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บทคัดย่อ

พยาบาลวิชาชีพจำาเป็นต้องมีสมรรถนะท่ีโดดเด่นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการสุขภาพและเตรียมการ 

พยาบาลให้ได้มาตราฐานเพ่ือรองรับการบริการให้แก่ประชาคมคมอาเซียน การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative descriptive research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในประชาคมอาเซียน 

โดยผู้ให้ข้อมูลเป็นแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพในระดับผู้บริหารโรงพยาบาล และระดับปฏิบัติการท่ีปฏิบัติงานใน 

โรงพยาบาลในภาคตะวันออกท้ังภาครัฐและเอกชน จำานวน 22 คน เก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม และ 

การสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic analysis) ตามวิธีการของ Miles,  

Huberman, & Saldana (2014)

ข้อค้นพบท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลซ่ึงแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในประชาคมอาเซียน  

คือ 1) ความรู้ท่ีทันสมัย และเช่ียวชาญทักษะการปฏิบัติการพยาบาล 2) ความเป็น Hospitality ท่ีเป็นเอกลักษณ์ 

ของพยาบาลไทย 3) ความสามารถในการดูแลผู้รับบริการท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 4) ทักษะการส่ือสาร 

5) การจัดการรูปแบบความคิด และ 6) สามารถสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีเพ่ือใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อมูลท่ีได้ 

จากการศึกษาคร้ังน้ีสามารถนำามาเป็นข้อมูลให้องค์กรวิชาชีพ หน่วยบริการสุขภาพท้ังภาครัฐ เอกชน และสถาบัน 

การศกึษาในการเตรยีมความพร้อมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลวชิาชีพในการพยาบาลให้เกดิประโยชน์สูงสุดแก่ 

ผู้รับบริการท้ังในประเทศและประชาคมอาเซียนได้

คำาสำาคัญ: ส่มรรถนะข้องพยาบัาลวิชีาชีีพ ประชีาคมอาเซีียน

Abstract

Thai professional nurses need to have talent competencies to increase the effectiveness of 

nursing services and provide standards nursing to support the health care of people in ASE Economic.  
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The purpose of this qualitative study was to describe the competencies of professional nurses in 

ASEAN Economic. Research informants of 22 were doctors, nurses director, nurses manager, head 

nurses and professional nurses, who worked thematic analysis methods based on Miles, Huberman 

& Saldana (2014).

The results showed that the competencies of professional nurses in the ASEAN community 

including: 1) Modern knowledge and expertise in nursing practice 2) Being the unique hospitality 

of Thai nurses 3) Cultural diversity nursing care 4) Communication skills 5) The management of 

the conceptual model and 6) Able to search technology data for evidence-based practice. The 

data obtained from this study can be used as information for professional organizations, health 

services units in both public, private and educational institutions in preparation for development 

competencies of professional nurses in nursing to maximize the benefits for service recipients both 

in the country and the ASEAN community.

Keywords: competencies of professional nurses, ASEAN Economic

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

จากการรวมตวัของประชาคมอาเซียนเป็นการเพ่ิม 

อำานาจการต่อรองและขีดความสามารถในการแข่งขัน  

เพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่งของประเทศสมาชิกในด้าน 

เศรษฐกิจ สังคม การใช้พลังงาน การบริการทางการแพทย์ 

และสาธารณสุข ตามกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วย 

การบริการ (ASEAN Framework Agreement on Ser-

vice: AFAS) และในข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual 

Recognition Agreement: MRA) ของประชาคมอาเซียน 

ด้านคุณสมบัติหรือมาตรฐานในสาขาวิชาชีพหลัก 8 

วิชาชีพได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร 

นักบัญชี ช่างสำารวจ สถาปนิก และการบริการ/ท่องเท่ียว 

เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาและบริการให้มีคุณภาพโดย 

ความรับผิดชอบของสภาการพยาบาล ได้กำาหนด 

แนวทางการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของวิชาชีพการ 

พยาบาลและการผดุงครรภ์โดยการกำาหนดสมรรถนะ 

พยาบาลวิชาชีพ 5 ด้าน คือ จริยธรรมและกฎหมาย 

วิชาชีพ การปฏิบัติการพยาบาล ภาวะผู้นำาและการบริหาร 

การศึกษาและวิจัย การพัฒนาคุณภาพและพัฒนาตนเอง 

ในวิชาชีพ

รูปแบบของการเปิดเสรีในอาเซียนทำาให้เกิดการ 

ให ้บริการข ้ามพรมแดนกับผู ้ รับบริการท่ีมีความ 

หลากหลายทางวัฒนธรรม รวมท้ังมีการแข่งขันให  ้

การบริการ ผู้ป่วยต่างชาติมารับบริการทางด้านสุขภาพ 

มากข้ึน ปรากฏการณ์น้ีส่งผลกระทบต่อการบริการ 

สุขภาพจึงทำาให้หน่วยงานบริการสุขภาพมีความต่ืนตัว 

ในการเตรียมความพร้อมให้กับพยาบาลวิชาชีพให้มี 

สมรรถนะท่ีสามารถตอบสนองผู้รับบริการ ซ่ึงภูมิภาค 

ตะวันออกเป็นท้ังแหล่งอุตสาหกรรม แหล่งท่องเท่ียว 

และธุรกิจ รวมท้ังยังเป็นส่วนหน่ึงของแผนพัฒนา 

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC หรือ 

Eastern Economic Corridor) จึงทำาให้มีผู้รับบริการ 

หลากหลายวัฒนธรรมเข้ามารับบริการ และมีความ 

ต้องการการดูแลสุขภาพท่ีหลากหลายมากข้ึน

จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น สภาการพยาบาล 

จึงมีการวางแผนเพ่ือเตรยีมความพร้อมให้พยาบาลวชิาชีพ 

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมุ่งเน้นให้พยาบาลวิชาชีพ 

มีสมรรถนะท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการด้าน 

สุขภาพของประชาชน และรองรับการดูแลสุขภาพ 

ของประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน ตลอดจนพัฒนา 

พยาบาลวิชาชีพให้มีทักษะการให้พยาบาล มีจิตบริการ  
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และมีสมรรถนะท่ีมีความเป็นสากลสามารถติดต่อ 

ส่ือสารกับภาคีเครือข่ายของหน่วยงานในระดับนานาชาติ 

ได้ (Srisupaun, Luang-Amornlert, & Sawaengdee, 

2012)

สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ทักษะและ 

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห ้ สำ า เ ร็ จ 

แนวคิดสมรรถนะมีองค์ประกอบดังน้ี 1) ความรู ้

2) ทักษะ และ 3) ทัศนคติ พยาบาลวิชาชีพจำาเป็น 

ต้องมีสมรรถนะด้านความรู้และทักษะเพ่ือให้การดูแล 

ผู ้ รับบริการได้อย ่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  

นอกจากต้องมีทักษะและความสามารถท่ีเป็นพ้ืนฐาน 

ในวชิาชีพแล้ว พยาบาลวชิาชีพยงัจำาเป็นต้องมสีมรรถนะ 

ท่ีสามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของผู้รบับริการ 

ในบริบทต่างๆ ได้ ดังน้ันแนวคิดของสมรรถนะจึงเป็น 

แนวคิดท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ และบริบท 

ท่ีเฉพาะเจาะจง เช่น สามารถตัดสินใจ และแก้ปัญหา  

เม่ือต้องดูแลผู้รับบริการท่ีต้องการการดูแลท่ีแตกต่างกัน 

เป็นต้น (Garside & Nhemachena, 2013)

ความต ้องการการเตรียมความพร ้อมเข ้าสู ่ 

ประชาคมอาเซียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

ปริญญา สาขาพยาบาลศาสตร์ (Meekanon & Sirika-

monsathian, 2015) พบว่า ความต้องการการเตรียม 

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับปริญญา สาขาพยาบาลศาสตร์ของนิสิต 

พยาบาลอยู่ในระดับท่ีต้องการเตรียมความพร้อมเป็น 

อย่างมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความต้องการ 

การเตรียมความพร้อมในข้อคำาถามเก่ียวกับการพัฒนา 

ความสามารถในการ ส่ือสารภาษาอั งกฤษให ้ มี 

ประสิทธิภาพท้ังการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน 

และการนำาเสนอ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่  

ความต้องการการเตรียมความพร้อมในเร่ืองการพัฒนา 

ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลบาลโดยคำานึง 

ถึง ความเป็นปัจเจกบุคคลและความหลากหลายทาง 

วัฒนธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Kongkun 

(2015) พบว่า นักศึกษาพยาบาลมีความต้องการ 

การเตรียมพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในเร่ือง 

การส่ือสารภาษาอังกฤษ การเข้าใจขนบธรรมเนียม 

และวฒันธรรม ประเพณ ีศาสนาของกลุ่มประเทศอาเซียน

สมรรถนะมาตรฐานของพยาบาลวิชาชีพท่ีกำาหนด 

โดย Nursing and Midwifery Board Australia (2019) 

