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Faculty Practice related to Advanced Practice Nursing
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Abstract
Nurse educators have major responsibilities in teaching and coaching clinical practice of student nursing in health
care settings. Nowadays, patient care is more complex than previously. The nurse educators their are required to perform a
faculty practice and advance their competencies related to specialty areas to improve their capacities in teaching and
coaching nursing students and provide nursing care, including families, and communities. These nurse educators who have
a Advanced Practice Nursing (APN) certification for practice within a given special area from the Nursing Council need to
advance their nursing people practice in the area of their expertise.
When nurse educators perform faculty practice as a role of advanced practice nurses (APNs), they are responsible for
providing direct care to a special group or case type which has complex problems that require advanced nursing skills. These
skills include an integration of the roles of a practitioner, educator, researcher, administrator, adviser to colleagues about the
development of knowledge and nursing skills, as well as an evaluator of quality and outcome management using a process
of evaluation research. These skills clearly demonstrate an act of being a clinical scholar in clinics, so the concept of faculty
practice using advanced practice nursing is the integration of service, research, and education to improve the excellence of
the nursing profession.
In Thailand, the nurse educator holding the certificate of APNs in the division of medical - surgical nursing must
perform his/her faculty practice according to the scope of practice and core competencies identified by the Thai Nursing
Council. These include the provision of direct care, collaboration, education, consultation, along with the use of evidencebased practice and outcome management. The role of the nurse educator who performs advanced nursing practice is to
respond to the problems and needs of a special group of medical patients or case types who have complex health problems
appropriately and effectively. In that role, the nurse educators must work on the basis of using their expertise to assess and
analyze problems, manage the problems, as well as create new knowledge from their practice.
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บทคัดย่อ:
อาจารย์พยาบาล มีบทบาทรับผิดชอบหลักด้านการสอนและคุมการฝึกปฏิบตั งิ านของนักศึกษาพยาบาลในหน่วยบริการต่าง ๆ
ปัจจุบนั การดูแลผูป้ ว่ ยมีความซับซ้อนมากขึน้ อาจารย์พยาบาลจึงต้องมีการปฏิบตั พิ ยาบาลและพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาล
เฉพาะทางตามสาขาทีต่ นเชีย่ วชาญ เพือ่ พัฒนาศักยภาพในการสอนและคุมการฝึกปฏิบตั งิ านของนักศึกษาพยาบาลในหน่วยบริการ
ต่าง ๆ โดยดูแลผูป้ ว่ ย ครอบคลุมถึงครอบครัว/ชุมชน ทัง้ นีต้ อ้ งได้รบั วุฒบิ ตั รรับรองจากสภาการพยาบาล ในสาขาทีต่ นปฏิบตั แิ ละ
เชีย่ วชาญ
การปฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูงของอาจารย์ มีกจิ กรรมทีป่ ฏิบตั ปิ ระกอบด้วย การบริการพยาบาลทีใ่ ห้โดยตรงแก่ผใู้ ช้บริการกลุม่
เป้าหมาย/กลุม่ เฉพาะโรคทีม่ ปี ญ
ั หาซับซ้อน ซึง่ ต้องอาศัยทักษะการพยาบาลขัน้ สูง โดยการบูรณาการบทบาทนักปฏิบตั ิ ผูส้ อน
นักวิจยั นักบริหาร และเป็นทีป่ รึกษาให้กบั ผูร้ ว่ มงานในการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะงานเชิงวิชาชีพ ตลอดจนติดตามประเมินคุณภาพ
และจัดการผลลัพธ์ โดยใช้กระบวนการวิจยั เชิงประเมินผล เพือ่ แสดงออกอย่างชัดเจนถึงความเป็นนักวิชาการในคลินกิ แนวคิดของ
การปฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูงของอาจารย์จงึ เป็นการบูรณาการการบริการ การวิจยั และการศึกษา เพือ่ การพัฒนาความเป็นเลิศของ
วิชาชีพการพยาบาล
ในประเทศไทย อาจารย์พยาบาลทีไ่ ด้รบั วุฒบิ ตั รการปฏิบตั พิ ยาบาลขัน้ สูงในสาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ - ศัลยศาสตร์นน้ั
