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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่อง ศักยภาพการพยาบาลสนาม รุ่น 129 ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพการพยาบาลสนาม รุ่นที่ 129 โดยมุ่งเน้นด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านลักษณะ ด้านพฤติกรรม
การปฏิบัติงานพยาบาลสนามเพื่อน าข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยไปพัฒนาศักยภาพของพยาบาลสนามให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ต่อไป โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพมีผลการศึกษา ดังน้ี 
  1. ด้านความรู้ในการปฏิบัติงานพยาบาลสนาม ต้องรู้ถึงหลักวิธีการปฐมพยาบาลสามารถเอาไปสอนหรือแนะน า
ผู้อ่ืนได้ สามารถประเมินอาการของผู้เจ็บป่วยได้ และสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างถูกวิธี 
  2. ด้านทักษะการปฏิบตัิงานพยาบาลสนาม เป็นการปฏิบัติงานที่ต้องดูจากสถานการณ์ตอนน้ันว่าเป็นอย่างไร ต้อง
เน้นความสะอาดในขั้นตอนที่มีความประหยัดรวดเร็วและมีคุณภาพ สามารถประเมินอาการหรือสถานการณ์ได้อย่างแม่นย า ใช้ยา
ได้ถูกกับโรค และจ่ายยาได้อย่างมีคุณภาพ ถูกต้องตามขนาดที่ผู้ป่วยควรจะได้รับ 
  3. ด้านคุณลักษณะในการปฏิบัติงานพยาบาลสนาม ต้องมีลักษณะนิสัยรับผิดชอบงานในหน้าที่ ตรงเวลา มี
ความรู้สึกนึกคิดในเรื่องจรรยาบรรณการพยาบาล สิทธิของผู้ป่วย และเป็นผู้เอ้ืออาทร มีจิตเมตตา มีทัศนะคติที่ดีมีความชอบใน
การช่วยเหลือผู้อ่ืน เป็นผู้มีเจตนาที่ดีต่อผู้อ่ืน มีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อ่ืน  และมีทัศนะคติและจิตใจที่มุ่งม่ันในการช่วยเหลือ
ผู้บาดเจ็บ 
  4. ด้านพฤติกรรมในการปฏิบัติงานพยาบาลสนาม ต้องกล้าพูด กล้าแสดงออกเพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนเชื่อม่ันว่า
สิ่งที่กระท าลงไปน้ันถูกต้องและเหมาะสมไม่ผิดหลักการพยาบาล ต้องเตรียมความพร้อมของร่างกายจิตใจ อุปกรณ์และสถานที่
อยู่เสมอ มีความรู้สึกที่อยากจะไปช่วยเหลือผู้ป่วย มีการศึกษาติดตามท าความเข้าใจสาเหตุของโรคต่างๆที่เกิดขึ้น โดยค้นคว้า
หาความรู้จากอินเตอร์เน็ตหรือจากเว็บไซด์ที่เชื่อถือได้ทางการแพทย์ 
 ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยสามารถน าไปพัฒนาศักยภาพพยาบาลสนามเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
 
ค าส าคัญ : ศักยภาพ, การพยาบาลภาคสนาม 
 
Abstract 
 The objective of this study were to study potentiality of field nursing 129th edition  of Royal 
College of Nursing Police Hospital which focus about knowledge side, skill side, attribute side and behavior 
side in order to improve potentiality of field nursing to the most efficiency by using quality methodology. 
The result show that : 
____________________________________________________________________________________________ 
1นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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  1. For the knowledge side, in the working of field nurse have to know primary aid main 
method for ability to teach or suggest other people, estimate the symptoms and can be correctly service 
people . 
   2. For skill side, nurse  have to working under clearly  estimated situation ,focus on sanitation 
in the step which need saving and fastness, have precision ability  to estimate symptoms and situation, 
can use medicine appropriate with symptoms under good quality and correct quantity. 
  3. For the attribute side of field nursing have to have responsibility in duty, be on time ,have 
ethics of nurse about patient rights and be the kind person who have good attitude with people helping. 
   4. For the behavior side, the nurse have to be confidently person for bring knowledge to the 
local and confident own action is correct and appropriate not wrong in nursing ethic. Always ready to 
working about body, mentality, equipment and working place .Have good felling to help people, always 
study and follow up about cause of symptoms by medical trustworthiness internet or website. 
 Discoveries of this research can use to improve potentiality of field nursing in order continue 
happened the most efficiency. 
 