ได้แก่ สมรรถนะด้านการปฏบัิติเชิงวิชาชีพ การวเิคราะห์ 

และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การประสานงาน 

และการดูแลร่วมกับสหวิชาชีพ แต่จากการศึกษาภาพ

อนาคตพยาบาลไทยในประชาคมอาเซียน (Anupun-

pisit, Suwandee, Wetcharungsri, & Sukjaroen, 

2016) โดยใช้การสืบค้นข้อมูลเชิงเอกสาร และข้อมูล

ท่ีได้จากการสอบถามและสัมภาษณ์พยาบาลวิชาชีพ

พบว่า พยาบาลยังขาดทักษะด้านภาษาในการส่ือสาร 

และทักษะการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

นอกจากน้ันยังพบว่า ขาดการวางนโยบายการผลิตให้

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมท้ัง 

การผลิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

จากการศึกษาความพร้อมของพยาบาลไทยในการก้าวสู่ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า พยาบาลไทยมี 

สมรรถนะในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ในระดับปานกลาง (Chawaphanth, LeSeure, Jan-

taramano, & Thana, 2016) นอกจากน้ันยังพบว่า 

ความพร้อมต่อการเป็นประชาคมอาเซียนของพยาบาล 

งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ และจิตเวชศาสตร์ 

โรงพยาบาลศิริราช ส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ (Song-

muang & Siritarungsri, 2016) ดังน้ันจึงควรพัฒนา 

ความรู้และสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพให้มีความ 

พร้อมท่ีจะปฏิบัติงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อ

ย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังจากการทบทวนวรรณกรรม 

และงานวิจัย พบว่า งานส่วนใหญ่เป็นการศึกษามุมมอง 

ของนักศึกษาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติหน้าท่ี 

ต่างๆ เช่น นักวิชาการ พยาบาลปฏิบัติการพยาบาล 

ภาคเอกชนและภาครัฐ และพยาบาลตำาแหน่งบริหาร  

ส่วนงานวิจัยในมุมมองของผู้บริหารทางการพยาบาล  

หรือมุมมองของผู้บริหารหน่วยบริการสุขภาพในภาครัฐ

และเอกชนยังไม่มีความชัดเจน ซ่ึงมุมมองของผู้บริหาร

ทางการพยาบาลจะเป็นประโยชน์ในการกำาหนดนโยบาย  

สมรรถนะข้องพยาบาลวิชีาช่ีพในปีระชีาคมอาเซ่ียน
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การกำาหนดเกณฑ์ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือ 

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

จากปัญหาท่ีกล่าวมาเบ้ืองต้น คณะผู้วิจัยจึงมี 

ความสนใจท่ีจะศึกษาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ 

ในประชาคมอาเซียนตามประสบการณ์ของผู้บริหาร 

โรงพยาบาล หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วย 

และพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการท่ีปฏิบัติงาน 

ในโรงพยาบาลภาคตะวันออกท้ังภาครัฐและเอกชน  

ซ่ึงข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาคร้ังน้ีสามารถนำามาเป็น 

ข้อมูลให้องค์กรวิชาชีพ หน่วยบริการสุขภาพท้ังภาครัฐ 

เอกชน และสถาบันการศึกษาในการเตรียมความพร้อม 

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลวชิาชีพในการพยาบาล 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการท้ังในประเทศและ

ประชาคมอาเซียนได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพ่ือศึกษาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพใน 

ประชาคมอาเซียน

วิธีดำาเนินการวิจัย

การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยเลือกรูปแบบการศึกษาเป็น 

การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีดำาเนินการวิจัยในการศึกษา 

คร้ังน้ี ประกอบด้วย ผู้ให้ข้อมูล และการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลและการ 

สร้างความน่าเช่ือถือให้กับงานวิจัย ดังน้ี

สถานท่ีศึกษา คือ โรงพยาบาลในภาคตะวันออก 

ท้ังภาครัฐและเอกชน

การเก็บรวบรวมข้อมูล

แพทย์ผู ้อำานวยการโรงพยาบาล หัวหน้าฝ่าย 

การพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลวิชาชีพ 

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในภาคตะวันออกท้ังภาค

รัฐและเอกชน ได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) โดยมีคุณสมบัติดัง น้ี  

1) เป็นผู้บริหารโรงพยาบาล หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 

และหัวหน้าหอผู้ป่วย โดยมีประสบการณ์ในการปฏิบัติ 

หน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับ AEC ในตำาแหน่งดังกล่าวอย่างน้อย 

2 ปี และพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการพยาบาล  

ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยอย่างน้อย 3 ปี และ 

ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสุขภาพในภาคตะวันออก 

ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเ ก่ียวข ้องกับ AEC และ  

2) มีความเต็มใจและยินดีในการให้ข้อมูล โดยมีผู้ให้ 

ข้อมูลท้ังหมดจำานวน 22 คน

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย

ประกอบด้วยเคร่ืองมือ 3 อย่าง ได้แก่ ผู้วิจัย 

แนวทางการสัมภาษณ์ และแบบบันทึกต่างๆ

1) คณะผู้วิจัย ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความสำาคัญ 

ท่ีสุดในการรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วย 

ตนเองและจดบันทึกระหว่างการสนทนา ซ่ึงคณะผู้วิจัย

เป็นผู้ท่ีผ่านการทำาวิจัยเชิงคุณภาพและมีประสบการณ์

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้ว

2) แนวทางการสัมภาษณ์ เป็นคำาถามกว้างๆ 

และยืดหยุ่น ผู้วิจัยออกแบบแนวคำาถามและนำาไปให้ 

ผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 3 ตรวจสอบ หลังจากน้ันนำาไป 

ทดลองใช้โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับพยาบาลวิชาชีพ 

ท่ีปฏิบัติการพยาบาลในโรงพยาบาลท่ีมีลักษณะ 

คล้ายคลึงกับพยาบาลวิชาชีพท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูลจำานวน  

2 ราย ซ่ึงพบว่า ควรมีการปรับภาษาท่ีใช้ในข้อคำาถาม 

ให้เข้าใจง่ายข้ึน จึงปรับแนวคำาถามอีกคร้ังก่อนนำาไป 

สัมภาษณ์จริง ตัวอย่างคำาถามเช่น AEC มีผลต่อการ 

ปฏิบัติงานของท่านอย่างไร พยาบาลต้องมีสมรรถนะ 

ท่ีเก่ียวกับการดูแลผู้รับบริการในประชาคมอาเซียนเร่ือง 

อะไรบ้าง ทำาไมพยาบาลต้องมีสมรรถนะในเร่ืองน้ันด้วย 

แล้วท่ีท่านบอกว่าต้องมสีมรรถนะเร่ืองน้ันหมายถึงอะไร  

ในสมรรถนะท่ีท่านกล่าวมาจะทำาให้เกิดข้ึนได้อย่างไร 

เป็นต้น โดยผู้สัมภาษณ์ตระหนักรู้ถึงบทบาทในฐานะ 

นักวิจัย ให้คุณค่าในประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูล โดยไม่ 

วิพากษ์วิจารณ์หรือตัดสินส่ิงท่ีผู้ให้ข้อมูลแสดงออก

3) แบบบนัทึกต่างๆ ประกอบด้วยแบบบนัทึกข้อมูล 

ส่วนบุคลของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา 

ระยะเวลาในการปฏบัิติการพยาบาล และตำาแหน่งปัจจบัุน  

นอกจากน้ันยังมีแบบบันทึกการถอดเทป การให้รหัส 

ข้อมูล และแบบบันทึกการสะท้อนคิดของผู้วิจัย
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การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง

โครงการวิจัยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

จริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพาเลขท่ี 015/ 

2561 คณะผู้วิจัยพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่างดังน้ี มีการให้ 

ข้อมูลเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัย  

และประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนจากการวิจัยอย่างละเอียด 

