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บทคัดย่อ

การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาสมรรถนะของผูผ้ า่ นการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา
การพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ (GNP) รุ่นที่ 1 กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพผู้ผ่านการอบรม 21 คน หัวหน้า
หน่วยงานต้นสังกัด 21 คน และเพื่อนร่วมงาน 22 คน รวม 64 คน แบบสอบถามการวิจัยประกอบด้วย 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป ส่วนที่ 2 สมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบตั ผิ สู้ งู อายุ 3 ด้าน ส่วนที่ 3 ค�ำถามเพือ่ การสัมภาษณ์
เกี่ยวกับการประเมินผลและข้อเสนอแนะจากการจัดอบรม ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของ
สมรรถนะก่อนการอบรม เมื่อสิ้นสุดการอบรมและหลังการอบรม 1 ปี โดยใช้สถิติ repeated measures ANOVA
พบว่าคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะทั้งสามด้านเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดการอบรมและหลังการอบรม 1 ปี การเพิ่มขึ้นนี้
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<.001) ผลการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ one way ANOVA พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกันของสมรรถนะตามการรับรูข้ องแต่ละกลุม่ ผลวิเคราะห์ขอ้ มูลจากค�ำถามเพือ่ การสัมภาษณ์ได้ขอ้ เสนอ
แนะส�ำหรับการจัดอบรมรุ่นต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: สมรรถนะ หลักสูตรเฉพาะทาง พยาบาลเวชปฏิบัติ การพยาบาลผู้สูงอายุ

Abstract

The study aimed to study competencies of nurses who completed the nursing specialty training in
gerontological nurse practitioner (GNP) class 1. Sixty-four participants were 3 groups: 21 trainees, 21
supervisors, and 22 colleagues. Research instrument comprised three parts: Part I demographic data; Part II
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GNP competencies, which included 3 dimensions; and Part III interview questions for evaluation and
suggestion on the course. Repeated measures ANOVA analysis revealed that all dimensions of perceived
competency scores increased after completing the course and one year after completing the course (p<.001).
One way ANOVA analysis indicated no significant difference in perceived competency scores among three
groups of participants. Data from interview questions provided suggestions for the training course in the future.
keywords: competencies, training course, nurse practitioner, gerontological nursing

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ (aging society) ตามเกณฑ์ขององค์การ
อนามัยโลก คือมีสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
มากกว่าร้อยละ 10 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ส�ำหรับในปี
พ.ศ. 2559 ผู ้ สู ง อายุ มี สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 16.5 ของ
ประชากรไทย และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 17.5
ในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ
ประชากรสูงอายุเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนา
แล้ว1 ผู้สูงอายุมักเป็นผู้ที่มีปัญหาสุขภาพหลายด้าน
ทั้งด้านร่างกาย สังคม และจิตใจ จึงพบว่าผู้สูงอายุเป็น
กลุ่มบุคคลที่มีอัตราการใช้บริการสุขภาพทั้งผู้ป่วยใน
และผู้ป่วยนอกมากกว่าผู้ป่วยกลุ่มอื่น2 โดยมีการคาด
ว่าในปี พ.ศ. 2565 ค่าใช้จ่ายสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ
จะเพิ่มขึ้นถึง 3.5 เท่าเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 25533 แต่
ในปั จ จุ บั น ยั ง พบว่ า ผู ้ สู ง อายุ มี ป ั ญ หาในการเข้ า ถึ ง
บริการสุขภาพยามเจ็บป่วย และบุคลากรทางการแพทย์
ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการดูแลผู้สูงอายุยังมี
จ�ำกัด ท�ำให้ขาดความตระหนักในการดูแลและจัดการ
ปัญหาด้านสุขภาพของผูส้ งู อายุขนั้ ต้นในระดับปฐมภูมิ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาระบบบริการ
ปฐมภูมิส�ำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยจึงควรมีการ
เตรียมบุคลากรโดยเฉพาะพยาบาลซึง่ เป็นกลไกส�ำคัญ
อย่างหนึง่ ในการด�ำเนินงานในระบบสาธารณสุขไทย ให้
เข้ า ใจลั ก ษณะส� ำ คั ญ ที่ ผู ้ สู ง อายุ แ ตกต่ า งจากผู ้ ป ่ ว ย
ผู้ใหญ่ทั่วไป4
การจั ด การอบรมหลั ก สู ต รการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิ บั ติ ผู ้ สู ง อายุ

(gerontological nurse practitioner: GNP) เกิดขึน้ เป็น
ครัง้ แรกในประเทศไทยเมือ่ ปี พ.ศ. 2559 ซึง่ สาขาวิชาการ
พยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ได้พัฒนาหลักสูตรเพื่อรับการพิจารณาจาก
สภาการพยาบาลในการอนุมัติรับรองหลักสูตร และ
ผ่านการรับรองเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 โดยมี
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ เพื่อผลิตก�ำลังคนที่มี
คุณภาพในการดูแลผูส้ งู อายุอย่างเป็นทางการ ตอบสนอง
นโยบายสุขภาพแผนผู้สูงอายุ และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีการบูรณา
การสมรรถนะการพยาบาลเวชปฏิบัติกับการพยาบาล
ผูส้ งู อายุเพือ่ พัฒนาศักยภาพของพยาบาลทัง้ การรักษา
โรคเบื้องต้นในผู้สูงอายุและการพยาบาลเฉพาะทาง
ด้านผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวมในทุกกลุ่มวัยสูงอายุ
ในทุกสถานที่ และทุกระยะของภาวะสุขภาพได้อย่างมี
คุ ณ ภาพ สอดรั บ กั บ ปั ญ หาและความต้ อ งการด้ า น
สุ ข ภาพของผู ้ สู ง อายุ ข องประเทศไทยที่ มี ก ารขยาย
ตัวอย่างรวดเร็ว5 เพื่อให้การวางแผนการจัดอบรมใน
รุ่นต่อไปเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการ
ติดตามประเมินผลการอบรมเฉพาะทางหลักสูตร GNP
รุน่ ที่ 1 จะท�ำให้ทราบถึงสมรรถนะของผูผ้ า่ นการอบรม
ตลอดจนได้รบั ข้อเสนอแนะต่างๆทีจ่ ะเกิดประโยชน์ใน
การพัฒนาปรับปรุงการด�ำเนินการจัดอบรมเฉพาะทาง
หลักสูตร GNP รุ่นต่อๆ ไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. ศึกษาสมรรถนะของผู้ผ่านการอบรม
ตามการรับรูข้ องผูผ้ า่ นการอบรม หัวหน้าหน่วยงานต้น
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สั ง กั ด และเพื่ อ นร่ ว มงานของผู ้ ผ ่ า นการจั ด อบรม
หลักสูตร GNP รุ่นที่ 1
2. ศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
การด�ำเนินการจัดอบรมหลักสูตร GNP รุ่นที่ 1

