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บทคัดย่อ

การคิดอยางมีวิจารณญาณ เป็นความสามารถในการใชกระบวนการคิด การตัดสินใจที่มีเป้าหมายวาจะเชื่อหรือไมเชื่อสิ่ง

ใด มีการไตรตรองขอมูลอยางรอบคอบ เพื่อใชในการตัดสินใจและน�าไปสูการสรุปที่สมเหตุสมผล การคิดอยางมีวิจารณญาณตามแนวคิด

ของ Facione ประกอบดวย ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ และคุณลักษณะของผูที่มีการคิดอยางมีวิจารณญาณ การปฏิบัติวิชาชีพ

ทางการพยาบาลจ�าเป็นตองมีการคิดอยางมีวิจารณญาณ เนื่องจากการพยาบาลเป็นกระบวนการแบบองครวม ตองอาศัยทั้งศาสตรและ

ศิลปะในการประยุกตองคความรู เพื่อปฏิบัติตอผูรับบริการ ประกอบกับสภาการพยาบาลของประเทศไทยไดก�าหนดใหการคิดอยางมี

วิจารณญาณเป็นสมรรถนะหนึ่งของผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล และเป็นทักษะที่ส�าคัญของการปฏิบัติวิชาชีพทางการพยาบาล ซึ่ง

ตองอาศัยทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ เพื่อใชในการปฏิบัติวิชาชีพทางการพยาบาลและเพื่อประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการ

ค�ำส�ำคัญ:	 l การคิดอยางมีวิจารณญาณ		l นักศึกษาพยาบาล

เวชสำรแพทยทหำรบก 2560;70:169-74.
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Abstract:

Critical thinking is the ability to use the thinking process with the aim to decide whether to believe 

something by carefully pondering the information to make decisions and lead to a reasonable conclusion.  The 

concept of critical thinking skills according to Facione includes critical thinking skills and disposition component 

of critical thinking.  Nursing of professional practices require critical thinking because nursing is a holistic 

process that requires both science and art in the application of knowledge to treat patients.  The Nursing Council 

of Thailand has critical thinking as one of nursing profession competencies.  Critical thinking skill is important 

to the practice of nursing professional in order to maximize the patient benefits.
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บทน�า

ปัจจุบันสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความ

เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร1 ก่อให้เกิดผลก

ระทบต่อภาวะสุขภาพ การก่อให้เกิดโรคต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลง

ไปจากเดิม ท�าให้ความต้องการการบริการสุขภาพและการพยาบาล

เปลี่ยนแปลงไปด้วย พยาบาลต้องดูแลผู้รับบริการที่เจ็บป่วย ซึ่ง

ต้องใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ค่อนข้างซับซ้อน 

พยาบาลต้องเผชิญกับโรคต่างๆ หรือการดูแลที่ซับซ้อนมากขึ้นกับ

ความรู้ที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา2 พยาบาลต้องมีความ

ช�านาญในเทคนิคการปฏิบัติการพยาบาลเพียงอย่างเดียวจะไม่

สามารถตอบสนองความต้องการและก่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับ

บริการได้ พยาบาลจึงจ�าเป็นต้องมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

เพื่อใช้ในการปฏิบัติวิชาชีพทางการพยาบาล3 

การพยาบาลจ�าเป็นต้องมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เนื่องจาก

ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลต้องมีความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของ

วิชาชีพ เพื่อที่จะใช้อธิบายจุดเน้นของศาสตร์ทางการพยาบาล โดย

ใช้การคิดอย่างมีเหตุผล การพิจารณาอย่างไตร่ตรอง เพื่อหาข้อ

สรุปในการอธิบายศาสตร์ทางการพยาบาลที่มีความซับซ้อนและ

เป็นพลวัตร จึงจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง สิ่ง

เหล่านี้ล้วนต้องมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การพยาบาลเป็นการ

ปฏิบัติเชิงวิชาชีพ ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี

ทางการพยาบาล และสามารถประยุกต์ศาสตร์ทางการพยาบาลกับ

ศาสตร์ด้านอืน่ๆ สูก่ารปฏบัิติวชิาชพีทางการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม4