แก่ผู้ให้ข้อมูลก่อนท่ีผู้ให้ข้อมูลจะตัดสินใจเข้าร่วมการ 

วิจัยด้วยความสมัครใจ และลงนามยินยอมเป็นผู้ให้ข้อมูล 

(Informed consent) ผู้ให้ข้อมูลมีสิทธ์ิถอนตวัออกจาก 

การวิจัยได ้ทุกเวลาข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ  

โดยผู้วิจัยใช้ตัวเลขรหัสแทนผู้วิจัยเก็บรักษาข้อมูลไว้ 

ในท่ีปลอดภัย ข้อมูลท่ีเป็นไฟล์บันทึกเสียง และข้อมูล 

ต่างๆ ในการวิจัยถูกเก็บรักษาไว้ในคอมพิวเตอร์ส่วนตัว 

ซ่ึงผู้วิจัยเป็นผู้กำาหนดรหัสผ่านจึงจะสามารถเข้าถึงข้อมูล 

ได้ผู้วิจัยนำาเสนอผลการศกึษา และนำาไปใช้ในเชิงวิชาการ 

ผู้วิจัยจะดำาเนินการทำาลายข้อมูลภายหลังการตีพิมพ์ 

ผลการวิจัยแล้ว 1 ปี

การเก็บรวบรวมข้อมูล

หลังจากท่ีคณะผู้วิจัยได้รับอนุญาตให้ดำาเนินการ

วิจัยแล้วผู้วิจัยเร่ิมต้นการเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัย 

เร่ิมต้นโดยการใช้วิธีการสนทนากลุ่มพยาบาลวิชาชีพ 

จากหน่วยบริการสุขภาพในภาคตะวันออกท้ังภาครัฐ 

และเอกชน เพ่ือเป็นการศึกษานำาร่องสำาหรับหาข้อมูล 

เก่ียวกับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในประชาคม 

อาเซียนอย่างกว้างๆ ซ่ึงได้รายช่ือของพยาบาลวิชาชีพ 

จากคำาแนะนำาของหัวหน้ากลุ ่มการพยาบาลของ 

โรงพยาบาลจากภาครัฐและเอกชน มีจำานวนผู้ให้ข้อมูล 

ในกลุ่มท้ังหมดจำานวน 6 คน ใช้เวลาในการสนทนากลุ่ม  

2 ช่ัวโมง 14 นาที หลังจากน้ันใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือ 

ให้ได้ข้อมูลท่ีมีความสมบูรณ์และลึกซ้ึงมากข้ึน โดยขอ 

คำาแนะนำาจากหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลของโรงพยาบาล 

เพ่ือทาบทามเป็นผู้ให้ข้อมูลรายแรก ผู้วิจัยได้ทำาการ 

พิทักษ์สิทธิและขอความร่วมมือในการวิจัย ผู้ให้ข้อมูล 

ให้ความยนิยอมด้วยวาจา จากน้ันผู้วิจัยขออนุญาตจดช่ือ 

และเบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ของพยาบาลวิชาชีพ 

ท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูล เพ่ือนัดหมายวัน เวลาและสถานท่ี 

ในการให้ข้อมูล ซ่ึงผู้ให้ข้อมูลทุกรายเลือกท่ีจะสัมภาษณ์ 

ในห้องท่ีเป็นสัดส่วน เช่น ห้องประชุมในโรงพยาบาล 

ท่ีปฏิบัติงานอยู่ เป็นต้น ผู้ให้ข้อมูลนัดหมายเวลาตาม 

ท่ีผู ้ให ้ข ้อมูลสะดวก เช่น ช่วงก่อนข้ึนปฏิบัติงาน 

ช่วงพักเท่ียง หลังลงเวรปฏิบัติงาน เป็นต้น คณะผู้วิจัย 

ดำาเนินการสัมภาษณ์ในสถานท่ีท่ีผู ้ให้ข้อมูลสะดวก 

และสังเกตท่าทาง สีหน้าปฏิกิริยาและอารมณ์ท่ีผู้ให้ข้อมูล 

แสดงออกในขณะสัมภาษณ์ ซ่ึงใช ้เวลาประมาณ 

60-120 นาทีในแต่ละคร้ัง (เฉล่ีย 80 นาทีต่อคร้ัง)  

ภายหลังการสัมภาษณ์ในแต่ละคร้ัง ผู ้ วิจัยทำาการ 

ถอดเทปคำาต่อคำา เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนใน 

การสัมภาษณ์ต่อไปในประเด็นท่ีไม่ชัดเจน หรือต้องการ 

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลต่อไป คณะผู้วิจัยดำาเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลไปจนกระท่ังข้อมูลท่ีได้มีความอ่ิมตัว 

(Data saturation) ซ่ึงเกิดข้ึนในผู้ให้ข้อมูลรายท่ี 22 

จึงยุติการเก็บรวบรวมข้อมูล ระยะเวลาดำาเนินการ 

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง พฤศจิกายน 2562

การวิเคราะห์ข้อมูล

คณะผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข ้อมูลโดยการ 

วิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic analysis) ตามแนวคิด 

ของ Miles, Huberman, & Saldana (2014)  

โดยคณะผู ้ วิ จัยตรวจสอบข ้อมูลไปพร ้อมกับการ 

วิเคราะห์ข้อมูล ซ่ึงทำาให้คณะผู้วจัิยทราบว่า ข้อมูลท่ีได้น้ัน 

มีความอ่ิมตัวและตอบคำาถามการวิจัย โดยคณะผู้วิจัย 

นำาข้อมูลท่ีได้จากการบันทึกเทปผู้ให้ข้อมูลแต่ละคน 

มาถอดเทปคำาให้สัมภาษณ์โดยการพิมพ์แบบคำาต่อคำา 

หลังจากน้ันคณะผู้วิจัยจับกลุ่มคำา ข้อความ หรือประโยค 

สำาคัญท่ีเป็นข้อมูลเดียวกันและเก่ียวข้องกับปรากฏการณ์ 

ท่ีต้องการศึกษาให้มากท่ีสุด ผู้วิจัยบันทึกข้อมูลอ่ืนๆ 

ท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ได้แก่ นำ้าเสียงของผู้ให้ข้อมูล 

ท่าทางขณะสนทนา เป็นต้น คณะผู้วจัิยอ่านข้อมูลท้ังหมด 

ของผู้ให้ข้อมูลเพ่ือทำาความเข้าใจข้อมลูท่ีได้รับในภาพรวม  

โดยท่ีผู้วิจัยให้หมายเลขบรรทัดของข้อมูลเพ่ือสะดวก

ต่อการอ้างอิงถึงข้อมูลน้ัน คณะผู้วิจัยใส่รหัสกลุ่มคำา

สำาคัญจากการอ่านข้อมูลการสัมภาษณ์แบบคำาต่อคำา 

บรรทัดต่อบรรทัด คณะผู้วิจัยนำาความหมายท่ีบันทึก

สมรรถนะข้องพยาบาลวิชีาช่ีพในปีระชีาคมอาเซ่ียน
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ไว้มาจัดกลุ่มแก่นสาระ และนำาข้อสรุปท่ีได้มาบันทึก 

และอธิบายข้อสรุปอย่างละเอียดตามวัตถุประสงค์ 

การวิจัยท่ีต ้องการศึกษา มีการอ้างอิงคำาพูดของ 

ผู้ให้ข้อมูลเพ่ือแสดงให้เห็นว่าข้อมูลน้ันเป็นความจริง  

มีหลักฐานตรวจสอบได้ แสดงถึงความน่าเช่ือถือ 

ของข้อมูล หลังจากนำาข้อมูลท่ีจัดเป็นกลุ่มแก่นสาระ 

มาเขียนบรรยายแล้วได้นำาไปให้ผู ้ให้ข้อมูลจำานวน 

2 รายตรวจสอบ หลังจากไม่มีข้อมูลเพ่ิมเติมแล้ว 

คณะผู้วิจัยจึงยุติการสัมภาษณ์

การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของงานวิจัย

คณะผู้วิจัยใช้เกณฑ์การตรวจสอบความน่าเช่ือถือ 

ดังน้ี 1) ความเช่ือม่ัน (Credibility) โดยผู้วิจัยมีการ 

เตรียมความพร้อมก่อนทำาวิจัย โดยการศึกษาระเบียบ 

วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และเอกสารตำาราท่ีเก่ียวกับการ 

สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ ผู้วิจัยยืนยันข้อมูลโดย

การตรวจสอบการให้รหัสกับคณะผู้วิจัย รวมท้ังพูดคุย 

ให้เหตุผลในการให้รหัสจนเห็นพ้องต้องกัน ผู ้วิจัย

นำาข้อสรุปเบ้ืองต้นท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลให้ 

พยาบาลวิชาชีพซ่ึงเป็นผู้ให้ข้อมูลได้ยืนยันความถูกต้อง 

จำานวน 2 ราย 2) ความสามารถในการนำาไปใช้ในบริบท 

อ่ืน (transferability) ผู้วิจัยเขียนบรรยายลักษณะของ 

ผู้ให้ข้อมูล และบริบทท่ีศึกษาอย่างละเอียด เพ่ือให้ 

สามารถนำาไปศึกษาในบริบทอ่ืนได้ 3) การพ่ึงพาเกณฑ์อ่ืน 

(dependability) ผู ้วิจัยบรรยายข้ันตอนเก่ียวกับ 

กระบวนการวิ จัย ต้ังแต ่การเก็บรวบรวมข ้อมูล  

การวเิคราะห์ข้อมูลและการสรปุผลการวจัิยอย่างละเอยีด  

เพ่ือให้ผู้อ่านได้ทำาความเข้าใจและสามารถตรวจสอบได้

ผลการวิจัย

ลักษณะของผู้ให้ข้อมูล

ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแพทย์จำานวน  

2 คน พยาบาลวิชาชีพจำานวน 20 คน รวมท้ังหมด 

จำานวน 22 คน ซ่ึงปฏิบัติงานในหน่วยบริการสุขภาพ 

ท้ังภาครัฐและเอกชนในเขตภาคตะวันออก มีอายุ 

ต้ังแต่ 25-63 ปี ค่าเฉล่ียของอายุเท่ากับ 43.2 ปี 

ส ่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.98 ผู ้ให้ข ้อมูล 

ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีจำานวน  

14 คน ระดับปริญญาโทจำานวน 7 คน และปริญญาเอก 

จำานวน 1 คน ระยะเวลาในการปฏิบัติการพยาบาล 

อยู ่ระหว ่าง 3-39 ป ี  ค ่าเฉล่ียเท ่ากับ 20.9 ป ี  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9.05 มีตำาแหน่งเป็น 

ผู้อำานวยโรงพยาบาลจำานวน 2 คน หัวหน้าฝ่ายการ 

พยาบาลจำานวน 4 คน รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล/

ผู้จัดการแผนกจำานวน 6 คน หัวหน้าหอผู้ป่วยจำานวน  

4 คน และพยาบาลวชิาชีพระดับปฏิบัติการจำานวน 6 คน

ข้อค้นพบท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาจาก 

การสรุปประเด็นการวิเคราะห์แก่นสาระซ่ึงแสดงให้ 

เห็นถึงสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในประชาคม 

อาเซียน คือ 1) มีความรู้ท่ีทันสมัย และเช่ียวชาญ 

ทักษะการปฏิบัติการพยาบาล 2) ความเป็น Hospitality 

ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของพยาบาลไทย 3) ความสามารถใน 

การดูแลผู้รับบริการท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

4) ทักษะการส่ือสาร 5) การจดัการรูปแบบความคดิ และ  

6) สืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีเพ่ือใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์  

โดยมีรายละเอียดดังน้ี

1) การมีความรู้ท่ีทันสมัย และเช่ียวชาญทักษะ 

การปฏิบัติการพยาบาล ผู้ให้ข้อมูลให้ข้อมูลว่า พยาบาล 

วิชาชีพควรมีความรู้และความเช่ียวชาญในการปฏิบัติ 

การพยาบาลตามการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคม  

หรือผู ้ให้ข ้อมูลใช้คำาว ่า พยาบาลต้องรู ้จักมองไป 

รอบๆ ตัว (Look around) เพ่ือให้มองเห็นว่า การเคล่ือน 

ย้ายของประชากรในยุคของ AEC ทำาให้มีโอกาสเกิด 

โรคท่ีซับซ้อนมากยิง่ข้ึน โรคอุบัติใหม่ การแพร่กระจาย 

เช้ือโรคท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ดังตัวอย่าง 

คำาพูดดังน้ี

“พยาบัาลเราจะติ�องมีความร้�หร้อทักษะให�มัน 

ส่อดคล�องกับัการเปลี�ยนแปลงข้องโลกนี� ที�ร้�สึ่กว่าเออ 

เราก็ติ�องเปิดมุมมองให�มันกว�างขึ้�นที�จะเรียนร้�อะไรใหม่ๆ  

เข้�ามา แล�วก็ความร้�เราก็ติ�องมี ยิ�งเวลาเปิดโลก มันจะมี 

โรคเข้�ามาซัีบัซี�อนเข้�ามาเยอะมากขึ้�น เพราะพวกนี�บัางที

เข้าจะไม่มีโรคเดียวแล�ว เข้าจะมีหลายโรค เพราะฉะนั�น 

เราติ�องเพิ�มทักษะความร้�ข้องพยาบัาลเรา ที�จะส่ามารถ
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ด้แลคนไข้�ได�อย่างครอบัคลุม” (I4)

“เกี�ยวกับัเออีซีี เร้�องโรคที�เรียกว่าเดินทางมากขึ้�น  

พวกโรคอุบััติิใหม่ อะไรที�แบับัมันติ�องเปลี�ยนแปลง 

อย้่ติลอดเวลาอย่างนี� เราถึงมีความร้�ทันติรงนั�นหร้อว่า

พยาบัาลมีวิธีัการด้แล หร้อจัดการกับัพวกโรคระบัาด 

พวกนี�ได� จัดการกับัพวกป้องกันการแพร่กระจาย 

โรค ความร้�ติ�องใหม่ให�ทัน ให�อัพเดติกับัปัจจุบััน” (I5)

“ในยุคที�เป็นเออีซีีที�มันมีการเปลี�ยนแปลงคน 

ติลอดเวลา พยาบัาลมันน่าจะติ�องร้�อย่างส่มมุติว่าติอนนี� 

มีไข้�ซีาร์ระบัาด อันหนึ�งเราติ�องร้�แล�ว่าซีาร์เป็นยังไง 

การด้แล แนวทางความร้�เท่าทันโรคอะไรต่ิางๆ ก็ติ�องทัน

เกี�ยวกับัโรคได�ติลอดหร้อติอนนี�มีโรคนี�ระบัาดถงึจะไม่ถึง

ที�เรา แต่ิเราก็น่าจะร้�ว่าเออโรคนี�มันโรคอะไร ติ�อง look 

around เราก็ติ�องให�ทันในยุคปัจจุบััน” (I9)

2) ความเป็น Hospitality ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ 

พยาบาลไทย  ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า พยาบาลไทยเป็น 

พยาบาลท่ีมีความละเอียดอ่อน ความอ่อนโยน และ 

การเอาใจใส่ในการดูแลผู้รับบริการอย่างเอ้ืออาทร 

ดังตัวอย่างคำาพูดดังน้ี

“ผู้มว ่ าพยาบัาลไทยจะเก ่ งกว ่ าชีา ติิ อ้� นๆ 

ในส่่วนข้องการเป็น Hospitality เราเป็นพยาบัาล 

ด �วยจิติวิญญาณ์ข้องการเป ็นพยาบัาลอันนั�นก็ดี 

ความเป็นคนไทย ความเป็นคนที�เอ้�ออาทร ความเป็นคน 

ที�ปฏิิบััติิตินติ่อคนอ้�นอย่างอ่อนโยน ความเป็นจิติใจ 

ข้องพยาบัาลแล�วก็มีความเอ้�ออาทร เพราะการเป็น 

จิติวิญญาณ์ข้องการเป็นพยาบัาล ซึี�งพยาบัาลไทยจะ 

ไม่เหม้อนพยาบัาลชีาติิใดในโลก ค้อเข้าจะมีความร้�สึ่ก 

แบับันี�” (I2)

“เร้�องความละเอียดอ่อน เร้�องข้องการด้แลคนไข้� 

ไม่มีที�ไหนที�ส่้�ไทยเราได� เราเป็นพยาบัาลที�ไม่เหม้อน 

โลกอ้�นความเอ้�ออาทร ความห่วงใย ความละเอียดอ่อน 

ติ�องใชี�คำาว่าเอกลักษณ์์ข้องพยาบัาลไทย” (I4)

3) ความสามารถในการดูแลผู้รับบริการท่ีมีความ 

หลากหลายทางวัฒนธรรม คือ การเตรียมความพร้อม 

ด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม การให้คุณค่าของ 

ความหมายของความแตกต่างทางวัฒนธรรมตาม 

ความเช่ือของผู้รับบริการ การคำานึงถึงความเป็นบุคคล  

การเข้าถึงผู้รับบริการท่ีมีความแตกต่างตามข้อปฏิบัติ 

ทางศาสนา และวัฒนธรรมการดำารงชีวิตประจำาวัน 

พยาบาลพร้อมท่ีจะเรียนรู้ และเข้าใจความแตกต่างของ

ผู้รับบริการชนชาติต่างๆ ดังตัวอย่างคำาพูดดังน้ี

“บัางทีคนละประเทศึอาจจะมีความคิดแติกต่ิางกัน  

เข้าก็จะบัอกสิ่�งที�เข้ามีความเช้ี�อแบับันี� อย่างบัางประเทศึ 

ที�เราก็จะร้�อย่างตัิวอย่างญี�ปุ่น เป็นประเทศึแบับันี�เราเหน็ 

ความคิกคุน่ารัก แติ่จริงๆ เข้ามีความเช้ี�อเร้�องตัิวเลข้  

มีความเช้ี�อเร้�องวัฒนธัรรมแบับันี�นะ ข้นบัธัรรมเนียม  

ทำาไมข้องติ�องแต่ิงชุีดนี�อะไรแบับันั�น มันอาจจะเป็นเร้�อง 

ข้องความร้�ทั�วๆ ไปในการดำารงชีีวิติ แต่ิพอมาอย้่ในเร้�อง 

ข้องความเจ็บัป่วย ก็อาจจะมีความเช้ี�ออีกอย่างหนึ�งว่าถ�า

เข้ากินอาหารแบับันี� จะไม่ได� ซึี�งอาหารนี�มันมีประโยชีน์ 

มีโปรตีินแต่ิเข้าไปกินอย่างอ้�น อย่างนี�" (I4)

