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กติตกิรรมประกาศ 
 

 กำรคน้ควำ้แบบอิสระฉบบัน้ีส ำเร็จลุล่วงไปดว้ยดีดว้ยควำมกรุณำและควำมช่วยเหลืออยำ่งดียิ่ง
จำกผูช่้วยศำสตรำจำรย์ ดร.กุลวดี อภิชำติบุตร อำจำรย์ท่ีปรึกษำหลัก และอำจำรย์ ดร.บุญพิชชำ  
จิตตภ์กัดี อำจำรยท่ี์ปรึกษำร่วม ท่ีกรุณำให้ค  ำปรึกษำและขอ้คิดเห็น ช่วยตรวจทำนแกไ้ขในทุกขั้นตอน
ของกำรคน้ควำ้แบบอิสระในคร้ังน้ี ดว้ยควำมเอำใจใส่ตลอดระยะเวลำของกำรศึกษำ สนบัสนุนและ
ให้ก ำลงัใจแก่ผูศึ้กษำดว้ยดีมำตลอด ผูศึ้กษำขอกรำบขอบพระคุณในควำมกรุณำของท่ำนเป็นอยำ่งสูง
มำ ณ โอกำสน้ี รวมไปถึงคณะกรรมกำรสอบกำรคน้ควำ้แบบอิสระท่ีกรุณำให้แนวทำงท่ีเป็นประโยชน์
ต่อกำรคน้ควำ้แบบอิสระเพื่อใหเ้กิดควำมสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 ผูศึ้กษำขอกรำบขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิท่ีกรุณำตรวจสอบแกไ้ขเคร่ืองมือและให้ขอ้เสนอแนะ
ท่ีเป็นประโยชน์เพื่อน ำมำใชใ้นกำรศึกษำคร้ังน้ีใหเ้กิดประสิทธิภำพมำกข้ึน ขอกรำบขอบพระคุณท่ำน
ผูอ้  ำนวยกำร ท่ีอนุญำตให้ด ำเนินกำรศึกษำ หัวหน้ำกลุ่มกำรพยำบำล หัวหน้ำหน่วยอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน โรงพยำบำลลำนนำ จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีคอยเป็นก ำลงัใจและให้กำรสนบัสนุน จนกำรศึกษำ
คร้ังน้ีจนส ำเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ขอขอบคุณกลุ่มตวัอยำ่งทุกท่ำนท่ีไดใ้ห้ควำมร่วมมือในกำรให้ขอ้มูลท่ี
เป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำในคร้ังน้ีเป็นอยำ่งดี  

 ทำ้ยสุดน้ีผูศึ้กษำขอกรำบขอบพระคุณบุพกำรี ครอบครัวอนัเป็นท่ีรัก เพื่อนร่วมสำขำบริหำร
กำรพยำบำลทุกท่ำน ท่ีร่วมให้ก ำลงัใจ ให้กำรช่วยเหลือสนบัสนุนมำโดยตลอด ขอขอบพระคุณผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่ำนทั้งท่ีกล่ำวถึงและไม่ไดก้ล่ำวถึงในท่ีน้ี ท่ีมีส่วนท ำใหก้ำรคน้ควำ้แบบอิสระฉบบัน้ี
เสร็จสมบูรณ์ ขอให้กำรคน้ควำ้แบบอิสระฉบบัน้ีเพิ่มคุณค่ำและมีประโยชน์ส ำหรับผูท่ี้ตอ้งกำรพฒันำ
งำนต่อไป 

 
พนมวรรณ บ ำรุงผล 
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หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ การพฒันากรอบสมรรถนะส าหรับพยาบาลวชิาชีพหน่วยอุบติัเหตุ 
 และฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่ 
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บทคดัย่อ 
 

 การพฒันากรอบสมรรถนะเป็นกระบวนการท่ีไดม้าซ่ึงสมรรถนะท่ีแสดงถึงความรู้ ทกัษะและ
คุณลกัษณะของพยาบาลวิชาชีพ การศึกษาเชิงพฒันาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันากรอบสมรรถนะ
ส าหรับพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา จังหวดัเชียงใหม่ โดย
ประยกุตใ์ชแ้นวคิดการพฒันากรอบสมรรถนะของ มาเรียลล่ี, ทอนโดรา, และ ฮอจ (Marrelli, Tondora 
& Hoge, 2005) กลุ่มตวัอย่างท่ีเลือกแบบเจาะจงประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉินจ านวน 6 คน และผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 3 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแนวค าถามท่ีไดรั้บการตรวจสอบ
โดยผูท้รงคุณวุฒิจ  านวน 3 คน ขั้นตอนการพฒันาประกอบดว้ย 1) การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
2) การสัมภาษณ์พยาบาลหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 3) การพฒันากรอบสมรรถนะฉบบัร่าง และ  
4) การหาความตรงตามเน้ือหาของกรอบสมรรถนะฉบบัร่าง 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่ากรอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
ประกอบด้วย 34 พฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถ โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ 1) การคดักรองโรค 
ประกอบดว้ย 4 พฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถ 2) การปฏิบติัการพยาบาลผูป่้วยไม่ฉุกเฉิน ประกอบดว้ย 
2 พฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถ 3) การปฏิบติัการพยาบาลผูป่้วยฉุกเฉิน ประกอบดว้ย 10 พฤติกรรม
บ่งช้ีความสามารถ 4) การปฏิบัติการพยาบาลผูป่้วยฉุกเฉินมาก ประกอบด้วย 8 พฤติกรรมบ่งช้ี
ความสามารถ และ 5) การจดัการสถานการณ์ฉุกเฉิน ประกอบดว้ย 10 พฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถ  
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 ผลท่ีได้จากการศึกษาน้ีเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารทางการพยาบาลในการพฒันาเคร่ืองมือ 
การประเมินสมรรถนะของพยาบาลวชิาชีพหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ABSTRACT 
 

 The development of a competency framework is a process used to obtain competencies that 
demonstrate the knowledge, skills, and attributes of nurses. The purpose of this developmental study 
was to develop a competency framework for the registered nurses of an emergency unit in Lanna 
Hospital, Chiang Mai Province, by applying the competency framework development model of 
Marrelli, Tondora, and Hoge (2005). The samples were chosen by purposive sampling and consisted 
of six emergency nurses and three experts. The instrument used was an interview guideline 
validated by three experts. The development process included: 1) reviewing the relevant literature, 
2) interviewing emergency nurses, 3) developing a draft of the competency framework, and  
4) content validating the draft of the competency framework. 

 The results of the study revealed that the competency framework of registered nurses in the 
emergency unit consisted of 34 behavioral indicators which could be divided into five dimensions:  
1) screening, which consisted of four behavioral indicators, 2) non-urgent nursing, which consisted 
of two behavioral indicators, 3) urgent nursing, which consisted of 10 behavioral indicators,  
4) emergency nursing, which consisted of eight behavioral indicators, and 5) mass emergency 
management, which consisted of 10 behavioral indicators.  



 

ช 

 The results of this study may be useful for nursing managers who wish to develop tools to 
evaluate the competency of registered nurses in an emergency unit of Lanna Hospital, Chiang Mai 
Province. 
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บทที ่1 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 โรงพยาบาลเอกชนเป็นสถานประกอบการท่ีด าเนินการให้บริการการรักษาพยาบาลโดย
ผูป้ระกอบการ หุ้นส่วนหรือบริษทั มีเป้าหมายในการตอบสนองความตอ้งการแก่ผูรั้บบริการอย่างมี
คุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ให้บริการโดยแพทย์ผู ้เช่ียวชาญและอุปกรณ์เคร่ืองมือทาง
การแพทยท่ี์ทนัสมยั เพื่อให้ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจ เป็นท่ียอมรับและเกิดความเช่ือถือ (สุรเดช 
ประดิษฐบาทุกา, 2555) หน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินเป็นหน่วยบริการด่านหน้าในโรงพยาบาลเอกชน 
ท่ีให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง มีลกัษณะงานท่ีให้บริการแก่ผูท่ี้มารับบริการท่ีมีปัญหาดา้นสุขภาพหรือ
ผูป่้วยท่ีบาดเจ็บจากอุบติัเหตุและเจ็บป่วยกระทนัหันท่ีตอ้งการการประเมินท่ีรวดเร็ว แม่นย  าและ
ชดัเจน เพื่อการรักษาท่ีรวดเร็ว เน่ืองจากการช่วยเหลือท่ีล่าช้าอาจท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหรือเกิด
ความพิการและอาจเสียชีวิตได้ ความพร้อมและความสามารถของพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานใน
หน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน จึงมีความส าคญัต่อคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการ (Budassi, 
Marvin, & Leduc, 1993) ดังท่ี ส านักการพยาบาล กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข (2551) ได้
กล่าววา่พยาบาลวชิาชีพท่ีปฏิบติังานในหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถ ความ
ช านาญพิเศษเฉพาะทาง สามารถท าหตัถการต่างๆ รวมทั้งสามารถจดัการแกไ้ขปัญหาและตดัสินใจใน
การให้บริการแก่ผูใ้ช้บริการทั้งในภาวะปกติ ภาวะวิกฤตและฉุกเฉินก่อนพบแพทย ์ดงันั้นความรู้ 
ทกัษะ ความสามารถหรือสมรรถนะของพยาบาลในหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินจึงมีความส าคญัท่ีจะ
ช่วยใหง้านบริการพยาบาลมีประสิทธิภาพได ้  

 สมรรถนะ (competency) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติังานของบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย
ความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะส่วนบุคคล และวดัได้จากผลการปฏิบติังาน (Marrelli, Tondora, & 
Hoge, 2005) สมรรถนะของผูป้ฏิบติังานเป็นปัจจยัในการท างานท่ีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั
ให้แก่องค์กร การท่ีองค์กรจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใดจึงข้ึนอยู่กบัสมรรถนะของผูป้ฏิบติังานเป็น
ส าคญั เพราะสมรรถนะเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีส าคญัในการสนบัสนุนตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมาย (เพญ็จนัทร์ แสนประสาน, 2549) นอกจากน้ีองคก์รยุคใหม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัสมรรถนะ
ของคน เน่ืองจากจะท าใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดแก่ผูรั้บบริการ โดยเฉพาะองคก์รพยาบาลเป็นองคก์รท่ีมี
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ความส าคญัต่อสังคมในดา้นการดูแลสุขภาพ พยาบาลท่ีอยู่ในองคก์รตอ้งมีสมรรถนะในการปฏิบติังาน 
เพราะปัจจุบนัพยาบาลวิชาชีพทุกคนถูกคาดหวงัว่าจะตอ้งเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของตนตาม
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ปัญหาเก่ียวกับสุขภาพ บทบาทใหม่และแหล่งปฏิบัติงานใหม่ 
(Hegge, Power, Hendrickx, & Vinson, 2002) ซ่ึงผูบ้ริหารสามารถน าสมรรถนะมาใชเ้ป็นปัจจยัในการ
บริหารหน่วยงานในดา้นการบริหารงานทรัพยากรมนุษย ์และการพฒันางานบริการ โดยการพฒันาใน
ดา้นความรู้ ทกัษะหรือสมรรถนะในการท างานให้กา้วหน้าทนักบัวิทยาการและเทคโนโลยีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว (บุญใจ ศรีสถิย์นรากูร , 2552; เพ็ญจันทร์ แสนประสาน , 2549) และ
เน่ืองจากสมรรถนะของผูป้ฏิบติังานแต่ละวิชาชีพหรือวิชาชีพเดียวกนัย่อมไม่เหมือนกนั จากบริบท
และสภาพการณ์และต าแหน่งท่ีแตกต่างกัน (ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล , 2549) การท่ีจะพัฒนา
สมรรถนะไดต้อ้งมีการประเมินสมรรถนะตามกรอบสมรรถนะท่ีก าหนดไวข้องแต่ละองคก์รจึงจะเกิด
ประสิทธิผลต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นระดบัสูงสุด  

 กรอบสมรรถนะ หมายถึง กลุ่มรายการสมรรถนะท่ีท าให้เกิดผลลพัธ์ของการปฏิบติังาน ซ่ึงมี
ความเฉพาะตามลกัษณะงานในหน้าท่ีหรือกระบวนการท างาน ในการก าหนดกรอบสมรรถนะนั้น 
ทุกองคก์รและทุกวิชาชีพจึงตอ้งคน้หาและพฒันากรอบสมรรถนะท่ีเฉพาะขององคก์รและวชิาชีพของ
ตน เพื่อท่ีจะไดม้าซ่ึงกรอบสมรรถนะท่ีเหมาะสม และสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ตามวิสัยทศัน์ของ
องค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในแต่ละหน่วยงานนั้นไม่สามารถน าของ
หน่วยงานอ่ืนมาใช้ได้ เพราะโรงพยาบาลหรือองค์กรแต่ละแห่งมีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีและ
สมรรถนะของพยาบาลท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัส่ิงแวดลอ้มและบริบทขององคก์ร (จิรประภา อคัรบวร, 
2549) การมีกรอบสมรรถนะท่ีดี ถูกตอ้ง เหมาะสมกบับริบทของงานนั้นๆ จะส่งผลให้สามารถวดั
ระดบัสมรรถนะของผูป้ฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัผลลพัธ์ทางการพยาบาลตามท่ีหน่วยงานก าหนด และ
สามารถน าไปเป็นปัจจัยพื้นฐานในการก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรพยาบาลของแต่ละ
หน่วยงานได ้(เพญ็จนัทร์ แสนประสาน, 2549) 

 ส าหรับแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการพฒันากรอบสมรรถนะมีหลายแนวคิด เช่น แนวคิดของ 
ดรากานิดิส และ เมนท์ซาส (Draganidis & Mentzas, 2006) ซ่ึงได้พฒันากรอบสมรรถนะโดยการ
ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์จากระบบการจดัการสมรรถนะและได้ก าหนด
ขั้นตอนการพฒันากรอบสมรรถนะไว ้9 ขั้นตอนคือ 1) การจดัตั้ งทีมงานระบบสมรรถนะ 2) การ
ก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้วดัการประเมินผลการปฏิบติังาน 3) การพฒันารายการสมรรถนะเบ้ืองตน้ 4) การ
ให้ความหมายสมรรถนะแต่ละสมรรถนะพร้อมก าหนดพฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถของแต่ละ
สมรรถนะ 5) การพฒันากรอบสมรรถนะแรกเร่ิม 6) การตรวจสอบกรอบสมรรถนะท่ีได ้7) การปรับปรุง
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รูปแบบสมรรถนะอยา่งละเอียด เพื่อให้ไดก้รอบสมรรถนะท่ีดี 8) การตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสม
ของกรอบสมรรถนะ และ 9) การสรุปกรอบสมรรถนะท่ีได ้ส่วน มาเรียลล่ี และคณะ (Marrelli et al., 
2005) ได้น าเสนอแนวคิดของการพฒันากรอบสมรรถนะส าหรับการให้บริการทางด้านสุขภาพ 
ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอนคือ 1) ก าหนดวตัถุประสงค ์2) แสวงหาผูใ้ห้การสนบัสนุน 3) ส่ือสารแก่ผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 4) วางแผนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 5) ระบุสมรรถนะและสร้างกรอบสมรรถนะ  
6) น ากรอบสมรรถนะไปประยุกต์ใช ้และ 7) ประเมินผลการน าไปใช้และปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึง
แนวคิดของมาเรียลล่ีทอนโดราและฮอจเป็นท่ีนิยม เน่ืองจากเป็นกรอบแนวคิดท่ีจดัท าข้ึนส าหรับ
องค์กรดา้นสุขภาพ มีขั้นตอนชดัเจนไม่ซับซ้อน การประยุกต์ใช้ 5 ขั้นตอนแรกก็สามารถไดต้วับ่งช้ี
สมรรถนะเชิงพฤติกรรมท่ีน าไปใช้ในการสร้างแบบประเมินสมรรถนะของพยาบาลได้ ซ่ึงมีผูน้ า
แนวคิดทั้ง 5 ขั้นตอนน้ีไปใช้ในการพฒันากรอบสมรรถนะของพยาบาลมากมาย เช่น สมศรี เชตะวนั 
(2553) พฒันากรอบสมรรถนะของพยาบาลผคุงครรภ์วิชาชีพในหน่วยคลอด โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่ ธนพร เพชรหาญ (2554) พฒันากรอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตดัศูนย์
มะเร็งล าปาง นิภา วชิระรัตน์ (2554) พฒันากรอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในหอผูป่้วยฟ้ืนฟูสภาพ 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เอกกมล ยศบวัพิศ (2554) พฒันากรอบสมรรถนะพยาบาลวชิาชีพ
หน่วยงานอุบติัเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย และ วชัรีวรรณ เข่ือนเพชร 
(2555) พฒันากรอบสมรรถนะพยาบาลวชิาชีพในหน่วยงานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

 โรงพยาบาลลานนาเป็นโรงพยาบาลเอกชน ระดับทุติยภูมิ ขนาด 180 เตียง ให้บริการแก่
ผู ้รับบริการด้านสุขภาพในเขตภาคเหนือตอนบน เพื่อช่วยระบายความแออัดของผู ้ป่วยจาก
โรงพยาบาลรัฐ มีวิสัยทศัน์ในการจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นน าในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน บริการประทบัใจ เพื่อให้ผูใ้ช้บริการมีความเช่ือถือ มัน่ใจในการเขา้รับการรักษาพยาบาล 
และเพื่อรองรับความต้องการด้านการบริการท่ีมีเพิ่มมากข้ึน โรงพยาบาลลานนาได้ตระหนักถึง
ความส าคญัของการก าหนดสมรรถนะในการปฏิบติังาน ในปี 2556 จึงจดัอบรมให้ความรู้บุคลากรทุก
หน่วยงานและให้ทุกหน่วยงานทบทวนหน้าท่ี เพื่อจดัท าสมรรถนะและก าหนดให้กลุ่มงานการ
พยาบาลตอ้งมีการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรในกลุ่มงาน โดยโรงพยาบาลลานนาไดก้ าหนดกรอบ
โครงสร้างสมรรถนะของบุคลากรออกเป็น 2 ประเภท คือ สมรรถนะหลกั (core competency) และ
สมรรถนะตามต าแหน่งหน้าท่ี (functional competency) เพื่อให้บรรลุตามนโยบายของโรงพยาบาล
ฝ่ายการพยาบาลซ่ึงมุ่งพฒันาความเป็นเลิศทางการพยาบาล และมุ่งเน้นให้พยาบาลมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะสาขาการพยาบาลผูป่้วย ไดก้ าหนดแผนการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรพยาบาลทุกระดบั 
และก าหนดนโยบายการประเมินสมรรถนะของบุคลากรทางการพยาบาล ใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันา
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การพยาบาลและการ ผดุงครรภ์แห่งชาติ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2550-2559 ท่ีก าหนดให้องค์กรพยาบาล
ก าหนดสมรรถนะในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์ และให้องค์กรพยาบาลใน
สถานบริการสุขภาพทุกระดบัด าเนินการประเมินสมรรถนะและส ารวจความตอ้งการของบุคลากร
ทางการพยาบาลทุกระดบั เพื่อจดัท าแผนพฒันาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว (สภาการพยาบาล, 2552ข) โดยฝ่ายการพยาบาลไดก้ าหนดสมรรถนะตาม
ต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีควรจะมี 3 สมรรถนะ คือ การใชก้ระบวนการพยาบาล การควบคุมป้องกนัการติดเช้ือ
และการปฏิบติัการฟ้ืนคืนชีพ (ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลานนา, 2557) และแบ่งสมรรถนะของ
บุคลากรออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 ผูเ้ร่ิมต้น (beginner) ระดับ 2 ช านาญการ (well-trained) 
ระดับ 3 ช านาญการพิเศษ (experienced) ระดับ 4 เช่ียวชาญ (advanced) และ ระดับ 5 ผูท้รงคุณวุฒิ 
(expert) ซ่ึงฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลานนายงัไม่มีการก าหนดสมรรถนะเชิงเทคนิคของหน่วย
อุบติัเหตุและฉุกเฉินและมอบหมายใหร้ะดบัหน่วยงานก าหนดข้ึนเอง 

 หน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่ ให้บริการผูป่้วยอุบติัเหตุและ
ฉุกเฉิน จากสถิติปี 2553-2557 มีผูป่้วยมาใช้บริการจ านวน 9,235 18,211 28,621 38,485 และ 52,987 
ราย/ปีตามล าดบัผูรั้บบริการเฉล่ีย 25, 50, 78, 92 และ 110 ราย/วนัตามล าดบั บุคลากรท่ีให้บริการใน
หน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินประกอบดว้ย พยาบาล จ านวน 11 คน ผูช่้วยพยาบาล จ านวน 18 คน ในการ
พฒันาสมรรถนะของบุคลากรนั้น หน่วยงานไดมี้การพฒันาสมรรถนะพยาบาลเป็นประจ าทุกปี โดย
ส่งอบรมเร่ืองโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) การดูแลผูป่้วยโรคกลา้มเน้ือหัวใจตายเฉียบพลนั (acute 
MI) การดูแลผูป่้วยท่ีไดรั้บอุบติัเหตุ (trauma) การช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นสูง (Advance Trauma Life Support: 
ATLS) เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินยงัไม่มีการพฒันากรอบสมรรถนะท่ีใชใ้นการ
พฒันาและประเมินผลบุคลากรอยา่งเป็นรูปธรรม โดยในปัจจุบนัหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินไดใ้ชแ้บบ
ประเมินผลการปฏิบติังานท่ีฝ่ายการพยาบาลสร้างข้ึนประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้าน
ทกัษะและดา้นทศันคติ โดยแบบประเมินดงักล่าวถูกใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร
ในทุกหน่วยงานของฝ่ายการพยาบาล (ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลานนา, 2557)  

 การให้บริการของหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา เป็นการให้บริการทั้งผูป่้วย
ฉุกเฉินมาก ผูป่้วยฉุกเฉิน และผูป่้วยไม่ฉุกเฉิน โดยท าการคดักรองโรคและให้การพยาบาลตาม
ประเภทของผูป่้วย นอกจากน้ียงัมีการให้บริการอ่ืนๆ เช่น มีการซอ้มแผนอุบติัภยัหมู่ร่วมกบัหน่วยงาน
อ่ืนทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล และมีการช่วยเหลือผูเ้จ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุทั้งจาก
สถานการณ์ปกติหรืออุบติัเหตุอุบติัภยัหมู่ 



 

5 

 อยา่งไรก็ตามการใหบ้ริการของหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินท่ีผา่นมาพบปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ให้เลือด การให้ยา การให้สารละลายทางหลอดเลือดด า การช่วยฟ้ืนคืนชีพ และปัญหาการขาดความ
มัน่ใจในการปฏิบติังาน เน่ืองจากมีพยาบาลจบใหม่ท่ียงัไม่ผ่านการรับรองงาน (ฝ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาลลานนา, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557) จากปัญหาในการให้บริการดงักล่าว 
หน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินไดน้ ามาประชุมทบทวน และท าการคน้หาปัจจยัท่ีเป็นรากเหงา้สาเหตุของ
การเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค ์พบวา่สาเหตุเกิดจากพยาบาลในหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินยงัขาด
ความรู้ ทกัษะในการปฏิบติัการพยาบาล และขาดความสามารถในการตดัสินใจแกปั้ญหาเฉพาะหน้า
ไดอ้ย่างรวดเร็วและเหมาะสม (ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลานนา, 2555) ปัญหาดงักล่าวแสดงให้
เห็นวา่บุคลากรหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินยงัไม่ไดรั้บการประเมิน และพฒันาสมรรถนะท่ีเหมาะสม 
เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานไดต้ามความตอ้งการขององคก์รและใหบ้ริการท่ีปลอดภยัและมีคุณภาพ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผ่านมา แมว้่าจะมีผูพ้ฒันากรอบสมรรถนะในพยาบาลวิชาชีพ
หน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินมาแล้ว เช่น ณรงค์ ค  าอ่อน (2548) ซ่ึงพฒันากรอบสมรรถนะท่ีมีความ
จ าเป็นด้านการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพงานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูเวียง จงัหวดั
ขอนแก่น ภทัรมน ทบัสูงเนิน และ วาสินี วิเศษฤทธ์ิ (2552) ซ่ึงพฒันากรอบสมรรถนะของพยาบาล
วิชาชีพท่ีปฏิบติังานในห้องอุบติัเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลของรัฐ เอกกมล ยศบวัพิ ศ (2554) ซ่ึง
พฒันากรอบสมรรถนะพยาบาลวชิาชีพหน่วยงานอุบติัเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลเวยีงป่าเป้า จงัหวดั
เชียงราย และ วชัรีวรรณ เข่ือนเพชร (2555) ซ่ึงพฒันากรอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในหน่วยงาน
อุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ แต่กรอบสมรรถนะเหล่านั้นไม่สามารถ
น าใชใ้นโรงพยาบาลลานนาได ้เน่ืองจากบริบท ลกัษณะงาน การให้บริการเป้าหมายในการใหบ้ริการ
มีความแตกต่างกนั คือโรงพยาบาลทั้งหมดท่ีกล่าวมาเป็นโรงพยาบาลของรัฐ ส่วนโรงพยาบาลลานนา
เป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีมุ่งตอบสนองความคาดหวงัของผูม้ารับบริการ โดยให้การรักษาโดยใช้
เทคโนโลยทีางการแพทยท่ี์ทนัสมยั มุ่งเนน้พฒันาคุณภาพบริการใหเ้กิดความประทบัใจและกลบัมาใช้
บริการ และเนน้ผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง (ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลานนา, 2557) 

 ผูศึ้กษาในฐานะท่ีเป็นพยาบาลปฏิบติังานในหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลลานนา 
จงัหวดัเชียงใหม่ เห็นความส าคญัของการพฒันากรอบสมรรถนะของพยาบาลในหน่วยอุบติัเหตุและ
ฉุกเฉินและการด าเนินการตามนโยบายของฝ่ายการพยาบาล จึงสนใจศึกษาการพฒันากรอบสมรรถนะ
ของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลลานนา จังหวดัเชียงใหม่ โดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดการพฒันากรอบสมรรถนะของ มาเรียลล่ี และคณะ (Marrelli et al., 2005) 5 ขั้นตอน 
คือ 1) ก าหนดวตัถุประสงค ์2) แสวงหาผูใ้หก้ารสนบัสนุน 3) พฒันาและด าเนินการวางแผนการติดต่อ 



 

6 

ส่ือสารและการศึกษา 4) วางแผนวิธีการด าเนินงาน และ 5) ระบุสมรรถนะและสร้างกรอบสมรรถนะ 
ทั้ งน้ีเพื่อใช้เป็นกรอบสมรรถนะส าหรับพยาบาลในหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ในการประเมิน
สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ การวางแผนคัดเลือกบุคลากร และการพัฒนาพยาบาลในหน่วย
อุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อให้บริการท่ีมีคุณภาพและบรรลุตาม
เป้าหมายของโรงพยาบาลต่อไป     

วตัถุประสงค์กำรศึกษำ 

 เพื่อพฒันากรอบสมรรถนะส าหรับพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาล 
ลานนา จงัหวดัเชียงใหม่ 

ค ำถำมกำรศึกษำ 

 กรอบสมรรถนะส าหรับพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา  
จงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

นิยำมศัพท์ 

 สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของพยาบาลวิชาชีพหน่วย
อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลลานนา จังหวดัเชียงใหม่ ท่ีประกอบด้วยความรู้ ทักษะและ
คุณลกัษณะส่วนบุคคล อนัจะท าใหส้ามารถปฏิบติังานไดบ้รรลุตามวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และภารกิจของ
องคก์รท่ีตั้งไว ้

 กรอบสมรรถนะ หมายถึง รายการสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการ
ปฏิบติังานท่ีได้รับมอบหมายให้ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลวิชาชีพหน่วย
อุบติัเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน 

 กำรพัฒนำกรอบสมรรถนะพยำบำลวิชำชีพหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หมายถึง กระบวนการ
จดัท ารายการสมรรถนะท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังาน ให้ไดม้าซ่ึงพฤติกรรมบ่งช้ีท่ีแสดงถึงความรู้ ทกัษะ
และคุณลักษณะของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา จงัหวดั
เชียงใหม่ โดยประยุกต์ใชแ้นวคิดการพฒันากรอบสมรรถนะของ มาเรียลล่ี และคณะ (Marrelli et al., 
2005) 5 ขั้นตอนคือ 1) ก าหนดวตัถุประสงค ์2) แสวงหาผูใ้ห้การสนบัสนุน 3) พฒันาและด าเนินการ
วางแผนการติดต่อส่ือสารและการศึกษา 4) วางแผนวิธีการด าเนินงาน และ 5) ระบุสมรรถนะและ
สร้างกรอบสมรรถนะ 
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 พยำบำลวิชำชีพ หมายถึง พยาบาลท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าท่ีไดรั้บ
ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภช์ั้นหน่ึงจากสภาการพยาบาล ปฏิบติังานใน
หน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่ 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพื่อพฒันากรอบสมรรถนะส าหรับพยาบาลวิชาชีพในหน่วย
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาได้ศึกษาค้นควา้เอกสาร ต ารา 
วชิาการ และงานวจิยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยสรุป  ดงัน้ี 

