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บทคัดย่อ 

  การวิจัยเชิงบรรยายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก�าหนดระดับสมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสัยของบัณฑิตพยาบาล 

โดยใช้เดลไฟล์เทคนคิ ผู้ทรงคณุวฒุ ิมจี�านวน 30 คน ประกอบด้วย อาจารย์พยาบาล และพยาบาลวชิาชพีที่ปฏบิตังิาน

ในสถาบนัให้บรกิารสขุภาพ ในภาครฐัและเอกชน เครื่องมอืวจิยั เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วยสมรรถนะวชิาชพีด้าน

ทกัษะพสิยั จ�านวน  147 รายการ ใช้มาตรประมาณค่า 5 ระดบั ตรวจความตรงเชงิเนื้อหาโดยผู้ทรงคณุวฒุจิ�านวน  

3 ท่านได้ค่าดชันคีวามสอดคล้องรายข้ออยู่ระหว่าง 0.67-1.00  วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถติบิรรยาย  ผลการวจิยัพบว่าใน

จ�านวน 147 รายการของสมรรถนะวชิาชพีด้านทกัษะพสิยั มทีกัษะ 75 รายการจดัอยูใ่นระดบั 4 (บณัฑติพยาบาลสามารถ

ปฏบิตัไิด้ด้วยตนเอง และมผีู้นเิทศสงัเกตอยู่ห่าง ๆ  ) (51.02 %)   49 รายการ จดัอยู่ในระดบั 5  (บณัฑติพยาบาลสามารถ

ปฏบิตัไิด้ด้วยตนเอง โดยไมจ่�าเป็นต้องมผีูน้เิทศ) (33.33 %) 18 รายการจดัอยูใ่นระดบั 3 (บณัฑติพยาบาลสามารถปฏบิตัิ

ได้ด้วยตนเองและยงัต้องมผีูน้เิทศที่พร้อมช่วยเหลอืได้ทนัทถ้ีาต้องการ) (12.25 %)  ส่วนระดบั 2 (บณัฑติพยาบาลสามารถ

ปฏบิตัไิด้ โดยต้องมผีู้นเิทศใกล้ชดิ) มเีพยีง 5 รายการ (3.40 %)

ค�าส�าคัญ:  สมรรถนะวชิาชพีด้านทกัษะพสิยั,  บณัฑติพยาบาล 

Abstract 

 The purpose of this descriptive research was to determine the levels of entrustable professional activities  for 

graduated nurses.  Delphi technique  was applied to  collect data. A group of experts comprised of  nurse instructors  

and  professional nurses in health care service from the governmental  and private institution.  The research   

instrument was  a questionnaire  with 147 skill  items and 5-point rating scales. It was validated by 3 experts, its 
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ความส�าคัญของปัญหา

 สภาการพยาบาล (2553) ได้ก�าหนดสมรรถนะ 

ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ส�าเร็จ

การศกึษาในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรไีว้ 8 ด้าน ประกอบ

ด้วย 1) ด้านจรยิธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย 2) ด้าน

การปฏบิตักิารพยาบาลและการผดงุครรภ์ 3) ด้านคณุลกัษณะ

เชงิวชิาชพี 4) ด้านภาวะผู้น�า การจดัการ และการพฒันา

คณุภาพ 5) ด้านวชิาการและวจิยั 6) ด้านการสื่อสารและ

สมัพนัธภาพ และ 7) ด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ และ 

8) ด้านสงัคม อย่างไรกต็าม การก�าหนดสมรรถนะดงักล่าว 

เป็นการก�าหนดโดยภาพกว้างที่ยงัไม่ชดัเจนต่อความคาดหวงั

ของผู้ใช้บัณฑิตหรือสังคมในความสามารถปฏิบัติการ

พยาบาล อนัส่งผลต่อการประเมนิคณุภาพบณัฑติที่ชดัเจน 

อาภากร เปรี้ยวนิ่ม (2559) ได้ส�ารวจคณุลกัษณะบณัฑติ

ที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบรุ ีพบว่า จดุที่

ควรพฒันาคอื การเพิ่มพนูทกัษะประสบการณ์และการฝึก

ปฏิบัติงานในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

ซึ่งพบว่าอยู่ระดบัปานกลาง เมื่อเทยีบกบัด้านอื่น ๆ ที่อยู่

ระดบัดมีาก Lowden, Hall, Elliot, และ Lewin (2011) พบว่า

บัณฑิตจบใหม่มีข้อจ�ากัดในการน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

