
 

การใช้ศาสตรแ์ละศิลป์ในการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล 

 

รองศาสตราจารยพ์รจนัทร ์ สวุรรณชาต 



1.  พยาบาล   
 

       เป็นวิชาชีพท่ีกระท าต่อมนุษย ์



2.  ความเป็นวิชาชีพการพยาบาล / การผดงุครรภ ์  
     ควรมองมนุษย ์อย่างไร 
 

    2.1  มนุษยท์ุกคนมคีวามแตกต่างกนัในแต่ละ 
          บุคคล 
    2.2  มนุษยท์ุกคนจะมทีัง้ความแตกต่างกนัและ 
          ความเหมอืนกนั 
    2.3  มนุษยท์ุกคนจะมคีวามเหมอืนกนัทุกคน 



3.  ความเข้าใจในศาสตรแ์ละศิลปะการเป็นมนุษย ์
 

     3.1  การใชศ้าสตร ์: ศลี สมาธ ิปญัญา 
     3.2  การใชศ้ลิปะ : รกั ศรทัธา อภยั 



4.  ความเข้าใจในศาสตรแ์ละศิลปะการพยาบาล 
 

     4.1  การใชศ้าสตรก์ารพยาบาล มโนมตเิกีย่วกบั  
           คน สุขภาพ สิง่แวดลอ้ม และการพยาบาล 
     4.2  การใชศ้ลิปะการพยาบาล เทคนิค  
           มนุษยสมัพนัธ ์ความรู ้



5.  ความเข้าใจการประกอบวิชาชีพด้วยจริยธรรม 
     และกฎหมาย 
 

     5.1  มจีรยิธรรม และถกูกฎหมาย 
     5.2  มจีรยิธรรม แต่ผดิกฎหมาย 
     5.3  ถกูกฎหมาย แต่ไมม่จีรยิธรรม 
     5.4  ผดิกฎหมาย และไมม่จีรยิธรรม 



6.  คณุลกัษณะพยาบาลท่ีใช้ศาสตรแ์ละศิลป์ 
     ในการประกอบวิชาชีพ 
 

     6.1  ดา้นความรูค้วามสามารถ 
     6.2  ดา้นคณุธรรมและจรยิธรรม 
     6.3  ดา้นทกัษะปฏบิตักิารพยาบาล  



ก. ด้านความรู้ความสามารถ 
  
    1.  ความสามารถดา้นการใชเ้ทคโนโลย ีเขา้ใจและ
ใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมสามารถจดัการและใช้
สารสนเทศในดา้นต่างๆ ได ้
 



    2.  มคีวามสามารถในการคดิ ใชว้จิารณญาณและ 
การตดัสนิใจในการแกไ้ขปญัหาสขุภาพ 
         2.1  มคีวามคดิรเิริม่ปรบัปรุงงานใหท้นัต่อ
ความกา้วหน้าของวทิยาการและเทคโนโลย ี
         2.2  มคีวามคดิ ความสามารถเป็นสากล หรอื
ในเชงินานาชาต ิ
         2.3  สามารถคดักรอง แปล วเิคราะห ์และ
เลอืกใชข้อ้มลู 
 



     2.4  มคีวามสามารถในการคดิรวบยอด วเิคราะห ์
วจิารณ์ 
     2.5  ความสามารถในการสบืคน้ดว้ยตนเอง คดิ
อยา่งมวีจิารณญาณ 
     2.6  รูจ้กัคดิและตดัสนิใจ สามารถเลอืกวา่สิง่ใด
ควร หรอืไมค่วร ถกู หรอืผดิ 
 



           3.  มทีกัษะ ความสามารถในการเรยีนรูด้ว้ย
ตนเองตลอดชวีติ มคีวามรอบรูใ้นเรือ่งต่างๆ ที่
เกีย่วกบัระบบการบรกิารสุขภาพ และศาสตรอ์ื่น         
ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ความรูด้า้นประชากรศาสตร ์
เศรษฐศาสตรส์าธารณสุข การตลาดขนบธรรมเนียม 
วฒันธรรม ชาต ิพนัธุ ์เป็นตน้ ฯลฯ 

