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ทศิทางความกา้วหนา้ 
ของวชิาชพีการพยาบาล 

ดร.กาญจนา  จนัทรไ์ทย 
ผูอ้ านวยการส านกัการพยาบาล 

 Logo 
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วชิาชพีการพยาบาล 

การเปลีย่นแปลง........ส ิง่ท ีค่วรรู ้

ทศิทางความกา้วหนา้ของ 
วชิาชพีการพยาบาล 

ส านกัการพยาบาลกบัการสนบัสนุน 
ความกา้วหนา้ของพยาบาล 

ระบบสบืทอดต าแหนง่ 
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ความหมายของการพยาบาล 

การกระท าตอ่มนุษยเ์กีย่วกบัการดแูลและ
การชว่ยเหลอืเมือ่เจ็บป่วย การฟ้ืนฟสูภาพ 
การป้องกนัโรค และการสง่เสรมิสขุภาพ 
รวมท ัง้การชว่ยเหลอืแพทยก์ระท าการ
รกัษาโรค ท ัง้นี ้โดยอาศยัหลกัวทิยาศาสตร์
และศลิปะการพยาบาล 
(พระราชบญัญตัวิชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ ์พ.ศ. 2528 
แกไ้ข และเพิม่เตมิ ฉบบัที ่2 พ.ศ.2540) 

วชิาชพีการพยาบาล 
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ความหมายของการผดงุครรภ ์

หมายความวา่ การกระท าเกีย่วกบัการดแูล 
และการชว่ยเหลอืหญงิมคีรรภห์ญงิ หลงั
คลอด และทารกแรกเกดิ การตรวจ การท า
คลอด การสง่เสรมิสขุภาพและป้องกนัความ
ผดิปกตใินระยะต ัง้ครรภ ์ระยะคลอด และระยะ
หลงัคลอด การชว่ยเหลอืแพทยก์ระท าการ
รกัษาโรค ท ัง้นีโ้ดยอาศยัหลกัวทิยาศาสตร์
และศลิปะ การผดงุครรภ ์
(พระราชบญัญตัวิชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ ์พ.ศ. 2528 
แกไ้ข และเพิม่เตมิ ฉบบัที ่2 พ.ศ.2540) 

 

วชิาชพีการพยาบาล 
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ความหมายของการประกอบวชิาชพีการพยาบาล 
การปฏบิตัหินา้ทีก่ารพยาบาลตอ่บุคคล ครอบครวั และชุมชนโดยการกระท า
ตอ่ไปนี ้

 การสอน การแนะน า การใหค้ าปรกึษาและแกป้ัญหาเกีย่วกบัสุขภาพอนามยั 

 การกระท าตอ่รา่งกายและจติใจของบุคคล รวมท ัง้การจดัสภาพแวดลอ้ม เพือ่
การแกป้ัญหาความเจ็บป่วย การบรรเทาอาการของโรค การลุกลามของโรค 
และการฟ้ืนฟสูภาพ 

 การกระท าตามวธิที ีก่ าหนดไวใ้นการรกัษาโรคเบือ้งตน้และการใหภู้มคิุม้กนั
โรค 

 ชว่ยเหลอืแพทยก์ระท าการรกัษาโรค 

     ท ัง้นี ้โดยอาศยัหลกัวทิยาศาสตรแ์ละศลิปะการพยาบาล ในการประเมนิสภาพ
การวนิจิฉยัปญัหา การวางแผน และการประเมนิผล 

 

(พระราชบญัญตัวิชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์พ.ศ. 2528 แกไ้ข และเพิม่เตมิ 
ฉบบัที ่2 พ.ศ.2540) 
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ความหมายของการประกอบวชิาชพีการผดงุครรภ ์

หมายความวา่ การปฏบิตัหินา้ทีก่ารผดงุครรภ ์ หญงิมคีรรภ ์
หญงิหลงัคลอด ทารกแรกเกดิและครอบครวัโนการกระท า
ตอ่ไปนี ้

