
 หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ประกาศสภาการพยาบาล 
เร่ือง  ขอบเขตและสมรรถนะผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง  สาขาตาง  ๆ 

 

 

เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา  ๗  (๒)  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ  

พ.ศ.  ๒๕๒๘  และที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซ่ึงกําหนดวัตถุประสงคใหสภาการพยาบาลสงเสริมการศึกษา  การบริหาร  การวิจัย   

และความกาวหนาในวิชาชีพการพยาบาล  การผดุงครรภ  หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  (๑)  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและ 

การผดุงครรภ  พ.ศ.  ๒๕๒๘  สภาการพยาบาลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการพยาบาล  

ในการประชุมคร้ังที่  ๙/๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๕๑  จึงออกประกาศขอบเขตและ

สมรรถนะผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง  สาขาตาง ๆ  ไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง  หมายถึง  การกระทําการพยาบาลโดยตรงแกผูใชบริการ

กลุมเปาหมาย  หรือ  กลุมเฉพาะโรคที่มีปญหาซับซอน   ซ่ึงตองอาศัยความชํานาญและทักษะ 

การพยาบาลขั้นสูง  ในการจัดการรายกรณีหรือใชวิธีการอื่น ๆ  การจัดระบบการดูแลผูปวยเฉพาะกลุม

หรือเฉพาะโรคที่มีประสิทธิภาพ  ใหเหตุผลและตัดสินใจเชิงจริยธรรม  โดยบูรณาการหลักฐานเชิงประจักษ  

ผลการวิจัย  ความรูทฤษฎีการพยาบาลและทฤษฎีอื่น ๆ  ที่เปนปจจุบัน  มุงเนนผลลัพธทั้งระยะสั้นและ

ระยะยาว  พัฒนานวัตกรรมและกระบวนการดูแลในกลุมผูใชบริการกลุมเปาหมาย  หรือ  กลุมเฉพาะโรค

อยางตอเนื่อง  และเปนที่ปรึกษาใหกับผูรวมงานในการพัฒนาความรูและทักษะงานเชิงวิชาชีพ  

ตลอดจนติดตามประเมินคุณภาพและจัดการผลลัพธโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงประเมินผลในการดูแล

ผูใชบริการกลุมเปาหมาย  หรือ  กลุมเฉพาะโรคที่มีปญหาซับซอน   

ขอ ๒ ขอบเขตและสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 

สมรรถนะที่ ๑ มีความสามารถในการพัฒนา  จัดการ  และกํากับระบบการดูแลกลุมเปาหมาย  

หรือเฉพาะกลุมหรือเฉพาะโรค  (Care  Management) 

สมรรถนะที่ ๒ มีความสามารถในการดูแลกลุมเปาหมาย  หรือ  กลุมเฉพาะโรคที่มีปญหา

สุขภาพซับซอน  (Direct  Care) 



 หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

สมรรถนะที่ ๓ มีความสามารถในการประสานงาน  (Collaboration) 
สมรรถนะที่ ๔ มีความสามารถในการเสริมสรางพลังอํานาจ  (empowering)  การสอน  

(educating)  การฝก  (coaching)  การเปนพี่เลี้ยงในการปฏิบัติ  (mentoring) 
สมรรถนะที่ ๕ มีความสามารถในการใหคําปรึกษาทางคลินิกในการดูแลผูปวยหรือ

ผูใชบริการกลุมเปาหมายที่ตนเองเชี่ยวชาญ  (Consultation) 
สมรรถนะที่ ๖ มีความสามารถในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง  (Change  Agent) 
สมรรถนะที่ ๗ มีความสามารถในการใหเหตุผลทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม  

(Ethical  reasoning  and  ethical  decision  making) 
สมรรถนะที่ ๘ มีความสามารถในการใชหลักฐานเชิงประจักษ  (Evidence-Based  Practice) 
สมรรถนะที่ ๙ มีความสามารถในการจัดการและประเมินผลลัพธ  (outcome  management  

and  evaluation) 
ขอ ๓ ขอบเขตและสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงมี  ๙  สาขา  ดังนี้ 
  ๓.๑ สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร - ศัลยศาสตร 
  ๓.๒ สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
  ๓.๓ สาขาการพยาบาลมารดาและทารก 
  ๓.๔ สาขาการพยาบาลเด็ก 
  ๓.๕ สาขาการพยาบาลผูสูงอายุ 
  ๓.๖ สาขาการผดุงครรภ 
  ๓.๗ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
  ๓.๘ สาขาการพยาบาลผูปวยติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ 
  ๓.๙ สาขาการพยาบาลดานการใหยาระงับความรูสึก 
  โดยใหถือปฏิบัติตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 
ขอ ๔  ประกาศนี้ใหมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๑  เปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

วิจิตร  ศรีสุพรรณ 
นายกสภาการพยาบาล 



ขอบเขตและสมรรถนะการปฏบิัติการพยาบาลขัน้สูง 
สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร-ศัลยศาสตร 

 
การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขาการพยาบาลอายุรศาสตร-ศัลยศาสตร หมายถึง การกระทําการ

พยาบาลโดยตรงในผูปวยผูใหญเฉพาะกลุมหรือเฉพาะโรคที่มีปญหาซับซอนหรือมีปญหาสุขภาพที่สําคัญ
ในภาวะเจ็บปวยเรื้อรังหรือวิกฤตฉุกเฉินและเฉียบพลัน  โดยใชความชํานาญและทักษะการพยาบาลขั้นสูง  
ในการจัดการรายกรณีหรือใชวิธีการอ่ืนๆ รวมทั้งการจัดการใหมีระบบการดูแลผูปวยเฉพาะกลุมหรือเฉพาะ
โรคท่ีมีประสิทธิภาพ  ใหเหตุผลและตัดสินใจเชิงจริยธรรม โดยบูรณาการหลักฐานเชิงประจักษ  ผลการวิจัย 
ความรู ทฤษฎีการพยาบาลและทฤษฎีอ่ืน ๆ มุงเนนผลลัพธท้ังระยะส้ันและระยะยาว พัฒนานวัตกรรมและ
กระบวนการดูแลผูปวยผูใหญเฉพาะกลุมหรือเฉพาะโรคอยางตอเนื่อง  และเปนท่ีปรึกษาใหกับผูรวมงานใน
การพัฒนาความรูและทักษะงานเชิงวิชาชีพ ตลอดจนติดตามประเมินคุณภาพและจัดการผลลัพธโดยใช
กระบวนการวิจัยเชิงประเมินผลในการดูแลผูปวยผูใหญเฉพาะกลุมหรือเฉพาะโรค 
 
สมรรถนะที่ 1   มีความสามารถในการพัฒนา  จัดการ  และกํากบัระบบการดูแลผูปวยผูใหญเฉพาะกลุมหรือ

เฉพาะโรค (Care Management) 
การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. วิเคราะหสถานการณปญหาของผูปวยเพ่ือพัฒนาระบบการดูแล   
2. สรางทีมการดูแลผูปวยผูใหญเฉพาะกลุมหรือเฉพาะโรค 
3. จัดระบบการดูแลผูปวยผูใหญเฉพาะกลุมหรือเฉพาะโรค 
4. สรางระบบสงตอผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ 
5. ชวยเหลือผูปวยใหเขาถึงระบบสุขภาพ  และสามารถตอรองเพื่อพิทักษสิทธิประโยชนกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 
6. สรางระบบติดตามดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง 
7. สรางฐานขอมูลเกี่ยวกับผูปวยผูใหญเฉพาะกลุมหรือเฉพาะโรคที่รับผิดชอบเพื่อใชประโยชนใน

การควบคุมคุณภาพ 
 

สมรรถนะที่ 2   มีความสามารถในการดแูลผูปวยผูใหญเฉพาะกลุมหรือเฉพาะโรคที่มีปญหาสุขภาพซับซอน 
(Direct Care) 

การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. ประเมินภาวะสุขภาพ ใหความหมาย และตีความการตอบสนองของบุคคลตอความเจ็บปวยท่ี

ซับซอน ครอบคลุมทุกมิติ 
2. วินิจฉัยปญหาผูปวย โดยใชขอมูล  หลักฐานทางคลินิก ความรูทางพยาธิสรีระ  ความรู ทฤษฎี

การพยาบาลและทฤษฎีอ่ืน ๆ ตลอดจนประสบการณทางคลินิก 
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3. ใหการบําบัดทางการพยาบาลในกลุมอาการหรือปญหาทางคลินิกท่ีซับซอนโดยใชความรู 
ทฤษฎี และหลักฐานเชิงประจักษ ใชเหตุผลทางคลินิกและจริยธรรมในการตัดสินเกี่ยวกับการ
ใหการพยาบาลผูปวยท่ีมีปญหาซับซอนแบบองครวม 

4. ประเมิน เฝาระวัง ประสานงาน และจัดการเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของผูปวยอยางตอเนื่อง 
5. จัดการกับสถานการณเส่ียงหรือสถานการณท่ีไมคาดคิดวาจะเกิดขึ้นหรอืภาวะวิกฤติฉกุเฉนิของ

ผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ 
6. คาดการณปญหาที่ซับซอนจากอาการเปลี่ยนแปลงของผูปวย และวางแผนปองกัน แกไขได

อยางถูกตองและทันเหตุการณ 
7. ชวยเหลือผูปวยในภาวะฉุกเฉินหรือเรงดวนใหไดรับความปลอดภัย 
8. ใชเทคโนโลยีทางการแพทยในการดูแลผูปวยท่ีมีปญหาสุขภาพซับซอน 

  
สมรรถนะที่ 3   มีความสามารถในการประสานงาน (Collaboration) 

การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. ประสานความรวมมือกับพยาบาล แพทย บุคลากรในทีมสุขภาพที่เกี่ยวของเพื่อการวางแผน

และใหการดูแล  ตลอดจนประเมินผลการดูแลผูปวยและครอบครัวท่ีมีปญหาซับซอนหรือ
วิกฤติฉุกเฉินอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ประสานความรวมมือกับครอบครัวของผูปวย  พยาบาลชุมชน และแหลงประโยชนในชุมชน 
ในการวางแผนจําหนายผูปวย เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดูแลผูปวยเม่ือกลับไปอยูบาน 

 
สมรรถนะที่ 4   มีความสามารถในการเสริมสรางพลังอํานาจ (empowering) การสอน (educating)    การฝก 

(coaching)  การเปนพี่เลี้ยงในการปฏบิัต ิ(mentoring) 
การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. ฝกทักษะและพัฒนาศักยภาพของผูปวยและครอบครัวในการเผชิญปญหา ความรูสึกไมแนนอน 

ความเศราโศก สูญเสีย และความรูสึกหมดหนทางชวยเหลือ ไดครอบคลุมทุกวิถีของความ
เจ็บปวย 

2. ฝกทักษะและพัฒนาศักยภาพของผูปวยและครอบครัวในการดูแลตนเองโดยใชความรู ทฤษฎี 
และหลักฐานเชิงประจักษ เปนหลักในการพัฒนาความสามารถของผูปวยและครอบครัว 

3. สอน  ช้ีแนะ  และเปนพ่ีเล้ียงพยาบาลและนักศึกษาพยาบาลใหมีความสามารถในการดูแลผูปวย
โดยการถายทอดประสบการณความเชี่ยวชาญของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 

 
สมรรถนะที่ 5  มีความสามารถในการใหคําปรึกษาทางคลินิกในการดูแลผูปวยเฉพาะกลุมที่ตนเองเชี่ยวชาญ 

(Consultation) 
การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. เปนท่ีปรึกษาใหกับพยาบาลและทีมงานในการจัดการปญหาสุขภาพผูปวยเฉพาะรายที่มีปญหา

ซับซอนโดยประมวลขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ เพ่ือใหการดูแลผูปวยอยางมีคุณภาพ 
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2. เปนท่ีปรึกษาใหกับพยาบาลและทีมงานในการจัดระบบการดูแลผูปวยกลุมเฉพาะกลุมหรือ
เฉพาะโรค 

3. เปนท่ีปรึกษาใหกับพยาบาลและทีมงานในการตัดสินประเด็นจริยธรรมที่เกิดจากการปฏิบัตกิาร
พยาบาล 

 
สมรรถนะที่ 6   มีความสามารถในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 

การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. ดําเนินการใหเกิดการปฏิบัติท่ีเปนเลิศสําหรับกลุมผูปวยผูใหญเฉพาะกลุมหรือเฉพาะโรคที่

ตนเองเชี่ยวชาญ และประเมินผล เพ่ือพัฒนาผลลัพธของการบริการที่มีคุณภาพและคุมคาอยาง
ตอเนื่อง 

2. นําการเปล่ียนแปลงเพื่อพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลในกลุมผูปวยเฉพาะโรคที่ตนเอง
เช่ียวชาญใหไดคุณภาพ และคุมคา 

3. พัฒนานวัตกรรมและระบบการดูแลเพื่อใหผูปวยไดรับการดูแลอยางมีประสิทธิภาพและ
ตอเนื่องท้ังในสถานพยาบาล และรวมกับเครือขายในระดับปฐมภูมิ 

4. สรางแผนงาน หรือ โครงการตางๆ เพ่ือการประกันคุณภาพการดูแลผูปวยผูใหญเฉพาะกลุม
หรือเฉพาะโรค 

 
สมรรถนะที่ 7   มีความสามารถในการใหเหตผุลทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม (Ethical 

reasoning and ethical decision making) 
การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. ใชความรู ทฤษฎีและหลักจริยธรรม สิทธิผูปวย สิทธิของพยาบาล และหลักการตัดสินใจเชิง

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
2. บริหารจัดการดานการปฏิบัติการพยาบาลโดยเนนการพิทักษสิทธิของผูปวย 
3. พิทักษสิทธ์ิผูปวย (advocate) เพ่ือใหผูปวยไดรับการปฏิบัติการพยาบาลอยางมีจริยธรรม เปน

ธรรม และปลอดภัย 
4. รวมในกระบวนการตัดสินใจเชิงจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการดูแลในระดับหนวยงาน

และหรือระดับองคกร 
5. มีสวนรวมในการควบคุมมาตรฐานและผลลัพธดานจริยธรรมทางการพยาบาล  

 
สมรรถนะที่ 8  มีความสามารถในการใชหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based Practice) 

การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. ติดตาม รวบรวม ผลการวิจัยหรือหลักฐานเชิงประจักษทางการพยาบาลและที่เกี่ยวของกับการ

ดูแลผูปวยผูใหญเฉพาะกลุมหรือเฉพาะโรคที่ตนเชี่ยวชาญอยางตอเนื่อง 
2. ใชหลักฐานเชิงประจักษท่ีเปนปจจุบันในการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล เชน พัฒนาแนว

ปฏิบัติ และใชแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน   
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3. เผยแพรแนวปฏิบัติการพยาบาลที่มาจากหลักฐานเชิงประจักษเพ่ือใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู
ระหวางผูปฏิบัติหรือผูเช่ียวชาญในสาขาการพยาบาลเดียวกัน 

4. นําหลักการจัดการความรูมาใชรวมกับกระบวนการพัฒนาคุณภาพตามหลักฐานเชิงประจักษ 
โดยเนนการมีสวนรวมของผูมีประสบการณหรือผูเช่ียวชาญดานการปฏิบัติ 

5. วิเคราะหและประเมินผลท่ีไดรับจากการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษและเผยแพรหลักฐาน
การปฏิบัติท่ีเปนเลิศเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

 
สมรรถนะที่ 9 มีความสามารถในการจัดการและประเมินผลลพัธ (outcome management and 

evaluation) 
การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. กําหนดผลลัพธและตัวช้ีวัดผลลัพธทางการพยาบาลสําหรับผูปวยผูใหญเฉพาะกลุมหรือเฉพาะ

โรคท่ีตนเชี่ยวชาญ 
2. พัฒนาหรือเลือกใชเครื่องมือวัดผลลัพธทางการพยาบาลสําหรับใชในหนวยงาน 
3. ดําเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูลตัวช้ีวัดทางการพยาบาลสําหรับกลุมเปาหมายในหนวยงาน

อยางตอเนื่อง 
4. วิเคราะหผลเปรียบเทียบผลลัพธของการพยาบาลอยางตอเนื่องโดยใชกระบวนการวิจัยเชิง

ประเมินผล 
5. นําผลการวิเคราะหผลลัพธมาเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการพยาบาลอยาง

ตอเนื่อง 
6. จัดทําฐานขอมูลดานผลลัพธทางการพยาบาลในผูปวยผูใหญเฉพาะกลุมหรือเฉพาะโรคใน

หนวยงานเพื่อใชติดตามและเปรียบเทียบผลการปฏิบัติอยางตอเนื่อง  
7.   เผยแพรวิธีการปฏิบัติและผลลัพธการปฏิบัติท่ีเปนเลิศเพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผู

ปฏิบัติและผูเช่ียวชาญ  
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ขอบเขตและสมรรถนะการปฏบิัติการพยาบาลขัน้สูง 
สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 

 

การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิต หมายถึง การกระทําการ
พยาบาลโดยตรงแกผูรับบริการดานสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีปญหาซับซอน โดยใชความชํานาญและทักษะ
การพยาบาลขั้นสูง  ในการจัดการรายกรณีหรือใชวิธีการอ่ืนๆ รวมทั้งจัดการใหมีระบบการดูแลผูปวยเฉพาะ
กลุมหรือเฉพาะโรคที่มีประสิทธิภาพ  ใหเหตุผลและตัดสินใจเชิงจริยธรรม โดยบูรณาการหลักฐานเชิง
ประจักษ  ผลการวิจัย ความรู ทฤษฎีการพยาบาลและทฤษฎีอ่ืน ๆ ท่ีเปนปจจุบัน มุงเนนผลลัพธท้ังระยะส้ัน
และระยะยาว พัฒนานวัตกรรมและกระบวนการดูแลในกลุมผูใชบริการกลุมเปาหมาย หรือ กลุมเฉพาะโรค
อยางตอเนื่อง  และเปนท่ีปรึกษาใหกับผูรวมงานในการพัฒนาความรูและทักษะงานเชิงวิชาชีพ ตลอดจน
ติดตามประเมินคุณภาพและจัดการผลลัพธโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงประเมินผลในการดูแลผูใชบริการ
กลุมผูรับบริการที่มีปญหาซับซอน 
 

สมรรถนะที่ 1  มีความสามารถในการพัฒนา จัดการ และกาํกับระบบการดแูลกลุมเปาหมาย หรือเฉพาะกลุม
หรือเฉพาะโรค (Care Management) 

การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. วิเคราะหขอมูล สถานการณการดูแลผูปวยท่ีมีปญหาดานสุขภาพจิตหรือจิตเวชท่ีมีปญหา

ซับซอน เพ่ือวางแผนการพัฒนาระบบการดูแล   
2. สรางทีมในการดูแลผูปวยจิตเวชทั้งในสถานพยาบาลและในชุมชนเพื่อใหผูปวยท่ีมีปญหาดาน

สุขภาพจิตหรือจิตเวชไดรับบริการการดูแลท่ีมีคุณภาพ 
3. จัดระบบการดูแลผูปวยท่ีมีปญหาดานสุขภาพจิตหรือจิตเวชเฉพาะโรคที่รับผิดชอบครอบคลุม

การชวยเหลือใหผูปวยเขาถึงระบบสุขภาพ การสงตอผูปวย และการติดตามดูแลผูปวยจิตเวช
อยางตอเนื่อง 

4. ประเมินผลลัพธของระบบการดูแลผูปวยกลุมเปาหมาย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพระบบการ
ดูแลผูปวยกลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง 

5. ชวยเหลือผูปวยใหเขาถึงระบบสุขภาพ  และสามารถตอรองเพื่อพิทักษสิทธิประโยชนกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

6. สรางฐานขอมูลเกี่ยวกับผูปวยกลุมเปาหมายเพื่อใชประโยชนในการควบคุมคุณภาพ 
 

สมรรถนะที่ 2   มีความสามารถในการดแูลกลุมเปาหมาย หรือ กลุมเฉพาะโรคที่มีปญหาสุขภาพจิตหรือจิต
เวชที่ซับซอน (Direct Care) 

 การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. ประเมินภาวะสุขภาพ ใหความหมาย และตคีวามการตอบสนองของบุคคลตอความเจ็บปวยท่ี

ซับซอน ครอบคลุมทุกมิต ิ โดยประเมินจากประวัตกิารเจบ็ปวย อาการ และอาการแสดง การ
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ตรวจรางกายอยางเปนระบบ การตรวจสภาพจิต  แปลผลทางหองปฏิบัติการ ผลการตรวจพิเศษ
ตางๆ การคดักรอง  

2. วินิจฉัยปญหาผูปวยอยางถูกตองและแมนยํา โดยใชขอมูล หลักฐานทางคลินิก ความรูทางพยาธิ
สรีระ  ความรูทางจิตเวชศาสตร ประสาทชีววิทยา ทฤษฎีการพยาบาลและทฤษฎีอ่ืน ๆ 
ตลอดจนประสบการณทางคลินิก 

3. ใหการบําบัดทางจิตในรูปแบบตางๆ ท้ังรายบุคคล รายกลุม ตามรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดและ
ตรงกับความเชี่ยวชาญ เพ่ือสงเสริมสุขภาพจิต ปองกันการเกิดโรคทางจิตเวชในกลุมเส่ียง ลด
อาการของโรค สรางเสริมสมรรถนะในการดูแลตนเองของผูปวยจิตเวชและครอบครัว โดยใช
ความรู ทฤษฎี และหลักฐานเชิงประจักษ ใชเหตุผลทางคลินิกและจริยธรรมในการตัดสิน
เกี่ยวกับการใหการพยาบาลผูปวยท่ีมีปญหาซับซอนแบบองครวม 

4. ปองกันหรือลดภาวะแทรกซอนของโรค ท้ังท่ีเกิดจากพยาธิสภาพ จากการไดรับยารักษาทางจิต
เวชระยะยาว และ/หรือภาวะแทรกซอนของการรักษา โดยใชความรูทางพยาธิสรีรวิทยา เภสัช
วิทยา และอ่ืนๆ ตามสภาพของปญหาในผูปวยแตละราย 

5. ฝกทักษะและพัฒนาศักยภาพของผูปวยและครอบครัวในการดูแลผูปวยท่ีมีปญหาสุขภาพจิต
และจิตเวชขณะอยูในครอบครัวและชุมชน อยางตอเนื่อง และการสอนครอบครัวในการดูแล
ตนเองเพื่อปองกันผลกระทบที่มาจากการดูแลผูปวย 

6. คาดการณปญหาที่ซับซอนจากอาการเปลี่ยนแปลงของผูปวย และวางแผนปองกัน แกไขได
อยางถูกตองและทันเหตุการณ 

7. ตัดสินใจทางคลินิกในการจัดระบบบริการพยาบาลใหเหมาะสมกับผูรับบริการในแตละกลุม
ปญหาไดอยางถูกตอง รูขอจํากัดของตนเองในการใหการพยาบาลผูปวยแตละราย แตละกลุม 
และประสานงานกับแพทยและทีมสหสาขาวิชาชีพเพ่ือรวมพิจารณาปรับแผนการรักษาพยาบาล
ผูปวยท่ีมีปญหาสุขภาพจิตและจิตเวชไดอยางทันทวงที 

8. ใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการดูแลผูปวยท่ีมีปญหาสุขภาพซับซอน 
 
สมรรถนะที่ 3 มีความสามารถในการประสานงาน (Collaboration) 

การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. ประสานความรวมมือกับพยาบาล แพทย บุคลากรในทีมสุขภาพที่เกี่ยวของเพื่อการวางแผน

และใหการดูแล  ตลอดจนประเมินผลการดูแลผูปวยและครอบครัวท่ีมีปญหาสุขภาพจิตและจิต
เวชอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ประสานความรวมมือกับครอบครัวของผูปวย  พยาบาลชุมชน และแหลงประโยชนในชุมชน 
ในการวางแผนจําหนายผูปวย เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใหการดูแลผูปวยจิตเวชและ
ครอบครัวใหสามารถดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีเม่ือกลับไปอยูในชุมชน 
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 สมรรถนะที่ 4    มีความสามารถในการเสริมสรางพลังอํานาจ (Empowering) การสอน (Educating)                  
การฝก (coaching) การเปนพี่เลี้ยงในการปฏบิัต ิ(mentoring) 

การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. สอน/ฝกทักษะทีจ่ําเปนในการพัฒนาศกัยภาพกลุมเส่ียงตอการเกดิปญหาสุขภาพจิตและจิตเวช 

(เชน เด็กวัยรุน สตรีท่ีถูกทําราย ผูสูงอายุท่ีถูกทอดทิ้ง ผูดูแลผูปวยโรคทางกายหรือโรคจิตเวช
เรื้อรัง) ใหสามารถสรางเสริมสุขภาพจิต เผชิญความเครยีด และปองกันการเกิดปญหา
สุขภาพจิตได โดยใชผลงานวจิัยและหลักฐานเชิงประจกัษ 

2. สอนและฝกอบรมความรูใหบุคลากรสุขภาพในสถานบรกิาร และในชุมชน ใหมีความสามารถ
ในการสรางเสริมสุขภาพจติ การคัดกรองโรคทางจิตเวช การสรางสัมพันธภาพเพื่อการบําบัด 
และการสงตอได 

3. ใหความรู/ฝกทักษะแกประชาชน องคกรและภาคกีลุมตางๆ ในชุมชนในการจัดการกับ
ความเครยีด การสรางเสริมสุขภาพจิตในชวีิตประจําวนั การดูแลชวยเหลือผูปวยจิตเวชใน
ชุมชนเพื่อใหประชาชนมีทัศนคติท่ีดีตอผูปวยจติเวชและครอบครัว 

4. เปนพ่ีเล้ียงของนักศกึษาพยาบาล ทีมพยาบาลและทีมงานในลักษณะอ่ืนๆ โดยวิเคราะหทักษะ 
ประสบการณ ความรูและความตองการเพื่อพัฒนาสมรรถนะและความกาวหนาของบุคคลและ
องคกร 

 
สมรรถนะที่ 5 มีความสามารถในการเปนที่ปรึกษาในการดูแลกลุมเปาหมาย หรือเฉพาะกลุมที่ตนเอง

เชี่ยวชาญ (Consultation) 
การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. เปนท่ีปรึกษาใหกับทีมงานในการจัดการปญหาสุขภาพจิตผูปวยเฉพาะรายที่มีปญหาซับซอน 

โดยประมวลจากขอมูล หลักฐานเชิงประจักษเพ่ือสรางทางเลือกท่ีเหมาะสมกับผูปวยรายกรณี 
2. เปนท่ีปรึกษาใหกับทีมงานในการสรางทางเลือกท่ีเหมาะสมเพื่อจัดระบบการดูแลสําหรับผูปวย

จิตเวชที่มีความซับซอน โดยประมวลจากสถานการณในหนวยงาน และหลักฐานเชิงประจักษ 
3. เปนท่ีปรึกษาใหกับทีมงานในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และการบําบัด

ทางจิต 
 
สมรรถนะที่ 6   มีความสามารถในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 

การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. ดําเนินการใหเกิดการปฏิบัติท่ีเปนเลิศสําหรับกลุมผูปวยท่ีตนมีความเชี่ยวชาญ เพ่ือใหเกิด

ผลลัพธของการบริการที่มีคุณภาพและคุมคาอยางตอเนื่อง 
2. นําการเปล่ียนแปลงเพื่อพัฒนาการปฏิบัตกิารพยาบาลในกลุมท่ีมีความเชี่ยวชาญใหมีคณุภาพ

และคุมคา 
3. พัฒนานวตักรรมและระบบการดูแลเพ่ือใหผูปวยไดรับการดูแลอยางตอเนื่องท้ังใน

สถานพยาบาลและเครือขายในระดับปฐมภูมิ 
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4. สรางแผนงาน หรือ โครงการตางๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยท่ีมีปญหาสุขภาพจติและ
จิตเวชที่ซับซอน 

 
สมรรถนะที่ 7   มีความสามารถในการใหเหตผุลทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม (Ethical 

reasoning and ethical decision making) 
การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. ใชความรู ทฤษฎีและหลักจริยธรรม สิทธิผูปวย สิทธิของพยาบาล และหลักการตัดสินใจเชิง

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
2. บริหารจัดการดานการปฏิบัติโดยเนนการพิทักษสิทธิของผูปวยจิตเวชเพื่อปองกนัหรือลดความ

เส่ียงดานกฎหมายและจริยธรรม 
3. พิทักษสิทธ์ิผูปวย (advocate) เพ่ือใหผูปวยไดรับการปฏิบัติการพยาบาลอยางมีจริยธรรม เปน

ธรรม และปลอดภัย 
4. รวมในกระบวนการตดัสินใจเชิงจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการดูแลในระดับหนวยงาน/

ระดับองคกร 
5. มีสวนรวมในการควบคุมมาตรฐานและผลลัพธดานจริยธรรมทางการพยาบาล  

 
สมรรถนะที่ 8  มีความสามารถในการใชหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based Practice) 

การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. ติดตามและรวบรวมผลการวิจัย หลักฐานเชิงประจักษทางการพยาบาลในรูปแบบตางๆ  ท่ี

เกี่ยวของกับการดูแลผูปวยกลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง 
2. ใชหลักฐานเชิงประจักษท่ีเปนปจจุบันในการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล เชน พัฒนาแนว

ปฏิบัติ และใชแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน  
3. เผยแพรแนวปฏิบัติการพยาบาลที่มาจากหลักฐานเชิงประจักษเพ่ือใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู

ระหวางผูปฏิบัติหรือผูเช่ียวชาญในสาขาการพยาบาลเดียวกัน 
4. นําการจัดการความรูมาใชรวมกับกระบวนการพัฒนาคุณภาพ โดยเนนการมีสวนรวมของผูมี

ประสบการณหรือผูเช่ียวชาญดานการปฏิบัติ 
5. วิเคราะหและประเมินผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษและเผยแพร

หลักฐานการปฏิบัติท่ีเปนเลิศเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพบริการอยางตอเนื่อง 
 

สมรรถนะที่ 9 มีความสามารถในการจัดการและประเมินผลลพัธ (outcome management and 
evaluation) 

การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. กําหนดผลลัพธและตัวช้ีวัดผลลัพธทางการพยาบาลสําหรับผูรับบริการกลุมเปาหมาย 
2. พัฒนาหรือเลือกใชเครื่องมือวัดผลลัพธทางการพยาบาลสําหรับใชในหนวยงาน 
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3. ดําเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูลตัวช้ีวัดผลลัพธทางการพยาบาลสําหรับกลุมเปาหมายใน
หนวยงานอยางตอเนื่องโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงประเมินผล 

4. นําผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลลัพธทางการพยาบาลมาเปนแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการพยาบาลอยางตอเนื่อง 

5. จัดทําฐานขอมูลดานผลลัพธทางการพยาบาลในผูปวยผูใหญเฉพาะกลุมหรือเฉพาะโรคใน
หนวยงานเพื่อใชติดตามและเปรียบเทียบผลการปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

6. เผยแพรวิธีการปฏิบัติและผลลัพธการปฏิบัติท่ีเปนเลิศเพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง
ผูปฏิบัติและผูเช่ียวชาญ 
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ขอบเขตและสมรรถนะการปฏบิัติการพยาบาลขัน้สูง  
สาขาการพยาบาลมารดาและทารก 

 

การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขาการพยาบาลมารดาและทารก หมายถึง การกระทําการพยาบาล
โดยตรงแกสตรีในระยะกอนตั้งครรภ ระยะตั้งครรภ  ระยะหลังคลอด รวมถึงทารกแรกเกิดและครอบครัว  
ในภาวะปกติ  ภาวะเส่ียง ภาวะเจ็บปวย ภาวะแทรกซอน  ภาวะฉุกเฉินและวิกฤต   โดยใชความรูความ
ชํานาญและทักษะการพยาบาลขั้นสูง ในการจัดการรายกรณีหรือใชวิธีการอ่ืนๆ รวมทั้งการจัดการใหมีระบบ
การดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ การใหเหตุผลและตัดสินใจเชิงจริยธรรม โดยบูรณาการหลักฐานเชิงประจักษ  
ผลการวิจัย  ทฤษฎีการพยาบาลและทฤษฎีอ่ืนๆ ท่ีเปนปจจุบัน  มุงเนนผลลัพธท้ังระยะส้ันและระยะยาว 
พัฒนานวัตกรรมและกระบวนการดูแลในกลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง  และเปนท่ีปรึกษาใหกับผูรวมงานใน
การพัฒนาความรูและทักษะงานเชิงวิชาชีพ  ตลอดจนติดตามประเมินคุณภาพและจัดการผลลัพธโดยใช
กระบวนการวิจัยเชิงประเมินผลในการดูแลกลุมเปาหมาย 
 
