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การศึกษาครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการณ์และความต้องการรู ปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐม
ภูมิ 2) สร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลปฐมภูมิ และ 3) สังเคราะห์รูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ โดยใช้
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม ดาเนินการในพืน้ ที่อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผรู้ ่วมวิจยั เป็ นพยาบาลผูน้ ิเทศ
จานวน 6 คน ผลการศึกษาสภาพการณ์ดา้ นการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิพบว่ามี 5 ลักษณะ ได้แก่ 1) แบบสั่งการผ่านคนกลาง
2) แบบควบคุมกากับ 3) แบบพี่เลีย้ ง 4) แบบผ่านการช่วยงาน และ 5) แบบร่วมมือ ผลการศึกษาด้านปั ญหาและอุปสรรคการนิเทศ
ได้แก่ 1) ด้านนโยบาย คือ นโยบายการนิเทศไม่ชัดเจนและขาดการสนับสนุนจากผูบ้ ริหาร 2) ด้านผูน้ ิเทศ คือ ผูน้ ิเทศขาดความ
มั่นใจในการนิเทศ ไม่เข้าใจเนือ้ งาน และผูน้ ิเทศเข้าถึงยาก 3) ด้านเจตคติ คือ ขาดเจตคติท่ีดีต่อการนิเทศและผูน้ ิเทศ 4) ด้านภาระ
งาน คือ ผูน้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศมีภาระงานมาก ผลการสังเคราะห์รูปแบบพบว่ารู ปแบบประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1.
เตรียมความพร้อมผูน้ ิเทศ ดังนี ้ 1) ความรู ด้ า้ นการนิเทศและการพยาบาล 2) ทักษะที่จาเป็ นในการนิเทศ 3) คุณลักษณะที่ดีของผู้
นิเทศ 4) เจตคติท่ีดีในการนิเทศ ส่วนที่ 2. ลงมือปฏิบตั ิและประเมินผล ดังนี ้ 1) ประเมินและวินิจฉัยปั ญหาการนิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิ 2) วางแผนการนิเทศ 3) ปฏิบตั ิการนิเทศ และ 4) ประเมินผลการนิเทศ ส่วนที่ 3. ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง 3 มิติ ดังนี ้ 1) ผู้
นิเทศมีความรู ้ มีทกั ษะ มีความมั่นใจ และมีเจตคติท่ดี ีตอ่ การนิเทศ 2) ผูร้ บั การนิเทศทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีเจตคติท่ดี ีตอ่ การ
นิเทศ และมีความพึงพอใจต่อการนิเทศ 3) ผูใ้ ช้บริการมีความปลอดภัยด้านสุขภาพและเกิดความพึงพอใจต่อบริการพยาบาล
ข้อเสนอแนะ คือ รูปแบบที่ได้ให้ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่ดีทงั้ ต่อผูน้ ิเทศ ผูร้ บั การนิเทศ และผูใ้ ช้บริการ สามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในพืน้ ที่ท่ีมีบริบทใกล้เคียงได้ แต่ตอ้ งตระหนักในการเตรียมความพร้อมให้ผนู้ ิเทศอย่างเพียงพอ และจุดเน้นที่สาคัญอีกประการคือ
ต้อ งรัก ษาสัม พัน ธภาพระหว่ า งผู้นิ เทศและผู้รับ การนิ เทศไว้เป็ น อย่ า งดี และต้อ งมี ก ารเสริม ก าลัง ใจอย่ า งสม่ า เสมอตลอด
กระบวนการ
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The purposes of this study are as follows: (1) to study the situations and the needs of the primary
health care (PHC) nursing supervision model; (2) to develop a PHC nursing supervision model; and (3) to synthesize
the PHC nursing supervision model. Participatory action research was employed as the methodology in this study and
was conducted in the Sena district, Phra Nakhon Si Ayutthaya province. The participants in this study included six
nursing supervisors. The results revealed five styles of PHC nursing supervision, as follows: (1) commanding through
mediators; (2) controlling; (3) mentoring; (4) work assistance, and (5) accommodation. The four aspects of problems
and obstacles of PHC nursing supervision included policy, supervisor, attitude, and workload. The aspect of policy
consisted of unclear policy and lack of support from executives. The supervisor factor was comprised of lack of
confidence, work understanding a deficit, and difficulties to meet. The aspect of attitude contained a lack of a good
attitude towards supervision and supervisors and workload involved both supervisors and supervisees, in which both
had heavy workloads. The synthesis of PHC nursing supervision model consisted of three parts: preparation of
supervisors, implementation and evaluation, and changing outcomes. The preparation of supervisors included: (1)
supervision and nursing knowledge; (2) skills required for supervision; (3) good characteristics of supervisors; and (4)
good attitudes to supervision. The aspect of implementation and evaluation consisted of: (1) assessing and
diagnosing problems of PHC nursing supervision; (2) planning for supervision; (3) implementation; and (4) evaluation.