การคิดอย่างมีวิจารณญาณทางการพยาบาลส่วนใหญ่เป็นความ

รู้ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพทางการพยาบาล และเป็นการบูรณา

การกระบวนการคิดของบุคคลโดยใช้ความคิดความรู้ที่เป็นอิสระ

และเป็นเหตุเป็นผล เป็นการไตร่ตรองที่เน้นในเรื่องการตัดสินใจ

ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อสิ่งใด การพยาบาลเป็นกระบวนการแบบองค์

รวม ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลปะในการประยุกต์องค์ความรู้เพื่อ

ปฏิบัติต่อผู้รับบริการ วิชาชีพการพยาบาลจ�าเป็นต้องอาศัยทักษะ

การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างเหมาะสมบนพื้น

ฐานของข้อมูล สถานการณ์ สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 

21 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด และให้มีการสอดแทรกทักษะ

การคิดไว้ในบทเรียนโดยเฉพาะทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ5 

สภาการพยาบาลของประเทศไทยได้ก�าหนดให้การคิดอย่างมี

วิจารณญาณเป็นสมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์

ชั้นหนึ่ง6  การปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลเน้นการ

ใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณค่อนข้างมาก และถือเป็นทักษะ

ที่ส�าคัญของการปฏิบัติวิชาชีพทางการพยาบาล เป็นกระบวนการ

ทางสติปัญญาขั้นสูงที่ช่วยให้การตัดสินใจเพื่อการดูแลผู้รับบริการ

ของนักศึกษาพยาบาลและพยาบาลเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม7

ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

การให้ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณส่วนใหญ่จะ

เป็นการให้ความหมายโดยกว้าง ไม่เน้นเฉพาะเจาะจง ไม่ว่าจะ

ศาสตร์ทางด้านการพยาบาล การนิยามความหมายของการคิดอย่าง

มีวิจารณญาณจะเน้นเกี่ยวกับกระบวนการคิด และการตัดสินใจ 

ดั่งค�านิยามของ Facione7 ให้ความหมายของการคิดอย่างมี

วิจารณญาณไว้ว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการตัดสินที่มี

เป้าหมายเป็นการตัดสินที่ก�ากับได้ด้วยตนเอง (Purposeful self-

regulatory judgment) เป็นผลมาจาก การตีความ การวิเคราะห์ 

การประเมิน การสรุปอ้างอิง การอธิบาย และการควบคุมตนเอง

ด้านการคิด โดยมีการพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบ ขณะเดียวกัน

มีนักวิชาการหลายท่านได้นิยามความหมายของการคิดอย่างมี

วิจารณญาณที่เน้นเกี่ยวกับการคิด การตัดสินใจ มีการนิยามเกี่ยว

กับความรู้ และทักษะการตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผล ดั่งค�านิยาม

ของ Ennis8 ซึ่งได้ให้ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ไว้ว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการที่จ�าเป็นต้องใช้

ทั้งความรู้และทักษะในการตัดสินใจในการกระท�า การคิดอย่างมี

วิจารณญาณเป็นการคิดอย่างมีเหตุผลท่ีมุ่งเน้นท่ีการตัดสินใจว่า

จะเชื่ออะไรหรือไม่ สอดคล้องกับค�านิยามของ Moore and 

Parker9 ให้ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ว่า เป็นการ

คิดอย่างระมัดระวัง เป็นการตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลว่าควรจะ

ยอมรับหรือปฏิเสธ 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การคิดอย่าง

มีวิจารณญาณ เป็นความสามารถในการใช้กระบวนการคิด เป็นการ

ตัดสินใจที่มีเป้าหมายว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อสิ่งใด มีการไตร่ตรอง

ข้อมูลอย่างรอบคอบ เพื่อตัดสินใจ และน�าไปสู่การสรุปที่สมเหตุ

สมผล

องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนวคิดของ 

Facion7 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นกระบวนการตัดสินใจ

ด้วยการควบคุมตนเอง มีจุดมุ่งหมายของการตัดสินใจที่แน่นอน 
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เป็นกระบวนการที่มีเหตุผล มีการพิจารณาไตร่ตรองโดยการอ้างอิง