ต้องมีการปฏิบตั พิ ยาบาลตามขอบเขตและสมรรถนะหลักเกีย่ วกับผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูงในสาขาดังกล่าวตามทีส่ ภาการพยาบาล
กำ�หนดไว้ ทัง้ ในด้านการดูแลการประสานงาน การสอน การให้ค�ำ ปรึกษา การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และการจัดการผลลัพธ์
โดยบทบาททีส่ �ำ คัญของอาจารย์ในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูงจะต้องสามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของผูร้ บั บริการ
ทางอายุรศาสตร์ - ศัลยศาสตร์ ในกลุม่ เป้าหมาย/กลุม่ เฉพาะโรคทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพซับซ้อนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ซึง่ การปฏิบตั บิ ทบาทการพยาบาลนัน้ ต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานของการใช้ความรูแ้ ละความเชีย่ วชาญในการประเมินและวิเคราะห์ปญ
ั หา
ทีเ่ กิดขึน้ ตลอดจนแก้ปญ
ั หาและสร้างความรูจ้ ากการปฏิบตั ไิ ด้
คำ�สำ�คัญ: สมรรถนะ บทบาทอาจารย์พยาบาล การปฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง การพยาบาลอายุรศาสตร์ - ศัลยศาสตร์
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บทนำ�
อาจารย์พยาบาลเป็นบุคลากรสำ�คัญในวิชาชีพพยาบาล
มีหน้าที่ 3 ประการ คือ การปฏิบตั ิ การวิจยั และการศึกษาซึง่ เป็น
หน้าทีห่ ลัก เพือ่ ผลิตบุคลากรในวิชาชีพ ส่วนการวิจยั มีสว่ นช่วย
พัฒนาองค์ความรู้ โดยนำ�ไปใช้ในการเรียนการสอนและเป็น
แนวทางในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล เพือ่ ปรับปรุงภาวะสุขภาพและ
คุณภาพชีวติ ของประชาชนต่อไป1,2 บทบาทของอาจารย์พยาบาล
มีทง้ั ในส่วนรวมและในรายด้าน 5 ด้าน คือ ด้านการสอน ด้านการ
วิจยั การเขียนตำ�ราและบทความ ด้านการบริการสังคม ด้านกิจการ
นักศึกษา ด้านการบริหารและวิชาชีพ สัดส่วนความรับผิดชอบต่อ
บทบาทของอาจารย์พยาบาลทัง้ 5 ด้าน ตามการรับรูข้ องผูบ้ ริหาร
อาจารย์ และนักศึกษา พบว่าผูบ้ ริหาร อาจารย์ และนักศึกษาให้
ความสำ�คัญของบทบาทตามลำ�ดับดังนี้ 1) ด้านการสอน 2) ด้าน
การวิจยั และ 3) ด้านการเขียนตำ�ราและบทความ3
ระบบสุขภาพในปัจจุบนั นับเป็นปัจจัยทีม่ คี วามสำ�คัญต่อการ
พัฒนาการปฏิบตั กิ ารพยาบาล เป้าหมายหลักของระบบสุขภาพ
คือ การจัดบริการสุขภาพให้เกิดคุณภาพและผลลัพธ์ทพ่ี งึ ประสงค์
ได้แก่ สุขภาวะของประชาชน และการลดค่าใช้จา่ ยในการดูแล
สุขภาพ ระบบสุขภาพจึงจำ�เป็นต้องมีพยาบาลทีม่ คี วามรู้ ความ
ชำ�นาญด้านคลินกิ สูงขึน้ เพือ่ ให้ผลลัพธ์การพยาบาลดีขน้ึ และ
ทำ�งานอย่างมีประสิทธิภาพ แรงผลักดันดังกล่าวทำ�ให้การจัดการ
ศึกษาพยาบาลต้องตอบสนองเป้าหมายหลักของระบบสุขภาพ
สถาบันการศึกษาจึงมีการปรับปรุงหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาพยาบาลศาสตร์ เพือ่ ให้ผทู้ ส่ี �ำ เร็จจากหลักสูตรสามารถปฏิบตั ิ
การพยาบาลขัน้ สูงเฉพาะสาขาได้ การจัดการศึกษาเพือ่ การปฏิบตั ิ
การพยาบาลขัน้ สูง ต้องการอาจารย์ทไ่ี ม่เพียงแต่มคี วามเชีย่ วชาญ
วิชาการอย่างเดียว แต่ตอ้ งมีความเชีย่ วชาญด้านการปฏิบตั ดิ ว้ ย4
อาจารย์พยาบาลจึงจำ�เป็นต้องปรับบทบาทให้มกี ารปฏิบตั กิ าร
พยาบาล หรือมีสว่ นในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาลให้มากยิง่ ขึน้
ผูป้ ว่ ยทางอายุรศาสตร์ - ศัลยศาสตร์เป็นกลุม่ ผูป้ ว่ ยผูใ้ หญ่ท่ี
มีจ�ำ นวนมาก และเป็นผูป้ ว่ ยเรือ้ รังทีเ่ ป็นปัญหาสำ�คัญของประเทศ
เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน โรคไตวาย
เรือ้ รัง โรคปอด เป็นต้น ซึง่ ก่อให้เกิดภาระการดูแลมาก เนือ่ งจาก
ต้องดูแลระยะยาวและลักษณะของโรคเรือ้ รังมีระยะกำ�เริบ นำ�ไป
สูก่ ารเกิดภาวะวิกฤตทีต่ อ้ งการการดูแลรักษาในโรงพยาบาลและ
ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยกลุม่ นีเ้ ป็นกลุม่ ทีม่ คี า่ ใช้จา่ ย
ด้านสุขภาพสูง จากสถานการณ์ดงั กล่าว พยาบาลจำ�เป็นต้องได้
รับการพัฒนาบทบาทและความสามารถในการเป็นผูป้ ฏิบตั กิ าร
พยาบาลขั้นสูงให้การพยาบาลโดยตรงแก่กลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้
สามารถจัดระบบการพยาบาลเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยเรือ้ รังได้รบั การดูแล

ต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการกำ �เริบของโรคและป้องกันภาวะ
แทรกซ้อน และเมือ่ เกิดความเจ็บป่วยรุนแรงเกิดภาวะวิกฤต ทำ�ให้
ผูป้ ว่ ยต้องเข้ารับการรักษาในหอผูป้ ว่ ยวิกฤต ผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาล
ขัน้ สูงในสาขาอายุรศาสตร์ - ศัลยศาสตร์ทด่ี แู ลผูป้ ว่ ยกลุม่ วิกฤตจะ
ต้องมีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยโดยตรง ทั้งด้านการใช้
เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาพยาบาลแก่ผปู้ ว่ ยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย ดูแลผูป้ ว่ ยและญาติให้สามารถปรับ
ตัวต่อภาวะวิกฤตทีเ่ กิดขึน้ รวมทัง้ จัดการประสานงานกับบุคลากร
ในทีมสุขภาพ เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยวิกฤตได้รบั ประโยชน์สงู สุดจากการดูแล
รักษาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านต่าง ๆ ของทีมสุขภาพ5
นอกจากนีผ้ ปู้ ว่ ยทางอายุรศาสตร์ - ศัลยศาสตร์ ทีอ่ ยูใ่ นภาวะ
วิกฤต มีความซับซ้อน ไม่เพียงแต่การเปลีย่ นแปลงทางสรีระทีเ่ กิด
ขึน้ จากพยาธิสภาพของโรค ผูป้ ว่ ยยังมีปญ
ั หาทีเ่ กีย่ วข้องกับภาวะ
จิตสังคม กระบวนการดูแลผู้ป่วยวิกฤตจึงต้องเป็นองค์รวมที่
ครอบคลุมทุกมิติ พยาบาลทีด่ แู ลผูป้ ว่ ยวิกฤตจึงต้องมีการพัฒนา
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติให้เป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
(Advanced Practice Nurses - APNs)6,7 โดยเน้นการสร้าง
สัมพันธภาพและประสานความร่วมมือทัง้ ภายในและภายนอกทีม
สุขภาพ เป็นผู้นำ�ทางคลินิกนำ�การเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
คุณภาพการดูแลให้เกิดผลลัพธ์ทด่ี 8,9ี ดังนัน้ ผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาล
ขัน้ สูงในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทางอายุรศาสตร์ - ศัลยศาสตร์ จึงต้องเป็นผูท้ ่ี
มีความรูแ้ ละความเชีย่ วชาญในการปฏิบตั แิ ละมีความสามารถใน
การพัฒนาระบบบริการ เพือ่ แก้ไขประเด็นปัญหาทีซ่ บั ซ้อนของ
ผูป้ ว่ ยอย่างต่อเนือ่ งและมีประสิทธิภาพ เป็นผูท้ ส่ี ามารถผลักดัน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของการบริการภายใต้ระบบ
สุขภาพปัจจุบนั จากการศึกษาในต่างประเทศพบว่า การดูแลใน
กลุม่ ผูป้ ว่ ยเจ็บป่วยวิกฤตเฉียบพลันทางอายุรศาสตร์ - ศัลยศาสตร์
โดยผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง ช่วยให้เกิดผลลัพธ์ทพ่ี งึ ประสงค์
ได้แก่ อัตราตายทีล่ ดลง ระยะเวลานอนในหอผูป้ ว่ ยวิกฤตสัน้ ลง
จำ�นวนวันใช้เครื่องช่วยหายใจน้อยลง อัตราการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนลดลง ความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยและครอบครัวเพิม่ ขึน้
การได้รบั การจัดการความปวดอย่างเหมาะสม การพัฒนาระบบ
การดูแลจนบังเกิดผลลัพธ์เหล่านี้ ส่วนใหญ่พบว่ามีผปู้ ฏิบตั กิ าร
พยาบาลขัน้ สูงเป็นผูน้ �ำ ทัง้ สิน้ 10
การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์
การปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (faculty practice)
เทย์เลอร์11 ให้ความหมายว่า เป็นกิจกรรมทุกกิจกรรมทีเ่ ป็นการ
บริการพยาบาลของอาจารย์ โดยการบูรณาการบทบาทนักปฏิบตั ิ
นักศึกษา นักวิจยั ผูใ้ ห้ค�ำ ปรึกษา และนักบริหาร เพือ่ แสดงออก
อย่างชัดเจนถึงความเป็นนักวิชาการในคลินิก แนวคิดของ
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การปฏิบตั กิ ารพยาบาลของอาจารย์จงึ เป็นการบูรณาการการ
บริการ การวิจยั และการศึกษาทีเ่ ป็นมิตขิ องการพยาบาลอย่าง
แท้จริง
องค์กรอาจารย์พยาบาลเวชปฏิบตั แิ ห่งชาติ12 ได้ก�ำ หนด
แนวทางการปฏิบตั กิ ารพยาบาลของอาจารย์ ประกอบด้วยองค์
ประกอบหลักทีส่ �ำ คัญ คือ ความเป็นนักวิชาการทางคลินกิ ทีม่ รี ปู
แบบการให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพที่ ทำ � ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลและ
ประสิทธิภาพของการบริการ โดยคำ�นึงถึงผูใ้ ช้บริการเป็นศูนย์กลาง
และยึดความปลอดภัยเป็นหลัก
คุณลักษณะของการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์
ลักษณะการปฏิบตั กิ ารพยาบาลของอาจารย์ มีดงั นี13้
1. อาจารย์จะต้องมีการวางแผน มีการติดต่อ มีขอ้ ตกลง และ
จัดการอย่างเป็นทางการและเป็นระบบระหว่างอาจารย์ผปู้ ฏิบตั ิ
พยาบาลในสถานบริการพยาบาลและองค์กรฝ่ายบริการสุขภาพ
โดยมีการระบุเป้าหมายและขอบเขตของการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
อย่างชัดเจน
2. เป้าหมายหลักของอาจารย์ไม่วา่ จะเป็นการสอน หรือการ
ปฏิบตั กิ ารพยาบาล การให้บริการ หรือการวิจยั ต้องเป็นการให้
บริการแก่ผใู้ ช้บริการ ดังนัน้ การปฏิบตั กิ ารพยาบาลของอาจารย์
เป็นมากกว่าการทำ�วิจยั และมากกว่าการสอนปฏิบตั นิ กั ศึกษาใน
คลินกิ