“เราจะติ�องไปร้�ถึงความเช้ี�อข้องเข้า การที�เรา 

จะด้แลเข้า มันจะติ�องไปติามความเช้ี�อข้องเข้าด�วย  

ที�มันไม่ขั้ดกับักฎหมายข้องประเทศึไทย หร้อว่ากลุ่ม 

พยานพะยะโฮวาที�บัอกว่าเข้าไม่รับัเล้อดคนอ้�นติ�อง 

เล้อดตัิวเองเท่านั�น เราจะติ�องคุยกันให�เรียบัร�อยก่อนที�จะ 

มีเหตุิอะไรเกิดขึ้�น เพราะว่าพอมันเป็นเร้�องข้องการขั้ด 

ความเช้ี�อข้องเข้าแล�วนี� เราก็ติ�องเรียนร้�ลึกลงไปในเร้�อง 

ข้องความเช้ี�อข้องเค�า เชี่น อาหาร ซึี�งจะมีผู้ลติ่อการ 

บัริการพยาบัาลข้องเราด�วย” (I6)

“เติรียมข้องการรับัร้ �ด �านความแติกติ่างทาง 

วัฒนธัรรม เน้�องจากว่าล้กค�าครึ�งหนึ�งข้องเราเป็นต่ิางชีาติิ  

เพราะฉะนั�นติรงนี�ก็เลยมองว่ามันเป็นความส่ำาคัญที�เรา 

ติ�องเรียนร้�วัฒนธัรรมข้องเข้า เพ้�อที�เราจะได�ด้แลเข้า 

ได�ดีค่ะ ถามว่าผู้ลกระทบัข้องเออีซีีที�มาก็มีความต้ิ�นตัิวว่า

ติอนนี�โลกมันจะใกล�กันมันจะข้�ามโลกมาได�” (I9)

“การรับัร้�ได�ถึงวัฒนธัรรมที�แติกติ่าง ติ�องร้�ตัิวนี� 

ให�ได� วัฒนธัรรมข้องแติ่ละเช้ี�อชีาติิมีอะไรเม้�อติ�อง 

มาอย้ ่โรงพยาบัาล หร้อว่าโรงพยาบัาลนั�นๆ เชี่น 

เร้�องการให�เล้อดอย่างนี�ที�เราเจอ หร้อถ�าติ�องเป็น 

บ้ัร์ไนหร้ออะไรอย่างนี� มันก็คงติ�องมีอะไรที�แติกติ่าง  

แล�วก็น่าส่นใจในการถ�ามีคนไข้�สั่กคนเข้�ามาพ้�นที�ข้องเข้า 

สมรรถนะข้องพยาบาลวิชีาช่ีพในปีระชีาคมอาเซ่ียน
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แต่ิละบัริบัทมันจะไม่เหม้อนกัน” (I10)

“วัฒนธัรรมข้องต่ิางชีาติิ อย่างบัางชีาติิบัางศึาส่นา 

ความเช้ี�อ เข้าจะมีความเช้ี�อข้องเข้าก่อนที�เราจะให� 

การด้แลอย่างนี�ก็ติ�องถามก็ติ�องพ้ดคุยกันให�เข้�าใจก่อน 

ซึี�งเป็นเร้�องที�จำาเป็นมากๆ ติ�องคำานึงถึงความเป็นบุัคคล 

ข้องแต่ิละคนที�แติกต่ิางกัน จะให�เรามีแนวทางการด้แล

ติอบัส่นองคนไข้�ได�" (I11)

“เร้�องที�มีชีาวต่ิางชีาติิมากขึ้�น เช่ีน อาหรบัั อิส่ลาม 

เอทิโอเปีย เราติ�องมี cultural fit กับัคนไข้�กลุ่มนี�  

เริ�มจากที�เราติ�องด้แลเร้�องความเช้ี�อหร้อความแติกติ่าง 

ทางวัฒนธัรรมที�มาเกี�ยวข้�อง เชี่น จัดห�องละหมาด 

หร้อจัดให�มีล่ามญี�ปุ่น กัมพ้ชีา ชี่วยให�เราเข้�าใจความ 

ติ�องการเค�ามากขึ้�น” (I12)

“พยาบัาลควรร้�ด�านธัรรมเนียมปฏิิบััติิ อย่างถ�า 

คนไข้ � เ ด็ก อย ่างเด็กญี� ปุ ่นมีไข้ �  เข้าจะไม ่ เช็ีดตัิว 

เข้าบัอกว่ามันเป็นการทรมานเด็ก ถ�าจะมีไข้�อย่างนั�น 

ติ�องกินยาลดไข้� จะให�เราได�เรียนร้�และด้แลเค�าติาม 

ความเช้ี�อข้องพ่อแม่” (I13)

4) ทักษะการส่ือสาร คือ ทำาความเข้าใจกับส่ิงท่ี 

ได้รับสาร และส่ือสารในภาษาท่ีทำาให้เข้าใจผู้รับบริการ 

ท่ีมากกว่าการใช้ภาษาไทย เช่น การใช้ภาษาอังกฤษ 

เป็นต้น ดังตัวอย่างคำาพูดดังน้ี

“มันจะมีส่องอย่าง พ้ด เพ้�อให�ถ้อว่าได�ทำาหน�าที� 

ข้องติัวเองแล�ว กับัพ้ดเพ้�อให�ผู้้�รับัส่ารนั�นเข้�าใจและ 

ยอมรับั ทำาความเข้�าใจกับัสิ่�งที�ได�รับัส่ารและยอมรับัมัน 

เรียนร้�ที�จะถามผู้้�รับัส่ารว่าเข้าเข้�าใจไหม มีวธิักีารส้่�อส่าร 

อย่างอ้�นเพ้�อให�เข้าเข้�าใจ" (I6)

“อย่างแรกก็ค้อในเร้�องข้องภาษาเลย เราติ�องคุย 

กับัเข้าให�ได�ว่า เข้าเข้�ามาภาษาอะไร เช่ีน ภาษาอังกฤษ  

เราก็ติ�องด้สั่ญชีาติิเข้าก่อน อย่างเชี่น อย่างคนไข้�นอน 

วอร์ดอย่างนี� เป็นชีาวกัมพ้ชีามานอน แล�วก็ค้อเราไม่ 

ส่ามารถส้่�อส่ารกับัเข้าได� เข้าไม่ส่ามารถพ้ดภาษาไทยได� 

เราจะให�เข้างดนำ�างดอาหารเพ้�อจะผู้่าตัิดเชี�าอย่างนี� 

เราไม่ส่ามารถจะแนะนำาได�” (I12)

“การรับัคนไข้�จากประเทศึเพ้�อนบั�าน ถ�าเหม้อนกับั 

ในชีีวิติประจำาวันข้องประเทศึไทยติอนนี� มันก็จะพบั 

แรงงานหร้อว ่ าคนติ ่ างชีา ติิ เข้ � ามาในเ ม้องไทย 

ค่อนข้�างเยอะ อย่างน�อยภาษาอังกฤษติ�องร้�พ้�นฐาน 

อย้ ่แล �ว  แล �ว ก็ภาษาอ้�นติิดติามมาด �วยได � มันก็

จะแบับัดีมาก แติ่ว่าอย่างน�อยภาษาอังกฤษติ�องมี 

แล�วทีนี� 18 ปีนี� ในชี่วงหลังๆ มาจะเห็นว่า มีคนไข้� 

ชีาวจีน ชีาวญี�ปุ่นมากขึ้�นเร้�อยๆ ปัจจุบัันนี� พยาบัาล 

ติ�องมีส่มรรถนะเหล่านั�น ถึงจะติอบัส่นองลักษณ์ะข้อง 

คนไข้�ที�เปลี�ยนแปลง” (I13)

