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ความสําคัญของพยาบาล
พยาบาลและผดุงครรภ์ เป็ นผูท้ ม
่ี คี วามสําคัญอย่าง

รองศาสตราจารย์ ทัศนา บุญทอง EdD. RN
นายกสภาการพยาบาล

ยิง่ ยวด ในการให้บริการสุขภาพทีจ่ าํ เป็ น และเป็ น
หัวใจในการสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการ
สุขภาพ

WHO 2016

ความสําคัญของพยาบาล
พยาบาลเป็ นนทัง้ สมาชิกในทีม

และเป็ นผูป้ ระสานงานในทีมสห
สาขาวิชาชีพ
เป็ นผูท้ ่น
ี าํ เอาการดูแลโดยผูป้ ่ วย/คนเป็ นศูนย์กลาง
(people-centred care) ลงสูช่ มุ ชน ซึง่
เป็ นที่ท่ปี ระชาชนต้องการมากที่สดุ จึงเป็ นผูท้ ่ปี รับปรุงผลลัพธ์
ทางด ้านสุขภาพของประชาชน
และทําให้บริการสุขภาพมีประสิทธิภาพ และคุม้ ค่าใช้จ่าย

การทีจ่ ะตอบสนองความต้องการของระบบ

สุขภาพ และความต้องการของประชาชน ทีม่ ีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พยาบาลต้องได้รบั
การศึกษา และการฝึ กอบรมทีด่ ี มีคุณภาพและ
ต่อเนือ่ ง เป็ นพยาบาลเฉพาะทาง และเชีย่ วชาญ

WHO 2016

GLOBAL STRATEGIC DIRECTIONS FOR
STRENGTHENING NURSING AND MIDWIFERY

กลวิธี

2016–2020

การสร้างความเข้มแข็งของการพยาบาลและการผดุงครรภ์เพือ่

สนับสนุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็ นกุญแจสําคัญในการ
ปรับปรุงระบบสุขภาพของประชาชน
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็ นนโยบายที่จะทําให้เกิดความ
เท่าเทียมที่มพี ลังมากที่สดุ
Margaret Chan, 2015

 ต้องพัฒนาและใช้ศก
ั ยภาพของพยาบาลให้

เต็มที่ และตรงกับขอบเขตความรับผิดชอบ
(Domain and Boundaries)
ต้องมีผช
ู ้ ่วยพยาบาล
จะต้องให้พยาบาลมีส่วนร่ วมในการกําหนด
นโยบายทุกระดับ
13/12/59
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บันไดความก้าวหน้ าของพยาบาลและการศึกษา

ทีมผสมผสานทักษะของการพยาบาล
(SKILL MIXED TEAM IN NURSING)

Human resources development

1. ผูช้ ่วยพยาบาล
4. ผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง
2.พยาบาลวิชาชีพ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ พยาบาลเวชปฏิบตั ิ
3. พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง พยาบาลวิสญั ญี ผดุงครรภ์
5. ผูบ้ ริหารทางการพยาบาล
6. อาจารย์พยาบาล นักวิจยั ทางการ
พยาบาล

มีประสบการณ์ ทาํ
งาน 3 ปี
สอบหนังสื ออนุมัติ

ฝึ กอบรมเพื่อ
วุฒิบัตร
Post Master Residency
training (3 ปี )

Post Doctoral Fellowship
หลักสู ตรดุษฎีบัณฑิต
(พยาบาลศาสตร์ )
ได้ PhD/DNS

ศึกษาดูงาน
ประชุมวิชาการ

CNEU

หลักสู ตรพยาบาล
ศาสตร
มหาบัณฑิต (36 cr)

workshop

ฝึ กอบรมเฉพาะทาง
(Post Baccalaureate
Residency Training)