3. อาจารย์ตอ้ งแสดงออกถึงบทบาททีบ่ รู ณาการความเป็น
นักปฏิบตั ิ นักศึกษา นักวิจยั ผูใ้ ห้ค�ำ ปรึกษา และนักบริหาร และ
ต้องมีการปฏิบัติท่ีเป็นการให้บริการโดยตรงต่อผู้ใช้บริการ
การให้การดูแลทางอ้อมผ่านการเป็นที่ปรึกษา และการสอน
บุคลากรไม่เพียงพอที่จะนับว่าเป็นการปฏิบัติการพยาบาล
ของอาจารย์
4. อาจารย์ตอ้ งปฏิบตั ใิ นสาขา และกลุม่ ผูใ้ ช้บริการทีอ่ าจารย์
มีความเชีย่ วชาญ
5. อาจารย์ตอ้ งอยูใ่ นสถานการณ์จริงของปัญหาสุขภาพของ
ผูใ้ ช้บริการ
6. อาจารย์ตอ้ งมุง่ ให้เกิดผลลัพธ์ของการดูแลทีเ่ ป็นสุขภาวะ
ของกลุม่ เป้าหมาย
7. พัฒนาทักษะปฏิบตั ขิ องอาจารย์แล้วจะต้องพัฒนาและ
ยกระดับความก้าวหน้าของการพยาบาลและของวิชาชีพด้วย
8. ผลลัพธ์ของการบูรณาการบทบาทของอาจารย์ในการ
ปฏิบตั กิ ารพยาบาล คือ ทำ�ให้เกิดผลงานทีแ่ สดงถึงความเป็นนัก
วิชาการทางคลินกิ ซึง่ ถือเป็นองค์ประกอบทีส่ �ำ คัญของการปฏิบตั ิ
การพยาบาลของอาจารย์
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ขอบเขตและสมรรถนะผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
ข้อ 1 การปฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง หมายถึง การกระทำ�การ
พยาบาลโดยตรงแก่ผใู้ ช้บริการ กลุม่ เป้าหมาย/กลุม่ เฉพาะโรคทีม่ ี
ปัญหาซับซ้อน ซึง่ ต้องอาศัยความชำ�นาญและทักษะการพยาบาล
ขัน้ สูง ในการจัดการรายกรณีหรือใช้วธิ กี ารอืน่ ๆ การจัดระบบการ
ดูแลผูป้ ว่ ยเฉพาะกลุม่ /เฉพาะโรคทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ให้เหตุผลและ
ตัดสินใจเชิงจริยธรรม โดยบูรณาการหลักฐานเชิงประจักษ์ผลการ
วิจยั ความรูท้ ฤษฎีการพยาบาลและทฤษฎีอน่ื ๆ ทีเ่ ป็นปัจจุบนั
มุง่ เน้นผลลัพธ์ทง้ั ระยะสัน้ และระยะยาว พัฒนานวัตกรรมและ
กระบวนการดูแลในกลุม่ ผูใ้ ช้บริการกลุม่ เป้าหมาย/กลุม่ เฉพาะโรค
อย่างต่อเนือ่ ง และเป็นทีป่ รึกษาให้กบั ผูร้ ว่ มงานในการพัฒนา
ความรู้และทักษะงานเชิงวิชาชีพ ตลอดจนติดตามประเมิน
คุณภาพและจัดการผลลัพธ์ โดยใช้กระบวนการวิจยั เชิงประเมิน
ผลในการดูแลผูใ้ ช้บริการกลุม่ เป้าหมาย หรือกลุม่ เฉพาะโรคทีม่ ี
ปัญหาซับซ้อน14
ข้อ 2 ขอบเขตและสมรรถนะการปฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง
มี 9 สาขาการพยาบาล ดังนี้
1. อายุรศาสตร์ - ศัลยศาสตร์ 2. จิตเวชและสุขภาพจิต
3. มารดาและทารก 4. เด็ก 5. ผู้สูงอายุ 6. การผดุงครรภ์
7. เวชปฏิบตั ชิ มุ ชน 8. ผูป้ ว่ ยติดเชือ้ และการควบคุมการติดเชือ้
9. ด้านการให้ยาระงับความรูส้ กึ 14
ข้อ 3 ขอบเขตและสมรรถนะการปฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง
การปฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูงสาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ หมายถึง การกระทำ�การพยาบาลโดยตรงในผูป้ ว่ ย
ผูใ้ หญ่เฉพาะกลุม่ /เฉพาะโรคทีม่ ปี ญ
ั หาซับซ้อน/มีปญ
ั หาสุขภาพ
ที่สำ�คัญในภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง/วิกฤตฉุกเฉินและเฉียบพลัน
ตัวอย่างของผลลัพธ์ทเ่ี กิดจากการปฏิบตั ขิ องพยาบาล ผูป้ ฏิบตั กิ าร
พยาบาลขัน้ สูงของพยาบาลอายุรศาสตร์ - ศัลยศาสตร์ เช่น
การลดจำ�นวนวันนอนของผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาล ลดอัตราการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน เพิม่ อัตราการฟืน้ หาย ลดค่าใช้จา่ ยในการรักษา
พยาบาล ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยให้ดขี น้ึ เป็นต้น5 โดยใช้
ความชำ�นาญและทักษะการพยาบาลขั้นสูงในการจัดการราย
กรณี/ใช้วธิ กี ารอืน่ ๆ รวมทัง้ การจัดการให้มรี ะบบการดูแลผูป้ ว่ ย
เฉพาะกลุม่ /เฉพาะโรคทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ให้เหตุผลและตัดสินใจเชิง
จริยธรรมโดยบูรณาการหลักฐานเชิงประจักษ์ ผลการวิจยั ความรู้
ทฤษฎีการพยาบาลและทฤษฎีอน่ื ๆ มุง่ เน้นผลลัพธ์ทง้ั ระยะสัน้
และระยะยาว พัฒนานวัตกรรมและกระบวนการดูแลผูป้ ว่ ยผูใ้ หญ่
เฉพาะกลุม่ /เฉพาะโรคอย่างต่อเนือ่ ง และเป็นทีป่ รึกษาให้กบั ผูร้ ว่ ม
งานในการพัฒนาความรู้และทักษะงานเชิงวิชาชีพ ตลอดจน
ติดตามประเมินคุณภาพและจัดการผลลัพธ์ โดยใช้กระบวนการ
วิจยั เชิงประเมินผลในการดูแลผูป้ ว่ ยผูใ้ หญ่เฉพาะกลุม่ /เฉพาะโรค
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ดังนั้น พยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงจึงมีบทบาท
สำ�คัญ ในระบบสุขภาพทีจ่ ะช่วยแก้ปญ
ั หาสุขภาพของประชาชน
ทีเ่ กิดจากโรคเรือ้ รังและภาวะวิกฤต เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
พยาบาลผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูงต้องการพัฒนาสมรรถนะใน
การปฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูงสาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สามารถเลือกอนุสาขาทีเ่ หมาะสมกับการปฏิบตั ิ ได้แก่
1) การพยาบาลผูป้ ว่ ยวิกฤต 2) การพยาบาลผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง
3) การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง 4) การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ
และทรวงอก 5) การพยาบาลผู้ป่ว ยอุบัติเ หตุแ ละฉุก เฉิน
6) การพยาบาลผู้ป่ว ยออร์ โ ธปิ ดิก ส์ แ ละการฟื้น ฟู ส ภาพ
7) การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตและการบำ�บัดทดแทนไต ซึ่งใน
อนาคตอาจมีเพิม่ เติมมากกว่านีไ้ ด้ และเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าวจะต้องมี 9 สมรรถนะ ทีต่ อ้ งมีความสามารถ ดังนี13,15
้
สมรรถนะที่ 1 มีความสามารถในการพัฒนาจัดการและ
กำ � กั บ ระบบการดู แ ลกลุ่ม เป้ า หมาย หรื อ เฉพาะกลุ่ม หรื อ
เฉพาะโรค (care management) และ
สมรรถนะที่ 2 มีความสามารถในการดูแลกลุม่ เป้าหมาย
หรือกลุม่ เฉพาะโรคทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพซับซ้อน (direct care) เช่น
ในการดูแลเท้ากลุม่ ผูส้ งู อายุโรคเบาหวาน โดยบทบาทพยาบาล
ผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูงทีค่ ลินกิ เท้า โรงพยาบาลดอยสะเก็ด
มีบทบาทในด้านการพัฒนา การจัดการ และการกำ�กับระบบการ
ดูแลเท้าผูส้ งู อายุโรคเบาหวาน ครอบครัว และชุมชน ซึง่ ให้การ
พยาบาลโดยตรงและมีอสิ ระมีเอกสิทธิใ์ นการตัดสินใจ ให้แก่ผสู้ งู
อายุโรคเบาหวานทีม่ ปี ญ
ั หาซับซ้อน ต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์
ความเชีย่ วชาญ/ชำ�นาญ และทักษะการพยาบาลขัน้ สูง ทีท่ �ำ ให้
คุณภาพการดูแลเท้ากลุม่ ผูส้ งู อายุโรคเบาหวานดีขน้ึ 16
สมรรถนะที่ 3 มี ค วามสามารถในการประสานงาน
(collaboration) เช่น ความยึดมัน่ ผูกพันต่อการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน มีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับปานกลางกับความร่วมมือในการดูแลผูป้ ว่ ยระหว่างผูป้ ฏิบตั ิ
การพยาบาลขัน้ สูงและแพทย์17
สมรรถนะที่ 4 มีความสามารถในการเสริมสร้างพลังอำ�นาจ
(empowering) การสอน (educating) การฝึก (coaching) การเป็น
พีเ่ ลีย้ งในการปฏิบตั ิ (mentoring) เช่น รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนภาคปฏิบตั สิ �ำ หรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตมี 3
รูปแบบ คือ 1) การสอนทีม่ อี าจารย์พยาบาลเป็นผูส้ อนหลักใน
คลินกิ ร่วมกับการศึกษาดูงานบทบาท APN 3) การสอนทีม่ อี าจารย์
พยาบาลสอนร่วมกับ APN และพยาบาลชำ�นาญการในแหล่งฝึก
และ 3) การสอนทีม่ อี าจารย์พยาบาลสอนร่วมกับแพทย์ในแหล่ง
ฝึกสอนในรายวิชาเวชปฏิบตั ชิ มุ ชน อาจารย์พยาบาลประมาณ
ครึง่ หนึง่ ทีม่ กี ารปฏิบตั ทิ างคลินกิ ในด้านทีส่ นใจ ชีใ้ ห้เห็นว่าสถาบัน

การศึกษามีการจัดการเรียนการสอนทีท่ �ำ ให้นกั ศึกษามีความรูแ้ ละ
ความสามารถทีจ่ ะไปพัฒนาตนเป็นผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง
ต่อไป18
สมรรถนะที่ 5 มีความสามารถในการให้ค�ำ ปรึกษาทางคลินกิ
ในการดูแลผูป้ ว่ ยหรือผูใ้ ช้บริการกลุม่ เป้าหมายทีต่ นเองเชีย่ วชาญ
(consultation) เช่น การปฏิบัติตามบทบาทของผู้ปฏิบัติการ
พยาบาลขัน้ สูงมีมาก คือ บทบาทของผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาล ผูใ้ ห้
ความรู้ ผูใ้ ห้ค�ำ ปรึกษา ผูจ้ ดั การ และผูว้ จิ ยั 19
(สมรรถนะที่ 3 - 4 - 5) เช่น เป็นผูป้ ระสานความร่วมมือและ
สร้างเสริมพลังอำ�นาจให้กบั ผูส้ งู อายุโรคเบาหวานและครอบครัว
มีการสอน ฝึกทักษะ เป็นพีเ่ ลีย้ งและเป็นทีป่ รึกษาให้กบั พยาบาล
แผนกผูป้ ว่ ยนอก พยาบาลแผนกผูป้ ว่ ยในและนักกายภาพบำ�บัด
ในการประเมินเท้า ตรวจการรับความรูส้ กึ ของเท้าและการทำ�แผล
ทีเ่ ท้า ให้กบั เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ�ตำ�บล
ที่ต้องดูแลเท้าผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ภายหลังจำ�หน่ายจาก
โรงพยาบาลดอยสะเก็ด ทำ�ให้คณ
ุ ภาพการดูแลเท้ากลุม่ ผูส้ งู อายุ
16
โรคเบาหวานดีขน้ึ
สมรรถนะที่ 6 มีความสามารถในการเป็นผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลง
(change agent) เช่น เป็นผูน้ �ำ ในการพัฒนาแบบประเมินเท้าแนว
ปฏิบตั กิ ารจัดการแผลทีเ่ ท้าและการดัดแปลงรองเท้า เพือ่ ลดแรง
กดทีแ่ ผลเท้า พัฒนานวัตกรรมการดูแลเท้าและระบบการดูแลเท้า