ลงัเลใจในการเผชญิสถานการณ์ทางคลนิกิ ขาดทกัษะใน

การแก้ปัญหาและการสื่อสาร ในประเทศไทย มาเรียม 

เพราะสนุทร และอารยี์วรรณ อ่วมตาน ี (2551) ปรญิญา 

แร่ทอง และธรีนชุ ห้านริตัศิยั (2555) นสิา ทมาภริตั และ

อารยี์วรรณ อ่วมตาน ี(2560) วจิยัพบว่าพยาบาลจบใหม่

ยังขาดทักษะในการปฏิบัติ ไม่สามารถประยุกต์ความรู้ที่

เรยีนมาใช้ในสถานการณ์จรงิ ต้องเผชญิกบัความคาดหวงั

สูงจากผู้ร่วมงาน ขณะที่ยงัไม่สามารถแสดงบทบาทตาม

ที่ได้รบัมอบหมายงานอย่างเหมาะสม ท�าให้เกดิความเครยีด

ในการปรับเปลี่ยนบทบาทจากนักศึกษาพยาบาลเป็น

พยาบาลวชิาชพี รู้สกึว่าตนเองไม่สามารถท�างานได้อย่าง

เต็มที่ เนื่องจากขาดความรู้และทักษะการพยาบาลและ

การท�าหตัถการต่าง ๆ สถาบนัการศกึษาพยาบาล และ

ฝ่ายบริการการพยาบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาอย่าง 

ต่อเนื่องในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติของนักศึกษาและ

บณัฑติจบใหม่ แต่การแก้ปัญหาดงักล่าวยงัไม่ชดัเจนเท่า

ที่ควร ส่วนใหญ่ขึ้นกบัการก�าหนดนโยบายของแต่ละสถาบนั

การศกึษา จงึเป็นที่มาของความเข้าใจที่ไม่ตรงกนัระหว่าง

ผู้ผลติและผู้ใช้บณัฑติ 

 สตรีรัตน์ ธาดากานต์ และสุมลชาติ ดวงบุบผา 

(2563) อธิบายความหมายของทักษะการปฏิบัติ  

(Psychomotor skill) ว่าเป็นทกัษะที่จ�าเป็นส�าหรบัวชิาชพี

ที่เน้นการปฏิบัติ และเป็นทักษะส�าคัญส�าหรับบัณฑิต

พยาบาลในการให้บรกิารสขุภาพ การมทีกัษะปฏบิตัทิางการ

พยาบาลที่ถูกต้องจะส่งเสริมให้การพยาบาลมีคุณภาพ

และปลอดภยั  ทกัษะพสิยัเป็นการท�างานร่วมกนัของกลไก 

index of item objective congruence (IOC) were between 0.67-1.00.  The descriptive statistics was used in data 

analysis. The results showed that 75 out of 147 skill items were at the fourth  level (graduates could practice  

by their own under distance supervision) (51.02 %), 49 skill items  were at the fif ifth  level (graduates  could practice 

by their own  without supervision) (33.33 %),  18 skill items  were at the third  level  (graduates  could practice 

under available supervision) (12.25 %), and only 5 skill items were at the second  level (graduates could practice 

under closed supervision) (3.40 %).  

Keywords:  Entrustable Professional Activities,  Graduated Nurse
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ร่างกาย กบัการสั่งงานของสมอง ระบบประสาท และกล้าม

เนื้อ ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปฏิบัติงาน 

สถาบนัการศกึษาหลายสาขาได้ก�าหนดกจิกรรมการปฏบิตัิ

ทางวชิาชพีที่เชื่อมั่นได้ (Entrustable professional activities 

[EPAs]) หมายถงึกจิกรรม หรอืส่วนของงานวชิาชพีที่ผู้เรยีน

ต้องปฏิบัติได้ด้วยความมั่นใจหลังจากจบการศึกษาโดย

ไม่ต้องมผีูก้�ากบัดแูล และก�าหนดระดบัความสามารถของ

การปฏบิตั ิกจิกรรมไว้ 5 ระดบั ตั้งแต่ผู้เรยีนไม่สามารถ

ปฏบิตักิจิกรรมที่ก�าหนดได้ จนถงึผูเ้รยีนสามารถปฏบิตัไิด้

ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมผีูก้�ากบัดแูล และใช้เป็นเกณฑ์การ

ตดัสนิความเชื่อมั่นในความสามารถ ของผู้ที่จะส�าเรจ็ศกึษา 

ในหลายประเทศได้น�า EPAs เป็นกรอบในการวัดและ

ประเมนิผลความรู้ ความสามารถทางวชิาชพีตามผลการ

เรยีนรูท้ี่พงึประสงค์ (Curran et al., 2018; Shorey, Lau, T. C., 

Lau, S. C., & Ang, 2019) ในประเทศไทยกลุ่มวชิาชพีสาขา

แพทยศาสตร์ได้น�า EPAs มาใช้ก�าหนดมาตรฐานผลการ

เรียนรู้และขีดความสามารถของแพทย์เฉพาะทาง เพื่อ

ประเมนิความสามารถของแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม ที่จะช่วย

สร้างความมั่นใจแก่หน่วยงานว่า แพทย์ที่จบการศกึษามี

สมรรถนะที่สามารถใหบ้รกิารสขุภาพได้อยา่งถกูต้อง และ

ปลอดภัยรวมทั้งใช้เป็นเกณฑ์ประเมินคุณภาพสถาบัน 

การศกึษา (The Medical Council of Thailand, 2018) ใน

สาขาวชิาชพีการพยาบาล Al-Moteri (2020) ได้วเิคราะห์

แนวคิดเกี่ยวกับการนิยาม EPAs พบว่า EPAs เป็นการ

จ�ากดังานที่สะท้อนถงึประสบการณ์ของผูเ้รยีนรวมถงึความ

รับผิดชอบที่ใช้เป็นแนวทางการประเมินผู้เรียนอย่างเป็น

องค์รวม  แม้ว่าองค์กรวชิาชพีได้ก�าหนดสมรรถนะส�าหรบั

พยาบาลวชิาชพี แต่ยงัไม่มกีารน�า EPAs มาใช้เป็นกรอบ

การประเมินทักษะทางกาพยาบาล คณะผู้วิจัยจึงสนใจ

ศึกษาเรื่องนี้เพื่อน�าผลมาใช้สร้างความเข้าใจร่วมกันใน

การวางแผนการจดัการเรยีนการสอน และพฒันาสมรรถนะ

ของบัณฑิตพยาบาลให้สอดคล้องตามความต้องการของ

ผู้ใช้บรกิาร 

วัตถุประสงค์การวิจัย

 ก�าหนดระดบัสมรรถนะวชิาชพีด้านทกัษะพสิยัของ

บณัฑติพยาบาล 

วิธีการด�าเนินการวิจัย

 ชนดิของการวจิยั การวจิยัครั้งนี้ เปน็การวจิยัเชงิ

บรรยาย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่าง เป็นกลุ่มผุ้ทรงคุณวุฒิทางการ