“พยาบัาลติ�องมีการพัฒนาเร้�องภาษามากขึ้�น 

อาจจะใชี�ภาษาอังกฤษเป็นแกน ติอนนี�อย้่ เพราะฉะนั�น 

พยาบัาลจะร้�แค่ภาษาเดียวไม่ได�แล�ว ค้อภาษาไทย 

เราก็ติ�องมีความร้� ภาษาอังกฤษ เป็นอย่างน�อย ความ

ส่ามารถข้องพยาบัาลที�จะด้แลคนไข้� มันไม่ใชี่แค่เอเชีีย 

เพราะว่าคนไข้�เราสี่�สิ่บัเปอร์เซ็ีนติ์ก็เป็นคนติ่างชีาติิ  

แติ่ติ่างชีาติิส่่วนใหญ่ก็จะเน�นไปทางด�านข้องยุโรป 

เป็นส่่วนใหญ่ เพิ�งจะมาชี่วงหลังที�มีคนชีาวจีน ที�เข้�ามา 

เราถามโติ�ติอบักัน ภาษาจีน เป็นที�คุยในที�ประชีุม  

บัอกว่าติอนนี�คนไข้�ผู้้�รับับัริการชีาวจีนเราค่อนข้�างเยอะ 

เราก็เลยคิดว่าแผู้นต่ิอไปค้อภาษาจีน” (I17)

5) การจดัการรูปแบบความคดิ คือ การมคีวามรู้สกึ 

ของต่อมเอ๊ะ การคิดต่อยอด และรู ้จักบูรณาการ 

ดังตัวอย่างคำาพูดดังน้ี

“การ ด้แล ผู้้ � ป ่ ว ย ที� มี ค วาม ซัีบัซี � อน  และ

ลักษณ์ะผู้้�ป ่วยที�มีการเปลี�ยนแปลงด�านความติ�อง

การการด้แลที�มากขึ้�นกว่าเดิม พยาบัาลติ�องร้ � จัก 

เร้�องข้องการฝึกให�ตินเอง Critical thinking ให�มากขึ้�น 

ซึี�งอันนี�มันติ�องอาศัึยประส่บัการณ์์และการสั่งเกติ  

การใชี�ความคิดในเชิีงส่ร�างส่รรค์ในการด้แลผู้้�ป่วย  

ความร้�สึ่กที�จะคิดติ่อว่าเอ๊ะถ�ามันแบับันี� มันจะทำาอะไร 

ต่ิอดี หร้อว่าเอาง่ายๆ เลย เราจะเอายาไปให�คนไข้�หนึ�งเม็ด 

เข้าก็จะติ�องไปด้ว่ายาเม็ดนี� มันมีแอ็คชัี�นยังไง มันไม่ใชี่ 

ร้�ว่าเป็นยาอะไรเท่านั�น” (I6)

“พยาบัาลจะติ�องคิดให�เป็น เหม้อนจัดส่รรร้ปแบับั 

ความคิดข้องติัวเอง อย่างที�แผู้นกในบัทบัาทข้องเรา 

เป็นการด้แลคนไข้� เราก็จะรับัคนไข้�ที�เป็นกลุ่มเออีซีี 

เข้�ามาในประเทศึมากขึ้�น ซึี�งแติ่ก่อนเราอาจจะไม่ได� 
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มีคนไข้ �ในภ้มิภาคเราเยอะมากเท ่าไร อย ่างเชี ่น 

พวกฟิื้ลิปปินส์่ พวกอินโดนีเซีีย พวกมาเลย์อะไรอย่างนี� 

อยากให�พยาบัาลได�คิดติ่อยอดเวลาด้คนไข้�ที�มีอาการ 

หร้อความผิู้ดปกติิต่ิางๆ ได� คนไข้�อาจจะมีภาวะ sepsis  

เกิดขึ้�นก็ได� พยาบัาลติ�องคิดติ่อ หร้อบัางที order 

หมอบัางอย่าง ทำาไมถึงให�ตัิวนี� ยาตัิวนี�เราเคยร้�ว่ามันเ

คยรักษาโรคนี� แล�วทำาไมมันมารักษาโรคนี�อะไรอย่างนี�  

ติ�องไปหาปัญหาติ�นหลักข้องมันจริงๆ มีอะไรที�ผิู้ดปกติิ 

จะทำาให�การด้แลคนไข้�มันส่นุก ไม่ใชี่การด้แลที�ติาม 

routine ทั�วๆ ไป" (I4)

6) การสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีเพ่ือใช้เป็นหลักฐาน 

เชิงประจักษ์ คือ การมีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยี  

และสามารถสบืค้นข้อมลูเพ่ือใช้เป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ์  

ดังคำาพูดของผู้ให้ข้อมูล

“มีการเปลี�ยนแปลงข้องเทคโนโลยีหร้อการพยาบัาล 

ต่ิางๆ มันเปลี�ยนอย้แ่ล�วไหม ค้อมันก็เหม้อนกับัว่าพอมัน 

มีงานวิจัย หร้อว่ามีอะไรที�ใหม่ๆ การเรียนร้�มันติ�อง 

มีติลอดเวลา เราจะอย้่นิ�งๆ อย้่กับัที�ไม่ได� เพราะว่าเวลา

มันก็เปลี�ยนแปลงไปเหม้อนที�โรงพยาบัาลนะอย่างหนึ�ง 

ก็ค้อเอาเทคโนโลยมีาช่ีวย เข้�ามาช่ีวยเกบ็ัข้�อม้ลโน่นนี�นั�น 

ไม่ติ�องพิมพ์ ไม่ติ�องเขี้ยน" (I1)

“พยาบัาลจะติ�องมีก็ค้อความส่ามารถในการที�จะ 

ส้่บัค�น evidence base เอาเหล่านั�นส้่บัค�นเป็น แล�วก็ 

ติ�องนำามาใชี�ติ่อยอดได� เทคโนโลยีที�เข้�ามาใชี่ไหม 

มันก็มีส่่วน ถ�าเกิดว่า เหม้อนที�พี�บัอกไปติอนติ�นๆ 

ว ่ า เทคโนโลยี มัน เข้ � ามา  ค ่อนข้ � างจะเยอะขึ้�น 

ถ�าเราไม่เป็นเลย ถ�าเราใชี�เทคโนโลยีส่มัยใหม่อย่างนี� 

ไม่เป็นเลย เราก็จะเหม้อนกับัยังไง มันเป็นความจำาเป็น

และความส่ำาคัญในชีีวิติประจำาวันไปแล�ว” (I16)

“ถ �าบัอกเร้�องข้องคอมพิวเติอร ์ ก็ติ �องใชี �ได � 

ส่ามารถใชี� word ใชี�พวก ไมโครซีอฟื้ออฟื้ฟื้ิติ ง่าย ๆ 

ทำาได� อันนี�เป็นเร้�องพ้�นฐาน แล�วก็การ search engine 

ทั�งหลายเข้าควรจะติ�องร้� ส่่วนเร้�องข้องเทคนิคที�มา 

มันก็ควรจะปรับัเปลี�ยนข้องมันไป แติ ่สิ่�งที�การที� 

จะทำาให�เข้าพัฒนาตัิวเองได�เข้าจะ search engine  

ได�มันจะนำาไปส้่่การใชี� evidence ก็ได�อันนี�ค้อสิ่�ง 

ที� เข้าติ �องพัฒนาตัิวเองการใชี � search engine  

ในการพัฒนาวิชีาชีีพข้องตัิวเอง การเข้�าถึงได�เยอะ 

แติ ่ เ พียงแติ ่ คุณ์ติ �องร้ �แหล ่งว ่า อันไหนเช้ี�อถ้อได � 

อันไหนเช้ี�อถ้อไม่ได�” (I20)

“ความร้�เทคโนโลยี อันนี�ก็น่าจะเป็นตัิวหนึ�ง 

ส่มรรถนะที�ส่ำาคัญส่มัยใหม่ติ�องเป็นเร้�องข้อง evidence 

พยาบัาลถ�าไม่มีนำาข้�อม้ลที�เป็นหลักฐานเชิีงประจักษ์ 

มาใชี� มาพ้ด มาคุยในการทำางาน มันก็เหม้อนกับัที�เข้าบัอก

ว่าไดโนเส่าร์ พ้ดไปก็แค่นั�น แต่ิถ�าเราพ้ดแล�วประกอบัด�วย 

เหตุิผู้ลที�ฟื้ังได� มีอะไรที�ชัีดเจน มันก็จะทำาให�เราเป็น 

ตัิวแทนคนอ้�นได� คนอ้�นฟัื้ง คนไข้�ก็จะได�รับัการบัริการที�ดี 

ภายใติ� standard ที�ดี ไม่ over การรักษา” (I21)

