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การผดุงครรภ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2549
สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ, DNSc*
ปิญากรณ์ ชุตังกร, M.Ed**
ชณิภาดา ชินอุดมพงศ์, M.Ed***
ดรุณี รุจกรกานต์, Ed.D***
จุรีวรรณ มณีแสง, Ph.D.***

บทคัดย่อ: การวิจยั เชิงบรรยายครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
พัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์แห่งชาติ พ.ศ. 2540-2549 ในด้านการศึกษา การบริการ
การวิจยั และกฎหมายและองค์กรวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง กลุม่ ตัวอย่างได้แก่ ผูบ้ ริหาร
สถาบันการศึกษา จำนวน 63 คน ส่งแบบสอบถามและได้รบั กลับคืน 44 ฉบับ (69.84%)
หัวหน้าพยาบาลจากทุกโรงพยาบาลจำนวน 383 คน ส่งแบบสอบถามและได้รับกลับคืน
207 ฉบับ (54.05%) และเอกสารรายงานของสภาการพยาบาล จำนวน 115 ฉบับ เครือ่ งมือ
ที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบประเมิน 4 ชุดได้แก่ แบบประเมินการดำเนินการด้านการศึกษา
ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ แบบประเมินการดำเนินการด้านบริการการพยาบาลและ
ผดุงครรภ์ แบบประเมินด้านการวิจยั ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ แบบประเมินด้าน
กฎหมายและองค์กรวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิตเิ ชิงบรรยาย
เกณฑ์ตัดสินผลการดำเนินการตามแผนกำหนดไว้ที่ร้อยละ 70
ผลการวิจยั พบว่าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์มกี ารดำเนินงานตามนโยบาย
ครบทัง้ 9 ข้อ และได้ดำเนินการตามมาตรการทัง้ หมด ยกเว้นเพียง 3 มาตรการทีด่ ำเนินการ
ได้น้อยกว่าเกณฑ์ตัดสิน สถานบริการพยาบาลมีการดำเนินงานตามนโยบายครบทั้ง 9 ข้อ
และได้ดำเนินการตามมาตรการทั้งหมด ยกเว้นเพียง 6 มาตรการที่ดำเนินการได้น้อยกว่า
เกณฑ์ตดั สิน การดำเนินงานด้านการวิจยั ทัง้ 7 นโยบาย 37 มาตรการของหน่วยงานการศึกษา
พยาบาลและการบริการ ในภาพรวมได้นอ้ ยกว่าเกณฑ์ตดั สิน สำหรับนโยบายและมาตรการ
ด้านกฎหมายและองค์กรวิชาชีพสภาการพยาบาลมีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการทัง้ สิน้ 4 นโยบาย
เหลือเพียงนโยบายเดียวที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
สภาการพยาบาลควรจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทั้งสี่ด้าน โดยมีการประชาสัมพันธ์กับ
องค์กรที่รับผิดชอบและสร้างระบบ กลไก การกำกับ ติดตามและประเมินผลเป็นระยะๆ
อย่างเป็นรูปธรรม
วารสารสภาการพยาบาล 2554; 26(2) 05-25

คำสำคัญ: การประเมินผล แผนพัฒนาการพยาบาล และการผดุงครรภ์ประเทศไทย
*ประธานคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์แห่งชาติ พ.ศ. 2540 - 2549
**ผูท้ ำงานและเลขานุการคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์แห่งชาติฯ
***คณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์แห่งชาติ พ.ศ. 2540 - 2549
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การประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2549

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
สภาการพยาบาลเป็นองค์กรหลักของวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ของประเทศ ก่อตัง้ ขึน้
ตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ การพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ พ.ศ.25281 ได้ดำเนินภารกิจตามทีก่ ฎหมาย
กำหนดวัตถุประสงค์สำคัญหลายประการได้แก่ การ
ส่งเสริม การกำกับดูแลผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ของประเทศ การส่งเสริมการศึกษา
การวิจยั การบริหาร และการบริการการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ให้มีความก้าวหน้า มีคุณภาพยิ่งขึ้น
พร้อมทัง้ ส่งเสริมความสามัคคีและการผดุงเกียรติของ
สมาชิก การให้ขอ้ เสนอแนะต่อรัฐบาลเกีย่ วกับปัญหา
การพยาบาล การผดุงครรภ์ และการสาธารณสุขของ
ประเทศ
สภาการพยาบาลได้จดั ทำแผนพัฒนาสภาการ
พยาบาล ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2537-2539)1 ซึง่ เป็นแผน
ระยะสั้น 3 ปี มีขอบเขตการดำเนินการและบริหาร
จัดการองค์การโดยสภาการพยาบาล ต่อมาได้จัดทำ
แผนกลยุทธ์ระยะยาวคือแผนพัฒนาการพยาบาล
และการผดุงครรภ์แห่งชาติ พ.ศ.2540-25491 นับว่า
เป็นแผนพัฒนาวิชาชีพฯ ฉบับแรกซึง่ เป็นแผนแม่บท
แก่องค์กร หน่วยงานของวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ และหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีเป้าหมาย
ในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ให้เป็นบริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนสูงสุด
แผนพัฒนาวิชาชีพฯ ดังกล่าวได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.25413
โดยให้ความเห็นชอบในหลักการแผนพัฒนาวิชาชีพฯ
เพือ่ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง นำไปปฏิบตั แิ ละใช้เป็น
แนวทางในการกำหนดนโยบาย มาตรการ เป้าหมาย
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โครงการ กิจกรรมและงบประมาณต่อไป นอกจากนี้
คณะรัฐมนตรียังมอบให้กระทรวงสาธารณสุข และ
สภาการพยาบาลรับข้อสังเกตต่างๆ จากผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
อาทิ ทบวงมหาวิทยาลัย4 สำนักงานข้าราชการพลเรือน5
สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ2
และสำนักงบประมาณ6 นำไปพิจารณาต่อไป
แผนพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
แห่งชาติ พ.ศ.2540-25491 ฉบับนี้ได้นำมาใช้เป็น
แนวทางที่ชัดเจนสำหรับหน่วยงานวิชาชีพทั้งด้าน
การให้บริการ การศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภ์
ของประเทศทัง้ ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมาตลอดระยะเวลา 9 ปี เริ่มตั้งแต่ปี
พ.ศ.2541 จนถึง พ.ศ.2549 เมื่อสิ้นสุดแผนจึงควร
มีการประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาวิชาชีพ
ด้านต่างๆ เพือ่ ให้เห็นการพัฒนาวิชาชีพเป็นไปตาม
แนวนโยบายและมาตรการตามที่ แ ผนพั ฒ นาการ
พยาบาลฯ ได้กำหนดไว้ นโยบายและมาตรการใดที่
มีจุดแข็งและจุดอ่อน ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ
เกีย่ วกับการกำหนด การดำเนินการ และการประเมินผล
แผนพัฒนาการพยาบาลฯ ทั้งนี้สภาการพยาบาล
จะได้นำผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
การพยาบาลฯนี้ ไปพิจารณาประกอบการจัดทำแผน
พั ฒ นาการพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ แ ห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 2 ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อประเมินผลการดำเนินการตามนโยบาย
และมาตรการในแผนพัฒนาการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์แห่งชาติ พ.ศ. 2540-พ.ศ. 2549 ในด้าน
การศึกษา การบริการ การวิจัย และกฎหมายและ
องค์กรวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2554
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้วสิ ยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบาย
และมาตรฐานของแผนพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล และ
การผดุงครรภ์ ในแผนพัฒนาฉบับที่ 1 พ.ศ. 2540พ.ศ. 2549 เป็นแนวทางในการสร้างเครือ่ งมือประเมินผล

การดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงบรรยายเพื่อ
ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการพยาบาล
และการผดุงครรภ์แห่งชาติ พ.ศ. 2540-2549 ซึ่ง
แผนพัฒนาฉบับนี้ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการ
ศึกษา การบริการ การวิจัย กฎหมายและองค์กร
วิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ โดยมีวธิ กี ารดำเนิน
การวิจัยดังนี้

กลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั นีใ้ ช้กลุม่ ตัวอย่างเฉพาะเจาะจง โดยขึน้
อยู่กับการศึกษาแต่ละด้านดังนี้
1. ด้านการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาล 63 แห่ง แบ่งเป็นวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี 28 แห่ง คณะพยาบาลศาสตร์
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 17 แห่ง วิทยาลัยพยาบาล
สังกัดกระทรวงกลาโหม สังกัดกรุงเทพมหานคร 6 แห่ง
สถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน 9 แห่ง
2. ด้านการบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์
กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูบ้ ริหารการพยาบาลในโรงพยาบาล
ระดั บ ทุ ติ ย ภู มิ แ ละตติ ย ภู มิ จำนวน 383 แห่ ง
ประกอบด้วย โรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 92 คน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย จำนวน 7 คน โรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงการแพทย์ จำนวน 12 คน โรงพยาบาล
กองทัพ/ตำรวจ/สภากาชาดไทย จำนวน 6 คน
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 47 คน

โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 15 คน
โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 คน
โรงพยาบาลเอกชน จำนวน 196 คน กองการพยาบาล
สาธารณสุข กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน
3. ด้านการวิจยั เป็นกลุม่ ตัวอย่างเดียวกับข้อ 1
และ ข้อ 2
4. ด้านกฎหมายและองค์กรวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ประชากร หมายถึง เอกสารรายงาน
การประชุมสภาการพยาบาลประจำปี พ.ศ.25412549 จำนวนรวม 108 ฉบับ รายงานประจำปี
จำนวน 6 ฉบับ และหนังสือ สภาการพยาบาลประมวล
กฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศการพยาบาล
1 เล่ม รวมทั้งสิ้น 115 ฉบับ

เครื่องมือที่ใช้การวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นแบบประเมิน
4 ชุด ได้แก่
		 5.1 แบบประเมินการดำเนินการด้านการ
ศึกษาทางการพยาบาลและผดุงครรภ์
		 5.2 แบบประเมิ น การดำเนิ น การด้ า น
บริการการพยาบาลและผดุงครรภ์
		 5.3 แบบประเมิ น ด้ า นการวิ จั ย ทางการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์
		 5.4 แบบประเมินด้านกฎหมายและองค์กร
วิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์
การพัฒนาเครื่องมือวิจัย คณะผู้วิจัยได้สร้าง
แบบประเมินโดยอิงข้อมูลจากนโยบายและมาตรการ
ทั้ง 4 ด้าน ของแผนพัฒนาการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์แห่งชาติ พ.ศ. 2540 – พ.ศ.2549 แบบ
ประเมินที่สร้างขึ้นทั้ง 4 ด้าน เป็นแบบประเมินที่เป็น
ข้อคำถามแบบปลายเปิดและปลายปิด การตรวจสอบ
ความตรงของแบบประเมินโดยให้ผเู้ ชีย่ วชาญ 6 ท่าน
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7

การประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2549

ซึ่ ง เป็ น คณะทำงานติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ดำเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ พ.ศ.2540-พ.ศ.2549 ร่วมกันพิจารณา
เพือ่ ตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หาแล้วนำไปปรับปรุง
แก้ไขเพื่อให้เป็นแบบประเมินที่สมบูรณ์

การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้วิจัยส่งแบบประเมินทั้ง 3 ชุด โดยมี
จดหมายขอความอนุเคราะห์จากผูต้ อบแบบประเมิน
และเป็นการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง ระยะเวลา
การเก็บข้อมูลระหว่างเดือน ธันวาคม-มีนาคม 2550
โดยส่งแบบประเมินให้กบั ตัวแทนด้านการศึกษา ทีเ่ ป็น
ผู้บริหารสถาบันการศึกษา จำนวน 63 แห่ง ได้รับ
แบบประเมินคืนรวมทั้งสิ้น 44 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ
69.84
กลุ่มตัวอย่างด้านการบริการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ ผูบ้ ริหารการพยาบาลในโรงพยาบาลจำนวน
383 แห่ง ได้รบั แบบประเมินกลับคืนจำนวน 207 ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 54.05
กลุ่มตัวอย่างด้านการวิจัย ได้ประเมินผลด้าน
การวิจยั จากผูแ้ ทนด้านการศึกษา ได้รบั แบบประเมิน
คืน 42 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 66.67 และผู้แทนด้าน
การบริการพยาบาลได้รบั แบบประเมินคืน 204 ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 53.25
คณะผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบประเมิน
เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาการ
พยาบาล ประจำปี 2541 - 2549 รวม 108 ฉบับ

8

รายงานประจำปี จำนวน 6 ฉบับ และหนังสือสภาการ
พยาบาลประมวลกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศการพยาบาล 1 เล่ม

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่
จำนวน ร้อยละ และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ในรายงาน
การประชุมของด้านกฎหมาย และองค์กรวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ และใช้เกณฑ์ตัดสินผล
เป็นร้อยละ 70 ของการดำเนินการนโยบายและ
มาตรการของแผนพั ฒ นาการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ทถี่ อื ว่าได้มกี ารดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ
โดยคณะกรรมการประเมินผลแผนฯ 2550

ผลการวิจัย
การประเมินนโยบายและมาตรการตามแผน
พัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1
พ.ศ. 2540-2549 ได้ประเมินการดำเนินการทั้ง 4
ด้าน คือ ด้านการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ด้านการบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ด้านการ
วิจัยทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และด้าน
กฎหมายและองค์กรวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้

ด้านการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์   
ผลการวิจัยสรุปการดำเนินการตามนโยบาย
9 ข้อ และมาตรการได้ดังนี้

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2554

สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ และคณะ

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการด้านการศึกษาการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ (n =44)
มาตรการ

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.1
3.2
3.3

นโยบาย

นโยบายข้อที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันการศึกษาพยาบาลให้สามารถ
เพิ่มการผลิตพยาบาลวิชาชีพได้เต็ม
การจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
การจัดหาแหล่งทรัพยากรด้านงบประมาณ เพื่อเพิ่มการดำเนินการผลิตพยาบาลวิชาชีพ
ให้เต็มศักยภาพ
การจัดหาแหล่งทรัพยากรด้านจำนวนอาจารย์ประจำเพือ่ เพิม่ การดำเนินการผลิตพยาบาลวิชาชีพ
ให้เต็มศักยภาพ
การจัดหาแหล่งทรัพยากรด้านการใช้ครูคลินิก/อาจารย์พิเศษคุมการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มการ
ดำเนินการผลิตพยาบาลวิชาชีพให้เต็มศักยภาพ
การจัดหาแหล่งทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์/สือ่ การสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ เพิม่ การดำเนิน
การผลิตพยาบาลวิชาชีพให้เต็มศักยภาพ
เร่งรัดการพัฒนาพยาบาลระดับต้นให้เป็นพยาบาลวิชาชีพ
ลดการผลิตพยาบาลเทคนิค
กลไกลความร่วมมือระหว่างสถาบันและฝ่ายบริการพยาบาลในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
การพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติการให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
นโยบายข้อที่ 2 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ/การจัดการด้านคุณภาพการศึกษาฯ
ระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์
ดำเนินการประกันคุณภาพภายในสม่ำเสมอประจำทุกปี
ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ใช้ผลการประเมินของสภาการพยาบาลเป็นแนวทางในการจัดหาทรัพยากรและปรับปรุงระบบ
การจัดการด้านคุณภาพการศึกษา
การจัดทำแผนการพัฒนาอาจารย์พยาบาลของสถาบันเพื่อให้เกิดทักษะและทัศนคติในการ
สอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ทุนการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศสำหรับคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง
ทุนฝึกอบรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศสำหรับคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง
นโยบายข้อที่ 3 ส่งเสริมการผลิตพยาบาลในระดับบัณฑิตศึกษาให้มากขึ้นฯ
มีการสำรวจความต้องการการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของอาจารย์ในสถาบัน
หลักสูตรปริญญาโทมีความหลากหลาย และมีการประเมินความต้องการของผู้เรียนและสังคม
เป็นแนวทาง*
รูปแบบการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษามีความหลากหลาย*
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มีการดำเนินการ
จำนวน ร้อยละ

43
40

97.6
90.8		

39

88.5

38

86.3

44

100.0

33
43
41
41

74.9
97.6
93.1
93.1

44
42
44
44

100.0
95.3
100.0
100.0

43

97.6	

41
41

93.1
93.1

39
14

88.5
100.0

14

100.0

9

การประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2549

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการด้านการศึกษาการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ (n =44) (ต่อ)
มาตรการ