 1. การพยาบาลผูป่้วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 
 2. แนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะ 
  2.1 ความหมายของสมรรถนะ 
  2.2 ประเภทของสมรรถนะ 
  2.3 ประโยชน์ของสมรรถนะ 
  2.4 ปัจจยัท่ีมีผลต่อสมรรถนะ 
  2.5 สมรรถนะของพยาบาลหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 
 3. การพฒันากรอบสมรรถนะ 
  3.1 ความหมายของกรอบสมรรถนะ 
  3.2 กระบวนการพฒันากรอบสมรรถนะ 
 4. สถานการณ์ท่ีเก่ียวกบัหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่ 
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การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

 หน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินเป็นหน่วยบริการด่านหน้าท่ีให้บริการแก่ผูม้ารับบริการท่ีมีภาวะ
เจ็บป่วยฉุกเฉินและวิกฤต ซ่ึงต้องการการประเมินท่ีแม่นย  าและชัดเจน เพื่อให้การบริการรักษาท่ี
รวดเร็ว เพราะอาจท าให้เสียชีวิต เกิดความพิการหรืออาจเกิดภาวะแทรกซ้อนเน่ืองจากการช่วยเหลือท่ี
ล่าชา้ (Budassi et al., 1993) บุคลากรในหน่วยงานน้ีตอ้งไดรั้บการฝึกฝนเพื่อช่วยช่วยชีวติผูป่้วยไดเ้ป็น
อย่างดี โดยเฉพาะในการประมินสภาพของการบาดเจ็บในภาวะเฉียบพลนัตลอดจนการปฏิบติัการ
ช่วยชีวติในภาวะฉุกเฉินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ดารณี จามจุรี, 2536) และหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน
จะตอ้งจดัส่ิงแวดลอ้ม อาคารสถานท่ีตามมาตรฐานการป้องกนัและควบคุมการแพร่กระจายสารพิษ 
สารเคมี สารกมัมนัตภาพรังสี และชีวภาพ มีการจดัเตรียมความพร้อมและความเหมาะสมของพื้นท่ี
ส าหรับอุบติัภยัหมู่และสาธารณภยั มีการจดัเตรียมเคร่ืองมือ ยา เวชภณัฑ์ และอุปกรณ์การช่วยชีวิต
ฉุกเฉินให้พร้อมใชง้านตามมาตรฐานท่ีก าหนดของหน่วยงาน และการจดัเตรียมรถพยาบาลให้พร้อม
ใช้งานตามมาตรฐานท่ีก าหนดของหน่วยงาน (ส านักการพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข, 2551) 

 ผูป่้วยท่ีมารับบริการท่ีหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินสามารถจ าแนกไดเ้ป็นผูป่้วยฉุกเฉินมาก ผูป่้วย
ฉุกเฉิน และผูป่้วยไม่ฉุกเฉิน (ส านักการพยาบาล กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข, 2551) หรือ
สามารถจ าแนกเป็น 5 ประเภท (สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ, 2558) ดงัน้ี 

 1. ผูป่้วยฉุกเฉินวิกฤต ไก้แก่ บุคคลซ่ึงได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทนัหันซ่ึงมีภาวะ
คุกคามต่อชีวิต หากไม่ได้รับการแพทยท์นัทีเพื่อแก้ไขระบบการหายใจ ระบบไหลเวียนเลือดหรือ
ระบบประสาท ผูป่้วยจะมีโอกาสเสียชีวิตไดสู้งหรือท าให้เกิดการบาดเจ็บหรืออาการรุนแรงข้ึนหรือ
เกิดภาวะแทรกซอ้นข้ึนไดอ้ยา่งฉบัไว 
 2. ผูป่้วยฉุกเฉินเร่งด่วน ไดแ้ก่ บุคคลซ่ึงไดรั้บบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยซ่ึงมีภาวะเฉียบพลนั
มากหรือเจ็บปวดรุนแรงอนัอาจจ าเป็นตอ้งได้รับปฏิบติัการแพทยอ์ย่างรีบด่วน มิฉะนั้นท าให้การ
บาดเจ็บหรืออาการรุนแรงข้ึนหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนข้ึน ซ่ึงส่งผลให้เสียชีวิตหรือพิการในระยะ
ต่อมาได ้
 3. ผูป่้วยฉุกเฉินไม่รุนแรงไดแ้ก่ บุคคลซ่ึงไดรั้บบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยซ่ึงมีภาวะเฉียบพลนั
ไม่รุนแรง อาจรอรับปฏิบติัการแพทยไ์ดใ้นช่วงระยะเวลาหน่ึงหรือเดินทางไปรับบริการสาธารณสุข
ด้วยตนเองได้ แต่จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรและหากปล่อยไวเ้กินเวลาอนัสมควรแล้วจะท าให้การ
บาดเจบ็หรืออาการนั้นรุนแรงข้ึนหรือเกิดภาวะแทรกซอ้นข้ึนได ้
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 4. ผูป่้วยทั่วไป ได้แก่ บุคคลท่ีเจ็บป่วยแต่ไม่ใช่ผูป่้วยฉุกเฉิน ซ่ึงอาจรอรับหรือเลือกสรร
บริการสาธารณสุขในเวลาท าการปกติได้ โดยไม่ก่อให้เกิดอาการท่ีรุนแรงข้ึนหรือภาวะแทรกซ้อน
ตามมา 
 5. ผูรั้บบริการสาธารณสุขอ่ืน ไดแ้ก่ บุคคลซ่ึงมารับบริการสาธารณสุขหรือบริการอ่ืน โดยไม่
จ  าเป็นตอ้งใชท้รัพยากร 

 การพยาบาลผูป่้วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินเป็นการพยาบาลเฉพาะทางสาขาหน่ึงเป็นการจดัการ
พยาบาล เพื่อใหก้ารรักษาพยาบาลผูป่้วยท่ีอยูใ่นภาวะฉุกเฉินและวกิฤตท่ีตอ้งการความช่วยเหลือแกไ้ข
ปัญหาอยา่งรีบด่วนไม่อาจคาดเดาความรุนแรงของภาวะคุกคามชีวิตท่ีจะเกิดตามมาไดใ้นทนัที (สุดาพนัธ์ 
ธญัจิรา และ วนิดา ออประเสริฐศกัด์ิ, 2546) การพยาบาลผูป่้วยอุบติัเหตุฉุกเฉินจึงตอ้งครอบคลุมทั้ง
ระบบร่างกายและจิตใจ โดยการประเมินสภาวะความรุนแรงของการเจบ็ป่วย ตดัสินใจให้การปฐมพยาบาล 
การใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์และเวชภณัฑ์ท่ีจะช่วยชีวิตผูป่้วย ตลอดจนการเฝ้าระวงัอาการเปล่ียนแปลง
ของผูป่้วยเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจคุกคามชีวิตของผูป่้วยได้อย่างทนัท่วงทีโดยให้การ
พยาบาล ณ จุดเกิดเหตุและท่ีโรงพยาบาลแบบผูป่้วยนอก ตลอดจนรับไวส้ังเกตอาการเฉพาะหน้า ณ 
ห้องฉุกเฉินหรือห้องสังเกตอาการ (ส านักการพยาบาล กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข , 2551) 
นอกจากน้ีการพยาบาลในหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน ยงัรวมถึง 1) การประเมินอาการ 2) การวินิจฉัย 
3) การก าหนดตวับ่งช้ีของผลลพัธ์ 4) การวางแผน 5) การปฏิบติั/ด าเนินการ 6) การประเมินผลการ
พยาบาล และ7) การคดักรอง/คดัแยกโรค โดยปฏิบติัตามแนววชิาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม
มาตรฐานคุณภาพการดูแล การประเมินผลการปฏิบติังาน การให้ความรู้ กิจกรรมและพฤติกรรมท่ีมี
ความเช่ียวชาญ ถูกตอ้งตามหลกัจริยธรรม การให้ความร่วมมือ มีการวิจยัสนับสนุนและมีการใช้
ทรัพยากรใหเ้กิดประโยชน์ (Emergency Nurses Association, 2000) 

 ส านักการพยาบาล กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข (2551) ไดก้ าหนดมาตรฐานการบริการ
พยาบาลผูป่้วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน ซ่ึง แบ่งเป็น 8 มาตรฐาน ประกอบดว้ย 

 1. การตรวจและบ าบดัรักษาทางการพยาบาลบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ได้แก่ การคดักรอง
ผูป่้วย การปฏิบติัการพยาบาล การประเมินผลการปฏิบติัการพยาบาลและการส่งต่อการรักษา 
 2. การตรวจและบ าบดัรักษาทางการพยาบาลผูป่้วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน ไดแ้ก่ การคดักรอง
ผูป่้วยโดยการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อจดัระดับความรุนแรง จ าแนกประเภทผูป่้วย 
แบ่งเป็น ผูป่้วยฉุกเฉินมาก ผูป่้วยฉุกเฉิน และผูป่้วยไม่ฉุกเฉิน การประเมินอาการผูป่้วยอย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ือง การปฏิบติัการพยาบาล การประเมินผลการปฏิบติัการพยาบาลและผลลพัธ์การ
พยาบาล 
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 3. การดูแลต่อเน่ือง การส่งต่อท่ีเหมาะสมและให้การดูแลผู ้ป่วยระหว่างการส่งต่อท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 4. การสร้างเสริมสุขภาพ การให้ความรู้ ค  าแนะน าเก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนั
การบาดเจ็บ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม การวางแผนการฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและ
จิตใจผูป่้วยหรือผูใ้ชบ้ริการ  
 5. การคุ้มครองภาวะสุขภาพและป้องกันความเส่ียง การประเมินความเส่ียงต่อการเกิด
อุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ การป้องกันความผิดพลาดในการรักษาพยาบาล การ
จดัระบบความปลอดภยัแก่ผูป่้วย การป้องกนัสุขภาพและป้องกนัความเส่ียงของบุคลากร  
 6. การใหข้อ้มูลและความรู้ดา้นสุขภาพแก่ผูป่้วย ครอบครัวและชุมชน 
 7. การพิทกัษ์สิทธิผูป่้วย โดยให้การดูแลผูป่้วยอย่างมีศกัด์ิศรี เคารพคุณค่าความเป็นมนุษย ์
คุม้ครองความเป็นส่วนตวัของผูป่้วย  
 8. การบันทึกทางการพยาบาล เพื่อส่ือสารกับทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยบันทึกตั้ งแต่การ
ประเมินแรกรับ ขอ้วินิจฉัยทางการพยาบาลหรือปัญหาความตอ้งการดา้นร่างกายและจิตใจ กิจกรรม
การพยาบาลและผลลพัธ์ทางการพยาบาล 

 โดยสรุป หน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินคือหน่วยบริการด่านหนา้ท่ีตอ้งใหบ้ริการแก่ผูป่้วยอุบติัเหตุ
และฉุกเฉินประเภทต่างๆ โดยการพยาบาลผูป่้วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินเป็นการให้บริการเก่ียวกบัการ
ประเมินอาการ การวินิจฉยั การวางแผนการพยาบาล การปฏิบติัการพยาบาล และการประเมินผลการ
พยาบาล รวมถึงการคดักรอง/คดัแยก การป้องกนัความเส่ียง การส่งเสริมสุขภาพ และการส่งต่อการ
รักษา เพื่อใหไ้ดรั้บการดูแลท่ีต่อเน่ือง  
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แนวคิดเกีย่วกบัสมรรถนะ 

ความหมายของสมรรถนะ 

 จากการทบทวนวรรณกรรม มีผูใ้หค้วามหมายของสมรรถนะ (competency) ไวด้งัน้ี 

 เฟย ์และ มิลทเ์นอร์ (Fey & Miltner, 2000) ไดก้ล่าววา่สมรรถนะเป็นมากกวา่ความรู้หรือทกัษะ
ท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานท่ีมีความเฉพาะเจาะจง สามารถบูรณาการองค์ความรู้ ทกัษะและคุณสมบติั
ส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพ บรรลุตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้

 ดูบัวส์ , รอทเวล , สเตร์น, และ เคมป์ (Dubois, Rothwell, Sterm, & Kemp, 2004) กล่าวว่า
สมรรถนะหมายถึง คุณลกัษณะท่ีทุกคนควรมีและใชอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อผลกัดนัผลการปฏิบติังานให้
บรรลุ เป้าหมาย ซ่ึงคุณลกัษณะเหล่าน้ีไดแ้ก่ความรู้ ทกัษะ บุคลิกภาพ แรงจูงใจทางสังคม ลกัษณะ
นิสัยส่วนบุคคล ตลอดจนรูปแบบและวธีิการคิด ความรู้สึกและการกระท า 

 มาเรียลล่ี และคณะ (Marrelli et al., 2005) กล่าวว่าสมรรถนะเป็นความสามารถของบุคคลท่ี
สามารถวดัไดจ้ากผลการปฏิบติังาน เพื่อใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ยความรู้ ทกัษะและ
ลกัษณะส่วนบุคคล 

 ดรากานิดิส และ เมนท์แซส (Draganidis & Mentzas, 2006) กล่าวว่าสมรรถนะ หมายถึง การ
รวมเอาความรู้ท่ีอยู่ในตวัตน ซ่ึงเกิดจากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณ ความรู้ท่ีชดัแจง้ 
พฤติกรรม และทกัษะ  เพื่อช่วยใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ    

 ณรงคว์ิทย ์แสนทอง (2547) กล่าวถึงความหมายของสมรรถนะเป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี ลกัษณะท่ี 
1 หมายถึง บุคลิกลกัษณะของคนท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ความเช่ือและอุปนิสัย 
และ ลักษณะท่ี 2 หมายถึง กลุ่มของความรู้ ทักษะและคุณลักษณะบุคคล ซ่ึงสะท้อนให้เห็นจาก
พฤติกรรมการปฏิบติังานท่ีสามารถวดัและสังเกตได ้

 สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ (2548) ให้ความหมายวา่สมรรถนะ คือ ความรู้ ทกัษะและคุณลกัษณะ
ส่วนบุคคลท่ีท าใหบุ้คคลนั้นท างานในความรับผดิชอบของตนไดดี้กวา่ผูอ่ื้น 

 ธ ารงศกัด์ิ คงคาสวสัด์ิ (2548) ให้ความหมายสมรรถนะว่า หมายถึง คุณลกัษณะ เช่น ความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญ ทกัษะ ทศันคติ ความเช่ือ ตลอดจนพฤติกรรมของบุคคลท่ีจะสามารถ
ปฏิบติังานใหป้ระสบความส าเร็จ 
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 ปิยะชยั จนัทรวงศไ์พศาล (2549) ให้ความหมายของสมรรถนะวา่ หมายถึง ทกัษะ ความรู้ และ
ความสามารถหรือพฤติกรรมของบุคลากรท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน เพื่อใหม้ัน่ใจวา่จะสามารถท างาน
จนบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของงานนั้น 

 ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2552) ให้ความหมายสมรรถนะวา่ สมรรถนะเป็น
พฤติกรรมท่ีเกิดจากความรู้ ทกัษะ ความสามารถและคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีท าให้บุคคลปฏิบติังาน
ไดส้ าเร็จและบรรลุผลขององคก์ร  

 จากความหมายของสมรรถนะสรุปได้ว่า สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถของบุคคลท่ี
ประกอบดว้ยความรู้ ทกัษะ คุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติัหน้าท่ีในต าแหน่งของตน
หรือต าแหน่งเฉพาะไดเ้ป็นอย่างดี เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้บรรลุวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และภารกิจ
ขององคก์ร ในการศึกษาคร้ังน้ีใชค้วามหมายสมรรถนะตามแนวคิดของ มาเรียลล่ี และคณะ (Marrelli 
et al., 2005) ซ่ึงสมรรถนะเป็นความสามารถของบุคคลท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติัหน้าท่ีมีประสิทธิภาพ 
ประกอบดว้ยความรู้ ทกัษะและลกัษณะส่วนบุคคล 

ประเภทของสมรรถนะ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่ประเภทของสมรรถนะ มีดงัน้ี 

 มาเรียลล่ี และคณะ (Marrelli et al., 2005) แบ่งสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

 1. สมรรถนะหลกั (core competency) เป็นสมรรถนะส าหรับทุกคนในองค์กร เช่น การสร้าง
ความมัน่ใจใหแ้ก่ลูกคา้ การควบคุมการติดเช้ือ เป็นตน้ 
 2. สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน (job family competency) เป็นสมรรถนะส าหรับบุคคลท่ี
ใหบ้ริการตามประเภทของงานบริการในองคก์ร เช่น การจดัการผูป่้วยรายกรณี การฟ้ืนฟูสภาพ  
 3. สมรรถนะของแต่ละระดบั (level competency) เป็นสมรรถนะภายใตส้มรรถนะประจ ากลุ่ม
งานท่ีแบ่งเป็นระดบัต่างๆ เช่น พฤติกรรมบ่งช้ีของการปฏิบติัทางคลินิกของพยาบาลวชิาชีพจะมีความ
แตกต่างจากพฤติกรรมบ่งช้ีของผูช่้วยพยาบาล เป็นตน้ 

 ณรงคว์ทิย ์แสนทอง (2547) แบ่งสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภทคือ 

 1. สมรรถนะหลกั (core competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
ความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ความเช่ือและอุปนิสัยของคนในองค์กรโดยรวมท่ีจะช่วยสนบัสนุนให้องคก์ร
บรรลุเป้าหมายตามวสิัยทศัน์ได ้
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 2. สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน (job competency) หมายถึง บุคลิกลกัษณะของคนท่ีสะทอ้นให้
เห็นถึงความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ความเช่ือและอุปนิสัยท่ีจะช่วยส่งเสริมใหค้นๆ นั้นสามารถสร้างผลงาน
ในการปฏิบติังานต าแหน่งนั้นๆ ไดสู้งกวา่มาตรฐาน 
 3. สมรรถนะส่วนบุคคล (personal competency) หมายถึง บุคลิกลกัษณะของคนท่ีสะทอ้นให้
เห็นถึงความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ความเช่ือและอุปนิสัยท่ีท าใหบุ้คคลนั้นมีความสามารถในการท าส่ิงหน่ึง
ส่ิงใดไดโ้ดดเด่นกว่าคนทัว่ไป ซ่ึงเรามกัจะเรียกสมรรถนะส่วนบุคคลว่า “ความสามารถพิเศษส่วน
บุคคล” 

 เพญ็จนัทร์ แสนประสาน (2549) โดยแบ่งสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท คือ 

 1. สมรรถนะหลกั (core competency) เป็นสมรรถนะหลกัขององค์กรท่ีทุกหน่วยงานตอ้งถือ
เป็นรูปแบบเดียวกนั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ พนัธกิจขององคก์ร 
 2. สมรรถนะวิชาชีพ (professional competency) เป็นสมรรถนะของแต่ละวิชาชีพ ใช้ก าหนด
สมรรถนะหรือคุณลกัษณะของบุคคลในวชิาชีพ 
 3. สมรรถนะเชิงเทคนิค (technial competency) เป็นความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
ลกัษณะเฉพาะ ตามกิจกรรมท่ีส าคญัและจ าเป็นในวชิาชีพ 

 ปิยะชยั จนัทรวงศไ์พศาล (2549) จ  าแนกสมรรถนะเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

 1. สมรรถนะหลัก (core competency) หมายถึง สมรรถนะของทุกต าแหน่งภายในองค์กร 
ตอ้งมี ซ่ึงจะไปสนบัสนุนวสิัยทศัน์ พนัธกิจและความสามารถหลกัขององคก์ร 
 2. สมรรถนะเชิงบริหารจดัการ (professional competency) สามารถแยกออกเป็น 2 ส่วน ส่วน
ท่ีหน่ึง เป็นสมรรถนะร่วมท่ีผูบ้ริหารควรจะต้องมี (key common competency) เช่น ภาวะผูน้ า การ
วางแผน การคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ การตดัสินใจและการส่ือสาร เป็นตน้และอีกส่วนหน่ึงเป็น
สมรรถนะท่ีผูบ้ริหารในหน่วยงานต่างๆ ควรจะมี(key strategic competency)แตกต่างกนัตามแต่กล
ยทุธ์หลกัขององคก์รและกลยทุธ์ของหน่วยงานท่ีสร้างข้ึนมา 
 3. สมรรถนะตามหน้าท่ี (functional competency/technical competency) หมายถึง ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่งนั้นๆ โดยมีความรู้ ทกัษะและความสามารถเพียงพอในการปฏิบติังานท่ีเป็นเทคนิค
และวชิาชีพเฉพาะ 
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 จิรประภา อคัรบวร (2549) จ  าแนกสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

 1. สมรรถนะหลกั (core competency) คือ พฤติกรรมท่ีดีท่ีทุกคนในองค์การตอ้งมี เพื่อแสดง
ถึงวฒันธรรมและหลกันิยมขององคก์าร 
 2. สมรรถนะบริหารจดัการ (professional competency) คือ คุณสมบติัความสามารถดา้นการ
บริหารท่ีบุคลากรในองค์การทุกคนจ าเป็นตอ้งมีในการท างาน เพื่อให้งานส าเร็จและสอดคล้องกบั
แผนกลยทุธ์และวสิัยทศัน์ขององคก์าร 
 3. สมรรถนะเชิงเทคนิค (technical competency) คือ ทกัษะดา้นวิชาชีพท่ีจ าเป็นในการน าไป
ปฏิบติังานให้บรรลุผลส าเร็จ โดยจะแตกต่างกนัตามลกัษณะงาน โดยสามารถจ าแนกได ้2 ส่วนย่อย 
ได้แก่ สมรรถนะเชิงเทคนิคหลัก (core technical competency) และสมรรถนะเชิงเทคนิคเฉพาะ 
(specific technical competency) 

 ธ ารงศกัด์ิ คงคาสวสัด์ิ (2549) แบ่งสมรรถนะออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

 1. สมรรถนะหลกั (core competency) เป็นคุณลกัษณะ สมรรถนะ ความสามารถ คุณสมบติัท่ี
ทุกคนในองคก์รตอ้งมี 
 2. สมรรถนะเฉพาะต าแหน่งงาน (functional competency) เป็นคุณลกัษณะ สมรรถนะ ความสามารถ 
คุณสมบติัท่ีคนท่ีท างานในต าแหน่งต่างๆ จะตอ้งมี เพื่อให้สามารถท างานในต าแหน่งนั้นๆ อย่าง
ประสบผลส าเร็จ ซ่ึงหากต าแหน่งงานต่างกนัไปหรือท างานอยูค่นละหน่วยงานก็จะมีสมรรถนะเฉพาะ
ต าแหน่งงานท่ีไม่เหมือนกนั เพราะลกัษณะงานท่ีท านั้นแตกต่างกนั 

 ประเภทของสมรรถนะมีการจ าแนกแตกต่างกนั ซ่ึงสามารถสรุปได้ ดงัน้ี1) สมรรถนะหลัก 
(core competency) คือความรู้ ทกัษะ ความสามารถท่ีบุคลากรทุกคนในองคก์รจะตอ้งมี และสนบัสนุน
ให้การด าเนินงานขององคก์รสามารถบรรลุเป้าหมาย วิสัยทศัน์ พนัธกิจท่ีก าหนดไว ้2) สมรรถนะใน
การบริหารจดัการ (professional competency) เป็นสมรรถนะเก่ียวกับการบริหารจดัการท่ีผูบ้ริหาร
หรือบุคลากรในองคก์รจะตอ้งมี เพื่อให้การท างานประสบผลส าเร็จ 3) สมรรถนะประจ ากลุ่มงานหรือ
สมรรถนะตามต าแหน่งงาน (job competency, functional competency, job family competency) เป็น
สมรรถนะเฉพาะต าแหน่งงานนั้นๆ หรือวิชาชีพนั้นๆ ในองค์กร 4) สมรรถนะเชิงเทคนิค (technical 
competency, key competency) เป็นสมรรถนะส าหรับการปฏิบติังานตามกิจกรรมในแต่ละต าแหน่งงาน 
และ 5) สมรรถนะส่วนบุคคล (personal competency) เป็นสมรรถนะส่วนบุคคลท่ีท าให้บุคคลนั้น
แตกต่างจากบุคคลอ่ืน 
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ประโยชน์ของสมรรถนะ 

 สมรรถนะเป็นส่วนส าคญัในการท างานและเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการท่ีต่อเน่ือง เพื่อช่วย
ให้ผูบ้ริหารการพยาบาลเกิดความมัน่ใจในองค์กรมีการดูแลผูป่้วยและผูรั้บบริการท่ีมีคุณภาพสูง
เน่ืองจากการมีสมรรถนะของบุคลากรช่วยลดความผิดพลาดและช่วยปรับปรุงคุณภาพการพยาบาล 
(Taylor, 2000) การน าแนวคิดเร่ืองสมรรถนะมาใชใ้นการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เช่ือวา่จะท าให้
การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนไม่วา่จะเป็นเร่ืองการคดัเลือก การพฒันาและการ
บริหารผลงาน ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมมีผูก้ล่าวถึงประโยชน์ของสมรรถนะไวด้งัน้ี 

 ณรงคว์ทิย ์แสนทอง (2547) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของสมรรถนะ ดงัน้ี 

 1. ช่วยสนับสนุนวิสัยทศัน์ ภารกิจและกลยุทธ์ขององค์กร สมรรถนะจะช่วยในการสร้าง
กรอบแนวคิด พฤติกรรม ความเช่ือ ทัศนคติของคนในองค์การให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
วสิัยทศัน์ ภารกิจและกลยทุธ์ขององคก์รใหบ้รรลุเป้าหมายไดดี้และเร็วยิง่ข้ึน 
 2. ใชเ้ป็นกรอบในการสร้างวฒันธรรมองคก์ร กล่าวคือ ช่วยสร้างกรอบการแสดงออกพฤติกรรม
ของคนในองคก์รโดยรวมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ช่วยสนบัสนุนการด าเนินงานขององค์กรให้
บรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน ช่วยให้เห็นแนวทางในการพฒันาบุคลากรในภาพรวม
ขององคก์รไดช้ดัเจนมากยิ่งข้ึนและช่วยป้องกนัไม่ให้เกิดวฒันธรรมองคก์รตามธรรมชาติท่ีไม่พึงประสงค ์
 3. ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานดา้นทรัพยากรมนุษยไ์ดแ้ก่ 
  3.1 การคดัเลือกบุคคลเขา้งาน 
  3.2 การพฒันาฝึกอบรม 
  3.3 การเล่ือนระดบัปรับต าแหน่งงาน 
  3.4 การโยกยา้ยต าแหน่งงาน 
  3.5 การประเมินผลการปฏิบติังาน 
  3.6 การบริหารผลตอบแทน  

 ธ ารงศกัด์ิ คงคาสวสัด์ิ (2548) ไดก้ล่าวถึงการน าสมรรถนะมาใชป้ระโยชน์ ดงัน้ี 1) การสรรหา/
คดัเลือก ให้ตรงกบัความตอ้งการขององคก์รและต าแหน่งงาน 2) การจ่ายค่าตอบแทน/สวสัดิการอยา่ง
เหมาะสม 3) การพฒันาและการเรียนรู้ ตลอดจนการวางแผนความกา้วหน้าของคนในองคก์ร และ 4) 
การเล่ือนต าแหน่งและโอนยา้ย 

  



 

17 

 ปิยะชยั จนัทรวงศไ์พศาล (2549) กล่าวถึงประโยชน์ของสมรรถนะ ดงัน้ี 

 1. การสรรหา/คัดเลือก ท าให้มองเห็นภาพรวมของความต้องการในงานแต่ละต าแหน่ง  
คดัสรรคนใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่ง ลดเวลาและค่าใชจ่้ายขององคก์รในการหาพนกังาน  
 2. การฝึกอบรมและการพฒันา ท าให้พนกังานหันมาสนใจในการพฒันาทกัษะ ความรู้และ
คุณสมบติัต่างๆ ท่ีท าให้เกิดประสิทธิภาพในงาน ช่วยในการจดัระเบียบพนกังานให้เป็นไปตามภารกิจ
และกลยุทธ์ของหน่วยงาน การฝึกอบรมและพฒันาให้คุม้ค่ากบัค่าใช้จ่ายและเวลา สร้างกรอบการ
ท างานส าหรับการสอนงานและการติดตามผล   
 3. การประเมินผล ท าให้เกิดความชดัเจนในการติดตามและการวดัผล ช่วยสนบัสนุนในการ
ประเมินผลงานและใชใ้นการสังเกตพฤติกรรมของพนกังาน 
 4. การจ่ายผลตอบแทน ท าให้เกิดการพฒันาตนเองเพื่อให้ไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนและมี
ความเป็นธรรมต่อพนกังานท่ีมีความสามารถตามมาตรฐานขององคก์รก าหนด 
 5. การบริหารจดัการคนเก่ง ช่วยท าให้เกิดความชัดเจนในความเข้าใจในเร่ืองของทักษะ 
ความรู้และคุณสมบติัของแต่ละต าแหน่ง ช่วยในการเติมความสามารถท่ียงัมีไม่เพียงพอของพนกังาน
ดว้ยการฝึกอบรมและพฒันาอย่างเหมาะสม ใช้เป็นดชันีตวัหน่ึงในการบ่งช้ีถึงจ านวนพนักงานท่ีมี
ศกัยภาพสูงขององค์กร ใช้ในการแบ่งประเภทของพนักงานตามศกัยภาพการท างาน รวมทั้งการ
บริหารจดัการบุคลากรขององคก์ร 