 การสอน การแนะน า การใหค้ าปรกึษา และการแกป้ัญหา เกีย่วกบัสขุภาพ
อนามยั 

 การกระท าตอ่รา่งกายและจติใจ ของหญงิมคีรรภห์ญงิหลงัคลอดและทารก
แรกเกดิ เพือ่ป้องกนัความปกตใินระยะต ัง้ครรภ ์ระยะคลอดและระยะหลงั
คลอด 

 การตรวจ การท าคลอดและการวางแผนครอบครวั 

ท ัง้นี ้โดยอาศยัหลกัวทิยาศาสตร ์และศลิปะ การผดงุครรภ ์ในการประเมนิ
สภาพ  การวนิจิฉยัปัญหา การวางแผน   การปฏบิตัแิละการประเมนิผล 

(พระราชบญัญตัวิชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ ์พ.ศ. 2528 แกไ้ข 
และเพิม่เตมิ ฉบบัที ่2 พ.ศ.2540) 

 

วชิาชพีการพยาบาล 
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นโยบายสภาการพยาบาล 
 เกีย่วกบัก าลงัคนในทมีการพยาบาล 

องคป์ระกอบของทมีพยาบาล 
1. ผูช้ว่ยพยาบาล 

2. พยาบาลวชิาชพี 

3. พยาบาลวชิาชพีเฉพาะทาง (Nurse Specialty) 

4. พยาบาลวชิาชพีผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะสาขา(Advanced Practice 
Nurse) 

 4.1 พยาบาลวชิาชพีผูเ้ชีย่วชาญทางคลนิกิ(APN/CNS) 

 4.2 พยาบาลวชิาชพีผูเ้ชีย่วชาญเวชปฏบิตัชุิมชน(APN/NP) 

 4.3 พยาบาลวชิาชพีผูเ้ชีย่วชาญการผดงุครรภ(์APN/CNM) 

 4.4 พยาบาลวชิาชพีผูเ้ชีย่วชาญการใหย้าระงบัความรูส้กึ
(APN/CNAn.) 
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องคป์ระกอบของทมีพยาบาล  

5. ผูบ้รหิารการพยาบาล (Clinical Manager) 

 5.1 หวัหนา้พยาบาล 

 5.2 หวัหนา้กลุม่งานการพยาบาลในชุมชน 

 5.3 หวัหนา้พยาบาลสาขา/ผูต้รวจการพยาบาล 

 5.4 หวัหนา้หอผูป่้วย/หวัหนา้งาน 

6. อาจารยพ์ยาบาล 

 

 

 

 

นโยบายสภาการพยาบาล 
 เกีย่วกบัก าลงัคนในทมีการพยาบาล 

วชิาชพีการพยาบาล 
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ประเด็นส าคญัตอ่ความกา้วหนา้ 
ของงานการพยาบาล 

1. มคีวามเป็นวชิาชพี 
2. มมีาตรฐานการพยาบาล 
3. มคีวามเป็นสากล 
4. มผีลงานเป็นทีป่ระจกัษ ์(ปรมิาณและ

คณุภาพ) 
5. มคีวามส าคญั เป็นทีต่อ้งการของสถาน

บรกิารสขุภาพ/ระบบบรกิาร 
6. มกีารพฒันาอยา่งตอ่เนือ่งของพยาบาล

ผูป้ฏบิตังิาน 
7. มกีารก าหนดเป็นงานในโครงสรา้งของ

องคก์ร 
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1.ทบทวนบทบาทภารกจิและการ
ปรบัปรุงระบบบรกิารสขุภาพ 

• การวางแผนก าลงัคนของ 
กสธ. 

• พฒันาระบบและจดัท า
ขอ้เสนอการสง่เสรมิ
ความกา้วหนา้ และการ
ธ ารงรกัษาก าลงัคนของ 
กสธ. 

• การปรบัปรงุประสทิธภิาพ
การบรหิารจดัการการใช้
และการกระจายก าลงัคน
ของ กสธ. 