4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
6.1
6.2
6.3

10

นโยบาย

นโยบายข้อที่ 4 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาพยาบาลและฝ่ายบริการฯ
คณะกรรมการระดับสถาบันในการวางแผนผลิตและใช้บุคลากรพยาบาล
คณะกรรมการเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันกับฝ่ายบริการพยาบาล
กิจกรรมการพัฒนาฝ่ายบริการพยาบาล
กิจกรรมทีส่ ง่ เสริมบทบาทหน้าทีข่ องฝ่ายบริการพยาบาลในการช่วยเหลือพัฒนาการศึกษาพยาบาล
นโยบายข้อที่ 5 ส่งเสริมความเป็นสากลของการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์
การปรับปรุงหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์หลักสูตรระดับปริญญาตรีให้มีความเป็นสากล
การปรับปรุงหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์หลักสูตรระดับปริญญาโทให้มีความเป็นสากล*
การปรับปรุงหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์หลักสูตรระดับปริญญาเอกให้มคี วามเป็นสากล **
การจัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม ท้องถิ่น และ
นานาชาติมากขึ้นในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
การจัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และ
นานาชาติมากขึ้นในหลักสูตรระดับปริญญาโท*
การจัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม ท้องถิ่น และ
นานาชาติมากขึ้นในหลักสูตรระดับปริญญาเอก**
การปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
การปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโทอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ *
การปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาเอกอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ **
การจัดหลักสูตรสำหรับนักศึกษานานาชาติ
สร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาภายในและระหว่างประเทศ
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับต่างประเทศ
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์กับต่างประเทศ
พัฒนาอาจารย์พยาบาลให้มีความรู้ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
นโยบายข้อที่ 6 ส่งเสริมการพัฒนาจริยธรรมในการจัดการศึกษาพยาบาลทุกระดับ
การพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถในการสอนจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล
และการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
จัดทำโครงการพัฒนาจริยธรรมแก่นักศึกษาพยาบาล
ดำเนินการส่งเสริม ให้เกียรติ ยกย่อง ชมเชยนักศึกษาที่มีความประพฤติดีและมีจริยธรรม

มีการดำเนินการ
จำนวน ร้อยละ
41
41
40
38

93.1
93.1
90.8
86.3

41
14
5
38

93.1
100
83.3
86.3

12

85.7

5

83.3

40
11
6
11
38
23
17
44
44

90.8
78.6
100
27.5
86.3
52.2
38.6
100.0
100.0

42

95.3

43
42

97.6
95.3
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สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ และคณะ

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการด้านการศึกษาการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ (n =44) (ต่อ)
มาตรการ

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

8.1
8.2
8.3

9.1
9.2
9.3
9.4

นโยบาย

นโยบายข้อที่ 7 ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพยาบาลที่สมบูรณ์ฯ
ดำเนินการในการส่งเสริมการเรียนการสอนเพือ่ ให้เกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะทัง้ เชิงวิชาชีพ
และวิชาการ คุณภาพและจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง
นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์
จัดการศึกษาโดยเน้นการฝึกให้ผเู้ รียนมีความสามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง กล้าแสดงออกอย่าง
มีเหตุผล และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
สนับสนุนให้มีการฝึกปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลวิชาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา
ให้มีระบบการเตรียมพยาบาลเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีการประเมินคุณภาพการปฏิบตั งิ านของผูส้ ำเร็จการศึกษาร่วมกับผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตพยาบาล
นโยบายข้อที่ 8 ส่งเสริมให้ผสู้ ำเร็จการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์มคี วามรู้ ความสามารถ
ในการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกฯ
พัฒนาหลักสูตร พย.บ. ให้มีเนื้อหาเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถในการ
ป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก ควบคู่ไปกับการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ
พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนด้านการป้องกันโรคและ
การส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก
ดำเนินการจัดรูปแบบบริการตัวอย่างด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค
นโยบายข้อที่ 9 ส่งเสริมให้ผมู้ ศี กั ยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ในระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ส่งเสริมภาพลักษณ์วิชาชีพพยาบาลให้เป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ และเป็นที่ยอมรับของสังคม
สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนที่มีศักยภาพสูงเข้ามาศึกษาในหลักสูตร พย.บ. มากขึ้น
มีการจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงได้เข้าศึกษาในหลักสูตร พย. บ.
ประสานงานกับฝ่าย
ผู้ใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรพยาบาลได้เข้าศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขา
พยาบาลศาสตร์

มีการดำเนินการ
จำนวน ร้อยละ
41

93.1

42
44

95.3
100.0

40
43
44

90.8
97.6
100.0

40

90.8

39

92.8

36

83.7

42
39
39

95.5
88.5
88. 5

30

69.7

หมายเหตุ
* หมายถึง ข้อมูลได้จากสถาบันที่มีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาโท (n=14)
** หมายถึง ข้อมูลได้จากสถาบันที่มีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาเอก (n=6)
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การประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2549

จากตารางที่ 1 สถาบันการศึกษาสาขาพยาบาล
ศาสตร์มกี ารดำเนินงานตามนโยบายครบทัง้ 9 ข้อ และ
ได้ดำเนินการทุกมาตรการ ยกเว้นเพียง 3 มาตรการ
ที่ดำเนินการได้น้อยกว่าเกณฑ์ตัดสิน ได้แก่ การจัด
หลักสูตรสำหรับนักศึกษานานาชาติ สนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษากับต่างประเทศและสนับสนุน
การแลกเปลีย่ นอาจารย์กบั ต่างประเทศ ซึง่ เป็นมาตรการ
ของนโยบายข้อที่ 5 ส่งเสริมความเป็นสากลของการ
ศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ และมาตรการประสานงาน
กั บ ฝ่ า ยผู้ ใ ช้ เ พื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ กั บ บุ ค ลากร
พยาบาลได้เข้าศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขา
พยาบาลศาสตร์ ซึง่ เป็นมาตรการของนโยบายข้อที่ 9
ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ มี ศั ก ยภาพสู ง เข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตร์ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิต
ศึกษา
การพัฒนาด้านการศึกษาพยาบาลที่สำคัญใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา เป็นการพัฒนาด้านการผลิต
พยาบาลในระดับบัณฑิตศึกษาให้มากขึ้นทั้งในระดับ

ปริญญาโท ปริญญาเอก ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมและผูเ้ รียน การพัฒนาจริยธรรมในการจัดการ
ศึกษาพยาบาลทุกระดับ การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาพยาบาล และเพิม่ ศักยภาพสถาบัน
การศึกษาพยาบาลทุกสังกัดมีการจัดการศึกษาพยาบาล
อย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและ
ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการศึกษา
เพื่อความเป็นพยาบาลที่สมบูรณ์และมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีความพร้อมในการ
ปฏิ บั ติ ง านในสถานบริ ก ารที่ แ ตกต่ า งกั น ได้ อ ย่ า ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการพัฒนาขีดความ
สามารถของสถาบันการศึกษาพยาบาลให้สามารถ
เพิ่มการผลิตพยาบาลวิชาชีพได้เต็มศักยภาพและใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ด้านบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ผลการดำเนินการตาม นโยบาย 9 ข้อ และ
มาตรการ รายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละ ของการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการด้านการบริการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ (n = 207)
มาตรการ

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

12

นโยบาย

นโยบายที่  1 ด้านการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก
มีการจัดบริการพยาบาลที่เน้นการป้องกันโรคร่วมกับการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ
มีการจัดการบริการทีเ่ น้นการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกร่วมกับการรักษาพยาบาลและการฟืน้ ฟูสภาพ
มีการสนับสนุนให้บุคลากรทางการพยาบาลแสดงบทบาทในการป้องกันโรคและการส่งเสริม
สุขภาพเชิงรุก
มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของบุคคลากรทางการพยาบาลในการป้องกันโรคและส่งเสริม
สุขภาพเชิงรุก
มีการทำงานทีแ่ สดงให้เห็นการเชือ่ มโยงกับหน่วยงานอืน่ ในการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ
มีการจัดระบบบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์กลุ่มสตรี
มีการจัดระบบบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์กลุ่มเด็ก

มีการดำเนินการ
จำนวน ร้อยละ
186
175
191

89.9
84.5
92.3

143

69.1

188
169
166

90.8
81.6
80.2

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2554

สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ และคณะ

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละ ของการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการด้านการบริการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ (n = 207) (ต่อ)
มาตรการ
1.8
1.9
1.10
1.11