พยาบาลจ�านวน 30 คน ประกอบด้วยพยาบาลวชิาชพีที่

มีประสบการณ์การท�างานในคลินิกในสถาบันให้บริการ

สุขภาพในภาครัฐและเอกชนไม่น้อยกว่า 10 ปี และ 

อาจารย์พยาบาลที่มีประสบการณ์การสอนในคลินิก 

ไม่น้อยกว่า 10 ปี จ�านวนกลุ่มละ 15 คน  

 เครือ่งมอืวจิยั เปน็แบบสอบถามที่ผูว้จิยัสร้างขึ้น 

ประกอบด้วย ข้อมลูส่วนบคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุประสบการณ์

การท�างานการพยาบาล ระดบัการศกึษา และหน่วยงาน

ที่สังกัด และความคิดเห็นในการก�าหนดระดับสมรรถนะ

วิชาชีพด้านทักษะพิสัยของบัณฑิตพยาบาลที่พัฒนาโดย

คณะผูว้จิยั จากการรวบรวมทกัษะการพยาบาลที่นกัศกึษา

พยาบาลต้องฝึกปฏิบัติในหลักสูตรการศึกษาพยาบาล

ศาสตรบณัฑติ ปีการศกึษา 2561 ของสถาบนัการศกึษา

พยาบาล 7 แห่ง ได้แก่ มหาวทิยาลยัมหดิล มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น วทิยาลยัพยาบาลบรมราชนน ีขอนแก่น วทิยาลยั

พยาบาลบรมราชนน ี สพุรรณบรุ ี วทิยาลยัพยาบาลบรม

ราชนน ีสงขลา มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบรุ ีและมหาวทิยาลยั

ชินวัตร โดยมีสถาบันพระบรมราชชนกเป็นผู้ประสาน

งานการท�างานร่วมกนั แต่ละสถาบนัได้น�ารายการทกัษะ

พสิยัในการปฏบิตักิารพยาบาลและการผดงุครรภ์ 4 ชั้นปี

มาจดัล�าดบั ครอบคลมุ 5 สาขาการพยาบาลได้แก่ 1) การ

พยาบาลแม่ เดก็และการผดงุครรภ์ 2) การพยาบาลเดก็ 

และวัยรุ่น 3) การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 4) การ

พยาบาลอนามยัชมุชนและการรกัษาโรคเบื้องต้น 5) การ
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พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ได้จ�านวน 147 รายการ

ของทกัษะ  และก�าหนดระดบัความสามารถในการปฏบิตัิ

ของบณัฑติพยาบาล 5 ระดบั ดงันี้

 ระดบั 1 หมายถงึ บณัฑติพยาบาล ไม่สามารถ

ปฏบิตัไิด้ เพยีงแค่สงัเกตและช่วยเหลอืรอบนอก

 ระดบั 2 หมายถงึ บณัฑติพยาบาลสามารถปฏบิตัิ

ได้ แต่ต้องมผีู้นเิทศใกล้ชดิ 

 ระดบั 3 หมายถงึ บณัฑติพยาบาลสามารถปฏบิตัิ

ได้ด้วยตนเอง แต่ยงัต้องมผีู้นเิทศพร้อมช่วยเหลอืได้ทนัที

ถ้าต้องการ

 ระดบั 4 หมายถงึ บณัฑติพยาบาลสามารถปฏบิตัิ

ได้ด้วยตนเอง แต่ยงัมผีู้นเิทศสงัเกตอยู่ห่าง ๆ 

 ระดบั 5  หมายถงึ บณัฑติพยาบาลสามารถปฏบิตัิ

ได้ด้วยตนเอง โดยไม่จ�าเป็นต้องมผีู้นเิทศ

 คุณภาพของเครื่องมือวิจัย แบบสอบถามได้รบั

การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิใน

สาขาการพยาบาลจ�านวน 3 คน หาค่าดชันคีวามสอดคล้อง 

(Index of item-objective congruence [IOC]) รายข้อ อยู่

ระหว่าง 0.67-1.00 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ด�าเนนิการระหว่าง

เดอืนพฤศจกิายน ถงึ ธนัวาคม พ.ศ. 2562

 การพทิกัษ์สทิธ์ิของกลุม่ตวัอย่าง โครงการวจิยั

ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมใน

มนุษย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ธนบรุ ีตามหนงัสอืเลขที่ 10/2562 วนัที่ 26 สงิหาคม 2562

การเกบ็รวบรวมข้อมลู ใช้เทคนคิ เดลไฟ (Delphi technique) 