The changing outcomes consisted of the following: (1) supervisors improved their knowledge, skills, confidence and
attitudes to supervision; (2) supervisees worked effectively, with good attitudes towards supervision, and were
satisfied with the supervision; (3) clients were also safe and satisfied with the nursing services. The recommendation
of this study was that the model can be applied in the settings of similar contexts with adequate preparation of
supervisors including an emphasis on maintaining good relations between supervisors and supervisees as well as
continuous support throughout the process.

Keyword : Nursing Supervision in Primary Health Care, Effective Functioning of Nurses Working, Participatory Action
Research
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นาทางให้แก่ขา้ พเจ้าได้พน้ จากถา้ วงกตอันลึกลับ ผูเ้ มตตาให้ความกระจ่างในทุกเรื่อง ผูป้ ลดความทุกข์และ
ความกังวลใจให้ข้าพเจ้าตลอดระยะเวลาในการท าปริญ ญานิ พ นธ์ฉบับ นี ้ จึงขอกราบขอบพระคุณ มา
ณ โอกาสนี ้
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อมราพร สุรการ อาจารย์ท่ี ป รึก ษาร่ว ม ผู้ให้ค วาม
ช่วยเหลือในการผสมผสานศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีใช้ในการวิจยั และได้
กรุณาให้คาแนะนาที่เฉียบคมแก่ขา้ พเจ้าตลอดระยะเวลาในการศึกษา
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษ ฎี อินทรประเสริฐ ประธานกรรมการสอบเค้าโครง
ปริญญานิพนธ์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล กรรมการสอบเค้าโครง และผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ กรรมการและเลขานุการในการสอบเค้าโครง ที่ให้ความไว้วางใจอนุมตั ิให้ขา้ พเจ้าได้
ดาเนินการวิจยั ในครัง้ นี ้ และให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์มากมายในการปรับปรุงเค้าโครงวิจยั ให้มีความ
รอบคอบและมีความพร้อมในการดาเนินการวิจัย ซึ่งส่งผลให้การดาเนินการวิจัยเป็ นไปอย่างสะดวกและ
ครอบคลุมในทุกประเด็นที่ตอ้ งการศึกษา
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ใจอารีย ์ จากภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ที่กรุ ณา
เสียสละเวลามาเป็ นประธานกรรมการในการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ และได้ให้คาแนะนาในแง่มมุ ของ
นักศึกษาศาสตร์ท่ีทาให้งานวิจยั สมบูรณ์และเป็ นประโยชน์ต่อสาธารณชน
ขอขอบพระคุณคณาจารย์จากสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทความรู ้
ความเข้าใจในวิชาทางพฤติกรรมศาสตร์และหล่อหลอมความเป็ นนักพฤติกรรมศาสตร์แก่ขา้ พเจ้า ให้ความ
รักความอบอุน่ แก่ขา้ พเจ้าเสมอมา ข้าพเจ้าไม่เคยลืม จะรักและเคารพตลอดไป
ขอขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ไว้ใจมอบทุนอุดหนุนการวิจยั
ครัง้ นีแ้ ก่ขา้ พเจ้า แม้จานวนจะไม่มากแต่ทาให้ขา้ พเจ้ารูส้ กึ เห็นคุณค่าในตนเองและตัง้ ใจทาการศึกษาครัง้ นี ้
ให้ดีท่ีสดุ
ขอขอบพระคุณ ดร.ธี รพร สถิรอังกูร ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข (ด้านการพยาบาล)
และอาจารย์ศิริมา ลีละวงศ์ ผูอ้ านวยการกองการพยาบาล ที่ให้โอกาสและสนับสนุนความก้าวหน้าทาง
การศึกษาและทางอาชีพการงานแก่ขา้ พเจ้าตลอดมา และขอขอบคุณนักวิชาการพยาบาลและบุคลากรกอง
การพยาบาล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกๆท่าน ที่ให้การช่วยเหลือ สนับสนุน และให้กาลังใจแก่
ข้าพเจ้าเสมอมา

ช
ขอขอบพระคุณนายแพทย์นิติ เหตานุรกั ษ์ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลเสนา และนายเกียรติศกั ดิ์
ชัว้ ทอง สาธารณสุขอาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้ให้ความไว้วางใจแก่ขา้ พเจ้าและได้อนุญาต