Keywords : Potentiality, field  nursing 
 
บทน า 
 การพยาบาลภาคสนาม เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น
เก่ียวกับการดูแลและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับ
อุบัติ เหตุ โดยกะทันหัน ณ  จุดเกิดเหตุ  ได้แ ก่ แจ้งเหตุ  
ขอความช่วยเหลือ ประเมินผู้ป่วยฉุกเฉิน จัดการทางเดิน
หายใจ ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ห้ามเลือด ช่วยคลอด 
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน และคัดแยกเบื้องต้น  โดยอาศัย
ความรู้และศิลปะทางการพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยรอดชีวิต  
ลดภาวะแทรกซ้อน ตลอดจนสามารถใช้ชีวิตที่เหลือได้อย่างมี
คุณภาพ (วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ, ม.ป.ป.) ซ่ึงบุคลากรที่จะ
ท าหน้าที่ เป็นพยาบาลภาคสนามได้  จะต้องเป็นแพทย์ 
พยาบาลวิชาชีพหรือผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาล
ขั้นพื้นฐาน เพื่อท าการช่วยเหลือเบื้องต้นและขนย้ายผู้ป่วย 
(First Responder Curriculum) ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงและ
ไม่เกิน 60 ชั่วโมง เพื่อให้มีความรู้ในการประเมินสถานการณ์
และสภาพผู้บาดเจ็บ การปฐมพยาบาลขั้นต้น เคลื่อนย้าย
ผู้ป่วย และสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง 
โดยบุ คลากรที่ ผ่ านการอบรมและขึ้ นทะเบี ยนในระดั บ 
Emergency Medical Responder (EMR) (สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.), 2561)  

 การฝึกอมรมหลักสูตรวิชาการพยาบาลภาคสนาม 
เป็นหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของข้าราชต ารวจโครงการ
หน่ึง จัดท าขึ้นในปี พ.ศ. 2558 ภายใต้ความร่วมมือของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิชาการพยาบาลภาคสนาม
และหลักสูตรอ่ืน ๆ และฝ่ายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ กับกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน และ
หน่วยงานอ่ืนในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการต ารวจด้าน
สาธารณสุข ให้สามารถกระท าหรือปฏิบัติการพยาบาลที่ไม่
ซับซ้อน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ซ่ึงเป็นการช่วยเหลือดูแลขั้น
พื้นฐานเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแล
ช่วยเหลือ และการฟื้นฟูสุขภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะ
เจ็บป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมามีข้าราชต ารวจได้
เข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จ านวน 4 รุ่น ๆ ละ 50 นาย รวมมี
ข้าราชการที่ เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิชาการพยาบาล
ภาคสนามทั้งสิ้น จ านวน 200 นาย (ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ, 2560) 
 ผู้วิจัยได้ผ่านการฝึกอบรมพยาบาลสนามรุ่นที่ 
129 ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะท าการวิจัยเรื่อง ศักยภาพของพยาบาลสนาม  
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รุ่นที่ 129 โดยมุ่งเน้นที่จะหาข้อค้นพบในด้านความรู้ด้าน
การปฏิบัติงาน ด้านทัก ะการปฏิบัติงาน ด้านคุณลัก ณะ
ในการปฏิบัติงาน และด้านพ ติกรรมการปฏิบัติงาน เพื่อน า
ผลที่ได้จากการวิจัยไปพัฒนาศักยภาพของพยาบาลสนามให้
มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
 

า  
 1. เพื่อศึก าถึงศักยภาพการพยาบาลภาคสนาม 
รุ่นที่129 ที่ผ่านการฝึกอบรมจากวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 2. เพื่ อน าผลการศึก าไปพัฒนาศักยภาพ
พยาบาลภาคสนาม ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
 

บ า  
 การวิ จั ย วิ จัย เรื่ องศั กยภ าพ การพย าบาล
ภาคสนาม วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผู้ศึก ามุ่งศึก า ด้านความรู้ใน
การปฏิบัติงานพยาบาลภาคสนาม ด้านทัก ะการปฏิบัติงาน
พยาบาลภาคสนาม ด้านคุณลัก ณะในการปฏิบัติงาน
พยาบาลสนาม ด้านศักยภาพในการปฏิบัติงานพยาบาล
ภาคสนามของข้าราชการต ารวจที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาการพยาบาลภาคสนามของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยผู้ศึก าใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง

คุณภาพ (  ) โดยการสัมภา ณ์แบบ
เชิงลึก (In-  ) โดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล
ที่ส าคัญ  
 

นท บ า า  
 1. ทราบถึงศักยภาพพยาบาลภาคสนาม รุ่นที่ 
129 ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 2. เพื่อน าข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยไปพัฒนา
ศักยภาพพยาบาลภาคสนาม ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ต่อไป 
 
น า ท า  
 1. า าบา า นา  หมายถึง โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลภาคสนามที่ จัดขึ้นโดย
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 
 2. า  หมายถึง ความรู้ ความสามารถ
หรือคุณสมบัติที่แฝงอยู่ในตัวบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงสามารถ
ท าให้ปรากฏขึ้นได้ หากได้รับการพัฒนาหรือการกระตุ้น 
ศักยภาพของบุคคลควรประกอบด้วยทัก ะ ดังน้ี (1) ความรู้ 
(2) ทัก ะ (3) คุณลัก ณะ (4) พ ติกรรมในการให้บริการ
แก่ลูกค้า  

 
บ น ท น า  

 ท า น 
 
 
 

 
 
 
 

 
น า ท 1  แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่องศักยภาพพยาบาลภาคสนาม รุ่น 129 ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 

 
ศักยภาพพยาบาลภาคสนาม รุ่น 
129 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 

1.  ภูมิหลังของผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 
2.  ศักยภาพการพยาบาลภาคสนาม มีองค์ประกอบดังน้ี 

2.1 ด้านความรู้ในการปฏิบัติงานพยาบาลภาคสนาม  
2.2 ด้านทัก ะการปฏิบัติงานพยาบาลภาคสนาม  
2.3 ด้านคุณลัก ณะในการปฏิบัติงานพยาบาลสนาม 
2.4 ด้านพ ติกรรมการปฏิบัติงานพยาบาล ภาคสนาม  
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โดยสามารถอธิบายกรอบแนวคิดได้ดังนี้ 
 1. ด้านภูมิหลังของผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ต าแหน่ง, สังกัด 
 2. ศักยภาพการพยาบาลภาคสนามประกอบด้วย  
  2.1 ด้านความรู้ในการปฏิบัติงานพยาบาล
ภาคสนาม ได้แก่  
   2.1.1 เรื่องความรู้ความเข้าใจ  
   2.1.2 เรื่องความรู้ความสามารถมาใช้ใน
การปฏิบัติ 
  2.2 ด้านทักษะการปฏิบัติงานพยาบาล
ภาคสนาม ได้แก่  
   2.2.1 เรื่องการปฏิบัติการพยาบาล
สนามที่ไม่ซับซ้อน  
   2.2.2 เรื่องการปฏิบัติการพยาบาล
สนามเฉพาะทาง 
  2.3 ด้านคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
พยาบาลภาคสนาม ได้แก่  
   2.3.1 เรื่องลักษณะนิสัย  
   2.3.2 เรื่องเจตคติ ทัศนคติ  
   2.3.3 เรื่องความรู้สึกนึกคิด 
  2.4 ด้านศักยภาพพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานพยาบาลภาคสนาม ได้แก่  
   2.4.1 เรื่องภาวะผู้น า เชื่อม่ันในตนเอง 
กล้าแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสม  
   2.4.2 เรื่องความมุ่งม่ัน ตั้งใจท างาน 
ความกระตือรือร้น เต็มใจให้บริการสุขภาพ  
   2.4.3 เรื่องการใฝ่รู้ ศึกษาและค้นคว้า
เพิ่มเติมอยู่เสมอ และการปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง 
 
วิธีการศึกษา 
 การวิจัยเรื่องน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ซ่ึงมีขึ้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังน้ี 
  1. การศึ กษาค้ นค ว้า วิ จัย จาก เอกสาร 
(Documentary Study) โดยศึกษาจากหนังสือวารสาร
เอกสารทางวิชาการการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตรวมถึง
การศึกษาจากงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้อง 