สมรรถนะที่ 1 มีความสามารถในการพัฒนา  จัดการ  และกํากบัระบบการดูแลสตรีในระยะกอนตัง้ครรภ 

ระยะตั้งครรภ  ระยะหลังคลอด รวมถึงทารกแรกเกดิและครอบครัว  ในภาวะปกติ  ภาวะเสี่ยง 
ภาวะเจ็บปวย ภาวะแทรกซอน  ภาวะฉุกเฉนิและวิกฤต   (Care management) 

 การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. วิเคราะหสถานการณ ปญหา เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลกลุมเปาหมาย   
2. สรางทีมการดูแลกลุมเปาหมาย 
3. จัดระบบการดูแลกลุมเปาหมาย 
4. สรางระบบสงตออยางมีประสิทธิภาพ 
5. ชวยเหลือใหผูใชบริการเขาถึงระบบบริการสุขภาพและสามารถตอรองเพื่อพิทักษสิทธิ

ประโยชนกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
6. สรางระบบติดตามดูแลผูใชบริการอยางตอเนื่อง 
7. วางระบบการจัดเก็บขอมูลและสรางฐานขอมูลเกี่ยวกับกลุมเปาหมาย  

 
สมรรถนะที่ 2    มีความสามารถในการดแูลสตรีในระยะกอนตั้งครรภ ระยะตั้งครรภ ระยะหลังคลอด 

รวมถึงทารกแรกเกดิและครอบครัว  ในภาวะปกติ ภาวะเสีย่ง ภาวะเจ็บปวย 
ภาวะแทรกซอน  ภาวะฉกุเฉินและวิกฤต (Direct care) 

 การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. ประเมิน  คัดกรอง เฝาระวัง และวินิจฉัยภาวะสุขภาพและความเจ็บปวยของสตรีในระยะกอน

ตั้งครรภ  ระยะตั้งครรภ  ระยะหลังคลอด และทารกแรกเกิด  
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2. บูรณาการความรูทางพยาธิสรีรวิทยา เภสัชวิทยา หลักฐานเชิงประจักษและใชผลงานวิจัยใน
การวินิจฉัยทางคลินิกและตัดสินใจใหการพยาบาลสตรีในระยะกอนตั้งครรภ  ระยะตั้งครรภ  
และระยะหลังคลอด  ท่ีมีภาวะปกติและมีปญหาซับซอน 

3. ปฏิบัติการดูแลแบบองครวมแกสตรีในระยะกอนตั้งครรภ  ระยะตั้งครรภ  ระยะหลังคลอด 
ทารกแรกเกิดและครอบครัว ท้ังในภาวะปกติ ภาวะเส่ียง ภาวะเจ็บปวย ภาวะแทรกซอน  ภาวะ
ฉุกเฉินและวิกฤต   โดยเนนการมีสวนรวมของครอบครัว 

4. ใหบริการฝากครรภ  ดูแลมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด 
5. สงเสริมใหสตรีมีการตั้งครรภคุณภาพ  โดยบูรณาการความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระยะ

ตั้งครรภ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด การดูแลทารกแรกเกิดท้ังในภาวะปกติและภาวะ
เจ็บปวย  ตลอดจนการปรับบทบาทการเปนบิดามารดา 

6. สงเสริมสัมพันธภาพระหวางมารดา  ทารกและครอบครัว ท้ังในระยะตั้งครรภ และระยะหลัง
คลอด ตลอดจนสงเสริมการเล้ียงบุตรดวยนมมารดา 

7. ใหบริการการวางแผนครอบครัว   
8. ใหการปรึกษาแกกลุมเปาหมายท่ีมีปญหาสุขภาพ  เชน สตรีกอนแตงงาน  สตรีและครอบครัวท่ี

มีปญหาทางพันธุกรรม  เปนตน  
 
สมรรถนะที่ 3   มีความสามารถในการประสานงาน (Collaboration) 

การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. ประสานความรวมมือกับพยาบาล แพทย และบุคลากรในทีมสุขภาพที่ เกี่ยวของเพื่อการ

วางแผนใหการดูแล  ประเมินผลการดูแลสตรีในระยะกอนตั้งครรภ ระยะตั้งครรภ  ระยะหลัง
คลอด  รวมถึงทารกแรกเกิดและครอบครัว   ในภาวะปกติ ภาวะเส่ียง  ภาวะเจ็บปวย 
ภาวะแทรกซอน  ภาวะฉุกเฉินและวิกฤต 

2. ประสานความรวมมือกับครอบครัว  ชุมชน องคกรสวนทองถ่ินและแหลงประโยชนในสังคม
ของกลุมเปาหมาย   ในการวางแผนการดูแลอยางตอเนื่อง   เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 
สมรรถนะที่ 4    มีความสามารถในการเสริมสรางพลังอํานาจ (Empowering) การสอน (Educating)  การ

ฝก (Coaching)  การเปนพี่เลีย้งในการปฏิบัต ิ(Mentoring) 
การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. ฝกทักษะและพัฒนาศักยภาพของสตรีในระยะกอนตั้งครรภ ระยะ ตั้งครรภ  ระยะหลังคลอด 

รวมถึงทารกแรกเกิดและครอบครัว  ในภาวะปกติ  ภาวะเส่ียง ภาวะเจ็บปวย ภาวะแทรกซอน  
ภาวะฉุกเฉินและวิกฤตในการเผชิญปญหา  ความรูสึกไมแนนอน ความเศราโศก สูญเสีย และ
ความรูสึกหมดหนทางชวยเหลือ ไดครอบคลุมทุกวิถีของปญหาสุขภาพ 

2. ฝกทักษะและพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของกลุมเปาหมาย โดยใชความรู ทฤษฎี และ
หลักฐานเชิงประจักษ เปนหลักในการพัฒนาความสามารถของกลุมเปาหมายและครอบครัว  
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3. สอน  ช้ีแนะ  และเปนพ่ีเล้ียงแกพยาบาลและนักศึกษาพยาบาลใหมีความสามารถในการดูแล
กลุมเปาหมายโดยการถายทอดประสบการณความเชี่ยวชาญของตนเอง 

 
สมรรถนะที่ 5  มีความสามารถในการใหคําปรึกษาในการดูแลกลุมเปาหมาย หรือเฉพาะกลุมที่ตนเอง

เชี่ยวชาญ (Consultation) 
 การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 

1. เปนท่ีปรึกษาใหกับพยาบาลและทีมงานในการจัดการปญหาสุขภาพเฉพาะกลุมหรือรายท่ีมี
ปญหาซับซอนโดยประมวลขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ เพ่ือใหการดูแลผูปวยอยางถูกตอง
เหมาะสม 

2. เปนท่ีปรึกษาใหกับพยาบาลและทีมงานในการจัดระบบการดูแลกลุมเปาหมาย  หรือเฉพาะกลุม
ท่ีตนเองเชี่ยวชาญ 

3. เปนท่ีปรึกษาใหกับพยาบาลและทีมงานในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติการพยาบาล 

 
สมรรถนะที่ 6   มีความสามารถในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change agent) 
 การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 

1. ดําเนินการใหเกิดการปฏิบัติท่ีเปนเลิศสําหรับสตรีกลุมเปาหมายเฉพาะกลุมท่ีตนเองเชี่ยวชาญ  
และประเมินผล เพ่ือพัฒนาผลลัพธของการบริการใหมีคุณภาพและคุมคาอยางตอเนื่อง 

2. นําการเปล่ียนแปลงเพื่อพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลในกลุมเปาหมายเฉพาะกลุมท่ีตนเอง
เช่ียวชาญใหไดคุณภาพ และคุมคา 

3. พัฒนานวัตกรรมและระบบการดูแลเพ่ือใหกลุมเปาหมายเฉพาะกลุมท่ีตนเองเชี่ยวชาญ    ไดรับ
การดูแลอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่องท้ังในสถานพยาบาล และเครือขายในระดับปฐมภูมิ 

4. จัดทําแผนงานหรือโครงการตางๆ  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการพยาบาล  และนําไปสู
การปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ 

 
สมรรถนะที่ 7    มีความสามารถในการใหเหตผุลทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม (Ethical 

reasoning and ethical decision making) 
การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. ใชความรู ทฤษฎีและหลักจริยธรรม สิทธิผูปวย สิทธิของพยาบาล และหลักการตัดสินใจเชิง

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
2. บริหารจัดการดานการปฏิบัติการพยาบาลโดยเนนการพิทักษสิทธิของผูใชบริการ 
3. พิทักษสิทธ์ิผูใชบริการ (advocate) เพ่ือใหผูใชบริการไดรับการปฏิบัติการพยาบาลอยางมี

จริยธรรม เปนธรรม และปลอดภัย 
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4. รวมในกระบวนการตัดสินใจเชิงจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการดูแลในระดบัหนวยงาน
และหรือระดับองคกร 

5. มีสวนรวมในการควบคุมมาตรฐานและผลลัพธดานจริยธรรมทางการพยาบาล 
 

สมรรถนะที่ 8  มีความสามารถในการใชหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-based practice) 
การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. ติดตาม รวบรวม ผลการวิจัยหรือหลักฐานเชิงประจักษทางการพยาบาลและที่เกี่ยวของกับการ

ดูแลกลุมเปาหมายเฉพาะกลุมท่ีตนเองเชี่ยวชาญอยางตอเนื่อง 
2. ใชหลักฐานเชิงประจักษท่ีเปนปจจุบันในการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล เชน พัฒนาแนว

ปฏิบัติ และใชแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน  เปนตน 
3. นําหลักการจัดการความรูมาใชรวมกับกระบวนการพัฒนาคุณภาพตามหลักฐานเชิงประจักษ 

โดยเนนการมีสวนรวมของผูมีประสบการณหรือผูเช่ียวชาญดานการปฏิบัติ 
4. วิเคราะหและประเมินผลท่ีไดรับจากการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษและเผยแพรหลักฐาน

การปฏิบัติท่ีเปนเลิศเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
 
สมรรถนะที่ 9 มีความสามารถในการจัดการและประเมินผลลพัธ (Outcome management and 

evaluation) 
 การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 

1. กําหนดผลลัพธและตัวช้ีวัดผลลัพธทางการพยาบาลสําหรับกลุมเปาหมาย  
2. พัฒนาหรือเลือกใชเครื่องมือวัดผลลัพธทางการพยาบาลสําหรับใชในหนวยงาน 
3. ดําเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูลตัวช้ีวัดทางการพยาบาลสําหรับกลุมเปาหมายในหนวยงาน

อยางตอเนื่อง 
4. วิเคราะหและเปรียบเทียบผลลัพธของการพยาบาลอยางตอเนื่องโดยใชกระบวนการวิจัยเชิง

ประเมินผล 
5. นําผลการวิเคราะหผลลัพธมาเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการพยาบาลอยาง

ตอเนื่อง 
6. จัดทําฐานขอมูลดานผลลัพธทางการพยาบาลในกลุมเปาหมายเฉพาะกลุมท่ีตนเองเชี่ยวชาญ  
7. เผยแพรวิธีการปฏิบัติและผลลัพธการปฏิบัติท่ีเปนเลิศเพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง

ผูปฏิบัติและผูเช่ียวชาญ  
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ขอบเขตและสมรรถนะการปฏบิัติการพยาบาลขัน้สูง 
สาขาการพยาบาลเดก็ 

 
การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขาการพยาบาลเด็ก หมายถึง การกระทําการพยาบาลโดยตรงอยาง

เปนองครวมแกเด็กตั้งแตแรกเกิดถึงวัยรุน เฉพาะกลุมหรือเฉพาะโรคที่มีปญหาซับซอนหรือมีปญหาสุขภาพ
ท่ีสําคัญรวมทั้งครอบครัวอยางตอเนื่อง  โดยใชความชํานาญและทักษะการพยาบาลขั้นสูง  ใชวิจารณญาณ
ทางคลินิกในการบูรณาการหลักฐานเชิงประจักษ ผลการวิจัย ความรู ทฤษฎีการพยาบาล หลักจริยธรรม 
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของซ่ึงเปนปจจุบัน รวมกับการบริหารจัดการโดยใชการจัดการรายกรณี  การจัดระบบการดูแล
ท่ีมีประสิทธิภาพ  การประสานงานกับทีมสุขภาพ  การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการดูแล  การเปนท่ี
ปรึกษาใหกับผูรวมงานในการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ  รวมถึงการตัดสินใจเชิงจริยธรรม  และ
การควบคุมคุณภาพการดูแลและการจัดการผลลัพธทางดานสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กและ
ครอบครัว   

 
สมรรถนะที่ 1 มีความสามารถในการพัฒนา จัดการ และกํากับระบบการดูแลเด็กเฉพาะกลุมหรือเฉพาะโรค

และครอบครัว (Care Management) 
การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ  
1. วิเคราะหสถานการณปญหาสุขภาพของเด็กเฉพาะกลุมหรือเฉพาะโรคที่รับผิดชอบเพื่อพัฒนา

ระบบการดูแล 
2. สรางทีมการดูแลเด็กเฉพาะกลุมหรือเฉพาะโรคที่รับผิดชอบ 
3. จัดการดูแลรายกรณี (Case Management) หรือระบบการดูแลท่ีเหมาะสมกับเด็กเฉพาะกลุม

หรือเฉพาะโรคที่รับผิดชอบโดยใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
4. สรางระบบสงตอเด็กเฉพาะกลุมหรือเฉพาะโรคที่รับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ 
5. ชวยเหลือเด็กเฉพาะกลุมหรือเฉพาะโรคที่รับผิดชอบใหเขาถึงระบบสุขภาพและสามารถ

ตอรองเพื่อพิทักษสิทธิประโยชนของเด็กกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
6. สรางระบบติดตามดูแลเด็กเฉพาะกลุมหรือเฉพาะโรคที่รับผิดชอบอยางตอเนื่อง 
7. สรางฐานขอมูลเกี่ยวกับเด็กเฉพาะกลุมหรือเฉพาะโรคที่รับผิดชอบเพื่อใชประโยชนในการ

ควบคุมคุณภาพ 
 

สมรรถนะที่ 2   มีความสามารถในการดแูลสุขภาพเด็กเฉพาะกลุม หรือเฉพาะโรคที่มีปญหาสุขภาพซับซอน
และครอบครัว โดยใชหลักครอบครัวเปนศูนยกลางของการดูแล (Direct Care) 

การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. ประเมินภาวะสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ ไดท้ังดานรางกาย  จิตสังคม    จิต

วิญญาณ โดยใชกลวิธีและเครื่องมือประเมินท่ีเหมาะสม 
2. ประเมินครอบครัวโดยใหครอบคลุมโครงสราง หนาท่ี พัฒนาการ ความเชื่อ วิถีชีวิต โดยใช

กลวิธีและเครื่องมือประเมินท่ีเหมาะสม 
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3. ใชวิจารณญาณทางคลินิกในการวินิจฉัยความตองการและการตอบสนองของเด็กและครอบครวั
ตอปญหาสุขภาพหรือความเจ็บปวยท่ีซับซอนไดอยางถูกตอง 

4. วางแผนและใหการบําบัดทางการพยาบาลรวมกับครอบครัวและทีมสุขภาพในการบรรเทา
อาการหรือสงเสริมกระบวนการฟนหาย  

5. คาดการณความรุนแรง ภาวะแทรกซอน ความพิการที่อาจเกิดจากปญหาสุขภาพหรือความ
เจ็บปวยและดําเนินการในการปองกันไดอยางเหมาะสม 

6.  ชวยเหลือเด็กปวยภาวะฉกุเฉนิ วกิฤติ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
7. ชวยเหลือเด็กปวยภาวะซับซอนและครอบครัว ในการเผชิญภาวะความไมแนนอน ความเศรา

โศก สูญเสีย หมดหวัง ไดอยางเหมาะสม 
8. พัฒนาศักยภาพของเด็กปวยภาวะซับซอน และครอบครัวในการดูแลตนเองไดอยางเหมาะสม 

สอดคลองกับบริบททางสังคมวัฒนธรรม 
9. ประเมิน วินิจฉัยความลาชาในการเจริญเติบโต พัฒนาการ ปญหาพฤติกรรม ปญหาการเล้ียงดู

