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สมรรถนะการปฏบัิตกิารพยาบาลครอบครัวระดบัทั<วไป 

ซึ<งกาํหนดโดยสมาคมพยาบาลครอบครัวนานาชาต ิ 

(IFNA Generalist Competencies for Family Nursing Practice) 

 

บทนํา (Introduction) 

เอกสารระบุสมรรถนะในการปฏิบติัการพยาบาลครอบครัวระดบัทั;วไป (Generalist Competencies 

for Family Nursing Practice) ฉบบันี?จดัทาํโดยสมาคมพยาบาลครอบครัวนานาชาติ (International Family 

Nursing Association - IFNA) เพื;อเป็นแนวทางในการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี และ 

เป็นแนวทางในการปฏิบติัการพยาบาลดูแลครอบครัว 

ทั?งนี?การกาํหนดสมรรถนะดงักล่าวมีพื?นฐานสมมุติฐาน หรือ ความเชื;อเกี;ยวกบัการพยาบาลครอบครัว 

ดงัต่อไปนี?  

 

สุขภาพ (Health) 

•สุขภาพของมนุษยเ์ป็นกระบวนพลวตัรที;เป็นประสบการณ์ของครอบครัวในลกัษณะมีผลกระทบซึ;

งกนัและกนั 

•สุขภาพของมนุษยป์ระกอบดว้ยปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งสุขภาพและการเจบ็ป่วย 

•สุขภาพครอบครัวเป็นผลรวมของสุขภาพซึ;งเกิดจากการปฏิบติัการร่วมและปฏิสมัพนัธ์ของสมาชิก

ในครอบครัวอนัเป็นผลจากการปฏิบติัการร่วมและเป็นภาพสะทอ้นปฏิสมัพนัธ์ของสภาวะชีวจิตสงัคมและ

บริบทที;ดาํรงอยู ่

 

การพยาบาล (Nursing) 

•พยาบาลเป็นผูมี้ความมุ่งมั;นและพนัธะทางจริยธรรมในการสนบัสนุนสุขภาพครอบครัวและสงัคม  

•ครอบครัวและพยาบาลต่างมีความเชื;อดา้นสุขภาพซึ;งยอ่มส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพทั?งสิ?น 

•พยาบาลครอบครัวร่วมกบัครอบครัวในการค่อยๆปรับเปลี;ยนความรู้สึกประสบการณ์ครอบครัวผา่

นการสร้างสมัพนัธภาพกบัครอบครัว  

•ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพยาบาลและครอบครัวขณะใหก้ารดูแลครอบครัวจะเอื?ออาํนวยใหเ้กิดการเปลี;

ยนแปลงภาวะสุขภาพของครอบครัว     

• การปฏิบติัการพยาบาลครอบครัวตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบระหวา่งครอบครัวและสุขภาพ 

ผลกระทบซึ;งเกิดในหลายระดบัอนัเป็นผลที;เกิดจากพลวตัรของการเปลี;ยนแปลงสุขภาพครอบครัว และ 3) 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งครอบครัว สมาชิกในครอบครัว กบัพยาบาล และระหวา่งครอบครัวกบั (บริบท) สงัคม  
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•พยาบาลครอบครัวใหก้ารดูแลบุคคลและครอบครัวทุกสภาพปัญหาความตอ้งการที;หลากหลาย 

ทุกหน่วยบริการ  เพื;อสนองตอบต่อความตอ้งการดา้นสุขภาพและการเจบ็ป่วยของผูใ้ชบ้ริการ 

 

ครอบครัว (Families) 

•โดยธรรมชาติครอบครัวต่างมีศกัยภาพ มีจุดแขง็ 

และมีกระบวนการปฏิสมัพนัธ์เฉพาะตนซึ;งส่งผลต่อความเชื;อดา้นสุขภาพ 

การตั?งเป้าหมายและการกระทาํต่างๆของครอบครัวนั?นๆ  

•ทุกครอบครัวต่างมีศกัยภาพในการเปลี;ยนแปลงคุณภาพชีวติและสุขภาพของครอบครัว  

•การสื;อสารในครอบครัวทุกรูปแบบทั?งวจันะและอวจันะลว้นมีความหมาย  

•ทุกครอบครัวต่างมีมรดกทางวฒันธรรมที;ส่งผลต่อสุขภาพครอบครัวและชีวติครอบครัว  

 