  2. การศึกษาภาคสนาม (Field Study) การ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้แนว
ค าถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล
ที่ส าคัญ โดยวิธีการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก  (In-depth 
Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key-informant) ที่อยู่
ภายในขอบเขตการศึกษา คือศักยภาพพยาบาลภาคสนาม 
รุ่นที่ 129 ที่ผ่านการฝึกอบรมจากวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 1. กลุ่มประชากร 
  กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีคือ
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับพยาบาลภาคสนาม รุ่นที่ 
129 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ได้แ ก่ผู้ เข้ ารับการอบรมหลักสูตรการ
พยาบาลภาคสนาม รุ่นที่  129 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติจ านวนรวม
ทั้งหมด 34 คน 
 2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
  ผู้ วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ดังน้ันผู้วิจัยจึงใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญอย่างเจาะจงเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยและตามความประสงค์ของนักวิจัยโดยเลือกกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญดังน้ี กลุ่มผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรโดยตรง 
จ านวน 10 นาย ได้แก่ ประธานรุ่น 1 ราย รองประธานรุ่น 1 ราย 
เลขารุ่น 1 ราย เหรัญญิกรุ่น 1 ราย สมาชิกรุ่น จ านวน 6 ราย 
 3. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ดังน้ี  
   3.1 การศึกษาทบทวนวรรณกรรมจาก
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่ เก่ียวข้องต่างๆมาสร้างแบบ
สัมภาษณ์ เชิงลึกโดยให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
ศึกษา  
   3.2 ผู้ วิ จั ย ได้ น า เค รื่ อ ง มื อคื อ แบ บ
สัมภาษณ์ เชิงลึกดังกล่าวให้ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
ถูกต้องว่าแบบสัมภาษณ์ เชิงลึกน้ันถูกต้องครบถ้วนตรง
ประเด็นการศึกษาครั้งน้ี  
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   3.3 เม่ือผู้ เชี่ ยวชาญตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้วผู้วิจัยได้น าแบบสัมภาษณ์ดังกล่าวไปทดสอบ
ความเข้าใจและเน้ือหาของแบบสัมภาษณ์ก่อนน าไปใช้จริง
โดยการทดสอบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ 10 คนซ่ึงแบบสัมภาษณ์เชิงลึกประกอบด้วย
แนวค าถาม ดังน้ี 
    1. ด้ านภู มิหลั งของผู้ ให้ ข้ อ มูลที่
ส าคัญ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และ ต าแหน่ง, 
สังกัด 
    2. ศักยภาพการพยาบาลภาคสนาม
ประกอบด้วย  
     2.1 ด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน
พยาบาลภาคสนาม ได้แก่ 2.1.1 เรื่องความรู้ความเข้าใจ 
2.1.2 เรื่องความรู้ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติ 
     2.2 ด้านทักษะการปฏิบัติงาน
พยาบาลภาคสนาม ได้แ ก่  2.2.1 เรื่องการปฏิบั ติการ
พยาบาลสนามที่ ไม่ ซับซ้อน  2.2.2 เรื่องการปฏิบัติการ
พยาบาลสนามเฉพาะทาง 
     2.3 ด้ านคุณ ลั กษณ ะในการ
ปฏิบัติงานพยาบาลภาคสนาม ได้แก่ 2.3.1 เรื่องลักษณะ
นิสัย 2.3.2 เรื่องเจตคติ ทัศนคติ 2.3.3 เรื่องความรู้สึกนึกคิด 
     2.4 ด้ าน พ ฤ ติ ก ร ร ม ใน ก าร
ปฏิบัติงานพยาบาลภาคสนาม ได้แก่ 2.4.1 เรื่องภาวะผู้น า 
เชื่อม่ันในตนเอง กล้าแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสม 2.4.2 เรื่อง
ความ มุ่ง ม่ัน ตั้ งใจท างาน ความกระตือรือร้น  เต็ม ใจ
ให้บริการสุขภาพ  2.4.3 เรื่องการใฝ่รู้ ศึกษาและค้นคว้า
เพิ่มเติมอยู่เสมอ และการปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง 
 4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การศึกษาวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเองโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การศึกษาวิจัยครั้ง
น้ีผู้ศึกษาเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยวิธีการ
สัมภาษณ์ แบบเชิงลึ ก  (In-depth Interview) และการ
สังเกตสถานการณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
เก่ียวกับศักยภาพพยาบาลภาคสนาม รุ่นที่ 129 ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมจากวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติขณะสนทนาโดยการสังเกตท้ัง
พฤติกรรมการแสดงออกต่างๆเช่นสีหน้าท่าทางอารมณ์
ความรู้สึกเพื่อทดสอบความตรงของข้อมูล 
 5. การวิเคราะหและการน าเสนอข้อมูล 
  ผู้ศึกษาเม่ือได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและจากแบบสอบถามแล้วผู้
ศึกษาจะท าการจัดหมวดหมู่ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์โดยใช้วิธีการพรรณนาเพื่อศึกษาให้ได้ศักยภาพ
และแนวทางพัฒนาศักยภาพของพยาบาลสนาม รุ่นที่ 129 
ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 
 