อื่นๆ

หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
Somchit Hanucharurnkul

จัดฝึ กอบรมแบบ RESIDENCY TRAINING
หลังปริญญาตรี
แบบที่ 1
• เป็ นการพัฒนาศักยภาพของพยาบาลผูจ้ บใหม่ สู่ พยาบาล
เฉพาะทาง 3 ปี (การทํางานคือการฝึ กอบรม) เรี ยน เป็ น
module
• ปรับการฝึ กอบรมหลักสู ตรพยาบาลเฉพาะทางให้เอื้อต่อ
พยาบาลทุกคนที่ให้บริ การ สามารถฝึ กอบรมได้ โดยเป็ น
ลักษณะ ResidencyTraining จากปี ที่1..2...3
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จัดฝึ กอบรมแบบ RESIDENCY TRAINING
หลังปริญญาตรี (ต่ อ)
•

ปรับการพยาบาลเฉพาะทางให้ตรงกับการปฏิบตั ิงานของ
พยาบาลจริ ง เช่น การพยาบาลอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์
ผูป้ ่ วยวิกฤต
ออร์โธปิ ดิก การพยาบาลสู ตินรี เวช
ตา หูคอจมูก การผ่าตัด ผูป้ ่ วยมะเร็ ง จิตเวชและสุ ขภาพจิต
และการพยาบาลผูป้ ่ วยเด็ก เป็ นต้น

.

.

จัดฝึ กอบรมแบบ RESIDENCY TRAINING หลัง
ปริญญาตรี (ต่ อ)

แบบ 2.
การจัดหลักสู ตรฝึ กอบรมเฉพาะทาง
ของสภาการพยาบาลในรู ปแบบเดิม แต่ตอ้ ง
ปรับให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมสามารถลามา
เข้าฝึ กอบรมได้เป็ นช่วงๆ

การจัดฝึ กอบรมแบบ RESIDENCY TRAINING หลังปริญญา
โท หลักสู ตรวุฒิบัตร
• เป้ าหมาย เพื่อผลักดันความก้าวหน้า

ในการปฏิบตั ิการพยาบาล และปรับปรุ ง
ผลลัพธ์ของการบริ การสุ ขภาพ
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หลักสู ตรวุฒิบัตร( เทียบเท่ า ป. เอก)

หลักสู ตรวุฒิบัตร ( เทียบเท่า ป. เอก)

หลักสู ตรเตรี ยมผูน
้ าํ ทางการพยาบาลในการใช้ evidence-

ดังนั้นจึงต้องมีสมรรถนะในการแปลผลงานวิจยั ลงสู่ การ

based practice ทั้งในการปฏิบตั ิการพยาบาล และใน
บทบาทของผูบ้ ริ หาร วิจยั เพื่อพัฒนาการปฏิบตั ิ R2R

ปฏิบตั ิ การประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ การประยุกต์
งานวิจยั ในการตัดสิ นใจ การ implement นวตกรรมทาง
คลินิค รู ปแบบ และระบบใหม่ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบตั ิในทางที่ดีข้ ึน
เพิ่มจํานวนอาจารย์ที่เชียวชาญทางคลินิก

วุฒบิ ตั ร
พรบ.วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ๒๕๔๐
มาตรา๘(๘) สภาการพยาบาลมีอํานาจหน้าที่
ออกหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้ความ
ชํานาญเฉพาะทาง และหนังสือแสดงวุฒิอื่นๆในวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์

ออกให้แก่ผป
ู ้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง

หรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่งที่ผา่ นการฝึ กอบรมหลักสู ตรฝึ กอบรม
พยาบาลขั้นสู งระดับวุฒิบตั ร

Somchit Hanucharurnkul

หนังสื ออนุมัติ

เงื่อนไขที่สภาการพยาบาลกําหนด

ออกให้แก่ผป
ู ้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล

ชั้นหนึ่ง หรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ที่มีประสบการณ์ตาม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่สภาการพยาบาล
กําหนด
Somchit Hanucharurnkul
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ปฏิบต
ั ิงาน ตรงสาขา 3 ปี หลัง ป. โท
ตีพิมพ์ผลงานการปรับปรุ งคุณภาพการพยาบาลใน