 สรุป สมรรถนะเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลท่ีสนบัสนุนใหอ้งคก์รบรรลุ
เป้าหมาย สมรรถนะมีประโยชน์ต่อองคก์รโดยช่วยสนบัสนุนวิสัยทศัน์ ภารกิจและกลยทุธ์ขององคก์ร
และมีประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการสรรหา/คดัเลือกบุคลากรให้ตรงกับความ
ตอ้งการขององคก์รและความตอ้งการในงานแต่ละต าแหน่ง การพฒันา การประเมินผล และการเล่ือน
ต าแหน่ง  

ปัจจัยทีม่ีผลต่อสมรรถนะ  

 จากการทบทวนวรรณกรรมปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อสมรรถนะมีดงัน้ี 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคล 
  1.1 อายุ อายุเป็นปัจจัยท่ีท าให้บุคคลมีความแตกต่างกันในเร่ืองความคิดเห็นและ
พฤติกรรมรวมถึงการมีผลต่อการรับรู้ความรู้สึกนึกคิดทกัษะและความสามารถของบุคคล ดงัท่ี นารี 
แซ่อ้ึง (2543) ศึกษาเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์
กระทรวงสาธารณสุข พบวา่อายุมีความสัมพนัธ์ทางบวกระดบัต ่ากบัสมรรถนะพยาบาลวชิาชีพอยา่งมี
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนการศึกษาของ เตือนใจ พิทยาวฒันชยั (2548) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยั 
ท่ีมีอิทธิพลต่อสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลยั พบวา่อายุมีความสัมพนัธ์ทางบวก
ในระดบัต ่ากบัสมรรถนะพยาบาลวชิาชีพอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
  1.2 วฒิุการศึกษาการศึกษาท าให้คนมีสติปัญญาในการพิจารณาส่ิงต่างๆ อยา่งมีเหตุผลท า
ให้คนรู้จกัวิธีการคน้หาขอ้มูลข่าวสารสามารถแปลความหมายตดัสินใจพิจารณาส่ิงต่างๆไดถู้กตอ้ง
มากข้ึน ส าหรับพยาบาลวิชาชีพทุกคนจะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดข้ึ้นทะเบียนและไดรั้บใบประกอบวิชาชีพจาก
สภาการพยาบาลเท่านั้นจึงจะสามารถปฏิบติังานดา้นการพยาบาลไดแ้ละพยาบาลวชิาชีพทุกคนเป็นผูท่ี้
จบการศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาและมีวุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
(สภาการพยาบาล, 2552ก) นอกจากน้ี เตือนใจ พิทยาวฒันชยั (2548) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อสมรรถนะพยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาลมหาวทิยาลยั พบวา่วฒิุการศึกษามีความสัมพนัธ์ทางบวกใน
ระดบัต ่ากบัสมรรถนะพยาบาลวชิาชีพอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  1.3 ประสบการณ์การปฏิบัติงานประสบการณ์ข้ึนกับระยะเวลาในการท างานท าให้มี
โอกาสเผชิญปัญหามีขอ้มูลในการตดัสินใจและเลือกแนวทางในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งรวดเร็วและ
ถูกต้องมากข้ึน ซ่ึง นารี แซ่อ้ึง (2543) ศึกษาเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลศูนยก์ระทรวงสาธารณสุข พบว่าประสบการณ์การปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์
ทางบวกระดบัต ่ากบัสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และการศึกษา
ของ เตือนใจ พิทยาวฒันชยั (2548) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั พบว่าประสบการณ์การปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัต ่ากบั
สมรรถนะพยาบาลวชิาชีพอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  1.4 การได้รับการอบรมเพิ่มเติม การฝึกอบรมเป็นกระบวนการหน่ึงในการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรให้เพิ่มพูนความรู้ ทกัษะตลอดจนเปล่ียนแปลงทศันคติและพฤติกรรมไป
ในทางท่ีตอ้งการ เพื่อใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีในงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึง กุลวดี อภิชาติบุตร และ สมใจ 
ศิระกมล (2548) ศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ พบว่าการได้รับการศึกษาอบรมมี
ความสัมพนัธ์กบัสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 เน่ืองจากการไดรั้บการ
อบรมเพิ่มเติมทางการพยาบาล ท าใหพ้ยาบาลสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีของตนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2. ปัจจยัดา้นสถานการณ์ สถานการณ์เป็นเง่ือนไขของเหตุการณ์หรือลกัษณะของส่ิงแวดลอ้ม
นอกตวับุคคลท่ีมีผลต่อการแสดงความสามารถในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ลกัษณะโครงสร้างขององคก์ร
ลกัษณะงาน สังคมสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ซ่ึง อมัเรศน์ ชาวสวนกลว้ย (2533) ศึกษาพบว่า
โครงสร้างองค์กรเป็นปัจจยัเสริมท่ีส่งเสริมให้พยาบาลวิชาชีพมีการพฒันาสมรรถนะให้สูงข้ึน ควร
เป็นลกัษณะโครงสร้างของงานท่ีไม่ใหญ่ เพราะจะท าให้มีการกระจายอ านาจในการติดต่อส่ือสาร
ประสานงานท่ีคล่องตวัโอนถ่ายความรู้ไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว มีจ  านวนขั้นตอนการท างานท่ีไม่
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มาก ควรประกอบดว้ยบรรยากาศท่ีดีขององคก์ร เน่ืองจากการท างานของบุคลากรอยูภ่ายใตก้ารก ากบั
ควบคุมบางอยา่งไดแ้ก่แบบผูน้ าของผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงหมายถึง ความยืดหยุน่ของผูบ้ริหาร นอกจากน้ี
ยงัพบว่าบรรยากาศองค์กรท่ีมีความกรุณาปรานี มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความสามารถในการ
ปฏิบติังานของพยาบาลประจ าการ และ เตือนใจ พิทยาวฒันชยั (2548) พบวา่ความสัมพนัธ์ทางบวกท า
ใหบ้รรยากาศองคก์รเป็นปัจจยัเอ้ือ ท าใหพ้ยาบาลวชิาชีพมีการพฒันาสมรรถนะใหสู้งข้ึน 

 สรุปปัจจัยท่ีมีผลต่อสมรรถนะประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน การได้รับการอบรมเพิ่มเติม และปัจจยัด้านสถานการณ์ ได้แก่ ลกัษณะ
โครงสร้างองคก์ร และบรรยากาศขององคก์ร  

สมรรถนะของพยาบาลหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินเป็นลักษณะงานท่ีต้องการความเร่งด่วนฉับไวและถูกต้องเพราะ 
ผูเ้จ็บป่วยมกัมีปัญหาเร่งด่วนทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจอีกทั้งไม่ไดมี้การเตรียมตวัเตรียมใจมาก่อน
จึงท าให้มีความคาดหวงัสูง ซ่ึงในด้านบริการตอ้งรวดเร็วถูกตอ้งพยาบาลหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน
นอกจากจะตอ้งมีความรู้ทกัษะความสามารถในการช่วยชีวิตและรอบรู้เทคนิคการให้บริการกรณี
ฉุกเฉินในทุกสถานการณ์แลว้พยาบาลอุบติัเหตุและฉุกเฉินยงัตอ้งมีพฤติกรรมบริการท่ีดีซ่ึงจะสะทอ้น
ถึงคุณภาพและความมีคุณค่าของวิชาชีพพยาบาลให้เป็นท่ีประจกัษ์อีกดว้ย (อุบล ยี่เฮง, 2550)ซ่ึงจาก
การทบทวนวรรณกรรมพบวา่สมรรถนะท่ีจ าเป็นของพยาบาลอุบติัเหตุและฉุกเฉิน มีดงัน้ี 

 องค์กรระบบสุขภาพแห่งชาติประเทศสก๊อตแลน (National Health Service Education for Scotland, 
2002) ได้ก าหนดสมรรถนะตามกรอบแนวคิดของการปฏิบติังานพยาบาลหน่วยงานอุบติัเหตุและ
ฉุกเฉินไว ้7 ด้าน คือ 1) สมรรถนะดา้นการประเมินอาการ 2) สมรรถนะด้านการตดัสินใจ 3) สมรรถนะ
ดา้นทกัษะในการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 4) สมรรถนะดา้นการดูแลสุขภาพผูป่้วย 5) สมรรถนะดา้นการบริหาร
จดัการผูป่้วย 6) สมรรถนะดา้นภาวะผูน้ า และ 7) สมรรถนะดา้นการดูแลผูป่้วยบาดเจบ็เฉพาะกลุ่ม 

 ณรงค์ ค  าอ่อน (2548) ได้ศึกษาสมรรถนะท่ีมีความจ าเป็นด้านการปฏิบัติงานของพยาบาล
วชิาชีพงานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น โดยเก็บขอ้มูลในพยาบาลวชิาชีพ
ท่ีปฏิบติังานในหน่วยงานอุบติัเหตุและฉุกเฉินจ านวน 12 คน ผลการศึกษาพบสมรรถนะท่ีจ าเป็น 6 ดา้น 
คือ1) สมรรถนะด้านการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 2) สมรรถนะด้านการช่วยใส่ท่อช่วยหายใจทางหลอดคอ  
3) สมรรถนะดา้นการช่วยผ่าตดัหลอดเลือด4) สมรรถนะดา้นการช่วยใส่ท่อระบายทรวงอก 5) สมรรถนะ
ดา้นการตรวจและประเมินลกัษณะคล่ืนไฟฟ้าหวัใจท่ีตอ้งช่วยเหลือฉุกเฉิน และ 6) สมรรถนะดา้นการ
ประเมินผูท่ี้มีภาวะสารเหลวในร่างกาย 
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 ภทัรมน ทบัสูงเนิน และ วาสินี วิเศษฤทธ์ิ (2552) ได้ศึกษาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพท่ี
ปฏิบัติงานในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลของรัฐ  โดยเก็บข้อมูลในพยาบาลวิชาชีพท่ี
ปฏิบติังานในหน่วยงานอุบติัเหตุและฉุกเฉินจ านวน 8 คน ผลการศึกษาพบวา่สมรรถนะของพยาบาล
วิชาชีพท่ีปฏิบติังานในห้องอุบติัเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลของรัฐมี 11 ดา้น คือ 1) สมรรถนะดา้น
การปฏิบติัการพยาบาลในภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน 2) สมรรถนะด้านการคดักรองและการประเมิน
อาการในภาวะฉุกเฉิน 3) สมรรถนะดา้นสมรรถนะดา้นการฟ้ืนคืนชีพขั้นสูง 4) สมรรถนะดา้นการ
ท างานเป็นทีมและการประสานงาน 5) สมรรถนะดา้นการติดต่อส่ือสาร 6) สมรรถนะดา้นคุณลกัษณะ
ส่วนบุคคลและพฤติกรรมบริการ 7) สมรรถนะดา้นการจดัการสถานการณ์ฉุกเฉินกลุ่มชนและภยัพิบติั 
8) สมรรถนะดา้นภาวะผูน้ า 9) สมรรถนะดา้นกฎหมาย จริยธรรมและการพิทกัษสิ์ทธิ 10) สมรรถนะ
ดา้นการวางแผนจ าหน่ายและการส่งต่อผูป่้วย และ 11) สมรรถนะดา้นวิชาการและการพฒันาคุณภาพ
งานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 

 เอกกมล ยศบวัพิศ (2554) ได้ศึกษาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานในหน่วยงาน
อุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย โดยเก็บข้อมูลในพยาบาลวิชาชีพท่ี
ปฏิบติังานในหน่วยงานอุบติัเหตุและฉุกเฉินจ านวน 8 คน ผลการศึกษาพบสมรรถนะ 9 ด้าน คือ  
1) สมรรถนะดา้นการคดักรอง 2) สมรรถนะดา้นการช่วยเหลือผูป่้วยวิกฤตฉุกเฉินมาก 3) สมรรถนะ
ดา้นการดูแลผูป่้วยฉุกเฉิน 4) สมรรถนะดา้นการดูแลผูป่้วยไม่ฉุกเฉิน 5) สมรรถนะดา้นการช่วยเหลือ 
ณ จุดเกิดเหตุ 6) สมรรถนะดา้นการบนัทึกทางการพยาบาลและสถิติรายงาน 7) สมรรถนะดา้นการส่ง
รักษาต่อ 8) สมรรถนะดา้นงานเชิงรุก และ 9) สมรรถนะดา้นกฎหมาย การพิทกัษ์สิทธิ คุณลกัษณะ
และพฤติกรรมบริการ 

 นอกจากน้ี วชัรีวรรณ เข่ือนเพชร (2555)ไดศึ้กษาสมรรถนะของพยาบาลวชิาชีพท่ีปฏิบติังานใน
หน่วยงานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่โดยเก็บข้อมูลในพยาบาล
วชิาชีพท่ีปฏิบติังานในหน่วยงานอุบติัเหตุและฉุกเฉินจ านวน 5 คน ผลการศึกษาพบสมรรถนะ 8 ดา้น 
คือ 1) สมรรถนะดา้นการประเมินอาการและการคดักรอง 2) สมรรถนะดา้นการช่วยเหลือ ณ จุดเกิด
เหตุ 3) สมรรถนะดา้นการวินิจฉยัและตรวจรักษาโรคทัว่ไป 4) สมรรถนะดา้นการปฏิบติัการพยาบาล
ฉุกเฉิน 5) สมรรถนะดา้นทกัษะในการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นสูง 6) สมรรถนะดา้นการจดัการสถานการณ์
ฉุกเฉินกลุ่มชนและภยัพิบติั 7) สมรรถนะด้านการส่งรักษาต่อ และ 8) สมรรถนะด้านการบริหาร
จดัการในหน่วยงานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 

 โดยสรุปสมรรถนะของพยาบาลหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินจากการศึกษาท่ีผา่นมา มีดงัน้ีคือการ
คดักรองและการประเมินอาการ การปฏิบติัการพยาบาลผูป่้วยไม่ฉุกเฉิน การปฏิบติัการพยาบาลผูป่้วย
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ฉุกเฉิน การปฏิบติัการพยาบาลผูป่้วยฉุกเฉินมาก การตดัสินใจ การบริหารจดัการผูป่้วย ภาวะผูน้ า การ
ช่วยใส่ท่อช่วยหายใจทางหลอดคอ การช่วยผ่าตดัหลอดเลือด การช่วยใส่ท่อระบายทรวงอก การ
ช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ การปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นการจดัการสถานการณ์ฉุกเฉิน กฎหมาย 
จริยธรรมและการพิทกัษสิ์ทธิ การบนัทึกทางการพยาบาลและสถิติรายงาน การท างานเป็นทีมและการ
ประสานงาน การติดต่อส่ือสาร คุณลกัษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมบริการ การวางแผนจ าหน่วย
และการส่งส่งต่อ วชิาการและการพฒันาคุณภาพ 

การพฒันากรอบสมรรถนะ 

ความหมายของกรอบสมรรถนะ    

 จากการทบทวนวรรณกรรมมีผู ้ให้ความหมายของกรอบสมรรถนะ  (competency model, 
competency framework) ไวด้งัน้ี 

 มาเรียลล่ี และคณะ (Marrelli et al., 2005) กล่าววา่กรอบสมรรถนะเป็นกลุ่มรายการสมรรถนะ
ท่ีท าใหเ้กิดผลลพัธ์ของการปฏิบติังานซ่ึงมีความเฉพาะตามลกัษณะงานหนา้ท่ีหรือกระบวนการท างาน 
ท าใหง้านเกิดประสิทธิภาพ 

 ดรากานิดิส และ เมนทแ์ซส (Draganidis & Mentzas, 2006) ไดใ้ห้ความหมายกรอบสมรรถนะ 
หมายถึง รายการของสมรรถนะท่ีได้จากการสังเกตสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการท างานประเภทใด
ประเภทหน่ึงหรือต าแหน่งงานหน่ึงๆ ให้ไดป้ระสบผลส าเร็จ ซ่ึงรายการของสมรรถนะดงักล่าวจะตอ้ง
มีการระบุพฤติกรรมยอ่ยและพฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถไวด้ว้ย 

 ปิยะชยั จนัทรวงศไ์พศาล (2549) ไดใ้ห้ความหมายของกรอบสมรรถนะตามรูปแบบของปิระ
มิดสมรรถนะ (competency pyramid) ว่าเป็นรายการสมรรถนะท่ีมีลักษณะอยู่ 4 ประการ คือ 1) มี
องค์ประกอบ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ีมองเห็นได้ชัด คือทกัษะและความรู้ และส่วนท่ีซ่อนเร้นอยู่ คือ 
พฤติกรรมท่ีสะทอ้นมาจากค่านิยม อุปนิสัย ทศันคติและแรงขบั 2) ตอ้งแสดงให้เห็นผลงาน 3) ผลงาน
นั้นตอ้งวดัค่าได ้และ 4) ตอ้งสามารถเรียนรู้และพฒันา 

 สรุปไดว้า่กรอบสมรรถนะเป็นกลุ่มรายการสมรรถนะหรือชุดรายการสมรรถนะ และพฤติกรรม
บ่งช้ีความสามารถท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานของบุคลากรในแต่ละต าแหน่งงานตามลกัษณะงานและ
บทบาทหนา้ท่ีซ่ึงมีความเฉพาะเจาะจงตามหนา้ท่ีหรือกระบวนการท างาน 
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กระบวนการพฒันากรอบสมรรถนะ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมมีผูก้ล่าวถึงกระบวนการพฒันากรอบสมรรถนะ ดงัน้ี 

 มาเรียลล่ี และคณะ (Marrelli et al., 2005) ไดเ้สนอวธีิการในการพฒันากรอบสมรรถนะส าหรับ
องคก์รท่ีให้บริการดา้นสุขภาพ ซ่ึงพฒันามาจากกรอบสมรรถนะขององคก์รธุรกิจและอุตสาหกรรม
ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. การก าหนดวตัถุประสงค ์(defining the objectives) เป็นขั้นตอนในการก าหนดวตัถุประสงค์
ของการพฒันากรอบสมรรถนะท่ีมีความชดัเจนและเฉพาะเจาะจง โดยสมรรถนะท่ีก าหนดข้ึนควร
ประกอบดว้ยความรู้ ทกัษะหรือความสามารถ คุณลกัษณะส่วนบุคคลหรือกลุ่มของคุณลกัษณะตั้งแต่ 
2 ชนิดข้ึนไป ซ่ึงการก าหนดวตัถุประสงคใ์หพ้ิจารณาตอบค าถาม 4 ค าถาม ดงัน้ี 
  1.1 เพราะเหตุใดจึงต้องมีการพัฒนากรอบสมรรถนะโดยค านึงถึงการแก้ไขปัญหา 
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ โอกาสท่ีจะด าเนินการไดส้ าเร็จตลอดจนการน าไปใช้ 
  1.2 หน่วยของการวเิคราะห์คืออะไร คือการก าหนดสมรรถนะท่ีตอ้งการวา่เป็นสมรรถนะ
ในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพส าหรับกลุ่มงานหรืองานท่ีเฉพาะหนา้ท่ีใดหนา้ท่ีหน่ึงและผลลพัธ์
ท่ีได้จะน าไปใช้กลุ่มงานเดียว แผนกหรือทั้งหมดองค์กรหรือน าไปประยุกต์ใช้หลายองค์กรหรือ
สมาชิกทุกคนในวชิาชีพ 
  1.3 กรอบระยะเวลาในการพฒันาคืออะไร เป็นการคาดคะเนว่าสมรรถนะท่ีก าหนดข้ึน
เป็นสมรรถนะท่ีจ าเป็นในปัจจุบนัหรือในอนาคต หลายองคก์รเลือกท่ีจะใชท้ั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
การคาดคะเนในอนาคตข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อบริบทของหน่วยงานท่ีก าลงั
ศึกษาอยู ่
  1.4 กรอบสมรรถนะจะถูกน าไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอย่างไรเป็นการระบุว่ากรอบ
สมรรถนะนั้ นจะน าไปใช้ในเร่ืองใด เช่น ใช้ในการวางแผนคัดเลือกเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ การเล่ือน
ต าแหน่ง บริหารจดัการผลการปฏิบติังาน การฝึกอบรมและพฒันา การจ่ายค่าตอบ การให้รางวลั  
เป็นตน้ 
 2. การแสวงหาผูใ้ห้การสนับสนุน (obtain the support of a sponsor) ผูใ้ห้การสนับสนุนควร
เป็นบุคคลท่ีมีภาวะผูน้ าในองค์กร มีอ านาจหน้าท่ีในการบริหารจดัการ ให้การสนับสนุนเคร่ืองมือ
ต่างๆ ให้การช่วยเหลือและประสานงานได้อย่างเต็มท่ี เป็นผูท่ี้มีส่วนท่ีท าให้งานส าเร็จ เป็นผูท่ี้มี
ความส าคญัในการสนบัสนุนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีจะให้ความร่วมมือใน
การให้ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นผูท่ี้มีอ านาจในการควบคุมหน่วยงานท่ีท าการศึกษา เช่น หวัหน้า
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งาน ผูเ้ช่ียวชาญในงานนั้นเป็นอยา่งดี เก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพ รวมถึงผูใ้หค้วามร่วมมือในการให้ขอ้มูลใน
การก าหนดกรอบสมรรถนะท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ 
 3. การพฒันาและด าเนินการวางแผนการติดต่อส่ือสารและการศึกษา (develop and implement 
a communication and education plan) เป็นการช้ีแจงวตัถุประสงค์ ความส าคญัของการสร้างสมรรถนะ
ท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังาน เพื่อใหผู้มี้ส่วนร่วมเกิดความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในการศึกษาน้ี
สามารถส่ือสารได้หลายทาง เช่น การแจง้ในท่ีประชุม การแจง้ทางจดหมายอิเลคโทรนิค การติด
โปสเตอร์ จดหมายข่าว การบนัทึก เป็นตน้ 
 4. การวางแผนวิธีการด าเนินงาน (plan the methodology) เป็นการออกแบบวิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นขั้นตอนต่างๆ ท่ีจะน าไปสู่การพฒันากรอบสมรรถนะ การเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ี
จะใหข้อ้มูลในการศึกษา รวมถึงวธีิการท่ีจะไดรั้บขอ้มูล ดงัน้ี 
  4.1 การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ควรใชก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความหลากหลายในต าแหน่งหนา้ท่ี เช่น 
ผูบ้ริหารหรือหัวหน้างานผูซ่ึ้งเก่ียวข้องโดยตรงท่ีมองเห็นการท างานของกลุ่มเป้าหมาย เป็นผูท่ี้
สามารถให้ขอ้มูลสมรรถนะท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพไดแ้ละผูท่ี้มีผลงานโดดเด่น  
ผูท่ี้ปฏิบัติงานโดยตรงท่ีมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการท างานเป็นอย่างดี ผูท้รงคุณวุฒิหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ ความช านาญในงานเป็นอยา่งดี 
  4.2 การเลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงมีหลายวิธี อยา่งน้อยควรมี 2 วิธีการท่ีแตกต่าง
กนัในการระบุสมรรถนะท่ีศึกษา เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครอบคลุม น่าเช่ือถือและก าหนดวิธีการ
รวบรวมขอ้มูล 7 วธีิ ดงัน้ี 
   4.2.1 การทบทวนวรรณกรรม จากต ารา วารสาร นิตยสาร บทความ วิทยานิพนธ์ท่ีมี
การศึกษามาก่อน เป็นวธีิการท่ีง่ายและรวดเร็ว แต่เน้ือหาค่อนขา้งกวา้งจึงตอ้งพิจารณาอยา่งถ่ีถว้นก่อน
น าไปใช ้
   4.2.2 การสนทนากลุ่ม ในการสนทนากลุ่มมีผู ้ด าเนินการสนทนาร่วมกับกลุ่ม
ผูเ้ก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูม้าใชบ้ริการหรือบุคคลอ่ืนๆ เพื่อระบุ
ส่วนประกอบของงานหรือบ่งช้ีสมรรถนะท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังาน  
   4.2.3 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ต้องมีการวางแผนใช้ค  าถามท่ีจะถามงานท่ี
รับผิดชอบของแต่ละบุคคลทั้งผูบ้ริหารและบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง มีการสัมภาษณ์เทียบเคียงกับ
องค์กรอ่ืน เพื่อให้ได้มุมมองเก่ียวกบังานท่ีกวา้งหรือท าให้สมรรถนะเป็นสากลมากข้ึน หากจะน า
สมรรถนะไปใช้ตอ้งค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรมและความแตกต่างระหว่างความรับผิดชอบท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัข้อมูลท่ีมีอย่างจ ากัด ถ้าผูส้ัมภาษณ์มีความช านาญ สามารถสร้างเช่ือมัน่กบัผูถู้ก
สัมภาษณ์ จะท าให้เกิดความร่วมมือในการให้ขอ้มูลอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา ได้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
ครอบคลุมเน้ือหางานของแต่ละบุคคล ทกัษะของผูส้ัมภาษณ์พิสูจน์ใหเ้ห็นทั้งความละเอียดของขอ้มูล
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หรือความชดัเจนของผูถู้กสัมภาษณ์และสามารถมองเห็นอากปักริยา น ้ าเสียง ท่าทางท่ีสัมพนัธ์กบั
ความรู้สึกในการเลือกสมรรถนะ 
   4.2.4 การสัมภาษณ์เหตุการณ์ เพื่อคน้หาพฤติกรรมเฉพาะ โดยสัมภาษณ์ผูท่ี้มีผลงาน
โดดเด่นเก่ียวกบัส่ิงท่ีท า ส่ิงท่ีคิดและส่ิงท่ีพูดในสถานการณ์ท่ีทา้ทายหรือสถานการณ์ท่ียุง่ยาก ใหผู้ถู้ก
สัมภาษณ์เล่าเร่ืองราวสมรรถนะท่ีท าให้ประสบผลส าเร็จ การปฏิบติัท่ีกระท าบ่อย ปานกลางและ
เล็กนอ้ยก็จะถูกสัมภาษณ์ เพื่อน ามาใชเ้ปรียบเทียบ 
   4.2.5 การส ารวจ โดยใชแ้บบสอบถาม ระดบัส่วนประกอบแต่ละรายการสมรรถนะ 
สมรรถนะท่ีส าคญัท าให้ปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ สมรรถนะท่ีใช้บ่อย โดยการเขียนและให้
ขอ้มูลท่ีคาดวา่ส าคญัเพิ่มเติม 
   4.2.6 การสังเกต เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลท่ีทีมผูว้ิจ ัยไปตรวจเยี่ยม สังเกตผู ้ท่ี
ปฏิบติังานผลงานดีเยี่ยม สังเกตในขณะท างาน ใช้เวลามากในการสังเกตส าหรับงานประจ า งานเดิม
ตรวจซ ้ าแลว้ซ ้ าอีกตลอดทั้งวนัและการสังเกตใช้เวลา 2 ชัว่โมงในการสังเกตซ ้ าไปซ ้ ามา ส่วนงานท่ี
ซบัซ้อนอาจใชเ้วลาเป็นสัปดาห์หรือมากกวา่งานท่ีท าเป็นรอบเป็นฤดูกาลหรืองานท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยั
อ่ืนๆ อาจตอ้งใชเ้วลาสังเกตเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน กระบวนการสังเกตอาจถามผูป้ฏิบติังาน ก าลงั
ท าอะไรอยู่และท าไมตอ้งท า บางคร้ังการสังเกตผูป้ฏิบติังานดีกบัผูป้ฏิบติังานท่ีมีผลงานต ่าถูกน าไป
จดัการเปรียบเทียบ ผูส้ังเกตรวบรวม สรุปสมรรถนะท่ีใช้ปฏิบัติงานท่ี มีประสิทธิภาพแล้วส่งให้
ผูเ้ช่ียวชาญระบุอีกคร้ัง 
   4.2.7 การจดบนัทึกการท างาน เป็นวิธีการรวบรวมขอ้มูล การบนัทึกการปฏิบติังาน
ในหนา้ท่ีประจ าวนั กิจกรรมการปฏิบติังานแต่ละกิจกรรมตั้งแต่เร่ิมท างานจนกระทัง่ส้ินสุดการท างาน 
อาจใช้การสอบถามแล้วบนัทึก หลายวนั สัปดาห์หรือเป็นเดือนข้ึนอยู่กบัส่วนประกอบและความ
หลากหลายของงานนั้นๆ  
  วิธีการรวบรวมข้อมูล มีหลายวิธี ทั้ งน้ีข้ึนกับหน่วยงานท่ีท าการศึกษา เช่น ถ้าเป็นกลุ่ม
ขนาดใหญ่ ใชว้ิธีการส ารวจเป็นวิธีการท่ีดี น าไปทดสอบความถูกตอ้ง ถา้เป็นกลุ่มเล็กใชก้ารสนทนา
กลุ่ม การส ารวจยงัเป็นการยนืยนัผลลพัธ์จากการสังเกต ส่วนวธีิการสัมภาษณ์ไดข้อ้มูลเชิงลึก น ามาใช้
ในการก าหนดสมรรถนะส่วนประกอบของงานไดเ้ป็นอยา่งดี 
  4.3 การวางแผนการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล ก่อนท่ีจะท าการวางแผนเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจะบนัทึกขอ้มูลอยา่งไรใหมี้ความถูกตอ้งจากผูมี้ส่วนร่วมในการใหข้อ้มูล 
 5. การระบุสมรรถนะและการสร้างกรอบสมรรถนะ (identify the competencies and create 
the competency model) เป็นการก าหนดสมรรถนะแต่ละตวัและจดักลุ่มเป็นกรอบสมรรถนะ โดยมี
ขั้นตอน ดงัน้ี 
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  5.1 การก าหนดค าจ ากดัความของงานเป็นการก าหนดรายละเอียดเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ี
และคุณสมบติัของผูรั้บผดิชอบในงานท่ีจะน าไปก าหนดเป็นสมรรถนะ 
  5.2 การระบุสมรรถนะเป็นการก าหนดรายการเร่ิมตน้ของสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการด าเนินการวเิคราะห์เน้ือหาของขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได ้
  5.3 การรวบรวมกรอบสมรรถนะเป็นการรวมกลุ่มท่ีคล้ายกันของทักษะ ความรู้และ
ลกัษณะส่วนบุคคลเป้าหมายคือการสร้างรายการของสมรรถนะท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับการปฏิบติังาน 
  5.4 ทบทวนโดยผูเ้ช่ียวชาญ โดยน ากรอบสมรรถนะท่ีได้ให้ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์เก่ียวกบัลกัษณะงานนั้น เพื่อให้ข้อมูลยอ้นกลบั ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญเหล่าน้ีควรจะมีความ
หลากหลายทั้งทางดา้นประสบการณ์และความคิดเห็น เช่น ผูท่ี้เคยปฏิบติังานในหน่วยงานนั้นมาก่อน
และไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึนหรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารในปัจจุบนั 
  5.5 การพฒันาตวัอย่างพฤติกรรมสมรรถนะเป็นการพฒันาพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการมี
สมรรถนะนั้นๆ ในระดบัต่างๆ  
 6. การน ารูปแบบสมรรถนะไปใช้ (apply the competency model) เป็นการน าสมรรถนะไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การคัดเลือกบุคลากร การบริหารจดัการในเร่ืองการ
ปฏิบติังานและการพฒันาโดยการฝึกอบรม 
 7. การประเมินผลและการปรับปรุงรูปแบบสมรรถนะ (evaluate and update the competency 
model) ให้ทนัสมยัคือการประเมินผลกรอบของสมรรถนะท่ีสร้างข้ึนและผลลพัธ์ต่อองคก์รซ่ึงตอ้งมี
การประเมินและปรับปรุงให้เขา้กบักลยุทธ์และสภาพแวดลอ้มขององค์กร ลกัษณะงาน การปฏิบติั
หรือปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีการเปล่ียนแปลงและควรมีการทบทวนสมรรถนะใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