 



4.  ความสามารถดา้นภาวะผูน้ า 
 4.1  มภีาวะผูน้ า 
 4.2  สามารถท างานเป็นทมีได ้
 4.3  สามารถน าเสนอตวัเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 



4.4  มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
4.5  เป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลง 
4.6  มทีกัษะการเจรจาต่อรองโน้มน้าวจงูใจผูอ้ื่น 

 



5.  ความสามารถดา้นการบรหิาร 
 5.1  มคีวามสามารถในการเป็นผูบ้รหิารและ         
       การจดัการทีด่ ี
 5.2  มวีสิยัทศัน์ในการปรบัปรุงงานของตนเอง 
 5.3  มทีกัษะการแกป้ญัหา สามารถจดัการปญัหา 
       ทีเ่กดิเฉพาะหน้าไดอ้ยา่งด ี

 



5.4  สามารถวางแผนแกป้ญัหาทัง้ระยะยาว และ  
      ระยะสัน้ได ้
5.5  ความรู ้ความสามารถ ท างานอสิระ หรอืมแีรง   
      กระตุน้ในการท างาน ดว้ยตวัของตวัเองได ้
5.6  มคีวามสามารถในการประกนัการดแูล 
      คณุภาพของการบรกิาร 
5.7  สรา้งองคก์รใหเ้ป็นแหล่งบรกิารวชิาการที ่
      เกือ้กลู ประโยชน์ต่อสาธารณสุขและสงัคม 

 



6.  ความสามารถดา้นทกัษะเกีย่วกบัมนุษยแ์ละมวลชน 
 6.1  ทกัษะสว่นตวั คณุสมบตัดิา้นบุคลกิภาพ 

   6.1.1 มบีุคลกิภาพทีเ่หมาะสมกบักาลเทศะ  
          ทัง้ดา้นการแต่งกาย อารมณ์ และจติใจ 

 



6.1.2  มวีุฒภิาวะและบุคลกิภาพด ี เชน่  กรยิา 
         มารยาททีส่ภุาพนุ่มนวล  ยิม้แยม้แจ่มใส   
         มองโลกในแงด่ ี รบัฟงัการวจิารณ์ไดด้ ี
         มอีารมณ์มัน่คงและมอีารมณ์ขนั  มคีวามรกั 
         ในมนุษย ์ ยอมรบัในความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง 
         ไดด้ ี
 



6.1.3  มคีวามชืน่ชมในศลิป กฬีา และธรรมชาต ิ
6.1.4  มลีกัษณะความรูส้กึ คา่นิยมทีไ่มย่ดึตดิกบั 
         วฒันธรรมหรอืประเพณีทอ้งถิน่ (Culture  
         free)  เชน่ ไมย่ดึตดิวา่จะตอ้งท างานใน 
         ทอ้งถิน่บา้นเกดิในเมอืงไทยรกัคนไทย ม ี
         ครอบครวัเป็นคนไทย 

 



6.2  ทกัษะทางสงัคม 
  6.2.1  สามารถท างานรว่มกบัทมีสขุภาพและ 
           บุคคลอื่นได ้
  6.2.2  มกีารปรบัตวั ยอมรบัการเปลีย่นแปลง  
           เปิดกวา้ง รบัรูส้ ิง่ใหม่ๆ  

         6.2.3  มศีกัยภาพดา้นมนุษยสมัพนัธ ์



6.3  ทกัษะในการพดู และการสือ่สาร 
  6.3.1  ใชภ้าษาในการพดู เขยีน สือ่สารใหผู้อ้ื่น 
           เขา้ใจไดง้า่ย ชดัเจน 
  6.3.2  มคีวามสามารถในการประสานงานและ 
           ตดิต่อสือ่สารกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
  6.3.3  สามารถใชภ้าษาทอ้งถิน่ ภาษาเพือ่น 
           บา้น และภาษาต่างประเทศ ทีเ่ป็น 
          ภาษาสากลได ้