วารสารที่อยูใ่ นฐานข้อมูล TCI หรื อนานาชาติ
ส่ งกรณี ศึกษา 5 รายที่แสดงถึงการปฏิบต
ั ิในฐานะ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
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ความจําเป็ นของการมีหลักสู ตรวุฒิบตั ร
1. เดิมวุฒิบัตรของพยาบาลระดับปริญญาโท ต่ํา กว่า วิชาชีพ
ข้างเคียง และเป็น ระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่ใช่
ฝึกอบรม
2. การขยายความรู้เชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยี
รวมทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์ ต้องการพยาบาลผู้นําทาง
คลินิกที่มีความรู้และทักษะสูงในการแปลและบูรณาการ
ความรู้เหล่านี้ เพื่อให้บริการกับผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

3. ระบบบริการสุขภาพ ความต้องการและปัญหา
สุขภาพของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อนเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องดังกล่าว ต้องการพยาบาลผู้นําทาง
คลินิกที่รู้จักใช้ระบบสารสนเทศ และรูปแบบการ
บริการใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยของผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ

4. การปฏิรูประบบสุขภาพได้เน้นถึงความสําคัญของการ
ทํางานร่วมกันของสหสาขาวิชาชีพ พยาบาลจึงต้องมี
ความสามารถในการทํางานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ การ
ส่งเสริมให้พยาบาลมีระดับการศึกษาที่ใกล้เคียงกับ
วิชาชีพอื่นๆ จะช่วยให้การติดต่อสื่อสารมี
ประสิทธิภาพและเกิดบรรยากาศของการทํางานที่มี
การยอมรับนับถือซึ่งกันและกันดีขึ้น

5. การมีพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคหรือ
กลุ่มเป้าหมาย จะช่วยให้การเข้าใจสถานการณ์ปัญหา
และการตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นการขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการสุขภาพที่มีคุณภาพของประชาชน

6. เป็นช่องทางในการเพิ่มจํานวนอาจารย์พยาบาลที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการพยาบาลซึ่ง
เป็นหัวใจสําคัญของการสอนพยาบาลทางคลินิกทั้ง
ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

7. พยาบาลจําเป็นต้องมีผู้นําทางคลินิกเพื่อร่วมกําหนด
นโยบายและพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ
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8. เป็นการดึงดูดพยาบาลในคลินิกที่ใฝ่รู้และต้องการ
ศึกษาในระดับสูงขึ้นให้หันมาศึกษาในหลักสูตร
วุฒิบัตรฯ แทนที่จะศึกษาต่อในสาขาอื่น ซึ่งจะช่วยให้
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเกิดประโยชน์กับการ
ปฏิบัติงานโดยตรง และเป็นการรักษาพยาบาลที่มี
คุณภาพไว้ในระบบบริการพยาบาล

9. เป็นการจัดการศึกษาขั้นสูงสุดในวิชาชีพให้กับผู้ที่
สนใจและต้องการความรู้และทักษะในการปฏิบัติขั้น
สูง ที่ต้องการความเชี่ยวชาญทางคลินิก เช่น อาจารย์
ที่สนใจและสอนภาคปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้น
สูง นักบริหารการพยาบาล เป็นต้น

สิง่ ที่สภาการพยาบาลกําลังดําเนินการ
10 เป็นการให้คุณค่ากับการบริการพยาบาลโดยตรง
นับเป็นทางหนึ่งในการสร้างอุดมการณ์ให้พยาบาลรัก
การปฏิบัติวิชาชีพที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์โดยตรงกับ
ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ

การกําหนดสมรรถนะและการจัดหลักสูตรฝึ กอบรม
การกําหนดตําแหน่ง และโครงสร้างรองรับ พยาบาลเฉพาะทาง

และพยาบาลผูเ้ ชีย่ วชาญ (APN)
การออกกฎหมายรองรับการพยาบาลเวชปฏิบต
ั ิ ในบทบาทที่
ขยายอกกไปเพื่อให้ประชาชนได้รบั บริการทัว่ ถึง
การกําหนดค่าตอบแทน
่ ุด
การรักษาพยาบาลเหล่านีไว้ในวิชาชีพให้นานทีส
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