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

นโยบาย

มีการจัดระบบบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์กลุ่มผู้สูงอายุ
มีการจัดระบบบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ครอบคลุมกลุ่มผู้ด้อยโอกาสหรือ ผู้พิการ
มีการจัดระบบบริการพยาบาลและผดุงครรภ์ครอบคลุมกลุ่มและกลุ่มเสี่ยง
มีการทำงานเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นในด้านการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการจัดทำโครงการ
เพื่อการดูแลสุขภาพประชากรในกลุ่มต่างๆ
นโยบายข้อที่ 2 ด้านบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการบริหารการพยาบาลแบบการกระจายอำนาจและเปิดโอกาสให้มสี ว่ นร่วมของผูเ้ กีย่ วข้อง
มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้บริหารการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ทุกระดับ
มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทุกระดับไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร
มีการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารขององค์กรพยาบาล
มีการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
บุคลากรได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน
มีระบบเผยแพร่และระบบการใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนา การบริหารจัดการ การบริการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์
มีการจัดการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้ครอบคลุมงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ
นโยบายข้อที่ 3 ด้านสนับสนุนให้มีจำนวนพยาบาลและการกระจายที่เหมาะสม
มีข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร การพยาบาลที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
มีข้อมูลเกี่ยวกับ ปริมาณงานการพยาบาลที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
มีการประสานงานกันระหว่างฝ่ายบริการและฝ่ายการศึกษาในการกำหนดทิศทางเพื่อใช้ใน
การพัฒนาบุคลากรและการบริการร่วมกัน
มีระบบการธำรงรักษาบุคลากรให้คงอยู่ในวิชาชีพ
มีการกำหนดเกณฑ์การจัดสรรอัตรากำลังทุกระดับ
มีแนวทางส่งเสริมการให้ทุนการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนอัตรากำลัง
มีส่วนร่วมในการกำหนดกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานกับผู้เกี่ยวข้อง
มีแนวทางการในสนับสนุนความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่
มีแนวทางการจัดสวัสดิการ ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
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มีการดำเนินการ
จำนวน ร้อยละ
150
118
156
165

72.5
57.0
75.4
79.7

200
197

96.6
95.2

197

95.2

185
171
192
182

89.7
82.6
92.8 	
87.9

177

85.5

203
178
164

98.1
86.0
79.2

178
193
85
188
180
191

86.0
93.2
41.1
90.8
87.0
92.3
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ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละ ของการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการด้านการบริการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ (n = 207) (ต่อ)
มาตรการ

นโยบาย

มีการดำเนินการ
จำนวน ร้อยละ

4.1
4.2
4.3

นโยบายข้อที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพด้านการบริการพยาบาล
มีระบบการประกันคุณภาพของฝ่ายการพยาบาล
มีระบบการติดตามประเมินผลคุณภาพการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
มีการใช้ผลการประเมินเพื่อปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

186
190
189

89.9
91.8
91.3

5.1

นโยบายข้อที่ 5 การสร้างเครือข่ายการบริการด้านสุขภาพทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ
มีเครือข่ายและความร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐบาลและเอกชน

189

91.3

204
172

98.6
83.1

197

95.2

92
131
87

44.4
63.3
42.0

202

96.7

200
155
189
182
194

96.6
74.9
91.3
87.9
93.7

180

87.0

156
54

75.4
26.1		

6.1
6.2
6.3

7.1
7.2
7.3
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9

14

นโยบายข้อที่ 6 ด้านการส่งเสริมใช้บริการมีส่วนร่วมในการรักษาพยาบาลฯ
มีการส่งเสริมให้มีการดำเนินการพิทักษ์สิทธิของผู้ใช้บริการ
มีการจัดทำแผนดำเนินการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการรักษา
พยาบาลและการดูแลตนเองด้านสุขภาพ
มีการจัดระบบการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานและโรงพยาบาลในการให้ข่าวสารข้อมูล
เกี่ยวกับการให้บริการสุขภาพ
นโยบายข้อที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพยาบาลได้ทำวิจัยหรือมีส่วนร่วมฯ
มีคณะกรรมการวิจัยภายในองค์กรส่งเสริมการทำวิจัยการพยาบาลและการผดุงครรภ์
มีแนวทางการส่งเสริมการนำผลการวิจยั มาใช้ในการบริหาร การบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์
มีการแสวงหาแหล่งทุน เพื่อสนับสนุนการวิจัยทางการพยาบาล
นโยบายข้อที่ 8 ด้านการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่างมีระบบและต่อเนื่องฯ
มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับของหน่วยงานให้มีความรู้และความสามารถ เช่น ปฐมนิเทศ
อย่างต่อเนื่อง
มีระบบการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรในการให้บริการพยาบาลและผดุงครรภ์
มีระบบและวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งที่ชัดเจนและเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งทุกระดับ
มีแนวทางส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านจริยธรรมจรรยาบรรณและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มีระบบการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเป็นระยะและต่อเนื่อง
มีแนวทางส่งเสริมให้มโี ครงการฝึกอบรมและศึกษาให้บคุ ลากรพยาบาลและผดุงครรภ์ทกุ ระดับ
อย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องงานที่รับผิดชอบ
มีแนวทางการสนับสนุนให้บคุ ลากรพยาบาลและผดุงครรภ์มคี วามก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่
เช่น ด้านวิชาการ ให้เวลาในการพัฒนาวิชาชีพ เป็นต้น
มีการสนับสนุนขยายโอกาสทางการศึกษาแก่พยาบาลอย่างต่อเนือ่ งและตลอดชีวติ ในประเทศ
มีการสนับสนุนขยายโอกาสทางการศึกษาแก่พยาบาลอย่างต่อเนือ่ งและตลอดชีวติ ในต่างประเทศ
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สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ และคณะ

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละ ของการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการด้านการบริการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ (n = 207) (ต่อ)
มาตรการ

9.1
9.2

นโยบาย

มีการดำเนินการ
จำนวน ร้อยละ

นโยบายข้อที่ 9 ด้านการพัฒนาศักยภาพผูน้ ำทางวิชาชีพทุกระดับในด้านการบริหารจัดการฯ
มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดอบรมหลักสูตรแต่ละระดับ
มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผบู้ ริหารทุกระดับเข้ารับการอบรมหลักสูตรผูบ้ ริหารให้ครอบคลุม

150
160

72.5
77.3

* มีบางมาตรการที่นำไปรวมอยู่ในมาตรการของนโยบายด้านอื่นๆ

จากตารางที่ 2 พบว่า สถานบริการพยาบาลมี
การดำเนินงานตามนโยบายครบทั้ง 9 ข้อ และได้
ดำเนินการตามมาตรการทุกมาตรการ ยกเว้นเพียง
6 มาตรการทีด่ ำเนินการได้นอ้ ยกว่าเกณฑ์ตดั สิน (ร้อยละ
70) ได้แก่ มาตรการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคคลากรทางการพยาบาลในการป้องกันโรคและ
ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก (ร้อยละ69.1) และการจัดระบบ
บริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ครอบคลุมกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้พิการ (ร้อยละ69.1) ซึ่งเป็น
มาตรการของนโยบายข้อที่ 1 ด้านการป้องกันโรค
และส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก มาตรการ มีแนวทางส่งเสริม
การให้ทนุ การศึกษาเพือ่ แก้ไขปัญหาขาดแคลนอัตรา
กำลัง (ร้อยละ 41.1) ซึ่งเป็นมาตรการของนโยบาย
ข้อที่ 3 ด้านสนับสนุนให้มีจำนวนพยาบาลและการ
กระจายที่เหมาะสม มาตรการ มีการสนับสนุนขยาย
โอกาสทางการศึกษาแก่พยาบาลอย่างต่อเนื่องและ
ตลอดชีวิตในต่างประเทศ (ร้อยละ 26.1) ซึ่งเป็น

มาตรการของนโยบายข้อที่ 8 สำหรับนโยบายข้อที่ 7
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพยาบาลได้ทำวิจัย
หรือมีสว่ นร่วมในการทำวิจยั ตลอดจนนำผลการวิจยั
มาใช้เพือ่ ปรับปรุงการบริหารและการบริการพยาบาล
และการผดุ ง ครรภ์ ถื อ ว่ า ยั ง ไม่ บ รรลุ ผ ลเนื่ อ งจาก
มาตรการทัง้ สองข้อดำเนินการได้ตำ่ กว่าเกณฑ์ตดั สิน
การพั ฒ นาด้ า นบริ ก ารพยาบาลที่ ส ำคั ญ ใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา เป็นการพัฒนาบริการพยาบาล
ด้ า นการป้ อ งกั น โรคและส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพเชิ ง รุ ก
การส่งเสริมใช้บริการมีสว่ นร่วมในการรักษาพยาบาล
และมีโอกาสในการเลือกใช้บริการด้านสุขภาพตาม
สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ การประกันคุณภาพด้าน
การบริการพยาบาล และด้านบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านการวิจยั ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ผลการวิจัยจำแนกตามนโยบายได้ดังนี้
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การประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2549

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการด้านการวิจัยทางการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ (n = 246)
มาตรการ

