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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งน้ีใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา มีวัตถ ุ

ประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล

ส�าหรับผูต้รวจการพยาบาลนอกเวลา  และ ประเมินรปูแบบ

การนเิทศทางทางการพยาบาลส�าหรบัผูต้รวจการพยาบาล

นอกเวลาราชการ  ด�าเนนิการใน  3  ขัน้ตอน ประกอบด้วย  

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์สภาพปัญหาและพัฒนารูปแบบ 

การนิเทศทางการพยาบาล โดยวิธีการระดมสมองร่วมกับ

การส�ารวจข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วย ขั้นตอนที่ 2 ทดลอง

ใช้รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลโดยมีคู่มือการนิเทศ

โดยละเอยีด และขัน้ตอนที ่3 การประเมนิรปูแบบการนเิทศ

ทางการพยาบาลแบบใหม่โดยใช้แบบวัดความรู้และวัด

ทัศนคติของผู้ตรวจการพยาบาล สอบถามความพึงพอใจ

ของผู้ตรวจการพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ 

 ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู ้และ

ทัศนคติของผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการหลัง 

การใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดบั .05   ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของผูต้รวจการพยาบาล 

และพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานพยาบาล 

หลังการใช้รูปแบบ พบว่าอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  

รปูแบบทีส่ร้างขึน้มขีัน้ตอนด�าเนนิการนเิทศ 3 ขัน้ตอน คอื 

1) การเตรียมการ (plan) ผู้นิเทศศึกษาความรู้เรื่องการ

นเิทศและวางแผนการนเิทศ 2) การด�าเนนิการ (organize) 

ผู้นิเทศ รับเวรและ ส่งเวร เยี่ยมตรวจทางการพยาบาล  

เยีย่มตรวจทัว่ไป เยีย่มตรวจอบุตักิารและค้นหาความเสีย่ง 

และ 3) การควบคุม (control) ผู้นิเทศรายงานการนิเทศ 

ติดตามและประเมินผลการนิเทศ ผลการวิจัยนี้แสดงให้ 

เห็นว่า รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลส�าหรับผู้ตรวจ

การพยาบาลนอกเวลาราชการน้ี สามารถน�าไปใช้ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ และ พยาบาลวิชาชีพและผู ้ตรวจการ

พยาบาลควรด�าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ และฐาน

ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรูปแบบการนิเทศยิ่งขึ้น

ค�าส�าคัญ: รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล ผู้ตรวจการ

นอกเวลาราชการ  

Abstract

 The purposes of this study were to  

develop and evaluate the nursing supervisory 

model for unofficial-time nursing supervisors,  

the monk’s hospital. There were three stages. The 

first stage was to analyze the study situation and  

develop the model by using focus grouping and 

systematic data survey. The second stage was  

to trial using the model by having a detailed 

guideline for supervisory. The last stage was to 

evaluate the model by using measure of  

knowledge, attitude of nurse supervisors, and 

satisfaction of nurse supervisors and unofficial- 
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time professional nurses. 

 The results revealed that mean scores of 

knowledge and attitude of nurse supervisors  

after using the model were significantly higher 

than those before using the model at the level 

of p < .05. Mean score of nurse supervisors and 

unofficial-time professional nurses’ satisfaction 

was at a level of high to highest. The model  

contained 3 stages; 1) Plan: Nursing supervisors 

studied knowledge about supervisory and  

develop plan to supervise, 2) Organize: Nurse 

supervisors shifting rounded and nursing  

supervised, generally visited, identified risk and 

incidence, and 3) Control: Nurse supervisors  

reported, followed up and evaluated the  

supervisory. These findings indicate that this  

nursing supervisory model for unofficial-time 

nursing supervisors could be effectively  

administered. Professional nurses and nursing 

supervisors should further develop an informatics 

technology system and data-based for more  

effectiveness of the supervisory model.