ดงันี้

 รอบที่ 1 ผู้วจิยัส่งแบบสอบถามให้ ผู้ทรงคณุวฒุิ 

และรับกลับภายใน 2 สัปดาห์ โดยพิจารณาว่าบัณฑิต

พยาบาลสามารถปฏิบัติตามทักษะในแต่รายการได้ใน

ระดบัใด 

 รอบที่ 2 จดัส่งแบบสอบถามที่มคี่ามธัยฐานและ

พสิยัระหว่างควอไทล์ของกลุม่ในแต่ละข้อ และค�าตอบของ

ผู้ตอบเป็นรายบคุคล ให้ผู้ทรงคณุวฒุเิปรยีบเทยีบค�าตอบ

ของตนเองกับของกลุ่ม และจะเปลี่ยนแปลงค�าตอบหรือ

ไม่ หากเปลี่ยนให้ระบเุหตผุลประกอบ และตอบกลบัภายใน 

2 สปัดาห์ 

 การเกบ็ข้อมูลได้ยตุใินรอบ 2 เนื่องจาก ได้ค่าพสิยั

ระหว่างควอไทล์ ≤ 1.00 ทกุรายการ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ 

จ�านวน ร้อยละ มัธยฐาน และพิสัยระหว่างควอไทล์  

(Interquartile range [IQR])  

ผลการวิจัย

 ผู้ทรงคณุวฒุจิ�านวน 30 คน เป็นผู้หญงิ 27 คน 

ผู้ชาย 3 คน  มอีายอุยู่ระหว่าง 35 ถงึ 66 ปี อายเุฉลี่ย 

49.66 (SD = 8.44)  ร้อยละ 60 มกีารศกึษาอยู่ในระดบั

ปรญิญาโท  ร้อยละ 73.3 ปฏบิตังิานอยู่ในหน่วยงานสงักดั

ภาครฐั  และร้อยละ 26.7 ปฏบิตังิานอยู่ในหน่วยงานสงักดั 

ภาคเอกชน 

 ผลการก�าหนดระดับสมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะ

พสิยัของบณัฑติพยาบาล  มดีงันี้

 1. สมรรถนะวชิาชพีด้านทกัษะของบณัฑติพยาบาล 

ใน 147 รายการ ผูท้รงคณุวฒุมิคีวามคดิเหน็ให้อยู่ในระดบั 

5 (สามารถปฏบิตัไิด้ด้วยตนเอง โดยไม่จ�าเป็นต้องมผีูน้เิทศ) 

จ�านวน 49 รายการ (33.33 %) ส่วนใหญ่ 75 รายการ 

(51.02 %) อยู่ในระดบั 4 (สามารถปฏบิตัไิด้ด้วยตนเอง 

และยงัมผีู้นเิทศสงัเกตอยู่ห่าง ๆ ) ม ี18 รายการ (12.25 %) 

อยู่ในระดบั 3 (สามารถปฏบิตัไิด้ด้วยตนเองและยงัต้องมี

ผูน้เิทศที่พร้อมช่วยเหลอืได้ทนัท ีถ้าต้องการ) ส่วนระดบั 2 

(สามารถปฏบิตัไิด้ แต่ต้องมผีูน้เิทศใกล้ชดิ) มเีพยีง 5 รายการ 

(3.40 %) ไม่พบว่ามรีายการใดที่ไม่สามารถปฏบิตัไิด้  

 2. สมรรถนะวชิาชพีด้านทกัษะของบณัฑติพยาบาล 

ในแต่ละรายการของระดบัต่าง ๆ มดีงันี้

  2.1 สมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะในระดับ 5   

มจี�านวน 49 รายการ แต่ละรายการมคี่ามธัยฐานที่ 5.00 
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และค่าพสิยัระหว่างควอไทล์ที่ 0.00-1.00 ซึ่งความคดิเหน็

ของกลุม่ผู้ทรงคณุวฒุมิคีวามสอดคล้องกนัอยูใ่นระดบัมาก

ที่สดุ ส่วนใหญ่เป็นรายการของสมรรถนะวชิาชพีด้านทกัษะ

ที่ได้เรียนรู้และฝึกทักษะในวิชาการพยาบาลพื้นฐาน  

(ตาราง 1)

ตาราง 1 ค่ามธัยฐาน (Mdn) พสิยัระหว่างควอไทล์ (IQR) และระดบัความสอดคล้องตามความคดิเหน็ของผู้ทรงคณุวฒุ ิ 

  ในสมรรถนะวชิาชพีด้านทกัษะพสิยั ระดบั 5 ของบณัฑติพยาบาล จ�าแนกตามรายการ (n = 30)

     รายการของสมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสัย  Mdn IQR ระดับความสอดคล้อง