 



7.  ความรูท้างสงัคมทีแ่ตกตา่งและหลากหลายดา้น 
    ลกัษณะธรรมชาต ิ

7.1  สิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นพืน้ฐานของแต่ละสงัคม อาท ิ 
      การศกึษา เศรษฐกจิ เป็นตน้ 
7.2  คุณลกัษณะนิสยัตามเชือ้ชาต ิวฒันธรรม 
      ประเพณีทีแ่ตกต่าง 
7.3  ภาวะความเจบ็ปว่ยและโรคต่างๆ ทัง้ของ 
      นานาชาตแิละประเทศไทย 

 



8.  ความรูแ้ละทกัษะของความเป็นมนุษย ์
8.1  เขา้ใจเพือ่นมนุษย ์
8.2  การมปีฏสิมัพนัธก์บัเพือ่นมนุษยอ์ยา่ง 
      เหมาะสม 
8.3  มทีกัษะในการสรา้งเสรมิสมัพนัธภาพทีด่กีบั 
      มนุษยท์ุกคน 

 



9.  ทกัษะความเชีย่วชาญทีไ่มเ่น้นดา้นเทคโนโลย ี
     แต่ตอ้งอาศยัความรูด้า้น 
     9.1  จติวทิยา 
     9.2  การสือ่สาร 
     9.3  สงัคม โดยมคีา่นิยมรว่มทางสงัคม 
 



10. ความสามารถในการมสีว่นรว่มทางการเมอืงและ 
     การปกครอง 

 10.1 สามารถคาดการณ์การเปลีย่นแปลงของ 
        สงัคมและการเมอืงทีม่ผีลต่อการปฏบิตักิาร 
        พยาบาลและสนองตอบต่อการเปลีย่นแปลงได ้
 10.2 สนบัสนุนหลกัการประชาธปิไตยในการ 
        ด าเนินชวีติ 
 10.3 ด ารงตนเป็นพลเมอืงดขีองสงัคม 

 



11.  ความสามารถดา้นการใชเ้ทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
      11.1  ใชเ้ทคโนโลยใีนการสบืคน้ขอ้มลูและสือ่สาร 
              กบัคนทัว่โลกได ้
      11.2  สามารถใชค้อมพวิเตอร ์เครือ่งมอืทีใ่ช ้
              เทคนิคสงู 
      11.3  เทคโนโลยทีางวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
 



11.4  ทกัษะในเรือ่ง Office Automation 
11.5  ความรูส้ารสนเทศทางการพยาบาล ความรู ้
        ขอ้มลูขา่วสาร สามารถอ่านและเขา้ใจมาตรฐาน 
        การด าเนินชวีติของผูป้ว่ย (Patient Profile)  
        รูเ้ชือ่มโยงความสมัพนัธ ์ระหวา่งมาตรฐานทาง 
        สงัคม (Social profile) กบัมาตรฐานของการ 
        เจบ็ปว่ยทัว่ไป (Illness profile)  
 



12.  มคีวามรูค้วามสามารถทางการตลาด และ  
      การประชาสมัพนัธ ์

  12.1  สามารถใชส้ือ่ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  12.2  สามารถท าใหผู้ท้ีม่ปีญัหาสขุภาพเขา้มา 
          รบัการบรกิารได ้

 



13.  มคีวามรูด้า้นกฎหมาย อาท ิรฐัธรรมนูญ ประมวล 
      กฎหมายแพง่/อาญา 

  13.1  มคีวามรูด้า้นกฎหมาย อาท ิรฐัธรรมนูญ  
          ประมวลกฎหมายแพง่/อาญา 
  13.2  เป็นพลเมอืงทีด่แีละปกป้องคนดใีนสงัคม 
  13.3  ธ ารงรกัษาสทิธขิองตนเองและวชิาชพีได ้
          อยา่งเหมาะสม 