หลักฐาน การคิดอย่างมีวิจารณญาณประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ

คือ

1. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking 

skills) หมายถึง ความสามารถในการคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ

ในสถานการณ์ต่างๆ ประกอบด้วย

 1.1 การตีความ หมายถึง ความสามารถในการท�าความ

เข้าใจต่อข้อความหรือสถานการณ์ที่ก�าหนดให้เพื่อแปลความหมาย

ที่ไม่ปรากฏโดยตรงของข้อความหรือสถานการณ์ที่ก�าหนดให้นั้น

ไปสู่ข้อสรุปที่สมเหตุสมผล

 1.2 การวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการสรุป

ประเด็นปัญหาหรือข้อโต้แย้งให้เห็นเด่นชัด และมีเหตุผลจาก

ข้อความหรือสถานการณ์ที่ก�าหนดให้

 1.3 การประเมิน หมายถึง ความสามารถในการจ�าแนก

ว่า การอ้างเหตุผลในข้อใดเป็นการอ้างเหตุผลที่หนักแน่นหรือไม่

หนักแน่น น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือ เมื่อพิจารณาจากความสอดคล้อง

ระหว่างข้อความหรือสถานการณ์ที่ก�าหนดให้กับเหตุผลที่กล่าวอ้าง

 1.4 การสรุปอ้างอิง หมายถึง ความสามารถในการจ�าแนก

ความเป็นไปได้ของข้อสรุปที่คาดคะเนขึ้น เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์

ระหว่างข้อสรุปที่คาดคะเนขึ้นนั้นกับข้อมูลหลักฐานหรือสถานการณ์

ที่ก�าหนดให้

 1.5 การอธิบาย หมายถึง ความสามารถในการบรรยาย

ความหมายของข้อมูลอย่างมีเหตุผลของความสัมพันธ์ของข้อมูล

ที่มีอยู่

 1.6 การควบคุมตนเองด้านการคิด หมายถึง ความสามารถ

ในการก�ากับติดตาม สะท้อนความคิด และแก้ไขข้อบกพร่องใน

การคิดของตนเองได้อย่างมีเหตุผล

2. คุณลักษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Dispo-

sition component of critical thinking) หมายถึง คุณลักษณะ

ส่วนบุคคลที่มีความเฉพาะตัวเกี่ยวกับวิธีการคิด การให้เหตุผล 

การตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ และลักษณะของบุคคลที่คนอื่น

รับรู้ ประกอบด้วย 

 2.1 การชอบค้นหาความจริง หมายถึง ลักษณะนิสัยที่

ต้องการค้นคว้าแสวงหาความจริง คอยตั้งค�าถาม มีจุดมุ่งหมาย

ในการติดตามค้นหาความจริงอย่างไม่ลดละความพยายาม และมี

การประเมินซ�้าตลอดเวลาเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามา

 2.2 การเปิดใจกว้าง หมายถึง ลักษณะนิสัยอดทนไม่แสดง

พฤติกรรมที่บ่งบอกถึงการมีอคติต่อผู้อื่นที่มีมุมมองแตกต่างไป

จากตน ไวต่อความรู้สึกอคติของตนเอง

 2.3 การคิดอย่างวิเคราะห์ หมายถึง ลักษณะนิสัยที่มีการ

วิเคราะห์ข้อมูลอย่างสม�่าเสมอเพื่อดูความส�าคัญของข้อมูลอย่างมี

เหตุผล ต้องใช้ความสามารถในการตีค่าความหมายของข้อมูล การ

คาดการณ์สถานการณ์ การเชื่อมโยงสิ่งที่สังเกตได้ในคลินิกกับ

ความรู้ทางด้านทฤษฎี

 2.4 การมีระบบระเบียบ หมายถึง ลักษณะนิสัยการท�างาน

อย่างมีระบบ มีแผนงาน มีล�าดับขั้นตอนของการท�างาน และมีการ

วางแผนในการท�างานที่ชัดเจน

 2.5 ความมั่นใจในตนเองต่อการใช้กระบวนการคิดอย่าง

มีวิจารณญาณ หมายถึง ลักษณะนิสัยที่มีความเป็นตัวของตัวเอง 

กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีความมั่นใจในเหตุผลของตนเอง สามารถ