ในเด็กกลุมเส่ียงและจัดการไดอยางเหมาะสม 
10. ประเมินผลลัพธทางการพยาบาล ครอบคลุมความตองการและการตอบสนองของเด็กปวยภาวะ

ซับซอนและครอบครัว ความพึงพอใจตอบริการพยาบาล ความคุมคาของบริการพยาบาล โดย
ใชเทคโนโลยีทางการแพทย วิธีการ เครื่องมือท่ีมีคุณภาพ และใชผลการประเมินในการพัฒนา
คุณภาพการพยาบาลในความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะที่ 3   มีความสามารถในการประสานงาน (Collaboration) 

การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. ประสานความรวมมือกับพยาบาล แพทย บุคลากรในทีมสุขภาพที่เกี่ยวของเพื่อการวางแผนให

การดูแลและประเมินผลการดูแลเด็กเฉพาะกลุมหรือเฉพาะโรคที่มีปญหาซับซอนหรือมีปญหา
สุขภาพที่สําคัญรวมทั้งครอบครัวอยางตอเนื่อง 

2. ประสานความรวมมือกับครอบครวัของเดก็ปวย พยาบาลชมุชน และแหลงประโยชนในชุมชน 
ในการวางแผนการจําหนายเดก็เฉพาะกลุมหรือเฉพาะโรคที่มีปญหาซับซอนหรือมีปญหา
สุขภาพที่สําคัญรวมทั้งครอบครัวเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดูแลเมื่อกลับไปอยูบาน 

 
สมรรถนะที่ 4    มีความสามารถในการสรางเสริมพลังอํานาจ (Empowering)  การสอน (Educating) การ

ฝก (coaching) การเปนพี่เลี้ยงในการปฏบิัต ิ(mentoring) 
การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. ฝกทักษะและพัฒนาศักยภาพของเด็กเฉพาะกลุมหรือเฉพาะโรคที่มีปญหาซับซอนหรือมีปญหา

สุขภาพที่สําคัญรวมทั้งครอบครัว ในการเผชิญปญหา ความรูสึกไมแนนอน ความเศราโศก 
สูญเสีย และความรูสึกหมดหนทางชวยเหลือ ไดครอบคลุมทุกวิถีของความเจ็บปวย 
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2. ฝกทักษะและพัฒนาศักยภาพในการสรางเสริมพลังอํานาจของเด็กเฉพาะกลุมหรือเฉพาะโรคที่
มีปญหาซับซอนหรือมีปญหาสุขภาพที่สําคัญรวมทั้งครอบครัว ในการดูแลตนเองโดยใชความรู 
ทฤษฎี และหลักฐานงานวิจัย(evidence- based) เปนหลักการในการพัฒนาความสามารถของ
เด็กเฉพาะกลุมหรือเฉพาะโรคที่มีปญหาซับซอนหรือมีปญหาสุขภาพที่สําคัญรวมทั้งครอบครัว 

3. พัฒนาศักยภาพ สรางเสริมพลังอํานาจพยาบาลและนักศึกษาพยาบาลใหมีความ สามารถในการ
ดูแลเด็กเฉพาะกลุมหรือเฉพาะโรคที่มีปญหาซับซอนหรือมีปญหาสุขภาพที่สําคัญรวมทั้ง
ครอบครัว โดยการถายทอดประสบการณความเชี่ยวชาญของตนเอง 

 
สมรรถนะที่ 5  มีความสามารถในการใหคําปรึกษาทางคลนิิกในการดูแลเดก็เฉพาะกลุมหรือเฉพาะโรคที่มี

ปญหาซับซอนหรือมีปญหาสุขภาพที่สําคัญรวมทัง้ครอบครัว(Consultation) 
การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. เปนท่ีปรึกษาใหกับพยาบาลและทีมงานในการจัดการปญหาสุขภาพเด็กเฉพาะกลุมหรือเฉพาะ

โรคท่ีมีปญหาซับซอนหรือมีปญหาสุขภาพที่สําคัญรวมทั้งครอบครัว โดยประมวลขอมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ เพ่ือใหการดูแลไดอยางถูกตองเหมาะสม 

2. เปนท่ีปรึกษาใหกับพยาบาลและทีมงานในการจัดระบบการดูแลเด็กเฉพาะกลุมหรือเฉพาะโรค
ท่ีมีปญหาซับซอนหรือมีปญหาสุขภาพที่สําคัญรวมทั้งครอบครัว 

3. เปนท่ีปรึกษาใหกับพยาบาลและทีมงานในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการดูแลเดก็
เฉพาะกลุมหรือเฉพาะโรคที่มีปญหาซับซอนหรือมีปญหาสุขภาพที่สําคัญรวมทั้งครอบครัว 

 
สมรรถนะที่ 6   มีความสามารถในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 

การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. ดําเนินการใหเกิดการปฏิบัติท่ีเปนเลิศสําหรับเด็กเฉพาะกลุมหรือเฉพาะโรคที่มีปญหาซับซอน

หรือมีปญหาสุขภาพที่สําคัญรวมทั้งครอบครัว พรอมท้ังดําเนินการ และประเมินผลโดยบูรณา
การ การบําบัดทางการพยาบาล และการรักษาของแพทย เพ่ือใหเกิดผลลัพธของการบริการที่มี
คุณภาพและคุมคาใชจาย 

2. นําการเปล่ียนแปลงเพื่อพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลในเด็กเฉพาะกลุมหรือเฉพาะโรคที่มี
ปญหาซับซอนหรือมีปญหาสุขภาพที่สําคัญรวมทั้งครอบครัว 

3. พัฒนานวัตกรรมและระบบการดูแลเพ่ือใหเด็กเฉพาะกลุมหรือเฉพาะโรคที่มีปญหาซับซอน
หรือมีปญหาสุขภาพที่สําคัญรวมทั้งครอบครัว ไดรับการดูแลอยางตอเนื่องท้ังในสถานพยาบาล 
และกับเครือขายในระดบัปฐมภูมิ 

4. จัดทําแผนงานหรือโครงการตางๆเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลเด็กเฉพาะกลุมหรือเฉพาะโรคที่มี
ปญหาซับซอนหรือมีปญหาสุขภาพที่สําคัญรวมทั้งครอบครัว 
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สมรรถนะที่ 7   มีความสามารถในการใหเหตผุลทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิง 
 จริยธรรม (Ethical reasoning and ethical decision making)  

การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. ใชความรู ทฤษฎีและหลักจริยธรรม สิทธิผูปวย สิทธิของพยาบาล และหลักการในการตัดสินใจ

เชิงจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
2. บริหารจัดการดานการปฏิบัติโดยเนนการพิทักษสิทธิของผูปวย 
3. พิทักษสิทธ์ิผูปวย (advocate) เพ่ือใหผูปวยไดรับการปฏิบัติการพยาบาลอยางมีจริยธรรม 
4. รวมในกระบวนการตัดสินใจเชิงจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการดูแลในระดับหนวยงาน

และหรือระดับองคกร 
5. มีสวนรวมในการควบคุมมาตรฐานและผลลัพธดานจริยธรรมทางการพยาบาล  
 

สมรรถนะที่ 8  มีความสามารถในการใชหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based  
                    Practice) 

การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. ติดตาม รวบรวม ผลการวิจัยหรือหลักฐานเชิงประจักษทางการพยาบาลในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ี

เกี่ยวของกับการดูแลผูรับบริการกลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง 
2. ใชหลักฐานเชิงประจักษในการปฏิบัติการพยาบาลหรือพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล (Clinical 

Practice Guideline) 
3. เผยแพรการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) เพ่ือใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติ

หรือผูเช่ียวชาญในสาขาการพยาบาลเดียวกัน 
4. นําหลักการจัดการความรูมาใชรวมกับกระบวนการพัฒนาคุณภาพตามหลักฐานเชิงประจักษ 

โดยเนนการมีสวนรวมของผูมีประสบการณหรือผูเช่ียวชาญดานการปฏิบัติ 
5. วิเคราะหและประเมินผลท่ีไดรับจากการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษเพ่ือเปนแนวทางใน

การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
 
สมรรถนะที่ 9 มีความสามารถในการจัดการและประเมินผลลพัธ (outcome management and 

evaluation) 
การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. กําหนดผลลัพธและตัวช้ีวัดผลลัพธทางการพยาบาลสําหรับผูรับบริการกลุมเปาหมาย 
2. พัฒนาหรือเลือกใชเครื่องมือวัดผลลัพธทางการพยาบาลสําหรับใชในหนวยงาน 
3. ดําเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูลตัวช้ีวัดทางการพยาบาลสําหรับกลุมเปาหมายในหนวยงาน

อยางตอเนื่อง 
4. วิเคราะหผลเปรียบเทียบผลลัพธของการพยาบาลอยางตอเนื่องโดยใชกระบวนการวิจัยเชิง

ประเมินผล 
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5. นําผลการวิเคราะหผลลัพธมาเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการพยาบาลอยาง
ตอเนื่อง  

6. จัดทําฐานขอมูลดานผลลัพธทางการพยาบาลในผูปวยกลุมเปาหมายในหนวยงานเพื่อใช
ติดตามและเปรียบเทียบผลการปฏิบัติอยางตอเนื่อง  

7. เผยแพรวิธีการปฏิบัติและผลลัพธการปฏิบัติท่ีเปนเลิศเพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง
ผูปฏิบัติและผูเช่ียวชาญ  
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ขอบเขตและสมรรถนะการปฏบิัติการพยาบาลขัน้สูง 
สาขาการพยาบาลผูสูงอาย ุ

 
การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขาการพยาบาลผูสูงอายุ หมายถึง การกระทําการพยาบาลโดยตรง

ในผูสูงอายุหรือผูปวยสูงอายุท่ีมีปญหาซับซอนหรือมีปญหาสุขภาพที่สําคัญในภาวะเจ็บปวยเรื้อรังและ
เฉียบพลัน  โดยใชความชํานาญและทักษะการพยาบาลขั้นสูง  ในการจัดการรายกรณีหรือวิธีการอ่ืนๆ 
รวมทั้งการจัดการใหมีระบบการดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ  ใหเหตุผลและตัดสินใจเชิงจริยธรรม โดยบูรณาการ
หลักฐานเชิงประจักษ  ผลการวิจัย ความรู ทฤษฎีการพยาบาลและทฤษฎีอ่ืน ๆ มุงเนนผลลัพธท้ังระยะส้ัน
และระยะยาว พัฒนานวัตกรรมและกระบวนการดูแลผูสูงอายุหรือผูปวยสูงอายุอยางตอเนื่อง  เปนท่ีปรึกษา
ใหกับผูรวมงานในการพัฒนาความรูและทักษะงานเชิงวิชาชีพ ตลอดจนติดตามประเมินคุณภาพและจัดการ
ผลลัพธโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงประเมินผลการดูแลผูสูงอายุหรือผูปวยสูงอายุ 
 
สมรรถนะที่ 1   มีความสามารถในการพัฒนา  จัดการ  และกํากบัระบบการดูแลผูสูงอายหุรือผูปวยสูงอาย ุ

(Care Management) 
การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. วิเคราะหสถานการณปญหาของผูสูงอายุหรือผูปวยสูงอายุเพ่ือพัฒนาระบบการดูแล   
2. สรางทีมการดูแลผูสูงอายุหรือผูปวยสูงอายุ 
3. จัดระบบการดูแลผูสูงอายุหรือผูปวยสูงอายุในสถานบริการ ชุมชน และสถานดูแลในระยะยาว 
4. กํากับและควบคุมคุณภาพการดูแลผูสูงอายุหรือผูปวยสูงอายุอยางตอเนื่อง ท้ังในสถานบริการ 

ชุมชน และสถานดูแล  
5. สรางระบบสงตอผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ 
6. ชวยเหลือผูสูงอายุหรือผูปวยสูงอายุใหเขาถึงระบบสุขภาพ  พิทักษสิทธิประโยชนตลอดจนการ

ปองกันการทารุณกรรมผูสูงอายุหรือผูปวยสูงอายุ  
7. สรางฐานขอมูลเกี่ยวกับผูสูงอายุหรือผูปวยสูงอายุเพ่ือใชประโยชนในการควบคุมคุณภาพ 

 
สมรรถนะที่ 2   มีความสามารถในการดแูลผูสูงอายุหรือผูปวยสูงอายุที่มีปญหาสุขภาพซับซอน (Direct 

Care) 
การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. ประเมินภาวะสุขภาพ ใหความหมาย และตีความการตอบสนองของผูสูงอายุหรือผูปวยสูงอายุ

ตอความเจ็บปวยท่ีซับซอน ครอบคลุมท้ังสุขภาพกาย จิต สังคม จิตวิญญาณ และความสามารถ
ในการทําหนาท่ี โดยเลือกใชเครื่องมือประเมินสุขภาพและเทคโนโลยีท่ีไดมาตรฐานและ
เหมาะสมกับผูสูงอายุ  

2. วินิจฉัยปญหา และแยกแยะความแตกตางระหวางความสูงอายุปกติกับกระบวนการเจ็บปวย
และการเกิดโรค โดยใชขอมูล  หลักฐานทางคลินิก ความรูทางพยาธิสรีระ  ความรู ทฤษฎีการ
พยาบาลและทฤษฎีอ่ืน ๆ ตลอดจนประสบการณทางคลินิก 
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3. ใหการบําบัดทางการพยาบาลในกลุมอาการหรือปญหาทางคลินิกท่ีซับซอนโดยใชความรู 
ทฤษฎี และหลักฐานเชิงประจักษ ใชเหตุผลทางคลินิกและจริยธรรมในการตัดสินเกี่ยวกับการ
ใหการพยาบาลผูสูงอายุท่ีมีปญหาซับซอนแบบองครวม 

4. ประเมิน เฝาระวัง จัดการ ประสานงาน และสงตอเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของผูสูงอายุหรือผูปวย
สูงอายุเพ่ือใหไดรับการดแูลอยางเหมาะสม 

5. จัดการกับปจจัยเส่ียงหรือส่ิงแวดลอมท่ีอาจทําใหเกิดความเส่ือมถอยของการทําหนาท่ี คุณภาพ
ชีวิต และภาวะทุพพลภาพอยางมีประสิทธิภาพ   

6. คาดการณปญหาที่ซับซอนจากอาการเปลี่ยนแปลงของผูสูงอายุหรือผูปวยสูงอายุท่ีมีโรครวม
หรือมีปญหาซับซอน และวางแผนปองกัน แกไขไดอยางถูกตองและทันเหตุการณ 

7. ใชเทคโนโลยีทางการแพทยในการดูแลผูสูงอายุหรือผูปวยสูงอายุท่ีมีปญหาสุขภาพซับซอน 
  

สมรรถนะที่ 3   มีความสามารถในการประสานงาน (Collaboration) 
การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. ประสานความรวมมือกับพยาบาล แพทย บุคลากรในทีมสุขภาพที่เกี่ยวของเพื่อการวางแผน

และใหการดูแล  ตลอดจนประเมินผลการดูแลผูสูงอายุ/ผูปวยสูงอายุและครอบครัวอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. ประสานความรวมมือกับครอบครัวของผูสูงอายุ/ผูปวยสูงอายุ พยาบาลชุมชน และแหลง
ประโยชนในชุมชน ในการวางแผนจําหนายผูปวยสูงอายุ หรือการดูแลผูสูงอายุในชุมชนที่มี
ความเปราะบางและมีอายุมาก เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดูแลผูสูงอายุท่ีบาน 

 
สมรรถนะที่ 4   มีความสามารถในการเสริมสรางพลังอํานาจ (empowering) การสอน (educating)    การฝก 

(coaching)  การเปนพี่เลี้ยงในการปฏบิัต ิ(mentoring) 
การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. ฝกทักษะและพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุและครอบครัวในการดูแลตนเอง การเผชิญปญหา

สุขภาพ และปญหาอ่ืนๆ  โดยคํานึงถึงขอจํากัดของการเปลี่ยนแปลงจากความสูงอายุ เชน การ
มองเห็น การไดยิน การรับรูและความจํา เปนตน 

2. ฝกทักษะและพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุและครอบครัวในการดูแลตนเองโดยใชความรู 
ทฤษฎี และหลักฐานเชิงประจักษ เปนหลักในการพัฒนาความสามารถของผูสูงอายุและ
ครอบครัว 