ร่วมกับพยาบาลประจำ�คลินกิ เท้าทำ�ให้คณ
ุ ภาพการดูแลเท้ากลุม่
ผูส้ งู อายุโรคเบาหวานดีขน้ึ 16
สมรรถนะที่ 7 มีความสามารถในการให้เหตุผลทางจริยธรรม
และการตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical reasoning and ethical
decision making) เช่น บริหารจัดการการดูแลเท้าผู้สูงอายุ
โรคเบาหวาน โดยเน้นการพิทกั ษ์สทิ ธิของผูส้ งู อายุ เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุ
โรคเบาหวานได้รบั การปฏิบตั กิ ารพยาบาลด้านการดูแลเท้าอย่าง
ปลอดภัยและการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลเท้าอย่างมีจริยธรรม
ไม่มอี คติ16
สมรรถนะที่ 8 มีความสามารถในการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
(evidence-based practice) เช่น ในการดูแลเท้าผู้สูงอายุ
โรคเบาหวาน มีการบูรณาการหลักฐานเชิงประจักษ์ และใช้ผลการ
วิจัยมาแก้ไขอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาการดูแลเท้าผู้สูงอายุ
โรคเบาหวาน โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าคุม้ ทุนและเกิดผลลัพธ์
เป็นทีน่ า่ พอใจทีล่ ดความเสีย่ งต่อการถูกตัดเท้า ทำ�ให้ผสู้ งู อายุ
โรคเบาหวานมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ 16 และสอดคล้องกับงานวิจยั ที่
ผูน้ พิ นธ์มสี ว่ นร่วม เป็นงานวิจยั ทีส่ บื ค้นได้จาก EBP ซึง่ เป็นการใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์มาทำ�วิจยั /มาสร้างแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาล
เพือ่ ลดอาการปวดหลังในผูป้ ว่ ยหลังการขยายหลอดเลือดหัวใจ20
ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยหลังทำ� PCI ได้รบั การดูแลและการพยาบาลทีด่ ขี น้ึ
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(กรณีศกึ ษาของผูน้ พิ นธ์ ได้พบปัจจัยส่งเสริมและข้อจำ�กัด ดังนี)้
ปัจจัยส่งเสริม
1. องค์กร (ระบบบริการสุขภาพและนโยบายองค์กร)
ซึง่ สามารถแบ่งเป็นด้าน ๆ ได้ดงั นี้
		 1.1 ด้านนโยบายและการบริหารงาน คือ มีการบริหาร
งานทีด่ ี มีค�ำ อธิบายโครงสร้างองค์กรทีช่ ดั เจน มีนโยบายของ
องค์กรทีช่ ดั เจน และส่งเสริมให้อาจารย์ทกุ ท่านไปทำ� Faculty
Practice และ/หรือ Faculty Training เพือ่ เพิม่ ความเชีย่ วชาญของ
อาจารย์
		 1.2 ด้ า นบุ ค คล (คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ บ ริ ห าร) คื อ
การสนับสนุนจากผูบ้ ริหาร ด้านการปฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูงของ
อาจารย์เป็นอย่างมาก การมอบหมายงานทีส่ ะท้อนการปฏิบตั ิ
การพยาบาลขัน้ สูง
		 1.3 ด้ า นความก้ า วหน้ า ในหน้ า ที่ก ารงาน คื อ เป็ น
เกียรติประวัตแิ ก่ตนเองและหน่วยงาน โดยได้รบั วุฒบิ ตั รเป็นผูม้ ี
ความรู้ ความชำ�นาญเฉพาะทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ (APN)
สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ - ศัลยศาสตร์
		 1.4 ด้านขวัญและกำ�ลังใจในการทำ�งาน คือ มีการให้ก�ำ ลัง
ใจทัง้ จากคณบดี ทีมบริหาร หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ในภาควิชาฯ
อาจารย์นอกภาควิชาฯ และได้เป็นสมาชิกผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาล
ขัน้ สูงของสภาการพยาบาล
		 1.5 ด้านสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน คือ มีการเอือ้ ให้
อาจารย์ไปทำ� Faculty Practice และ/หรือ Faculty Training
ในช่วงเวลาทีอ่ าจารย์วา่ ง ไม่ตดิ ภาระการเรียนการสอน และอาจ
ไปปฏิบตั ิ Faculty Practice และ/หรือ Faculty Training คนเดียว
และ/หรือไปเป็นทีม
2. แหล่งฝึก ซึง่ สามารถแบ่งเป็นด้าน ๆ ได้ดงั นี้
		 2.1 ด้านทีมสหสาขา คือ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าทีท่ มี
สหสาขา มีความรู้ ความเชีย่ วชาญในด้านการดูแลผูป้ ว่ ยโรคหัวใจ
และหลอดเลือดเป็นอย่างมาก และมีพฤติกรรมให้ความร่วมมือ
ของสมาชิกในทีมสหสาขาวิชาชีพเป็นอย่างดี
		 2.2 ด้านอุปกรณ์และข้าวของเครือ่ งใช้ตา่ งๆ ในหอผูป้ ว่ ย
คือ มีความทันสมัยและพร้อมใช้ เนื่องจากเป็นแหล่งฝึกของ
นักศึกษาต่าง ๆ ทางด้านการแพทย์ และเป็นโรงพยาบาลในระดับ
ตติยภูมิ
		 2.3 ด้านเทคโนโลยี คือ มีเทคโนโลยีตา่ งๆ ในหน่วยงาน
ทีท่ นั สมัยและพร้อมใช้ มีการศึกษาค้นคว้างานวิจยั ต่างๆ เช่น EBP
มาใช้ในการดูแลผูป้ ว่ ย มีการทำ� R2R ในหน่วยงาน มีการทำ�วิจยั
ปัจจัยส่งเสริมและข้อจำ�กัดของบทบาทและสมรรถนะของอาจารย์ และมีวจิ ยั ทีผ่ เู้ ขียนมีสว่ นร่วมในการทำ� ขณะทีไ่ ปปฏิบตั ิ Faculty