สรุปผลการวิ ัย 
 การศึกษาเรื่อง ศักยภาพการพยาบาลภาคสนาม 
รุ่น  ของ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ 
สรุปผลการศึกษา ดังน้ี 
  1. ด้านความรู้ในการปฏิบัติงานพยาบาล
สนาม รู้ในหลักวิธีการป มพยาบาล มีทักษะในการปฏิบัติ
และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ อ่ืนได้  รู้ จักการสังเกต 
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยท าให้รู้วิธีที่ถูกต้อง สามารถเอาไปสอนหรือ
แนะน าผู้ อ่ืนได้ สามารถบริการให้ประชาชนได้อย่างถูกวิธี 
สามารถน าไปใช้ได้กับทุกที่ ทุกเวลา สามารถประเมินอาการ
ของผู้ เจ็บป่วยได้  การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่ ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ 
  2. ด้านทักษะการปฏิบัติงานพยาบาลสนาม 
เน้นความสะอาดในขั้นตอนที่มีความประหยัดรวดเร็วและมี
คุณภาพ เป็นการปฏิบัติงานที่ต้องดูจากสถานการณ์ตอนน้ัน
ว่าเป็นอย่างไร สามารถประเมินอาการหรือสถานการณ์ได้
อย่างแม่นย า ใช้ยาได้ถูกกับโรค จ่ายยาได้อย่างมีคุณภาพขึ้น 
ถูกต้องตามขนาดที่ผู้ป่วยควรจะได้รับ 
  3. ด้ านคุณ ลักษณ ะ ในการปฏิ บั ติ งาน
พยาบาลสนาม มีลักษณะนิสัยรับผิดชอบงานในหน้าที่  
ตรงเวลาต้องอารมณ์ด ีต้องเป็นผู้เอ้ืออาทร มีจิตเมตตา เป็นผู้
มีเจตนาที่ดีต่อผู้อ่ืน มีความเอ้ือเ อเผื่อแผ่ผู้อ่ืนต้องมีทัศนะ
วิสัยที่เปดกว้าง มองโลกบนความเป็นจริง ต้องมีทัศนะคติที่ดี 
มีความชอบในการช่วยเหลือผู้อ่ืน ต้องมีความคิดด้านบวกกับ
การพยาบาลสนาม มีความรู้สึกนึกคิดในเรื่องจรรยาบรรณ
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การพยาบาล สิทธิของผู้ป่วยต้องมีทัศนะคติและจิตใจที่มุ่งม่ัน
ในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ต้องตระหนักถึงโรคภัยไข้เจ็บที่อยู่
รอบ ๆ ตัว 
  4. ด้านพฤติกรรมในการปฏิบัติงานพยาบาล
สนาม ต้องกล้าพูด กล้าแสดงออกเพื่อให้ความรู้แก่ชุมชน 
เชื่อม่ันว่าสิ่งที่กระท าลงไปน้ันถูกต้องและเหมาะสมไม่ผิด
หลักการพยาบาล ต้องเตรียมความพร้อมร่างกายจิตใจ 
อุปกรณ์และสถานที่อยู่ เสมอ มีความรู้สึกที่อยากจะไป
ช่วยเหลือผู้ป่วย ต้องศึกษาติดตามท าความเข้าใจสาเหตุของ
โรคต่างๆที่เกิดขึ้น โดยค้นคว้าหาความรู้จากอินเตอร์เน็ต
จากเว็บที่เชื่อถือได้ทางการแพทย์ ทุกโรคสามารถเกิดขึ้นได้
กับทุกคน 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่อง ศักยภาพการพยาบาลภาคสนาม 
รุ่นที่ 129 ของ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ 
ผู้ศึกษาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังน้ี 
  วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งน้ีต้องการทราบ
ถึงศักยภาพการพยาบาลภาคสนาม รุ่น 129 ของ วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า
ศักยภาพพยาบาลสนาม ด้านความรู้ ในการปฏิบัติ งาน
พยาบาลสนาม ต้องรู้ถึงหลักวิธีการปฐมพยาบาลสามารถ
เอาไปสอนหรือแนะน าผู้อ่ืนได้ สามารถประเมินอาการของผู้
เจ็บป่วยได้ และสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างถูก
วิธี ด้านทักษะการปฏิบัติ งานพยาบาลสนาม เป็นการ
ปฏิบัติงานที่ต้องดูจากสถานการณ์ตอนน้ันว่าเป็นอย่างไร 
ต้องเน้นความสะอาดในขั้นตอนที่มีความประหยัดรวดเร็ว
และมีคุณภาพ สามารถประเมินอาการหรือสถานการณ์ได้
อย่างแม่นย า ใช้ยาได้ถูกกับโรค และจ่ายยาได้อย่างมี
คุณ ภาพ ถูกต้องตามขนาดที่ผู้ป่ วยควรจะได้รับ  ด้าน
คุณลักษณะในการปฏิบัติงานพยาบาลสนาม ต้องมีลักษณะ
นิสัยรับผิดชอบงานในหน้าที่ ตรงเวลา มีความรู้สึกนึกคิดใน
เรื่องจรรยาบรรณการพยาบาล สิทธิของผู้ป่วย และเป็นผู้
เอ้ืออาทร มีจิตเมตตา มีทัศนะคติท่ีดีมีความชอบในการ
ช่ วย เห ลื อผู้ อ่ื น  เป็ น ผู้ มี เจต นาที่ ดี ต่ อผู้ อ่ื น  มี ค วาม
เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อ่ืน และมีทัศนะคติและจิตใจที่มุ่งม่ันในการ
ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ  ด้านพฤติกรรมในการปฏิบัติ งาน

