด้ านทักษะ 6 ข้ อ
10. สมรรถนะด้ านการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) โดยมีองค์ประกอบ
ตัวชี ้วัด 1) ด้ านความรู้ 4 ข้ อ 2) ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล 4 ข้ อ 3) ด้ านทักษะ 4 ข้ อ
11. สมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิโดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice)
โดยมีองค์ประกอบตัวชี ้วัด 1) ด้ านความรู้ 5 ข้ อ 2) ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล 5 ข้ อ 3) ด้ านทักษะ
5 ข้ อ
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ขัน้ ตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาล
ในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ
ผู้วิจัยศึกษาข้ อมูลเกี่ ยวกับสมรรถนะและรู ปแบบสมรรถนะเชิ งวิชาชีพการพยาบาล
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. วิธีดาเนินการ ดังนี ้
1.1 ผู้วิจัยพัฒนารู ปแบบสมรรถนะเชิงวิช าชี พที่จาเป็ นสาหรั บ การพยาบาลใน
อนาคต สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรื อ โดยศึกษาข้ อ มูลเกี่ยวกับ การพัฒนาบุคลากรด้ านสุขภาพ
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับสมรรถนะและรู ป แบบสมรรถนะวิ ช าชี พพยาบาล
แนวโน้ มการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลในอนาคต เพื่อรวบรวมและสรุ ปเป็ นประเด็น
และนาข้ อมูลที่วิเคราะห์ได้ จากขันตอนที
้
่ 1 มาเป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบสมรรถนะในเชิง
วิ ช าชี พ ที่ จ าเป็ นส าหรั บการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรื อ โดยใช้ เทคนิ ค EDFR
(Ethnographic Delphi Future Research)
2. กลุ่มผู้ให้ ข้อมูล
ผู้วิจัยกาหนดกลุม่ ผู้ให้ ข้อ มูลได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญจานวน 23 คน ซึ่งได้ มาจากการ
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจาแนกกลุม่ ของผู้เชี่ยวชาญออกเป็ น 4 กลุม่
ดังนี ้
2.1 คณะกรรมการสภาการพยาบาล จานวน 2 คน มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ ดังนี ้
2.1.1 เป็ นผู้ที่ได้ รับการแต่งตังจาก
้
กระทรวงกลาโหม
2.1.2 มีคณ
ุ สมบัติตามที่สภากาหนด เช่น
2.1.2.1ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรื อการพยาบาล
และการผดุงครรภ์
2.1.2.2 บัตรสมาชิกสามัญสภาการพยาบาล ที่ยงั ไม่หมดอายุ
2.1.2.3 มีความประพฤติที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.1.2.4 ไม่เคยถูกสัง่ พักใช้ หรื อเพิกถอนใบอนุญาต
2.1.2.5 ไม่เคยถูกศาลสัง่ ให้ เป็ นบุคคลล้ มละลาย
2.1.2.6 ไม่เป็ นผู้ดารงตาแหน่งกรรมการสภาการพยาบาลติดต่อกัน 2 วาระ
2.1.2.7 ไม่เป็ นผู้ทาหน้ าที่เกี่ยวกับการดาเนินการเลือกตัง้
2.1.3 ยินดีให้ ความร่วมมือในการวิจยั
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2.2 ผู้เชี่ ยวชาญทางด้ านการบริ หารการพยาบาล จานวน 8 คน กาหนด
คุณสมบัติดงั นี ้
2.2.1 มีวฒ
ุ ิการศึกษาด้ านการพยาบาลตังแต่
้ ระดับปริ ญญาโทขึ ้นไป
2.2.2 มีประสบการณ์ ในการทางานด้ านการบริ หารการพยาบาล ในระดับ
หัวหน้ าพยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี
2.2.3 เป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติในการดารงตาแหน่งหรื อเคยดารงตาแหน่งหัวหน้ า
พยาบาล หัวหน้ ากลุม่ งานการพยาบาล หรื อหัวหน้ าฝ่ ายการพยาบาล
2.2.4 ยินดีให้ ความร่วมมือในการวิจยั
2.3 ผู้เชี่ยวชาญด้ านการศึกษาพยาบาล จานวน 8 คน กาหนดเกณฑ์คุณสมบัติ
ดังนี ้
2.3.1 มีวฒ
ุ ิการศึกษาตังแต่
้ ระดับปริ ญญาโทขึ ้นไป
2.3.2 มีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาการบริ หารการพยาบาลหรื อการนิเทศ
นักศึกษาพยาบาลอย่างน้ อย 2 ปี หรื อ
2.3.3 ดารงตาแหน่งหรื อเคยดารงตาแหน่งสูงสุด หรื อตาแหน่งระดับบริ หาร
ของสถาบันการศึกษาพยาบาล
2.3.4 ยินดีให้ ความร่วมมือในการวิจยั
2,4 ผู้เชี่ ยวชาญด้ านการปฏิบัติการพยาบาล จานวน 5 คน กาหนดเกณฑ์
คุณสมบัติ ดังนี ้
2.4.1 มีวฒ
ุ ิการศึกษาตังแต่
้ ระดับปริ ญญาโทขึ ้นไป
2.4.2 มีประสบการณ์ ด้านบริ หารการพยาบาลหรื อ ด้ านวิช าการพยาบาล
อย่างน้ อย 2 ปี
2.4.3 ดารงตาแหน่งหรื อ เคยดารงตาแหน่งหัวหน้ าหอผู้ป่วย ผู้ตรวจการณ์
พยาบาล และนักวิชาการของฝ่ ายการพยาบาล
2.4.4 ยินดีให้ ความร่วมมือในการวิจยั
3. เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจัยพัฒนารู ปแบบสมรรถนะในเชิ ง วิช าชี พที่จ าเป็ นสาหรั บ การพยาบาลใน
อนาคต สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรื อ โดยใช้ เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research)
ซึง่ มีเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามความคิดเห็นสองฉบับ โดย
ผู้วิจยั สร้ างขึ ้นเองเพื่อใช้ การเก็บข้ อมูลสามรอบ ดังนี ้

150
รอบที่หนึ่ง การสัมภาษณ์ ผ้ ูเชี่ยวชาญ
ในการสัมภาษณ์ ผ้ เู ชี่ยวชาญครัง้ นี ้ มีการสร้ างแบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับสมรรถนะ
และรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
ซึ่งเป็ นแบบสัมภาษณ์ ปลายเปิ ดแบบมีโครงสร้ าง (Structure Interview) โดยที่ผ้ วู ิจัยสร้ างขึ ้นเอง
จากการนาข้ อมูลที่วิเคราะห์ได้ จากการศึกษาเอกสารและข้ อมูลที่เกี่ยวกับ การพัฒนาบุคลากรด้ าน
สุขภาพ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับสมรรถนะและรู ปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพการ
พยาบาล แนวโน้ มการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลในอนาคต มาสร้ างเป็ นข้ อคาถาม
แล้ วนาไปสัมภาษณ์ ผ้ เู ชี่ยวชาญ จานวน 23 คน โดยผู้วิจัยผู้วิจัยจะส่งหนังสืออย่างเป็ นทางการ
ผ่านคารับรองจากประธานหลักสูตรฯ เพื่อขอรับการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง พร้ อมทังส่
้ งบริ บทเนื ้อหา
ต่างๆที่ใช้ ในการสัมภาษณ์ ลว่ งหน้ า และจะกาหนด วัน เวลา สถานที่ ในการสัมภาษณ์ ในการ
สัม ภาษณ์ ผ้ ูวิ จั ย จะขออนุญ าตใช้ เ ครื่ อ งบัน ทึก เสีย ง กล้ อ งบัน ทึก ภาพนิ่ ง และจดบัน ทึก การ
สัมภาษณ์ ซึง่ ต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ การสัมภาษณ์ แบบไม่ชี ้นาและใช้ การ
สรุ ปสะสมตลอดการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ อย่างเต็มที่
เกี่ ยวกับการกาหนดองค์ ประกอบสมรรถนะที่จาเป็ นเชิ งวิช าชี พสาหรั บ การพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ 11 สมรรถนะ 186 ตัวชี ้วัด โดยมี องค์ประกอบที่เกี่ ยวข้ อ งกับ ความรู้
(Knowledge) คุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) และทักษะ (Skills) แล้ วนาคาตอบที่ได้ ม า
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูล สรุ ปเป็ นองค์ ประกอบสมรรถนะเชิ งวิช าชีพที่จาเป็ นสาหรั บ การ
พยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ในแต่ละด้ าน
รอบที่สอง การเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม
ในการเก็ บรวบรวมข้ อมูลในรอบที่สองนี ้ มีการสร้ างแบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ ยวกับรู ปแบบสมรรถนะที่จ าเป็ นเชิ งวิชาชี พสาหรั บ การพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรื อ โดยน าข้ อมูลที่ วิเ คราะห์ แ ละสัง เคราะห์ ไ ด้ จ ากการสัมภาษณ์ ใ นรอบที่ห นึ่ง จากการ
สัมภาษณ์ ผ้ ูเชี่ยวชาญทัง้ 23 คน โดยใช้ แบบสัมภาษณ์ ปลายเปิ ดแบบมี โครงสร้ าง (Structure
Interview) และจากการรวบรวมการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึง่ ผู้เชี่ยวชาญทัง้ 23 คน ให้ ความ
คิดเห็นว่า ควรมีการปรับปรุง จัดหมวดหมู่ของสมรรถนะเพื่อให้ เกิดความเหมาะสมมากยิ่งขึ ้น โดย
สรุ ป สมรรถนะเชิ งวิ ช าชี พ ที่จ าเป็ นส าหรั บการพยาบาลในอนาคต สังกัด กรมแพทย์ ท หารเรื อ
ประกอบด้ วย 9 สมรรถนะ โดยมี อ งค์ประกอบที่เกี่ยวข้ อ งกับ ด้ านความรู้ (Knowledge) ด้ าน
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) และด้ านทักษะ (Skills) มาสร้ างเป็ นแบบสอบถามใน
ลัก ษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แล้ ว ผู้วิ จัย น าไปให้ ผ้ ูเ ชี่ ย วชาญทัง้ 23 คน ซึ่งเป็ น
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ผู้เ ชี่ ย วชาญกลุ่ม เดี ย วกับ รอบที่ ห นึ่ง พิ จ ารณาและตอบแบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
สมรรถนะที่จ าเป็ นเชิ งวิชาชี พสาหรับ การพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรื อ โดยนา
คาตอบที่ได้ จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลในรอบที่สองมาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยั
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ของแต่ละข้ อคาถาม
รอบที่สาม การเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในรอบที่สามนี ้ มีการสร้ างแบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ ยวกับรู ปแบบสมรรถนะที่จาเป็ นเชิ งวิช าชี พสาหรั บ การพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรื อ โดยใช้ เป็ นแบบสอบถามฉบับเกี่ยวกับแบบสอบถามรอบที่สอง แต่มีการเพิ่มค่ามัธยฐาน
(Median) ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ของแต่ละข้ อคาถามที่วิเคราะห์ได้ จาก
รอบที่สอง พร้ อมแสดงเครื่ องหมายคาตอบของผู้เชี่ ยวชาญทัง้ 23 คน ที่ตอบในรอบที่สองลงใน
แบบสอบถามรอบที่สาม เพื่อให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญแต่ละคนได้ ทราบความคิดเห็นของตนเองและของกลุม่
ที่ตอบแบบสอบถามในรอบที่สองไว้ จากนัน้ ผู้วิจัย นาไปให้ ผ้ ูเ ชี่ ยวชาญจานวน 23 คน ซึ่งเป็ น
ผู้เชี่ ยวชาญกลุ่มเดี ยวกับรอบที่ส องพิ จ ารณาและตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เพื่ อ ยื นยั น
คาตอบเดิมหรื ออาจจะเปลี่ยนความคิดเห็นใหม่ ถ้ าผู้เชี่ยวชาญต้ องการยืนยันคาตอบเดิมแต่เป็ น
คาตอบไม่ได้ อยูใ่ นขอบเขตพิสยั ระหว่างควอไทล์ ก็ต้องให้ เหตุผลประกอบข้ อคาตอบเดิม แล้ วนา
คาตอบที่ได้ จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลในรอบที่สามมาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยั
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค่าเฉลีย่ เลขคณิต (Mean) ของแต่ละข้ อคาถามใหม่
แบบสอบถามที่ ใ ช้ ในการรวบรวมข้ อ มูล ในรอบที่ ส องและรอบที่ ส ามนี ้ เป็ น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ Rating Scale) โดยกาหนดค่าของคะแนนใน
แต่ละระดับไว้ ดงั นี ้
5 หมายถึง เป็ นสมรรถนะที่จาเป็ นเชิ งวิช าชีพสาหรั บ การพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ในระดับมากที่สดุ
4 หมายถึง เป็ นสมรรถนะที่จาเป็ นเชิ งวิช าชีพสาหรั บ การพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ในระดับมาก
3 หมายถึง เป็ นสมรรถนะที่จาเป็ นเชิ งวิช าชีพสาหรั บ การพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง เป็ นสมรรถนะที่จาเป็ นเชิ งวิช าชี พสาหรั บ การพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ในระดับน้ อย
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1 หมายถึง เป็ นสมรรถนะที่จาเป็ นเชิ งวิช าชีพสาหรั บ การพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ในระดับน้ อยที่สดุ
4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การตรวจสอบคุณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ที่ เ ป็ นแบบสัม ภาษณ์ ซึ่ง ที่ใ ช้ ใ นการเก็ บ
รวบรวมข้ อมูลรอบที่หนึ่งนัน้ ผู้วิจัยดาเนินการโดยนาแบบสัมภาษณ์ ที่สร้ างขึ ้นไปให้ อ าจารย์ ที่
ปรึ กษาวิ ทยานิพนธ์ ตรวจสอบและให้ ข้อ เสนอแนะเพื่อ ปรั บปรุ งแก้ ไขให้ มีความเหมาะสมหลัง
จากนัน้ จึง น าไปให้ ผ้ ูเ ชี่ ยวชาญ จ านวน 5 คน เพื่ อ ตรวจสอบความตรงตามเนื ้อหา (Content
Validity) โดยใช้ แบบประเมินความสอดคล้ องระหว่างวัตถุประสงค์กบั ข้ อคาถามเป็ นรายข้ อ (Index
of Item Objective Congruence : IOC) โดยกาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกข้ อคาถาม คือ เป็ นข้ อ
คาถามที่มี IOC ตังแต่
้ .60 ขึ ้นไป และในการวิเคราะห์ผลครัง้ นี ้ พบว่า ข้ อคาถามมีคา่ IOC ระหว่าง
.60 - .80 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่กาหนด และเมื่ อ ทาการปรั บปรุ งและแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ ว จึงนาแบบสอบถามไปใช้ สมั ภาษณ์กบั กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูล
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือที่เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นซึ่งที่ใช้ ใน
การเก็บรวบรวมข้ อมูลรอบที่สองและรอบที่สามนัน้ ผู้วิจัยดาเนินการโดยนาแบบสอบถามที่สร้ าง
ขึ ้นไปให้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบและให้ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุ งแก้ ไขให้ มีความ
เหมาะสม หลังจากนันจึ
้ งนาไปให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ จานวน 5 คน โดยใช้ แบบประเมินความสอดคล้ อง
ของแบบสอบถาม และผู้วิจยั ทาการประเมินค่าความสอดคล้ องระหว่างวัตถุประสงค์กับข้ อคาถาม
เป็ นรายข้ อ (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยกาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกข้ อ
คาถาม คือ เป็ นข้ อคาถามที่มี IOC ตังแต่
้ .60 ขึ ้นไป และในการวิเคราะห์ผลครัง้ นี ้ พบว่าข้ อคาถาม
ทุกข้ อมี ค่า IOC เท่ากับ 1.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด และเมื่ อ ทาการปรับปรุ งและแก้ ไขตาม
ข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ ว จึงนาแบบสอบถามไปใช้ กบั กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูล
5. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
5.1 นาโครงร่างการวิจยั พร้ อมแบบสัมภาษณ์ที่สร้ างขึ ้น เพื่อดาเนินการขอรับการ
พิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั จากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของกรมแพทย์ทหารเรื อ
เพื่อเป็ นการพิทกั ษ์ สทิ ธิ์ของกลุม่ ตัวอย่าง จากนั ้นจึงดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
5.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล รอบที่หนึ่ง ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเองซึ่งได้
จากการสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญ จานวน 23 คน ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลรอบที่สองและรอบที่สาม
ผู้วิจยั ส่งและรับแบบสอบถามความคิดเห็นด้ วยตนเอง โดยผู้วิจยั ทาหนังสือเพื่อขอความร่ วมมือใน
การเก็บรวบรวมข้ อมูลไปยังผู้เชี่ยวชาญ
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6. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลในรอบที่หนึ่ง ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 23 คน โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ ข้อ มูลเชิ งคุณภาพด้ วยการ
วิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) ซึ่งเป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ หลักความเป็ นเหตุเป็ นผล
อาศัยการตีความ (Interpretation) จากเนื ้อหาข้ อมูลในการสัมภาษณ์ เพื่อนามาสรุ ปเป็ นประเด็น
เกี่ยวกับสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับ การพยาบาลในอนาคต สังกัด
กรมแพทย์ทหารเรื อ และใช้ เป็ นข้ อมูลในการสร้ างแบบสอบถามในรอบที่สองและรอบที่สามต่อไป
ในการวิเคราะห์ข้อมูลในรอบที่สอง และรอบที่สาม ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จาก
การตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จานวน 23 คน และในส่วนของการแปลผล
ของข้ อ มูลในรอบที่ สองและรอบที่ สามนัน้ ผู้วิ จัย ทาการวิ เคราะห์ ข้ อ มูล โดยใช้ ส ถิ ติใ นการวัด
แนวโน้ มเข้ าสู่สว่ นกลาง (Center tendency) ได้ แก่ ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์
(Interquartile Range) และค่าเฉลีย่ เลขคณิต (Mean) ดังนี ้
การหาค่ ามัธยฐาน (Median)
ผู้วิจัยหาค่ามัธยฐาน (Median) จากการตอบแบบสอบถามความคิด เห็น ของ
ผู้เชี่ยวชาญทังหมด
้
จานวน 23 คน เพื่อวิเคราะห์วา่ ข้ อความที่กาหนดนันเป็
้ นสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
ที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ในระดับใด โดยกาหนดเกณฑ์
การแปลความหมายของค่ามัธยฐาน ดังนี ้
4.50 – 5.00 หมายถึง กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าเป็ นสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ในระดับมากที่สดุ
3.50 – 4.49 หมายถึง กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าเป็ นสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ในระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าเป็ นสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าเป็ นสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ในระดับน้ อย
1.00 – 1.49 หมายถึง กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าเป็ นสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ในระดับน้ อยที่สดุ
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โดยมีเกณฑ์กาหนดว่า ข้ อความนันต้
้ องมีคา่ มัธยฐานตังแต่
้ 3.50 ขึ ้นไป จึงจะเป็ น
ข้ อความที่กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าเป็ นสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับ การพยาบาล
ในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
การหาค่ าพิสัยระหว่ างควอไทล์ (Interquartile Range)
ผู้วิจัยหาค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range : IQR) จากการตอบ
แบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญทังหมด
้
จานวน 23 คน เพื่อ ศึกษาการกระจายของความคิดเห็นที่
ผู้เชี่ยวชาญตอบเป็ นการพิจารณาว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้ องกันหรื อ ไม่ โดยใช้ การ
คานวณการหาค่าความแตกต่างระหว่างควอไทล์ ที่ 3 และควอไทล์ที่ 1 (Q3 – Q1) และมีเกณฑ์
กาหนดว่าถ้ าข้ อความนันต้
้ องมีคา่ พิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ต่ากว่าหรื อเท่ากับ
1.50 แสดงว่า ความคิด เห็ นของกลุ่มผู้เชี่ ยวชาญมี ความสอดคล้ อ งกัน แต่ถ้า ค่า พิส ัยระหว่า ง
ควอไทล์ (Interquartile Range) สูงกว่า 1.50 แสดงว่า ความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญไม่มี
ความสอดคล้ องกัน
หลังจากเก็บข้ อมูลสามรอบแล้ วผู้วิจยั คัดเลือกข้ อความที่จะมาเป็ นกรอบความคิด
ในการอภิปรายผลโดยคัดเลือกข้ อ ความที่กลุ่มผู้เชี่ ยวชาญมี ความคิดเห็นว่าเป็ นสมรรถนะเชิ ง
วิชาชีพสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ที่พยาบาลจาเป็ นต้ องมีในระดับ
มากถึงมากที่สดุ และเป็ นข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้ องกันเท่านัน้ คือ กาหนด
เกณฑ์การพิจารณาว่าข้ อความนันต้
้ องมีค่ามัธยฐาน (Median) ตังแต่
้ 3.50 ขึ ้นไป และมีค่าพิสยั
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ต่ากว่าหรื อ เท่ากับ 1.50 เท่านัน้ ส่วนข้ อ ความที่กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าเป็ นสมรรถนะเชิงวิชาชีพสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรม
แพทย์ทหารเรื อ ที่พยาบาลจาเป็ นต้ องมีในระดับที่ต่ากว่าระดับมากหรื อเป็ นข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญ
มีความคิดเห็นไม่สอดคล้ องกันจะถูกตัดทิ ้งไป ตัวชี ้วัดที่ผ่ านเกณฑ์ถือว่าผู้เชี่ยวชาญทัง้ 23 คน มี
ความคิดเห็นสอดคล้ องกันจะใช้ กาหนดเป็ นตัวชี ้วัดของสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการ
พยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรื อต่อ ไป ซึ่งพบว่าสมรรถนะทัง้ 9 สมรรถนะ 112
ตัวชี ว้ ดั ผ่านเกณฑ์ ทุกข้ ออยู่ในระดับมากที่สุดโดยมี ความคิดเห็นที่สอดคล้ องกัน มี รายละเอียด
ดังนี ้
1. สมรรถนะด้ านการดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลาง (Patient Centered Care) มี 9
ตัวชีว้ ดั ได้ แก่ องค์ประกอบ 1) ด้ านความรู้ 2 ตัวชี ้วัด 2) ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล 3 ตัวชี ้วัด
และ 3) ด้ านทักษะ 4 ตัวชี ้วัด
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2. สมรรถนะด้ านเวชศาสตร์ ทางทะเลและเวชศาสตร์ ทหาร (Maritime Medicine
and Military Medicine) มี 16 ตัวชี ้วัด ได้ แก่ องค์ประกอบ 1) ด้ านความรู้ 5 ตัวชี ้วัด 2) ด้ าน
คุณลักษณะส่วนบุคคล 5 ตัวชี ้วัด 3) ด้ านทักษะ 6 ตัวชี ้วัด
3. สมรรถนะด้ านความเป็ นมื ออาชี พ (Professionalism) มี 13 ตัวชี ว้ ัด ได้ แก่
องค์ประกอบ 1) ด้ านความรู้ 2 ตัวชี ้วัด 2) ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล 5 ตัวชี ้วัด และ 3) ด้ าน
ทักษะ 6 ตัวชี ้วัด
4. สมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership) มี 9 ตัวชี ้วัด ได้ แก่ องค์ประกอบ 1) ด้ าน
ความรู้ 1 ตัวชี ้วัด 2) ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล 2 ตัวชี ้วัด และ 3) ด้ านทักษะ 6 ตัวชี ้วัด
5. สมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice) มี 14
ตัวชีว้ ดั ได้ แก่ องค์ประกอบ 1) ด้ านความรู้ 2 ตัวชี ้วัด 2) ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล 2 ตัวชี ้วัด
และ 3) ด้ านทักษะ 10 ตัวชี ้วัด
6. สมรรถนะด้ านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and
Information Technology) มี 15 ตัวชี ้วัด ได้ แก่ องค์ประกอบ 1) ด้ านความรู้ 2 ตัวชี ้วัด 2) ด้ าน
คุณลักษณะส่วนบุคคล 3 ตัวชี ้วัด และ 3) ด้ านทักษะ 10 ตัวชี ้วัด
7. สมรรถนะด้ า นการปรับ ปรุ ง คุณ ภาพอย่า งต่อ เนื่อ ง (Continuous Quality
Improvement) มี 17 ตัวชี ้วัด ได้ แก่ องค์ประกอบ 1) ด้ านความรู้ 4 ตัวชี ้วัด 2) ด้ านคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล 4 ตัวชี ้วัด และ 3) ด้ านทักษะ 9 ตัวชี ้วัด
8.
สมรรถนะด้ า นการประสานและการท างานเป็ นทีม (Teamwork and
Collaboration) มี 12 ตัวชีว้ ดั ได้ แก่ องค์ประกอบ 1) ด้ านความรู้ 2 ตัวชี ้วัด 2) ด้ านคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล 3 ตัวชี ้วัด และ 3) ด้ านทักษะ 7 ตัวชี ้วัด
9. สมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิการพยาบาลโดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based
Practice) มี 7 ตัวชี ้วัด ได้ แก่ องค์ประกอบ 1) ด้ านความรู้ 1 ตัวชี ้วัด 2) ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล
1 ตัวชี ้วัด และ 3) ด้ านทักษะ 5 ตัวชี ้วัด
ในการก าหนดรู ป แบบสมรรถนะเชิ ง วิช าชี พ ที่ จ าเป็ นส าหรั บ การพยาบาลใน
อนาคต สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรื อ ผู้วิจัยได้ กาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญดังนี ้
1) ในกรณี ที่ ข้ อ ความของแบบสอบถามรอบที่ ส ามของผู้เ ชี่ ย วชาญมี ค่ า
มัธยฐานตังแต่
้ 3.50 – 4.49 และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) มีค่าต่ากว่าหรื อ
เท่ากับ 1.50 แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ ยวชาญมีความสอดคล้ องกันว่าข้ อ ความนันเป็
้ น
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สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ในระดับ
มาก
2) ในกรณีที่ข้อความของแบบสอบถามรอบที่สามของผู้เชี่ยวชาญมีค่ามัธยฐาน
ตังแต่
้ 4.50 – 5.00 และถ้ าค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) มีคา่ ต่ากว่าหรื อเท่ากับ
1.50 แสดงว่าความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญมีความสอดคล้ องกันว่าข้ อความนันเป็
้ นสมรรถนะ
ชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ในระดับมากที่สดุ
ขัน้ ตอนที่ 3 ประเมินความต้ องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
สาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ
ผู้วิจัยนารู ปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัด
กรมแพทย์ทหารเรื อ ที่สร้ างขึ ้นไปประเมินผล โดยมีขนตอนการด
ั้
าเนินการ ดังนี ้
1. วิธีดาเนินการ
1.1 การกาหนดประชากรที่ใช้ ในการประเมิ นรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะเชิ ง
วิช าชี พที่จ าเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรื อ ได้ แก่ 1) พยาบาล
วิช าชี พ ที่ ปฏิ บัติ งานในโรงพยาบาลสมเด็ จ พระปิ่ นเกล้ า 2) พยาบาลวิช าชี พ ที่ป ฏิบัติง านใน
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ 3) พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลทหารเรื อ
กรุ งเทพ มี จ านวนทัง้ หมด 1268 คน และ 4) นักศึกษาพยาบาลชันปี
้ ที่ 4 ที่สาเร็ จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ ปี การศึกษา 2559 จานวน 60 คน(กรม
แพทย์ทหารเรื อ, 2559)
1.2 การกาหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
1.2.1 ประชากรที่เป็ นพยาบาลวิชาชีพ สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ โดยผู้วิจัย
คานวณจากประชากร 1,268 คน จากสูตร Taro Yamane ในระดับความเชื่ อ มั่นร้ อยละ 95
ประกายรัตน์ สุวรรณ และ อมรวิทย์ วิเศษสงวน (2555)
n=

2

n แทน ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
N แทน ขนาดประชากร
e แทนความคลาดเคลือ่ นที่ยอมรับได้ (e = 0.05)
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คานวณจากสูตรข้ างต้ นที่กาหนดได้ กลุม่ ตัวอย่าง 305 คน และ นักศึกษาพยาบาลชันปี
้ ที่
4 ที่สาเร็ จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ ปี การศึกษา 2559
จานวน 60 คน รวมกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
365 คน จาแนกตามพื ้นที่การปฏิบตั ิงาน ดังตารางที่ 18
ตารางที่ 18 แสดงจานวนกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามพื ้นที่การปฏิบตั ิงาน สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
การจาแนกกลุ่มตัวอย่ าง
พืน้ ที่การปฏิบัติงาน
ประชากร (คน)
กรุงเทพมหานคร
– โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้ า
602
– วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ
60
จังหวัดชลบุรี
– โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์
617
จังหวัดสมุทรปราการ
– โรงพยาบาลทหารเรื อกรุงเทพ
49
รวม
1328

กลุ่มตัวอย่ าง (คน)
145
60
148
12
365

1.3 นารูปแบบการประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลใน
อนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ไปประเมินกับกลุม่ ตัวอย่าง
1.3.1 กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลที่สงั กัดกรมแพทย์
ทหารเรื อ จากวิธีการสุ่ม ตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) เนื่อ งจากหน่วยของ
ประชากรมีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน (ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์, 2557)
1.3.2 กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 4 ที่สาเร็ จ การศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ ปี การศึกษา 2559 จากวิธีการเลือกแบบเจาะจง
1.4 น าผลการประเมิ น มาช่ วยในการตัดสินใจดูค วามเหมาะสมของรู ป แบบ
ประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ใน
แต่ละสมรรถนะ
2. เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล เป็ นแบบประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่
จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ที่ผ้ วู ิจัยสร้ างขึ ้นด้ วยตนเอง ซึ่งได้
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จากการวิจัยในขันตอนที
้
่ 2 มาเป็ นแนวทางในการสร้ างเป็ นแบบประเมินสมรรถนะสมรรถนะเชิ ง
วิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ซึง่ เป็ นแบบประเมินแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยกาหนดค่าของคะแนนแต่ละระดับ ไว้ ดงั นี ้
5 หมายถึง เป็ นสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ในระดับมากที่สดุ
4 หมายถึง เป็ นสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ในระดับมาก
3 หมายถึง เป็ นสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง เป็ นสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ในระดับน้ อย
1 หมายถึง เป็ นสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ในระดับน้ อยที่สดุ
3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การตรวจสอบคุณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ผู้วิ จั ย ด าเนิ น การโดยน าแบบประเมิ น
สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ที่สร้ างขึ ้น
โดยคัดเลือกจากข้ อคาถามที่มีประเมินค่าความสอดคล้ องระหว่างวัตถุประสงค์กับข้ อคาถามเป็ น
รายข้ อ (Index of Item Objective Congruence : IOC) จากผู้ทรงคุณวุฒิ ตังแต่
้ .60 ขึ ้นไปที่ได้
จากการพัฒนารู ปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรั บ การพยาบาลในอนาคต สังกัดกรม
แพทย์ทหารเรื อ ขันตอนที
้
่ 2 ซึ่งพบว่าข้ อคาถามทุกข้ อมีค่า IOC เท่ากับ 1.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ที่
กาหนด ไปให้ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบและให้ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุ งแก้ ไขให้ มี
ความเหมาะสม หลังจากนันจึ
้ งนาไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างจริ ง
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการแจกแบบสอบถามเพื่อ ขอรั บการประเมิ น รู ปแบบสมรรถนะเชิ งวิช าชี พ
สาหรั บการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ นัน้ ผู้วิจัยได้ ดาเนินการเพื่อ รวบรวม
ข้ อมูล ดังนี ้
4.1 ผู้วิจยั นาหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เสนอหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องเพื่อขออนุญาตเก็บรวมรวมข้ อมูล
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4.2 ดาเนินการเพื่อ ขอรับ การพิจ ารณาจริ ยธรรมการวิจ ัยจากคณะกรรมการ
จริ ยธรรมการทาวิจยั ในมนุษย์ของโรงพยาบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ พร้ อมกับโครงร่ างและ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ภายหลังได้ รับการอนุมตั ิจึงดาเนินการเก็บรวมรวมข้ อมูล
4.3 ทาหนังสือขออนุญาตเก็บข้ อมูลผ่านผู้อานวยการแต่ละพื ้นที่ ที่คดั เลือกกลุม่
ตัวอย่าง โดยส่งแบบที่ใช้ ในการประเมิน และหนังสือที่ผ่านการพิจ ารณาจากคณะกรรมการวิจัย
และการทาวิจยั ในมนุษย์ สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
4.4 ผู้วิจยั ส่งและรับแบบประเมินด้ วยตนเอง หลังอนุมตั ิให้ เข้ าเก็บข้ อมูล
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ โดยใช้ สถิติพื ้นฐานคือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากการตอบแบบประเมินสมรรถนะ
เชิ งวิชาชี พที่จ าเป็ นสาหรั บการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรื อ ตามสภาพจริ ง ใน
ปั จจุบนั อยูใ่ นระดับใด โดยกาหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลีย่ เลขคณิต ดังนี ้
4.50 – 5.00 หมายถึง เป็ นสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาล
ในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ในระดับมากที่สดุ
3.50 – 4.49 หมายถึง เป็ นสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาล
ในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ในระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง เป็ นสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาล
ในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง เป็ นสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาล
ในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ในระดับน้ อย
1.00 – 1.49 หมายถึง เป็ นสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาล
ในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อในระดับน้ อยที่สดุ
นาผลการวิเคราะห์ข้อมูล ซึง่ เป็ นค่าเฉลีย่ เลขคณิต (Mean) ที่ได้ จากการตอบ
แบบสอบถามของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ 23 คน ในรอบที่สามมากาหนดเป็ นระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
เชิ งวิชาชี พที่จ าเป็ นสาหรั บการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ แล้ วนาข้ อมูลมา
วิเคราะห์เพื่อประเมินความต้ องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการ
พยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรื อ ด้ วยวิธีวิเคราะห์ ค่าดัช นีลาดับความสาคัญของ
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สมรรถนะตามสภาพจริ ง
(ปานกลาง) X1

ความต้ องการจ าเป็ นโดยใช้ สตู ร Modified Priority Needs Index (PNI modified) และวิเคราะห์
เมทริ กซ์ (Matrix Analysis) ซึง่ มีสตู รในการคานวณ ดังนี ้ สุวิมล ว่องวาณิช (2558)
(PNI modified) (I – D)
D
เมื่อ (PNI modified) คือ ค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น
I
คือ ค่าเฉลีย่ เลขคณิต ( ̅ ) ของบทบาทที่คาดหวัง
D
คือ ค่าเฉลีย่ เลขคณิต ( ̅ ) ของบทบาทที่เป็ นจริ ง
และวิเคราะห์เมทริ กซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะแต่ละด้ านที่มีองค์ ประกอบ
ด้ านความรู้ ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล และด้ านทักษะ เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรั บการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ที่คาดหวังและสมรรถนะเชิงวิช าชี พ ที่
จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ตามสภาพจริ งในปั จจุบนั โดยใช้
ค่าเฉลีย่ เป็ นจุดตัด ซึง่ วิเคราะห์โดยแบ่งตารางออกเป็ น 4 ส่วน แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างสภาพที่
ควรจะเป็ นและสภาพที่เกิดขึ ้นจริ ง ทังนี
้ ้ 4 ส่วนดังกล่าว คือ ส่วนที่ 1 ดีกว่าเกณฑ์ ส่วนที่ 2 ดีตาม
เกณฑ์ ส่วนที่ 3 ต่ากว่าเกณฑ์ แต่ยงั ไม่น่าห่วง และส่วนที่ 4 ต่ากว่าเกณฑ์และต้ องปรั บปรุ ง ซึ่ง
ผู้วิจัยปรั บการแปลความหมายจาก สุวิมล ว่องวาณิช เพื่อให้ สอดคล้ องกับการประเมิ นความ
ต้ องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัด
กรมแพทย์ทหารเรื อ ดังนี ้
(สูง) 5.00

(ต่า) 0.00

ช่อง 1 สมรรถนะดีเกินเกณฑ์

ช่อง 2 สมรรถนะดีตามเกณฑ์

ช่อง 3 สมรรถนะต่ากว่าเกณฑ์

ช่อง 4 สมรรถนะต่ากว่าเกณฑ์

แต่ยงั ไม่นา่ ห่วง

และต้ องปรับปรุง

(ปานกลาง) X
สมรรถนะที่คาดหวัง

(สูง) 5.00
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ภาพที่ 6 แสดงขัน้ ตอนการดาเนินการวิจัย การพัฒนารูปแบบสมรรถนะ
เชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สั งกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ
ขัน้ ตอนดาเนินการ
ขัน้ ตอนทีวิ่ จ1ัย
ศึกษาสมรรถนะเชิงชาชีพที่
จาเป็ นสาหรับการพยาบาล
ตามสภาพปั จจุบนั

ขัน้ ตอนที่ 2
พั ฒ นารู ป แบบสมรรถนะ
เชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรั บ
การพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ

ขัน้ ตอนที่ 3
ประเมิน คว ามต้ อ งกา ร
จ า เ ป็ น ใ น ก า ร พ ัฒ น า
สมรรถนะ เชิง วิช าชีพ ที่
จาเป็ นสาหรับการพยาบาล
ในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรื อ

ขัน้ ตอนดาเนินการวิจัย

ผลที่ได้ รับ

ศึกษาเอกสารและข้ อมูลที่ ก าหนดโดยหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
วิ ช าชี พ พยาบาลเพื่ อ วิ เ คราะห์ และสั งเคราะห์ ประเด็ น เกี่ ย วกั บ
สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลตามสภาพปั จจุบนั

ได้ สมรรถนะเชิ งวิ ชาชี พ
ที่ จ าเป็ นส าห รั บกา ร
พ ยา บ า ล ตา ม สภา พ
ปั จจุบนั

- การศึกษาเอกสารและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับสมรรถนะและรู ปแบบ
สมรรถนะวิชาชีพพยาบาลตามสภาพจริ ง
- แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้ องกับสมรรถนะและรู ปแบบสมรรถนะ
- แนวคิดสมรรถนะทางการพยาบาลของมหาวิทยาลัยเมสแซสซูเซส
- แนวโน้ มการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพพยาบาลในอนาคต
- พัฒนารู ปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาล
ในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ โดยใช้ เทคนิ ค EDFR (เก็ บ
ข้ อมูลสามรอบ) จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 23 คน ดังนี ้
1. รอบที่หนึ่ ง สร้ างแบบสัม ภาษณ์ แบบมี โครงสร้ า งและนาไป
สัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญ 23 คน แล้ วนาข้ อมูลมาวิเคราะห์
2. รอบที่สอง สร้ างแบบสอบถามในรอบที่สอง โดยนาข้ อมูลที่
วิเคราะห์ได้ จากการสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญ 23 คน ในรอบที่หนึ่งมา
สร้ างเป็ นแบบสอบถามในรอบที่สอง และนาไปสอบถามความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ แล้ วนาข้ อมูลมาวิเคราะห์
3. รอบที่ สาม สร้ างแบบสอบถามในรอบที่ สาม โดยการน า
แบบสอบถามรอบที่ ส องมาแสดงเครื่ อ งหมายค าตอบของผู้
เชียวชาญที่ตอบในรอบที่สองลงในแบบสอบถามพร้ อมแสดงค่า
มัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควลไทล์ของแต่ละข้ อคาถามและ
นาไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตอบเพื่อยืนยันคาตอบเดิมหรื ออาจจะเปลี่ยน
ความคิดเห็นใหม่ แล้ วนาข้ อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูล
1. นาข้ อมูลที่ได้ จากขัน้ ตอนที่ 2 มาเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบ
ประเมิน สมรรถนะเชิ งวิช าชีพ ที่จ าเป็ นสาหรั บ การพยาบาลตาม
สภาพจริ ง นาไปประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ

2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ ประเมินความต้ องการจาเป็ นในการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาล สังกัด
กรมแพทย์ ท หารเรื อโดยใช้ การวิ เ คราะห์ ค่ า ดัช นี ล าดับ
ความสาคัญ ของความต้ อ งการจ าเป็ น (PNI modified) และ
วิ เคราะห์ เมทริ กซ์ (Matrix Analysis) ระหว่ างสมรรถนะที่
คาดหวังและสมรรถนะตามสภาพจริ งโดยใช้ คา่ เฉลี่ยเป็ นจุดตัด

ได้ รู ปแบบสมรรถนะเชิ ง
วิ ชาชี พ ที่ จ าเป็ นสาหรั บ
การพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ

ผลการประเมิน
ความต้ องการจาเป็ นใน
การพัฒนาสมรรถนะเชิง
วิช าชี พ ที่จ าเป็ นสาหรั บ
การพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการวิจยั เรื่ อง การพัฒนารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลใน
อนาคต สัง กัดกรมแพทย์ ทหารเรื อ มี วัตถุป ระสงค์ เพื่อ 1) เพื่อ ศึกษาสมรรถนะและรู ปแบบ
สมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลในปั จจุบนั 2) เพื่อพัฒนารู ปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ 3) ประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ นใน
การพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
โดยการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการ วิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research ) ที่มีทงแบบวิ
ั้
จัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และ แบบวิ จัยเชิ ง ปริ มาณ (Quantitative Research) โดย
ผู้วิ จัย พัฒ นาสมรรถนะเชิ ง วิ ช าชี พ ที่ จ าเป็ นส าหรั บ การพยาบาลในอนาคต สั ง กัด กรมแพทย์
ทหารเรื อด้ วยเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) โดยการดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลสามรอบ และประเมิ นความต้ อ งการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะเชิ งวิช าชี พที่
จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ด้ วยการวิเคราะห์ค่าดัชนีลาดับ
ความสาคัญของความต้ องการจาเป็ นโดยใช้ สตู ร Modified Priority Needs Index (PNI modified)
และวิเคราะห์เมทริ กซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะเชิงวิช าชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลใน
อนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ระหว่างสมรรถนะที่คาดหวังและสมรรถนะตามสภาพจริ ง โดย
ใช้ ค่าเฉลี่ยเป็ นจุดตัด ผู้วิจัยวิเคราะห์ ข้อมูลและนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อ มูล โดยแบ่งเป็ น 3
ขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสมรรถนะและรู ปแบบสมรรถนะเชิ งวิชาชี พการพยาบาลตาม
สภาพปั จจุบนั
ขันตอนที
้
่ 2 ผลการพัฒนารู ปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับ การพยาบาลใน
อนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
ขันตอนที
้
่ 3 ผลการประเมินความต้ องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะเชิ งวิชาชี พที่
จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
โดยมีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้
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ขัน้ ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสมรรถนะและรู ปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลในปั จจุบัน
ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาข้ อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลตาม
สภาพปั จจุบนั ที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพทางการพยาบาลโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้ วยการ
วิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) ซึ่งเป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ หลักความเป็ นเหตุเป็ นผล
อาศัยการตีความ (Interpretation) จากเนื ้อหาข้ อมูลในเอกสาร เพื่อ สรุ ปเป็ นประเด็นเกี่ ยวกับ
สมรรถนะ และรู ปแบบสมรรถนะเชิงวิช าชี พการพยาบาล โดยศึกษาในประเด็นที่เกี่ ยวข้ อ งกับ
สมรรถนะเชิ งวิ ชาชี พพยาบาลแต่ ละด้ านในองค์ ป ระกอบที่เ กี่ ยวข้ อ งกับ ความรู้ (Knowledge)
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) และทักษะ (Skills) โดยโดยอ้ างอิงจากสถาบันทางการศึกษา
วิช าชี พพยาบาล ขัน้ สูง แห่ง เมสแซสซู เซส (The Massachusetts Department of Higher
Education Nursing) เป็ นหลัก รวมทังน
้ าสมรรถนะวิช าชี พพยาบาลที่กาหนดโดยหน่วยงาน/
องค์กรต่างๆ ในประเทศมาประยุกต์ใช้ ในกาหนดสมรรถนะในแต่ละด้ าน จากการศึกษาข้ อมูลใน
ประเทศไทย ไม่พบการศึกษาที่เกี่ยวข้ องสมรรถนะเชิงวิชาชีพพยาบาลที่มีการศึกษาสมรรถนะใน
แต่ละด้ านที่มีองค์ประกอบความรู้ (Knowledge) คุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) และทักษะ
(Skills) ผู้ วิ จัย จึ ง ได้ ศึก ษาและน าข้ อ มูล จากสถาบัน ดัง กล่า วเพื่ อ เป็ นต้ น แบบในการก าหนด
องค์ประกอบตัวชีว้ ัดด้ านความรู้ ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล และด้ านทักษะ ของสมรรถนะ 11
ด้ าน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. สมรรถนะด้ านความรู้ทางการพยาบาล (Knowledge) 33 ข้ อ โดยมีองค์ประกอบ
ตัวชี ้วัด 1) ด้ านความรู้ 11 ข้ อ 2) ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล 11 ข้ อ 3) ด้ านทักษะ 11 ข้ อ ดังนี ้
1.1 องค์ประกอบตัวชี ้วัดด้ านความรู้ ได้ แก่
1.1.1 ความรู้ด้านกายภาพ ชีวภาพ ปริ มาณและคอมพิวเตอร์
1.1.2 ความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริ การทางการพยาบาล และการสือ่ สารมา
เป็ นแนวทางในการแก้ ปัญหาทางการพยาบาล
1.1.3 ความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการกับความเจ็บป่ วย
1.1.4 ความรู้ในการสือ่ สารโดยใช้ เทคโนโลยีทางการแพทย์
1.1.5 ความรู้ด้านจริ ยธรรม
1.1.6 ความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับมนุษย์ที่มีความแตกต่างกัน
1.1.7 ความรู้ในการดูแลสุขภาพแบบสากล
1.1.8 ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและระบบการให้ บริ การด้ านสุขภาพ
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1.1.9 ความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาการให้ บริ การ
1.1.10 ความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับการกาหนดแผนการดูแล
1.1.11 ความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพ
1.2 องค์ประกอบตัวชี ้วัดด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่
1.2.1 การให้ ความสาคัญและพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจทางคลินิก
โดยสามารถให้ การปฏิบตั ิในสาขาวิชาชีพอย่างมีวิจารณญาณ
1.2.2 ตระหนักถึ งความส าคัญ ในการกาหนดกลยุทธ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การ
ให้ บริ การทางการพยาบาล และการสือ่ สารที่จะนาไปใช้ เป็ นแนวทางในปฏิบตั ิการพยาบาล
1.2.3 ตระหนักถึงความสาคัญของการมีภาวะสุขภาพดี
1.2.4 ตระหนักถึงความ สาคัญของการใช้ เทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย
1.2.5 ให้ ความสาคัญและยึดถือคุณธรรม ศีลธรรม หลักกฎหมาย หลักพื ้นฐาน
ของสังคมที่ยดึ ถือเป็ นแนวปฏิบตั ิ
1.2.6 คานึงถึงความมีเอกลักษณ์ของมนุษย์
1.2.7 ค านึงถึ งผลกระทบของการใช้ ชีวิตประจาวันผ่า นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.2.8 ให้ ค วามส าคัญ กับ นโยบายขององค์ ก รที่มี ค วามแตกต่างกัน และ
สภาพแวดล้ อมที่มีผลต่อผู้ให้ บริ การสุขภาพ
1.2.9 ตระหนักถึงความสาคัญ การนาความรู้ เพื่อ ช่วยในการตัดสินใจของ
ตนเองในทางเลือกปฏิบตั ิ
1.2.10 ตระหนักถึงความสาคัญของแบบแผนการดูแลผู้ป่วย
1.2.11 ตระหนัก ถึง บทบาทของวิ ช าชี พตามขอบเขตทางจริ ย ธรรมและ
มาตรฐานทางวิชาชีพ
1.3 องค์ประกอบตัวชี ้วัดด้ านทักษะ ได้ แก่
1.3.1 ทักษะในการแก้ ปัญหาอย่างมีวจิ ารณญาณ
1.3.1.1 บูรณาการแนวคิด ทฤษฏีทางการพยาบาล วิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน
และศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธรรมชาติของมนุษย์นามาใช้ ในการปฏิบตั ิการพยาบาล
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1.3.1.2 สามารถนาความรู้ เกี่ยวกับนโยบายทางสังคมและเศรษฐกิจมา
ประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิการพยาบาล
1.3.1.3 สามารถนาข้ อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับสังคม และวิชาชีพมาเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิการพยาบาล
1.3.1.4 สามารถสื่อ สารด้ วยการพูดและการเขียนทางการพยาบาลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.1.5 สามารถให้ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความแตกต่างด้ านวัฒนธรรม
ได้ อย่างเหมาะสม
1.3.1.6 สามารถให้ การพยาบาลที่เหมาะกับ ธรรมชาติของมนุษย์ในแต่
ละช่วงวัย
1.3.2 นากลยุทธที่เกี่ยวข้ องกับการสื่อสารและการให้ บริ การทางสุขภาพมา
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิการพยาบาลเพื่อลดปั จจัยเสีย่ ง
1.3.2.1 นาความรู้ด้านการส่งเสริ มสุขภาพมาใช้ ในการปฏิบตั ิการพยาบาล
1.3.2.2 นาแนวทางที่หลากหลายมาใช้ ปฏิบตั ิทางการพยาบาลเพื่อลด
ปั จจัยเสีย่ งต่างๆ
1.3.2.3 นาแผนไปปฏิบตั ิโดยเน้ นการมีสว่ นร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้ องในชุมชน
1.3.2.4 ใช้ ข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ผู้ป่วย ญาติ ทีมสุขภาพ เป็ นต้ น
เพื่อประเมินประสิทธิภาพ/ผลการปฏิบตั ิการพยาบาลในการส่งเสริ มสุขภาพ
1.3.2.5 นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยได้
อย่างหลากหลายทังด้
้ านส่งเสริ มสุขภาพ และการป้องกันรักษา
1.3.3 การให้ การดูแลผู้ป่วยทังทางด้
้
านร่างกายและจิตใจ
1.3.3.1 นาหลัก การบริ ห ารทางการพยาบาลมาใช้ ในการปฏิบัติการ
พยาบาลอย่างถูกต้ อง และเหมาะสม
1.3.3.2 การปฏิ บัติ ก ารพยาบาลค านึ ง ถึ ง แบบแผนความเชื่ อ ทาง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้ องกับภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคล
1.3.3.3 การปฏิบตั ิการพยาบาลที่คานึงถึงภาวะแทรกซ้ อนของโรคและ
ความรุนแรงของโรค
1.3.3.4 นาหลักการฟื ้นฟูมาประยุกต์ใช้ ในการดูแลผู้ป่วยแต่ละรายได้
อย่างเหมาะสม
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1.3.3.5 ให้ การดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถจนถึงวาระสุดท้ ายของ
ชีวิตเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยไปอย่างสงบ
1.3.4 สามารถในการใช้ ข้อ มูล ทางสารสนเทศเพื่ อ การศึก ษาข้ อ มูลและ
ประเมินผลการดูแล
1.3.4.1 นาเทคโนโลยีทางการแพทย์มาใช้ ในกระบวนการดูแลและการ
ติดตามอาการผู้ป่วย
1.3.4.2 น าข้ อ มูล ทางการแพทย์ เช่ น สถิ ติ ต่า งๆ มาใช้ เป็ นข้ อ มู ล
ประกอบการตัดสินใจเชิงจริ ยธรรม
1.3.4.3 นาเทคโนโลยีทางการแพทย์มาประยุกต์ใช้ เพื่อ เพิ่มคุณภาพใน
การดูแลผู้ป่วย
1.3.4.4 นาข้ อมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ในการป้องกัน
และรักษาความปลอดภัยให้ กบั ผู้ป่วย
1.3.4.5 นาข้ อมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการส่งเสริ มการดูแล
ตนเองของผู้ป่วย
1.3.5 สามารถตัดสินใจเชิงวิชาชีพในการให้ การบริ การ
1.3.5.1 นาหลักปฏิบตั ิทางจริ ยธรรม มาใช้ เป็ นแนวทางในการกาหนด
การปฏิบตั ิทางการพยาบาล
1.3.5.2 นาแนวคิดการตัดสินใจเชิงจริ ยธรรมภายใต้ จรรยาบรรณวิชาชีพ
มาใช้ ในการปฏิบตั ิการพยาบาล
1.3.5.3 ใช้ แนวทางจริ ยธรรมและกฎหมายในการสนับสนุนให้ ผ้ ปู ่ วยมี
ภาวะสุขภาพดี
1.3.5.4 นาทัก ษะในการสื่อ สาร การเจรจาต่อ รองและทัก ษะในการ
ปฏิบตั ิการพยาบาลมาใช้ ในกระบวนการตัดสินใจทางจริ ยธรรม
1.3.5.5 นาทัก ษะในการสื่อ สาร การเจรจาต่อ รองและทัก ษะในการ
ปฏิบตั ิการพยาบาลมาใช้ ในกระบวนการตัดสินใจทางจริ ยธรรม
1.3.5.6 ป้องกันหรื อหลีกเลีย่ งสถานการณ์ที่เป็ นข้ อจากัดทางจริ ยธรรมที่
อาจทาให้ เกิดความไม่ปลอดภัยในการปฏิบตั ิการพยาบาล
1.3.5.7 ให้ การดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยจนถึงวาระสุดท้ ายของชีวิต
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1.3.6 สามารถให้ การดูแลผู้รับบริ การที่มีบริ บทที่แตกต่างกันทางวัฒนธรรม
เชื ้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การดาเนินชีวิตประจาวัน
1.3.6.1 ให้ การดูแลอย่างเป็ นองค์รวมภายใต้ ความต้ องการที่หลากหลาย
ในแต่ละช่วงของชีวิต
1.3.6.2 ให้ การดูแลร่วมกับทีมสุขภาพได้ อย่างเหมาะสม
1.3.6.3 นานโยบายทางด้ า นสังคมและด้ านสุขภาพมาใช้ ในการดูแ ล
ผู้ป่วยที่มีความแตกต่างกันทังด้
้ านวัฒนธรรม เชื ้อชาติศาสนา เพศ อายุ การดาเนินชีวิต ประจาวัน
1.3.6.4 การสนับสนุนผู้ป่วยในการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยเฉพาะผู้ที่
มีความอ่อนแอทางสังคม โดยคานึงถึงศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
1.3.7 สามารถนาสภาพแวดล้ อมของโลกมาประยุกต์ใช้ การดูแลด้ านสุขภาพ
1.3.7.1 ให้ การดู แ ลให้ เ หมาะสมภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มโลก เช่ น
กฎหมายที่มีความเป็ นสากล การดูแลที่มีความเป็ นนานาชาติ
1.3.8 สามารถนานโยบายขององค์กรและสถานะทางการเงินที่มีผลต่อการ
ดูแลผู้ป่วยมาประยุกต์ใช้
1.3.8.1 นาปั จจัยทางด้ านเศรษฐกิจ กฎหมาย และนโยบายการให้ บริ การ
ด้ านสุขภาพ มาใช้ ในการดูแลผู้ป่วยแต่ละรายอย่างเหมาะสม
1.3.8.2 ร่วมกาหนดนโยบายด้ านสุขภาพที่มีผลต่อวิชาชีพและผู้ป่วย
1.3.8.3 สามารถประมวลค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในระบบการดูแลสุขภาพ
1.3.9 สามารถพัฒนาการให้ บริ การโดยบูรณาการความรู้ ที่ได้ จากการศึกษา
ทฤษฎีและงานวิจยั ต่างๆ
1.3.9.1 น าความรู้ ทางด้ า นการพยาบาลและศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ องไป
ประยุกต์ใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาสุขภาพที่มีความหลากหลายทางด้ านวัฒนธรรม
1.3.9.2 นาความรู้ไปใช้ ในการปฏิบตั ิเพื่อดูแลผู้ป่วย
1.3.9.3 นาผลการวิจัยทางการพยาบาลที่เกี่ ยวข้ อ งมาเป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิการพยาบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ บริ การ
1.3.9.4 พัฒ นาคุณ ภาพการบริ ก ารโดยใช้ ก ระบวนการพยาบาลสู่
แผนการดูแลผู้ป่วย
1.3.9.5 นาผลการประเมิ นคุณภาพการบริ การมาปรับปรุ งและพัฒนา
คุณภาพการดูแลผู้ป่วย
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1.3.9.6 พัฒนาการดูแลของผู้ป่วยโดยให้ ผ้ ูป่วยได้ มีสว่ นร่ วมในการวาง
แผนการดูแลของตนเอง
1.3.9.7 วางแผนการบริ การสุขภาพร่ วมกับทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้ องใน
การกาหนดรูปแบบการให้ บริ การ
1.3.9.8 ประเมิ นผลลัพ ธ์ การดูแ ลผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อ นามาปรั บปรุ ง
รูปแบบ/ แนวทางการดูแลให้ มีคณ
ุ ภาพมากยิ่งขึ ้น
1.3.10 สามารถแสดงบทบาทภาวะผู้นาภายใต้ ขอบเขตของงานที่ปฏิบตั ิ
1.3.10.1 บริ หารจัดการทางการพยาบาลที่ตอบสนองกับความต้ องการ
และช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ กบั ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม
1.3.10.2 วางแผนการดูแลผู้ป่วยเป็ นรายกรณีร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
ได้ อย่างเหมาะสมกับชีวิตประจาวันของผู้ป่วย
1.3.11 แสดงบทบาทของของวิชาชีพพยาบาลอย่างเหมาะสม
1.3.11.1 มี ส่ว นร่ วมในการกาหนดมาตรฐานและสมรรถนะทางการ
พยาบาลสูก่ ารปฏิบตั ิ
1.3.11.2 ปฏิบตั ิตามนโยบายขององค์กร และการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
1.3.11.3 ปฏิ บั ติ ง านตามขอบเขตและหน้ าที่ ที่ ก าหนดภายใต้
พระราชบัญญัติ/ กฎหมายวิชาชีพทางการพยาบาล
1.3.11.4 แสดงออกที่คานึงถึงคุณค่าของวิชาชีพที่มีความสาคัญต่อผู้ป่วย
1.3.11.5 ร่วมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้ องในการให้ บริ การผู้ป่วย
1.3.11.6 สามารถเจรจาต่อรองกับทีมสหสาขาวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้ องใน
การให้ บริ การผู้ป่วย
1.3.11.7 พัฒนาเป้าหมายในการปฏิบตั ิงานของตนเองเพื่อพัฒนาอาชีพ
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2. สมรรถนะด้ านการดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็ นศูนย์ กลาง (Patient Centered Care) 12 ข้ อ
โดยมีองค์ประกอบตัวชีว้ ดั 1) ด้ านความรู้ 4 ข้ อ 2) ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล 4 ข้ อ 3) ด้ านทักษะ
4 ข้ อ ดังนี ้
2.1 องค์ประกอบตัวชี ้วัดด้ านความรู้ ได้ แก่
2.1.1 เข้ าใจถึงความสัมพันธ์ ของการดูแลที่มีผ้ ปู ่ วยเป็ นศูนย์กลางที่มีความ
เกี่ยวข้ องกับหลากหลายมิติ ได้ แก่ 1) ผู้ป่วย/ครอบครัว/ชุมชน/ค่านิยม 2) การประสานบูรณาการ
การดูแล 3) การให้ ข้อมูล/การสื่อสาร/การให้ ความรู้ 4) การดูแลความสะดวกสบายของร่ างกาย
และให้ การสนับสนุนทางอารมณ์
2.1.2 เข้ าใจถึง ความแตกต่างของผู้ป่วยที่ม าจากความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม พื ้นฐาน บทบาททางสังคม/ครอบครัว/ชุมชน
2.1.3 เข้ าใจแนวคิด/การแสดงออกของผู้ป่วยทังด้
้ านร่ างกายและจิตใจจาก
อาการเจ็บป่ วย
2.1.4 มีความเข้ าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
2.2 องค์ประกอบตัวชี ้วัดด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่
2.2.1 ให้ ความสาคัญ เคารพในการแสดงการแสดงความคิดเห็น หรื อ การ
แสดงออกของผู้ป่วย
2.2.2 ให้ ความสาคัญกับการดูแลผู้ป่วยที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2.2.2.1 ตระหนักถึงผลกระทบจากทัศนคติสว่ นบุคคล/ความเชื่อที่สง่ ผล
ต่อการดูแล
2.2.2.2 ตระหนักถึงความสาคัญของผู้ป่วยในการมี ส่วนร่ วมการดูแล
สุขภาพของตัวเอง
2.2.3 ตระหนัก ถึง การให้ ก ารพยาบาลที่เ หมาะสมเพื่ อ จัดการกับ อาการ
เจ็บป่ วยทังด้
้ านร่างกายและจิตใจ
2.2.4 ให้ ความสาคัญกับการดูแล/ติดตามอาการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
2.3 องค์ประกอบตัวชี ้วัดด้ านทักษะ ได้ แก่
2.3.1 ให้ การดูแลผู้ป่วยเป็ นรายบุคคลทังด้
้ านร่ างกายและจิ ตใจ เน้ นการมี
ส่วนร่วมของผู้ป่วยในการดูแลสุขภาพของตนเอง
2.3.2 ให้ การดูแลผู้ป่วยแต่ละรายที่มีความ แตกต่างกันอย่างเหมาะสม
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2.3.2.1 ปรั บรู ปแบบการดูแล/การปฏิบัติให้ เหมาะสมกับพื ้นฐานทาง
วัฒนธรรม จริ ยธรรม ประเพณีความเชื่อของผู้ป่วย ที่จะช่วยส่งเสริ มการดูแลสุขภาพตนเอง
2.3.3 สามารถประเมินการแสดงออกทังทางด้
้
านร่างกายและจิตใจ
2.3.3.1 ประเมิ นความต้ อ งการของผู้ป่ วยและครอบครั ว จากอาการ
เจ็บป่ วย
2.3.3.2 ประเมินการแสดงออกของผู้ป่วยจากการดูแลที่ได้ รับ
2.3.4 ประเมินผลการดูแลผู้ป่วยจากนาแผนการพยาบาลไปปฏิบตั ิ เพื่อปรับ
การดูแลผู้ป่วยให้ มีความเหมาะสม
3. สมรรถนะด้ านความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism) 21 ข้ อ โดยมีองค์ประกอบ
ตัวชี ้วัด1) ด้ านความรู้ 7 ข้ อ 2) ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล 7 ข้ อ 3) ด้ านทักษะ 7 ข้ อ ดังนี ้
3.1 องค์ประกอบตัวชี ้วัดด้ านความรู้ ได้ แก่
3.1.1 เข้ าใจแนวคิด ขอบเขตการปฏิบตั ิการพยาบาลที่จะทาให้ เกิดการยอมรับ
3.1.2 ความรู้ ความเข้ าใจที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิการพยาบาล
เช่น ด้ านกฎหมาย ด้ านจริ ยธรรม ด้ านการกากับดูแล
3.1.3 ความรู้ ความเข้ าใจในบริ บทที่เกี่ยวข้ องกับ วิชาชีพและการกากับดูแล
ตนเองในการปฏิบตั ิการพยาบาล
3.1.4 ความรู้ ความเข้ าใจถึงปั จจัยต่างๆ ที่มีความจาเป็ นต่อการส่งเสริ มและ
พัฒนาวิชาชีพ
3.1.5 ความรู้ ความเข้ าใจในวิชาชีพของตนเองในการปฏิบตั ิการพยาบาล เช่น
เข้ าใจในวัฒนธรรมทางการพยาบาลและระบบการดูแลสุขภาพ
3.1.6 ความรู้ ความเข้ าใจในบทบาทของวิชาชีพที่มีความเป็ นเอกลักษณ์
3.1.7 ความรู้ ความเข้ าใจในหลักจริ ยธรรม ค่านิยม นามาใช้ ประยุกต์ในการ
ดูแลผู้ป่วย
3.2 องค์ประกอบตัวชี ้วัดด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่
3.2.1 ตระหนักถึงพฤติกรรมการพยาบาลที่จะทาให้ เกิดการยอมรับ
3.2.1.1 ให้ ความสาคัญกับ การแสดงออกในการให้ บริ การที่มีคุณภาพ
ประสิทธิ ภาพ ความปลอดภัยของผู้ป่วย
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3.2.2 ตระหนักถึงความสาคัญของการประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการปฏิบตั ิการ
พยาบาล
3.2.3 ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาศักยภาพตนเอง
3.2.3.1 ทบทวนประสบการณ์ ความรู้ ต่างๆ เปิ ดใจยอมรับในคาติชม
3.2.4 ตระหนักถึงความสาคัญของการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
3.2.4.1 ให้ ความสาคัญของกระบวน การติดตามการพัฒนาวิชาชีพของ
ตนเอง
3.2.5 ตระหนักถึงความสาคัญในการทาหน้ าที่ภายใต้ บรรทัดฐานที่ได้ รับ
การยอมรับในสาขาวิชาชีพพยาบาลและจากองค์กรด้ านสุขภาพอื่น
3.2.6 มีความคิดริ เริ่ มในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย
3.2.7 ให้ ความสาคัญกับการนาเอาหลักทางจริ ยธรรม ค่านิยมมาประยุกต์
ใช้ ในการดูแลผู้ป่วย
3.3 องค์ประกอบตัวชี ้วัดด้ านทักษะ ได้ แก่
3.3.1 แสดงบทบาทการปฏิบตั ิการพยาบาลที่ได้ รับการยอมรับ
3.3.1.1 ปฏิบตั ิการพยาบาลโดยใช้ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ในการให้ การบริ การ
3.3.2 ให้ การบริ การภายใต้ มาตรฐานวิชาชีพพยาบาล
3.3.2.1ปฏิบตั ิภายใต้ หลักกฎหมาย จริ ยธรรม ข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับมาตรฐานวิชาชีพ
3.3.3 การแสดงออกที่มีความเป็ นมืออาชีพ
3.3.3.1 นาข้ อมูลย้ อนกลับ (feed back) มาเป็ นแนวทางในการพัฒนา
ทักษะในการปฏิบตั ิการพยาบาล
3.3.4 พัฒนาทักษะในการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต โดยการศึกษา สืบค้ นความรู้จาก
ฐานข้ อมูลมาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิรวมถึงการหาผู้ให้ คาปรึกษาหรื อเป็ นพี่เลี ้ยง
3.3.5 แสวงหาหนทางในการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง
3.3.5.1 แสดงบทบาทที่จะส่งเสริ มและคงรักษาไว้ ซึ่งภาพลักษณ์ ที่ดี ใน
วิชาชีพของตนเอง
3.3.5.2 พัฒนาองค์ความรู้ นามาประยุกต์ใช้ ในพัฒนาทักษะการปฏิบตั ิ
การพยาบาลของตนเอง
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3.3.6 แสดงบทบาทของการเป็ นสมาชิกที่ดีของวิชาชีพ/ทีมสุขภาพ
3.3.7 นาหลักเกณฑ์ทางจริ ยธรรมมาใช้ ในการปฏิบตั ิงาน
4. สมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership) 15 ข้ อ โดยมีอ งค์ประกอบตัวชี ้วัด
1) ด้ านความรู้ 5 ข้ อ 2) ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล 5 ข้ อ 3) ด้ านทักษะ 5 ข้ อ
4.1 องค์ประกอบตัวชี ้วัดด้ านความรู้ ได้ แก่
4.1.1 ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นาในการให้ การบริ การทางพยาบาล
4.1.2 ความรู้ ความเข้ าใจกระบวนการแก้ ปัญหาและคิดอย่างมีวิจารณญาณ
4.1.3 ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับมนุษย์ทงการแสดงออกด้
ั้
านพฤติกรรมและ
การแสดงออกด้ านความคิด
4.1.3.1 เข้ าใจบทบาทหน้ าที่ ทักษะ ความสามารถของทีมสหสาขาวิชาชีพ
4.1.3.2 เข้ าใจในกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ในการสือ่ สาร
4.1.4 ความเข้ าใจเกี่ยวกับการประเมินความต้ องการทางด้ านจิตใจ เพื่อนามา
เป็ นข้ อมูลในการกาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิ
4.1.5 ความเข้ าใจในหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
4.2 องค์ประกอบตัวชี ้วัดด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่
4.2.1 ตระหนักถึง ความสาคัญของบทบาทภาวะผู้นาในการให้ การบริ การ
ทางการพยาบาล
4.2.2 ตระหนักถึงการให้ การบริ การที่มีความยึดหยุ่น สามารถตอบสนองต่อ
ความต้ องการของผู้ป่วยและองค์การ
4.2.2.1 การให้ ความสาคัญกับการสื่อสารที่มีประสิทธิ ภาพ ในกระบวนการ
แก้ ปัญหา
4.2.3 ตระหนักถึงความสาคัญในการทาหน้ าที่เป็ นศูนย์กลาง/ประสานงาน
การดูแลผู้ป่วยกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
4.2.3.1 การให้ ความสาคัญกับคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในทีมสหสาขาวิชาชีพ
4.2.3.2 การตระหนักถึงข้ อจากัดในบทบาทหน้ าที่ของตนเองและสามารถ
ขอคาปรึกษาจากทีมสหสาขาวิชาชีพอย่างเหมาะสม
4.2.3.3 การให้ ความสาคัญกับความคิดใหม่ๆ และวิธีปฏิบตั ิต่างๆที่จ ะ
ส่งเสริ มให้ อาการผู้ป่วยดีขึ ้น
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4.2.4 ตระหนักถึงทัศนคติความเชื่อ ประสบการณ์ ของแต่ละบุคคลที่เสริ มสร้ าง
ความมีภาวะผู้นา
4.2.4.1 การเปิ ดใจรับและนาแนวคิดใหม่ๆ มาใช้
4.2.4.2 ตระหนักถึงความสาคัญของสภาพแวดล้ อมที่สามารถส่งเสริ มให้
เกิดความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ
4.2.4.3 ตระหนั ก ถึ ง ความส าคัญ ของวิ ธี ก ารตั ง้ ค าถามที่ มี ค วาม
ประนีประนอม นามาซึง่ การยอมรับ/ได้ รับความร่วมมือจากผู้ป่วย
4.2.5 ตระหนักถึงความสาคัญในหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
4.3 องค์ประกอบตัวชี ้วัดด้ านทักษะ ได้ แก่
4.3.1 แสดงบทบาทภาวะผู้นาทางการพยาบาลสามารถตอบสนองกับความ
ต้ องการของผู้ป่วยได้ อย่างเหมาะสม
4.3.2 ปฏิบตั ิการพยาบาลต่อผู้ป่วยด้ วยความเคารพ ให้ เกียรติ และไว้ วางใจ
4.3.3 สามารถให้ การดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
4.3.3.1 สามารถใช้ รูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิ ภาพเพื่อส่งเสริ มให้
เกิดความร่วมมือและแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมในการดูแลผู้ป่วย
4.3.3.2 สามารถสือ่ สารกับสมาชิกในทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้ การดูแล
ผู้ป่วยมีความต่อเนื่อง
4.3.4 ประเมินข้ อจากัดของแต่ละบุคคล
4.3.4.1 ความสามารถปรับตัวในสถานการณ์ที่ตงึ เครี ยด
4.3.4.2 แสวงหาที่ปรึกษาเพื่อขอคาแนะนาที่เหมาะสม
4.3.4.3 แสดงบทบาทภาวะผู้นาทางการพยาบาลได้ อย่างเหมาะสม
4.3.5 สามารถปฏิบตั ิการพยาบาลในหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
4.3.5.1 ปฏิบตั ิการพยาบาลได้ สาเร็ จตามหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
4.3.5.2 บูรณาการความรู้ จากการมีส่วนร่ วมกับทีมสหสาขาวิช าชีพใน
การดูแลผู้ป่วยให้ บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
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5. สมรรถนะด้ านหลักพืน้ ฐานในการปฏิบัติ (System-Based Practice) 12 ข้ อ
โดยมีองค์ประกอบตัวชีว้ ดั 1) ด้ านความรู้ 4 ข้ อ 2) ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล 4 ข้ อ 3) ด้ านทักษะ
4 ข้ อ ดังนี ้
5.1 องค์ประกอบตัวชี ้วัดด้ านความรู้ ได้ แก่
5.1.1 ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับแผนการปฏิบตั ิการพยาบาลภายในหน่วยงาน
5.1.2 ความรู้ ความเข้ าใจรู ปแบบการปฏิบตั ิการพยาบาลและแผนการดูแล
ผู้ป่วยภายใต้ การบริ หารจัดการงบประมาณ และทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
5.1.3 มีความเข้ าใจถึงวิธีการให้ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้ อน
5.1.4 เข้ าใจถึงความสัมพันธ์ ระหว่างการปฏิบตั ิการพยาบาลกับผู้ป่วยใน
ระบบสังคมโลก และในองค์การที่ให้ การดูแลทางสุขภาพ
5.2 2 องค์ประกอบตัวชี ้วัดด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่
5.2.1 คานึงถึงการปฏิบตั ิการพยาบาลภายใต้ สถานการณ์ ที่มีความซับซ้ อน
ได้ อย่างเหมาะสมบนพื ้นฐานความสามารถของผู้ป่วยและทีมที่ให้ บริ การ
5.2.1.1 ตัดสินใจอย่างเหมาะสมเพื่อ ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิการ
พยาบาล
5.2.2 ให้ ความส าคัญกับการพยาบาลเพื่ อ มุ่งสู่เ ป้าหมายของการให้ การ
บริ การ กับทรัพยากรที่มีอยู่
5.2.2.1 ให้ ความสาคัญกับการมี ส่วนร่ วมของสมาชิ กในทีมสุขภาพที่
ให้ บริ การ
5.2.2.2 ให้ ความสาคัญกับระบบการประเมินประสิทธิภาพของทรัพยากร
ในองค์การ
5.2.3 ตระหนักถึงเป้าหมายของคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยที่ต้องมีความต่อเนื่อง
5.2.3.1 ให้ ความส าคัญกับบทบาทของพยาบาลกั บการส่งเสริ มความ
สามารถของผู้ป่วย ครอบครัวในกระบวนการดูแลสุขภาพ
5.2.4 ให้ ความสาคัญกับปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริ การด้ านสุขภาพ ทัง้
ทางด้ านเศรษฐกิจ กฎหมาย นโยบายต่างๆ
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5.3 องค์ประกอบตัวชี ้วัดด้ านทักษะ ได้ แก่
5.3.1 ให้ การดูแลผู้ป่วยอย่างเป็ นระบบ
5.3.1.1 ประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีมการพยาบาลในการ
ตัดสินใจทางคลินิก
5.3.1.2 สามารถแยกแยะปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิงาน
5.3.1.3 สามารถแก้ ปัญหาได้ อย่างเหมาะสม
5.3.2 สามารถให้ การดูแลผู้ป่วย/ กลุ่มผู้ป่ วย โดยใช้ สภาพแวดล้ อ มและ
ทรัพยากรที่มีอยู่
5.3.2.1 จัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมในการให้ การพยาบาลผู้ป่วยที่มี
ระดับความรุนแรงของอาการแตกต่างกัน
5.3.2.2 ปฏิบตั ิการพยาบาลที่สามารถตอบสนองต่อความต้ องการของ
ผู้ป่วยได้ อย่างเหมาะสม
5.3.2.3 ประเมิ นผลลัพ ธ์ ใ นการพยาบาล น าข้ อ มูล ที่ ไ ด้ มาปรั บ ปรุ ง
คุณภาพการบริ การเพื่อให้ บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้
5.3.3 การดูแลที่มีความต่อเนื่อง เพือ่ ให้ ผ้ ปู ่ วยเกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
5.3.3.1 ให้ ข้อมูล/ความรู้เกี่ยวกับอาการของโรค แก่ผ้ ปู ่ วยและครอบครัว
เพื่อส่งเสริ มความสามารถในการดูแลตนเอง
5.3.3.2 นากระบวนการแก้ ปัญหาทางจริ ยธรรมมาประยุกต์ใช้ ในการ
ปฏิบตั ิงาน
5.3.4 ให้ ก ารพยาบาลบนพื น้ ฐานความต้ อ งการทัง้ ทางด้ า นเศรษฐกิ จ
กฎหมาย นโยบายด้ านสุขภาพ
6. สมรรถนะด้ านสารสนเทศ (Informatics) 12 ข้ อ โดยมีองค์ประกอบตัวชี ้วัด
1) ด้ านความรู้ 4 ข้ อ 2) ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล 4 ข้ อ 3) ด้ านทักษะ 4 ข้ อ
6.1 องค์ประกอบตัวชี ้วัดด้ านความรู้ ได้ แก่
6.1.1 เข้ าใช้ วิธีการใช้ คอมพิวเตอร์ ในการแสวงหาข้ อ มูล/ความรู้ ที่มีความ
จาเป็ นสาหรับการพยาบาล
6.1.2 เข้ าใจวิธีการบันทึกข้ อ มูลสุขภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ ใช้ ในการ
สนับสนุนการดูแลผู้ป่วย
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6.1.3 เข้ าใจวิธีการใช้ ข้อมูลจากระบบสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการ
ดูแลผู้ป่วย
6.1.4 ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการข้ อมูลของผู้ป่วยโดยใช้ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6.2 องค์ประกอบตัวชี ้วัดด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่
6.2.1 ให้ ความสาคัญกับทักษะทาง ด้ านคอมพิวเตอร์ ในการแสวงหาข้ อมูล
เพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
6.2.2 ให้ ความสาคัญกับการบันทึกข้ อมูลสุขภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้
ในการสนับสนุนการดูแลผู้ป่วย
6.2.3 ให้ ความสาคัญกับการใช้ ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาคุ ณภาพการ
ดูแลผู้ป่วย
6.2.4 ตระหนักถึงความสาคัญการรักษาข้ อมูลของผู้ป่วยจากการบันทึกข้ อมูล
ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.3 องค์ประกอบตัวชี ้วัดด้ านทักษะ ได้ แก่
6.3.1 ทักษะทางด้ านคอมพิวเตอร์ ในการเพิ่มพูนความรู้ ให้ กับตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
6.3.1.1 สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ในการแสวงหาข้ อมูลเพื่อวางแผนการดูแล
ผู้ป่วย
6.3.2 บันทึกข้ อมูลสุขภาพบนระบบฐานข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
6.3.3 นาข้ อมูลจากระบบสารสนเทศมาใช้ เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาคุณภาพ
การดูแลผู้ป่วย
6.3.3.1 ใช้ เป็ นข้ อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิการพยาบาล
6.3.3.2 ใช้ เป็ นข้ อมูลในการประสานการดูแลกับทีมสุขภาพ
6.3.3.3 ใช้ ข้อมูลเพื่อเป็ นแนวทางในการตัดสินใจทางจริ ยธรรมในการดูแล
ผู้ป่วย
6.3.3.4 ใช้ ข้อมูลเป็ นเครื่ องมือในการประเมินผลลัพธ์ ในกระบวนการดูแล
ผู้ป่วย
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6.3.4 ปกป้องข้ อมูลของผู้ป่วยเป็ นความลับ จากการบันทึกข้ อมูลทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
7. สมรรถนะด้ านการสื่อสาร (Communication) 15 ข้ อ โดยมีองค์ประกอบตัวชี ้วัด
1) ด้ านความรู้ 5 ข้ อ 2) ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล 5 ข้ อ 3) ด้ านทักษะ 5 ข้ อ ดังนี ้
7.1 องค์ประกอบตัวชี ้วัดด้ านความรู้ ได้ แก่
7.1.1 ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับศัพท์ ทางเทคนิคที่ใช้ ในการสื่อสารทาง
การแพทย์
7.1.2 ความรู้ความเข้ าใจในวิธีการสือ่ สารกับผู้รับบริ การ
7.1.2.1 เข้ าใจถึงปั จจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการสื่อสารที่
มีประสิทธิภาพ
7.1.2.2 เข้ าใจถึงผลกระทบของการสือ่ สารที่มีผลต่อการปฏิบตั ิการพยาบาล
7.1.3 ความรู้ ความเข้ าใจในหลักพื ้นฐานของการแสดงออกทางด้ านร่ างกายและ
จิตใจ
7.1.4 ความรู้ ความเข้ าใจในขอบเขตหลักปฏิบตั ิของการสือ่ สารที่มีประสิทธิภาพ
7.1.4.1 มีความรู้ ในการใช้ ก ลยุทธ์ เพื่อ การสื่อสารที่มีประสิทธิ ภาพและ
แก้ ปัญหาความขัดแย้ ง
7.1.4.2 มีความเข้ าใจในหลักปฏิบตั ิของวิชาชีพการพยาบาล และหลักของ
การเจรจาต่อรองกับทีมสุขภาพ
7.1.5 เข้ าใจวิธีการสือ่ สารที่เหมาะสมกับผู้ป่วย ครอบครัว
7.1.5.1 เข้ าใจวิธีการเรี ยนรู้ของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน
7.1.5.2 เข้ าใจถึงหลักของการสอนและการเรี ยนรู้
7.2 องค์ประกอบตัวชี ้วัดด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่
7.2.1 ตระหนักถึงความสาคัญของศัพท์ทางเทคนิคที่ใช้ ในการสื่อสารทาง
การแพทย์
7.2.2 ให้ ความสาคัญกับวิธีการสือ่ สารกับผู้รับบริ การที่มีความแตกต่างกัน
7.2.2.1 ให้ ความสาคัญกับความเชี่ ยวชาญและมุมมองต่างๆที่มีผลต่อ
การสือ่ สาร
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7.2.2.2 ให้ ความสาคัญกับวิธีการสื่อสารกับผู้รับบริ การที่เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมและในแต่ละบุคคล
7.2.2.3 ให้ ความเคารพในสิทธิ สว่ นบุคคลในการนาข้ อมูลที่ได้ จ ากการ
สือ่ สาร เพื่อวางแผนการดูแล
7.2.3 ให้ ความสาคัญกับการแสดงออกทังด้
้ านร่ างกายและจิตใจ
7.2.4 ตระหนักถึงความสาคัญของหลักปฏิบตั ิในการสื่อสารกับสมาชิกในทีม
สุขภาพและผู้รับบริ การ
7.2.4.1 ให้ ความสาคัญกับการมีสว่ นร่วมกับสมาชิกในทีมสุขภาพในการ
หาข้ อยุติของความขัดแย้ งและความเห็นที่มีความแตกต่าง
7.2.5 ให้ ความสาคัญกับวิธีการสือ่ สารที่เหมาะสมกับผู้ป่วย ครอบครัว
7.3 องค์ประกอบตัวชี ้วัดด้ านทักษะ ได้ แก่
7.3.1 ใช้ ศพั ท์ทางเทคนิคในการสือ่ สารทางการแพทย์ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ
ทังการสื
้
อ่ สารด้ วยวาจา การเขียน ที่รวมถึงการสือ่ สารทางอิเล็กทรอนิกส์
7.3.2 สามารถเลือกใช้ วิธีการสือ่ สารที่เหมาะสมกับ เวลา สถานที่ โอกาส
7.3.2.1 ประเมินความพร้ อมของผู้ป่วยก่อนการสือ่ สาร
7.3.2.2 ประเมินอุปสรรคในการสือ่ สารในผู้ป่วยแต่ละราย เช่น ความวิตก
กังวล ความสามารถในการปรับตัว ระดับพัฒนาการ การเรี ยนรู้
7.3.3 ประเมินการพูดและการแสดงออก นามาประยุกต์ใช้ ในการสือ่ สาร
7.3.3.1 ใช้ เทคนิคต่างๆในการสื่อสาร เช่น การแสดงความคิดเห็น การแสดง
ความเห็นอกเห็นใจ การตังค
้ าถาม
7.3.4 สามารถทาหน้ าที่ของตนเองในการสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพร่ วมกับ
ทีมสุขภาพและผู้รับบริ การ
7.3.4.1 มีพฤติกรรมการแก้ ปัญหาความขัดแย้ งอย่างเหมาะสม
7.3.4.2 บูรณาการการมีสว่ นร่ วมในการให้ ความช่วยเหลือผู้ป่วย ครอบครัว
เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่ต้องการด้ านสุขภาพ
7.3.5 ประเมินความพร้ อมในการเรี ยนรู้ของผู้ป่วย ครอบครัว
7.3.5.1 ประเมินความพึงพอใจในการเรี ยนรู้ของผู้ป่วย ครอบครัว
7.3.5.2 ประเมินปั จจัยที่จะส่งเสริ มให้ ผ้ ปู ่ วย ครอบครัว เกิดการเรี ยนรู้
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7.3.5.3 ให้ การช่วยเหลือผู้ป่วย ครอบครัว เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจในข้ อมูล
ทางสุขภาพที่ถกู ต้ อง
7.3.5.4 ประเมินผลการเรี ยนรู้ ของผู้ป่วย ครอบครัว ในการแสดงออก/การพูด
8. สมรรถนะด้ านการประสานและการท างานเป็ นที ม (Teamwork and
Collaboration) 21 ข้ อ โดยมีองค์ประกอบตัวชี ้วัด 1) ด้ านความรู้ 7 ข้ อ 2) ด้ านคุณลักษณะส่วน
บุคคล 7 ข้ อ 3) ด้ านทักษะ 7 ข้ อ ดังนี ้
8.1 องค์ประกอบตัวชี ้วัดด้ านความรู้ ได้ แก่
8.1.1 เข้ า ใจข้ อ จ ากัดของตนเองในการท างานเป็ นทีม ทังภายในวิ
้
ช าชี พ
เดียวกัน และสหวิชาชีพอื่นๆ
8.1.2 เข้ าใจขอบเขตการปฏิบตั ิหน้ าที่พยาบาลร่วมกับทีมสหวิชาชีพอื่นๆ
8.1.3 เข้ าใจการดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมสหวิชาชีพอื่นๆ
8.1.4 เข้ าใจขอบเขต/หน้ าที่/ความรับผิดชอบของสมาชิกในการทางานเป็ นทีม
8.1.5 เข้ าใจ รู ปแบบการสื่อสารระหว่างผู้ป่วย ครอบครั ว พยาบาล และสมาชิ ก
อื่นๆในทีมฯ มีความแตกต่างกัน
8.1.6 เข้ าใจเกี่ยวกับการทาหน้ าที่ของสมาชิกในทีมที่มีประสิทธิภาพ
8.1.7 เข้ าใจถึงปั จจัยที่สง่ เสริ มหรื อเป็ นอุปสรรคในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของทีม
8.1.7.1 วิธีการปรับปรุ ง/สนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าที่ของทีม
8.2 องค์ประกอบตัวชี ้วัดด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่
8.2.1 ความตระหนักในหน้ าที่ที่รับผิดชอบเพื่อสนับสนุนการทางานเป็ นทีมให้ มี
ประสิทธิภาพทังภายในวิ
้
ชาชีพเดียวกัน และสหวิชาชีพอื่นๆ
8.2.2 ให้ ความสาคัญกับมุมมอง/ความคิดเห็นของสมาชิกในทีม
8.2.3 ให้ ความสาคัญกับแบบแผนการดูแลของทีมฯ ที่เน้ นผู้ป่วยและครอบครั ว
เป็ นศูนย์กลางในการดูแล
8.2.4 ให้ ความเคารพ/ยอมรับในวัฒนธรรม อัตลักษณ์ เฉพาะของแต่ละวิชาชีพ
ในทีม
8.2.5 ตระหนักถึงความสาคัญของการสือ่ สารในการทางานเป็ นทีม
8.2.6 คานึงถึงปั จจัยเสี่ยงที่จะมีผลต่อผู้ป่วย
8.2.7 ตระหนักถึงการทาหน้ าที่ของสมาชิกในทีมที่มีความเป็ นอิสระ
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8.2.7.1 ให้ ความสาคัญกับกระบวนการแก้ ปัญหาของทีม
8.3 องค์ประกอบตัวชี ้วัดด้ านทักษะ ได้ แก่
8.3.1 แสดงบทบาทของตนเองในการทางานเป็ นทีมได้ อย่างเหมาะสม
8.3.1.1 พัฒนาศักยภาพการทางานเป็ นทีมของตนเองทังภายในวิ
้
ชาชี พ
เดียวกันและสหวิชาชีพอื่นๆ
8.3.1.2 ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มั่นคงและยอมรับในมุมมอง/ความ
คิดเห็นที่แตกต่างของแต่ละบุคคลในทีมทังภายในวิ
้
ชาชีพเดียวกัน และสหวิชาชีพอื่นๆ
8.3.2 สามารถปฏิบัติหน้ าที่ภายในขอบเขตของวิชาชีพการพยาบาลได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
8.3.3 แสดงบทบาทของการเป็ นสมาชิกในทีมฯ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
8.3.3.1 ให้ ความรู้ /คาแนะนา ผู้ป่วย/ครอบครัว เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายด้ าน
สุขภาพที่ต้องการ
8.3.4 สามารถร่วมมือกันปฏิบตั ิงานในสถานการณ์ที่อาจก่อให้ เกิดปั ญหาได้
8.3.4.1 การบริ หารจัดการร่ วมกันกรณีที่ขอบเขตงานมีความซับซ้ อนหรื อมี
ความคาบเกี่ยวกัน
8.3.4.2 การบูรณาการให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องในการดูแลผู้ป่วยเข้ ามามีสว่ นร่ วมใน
การดูแลผู้ป่วยร่วมกัน
8.3.5 ใช้ เทคนิคการสือ่ สารในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
8.3.5.1 ใช้ เทคนิคการสื่อสารเพื่อการปฏิบตั ิให้ บรรลุเป้าหมายของการดูแล
สุขภาพของทีม
8.3.5.2 นาข้ อ มูล ทางการพยาบาลจากการทางานเป็ นที มมาพัฒนา
กระบวนการทางานของตนเอง
8.3.6 การปฏิบตั ิที่มีความเสีย่ งน้ อยที่สดุ
8.3.7 สามารถใช้ ปัจจัยต่างๆที่สง่ เสริ มการปฏิบตั ิหน้ าที่ของทีม ให้ บรรลุตาม
เป้าหมาย
8.3.7.1 ร่ วมปฏิบัติ หน้ าที่ต่างๆที่จ ะสนับสนุนให้ การทางานเป็ นทีม มี
ประสิทธิภาพ
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9. สมรรถนะด้ านหลักความปลอดภัย (Safety) 18 ข้ อ โดยมีองค์ประกอบตัวชี ้วัด
1) ด้ านความรู้ 6 ข้ อ 2) ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล 6 ข้ อ 3) ด้ านทักษะ 6 ข้ อ ดังนี ้
9.1 องค์ประกอบตัวชี ้วัดด้ านความรู้ ได้ แก่
9.1.1 ความรู้ ความเข้ าใจที่เกี่ ยวข้ อ งกับ ปั จ จัยพื ้นฐานส่วนบุคคลในการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อให้ เกิดความปลอดภัย
9.1.2 ความรู้ ความเข้ าใจในการใช้ เทคโนโลยีได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน ให้ ได้ มาตรฐานมีความปลอดภัย
9.1.3 ความรู้ความเข้ าใจในการพัฒนาประสิทธิภาพของการเก็บข้ อมูล
หน่วยความจาและการเรี ยกคืน/กู้คืนข้ อมูล
9.1.4 การวิเคราะห์ /แยกแยะ จัดกลุม่ ข้ อมูลที่เกิดจากข้ อผิดพลาดและเป็ น
อันตราย
9.1.5 อธิบายการมีสว่ นร่วมของผู้ป่วย ครอบครัว ทีมสุขภาพ ในการส่งเสริ ม
ด้ านความปลอดภัยและการลดข้ อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ ้น
9.1.6 กาหนดกฎระเบียบ/แนวทางปฏิบตั ิที่ทาให้ เกิดความปลอดภัย
9.2 องค์ประกอบตัวชี ้วัดด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่
9.2.1 ตระหนักถึงข้ อจากัดทังด้
้ านกายภาพและองค์ความรู้ ในการปฏิบตั ิของ
บุคคล
9.2.2 ให้ ความสาคัญ กับ การปฏิบัติ งานที่ มีความเป็ นมาตรฐานมี ความ
ปลอดภัย
9.2.3 ตระหนักถึงความสาคัญทังด้
้ านตัวบุคคลและกระบวนการด้ านความ
ปลอดภัย
9.2.4 ตระหนักถึงปั จจัยที่ทาให้ เกิดวัฒนธรรมด้ านความปลอดภัย
9.2.5 ให้ ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้ อมูลจากกระบวน การบันทึก
9.2.6 ให้ ความสาคัญกับมาตรการด้ านความปลอดภัย
9.3 องค์ประกอบตัวชี ้วัดด้ านทักษะ ได้ แก่
9.3.1 การปฏิบตั ิงานที่มีความปลอดภัย ไม่กอ่ ให้ เกิดความเสีย่ ง
9.3.2 สามารถใช้ ประโยชน์ของอุปกรณ์/เทคโนโลยีเพื่อให้ เกิดความปลอดภัย
ในการปฏิบตั ิงาน
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9.3.3 ใช้ กลยุทธ์ ที่เหมาะสมในการเก็ บข้ อมูลและนาข้ อมูลมาใช้ ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
9.3.4 รวบรวมข้ อมูล/จัดกลุม่ ข้ อมูล และกฎระเบียบในการปฏิบตั ิเพื่อให้ เกิด
ความปลอดภัย
9.3.4.1 การจัดระบบการรายงานผลข้ อมูลได้ อย่างเหมาะสม
9.3.4.2 นาข้ อมูลที่ได้ จากการรวบรวมไปประยุกต์ใช้ ในการดูแลผู้ป่วย
9.3.5 สามารถวิเคราะห์ข้อผิดพลาดนามาปรับปรุง/พัฒนาแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงาน
9.3.6 นาแนวทางด้ านความปลอดภัยมาใช้ ในการดูแลผู้ป่วยเพื่อคุณภาพการ
บริ การ
10. สมรรถนะด้ านการปรั บปรุ งคุณภาพ (Quality Improvement) 12 ข้ อ โดยมี
องค์ประกอบตัวชี ้วัด 1) ด้ านความรู้ 4 ข้ อ 2) ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล 4 ข้ อ 3) ด้ านทักษะ 4 ข้ อ
ดังนี ้
10.1 องค์ประกอบตัวชี ้วัดด้ านความรู้ ได้ แก่
10.1.1 มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการพยาบาล
10.1.2 มี ความรู้ ความเข้ าใจในกระบวนการพยาบาลในการให้ บริ การด้ าน
สุขภาพ
10.1.3 มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ในการให้ การบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ
10.1.4 มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงคุณภาพการบริ การ
10.2 องค์ประกอบตัวชี ้วัดด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่
10.2.1 ตระหนัก ถึง การปรั บ ปรุ งคุ ณภาพเป็ นส่ว นส าคัญของการให้ ก าร
พยาบาล
10.2.2 ตระหนักถึงความสาคัญของกระบวนการพยาบาลที่มีความสัมพันธ์
โดยตรงกับคุณภาพการบริ การ
10.2.3 ตระหนักถึงความสาคัญของมาตรฐานในการให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพ
10.2.4 ตระหนักถึงความสาคัญในสิ่ง ที่ควรทา/ควรปฏิ บัติ ในการพั ฒนา
คุณภาพการบริ การทังในด้
้ านส่วนบุคคลและทีม
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10.3 องค์ประกอบตัวชี ้วัดด้ านทักษะ ได้ แก่
10.3.1 ค้ นคว้ าหาความรู้ในการพัฒนาคุณภาพการให้ บริ การในขอบเขตงาม
ที่รับผิดชอบและขององค์กร
10.3.2 ปฏิบตั ิตามแผนการพยาบาลและปรับปรุงคุณภาพการบริ การต่อเนื่อง
10.3.3 ประเมินผลการปฏิบตั ิจากเกณฑ์ที่กาหนด หรื อเปรี ยบเทียบจากแนว
ปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ
10.3.4 นาผลการประเมินการปฏิบตั ิการพยาบาลมาปรับปรุ งการพยาบาล
เพื่อให้ การบริ การมีคณ
ุ ภาพมากขึ ้น
11. สมรรถนะด้ านการปฏิบัติโดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based
Practice) 15 ข้ อ โดยมีองค์ประกอบตัวชี ้วัด 1) ด้ านความรู้ 5 ข้ อ 2) ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล
5 ข้ อ 3) ด้ านทักษะ 5 ข้ อ ดังนี ้
11.1 องค์ประกอบตัวชี ้วัดด้ านความรู้ ได้ แก่
11.1.1 เข้ าใจวิธีการแสวงหาความรู้ โดยใช้ วิธีการ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
11.1.2 เข้ าใจวิธีการนาข้ อมูลเชิงประจักษ์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ป่วย ครอบครัว มา
ใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิการพยาบาล
11.1.3 เข้ าใจในวิธีการค้ นคว้ า ข้ อ มูลเพื่อนามากาหนดแนวทางการปฏิบัติ
ทางคลินิก
11.1.4 อธิบายความแตกต่างของข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับความคิดเห็น และการ
สรุปความสาคัญของข้ อมูล
11.1.5 กาหนดเกณฑ์ ในการเลือกใช้ ข้ อ มูล/หลักฐานเชิ งประจักษ์ จ ากงาน
งานวิจยั
11.2 องค์ประกอบตัวชี ้วัดด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่
11.2.1 เห็นความสาคัญของกระบวน การวิจัย/ งานวิจัยมาใช้ ในการปฏิบตั ิการ
พยาบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแล
11.2.2 ตระหนักถึงความสาคัญของการนาความรู้ แนวคิดจากการวิจัย มา
กาหนดเป็ นแนวปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ
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11.2.3 เห็นความสาคัญของการค้ นคว้ าหาข้ อมูล
11.2.4 ตระหนักถึง ความสาคัญของข้ อมูลและเลือกนามาใช้ ในการปฏิบัติ
ทางคลินิก
11.2.5 ตระหนักถึงความสาคัญในการตังค
้ าถามเพื่อหาเหตุผลสนับสนุนการ
ตัดสินใจเลือกเลือกใช้ ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ จากงานวิจยั
11.2.5.1 ให้ ความสาคัญกับการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบตั ิงานทางการ
พยาบาลที่มาจากงานวิจยั /นวัตกรรม
11.3 องค์ประกอบตัวชี ้วัดด้ านทักษะ ได้ แก่
11.3.1 การแสวงหาข้ อมูลจากผลการวิจยั
11.3.1.1 ค้ นคว้ าหาข้ อมูลหรื อแนวปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศเพื่อนามาใช้ เป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิการพยาบาล
11.3.2 นาข้ อมูลที่รวบรวมได้ จากผลการวิจยั มาใช้ ในการกาหนดแนวทางการ
ปฏิบตั ิทางการพยาบาล
11.3.3 นาความรู้ที่ได้ จาการค้ นคว้ าวิจยั มาใช้ ในการวางแผนการดูแลผู้ป่วย
11.3.4 การปฏิบตั ิทางคลินิกโดยการประยุกต์ใช้ ข้อมูลจากการวิจยั
11.3.4.1 บูรณาการความรู้/ข้ อมูลนามาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิ
11.3.5 บูรณาการข้ อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ จากงานวิจัย นามาใช้ ในการ
กาหนดเป็ นมาตรฐานการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศในหน่วยงาน
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ขั น้ ตอนที่ 2 ผลพั ฒนารู ปแบบสมรรถนะเชิ ง วิช าชี พที่ จ าเป็ นสาหรั บ การพยาบาลใน
อนาคต สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ
ผู้วิจยั พัฒนารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับ การพยาบาลในอนาคต สังกัด
กรมแพทย์ทหารเรื อ โดยศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้ านสุขภาพ แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องกับสมรรถนะและรู ปแบบสมรรถนะวิช าชี พพยาบาล แนวโน้ มการพัฒนา
สมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลในอนาคต เพื่อรวบรวมและสรุ ปเป็ นประเด็น และนาข้ อมูลที่
วิเคราะห์ได้ จากขันตอนที
้
่ 1 มาเป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบสมรรถนะในเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ โดยใช้ เทคนิค EDFR (Ethnographic
Delphi Future Research) โดยดาเนินการเก็บข้ อมูล 3 รอบจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 23 คน ซึ่งมี
รายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
2.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลรอบที่หนึ่งที่ได้ จากการสัมภาษณ์ ผ้ เู ชี่ยวชาญ
ผู้วิจัยนาข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ ผ้ เู ชี่ ยวชาญ 23 คน มาทาการทอดเทปและใช้
วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล เชิ ง คุณภาพด้ วยการวิ เคราะห์ เ นื ้อหา(Content Analysis) ซึ่งเป็ นการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ หลักความเป็ นเหตุเป็ นผล อาศัยการตีความ (Interpretation) จากเนื ้อหา
ข้ อมูลในการสัมภาษณ์ เพื่อนามาสรุ ปเป็ นประเด็นเกี่ยวกับสมรรถนะที่จาเป็ นเชิงวิชาชีพสาหรับ
การพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ และจัดกลุม่ ของสมรรถนะในแต่ละองค์ประกอบ
จากผลการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ ผ้ เู ชี่ ยวชาญจากการเก็บข้ อมูลรอบที่หนึ่งสามารถ
วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื ้อหาแล้ วนาข้ อ ความที่มีเนื ้อหาในลักษณะเดียวกันมารวมเข้ าด้ วยกัน
นามาจัดหมวดหมู่ รวมทังข้
้ อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ มีความเหมาะสม
กับ พยาบาลสัง กัด กรมแพทย์ ท หารเรื อ โดยแบ่ ง กลุ่ ม ของสมรรถนะในด้ า นต่ า งๆ ได้ เ ป็ น 9
สมรรถนะ 112 ตัวชี ้วัด มีรายละเอียด ดังนี ้
1. สมรรถนะด้ านการดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็ นศูนย์ กลาง (Patient Centered Care)
หมายถึ ง พฤติ ก รรมของพยาบาลวิ ช าชี พ ที่ส ะท้ อ นถึ ง ความสามารถด้ า นความรู้ เจตคติ ห รื อ
คุณลักษณะส่วนบุคคล และทักษะเชิงวิชาชีพ ในการดูแลผู้ป่วยเป็ นรายบุคคลโดยให้ ความสาคัญ
กับการทาความเข้ าใจบริ บทและความต้ องการที่แท้ จ ริ งของผู้ป่วย/ผู้รับบริ การ และปรับเปลี่ยน
แผนการดูแลให้ เหมาะสมในการให้ บริ การที่ตอบสนองความต้ องการและการพิทกั ษ์ สิทธิ ของกับ
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ผู้ป่วย ซึง่ มี 9 ตัวชี ้วัด ได้ แก่ องค์ประกอบ 1) ด้ านความรู้ 2 ตัวชี ้วัด 2) ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล
3 ตัวชี ้วัด 3) ด้ านทักษะ 4 ตัวชี ้วัด โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1.1 ตัวชี ว้ ัดด้ านความรู้ ของสมรรถนะด้ านการดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็ นศูนย์ กลาง
(Patient Centered Care) ได้ แก่
1.1.1 มีความรู้ทางด้ านการพยาบาลและศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องไปประยุกต์ใช้ ใน
การแก้ ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยอย่างเหมาะสมถูกต้ อง
1.1.2 มีความรู้ ความเข้ าใจในการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ การแต่ละคนอย่างเป็ น
องค์รวม ทังทางด้
้
านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ
1.2 ตัวชี ้วัดด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคลของสมรรถนะด้ านการดูแลที่ยดึ ผู้ป่วยเป็ น
ศูนย์กลาง (Patient Centered Care) ได้ แก่
1.2.1 ตระหนักถึงความสาคัญของบูรณาการแนวคิด ทฤษฏีทางการพยาบาล
วิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน และศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธรรมชาติของมนุษย์ นามาใช้ ในการพัฒนา
ตนเองเพื่อการแสดงออกทางวิชาชี พอย่างเหมาะสมทัง้ 4 ด้ าน ได้ แก่ การส่งเสริ ม การป้องกัน
การรักษา การฟื น้ ฟู
1.2.2 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ปู ่ วยและญาติเข้ ามามีสว่ นร่ วมในการวางแผนการดูแล
อย่างเหมาะสม
1.2.3 ให้ ความสาคัญกับแผนการดูแลที่เหมาะสมกับพื ้นฐานทางวัฒนธรรม
ประเพณี ความเชื่อ ที่จะช่วยส่งเสริ มการดูแลสุขภาพของตนเอง
1.3 ตัวชี ว้ ัดด้ านทักษะของสมรรถนะด้ า นการดูแลที่ ยึดผู้ป่วยเป็ นศูนย์ ก ลาง
(Patient Centered Care) ได้ แก่
1.3.1 ทักษะในการปฏิบตั ิการพยาบาลอย่างถูกต้ อง เหมาะสมกับสถานการณ์
และสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้รับบริ การ
1.3.2 ให้ การพยาบาลโดยคานึงถึงสิทธิผ้ ปู ่ วยเป็ นสาคัญ
1.3.3 ให้ การดูแลแบบผสมผสานความรู้ ทางการพยาบาลกับการดูแลเชิ ง
จิตวิทยาสังคมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ให้ คาปรึ กษา แนะนาการดูแลสุขภาพ ส่งเสริ ม
สุขภาพ การดูแลด้ านสวัสดิการสังคม
1.3.4 ให้ การดูแลทุกมิติภาวะสุขภาพของปั จเจกบุคคลอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ยงั
ไม่เจ็บป่ วยจนวาระสุดท้ ายของการเจ็บป่ วย
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2. สมรรถนะด้ านเวชศาสตร์ ทางทะเลและเวชศาสตร์ ทหาร (Maritime Medicine and
Military Medicine) หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพที่สะท้ อนถึงความสามารถด้ านความรู้
เจตคติหรื อคุณลักษณะส่วนบุคคล และทักษะ ในการประยุกต์ใช้ ศาสตร์ ทางการพยาบาล เวช
ศาสตร์ ทางทะเล และเวชศาสตร์ ทหาร ในการดูแลทหารที่ปฏิบตั ิตามภารกิจของกองทัพ และกลุม่
ประชากรที่มีสภาวะทางสุขภาพ การเจ็บป่ วย การทางาน และความเสีย่ ง หรื อจากสาธารณภัย/ภัย
พิบตั ิ ที่เป็ นลักษณะเฉพาะกับที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทางน ้า ทะเล และชายฝั่ ง ซึ่งมี 16 ตัวชี ้วัด
ได้ แก่ องค์ประกอบ 1) ด้ านความรู้ 5 ตัวชี ้วัด 2) ด้ าน คุณลักษณะส่วนบุคคล 5 ตัวชี ้วัด 3) ด้ าน
ทักษะ 6 ตัวชี ้วัด โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
2.1 ตัวชีว้ ัดด้ านความรู้ ของสมรรถนะด้ านเวชศาสตร์ ทางทะเลและเวชศาสตร์
ทหาร (Maritime Medicine and Military Medicine) ได้ แก่
2.1.1 มีความรู้ในการให้ บริ การด้ านสุขภาพสาหรับผู้ที่จะปฏิบตั ิงานทางทะเล
ทังสุ
้ ขภาพทางกายและจิต
2.1.2 สามารถบูรณาการความรู้ในการให้ บริ การแก่ทหารเกี่ยวกับการส่งเสริ ม
สุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและการฟื น้ ฟูสขุ ภาพ
2.1.3 พัฒนาความรู้ งานวิจยั เพื่อให้ การดูแล ป้องกัน รักษาพยาบาลแก่ทหาร
ได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
2.1.4 ให้ ความรู้แก่ประชาชนที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิตนเมื่อเกิดสาธารณภัย
/ภัยพิบตั ิ ทังในระยะก่
้
อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิด
2.1.5 บูรณาการความรู้ มาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิการพยาบาลในสถานการณ์
สาธารณภัย/ภัยพิบตั ิได้
2.2 ตัวชี ว้ ดั ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคลของสมรรถนะด้ านเวชศาสตร์ ทาง
ทะเลและเวชศาสตร์ ทหาร (Maritime Medicine and Military Medicine) ได้ แก่
2.2.1 ตระหนักและให้ ความส าคัญ ในการพัฒนาความสามารถของ
ตนเองในการดูแล ป้องกัน การพยาบาลแก่ผ้ ปู ระสบภัยทางทะเล
2.2.2 ตระหนักถึงความสาคัญและให้ การสนับสนุน การปฏิบตั ิการทาง
ทหารของกองทัพในทุกสถานการณ์
2.2.3 ตระหนักถึงความสาคัญในบทบาทของตนเองในการทางานร่วมกับ
ทีมสุขภาพเมื่อเกิดสาธารณภัย/ภัยพิบตั ิ
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2.2.4 สนับสนุน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย /ภัยพิ บัติ ในทุก
สถานการณ์ โดยไม่จาแนกเชื ้อชาติ และศาสนา
2.2.5 ให้ ความสาคัญและส่งเสริ ม การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเมื่อเกิดสาธารณภัย/ภัยพิบตั ิ
2.3 ตัวชี ้วัดด้ านทักษะของสมรรถนะด้ านเวชศาสตร์ ทางทะเลและเวชศาสตร์
ทหาร (Maritime Medicine and Military Medicine) ได้ แก่
2.3.1ให้ การดูแลผู้ประสบภัยทางทะเลในภาวะฉุกเฉิน ตังแต่
้ การปฐม
พยาบาล ดาเนินการเคลื่อนย้ าย ส่งต่อผู้ป่วย/ผู้รับบริ การจากจุดเกิดเหตุ ส่งต่อ สถานพยาบาลที่
เหมาะสม
2.3.2 ให้ การดูแลผู้ประสบภัยทางทะเลเพื่อฟื น้ ฟูสขุ ภาพ ทังด้
้ านร่ างกาย
และจิตใจ
2.3.3 ให้ การดูแลสุขภาพทหารเพื่อ เตรี ยมความพร้ อมด้ านสุขภาพให้
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ตามภารกิจของกองทัพ
2.3.4 สามารถดาเนินการเคลื่อนย้ าย ส่งต่อ และส่งกลับผู้ป่วยที่ได้ รับ
บาดเจ็บจากภาคสนามได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3.5 ให้ การพยาบาลทหารที่ได้ รับบาดเจ็บจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่าง
เหมาะสม
2.3.6 ประเมินสถานการณ์ จากการเจ็บป่ วย นามาทบทวน/ปรับแผนใน
การให้ การบริ การที่เหมาะสม
3. สมรรถนะด้ านความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism) หมายถึง พฤติกรรมของ
พยาบาลวิชาชีพที่สะท้ อนถึงความสามารถด้ านความรู้ เจตคติหรื อคุณลักษณะส่วนบุคคล และ
ทักษะเชิงวิชาชีพ รวมทังใช้
้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการทางานที่รับผิดชอบ ตระหนักถึ ง
คุณค่าของวิชาชีพในการปฏิบตั ิงานเพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของผู้ป่วยในบริ บทที่มีความ
หลากหลาย ภายใต้ ขอบเขตพระราชบัญญัติกฎหมายวิช าชี พการพยาบาลและ การผดุงครรภ์
จริ ยธรรมทางการพยาบาล จรรยาบรรณพยาบาล และ การกากับดูแลขององค์ กรวิช าชี พ การ
พัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน การประเมิ นตนเองอย่างสม่าเสมอ มีทักษะการ
เรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองด้ านวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั ิงานอย่างมี
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ประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง ซึง่ มี 13 ตัวชี ้วัด ได้ แก่ องค์ประกอบ 1) ด้ านความรู้ 2 ตัวชี ้วัด 2) ด้ าน
คุณลักษณะส่วนบุคคล 5 ตัวชี ้วัด 3) ด้ านทักษะ 6 ตัวชี ้วัด โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
3.1 ตัวชี ้วัดด้ านความรู้ของสมรรถนะด้ านความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ได้ แก่
3.1.1 เข้ า ใจขอบเขตและหน้ า ที่ ก ารปฏิ บัติ ง านภายใต้ พ ระราชบัญ ญั ติ
กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ จริ ยธรรมทางการพยาบาล ข้ อบังคับต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับข้ อจากัดและเงื่อนไขของการปฏิบตั ิวิชาชีพพยาบาล
3.1.2 แสวงหาความรู้ ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาศาสตร์ ทางวิชาชีพนามาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาทักษะในการปฏิบตั ิการพยาบาล
3.2 ตัวชี ว้ ดั ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคลของสมรรถนะด้ านความเป็ นมือ อาชี พ
(Professionalism) ได้ แก่
3.2.1 ตระหนัก ถึงความสาคัญของบทบาทวิชาชีพภายใต้ พระราชบัญญัติ
กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ จริ ยธรรมทางการพยาบาล ข้ อบังคับต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับข้ อจากัดและเงื่อนไขของการปฏิบตั ิวิชาชีพพยาบาล
3.2.2 รัก เต็มใจ และมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพ เพื่อนาความก้ าวหน้ า
สู้วิชาชีพ
3.2.3 มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงาน
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.4 ให้ ความสาคัญกับการพัฒนาเป้าหมายในการปฏิบตั ิงานของตนเอง
เพื่อพัฒนาอาชีพ เพื่อสามารถให้ การพยาบาลในระดับสากลได้
3.2.5 ตระหนักถึงความสาคัญการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ติดตามความรู้
ใหม่ๆและก้ าวทันต่อการเปลีย่ นแปลงของศาสตร์ ทางการพยาบาลและศาสตร์ อื่นๆ
3.3 ตัวชี ้วัดด้ านทักษะของสมรรถนะด้ านความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ได้ แก่
3.3.1 สามารถวิเคราะห์ประเด็นจริ ยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อ งในการ
ปฏิบตั ิการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตัดสินใจเชิงจริ ยธรรม และนาไปใช้ ในการให้ การพยาบาล
อย่างเหมาะสม
3.3.2 ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีทงการด
ั้
ารงตนและการปฏิบตั ิงานในหน้ าที่