 ดรากานิดิส และ แมนท์แซส (Draganidis & Mentzas, 2006) ได้ท าการศึกษาวิธีการพฒันา
สมรรถนะ โดยทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในการบริหารจดัการสมรรถนะท่ีใช้กันอย่าง
แพร่หลายและไดก้ าหนดขั้นตอนการพฒันาสมรรถนะ 9 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. การจดัตั้งทีมงานระบบสมรรถนะ (competency system team: CST) ประกอบดว้ย หวัหน้า
ฝ่ายทรัพยากรมนุษยใ์นองค์กร ผูบ้ริหารระดบัสูงและบุคลากรในหน่วยงานท่ีมีความเขา้ใจในระบบ 
กระบวนการการท างานทั้งหมดในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอย่างลึกซ้ึง เป็นผูมี้อ านาจในการตดัสินใจ
ควบคุมดูแลหน่วยงานนั้น 
 2. การก าหนดเกณฑ์ ท่ี ใช้ว ัดประเมินผลการปฏิบัติงาน (identification of performance 
metrics) เช่น ผลงานดีเด่น ผลงานตามเกณฑ์เฉล่ียและผลงานเกณฑ์ต ่าสุดท่ีสามารถท างานนั้นๆ ได ้
เป็นการจดัล าดบัพฤติกรรมการท างาน 
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 3. การพฒันารายการสมรรถนะเบ้ืองตน้ (development of a tentative competencies list) โดย
คณะกรรมการทีมงานระบบสมรรถนะ ซ่ึงทบทวนรูปแบบสมรรถนะขององคก์รอ่ืนท่ีมีการพฒันาแลว้
และน ามาพิจารณาใชก้บัองคก์รของตนเอง 
 4. การให้ความหมายสมรรถนะแต่ละสมรรถนะ พร้อมก าหนดพฤติกรรมบ่งช้ี (definition of 
competencies and behavioral indicators) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับสมรรถนะท่ีจ าเป็น
ส าหรับหน่วยงาน โดยการประชุมกลุ่มและการใชแ้บบส ารวจกลุ่มผูใ้ชบ้ริการหรือผูบ้ริหาร 
 5. การพัฒนากรอบสมรรถนะแรกเร่ิม (development of an initial competency model) เป็น
การก าหนดกรอบสมรรถนะท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังาน โดยทีมสมรรถนะจากขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้าก
ขั้นตอนก่อนหนา้ โดยการวเิคราะห์ทั้งขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 6. การตรวจสอบรูปแบบสมรรถนะท่ีได้ (cross-check initial model) เป็นการยืนยนักรอบ
สมรรถนะท่ีสร้างข้ึน โดยการประชุมกลุ่ม การสัมภาษณ์หรือการใช้แบบส ารวจในกลุ่มผูบ้ริหารและ
บุคลากรผูซ่ึ้งไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบสมรรถนะ 
 7. การปรับปรุงกรอบสมรรถนะ (model refinement) เพื่อให้ได้กรอบสมรรถนะท่ีดี โดย
ทีมงานระบบสมรรถนะวเิคราะห์ลกัษณะเดียวกบัการพฒันาในขั้นตอนแรกซ ้ า เพื่อความถูกตอ้งยิง่ข้ึน 
 8. การตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเหมาะสมของกรอบสมรรถนะ (validation of the model) 
เป็นการน ากรอบสมรรถนะจดัท าเป็นแบบสอบถาม โดยทีมงานระบบสมรรถนะ เพื่อวดัระดับ
ประสิทธิภาพของแต่ละบุคคลว่ามีความสามารถอยู่ในระดบัดีมาก ปานกลางหรือพอใช้ ควรให้มี
ผูต้อบแบบสอบถามมีความหลากหลายทั้งผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติังานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผลการจดัระดบั
จากแบบสอบถามความรู้ ความสามารถน้ีจะตอ้งสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพของบุคคลนั้นๆ 
 9. การสรุปกรอบสมรรถนะท่ีได ้(finalize the model)  เป็นการคดัสมรรถนะท่ีไม่มีความสัมพนัธ์
กบัผลการปฏิบติังานออก เพื่อใหไ้ดส้มรรถนะท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 นอกจากน้ี สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ (2548) กล่าวถึงการสร้างกรอบสมรรถนะเร่ิมตน้จากการน า
วสิัยทศัน์และหรือพนัธกิจ ค่านิยมหลกัขององคก์รและกลยุทธ์ อาจใชต้วัใดตวัหน่ึงหรือใชท้ั้งหมด คือ 
วสิัยทศัน์ พนัธกิจและค่านิยมหลกัร่วมกนัข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์ององคก์รมาพิจารณาหาสมรรถนะ
หลกัขององค์กร จากนั้นจึงน ามาพิจารณาร่วมกบังาน โดยจะพิจารณาวา่งานท่ีออกแบบมาให้ตอบสนอง
ต่อกลยุทธ์ขององค์กรนั้น ผูป้ฏิบติังานจ าเป็นตอ้งมีสมรรถนะตามหน้าท่ีอะไรจึงจะท างานไดดี้และ
ขั้นตอนในการสร้างรูปแบบสมรรถนะประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. ก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้วดัประเมินผลการปฏิบติังาน เป็นเกณฑ์ท่ีดีเลิศและมีประสิทธิผลของ
ต าแหน่งงาน โดยใชผู้เ้ช่ียวชาญเป็นผูก้  าหนด 
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 2. ก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง น าเกณฑท่ี์ไดจ้ากขอ้ท่ี 1 มาคน้หากลุ่มของบุคคลท่ีทีผลงานดีเลิศและ
กลุ่มเปรียบเทียบท่ีมีผลงานตามเกณฑ์เฉล่ียปกติ ควรมีสัดส่วนของผูท่ี้มีผลงานดีกบัผูท่ี้มีผลงานปาน
กลางในอตัรา 3:4 จึงจะใหผ้ลท่ีน่าเช่ือถือ 
 3. การเก็บข้อมูล มีหลายวิธี เช่น การใช้แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมในเหตุการณ์ การใช้
คณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญ การใช้แบบส ารวจ การใช้ระบบผูเ้ช่ียวชาญ ใช้การวิเคราะห์งานและการ
สังเกตพฤติกรรม 
 4. การวเิคราะห์ขอ้มูลและการสร้างกรอบสมรรถนะ 
 5. การตรวจสอบความถูกตอ้งของรูปแบบสมรรถนะ 
 6. การน ากรอบสมรรถนะไปใชใ้นงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคลขององคก์ร 

 ซ่ึงแนวคิดการพฒันากรอบสมรรถนะของ มาเรียลล่ี และคณะ (Marrelli et al., 2005) มีผูน้ าไป
พฒันากรอบสมรรถนะจ านวนมาก เช่น สมศรี เชตะวนั (2553)พฒันากรอบสมรรถนะของพยาบาล
ผดุงครรภ์วิชาชีพในหน่วยคลอด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ ธนพร เพชรหาญ (2554) 
พฒันากรอบสมรรถนะของพยาบาลวชิาชีพหอ้งผา่ตดั ศูนยม์ะเร็ง ล าปาง 

 สรุปว่าการพฒันากรอบสมรรถนะแต่ละแนวคิดมีขั้นตอนหลกัๆ คือ ก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้วดั
ประเมินผลการปฏิบติังาน พฒันารายการสมรรถนะ ตรวจสอบความถูกตอ้งของรูปแบบสมรรถนะ 
และน ากรอบสมรรถนะท่ีได้ไปใช้ ซ่ึงแต่ละขั้นตอนมีลักษณะแตกต่างกันในหลายประเด็น เช่น  
1) คณะท างานมีการจดัตั้งมีทั้งในรูปคณะกรรมการท่ีมีผูใ้ห้การสนบัสนุน 2) สร้างกรอบสมรรถนะ
จากการสัมภาษณ์บุคคลในหน่วยงานและน าไปเปรียบเทียบกบักรอบสมรรถนะของหน่วยงานอ่ืนหรือ
สร้างจากหน้าท่ีรับผิดชอบในงานอย่างเดียว ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาจึงเลือกใช้กรอบพัฒนา
สมรรถนะของ มาเรียลล่ี และคณะ (Marrelli et al., 2005) มาใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีใน 5 ขั้นตอนคือ  
1) ก าหนดวตัถุประสงค์ 2) แสวงหาผู ้ให้การสนับสนุน 3) พัฒนาและด าเนินการวางแผนการ
ติดต่อส่ือสารและการศึกษา 4) วางแผนวิธีการด าเนินงาน และ 5) ระบุสมรรถนะและสร้างกรอบ
สมรรถนะ เน่ืองจากเม่ือส้ินสุดทั้ง 5 ขั้นตอนสามารถพฒันาไดก้รอบสมรรถนะท่ีตอ้งการ 

  



 

28 

สถานการณ์ทีเ่กีย่วกบัหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลลานนา จังหวดัเชียงใหม่ 

 โรงพยาบาลลานนาเป็นโรงพยาบาลเอกชน ระดบัทุติยภูมิ ขนาด 180 เตียง โดยการร่วมลงทุน
ระหว่างกลุ่มอาจารยแ์พทย ์คณะแพทยศ์าสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นักกฎหมายและนักธุรกิจใน
จงัหวดัเชียงใหม่ จดทะเบียนในนามบริษทัเชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จ ากดั (มหาชน) ใหบ้ริการแก่
ผูรั้บบริการดา้นสุขภาพในเขตภาคเหนือตอนบน เพื่อช่วยระบายความแออดัของผูป่้วยจากโรงพยาบาลรัฐ 
มีวิสัยทศัน์ว่า เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นน าในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน บริการ
ประทบัใจมีค่านิยมวา่ “ท างานเป็นทีม เนน้ผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง” มีพนัธกิจ ในการตรวจรักษา ป้องกนั 
ส่งเสริม ฟ้ืนฟูผูป่้วยทัว่ไป และผูป่้วยประกนัสังคมในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัใกลเ้คียง มีศูนย์
ปวดหลงั ศูนยห์ัวใจและหลอดเลือด พฒันาคุณภาพบริการ บุคลากรท างานเป็นทีมและมีความสุขมี
การพฒันาระบบบริหารแบบบูรณาการ มุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิท่ีครอบคลุมระบบแผนงานแบบบูรณาการ 
โดยจะมีการประเมินผลการปฏิบติังานตามเป้าหมายตวัช้ีวดัหลกัและสมรรถนะ 

 โรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่ ไดก้  าหนดกรอบโครงสร้างสมรรถนะของบุคลากรออกเป็น 2 
ประเภท คือ สมรรถนะหลกั (core competency) และสมรรถนะตามสายงาน (functional competency) 
โดยแบ่งสมรรถนะของบุคลากรออกเป็น 5 ระดบั ได้แก่ ระดบั 1 ผูเ้ร่ิมตน้ (beginner) มีทกัษะขั้นพื้นฐาน
ในการปฏิบติังาน เป็นการท างานประจ าและไม่ซับซ้อนระดบั 2 ช านาญการ (well-trained) เป็นการ
ปฏิบติัการท่ีแสดงถึงการใชค้วามรู้และทกัษะ สามารถน าความรู้และทกัษะท่ีอบรมมาประยุกตใ์ชใ้น
งานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ระดบั 3 ช านาญการพิเศษ (experienced) เป็นการท างานท่ีแสดงถึงการใช้
ความรู้และทกัษะรวบยอดไดเ้ป็นอยา่งดี สามารถพฒันางานให้ดีข้ึน เพื่อน าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีก าหนดไว ้
ระดบั 4 เช่ียวชาญ (advanced) แสดงถึงการใช้ความรู้และทกัษะขั้นสูง สามารถวางแผนแนะน าและ
เป็นผูน้ าผูอ่ื้นไดแ้ละ ระดบั 5 ผูท้รงคุณวุฒิ (expert) ท่ีแสดงถึงการใชค้วามรู้และทกัษะขั้นสูงและเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ และสามารถคิดเชิงกลยุทธ์และริเร่ิมความคิดใหม่ๆ (ฝ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาลลานนา, 2557)  

 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลานนา มุ่งเน้นให้ผูใ้ห้บริการมีความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาการ
พยาบาลผูป่้วย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศและเพื่อให้สอดรับกบัแผนพฒันาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
แห่งชาติ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2550-2559 ของสภาการพยาบาลท่ีก าหนดให้องค์กรพยาบาลก าหนด
สมรรถนะในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์ ให้องค์กรพยาบาลในสถานบริการ
สุขภาพทุกระดบัด าเนินการประเมินสมรรถนะและส ารวจความตอ้งการของบุคลากรทางการพยาบาล
ทุกระดบั เพื่อจดัท าแผนพฒันาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพทุกระดบัอยา่งต่อเน่ืองทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวฝ่ายการพยาบาลจึงไดก้ าหนดสมรรถนะตามสายงานของพยาบาลทุกคนท่ีปฏิบติังานในฝ่าย
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การพยาบาล คือสมรรถนะในการใช้กระบวนการพยาบาลและสมรรถนะการควบคุมป้องกนัการติด
เช้ือและสมรรถนะการฟ้ืนคืนชีพ และไดก้ าหนดให้มีการประเมินสมรรถนะของบุคลากรทุกระดบั
เป็นประจ าทุกปี อยา่งไรก็ตามในการประเมินสมรรถนะปัจจุบนัฝ่ายการพยาบาลไดใ้ชแ้บบประเมินท่ี
สร้างข้ึนเอง ประกอบด้วย 3 ดา้น ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทกัษะและดา้นทศันคติ โดยแบบประเมิน
ดงักล่าวใชก้บัทุกหน่วยงานของฝ่ายการพยาบาล (ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลานนา, 2557)  

 หน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่ ให้บริการแก่ผูม้ารับบริการ  
3 ประเภท คือ ผูป่้วยฉุกเฉินมาก ผูป่้วยฉุกเฉิน และผูป่้วยไม่ฉุกเฉิน จากสถิติปี 2553-2557 มีผูป่้วยมา
ใชบ้ริการจ านวน 9,235 18,211 28,621 38,485 และ 52,987 ราย/ปีตามล าดบั ผูป่้วยฉุกเฉินมาก จ านวน 
2,258, 2,417, 2,279, 3,054 และ 1,906 ราย/ปีตามล าดบั ผูป่้วยฉุกเฉิน จ านวน 1,445 9,882 19,653 
20,635 และ 24,585 ราย/ปีตามล าดบั และผูป่้วยไม่ฉุกเฉิน จ านวน 5,532, 5,912, 6,689, 14,796 และ 
26,496 ราย/ปีตามล าดบั แนวโน้มจ านวนผูม้ารับบริการท่ีหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินเพิ่มมากข้ึนทุกปี 
ลักษณะผูม้ารับบริการท่ีเป็นผูป่้วยไม่ฉุกเฉิน เช่น ฉีดวคัซีน ล้างแผล เป็นต้น ผูป่้วยฉุกเฉิน เช่น 
อาเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายด า ไดรั้บสารพิษ งูกดั ถูกสุนขักดั และแมลงสัตวก์ดัต่อย แพอ้าหารจ าพวก
แมลงหรืออาหารทะเล เลือดออกในกระเพาะอาหาร ปวดทอ้งจากไส้ต่ิงอกัเสบ ชกัในเด็กท่ีมีไขสู้ง 
เป็นตน้ และผูป่้วยฉุกเฉินมาก เช่น ผูป่้วยท่ีมีภาวะหัวใจหยุดเตน้หรือหยุดหายใจ ช็อค เสียเลือดมาก 
รวมทั้งผูรั้บบริการท่ีไดรั้บบาดเจ็บจากอุบติัเหตุจราจรไดรั้บบาดเจ็บท่ีศีรษะรุนแรง ทรวงอก ช่องทอ้ง
และอวยัวะอุง้เชิงกราน ผูป่้วยท่ีสงสัยกระดูกหัก โรคหลอดเลือดในสมองตีบหรือแตก โรคกลา้มเน้ือ
หวัใจตายเฉียบพลนั เป็นตน้ (ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลานนา, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557) 

 บุคลากรท่ีปฏิบติังานในหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินประกอบดว้ย พยาบาล จ านวน 11 คน ผูช่้วย
พยาบาล จ านวน 18 คน โดยพยาบาลวิชาชีพท าหน้าท่ีคัดกรองผูป่้วย ประเมินบันทึกประวติัวดั
สัญญาณชีพและจดัล าดบัความส าคญัในการให้การปฐมพยาบาลตามความรุนแรงของโรค เพื่อคน้หา
ปัญหาและให้การพยาบาลร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง ประเมินผลการรักษาพยาบาล
วางแผนประสานงานกบัผูป่้วยและญาติ ตลอดจนเจา้หน้าท่ีหน่วยงานอ่ืน พร้อมทั้งเฝ้าระวงัสังเกต
อาการอยา่งต่อเน่ืองจนกระทั้งเคล่ือนยา้ยผูป่้วยอยา่งรวดเร็วและปลอดภยั (หน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน, 
2557) นอกจากนั้นหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินมีภารกิจในการให้บริการทั้งในและนอกโรงพยาบาล
ตลอด 24 ชัว่โมง เป็นเครือข่ายในการออกปฏิบติัการดา้นการแพทยฉุ์กเฉินของจงัหวดัเชียงใหม่ มีการ
รณรงค์ป้องกนัอุบติัเหตุช่วงเทศกาลร่วมกบัเครือข่ายนอกโรงพยาบาล มีการซ้อมแผนอุบติัภยัหมู่
ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล มีการช่วยเหลือผูเ้จ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิด
เหตุทั้งจากสถานการณ์ปกติหรืออุบติัเหตุอุบติัภยัหมู่ โดยพร้อมออกปฏิบติังานทนัทีเม่ือมีสถานการณ์
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ฉุกเฉินข้ึน และขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกโรงพยาบาลหรือผูท่ี้เก่ียวของอ่ืนๆ เช่น ต ารวจ 
อาสาสมคัรป้องกันภยัฝ่านพลเรือน (อป.พร.) หน่วยกู้ภยั เป็นตน้ เพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีท่ี
หน่วยงานในพื้นท่ีไม่สามารถรับมือได ้

 ในเร่ืองการก าหนดสมรรถนะหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินยงัไม่ไดมี้การด าเนินการก าหนดกรอบ
สมรรถนะท่ีชัดเจน แต่ท่ีผ่านมาได้มีการด าเนินการพฒันาสมรรถนะพยาบาลโดยส่งอบรมภายใน
โรงพยาบาล เร่ืองโรคหลอดเลือดสมองและภายนอกโรงพยาบาลตามท่ีก าหนดโดยสาธารณสุขจงัหวดั 
เร่ืองการดูแลผูป่้วยโรคกลา้มเน้ือหวัใจตายเฉียบพลนัการดูแลผูป่้วยท่ีไดรั้บอุบติัเหตุ การช่วยฟ้ืนคืน
ชีพขั้นสูงเป็นตน้ ปีละ 1 คร้ัง การประเมินผลการปฏิบติังานใช้แบบประเมินของฝ่ายการพยาบาล
อย่างไรก็ตามจากขอ้มูลทางสถิติจะเห็นว่าจ านวนผูม้ารับบริการหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินมีจ านวน
เพิ่มมากข้ึน และสถิติท่ีผ่านมายงัพบปัญหาหลายประการเก่ียวกบัการให้เลือด การให้ยา และการ
ปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลานนา, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 
2557) จากปัญหาในการใหบ้ริการดงักล่าว หน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินไดน้ ามาประชุมทบทวนและท า
การคน้หาปัจจยัท่ีเป็นรากเหงา้ของปัญหาหรือสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ของปัญหา พบว่าสาเหตุ
เกิดจากพยาบาลในหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินยงัขาดความรู้ ทกัษะในการปฏิบติัการพยาบาล และขาด
ความสามารถในการตดัสินใจแกปั้ญหาเฉพาะหน้าไดอ้ย่างรวดเร็วและเหมาะสม (ฝ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาลลานนา, 2557) ซ่ึงท าใหมี้ความจ าเป็นตอ้งพฒันากรอบสมรรถนะ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของพยาบาล และพฒันาสมรรถนะของพยาบาลหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน
ให้เหมาะสมกบัการปฏิบติังานในหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน อนัจะท าให้สามารถให้บริการแก่ผูป่้วย
ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ และบรรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการพฒันากรอบสมรรถนะส าหรับพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบติัเหตุและ
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่ โดยประยุกต์รูปแบบการพฒันากรอบสมรรถนะของ  
มาเรียลล่ี และคณะ (Marrelli et al., 2005) 5 ขั้นตอนคือ 1) ก าหนดวตัถุประสงค์ 2) แสวงหาผูใ้ห้การ
สนับสนุน 3) พัฒนาและด าเนินการวางแผนการติดต่อส่ือสารและการศึกษา 4) วางแผนวิธีการ
ด าเนินงาน และ 5) ระบุสมรรถนะและสร้างกรอบสมรรถนะ 
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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงพฒันา (developmental study) เพื่อพฒันากรอบสมรรถนะ
ส าหรับพยาบาลวชิาชีพในหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม ่

ประชำกร 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย 2 กลุ่ม คือ 

 1. กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีใช้ในการสัมภาษณ์หากรอบสมรรถนะส าหรับพยาบาลวิชาชีพหน่วย
อุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา คือพยาบาลวิชาชีพท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า มีประสบการณ์ในการดูแลผูป่้วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินไม่น้อยกว่า 3 ปีจ  านวน 6 คนใน
การศึกษาคร้ังน้ีใชป้ระชากรทั้งหมด 
 2. กลุ่มผูท้รงคุณวุฒิท่ีท าหน้าท่ีในการตรวจสอบกรอบสมรรถนะท่ีพฒันาข้ึน จ านวน 3 คน
ประกอบดว้ย หัวหน้าหน่วยงานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา จ านวน 1 คน โรงพยาบาล
เทพปัญญา จ านวน 1 คนและโรงพยาบาลชา้งเผอืกจ านวน 1 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย 

 1. แบบบนัทึกรายการสมรรถนะท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน เพื่อบนัทึกสมรรถนะจากการทบทวน
วรรณกรรมท่ีไดจ้ากต ารา วารสาร แนวคิด ทฤษฎี และขอ้บญัญติัขององคก์รต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พยาบาลผูป่้วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ภาคผนวก ง) 
 2. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน เพื่อสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัเพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 
ลกัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบปลายปิดและปลายเปิด (ภาคผนวก ง) 
 3. แนวค าถามการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน เพื่อใชส้ัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ
เก่ียวกับสมรรถนะของพยาบาลหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลลานนาจงัหวดัเชียงใหม่ 
(ภาคผนวก ง) 
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 4. แบบประเมินกรอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน 
เพื่อใช้ประเมินสมรรถนะฉบับร่างท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์เป็นแบบ
ประเมินมาตราส่วน 4 ระดบั คือ 4 หมายถึง จ าเป็นมาก 3 หมายถึง จ าเป็นปานกลาง 2 หมายถึง จ าเป็น
นอ้ย และ 1 หมายถึง ไม่จ  าเป็น (ภาคผนวก ง) 
 5. เคร่ืองบนัทึกเสียง 

กำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ 

 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและแนวค าถามการสัมภาษณ์ ได้รับการตรวจสอบจาก
ผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 3 คน (ภาคผนวก จ) ประกอบดว้ย อาจารยพ์ยาบาลผูเ้ช่ียวชาญดา้นการดูแลผูป่้วย
อุบติัเหตุและฉุกเฉินคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ  านวน 2 คนและอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการพฒันาสมรรถนะ จ านวน 1 คน ตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ ซ่ึงครอบคลุมทั้งดา้น
ความตรงตามเน้ือหา (content validity) ความชัดเจนของค าถาม (clarity) ความเหมาะสมของค าถาม 
(appropriateness) และความเหมาะสมของการจดัล าดับค าถาม (sequence the questions) จากนั้นจึง
น ามาปรับแกต้ามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุก่อนน าไปใช ้

 ส าหรับการสัมภาษณ์และการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูศึ้กษาไดเ้ตรียมความพร้อมโดยการเขา้อบรม
เร่ืองการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีจดัโดยสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เป็นเวลา 3 ชัว่โมง 

กำรพทิกัษ์สิทธิของกลุ่มประชำกร 

 ผูศึ้กษาด าเนินการพิทกัษสิ์ทธิประชากรเป็น 2 ระยะดงัน้ี 

 1. ระยะก่อนด าเนินการศึกษา ผูศึ้กษาเสนอโครงร่างการคน้ควา้แบบอิสระต่อคณะกรรมการ
จริยธรรมของคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อท าการพิจารณาแลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการก่อนท าการศึกษา (ภาคผนวก ข) 
 2. ระยะด าเนินการศึกษา ผูศึ้กษาขออนุญาตและขอความร่วมมือกับประชากรทั้ ง 2 กลุ่ม 
พร้อมทั้งแจง้ถึงสิทธิในการตอบรับหรือปฏิเสธในการเขา้ร่วมศึกษาคร้ังน้ีโดยไม่มีการบงัคบัและการ
ตอบรับหรือปฏิเสธจะไม่มีผลต่อผูเ้ขา้ร่วมศึกษาแต่อยา่งใด นอกจากน้ีจะอธิบายถึงวตัถุประสงคแ์ละ
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการศึกษา โดยยืนยนัการรักษาความลบัของขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดและจะ
ไม่มีการบนัทึกช่ือของผูเ้ขา้ร่วมศึกษาในรายงานการศึกษา ผูเ้ขา้ร่วมศึกษามีสิทธิท่ีจะไม่ตอบค าถามท่ี
รู้สึกไม่สบายใจท่ีจะตอบ รวมทั้งขอยุติการศึกษาไดต้ลอดเวลาท่ีตอ้งการ ตลอดจนสามารถขอขอ้มูล



 

34 

กลบัคืนไดท้ั้งหมดโดยไม่มีผลกระทบใดๆต่อผูเ้ขา้ร่วมศึกษาและขอ้มูลจากการเขา้ร่วมการศึกษาคร้ังน้ี
จะถูกเก็บรักษาไวเ้ป็นความลบัและจะถูกท าลายทิ้งทนัทีภายหลงัเสร็จส้ินการศึกษา การน าเสนอผล
หรืออภิปรายขอ้มูลของการศึกษาในรายงานการศึกษาจะเสนอในภาพรวม หลงัจากนั้นให้ผูเ้ขา้ร่วม
ศึกษาลงนามในใบยนิยอมเขา้ร่วมการศึกษา (ภาคผนวก ก) 

ข้ันตอนและวธีิกำรรวบรวมข้อมูล 

 ภายหลังได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัแล้ว ผูศึ้กษาด าเนินการเก็บ
รวบรวมตามขั้นตอนดงัน้ี 