 



ข.  ด้านคณุธรรม และจริยธรรม 
    1. มคีณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวชิาชพี เชน่  
        เมตตา กรุณาซื่อสตัย ์เสยีสละ ขยนั รบัผดิชอบ  
        อดทน มนี ้าใจ ดแูลชว่ยเหลอื ใหบ้รกิาร ฯลฯ 
    2. มคีวามรกั ศรทัธา และเจตคตทิีด่ตี่อวชิาชพี 



3.  มคีวามส านึกรบัผดิชอบต่อสงัคม มจีติส านึกในการ 
    ชว่ยเหลอืเพือ่นมนุษยส์ามารถวเิคราะหพ์ฤตกิรรม 
    เชงิจรยิธรรม (Analytic Competency) ของ 
    ผูป้ระกอบวชิาชพี และคน้หาแนวทางปฏบิตัไิด ้
    ดว้ยตนเอง รกัตนเองและผูอ้ื่น 
 

4.  มสีมรรถนะใหค้ าปรกึษาดา้นจรยิธรรมทีเ่กีย่วกบั 
    สุขภาพ ทัง้กายและใจ 



5.  มคีวามปรารถนา และพรอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอืผูอ้ื่น  
    โดยไมเ่ลอืกปฏบิตัดิว้ยมาตรฐานเดยีวกนั 
6.  มคีา่นิยมรว่มในขนบธรรมเนียม ประเพณี  
    วฒันธรรมของสงัคม 
7.  มคีุณธรรม จรยิธรรมในดา้นสว่นตวั ทัง้ในฐานะ 
     เป็นประชาชน และเป็นผูป้ระกอบอาชพี 



8.  มคีวามจงรกัภกัดตี่อหน่วยงาน และองคก์าร 
     วชิาชพีและประเทศชาต ิ
9.  ตระหนกัและค านึงถงึคุณคา่ของวชิาชพีและ 
     สทิธมินุษยชนของผูร้บับรกิาร 
10. ใฝด่ ีธ ารงรกัษาเอกลกัษณ์ไทยทีเ่ขม้แขง็ 
 



ค.  ด้านทกัษะการปฏิบติัการพยาบาล 
     1.  มทีกัษะความสามารถ ความเชีย่วชาญในการ
ปฏบิตักิารพยาบาลเป็นอยา่งด ีเน้นการป้องกนั และ
สง่เสรมิ สุขภาพ การดแูลสุขภาพชมุชน 
     2.  มคีวามสามารถในการใหบ้รกิารพยาบาลโดย
ใชแ้นวคดิ ทฤษฎกีารพยาบาล กระบวนการพยาบาล 
และศาสตรส์าขาอื่น ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 



      3. ความสามารถในการพยาบาลเฉพาะสาขา/
เฉพาะทาง มคีวามรูเ้ชีย่วชาญเฉพาะสาขาใด สาขา
หนึ่งขณะเดยีวกนัมคีวามรู ้ความสามารถเชงิกวา้ง 
ความรูเ้บด็เสรจ็รอบรูทุ้กดา้นเขา้มาเสรมิท าให้
ยดืหยุน่ท างานแทนกนัไดม้คีวามรูเ้ชีย่วชาญเฉพาะ 
ทางมากขึน้การพยาบาลฉุกเฉินและอุบตัเิหตุ การ
พยาบาลแมแ่ละเดก็ การพยาบาลครอบครวั 
 



     4.  ความสามารถทีเ่น้นการสง่เสรมิสุขภาพ การ
ป้องกนัโรค และการฟ้ืนฟูสภาพ ความรูค้วามสามารถ
ดา้นชุมชนมากขึน้มทีกัษะการดแูลชุมชน และการคนื
พลงัใหป้ระชาชน ดแูลตนเอง สามารถชว่ยเหลอืบุคคล
ครอบครวั ชุมชนไดท้ัง้ในลกัษณะปกตหิรอืความ
เบีย่งเบน ทางสุขภาพตัง้แต่เกดิจนถงึตาย 
 