INPUT
1. สมรรถนะของพยาบาลที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและ
ในชุมชนก่อนเข้ารับการอบรม
2. หลักสูตร  GNP ที่ผ่านการ
รับรองจากสภาการพยาบาล

79

กรอบแนวคิดในการท�ำวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดของทฤษฎี
ระบบ (system theory) ซึ่งมีองค์ประกอบได้แก่ ปัจจัย
น�ำเข้า (input) กระบวนการ (process) และผลงาน
(output) หรือผลลัพธ์ (outcome)6 โดยมีปัจจัยน�ำเข้า
คือ พยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล/ ชุมชน และ
หลักสูตร GNP ผลงานคือสมรรถนะของผู้ผ่านการ
อบรม รายละเอียดดังภาพที่ 1

PROCESS

OUTPUT

1. การด�ำเนินการอบรมหลักสูตร
GNP ที่ผ่านการรับรองจาก
สภาการพยาบาล

1. สมรรถนะของผู้ผ่านการ
อบรม GNP ตามการรับรู้ของ
ตนเอง หัวหน้าหน่วยงานต้น
สังกัด และเพื่อนร่วมงาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการท�ำวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

กลุม่ ประชากรเป็นพยาบาลวิชาชีพผูผ้ า่ นการ
อบรมหลักสูตร GNP รุ่นที่ 1 จ�ำนวน 24 คน หัวหน้า
หน่วยงานต้นสังกัด และเพื่อนร่วมงานของผู้ผ่านการ
อบรมหลักสูตร GNP รุ่นที่ 1 ทั้งหมด
กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพผู้ผ่านการ
อบรมหลักสูตร GNP รุ่นที่ 1 หัวหน้าหน่วย งานต้น
สังกัดและเพื่อนร่วมงานของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร
GNP รุน่ ที่ 1 ทีย่ นิ ดีเข้าร่วมการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ จ�ำนวน
64 คนซึง่ ประกอบด้วยผูผ้ า่ นการอบรม 21 คน หัวหน้า
หน่วยงานต้นสังกัด 21 คนและเพื่อนร่วมงาน 22 คน
เกณฑ์คัดเข้าศึกษา (inclusion criteria) มี
ดังนี้
เกณฑ์คัดเข้าศึกษา ส�ำหรับผู้ผ่านการอบรม
1. เป็นผูผ้ า่ นการอบรมหลักสูตร GNP รุน่ ที่ 1
2. ยินดีเข้าร่วมวิจัยนี้

เกณฑ์คดั เข้าศึกษา ส�ำหรับหัวหน้าหน่วยงาน
ต้นสังกัด
1. เป็นพยาบาลวิชาชีพหัวหน้าหอผู้ป่วย
หรือหัวหน้าแผนก หรือหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดที่ผู้
ผ่านการอบรม GNP รุ่นที่ 1 ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน
2. ยินดีเข้าร่วมวิจัยนี้
เกณฑ์คัดเข้าศึกษา ส�ำหรับเพื่อนร่วมงาน
1. เป็นพยาบาลวิชาชีพเพื่อนร่วมงานของ
ผู้ผ่านการอบรม GNP รุ่นที่ 1
2. ปฏิบตั งิ านร่วมกับผูผ้ า่ นการอบรม GNP
รุ่นที่ 1 ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
3. ยินดีเข้าร่วมวิจัยนี้