พยาบาลที่มีการปฏิบัติพยาบาล สัมพันธ์กับบทบาทการพยาบาล Practice คือ แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาล เพือ่ ลดอาการปวดหลังใน
ขั้นสูง สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ - ศัลยศาสตร์
ผูป้ ว่ ยหลังการขยายหลอดเลือดหัวใจ20

และสอดคล้องกับงานวิจยั รูปแบบการปฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง
ของอาจารย์ มีลักษณะเป็นการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
โดยการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ท่มี ีการวางแผนและ
ดำ�เนินการ โดยร่วมมือระหว่างอาจารย์ ผูบ้ ริหารทางการพยาบาล
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง พยาบาลและนักศึกษาพยาบาล
ปริญญาโท สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบตั กิ าร
พยาบาลขัน้ สูงของอาจารย์ การพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั กิ าร
พยาบาล และการพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลทุกระดับ21
สมรรถนะที่ 9 มีความสามารถในการจัดการและประเมิน
ผลลัพธ์ (outcome management and evaluation) เช่น พยาบาล
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงร่วมกับพยาบาลประจำ�คลินิกเท้า
จัดทำ�ฐานข้อมูลผู้สูงอายุโรคเบาหวาน เพื่อรวบรวม บันทึก
วิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับปัญหาเท้า นำ�มากำ�หนดผลลัพธ์และตัวชี้
วัดทางการพยาบาล เช่น การได้รบั การตรวจและประเมินการรับ
รูค้ วามรูส้ กึ ทีเ่ ท้า อัตราการได้รบั การความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลเท้า
และอัตราการถูกตัดนิว้ เท้าหรือเท้า16 และสอดคล้องกับ งานวิจยั
กลุม่ ผูป้ ว่ ยทีร่ บั การดูแลจากทีมผูด้ แู ลทีม่ ผี ปู้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้
สูงมีคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองและสมรรถภาพปอดสูงกว่า
รวมทัง้ มีจ�ำ นวนวันนอนโรงพยาบาล และค่าใช้จา่ ย ในการรักษา
น้อยกว่ากลุม่ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การดูแลจากทีมผูด้ แู ลทีไ่ ม่มผี ปู้ ฏิบตั กิ าร
พยาบาลขั้นสูง22 และสอดคล้องกับงานวิจัยในการให้บริการ
พยาบาลแก่ ห ญิ ง ตั้ง ครรภ์ก่อ นคลอดและหลัง คลอดที่เ ป็น
เบาหวาน โดยผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูงนัน้ มีทกั ษะทีก่ ว้างขวาง
มีความเข้าใจอย่างลึกซึง้ ในการปฏิบตั ทิ างคลินกิ และระบบสุขภาพ
จึงช่วยให้ผปู้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูงให้บริการการพยาบาลอย่าง
มีประสิทธิภาพตัง้ แต่เนิน่ ๆ แก่ผปู้ ว่ ยมากกว่ากลุม่ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การ
ดูแลจากทีมผู้ดูแลที่ไม่มีผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง23 และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ผลลัพธ์ของโปรแกรมวางแผนจำ�หน่ายและ
ติดตามดูแลอย่างต่อเนือ่ ง ในกลุม่ ผูส้ งู อายุเจ็บป่วยเรือ้ รังทีไ่ ด้รบั
การดูแลจากผูป้ ฏิบตั กิ ารขัน้ สูง พยาบาลผูม้ ปี ระสบการณ์และ
พยาบาลจบใหม่ โดยพบว่าญาติผ้ดู ูแลในกลุ่มที่มีผ้ปู ฏิบัติการ
พยาบาลขั้นสูงมีความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับมากกว่ากลุ่ม
พยาบาลผู้มีประสบการณ์และพยาบาลจบใหม่ และจากการ
สัมภาษณ์ผ้ทู ่เี กี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงทั้งแพทย์
ผูบ้ ริหารการพยาบาล พยาบาลผูร้ ว่ มงาน ผูป้ ว่ ยและญาติผดู้ แู ล
ได้ให้การยอมรับและเห็นประโยชน์ของการมีผปู้ ฏิบตั กิ ารพยาบาล
ขัน้ สูง24
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		 2.4 ด้านผูป้ ว่ ย คือ เป็นผูป้ ว่ ยโรคหัวใจและหลอดเลือด
และ/หรือมีโรคร่วม เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และ
โรคไต ซึง่ เป็นกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีผ่ ไู้ ปปฏิบตั ิ Faculty Practice มีความ
เชีย่ วชาญในการให้ค�ำ แนะนำ�
3. ความพร้อมของอาจารย์ ซึง่ สามารถแบ่งเป็นด้านๆ ได้
ดังนี้
		 3.1 ด้านบุคลิกภาพ คือ มีบคุ ลิกภาพทีด่ ี มีความพร้อมทัง้
ด้านกายและจิตใจ แต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ สะอาด
เรียบร้อย
		 3.2 ด้านแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์ คือ มีแรงจูงใจในด้านการดูแล
ผูป้ ว่ ยโรคหัวใจและหลอดเลือด และเลือกหอผูป้ ว่ ยเฉพาะทางที่
เหมาะสม ในการไปปฎิบตั ิ Faculty Practice
		 3.3 ด้านคุณลักษณะงาน คือ เป็นการให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