190
3.3.3 ให้ บริ การทางการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ และกระบวนการ
พยาบาล
3.3.4 ควบคุม กากับตนหรื อผู้ร่วมงานในวิช าชีพให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตาม พรบ.
วิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์
3.3.5 นาข้ อมูลย้ อนกลับ (feed back) ที่ได้ จากแหล่งต่างๆ ไปใช้ เพื่อการ
ปรับปรุง พัฒนาทักษะในการให้ บริ การ
3.3.6 มี ส่วนร่ วมในการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติทางการพยาบาลกับ
หน่วยงาน/องค์กรที่ตนเองปฏิบตั ิงานอยู่
4. สมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership) หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาล
วิชาชีพที่สะท้ อนถึงความสามารถด้ านความรู้ เจตคติหรื อ คุณลักษณะส่วนบุคคล และทักษะเชิ ง
วิชาชีพ ในการเป็ นผู้นา กล้ าคิด กล้ าตัดสินใจ กล้ าแสดงออกอย่างเหมาะสม สามารถให้ เหตุผล
ทางวิ ช าการในการเป็ นที่ ป รึ ก ษา หรื อ เพื่ อ โน้ ม น้ า ว จู ง ใจ ให้ บุ ค คลหรื อ ที ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งแสดง
พฤติกรรมอันที่จะได้ มาซึง่ ความสาเร็ จของเป้าหมายที่ต้องการหรื อขององค์กร ซึง่ มี 9 ตัวชี ้วัด ได้ แก่
องค์ประกอบ 1) ด้ านความรู้ 1 ตัวชี ้วัด 2) ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล 2 ตัวชี ้วัด 3) ด้ านทักษะ 6
ตัวชี ้วัด โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
4.1 ตัวชี ้วัดด้ านความรู้ของสมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership) ได้ แก่
4.1.1 ศึกษาสถานการณ์ทงในปั
ั ้ จจุบนั และคาดการณ์ อนาคต จากผลกระทบ
ภายนอกทังทางด้
้
านการเมือง เศรษฐกิจ และทางสังคมและเทคโนโลยีมาวางแผนการปฏิบตั ิงาน
ในหน่วยงาน ให้ สอดคล้ องกับนโยบาย วิสยั ทัศน์ขององค์กร
4.2 ตัวชี ว้ ดั ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคลของสมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership)
ได้ แก่
4.2.1 ให้ ความส าคัญกั บการพัฒ นาวิ ธี การท างานในรู ปแบบใหม่ ๆให้ กั บ
หน่วยงาน เพื่อนามาซึง่ การเปลีย่ นแปลงที่ม่งุ สูค่ วามเป็ นเลิศ
4.2.1 มี ความคิ ดสร้ างสรรค์ กล้ าแสดงความคิ ดและกล้ าตัดสินใจในการ
ปฏิบตั ิงาน
4.3 ตัวชี ้วัดด้ านทักษะของสมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership) ได้ แก่
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4.3.1 มี ความสามารถในการวิเคราะห์ และตัดสินใจ มี วุฒิภาวะทางอารมณ์
สามารถแก้ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ ้นในสถานการณ์ปกติและฉุกเฉิน
4.3.2 มี ความสามารถในการให้ เหตุผลทางวิ ชาการเพื่ อโน้ มน้ าวให้ ผ้ ูอื่ นมี
ความคิดคล้ อยตาม และสามารถปฏิบตั ิงานได้ เป็ นผลสาเร็ จ
4.3.3 สื่อสารได้ อย่างมี ประสิทธิ ภาพ ทัง้ สามารถเจรจาต่อรองกับสหสาขา
วิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้ องในการดูแลผู้ป่วย
4.3.4 สามารถให้ คาปรึ กษาหรื อเป็ นพี่เลี ้ยงทางด้ านสุขภาพ เพื่อนาไปใช้ ปฏิบตั ิ
ได้ อย่างเหมาะสมกับสภาพปั ญหา และสถานการณ์
4.3.5 ผลักดันให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของหน่วยงาน/องค์กร
4.3.6 แสดงความเป็ นผู้น าและมี ความรู้ ทางวิ ชาการที่ เกื อ้ กูลประโยชน์ ต่อ
สาธารณสุข และสังคม
5. สมรรถนะด้ านการปฏิบัติพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice)
หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาลวิช าชีพ ที่ส ะท้ อ นถึง ความสามารถด้ า นความรู้ เจตคติห รื อ
คุณลักษณะส่วนบุคคล และทักษะเชิงวิชาชีพ ในการนานโยบายของระบบการดูแลสุขภาพของ
หน่ว ยงาย/องค์ก ร และทรัพ ยากรที ่มีอ ยู ่ มาใช้ ใ นการให้ บ ริ ก ารผู้ ป่ วย/ผู้ รับ บริ ก าร อย่า งมี
ประสิท ธิ ภ าพบนฐานขององค์ความรู้ ในสาขาวิช าชีพและที่เกี่ย วข้ อ ง ซึ่ง มี 14 ตัวชี ว้ ดั ได้ แก่
องค์ประกอบ 1) ด้ านความรู้ 2 ตัวชีว้ ดั 2) ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล 2 ตัวชี ้วัด 3) ด้ านทักษะ 10
ตัวชี ้วัด โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
5.1 ตัวชี ว้ ดั ด้ านความรู้ ของสมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิพยาบาลเชิ งระบบ (SystemBased Practice)
5.1.1 มีความรู้ ความเข้ าใจ ถึงความเชื่อมโยงของนโยบายระบบสุขภาพ ปั จจัย
ทางสังคม เศรษฐกิจ ที่มีผลต่อการให้ บริ การ
5.1.2 มีความรู้ ความเข้ าใจในการประยุกต์ใช้ กระบวนการพยาบาล เพื่อให้ การ
ดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ การอย่างเหมาะสม
5.2 ตัวชีว้ ัดด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคลของสมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิพยาบาลเชิ ง
ระบบ (System-Based Practice)
5.2.1 ค านึงถึ งปั จจั ยทางสังคม เศรษฐกิ จ กฎหมาย และนโยบายในการ
ให้ บริ การสุขภาพของหน่วยงาน เพื่อให้ การดูแลสุขภาพผู้ป่วย/ผู้รับบริ การอย่างเหมาะสม
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5.2.2 ให้ ความส าคัญการน ากระบวนการพยาบาลมาใช้ ในการดูแลผู้ป่ วย/
ผู้รับบริ การ
5.3 ตัวชี ว้ ัดด้ านทักษะของสมรรถนะด้ านการปฏิบัติพยาบาลเชิ งระบบ (SystemBased Practice)
5.3.1 ให้ การดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ การ โดยบริ หารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
5.3.2 คิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบโดยใช้ องค์ความรู้ ในศาสตร์ ต่างๆ มาใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย/ผู้รับบริ การอย่างมีประสิทธิภาพ
5.3.3 เลือกใช้ วิ ธีแก้ ปัญหาที่ มีประสิทธิ ภาพ สอดคล้ องกับสถานการณ์ และ
บริ บททางสุขภาพที่มีการเปลีย่ นแปลง
5.3.4 ประเมินความต้ องการของผู้ป่วยอย่างครอบคลุม
5.3.5 วางแผนการดูแลสุขภาพร่ วมกัน ระหว่างทีมสหสาขาวิชาชี พผู้ป่วยและ
ญาติ อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม คุ้มค่า
5.3.6 ปฏิบตั ิการพยาบาลโดยคานึงถึงนโยบายในการให้ บริ การด้ านสุขภาพของ
หน่วยงาน/องค์กร และใช้ ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัดให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
5.3.7 กากับ ติดตาม ประสานงาน และสนับสนุนให้ การดูแลผู้ป่วยเป็ นไป
ตามแผน
5.3.8 บันทึกรายงานทางการพยาบาลที่สามารถสะท้ อนการใช้ กระบวนการ
พยาบาลที่มีคณ
ุ ภาพ
5.3.9 ประเมินผลลัพธ์ ทางการพยาบาล เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ มาปรั บปรุ งคุณภาพ
การบริ การ
5.3.10 ปรั บปรุ ง พัฒนาคุณภาพการบริ การอย่ างต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ ผ้ ู ป่ วย/
ผู้รับบริ การได้ รับบริ การที่ดี
6. สมรรถนะด้ านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and
Information Technology) หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพ ที่สะท้ อนถึงความสามารถ
ด้ า นความรู้ เจตคติ ห รื อ คุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล และทั ก ษะ ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารอย่ า งมี
ประสิท ธิ ภ าพทัง้ ผู้ป่ วย/ผู้รั บ บริ ก าร ครอบครั ว กลุ่ม วิ ช าชี พ /ที ม สหสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทัง้
ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยสามารถสืบค้ นข้ อมูล
ข่า วสารด้ น สุขภาพจากแหล่ง ความรู้ ที่ น่าเชื่ อ ถื อ สามารถจัด ระบบสารสนเทศ และใช้ ข้ อ มูล
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สารสนเทศทางการพยาบาล ในการบริ หารจัดการ การดูแลช่วยเหลือ ผู้ใช้ บริ การ การวิจัยและ
พัฒนาคุณภาพการพยาบาล ซึง่ มี 15 ตัวชี ้วัด ได้ แก่ องค์ประกอบ 1) ด้ านความรู้ 2 ตัวชี ้วัด 2) ด้ าน
คุณลักษณะส่วนบุคคล 3 ตัวชี ้วัด 3) ด้ านทักษะ 10 ตัวชี ้วัด โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
6.1 ตัวชีว้ ดั ด้ านความรู้ ของสมรรถนะด้ านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Communication and Information Technology)
6.1.1 มี ความรู้ ความเข้ าใจการสื่อสารในรู ปแบบต่างๆอย่างเหมาะสมกับ
เวลา สถานที่ โอกาส และบุคคล
6.1.2 มี ความรู้ ความเข้ าใจ ในการบันทึกข้ อ มูล ส่งข้ อ มูล รั บข้ อ มูลด้ า น
สุขภาพของผู้ป่วย/ผู้รับบริ การในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Personal Health Records: PHRs)
6.2 ตัว ชี ว้ ัด ด้ า นคุณ ลัก ษณะส่ว นบุ ค คลของสมรรถนะด้ า นการสื่อ สารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and Information Technology)
6.2.1 ตระหนักถึงความสาคัญของการสือ่ สารกับผู้ป่วย/ผู้รับบริ การ
6.2.2 สนับสนุน การด าเนิ น งานสารสนเทศผ่า นระบบสื่อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์
(Electronics performance support system)
6.3.3 ให้ ค วามสาคัญกับ การบันทึกข้ อ มูล ทางอิ เ ล็กทรอนิกส์ ของผู้ป่ วย/
ผู้รับบริ การไว้ เป็ นความลับ
6.3 ตัวชี ว้ ดั ด้ านทักษะของสมรรถนะด้ านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Communication and Information Technology)
6.3.1 สามารถสือ่ สารกับผู้ป่วย/ผู้รับบริ การ ญาติ และบุคลากรในทีมสุขภาพ
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
6.3.2 มีทกั ษะในการเจรจาต่อรอง และบริ หารความยัดแย้ งในทีม/ระหว่างทีม
สุขภาพ ผู้ป่วย/ผู้รับบริ การและญาติ
6.3.3 ใช้ ศพั ท์ทางเทคนิคในการสื่อสารทางการแพทย์กับกลุม่ วิชาชีพ/ทีมสห
สาขา อย่างถูกต้ อง
6.3.4 ใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อมุ่งสู่ความเป็ นสากลในการดูแล
ผู้ป่วย/ผู้รับบริ การ
6.3.5 สามารถสืบค้ นข้ อมูลด้ านสุขภาพจากแหล่งความรู้ ต่างๆที่เชื่ อถื อได้
ผ่านเครื อข่ายอิเล็กทรอนิกส์ทงในประเทศหรื
ั้
อต่างประเทศได้
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6.3.6 สามารถใช้ เทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนรู้ (Technology based learning)
เช่น การศึกษาด้ วยตนเองผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ การให้ ความรู้กบั ผู้ป่วยทางวีดิทศั น์
6.3.7 สามารถใช้ ข้ อ มูล ระบบบริ หารจัด การสารสนเทศ (Management
Information System: MIS) เพื่อ การวิเคราะห์ ตดั สินใจและชี น้ าแนวทางการให้ บริ การทางการ
พยาบาลได้ อย่างเหมาะสม
6.3.8 สามารถแลกเปลี่ยนข้ อ มูลข่าวสารด้ านสุขภาพระหว่างหน่วยงานใน
ระบบสุขภาพ (Health Information Exchange: HIE) ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
6.3.9 สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.3.10 สามารถใช้ ข้อมูลทางสารสนเทศเพื่อสนับสนุน ประสาน และพัฒนา
คุณภาพดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ การกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
7. สมรรถนะด้ านการปรั บปรุ งคุณภาพอย่ างต่ อเนื่ อง (Continuous Quality
Improvement) หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพ ที่สะท้ อ นถึงความสามารถด้ านความรู้
เจตคติหรื อคุณลักษณะส่วนบุคคล และทักษะเชิงวิช าชีพ ความสามารถในการให้ บริ การผู้ป่วย/
ผู้รับบริ การโดยพัฒนา ปรับปรุ งแนวทางในการให้ บริ การอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ ระบบการประกัน
คุณภาพการพยาบาล เพื่อให้ ผ้ ูป่วย/ผู้รับบริ การได้ รับการดูแลในขอบเขตที่รับผิดชอบได้ อย่างมี
ประสิทธิ ภาพ ซึ่งมี 17 ตัวชีว้ ดั ได้ แก่ องค์ประกอบ 1) ด้ านความรู้ 4 ตัวชี ้วัด 2) ด้ านคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล 4 ตัวชี ้วัด 3) ด้ านทักษะ 9 ตัวชี ้วัด โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
7.1 ตัวชี ว้ ัดด้ านความรู้ ของสมรรถนะด้ านการปรั บปรุ งคุณภาพอย่างต่อ เนื่อ ง
(Continuous Quality Improvement)
7.1.1 มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกับ มาตรฐานความปลอดภัย ในการ
ปฏิบตั ิงานตามที่หน่วยงาน/องค์กรกาหนด
7.1.2 มีความรู้ความเข้ าใจระบบและกลไกการประกันคุณภาพการพยาบาล
ของหน่วยงาน/องค์กร
7.1.3 ค้ นหาความรู้เพิ่มเติมมาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงาน แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ทางการพยาบาลทังภายในและภายนอกหน่
้
วยงาน/องค์กร
7.1.4 ศึกษา ค้ นคว้ าวิธีการปฏิบตั ิที่ดี เช่น นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ การ
7.2 ตัวชีว้ ดั ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคลของสมรรถนะด้ านการปรับปรุ งคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement)
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7.2.1 ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดสภาพแวดล้ อมให้ มีความปลอดภัย
ในการปฏิบตั ิงาน
7.2.2 ให้ ความสาคัญกับพฤติกรรมในการปฏิบตั ิงานที่ยึดหลักความปลอดภัย
อย่างสม่าเสมอ
7.2.3 สนับสนุนการจัดการความรู้ หรื อการพัฒนาการปฏิบตั ิงานในหน่วยงาน/
องค์กร ของตน
7.2.4 ตระหนักถึง ความส าคัญของการดาเนิ นงานที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ ประกัน
คุณภาพของหน่วยงาน/องค์กร
7.3 ตัวชี ว้ ัดด้ านทักษะของสมรรถนะด้ านการปรั บปรุ งคุณภาพอย่างต่อ เนื่อ ง
(Continuous Quality Improvement)
7.3.1 ปฏิบตั ิตามแผนการปฏิบตั ิงานที่หน่วยงาน/องค์กรกาหนด
7.3.2 ปฏิบัติการพยาบาลที่ไม่ทาให้ เกิดผลกระทบกับการให้ บริ การผู้ป่วย/
ผู้รับบริ การทังด้
้ านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
7.3.3 ตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานอย่างสม่าเสมอ
7.3.4 บันทึกอุบตั ิการณ์เสีย่ ง จัดเก็บข้ อมูลอย่างเป็ นระบบ และนาความเสี่ยง
ไปวางแผนการบริ หารความเสีย่ ง
7.3.5 ประเมินตนเอง การค้ นหาความเสีย่ ง นาไปพัฒนาแนวทางการปฏิบตั ิงาน
7.3.6 วิเคราะห์กระบวนการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ การ นามาปรับปรุงกระบวนการ/
ลดขันตอนการปฏิ
้
บตั ิ เพื่อความรวดเร็ วในการให้ บริ การ
7.3.7 ประเมินผลคุณภาพทางการพยาบาล ตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล
และจากผู้ป่วย/ผู้รับบริ การนาไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพการบริ การอย่างต่อเนื่ อง
7.3.8 นาผลการประเมินคุณภาพจากภายนอกมาใช้ ในการปรับปรุ ง พัฒนา
คุณภาพการพยาบาล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับหน่วยงาน/องค์กรอื่น
7.3.9 ปรับปรุ งคุณภาพการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ การอย่างต่อเนื่อง (Continuous
Quality Improvement; CQI) โดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์
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8. สมรรถนะด้ า นการประสานและการทางานเป็ นทีม (Teamwork and
Collaboration) หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพที่สะท้ อนถึงความสามารถด้ านความรู้
เจตคติ หรื อคุณลัก ษณะส่ว นบุ ค คล และทัก ษะเชิ ง วิ ช าชี พ ในการทาหน้ า ที่ ของตนได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิ ภาพภายใต้ การให้ การพยาบาลที่มีการทางานเป็ นทีมร่ วมกับสหสาขาวิช าชีพ ที่ได้ ร่วม
ก าหนดวัต ถุป ระสงค์ วางแผนการท างาน มี ก ารประสานความร่ ว มมื อ มี ก ารแบ่ง ภาระงาน
ช่วยเหลือ สนับสนุนพึ่งพาซึ่งกันและกัน เพื่อให้ การดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ การดาเนินไปอย่างราบรื่ น
และบรรลุเป้าหมายของการให้ บริ การที่มีประสิทธิ ภาพ ซึ่งมี 12 ตัวชี ้วัด ได้ แก่ องค์ประกอบ 1)
ด้ านความรู้ 2 ตัวชีว้ ดั 2) ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล 3 ตัวชี ้วัด 3) ด้ านทักษะ 7 ตัวชี ้วัด โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
8.1 ตัวชี ว้ ดั ด้ านความรู้ ของสมรรถนะด้ านการประสานและการทางานเป็ นทีม
(Teamwork and Collaboration)
8.1.1 เข้ าใจขอบเขต/บทบาทของการทาหน้ าที่ประสานงานในทีม
8.1.2 ความรู้ ความเข้ าใจบทบาทของตนเองที่มีต่องานที่รับผิดชอบ และ
เข้ าใจบทบาทของสมาชิกอื่นๆ
8.2 ตัวชีว้ ดั ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคลของสมรรถนะด้ านการประสานและการ
ทางานเป็ นทีม (Teamwork and Collaboration)
8.2.1 ตระหนักถึงหน้ าที่ในการประสานการทางานในทีมเพื่อให้ การบริ การมี
ประสิทธิภาพ
8.2.2 ตระหนักถึงความสาคัญของสมาชิ กทุกคนในทีมการพยาบาลและ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ
8.2.3 ให้ ความสาคัญกับ สมาชิ กทุกคนในทีมมีส่วนร่ วมกันในการกาหนด
มาตรฐานการทางาน
8.3 ตัวชีว้ ัดด้ านทักษะของสมรรถนะด้ านการประสานและการทางานเป็ นทีม
(Teamwork and Collaboration)
8.3.1 ฟั งความคิดเห็นของสมาชิก นามาประมวลผลใช้ ประกอบการตัดสินใจ
ในการปฏิบตั ิงาน
8.3.2 ประสานความร่ วมมื อ ในทีม ระหว่างทีม สร้ างเครื อ ข่า ย ระหว่า ง
หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้ อง โดยให้ การช่วยเหลือระหว่างสมาชิก การแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
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8.3.3 สร้ างสัมพันธภาพที่ดี กับสมาชิ กในทีม กล่าวถึงสมาชิ กในทีมอย่าง
สร้ างสรรค์ชื่นชม ให้ กาลังใจ แสดงน ้าใจ ส่งเสริ มความสามัคคี
8.3.4 ปฏิบตั ิตามค่านิยมของทีมและกฎระเบียบที่กาหนด
8.3.5 พัฒนาศักยภาพการทาหน้ าที่ของตนในทีมให้ มีประสิทธิภาพ
8.3.6 ปฏิบัติ หน้ า ที่ด้ว ยความซื่ อ สัต ย์ ไว้ วางใจ ให้ เกี ย รติ และเคารพใน
มุมมอง/ความคิดเห็นที่แตกต่างของแต่ละบุคคลในทีมสุขภาพ
8.3.7 ให้ ความช่วยเหลือแบ่งปั นความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แบ่งปั น
ภาระงาน และแบ่งบันผลประโยชน์ซงึ่ กันและกัน
9. สมรรถนะด้ านการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ (EvidenceBased Practice) หมายถึงพฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพที่สะท้ อนถึงความสามารถด้ านความรู้
เจตคติหรื อคุณลักษณะส่วนบุคคล และทักษะในการหาข้ อมูลที่เชื่อถือได้ ที่มีอยู่ในขณะนัน้ ซึ่งได้
จากสืบค้ น วิเคราะห์ สังเคราะห์ อ ย่างเป็ นระบบ มาพิ จ ารณาตัดสินใจทางเลือ กเพื่อ ปรั บ ปรุ ง
มาตรฐานและคุณภาพของการปฏิบตั ิการพยาบาล ซึ่งมี 7 ตัวชี ้วัด ได้ แก่ องค์ประกอบ 1) ด้ าน
ความรู้ 1 ตัวชีว้ ดั 2) ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล 1 ตัวชี ้วัด 3) ด้ านทักษะ 5 ตัวชี ้วัด โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
9.1 ตัวชี ้วัดด้ านความรู้ของสมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิการพยาบาลโดยใช้ หลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice)
9.1.1 ศึกษาหาความรู้ ที่เป็ นปั จ จุบัน จากการสืบค้ น แหล่งข้ อ มูลต่างๆที่ มี
ความเชื่อถือได้ และเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
9.2 ตัว ชี ว้ ัด ด้ า นคุณ ลัก ษณะส่ว นบุ ค คลของสมรรถนะด้ า นการปฏิ บัติ ก าร
พยาบาลโดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice)
9.2.1 ตัดสินใจเลือกงานวิจยั ตามระดับความน่าเชื่อถือ หรื อจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ที่มีแนวปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ มาใช้ ในกระบวนการพยาบาลได้ สอดคล้ องกับสภาวการณ์ ของ
ผู้ป่วย/ผู้รับบริ การ
9.3 ตัวชี ้วัดด้ านทักษะของสมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิการพยาบาลโดยใช้ หลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice)
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9.3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบโดยใช้ องค์ความรู้ ทางวิชาชีพและ
ที่เกี่ ยวข้ องรวมทัง้ ประสบการณ์ และหลักฐานเชิ งประจักษ์ เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ ที่ปลอดภัยและมี
คุณภาพในการให้ บริ การผู้ป่วย/ผู้รับบริ การ
9.3.2 สามารถใช้ ผลการวิจยั หรื อหลักฐานเชิงประจักษ์ มาบูรณาการปรับปรุ ง
พัฒนาคุณภาพการปฏิบตั ิการพยาบาล กาหนดเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานอย่างสร้ างสรรค์และ
มีประสิทธิภาพ
9.3.3 สามารถวิเคราะห์ และประเมิ นผลลัพธ์ ที่ไ ด้ รับจากการปฏิบัติ ตาม
หลักฐานเชิงประจักษ์ และปรับปรุงการให้ บริ การอย่างต่อเนื่อง
9.3.4 ใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ พฒ
ั นารู ปแบบการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ การจาก
การปฏิบตั ิงานประจาพัฒนาสูง่ านวิจยั (Routine to Research: R to R)
9.3.5 แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ผลลัพธ์ ทางการพยาบาล จากการใช้ ข้อมูล/แนวทาง
ทีไ่ ด้ จากหลักฐานเชิงประจักษ์ ระหว่างผู้ปฏิบตั ิหรื อผู้เชี่ยวชาญในสาขาการพยาบาลเดียวกัน
หลัง จากได้ ร วบรวมสมรรถนะและตัว ชี ว้ ั ด ที่ วิ เ คราะห์ สัง เคราะห์ ไ ด้ รวมทัง้ จาก
ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม จากการสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญในรอบที่หนึง่ มาสร้ างเป็ นแบบสอบถามในรอบ
ที่สอง ซึ่งเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) แล้ วส่งกลับให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ
จานวน 23 คน ซึ่งเป็ นผู้เชี่ยวชาญกลุม่ เดียวกันกับรอบที่หนึ่ง พิจ ารณาและตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะที่จาเป็ นเชิงวิชาชีพสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรื อ โดยพิจารณาว่าสมรรถนะและตัวชี ้วัดที่วิเคราะห์และสังเคราะห์ได้ จากการสัมภาษณ์รอบ
ที่หนึ่งนัน้ มีความจาเป็ นสาหรั บพยาบาล สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ เพื่อรองรั บการพยาบาลใน
อนาคตในระดับมากที่สดุ ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้ อย หรื อ ระดับน้ อยที่สดุ เพื่อใช้ เป็ น
ข้ อมูลในการคัดเลือกตัวชี ้วัดของแต่ละสมรรถนะ ในรอบที่สองและรอบที่สามต่อไป
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2.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลรอบที่สองและรอบที่สามจากการเก็บรวบรวมข้ อมูล
โดยใช้ แบบสอบถาม
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึง่ เป็ นผู้เชี่ยวชาญ
จานวนทังหมด
้
23 คน นาเสนอข้ อมูลตามตารางที่ 19 ได้ ดงั นี ้
ตารางที่ 19 แสดงข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ผู้เชี่ยวชาญ)
ข้ อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ระยะเวลาของการมี ป ระสบการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ วิ ช าชี พ
พยาบาล
มากกว่า 20 ปี – 25 ปี
มากกว่า 25 ปี – 30 ปี
มากกว่า 30 ปี – 35 ปี
มากกว่า 35 ปี – 40 ปี
รวม

จานวน

ร้ อยละ

2
21
23

8.70
91.30
100

6
2
8
7
23

26.09
8.70
34.78
30.43
100

จากตารางที่ 19 วิเคราะห์ข้อมูลได้ ดงั นี ้
ในการสารวจข้ อมูลเกี่ยวกับเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม (ผู้เชี่ยวชาญ) จานวน 23 คน
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือ เพศหญิงจานวน 21 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 91.30 และเพศชาย จานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.70
ในการสารวจข้ อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ ที่เกี่ ยวข้ องกับวิชาชีพพยาบาลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นผู้มีประสบการณ์ มากกว่า 30 – 35 ปี คือ มี
จานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.78 รองลงมา คือ เป็ นผู้มีประสบการณ์ มากกว่า 35 – 40 ปี มีจานวน 7
คน คิดเป็ นร้ อยละ 30.34 เป็ นผู้มีประสบการณ์ มากกว่า 20 – 25 ปี มีจานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ
26.09 และเป็ นผู้มีประสบการณ์มากกว่า 25 – 30 ปี จานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.70 ตามลาดับ
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สรุปได้ วา่ จากจานวนของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็ นผู้เชี่ยวชาญ จานวนทังหมด
้
23
คน นัน้ ส่วนใหญ่เป็ นผู้เชี่ยวชาญเพศหญิ ง คือมีจานวน 21 คน คิดเป็ นร้ อยละ 91.30 ส่วนใหญ่
เป็ นผู้มีประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพพยาบาลมากกว่า 30 – 35 ปี คือ มีจานวน 8 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 34.78
สาหรับการเก็บรวบรวมข้ อมูลในรอบที่สองนัน้ มีการสร้ างแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยสร้ าง
ขึน้ เองโดยนาข้ อมูลที่วิ เคราะห์ แ ละสังเคราะห์ ได้ จ ากการสัมภาษณ์ ใ นรอบที่หนึ่งมาสร้ างเป็ น
แบบสอบถามในลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แล้ วผู้วิจัยนาไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญทัง้ 23
คน ซึ่งเป็ นผู้เชี่ ยวชาญกลุ่มเดี ยวกับรอบที่หนึ่ง พิจ ารณาและตอบแบบสอบถามความคิดเห็ น
เกี่ยวกับสมรรถนะที่จาเป็ นเชิ งวิชาชีพสาหรับ การพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรื อ
โดยนาคาตอบที่ได้ จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลในรอบที่สองมาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (Median)
ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ของแต่ละข้ อ คาถาม เพื่อ ใช้ เป็ นข้ อ มูลให้ กับผู้เชี่ ยวชาญไว้
พิจารณาในการยืนยันคาตอบ หรื อเปลีย่ นแปลงคาตอบในรอบที่สามต่อไป และในการเก็บรวบรวม
ข้ อ มูลในรอบที่สามนี ้ มี ก ารสร้ างแบบสอบถามที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้ เอง โดยใช้ แบบสอบถามฉบับ
เดียวกับแบบสอบถามในรอบที่สอง แต่มีการเพิ่มค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์
(Interquartile Range) ของแต่ละข้ อคาถามที่วิเคราะห์ได้ จากรอบที่สอง พร้ อมแสดงเครื่ องหมาย
คาตอบของผู้เ ชี่ ย วชาญทัง้ 23 คน ที่ ต อบในรอบที่ สองลงในแบบสอบถามรอบที่ สาม เพื่อ ให้
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนได้ ทราบความคิดเห็นของตนเองและของกลุม่ ที่ตอบแบบสอบถามในรอบที่
สองไว้ จากนันผู
้ ้ วิจยั นาไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจานวน 23 คน ซึง่ เป็ นผู้เชี่ยวชาญกลุม่ เดียวกับรอบที่สอง
พิจ ารณาและตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อ ยืนยันคาตอบเดิมหรื อ อาจจะเปลี่ยนความ
คิดเห็ นใหม่ ถ้ าผู้เชี่ ย วชาญต้ องการยื นยันค าตอบเดิมแต่เป็ นคาตอบไม่ ได้ อ ยู่ในขอบเขตพิส ัย
ระหว่างควอไทล์ ก็ต้องให้ เหตุผลประกอบข้ อคาตอบเดิม แล้ วนาคาตอบที่ได้ จากการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลในรอบที่สามมาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile
Range) ค่าเฉลีย่ เลขคณิต (Mean) ของแต่ละข้ อคาถามใหม่
หลังจากเก็บข้ อมูลในรอบที่สองและรอบที่สามแล้ วผู้วิจัยดาเนินการคัดเลือกข้ อความ
ที่กลุ่ม ผู้เชี่ ย วชาญมี ความคิด เห็นว่าเป็ นสมรรถนะเชิ งวิ ช าชี พที่จาเป็ นส าหรั บการพยาบาลใน
อนาคต สัง กัดกรมแพทย์ ทหารเรื อ ที่พยาบาลจาเป็ นต้ อ งมี ในระดับมากถึงมากที่ สุด และเป็ น
ข้ อ ความที่ผ้ ูเชี่ ยวชาญมี ความคิดเห็ นสอดคล้ อ งกันเท่านัน้ คือ กาหนดเกณฑ์ การพิจ ารณาว่า
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ข้ อ ความนัน้ ต้ อ งมี ค่ า มั ธ ยฐาน (Median) ตัง้ แต่ 3.50 ขึ น้ ไป และมี ค่า พิ ส ัย ระหว่ า งควอไทล์
(Interquartile Range) ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 1.50 เท่านัน้ ส่วนข้ อความที่กลุ่มผู้เชี่ ยวชาญมี ความ
คิดเห็นว่าเป็ นสมรรถนะเชิงวิชาชีพสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ใน
ระดับที่ต่ากว่าระดับมากหรื อเป็ นข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไม่สอดคล้ องกันจะถูกตัดทิ ้งไป
และในการก าหนดรู ปแบบสมรรถนะเชิ ง วิ ช าชี พ ที่ จาเป็ นสาหรั บ การพยาบาลใน
อนาคต สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรื อ ผู้วิจัยได้ กาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญดังนี ้
1) ในกรณีที่ข้อความของแบบสอบถามรอบที่สามของผู้เชี่ยวชาญมีค่ามัธยฐาน
ตังแต่
้ 3.50 – 4.49 และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) มีค่าต่ากว่าหรื อเท่ากับ
1.50 แสดงว่าความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญมีความสอดคล้ องกันว่าข้ อความนันเป็
้ นสมรรถนะ
เชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ในระดับมาก
2) ในกรณีที่ข้อความของแบบสอบถามรอบที่สามของผู้เชี่ ยวชาญมี ค่ามัธยฐาน
ตังแต่
้ 4.50 – 5.00 และถ้ าค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) มีคา่ ต่ากว่าหรื อเท่ากับ
1.50 แสดงว่าความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญมีความสอดคล้ องกันว่าข้ อความนันเป็
้ นสมรรถนะ
เชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ในระดับมากที่สดุ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม (ผู้เชี่ยวชาญ) ในรอบที่สองและรอบที่สาม
และการคัดเลือกตัวชี ้วัดของแต่ละสมรรถนะที่เป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณา ดังปรากฏในตารางที่
20 ต่อไปนี ้
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ข้ อมูล

IQR

̅

1. สมรรถนะด้ านการดูแลที่ยดึ ผู้ป่วยเป็ นศูนย์ กลาง (Patient Centered Care)
1.1 ตัวชี ้วัดด้ านความรู้ ได้ แก่
1) มีความรู้ทางด้ านการพยาบาลและศาสตร์ ที่ รอบที่ 2 5.00 0.00 4.78
เกี่ ย วข้ องไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการแก้ ปั ญหา รอบที่ 3 5.00 0.00 4.91
สุขภาพของผู้ป่วย
2) มี ความรู้ ความเข้ าใจในการดูแ ลผู้ป่ วย/ รอบที่ 2 5.00 0.00 4.87
ผู้รั บ บริ ก ารแต่ล ะคนอย่ า งเป็ นองค์ ร วม ทั ง้ รอบที่ 3 5.00 0.00 5.00
ทางด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ อารมณ์ สัง คม จิ ต
วิญญาณ
1.2 ตัวชี ้วัดด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่
1) ตระหนัก ถึง ความสาคัญ ของบูร ณาการ รอบที่ 2 5.00 1.00 4.57
แนวคิด ทฤษฏีทางการพยาบาล วิทยาศาสตร์ รอบที่ 3 5.00 0.00 4.74
พื น้ ฐ านและศาสตร์ อื่ นๆที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ
ธรรมชาติข องมนุ ษ ย์ น ามาใช้ ใ นการพัฒ นา
ตนเองเพื่ อ การแสดงออกทางวิช าชี พ อย่ า ง
เหมาะสมทัง้ 4 ด้ าน ได้ แก่ การส่งเสริ ม การ
ป้องกัน การรักษา การฟื น้ ฟู

ตามเกณฑ์

สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

Median

ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (IQR) ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต ( ̅ ) ของข้ อมูลที่รวบรวมในรอบที่สองและรอบที่สามจากความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ
และการคัดเลือกตัวชี ว้ ัดสมรรถนะด้ านการดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็ นศูนย์ กลาง (Patient Centered
Care) ที่เป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณา
การคัดเลือก
ตัวชีว้ ัด

√
√

คงไว้

√
√

คงไว้

√
√

คงไว้
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2) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ปู ่ วยและญาติเข้ ามามีส่วน
ร่วมในการวางแผนการดูแลอย่างเหมาะสม
3) ให้ ความสาคัญกับแผนการดูแลที่เหมาะสม
กับพื ้นฐานทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ
ที่จะช่วยส่งเสริมการดูแลสุขภาพของตนเอง
1.3 ตัวชี ้วัดด้ านทักษะ ได้ แก่
1) มีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลอย่า ง
ถู ก ต้ อง เหมาะสมกั บ สถานการณ์ และ
สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้รับบริการ
2) ให้ การพยาบาลโดยคานึงถึงสิทธิผ้ ปู ่ วยเป็ น
สาคัญ
3) ให้ การดูแลแบบผสมผสานความรู้ ทางการ
พยาบาลกับ การดูแลเชิ งจิ ตวิทยาสังคมและ
การปรั บเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ให้ คาปรึ กษา
แนะนาการดูแลสุขภาพ ส่งเสริ มสุขภาพ การ
ดูแลด้ านสวัสดิการสังคม
4) ให้ การดูแลทุกมิติภาวะสุขภาพของปั จเจก
บุค คลอย่า งต่อ เนื่ อ งตัง้ แต่ยัง ไม่เ จ็บ ป่ วยจน
วาระสุดท้ ายของการเจ็บป่ วย

Median

สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

ตามเกณฑ์

ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (IQR) ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต ( ̅ ) ของข้ อมูลที่รวบรวมในรอบที่สองและรอบที่สามจากความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ
และการคัดเลือกตัวชี ว้ ัดสมรรถนะด้ านการดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็ นศูนย์ กลาง (Patient Centered
Care) ที่เป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณา (ต่อ)
IQR

̅

5.00
5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00

4.83
5.00
4.74
4.96

√
√
√
√

รอบที่ 2 5.00
รอบที่ 3 5.00

1.00
0.00

4.52
4.87

√
√

รอบที่ 2
รอบที่ 3
รอบที่ 2
รอบที่ 3

5.00
5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
1.00
0.00

4.78
5.00
4.57
4.83

√
√
√
√

รอบที่ 2 5.00
รอบที่ 3 5.00

1.00
0.00

4.61
4.87

√
√

ข้ อมูล
รอบที่ 2
รอบที่ 3
รอบที่ 2
รอบที่ 3

การคัดเลือก
ตัวชีว้ ัด
คงไว้
คงไว้

คงไว้

คงไว้
คงไว้

คงไว้

จากผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 20 พบว่าในการคัดเลือกตัวชี ้วัดของสมรรถนะที่
เป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณา คือ ตัวชี ้วัดที่มีค่ามัธยฐาน (Median) ตังแต่
้ 3.50 ขึ ้นไป และมีค่า
พิสยั ระหว่างควอไทล์ ไม่ เกิ น 1.50 นัน้ พบว่า ตัวชี ว้ ัด สมรรถนะด้ า นการดูแลที่ยึด ผู้ป่ วยเป็ น
ศูนย์กลาง (Patient Centered Care) ทังองค์
้ ประกอบด้ าน ความรู้ ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล
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และด้ านทักษะ ผลการพิจารณาทังรอบสองและรอบสาม
้
คือ มีค่ามัธยฐาน มากกว่า 4.50 และมี
ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (IQR) ไม่เกิ น 1.00 แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ ยวชาญที่มีต่อ
ตัวชี ้วัดของสมรรถนะนี ้ เป็ นสมรรถนะที่จาเป็ นเชิงวิชาชีพสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรม
แพทย์ทหารเรื อ ในระดับมากที่สดุ และความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อตัวชี ้วัดนี ้มีความ
สอดคล้ องกัน

ข้ อมูล

IQR

̅

ตามเกณฑ์

สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

Median

ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (IQR) ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต ( ̅ ) ของข้ อมูลที่รวบรวมในรอบที่สองและรอบที่สามจากความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ
และการคัด เลือ กตัว ชี ว้ ัด สมรรถนะด้ า นเวชศาสตร์ ท างทะเลและเวชศาสตร์ ท หาร (Maritime
Medicine and Military Medicine) ที่เป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณา
การคัดเลือก
ตัวชีว้ ัด

2. สมรรถนะด้ านเวชศาสตร์ ทางทะเลและเวชศาสตร์ ทหาร (Maritime Medicine and Military Medicine)
2.1 ตัวชี ้วัดด้ านความรู้ ได้ แก่
1) มี ค วามรู้ ในการให้ บริ ก ารด้ า นสุข ภาพ รอบที่ 2 5.00 1.00 4.35 √
สาหรั บผู้ที่จ ะปฏิบัติงานทางทะเลทัง้ สุขภาพ รอบที่ 3 5.00 1.00 4.70 √
คงไว้
ทางกายและจิต
2) สามารถบูรณาการความรู้ในการให้ บริ การ รอบที่ 2 5.00 1.00 4.48 √
แก่ ท หารเกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม สุข ภาพ การ รอบที่ 3 5.00 1.00 4.65 √
คงไว้
ป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและการ
ฟื น้ ฟูสขุ ภาพ
3) พัฒ นาความรู้ งานวิจัย เพื่อ ให้ ก ารดูแ ล รอบที่ 2 5.00 1.00 4.61 √
ป้ องกั น รั ก ษาพยาบาลแก่ ท หารได้ อ ย่ า งมี รอบที่ 3 5.00 0.00 4.83 √
คงไว้
คุณภาพ
4) ให้ ความรู้ แก่ประชาชนที่ เกี่ ยวข้ องกับการ รอบที่ 2 5.00 1.00 4.65 √
ปฏิบตั ิตนเมื่อเกิดสาธารณภัย /ภัยพิบตั ิ ทัง้ ใน รอบที่ 3 5.00 1.00 4.65 √
คงไว้
ระยะก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิด
5) บู รณาการความรู้ มาประยุกต์ ใช้ ในการ รอบที่ 2 5.00 1.00 4.61 √
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลในสถานการณ์ สาธารณภัย/ รอบที่ 3 5.00 0.00 4.87 √
คงไว้
ภัยพิบตั ไิ ด้
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2.2 ตัวชี ้วัดด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่
1) ตระหนักและให้ ความสาคัญในการพัฒนา
ความสามารถของตนเองในการดูแล ป้องกัน
การพยาบาลแก่ผ้ ปู ระสบภัยทางทะเล
2) ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ และให้ การ
สนับสนุนการปฏิบตั ิการทางทหารของกองทัพ
ในทุกสถานการณ์
3) ตระหนัก ถึ งความสาคัญ ในบทบาทของ
ตนเองในการทางานร่วมกับทีมสุขภาพเมื่อเกิด
สาธารณภัย/ภัยพิบตั ิ
4) สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย/ภัยพิบตั ิในทุกสถานการณ์ โดยไม่จาแนก
เชื ้อชาติ และศาสนา
5) ให้ ความสาคัญ และส่งเสริ ม การมีส่วนร่ วม
ของประชาชนในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น
เมื่อเกิดสาธารณภัย/ภัยพิบตั ิ
2.3 ตัวชี ้วัดด้ านทักษะ ได้ แก่
1) ให้ การดูแลผู้ประสบภัยทางทะเลในภาวะ
ฉุกเฉิน ตัง้ แต่ การปฐมพยาบาล ด าเนินการ
เคลื่อนย้ าย ส่งต่อผู้ป่วย/ผู้รับบริการจากจุดเกิด
เหตุ ส่งต่อสถานพยาบาลที่เหมาะสม
2) ให้ การดูแลผู้ประสบภัยทางทะเลเพื่อฟื น้ ฟู
สุขภาพ ทังด้
้ านร่างกาย และจิตใจ

การคัดเลือก
ตัวชีว้ ัด

Median

สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

ตามเกณฑ์

ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (IQR) ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต ( ̅ ) ของข้ อมูลที่รวบรวมในรอบที่สองและรอบที่สามจากความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ
และการคัด เลือ กตัว ชี ว้ ัด สมรรถนะด้ า นเวชศาสตร์ ท างทะเลและเวชศาสตร์ ท หาร (Maritime
Medicine and Military Medicine) ที่เป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณา (ต่อ)
IQR

̅

รอบที่ 2 5.00
รอบที่ 3 5.00

1.00
1.00

4.35
4.65

√
√

คงไว้

รอบที่ 2 5.00
รอบที่ 3 5.00

0.00
0.00

4.74
4.96

√
√

คงไว้

รอบที่ 2 5.00
รอบที่ 3 5.00

1.00
0.00

4.65
4.78

√
√

คงไว้

รอบที่ 2 5.00
รอบที่ 3 5.00

1.00
0.00

4.70
4.83

√
√

คงไว้

รอบที่ 2 5.00
รอบที่ 3 5.00

1.00
1.00

4.57
4.74

√
√

คงไว้

รอบที่ 2 5.00
รอบที่ 3 5.00

1.00
0.00

4.48
4.74

√
√

คงไว้

รอบที่ 2 5.00
รอบที่ 3 5.00

1.00
0.00

4.48
4.74

√
√

คงไว้

ข้ อมูล
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3) ให้ การดูแลสุขภาพทหารเพื่อ เตรี ยมความ
พร้ อมด้ านสุขภาพให้ สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ตาม
ภารกิจของกองทัพ
4) สามารถดาเนินการเคลื่อนย้ าย ส่งต่อ และ
ส่งกลับผู้ป่วยที่ได้ รับบาดเจ็บจากภาคสนามได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5) ให้ การพยาบาลทหารที่ได้ รับ บาดเจ็บจาก
การปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ อย่างเหมาะสม
6) ประเมินสถานการณ์ จากการเจ็บป่ วย นามา
ทบทวน/ปรั บ แผนในการให้ การบริ การที่
เหมาะสม

การคัดเลือก
ตัวชีว้ ัด

Median

สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

ตามเกณฑ์

ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (IQR) ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต ( ̅ ) ของข้ อมูลที่รวบรวมในรอบที่สองและรอบที่สามจากความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ
และการคัด เลือ กตัว ชี ว้ ัด สมรรถนะด้ า นเวชศาสตร์ ท างทะเลและเวชศาสตร์ ท หาร (Maritime
Medicine and Military Medicine) ที่เป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณา (ต่อ)
IQR

̅

รอบที่ 2 5.00
รอบที่ 3 5.00

1.00
0.00

4.70
4.78

√
√

คงไว้

รอบที่ 2 5.00
รอบที่ 3 5.00

1.00
0.00

4.65
4.74

√
√

คงไว้

รอบที่ 2
รอบที่ 3
รอบที่ 2
รอบที่ 3

1.00
0.00
1.00
0.00

4.70
4.74
4.65
4.78

√
√
√
√

ข้ อมูล

5.00
5.00
5.00
5.00

คงไว้
คงไว้

จากผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 21 พบว่าในการคัดเลือกตัวชี ้วัดของสมรรถนะที่เป็ นไป
ตามเกณฑ์การพิจารณา คือ ตัวชี ว้ ดั ที่มีค่ามัธยฐาน (Median) ตังแต่
้ 3.50 ขึ ้นไป และมี ค่าพิสยั
ระหว่างควอไทล์ (IQR) ไม่เกิน 1.50 นัน้ พบว่า ตัวชี ้วัดสมรรถนะด้ านเวชศาสตร์ ทางทะเลและเวช
ศาสตร์ ทหาร (Maritime Medicine and Military Medicine) ทังองค์
้ ประกอบด้ าน ความรู้ ด้ าน
คุณลักษณะส่วนบุคคล และด้ านทักษะ ผลการพิจารณาในรอบที่สอง มี 3 ตัวชี ้วัด ที่มีค่ามัธยฐาน
ระหว่าง 3.50 – 4.49 แสดงว่าความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อวิเคราะห์
ข้ อมูลในรอบที่สามพบว่า คือ มีค่ามัธยฐาน มากกว่า 4.50 และมีค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (IQR)
ไม่เกิ น 1.00 แสดงว่าความคิดเห็น ของกลุ่ม ผู้เชี่ ยวชาญที่มีต่อ ตัวชี ว้ ัดของสมรรถนะนี ้ เป็ น
สมรรถนะที่จาเป็ นเชิงวิชาชีพสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ในระดับ
มากที่สดุ และความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญที่มีตอ่ ตัวชี ้วัดนี ้มีทงรอบที
ั้
่สองและรอบที่สามความ
สอดคล้ องกัน
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ข้ อมูล

3. สมรรถนะด้ านความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
3.1 ตัวชี ้วัดด้ านความรู้ ได้ แก่
1) เข้ าใจขอบเขตและหน้ าที่ การปฏิ บัติงาน รอบที่ 2
ภายใต้ พระราชบัญ ญัติก ฎหมายวิช าชี พการ รอบที่ 3
พยาบาลและ การผดุงครรภ์ จริยธรรมทางการ
พยาบาล ข้ อบั ง คั บ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ
ข้ อ จ ากัด และเงื่ อ นไขของการปฏิ บัติวิช าชี พ
พยาบาล
2) แสวงหาความรู้ ใหม่ๆ เพื่อ พัฒนาศาสตร์ รอบที่ 2
ทางวิ ช าชี พ น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการพัฒ นา รอบที่ 3
ทักษะในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
3.2 ตัวชี ้วัดด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่
1) ตระหนักถึงความสาคัญของบทบาทวิชาชีพ รอบที่ 2
ภายใต้ พระราชบัญ ญั ติกฎหมายวิช าชี พการ รอบที่ 3
พยาบาลและ การผดุงครรภ์ จริ ยธรรมทางการ
พยาบาล ข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับข้ อจากัด
และเงื่อนไขของการปฏิบตั วิ ชิ าชีพพยาบาล
2) รั ก เต็มใจ และมุ่งมั่นในการปฏิบตั ิงานใน รอบที่ 2
วิชาชีพ เพื่อนาความก้ าวหน้ าสู้วชิ าชีพ
รอบที่ 3
3) มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ สามารถนาไป รอบที่ 2
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการปฏิ บั ติ ง านได้ อย่ า งมี รอบที่ 3
ประสิทธิภาพ
4) กาหนดเป้ าหมายในการปฏิบัติง านของ รอบที่ 2
ตนเองเพื่อ พัฒนาอาชี พ เพื่อ สามารถให้ การ รอบที่ 3
พยาบาลในระดับสากลได้

การคัดเลือก
ตัวชีว้ ัด

Median

สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

ตามเกณฑ์

ตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (IQR) ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต ( ̅ ) ของข้ อมูลที่รวบรวมในรอบที่สองและรอบที่สามจากความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ
และการคัดเลือกตัวชี ้วัดสมรรถนะด้ านความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)ที่เป็ นไปตามเกณฑ์
การพิจารณา
IQR

̅

5.00
5.00

0.00
0.00

4.75
4.91

√
√

คงไว้

5.00
5.00

0.00
0.00

4.78
5.00

√
√

คงไว้

5.00
5.00

0.00
0.00

4.74
4.91

√
√

คงไว้

5.00
5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00

4.83
4.96
4.78
5.00

√
√
√
√

5.00
5.00

0.00
0.00

4.65
5.00

√
√

คงไว้
คงไว้

คงไว้
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5) ตระหนักถึงความสาคัญการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ติดตามความรู้ใหม่ๆและก้ าวทัน
ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของศาสตร์ ทางการ
พยาบาลและศาสตร์ อื่นๆ
3.3 ตัวชี ้วัดด้ านทักษะ ได้ แก่
1) สามารถวิเ คราะห์ ประเด็นจริ ยธรรมและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องในการปฏิบตั ิการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ตัดสินใจเชิงจริ ยธรรม และ
นาไปใช้ ในการให้ การพยาบาลอย่างเหมาะสม
2) ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีทงการด
ั้
ารงตน
และการปฏิบตั งิ านในหน้ าที่
3) ให้ บริ การทางการพยาบาลตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และกระบวนการพยาบาล
4) ควบคุม กากับตนหรื อ ผู้ร่วมงานในวิชาชี พ
ให้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ตาม พรบ.วิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์
5) นาข้ อมูลย้ อนกลับ (feed back) ที่ได้ จาก
แหล่ ง ต่ า งๆ ไปใช้ เ พื่ อ การปรั บ ปรุ ง พัฒ นา
ทักษะในการให้ บริการ
6) มี ส่ว นร่ ว มในการก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบตั ทิ างการพยาบาลกับหน่วยงาน/องค์กรที่
ตนเองปฏิบตั งิ านอยู่

การคัดเลือก
ตัวชีว้ ัด

Median

สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

ตามเกณฑ์

ตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (IQR) ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต ( ̅ ) ของข้ อมูลที่รวบรวมในรอบที่สองและรอบที่สามจากความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ
และการคัดเลือกตัวชี ้วัดสมรรถนะด้ านความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism) ที่เป็ นไปตามเกณฑ์
การพิจารณา (ต่อ)
IQR

̅

รอบที่ 2 5.00
รอบที่ 3 5.00

0.00
0.00

4.83
5.00

√
√

คงไว้

รอบที่ 2 5.00
รอบที่ 3 5.00

0.00
0.00

4.83
4.91

√
√

คงไว้

รอบที่ 2
รอบที่ 3
รอบที่ 2
รอบที่ 3
รอบที่ 2
รอบที่ 3

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4.78
4.96
4.78
4.91
4.78
4.91

√
√
√
√
√
√

รอบที่ 2 5.00
รอบที่ 3 5.00

0.00
0.00

4.87
5.00

√
√

คงไว้

รอบที่ 2 5.00
รอบที่ 3 5.00

0.00
0.00

4.61
4.91

√
√

คงไว้

ข้ อมูล

คงไว้
คงไว้
คงไว้

จากผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 22 พบว่าในการคัดเลือกตัวชี ้วัดของสมรรถนะที่เป็ นไป
ตามเกณฑ์การพิจารณา คือ ตัวชี ว้ ดั ที่มีค่ามัธยฐาน (Median) ตังแต่
้ 3.50 ขึ ้นไป และมี ค่าพิสยั
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ระหว่ า งควอไทล์ (IQR) ไม่ เ กิ น 1.50 นัน้ พบว่ า ตัว ชี ว้ ัด สมรรถนะด้ า นความเป็ นมื อ อาชี พ
(Professionalism) ทังองค์
้ ประกอบด้ านความรู้ ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล และด้ านทักษะ ผล
การพิจารณาทังรอบสองและรอบสาม
้
คือ มีคา่ มัธยฐาน มากกว่า 4.50 และมีค่าพิสยั ระหว่างควอ
ไทล์ (IQR) เท่ากับ 0.00 แสดงว่าความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อตัวชี ้วัดของสมรรถนะนี ้
เป็ นสมรรถนะที่จาเป็ นเชิ งวิชาชี พสาหรั บการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ใน
ระดับมากที่สดุ และความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญที่มีตอ่ ตัวชี ้วัดนี ้มีความสอดคล้ องกัน

4. สมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership)
4.1 ตัวชี ้วัดด้ านความรู้ ได้ แก่
1) ศึ ก ษาสถานการณ์ ทั ง้ ในปั จ จุ บัน และ
คาดการณ์ อนาคต จากผลกระทบภายนอกทัง้
ทางด้ านการเมือ ง เศรษฐกิ จ และทางสังคม
และเทคโนโลยี ม าวางแผนการปฏิบัติง านใน
หน่วยงาน ให้ สอดคล้ องกับนโยบาย วิสยั ทัศน์
ขององค์กร
4.2 ตัวชี ้วัดด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่
1) ให้ ความสาคัญกับการพัฒนาวิธีการทางาน
ในรูปแบบใหม่ๆให้ กับหน่วยงาน เพื่อนามาซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงที่มงุ่ สูค่ วามเป็ นเลิศ
2) มีความคิดสร้ างสรรค์ กล้ าแสดงความคิด
และกล้ าตัดสินใจในการปฏิบตั งิ าน
4.3 ตัวชี ้วัดด้ านทักษะ ได้ แก่
1) มี ค วามสามารถในการวิ เ คราะห์ แ ละ
ตัด สิน ใจ มี วุฒิ ภ าวะทางอารมณ์ สามารถ
แก้ ปัญ หาต่างๆที่ เกิ ดขึ ้นในสถานการณ์ ปกติ
และฉุกเฉิน

การคัดเลือก
ตัวชีว้ ัด

Median

สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

ตามเกณฑ์

ตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (IQR) ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต ( ̅ ) ของข้ อมูลที่รวบรวมในรอบที่สองและรอบที่สามจากความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ
และการคัดเลือกตัวชี ้วัดสมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership) ที่เป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณา
IQR

̅

รอบที่ 2 5.00
รอบที่ 3 5.00

1.00
0.00

4.61
4.78

√
√

คงไว้

รอบที่ 2 5.00
รอบที่ 3 5.00

0.00
0.00

4.83
5.00

√
√

คงไว้

รอบที่ 2 5.00
รอบที่ 3 5.00

0.00
0.00

4.83
4.96

√
√

คงไว้

รอบที่ 2 5.00
รอบที่ 3 5.00

0.00
0.00

4.83
5.00

√
√

คงไว้

ข้ อมูล
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2) มี ค วามสามารถในการให้ เหตุผ ลทาง
วิช าการเพื่อ โน้ มน้ าวให้ ผ้ อู ื่ นมีความคิดคล้ อ ย
ตาม และสามารถปฏิบตั งิ านได้ เป็ นผลสาเร็จ
3) สื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทังสามารถ
้
เจรจาต่อรองกับสหสาขาวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ในการดูแลผู้ป่วย
4) สามารถให้ ค าปรึ ก ษาหรื อ เป็ นพี่ เ ลี ย้ ง
ทางด้ านสุขภาพ เพื่อ นาไปใช้ ปฏิบัติได้ อ ย่า ง
เหมาะสมกับสภาพปั ญหา และสถานการณ์
5) ผลักดันให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ ดี
ของหน่วยงาน/องค์กร
6) แสดงความเป็ นผู้นาและมีความรู้ทางวิชาการ
ที่เกื ้อกูลประโยชน์ตอ่ สาธารณสุข และสังคม

การคัดเลือก
ตัวชีว้ ัด

Median

สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

ตามเกณฑ์

ตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (IQR) ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต ( ̅ ) ของข้ อมูลที่รวบรวมในรอบที่สองและรอบที่สามจากความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ
และการคัดเลือกตัวชี ้วัดสมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership) ที่เป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณา
(ต่อ)
IQR

̅

รอบที่ 2 5.00
รอบที่ 3 5.00

0.00
0.00

4.83
5.00

√
√

คงไว้

รอบที่ 2 5.00
รอบที่ 3 5.00

0.00
0.00

4.83
5.00

√
√

คงไว้

รอบที่ 2 5.00
รอบที่ 3 5.00

1.00
0.00

4.70
4.78

√
√

คงไว้

รอบที่ 2
รอบที่ 3
รอบที่ 2
รอบที่ 3

1.00
0.00
1.00
0.00

4.65
4.83
4.70
4.87

√
√
√
√

ข้ อมูล

5.00
5.00
5.00
5.00

คงไว้
คงไว้

จากผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 23 พบว่าในการคัดเลือกตัวชี ้วัดของสมรรถนะที่เป็ นไป
ตามเกณฑ์การพิจารณา คือ ตัวชี ว้ ดั ที่มีค่ามัธยฐาน (Median) ตังแต่
้ 3.50 ขึ ้นไป และมี ค่าพิสยั
ระหว่างควอไทล์ (IQR) ไม่เกิน 1.50 นัน้ พบว่า ตัวชี ้วัดสมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership) ทัง้
องค์ประกอบด้ านความรู้ ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล และด้ านทักษะ ผลการพิจารณาทังรอบสอง
้
และรอบสาม คือ มีคา่ มัธยฐาน มากกว่า 4.50 และมีค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (IQR) ไม่เกิน 1.00
แสดงว่าความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญที่มีตอ่ ตัวชี ้วัดของสมรรถนะนี ้ เป็ นสมรรถนะที่จาเป็ นเชิง
วิช าชี พสาหรั บ การพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรื อ ในระดับมากที่สุด และความ
คิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญที่มีตอ่ ตัวชี ้วัดนี ้มีความสอดคล้ องกัน
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ข้ อมูล

IQR

̅

5. สมรรถนะด้ านการปฏิบัตพ
ิ ยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice)
5.1 ตัวชี ้วัดด้ านความรู้ ได้ แก่
1) มีความรู้ ความเข้ าใจ ถึงความเชื่อมโยงของ รอบที่ 2 5.00 1.00 4.52
นโยบายระบบสุ ข ภาพ ปั จจั ย ทางสั ง คม รอบที่ 3 5.00 0.00 4.78
เศรษฐกิจ ที่มีผลต่อการให้ บริการ
2) มีค วามรู้ ความเข้ า ใจในการประยุก ต์ใ ช้ รอบที่ 2 5.00 0.00 4.83
กระบวนการพยาบาล เพื่อ ให้ การดูแลผู้ป่วย/ รอบที่ 3 5.00 0.00 4.91
ผู้รับบริการอย่างเหมาะสม
5.2 ตัวชี ้วัดด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่
1) ค านึ ง ถึ ง ปั จจั ย ทางสั ง คม เศรษฐกิ จ รอบที่ 2 5.00 1.00 4.48
กฎหมาย และนโยบายในการให้ บริ การสุขภาพ รอบที่ 3 5.00 0.00 4.83
ของหน่วยงาน เพื่อ ให้ การดูแลสุขภาพผู้ป่วย/
ผู้รับบริการอย่างเหมาะสม
2) ให้ ความสาคัญการนากระบวนการพยาบาล รอบที่ 2 5.00 0.00 4.78
มาใช้ ในการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการ
รอบที่ 3 5.00 0.00 4.91
5.3 ตัวชี ้วัดด้ านทักษะ ได้ แก่
1) ให้ การดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ การ โดยบริ หาร รอบที่ 2 5.00 1.00 4.70
จัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
รอบที่ 3 5.00 0.00 4.83
2) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบโดยใช้ รอบที่ 2 5.00 1.00 4.74
องค์ ค วามรู้ ในศาสตร์ ต่ า งๆ มาใช้ ให้ เกิ ด รอบที่ 3 5.00 0.00 4.91
ประโยชน์ ในการดู แ ลสุ ข ภาพของผู้ ป่ วย/
ผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
3) เลื อ กใช้ วิ ธี แ ก้ ปั ญ หาที่ มี ป ระสิท ธิ ภ าพ รอบที่ 2 5.00 1.00 4.70
สอดคล้ องกั บ สถานการณ์ แ ละบริ บ ททาง รอบที่ 3 5.00 0.00 4.87
สุขภาพที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตามเกณฑ์

สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

Median

ตารางที่ 24 ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (IQR) ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต ( ̅ ) ของข้ อมูลที่รวบรวมในรอบที่สองและรอบที่สามจากความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ
และการคัดเลือกตัวชี ้วัดสมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice) ที่
เป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณา
การคัดเลือก
ตัวชีว้ ัด

√
√

คงไว้

√
√

คงไว้

√
√

คงไว้

√
√

คงไว้

√
√
√
√

√
√

คงไว้
คงไว้

คงไว้
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4) ประเมิน ความต้ อ งการของผู้ป่ วยอย่ า ง
ครอบคลุม
5) วางแผนการดูแลสุขภาพร่ วมกัน ระหว่าง
ที ม สหสาขาวิช าชี พ ผู้ป่ วยและญาติ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสม คุ้มค่า
6) ปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยคานึงถึงนโยบายใน
การให้ บริ ก ารด้ านสุ ข ภาพของหน่ ว ยงาน/
องค์กร และใช้ ทรั พยากรที่ มีอ ยู่อย่างจากัดให้
เกิดประโยชน์สงู สุด
7) กากับ ติดตาม ประสานงาน และสนับสนุน
ให้ การดูแลผู้ป่วยเป็ นไปตามแผน
8) บันทึกรายงานทางการพยาบาลที่สามารถ
สะท้ อนการใช้ กระบวนการพยาบาลที่ มี
คุณภาพ
9) ประเมินผลลัพธ์ ทางการพยาบาล เพื่อ นา
ข้ อมูลที่ได้ มาปรับปรุงคุณภาพการบริการ
10) ปรั บปรุ ง พัฒนาคุณภาพการบริ การอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วย/ผู้รับบริการได้ รับบริการที่ดี

Median

สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

ตามเกณฑ์

ตารางที่ 24 ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (IQR) ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต ( ̅ ) ของข้ อมูลที่รวบรวมในรอบที่สองและรอบที่สามจากความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ
และการคัดเลือกตัวชี ้วัดสมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice) ที่
เป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณา (ต่อ)
IQR

̅

5.00
5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00

4.78
5.00
4.83
4.96

√
√
√
√

รอบที่ 2 5.00
รอบที่ 3 5.00

0.00
0.00

4.78
4.91

√
√

รอบที่ 2
รอบที่ 3
รอบที่ 2
รอบที่ 3

5.00
5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00

4.78
5.00
4.78
4.91

√
√
√
√

รอบที่ 2
รอบที่ 3
รอบที่ 2
รอบที่ 3

5.00
5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
1.00
0.00

4.83
5.00
4.74
4.87

√
√
√
√

ข้ อมูล
รอบที่ 2
รอบที่ 3
รอบที่ 2
รอบที่ 3

การคัดเลือก
ตัวชีว้ ัด
คงไว้
คงไว้

คงไว้

คงไว้
คงไว้

คงไว้
คงไว้

จากผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 24 พบว่าในการคัดเลือกตัวชี ้วัดของสมรรถนะที่เป็ นไป
ตามเกณฑ์การพิจารณา คือ ตัวชี ว้ ดั ที่มีค่ามัธยฐาน (Median) ตังแต่
้ 3.50 ขึ ้นไป และมี ค่าพิสยั
ระหว่างควอไทล์ (IQR) ไม่เกิน 1.50 นัน้ พบว่า ตัวชี ้วัดสมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิพยาบาลเชิงระบบ
(System-Based Practice) ทังองค์
้ ประกอบด้ าน ความรู้ ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล และด้ าน
ทักษะ ผลการพิจารณาในรอบที่สอง มี 1 ตัวชี ้วัด ที่มีค่ามัธยฐานระหว่าง 3.50 – 4.49 แสดงว่า
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ความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญอยูใ่ นระดับมาก แต่เมื่อวิเคราะห์ ข้ อมูลในรอบที่สามพบว่า คือ มี
ค่ามัธยฐาน มากกว่า 4.50 และมีค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (IQR) ไม่เกิน 1.00 แสดงว่าความ
คิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญที่มีตอ่ ตัวชี ้วัดของสมรรถนะนี ้ เป็ นสมรรถนะที่จาเป็ นเชิงวิชาชีพสาหรับ
การพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรื อ ในระดับมากที่สดุ และความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญที่มีตอ่ ตัวชี ้วัดนี ้มีทงรอบที
ั้
่สองและรอบที่สามความสอดคล้ องกัน

ข้ อมูล

6. สมรรถนะด้ า นการสื่ อ สารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
Technology)
6.1 ตัวชี ้วัดด้ านความรู้ ได้ แก่
1) มีความรู้ ความเข้ าใจการสื่อสารในรูปแบบ รอบที่ 2 5.00
ต่างๆอย่างเหมาะสมกับ เวลา สถานที่ โอกาส รอบที่ 3 5.00
และบุคคล
2) มีความรู้ ความเข้ าใจ ในการบันทึกข้ อมูล รอบที่ 2 5.00
ส่ง ข้ อ มูล รั บ ข้ อ มูล ด้ า นสุข ภาพของผู้ป่ วย/ รอบที่ 3 5.00
ผู้รับบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์( Personal
Health Records: PHRs)
6.2 ตัวชี ้วัดด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่
1) ตระหนักถึงความสาคัญของการสื่อสารกับ รอบที่ 2 5.00
ผู้ป่วย/ผู้รับบริการ
รอบที่ 3 5.00
2) สนับสนุนการดาเนินงานสารสนเทศผ่าน รอบที่ 2 5.00
ร ะ บ บ สื่ อ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ( Electronics รอบที่ 3 5.00
performance support system)
3) ให้ ความส าคัญกั บ การบันทึ กข้ อ มูลทาง รอบที่ 2 5.00
อิ เล็ กทรอนิ กส์ ของผู้ป่ วย/ผู้รั บบริ การไว้ เป็ น รอบที่ 3 5.00
ความลับ

IQR

̅

ตามเกณฑ์

สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

Median

ตารางที่ 25 ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (IQR) ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต ( ̅ ) ของข้ อมูลที่รวบรวมในรอบที่สองและรอบที่สามจากความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ
และการคัดเลือกตัวชี ว้ ัดสมรรถนะด้ านการสื่อ สารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication
and Information Technology) ที่เป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณา
การคัดเลือก
ตัวชีว้ ัด

(Communication and Information

1.00
0.00

4.65
4.91

√
√

คงไว้

1.00
0.00

4.57
4.78

√
√

คงไว้

1.00
0.00
1.00
0.00

4.57
4.83
4.30
5.57

√
√
√
√

1.00
0.00

4.57
4.78

√
√

คงไว้
คงไว้

คงไว้
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6.3 ตัวชี ้วัดด้ านทักษะ ได้ แก่
1) สามารถสื่อสารกับผู้ป่วย/ผู้รับบริ การ ญาติ
แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ใ น ที ม สุ ข ภ า พ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
2) มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และบริ หารความ
ยั ด แย้ งในที ม /ระหว่ า งที ม สุ ข ภาพ ผู้ ป่ วย/
ผู้รับบริการและญาติ
3) ใช้ ศั พ ท์ ท างเทคนิ ค ในการสื่ อ สารทาง
การแพทย์ กับกลุ่มวิชาชี พ/ที มสหสาขาวิชาชี พ
อย่างถูกต้ อง
4) ใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่ อ สาร เพื่อ มุ่ง สู่
ความเป็ นสากลในการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการ
5) สามารถสืบค้ นข้ อมูลด้ านสุขภาพจากแหล่ง
ความรู้ ต่ าง ๆที่ เชื่ อถื อได้ ผ่ านเครื อ ข่ า ย
อิเล็กทรอนิกส์ทงในประเทศหรื
ั้
อต่างประเทศได้
6) สามารถใช้ เทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นรู้
(Technology based learning)เช่น การศึกษา
ด้ ว ยตนเองผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การให้
ความรู้กบั ผู้ป่วยทางวีดทิ ศั น์
7) สามารถใช้ ข้ อมูลระบบบริ หารจัดการสาร
สนเทศ(Management Information System:
MIS) เพื่อการวิเคราะห์ตดั สินใจและนามาใช้ ใน
การให้ บริการทางการพยาบาลได้ อย่างเหมาะสม

การคัดเลือก
ตัวชีว้ ัด

Median

สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

ตามเกณฑ์

ตารางที่ 25 ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (IQR) ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต ( ̅ ) ของข้ อมูลที่รวบรวมในรอบที่สองและรอบที่สามจากความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ
และการคัดเลือกตัวชี ว้ ัดสมรรถนะด้ านการสื่อ สารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication
and Information Technology) ที่เป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณา (ต่อ)
IQR

̅

รอบที่ 2 5.00
รอบที่ 3 5.00

0.00
0.00

4.83
4.91

√
√

คงไว้

รอบที่ 2 5.00
รอบที่ 3 5.00

1.00
0.00

4.61
4.87

√
√

คงไว้

รอบที่ 2 5.00
รอบที่ 3 5.00

1.00
1.00

4.52
4.70

√
√

คงไว้

รอบที่ 2
รอบที่ 3
รอบที่ 2
รอบที่ 3

5.00
5.00
5.00
5.00

1.00
1.00
1.00
0.00

4.35
4.70
4.57
4.78

√
√
√
√

รอบที่ 2 5.00
รอบที่ 3 5.00

1.00
1.00

4.39
4.70

√
√

คงไว้

รอบที่ 2 5.00
รอบที่ 3 5.00

1.00
0.00

4.70
4.87

√
√

คงไว้

ข้ อมูล

คงไว้
คงไว้
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8) สามารถแลกเปลี่ ยนข้ อ มูล ข่ าวสารด้ า น
สุข ภาพระหว่ า งหน่ ว ยงานในระบบสุ ข ภาพ
(Health Information Exchange: HIE) ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
9) สามารถเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพ
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
10) สามารถใช้ ข้ อ มูล ทางสารสนเทศเพื่ อ
สนับสนุน ประสาน และพัฒนาคุณ ภาพดูแล
ผู้ป่วย/ผู้รับบริการกับทีมสหสาขาวิชาชีพ

Median

สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

ตามเกณฑ์

ตารางที่ 25 ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (IQR) ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต ( ̅ ) ของข้ อมูลที่รวบรวมในรอบที่สองและรอบที่สามจากความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ
และการคัดเลือกตัวชี ว้ ัดสมรรถนะด้ านการสื่อ สารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication
and Information Technology) ที่เป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณา (ต่อ)
IQR

̅

รอบที่ 2 5.00
รอบที่ 3 5.00

1.00
1.00

4.43
4.74

√
√

รอบที่ 2
รอบที่ 3
รอบที่ 2
รอบที่ 3

1.00
1.00
1.00
0.00

4.57
4.74
4.74
4.83

√
√
√
√

ข้ อมูล

5.00
5.00
5.00
5.00

การคัดเลือก
ตัวชีว้ ัด
คงไว้

คงไว้
คงไว้

จากผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 25 พบว่าในการคัดเลือกตัวชี ้วัดของสมรรถนะที่เป็ นไป
ตามเกณฑ์การพิจารณา คือ ตัวชี ว้ ดั ที่มีค่ามัธยฐาน (Median) ตังแต่
้ 3.50 ขึ ้นไป และมี ค่าพิสยั
ระหว่างควอไทล์ (IQR) ไม่เกิน 1.50 นัน้ พบว่า ตัวชี ้วัดสมรรถนะด้ านการสื่อ สารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Communication and Information Technology) ทังองค์
้ ประกอบด้ านความรู้ ด้ าน
คุณลักษณะส่วนบุคคล และด้ านทักษะ ผลการพิจารณาในรอบที่สอง มี 4 ตัวชีว้ ดั ที่มีค่ามัธยฐาน
ระหว่าง 3.50 – 4.49 แสดงว่าความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อวิเคราะห์
ข้ อมูลในรอบที่สามพบว่า คือ มีค่ามัธยฐาน มากกว่า 4.50 และมีค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (IQR)
ไม่เกิ น 1.00 แสดงว่าความคิดเห็น ของกลุ่ม ผู้เชี่ ยวชาญที่มี ต่อ ตัวชี ว้ ัดของสมรรถนะนี ้ เป็ น
สมรรถนะที่จาเป็ นเชิงวิชาชีพสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ในระดับ
มากที่สดุ และความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญที่มีตอ่ ตัวชี ้วัดนี ้มีทงรอบที
ั้
่สองและรอบที่สามความ
สอดคล้ องกัน
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ข้ อมูล

IQR

̅

ตามเกณฑ์

สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

Median

ตารางที่ 26 ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (IQR) ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต ( ̅ ) ของข้ อมูลที่รวบรวมในรอบที่สองและรอบที่สามจากความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ
และการคัดเลือกตัวชีว้ ดั สมรรถนะด้ านการปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality
Improvement) ที่เป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณา
การคัดเลือก
ตัวชีว้ ัด

7. สมรรถนะด้ านการปรับปรุงคุณภาพอย่ างต่ อเนื่อง (Continuous Quality Improvement)
7.1 ตัวชี ้วัดด้ านความรู้ ได้ แก่
1) มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ ยวกับมาตรฐานความ รอบที่ 2 5.00 1.00 4.65 √
ปลอดภั ยในการปฏิ บัติ งานตามที่ หน่ วยงาน/ รอบที่ 3 5.00 0.00 4.78 √
องค์กรกาหนด
2) มี ความรู้ ความเข้ าใจระบบและกลไกการ รอบที่ 2 5.00 1.00 4.65 √
ประกั นคุณ ภาพการพยาบาลของหน่ วยงาน/ รอบที่ 3 5.00 0.00 4.83 √
องค์กร
3) ค้ นหาความรู้เพิ่มเติมมาประยุกต์ใช้ ในการ รอบที่ 2 5.00 1.00 4.52 √
ปฏิ บัติง าน แลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ ทางการ รอบที่ 3 5.00 0.00 4.78 √
พยาบาลทัง้ ภายในและภายนอกหน่ วยงาน/
องค์กร
4) ศึ ก ษา ค้ นคว้ า วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ที่ ดี เช่ น รอบที่ 2 5.00 1.00 4.70 √
นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการ
รอบที่ 3 5.00 0.00 4.78 √
7.2 ตัวชี ้วัดด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่
1) ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการจั ด รอบที่ 2 5.00 1.00 4.52 √
สภาพแวดล้ อ มให้ มี ค วามปลอดภั ย ในการ รอบที่ 3 5.00 0.00 4.74 √
ปฏิบตั งิ าน
2) ให้ ค วามส าคัญ กับ พฤติก รรมในการ รอบที่ 2 5.00 1.00 4.52 √
ปฏิบ ัต ิง านที ่ ยึด หลัก ความปลอดภัย อย่า ง รอบที่ 3 5.00 0.00 4.83 √
สม่าเสมอ
3) สนั บ สนุ น การจัด การความรู้ หรื อ การ รอบที่ 2 5.00 1.00 4.70 √
พัฒนาการปฏิบตั งิ านในหน่วยงาน/องค์กรของ รอบที่ 3 5.00 0.00 4.96 √
ตน

คงไว้

คงไว้

คงไว้

คงไว้

คงไว้

คงไว้

คงไว้
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4) ตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินงาน
ที่เกี่ยวข้ องกับประกันคุณภาพของหน่วยงาน/
องค์กร
7.3 ตัวชี ้วัดด้ านทักษะ ได้ แก่
1) ปฏิบตั ติ ามแผนการปฏิบตั ิงานที่ หน่วยงาน/
องค์กรกาหนด
2) ปฏิบตั กิ ารพยาบาลที่ไม่ทาให้ เกิดผลกระทบ
กับ การให้ บ ริ ก ารผู้ป่ วย/ผู้รั บ บริ ก ารทัง้ ด้ า น
ร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
3) ตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
อย่างสม่าเสมอ
4) บันทึกอุบตั ิการณ์ เสี่ยง จัดเก็บข้ อมูลอย่าง
เป็ นระบบ และนาความเสี่ยงไปวางแผนการ
บริหารความเสี่ยง
5) ประเมินตนเอง การค้ นหาความเสี่ยง นาไป
พัฒนาแนวทางการปฏิบตั งิ าน
6) สามารถวิเคราะห์กระบวนการดูแลผู้ป่วย/
ผู้รั บ บริ ก าร น ามาปรั บ ปรุ ง กระบวนการ/ลด
ขันตอนการปฏิ
้
บัติ เพื่ อ ความรวดเร็ ว ในการ
ให้ บริการ
7) ประเมินผลคุณภาพทางการพยาบาล ตาม
มาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล และจากผู้ป่วย/
ผู้รั บ บริ ก ารน าไปสู่ก ารพัฒ นาคุณ ภาพการ
บริการอย่างต่อเนื่อง