1. ท�าเตยีงว่าง  5.00 1.00 มากที่สดุ
2. ท�าเตยีงที่มผีู้ใช้บรกิาร 5.00 1.00 มากที่สดุ
3. ดูแลความสะอาดปากและฟัน  5.00 0.00 มากที่สดุ
4. อาบน�้าผู้ใช้บรกิารบนเตยีงแบบทั้งหมด 5.00 0.00 มากที่สดุ
5. อาบน�้าผู้ใช้บรกิารบนเตยีงแบบบางส่วน 5.00 0.00 มากที่สดุ
6. สระผม  5.00 0.00 มากที่สดุ
7. ท�าความสะอาดอวยัวะสบืพนัธุ์ผู้ใช้บรกิารหญงิ  5.00 0.00 มากที่สดุ
8. ท�าความสะอาดอวยัวะสบืพนัธุ์ผู้ใช้บรกิารชาย  5.00 0.00 มากที่สดุ
9. ถูและนวดหลงั  5.00 0.00 มากที่สดุ
10. เชด็ตวัเพื่อลดอณุหภูมริ่างกาย  5.00 0.00 มากที่สดุ
11. วดั และบนัทกึสญัญาณชพี 5.00 0.00 มากที่สดุ
12. บนัทกึปรมิาณน�้าเข้า - ออกจากร่างกาย 5.00 0.00 มากที่สดุ
13. ประคบร้อน / เยน็ 5.00 0.00 มากที่สดุ
14. จดัท่านอนหงาย 5.00 0.00 มากที่สดุ
15. จดัท่านอนคว�่า  5.00 0.00 มากที่สดุ
16. จดัท่านอนตะแคง  5.00 1.00 มากที่สดุ
17. จดัท่านอนหงายชนัเข่า  5.00 1.00 มากที่สดุ
18. จดัท่านอนหงายศรีษะสูง  5.00 1.00 มากที่สดุ
19. จดัท่านอนตะแคงซ้ายกึ่งคว�่า 5.00 0.00 มากที่สดุ
20. จดัท่านอนตะแคงกึ่งคว�่า  5.00 0.00 มากที่สดุ
21. จดัท่านอนหงายพาดเท้าบนขาหยั่ง  5.00 0.00 มากที่สดุ
22. ยก / เคลื่อนย้ายผู้ใช้บรกิาร  5.00 0.00 มากที่สดุ
23. ให้ออกซเิจนทางสาย / หน้ากาก  5.00 0.00 มากที่สดุ
24. ท�าแผลชนดิแห้ง 5.00 0.00 มากที่สดุ
25. ท�าแผลชนดิเปียก  5.00 0.00 มากที่สดุ
26. พนัผ้า  5.00 0.00 มากที่สดุ
27. ให้ยาเหนบ็ทางทวารหนกั  5.00 0.00 มากที่สดุ
28. ให้ยาเหนบ็ทางช่องคลอด  5.00 0.00 มากที่สดุ
29. พ่นยาขยายหลอดลมทางหน้ากาก  5.00 0.00 มากที่สดุ
30. พ่นยาขยายหลอดลมทางปาก  5.00 0.00 มากที่สดุ
31. สวนอจุจาระโดยใช้น�้ายาส�าเรจ็รูป  5.00 0.00 มากที่สดุ
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  2.2 สมรรถนะวชิาชพีด้านทกัษะในระดบั 4 มี

จ�านวน 75 รายการ แต่ละรายการมคี่ามธัยฐานที่ 4.00 

และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ที่ 0.00-1.00 ซึ่งกลุ่มผู้ทรง

คุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคล้องกันอยู่ในระดับมากที่สุด 

ส่วนใหญ่เป็นทักษะที่ได้เรียนรู้ และฝึกทักษะในวิชาการ

พยาบาลพื้นฐาน แต่เป็นทักษะที่มีความซับซ้อนและ 

ต้องระมัดระวังไม่ให้มีโอกาสเกิดอันตรายแก่ผู้รับบริการ 

(ตาราง 2)

32. ล้วงอจุจาระ เกบ็ปัสสาวะ/อจุจาระส่งตรวจ / เพาะเชื้อ  5.00 0.00 มากที่สดุ
33. เกบ็ปัสสาวะ อจุาระส่งตรวจ/เพาะเชื้อ 5.00 0.00 มากที่สดุ  
34. ใช้เครื่องตรวจวเิคราะห์ความอิ่มตวัของออกซเิจนในเลือดแดง   5.00 0.00 มากที่สดุ
35. ตรวจหาน�้าตาลในเลอืดโดยใช้เครื่องวดัน�้าตาลในกระแสเลอืด  5.00 0.00 มากที่สดุ
36. เชด็ตาโดยใช้เทคนคิปลอดเชื้อ  5.00 0.00 มากที่สดุ
37. หยอด / ป้ายตา  5.00 0.00 มากที่สดุ
38. ปิดผ้าปิดตา / การครอบที่ครอบตา 5.00 0.00 มากที่สดุ
39. หยอดหู / จมูก  5.00 0.00 มากที่สดุ
40. ชั่งน�้าหนกัทารก  5.00 0.00 มากที่สดุ
41. วดัความยาว / ส่วนสูงเดก็ 5.00 1.00 มากที่สดุ
42. วดัรอบศรีษะ / วดัรอบอก/รอบท้องในเดก็  5.00 1.00 มากที่สดุ
43. ให้นม / อาหารเหลวและ/หรอืยารบัประทานโดยใช้ขวด  5.00 1.00 มากที่สดุ
44. ให้นม/อาหารเหลว และ / หรอื ยารบัประทานโดยใช้หลอด/ 5.00 1.00 มากที่สดุ
 กระบอกฉดี/ช้อน/ถ้วยยา 
45. ตรวจระดบัน�้าตาล / โปรตนีในปัสสาวะโดยใช้แถบทดสอบส�าเรจ็รูป  5.00 1.00 มากที่สดุ
46. ตรวจหวันมด้วยวธิ ีWaller’s test 5.00 1.00 มากที่สดุ
47. ท�าความสะอาดอวยัวะสบืพนัธุ์เพื่อเตรยีมคลอด  5.00 1.00 มากที่สดุ
48. วดัปรอททางทวารหนกัในทารกแรกเกดิ  5.00 1.00 มากที่สดุ
49. วดัระดบัยอดมดลูกหลงัคลอด  5.00 1.00 มากที่สดุ

     รายการของสมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสัย  Mdn IQR ระดับความสอดคล้อง