แนวคดิทฤษฎทีี<จาํเป็น / ความรู้พืVนฐาน (Essential Theoretical/Knowledge Background) 

•แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลครอบครัว (Family nursing theories) 

•แนวคิดทฤษฎีพฒันาการครอบครัว (Family development theory) 

•แนวคิดทฤษฎีระบบครอบครัว (Family systems theory) 

•แนวคิดทฤษฎีเกี;ยวกบัธรรมชาติของประสบการณ์ดา้นสุขภาพบุคคลและครอบครัวที;มีการพึ;งพากั

น และ มีอิทธิพลต่อกนั (Reciprocal nature -mutual influence- of the individual-family health experience) 

•แนวคิดทฤษฎีเกี;ยวกบัการพฒันาสมัพนัธภาพระหวา่งพยาบาลกบัครอบครัว (Nurse-family 

relationship development)  

•แนวคิดทฤษฎีเกี;ยวกบัทกัษะการตั?งคาํถามเชิงบาํบดัต่อครอบครัว (Family interventive 

questioning skills) 

•แนวคิดทฤษฎีเกี;ยวกบัการสนทนาบาํบดั (How to have a therapeutic conversation)  

•แนวคิดทฤษฎีเกี;ยวกบัทกัษะในการประเมินทางคลินิก การตดัสินใจ และ 

การปฏิบติัการกบัครอบครัว (Clinical assessment, decision-making, and intervention skills with families) 

•แนวคิดเกี;ยวกบัการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษจ์ากการวจิยัและการปฏิบติัการเชิงประจกัษที์;ทนัสมยัซึ;

งเกี;ยวขอ้งกบัประสบการณ์ดา้นสุขภาพครอบครัวและปฏิบติัการพยาบาลครอบครัว (Use of current 

evidence-based and practice-based literature related to the family health experience and family nursing 

interventions)  

•แนวคิดเกี;ยวกบัการปฏิบติัการที;มีความไวเชิงวฒันธรรมทั?งดา้นบริบทและประเพณีที;แต่ละครอบค

รัวปฏิบติั (Culturally sensitive approach that incorporates each family’s context and cultural practices) 
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สมรรถนะพยาบาลครอบครัว: ระดบัทั<วไป 

(FAMILY NURSING COMPETENCIES: GENERALIST) 

  

     1.  มีสมรรถนะในการเสริมสร้างและส่งเสริมสุขภาพครอบครัว (Enhance and promote family health)  

     2.  มุ่งเนน้การปฏิบติัการพยาบาลต่อการสร้างจุดแขง็ของครอบครัว, 

สนบัสนุนครอบครัวใหส่้งเสริมการเจริญเติบโตของสมาชิกทุกคน, 

ปรับเพิ;มความสามารถของสมาชิกในการจดัการตนเอง, 

เอื?ออาํนวยใหค้รอบครัวประสบความสาํเร็จในการเปลี;ยนผา่นในแต่ละขั?นพฒันาการ, 

ปรับปรุงการจดัการดา้นสุขภาพ และการนาํใชแ้หล่งประโยชนข์องครอบครัว (Focus nursing practice on 

families’ strengths; the support of family and individual growth; the improvement of family self-

management abilities; the facilitation of successful life transitions; the improvement and management of 

health; and the mobilization of family resources)  

     3.  

แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นผูน้าํและมีทกัษะการคิดเชิงระบบเพื;อประกนัคุณภาพการบริการในทุกการปฏิบติัก

ารพยาบาลแก่ครอบครัวและในทุกบริบท (Demonstrate leadership and systems thinking skills to ensure the 

quality of nursing care with families in everyday practice and across every context)  

     4.  