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17

16

นโยบาย

นโยบายข้อที่ 1 ส่งเสริมให้มีการทำวิจัยที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพ
ของประชาชน
มีการกำหนดทิศทางการวิจัยในรอบ 10 ปี
มีการสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานโดยการให้เงินทุน
มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำวิจัย*
มีระบบการติดตามประเมินผลและรวบรวมผลงานวิจัยของบุคลากร
มีการส่งเสริมการทำวิจัยเป็นทีมแบบสหวิทยาการ
มีการส่งเสริมการทำวิจัยเป็นทีมแบบพหุวิทยาการ
มีการส่งเสริมการทำวิจัยเป็นทีมภายในองค์กร
มีการส่งเสริมการทำวิจัยเป็นทีมภายนอกองค์กร
นโยบายข้อที่ 2 การเพิม่ ปริมาณและคุณภาพของนักวิจยั ทางการพยาบาล
มีการกำหนดรายวิชาวิจัยทางการพยาบาลในหลักสูตร ป.ตรี
มีการกำหนดรายวิชาโครงงานทางการพยาบาลในหลักสูตร ป.ตรี*
มีการกำหนดรายวิชาวิจัยทางการพยาบาลในหลักสูตร ป.โท
มีการกำหนดรายวิชาวิจัยทางการพยาบาลในหลักสูตร ป.เอก
มีการระบุวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันในแต่ระดับการศึกษา
มีการส่งเสริมให้มกี ารทำวิจยั ร่วมกับผูท้ มี่ คี วามรูเ้ กีย่ วกับการทำวิจยั ตระหนัก
และเห็นความสำคัญของการทำวิจัย
มีการส่งเสริมให้มีการทำวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภายในสถาบัน
มีการส่งเสริมให้มีการทำวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญระหว่างสถาบัน
มีการส่งเสริมให้มีการทำวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
สนับสนุนให้นักวิจัยสร้างโครงการวิจัยและทำการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
มีการส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ป.โท ที่เน้นการวิจัยอย่างเดียว**
มีการส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ป. เอก ที่เน้นการวิจัยอย่างเดียว**
มีแนวทางการส่งเสริมให้นักวิจัยมีจริยธรรมในการทำวิจัย
มีการส่งเสริมให้งานวิจัยผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรม
มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการวิจัย/หน่วยบริหารงานวิจัย
มีแหล่งสนับสนุนการทำวิจัยที่เพียงพอและมีศักยภาพ
มีการส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยทางการพยาบาล

การศึกษา การบริการ รวม
ร้อยละ 	 ร้อยละ 	 ร้อยละ
N=42
N=204 N=246

83.3
97.6
100
57.1
47.6
100
81

23.5
39.7
82.2
36.3
28.9
15.7
46.6
21.1

33.33	
47.65
47.15		
37.74	
21.14
55.69
31.30

97.6
100
100
95.2
90.4

11.3
7.8
13.2
8.4
8.8
48

25.6
16.3
9.3
23.6
55.3

90.4
78.5
57.2
57.2
92.3
100
76.1
57.1
82
40.5
90.4

39.2
32.8
5.4
24
27.5
42.2
26.0
31.4
36.3

47.9
40.7
14.2
29.7
37.4
44.7
34.6
32.9	
45.5
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ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการด้านการวิจัยทางการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ (n = 246) (ต่อ)
มาตรการ

นโยบาย

นโยบายข้อที่ 3 มีการเพิม่ ปริมาณและคุณภาพของงานวิจยั ทางการพยาบาล
3.1 มีการจัดทำแผนด้านการวิจยั ในสถาบันการศึกษาพยาบาล/ฝ่ายบริการพยาบาล
3.2 มีแนวทางการส่งเสริมให้บคุ ลากรพยาบาลทุกระดับมีสว่ นร่วมในกระบวนการวิจยั
3.3 มีแหล่งสนับสนุนเงินทุนอุดหนุนงานวิจัยภายใน
3.4 มีแหล่งสนับสนุนเงินทุนอุดหนุนงานวิจัยภายนอก
3.5 สิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรในการทำวิจัย
3.6 ให้การสนับสนุนด้านเวลาแก่บุคลากรในด้านการทำวิจัย
3.7 มีการพัฒนาและเลือกใช้เครื่องมือการวิจัยทางการพยาบาลที่ได้มาตรฐาน
3.8 มีแนวทางการส่งเสริมงานวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล/การศึกษา
พยาบาล/การบริหารการพยาบาล
3.9 มีแนวทางการส่งเสริมงานวิจยั ในคลินกิ เพือ่ สร้างองค์ความรูท้ างการพยาบาล
3.10 มีการใช้ผลงานวิจัยในการขอเลื่อนตำแหน่งและเพื่อความก้าวหน้า

4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

นโยบายข้อที่ 4 การเผยแพร่งานวิจัยทางการพยาบาลอย่างกว้างขวางใน
รูปแบบต่างๆ
มีการจัดทำวารสารวิจยั ทางการพยาบาลในแต่ละองค์กรหรือในระดับประเทศ
มีนักวิจัยเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารของสถาบันองค์กรต่างๆ ทั้งภายใน
และต่างประเทศ
มีแนวทางการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยในรูปแบบต่างๆ
มีการจัดให้บุคลากรมีความรู้ด้านการเผยแพริงานวิจัย**
นโยบายข้อที่ 5 ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนางานฯ
มีนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนในการนำผลการวิจัยไปใช้
มีคณะกรรมการวิจัยในหน่วยงานหรือสถาบันเพื่อกำหนดนโยบายส่งเสริม
การทำวิจัยและนำผลไปใช้
มีแนวทางสนับสนุนให้บุคลากรสามารถเลือกใช้งานวิจัยมาปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงาน
มีการเผยแพร่งานวิจัยในลักษณะที่ง่ายและให้แนวทางในการนำไปใช้
มีการให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับแนวทางการนำผลการวิจัยไปใช้
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การศึกษา การบริการ รวม
ร้อยละ 	 ร้อยละ 	 ร้อยละ
N=42
N=204 N=246
100
26.2
100
92.8
100
83.3
35.7
92.8

31.9
49.5
35.3
28.1
58.3
29.4
12.8
43.6

43.5	
45.5
46.3	
39.0
65.4
38.6
16.7	
52.0

85.7
90.4

34.8
29.9

49.2
40.2

71.42
88

7.8
21.1

18.7
32.5

90.4
78.5

34.3
-

43.9
-		

45.2
90.4

20.1
28.4

24.4
39.2

69

42.7

47.2

73.8
69

38.2
42.2

44.3
46.7
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ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการด้านการวิจัยทางการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ (n = 246) (ต่อ)
มาตรการ

6.1
6.2

7.1
7.2
7.3
7.4

นโยบาย

นโยบายข้อที่ 6 พัฒนาระบบข้อมูลการวิจยั ทางการพยาบาลทีม่ คี วามทันสมัย
มีศนู ย์กลางจัดรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับการวิจยั ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์
ทั้งหมดเพื่อเก็บรวบรวมและให้บริการ
มีการใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงฐานข้อมูลการวิจัยจากศูนย์วิจัยทางการพยาบาล
ทั้งในและต่างประเทศ
นโยบายข้อที่ 7 การเพิม่ การระดมทุนสนับสนุนการวิจยั จากทัง้ ภาครัฐและเอกชนฯ
มีการจัดสรรเงินทุนการวิจยั ให้แก่นกั วิจยั ในงานวิจยั ทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาประเทศ
มีการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
มีการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย
มีการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยทางการพยาบาลระหว่างสถาบันองค์กรของ
รัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

จากตารางที่ 3 พบว่า การดำเนินงานตาม
นโยบายและแผนด้านการวิจัยทางการพยาบาลใน
ภาพรวมของหน่วยงานพยาบาลได้น้อยกว่าเกณฑ์
ตัดสิน (ร้อยละ 70) ทั้ง 7 นโยบาย รวมทั้งสิ้น 35
มาตรการ
อย่างไรก็ตาม พบว่า การดำเนินงานด้านการ
วิจยั ของสถานศึกษาพยาบาล มีการดำเนินงานได้ตาม
เกณฑ์ตัดสินคือนโยบายข้อที่ 4 การเผยแพร่งานวิจัย
ทางการพยาบาลอย่างกว้างขวางในรูปแบบต่างๆได้
ทุกมาตรการ และพบว่ามีนโยบายอีก 3 นโยบายที่
ดำเนินการได้เกือบครบทุกมาตรการ ได้แก่ นโยบาย
ข้อที่ 1 ส่งเสริมให้มกี ารทำวิจยั ทีส่ อดคล้อง กับปัญหา
สุขภาพของประชาชน และขอบเขตความรับผิดชอบ
ของพยาบาล ยกเว้น มาตรการ มีการส่งเสริมการ
ทำวิ จั ย เป็ น ที ม แบบสหวิทยาการ (ร้อยละ 57.1)
แบบพหุวิทยาการ (ร้อยละ 47.6) นอกจากนี้การ
18