พยาบาลสนาม ต้องกล้าพูด กล้าแสดงออกเพื่อให้ความรู้แก่
ชุมชนเชื่อม่ันว่าสิ่งที่กระท าลงไปน้ันถูกต้องและเหมาะสมไม่
ผิดหลักการพยาบาล ต้องเตรียมความพร้อมของร่างกาย
จิตใจ อุปกรณ์และสถานที่อยู่เสมอ มีความรู้สึกที่อยากจะไป
ช่วยเหลือผู้ป่วย มีการศึกษาติดตามท าความเข้าใจสาเหตุ
ของโรคต่างๆที่เกิดขึ้น โดยค้นคว้าหาความรู้จากอินเตอร์เน็ต
หรือจากเว็บไซด์ที่เชื่อถือได้ทางการแพทย์ 
  วัตถุประสงค์ในข้อที่สองเพื่อน าผลการศึกษา
ไปพัฒนาศักยภาพพยาบาลภาคสนาม ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อไป ซ่ึงสามารถน าเอาข้อค้นพบจากการวิจัยมา
จัดท าเป็นโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
พยาบาลสนามให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดดังต่อไปน้ี 
   1. โครงการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาล
สนามให้มีภาคการปฏิบัติจริงเพิ่มขึ้นจากหลักสูตรเดิมเพื่อ
เพิ่มพูนทักษะและระยะเวลาการฝึกปฏิบัติของพยาบาล
สนามให้มีความเชียวชาญในทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 
   2. โครงการจัดหางบประมาณเพื่อเพิ่ม
จ านวนพยาบาลสนามให้เพียงพอกับความต้องการของ
หน่วยและประชาชนในพื้นที่ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรเพิ่มระยะเวลาการฝึกอบรมจาก 16 สัปดาห์ 
เป็น 20 สัปดาห์ 
 2. ควรเพิ่มการฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนทักษะให้กับ
ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติจริง 
 3. ควรมีหลักสูตรต่อยอดของการพยาบาลสนาม
ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพยาบาลสนามเพื่อให้เป็น
ผู้เชี่ยวชาญของหน่วย 
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