3. สอน   ช้ีแนะ  และเปนพ่ีเ ล้ียงพยาบาลและนักศึกษาพยาบาล และผูดูแลผูสูงอายุให มี
ความสามารถในการดูแลผูสูงอายุ/ผูปวยสูงอายุโดยการถายทอดประสบการณความเชี่ยวชาญ
ของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 

4. เสริมสรางเจตคติท่ีดีตอผูสูงอายุแก นักศึกษา เยาวชน และประชาชน 
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สมรรถนะที่ 5  มีความสามารถในการใหคําปรึกษาทางคลินิกในการดูแลผูสูงอายุ/ผูปวยสูงอายุ 
(Consultation) 

การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. เปนท่ีปรึกษาใหกับพยาบาลและทีมดูแลผูสูงอายุ/ผูปวยสูงอายุในการจัดการดูแลสุขภาพ และ

ปญหาที่พบบอย โดยประมวลขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ เพ่ือใหการดูแลอยางมีคุณภาพ 
2. เปนท่ีปรึกษาใหกับพยาบาลและทีมดูแลผูสูงอายุ/ผูปวยสูงอายุในการจัดระบบการดูแลผูสูงอายุ

ในสถานบริการ ชุมชน และสถานดูแลระยะยาว  
3. เปนท่ีปรึกษาใหกับพยาบาลและทีมงานในการตัดสินประเด็นจริยธรรมและปองกันการปฏิบัติ

ท่ีไมเหมาะสมหรือการกระทําทารุณกรรมตอผูสูงอายุ   
4. สรางระบบใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพและการดูแลผูสูงอายุ ครอบครัว และผูดูแล เพ่ือการ

สรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟนฟูสภาพ 
 

สมรรถนะที่ 6   มีความสามารถในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 
การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. ดําเนินการใหเกิดการปฏิบัติท่ีเปนเลิศสําหรับการปองกัน การดูแลปญหาสุขภาพที่พบบอย ท้ัง

ในระยะเฉียบพลันและเรื้อรังในผูสูงอายุ โดยบูรณาการการบําบัดทางการพยาบาลและการ
รักษา ตลอดจนประเมินผล เพ่ือพัฒนาผลลัพธของการบริการที่มีคุณภาพและคุมคาอยาง
ตอเนื่อง 

2. นําการเปล่ียนแปลงเพื่อพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลในกลุมผูสูงอายุ/ผูปวยสูงอายุ ใหได
คุณภาพ และคุมคา 

3. พัฒนานวัตกรรมและระบบการดูแลเพื่อใหผูสูงอายุไดรับการดูแลอยางมีประสิทธิภาพและ
ตอเนื่องท้ังในสถานบริการ ชุมชน และสถานดูแลระยะยาว รวมกับเครือขายในระดับปฐมภูมิ 

4. สรางแผนงาน หรือ โครงการตางๆ เพ่ือการประกันคุณภาพการดูแลผูสูงอายุ/ผูปวยสูงอายุใน
สถานบริการ ชุมชน และสถานดูแลระยะยาว 

 
สมรรถนะที่ 7   มีความสามารถในการใหเหตผุลทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม (Ethical 

reasoning and ethical decision making) 
การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. ใชความรู ทฤษฎีและหลักจริยธรรม สิทธิผูปวย/ผูสูงอายุ สิทธิของพยาบาล และหลักการ

ตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
2. บริหารจัดการดานการปฏิบัติการพยาบาลโดยเนนการพิทักษสิทธิของผูสูงอายุ/ผูปวยสูงอายุ 
3. พิทักษสิทธ์ิผูสูงอายุ/ผูปวยสูงอายุ (advocate) เพ่ือใหผูสูงอายุ/ผูปวยสูงอายุไดรับการปฏิบัติการ

พยาบาลอยางมีจริยธรรม 
4. รวมในกระบวนการตัดสินใจเชิงจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุ/ผูปวย

สูงอายุในระดับหนวยงานและหรือระดับองคกร 
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5. มีสวนรวมในการควบคุมมาตรฐานและผลลัพธดานจริยธรรมทางการพยาบาล  
 

สมรรถนะที่ 8  มีความสามารถในการใชหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based Practice) 
การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. ติดตาม รวบรวม ผลการวิจัยหรือหลักฐานเชิงประจักษทางการพยาบาลและที่เกี่ยวของกับการ

ดูแลผูสูงอายุ/ผูปวยสูงอายุอยางตอเนื่อง 
2. ใชหลักฐานเชิงประจักษท่ีเปนปจจุบันในการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล เชน พัฒนาแนว

ปฏิบัติ และใชแนวปฏิบัตใินการปฏิบัติงาน   
3. เผยแพรแนวปฏิบัติการพยาบาลที่มาจากหลักฐานเชิงประจักษเพ่ือใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู

ระหวางผูปฏิบัติหรือผูเช่ียวชาญในสาขาการพยาบาลเดียวกัน 
4. นําหลักการจัดการความรูมาใชรวมกับกระบวนการพัฒนาคุณภาพตามหลักฐานเชิงประจักษ 

โดยเนนการมีสวนรวมของผูมีประสบการณหรือผูเช่ียวชาญดานการปฏิบัติ 
5. วิเคราะหและประเมินผลท่ีไดรับจากการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ และเผยแพร

หลักฐานการปฏิบัติท่ีเปนเลิศเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
 

สมรรถนะที่ 9 มีความสามารถในการจัดการและประเมินผลลพัธ (outcome management and 
evaluation) 

การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. กําหนดผลลัพธและตัวช้ีวัดผลลัพธทางการพยาบาลสําหรับผูสูงอายุ/ผูปวยสูงอายุ 
2. พัฒนาหรือเลือกใชเครื่องมือวัดผลลัพธทางการพยาบาลสําหรับผูสูงอายุ/ผูปวยสูงอายุเพ่ือใชใน

หนวยงาน 
3. ดําเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูลตัวช้ีวัดทางการพยาบาลสําหรบักลุมผูสูงอายุ/ผูปวยสูงอายุใน

หนวยงานอยางตอเนื่อง 
4. วิเคราะหผลเปรียบเทียบผลลัพธของการพยาบาลผูสูงอายุ/ผูปวยสูงอายุอยางตอเนื่องโดยใช

กระบวนการวิจัยเชิงประเมินผล 
5. นําผลการวิเคราะหผลลัพธมาเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการพยาบาลอยาง

ตอเนื่อง 
6. จัดทําฐานขอมูลดานผลลัพธทางการพยาบาลในผูสูงอายุ/ผูปวยสูงอายุในหนวยงานเพื่อใช

ติดตามและเปรียบเทียบผลการปฏิบัติอยางตอเนื่อง  
7. เผยแพรวิธีการปฏิบัติและผลลัพธการปฏิบัติท่ีเปนเลิศเพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง

ผูปฏิบัติและผูเช่ียวชาญ  
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ขอบเขตและสมรรถนะการปฏบิัติการพยาบาลขัน้สูง  
สาขาการผดุงครรภ 

 

การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขาการผดุงครรภ หมายถึง การกระทําการพยาบาลโดยตรงแกสตรี
วัยเจริญพันธุ  สตรีในระยะกอนตั้งครรภ ระยะตั้งครรภ  ระยะคลอด ระยะหลังคลอด รวมถึงทารกแรกเกิด
และครอบครัว  ในภาวะปกติ  ภาวะเส่ียง ภาวะเจ็บปวย ภาวะแทรกซอน  ภาวะฉุกเฉินและวิกฤต   การทํา
คลอดปกติ   ซ่ึงตองอาศัยความรูความชํานาญและทักษะการพยาบาลขั้นสูง ในการจัดการรายกรณีหรือใช
วิธีการอ่ืนๆ รวมทั้งการจัดการใหมีระบบการดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ การใหเหตุผลและตัดสินใจเชิงจริยธรรม 
โดยบูรณาการหลักฐานเชิงประจักษ  ผลการวิจัย  แนวคิดทางการผดุงครรภ ทฤษฎีการพยาบาลและทฤษฎี
อ่ืนๆ ท่ีเปนปจจุบัน  มุงเนนผลลัพธท้ังระยะส้ันและระยะยาว พัฒนานวัตกรรมและกระบวนการดูแลใน
กลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง  และเปนท่ีปรึกษาใหกับผูรวมงานในการพัฒนาความรูและทักษะงานเชิงวิชาชีพ  
ตลอดจนติดตามประเมินคุณภาพและจัดการผลลัพธโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงประเมินผลในการดูแล
กลุมเปาหมาย 
 
สมรรถนะที่ 1 มีความสามารถในการพัฒนา  จัดการ  และกํากบัระบบการดูแลสตรีวัยเจริญพนัธุ  สตรีใน

ระยะกอนตั้งครรภ ระยะตั้งครรภ  ระยะคลอด ระยะหลังคลอด รวมถึงทารกแรกเกดิและ
ครอบครัว  ในภาวะปกติ  ภาวะเสี่ยง ภาวะเจ็บปวย ภาวะแทรกซอน  ภาวะฉกุเฉินและวิกฤต   
(Care management) 

 การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. วิเคราะหสถานการณ ปญหาของกลุมเปาหมาย เพ่ือพัฒนาระบบการดูแล   
2. วางแผนและพัฒนาระบบการดูแลกลุมเปาหมาย 
3. สรางทีมและจัดระบบการดูแลกลุมเปาหมาย 
4. สรางระบบสงตอเพ่ือการดูแลอยางมีประสิทธิภาพ 
5. ชวยเหลือใหกลุมเปาหมายเขาถึงระบบบริการสุขภาพ พิทักษสิทธ์ิและตอรองดานสิทธิ

ประโยชนกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
6. สรางระบบกํากับและติดตามดูแลกลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง 
7. สรางฐานขอมูลเกี่ยวกับกลุมเปาหมายเฉพาะที่ตนเองเชี่ยวชาญ  

 
สมรรถนะที่ 2  มีความสามารถในการดแูลสตรีวัยเจริญพันธุ  สตรีในระยะกอนตั้งครรภ ระยะ ตั้งครรภ  

ระยะคลอด ระยะหลังคลอด รวมถงึทารกแรกเกดิและครอบครัว  ในภาวะปกติ ภาวะเสีย่ง 
ภาวะเจ็บปวย ภาวะแทรกซอน  ภาวะฉุกเฉนิและวิกฤต             (Direct care) 

การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะในการดูแลสตรีในระยะกอนตั้งครรภ 
1. ประเมิน  คัดกรอง เฝาระวัง และวนิิจฉัยภาวะสุขภาพและความเจ็บปวยท่ีเกี่ยวของกับระบบ

สืบพันธุของสตรีในวยัเจริญพันธุ  เนนในระยะกอนตั้งครรภ  
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2. ประเมินความพรอมในการตั้งครรภท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม 
3. คัดกรองภาวะเส่ียงตอการตั้งครรภ ท้ังปจจัยดานรางกาย จติใจ เศรษฐกจิ สังคมและส่ิงแวดลอม 
4. สรางเสริมสุขภาพสตรีในระยะกอนตั้งครรภ 
5. ใหการปรึกษากลุมเปาหมายท่ีมีปญหาสุขภาพซับซอน ไดแก สตรีมีบุตรยาก สตรีและ

ครอบครัวท่ีมีปญหาทางพันธุกรรม รวมทั้งการวางแผนครอบครัว 
6. จดัระบบการสงตอกลุมเปาหมายท่ีมีปญหาหรือมีภาวะเส่ียงเพื่อการดูแลรักษาตอเนื่องอยาง

เหมาะสม 
 

การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะในการดูแลสตรีในระยะตั้งครรภ 
1. ประเมิน  คัดกรอง เฝาระวัง และวินิจฉัยภาวะสุขภาพสตรีในระยะตั้งครรภ   
2. วินิจฉัยการตั้งครรภ ใหบริการฝากครรภ ประเมินภาวะสุขภาพของทารกในครรภ ในสตรีระยะ

ตั้งครรภ ท้ังในภาวะปกติและภาวะเสี่ยง โดยใชเทคโนโลยีทางการแพทยท่ีเหมาะสม 
3. บูรณาการความรูทางพยาธิสรีระ เภสัชวิทยา หลักฐานเชิงประจักษหรือผลการวิจัยในการ

วินิจฉัยทางคลินิกและตัดสินใจใหการพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภท่ีมีภาวะปกติ มีความไมสุข
สบาย ภาวะเจ็บปวย ภาวะแทรกซอน ภาวะฉุกเฉินและวิกฤต 

4. ปฏิบัติการดูแลแบบองครวมแกสตรีระยะตั้งครรภ ทารกในครรภและครอบครัว ท้ังในภาวะ
ปกติ ภาวะเส่ียง ภาวะเจ็บปวย ภาวะแทรกซอน  ภาวะฉุกเฉินและวิกฤต โดยเนนการมีสวนรวม
ของครอบครัวและใชเทคโนโลยทางการแพทยท่ีเหมาะสม 

5. สรางเสริมสุขภาพสตรีในระยะตั้งครรภโดยใหความรูเกี่ยวกับการตั้งครรภและการคลอด การ
ปฏิบัติตนในระยะตั้งครรภ การเตรียมตัวเพ่ือการคลอด ตลอดจนการปรับบทบาทการเปนบิดา
และมารดา โดยเนนการมีสวนรวมของสามีและสมาชิกในครอบครัว 

6. สงเสริมสัมพันธภาพระหวางมารดา บิดา ทารกในครรภ และสมาชิกในครอบครัวในระยะ
ตั้งครรภ ตลอดจนการเตรียมความพรอมในการเล้ียงบุตรดวยนมมารดา 

 

การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะในการดูแลสตรีในระยะคลอด 
1. ประเมิน และวินิจฉัยการเจ็บครรภจริง 
2. เฝาคลอด ประเมินความกาวหนาของการคลอด และสงเสริมมารดาใหสามารถเผชิญความ

เจ็บปวดในการเจ็บครรภคลอดไดอยางเหมาะสม 
3. คนหา เฝาระวัง และจัดการกับภาวะผิดปกติ หรือภาวะแทรกซอนท่ีอาจเกิดขึ้นกับผูคลอดและ

ทารกในครรภ 
4. ทําคลอดในรายปกติและดูแลชวย เหลือการคลอดในรายที่ ผิดปกติ  ภาวะเส่ียงหรือ

ภาวะแทรกซอน 
5. ใชเทคโนโลยีทางการแพทยในการดูแลผูคลอดอยางมีประสิทธิภาพ 



25 
 

6. บูรณาการความรูทางพยาธิสรีระ เภสัชวิทยา หลักฐานเชิงประจักษและใชผลงานวิจัยในการ
วินิจฉัยทางคลินิกและตัดสินใจใหการพยาบาลผูคลอดในภาวะปกติ มีความไมสุขสบาย  ภาวะ
เส่ียง  ภาวะเจ็บปวย  ภาวะแทรกซอน   ภาวะฉุกเฉินและวิกฤต  

7. ปฏิบัติการดูแลแบบองครวมแกผูคลอด ทารกในครรภ โดยเนนการมีสวนรวมของสามีและ
สมาชิกในครอบครัว ท้ังในภาวะปกติ ภาวะเส่ียง ภาวะเจ็บปวย ภาวะแทรกซอน  ภาวะฉุกเฉิน
และวิกฤต    

8. สงเสริมสัมพันธภาพระหวางมารดา บิดา และทารกแรกเกิดในระยะหลังคลอดทันที ตลอดจน
สงเสริมใหทารกดูดนมมารดาภายในชั่วโมงแรกหลังคลอด  

 

การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะในการดูแลมารดาระยะ 6 สัปดาหหลังคลอด 
1.  ประเมิน  คัดกรอง เฝาระวัง และวินิจฉัยภาวะสุขภาพและความเจ็บปวยของมารดาในระยะแรก

หลังคลอด  และประเมินติดตาม  6  สัปดาหหลังคลอด  
2.  บูรณาการความรูทางพยาธิสรีระ เภสัชวิทยา หลักฐานเชิงประจักษและใชผลงานวิจัยในการ

วินิจฉัยทางคลินิกและตัดสินใจใหการพยาบาลมารดาระยะหลังคลอดปกติ ภาวะเส่ียง ภาวะ
เจ็บปวย ภาวะแทรกซอน ภาวะฉุกเฉินและวิกฤต   โดยเนนการมีสวนรวมของครอบครัว 