การศึกษา การบริการ รวม
ร้อยละ 	 ร้อยละ 	 ร้อยละ
N=42
N=204 N=246
69

17.7

26.4

42.8

15.2

19.9

69
95.2
50
64.2

5.9
35.3
5.9
10.8

16.7
45.5
13.4
19.9

ดำเนินงานตามนโยบายข้อที่ 2 การเพิ่มปริมาณและ
คุณภาพของนักวิจยั ทางการพยาบาลสามารถดำเนินการ
ได้เกือบครบทุกมาตรการยกเว้น มาตรการ สนับสนุน
ให้นักวิจัยสร้างโครงการวิจัยและทำการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง (ร้อยละ 57.2) และมาตรการ มีแหล่ง
สนั บ สนุ น การทำวิ จั ย ที่ เ พี ย งพอและมี ศั ก ยภาพ
(ร้อยละ 40.5) สำหรับนโยบายข้อที่ 3 มีการเพิ่ม
ปริมาณและคุณภาพของงานวิจัยทางการพยาบาล
สามารถดำเนินการได้เกือบครบเช่นกัน ยกเว้น มาตรการ
มีแนวทางการส่งเสริมให้บุคลากรพยาบาลทุกระดับ
มีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย (ร้อยละ 26.2) และ
มาตรการ มีการพัฒนาและเลือกใช้เครือ่ งมือวิจยั ทาง
การพยาบาลที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 35.7)
การพัฒนาด้านการวิจยั ทางการพยาบาลทีส่ ำคัญ
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา น่าจะเป็นการที่หน่วยงาน
การศึกษามีการพัฒนาระบบการวิจัยและบริหารการ

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2554
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วิจัยที่ครบวงจร อาทิเช่น มีการจัดทำแผนด้านวิจัย
ในสถาบันการศึกษา มีการสนับสนุนเงินทุนอุดหนุน
งานวิจัยทั้งภายในและภายนอก มีระบบการติดตาม
ประเมินผลและรวบรวมผลงานวิจัย รวมทั้งมีการ
สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยในรูปแบบต่างๆ และ
มีการเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพการวิจัยที่เกิดจาก

หลักสูตรการศึกษาพยาบาลระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก

ด้านกฎหมายและองค์กรวิชาชีพ
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการด้านกฎหมายและองค์กรวิชาชีพ
( n=115 ฉบับ)
มาตรการ
นโยบาย
		
1.1

1.2

2.1

2.2

นโยบายข้อที่ 1 สนับสนุนให้มกี ารปรับปรุงกฎหมาย
มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุง พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 เพื่อให้
สภาการพยาบาลมีการบริหารจัดการทีม่ เี อกภาพ และ
เอกสิทธิ์อย่างสมบูรณ์
ติดตามเร่งรัด การแก้ไข ปรับปรุง พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อให้มีการประกาศ
ใช้โดยเร็ว
นโยบายข้อที่ 2 ส่งเสริมให้มกี ารปรับปรุงกฎหมายฯ
มีกลไกการดำเนินงานเพือ่ รวบรวมปัญหา และกำหนด
แนวทางแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำ
ไปสู่การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ข้อปฏิบัติของวิชาชีพ
มีการให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ.2540 ในเรือ่ งเกีย่ วกับการพยาบาล
และการผดุงครรภ์

มีการ
ดำเนินการ

แหล่งข้อมูล

มี

มีหลักฐานแสดงการสนับสนุนปรากฏในรายงานการ
ประชุ ม คณะกรรมการสภาการพยาบาลตั้ ง แต่ ปี
พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา

มี

มีหลักฐานแสดงวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการขอ
ปรับปรุง ในเอกสารกว่าจะเป็นพระราชบัญญัติโดย
รศ.พรจันทร์ สุวรรณชาต

มี

มีหลักฐานการดำเนินงานโดยคณะกรรมการสภา
การพยาบาลชุดต่างๆ และหนังสือประมวลข้อบังคับ
ระเบียบประกาศสภาการพยาบาล พ.ศ.2528 – 2549

มี*

มีหลักฐานเป็นบันทึกข้อความและเอกสารข้อเสนอ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ที่ สภ.พ. 01/063 ลงวันที่ 29 มกราคม 2546
ที่ สภ.พ.01/093 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548
ที่ สภ.พ.01/797 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2548
มีหลักฐานเป็นประกาศสภาการพยาบาลเกี่ยวกับ
มาตรฐานเป็นข้อบังคับสภาการพยาบาลเกี่ยวกับ
มาตรฐานการศึกษาพยาบาล
มีหลักฐานเป็นบันทึกข้อความ รายงานการประชุมต่างๆ
แต่พบว่ายังไม่มรี ะบบการเก็บรวบรวมข้อมูลในเรือ่ งนี้
การค้นหาหลักฐานค่อนข้างยาก มีขอ้ จำกัดด้านข้อมูล

2.3

มีการกำหนดมาตรฐานการพยาบาลสำหรับสถานพยาบาล
การศึกษาสถานประกอบการและชุมชนทั่วไป

มี**

2.4

มีการให้ขอ้ เสนอแนะในการออกกฎหมาย (หรือนโยบาย)
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์

มี
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ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการด้านกฎหมายและองค์กรวิชาชีพ
( n=115 ฉบับ) (ต่อ)
มาตรการ
นโยบาย
		
2.5

3.1
3.2

3.3

มี ก ารเร่ ง รั ด และติ ด ตามความก้ า วหน้ า ในการออก
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการประกาศใช้โดยเร็ว
นโยบายที่ 3 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
องค์กรวิชาชีพ
มีแนวทางการสนับสนุนให้ผู้นำวิชาชีพมีบทบาทใน
องค์กรวิชาชีพระดับประเทศและต่างประเทศ 	
มีการกำหนดบทบาท ความร่วมมือ ช่วยเหลือขององค์กร
วิชาชีพ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ในด้าน
การบริการ การศึกษา การวิจยั ตลอดการบริหารองค์กร
วิชาชีพ
มีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญทางการ
พยาบาล

3.4 มีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูง
	
4.1
4.2

5.1
5.2
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นโยบายข้อที่ 4 พัฒนาศักยภาพขององค์กรวิชาชีพฯ
มีการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรวิชาชีพทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวเพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กร
มีการกำหนดกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ องค์กรวิชาชีพ
ให้เป็นทีร่ จู้ กั ของมวลชน ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
อย่างกว้างขวาง
นโยบายข้อที่ 5 สนับสนุนให้มีผู้แทนวิชาชีพเข้าไป
มีส่วนร่วมฯ
มีการสนับสนุนให้ผู้นำมีบทบาทในองค์กรสาธารณะ
ชั้นนำของประเทศ
มีการสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีเจตจำนงที่จะ
ปฏิบัติงานเพื่อประชาชนให้มีโอกาสเข้าไปบริหารงาน
ในระดับหน่วยงาน และระดับประเทศ

มีการ
ดำเนินการ

แหล่งข้อมูล

มี

มีหลักฐานการดำเนินงานของอนุกรรมการและกรรมการ
สภาการพยาบาล

มี

หลักฐานจากรายงานการประชุมคณะกรรมการสภา
การพยาบาล พ.ศ.2540 – 2549 และรายงานประจำปี
สภาการพยาบาล
หลักฐานจากรายงานการประชุมคณะกรรมการสภา
การพยาบาล พ.ศ.2540 – 2549 และรายงานประจำปี
สภาการพยาบาล

มี

มี

หลักฐานจากรายงานการประชุมคณะกรรมการสภา
การพยาบาล พ.ศ.2540 – 2549 และรายงานประจำปี
สภาการพยาบาล
มี*** หลักฐานจากรายงานการประชุมคณะกรรมการสภา
การพยาบาล พ.ศ.2540 – 2549 และรายงานประจำปี
สภาการพยาบาล
มี
มี

มีหลักฐานจากเอกสารแผนพัฒนาสภาการพยาบาล
(อัดสำเนา)
มี ห ลั ก ฐานจากรายงานการประชุ ม อนุ ก รรมการ
ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล Website สภาการพยาบาล
และรายการหนังสือวารสาร ของสภาการพยาบาล