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครือ่ งมือวิจยั เป็นแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนา
ขึ้นตามขอบเขตสมรรถนะของพยาบาลผู้สูงอายุและ
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สมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบตั ทิ กี่ ำ� หนดโดยสภาการ
พยาบาล รวมทั้งตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร GNP
รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป ใช้สอบถามข้อมูลทัว่ ไป
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งมีบางข้อ
ค�ำถามแตกต่างกันส�ำหรับแต่ละกลุ่ม เช่น ค�ำถาม
ส�ำหรับกลุม่ หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่จำ� นวนปี
ของการเป็นหัวหน้าหน่วยงาน และจ�ำนวนปีของการ
เป็นหัวหน้างานของผูผ้ า่ นการอบรม และค�ำถามส�ำหรับ
กลุม่ เพือ่ นร่วมงาน ได้แก่ ประสบการณ์การท�ำงานร่วม
กับผู้ผ่านการอบรม
ส่วนที่ 2 สมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบตั ิ
ผู้สูงอายุ ใช้ประเมินการรับรู้สมรรถนะ 3 ด้าน คือ
สมรรถนะของการพยาบาลเฉพาะทางสาขาผู้สูงอายุ
(19 ข้อค�ำถาม) สมรรถนะของการพยาบาลเฉพาะทาง
ด้านเวชปฏิบัติ (10 ข้อค�ำถาม) และ สมรรถนะตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต ร GNP (5 ข้ อ ค� ำ ถาม)
ประเมินการรับรู้สมรรถนะ 3 ช่วงเวลา ได้แก่ ก่อนเข้า
รับการอบรม เมื่อสิ้นสุดการอบรมและหลังสิ้นสุดการ
อบรม 1 ปี โดยมีระดับสมรรถนะเป็น 4 ระดับ คือ 1 ถึง
4 จากน้อยไปหามาก
ส่วนที่ 3 การประเมินผลและข้อเสนอแนะ
จากการจัดอบรม เช่น การพัฒนางานทีด่ ำ� เนินการภาย
หลังส�ำเร็จการอบรมและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
หลักสูตร เกีย่ วกับช่วงเวลาการจัดอบรม เนือ้ หาการจัด
อบรม วิธีการจัดอบรม ตลอดจนข้อเสนอแนะอื่นๆ

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

แบบสอบถามการวิจยั นีไ้ ด้ผา่ นการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาด้วยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ค่า
Content Validity Index (CVI) เท่ากับ 0.94 ทดสอบ
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามส่วนที่ 2 ได้ค่าความ
เชื่ อ มั่ น (Cronbach’s alpha) ของแบบสอบถาม
สมรรถนะทัง้ หมดเป็น 0.979 และค่าความเชือ่ มัน่ ของ
แบบสอบถามสมรรถนะรายด้าน คือ ด้านการพยาบาล
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เฉพาะทางสาขาผู้สูงอายุ ด้านการพยาบาลเฉพาะทาง
ด้านเวชปฏิบัติ และ ด้านสมรรถนะตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร GNP เป็น 0.968, 0.954 และ 0.931ตาม
ล�ำดับ

การพิทักษ์สิทธิ์และจริยธรรมการวิจัย

1. การศึกษานี้ได้รับการรับรองจากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น เมือ่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 (รหัสโครงการ
HE 611075)
2. ผูว้ จิ ยั ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการท�ำวิจยั
การเก็บรวบรวมข้อมูล การท�ำแบบสอบถาม ประโยชน์
ทีจ่ ะได้รบั รวมถึงสิทธิของกลุม่ ตัวอย่าง โดยส่งเอกสาร
ค�ำชี้แจงทางไปรษณีย์ พร้อมทั้งแนบเบอร์โทรศัพท์
และ email address ของผู้วิจัย เพื่อให้อาสาสมัคร
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติมกรณีมี
ข้อสงสัย
3. ผู้ร่วมวิจัยที่ยินยอมเข้าร่วมวิจัยลงนาม
ในเอกสารแสดงความยินยอมในการเข้าร่วมวิจัยแล้ว
ส่งกลับมายังผู้วิจัยทางไปรษณีย์
4. ผู้วิจัยเก็บรักษาข้อมูลในการตอบแบบ
สอบถามของอาสาสมัครไว้เป็นความลับ โดยการใช้
รหัสในการวิเคราะห์ข้อมูล และน�ำเสนอผลการวิจัยใน
ภาพรวม ทีไ่ ม่ระบุชอื่ หรือข้อมูลส่วนตัวของอาสาสมัคร

ขั้นตอนการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ผู้วิจัยส่งเอกสาร (ซึ่งประกอบด้วยแบบ
ชีแ้ จงอาสาสมัคร เครือ่ งมือเก็บรวมรวมข้อมูลวิจยั และ
เอกสารแสดงความยินยอมในการเข้าร่วมวิจัย) ทาง
ไปรษณีย์ไปยังผู้ผ่านการอบรมฯจ�ำนวน 1 ชุด และไป
ยังหัวหน้างานผูผ้ า่ นการอบรมฯ จ�ำนวน 2 ชุด โดยแนบ
ค�ำชีแ้ จงว่าใช้สำ� หรับหัวหน้างาน และเพือ่ นร่วมงานทีม่ ี
คุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นและยินดีเข้าร่วมวิจัย
2. ผู้วิจัยแนบซองไปรษณีย์เปล่าที่จ่าหน้า
ซองถึงผู้วิจัยไปพร้อมกับแบบสอบถามทุกชุดส�ำหรับ
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ผูร้ ว่ มวิจยั ทุกคน เพือ่ ให้สะดวกในการส่งแบบสอบถาม
กลับมายังผู้วิจัย
3. ผูร้ ว่ มวิจยั ส่งแบบสอบถามทีต่ อบเรียบร้อย
แล้วพร้อมเอกสารแสดงความยินยอมในการเข้าร่วม
วิจัยที่ลงนามแล้วทางไปรษณีย์ถึงผู้วิจัย
4. ผู ้ วิ จั ย ท� ำ การติ ด ตามสอบถามความ
สมัครใจทางอีเมล์ โทรศัพท์และแอพพลิเคชัน่ ไลน์กรณี
ที่ไม่ได้รับแบบสอบถามจากผู้ร่วมวิจัยภายในเวลา1
เดือน หากท�ำการติดตามสอบถามความสมัครใจแล้ว
ผูร้ ว่ มวิจยั ไม่สง่ แบบสอบถามกลับภายในเวลา 4 เดือน
ถือว่าไม่สมัครใจในการเข้าร่วมวิจัยในครั้งนี้