 1.  ผูศึ้กษาน าหนงัสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลจากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่ เสนอต่อผูอ้  านวยการโรงพยาบาลลานนา เพื่อขออนุญาตรวบรวมขอ้มูล 
 2.  เม่ือไดรั้บอนุญาตให้รวบรวมขอ้มูล (ภาคผนวก ค) ผูศึ้กษาด าเนินการพฒันากรอบสมรรถนะ
ของพยาบาลหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
  2.1 การก าหนดวตัถุประสงค์ ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาก าหนดวตัถุประสงค์คือเพื่อ
พฒันากรอบสมรรถนะของพยาบาลหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา  
  2.2  การแสวงหาผูใ้ห้การสนับสนุน ผูศึ้กษาน าหนังสือขออนุญาตรวบรวมขอ้มูลเสนอ
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและหัวหน้าหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา เพื่อขออนุญาต
และการสนับสนุนการด าเนินการศึกษาพร้อมช้ีแจงถึงวตัถุประสงค์และขั้นตอนการด าเนินงานใน
การศึกษา 
  2.3 การพฒันาและด าเนินการวางแผนการติดต่อส่ือสารและการศึกษา ผูศึ้กษาได้ช้ีแจง
รายละเอียดเก่ียวกบัการศึกษาพร้อมทั้งแจง้วตัถุประสงคแ์ละขั้นตอนด าเนินงานแก่บุคลากรพยาบาล
ในหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 
  2.4  การวางแผนวธีิการด าเนินงาน ผูศึ้กษาวางแผนการรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
   2.4.1 ผูศึ้กษาวางแผนการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะของพยาบาล
หน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน จากต ารา วารสารทางวิชาการ ผลงานวิจยั วิทยานิพนธ์ ขอ้บญัญติัของ
องค์กรต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับสมรรถนะของพยาบาลหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เพื่อให้ได้ข้อมูล
สมรรถนะของพยาบาลวชิาชีพหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 
   2.4.2 ผูศึ้กษาวางแผนการสัมภาษณ์พยาบาลผู ้เช่ียวชาญ โดยติดต่อขออนุญาต
โดยตรง แจง้ให้ทราบถึงวตัถุประสงค์ พร้อมทั้งนดัหมายวนั เวลาสถานท่ีท่ีจะขอสัมภาษณ์ และส่ง
แนวค าถามในการสัมภาษณ์ใหพ้ยาบาลผูเ้ช่ียวชาญล่วงหนา้ประมาณ 1 สัปดาห์ 
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   2.4.3 ผูศึ้กษาวางแผนติดต่อผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีท าหน้าท่ีตรวจสอบกรอบสมรรถนะท่ี
พฒันาข้ึน โดยติดต่อขออนุญาตโดยตรง แจง้ให้ทราบถึงวตัถุประสงค ์พร้อมทั้งช้ีแจงรายละเอียดของ
การส่งกรอบสมรรถนะท่ีพฒันาข้ึน เพื่อขอรับการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิ  
  2.5  การระบุสมรรถนะและการสร้างกรอบสมรรถนะ โดยผูศึ้กษาด าเนินการ ดงัน้ี 
   2.5.1 ผูศึ้กษาท าการทบทวนสมรรถนะจากผลงานวิจยั วิทยานิพนธ์ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ จ านวน 5 ฉบบัน ากรอบสมรรถนะท่ีไดบ้นัทึกลงในแบบบนัทึกรายการสมรรถนะท่ี
สร้างข้ึน 
   2.5.2 ผูศึ้กษาท าการสัมภาษณ์สมรรถนะท่ีจ าเป็นของพยาบาลหน่วยอุบติัเหตุและ
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนากบัพยาบาลวิชาชีพผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 6 คน คนละ 2 คร้ัง คร้ังละประมาณ 
45-60 นาที และท าการถอดเทปสัมภาษณ์บนัทึกในแบบบนัทึกรายการสมรรถนะท่ีสร้างข้ึน 
   2.5.3 ผูศึ้กษาน าสมรรถนะท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์มา
บูรณาการ จดักลุ่มสมรรถนะท่ีมีความหมายใกล้เคียงกนัเป็นขอ้เดียวกนั รายการท่ีมีความแตกต่าง 
ผูศึ้กษาจ าแนกเป็นรายขอ้ จดัเป็นกรอบสมรรถนะ (ฉบบัร่าง) ของพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบติัเหตุและ
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา ไดก้รอบสมรรถนะทั้งหมด 5 ดา้น จ านวน 38 ขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 3-1 
ถึง 3-5 
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ตารางท่ี 3-1 
สมรรถนะด้านการคัดกรองโรคของพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา 

พฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถ 
การทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์ ฉบบัร่าง 

1. สามารถประเมินอาการและ
อาการแสดงไดถู้กตอ้งรวดเร็ว 
แม่นย  า 

1. ประเมินอาการและอาการ
แสดงของผูป่้วยเบ้ืองตน้ได้
อยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว แม่นย  า (6) 

1. ประเมินอาการและอาการ
แสดงของผูป่้วยเบ้ืองตน้ได้
อยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว แม่นย  า 

 2. ประเมินอาการผูป่้วยตั้งแต่
ระยะเร่ิมแรกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
รวดเร็ว (4) 

 

 3. ประเมินผูป่้วยไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ถูกตอ้ง โดยใชเ้กณฑ์
การประเมินแบบต่างๆตาม
แนวทางของโรงพยาบาล เช่น 
Alvarado score ในผูป่้วยท่ีมี
อาการปวดทอ้งและยงัไม่ได้
ผา่ตดัไส้ต่ิงตอ้งประเมินทุกกรณี 
และ TEW score เพื่อช่วย
ประเมินความรุนแรงของอาการ
ผูป่้วยทุกกรณี ในกรณีนอน
โรงพยาบาลช่วยประเมินก่อน
ส่งไปยงัหอ้งนอนผูป่้วยธรรมดา
หรือผูป่้วยหนกั เป็นตน้ (6) 

2.ประเมินผูป่้วย โดยใชเ้กณฑ์
การประเมิน ไดแ้ก่ Alvarado 
scoreและ TEW score ได้
ถูกตอ้ง 

2. สามารถจ าแนกความรุนแรง
ของอาการผูป่้วยไดแ้ก่ ผูป่้วย
ฉุกเฉินมาก (emergency), ผูป่้วย
ฉุกเฉิน(urgent) และผูป่้วยไม่
ฉุกเฉิน (non-urgent) ไดถู้กตอ้ง
เหมาะสม 

4. สามารถจ าแนกผูป่้วย ไดแ้ก่ 
ผูป่้วยฉุกเฉินมาก ผูป่้วยฉุกเฉิน
และผูป่้วยไม่ฉุกเฉินไดถู้กตอ้ง
(6) 
 

3. จ  าแนกผูป่้วยฉุกเฉินมาก 
ผูป่้วยฉุกเฉิน และผูป่้วยไม่
ฉุกเฉินไดถู้กตอ้ง 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

พฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถ 
การทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์ ฉบบัร่าง 

3. สามารถดูแลใหผู้ป่้วยไดรั้บ
การตรวจรักษาในช่องทางด่วน
ตามความเร่งด่วนของอาการได้
อยา่งรวดเร็ว 

 4. ดูแลใหผู้ป่้วยไดรั้บการ
ตรวจรักษาในช่องทางด่วน
ตามความเร่งด่วนของอาการ
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 
 ตารางท่ี 3-1 แสดงให้เห็นวา่พฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถของสมรรถนะดา้นการคดักรองโรคท่ีได้
จากการทบทวนวรรณกรรมมี จ านวน 3 ขอ้ จากการสัมภาษณ์ จ านวน 4 ขอ้ และฉบบัร่าง จ านวน 4 ขอ้ 

ตารางท่ี 3-2 
สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินของพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
โรงพยาบาลลานนา 

พฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถ 
การทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์ ฉบบัร่าง 

1. สามารถท าหตัถการท่ีพบบ่อย
ไดแ้ก่ การผา่ฝีและเยบ็แผลได้
ถูกตอ้ง 

 1. ท  าหตัถการท่ีพบบ่อย เช่น 
การผา่ฝีและเยบ็แผลได ้

 1. ลา้งแผลไดถู้กตอ้ง (6) 
2. เลือกใชน้ ้ายาลา้งแผลตาม
ลกัษณะของแผลไดถู้กตอ้ง (2) 
3. ฉีดวคัซีนตามแผนการรักษา
ของแพทย ์(4) 

2. ท าหตัถการภายใตข้อบเขต
วชิาชีพพยาบาลได ้เช่น ลา้งแผล
ประเภทต่างๆ และเลือกใชน้ ้ ายา
ลา้งแผล ฉีดวคัซีนตามแผนการ
รักษาของแพทยไ์ดถู้กตอ้ง  

2. สามารถติดตามวนิิจฉยัสภาพ
ของผูป่้วย เพื่อใหก้ารดูแลท่ี
ถูกตอ้งเหมาะสม 

 3.ติดตามอาการของผูป่้วย 
เพื่อใหก้ารดูแลท่ีถูกตอ้ง
เหมาะสม 

 ตารางท่ี 3-2 แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถของสมรรถนะด้านการปฏิบติัการ
พยาบาลผูป่้วยไม่ฉุกเฉินท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมมีจ านวน 2 ขอ้ จากการสัมภาษณ์ จ านวน 3
ขอ้ และฉบบัร่าง จ านวน 3 ขอ้ 
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ตารางท่ี 3-3 
สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินของพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
โรงพยาบาลลานนา 

พฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถ 
การทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์ ฉบบัร่าง 

1. สามารถประเมินจ าแนก
ลกัษณะขนาดของบาดแผลได้
ถูกตอ้ง 
2. สามารถประเมินจ าแนกระดบั
ความรุนแรงของบาดแผลไฟ
ไหมเ้พื่อใหก้ารช่วยเหลือได้
ถูกตอ้ง เหมาะสม 

1. จ  าแนกลกัษณะบาดแผลได ้
(4) 
2. ประเมินลกัษณะบาดแผลได้
ถูกตอ้ง (6) 
3. จ  าแนกระดบัความรุนแรง
ของแผลไฟไหมไ้ดถู้กตอ้ง (3) 

1. ประเมินจ าแนกลกัษณะ
ขนาด ความรุนแรงของ
บาดแผลชนิดต่างๆ ไดถู้กตอ้ง 

3. สามารถเลือกใชแ้ละใหย้า
ระงบัความรู้สึกก่อนการท า
หตัถการในขอบเขตวชิาชีพได้
ถูกตอ้ง 

 2. เลือกใชแ้ละใหย้าระงบั
ความรู้สึกก่อนการท าหตัถการ
ในขอบเขตวชิาชีพไดถู้กตอ้ง 

 4. เตรียมยาและอุปกรณ์ก่อน
การท าหตัถการได ้(4) 

3. เตรียมยาและอุปกรณ์
ส าหรับแพทยใ์นการท า
หตัถการไดถู้กตอ้ง 

4. สามารถท าหตัถการฉุกเฉินท่ี
ไม่มีภาวะแทรกซอ้นไดแ้ก่เยบ็
แผลท าแผลใส่สายสวนลา้ง
กระเพาะอาหารไดถู้กตอ้ง 

5. ใส่สายสวนลา้งกระเพาะและ
ใส่สายสวนปัสสาวะได ้(6) 

4. ท  าหตัถการฉุกเฉินท่ีไม่มี
ภาวะแทรกซอ้น ไดแ้ก่ ใส่สาย
สวนลา้งกระเพาะอาหารและ
สายสวนปัสสาวะได ้

5. สามารถประเมินระดบัความ
เจบ็ปวดและจดัการเพื่อบรรเทา
ความเจบ็ปวดในผูป่้วยฉุกเฉินได ้
6. สามารถจดัการความเจบ็ปวด
และความไม่สุขสบายใหผู้ป่้วย
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

6. ประเมินระดบัความเจบ็ปวด
ไดถู้กตอ้ง (6) 
7. จดัการกบัความเจ็บปวดให้
ผูป่้วยได ้(6) 

5. ประเมินระดบัความ
เจบ็ปวดและจดัการความปวด
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

  



 

39 

ตารางท่ี 3-3 (ต่อ) 

พฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถ 
การทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์ ฉบบัร่าง 

7. สามารถใหก้ารปฐมพยาบาล
เบ้ืองตน้แก่ผูป่้วยฉุกเฉินท่ีพบ
บ่อย เช่น การไดรั้บสารพิษ งูกดั 
สุนขักดั และแมลงสัตวก์ดัต่อย
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็วและ
เหมาะสม 
8. สามารถประเมินภาวะฉุกเฉิน
ในผูป่้วยท่ีไดรั้บสารพิษ งูกดั
สุนขักดั และแมลงสัตวก์ดัต่อย
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็วและ
เหมาะสม 

8. ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ เช่น แมว
กดั สุนขักดั แมลงสัตวมี์พิษกดั
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว (6) 

6. ประเมินและปฐมพยาบาล
เบ้ืองตน้ในภาวะฉุกเฉินท่ีพบ
บ่อย เช่น การไดรั้บสารพิษ งู
กดัสุนขักดั และแมลงสัตวก์ดั
ต่อยไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว
และเหมาะสม 

9. สามารถซกัประวติัประเมิน 
จ าแนกชนิดของงูมีพิษ ลกัษณะ
บาดแผลท่ีถูกงูกดัพิจารณาส่ง
เจาะเลือดและแปลผลค่า VCT 
เพื่อดูการแขง็ตวัของเลือดในผูท่ี้
ถูกงูกดัไดถู้กตอ้ง 

  

10. สามารถเจาะน ้าตาลในเลือด
และแปลผลค่าระดบัน ้าตาลใน
เลือดได ้

9. เจาะและแปลผลค่าระดบั
น ้าตาลในเลือดได ้(6) 
 

7. เจาะน ้าตาลในเลือดและ
แปลผลค่าระดบัน ้าตาลใน
เลือดได ้

11. สามารถตรวจวดัคล่ืนไฟฟ้า
หวัใจ (EKG) ได ้

10. ตรวจวดัคล่ืนไฟฟ้าหวัใจท่ี
ผดิปกติและอ่านคล่ืนไฟฟ้า
หวัใจได ้(3) 

8. ตรวจวดัคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ
และอ่านคล่ืนไฟฟ้าหวัใจได ้
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ตารางท่ี 3-3 (ต่อ) 

พฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถ 
การทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์ ฉบบัร่าง 

12. สามารถประเมินภาวะ
ฉุกเฉินท่ีพบในผูท่ี้มีภาวะ
เลือดออกในกระเพาะอาหาร
ส่วนตน้ได ้
13. สามารถประเมินวินิจฉยั
แยกภาวะฉุกเฉินจากไส้ต่ิง
อกัเสบหรือการอกัเสบของ
ระบบทางเดินปัสสาวะส่วนบน
ในผูป่้วยฉุกเฉินได ้
14. สามารถป้องกนัการชกัใน
เด็กท่ีมีไขสู้งและสามารถ
บริหารการใชย้าในเด็กท่ีก าลงั
ชกัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

11. ประเมินอาการของผูป่้วยท่ีมี
เลือดออกในกระเพาะอาหาร (2) 
 
 
 
 
 
 
 
12. สามารถป้องกนัภาวะชกัใน
เด็กท่ีมีไขสู้งได ้(4) 

9. ประเมินภาวะฉุกเฉินท่ีพบ 
เช่น ภาวะเลือดออกใน
กระเพาะอาหาร ไส้ต่ิงอกัเสบ 
การชกัในเด็กท่ีมีไขสู้งได้
อยา่งถูกตอ้ง และรายงาน
แพทย ์เพื่อใหก้ารรักษาได้
อยา่งรวดเร็ว 

15. สามารถใหค้  าแนะน าในการ
ดูแลตนเองในผูป่้วยฉุกเฉินได้
ถูกตอ้ง 

 
 
 

10. ใหค้  าแนะน าในการดูแล
ตนเองแก่ผูป่้วยฉุกเฉินและ
ญาติไดถู้กตอ้ง 

 
 

13. ประเมินอาการดูแลขณะส่ง
ต่อผูป่้วยฉุกเฉินระหวา่ง
โรงพยาบาลได ้(3) 

11. ประเมินอาการดูแลขณะ
ส่งต่อผูป่้วยฉุกเฉินระหวา่ง
โรงพยาบาลได ้

 
 ตารางท่ี 3-3 แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถของสมรรถนะด้านการปฏิบติัการ
พยาบาลผูป่้วยฉุกเฉินท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมมี จ านวน 15 ขอ้ จากการสัมภาษณ์ จ านวน 13
ขอ้ และฉบบัร่าง จ านวน 11 ขอ้ 
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ตารางท่ี 3-4 
สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินมากของพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
โรงพยาบาลลานนา 

พฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถ 
การทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์ ฉบบัร่าง 

1. สามารถคน้พบภาวะวกิฤต
ฉุกเฉินจากการประเมินเบ้ืองตน้ 
ไดถู้กตอ้งรวดเร็วและทนัเวลา
เพื่อใหก้ารช่วยเหลือได้
ทนัท่วงที 
2. สามารถติดตามอาการอาการ
แสดงของภาวะวกิฤตฉุกเฉินได้
ถูกตอ้งรวดเร็วและทนัเวลา 

1. ประเมินเบ้ืองตน้ไดร้วดเร็ว 
และถูกตอ้ง เพื่อใหก้าร
ช่วยเหลือไดท้นัที ช่วยฟ้ืนคืน
ชีพได ้(4) 
2. คน้พบภาวะวกิฤตในผูป่้วย
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว (3) 

1. ประเมินภาวะวกิฤตฉุกเฉิน
เพื่อใหก้ารช่วยเหลือได้
ถูกตอ้งรวดเร็วและทนัเวลา 
 

3. สามารถประเมินและวนิิจฉยั
แยกโรคภาวะวกิฤตฉุกเฉินท่ี
เกิดจากการเจบ็อกจากโรค
กลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดโรค
ระบบทางเดินอาหารหรือจาก
ความเครียดไดถู้กตอ้งรวดเร็ว
และทนัเวลา 
4. สามารถคน้หาต าแหน่งการ
ตกเลือดในร่างกายไดถู้กตอ้ง
รวดเร็วแม่นย  า 
5. สามารถหา้มเลือดท่ีออกมา
ภายนอกไดถู้กตอ้งเหมาะสม
และทนัเวลา 
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ตารางท่ี 3-4 (ต่อ) 

พฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถ 
การทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์ ฉบบัร่าง 

6. สามารถปฏิบติัadjust 
secondary survey ไดถู้กตอ้ง
เหมาะสมส่งตรวจเลือดหรือ
ปัสสาวะและแปลผลการตรวจ
ทางหอ้งปฏิบติัการเบ้ืองตน้ได้
ถูกตอ้งส่งเอกซเรยเ์บ้ืองตน้ใน
ผูป่้วยท่ีสงสัยกระดูกหกัได ้

3. ส่งส่ิงส่งตรวจและส่ง
เอกซเรยเ์บ้ืองตน้ไดถู้กตอ้ง (3) 
4. ส่งส่ิงส่งตรวจ เช่น เลือด 
ปัสสาวะ เบ้ืองตน้ไดถู้กตอ้ง 
เหมาะสม (2) 
5. ส่งเอกซเรย ์เบ้ืองตน้ในผูป่้วย
ท่ีสงสัยกระดูกหกัไดถู้กตอ้ง (2) 

2. ส่งส่ิงส่งตรวจ ส่งเอกซเรย์
และแปลผลการตรวจได้
ถูกตอ้ง 

7. สามารถปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืน
ชีพขั้นสูง (ACLS) และขั้น
พื้นฐาน (BLS) ร่วมกบัทีมได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

6. ช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นสูง และขั้น
พื้นฐานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (6) 
 

3. ปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพ
ขั้นสูง (ACLS) และขั้น
พื้นฐาน (BLS) ร่วมกบัทีมได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

8. สามารถบริหารยาท่ีมีความ
เส่ียงสูง (High Alert Drug:  
HAD) และยาท่ีจ าเป็นในการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
แม่นย  าและรวดเร็ว 

7. บริหารยาท่ีมีความจ าเป็นต่อ
การช่วยฟ้ืนคืนชีพไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง รวดเร็ว และสามารถเฝ้า
ระวงัการเปล่ียนแปลง 
ภาวะแทรกซอ้นของยาได ้(5) 

4. บริหารยาท่ีมีความเส่ียงสูง 
(HAD) และยาท่ีจ าเป็นในการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
แม่นย  าและรวดเร็ว และเฝ้า
ระวงัการเปล่ียนแปลง 
ภาวะแทรกซอ้นของยาได ้

9. สามารถจดัเตรียมอุปกรณ์
เคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ส าคญั
ในการช่วยเหลือผูป่้วยวกิฤต
ฉุกเฉินใหเ้พียงพอและพร้อมใช้
งานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

8. จดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ
ทางการแพทยท่ี์ใชใ้นการ
ช่วยเหลือผูป่้วยวกิฤตใหมี้ความ
พร้อมใชง้าน (4) 
 

5. จดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ
ทางการแพทยท่ี์ส าคญัในการ
ช่วยเหลือผูป่้วยวกิฤตฉุกเฉิน
ใหเ้พียงพอและพร้อมใชง้าน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

10. สามารถติดตามประเมิน
เคร่ืองมือท่ีใชเ้พื่อช่วยชีวติ
ผูป่้วยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

9. มีทกัษะในการใชอุ้ปกรณ์
เคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ใชใ้น
ผูป่้วยวกิฤตไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว
(5) 

6. ใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือทาง
การแพทยท่ี์ใชใ้นผูป่้วยวกิฤต
ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 
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ตารางท่ี 3-4 (ต่อ) 

พฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถ 
การทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์ ฉบบัร่าง 

11. สามารถช่วยทีมในการท า
หตัถการเพื่อช่วยชีวติผูป่้วย
เตรียมอุปกรณ์และช่วยแพทยใ์ส่
ท่อระบายทรวงอก(Intercostal 
close drainage: ICD) ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งรวดเร็วเหมาะสม 

10. เตรียมอุปกรณ์และช่วย
แพทยใ์นการใส่สายระบาย
ทรวงอกไดถู้กตอ้ง รวดเร็ว (4) 

7. ช่วยแพทยใ์นการท า
หตัถการไดถู้กตอ้ง รวดเร็ว 

12. สามารถซกัประวติั ประเมิน
หาสาเหตุกลไกการบาดเจบ็
อวยัวะท่ีไดรั้บความ
กระทบกระเทือนระยะเวลา
สถานท่ีเกิดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
รวดเร็วและทนัเวลา 
13. สามารถประเมิน
ภาวะแทรกซอ้นของผูป่้วยจาก
การบาดเจบ็ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
รวดเร็วและทนัเวลา 

11. สามารถประเมิน
ภาวะแทรกซอ้นท่ีเกิดจากการ
บาดเจบ็ไดอ้ยา่งรวดเร็วและ
ทนัเวลา (4) 

8. ประเมินหาสาเหตุกลไกการ
บาดเจบ็อวยัวะท่ีไดรั้บความ
กระทบกระเทือนและ
ภาวะแทรกซอ้นจากการ
บาดเจบ็ไดถู้กตอ้งรวดเร็วและ
ทนัเวลา 

 
 ตารางท่ี 3-4 แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถของสมรรถนะด้านการปฏิบติัการ
พยาบาลผูป่้วยฉุกเฉินมากท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมมี จ านวน 13 ขอ้ จากการสัมภาษณ์ จ านวน 
11 ขอ้ และฉบบัร่าง จ านวน 8 ขอ้ 
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ตารางท่ี 3-5 
สมรรถนะด้านการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินของพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลลานนา 

พฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถ 
การทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์ ฉบบัร่าง 

1. เขา้ใจแผนของโรงพยาบาล 
2. สามารถควบคุมสถานการณ์
และจดัการบุคลากรในห้อง
อุบติัเหตุและฉุกเฉินและทีมท่ีมา
เสริม เพื่อจดักลุ่มพื้นท่ีและ
มอบหมายงานใหเ้พียงพอ 
เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
3. มีส่วนร่วมกนัซ้อมแผนรองรับ
สถานการณ์ ประเมินการซ้อมแผน
และระบุแผนท่ีตอ้งปรับแกไ้ด ้

1. ทราบแผนและนโยบายของ
โรงพยาบาล (4) 
2. ควบคุมสถานการณ์และ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนของ 
(3) 
3. มีส่วนร่วมในการอบรมและ
ฝึกซอ้มแผนของโรงพยาบาล (6) 
4. เตรียมความพร้อมรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ร่วมซอ้มแผน
อุบติัภยัหมู่กบัหน่วยงานอ่ืนได ้(3) 

1. ปฏิบติัตามแผนการ
จดัการสถานการณ์ฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาลได้
ถูกตอ้ง 

4. สามารถจดัอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชแ้ละเวชภณัฑใ์หเ้พียงพอ 
เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

5. มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ให้
พร้อมใชง้านอยูเ่สมอ (4) 

2. จดัอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชแ้ละเวชภณัฑใ์ห้
เพียงพอ เหมาะสมกบั
สถานการณ์และตรวจเช็ค
อุปกรณ์ใหพ้ร้อมใชง้าน
อยูเ่สมอ 

5. สามารถจดัส่ิงแวดลอ้ม อาคาร 
สถานท่ีและพื้นท่ีใชส้อยในหน่วยงาน
ใหเ้กิดความสะดวก คล่องตวัในการ
ปฏิบติังาน ทั้งในภาวะท่ีสามารถใช้
พื้นท่ีในหน่วยงานไดป้กติและกรณี
หน่วยงานเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
หรือไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์
จนไม่สามารถใชพ้ื้นท่ีในหน่วยงาน
ได ้

 3. จดัส่ิงแวดลอ้ม และ
พื้นท่ีใชส้อยในหน่วยงาน
ใหเ้กิดความสะดวก 
คล่องตวัในการปฏิบติังาน 
เม่ือเกิดสถานการณ์
ฉุกเฉิน 
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ตารางท่ี 3-5 (ต่อ) 

พฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถ 
การทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์ ฉบบัร่าง 

 6. คดัแยกผูบ้าดเจบ็จาก
สถานการณ์ฉุกเฉินไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว แม่นย  า (6) 

4. คดัแยกผูบ้าดเจบ็จาก
สถานการณ์ฉุกเฉินได้
อยา่งรวดเร็ว แม่นย  า 

6. สามารถประเมินการบาดเจบ็
จากสถานการณ์ เพื่อประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินและขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งไดท้นัเวลา 

 5. ประเมินสถานการณ์ 
เพื่อประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินได ้

7. สามารถจดัการกรณีเกิดขอ้
ร้องเรียน ในกรณีท่ีไม่สามารถ
ควบคุมสถานการณ์สามารถขอ
ความช่วยเหลือหน่วยท่ีเก่ียวขอ้ง
และรายงานอุบติัการณ์ความเส่ียง
ได ้
8. สามารถประสานงานภายใน
และภายนอกโรงพยาบาล เช่น 
หน่วยกูภ้ยัและหน่วยกูชี้พของ
หน่วยงานภายนอก เป็นตน้ 

7. บริหารจดัการ ตดัสินใจในการ
แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ในการ
ช่วยเหลือผูบ้าดเจบ็ ณ จุดเกิดเหตุ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว(2) 
 
8. ส่ือสารประสานงาน ขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงพยาบาล
ไดถู้กตอ้ง รวดเร็วและเหมาะสม 
(5) 

6. จดัการสถานการณ์
ฉุกเฉินได ้ในกรณีท่ีไม่
สามารถควบคุม
สถานการณ์สามารถขอ
ความช่วยเหลือหน่วยท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งภายในและ
ภายนอกโรงพยาบาลได้
ได ้

9. ปฏิบติัภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย
ไดแ้ละทราบภารกิจของผูร่้วมทีม  

9. ปฏิบติัภารกิจตามหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมายไดถู้กตอ้ง 
รวดเร็ว (6) 

7. ปฏิบติัภารกิจตาม
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย
ตามแนวปฏิบติัสถานการณ์
ฉุกเฉินไดถู้กตอ้ง รวดเร็ว 
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ตารางท่ี 3-5 (ต่อ) 

พฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถ 
การทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์ ฉบบัร่าง 

10. สามารถดูแลความปลอดภยั
ของตนเอง ผูร่้วมงานและใช้
เคร่ืองป้องกนัตนเองไดเ้หมาะสม
กบัสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ละ
ประเภท 

10. ใชเ้คร่ืองป้องกนัตนเองได้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ (3) 
11. ดูแลควบคุมความปลอดภยั
ของตนเองและผูอ่ื้นได ้(2) 

8. ดูแลความปลอดภยัของ
ตนเองและผูอ่ื้น เม่ือเกิด
สถานการณ์ฉุกเฉินได ้

11. มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือ
ส่ือสาร เช่น วทิยส่ืุอสารแบบ
เคล่ือนท่ี เพื่อการบริหารจดัการได ้

12. สามารถใชอุ้ปกรณ์ส่ือสาร 
โทรศพัท ์วทิยติุดตามตวัได้
คล่องแคล่ว (3) 

9. ใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร เช่น 
วทิยส่ืุอสารแบบเคล่ือนท่ี 
เพื่อการบริหารจดัการได้
อยา่งคล่องแคล่ว 