มีการประเมินสะทอ้นคิดตนเองตามผลการตรวจสอบจากการปฏิบติัการพยาบาลกบัครอบครัวรวมทั?งผลการ

สนองตอบของครอบครัวดว้ย (Commit to self-reflective practice based on examination of nurse actions 

with families and family responses)  

     5.  มีสมรรถนะในการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษชี์?นาํการปฏิบติัการ (Practice using an evidence-based 

approach) 

 

สมรรถนะหลกั  

(Core 

Competency) 

 

 1.  มสีมรรถนะในการเสริมสร้างและส่งเสริมสุขภาพครอบครัว (Enhance and promote family health) 

1.1 แสดงออกถึงการมีความรู้ดา้นแนวคิดทฤษฎีดา้นครอบครัว การพยาบาลครอบครัว พลวตัรการเปลี;ยนแปลงในครอบครัว พลวตัรดา้นสุขภาพและการเจบ็ป่วย; [Demonstrate background knowledge of family theories, 

family nursing theories, family dynamics, health and illness dynamics;]  
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สมรรถนะหลกั  

(Core 

Competency) 

 

1.2 สามารถประเมินไดถึ้งปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งการตอบสนองของครอบครัวต่อสุขภาพและการเจบ็ป่วย; สามารถระบุไดถึ้งอิทธิพลที;กระทบระหวา่งสุขภาพ การเจบ็ป่วย และการตอบสนองของครอบครัว; [Evaluate how family 

responses to health and illness are interactional; identify reciprocal influence between health/illness and family response;]                        

1.3 แสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของความเชื;อเกี;ยวกบัการพยาบาลครอบครัวรวมถึงผลกระทบต่อการส่งเสริมสุขภาพครอบครัว, การจดัการการเจบ็ป่วยและการฟื? นฟูสุขภาพที;พยาบาลปฏิบติั; [Demonstrate importance of family 

nursing beliefs and their impact in family health promotion, illness management, and restoration of health;] 

1.4 คาํนึงถึงธรรมชาติทางวฒันธรรมและบริบทที;ครอบครัวมีภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางสงัคมที;ดาํรงอยู;่ [Take into consideration the cultural and contextual nature of families in the societal environment;]  

1.5 แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นหุน้ส่วนระหวา่งพยาบาลและครอบครัวในการร่วมกนักาํหนดเพื;อบรรลุเป้าหมายทางการดูแลสุขภาพของบุคคลและครอบครัว; [Demonstrate nurse/family partnership to achieve family and patient 

health and care goals;]                               

1.6 ในการประเมินครอบครัวตอ้งบูรณาการปัญหาและความตอ้งการดา้นสุขภาพของสมาชิกรวมถึงขอ้มูลประวติัการเจบ็ป่วยของสมาชิกแต่ละคน; [Integrate individual health and illness background, needs, and goals into 

family assessment;]  

1.7  หลกัการปฏิบติัการตดัสินใจทางคลินิกตอ้งดาํเนินการร่วมกบัครอบครัวทั?งการส่งเสริมสุขภาพและการจดัการการเจบ็ป่วย; [Incorporate health promotion and illness management principles/actions in clinical decision-

making with families;]  

1.8 เสริมสร้างพลงัอาํนาจครอบครัวใหมี้ความรู้และสมรรถนะแห่งตนในการตดัสินใจดา้นการดูแลสุขภาพตนเอง; [Empower the family with knowledge and self-efficacy to make informed health care decisions;]  

1.9 พฒันาการปฏิบติัการส่งเสริมสุขภาพของครอบครัวและสมาชิกตามเป้าหมายที;ผูป่้วย ครอบครัวและพยาบาลร่วมกนักาํหนด; [Develop with the patient and family, interventions that promote individual and family health to 

address identified goals;]       