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปโดยใช้สถิตเิ ชิงบรรยาย
(descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของสมรรถนะแต่ละด้านใน 3 ช่วงเวลา
ก่อนเข้ารับการอบรม เมือ่ สิน้ สุดการอบรมและหลังการ
อบรม 1 ปี โดยใช้สถิติ repeated measures ANOVA
วิเคราะห์ความแตกต่างของสมรรถนะตามการรับรูข้ อง
ผู้ร่วมวิจัยแต่ละกลุ่มโดยใช้สถิติ one way ANOVA
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย content analysis

ผลการวิจัย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ผูผ้ า่ นการอบรมหลักสูตรฯ ผูผ้ า่ นการ
อบรมทั้งหมดเป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 40.52 ปี มี
ประสบการณ์ในการท�ำงานเฉลี่ย 16.85 ปี ส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 61.9) ส�ำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 76.2) เป็นพยาบาลวิชาชีพ
ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร (ร้ อ ยละ 81) ปฏิ บั ติ ง านในโรง
พยาบาลระดับตติยภูมิ (ร้อยละ 42.9) รองลงมาคือ
โรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ (ร้อยละ 38.1) ไม่เคยได้
รับการอบรมอืน่ ๆเกีย่ วกับการดูแลผูส้ งู อายุกอ่ นเข้ารับ
การอบรม GNP แต่เคยได้รบั ประกาศนียบัตรด้านอืน่ ๆ
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(ร้อยละ 66.7) และ มีความเห็นว่าหลักสูตร GNP มี
ความเกี่ ย วข้ องกั บ งานที่ ป ฏิ บัติอย่ างมาก (ร้ อยละ
71.4)
1.2 หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด หัวหน้า
หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ของผู ้ ผ ่ า นการอบรมอายุ เ ฉลี่ ย
50.52 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 95.2)
สถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 57.1) ส�ำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท (ร้อยละ 57.1) มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานเฉลี่ย 27.05 ปี ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานใน
ระดับผู้บริหารเฉลี่ย 11.67 ปี และระยะเวลาที่เป็น
หัวหน้างานของผู้ผ่านการอบรมเฉลี่ย 5.26 ปี ปฏิบัติ
งานในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิมากที่สุด (ร้อยละ
52.3)
1.3 เพื่ อ นร่ ว มงาน เพื่ อ นร่ ว มงานของ
ผูผ้ า่ นการอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 95.5)
สถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 50) อายุเฉลี่ยประมาณ
42.27 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ
59.1) เป็นพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ (ร้อยละ
77.3) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเฉลี่ย 18.95
ปี และมีประสบการณ์ท�ำงานร่วมกับผู้ผ่านการอบรม
เฉลี่ย 9.21 ปี ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
(ร้อยละ 50) รองลงมาคือระดับปฐมภูมิ (ร้อยละ
31.8)
ส่วนที่ 2 สมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบตั ิ
ผู้สูงอายุ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะก่อน
เข้ารับการอบรม (T1) เมือ่ สิน้ สุดการอบรม (T2) และ
หลังการอบรม 1 ปี (T3) พบว่าผู้ผ่านการอบรมมี
สมรรถนะตามการรับรู้เพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดการอบรม
และเพิ่มขึ้นหลังสิ้นสุดการอบรม 1 ปีทั้ง 3 ด้าน คือ
สมรรถนะของการพยาบาลเฉพาะทางสาขาผู้สูงอายุ
สมรรถนะของการพยาบาลเฉพาะทางด้านเวชปฏิบัติ
และ สมรรถนะตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร GNP
รายละเอียดดังนี้
2.1 สมรรถนะของพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาผู้สูงอายุ พบว่าค่าเฉลี่ยสมรรถนะของผู้ผ่านการ
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อบรมด้านการพยาบาลเฉพาะทางสาขาผูส้ งู อายุเพิม่ ขึน้
จาก 2.51 (S.D. = 0.68) ก่อนเข้ารับการอบรม เป็น
3.59 (S.D. = 0.51) เมือ่ สิน้ สุดการอบรม และเพิม่ ขึน้
เป็น 3.76 (S.D. = 0.33) หลังสิ้นสุดการอบรม 1 ปี

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยสมรรถนะแต่ละช่วงเวลา
(T2-T1, T3-T1 และ T3-T2) มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p =.000, .000, และ 0.048 ตามล�ำดับ) ดังตารางที่
1-2

ตารางที่ 1 ค่าสถิตแิ ละผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการพยาบาลด้านต่างๆก่อนเข้ารับการอบรม เมือ่ สิน้ สุดการ
อบรมและหลังการอบรม 1 ปีด้วย Repeated measures ANOVA (N = 64)
ก่อน
เมื่อสิ้นสุดการอบรม
หลังการอบรม 1 ปี
p
Mean+ SD
95%CI
Mean+ SD
95%CI
Mean+ SD 95%CI*
สาขาผู้สูงอายุ
2.51 + 0.68 2.34 -2.69 3.59 + 0.51 3.46 -3.72 3.76 + 0.33 3.68 -3.85 .000
ด้านเวชปฏิบัติ
2.46 + 0.90 2.23 - 2.69 3.51 + 0.61 3.36 - 3.67 3.70 + 0.43 3.59 - 3.80 .000
เวชปฏิบัติผู้สูงอายุ
2.36 + 0.97 2.11 - 2.61 3.53 + 0.63 3.37 - 3.69 3.70 + 0.45 3.58 - 3.81 .000
* 95%CI หมายถึง 95% Confidence Interval for Difference
สมรรถนะ