Key words: Nursing supervisory model, unofficial- 

time nursing supervisor 

ความส�าคัญของปัญหา 

 การนิเทศทางการพยาบาลในโรงพยาบาลสงฆ ์

เป็นระบบการนเิทศทีม่กีารปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการนเิทศใน

โรงพยาบาลทั่วไป กล่าวคือ ท�าการนิเทศต่อเน่ืองตลอด  

24 ชัว่โมง โดยมคีวามมุง่หมายเพือ่ให้ผูป่้วยได้รับการบริการ 

อย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงในเวลาราชการมีหัวหน้า

พยาบาลและหวัหน้ากลุม่งานด้านการพยาบาล 3 กลุม่งาน 

เป็นผู้นิเทศงานหน่วยงานในก�ากับจ�านวน 30 หน่วยงาน 

ส�าหรับนอกเวลาราชการและวันหยุดนักขัตกฤษ์  มีผู้ตรวจ

การพยาบาลนอกเวลาราชการ 1 คน ในการปฏิบัติงาน  

2 ช่วงเวลาดังนี้ 1) ช่วงเวลาเวรบ่าย-ดึก 16.00-08.00 น. 

และ 2) ช่วงเวลาเวรเช้า 08.00-16.00 น. มีผู้ตรวจการ

พยาบาลนอกเวลาราชการ 1 คน ท�าหน้าทีต่รวจเยีย่ม นเิทศ

งานหน่วยงานในก�ากบัหน่วยงานการพยาบาลทีป่ฏิบตังิาน

นอกเวลาราชการ หน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วยงาน  

สิ่งแวดล้อมทั่วทั้งโรงพยาบาล สอดคล้องกับมาตรฐาน

บริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์สภาการพยาบาล 

ระดับทุติยภูมิ-ตติยภูมิ ในข้อก�าหนดที่ 2.4 การควบคุม

ก�ากับ และการประเมนิผลงานของบคุลากรมปีระสทิธภิาพ 

ในด้านการนิเทศงาน มีระบบการให้ค�าปรึกษา แนะน�า 

เสรมิพลงัหรือการสอนงานทีมุ่ง่เน้นด้านบรหิารจดัการ และ

ด้านการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการ โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ

กว่า (สภาการพยาบาล, 2555) และจากผลการศึกษา 

น�าร่องในการประเมนิผลการปฏบิตังิานผูต้รวจการพยาบาล

นอกเวลาราชการของโรงพยาบาลสงฆ์ (กลุม่ภารกจิบรกิาร

วิชาการ, 2555) พบว่ามีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1) การจัดการอัตราก�าลังและการมอบหมายงาน 2) การใช้

กระบวนการพยาบาลในระยะเฉยีบพลนั 3) การปฏบิตัติาม

แนวทางการจัดการความปวด และ 4) จากผลการประเมิน

ความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ ที่มีต่อผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ  

โรงพยาบาลสงฆ์ สะท้อนให้เห็นว่า ผู้ตรวจการพยาบาล 

นอกเวลาราชการบางคนเกดิความเครยีด การประสานงาน

แก้ไขสถานการณ์ไม่ได้รบัการยอมรบั ไม่มัน่ใจในการนเิทศ

ทางการพยาบาล และการนิเทศดูเป็นการจับผิดบุคลากร

ทางการพยาบาล เกิดความขัดแย้งจากบุคลากรทางการ

พยาบาลที่ปฏิบัติงานนอกเวลา การส่ือสารนโยบายของ

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลไม่ลงไปสู่ผู้ปฏิบัติท�าให้เกิด

ความสับสนของการปฏิบัติงานการนิเทศ  

 การปฏิบัติงานของผู้ตรวจการนอกเวลาราชการ 

พบปัญหาและอุปสรรคทีเ่กดิขึน้นอกเวลาราชการเนือ่งจาก

รปูแบบนเิทศส�าหรบัผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ

ของกลุ ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลสงฆ์ที่มี  

ความไม่ชัดเจน ในด้านการบริหารอัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ 

ทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ในหอผู้ป่วยลาฉุกเฉินหรือจัด 

เจ้าหน้าทีส่่งผูป่้วยตรวจรกัษานอกโรงพยาบาล การกระจาย

ผู้ป่วยในการรับการรักษาที่หอผู้ป่วย การตามเวรช่างใน

กรณีความไม่พร้อมใช้สาธารณูปโภค การบริหารจัดการ

กรณีของราชการสูญหาย การบริหารอุปกรณ์ฉุกเฉินที ่

ไม่พร้อมใช้ และการจัดการความขัดแย้งเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย

การพัฒนารูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลส�าหรับผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ 
โรงพยาบาลสงฆ์