 13. เคล่ือนยา้ยผูป่้วยไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง เหมาะสม (4) 

10. เคล่ือนยา้ยผูป่้วยได้
อยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 

 14. ประเมินสถานการณ์หลงั
ไดรั้บแจง้เหตุและออกปฏิบติั
หนา้ท่ีทนัที (3) 

11. ประเมินสถานการณ์
หลงัไดรั้บแจง้เหตุและ
ออกปฏิบติัหนา้ท่ีทนัที 

 15. มีความรู้ ทกัษะในการใช้
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ถงัดบัเพลิง 
เป็นตน้ (2) 

12. ใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลิงได้
อยา่งถูกตอ้ง 

 
 ตารางท่ี 3-5 แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถของสมรรถนะด้านการจดัการ
สถานการณ์ฉุกเฉินท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมมี จ านวน 11 ขอ้ จากการสัมภาษณ์ จ านวน 15 ขอ้ 
และฉบบัร่าง จ านวน 12 ขอ้ 
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   2.5.4 ผูศึ้กษาน ากรอบสมรรถนะ (ฉบบัร่าง) ท่ีบนัทึกในแบบประเมินกรอบสมรรถนะ
ให้ผูท้รงคุณวุฒิจ  านวน 3 คนประกอบดว้ย หัวหน้าหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา
จ านวน 1 คน โรงพยาบาลเทพปัญญาจ านวน 1 คน และโรงพยาบาลชา้งเผือกจ านวน 1 คน ร่วมพิจารณา
ว่าเห็นด้วยกบัสมรรถนะแต่ละด้านท่ีมีพฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถเป็นรายขอ้ โดยผูท้รงคุณวุฒิมี
เกณฑ์การพิจารณาก าหนดตวัเลขเป็นมาตราส่วน 4 ระดบั คือ 4 หมายถึง จ าเป็นมาก 3 หมายถึง จ าเป็น
ปานกลาง 2 หมายถึง จ าเป็นนอ้ยและ 1 หมายถึง ไม่จ  าเป็น ผลการพิจารณาดงัแสดงในตารางท่ี 3-6 ถึง 
3-10 

ตารางท่ี 3-6 
ผลการประเมินความตรงตามเนือ้หาของพฤติกรรมบ่งชี้ความสามารถสมรรถนะด้านการคัดกรองโรค
ของพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา (ฉบับร่าง) 

พฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถ ค่า  I-CVI 
1. ประเมินอาการและอาการแสดงของผูป่้วย
เบ้ืองตน้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว แม่นย  า 

 
1.0 

2. ประเมินผูป่้วย โดยใชเ้กณฑก์ารประเมิน ไดแ้ก่ 
Alvarado scoreและ TEW score ไดถู้กตอ้ง 

 
1.0 

3. จ  าแนกผูป่้วยฉุกเฉินมาก ผูป่้วยฉุกเฉินและ
ผูป่้วยไม่ฉุกเฉินไดถู้กตอ้ง 

 
1.0 

4. ดูแลใหผู้ป่้วยไดรั้บการตรวจรักษาในช่องทาง
ด่วนตามความเร่งด่วนของอาการไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 
1.0 

 
 ตารางท่ี 3-6 แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถของพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบติัเหตุ
และฉุกเฉินโรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่ ฉบบัร่างในสมรรถนะดา้นการคดักรองโรคทั้ง 4 ขอ้ 
มีค่า I-CVI เท่ากบั 1 

 

 

  



 

48 

ตารางท่ี 3-7 
ผลการประเมินความตรงตามเนือ้หาของพฤติกรรมบ่งชี้ความสามารถสมรรถนะด้านการปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ป่วยไม่ฉุกฉินของพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา (ฉบับร่าง) 

พฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถ ค่า  I-CVI 
1. ท  าหตัถการท่ีพบบ่อย เช่นการผา่ฝีและเยบ็แผล
ได ้

 
0.67 

2. ท าหตัถการภายใตข้อบเขตวชิาชีพพยาบาลได ้
เช่น ลา้งแผลประเภทต่างๆ และเลือกใชน้ ้ายาลา้ง
แผล ฉีดวคัซีนตามแผนการรักษาของแพทยไ์ด้
ถูกตอ้ง 

 
 

1.0 

3. ติดตามอาการของผูป่้วย เพื่อใหก้ารดูแลท่ี
ถูกตอ้งเหมาะสม 

1.0 

 
 ตารางท่ี 3-7 แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถของพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบติัเหตุ
และฉุกเฉินโรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่ ฉบบัร่างในสมรรถนะดา้นการปฏิบติัการพยาบาล
ผูป่้วยไม่ฉุกเฉินจ านวน 3 ขอ้ มีค่า I-CVI เท่ากบั 1 จ  านวน 2 ขอ้ และมีค่า I-CVI เท่ากบั 0.67 จ านวน 1 ขอ้ 
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ตารางท่ี 3-8 
ผลการประเมินความตรงตามเนือ้หาของพฤติกรรมบ่งชี้ความสามารถสมรรถนะด้านการปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินของพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา (ฉบับร่าง) 

พฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถ ค่า I-CVI 
1. ประเมินจ าแนกลกัษณะขนาด ความรุนแรงของ
บาดแผลชนิดต่างๆ ไดถู้กตอ้ง 

 
1.0 

2. เลือกใชแ้ละใหย้าระงบัความรู้สึกก่อนการท า
หตัถการในขอบเขตวชิาชีพไดถู้กตอ้ง 

 
0.67 

3. เตรียมยาและอุปกรณ์ส าหรับแพทยใ์นการท า
หตัถการไดถู้กตอ้ง 

 
1.0 

4. ท  าหตัถการฉุกเฉินท่ีไม่มีภาวะแทรกซอ้น 
ไดแ้ก่ ใส่สายสวนลา้งกระเพาะอาหารและสาย
สวนปัสสาวะได ้

 
 

1.0 
5. ประเมินระดบัความเจบ็ปวดและจดัการความ
ปวดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
1.0 

6. ประเมินและปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ในภาวะ
ฉุกเฉินท่ีพบบ่อย เช่น การไดรั้บสารพิษ งูกดั 
สุนขักดั และแมลงสัตวก์ดัต่อยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
รวดเร็วและเหมาะสม 

 
 
 

1.0 
7. เจาะน ้าตาลในเลือดและแปลผลค่าระดบั
น ้าตาลในเลือดได ้

 
1.0 

8. ตรวจวดัคล่ืนไฟฟ้าหวัใจและอ่านคล่ืนไฟฟ้า
หวัใจได ้

 
1.0 

9. ประเมินภาวะฉุกเฉินท่ีพบ เช่น ภาวะเลือดออก
ในกระเพาะอาหาร ไส้ต่ิงอกัเสบ การชกัในเด็กท่ี
มีไขสู้งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และรายงานแพทย ์เพื่อให้
การรักษาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 
 
 

1.0 
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ตารางท่ี 3-8 (ต่อ) 

พฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถ ค่า I-CVI 
10. ใหค้  าแนะน าในการดูแลตนเองแก่ผูป่้วย
ฉุกเฉินและญาติไดถู้กตอ้ง 

 
1.0 

11. ประเมินอาการดูแลขณะส่งต่อผูป่้วยฉุกเฉิน
ระหวา่งโรงพยาบาลได ้

 
1.0 

 
 ตารางท่ี 3-8 แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถของพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบติัเหตุ
และฉุกเฉินโรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่ ฉบบัร่างในสมรรถนะดา้นการปฏิบติัการพยาบาล
ผูป่้วยฉุกเฉิน จ านวน 11 ขอ้ มีค่า I-CVI เท่ากบั 1 จ  านวน 10ขอ้ และมีค่า I-CVI เท่ากบั 0.67 จ านวน  
1 ขอ้ 
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ตารางท่ี 3-9 
ผลการประเมินความตรงตามเนือ้หาของพฤติกรรมบ่งชี้ความสามารถสมรรถนะด้านการปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินมากของพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา (ฉบับร่าง) 

พฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถ ค่า I-CVI 
1. ประเมินภาวะวกิฤตฉุกเฉินเพื่อใหก้าร
ช่วยเหลือไดถู้กตอ้งรวดเร็วและทนัเวลา 

 
1.0 

2. ส่งส่ิงส่งตรวจ ส่งเอกซเรย ์และแปลผลการ
ตรวจไดถู้กตอ้ง 

 
1.0 

3. ปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นสูง (ACLS) และ
ขั้นพื้นฐาน (BLS) ร่วมกบัทีมไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

1.0 
4. บริหารยาท่ีมีความเส่ียงสูง (HAD) และยาท่ี
จ าเป็นในการช่วยฟ้ืนคืนชีพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
แม่นย  าและรวดเร็ว และเฝ้าระวงัการเปล่ียนแปลง 
ภาวะแทรกซอ้นของยาได ้

 
 
 

1.0 
5. จดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์
ส าคญัในการช่วยเหลือผูป่้วยวกิฤตฉุกเฉินให้
เพียงพอและพร้อมใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
 

1.0 
6. ใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ใชใ้น
ผูป่้วยวกิฤตไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 

 
1.0 

7. ช่วยแพทยใ์นการท าหตัถการไดถู้กตอ้ง 
รวดเร็ว 

 
1.0 

8. ประเมินหาสาเหตุกลไกการบาดเจบ็ อวยัวะท่ี
ไดรั้บความกระทบกระเทือนและ
ภาวะแทรกซอ้นจากการบาดเจบ็ไดถู้กตอ้ง 
รวดเร็วและทนัเวลา 

 
 
 

1.0 
 
 ตารางท่ี 3-9 แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถของพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบติัเหตุ
และฉุกเฉินโรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่ ฉบบัร่างในสมรรถนะดา้นการปฏิบติัการพยาบาล
ผูป่้วยฉุกเฉินมากทั้ง 8 ขอ้ มีค่า I-CVI เท่ากบั 1 
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ตารางท่ี 3-10 
ผลการประเมินความตรงตามเนือ้หาของพฤติกรรมบ่งชี้ความสามารถสมรรถนะด้านการจัดการ
สถานการณ์ฉุกเฉินของพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา (ฉบับร่าง) 

พฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถ ค่า I-CVI 
1. ปฏิบติัตามแผนการจดัการสถานการณ์ฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาลไดถู้กตอ้ง 

 
1.0 

2. จดัอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละเวชภณัฑใ์ห้
เพียงพอ เหมาะสมกบัสถานการณ์และตรวจเช็ค
อุปกรณ์ใหพ้ร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 

 
 

1.0 
3. จดัส่ิงแวดลอ้มและพื้นท่ีใชส้อยในหน่วยงาน
ใหเ้กิดความสะดวก คล่องตวัในการปฏิบติังาน 
เม่ือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 
 

1.0 
4. คดัแยกผูบ้าดเจบ็จากสถานการณ์ฉุกเฉินได้
อยา่งรวดเร็ว แม่นย  า 

 
1.0 

5. ประเมินสถานการณ์ เพื่อประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินได ้

 
1.0 

6. จดัการสถานการณ์ฉุกเฉินได ้ในกรณีท่ีไม่
สามารถควบคุมสถานการณ์สามารถขอความ
ช่วยเหลือหน่วยท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและ
ภายนอกโรงพยาบาลได ้

 
 

1.0 

7. ปฏิบติัภารกิจตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายตาม
แนวปฏิบติัสถานการณ์ฉุกเฉินไดถู้กตอ้ง รวดเร็ว 

 
1.0 

8. ดูแลความปลอดภยัของตนเองและผูอ่ื้น เม่ือ
เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได ้

 
1.0 

9. ใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร เช่น วิทยส่ืุอสารแบบ
เคล่ือนท่ี เพื่อการบริหารจดัการไดอ้ยา่ง
คล่องแคล่ว 

 
 

0.67 
10. เคล่ือนยา้ยผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 0.67 
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ตารางท่ี 3-10 (ต่อ) 

พฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถ ค่า I-CVI 
11. ประเมินสถานการณ์หลงัไดรั้บแจง้เหตุและ
ออกปฏิบติัหนา้ท่ีทนัที 

 
1.0 

12. ใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลิงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 1.0 
 
 ตารางท่ี 3-10 แสดงให้เห็นวา่พฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถของพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบติัเหตุ
และฉุกเฉินโรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่ ฉบบัร่างในสมรรถนะดา้นการจดัการสถานการณ์
ฉุกเฉิน จ านวน 12 ขอ้ มีค่า I-CVI เท่ากบั 1 จ  านวน 10 ขอ้ และมีค่า I-CVI เท่ากบั 0.67 จ านวน 2 ขอ้ 

 ผลการประเมินความตรงเชิงเน้ือหาของพฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถของพยาบาลวชิาชีพหน่วย
อุบติัเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่ (ฉบบัร่าง) พบพฤติกรรมบ่งช้ีท่ีมีค่าดชันี
ความตรงตามเน้ือหาเท่ากบั 1 จ  านวน 34 ขอ้ และพบพฤติกรรมบ่งช้ีท่ีมีค่า I-CVI เท่ากบั 0.67 จ านวน 
4 ขอ้ จากสมรรถนะด้านการปฏิบติัการพยาบาลผูป่้วยไม่ฉุกเฉินจ านวน 1 ขอ้, สมรรถนะด้านการ
ปฏิบติัการพยาบาลผูป่้วยฉุกเฉิน จ านวน 1 ข้อ และสมรรถนะด้านการจดัการสถานการณ์ฉุกเฉิน 
จ านวน 2 ขอ้ ซ่ึงเกณฑ์การยอมรับค่าดชันีความตรงเชิงเน้ือหาของพฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถเป็น
รายขอ้ (item-level content validity index: I-CVI) เท่ากบั 1.00 (บุญใจ ศีรสถิตยน์รากูล, 2550) ผูศึ้กษา
จึงพิจารณาตดัรายการสมรรถนะขอ้ท่ีมีค่า I-CVI ต ่ากว่า 1.00 ออกและก าหนดเป็นกรอบสมรรถนะ
พยาบาลวชิาชีพหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่ 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 ขอ้มูลจากการประเมินกรอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพหน่วยงานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โดย
ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีค่า I-CVI เท่ากบั 1.00 น ามาสรุปเป็นกรอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบติัเหตุ
และฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่ 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลและการอภปิรายผล 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงพฒันา (developmental study) โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อพฒันากรอบสมรรถนะส าหรับพยาบาลวิชาชีพในหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา 
จงัหวดัเชียงใหม่ น าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปตารางประกอบค าบรรยาย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ตามล าดบั ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของประชากร 
 ส่วนท่ี 2 กรอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ส่วนที ่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของประชากร 

 ขอ้มูลส่วนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพผูเ้ช่ียวชาญท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน
โรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่ รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4-1 

ตารางท่ี 4-1 
จ ำนวน ร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน ของพยำบำลวิชำชีพผู้เช่ียวชำญจ ำแนกตำมอำย ุ
เพศ วฒิุกำรศึกษำ ระยะเวลำท่ีปฏิบัติงำนในหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และกำรเข้ำร่วมกำรอบรมหรือ
สัมมนำเก่ียวกับสมรรถนะของพยำบำลวิชำชีพ (n = 6) 

ขอ้มูลทัว่ไป จ านวน(คน) ร้อยละ 
อาย ุ(max = 49.00, min = 26.00, X̅= 31.00, SD = 8.92) 

21-30 ปี 
31ปีข้ึนไป 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

วฒิุการศึกษา 
ปริญญาตรี 

ระยะเวลาในการปฏิบติังานในหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 
(max = 7.00, min = 3.00, x = 4.83, SD = 1.47) 

1-5 ปี 
6-10ปี 

การเขา้ร่วมการอบรมหรือสัมมนาเก่ียวกบัสมรรถนะของ
พยาบาลวชิาชีพ 

เคย 
ไม่เคย 

 
5 
1 
 

1 
5 
 

6 
 
 

4 
2 
 
 

5 
1 

 
83.33 
16.67 

 
16.67 
83.33 

 
100.00 

 
 

66.67 
33.33 

 
 

83.33 
16.67 

 
 จากตารางท่ี 4-1 แสดงให้เห็นว่า พยาบาลวิชาชีพผูเ้ช่ียวชาญทั้ งหมด จ านวน 6 คน มีอายุ
ระหว่าง 21-30 ปีร้อยละ 83.33 เป็นเพศหญิงร้อยละ 83.33 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 
100.00 มีระยะเวลาในการปฏิบติังานในหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินอยู่ในช่วง 1-5 ปีร้อยละ 66.67  
เคยรับการอบรมหรือการเขา้ร่วมการสัมนาเก่ียวกบัสมรรถนะของพยาบาลวชิาชีพร้อยละ 83.33  
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ส่วนที ่ 2 กรอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา 
จังหวดัเชียงใหม่  

 จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า พยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาล     
ลานนา จังหวดัเชียงใหม่ จ  าเป็นต้องมีสมรรถนะ 5 ด้าน โดยแต่ละด้านมีนิยามความหมายและ
พฤติกรรมบ่งช้ีดงัน้ี 

 ด้านที่ 1 สมรรถนะด้านการคัดกรองโรค  หมายถึง ความสามารถของพยาบาลวิชาชีพในการ
ประเมินอาการและอาการแสดง แยกประเภทผูป่้วย เพื่อให้บริการตามความเร่งด่วน มีพฤติกรรมบ่งช้ี
ความสามารถ ดงัน้ี 
 1. ประเมินอาการและอาการแสดงของผูป่้วยเบ้ืองตน้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว แม่นย  า 
 2. ประเมินผูป่้วย โดยใชเ้กณฑก์ารประเมิน ไดแ้ก่ Alvarado score และ TEW score ไดถู้กตอ้ง 
 3. จ าแนกผูป่้วยฉุกเฉินมาก ผูป่้วยฉุกเฉินและผูป่้วยไม่ฉุกเฉินไดถู้กตอ้ง 
 4. ดูแลให้ผูป่้วยได้รับการตรวจรักษาในช่องทางด่วนตามความเร่งด่วนของอาการได้อย่าง
รวดเร็ว 

 ด้านที่ 2 สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน หมายถึง ความสามารถของ
พยาบาลวิชาชีพในการท าหัตถการ ติดตามอาการ และให้การพยาบาลแก่ผูป่้วยท่ีมีภาวะไม่ฉุกเฉิน มี
พฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถ ดงัน้ี 
 1. ท าหตัถการภายใตข้อบเขตวชิาชีพพยาบาลได ้เช่น ลา้งแผลประเภทต่างๆ และเลือกใชน้ ้ายา
ลา้งแผล ฉีดวคัซีนตามแผนการรักษาของแพทยไ์ดถู้กตอ้ง 
 2. ติดตามอาการของผูป่้วย เพื่อใหก้ารดูแลท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 

 ด้านที่ 3 สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน หมายถึง ความสามารถของ
พยาบาลวิชาชีพในการประเมินภาวะฉุกเฉิน จดัเตรียมยา อุปกรณ์ และท าหัตถการ เพื่อให้การดูแล
ผูป่้วยท่ีมีภาวะฉุกเฉินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว มีพฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถ ดงัน้ี 
 1. ประเมินจ าแนกลกัษณะ ขนาด ความรุนแรงของบาดแผลชนิดต่างๆ ไดถู้กตอ้ง 
 2. เตรียมยาและอุปกรณ์ส าหรับแพทยใ์นการท าหตัถการไดถู้กตอ้ง 
 3. ท าหตัถการฉุกเฉินท่ีไม่มีภาวะแทรกซ้อน ไดแ้ก่ ใส่สายสวนลา้งกระเพาะอาหารและสาย
สวนปัสสาวะได ้
 4. ประเมินระดบัความเจบ็ปวดและจดัการความปวดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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 5. ประเมินและปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ในภาวะฉุกเฉินท่ีพบบ่อย เช่น การได้รับสารพิษ งูกดั 
สุนขักดัและแมลงสัตวก์ดัต่อยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็วและเหมาะสม 
 6. เจาะน ้าตาลในเลือดและแปลผลค่าระดบัน ้าตาลในเลือดได ้
 7. ตรวจวดัคล่ืนไฟฟ้าหวัใจและอ่านคล่ืนไฟฟ้าหวัใจได ้
 8. ประเมินภาวะฉุกเฉินท่ีพบ เช่น ภาวะเลือดออกในกระเพาะอาหาร ไส้ต่ิงอกัเสบ การชกัใน
เด็กท่ีมีไขสู้งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และรายงานแพทย ์เพื่อใหก้ารรักษาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 9. ใหค้  าแนะน าในการดูแลตนเองแก่ผูป่้วยฉุกเฉินและญาติไดถู้กตอ้ง 
 10. ประเมินอาการดูแลขณะส่งต่อผูป่้วยฉุกเฉินระหวา่งโรงพยาบาลได ้

 ด้านที่ 4 สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินมาก หมายถึง ความสามารถของ
พยาบาลวิชาชีพในการค้นพบภาวะฉุกเฉิน ปฏิบัติการฟ้ืนคืนชีพ และจดัเตรียมและใช้อุปกรณ์
เคร่ืองมือแพทยแ์ก่ผูป่้วยท่ีมีภาวะฉุกเฉินมาก มีพฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถ ดงัน้ี 
 1. ประเมินภาวะวกิฤตฉุกเฉินเพื่อใหก้ารช่วยเหลือไดถู้กตอ้ง รวดเร็วและทนัเวลา 
 2. ส่งส่ิงส่งตรวจ ส่งเอกซเรยแ์ละแปลผลการตรวจไดถู้กตอ้ง 
 3. ปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นสูง (ACLS) และขั้นพื้นฐาน (BLS) ร่วมกับทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4. บริหารยาท่ีมีความเส่ียงสูง (HAD) และยาท่ีจ าเป็นในการช่วยฟ้ืนคืนชีพได้อย่างถูกตอ้ง
แม่นย  าและรวดเร็ว และเฝ้าระวงัการเปล่ียนแปลง ภาวะแทรกซอ้นของยาได ้
 5. จดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ส าคญัในการช่วยเหลือผูป่้วยวิกฤตฉุกเฉินให้
เพียงพอและพร้อมใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 6. ใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ใชใ้นผูป่้วยวกิฤตไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 
 7. ช่วยแพทยใ์นการท าหตัถการไดถู้กตอ้ง รวดเร็ว 
 8. ประเมินหาสาเหตุกลไกการบาดเจบ็ อวยัวะท่ีไดรั้บความกระทบกระเทือนและภาวะแทรกซ้อน
จากการบาดเจบ็ไดถู้กตอ้ง รวดเร็วและทนัเวลา 

 ด้านที่ 5 สมรรถนะด้านการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน หมายถึง ความสามารถของพยาบาล
วชิาชีพในการปฏิบติัตามแผนและนโยบายเก่ียวกบัการจดัการสถานกรณ์ฉุกเฉิน การจดัการสถานกรณ์ฉุกเฉิน 
และการควบคุมความปลอดภยัขณะเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีพฤติกรรมบ่งช้ี
ความสามารถ ดงัน้ี 
 1. ปฏิบติัตามแผนการจดัการสถานการณ์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลไดถู้กตอ้ง 
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 2. จดัอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และเวชภณัฑ์ให้เพียงพอ เหมาะสมกับสถานการณ์และ
ตรวจเช็คอุปกรณ์ใหพ้ร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 
 3. จดัส่ิงแวดลอ้ม และพื้นท่ีใชส้อยในหน่วยงานให้เกิดความสะดวก คล่องตวัในการปฏิบติังาน 
เม่ือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 4. คดัแยกผูบ้าดเจบ็จากสถานการณ์ฉุกเฉินไดอ้ยา่งรวดเร็ว แม่นย  า 
 5. ประเมินสถานการณ์ เพื่อประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได ้
 6. จดัการสถานการณ์ฉุกเฉินได ้ในกรณีท่ีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สามารถขอความช่วยเหลือ
หน่วยท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกได ้
 7. ปฏิบติัภารกิจตามหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายตามแนวปฏิบติัสถานการณ์ฉุกเฉินได้ถูกตอ้ง 
รวดเร็ว 
 8. ดูแลความปลอดภยัของตนเองและผูอ่ื้น เม่ือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได ้
 9. ประเมินสถานการณ์หลงัไดรั้บแจง้เหตุและออกปฏิบติัหนา้ท่ีทนัที 
 10. ใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลิงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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การอภิปรายผล 

 ผลการศึกษาการพัฒนากรอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการประยุกตรู์ปแบบการพฒันากรอบสมรรถนะของ มาเรียลล่ี 
และคณะ (Marrelli et al., 2005) พบวา่กรอบสมรรถนะของพยาบาลวชิาชีพหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบดว้ยสมรรถนะ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) สมรรถนะดา้นการคดั
กรองโรคประกอบดว้ยพฤติกรรมบ่งช้ีจ  านวน 4 ขอ้ 2) สมรรถนะดา้นการปฏิบติัการพยาบาลผูป่้วยไม่
ฉุกเฉินประกอบด้วยพฤติกรรมบ่งช้ีจ  านวน 2 ข้อ 3) สมรรถนะด้านการปฏิบติัการพยาบาลผูป่้วย
ฉุกเฉินประกอบด้วยพฤติกรรมบ่งช้ีจ  านวน 10 ขอ้ 4) สมรรถนะด้านการปฏิบติัการพยาบาลผูป่้วย
ฉุกเฉินมากประกอบดว้ยพฤติกรรมบ่งช้ีจ  านวน 8 ขอ้ และ 5) สมรรถนะดา้นการจดัการสถานการณ์
ฉุกเฉินประกอบดว้ยพฤติกรรมบ่งช้ีจ  านวน 10 ขอ้ ซ่ึงผูศึ้กษาจะไดอ้ภิปรายผลเป็นรายดา้น ดงัน้ี 

 1. สมรรถนะด้านการคัดกรองโรค 
  ผลการศึกษาพบวา่สมรรถนะดา้นการคดักรองโรคเป็นสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับพยาบาล
วิชาชีพหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลลานนา ทั้ งน้ีเน่ืองจากหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
โรงพยาบาลลานนา เป็นหน่วยงานด่านหนา้ท่ีให้บริการผูป่้วยท่ีมารับบริการแบบเร่งด่วน เพื่อช่วยให ้
ผูท่ี้มารับบริการได้รับการรักษาอย่างทนัท่วงทีตามลกัษณะและความรุนแรงของความเจ็บป่วย ซ่ึง
พยาบาลหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินตอ้งมีการคดักรองโรค เพื่อแยกผูป่้วยแต่ละรายว่าผูป่้วยรายใดท่ี
ควรไดรั้บการรักษาเร่งด่วนและผูป่้วยรายใดท่ีสามารถรอคอยไดอ้ยา่งปลอดภยั โดยหน่วยอุบติัเหตุ
และฉุกเฉินมีการจ าแนกผูป่้วยตามมาตรฐานของหน่วยงานออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ผูป่้วยฉุกเฉิน
มากผูป่้วยฉุกเฉินและผูป่้วยไม่ฉุกเฉินเพื่อให้การช่วยเหลือตามล าดบัความรุนแรงของการเจ็บป่วยได้
ทนัทีตามความเหมาะสมและสามารถดูแลให้ผูป่้วยไดรั้บการตรวจรักษาในช่องทางด่วนตามความ
เร่งด่วน (fast track) ของอาการไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนด รวมทั้งป้องกนัภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดข้ึน
ดงัท่ี กองการพยาบาล ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข (2539) กล่าวว่าพยาบาลเป็นผูพ้บผูป่้วย
เป็นคนแรกจึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้ ทกัษะ สามารถจ าแนกผูป่้วยไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวดเร็วและแม่นย  า 
สอดคลอ้งกบั สภาการพยาบาล (2552ก) ท่ีระบุวา่การประเมินอาการและอาการแสดงท่ีมีประสิทธิภาพ
จะเพิ่มคุณภาพของการบริการ ลดระยะเวลาการรอคอยและระยะเวลาการอยู่ในหน่วยอุบติัเหตุและ
ฉุกเฉิน อนัจะส่งผลใหผู้ป่้วยไดรั้บบริการท่ีรวดเร็วและลดอตัราการเสียชีวติได ้เป็นตน้ 

  นอกจากน้ีผูป่้วยท่ีมารับบริการในหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินถือว่าต้องการการดูแลท่ี
เร่งด่วน การประเมินอาการผูป่้วยอย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว เป็นส่ิงท่ีพยาบาลหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน
ตอ้งใหค้วามส าคญัโดยโรงพยาบาลลานนามีแบบฟอร์มท่ีใชค้ดักรองโรคต่างๆ เช่น แบบคดักรองโรค
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ในผูป่้วยท่ีมีอาการปวดทอ้งสงสัยเป็นไส้ต่ิงอกัเสบ เรียกว่า Alvarado score แบบคดักรองผูป่้วยท่ีมี
อาการสงสัยเป็นโรคหลอดเลือดสมองแตก (stroke) แบบประเมินโดยใชห้ลกั FAST โดยประเมินจาก
ใบหน้า แขน ขา ปาก และระยะเวลาท่ีเกิด และแบบประเมินอาการ ความรุนแรงของผูป่้วยในกรณี
นอนโรงพยาบาลทุกรายเรียกว่า TEW score เพื่อประเมินผู ้ป่วยท่ีมีความจ าเป็นต้องเข้ารับการ
รักษาพยาบาลในหอผูป่้วยหนกั (ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลานนา, 2555) และก าหนดใหพ้ยาบาล
หน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินทุกคนใช้ประเมินผูป่้วยท่ีมารับบริการเพื่อให้สามารถคดักรองผูป่้วยเพื่อ
การให้การดูแลท่ีเหมาะสม การประเมินผูป่้วยโดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบต่างๆตามแนวทางของ
โรงพยาบาลพยาบาลจึงเป็นพฤติกรรมบ่งช้ีของพยาบาลหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลลานนา 