Median

สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

ตามเกณฑ์

ตารางที่ 26 ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (IQR) ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต ( ̅ ) ของข้ อมูลที่รวบรวมในรอบที่สองและรอบที่สามจากความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ
และการคัดเลือกตัวชีว้ ดั สมรรถนะด้ านการปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality
Improvement) ที่เป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณา (ต่อ)
IQR

̅

รอบที่ 2 5.00
รอบที่ 3 5.00

1.00
0.00

4.52
4.91

√
√

รอบที่ 2
รอบที่ 3
รอบที่ 2
รอบที่ 3

5.00
5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00

4.61
4.74
4.52
4.91

√
√
√
√

รอบที่ 2
รอบที่ 3
รอบที่ 2
รอบที่ 3

5.00
5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00

4.74
4.87
4.74
4.91

√
√
√
√

รอบที่ 2
รอบที่ 3
รอบที่ 2
รอบที่ 3

5.00
5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00

4.61
4.83
4.91
5.00

√
√
√
√

รอบที่ 2 5.00
รอบที่ 3 5.00

0.00
0.00

4.83
5.00

√
√

ข้ อมูล

การคัดเลือก
ตัวชีว้ ัด
คงไว้

คงไว้
คงไว้

คงไว้
คงไว้

คงไว้
คงไว้

คงไว้
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8) นาผลการประเมินคุณภาพจากภายนอกมา
ใช้ ในการ ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา คุ ณ ภาพการ
พยาบาล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กับหน่วยงาน/องค์กรอื่น
9) ปรั บ ปรุ ง คุณ ภาพการดูแ ลผู้ป่ วย/ผู้รั บ
บริ ก ารอย่ า งต่อ เนื่ อ ง(Continuous Quality
Improvement; CQI) โดยใช้ หลัก ฐานเชิ ง
ประจักษ์

การคัดเลือก
ตัวชีว้ ัด

Median

สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

ตามเกณฑ์

ตารางที่ 26 ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (IQR) ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต ( ̅ ) ของข้ อมูลที่รวบรวมในรอบที่สองและรอบที่สามจากความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ
และการคัดเลือกตัวชีว้ ดั สมรรถนะด้ านการปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality
Improvement) ที่เป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณา (ต่อ)
IQR

̅

รอบที่ 2 5.00
รอบที่ 3 5.00

1.00
0.00

4.57
4.74

√
√

คงไว้

รอบที่ 2 5.00
รอบที่ 3 5.00

0.00
0.00

4.74
5.00

√
√

คงไว้

ข้ อมูล

จากผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 26 พบว่าในการคัดเลือกตัวชี ้วัดของสมรรถนะที่เป็ นไป
ตามเกณฑ์การพิจารณา คือ ตัวชี ว้ ดั ที่มีค่ามัธยฐาน (Median) ตังแต่
้ 3.50 ขึ ้นไป และมี ค่าพิสยั
ระหว่างควอไทล์ (IQR) ไม่เกิน 1.50 นัน้ พบว่า ตัวชี ้วัดสมรรถนะด้ านการปรับปรุ งคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement) ทังองค์
้ ประกอบด้ านความรู้ ด้ านคุณลักษณะส่วน
บุคคล และด้ านทักษะ ผลการพิจารณาทังรอบสองและรอบสาม
้
คือ มีค่ามัธยฐาน มากกว่า 4.50
และมีคา่ พิสยั ระหว่างควอไทล์ (IQR) ไม่เกิน 1.00 แสดงว่าความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญที่มี
ต่อตัวชี ้วัดของสมรรถนะนี ้ เป็ นสมรรถนะที่จาเป็ นเชิงวิชาชีพสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัด
กรมแพทย์ ทหารเรื อ ในระดับมากที่สดุ และความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ ยวชาญที่มีต่อ ตัวชี ว้ ดั นี ้มี
ความสอดคล้ องกัน
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ข้ อมูล

IQR

̅

ตามเกณฑ์

สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

Median

ตารางที่ 27 ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (IQR) ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต ( ̅ ) ของข้ อมูลที่รวบรวมในรอบที่สองและรอบที่สามจากความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ
และการคัดเลือกตัวชี ว้ ัดสมรรถนะด้ านการประสานและการทางานเป็ นทีม (Teamwork and
Collaboration)ที่เป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณา

8. สมรรถนะด้ านการประสานและการทางานเป็ นทีม (Teamwork and Collaboration)
8.1 ตัวชี ้วัดด้ านความรู้ ได้ แก่
1) เข้ าใจขอบเขต/บทบาทของการทาหน้ าที่ รอบที่ 2 5.00 0.00 4.78 √
ประสานงานในทีม
รอบที่ 3 5.00 0.00 5.00 √
2) ความรู้ ความเข้ าใจบทบาทของตนเองที่มีต่อ รอบที่ 2 5.00 0.00 4.91 √
งานที่ รับผิดชอบ และเข้ าใจบทบาทของสมาชิก รอบที่ 3 5.00 0.00 5.00 √
อื่นๆ
8.2 ตัวชี ้วัดด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่
1) ตระหนั ก ถึ ง หน้ า ที่ ใ นการประสานการ รอบที่ 2 5.00 0.00 4.83 √
ทางานในทีมเพื่อให้ การบริการมีประสิทธิภาพ รอบที่ 3 5.00 0.00 5.00 √
2) ตระหนักถึงความสาคัญของสมาชิกทุกคน รอบที่ 2 5.00 0.00 4.74 √
ในทีมการพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ
รอบที่ 3 5.00 0.00 4.96 √
3) ให้ ความสาคัญ กับ สมาชิก ทุก คนในที ม มี รอบที่ 2 5.00 0.00 4.78 √
ส่ ว นร่ ว มกั น ในการก าหนดมาตรฐานการ รอบที่ 3 5.00 0.00 5.00 √
ทางาน
8.3 ตัวชี ้วัดด้ านทักษะ ได้ แก่
1) ฟั งความคิ ด เห็ น ของสมาชิ ก น ามา รอบที่ 2 5.00 1.00 4.61 √
ประมวลผลใช้ ประกอบการตัด สิน ใจในการ รอบที่ 3 5.00 0.00 4.78 √
ปฏิบตั งิ าน
2) ประสานความร่ วมมือ ในที ม ระหว่างที ม รอบที่ 2 5.00 0.00 4.78 √
สร้ างเครื อ ข่า ย ระหว่า งหน่ว ยงาน/องค์ ก รที่ รอบที่ 3 5.00 0.00 5.00 √
เกี่ยวข้ อง โดยให้ การช่วยเหลือระหว่างสมาชิก
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

การคัดเลือก
ตัวชีว้ ัด

คงไว้
คงไว้

คงไว้
คงไว้
คงไว้

คงไว้

คงไว้
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3) สร้ างสั ม พัน ธภาพที่ ดี กั บสมาชิ ก ในที ม
กล่าวถึงสมาชิกในทีมอย่างสร้ างสรรค์ชื่ นชม ให้
กาลังใจ แสดงน ้าใจ ส่งเสริมความสามัคคี
4) ปฏิบตั ติ ามค่านิยมของทีมและกฎระเบียบที่
กาหนด
5) พัฒนาศักยภาพการทาหน้ าที่ของตนในทีมให้
มีประสิทธิภาพ
6) ปฏิบัติหน้ าที่ ด้วยความซื่ อสัตย์ ไว้ วางใจ ให้
เกี ยรติ และเคารพในมุมมอง/ความคิดเห็ นที่
แตกต่างของแต่ละบุคคลในทีมสุขภาพ
7) ให้ ความช่ ว ยเหลื อ แบ่ ง ปั นความรู้
แลกเปลี่ ยนประสบการณ์ แบ่งปั นภาระงาน
และแบ่งบันผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน

Median

สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

ตามเกณฑ์

ตารางที่ 27 ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (IQR) ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต ( ̅ ) ของข้ อมูลที่รวบรวมในรอบที่สองและรอบที่สามจากความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ
และการคัดเลือกตัวชี ว้ ัดสมรรถนะด้ านการประสานและการทางานเป็ นทีม (Teamwork and
Collaboration) ที่เป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณา (ต่อ)
IQR

̅

รอบที่ 2 5.00
รอบที่ 3 5.00

1.00
0.00

4.70
4.78

√
√

รอบที่ 2
รอบที่ 3
รอบที่ 2
รอบที่ 3
รอบที่ 2
รอบที่ 3

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4.48
4.78
4.61
4.83
4.57
4.83

√
√
√
√
√
√

รอบที่ 2 5.00
รอบที่ 3 5.00

0.00
0.00

4.70
4.83

√
√

ข้ อมูล

การคัดเลือก
ตัวชีว้ ัด
คงไว้

คงไว้
คงไว้
คงไว้

คงไว้

จากผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 27 พบว่าในการคัดเลือกตัวชี ้วัดของสมรรถนะที่เป็ นไป
ตามเกณฑ์การพิจารณา คือ ตัวชี ว้ ดั ที่มีค่ามัธยฐาน (Median) ตังแต่
้ 3.50 ขึ ้นไป และมี ค่าพิสยั
ระหว่างควอไทล์ (IOR) ไม่เกิน 1.50 นัน้ พบว่า ตัวชี ้วัดสมรรถนะด้ านการประสานและการทางาน
เป็ นทีม (Teamwork and Collaboration) ทังองค์
้ ประกอบด้ านความรู้ ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล
และด้ านทักษะ ผลการพิจารณาในรอบที่สอง มี 1 ตัวชี ้วัด ที่มีค่ามัธยฐานระหว่าง 3.50 – 4.49
แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ ยวชาญอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อวิเคราะห์ ข้ อมูลในรอบที่สาม
พบว่า คือ มีคา่ มัธยฐาน มากกว่า 4.50 และมีค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (IQR) ไม่เกิน 1.00 แสดง
ว่าความคิดเห็น ของกลุ่มผู้เชี่ ยวชาญที่มีต่อ ตัวชี ว้ ัดของสมรรถนะนี ้ เป็ นสมรรถนะที่จาเป็ นเชิ ง
วิช าชี พสาหรั บ การพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรื อ ในระดับมากที่สุด และความ
คิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญที่มีตอ่ ตัวชี ้วัดนี ้มีทงรอบที
ั้
่สองและรอบที่สามความสอดคล้ องกัน
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ข้ อมูล

IQR

̅

ตามเกณฑ์

สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

Median

ตารางที่ 28 ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (IQR) ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต ( ̅ ) ของข้ อมูลที่รวบรวมในรอบที่สองและรอบที่สามจากความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ
และการคัด เลือ กตัว ชี ว้ ัดสมรรถนะด้ า นการปฏิ บัติก ารพยาบาลโดยใช้ ห ลักฐานเชิ งประจัก ษ์
(Evidence-Based Practice) ที่เป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณา
การคัดเลือก
ตัวชีว้ ัด

9. สมรรถนะด้ านการปฏิบัตกิ ารพยาบาลโดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice)
9.1 ตัวชี ้วัดด้ านความรู้ ได้ แก่
1) ศึก ษาหาความรู้ ที่ เ ป็ นปั จ จุบัน จากการ รอบที่ 2 5.00 1.00 4.52 √
คงไว้
สื บ ค้ น แหล่ ง ข้ อ มูล ต่า งๆที่ มี ค วามเชื่ อ ถื อ ได้ รอบที่ 3 5.00 1.00 4.70 √
และเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
9.2 ตัวชี ้วัดด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่
1) ตัด สินใจเลื อ กงานวิจัย ตามระดับ ความ รอบที่ 2 5.00 1.00 4.52 √
น่าเชื่ อ ถื อ หรื อ จากหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่ มี รอบที่ 3 5.00 0.00 4.74 √
คงไว้
แนวปฏิ บัติ ที่ เ ป็ นเลิ ศ มาใช้ ใ นกระบวนการ
พยาบาลได้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาวการณ์ ข อง
ผู้ป่วย/ผู้รับบริการ
9.3 ตัวชี ้วัดด้ านทักษะ ได้ แก่
1) สามารถคิดวิเคราะห์ อย่ างเป็ นระบบโดยใช้ รอบที่ 2 5.00 0.00 4.87 √
องค์ ความรู้ ทางวิชาชี พและที่ เกี่ ยวข้ องรวมทัง้ รอบที่ 3 5.00 0.00 5.00 √
คงไว้
ประสบการณ์ และหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อให้
เกิ ดผลลัพธ์ ที่ ปลอดภั ยและมี คุณภาพในการ
ให้ บริการผู้ป่วย/ผู้รับบริการ
2) ใช้ ผลการวิจัยหรื อหลักฐานเชิงประจักษ์ มา รอบที่ 2 5.00 0.00 4.78 √
บู ร ณาการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพการ รอบที่ 3 5.00 0.00 5.00 √
คงไว้
ปฏิ บัติก ารพยาบาล ก าหนดเป็ นแนวทางใน
กา ร ปฏิ บั ติ ง า นอ ย่ าง ส ร้ า ง สร ร ค์ แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ
3) สามารถวิเคราะห์ และประเมินผลลัพธ์ ที่ รอบที่ 2 5.00 0.00 4.78 √
คงไว้
ได้ รับจากการปฏิบตั ติ ามหลักฐานเชิงประจักษ์ รอบที่ 3 5.00 0.00 5.00 √
และนามาปรับปรุงการให้ บริการอย่างต่อเนื่อง
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4) ใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ พัฒนารูปแบบการ
ดูแ ลผู้ ป่ วย/ผู้รั บ บริ ก ารจากการปฏิ บัติ ง าน
ประจาพัฒนาสูง่ านวิจยั (Routine to Research:
R to R)
5) แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ผลลัพธ์ ทางการพยาบาล
จากการใช้ ข้อมูล/แนวทางที่ ได้ จากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ระหว่างผู้ปฏิ บัติหรื อผู้เชี่ ยวชาญใน
สาขาการพยาบาลเดียวกัน

Median

สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

ตามเกณฑ์

ตารางที่ 28 ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (IQR) ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต ( ̅ ) ของข้ อมูลที่รวบรวมในรอบที่สองและรอบที่สามจากความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ
และการคัด เลือ กตัว ชี ว้ ัดสมรรถนะด้ า นการปฏิ บัติก ารพยาบาลโดยใช้ ห ลักฐานเชิ งประจัก ษ์
(Evidence-Based Practice) ที่เป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณา (ต่อ)
IQR

̅

รอบที่ 2 5.00
รอบที่ 3 5.00

0.00
0.00

4.78
5.00

√
√

รอบที่ 2 5.00
รอบที่ 3 5.00

1.00
0.00

4.61
4.78

√
√

ข้ อมูล

การคัดเลือก
ตัวชีว้ ัด
คงไว้

คงไว้

จากผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 28 พบว่าในการคัดเลือกตัวชี ้วัดของสมรรถนะที่เป็ นไป
ตามเกณฑ์การพิจารณา คือ ตัวชี ว้ ดั ที่มีค่ามัธยฐาน (Median) ตังแต่
้ 3.50 ขึ ้นไป และมี ค่าพิสยั
ระหว่างควอไทล์ (IQR) ไม่เกิน 1.50 นัน้ พบว่า ตัวชี ้วัดสมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิการพยาบาลโดย
ใช้ ห ลัก ฐานเชิ ง ประจัก ษ์ (Evidence-Based Practice) ทัง้ องค์ ป ระกอบด้ า นความรู้ ด้ า น
คุณลักษณะส่วนบุคคล และด้ านทักษะ ผลการพิจ ารณาทังรอบสองและรอบสาม
้
คือ มีค่ามัธย
ฐาน มากกว่า 4.50 และมีคา่ พิสยั ระหว่างควอไทล์ (IQR) ไม่เกิน 1.00 แสดงว่าความคิดเห็นของ
กลุ่มผู้เชี่ ยวชาญที่ มีต่อตัวชี ว้ ัด ของสมรรถนะนี ้ เป็ นสมรรถนะที่จ าเป็ นเชิ งวิ ช าชี พ สาหรั บ การ
พยาบาลในอนาคต สัง กัด กรมแพทย์ ทหารเรื อ ในระดับ มากที่สุด และความคิด เห็น ของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญที่มีตอ่ ตัวชี ้วัดนี ้มีความสอดคล้ องกัน
สรุ ปได้ ว่า การคัดเลือกตัวชี ้วัดจากการกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาตังแต่
้ 3.50 ขึ ้นไป
และมีค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (IQR) ไม่เกิน 1.50 นัน้ พบว่าจากการแบ่งกลุ่มของสมรรถนะใน
ด้ านต่างๆ 9 สมรรถนะ รวม 112 ตัวชี ้วัด ที่มีองค์ประกอบด้ านความรู้ 21 ตัวชี ้วัด องค์ประกอบ
ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล 28 ตัวชี ้วัด และองค์ประกอบด้ านทักษะ 63 ตัวชี ้วัด นัน้ ถือว่าผ่าน
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เกณฑ์และผู้เชี่ยวชาญทัง้ 23 คน มีความคิดเห็นที่สอดคล้ อ งกัน เพื่อใช้ กาหนดเป็ นตัวชี ้วัดของ
สมรรถนะที่จาเป็ นเชิงวิชาชีพสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
ดังนัน้ ผู้วิจัยได้ กาหนดให้ รู ปแบบสมรรถนะที่จาเป็ นเชิ งวิชาชี พสาหรับ การพยาบาลใน
อนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ประกอบด้ วย 9 สมรรถนะ และ 112 ตัวชี ้วัด (มีรายละเอียดตาม
เอกสารในภาคผนวก ช ดังนี ้
1. สมรรถนะด้ านการดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลาง (Patient Centered Care) มี 9
ตัวชี ้วัด โดยมี องค์ประกอบ
1.1 ด้ านความรู้ 2 ตัวชี ้วัด
1.2 ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล 3 ตัวชี ้วัด
1.3 ด้ านทักษะ 4 ตัวชี ้วัด
2. สมรรถนะด้ านเวชศาสตร์ ทางทะเลและเวชศาสตร์ ทหาร (Maritime Medicine
and Military Medicine) มี 16 ตัวชี ้วัด โดยมี องค์ประกอบ
2.1 ด้ านความรู้ 5 ตัวชี ้วัด
2.2 ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล 5 ตัวชี ้วัด
2.3 ด้ านทักษะ 6 ตัวชี ้วัด
3. สมรรถนะด้ านความเป็ นมื อ อาชี พ (Professionalism) มี 13 ตัวชี ว้ ัด โดยมี
องค์ประกอบ
3.1 ด้ านความรู้ 2 ตัวชี ้วัด
3.2 ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล 5 ตัวชี ้วัด
3.3 ด้ านทักษะ 6 ตัวชี ้วัด
4. สมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership) มี 9 ตัวชี ้วัด โดยมี องค์ประกอบ
4.1 ด้ านความรู้ 1 ตัวชี ้วัด
4.2 ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล 2 ตัวชี ้วัด
4.3 ด้ านทักษะ 6 ตัวชี ้วัด
5. สมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice) มี 14
ตัวชี ้วัด โดยมี องค์ประกอบ
5.1 ด้ านความรู้ 2 ตัวชี ้วัด
5.2 ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล 2 ตัวชี ้วัด
5.3 ด้ านทักษะ 10 ตัวชี ้วัด
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6. สมรรถนะด้ านการสือ่ สารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and
Information Technology) มี 15 ตัวชี ้วัด โดยมี องค์ประกอบ
6.1 ด้ านความรู้ 2 ตัวชี ้วัด
6.2 ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล 3 ตัวชี ้วัด
6.3 ด้ านทักษะ 10 ตัวชี ้วัด
7. สมรรถนะด้ านการปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่อ ง (Continuous Quality
Improvement) มี 17 ตัวชีว้ ัด โดยมี องค์ ประกอบ
7.1 ด้ านความรู้ 4 ตัวชี ว้ ัด
7.2 ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล 4 ตัวชีว้ ัด
7.3 ด้ านทักษะ 9 ตัวชีว้ ัด
8. สมรรถนะด้ านการประสานและการทางานเป็ นทีม (Teamwork and Collaboration) มี
12 ตัวชีว้ ัด โดยมี องค์ประกอบ
8.1 ด้ านความรู้ 2 ตัวชี ว้ ัด
8.2 ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล 3 ตัวชีว้ ัด
8.3 ด้ านทักษะ 7 ตัวชีว้ ัด
9. สมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิการพยาบาลโดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based
Practice) มี 7 ตัวชี ้วัด โดยมี องค์ประกอบ
9.1 ด้ านความรู้ 1 ตัวชี ้วัด
9.2 ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล 1 ตัวชี ้วัด
9.3 ด้ านทักษะ 5 ตัวชี ้วัด
ผู้วิจยั ได้ นาค่าเฉลีเ่ ลขคณิต (Mean) ของระดับสมรรถนะที่จาเป็ นของพยาบาล ที่ได้ จากความ
คิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ ยวชาญในรอบที่ สามมาก าหนดเป็ น ระดับสมรรถนะที่คาดหวังเพื่อรองรั บการ
พยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ โดยมีรายละเอี ยดของผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ ยวกับ
ระดับสมรรถนะพยาบาลที่คาดหวังในแต่ละด้ านที่มีองค์ ประกอบที่เกี่ ยวข้ องกับความรู้ คุณลักษณะ
ส่วนบุคคล และทักษะ โดยนาเสนอข้ อมูลตามตารางที่ 29
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ตารางที่ 29 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับระดับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่คาดหวังสาหรับการพยาบาล
ในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

ระดับสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
การพยาบาลที่คาดหวัง

̅
1. สมรรถนะด้ านการดูแลที่ยดึ ผู้ป่วยเป็ นศูนย์ กลาง (Patient Centered Care)
ตัวชีว้ ัดด้ านความรู้
1.1 มีความรู้ทางด้ านการพยาบาลและศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องไปประยุกต์ใช้ ใน 4.91
การแก้ ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย
1.2 มีความรู้ ความเข้ าใจในการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ การแต่ละคนอย่างเป็ น 5.00
องค์รวม ทังทางด้
้
านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ
ตัวชีว้ ัดด้ านคุณลักษณะส่ วนบุคคล
1.3 ตระหนักถึงความสาคัญของบูรณาการแนวคิด ทฤษฏีทางการพยาบาล 4.74
วิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน และศาสตร์ อื่ นๆ ที่ เกี่ยวข้ องกับธรรมชาติของมนุษย์
นามาใช้ ในการพัฒนาตนเองเพื่อการแสดงออกทางวิชาชีพอย่างเหมาะสมทัง้
4 ด้ าน ได้ แก่ การส่งเสริม การป้องกัน การรักษา การฟื น้ ฟู
1.4 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ปู ่ วยและญาติเข้ ามามีส่วนร่ วมในการวางแผนการดูแล 5.00
อย่างเหมาะสม
1.5 ให้ ความสาคัญ กับแผนการดูแลที่เหมาะสมกับพื ้นฐานทางวัฒนธรรม 4.96
ประเพณี ความเชื่อ ที่จะช่วยส่งเสริมการดูแลสุขภาพของตนเอง
ตัวชีว้ ัดด้ านทักษะ
1.6 มี ทั ก ษะในการปฏิ บัติ ก ารพยาบาลอย่ า งถู ก ต้ อ ง เหมาะสมกั บ 4.87
สถานการณ์ และสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้รับบริการ
1.7 ให้ การพยาบาลโดยคานึงถึงสิทธิผ้ ปู ่ วยเป็ นสาคัญ
5.00
1.8 ให้ การดูแลแบบผสมผสานความรู้ทางการพยาบาลกับการดูแลเชิงจิตวิทยา 4.83
สังคมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ให้ คาปรึ กษา แนะนาการดูแลสุขภาพ
ส่งเสริมสุขภาพ การดูแลด้ านสวัสดิการสังคม
1.9 ให้ การดูแลทุกมิตภิ าวะสุขภาพของปั จเจกบุคคลอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ยังไม่ 4.87
เจ็บป่ วยจนวาระสุดท้ ายของการเจ็บป่ วย
รวม
4.91

SD

แปลผล

0.29

มากที่สดุ

0.00

มากที่สดุ

0.45

มากที่สดุ

0.00

มากที่สดุ

0.21

มากที่สดุ

0.34

มากที่สดุ

0.00
0.39

มากที่สดุ
มากที่สดุ

0.34

มากที่สดุ

0.13

มากที่สุด
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ตารางที่ 29 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับระดับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่คาดหวังสาหรับการพยาบาล
ในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ (ต่อ
สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

ระดับสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
การพยาบาลที่คาดหวัง
̅

SD

แปลผล

2. สมรรถนะด้ านเวชศาสตร์ ทางทะเลและเวชศาสตร์ ทหาร (Maritime Medicine and Military
Medicine)
ตัวชีว้ ัดด้ านความรู้
2.1 มีความรู้ในการให้ บริ การด้ านสุขภาพสาหรับผู้ที่จะปฏิบตั ิงานทางทะเลทัง้
สุขภาพทางกายและจิต
2.2 สามารถบูรณาการความรู้ในการให้ บริ การแก่ทหารเกี่ยวกับการส่งเสริ ม
สุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและการฟื น้ ฟูสขุ ภาพ
2.3 พัฒนาความรู้ งานวิจัย เพื่อให้ การดูแล ป้องกัน รักษาพยาบาลแก่ทหารได้
อย่างมีคณ
ุ ภาพ
2.4 ให้ ความรู้แก่ประชาชนที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิตนเมื่อเกิดสาธารณภัย /
ภัยพิบตั ิ ทังในระยะก่
้
อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิด
2.5 บู ร ณาการความรู้ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลใน
สถานการณ์ สาธารณภัย/ภัยพิบตั ไิ ด้
ตัวชีว้ ัดด้ านคุณลักษณะส่ วนบุคคล
2.6 ตระหนักและให้ ความสาคัญในการพัฒนาความสามารถของตนเองใน
การดูแล ป้องกัน การพยาบาลแก่ผ้ ปู ระสบภัยทางทะเล
2.7 ตระหนักถึงความสาคัญและให้ การสนับสนุน การปฏิบตั ิการทางทหาร
ของกองทัพในทุกสถานการณ์
2.8 ตระหนักถึงความสาคัญในบทบาทของตนเองในการทางานร่ วมกับที ม
สุขภาพเมื่อเกิดสาธารณภัย/ภัยพิบตั ิ
2.9 สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ภัยพิบตั ิในทุกสถานการณ์
โดยไม่จาแนกเชื ้อชาติ และศาสนา
2.10 ให้ ความส าคัญ และส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการ
ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเมื่อเกิดสาธารณภัย/ภัยพิบตั ิ

4.70

0.47

มากที่สดุ

4.65

0.57

มากที่สดุ

4.83

0.39

มากที่สดุ

4.65

0.57

มากที่สดุ

4.87

0.34

มากที่สดุ

4.65

0.49

มากที่สดุ

4.96

0.21

มากที่สดุ

4.78

0.42

มากที่สดุ

4.83

0.39

มากที่สดุ

4.74

0.45

มากที่สดุ
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ในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ (ต่อ)
สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ
ตัวชีว้ ัดด้ านทักษะ
2.11 ให้ การดูแลผู้ประสบภัยทางทะเลในภาวะฉุกเฉิน ตังแต่
้ การปฐมพยาบาล
ด าเนิ น การเคลื่ อ นย้ าย ส่ งต่ อ ผู้ ป่ วย/ผู้ รั บ บริ ก ารจากจุ ด เกิ ด เหตุ ส่ ง ต่ อ
สถานพยาบาลที่เหมาะสม
2.12 ให้ การดูแลผู้ประสบภัยทางทะเลเพื่อฟื น้ ฟูสขุ ภาพ ทังด้
้ านร่างกาย/จิตใจ
2.13 ให้ การดูแลสุขภาพทหารเพื่อเตรี ยมความพร้ อมด้ านสุขภาพให้ สามารถ
ปฏิบตั หิ น้ าที่ตามภารกิจของกองทัพ
2.14 สามารถดาเนินการเคลื่อนย้ าย ส่งต่อ และส่งกลับผู้ป่วยที่ได้ รับบาดเจ็บ
จากภาคสนามได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2.15 ให้ การพยาบาลทหารที่ ได้ รับ บาดเจ็บจากการปฏิบัติ หน้ าที่ ได้ อ ย่าง
เหมาะสม
2.16 ประเมินสถานการณ์ จากการเจ็บป่ วย นามาทบทวน/ปรับแผนในการให้
การบริการที่เหมาะสม
รวม

ระดับสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
การพยาบาลที่คาดหวัง
̅

SD

แปลผล

4.74

0.54

มากที่สดุ

4.74
4.78

0.54
0.52

มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.74

0.54

มากที่สดุ

4.74

0.54

มากที่สดุ

4.78

0.52

มากที่สดุ

4.76

0.34

มากที่สุด

4.91

0.42

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

4.91

0.42

มากที่สดุ

4.96

0.21

มากที่สดุ

3. สมรรถนะด้ านความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ตัวชีว้ ัดด้ านความรู้
3.1 เข้ าใจขอบเขตและหน้ าที่ การปฏิบัติงานภายใต้ พระราชบัญญัติกฎหมาย
วิชาชี พการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ จริ ยธรรมทางการพยาบาล ข้ อบังคับ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับข้ อจากัดและเงื่อนไขของการปฏิบตั วิ ชิ าชีพพยาบาล
3.2 แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาศาสตร์ ทางวิชาชีพนามาประยุกต์ใช้ ใน
การพัฒนาทักษะในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ตัวชีว้ ัดด้ านคุณลักษณะส่ วนบุคคล
3.3 ตระหนักถึงความสาคัญของบทบาทวิชาชีพภายใต้ พระราชบัญญัติกฎหมาย
วิชาชี พการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ จริ ยธรรมทางการพยาบาล ข้ อบังคับ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับข้ อจากัดและเงื่อนไขของการปฏิบตั วิ ชิ าชีพพยาบาล
3.4 รัก เต็มใจ และมุ่งมั่นในการปฏิบตั ิงานในวิชาชี พ เพื่อนาความก้ าวหน้ าสู่
วิชาชีพ
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ในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ (ต่อ)
สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ
3.5 มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3.6 กาหนดเป้าหมายในการปฏิบตั ิงานของตนเองเพื่อพัฒนาอาชีพ เพื่อสามารถ
ให้ การพยาบาลในระดับสากลได้
3.7 ตระหนักถึงความสาคัญการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ติดตามความรู้ใหม่ๆ
และก้ าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ ทางการพยาบาลและศาสตร์ อื่นๆ
ตัวชีว้ ัดด้ านทักษะ
3.8 สามารถวิเคราะห์ ประเด็นจริ ยธรรมและกฎหมายที่ เ กี่ ยวข้ อ งในการ
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตัดสินใจเชิงจริ ยธรรม และนาไปใช้ ใน
การให้ การพยาบาลอย่างเหมาะสม
3.9 ปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างที่ดีทงการด
ั้
ารงตนและการปฏิบตั งิ านในหน้ าที่
3.10 ให้ บริ การทางการพยาบาลตามมาตรฐานวิช าชี พ และกระบวนการ
พยาบาล
3.11 ควบคุม กากับ ตนหรื อผู้ร่วมงานในวิชาชีพให้ ปฏิ บตั ิหน้ าที่ตาม พรบ.
วิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์
3.12 นาข้ อ มูลย้ อ นกลับ (feed back) ที่ ได้ จ ากแหล่งต่างๆ ไปใช้ เพื่อการ
ปรับปรุง พัฒนาทักษะในการให้ บริการ
3.13 มี ส่วนร่ วมในการก าหนดมาตรฐานการปฏิ บัติ ท างการพยาบาลกับ
หน่วยงาน/องค์กรที่ตนเองปฏิบตั งิ านอยู่
รวม
4. สมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership)
ตัวชีว้ ัดด้ านความรู้
4.1 ศึกษาสถานการณ์ ทัง้ ในปั จจุบันและคาดการณ์ อนาคต จากผลกระทบ
ภายนอกทัง้ ทางด้ านการเมือง เศรษฐกิ จ และทางสังคมและเทคโนโลยี มาวาง
แผนการปฏิบตั งิ านในหน่วยงาน ให้ สอดคล้ องกับนโยบาย วิสยั ทัศน์ขององค์กร

ระดับสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
การพยาบาลที่คาดหวัง
̅
5.00

SD
0.00

แปลผล
มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

4.91

0.29

มากที่สดุ

4.96
4.91

0.21
0.42

มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.91

0.42

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

4.91

0.42

มากที่สดุ

4.96

0.16

มากที่สุด

4.78

0.52

มากที่สดุ
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ในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ (ต่อ)
สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

ระดับสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
การพยาบาลที่คาดหวัง
̅

ตัวชีว้ ัดด้ านคุณลักษณะส่ วนบุคคล
4.2 ให้ ความส าคัญ กั บการพัฒนาวิธี การท างานในรู ปแบบใหม่ ๆให้ กั บ 5.00
หน่วยงาน เพื่อนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่มงุ่ สูค่ วามเป็ นเลิศ
4.3 มีความคิดสร้ างสรรค์ กล้ าแสดงความคิดและกล้ าตัดสินใจในการปฏิบตั งิ าน 4.96
ตัวชีว้ ัดด้ านทักษะ
4.4 มี ความสามารถในการวิเคราะห์ และตัดสินใจ มี วุฒิ ภาวะทางอารมณ์ 5.00
สามารถแก้ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ ้นในสถานการณ์ปกติและฉุกเฉิน
4.5 มีความสามารถในการให้ เหตุผลทางวิชาการเพื่อโน้ มน้ าวให้ ผ้ อู ื่นมีความคิด 5.00
คล้ อยตาม และสามารถปฏิบตั งิ านได้ เป็ นผลสาเร็ จ
4.6 สื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทังสามารถเจรจาต่
้
อรองกับสหสาขาวิชาชี พ 5.00
อื่นที่เกี่ยวข้ องในการดูแลผู้ป่วย
4.7 สามารถให้ คาปรึ กษาหรื อเป็ นพี่เลี ้ยงทางด้ านสุขภาพ เพื่อนาไปใช้ ปฏิบตั ิได้ 4.78
อย่างเหมาะสมกับสภาพปั ญหา และสถานการณ์
4.8 ผลักดันให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของหน่วยงาน/องค์กร
4.83
4.9 แสดงความเป็ นผู้นาและมีความรู้ ทางวิช าการที่ เกื อ้ กูลประโยชน์ ต่อ 4.87
สาธารณสุข และสังคม
รวม
4.91
5. สมรรถนะด้ านการปฏิบัตพ
ิ ยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice)
ตัวชีว้ ัดด้ านความรู้
5.1. ความรู้ ความเข้ าใจ ถึงความเชื่อมโยงของนโยบายระบบสุขภาพ ปั จจัยทาง 4.78
สังคม เศรษฐกิจ ที่มีผลต่อการให้ บริการ
5.2 มีความรู้ ความเข้ าใจในการประยุกต์ใช้ กระบวนการพยาบาล เพื่อให้ การ 4.91
ดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการอย่างเหมาะสม
ตัวชีว้ ัดด้ านคุณลักษณะส่ วนบุคคล
5.3 คานึงถึงปั จจัยทางสังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย และนโยบายในการให้ บริ การ 4.83
สุขภาพของหน่วยงาน เพื่อให้ การดูแลสุขภาพผู้ป่วย/ผู้รับบริ การอย่างเหมาะสม
5.4 ให้ ความส าคัญ การน ากระบวนการพยาบาลมาใช้ ในการดูแลผู้ป่ วย/ 4.91
ผู้รับบริการ

SD

แปลผล

0.00

มากที่สดุ

0.21

มากที่สดุ

0.00

มากที่สดุ

0.00

มากที่สดุ

0.00

มากที่สดุ

0.42

มากที่สดุ

0.49
0.34

มากที่สดุ
มากที่สดุ

0.15

มากที่สุด

0.42

มากที่สดุ

0.42

มากที่สดุ

0.39

มากที่สดุ

0.42

มากที่สดุ
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ในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ (ต่อ)
สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

ระดับสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
การพยาบาลที่คาดหวัง
̅

SD

แปลผล

ตัวชีว้ ัดด้ านทักษะ
5.5 ให้ การดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการ โดยบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
4.83 0.39
มากที่สดุ
5.6 คิดวิเคราะห์ อย่างเป็ นระบบโดยใช้ องค์ความรู้ในศาสตร์ ต่างๆ มาใช้ ให้ เกิด 4.91 0.29
มากที่สดุ
ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย/ผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
5.7 เลือกใช้ วิธีแก้ ปัญหาที่มีประสิทธิภ าพ สอดคล้ อ งกับสถานการณ์ และ 4.87 0.34
มากที่สดุ
บริบททางสุขภาพที่มีการเปลี่ยนแปลง
5.8 ประเมินความต้ องการของผู้ป่วยอย่างครอบคลุม
5.00 0.00
มากที่สดุ
5.9 วางแผนการดูแลสุขภาพร่ วมกัน ระหว่างทีม สหสาขาวิชาชีพผู้ป่วยและ 4.96 0.21
มากที่สดุ
ญาติ อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม คุ้มค่า
5.10 ปฏิบตั ิการพยาบาลโดยคานึงถึงนโยบายในการให้ บริ การด้ านสุขภาพของ 4.91 0.29
มากที่สดุ
หน่วยงาน/องค์กร และใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
5.11 กากับ ติดตาม ประสานงาน และสนับสนุนให้ การดูแลผู้ป่วยเป็ นไปตาม 5.00 0.00
มากที่สดุ
แผน
5.12 บันทึกรายงานทางการพยาบาลที่สามารถสะท้ อนการใช้ กระบวนการ 4.91 0.42
มากที่สดุ
พยาบาลที่มีคณ
ุ ภาพ
5.13 ประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ มาปรับปรุงคุณภาพ 5.00 0.00
มากที่สดุ
การบริการ
5.14 ปรั บ ปรุ ง พัฒ นาคุณ ภาพการบริ ก ารอย่ า งต่อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ ผ้ ูป่ วย/ 4.87 0.34
มากที่สดุ
ผู้รับบริการได้ รับบริการที่ดี
รวม
4.91 0.20 มากที่สุด
6. สมรรถนะด้ านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and Information Technology)
ตัวชีว้ ัดด้ านความรู้
6.1 มีความรู้ ความเข้ าใจการสื่อสารในรูปแบบต่างๆอย่างเหมาะสมกับ เวลา 4.91 0.29
มากที่สดุ
สถานที่ โอกาส และบุคคล
6.2 มีความรู้ ความเข้ าใจ ในการบันทึกข้ อมูล ส่งข้ อมูล รับข้ อมูลด้ านสุขภาพของ 4.78 0.42
มากที่สดุ
ผู้ป่วย/ผู้รับบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(Personal Health Records: PHRs)
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ในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ (ต่อ)
สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ
ตัวชีว้ ัดด้ านคุณลักษณะส่ วนบุคคล
6.3 ตระหนักถึงความสาคัญของการสื่อสารกับผู้ป่วย/ผู้รับบริการ
6.4 สนับ สนุน การด าเนิ น งานสารสนเทศผ่า นระบบสื่ อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์
(Electronics performance support system)
6.5 ให้ ความสาคัญกับการบันทึกข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ป่วย/ผู้รับบริ การ
ไว้ เป็ นความลับ
ตัวชีว้ ัดด้ านทักษะ
6.6 สามารถสื่อสารกับผู้ป่วย/ผู้รับบริการ ญาติ และบุคลากรในทีมสุขภาพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
6.7 มี ทักษะในการเจรจาต่อรอง และบริ หารความยัดแย้ งในที ม/ระหว่างที ม
สุขภาพ ผู้ป่วย/ผู้รับบริการและญาติ
6.8 ใช้ ศพั ท์ ทางเทคนิคในการสื่อสารทางการแพทย์ กับกลุ่มวิช าชีพ/ทีมสห
สาขา อย่างถูกต้ อง
6.9 ใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อมุง่ สูค่ วามเป็ นสากลในการดูแลผู้ป่วย/
ผู้รับบริการ
6.10 สามารถสืบค้ นข้ อมูลด้ านสุขภาพจากแหล่งความรู้ ต่างๆที่ เชื่อถือได้ ผ่าน
เครื อข่ายอิเล็กทรอนิกส์ทงในประเทศหรื
ั้
อต่างประเทศได้
6.11 สามารถใช้ เทคโนโลยี เพื่อการเรี ยนรู้ (Technology based learning) เช่น
การศึกษาด้ วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การให้ ความรู้กบั ผู้ป่วยทางวีดทิ ศั น์
6.12 สามารถใช้ ข้ อมู ล ระบบบริ ห ารจั ด การสารสนเทศ (Management
Information System: MIS) เพื่ อการวิเคราะห์ ตัดสินใจและนามาใช้ ในการ
ให้ บริการทางการพยาบาลได้ อย่างเหมาะสม
6.13 สามารถแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารด้ านสุขภาพระหว่างหน่วยงานในระบบ
สุขภาพ(Health Information Exchange: HIE) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6.14 สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
การพยาบาลที่คาดหวัง
̅

SD

แปลผล

4.83
4.57

0.39
0.66

มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.78

0.52

มากที่สดุ

4.91

0.29

มากที่สดุ

4.87

0.34

มากที่สดุ

4.70

0.56

มากที่สดุ

4.80

0.56

มากที่สดุ

4.78

0.42

มากที่สดุ

4.70

0.47

มากที่สดุ

4.87

0.34

มากที่สดุ

4.74

0.45

มากที่สดุ

4.74

0.45

มากที่สดุ
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ในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ (ต่อ)
สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

ระดับสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
การพยาบาลที่คาดหวัง
SD
แปลผล
̅
4.83 0.39
มากที่สดุ

6.15 สามารถใช้ ข้อ มูลทางสารสนเทศเพื่อ สนับสนุน ประสาน และพัฒนา
คุณภาพดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
รวม
4.79 0.28
7. สมรรถนะด้ านการปรับปรุงคุณภาพอย่ างต่ อเนื่อง (Continuous Quality Improvement)
ตัวชีว้ ัดด้ านความรู้
7.1 มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิ บัติงาน 4.78 0.52
ตามที่หน่วยงาน/องค์กรกาหนด
7.2 มีความรู้ ความเข้ าใจระบบและกลไกการประกันคุณภาพการพยาบาลของ 4.83 0.49
หน่วยงาน/องค์กร
7.3 ค้ นหาความรู้เพิ่มเติมมาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงาน แลกเปลี่ยนองค์ 4.87 0.42
ความรู้ทางการพยาบาลทังภายในและภายนอกหน่
้
วยงาน/องค์กร
7.4 ศึกษา ค้ นคว้ าวิธีการปฏิบตั ทิ ี่ดี เช่น นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการ 4.78 0.42
ตัวชีว้ ัดด้ านคุณลักษณะส่ วนบุคคล
7.5 ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดสภาพแวดล้ อมให้ มีความปลอดภัยใน 4.74 0.54
การปฏิบตั งิ าน
7.6 ให้ ค วามสาคัญ กับ พฤติก รรมในการปฏิบ ัต ิง านที ่ ยึด หลัก ความ 4.83 0.49
ปลอดภัยอย่างสม่าเสมอ
7.7 สนับสนุนการจัดการความรู้ หรื อการพัฒนาการปฏิ บัติงานในหน่วยงาน/ 4.96 0.21
องค์กร ของตน
7.8 ตระหนั ก ถึ ง ความส าคัญ ของการด าเนิ น งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประกั น 4.91 0.29
คุณภาพของหน่วยงาน/องค์กร
ตัวชีว้ ัดด้ านทักษะ
7.9 ปฏิบตั ติ ามแผนการปฏิบตั งิ านที่หน่วยงาน/องค์กรกาหนด
4.74 0.92
7.10 ปฏิบัติการพยาบาลที่ ไม่ทาให้ เกิดผลกระทบกับการให้ บริ การผู้ป่วย/ 4.91 0.42
ผู้รับบริการทังด้
้ านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
7.11 ตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ านอย่างสม่าเสมอ
4.78 0.46
7.12 บันทึกอุบตั กิ ารณ์เสี่ยง จัดเก็บข้ อมูลอย่างเป็ นระบบ และนาความเสี่ยง 4.91 0.29
ไปวางแผนการบริหารความเสี่ยง

มากที่สุด

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
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ในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ (ต่อ)
สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

ระดับสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
การพยาบาลที่คาดหวัง
̅
4.83
5.00

SD
0.39
0.00

7.13 ประเมินตนเอง การค้ นหาความเสี่ยง นาไปพัฒนาแนวทางการปฏิบตั งิ าน
7.14 วิเ คราะห์ ก ระบวนการดูแ ลผู้ป่ วย/ผู้รั บ บริ ก าร น ามาปรั บ ปรุ ง
กระบวนการ/ลดขันตอนการปฏิ
้
บตั ิ เพื่อความรวดเร็วในการให้ บริการ
7.15 ประเมิน ผลคุณ ภาพทางการพยาบาล ตามมาตรฐานวิช าชี พ การ 5.00 0.00
พยาบาล และจากผู้ป่วย/ผู้รับบริ การนาไปสู่การพัฒนาคุณ ภาพการบริ การ
อย่างต่อเนื่อง
7.16 นาผลการประเมินคุณภาพจากภายนอกมาใช้ ในการปรับปรุง พัฒนา 4.74 0.54
คุณ ภาพการพยาบาล เพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันกับ หน่ว ยงาน/
องค์กรอื่น
7.17 ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการดู แ ลผู้ ป่ วย/ผู้ รั บ บริ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง 5.00 0.00
(Continuous Quality Improvement; CQI) โดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์
รวม
4.86 0.29
8. สมรรถนะด้ านการประสานและการทางานเป็ นทีม (Teamwork and Collaboration)
ตัวชีว้ ัดด้ านความรู้
8.1 เข้ าใจขอบเขต/บทบาทของการทาหน้ าที่ประสานงานในทีม
5.00 0.00
8.2 ความรู้ความเข้ าใจบทบาทของตนเองที่มีต่องานที่รับผิดชอบ และเข้ าใจ 5.00 0.00
บทบาทของสมาชิกอื่นๆ
ตัวชีว้ ัดด้ านคุณลักษณะส่ วนบุคคล
8.3 ตระหนักถึงหน้ าที่ในการประสานการทางานในทีมเพื่อให้ การบริ การมี 5.00 0.00
ประสิทธิภาพ
8.4 ตระหนักถึงความสาคัญของสมาชิกทุกคนในทีมการพยาบาลและทีมสห 4.96 0.21
สาขาวิชาชีพ
8.5 ให้ ค วามส าคัญ กับ สมาชิก ทุกคนในที มมี ส่ว นร่ ว มกัน ในการกาหนด 5.00 0.00
มาตรฐานการทางาน
ตัวชีว้ ัดด้ านทักษะ
8.6 นาความคิดเห็นของสมาชิก มาประมวลผลใช้ ประกอบการตัดสินใจใน 4.78 0.52
การปฏิบตั งิ าน

แปลผล
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

มากที่สดุ

มากที่สดุ
มากที่สุด

มากที่สดุ
มากที่สดุ

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

มากที่สดุ
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ระดับสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
การพยาบาลที่คาดหวัง
̅
5.00

SD
0.00

แปลผล
มากที่สดุ

8.7 ประสานความร่ ว มมื อ ในที ม ระหว่า งที ม สร้ างเครื อ ข่ า ย ระหว่า ง
หน่ ว ยงาน/องค์ กรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยให้ การช่ วยเหลือ ระหว่า งสมาชิ ก การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
8.8 สร้ างสัมพันธภาพที่ดีกบั สมาชิกในทีม กล่าวถึงสมาชิกในทีมอย่างสร้ างสรรค์ 4.78 0.42
มากที่สดุ
ชื่นชม ให้ กาลังใจ แสดงน ้าใจ ส่งเสริมความสามัคคี
8.9 ปฏิบตั ติ ามค่านิยมของทีมและกฎระเบียบที่กาหนด
4.78 0.85
มากที่สดุ
8.10 พัฒนาศักยภาพการทาหน้ าที่ของตนในทีมให้ มีประสิทธิภาพ
4.83 0.83
มากที่สดุ
8.11 ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ไว้ วางใจ ให้ เกี ยรติ และเคารพในมุมมอง/ 4.83 0.83
มากที่สดุ
ความคิดเห็นที่แตกต่างของแต่ละบุคคลในทีมสุขภาพ
8.12 ให้ ความช่วยเหลือแบ่งปั นความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แบ่งปั น 4.83 0.83
มากที่สดุ
ภาระงาน และแบ่งบันผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
รวม
4.90 0.33 มากที่สุด
9. สมรรถนะด้ านการปฏิบัตกิ ารพยาบาลโดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice)
ตัวชีว้ ัดด้ านความรู้
9.1 ศึกษาหาความรู้ ที่เป็ นปั จจุบนั จากการสืบค้ น แหล่งข้ อมูลต่างๆที่มีความ 4.70 0.56
มากที่สดุ
เชื่อถือได้ และเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
ตัวชีว้ ัดด้ านคุณลักษณะส่ วนบุคคล
9.2 ตัดสินใจเลือกงานวิจัยตามระดับความน่าเชื่อถือ หรื อจากหลักฐานเชิง 4.74 0.54
มากที่สดุ
ประจักษ์ ที่มีแนวปฏิบตั ทิ ี่เป็ นเลิศ มาใช้ ในกระบวนการพยาบาลได้ สอดคล้ อง
กับสภาวการณ์ของผู้ป่วย/ผู้รับบริการ
ตัวชีว้ ัดด้ านทักษะ
9.3 สามารถคิดวิเคราะห์ อย่างเป็ นระบบโดยใช้ องค์ความรู้ ทางวิชาชี พและที่ 4.91 0.42
มากที่สดุ
เกี่ ยวข้ องรวมทัง้ ประสบการณ์ และหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ ที่
ปลอดภัยและมีคณ
ุ ภาพในการให้ บริการผู้ป่วย/ผู้รับบริการ
9.4 ใช้ ผลการวิจัยหรื อหลักฐานเชิงประจักษ์ มาบูรณาการปรั บปรุง พัฒนา 5.00 0.00
มากที่สดุ
คุณภาพการปฏิบตั กิ ารพยาบาล กาหนดเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานอย่าง
สร้ างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 29 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับระดับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่คาดหวังสาหรับการพยาบาล
ในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ (ต่อ)
สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

ระดับสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
การพยาบาลที่คาดหวัง
̅
5.00

9.5 สามารถวิเ คราะห์ แ ละประเมิน ผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ รั บ จากการปฏิ บัติต าม
หลักฐานเชิงประจักษ์และนาปรับปรุงการให้ บริการอย่างต่อเนื่อง
9.6 ใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ พฒ
ั นารูปแบบการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ การจากการ 5.00
ปฏิบตั งิ านประจาพัฒนาสูง่ านวิจยั (Routine to Research: R to R)
9.7 แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ผลลัพธ์ทางการพยาบาล จากการใช้ ข้อมูล/แนวทางที่ได้ 4.78
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ ระหว่างผู้ปฏิบตั ิหรื อผู้เชี่ยวชาญในสาขาการพยาบาล
เดียวกัน
รวม
4.89

ผลรวมทัง้ หมด

4.87

SD
0.00

แปลผล
มากที่สดุ

0.00

มากที่สดุ

0.42

มากที่สดุ

0.18

มากที่สดุ

0.19 มากที่สุด

จาการวิเคราะห์สมรรถนะเชิงวิชาชี พการพยาบาลที่คาดหวัง 9 สมรรถนะ ที่มีองค์ประกอบ
ด้ านความรู้ คุณลักษณะส่วนบุคคล และทักษะ ตามตารางที่ 29 ข้ างต้ น พบว่าทุกสมรรถนะมีค่าเฉลี่ย
เลขคณิ ตตัง้ แต่ 4.50 – 5.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเข้ าใกล้ ศูนย์ ซึ่งจัดเป็ นสมรรถนะที่กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญคาดหวังว่าเป็ นสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่มีความจาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัด
กรมแพทย์ทหารเรื อ อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
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และจากการแสดงความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญต่อสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่มีความจาเป็ น
สาหรั บการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรื อ พบว่าความสอดคล้ องเป็ นไปในทิ ศทาง
เดียวกัน โดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้ อย ตามตารางที่ 30 ดังนี ้
ตารางที่ 30 แสดงการจัดลาดับความสอดคล้ องความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ ต่อสมรรถนะ
เชิงวิชาชีพที่มีความจาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
ค่ าเฉลี่ยเลขคณิต
(̅)
1. สมรรถนะด้ านความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
4.95
2. สมรรถนะด้ านการดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลาง (Patient
4.91
Centered Care)
3. สมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership)
4.91
4. สมรรถนะด้ านการปฏิบัติพยาบาลเชิงระบบ (System4.91
Based Practice)
5. สมรรถนะด้ านการประสานและการท างานเป็ นที ม
4.90
(Teamwork and Collaboration)
6. สมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิการพยาบาลโดยใช้ หลักฐานเชิง
4.89
ประจักษ์ (Evidence-Based Practice)
7. สมรรถนะด้ า นการปรั บ ปรุ ง คุณ ภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
4.86
(Continuous Quality Improvement)
8. สมรรถนะด้ านการสื่อ สารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.78
(Communication and Information Technology)
9. สมรรถนะด้ านเวชศาสตร์ ท างทะเลและเวชศาสตร์
4.76
ทหาร (Maritime Medicine and Military Medicine)
ลาดับความสอดคล้ อง

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD)
0.16
0.13
0.16
0.20
0.33
0.18
0.29
0.28
0.34
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ขัน้ ตอนที่ 3 การประเมินความต้ องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ
ผู้วิจัยนารู ปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัด
กรมแพทย์ทหารเรื อ มาใช้ เป็ นแนวทางในการสร้ างแบบประเมินสมรรถนะพยาบาล เพื่ อประเมิน
สมรรถนะเชิงวิชาชีพสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อตามสภาพจริ ง แล้ ว
นาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์เพื่อประเมินความต้ อ งการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่
จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ โดยใช้ การวิธีวิเคราะห์ค่าดัช นี
ลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ นโดยใช้ สตู ร Modified Priority Needs Index (PNI modified)
และวิเคราะห์เมทริ กซ์ (Matrix Analysis) ซึง่ มีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
3.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
ที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาล สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ ตามสภาพจริง
ในการวิจัยในขัน้ ตอนที่ 3 ผู้วิจัยได้ ส่งแบบประเมิ นจานวน 365 ฉบับ ให้ กับกลุ่ม
ตัวอย่างจานวนทังหมด
้
365 คน ที่คานวณได้ จากสูตร Taro Yamane ในระดับความเชื่อมั่นร้ อย
ละ 95 ข้ อมูลที่ได้ รับกลับคืนมาทัง้ หมด 365 ฉบับ ซึ่งคิดเป็ นร้ อยเปอร์ เซ็นต์ของข้ อ มูลที่ได้ กลับ
และจากการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบประเมิน นาเสนอตามตารางที่ 31 ได้ ดงั นี ้
ตารางที่ 31 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินสมรรถนะเชิ งวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาล สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ตามสภาพจริ ง
ข้ อมูลทั่วไป
1. จาแนกตามพืน้ ที่
กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้ า และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ
จังหวัดชลบุรี
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์
จังหวัดสมุทรปราการ
โรงพยาบาลทหารเรื อกรุงเทพ
รวม

จานวน

ร้ อยละ

205

56.16

148

40.55

12
365

3.29
100.00
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ตารางที่ 31 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินสมรรถนะเชิ งวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาล สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ตามสภาพจริ ง (ต่อ)
ข้ อมูลทั่วไป

จานวน

ร้ อยละ

รวม

343
22
365

94.00
6.00
100,00

รวม

175
114
72
4
365

47.95
31.23
19.73
1.09
100.00

รวม

327
38
365

89.59
10.41
100.00

326
39
365

89.32
10.68
100.00

82
16
21
34
212
365

22.43
4.38
5.75
9.32
58.08
100.00

2. เพศ
หญิง
ชาย
3. อายุ
20–30 ปี
31–40 ปี
41-50 ปี
มากกว่า 50 ปี
4. ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
5. ตาแหน่ ง
ระดับปฏิบตั กิ าร
ระดับหัวหน้ า/รองหัวหน้ า
รวม
6. ประสบการณ์ ในการปฏิบัตหิ น้ าที่พยาบาล
ไม่เกิน 1 ปี
1–2 ปี
มากกว่า 2–3 ปี
มากกว่า 3–5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
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จากตารางที่ 31 วิเคราะห์ข้อมูลได้ วา่
ในการสารวจข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างในการตอบแบบประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่
จ าเป็ นส าหรั บ การพยาบาล สัง กัด กรมแพทย์ ท หารเรื อ ตามสภาพจริ ง พบว่า พื น้ ที่ จัง หวัด
กรุ งเทพมหานคร ได้ แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้ า และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ มี
จานวน 205 คน คิดเป็ นร้ อยละ 56.16 พื ้นที่จังหวัดชลบุรีได้ แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้ า
สิริกิติ์ จ านวน 148 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.55 พื ้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้ แก่ โรงพยาบาล
ทหารเรื อกรุงเทพ จานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.29
ในการสารวจข้ อมูลเกี่ยวกับเพศจากกลุม่ ตัวอย่างในการตอบแบบประเมินสมรรถนะ
เชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาล สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรื อ ตามสภาพจริ ง พบว่า มีเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย คือ มีผ้ ตู อบแบบประเมินเพศหญิ ง จานวน 343 คน คิดเป็ นร้ อยละ 94 และ
มีผ้ ตู อบแบบประเมินเพศชาย จานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6
ในการสารวจข้ อมูลเกี่ยวกับอายุจากกลุม่ ตัวอย่างในการตอบแบบประเมินสมรรถนะ
เชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาล สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ตามสภาพจริ ง พบว่า ส่วนใหญ่
มีอายุระหว่าง 20–30 ปี จานวน 175 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47.95 รองลงมา คือผู้มีอายุระหว่าง 31–
40 ปี จานวน 114 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.23 เป็ นผู้มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 72 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 19.73 และเป็ นผู้มีอายุมากกว่า 50 ปี จานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.09 ตามลาดับ
ในการสารวจข้ อมูลเกี่ยวกับระดับการศึกษาจากกลุม่ ตัวอย่างในการตอบแบบประเมิน
สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาล สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ตามสภาพจริ ง พบว่า
ส่วนใหญ่เป็ นผู้มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี คือ มีจานวน 327 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ 89.59
รองลงมาคือ เป็ นผู้มีการศึกษาในระดับปริ ญญาโท คือ มีจานวน 38 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.41
ในการสารวจข้ อมูลเกี่ยวกับตาแหน่งจากกลุม่ ตัวอย่างในการตอบแบบประเมินพบว่า
ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับระดับปฏิบตั ิการ จานวน 326 คน คิดเป็ นร้ อยละ 89.32 และรองลงมาคือ
ระดับหัวหน้ า/รองหัวหน้ า จานวน 39 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.68
ในการส ารวจข้ อมูลเกี่ ยวกับประสบการณ์ ในการทาหน้ าที่ พยาบาลวิชาชี พจากกลุ่ม
ตัวอย่างในการตอบแบบประเมิ นพบว่า ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ ในการทาหน้ าที่พยาบาลวิชาชี พ
มากกว่า 5 ปี คือ จานวน 212 คน คิดเป็ นร้ อยละ 58.08 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ ฯ ไม่เกิน 1 ปี
จานวน 82 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.43 มีประสบการณ์ ฯ มากกว่า 3–5 ปี จานวน 34 คน คิดเป็ นร้ อยละ
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9.32 มีประสบการณ์ฯ มากกว่า 2–3 ปี จานวน 21 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.75 มีประสบการณ์ ฯในช่วง 1–
2 ปี จานวน 16 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.38 ตามลาดับ
สรุ ปได้ ว่า จากการสารวจข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิ นสมรรถนะเชิ งวิชาชี พที่
จาเป็ นสาหรับการพยาบาล สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ตามสภาพจริ ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง คือ มี
จานวน 343 คน คิดเป็ นร้ อยละ 94 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20–30 ปี จานวน 175 คน คิดเป็ นร้ อยละ
47.95 ส่วนใหญ่เป็ นผู้มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี คือ มีจานวน 327 คน คิดเป็ นร้ อยละ 89.59
ส่วนใหญ่ อยู่ ในระดับระดับปฏิ บัติ การ จ านวน 326 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 89.32 และส่วนใหญ่ มี
ประสบการณ์ในการทาหน้ าที่พยาบาลวิชาชีพมากกว่า 5 ปี คือ จานวน 212 คน คิดเป็ นร้ อยละ 58.08
3.2 ผลการประเมินความต้ องการจาเป็ นเกี่ยวกับระดับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่
จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ
จากการวิจยั ได้ นารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรื อ ซึ่งได้ จากการวิจัยในขันตอนที
้
่ 2 มาเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบ
ประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาล สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ตามสภาพ
จริ ง วิเคราะห์ผลการประเมินความต้ องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ สังกัด
กรมแพทย์ ท หารเรื อ โดยใช้ ค่า ดัช นี ล าดับ ความส าคัญ ของความต้ อ งการจ าเป็ นโดยใช้ สูต ร
Modified Priority Needs Index (PNI modified) ในสมรรถนะในแต่ละด้ านที่มีองค์ประกอบด้ าน
ความรู้ คุณลักษณะส่วนบุคคล และทักษะ เพื่อ รองรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรื อ โดยนาเสนอข้ อมูลตามตารางที่ 32 ถึง ตารางที่ 41 ได้ ดงั นี ้
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ตารางที่ 32 ผลการวิเคราะห์ ข้อ มูลเกี่ ยวกับระดับของสมรรถนะด้ านการดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็ น
ศูนย์กลาง (Patient Centered Care) ที่คาดหวังกับสภาพจริ ง และค่า ดัชนีลาดับความสาคัญของ
ความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลที่จาเป็ นสาหรับ
การพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการพยาบาลที่
คาดหวัง
̅

SD

แปลผล

ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการยาบาล
ตามสภาพจริง
̅

SD

1. สมรรถนะด้ านการดูแลที่ยดึ ผู้ป่วยเป็ นศูนย์ กลาง (Patient Centered Care)
1.1 มีความรู้ทางด้ านการพยาบาล 4.91 0.29 มาก 3.72 0.61
แ ล ะ ศ า ส ต ร์ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ไ ป
ที่สดุ
ปร ะยุ ก ต์ ใช้ ใ นก าร แก้ ปั ญ ห า
สุขภาพของผู้ป่วย
1.2 มีความรู้ ความเข้ าใจในการ 5.00 0.00 มาก 3.84 0.64
ดูแ ลผู้ป่ วย/ผู้รั บ บริ ก ารแต่ ล ะคน
ที่สดุ
อย่ า งเป็ นองค์ ร วม ทั ง้ ทางด้ า น
ร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จิต
วิญญาณ
1.3 ตระหนักถึงความสาคัญของ 4.74 0.45 มาก 3.90 0.64
บูรณาการแนวคิด ทฤษฏี ทางการ
ที่สดุ
พยาบาล วิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน และ
ศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธรรมชาติ
ของมนุษย์ นามาใช้ ในการพัฒนา
ตนเองเพื่อการแสดงออกทางวิชาชีพ
อย่ างเหมาะสมทั ง้ 4 ด้ าน ได้ แ ก่
การส่งเสริ ม การป้องกัน การรั กษา
การฟื น้ ฟู
1.4 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ปู ่ วยและญาติ 5.00 0.00 มาก 4.16 0.70
เข้ า ม า มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ว า ง
ที่สดุ
แผนการดูแลอย่างเหมาะสม

PNI modified

สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

ลาดับ

มาก

0.32

1

มาก

0.30

2

มาก

0.22

4

มาก

0.20

5

แปลผล
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ตารางที่ 32 ผลการวิเคราะห์ ข้ อมูลเกี่ ยวกับระดับของสมรรถนะด้ านการดูแลที่ยึดผู้ป่ วยเป็ น
ศูนย์กลาง (Patient Centered Care) ที่คาดหวังกับสภาพจริ ง และค่าดัชนีลาดับความสาคัญของ
ความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลที่จาเป็ นสาหรับการ
พยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ (ต่อ)

1.5 ให้ การพยาบาลโดยค านึ งถึ ง
สิทธิผ้ ปู ่ วยเป็ นสาคัญ
1.6 ให้ การดูแลแบบผสมผสาน
ความรู้ทางการพยาบาลกับการดูแล
เ ชิ ง จิ ต วิ ท ย า สั ง ค ม แ ล ะ ก า ร
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม เช่ น ให้
คาปรึ กษา แนะนาการดูแลสุขภาพ
ส่ ง เสริ มสุ ข ภาพ การดู แ ลด้ าน
สวัสดิการสังคม
1.7 ให้ การดูแลทุกมิตภิ าวะสุขภาพ
ของปั จ เจกบุ ค คลอย่ า งต่อ เนื่ อ ง
ตั ง้ แต่ ยั ง ไม่ เ จ็ บ ป่ วยจ น วาร ะ
สุดท้ ายของการเจ็บป่ วย
1.8 ให้ การดูแลแบบผสมผสาน
ความรู้ทางการพยาบาลกับการดูแล
เชิ ง จิ ต วิ ท ยาสั ง คมและการปรั บ
เปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ให้ คาปรึ กษา
แนะน า/ส่ งเสริ มการดูแ ลสุข ภาพ
การดูแลด้ านสวัสดิการสังคม
1.9 ให้ การดูแลทุกมิตภิ าวะสุขภาพ
ของปั จ เจกบุ ค คลอย่ า งต่อ เนื่ อ ง
ตั ง้ แต่ ยั ง ไม่ เ จ็ บ ป่ วยจ น วาร ะ
สุดท้ ายของการเจ็บป่ วย
รวม

ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการพยาบาลที่
คาดหวัง

ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการยาบาล
ตามสภาพจริง

ลาดับ

̅

SD

แปลผล

̅

SD

แปลผล

PNI modified

สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

4.96

0.21

4.05

0.62

มาก

0.22

4

4.87

0.34

มาก
ที่สดุ
มาก
ที่สดุ

3.93

0.60

มาก

0.24

3

5.00

0.00

มาก
ที่สดุ

4.93

0.68

มาก
ที่สดุ

0.14

6

4.83

0.39

มาก
ที่สดุ

3.97

0.65

มาก

0.22

4

4.87

0.34

มาก
ที่สดุ

3.94

0.71

มาก

0.24

3

4.90

0.13

มาก
ที่สุด

3.99

0.48

มาก

0.23

–
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จากตารางที่ 32 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของสมรรถนะด้ านการดูแลที่ยึดผู้ป่วย
เป็ นศูนย์กลาง (Patient Centered Care) ที่คาดหวังกับสภาพจริ ง และค่าดัชนีลาดับความสาคัญ
ของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลที่จาเป็ นสาหรับ
การพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ วิเคราะห์ข้อมูลได้ ดงั นี ้
ระดับสมรรถนะที่คาดหวังในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต
เท่ากับ 4.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.13) ส่วนระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งโดยรวมพบว่า
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตเท่ากับ 3.99 ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48) ซึ่งเมื่ อ
พิจารณาค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) เพื่อรองรับการพยาบาล
ในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ มีค่าเท่ากับ 0.23 ซึ่งหากพิจารณาในรายละเอียดของตัวชี ้วัด
ของสมรรถนะการดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลาง (Patient Centered Care) พบว่าควรมีการพัฒนา
ความรู้ทางด้ านการพยาบาลและศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องไปประยุกต์ใช้ ในการแก้ ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย
เป็ นล าดับแรก (ดัชนีล าดับความสาคัญของความต้ องการจ าเป็ นเท่ากับ 0.32) รองลงมาคือ มี
ความรู้ ความเข้ าใจในการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ การแต่ละคนอย่างเป็ นองค์ รวม ทังทางด้
้
านร่ างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ (ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ นเท่ากับ 0.30)
และเมื่อวิเคราะห์ เมทริ กซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้ านการดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็ น
ศูนย์กลาง (Patient Centered Care) เพื่อรองรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
ระหว่างสมรรถนะที่คาดหวังกับสมรรถนะที่เป็ นจริ ง โดยใช้ ค่าเฉลี่ยเป็ นจุดตัด นาเสนอข้ อมูลดังภาพ
ที่ 7 ต่อไปนี ้
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ภาพที่ 7 การวิ เ คราะห์ เมทริ ก ซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้ า นการดูแลที่ ยึด ผู้ป่ วยเป็ น
ศูนย์กลาง (Patient Centered Care) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาล
ในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
(สูง) 5.00

ดีกว่าเกณฑ์

ดีตามเกณฑ์

สมรรถนะตามสภาพจริง
(ปานกลาง)
̅

4.35

(1.7)
(1.4)
(1.5)

4.05

(1.8)
(1.9)
(1.2)

(1.6)
 (1.3)

3.99

ต่ากว่าเกณฑ์แต่ยงั ไม่น่าห่วง
3.93
3.90

3.84

(ต่า) 0.00

4.74 4.83 4.87

(1.1)
ต่ากว่าเกณฑ์และต้ องปรับปรุง
4.90

4.96 (สูง) 5.00

สมรรถนะที่คาดหวัง
(ปานกลาง)
̅

จากวิเคราะห์เมทริ กซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้ านการดูแลที่ยดึ ผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลาง
(Patient Centered Care) เพื่อรองรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อระหว่าง
สมรรถนะที่คาดหวัง3.72
กับสมรรถนะที่เป็ นจริ ง โดยใช้ ค่าเฉลี่ยเป็ นจุดตัด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.91 และมีคา่ เฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ ง
เท่ากับ 3.99 ตามภาพที่ 7 พบว่า
1. ไม่ มี ตัวชี ว้ ัดของสมรรถนะด้ านการดูแลที่ ยึดผู้ป่ วยเป็ นศูนย์ กลาง (Patient
Centered Care) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรม
แพทย์ทหารเรื อ ตามสภาพจริ งที่ดีกว่าเกณฑ์ที่คาดหวัง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะที่
คาดหวังต่ากว่า 4.91 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งสูงกว่า 3.99
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2. สมรรถนะด้ านการดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลาง (Patient Centered Care) เพื่อ
รองรั บสมรรถนะเชิงวิชาชี พที่จ าเป็ นสาหรั บการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
พบว่าสมรรถนะในด้ านนี ้ตามสภาพจริ ง ที่ดีตามเกณฑ์ที่คาดหวัง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะที่คาดหวังสูงกว่า 4.91 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งสูงกว่า
3.99 พบว่ามี 3 ตัวชีว้ ดั คือ 1) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ปู ่ วยและญาติเข้ ามามีสว่ นร่ วมในการวางแผนการ
ดูแลอย่างเหมาะสม ซึ่งมี ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 5.00 และมี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 4.16 2) ให้ ความสาคัญกับแผนการ
ดูแลที่เหมาะสมกับพื ้นฐานทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ที่จะช่วยส่งเสริ มการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.96 และมีค่าเฉลี่ยเลข
คณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 4.05 และ 3) ให้ การพยาบาลโดยคานึงถึงสิทธิ
ผู้ป่วยเป็ นสาคัญ ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 5.00 และมีค่าเฉลี่ย
เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 4.39
3. สมรรถนะด้ านการดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลาง (Patient Centered Care) เพื่อ
รองรั บสมรรถนะเชิงวิชาชี พที่จ าเป็ นสาหรั บการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
พบว่าสมรรถนะในด้ านนี ้ตามสภาพจริ ง ที่ต่ากว่าเกณฑ์ที่คาดหวัง แต่ยงั ไม่น่าห่วง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังต่ากว่า 4.91 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะ
ตามสภาพจริ งต่ากว่า 3.99 พบว่า มี 4 ตัวชี ว้ ดั คือ 1) ตระหนักถึงความสาคัญของบูรณาการ
แนวคิด ทฤษฏีทางการพยาบาล วิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน และศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธรรมชาติ
ของมนุษย์ นามาใช้ ในการพัฒนาตนเองเพื่อการแสดงออกทางวิชาชีพอย่างเหมาะสมทัง้ 4 ด้ าน
ได้ แก่ การส่งเสริ ม การป้องกัน การรักษา การฟื น้ ฟู ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะที่
คาดหวังเท่ากับ 4.74 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.90 2) มี
ทักษะในการปฏิบตั ิการพยาบาลอย่างถูกต้ อง เหมาะสมกับสถานการณ์ และสอดคล้ องกับความ
ต้ องการของผู้รับบริ การ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.87 และมี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.93 3) ให้ การดูแลแบบผสมผสาน
ความรู้ ทางการพยาบาลกับการดูแลเชิ งจิ ตวิทยาสังคมและการปรั บเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ให้
คาปรึกษา แนะนาการดูแลสุขภาพ ส่งเสริ มสุขภาพ การดูแลด้ านสวัสดิการสังคม ซึง่ มีค่าเฉลี่ยเลข
คณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.83 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะตาม
สภาพจริ งเท่ากับ 3.97 และ 4) ให้ การดูแลทุกมิติภาวะสุขภาพของปั จเจกบุคคลอย่างต่อ เนื่อ ง
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ตังแต่
้ ยงั ไม่เจ็บป่ วยจนวาระสุดท้ ายของการเจ็บป่ วย ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะที่
คาดหวังเท่ากับ 4.87 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.94
4. สมรรถนะด้ านการดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลาง (Patient Centered Care) เพื่อ
รองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ตาม
สภาพจริ งที่ต่ากว่าเกณฑ์ที่คาดหวัง และต้ องปรับปรุง ซึง่ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะที่
คาดหวังสูงกว่า 4.91 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งต่ากว่า 3.99
พบว่ามี 2 ตัวชีว้ ดั คือ 1) มีความรู้ ทางด้ านการพยาบาลและศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องไปประยุกต์ใช้ ใน
การแก้ ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย ซึง่ มีคา่ เฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.91
และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.72 และ 2) มีความรู้ ความ
เข้ าใจในการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ การแต่ละคนอย่างเป็ นองค์รวม ทังทางด้
้
านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม จิ ตวิญญาณ ซึ่งมี ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 5.00 และมี
ค่าเฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.84
จากรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรื อ ที่เกี่ ยวข้ องกับสมรรถนะด้ านการดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็ นศูนย์ กลาง (Patient Centered
Care) ที่กาหนดให้ มี 9 ตัวชี ว้ ัดในด้ านดังกล่าว แต่หากพิจ ารณาถึงความจาเป็ นในการพัฒนา
สมรรถนะด้ วยการวิเคราะห์ เมทริ กซ์ (Matrix Analysis) แล้ ว สรุ ปได้ ว่า สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่
จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ เกี่ยวข้ องกับสมรรถนะด้ านการ
ดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็ นศูนย์ กลาง (Patient Centered Care) ที่จาเป็ นต้ อ งได้ รับการพัฒนาโดย
พิจารณาจากตัวชีว้ ัดสมรรถนะตามสภาพจริ งที่ต่ากว่าเกณฑ์ และต้ อ งปรั บปรุ ง มี 2 ตัวชี ว้ ดั ซึ่ง
เรี ยงลาดับความต้ องการจาเป็ นในการพัฒนาจากมากไปหาน้ อยตามค่า ดัชนีลาดับความสาคัญ
ของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) ได้ ดงั นี ้
1) ความรู้ทางด้ านการพยาบาลและศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องไปประยุกต์ใช้ ในการแก้ ปัญหา
สุขภาพของผู้ป่วย (ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น เท่ากับ 0.32)
2) ความรู้ ความเข้ าใจในการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ การแต่ละคนอย่างเป็ นองค์รวม ทัง้
ทางด้ านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ (ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการ
จาเป็ น เท่ากับ 0.30)
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สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการพยาบาลที่
คาดหวัง
̅

SD

แปลผล

ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการพยาบาล
ตามสภาพจริง
̅

SD

แปลผล

PNI modified

ตารางที่ 33 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของสมรรถนะด้ า นเวชศาสตร์ ทางทะเลและเวช
ศาสตร์ ทหาร (Maritime Medicine and Military Medicine) ที่คาดหวังกับสภาพจริ ง และค่า ดัชนี
ลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิช าชีพการ
พยาบาลที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ

ลาดับ

2. สมรรถนะด้ านเวชศาสตร์ ทางทะเลและเวชศาสตร์ ทหาร (Maritime Medicine and Military Medicine
2.1 มี ความรู้ ในการให้ บริ การด้ าน 4.70 0.47 มาก 3.20 0.85 ปาน 0.47
4
สุขภาพสาหรับผู้ที่จะปฏิบตั งิ านทาง
ที่สดุ
กลาง
ทะเลทังสุ
้ ขภาพทางกายและจิตใจ
2.2 สามารถบูรณาการความรู้ ใน 4.65 0.57 มาก 3.49 0.78 ปาน 0.33
13
การให้ บริการแก่ทหารเกี่ยวกับการ
ที่สดุ
กลาง
ส่ ง เส ริ มสุ ข ภ า พ ก ารป้ อ ง กั น
ควบคุม โรค การรั ก ษาพยาบาล
และการฟื น้ ฟูสขุ ภาพ
2.3 พัฒนาความรู้ งานวิจัย เพื่อให้ 4.83 0.39 มาก 3.12 0.97 ปาน 0.55
1
การดูแล ป้องกัน รั กษาพยาบาลแก่
ที่สดุ
กลาง
ทหารได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
2.4 ให้ ความรู้แก่ประชาชนที่เกี่ยว 4.65 0.57 มาก 3.15 0.99 ปาน 0.48
3
ข้ อ งกับ การปฏิ บัติต นเมื่ อ เกิ ด สา
ที่สดุ
กลาง
ธารณภั ย /ภั ย พิ บัติ ทั ง้ ในระยะ
ก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิด
2.5 บูรณาการความรู้ มาประยุกต์ 4.87 0.34 มาก 3.20 1.01 ปาน 0.52
2
ใช้ ในการปฏิ บัติ ก ารพยาบาลใน
ที่สดุ
กลาง
สถานการณ์ สาธารณภัย/ภัยพิบตั ิ
ได้
2.6 ตระหนักและให้ ความสาคัญ 4.65 0.49 มาก 3.33 1.04 ปาน 0.40
9
ในการพัฒ นาความสามารถของ
ที่สดุ
กลาง
ตนเองในการดูแ ล ป้ องกั น การ
พยาบาลแก่ผ้ ปู ระสบภัยทางทะเล
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ตารางที่ 33 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของสมรรถนะด้ านเวชศาสตร์ ทางทะเลและเวช
ศาสตร์ ทหาร (Maritime Medicine and Military Medicine) ที่คาดหวังกับสภาพจริ ง และค่า ดัชนี
ลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิช าชีพการ
พยาบาลที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ (ต่อ)

2.7 ตระหนักถึงความสาคัญและให้
การสนั บ สนุ น การปฏิ บัติ การทาง
ทหารของกองทัพในทุกสถานการณ์
2.8 ตระหนักถึ งความสาคัญ ใน
บทบาทของตนเองในการท างาน
ร่วมกับทีมสุขภาพเมื่อเกิดสาธารณ
ภัย/ภัยพิบตั ิ
2.9 สนับ สนุ น การป้ องกั น และ
บรรเทาสาธารณภัย/ภัยพิบตั ิในทุก
สถานการณ์ โดยไม่จาแนกเชื ้อชาติ
และศาสนา
2.10 ให้ ความสาคัญ และส่งเสริ ม
การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการ
ช่วยเหลือ ตนเองและผู้อื่ นเมื่อเกิด
สาธารณภัย/ภัยพิบตั ิ
2.11 ให้ การดูแลผู้ประสบภัยทาง
ทะเลในภาวะฉุกเฉิน ตังแต่
้ การปฐม
พยาบาล ดาเนินการเคลื่อนย้ าย ส่ง
ต่อผู้ป่วย/ผู้รับบริ การจากจุดเกิดเหตุ
ส่งต่อสถานพยาบาลที่เหมาะสม
2.12 ให้ การดูแลผู้ประสบภัยทาง
ทะเลเพื่ อ ฟื ้ น ฟู สุข ภาพ ทั ง้ ด้ าน
ร่างกาย และจิตใจ

ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการพยาบาลที่
คาดหวัง

ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการยาบาล
ตามสภาพจริง

ลาดับ

̅

SD

แปลผล

̅

SD

แปลผล

PNI modified

สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

4.96

0.21

มาก
ที่สดุ

3.59

1.03

มาก

0.38

10

4.78

0.42

มาก
ที่สดุ

3.67

1.00

มาก

0.30

14

4.83

0.39

มาก
ที่สดุ

3.85

1.03

มาก

0.25

9

4.74

0.45

มาก
ที่สดุ

3.76

0.91

มาก

0.26

15

4.74

0.54

มาก
ที่สดุ

3.34

0.92

ปาน
กลาง

0.42

6

4.74

0.54

มาก
ที่สดุ

3.38

0.96

ปาน
กลาง

0.40

12
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ตารางที่ 33 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของสมรรถนะด้ านเวชศาสตร์ ทางทะเลและเวช
ศาสตร์ ทหาร (Maritime Medicine and Military Medicine) ที่คาดหวังกับสภาพจริ ง และค่า ดัชนี
ลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิช าชีพการ
พยาบาลที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ (ต่อ)
ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการพยาบาลที่
คาดหวัง

ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการยาบาล
ตามสภาพจริง

ลาดับ

̅

SD

แปลผล

̅

SD

แปลผล

PNI modified

สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ
2.13 ให้ การดูแลสุขภาพทหารเพื่อ
เตรี ยมความพร้ อมด้ านสุขภาพให้
สามารถปฏิบัติหน้ าที่ ตามภารกิ จ
ของกองทัพ
2.14 สามารถดาเนินการเคลื่อนย้ าย
ส่ ง ต่ อ และส่ ง กลับ ผู้ป่ วยที่ ไ ด้ รั บ
บาดเจ็บจากภาคสนามได้ อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.15 ให้ การพยาบาลทหารที่ได้ รับ
บาดเจ็ บ จากการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ไ ด้
อย่างเหมาะสม
2.16 ประเมินสถานการณ์ จากการ
เจ็บป่ วย น ามาทบทวน/ปรั บแผน
ในการให้ การบริการที่เหมาะสม

4.78

0.52

มาก
ที่สดุ

3.59

0.87

มาก

0.33

12

4.74

0.54

มาก
ที่สดุ

3.30

0.90

ปาน
กลาง

0.44

5

4.74

0.54

มาก
ที่สดุ

3.52

0.89

มาก

0.35

11

4.78

0.52

มาก
ที่สดุ
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จากตารางที่ 33 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของสมรรถนะด้ านเวชศาสตร์ ทางทะเล
และเวชศาสตร์ ทหาร (Maritime Medicine and Military Medicine) ที่คาดหวังกับสภาพจริ ง และค่า
ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการ
พยาบาลที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ วิเคราะห์ข้อมูลได้ ดงั นี ้
ระดับสมรรถนะที่คาดหวังในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต
เท่ากับ 4.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34) ส่วนระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งโดยรวมพบว่า
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตเท่ากับ 3.43 ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71) ซึ่งเมื่ อ
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พิจารณาค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) เพื่อรองรับการพยาบาล
ในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ มีค่าเท่ากับ 0.39 ซึ่งหากพิจารณาในรายละเอียดของตัวชี ้วัด
ของสมรรถนะด้ านเวชศาสตร์ ทางทะเลและเวชศาสตร์ ทหาร (Maritime Medicine and Military
Medicine) พบว่า ควรมีการพัฒนาความรู้ งานวิจยั เพื่อให้ การดูแล ป้องกัน รักษาพยาบาลแก่ทหาร
ได้ อย่างมี คุณภาพเป็ นลาดับแรก (ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ นเท่ากับ 0.55)
รองลงมาคื อ การบู รณาการความรู้ มาประยุกต์ ใช้ ในการปฏิ บัติ การพยาบาลในสถานการณ์
สาธารณภัย/ภัยพิบตั ิ (ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ นเท่ากับ 0.48)
และเมื่ อวิเคราะห์ เมทริ กซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้ านเวชศาสตร์ ทางทะเลและ
เวชศาสตร์ ทหาร (Maritime Medicine and Military Medicine) เพื่อรองรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อระหว่างสมรรถนะที่คาดหวังกับสมรรถนะที่เป็ นจริ ง โดยใช้ ค่าเฉลี่ยเป็ น
จุดตัด นาเสนอข้ อมูลดังภาพที่ 8 ต่อไปนี ้
ภาพที่ 8 การวิเคราะห์เมทริ กซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้ านเวชศาสตร์ ทางทะเลและเวช
ศาสตร์ ทหาร (Maritime Medicine and Military Medicine) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่
จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
(สูง) 5.00

ดีกว่าเกณฑ์

3.85

(2.10)

3.76

สมรรถนะตามสภาพจริง
(ปานกลาง)
̅

3.67

(2.15)
(2.2)

3.59

(2.12)

3.52

3.43
3.38

3.30
3.20
3.15
3.12

(2.16)

(2.11)
(2.5)
(2.6) (2.14)
(2.1)
(2.4)
(2.3)
ต่ากว่าเกณฑ์แต่ยงั ไม่น่าห่วง
ต่ากว่าเกณฑ์และต้ องปรับปรุง

3.49

3.34

ดีตามเกณฑ์
(2.9)
(2.8)
(2.13)
(2.7)

(ต่า) 0.00

4.65 4.70 4.74 4.76 4.78 4.83 4.87

สมรรถนะที่คาดหวัง
(ปานกลาง)
̅

4.96 (สูง) 5.00
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จากวิเ คราะห์ เมทริ กซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะเวชศาสตร์ ทางทะเลและเวช
ศาสตร์ ทหาร (Maritime Medicine and Military Medicine) เพื่อรองรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ระหว่างสมรรถนะที่คาดหวังกับสมรรถนะที่เป็ นจริ ง โดยใช้ ค่าเฉลี่ยเป็ น
จุดตัด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.76 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.43 ตามภาพที่ 8 พบว่า
1. สมรรถนะด้ านเวชศาสตร์ ทางทะเลและเวชศาสตร์ ทหาร (Maritime Medicine
and Military Medicine) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ พบว่าสมรรถนะในด้ านนี ้ตามสภาพจริ ง ที่ดีกว่าเกณฑ์ที่คาดหวัง ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังต่ากว่า 4.76 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริ งสูงกว่า 3.43 พบว่ามี 3 ตัวชี ้วัด คือ 1) สามารถบูรณาการความรู้ ในการ
ให้ บริ การแก่ทหารเกี่ยวกับการส่งเสริ มสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและการ
ฟื น้ ฟูสขุ ภาพ ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.65 และมีค่าเฉลี่ยเลข
คณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.49 2)ให้ ความสาคัญและส่งเสริ ม การมีสว่ นร่ วม
ของประชาชนในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเมื่อเกิดสาธารณภัย/ภัยพิบตั ิ ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เลขคณิต
ของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.74 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพ
จริ งเท่ากับ 3.76 3) ให้ การพยาบาลทหารที่ได้ รับบาดเจ็บจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างเหมาะสม
ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.74 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.52
2. สมรรถนะด้ านเวชศาสตร์ ทางทะเลและเวชศาสตร์ ทหาร (Maritime Medicine and
Military Medicine) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัด
กรมแพทย์ทหารเรื อ พบว่าสมรรถนะในด้ านนี ้ตามสภาพจริ ง ที่ดีตามเกณฑ์ที่คาดหวัง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังสูงกว่า 4.76 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะ
ตามสภาพจริ งสูงกว่า 3.43 พบว่ามี 6 ตัวชี ้วัด คือ 1) ตระหนักถึงความสาคัญและให้ การสนับสนุน
การปฏิบตั ิการทางทหารของกองทัพในทุกสถานการณ์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะ
ที่คาดหวังเท่ากับ 4.96 และมี ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.59
2) ตระหนักถึงความสาคัญในบทบาทของตนเองในการทางานร่วมกับทีมสุขภาพเมื่อเกิดสาธารณภัย/
ภัยพิบตั ิ ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.78 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.67 3) สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/
ภัยพิบัติในทุกสถานการณ์ โดยไม่จาแนกเชื ้อชาติ และศาสนา ซึ่งมี ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับ
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สมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.83 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ
3.85 และ 4) ให้ การดูแลสุขภาพทหารเพื่อเตรี ยมความพร้ อมด้ านสุขภาพให้ สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่
ตามภารกิจของกองทัพ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.78 และมี
ค่าเฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.59
3. สมรรถนะเวชศาสตร์ ทางทะเลและเวชศาสตร์ ทหาร (Maritime Medicine and
Military Medicine) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัด
กรมแพทย์ทหารเรื อ พบว่าสมรรถนะในด้ านนี ้ตามสภาพจริ ง ที่ต่ากว่าเกณฑ์ที่คาดหวัง แต่ยงั ไม่น่า
ห่วง ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังต่ากว่า 4.76 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ
ระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งต่ากว่า 3.43 พบว่า มี 6 ตัวชี ้วัด คือ 1) มีความรู้ ในการให้ บริ การ
ด้ านสุขภาพสาหรับผู้ที่จะปฏิบตั ิงานทางทะเลทังสุ
้ ขภาพทางกายและจิตใจ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.70 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพ
จริ งเท่ากับ 3.20 2) ให้ ความรู้ แก่ประชาชนที่เกี่ยว ข้ องกับการปฏิบตั ิตนเมื่อเกิดสาธารณภัย /ภัย
พิบัติ ทัง้ ในระยะก่อนเกิ ด ขณะเกิ ด และหลังเกิ ด ซึ่งมี ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับสมรรถนะที่
คาดหวังเท่ากับ 4.65 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.15 3)
ตระหนักและให้ ความสาคัญในการพัฒนาความสามารถของตนเองในการดูแล ป้ องกัน การ
พยาบาลแก่ผ้ ูประสบภัยทางทะเล ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ
4.65 และมี ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.33 4) ให้ การดูแล
ผู้ประสบภัยทางทะเลในภาวะฉุกเฉิน ตังแต่
้ การปฐมพยาบาล ดาเนินการเคลือ่ นย้ าย ส่งต่อผู้ป่วย/
ผู้รับบริ การจากจุดเกิ ดเหตุ ส่งต่อ สถานพยาบาลที่เหมาะสม ซึ่งมี ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับ
สมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.74 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ
3.34 5) ให้ การดูแลผู้ประสบภัยทางทะเลเพื่อฟื น้ ฟูสขุ ภาพ ทังด้
้ านร่างกาย และจิตใจ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.74 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะ
ตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.38 และ 6) สามารถดาเนินการเคลือ่ นย้ าย ส่งต่อ และส่งกลับผู้ป่วยที่ได้ รับ
บาดเจ็ บ จากภาคสนามได้ อย่างมี ประสิท ธิ ภาพ ซึ่ง มี ค่า เฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับสมรรถนะที่
คาดหวังเท่ากับ 4.74 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.30
4. สมรรถนะด้ านเวชศาสตร์ ทางทะเลและเวชศาสตร์ ทหาร (Maritime Medicine
and Military Medicine) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ตามสภาพจริ งที่ต่ากว่าเกณฑ์ที่คาดหวังและต้ องปรับปรุ ง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังสูงกว่า 4.76 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะ
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ตามสภาพจริ งต่ากว่า 3.43 พบว่ามี 3 ตัวชี ้วัด คือ 1) พัฒนาความรู้ งานวิจัย เพื่อ ให้ การดูแล
ป้องกัน รักษาพยาบาลแก่ทหารได้ อย่างมีคุณภาพ ซึ่งมี ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับสมรรถนะที่
คาดหวังเท่ากับ 4.83 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.12 2)
บูรณาการความรู้ มาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิการพยาบาลในสถานการณ์ สาธารณภัย/ภัยพิบตั ิได้
ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.87 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.20 และ 3) ประเมินสถานการณ์จากการเจ็บป่ วย นามาทบทวน/
ปรับแผนในการให้ การบริ การที่เหมาะสม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับ สมรรถนะที่คาดหวัง
เท่ากับ 4.78 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.42
จากรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรื อ ที่เกี่ยวข้ องกับสมรรถนะเวชศาสตร์ ทางทะเลและเวชศาสตร์ ทหาร (Maritime Medicine
and Military Medicine) ที่กาหนดให้ มี 16 ตัวชี ว้ ดั ในด้ านดังกล่าว แต่หากพิจ ารณาถึงความ
จ าเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะด้ วยการวิเคราะห์ เมทริ กซ์ (Matrix Analysis) แล้ ว สรุ ปได้ ว่า
สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ เกี่ยวข้ อง
กับสมรรถนะด้ านเวชศาสตร์ ทางทะเลและเวชศาสตร์ ทหาร (Maritime Medicine and Military
Medicine) ที่จ าเป็ นต้ องได้ รับการพัฒนาโดยพิจารณาจากตัวชี ้วัดสมรรถนะตามสภาพจริ งที่ต่า
กว่าเกณฑ์ และต้ องปรับปรุง มี 3 ตัวชี ้วัดซึง่ เรี ยงลาดับความต้ องการจาเป็ นในการพัฒนาจากมาก
ไปหาน้ อยตามค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) ได้ ดงั นี ้
1. พัฒนาความรู้ งานวิจยั เพื่อให้ การดูแล ป้องกัน รักษาพยาบาลแก่ทหารได้ อย่างมี
คุณภาพ (ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น เท่ากับ 0.55)
2. บูรณาการความรู้มาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิการพยาบาลในสถานการณ์ สาธารณภัย/
ภัยพิบตั ิได้ (ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น เท่ากับ 0.52)
3. ประเมินสถานการณ์จากการเจ็บป่ วย นามาทบทวน/ปรับแผนในการให้ การบริ การ
ที่เหมาะสม (ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น เท่ากับ 0.40)
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ตารางที่ 34 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ระดับ ของสมรรถนะด้ า นความเป็ นมื อ อาชี พ
(Professionalism) ที่คาดหวังกับสภาพจริ ง และค่า ดัช นีลาดับความสาคัญของความต้ อ งการ
จาเป็ น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลใน
อนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการพยาบาลที่
คาดหวัง
̅

SD

แปลผล

3. สมรรถนะด้ านความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
3.1 เข้ าใจขอบเขตและหน้ าที่ การ 4.91 0.42 มาก
ปฏิ บัติงานภายใต้ พระราชบัญญั ติ
ที่สดุ
กฎหมายวิชาชี พการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ จริ ยธรรมทางการ
พยาบาล ข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กั บข้ อจ ากั ด และเงื่ อ นไขของการ
ปฏิบตั วิ ชิ าชีพพยาบาล
3.2 แสวงหาความรู้ ใหม่ๆ เพื่ อ 5.00 0.00 มาก
พัฒ นาศาสตร์ ท างวิช าชี พ น ามา
ที่สดุ
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาทักษะใน
การปฏิบตั กิ ารพยาบาล
3.3 ตระหนักถึงความส าคัญของ 4.91 0.42 มาก
บทบาทวิ ช าชี พ ภายใต้ พระราช
ที่สดุ
บั ญ ญั ติ กฎหมายวิ ชาชี พการ
พ ย า บ า ล แ ล ะ ก า ร ผ ดุ ง ค ร ร ภ์
จริยธรรมทางการพยาบาล ข้ อบังคับ
ต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับข้ อจ ากัดและ
เงื่ อนไขของการปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ
พยาบาล
3.4 รั ก เต็ มใจ และมุ่งมั่นในการ 4.96 0.21 มาก
ปฏิ บั ติ ง านในวิ ช าชี พ เพื่ อน า
ที่สดุ
ความก้ าวหน้ าสู่วชิ าชีพ

ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการยาบาล
ตามสภาพจริง

ลาดับ

̅

SD

แปลผล

PNI modified

สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

3.98

0.69

มาก

0.24

10

3.74

0.68

มาก

0.34

2

4.09

0.67

มาก

0.20

13

4.09

0.67

มาก

0.21

12
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ตารางที่ 34 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ระดับ ของสมรรถนะด้ า นความเป็ นมื อ อาชี พ
(Professionalism) ที่คาดหวังกับสภาพจริ ง และค่า ดัช นีลาดับความสาคัญของความต้ อ งการ
จาเป็ น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลใน
อนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ (ต่อ)

3.5 มี ค วามคิด ริ เ ริ่ ม สร้ างสรรค์
สามารถน าไปประยุกต์ ใ ช้ ในการ
ปฏิบตั งิ านได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3.6 ก าหนดเป้ าหมายในการ
ปฏิ บัติ งานของตนเองเพื่ อ พัฒนา
อาชี พ เพื่อสามารถให้ การพยาบาล
ในระดับสากลได้
3.7 ตระหนักถึ งความส าคัญการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ติดตาม
ความรู้ ใหม่ ๆ และก้ าวทั น ต่ อ การ
เปลี่ ยนแปลงของศาสตร์ ทางการ
พยาบาลและศาสตร์ อื่นๆ
3.8 สามารถวิเ คราะห์ ป ระเด็ น
จริ ยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อ ง
ในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลและการ
ผดุง ครรภ์ ตัด สิน ใจเชิง จริ ยธรรม
และนาไปใช้ ในการให้ การพยาบาล
อย่างเหมาะสม
3.9 ปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างที่ดีทงั ้
การดารงตนและการปฏิบตั ิงานใน
หน้ าที่
3.10 ให้ บริ การทางการพยาบาลตาม
มาตรฐานวิชาชี พ และกระบวนการ
พยาบาล

ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการพยาบาลที่
คาดหวัง

ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการยาบาล
ตามสภาพจริง

PNI modified

สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

ลาดับ

̅

SD

แปลผล

̅

SD

แปลผล

5.00

0.00

มาก
ที่สดุ

3.79

0.69

มาก

0.32

6

5.00

0.00

มาก
ที่สดุ

3.80

0.69

มาก

0.32

5

5.00

0.00

มาก
ที่สดุ

3.82

0.89

มาก

0.31

7

4.91

0.29

มาก
ที่สดุ

3.66

0.87

มาก

0.34

4

4.96

0.21

มาก
ที่สดุ

3.93

0.90

มาก

0.26

8

4.91

0.42

มาก
ที่สดุ

4.04

0.92

มาก

0.22

11
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ตารางที่ 34 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ระดับ ของสมรรถนะด้ า นความเป็ นมื อ อาชี พ
(Professionalism) ที่คาดหวังกับสภาพจริ ง และค่า ดัช นีลาดับความสาคัญของความต้ อ งการ
จาเป็ น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลใน
อนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ (ต่อ)

3.11 ควบคุม กากับตนหรื อผู้ร่วม
งานในวิชาชีพให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตาม
พรบ.วิชาชีพ การพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์
3.12 น าข้ อ มูล ย้ อ นกลับ (feed
back) ที่ได้ จ ากแหล่งต่างๆ ไปใช้
เพื่อ การปรั บปรุ ง พัฒนาทักษะใน
การให้ บริการ
3.13 มี ส่ วนร่ วมในการก าหนด
มาตรฐานการปฏิ บั ติ ท าง กา ร
พยาบาลกั บหน่ วยงาน/องค์ กรที่
ตนเองปฏิบตั งิ านอยู่
รวม

ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการพยาบาลที่
คาดหวัง

ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการยาบาล
ตามสภาพจริง

ลาดับ

̅

SD

แปลผล

̅

SD

แปลผล

PNI modified

สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

4.91

0.42

มาก
ที่สดุ

3.88

0.91

มาก

0.26

9

5.00

0.00

มาก
ที่สดุ

3.73

0.86

มาก

0.34

3

4.91

0.42

มาก
ที่สดุ

3.56

0.96

มาก

0.38

1

4.96

0.16

มาก
ที่สุด

3.85

0.59

มาก

0.28

–

จากตารางที่ 34 ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มูลเกี่ ยวกั บระดับของสมรรถนะด้ านความเป็ นมื อ อาชี พ
(Professionalism) ที่คาดหวังกับสภาพจริ ง และค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น
(PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ วิเคราะห์ข้อมูลได้ ดงั นี ้
ระดับสมรรถนะที่คาดหวังในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต
เท่ากับ 4.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.16) ส่วนระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งโดยรวมพบว่า
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตเท่ากับ 3.85 ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59) ซึ่งเมื่ อ
พิจารณาค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) เพื่อรองรับการพยาบาล
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ในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ มีค่าเท่ากับ 0.38 ซึ่งหากพิจารณาในรายละเอียดของตัวชี ้วัด
ของสมรรถนะด้ านความเป็ นมื ออาชี พ (Professionalism) พบว่า ควรเน้ นการมี ส่ว นร่ วมในการ
กาหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิทางการพยาบาลกับหน่วยงาน/องค์กรที่ตนเองปฏิบตั ิงานอยู่ในลาดับ
แรก (ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ นเท่ากับ 0.38) รองลงมาคื อการแสวงหา
ความรู้ ใหม่ๆเพื่อพัฒนาศาสตร์ ทางวิชาชี พนามาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติการ
พยาบาลและการนาข้ อมูลย้ อนกลับ (feed back) ที่ได้ จ ากแหล่งต่างๆ ไปใช้ เพื่อการปรั บปรุ ง
พัฒนาทักษะในการให้ บริ การ (ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ นเท่ากับ 0.34)
และเมื่ อ วิ เคราะห์ เ มทริ กซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้ า นความเป็ นมื อ อาชี พ
(Professionalism) เพื่อรองรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อระหว่างสมรรถนะที่
คาดหวังกับสมรรถนะที่เป็ นจริ ง โดยใช้ คา่ เฉลี่ยเป็ นจุดตัด นาเสนอข้ อมูลดังภาพที่ 9 ต่อไปนี ้
ภาพที่ 9 การวิเ คราะห์เ มทริ ก ซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้ า นความเป็ นมือ อาชีพ
(Professionalism) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัด
กรมแพทย์ทหารเรื อ
(สูง) 5.00

ดีกว่าเกณฑ์

ดีตามเกณฑ์

(3.3)
(3.10)
(3.1)
(3.11)

4.09
4.04
3.98

(3.4)
(3.9)
(3.7)

สมรรถนะตามสภาพจริง
(ปานกลาง)
̅

3.93

(3.6)
(3.5)

3.88

(3.12)

3.85
3.82
3.80
3.79
3.74
3.73
3.66
3.56

(3.8)
(3.13)
ต่ากว่าเกณฑ์แต่ยงั ไม่น่าห่วง
(ต่า) 0.00

(3.2)

ต่ากว่าเกณฑ์และต้ องปรับปรุง

4.91 4.95 4.96

สมรรถนะที่คาดหวัง
(ปานกลาง)
̅

(สูง) 5.00

258
จากวิ เ คราะห์ เ มทริ ก ซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้ านความเป็ นมื อ อาชี พ
(Professionalism) เพื่ อ รองรั บ การพยาบาลในอนาคต สัง กั ด กรมแพทย์ ท หารเรื อ ระหว่ า ง
สมรรถนะที่คาดหวังกับสมรรถนะที่เป็ นจริ ง โดยใช้ ค่าเฉลี่ยเป็ นจุดตัด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.95 และมีคา่ เฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ ง
เท่ากับ 3.85 ตามภาพที่ 9 พบว่า
1. สมรรถนะด้ านความเป็ นมือ อาชีพ (Professionalism) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิ ง
วิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ พบว่าสมรรถนะในด้ านนี ้
ตามสภาพจริ ง ที่ดีกว่าเกณฑ์ที่คาดหวัง ซึ่งมี ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังต่า
กว่า 4.95 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งสูงกว่า 3.85 พบว่ามี 4
ตัวชี ว้ ัด คือ 1) ตระหนัก ถึงความสาคัญของบทบาทวิช าชี พภายใต้ พระราช บัญญัติกฎหมาย
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จริ ยธรรมทางการพยาบาล ข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
ข้ อจากัดและเงื่อนไขของการปฏิบตั ิวิชาชีพพยาบาล ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะที่
คาดหวังเท่ากับ 4.91 และมี ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 4.09
2) ให้ บริ การทางการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ และกระบวนการพยาบาล ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลข
คณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.91 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะตาม
สภาพจริ งเท่ากับ 4.04 3) เข้ าใจขอบเขตและหน้ าที่การปฏิบตั ิงานภายใต้ พระราชบัญญัติกฎหมาย
วิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ จริ ยธรรมทางการพยาบาล ข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
ข้ อจากัดและเงื่อนไขของการปฏิบตั ิ วิชาชีพพยาบาล ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะที่
คาดหวังเท่ากับ 4.91 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.98 และ
4) ควบคุม กากับตนหรื อผู้ร่วม งานในวิชาชีพให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตาม พรบ.วิชาชีพ การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.91 และมีค่าเฉลี่ยเลข
คณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.88
2. สมรรถนะด้ านความเป็ นมื ออาชี พ (Professionalism) เพื่อรองรั บสมรรถนะเชิ ง
วิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ พบว่าสมรรถนะในด้ านนี ้
ตามสภาพจริ ง ที่ดีตามเกณฑ์ที่คาดหวัง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังสูง
กว่า 4.95 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งสูงกว่า 3.85 พบว่ามี 2
ตัวชี ้วัด คือ 1) รัก เต็มใจ และมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพ เพื่อนาความก้ าวหน้ าสูว่ ิชาชีพ ซึ่ง
มีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะ ที่คาดหวังเท่ากับ 4.96 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 4.09 2) ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีทงการด
ั้
ารงตนและการ
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ปฏิบัติงานในหน้ าที่ ซึ่งมี ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับสมรรถนะที่ คาดหวังเท่ากับ 4.96 และมี
ค่าเฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.93
3. สมรรถนะด้ านความเป็ นมือ อาชีพ (Professionalism) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิ ง
วิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ พบว่าสมรรถนะในด้ านนี ้
ตามสภาพจริ ง ที่ ต่ า กว่ า เกณฑ์ ที่ ค าดหวัง แต่ ยัง ไม่ น่า ห่ว ง ซึ่ ง มี ค่า เฉลี่ย เลขคณิ ต ของระดับ
สมรรถนะที่คาดหวังต่ากว่า 4.95 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งต่ากว่า
3.85 พบว่า มี 2 ตัวชี ้วัด คือ 1) สามารถวิเคราะห์ประเด็นจริ ยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องในการ
ปฏิบตั ิการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตัดสินใจเชิงจริ ยธรรม และนาไปใช้ ในการให้ การพยาบาล
อย่างเหมาะสม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.91 และมีค่าเฉลี่ย
เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.66 2) มีสว่ นร่วมในการกาหนดมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิทางการพยาบาลกับหน่วยงาน/องค์ กรที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ ซึ่งมี ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.91 และมีคา่ เฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ ง
เท่ากับ 3.56
4. สมรรถนะด้ านความเป็ นมือ อาชีพ (Professionalism) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิ ง
วิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ตามสภาพจริ งที่ต่ากว่า
เกณฑ์ที่คาดหวัง และต้ องปรับปรุ ง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังสูงกว่า
4.95 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งต่ากว่า 3.85 พบว่ามี 5 ตัวชี ้วัด คือ
1) แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาศาสตร์ ทางวิชาชีพนามาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งมี ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 5.00 และมี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.74 2) นาข้ อ มูลย้ อนกลับ (feed
back) ที่ได้ จากแหล่งต่างๆ ไปใช้ เพื่อการปรับปรุ ง พัฒนาทักษะในการให้ บริ การ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลข
คณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 5.00 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะตาม
สภาพจริ งเท่ากับ 3.73 3) มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงานได้
อย่างมี ประสิทธิ ภาพ ซึ่งมี ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 5.00 และมี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.79 4) กาหนดเป้าหมายในการ
ปฏิบตั ิงานของตนเองเพื่อพัฒนาอาชีพ เพื่อสามารถให้ การพยาบาลในระดับสากลได้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 5.00 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะ
ตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.80 และ 5) ตระหนักถึงความสาคัญการพัฒนาตนเองอย่างต่อ เนื่อ ง
ติดตามความรู้ใหม่ๆและก้ าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ ทางการพยาบาลและศาสตร์ อื่นๆ
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ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 5.00 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.82
จากรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรื อ ที่เกี่ยวข้ องกับสมรรถนะด้ านความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism) ที่มีกาหนดให้ มี 13
ตัวชี ้วัดในด้ านดังกล่าว แต่หากพิจารณาถึงความจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะด้ วยการวิเคราะห์
เมทริ กซ์ (Matrix Analysis) แล้ ว สรุ ปได้ ว่า สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลใน
อนาคต สั ง กั ด กรมแพทย์ ท หารเรื อ เกี่ ย วข้ องกั บ สมรรถนะด้ านความ เป็ นมื อ อาชี พ
(Professionalism) ที่จาเป็ นต้ องได้ รับการพัฒนาโดยพิจารณาจากตัวชี ้วัดสมรรถนะตามสภาพจริ ง
ที่ต่ากว่าเกณฑ์ และต้ องปรับปรุง มี 5 ตัวชี ้วัดซึง่ เรี ยงลาดับความต้ องการจาเป็ นในการพัฒนาจาก
มากไปหาน้ อยตามค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) ได้ ดงั นี ้
1. แสวงหาความรู้ ใหม่ๆ เพื่อ พัฒนาศาสตร์ ทางวิช าชี พนามาประยุกต์ ใช้ ในการ
พัฒนาทักษะในการปฏิบตั ิการพยาบาล (ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น เท่ากับ
0.34)
2. นาข้ อมูลย้ อนกลับ (feed back) ที่ได้ จากแหล่งต่างๆ ไปใช้ เพื่อการปรับปรุ ง
พัฒนาทักษะในการให้ บริ การ (ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น เท่ากับ 0.34)
3. กาหนดเป้าหมายในการปฏิบตั ิงานของตนเองเพื่อพัฒนาอาชีพ เพื่อสามารถให้
การพยาบาลในระดับสากลได้ (ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น เท่ากับ 0.32)
4. มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น เท่ากับ 0.32)
5. ตระหนักถึงความสาคัญการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ติดตามความรู้ ใหม่ๆและ
ก้ าวทันต่อการเปลีย่ นแปลงของศาสตร์ ทางการพยาบาลและศาสตร์ อื่น ๆ (ดัชนีลาดับความสาคัญ
ของความต้ องการจาเป็ น เท่ากับ 0.31)
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ตารางที่ 35 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของสมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership) ที่
คาดหวังกับสภาพจริ ง และค่า ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) เพื่อ
รองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรื อ
ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการพยาบาลที่
คาดหวัง
̅

4. สมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership)
4.1 ศึกษาสถานการณ์ ทงในปั
ั ้ จจุบนั 4.78
แล ะ คา ด ก าร ณ์ อ น า ค ต จ า ก
ผลกระทบภายนอกทั ง้ ทางด้ าน
การเมือง เศรษฐกิจ และทางสังคม
และเทคโนโลยี ม าวางแผนการ
ปฏิ บั ติ ง า น ใ น ห น่ ว ย ง า น ใ ห้
สอดคล้ องกับนโยบาย วิสยั ทัศน์ของ
องค์กร
4.2 ให้ ความสาคัญกับการพัฒนา 5.00
วิธีการทางานในรูปแบบใหม่ๆให้ กับ
หน่ ว ยง า น เ พื่ อ น าม าซึ่ ง กา ร
เปลี่ยนแปลงที่มงุ่ สูค่ วามเป็ นเลิศ
4.3 มีความคิดสร้ างสรรค์ กล้ าแสดง 4.96
ความคิดและกล้ าตัดสิ นใจในการ
ปฏิบตั งิ าน
4.4 มี ค วามสามารถในการ 5.00
วิเคราะห์ และตัดสินใจ มีวฒ
ุ ิภาวะ
ทางอารมณ์ สามารถแก้ ปั ญ หา
ต่างๆที่ เกิดขึ ้นในสถานการณ์ ปกติ
และฉุกเฉิน
4.5 มีความสามารถในการให้ เหตุผล 5.00
ทางวิชาการเพื่ อโน้ มน้ าวให้ ผ้ ูอื่ นมี
ความคิ ดคล้ อ ยตาม และสามารถ
ปฏิบตั งิ านได้ เป็ นผลสาเร็ จ

ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการยาบาล
ตามสภาพจริง

ลาดับ

SD

แปลผล

̅

SD

แปลผล

PNI modified

สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

0.52

มาก
ที่สดุ

3.39

0.91

มาก

0.41

2

0.00

มาก
ที่สดุ

3.58

0.94

มาก

0.40

3

0.21

มาก
ที่สดุ

3.67

0.82

มาก

0.35

6

0.00

มาก
ที่สดุ

3.83

1.71

มาก

0.31

8

0.00

มาก
ที่สดุ

3.52

0.66

มาก

0.42

1
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ตารางที่ 35 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของสมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership)ที่
คาดหวังกับสภาพจริ ง และค่า ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) เพื่อ
รองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรื อ (ต่อ)

4.6 สื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ทังสามารถเจรจาต่
้
อรองกับสหสาขา
วิช าชี พอื่ นที่ เกี่ ยวข้ องในการดูแล
ผู้ป่วย
4.7 สามารถให้ คาปรึ กษาหรื อเป็ นพี่
เลี ้ยงทางด้ านสุขภาพ เพื่อน าไปใช้
ปฏิ บัติได้ อย่ างเหมาะสมกับสภาพ
ปั ญหา และสถานการณ์
4.8 ผลักดันให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลง
ในทางที่ดีของหน่วยงาน/องค์กร
4.9 แสดงความเป็ นผู้น าและมี
ควา มรู้ ท าง วิ ช า การ ที่ เกื ้อ กู ล
ประโยชน์ ต่ อ สาธารณสุ ข และ
สังคม
รวม

ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการพยาบาลที่
คาดหวัง

ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการยาบาล
ตามสภาพจริง

ลาดับ

̅

SD

แปลผล

̅

SD

แปลผล

PNI modified

สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

5.00

0.00

มาก
ที่สดุ

3.76

0.67

มาก

0.33

7

4.78

0.42

มาก
ที่สดุ

3.68

0.77

มาก

0.30

9

4.83

0.49

3.55

0.82

มาก

0.36

5

4.87

0.34

มาก
ที่สดุ
มาก
ที่สดุ

3.57

0.73

มาก

0.36

4

4.91

0.15

มาก
ที่สุด

3.62

0.62

มาก

0.36

–

จากตารางที่ 35 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของสมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership) ที่
คาดหวังกับสภาพจริ ง และค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) เพื่อรองรับ
สมรรถนะเชิ งวิชาชี พการพยาบาลที่จาเป็ นสาหรั บการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรื อ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ ดงั นี ้
ระดับสมรรถนะที่คาดหวังในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต
เท่ากับ 4.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.15) ส่วนระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งโดยรวมพบว่า
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตเท่ากับ 3.62 ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.62) ซึ่งเมื่ อ
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พิจารณาค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) เพื่อรองรับการพยาบาล
ในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ มีค่าเท่ากับ 0.36 ซึ่งหากพิจารณาในรายละเอียดของตัวชี ้วัด
ของสมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership) พบว่าควรพัฒนาความสามารถในการให้ เหตุผลทาง
วิชาการเพื่อโน้ มน้ าวให้ ผ้ อู ื่ นมีความคิดคล้ อยตาม เพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานได้ เป็ นผลสาเร็ จเป็ น
ลาดับแรก (ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ นเท่ากับ 0.42) รองลงมา คือ การศึกษา
สถานการณ์ ทัง้ ในปั จจุ บันและคาดการณ์ อนาคต จากผลกระทบภายนอกทังทางด้
้
านการเมื อ ง
เศรษฐกิจ และทางสังคมและเทคโนโลยีมาวางแผนการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ให้ สอดคล้ องกับ
นโยบาย วิสยั ทัศน์ขององค์กร (ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ นเท่ากับ 0.41)
และเมื่ อวิเคราะห์ เมทริ กซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership)
เพื่ อ รองรั บการพยาบาลในอนาคต สังกั ดกรมแพทย์ ท หารเรื อ ระหว่างสมรรถนะที่ คาดหวังกั บ
สมรรถนะที่เป็ นจริ ง โดยใช้ คา่ เฉลี่ยเป็ นจุดตัด นาเสนอข้ อมูลดังภาพที่ 10 ต่อไปนี ้
ภาพที่ 10 การวิเคราะห์เมทริ กซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership) เพื่อ
รองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
(สูง) 5.00

ดีกว่าเกณฑ์

ดีตามเกณฑ์
(4.4)
(4.6)

สมรรถนะตามสภาพจริง
(ปานกลาง)
̅

3.83
(4.7)

3.76

(4.3)

3.68

(4.2)
(4.9)

3.67

(4.8)
(4.5)

3.62

(4.1)

ต่ากว่าเกณฑ์แต่ยงั ไม่น่าห่วง
3.58
3.57
3.55
3.52
3.39

(ต่า) 0.00

4.78

4.83 4.87 4.91

ต่ากว่าเกณฑ์และต้ องปรับปรุง
4.96

สมรรถนะที่คาดหวัง
(ปานกลาง)
̅

(สูง) 5.00
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จากวิเคราะห์เมทริ กซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership) เพื่อ
รองรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ระหว่างสมรรถนะที่คาดหวังกับสมรรถนะ
ที่เป็ นจริ ง โดยใช้ ค่าเฉลี่ยเป็ นจุดตัด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ
4.91 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.62 ตามภาพที่ 10 พบว่า
1. สมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ พบว่าสมรรถนะในด้ านนี ้ตามสภาพจริ ง
ที่ดีกว่าเกณฑ์ที่คาดหวัง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังต่ากว่า 4.91 และมี
ค่าเฉลี่ย เลขคณิ ตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งสูงกว่ า 3.62 พบว่ามี 1 ตัวชี ว้ ัด คือ 1)
สามารถให้ คาปรึ กษาหรื อเป็ นพี่เลี ้ยงทางด้ านสุขภาพ เพื่อนาไปใช้ ปฏิบตั ิได้ อย่างเหมาะสมกับ
สภาพปั ญหา และสถานการณ์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.78
และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.68
2. สมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ พบว่าสมรรถนะในด้ านนี ้ตามสภาพจริ ง
ที่ดีตามเกณฑ์ที่คาดหวัง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังสูงกว่า 4.91 และมี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งสูงกว่า 3.62 พบว่ามี 3 ตัวชี ว้ ดั คือ 1) มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ และตัดสินใจ มี วุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถแก้ ปัญหาต่างๆที่
เกิดขึ ้นในสถานการณ์ปกติและฉุกเฉิน ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะ ที่คาดหวังเท่ากับ
5.00 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.83 2) สื่อสารได้ อย่างมี
ประสิทธิ ภาพ ทัง้ สามารถเจรจาต่อรองกับสหสาขาวิชาชี พอื่ นที่เกี่ ยวข้ องในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 5.00 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.76 และ 3) มีความคิดสร้ างสรรค์ กล้ าแสดงความคิดและกล้ า
ตัดสินใจในการปฏิบตั ิงาน ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.96 และ
มีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.67
3. สมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ พบว่าสมรรถนะในด้ านนี ้ตามสภาพจริ ง
ที่ต่ากว่าเกณฑ์ที่คาดหวัง แต่ยงั ไม่นา่ ห่วง ซึง่ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังต่า
กว่า 4.91 และมี ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งต่ากว่า 3.62 พบว่า มี 3
ตัวชี ้วัด คือ 1) แสดงความเป็ นผู้นาและมีความรู้ทางวิชาการที่เกื ้อกูลประโยชน์ตอ่ สาธารณสุข และ
สังคม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.87 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต
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ของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.57 2) ผลักดันให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของ
หน่วยงาน/องค์กร ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.83 และมีค่าเฉลี่ย
เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.55 และ 3) ศึกษาสถานการณ์ ทงในปั
ั ้ จจุบนั
และคาดการณ์อนาคต จากผลกระทบภายนอกทังทางด้
้
านการเมือง เศรษฐกิจ และทางสังคมและ
เทคโนโลยีมาวางแผนการปฏิบตั ิงานในหน่วยงาน ให้ สอดคล้ องกับนโยบาย วิสยั ทัศน์ขององค์กร
ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.78 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.39
4. สมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ตามสภาพจริ งที่ต่ากว่าเกณฑ์ที่คาดหวัง
และต้ องปรับปรุง ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังสูงกว่า 4.91 และมีค่าเฉลี่ย
เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งต่ากว่า 3.62 พบว่ามี 2 ตัวชี ้วัด คือ 1) ให้ ความสาคัญ
กับการพัฒนาวิธีการทางานในรูปแบบใหม่ๆให้ กับหน่วยงาน เพื่อนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ม่งุ สู่
ความเป็ นเลิศ ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 5.00 และมีค่าเฉลี่ยเลข
คณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.58 2) มี ความสามารถในการให้ เหตุผลทาง
วิชาการเพื่อโน้ มน้ าวให้ ผ้ อู ื่นมีความคิดคล้ อ ยตาม และสามารถปฏิบัติงานได้ เป็ นผลสาเร็ จ ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 5.00 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.52
จากรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรื อ ที่เกี่ยวข้ องกับสมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership) ที่มีกาหนดให้ มี 9 ตัวชี ้วัดในด้ าน
ดัง กล่า ว แต่ห ากพิ จารณาถึง ความจ าเป็ นในการพัฒ นาสมรรถนะด้ ว ยการวิ เคราะห์ เ มทริ ก ซ์
(Matrix Analysis) แล้ ว สรุ ปได้ ว่า สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ เกี่ยวข้ องกับสมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership) ที่จาเป็ นต้ องได้ รับ
การพัฒนาโดยพิจารณาจากตัวชี ้วัดสมรรถนะตามสภาพจริ งที่ต่ากว่าเกณฑ์ และต้ องปรับปรุ ง มี 2
ตัวชี ว้ ดั ซึ่งเรี ยงลาดับความต้ องการจาเป็ นในการพัฒนาจากมากไปหาน้ อ ยตามค่า ดัช นีลาดับ
ความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) ได้ ดงั นี ้
1. ความสามารถในการให้ เหตุผลทางวิชาการเพื่อโน้ มน้ าวให้ ผ้ อู ื่นมีความคิดคล้ อย
ตาม และสามารถปฏิบตั ิงานได้ เป็ นผลสาเร็ จ (ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น
เท่ากับ 0.42)
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2. การให้ ความสาคัญกับการพัฒนาวิธีการทางานในรู ปแบบใหม่ๆให้ กับหน่วยงาน
เพื่อนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งสูค่ วามเป็ นเลิศ (ดัช นีลาดับ ความสาคัญของความต้ อ งการ
จาเป็ น เท่ากับ 0.40)
ตารางที่ 36 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของสมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิพยาบาลเชิงระบบ
(System-Based Practice) ที่คาดหวังกับสภาพจริ ง และค่า ดัช นีลาดับความสาคัญของความ
ต้ องการจาเป็ น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิ งวิชาชีพการพยาบาลที่จาเป็ นสาหรับการ
พยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการพยาบาลที่
คาดหวัง
̅

SD

แปลผล

ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการยาบาล
ตามสภาพจริง
̅

SD

5. สมรรถนะด้ านการปฏิบัตพ
ิ ยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice)
5.1. ความรู้ ความเข้ าใจ ถึ งความ 4.78 0.42
มาก 3.61 0.67
เชื่ อมโยงของนโยบายระบบสุขภาพ
ที่สดุ
ปั จจัยทางสังคม เศรษฐกิจ ที่ มี ผล
ต่อการให้ บริการ
5.2 มีความรู้ ความเข้ าใจในการ 4.91 0.42
มาก 3.82 0.60
ประยุกต์ใช้ กระบวนการพยาบาล
ที่สดุ
เพื่อ ให้ การดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ การ
อย่างเหมาะสม
5.3 ค านึ ง ถึ ง ปั จจั ย ทางสั ง คม 4.83 0.39
มาก 3.74 0.63
เศรษฐกิจ กฎหมาย และนโยบายใน
ที่สดุ
การให้ บริ การสุขภาพของหน่วยงาน
เพื่ อ ให้ การดู แ ลสุ ข ภาพผู้ ป่ วย/
ผู้รับบริการอย่างเหมาะสม
5.4 ให้ ความสาคัญการนากระบวน 4.91 0.42
มาก 4.02 0.68
การพยาบาลมาใช้ ในการดูแลผู้ป่วย/
ที่สดุ
ผู้รับบริการ
5.5 ให้ การดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ การ 4.83 0.39
มาก 3.83 0.90
โดยบริ หารจัดการทรัพยากรอย่าง
ที่สดุ
คุ้มค่า

PNI modified

สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

ลาดับ

มาก

0.32

7

มาก

0.29

12

มาก

0.29

11

มาก

0.22

14

มาก

0.26

13

แปลผล
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ตารางที่ 36 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของสมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิพยาบาลเชิงระบบ
(System-Based Practice) ที่คาดหวังกับสภาพจริ ง และค่า ดัช นีลาดับความสาคัญของความ
ต้ องการจาเป็ น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิ งวิชาชีพการพยาบาลที่จาเป็ นสาหรับการ
พยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ (ต่อ)

5.6 คิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบโดย
ใช้ องค์ความรู้ ในศาสตร์ ต่างๆ มาใช้
ให้ เกิดประโยชน์ ในการดูแลสุขภาพ
ของผู้ ป่ วย/ผู้ รั บบริ การอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
5.7 เลื อ กใช้ วิ ธี แ ก้ ปั ญหาที่ มี
ปร ะสิ ท ธิ ภ าพ สอ ดค ล้ อ ง กั บ
สถานการณ์และบริ บททางสุขภาพ
ที่มีการเปลี่ยนแปลง
5.8 ประเมิน ความต้ อ งการของ
ผู้ป่วยอย่างครอบคลุม
5.9 วางแผนการดูแ ลสุข ภาพ
ร่ วมกั น ร ะหว่ า ง ที ม สหสาข า
วิ ช าชี พ ผู้ป่ วยและญาติ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสม คุ้มค่า
5.10 ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลโดย
ค านึ งถึ งนโยบายในการให้ บริ การ
ด้ านสุขภาพของหน่ วยงาน/องค์ กร
และใช้ ทรั พยากรที่ มีอยู่อย่างจ ากัด
ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
5.11 กากับ ติดตาม ประสานงาน
และสนั บ สนุ น ให้ ก ารดูแ ลผู้ป่ วย
เป็ นไปตามแผน

ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการพยาบาลที่
คาดหวัง

ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการยาบาล
ตามสภาพจริง

PNI modified

สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

ลาดับ

̅

SD

แปลผล

̅

SD

แปลผล

4.91

0.29

มาก
ที่สดุ

3.67

0.88

มาก

0.34

2

4.87

0.34

มาก
ที่สดุ

3.67

0.89

มาก

0.33

5

5.00

0.00

3.76

0.87

มาก

0.33

6

4.96

0.21

มาก
ที่สดุ
มาก
ที่สดุ

3.72

0.90

มาก

0.33

4

4.91

0.29

มาก
ที่สดุ

3.77

0.88

มาก

0.33

10

5.00

0.00

มาก
ที่สดุ

3.70

0.89

มาก

0.35

1
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ตารางที่ 36 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของสมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิพยาบาลเชิงระบบ
(System-Based Practice) ที่คาดหวังกับสภาพจริ ง และค่า ดัช นีลาดับความสาคัญของความ
ต้ องการจาเป็ น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิ งวิชาชีพการพยาบาลที่จาเป็ นสาหรับการ
พยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ (ต่อ)

5.12 บั น ทึ ก รายงานทางการ
พยาบาลที่ สามารถสะท้ อนการใช้
กระบวนการพยาบาลที่มีคณ
ุ ภาพ
5.13 ประเมิน ผลลัพ ธ์ ท างการ
พยาบาล เพื่ อ น าข้ อมู ล ที่ ไ ด้ มา
ปรับปรุงคุณภาพการบริการ
5.14 ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการ
บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วย/
ผู้รับบริการได้ รับบริการที่ดี
รวม

ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการพยาบาลที่
คาดหวัง

ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการยาบาล
ตามสภาพจริง

PNI modified

สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

ลาดับ

̅

SD

แปลผล

̅

SD

แปลผล

4.91

0.42

มาก
ที่สดุ

3.76

0.89

มาก

0.31

8

5.00

0.00

มาก
ที่สดุ

3.72

0.89

มาก

0.34

3

4.87

0.34

มาก
ที่สดุ

3.74

0.89

มาก

0.30

9

4.91

0.20

มาก
ที่สุด

3.75

0.68

มาก

0.31

–

จากตารางที่ 36 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของสมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิพยาบาลเชิงระบบ
(System-Based Practice) ที่คาดหวังกับสภาพจริ ง และค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการ
จาเป็ น (PNI modified) เพื่อรองรั บสมรรถนะเชิ งวิชาชีพการพยาบาลที่จาเป็ นสาหรั บการพยาบาลใน
อนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ วิเคราะห์ข้อมูลได้ ดงั นี ้
ระดับสมรรถนะที่คาดหวังในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต
เท่ากับ 4.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.20) ส่วนระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งโดยรวมพบว่า
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตเท่ากับ 3.75 ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68) ซึ่งเมื่ อ
พิจารณาค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) เพื่อรองรับการพยาบาล
ในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ มีค่าเท่ากับ 0.31 ซึ่งหากพิจารณาในรายละเอียดของตัวชี ้วัด
ของสมรรถนะด้ านการปฏิ บัติ พยาบาลเชิ งระบบ (System-Based Practice) พบว่าควรพัฒนา
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ทักษะในการกากับ ติดตาม ประสานงาน และสนับสนุนให้ การดูแลผู้ป่วยเป็ นไปตามแผนเป็ นลาดับ
แรก (ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ นเท่ากับ 0.35) รองลงมา คือ การคิดวิเคราะห์
อย่างเป็ นระบบโดยใช้ องค์ ความรู้ ในศาสตร์ ต่างๆ มาใช้ ให้ เกิ ดประโยชน์ ในการดูแลสุขภาพของ
ผู้ป่วย/ผู้รับบริ การอย่างมี ประสิทธิ ภาพ (ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ นเท่ากับ
0.34)
และเมื่ อวิเคราะห์ เมทริ กซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้ านการปฏิบัติพยาบาลเชิ ง
ระบบ (System-Based Practice) เพื่อรองรั บการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรื อ
ระหว่างสมรรถนะที่คาดหวังกับสมรรถนะที่เป็ นจริ ง โดยใช้ ค่าเฉลี่ยเป็ นจุดตัด นาเสนอข้ อมูลดังภาพ
ที่ 11 ต่อไปนี ้
ภาพที่ 11 การวิเคราะห์เมทริ กซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิพยาบาลเชิงระบบ
(System-Based Practice) เพื่ อรองรั บ สมรรถนะเชิ ง วิช าชี พที่ จาเป็ นส าหรั บ การพยาบาลใน
อนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
(สูง) 5.00

ดีกว่าเกณฑ์

ดีตามเกณฑ์
(5.4)

4.02

(5.5)

สมรรถนะตามสภาพจริง
(ปานกลาง)
̅

(5.2) 
3.83

(5.10)
(5.12)

3.82

(5.8)

(5.3) (5.14)
(5.9)
3.77
(5.7)

3.76

ต่ากว่าเกณฑ์แต่ยงั ไม่น่าห่วง

3.74

3.70

3.67

(5.6)

(5.1)

3.75

3.72

(5.13)
(5.11)

(ต่า) 0.00

4.78

ต่ากว่าเกณฑ์และต้ องปรับปรุง

4.83 4.87 4.91

สมรรถนะที่คาดหวัง
(ปานกลาง)
̅

4.96

(สูง) 5.00
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จากวิเคราะห์เมทริ กซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้ านการปฏิบัติพยาบาลเชิ งระบบ
(System-Based Practice)เพื่อรองรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ระหว่าง
สมรรถนะที่คาดหวังกับสมรรถนะที่เป็ นจริ ง โดยใช้ ค่าเฉลี่ยเป็ นจุดตัด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.91 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ ง
เท่ากับ 3.75 ตามภาพที่ 11 พบว่า
1. สมรรถนะด้ านการปฏิบัติพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice) เพื่อ
รองรั บสมรรถนะเชิงวิชาชี พที่จ าเป็ นสาหรั บการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
พบว่าสมรรถนะในด้ านนี ้ตามสภาพจริ ง ที่ดีกว่าเกณฑ์ที่คาดหวัง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะที่คาดหวังต่ากว่า 4.91 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งสูงกว่า
3.75 พบว่ามี 4 ตัวชีว้ ดั คือ 1) ให้ การดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ การ โดยบริ หารจัดการทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.91 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 4.02 2) ให้ ความสาคัญการนากระบวน การพยาบาล
มาใช้ ในการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ การ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ
4.83 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.83 3) มีความรู้ ความ
เข้ าใจในการประยุกต์ใช้ กระบวนการพยาบาล เพื่อให้ การดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ การอย่างเหมาะสม ซึง่
มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.91 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.82 และ 4) ปฏิบตั ิการพยาบาลโดยคานึงถึงนโยบายในการ
ให้ บริ การด้ านสุขภาพของหน่วยงาน/องค์กร และใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้ เกิดประโยชน์
สูงสุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.91 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต
ของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.77
2. สมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice) เพื่อรองรับ
สมรรถนะเชิ งวิชาชีพที่จ าเป็ นสาหรั บการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรื อ พบว่า
สมรรถนะในด้ านนีต้ ามสภาพจริ ง ที่ดี ต ามเกณฑ์ ที่ ค าดหวัง ซึ่ง มี ค่า เฉลี่ยเลขคณิ ต ของระดับ
สมรรถนะที่คาดหวังสูงกว่า 4.91 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งสูงกว่า
3.75 พบว่ามี 2 ตัว ชี ว้ ัด คือ 1) บันทึกรายงานทางการพยาบาลที่ สามารถสะท้ อ นการใช้
กระบวนการพยาบาลที่มีคุณภาพ ซึ่งมี ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับสมรรถนะ ที่คาดหวังเท่ากับ
4.91 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.76 และ 2) ประเมิ น
ความต้ องการของผู้ป่วยอย่างครอบคลุมซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ
5.00 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.76
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3. สมรรถนะด้ านการปฏิบัติพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice) เพื่อ
รองรั บสมรรถนะเชิงวิชาชี พที่จ าเป็ นสาหรั บการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
พบว่าสมรรถนะในด้ านนี ้ตามสภาพจริ ง ที่ต่ากว่าเกณฑ์ที่คาดหวัง แต่ยงั ไม่น่าห่วง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังต่ากว่า 4.91 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะ
ตามสภาพจริ งต่ากว่า 3.75 พบว่า มี 4 ตัวชี ว้ ัด คือ 1) คานึงถึงปั จ จัยทางสังคม เศรษฐกิ จ
กฎหมาย และนโยบายในการให้ บ ริ การสุข ภาพของหน่วยงาน เพื่อ ให้ ก ารดูแลสุขภาพผู้ป่ วย/
ผู้รับบริ การอย่างเหมาะสม ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.83 และมี
ค่าเฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.74 2) ปรับปรุ ง พัฒนาคุณภาพการ
บริ การอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ ผ้ ูป่วย/ผู้รับบริ การได้ รับบริ การที่ดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับ
สมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.87 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ
3.74 3) ความรู้ ความเข้ า ใจ ถึ งความเชื่ อ มโยงของนโยบายระบบสุขภาพ ปั จ จัยทางสัง คม
เศรษฐกิจ ที่มีผลต่อการให้ บริ การ ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.78
และมี ค่า เฉลี่ยเลขคณิ ต ของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.61 และ 4) เลือ กใช้ วิ ธี
แก้ ปัญหาที่มีประสิทธิ ภาพ สอดคล้ องกับสถานการณ์ และบริ บททางสุขภาพที่มีการเปลี่ยนแปลง
ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.87 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.67
4. สมรรถนะด้ านการปฏิบัติพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice) เพื่อ
รองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ตาม
สภาพจริ งที่ต่ากว่าเกณฑ์ที่คาดหวัง และต้ องปรับปรุง ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่
คาดหวังสูงกว่า 4.91 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งต่ากว่า 3.75
พบว่ามี 4 ตัวชี ้วัด คือ 1) กากับ ติดตาม ประสานงาน และสนับสนุนให้ การดูแลผู้ป่วยเป็ นไปตาม
แผน ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 5.00 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ
ระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.70 2) คิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบโดยใช้ องค์ความรู้ ใน
ศาสตร์ ตา่ งๆ มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย/ผู้รับบริ การอย่างมีประสิทธิ ภาพ
ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.91 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.67 3) ประเมินผลลัพธ์ ทางการพยาบาล เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ มา
ปรับปรุ งคุณภาพการบริ การ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 5.00
และมีคา่ เฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.72 และ 4) วางแผนการดูแล
สุขภาพร่วมกัน ระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพผู้ป่วยและญาติ อย่างมีประสิทธิ ภาพ เหมาะสม คุ้ม ค่า
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ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.96 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.72
จากรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรื อ ที่เกี่ยวข้ องกับสมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice) ที่
มีกาหนดให้ มี 14 ตัวชี ้วัดในด้ านดังกล่าว แต่หากพิจารณาถึงความจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะ
ด้ วยการวิเคราะห์เมทริ กซ์ (Matrix Analysis) แล้ ว สรุปได้ วา่ สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับ
การพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ เกี่ยวข้ องกับสมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิพยาบาล
เชิ งระบบ (System-Based Practice) ที่จาเป็ นต้ อ งได้ รับการพัฒนาโดยพิจ ารณาจากตัวชี ว้ ัด
สมรรถนะตามสภาพจริ งที่ต่ากว่าเกณฑ์ และต้ องปรับปรุง มี 4 ตัวชี ้วัด ซึง่ เรี ยงลาดับความต้ องการ
จาเป็ นในการพัฒนาจากมากไปหาน้ อยตามค่า ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น
(PNI modified) ได้ ดงั นี ้
1. กากับ ติดตาม ประสานงาน และสนับสนุนให้ การดูแลผู้ป่วยเป็ นไปตามแผน (ดัชนี
ลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น เท่ากับ 0.35)
2. คิดวิเคราะห์ อ ย่างเป็ นระบบโดยใช้ อ งค์ ค วามรู้ ในศาสตร์ ต่างๆ มาใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย/ผู้รับบริ การอย่างมีประสิทธิ ภาพ (ดัชนีลาดับความสาคัญ
ของความต้ องการจาเป็ น เท่ากับ 0.34)
3. ประเมินผลลัพธ์ ทางการพยาบาล เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ มาปรับปรุงคุณภาพการบริ การ
(ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น เท่ากับ 0.34)
4. วางแผนการดูแลสุขภาพร่วมกัน ระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพผู้ป่วยและญาติ อย่าง
มีประสิทธิภาพ เหมาะสม คุ้มค่า (ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น เท่ากับ 0.33)
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สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการพยาบาลที่
คาดหวัง
̅

SD

แปลผล

ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการยาบาล
ตามสภาพจริง
̅

SD

แปลผล

PNI modified

ตารางที่ 37 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ ยวกับระดับของสมรรถนะด้ านการสื่อ สารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Communication and Information Technology) ที่คาดหวังกับสภาพจริ ง และค่า
ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการ
พยาบาลที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ

ลาดับ

6. สมรรถนะด้ านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and Information Technology)
6.1 มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจการ 4.91 0.29 มาก 3.76 0.99 มาก 0.31
9
สื่ อ สาร ในรู ปแบบต่ า ง ๆอ ย่ า ง
ที่สดุ
เหมาะสมกับ เวลา สถานที่ โอกาส
และบุคคล
6.2 มี ความรู้ ความเข้ าใจ ในการ 4.78 0.42 มาก 3.56 0.91 มาก 0.34
7
บันทึ กข้ อมูล ส่ งข้ อ มูล รั บข้ อ มู ล
ที่สดุ
ด้ านสุขภาพของผู้ป่วย/ผู้รับบริ การ
ในรู ปแบบอิ เล็กทรอนิกส์(Personal
Health Records: PHRs)
6.3 ตระหนักถึงความสาคัญของ 4.83 0.39 มาก 3.95 0.92 มาก 0.22
14
การสื่อสารกับผู้ป่วย/ผู้รับบริการ
ที่สดุ
6.4 สนั บ สนุ น การด าเนิ น งาน 4.57 0.66 มาก 3.71 0.94 มาก 0.23
13
ส า ร ส น เ ท ศ ผ่ า น ร ะ บ บ สื่ อ
ที่สดุ
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ( Electronics
performance support system)
6.5 ให้ ความส าคัญกับการบันทึ ก 4.78 0.52 มาก 3.91 0.97 มาก 0.22
15
ข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ป่วย/
ที่สดุ
ผู้รับบริการไว้ เป็ นความลับ
6.6 สามารถสื่ อ สารกับ ผู้ป่ วย/ 4.91 0.29 มาก 3.82 0.90 มาก 0.28
11
ผู้รับบริ การ ญาติ และบุคลากรใน
ที่สดุ
ทีมสุขภาพได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 37 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ ยวกับระดับของสมรรถนะด้ านการสื่อ สารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Communication and Information Technology) ที่คาดหวังกับสภาพจริ ง และค่า
ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการ
พยาบาลที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ (ต่อ)

6.7 มี ทักษะในการเจรจาต่อรอง
และบริ ห ารความยั ด แย้ งในที ม /
ร ะ ห ว่ า ง ที ม สุ ข ภ า พ ผู้ ป่ ว ย /
ผู้รับบริการและญาติ
6.8 ใช้ ศัพ ท์ ท างเทคนิ ค ในการ
สื่ อ สารทางการแพทย์ กั บ กลุ่ ม
วิชาชีพ/ทีมสหสาขา อย่างถูกต้ อง
6.9 ใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
เพื่ อ มุ่ง สู่ค วามเป็ นสากลในการ
ดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการ
6.10 สามารถสื บ ค้ น ข้ อ มูลด้ า น
สุข ภาพจากแหล่ง ความรู้ ต่า งๆที่
เ ชื่ อ ถื อ ไ ด้ ผ่ า น เ ค รื อ ข่ า ย
อิเ ล็ก ทรอนิ กส์ ทัง้ ในประเทศหรื อ
ต่างประเทศได้
6.11 สามารถใช้ เทคโนโลยี เพื่ อ
การเรี ยนรู้ (Technology based
learning) เช่ น การศึ ก ษาด้ ว ย
ตนเองผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ การ
ให้ ความรู้กบั ผู้ป่วยทางวีดทิ ศั น์

ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการพยาบาลที่
คาดหวัง

ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการยาบาล
ตามสภาพจริง

ลาดับ

̅

SD

แปลผล

̅

SD

แปลผล

PNI modified

สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

4.87

0.34

มาก
ที่สดุ

3.64

0.80

มาก

0.34

6

4.70

0.56

มาก
ที่สดุ

3.75

0.71

มาก

0.25

12

4.80

0.56

มาก
ที่สดุ

3.19

0.85

ปาน
กลาง

0.47

1

4.78

0.42

มาก
ที่สดุ

3.66

0.77

มาก

0.31

10

4.70

0.47

มาก
ที่สดุ

3.56

0.96

มาก

0.32

8
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ตารางที่ 37 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ ยวกับระดับของสมรรถนะด้ านการสื่อ สารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Communication and Information Technology) ที่คาดหวังกับสภาพจริ ง และค่า
ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการ
พยาบาลที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ (ต่อ)

6.12 สามารถใช้ ข้อมูลระบบบริ หาร
จั ดการสารสนเทศ (Management
Information System: MIS) เพื่อการ
วิเคราะห์ ตัดสินใจและน ามาใช้ ใน
การให้ บริ การทางการพยาบาลได้
อย่างเหมาะสม
6.13 สามารถแลกเปลี่ ยนข้ อ มูล
ข่ า วสารด้ าน สุ ข ภาพระหว่ า ง
หน่วยงานในระบบสุขภาพ(Health
Information Exchange: HIE) ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
6.14 สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ทางด้ า นสุข ภาพผ่ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6.15 สามารถใช้ ข้ อมู ล ทาง
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน ประสาน
และพัฒ นาคุณ ภาพดูแ ลผู้ป่ วย/
ผู้รับบริการกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
รวม

ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการพยาบาลที่
คาดหวัง

ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการยาบาล
ตามสภาพจริง

ลาดับ

̅

SD

แปลผล

̅

SD

แปลผล

PNI modified

สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

4.87

0.34

มาก
ที่สดุ

3.43

0.95

ปาน
กลาง

0.42

2

4.74

0.45

มาก
ที่สดุ

3.40

0.95

ปาน
กลาง

0.37

4

4.74

0.45

มาก
ที่สดุ

3.49

0.85

ปาน
กลาง

0.36

5

4.83

0.39

มาก
ที่สดุ

3.52

0.94

มาก

0.39

3

4.79

0.28

มาก
ที่สุด

3.63

0.69

มาก

0.32

–

จากตารางที่ 37 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ ยวกับระดับของสมรรถนะด้ านการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Communication and Information Technology) ที่คาดหวังกับสภาพจริ ง และค่าดัชนี
ลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) เพื่อ รองรั บสมรรถนะเชิ งวิชาชี พการ
พยาบาลที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ วิเคราะห์ข้อมูลได้ ดงั นี ้
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ระดับสมรรถนะที่คาดหวังในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต
เท่ากับ 4.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.28) ส่วนระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งโดยรวมพบว่า
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตเท่ากับ 3.63 ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69) ซึ่งเมื่ อ
พิจารณาค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) เพื่อรองรับการพยาบาล
ในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ มีค่าเท่ากับ 0.32 ซึ่งหากพิจารณาในรายละเอียดของตัวชี ้วัด
พบว่า สมรรถนะด้ านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and Information
Technology) ควรพัฒนาทักษะใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อมุ่งสูค่ วามเป็ นสากลในการดูแล
ผู้ป่วย/ผู้รับบริ การเป็ นลาดับแรก (ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ นเท่ากับ 0.47)
รองลงมา คื อ ความสามารถในการใช้ ข้ อ มู ล ระบบบริ ห ารจั ด การสารสนเทศ (Management
Information System: MIS) เพื่ อการวิ เคราะห์ ตัดสินใจและนามาใช้ ในการให้ บริ การทางการ
พยาบาลได้ อย่างเหมาะสม(ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ นเท่ากับ 0.42)
และเมื่อวิเคราะห์เมทริ กซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้ านการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Communication and Information Technology) เพื่อรองรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อระหว่างสมรรถนะที่คาดหวังกับสมรรถนะที่เป็ นจริ ง โดยใช้ ค่าเฉลี่ยเป็ น
จุดตัด นาเสนอข้ อมูลดังภาพที่ 12 ต่อไปนี ้
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ภาพที่ 12 การวิเคราะห์ เมทริ กซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้ านการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Communication and Information Technology) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่
จาเป็ นสาหรับการพยาบาลใน อนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
(สูง) 5.00

ดีกว่าเกณฑ์

ดีตามเกณฑ์
(6.3)

3.95

(6.5)
(6.6)
(6.1)

สมรรถนะตามสภาพจริง
(ปานกลาง)
̅

3.91
(6.8)

3.82
(6.4)

3.76

6.10
(6.11)

3.71

(6.7)

(6.2)
(6.15)

3.66

(6.14)

3.64

(6.12)
(6.13)

3.63

(6.9)

3.56
3.52
3.49
3.43

ต่ากว่าเกณฑ์แต่ยงั ไม่น่าห่วง
(ต่า) 0.00

4.57

ต่ากว่าเกณฑ์และต้ องปรับปรุง

4.70 4.74 4.79 4.80

4.83 4.87

4.91 (สูง) 5.00

สมรรถนะที่คาดหวัง
(ปานกลาง)
̅

จากวิ เ คราะห์ เ มทริ ก ซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้ า นการสื่อ สารและเทคโนโลยี
3.40
สารสนเทศ (Communication
and Information Technology) เพื่อรองรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ระหว่างสมรรถนะที่คาดหวังกับสมรรถนะที่เป็ นจริ ง โดยใช้ ค่าเฉลี่ยเป็ น
จุดตัด ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เลขคณิ
่ เลขคณิตของ
3.19 ตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.79 และมีคา่ เฉลีย
ระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.63 ตามภาพที่ 12 พบว่า
1. (ตสมรรถนะด้
านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and
่า) 0.00
Information Technology) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ พบว่าสมรรถนะในด้ านนี ้ตามสภาพจริ ง ที่ดีกว่าเกณฑ์ที่คาดหวัง ซึ่งมี
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ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังต่ากว่า 4.79 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริ งสูงกว่า 3.63 พบว่ามี 4 ตัวชี ว้ ัด คือ 1) สนับสนุนการดาเนิน งาน
สารสนเทศผ่านระบบสื่ออิ เล็กทรอนิก ส์ (Electronics performance support system) ซึ่ง มี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.57 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.71 2) ใช้ ศพั ท์ทางเทคนิคในการสื่อสารทางการแพทย์กับกลุม่
วิช าชี พ/ทีมสหสาขา อย่างถูกต้ อง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ
4.70 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.75 3) สามารถสืบค้ น
ข้ อมูลด้ านสุขภาพจากแหล่งความรู้ ต่างๆที่เชื่อถือได้ ผา่ นเครื อข่ายอิเล็กทรอนิกส์ทงในประเทศหรื
ั้
อ
ต่างประเทศได้ ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.78 และมีคา่ เฉลีย่ เลข
คณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.66 และ 4) ให้ ความสาคัญกับการบันทึกข้ อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ป่วย/ผู้รับบริ การไว้ เป็ นความลับ ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะ
ที่คาดหวังเท่ากับ 4.78 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.91
2. สมรรถนะด้ านการสื่อ สารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and
Information Technology) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ พบว่าสมรรถนะในด้ านนี ้ตามสภาพจริ ง ที่ดีตามเกณฑ์ที่คาดหวัง ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ สมรรถนะที่คาดหวังสูงกว่า 4.79 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริ งสูงกว่า 3.63 พบว่ามี 4 ตัวชี ้วัด คือ 1) ตระหนักถึงความสาคัญของการ
สื่อ สารกับผู้ป่วย/ผู้รับบริ การ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะ ที่คาดหวังเท่ากับ 4.83
และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.95 2) มีทกั ษะในการเจรจา
ต่อรอง และบริ หารความยัดแย้ งในทีม/ระหว่างทีมสุขภาพ ผู้ป่วย/ผู้รับบริ การและญาติ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.87 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะ
ตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.64 3) มีความรู้ ความเข้ าใจการสือ่ สารในรูปแบบต่างๆอย่างเหมาะสมกับ
เวลา สถานที่ โอกาส และบุคคล ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.91
และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.76 และ 4) สามารถสื่อสารกับ
ผู้ป่วย/ผู้รับบริ การ ญาติ และบุคลากรในทีมสุขภาพได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.91 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพ
จริ งเท่ากับ 3.82
3. สมรรถนะด้ านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and
Information Technology) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
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สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ พบว่าสมรรถนะในด้ านนี ้ตามสภาพจริ ง ที่ต่ากว่าเกณฑ์ที่คาดหวัง แต่ยงั
ไม่น่าห่วง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังต่ากว่า 4.79 และมีค่าเฉลี่ยเลข
คณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งต่ากว่า 3.63 พบว่า มี 4 ตัวชี ้วัด คือ 1) สามารถใช้
เทคโนโลยี เพื่อการเรี ยนรู้ (Technology based learning) เช่น การศึกษา ด้ วยตนเองผ่า นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การให้ ความรู้ กับผู้ป่วยทางวิ ดิทศั น์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต ของระดับสมรรถนะที่
คาดหวังเท่ากับ 4.70 และมี ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.56
2) สามารถแลกเปลี่ยนข้ อมูล ข่าวสารด้ านสุขภาพระหว่างหน่วยงานในระบบสุขภาพ(Health
Information Exchange: HIE) ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะที่
คาดหวังเท่ากับ 4.74 และมี ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.40
3) สามารถเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารทางด้ านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลข
คณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.74 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะตาม
สภาพจริ งเท่ากับ 3.49 และ 4) มีความรู้ ความเข้ าใจ ในการบันทึกข้ อมูล ส่งข้ อมูล รับข้ อมูลด้ าน
สุขภาพของผู้ป่วย/ผู้รับบริ การในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์( Personal Health Records: PHRs) ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.78 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.56
4. สมรรถนะด้ านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and
Information Technology) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ตามสภาพจริ งที่ต่ากว่าเกณฑ์ที่คาดหวัง และต้ องปรับปรุง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังสูงกว่า 4.79 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะ
ตามสภาพจริ งต่ากว่า 3.63 พบว่ามี 3 ตัวชี ้วัด คือ 1) ใช้ ภาษาอังกฤษในการสือ่ สาร เพื่อมุ่งสูค่ วาม
เป็ นสากลในการดูแ ลผู้ป่ วย/ผู้ รั บบริ การ ซึ่ง มี ค่า เฉลี่ย เลขคณิ ต ของระดับ สมรรถนะที่คาดหวัง
เท่ากับ 4.80 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.19 2) สามารถใช้
ข้ อมูลทางสารสนเทศเพื่อสนับสนุน ประสาน และพัฒนาคุณภาพดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ การกับทีมสห
สาขาวิชาชีพ ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.83 และมีค่าเฉลี่ยเลข
คณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.52 3) สามารถใช้ ข้อ มูลระบบบริ หารจัดการ
สารสนเทศ (Management Information System: MIS) เพื่อการวิเคราะห์ตดั สินใจและนามาใช้ ใน
การให้ บริ การทางการพยาบาลได้ อ ย่างเหมาะสม ซึ่งมี ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับสมรรถนะที่
คาดหวังเท่ากับ 4.87 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.43
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จากรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรื อ ที่เกี่ยวข้ องกับ สมรรถนะด้ านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication
and Information Technology) ที่มีกาหนดให้ มี 15 ตัวชี ้วัดในด้ านดังกล่าว แต่หากพิจารณาถึง
ความจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะด้ วยการวิเคราะห์เมทริ กซ์ (Matrix Analysis) แล้ ว สรุ ปได้ ว่า
สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกั ดกรมแพทย์ทหารเรื อ เกี่ยวข้ อง
กับ สมรรถนะด้ านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and Information
Technology) ที่จาเป็ นต้ องได้ รับการพัฒนาโดยพิจารณาจากตัวชี ้วัดสมรรถนะตามสภาพจริ งที่ต่า
กว่าเกณฑ์ และต้ องปรับปรุง มี 3 ตัวชี ้วัด ซึง่ เรี ยงลาดับความต้ องการจาเป็ นในการพัฒนาจากมาก
ไปหาน้ อยตามค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) ได้ ดงั นี ้
1. ใช้ ภาษาอัง กฤษในการสื่อ สาร เพื่ อ มุ่ง สู่ค วามเป็ นสากลในการดูแลผู้ป่ วย/
ผู้รับบริ การ (ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น เท่ากับ 0.47)
2. สามารถใช้ ข้อมูลระบบบริ หารจัดการสารสนเทศ (Management Information
System: MIS) เพื่อการวิเคราะห์ตดั สินใจและนามาใช้ ในการให้ บริ การทางการพยาบาลได้ อย่าง
เหมาะสม (ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น เท่ากับ 0.42)
3. สามารถใช้ ข้อมูลทางสารสนเทศเพื่อสนับสนุน ประสาน และพัฒนาคุณภาพดูแล
ผู้ป่วย/ผู้รับบริ การกับทีมสหสาขาวิชาชีพ (ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น เท่ากับ
0.39)

สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการพยาบาลที่
คาดหวัง
̅

SD

แปลผล

ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการยาบาล
ตามสภาพจริง
̅

SD

แปลผล

PNI modified

ตารางที่ 38 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของสมรรถนะด้ านการปรับปรุ งคุณภาพอย่าง
ต่อ เนื่ อ ง(Continuous Quality Improvement) ที่ ค าดหวัง กับ สภาพจริ ง และค่า ดัช นี ล าดับ
ความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลที่
จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ

7. สมรรถนะด้ านการปรับปรุงคุณภาพอย่ างต่ อเนื่อง(Continuous Quality Improvement)
7.1 มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับ 4.78 0.52 มาก 3.64 0.91 มาก 0.31
มาตรฐานความปลอดภั ย ในการ
ที่สดุ
ปฏิ บัติงานตามที่ หน่วยงาน/องค์กร
กาหนด

ลาดับ

8
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ตารางที่ 38 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของสมรรถนะด้ านการปรับปรุ งคุณภาพอย่าง
ต่อ เนื่ อ ง(Continuous Quality Improvement) ที่ ค าดหวัง กับ สภาพจริ ง และค่า ดัช นี ล าดับ
ความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลที่
จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ

7.2 มีความรู้ความเข้ าใจระบบและ
กลไกการประกั น คุ ณ ภาพ การ
พยาบาลของหน่วยงาน/องค์กร
7.3 ค้ น หาความรู้ เพิ่ ม เติ ม มา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการปฏิ บั ติ ง าน
แลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ ทางการ
พยาบาลทัง้ ภายในและภายนอก
หน่วยงาน/องค์กร
7.4 ศึกษา ค้ นคว้ าวิธีการปฏิบตั ิที่ดี
เช่ น นวัต กรรมการดู แ ลผู้ ป่ วย/
ผู้รับบริการ
7.5 ตระหนักถึงความสาคัญของ
การจัดสภาพแวดล้ อ มให้ มี ความ
ปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน
7.6 ให้ ความสาคัญ กับพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงานที่ ยึดหลักความ
ปลอดภัยอย่างสม่าเสมอ
7.7 สนับสนุนการจัดการความรู้ หรื อ
การพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านใน
หน่วยงาน/องค์กร ของตน
7.8 ตระหนัก ถึ งความสาคัญ ของ
การด าเนิ น งานที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ
ประกั น คุณ ภาพของหน่ ว ยงาน/
องค์กร

ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการพยาบาลที่
คาดหวัง

ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการยาบาล
ตามสภาพจริง

ลาดับ

̅

SD

แปลผล

̅

SD

แปลผล

PNI modified

สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

4.83

0.49

มาก
ที่สดุ

3.53

0.91

มาก

0.37

4

4.87

0.42

มาก
ที่สดุ

3.45

0.91

ปาน
กลาง

0.38

2

4.78

0.42

มาก
ที่สดุ

3.56

0.92

มาก

0.34

5

4.74

0.54

มาก
ที่สดุ

3.97

0.91

มาก

0,19

16

4.83

0.49

มาก
ที่สดุ

4.06

0.90

มาก

0.19

17

4.96

0.21

มาก
ที่สดุ

3.79

0.93

มาก

0.31

8

4.91

0.29

มาก
ที่สดุ

3.78

0.90

มาก

0.31

10
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ตารางที่ 38 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของสมรรถนะด้ านการปรับปรุ งคุณภาพอย่าง
ต่อ เนื่ อ ง(Continuous Quality Improvement) ที่ ค าดหวัง กับ สภาพจริ ง และค่า ดัช นี ล าดับ
ความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลที่
จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ (ต่อ)

7.9 ปฏิบตั ติ ามแผนการปฏิบตั ิงาน
ที่หน่วยงาน/องค์กรกาหนด
7.10 ปฏิ บัติก ารพยาบาลที่ ไ ม่ท า
ให้ เกิดผลกระทบกับการให้ บริ การ
ผู้ป่วย/ผู้รับบริ การทัง้ ด้ านร่ างกาย
จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
7.11 ตรวจสอบความปลอดภัย ใน
การปฏิบตั งิ านอย่างสม่าเสมอ
7.12 บัน ทึ ก อุ บัติ ก ารณ์ เ สี่ ย ง
จัดเก็บข้ อ มูลอย่างเป็ นระบบ และ
น าความเสี่ ย งไปวางแผนการ
บริหารความเสี่ยง
7.13 ประเมินตนเอง การค้ นหาความ
เสี่ ย ง น าไปพั ฒ นาแนวทางการ
ปฏิบตั งิ าน
7.14 วิเคราะห์ กระบวนการดูแล
ผู้ป่วย/ผู้รับบริ การ นามาปรั บปรุ ง
กระบวนการ/ลดขันตอนการปฏิ
้
บตั ิ
เพื่อความรวดเร็วในการให้ บริการ
7.15 ประเมินผลคุณภาพทางการ
พยาบาล ตามมาตรฐานวิช าชี พ
การพยาบาล และจากผู้ ป่ วย/
ผู้ รั บ บริ ก ารน าไปสู่ ก ารพั ฒ นา
คุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง

ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการพยาบาลที่
คาดหวัง

ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการยาบาล
ตามสภาพจริง

ลาดับ

̅

SD

แปลผล

̅

SD

แปลผล

PNI modified

สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

4.74

0.92

3.93

0.86

มาก

0.21

15

4.91

0.42

มาก
ที่สดุ
มาก
ที่สดุ

3.93

0.89

มาก

0.25

13

4.78

0.46

4.00

0.89

มาก

0.22

14

4.91

0.29

มาก
ที่สดุ
มาก
ที่สดุ

3.77

0.93

มาก

0.30

11

4.83

0.39

มาก
ที่สดุ

3.81

0.89

มาก

0.27

13

5.00

0.00

มาก
ที่สดุ

3.65

0.91

มาก

0.37

3

5.00

0.00

มาก
ที่สดุ

3.75

0.77

มาก

0.33

6
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ตารางที่ 38 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของสมรรถนะด้ านการปรับปรุ งคุณภาพอย่าง
ต่อ เนื่ อ ง(Continuous Quality Improvement) ที่ ค าดหวัง กับ สภาพจริ ง และค่า ดัช นี ล าดับ
ความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลที่
จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ (ต่อ)
ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการพยาบาลที่
คาดหวัง
̅

7.16 นาผลการประเมินคุณ ภาพ 4.74
จากภายนอกมาใช้ ในการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการพยาบาล เพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันกับ
หน่วยงาน/องค์กรอื่น
7.17 ปรั บปรุ งคุณภาพการดูแล 5.00
ผู้ป่ วย/ผู้ รั บบริ ก ารอย่ างต่ อ เนื่ อ ง
Continuous Quality Improvement;
CQI) โดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์
รวม
4.86

ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการยาบาล
ตามสภาพจริง

ลาดับ

SD

แปลผล

̅

SD

แปลผล

PNI modified

สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

0.54

มาก
ที่สดุ

3.57

0.91

มาก

0.33

7

0.00

มาก
ที่สดุ

3.58

0.93

มาก

0.40

1

0.29

มาก
ที่สุด

3.75

0.77

มาก

0.29

–

จากตารางที่ 38 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของสมรรถนะด้ านการปรับปรุงคุณภาพอย่าง
ต่อ เนื่อ ง (Continuous Quality Improvement) ที่ค าดหวัง กับสภาพจริ ง และค่า ดัช นีล าดับ
ความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลที่
จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ วิเคราะห์ข้อมูลได้ ดงั นี ้
ระดับสมรรถนะที่คาดหวังในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต
เท่ากับ 4.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.29) ส่วนระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งโดยรวมพบว่า
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตเท่ากับ 3.75 ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77) ซึ่งเมื่ อ
พิจารณาค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) เพื่อรองรับการพยาบาล
ในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ มีค่าเท่ากับ 0.29 ซึ่งหากพิจารณาในรายละเอียดของตัวชี ้วัด
ของสมรรถนะด้ านการปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่อง(Continuous Quality Improvement) พบว่า
ควรปรับปรุ งคุณภาพการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ การอย่างต่อเนื่อง Continuous Quality Improvement;
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CQI) โดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ เป็ นลาดับแรก (ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น
เท่ากับ 0.40) รองลงมา คือ การค้ นหาความรู้ เพิ่มเติมมาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ทางการพยาบาลทังภายในและภายนอกหน่
้
วยงาน/องค์กร (ดัชนีลาดับความสาคัญของ
ความต้ องการจาเป็ นเท่ากับ 0.38)
และเมื่อวิเคราะห์เมทริ กซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้ านการปรับปรุ งคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง(Continuous Quality Improvement) เพื่อรองรั บการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรื อระหว่างสมรรถนะที่คาดหวังกับสมรรถนะที่เป็ นจริ ง โดยใช้ ค่าเฉลี่ยเป็ นจุดตัด นาเสนอ
ข้ อมูลดังภาพที่ 13 ต่อไปนี ้
ภาพที่ 13 การวิเคราะห์เมทริ กซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้ านการปรับปรุ งคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรั บ
การพยาบาลใน อนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
(สูง) 5.00
4.06
3.97

ดีกว่าเกณฑ์ (7.6)
(7.5)

4.00

สมรรถนะตามสภาพจริง
(ปานกลาง)
̅

ดีตามเกณฑ์
(7.11)
(7.10)

(7.9)
(7.13)

3.93

(7.7)
(7.8)
(7.12)

3.81
3.79

(7.14)
(7.1)

3.78

(7.17)

(7.16)

3.77
3.75

(7.4)

(7.2)

3.65
3.64
3.58
3.57

3.56
3.53

(7.15)

(7.3)

ต่ากว่าเกณฑ์แต่ยงั ไม่น่าห่วง
(ต่า) 0.00

ต่ากว่าเกณฑ์และต้ องปรับปรุง

4.74 4.78 4.83 4.86 4.87

4.91

สมรรถนะที่คาดหวัง
(ปานกลาง)
̅

4.96

(สูง) 5.00
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จากวิ เคราะห์ เ มทริ ก ซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้ านการปรั บปรุ ง คุณภาพอย่า ง
ต่อเนื่อง(Continuous Quality Improvement) เพื่อรองรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรื อ ระหว่างสมรรถนะที่คาดหวังกับ สมรรถนะที่เป็ นจริ ง โดยใช้ ค่าเฉลี่ยเป็ นจุ ดตัด ซึ่ง มี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.86 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.75 ตามภาพที่ 13 พบว่า
1. สมรรถนะด้ า นการปรั บ ปรุ ง คุณ ภาพอย่า งต่อ เนื่อ ง(Continuous Quality
Improvement) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรม
แพทย์ทหารเรื อ พบว่าสมรรถนะในด้ านนี ้ตามสภาพจริ ง ที่ดีกว่าเกณฑ์ที่คาดหวัง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลข
คณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังต่ากว่า 4.86 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะตาม
สภาพจริ ง สูง กว่า 3.75 พบว่า มี 4 ตัว ชี ว้ ัด คื อ 1) ตระหนัก ถึ ง ความส าคัญ ของการจั ด
สภาพแวดล้ อมให้ มีความปลอดภัย ในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับสมรรถนะ
ที่คาดหวังเท่ากับ 4.74 และมี ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.97
2) ปฏิบตั ิตามแผนการปฏิบัติงานที่ หน่วยงาน/องค์กรกาหนด ซึ่งมี ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.74 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ
3.93 3) ให้ ความสาคัญกับพฤติกรรมในการปฏิบตั ิงานที่ยดึ หลักความปลอดภัยอย่างสม่าเสมอ ซึ่ง
มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.83 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 4.06 และ 4) ประเมินตนเอง การค้ นหาความเสี่ยง นาไปพัฒนา
แนวทางการปฏิบตั ิงาน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.83 และมี
ค่าเฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.81
2. สมรรถนะด้ า นการปรั บ ปรุ ง คุณ ภาพอย่า งต่อ เนื่อ ง(Continuous Quality
Improvement) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรม
แพทย์ทหารเรื อ พบว่าสมรรถนะในด้ านนี ้ตามสภาพจริ ง ที่ดีตามเกณฑ์ที่คาดหวัง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลข
คณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังสูงกว่า 4.86 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะตาม
สภาพจริ งสูงกว่า 3.75 พบว่ามี 5 ตัวชี ้วัด คือ 1) ตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานอย่าง
สม่าเสมอ ซึ่งมี ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.87 และมีค่าเฉลี่ยเลข
คณิ ตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 4.00 2) ปฏิบัติการพยาบาลที่ไม่ทาให้ เกิ ดผล
กระทบกับการให้ บริ การผู้ป่วย/ผู้รับบริ การทัง้ ด้ านร่ างกาย จิ ตใจ สังคม และจิ ตวิ ญญาณ ซึ่ง มี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากั บ 4.91 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.93 3) ตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับ
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ประกันคุณภาพของหน่วยงาน/องค์กร ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ
4.91 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.78 4) บันทึกอุบตั ิการณ์
เสี่ย ง จัดเก็ บข้ อมูล อย่า งเป็ นระบบ และนาความเสี่ยงไปวางแผนการบริ ห ารความเสี่ยง ซึ่ง มี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.91 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.77 และ 5) ประเมินผลคุณภาพทางการพยาบาล ตามมาตรฐาน
วิช าชี พการพยาบาล และจากผู้ป่วย/ผู้รับ บริ ก ารนาไปสู่การพัฒนาคุณ ภาพการบริ ก ารอย่า ง
ต่อเนื่อง ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 5.00 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.75
3. สมรรถนะด้ า นการปรั บ ปรุ ง คุณ ภาพอย่า งต่อ เนื่อ ง(Continuous Quality
Improvement) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรม
แพทย์ทหารเรื อ พบว่าสมรรถนะในด้ านนี ้ตามสภาพจริ ง ที่ต่ากว่าเกณฑ์ที่คาดหวัง แต่ยงั ไม่น่าห่วง
ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังต่ากว่า 4.86 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริ งต่ากว่า 3.75 พบว่า มี 4 ตัวชี ้วัด คือ 1) มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานตามที่หน่วยงาน/องค์กรกาหนด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต
ของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.78 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพ
จริ งเท่ากับ 3.64 2) นาผลการประเมินคุณภาพจากภายนอกมาใช้ ในการปรับปรุ ง พัฒนาคุณภาพ
การพยาบาล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับ หน่วยงาน/องค์กรอื่น ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.74 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพ
จริ งเท่ากับ 3.57 3) ศึกษา ค้ นคว้ าวิธีการปฏิบตั ิที่ดี เช่น นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ การ ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.78 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.56 และ 4) มีความรู้ ความเข้ าใจระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการพยาบาลของหน่วยงาน/องค์กร ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
เท่ากับ 4.83 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.53
4. สมรรถนะด้ า นการปรั บ ปรุ ง คุณ ภาพอย่า งต่อ เนื่อ ง(Continuous Quality
Improvement) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรม
แพทย์ทหารเรื อ ตามสภาพจริ งที่ต่ากว่าเกณฑ์ที่คาดหวัง และต้ องปรับปรุ ง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ของระดับสมรรถนะที่คาดหวังสูงกว่า 4.86 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพ
จริ งต่ากว่า 3.75 พบว่ามี 3 ตัวชีว้ ดั คือ 1) วิเคราะห์กระบวนการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ การ นามา
ปรับปรุ งกระบวนการ/ลดขันตอนการปฏิ
้
บตั ิ เพื่อ ความรวดเร็ วในการให้ บริ การ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลข
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คณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 5.00 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะตาม
สภาพจริ งเท่ากับ 3.65 2) ค้ นหาความรู้ เพิ่มเติมมาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงาน แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ ทางการพยาบาลทังภายในและภายนอกหน่
้
วยงาน/องค์กร ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.87 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ
3.45 และ 3) ปรับปรุ งคุณภาพการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ การอย่างต่อ เนื่อ ง Continuous Quality
Improvement; CQI) โดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะที่
คาดหวังเท่ากับ 5.00 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.58
จากรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรื อ ที่เกี่ยวข้ องกับ สมรรถนะด้ านการปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่อง(Continuous Quality
Improvement) ที่มีกาหนดให้ มี 17 ตัวชี ว้ ดั ในด้ านดังกล่าว แต่หากพิจารณาถึงความจาเป็ นใน
การพัฒนาสมรรถนะด้ วยการวิเคราะห์เมทริ กซ์ (Matrix Analysis) แล้ ว สรุ ปได้ ว่า สมรรถนะเชิง
วิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ เกี่ยวข้ องกับ สมรรถนะ
ด้ านการปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่อง(Continuous Quality Improvement) ที่จาเป็ นต้ องได้ รับ
การพัฒนาโดยพิจารณาจากตัวชี ้วัดสมรรถนะตามสภาพจริ งที่ต่ากว่าเกณฑ์ และต้ องปรับปรุ ง มี 3
ตัวชี ว้ ดั ซึ่งเรี ยงลาดับความต้ องการจาเป็ นในการพัฒนาจากมากไปหาน้ อ ยตามค่า ดัช นีลาดับ
ความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) ได้ ดงั นี ้
1. วิเคราะห์กระบวนการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ การ นามาปรั บปรุ งกระบวนการ/ลด
ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิ เพื่อความรวดเร็ วในการให้ บริ การ (ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการ
จาเป็ น เท่ากับ 0.40)
2. ค้ นหาความรู้ เพิ่มเติมมาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนองค์ ความรู้
ทางการพยาบาลทังภายในและภายนอกหน่
้
วยงาน/องค์ กร (ดัช นีลาดับความสาคัญของความ
ต้ องการจาเป็ น เท่ากับ 0.38)
3. ปรับปรุ งคุณภาพการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ การอย่างต่อเนื่อง Continuous Quality
Improvement; CQI) โดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ (ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการ
จาเป็ น เท่ากับ 0.37)
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สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการพยาบาลที่
คาดหวัง
̅

SD

แปลผล

ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการยาบาล
ตามสภาพจริง
̅

SD

แปลผล

8. สมรรถนะด้ านการประสานและการทางานเป็ นทีม (Teamwork and Collaboration)
8.1 เข้ า ใจขอบเขต/บทบาทของ 5.00 0.00 มาก 3.87 0.90 มาก
การทาหน้ าที่ประสานงานในทีม
ที่สดุ
8.2 ความรู้ความเข้ าใจบทบาทของ 5.00 0.00 มาก 3.92 0.88 มาก
ตนเองที่มีตอ่ งานที่รับผิดชอบ และ
ที่สดุ
เข้ าใจบทบาทของสมาชิกอื่นๆ
8.3 ตระหนั ก ถึ ง หน้ าที่ ใ นการ 5.00 0.00 มาก 3.95 0.88 มาก
ประสานการทางานในที ม เพื่ อ ให้
ที่สดุ
การบริการมีประสิทธิภาพ
8.4 ตระหนักถึงความสาคัญของ 4.96 0.21 มาก 4.00 0.89 มาก
สมาชิกทุก คนในที มการพยาบาล
ที่สดุ
และทีมสหสาขาวิชาชีพ
8.5 ให้ ความสาคัญกับ สมาชิกทุก 5.00 0.00 มาก 3.99 0.90 มาก
คนในที ม มี ส่ ว นร่ วมกั น ในการ
ที่สดุ
กาหนดมาตรฐานการทางาน
8.6 นาความคิดเห็นของสมาชิ ก 4.78 0.52 มาก 4.02 0.91 มาก
มาประมวลผลใช้ ประกอบการ
ที่สดุ
ตัดสินใจในการปฏิบตั งิ าน
8.7 ประสานความร่ วมมือ ในที ม 5.00 0.00 มาก 3.88 0.89 มาก
ระหว่างทีม สร้ างเครื อข่าย ระหว่าง
ที่สดุ
หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้ อง โดย
ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ ระหว่า งสมาชิ ก
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

PNI modified

ตารางที่ 39 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของสมรรถนะด้ านการประสานและการทางาน
เป็ นทีม (Teamwork and Collaboration) ที่คาดหวังกับสภาพจริ ง และค่า ดัชนีลาดับความสาคัญ
ของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) เพื่อรองรั บสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ

ลาดับ

0.29

1

0.28

3

0.27

4

0.24

7

0.25

6

0.19

11

0.29

2
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ตารางที่ 39 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของสมรรถนะด้ านการประสานและการทางาน
เป็ นทีม (Teamwork and Collaboration) ที่คาดหวังกับสภาพจริ ง และค่า ดัชนีลาดับความสาคัญ
ของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) เพื่อรองรั บสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ (ต่อ)

8.8 สร้ างสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิก
ในที ม กล่าวถึ งสมาชิ กในที มอย่ าง
สร้ างสรรค์ชื่ นชม ให้ กาลังใจ แสดง
น ้าใจ ส่งเสริมความสามัคคี
8.9 ปฏิบตั ติ ามค่านิยมของทีมและ
กฎระเบียบที่กาหนด
8.10 พัฒนาศักยภาพการทาหน้ าที่
ของตนในทีมให้ มีประสิทธิภาพ
8.11 ปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์
ไว้ วางใจ ให้ เกี ยรติ และเคารพใน
มุมมอง/ความคิดเห็นที่แตกต่างของ
แต่ละบุคคลในทีมสุขภาพ
8.12 ให้ ความช่ วยเหลือ แบ่งปั น
ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
แบ่ ง ปั นภาระงาน และแบ่ ง บั น
ผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
รวม

ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการพยาบาลที่
คาดหวัง

ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการยาบาล
ตามสภาพจริง

ลาดับ

̅

SD

แปลผล

̅

SD

แปลผล

PNI modified

สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

4.78

0.42

มาก
ที่สดุ

4.00

0.91

มาก

0.20

9

4.78

0.85

3.93

0.88

มาก

0.22

8

4.83

0.83

3.87

0.86

มาก

0.25

5

4.83

0.83

มาก
ที่สดุ
มาก
ที่สดุ
มาก
ที่สดุ

4.11

0.91

มาก

0.17

12

4.83

0.83

มาก
ที่สดุ

4.03

0.91

มาก

0.20

10

4.90

0.33

มาก
ที่สุด

3.96

0.82

มาก

0.24

–
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จากตารางที่ 39 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของสมรรถนะด้ านการประสานและการทางาน
เป็ นทีม (Teamwork and Collaboration) ที่คาดหวังกับสภาพจริ ง และค่าดัชนีลาดับความสาคัญของ
ความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลที่จาเป็ นสาหรับการ
พยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ วิเคราะห์ข้อมูลได้ ดงั นี ้
ระดับสมรรถนะที่คาดหวังในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต
เท่ากับ 4.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.33) ส่วนระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งโดยรวมพบว่า
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตเท่ากับ 3.96 ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82) ซึ่งเมื่ อ
พิจารณาค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) เพื่อรองรับการพยาบาล
ในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ มีค่าเท่ากับ 0.24 ซึ่งหากพิจารณาในรายละเอียดของตัวชี ้วัด
ของสมรรถนะด้ านการประสานและการทางานเป็ นทีม (Teamwork and Collaboration) พบว่าควร
พัฒนาบทบาทของการทาหน้ าที่ประสานงานในที ม และทักษะการประสานความร่ วมมื อในที ม
ระหว่างทีม สร้ างเครื อข่าย ระหว่างหน่วยงาน/องค์ กรที่เกี่ ยวข้ อง โดยให้ การช่วยเหลือ ระหว่าง
สมาชิก การแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ (ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ นเท่ากับ 0.29)
และเมื่ อวิ เคราะห์ เมทริ กซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้ านการประสานและการ
ทางานเป็ นทีม (Teamwork and Collaboration) เพื่อ รองรั บการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรม
แพทย์ ทหารเรื อระหว่างสมรรถนะที่ คาดหวังกับสมรรถนะที่ เป็ นจริ ง โดยใช้ ค่าเฉลี่ยเป็ นจุ ดตัด
นาเสนอข้ อมูลดังภาพที่ 14 ต่อไปนี ้
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ภาพที่ 14 การวิเคราะห์เมทริ กซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้ านการประสานและการทางาน
เป็ นทีม (Teamwork and Collaboration) เพื่อ รองรับสมรรถนะเชิ งวิช าชี พที่จาเป็ นสาหรับการ
พยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
(สูง) 5.00

ดีกว่าเกณฑ์

ดีตามเกณฑ์

(8.11)
4.11

สมรรถนะตามสภาพจริง
(ปานกลาง)
̅

(8.12)
(8.6)
(8.8) 

4.03

(8.4) 
(8.5)

4.02

(8.3)
(8.9)

4.00

(8.2)

3.99

3.92

ต่ากว่าเกณฑ์และต้ องปรับปรุง

ต่ากว่าเกณฑ์แต่ยงั ไม่น่าห่วง

3.95
3.93

(8.7)
(8.1)

(8.10)

3.96

(ต่า) 0.00

4.78

4.83

4.90

สมรรถนะที่คาดหวัง
(ปานกลาง)
̅

4.96

(สูง) 5.00

จากวิเคราะห์เมทริ กซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้ านการประสานและการทางาน
เป็ นทีม (Teamwork3.88and Collaboration) เพื่อรองรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรื อ ระหว่างสมรรถนะที
่คาดหวังกับ สมรรถนะที่เป็ นจริ ง โดยใช้ ค่าเฉลี่ยเป็ นจุ ดตัด ซึ่ง มี
3.87
ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.90 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.96 ตามภาพที่ 14 พบว่า
(ต่า) 0.00
1.
สมรรถนะด้ า นการประสานและการท างานเป็ นที ม (Teamwork and
Collaboration) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรม
แพทย์ทหารเรื อ พบว่าสมรรถนะในด้ านนี ้ตามสภาพจริ ง ที่ดีกว่าเกณฑ์ที่คาดหวัง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลข
คณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังต่ากว่า 4.90 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะตาม
สภาพจริ งสูงกว่า 3.96 พบว่ามี 4 ตัวชี ้วัด คือ 1) ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ไว้ วางใจ ให้ เกียรติ
และเคารพในมุมมอง/ความคิดเห็นที่แตกต่างของแต่ละบุคคลในทีมสุขภาพ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
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ของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.83 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพ
จริ งเท่ากับ 4.11 2) ให้ ความช่วยเหลือแบ่งปั นความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แบ่งปั นภาระงาน
และแบ่งบันผลประโยชน์ซงึ่ กันและกัน ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ
4.83 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 4.03 3) นาความคิดเห็น
ของสมาชิก มาประมวลผลใช้ ประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.78 และมีคา่ เฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ ง
เท่ากับ 4.02 และ 4) สร้ างสัมพันธภาพที่ดีกบั สมาชิกในทีม กล่าวถึงสมาชิกในทีมอย่างสร้ างสรรค์
ชื่นชม ให้ กาลังใจ แสดงน ้าใจ ส่งเสริ มความสามัคคี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะที่
คาดหวังเท่ากับ 4.78 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 4.00
2. สมรรถนะด้ านการประสานและการทางานเป็ นทีม (Teamwork and Collaboration)
เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
พบว่าสมรรถนะในด้ านนี ้ตามสภาพจริ ง ที่ดีตามเกณฑ์ที่คาดหวัง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะที่คาดหวังสูงกว่า 4.90 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งสูงกว่า
3.96 พบว่ามี 2 ตัวชี ้วัด คือ 1) ตระหนักถึงความสาคัญของสมาชิกทุกคนในทีมการพยาบาลและ
ทีมสหสาขาวิชาชี พ ซึ่งมี ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.96 และมี
ค่าเฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 4.00 2) ให้ ความสาคัญกับสมาชิกทุก
คนในที มมี ส่ว นร่ วมกัน ในการก าหนดมาตรฐานการท างาน ซึ่ง มี ค่าเฉลี่ย เลขคณิ ต ของระดับ
สมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 5.00 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ
3.99
3.
สมรรถนะด้ า นการประสานและการท างานเป็ นที ม (Teamwork and
Collaboration) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรม
แพทย์ทหารเรื อ พบว่าสมรรถนะในด้ านนี ้ตามสภาพจริ ง ที่ต่ากว่าเกณฑ์ที่คาดหวัง แต่ยงั ไม่น่าห่วง
ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังต่ากว่า 4.90 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริ งต่ากว่า 3.96 พบว่า มี 2 ตัวชีว้ ดั คือ 1) ปฏิบตั ิตามค่านิยมของทีมและ
กฎระเบียบที่กาหนด ซึ่งมี ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.78 และมี
ค่าเฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.93 2) พัฒนาศักยภาพการทาหน้ าที่
ของตนในทีมให้ มีประสิทธิ ภาพ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.83
และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.87
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4. สมรรถนะด้ านการประสานและการทางานเป็ นทีม (Teamwork and Collaboration)
เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
ตามสภาพจริ ง ที่ ต่ า กว่า เกณฑ์ ที่ ค าดหวัง และต้ อ งปรั บ ปรุ ง ซึ่ง มี ค่า เฉลี่ย เลขคณิ ต ของระดับ
สมรรถนะที่คาดหวังสูงกว่า 4.90 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งต่ากว่า
3.96 พบว่ามี 4 ตัวชีว้ ดั คือ 1) เข้ าใจขอบเขต/บทบาทของการทาหน้ าที่ประสานงานในทีม ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 5.00 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.87 2) ประสานความร่ วมมือในทีม ระหว่างทีม สร้ างเครื อข่าย
ระหว่างหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้ อง โดยให้ การช่วยเหลือระหว่างสมาชิก การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 5.00 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.88 3) ความรู้ ความเข้ าใจบทบาทของตนเองที่มีต่อ งานที่
รับผิดชอบ และเข้ าใจบทบาทของสมาชิกอื่นๆ ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
เท่ากับ 5.00 และมี ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ ง เท่ากับ 3.92 และ
4) ตระหนักถึงหน้ าที่ในการประสานการทางานในทีมเพื่อให้ การบริ การมี ประสิทธิ ภาพ ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 5.00 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.95
จากรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรื อ ที่เกี่ ยวข้ องกับ สมรรถนะด้ านการประสานและการทางานเป็ นทีม (Teamwork and
Collaboration) ที่กาหนดให้ มี 12 ตัวชี ้วัดในด้ านดังกล่าว แต่หากพิจารณาถึงความจาเป็ นในการ
พัฒนาสมรรถนะด้ วยการวิเคราะห์เมทริ กซ์ (Matrix Analysis) แล้ ว สรุปได้ วา่ สมรรถนะเชิงวิชาชีพ
ที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ เกี่ยวข้ องกับ สมรรถนะด้ านการ
ประสานและการทางานเป็ นทีม (Teamwork and Collaboration) ที่จาเป็ นต้ องได้ รับการพัฒนา
โดยพิจารณาจากตัวชี ้วัดสมรรถนะตามสภาพจริ งที่ต่ากว่าเกณฑ์ และต้ องปรับปรุ ง มี 4 ตัวชี ้วัดซึ่ง
เรี ยงลาดับความต้ องการจาเป็ นในการพัฒนาจากมากไปหาน้ อยตามค่า ดัชนีลาดับความสาคัญ
ของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) ได้ ดงั นี ้
1. การเข้ าใจขอบเขต/บทบาทของการทาหน้ าที่ประสานงานในทีม (ดัชนีลาดับ
ความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น เท่ากับ 0.29)
2. ประสานความร่วมมือในทีม ระหว่างทีม สร้ างเครื อข่าย ระหว่างหน่วยงาน/องค์กร
ที่เกี่ยวข้ อง โดยให้ การช่วยเหลือระหว่างสมาชิ ก การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ (ดัชนีลาดับความสาคัญ
ของความต้ องการจาเป็ น เท่ากับ 0.29)
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3. ความรู้ ความเข้ าใจบทบาทของตนเองที่มีต่องานที่รับผิดชอบ และเข้ าใจบทบาท
ของสมาชิกอื่นๆ (ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น เท่ากับ 0.28)
4. ตระหนักถึงหน้ าที่ในการประสานการทางานในทีมเพื่อให้ การบริ การมีประสิทธิ ภาพ
(ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น เท่ากับ 0.27)

สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการพยาบาลที่
คาดหวัง
̅

SD

แปลผล

ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการยาบาล
ตามสภาพจริง
̅

9. สมรรถนะด้ านการปฏิบัตกิ ารพยาบาลโดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์
9.1 ศึกษาหาความรู้ ที่เป็ นปั จจุบนั 4.70 0.56 มาก 3.71
จากการสืบค้ น แหล่งข้ อ มูลต่างๆที่
ที่สดุ
มีความเชื่อถือได้ และเป็ นที่ยอมรับ
ในระดับสากล
9.2 ตัดสินใจเลือ กงานวิจัยตาม 4.74 0.54 มาก 3.62
ระดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ หรื อ จาก
ที่สดุ
หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ที่ มี แ นว
ป ฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เ ลิ ศ ม า ใ ช้ ใ น
กระบวนการพยาบาลได้ สอดคล้ อง
กั บ ส ภ า ว ก า ร ณ์ ข อ ง ผู้ ป่ ว ย /
ผู้รับบริการ
9.3 สามารถคิดวิเคราะห์ อย่างเป็ น 4.91 0.42 มาก 3.76
ระบบโดยใช้ องค์ความรู้ ทางวิชาชี พ
ที่สดุ
และที่ เกี่ยวข้ องรวมทังประสบการณ์
้
และหลักฐานเชิ งประจักษ์ เพื่ อให้
เกิ ดผลลั พ ธ์ ที่ ปลอดภั ยและมี
คุณ ภาพในการให้ บริ ก ารผู้ ป่ วย/
ผู้รับบริการ

SD

แปลผล

PNI modified

ตารางที่ 40 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของสมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิการพยาบาลโดยใช้
หลักฐานเชิ งประจักษ์ (Evidence-Based Practice) ที่คาดหวังกับสภาพจริ ง และค่า ดัชนีลาดับ
ความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับ
การพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ

ลาดับ

(Evidence-Based Practice)
0.92 มาก 0.27
7

0.93

มาก

0.31

6

0.90

มาก

0.31

5
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ตารางที่ 40 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของสมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิการพยาบาลโดยใช้
หลักฐานเชิ งประจักษ์ (Evidence-Based Practice) ที่คาดหวังกับสภาพจริ ง และค่า ดัชนีลาดับ
ความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลที่
จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ (ต่อ)

9.4 ใช้ ผลการวิจยั หรื อหลักฐานเชิง
ประจั ก ษ์ ม าบู ร ณาการปรั บ ปรุ ง
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาล ก าหนดเป็ นแนวทางใน
การปฏิ บัติ ง านอย่ า งสร้ างสรรค์
และมีประสิทธิภาพ
9.5 สามารถวิเคราะห์และประเมิน
ผลลัพธ์ที่ได้ รับจากการปฏิบตั ิตาม
หลั ก ฐ านเชิ ง ประจั ก ษ์ และ น า
ปรั บ ปรุ ง ก าร ให้ บริ กา รอ ย่ า ง
ต่อเนื่อง
9.6 ใช้ หลัก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
พั ฒ นารู ป แบบการดู แ ลผู้ ป่ วย/
ผู้รั บ บริ ก ารจากการปฏิ บั ติ ง าน
ประจ าพัฒนาสู่ง านวิจัย (Routine
to Research: R to R)
9.7 แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ผลลัพ ธ์
ทางการพยาบาล จากการใช้ ข้อมูล/
แนวทางที่ ได้ จากหลั ก ฐานเชิ ง
ประจั ก ษ์ ระหว่ า งผู้ ปฏิ บั ติ ห รื อ
ผู้เชี่ ยวชาญในสาขาการพยาบาล
เดียวกัน
รวม

ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการพยาบาลที่
คาดหวัง

ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการยาบาล
ตามสภาพจริง

ลาดับ

̅

SD

แปลผล

̅

SD

แปลผล

PNI modified

สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

5.00

0.00

มาก
ที่สดุ

3.52

0.92

มาก

0.42

3

5.00

0.00

มาก
ที่สดุ

3.49

0.91

มาก

0.43

2

5.00

0.00

มาก
ที่สดุ

3.45

0.92

มาก

0.45

1

4.78

0.42

มาก
ที่สดุ

3.52

0.91

มาก

0.36

4

4.89

0.18

มาก
ที่สุด

3.55

0.84

มาก

0.38

–
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จากตารางที่ 40 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของสมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิการพยาบาลโดย
ใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice) ที่คาดหวังกับสภาพจริ ง และค่าดัชนีลาดับ
ความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลที่
จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ วิเคราะห์ข้อมูลได้ ดงั นี ้
ระดับสมรรถนะที่คาดหวังในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต
เท่ากับ 4.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.18) ส่วนระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งโดยรวมพบว่า
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตเท่ากับ 3.55 ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84) ซึ่งเมื่ อ
พิจารณาค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) เพื่อรองรับการพยาบาล
ในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ มีค่าเท่ากับ 0.38 ซึ่งหากพิจารณาในรายละเอียดของตัวชี ้วัด
ของสมรรถนะด้ านการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลโดยใช้ หลัก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ (Evidence-Based
Practice) พบว่าควรมี การพัฒนาทักษะใช้ หลักฐานเชิ งประจักษ์ พัฒนารู ปแบบการดูแลผู้ป่ วย/
ผู้รับบริ การจากการปฏิบตั ิงานประจาพัฒนาสูง่ านวิจัย (Routine to Research: R to R) เป็ นลาดับ
แรก (ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ นเท่ากับ 0.45) รองลงมาคือ ความสามารถใน
การวิเคราะห์และประเมินผลลัพธ์ ที่ได้ รับจากการปฏิบตั ิตามหลักฐานเชิงประจักษ์ และนาปรับปรุ ง
การให้ บริ การอย่างต่อเนื่อง (ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ นเท่ากับ 0.43)
และเมื่ อวิเคราะห์เมทริ กซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิการพยาบาล
โดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice) เพื่อรองรับการพยาบาลในอนาคต สังกัด
กรมแพทย์ทหารเรื อระหว่างสมรรถนะที่คาดหวังกับสมรรถนะที่เป็ นจริ ง โดยใช้ ค่าเฉลี่ยเป็ นจุดตัด
นาเสนอข้ อมูลดังภาพที่ 15 ต่อไปนี ้
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ภาพที่ 15 การวิเคราะห์เมทริ กซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิการพยาบาลโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
(สูง) 5.00

ดีกว่าเกณฑ์

สมรรถนะตามสภาพจริง
(ปานกลาง)
̅

3.76

ดีตามเกณฑ์
(9.3)

(9.1)
(9.2)

3.71
(9.4)
(9.5)
(9.6)

(9.7)
3.62

3.55
3.52
3.49 (ต่า) 0.00
3.45

ต่ากว่าเกณฑ์และต้ องปรับปรุง

ต่ากว่าเกณฑ์แต่ยงั ไม่น่าห่วง
4.70 4.74 4.78

4.89

4.91

(สูง) 5.00

สมรรถนะที่คาดหวัง
(ปานกลาง)
̅

จากวิเคราะห์เมทริ กซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้ านการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice) เพื่อรองรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรม
แพทย์ทหารเรื อระหว่างสมรรถนะที่คาดหวังกับสมรรถนะที่เป็ นจริ ง โดยใช้ ค่าเฉลี่ยเป็ นจุดตัด ซึ่งมี
ตา่ (0.00)
ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดั
บสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.89 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.55 ตามภาพที่ 15 พบว่า
1. สมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิการพยาบาลโดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ (EvidenceBased Practice) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัด
กรมแพทย์ทหารเรื อ พบว่าสมรรถนะในด้ านนี ้ตามสภาพจริ ง ที่ดีกว่าเกณฑ์ที่คาดหวัง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังต่ากว่า 4.89 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะ
ตามสภาพจริ งสูงกว่า 3.55 พบว่ามี 2 ตัวชี ว้ ดั คือ 1) ตัดสินใจเลือ กงานวิจัยตามระดับความ
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น่าเชื่อถือ หรื อจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่มีแนวปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ มาใช้ ในกระบวนการพยาบาลได้
สอดคล้ อ งกับ สภาวการณ์ ข องผู้ป่ วย/ผู้รั บบริ ก าร ซึ่ง มี ค่า เฉลี่ย เลขคณิ ตของระดับสมรรถนะ
ที่คาดหวังเท่ากับ 4.74 และมี ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.62
2) ศึกษาหาความรู้ ที่เป็ นปั จจุบันจากการสืบค้ นแหล่งข้ อมูลต่างๆที่มีความเชื่อ ถือ ได้ และเป็ นที่
ยอมรับในระดับสากล ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.70 และมี
ค่าเฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.71
2. สมรรถนะด้ านการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ หลักฐานเชิ งประจักษ์ (EvidenceBased Practice) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัด
กรมแพทย์ทหารเรื อ พบว่าสมรรถนะในด้ านนี ้ตามสภาพจริ ง ที่ดีตามเกณฑ์ที่คาดหวัง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังสูงกว่า 4.89 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะ
ตามสภาพจริ งสูงกว่า 3.55 พบว่ามี 1 ตัวชี ้วัด คือ 1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบโดยใช้
องค์ความรู้ทางวิชาชีพและที่เกี่ยวข้ องรวมทังประสบการณ์
้
และหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อให้ เกิด
ผลลัพธ์ ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้ บริ การผู้ป่วย/ผู้รับบริ การ ซึ่งมี ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.91 และมีคา่ เฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ ง
เท่ากับ 3.76
3. สมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิการพยาบาลโดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ (EvidenceBased Practice) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัด
กรมแพทย์ทหารเรื อ พบว่าสมรรถนะในด้ านนี ้ตามสภาพจริ ง ที่ต่ากว่าเกณฑ์ที่คาดหวัง แต่ยงั ไม่น่า
ห่วง ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังต่ากว่า 4.89 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ
ระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งต่ากว่า 3.55 พบว่า มี 1 ตัวชี ้วัด คือ 1) แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ผลลัพธ์
ทางการพยาบาล จากการใช้ ข้อมูล/แนวทางที่ได้ จากหลักฐานเชิงประจักษ์ ระหว่างผู้ปฏิบตั ิหรื อ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาการพยาบาลเดียวกัน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
เท่ากับ 4.78 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.52
4. สมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิการพยาบาลโดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ (EvidenceBased Practice) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัด
กรมแพทย์ทหารเรื อ ตามสภาพจริ งที่ต่ากว่าเกณฑ์ที่คาดหวังและต้ องปรับปรุ ง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลข
คณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังสูงกว่า 4.89 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะตาม
สภาพจริ งต่ากว่า 3.55 พบว่ามี 3 ตัวชี ้วัด คือ 1) ใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ พฒ
ั นารู ปแบบการดูแล
ผู้ป่วย/ผู้รับบริ การจากการปฏิบตั ิงานประจาพัฒนาสูง่ านวิจัย (Routine to Research: R to R) ซึ่ง
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มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 5.00 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.45 2) สามารถวิเคราะห์และประเมิ นผลลัพธ์ ที่ได้ รับจากการ
ปฏิบตั ิตามหลักฐานเชิงประจักษ์ และนาปรับปรุงการให้ บริ การอย่างต่อเนื่อง ซึง่ มีคา่ เฉลี่ยเลขคณิ ต
ของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 5.00 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพ
จริ งเท่ากับ 3.49 และ 3) ใช้ ผลการวิจัยหรื อหลักฐานเชิงประจักษ์ มาบูรณาการปรับปรุ ง พัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล กาหนดเป็ นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างสร้ างสรรค์ และมี
ประสิทธิภาพ ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 5.00 และมีค่าเฉลี่ยเลข
คณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.52
จากรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ สมรรถนะด้ านการปฏิ บัติ ก ารพยาบาลโดยใช้ ห ลัก ฐานเชิ งประจัก ษ์
(Evidence-Based Practice) ที่กาหนดให้ มี 7 ตัวชี ้วัดในด้ านดังกล่าว แต่หากพิจารณาถึงความ
จ าเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะด้ วยการวิเคราะห์ เมทริ กซ์ (Matrix Analysis) แล้ ว สรุ ปได้ ว่า
สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ เกี่ยวข้ อง
กับ สมรรถนะด้ า นการปฏิ บัติ ก ารพยาบาลโดยใช้ หลัก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ (Evidence-Based
Practice) ที่จาเป็ นต้ องได้ รับการพัฒนาโดยพิจารณาจากตัวชี ้วัดสมรรถนะตามสภาพจริ งที่ต่ากว่า
เกณฑ์ และต้ องปรับปรุง มี 3 ตัวชีว้ ดั ซึ่งเรี ยงลาดับความต้ องการจาเป็ นในการพัฒนาจากมากไป
หาน้ อยตามค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) ได้ ดงั นี ้
1. ใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ พฒ
ั นารูปแบบการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ การจากการปฏิบตั ิงาน
ประจาพัฒนาสูง่ านวิจัย (Routine to Research: R to R) (ดัชนีลาดับความสาคัญของความ
ต้ องการจาเป็ น เท่ากับ 0.45)
2. สามารถวิเคราะห์ และประเมิ นผลลัพธ์ ที่ได้ รับจากการปฏิบตั ิตามหลักฐานเชิ ง
ประจักษ์ และนาปรับปรุ งการให้ บริ การอย่างต่อ เนื่อง (ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการ
จาเป็ น เท่ากับ 0.43)
3. ใช้ ผลการวิจยั หรื อหลักฐานเชิงประจักษ์ มาบูรณาการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบตั ิการพยาบาล กาหนดเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานอย่างสร้ างสรรค์และมี ประสิทธิ ภาพ
(ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น เท่ากับ 0.42)
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ตารางที่ 41 ภาพรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของสมรรถนะในแต่ละด้ าน ที่คาดหวัง
กับสภาพจริ ง และค่า ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) เพื่อรองรับ
สมรรถนะเชิ ง วิ ช าชี พ การพยาบาลที่จ าเป็ นส าหรั บ การพยาบาลในอนาคต สัง กัดกรมแพทย์
ทหารเรื อ

1. สมรรถนะด้ านการดูแลที่ ยึด
ผู้ ป่ วยเป็ นศู น ย์ กลาง ( Patient
Centered Care)
2. สมรรถนะด้ านเวชศาสตร์ ทาง
ท ะ เ ล แ ล ะ เ ว ช ศ า ส ต ร์ ท ห า ร
(Maritime Medicine and Military
Medicine)
3. สมรรถนะด้ า นความเป็ นมื อ
อาชีพ (Professionalism)
4. สมรรถนะด้ านภาวะผู้ น า
(Leadership)
5. สมรรถนะด้ า นการปฏิบ ัติ
พย า บ า ล เชิง ระบบ ( SystemBased Practice)
6. สมรรถนะด้ า นการสื่ อ สาร
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ
(Communication and Information
Technology)
7. สมรรถนะด้ านการปรั บปรุ ง
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous
Quality Improvement)
8. สมรรถนะด้ านการประสานและ
การท างานเป็ นที ม (Teamwork
and Collaboration)

ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการพยาบาลที่
คาดหวัง

ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการยาบาล
ตามสภาพจริง

ลาดับ

̅

SD

แปลผล

̅

SD

แปลผล

PNI modified

สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

4.90

0.13

มาก
ที่สดุ

3.99

0.48

มาก

0.23

9

4.76

0.34

มาก
ที่สดุ

3.43

0.71

มาก

0.39

1

4.95

0.16

3.85

0.59

มาก

0.28

7

4.91

0.15

3.62

0.62

มาก

0.36

3

4.91

0.20

มาก
ที่สดุ
มาก
ที่สดุ
มาก
ที่สดุ

3.75

0.68

มาก

0.31

5

4.79

0.28

มาก
ที่สดุ

3.63

0.69

มาก

0.32

4

4.86

0.29

มาก
ที่สดุ

3.75

0.77

มาก

0.29

6

4.90

0.33

มาก
ที่สดุ

3.96

0.82

มาก

0.24

8
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ตารางที่ 41 ภาพรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของสมรรถนะในแต่ละด้ าน ที่คาดหวัง
กับสภาพจริ ง และค่า ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) เพื่อรองรับ
สมรรถนะเชิ ง วิ ช าชี พ การพยาบาลที่จ าเป็ นส าหรั บ การพยาบาลในอนาคต สัง กัดกรมแพทย์
ทหารเรื อ (ต่อ)

9. สมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิการ
พยาบาลโดยใช้ หลั ก ฐ านเชิ ง
ป ร ะ จ ัก ษ ์ ( Evidence-Based
Practice)
ภาพรวม

ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการพยาบาลที่
คาดหวัง

ระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการยาบาล
ตามสภาพจริง

ลาดับ

̅

SD

แปลผล

̅

SD

แปลผล

PNI modified

สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

4.89

0.18

มาก
ที่สดุ

3.55

0.84

มาก

0.38

2

4.87

0.19

มาก
ที่สุด

3.72

0.60

มาก

0.31

–

จากตารางที่ 41 ภาพรวมผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มูลเกี่ ยวกับระดับของสมรรถนะในแต่ละด้ าน ที่
คาดหวังกับสภาพจริ ง และค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) เพื่อ
รองรับสมรรถนะเชิ งวิชาชีพการพยาบาลที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรื อ วิเคราะห์ข้อมูลได้ ดงั นี ้
ภาพรวมผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ ยวกับระดับของสมรรถนะในแต่ละด้ าน ที่คาดหวัง
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19)
ส่วนภาพรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของสมรรถนะในแต่ละด้ าน ตามสภาพจริ งพบว่า
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตเท่ากับ 3.72 ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60) ซึ่งเมื่ อ
พิจารณาค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) เพื่อรองรับการพยาบาล
ในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ มีคา่ เท่ากับ 0.31 ซึ่งหากพิจารณาในภาพรวมผลการวิเคราะห์
ข้ อมูลเกี่ยวกับระดับของสมรรถนะในแต่ละด้ าน พบว่าสมรรถนะที่ควรได้ รับการพัฒนาใน 3 ลาดับ
แรก ได้ แก่ 1) สมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership) ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการ
จ าเป็ นเท่า กับ 0.36 2) สมรรถนะด้ านการปฏิ บัติ ก ารพยาบาลโดยใช้ ห ลัก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
(Evidence-Based Practice) ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ นเท่ากับ 0.38 3)
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สมรรถนะด้ านเวชศาสตร์ ทางทะเลและเวชศาสตร์ ทหาร (Maritime Medicine and Military
Medicine) ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ นเท่ากับ 0.39
และเมื่ อวิเคราะห์เมทริ กซ์ (Matrix Analysis) ภาพรวมผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ระดับของสมรรถนะในแต่ละด้ าน เพื่อ รองรั บการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรื อ
ระหว่างสมรรถนะที่คาดหวังกับสมรรถนะที่เป็ นจริ ง โดยใช้ ค่าเฉลี่ยเป็ นจุดตัด นาเสนอข้ อมูลดังภาพ
ที่ 16 ต่อไปนี ้
ภาพที่ 16 ภาพรวมผลการการวิเคราะห์เมทริ กซ์ (Matrix Analysis) เกี่ยวกับระดับของสมรรถนะ
ในแต่ละด้ าน เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรม
แพทย์ทหารเรื อ
(สูง) 5.00

ดีกว่าเกณฑ์

ดีตามเกณฑ์

สมรรถนะตามสภาพจริง
(ปานกลาง)
̅

(1)
(8)

3.99

(3)

3.96

(5)

(7)

3.85

(6)

(4)
(9)

3.75
(2)
3.72

ต่ากว่าเกณฑ์แต่ยงั ไม่น่าห่วง
3.63
3.62
3.55

3.43

(ต่า) 0.00

4.76 4.79

ต่ากว่าเกณฑ์และต้ องปรับปรุง

4.86 4.87 4.89 4.90 4.91

สมรรถนะที่คาดหวัง
(ปานกลาง)
̅

4.95 (สูง) 5.00
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จากวิเคราะห์เมทริ กซ์ (Matrix Analysis) ภาพรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับ
ของสมรรถนะในแต่ละด้ าน เพื่อรองรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อระหว่าง
สมรรถนะที่คาดหวังกับสมรรถนะที่เป็ นจริ ง โดยใช้ ค่าเฉลี่ยเป็ นจุดตัด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.87 และมีคา่ เฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ ง
เท่ากับ 3.72 ตามภาพที่ 16 พบว่า
1. ภาพรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของสมรรถนะในแต่ละด้ าน เพื่อ
รองรั บสมรรถนะเชิงวิชาชี พที่จ าเป็ นสาหรั บการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
พบว่า ภาพรวมของแต่ละสมรรถนะตามสภาพจริ ง ที่ดีกว่าเกณฑ์ที่คาดหวัง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ของระดับ สมรรถนะที่ คาดหวังต่ากว่า 4.87 และมี ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับสมรรถนะตาม
สภาพจริ ง สูงกว่า 3.72 พบว่ามี 1 สมรรถนะ คือ สมรรถนะด้ านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง
(Continuous Quality Improvement) ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ
4.86 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.75
2. ภาพรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของสมรรถนะในแต่ละด้ าน เพื่อรองรับ
สมรรถนะเชิ งวิชาชีพที่จ าเป็ นสาหรั บการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรื อ พบว่า
ภาพรวมของแต่ละสมรรถนะตามสภาพจริ ง ที่ดีตามเกณฑ์ ที่คาดหวัง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวังสูงกว่า 4.87 และมีคา่ เฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ ง
สูงกว่า 3.72 พบว่ามี 4 สมรรถนะ คือ 1) สมรรถนะด้ านความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism) ซึ่ง
มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.95 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.85 2) สมรรถนะด้ านการดูแลที่ยดึ ผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลาง (Patient
Centered Care) ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.91 และมีค่าเฉลี่ย
เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.99 3) สมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิพยาบาลเชิง
ระบบ (System-Based Practice) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ
4.91 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.75 และ 4) ส ม ร ร ถ น ะ
ด้ านการประสานและการทางานเป็ นทีม (Teamwork and Collaboration) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.90 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพ
จริ งเท่ากับ 3.96
3. ภาพรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของสมรรถนะในแต่ละด้ าน เพื่อ
รองรั บสมรรถนะเชิงวิชาชี พที่จ าเป็ นสาหรั บการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
พบว่า ภาพรวมของแต่ละสมรรถนะตามสภาพจริ ง ที่ต่ากว่าเกณฑ์ที่คาดหวัง แต่ยงั ไม่น่าห่วง ซึ่งมี
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ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังต่ากว่า 4.87 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริ งต่ากว่า 3.72 พบว่า มี 2 สมรรถนะ คือ 1) สมรรถนะด้ านการสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and Information Technology) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ของระดับสมรรถนะที่คาดหวังสูงกว่า 4.78 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพ
จริ งต่ากว่า 3.63 2) สมรรถนะด้ านเวชศาสตร์ ทางทะเลและเวชศาสตร์ ทหาร (Maritime Medicine
and Military Medicine) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.76 และมี
ค่าเฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.43
4. ภาพรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของสมรรถนะในแต่ละด้ าน เพื่อ
รองรั บสมรรถนะเชิงวิชาชี พที่จ าเป็ นสาหรั บการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
พบว่า ภาพรวมของแต่ละสมรรถนะตามสภาพจริ ง ที่ต่ากว่าเกณฑ์ที่คาดหวังและต้ องปรับปรุง ซึง่ มี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังสูงกว่า 4.87 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริ งต่ากว่า 3.72 พบว่ามี 2 สมรรถนะ คือ 1) สมรรถนะด้ านภาวะผู้นา
(Leadership) ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่คาดหวังเท่ากับ 4.91 และมีค่าเฉลี่ยเลข
คณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.62 2) สมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิการพยาบาลโดย
ใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice) ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะที่
คาดหวังเท่ากับ 4.89 และมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริ งเท่ากับ 3.55
จากรู ปแบบสมรรถนะเชิ งวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรั บการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรม
แพทย์ทหารเรื อ ที่เกี่ ยวข้ องกับภาพรวมผลการวิเคราะห์ ข้อ มูลเกี่ ยวกับระดับของสมรรถนะซึ่งมี
9 ด้ าน โดยพิจารณาถึงความจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะด้ วยการวิเคราะห์ เมทริ กซ์ (Matrix
Analysis) แล้ ว สรุปได้ วา่ สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรม
แพทย์ทหารเรื อทัง้ 9 ด้ าน ที่จาเป็ นต้ องได้ รับการพัฒนา โดยพิจารณาจากภาพรวมของแต่ละ
สมรรถนะ ใน 3 ลาดับ ได้ แก่
1. สมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership) (ดัช นีลาดับความสาคัญของความ
ต้ องการจาเป็ น เท่ากับ 0.36)
2. สมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิการพยาบาลโดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ (EvidenceBased Practice) (ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น เท่ากับ 0.38)
3. สมรรถนะด้ านเวชศาสตร์ ทางทะเลและเวชศาสตร์ ทหาร (Maritime Medicine
and Military Medicine) ค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ นเท่ากับ 0.39
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กล่าวโดยสรุ ป การพัฒนารู ปแบบสมรรถนะเชิ งวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรั บ การพยาบาลใน
อนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ด้ วยเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research)
โดยการดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลสามรอบ โดยมีผ้ เู ชี่ยวชาญจานวน 23 คน เป็ นผู้ให้ ข้อมูลเพื่อ
ด าเนิ น การคัด เลือ กตัว ชี ว้ ัด ที่ ผ้ ูเ ชี่ ย วชาญมี ค วามคิ ด เห็ น ที่ ส อดคล้ อ งกัน ว่า เป็ นตัว ชี ว้ ัด ของ
สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อซึ่งพบว่ามี
สมรรถนะและตัวชี ้วัดที่คดั เลือกไว้ เนื่องจากผ่านเกณฑ์การพิจารณาประกอบด้ วยสมรรถนะ 9 ด้ าน
ซึง่ มี 112 ตัวชี ้วัด ซึง่ รูปแบบที่พฒ
ั นาได้ นี ้ถูกใช้ เป็ นแนวทางในการสร้ างแบบประเมินสมรรถนะเชิง
วิชาชีพพยาบาล เพื่อนาไปใช้ ประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพสังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ตาม
สภาพจริ ง และพบว่าระดับที่คาดหวังของสมรรถนะเชิ งวิชาชี พที่จาเป็ นสาหรั บการพยาบาลใน
อนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ทังด้
้ านความรู้ ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล และด้ านทักษะ อยู่
ในระดับมากที่สุด แต่ระดับที่เป็ นจริ งของสมรรถนะเชิ งวิช าชี พที่จาเป็ นสาหรั บการพยาบาลใน
อนาคต สัง กัด กรมแพทย์ ท หารเรื อ อยู่ใ นระดับ มาก และเมื่ อ น าข้ อ มูล ที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น
สมรรถนะตามสภาพจริ งมาวิเคราะห์เพื่อประเมินความจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่
จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ด้ วยการวิเคราะห์ค่าดัชนีลาดับ
ความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น โดยใช้ สตู ร Modified Priority Needs Index (PNI modified)
และวิเคราะห์เมทริ กซ์ (Matrix Analysis) ในแต่ละสมรรถนะที่มีองค์ประกอบของตัวชี ้วัดทังด้
้ าน
ความรู้ ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล และด้ านทักษะ ซึ่งหากพิจารณาในภาพรวมของสมรรถนะใน
แต่ละด้ าน ที่ มีความจ าเป็ นในการพัฒนาเพื่ อ รองรั บสมรรถนะเชิ งวิ ช าชี พที่ จ าเป็ นส าหรั บการ
พยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ใน 3 ลาดับแรก ได้ แก่ 1) สมรรถนะด้ านภาวะผู้นา
(Leadership) 2) สมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิการพยาบาลโดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ ( EvidenceBased Practice) 3) สมรรถนะด้ านเวชศาสตร์ ทางทะเลและเวชศาสตร์ ทหาร (Maritime Medicine
and Military Medicine)
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และ ข้ อเสนอแนะ
การวิจัย เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชี พที่จาเป็ นสาหรั บ การพยาบาลใน
อนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะเชิง
วิช าชี พการพยาบาลในปั จจุบนั 2) พัฒนารู ปแบบสมรรถนะเชิงวิช าชี พที่จาเป็ นสาหรั บ การ
พยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ 3) ประเมินความต้ องการจาเป็ นในการพัฒนา
สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรั บการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ โดยให้
ครอบคลุมองค์ประกอบของสมรรถนะ ใน 3 ด้ าน คือ คือ 1) ด้ านความรู้ (Knowledge) 2) ด้ าน
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) และ 3) ด้ านทักษะ (Skills)
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างในการวิจบั ครัง้ นี ้ แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ
1. กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และตอบแบบสอบถาม
ในการพัฒนารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ผู้วิจัยได้ กาหนดกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูล ได้ แก่ ผู้เชี่ ยวชาญ จานวน 23 คน ซึ่ง
ได้ ม าจากการเลือ กแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยก าหนดคุณ สมบัติ ข อง
ผู้เชี่ ยวชาญออกเป็ น 4 กลุ่ม ดังนี ้ คือ 1) คณะกรรมการสภาการพยาบาล จานวน 2 คน 2)
ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการบริ หารการพยาบาล จานวน 8 คน 3) ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการศึกษา
พยาบาล 7 คน 4) ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการปฏิบตั ิการพยาบาล 6 คน
2. กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลโดยการตอบแบบประเมิน
ในการประเมินความต้ องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต ผู้วิจัยกาหนดประชากรที่ใช้ ในการศึกษา พยาบาลวิชาชีพที่สงั กัด
กรมแพทย์ทหารเรื อ ใน 3 พื ้นที่ คือ 1) กรุงเทพมหานคร 2) จังหวัดสมุทรปราการ 3) จังหวัดชลบุรี
จากการคานวณ ได้ กลุ่ม ตัวอย่าง ทังหมด
้
365 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่า งแบบง่าย (Simple
random sampling)
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการ วิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research ) ที่มีทงแบบวิ
ั้
จัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ แบบวิจัยเชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดย
ผู้วิจยั พัฒนารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
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ทหารเรื อ ด้ วยเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) โดยดาเนินการเก็ บ
รวบรวมข้ อมูลสามรอบ และประเมิ นความต้ อ งการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะเชิ งวิช าชี พที่
จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ด้ วยการวิเคราะห์ค่าดัชนีลาดับ
ความสาคัญของความต้ องการจาเป็ นโดยใช้ สตู ร Modified Priority Needs Index (PNI modified)
และวิเคราะห์เมทริ กซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะเชิงวิช าชี พที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลใน
อนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ระหว่างสมรรถนะที่คาดหวังและสมรรถนะตามสภาพจริ ง โดย
ใช้ คา่ เฉลีย่ เป็ นจุดตัด ซึง่ การวิจยั สามารถสรุปผลได้ ดังนี ้
สรุปผลการวิจัย
ขัน้ ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสมรรถนะและรู ปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลตาม
สภาพปั จจุบัน
จากการศึกษาเอกสารและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้ องกับสมรรถนะ
การพัฒนาบุคลากร การศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลตาม
สภาพปั จจุบนั จากหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพทางการพยาบาล แนวโน้ มการพัฒนา
สมรรถนะเชิ งวิชาชี พพยาบาล ได้ จัดกลุม่ ของสมรรถนะออกเป็ น 11 ด้ าน 186 ตัวชี ้วัด โดยมี
องค์ประกอบของตัวชี ้วัดในแต่ละด้ านที่เกี่ยวข้ องกับ ความรู้ (Knowledge) คุณลักษณะส่วนบุคคล
(Attributes) และทักษะ (Skills) ซึง่ ได้ แก่ 1) สมรรถนะ ด้ านความรู้ทางการพยาบาล (Knowledge)
มีตวั ชี ้วัด 33 ข้ อ 2) สมรรถนะด้ านการดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลาง (Patient Centered Care) มี
ตัวชีว้ ดั 12 ข้ อ ข้ อ 3) สมรรถนะด้ านความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism) มีตวั ชี ้วัด 21 ข้ อ 4)
สมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership) มีตวั ชี ้วัด 15 ข้ อ 5) สมรรถนะด้ านหลักพื ้นฐานในการ
ปฏิบตั ิ (System-Based Practice) มีตวั ชี ้วัด 12 ข้ อ 6) สมรรถนะด้ านสารสนเทศ (Informatics)
มีตวั ชีว้ ดั 12 ข้ อ 7) สมรรถนะด้ านการสื่อสาร (Communication) มีตวั ชี ้วัด 15 ข้ อ 8) สมรรถนะ
ด้ านการประสานและการทางานเป็ นทีม (Teamwork and Collaboration) มีตวั ชี ้วัด 21 ข้ อ 9)
สมรรถนะด้ านหลักความปลอดภัย (Safety) มี ตวั ชี ว้ ดั 18 ข้ อ 10) สมรรถนะด้ านการปรั บปรุ ง
คุณภาพ (Quality Improvement) มีตวั ชี ้วัด 12 ข้ อ และ 11) สมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice) มีตวั ชี ้วัด 15 ข้ อ
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ขัน้ ตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรั บ การพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ
การพัฒนารู ปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับ การพยาบาลในอนาคต สังกัด
กรมแพทย์ทหารเรื อ ใช้ เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) โดยดาเนินการ
เก็บข้ อมูล 3 รอบจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 23 คน คัดเลือกแบบเจาะจง ตามคุณสมบัติที่ตรงกับ
วัต ถุ ป ระสงค์ และมี ค วามยิ น ดี แ ละเต็ ม ใจที่ จ ะให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการให้ ค วามคิ ด เห็ น โดย
ดาเนินการสัม ภาษณ์ ท่านละประมาณ 45-60 นาที ผลจากการสัมภาษณ์ ในรอบที่ 1 นามา
วิเคราะห์เนื ้อหา และสร้ างเป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ในรอบที่สองและรอบที่
สาม แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ โดยผู้วิจัยดาเนินการคัดเลือกข้ อความที่กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็นว่าเป็ นสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรื อ ที่พยาบาลจาเป็ นต้ องมีในระดับมากถึงมากที่สดุ และเป็ นข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็น สอดคล้ องกันเท่านัน้ คือ ก าหนดเกณฑ์ ก ารพิจ ารณาว่า ข้ อ ความนันต้
้ อ งมี ค่ามัธยฐาน
(Median) ตังแต่
้ 3.50 ขึ ้นไป และมีค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ต่ากว่าหรื อ
เท่า กับ 1.50 เท่านัน้ ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะที่ จาเป็ นเชิ งวิ ช าชี พ สาหรั บ การพยาบาลใน
อนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ประกอบด้ วยสมรรถนะในด้ านต่างๆ 9 ด้ าน มี 112 ตัวชี ้วัด
โดยมีองค์ประกอบของตัวชี ้วัดในแต่ละด้ านที่เกี่ยวข้ องกับ ความรู้ (Knowledge) คุณลักษณะส่วน
บุคคล (Attributes) และทักษะ (Skills) ซึ่งได้ แก่ 1) สมรรถนะด้ านการดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็ น
ศูนย์กลาง (Patient Centered Care) มี 9 ตัวชี ้วัด 2) สมรรถนะด้ านเวชศาสตร์ ทางทะเลและเวช
ศาสตร์ ทหาร (Maritime Medicine and Military Medicine) มี 16 ตัวชี ้วัด 3) สมรรถนะด้ านความ
เป็ นมืออาชีพ (Professionalism) มี 13 ตัวชี ้วัด 4) สมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership) มี 9
ตัวชี ้วัด 5) สมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice) มี 14 ตัวชี ้วัด
6) สมรรถนะด้ านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and Information
Technology) มี 15 ตัวชีว้ ดั 7) สมรรถนะด้ านการปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous
Quality Improvement) มี 17 ตัวชี ว้ ัด 8) สมรรถนะด้ านการประสานและการทางานเป็ นทีม
(Teamwork and Collaboration) มี 12 ตัวชี ้วัด 9) สมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิการพยาบาลโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice) มี 7 ตัวชี ้วัด
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ขัน้ ตอนที่ 3 ผลการประเมินความต้ องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะเชิ งวิชาชีพที่
จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ
จากการวิเ คราะห์ ค่าดัช นีล าดับความส าคัญของความต้ อ งการจาเป็ นโดยใช้ สูต ร
Modified Priority Needs Index (PNI modified) และวิเคราะห์เมทริ กซ์ (Matrix Analysis) ในแต่ละ
สมรรถนะที่มีองค์ประกอบของตัวชี ้วัดทังด้
้ านความรู้ ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล และด้ านทักษะ
ระหว่างสมรรถนะที่คาดหวังและสมรรถนะตามสภาพจริ ง โดยใช้ ค่าเฉลี่ยเป็ นจุดตัดในภาพรรวม
พบว่า สมรรถนะทีม่ ีความจาเป็ นในการพัฒนาเพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชี พที่จาเป็ นสาหรับการ
พยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ใน 3 ลาดับแรก ได้ แก่ 1) สมรรถนะด้ านภาวะผู้นา
(Leadership) 2) สมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิการพยาบาลโดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ ( EvidenceBased Practice) 3) สมรรถนะด้ า นเวชศาสตร์ ทางทะเลและเวชศาสตร์ ทหาร (Maritime
Medicine and Military Medicine)
สมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership) พบว่ามี 2 ตัวชี ้วัด ซึ่งเรี ยงลาดับความ
ต้ องการจาเป็ นในการพัฒนาจากมากไปหาน้ อย คือ 1) ความสามารถในการให้ เหตุผลทางวิชาการ
เพื่อโน้ มน้ าวให้ ผ้ อู ื่นมีความคิดคล้ อยตาม และสามารถปฏิบตั ิงานได้ เป็ นผลสาเร็ จ และ 2) การให้
ความส าคัญ กับ การพัฒ นาวิ ธี ก ารท างานในรู ป แบบใหม่ๆ ให้ กับ หน่ว ยงาน เพื่ อ น ามาซึ่ง การ
เปลีย่ นแปลงที่ม่งุ สูค่ วามเป็ นเลิศ
สมรรถนะด้ านการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ (EvidenceBased Practice) พบว่ามี 3 ตัวชี ้วัด ซึ่งเรี ยงลาดับความต้ องการจาเป็ นในการพัฒนาจากมากไป
หาน้ อย คือ 1) การใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ พฒ
ั นารู ปแบบการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ การจากการ
ปฏิบตั ิงานประจาพัฒนาสูง่ านวิจัย (Routine to Research: R to R) 2) ความสามารถวิเคราะห์
และประเมินผลลัพธ์ ที่ได้ รับจากการปฏิบตั ิตามหลักฐานเชิงประจักษ์ และนาปรับปรุ งการให้ บริ การ
อย่างต่อเนื่อง และ 3) การใช้ ผลการวิจัยหรื อหลักฐานเชิงประจักษ์ มาบูรณาการปรับปรุ ง พัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล กาหนดเป็ นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างสร้ างสรรค์ และมี
ประสิทธิภาพ
สมรรถนะด้ านเวชศาสตร์ ทางทะเลและเวชศาสตร์ ทหาร (Maritime Medicine
and Military Medicine) พบว่ามี 3 ตัวชี ้วัด ซึ่งเรี ยงลาดับความต้ องการจาเป็ นในการพัฒนาจาก
มากไปหาน้ อย คือ 1) พัฒนาความรู้ งานวิจัย เพื่อให้ การดูแล ป้องกัน รักษาพยาบาลแก่ทหารได้
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อย่างมีคุณภาพ 2) บูรณาการความรู้ มาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิการพยาบาลในสถานการณ์
สาธารณภัย/ภัยพิบตั ิได้ และ 3) ประเมินสถานการณ์ จากการเจ็บป่ วย นามาทบทวน/ปรับแผนใน
การให้ การบริ การที่เหมาะสม
อภิปรายผล
การศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะและรู ปแบบสมรรถนะเชิ งวิชาชี พ การพยาบาลตาม
สภาพปั จจุบัน
จากศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับสมรรถนะเชิ งวิช าชีพการพยาบาลในสภาพปั จ จุบัน
จากหน่วยงาน/องค์ กรต่างๆที่เกี่ยวข้ อ ง พบว่ามี หลากหลายสมรรถนะ แต่เมื่ อวิเคราะห์ รูปแบบ
สมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลที่กาหนดตามสภาพปั จจุบนั แล้ ว พบว่า ไม่พบสมรรถนะในแต่ละ
ด้ านที่กาหนดองค์ ประกอบตัวชี ว้ ดั ที่เกี่ยวข้ อ งกับ ความรู้ (Knowledge) คุณลักษณะส่วนบุคคล
(Attributes) และทักษะ (Skills) ในสมรรถนะเหล่านัน้ เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมให้ กับ
วิช าชี พ โดยเฉพาะพยาบาลในสัง กัดกรมแพทย์ ท หารเรื อ รองรั บการเปลี่ยนแปลงของบริ บ ท
แวดล้ อม ได้ แก่ การเปลี่ยนแปลงด้ านเศรษฐกิ จ ด้ านนโยบายการค้ าโลก ด้ านสังคม นโยบาย
สาธารณสุข และการปฏิรูปต่าง ๆ ตลอดทังการเปลี
้
่ยนแปลงด้ านประชากรและระบาดวิทยา ซึ่ง
ปั จจัยดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อระบบบริ การสาธารณสุขและระบบกาลังคนด้ านสุขภาพ จาก
สถานการณ์ และแนวโน้ ม และสภาพปั ญหาที่เกิดขึ ้น (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข , 2550: 9-11) ซึ่งปั จ จัยต่างๆเหล่านันล้
้ วนมี ผลกระทบต่อ วิช าชีพพยาบาล จาก
การศึกษาของยุวดี วัฒนานนท์ (2552: ออนไลน์) ที่ได้ อธิ บายถึงการศึกษาทางการพยาบาลมี
กระบวนการจัดการศึกษาเช่นเดียวกับศาสตร์ ตา่ ง ๆ ที่มีแบบแผนในการจัดการศึ กษาอย่างชัดเจน
โดยมีองค์ประกอบพื ้นฐานที่สาคัญ 3 ประการ ได้ แก่ 1) ด้ านพุทธิ พิสยั (Cognitive Domain) เพื่อ
มุ่งให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจ 2) ด้ านจิตพิสยั (Affective Domain) เพื่อมุ่งให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการ
เรี ย นรู้ ในด้ า น จิ ต ใจ-อารมณ์ ได้ แ ก่ เจตคติ ค่ า นิ ย ม ความเชื่ อ และ 3) ด้ า นทัก ษะพิ ส ัย
(Psychomotor Domain) เพื่อมุ่งให้ ผ้ ูเรี ยนมี การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แสดงพฤติกรรมไปใน
ทิศทางที่พงึ ประสงค์ที่เกิดจากการมีความรู้ และเจตคติที่ดี
จากการศึ ก ษาในประเทศไทยที่ เ กี่ ย วข้ อ งสมรรถนะเชิ ง วิ ช าชี พ การพยาบาล ไม่ พ บ
สมรรถนะในแต่ ล ะด้ า นที่ ก าหนดองค์ ป ระกอบตัว ชี ว้ ัด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ความรู้ (Knowledge)
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คุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) และทักษะ (Skills) ดังนันเพื
้ ่อเป็ นการพัฒนาสมรรถนะเชิง
วิชาชีพในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบตัวชี ้วัดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ ศึกษาองค์กรที่เกี่ยวข้ อง
ในวิชาชีพพยาบาลในต่างประเทศ นามาประยุกต์ใช้ เพื่อ เป็ นต้ นแบบในการพัฒนา โดยผู้วิจัยได้
อ้ างอิงจากสถาบันทางการศึกษาวิชาชีพพยาบาลขันสู
้ งแห่งเมสแซสซูเซส (The Massachusetts
Department of Higher Education Nursing) เป็ นหลัก รวมทังน
้ าสมรรถนะวิชาชีพพยาบาลที่
กาหนดโดยหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ในประเทศมาประยุกต์ใช้ เช่น สภาการพยาบาลแห่งประเทศ
ไทย สภาการพยาบาลแห่งประเทศออสเตรเลีย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ น
ต้ น โดยได้ จัดกลุม่ ของสมรรถนะออกเป็ น 11 ด้ าน ที่มีรายละเอียดขององค์ประกอบตัวชี ้วัดด้ าน
ความรู้ ด้ านคุณลักษณะส่วนบุ คคล และด้ านทักษะ (Nursing and Midwifery Broad of
Australia, 2010; The Massachusetts Department of Higher Education Nursing, 2010; สภา
การพยาบาล, 2553) นามาใช้ กาหนดรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น สาหรับการพยาบาลใน
อนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
การพัฒนารู ปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรั บ การพยาบาลในอนาคต สังกัด
กรมแพทย์ ทหารเรือ
การพัฒนารู ปแบบสมรรถนะเชิ งวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรั บการพยาบาลในอนาคต สังกัด
กรมแพทย์ทหารเรื อ โดยใช้ เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) ซึ่งเป็ นการ
วิจัยอนาคตที่มีประโยชน์ โดยตรงต่อ การกาหนดนโยบาย การวางแผน การตัดสินใจ รวมถึงการ
กาหนดวิ ธีป ฏิบัติที่ จะนาไปสู่ก ารสร้ างอนาคตที่ พึ ง ประสงค์ (จุ มพล พูล ภัท รชี วิน , 2548:19)
สอดคล้ องกับวิโรจน์ สารรัตนะ (2556 : 270-271) ที่กล่าวถึงประโยชน์ของการวิจัยอนาคตว่า ช่วย
ในกระบวนการตัดสินใจ ช่วยในการเตรี ยมคนสาหรั บอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลง ช่วยในการ
สร้ างสรรค์แนวทางในการป้องกันปั ญหาอย่างเป็ นระบบนามาใช้ แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ สาหรับ
การวิจัยแบบเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เป็ นเทคนิควิธีการวิจัย
อนาคตที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายและความเชื่อ พื ้นฐานของการวิจัยอนาคตมากที่สุดวิธีหนึ่งใน
ปั จจุบนั ซึง่ เป็ นเทคนิคการวิจยั ที่รวมเอาจุดเด่นหรื อข้ อดีของเทคนิค EFR และเทคนิค Delphi เข้ า
ด้ วยกัน มีการปรับปรุงวิธีให้ มีความยืดหยุน่ และเหมาะสมมากขึ ้น โดยในรอบแรกของการวิจยั จะใช้
การสัมภาษณ์แบบเทคนิค EFR ที่ปรับปรุงแล้ ว หลังจากสัมภาษณ์ ในรอบแรกผู้วิจัยจะนาข้ อมูลที่
ได้ มาวิเคราะห์แล้ วสร้ างเป็ นเครื่ องมือ ซึง่ มักจะเป็ นแบบสอบถามแล้ วส่งไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตอบตาม
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รู ป แบบของเทคนิ ค เดลฟายอี ก สองรอบเพื่ อ หาความสอดคล้ อ งของความคิ ด เห็ น ของกลุ่ม
ผู้เชี่ ยวชาญ นามาสรุ ปเขียนเป็ นภาพอนาคตของงานวิจัย ซึ่งจากการวิจัย รู ปแบบสมรรถนะเชิ ง
วิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
การศึกษาข้ อมูลเกี่ ยวกับสมรรถนะและรู ปแบบสมรรถนะเชิ งวิชาชี พการพยาบาลตาม
สภาพปั จจุบนั ในประเทศไทยที่เกี่ยวข้ องสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาล พบว่าหน่วยงานหรื อ
องค์ กรที่เกี่ ยวข้ องมีการกาหนดสมรรถนะที่หลากหลายด้ าน แต่สมรรถนะในแต่ละด้ านเหล่านัน้
ยัง ไม่ พ บองค์ ป ระกอบตัว ชี ว้ ัด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ความรู้ (Knowledge) คุณ ลัก ษณะส่ว นบุ ค คล
(Attributes) และทักษะ (Skills) ดังนันเพื
้ ่อ เป็ นการพัฒนาสมรรถนะเชิ งวิช าชี พในประเด็นที่
เกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบตัวชี ้วัดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ ศึกษาองค์กรที่เกี่ยวข้ องในวิชาชีพพยาบาล
ในต่างประเทศนามาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็ นต้ นแบบในการพัฒนา โดยใช้ การวิจัยแบบเทคนิค EDFR
ผลที่ ไ ด้ จ ากการวิ จัย แบบเทคนิ ค EDFR ประกอบด้ ว ยสมรรถนะเชิ ง วิ ช าชี พ ในด้ า นต่ า งๆ 9
สมรรถนะ มีองค์ประกอบตัวชี ้วัดด้ านความรู้ ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล และด้ านทักษะ รวม 112
ตัวชี ้วัด โดยกาหนดเกณฑ์ ในการพิจารณาว่า ตัวชี ้วัดนันต้
้ องมีค่ามัธยฐาน (Median) ตังแต่
้ 3.50
ขึน้ ไป และมี ค่าพิส ัยระหว่า งควอไทล์ (Q3-Q1) ไม่เ กิ น 1.50 เท่านัน้ ทาให้ เ ชื่ อ มั่นได้ ว่ารู ปแบบ
สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ที่พฒ
ั นา
ได้ นี ้ สามารถนามาใช้ กบั พยาบาลวิชาชีพ สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ในการพัฒนาสมรรถนะของ
ตนเองให้ มีความพร้ อมกับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรม
แพทย์ ท หารเรื อ ได้ ซึ่ง ได้ แ ก่ 1) สมรรถนะด้ า นการดูแ ลที่ ยึ ด ผู้ป่ วยเป็ นศู น ย์ ก ลาง (Patient
Centered Care) 2) สมรรถนะด้ านเวชศาสตร์ ทางทะเลและเวชศาสตร์ ทหาร (Maritime Medicine
and Military Medicine) 3) สมรรถนะด้ านความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism) 4) สมรรถนะ
ด้ านภาวะผู้นา (Leadership) 5) สมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิพยาบาลเชิงระบบ (System-Based
Practice) 6) สมรรถนะด้ า นการสื่อ สารและเทคโนโลยี สารสนเทศ (Communication and
Information Technology) 7) สมรรถนะด้ านการปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous
Quality Improvement) 8) สมรรถนะด้ านการประสานและการทางานเป็ นทีม (Teamwork and
Collaboration) และ 9) สมรรถนะด้ านการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ ห ลักฐานเชิ งประจัก ษ์
(Evidence-Based Practice) ซึ่งสมรรถนะด้ านต่างๆทัง้ 9 สมรรถนะ นันได้
้ กาหนดตัวชี ้วัดใน
องค์ ประกอบด้ านความรู้ ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล และด้ านทักษะ ซึ่งจะช่วยให้ การพัฒนา
สมรรถนะในด้ านต่างๆ ได้ บ รรลุเป้ าหมายได้ อ ย่า งมี ประสิ ท ธิ ภาพ สอดคล้ อ งกับ แนวคิด ของ
นักวิชาการหลายท่าน ได้ แก่ David McClelland (1973) Spencer and Spencer (1993: 9)
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สุกญ
ั ญา รัศมีธรรมโชติ (2548: 17) สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน (2553: 1) สานัก
อนามัย กรุ งเทพมหานคร (2554: ออนไลน์) บุญใจ ศรี สถิตนรากูร (2550: 212) อรุ ณี เฮงยศมาก
(2555: 347) ที่กล่าวถึงปฏิบตั ิงานที่เป็ นเลิศนันต้
้ องอาศัยองค์ประกอบด้ านความรู้ (Knowledge)
ด้ านทักษะ (Skill) และ ด้ านคุณลักษณะหรื อพฤติกรรมที่แสดงออก (Attributes/ Behavior) เช่น
อุปนิสยั (Trait), บทบาททางสังคม (Social role), การรับรู้ ตนเอง (Self-image) และแรงจูงใจ
(Motive) และสอดคล้ องกับแนวคิดของนักวิชาการ รติพร ถึงฝั่ ง และ โกศล จิตวิรัตน์ (2552: 2736) ที่ให้ ความสาคัญกับการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ ในศตวรรษที่ 21 ในลักษณะทุนมนุษ ย์
(Human Capital) อันเกิดขึ ้นจากการตกผลึกทางความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Ability)
และทักษะ (Skills) ของปั จเจกบุคคล ส่งผลต่อความเฉลียวฉลาดของปั จเจกบุคคลเกิดเป็ นทุนทาง
ปั ญญา (Intellectual Capital) ขององค์กร ซึง่ จะสร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันได้ อย่างยัง่ ยืน
(Sustainable Competitive Advantage) และจะเห็นได้ ว่าจากการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่
จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ สอดคล้ องกับสมรรถนะวิชาชีพ
พยาบาลที่ กาหนดโดยสภาการพยาบาลที่ก าหนดให้ พยาบาลต้ อ งมี สมรรถนะวิ ช าชี พ ในการ
ปฏิ บัติ ง าน 8 ด้ า น (สภาการพยาบาล, 2553: 2-19) ได้ แ ก่ 1) สมรรถนะด้ า นจริ ย ธรรม
จรรยาบรรณ และกฎหมาย 2) สมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 3)
สมรรถนะด้ านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ 4) สมรรถนะด้ านภาวะผู้นา การจัดการ และการพัฒนา
คุณภาพ 5) สมรรถนะด้ านวิชาการและการวิจัย 6) สมรรถนะด้ านการสื่อสารและสัมพันธภาพ 7)
สมรรถนะด้ านเทคโนโลยีและสารสนเทศ และ 8) สมรรถนะด้ านสังคม และแนวคิดของนักวิชาการ
สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ (ม.ป.ป: ออนไลน์) ที่ได้ บรรยายในหัวข้ อ “สภาการพยาบาลกับการเตรี ยม
ความพร้ อมของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สปู่ ระชาคมอาเซียน” กล่าวถึงสมรรถนะ
พยาบาลไทย-อาเซียน (ASEAN-Thai Nursing Common Core Competencies) ที่จาเป็ นต้ องมี
ได้ แก่ 1) สมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิตามหลักจริ ยธรรมและกฎหมาย 2) สมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิ
ตามหลักวิชาชีพ 3) สมรรถนะด้ านภาวะผู้นาและการจัดการ 4) สมรรถนะด้ านการศึกษาและการ
วิจยั 5) สมรรถนะด้ านการพัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาตนเอง และการพัฒนาคุณภาพงาน และจาก
การศึกษาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของสภาการพยาบาล แห่งประเทศออสเตรเลีย (Nursing and
Midwifery Broad of Australia, 2010: 1-10) ได้ กาหนดขอบเขตในการปฏิบตั ิงานของวิชาชีพบาล
เพื่อให้ วิชาชีพพยาบาลมีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสมในการดูแลผู้ป่วย และเกิดความปลอดภัย ได้ แก่ 1)
การปฏิบตั ิในเชิงวิชาชีพ (Professional practice) 2) การคิดและวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ
(Critical thinking and analysis) 3) การจัดเตรี ยมและการประสานงาน (Provision and coordination
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of care) และ 4) การร่ วมมือและหลักปฏิบตั ิเพื่อการรักษา (Collaboration and therapeutic
practice) นอกจากนี ้แนวคิดของนักวิชาการ อรุ ณี เฮงยศมาก (2555: 350-352) ได้ กล่าวถึง
สมรรถนะพยาบาลที่กาหนดโดยสมาคมพยาบาลวิช าชี พ สหรั ฐ อเมริ กา (American Nursing
Association; ANA) ที่จาเป็ นสาหรับพยาบาลวิช าชีพ ประกอบ ด้ วยทักษะ 8 ประการ ได้ แก่ 1)
ทักษะการประเมินสภาพผู้รับบริ การและการพยาบาล 2) ทักษะการสื่อสาร (Communication
skill) 3) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking skills) 4) ทักษะการดูแลอย่างเอื ้อ
อาทรและสร้ างสัมพันธภาพที่ดี (Human caring & relationship skills) 5) การบริ หารจัดการ
(Management skills) 6) การมีภาวะผู้นา (Leadership skills) 7) การสอน (Teaching) และ 8)
การนาความรู้ ไปบูรณาการทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล (Knowledge integration skills)
และแนวคิดนักวิชาการ Traci Haynes (2011: Online) ได้ เขียนบทความ The Future of Nursing
Initiative ใน The American Academy of Ambulatory Care Nursing (AAACN โดยกล่าวถึง
บทบาทของพยาบาลในอนาคตไว้ 4 ประเด็น ได้ แก่ 1) ด้ านการปฏิบตั ิการพยาบาล ควรขยาย
บทบาทและขอบเขตการปฏิบตั ิการพยาบาล ความสามารถในการทางาน และการฝึ กอบรมต่างๆ
มากขึ ้น 2) ด้ านการพัฒนาความรู้ โดยการศึกษาหรื อเพิ่มพูนความรู้ในระดับที่สงู ขึ ้น การฝึ กอบรม
ในหลักสูตรต่างๆ 3) ด้ านการทางานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ การประสานการดูแลกับทีม และการ
ปรับปรุ งคุณภาพการดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้ องให้ ดีขึ ้น 4) ด้ านการวางแผนการปฏิบตั ิการพยาบาล
เพื่อให้ เกิดประสิทธิ ภาพ เช่น การกาหนดนโยบาย แนวทางในการปฏิบตั ิ การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การปรั บ ปรุ ง ปั จ จั ย พื น้ ฐานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และสอดคล้ อ งกับ วิ ท ยาลัย พยาบาล
กองทัพเรื อ (2555) ซึง่ เป็ นสถาบันการศึกษาในสังกัดกองทัพเรื อ ที่มีเป้าหมายเพื่อให้ พยาบาลของ
กองทัพเรื อ มีความรู้ ความสามารถ ทังด้
้ านวิชาการและด้ านวิชาชีพ มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อวิชาชีพ ต่อสังคม และนอกจากนี ้ยังได้ กาหนดให้ พยาบาลกองทัพเรื อต้ องมี
คุณลักษณะทางทหารที่พงึ ประสงค์ การศึกษาด้ านเวชศาสตร์ ทางทะเลที่เกี่ยวข้ องกับการพยาบาล
สาธารณภัย และอุ บัติ ภัย ทางน า้ การพยาบาลความดัน บรรยากาศสูง และการบริ ก ารทาง
การแพทย์สนับสนุนการปฏิบตั ิการทางทหาร โดยกาหนดให้ เป็ นเอกลักษณ์ ของหลักสูตรการศึกษา
ของสถาบัน ที่แตกต่างจากสถาบันการศึก ษาอื่นที่จัดให้ มีการศึกษาทางการพยาบาล สอดคล้ อง
กับวิสยั ทัศน์กรมแพทย์ทหารเรื อ 2559-2562 ที่กาหนด “ เป็ นองค์กรแพทย์ทหารที่มีขีดสมรรถนะ
สูง และเป็ นผู้นาด้ านเวชศาสตร์ ทางทะเลของประเทศ” (กรมแพทย์ ทหารเรื อ , 2559) จึงทาให้
พยาบาลสังกัดกรมแพทย์หาเรื อจาเป็ นต้ องมีสมรรถนะเวชศาสตร์ ทางทะเลและเวชศาสตร์ ทหาร
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ซึง่ เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของพยาบาลทหารเรื อ ที่มีความแตกต่างจากสมรรถนะของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้ องกับการพยาบาล
สรุปได้ วา่ รูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรม
แพทย์ทหารเรื อ ที่ได้ พฒ
ั นาโดยใช้ เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) โดย
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลสามรอบจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 23 คน นัน้ เป็ นรูปแบบสมรรถนะที่มี
ความครอบคลุมสมรรถนะเชิงวิชาชีพพยาบาล สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ในทุกๆด้ าน
ประเมินความต้ องการจ าเป็ นในการพัฒ นาสมรรถนะเชิ งวิ ชาชี พ ที่จ าเป็ นส าหรั บการ
พยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ
ผู้วิจยั ได้ นารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรม
แพทย์ทหารเรื อ มาใช้ เป็ นแนวทางในการสร้ างแบบประเมินสมรรถนะตามสภาพจริ ง และศึกษา
ความต้ องการจาเป็ นของทัง้ 9 สมรรถนะ ที่มีอ งค์ประกอบตัวชี ้วัดด้ านความรู้ ด้ านคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล และด้ านทักษะ เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ซึง่ อภิปรายผล ได้ ดงั นี ้
ผลการวิเ คราะห์ ระดับ สมรรถนะเชิ งวิ ช าชี พ การพยาบาลที่ค าดหวัง ในภาพรวมทัง้ 9
สมรรถนะ เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรื อ ที่มีองค์ประกอบตัวชีว้ ดั ด้ านความรู้ ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล และด้ านทักษะ พบว่า
ในภาพรวมของสมรรถนะทัง้ 9 สมรรถนะ อยูใ่ นระดับมากที่สดุ ส่วนระดับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการ
พยาบาลตามสภาพจริ งของสมรรถนะทัง้ 9 ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก ซึ่งหากพิจารณา
ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ค่า ดัช นี ล าดับความสาคัญ ของความต้ อ งการจ าเป็ น โดยใช้ สูต ร Modified
Priority Needs Index (PNI modified) และวิเคราะห์เมทริ กซ์ (Matrix Analysis) ในภาพรวมทัง้
9 สมรรถนะ ที่มีองค์ ประกอบของตัวชี ้วัดทังด้
้ านความรู้ ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล และด้ าน
ทักษะ พบว่าใน 3 ลาดับแรกที่มีความจาเป็ นในการพัฒนาเพือ่ รองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรั บการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรื อ ได้ แก่ 1) สมรรถนะด้ านภาวะผู้นา
(Leadership) 2) สมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิการพยาบาลโดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ ( EvidenceBased Practice) 3) สมรรถนะด้ า นเวชศาสตร์ ทางทะเลและเวชศาสตร์ ทหาร (Maritime
Medicine and Military Medicine)
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และเมื่ อพิจารณาในรายละเอียดของการวิเคราะห์ ค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความ
ต้ องการจาเป็ น (PNI modified) และ การวิเคราะห์เมทริ กซ์ (Matrix Analysis) ทัง้ 9 สมรรถนะ ที่มี
องค์ประกอบของตัวชี ้วัดทังด้
้ านความรู้ ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล และด้ านทักษะ ดังนี ้
1. สมรรถนะการดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็ นศูนย์ กลาง (Patient Centered Care) เมื่อ
วิเคราะห์คา่ ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) พบว่าควรมีการพัฒนา
ตามลาดับ ได้ แก่ 1) ความรู้ ทางด้ านการพยาบาลและศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้ อ งไปประยุกต์ใช้ ในการ
แก้ ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย 2) ความรู้ ความเข้ าใจในการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ การแต่ละคนอย่าง
เป็ นองค์รวม ทังทางด้
้
านร่ างกาย จิ ตใจ อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ และ เมื่อ วิเคราะห์เมทริ กซ์
(Matrix Analysis) พบว่า ตัวชีว้ ดั สมรรถนะตามสภาพจริ งที่ต่ากว่าเกณฑ์ และต้ องปรับปรุ ง มี 2
ตัวชี ้วัดตามลาคับ ได้ แก่ 1) ความรู้ ทางด้ านการพยาบาลและศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องไปประยุกต์ใช้ ใน
การแก้ ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย 2) ความรู้ ความเข้ าใจในการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ การแต่ละคน
อย่างเป็ นองค์รวม ทังทางด้
้
านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ
2.
สมรรถนะด้ านเวชศาสตร์ ทางทะเลและเวชศาสตร์ ทหาร (Maritime
Medicine and Military Medicine) เมื่อวิเคราะห์ค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการ
จาเป็ น (PNI modified) พบว่า ควรมีการพัฒนาตามลาดับ ได้ แก่ 1) ความรู้ งานวิจัย เพื่อให้ การดูแล
ป้องกัน รักษา พยาบาลแก่ทหารได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ 2) การบูรณาการความรู้ มาประยุกต์ใช้ ในการ
ปฏิบตั ิการพยาบาลในสถานการณ์ สาธารณภัย/ภัยพิบตั ิ สมรรถนะด้ านเวชศาสตร์ ทางทะเลและ
เวชศาสตร์ ทหาร (Maritime Medicine and Military Medicine) และ เมื่ อ วิเคราะห์ เมทริ กซ์
(Matrix Analysis) พบว่า ตัวชีว้ ดั สมรรถนะตามสภาพจริ งที่ต่ากว่าเกณฑ์ และต้ องปรับปรุ ง มี 3
ตัวชีว้ ดั ตามลาดับ ได้ แก่ 1) พัฒนาความรู้ งานวิจัย เพื่อให้ การดูแล ป้องกัน รั กษาพยาบาลแก่
ทหารได้ อย่างมี คุณ ภาพ 2) บูร ณาการความรู้ มาประยุก ต์ ใช้ ในการปฏิ บัติก ารพยาบาลใน
สถานการณ์สาธารณภัย/ภัยพิบตั ิได้ 3) ประเมินสถานการณ์ จากการเจ็บป่ วย นามาทบทวน/ปรับ
แผนในการให้ การบริ การที่เหมาะสม
3. สมรรถนะด้ านความเป็ นมืออาชี พ (Professionalism) เมื่อ วิเคราะห์ ค่าดัช นี
ลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) พบว่าควรพัฒนาตามลาดับ ได้ แก่ 1)
เน้ นการมี ส่วนร่ วมในการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติทางการพยาบาลกับหน่วยงาน/องค์ กรที่
ตนเองปฏิบตั ิงานอยู่ 2) การแสวงหาความรู้ ใหม่ๆเพื่อพัฒนาศาสตร์ ทางวิชาชีพนามาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาทักษะในการปฏิบตั ิการพยาบาลและการนาข้ อมูลย้ อนกลับ (feed back) ที่ได้ จาก
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แหล่งต่างๆ ไปใช้ เพื่อการปรับปรุง พัฒนาทักษะในการให้ บริ การ และเมื่อวิเคราะห์เมทริ กซ์ (Matrix
Analysis) พบว่า ตัวชีว้ ดั สมรรถนะตามสภาพจริ งที่ต่ากว่าเกณฑ์ และต้ องปรับปรุ ง มี 5 ตัวชี ้วัด
ตามลาดับ ได้ แก่ 1) การแสวงหาความรู้ ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาศาสตร์ ทางวิชาชีพนามาประยุกต์ใช้ ใน
การพัฒนาทักษะในการปฏิบตั ิการพยาบาล 2) นาข้ อมูลย้ อนกลับ (feed back) ที่ได้ จากแหล่ง
ต่างๆ ไปใช้ เพื่อการปรับปรุง พัฒนาทักษะในการให้ บริ การ 3) กาหนดเป้าหมายในการปฏิบตั ิงาน
ของตนเองเพื่อพัฒนาอาชีพ เพื่อ สามารถให้ การพยาบาลในระดับสากลได้ 4) มี ความคิดริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ 5) ตระหนักถึง
ความสาคัญการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ติดตามความรู้ ใหม่ๆและก้ าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของศาสตร์ ทางการพยาบาลและศาสตร์ อื่นๆ
4. สมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership) เมื่อวิเคราะห์คา่ ดัชนีลาดับความสาคัญ
ของความต้ องการจาเป็ น (PNI modified) พบว่าควรพัฒนาตามลาดับ ได้ แก่ 1) ความสามารถในการ
ให้ เหตุผลทางวิชาการเพื่อโน้ มน้ าวให้ ผ้ อู ื่นมีความคิดคล้ อยตาม เพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิงานได้ เป็ น
ผลสาเร็ จ 2) การศึกษาสถานการณ์ ทงในปั
ั ้ จจุบนั และคาดการณ์ อนาคต จากผลกระทบภายนอก
ทัง้ ทางด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และทางสัง คมและเทคโนโลยี ม าวางแผนการปฏิ บัติ ง านใน
หน่วยงาน ให้ สอดคล้ องกับนโยบาย วิสยั ทัศน์ ขององค์ กร และเมื่ อ วิเคราะห์ เมทริ กซ์ (Matrix
Analysis) พบว่าตัวชีว้ ดั สมรรถนะตามสภาพจริ งที่ต่า กว่าเกณฑ์ และต้ องปรับปรุ ง มี 2 ตัวชี ้วัด
ตามลาดับ ได้ แก่ 1) ความสามารถในการให้ เหตุผลทางวิชาการเพื่อโน้ มน้ าวให้ ผ้ อู ื่ นมีความคิด
คล้ อยตาม และสามารถปฏิบัติงานได้ เป็ นผลสาเร็ จ 2) การให้ ความสาคัญกับการพัฒนาวิธีการ
ทางานในรูปแบบใหม่ๆให้ กบั หน่วยงาน เพื่อนามาซึง่ การเปลีย่ นแปลงที่ม่งุ สูค่ วามเป็ นเลิศ
5. สมรรถนะด้ านการปฏิบัติพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice) เมื่อ
วิเคราะห์ ค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ อ งการจาเป็ น (PNI modified) พบว่าควรพัฒนา
ตามลาดับ ได้ แก่ 1) ทักษะในการกากับ ติดตาม ประสานงาน และสนับสนุนให้ การดูแลผู้ป่วย
เป็ นไปตามแผน 2) ทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบโดยใช้ องค์ความรู้ ในศาสตร์ ต่างๆ มา
ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย/ผู้รับบริ การอย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อวิเคราะห์
เมทริ กซ์ (Matrix Analysis) พบว่า ตัวชี ว้ ัดสมรรถนะตามสภาพจริ งที่ต่ากว่าเกณฑ์ และต้ อ ง
ปรับปรุง มี 4 ตัวชีว้ ดั ตามลาดับ ได้ แก่ 1) กากับ ติดตาม ประสานงาน และสนับสนุนให้ การดูแล
ผู้ป่วยเป็ นไปตามแผน 2) คิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบโดยใช้ องค์ความรู้ ในศาสตร์ ต่างๆ มาใช้ ให้
เกิดประโยชน์ ในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย/ผู้รับบริ การอย่างมีประสิทธิ ภาพ 3) ประเมินผลลัพธ์
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ทางการพยาบาล เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ มาปรับปรุ งคุณภาพการบริ การ 4) วางแผนการดูแลสุขภาพ
ร่วมกัน ระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพผู้ป่วยและญาติ อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม คุ้มค่า
6. สมรรถนะด้ านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and
Information Technology) เมื่อวิเคราะห์คา่ ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น (PNI
่ วาม
modified) พบว่าควรพัฒนาตามลาดับ ได้ แก่ 1) ทักษะใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อ สาร เพื่อ มุ่งสูค
เป็ นสากลในการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ ก าร 2) ความสามารถในการใช้ ข้อ มูลระบบบริ หารจัดการ
สารสนเทศ (Management Information System: MIS) เพื่อการวิเคราะห์ตดั สินใจและนามาใช้ ใน
การให้ บริ การทางการพยาบาลได้ อย่างเหมาะสม และเมื่อวิเคราะห์เมทริ กซ์ (Matrix Analysis)
พบว่า ตัวชีว้ ดั สมรรถนะตามสภาพจริ งที่ต่ากว่าเกณฑ์ และต้ องปรับปรุ ง มี 3 ตัวชี ้วัด ตามลาดับ
ได้ แก่ 1) ทักษะในการใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อมุ่งสูค่ วามเป็ นสากลในการดูแลผู้ป่วย/
ผู้รับบริ การ 2) ความสามารถในการใช้ ข้อ มูลระบบบริ หารจัดการสารสนเทศ (Management
Information System: MIS) เพื่อการวิเคราะห์ ตัดสินใจและนามาใช้ ในการให้ บริ การทางการ
พยาบาลได้ อ ย่างเหมาะสม 3) ความสามารถในการใช้ ข้ อ มูล ทางสารสนเทศเพื่ อ สนับสนุน
ประสาน และพัฒนาคุณภาพดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ การกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
7. สมรรถนะด้ านการปรั บปรุ งคุณภาพอย่ างต่ อเนื่ อง(Continuous Quality
Improvement) เมื่ อวิเคราะห์ค่าดัช นีลาดับความสาคัญของความต้ อ งการจาเป็ น (PNI modified)
พบว่าควรพัฒนาตามลาดับ ได้ แก่ 1) ปรับปรุ งคุณภาพการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ การอย่างต่อเนื่อง
Continuous Quality Improvement; CQI) โดยใช้ หลักฐานเชิ งประจักษ์ 2) การค้ นหาความรู้
เพิ่มเติมมาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทางการพยาบาลทังภายในและ
้
ภายนอกหน่วยงาน/องค์กร และเมื่อวิเคราะห์เมทริ กซ์ (Matrix Analysis) พบว่า ตัวชี ้วัดสมรรถนะ
ตามสภาพจริ งที่ต่ากว่าเกณฑ์ และต้ องปรับปรุ ง มี 3 ตัวชี ้วัด ตามลาดับ ได้ แก่ 1) การวิเคราะห์
กระบวนการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ การ นามาปรับปรุ งกระบวนการ/ลดขันตอนการปฏิ
้
บตั ิ เพื่อความ
รวดเร็ วในการให้ บริ การ 2) ค้ นหาความรู้ เพิ่มเติมมาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงาน แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ ทางการพยาบาลทังภายในและภายนอกหน่
้
วยงาน/องค์กร 3) ปรับปรุ งคุณภาพการดูแล
ผู้ป่วย/ผู้รับบริ การอย่างต่อเนื่อง Continuous Quality Improvement; CQI) โดยใช้ หลักฐานเชิง
ประจักษ์
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8. สมรรถนะด้ านการประสานและการทางานเป็ นทีม (Teamwork and
Collaboration) เมื่ อวิเคราะห์ค่าดัช นีลาดับความสาคัญของความต้ อ งการจาเป็ น (PNI modified)
พบว่าควรพัฒนาตามลาดับ ได้ แก่ 1) บทบาทของการทาหน้ าที่ประสานงานในทีม และทักษะการ
ประสานความร่วมมือในทีม ระหว่างทีม สร้ างเครื อข่าย ระหว่างหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้ อง โดย
ให้ ก ารช่ ว ยเหลือ ระหว่า งสมาชิ ก การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และเมื่ อ วิ เ คราะห์ เ มทริ ก ซ์ (Matrix
Analysis) พบว่า ตัวชีว้ ดั สมรรถนะตามสภาพจริ งที่ต่ากว่าเกณฑ์ และต้ องปรับปรุ ง มี 4 ตัวชี ้วัด
ตามลาดับ ได้ แก่ 1) การเข้ าใจขอบเขต/บทบาทของการทาหน้ าที่ประสานงานในทีม 2) ประสาน
ความร่ วมมือในทีม ระหว่างทีม สร้ างเครื อข่าย ระหว่างหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้ อง โดยให้ การ
ช่วยเหลือระหว่างสมาชิก การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ 3) ความรู้ ความเข้ าใจบทบาทของตนเองที่มีต่อ
งานที่รับผิดชอบ และเข้ าใจบทบาทของสมาชิ กอื่ นๆ 4) ตระหนักถึงหน้ าที่ในการประสานการ
ทางานในทีมเพื่อให้ การบริ การมีประสิทธิภาพ
9.
สมรรถนะด้ านการปฏิบั ติก ารพยาบาลโดยใช้ ห ลั กฐานเชิ ง ประจัก ษ์
(Evidence-Based Practice) เมื่ อวิเคราะห์ค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น
(PNI modified) พบว่าควรพัฒนาตามลาดับ ได้ แก่ การใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ พฒ
ั นารู ปแบบการ
ดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ การจากการปฏิบตั ิงานประจาพัฒนาสูง่ านวิจัย (Routine to Research: R to R
2) ความสามารถในการวิเคราะห์ และประเมิ นผลลัพธ์ ที่ได้ รับจากการปฏิบัติตามหลักฐานเชิ ง
ประจักษ์ และนาปรับปรุงการให้ บริ การอย่างต่อเนื่อง และเมื่อวิเคราะห์เมทริ กซ์ (Matrix Analysis)
พบว่า ตัวชีว้ ดั สมรรถนะตามสภาพจริ งที่ต่ากว่าเกณฑ์ และต้ องปรับปรุ ง มี 3 ตัวชี ้วัด ตามลาดับ
ได้ แก่ 1) การใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ พฒ
ั นารูปแบบการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ การจากการปฏิบตั ิงาน
ประจาพัฒนาสูง่ านวิจัย (Routine to Research: R to R) 2) ความสามารถในการวิเคราะห์และ
ประเมิ นผลลัพธ์ ที่ได้ รับจากการปฏิบัติตามหลักฐานเชิ งประจักษ์ และนาปรั บปรุ งการให้ บริ การ
อย่างต่อเนื่อง 3) การใช้ ผลการวิจัยหรื อ หลักฐานเชิ งประจักษ์ มาบูรณาการปรั บปรุ ง พัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล กาหนดเป็ นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างสร้ างสรรค์ และมี
ประสิทธิภาพ
กล่าวโดยสรุป คือ ผลการวิจยั ที่ได้ จากพัฒนารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับ
การพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ นี ้ สามารถใช้ เป็ นรู ปแบบสมรรถนะให้ กับ
พยาบาลวิชาชีพ สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ในการพัฒนาสมรรถนะตนเองให้ มีความพร้ อมกับการ
ปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ที่ ต นเองรั บ ผิ ด ชอบอยู่ และสามารถใช้ เ ป็ นแนวทางในการสร้ างแบบปร ะเมิ น
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สมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาล เพื่อประเมินความต้ องการจาเป็ นในการพัฒนาพยาบาลวิชาชีพ
ในสังกัด ซึง่ จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับองค์กร/หน่วยงาน สถาบันการศึกษาทางการพยาบาล
ในการกาหนดแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ให้ สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ที่ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดต่อผู้รับบริ การทางการพยาบาล
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. การนารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับ การพยาบาลในอนาคต สังกัด
กรมแพทย์ ทหารเรื อ ไปใช้ ให้ เกิ ดประโยชน์ นนั ้ ควรนาไปใช้ อ ย่า งเป็ นระบบ โดยมี ขนตอนการ
ั้
นาไปใช้ ตามลาดับ ดังนี ้ 1) ศึกษาสมรรถนะและรู ปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลใน
ปั จจุบนั 2) กาหนดรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรม
แพทย์ทหารเรื อ และ สมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลที่คาดหวัง สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ 3)
สร้ างแบบประเมินสรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลตามสภาพจริ ง สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ 4)
ประเมินความต้ องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชี พที่จาเป็ นสาหรับ การพยาบาลใน
อนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ 5) กาหนดแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะให้ มีความสอดคล้ อง
กับความต้ องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ 6) พัฒนาในแต่ละสมรรถนะที่ต่ากว่าเกณฑ์ที่คาดหวังตามลาดับความ
จาเป็ นในการพัฒนา และ 7) ประเมินผลลัพธ์ ที่ได้ จากการพัฒนาเพื่อนามาปรับปรุ ง และพัฒนา
ต่อไป
2. การพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลในพัฒนาสมรรถนะนัน้ ให้ พิจารณา
จากสมรรถนะที่ พบว่าต่ากว่าเกณฑ์ แ ละต้ อ งปรั บปรุ งจากสมรรถนะต่างๆในภาพรวม รวมทัง้
พิจารณาจากองค์ประกอบตัวชี ้วัดด้ าน ความรู้ ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล และด้ านทักษะ ของแต่
ละสมรรถนะ ที่ต่ากว่าเกณฑ์และต้ องมีการปรับปรุ ง ซึ่งสามารถพัฒนาได้ หลายรู ปแบบ เช่น การ
อบรม การประชุมวิชาการ การฝึ กปฏิบตั ิ การดูงาน การมีระบบพี่เลี ้ยง เป็ นต้ น
3. ผลการประเมิ นสมรรถนะสามารถนาไปใช้ เป็ นแนวทางในการกาหนดแผนการ
ฝึ กอบรมและพัฒ นาศัก ยภาพพยาบาลวิ ช าชี พ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางในการพัฒ นา
บุคคลากรของหน่วยงาน
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4. หน่วยงานอื่ นที่เกี่ยวข้ องกับ การพยาบาลสามารถนาสมรรถนะเชิ งวิชาชี พไป
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาบุคคลากรในหน่วยงานของตนได้
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ประเมินความต้ องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับ
การพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ตามพื ้นที่ที่การปฏิบตั ิงาน เช่น พยาบาลวิชาชีพ
ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสมเด็ จ พระปิ่ นเกล้ า พยาบาลวิ ช าชี พ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลทหารเรื อกรุงเทพ
2. แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะให้ มีความสอดคล้ องกับความต้ องการจาเป็ นใน
การพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
ให้ มีความเหมาะสมตามพื ้นที่
3. เปรี ยบเที ยบผลการประเมิ นความต้ อ งการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะเชิ ง
วิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ของแต่ละพื ้นที่
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่ให้ ข้อมูลด้ วยการสัมภาษณ์ และตอบแบบสอบถาม
ในการวิจัยแบบเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Research)
ผู้เชี่ยวชาญที่ทาหน้ าที่ในส่ วนคณะกรรมการสภาการพยาบาล
1. พลเรื อตรี หญิง ดร. อาภรณ์ ชูดวง
ตาแหน่ ง อดีตผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ กรมแพทย์ทหารเรื อ
คณะอนุกรรมการสภาการพยาบาล
2. นาวาเอกหญิง ศรี ศภุ รณ์ รุธิรวัฒน์
ตาแหน่ ง ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ กรมแพทย์ทหารเรื อ
คณะกรรมการสภาการพยาบาล
ผู้เชี่ยวชาญที่ทาหน้ าที่ในด้ านการบริหารการพยาบาล
3. นาวาเอกหญิง ทัศนี สงกา
ตาแหน่ ง รองผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้ า ฝ่ ายการพยาบาล
กรมแพทย์ทหารเรื อ
4. นาวาเอกหญิง กรองทิพย์ จันทร์ อินทร์
ตาแหน่ ง หัวหน้ ากลุม่ งานการพยาบาลศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้ า
กรมแพทย์ทหารเรื อ
5. นาวาเอกหญิง อารี ย์วรรณ กาเสียงใส
ตาแหน่ ง หัวหน้ ากลุม่ งานการพยาบาลกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้ า
กรมแพทย์ทหารเรื อ
6. นาวาเอกหญิง กิติมา อรุณรัตตโนภาส
ตาแหน่ ง รองหัวหน้ าสานักงานบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ กรมแพทย์ทหารเรื อ
7. นาวาเอกหญิง พรทิพย์ ไตรภัทร
ตาแหน่ ง หัวหน้ างานพัฒนาคุณภาพ ศูนย์คณ
ุ ภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้ า
หัวหน้ าศูนย์สนั ติวิธี โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้ า กรมแพทย์ทหารเรื อ
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8. นาวาเอกหญิง สุภทั รา แก้ วเกรี ยงไกร
ตาแหน่ ง รองหัวหน้ ากลุม่ งานมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้ า กรมแพทย์ทหารเรื อ
9. นาวาโทหญิง วลัยลักษณ์ เอื ้อไพบูลย์
ตาแหน่ ง หัวหน้ ากลุม่ งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้ า
กรมแพทย์ทหารเรื อ
10. นาวาโทหญิง จันทราทิตย์ อาทิตย์เที่ยง
ตาแหน่ ง หัวหน้ ากลุม่ งานการพยาบาลอายุรเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้ า
กรมแพทย์ทหารเรื อ
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการศึกษาพยาบาล
11. นาวาเอกหญิง ดร. ธนพร แย้ มสุดา
ตาแหน่ ง อดีตรองผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ
รองผู้อานวยการกองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรื อ
12. นาวาโทหญิง ดร. นวลลักขณ์ บุษบง
ตาแหน่ ง อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ กรมแพทย์ทหารเรื อ
13. นาวาโทหญิง ดร. กนกนุช ขาภักตร์
ตาแหน่ ง อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ กรมแพทย์ทหารเรื อ
14. นาวาโทหญิง ดร. อภิวรรณี แหวนทอง
ตาแหน่ ง หัวหน้ าแผนกบริ หารจัดการหลักสูตร กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ
กรมแพทย์ทหารเรื อ
15. นาวาโทหญิง ดร. วัชราพร เชยสุวรรณ
ตาแหน่ ง อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ กรมแพทย์ทหารเรื อ
16. นาวาโทหญิง วรรณพร ทองแสงจันทร์
ตาแหน่ ง หัวหน้ าแผนกและประกันคุณภาพการฝึ กอบรม ศูนย์วิทยาการ
กรมแพทย์ทหารเรื อ
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17. นาวาตรี หญิง ดร. หฤทัย อาจปรุ
ตาแหน่ ง อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ
18. นาวาตรี หญิง กรุณา วงษ์ เทียนหลาย
ตาแหน่ ง อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ กรมแพทย์ทหารเรื อ
ด้ านการปฏิบัติการพยาบาล
19. นาวาโทหญิง สุมาลี ไวยเนตร
ตาแหน่ ง รองหัวหน้ ากลุม่ งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ กรมแพทย์ทหารเรื อ
20. นาวาโท ประวิน ญาณอภิรักษ์
ตาแหน่ ง หัวหน้ าบริ หาร ศูนย์เวชศาสตร์ ความดันบรรยากาศสูง
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้ า กรมแพทย์ทหารเรื อ
21. นาวาตรี หญิง สินีนาฏ ลิ ้มนิยมธรรม
ตาแหน่ ง อดีตพยาบาลหอผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้ า
กรมแพทย์ทหารเรื อ
22. นาวาตรี หญิง ชลธิชา โอสภประสพ
ตาแหน่ ง หัวหน้ าแผนกงานวิจยั และการจัดการความรู้ กลุม่ งานบริ หาร
และมาตรฐานการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์
23. นาวาตรี พิทกั ษ์ ทองสุข
ตาแหน่ ง หัวหน้ าแผนกรับส่งต่อผู้ป่วย กลุม่ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกทัว่ ไป
และฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรื อ
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจเครื่องมือวิจัย
1. นาวาเอกหญิง วิภาภร ศิลสว่าง
ตาแหน่ ง รองผู้อานวยการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ
2. นาวาโทหญิง ดร. สินีนชุ ศิริวงศ์
ตาแหน่ ง อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ
3. นาวาโทหญิง ดร. สุปราณี พลธนะ
ตาแหน่ ง อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ
4. ผศ. ดร.ยุวรี ผลพันธิน
ตาแหน่ ง อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. ผศ.ดร. พิชามญ ปุณโณทก
ตาแหน่ ง อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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แบบสัมภาษณ์ ผ้ เู ชี่ยวชาญ
เรื่อง การพัฒนารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ
(เก็บข้ อมูลรอบที่ 1)
ข้ อมูลผู้วิจัย
เรื อเอกหญิง อรวรรณ สุพรรณภพ
นักศึกษาปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื ้นฐานทางการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตาแหน่ง อาจารย์พยาบาล
สถานที่ทางาน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรื อ
E mail: osupanpop.3@gmail.com (081 302 5599)
อาจารย์ ท่ ีปรึกษางานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ
สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื ้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะวิชาชีพพยาบาลตามสภาพปั จจุบนั
2. เพื่อพัฒนารู ปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
3. เพื่อ ประเมิ นความต้ อ งการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะเชิ งวิช าชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
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วัตถุประสงค์ ของการสัมภาษณ์
เพื่ อ พัฒ นารู ป แบบสมรรถนะเชิ ง วิ ช าชี พ ที่ จ าเป็ นส าหรั บ การพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
นิยามศัพท์ เฉพาะ
การพัฒนาสมรรถนะ หมายถึง กระบวนการ วิธีการต่างๆ ที่มุ่งเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ แสดงพฤติกรรมที่มีทกั ษะความชานาญ ตระหนักในความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ของ
พยาบาลวิชาชีพ สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ เพื่อการพัฒนา ปรับปรุ งวิชาชีพ ให้ เกิดความก้ าวหน้ า
อย่างต่อเนื่อง ให้ การบริ การสาเร็ จตามวัตถุประสงค์และสามารถตอบสนองต่อความต้ องการด้ าน
สุขภาพของกาลังพลในกองทัพ ครอบครัว และประชาชนทัว่ ไปทังในประเทศและประชาคมอย่
้
าง
เหมาะสม
สมรรถนะเชิ ง วิชาชี พ หมายถึง ความรู้ ความสามารถและเจตคติของพยาบาล
วิชาชีพ สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ที่สามารถให้ บริ การเพื่อตอบสนองความต้ องการในด้ านสุขภาพ
ของกาลังพลในกองทัพ ครอบครัว และประชาชนทัว่ ไปทังในประเทศและในประชาคม
้
ที่มีสขุ ภาพ
ดีหรื อเจ็บป่ วยเพื่อให้ การดูแลช่วยเหลือ ฟื ้นฟูสภาพ ป้องกันโรคและส่งเสริ มสุขภาพ รวมทังการ
้
ช่วยเหลือแพทย์ ทาการรักษาโรค ทังนี
้ ้ต้ องอาศัยความรู้ ทางการพยาบาลที่ได้ ศึกษามาใช้ ในการ
ปฏิบัติงานต่อผู้รับบริ ก ารทัง้ ทางร่ างกาย จิ ตใจ อารมณ์ สังคม โดยยึด หลักให้ ความปลอดภัย
ความรับผิดชอบ ในการให้ การบริ การ การส่งเสริ มสุขภาพ การป้องกันโรค รวมทังการฟื
้
น้ ฟูสขุ ภาพ
เพื่อ คงไว้ ซึ่งการมี สุขภาพที่ดี เป็ นผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิ ภาพในทีมสุขภาพ มีศักยภาพในการ
พัฒ นาตนเอง และพัฒ นางานอย่า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทัง้ เป็ นเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข องสัง คม โดยมี
องค์ประกอบของสมรรถนะ 3 ด้ าน คือ 1) ด้ านความรู้ (Knowledge) 2) ด้ านคุณลักษณะส่วน
บุคคล (Attributes) และ 3) ด้ านทักษะ (Skills)
ด้ านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการประยุกต์ใช้ ความรู้ที่มี
อยู่ หรื อนาไปปฏิบตั ิ และทาให้ เกิดความสาเร็ จในงานที่รับผิดชอบ
ด้ านคุณลักษณะส่ วนบุคคล (Attributes) หมายถึง ความสามารถในเชิงวิชาชีพที่
เป็ นผลจากแรงขับภายในซึง่ ทาให้ บุคลากรแสดงพฤติกรรม หรื อทาให้ เกิดการปฏิบตั ิงานที่เป็ นเลิศ
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ด้ า นทั ก ษะ (Skills) หมายถึ ง ความสามารถในเชิ ง วิ ช าชี พ อัน ประกอบด้ ว ย
ความรู้ เจตคติ ที่บุคลากรนามาปรับปรุงพฤติกรรมให้ เหมาะสม ในอันที่จะจัดการกับปั ญหารอบตัว
ในสภาพสังคมปั จจุบนั และสามารถทากิจกรรมต่างๆ จนก่อให้ เกิดผลสาเร็ จอย่างชัดเจน
ในอนาคต หมายถึง กระแสโลกาภิวตั น์ ที่ก่อให้ เกิดการเปลี่ย นแปลงด้ านเศรษฐกิจ
สังคม สิง่ แวดล้ อม และเทคโนโลยีที่สง่ ผลต่อการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับ
บริ บทที่เกิดขึ ้นในช่วง พ.ศ. 2559-2569
พยาบาลวิชาชีพสังกัดกรมแพทย์ ทหารเรื อ หมายถึง 1) พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิ
หน้ าที่ในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้ า 2) พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ในโรงพยาบาลสมเด็จ
พระนางเจ้ าสิริกิติ์ และ 3) พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ในโรงพยาบาลทหารเรื อกรุงเทพ
คาชีแ้ จงเกี่ยวกับการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลใน
อนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ เป็ นการวิจัยแบบผสมผสาน ( Mixed methods) โดยมีทงแบบ
ั้
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และแบบวิจัยเชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ที่
ใช้ เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) ซึ่งผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้ อมูลสาม
รอบ ดังนี ้
1. รอบที่หนึ่ง การสัมภาษณ์ ผ้ เู ชี่ ยวชาญ ในการสัมภาษณ์ ครัง้ นี ้ มีการสร้ างแบบ
สัมภาษณ์ ปลายเปิ ดแบบมีโครงสร้ าง โดยที่ผ้ วู ิจัยสร้ างขึ ้นจากศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับ การพัฒนา
บุคลากรด้ านสุขภาพ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับสมรรถนะและรู ปแบบสมรรถนะ
วิชาชีพพยาบาล แนวโน้ มการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลในอนาคต เพื่อรวบรวมและ
สรุ ปเป็ นประเด็น และนาข้ อมูลที่ได้ จากการวิเคราะห์มาเป็ นแนวทางในการสร้ างข้ อคาถาม แล้ ว
นาไปสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญ จานวน 21 คน การสัมภาษณ์ในการวิจยั นี ้ใช้ วิธีการบันทึกเทป และจด
บันทึกการสัมภาษณ์ ซึง่ ได้ รับความยินยอมจากผู้เชี่ ยวชาญ โดยใช้ การสัมภาษณ์ แบบไม่ชี ้นาและ
ใช้ การสรุ ปสะสมตลอดการสัมภาษณ์ ( Cumulative summarization technique) ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ
สามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ อย่างเต็มที่เกี่ยวกับการกาหนดสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรื อ แล้ วนาคาตอบที่ได้ มาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูล
2. รอบที่สอง การเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในรอบที่ ส องนี ้ มี ก ารสร้ างแบบสอบถามซึ่ง ผู้วิ จัยสร้ างขึ ้นเอง โดยน าข้ อ มูล ที่วิ เคราะห์ แ ละ