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบสมรรถนะการพยาบาลในแต่ละด้านก่อนเข้ารับการอบรม (T1) เมือ่ สิน้ สุดการ
อบรม (T2) หลังสิ้นสุดการอบรม 1 ปี (T3) (N = 64)
สมรรถนะในเวลาที่เปรียบเทียบ
พยาบาลเฉพาะทางสาขาผู้สูงอายุ
เมื่อสิ้นสุดการอบรม (T2)
ก่อนเข้ารับการอบรม (T1)
หลังสิ้นสุดการอบรม 1 ปี (T3)
ก่อนเข้ารับการอบรม (T1)
หลังสิ้นสุดการอบรม 1 ปี (T3)
เมื่อสิ้นสุดการอบรม (T2)
พยาบาลเฉพาะทางด้านเวชปฏิบัติ
เมื่อสิ้นสุดการอบรม (T2)
ก่อนเข้ารับการอบรม (T1)
หลังสิ้นสุดการอบรม 1 ปี (T3)
ก่อนเข้ารับการอบรม (T1)
หลังสิ้นสุดการอบรม 1 ปี (T3)
เมื่อสิ้นสุดการอบรม (T2)
พยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ
เมื่อสิ้นสุดการอบรม (T2)
ก่อนเข้ารับการอบรม (T1)
หลังสิ้นสุดการอบรม 1 ปี (T3)
ก่อนเข้ารับการอบรม (T1)
หลังสิ้นสุดการอบรม 1 ปี (T3)
เมื่อสิ้นสุดการอบรม (T2)

