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ชุดโครงการที่ 6
ทักษะทางคลินิกที่จาเป็นของบัณฑิตพยาบาล
Essential Clinical Skills of Graduated Nurse-Midwives
ปัญหา และความสาคัญของการวิจัย
วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลมนุษย์ โดยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากทฤษฎีไปสู่การ
ปฏิบัติ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมในด้านสุขภาพทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน ทั้งในภาวะที่มี
สุขภาพดีหรือเจ็บป่วย โดยให้การดูแลช่วยเหลือ ฟื้นฟูสภาพ ป้องกันโรคและส่ง เสริมสุขภาพ ซึ่งต้องอาศัยความรู้
เฉพาะทางในการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติการพยาบาลจึงต้องได้รับการศึกษา ฝึกฝน มีค่านิยมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มี
อิสระในการทางาน มีความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพ และมีเอกสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ได้รับความเชื่อถือ1 พยาบาล
จึงต้องมีสมรรถนะที่เพียงพอต่อการปฏิบัติการพยาบาล ที่ครอบคลุมผู้รับบริการทุกกลุ่มในทุกภาวะสุขภาพ สามารถ
ใช้ค วามรู้ ทัก ษะ เจตคติ ในการปฏิบั ติการพยาบาลได้สอดคล้องกั บความต้องการของสังคม ตามขอบเขตหน้าที่
รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรฐานที่กาหนดไว้ เพื่อให้ ผู้รับบริการเกิดความปลอดภัย สูงสุด ดังนั้น
บั ณ ฑิ ต พยาบาลจึ ง ต้ อ งอาศั ย เวลาในการเรี ย นรู้ แ ละสั่ ง สมประสบการณ์ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะความช านาญในการ
ปฏิบัติการพยาบาล ให้เพิ่มขึ้นพูนขึ้น จากพยาบาลจบใหม่ที่สามารถปฏิบัตงานในระดับง่ายและไม่ซับซ้อน จนไปสู่
เป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
สภาการพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพที่เกิดขึ้นโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.
2528 2 ซึ่งมีหลักการที่สาคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) การควบคุมการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภ์ 2) การควบคุม
กากับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และ 3) การคุ้มครองประชาชนผู้ใช้บริการการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ โดยในแผนพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550-2559 3 สภาการพยาบาลได้กาหนด
วิสัยทัศน์ของการควบคุมการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภ์ไว้ว่า วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มุ่งปกป้อง
สุขภาพของประชาชนทั้งในภาวะปกติและผิดปกติ โดยการใช้ศักยภาพ และความรู้ความสามารถของผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ในการจัดและให้บริการอย่างมีป ระสิทธิภาพและมีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดบริการ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างทั่วถึง ในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ เพื่อให้
ประชาชนในทุกพื้นที่ ได้รับบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถผลิตและพัฒนา
พยาบาลวิช าชี พให้มี จานวนเพีย งพอและมี คุณภาพ เพื่ อให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุด โดยมีเป้าหมายให้
บุคลากรทางการพยาบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นไปตามมาตรฐานการ
บริการการพยาบาลทุกระดับทั้งในสถานพยาบาลและชุมชน
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เพื่อให้การให้ บริการของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาตนเองและสามารถพั ฒ นางานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สภาการพยาบาลโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 จึงออกประกาศกาหนด
สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ 8 ด้าน ได้แก่ 1) สมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมาย 2) สมรรถนะด้าน
การปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ 4) สมรรถนะด้านภาวะผู้นาการ
จัดการและการพัฒนาคุณภาพ 5) สมรรถนะด้านวิชาการและการวิจัย 6) สมรรถนะด้านการสื่อสารและสัมพันธภาพ
7) สมรรถนะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ และ 8) สมรรถนะด้านสังคม 4
ในสมรรถนะด้านที่ 2 ด้านการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เป็นสมรรถนะที่เกิดจากการบูรณาการ
แนวคิด ศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ศิลปะการพยาบาล ในการปฏิบัติการพยาบาลระดับพื้นฐาน เพื่อให้
การพยาบาลแบบองค์ รวมที่ มี คุ ณภาพ มี ป ระสิทธิภาพ และปลอดภัย โดยใช้ก ระบวนการพยาบาล หลัก ฐานเชิง
ประจักษ์ จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
ดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพแก่ผู้รับบริการในทุกกลุ่มวัยและทุกภาวะสุขภาพ ประกอบด้วยสมรรถนะ 5 ด้านย่อย
ได้แก่ 1) มีความรู้ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาล 2) มีความรู้ความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรค 3) มีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้เจ็บป่วยอย่างต่อเนื่อง 4) มีความรู้ความสามารถด้านการ
พยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ และ 5) มีความรู้ความสามารถด้านหัตถการและทักษะหรือเทคนิคการปฏิบัติการ