แก้ปัญหาต่างๆ และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการคาด

การณ์ความสามารถของตนเองในการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้

พอเหมาะ ไม่สูงเกินไปหรือต�่าเกินไปกว่าความเป็นจริง

 2.6 ความอยากรู้อยากเห็นทางวิชาการ หมายถึง ลักษณะ

นิสัยกระตือรือร้น อยากรู้ อยากค้นคว้าอยู่ตลอดเวลา หากมีความ

สนใจในเรื่องใดก็จะค้นคว้าในเรื่องนั้นอย่างจริงจัง

 2.7 การมีวุฒิภาวะ หมายถึง ลักษณะนิสัยในการตัดสิน

ใจแก้ไขปัญหาโดยใช้แนวทางแก้ปัญหาต้ังอยู่บนพื้นฐานของการ

มีมาตรฐาน ค�านึงถึงคุณธรรมจริยธรรม

ความส�าคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นทักษะที่ส�าคัญของการปฏิบัติ

วิชาชีพทางการพยาบาล โดยใช้กระบวนการพยาบาล เพื่อการดูแล

สุขภาพของผู้รับบริการ มีการปฏิบัติวิชาชีพทางการพยาบาลที่เป็น

เอกลักษณ์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติทางการพยาบาล

เป็นการดูแลผู้รับบริการแบบองค์รวม ต้องอาศัยศิลปะในการ

ประยุกต์องค์ความรู้และการประยุกต์ศาสตร์ทางการพยาบาลสู่การ

ปฏิบัติต่อบุคคล จ�าเป็นต้องอาศัยทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ในการปฏิบัติวิชาชีพทางการพยาบาล

สภาการพยาบาลของประเทศไทยได้ก�าหนดให้การคิดอย่างมี

วิจารณญาณเป็นสมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์

ชั้นหนึ่ง จากสมรรถนะหลักทั้งหมด 14 สมรรถนะ ตรงกับสมรรถนะ

ที่ 13 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าในตนเอง และ

สมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาล ประกอบด้วย มีความคิด
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สร้างสรรค์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความตระหนักในตนเอง 

และมีความเห็นใจผู้อื่น จัดการกับอารมณ์และความเครียดของ

ตนเอง ศึกษาค้นคว้า หาความรู้ ความช�านาญในการปฏิบัติงาน

อย่างต่อเนื่อง และมีความตระหนักในการปกป้องรักษาสิทธิด้าน

สุขภาพแก่ประชาชน

นอกจากการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความจ�าเป็นต้องพัฒนา

ให้นักศึกษาพยาบาลมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างเต็มที่ก่อน

ส�าเร็จการศึกษา มาจากเหตุผลดังนี้10

1. การคิดเป็นคุณสมบัติพิเศษของมนุษย์ที่มีสมอง มีปัญญา 

มนุษย์จะต้องคิดอยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์โลก สังคม 

ครอบครัว และตนเอง เพื่อการด�ารงชีวิตที่ดีขึ้น การคิดอย่างมี

วิจารณญาณจะน�าไปสู่ความรู้ที่ดีขึ้น และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

จะน�าไปสู่การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก�าหนด

แนวทางในการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่ง

ปลูกฝังและสร้างลักษณะนิสัยท่ีพึงประสงค์ให้กับผู้เรียน จัด

กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนคิดเป็น และให้ความส�าคัญกับ

กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณมากขึ้น 

3. ศาสตร์ทางการพยาบาลเป็นศาสตร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา ผู้ปฏิบัติการพยาบาลจ�าเป็นต้องติดตามความก้าวหน้า 

ใช้การคิดวิจารณญาณในการตัดสินข้อมูลความรู้ใหม่ๆ เพื่อเกิด

ความเข้าใจสามารถประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 

4. วิชาชีพพยาบาลต้องปฏิบัติต่อผู้รับบริการ ต้องตัดสินใจ

ในการดูแลผู้รับบริการ ทั้งในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วย ผู้ปฏิบัติ