การอภิปรายผล

ผลการศึกษาพบแก่นสาระของสมรรถนะของ 

พยาบาลวิชาชีพในประชาคมอาเซียน ตามท่ีผู้ให้ข้อมูล 

บอกเล่าว่า พยาบาลวิชาชีพจำาเป็นต้องมีความรู้ท่ีทันสมัย  

และเช่ียวชาญทักษะการปฏิบัติการพยาบาล ท้ังน้ีอธิบาย 

ได้ว่า การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนส่งผลให้มีการย้าย 

แรงงานฝีมืออย่างเสรีพยาบาลวิชาชีพจึงจำาเป็นต้อง 

พัฒนาความเช่ียวชาญในการปฏิบัติการพยาบาลให้ 

สอดคล้องกับลักษณะและความต้องการของผู้รับบริการ 

ท่ีมีความเป็นมาตรฐานสากล การมีความรู้ท่ีทันสมัย 

และความสามารถด้านทักษะการปฎิบัติการพยาบาล 

จึงเป็นทักษะของพยาบาลท่ีพึงประสงค์ (Anupunpisit  

et al., 2016) ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Yupin &  

Gunawan (2015) ท่ีพบว่า การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เป็นโอกาสของพยาบาลวิชาชีพในการพัฒนาทักษะ 

การพยาบาลเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการพยาบาล  

แ ล ะ จำ า เ ป ็ น ต ้ อ ง มี ร ะ บ บ แ ล ะ ม า ต ร ก า ร 

เตรียมพยาบาลให้เก ่งและมีมาตรฐาน สนับสนุน 

ให ้ เ พ่ิมความเช่ียวชาญ ท้ังผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติ 

การให้มจีำานวนผู้เช่ียวชาญการพยาบาลเฉพาะทางอย่าง 

เพียงพอตามมาตรฐานวิชาชีพและสากล (Khongkhu-

natarn, Boonyoung, & Apichato, (2016) รวมท้ัง 

พยาบาลวิชาชีพสามารถปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ 

สมรรถนะข้องพยาบาลวิชีาช่ีพในปีระชีาคมอาเซ่ียน
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แนวปฏบัิติการพยาบาล (clinical practice guideline) 

ตามมาตรฐานสากล (LeSeure, Aphanth, Jantarama-

no, & Kanjana, 2017; Efendi, Nursalam, Kurniati, 

& Ganawan, 2018)

ตามท่ีผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า สมรรถนะของพยาบาล 

วิชาชีพในประชามคมอาเซียนในประเด็น ความเป็น 

Hospitality ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของพยาบาลไทย คือ 

มีความละเอียดอ่อน ความอ่อนโยน และการเอาใจใส ่

ในการดูแลผู ้ รับบริการอย่างเอ้ืออาทร เน่ืองจาก 

คุณลักษณะของพยาบาลไทยมีอุปนิสัย และลักษณะ 

นิสัยท่ีดี เช่น การเอ้ือเฟ้�อเผ่ือแผ่ การมีจิตใจเมตตา 

กรุณาปราณี การถ้อยทีถ้อยอาศัย ยิ้มแย้มเบิกบาน 

มองโลกในแง่ดี ช่วยเหลือผู้อ่ืน รักในการบริการ เป็นต้น  

(Anupunpisit et al. 2016) รวมท้ัง เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 

มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี ซ่ึงสร้างความโดดเด่นของวิชาชีพ 

ให้มีลักษณะสอดคล้องกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป  

รวมท้ังเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคุณลักษณะของ 

วิชาชีพพยาบาลไทยท่ีจะทำาให้สามารถก้าวเป็นผู้นำา 

ในเชิงคุณภาพของตลาดแรงงานด้านการพยาบาล 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดท่ีว่า 

พยาบาลไทยมี Hospitality สูง มีความเป็นกุลสตรีไทย 

และเป็นจุดแข็งท่ีแข่งขันได้ (Thai nurses brand)  

(Luang-Amornlert, 2015) นอกจากน้ันการมีจุดเด่น 

ของพยาบาลไทยท่ีดูแลผู้ใช้บริการครอบคลุม กาย จิต  

และจิตวิญญาณตามรากฐานวัฒนธรรมตะวันออก  

และในสายตาชาวต่างชาติ ท่ีมองว ่าพยาบาลไทย  

มี จิตใจอ ่อนโยน โอบอ ้อมอารี เ อ้ือเฟ ้ �อเ ผ่ือแผ ่ 

ชอบช่วยเหลอืผู้อ่ืน ยิม้แย้ม แจ่มใส มีเมตตา มีปิยะวาจา 

อดทน นำ้าใจดี และมีไมตรีจิต (Sensai, 2015) ลักษณะ 

เฉพาะดังกล่าวเอ้ือให้พยาบาลไทยสามารถสร้างแบรนด์

พยาบาลไทยในศตวรรษท่ี 21 อันเพ่ิมมูลค่าและคุณค่า 

กับวิชาชีพได้ (Somsap & Varee, 2019)

ความสามารถในการดูแลผู้รับบริการท่ีมีความ 

หลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีผู ้ให้ข้อมูลบอกเล่าว่า  

เป็นการเตรียมความพร้อมด้านความแตกต่างทาง 

วัฒนธรรม การให้คุณค่าของความหมายของความ 

แตกต่างทางวัฒนธรรมตามความเช่ือของผู้รับบริการ 

การคำานึงถึงความเป็นบุคคล การเข้าถึงผู้รับบริการท่ีมี 

ความแตกต่างตามข้อปฏิบัติทางศาสนา และวัฒนธรรม 

การดำารงชีวิตประจำาวัน พยาบาลพร้อมท่ีจะเรียนรู้ และ

เข้าใจความแตกต่างของผู้รับบริการชนชาติต่างๆ ท้ังน้ี 

อาจเน่ืองจากผลกระทบของการเปิดสมาคมเศรษฐกิจ 

อาเซียน ทำาให้ประชากรของประเทศสมาชิกท่ีมีความ 

หลากหลายทางวฒันธรรม เช้ือชาตศิาสนา และความเช่ือ 

เพ่ิมจำานวนมากข้ึน การดูแลผู ้ รับบริการท่ีมีความ 

หลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเป็นส่ิงสำาคัญในยุคของ 

การเปล่ียนแปลง (Kaewsasri, Nilliaum, Ratana, & 

Heetaksorn, 2017) พยาบาลเป็นหน่ึงในบุคลากรทีม 

สุขภาพท่ีต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยเป็นด่านแรกจึงต้อง 

ตระหนักถึงความแตกต่างดังกล่าว ซ่ึงในยุคของ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพยาบาลจึงจำาเป็นต้อง 

พัฒนาศักยภาพความสามารถในการดูแลข้ามวัฒนธรรม

เพ่ือสามารถให้การดแูลผู้ป่วยโดยการเคารพในความเช่ือ 

และวัฒนธรรมท่ีแตกต่างของผู้รับบริการ (Julawong, 

2014) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Khongkhuna-

tarn et al. (2016) ท่ีพบว่า การเตรียมความพร้อมตาม

ยุทธศาสตร์การบริการพยาบาลใน การเข้าสู่ประชาคม 

อาเซียนของกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลท่ัวไป ภาคใต้ 

เร่ือง วัฒนธรรมส่งผลกระทบตอ่การปรับทบาทและ 

กระบวนทัศน์ในงานบริการพยาบาล รวมท้ังผลการ 

ศึกษาของ Thummak & Soowit (2017) ว่าพยาบาล

ควรเตรียมความพร้อมเร่ืองวัฒนธรรมการให้บริการท่ี 

แตกต่างกันของประเทศสมาชิกซ่ึงเป็นส่ิงท้าทายในการ

เตรียมสู่อาเซียน และให้พร้อมต่อการเปล่ียนแปลง 

ระบบบริการสุขภาพ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

Chawaphanth et al. (2016) ท่ีว่า พยาบาลวิชาชีพ 

สามารถการปฏิบัติการพยาบาลระดับพ้ืนฐานได้อย่าง 

เหมาะสมตามวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน 

สามารถดูแลช่วยเหลือผู้ใช้บริการแบบองค์รวมโดยคำานึง 

ถึงความแตกต่างของปัจเจกบุคคลตามวัฒนธรรมของ 

กลุ่มประเทศอาเซียน
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ทักษะการส่ือสารท่ีผู้ให้ข้อมูลเล่าว่า เป็นความ 

สามารถด้านภาษาอังกฤษ และการส่ือสารให้เข้าใจ 

ผู้รับบริการ ทักษะการส่ือสารเป็นทักษะท่ีจำาเป็นและ 

มีความสำาคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาษาอังกฤษซ่ึงเป็น 

ผลกระทบจาการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปัญหาและ 

อุปสรรคในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ของพยาบาลวชิาชีพ คือ ขาดความม่ันใจเม่ือต้องส่ือสาร

กับชาวต่างชาตเิม่ือมีโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษทำาให้