ให้ข้าพเจ้าได้ดาเนิ นการศึกษาในโรงพยาบาลเสนาและในโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตาบลในสังกัด
สาธารณสุขอาเภอเสนา และได้อนุญาตให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาของท่านมาเป็ นผูร้ ว่ มวิจยั ในครัง้ นี ้
ขอขอบคุณผูร้ ว่ มวิจยั ทุกท่าน ที่เชื่อมั่นในตัวข้าพเจ้าและตัดสินใจจับมือเดินไปด้วยกันกับข้าพเจ้า
ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน ให้กาลังใจกันและกันตลอดระยะเวลา 15 เดือนที่ทาการศึกษาในพืน้ ที่จนเกิด
ความสาเร็จ ซึง่ ความสาเร็จครัง้ นีข้ อยกให้เป็ นของผูร้ ว่ มวิจยั ทุกท่าน
ขอขอบคุณ เพื่อนๆ พี่ๆ และน้องๆ นิสิตปริญ ญาเอก สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือและเป็ นกาลังใจ
ในทุกๆเรื่องตลอดมา
ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ ของสถาบันวิจัย พฤติ ก รรมศาสตร์ทุก ท่ าน ที่ ได้ให้ค วามช่ วยเหลือ และ
อานวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่ขา้ พเจ้าตลอดระยะเวลาที่ศกึ ษาในสถาบันแห่งนีอ้ นั เปรียบเสมือนบ้าน
หลังที่สองที่อบอุน่ ของข้าพเจ้า
ขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่เคยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเกือ้ กูลกันมาจนส่งผลให้
ข้าพเจ้าได้รบั ความสาเร็จในวันนี ้
สุดท้ายนี ้ ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา ญาติพ่ีนอ้ งและครอบครัว ที่เปิ ดโอกาสให้
ได้รับ การศึ ก ษาเล่ า เรีย น ตลอดจนคอยช่ ว ยเหลื อ และให้ก าลังใจข้า พเจ้า เสมอมา จนสามารถส าเร็จ
การศึกษาในทุกระดับ คุณค่าประโยชน์และความดีงามทัง้ ปวงอันพึงได้จากการศึกษาวิจยั นี ้ ข้าพเจ้าขอน้อม
บูชาพระคุณบิดามารดาและบูรพาจารย์ทกุ ท่านที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู ้ และให้ความเมตตาแก่ขา้ พเจ้า
มาโดยตลอด
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บทที่ 1
บทนา
ทีม่ าและความสาคัญของปั ญหา
สังคมไทยในปั จจุบัน มี การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้ง ด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง การเปลี่ยนแปลงเหล่านีส้ ่งผลให้ปัญหาด้านสุขภาพของผูป้ ่ วยมี
ความซับซ้อนมากขึน้ การเปลี่ยนแปลงทาให้ความซับซ้อนของปั ญหาด้านสุขภาพของผูป้ ่ วยเกิดขึน้
ได้ในทุกมิติ ทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ผูป้ ่ วยจาเป็ น ต้องได้รบั การดูแลอย่าง
เป็ นองค์รวมมากขึน้ พยาบาลจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดและวิธีการทางานให้ทนั ต่อ
การเปลี่ยนแปลงและความซับซ้อนของผูป้ ่ วย ต้องพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลให้มีการดูแล
ผูป้ ่ วยอย่างเป็ นองค์รวมมากขึน้ รวมถึงผูป้ ่ วยและสังคมมีความคาดหวัง ในบริการพยาบาลที่มี
คุณ ภาพสูง ขึน้ ทาให้พยาบาลจาเป็ นต้องพัฒ นาบริการพยาบาลให้มีคุณ ภาพสูงขึน้ ตามความ
คาดหวัง อย่างไรก็ตามการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลจาเป็ นต้องยึดมาตรฐานการพยาบาล
และจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็ นแนวทางในการปฏิบัติ (กองการพยาบาล. 2561: ออนไลน์; อ้างอิง
จาก The America Nurses Association) ซึง่ การนิเทศการพยาบาลเป็ นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วย
ให้เกิ ด การพัฒ นาบุคลากรพยาบาลและเกิด การพัฒ นาคุณ ภาพบริการพยาบาล และช่วยให้
คุณภาพบริการพยาบาลเป็ นไปตามมาตรฐานการพยาบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพ
การนิเทศการพยาบาล (Nursing supervision) มีความสาคัญ และจาเป็ นอย่างยิ่งใน
การควบคุม ก ากับ ดูแ ลคุณ ภาพบริก ารพยาบาลให้เป็ น ไปตามมาตรฐานการพยาบาลและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ช่วยเหลือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผูป้ ฏิบตั ิการพยาบาลและพัฒนางาน
บริ ก ารพยาบาล การนิ เทศการพยาบาลเป็ นกระบวนการของการสนั บ สนุ น และเรี ย นรู ้ใ น