โรค การทำ�หัถตการแก่ผปู้ ว่ ยและญาติ โรคหัวใจและหลอดเลือด
(ICU โรคหัวใจ) และการให้ความรูใ้ นการดูแลตนเอง ในผูป้ ว่ ยกลุม่
เสีย่ งและผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดหัวใจ (PCU)
		 3.4 ด้านสัมพันธภาพในทีท่ �ำ งาน คือ มีสมั พันธภาพทีด่ ใี น
ทีท่ �ำ งาน
		 3.5 ด้านการได้รบั การยอมรับนับถือ คือ ได้รบั การยอมรับ
นับถือจากบุคลากรทัง้ ใน - นอกหน่วยงาน และหน่วยงานทีไ่ ป
ปฏิบตั ิ Faculty Practice
		 3.6 ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว คือ มีสมั พันธภาพทีด่ ี
ในครอบครัว
ข้อจำ�กัด
1. เวลา / การจัดเวลาให้เหมาะสม :
		 1.1 ด้านเวลา : เนือ่ งจากอาจารย์มภี าระการเรียนการสอน
มาก รับผิดชอบหลายหลักสูตร และยังจัดสรรเวลาได้ไม่คอ่ ยดี
จึงไม่คอ่ ยมีเวลาไปปฏิบตั ิ Faculty Practice เพือ่ เพิม่ เติมความ
เชีย่ วชาญ
2. ลักษณะกิจกรรมทีไ่ ม่เอือ้ :
		 2.1 ลักษณะกิจกรรมทีไ่ ม่เอือ้ :
			 2.1.1 ในการให้ความรูเ้ กีย่ วกับโรค การทำ�หัถตการ
แก่ผปู้ ว่ ยและญาติโรคหัวใจและหลอดเลือด (ICU ศูนย์โรคหัวใจ)
เช่น ยังเจ็บแผล ยังไม่ได้ off endotracheal tube ผูป้ ว่ ยจึงไม่พร้อม
ทีจ่ ะรับความรูต้ า่ งๆ
			 2.1.2 การให้ความรูใ้ นการดูแลตนเอง ในผูป้ ว่ ยกลุม่
เสีย่ งและผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดหัวใจ (PCU) เช่น รีบกลับบ้าน
รอญาติให้มาฟังความรูร้ ว่ มกับตนเอง ไม่สะดวกให้ขอ้ มูลของ
ตนเอง เนื่องจากเกรงว่าจะต้องไปส่งตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติม

บางคนก็ปฏิเสธ เนือ่ งจากแจ้งว่าทราบข้อมูลเกีย่ วกับตนเองดีแล้ว
ผูป้ ว่ ยจึงไม่พร้อมทีจ่ ะรับความรูต้ า่ งๆ
ข้อเสนอแนะ
ผูบ้ ริหารหรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องสามารถนำ�ข้อมูลนีม้ าประกอบการ
พิจารณากำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงาน การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพือ่ ให้อาจารย์พยาบาลทีม่ กี ารปฏิบตั พิ ยาบาล
สัมพันธ์กับบทบาทการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาล
อายุรศาสตร์ - ศัลยศาสตร์ มีเวลาและมีความสุขในการทำ�งานหรือ
ไปทำ� Faculty Practice เพิม่ มากขึน้ และควรจัดทำ�วิจยั เชิงปฏิบตั ิ
การ เพือ่ ให้บคุ ลากรทุกระดับมีสว่ นร่วมในการหาแนวทางการพัฒนา
ตนให้เป็น APN เพือ่ พัฒนารูปแบบการไปทำ� Faculty practice
อย่างมีความสุข และมีประโยชน์สงู สุดให้กบั บุคลากรและองค์กร
1. เวลา: จัดสรรเวลาให้ดี บริหารเวลาให้เหมาะสม เรียงลำ�ดับ
ความสำ�คัญของงาน
2. ลักษณะกิจกรรมทีไ่ ม่เอือ้ : ควรจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
หน่วยงาน/พืน้ ทีท่ ไ่ี ปปฏิบตั ิ Faculty Practice ทำ�การศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรค การทำ�หัถตการ มีการฝึกการดูแลผู้ป่วย
โดยใช้สถานการณ์/กรณีศกึ ษา/Simulation ในผูป้ ว่ ยกลุม่ เสีย่ งและ
ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดหัวใจ แทนผูป้ ว่ ยจริงๆ
สรุป
แนวคิดการปฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง (Advanced Practice
Nursing - APNs) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ การปฏิบตั ิ
การพยาบาลในกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะ (specialization) การขยาย
บทบาทพยาบาลและสามารถปฏิบตั บิ ทบาทของตนเองได้อย่าง
อิสระ (expansion) และการบูรณาการหลักฐานความรูเ้ ชิงประจักษ์
ทฤษฏีการพยาบาล และศาสตร์ทเ่ี กีย่ วข้อง ร่วมกับการตัดสินใจ
และหลักจริยธรรมไปสูก่ ารปฏิบตั ิ (advancement)
ขอบเขตและสมรรถนะการปฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูงของ
อาจารย์ สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ - ศัลยศาสตร์นน้ั เป็นการ
พัฒนาความเป็นนักวิชาการในคลินกิ ทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพการดูแล
ผู้ป่วย ในขณะเดียวกันก็ทำ�ให้อาจารย์พยาบาลมีการพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติการขั้นสูง และมีการเตรียมความพร้อม
ทัง้ ในด้านความรูส้ �ำ หรับการดูแลกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีต่ นเองเชีย่ วชาญ และ
ความพร้อมในด้านกระบวนการปฏิบตั โิ ดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้กับอาจารย์ พยาบาลและนักศึกษา
พยาบาล เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารปรับปรุงการเรียนการสอนทางคลินกิ
และส่งเสริมคุณภาพการพยาบาลอย่างต่อเนือ่ ง
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