d

95%CI

p

1.076
1.247
0.171

0.910-1.241
1.047-1.447
0.048- 0.294

.000
.000
.048

1.051
1.233
0.182

0.832-1.270
0.996-1.470
0.052-0.312

.000
.000
.052

1.165
1.335
0.171

0.932-1.397
1.080-1.591
0.049-0.293

.000
.000
.003
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2.2 สมรรถนะพยาบาลเฉพาะทางด้าน
เวชปฏิ บั ติ พบว่าค่าเฉลี่ยสมรรถนะของผู้ผ่านการ
อบรมด้านการพยาบาลเฉพาะทางด้านเวชปฏิบัติเพิ่ม
ขึน้ จาก 2.46 (S.D. = 0.90) ก่อนเข้ารับการอบรม เป็น
3.51 (S.D. = 0.61) เมือ่ สิน้ สุดการอบรม และเพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนือ่ งเป็น 3.70 (S.D. = 0.43) หลังสิน้ สุดการ
อบรม 1 ปี ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ระหว่างสมรรถนะ
เมื่อสิ้นสุดการอบรมกับก่อนเข้ารับการอบรม (T2T1) และระหว่างหลังสิ้นสุดการอบรม 1 ปีกับก่อนเข้า
รั บ การอบรม (T3-T1) มี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ (p
=.000) ส่วนความแตกต่างระหว่างสมรรถนะ หลังสิ้น
สุดการอบรม 1 ปีกับเมื่อสิ้นสุดการอบรม (T3-T2)
ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p = .52) ดังตารางที่ 1-2
2.3 สมรรถนะพยาบาลเฉพาะทางเวช
ปฏิบตั ผิ สู้ งู อายุ พบว่าค่าเฉลีย่ สมรรถนะของผูผ้ า่ นการ
อบรมด้านการพยาบาลเฉพาะทาง GNP เพิ่มขึ้นจาก
2.36 (S.D. =0.97) ก่อนเข้ารับการอบรม เป็น 3.53
(S.D.= 0.63) เมื่อสิ้นสุดการอบรม และเพิ่มขึ้นเป็น
3.70 (S.D. =0.45) หลังสิ้นสุดการอบรม 1 ปี ความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยสมรรถนะแต่ละช่วงเวลา (T2T1, T3-T1 และ T3-T2) มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p
=.000, .000, และ 0.003 ตามล�ำดับ) ดังตารางที่ 1-2
2.4 สมรรถนะตามการรับรูข้ องผูร้ ว่ มวิจยั
แต่ละกลุม่ เมือ่ เปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะตามการ
รับรู้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ผ่านการอบรม กลุ่มหัวหน้า
หน่ ว ยงานต้ นสั ง กัด และกลุ่ม เพื่อ นร่วมงานพบว่า
สมรรถนะตามการรับรู้ไม่มีความแตกต่างกันของทั้ง 3
กลุม่ ทัง้ สมรรถนะในด้านการพยาบาลเฉพาะทางสาขา
ผู้สูงอายุ สมรรถนะพยาบาลเฉพาะทางด้านเวชปฏิบัติ
และสมรรถนะพยาบาลเฉพาะทางด้าน GNP (p=.324,
.261 และ .099 ก่อนเข้ารับการอบรม, .353,.232
และ .237เมือ่ สิน้ สุดการอบรม, .322,.113 และ .513
หลังสิ้นสุดการอบรม 1 ปี ตามล�ำดับ)
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ส่วนที่ 3 การประเมินผลและข้อเสนอแนะ
จากการจัดอบรม
หลังอบรมผู้ผ่านการอบรมมีการด�ำเนินการ
และพัฒนางานผู้สูงอายุด้านต่างๆ ดังนี้
- ด้านบริหาร เช่น เป็นคณะกรรมการ/ คณะ
ท�ำงานด้านการดูแลผูส้ งู อายุ รวบรวมข้อมูลและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ จัดระบบการดูแลผู้สูงอายุ พัฒนา
ระบบส่งต่อ การดูแลระยะยาวและการดูแลต่อเนื่อง
พัฒนาระบบการดูแลผูส้ งู อายุครบวงจรร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- ด้านบริการ เช่น จัดโครงการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเพื่อดูแล ส่งเสริมและบริการ
วิชาการ จัดบริการผูส้ งู อายุในคลินกิ ผูส้ งู อายุ/ ในหอผูป้ ว่ ย
โดยเน้นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ พัฒนาศักยภาพ
ผูด้ แู ลผูส้ งู อายุในชุมชน จัดตัง้ ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ
ผูส้ งู อายุ/ ศูนย์ผสู้ งู อายุระดับอ�ำเภอ/ ศูนย์สง่ ต่อประสาน
รวบรวมข้อมูลผูส้ งู อายุ กระตุน้ จัดตัง้ และเป็นทีป่ รึกษา
ชมรมผู้สูงอายุ/ โรงเรียนผู้สูงอายุ
- ด้านการศึกษา เช่น เป็นวิทยากร เป็น
พี่เลี้ยงให้ความรู้ค�ำแนะน�ำแก่บุคลากรในหน่วยงาน
เขียนบทความวิชาการ น�ำเสนอผลงานวิชาการ อบรม
ผู ้ สู ง อายุ อบรมผู ้ ดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ผู ้ จั ด การการดู แ ล
ผู้สูงอายุ
- ด้านการวิจัย เช่น R2R เรื่อง การป้องกัน
การพลัดตกหกล้ม ซึ่งได้รับรางวัลระดับภาค เขต 10
- สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
การจัดอบรมอาจแบ่งได้เป็นด้านต่างๆ ได้แก่ ด้าน
รูปแบบ ด้านเนือ้ หา ด้านการบริหารจัดการ รายละเอียด
ดังนี้
- ด้านรูปแบบ ผู้ร่วมวิจัยส่วนใหญ่มีความ
เห็นว่าระยะเวลาการจัดอบรม 4 เดือนมีความเหมาะสม
โดยควรจัดต่อเนือ่ งกัน วิธกี ารจัดการเรียนการสอนภาค
ทฤษฎีและปฏิบัติเหมาะสมดี ควรมีรูปแบบการเรียน
การสอนภาคทฤษฏีที่ไม่เคร่งเครียดเกินไป เพิ่มการ
เรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์แทนการบรรยาย
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หลายชั่วโมง มีความเชื่อมโยงระหว่างอาจารย์แพทย์
ผู้สอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติในแหล่งฝึก ส่วนในการ
เรียนการสอนภาคปฏิบตั คิ วรปรับเวลาในการฝึกปฏิบตั ิ
และจ�ำนวนผู้สูงอายุที่รับผิดชอบให้เหมาะสมมากขึ้น
รวมทั้งใช้แบบประเมินคัดกรองที่กระชับเข้ากับบริบท
ผูส้ งู อายุ ความคิดเห็นเกีย่ วกับแหล่งฝึกผูร้ ว่ มวิจยั ส่วน
ใหญ่เห็นว่ามีความเหมาะสมดี บางส่วนมีขอ้ เสนอแนะ
ที่หลากหลาย เช่น เพิ่มการฝึกปฏิบัติที่แผนกฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาล เพิม่ การฝึกในชุมชนมากขึน้ ฝึกปฏิบตั ิ
ในชุมชนชนบทแทนชุมชนเมือง เลือกแหล่งฝึกตาม
ลักษณะหน่วยงานต้นสังกัด
- ด้านเนือ้ หา มีขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับเนือ้ หา
ภาคทฤษฎีทคี่ วรเพิม่ เติมในรายละเอียด เช่น การรักษา
โรคเบื้องต้นจากแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว การใช้ยา
อย่างสมเหตุ สมผล ประเด็นด้านจริยธรรมและกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้อง การท�ำกิจกรรม/โครงการ บทบาท/ ขอบเขต
การรักษาโรคเบื้องต้นของพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ
เครือข่ายในการปรึกษา ดูแลรักษาและการส่งต่อ  การ
สืบค้นงานวิจยั /หลักฐานเชิงประจักษ์ การใช้คอมพิวเตอร์
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ การน�ำเสนอนวัตกรรมเพือ่ น�ำ
ไปต่อยอดหลังจากจบหลักสูตร
- ด้านการบริหารจัดการ ผูร้ ว่ มวิจยั ส่วนใหญ่
เห็นว่าควรมีการจัดอบรมอย่างต่อเนือ่ งและพัฒนาเป็น
หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษารวมทั้งมีการจัดอบรม
ฟืน้ ฟูวชิ าการตลอดจนจัดเวทีนำ� เสนอผลงานและนวัตกรรม
เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างรุ่น และผู้ผ่าน
การอบรม GNP ควรได้รบั การขึน้ ทะเบียนพยาบาลเวช
ปฏิบัติของสภาการพยาบาล