พยาบาลทั่วไป ซึ่งหมายถึงพยาบาลต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทักษะและเทคนิคการพยาบาลทั่วไป
เพื่อให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มวัย ทุกภาวะสุขภาพ เพื่อบรรเทาอาการและแก้ไขปัญหาสุขภาพ โดยกาหนด
ทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลไว้ 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจากัดและเงื่อนไข
ในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ ผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 ซึ่งกาหนดไว้ชัดเจน ได้แก่ การทาแผล การตกแต่ง
บาดแผล การเย็บแผล การตัดไหม การผ่าฝีในตาแหน่งซึ่งไม่เป็นอันตรายต่ออวัยวะสาคัญของร่ างกาย การถอดเล็บ
การจี้หูด หรือจี้ตาปลา การผ่าตัดเอาสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในตาแหน่งซึ่งไม่เป็นอันตรายต่ออวัยวะสาคัญของร่างกาย
ออก โดยฉีดยาระงับความรู้สึกทางผิวหนัง การล้างตา และ 2) ปฏิบัติตามทักษะและเทคนิคการปฏิบัติการพยาบาล
ทั่วไป ตามที่สภาการพยาบาลกาหนด
การปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ ทัก ษะและเทคนิคการพยาบาลอย่ างเคร่งครัด จะสามารถสะท้อนถึงความ
ปลอดภัยของผู้รับบริการที่ได้รับจากการบริการพยาบาล ทาให้เกิดความรู้ที่นาไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลที่
เป็นเลิศ เพราะสามารถใช้เปรียบเทียบวิธีการปฏิบัติการพยาบาลในการเลือกรูป แบบการพยาบาลที่เหมาะสมให้แก่
ผู้รับบริการพยาบาลได้ ทั้งยั งจะนาไปสู่การปรับเปลี่ยนนโยบายด้านต่างๆของสถานบริก ารสุขภาพ เพราะทาให้
หน่วยงานทราบแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล ว่าควรพัฒนาไปในแนวทางใดเพื่อส่ งผลให้
ผู้ใช้บริการ ได้รับผลจากการปฏิบัติพยาบาลที่มีคุณภาพสูงสุด
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ในแนวทางของการปฏิบั ติก ารพยาบาลตามทัก ษะและเทคนิคการปฏิบัติก ารพยาบาลทั่วไปนั้น สภาการ
พยาบาลยั ง มิ ไ ด้ก าหนดรายการทั ก ษะและหัต การตามประกาศดังกล่า ว อย่ า งไรก็ ตาม หลายสถาบั นได้ ก าหนด
ประสบการณ์ ใ นรายวิ ช าปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลในหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตร์ บั ณ ฑิ ต เช่ น คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ 5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ 6 คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น7 วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย8 เพื่อเป็นแนวทางให้อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติมอบหมายงาน
ให้นักศึกษา และมีการลงนามรับรองโดยอาจารย์เมื่อนักศึกษาผ่านประสบการณ์นั้นๆ ทั้งนี้การกาหนดประสบการณ์มี
ทั้งทักษะที่เป็นหัตการ เทคนิคการพยาบาล และบางสถาบันกาหนดประสบการณ์ในการให้การพยาบาลผู้ใช้บริการใน
แต่ล ะรายวิ ชาด้วย ซึ่งยั งมีค วามหลากหลาย แตกต่างกั นบ้าง การก าหนดทักษะ และหัตการที่จาเป็นโดยสภาการ
พยาบาลจึง เป็ นเรื่องสาคั ญ ที่จะช่ วยให้ ส ถาบันการศึก ษาทุกแห่ง สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึก ษาใน
หลักสูตร สามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาพยาบาลได้ฝึกปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม ให้บัณฑิตมี
ความพร้อมด้านทักษะเมื่อสาเร็จการศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลที่ช่วยให้สถานบริการพยาบาลซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิตมี
ความเข้ า ใจ และความคาดหวัง ที่ ตรงกั นในด้า นทัก ษะทางคลิ นิก ของบั ณฑิ ตพยาบาล สามารถมอบหมายงานที่
เหมาะสม และพัฒนาบัณฑิตพยาบาลอย่างต่อเนื่องต่อไปได้ การดาเนินการวิจัยเพื่อศึกษาทักษะทางคลินิกที่จาเป็นของ
บัณฑิตพยาบาลจะสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้
คาถามการวิจัย
ทักษะทางคลินิกที่จาเป็นของบัณฑิตพยาบาลประกอบด้วยอะไรบ้าง
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาทักษะทางคลินิกที่จาเป็นของบัณฑิตพยาบาลตามความต้องการของผู้ผลิตและผู้ใช้บัณฑิต
วิธีดาเนินการวิจัย
ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Combined research) เพื่อสรุปทักษะทางคลินิกที่จาเป็นของบัณฑิตพยาบาล
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีการกาหนดทักษะทางคลินิกที่จาเป็นสาหรับบัณฑิตพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
2. นักศึกษาพยาบาล สถาบันการศึกษาและสถานบริการสุขภาพมีความเข้าใจตรงกันในเรื่องทักษะทางคลินิก
ที่จาเป็นสาหรับบัณฑิตพยาบาล
3. บัณฑิตพยาบาลมีสมรรถนะด้านทักษะทางคลินิก ในการปฏิบัติการพยาบาล ตอบสนองความต้องการ
ของหน่วยบริการ
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ผู้ใช้ประโยชน์ของผลการวิจัย
1. สภาการพยาบาลสามารถออกแบบวิธีการประเมินด้านทักษะบัณฑิตพยาบาล ซึ่งอาจใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้
2. สถาบันการศึกษามีแนวทางที่ชัดเจนในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลมีทักษะทาง
คลินิกที่กาหนดโดยสภาการพยาบาล
3. สถานบริการสุขภาพมีแนวทางในการพัฒนาบัณฑิตพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ระยะเวลาดาเนินการ : 1 ปี
งบประมาณ : ไม่เกิน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
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