3.   ปฏิบัติการดูแลแบบองครวมแกมารดาหลังคลอด ทารกแรกเกิดและครอบครัว ท้ังในภาวะปกติ 
ภาวะเส่ียง ภาวะเจ็บปวย ภาวะแทรกซอน  ภาวะฉุกเฉินและวิกฤต   โดยเนนการมีสวนรวมของ
ครอบครัว 

4.  สงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือและแกไขปญหาในการเล้ียงลูกดวยนมแม 
5.  สงเสริมสัมพันธภาพระหวางมารดา บิดา ทารกแรกเกิดและสมาชิกในครอบครัว  
6.   สงเสริม  สนับสนุน ชวยเหลือการปรับบทบาทการเปนบิดา-มารดา เชน การเล้ียงดูทารก  เปน

ตน 
7.  สรางเสริมสุขภาพมารดา  โดยการใหความรูในการปฏิบัติตนหลังคลอด และการมาตรวจตามนัด 
8. ใหการปรึกษาและบริการการวางแผนครอบครัวใหสอดคลองกับสุขภาพและความตองการของ

มารดาและครอบครัว 
 

การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะในการดแูลทารก 
1.   ประเมิน  คัดกรอง เฝาระวัง และวินิจฉัยภาวะสุขภาพและความเจ็บปวยของทารกแรกเกิดทันที 

ไดแก การประเมินคะแนนแอพการ  ความเหมาะสมของน้ําหนักทารกแรกเกิดกับอายุครรภ  
ภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพ ความผิดปกติ  ความพิการ ตลอดจนการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของทารก 

2.   ปฏิบัติการชวยชีวิตทารกแรกเกิดในรายที่มีภาวะพรองออกซิเจน และภาวะคับขันโดยบูรณาการ
ความรูทางพยาธิสรีระ เภสัชวิทยา หลักฐานเชิงประจักษและใชผลงานวิจัย 
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3.   จัดระบบสงตอทารกแรกเกิดในรายที่ตองการความชวยเหลือจากกุมารแพทยและการดูแลรักษา
อยางตอเนื่อง 

4.   ปฏิบัติการดูแลแบบองครวมแกทารก โดยคํานึงถึงภาวะสุขภาพ  ความตองการดานรางกาย  
จิตใจ  อารมณ  สังคม  และพัฒนาการของทารก  เนนการมีสวนรวมของครอบครัว 

5.   สงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือใหมารดาและครอบครัวไดแสดงบทบาทการเปนบิดา-มารดา ใน
การเล้ียงดูบุตร 

6.   ใหภูมิคุมกันตามมาตรฐานการดูแลทารก 
 

สมรรถนะที่ 3   มีความสามารถในการประสานงาน (Collaboration) 
การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. ประสานความรวมมือกับพยาบาล แพทย และบุคลากรในทีมสุขภาพที่ เกี่ยวของเพื่อการ

วางแผนใหการดูแล  ประเมินผลการดูแลสตรีวัยเจริญพันธุ  สตรีในระยะกอนตั้งครรภ ระยะ
ตั้งครรภ  ระยะคลอด ระยะหลังคลอด รวมถึงทารกและครอบครัว  ในภาวะปกติ ภาวะเส่ียง 
ภาวะเจ็บปวย ภาวะแทรกซอน  ภาวะฉุกเฉินและวิกฤต 

2. ประสานความรวมมือกับครอบครัว  ชุมชน องคกรสวนทองถ่ินและแหลงประโยชนในสังคม
ของกลุมเปาหมาย   ในการวางแผนการดูแลอยางตอเนื่อง   เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 

สมรรถนะที่ 4    มีความสามารถในการเสริมสรางพลังอํานาจ (Empowering) การสอน (Educating)  การ
ฝก (Coaching)  การเปนพี่เลีย้งในการปฏิบัต ิ(Mentoring) 

การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. ฝกทักษะและพัฒนาศักยภาพของสตรีวัยเจริญพันธุ  สตรีในระยะกอนตั้งครรภ ระยะ ตั้งครรภ  

ระยะคลอด ระยะหลังคลอด รวมถึงทารกแรกเกิดและครอบครัว  ในภาวะปกติ  ภาวะเส่ียง 
ภาวะเจ็บปวย ภาวะแทรกซอน  ภาวะฉุกเฉินและวิกฤตในการเผชิญปญหา  ความรูสึกไม
แนนอน ความเศราโศก สูญเสีย และความรูสึกหมดหนทางชวยเหลือ ไดครอบคลุมทุกวิถีของ
ปญหาสุขภาพ 

2. ฝกทักษะ พัฒนาศักยภาพและเสริมสรางพลังอํานาจในการดูแลตนเองของกลุมเปาหมาย โดย
ใชความรู ทฤษฎี และหลักฐานเชิงประจักษ เปนหลักในการพัฒนาความสามารถของ
กลุมเปาหมายและครอบครัว  

3. สอน  ช้ีแนะ  และเปนพ่ีเล้ียงแกพยาบาลและนักศึกษาพยาบาลใหมีความสามารถในการดูแล
กลุมเปาหมายโดยการถายทอดประสบการณความเชี่ยวชาญของตนเอง 
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สมรรถนะที่  5  มีความสามารถในการใหคําปรึกษาทางคลินิกกับพยาบาลและทีมงานในการดูแล
กลุมเปาหมายที่ตนเองเชี่ยวชาญ (Consultation) 

การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. เปนท่ีปรึกษาใหกับพยาบาลและทีมงานในการจัดการปญหาสุขภาพเฉพาะกลุมหรือรายท่ีมี

ปญหาซับซอนโดยประมวลขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ เพ่ือใหการดูแลอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

2. เปนท่ีปรึกษาใหกับพยาบาลและทีมงานในการจัดระบบการดูแลกลุมเปาหมาย  หรือเฉพาะกลุม
ท่ีตนเองเชี่ยวชาญ 

3. เปนท่ีปรึกษาใหกับพยาบาลและทีมงานในการตัดสินเชิงจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการ
พยาบาล 

 
สมรรถนะที่ 6   มีความสามารถในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change agent) 
 การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 

1. ดําเนินการใหเกิดการปฏิบัติท่ีเปนเลิศสําหรับสตรีกลุมเปาหมายเฉพาะกลุมท่ีตนเองเชี่ยวชาญ  
และประเมินผล เพ่ือพัฒนาผลลัพธของการบริการใหมีคุณภาพและคุมคาอยางตอเนื่อง 

2. นําการเปล่ียนแปลงเพื่อพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลในกลุมเปาหมายเฉพาะกลุมท่ีตนเอง
เช่ียวชาญใหไดคุณภาพ และคุมคา 

3. พัฒนานวัตกรรมและระบบการดูแลเพ่ือใหกลุมเปาหมายไดรับการดูแลอยางมีประสิทธิภาพ
และตอเนื่องท้ังในสถานพยาบาล และเครือขายในระดับปฐมภูมิ 

4. สรางแผนงานหรือโครงการตางๆ  เพ่ือพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการพยาบาลเพื่อนําไปสูการ
ปฏิบัติการผดุงครรภท่ีเปนเลิศ 

 
สมรรถนะที่ 7    มีความสามารถในการใหเหตผุลทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม (Ethical 

reasoning and ethical decision making) 
การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. ใชความรู ทฤษฎีและหลักจริยธรรม สิทธิผูปวย สิทธิของพยาบาล และหลักการตัดสินใจเชิง

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
2. บริหารจัดการดานการปฏิบัติโดยเนนการพิทักษสิทธิของผูใชบริการ 
3. พิทักษสิทธ์ิผูใชบริการ (advocate) เพ่ือใหไดรับการปฏิบัติการพยาบาลอยางมีจริยธรรม เปน

ธรรม และปลอดภัย  
4. รวมในกระบวนการตัดสินใจเชิงจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการดูแลในระดับหนวยงาน

และ/หรือระดับองคกร 
5. มีสวนรวมในการควบคุมมาตรฐานและผลลัพธดานจริยธรรมทางการพยาบาล  
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สมรรถนะที่ 8  มีความสามารถในการใชหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-based practice) 
การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. ติดตาม รวบรวม ผลการวิจัยหรือหลักฐานเชิงประจักษทางการพยาบาลและที่เกี่ยวของกับการ

ดูแลกลุมเปาหมายเฉพาะกลุมท่ีตนเองเชี่ยวชาญอยางตอเนื่อง 
2. ใชหลักฐานเชิงประจักษท่ีเปนปจจุบันในการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล เชน พัฒนาแนว

ปฏิบัติ และใชแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน  เปนตน 
3. เผยแพรแนวปฏิบัติการพยาบาลที่มาจากหลักฐานเชิงประจักษเพ่ือใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู

ระหวางผูปฏิบัติหรือผูเช่ียวชาญในสาขาการพยาบาลเดียวกัน 
4. นําหลักการจัดการความรูมาใชรวมกับกระบวนการพัฒนาคุณภาพตามหลักฐานเชิงประจักษ 

โดยเนนการมีสวนรวมของผูมีประสบการณหรือผูเช่ียวชาญดานการปฏิบัติ 
5. วิเคราะหและประเมินผลท่ีไดรับจากการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษและเผยแพรหลักฐาน

การปฏิบัติท่ีเปนเลิศเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
 
สมรรถนะที่ 9 มีความสามารถในการจัดการและประเมินผลลพัธ (Outcome management and 

evaluation) 
การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. กําหนดผลลัพธและตัวช้ีวัดผลลัพธทางการพยาบาลสําหรับกลุมเปาหมาย  
2. พัฒนาหรือเลือกใชเครื่องมือวัดผลลัพธทางการพยาบาลสําหรับใชในหนวยงาน 
3. ดําเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูลตัวช้ีวัดทางการพยาบาลสําหรับกลุมเปาหมายในหนวยงาน

อยางตอเนื่อง 
4. วิเคราะหและเปรียบเทียบผลลัพธของการพยาบาลอยางตอเนื่องโดยใชกระบวนการวิจัยเชิง

ประเมินผล 
5. นําผลการวิเคราะหผลลัพธมาเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการพยาบาลอยาง

ตอเนื่อง 
6. จัดทําฐานขอมูลดานผลลัพธทางการพยาบาลในกลุมเปาหมายเฉพาะกลุมท่ีตนเองเชี่ยวชาญ  
7. เผยแพรวิธีการปฏิบัติและผลลัพธการปฏิบัติท่ีเปนเลิศเพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง

ผูปฏิบัติและผูเช่ียวชาญ  
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ขอบเขตและสมรรถนะการปฏบิัติการพยาบาลขัน้สูง 
สาขาการพยาบาลเวชปฏบิัติชุมชน 

 

 การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หมายถึง การกระทําการพยาบาล
โดยตรง บริหารจัดการในการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การดูแล แกบุคคล ครอบครัว และชุมชนที่มี
ปญหาสุขภาพหรือมีความเส่ียงตอการเกิดปญหาสุขภาพที่สําคัญของพื้นท่ี หรือของประเทศ รวมท้ังการ
รักษาโรคเบื้องตน ซ่ึงตองอาศัยความรู ความชํานาญและทักษะการพยาบาลขั้นสูง โดยใชระบบการจัดการ
รายบุคคล กลุมบุคคล ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งการจัดการใหมีระบบการดูแลในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ 
การใหเหตุผลและตัดสินใจเชิงจริยธรรม โดยบูรณาการหลักฐานเชิงประจักษ  ผลการวิจัย ความรู ทฤษฎีการ
พยาบาลและทฤษฎีอ่ืน ๆ ท่ีเปนปจจุบัน มุงเนนผลลัพธท้ังระยะส้ันและระยะยาว พัฒนานวัตกรรมและระบบ
การดูแลบุคคล ครอบครัว และชุมชนอยางตอเนื่อง เปนท่ีปรึกษาใหกับผูรวมงานในการพัฒนาความรูและ
ทักษะงานเชิงวิชาชีพ ตลอดจนควบคุมคุณภาพและจัดการผลลัพธโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงประเมินผลใน
การดูแลบุคคล ครอบครัว และชุมชน  
 
สมรรถนะที่ 1    มีความสามารถในการพัฒนา จัดการและกํากบัระบบการดูแลบุคคล กลุมคน ครอบครัว 

และชุมชนดานการสรางเสริมสุขภาพ การปองกนัโรค การรักษาโรคเบื้องตน และการฟนฟู
สภาพ  

การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. บูรณาการความรูเกี่ยวกับโรค (พยาธิสรีระวิทยาและเภสัชวทิยา)  การเจ็บปวยท่ีพบบอยใน

ทองถ่ิน แนวทางการปองกันและการรักษา หลักฐานเชิงประจักษและผลงานวิจัย รวมท้ังสภาพ
สังคมวัฒนธรรมทองถ่ิน วิธีการดําเนนิชีวิต ท่ีเปนท่ีมาของปญหาสุขภาพและศักยภาพของคน
ในชุมชน เพ่ือออกแบบบรกิารสุขภาพตามปญหาและความตองการดานสุขภาพของคนใน
ชุมชนเปนหลัก 

2. ประเมินภาวะสุขภาพ วนิิจฉัยปญหา ใหการรกัษาเบื้องตน และตดิตามผล 
3. จัดทําระบบและฐานขอมูลสุขภาพทีจ่ําเปน โดยมีกระบวนการสรางและพัฒนาเครื่องมือในการ

เก็บขอมูลครอบคลุมทุกดานและทุกกลุมเปาหมายในชุมชน 
4. ศึกษาขอมูลสุขภาพชุมชนที่จําเปนตามมาตรฐานการบริการพยาบาลและการผดุงครรภในระดับ

ปฐมภูมิ ประกอบดวยขอมูลสุขภาพ 3 ระดับ คือ ระดับชุมชน ครอบครวั และบุคคลไดแก 
3.1  องคประกอบทางประชากรของชุมชน อัตราเกิด อัตราตาย กลุมคนสําคัญ      กลุมคนที่มี

ความตองการดานสุขภาพเปนพิเศษ เชน เด็ก หญิงตั้งครรภ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเรื้อรัง 
เปนตน 

3.2  ภาวะสุขภาพของคนกลุมตางๆ ความตองการดานสุขภาพ ปญหาสุขภาพ แบบแผนการเจ็บ 
ปวยดวยโรค อัตราปวย อัตราตาย และวิธีการรักษาดูแลสุขภาพ 
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3.3  ศักยภาพของชุมชน ครอบครัวและบุคคล ระบบการจัดการปญหาของชุมชน และแหลง
ประโยชน ภาวะแวดลอมท่ีเปนเหตุปจจัยของปญหาสุขภาพ หรือภาวะคุกคามตอสุขภาพ
คนในชุมชน หรือขอจํากัดตางๆของชุมชน 

3.4 พฤติกรรมจากวิถีการดําเนินชีวิต พฤติกรรมเส่ียง การเจ็บปวยของบุคคลในครอบครัวและ
ชุมชนสุขภาพครอบครัว เชน ประวัติครอบครัว ภาวะพ่ึงพิง ภาวะเครียดและวิกฤติ เปนตน 

5. คัดกรองสุขภาพตามปญหาสุขภาพ ตามกลุมอายุและปญหาสุขภาพ และภาวะคุกคามในทองถ่ิน 
และตามนโยบายของประเทศ 

6. เฝาระวังการเกิดโรคและความเจ็บปวย และภาวะคุกคามตอสุขภาพคนในพื้นท่ีรักษาโรค
เบ้ืองตน 

7. ระบุปญหาสุขภาพของชุมชน  กลุมคน  ครอบครัว บุคคลในชุมชน วางแผน  ออกแบบ                     
จัดกิจกรรมการบริการสุขภาพ และประเมินผล 

8. วางแผนหรือออกแบบและการปฏิบัติ บริการพยาบาลหรือกิจกรรมการดูแลสุขภาพคนใน
ชุมชน กิจกรรมการจัดการปจจัยเส่ียงและภาวะคุกคามในพื้นท่ี พรอมผลลัพธจากการปฏิบัติ 

9. ชวยเหลือใหผูปวยเขาถึงระบบสุขภาพและดูแลสิทธิประโยชนท่ีผูปวยควรจะไดรับ 
10. จัดการใหมีทีมผูดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง 

 

สมรรถนะที่ 2   มีความสามารถในการดแูลและใหการพยาบาลกลุมผูปวยเร้ือรัง ผูพิการ วัยรุน ผูสูงอายุ 
มารดาและทารก และกลุมอืน่ในชุมชนท่ีมีปญหาซับซอน (Direct Care) 

การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. ประเมินภาวะสุขภาพและปญหาที่ซับซอนใหครอบคลุมทุกมิติ 
2. วินิจฉัยปญหาผูปวยเฉพาะกลุมโดยใชหลักฐานทางคลินิก ความรูทางพยาธิสรีระและเภสัช

วิทยา แนวทางการปองกัน การสงเสริมและการรักา รวมทั้งประสบการณทางการดูแลผูปวย 
3. ดแูลบุคคล ครอบครัว กลุมคน และชุมชนโดยบูรณาการความรูทางพยาธิสรีระและเภสัชวิทยา 

หลักฐานเชิงประจักษและเหตุผลทางคลินิกในการตัดสินใจเพื่อแกปญหาอยางเปนองครวม 
4. ดูแลบรรเทาอาการ และการปฐมพยาบาลการรับและสงตอผูปวยใหไดรับการดูแลอยาง

เหมาะสมและตอเนื่อง 
5. ตรวจและรับฝากครรภ ทําคลอด ดูแลมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด ใหบริการสุขภาพเด็ก

ดี ใหภูมิคุมกันโรค  
6. ติดตามผูปวยและประชากรที่ตองการการดูแลอยางตอเนื่องท่ีบานโดยเฉพาะกลุมผูปวยโรค

เรื้อรัง ผูสูงอายุ ผูพิการ มารดาและทารก ผูปวยระยะสุดทาย 
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีสามารถสรางความเชื่อม่ันแกชุมชน ครอบครัว และบุคคลในการ

ใหบริการที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน 
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8. เสริมพลังกลุมเส่ียงใหสามารถสรางเสริมสุขภาพปองกันโรคและฟนฟูสภาพ รวมท้ัง    จัด
กระบวนการใหเกดิกลุมชวยเหลือกันในการลดพฤตกิรรมเส่ียงและพึ่งตนเองดานสุขภาพได 

 

สมรรถนะที่ 3   มีความสามารถในการประสานงาน (Collaboration) 
การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน โดยใชหลักการสรางหุนสวนกับประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชน 

องคกร หนวยงานที่เกี่ยวของ และสหวิชาชีพ ในการศึกษาขอมูลบุคคล ครอบครัว กลุมคน ชุมชน การ
วิเคราะหปญหาสุขภาพ และศักยภาพของชุมชน การวางแผนและการออกแบบ  การปฏิบัติและการ
ประเมินผลกิจกรรมการดูแลสุขภาพและการบริการสุขภาพตามความตองการดานสุขภาพ รวมทั้งศักยภาพ
ของชุมชน 

 

สมรรถนะที่ 4   มีความสามารถในการเสริมสรางพลังอํานาจ (empowering) การสอน (educating)    การฝก 
(coaching)  การเปนพี่เลี้ยงในการปฏบิัต ิ(mentoring) 

การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. ใหขอมูลความรูเกี่ยวกับโรคและความเจ็บปวย การปองกันการสงเสริมสุขภาพและการจัดการ

กับภาวะคุกคามตอสุขภาพ 
2. สอนและฝกทักษะใหผูปวยและครอบครัวสามารถดูแลตนเองดานสุขภาพได 
3. สอน ใหคําแนะนําและเปนพ่ีเล้ียงแกพยาบาลและนักศึกษาพยาบาล และนักศึกษาวิทยาศาสตร

สุขภาพอ่ืน ใหมีความสามารถในการดูแลบุคคล ครอบครัว กลุมคนและชุมชน 
 

สมรรถนะที่ 5   มีความสามารถในการใหคําปรึกษาดานการดูแลบุคคล ครอบครัว กลุมคน และชุมชน    
(co nsultation) 

การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. เปนท่ีปรึกษาใหกับพยาบาลและทีมสุขภาพในการจัดการปญหาสุขภาพผูปวยท่ีมีปญหา

ซับซอนใหชุมชน โดยการประมวลขอมูลประสบการณและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งหลักฐานเชิง
ประจักษในการดูแลผูปวย 

2. เปนท่ีปรึกษาใหกับพยาบาลและทีมสุขภาพในการจัดระบบการดูแลผูปวยเฉพาะกลุม 
3. เปนท่ีปรึกษาใหกับพยาบาลและทีมสุขภาพในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมที่ เกิดจากการ

ปฏิบัติการพยาบาล 
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สมรรถนะที่ 6   มีความสามารถในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 
การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. ดําเนินการใหเกิดการปฏิบัติท่ีเปนเลิศในการดูแลกลุมสุขภาพดี กลุมเส่ียง ผูปวยเรื้อรัง ผูสูงอายุ 

ผูพิการ มารดาทารกและผูปวยระยะสุดทาย เพ่ือพัฒนาใหเกิดการบริการที่มีคุณภาพและคุมคา 
2. นําการเปล่ียนแปลงเพื่อพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลในกลุมสุขภาพดี กลุมเส่ียง ผูปวยเรื้อรัง 

ผูสูงอายุ ผูพิการ มารดาทารกและผูปวยระยะสุดทายใหมีคุณภาพและคุมคา 
3. พัฒนาแนวปฏิบัติ นวัตกรรม รูปแบบ วิธีการและเครื่องมือในการใหบริการสุขภาพ โดยใช

กระบวนการทบทวนการปฏิบัติงาน บทเรียน ผลการวิจัย ผลการวิเคราะหและประเมินการ
ดําเนินงานที่ผานมา เพ่ือวิเคราะหและหาแนวทางปรับปรุงใหการทํางานอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่อง 

4. สรางแผนงานหรือโครงการตางๆ เพ่ือประกันคุณภาพในการดูแลผูปวยครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย 

 

สมรรถนะที่ 7   มีความสามารถในการใหเหตผุลทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม (Ethical 
reasoning and ethical decision making) 

การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. ใชความรู ทฤษฎีและหลักจริยธรรม สิทธิผูปวย สิทธิของพยาบาล และหลักการตัดสินใจเชิง

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
2. บริหารจัดการดานการปฏิบัติการพยาบาลโดยเนนการพิทักษสิทธิของผูปวย 
3. พิทักษสิทธ์ิผูใชบริการกลุมเปาหมายในชุมชน (advocate) ใหไดรับการปฏิบัติการพยาบาล

อยางมีจริยธรรม เปนธรรม และปลอดภัย 
4. รวมในกระบวนการตัดสินเชิงใจจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการดูแลในระดบัหนวยงาน

และหรือระดับองคกร 
5. มีสวนรวมในการควบคุมมาตรฐานและผลลัพธดานจริยธรรมทางการพยาบาล  
 

สมรรถนะที่ 8  มีความสามารถในการใชหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based Practice) 
การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. ติดตาม รวบรวม ผลการวิจัยหรือหลักฐานเชิงประจักษทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนและที่

เกี่ยวของกับการกลุมเปาหมายเฉพาะอยางตอเนื่อง 
2. ใชหลักฐานเชิงประจักษท่ีเปนปจจุบันในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน เชน 

พัฒนาแนวปฏิบัติ และใชแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน   
3. เผยแพรแนวปฏิบัติการพยาบาลที่มาจากหลักฐานเชิงประจักษเพ่ือใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู

ระหวางผูปฏิบัติหรือผูเช่ียวชาญในสาขาการพยาบาลเดียวกัน 
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4. นําหลักการจัดการความรูมาใชรวมกับกระบวนการพัฒนาคุณภาพตามหลักฐานเชิงประจักษ
และภูมิปญญาทองถ่ิน โดยเนนการมีสวนรวมของผูมีประสบการณหรือผูเช่ียวชาญดานการ
ปฏิบัติ 

5. วิเคราะหและประเมินผลท่ีไดรับจากการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษตลอดจน   ภูมิปญญา 
เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

 
สมรรถนะที่ 9 มีความสามารถในการจัดการและประเมินผลลพัธ (outcome management and 

evaluation) 
การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. กําหนดผลลัพธและตัวช้ีวัดผลลัพธทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนอยางครอบคลุม 
2. พัฒนาหรือเลือกใชเครื่องมือวัดผลลัพธทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
3. ดําเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูลตัวช้ีวัดทางการพยาบาลสําหรับกลุมเปาหมายในชุมชนอยาง

ตอเนื่อง 
4. วิเคราะหผลเปรียบเทียบผลลัพธของการพยาบาลอยางตอเนื่องโดยใชกระบวนการวิจัยเชิง

ประเมินผล 
5. นําผลการวิเคราะหผลลัพธมาเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการ

พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนอยางตอเนื่อง 
6. จัดทําฐานขอมูลดานผลลัพธทางการพยาบาลในกลุมเปาหมายในชุมชนเพื่อใชติดตามและ

เปรียบเทียบผลการปฏิบัติอยางตอเนื่อง  
7. เผยแพรวิธีการปฏิบัติและผลลัพธการปฏิบัติท่ีเปนเลิศเพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง

ผูปฏิบัติและผูเช่ียวชาญ  
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ขอบเขตและสมรรถนะการปฏบิัติการพยาบาลขัน้สูง  
สาขาการพยาบาลผูปวยโรคติดเชื้อและการควบคุมการตดิเชื้อ 

 

การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขาการพยาบาลผูปวยโรคติดเช้ือและการควบคุมการติดเช้ือ 
หมายถึง การกระทําการพยาบาลโดยตรง บริหารจัดการในการดูแลผูปวยโรคติดเช้ือท่ีมีปญหาซับซอนซ่ึง
ตองอาศัยความรู ความชํานาญและทักษะการพยาบาลขั้นสูง โดยใชระบบการจัดการรายกรณี หรือวิธีการ 
อ่ืน ๆ การจัดการใหมีระบบการดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังระบบการเฝาระวัง การวินิจฉัยโรคติดเช้ือ 
ปองกันและควบคุมการติดเช้ือท้ังในโรงพยาบาลและชุมชน  ใหเหตุผลและตัดสินใจเชิงจริยธรรม โดย
บูรณาการหลักฐานเชิงประจักษ  ผลการวิจัย ความรู ทฤษฎีการพยาบาลและทฤษฎีอ่ืน ๆ ท่ีเปนปจจุบัน 
มุงเนนผลลัพธท้ังระยะส้ันและระยะยาว พัฒนานวัตกรรมและระบบการดูแลผูปวยโรคติดเช้ือและการ
ควบคุมการติดเช้ืออยางตอเนื่อง และเปนท่ีปรึกษาใหกับผูรวมงานในการพัฒนาความรูและทักษะงานเชิง
วิชาชีพ ตลอดจนควบคุมคุณภาพและจัดการผลลัพธโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงประเมินผลในการดูแลผูปวย
โรคติดเช้ือและการควบคุมการติดเช้ือ 
 
สมรรถนะที่ 1     มีความสามารถในการพัฒนา จัดการและกํากับระบบดูแลผูปวยโรคติดเชื้อและการควบคุม

การติดเชื้อ (Care Management) 

การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. ประเมิน คัดกรอง เฝาระวังและวินิจฉัยการติดเ ช้ือในสถานบริการทางการแพทยและ

สาธารณสุข โรคอุบัติใหม และโรคอุบัติซํ้า ท้ังในโรงพยาบาลและในชุมชน 
2. ดําเนินการใหมีระบบบริหารจัดการขอมูล ตั้งแตการรวบรวมขอมูล การจัดทําฐานขอมูล การ

วิเคราะห  การรายงาน และการใชประโยชนขอมูลการติดเช้ืออยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 
3. รวมกับทีมสุขภาพในการสอบสวนการระบาดของโรคและดําเนินมาตรการในปองกันและ

ควบคุมการแพรกระจายของโรคติดเช้ือ 
4. สรางทีมการดูแลผูปวยโรคติดเช้ือท่ีซับซอนและเปนปญหาสําคัญของประเทศ  
5. ชวยเหลือใหผูปวยเขาถึงระบบสุขภาพและดูแลสิทธิประโยชนท่ีผูปวยควรจะไดรับ 
6. สรางระบบการดูแล การติดตามและสงตอผูปวยเฉพาะโรคหรือเฉพาะกลุมใหไดรับการดูแล

อยางตอเนื่อง 
7. สรางฐานขอมูลเกี่ยวกับการติดเช้ือและกลุมเปาหมายที่รับผิดชอบเพื่อใชประโยชนในการ

ควบคุมคุณภาพ 
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สมรรถนะที่ 2   มีความสามารถในการดแูลผูปวยผูใหญเฉพาะกลุมเฉพาะโรคที่มีปญหาสขุภาพซับซอน 
(Direct Care) 

               การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. บูรณาการความรูทางพยาธิสรีระวิทยาโรคติดเช้ือและหลักฐานเชิงประจักษในการพยาบาล

ผูปวยติดเช้ือรุนแรง ผูปวยดวยโรคซับซอน ผูปวยภาวะวิกฤตอยางเปนองครวมและตอเนื่อง 
2. วินิจฉัยปญหาผูปวย โดยใชหลักฐานทางคลินิก ความรูทางจุลชีววทิยา พยาธิสรีระวิทยาโรคติด

เช้ือ และประสบการณทางคลินิก 
3. ใหการพยาบาลผูปวยโรคติดเช้ือท่ีมีปญหาซับซอนรุนแรงโดยใชความรูทางทฤษฎี หลักฐานเชงิ

ประจักษและเหตุผลทางคลินิกในการตัดสินใจใหการพยาบาลผูปวยอยางเปนองครวมและ
ปลอดภัย 

4. เฝาระวังและจัดการเกี่ยวกับภาวะเส่ียงและภาวะคุกคามตอสุขภาพผูปวยอยางตอเนื่อง 
5. คาดการณปญหาที่ซับซอนจากโรคติดเช้ือท่ีอาจสงผลตออาการและการเปลี่ยนแปลงของผูปวย 

โดยวางแผนปองกันและแกไขไดอยางถูกตองและทันเวลา 
6. ใหการชวยเหลือผูปวยในภาวะฉุกเฉินหรือเรงดวนใหไดรับความปลอดภัย 
7. ใชเทคโนโลยีทางการแพทยในการดูแลผูปวยโรคติดเช้ือท่ีมีปญหาซับซอนรุนแรง 

 

สมรรถนะที่ 3   มีความสามารถในการประสานงาน (Collaboration) 
การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. ประสานความรวมมือกับพยาบาล แพทย บุคลากรในทีมสุขภาพที่เกี่ยวของเพื่อการประเมิน

ส่ิงแวดลอม  ภาวะคุกคามและภาวะเสี่ยงตอสุขภาพ รวมทั้งการวางแผน และการจัดการกับ
ภาวะเส่ียง/ภาวะคุกคามเพื่อปองกันการติดเช้ือเพ่ือความปลอดภัยของผูปวย ผูรับบริการและ
บุคลากร  

2. ประสานเครือขายความรวมมือและพันธมิตรในการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการพยาบาลผูปวย
โรคติดเช้ือและการปองกันและควบคุมการติดเช้ือกับผูเช่ียวชาญ  นักวิชาการและผูเกี่ยวของทั้ง
ในโรงพยาบาลและชุมชน 

3. จัดให มีระบบการดูแลสุขภาพบุคลากร  ตลอดจนใหขอเสนอแนะแก ผูบริหาร เพื่ อ 
ปองกันการติดเช้ือจากการปฏิบัติงาน เชน การสรางภูมิคุมกันโรคแกบุคลากร             การ
สนับสนุนอุปกรณจําเปนตามมาตรการการปองกัน  และการควบคุมการติดเช้ือเพ่ือใหบุคลากร
มีความปลอดภัยในการทํางาน 

4. ประสานความรวมมือกับครอบครัวของผูปวยโรคติดเช้ือ  พยาบาลชุมชน และแหลงประโยชน
ในชุมชน ในการวางแผนจําหนายผูปวย เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดูแลผูปวยเม่ือ
กลับไปอยูท่ีบานหรือในชุมชน 
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สมรรถนะที่ 4   มีความสามารถในการเสริมสรางพลังอํานาจ (empowering) การสอน (educating)    การฝก 
(coaching)  การเปนพี่เลี้ยงในการปฏบิัต ิ(mentoring) 

การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. สอนและรวมมือในการจัดเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาลและนักศึกษาวิทยาศาสตร 

สุขภาพอ่ืน ๆ 
2. วางแผนและดําเนินการเพื่อพัฒนาและฟนฟูความรู ทัศนคติและทักษะการดูแลผูปวยโรคติดเช้ือ