• การเสรมิสรา้งเครอืขา่ย 
และพฒันานกัทรพัยากร
บคุคล 

2. พฒันา
ระบบบรหิาร
จดัการ

ก าลงัคนดา้น
สขุภาพทีม่ ี
ประสทิธภิาพ 
บุคลากรมี
ขวญัก าลงัใจ 

3.ปรบัระบบบรหิารงบประมาณ 
คา่ใชจ้า่ยก าลงัคนดา้นสขุภาพ 

ยทุธศาสตรก์ารพยาบาล 

1 

•พฒันาคณุภาพระบบบรกิารพยาบาลสูค่วาม
เป็นเลศิ 

2 

•พฒันาระบบบรกิารพยาบาลปฐมภมูใิหม้ ี
คณุภาพ 

3 

•พฒันาระบบบรกิารพยาบาลในสถานการณ์
ฉุกเฉนิ/ภยัพบิตัแิละโรคอุบตัใิหม/่อุบตัซิ า้ 

4  

• พฒันาความเขม้แข็งของเครอืขา่ยความรว่มมอื
ทางการพยาบาลทกุภาคสว่นในระดบัประเทศ  
ระดบัอาเซยีนและนานาประเทศ 

5 

• เสรมิสรา้งเอกภาพและธรรมาภบิาลในการ
บรหิารจดัการบุคลากรและองคก์รพยาบาล 

ยทุธศาสตร ์กสธ. 

ยทุธศาสตรก์ าลงัคนดา้นสขุภาพ 
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จ านวนต าแหนง่
ท ัง้หมด(100 %) 

ระดบั ชช. 
(%) 

ระดบั ชพ. 
(%) 

ระดบั ปก./ชก. 
(%) 

ส านกังานปลดักระทรวง 85,307  78(0.09)  2,651(3.11) 82,578(96.80) 

กรมการแพทย ์ 5,047 23(0.46) 213(4.22) 4,811(95.32) 

กรมอนามยั 750 0 8(1.07) 742(98.93) 

กรมควบคมุโรค 458 2(0.44) 28(6.11) 428(93.45) 

กรมพฒันาการแพทย์
แผนไทย 

4 0 0 4(100) 

กรมสขุภาพจติ 1,872 19(1.01) 60(3.21) 1,793(95.78) 

รวม 93,438 122 2,960 90,356 

สดัสว่นความกา้วหนา้ของพยาบาลวชิาชพี 

11 
ขอ้มลู ณ 1 ตลุาคม 2557 ส ำนักกำรพยำบำล และคณะท ำงำน 

18/08/58 
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การพฒันางานพยาบาลเพือ่ความกา้วหนา้ 

พฒันา
คน 

พฒันา
ระบบงาน 

พฒันา
ความรู ้

พฒันา
ขอ้มลู 

พฒันา
คณุภาพ
งาน 

16 
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ทศิทางความกา้วหนา้ของวชิาชพีพยาบาล 

ความเชีย่วชาญ
เฉพาะ 

บรกิารพยาบาล 

รพ./ชุมชน 

มาตรฐานวชิาชพี 

ประชาชน
ดแูล

ตนเองได ้

การดแูล
ตาม

Service 
plan 

สขุ
ภาวะ 

เดนิไปดว้ยกนั 

 Logo 

ส านกัการพยาบาลกบัการสนบัสนนุ 
. 

ความกา้วหนา้ทางการพยาบาล 

18 

• การก าหนดต าแหนง่ทีส่งูข ึน้ 

• การบรรจแุตง่ต ัง้ 

• โครงสรา้งการบรหิารงาน 

ผลกัดนั/สง่เสรมิ
ความกา้วหนา้ 

• Career path 

• Career development plan 
พฒันาระบบสบืทอด

ต าแหนง่ 

• พฒันาทกัษะ / ศกัยภาพ 
สนบัสนุนการพฒันา
บุคลากรทางการ

พยาบาล(HR_Nurse) 

• พฒันาระบบงานการพยาบาล 

• พฒันาระบบสารสนเทศทางการพยาบาล 

• พฒันามาตรฐานบรกิารพยาบาล 

สนบัสนุนวชิาการตา่งๆ 

• ใหค้ าปรกึษา / แนะน า 
สนบัสนุนผูน้เิทศทางการ

พยาบาล 
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www.nursing.go.th 