ไม่มี มีข้อจำกัดในการหาข้อมูลทำให้ไม่มีหลักฐานยืนยัน
ไม่มี มีข้อจำกัดในการหาแหล่งข้อมูล
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ผลการวิจัยด้านกฎหมายและวิชาชีพฯ พบว่า
สภาการพยาบาลได้ ด ำเนิ น งานตามนโยบายและ
มาตรการด้านกฎหมายและองค์กรวิชาชีพได้ทั้งสิ้น
4 นโยบาย ยกเว้นนโยบายข้อที่ 5 ซึ่งมี 2 มาตรการ
ได้แก่ มาตรการมีการสนับสนุนให้ผู้นำมีบทบาทใน
องค์กรสาธารณะชั้นนำของประเทศ และมาตรการ
มีการสนับสนุนให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพทีม่ เี จตจำนงทีจ่ ะ
ปฏิบตั งิ านเพือ่ ประชาชนให้มโี อกาสเข้าไปบริหารงาน
ในระดับหน่วยงาน และระดับประเทศ ยังไม่มีการ
ดำเนินการที่ชัดเจน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาพบว่าการ
ดำเนินงานทีเ่ ป็นการพัฒนาทีส่ ำคัญของสภาการพยาบาล
ตามนโยบายและมาตรการมีหลายประการอาทิ
1. มีพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2540 (ฉบับที่ 2)
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่
114 ตอนที่ 75 ก. เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2540 เพือ่
ให้สภาการพยาบาลมีการบริหารจัดการที่มีเอกภาพ
และเอกสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ พระราชบัญญัติวิชาชีพฯ
นี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพฯ ดังนี้
		 1.1 พยาบาลและผดุงครรภ์ ที่เคยมีใบ
ประกอบโรคศิลปะเดิม ทีไ่ ม่มกี ารกำหนดวันหมดอายุ
จะมีอายุ 5 ปี ( 24 ธ.ค. 40 ต้องต่ออายุ 23 ธ.ค. 45 )
		 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ จะต้องสอบ
ความรู้ ผ่านตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลกำหนด 				
		 1.3 สภาการพยาบาลโดยอำนาจ รมต.
แต่งตัง้ เจ้าพนักงาน มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบ ในสถาน
พยาบาลที่ก้าวล่วงวิชาชีพฯ ได้ และ
		 1.4 คณะกรรมการสภาการพยาบาลมาจาก
การแต่งตั้ง 16 คน เลือกตั้ง 16 คน มีนายกฯ มาจาก
การเลือกของคณะกรรมการสภาการพยาบาลในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2543 วันที่ 10 เมษายน 2543 มี

มติให้นายกสภาการพยาบาลที่เป็นพยาบาลคนแรก
ของประเทศคือ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง
2. การกำหนดมาตรฐานการพยาบาลสำหรับ
สถานบริการพยาบาลทุกระดับ และมาตรฐานการ
รับรองหลักสูตรทุกระดับและการรับรองสถานศึกษา
พยาบาลทั้งที่เปิดดำเนินการใหม่และที่ดำเนินการ
ต่อเนื่อง
3. สภาการพยาบาลได้ออกกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ ประกาศ ตามมาตรการแผนพัฒนาวิชาชีพฯ
พ.ศ.2540-2549 จำนวนทั้งสิ้น 33 เรื่อง อนึ่ง ข้อ
บังคับฯ ที่จัดทำขึ้นก่อนปี พ.ศ.2540 และยังมีผล
มาถึงปัจจุบัน มีทั้งสิ้น 17 เรื่อง
4. ผูน้ ำวิชาชีพ มีบทบาทเด่นชัดในองค์กรวิชาชีพ
ระดับประเทศและต่างประเทศ อาทิ คณะกรรมการ
ประกอบโรคศิลปะ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการ Steering Group
for International Conference on Regulation of
Nursing and Midwifery ร่วมเป็นคณะผู้แทนไทย
เข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World Health
Assembly) เป็นต้น
5. จัดให้มกี ารสอบความรูเ้ พือ่ ขอรับวุฒบิ ตั รฯ
เพื่อการเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (Advanced
Practice Nurse: APN) ครั้งที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2546
โดยดำเนินการไปแล้ว 4 ครั้ง จนถึง พ.ศ. 2549
มีผไู้ ด้รบั วุฒบิ ตั ร ทัง้ สิน้ 353 คนโดยเป็นการพยาบาล
มารดา – ทารก และการผดุงครรภ์ 15 คน การพยาบาล
เด็ก 37 คน การพยาบาลอายุรศาสตร์ – ศัลยศาสตร์
205 คน การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 31 คน
การพยาบาลชุมชน 20 คน การพยาบาลผู้สูงอายุ
12 คน และการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 3 คน
6. จัดตัง้ ศูนย์การศึกษาต่อเนือ่ งสาขาพยาบาล
ศาสตร์ ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการ
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การประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2549

ศึกษาต่อเนือ่ งเพือ่ การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบ
วิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ พ.ศ.2547
7. มีผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัดใน
แต่ละภูมิภาค
8. จัดตั้งรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี ซึ่งรางวัลเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดสำหรับ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทไี่ ด้
จัดให้มขี นึ้ เพือ่ เทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนีในวโรกาสครบ 100 ปี แห่งวันคล้าย
วันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนีในปี พ.ศ. 2543 และมีการพิจารณาผูส้ มควร
ได้รับรางวัลเป็นประจำทุกปี ต่อมา

การอภิปรายผล
แผนพัฒนาการพยาบาลและผดุงครรภ์แห่งชาติ
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2540-พ.ศ. 2549 เป็นแผนแม่บท
ที่ให้แนวทางในลักษณะของนโยบายและมาตรการ
การดำเนินการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการศึกษาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ ด้านการบริการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ด้านการวิจยั ทางการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ และด้านกฎหมายและองค์กรวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประกอบด้วย นโยบาย
30 นโยบาย และมาตรการ 135 มาตรการ การวิจัย
ครั้งนี้ทำให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ว่า หน่วยงานการ
พยาบาลทั้งด้านการศึกษา การบริการพยาบาล และ
องค์กรวิชาชีพ สภาการพยาบาลมีการดำเนินงานตาม
ทิศทางนโยบายและมาตรการของแผนพัฒนาฯ ได้
ทัง้ สิน้ 22 นโยบาย จาก จำนวน 23 นโยบาย ถือได้วา่
การพัฒนาการศึกษาพยาบาล การพัฒนาด้านการ
บริ ก ารพยาบาลและการพัฒนาด้านกฎหมายและ
องค์กรวิชาชีพในระยะ 10 ปี ประสบผลในการพัฒนา
ตามทิศทางของแผนพัฒนาฯอย่างชัดเจน ทั้งนี้อาจ
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เนือ่ งมาจากเหตุผลสองประการ กล่าวคือ ประการแรก
การจัดทำแผนพัฒนาการพยาบาลและผดุงครรภ์
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2540-พ.ศ.2549 มีการ
จัดทำอย่างเป็นระบบและเกิดจากการมีส่วนร่วมจาก
หน่วยงานการพยาบาลและที่เกี่ยวข้องอย่างกว้าง
ขวาง และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 21 เมษายน 2541 และมีมติให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางกำหนดนโยบาย มาตรการ
เป้าหมาย แผนปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรมและงบ
ประมาณของหน่วยงานเพื่อให้บังเกิดผลตามแผน
พัฒนาฯ3 ประกอบกับความเห็นของหน่วยงานหลัก
เกีย่ วกับแผนพัฒนาฯฉบับนีว้ า่ เป็นแผนทีส่ อดคล้อง
กับแนวทางในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด้านการพัฒนาสุขภาพและพลานามัย ด้านการปฏิรปู
ระบบการผลิตและพัฒนาครูอาจารย์และนโยบาย
สุขภาพของรัฐ การส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก การศึกษา
วิจยั ตลอดจนการปรับปรุงและการบังคับใช้กฎหมาย
ระเบียบต่างๆให้เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพอนามัย
ของประชาชน2 จากเหตุผลดังกล่าวนีท้ ำให้หน่วยงาน
การพยาบาลทัง้ สถาบันการศึกษา สถานบริการสุขภาพ
และองค์กรวิชาชีพได้ดำเนินงานพัฒนาไปตามแนวทาง
ที่ ก ำหนดของแผนพั ฒ นาฯในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
พันธกิจของหน่วยงานเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น
สภาการพยาบาลได้มกี ลไกควบคุมการรับรองสถาบัน
การศึกษา และหลักสูตรอบรมทางการพยาบาลต่างๆ
ซึ่ ง มี ส่ ว นผลั ก ดั น การศึ ก ษาพยาบาลให้ มี คุ ณ ภาพ
มาตรฐานตามแผนการพัฒนา
การบริ ก ารพยาบาลในระดั บ ทุ ติ ย ภู มิ แ ละ
ตติยภูมิ ทีเ่ กีย่ วกับบริการด้านกลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาส หรือ
ผูพ้ กิ ารทีม่ เี พียงร้อยละ 57 นัน้ เห็นได้วา่ แผนพัฒนา
ระบบสุขภาพได้มีการปฏิรูประบบสุขภาพให้มีการ
ส่ ง เสริ ม และแก้ ก ฎหมายให้ มี ก ารให้ ห ลั ก ประกั น