อภิปรายผล

จากผลการศึกษาทีพ่ บว่าสมรรถนะของผูผ้ า่ น
การอบรมทั้ง 3 ด้าน คือ สมรรถนะของการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาผู้สูงอายุ สมรรถนะของการพยาบาล
เฉพาะทางด้านเวชปฏิบตั ิ และ สมรรถนะตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร GNP ก่อนเข้ารับการอบรมอยูใ่ นระดับต�ำ ่
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สอดคล้องกับการที่ศึกษาของวิยะดา รัตนสุวรรณ และ
ปะราลี โอภาสนันท์7 ที่พบว่าร้อยละ 90 ของกลุ่ม
บุคลากรทางสุขภาพในโรงพยาบาลทั่วไป และร้อยละ
100 ของกลุ่มบุคลากรทางสุขภาพใน รพ.สต. มีความ
คิดเห็นว่าพยาบาลยังมีความรู้และทักษะในด้านการ
ดูแลผู้สูงอายุไม่เพียงพอ
จากผลการศึกษาทีพ่ บว่าสมรรถนะของผูผ้ า่ น
การอบรมทั้ง 3 ด้าน คือ สมรรถนะของการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาผู้สูงอายุ สมรรถนะของการพยาบาล
เฉพาะทางด้านเวชปฏิบตั ิ และ สมรรถนะตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร GNP เพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดการอบรม แสดง
ให้เห็นว่าการจัดฝึกอบรมหลักสูตร GNP รุน่ ที่ 1 สามารถ
เพิม่ สมรรถนะทัง้ 3 ด้านให้กบั ผูผ้ า่ นการอบรม อาจอธิบาย
ได้วา่ การเรียนการสอนภาคทฤษฏีแล้วฝึกปฏิบตั ใิ ห้การ
ดูแลผู้สูงอายุในแหล่งฝึกทั้งในโรงพยาบาลและใน
ชุมชน ท�ำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีการเชื่อมโยงความรู้ที่
ได้จากการเรียนการสอนวิชาทฤษฏีมาใช้ในการดูแล
ผูส้ งู อายุ การตัดสินใจและสะท้อนคิดเกีย่ วกับการดูแล
ทั้งในฐานะผู้ดูแล และผู้ฝึกอบรมทั้งขณะและภายหลัง
ให้การดูแล ตลอดจนการน�ำเสนอ แลกเปลีย่ นความคิด
เห็นและประสบการณ์ซงึ่ เป็นส่วนหนึง่ ของการฝึกอบรม
ท�ำให้สมรรถนะทางการพยาบาลทั้งสามด้าน เพิ่มขึ้น
เมื่อสิ้นสุดการอบรม สอดคล้องกับที่ Fukada8 รายงาน
ว่าการดูแลผู้ป่วยท�ำให้พยาบาลมีการเชื่อมโยงความรู้
และทักษะ มีการตัดสินใจและการสะท้อนคิดเกี่ยวกับ
การดูแลทั้งในฐานะผู้ดูแล และผู้เรียนรู้ ทั้งขณะและ
ภายหลังให้การดูแล สมรรถนะทางการพยาบาลจึงเพิม่
ขึ้น
นอกจากนี้ยังพบว่าสมรรถนะของผู้ผ่านการ
อบรมทัง้ 3 ด้าน หลังการอบรม 1 ปี เพิม่ ขึน้ จากเมือ่ สิน้
สุดการอบรมและจากข้อมูลส่วนที่ 3 ที่พบว่าหลังการ
อบรมผูผ้ า่ นการอบรมมีการด�ำเนินการและพัฒนางาน
ด้านผูส้ งู อายุทงั้ ด้านบริหาร บริการ การศึกษา และวิจยั
อาจแสดงถึงการน�ำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการ
อบรมหลักสูตร GNP ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานใน
ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) 2561
Volume 41 No.3 (July-September) 2018

สมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุผู้ผ่านการอบรม

หน่วยงานจนเกิดการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศแคนาดาที่
กล่าวไว้วา่ การส่งเสริมสมรรถนะทางการพยาบาลอย่าง
ต่อเนื่องนั้นหน่วยงานมีความรับผิดชอบในการจัด
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะที่มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่องและพยาบาลเองมีความรับผิดชอบในการมุ่ง
มั่นที่จะพัฒนาสมรรถนะของตนเองโดยการเรียนรู้
ตลอดชีวิต การปฏิบัติอย่างมีการสะท้อนคิดและการ
บูรณาการการเรียนรู้เข้ากับการปฏิบัติการพยาบาล9
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะตามการ
รับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม พบว่าสมรรถนะตามการ
รับรูข้ องกลุม่ ตัวอย่าง 3 กลุม่ ไม่มคี วามแตกต่างกันทัง้
สมรรถนะในด้านการพยาบาลเฉพาะทางสาขาผูส้ งู อายุ
สมรรถนะพยาบาลเฉพาะทางด้ า นเวชปฏิ บั ติ และ
สมรรถนะตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร GNP อาจ
เนือ่ งมาจากผูผ้ า่ นการอบรมรับรูว้ า่ ตนเองมีความรูแ้ ละ
ทักษะในการดูแลผู้สูงอายุที่สูงขึ้น จึงได้แสดงออกถึง
สมรรถนะทีเ่ ปลีย่ นแปลงจนหัวหน้างาน และเพือ่ นร่วม
งานสามารถรับรู้สมรรถนะนั้นๆ ได้ สอดคล้องการผล
การวิจัยที่ผ่านมาที่พบว่าผู้ผ่านการอบรม ผู้บังคับ
บัญชาระดับต้นและผูร้ ว่ มงานมีการประเมินสมรรถนะ
ของพยาบาลเวชปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน10,11

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจัยไปใช้

การศึกษานี้พบว่าหลักสูตรอบรม 4 เดือนนี้
สามารถสร้างเสริมสมรรถนะในการพยาบาลเวชปฏิบตั ิ
ผูส้ งู อายุได้ จึงควรใช้เป็นหลักสูตรเพือ่ เตรียมบุคลากร
พยาบาลเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู ้ สู ง อายุ แ ละการพั ฒ นา
หลักสูตรเป็นการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเพือ่ ส่งเสริม
ให้พยาบาลวิชาชีพมีการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ
ที่จ�ำเป็นอย่างลึกซึ้ง และต่อเนื่อง เพื่อให้การดูแลผู้สูง
อายุในทุกบริบทการดูแลและทุกภาวะสุขภาพตั้งแต่
สุขภาพดีไปจนถึงในวาระสุดท้ายของชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพต่อไป
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ข้อจ�ำกัดในการศึกษาและข้อเสนอแนะในการศึกษา
วิจัยต่อไป