ไม่สามารถส่ือสารได้อย่างเข้าใจ (Thummak & Soowit,  

2017) รวมท้ังพยาบาลส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษส่ื 

อสารขณะปฏิบัติงาน เน่ืองจากไม่ใช่ภาษาท่ัวไปท่ีใช้ใน 

ชีวิตประจำาวัน จึงอาจทำาให้ขาดความม่ันใจและทักษะ 

ในการใช้ภาษาอังกฤษ (Somsap & Varee, 2019) 

นอกจากน้ันจากการศึกษาของ Khongkhunatarn et 

al. (2016) พบว่า ความพร้อมทางด้านการใช้ภาษา 

อังกฤษของพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับปานกลางเท่าน้ัน 

รวมท้ังการศึกษาของ Rungvachira, Phaktoop,  

Kiatkanon, and Warunsiri (2018) ท่ีพบว่า ความพร้อม 

ในการเป็นประชาคมอาเซียน ด้านภาษาของนักศึกษา 

พยาบาล ช้ันปีท่ี 4 อยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกัน 

สำาหรับความพร้อมของสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพ 

มีหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน และสามารถส่ือสาร 

ภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง และต้องการเตรียม 

สู่ประชาคมอาเซียนมากท่ีสุด คือ การพัฒนาทักษะ 

ภาษาอังกฤษ จีน ญ่ีปุ่น ตามลำาดับ (Zurick, 2017) 

ดังน้ันจึงเห็นว่า ทักษะด้านการส่ือสารโดยเฉพาะการใช้

ภาษาอังกฤษควรพัฒนาให้เป็นภาษาท่ีสอง และควร 

เตรียมความพร้อมทางด้านภาษาตามพ้ืนท่ีอาณาเขต 

ติดต่อกับประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น บาฮาซามาเลย์  

ภาษาเขมร เป็นต้น รวมท้ังการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมและ

การฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอย่างจริงจัง ท้ังทักษะฟัง 

พูด อ่าน เขียนจนสามารถนำาไปใช้ ส่ือสารได้จริง  

นอกจากน้ันการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีความสำาคัญ 

สำาหรับพยาบาลวิชาชีพให้บริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ 

และเป็นสากล จึงต้องเร่งการพัฒนาทักษะด้านภาษา  

เพ่ือสามารถส่ือสารและให้การพยาบาลกับผู้มาใช้บริการ 

ท่ีหลากหลาย ตามเช้ือชาติ และทำาความเข้าใจด้าน 

สังคม วัฒนธรรมของประเทศในกลุ่ม ประเทศอาเซียน 

(Artsanthia & Chaleoykitt, 2016) ดังท่ีผู้ให้ข้อมูล 

กล่าวว่า “การรับคนไข้จากประเทศเพ่ือนบ้าน ถ้าเหมือน 

กับในชีวิตประจำาวันของประเทศไทยตอนน้ี ก็จะพบ 

แรงงานหรือว่าคนต่างชาติเข้ามาในเมืองไทยค่อนข้าง 

เยอะ อย่างน้อยภาษาอังกฤษต้องรู้พ้ืนฐานอยู ่แล้ว  

แล้วก็ภาษาอ่ืนติดตามมาด้วยได้ก็จะดีมาก”

ผู้ให้ข้อมูลบอกถงึ การจดัการรปูแบบความคดิ คือ 

มีทักษะการคิดต่อยอด รู้จักบูรณาการ และสืบค้นข้อมูล

เทคโนโลยีเพ่ือใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เป็นประเด็น

สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพท่ีจำาเป็นท้ังน้ีเน่ืองจาก 

พยาบาลวิชาชีพในยุคของเทคโนโลยี สารสนเทศ 

ต้องกล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน

ด้วยการนำาเทคโนโลยี สารสนเทศหรือใช้นวัตกรรมใน 

การช่วยให้งานบริการ เกิดคุณภาพและมีประสิทธิภา  

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากความก้าวหน้าทาง ใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ และการสร้างสรรค์ นวัตกรรมสุขภาพเพ่ือ 

ให้เกดิประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้ บรกิารและผู้ให้บรกิาร เช่น 

การเช่ือมโยงข้อมูล ระหว่างสถานพยาบาล การบริการ 

แพทย์ทางไกล การพัฒนาระบบนัดหมาย การพัฒนา 

โปรแกรมหรือ แอปพลิเคชันท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการ 

ด้านสุขภาพ การใช้หุ ่นยนต์ช่วยในการดูแลรักษา 

การใช้อุปกรณ์ อัจฉริยะ การใช้เทคโนโลยีในการติดต่อ

ส่ือสาร (Akkadechanunt, 2019) สอดคล้องกับการ 

ศึกษาของ Boonyoung & Phumdoung (2014) 

ท่ีพบว่า ผลกระทบจาก AEC ทำาให้ผู้รับบริการคาดหวัง

เทคโนโลยีในการให้บริการสูงถึง 96.3%

ผู้ให้ข้อมูลกล่าวถึง พยาบาลวิชาชีพในประชาคม 

อาเซียนต้องมีการคิดต่อยอด รู้จักบูรณาการเพ่ือนำา 

ข้อมูลท่ีได้จากการสืบค้นใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ ์

ในการปฏบัิติการพยาบาลได้ สามารถบรูณาการแนวคดิ 

ศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตรท่ี์เก่ียวข้อง ศิลปะการ 

พยาบาล ซ่ึงสมรรถนะของพยาบาลในการก้าวสู  ่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในเขตภาคเหนือของ 

LeSeure et al. (2017) พบว่า สามารถสืบค้น และ 

สมรรถนะข้องพยาบาลวิชีาช่ีพในปีระชีาคมอาเซ่ียน
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อ่านบทความทางวิชาการ บทความวิจัยด้านสุขภาพ 

และการพยาบาลจากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือได้ ได้การ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เช่น OVID/ CINAHL/

PubMed ได้อย่างเข้าใจ พยาบาลวิชาชีพต้องสามารถ 

นำาาผลการวิจัย และ/หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ 

มาใช้ในการปรับปรุงการทำางาน ให้มีประสิทธิภาพ  

สามารถนำาาหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการปฏิบัติ 

วิชาชีพและการพัฒนางาน สอดคล้องกับการศึกษา 

สมรรถนะพยาบาลของ Kajander-Unkuri (2015)  

พบว่า สมรรถนะหลักของพยาบาลในทวีปยุโรป คือ 

ทักษะทางความคิด และการประยุกต์ใช้ผลการวิจัยใน 

การปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือให้การพยาบาลมีความ 

น่าเช่ือถือ

โดยสรุปแล้ว สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพใน 

ประชาคมอาเซียนท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  

1) มีความรู้ท่ีทันสมัย และเช่ียวชาญทักษะการปฏิบัติ 

การพยาบาลตามการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคม  

2) ความเป็น Hospitality ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ 

พยาบาลไทยมีความละเอียดอ่อน ความอ่อนโยน และ 

การเอาใจใส่ในการดูแลผู้รับบริการอย่างเอ้ืออาทร  

3) ความสามารถในการดูแลผู้รับบริการท่ีมีความหลาก

หลายทางวัฒนธรรม 4) ทักษะการส่ือสาร 5) การจดัการ 

รูปแบบความคิด และ 6) สืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีเพ่ือใช้

เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ซ่ึงสมรรถนะดังกล่าวทำาให้ 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมีมาตรฐาน

เพ่ือรองรับการบริการสุขภาพให้แก่ประชาคมคมอาเซียน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยคร้ังต่อไป

1. เป ็นข้อมูลพ้ืนฐานสำาหรับองค์กรวิชาชีพ  

ผู้บริหารการพยาบาลท้ังในระดับหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล  

และหัวหน้าหอผู้ป่วยภาครัฐและเอกชน ในการกำาหนด

นโยบายเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของพยาบาล

วิชาชีพต่อไป

2. เป็นข้อมูลพ้ืนฐานสำาหรับผู้บริหาร อาจารย์ 

สถาบันการศึกษาพยาบาล ในการวางแผนการจัดการเรียน 

การสอนท่ีเน้นการใช้องค์ความรู้และบูรณาการศาสตร ์

สาขาวชิาชีพ สามารถพฒันาต่อยอดด้วยตนเองเพ่ือเตรยีม 

ความพร้อมให้กับนักศึกษาให้มีสมรรถนะตามความต้อง

การในประชาคมอาเซียน

3. ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการพัฒนา 

สมรรถนะเชิงวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้าง 

สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพให้สอดคล้องกับความ 

ต้องการของประชาคม

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่านท่ีร่วมแบ่งปัน 

เร่ืองราวท่ีมีคุณค่า และขอขอบพระคุณคณะพยาบาล 
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