ตาราง 2 ค่ามธัยฐาน (Mdn) พสิยัระหว่างควอไทล์ (IQR)  และระดบัความสอดคล้องตามความคดิเหน็ของผูท้รงคณุวฒุ ิ 

  ในสมรรถนะวชิาชพีด้านทกัษะพสิยั ระดบั 4 ของบณัฑติพยาบาลจ�าแนกตามรายการ (n = 30)

     รายการของสมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสัย  Mdn IQR ระดับความสอดคล้อง

1. รบัผู้ใช้บรกิารรายใหม่  4.00 0.00 มากที่สดุ
2.  จ�าหน่ายผู้ใช้บรกิาร  4.00 0.00 มากที่สดุ
3.  ตรวจร่างกาย  4.00 0.00 มากที่สดุ
4.  ผูกยดึผู้ใช้บรกิาร  4.00 0.00 มากที่สดุ
5.  ควบคมุและป้องกนัการแพร่กระจายเชื้อ  4.00 0.00 มากที่สดุ
6.  ปฏบิตัหิตัถการด้วยเทคนคิปราศจากเชื้อ  4.00 0.00 มากที่สดุ
7.  เสมหะทางจมูก / ปาก 4.00 0.00 มากที่สดุ
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8.  ดูดเสมหะทางท่อหลอดลม / ท่อเจาะคอ  4.00 1.00 มากที่สดุ
9. จดัท่า / เคาะปอดเพื่อระบายเสมหะ  4.00 1.00 มากที่สดุ
10. ให้ออกซเิจนทางท่อช่วยหายใจ/ ท่อหลอดลมคอ  4.00 0.00 มากที่สดุ
11. ท�าแผลเจาะคอ  4.00 0.00 มากที่สดุ
12. ท�าแผลเปิดหน้าท้อง  4.00 0.00 มากที่สดุ
13. ตดัและเอาท่อระบายออกจากแผล  4.00 0.00 มากที่สดุ
14. ตดัไหม / แกะแมก็ซ์เยบ็แผล                                     4.00 0.00 มากที่สดุ
15. พ่นยาขยายหลอดลมทางเครื่องช่วยหายใจ  4.00 0.00 มากที่สดุ
16. ฉดียาเข้าชั้นผวิหนงั 4.00 0.00 มากที่สดุ
17. ฉดียาเข้าใต้ผวิหนงั 4.00 0.00 มากที่สดุ
18. ฉดียาเข้ากล้ามเนื้อ 4.00 1.00 มากที่สดุ
19. ให้ยาทาง Injection plug  4.00 1.00 มากที่สดุ
20. ให้ยาทาง Piggy bag  4.00 1.00 มากที่สดุ
21. เปิดหลอดเลอืดด�าเพื่อให้ยา / สารน�้า  4.00 1.00 มากที่สดุ
22. ใส่สายยางจากจมูกถงึกระเพาะอาหาร 4.00 1.00 มากที่สดุ
23. ให้อาหารทางสายยางจากจมูกถงึกระเพาะอาหาร  4.00 1.00 มากที่สดุ
24. ให้อาหารทางหน้าท้อง  4.00 1.00 มากที่สดุ
25. สวนล้างกระเพาะอาหาร  4.00 1.00 มากที่สดุ
26. ใส่สายสวนปัสสาวะคาไว้  4.00 1.00 มากที่สดุ
27. สวนปัสสาวะเป็นครั้งคราว 4.00 1.00 มากที่สดุ
28. สวนล้างกระเพาะปัสสาวะแบบต่อเนื่อง  4.00 1.00 มากที่สดุ
29. เจาะเลอืดส่งตรวจ/เพาะเชื้อ  4.00 1.00 มากที่สดุ
30. เจาะเลอืดตรวจความเข้มข้นของเลอืด  4.00 1.00 มากที่สดุ
31. เกบ็เสมหะส่งตรวจ / เพาะเชื้อ 4.00 1.00 มากที่สดุ
32. ใช้เครื่องควบคมุการให้สารละลายทางหลอดเลอืดด�า  4.00 1.00 มากที่สดุ
33. แต่งศพ  4.00 1.00 มากที่สดุ
34. ตรวจสอบการท�างานของสายสวนทางหลอดเลอืดด�าใหญ่ 4.00 1.00 มากที่สดุ
35. ตรวจการท�างานของระบบประสาท  4.00 1.00 มากที่สดุ
36. เตรยีมผวิหนงับรเิวณผ่าตดั  4.00 1.00 มากที่สดุ
37. ล้างตา  4.00 1.00 มากที่สดุ
38. ตรวจการท�างานของอปุกรณ์ระบายของเสยีจากปอด  4.00 1.00 มากที่สดุ
39. สวนล้างช่องคลอด  4.00 0.00 มากที่สดุ
40. ตรวจพฒันาการเดก็ก่อนวยัเรยีน  4.00 0.00 มากที่สดุ
41. ให้นม / อาหารเหลว และ/หรอื ยารบัประทานโดยผ่านทางสาย 4.00 0.00 มากที่สดุ
   ยางจาก ปากถงึกระเพาะอาหารสาย / สายยางจากจมูกถงึ
   กระเพาะอาหาร สายยางผ่านทางหน้าท้องถงึกระเพาะ  
42. ให้นม/อาหารเหลว และ/ หรอื ยารบัประทาน โดยใช้เครื่อง 4.00 0.00 มากที่สดุ
 ควบคมุการให้สารน�้า / การหยดผ่านสายยาง  

     รายการของสมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสัย  Mdn IQR ระดับความสอดคล้อง