สมรรถนะที่ประเมินในการศึกษาเป็นการ
ประเมินสมรรถนะตามการรับรู้ซึ่งอาจมีความคลาด
เคลือ่ นสมรรถนะจริง อย่างไรก็ตามเพือ่ ลดความคลาด
เคลื่อนนี้ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมิน
สมรรถนะเป็นสามกลุ่ม คือ ผู้ผ่านการอบรม หัวหน้า
หน่วยงานต้นสังกัดรวมทั้งเพื่อนร่วมงาน และจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่าการรับรู้สมรรถนะของทั้งสาม
กลุ่มไม่มีความแตกต่างกันซึ่งแสดงถึงว่าการเพิ่มขึ้น
ของสมรรถนะเป็นการเพิม่ ขึน้ ตามการรับรูข้ องทัง้ สาม
กลุ่ม
การศึกษานีเ้ ป็นการเก็บข้อมูลการรับรูป้ จั จุบนั
เกีย่ วกับข้อมูลในอดีตทีผ่ า่ นมาย้อนหลังจึงอาจมีความ
คลาดเคลื่อนของข้อมูลจากความทรงจ�ำที่ผ่านมานาน
(recall bias) โดยเฉพาะการประเมินสมรรถนะก่อนเข้า
รั บ การอบรมและเมื่ อ สิ้ น สุ ด การอบรมเนื่ อ งจาก
ผู้ร่วมวิจัยอาจมีความทรงจ�ำที่คลาดเคลื่อนไปจากการ
รับรู้จริงในเวลาดังกล่าว นอกจากนี้หลังการอบรม 1 ปี
อาจมีปจั จัยอืน่ ทีม่ ผี ลท�ำให้สมรรถนะตามการรับรูเ้ พิม่ ขึน้
เช่น การมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นจากการอบรมเพิ่ม
เติม การมีส่วนเกี่ยวข้องในงานผู้สูงอายุมากขึ้นตาม
นโยบายของหน่วยงานและของประเทศ
ในการศึกษาครัง้ ต่อไปการประเมินสมรรถนะ
ก่อนการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรฯ ควรด�ำเนินการ
ก่อนเริ่มการจัดอบรม นอกจากนี้ควรมีการศึกษาเชิง
คุณภาพเกี่ยวกับสมรรถนะที่พึงประสงค์ของพยาบาล
เวชปฏิบตั ผิ สู้ งู อายุทปี่ ฏิบตั งิ านในระดับบริการสุขภาพ
ที่แตกต่างกัน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วน
ต�ำบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรง
พยาบาลมหาวิทยาลัย

กิตติกรรมประกาศ

ผู ้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีใ่ ห้การสนับสนุนทุนวิจยั นี้ และ
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สมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุผู้ผ่านการอบรม

ขอบคุณกลุม่ ตัวอย่างทุกท่านทีไ่ ด้กรุณาให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรฯ เพื่อเพิ่มผลผลิต
ก�ำลังคนที่มีคุณภาพในการดูแลผู้สูงอายุต่อไป

References

1. Department of Economic and Social Affairs,
Population division, United Nations. World
population ageing 2015 [Internet]. United
Nations. 2015. Available at: http://www.un.org/
en/development/desa/population/publications/
pdf/ageing/WPA2015_Report.pdf
2. Aroonsang P. et al. Health profile of hospitalized
older persons in Srinagarind hospital. Journal of
Nursing Science & Health 2017; 40(2):
74-87. (in Thai)
3. Sakunphanit T. Performance of health care for
elderly and impact on public health care financing
during 2011-2022 [Internet]. Bangkok:
Foundation of Thai Gerontology Research and
Development institute (TGRI); 2011 [cited
2018 Aug 18]. Available from http://thaitgri.
org/?p=37369 (in Thai)
4. Muangpaisan W, editor. Emergency management
for the elderly. Bangkok: Thai Society of
Gerontology and Geriatric Medicine; 2017. (in
Thai)
5. Faculty of Nursing, Khon Kaen University.
Program of nursing specialty in gerontological
nurse practitioner. Khon Kaen: Khon Kaen
University; 2014. (in Thai)
6. Neely et al. Performance measurement system
design: Developing and testing a process-based
approach. International Journal of Operations &
Production Management 2000; 20 (10):
1119-45.

วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
Journal of Nursing Science & Health

7. Ratanasuwan W, Opasanan P. Developing the
nurse competency framework in integrated
elderly health care. Journal of Nursing and
Education 2017; 10 (4): 123-43. (in Thai).
8. Fukada M. Nursing competency: Definition,
structure and development. Yonago Acta
Medica 2018;(61):1–7
9. Canadian Nurses Association. Promoting
continuing competence for registered nurses
[Internet]. Canadian Nurses Association. 2004
[cited 2018 Sep 15]. Available from: https://
www.cna-aiic.ca/~/media/cna/page-content/
pdf-fr/ps77_promoting_competence_e.pdf
10. Anunjiew P, Chuenklin T, Komkum W. The
study of competency from nursing specialty
program in nurse practitioner (primary medical
care) class 8 of Prachomklao College of Nursing,
Petchaburi Province. Petchaburi: Prachomklao
College of Nursing [Internet]. Bangkok: Digital
Research Information Center; 2011 [cited
2018 Aug 18]. Available from http://dric.nrct.
go.th/Search/ShowFulltext/2/248623 (in
Thai)
11. Vibulwong P, Chaiyasup V, Chosiwasakul K.
A follow-up and competency evaluation of
nurse practitioners curriculum (primary medical
care): comparison of opinions between nurse
practitioner graduates and supervisors at
Boromarajonani College of Nursing, Bangkok.
Journal of Boromarajonani College of Nursing,
Bangkok 2013; 29 (1): 45-56. (in Thai)

ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) 2561
Volume 41 No.3 (July-September) 2018