ในการปองกันและควบคุมการติดเช้ือแกบุคลากรทางการพยาบาลและประชาชน ตามปญหา
และความตองการใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงดานวิทยาการระบาดของพื้นท่ีและประเทศ 
เพ่ือใหมีความพรอมในการปองกันและควบคุมการติดเช้ือท้ังโรคอุบัติซํ้าและโรคอุบัติใหม 

3. สอน ใหคําแนะนําและเปนพ่ีเล้ียงแกพยาบาล นักศึกษาพยาบาล และนักศึกษาวิทยาศาสตร
สุขภาพอ่ืน ใหมีความสามารถในการดูแลผูปวยโรคติดเช้ือและปองกันการติดเช้ือ 

 
สมรรถนะที่ 5  มีความสามารถในการใหคําปรึกษาทางคลินิกในการดูแลในการดูแลผูปวยโรคติดเชื้อและการ

ปองกันการติดเชื้อ (Consultation) 
การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. เปนท่ีปรึกษา/ใหคําปรึกษาแกบุคลากรทางการพยาบาล ผูปวยและญาติในการดูแลผูปวยโรคตดิ

เช้ือและการปองกันการแพรกระจายเชื้อและการติดเช้ือท้ังในโรงพยาบาลและในชุมชน 
2. เปนท่ีปรึกษาใหกับพยาบาลและทีมสุขภาพในการจัดการและการแกปญหาผูปวยโรคติดเช้ือท่ีมี

ปญหาซับซอน โดยอาศัยขอมูล หลักฐานเชิงประจักษ ประสบการณและความเชี่ยวชาญในการ
ใหคําปรึกษา 

3. เปนท่ีปรึกษาใหกับพยาบาลและทีมสุขภาพในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติ
ทางการพยาบาล 

 
สมรรถนะที่ 6   มีความสามารถในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 

การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. ดําเนินการใหเกิดการปฏิบัติท่ีเปนเลิศดานการดูแลผูปวยโรคติดเช้ือ การปองกันและการ

ควบคุมการติดเช้ือใหเกิดผลลัพธท่ีมีคุณภาพและคุมคา 
2. พัฒนาแนวปฏิบัติและ/หรือมาตรฐานการปฏิบัติในพยาบาลผูปวยโรคติดเช้ือ การปองกันและ

ควบคุมการติดเช้ือ ตามหลักฐานเชิงประจักษ ประเมินผลและปรับปรุงแนวปฏิบัติ /มาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

3. พัฒนานวัตกรรมดานการดูแลผูปวยโรคติดเช้ือและการควบคุมปองกันการติดเช้ือท้ังใน
โรงพยาบาลและในชุมชน 
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4. พัฒนาองคความรู และพัฒนาคุณภาพการพยาบาลดานการปองกันและควบคุมการติดเช้ือ  
รวมทั้งประยกุตผลการวิจัยในการพัฒนาคณุภาพการปฏิบัติงาน 

5. สรางแผนงาน หรือ โครงการตางๆ เพ่ือการประกันคุณภาพการดูแลกลุมเปาหมาย 
 

สมรรถนะที่ 7   มีความสามารถในการใหเหตผุลทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม (Ethical 
reasoning and ethical decision making) 

การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. ใชความรู ทฤษฎีและหลักจริยธรรม สิทธิผูปวย สิทธิของพยาบาล และหลักการตัดสินใจเชิง

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
2. บริหารจัดการดานการปฏิบัติการพยาบาลโดยเนนการพิทักษสิทธิของผูปวย 
3. พิทักษสิทธ์ิผูปวย (advocate) เพ่ือใหไดรับการปฏิบัติการพยาบาลอยางมีจริยธรรม เปนธรรม 

และปลอดภัย 
4. รวมในกระบวนการตัดสินใจเชิงจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการดูแลในระดับหนวยงาน

และหรือระดับองคกร 
5. มีสวนรวมในการควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลและการปองกันการแพรกระจายเชื้อ

และผลลัพธดานจริยธรรมทางการพยาบาลในหนวยงานทีร่ับผิดชอบ  
6. เปนตัวแทนผูปฏิบัติการพยาบาลดานการปองกันและควบคุมการติดเช้ือ เพ่ือกําหนดนโยบาย 

เสนอแนะมาตรการ/แนวทางที่มีประสิทธิภาพในการปองกันและควบคุม          การติดเช้ือใน
โรงพยาบาล/สถานบริการทางการแพทยและสาธารณสุขรวมทั้งในชุมชนที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงาน โดยการเปนคณะกรรมการปองกันและควบคุมการ
ติดเช้ือในหนวยงาน 

 

สมรรถนะที่ 8  มีความสามารถในการใชหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based Practice) 
การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. ติดตาม รวบรวม ผลการวิจัยหรือหลักฐานเชิงประจักษทางการพยาบาลและที่เกี่ยวของกับการ

ดูแลผูปวยโรคติดเช้ือและการควบคุมการติดเช้ืออยางตอเนื่อง 
2. ใชหลักฐานเชิงประจักษท่ีเปนปจจุบันในการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล เชน พัฒนาแนว

ปฏิบัติ และใชแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน   
3. เผยแพรแนวปฏิบัติการพยาบาลที่มาจากหลักฐานเชิงประจักษเพ่ือใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู

ระหวางผูปฏิบัติหรือผูเช่ียวชาญในสาขาการพยาบาลเดียวกัน 
4. นําหลักการจัดการความรูมาใชรวมกับกระบวนการพัฒนาคุณภาพตามหลักฐานเชิงประจักษ 

โดยเนนการมีสวนรวมของผูมีประสบการณหรือผูเช่ียวชาญดานการปฏิบัติ 
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5. วิเคราะหและประเมินผลท่ีไดรับจากการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษและเผยแพรหลักฐาน
การปฏิบัติท่ีเปนเลิศเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

 

สมรรถนะที่ 9 มีความสามารถในการจัดการและประเมินผลลพัธ (outcome management and 
evaluation) 

การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. กําหนดผลลัพธและตัวช้ีวัดผลลัพธสําหรับความสําเร็จทางการพยาบาลผูปวยโรคติดเช้ือและ

การควบคุมการติดเช้ือ 
2. พัฒนาหรือเลือกใชเครื่องมือวัดผลลัพธ และวิธีการเก็บขอมูลตัวช้ีวัดผลลัพธทางการพยาบาล

ผูปวยโรคติดเช้ือและการควบคุมการติดเชื้อสําหรับใชในหนวยงาน 
3. ดําเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูลตัวช้ีวัดทางการพยาบาลสําหรับกลุมเปาหมายในหนวยงาน

อยางตอเนื่อง 
4. วิเคราะหผลเปรียบเทียบผลลัพธของการพยาบาลอยางตอเนื่องโดยใชกระบวนการวิจัยเชิง

ประเมินผล 
5. นําผลการวิเคราะหผลลัพธมาเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการพยาบาลอยาง

ตอเนื่อง 
6. จัดทําฐานขอมูลดานผลลัพธทางการพยาบาลในผูปวยผูใหญเฉพาะกลุมหรือเฉพาะโรคใน

หนวยงานเพื่อใชติดตามและเปรียบเทียบผลการปฏิบัติอยางตอเนื่อง   
7. เผยแพรวิธีการปฏิบัติและผลลัพธการปฏิบัติท่ีเปนเลิศเพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง

ผูปฏิบัติและผูเช่ียวชาญ  
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ขอบเขตและสมรรถนะการปฏบิัติการพยาบาลขัน้สูง  
สาขาการพยาบาลดานการใหยาระงับความรูสึก 

 

 การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลดานการใหยาระงับความรูสึก  หมายถึง  การกระทํา
เกี่ยวกับการทําใหผูปวยหมดความรูสึกโดยการใหยาระงับความรูสึกชนิดท่ัวตัว (General Anesthesia) ตาม
ขอบเขตที่สภาการพยาบาลกําหนด และสามารถใหการพยาบาลผูปวยกอน ระหวางและหลังไดรับยาระงับ
ความรูสึก ซ่ึงตองอาศัยความชํานาญและทักษะขั้นสูง โดยบูรณาการความรูทางดานการระงับความรูสึก  
ผลการวิจัย หลักฐานเชิงประจักษ และประสบการณมาเปนแนวทางในการดูแลแบบองครวมในบทบาทการ
ปฏิบัติการพยาบาล  การตัดสินทางคลินิกและจริยธรรมในการปฏิบัติ  เพ่ือความปลอดภัยของผูปวย  การให
ความรูเพ่ือสงเสริมใหผูปวยและครอบครัวสามารถปรับตัวตอภาวะเครียดจากการผาตัดและจากการไดรับยา
ระงับความรูสึกเพื่อใหผูปวยสามารถฟนสภาพไดอยางรวดเร็ว และการเปนท่ีปรึกษาใหกับผูรวมงานในการ
พัฒนาความรูและทักษะงานเชิงวิชาชีพ ตลอดจนติดตามประเมินคุณภาพและจัดการผลลัพธการพยาบาล
โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงประเมินผล 
 

สมรรถนะที่ 1  มีความสามารถประเมินสภาพผูปวยกอนใหยาระงับความรูสึก  

 การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. วางแผนการเลือกใชวิธีการใหยาระงับความรูสึก 
2. ประเมินความเสี่ยงตามระดับสภาพรางกาย 
3. ประเมินการทําหนาท่ีของระบบตาง ๆ ในรางกาย 
4. ประเมินความพรอมดานจิตใจ  
5. แยกแยะความผิดปกติของเสียงการหายใจ และการเตนของหัวใจ 

 

สมรรถนะที่ 2  มีความสามารถบริหารยาระงับความรูสึกและเฝาระวังผูปวยระหวางใหยาระงับความรูสึก
ตามประกาศของสภาการพยาบาล 

การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. บริหารยาระงับความรูสึกไดอยางเหมาะสมกับผูปวยแตละราย 
2. วินิจฉัย  สาเหตุของความผิดปกติดานระบบทางเดินหายใจระบบไหลเวียนเลือดและ อุณหภูมิ              
3. ควบคุมสัญญาณชีพท่ีไมคงที่(อันเปนผลตามมาจากการใหยาระงับความรูสึกที่อยูในวิสัยพึง

เกิดขึ้นได) ซ่ึงควบคุมไดดวยการปรับระดับความตื้นลึกของยาระงับความรูสึก 
4.  ควบคุมปริมาณสารน้ํา เลือด  และสวนประกอบของเลือด 
5. ควบคุมอุณหภูมิใหอยูในระดับท่ีไมเปนอันตราย  

 

สมรรถนะที่ 3   มีความสามารถประเมินผูปวยในระยะพักฟนหลังใหยาระงับความรูสึก 
การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 
1. ประเมินภาวะผูปวย ในการจําหนายผูปวยกลับหอผูปวยหรือกลับบานอยางปลอดภัย 
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2. ประเมินอาการและอาการแสดงของปญหาที่พบบอย  และหาทางแกไข (เชน คล่ืนไส  อาเจียน  
ความปวด เปนตน) ภายหลัง การไดรับยาระงับความรูสึก               

3. วางแผนการใหการพยาบาลไดอยางถูกตอง ภายหลังการใหัยาระงับความรูสึก  
4. แกไขอาการหนาวส่ัน (Shivering) ภายหลังออกจากหองผาตัด   

 

สมรรถนะที่ 4   มีความสามารถตัดสินใจแกไขปญหาภาวะวิกฤต  
 การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 

1. ตัดสินใจแกไขปญหาเกี่ยวกับการพยาบาลดานการระงับความรูสึกในทุกสถานการณ 
2. รายงานปญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นกับผูปวยใหวิสัญญีแพทยและ/หรือแพทยท่ีทําหัตถการทราบเพื่อ

หาทางแกไข 
3. ตัดสินใจแกไขปญหาฉุกเฉินท่ีเกิดจากความขัดของของเครื่องมือ อุปกรณทางการแพทย  
4. ตัดสินใจแกไขปญหาอุบัติการณ ท่ีอาจเพิ่มอัตราเส่ียงแกผูปวยภายในขอบเขต หนาท่ี 
5. บอกความผิดปกติของจังหวะชีพจรได 

 

สมรรถนะที่ 5    มีความสามารถกระทําหัตถการ  
 การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 

1.  เปดทางเดินหายใจใหโลงในผูปวยหมดสติไดทุกวิธี head tilt (ทาเงยศีรษะ)  jaw  thrust    
     (ยกขากรรไกร)  ใช oral or  nasal airway (ทอเปดทางเดินหายใจทางปากหรือทางจมูก) 
2.  ใสทอชวยหายใจไดอยางมีประสิทธิภาพ (วินิจฉัยไดวาอยูในหลอดลมคอ) 
3.  เปดหลอดเลือดดําไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4.  ใหยาระงับความรูสึกท่ัวตัว (GA)  ไดถูกตองตามหลักวิชาการ 
5.  ทําการชวยฟนคืนชีพเบ้ืองตน (BLS) ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
6.  รวมทีมชวยฟนคืนชีพขั้นสูงไดท้ังในเด็กและผูใหญ (ACLS)  

 

สมรรถนะที่ 6   มีความสามารถประสานงานระหวางทีมสหสาขาวิชาชีพและทีมงานวิสัญญี 
 การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 

1. ประสานงานกับวิสัญญีแพทยและ/หรือแพทยท่ีทําหัตถการ  
2. ประสานงานกับเจาหนาท่ีนอกหนวยงาน  
3. มีปฏิสัมพันธกับวิสัญญีแพทย  วิสัญญีพยาบาล และ เจาหนาท่ีในหนวยงานเดียวกัน 

 

สมรรถนะที่ 7  มีความสามารถสรางสัมพันธภาพกับผูปวย และญาต ิ
 การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 

1. เอาใจใส  ความรูสึกนกึคิดท่ีผูปวยและญาติ   บอกเลา  ขอรอง  พรอมกับตอบสนองความ
ตองการ  ความพึงพอใจของผูปวยและญาตใินขอบเขตที่สมควร 
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2. ประคับประคองสภาพจิตผูปวยและญาต ิ
3. ใหคําปรกึษาและขอมูลในการมารับยาระงับความรูสึก และยาระงับปวดอยางมีศิลปะ 
4. ประสานความรวมมือกับผูปวย และญาติเพ่ือใหงานบริการเปนไปอยางราบรื่น 

 

สมรรถนะที่ 8  มีความสามารถ สมรรถนะดานการใชเทคโนโลยี 
 การปฏิบัติท่ีแสดงถึงสมรรถนะ 

1. เตรียมและรูขั้นตอน การใชเครื่องกระตุกหัวใจ 
2. ใชเครื่องมือ อุปกรณ ท่ีนํามาใชในการใหยาระงับความรูสึก ท่ีมีในหนวยงานได ทุกชนิด 

(เครื่องใหยาระงับความรูสึก เครื่อง monitor ฯลฯ) 
3. ใชอุปกรณและเครื่องมือในการใหออกซิเจนพื้นฐาน  ไดทุกชนิดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

สมรรถนะที่ 9   รวมพัฒนาแนวปฏิบัติและ/หรือมาตรฐานการใหยาระงับความรูสึก  ตามหลักฐาน เชิง
ประจักษ  ประเมินผลและปรับปรุงแนวปฏิบัติ/มาตรฐาน/ตัวชี้วัดใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

 

สมรรถนะที่ 10   วางแผนและดําเนินการเพื่อพัฒนาและฟนฟูความรู  ทัศนคติและทักษะในการใหยาระงับ
ความรูสึก  ตามขอบเขตหรือขอตกลงกับแพทย 

 

สมรรถนะที่ 11   สอนและรวมมือในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติผูเขาอบรมวิสัญญีพยาบาล และ
นักศึกษาวิทยาศาสตรสุขภาพอื่น ๆ 

 

สมรรถนะที่ 12   เปนที่ปรึกษา/ใหคําปรึกษาแกบุคลากรทางการพยาบาล และญาติในการใหยาระงับยารูสึก  
ยาระงับปวด  

 

สมรรถนะที่ 13   ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรู และพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเกี่ยวกับการใหยาระงับ
ความรูสึก  รวมทั้งประยุกตผลการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

 

สมรรถนะที่ 14   เปนตัวแทนผูปฏิบัติการพยาบาลดานการระงับความรูสึก  เพ่ือกําหนดนโยบายเสนอแนะ
มาตรการ/ แนวทางที่มีประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัยของผูปวยแนวทางปฏิบัติ(guide 
line)  ในการใหบริการทางวิสัญญีวิทยาของวิสัญญีพยาบาล 

 