340
สังเคราะห์ ได้ จากการสัมภาษณ์ ในรอบที่ หนึ่ง มาสร้ างเป็ นแบบสอบถาม แล้ ว ผู้วิจัยนาไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 21 คน พิจารณาและตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ สมรรถนะเชิง
วิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ แล้ วนาคาตอบที่ได้ จาก
การเก็บรวบรวมข้ อมูลในรอบที่สองมาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน ( Median) และ ค่าพิสยั ระหว่าง
ควอไทล์ (Interquartile range) ของแต่ละข้ อคาถาม
3. รอบที่สาม การเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในรอบที่สามนี ้ มี การสร้ างแบบสอบถามซึ่ งผู้วิจัยสร้ างขึน้ เอง โดยใช้ เป็ นแบบสอบถามฉบับ
เดียวกับแบบสอบถามรอบที่สอง แต่มีการเพิ่มค่ามัธยฐาน ( Median) และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์
(Interquartile range) ของแต่ละข้ อคาถามที่วิเคราะห์ได้ จากรอบที่สอง พร้ อมแสดงเครื่ องหมาย
คาตอบของผู้เชี่ ยวชาญทัง้ 21 คน ที่ตอบในรอบที่สอง ลงในแบบสอบถามรอบที่สาม เพื่อให้
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนได้ ทราบความคิดเห็นของตนเองและของกลุม่ ทีี่ตอบแบบสอบถามในรอบที่
สองไว้ จากนันผู
้ ้ วิจัยนาไปให้ ผ้ เู ชี่ ยวชาญจานวน 21 คน พิจารณาและตอบแบบสอบถามความ
คิดเห็น เพื่อยืนยันคาตอบเดิมหรื ออาจจะเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นใหม่ ถ้ าผู้เชี่ ยวชาญยืนยัน
คาตอบเดิม แต่คาตอบไม่ไ ด้ อ ยู่ในขอบเขตพิส ัยระหว่า งควอไทล์ ก็ ต้อ งให้ เ หตุผลประกอบข้ อ
คาตอบเดิมแล้ วนาคาตอบที่ได้ จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลในรอบที่สามมาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน
(Median) และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile range) ของแต่ละข้ อคาถามใหม่
หลังจากเก็บข้ อมูลสามรอบแล้ วผู้วิจัยจะดาเนินการ คัดเลือกตัวชี ว้ ดั ที่จาเป็ นของแต่
ละสมรรถนะ โดยมีการกาหนดเกณฑ์การพิจารณา คือ ตัวชีว้ ดั ที่มีค่ามัธยฐาน ( Median) ตังแต่
้
ี
3.50 ขึ ้นไป และมีคา่ พิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile) ไม่เกิน 1.50 ตัวชี ้วัดที่ผ่านเกณฑ์ถือว่า
ผู้เชี่ยวชาญทัง้ 21 คน มีความคิดเห็นสอดคล้ องกันว่า เป็ นตัวชี ว้ ดั ของสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับ
การพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
คาชีแ้ จงในการสัมภาษณ์
การวิ จัย ในครั ง้ นี เ้ ป็ นการเก็ บ ข้ อ มู ล รอบที่ ห นึ่ ง ของการวิ จัย ที่ ใ ช้ เทคนิ ค EDFR
(Ethnographic Delphi Futures Research) ซึ่ง เป็ นการสอบสัมภาษณ์ ความคิด เห็น ของ
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 21 คน เกี่ยวกับสมรรถนะ และรู ปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับ
การพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ในการกาหนดกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูล ผู้วิจัยกาหนดเป็ น
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 21 คน ซึง่ ได้ มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
จ าแนกกลุ่มของผู้เชี่ ยวชาญออกเป็ น 4 กลุ่ม ดังนี ้ คือ 1) คณะกรรมการสภาการพยาบาล
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2) ผู้เชี่ ยวชาญทางด้ านการบริ หารการพยาบาล 3) ผู้เชี่ ย วชาญทางด้ า นการศึกษาพยาบาล
4) ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการปฏิบตั ิการพยาบาล โดยกาหนดคุณสมบัติ ดังนี ้
1. คณะกรรมการสภาการพยาบาล
1.1 มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล
1.2 ได้ รับการแต่งตังจาก
้
กระทรวงกลาโหม เพื่อทาหน้ าที่เป็ นคณะกรรมการสภา
การพยาบาล
2. ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการบริหารการพยาบาล
2.1 มีวฒ
ุ ิการศึกษาด้ านการพยาบาลตังแต่
้ ระดับปริ ญญาโทขึ ้นไป
2.2 มีประสบการณ์ ในการทางานด้ านการบริ หารการพยาบาล ในระดับหัวหน้ า
พยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี
2.3 เป็ นผู้ที่มี คุณสมบัติใ นการดารงต าแหน่ง หรื อ เคยดารงตาแหน่ง หั ว หน้ า
พยาบาล หัวหน้ ากลุม่ งานการพยาบาล หรื อหัวหน้ าฝ่ ายการพยาบาล
3. ผู้เชี่ยวชาญด้ านการศึกษาพยาบาล
3.1 มีวฒ
ุ ิการศึกษาตังแต่
้ ระดับปริ ญญาโทขึ ้นไป
3.2 มี ประสบการณ์ ด้านการสอนวิช าการบริ หารการพยาบาลหรื อ การนิเทศ
นักศึกษาพยาบาลอย่างน้ อย 2 ปี หรื อ
3.3 ดารงตาแหน่งหรื อ เคยดารงตาแหน่งสูงสุด หรื อ ตาแหน่งระดับบริ หารของ
สถาบันการศึกษาพยาบาล
4. ผู้เชี่ยวชาญด้ านการปฏิบัติการพยาบาล
4.1 มีวฒ
ุ ิการศึกษาตังแต่
้ ระดับปริ ญญาตรี ขึ ้นไป
4.2 มีประสบการณ์ด้านบริ หารการพยาบาลหรื อด้ านวิชาการพยาบาลอย่างน้ อย 5 ปี
4.3 ดารงตาแหน่งหรื อเคยดารงตาแหน่งหัวหน้ าหอผู้ป่วย ผู้ตรวจการณ์ พยาบาล
และนักวิชาการของฝ่ ายการพยาบาล
ในการนี ้ผู้วิจยั ได้ คดั เลือกท่านเป็ นผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ ข้อมูลในการวิจยั จึงใคร่ขอความ
อนุเคราะห์ จากท่าน ได้ โปรดสละเวลาตอบข้ อคาถามและให้ ข้อเสนอแนะตามความคิดเห็นของ
ท่าน ข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ ในครั ง้ นี ้จะนาไปวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็ นแบบสอบถามใน
การเก็บข้ อมูลรอบที่สองต่อไป ซึ่งจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนาเสนอรู ปแบบสมรรถนะเชิง
วิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
ขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี ้
เรื อเอกหญิง อรวรรณ สุพรรณภพ
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1. สมรรถนะด้ านความรู้ทางการพยาบาล (Knowledge) หมายถึง ความรู้หรื อศาสตร์ ทางการพยาบาลที่เกิด
จากการบูรณาการเนื อ้ หาความรู้ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ พยาบาล ผู้ป่วย และ สภาพแวดล้ อ มที่ เ กี่ ยวข้ อ งกับบริ บ ท
ทางด้ านสุขภาพ โดยนาแนวคิด ทฤษฏี ทางการพยาบาล วิทยาศาสตร์ พืน้ ฐาน มานุษยวิทยา และศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้ องอื่นๆ รวมทังข้
้ อมูลเชิงประจักษ์ตา่ งๆ มาประยุกต์ใช้ ในปฏิบตั กิ ารพยาบาล
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge:
การแสดงความคิดเห็น
K) คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย
ข้ อเสนอแนะ
K1 ด้ านกายภาพ ชีวภาพ ปริมาณและคอมพิวเตอร์
A1 การให้ ความสาคัญและพัฒนาความ สามารถในการตัดสินใจ
ทางคลินิ ก โดยสามารถให้ ก ารปฏิ บัติใ นสาขาวิช าชี พ อย่ า งมี
วิจารณญาณ
S1 ทักษะในการแก้ ปัญหาอย่างมีวจิ ารณญาณ
S1a สามารถบู ร ณาการแนวคิด ทฤษฏี ท างการพยาบาล
วิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน และศาสตร์ อื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับธรรมชาติ
ของมนุ ษ ย์ น ามาใช้ ในการปฏิ บัติ ก ารพยาบาลให้ เกิ ด ความ
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
S1f สามารถนาความรู้เกี่ยวกับนโยบายทางสังคมและเศรษฐกิจ
มาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
S1g สามารถนาข้ อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับสังคม และปั ญหา
ของวิชาชีพมาเป็ นแนวทางในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
S1h สามารถสื่อสารด้ วยการพูดและการเขียนทางการพยาบาลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
S1i สามารถให้ ก ารพยาบาลผู้ป่ วยที่ มี ค วามแตกต่า งด้ า น
วัฒนธรรมได้ อย่างเหมาะสม
S1j ให้ ความสาคัญกับธรรมชาติของมนุษย์ในแต่ละช่วงอายุ
S1k นาความรู้ ที่ ได้ จ ากการปฏิสัมพันธ์ ร ะหว่า งบุคคลมาเป็ น
แนวทางในการพัฒนาทักษะการแก้ ปัญหาทางการพยาบาล
S2b นากลยุทธที่เกี่ยวข้ องกับการส่งเสริ มสุขภาพมาเป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลเพื่อลดปั จจัยเสี่ยง
S2c ตระหนักถึงความจาเป็ นในการกาหนดกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้ องกับ
สุขภาพเพื่ อ ใช้ เป็ นแนวทางนาไปปฏิบัติก ารพยาบาลด้ านการ
ส่งเสริมสุขภาพเพื่อลดปั จจัยเสี่ยงต่างๆ
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1. สมรรถนะด้ านความรู้ทางการพยาบาล (Knowledge) (ต่ อ)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่ เกี่ ยวข้ องกั บ ความรู้
การแสดงความคิดเห็น
(Knowledge: K) คุ ณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย ข้ อเสนอแนะ
ทักษะ(Skills: S)
S2d การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ป่วยได้ อย่างหลากหลายทังด้
้ านส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกัน
S2e ตระหนักถึงประโยชน์ ของการนาความรู้ ด้ านการส่งเสริ ม
สุขภาพมาใช้ ในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
S2f ประสานความร่ วมมือกับทีมสหวิชาชีพเพื่อการวางแผนการ
ส่งเสริมสุขภาพให้ เหมาะสมกับการใช้ ชีวติ ประจาวันของผู้ป่วยแต่
ละราย
S2g กาหนดเป้าหมายของการส่งเสริมสุขภาพ
S2h น าแผนกลยุทธ์ ไ ปปฏิบัติโดยเน้ นการมี ส่ว นร่ ว มของผู้ที่
เกี่ยวข้ องในชุมชน
S2i .ใช้ ข้อมูลที่ หลากหลายจากผู้ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ผู้ป่วย ญาติ
ทีมสุขภาพ เป็ นต้ น เพื่อประเมินประสิทธิภาพ/ ผลการปฏิบตั ิการ
พยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพ
S2j การปฏิบัติก ารพยาบาลค านึ งถึง แบบแผนความเชื่ อ ทาง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้ องกับภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคล
K3 ด้ านการจัดการกับความเจ็บป่ วย
A3 ตระหนักถึงความ สาคัญของการมีภาวะสุขภาพดี
S3 การให้ การดูแลอาการผู้ป่วยทังทางด้
้
านร่ างกายและจิตใจซึ่ง
ปั จจัยเหล่านี ้มีความสัมพันธ์กบั โรคและการรักษาโรค
S3a นาหลักการบริ หารของการใช้ ยาและไม่ใช้ ยามาใช้ ในการ
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลอย่างถูกต้ อง และเหมาะสม
S3b การปฏิบตั โิ ดยคานึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมให้ เกิดความ
เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย
S3c นาหลักการฟื น้ ฟูมาประยุกต์ใช้ ในการดูแลผู้ป่วยแต่ละรายได้
อย่างเหมาะสม
S3d การปฏิบตั กิ ารพยาบาลควรคานึงถึงภาวะแทรกซ้ อนของโรค
และความรุนแรงของโรค
S3e ให้ การดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถจนถึงวาระสุดท้ ายของ
ชีวติ เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยไปอย่างสงบ

344
1. สมรรถนะด้ านความรู้ทางการพยาบาล (Knowledge) (ต่ อ)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge:
การแสดงความคิดเห็น
K) คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย
ข้ อเสนอแนะ
K4 ด้ านการสื่อสารและเทคโนโลยีทางการแพทย์
A4 ตระหนักถึงความ สาคัญของการใช้ เทคโนโลยีทางการแพทย์
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย
S4 ความสามารถในการใช้ ข้อ มูลทางสารสนเทศเพื่อ การศึกษา
ข้ อ มูลและประเมินผลการดูแลซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภ าพการดูแล
ผู้ป่วยมากขึ ้น
S4a นาเทคโนโลยี ทางการแพทย์มาใช้ ในกระบวนการดูแลและ
การติดตามอาการผู้ป่วย
S4b น าข้ อ มูล ทางการแพทย์ เช่น สถิติ ต่า งๆ มาเป็ นข้ อ มูล
ประกอบการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
S4c นาเทคโนโลยีทางการแพทย์มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มคุณภาพ
ในการดูแลผู้ป่วย
S4d นาข้ อ มูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ในการ
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้ กบั ผู้ป่วย
S4e นาข้ อมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการส่งเสริ มการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วย
K5 มีความรู้ด้านจริยธรรม
A5 ให้ ความสาคัญและยึดถือคุณ ธรรม ศีลธรรม หลักกฎหมาย
หลักพื ้นฐานของสังคมที่ยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิ
S5 การตัดสินใจเชิงวิชาชีพในการให้ การบริการ
S5a น าหลัก ปฏิบัติท างจริ ย ธรรม มาใช้ เ ป็ นแนวทางในการ
กาหนดการปฏิบตั ทิ างการพยาบาล
S5b นาแนวคิดการตัดสินใจเชิงจริ ยธรรมภายใต้ จ รรยาบรรณ
วิชาชีพมาใช้ ในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
S5c สามารถใช้ แนวทางจริ ยธรรมและกฎหมายในการสนับสนุน
ให้ ผ้ ปู ่ วยมีภาวะสุขภาพดี
S5d นาทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรองและทักษะในการ
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลมาใช้ ในกระบวนการตัดสินใจทางจริยธรรม
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1. สมรรถนะด้ านความรู้ทางการพยาบาล (Knowledge) (ต่ อ)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge:
การแสดงความคิดเห็น
K) คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย
ข้ อเสนอแนะ
S5f สามารถป้องกันหรื อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ ที่เป็ นข้ อจากัดทาง
จริ ย ธรรมที่ อ าจท าให้ เ กิ ด ความไม่ ปลอดภั ยในการปฏิ บัติ การ
พยาบาลจากบุคคลอื่นได้
S5g ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ให้ กบั ผู้ป่วยจนถึงวาระสุดท้ ายของชีวติ
K6 ด้ านมนุษย์มีความแตกต่างกัน
A6 คานึงถึงความมีเอกลักษณ์ของมนุษย์
S6 ให้ การดูแลผู้รับบริ การที่มีบริ บทที่แตกต่างกันทางวัฒนธรรม
เชื ้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การดาเนินชีวติ ประจาวัน
S6a ให้ ก ารดูแ ลอย่ า งเป็ นองค์ ร วมภายใต้ ค วามต้ อ งการที่
หลากหลายในแต่ละช่วงของชีวติ
S6b สามารถให้ การดูแลร่วมกับทีมสุขภาพได้ อย่างเหมาะสม
S6c นานโยบายทางด้ านสังคมและด้ านสุขภาพมาใช้ ในการดูแล
ผู้ป่วยที่ มีความแตกต่างกันทัง้ ด้ านวัฒนธรรม เชื อ้ ชาติ ศาสนา
เพศ อายุ การดาเนินชีวติ ประจาวัน
S6d ให้ การสนับ สนุน ผู้ป่ วยในการดูแ ลสุข ภาพของตนเอง
โดยเฉพาะผู้ที่มีความอ่อนแอทางสังคม โดยคานึงถึงศักดิ์ศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์
K7 ด้ านการดูแลสุขภาพที่มีความเป็ นสากล
A7 ค านึ งถึ งผลกระทบของการใช้ ชี วิ ต ประจ าวัน ผ่ า นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
S7 เข้ าใจสภาพแวดล้ อ มของโลกที่ มีผลต่อ การให้ การดูแลด้ าน
สุขภาพ
S7a ปรับรูปแบบการดูแลให้ เหมาะสมภายใต้ สภาพแวดล้ อมโลก
เช่น กฎหมายที่มีความเป็ นสากล การดูแลที่มีความเป็ นนานาชาติ
K8 ด้ านนโยบายและระบบการให้ บริการด้ านสุขภาพ
A8 ตระหนักถึงองค์กรที่มีความแตกต่างกันและสภาพแวดล้ อมที่
มีผลต่อผู้ให้ บริการด้ านสุขภาพ
S8 มีความเข้ าใจในองค์กรและสถานะทางการเงินที่มีผลต่อการ
ดูแลผู้ป่วย
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1. สมรรถนะด้ านความรู้ทางการพยาบาล (Knowledge) (ต่ อ)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge:
การแสดงความคิดเห็น
K) คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย
ข้ อเสนอแนะ
S8a นาปั จจัยทางด้ านเศรษฐกิจ กฎหมาย และนโยบายในการ
ให้ บ ริ ก ารด้ า นสุข ภาพ มาใช้ ในการดูแ ลผู้ป่วยแต่ละรายอย่า ง
เหมาะสม
S8b ร่วมกาหนดนโยบายด้ านสุขภาพที่มีผลต่อวิชาชีพและผู้ป่วย
S8c สามารถประมวลความรู้ และประเมินค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในการ
ให้ บริการด้ านสุขภาพ
K9 ด้ านการพัฒนารูปแบบการให้ บริการ
A9 ตระหนัก ถึ งความสาคัญ ของการตัด สิน ใจของตนเองใน
ทางเลือกที่ถกู ต้ อง
S9 พัฒนาการให้ บริ การโดยบูรณาการความรู้ที่ได้ จากการศึกษา
ทฤษฎีและงานวิจยั ต่างๆ
S9a นาความรู้ทางด้ านการพยาบาลและศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาสุข ภาพที่ มี ค วามหลากหลาย
ทางด้ านวัฒนธรรม
S9b เห็นความสาคัญ กับการนาความรู้ ไปใช้ ในการปฏิ บัติเพื่อ
ดูแลผู้ป่วย
S9c นาเทคโนโลยีทางการแพทย์มาประยุกต์ใช้ ในการดูแลผู้ป่วย
เพื่อผลลัพธ์ในการให้ บริการที่มีประสิทธิภาพ
S9d นาผลการวิจยั ทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้ องมาเป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั กิ ารพยาบาลเพิม่ ประสิทธิภาพในการให้ บริการ
S9e พัฒนาคุณ ภาพการบริ การโดยใช้ กระบวนการพยาบาลสู่
แผนการดูแลผู้ป่วย
S9f นาผลการประเมินคุณภาพการบริ การมาปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการดูแลผู้ป่วย
S9g ให้ ผ้ ปู ่ วยได้ มีสว่ นร่วมในการวางแผนการดูแลของตนเอง
S9h วางแผนการบริ การสุขภาพร่ วมกับทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้ อง
ในการกาหนดรูปแบบการให้ บริการ
S9i ประเมินผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อนามาปรับปรุ ง
รูปแบบ/ แนวทางการดูแลให้ มีคณ
ุ ภาพมากยิ่งขึ ้น
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1. สมรรถนะด้ านความรู้ทางการพยาบาล (Knowledge) (ต่ อ)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge:
การแสดงความคิดเห็น
K) คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย
ข้ อเสนอแนะ
K10 การกาหนดแบบแผนการดูแล
A10 ตระหนักถึงความสาคัญของแบบแผนการดูแลผู้ป่วย
S10 แสดงบทบาทภาวะผู้นาภายใต้ ขอบเขตของงานที่ปฏิบตั ิ
S10a บริ หารจัด การทางการพยาบาลที่ ต อบสนองกับ ความ
ต้ องการและช่วยเพิม่ คุณภาพชีวติ ให้ กบั ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม
S10b วางแผนการดูแลผู้ป่วยเป็ นรายกรณี ร่วมกับที มสหสาขา
วิชาชีพได้ อย่างเหมาะสมกับชีวติ ประจาวันของผู้ป่วย
K11 ด้ านความเป็ นสมาชิกในวิชาชีพ
A11 ตระหนักถึงบทบาทของวิชาชี พตามขอบเขตทางจริ ยธรรมและ
มาตรฐานทางวิชาชีพ
S11 เข้ าใจประวัตแิ ละปรัชญาของวิชาชีพพยาบาล
S11a มีส่วนร่ วมในการกาหนดมาตรฐานและสมรรถนะทางการ
พยาบาลสูก่ ารปฏิบตั ิ
S11b สนับ สนุ น นโยบายขององค์ ก ร และการปฏิ บัติ ต าม
มาตรฐานวิชาชีพ
S11c เข้ าใจขอบเขตและหน้ าที่ ก ารปฏิ บั ติ ง านภาย
พระราชบัญญัต/ิ กฎหมายวิชาชีพทางการพยาบาล
S11d ตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพที่มีความสาคัญต่อผู้ป่วย
S11e ให้ การสนับสนุนที มสหสาขาวิชาชีพอื่ นที่เกี่ยวข้ องในการ
ให้ บริการผู้ป่วย
S11f สามารถเจรจาต่อรองกับทีมสหสาขาวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ในการให้ บริการผู้ป่วย
S11g พัฒนาเป้าหมายในการปฏิบตั ิงานของตนเองเพื่อพัฒนาอาชีพ
ท่านคิดว่า สมรรถนะด้ านความรู้ทางการพยาบาล (Knowledge) เป็ นสมรรถนะที่จาเป็ น สาหรับการพยาบาลใน
อนาคต หรื อไม่ เพราะเหตุใด และถ้ ามีความจาเป็ น การกาหนดตัวชี ้วัดของสมรรถนะด้ านนี ้ควรมีการปรับปรุง
แก้ ไข หรื อ เพิม่ เติมหรื อไม่ อย่างไรบ้ าง
การแสดงความคิดเห็น
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2. สมรรถนะด้ านการดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็ นศูนย์ กลาง (Patient Centered Care) หมายถึง พยาบาลต้ อง
สามารถให้ การดูแลผู้ป่วยเป็ นรายบุคคลภายใต้ เงื่อ นไขของความเป็ นวิช าชีพ ให้ การดูแลผู้ป่วยด้ วยหัวใจที่รัก
บริการ คานึงถึงความเหมาะสม ความปลอดภัย และให้ การดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge:
การแสดงความคิดเห็น
K) คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย
ข้ อเสนอแนะ
K1 เข้ าใจถึงความ สัมพันธ์ของการดูแลที่มีผ้ ปู ่ วยเป็ นศูนย์กลางที่มี
ความเกี่ยวข้ องกับหลากหลายมิติ ได้ แก่ 1) ผู้ป่วย/ครอบครัว/ชุมชน/
ค่านิยม 2) การประสานบูรณาการการดูแล 3) การให้ ข้อมูล/การ
สื่อสาร/การให้ ความรู้ 4) การดูแลความสะดวกสบายของร่ างกาย
และให้ การสนับสนุนทางอารมณ์
A1 ยอมรับ ให้ ความเคารพในการแสดงออกของผู้ป่วย
A1a มีความรู้ความชานาญในสิง่ ที่ผ้ ปู ่ วยแสดงออก
A1b การยอมรับความคิดเห็นของผู้ป่วยที่เกิดจาการดูแล
S1 ให้ ความสาคัญในสิ่งที่ผ้ ปู ่ วยพูด เพื่อสื่อสารความต้ องการกับ
ทีมสุขภาพที่ให้ การดูแล
K2 อธิบายความแตกต่างของผู้ป่วยที่ มาจากความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม พื ้นฐาน บทบาททางสังคม/ครอบครัว/ชุมชน
A2 ให้ ความสาคัญกับผู้ป่วยที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
A2a ตระหนักถึงผลกระทบจากทัศนคติส่วนบุคคล/ความเชื่อที่ส่งผล
ต่อการดูแล
A2b การสนับสนุนให้ ผ้ ปู ่ วยเห็นความสาคัญในการดูแลสุขภาพของ
ตัวเอง
S2 ให้ การดูแลผู้ป่วยโดยยอมรับความแตกต่างจากประสบการณ์
ที่แตกต่างกัน
S2a ปรับรูปแบบการดูแล/การปฏิบตั ิให้ เหมาะสมกับพื ้นฐานทาง
วัฒ นธรรม จริ ย ธรรม ประเพณี ค วามเชื่ อ ของผู้ป่ วย ที่ จ ะช่ ว ย
ส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเอง
K3 เข้ าใจแนวคิด/การแสดงออกของผู้ป่วยทัง้ ด้ านร่ างกายและ
จิตใจจากอาการเจ็บป่ วย
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2. สมรรถนะด้ านการดูแลที่ยดึ ผู้ป่วยเป็ นศูนย์ กลาง (Patient Centered Care) (ต่ อ)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge:
การแสดงความคิดเห็น
K) คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย
ข้ อเสนอแนะ
A3 การให้ การพยาบาลที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับอาการเจ็บป่ วย
ทังด้
้ านร่างกายและจิตใจ
S3 ประเมินการแสดงออกทังทางด้
้
านร่างกายและจิตใจ
S3a ประเมินความต้ องการของผู้ป่วยและครอบครัวจากอาการ
เจ็บป่ วย
S3b ประเมินการแสดงออกของผู้ป่วยจากการดูแลที่ได้ รับ
K4 มีความเข้ าใจในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
A4 ให้ ความสาคัญกับความคิดเห็นของผู้ป่วยที่เป็ นผลจากการดูแล
A4a ยอมรับความคิดเห็นของผู้ป่วยที่เกิดจากผลของการดูแล
S4 ประเมินผลการดูแลผู้ป่วยจากนาแผนการพยาบาลไปปฏิบตั ิ
ท่านคิดว่า สมรรถนะด้ านการดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลาง (Patient Centered Care) เป็ นสมรรถนะที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต หรื อไม่ เพราะเหตุใด และถ้ ามีความจาเป็ น การกาหนดตัวชี ้วัดของสมรรถนะด้ าน
นี ้ควรมีการปรับปรุงแก้ ไข หรื อ เพิม่ เติมหรื อไม่ อย่างไรบ้ าง
การแสดงความคิดเห็น
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3. สมรรถนะด้ านความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism) หมายถึง ให้ การพยาบาลที่แสดงความเป็ นวิชาชีพ
เฉพาะที่ได้ รับการยอมรับในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลในขอบเขตที่กาหนดทังด้
้ านศีลธรรม จริยธรรม กฎหมาย การ
กากับดูแล ศักดิศ์ รี ของความเป็ นมนุษย์
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge:
การแสดงความคิดเห็น
K) คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย ข้ อเสนอแนะ
K1 เข้ าใจแนวคิดในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลที่จะทาให้ ได้ รับการยอมรับ
A1 พฤติกรรมการดูแลที่จะได้ รับการยอมรับ
A1a การแสดงความมุง่ มัน่ ในการให้ บริการที่มีคณ
ุ ภาพ ประสิทธิภาพ
ความปลอดภัยของผู้ป่วย
S1 ปฏิบตั กิ ารพยาบาลที่ได้ รับการยอมรับ
S1a ใช้ ก ระบวนการคิดอย่างมีวิจ ารณญาณในการวางแผนการ
ปฏิบตั กิ ารพยาบาล
K2 อธิบายปั จจัยต่างๆ ที่นา ไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิการพยาบาล
เช่น ด้ านกฎหมาย ด้ านจริยธรรม ด้ านการกากับดูแล
A2 ตระหนักถึงความ สาคัญของการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานวิชาชีพ
S2 ให้ การบริการภายใต้ มาตรฐานวิชาชีพพยาบาล
S2a ปฏิ บัติ ภ ายใต้ ห ลัก กฎหมาย จริ ย ธรรม ข้ อ บัง คับ ต่า งๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับมาตรฐานวิชาชีพ
K3 อธิบายความสาคัญของวิชาชีพและการกากับดูแลตนเองในการ
ปฏิบตั กิ ารพยาบาล
A3 ตระหนักถึงศักยภาพส่วนบุคคล พื ้นฐานความรู้และขอบเขตการ
พัฒนาตนเอง
A3a การทบทวนประสบการณ์ความรู้ตา่ งๆ เปิ ดใจยอมรับในคาติชม
S3 การแสดงออกมีความเป็ นมืออาชีพ
S3a นาข้ อมูลย้ อนกลับ (feed back) มาเป็ นแนวทางในการพัฒนา
ทักษะในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
K4 อธิบายปั จจัยที่มีความจาเป็ นต่อการส่งเสริ มและพัฒนาวิชาชีพ
A4 การเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
A4a การให้ ความสาคัญของกระบวน การติดตามการพัฒนาวิชาชีพ
ของตนเอง
S4 การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต โดยการศึกษา พัฒนาทักษะ การใช้ ฐานข้ อมูล
มาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิรวมถึงการหาผู้ให้ คาปรึ กษาหรื อเป็ นพี่เลี ้ยง
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3. สมรรถนะด้ านความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism) (ต่ อ)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge:
การแสดงความคิดเห็น
K) คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย ข้ อเสนอแนะ
S4a พัฒนาทักษะทางวิช าชี พการพยาบาลโดย การศึกษา อบรม
หลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ใิ นวิชาชีพพยาบาล
K5 อธิบายความสาคัญของวิชาชีพและการกากับดูแลตนเองในการ
ปฏิ บัติการพยาบาล เช่น เข้ าใจในวัฒนธรรมทางการพยาบาลและ
ระบบการดูแลสุขภาพ
A5 ตระหนักถึงความสาคัญในการทาหน้ าที่ภายใต้ บรรทัดฐานที่ได้ รับการ
ยอมรับในสาขาวิชาชีพพยาบาลและจากองค์กรด้ านสุขภาพอื่น
S5 แสวงหาหนทางในการพัฒนาวิชาชีพของตนเองให้ สงู ขึ ้น
S5a ส่งเสริมและคงรักษาไว้ ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของวิชาชีพ
S5b พัฒ นาองค์ ค วามรู้ น ามาประยุก ต์ ใ ช้ ใ นพัฒ นาทัก ษะการ
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลของตนเอง
K6 เข้ าใจในบทบาทของอาชีพที่มีความเป็ นเอกลักษณ์
A6 มีความคิดริเริ่มในการพัฒนา การดูแลผู้ป่วย
S6 การเป็ นสมาชิกที่ดีของวิชาชีพ/ทีมสุขภาพ
K7 เข้ าใจในหลักจริ ยธรรม ค่านิยม นามาใช้ ประยุกต์ในการดูแลผู้ป่วย
A7 ให้ ความส าคัญ กับ การน าเอาหลัก ทางจริ ย ธรรม ค่ า นิ ย มมา
ประยุกต์ใช้ ในการดูแลผู้ป่วย
S7 นาหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมมาใช้ ในการปฏิบตั งิ าน
S7a ปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยตระหนักถึงปั ญหาทางด้ านจริยธรรม
ท่านคิดว่า สมรรถนะด้ านความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism) เป็ นสมรรถนะที่จาเป็ น สาหรับการพยาบาลใน
อนาคต หรื อไม่ เพราะเหตุใด และถ้ ามีความจาเป็ น การกาหนดตั วชีว้ ดั ของสมรรถนะด้ านนีค้ วรมีการปรับปรุง
แก้ ไข หรื อ เพิม่ เติมหรื อไม่ อย่างไรบ้ าง
การแสดงความคิดเห็น
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4. สมรรถนะด้ านภาวะผู้ นา (Leadership) หมายถึง การแสดงออกถึงการมีภ าวะผู้นาจะช่วยส่งเสริ ม
พฤติกรรมส่วนบุคคล กลุม่ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งความสาเร็จขององค์กรหรื อเป้าหมายที่ต้องการ
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
การแสดงความคิดเห็น
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย ข้ อเสนอแนะ
K1 ระบุทกั ษะที่จาเป็ นของภาวะผู้นาในการให้ การพยาบาล
A1 ตระหนักถึงบทบาทของภาวะผู้นา
S1 ใช้ บทบาทภาวะผู้นาเพื่อตอบสนองกับความต้ องการของผู้ป่วย
S1a แสดงบทบาทภาวะผู้นาทางการพยาบาลกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้
อย่างเหมาะสมเพื่อปฏิบตั กิ ารพยาบาลที่ตอบสนองต่อความต้ องการของ
ผู้ป่วย
K2 เข้ าใจกระบวนการแก้ ปัญหาและคิดอย่างมีวิจารณญาณ
A2 ให้ ก ารบริ ก ารที่ มี ค วามยึ ด หยุ่ น สามารถตอบสนองต่อ ความ
ต้ องการของผู้ป่วยและองค์การ
A2a สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
S2 ปฏิบตั กิ ารพยาบาลต่อผู้ป่วยด้ วยความเคารพ ให้ เกียรติ และไว้ วางใจ
K3 เข้ าใจเกี่ ยวกับมนุ ษย์ ทั ง้ การแสดงออกด้ านพฤติ กรรมและการ
แสดงออกด้ านความคิด
K3a เข้ าใจบทบาทหน้ าที่ ทักษะ ความสามารถของทีมสหสาขาวิชาชีพ
K3b เข้ าใจในกฎระเบียบข้ อบังคับต่างๆ หลักการเจรจาต่อรอง
A3 ตระหนักถึ งการทาหน้ าที่ เป็ นศูนย์ กลาง/ประสานงานการดูแ ล
ผู้ป่วยกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
A3a การให้ ความสาคัญกับคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในทีมสหสาขาวิชาชีพ
A3b การตระหนั กถึ งข้ อ จ ากั ดในบทบาทหน้ าที่ ของตนเองและขี ด
ความสามารถ การขอคาปรึกษาจากทีมสหสาขาวิชาชีพอย่างเหมาะสม
A3c การให้ ความสาคัญกับความคิดใหม่ๆ และวิธีปฏิ บัติต่างๆที่ จ ะ
ส่งเสริมให้ อาการผู้ป่วยดีขึ ้น
S3 การมีสว่ นร่วมในการดูแลผู้ป่วยของทีมสหสาขาวิชาชีพ
S3a ใช้ รูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับที มสหสาขาวิชาชีพเพื่อ
ส่งเสริ มให้ เกิดความร่ วมมือและแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมในการดูแล
ผู้ป่วย
S3b ใช้ เทคนิคสื่อ สารที่ มีประสิทธิภาพกับสมาชิกในที มสหสาขา
วิชาชีพเพื่อคุณภาพในการดูแลผู้ป่วย
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4. สมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership) (ต่ อ)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
การแสดงความคิดเห็น
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย ข้ อเสนอแนะ
K4 มีความเข้ าใจและสามารถประเมินความต้ องการทางด้ านอารมณ์ /
ความรู้สกึ นามาใช้ เป็ นข้ อมูลเพื่อกาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิ
A4 ตระหนักถึงทัศนคติความเชื่ อ ประสบการณ์ ของแต่ละบุคคลที่
เสริมสร้ างความมีภาวะผู้นา
A4a การเปิ ดใจรับและนาแนวคิดใหม่ๆ มาใช้
A4b ตระหนักถึงความสาคัญของสภาพแวดล้ อมที่สามารถส่งเสริ มให้
เกิดความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ ได้
A4c ตระหนั ก ถึ ง ความส าคัญ ของวิ ธี ก ารตัง้ ค าถามที่ มี ค วาม
ประนีประนอม นามาซึ่งการยอมรับ/ได้ รับความร่วมมือจากผู้ป่วย
S4 ตระหนักถึงข้ อจากัดของแต่ละบุคคล
S4a สามารถปรับตัวในสถานการณ์ที่ตงึ เครี ยด
S4b แสวงหาที่ปรึกษาเพื่อขอคาแนะนาที่เหมาะสม
S4c แสดงบทบาทภาวะผู้นาทางการพยาบาลที่มีความเหมาะสม
K5 มีความเข้ าใจในหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
A5 ตระหนักในหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
S5 มีความสามารถปฏิบตั กิ ารพยาบาลในหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
S5a ปฏิบตั กิ ารพยาบาลได้ สาเร็จตามหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
S5b บูรณาการความรู้ จากการมีส่วนร่ วมกับทีมสหสาขาวิช าชีพใน
การดูแลผู้ป่วย
ท่านคิดว่า สมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership) เป็ นสมรรถนะที่ จาเป็ น สาหรั บการพยาบาลในอนาคต
หรื อไม่ เพราะเหตุใด และถ้ ามีความจาเป็ น การกาหนดตัวชี ้วัดของสมรรถนะด้ านนีค้ วรมีการปรับปรุงแก้ ไข หรื อ
เพิม่ เติมหรื อไม่ อย่างไรบ้ าง
การแสดงความคิดเห็น
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5. สมรรถนะด้ านการปฏิบัตพ
ิ ยาบาลขัน้ พืน้ ฐาน (System-Based Practice) หมายถึง หลักพื ้นฐานในการ
ปฏิบตั สิ าหรับการให้ การพยาบาล ต้ องให้ ความตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพในการปฏิบตั ิงานเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้ อ งการในบริ บทที่ มีความหลากหลาย เพื่อ ให้ สามารถให้ การบริ การที่ มีประสิทธิภ าพบนพืน้ ฐานของ
ทรัพยากรที่มีอยู่
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
การแสดงความคิดเห็น
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย ข้ อเสนอแนะ
K1 มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ แผนการปฏิ บัติ ก ารพยาบาลภายใน
หน่วยงาน
K1a มีความเข้ าใจความสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลและการปฏิ บตั ิการ
พยาบาล
A1 ปฏิบตั ิการพยาบาลภายใต้ สถานการณ์ ที่มีความซับซ้ อนได้ อย่าง
เหมาะสมบนพื ้นฐานความสามารถของผู้ป่วยและทีมที่ให้ บริการ
A1a ตัดสินใจอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการ
พยาบาล
S1 วางแผนการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็ นระบบ
S1a ประสานความร่ วมมือระหว่างสมาชิกในทีมการพยาบาลในการ
ตัดสินใจทางคลินิก
S1b ระบุปัญหาที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั งิ าน
S1c วางแผนการแก้ ปัญหาอย่างเหมาะสม
K2 เข้ าใจรูปแบบการปฏิบตั กิ ารพยาบาลและแผนการดูแลผู้ป่วย
A2 ให้ ความสาคัญกับการพยาบาลเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของการให้ การ
บริการกับทรัพยากรที่มีอยู่
A2a ให้ ความสาคัญ กับการมีส่วนร่ วมของสมาชิ กในที มสุขภาพที่
ให้ บริการ
A2b ให้ ความสาคัญกับระบบการประเมินประสิทธิภาพของทรัพยากร
ในองค์การ
S2 วางแผนการดูแลผู้ป่วย/ กลุม่ ผู้ป่วย โดยคานึงถึงสภาพแวดล้ อมและ
ทรัพยากรที่มีอยู่
S2a จัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมในการให้ การพยาบาลผู้ป่วยที่มี
ระดับความรุนแรงของอาการแตกต่างกัน
S2b จั ด ล าดับ ความส าคัญ ในการให้ การพยาบาลที่ ส ามารถ
ตอบสนองต่อความต้ องการของผู้ป่วยได้ อย่างเหมาะสม

355
5. สมรรถนะด้ านการปฏิบัตพ
ิ ยาบาลขัน้ พืน้ ฐาน (System-Based Practice) (ต่ อ)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
การแสดงความคิดเห็น
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย ข้ อเสนอแนะ
S2c ประเมินผลลัพธ์ในการพยาบาล เพื่อนาข้ อ มูลที่ได้ มาปรับปรุ ง
คุณภาพการบริการเพื่อให้ บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้
K3 มีความเข้ าใจและสามารถให้ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้ อนได้
อย่างมีคณ
ุ ภาพ
K3a คานึงถึงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การแลกเปลี่ยนข้ อมูลกับ
ทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้ องในการดูแลผู้ป่วย
A3 ตระหนักถึงเป้าหมายของคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยที่ต้องมีความ
ต่อเนื่อง
A3a ให้ ความส าคั ญ กั บ บทบาทของพยาบาลกั บ การส่ ง เสริ ม
ความสามารถของผู้ป่วย ครอบครัวในกระบวนการดูแลสุขภาพ
S3 การดูแลที่มีความต่อเนื่องจะช่วยส่งเสริ ม สนับสนุนให้ ผ้ ปู ่ วยเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
S3a ให้ ข้อมูล/ความรู้เกี่ยวกับอาการของโรค แก่ผ้ ปู ่ วยและครอบครัว
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเอง
S3b นากระบวนการตัดสินปั ญหาทางจริ ยธรรมมาประยุกต์ใช้ ในการ
ปฏิบตั กิ ารพยาบาล
K4 เข้ าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบตั ิการพยาบาลกับผู้ป่วย
ในระบบสังคมโลก และในองค์การที่ให้ การดูแลทางสุขภาพ
A4 ให้ ความส าคัญ กับ ปั จ จัยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การดูแ ลทัง้ ทางด้ า น
เศรษฐกิจ กฎหมาย นโยบายต่างๆที่กาหนด
S4 ให้ การพยาบาลบนพื ้นฐานความต้ องการทัง้ ทางด้ านเศรษฐกิจ
กฎหมาย นโยบายด้ านสุขภาพ
ท่านคิดว่า สมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิพยาบาลขัน้ พื ้นฐาน (System-Based Practice) เป็ นสมรรถนะที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต หรื อไม่ เพราะเหตุใด และถ้ ามีความจาเป็ น การกาหนดตัวชี ้วัดของสมรรถนะด้ าน
นี ้ควรมีการปรับปรุงแก้ ไข หรื อ เพิม่ เติมหรื อไม่ อย่างไรบ้ าง
การแสดงความคิดเห็น
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6. สมรรถนะด้ านสารสนเทศ (Informatics) หมายถึง ความสามารถนาข้ อมูลสารสนเทศมาใช้ ในกระบวนการ
จัดการความรู้ การให้ ข้อมูล การใช้ ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางการพยาบาลซึ่งสามารถช่วยลดความ
ผิดพลาดที่อาจจะเกิด
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
การแสดงความคิดเห็น
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย ข้ อเสนอแนะ
K1 สามารถอธิบายความสาคัญ ของ ทักษะในการให้ ข้อมูล/ความรู้
และทักษะทางเทคโนโลยีที่มีความจาเป็ นสาหรับพยาบาล
A1 ให้ ความสาคัญกับทักษะทาง ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แสวงหาข้ อมูล เพื่อส่งเสริมการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
S1 ทักษะทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มพูนความรู้ให้ กับ
ตนเอง
S1a นาเทคโนโลยีมาใช้ ในการแสวงหาข้ อมูลเพื่อการวางแผนการดูแล
ผู้ป่วย
S1b น าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาประยุ ก ต์ ใ ช้ เพื่ อ สนั บ สนุ น
กระบวนการดูแลผู้ป่วย และการประเมินผลลัพธ์ของการดูแล
K2 ระบุข้อมูลที่มีความจาเป็ นเพื่อใช้ ในการสนับสนุนการดูแลผู้ป่วย
A2 ให้ ความสาคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่นามาใช้ เพื่อการสนับสนุน
การตัดสินใจ การให้ ความรู้กับผู้ป่วย รวมทัง้ ใช้ ในการประสานการดูแล
ผู้ป่วยกับทีมสุขภาพ
S2 บันทึกข้ อมูลสุขภาพบนระบบฐานข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
K3 การเปรี ยบเที ยบความแตกต่างระหว่างข้ อ จ ากัดของข้ อ มูลกับ
ประโยชน์ ของข้ อมูลจากระบบสารสนเทศที่ มีผลต่อ คุณ ภาพ ความ
ปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย
A3 ให้ ความสาคัญกับการใช้ ข้อมูลสารสนเทศมาเป็ นทางเลือกในการ
ปฏิบตั ิ การประเมินผลการพยาบาล
S3 นาข้ อมูลจากระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ เป็ นเครื่ องมือเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
K4 อธิบายให้ ผ้ ปู ่ วยเข้ าใจเกี่ยวกับสิทธิการเข้ าถึงการจัดการข้ อมูลของ
ผู้ป่วยโดยใช้ ระบบสารสนเทศ
A4 ตระหนักถึงการรั กษาข้ อมูลของผู้ป่วยจากการบันทึกข้ อ มูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์
S4 ปกป้องข้ อมูลของผู้ป่วยเป็ นความลับ

357
6. สมรรถนะด้ านสารสนเทศ (Informatics) (ต่ อ)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
การแสดงความคิดเห็น
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย ข้ อเสนอแนะ
K5 อธิบายการใช้ ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้ เกิด
ความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย
A5 ตระหนักถึงความสาคัญของการใช้ ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนา
คุณภาพในการดูแลผู้ป่วย
S5 การใช้ ข้ อ มูล สรสนเทศเพื่ อ สนับสนุน การตัดสิน ใจในการดูแ ล
ผู้ป่วย
S5a นาข้ อ มูลสารสนเทศมาเป็ นแนวทาง/ ข้ อ มูลประกอบในการ
ติดตามผลลัพธ์ในกระบวนการดูแลผู้ป่วย
K6 การใช้ คอมพิวเตอร์ ในการค้ นหาข้ อมูลสารสนเทศ
A6 ตระหนักถึงความสาคัญของการบันทึกข้ อมูลในคอมพิวเตอร์
S6 ประยุกต์ใช้ ข้อมูลสารสนเทศในกระบวนการดูแลผู้ป่วย การตัดสินใจ
ทางจริยธรรม
S6a นาข้ อมูลจากระบบสารสนเทศมาใช้ ในการพัฒนาคุณภาพดูแล
ผู้ป่วย
S6b นาข้ อมูลจากระบบสารสนเทศมาใช้ ในการตัดสินใจทางจริ ยธรรม
ท่านคิดว่า สมรรถนะด้ านสารสนเทศ (Informatics) เป็ นสมรรถนะที่ จาเป็ น สาหรั บการพยาบาลในอนาคต
หรื อไม่ เพราะเหตุใด และถ้ ามีความจาเป็ น การกาหนดตัวชี ้วัดของสมรรถนะด้ านนีค้ วรมีการปรับปรุงแก้ ไข หรื อ
เพิม่ เติมหรื อไม่ อย่างไรบ้ าง
การแสดงความคิดเห็น
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7. สมรรถนะด้ านการสื่อสาร (Communication) หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารกับผู้ป่วย ครอบครัว
เพื่อนร่วมงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้ างความพึงพอใจให้ กับผู้ป่วย นามาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีในการ
ให้ บริการสุขภาพ
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
การแสดงความคิดเห็น
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย ข้ อเสนอแนะ
K1 มีความรู้เกี่ยวกับศัพท์ทางการแพทย์
A1.ให้ ความสาคัญกับการสื่อสารทางการแพทย์
S1 สามารถสื่อสารได้ อ ย่างมีประสิทธิภาพทัง้ การสื่อ สารด้ วยวาจา
การเขียน ที่รวมถึงการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
K2 วิเคราะห์ความแตกต่างของรูปแบบการสื่อสาร
K2a เข้ าใจถึงปั จจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการสื่อสารที่
มีประสิทธิภาพ
K2b อธิบายผลกระทบของการสื่อสารที่มีผลต่อการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
A2 ให้ ความสาคัญกับรูปแบบการสื่อสารที่มีความแตกต่างกัน
A2a ให้ ความสาคัญกับรูปแบบการสื่อสาร และมุมมองต่างๆที่มีผล
ต่อการสื่อสาร
A2b ให้ ความส าคัญ กั บ การสื่ อ สารกั บ ผู้ ป่ วยให้ สอดคล้ องกั บ
วัฒนธรรมและความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล
A2c เคารพในสิทธิสว่ นบุคคลของผู้ป่วยในการนาข้ อมูลที่ได้ จากการ
สื่อสารมาใช้ ในการวางแผนการดูแลผู้ป่วย
S2 สามารถเลือกใช้ รูปแบบการสื่อสารที่ เหมาะสมกับ เวลา สถานที่
โอกาส
S2a ประเมินความพร้ อมของผู้ป่วยก่อนการสื่อสาร
S2b ประเมินอุปสรรคในการสื่อสารในผู้ป่วยแต่ละราย เช่น ความ
วิตกกังวล ความสามารถในการปรับตัว ระดับพัฒนาการ การเรี ยนรู้
K3 เข้ าในหลักพื ้นฐานของการแสดงออกทางด้ านร่ างกาย และ อารมณ์
A3 ให้ ความสาคัญกับการแสดงออกทังด้
้ านร่างกายและอารมณ์
S3 การประยุกต์ใช้ เทคนิคการสื่อสารในการพูดและการแสดงออก
S3a ใช้ เทคนิคต่างๆในการสื่อสาร เช่น การแสดงความคิดเห็น การแสดง
ความเห็นอกเห็นใจ การตังค
้ าถาม เป็ นต้ น
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7. สมรรถนะด้ านการสื่อสาร (Communication) (ต่ อ)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
การแสดงความคิดเห็น
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย ข้ อเสนอแนะ
K4 มีความเข้ าใจในหลักปฏิบตั ขิ องการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
K4a พิจารณาหากลยุทธ์เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อนามาใช้ ใน
แก้ ปัญหาความขัดแย้ งทางการพยาบาล
K4b มีความเข้ าใจในหลักปฏิบตั ิของวิชาชีพการพยาบาล และหลัก
ของการเจรจาต่อรองกับทีมสุขภาพ
A4 ให้ ความสาคัญกับบทบาทของสมาชิกในทีมสุขภาพ
A4a มีส่วนร่ วมในการหาข้ อยุติของความขัดแย้ งและความเห็นที่ มี
ความแตกต่าง
S4 ทาหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพร่ วมกับทีมสุขภาพอื่น ประดุจราว
เป็ นสมาชิกในทีม
S4a มีพฤติกรรมการแก้ ปัญหาความขัดแย้ งอย่างเหมาะสม
S4b บู ร ณาการการมี ส่ ว นร่ ว มในการให้ ความช่ ว ยเหลื อ ผู้ป่ วย
ครอบครัว เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่ต้องการด้ านสุขภาพ
K5 เข้ าใจถึงผลกระทบของความวิตกกังวล, วัฒนธรรม, รูปแบบการ
เรี ยนรู้, ขันตอนการพั
้
ฒนา รวมถึงความสามารถในการเรี ยนรู้
K5a เข้ าใจวิธีการเรี ยนรู้ของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน
K5b เข้ าใจถึงหลักของการสอนและการเรี ยนรู้
A5 ให้ ความสาคัญกับรูปแบบการสื่อสารกับผู้ป่วย ครอบครัว ทีมสุขภาพ
ที่มีความแตกต่างกัน
A5a ตระหนักถึงความสาคัญของการสื่อสารที่มีตอ่ ผู้ป่วย และครอบครัว
S5 ประเมินความพร้ อมในการเรี ยนรู้ของผู้ป่วย
S5a ประเมินความพึงพอใจในการเรี ยนรู้ของผู้ป่วย
S5b ประเมินปั จจัยที่จะส่งเสริมให้ ผ้ ปู ่ วย ครอบครัว เกิดการเรี ยนรู้
S5c ให้ การช่ วยเหลื อ ผู้ป่วยเพื่ อ ให้ เกิ ดความเข้ าใจในข้ อ มูล ทาง
สุขภาพที่ถกู ต้ อง
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7. สมรรถนะด้ านการสื่อสาร (Communication) (ต่ อ)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
การแสดงความคิดเห็น
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย ข้ อเสนอแนะ
S5d ประเมินผลการเรี ยนรู้ของผู้ป่วย ครอบครัว เช่น การแสดงออก
การพูด เป็ นต้ น
ท่านคิดว่า สมรรถนะด้ านการสื่อสาร (Communication) เป็ นสมรรถนะที่จาเป็ น สาหรับการพยาบาลในอนาคต
หรื อไม่ เพราะเหตุใด และถ้ ามีความจาเป็ น การกาหนดตัวชี ้วัดของสมรรถนะด้ านนีค้ วรมีการปรับปรุงแก้ ไข หรื อ
เพิม่ เติมหรื อไม่ อย่างไรบ้ าง
การแสดงความคิดเห็น
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8. สมรรถนะด้ านการประสานและการทางานเป็ นที ม (Teamwork and Collaboration) หมายถึง
ความสามารถในการทาหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ การให้ การพยาบาลที่มีการทางานเป็ นทีมร่ วมกับสห
สาขาวิชาชีพผ่านการติดต่อสื่อสาร การยอมรับในข้ อตกลงร่วมกัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทีมการทางาน
การเรี ยนรู้และพัฒนาการทางานเป็ นทีม
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
การแสดงความคิดเห็น
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย ข้ อเสนอแนะ
K1 จาแนกจุดอ่อน จุดแข็ง ข้ อจากัดของตนเองในการทางานเป็ นทีม
A1 ให้ ความตระหนักในหน้ าที่ที่รับผิดชอบในการสนับสนุนการทางาน
เป็ นทีมให้ มีประสิทธิภาพ
A1a การให้ ค วามส าคัญ กับ การท างานร่ ว มกัน ทัง้ ภายในวิช าชี พ
เดียวกัน และสหวิชาชีพอื่นๆ
S1 แสดงบทบาทของตนเองในทีมสมาชิกได้ อย่างเหมาะสม
S1a การวางแผนการพัฒนาศักยภาพการทางานเป็ นทีมของตนเองและ
เป็ นสมาชิกในทีมสุขภาพ
S1b ปฏิบตั ิหน้ าที่ ด้วยความซื่อ สัตย์ มัน่ คงและยอมรับในมุมมอง/
ความคิดเห็นที่แตกต่างของแต่ละบุคคลในทีมสุขภาพ
K2 อธิบายขอบเขตการปฏิบตั งิ าน/บทบาทของพยาบาลและบทบาท
ของทีมสหสาขาวิชาชีพ
A2 ให้ ความสาคัญกับมุมมอง/ความคิดเห็นของสมาชิกในทีมสุขภาพ
S2 สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ภายในขอบเขตของวิชาชีพการพยาบาลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
K3 การมีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือ และสนับสนุนผู้ป่วย/ครอบครั ว
เพื่อบรรลุเป้าหมายด้ านสุขภาพที่ต้องการ
A3 ให้ ความส าคั ญ ในการน ารู ป แบบการดูแ ลที่ เ น้ นผู้ป่ วยและ
ครอบครัวเป็ นศูนย์กลางในการดูแลของสมาชิกในทีมสุขภาพ
S3 แสดงบทบาทของการเป็ นสมาชิกในทีมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
K4 ระบุหน้ าที่ และความรั บผิดชอบของทีมสหสาขาวิชาชีพให้ มีความ
ชัดเจนในการปฏิบตั งิ าน
A4 การให้ ความเคารพ/ยอมรับในวัฒนธรรม อัตลักษณ์ เฉพาะของ
วิชาชีพในทีมสมาชิก
S4 การขอความช่ ว ยเหลื อ จากที ม สมาชิ ก ในสถานการณ์ ที่ อ าจ
ก่อให้ เกิดปั ญหาได้
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8. สมรรถนะด้ านการประสานและการทางานเป็ นทีม (Teamwork and Collaboration) (ต่ อ)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
การแสดงความคิดเห็น
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย ข้ อเสนอแนะ
S4a การบริ หารจัดการบุคลากร ทรัพยากร ภายในขอบเขตของการ
ปฏิบตั งิ านหรื อในขอบเขตงานที่มีความซับซ้ อน/คาบเกี่ยวกัน
S4b ส่งเสริ มให้ ผ้ ปู ่ วย ครอบครัว และญาติมีส่วนร่ วมในการกาหนด
เป้าหมายเพื่อความสาเร็จในการดูแลสุขภาพ
K5 วิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารที่มีความแตกต่างกันระหว่างผู้ป่วย
ครอบครัว พยาบาล และสมาชิกอื่นๆในทีมสุขภาพ
A5 ตระหนักถึงความสาคัญของการทางานเป็ นทีม
S5 ประยุก ต์ ใ ช้ เ ทคนิ ค การสื่ อ สารในรู ป แบบต่า งๆ เพื่ อ ให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์
S5a ใช้ เทคนิคการสื่อสารเพื่อ การปฏิบัติเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของ
การดูแลสุขภาพของทีม
S5b นาข้ อมูลทางการพยาบาลจากทีมสุขภาพมาพัฒนากระบวนการ
ทางานของตนเอง
K6 เข้ าใจในการทาหน้ าที่ของทีมให้ มีประสิทธิภาพ
K6a มีความรู้ เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อ การทางานเป็ นที มและความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย
A6 เล็งเห็นปั จจัยเสี่ยงที่จะมีผลต่อความต้ องการของผู้ป่วย
S6 การให้ ความรู้ในการปฏิบตั เิ พื่อที่จะทาให้ เกิดความเสี่ยงน้ อยที่สดุ
K7 ระบุปัจจัยที่สง่ เสริมและเป็ นอุปสรรคในการปฏิบตั หิ น้ าที่ของทีม
K7a อธิบายกลยุทธ์ในการปรับปรุง/สนับสนุนการปฏิบตั หิ น้ าที่ของทีม
A7 ตระหนักถึงการทาหน้ าที่ของวิชาชีพที่มีความเป็ นอิสระ
A7a ให้ ความสาคัญกับกระบวนการแก้ ปัญหาของทีม
S7 เปรี ยบเทียบปั จจัยต่างๆที่ส่งเสริ มและเป็ นอุปสรรคในการปฏิ บัติ
หน้ าที่ของทีม
S7a มีสว่ นร่วมในกระบวนการต่างๆที่จะสนับสนุนให้ การทางานเป็ น
ทีมมีประสิทธิภาพ
ท่านคิดว่า สมรรถนะด้ านการประสานและการทางานเป็ นทีม (Teamwork and Collaboration) เป็ นสมรรถนะที่
จาเป็ น สาหรั บการพยาบาลในอนาคต หรื อไม่ เพราะเหตุใด และถ้ ามีความจ าเป็ น การกาหนดตัวชี ว้ ัดของ
สมรรถนะด้ านนี ้ควรมีการปรับปรุงแก้ ไข หรื อ เพิม่ เติมหรื อไม่ อย่างไรบ้ าง
การแสดงความคิดเห็น
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9. สมรรถนะด้ านหลักความปลอดภัย (Safety) หมายถึง การปฏิบตั ิการพยาบาลเพื่อให้ การดูแลผู้ป่วยเกิด
ความปลอดภัยจากการบริการจะต้ องมีแนวทางปฏิบตั ติ า่ งๆที่มีประสิทธิภาพทังตั
้ วผู้ป่วยและผู้ให้ บริการ
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
การแสดงความคิดเห็น
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย ข้ อเสนอแนะ
K1 ระบุปัจจัยพื ้นฐานส่วนบุคคลในการปฏิ บตั ิงานเพื่อให้ เกิดความ
ปลอดภัย
A1 เล็ ง เห็ น ถึ ง ข้ อ จ ากั ด ทั ง้ ด้ า นกายภาพและองค์ ค วามรู้ ในการ
ปฏิบตั งิ านของบุคคล
S1 ใช้ ประโยชน์ / ข้ อจ ากัดของอุปกรณ์ /เทคโนโลยี เพื่อ ให้ เกิดความ
ปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน
K2 อธิบายการใช้ เทคโนโลยีได้ อย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบตั ิงานที่
ได้ มาตรฐานมีความปลอดภัย
A2 เล็งเห็นผลที่เกิดจากการปฏิบตั งิ านที่มีความเป็ นมาตรฐาน
S2 ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคคลในการให้ การบริ การเพื่อ
ลดระดับความเสี่ยงจากอันตราย
K3 กลยุ ท ธ์ ในการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพขอ งการเก็ บ ข้ อ มู ล
หน่วยความจาและการเรี ยกคืน/กู้คืนข้ อมูล
A3 เห็นถึงความสาคัญทังด้
้ านตัวบุคคลและกระบวนการด้ านความ
ปลอดภัย
S3 ใช้ กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเก็บข้ อมูลและนาข้ อมูลมาใช้ ได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ
K4 วิเคราะห์/แยกแยะ จัดกลุ่มข้ อมูลที่เกิดจากข้ อผิดพลาดและเป็ น
อันตราย
A4 ตระหนักถึงปั จจัยที่ทาให้ เกิดวัฒนธรรมด้ านความปลอดภัย
S4 รวบรวมข้ อมูล/จัดกลุม่ ข้ อมูล และกฎระเบียบในการปฏิบตั ิเพื่อให้
เกิดความปลอดภัย
S4a การจัดระบบการรายงานผลข้ อมูลได้ อย่างเหมาะสม\
S4B นาข้ อมูลที่ได้ จากการรวบรวมไปประยุกต์ใช้ ในการดูแลผู้ป่วย
K5 อธิบายการมีส่วนร่ วมของผู้ป่วย ครอบครั ว ที มสุขภาพ ในการ
ส่งเสริมด้ านความปลอดภัยและการลดข้ อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ ้น
A5 ตระหนักถึงความสาคัญของกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่า
การตาหนิถึงข้ อผิดพลาดจากบุคคล
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9. สมรรถนะด้ านหลักความปลอดภัย (Safety) (ต่ อ)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
การแสดงความคิดเห็น
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย ข้ อเสนอแนะ
S5 วิ เ คราะห์ ข้ อ ผิด พลาดน ามาปรั บ ปรุ ง /พัฒ นาแนวทางในการ
ปฏิบตั งิ าน
K6 อธิบายสาเหตุที่ทาให้ เกิดข้ อ ผิดพลาดและหนทางในการแก้ ไ ข
ปรับปรุง
K6a การวางกฎระเบียบ/แนวทางปฏิบัติที่ทาให้ เกิดความปลอดภัยและ
สามารถนามาใช้ ปฏิบตั ิได้ จริง
A6 ให้ ความสาคัญกับมาตรการด้ านความปลอดภัย
S6 น าแนวทางด้ า นความปลอดภัย มาใช้ ใ นการดูแ ลผู้ป่ วยเพื่ อ
คุณภาพการบริการ
ท่านคิดว่า สมรรถนะด้ านหลักความปลอดภัย (Safety) เป็ นสมรรถนะที่จาเป็ น สาหรับการพยาบาลในอนาคต
หรื อไม่ เพราะเหตุใด และถ้ ามีความจาเป็ น การกาหนดตัวชี ้วัดของสมรรถนะด้ านนีค้ วรมีการปรับปรุงแก้ ไข หรื อ
เพิม่ เติมหรื อไม่ อย่างไรบ้ าง
การแสดงความคิดเห็น

365
10. สมรรถนะด้ านการปรั บปรุ งคุณภาพ (Quality Improvement) หมายถึง การพยาบาลจะต้ องมีการ
ติดตามผลลัพธ์ของการให้ บริ การอย่างต่อ เนื่อง เพื่อ นาผลที่ ได้ มาปรับปรุงคุณ ภาพและความปลอดภัยในการ
ให้ บริการ
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
การแสดงความคิดเห็น
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย ข้ อเสนอแนะ
K1 มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะของการปรับปรุงคุณภาพการพยาบาล
A1 ตระหนักถึงการปรับปรุงคุณภาพเป็ นส่วนสาคัญของการให้ การ
พยาบาล
S1 ค้ นคว้ าหาความรู้ในการพัฒนาคุณภาพการให้ บริ การในขอบเขต
งามที่รับผิดชอบและขององค์การ
K2 น ากระบวนการพยาบาลเป็ นส่ว นหนึ่ ง ของระบบบริ ก ารด้ า น
สุขภาพ
A2 ตระหนักถึงกระบวนการทางานที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการ
บริการ
S2 ปฏิบตั ติ ามแผนการปรับปรุงคุณภาพการบริการ
K3 อธิบายความสาคัญของเกณฑ์ในการให้ การบริการที่มีคณ
ุ ภาพ
A3 เห็นความสาคัญของมาตรฐานในการให้ บริการที่มีคณ
ุ ภาพ
S3 ประเมินผลการปฏิบตั จิ ากเกณฑ์ที่กาหนด หรื อเปรี ยบเทียบจากแนว
ปฏิบตั ทิ ี่เป็ นเลิศ
K4 อธิบายวิธีการปรับปรุงคุณภาพการบริการ
A4 ตระหนักถึงความสาคัญในสิ่งที่ควรทา/ควรปฏิบตั ิ ในการพัฒนา
คุณภาพการบริการทังในด้
้ านส่วนบุคคลและทีมการพยาบาล
S4 น าผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลมาปรั บ ปรุ ง การ
พยาบาล เพื่อให้ การบริการมีคณ
ุ ภาพมากขึ ้น
ท่านคิดว่า สมรรถนะด้ านการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) เป็ นสมรรถนะที่จาเป็ น สาหรับการ
พยาบาลในอนาคต หรื อไม่ เพราะเหตุใด และถ้ ามีความจาเป็ น การกาหนดตัวชี ้วัดของสมรรถนะด้ านนีค้ วรมีการ
ปรับปรุงแก้ ไข หรื อ เพิม่ เติมหรื อไม่ อย่างไรบ้ าง
การแสดงความคิดเห็น
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11. สมรรถนะด้ านการปฏิบัตโิ ดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice) หมายถึง การให้
การบริการที่เป็ นเลิศ จาเป็ นต้ องมีการค้ นคว้ าหาข้ อมูลต่างๆ เช่น การค้ นคว้ าหาข้ อมูลเชิงประจักษ์ ที่ได้ จากการ
วิจัย การสอบถามผู้เชี่ยวชาญ ผู้ป่วย ครอบครั ว เพื่อนาข้ อมูลเหล่านัน้ มาพิจ ารณาตัดสินใจทางเลือ กในการ
ปฏิบตั ิ
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
การแสดงความคิดเห็น
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย ข้ อเสนอแนะ
K1 การแสวงหาความรู้โดยใช้ วธิ ีการ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
A1 ให้ ความสาคัญกับการหาจุดอ่อน จุดแข็ง มาเป็ นพื น้ ฐานในการ
ปฏิบตั ิ
A1a เห็นความสาคัญ ของกระบวนการวิจัย/ งานวิจัย มาใช้ ในการ
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแล
S1 รวบรวมข้ อมูลจากผลการวิจยั
S1a ค้ นคว้ าหาข้ อมูลหรื อแนวปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศเพื่อนามาใช้ เป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
K2 อธิบายแนวคิดของการนาข้ อมูลเชิงประจักษ์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ป่วย
ครอบครัว มาใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
A2 ตระหนักถึงความสาคัญของการบูรณาการความรู้แนวคิดจากการ
วิจยั มากาหนดเป็ นแนวปฏิบตั ทิ ี่เป็ นเลิศ
S2 รวบรวมข้ อ มูลจากผลการวิจัยมาใช้ ในการกาหนดแนวทางการ
ปฏิบตั ทิ างการพยาบาล
K3 อธิบายความน่าเชื่ อ ถื อ ของข้ อ มูล/แนวทางการปฏิ บัติทางการ
พยาบาล
A3 เห็นความสาคัญของการค้ นคว้ าหาข้ อมูล
S3 การนาความรู้ที่ได้ จาการวิจยั มาใช้ ในการวางแผนการดูแลผู้ป่วย
K4 บอกความแตกต่างของข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับความคิดเห็น และการ
สรุปความสาคัญของข้ อมูล
A4 เห็ น ความส าคัญ ของข้ อ มูล และเลื อ กน ามาใช้ ใ นการปฏิ บัติ
ทางการพยาบาล
S4 การปฏิบตั ทิ างคลินิกโดยการประยุกต์ใช้ ข้อมูลจากการวิจยั
S4a บูร ณาการความรู้ /ข้ อ มูล นามาประยุกต์ใ ช้ ในการปฏิ บัติการ
พยาบาล
K5 แนวทางในการตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบตั ทิ ี่เป็ นเลิศ
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11. สมรรถนะด้ านการปฏิบัตโิ ดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice) (ต่ อ)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
การแสดงความคิดเห็น
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย ข้ อเสนอแนะ
A5 การตังค
้ าถามเพื่อหาเหตุผลสนับสนุนการตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบตั ิ
ที่เป็ นเลิศ
A5a ให้ ความสาคัญ ถึงความจ าเป็ นในการปรั บปรุ งคุณ ภาพการ
ปฏิบตั งิ านทางการพยาบาลที่มาจากงานวิจยั /นวัตกรรม
S5 บูรณาการข้ อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ จากงานวิจัย นามาใช้ ใน
การกาหนดเป็ นมาตรฐานการปฏิบตั ทิ ี่เป็ นเลิศหน่วยงาน
ท่านคิดว่า สมรรถนะด้ านการปฏิบตั โิ ดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice) เป็ นสมรรถนะที่
จาเป็ น สาหรั บการพยาบาลในอนาคต หรื อไม่ เพราะเหตุใด และถ้ ามีความจ าเป็ น การกาหนดตัวชี ว้ ัดของ
สมรรถนะด้ านนี ้ควรมีการปรับปรุงแก้ ไข หรื อ เพิม่ เติมหรื อไม่ อย่างไรบ้ าง
การแสดงความคิดเห็น

12. ความคิดเห็น เพิ่มเติม
นอกจากสมรรถนะ 11 ด้ าน ดังกล่าวข้ างต้ น ท่านคิดว่า สมรรถนะที่ จาเป็ นสาหรั บการพยาบาลในอนาคต
สาหรับกรมแพทย์ทหารเรื อ ควรเพิม่ เติมสมรรถนะด้ านใดบ้ าง และการกาหนดตัวชีว้ ดั ของสมรรถนะด้ านความรู้
(Knowledge) ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) และด้ านทักษะ (Skills) ควรมีองค์ประกอบอย่างไร
การแสดงความคิดเห็น
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ภาคผนวก จ

แบบสัมภาษณ์ ผ้ เู ชี่ยวชาญ (การเก็บข้ อมูลรอบที่ 2)
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เรื่อง การพัฒนารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ
ข้ อมูลผู้วิจัย
เรื อเอกหญิง อรวรรณ สุพรรณภพ
นักศึกษาปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื ้นฐานทางการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตาแหน่ง อาจารย์พยาบาล
สถานที่ทางาน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรื อ
E mail: osupanpop.3@gmail.com (081 302 5599)
อาจารย์ ท่ ปี รึกษางานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ
สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื ้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อพัฒนารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรม
แพทย์ทหารเรื อ
นิยามศัพท์ เฉพาะ
สมรรถนะเชิงวิชาชีพ หมายถึง พฤติกรรมพยาบาลที่สะท้ อนให้ เห็นถึง เจตคติ ค่านิยม
อัตทัศน์ และอุปนิสยั ที่จะช่วยสนับสนุนให้ การปฏิบัติงานเพื่อ ตอบสนองความต้ อ งการในด้ า น
สุข ภาพของก าลัง พลในกองทัพ ครอบครั ว และประชาชนทั่ว ไปเป็ นผลสาเร็ จ สอดคล้ อ งกับ
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เป้าหมาย วิสยั ทัศน์ของหน่วย/องค์กร โดยมีองค์ประกอบของสมรรถนะ 3 ด้ าน คือ 1) ด้ านความรู้
(Knowledge) 2) ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) และ 3) ด้ านทักษะ (Skills)
ด้ านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความตระหนักรู้ ข้ อมูลข่าวสาร ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับความจริ งที่ปรากฏ หลักการ กฎ แนวทางปฏิบตั ิ แนวคิด ทฤษฎี หรื อกระบวนการที่จาเป็ น
ในการปฏิบตั ิงานให้ สาเร็ จ
ด้ านคุณลั กษณะส่ วนบุคคล (Attributes) หมายถึง คุณลักษณะส่วนบุคคลบาง
ประการที่เป็ นผลจากแรงขับภายในซึง่ ทาให้ บุคลากรแสดงออกและมีอิทธิ พลต่อประสิทธิ ภาพการ
ทางาน หรื อทาให้ เกิดการปฏิบตั ิงานที่เป็ นเลิศ เช่น ค่านิยม ทัศนคติ นิสยั บุคลิกภาพ เช่น ความ
เป็ นมิตร มุ่งสูค่ วามสาเร็ จ การให้ ความร่วมมือในการทากิจกรรม การเรี ยนรู้ตอ่ เนื่อง
ด้ านทักษะ (Skills) หมายถึง ความชานาญหรื อความสามารถในการปฏิบตั ิงานด้ วย
ความมุ่งมัน่ มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ (Analytical Thinking) ที่จะต้ องคิดถึงความเป็ น
เหตุเป็ นผล จากใช้ สติปัญญา คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การแก้ ปัญหา การคาดการณ์
เหตุการณ์ ในอนาคตจากการใช้ ข้อ มูล ปั จ จุบัน การจัดการและประเมิ นผล ที่จ ะทาให้ ประสบ
ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน ได้ ผลลัพธ์ ตามที่คาดหวัง
คาชีแ้ จงเกี่ยวกับการวิจัย
การวิจัย เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลใน
อนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ เป็ นการวิจัยแบบผสมผสาน ( Mixed methods) โดยมีทงแบบ
ั้
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และแบบวิจัยเชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ที่
ใช้ เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) ซึ่งผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้ อมูลสาม
รอบซึง่ ครัง้ นี ้เป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลรอบที่ 2 โดยใช้ แบบสอบถามโดยนาข้ อมูลที่วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ ได้ จากการสัมภาษณ์ ในรอบที่ หนึ่ง มาสร้ างเป็ นแบบสอบถาม แล้ ว ผู้วิจัยนาไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 21 คน พิจารณาและตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ แล้ วนาคาตอบที่ได้ จาก
การเก็บรวบรวมข้ อมูลในรอบที่สองมาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน ( Median) และ ค่าพิสยั ระหว่าง
ควอไทล์ (Interquartile range) ของแต่ละข้ อคาถาม
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คาชีแ้ จงในการตอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามมีจุดมุ่งหมายเพื่อสารวจความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับข้ อความที่
แสดงถึงองค์ประกอบของสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพจาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัด
กรมแพทย์ทหารเรื อ 9 สมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับอง๕ประกอบด้ านความรู้ ด้ านคุณลักษณะส่วน
บุคคล และด้ านทักษะ ได้ แก่
สมรรถนะที่ 1 สมรรถนะด้ านการดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลาง (Patient Centered
Care)
สมรรถนะที่ 2 สมรรถนะด้ านเวชศาสตร์ ทางทะเลและเวชศาสตร์ ทหาร (Maritime
Medicine and Military Medicine)
สมรรถนะที่ 3 สมรรถนะด้ านความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
สมรรถนะที่ 4 สมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership)
สมรรถนะที่ 5 สมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice)
สมรรถนะที่ 6 สมรรถนะด้ านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication
and Information Technology)
สมรรถนะที ่ 7 สมรรถนะด้ า นการปรับ ปรุ ง คุณ ภาพอย่า งต่อ เนื่อ ง (Continuous
Quality Improvement)
สมรรถนะที่ 8 สมรรถนะด้ านการประสานและการทางานเป็ นทีม (Teamwork and
Collaboration)
สมรรถนะที่ 9 สมรรถนะด้ านการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ หลักฐานเชิ งประจักษ์
(Evidence-Based Practice)
2. แบบสอบถามที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลในรอบที่ 2 นี ้ เป็ นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ Rating Scale)
คาชี ้แจง โปรดอ่านข้ อความทุกข้ อความแล้ วใส่เครื่ องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความ
คิดเห็นของท่านมากที่สดุ เพียงคาตอบเดียว โดยระดับการให้ คะแนนมีความหมาย ดังนี ้
5 = เห็นด้ วยมากที่สดุ หมายถึ ง ท่ า นเห็ น ด้ วยมากที่ สุ ด ว่ า ข้ อความนั น้ มี
ความสาคัญ ต่อ สมรรถนะที่จ าเป็ นเชิ งวิ ช าชี พ สาหรั บการ
พยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
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4 = เห็นด้ วยมาก

หมายถึง ท่านเห็นด้ วยมาก ว่าข้ อความนันมี
้ ความสาคัญ
ต่อ สมรรถนะที่ จาเป็ นเชิ งวิ ช าชี พ ส าหรั บการพยาบาลใน
อนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
3 = เห็นด้ วยปานกลาง หมายถึ ง ท่ า นเห็ น ด้ วยปานกลาง ว่ า ข้ อความนั น้ มี
ความสาคัญ ต่อ สมรรถนะที่จ าเป็ นเชิ งวิ ช าชี พ สาหรั บการ
พยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
2 = เห็นด้ วยน้ อย
หมายถึง ท่านเห็นด้ วยน้ อ ย ว่าข้ อ ความนันมี
้ ความสาคัญ
ต่อ สมรรถนะที่ จาเป็ นเชิ งวิ ช าชี พ ส าหรั บการพยาบาลใน
อนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
1 = เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ หมายถึ ง ท่ า นเห็ น ด้ วยน้ อยที่ สุ ด ว่ า ข้ อความนั น้ มี
ความสาคัญ ต่อ สมรรถนะที่จ าเป็ นเชิ งวิ ช าชี พ สาหรั บการ
พยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
3. โปรดอ่านคาชี ้แจงก่อนตอบแบบสอบถาม และขอความกรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้ อ
ทังนี
้ ้เพราะคาตอบของทุกข้ อมีผลต่อความน่าเชื่อถือของข้ อมูล และการวิเคราะห์ผลการวิจัย โดย
ข้ อมูลทังหมด
้
ผู้วิจยั จะถือเป็ นความลับ และไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบใดๆต่อการปฏิบตั ิงานของท่าน
ขอขอบพระคุณท่านอย่างสูง ที่กรุณาให้ ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
เรื อเอกหญิง อรวรรณ สุพรรณภพ
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1. สมรรถนะด้ านการดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็ นศูนย์ กลาง (Patient Centered Care) หมายถึง พฤติกรรมของ
พยาบาลวิชาชีพที่สะท้ อนถึงความสามารถด้ านความรู้ เจตคติหรื อคุณลักษณะส่วนบุคคล และทักษะเชิงวิชาชีพ
ในการดูแลผู้ป่วยเป็ นรายบุคคลโดยให้ ความสาคัญกับการทาความเข้ าใจบริ บทและความต้ องการที่แท้ จริ งของ
ผู้ป่วย/ผู้รับบริการ และปรับเปลี่ยนแผนการดูแลให้ เหมาะสมในการให้ บริ การที่ตอบสนองความต้ องการและการ
พิทกั ษ์สทิ ธิของกับผู้ป่วย
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
ระดับความคิดเห็น
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
1 2 3 4 5
K1 มีความรู้ในศาสตร์ ทางการพยาบาล และศาสตร์ ท่ เี กี่ยวข้ อง
A1 มี จิตส านึ กที่ ดีและตระหนั กถึงความสาคั ญของการน าความรู้ ท างการ
พยาบาลและศาสตร์ ท่ ีเกี่ยวข้ อง ไปใช้ ในการปฏิบัตวิ ชิ าชีพ
S1 แสดงออกถึง ทัก ษะการดู แ ลผู้ ป่วย/ผู้ รับ บริ ก ารจากการใช้ ค วามรู้ ใ น
ศาสตร์ ทางการพยาบาลและศาสตร์ ท่ ีเกี่ยวข้ อง
S1a สามารถบูรณาการแนวคิด ทฤษฏีทางการพยาบาล วิทยาศาสตร์ พืน้ ฐาน
และศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธรรมชาติของมนุษย์ นามาใช้ ในการพัฒนาตนเอง
เพื่อการแสดงออกทางวิชาชีพอย่างเหมาะสมทัง้ 4 ด้ าน ได้ แก่ การส่งเสริ ม การ
ป้องกัน การรักษา การฟื น้ ฟู
S1b นาความรู้ ทางด้ านการพยาบาลและศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ อ งไปประยุกต์ใช้ ในการ
แก้ ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยอย่างเหมาะสมถูกต้ อง
S1c แสดงออกถึงทักษะทางการพยาบาลในสาขาต่างๆ รวมทัง้ การพยาบาลที่
สอดคล้ องกับแนวโน้ มโครงสร้ างประชากร โดยให้ การพยาบาลได้ อย่างถูกต้ องตาม
หลักการและเหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น ในสถานการณ์ ที่เกิดโรคระบาด ภาวะ
ฉุกเฉินและผลกระทบจากภัยพิบตั ิ
K2 เข้ าใจขอบเขตของการดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็ นศูนย์ กลางที่มีความเกี่ยวข้ องกับ
หลากหลายมิติ
A2 ตระหนักถึงความสาคัญของการดูแลที่ยดึ ผู้ป่วยเป็ นศูนย์ กลาง
S2 สามารถให้ การดูแลผู้ ป่วยโดยค านึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล ที่มีความ
แตกต่ างทางเชือ้ ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และความเชื่อ
S2a ให้ การพยาบาลโดยคานึงถึงสิทธิผ้ ปู ่ วยเป็ นสาคัญ
S2b ให้ การดูแ ลผู้ป่วยแต่ละคนอย่า งเป็ นองค์รวม ทัง้ ทางด้ านร่ างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ
S2c ให้ การดูแลโดยให้ โอกาสการมีสว่ นร่วมของผู้ป่วยและญาติอย่างเหมาะสม
S2d ปรับแผนการดูแลให้ เหมาะสมกับพื ้นฐานทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ
ที่จะช่วยส่งเสริมการดูแลสุขภาพของตนเอง
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1. สมรรถนะด้ านการดูแลที่ยดึ ผู้ป่วยเป็ นศูนย์ กลาง (Patient Centered Care)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4 5

S2e ให้ การดูแลแบบผสมผสานความรู้ทางการพยาบาลกับการดูแลเชิงจิตวิทยา
สังคมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ให้ คาปรึ กษา แนะนาการดูแลสุขภาพ
ส่งเสริมสุขภาพ การดูแลด้ านสวัสดิการสังคม
S2f ให้ การดูแลทุกมิตขิ องภาวะสุขภาพตังแต่
้ ยงั ไม่เจ็บป่ วยจนวาระสุดท้ ายของการ
เจ็บป่ วย (การดูแลอย่างต่อเนื่อง)
2. สมรรถนะด้ านเวชศาสตร์ ทางทะเลและเวชศาสตร์ ทหาร (Maritime Medicine and Military Medicine)
หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพ ที่สะท้ อนถึงความสามารถด้ านความรู้ เจตคติหรื อ คุณ ลักษณะส่วน
บุคคล และทักษะ ในการประยุกต์ใช้ ศาสตร์ ทางการพยาบาล เวชศาสตร์ ทางทะเล และเวชศาสตร์ ทหาร ในการ
ดูแลทหารที่ปฏิบตั ิตามภารกิจของกองทัพ และกลุ่มประชากรที่มีสภาวะทางสุขภาพ การเจ็บป่ วย การทางาน
และความเสี่ยง หรื อจากสาธารณภัย/ภัยพิบตั ิ ที่เป็ นลักษณะเฉพาะกับที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทางนา้ ทะเล และ
ชายฝั่ ง
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
ระดับความคิดเห็น
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
1 2 3 4 5
K1 ความรู้ ความเข้ าใจขอบเขตงานด้ า นเวชศาสตร์ ท างทะเล (อาชีวเวช
ศาสตร์ เวชศาสตร์ ฉุกเฉิน เวชศาสตร์ ใต้ นา้ และความดันบรรยากาศสูง เวช
ศาสตร์ การบิน และนาวิกเวชกิจ)
A1 ตระหนั กถึงความสาคัญของการให้ บริการ/การพยาบาลผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้ องกับงานด้ านเวชศาสตร์ ทางทะเล
S1 สามารถให้ บริการทางการพยาบาลแก่ ผ้ ูปฏิบัตงิ านเกี่ยวข้ องกับงานด้ าน
เวชศาสตร์ ทางทะเลได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ
S1a ให้ บริการด้ านสุขภาพสาหรับผู้ที่จะปฏิบตั ิงาน เช่น ตรวจคัดกรองเพื่อคัดเลือกผู้
ปฏิบตั ิหน้ าที่ที่เหมาะสมกับงาน การประเมินความเสี่ยงของงานกับองค์บุคคล การ
ตรวจสุขภาพทังด้
้ านร่างกายและจิตใจ ประเมินความเสี่ยงด้ านอารมณ์ และความคิด
ให้ ค าปรึ ก ษา ให้ การอบรมเกี่ ยวกั บเทคนิ ค การกู้ชี พ และช่ วยชี วิต ทางน า้ การ
รักษาพยาบาลเบื ้องต้ น
S1b แนะนาการปฏิบตั ติ นเพื่อป้องกันการเจ็บป่ วยที่เกิดจากการปฏิบตั ิงาน เช่น สภาพ
ความพร้ อมของร่ างกาย สิง่ แวดล้ อมในการทางาน
S1c ดูแ ลผู้ป ระสบภัย ทางทะเลได้ อ ย่ า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพ ตัง้ แต่ ด าเนิ น การ
เคลื่อนย้ าย ส่งต่อผู้ป่วย/ผู้รับบริการจากจุดเกิดเหตุ ส่งต่อโรงพยาบาลที่เหมาะสม
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2. สมรรถนะด้ านเวชศาสตร์ ทางทะเลและเวชศาสตร์ ทหาร (Maritime Medicine and Military Medicine)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
S1d ให้ คาแนะนาผู้ประสบภัยทางทะเลในการฟื น้ ฟูสขุ ภาพตนเอง ทัง้ ด้ านร่ างกาย
จิตใจ
S1e ปรับปรุงขีดความสามารถในการดูแล ป้องกัน รักษาพยาบาลแก่ทหารและ
ครอบครัว ประชาชนทัว่ ไป
S1f เผยแพร่ สื่อเสียง ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้ องกับงานเวชศาสตร์ ทางทะเล
ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั มากยิ่งขึ ้น เช่น การพยาบาลด้ านเวชศาสตร์ ใต้ นา้
K2 ความรู้ ความเข้ าใจงานด้ านเวชศาสตร์ ทหารที่เกี่ยวข้ องกับการให้ การ
พยาบาลทหารและครอบครัว
A2 ตระหนั กถึงความสาคัญของการให้ บริการทางการพยาบาลแก่ ทหารที่
ปฏิบัตงิ านตามภารกิจของกองทัพ และครอบครัว
S2 ทักษะทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริการทหารที่ปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของกองทัพ และครอบครัว
S2a สนับสนุนการปฏิบตั กิ ารทางทหารของกองทัพในทุกสถานการณ์
S2b ให้ การดูแลสุขภาพทหารเพื่อเตรี ยมความพร้ อมด้ านสุขภาพให้ สามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ตามภารกิจของกองทัพ
S2c สามารถดาเนินการเคลื่อนย้ าย ส่งต่อ และส่งกลับผู้ป่วยในภาคสนามได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ
S2d ให้ การพยาบาลการผู้ที่ได้ รับการบาดเจ็บที่มีผลมาจากการปฏิ บตั ิการทาง
ทหารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
S2e ให้ บริ การแก่ทหารและครอบครั วเกี่ยวกับการส่งเสริ มสุขภาพ การป้องกัน
ควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและการฟื น้ ฟูสขุ ภาพ
S2f พัฒนางานวิจยั ทางเวชศาสตร์ ทหาร เพื่อปรับปรุงขีดความสามารถในการดูแล
ป้องกัน รั กษาพยาบาลแก่ ทหารและครอบครั ว ประชาชนทั่ว ไป เช่น งานวิจัย
เกี่ยวกับโรคมาลาเรี ย โรคลมเหตุร้อน(heat stroke)

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4 5
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2. สมรรถนะด้ านเวชศาสตร์ ทางทะเลและเวชศาสตร์ ทหาร (Maritime Medicine and Military Medicine)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
ระดับความคิดเห็น
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
1 2 3 4 5
K3 ความรู้ในการให้ บริการทางการแพทย์ กรณีเกิดสาธารณภัย/ภัยพิบัติ
A3 ตระหนั กถึงความสาคัญของการให้ บริ การทางการแพทย์ กรณี เกิดสา
ธารณภัย/ภัยพิบัติ
S3 ปฏิบัติตามแนวทางการจั ดการภั ยพิบัติ/ สาธารณภั ย ของหน่ ว ยงาน/
องค์ กร ระยะก่ อนเกิด ระยะเกิด และระยะหลังเกิด
S3a ให้ ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสาธารณภัย/ภัยพิบตั ิ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิ
ตัวก่อนเกิด และหลังเกิด แนวทางการช่วยเหลือของทีมสุขภาพ การมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในการช่วยเหลือ ตนเองและผู้อื่ นเมื่อ เกิดสาธารณภัย การเคลื่อนย้ าย
ผู้ประสบภัย
S3b น าความรู้ ประสบการณ์ และทัก ษะทางการพยาบาลมาประยุก ต์ ใ ช้ ใ น
สถานการณ์ สาธารณภัย/ภัยพิบัติได้ อ ย่างมีประสิทธิภ าพ ซึ่งจะป้องกันและลด
ความรุนแรงที่จะเกิดจากสาธารณภัย/ภัยพิบตั ิ
S3c ให้ การช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ ว มีการจาแนก
เคลื่อนย้ ายผู้ประสบภัยได้ อย่างถูกต้ อง
S3d ประสานงานเพื่อส่งต่อผู้ประสบภัยไปยังโรงพยาบาลที่เหมาะสม
S3e บันทึกเหตุการณ์และรายงานเหตุการณ์สาธารณภัย/ภัยพิบตั ิ
S3f ให้ บริการที่ครอบคลุมด้ านการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การควบคุม
และป้องกันโรค การฟื น้ ฟูสภาพทังด้
้ านร่างกาย จิตสังคม จิตวิญญาณ
S3g ประเมินสถานการณ์ ผ้ ปู ระสบสาธารณภัย/ภัยพิบตั ิ ทบทวน/ปรับแผนในการ
ให้ การบริการที่เหมาะสม
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3. สมรรถนะด้ านความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism) หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพที่สะท้ อนถึง
ความสามารถด้ านความรู้ เจตคติหรื อคุณลักษณะส่วนบุคคล และทักษะเชิงวิชาชีพ รวมทังใช้
้ ประสบการณ์ ความ
เชี่ยวชาญในการทางานที่รับผิดชอบ ตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพในการปฏิบตั งิ านเพื่อตอบสนองต่อความต้ องการ
ของผู้ป่วยในบริบทที่มีความหลากหลาย ภายใต้ ขอบเขตพระราชบัญญัตกิ ฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุง
ครรภ์ จริยธรรมทางการพยาบาล จรรยาบรรณพยาบาล และ การกากับดูแลขององค์กรวิชาชีพ การพัฒนาความรู้
ความสามารถในการปฏิบตั งิ าน การประเมินตนเองอย่างสม่าเสมอ มีทกั ษะการเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองด้ านวิชาการ
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
ระดับความคิดเห็น
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
1 2 3 4 5
K1 เข้ า ใจขอบเขตและหน้ าที่ ก ารปฏิบั ติง านภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ
กฎหมายวิ ช าชี พ การพยาบาลและ การผดุ ง ครรภ์ จริ ย ธรรมทางการ
พยาบาล ข้ อบังคับต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับข้ อจากัดและเงื่อนไขของการปฏิบัติ
วิชาชีพพยาบาล
A1 ตระหนักถึงบทบาทของวิชาชีพภายใต้ พระราชบัญญัติกฎหมายวิชาชี พ
การพยาบาลและ การผดุงครรภ์ จริยธรรมทางการพยาบาล ข้ อบังคับต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับข้ อจากัดและเงื่อนไขของการปฏิบัตวิ ชิ าชีพพยาบาล
S1 สามารถปฏิบัติการพยาบาลภายใต้ หลักกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
และ การผดุงครรภ์ จริยธรรม ข้ อบังคับต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับข้ อจากัดและ
เงื่อนไขการปฏิบัตขิ องวิชาชีพได้ อย่ างเหมาะสม
S1a ปฏิบตั กิ ารพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
S1b วิเคราะห์ ประเด็นจริ ยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องในการปฏิบัติการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ และตัดสินใจเชิงจริยธรรมได้ อย่างเหมาะสม
K2 ความรู้ เกี่ยวกับปั จจัยต่ างๆ ในการส่ งเสริมการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ และการคงไว้ ซ่ งึ ความเป็ นเอกลักษณ์ ท่ ีดีของวิชาชีพ
A2 มีจิตสานึ กการให้ บริ การ ตระหนั กถึงความสาคั ญ/คุณค่ าของวิชาชีพการ
พยาบาลและ การผดุงครรภ์ ภายใต้ บรรทัดฐานที่จะทาให้ ได้ รับการยอมรับ
S2 แสดงพฤติกรรมอย่ างเหมาะสม ส่ งเสริมและคงรั กษาไว้ ซ่ ึงภาพลักษณ์ ท่ ีดี
ในวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์
S2a แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาศาสตร์ ทางวิชาชีพนามาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนา
ทักษะในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
S2b พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ติดตามความรู้ใหม่ๆให้ เป็ นบุคคลที่รอบรู้และก้ าวทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ ทางการพยาบาลและศาสตร์ อื่ น ๆ เช่ น ติด ตาม
แนวโน้ มวิชาการที่ทันสมัยที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงาน รวมทัง้ รอบรู้ เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน
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3. สมรรถนะด้ านความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4 5

S2c พัฒนาคุณภาพการบริ การ มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ในการปฏิบตั ิงานตามหลัก
วิชาชีพ และกระบวนการพยาบาลอย่างถูกต้ อง
S2d ควบคุม กากับผู้ร่วมงานในวิช าชี พให้ ปฏิ บัติหน้ าที่ ตาม พรบ.วิช าชี พการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์
S2e นาข้ อมูลย้ อนกลับ (feed back) ที่ได้ จากแหล่งต่างๆ ไปใช้ เพื่อการปรับปรุง
พัฒนาทักษะในการให้ บริการอย่างเหมะสม
S2f รัก เต็มใจ และมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพ เพื่อนาความก้ าวหน้ าสู้วิชาชีพ
S2g แสดงตนเป็ นแบบอย่างที่ดีทงการด
ั้
ารงตนและการปฏิบตั งิ านในหน้ าที่
S2h พัฒนาเป้าหมายในการปฏิบตั ิงานของตนเองเพื่อพัฒนาอาชีพเพื่อสามารถให้ การ
พยาบาลในระดับสากลได้
S2i มีสว่ นร่วมในการกาหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิทางการพยาบาลกับหน่วยงาน หรื อ
องค์กรที่ตนเองปฏิบตั งิ านอยู่
4. สมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership) หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพที่สะท้ อนถึงความสามารถ
ด้ านความรู้ เจตคติหรื อคุณลักษณะส่วนบุคคล และทักษะเชิงวิชาชีพ ในการเป็ นผู้นา กล้ าคิด กล้ าตัดสินใจ กล้ า
แสดงออกอย่างเหมาะสม สามารถให้ เหตุผลทางวิชาการในการเป็ นที่ปรึ กษา หรื อเพื่อโน้ มน้ าว จูงใจ ให้ บุคคล
หรื อทีมที่เกี่ยวข้ องแสดงพฤติกรรมอันที่จะได้ มาซึ่งความสาเร็จของเป้าหมายที่ต้องการหรื อขององค์กร
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
ระดับความคิดเห็น
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
1 2 3 4 5
K1 เข้ าใจขอบเขต/บทบาทของภาวะผู้นาทางการพยาบาล
A1 ตระหนักถึงขอบเขต/บทบาทของภาวะผู้นาทางการพยาบาล
S1 แสดงบทบาทภาวะผู้นาทางการพยาบาลได้ อย่ างเหมาะสม
S1a นาสถานการณ์ทงในปั
ั ้ จจุบนั และคาดการณ์ อนาคต ผลกระทบจากภายนอก ได้ แก่
การเมือง เศรษฐกิจ และทางสังคม มาวางแผนการปฏิบัติงานในระดับหน่วยงาน ให้ มี
ความสอดคล้ องกับนโยบาย วิสยั ทัศน์ขององค์กร
S1b ทักษะในการวิเคราะห์และตัดสินใจ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถแก้ ปัญหา
ต่างๆที่เกิดขึ ้นในสถานการณ์ ปกติและฉุกเฉินได้ อย่างถูกต้ อง รวดเร็ว
S1c แสดงเหตุผลทางวิชาการเพื่อโน้ มน้ าวให้ ผ้ อู ื่ นมีความคิดคล้ อยตาม และสามารถ
ปฏิบตั งิ านได้ เป็ นผลสาเร็ จ