 2. สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน 
  ผลการศึกษาพบวา่สมรรถนะดา้นการปฏิบติัการพยาบาลผูป่้วยไม่ฉุกเฉินเป็นสมรรถนะท่ี
จ าเป็นส าหรับพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา ทั้ งน้ีเน่ืองจากการ
ให้บริการของหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนาให้บริการทั้งผูป่้วยฉุกเฉินมาก ฉุกเฉิน 
และไม่ฉุกเฉิน แมใ้นการให้บริการพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินจะตอ้งให้บริการผูป่้วย
ฉุกเฉินมากและฉุกเฉินก่อน เน่ืองจากมีความตอ้งการดูแลท่ีเร่งด่วนกวา่ ดงัท่ี สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉิน
แห่งชาติ (2556) กล่าววา่ผูป่้วยฉุกเฉินซ่ึงมีการบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยซ่ึงมีภาวะเฉียบพลนัมากหรือ
เจ็บป่วยรุนแรงจ าเป็นต้องได้รับการปฏิบติัการพยาบาลฉุกเฉินอย่างรีบด่วน มิฉะนั้นจะท าให้การ
บาดเจ็บหรืออาการป่วยของผูป่้วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงข้ึนหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ ซ่ึงส่งผลให้
เสียชีวิตหรือพิการในระยะต่อมา ในขณะเดียวกนัพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินจะตอ้ง
ใหบ้ริการผูป่้วยไม่ฉุกเฉินท่ีมารอรับบริการเพื่อใหผู้ป่้วยไดเ้ขา้ถึงบริการอยา่งเท่าเทียมกนั 

  ในการปฏิบัติการพยาบาลผูป่้วยไม่ฉุกเฉินนั้น การท าหัตถการภายใต้ขอบเขตวิชาชีพ
พยาบาลเป็นพฤติกรรมบ่งช้ีท่ีจ  าเป็นของพยาบาลวชิาชีพหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา 
ซ่ึงจากสถิติหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินระหว่างปี 2553-2557มีผูป่้วยไม่ฉุกเฉินมารับบริการ จ านวน 
5,532, 5,912, 6,689, 14,796 และ 26,496 ราย/ปีตามล าดบั (ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลานนา, 
2553, 2554, 2555, 2556, 2557) โดยมารับบริการต่างๆ เช่น ลา้งแผล ฉีดวคัซีนบาดทะยกัและวคัซีน
พิษสุนขับา้ตามนดั  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลา้งแผลเป็นบริการพยาบาลท่ีตอ้งปฏิบติัเป็นประจ า โดย
จากสถิติผูใ้ชบ้ริการท่ีมารับบริการลา้งแผลพบวา่เป็นการบริการลา้งแผลท่ีเกิดจากอุบติัเหตุ (trauma) 
เฉล่ีย 20 ราย/วนั และไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ  (non trauma) เฉล่ีย 15 ราย/วนั (ฝ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาลลานนา, 2555) พยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินจึงตอ้งสามารถท าหตัถการ เช่น 
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ลา้งแผลไดทุ้กประเภทและเลือกใชน้ ้ ายาลา้งแผลไดถู้กตอ้ง เหมาะสม รวมทั้งการใหค้วามรู้ ค  าแนะน า
แก่ผูป่้วยหรือญาติในการดูแลแผล ไม่ใหเ้กิดการติดเช้ือได ้

  ผลการศึกษายงัพบพฤติกรรมบ่งช้ีเก่ียวกบัการติดตามอาการของผูป่้วย เน่ืองจากผูป่้วยไม่
ฉุกเฉินคือผูป่้วยท่ีสามารถรอตรวจไดน้านอาจตอ้งรอรับการรักษาหากมีผูป่้วยท่ีตอ้งไดรั้บการรักษาท่ี
เร่งด่วนกวา่ การติดตามอาการและอาการแสดงเป็นระยะๆ จะช่วยให้ผูป่้วยไม่ฉุกเฉินไดรั้บการดูแลท่ี
ถูกตอ้งเหมาะสม ดงัท่ี สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ (2556) กล่าววา่การติดตามอาการของผูป่้วย
อย่างต่อเน่ืองเป็นส่ิงท่ีส าคญัต่อการช่วยเหลือผูป่้วยท่ีเหมาะสมและปลอดภยัจากภาวะอนัตรายท่ี
คุกคามชีวิตซ่ึงในขณะท่ีผูป่้วยไม่ฉุกเฉินรอตรวจพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน จะมีการ
ติดตามอาการของผูป่้วย โดยการประเมินสัญญาณชีพ และสอบถามอาการหากมีอาการผิดปกติจะ
ด าเนินการรายงานแพทยท์นัที เพื่อลดความรุนแรงของการเจบ็ป่วยและภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดข้ึนได ้

  อย่างไรก็ตาม การศึกษาพบวา่พฤติกรรมบ่งช้ีเร่ืองการท าหัตถการท่ีพบบ่อย เช่น การผ่าฝี
และเย็บแผล ท่ีผู ้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าไม่จ  าเป็นต้องมี ทั้ งน้ีอาจเน่ืองจากโรงพยาบาลลานนาเป็น
โรงพยาบาลเอกชน ซ่ึงหตัถการเหล่าน้ีโรงพยาบาลเป็นผูก้  าหนดใหแ้พทยเ์ป็นผูป้ฏิบติั 

 3. สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน  
  ผลการศึกษาพบว่าสมรรถนะด้านการปฏิบติัการพยาบาลผูป่้วยฉุกเฉินเป็นสมรรถนะท่ี
จ าเป็นส าหรับพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา ทั้งน้ีเน่ืองจากผูป่้วย
ฉุกเฉิน คือผูป่้วยท่ีมีการบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยซ่ึงมีภาวะเฉียบพลนัรุนแรง จ าเป็นตอ้งได้รับการ
พยาบาลฉุกเฉินอยา่งรีบด่วน (สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ, 2556) ซ่ึงหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลลานนาถือเป็นหน่วยท่ีตอ้งให้การปฏิบติัการพยาบาลผูป่้วยกลุ่มน้ีโดยตรง ผูป่้วยฉุกเฉิน
ท่ีมารับบริการท่ีหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา เช่น ผูป่้วยท่ีมีภาวะน ้ าตาลในเลือดต ่า
หรือสูงจนท าให้เกิดอาการหมดสติ เฉล่ีย 4 ราย/เดือน ผูป่้วยท่ีมีอาการปวดทอ้งท่ีสงสัยว่าเป็นไส้ต่ิง
อกัเสบหรือการอกัเสบของระบบทางเดินปัสสาวะ เฉล่ีย 30 ราย/เดือน ผูป่้วยท่ีอาเจียนเป็นเลือดหรือ
ถ่ายด า เฉล่ีย 7 ราย/เดือน ผูป่้วยท่ีถูกงูกดั ถูกสุนขักดัและแมลงสัตวก์ดัต่อย เฉล่ีย 20 ราย/เดือน ผูป่้วยท่ี
แพอ้าหารจ าพวกแมลงหรืออาหารทะเลมีอาการหายใจขดั แน่นหน้าอก ผื่นคนัตามตวั เฉล่ีย 5 ราย/เดือน 
(ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลานนา, 2555) ดงันั้นเม่ือผูป่้วยกลุ่มน้ีมารับบริการพยาบาลวิชาชีพ
หน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินจะตอ้งท าการประเมินภาวะฉุกเฉิน เช่น จ าแนกลกัษณะขนาด ความรุนแรง
ของบาดแผลประเมินความเจ็บปวด ประเมินภาวะฉุกเฉิน และให้การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้แก่ผูป่้วย
รายดงักล่าว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี กองการพยาบาล ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข (2539) กล่าววา่
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ผูป่้วยท่ีมีภาวะฉุกเฉินท่ีพบบ่อยตอ้งไดรั้บการดูแลท่ีเร่งด่วน เน่ืองจากผูป่้วยตอ้งไดรั้บการปฏิบติัการ
พยาบาลตามแผนการพยาบาลและการรักษาท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหาการเจบ็ป่วย 

  นอกจากน้ีพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนายงัต้องมี
พฤติกรรมบ่งช้ีในการเตรียมยา อุปกรณ์ส าหรับแพทยใ์นการท าหัตถการไดถู้กตอ้ง และท าหัตถการ
ฉุกเฉินท่ีไม่มีภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ ใส่สายสวนล้างกระเพาะอาหารและสายสวนปัสสาวะได้
ทั้งน้ีเน่ือจากในหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินมีผูป่้วยเขา้รับการรักษาดว้ยอาการอาเจียนเป็นเลือด ไดรั้บ
อุบติัเหตุมีเลือดออกในกระเพาะอาหารเฉล่ีย 3 ราย/เดือน (ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลานนา, 2557) 
ซ่ึงแพทยจ์ะมีแผนการรักษาใส่สายสวนลา้งกระเพาะอาหาร พยาบาลวิชาชีพตอ้งสามารถท าใส่สาย
สวนลา้งกระเพาะอาหารไดถู้กตอ้ง นอกจากน้ียงัมีผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาเน่ืองจากไดรั้บอุบติัเหตุมี
แผลฉีกขาดเฉล่ีย 2 ราย/เดือน (ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลานนา, 2557) ซ่ึงพยาบาลวิชาชีพจะตอ้ง
เตรียมยาตามค าสั่งแพทย ์และเตรียมอุปกรณ์ในการเยบ็แผลส าหรับแพทยไ์ดถู้กตอ้ง สอดคลอ้งกบัท่ี 
ส านกัการพยาบาล กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข (2551) กล่าวไวพ้ยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบติัเหตุ
และฉุกเฉินตอ้งสามารถเตรียมยาชาภายใตค้  าสั่งแพทยแ์ละเตรียมอุปกรณ์ส าหรับท าหัตถการต่างๆ 
เช่น ผา่ฝี เยบ็แผล เพื่อใหผู้ป่้วยปลอดภยั ไม่เกิดภาวะแทรกซอ้น 

  การศึกษาพบว่าพฤติกรรมบ่งช้ีเร่ืองการเลือกใช้และให้ยาระงับความรู้สึกก่อนการท า
หัตถการในขอบเขตวิชาชีพ ท่ีผูท้รงคุณวุฒิเห็นว่าไม่จ  าเป็นตอ้งมี อาจเน่ืองจากโรงพยาบาลลานนา
เป็นโรงพยาบาลเอกชน ซ่ึงหตัถการเหล่าน้ีโรงพยาบาลเป็นผูก้  าหนดใหแ้พทยเ์ป็นผูป้ฏิบติั 

 4. สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินมาก 
  ผลการศึกษาพบวา่สมรรถนะดา้นการปฏิบติัการพยาบาลผูป่้วยฉุกเฉินมากเป็นสมรรถนะท่ี
จ าเป็นส าหรับพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา โดยแบ่งได ้3 กลุ่ม คือ
การคน้พบภาวะวิกฤติฉุกเฉิน การปฏิบติัการฟ้ืนคืนชีพ และการจดัเตรียมและใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือ
แพทย ์

  การท่ีพยาบาลหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินจ าเป็นตอ้งมีพฤติกรรมบ่งช้ีในกลุ่มการคน้พบ
ภาวะวิกฤติฉุกเฉิน เช่น ประเมินภาวะวิกฤตฉุกเฉิน เพื่อให้การช่วยเหลือไดถู้กตอ้ง ทนัเวลา และการ
ประเมินกลไกการบาดเจ็บอวยัวะท่ีไดรั้บความกระทบกระเทือนและภาวะแทรกซ้อนจากการบาดเจ็บได ้
ทั้งน้ีเน่ืองจากหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่ ให้บริการแก่ผูป่้วยวิกฤต
หลายประเภท เช่น ผูป่้วยท่ีมีภาวะเจ็บแน่นหน้าอกของกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือด เฉล่ีย 2 ราย/เดือน 
ผูป่้วยโรคหลอดเลือดในสมอง เฉล่ีย 7 ราย/เดือน ผูป่้วยท่ีได้รับบาดเจ็บทรวงอกจากการมีลมหรือ
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เลือดในช่องเยื่อหุ้มปอด ไดรั้บบาดเจ็บจากอุบติัเหตุอยา่งรุนแรงเสียเลือดมากมีกระดูกแตกหักหลาย
ต าแหน่ง มีภาวะช็อก ได้รับบาดเจ็บท่ีศีรษะ เฉล่ีย 3 ราย/เดือน ผูป่้วยท่ีได้รับบาดเจ็บท่ีช่องทอ้ง มี
อาการชกั หมดสติ ไม่ทราบสาเหตุ เฉล่ีย 2 ราย/เดือน (ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลานนา, 2555) ซ่ึง
ผูม้ารับบริการประเภทน้ีมีภาวะเจ็บป่วยวิกฤตทั้งระบบร่างกายและจิตใจตอ้งได้รับการปฏิบติัการ
พยาบาลตามแผนการพยาบาลและการรักษาท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหาการเจ็บป่วยของผูป่้วยตลอดจนเฝ้า
ระวงัการเปล่ียนแปลง เพื่อป้องกนัภาวะฉุกเฉินท่ีอาจคุกคามชีวิตของผูป่้วยไดท้นัที ดงัท่ี จตุพงษ ์พนัธ์วไิล 
(2555) กล่าวว่าพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินตอ้งสามารถประเมินวินิจฉัยสาเหตุและ
ภาวะวิกฤตฉุกเฉินจากการเจ็บอกจากโรคกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดได้ถูกต้องรวดเร็ว เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรักษา ส่วนการหมดสตินั้นหากไม่ไดรั้บการประเมินอย่างทนัท่วงที อาจถึงขั้น
เสียชีวิตได ้การลดอตัราตายในผูป่้วยกลุ่มน้ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการประเมินวินิจฉัยสาเหตุท่ีสะทอ้นถึง
ภาวะวิกฤตฉุกเฉิน เพื่อช่วยแยกโรคเน่ืองจากการหมดสตินั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุของแต่ละโรค 
นอกจากน้ียงัเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจและช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงโรค
ภาวะวกิฤตฉุกเฉินยกตวัอยา่งเช่นโรคกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดเป็นภาะฉุกเฉินท่ีพบบ่อยจะมีแนวโนม้
เพิ่มข้ึนทุกปีและยงัคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอนัดบัท่ี 5 ของประชากรไทย และมีแนวโนม้วา่จะสูงข้ึน
รองจากโรคมะเร็ง โรคติดเช้ือ อุบติัเหตุและโรคหวัใจ โรคน้ีเป็นโรคท่ีมีความรุนแรงสูงและก่อให้เกิด
ความพิการในระยะยาวท าใหเ้กิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมอยา่งมาก การป้องกนัและรักษา
อย่างทนัท่วงทีจึงมีส่วนส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะควบคุมโรคน้ีและป้องกนัภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดข้ึน 
ดงันั้นการพยาบาลผูป่้วยวิกฤตท่ีไดรั้บการบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทนัหันซ่ึงมีภาวะคุกคามต่อ
ชีวิต หากไม่ได้รับการปฏิบัติการพยาบาลผู ้ป่วยวิกฤตทันที เพื่อแก้ไขระบบการหายใจ ระบบ
ไหลเวียนเลือดหรือระบบประสาท ผูป่้วยจะมีโอกาสเสียชีวิตไดสู้งหรือท าให้การบาดเจ็บหรืออาการ
ป่วยของผูป่้วยวิกฤตนั้นรุนแรงข้ึนหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนไดอ้ย่างฉบัไว (สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉิน
แห่งชาติ, 2556) 

  ผลการศึกษายงัพบพฤติกรรมบ่งช้ีในกลุ่มการปฏิบติัการฟ้ืนคืนชีพ เช่นปฏิบติัการช่วยฟ้ืน
คืนชีพขั้นสูง (ACLS) และขั้นพื้นฐาน (BLS) ร่วมกบัทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพบริหารยาท่ีมีความ
เส่ียงสูง (HAD) และยาท่ีจ าเป็นในการช่วยฟ้ืนคืนชีพไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว และสามารถ
เฝ้าระวงัการเปล่ียนแปลงภาวะแทรกซ้อนของยาได ้เป็นพฤติกรรมบ่งช้ีท่ีส าคญัของพยาบาลวิชาชีพ
หน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินเน่ืองจากการช่วยฟ้ืนคืนชีพเป็นการปฏิบติัการพยาบาลผูป่้วยวิกฤตในนาที
ฉุกเฉินหรือนาทีท่ีมีความหมายต่อความเป็นความตายของมนุษย ์พยาบาลหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน
ซ่ึงเป็นผูน้ าในทีมจ าเป็นตอ้งมีทกัษะการช่วยฟ้ืนคืนชีพเบ้ืองตน้ การช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นสูง การดูแล
ผูป่้วยก่อน ขณะและหลังจากการช่วยฟ้ืนคืนชีพได้เป็นอย่างดี (ผาณิต หลีเจริญ, 2557) เน่ืองจาก
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ผูบ้าดเจ็บในระยะภาวะวิกฤตของชีวิตส่วนใหญ่มีปัญหาของการไหลเวียนโลหิตและการหายใจ การ
ประเมินสภาวะผูป่้วยเพื่อคน้หาภาวะคุกคามของชีวิต รวมถึงการใหค้วามช่วยเหลือใชเ้วลาไม่ควรเกิน 
4 นาที เน่ืองจากสมองขาดออกซิเจนไดไ้ม่เกิน 4 นาที (กรองได อุณหสูต, 2554) นอกจากน้ีในการช่วย
ฟ้ืนคืนชีพยาท่ีใช้นั้นเป็นยาท่ีมีความเส่ียงสูง เช่น atropine, dopamine, epinephrine และamiodarone
เป็นยาท่ีจะก่อให้เกิดอนัตรายหรือผลเสียต่อผูป่้วยท่ีรุนแรงหากมีความผิดพลาดในการบริหารยา 
พยาบาลวชิาชีพซ่ึงเป็นผูรั้บผดิชอบการเก็บรักษายากลุ่มเส่ียงในหน่วยงานตอ้งสามารถบริหารยาและ
เฝ้าระวงัการเปล่ียนแปลง และภาวะแทรกซ้อนของยาท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูป่้วยและรายงานแพทยเ์จา้ของไข ้
เพื่อป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนในการบริหารยานั้ น โดยพยาบาลวิชาชีพจะต้องรับค าสั่งและ
ตรวจสอบค าสั่งให้ชดัเจน ใช้หลกัการตรวจสอบซ ้ า (double check) ตามหลกั 6R ก่อนบริหารยาท่ีมี
ความเส่ียงสูงทุกคร้ัง (ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลานนา, 2557) 

  พฤติกรรมบ่งช้ีท่ีจ  าเป็นของพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา   
อีกกลุ่มหน่ึง คือการจดัเตรียมและใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือแพทย ์เช่น จดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือทาง
การแพทย์ท่ีส าคัญในการช่วยเหลือผูป่้วยวิกฤตฉุกเฉินให้เพียงพอและพร้อมใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทย์ท่ีใช้ในผูป่้วยวิกฤตได้อย่างคล่องแคล่ว
เน่ืองจากหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการพยาบาลแก่บุคคลท่ีไดรั้บบาดเจ็บหรือ
มีภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินและวิกฤตทั้งระบบร่างกายและจิตใจท่ีต้องใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือแพทย ์เช่น
เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ (electrocardiogram 12 lead) เคร่ืองช็อกไฟฟ้าหัวใจและกระตุกไฟฟ้า
หัวใจ (defibrillator and cardiac pacing) ซ่ึงพยาบาลวิชาชีพจะต้องสามารถใช้งานเคร่ืองเหล่าน้ีได ้
ดงัท่ี ส านักการพยาบาล กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข (2551)ระบุว่าพยาบาลท่ีปฏิบติัการ
พยาบาลผูป่้วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินจะตอ้งจดัเตรียมเคร่ืองมือ ยา เวชภณัฑ์ และอุปกรณ์การช่วยชีวิต
ฉุกเฉินและการจดัเตรียมรถพยาบาลให้มีความพร้อมใช้งานตามมาตรฐานก าหนดของหน่วยงาน 
ส าหรับใหบ้ริการผูป่้วยไดอ้ยา่งปลอดภยั มีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
และเคร่ืองมือใหพ้ร้อมใชง้าน 

 5. สมรรถนะด้านการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน 
  ผลการศึกษาพบว่าสมรรถนะด้านการจดัการสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นสมรรถนะท่ีจ าเป็น
ส าหรับพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา โดยแบ่งได้ 3 กลุ่ม คือการ
ปฏิบติัตามนโยบายการจดัการสถานการณ์ฉุกเฉิน การจดัการสถานการณ์ฉุกเฉิน และการควบคุม
ความปลอดภยัขณะเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 
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  การปฏิบติัตามแผนและนโยบายเก่ียวกบัการจดัการสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ปฏิบติัตาม
แผนและนโยบายเก่ียวกบัการจดัการสถานการณ์ฉุกเฉินของโรงพยาบาล การปฏิบติัภารกิจตามหนา้ท่ี
ท่ีไดรั้บมอบหมายตามแนวปฏิบติัสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นพฤติกรรมบ่งช้ีท่ีพยาบาลหน่วยอุบติัเหตุและ
ฉุกเฉินจ าเป็นตอ้งมีเน่ืองจากโรงพยาบาลลานนามีการก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการจดัการสถานการณ์
ฉุกเฉินไว ้เช่น ก าหนดให้มีการซ้อมแผนอุบติัภยัหมู่ แผนอคัคีภยั แผนแผ่นดินไหว เป็นประจ าทุกปี  
ปีละ 1 คร้ังและมีการก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบเม่ือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น กรณีอุบติัภยัหมู่ ทีม
หน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน พยาบาลหัวหน้าเวรมีหน้าท่ีสั่งการให้พยาบาลในเวรออกไปประเมิน
สถานการณ์ท าการประเมินผูป่้วยเบ้ืองตน้ท่ีจุดเกิดเหตุ แบ่งตามอาการบาดเจ็บออกเป็น 4 ประเภท 
ดงัน้ี 1) สีแดง อาการหนักตอ้งช่วยเหลือทนัที 2) สีเหลือง อาการปานกลางรอได้ในระยะเวลาหน่ึง  
3) สีเขียว อาการเบาเดินไดส้ามารถช่วยเหลือตนเองได ้และ 4) สีด า เสียชีวิตหรือไม่มีทางรอด กรณี
แผ่นดินไหวแบ่งเจา้หน้าท่ีทุกคนในหน่วยงานออกเป็น 3 ทีม คือ 1) ทีมขนยา้ยผูป่้วย 2) ทีมขนยา้ย
เคร่ืองมือและเอกสาร และ 3) ทีมดูแลผูป่้วยนอกอาคาร กรณีเกิดอคัคีภัยแบ่งเจ้าหน้าท่ีทุกคนใน
หน่วยงานออกเป็น 4 ทีม คือ 1) ทีมดบัเพลิงเบ้ืองตน้ 2) ทีมขนยา้ยผูป่้วย 3) ทีมขนยา้ยเคร่ืองมือและ
เอกสาร และ 4) ทีมดูแลผูป่้วยนอกอาคาร เป็นตน้ (ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลานนา, 2557) 

  การจดัการสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ประเมินสถานการณ์ เพื่อประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได ้
การขอความช่วยเหลือหน่วยท่ีเก่ียวข้องในกรณีท่ีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้การประเมิน
สถานการณ์หลงัไดรั้บแจง้เหตุและออกปฏิบติัหน้าท่ีทนัทีรวมถึงจดัอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และ
เวชภณัฑ์ให้เพียงพอ เหมาะสมกบัสถานการณ์และตรวจเช็คอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอเป็น
พฤติกรรมบ่งช้ีอีกกลุ่มหน่ึงท่ีพยาบาลหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินจ าเป็นตอ้งมี อภิปรายไดว้่าเม่ือเกิด
สถานการณ์ฉุกเฉินเช่น อุบติัภยัหมู่ อคัคีภยั แผน่ดินไหว เป็นตน้ พยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบติัเหตุและ
ฉุกเฉินตอ้งสามารถเขา้ไปช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุทนัที อีกทั้งยงัตอ้งส่ือสารประสานงาน
จากหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลโดยใช้โทรศพัท์ภายในโรงพยาบาลส่ือสาร
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน เช่น ติดต่อกับเวชระเบียน เพื่อประกาศเสียงตามสายขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและติดต่อกบัหน่วยงานภายนอกโรงพยาบาลหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
เช่นต ารวจ อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อป.พร.) หน่วยกูภ้ยั เป็นตน้ เพื่อขอความช่วยเหลือใน
กรณีท่ีหน่วยงานในพื้นท่ีไม่สามารถรับมือได้ หากเหตุเกิดนอกโรงพยาบาลพยาบาลวิชาชีพหน่วย
อุบติัเหตุและฉุกเฉินจะตอ้งพร้อมออกปฏิบติังานทนัทีเม่ือไดรั้บแจง้เหตุการณ์สถานการณ์ฉุกเฉิน ดงัท่ี 
อุบล ยี่เฮง (2550) กล่าวว่าในการจดัการสถานการณ์ฉุกเฉินพยาบาลคือผูใ้ห้บริการ ณ จุดเกิดเหตุ 
ปฏิบติังานในศูนยรั์บแจง้เหตุ และเป็นก าลงัหลกัในการจดัหน่วยบริการการแพทยฉุ์กเฉิน  
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  การควบคุมความปลอดภยัขณะเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ใช้เคร่ืองป้องกนัตนเองได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ละประเภทดูแลควบคุมความปลอดภยัของตนเองและผูอ่ื้นใช้
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ถงัดบัเพลิงได้อย่างถูกตอ้งจดัส่ิงแวดล้อมและพื้นท่ีใช้สอยในหน่วยงานให้เกิด
ความสะดวก คล่องตวัในการปฏิบติังาน เม่ือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นพฤติกรรมบ่งช้ีท่ีจ  าเป็นของ
พยาบาลหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินอีกกลุ่มหน่ึง เน่ืองจากตอ้งปฏิบติังานใหค้วามช่วยเหลือ ดูแล รักษา
ผูเ้จ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ โดยในขณะเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน พยาบาลหน่วยอุบติัเหตุและ
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา จะตอ้งมีการป้องกนัตนเองและผูอ่ื้นเช่นสวมใส่หนา้กาก เพื่อป้องกนัการ
ส าลกัควนั ฝุ่ นละออง แก๊สหรือสารเคมีหรือการใช้ถงัดบัเพลิงเพื่อช่วยในการดบัเพลิงเบ้ืองตน้ ดงัท่ี 
สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ (2556) กล่าวไวว้่าเม่ือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเคร่ืองมืออุปกรณ์
ความปลอดภยัตอ้งมีเพียงพอและพร้อมใช้งาน รวมถึงบุคลากรตอ้งสามารถใช้เคร่ืองป้องกนัตนเอง
อยา่งเหมาะสม และมีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ 

  อยา่งไรก็ตาม ผลการศึกษาพบพฤติกรรมบ่งช้ี 2 พฤติกรรม คือการใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร เช่น 
วิทยุส่ือสารแบบเคล่ือนท่ี และการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมท่ีผูท้รงคุณวุฒิเห็นว่าไม่
จ  าเป็นต้องมี อาจเน่ืองจากโรงพยาบาลลานนามีการใช้โทรศัพท์ติดต่อทั้ งหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอกโรงพยาบาล ส าหรับวทิยส่ืุอสารนั้นมีการติดตั้งในหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินแต่ใช้
ส าหรับติดตามขอ้มูลข่าวสารหรือการขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ชีพ ไม่ได้ใช้ติดต่อส่ือสารใน
สถานการณ์ฉุกเฉินภายในโรงพยาบาล ในส่วนของการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยนั้นเป็นหน้าท่ีของผูช่้วย
พยาบาลเป็นผูป้ฏิบติั 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 
สรุปผลการศึกษา 

 การคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงพฒันา มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันากรอบสมรรถนะ
ส าหรับพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่ โดยได้
ประยุกตรู์ปแบบการพฒันากรอบสมรรถนะของ มาเรียลล่ี และคณะ (Marrelli et al., 2005) 5 ขั้นตอน 
คือ 1) ก าหนดวตัถุประสงค์ 2) แสวงหาผูใ้ห้การสนับสนุน 3) พฒันาและด าเนินการวางแผนการ
ติดต่อส่ือสารและการศึกษา 4) วางแผนวธีิการด าเนินงาน และ 5) ระบุสมรรถนะและสร้างกรอบสมรรถนะ 