57

วารสารพยาบาล, 69(4), 50-59, 2563 Thai Journal of Nursing, 69(4), 50-59, 2020

43. ให้ออกซเิจนทางกล่องในเดก็เลก็  4.00 0.00 มากที่สดุ
44. ใช้ตู้อบทารก/เครื่องให้ความอบอุ่นโดยการแผ่รงัสเีพื่อควบคมุ 4.00 0.00 มากที่สดุ
    อณุหภูมริ่างกาย  
45. ใช้เครื่องส่องไฟ 4.00 0.00 มากที่สดุ
46. เกบ็ปัสสาวะในเดก็เลก็โดยใช้ถงุเกบ็ปัสสาวะ  4.00 0.00 มากที่สดุ
47. ให้ภูมคิุ้มกนัโรค 4.00 0.00 มากที่สดุ
48. แก้ไขความผดิปกตขิองหวันมโดยวธิ ีHoffman maneuver / 4.00 0.00 มากที่สดุ
    ปทมุแก้ว/ อปุกรณ์ดงึหวันม  
49. ตรวจครรภ์ด้วยมอืคล�า  4.00 0.00 มากที่สดุ
50. ฟังเสยีงหวัใจทารกในครรภ์  4.00 0.00 มากที่สดุ
51. ใช้เครื่องประเมนิสขุภาพทารกในครรภ์  4.00 0.00 มากที่สดุ
52. ใช้กราฟดูแลการคลอดเพื่อประเมนิความก้าวหน้าของการคลอด 4.00 0.00 มากที่สดุ
53. ตรวจร่างกายทารกแรกเกดิเพื่อประเมนิภาวะพร่องออกซเิจนของทารก  4.00 0.00 มากที่สดุ
54. ตรวจร่างกายทารกแรกเกดิ  4.00 0.00 มากที่สดุ
55. หยอดตา / ป้ายตาทารกแรกเกดิ  4.00 0.00 มากที่สดุ
56. คลงึมดลูก 4.00 0.00 มากที่สดุ
57. อาบน�้าทารกแรกเกดิ  4.00 0.00 มากที่สดุ
58. ช่วยเหลอืมารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  4.00 0.00 มากที่สดุ
59. นวดเต้านม  4.00 0.00 มากที่สดุ
60. ใช้แบบประเมนิการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 4.00 0.00 มากที่สดุ
61. ใช้เครื่องมอืเพื่อรวบรวมข้อมูลชมุชน  4.00 0.00 มากที่สดุ
62. ท�าแผนที่เดนิดนิ  4.00 0.00 มากที่สดุ
63. น�าเสนอข้อมูลต่อชมุชน  4.00 0.00  มากที่สดุ
64. จดัเวทปีระชาคม  4.00 0.00 มากที่สดุ
65. ตรวจคดักรองสขุภาพชมุชน 4.00 0.00 มากที่สดุ
66. จดัโครงการ/กจิกรรมป้องกนัและส่งเสรมิสขุภาพแก่ผู้ใช้บรกิาร 4.00 0.00 มากที่สดุ
67. เยี่ยมบ้าน  4.00 0.00 มากที่สดุ
68. ด�าเนนิงานอนามยัโรงเรยีน 4.00 0.00 มากที่สดุ
69. ตรวจพฒันาการนกัเรยีน  4.00 1.00 มากที่สดุ
70. ตรวจการมองเหน็  4.00 1.00 มากที่สดุ
71. ตรวจร่างกายศรีษะจรดปลายเท้า  4.00 1.00 มากที่สดุ
72. สร้างสมัพนัธภาพเพื่อการบ�าบดั  4.00 1.00 มากที่สดุ
73. เป็นผู้น�ากลุ่มกจิกรรมบ�าบดั  4.00 1.00 มากที่สดุ
74. ใช้แบบประเมนิ / ตรวจสขุภาพจติ เพื่อคดักรองกลุ่มเสี่ยง  4.00 1.00 มากที่สดุ
75. จดัท่าผู้ใช้บรกิารเพื่อรบัการรกัษาด้วยไฟฟ้า  4.00 0.00 มากที่สดุ
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  2.3 สมรรถนะวชิาชพีด้านทกัษะในระดบั 3  มี

จ�านวน 18 รายการ แต่ละรายการมคี่ามธัยฐานที่ 3.00 

และค่าพสิยัระหว่างควอไทล์ที่ 1.00 ซึ่งกลุ่มผู้ทรงคณุวฒุิ

มีความคิดเห็นสอดคล้องกันอยู่ในระดับมากที่สุด ทักษะ

เหล่านี้ได้แก่ 1) เปิดหลอดเลอืดด�าเพื่อให้เลอืด/ส่วนประกอบ

ของเลอืด 2) จดัท่าผู้ใช้บรกิารและเตรยีมเครื่องมอืในการ

เจาะโพรงเยื่อหุม้ปอด 3) จดัท่าผูใ้ช้บรกิารและเตรยีมเครื่องมอื

ในการเจาะไขกระดูก 4) จดัท่าผูใ้ช้บรกิารและเตรยีมเครื่องมอื

ในการเจาะน�้าไขสนัหลงั 5) จดัท่าผู้ใช้บรกิารและเตรยีม

เครื่องมอืในการระบายสารเหลวหรอืลมออกจากโพรงเยื่อ

หุ้มปอด 6) จัดท่าผู้ใช้บริการและเตรียมเครื่องมือในการ

สอดสายสวนหลอดเลอืด 7) จดัท่าผู้ใช้บรกิารและเตรยีม

เครื่องมือในการเจาะท้อง 8) ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน   