1.10 ประเมินผลลพัธ์ที;ปฏิบติัการพยาบาลใหค้รอบครัวร่วมกบัผูป่้วยและครอบครัวเพื;อกาํหนดทิศทางการดูแลต่อเนื;องต่อไป รวมทั?งการส่งต่อขอ้มูลสู่ระบบการดูแลสุขภาพ และหน่วยงานที;เกี;ยวขอ้งในชุมชน; [Evaluate family 

outcomes with families for ongoing care direction and communication within health care system and community environment;]    

1.11 ปฏิบติัการรักษาความปลอดภยัผูใ้ชบ้ริการดว้ยการปกป้องกนัสิทธิขั?นพื?นฐานของผูป่้วยและครอบครัว; [Act by safeguarding the fundamental rights of the patient and family;] 

1.12 ใหห้ลกัประกนัในความเป็นส่วนตวัและไม่เปิดเผยความลบัของครอบครัวผูใ้ชบ้ริการ; [Ensure family’s right of privacy and confidentiality.] 

 2.  มุ่งเน้นการปฏบิัตกิารพยาบาลต่อการสร้างจุดแขง็ของครอบครัว, สนับสนุนครอบครัวให้ส่งเสริมการเจริญเตบิโตของสมาชิกทุกคน, ปรับเพิ<มความสามารถของสมาชิกในการจดัการตนเอง, 

เอืVออาํนวยให้ครอบครัวประสบความสําเร็จในการเปลี<ยนผ่านในแต่ละขัVนพฒันาการ, ปรับปรุงการจดัการด้านสุขภาพ และการนําใช้แหล่งประโยชน์ของครอบครัว [Focus nursing practice on families’ strengths; the support 

of family and individual growth; the improvement of family self-management abilities; the facilitation of successful life transitions; the improvement and management of health; and the mobilization of family resources]  

2.1 ใหก้ารดูแลผูป่้วยโดยการยดึครอบครัวเป็นหน่วยวเิคราะห์; [Care for patients using family as the unit of analysis;] 

2.2 ใหน้าํสมาชิกครอบครัวเขา้ร่วมในกระบวนการสนทนาเชิงบาํบดั / การสื;อสารและการดูแล; [Engage; and include family members in therapeutic conversations/communication and care;] 

2.3 ใชเ้ทคนิคการสนทนาเชิงบาํบดัซึ; งเป็นส่วนหนึ;งของทกัษะพยาบาลครอบครัวในการประเมินและปฏิบติัการพยาบาลครอบครัว; [Utilize therapeutic communication techniques that include family nursing skills in family 

assessment and intervention;]   

2.4 ใชค้าํถามที;บูรณาการเชิงบาํบดั: ทั?งแบบเสน้ตรงและการบาํบดั; [interventive  Incorporate useful questions: both linear and interventive questions;] 
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2.5 บูรณาการสมรรถนะการสรุปความคิดรวบยอด การรับรู้ และการจดัการในการปฏิบติัการพยาบาลครอบครัวเพื;อสนองตอบความตอ้งการการดูแลดา้นสุขภาพทั?งระดบับุคคลและครอบครัว; [Integrate conceptual, perceptual, 

and executive competencies to meet the demands for both individual and family nursing care;] 

2.6 ในการปฏิบติัการประเมินครอบครัวพยาบาลครอบครัวตอ้งใหค้วามสาํคญักบัประเดน็ดา้นสุขภาพ, ความเชื;อ, พลวตัร, และจุดแขง็ของครอบครัว; [Perform family assessment that includes health issues, family beliefs, and 

family dynamics, considering family strengths;] 

2.7 ในการวางแผนการปฏิบติัการพยาบาลใหร่้วมกบัครอบครัวในการพิจารณาหาจุดแขง็ของครอบครัวในการปฏิบติัการ; [Incorporate family strengths and concerns in planning family health interventions with families;]  

2.8 ใหค้รอบครัวมีส่วนร่วมในการพฒันาปฏิบติัการที;เป็นรูปธรรม เช่น การระดมใชแ้หล่งประโยชน,์ การจดัการเพื;อสนองตอบต่อความตอ้งการการดูแล, ช่วยครอบครัวในการสื;อสารเกี;ยวกบัสุขภาพและการเจบ็ป่วย 