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2554

สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ และคณะ

ด้านการส่งเสริมกลุ่มผู้ด้อยโอกาส หรือผู้พิการมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้นการให้บริการในกลุ่มนี้ ต้องบรรจุใน
แผนพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ฉบับที่ 2
ต่อไป
เหตุผลประการที่สอง อาจเนื่องมาจากความ
รับผิดชอบ และการมีสว่ นร่วมของผูบ้ ริหารหน่วยงาน
พยาบาล ที่ได้นำเอาแผนพัฒนาการพยาบาลและ
ผดุงครรภ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2540-25491 มาเป็น
แนวทางในการพัฒนา แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
สถาบันการศึกษาพยาบาลทุกแห่งต้องจัดทำแผนพัฒนา
สถาบัน ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับชาติ ตั้งแต่
พ.ศ.2546 ตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการ
บริหารจัดการทีด่ ี และจากข้อมูลการวิจยั ครัง้ นีย้ นื ยัน
ว่าสถาบันการศึกษาพยาบาลมีการจัดทำแผนพัฒนา
ด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องถึงร้อยละ 97.5 ในส่วน
ขององค์กรวิชาชีพสภาการพยาบาลเอง ได้มีการจัด
ทำแผนพัฒนาสภาการพยาบาล อย่างต่อเนื่อง ได้แก่
แผนพัฒนาสภาการพยาบาล ฉบับที่ 2 (พ.ศ.25402542) และ แผนพัฒนาสภาการพยาบาล ฉบับที่ 3
(พ.ศ.2545-2549)
อย่างไรก็ตาม สิง่ ทีต่ อ้ งการพัฒนาต่อเนือ่ ง
สถาบันการศึกษาพยาบาลก็คือ ความเป็นสากลของ
การศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ทัง้ การพัฒนาหลักสูตร
นานาชาติ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และอาจารย์กับ
สถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ สำหรับสิ่ง
ทีต่ อ้ งการการพัฒนาต่อเนือ่ งของสถานบริการพยาบาล
ในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิคือการจัดระบบบริการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ครอบคลุมกลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาส
หรือผูพ้ กิ ารให้เป็นระบบทีช่ ดั เจน และสามารถติดตาม
และประเมินผลได้ และสิง่ ทีส่ ำคัญอีกประการหนึง่ คือ
มาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลัง
ในงานบริการพยาบาลโดยเฉพาะการส่งเสริมความ

ก้าวหน้าด้านวุฒทิ างการศึกษา อาทิมแี นวทางส่งเสริม
การให้ทนุ การศึกษา และมีการสนับสนุนขยายโอกาส
ทางการศึกษาแก่พยาบาลอย่างต่อเนือ่ งและตลอดชีวติ
ในต่างประเทศ เป็นต้น และสำหรับสภาการพยาบาล
ยั ง คงต้ อ งมี น โยบายและมาตรการส่ ง เสริ ม มี ก าร
สนับสนุนให้ผนู้ ำมีบทบาท ในองค์กรสาธารณะชัน้ นำ
ของประเทศ และการสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทีม่ เี จตจำนงทีจ่ ะปฏิบตั งิ านเพือ่ ประชาชนให้มโี อกาส
เข้าไปบริหารงานในระดับหน่วยงาน และระดับประเทศ
ต่อไป
การพั ฒ นาด้ า นการวิ จั ย ทางการพยาบาล
ในระยะ 10 ปีทผี่ า่ นมายังเกิดขึน้ ในอัตราทีช่ า้ อีกทัง้ ยัง
เป็นการพัฒนาเฉพาะในสถาบันการศึกษาพยาบาล
เท่านั้น และการพัฒนาที่สำคัญด้านวิจัยทางการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ในหน่วยงานการศึกษา
คือ มีการพัฒนาระบบการวิจยั และการบริหารการวิจยั
ที่ครบวงจร อาทิ มีการจัดทำแผนด้านการวิจัยใน
สถาบันการศึกษา ส่งเสริมการวิจัยร่วมกันระหว่าง
สถาบันการศึกษากับสถานบริการพยาบาลเพื่อการ
พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการบริการพยาบาลที่มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ มีการสนับสนุนเงินทุน
อุดหนุนงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก มีระบบการ
ติดตามประเมินผลและรวบรวมผลงานวิจัย รวมทั้ง
มีการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจยั ในรูปแบบต่างๆ
แต่กย็ งั ถือว่า การพัฒนาด้านการวิจยั ทางการพยาบาล
ยังคงต้องการนโยบายและมาตรการที่จะผลักดันการ
พัฒนาในด้านนีต้ อ่ ไป สำหรับเหตุผลทีท่ ำให้การพัฒนา
งานด้านวิจยั ของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
มีอตั ราทีช่ า้ น่าจะเกิดจากปัจจัยหลายประการ ซึง่ ควร
จะได้มีการศึกษาวิจัยอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตามจาก
ข้อมูลในการวิจยั ครัง้ นีส้ ะท้อนให้เห็นถึงการขาดแคลน
จนกลายเป็นอุปสรรคในหลายหลายประเด็น อาทิ
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การประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2549

จำนวนและคุ ณ ภาพของนั ก วิ จั ย ทางการพยาบาล
สิง่ สนับสนุนการทำวิจยั ต่างๆ เช่น หน่วยบริหารงานวิจยั
นโยบายด้านวิจยั และการใช้ผลงานวิจยั เครือข่ายงาน
วิจัยทางการพยาบาลและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในการทำวิจัย เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ
1. สภาการพยาบาลควรพิจารณาจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความรับ
ผิดชอบต่อสังคมของวิชาชีพการพยาบาล
2. ควรพิจารณาสร้างระบบ กลไก การกำกับ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เป็นระยะๆ อย่าง
เป็นรูปธรรม
3. ควรพิจารณาสร้างระบบ กลไก พัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนยุทธศาสตร์
ด้านทรัพยากร และการเงิน การคลัง ของวิชาชีพ
4. ควรพิจารณาสร้างระบบ กลไกการส่งเสริม
สนั บ สนุ น การดำเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์
ของหน่ ว ยงานพยาบาลที่เกี่ยวข้องในรูปแบบการ
ประสานงาน การสร้างความร่วมมือ และเครือข่ายทั้ง
วิชาการและวิชาชีพ
5. ควรพิจารณาสร้างระบบฐานข้อมูลพยาบาล
เพื่อการบริหารจัดการองค์กรวิชาชีพ และการพัฒนา
ศั ก ยภาพของวิ ช าชี พ สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ทั้ ง ด้ า นการ
ศึกษา การบริการ การวิจัย การบริหาร และองค์กร
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพขององค์กรวิชาชีพฯ สู่ความเป็น
องค์ ก รแห่ ง ความพอเพี ย งและความรู้ คู่ คุ ณ ธรรม
ของสังคม
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The Evaluation of Implementation of the First National Nursing and
Midwifery Development Plan (1997-2006)
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Abstract: This descriptive research aimed to evaluate the first Nursing and Midwifery
Development Plan (1997-2006) regarding to nursing education, service, research,
and the professional laws and organization. Sixty three nursing administrators representing
the study sample received the questionnaire with the respondent rate of 69.84 percent
(44 returned questionnaire); a total of 383 nursing service administrators from all
hospitals at secondary and tertiary levels received the questionnaire with the respondent
rate of 54.05 percent (204 returned questionnaire); and 115 nursing council documents
were included as the study sample. The tools developed for the study included the 4
evaluation questionnaires for nursing education, service, research, and the professional
laws and organization. Data were analyzed using descriptive statistics. The acceptable
criteria were set at 70 percent. The results revealed that the nursing education
institutes implemented the educational plan on all 9 policies and all except 3 strategic
plans; the nursing service organizations did implement the nursing service plan on all
9 policies and all except 6 strategic plans. It was found that both nursing education
institutes and nursing service organizations in this study implemented the research
plan less than acceptable level on all 7 policies and 35 strategic plans. However, when
analyzed only the nursing education institutes, it was found that 4 policies and 22
strategic plans were achieved acceptable level.
In relation to the professional laws and organization development plan, it was
found that 4 policies and its strategic plan were implemented; but only one policy and
its two related strategic plan was not implemented.
Thailand Nursing and Midwifery Council should continue to develop nursing and
midwifery strategic plan in all dimensions. Further, the plan should be recognized and
implemented by responsible nursing organizations as well as a monitoring and evaluating
mechanisms should be established to enhance the achievement of the future plan.
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