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บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้ เป ็นการวิจัยเชิงส�ารวจเพื่อศึกษา 

ความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล

ตามสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏบิตั ิกลุม่ตวัอย่างจ�านวน 

304 คน คัดเลือกด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน คือ

พยาบาลเวชปฏบิตัทิีข่ึน้ทะเบยีนเป็นผูผ่้านการอบรมเฉพาะ

ทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป และปฏิบัติงานที่

หน่วยบริการปฐมภูมิในเขตภาคตะวันออก เก็บรวบรวม

ข้อมูลระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2559  

โดยใช้แบบสอบถามประเมินความต้องการจ�าเป็นในการ

พฒันาการปฏบิตักิารพยาบาลตามสมรรถนะของพยาบาล

เวชปฏิบติั ประกอบด้วยความคาดหวงัต่อสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานตามสมรรถนะที่เกิดขึ้นจริง

ในบริบทปัจจุบัน แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น .98 และ 

.96 ตามล�าดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและ 

ค่า Modified Priority Needs Index (PNI
 modified

) 

 ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการจ�าเป็นในการ

พฒันาการปฏบิตักิารพยาบาลตามสมรรถนะของพยาบาล

เวชปฏิบัติ เรียงล�าดับจากมากไปน้อย คือ (1) การบริหาร

จัดการระบบบริการสุขภาพ (PNI
 modified

 = 0.20),  

(2) การจัดการสุขภาพและภาวะเจ็บป่วย ได้แก่ (2.1)  

การสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุม และการป้องกันโรค  

(PNI
 modified

 = 0.19) และ (2.2) การจดัการกบัความเจบ็ป่วย 

(PNI
 modified

 =0.18, (3) บทบาทเชิงวิชาชีพ (PNI
 modified 

= 

0.18), (4) การสอนฝึกฝน และชี้แนะ (PNI
 modified 

= 0.17), 

และ (5) สัมพันธ์ภาพและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่าง

พยาบาลกับผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน (PNI
 modified 

= 

0.15) ผลการวจิยันีใ้ห้ข้อเสนอแนะว่าผูบ้รหิารทางการศกึษา 

และการพยาบาลควรน�าไปใช้ประโยชน์เพื่อการวางแผน

และจัดหลักสูตรฝ ึกอบรมที่มีประสิทธิภาพส�าหรับ 

การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลตามสมรรถนะให้แก่

พยาบาลเวชปฏิบัติ

ค�าส�าคัญ: การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล, ความ

ต้องการจ�าเป็น, พยาบาลเวชปฏิบัติ, สมรรถนะพยาบาล  

Abstract

 This survey research aimed to examine the 

priority needs for nursing practice development 

by competencies of nurse practitioners. A  

multi-stage random sampling was used to recruit 

a sample of 304 nurse practitioners who have 

already registered and certified for Primary  

Medical Care by Thailand Nursing and Midwifery 

Council (TNC) and been working at a primary 

health care center in the eastern region of  

Thailand. Data collection was carried out  

from June to July 2016 by using self-report  

questionnaires, including the expected and the 

actual practical competencies in the current  

situation. Their reliability were .98 and .96,  

respectively. Data were analyzed by using  
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descriptive statistics and the modified Priority 

Needs Index (PNI
 modified

)  

 The results revealed that the priority  

needs for nursing practice by competencies of 

nurse practitioners were ranked in ordering as:  