ตลอดจนการพฒันาขอ้สรุปในการแกปั้ญหาดา้นสุขภาพและการเจบ็ป่วย; [Involve families in developing concrete interventions such as mobilizing of resources, arranging of care needs, helping them to communicate 

about health and illness concerns, and developing solutions to address health and illness;]  

2.9 ใหข้อ้เสนอแนะและส่งต่อสู่ระบบการดูแลในดา้นความตอ้งการการติดตามรักษาสุขภาพ; [Offer commendations and referrals that address follow-up needs;] 

2.10 ประเมินผลร่วมกบัครอบครัวถึงความเพียงพอและผลสาํเร็จของการปฏิบติัการดูแลแต่ละครั? ง [Evaluate with families the adequacy and success of family interventions over course of care;]  

2.11 จดัทาํเอกสารขอ้มูลที;เกี;ยวขอ้งและขอ้มูลที;เกี;ยวขอ้งกบัการดูแลรักษาพยาบาลของครอบครัวตามมาตรฐานวชิาชีพเป็นรายกรณี; [Document pertinent information and data related to family nursing care in case 

record/database according to professional standards;]  

2.12 เอื?ออาํนวยใหเ้กิดความปลอดภยัมีประสิทธิภาพในการเคลื;อนยา้ยถ่ายโอนผูป่้วยและครอบครัวในระดบัหน่วยบริการต่างๆ อาทิ หน่วยดูแลภาวะเฉียบพลนั, หน่วยบริการในชุมชน, และ หน่วยดูแลระยะยาว [Facilitate safe 

and effective transitions across levels of care and care sites, including acute, community-based, and long-term care for individuals and families.]  

 3.  แสดงให้เห็นถงึความเป็นผู้นําและมทีกัษะในการคดิเชิงระบบเพื<อประกนัคุณภาพการบริการในทุกการปฏบิัตกิารพยาบาลแก่ครอบครัวและในทุกบริบท [Demonstrate leadership and systems thinking skills to ensure 

the quality of nursing care with families in everyday practice and across every context]  

3.1 เป็นปากเสียงในการรักษาผลประโยชนข์องครอบครัวในการรับการดูแลจากหน่วยบริการสุขภาพ และ ชุมชนเมื;อมีปัญหาดา้นสุขภาพและการเจบ็ป่วย; [Advocate for families within health care settings and communities 

during health and illness experiences;]                                 

3.2 เป็นแบบอยา่งหรือเป็นแหล่งประโยชนแ์ก่ผูใ้ชบ้ริการ (เช่น การใหค้าํปรึกษา); [Act as a role model or as a resource (mentoring);] 

3.3 เขา้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในระดบัหน่วยบริการสุขภาพและชุมชน (เช่น ในฐานะผูนิ้เทศ, ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่, สนบัสนุนโอกาสทางการศึกษาสาํหรับการดูแล, ระบบการจดัการเอกสารรายงาน) 

ในการตั?งค่าการดูแล; [Engage in a variety of different activities to promote Family Nursing at the organizational and community level (preceptorship, orientation new nurses, support educational opportunities for family 

care, documentation systems) in all care settings;]  

3.4 ปฏิบติัการเพื;อพฒันาและเป็นผูน้าํในการปฏิบติัพยาบาลครอบครัวในระบบบริการสุขภาพ [Implement actions that develop and lead family nursing practices in health care systems.]  