379
4. สมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4 5

S1d มีความคิดสร้ างสรรค์ กล้ าแสดงความคิดและร่ วมตัดสินใจในการดูแลผู้ป่วย
S1e สื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทังความสามารถในการพู
้
ด การเขียน และการเจรจา
ต่อรองกับสหสาขาวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้ องในการดูแลผู้ป่วย
S1f พัฒนาวิธี การท างานในรู ปแบบใหม่ๆให้ กับหน่ วยงาน องค์ กร น ามาซึ่ งการ
เปลี่ยนแปลงที่มงุ่ สูค่ วามเป็ นเลิศ
S1g ให้ คาปรึ กษาหรื อเป็ นพี่เลี ้ยงทางด้ านสุขภาพอย่างถูกต้ อง เหมาะสมกับสภาพ
ปั ญหา และสถานการณ์
S1h แสดงความเป็ นผู้นาและแหล่งวิชาการที่เกือ้ กูลประโยชน์ต่อสาธารณสุข และ
สังคม
5. สมรรถนะด้ านการปฏิบัติพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice) หมายถึง พฤติกรรมของ
พยาบาลวิชาชีพที่สะท้ อนถึงความสามารถด้ านความรู้ เจตคติหรื อคุณลักษณะส่วนบุคคล และทักษะเชิงวิชาชีพ
ในการนานโยบายของระบบการดูแลสุขภาพของหน่วยงาย/องค์กร และทรัพยากรที่มีอยู่ มาใช้ ในการให้ บริ การ
ผู้ป่วย/ผู้รับบริการ อย่างมีประสิทธิภาพบนฐานขององค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพและที่เกี่ยวข้ อง
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
ระดับความคิดเห็น
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
1 2 3 4 5
K1 ความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ยวกั บนโยบายระบบสุ ขภาพ ปั จจัยทางสั งคม
เศรษฐกิจ ความเชื่อมโยงในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย/ผู้รับบริการ
A1 ตระหนั กถึ งความสาคั ญของนโยบายระบบสุ ขภาพ ปั จจั ยทางสั งคม
เศรษฐกิจ ความเชื่อมโยงในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย/ผู้รับบริการ
S1 สามารถนาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกั บนโยบายระบบสุขภาพ กฎหมาย ปั จจัย
ทางสังคม เศรษฐกิจ มาใช้ ประโยชน์ ในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย/ผู้รับบริการ
สอดคล้ องกับสภาวการณ์ ของสังคมโลก
S1a ใช้ ปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย และนโยบายในการให้ บริ การสุขภาพ
ขององค์กร มาประยุกต์ใช้ ในการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการอย่างเหมาะสม
S1b ให้ การดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการ โดยบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
S1c คิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบโดยใช้ องค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพและที่เกี่ยวข้ องเป็ น
ฐานในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย/ผู้รับบริ การเพื่อผลลัพธ์ในการดูแลที่มีคณ
ุ ภาพ
S1d ใช้ วิธีแก้ ปัญหาที่ มีประสิทธิภาพ สอดคล้ องกับสถานการณ์ และบริ บททาง
สุขภาพที่มีการเปลี่ยนแปลง
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5. สมรรถนะด้ านการพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
ระดับความคิดเห็น
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
1 2 3 4 5
K2 ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการ
A2 ตระหนักถึงความสาคัญของการนากระบวนการพยาบาลมาใช้ ในการดูแล
ผู้ป่วย/ผู้รับบริการ
S2 สามารถใช้ กระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริ การในแต่ ละ
ระบบอย่ างครอบคลุม
S2a ประเมินความต้ องการของผู้ป่วยอย่างครอบคลุม
S2b วางแผนการดูแลที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม คุ้มค่า โดยความร่ วมมือของ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ รวมทังผู
้ ้ ป่วยและญาติ
S2c ปฏิบตั ิการพยาบาลโดยคานึงถึงนโยบายในการให้ บริ การด้ านสุขภาพของ
หน่วยงาน/องค์กร และทรัพยากรที่มีอยู่ มาใช้ ในการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม
S2d ติดตาม กากับ ประสานงาน และสนับสนุนให้ การดูแลผู้ป่วยเป็ นไปตามแผน
S2e บันทึกรายงานทางการพยาบาลที่สามารถสะท้ อนการใช้ กระบวนการพยาบาล
ที่มีคณ
ุ ภาพ
S2f ประเมินผลลัพธ์ ในการพยาบาล เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ มาปรับปรุงคุณ ภาพการ
บริการ
S2g ปรับปรุงความแปรปรวนที่เกิดขึ ้นโดยใช้ เครื่ องมือในการพัฒนาคุณภาพต่างๆ
เพื่อให้ การดูแลผู้ป่วยบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
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6. สมรรถนะด้ านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and Information Technology)
หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพ ที่สะท้ อนถึงความสามารถด้ านความรู้ เจตคติหรื อ คุณ ลักษณะส่วน
บุคคล และทักษะในการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ผู้ป่วย/ผู้รับบริ การ ครอบครัว กลุ่มวิชาชีพ/ทีม สห
สาขาที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อ นที่ โดยสามารถ
สืบ ค้ นข้ อ มูล ข่า วสารด้ น สุข ภาพจากแหล่งความรู้ ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ สามารถจัด ระบบสารสนเทศ และใช้ ข้ อ มูล
สารสนเทศทางการพยาบาล ในการบริหารจัดการ การดูแลช่วยเหลือผู้ใช้ บริการ การวิจยั และพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาล
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
ระดับความคิดเห็น
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
1 2 3 4 5
K1 มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวการสื่อสารกับผู้ป่วย/ผู้รับบริการ ครอบครั ว
กลุ่มวิชาชีพ/ทีมสหสาขาที่เกี่ยวข้ อง
A1 ตระหนักถึงความสาคัญของการสื่อสารกับผู้ป่วย/ผู้รับบริการ ครอบครั ว
กลุ่มวิชาชีพ/ทีมสหสาขาที่เกี่ยวข้ อง
S1 แสดงบทบาทอย่ า งเหมาะสมในการสื่ อ สารกั บ ผู้ ป่ วย/ผู้ รั บ บริ ก าร
ครอบครัว กลุ่มวิชาชีพ/ทีมสหสาขาที่เกี่ยวข้ อง
S1a ใช้ รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับ เวลา สถานที่ โอกาส บุคคล
S1b สื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพกับผู้ป่วย/ผู้รับบริ การ ครอบครัว กลุ่มวิชาชีพ/
ทีมสหสาขาที่เกี่ยวข้ อง
S1c สื่อสารให้ มีเข้ าใจตรงกันกับองค์ประกอบของการสื่อสาร 4 อย่าง คือ ผู้ส่งสาร สาร
ผู้รับสาร และสื่อ ทังการสื
้
่อสารด้ วยวัจนภาษา อวัจนภาษา
S1d ใช้ ทักษะการสื่อสารในการเจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อลดความยัดแย้ งในทีม/ระหว่างทีม
สุขภาพ ผู้ป่วย/ผู้รับบริการและญาติ
S1d ใช้ ศพั ท์ทางเทคนิคในการสื่อสารทางการแพทย์กับกลุ่มวิชาชีพ/ทีมสหสาขา
อย่างถูกต้ อง
S1e พัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อมุง่ สูค่ วามเป็ นสากลในการดูแล
ผู้ป่วย/ผู้รับบริการ
K2 ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อสารสนเทศ
A2 ตระหนักถึงความสาคัญของเทคโนโลยีเพื่อสารสนเทศ
S2 สามารถใช้ เทคโนโลยีเพื่อสารสนเทศอย่ างเหมาะสม
S1a สามารถบันทึกข้ อ มูลสุขภาพผู้ป่วย/ผู้รับบริ การในรู ปแบบอิ เล็กทรอนิก ส์
(Personal Health Records: PHRs) จัดเก็บทาเป็ นเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Medical Records: EMRs) ส่งข้ อมูล และรับข้ อมูล เป็ นต้ น
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6. สมรรถนะด้ านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and Information Technology)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
S1b สืบค้ นข้ อมูลข่าวสารด้ านสุขภาพจากแหล่งความรู้ที่เชื่อถื อได้ ผ่านเครื อข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ทงในประเทศหรื
ั้
อต่างประเทศ
S1c ใช้ เพื่อการเรี ยนรู้ (Technology based learning) เช่น การศึกษาด้ วยตนเอง
ผ่านการเรี ยนรู้ทางไกล การให้ ความรู้กบั ผู้ป่วยทางวีดทิ ศั น์
S1d สนับสนุนการดาเนินงานด้ วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ((Electronics performance
support system) เช่น สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ในจัดเก็บข้ อมูลต่างๆเพื่อจัดทา
ฐานข้ อมูลสารสนเทศการ
S1e ใช้ ข้อมูลระบบบริ หารจัดการสารสนเทศ (Management Information System:
MIS) จากการออกแบบฐานข้ อมูล การรวบรวมข้ อมูล เครื่ องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล
และแนวทางการรายงานข้ อมูล ไปใช้ เพื่อการวิเคราะห์ตดั สินใจและชีน้ าในแนวทางการ
ให้ บริการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม
S1f แลกเปลี่ยนข้ อมูลสุขภาพของผู้ป่วยระหว่างหน่วยงานในระบบสุขภาพ(Health
Information Exchange: HIE) เช่น ระหว่างสถานพยาบาลด้ วยกัน หรื อระหว่าง
สถานพยาบาลกับหน่วยงานที่กากับดูแล เพื่อการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ การและการ
จัดการระบบสุขภาพ ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail) การประชุม
ทางไกลผ่านวีดทิ ศั น์ (Video conference) เป็ นต้ น
S1g สร้ างเครื อ ข่า ยทางวิช าชี พและหุ้นส่วนพันธมิต รเพื่อ ความร่ วมมือ ในการ
ให้ บริการทางสังคม
S1h เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพอย่างเหมาะสม ถูกต้ องทันเวลาด้ วยรูปแบบ
ที่ง่ายต่อการใช้ งานและเข้ าถึงข้ อมูล
S1i ใช้ ข้อมูลทางสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการดูแลผู้ป่วย พัฒนาคุณภาพ
ดูแลผู้ป่วย ประสานการดูแลผู้ป่วยกับทีมสหสาขาวิชาชีพ สามารถช่วยลดต้ นทุน
ภาระงาน และความซ า้ ซ้ อนในการรักษาพยาบาลที่ ไม่จาเป็ น หรื อความล่าช้ าใน
การขอข้ อมูล
S1j ปกป้องข้ อมูลทางการแพทย์ ของผู้ป่วย/ผู้รับบริ การจากการบันทึกข้ อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยการพิทกั ษ์ สทิ ธิ ในการเข้ าถึงข้ อมูล

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4 5
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7. สมรรถนะด้ านการปรั บปรุ งคุณภาพอย่ างต่ อเนื่ อง (Continuous Quality Improvement) หมายถึง
พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพ ที่สะท้ อนถึงความสามารถด้ านความรู้ เจตคติหรื อคุณลักษณะส่วนบุคคล และ
ทักษะเชิงวิชาชีพ ความสามารถในการให้ บริการผู้ป่วย/ผู้รับบริ การโดยพัฒนา ปรับปรุงแนวทางในการให้ บริ การ
อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ ระบบการประกันคุณภาพการพยาบาล เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วย/ผู้รับบริการได้ รับการดูแลในขอบเขตที่
รับผิดชอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
ระดับความคิดเห็น
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
1 2 3 4 5
K1 ความรู้ ความเข้ าใจ เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพอย่ างต่ อเนื่อง
A1 ตระหนักถึงความสาคัญของการปรับปรุงคุณภาพอย่ างต่ อเนื่อง
S1 ทักษะปฏิบั ติงานที่ มีมาตรฐานภายใต้ น โยบายการประกั น คุ ณ ภาพ
ทางการพยาบาล การพัฒ นา ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพในการให้ บ ริ ก ารผู้ ป่วย/
ผู้รับบริการ
S1a จัดสภาพแวดล้ อมให้ มีความปลอดภัย
S1b ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานความปลอดภัยตามคูม่ ือการปฏิบตั ิงานที่กาหนด เพื่อให้
มีความชัดเจนในการทางาน สามารถตรวจสอบ และติดตามผลได้
S1c ตรวจสอบความปลอดภัย (Safety auditing)
S1d พฤติกรรมในการปฏิบตั งิ าน/การดาเนินชีวิตที่แสดงออกถึงความมีวฒ
ั นธรรม
ความปลอดภัย (Safety culture)
S1e หลีกเลี่ยงจากความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้ อ นที่ป้องกันได้ ทัง้ ด้ านร่ างกาย
จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
S1f บันทึกอุบตั กิ ารณ์เสี่ยงและจัดเก็บข้ อมูลอย่างเป็ นระบบ รวมทัง้ นาข้ อมูลมาใช้
ประโยชน์ในการป้องกัน และลดอุบตั กิ ารณ์เสี่ยง
S1g ประเมินตนเอง การค้ นหาความเสี่ยง นาไปพัฒนาแนวทางการปฏิ บตั ิงาน
อย่างสม่าเสมอ
S1h วิเคราะห์กระบวนการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ การ เพื่อปรับปรุงกระบวนการ/ลดขันตอน
้
การปฏิบตั ิ สร้ างประสิทธิภาพและคุณค่าแกผู้รับบริการ
S1i ประเมินและวัดผลสัมฤทธิ์ของคุณภาพทางการพยาบาล ตามมาตรฐานวิชาชีพ
การพยาบาล และผู้ป่วย/ผู้รับบริ การนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการบริ การอย่าง
ต่อเนื่อง
S1j ติดตามผลการประเมินคุณภาพจากภายนอกที่สอดคล้ องกับระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ นาไปปรับปรุง พัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กับสถาบันอื่น
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7. สมรรถนะด้ านการปรับปรุงคุณภาพอย่ างต่ อเนื่อง (Continuous Quality Improvement)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4 5

S1k ค้ นหาความรู้เพิม่ เติมมาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ทางการพยาบาลทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร และสร้ างบรรยากาศแห่งการ
เรี ยนรู้
S1l เปรี ยบเทียบการบริ การ/การปฏิบตั ิงานกับหน่วยงาน/องค์กรที่สามารถทาได้
ดีกว่า(Benchmarking) เพื่อนาผลการเปรี ยบเทียบมาใช้ ในการปรับปรุง การบริ การ
ทางการพยาบาลของหน่วยงาน/องค์กร ของตนเองเพื่อมุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศ
S1m ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement; CQI)
โดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ การให้ มีคณ
ุ ภาพ
มากยิ่งขึ ้น
S1n แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เรื่ อ งวิธี การปฏิ บัติที่ ดี เช่ น นวัต กรรมการดูแลผู้ป่วย/
ผู้รับบริการ หรื อวิธีปฏิบตั ทิ ี่เป็ นเลิศ

8. สมรรถนะด้ านการประสานและการทางานเป็ นทีม (Teamwork and Collaboration) หมายถึง พฤติกรรม
ของพยาบาลวิชาชี พที่สะท้ อนถึงความสามารถด้ านความรู้ เจตคติ หรื อคุณลักษณะส่วนบุคคล และทักษะเชิง
วิช าชี พ ในการทาหน้ า ที่ ของตนได้ อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพภายใต้ ก ารให้ การพยาบาลที่ มี การทางานเป็ นที ม
ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ที่ได้ ร่วมกาหนดวัตถุประสงค์ วางแผนการทางาน มีการประสานความร่ วมมือ มีการแบ่ง
ภาระงาน ช่วยเหลือ สนับสนุนพึง่ พาซึ่งกันและกัน เพื่อให้ การดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ ก ารดาเนินไปอย่างราบรื่ น และ
บรรลุเป้าหมายของการให้ บริการที่มีประสิทธิภาพ
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
ระดับความคิดเห็น
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
1 2 3 4 5
K1 เข้ าใจขอบเขต/บทบาทของการทาหน้ าที่ประสานงานในทีม
A1 ตระหนั กถึงหน้ าที่ท่ ีรับผิดชอบในการประสานการทางานในทีมเพื่อให้
การบริการมีประสิทธิภาพ
S1 แสดงบทบาทของการทาหน้ าที่ประสานงานในทีมได้ อ ย่ า งเหมาะสม
โดยยึดหลักการที่เป็ นประโยชน์ กับผู้ป่วย/ผู้รับบริการ
S1a ประสานความร่วมมือกับสมาชิกในทีม ฟั งความคิดเห็นของสมาชิกและเต็มใจ
เรี ยนรู้ ประมวลความคิดเห็นต่างๆมาประกอบการตัดสินใจ ส่งเสริ ม/ประสาน
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสมาชิกในทีม
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8. สมรรถนะด้ านการประสานและการทางานเป็ นทีม (Teamwork and Collaboration)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
S2b ประสานความร่ วมมือในที ม ระหว่างทีม สร้ างเครื อข่าย ระหว่างหน่วยงาน/
องค์กรที่เกี่ยวข้ อง โดยให้ การช่วยเหลือระหว่างสมาชิก การแลก เปลี่ยนเรี ยนรู้
S1c สร้ างสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีม กล่าวถึงสมาชิกในทีมอย่างสร้ างสรรค์ชื่น
ชม ให้ กาลังใจ แสดงน ้าใจ ส่งเสริมความสามัคคี
K2 เข้ าใจบทบาท/ขอบเขตในการทางานเป็ นทีม
A2 ตระหนักถึงความสาคัญของบทบาท/ขอบเขตในการทางานทีม
S2 แสดงบทบาทในการทางานเป็ นทีมได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ
S2a สมาชิกร่วมกันกาหนดมาตรฐานการทางาน และวางแผนการทางานอย่างเป็ น
ขันตอน
้
เพื่อให้ งานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
S1b ปฏิบตั ติ ามค่านิยมของทีมและกฎระเบียบที่กาหนด
S1c สมาชิกทีมเข้ าใจบทบาทของตนเองที่มีตอ่ งานที่รับผิดชอบ และเข้ าใจบทบาท
ของสมาชิกอื่นๆ
S2d พัฒนาศักยภาพการทาหน้ าที่ของตนในที มให้ มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ
รายงานความคืบหน้ าในการดาเนินการ
S2e ปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความซื่ อสัตย์ ไว้ วางใจ ให้ เกี ยรติ และเคารพในมุมมอง/
ความคิดเห็นที่แตกต่างของแต่ละบุคคลในทีมสุขภาพ
S1f ช่วยเหลือแบ่งปั นความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แบ่งปั นภาระงาน และแบ่ง
บันผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4 5

386
9. สมรรถนะด้ านการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice)
หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพ ที่สะท้ อนถึงความสามารถด้ านความรู้ เจตคติหรื อ คุณ ลักษณะส่วน
บุคคล และทักษะในการหาข้ อมูลที่เชื่อถือได้ ที่มีอยู่ในขณะนัน้ ซึ่งได้ จากสืบค้ น วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็ น
ระบบ มาพิจารณาตัดสินใจทางเลือกเพื่อปรับปรุงมาตรฐานและคุณภาพของการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
ระดับความคิดเห็น
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
1 2 3 4 5
K1 แนวคิดการปฏิบัตกิ ารพยาบาลโดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์
A1 ตระหนั ก ถึง ความสาคั ญ ของการปฏิบั ติป ฏิบั ติก ารพยาบาลโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์
S1 ปฏิบัตกิ ารพยาบาลโดยใช้ องค์ ความรู้จากหลักฐานเชิงประจักษ์
S1a ใช้ ความรู้ที่เป็ นปั จจุบนั ที่ได้ จ ากการสืบค้ น เชื่อถือได้ เป็ นที่ ยอมรับในระดับ
สากล
S1b บูรณาความรู้จากหลักฐานเชิงประจักษ์ หรื อแนวปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศนามาใช้ กาหนด
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิการพยาบาล พัฒนาคุณภาพการบริ การและสร้ างนวัตกรรม
ในการทางาน
S2c คิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบโดยใช้ องค์ความรู้ทางวิชาชีพและที่เกี่ยวข้ องรวมทัง้ ใช้
ประสบการณ์ และหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ
ในการให้ บริ การการพยาบาล
S2d นาผลการวิจยั หรื อหลักฐานเชิงประจักษ์ มาบูรณาการใช้ ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติการพยาบาล กาหนดเป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิงานอย่างสร้ างสรรค์และมี
ประสิทธิ ภาพ ลดภาระค่าใช้ จ่ ายในการรั กษาพยาบาล อันส่งผลดี ต่อผลลัพธ์ ด้ าน
สุขภาพ
S2e วิเคราะห์และประเมินผลลัพธ์ที่ได้ รับจากการปฏิบตั ิตามหลักฐานเชิงประจักษ์
และปรับปรุงการให้ บริ การอย่างต่อเนื่อง
S2f ใช้ หลัก ฐานเชิง ประจัก ษ์ พัฒนารู ปแบบการดูแลผู้ป่วย/ผู้รั บบริ การจากการ
ปฏิบตั งิ านประจาพัฒนาสูง่ านวิจยั (Routine to Research: R to R)
S2g เผยแพร่แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลที่มาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อให้ เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างผู้ปฏิบตั หิ รื อผู้เชี่ยวชาญในสาขาการพยาบาลเดียวกัน
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ภาคผนวก ฉ

แบบสัมภาษณ์ ผ้ เู ชี่ยวชาญ (การเก็บข้ อมูลรอบที่ 3)
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เรื่อง การพัฒนารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ
ข้ อมูลผู้วจิ ัย
เรื อเอกหญิง อรวรรณ สุพรรณภพ
นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื ้นฐานทางการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตาแหน่ง อาจารย์พยาบาล
สถานที่ทางาน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ ศูนย์วทิ ยาการ กรมแพทย์ทหารเรื อ
E mail: osupanpop.3@gmail.com (081 302 5599)
อาจารย์ ท่ ีปรึกษางานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ
สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื ้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อพัฒนารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
นิยามศัพท์ เฉพาะ
สมรรถนะเชิงวิชาชีพ หมายถึง พฤติกรรมพยาบาลที่ สะท้ อนให้ เห็นถึง เจตคติ ค่านิยม อัตทัศน์ และ
อุปนิสยั ที่จะช่วยสนับสนุนให้ การปฏิบตั งิ านเพื่อตอบสนองความต้ องการในด้ านสุขภาพของกาลังพลในกองทัพ
ครอบครั ว และประชาชนทั่วไปเป็ นผลส าเร็ จ สอดคล้ อ งกับเป้ าหมาย วิสัย ทัศ น์ ข องหน่ว ย/องค์ก ร โดยมี
องค์ประกอบของสมรรถนะ 3 ด้ าน คือ 1) ด้ านความรู้ (Knowledge) 2) ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes)
และ 3) ด้ านทักษะ (Skills)
ด้ านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความตระหนักรู้ ข้ อมูลข่าวสาร ความเข้ าใจเกี่ยวกับความ
จริงที่ปรากฏ หลักการ กฎ แนวทางปฏิบตั ิ แนวคิด ทฤษฎี หรื อกระบวนการที่จาเป็ นในการปฏิบตั งิ านให้ สาเร็จ
ด้ านคุณลักษณะส่ วนบุคคล (Attributes) หมายถึง คุณลักษณะส่วนบุคคลบางประการที่ เป็ นผล
จากแรงขับภายในซึ่งทาให้ บุคลากรแสดงออกและมีอิทธิพลต่อประสิทธิภ าพการทางาน หรื อ ทาให้ เกิดการ
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ปฏิบตั ิงานที่เป็ นเลิศเช่น ค่านิยม ทัศนคติ นิสยั บุคลิกภาพ เช่น ความเป็ นมิตร มุ่งสู่ความสาเร็ จ การให้ ความ
ร่วมมือในการทากิจกรรม การเรี ยนรู้ตอ่ เนื่อง
ด้ านทักษะ (Skills) หมายถึง ความชานาญหรื อความสามารถในการปฏิบตั ิงานด้ วยความมุ่งมัน่
มีความสามารถในการคิดเชิ งระบบ (Analytical Thinking) ที่ จ ะต้ อ งคิด ถึงความเป็ นเหตุเป็ นผล จากใช้
สติปัญญา คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การแก้ ปัญหา การคาดการณ์ เหตุการณ์ ในอนาคตจากการใช้ ข้อมูล
ปั จจุบนั การจัดการและประเมินผล ที่จะทาให้ ประสบความสาเร็จในการปฏิบตั งิ าน ได้ ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง
คาชีแ้ จงเกี่ยวกับการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัด
กรมแพทย์ทหารเรื อ เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน ( Mixed methods) โดยมีทงแบบวิ
ั้
จัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) และแบบวิจัยเชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ที่ใช้ เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi
Future Research) ซึ่งผู้วจิ ยั ดาเนินการเก็บข้ อมูลสามรอบซึ่งครัง้ นี ้เป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลรอบที่ 3 โดยใช้ เป็ น
แบบสอบถามฉบับเกี่ยวกับแบบสอบถามรอบที่ 2 แต่มีการเพิ่มค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์
(Interquartile Range) ของแต่ละข้ อคาถามที่ วิเคราะห์ได้ จากรอบที่ 2 พร้ อมแสดงเครื่ องหมายคาตอบของ
ผู้เชี่ยวชาญทัง้ 23 คน ที่ตอบในรอบที่ 2 ลงในแบบสอบถามรอบที่ 3 เพื่อให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญแต่ละคนได้ ทราบความ
คิดเห็นของตนเองและของกลุม่ ที่ตอบแบบสอบถามในรอบที่ 2 ไว้ จากนัน้ ผู้วิจัยนาไปให้ ผ้ เู ชี่ ยวชาญจานวน 23
คน ซึ่งเป็ นผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดียวกับรอบที่สองพิจารณาและตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อยืนยันคาตอบ
เดิมหรื อ อาจจะเปลี่ยนความคิดเห็นใหม่ ถ้ าผู้เชี่ ยวชาญต้ อ งการยืนยันคาตอบเดิมแต่เป็ นคาตอบไม่ได้ อยู่ใน
ขอบเขตพิสยั ระหว่างควอไทล์ ก็ต้องให้ เหตุผลประกอบข้ อคาตอบเดิม แล้ วนาคาตอบที่ได้ จ ากการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลในรอบที่ 3 มาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต (Mean) ของแต่ละข้ อคาถามใหม่
คาชีแ้ จงในการตอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามมีจุดมุ่งหมายเพื่อ สารวจความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับข้ อความที่แสดงถึง
องค์ประกอบของสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่ จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
9 สมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบด้ านความรู้ ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล และด้ านทักษะ ได้ แก่
สมรรถนะที่ 1 สมรรถนะด้ านการดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลาง (Patient Centered Care)
สมรรถนะที่ 2 สมรรถนะด้ านเวชศาสตร์ ทางทะเลและเวชศาสตร์ ทหาร (Maritime Medicine and
Military Medicine)
สมรรถนะที่ 3 สมรรถนะด้ านความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
สมรรถนะที่ 4 สมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership)
สมรรถนะที่ 5 สมรรถนะด้ านการปฏิบตั พิ ยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice)
สมรรถนะที่ 6 สมรรถนะด้ า นการสื่อ สารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Communication and
Information Technology)
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สมรรถนะที ่ 7 สมรรถนะด้ า นการปรับ ปรุง คุณ ภาพอย่า งต่อ เนื ่อ ง (Continuous Quality
Improvement)
สมรรถนะที่ 8 สมรรถนะด้ านการประสานและการทางานเป็ นทีม (Teamwork and Collaboration)
สมรรถนะที่ 9 สมรรถนะด้ านการปฏิ บตั ิการพยาบาลโดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ (EvidenceBased Practice)
2. แบบสอบถามที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลในรอบที่ 3 นี ้ เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ Rating Scale)
คาชี ้แจง การกาหนดค่าของคะแนนแต่ละระดับเป็ น แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ Rating
Scale) ดังนี ้
5 = เห็นด้ วยมากที่สดุ

4 = เห็นด้ วยมาก

3 = เห็นด้ วยปานกลาง

2 = เห็นด้ วยน้ อย

1 = เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ

หมายถึง ท่านเห็นด้ วยมากที่ สดุ ว่าข้ อความนัน้ มีความสาคัญต่อ
สมรรถนะที่ จาเป็ นเชิงวิชาชีพสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัด
กรมแพทย์ทหารเรื อ
หมายถึ ง ท่ า นเห็ น ด้ ว ยมาก ว่า ข้ อ ความนัน้ มี ค วามส าคัญ ต่ อ
สมรรถนะที่ จาเป็ นเชิงวิชาชีพสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัด
กรมแพทย์ทหารเรื อ
หมายถึง ท่านเห็นด้ วยปานกลาง ว่าข้ อความนัน้ มีความสาคัญต่อ
สมรรถนะที่จาเป็ นเชิงวิชาชีพสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัด
กรมแพทย์ทหารเรื อ
หมายถึ ง ท่ า นเห็ น ด้ ว ยน้ อย ว่ า ข้ อ ความนั น้ มี ค วามส าคัญ ต่ อ
สมรรถนะที่ จาเป็ นเชิงวิชาชีพสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัด
กรมแพทย์ทหารเรื อ
หมายถึง ท่านเห็นด้ วยน้ อยที่สดุ ว่าข้ อความนัน้ มีความสาคัญต่อ
สมรรถนะที่ จาเป็ นเชิงวิชาชีพสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัด
กรมแพทย์ทหารเรื อ

แบบสอบถามนี ้ มีการกาหนดความหมายของตัวอักษรและสัญลักษณ์ ท่ ีใช้ ดังนี ้
Q1 หมายถึง ควอไทล์ ที่ 1 ซึ่งเป็ นค่าของข้ อมูลที่ มีจ านวนข้ อมูลที่ มีค่าต่ากว่า Q1 อยู่ 25% ที่
คานวณได้ จากคาตอบของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 2
Q3 หมายถึง ควอไทล์ที่ 3 ซึ่งเป็ นค่าของข้ อมูลที่ มีจานวนข้ อมูลที่ มีค่าต่ากว่า Q1 อยู่ 75% ที่
คานวณได้ จากคาตอบของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 2
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range: IR) หมายถึง ค่าที่แสดงถึงความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ ทัง้ 23 คน ใช้ สญ
ั ลักษณ์ (↔)
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การตีคา่ Q3 - Q1 น้ อยกว่าหรื อ เท่ากับ 1.50 หมายความว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทัง้ 23 คนมีความคิด
ที่สอดคล้ องกัน
การตีคา่ Q3 - Q1 มากกว่า 1.50 หมายความว่า กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญทัง้ 23 คนมีความคิดไม่สอดคล้ อง
กัน
Mdn หมายถึง ค่ามัธยฐาน ซึ่งเป็ นค่าของข้ อมูลที่อยู่ตรงกลางที่คานวณได้ จากคาตอบของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญรอบที่ 2 ทัง้ 23 คน ใช้ สญ
ั ลักษณ์จดุ กลม ( ● )
คาตอบเดิม ( x ) หมายถึง คะแนนคาตอบเดิมของผู้เชี่ยวชาญที่ตอบในแบบสอบถามในรอบที่ 2
เกี่ยวกับระดับสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
คาตอบใหม่ (√ ) หมายถึง คะแนนคาตอบใหม่ของผู้เชี่ยวชาญที่ตอบในแบบสอบถามในรอบที่ 3
เกี่ยวกับระดับสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ โดย
ผู้เชี่ยวชาญได้ เห็นค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range (Q3 - Q1)) ที่วิเคราะห์
ได้ จากคาตอบของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 2 แล้ ว
หลังจากเก็บข้ อมูลรอบ 3 แล้ ว ผู้วิจัยจะดาเนินการคัดเลือกตัวชีว้ ดั ที่จาเป็ นของแต่ละสมรรถนะ
โดยมีการกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณา คือ เป็ นตัวชี ้วัดที่มีความจาเป็ นสาหรับพยาบาลวิชาชีพ สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรื อในระดับมากและมากที่สดุ โดยมี ค่ามัธยฐาน (Median) ตังแต่
้ 3.50 ขึ ้นไป และมีค่าพิสัยระหว่างควอ
ไทล์ (Interquartile Range (Q3 - Q1)) ไม่เกิน 1.50
ในการนี ้ ผู้วิจัย ใคร่ ขอความอนุเคราะห์ จ ากท่ าน ได้ โ ปรดสละเวลาตอบแบบสอบถามและให้
ข้ อเสนอแนะตามความคิดเห็นของท่าน
ขอขอบพระคุณท่านอย่างสูง
เรื อเอกหญิง อรวรรณ สุพรรณภพ

ตัวอย่ างในการตอบ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรอบที่ 2
ระดับความจาเป็ นของสมรรถนะเชิงวิชาชีพฯ
เหตุผลในการตอบรอบที่ 3
จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญรอบที่ 3
(กรณีที่คาตอบไม่ ได้ อยู่ในขอบเขต
สมรรถนะและตัวชีว้ ัด
พิสยั ระหว่างควอไทล์ (Q3 - Q1)
คาตอบ Mdn Q3
Q1
IR
1
2
3
4
5
เดิม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม
1. สมรรถนะด้ านการดูแลที่ยดึ ผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลาง (Patient Centered Care) ตัวชี ้วัดสมรรถนะด้ านความรู้ (Knowledge: K)คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) ได้ แก่
K1a น าความรู้ ทางด้ า นการพยาบาลและศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ องไป
4
5.00 5.00 5.00 .00
x
●√
ประยุกต์ใช้ ในการแก้ ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยอย่างเหมาะสมถูกต้ อง
A1a ตระหนักถึงความสาคัญของบูรณาการแนวคิด ทฤษฏีทางการพยาบาล
วิทยาศาสตร์ พืน้ ฐาน และศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธรรมชาติของมนุษย์
นามาใช้ ในการพัฒนาตนเองเพื่ อการแสดงออกทางวิ ชาชีพอย่างเหมาะสม
ทัง้ 4 ด้ าน ได้ แก่ การส่งเสริ ม การป้องกัน การรักษา การฟื น้ ฟู
S1a มี ทักษะในการปฏิ บัติ ก ารพยาบาลอย่ า งถูก ต้ อ ง เหมาะสมกับ
สถานการณ์ และสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้รับบริ การ

3

5.00

5.00

4.00

1.00

x

●

√
4

5.00

5.00

4.00

1.00

การให้ ความสาคัญของแต่ ละหน่ วยงาน
ในองค์กรมีความแตกต่างกัน

x √ ●

392

การแปลความหมายจากตัวอย่ างในการตอบ
1. ตัวชี ้วัด K1a) มีคา่ มัธยฐาน (Mdn) เท่ากับ 5.00 มีขอบเขตพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Q3 - Q1) เท่ากับ .00 คาตอบเดิมของท่านในรอบทที่ 2 เท่ากับ 4 และท่านต้ องการเปลี่ยนแปลง
คาตอบจาก 4 เป็ น 5 ซึ่งเนคาตอบที่อยู่ในขอบเขตพิสยั ระหว่างควอไทล์ ท่านไม่ต้องให้ เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงคาตอบ
2. ตัวชี ้วัด A1a) มีคา่ มัธยฐาน (Mdn) เท่ากับ 3 มีขอบเขตพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Q3 - Q1) เท่ากับ 1.00 คาตอบเดิมของท่านในรอบที่ 2 เท่ากับ 3 และท่านต้ องการยืนยันคาตอบ
เป็ น 3 เหมือนเดิม ซึ่งเป็ นคาตอบที่ไม่ ได้ อยู่ในขอบเขตพิสัยระหว่ างควอไทล์ ท่ านต้ องให้ เหตุผลในการตอบ
3. ตัวชี ้วัด S1a) มีคา่ มัธยฐาน (Mdn) เท่ากับ 5 มีขอบเขตพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Q3 - Q1) เท่ากับ 1.00 คาตอบเดิมของท่านในรอบที่ 2 เท่ากับ 4 และท่านต้ องการยืนยันคาตอบเป็ น
4 เหมือนเดิม ซึ่งเป็ นคาตอบที่อยู่ในขอบเขตพิสยั ระหว่างควอไทล์ ท่านไม่ต้องให้ เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงคาตอบ

ภาคผนวก ช

รูปแบบประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ
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รูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ
รู ปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชี พที่จาเป็ นสาหรั บการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรื อ หมายถึง รู ปแบบเชิงข้ อความ (Semantic Model) โดยใช้ ภาษาเป็ นสื่อในการอธิ บาย
รู ปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
เพื่ อ ให้ เ ห็ น โครงสร้ างของแนวคิ ด และองค์ ป ระกอบของสมรรถนะที่ มี ก ารแบ่ง ออกได้ ห ลาย
สมรรถนะ ซึ่ ง ในแต่ ล ะสมรรถนะจะมี อ งค์ ป ระกอบตัว ชี ว้ ัด ที่ พึ ง ประสงค์ ทั ง้ ในด้ า นความรู้
คุณลักษณะส่วนบุคคล และด้ านทักษะ กากับไว้ ซึ่งเมื่ อ ผู้ที่ประกอบวิช าชี พพยาบาลสามารถ
ปฏิบัติตามตัวชีว้ ัดของสมรรถนะในด้ านเหล่านันแล้
้ ว จะทาให้ สามารถปฏิบัติหน้ าที่ในบทบาท
พยาบาลวิชาชีพได้ ประสบความสาเร็ จอย่างมีประสิทธิผล
รู ปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชี พที่จาเป็ นสาหรั บการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรื อ นี ้พัฒนาโดยใช้ การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research ) ที่มีทงแบบวิ
ั้
จัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ แบบวิจัยเชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ที่ใช้
เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) โดยผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้ อมูลสาม
รอบ พบว่ารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรื อ ประกอบด้ วย 9 สมรรถนะ 112 ตัวชี ้วัด
1. สมรรถนะด้ านการดูแลที่ยดึ ผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลาง (Patient Centered Care) 9 ตัวชี ้วัด
2. สมรรถนะด้ านเวชศาสตร์ ทางทะเลและเวชศาสตร์ ทหาร (Maritime Medicine and
Military Medicine) 16 ตัวชี ้วัด
3. สมรรถนะด้ านความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism) 13 ตัวชี ้วัด
4. สมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership) 9 ตัวชี ้วัด
5. สมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice) 14 ตัวชี ้วัด
6. สมรรถนะด้ านการสื่อ สารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ (Communication and
Information Technology) 15 ตัวชี ว้ ัด
7. สมรรถนะด้ า นการปรั บ ปรุ ง คุณ ภาพอย่า งต่อ เนื่อ ง (Continuous Quality
Improvement) 17 ตัวชี ว้ ัด
8. สมรรถนะด้ านการประสานและการทางานเป็ นทีม (Teamwork and Collaboration)
12 ตัวชี ้วัด
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9. สมรรถนะด้ านการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ หลักฐานเชิ งประจักษ์ (EvidenceBased Practice) 7 ตัวชี ้วัด
และผู้วิจัยนาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ของระดับสมรรถนะเชิงวิช าชี พที่จาเป็ นสาหรั บ
การพยาบาลที่ได้ จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในรอบที่สาม มากาหนดเป็ นระดับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการพยาบาลที่คาดหวัง โดยกาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของข้ อมูล ดังนี ้
4.50 – 5.00 หมายถึง สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาล ในระดับมากที่สดุ
3.50 – 4.49 หมายถึง สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาล ในระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาล ในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาล ในระดับน้ อย
1.00 – 1.49 หมายถึง สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาล ในระดับน้ อยที่สดุ
โดยมีรายละเอียดของรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ ดังนี ้
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รูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่คาดหวังสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรือ
สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

ระดับสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
การพยาบาลที่คาดหวัง

̅
1. สมรรถนะด้ านการดูแลที่ยดึ ผู้ป่วยเป็ นศูนย์ กลาง (Patient Centered Care)
1.1 มีความรู้ทางด้ านการพยาบาลและศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องไปประยุกต์ใช้ ใน 4.91
การแก้ ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย
1.2 มีความรู้ ความเข้ าใจในการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ การแต่ละคนอย่างเป็ น 5.00
องค์รวม ทังทางด้
้
านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ
1.3 ตระหนักถึงความสาคัญของบูรณาการแนวคิด ทฤษฏีทางการพยาบาล 4.74
วิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน และศาสตร์ อื่ นๆ ที่ เกี่ยวข้ องกับธรรมชาติของมนุษย์
นามาใช้ ในการพัฒนาตนเองเพื่อการแสดงออกทางวิชาชีพอย่างเหมาะสมทัง้
4 ด้ าน ได้ แก่ การส่งเสริม การป้องกัน การรักษา การฟื น้ ฟู
1.4 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ปู ่ วยและญาติเข้ ามามีส่วนร่ วมในการวางแผนการดูแล 5.00
อย่างเหมาะสม
1.5 ให้ ความสาคัญ กับแผนการดูแลที่เหมาะสมกับพื ้นฐานทางวัฒนธรรม 4.96
ประเพณี ความเชื่อ ที่จะช่วยส่งเสริมการดูแลสุขภาพของตนเอง
1.6 มี ทั ก ษะในการปฏิ บัติ ก ารพยาบาลอย่ า งถู ก ต้ อ ง เหมาะสมกั บ 4.87
สถานการณ์ และสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้รับบริการ
1.7 ให้ การพยาบาลโดยคานึงถึงสิทธิผ้ ปู ่ วยเป็ นสาคัญ
5.00
1.8 ให้ การดูแลแบบผสมผสานความรู้ทางการพยาบาลกับการดูแลเชิงจิตวิทยา 4.83
สังคมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ให้ คาปรึ กษา แนะนาการดูแลสุขภาพ
ส่งเสริมสุขภาพ การดูแลด้ านสวัสดิการสังคม
1.9 ให้ การดูแลทุกมิตภิ าวะสุขภาพของปั จเจกบุคคลอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ยังไม่ 4.87
เจ็บป่ วยจนวาระสุดท้ ายของการเจ็บป่ วย
รวม
4.91

SD

แปลผล

0.29

มากที่สดุ

0.00

มากที่สดุ

0.45

มากที่สดุ

0.00

มากที่สดุ

0.21

มากที่สดุ

0.34

มากที่สดุ

0.00
0.39

มากที่สดุ
มากที่สดุ

0.34

มากที่สดุ

0.13

มากที่สุด
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รูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่คาดหวังสาหรั บการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรือ (ต่ อ)
สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

ระดับสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
การพยาบาลที่คาดหวัง
̅

SD

แปลผล

2. สมรรถนะด้ านเวชศาสตร์ ทางทะเลและเวชศาสตร์ ทหาร (Maritime Medicine and Military
Medicine)
2.1 มีความรู้ในการให้ บริ การด้ านสุขภาพสาหรับผู้ที่จะปฏิบตั ิงานทางทะเลทัง้
สุขภาพทางกายและจิต
2.2 สามารถบูรณาการความรู้ในการให้ บริ การแก่ทหารเกี่ยวกับการส่งเสริ ม
สุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและการฟื น้ ฟูสขุ ภาพ
2.3 พัฒนาความรู้ งานวิจัย เพื่อให้ การดูแล ป้องกัน รักษาพยาบาลแก่ทหารได้
อย่างมีคณ
ุ ภาพ
2.4 ให้ ความรู้แก่ประชาชนที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิตนเมื่อเกิดสาธารณภัย /
ภัยพิบตั ิ ทังในระยะก่
้
อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิด
2.5 บู ร ณาการความรู้ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลใน
สถานการณ์ สาธารณภัย/ภัยพิบตั ไิ ด้
2.6 ตระหนักและให้ ความสาคัญในการพัฒนาความสามารถของตนเองใน
การดูแล ป้องกัน การพยาบาลแก่ผ้ ปู ระสบภัยทางทะเล
2.7 ตระหนักถึงความสาคัญและให้ การสนับสนุน การปฏิบตั ิการทางทหาร
ของกองทัพในทุกสถานการณ์
2.8 ตระหนักถึงความสาคัญในบทบาทของตนเองในการทางานร่ วมกับที ม
สุขภาพเมื่อเกิดสาธารณภัย/ภัยพิบตั ิ
2.9 สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ภัยพิบตั ิในทุกสถานการณ์
โดยไม่จาแนกเชื ้อชาติ และศาสนา
2.10 ให้ ความส าคัญ และส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการ
ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเมื่อเกิดสาธารณภัย/ภัยพิบตั ิ
2.11 ให้ การดูแลผู้ประสบภัยทางทะเลในภาวะฉุกเฉิน ตังแต่
้ การปฐมพยาบาล
ด าเนิ น การเคลื่ อ นย้ าย ส่ งต่ อ ผู้ ป่ วย/ผู้ รั บ บริ ก ารจากจุ ด เกิ ด เหตุ ส่ ง ต่ อ
สถานพยาบาลที่เหมาะสม
2.12 ให้ การดูแลผู้ประสบภัยทางทะเลเพื่อฟื น้ ฟูสขุ ภาพ ทัง้ ด้ านร่ างกาย และ
จิตใจ

4.70

0.47

มากที่สดุ

4.65

0.57

มากที่สดุ

4.83

0.39

มากที่สดุ

4.65

0.57

มากที่สดุ

4.87

0.34

มากที่สดุ

4.65

0.49

มากที่สดุ

4.96

0.21

มากที่สดุ

4.78

0.42

มากที่สดุ

4.83

0.39

มากที่สดุ

4.74

0.45

มากที่สดุ

4.74

0.54

มากที่สดุ

4.74

0.54

มากที่สดุ
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รูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่คาดหวังสาหรั บการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรือ (ต่ อ)
สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ
2.13 ให้ การดูแลสุขภาพทหารเพื่อเตรี ยมความพร้ อมด้ านสุขภาพให้ สามารถ
ปฏิบตั หิ น้ าที่ตามภารกิจของกองทัพ
2.14 สามารถดาเนินการเคลื่อนย้ าย ส่งต่อ และส่งกลับผู้ป่วยที่ได้ รับบาดเจ็บ
จากภาคสนามได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2.15 ให้ การพยาบาลทหารที่ ได้ รับ บาดเจ็บจากการปฏิบัติ หน้ าที่ ได้ อ ย่าง
เหมาะสม
2.16 ประเมินสถานการณ์ จากการเจ็บป่ วย นามาทบทวน/ปรับแผนในการให้
การบริการที่เหมาะสม
รวม

ระดับสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
การพยาบาลที่คาดหวัง
̅
4.78

SD
0.52

แปลผล
มากที่สดุ

4.74

0.54

มากที่สดุ

4.74

0.54

มากที่สดุ

4.78

0.52

มากที่สดุ

4.76

0.34

มากที่สุด

4.91

0.42

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

4.91

0.42

มากที่สดุ

4.96

0.21

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

3. สมรรถนะด้ านความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
3.1 เข้ าใจขอบเขตและหน้ าที่ การปฏิบัติงานภายใต้ พระราชบัญญัติกฎหมาย
วิชาชี พการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ จริ ยธรรมทางการพยาบาล ข้ อบังคับ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับข้ อจากัดและเงื่อนไขของการปฏิบตั วิ ชิ าชีพพยาบาล
3.2 แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาศาสตร์ ทางวิชาชีพนามาประยุกต์ใช้ ใน
การพัฒนาทักษะในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
3.3 ตระหนักถึงความสาคัญของบทบาทวิชาชีพภายใต้ พระราชบัญญัติกฎหมาย
วิชาชี พการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ จริ ยธรรมทางการพยาบาล ข้ อบังคับ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับข้ อจากัดและเงื่อนไขของการปฏิบตั วิ ชิ าชีพพยาบาล
3.4 รัก เต็มใจ และมุ่งมั่นในการปฏิบตั ิงานในวิชาชี พ เพื่อนาความก้ าวหน้ าสู่
วิชาชีพ
3.5 มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3.6 กาหนดเป้าหมายในการปฏิบตั ิงานของตนเองเพื่อพัฒนาอาชีพ เพื่อสามารถ
ให้ การพยาบาลในระดับสากลได้
3.7 ตระหนักถึงความสาคัญการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ติดตามความรู้ใหม่ๆ
และก้ าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ ทางการพยาบาลและศาสตร์ อื่นๆ
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รูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่คาดหวังสาหรั บการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรือ (ต่ อ)
สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ
3.8 สามารถวิเคราะห์ ประเด็นจริ ยธรรมและกฎหมายที่ เ กี่ ยวข้ อ งในการ
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตัดสินใจเชิงจริ ยธรรม และนาไปใช้ ใน
การให้ การพยาบาลอย่างเหมาะสม
3.9 ปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างที่ดีทงการด
ั้
ารงตนและการปฏิบตั งิ านในหน้ าที่
3.10 ให้ บริ การทางการพยาบาลตามมาตรฐานวิช าชี พ และกระบวนการ
พยาบาล
3.11 ควบคุม กากับ ตนหรื อผู้ร่วมงานในวิชาชีพให้ ปฏิ บตั ิหน้ าที่ตาม พรบ.
วิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์
3.12 นาข้ อ มูลย้ อ นกลับ (feed back) ที่ ได้ จ ากแหล่งต่างๆ ไปใช้ เพื่อการ
ปรับปรุง พัฒนาทักษะในการให้ บริการ
3.13 มี ส่วนร่ วมในการก าหนดมาตรฐานการปฏิ บัติ ท างการพยาบาลกับ
หน่วยงาน/องค์กรที่ตนเองปฏิบตั งิ านอยู่
รวม
4. สมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership)
4.1 ศึกษาสถานการณ์ ทัง้ ในปั จจุบันและคาดการณ์ อนาคต จากผลกระทบ
ภายนอกทัง้ ทางด้ านการเมือง เศรษฐกิ จ และทางสังคมและเทคโนโลยี มาวาง
แผนการปฏิบตั งิ านในหน่วยงาน ให้ สอดคล้ องกับนโยบาย วิสยั ทัศน์ขององค์กร
4.2 ให้ ความส าคัญ กั บการพัฒนาวิธี การท างานในรู ปแบบใหม่ ๆให้ กั บ
หน่วยงาน เพื่อนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่มงุ่ สูค่ วามเป็ นเลิศ
4.3 มีความคิดสร้ างสรรค์ กล้ าแสดงความคิดและกล้ าตัดสินใจในการปฏิบตั งิ าน
4.4 มี ความสามารถในการวิเคราะห์ และตัดสินใจ มี วุฒิ ภาวะทางอารมณ์
สามารถแก้ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ ้นในสถานการณ์ปกติและฉุกเฉิน
4.5 มีความสามารถในการให้ เหตุผลทางวิชาการเพื่อโน้ มน้ าวให้ ผ้ อู ื่นมีความคิด
คล้ อยตาม และสามารถปฏิบตั งิ านได้ เป็ นผลสาเร็ จ
4.6 สื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทังสามารถเจรจาต่
้
อรองกับสหสาขาวิชาชี พ
อื่นที่เกี่ยวข้ องในการดูแลผู้ป่วย

ระดับสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
การพยาบาลที่คาดหวัง
̅
4.91

SD
0.29

แปลผล
มากที่สดุ

4.96
4.91

0.21
0.42

มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.91

0.42

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

4.91

0.42

มากที่สดุ

4.96

0.16

มากที่สุด

4.78

0.52

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

4.96
5.00

0.21
0.00

มากที่สดุ
มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ
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รูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่คาดหวังสาหรั บการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรือ (ต่ อ)
สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

ระดับสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
การพยาบาลที่คาดหวัง
̅
4.78

4.7 สามารถให้ คาปรึ กษาหรื อเป็ นพี่เลี ้ยงทางด้ านสุขภาพ เพื่อนาไปใช้ ปฏิบตั ิได้
อย่างเหมาะสมกับสภาพปั ญหา และสถานการณ์
4.8 ผลักดันให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของหน่วยงาน/องค์กร
4.83
4.9 แสดงความเป็ นผู้นาและมีความรู้ ทางวิช าการที่ เกื อ้ กูลประโยชน์ ต่อ 4.87
สาธารณสุข และสังคม
รวม
4.91
5. สมรรถนะด้ านการปฏิบัตพ
ิ ยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice)
5.1. ความรู้ ความเข้ าใจ ถึงความเชื่อมโยงของนโยบายระบบสุขภาพ ปั จจัยทาง 4.78
สังคม เศรษฐกิจ ที่มีผลต่อการให้ บริการ
5.2 มีความรู้ ความเข้ าใจในการประยุกต์ใช้ กระบวนการพยาบาล เพื่อให้ การ 4.91
ดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการอย่างเหมาะสม
5.3 คานึงถึงปั จจัยทางสังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย และนโยบายในการให้ บริ การ 4.83
สุขภาพของหน่วยงาน เพื่อให้ การดูแลสุขภาพผู้ป่วย/ผู้รับบริ การอย่างเหมาะสม
5.4 ให้ ความส าคัญ การน ากระบวนการพยาบาลมาใช้ ในการดูแลผู้ป่ วย/ 4.91
ผู้รับบริการ
5.5 ให้ การดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการ โดยบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
4.83
5.6 คิดวิเคราะห์ อย่างเป็ นระบบโดยใช้ องค์ความรู้ในศาสตร์ ต่างๆ มาใช้ ให้ เกิด 4.91
ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย/ผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
5.7 เลือกใช้ วิธีแก้ ปัญหาที่มีประสิทธิภ าพ สอดคล้ อ งกับสถานการณ์ และ 4.87
บริบททางสุขภาพที่มีการเปลี่ยนแปลง
5.8 ประเมินความต้ องการของผู้ป่วยอย่างครอบคลุม
5.00
5.9 วางแผนการดูแลสุขภาพร่ วมกัน ระหว่างทีม สหสาขาวิชาชีพผู้ป่วยและ 4.96
ญาติ อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม คุ้มค่า
5.10 ปฏิบตั ิการพยาบาลโดยคานึงถึงนโยบายในการให้ บริ การด้ านสุขภาพของ 4.91
หน่วยงาน/องค์กร และใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
5.11 กากับ ติดตาม ประสานงาน และสนับสนุนให้ การดูแลผู้ป่วยเป็ นไปตาม 5.00
แผน

SD
0.42

แปลผล
มากที่สดุ

0.49
0.34

มากที่สดุ
มากที่สดุ

0.15

มากที่สุด

0.42

มากที่สดุ

0.42

มากที่สดุ

0.39

มากที่สดุ

0.42

มากที่สดุ

0.39
0.29

มากที่สดุ
มากที่สดุ

0.34

มากที่สดุ

0.00
0.21

มากที่สดุ
มากที่สดุ

0.29

มากที่สดุ

0.00

มากที่สดุ
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รูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่คาดหวังสาหรั บการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรือ (ต่ อ)
สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

ระดับสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
การพยาบาลที่คาดหวัง
̅
4.91

SD
0.42

แปลผล
มากที่สดุ

5.12 บันทึกรายงานทางการพยาบาลที่สามารถสะท้ อนการใช้ กระบวนการ
พยาบาลที่มีคณ
ุ ภาพ
5.13 ประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ มาปรับปรุงคุณภาพ 5.00 0.00
มากที่สดุ
การบริการ
5.14 ปรั บ ปรุ ง พัฒ นาคุณ ภาพการบริ ก ารอย่ า งต่อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ ผ้ ูป่ วย/ 4.87 0.34
มากที่สดุ
ผู้รับบริการได้ รับบริการที่ดี
รวม
4.91 0.20 มากที่สุด
6. สมรรถนะด้ านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and Information Technology)
6.1 มีความรู้ ความเข้ าใจการสื่อสารในรูปแบบต่างๆอย่างเหมาะสมกับ เวลา 4.91 0.29
มากที่สดุ
สถานที่ โอกาส และบุคคล
6.2 มีความรู้ ความเข้ าใจ ในการบันทึกข้ อมูล ส่งข้ อมูล รับข้ อมูลด้ านสุขภาพของ 4.78 0.42
มากที่สดุ
ผู้ป่วย/ผู้รับบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(Personal Health Records: PHRs)
6.3 ตระหนักถึงความสาคัญของการสื่อสารกับผู้ป่วย/ผู้รับบริการ
4.83 0.39
มากที่สดุ
6.4 สนับ สนุน การด าเนิ น งานสารสนเทศผ่า นระบบสื่ อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ 4.57 0.66
มากที่สดุ
(Electronics performance support system)
6.5 ให้ ความสาคัญกับการบันทึกข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ป่วย/ผู้รับบริ การ 4.78 0.52
มากที่สดุ
ไว้ เป็ นความลับ
6.6 สามารถสื่อสารกับผู้ป่วย/ผู้รับบริการ ญาติ และบุคลากรในทีมสุขภาพได้ 4.91 0.29
มากที่สดุ
อย่างมีประสิทธิภาพ
6.7 มี ทักษะในการเจรจาต่อรอง และบริ หารความยัดแย้ งในที ม/ระหว่างที ม 4.87 0.34
มากที่สดุ
สุขภาพ ผู้ป่วย/ผู้รับบริ การและญาติ
6.8 ใช้ ศพั ท์ ทางเทคนิคในการสื่อสารทางการแพทย์ กับกลุ่มวิช าชีพ/ทีมสห 4.70 0.56
มากที่สดุ
สาขา อย่างถูกต้ อง
6.9 ใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อมุง่ สูค่ วามเป็ นสากลในการดูแลผู้ป่วย/ 4.80 0.56
มากที่สดุ
ผู้รับบริการ
6.10 สามารถสืบค้ นข้ อมูลด้ านสุขภาพจากแหล่งความรู้ ต่างๆที่ เชื่อถือได้ ผ่าน 4.78 0.42
มากที่สดุ
เครื อข่ายอิเล็กทรอนิกส์ทงในประเทศหรื
ั้
อต่างประเทศได้
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รูปแบบมรรถนะเชิงวิชาชีพที่คาดหวังสาหรั บการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรือ (ต่ อ)
สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

ระดับสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
การพยาบาลที่คาดหวัง

SD
̅
6.11 สามารถใช้ เทคโนโลยี เพื่อการเรี ยนรู้ (Technology based learning) เช่น 4.70 0.47
การศึกษาด้ วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การให้ ความรู้กบั ผู้ป่วยทางวีดทิ ศั น์
6.12 สามารถใช้ ข้ อมู ล ระบบบริ ห ารจั ด การสารสนเทศ (Management 4.87 0.34
Information System: MIS) เพื่ อการวิเคราะห์ ตัดสินใจและนามาใช้ ในการ
ให้ บริการทางการพยาบาลได้ อย่างเหมาะสม
6.13 สามารถแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารด้ านสุขภาพระหว่างหน่วยงานในระบบ 4.74 0.45
สุขภาพ(Health Information Exchange: HIE) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6.14 สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.74 0.45
6.15 สามารถใช้ ข้อ มูลทางสารสนเทศเพื่อ สนับสนุน ประสาน และพัฒนา 4.83 0.39
คุณภาพดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
รวม
4.79 0.28
7. สมรรถนะด้ านการปรับปรุงคุณภาพอย่ างต่ อเนื่อง (Continuous Quality Improvement)
7.1 มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิ บัติงาน 4.78 0.52
ตามที่หน่วยงาน/องค์กรกาหนด
7.2 มีความรู้ ความเข้ าใจระบบและกลไกการประกันคุณภาพการพยาบาลของ 4.83 0.49
หน่วยงาน/องค์กร
7.3 ค้ นหาความรู้เพิ่มเติมมาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงาน แลกเปลี่ยนองค์ 4.87 0.42
ความรู้ทางการพยาบาลทังภายในและภายนอกหน่
้
วยงาน/องค์กร
7.4 ศึกษา ค้ นคว้ าวิธีการปฏิบตั ทิ ี่ดี เช่น นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการ 4.78 0.42
7.5 ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดสภาพแวดล้ อมให้ มีความปลอดภัยใน 4.74 0.54
การปฏิบตั งิ าน
7.6 ให้ ค วามสาคัญ กับ พฤติก รรมในการปฏิบ ัต ิง านที ่ ยึด หลัก ความ 4.83 0.49
ปลอดภัยอย่างสม่าเสมอ
7.7 สนับสนุนการจัดการความรู้ หรื อการพัฒนาการปฏิ บัติงานในหน่วยงาน/ 4.96 0.21
องค์กร ของตน
7.8 ตระหนั ก ถึ ง ความส าคัญ ของการด าเนิ น งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประกั น 4.91 0.29
คุณภาพของหน่วยงาน/องค์กร

แปลผล
มากที่สดุ
มากที่สดุ

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สุด
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
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รูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่คาดหวังสาหรั บการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรือ (ต่ อ)
สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

ระดับสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
การพยาบาลที่คาดหวัง
̅
4.74
4.91

SD
0.92
0.42

7.9 ปฏิบตั ติ ามแผนการปฏิบตั งิ านที่หน่วยงาน/องค์กรกาหนด
7.10 ปฏิบัติการพยาบาลที่ ไม่ทาให้ เกิดผลกระทบกับการให้ บริ การผู้ป่วย/
ผู้รับบริการทังด้
้ านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
7.11 ตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ านอย่างสม่าเสมอ
4.78 0.46
7.12 บันทึกอุบตั กิ ารณ์เสี่ยง จัดเก็บข้ อมูลอย่างเป็ นระบบ และนาความเสี่ยง 4.91 0.29
ไปวางแผนการบริหารความเสี่ยง
7.13 ประเมินตนเอง การค้ นหาความเสี่ยง นาไปพัฒนาแนวทางการปฏิบตั งิ าน
4.83 0.39
7.14 วิเ คราะห์ ก ระบวนการดูแ ลผู้ป่ วย/ผู้รั บ บริ ก าร น ามาปรั บ ปรุ ง 5.00 0.00
กระบวนการ/ลดขันตอนการปฏิ
้
บตั ิ เพื่อความรวดเร็วในการให้ บริการ
7.15 ประเมิน ผลคุณ ภาพทางการพยาบาล ตามมาตรฐานวิช าชี พ การ 5.00 0.00
พยาบาล และจากผู้ป่วย/ผู้รับบริ การนาไปสู่การพัฒนาคุณ ภาพการบริ การ
อย่างต่อเนื่อง
7.16 นาผลการประเมินคุณภาพจากภายนอกมาใช้ ในการปรับปรุง พัฒนา 4.74 0.54
คุณ ภาพการพยาบาล เพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันกับ หน่ว ยงาน/
องค์กรอื่น
7.17 ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการดู แ ลผู้ ป่ วย/ผู้ รั บ บริ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง 5.00 0.00
(Continuous Quality Improvement; CQI) โดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์
รวม
4.86 0.29
8. สมรรถนะด้ านการประสานและการทางานเป็ นทีม (Teamwork and Collaboration)
8.1 เข้ าใจขอบเขต/บทบาทของการทาหน้ าที่ประสานงานในทีม
5.00 0.00
8.2 ความรู้ความเข้ าใจบทบาทของตนเองที่มีต่องานที่รับผิดชอบ และเข้ าใจ 5.00 0.00
บทบาทของสมาชิกอื่นๆ
8.3 ตระหนักถึงหน้ าที่ในการประสานการทางานในทีมเพื่อให้ การบริ การมี 5.00 0.00
ประสิทธิภาพ
8.4 ตระหนักถึงความสาคัญของสมาชิกทุกคนในทีมการพยาบาลและทีมสห 4.96 0.21
สาขาวิชาชีพ

แปลผล
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

มากที่สดุ

มากที่สดุ
มากที่สุด
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
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รูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่คาดหวังสาหรั บการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรือ (ต่ อ)
สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

ระดับสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
การพยาบาลที่คาดหวัง
̅
5.00

SD
0.00

แปลผล
มากที่สดุ

8.5 ให้ ค วามส าคัญ กับ สมาชิก ทุกคนในที มมี ส่ว นร่ ว มกัน ในการกาหนด
มาตรฐานการทางาน
8.6 นาความคิดเห็นของสมาชิก มาประมวลผลใช้ ประกอบการตัดสินใจใน 4.78 0.52
มากที่สดุ
การปฏิบตั งิ าน
8.7 ประสานความร่ ว มมื อ ในที ม ระหว่า งที ม สร้ างเครื อ ข่ า ย ระหว่า ง 5.00 0.00
มากที่สดุ
หน่ ว ยงาน/องค์ กรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยให้ การช่ วยเหลือ ระหว่า งสมาชิ ก การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
8.8 สร้ างสัมพันธภาพที่ดีกบั สมาชิกในทีม กล่าวถึงสมาชิกในทีมอย่างสร้ างสรรค์ 4.78 0.42
มากที่สดุ
ชื่นชม ให้ กาลังใจ แสดงน ้าใจ ส่งเสริมความสามัคคี
8.9 ปฏิบตั ติ ามค่านิยมของทีมและกฎระเบียบที่กาหนด
4.78 0.85
มากที่สดุ
8.10 พัฒนาศักยภาพการทาหน้ าที่ของตนในทีมให้ มีประสิทธิภาพ
4.83 0.83
มากที่สดุ
8.11 ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ไว้ วางใจ ให้ เกี ยรติ และเคารพในมุมมอง/ 4.83 0.83
มากที่สดุ
ความคิดเห็นที่แตกต่างของแต่ละบุคคลในทีมสุขภาพ
8.12 ให้ ความช่วยเหลือแบ่งปั นความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แบ่งปั น 4.83 0.83
มากที่สดุ
ภาระงาน และแบ่งบันผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
รวม
4.90 0.33 มากที่สุด
9. สมรรถนะด้ านการปฏิบัตกิ ารพยาบาลโดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice)
9.1 ศึกษาหาความรู้ ที่เป็ นปั จจุบนั จากการสืบค้ น แหล่งข้ อมูลต่างๆที่มีความ 4.70 0.56
มากที่สดุ
เชื่อถือได้ และเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
9.2 ตัดสินใจเลือกงานวิจัยตามระดับความน่าเชื่อถือ หรื อจากหลักฐานเชิง 4.74 0.54
มากที่สดุ
ประจักษ์ ที่มีแนวปฏิบตั ทิ ี่เป็ นเลิศ มาใช้ ในกระบวนการพยาบาลได้ สอดคล้ อง
กับสภาวการณ์ของผู้ป่วย/ผู้รับบริการ
9.3 สามารถคิดวิเคราะห์ อย่างเป็ นระบบโดยใช้ องค์ความรู้ ทางวิชาชี พและที่ 4.91 0.42
มากที่สดุ
เกี่ ยวข้ องรวมทัง้ ประสบการณ์ และหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ ที่
ปลอดภัยและมีคณ
ุ ภาพในการให้ บริการผู้ป่วย/ผู้รับบริการ
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รูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่คาดหวังสาหรั บการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรือ (ต่ อ)
สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ
9.4 ใช้ ผลการวิจัยหรื อหลักฐานเชิงประจักษ์ มาบูรณาการปรั บปรุง พัฒนา
คุณภาพการปฏิบตั กิ ารพยาบาล กาหนดเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานอย่าง
สร้ างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
9.5 สามารถวิเ คราะห์ แ ละประเมิน ผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ รั บ จากการปฏิ บัติต าม
หลักฐานเชิงประจักษ์และนาปรับปรุงการให้ บริการอย่างต่อเนื่อง
9.6 ใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ พฒ
ั นารูปแบบการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ การจากการ
ปฏิบตั งิ านประจาพัฒนาสูง่ านวิจยั (Routine to Research: R to R)
9.7 แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ผลลัพธ์ทางการพยาบาล จากการใช้ ข้อมูล/แนวทางที่ได้
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ ระหว่างผู้ปฏิบตั ิหรื อผู้เชี่ยวชาญในสาขาการพยาบาล
เดียวกัน
รวม

ผลรวมทัง้ หมด

ระดับสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
การพยาบาลที่คาดหวัง
̅
5.00

SD
0.00

แปลผล
มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

4.78

0.42

มากที่สดุ

4.89

0.18

มากที่สดุ

4.87

0.19 มากที่สุด

การนารูปแบบสมรรถนะไปใช้ ในการพัฒนาสมรรถนะพยาบาล
การนารู ปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรื อ ที ได้ พัฒนาตามกระบวนการวิ จัยดังกล่าวข้ างต้ น ไปใช้ ให้ เกิ ดประโยชน์ ในการพัฒนา
สมรรถนะพยาบาลนัน้ สามารถนาไปใช้ ได้ ทงระดั
ั ้ บบุคคล หน่วยงาน/องค์กร สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
เพื่อให้ มีสอดคล้ องกับความต้ องการจาเป็ นในการพัฒนาได้ อย่างเป็ นระบบ โดยสรุ ปขันตอนของการน
้
า
รู ปแบบสมรรถนะเชิ งวิชาชี พที่จ าเป็ นสาหรั บการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรื อ ได้
แผนภาพ ดังนี ้
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แผนภาพแสดงขัน้ ตอนการนารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลไปใช้
เพื่อรองรับ
การพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ
ศึกษานโยบายที่กาหนดโดยหน่วยงาน/องค์กร
ที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพพยาบาล
กาหนดรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
ที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาล
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
และ
สมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลที่คาดหวัง

ประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
การพยาบาล

พัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาล
ที่ต่ากว่าเกณฑ์ที่คาดหวัง
ตามลาดับ
ความต้ องการจาเป็ นในการพัฒนา

สร้ างแบบประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
และ
ประเมินสมรรถนะพยาบาลตามจริ ง

ประเมินความต้ องการจาเป็ น
ในการพัฒนา
สมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาล
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ

กาหนดแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ
ที่สอดคล้ องกับต้ องการจาเป็ น
ในการพัฒนา
สมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาล
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ

407

ภาคผนวก ซ

แบบประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ
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แบบสอบถามชุดที่   

แบบสอบถาม
เรื่อง การพัฒนารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ
คาชีแ้ จง แบบสอบถามฉบับ นีจ้ ัด ท าขึน้ เพื่อ ประเมิ น รู ป แบบสมรรถนะเชิ ง วิ ช าชี พ ที่จ าเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ โดยข้ อมูลที่ได้ รับสามารถนาไปใช้ เป็ น
แนวทางในการพัฒ นาสมรรถนะเชิ งวิ ช าชี พการพยาบาล สัง กัดกรมแพทย์ ท หารเรื อ ได้ อันจะ
ก่อ ให้ เกิ ดประโยชน์ ต่อการให้ บริ การทางการพยาบาลในอนาคต ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อ ผู้ตอบ
แบบสอบถามแต่ป ระการใด ขอให้ ผ้ ูต อบแบบสอบถามตอบตามความเป็ นจริ ง และผู้ วิ จั ย
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี ้
แบบสอบถามฉบับนีป้ ระกอบด้ วย 3 ตอน ได้ แก่
ตอนที่ 1 ข้ อมูลพื ้นฐาน
ตอนที่ 2 แบบประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
ตอนที่ 3 ข้ อคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
เรื อเอกหญิง อรวรรณ สุพรรณภพ
นักศึกษาปริ ญญาเอก สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื ้นฐานทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลพืน้ ฐานส่ วนบุคคล
คาชี ้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย √ ในช่องหน้ าข้ อความตามความเป็ นจริ ง
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. สถานะภาพ
 หัวหน้ า/รองหัวหน้ า

 ระดับปฏิบตั ิการ

3. อายุ
 20-30 ปี
4. ระดับการศึกษา
 ปริ ญญาตรี

 31-40 ปี
 ปริญญาโท

 41-50 ปี

 51 ปี ขึ ้นไป

 ปริ ญญาเอก

5. ประสบการณ์การทางานในบทบาทพยาบาลวิชาชีพ
 ไม่เกิน 1 ปี  1-2 ปี  2-3 ปี
 3-5 ปี
 มากกว่า 5 ปี
6. หน่วยงานในสังกัดในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
 โ รงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้ า
 โรงพยาบาลทหารเรื อกรุงเทพ
 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ
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ตอนที่ 2 แบบประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
คาชี ้แจง โปรดให้ คะแนนโดยทาเครื่ องหมาย √ ลงในแบบประเมินที่ตรงกับระดับสมรรถนะของ
ท่าน ในแต่ละตัวชี ้วัดต่อไปนี ้ว่าอยูใ่ นระดับใด

1
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4

5

น้ อย
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มาก

มากที่สดุ

สมรรถนะและตัวชีว้ ัด
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ตามสภาพจริง

1. สมรรถนะด้ านการดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็ นศูนย์ กลาง (Patient Centered Care) ตัวชีว้ ัด
สมรรถนะ ได้ แก่
K1a มีความรู้ทางด้ านการพยาบาลและศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องไปประยุกต์ใช้ ในการ
แก้ ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย
K1b มีความรู้ ความเข้ าใจในการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการแต่ละคนอย่างเป็ นองค์รวม
ทังทางด้
้
านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ
A1a ตระหนักถึงความสาคัญของบูรณาการแนวคิด ทฤษฏีทางการพยาบาล
วิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน และศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธรรมชาติของมนุษย์ นามาใช้ ใน
การพัฒนาตนเองเพื่อการแสดงออกทางวิชาชีพอย่างเหมาะสมทัง้ 4 ด้ าน ได้ แก่ การ
ส่งเสริ ม การป้องกัน การรักษา การฟื น้ ฟู
A1b เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ปู ่ วยและญาติเข้ ามามีสว่ นร่ วมในการวางแผนการดูแลอย่าง
เหมาะสม
A1c ให้ ความสาคัญกับแผนการดูแลที่เหมาะสมกับพื ้นฐานทางวัฒนธรรม ประเพณี
ความเชื่อ ที่จะช่วยส่งเสริ มการดูแลสุขภาพของตนเอง
S1a มีทกั ษะในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลอย่างถูกต้ อง เหมาะสมกับสถานการณ์
และสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้รับบริการ
S1b ให้ การพยาบาลโดยคานึงถึงสิทธิผ้ ปู ่ วยเป็ นสาคัญ
S1c ให้ การดูแลแบบผสมผสานความรู้ทางการพยาบาลกับการดูแลเชิงจิตวิทยาสังคม
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ให้ คาปรึกษา แนะนาการดูแลสุขภาพ ส่งเสริ ม
สุขภาพ การดูแลด้ านสวัสดิการสังคม
S1d ให้ การดูแลทุกมิตภิ าวะสุขภาพของปั จเจกบุคคลอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ยงั ไม่
เจ็บป่ วยจนวาระสุดท้ ายของการเจ็บป่ วย

411

1

2

3

4

5

น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สดุ

สมรรถนะและตัวชีว้ ัด

น้ อยที่สดุ

ระดับสมรรถนะของท่ าน
ตามสภาพจริง

2. สมรรถนะด้ านเวชศาสตร์ ทางทะเลและเวชศาสตร์ ทหาร (Maritime Medicine and Military
Medicine) ตัวชีว้ ดั สมรรถนะ ได้ แก่
K2a มีความรู้ในการให้ บริการด้ านสุขภาพสาหรับผู้ที่จะปฏิบตั งิ านทางทะเลทัง้
สุขภาพทางกายและจิต
K2b สามารถบูรณาการความรู้ในการให้ บริการแก่ทหารเกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและการฟื น้ ฟูสขุ ภาพ
K2c พัฒนาความรู้ งานวิจยั เพื่อให้ การดูแล ป้องกัน รักษาพยาบาลแก่ทหารได้ อย่างมี
คุณภาพ
K2d ให้ ความรู้แก่ประชาชนที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิตนเมื่อเกิดสาธารณภัย /ภัย
พิบตั ิ ทังในระยะก่
้
อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิด
K2e บูรณาการความรู้ มาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลในสถานการณ์
สาธารณภัย/ภัยพิบตั ไิ ด้
A2a ตระหนักและให้ ความสาคัญในการพัฒนาความสามารถของตนเองในการ
ดูแล ป้องกัน การพยาบาลแก่ผ้ ปู ระสบภัยทางทะเล
A2b ตระหนักถึงความสาคัญและให้ การสนับสนุนการปฏิบตั กิ ารทางทหารของ
กองทัพในทุกสถานการณ์
A2c ตระหนักถึงความสาคัญในบทบาทของตนเองในการทางานร่วมกับทีมสุขภาพ
เมื่อเกิดสาธารณภัย/ภัยพิบตั ิ
A2d สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ภัยพิบตั ใิ นทุกสถานการณ์ โดย
ไม่จาแนกเชื ้อชาติ และศาสนา
A2e ให้ ความสาคัญและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการช่วยเหลือ
ตนเองและผู้อื่นเมื่อเกิดสาธารณภัย/ภัยพิบตั ิ
S2a ให้ การดูแลผู้ประสบภัยทางทะเลในภาวะฉุกเฉิน ตังแต่
้ การปฐมพยาบาล
ดาเนินการเคลื่อนย้ าย ส่งต่อผู้ป่วย/ผู้รับบริการจากจุดเกิดเหตุ ส่งต่อสถานพยาบาลที่
เหมาะสม
S2b ให้ การดูแลผู้ประสบภัยทางทะเลเพื่อฟื น้ ฟูสขุ ภาพ ทังด้
้ านร่างกาย และจิตใจ
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S2c ให้ การดูแลสุขภาพทหารเพื่อเตรี ยมความพร้ อมด้ านสุขภาพให้ สามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ตามภารกิจของกองทัพ
S2d สามารถดาเนินการเคลื่อนย้ าย ส่งต่อ และส่งกลับผู้ป่วยที่ได้ รับบาดเจ็บจาก
ภาคสนามได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
S2e ให้ การพยาบาลทหารที่ได้ รับบาดเจ็บจากการปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ อย่างเหมาะสม
S2f ประเมินสถานการณ์ จากการเจ็บป่ วย นามาทบทวน/ปรับแผนในการให้ การ
บริการที่เหมาะสม

3. สมรรถนะด้ านความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism) ตัวชีว้ ัดสมรรถนะ ได้ แก่
K3a เข้ าใจขอบเขตและหน้ าที่การปฏิบตั งิ านภายใต้ พระราชบัญญัติกฎหมายวิชาชีพ
การพยาบาลและ การผดุงครรภ์ จริยธรรมทางการพยาบาล ข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับข้ อจากัดและเงื่อนไขของการปฏิบตั ิวชิ าชีพพยาบาล
K3b แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาศาสตร์ ทางวิชาชีพนามาประยุกต์ใช้ ในการ
พัฒนาทักษะในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
A3a ตระหนักถึงความสาคัญของบทบาทวิชาชีพภายใต้ พระราชบัญญัตกิ ฎหมาย
วิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ จริ ยธรรมทางการพยาบาล ข้ อบังคับต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับข้ อจากัดและเงื่อนไขของการปฏิบตั วิ ิชาชีพพยาบาล
A3b รัก เต็มใจ และมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพ เพื่อนาความก้ าวหน้ าสู้วชิ าชีพ
A3c มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั งิ านได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ
A3d พัฒนาเป้าหมายในการปฏิบตั งิ านของตนเองเพื่อพัฒนาอาชีพ เพื่อสามารถให้
การพยาบาลในระดับสากลได้
A3e ตระหนักถึงความสาคัญการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ติดตามความรู้ใหม่ๆและ
ก้ าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ ทางการพยาบาลและศาสตร์ อื่นๆ
S3a สามารถวิเคราะห์ประเด็นจริ ยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องในการปฏิบตั ิการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ ตัดสินใจเชิงจริ ยธรรม และนาไปใช้ ในการให้ การพยาบาล
อย่างเหมาะสม
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S3b ปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างที่ดีทงการด
ั้
ารงตนและการปฏิบตั งิ านในหน้ าที่
S3c ให้ บริการทางการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ และกระบวนการพยาบาล
S3d ควบคุม กากับตนหรื อผู้ร่วมงานในวิชาชีพให้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ตาม พรบ.วิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
S3e นาข้ อมูลย้ อนกลับ (feed back) ที่ได้ จากแหล่งต่างๆ ไปใช้ เพื่อการปรับปรุง
พัฒนาทักษะในการให้ บริการ
S3f มีส่วนร่ วมในการกาหนดมาตรฐานการปฏิบตั ทิ างการพยาบาลกับหน่วยงาน/
องค์กรที่ตนเองปฏิบตั งิ านอยู่

4. สมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership) ตัวชีว้ ัดสมรรถนะ ได้ แก่
K4a ศึกษาสถานการณ์ทงในปั
ั ้ จจุบนั และคาดการณ์อนาคต จากผลกระทบภายนอกทัง้
ทางด้ านการเมือง เศรษฐกิจ และทางสังคมและเทคโนโลยีมาวางแผนการปฏิบตั งิ านใน
หน่วยงาน ให้ สอดคล้ องกับนโยบาย วิสยั ทัศน์ขององค์กร
A4a ให้ ความสาคัญกับการพัฒนาวิธีการทางานในรูปแบบใหม่ๆให้ กบั หน่วยงาน เพื่อ
นามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่มงุ่ สูค่ วามเป็ นเลิศ
A4b มีความคิดสร้ างสรรค์ กล้ าแสดงความคิดและกล้ าตัดสินใจในการปฏิบตั งิ าน
S4a มีความสามารถในการวิเคราะห์และตัดสินใจ มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์ สามารถ
แก้ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ ้นในสถานการณ์ปกติและฉุกเฉิน
S4b มีความสามารถในการให้ เหตุผลทางวิชาการเพื่อโน้ มน้ าวให้ ผ้ อู ื่นมีความคิดคล้ อย
ตาม และสามารถปฏิบตั ิงานได้ เป็ นผลสาเร็จ
S4c สื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทังสามารถเจรจาต่
้
อรองกับสหสาขาวิชาชีพอื่นที่
เกี่ยวข้ องในการดูแลผู้ป่วย
S4d สามารถให้ คาปรึ กษาหรื อเป็ นพี่เลี ้ยงทางด้ านสุขภาพ เพื่อนาไปใช้ ปฏิบตั ิได้ อย่าง
เหมาะสมกับสภาพปั ญหา และสถานการณ์
S4e ผลักดันให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของหน่วยงาน/องค์กร
S4f แสดงความเป็ นผู้นาและมีความรู้ทางวิชาการที่เกื ้อกูลประโยชน์ตอ่ สาธารณสุข
และสังคม
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5. สมรรถนะด้ านการปฏิบัติพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice) ตัวชีว้ ัด สมรรถนะ
ได้ แก่
K5a มีความรู้ ความเข้ าใจ ถึงความเชื่อมโยงของนโยบายระบบสุขภาพ ปั จจัยทาง
สังคม เศรษฐกิจ ที่มีผลต่อการให้ บริการ
K5b มีความรู้ ความเข้ าใจในการประยุกต์ใช้ กระบวนการพยาบาล เพื่อให้ การดูแล
ผู้ป่วย/ผู้รับบริการอย่างเหมาะสม
A5a คานึงถึงปั จจัยทางสังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย และนโยบายในการให้ บริการ
สุขภาพของหน่วยงาน เพื่อให้ การดูแลสุขภาพผู้ป่วย/ผู้รับบริการอย่างเหมาะสม
A5b ให้ ความสาคัญการนากระบวนการพยาบาลมาใช้ ในการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ การ
S5a ให้ การดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการ โดยบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
S5b คิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบโดยใช้ องค์ความรู้ในศาสตร์ ต่างๆ มาใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์ ในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย/ผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
S5c เลือกใช้ วธิ ีแก้ ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริบท
ทางสุขภาพที่มีการเปลี่ยนแปลง
S5d ประเมินความต้ องการของผู้ป่วยอย่างครอบคลุม
S5e วางแผนการดูแลสุขภาพร่ วมกัน ระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพผู้ป่วยและญาติ
อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม คุ้มค่า
S5f ปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยคานึงถึงนโยบายในการให้ บริ การด้ านสุขภาพของ
หน่วยงาน/องค์กร และใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
S5g กากับ ติดตาม ประสานงาน และสนับสนุนให้ การดูแลผู้ป่วยเป็ นไปตามแผน
S5h บันทึกรายงานทางการพยาบาลที่สามารถสะท้ อนการใช้ กระบวนการพยาบาล
ที่มีคณ
ุ ภาพ
S5i ประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ มาปรับปรุงคุณภาพการ
บริการ
S5j ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วย/ผู้รับบริการ
ได้ รับบริการที่ดี

415

1

2

3

4

5

น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สดุ

สมรรถนะและตัวชีว้ ัด

น้ อยที่สดุ

ระดับสมรรถนะของท่ าน
ตามสภาพจริง

6. สมรรถนะด้ านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and Information
Technology) ตัวชีว้ ัดสมรรถนะ ได้ แก่
K6a มีความรู้ ความเข้ าใจการสื่อสารในรูปแบบต่างๆอย่างเหมาะสมกับ เวลา
สถานที่ โอกาส และบุคคล
K6b มีความรู้ ความเข้ าใจ ในการบันทึกข้ อมูล ส่งข้ อมูล รับข้ อมูลด้ านสุขภาพของ
ผู้ป่วย/ผู้รับบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(Personal Health Records: PHRs)
A6a ตระหนักถึงความสาคัญของการสื่อสารกับผู้ป่วย/ผู้รับบริการ
A6b สนับสนุนการดาเนินงานสารสนเทศผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronics
performance support system)
A6c ให้ ความสาคัญกับการบันทึกข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ป่วย/ผู้รับบริการไว้
เป็ นความลับ
S6a สามารถสื่อสารกับผู้ป่วย/ผู้รับบริการ ญาติ และบุคลากรในทีมสุขภาพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
S6b มีทกั ษะในการเจรจาต่อรอง และบริ หารความยัดแย้ งในทีม/ระหว่างทีมสุขภาพ
ผู้ป่วย/ผู้รับบริ การและญาติ
S6c ใช้ ศพั ท์ทางเทคนิคในการสื่อสารทางการแพทย์กบั กลุม่ วิชาชีพ/ทีมสหสาขา
อย่างถูกต้ อง
S6d ใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อมุง่ สูค่ วามเป็ นสากลในการดูแลผู้ป่วย/
ผู้รับบริการ
S6e สามารถสืบค้ นข้ อมูลด้ านสุขภาพจากแหล่งความรู้ต่างๆที่เชื่อถือได้ ผ่านเครื อข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ทงในประเทศหรื
ั้
อต่างประเทศได้
S6f สามารถใช้ เทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนรู้ (Technology based learning) เช่น
การศึกษาด้ วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การให้ ความรู้กบั ผู้ป่วยทางวีดทิ ศั น์
S6g สามารถใช้ ข้อมูลระบบบริ หารจัดการสารสนเทศ (Management Information
System: MIS) เพื่อการวิเคราะห์ตดั สินใจและชี ้นาแนวทางการให้ บริ การทางการ
พยาบาลได้ อย่างเหมาะสม
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S6h สามารถแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารด้ านสุขภาพระหว่างหน่วยงานในระบบ
สุขภาพ(Health Information Exchange: HIE) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
S6i สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
S6j สามารถใช้ ข้อมูลทางสารสนเทศเพื่อสนับสนุน ประสาน และพัฒนาคุณภาพ
ดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการกับทีมสหสาขาวิชาชีพ

7. สมรรถนะด้ านการปรับปรุงคุณภาพอย่ างต่ อเนื่อง (Continuous Quality Improvement)
ตัวชีว้ ัดสมรรถนะ ได้ แก่
K7a มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ านตามที่
หน่วยงาน/องค์กรกาหนด
K7b มีความรู้ความเข้ าใจระบบและกลไกการประกันคุณภาพการพยาบาลของ
หน่วยงาน/องค์กร
K7c ค้ นหาความรู้เพิม่ เติมมาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั งิ าน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ทางการพยาบาลทังภายในและภายนอกหน่
้
วยงาน/องค์กร
K7d ศึกษา ค้ นคว้ าวิธีการปฏิบตั ทิ ี่ดี เช่น นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการ
A7a ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดสภาพแวดล้ อมให้ มีความปลอดภัยในการ
ปฏิบตั งิ าน
A7b ให้ ความสาคัญ กับพฤติกรรมในการปฏิ บัติงานที่ ยึดหลักความปลอดภัย
อย่างสม่าเสมอ
A7c สนับสนุนการจัดการความรู้ หรื อการพัฒนาการปฏิบตั งิ านในหน่วยงาน/องค์กร
ของตน
A7d ตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับประกันคุณภาพของ
หน่วยงาน/องค์กร
S7a ปฏิบตั ติ ามแผนการปฏิบตั งิ านที่หน่วยงาน/องค์กรกาหนด
S7b ปฏิบตั กิ ารพยาบาลที่ไม่ทาให้ เกิดผลกระทบกับการให้ บริการผู้ป่วย/
ผู้รับบริการทังด้
้ านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
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S7c ตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ านอย่างสม่าเสมอ
S7d บันทึกอุบตั กิ ารณ์เสี่ยง จัดเก็บข้ อมูลอย่างเป็ นระบบ และนาความเสี่ยงไปวาง
แผนการบริหารความเสี่ยง
S7e ประเมินตนเอง การค้ นหาความเสี่ยง นาไปพัฒนาแนวทางการปฏิบตั งิ าน
S7f วิเคราะห์กระบวนการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการ นามาปรับปรุงกระบวนการ/ลด
ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิ เพื่อความรวดเร็วในการให้ บริการ
S7g ประเมินผลคุณภาพทางการพยาบาล ตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล และ
จากผู้ป่วย/ผู้รับบริการนาไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่ อง
S7h นาผลการประเมินคุณภาพจากภายนอกมาใช้ ในการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ
การพยาบาล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับหน่วยงาน/องค์กรอื่น
S7i ปรับปรุงคุณภาพการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous
Quality Improvement; CQI) โดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์

8. สมรรถนะด้ านการประสานและการทางานเป็ นทีม (Teamwork and Collaboration) ตัวชีว้ ัด
สมรรถนะ ได้ แก่
K8a เข้ าใจขอบเขต/บทบาทของการทาหน้ าที่ประสานงานในทีม
K8b ความรู้ความเข้ าใจบทบาทของตนเองที่มีตอ่ งานที่รับผิดชอบ และเข้ าใจ
บทบาทของสมาชิกอื่นๆ
A8a ตระหนักถึงหน้ าที่ในการประสานการทางานในทีมเพื่อให้ การบริการมี
ประสิทธิภาพ
A8b ตระหนักถึงความสาคัญของสมาชิกทุกคนในทีมการพยาบาลและทีมสหสาขา
วิชาชีพ
A8c ให้ ความสาคัญกับสมาชิกทุกคนในทีมมีส่วนร่วมกันในการกาหนดมาตรฐาน
การทางาน
S8a ฟั งความคิดเห็นของสมาชิก นามาประมวลผลใช้ ประกอบการตัดสินใจในการ
ปฏิบตั งิ าน
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S8b ประสานความร่วมมือในทีม ระหว่างทีม สร้ างเครื อข่าย ระหว่างหน่วยงาน/
องค์กรที่เกี่ยวข้ อง โดยให้ การช่วยเหลือระหว่างสมาชิก การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
S8c สร้ างสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีม กล่าวถึงสมาชิกในทีมอย่างสร้ างสรรค์ชื่น
ชม ให้ กาลังใจ แสดงน ้าใจ ส่งเสริ มความสามัคคี
S8d ปฏิบตั ติ ามค่านิยมของทีมและกฎระเบียบที่กาหนด
S8e พัฒนาศักยภาพการทาหน้ าที่ของตนในทีมให้ มีประสิทธิภาพ
S8f ปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ไว้ วางใจ ให้ เกียรติ และเคารพในมุมมอง/ความ
คิดเห็นที่แตกต่างของแต่ละบุคคลในทีมสุขภาพ
S8g ให้ ความช่วยเหลือแบ่งปั นความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แบ่งปั นภาระงาน
และแบ่งบันผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน

9. สมรรถนะด้ านการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based
Practice) ตัวชีว้ ดั สมรรถนะ ได้ แก่
K9a ศึกษาหาความรู้ที่เป็ นปั จจุบนั จากการสืบค้ นแหล่งข้ อมูลต่างๆที่มีความเชื่อถือ
ได้ และเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
A9a ตัดสินใจเลือกงานวิจยั ตามระดับความน่าเชื่อถือ หรื อจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ที่มีแนวปฏิบตั ทิ ี่เป็ นเลิศ มาใช้ ในกระบวนการพยาบาลได้ สอดคล้ องกับ
สภาวการณ์ของผู้ป่วย/ผู้รับบริการ
S9a สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบโดยใช้ องค์ความรู้ทางวิชาชีพและที่เกี่ยวข้ อง
รวมทังประสบการณ์
้
และหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมี
คุณภาพในการให้ บริ การผู้ป่วย/ผู้รับบริ การ
S9b ใช้ ผลการวิจยั หรื อหลักฐานเชิงประจักษ์มาบูรณาการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ
การปฏิบตั กิ ารพยาบาล กาหนดเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านอย่างสร้ างสรรค์และ
มีประสิทธิภาพ
S9c วิเคราะห์และประเมินผลลัพธ์ที่ได้ รับจากการปฏิบตั ติ ามหลักฐานเชิงประจักษ์
และปรับปรุงการให้ บริการอย่างต่อเนื่อง
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S9d ใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ พฒ
ั นารูปแบบการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการจากการ
ปฏิบตั งิ านประจาพัฒนาสูง่ านวิจยั (Routine to Research: R to R)
S9e แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ผลลัพธ์ทางการพยาบาล จากการใช้ ข้อมูล/แนวทางที่ได้ จาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ ระหว่างผู้ปฏิบตั หิ รื อผู้เชี่ยวชาญในสาขาการพยาบาลเดียวกัน

ตอนที่ 3 ข้ อคิดเห็นหรือข้ อเสนอแนะทั่วไป

1

2

3

4

5

น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สดุ

สมรรถนะและตัวชีว้ ัด

น้ อยที่สดุ

ระดับสมรรถนะของท่ าน
ตามสภาพจริง
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ภาคผนวก ฌ

แบบประเมินความสอดคล้ องของแบบสัมภาษณ์
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แบบประเมินความสอดคล้ องของแบบสัมภาษณ์ (โดยผู้เชี่ยวชาญ)
ในการวิจัย
เรื่อง การพัฒนารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

ข้ อมูลผู้วจิ ัย
เรื อเอกหญิง อรวรรณ สุพรรณภพ
นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื ้นฐานทางการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตาแหน่ง อาจารย์พยาบาล
สถานที่ทางาน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ ศูนย์วทิ ยาการ กรมแพทย์ทหารเรื อ
E mail: osupanpop.3@gmail.com (081 302 5599)
อาจารย์ ท่ ีปรึกษางานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ
สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื ้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะวิชาชีพพยาบาลตามสภาพปั จจุบนั
2. เพื่อ พัฒนารู ปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคตสังกัดกรม
แพทย์ทหารเรื อ
3. ประเมินความต้ องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาล
ในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
วัตถุประสงค์ ของการสัมภาษณ์
เพื่อพัฒนารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรื อ
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
องค์ ประกอบของสมรรถนะ ด้ านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ ความรู้ที่มีอยู่ หรื อนาไปปฏิบตั ิ และทาให้ เกิดความสาเร็จในงานที่รับผิดชอบ
องค์ ประกอบของสมรรถนะ ด้ านคุ ณ ลั กษณะส่ วนบุ ค คล (Attributes) หมายถึ ง
ความสามารถในเชิงวิช าชีพที่ เป็ นผลจากแรงขับภายในซึ่งทาให้ บุคลากรแสดงพฤติกรรม หรื อ ทาให้ เกิดการ
ปฏิบตั งิ านที่เป็ นเลิศ
องค์ ประกอบของสมรรถนะ ด้ านทักษะ (Skills) หมายถึง ความสามารถในเชิงวิชาชีพ
อันประกอบด้ วย ความรู้ เจตคติ ที่บุคลากรนามาปรับปรุงพฤติกรรมให้ เหมาะสม ในอันที่จะจัดการกับปั ญหา
รอบตัวในสภาพสังคมปั จจุบนั และสามารถทากิจกรรมต่างๆ จนก่อให้ เกิดผลสาเร็จอย่างชัดเจน
คาชีแ้ จงในการประเมินความสอดคล้ องของแบบสัมภาษณ์
เอกสารฉบับนี ้ เป็ นแบบประเมินความสอดคล้ องของแบบสัมภาษณ์ ที่ผ้ วู ิจัยได้ สร้ างขึ ้นเพื่อใช้ เป็ น
แนวทางในการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาล
ในอนาคต สัง กัด กรมแพทย์ ท หารเรื อ ซึ่ ง เป็ นการรวบรวมข้ อ มูล รอบที่ ห นึ่ ง ของการใช้ เ ทคนิ ค EDFR
(Ethnographic Delphi Futures Research)
ในการนี ้ ผู้วิจัยใคร่ ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ได้ โปรดสละเวลา ประเมินความสอดคล้ องของ
แบบสัมภาษณ์ฉบับนี ้ โดยให้ ท่านพิจารณาว่า แบบสัมภาษณ์ มีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ของการ
วิจยั หรื อไม่ ซึ่งเกณฑ์การให้ คะแนนประเมิน ดังนี ้
+1 คะแนน เมื่อท่านแน่ใจว่าข้ อคาถามมีความสอดคล้ องกับงานวิจยั
0 คะแนน เมื่อท่านไม่แน่ใจว่าข้ อคาถามมีความสอดคล้ องกับงานวิจยั
-1 คะแนน เมื่อท่านแน่ใจว่าข้ อคาถามไม่สอดคล้ องกับงานวิจยั
ข้ อมูลที่ได้ จากการประเมินในครัง้ นี ้ จะนาไปวิเคราะห์หาความสอดคล้ องของแบบสัมภาษณ์ เพื่อ
นาไปใช้ เป็ นเครื่ อ งมือวิจัยต่อไป ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ ยิ่งต่อ การนาเสนอรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จ าเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
ขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี ้
เรื อเอกหญิง อรวรรณ สุพรรณภพ
ผู้วจิ ยั
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1. สมรรถนะด้ านความรู้ทางการพยาบาล (Knowledge) หมายถึง ความรู้หรื อศาสตร์ ทางการพยาบาลที่เกิด
จากการบูรณาการเนื อ้ หาความรู้ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ พยาบาล ผู้ป่วย และ สภาพแวดล้ อ มที่ เ กี่ ยวข้ อ งกับบริ บ ท
ทางด้ านสุขภาพ โดยนาแนวคิด ทฤษฏี ทางการพยาบาล วิทยาศาสตร์ พืน้ ฐาน มานุษยวิทยา และศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้ องอื่นๆ รวมทังข้
้ อมูลเชิงประจักษ์ตา่ งๆ มาประยุกต์ใช้ ในปฏิบตั กิ ารพยาบาล
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge:
K) คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
K1 ความรู้ด้านกายภาพ ชีวภาพ ปริมาณและคอมพิวเตอร์
A1 การให้ ความสาคัญและพัฒนาความ สามารถในการตัดสินใจ
ทางคลินิ ก โดยสามารถให้ ก ารปฏิ บัติใ นสาขาวิช าชี พ อย่ า งมี
วิจารณญาณ
S1 ทักษะในการแก้ ปัญหาอย่างมีวจิ ารณญาณ
S1a บูรณาการแนวคิด ทฤษฏี ทางการพยาบาล วิทยาศาสตร์
พื ้นฐานและศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธรรมชาติของมนุษย์นามาใช้
ในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
S1b สามารถนาความรู้เกี่ยวกับนโยบายทางสังคมและเศรษฐกิจ
มาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
S1c สามารถนาข้ อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับสังคม และวิชาชีพมา
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
S1d สามารถสื่อสารด้ วยการพูดและการเขียนทางการพยาบาล
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
S1e สามารถให้ ก ารพยาบาลผู้ป่ วยที่ มี ค วามแตกต่ า งด้ า น
วัฒนธรรมได้ อย่างเหมาะสม
S1f สามารถให้ การดูแลที่เหมาะกับธรรมชาติของมนุษย์ในแต่ละ
ช่วงวัย
K2 ความรู้ ที่ เกี่ยวข้ องกับการพยาบาล และการสื่อ สารมาเป็ น
แนวทางในการแก้ ปัญหาทางการพยาบาล
A2 ตระหนักถึงความสาคัญในการกาหนดกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้ องกับ
การให้ บริ การทางการพยาบาล และการสื่อสารเพื่อนาไปใช้ เป็ น
แนวทางในปฏิบตั กิ ารพยาบาล
S2 นากลยุทธที่ เกี่ ยวข้ องกับ การสื่อ สารและการให้ บริ การทาง
สุขภาพมาเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิการพยาบาลเพื่อลดปั จจัย
เสี่ยง