1) Management of health service system  

(PNI
 modified

 = 0.20), 2) Management of health and 

illness, including (a) health promotion, and disease 

control and prevention (PNI
 modified

 = 0.19) and  

(b) illness management (PNI
 modified

 = 0.18),  

3) Professional role (PNI
 modified

 = 0.18), (4) Health 

education, training and consultation (PNI
 modified 

= 

0.17), and 5) Relationships and trustworthiness 

among nurse, client, family and community  

(PNI
 modified

 = 0.15). These findings suggest that nurse 

educators and administrators should utilize to 

plan and implement an effective training course 

on nursing practice development by competencies 

for nurse practitioners

Key words: Nursing practice development, the 

priority needs, practitioner, nursing competency

ความส�าคัญของปัญหา 

 หน ่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภู มิ ถือเป ็น 

หน่วยบริการที่เน้นการบริการทางด้านสุขภาพเชิงรุก 

(Chuengsatiansup & Kata, 2007) ท้ังการส่งเสริม 

สุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และ

การฟื้นฟูสภาพในรูปแบบการให้บริการแบบใกล้ชิดกับ

ชุมชนทางด้านภูมิศาสตร์ ใกล้ใจในด้านความผูกพันไว้ใจ 

ใส่ใจซึง่กนัและกนั ระหว่างทมีสุขภาพและชมุชน รบัผดิชอบ 

ดแูลสขุภาพ และพัฒนาศกัยภาพของประชาชนในการดแูล

สขุภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างต่อเนือ่งเป็น

องค์รวม เพ่ือน�าไปสู่ก่ารดแูลจัดการปัญหาสขุภาพในระดบั

บุคคล ครอบครัวและชุมชนได้ (Kompayak, 2010) 

พยาบาลเวชปฏิบัติถือเป็นบุคลากรส�าคัญท่ีปฏิบัติงาน ณ 

หน่วยบริการดังกล่าว ท้ังนี้สภาการพยาบาลได้ก�าหนด

มาตรฐานการให้บริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ใน

ระดับปฐมภูมิว่าอย่างน้อยจะต้องมีพยาบาลเวชปฏิบัติซ่ึง

ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่สภาการพยาบาลก�าหนด 

หรือผู้มีวุฒิปริญญาโททางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

หรือผู ้มีวุฒิบัตรพยาบาลผู ้ปฏิบัติขั้นสูงสาขาวิชาการ

พยาบาลชุมชน 1 คนในทุกหน่วยบริการสุขภาพระดับ 

ปฐมภูมิ (Thailand Nursing and Midwifery Council 

[TNMC], 2005) พยาบาลเวชปฏิบัติถือเป็นบุคลากรที่

เหมาะสมทีส่ดุในการดแูลสขุภาพผูใ้ช้บรกิารระดับปฐมภมูิ 

เนือ่งจากพยาบาลเวชปฏบิตัมิทีกัษะในการให้บรกิารมกีาร

ตดิต่อส่ือสารทีด่ ีค่าใช้จ่ายในการผลิตต�า่ รวมถงึการปฏิบตัิ

งานเกิดผลลัพธ์ทางคลินิกที่ดี  (Hanucharurnkul, 2007, 

2010; Ingersoll & Mahn-DiNicola, 2009)

 บทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติตามกฎหมาย

วชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ์ อนญุาตให้พยาบาล

เวชปฏิบัติสามารถให้การรักษาโรคเบื้องต้นที่พบบ่อยใน

ชุมชน รวมทั้งการดูแลในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยให้เป็นไป

ตามข้อก�าหนดของสภาการพยาบาล (TNMC, 2005) ทั้งนี้

พยาบาลเวชปฏิบัติจะต้องมีสมรรถนะหลายด้านในการ

ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด จาก

การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพของพยาบาลเวชปฏิบัติที่

มีผลงานเด่น และจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ

ขอบเขตและสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติ โดยสภา 

การพยาบาลระหว่างประเทศ (International Council of 

Nurses [ICN], 2008) พบว่าสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติ

ทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ (1) การจัดการ

กบัสขุภาพและภาวะเจบ็ป่วย (2) การสร้างสมัพนัธภาพและ

ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วย/ครอบครัว/

ชุมชน (3) การสอน ฝึกฝน และชี้แนะ (4) บทบาทเชิง

วิชาชีพ และ (5) การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ 

ส�าหรบัประเทศไทยได้มกีารก�าหนดขอบเขตและสมรรถนะ

ของพยาบาลเวชปฏิบัติ ตามประกาศสภาการพยาบาล  

พ.ศ. 2552 ไว้ 9 ด้าน ดังนี้ (1) มีความพร้อมในการพัฒนา 

จัดการและก�ากับระบบการดูแลบุคคล กลุ่มคน ครอบครัว 

และชุมชนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค  

การรักษาโรคเบื้องต้น และการฟื้นฟูสภาพ (2) มีความ

สามารถในการดูแลและให้การพยาบาลกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง  

ผู้พิการ วัยรุ่น ผู้สูงอายุ มารดาและทารก และกลุ่มอื่น 

ในชุมชนที่มีปัญหาซับซ้อน (3) มีความสามารถในการ

ประสานงาน (4) มีความสามารถในการเสริมสร้างพลัง