 4.  มกีารประเมนิสะท้อนคดิตนเองตามผลการตรวจสอบจากการปฏบิัตกิารพยาบาลกบัครอบครัวรวมทัVงผลการสนองตอบของครอบครัวด้วย [Commit to self-reflective practice based on examination of nurse actions 

with families and family responses]  

4.1 สะทอ้นใหเ้ห็นถึงกระบวนการของแต่ละคน: โดยระบุถึงความคาดหวงัของตวัเองเกี;ยวกบัสุขภาพและการเจบ็ป่วยในครอบครัว, รวมทั?งดา้นความเชื;อ, ค่านิยม, ทศันคติ, การตดัสินใจ, จุดแขง็และขอ้ จาํกดัของบุคคล; 

[Reflect about one’s own process: Identify one’s own expectations with regard to families in health and illness, including beliefs, values, attitudes, judgements, strengths, and limitations;]  
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4.2 ตระหนกัวา่การพยาบาลครอบครัวเกิดขึ?นในความสมัพนัธ์ระหวา่งพยาบาลและครอบครัวที;ร่วมกนั ปฏิสมัพนัธ์กนัใหเ้กิดการเปลี;ยนแปลง; [Recognize that family nursing happens in relationships, which co- evolve 

through the nurse’s and the family’s contributions/interactions;]  

4.3 ประเมินผลการปฏิบติัการของพยาบาลโดยสอบถามความคิดเห็นจากครอบครัวผูใ้ชบ้ริการถึงความสาํเร็จของการบาํบดัการพยาบาลรวมถึงการเปลี;ยนแปลงของครอบครัวหลงัการบาํบดัเพื;อช่วยสะทอ้นกิจกรรมการพยาบาล; 

[Evaluate by asking for feedback from the family on success of intervention strategies and family progress to allow self-reflection on nurse activities.]  

 5.  มสีมรรถนะในการใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ชีVนําการปฏบิัตกิาร [Practice using an evidence-based approach] 

5.1 ประยกุตใ์ชรู้ปแบบการปฏิบติัพยาบาล-ครอบครัวที;ตระหนกัถึงความสาํคญัของครอบครัวและระบบสงัคมในการดูแลสุขภาพ; [Apply a nurse-family practice model that recognizes the significance of family and societal 

systems in health;]  

5.2 ใชผ้ลการวจิยัและหลกัฐานเชิงประจกัษใ์นการสนบัสนุนการดาํเนินการประเมินสภาพครอบครัว,การปฏิบติัการพยาบาล, และการดูแลร่วมกบัครอบครัว; [Utilize research and practice based evidence to support family 

assessment, interventions, and care with families.]  

 

 สมรรถนะในการปฏิบติัการพยาบาลครอบครัวระดบัทั;วไปซึ;งกาํหนดโดยสมาคมพยาบาลครอบค

รัวนานาชาติไดจ้ดัดาํเนินการใหมี้ความสอดคลอ้งกบัการประกาศแนวปฏิบติัที;สมาคมพยาบาลครอบครัวนา

นาชาติไดจ้ดัดาํเนินการไปสาํหรับการจดัการศึกษาพยาบาลระดบัปริญญาตรีก่อนไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิ

ชาชีพ (the position statement from the International Family Nursing Association Position Statement on Pre-

Licensure Family Nursing Education) (Leibold et al, 2013, หนา้ 4) ซึ; งระบุวา่ 

"นกัศึกษาพยาบาลระดบัปริญญาตรีก่อนไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพทุกคนตอ้งไดรั้บการจดัการเรียนก

ารสอนถึงความสาํคญัของครอบครัวต่อสุขภาพและความอยูดี่มีสุขของสมาชิกครอบครัว 

รวมทั?งวธีิการประเมิน การวางแผน การปฏิบติัการ 

และการประเมินผลการปฏิบติัการที;มุ่งเนน้การดูแลครอบครัวดว้ย”  

Retrieved from: http://internationalfamilynursing.org/wordpress/wp-content/uploads/2014/05/1130710-  

IFNA-Edu-Committee-Position-Statement-BOD-Approved.pdf  

 

[NOTE: Being translated into Thai by Darunee Jongudomkarn, RN PhD, Associate Professor,  

Family Nursing Unit, Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand, darjon@kku.ac.th; 

And being back translated by Chintana Wacharasin, RN, Ph.D Associate professor, Faculty of Nursing, 

Burapha University, THAILAND, E-mail: chintana@buu.ac.th ] 
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