คะแนนการประเมินความสอดคล้ อง
ของแบบสัมภาษณ์
-1 0 +1
ข้ อเสนอแนะ
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1. สมรรถนะด้ านความรู้ทางการพยาบาล (Knowledge) (ต่ อ)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: คะแนนการประเมินความสอดคล้ องของ
K) คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
แบบสัมภาษณ์
-1 0 +1
ข้ อเสนอแนะ
S2a นาความรู้ ด้ านการส่งเสริ มสุขภาพมาใช้ ในการปฏิบัติการ
พยาบาล
S2b นาแนวทางที่หลากหลายมาใช้ ปฏิบตั ิทางการพยาบาลเพื่อ
ลดปั จจัยเสี่ยงต่างๆ
S2c นาแผนไปปฏิบตั ิโดยเน้ นการมีส่วนร่ วมของผู้ที่เกี่ยวข้ องใน
ชุมชน
S2d ใช้ ข้อ มูลจากผู้ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ผู้ป่วย ญาติ ที มสุขภาพ
เป็ นต้ น เพื่อประเมินประสิทธิภาพ/ ผลการปฏิบตั ิการพยาบาลใน
การส่งเสริมสุขภาพ
S2e นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วย
ได้ อย่างหลากหลายทังด้
้ านส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันรักษา
K3 ความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการกับความเจ็บป่ วย
A3 ตระหนักถึงความ สาคัญของการมีภาวะสุขภาพดี
S3 การให้ การดูแลผู้ป่วยทังทางด้
้
านร่างกายและจิตใจ
S3a นาหลักการบริ หารทางการพยาบาลมาใช้ ในการปฏิบตั ิการ
พยาบาลอย่างถูกต้ อง และเหมาะสม
S3b การปฏิบัติก ารพยาบาลคานึงถึงแบบแผนความเชื่ อ ทาง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้ องกับภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคล
S3c การปฏิบตั กิ ารพยาบาลควรคานึงถึงภาวะแทรกซ้ อนของโรค
และความรุนแรงของโรค
S3d นาหลักการฟื ้นฟูมาประยุก ต์ใ ช้ ใ นการดูแลผู้ป่ วยแต่ล ะ
รายได้ อย่างเหมาะสม
S3e ให้ การดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถจนถึงวาระสุดท้ ายของ
ชีวติ เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยไปอย่างสงบ
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1. สมรรถนะด้ านความรู้ทางการพยาบาล (Knowledge) (ต่ อ)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge:
K) คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
K4 ความรู้ในการสื่อสารโดยใช้ เทคโนโลยีทางการแพทย์
A4 ตระหนักถึงความ สาคัญของการใช้ เทคโนโลยีทางการแพทย์
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย
S4 สามารถในการใช้ ข้อ มูลทางสารสนเทศเพื่อ การศึกษาข้ อมูล
และประเมินผลการดูแล
S4a นาเทคโนโลยี ทางการแพทย์มาใช้ ในกระบวนการดูแลและ
การติดตามอาการผู้ป่วย
S4b น าข้ อ มูล ทางการแพทย์ เช่น สถิติ ต่า งๆ มาเป็ นข้ อ มูล
ประกอบการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
S4c นาเทคโนโลยีทางการแพทย์มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มคุณภาพ
ในการดูแลผู้ป่วย
S4d นาข้ อ มูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ในการ
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้ กบั ผู้ป่วย
S4e นาข้ อมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการส่งเสริ มการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วย
K5 ความรู้ด้านจริยธรรม
A5 ให้ ความสาคัญและยึดถือคุณ ธรรม ศีลธรรม หลักกฎหมาย
หลักพื ้นฐานของสังคมที่ยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิ
S5 สามารถตัดสินใจเชิงวิชาชีพในการให้ การบริการ
S5a น าหลัก ปฏิบัติท างจริ ย ธรรม มาใช้ เ ป็ นแนวทางในการ
กาหนดการปฏิบตั ทิ างการพยาบาล
S5b นาแนวคิดการตัดสินใจเชิงจริ ยธรรมภายใต้ จ รรยาบรรณ
วิชาชีพมาใช้ ในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
S5c ใช้ แนวทางจริยธรรมและกฎหมายในการสนับสนุนให้ ผ้ ปู ่ วยมี
ภาวะสุขภาพดี
S5d นาทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรองและทักษะในการ
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลมาใช้ ในกระบวนการตัดสินใจทางจริยธรรม
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1. สมรรถนะด้ านความรู้ทางการพยาบาล (Knowledge) (ต่ อ)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge:
K) คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
S5e ป้องกันหรื อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เป็ นข้ อจากัดทางจริ ยธรรม
ที่อาจทาให้ เกิดความไม่ปลอดภัยในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
S5f ให้ การดูแลคุณภาพชีวติ ผู้ป่วยจนถึงวาระสุดท้ ายของชีวติ
K6 ความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับมนุษย์ที่มีความแตกต่างกัน
A6 คานึงถึงความมีเอกลักษณ์ของมนุษย์
S6 สามารถให้ การดูแลผู้รับบริ การที่ มีบริ บทที่ แตกต่างกันทาง
วัฒนธรรม เชื ้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การดาเนินชีวติ ประจาวัน
S6a ให้ ก ารดูแ ลอย่ า งเป็ นองค์ ร วมภายใต้ ค วามต้ อ งการที่
หลากหลายในแต่ละช่วงของชีวติ
S6b ให้ การดูแลร่วมกับทีมสุขภาพได้ อย่างเหมาะสม
S6c นานโยบายทางด้ านสังคมและด้ านสุขภาพมาใช้ ในการดูแล
ผู้ป่วยที่ มีความแตกต่างกันทัง้ ด้ านวัฒนธรรม เชื อ้ ชาติ ศาสนา
เพศ อายุ การดาเนินชีวติ ประจาวัน
S6d การสนั บ สนุ น ผู้ ป่ วยในการดูแ ลสุ ข ภาพของตนเอง
โดยเฉพาะผู้ที่มีความอ่อนแอทางสังคม โดยคานึงถึงศักดิ์ศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์
K7 ความรู้ในการดูแลสุขภาพที่มีความเป็ นสากล
A7 ค านึ งถึ งผลกระทบของการใช้ ชี วิ ต ประจ าวัน ผ่ า นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
S7 สามารถนาสภาพแวดล้ อมของโลกมาประยุกต์ใช้ การดูแลด้ าน
สุขภาพ
S7a ให้ การดูแลให้ เหมาะสมภายใต้ สภาพแวดล้ อ มโลก เช่ น
กฎหมายที่มีความเป็ นสากล การดูแลที่มีความเป็ นนานาชาติ
K8 ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและระบบการให้ บริการด้ านสุขภาพ
A8 ให้ ความสาคัญ กับนโยบายขององค์กรที่มีความแตกต่างกัน
และสภาพแวดล้ อมที่มีผลต่อผู้ให้ บริการสุขภาพ
S8 สามารถนานโยบายขององค์กรและสถานะทางการเงินที่มีผล
ต่อการดูแลผู้ป่วยมาประยุกต์ใช้
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1. สมรรถนะด้ านความรู้ทางการพยาบาล (Knowledge) (ต่ อ)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge:
K) คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
S8a นาปั จจัยทางด้ านเศรษฐกิจ กฎหมาย และนโยบายในการ
ให้ บ ริ ก ารด้ า นสุข ภาพ มาใช้ ในการดูแ ลผู้ป่วยแต่ละรายอย่า ง
เหมาะสม
S8b ร่วมกาหนดนโยบายด้ านสุขภาพที่มีผลต่อวิชาชีพและผู้ป่วย
S8c สามารถประมวลค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในระบบการดูแลสุขภาพ
K9 ความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาการให้ บริการ
A9 ตระหนักถึงความสาคัญการนาความรู้เพื่อช่วยในการตัดสินใจ
ของตนเองในทางเลือกปฏิบตั ิ
S9 สามารถพัฒนาการให้ บริ การโดยบูรณาการความรู้ที่ได้ จาก
การศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ต่างๆ
S9a นาความรู้ทางด้ านการพยาบาลและศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาสุข ภาพที่ มี ค วามหลากหลาย
ทางด้ านวัฒนธรรม
S9b นาความรู้ไปใช้ ในการปฏิบตั เิ พื่อดูแลผู้ป่วย
S9c นาเทคโนโลยีทางการแพทย์มาประยุกต์ใช้ ในการดูแลผู้ป่วย
เพื่อผลลัพธ์ในการให้ บริการที่มีประสิทธิภาพ
S9d นาผลการวิจยั ทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้ องมาเป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั กิ ารพยาบาลเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการให้ บริการ
S9e พัฒนาคุณ ภาพการบริ การโดยใช้ กระบวนการพยาบาลสู่
แผนการดูแลผู้ป่วย
S9f นาผลการประเมินคุณภาพการบริ การมาปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการดูแลผู้ป่วย
S9g พัฒนาการดูแลของผู้ป่วยโดยให้ ผ้ ปู ่ วยได้ มีส่วนร่ วมในการ
วางแผนการดูแลของตนเอง
S9h วางแผนการบริ การสุขภาพร่ วมกับทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้ อง
ในการกาหนดรูปแบบการให้ บริการ
S9i ประเมินผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อนามาปรับปรุ ง
รูปแบบ/ แนวทางการดูแลให้ มีคณ
ุ ภาพมากยิ่งขึ ้น
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1. สมรรถนะด้ านความรู้ทางการพยาบาล (Knowledge) (ต่ อ)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge:
K) คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
K10 ความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับการกาหนดแผนการดูแล
A10 ตระหนักถึงความสาคัญของแบบแผนการดูแลผู้ป่วย
S10 แสดงบทบาทภาวะผู้นาภายใต้ ขอบเขตของงานที่ปฏิบตั ิ
S10a บริ หารจัด การทางการพยาบาลที่ ต อบสนองกับ ความ
ต้ องการและช่วยเพิม่ คุณภาพชีวติ ให้ กบั ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม
S10b วางแผนการดูแลผู้ป่วยเป็ นรายกรณี ร่วมกับที มสหสาขา
วิชาชีพได้ อย่างเหมาะสมกับชีวติ ประจาวันของผู้ป่วย
K11 ความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพ
A11 ตระหนักถึงบทบาทของวิชาชี พตามขอบเขตทางจริ ยธรรมและ
มาตรฐานทางวิชาชีพ
S11 แสดงบทบาทของของวิชาชีพพยาบาลอย่างเหมาะสม
S11a มีส่วนร่ วมในการกาหนดมาตรฐานและสมรรถนะทางการ
พยาบาลสูก่ ารปฏิบตั ิ
S11b ปฏิ บัติ ต ามนโยบายขององค์ ก ร และการปฏิ บัติต าม
มาตรฐานวิชาชีพ
S11c ปฏิ บัติง านตามขอบเขตและหน้ าที่ ที่ ก าหนดภายใต้
พระราชบัญญัต/ิ กฎหมายวิชาชีพทางการพยาบาล
S11d แสดงออกที่ คานึงถึงคุณค่าของวิชาชีพที่ มีความสาคัญต่อ
ผู้ป่วย
S11e ร่ วมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพอื่นที่เกี่ ยวข้ องในการให้ บริ การ
ผู้ป่วย
S11f สามารถเจรจาต่อรองกับทีมสหสาขาวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ในการให้ บริการผู้ป่วย
S11g พัฒนาเป้าหมายในการปฏิบตั ิงานของตนเองเพื่อพัฒนาอาชีพ
ท่านคิดว่า สมรรถนะด้ านความรู้ ทางการพยาบาล (Knowledge)
เป็ นสมรรถนะที่จาเป็ น สาหรับการพยาบาลในอนาคต หรื อไม่ เพราะ
เหตุใด และถ้ ามีความจาเป็ น การกาหนดตัวชีว้ ดั ของสมรรถนะด้ านนี ้
ควรมีการปรับปรุงแก้ ไข หรื อ เพิม่ เติมหรื อไม่ อย่างไรบ้ าง
การแสดงความคิดเห็น
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2. สมรรถนะด้ านการดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็ นศูนย์ กลาง (Patient Centered Care) หมายถึง พยาบาลต้ อง
สามารถให้ การดูแลผู้ป่วยเป็ นรายบุคคลภายใต้ เงื่อ นไขของความเป็ นวิช าชีพ ให้ การดูแลผู้ป่วยด้ วยหัวใจที่รัก
บริการ คานึงถึงความเหมาะสม ความปลอดภัย และให้ การดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge:
K) คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
K1 เข้ าใจถึงความสัมพันธ์ของการดูแลที่มีผ้ ปู ่ วยเป็ นศูนย์กลางที่มี
ความเกี่ยวข้ องกับหลากหลายมิติ ได้ แก่ 1) ผู้ป่วย/ครอบครัว/ชุมชน/
ค่านิยม 2) การประสานบูรณาการการดูแล 3) การให้ ข้อมูล/การ
สื่อสาร/การให้ ความรู้ 4) การดูแลความสะดวกสบายของร่ างกาย
และให้ การสนับสนุนทางอารมณ์
A1 ให้ ความสาคัญเคารพในการแสดงออกของผู้ป่วย
S1 ให้ การดูแลผู้ป่วยเป็ นรายบุคคลทังด้
้ านร่างกายและจิตใจ เน้ น
การมีสว่ นร่วมของผู้ป่วยในการดูแลสุขภาพของตนเอง
K2 เข้ าใจถึงความแตกต่างของผู้ป่วยที่มาจากความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม พื ้นฐาน บทบาททางสังคม/ครอบครัว/ชุมชน
A2 ให้ ความส าคัญ กั บการดูแลผู้ป่ วยที่ มี ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
A2a ตระหนักถึงผลกระทบจากทัศนคติส่วนบุคคล/ความเชื่อที่ส่งผล
ต่อการดูแล
A2b ตระหนักถึงความสาคัญของผู้ป่วยในการมีส่วนร่ วมการดูแล
สุขภาพของตัวเอง
S2 ให้ การดูแ ลผู้ป่ วยแต่ล ะรายที่ มี ค วามแตกต่า งกัน อย่ า ง
เหมาะสม
S2a ปรับรูปแบบการดูแล/การปฏิบตั ิให้ เหมาะสมกับพื ้นฐานทาง
วัฒ นธรรม จริ ย ธรรม ประเพณี ค วามเชื่ อ ของผู้ป่ วย ที่ จ ะช่ ว ย
ส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเอง
K3 เข้ าใจแนวคิด/การแสดงออกของผู้ป่วยทัง้ ด้ านร่ างกายและ
จิตใจจากอาการเจ็บป่ วย
A3 ตระหนักถึ ง การให้ การพยาบาลที่ เหมาะสมเพื่อ จัดการกับ
อาการเจ็บป่ วยทังด้
้ านร่างกายและจิตใจ

คะแนนการประเมินความสอดคล้ อง
ของแบบสัมภาษณ์
-1 0 +1
ข้ อเสนอแนะ
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2. สมรรถนะด้ านการดูแลที่ยดึ ผู้ป่วยเป็ นศูนย์ กลาง (Patient Centered Care) (ต่ อ)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge:
K) คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)

คะแนนการประเมินความสอดคล้ อง
ของแบบสัมภาษณ์
-1 0 +1
ข้ อเสนอแนะ

S3 สามารถประเมินการแสดงออกทังทางด้
้
านร่างกายและจิตใจ
S3a ประเมินความต้ องการของผู้ป่วยและครอบครัวจากอาการ
เจ็บป่ วย
S3b ประเมินการแสดงออกของผู้ป่วยจากการดูแลที่ได้ รับ
K4 มีความเข้ าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
A4 ให้ ความสาคัญกับการดูแล/ติดตามอาการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
S4 ประเมินผลการดูแลผู้ป่วยจากนาแผนการพยาบาลไปปฏิบตั ิ
เพื่อปรับการดูแลผู้ป่วยให้ มีความเหมาะสม
ท่ า นคิด ว่า สมรรถนะด้ า นการดูแ ลที่ ยึ ด ผู้ป่ วยเป็ นศูน ย์ ก ลาง
(Patient Centered Care) เป็ นสมรรถนะที่จาเป็ น สาหรับการ
พยาบาลในอนาคต หรื อไม่ เพราะเหตุใด และถ้ ามีความจ าเป็ น
การกาหนดตัวชี ้วัดของสมรรถนะด้ านนีค้ วรมีการปรับปรุ งแก้ ไข
หรื อ เพิม่ เติมหรื อไม่ อย่างไรบ้ าง
การแสดงความคิดเห็น
3. สมรรถนะด้ านความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism) หมายถึง ให้ การพยาบาลที่แสดงความเป็ นวิชาชีพ
เฉพาะที่ได้ รับการยอมรับในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลในขอบเขตที่กาหนดทังด้
้ านศีลธรรม จริยธรรม กฎหมาย การ
กากับดูแล ศักดิศ์ รี ของความเป็ นมนุษย์
องค์ ประก อ บขอ งสมรรถน ะ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ ค วา มรู้ คะแนนการประเมินความสอดคล้ อง
(Knowledge: K) คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ
ของแบบสัมภาษณ์
ทักษะ(Skills: S)
-1 0 +1
ข้ อเสนอแนะ
K1 เข้ าใจแนวคิด ขอบเขตการปฏิบตั ิการพยาบาลที่จะทาให้ เกิดการ
ยอมรับ
A1 ตระหนักถึงพฤติกรรมการพยาบาลที่จะทาให้ เกิดการยอมรับ
A1a ให้ ความส าคัญ กับ การแสดงออกในการให้ บ ริ ก ารที่ มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัยของผู้ป่วย
S1 แสดงบทบาทการปฏิบตั กิ ารพยาบาลที่ได้ รับการยอมรับ
S1a ปฏิบตั ิการพยาบาลโดยใช้ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ในการให้ การบริการ
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3. สมรรถนะด้ านความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism) (ต่ อ)
องค์ ประก อ บขอ งสมรรถน ะ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ ค วา มรู้ คะแนนการประเมินความสอดคล้ อง
(Knowledge: K) คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ
ของแบบสัมภาษณ์
ทักษะ(Skills: S)
-1 0 +1
ข้ อเสนอแนะ
K2 ความรู้ ความเข้ า ใจที่ ส ามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการ
ปฏิบัติการพยาบาล เช่น ด้ านกฎหมาย ด้ านจริ ยธรรม ด้ านการ
กากับดูแล
A2 ตระหนัก ถึงความส าคัญ ของการประยุกต์ใ ช้ ความรู้ ในการ
ปฏิบตั กิ ารพยาบาล
S2 ให้ การบริการภายใต้ มาตรฐานวิชาชีพพยาบาล
S2a ปฏิบัติภายใต้ หลักกฎหมาย จริ ยธรรม ข้ อ บังคับต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับมาตรฐานวิชาชีพ
K3 มีความรู้ความเข้ าใจที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพและการกากับดูแล
ตนเองในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
A3 ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาศักยภาพตนเอง
A3a การทบทวนประสบการณ์ความรู้ตา่ งๆ เปิ ดใจยอมรับในคาติชม
S3 การแสดงออกที่มีความเป็ นมืออาชีพ
S3a นาข้ อ มูลย้ อนกลับ (feed back) มาเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาทักษะในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
K4 มี ความรู้ ความเข้ าใจถึ ง ปั จจั ยต่างๆ ที่ มี ความจ าเป็ นต่อการ
ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพ
A4 ตระหนักถึงความสาคัญ ของการเรี ยนรู้ อย่างต่อ เนื่ อ งตลอด
ชีวติ
A4a การให้ ความส าคัญ ของกระบวนการติด ตามการพัฒนา
วิชาชีพของตนเอง
S4 พัฒนาทักษะในการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต โดยการศึกษา สืบค้ น
ความรู้จากฐานข้ อมูลมาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติรวมถึงการหา
ผู้ให้ คาปรึกษาหรื อเป็ นพี่เลี ้ยง
K5 ความรู้ ความเข้ าใจในวิช าชี พของตนเองในการปฏิ บัติการ
พยาบาล เช่น เข้ าใจในวัฒนธรรมทางการพยาบาลและระบบการ
ดูแลสุขภาพ
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3. สมรรถนะด้ านความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism) (ต่ อ)
องค์ ประก อบขอ งสมรรถน ะที่ เกี่ ยวข้ องกั บ ความรู้ คะแนนการประเมินความสอดคล้ อง
(Knowledge: K) คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ
ของแบบสัมภาษณ์
ทักษะ(Skills: S)
-1 0 +1
ข้ อเสนอแนะ
A5 ตระหนักถึงความสาคัญในการทาหน้ าที่ภายใต้ บรรทัดฐานที่
ได้ รับการยอมรั บในสาขาวิช าชีพพยาบาลและจากองค์กรด้ าน
สุขภาพอื่น
S5 แสวงหาหนทางในการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง
S5a แสดงบทบาทที่จะส่งเสริ มและคงรักษาไว้ ซึ่งภาพลักษณ์ ที่ดี
ในวิชาชีพของตนเอง
S5b พัฒนาองค์ความรู้ นามาประยุกต์ใช้ ในพัฒนาทักษะการ
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลของตนเอง
K6 ความรู้ ความเข้ า ใจในบทบาทของวิช าชี พ ที่ มี ค วามเป็ น
เอกลักษณ์
A6 มีความคิดริเริ่มในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย
S6 แสดงบทบาทของการเป็ นสมาชิกที่ดีของวิชาชีพ/ทีมสุขภาพ
K7 ความรู้ ความเข้ าใจในหลักจริ ยธรรม ค่านิยม นามาใช้ ประยุกต์
ในการดูแลผู้ป่วย
A7 ให้ ความสาคัญ กับการนาเอาหลักทางจริ ยธรรม ค่านิยมมา
ประยุกต์ใช้ ในการดูแลผู้ป่วย
S7 นาหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมมาใช้ ในการปฏิบตั งิ าน
ท่านคิดว่า สมรรถนะด้ านความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
เป็ นสมรรถนะที่ จาเป็ น สาหรับการพยาบาลในอนาคต หรื อ ไม่
เพราะเหตุใด และถ้ า มีค วามจ าเป็ น การก าหนดตัว ชี ว้ ัด ของ
สมรรถนะด้ านนี ค้ วรมี การปรั บปรุ งแก้ ไข หรื อ เพิ่ม เติมหรื อ ไม่
อย่างไรบ้ าง
การแสดงความคิดเห็น
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4. สมรรถนะด้ านภาวะผู้ นา (Leadership) หมายถึง การแสดงออกถึงการมีภ าวะผู้นาจะช่วยส่งเสริ ม
พฤติกรรมส่วนบุคคล กลุม่ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งความสาเร็จขององค์กรหรื อเป้าหมายที่ต้องการ
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่ เกี่ ยวข้ องกั บความรู้ คะแนนการประเมินความสอดคล้ องของ
(Knowledge: K) คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ
แบบสัมภาษณ์
ทักษะ(Skills: S)
-1 0 +1
ข้ อเสนอแนะ
K1 ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นาในการให้ การบริการทางพยาบาล
A1 ตระหนักถึงความสาคัญของบทบาทภาวะผู้นาในการให้ การ
บริการทางพยาบาล
S1 แสดงบทบาทภาวะผู้นาทางการพยาบาลสามารถตอบสนองกับ
ความต้ องการของผู้ป่วยได้ อย่างเหมาะสม
K2 ความรู้ ความเข้ าใจกระบวนการแก้ ปั ญหาและคิดอย่ างมี
วิจารณญาณ
A2 ตระหนัก ถึงการให้ การบริ การที่ มีความยึด หยุ่น สามารถ
ตอบสนองต่อความต้ องการของผู้ป่วยและองค์การ
A2a ให้ ความส าคั ญ กั บ การสื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ใน
กระบวนการแก้ ปัญหา
S2 ปฏิบัติการพยาบาลต่อผู้ป่วยด้ วยความเคารพ ให้ เกี ยรติ และ
ไว้ วางใจ
K3 ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บมนุ ษย์ ทั ง้ การแสดงออกด้ าน
พฤติกรรมและการแสดงออกด้ านความคิด
K3a เข้ าใจบทบาทหน้ าที่ ทักษะ ความสามารถของทีมสหสาขา
วิชาชีพ
K3b เข้ าใจในกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ในการสื่อสาร
A3 ตระหนักถึ ง ความสาคัญ ในการทาหน้ าที่ เ ป็ นศูน ย์ ก ลาง/
ประสานงานการดูแลผู้ป่วยกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
A3a ให้ ความส าคัญกับคิดเห็ นของผู้เชี่ ยวชาญในที มสหสาขา
วิชาชีพ
A3b การตระหนักถึ งข้ อจ ากัดในบทบาทหน้ าที่ ของตนเองและ
สามารถขอคาปรึ กษาจากทีมสหสาขาวิชาชีพอย่างเหมาะสม
A3c การให้ ความสาคัญกับความคิดใหม่ๆ และวิธีปฏิบตั ิต่างๆที่
จะส่งเสริมให้ อาการผู้ป่วยดีขึ ้น
S3 สามารถให้ การดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
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4. สมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership) (ต่ อ)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่ เกี่ ยวข้ องกั บความรู้ คะแนนการประเมินความสอดคล้ องของ
(Knowledge: K) คุ ณลั กษณะส่ วนบุค คล(Attributes: A)
แบบสัมภาษณ์
และ ทักษะ(Skills: S)
-1 0 +1
ข้ อเสนอแนะ
S3a สามารถใช้ รูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับทีมสห
สาขาวิ ช าชี พ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด ความร่ ว มมื อ และแสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสมในการดูแลผู้ป่วย
S3b สามารถสื่อ สารกับสมาชิกในทีม สหสาขาวิช าชี พเพื่อ ให้
การดูแลผู้ป่วยมีความต่อเนื่อง
K4 ความเข้ า ใจเกี่ ย วกับ การประเมิน ความต้ อ งการทางด้ า น
จิตใจ เพื่อนามาเป็ นข้ อมูลในการกาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิ
A4 ตระหนักถึงทัศนคติความเชื่อ ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
ที่เสริมสร้ างความมีภาวะผู้นา
A4a การเปิ ดใจรับและนาแนวคิดใหม่ๆ มาใช้
A4b ตระหนักถึงความสาคัญ ของสภาพแวดล้ อ มที่ สามารถ
ส่งเสริมให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ
A4c ตระหนักถึงความสาคัญ ของวิธีการตังค
้ าถามที่ มีความ
ประนี ประนอม นามาซึ่งการยอมรั บ/ได้ รับความร่ วมมื อ จาก
ผู้ป่วย
S4 ประเมินข้ อจากัดของแต่ละบุคคล
S4a ความสามารถปรับตัวในสถานการณ์ที่ตงึ เครี ยด
S4b แสวงหาที่ปรึกษาเพื่อขอคาแนะนาที่เหมาะสม
S4c แสดงบทบาทภาวะผู้น าทางการพยาบาลได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
K5 ความเข้ าใจในหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
A5 ตระหนักถึงความสาคัญในหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
S5 สามารถปฏิบตั กิ ารพยาบาลในหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
S5a ปฏิบตั กิ ารพยาบาลได้ สาเร็จตามหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
S5b บูรณาการความรู้จากการมีสว่ นร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
ในการดูแลผู้ป่วยให้ บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
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4. สมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership) (ต่ อ)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่ เกี่ ยวข้ องกั บความรู้ คะแนนการประเมินความสอดคล้ องของ
(Knowledge: K) คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ
แบบสัมภาษณ์
ทักษะ(Skills: S)
-1 0 +1
ข้ อเสนอแนะ
ท่ า นคิ ด ว่ า สมรรถนะด้ า นภาวะผู้น า (Leadership) เป็ น
สมรรถนะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การพยาบาลในอนาคต หรื อ ไม่
เพราะเหตุใ ด และถ้ ามีค วามจ าเป็ น การกาหนดตัวชี ว้ ัดของ
สมรรถนะด้ านนี ้ควรมีการปรั บปรุงแก้ ไข หรื อ เพิ่มเติมหรื อ ไม่
อย่างไรบ้ าง
การแสดงความคิดเห็น
5. สมรรถนะด้ านการปฏิบัตพ
ิ ยาบาลขัน้ พืน้ ฐาน (System-Based Practice) หมายถึง หลักพื ้นฐานในการ
ปฏิบตั สิ าหรับการให้ การพยาบาล ต้ องให้ ความตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพในการปฏิบตั ิงานเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้ อ งการในบริ บทที่ มีความหลากหลาย เพื่อ ให้ สามารถให้ การบริ การที่ มีประสิทธิภ าพบนพืน้ ฐานของ
ทรัพยากรที่มีอยู่
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge:
K) คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
K1 มีความเข้ าใจเกี่ ย วกับ แผนการปฏิ บัติการพยาบาลภายใน
หน่วยงาน
A1 คานึงถึงการปฏิบตั ิการพยาบาลภายใต้ สถานการณ์ ที่มีความ
ซับซ้ อนได้ อย่างเหมาะสมบนพื ้นฐานความสามารถของผู้ป่วยและ
ทีมที่ให้ บริการ
A1a ตัด สิ น ใจอย่ า งเหมาะสมเพื่ อ ความปลอดภั ย ในการ
ปฏิบตั กิ ารพยาบาล
S1 ให้ การดูแลผู้ป่วยอย่างเป็ นระบบ
S1a ประสานความร่ วมมือระหว่างสมาชิกในทีมการพยาบาลใน
การตัดสินใจทางคลินิก
S1b สามารถแยกแยะปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั งิ าน
S1c สามารถแก้ ปัญหาได้ อย่างเหมาะสม
K2 เข้ าใจรู ปแบบการปฏิบตั ิการพยาบาลและแผนการดูแลผู้ป่วย
ภายใต้ ก ารบริ ห ารจั ด การงบประมาณ และทรั พ ยากรให้ เกิ ด
ประโยชน์สงู สุด

คะแนนการประเมินความสอดคล้ อง
ของแบบสัมภาษณ์
-1 0 +1
ข้ อเสนอแนะ
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5. สมรรถนะด้ านการปฏิบัตพ
ิ ยาบาลขัน้ พืน้ ฐาน (System-Based Practice) (ต่ อ)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge:
K) คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
A2 ให้ ความสาคัญกับการพยาบาลเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของการให้
การบริการกับทรัพยากรที่มีอยู่
A2a ให้ ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วมของสมาชิกในทีมสุขภาพที่
ให้ บริการ
A2b ให้ ความส าคัญ กับระบบการประเมินประสิทธิ ภ าพของ
ทรัพยากรในองค์การ
S2 สามารถให้ การดูแลผู้ป่วย/ กลุ่มผู้ป่วย โดยใช้ สภาพแวดล้ อม
และทรัพยากรที่มีอยู่
S2a จัดสรรทรั พ ยากรอย่างเหมาะสมในการให้ การพยาบาล
ผู้ป่วยที่มีระดับความรุนแรงของอาการแตกต่างกัน
S2b ปฏิบตั ิการพยาบาลที่สามารถตอบสนองต่อความต้ องการ
ของผู้ป่วยได้ อย่างเหมาะสม
S2c ประเมินผลลัพธ์ ในการพยาบาล นาข้ อมูลที่ ได้ มาปรั บปรุ ง
คุณภาพการบริการเพื่อให้ บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้
K3 มีความเข้ าใจถึงวิธีการให้ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้ อน
K3a เข้ าใจวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การแลกเปลี่ยนข้ อมูล
กับทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้ องในการดูแลผู้ป่วย
A3 ตระหนักถึงเป้าหมายของคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยที่ต้องมี
ความต่อเนื่อง
A3a ให้ ค วามส าคัญ กับ บทบาทของพยาบาลกับ การส่ง เสริ ม
ความสามารถของผู้ป่วย ครอบครัวในกระบวนการดูแลสุขภาพ
S3 การดูแลที่มีความต่อเนื่อง เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม
S3a ให้ ข้อ มูล/ความรู้ เกี่ ย วกับ อาการของโรค แก่ผ้ ูป่ วยและ
ครอบครัวเพื่อส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเอง
S3b นากระบวนการแก้ ปัญหาทางจริยธรรมมาประยุกต์ใช้ ในการ
ปฏิบตั งิ าน

คะแนนการประเมินความสอดคล้ อง
ของแบบสัมภาษณ์
-1 0 +1
ข้ อเสนอแนะ
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5. สมรรถนะด้ านการปฏิบัตพ
ิ ยาบาลขัน้ พืน้ ฐาน (System-Based Practice) (ต่ อ)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge:
K) คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)

คะแนนการประเมินความสอดคล้ อง
ของแบบสัมภาษณ์
-1 0 +1
ข้ อเสนอแนะ

K4 เข้ าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิ บตั ิการพยาบาลกับ
ผู้ป่วยในระบบสังคมโลก และในองค์การที่ให้ การดูแลทางสุขภาพ
A4 ให้ ความสาคัญ กับปั จ จัยที่ เกี่ ยวข้ อ งกับการให้ บริ การด้ าน
สุขภาพ ทังทางด้
้
านเศรษฐกิจ กฎหมาย นโยบายต่างๆ
S4 ให้ การพยาบาลบนพื ้นฐานความต้ องการทังทางด้
้
านเศรษฐกิจ
กฎหมาย นโยบายด้ านสุขภาพ
ท่ า นคิ ด ว่ า สมรรถนะด้ านการปฏิ บั ติ พ ยาบาลขั น้ พื น้ ฐาน
(System-Based Practice) เป็ นสมรรถนะที่จาเป็ น สาหรับการ
พยาบาลในอนาคต หรื อไม่ เพราะเหตุใด และถ้ ามีความจ าเป็ น
การกาหนดตัวชี ้วัดของสมรรถนะด้ านนีค้ วรมีการปรับปรุ งแก้ ไข
หรื อ เพิม่ เติมหรื อไม่ อย่างไรบ้ าง
การแสดงความคิดเห็น
6. สมรรถนะด้ านสารสนเทศ (Informatics) หมายถึง ความสามารถนาข้ อมูลสารสนเทศมาใช้ ในกระบวนการ
จัดการความรู้ การให้ ข้อมูล การใช้ ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางการพยาบาลซึ่งสามารถช่วยลดความ
ผิดพลาดที่อาจจะเกิด
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกั บความรู้ (Knowledge: คะแนนการประเมินความสอดคล้ อง
K) คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
ของแบบสัมภาษณ์
-1 0 +1
ข้ อเสนอแนะ
K1 เข้ าใช้ วิธีการใช้ คอมพิวเตอร์ ในการแสวงหาข้ อมูล/ความรู้ ที่ มี
ความจาเป็ นสาหรับพยาบาล
A1 ให้ ความสาคัญกับใช้ ทกั ษะทางด้ านคอมพิวเตอร์ ในการแสวงหา
ข้ อมูลสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
S1 ทักษะทางด้ านคอมพิวเตอร์ ในการเพิ่มพูนความรู้ให้ กับตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
S1a สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ในการแสวงหาข้ อมูลเพื่อวางแผนการ
ดูแลผู้ป่วย
K2 เข้ าใจวิธีการบันทึกข้ อมูลสุขภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ ใน
การสนับสนุนการดูแลผู้ป่วย
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6. สมรรถนะด้ านสารสนเทศ (Informatics) (ต่ อ)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกั บความรู้ (Knowledge: คะแนนการประเมินความสอดคล้ อง
K) คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
ของแบบสัมภาษณ์
-1 0 +1
ข้ อเสนอแนะ
A2 ให้ ความสาคัญกับการบันทึกข้ อมูลสุขภาพทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อใช้ ในการสนับสนุนการดูแลผู้ป่วย
S2 บันทึกข้ อมูลสุขภาพบนระบบฐานข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
K3 เข้ า ใจวิธี ก ารใช้ ข้ อ มูล จากระบบสารสนเทศในการพัฒ นา
คุณภาพการดูแลผู้ป่วย
A3 ให้ ค วามส าคัญ กับ การใช้ ข้ อ มูล สารสนเทศในการพัฒ นา
คุณภาพในการดูแลผู้ป่วย
S3 นาข้ อมูลจากระบบสารสนเทศมาใช้ เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนา
คุณภาพการดูแลผู้ป่วย
S3a ใช้ เป็ นข้ อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
S3b ใช้ เป็ นข้ อมูลในการประสานการดูแลกับทีมสุขภาพ
S3c ใช้ ข้อมูลเพื่อเป็ นแนวทางในการตัดสินใจทางจริ ยธรรมในการ
ดูแลผู้ป่วย
S3d ใช้ ข้อมูลเป็ นเครื่ องมือในการประเมินผลลัพธ์ในกระบวนการ
ดูแลผู้ป่วย
K4 ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการข้ อมูลของผู้ป่วยโดยใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
A4 ตระหนัก ถึ ง ความสาคัญ การรั กษาข้ อ มูล ของผู้ป่วยจากการ
บันทึกข้ อมูลทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
S4 ปกป้องข้ อมูลของผู้ป่วยเป็ นความลับ จากการบันทึกข้ อมูลทาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่านคิดว่า สมรรถนะด้ านสารสนเทศ (Informatics) เป็ นสมรรถนะ
ที่จาเป็ น สาหรับการพยาบาลในอนาคต หรื อไม่ เพราะเหตุใด และ
ถ้ ามีความจาเป็ น การกาหนดตัวชี ้วัดของสมรรถนะด้ านนีค้ วรมีการ
ปรับปรุงแก้ ไข หรื อ เพิม่ เติมหรื อไม่ อย่างไรบ้ าง
การแสดงความคิดเห็น
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7. สมรรถนะด้ านการสื่อสาร (Communication) หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารกับผู้ป่วย ครอบครัว
เพื่อนร่วมงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้ างความพึงพอใจให้ กับผู้ป่วย นามาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีในการ
ให้ บริการสุขภาพ
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge:
K) คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
K1 ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับศัพท์ทางเทคนิคที่ใช้ ในการสื่อสาร
ทางการแพทย์
A1 ตระหนักถึ งความสาคัญ ของศัพท์ ทางเทคนิค ที่ ใ ช้ ใ นการ
สื่อสารทางการแพทย์
S1 ใช้ ศัพท์ ทางเทคนิค ในการสื่อ สารทางการแพทย์ ได้ อ ย่างมี
ประสิท ธิภ าพทัง้ การสื่ อ สารด้ ว ยวาจา การเขีย น ที่ ร วมถึง การ
สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
K2 มีความรู้ความเข้ าใจในวิธีการสื่อสารกับผู้รับบริการ
K2a เข้ าใจถึงปั จ จัยต่างๆที่ มีอิทธิพลต่อ ความสามารถในการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
K2b เข้ าใจถึงผลกระทบของการสื่อสารที่มีผลต่อ การปฏิบตั ิการ
พยาบาล
A2 ให้ ค วามส าคัญ กับ วิธี ก ารสื่ อ สารกั บ ผู้รั บ บริ ก ารที่ มี ค วาม
แตกต่างกัน
A2a ให้ ความสาคัญกับความเชี่ยวชาญและมุมมองต่างๆที่มีผล
ต่อการสื่อสาร
A2b ให้ ความสาคัญกับ วิธีการสื่อสารกับผู้รับบริ การที่เหมาะสม
กับวัฒนธรรมและในแต่ละบุคคล
A2c ให้ ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคลในการนาข้ อมูลที่ ได้ จ าก
การสื่อสาร เพื่อวางแผนการดูแล
S2 สามารถเลือกใช้ รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับ เวลา สถานที่
โอกาส
S2a ประเมินความพร้ อมของผู้ป่วยก่อนการสื่อสาร
S2b ประเมินอุปสรรคในการสื่อสารในผู้ป่วยแต่ละราย เช่น ความ
วิตกกังวล ความสามารถในการปรั บตัว ระดับ พัฒนาการ การ
เรี ยนรู้
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7. สมรรถนะด้ านการสื่อสาร (Communication) (ต่ อ)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge:
K) คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
K3 ความรู้ ความเข้ าใจในหลักพื ้นฐานของการแสดงออกทางด้ าน
ร่างกาย และ จิตใจ
A3 ให้ ความสาคัญกับการแสดงออกทังด้
้ านร่างกายและจิตใจ
S3 การประยุกต์ใช้ เทคนิคการสื่อสารในการพูดและการแสดงออก
S3a ใช้ เทคนิคต่างๆในการสื่อสาร เช่น คะแนนการประเมินความ
สอดคล้ องของแบบสัมภาษณ์ การแสดงความเห็นอกเห็นใจ การตัง้
คาถาม เป็ นต้ น
K4 ความรู้ ความเข้ าใจในขอบเขตหลักปฏิบตั ิของการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ
K4a มีความรู้ในการใช้ กลยุทธ์เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและ
แก้ ปัญหาความขัดแย้ ง
K4b มีความเข้ าใจในหลักปฏิบัติของวิชาชี พการพยาบาล และ
หลักของการเจรจาต่อรองกับทีมสุขภาพ
A4 ตระหนักถึ ง ความสาคัญ ของหลักปฏิ บัติใ นการสื่อ สารกับ
สมาชิกในทีมสุขภาพและผู้รับบริการ
A4a ให้ ความสาคัญกับการมีสว่ นร่ วมกับสมาชิกในทีมสุขภาพใน
การหาข้ อยุตขิ องความขัดแย้ งและความเห็นที่มีความแตกต่าง
S4 สามารถท าหน้ าที่ ข องตนเองในการสื่ อ สารได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพร่วมกับทีมสุขภาพและผู้รับบริการ
S4a มีพฤติกรรมการแก้ ปัญหาความขัดแย้ งอย่างเหมาะสม
S4b บูรณาการการมีส่วนร่ ว มในการให้ ค วามช่ว ยเหลื อ ผู้ป่วย
ครอบครัว เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่ต้องการด้ านสุขภาพ
K5 เข้ าใจวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับผู้ป่วย ครอบครัว
K5a เข้ าใจวิธีการเรี ยนรู้ของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน
K5b เข้ าใจถึงหลักของการสอนและการเรี ยนรู้
A5 ให้ ความสาคัญกับวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับผู้ป่วย ครอบครัว
S5 ประเมินความพร้ อมในการเรี ยนรู้ของผู้ป่วย ครอบครัว
S5a ประเมินความพึงพอใจในการเรี ยนรู้ของผู้ป่วย ครอบครัว
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7. สมรรถนะด้ านการสื่อสาร (Communication) (ต่ อ)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge:
K) คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
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S5b ประเมินปั จจัยที่จะส่งเสริ มให้ ผ้ ปู ่ วย ครอบครัว เกิดการเรี ยนรู้
S5c ให้ การช่วยเหลือผู้ป่วย ครอบครัวเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจใน
ข้ อมูลทางสุขภาพที่ถกู ต้ อง
S5d ประเมิน ผลการเรี ย นรู้ ของผู้ป่ วย ครอบครั ว เช่ น การ
แสดงออก การพูด เป็ นต้ น
ท่านคิดว่า สมรรถนะด้ านการสื่อ สาร (Communication) เป็ น
สมรรถนะที่จาเป็ น สาหรับการพยาบาลในอนาคต หรื อไม่ เพราะ
เหตุใด และถ้ ามีความจาเป็ น การกาหนดตัวชีว้ ัดของสมรรถนะ
ด้ านนี ้ควรมีการปรับปรุงแก้ ไข หรื อ เพิม่ เติมหรื อไม่ อย่างไรบ้ าง
การแสดงความคิดเห็น
8. สมรรถนะด้ านการประสานและการทางานเป็ นที ม (Teamwork and Collaboration) หมายถึง
ความสามารถในการทาหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ การให้ การพยาบาลที่มีการทางานเป็ นทีมร่ วมกับสห
สาขาวิชาชีพผ่านการติดต่อสื่อสาร การยอมรับในข้ อตกลงร่วมกัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที มการทางาน
การเรี ยนรู้และพัฒนาการทางานเป็ นทีม
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge:
K) คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
K1 เข้ าใจข้ อจากัดของตนเองในการทางานเป็ นทีมทังภายในวิ
้
ชาชีพ
เดียวกัน และสหวิชาชีพอื่นๆ
A1 ความตระหนักในหน้ าที่ที่รับผิดชอบเพื่อสนับสนุนการทางาน
เป็ นที ม ให้ มี ป ระสิท ธิ ภ าพทัง้ ภายในวิช าชี พ เดี ย วกัน และสห
วิชาชีพอื่นๆ
S1 แสดงบทบาทของตนเองในการท างานเป็ นที ม ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
S1a พัฒนาศักยภาพการทางานเป็ นทีมของตนเองทัง้ ภายในวิชาชีพ
เดียวกัน และสหวิชาชีพอื่นๆ
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8. สมรรถนะด้ านการประสานและการทางานเป็ นทีม (Teamwork and Collaboration) (ต่ อ)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge:
K) คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
S1b ปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มัน่ คงและยอมรับในมุมมอง/
ความคิดเห็นที่แตกต่างของแต่ละบุคคลในทีมทัง้ ภายในวิช าชี พ
เดียวกัน และสหวิชาชีพอื่นๆ
K2 เข้ าใจขอบเขตการปฏิบตั หิ น้ าที่พยาบาลร่ วมกับทีมสหวิชาชีพ
อื่นๆ
A2 ให้ ความสาคัญกับมุมมอง/ความคิดเห็นของสมาชิกในทีม
S2 สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ภายในขอบเขตของวิชาชีพการพยาบาล
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
K3 เข้ าใจในการดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมสหวิชาชีพอื่นๆ
A3 ให้ ความสาคัญกับแบบแผนการดูแลของทีมฯ ที่เน้ นผู้ป่วยและ
ครอบครัวเป็ นศูนย์กลางในการดูแล
S3 แสดงบทบาทของการเป็ นสมาชิกในทีมฯได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
S3a ให้ ความรู้ /คาแนะนา ผู้ป่วย/ครอบครั ว เพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย
ด้ านสุขภาพที่ต้องการ
K4 เข้ าใจขอบเขต/หน้ าที่ / ความรั บผิดชอบของสมาชิก ในการ
ทางานเป็ นทีม
A4 ให้ ความเคารพ/ยอมรับในวัฒนธรรม อัตลักษณ์ เฉพาะของแต่ละ
วิชาชีพในทีม
S4 สามารถร่ วมมือกันปฏิบตั ิงานในสถานการณ์ ที่อาจก่อให้ เกิด
ปั ญหาได้
S4a การบริหารจัดการร่วมกันกรณี ที่ขอบเขตงานมีความซับซ้ อน
หรื อมีความคาบเกี่ยวกัน
S4b การบูรณาการให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องในการดูแลผู้ป่วยเข้ ามามีส่วน
ร่วมในการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน
K5 เข้ าใจ รูปแบบการสื่อสารระหว่างผู้ป่วย ครอบครัว พยาบาล
และสมาชิกอื่นๆในทีมฯ มีความแตกต่างกัน
A5 ตระหนักถึงความสาคัญของการสื่อสารในการทางานเป็ นทีม
S5 ใช้ เทคนิคการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
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8. สมรรถนะด้ านการประสานและการทางานเป็ นทีม (Teamwork and Collaboration) (ต่ อ)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge:
K) คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
S5a ใช้ เทคนิคการสื่อ สารเพื่อ การปฏิบตั ิให้ บรรลุเป้าหมายของ
การดูแลสุขภาพของทีม
S5b นาข้ อมูลทางการพยาบาลจากการทางานเป็ นทีมมาพัฒนา
กระบวนการทางานของตนเอง
K6 ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการทาหน้ าที่ของสมาชิกในทีมที่มี
ประสิทธิภาพ
K6a มีค วามรู้ เกี่ ย วกับปั จ จัย ที่ มีผ ลต่อ การทางานเป็ นที มและ
ความปลอดภัยของผู้ป่วย
A6 คานึงถึงปั จจัยเสี่ยงที่จะมีผลต่อผู้ป่วย
S6 การปฏิบตั ทิ ี่มีความเสี่ยงน้ อยที่สดุ
K7 มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับปั จจัยที่สง่ เสริมหรื อเป็ นอุปสรรค
ในการปฏิบตั หิ น้ าที่ของทีม
K7a วิธีการปรับปรุง/สนับสนุนการปฏิบตั หิ น้ าที่ของทีม
A7 ตระหนักถึงการทาหน้ าที่ของสมาชิกในทีมที่มีความเป็ นอิสระ
A7a ให้ ความสาคัญกับกระบวนการแก้ ปัญหาของทีม
S7 สามารถใช้ ปัจ จัยต่างๆที่ ส่งเสริ มการปฏิ บตั ิหน้ าที่ของทีม ให้
บรรลุตามเป้าหมาย
S7a ร่วมปฏิบตั หิ น้ าที่ต่างๆที่จะสนับสนุนให้ การทางานเป็ นทีมมี
ประสิทธิภาพ
ท่านคิดว่า สมรรถนะด้ านการประสานและการทางานเป็ นที ม
(Teamwork and Collaboration) เป็ นสมรรถนะที่จาเป็ น สาหรับ
การพยาบาลในอนาคต หรื อ ไม่ เพราะเหตุใ ด และถ้ า มี ความ
จาเป็ น การกาหนดตัวชี ้วัดของสมรรถนะด้ านนีค้ วรมีการปรับปรุง
แก้ ไข หรื อ เพิม่ เติมหรื อไม่ อย่างไรบ้ าง
การแสดงความคิดเห็น
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9. สมรรถนะด้ านหลักความปลอดภัย (Safety) หมายถึง การปฏิบตั ิการพยาบาลเพื่อให้ การดูแลผู้ป่วยเกิด
ความปลอดภัยจากการบริการจะต้ องมีแนวทางปฏิบตั ติ า่ งๆที่มีประสิทธิภาพทังตั
้ วผู้ป่วยและผู้ให้ บริการ
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge:
K) คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
K1 ความรู้ ความเข้ าใจที่เกี่ยวข้ องกับปั จจัยพื ้นฐานส่วนบุคคลใน
การปฏิบตั งิ านเพื่อให้ เกิดความปลอดภัย
A1 ตระหนักถึงข้ อจากัดทังด้
้ านกายภาพและองค์ความรู้ ในการ
ปฏิบตั งิ านของบุคคล
S1 การปฏิบตั งิ านที่มีความปลอดภัย ไม่ก่อให้ เกิดความเสี่ยง
K2 ความรู้ ความเข้ าใจในการใช้ เทคโนโลยี ไ ด้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพใน การปฏิบตั งิ าน ให้ ได้ มาตรฐานมีความปลอดภัย
A2 ให้ ความสาคัญ กับ การปฏิบัติงานที่ มีความเป็ นมาตรฐานมี
ความปลอดภัย
S2 สามารถใช้ ประโยชน์ของอุปกรณ์ /เทคโนโลยีเพื่อให้ เกิดความ
ปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน
K3 มีความรู้ ความเข้ าใจในการพัฒนาประสิทธิภาพของการเก็บ
ข้ อมูลหน่วยความจาและการเรี ยกคืน/กู้คืนข้ อมูล
A3 ตระหนัก ถึ งความสาคัญ ทัง้ ด้ านตัว บุคคลและกระบวนการ
ด้ านความปลอดภัย
S3 ใช้ กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเก็บข้ อมูลและนาข้ อมูลมาใช้ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
K4 วิเคราะห์/ แยกแยะ จัดกลุ่มข้ อมูลที่ เกิดจากข้ อ ผิดพลาดและ
เป็ นอันตราย
A4 ตระหนักถึงปั จจัยที่ทาให้ เกิดวัฒนธรรมด้ านความปลอดภัย
S4 รวบรวมข้ อ มูล/จัดกลุ่มข้ อมูล และกฎระเบียบในการปฏิ บัติ
เพื่อให้ เกิดความปลอดภัย
S4a การจัดระบบการรายงานผลข้ อมูลได้ อย่างเหมาะสม\
S4b นาข้ อ มูลที่ ได้ จ ากการรวบรวมไปประยุกต์ใ ช้ ในการดูแ ล
ผู้ป่วย
K5 อธิบายการมีส่วนร่ วมของผู้ป่วย ครอบครั ว ที มสุขภาพ ในการ
ส่งเสริมด้ านความปลอดภัยและการลดข้ อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ ้น
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9. สมรรถนะด้ านหลักความปลอดภัย (Safety) (ต่ อ)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge:
K) คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
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A5 ให้ ความส าคัญ เกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ของข้ อ มูล จาก
กระบวนการบันทึก
S5 สามารถวิเคราะห์ข้อผิดพลาดนามาปรับปรุง /พัฒนาแนวทาง
ในการปฏิบตั งิ าน
K6 กาหนดกฎระเบียบ/แนวทางปฏิบตั ทิ ี่ทาให้ เกิดความปลอดภัย
A6 ให้ ความสาคัญกับมาตรการด้ านความปลอดภัย
S6 นาแนวทางด้ านความปลอดภัยมาใช้ ในการดูแลผู้ป่วยเพื่ อ
คุณภาพการบริการ
ท่านคิด ว่า สมรรถนะด้ า นหลักความปลอดภัย (Safety) เป็ น
สมรรถนะที่จาเป็ น สาหรับการพยาบาลในอนาคต หรื อไม่ เพราะ
เหตุใด และถ้ ามีความจาเป็ น การกาหนดตัวชีว้ ัดของสมรรถนะ
ด้ านนี ้ควรมีการปรับปรุงแก้ ไข หรื อ เพิม่ เติมหรื อไม่ อย่างไรบ้ าง
การแสดงความคิดเห็น
10. สมรรถนะด้ านการปรั บปรุ งคุณภาพ (Quality Improvement) หมายถึง การพยาบาลจะต้ องมีการ
ติดตามผลลัพธ์ของการให้ บริ การอย่างต่อ เนื่อง เพื่อ นาผลที่ ได้ มาปรับปรุงคุณ ภาพและความปลอดภัยในการ
ให้ บริการ
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge:
K) คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
K1 มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง คุณ ภาพการ
พยาบาล
A1 ตระหนักถึงการปรั บปรุงคุณ ภาพเป็ นส่วนสาคัญของการให้
การพยาบาล
S1 ค้ น คว้ า หาความรู้ ในการพัฒ นาคุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารใน
ขอบเขตงามที่รับผิดชอบและขององค์การ
K2 มีความรู้ ความเข้ าใจในกระบวนการพยาบาลในการให้ บริ การ
ด้ านสุขภาพ
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10. สมรรถนะด้ านการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) (ต่ อ)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge:
K) คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
A2 ตระหนั ก ถึ ง ความส าคัญ ของกระบวนการพยาบาลที่ มี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับคุณภาพการบริการ
S2 ปฏิบตั ติ ามแผนการพยาบาลและปรับปรุงคุณภาพการบริ การ
ต่อเนื่อง
K3 มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ในการให้ การบริ การที่ มี
คุณภาพ
A3 ตระหนักถึง ความสาคัญ ของมาตรฐานในการให้ บริ การที่ มี
คุณภาพ
S3 ประเมินผลการปฏิบตั จิ ากเกณฑ์ที่กาหนด หรื อเปรี ยบเทียบจาก
แนวปฏิบตั ทิ ี่เป็ นเลิศ
K4 มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับ วิธีการปรั บปรุ งคุณ ภาพการ
บริการ
A4 ตระหนักถึงความสาคัญในสิ่งที่ควรทา/ควรปฏิบตั ิ ในการพัฒนา
คุณภาพการบริการทังในด้
้ านส่วนบุคคลและทีมการพยาบาล
S4 นาผลการประเมินการปฏิ บัติก ารพยาบาลมาปรั บปรุ งการ
พยาบาล เพื่อให้ การบริการมีคณ
ุ ภาพมากขึ ้น
ท่ า นคิ ด ว่ า สมรรถนะด้ านการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ ( Quality
Improvement) เป็ นสมรรถนะที่จ าเป็ น สาหรับการพยาบาลใน
อนาคต หรื อไม่ เพราะเหตุใด และถ้ ามีความจาเป็ น การกาหนด
ตัวชี ้วัดของสมรรถนะด้ านนี ้ควรมีการปรับปรุงแก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม
หรื อไม่ อย่างไรบ้ าง
การแสดงความคิดเห็น
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11. สมรรถนะด้ านการปฏิบัตโิ ดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice) หมายถึง การให้
การบริการที่เป็ นเลิศ จาเป็ นต้ องมีการค้ นคว้ าหาข้ อมูลต่างๆ เช่น การค้ นคว้ าหาข้ อมูลเชิงประจักษ์ ที่ได้ จากการวิจัย
การสอบถามผู้เชี่ยวชาญ ผู้ป่วย ครอบครัว เพื่อนาข้ อมูลเหล่านันมาพิ
้ จารณาตัดสินใจทางเลือกในการปฏิบตั ิ
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge:
K) คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
K1 เข้ าใจวิ ธี การแสวงหาความรู้ โดยใช้ วิธี การ/กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
A1 เห็นความสาคัญของกระบวนการวิจัย/ งานวิจัยมาใช้ ในการ
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแล
S1 การแสวงหาข้ อมูลจากผลการ วิจยั
S1a ค้ นคว้ าหาข้ อมูลหรื อแนวปฏิ บัติที่เป็ นเลิศเพื่ อน ามาใช้ เป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิการพยาบาล
K2 เข้ า ใจวิ ธี ก ารน าข้ อ มูล เชิ ง ประจั ก ษ์ ผู้เ ชี่ ย วชาญ ผู้ป่ วย
ครอบครัว มาใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
A2 ตระหนักถึงความสาคัญของการนาความรู้ แนวคิดจากการ
วิจยั มากาหนดเป็ นแนวปฏิบตั ทิ ี่เป็ นเลิศ
S2 นาข้ อมูลที่รวบรวมได้ จากผลการวิจัยมาใช้ ในการกาหนดแนว
ทางการปฏิบตั ทิ างการพยาบาล
K3 เข้ าใจในวิธีการค้ นคว้ าข้ อมูลเพื่อนามากาหนดแนวทางการ
ปฏิบตั ทิ างคลินิก
A3 เห็นความสาคัญของการค้ นคว้ าหาข้ อมูล
S3 การนาความรู้ ที่ ได้ จาการค้ นคว้ าวิจัยมาใช้ ในการวางแผนการ
ดูแลผู้ป่วย
K4 อธิบายความแตกต่างของข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับความคิดเห็น
และการสรุปความสาคัญของข้ อมูล
A4 เห็นความสาคัญ ของข้ อมูลและเลือกนามาใช้ ในการปฏิ บัติ
ทางการพยาบาล
S4 การปฏิบตั ทิ างคลินิกโดยการประยุกต์ใช้ ข้อมูลจากการวิจยั
S4a บูรณาการความรู้/ข้ อมูล นามาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิการ
พยาบาล
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11. สมรรถนะด้ านการปฏิบัตโิ ดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice) (ต่ อ)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge:
K) คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
K5 กาหนดเกณฑ์ในการเลือกใช้ ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ จาก
งานวิจยั
A5 ตระหนั ก ถึ ง ความส าคัญ ในการตัง้ ค าถามเพื่ อ หาเหตุผ ล
สนับสนุนการตัดสินใจเลือกเลือกใช้ ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์
จากงานวิจยั
A5a ให้ ความสาคัญ กับการปรั บ ปรุ ง คุณ ภาพการปฏิ บัติงาน
ทางการพยาบาลที่มาจากงานวิจยั /นวัตกรรม
S5 บูรณาการข้ อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ จากงานวิจัย นามาใช้
ในการกาหนดเป็ นมาตรฐานการปฏิบตั ทิ ี่เป็ นเลิศในหน่วยงาน
ท่านคิดว่า สมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิโดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence-Based Practice) เป็ นสมรรถนะที่จาเป็ น สาหรับการ
พยาบาลในอนาคต หรื อไม่ เพราะเหตุใด และถ้ ามีความจ าเป็ น
การกาหนดตัวชี ้วัดของสมรรถนะด้ านนีค้ วรมีการปรับปรุ งแก้ ไข
หรื อ เพิม่ เติมหรื อไม่ อย่างไรบ้ าง
การแสดงความคิดเห็น
นอกจากสมรรถนะ 11 ด้ าน ดังกล่าวข้ างต้ น ท่านคิดว่า สมรรถนะ
ที่ จ าเป็ นส าหรั บ การพยาบาลในอนาคต ส าหรั บ กรมแพทย์
ทหารเรื อ ควรเพิ่ม เติม สมรรถนะด้ านใดบ้ าง และการก าหนด
ตัวชี ้วัดของสมรรถนะด้ านความรู้ (Knowledge) ด้ านคุณลักษณะ
ส่ ว น บุ ค ค ล (Attributes) แ ล ะ ด้ า น ทั ก ษ ะ ( Skills) ค ว ร มี
องค์ประกอบอย่างไร
การแสดงความคิดเห็น
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แบบประเมินความสอดคล้ องของแบบสัมภาษณ์ (โดยผู้เชี่ยวชาญ)
ในการวิจัย
เรื่อง การพัฒนารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต
สังกัดกรมแพทย์ ทหารเรือ

ข้ อมูลผู้วจิ ัย
เรื อเอกหญิง อรวรรณ สุพรรณภพ
นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื ้นฐานทางการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตาแหน่ง อาจารย์พยาบาล
สถานที่ทางาน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ ศูนย์วทิ ยาการ กรมแพทย์ทหารเรื อ
E mail: osupanpop.3@gmail.com (081 302 5599)
อาจารย์ ท่ ีปรึกษางานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ
สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื ้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะวิชาชีพพยาบาลตามสภาพปั จจุบนั
2. เพื่อ พัฒนารู ปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคตสังกัดกรม
แพทย์ทหารเรื อ
3. ประเมินความต้ องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาล
ในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
วัตถุประสงค์ ของการสัมภาษณ์
เพื่อพัฒนารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรื อ
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
องค์ ประกอบของสมรรถนะ ด้ านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ ความรู้ที่มีอยู่ หรื อนาไปปฏิบตั ิ และทาให้ เกิดความสาเร็จในงานที่รับผิดชอบ
องค์ ประกอบของสมรรถนะ ด้ านคุ ณ ลั กษณะส่ วนบุ ค คล (Attributes) หมายถึ ง
ความสามารถในเชิงวิช าชีพที่ เป็ นผลจากแรงขับภายในซึ่งทาให้ บุคลากรแสดงพฤติกรรม หรื อ ทาให้ เกิดการ
ปฏิบตั งิ านที่เป็ นเลิศ
องค์ ประกอบของสมรรถนะ ด้ านทักษะ (Skills) หมายถึง ความสามารถในเชิงวิชาชีพ
อันประกอบด้ วย ความรู้ เจตคติ ที่บุคลากรนามาปรับปรุงพฤติกรรมให้ เหมาะสม ในอันที่จะจัดการกับปั ญหา
รอบตัวในสภาพสังคมปั จจุบนั และสามารถทากิจกรรมต่างๆ จนก่อให้ เกิดผลสาเร็จอย่างชัดเจน
คาชีแ้ จงในการประเมินความสอดคล้ องของแบบสัมภาษณ์
เอกสารฉบับนี ้ เป็ นแบบประเมินความสอดคล้ องของแบบสัมภาษณ์ ที่ผ้ วู ิจัยได้ สร้ างขึ ้นเพื่อใช้ เป็ น
แนวทางในการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จาเป็ นสาหรับการพยาบาล
ในอนาคต สัง กัด กรมแพทย์ ท หารเรื อ ซึ่ ง เป็ นการรวบรวมข้ อ มูล รอบที่ ห นึ่ ง ของการใช้ เ ทคนิ ค EDFR
(Ethnographic Delphi Futures Research)
ในการนี ้ ผู้วิจัยใคร่ ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ได้ โปรดสละเวลา ประเมินความสอดคล้ องของ
แบบสัมภาษณ์ฉบับนี ้ โดยให้ ท่านพิจารณาว่า แบบสัมภาษณ์ มีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ของการ
วิจยั หรื อไม่ ซึ่งเกณฑ์การให้ คะแนนประเมิน ดังนี ้
+1 คะแนน เมื่อท่านแน่ใจว่าข้ อคาถามมีความสอดคล้ องกับงานวิจยั
0 คะแนน เมื่อท่านไม่แน่ใจว่าข้ อคาถามมีความสอดคล้ องกับงานวิจยั
-1 คะแนน เมื่อท่านแน่ใจว่าข้ อคาถามไม่สอดคล้ องกับงานวิจยั
ข้ อมูลที่ได้ จากการประเมินในครัง้ นี ้ จะนาไปวิเคราะห์หาความสอดคล้ องของแบบสัมภาษณ์ เพื่อ
นาไปใช้ เป็ นเครื่ อ งมือวิจัยต่อไป ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ ยิ่งต่อ การนาเสนอรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จ าเป็ น
สาหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรื อ
ขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี ้
เรื อเอกหญิง อรวรรณ สุพรรณภพ
ผู้วจิ ยั
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1. สมรรถนะด้ านการดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็ นศูนย์ กลาง (Patient Centered Care) หมายถึง พฤติกรรมของ
พยาบาลวิชาชีพที่สะท้ อนถึงความสามารถด้ านความรู้ เจตคติหรื อคุณลักษณะส่วนบุคคล และทักษะเชิงวิชาชีพ
ในการดูแลผู้ป่วยเป็ นรายบุคคลโดยให้ ความสาคัญกับการทาความเข้ าใจบริ บทและความต้ องการที่แท้ จริ งของ
ผู้ป่วย/ผู้รับบริการ และปรับเปลี่ยนแผนการดูแลให้ เหมาะสมในการให้ บริ การที่ตอบสนองความต้ องการและการ
พิทกั ษ์สทิ ธิของกับผู้ป่วย
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
K1a มี ค วามรู้ ทางด้ า นการพยาบาลและศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งไป
ประยุกต์ใช้ ในการแก้ ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย
K1b มีความรู้ ความเข้ าใจในการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ การแต่ละคนอย่าง
เป็ นองค์รวม ทังทางด้
้
านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ
A1a ตระหนักถึงความสาคัญของบูรณาการแนวคิด ทฤษฏี ทางการ
พยาบาล วิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน และศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธรรมชาติ
ของมนุษย์ นามาใช้ ในการพัฒนาตนเองเพื่อการแสดงออกทางวิชาชี พ
อย่างเหมาะสมทัง้ 4 ด้ าน ได้ แก่ การส่งเสริ ม การป้องกัน การรักษา การ
ฟื น้ ฟู
A1b เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูป่ วยและญาติเ ข้ า มามี ส่ว นร่ ว มในการวาง
แผนการดูแลอย่างเหมาะสม
A1c ให้ ความส าคัญ กั บแผนการดูแลที่ เหมาะสมกับพื น้ ฐานทาง
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ ที่ จะช่ วยส่งเสริ มการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง
S1a มีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลอย่างถูกต้ อง เหมาะสมกับ
สถานการณ์ และสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้รับบริการ
S1b ให้ การพยาบาลโดยคานึงถึงสิทธิผ้ ปู ่ วยเป็ นสาคัญ
S1c ให้ การดูแลแบบผสมผสานความรู้ทางการพยาบาลกับการดูแลเชิง
จิตวิทยาสังคมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ให้ คาปรึ กษา แนะนา
การดูแลสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ การดูแลด้ านสวัสดิการสังคม
S1d ให้ การดูแลทุกมิติภาวะสุขภาพของปั จเจกบุคคลอย่างต่อเนื่อง
ตังแต่
้ ยงั ไม่เจ็บป่ วยจนวาระสุดท้ ายของการเจ็บป่ วย

คะแนนการประเมินความสอดคล้ อง
ของแบบสัมภาษณ์
-1 0 +1
ข้ อเสนอแนะ
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2. สมรรถนะด้ านเวชศาสตร์ ทางทะเลและเวชศาสตร์ ทหาร (Maritime Medicine and Military Medicine)
หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพ ที่สะท้ อนถึงความสามารถด้ านความรู้ เจตคติหรื อ คุณ ลักษณะส่วน
บุคคล และทักษะ ในการประยุกต์ใช้ ศาสตร์ ทางการพยาบาล เวชศาสตร์ ทางทะเล และเวชศาสตร์ ทหาร ในการ
ดูแลทหารที่ปฏิบตั ิตามภารกิจของกองทัพ และกลุ่มประชากรที่มีสภาวะทางสุขภาพ การเจ็บป่ วย การทางาน
และความเสี่ยง หรื อจากสาธารณภัย/ภัยพิบตั ิ ที่เป็ นลักษณะเฉพาะกับที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทางนา้ ทะเล และ
ชายฝั่ ง
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
K2a มีความรู้ในการให้ บริการด้ านสุขภาพสาหรับผู้ที่จะปฏิบตั ิงานทาง
ทะเลทังสุ
้ ขภาพทางกายและจิต
K2b สามารถบูรณาการความรู้ในการให้ บริ การแก่ทหารเกี่ยวกับการ
ส่งเสริ มสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและการ
ฟื น้ ฟูสขุ ภาพ
K2c พัฒนาความรู้ งานวิจัย เพื่อให้ การดูแล ป้องกัน รักษาพยาบาลแก่
ทหารได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
K2d ให้ ความรู้แก่ประชาชนที่เกี่ ยวข้ องกับการปฏิบตั ิตนเมื่อเกิดสา
ธารณภัย /ภัยพิบตั ิ ทังในระยะก่
้
อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิด
K2e บูรณาการความรู้ มาประยุกต์ใช้ ในการปฏิ บตั ิการพยาบาลใน
สถานการณ์ สาธารณภัย/ภัยพิบตั ไิ ด้
A2a ตระหนักและให้ ความสาคัญในการพัฒนาความสามารถของ
ตนเองในการดูแล ป้องกัน การพยาบาลแก่ผ้ ปู ระสบภัยทางทะเล
A2b ตระหนักถึงความสาคัญและให้ การสนับสนุนการปฏิบตั ิการทาง
ทหารของกองทัพในทุกสถานการณ์
A2c ตระหนักถึงความสาคัญ ในบทบาทของตนเองในการทางาน
ร่วมกับทีมสุขภาพเมื่อเกิดสาธารณภัย/ภัยพิบตั ิ
A2d สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ภัยพิบตั ิ ในทุก
สถานการณ์ โดยไม่จาแนกเชื ้อชาติ และศาสนา
A2e ให้ ความสาคัญและส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเมื่อเกิดสาธารณภัย/ภัยพิบตั ิ
S2a ให้ การดูแลผู้ประสบภัยทางทะเลในภาวะฉุกเฉิน ตังแต่
้ การปฐม
พยาบาล ดาเนินการเคลื่อนย้ าย ส่งต่อผู้ป่วย/ผู้รับบริ การจากจุดเกิดเหตุ
ส่งต่อสถานพยาบาลที่เหมาะสม

คะแนนการประเมินความสอดคล้ อง
ของแบบสัมภาษณ์
-1 0 +1
ข้ อเสนอแนะ
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2. สมรรถนะด้ านเวชศาสตร์ ทางทะเลและเวชศาสตร์ ทหาร (Maritime Medicine and Military Medicine)
(ต่ อ)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)

คะแนนการประเมินความสอดคล้ อง
ของแบบสัมภาษณ์
-1 0 +1
ข้ อเสนอแนะ

S2b ให้ การดูแลผู้ประสบภัยทางทะเลเพื่อฟื น้ ฟูสขุ ภาพ ทัง้ ด้ านร่ างกาย
และจิตใจ
S2c ให้ การดูแลสุขภาพทหารเพื่อเตรี ยมความพร้ อมด้ านสุขภาพให้
สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ตามภารกิจของกองทัพ
S2d สามารถดาเนินการเคลื่อ นย้ าย ส่งต่อ และส่งกลับผู้ป่วยที่ได้ รับ
บาดเจ็บจากภาคสนามได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
S2e ให้ การพยาบาลทหารที่ ได้ รับ บาดเจ็บจากการปฏิ บตั ิหน้ าที่ ได้
อย่างเหมาะสม
S2f ประเมินสถานการณ์ จากการเจ็บป่ วย นามาทบทวน/ปรับแผนใน
การให้ การบริการที่เหมาะสม
3. สมรรถนะด้ านความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism) หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพที่สะท้ อนถึง
ความสามารถด้ านความรู้ เจตคติหรื อคุณลักษณะส่วนบุคคล และทักษะเชิงวิชาชีพ รวมทังใช้
้ ประสบการณ์ ความ
เชี่ยวชาญในการทางานที่รับผิดชอบ ตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพในการปฏิบตั งิ านเพื่อตอบสนองต่อความต้ องการ
ของผู้ป่วยในบริบทที่มีความหลากหลาย ภายใต้ ขอบเขตพระราชบัญญัตกิ ฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุง
ครรภ์ จริยธรรมทางการพยาบาล จรรยาบรรณพยาบาล และ การกากับดูแลขององค์กรวิชาชีพ การพัฒนาความรู้
ความสามารถในการปฏิบตั งิ าน การประเมินตนเองอย่างสม่าเสมอ มีทกั ษะการเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองด้ านวิชาการ
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
K3a เข้ าใจขอบเขตและหน้ าที่ การปฏิบัติงานภายใต้ พระราชบัญญั ติ
กฎหมายวิชาชี พการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ จริ ยธรรมทางการ
พยาบาล ข้ อบังคับต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับข้ อจ ากัดและเงื่ อนไขของการ
ปฏิบตั วิ ชิ าชีพพยาบาล
K3b แสวงหาความรู้ ใหม่ๆ เพื่อ พัฒนาศาสตร์ ท างวิช าชี พ นามา
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาทักษะในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
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3. สมรรถนะด้ านความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism) (ต่ อ)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
A3a ตระหนักถึงความสาคัญของบทบาทวิชาชีพภายใต้ พระราชบัญญัติ
กฎหมายวิชาชี พการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ จริ ยธรรมทางการ
พยาบาล ข้ อบังคับต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับข้ อจ ากัดและเงื่ อนไขของการ
ปฏิบตั วิ ชิ าชีพพยาบาล
A3b รั ก เต็ ม ใจ และมุ่ง มั่น ในการปฏิ บัติ ง านในวิ ช าชี พ เพื่ อ น า
ความก้ าวหน้ าสู้วชิ าชีพ
A3c มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการ
ปฏิบตั งิ านได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
A3d พัฒนาเป้าหมายในการปฏิบตั ิงานของตนเองเพื่อพัฒนาอาชีพ เพื่อ
สามารถให้ การพยาบาลในระดับสากลได้
A3e ตระหนักถึงความสาคัญการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง ติดตาม
ความรู้ใหม่ๆและก้ าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ ทางการพยาบาล
และศาสตร์ อื่นๆ
S3a สามารถวิเคราะห์ประเด็นจริ ยธรรมและกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องในการ
ปฏิ บัติ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตัดสินใจเชิ งจริ ยธรรม และ
นาไปใช้ ในการให้ การพยาบาลอย่างเหมาะสม
S3b ปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างที่ดีทงการด
ั้
ารงตนและการปฏิบตั งิ านใน
หน้ าที่
S3c ให้ บริ ก ารทางการพยาบาลตามมาตรฐานวิ ช าชี พ และ
กระบวนการพยาบาล
S3d ควบคุม กากับตนหรื อผู้ร่วมงานในวิชาชีพให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตาม
พรบ.วิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์
S3e นาข้ อมูลย้ อนกลับ (feed back) ที่ได้ จากแหล่งต่างๆ ไปใช้ เพื่อ
การปรับปรุง พัฒนาทักษะในการให้ บริการ
S3f มีส่วนร่ วมในการกาหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิทางการพยาบาลกับ
หน่วยงาน/องค์กรที่ตนเองปฏิบตั งิ านอยู่
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4. สมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership) หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพที่สะท้ อนถึงความสามารถ
ด้ านความรู้ เจตคติหรื อคุณลักษณะส่วนบุคคล และทักษะเชิงวิชาชีพ ในการเป็ นผู้นา กล้ าคิด กล้ าตัดสินใจ กล้ า
แสดงออกอย่างเหมาะสม สามารถให้ เหตุผลทางวิชาการในการเป็ นที่ปรึ กษา หรื อเพื่อโน้ มน้ าว จูงใจ ให้ บุคคล
หรื อทีมที่เกี่ยวข้ องแสดงพฤติกรรมอันที่จะได้ มาซึ่งความสาเร็จของเป้าหมายที่ต้องการหรื อขององค์กร
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
K4a ศึกษาสถานการณ์ ทัง้ ในปั จ จุบันและคาดการณ์ อนาคต จาก
ผลกระทบภายนอกทัง้ ทางด้ านการเมือง เศรษฐกิจ และทางสังคมและ
เทคโนโลยี มาวางแผนการปฏิ บัติ งานในหน่ วยงาน ให้ สอดคล้ องกั บ
นโยบาย วิสยั ทัศน์ขององค์กร
A4a ให้ ความสาคัญกับการพัฒนาวิธีการทางานในรูปแบบใหม่ๆให้ กับ
หน่วยงาน เพื่อนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่มงุ่ สูค่ วามเป็ นเลิศ
A4b มีความคิดสร้ างสรรค์ กล้ าแสดงความคิดและกล้ าตัดสินใจในการ
ปฏิบตั งิ าน
S4a มี ความสามารถในการวิเคราะห์ และตัดสินใจ มี วุฒิ ภาวะทาง
อารมณ์ สามารถแก้ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ ้นในสถานการณ์ ปกติและฉุกเฉิน
S4b มีความสามารถในการให้ เหตุผลทางวิชาการเพื่อโน้ มน้ าวให้ ผ้ อู ื่นมี
ความคิดคล้ อยตาม และสามารถปฏิบตั งิ านได้ เป็ นผลสาเร็ จ
S4c สื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทังสามารถเจรจาต่
้
อรองกับสหสาขา
วิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้ องในการดูแลผู้ป่วย
S4d สามารถให้ คาปรึ กษาหรื อเป็ นพี่เลี ้ยงทางด้ านสุขภาพ เพื่อนาไปใช้
ปฏิบตั ไิ ด้ อย่างเหมาะสมกับสภาพปั ญหา และสถานการณ์
S4e ผลักดันให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของหน่วยงาน/องค์กร
S4f แสดงความเป็ นผู้นาและมีความรู้ทางวิชาการที่เกือ้ กูลประโยชน์
ต่อสาธารณสุข และสังคม
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5. สมรรถนะด้ านการปฏิบัติพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice) หมายถึง พฤติกรรมของ
พยาบาลวิชาชีพที่สะท้ อนถึงความสามารถด้ านความรู้ เจตคติหรื อคุณลักษณะส่วนบุคคล และทักษะเชิงวิชาชีพ
ในการนานโยบายของระบบการดูแลสุขภาพของหน่วยงาย/องค์กร และทรัพยากรที่มีอยู่ มาใช้ ในการให้ บริ การ
ผู้ป่วย/ผู้รับบริการ อย่างมีประสิทธิภาพบนฐานขององค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพและที่เกี่ยวข้ อง
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
K5a มีความรู้ ความเข้ าใจ ถึงความเชื่อมโยงของนโยบายระบบสุขภาพ
ปั จจัยทางสังคม เศรษฐกิจ ที่มีผลต่อการให้ บริ การ
K5b มีความรู้ ความเข้ าใจในการประยุกต์ใช้ กระบวนการพยาบาล
เพื่อให้ การดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการอย่างเหมาะสม
A5a คานึงถึงปั จจัยทางสังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย และนโยบายในการ
ให้ บริ ก ารสุ ข ภาพของหน่ ว ยงาน เพื่ อ ให้ การดู แ ลสุ ข ภาพผู้ ป่ วย/
ผู้รับบริการอย่างเหมาะสม
A5b ให้ ความสาคัญการนากระบวนการพยาบาลมาใช้ ในการดูแลผู้ป่วย/
ผู้รับบริการ
S5a ให้ การดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการ โดยบริ หารจัดการทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า
S5b คิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบโดยใช้ องค์ความรู้ในศาสตร์ ต่างๆ มาใช้
ให้ เกิ ดประโยชน์ ในการดูแลสุขภาพของผู้ป่ วย/ผู้รั บบริ การอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
S5c เลือกใช้ วธิ ีแก้ ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้ องกับสถานการณ์
และบริบททางสุขภาพที่มีการเปลี่ยนแปลง
S5d ประเมินความต้ องการของผู้ป่วยอย่างครอบคลุม
S5e วางแผนการดูแลสุขภาพร่ วมกัน ระหว่างทีม สหสาขาวิช าชี พ
ผู้ป่วยและญาติ อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม คุ้มค่า
S5f ปฏิ บัติการพยาบาลโดยค านึ งถึ งนโยบายในการให้ บริ การด้ าน
สุขภาพของหน่วยงาน/องค์กร และใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุด
S5g กากับ ติดตาม ประสานงาน และสนับสนุนให้ การดูแลผู้ป่วย
เป็ นไปตามแผน
S5h บัน ทึ ก รายงานทางการพยาบาลที่ ส ามารถสะท้ อ นการใช้
กระบวนการพยาบาลที่มีคณ
ุ ภาพ
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5. สมรรถนะด้ านการพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice) (ต่ )
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
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S5i ประเมินผลลัพธ์ ทางการพยาบาล เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ มาปรับปรุ ง
คุณภาพการบริการ
S5j ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการบริ การอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วย/
ผู้รับบริการได้ รับบริการที่ดี
6. สมรรถนะด้ านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and Information Technology)
หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพ ที่สะท้ อนถึงความสามารถด้ านความรู้ เจตคติหรื อ คุณ ลักษณะส่วน
บุคคล และทักษะในการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ผู้ป่วย/ผู้รับบริ การ ครอบครัว กลุ่มวิชาชีพ/ทีม สห
สาขาที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อ นที่ โดยสามารถ
สืบ ค้ นข้ อ มูล ข่า วสารด้ น สุข ภาพจากแหล่งความรู้ ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ สามารถจัด ระบบสารสนเทศ และใช้ ข้ อ มูล
สารสนเทศทางการพยาบาล ในการบริหารจัดการ การดูแลช่วยเหลือผู้ใช้ บริการ การวิจยั และพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาล
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
K6a มีความรู้ ความเข้ าใจการสื่อสารในรูปแบบต่างๆอย่างเหมาะสม
กับ เวลา สถานที่ โอกาส และบุคคล
K6b มีความรู้ ความเข้ าใจ ในการบันทึกข้ อมูล ส่งข้ อมูล รั บข้ อมูล
ด้ านสุขภาพของผู้ป่วย/ผู้รับบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์( Personal
Health Records: PHRs)
A6a ตระหนักถึงความสาคัญของการสื่อสารกับผู้ป่วย/ผู้รับบริการ
A6b สนับสนุนการดาเนินงานสารสนเทศผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(Electronics performance support system)
A6c ให้ ความสาคัญกับการบันทึกข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ป่วย/
ผู้รับบริการไว้ เป็ นความลับ
S6a สามารถสื่อสารกับผู้ป่วย/ผู้รั บบริ การ ญาติ และบุคลากรในที ม
สุขภาพได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
S6b มีทกั ษะในการเจรจาต่อรอง และบริ หารความยัดแย้ งในทีม/ระหว่าง
ทีมสุขภาพ ผู้ป่วย/ผู้รับบริการและญาติ

คะแนนการประเมินความสอดคล้ อง
ของแบบสัมภาษณ์
-1 0 +1
ข้ อเสนอแนะ
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6. สมรรถนะด้ านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and Information Technology)
(ต่ อ)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
S6c ใช้ ศพั ท์ทางเทคนิคในการสื่อสารทางการแพทย์กับกลุ่มวิชาชีพ/
ทีมสหสาขา อย่างถูกต้ อง
S6d ใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อ มุ่งสู่ความเป็ นสากลในการ
ดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการ
S6e สามารถสืบค้ นข้ อมูลด้ านสุขภาพจากแหล่งความรู้ ต่างๆที่เชื่อถือได้
ผ่านเครื อข่ายอิเล็กทรอนิกส์ทงในประเทศหรื
ั้
อต่างประเทศได้
S6f สามารถใช้ เทคโนโลยี เ พื่อ การเรี ย นรู้ (Technology based
learning) เช่น การศึกษาด้ วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การให้
ความรู้กบั ผู้ป่วยทางวีดทิ ศั น์
S6g สามารถใช้ ข้อมูลระบบบริ หารจัดการสารสนเทศ (Management
Information System: MIS) เพื่อการวิเคราะห์ ตัดสินใจและชี น้ าแนว
ทางการให้ บริ การทางการพยาบาลได้ อย่างเหมาะสม
S6h สามารถแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารด้ านสุขภาพระหว่างหน่วยงาน
ในระบบสุขภาพ(Health Information Exchange: HIE) ผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
S6i สามารถเผยแพร่ ข้ อ มูล ข่าวสารทางสุข ภาพผ่า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ
S6j สามารถใช้ ข้อ มูลทางสารสนเทศเพื่อ สนับสนุน ประสาน และ
พัฒนาคุณภาพดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการกับทีมสหสาขาวิชาชีพ

คะแนนการประเมินความสอดคล้ อง
ของแบบสัมภาษณ์
-1 0 +1
ข้ อเสนอแนะ
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7. สมรรถนะด้ านการปรั บปรุ งคุณภาพอย่ างต่ อเนื่ อง (Continuous Quality Improvement) หมายถึง
พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพ ที่สะท้ อนถึงความสามารถด้ านความรู้ เจตคติหรื อคุณลักษณะส่วนบุคคล และ
ทักษะเชิงวิชาชีพ ความสามารถในการให้ บริการผู้ป่วย/ผู้รับบริ การโดยพัฒนา ปรับปรุงแนวทางในการให้ บริ การ
อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ ระบบการประกันคุณภาพการพยาบาล เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วย/ผู้รับบริการได้ รับการดูแลในขอบเขตที่
รับผิดชอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
K7a มี ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในการ
ปฏิบตั งิ านตามที่หน่วยงาน/องค์กรกาหนด
K7b มี ความรู้ ความเข้ าใจระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ
พยาบาลของหน่วยงาน/องค์กร
K7c ค้ น หาความรู้ เพิ่ ม เติ ม มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการปฏิ บัติ ง าน
แลกเปลี่ ยนองค์ ค วามรู้ ทางการพยาบาลทัง้ ภายในและภายนอก
หน่วยงาน/องค์กร
K7d ศึกษา ค้ นคว้ าวิธีการปฏิบตั ิที่ดี เช่น นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วย/
ผู้รับบริการ
A7a ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดสภาพแวดล้ อ มให้ มีความ
ปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน
A7b ให้ ค วามสาคัญ กับ พฤติก รรมในการปฏิบ ัติง านที่ ยึด หลัก
ความปลอดภัยอย่างสม่าเสมอ
A7c สนั บสนุ นการจัดการความรู้ หรื อการพัฒนาการปฏิ บัติงานใน
หน่วยงาน/องค์กร ของตน
A7d ตระหนัก ถึ ง ความส าคัญ ของการด าเนิ น งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ประกันคุณภาพของหน่วยงาน/องค์กร
S7a ปฏิบตั ติ ามแผนการปฏิบตั งิ านที่หน่วยงาน/องค์กรกาหนด
S7b ปฏิบัติการพยาบาลที่ไม่ทาให้ เกิดผลกระทบกับการให้ บริ การ
ผู้ป่วย/ผู้รับบริการทังด้
้ านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
S7c ตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ านอย่างสม่าเสมอ
S7d บันทึกอุบัติการณ์ เสี่ยง จัดเก็บข้ อ มูลอย่างเป็ นระบบ และนา
ความเสี่ยงไปวางแผนการบริหารความเสี่ยง
S7e ประเมินตนเอง การค้ นหาความเสี่ยง นาไปพัฒนาแนวทางการ
ปฏิบตั งิ าน

คะแนนการประเมินความสอดคล้ อง
ของแบบสัมภาษณ์
-1 0 +1
ข้ อเสนอแนะ
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7. สมรรถนะด้ านการปรับปรุงคุณภาพอย่ างต่ อเนื่อง (Continuous Quality Improvement) (ต่ อ)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)

คะแนนการประเมินความสอดคล้ อง
ของแบบสัมภาษณ์
-1 0 +1
ข้ อเสนอแนะ

S7f วิเคราะห์ กระบวนการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ การ นามาปรั บปรุ ง
กระบวนการ/ลดขันตอนการปฏิ
้
บตั ิ เพื่อความรวดเร็วในการให้ บริการ
S7g ประเมินผลคุณภาพทางการพยาบาล ตามมาตรฐานวิชาชีพการ
พยาบาล และจากผู้ป่วย/ผู้รับบริ การนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการ
บริการอย่างต่อเนื่อง
S7h นาผลการประเมินคุณภาพจากภายนอกมาใช้ ในการปรั บปรุ ง
พัฒนาคุณภาพการพยาบาล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับ
หน่วยงาน/องค์กรอื่น
S7i ปรั บ ปรุ ง คุณ ภาพการดูแ ลผู้ป่ วย/ผู้รั บ บริ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(Continuous Quality Improvement; CQI) โดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์
8. สมรรถนะด้ านการประสานและการทางานเป็ นทีม (Teamwork and Collaboration) หมายถึง พฤติกรรม
ของพยาบาลวิชาชี พที่สะท้ อนถึงความสามารถด้ านความรู้ เจตคติ หรื อคุณลักษณะส่วนบุคคล และทักษะเชิง
วิช าชี พ ในการทาหน้ า ที่ ของตนได้ อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพภายใต้ ก ารให้ การพยาบาลที่ มี การทางานเป็ นที ม
ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ที่ได้ ร่วมกาหนดวัตถุประสงค์ วางแผนการทางาน มีการประสานความร่ วมมือ มีการแบ่ง
ภาระงาน ช่วยเหลือ สนับสนุนพึง่ พาซึ่งกันและกัน เพื่อให้ การดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ ก ารดาเนินไปอย่างราบรื่ น และ
บรรลุเป้าหมายของการให้ บริการที่มีประสิทธิภาพ
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
K8a เข้ าใจขอบเขต/บทบาทของการทาหน้ าที่ประสานงานในทีม
K8b ความรู้ ความเข้ าใจบทบาทของตนเองที่ มีต่องานที่ รับผิดชอบ
และเข้ าใจบทบาทของสมาชิกอื่นๆ
A8a ตระหนักถึงหน้ าที่ ในการประสานการทางานในทีมเพื่อให้ การ
บริการมีประสิทธิภาพ
A8b ตระหนักถึงความสาคัญของสมาชิกทุกคนในทีมการพยาบาล
และทีมสหสาขาวิชาชีพ

คะแนนการประเมินความสอดคล้ อง
ของแบบสัมภาษณ์
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8. สมรรถนะด้ านการประสานและการทางานเป็ นทีม (Teamwork and Collaboration)
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)

คะแนนการประเมินความสอดคล้ อง
ของแบบสัมภาษณ์
-1 0 +1
ข้ อเสนอแนะ

A8c ให้ ความสาคัญ กับ สมาชิก ทุกคนในที มมี ส่วนร่ วมกัน ในการ
กาหนดมาตรฐานการทางาน
S8a ฟั งความคิดเห็นของสมาชิก นามาประมวลผลใช้ ประกอบการ
ตัดสินใจในการปฏิบตั งิ าน
S8b ประสานความร่วมมือในทีม ระหว่างทีม สร้ างเครื อข่าย ระหว่าง
หน่วยงาน/องค์กรที่ เกี่ ยวข้ อ ง โดยให้ การช่วยเหลือ ระหว่างสมาชิก
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
S8c สร้ างสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีม กล่าวถึงสมาชิกในทีมอย่าง
สร้ างสรรค์ชื่นชม ให้ กาลังใจ แสดงน ้าใจ ส่งเสริมความสามัคคี
S8d ปฏิบตั ติ ามค่านิยมของทีมและกฎระเบียบที่กาหนด
S8e พัฒนาศักยภาพการทาหน้ าที่ของตนในทีมให้ มีประสิทธิภาพ
S8f ปฏิบัติหน้ าที่ ด้วยความซื่ อสัตย์ ไว้ วางใจ ให้ เกี ยรติ และเคารพใน
มุมมอง/ความคิดเห็นที่แตกต่างของแต่ละบุคคลในทีมสุขภาพ
S8g ให้ ความช่วยเหลือ แบ่งปั นความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
แบ่งปั นภาระงาน และแบ่งบันผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
9. สมรรถนะด้ านการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice)
หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพ ที่สะท้ อนถึงความสามารถด้ านความรู้ เจตคติหรื อ คุณ ลักษณะส่วน
บุคคล และทักษะในการหาข้ อมูลที่เชื่อถือได้ ที่มีอยู่ในขณะนัน้ ซึ่งได้ จากสืบค้ น วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็ น
ระบบ มาพิจารณาตัดสินใจทางเลือกเพื่อปรับปรุงมาตรฐานและคุณภาพของการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S)
K9a ศึกษาหาความรู้ที่เป็ นปั จจุบนั จากการสืบค้ นแหล่งข้ อมูลต่างๆที่
มีความเชื่อถือได้ และเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
A9a ตัดสินใจเลื อ กงานวิจัยตามระดับ ความน่ าเชื่ อ ถื อ หรื อ จาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ ที่มีแนวปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ มาใช้ ในกระบวนการ
พยาบาลได้ สอดคล้ องกับสภาวการณ์ของผู้ป่วย/ผู้รับบริการ
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9. สมรรถนะด้ านการปฏิบัตกิ ารพยาบาลโดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice) (ต่ อ)
คะแนนการประเมินความสอดคล้ อง
องค์ ประกอบของสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ (Knowledge: K)
ของแบบสัมภาษณ์
คุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) -1 0 +1
ข้ อเสนอแนะ
S9a สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบโดยใช้ องค์ความรู้ทางวิชาชี พ
และที่เกี่ยวข้ องรวมทังประสบการณ์
้
และหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อให้ เกิด
ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคณ
ุ ภาพในการให้ บริการผู้ป่วย/ผู้รับบริการ
S9b ใช้ ผลการวิจัยหรื อหลักฐานเชิงประจักษ์ มาบูรณาการปรับปรุ ง
พัฒนาคุณภาพการปฏิบตั ิการพยาบาล กาหนดเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั งิ านอย่างสร้ างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
S9c วิเ คราะห์ แ ละประเมิน ผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ รั บ จากการปฏิ บัติต าม
หลักฐานเชิงประจักษ์และปรับปรุงการให้ บริการอย่างต่อเนื่อง
S9d ใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ พฒ
ั นารูปแบบการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริ การ
จากการปฏิบตั ิงานประจาพัฒนาสู่งานวิจัย (Routine to Research: R
to R)
S9e แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ผลลัพธ์ ทางการพยาบาล จากการใช้ ข้ อมูล/
แนวทางที่ได้ จากหลักฐานเชิงประจักษ์ ระหว่างผู้ปฏิบตั ิหรื อผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาการพยาบาลเดียวกัน
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ประวัติผ้ วู ิจัย
ชื่อ–สกุล เรื อเอกหญิง อรวรรณ สุพรรณภพ
ที่อยู่

951 อาคารพักสวัสดิการกองทัพเรื อ พื ้นที่บุคคโล ถนนสมเด็จพระเจ้ าตากสิน เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600
ที่ทางาน 504/57 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ ถนนสมเด็จพระเจ้ าตากสิน แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2532 สาเร็ จการศึกษาพยาบาลศาสตร์ ระดับต้ น วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ
พ.ศ. 2535 สาเร็ จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลเวชศาสตร์ ใต้ น ้า กองทัพเรื อ
พ.ศ. 2539 สาเร็ จการศึกษาวิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
มหาลัยราชภัฎบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
พ.ศ. 2550 สาเร็ จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2554 สาเร็ จการศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2556 ศึกษาต่อระดับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2532 พยาบาลประจาตึกผู้ป่วยสูตินรี เวชกรรม
พ.ศ. 2537 พยาบาลเวชศาสตร์ ใต้ น ้า กองเวชศาสตร์ ใต้ น ้าและการบิน
กรมแพทย์ทหารเรื อ
พ.ศ. 2548–ปั จจุบนั อาจารย์ภาคการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงู อายุ วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพเรื อ กรมแพทย์ทหารเรื อ
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ประวั ติผู้เขียน

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒิการศึกษา
ที่อยู่ปัจจุบัน
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