9) จัดและส่งเครื่องมือผ่าตัด 10) สวนล้างล�าไส้ใหญ่   

11) ตรวจการหดรัดตัวของมดลูก ตรวจทางช่องคลอด 

ตรวจทางทวารหนักเพื่อประเมินความก้าวหน้าการคลอด 

12) ท�าคลอดทารกปกติ 13) ท�าคลอดรก / ตรวจรก  

14) เตรยีม หรอื ช่วยคลอดผดิปกต ิ / การท�าสูตศิาสตร์

หัตถการ 15) เจาะเลือดในทารกแรกเกิดเพื่อส่งตรวจ   

16) เยบ็แผลในต�าแหน่งไม่อนัตราย  17) ผ่าฝีในต�าแหน่ง

ไม่อันตราย และ 18) ฉีดยาระงับความรู้สึกทางผิวหนัง 

ส่วนใหญ่เป็นทกัษะที่ซบัซ้อน และต้องระมดัระวงัเป็นอย่าง

มากที่จะไม่ให้มโีอกาสเกดิอนัตรายแก่ผู้รบับรกิาร ทกัษะ

เหล่านี้ได้ฝีกฝนในการเรยีนในวชิา การพยาบาลแม่ เดก็

และการผดงุครรภ์ และการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ 

  2.4 สมรรถนะวชิาชพีด้านทกัษะในระดบั 2 มี

จ�านวน 5 รายการ แต่ละทกัษะมคี่ามธัยฐานที่ 2.00 และ

ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ที่ 1.00 ซึ่งกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิมี

ความคดิเหน็สอดคล้องกนัอยู่ในระดบัมากที่สดุ  รายการ

ทกัษะเหลา่นี้ไดแ้ก่ 1) ตดัและซ่อมแซมฝีเยบ็ 2) กูช้พีทารก

แรกเกิดเบื้องต้น 3) ถอดเล็บ 4) จี้หูดหรือตาปลา และ  

5) ผ่าตดัเอาสิ่งแปลกปลอมออกในต�าแหน่งไม่อนัตราย

การอภิปรายผลการวิจัย
 ผู้ทรงคณุวฒุมิคีวามคดิเหน็ว่าทกัษะพสิยัทั้ง 147 

รายการ เป็นสมรรถนะที่ส�าคัญและจ�าเป็นของพยาบาล

วชิาชพี  ทกัษะในระดบั 5 บณัฑติพยาบาลต้องสามารถ

ปฏบิตัไิด้ด้วยความมั่นใจโดยไม่ต้องมผีู้นเิทศ เพราะเป็น

ทกัษะขั้นพื้นฐานที่นกัศกึษาพยาบาลต้องฝึกปฏบิตั ิและ

มปีระสบการณ์ตั้งแต่ในห้องปฏบิตักิารพยาบาลที่จดัไวใ้น

รายวิชาเทคนิคการพยาบาล ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ

ตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ทักษะในระดับ 4 

เป็นทกัษะที่มคีวามซบัซ้อน อาท ิ ดูดเสมหะทางจมูก  ท�า

แผลเจาะคอ ฉดียาเข้าชั้นผวิหนงั เปิดหลอดเลอืดด�าเพื่อ

ให้ยา / สารน�้า แต่นกัศกึษาต้องผ่านประสบการณ์เหล่านี้ 

มาก-น้อยขึ้นอยู่กบักรณทีี่มใีนสถานบรกิาร สอดคล้องกบั 

Benner (1984) ที่กล่าวถงึสมรรถนะของบณัฑติพยาบาลที่

เริ่มปฏิบัตงิานในวิชาชีพ 1-2 ปี (Novice) จงึจะสามารถ

พฒันาตนเองให้มสีมรรถนะที่สูงขึ้นได้  ทกัษะ ในระดบั 2 

เป็นทกัษะที่มคีวามซบัซ้อนเพิ่มมากขึ้น อาท ิช่วยฟ้ืนคนืชพี

ขั้นพื้นฐาน และท�าคลอดทารกปกต ิตดัและซ่อมแซมฝีเยบ็ 

และกูช้พีทารกแรกเกดิเบื้องต้น เป็นทกัษะที่ต้องการพยาบาล

ที่มสีมรรถนะในระดบัที่สูงขึ้นและบรูณาการความรูเ้ชงิวชิาการ

และทกัษะเพิ่มขึ้น สอดคล้อง กบันสิา ทมาภริตัน์ และ 

อารวีรรณ อ่วมตาน ี(2560) ที่พบว่าพยาบาลจบใหม่จะยงั

ไม่สามารถท�างานได้เตม็ที่ และไม่มั่นใจ เพราะสถานการณ์

ต่างจากขณะที่เป็นนกัศกึษา   

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรจัดห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลให้

เสมอืนจรงิ เพื่อส่งเสรมิการฝึกทกัษะการปฏบิตัขิองนกัศกึษา

พยาบาลให้ได้มากที่สุดในการเรียนวิชาการพยาบาลที่มี

ภาคปฏบิตัทิกุวชิา

 2. ควรสื่อสารเรื่องทกัษะพสิยัของบณัฑติพยาบาล 

แก่ผูบ้รหิารในสถาบนับรกิารสขุภาพที่รบับณัฑติพยาบาล

เข้าท�างานเพื่อการวางแผนเพิ่มพนูทกัษะในการปฏบิตังิาน

ต่อไป
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