     5.  ความสามารถดา้นการวจิยั แสวงหาความรู้
ใหม่ๆ  มคีวามรู ้ความสามารถท าการวจิยัเบือ้งตน้ 
การเกบ็รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู เพือ่พฒันา
ศาสตรท์างวชิาชพีสามารถรว่มท าวจิยัและน า
ผลการวจิยัมาใช ้
     6.  รูเ้รือ่งปญัหาของการเจบ็ปว่ยมากขึน้ สามารถ
ตรวจรกัษาเบือ้งตน้และสง่ต่อไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 



     7.  สามารถดแูลผูป้ว่ยแบบองคร์วม (Holistic)           
มลีกัษณะการดแูลทีค่รบวงจรและต่อเน่ือง เน้น Bio-
Psycho-Social 
     8.  มคีุณสมบตัดิา้นอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มทาง
สาธารณสุข 
     9.  มแีนวความคดิทีจ่ะประหยดั และใชท้รพัยากร
อยา่งคุม้คา่และพอเพยีง 
 



     10.  ใหค้วามรู ้รณรงคส์ง่เสรมิสุขภาพใหด้ขีึน้ หรอื
ป้องกนัสภาวะต่างๆ ทีม่ผีลกระทบเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพ 
     11.  มคีวามรูใ้นเรือ่งต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัระบบบรกิาร
และศาสตรอ์ื่นๆ 
 



     12.  ความรูด้า้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ประกอบวชิาชพี อาท ิพระราชบญัญตัวิชิาชพีฯ 
พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ. 2522  
พระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่
พ.ศ. 2539 เป็นตน้ 
     13.  ความรูด้า้นเศรษฐศาสตร ์หรอื เศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข 
 



     14.  ความรูด้า้นวทิยาศาสตร ์วทิยาศาสตร์
สุขภาพโดยเน้นวชิาใหม่ๆ  เชน่ Cognitive Science, 
Behavioral Science, Psychological Science 
     15.  ใหค้วามรูด้า้นจติวทิยา เชน่ จติวทิยามวลชน 
จติวทิยาปจัเจก สงัคม จติวทิยา ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 



    16. มคีวามรอบรูท้างดา้นโภชนาการ / โภชนบ าบดั 
    17. ใฝศ่กึษาเรยีนรูเ้พิม่เตมิใหม้คีวามรอบรู ้ทนั
เหตุการณ์ โดยเฉพาะทีเ่กีย่วกบัปญัหาทางดา้นสขุภาพ 
    18. ใหค้วามส าคญักบัการเรยีนรูต้ลอดชวีติ แสวงหา
ความรูด้ว้ยวธิตี่างๆ มทีกัษะการศกึษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเองจากสือ่ทีห่ลากหลาย 
 



พยาบาลทีใ่ชศ้าสตรแ์ละศลิป์ในการประกอบวชิาชพี  
จะมพีฤตกิรรมทีส่ าคญั คอื 
 

  ประเมนิตนเอง เรือ่งการใชศ้าสตรแ์ละศลิป์ใน 
    การประกอบวชิาชพีเป็นระยะๆ อยา่งสม ่าเสมอ 
  แกไ้ขและปรบัปรุงตนเองใหม้พีฒันาการที ่
    เจรญิกา้วหน้าอยา่งต่อเนื่อง  
 



 

  ด ารงตนเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีมอือาชพี ดว้ยเกยีรต ิ
ศกัดิศ์ร ีทัง้ยงัมคีวามรกั/ความภาคภมูใิจในความเป็น
มนุษย ์และความเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาล / 
การผดงุครรภข์องตนเอง 
 