การพยาบาลต้องตัดสินใจอย่างถูกต้อง เพราะเป็นการตัดสินใจ

กระท�าเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้รับบริการ ในการปฏิบัติงานของพยาบาล

ต้องใช้กระบวนการพยาบาลในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อ

น�ามาคิดไตร่ตรอง แยกแยะประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ามา

ตั้งข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล ต้องอาศัยความสามารถในการ

วิเคราะห์ข้อมูล และน�าไปสู่การวางแผนการพยาบาล และการ

ประเมินผล ดังนั้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณจ�าเป็นส�าหรับผู้ปฏิบัติ

วิชาชีพการพยาบาล

5. การตัดสินใจเชิงจริยธรรม การปฏิบัติวิชาชีพทางการพยาบาล 

ต้องอาศัยการวิเคราะห์ พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณ เพราะปัญหา

ทางจริยธรรมในวิชาชีพการพยาบาลมักเป็นปัญหาที่ต้องตัดสินใจ

ระหว่างการเลือกกระท�าหรือไม่กระท�าในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งผู้

ปฏิบัติวิชาชีพทางการพยาบาลจ�าเป็นต้องอาศัยการคิดพิจารณา

อย่างรอบคอบและต้องมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

6. รูปแบบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่ผ่านมาส่วน

ใหญ่จะยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลาง วิธีการสอนส่วนใหญ่จะใช้การ

บรรยาย ผู้เรียนฟังและท่องจ�าเนื้อหา การประเมินผลมักจะเป็นการ

ประเมินผลในส่วนของเนื้อหาที่ต้องจดจ�าเป็นหลัก

7. ความเจริญทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทุกสาขาวิชามี

ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว น�าสังคมไปสู่ความเป็นโลกาภิวัฒน์

มากขึ้น จึงจ�าเป็นต้องอาศัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อให้

สามารถอยูใ่นสภาพสงัคมทีม่คีวามเปลีย่นแปลงนีไ้ด้อย่างเหมาะสม

สรุป

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นความสามารถในการใช้กระบวนการ

คิด เป็นการตัดสินใจที่มีเป้าหมายว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อสิ่งใด มีการ

ไตร่ตรองข้อมูลอย่างรอบคอบ เพื่อตัดสินใจ และน�าไปสู่การสรุป

ที่สมเหตุสมผล การคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนวคิดของ 

Facione ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ 1) ทักษะการคิดอย่าง

มีวิจารณญาณ เป็นความสามารถในการคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ

ในสถานการณ์ต่างๆ ประกอบด้วยทักษะย่อยดังนี้ การตีความ การ

วิเคราะห์ การประเมิน การสรุปอ้างอิง การอธิบาย และการควบคุม

ตนเองด้านการคดิ  2) คณุลกัษณะของผู้ทีม่กีารคดิอย่างมวีจิารณ- 

ญาณ เป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีความเฉพาะตัวเกี่ยวกับวิธี

การคิด การให้เหตุผล การตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ และ

ลักษณะของบุคคลที่คนอื่นรับรู้ ประกอบด้วยทักษะย่อยดังนี้ การ

ชอบค้นหาความจริง การเปิดใจกว้าง การคิดอย่างวิเคราะห์ การ

มีระบบระเบียบ ความมั่นใจในตนเองต่อการใช้กระบวนการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ ความอยากรู้อยากเห็นทางวิชาการ และการ

มีวุฒิภาวะ ดังนั้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงมีความส�าคัญต่อ

วิชาชีพการพยาบาล เพราะการพยาบาลเป็นกระบวนการแบบองค์

รวม ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลปะในการประยุกต์องค์ความรู้เพื่อ

ปฏิบัติต่อผู้รับบริการ วิชาชีพการพยาบาลและนักศึกษาพยาบาล

จึงจ�าเป็นต้องอาศัยทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณค่อนข้างมาก 

ถือเป็นทักษะส�าคัญของการปฏิบัติวิชาชีพทางการพยาบาล เป็นก

ระบวนการทางสติปัญญาขั้นสูงที่ช่วยให้การตัดสินใจเพื่อการดูแล

ผู้รับบริการ
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