 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โดย
แบ่งเป็นกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ผูใ้ห้สัมภาษณ์เก่ียวกบัสมรรถนะส าหรับพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบติัเหตุและ
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา จ านวน 6 คน และกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิท่ีท าหน้าท่ีในการตรวจสอบกรอบ
สมรรถนะท่ีพฒันาข้ึน จ านวน 3 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาประกอบดว้ย 1) แบบบนัทึกรายการ
สมรรถนะ 2) แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล 3) แนวค าถามการสัมภาษณ์สมรรถนะของพยาบาล
วิชาชีพหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา 4) แบบประเมินกรอบสมรรถนะพยาบาล
วิชาชีพหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน และ 5) เคร่ืองบนัทึกเสียง โดยแนวค าถามการสัมภาษณ์ไดรั้บการ
ตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหา ความชดัเจนของค าถาม ความเหมาะสมของค าถาม และความ
เหมาะสมของการจดัล าดบัค าถาม จากผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงเป็นอาจารยพ์ยาบาลผูเ้ ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน 
จากนั้นจึงน ามาปรับแกต้ามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิก่อนน าไปใช้ กรอบสมรรถนะฉบบัร่างท่ี
ไดรั้บการตรวจสอบความตรงของเน้ือหาจากผูท้รงคุณวุฒิน ามาค านวนหาความตรงตามเน้ือหาเป็น
รายขอ้ (item-level content validity index: I-CVI) และพิจารณาตดัรายการสมรรถนะขอ้ท่ีมีค่า I-CVI 
ต ่ากวา่ 1.00 ออก จากนั้นก าหนดเป็นกรอบสมรรถนะพยาบาลวชิาชีพหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน  

 ผลการศึกษา พบวา่ 
 กรอบสมรรถนะท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบด้วย สมรรถนะ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การคดักรองโรค 
ประกอบดว้ยพฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถ จ านวน 4 ขอ้ 2) การปฏิบติัการพยาบาลผูป่้วยไม่ฉุกเฉิน 
ประกอบด้วยพฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถ จ านวน 2 ข้อ 3) การปฏิบติัการพยาบาลผูป่้วยฉุกเฉิน 
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ประกอบดว้ยพฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถ จ านวน 10 ขอ้ 4) การปฏิบติัการพยาบาลผูป่้วยฉุกเฉินมาก 
ประกอบด้วยพฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถ จ านวน 8 ข้อ และ 5) การจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ประกอบดว้ยพฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถ จ านวน 10 ขอ้  

ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 

 1. ผูบ้ริหารทางการพยาบาลสามารถน ากรอบสมรรถนะท่ีได้จากการศึกษาน้ี ไปใช้เป็น 
แนวทางในการจดัท าแบบประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่ 
 2. ผูบ้ริหารทางการพยาบาลสามารถน ากรอบสมรรถนะท่ีได้จากการศึกษาน้ี ไปใช้เป็น
แนวทางในการคดัเลือกบุคลากรให้ตรงกบัคุณลกัษณะของงาน ใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความ
พร้อมส าหรับพยาบาลในการปฏิบัติงาน และทบทวนฟ้ืนฟูความรู้แก่พยาบาลวิชาชีพหน่วยงาน
อุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่ 
 3. พยาบาลวิชาชีพในหน่วยงานอุบติัเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่ 
สามารถน ากรอบสมรรถนะท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี ไปใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ฟ้ืนฟูความรู้ 
และใช้เป็นแนวทางในการพฒันาตนเอง เพื่อให้มีคุณสมบติัในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีท่ี
เหมาะสม และสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป    

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาประยุกตใ์ช้แนวคิดการพฒันากรอบสมรรถนะของ มาเรียลล่ี และคณะ 
(Marrelli et al., 2005) 5 ขั้นตอน จึงควรมีการศึกษาต่อในขั้นตอนท่ี 6 และ 7 คือการน ารูปแบบ
สมรรถนะไปใช้ และประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในหน่วย
อุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่  
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ภาคผนวก ก 

เอกสารค าช้ีแจงข้อมูล 
 

เอกสารค าช้ีแจงข้อมูลแก่อาสาสมัครกลุ่มผู้เช่ียวชาญ 
 
แนะน าโครงการวจัิยและวตัถุประสงค์  

 ข้าพเจ้า นางสาวพนมวรรณ บ ารุงผล นักศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการพยาบาล  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท าการคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง “การพฒันากรอบสมรรถนะ
ส าหรับพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่” มีวตัถุประสงค ์
เพื่อพฒันากรอบสมรรถนะส าหรับพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

 การศึกษาน้ีใชก้ารสัมภาษณ์รายบุคคล ขา้พเจา้ใคร่ขอเชิญท่านเขา้ร่วมในโครงการน้ีเน่ืองจาก
ท่านเป็นบุคลากรผูมี้ประสบการณ์ตรงท่ีเก่ียวขอ้งกับสมรรถนะของพยาบาลหน่วยอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉินในโรงพยาบาลและหน่วยงาน ขา้พเจา้ขอให้ท่านอ่านท าความเขา้ใจกบัโครงการวิจยัน้ีก่อน 
และหากมีขอ้สงสัยโปรดซักถาม หรือน าไปปรึกษาผูใ้กลชิ้ด และเม่ือเขา้ใจดีแลว้ ขา้พเจา้ ขอให้ท่าน
ตดัสินใจวา่จะเขา้ร่วมเป็นอาสาสมคัรในโครงการวจิยัหรือไม่ 

มีอาสาสมัครกีค่นทีจ่ะเข้าร่วมโครงการวจัิยนี้ 

 ขา้พเจา้วางแผนท่ีจะเชิญอาสาสมคัรเขา้ร่วมโครงการในการศึกษาคร้ังน้ี โดยการให้สัมภาษณ์
รายบุคคล กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีใช้ในการสัมภาษณ์หากรอบสมรรถนะส าหรับพยาบาลวิชาชีพหน่วย
อุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา คือพยาบาลวิชาชีพท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า มีประสบการณ์ในการดูแลผูป่้วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินไม่นอ้ยกวา่ 3 ปีจ  านวน 6 คน 

ท่านจะได้รับประโยชน์อย่างไร 

 โครงการวิจยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อปริญญา ท่านจะไม่ไดรั้บประโยชน์ต่อสุขภาพ
โดยตรง แต่ขอ้มูลท่ีไดห้ลงัโครงการวจิยัน้ีเสร็จส้ินจะเป็นขอ้มูลในการวางแผนเพื่อน าไปพฒันากรอบ
สมรรถนะส าหรับพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่
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และถือว่าท่านเป็นผูท่ี้ได้ช่วยให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ตนเอง หน่วยงาน และ
โรงพยาบาล   

อะไรบ้างทีอ่าสาสมัครต้องท าหากเข้าร่วมโครงการวจัิย 

 เม่ือท่านได้ทราบวตัถุประสงค์และแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมวิจัย และตกลงเข้าร่วม
โครงการคร้ังน้ีแลว้ ท่านจะไดเ้ซ็นช่ือแสดงความยนิยอมการเขา้ร่วมวิจยั หลงัจากนั้นท่านจะไดรั้บการ
สัมภาษณ์รายบุคคล ประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ยเพศ อายุ วุฒิ
การศึกษาสูงสุด ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน และส่วนท่ี 2 แนวค าถามการ
สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างท่ีใชส้ าหรับสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นงานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน รายบุคคล 
เก่ียวกบัสมรรถนะของพยาบาลหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน ท่ีครอบคลุมลกัษณะงานและการใหบ้ริการ
ของหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยจะใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณคนละ 45-60 นาที และ
สัมภาษณ์เพียงคร้ังเดียว  

ท่านต้องอยู่ในโครงการวจัิยนีน้านเท่าไร 

 ท่านตอ้งเขา้ร่วมงานวิจยัคร้ังน้ี โดยให้สัมภาษณ์เพียงคร้ังเดียว โดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์
ประมาณคนละ 45-60 นาที 

สิทธิของท่านในการเข้าร่วมในโครงการศึกษา 

 ในการเขา้ร่วมในโครงการวิจยั (หรือโครงการศึกษา) ข้ึนอยู่กบัความสมคัรใจของท่าน  ท่าน
สามารถเลือกเขา้ร่วมหรือไม่เขา้ร่วมโครงการ หรือถอนตวัจากการเขา้ร่วมโครงการเม่ือใดก็ไดโ้ดยไม่
มีสูญเสียประโยชน์ใดๆ และไม่มีผลต่อการปฏิบติังานของท่าน 

 ท่านมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะขอดูข้อมูลส่วนตวัของท่าน หากท่านต้องการใช้สิทธิดังกล่าว
กรุณาแจง้ให้ขา้พเจา้ไดท้ราบ และสิทธิประโยชน์อ่ืนอนัเกิดจากผลการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

การปกป้องรักษาข้อมูล : ข้อมูลใดบ้างทีจ่ะถูกเกบ็รวบรวมไว้จากการศึกษานี ้ 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่จะเก็บรักษาขอ้มูล ในการตอบแบบสอบถามของท่านไวเ้ป็นความลบั และ
น ามาใชเ้พื่อวตัถุประสงคท์างการศึกษาในโครงการน้ีเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา  และผล
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การศึกษาคน้ควา้จะน าเสนอในลกัษณะภาพรวม  ไม่ระบุช่ือ หรือขอ้มูลส่วนตวัของท่าน จึงไม่เกิดผล
กระทบต่อการปฏิบติังานของท่านแต่ประการใด ในระหว่างการสัมภาษณ์ สังเกตการ และสนทนา
กลุ่ม ผูศึ้กษาขออนุญาตบนัทึกเสียงทั้งน้ี เพื่อความถูกตอ้งของเน้ือหา ผูศึ้กษาจะใช้รหัสแทนช่ือและ
นามสกุลจริงของท่านลงในแบบบนัทึกขอ้มูลเทปการสัมภาษณ์ และจะท าลายเม่ือการศึกษาคร้ังน้ี
ส้ินสุด   

ท่านจะมีความเส่ียงอะไรบ้างหากเข้าร่วมโครงการวจัิย? 

 โครงการวิจยัน้ีผูศึ้กษาเป็นผูส้ัมภาษณ์รายบุคคล และด าเนินการสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง พร้อมทั้ง
มีการบนัทึกเสียงขณะท าการสัมภาษณ์ ท่านจะไม่ไดรั้บความเส่ียงหรืออนัตรายใดๆ ค าถามบางขอ้อาจ
ท าให้ท่านเครียดหรือรู้สึกไม่สบายใจ หากเกิดภาวะเช่นน้ีขอให้ท่านแจง้ให้ทราบและผูศึ้กษาจะหยุด
พกัจนกวา่ท่านจะรู้สึกดีข้ึน หรือท่านจะขา้มค าถามน้ีไปโดยไม่ตอบก็ได ้

 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทอดเทปและผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจะมีการจดัเก็บเป็นระบบ โดยใช้รหัส
แทนช่ือและจะถูกท าลายทิ้งทนัทีภายหลงัเสร็จส้ินการศึกษา การน าเสนอขอ้มูลจะน าเสนอในภาพรวม 
หลงัจากนั้นใหผู้เ้ขา้ร่วมศึกษาลงนามในใบยนิยอมเขา้ร่วมการศึกษาดว้ย 

การถอนตัวออกจากโครงการวจัิย 

 ท่านมีอิสระท่ีจะปฏิเสธการเขา้ร่วมโครงการวิจยัโดยบอกกบัผูใ้ห้ขอ้มูลแก่ท่าน หรือระหวา่ง
การวจิยัก็สามารถแจง้ขอถอนตวัออกจากโครงการวจิยัไดโ้ดยจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อท่าน 

ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ 

 ในโครงการวจิยัน้ีท่านไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

ท่านจะได้รับค่าตอบแทนจากการเข้าร่วมโครงการนีห้รือไม่ 

 ท่านจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนจากการเขา้ร่วมการศึกษาวจิยัน้ี 

ท่านจะติดต่อเราได้อย่างไร 

 หากท่านมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการศึกษาน้ี ท่านสามารถติดต่อสอบถามไดท่ี้ ผูศึ้กษาคือนางสาว
พนมวรรณ บ ารุงผล หน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่ หมายเลข
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โทรศพัท์ 083-5770679 หรือ อาจารยท่ี์ปรึกษาคือ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร และ 
อาจารย ์ดร.บุญพิชชา จิตตภ์กัดี ท่ีกลุ่มวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
หมายเลขโทรศพัท ์053-945021 (ในเวลาราชการ)  

 ในกรณีท่ีท่านต้องการทราบข้อมูลเก่ียวกับสิทธิของอาสาสมัคร ท่านสามารถติดต่อได้ท่ี 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โทร 053-946080 (ใน
เวลาราชการ) หรือ Fax  053-894170 

 ผูศึ้กษาหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี และขอขอบคุณมา ณ 
โอกาสน้ีดว้ย 

 
ลงนาม…………………………………..(ผูศึ้กษา) 

(นางสาวพนมวรรณ บ ารุงผล) 
วนัท่ี/เดือน/พศ ………………………………….. 
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เอกสารแสดงความยินยอมของผู้เข้าร่วมโครงการค้นคว้าแบบอสิระ 
(กลุ่มผู้เช่ียวชาญ) 

 
 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว……...................................... ขอให้ความยินยอมของตนเองในการ
เขา้ร่วมในโครงการคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง “การพฒันากรอบสมรรถนะส าหรับพยาบาลวิชาชีพหน่วย
อุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่” 

 โดยขา้พเจา้ไดรั้บทราบขอ้มูลและค าอธิบายเก่ียวกบัโครงการคน้ควา้แบบอิสระน้ีแลว้ ขา้พเจา้
ได้มีโอกาสซักถามเก่ียวกับการวิจยัน้ีและได้รับค าตอบเป็นท่ีพอใจและเข้าใจแล้ว ข้าพเจ้ามีเวลา
เพียงพอในการอ่านและท าความเขา้ใจกบัขอ้มูลในเอกสารน้ีอยา่งถ่ีถว้น และไดรั้บเวลาเพียงพอในการ
ตดัสินใจวา่จะเขา้ร่วมโครงการน้ีหรือไม่ 

 ขา้พเจา้ขอลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานประกอบการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการคน้ควา้แบบอิสระน้ี 
โดยการลงลายมือน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดส้ละสิทธิใดๆ ท่ีขา้พเจา้พึงมีทางกฎหมาย 

 
ลงนาม ………………………………(ผูย้นิยอม) วนั-เดือน-ปี………….. 
 (…….................................) 
ลงนาม ………………………………(ผูศึ้กษา) วนั-เดือน-ปี……………. 
 (นางสาวพนมวรรณ บ ารุงผล) 
ลงนาม ………………………………(พยาน) วนั-เดือน-ปี……………… 
 (..........................................) 
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เอกสารค าช้ีแจงข้อมูลแก่อาสาสมัครกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
แนะน าโครงการวจัิยและวตัถุประสงค์  

 ขา้พเจา้ นางสาวพนมวรรณ บ ารุงผล นกัศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการพยาบาล คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท าการคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง “การพฒันากรอบสมรรถนะ
ส าหรับพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่” มีวตัถุประสงค ์
เพื่อพฒันากรอบสมรรถนะส าหรับพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

 การศึกษาน้ีใชก้ารสัมภาษณ์รายบุคคล ขา้พเจา้ใคร่ขอเชิญท่านเขา้ร่วมในโครงการน้ีเน่ืองจาก
ท่านเป็นบุคลากรผูมี้ประสบการณ์ตรงท่ีเก่ียวขอ้งกับสมรรถนะของพยาบาลหน่วยอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉินในโรงพยาบาลและหน่วยงาน ขา้พเจา้ขอให้ท่านอ่านท าความเขา้ใจกบัโครงการวิจยัน้ีก่อน 
และหากมีขอ้สงสัยโปรดซักถาม หรือน าไปปรึกษาผูใ้กลชิ้ด และเม่ือเขา้ใจดีแลว้ ขา้พเจา้ ขอให้ท่าน
ตดัสินใจวา่จะเขา้ร่วมเป็นอาสาสมคัรในโครงการวจิยัหรือไม่ 

มีอาสาสมัครกีค่นทีจ่ะเข้าร่วมโครงการวจัิยนี้ 

 ขา้พเจา้วางแผนท่ีจะเชิญอาสาสมคัรเขา้ร่วมโครงการในการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูท้รงคุณวฒิุท่ี
ท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบกรอบสมรรถนะท่ีพฒันาข้ึน จ านวน 3 คนประกอบดว้ย หวัหนา้หน่วยงาน
อุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา จ านวน 1 คน โรงพยาบาลเทพปัญญา จ านวน 1 คน และ
โรงพยาบาลชา้งเผอืกจ านวน 1 คน 

ท่านจะได้รับประโยชน์อย่างไร 

 โครงการวิจยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อปริญญา ท่านจะไม่ไดรั้บประโยชน์ต่อสุขภาพ
โดยตรง แต่ขอ้มูลท่ีไดห้ลงัโครงการวจิยัน้ีเสร็จส้ินจะเป็นขอ้มูลในการวางแผนเพื่อน าไปพฒันากรอบ
สมรรถนะส าหรับพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่
 และถือว่าท่านเป็นผูท่ี้ได้ช่วยให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้มแก่ตนเอง หน่วยงาน 
และโรงพยาบาล  
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อะไรบ้างทีอ่าสาสมัครต้องท าหากเข้าร่วมโครงการวจัิย 

 เม่ือท่านตกลงเขา้ร่วมโครงการคร้ังน้ี ขอความร่วมมือจากท่านในการร่วมพิจารณาให้ความเห็น
เก่ียวกบัสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โดยมีเกณฑ์การพิจารณาก าหนด
ตวัเลขเป็นมาตราส่วน 4 ระดับคือ 4 หมายถึง จ าเป็นมาก 3 หมายถึง จ าเป็นปานกลาง 2 หมายถึง 
จ าเป็นน้อย 1 หมายถึง ไม่จ  าเป็น โดยจะใช้เวลาในการตรวจสอบสมรรถนะประมาณคร้ังละ 30-45 
นาที เป็นจ านวน 1 คร้ัง 

ท่านต้องอยู่ในโครงการวจัิยนีน้านเท่าไร 

 ท่านตอ้งเขา้ร่วมงานวิจยัคร้ังน้ี เพิ่อตรวจสอบกรอบสมรรถนะท่ีพฒันา ใชเ้วลาประมาณคนละ 
2 สัปดาห์ 

สิทธิของท่านในการเข้าร่วมในโครงการศึกษา 

 ในการเขา้ร่วมในโครงการวิจยั (หรือโครงการศึกษา) ข้ึนอยู่กบัความสมคัรใจของท่าน  ท่าน
สามารถเลือกเขา้ร่วมหรือไม่เขา้ร่วมโครงการ หรือถอนตวัจากการเขา้ร่วมโครงการเม่ือใดก็ไดโ้ดยไม่
มีสูญเสียประโยชน์ใดๆ และไม่มีผลต่อการปฏิบติังานของท่าน 

 ท่านมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะขอดูข้อมูลส่วนตวัของท่าน หากท่านต้องการใช้สิทธิดังกล่าว
กรุณาแจง้ให้ขา้พเจา้ไดท้ราบ และสิทธิประโยชน์อ่ืนอนัเกิดจากผลการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ท่านจะมีความเส่ียงอะไรบ้างหากเข้าร่วมโครงการวจัิย? 

 โครงการวิจยัน้ีท่านจะเป็นผูต้รวจสอบกรอบสมรรถนะท่ีสร้างข้ึน ท่านจะไม่ไดรั้บความเส่ียง 
หรืออนัตรายใดๆ ค าถามบางขอ้อาจท าให้ท่านเครียดหรือรู้สึกไม่สบายใจ หากเกิดภาวะเช่นน้ี ขอให้
ท่านแจง้ใหท้ราบและผูศึ้กษาจะหยดุพกัจนกวา่ท่านจะรู้สึกดีข้ึน หรือท่านสามารถขา้มค าถามน้ีไปโดย
ไม่ตอบก็ได ้

การถอนตัวออกจากโครงการวจัิย 

 ท่านมีอิสระท่ีจะปฏิเสธการเขา้ร่วมโครงการวิจยัโดยบอกกบัผูใ้ห้ขอ้มูลแก่ท่าน หรือระหวา่ง
การวจิยัก็สามารถแจง้ขอถอนตวัออกจากโครงการวจิยัไดโ้ดยจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อท่าน 
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ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ 

 ในโครงการวจิยัน้ีท่านไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

ท่านจะได้รับค่าตอบแทนจากการเข้าร่วมโครงการนีห้รือไม่ 

 ท่านจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนจากการเขา้ร่วมการศึกษาวจิยัน้ี 

ท่านจะติดต่อเราได้อย่างไร 

 หากท่านมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการศึกษาน้ี ท่านสามารถติดต่อสอบถามไดท่ี้ ผูศึ้กษาคือนางสาว
พนมวรรณ บ ารุงผล หน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่ หมายเลข
โทรศพัท์ 083-5770679 หรือ อาจารยท่ี์ปรึกษาคือ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร และ 
อาจารย ์ดร.บุญพิชชา จิตตภ์กัดี ท่ีกลุ่มวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
หมายเลขโทรศพัท ์053-945021 (ในเวลาราชการ)  

 ในกรณีท่ีท่านต้องการทราบข้อมูลเก่ียวกับสิทธิของอาสาสมัคร  ท่านสามารถติดต่อได้ท่ี 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โทร 053-946080 (ใน
เวลาราชการ) หรือ Fax  053-894170 

 ผูศึ้กษาหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี และขอขอบคุณมา ณ 
โอกาสน้ีดว้ย 

 
ลงนาม…………………………………..(ผูศึ้กษา) 

(นางสาวพนมวรรณ บ ารุงผล) 
วนัท่ี/เดือน/พศ ………………………………….. 
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เอกสารแสดงความยินยอมของผู้เข้าร่วมโครงการค้นคว้าแบบอสิระ 
(กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ) 

 
 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว……...................................... ขอให้ความยินยอมของตนเองในการ
เขา้ร่วมในโครงการคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง “การพฒันากรอบสมรรถนะส าหรับพยาบาลวิชาชีพหน่วย
อุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่” 

 โดยขา้พเจา้ไดรั้บทราบขอ้มูลและค าอธิบายเก่ียวกบัโครงการคน้ควา้แบบอิสระน้ีแลว้ ขา้พเจา้
ได้มีโอกาสซักถามเก่ียวกับการวิจยัน้ีและได้รับค าตอบเป็นท่ีพอใจและเข้าใจแล้ว ข้าพเจ้ามีเวลา
เพียงพอในการอ่านและท าความเขา้ใจกบัขอ้มูลในเอกสารน้ีอยา่งถ่ีถว้น และไดรั้บเวลาเพียงพอในการ
ตดัสินใจวา่จะเขา้ร่วมโครงการน้ีหรือไม่ 

 ขา้พเจา้ขอลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานประกอบการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการคน้ควา้แบบอิสระน้ี 
โดยการลงลายมือน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดส้ละสิทธิใดๆ ท่ีขา้พเจา้พึงมีทางกฎหมาย 

 
ลงนาม ………………………………(ผูย้นิยอม) วนั-เดือน-ปี………….. 
 (…….................................) 
ลงนาม ………………………………(ผูศึ้กษา) วนั-เดือน-ปี……………. 
 (นางสาวพนมวรรณ บ ารุงผล) 
ลงนาม ………………………………(พยาน) วนั-เดือน-ปี……………… 
 (..........................................) 
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ภาคผนวก ข 

เอกสารรับรองโครงการวจิยั 
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ภาคผนวก ค 

เอกสารขออนุญาตเกบ็ข้อมูลประกอบการวจิยัการค้นคว้าแบบอสิระ 
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ภาคผนวก ง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 
ประกอบด้วย 3 ชุด คือ 
 ชุดท่ี 1 แบบบนัทึกรายการสมรรถนะ  
 ชุดท่ี 2 แบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
 ชุดท่ี 3 แบบประเมินกรอบสมรรถนะพยาบาลวชิาชีพหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 
 
ชุดที่ 1 แบบบันทึกรายการสมรรถนะที่ ผู้ศึกษาสร้างขึ้น เพื่อบันทึกสมรรถนะจากการทบทวน
วรรณกรรมที่ได้จากต ารา วารสาร แนวคิด ทฤษฎี และข้อบัญญัติขององค์กรต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการ
พยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

สมรรถนะ พฤติกรรมบ่งช้ี
ความสามารถ 

ระดับ/เกณฑ์
พฤติกรรมบ่งช้ี 

แหล่งทีม่า หมายเหตุ 

1. ดา้น
........................... 
2. ........................ 
............................ 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 
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ชุดที่ 2 แบบสอบถามผู้เช่ียวชาญที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น เพื่อสอบถามผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับสมรรถนะของ
พยาบาลวชิาชีพหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
ปัจจุบนัท่านมีอาย.ุ......... ปี .......... เดือน 
เพศ 
 ( ) ชาย 
 ( ) หญิง 

วฒิุการศึกษาสูงสุด  
 ( ) ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
 ( ) ปริญญาโท 
 ( ) อ่ืนๆ .......... 

ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในหนว้ยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน .......... ปี 

การอบรมหรือการเข้าร่วมการสัมนา (ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้อง) เก่ียวกับสมรรถนะของพยาบาล
วชิาชีพ  
 ( ) เคย 
 ( ) ไม่เคย 
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ส่วนที ่2 แนวค าถามการสัมภาษณ์ 
 ผูศึ้กษาสร้างข้ึน เพื่อสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเป็นรายบุคคลท่ีเก่ียวกับสมรรถนะของพยาบาล
วชิาชีพหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่ 
 2.1 สมรรถนะของพยาบาลวชิาชีพหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินมีอะไรบา้ง 
 2.2 สมรรถนะท่ีพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินพึงมีครอบคลุมสมรรถนะเหล่าน้ี
หรือไม่ อยา่งไร 
  2.2.1 ดา้นการคดักรองโรค 
  2.2.2 ดา้นการปฏิบติัการพยาบาลผูป่้วยไม่ฉุกเฉิน  
  2.2.3 ดา้นการปฏิบติัการพยาบาลผูป่้วยฉุกเฉิน   
  2.2.4 ดา้นการปฏิบติัการพยาบาลผูป่้วยฉุกเฉินมาก 
  2.2.5 ดา้นการจดัการสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 2.3 พฤติกรรมบ่งช้ีของสมรรถนะในขอ้ 2.2.1-2.2.5  มีอะไรบา้ง 
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ส่วนที ่3 แบบประเมินกรอบสมรรถนะพยาบาลวชิาชีพหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
ผูศึ้กษาพฒันาจากสมรรถนะจากการทบทวนวรรณกรรม และการสัมภาษณ์ 
 ค าช้ีแจง โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องค าตอบท่ีแสดงถึงระดบัความจ าเป็นของพฤติกรรม
บ่งช้ีท่ีแสดงถึงความสามารถ ทกัษะ และคุณลกัษณะท่ีพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่ ควรมี ซ่ึงมีเกณฑใ์นการพิจารณาระดบัความสามารถอยู ่4 ระดบั 
คือ 
 ระดบั 1 หมายถึง ไม่จ  าเป็น   ระดบั 2 หมายถึง จ  าเป็นนอ้ย 
 ระดบั 3 หมายถึง จ  าเป็นปานกลาง  ระดบั 4 หมายถึง จ  าเป็นมาก 
ตวัอยา่ง 
 

 
สมรรถนะ 

พฤติกรรมบ่งช้ี
ความสามารถ 

ระดบัความจ าเป็น 
ไม่จ  าเป็น จ าเป็นนอ้ย จ าเป็น 

ปานกลาง 
จ าเป็นมาก 

0. สมรรถนะ
ดา้นการคดั
กรองโรค 
 

0. สามารถประเมิน
อาการ และอาการ
แสดงของผูป่้วย
เบ้ืองตน้ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งรวดเร็ว 
แม่นย  า 

    

 
 จากตวัอยา่งท่ีท่านเลือกใสเคร่ืองหมาย  ในช่องจ าเป็นมาก แสดงวา่สามารถประเมินอาการ 
และอาการแสดงของผูป่้วยเบ้ืองตน้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว แม่นย  า เป็นพฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถท่ี
พยาบาลหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่ ตอ้งมีอยูใ่นระดบัจ าเป็นมาก 
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ภาคผนวก จ 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

ผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่พจิารณาและตรวจสอบเคร่ืองมือวจัิย 

  ผู้ทรงคุณวุฒิ       สังกดั 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กนกพร  สุค าวงั อาจารยป์ระจ ากลุ่มวชิาการพยาบาลศลัยศาสตร์ 
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ผอ่งศรี  เกียรติเลิศนภา อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญ (เกษียณอายรุาชการ) 

อาจารย ์ดร.จนัทร์ฉาย  ปัญโญใหญ่ อาจารยป์ระจ ากลุ่มวชิาการพยาบาลศลัยศาสตร์
  คณะพยาบาลศาสตร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
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ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ-นามสกุล นางสาวพนมวรรณ  บ ารุงผล 

วนั เดือน ปี เกดิ 3 มีนาคม พ.ศ. 2529 

ประวตัิการศึกษา ปีการศึกษา  2551 พยาบาลศาสตรบณัฑิต  
   มหาวทิยาลยัพายพั 

ประวตัิการท างาน พ.ศ. 2551-ปัจจุบนั พยาบาลวชิาชีพ  
   โรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