สายวิชาชีพการพยาบาล (Fowler. 1996, p. 471) ซึ่งเป็ นหัวใจสาคัญของการบริหารการพยาบาล
เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพ ตรงตามเป้าหมายและมาตรฐานการพยาบาล
(กองการพยาบาล. 2539, น. 42) การนิเทศการพยาบาลเป็ นบทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริหารทางการ
พยาบาลทุกระดับ (สานักการพยาบาล. 2551, น. 12) ตัง้ แต่หัวหน้าพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงาน
หัวหน้างาน จนถึงหัวหน้าทีมการพยาบาล ซึ่งการนิเทศการพยาบาลเป็ นความรับผิดชอบของ
วิชาชี พ ที่มี ต่อผู้รบั บริการและสังคมที่ พึงกระท า รวมถึงประกาศของสภาการพยาบาลในเรื่อง
มาตรฐานการบริการพยาบาลและผดุงครรภ์ระดับปฐมภูมิ ที่กาหนดให้ตอ้ งมีระบบกากับ ติดตาม
และสนับสนุนให้พยาบาลวิชาชีพ และผดุงครรภ์ประกอบวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน และดารงไว้ซ่ึง
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ (ประกาศสภาการพยาบาล. 2548: 65) และในสถานการณ์

13
ปั จจุบนั ที่เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้า ผูป้ ่ วยหรือผูใ้ ช้บริการสามารถเข้าถึงความรู ้จากอินเตอร์เน็ตได้
อย่ างง่า ยดายทุก ที่ ทุก เวลา ท าให้ผู้ป่ วยหรือ ผู้ใช้บ ริก ารมี ค วามรู ้ม ากขึน้ ซึ่งรวมถึ งจะมี ค วาม
ต้องการและความคาดหวังสูง ขึน้ ด้วย ส่งผลให้การทางานของบุคลากรพยาบาลมีความยุ่งยาก
มากขึน้ และต้องใช้ความรูค้ วามสามารถมากขึน้ ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ น้ และเนื่องจาก
วิช าชี พ การพยาบาลต้อ งการความรับ ผิ ด ชอบสูง (วิเชี ย ร ทวีล าภ, 2534, น. 6) การนิ เทศการ
พยาบาลจึงมีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่ง ในการคงไว้ซ่ึงคุณภาพบริการพยาบาลและขวัญ
ก าลัง ใจของผู้ป ฏิ บัติ ก ารพยาบาล (สุพิ ศ กิ ต ติ รัช ดา; และวารี วณิ ช ปั ญ จพล. 2551, น. 25)
โดยเฉพาะการปฏิบตั ิการพยาบาลในปฐมภูมิ
การพ ยาบาลปฐมภู มิ (Primary health care nursing) หรื อ การพยาบาลชุ ม ชน
(Community health nursing)เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของระบบบริ ก ารสุ ข ภาพที่ มี เ ป้ า หมายมุ่ ง ดู แ ล
ประชาชนในชุ ม ชน ซึ่ ง มี ค วามหมายมากกว่ า แค่ ก ารพยาบาลที่ ป ฏิ บั ติ ใ นชุ ม ชน แต่ เป็ น
การพยาบาลที่ตอ้ งใช้ความรู ค้ วามสามารถในการดูแลแบบองค์รวม สุขภาพร่างกาย จิตใจ และ
ความเป็ นอยู่ของประชาชนในบริบทที่เฉพาะเจาะจงให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชุมชนในมิติ
ของการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื ้ นฟูสขุ ภาพ (สานักการ
พยาบาล กระทรวงสาธารณสุข. 2559, น. 1) โดยต้องดูแลทัง้ รายบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และ
ชุมชน ทั้งในปั จจุบัน และต่อเนื่ องถึงในอนาคต (McMurray. 1993, p. 5) ทั้งกลุ่มประชาชนที่ มี
สุขภาพดี กลุ่มประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ และกลุ่มประชาชนที่มีความเจ็บป่ วย โดยให้
การดูแลทัง้ ในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและที่บา้ นของผูป้ ่ วย แบบผสมผสานองค์ความรู ้
ทฤษฏี ท างการพยาบาลร่ว มกับ ศาสตร์ท างสัง คมและการสาธารณสุข (ส านัก การพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุข . 2559, น. 1) และต้อ งดูแ ลร่ว มกับ สหวิ ช าชี พ รวมถึ ง การเชื่ อ มโยงกับ
หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชน พยาบาลปฐมภูมิตอ้ งมีความรู ้ ทักษะ
และความสามารถเพี ย งพอที่ จะปฎิ บัติ งานให้ได้ต ามมาตรฐาน โดยใช้กระบวนการพยาบาล
ประเมินสภาวะสุขภาพที่บา้ นหรือชุมชน เน้นการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชน ด้วยการดึงบุคคลและ
ผูน้ าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็ นเจ้าของสุขภาพของคนในชุมชน (สานักการพยาบาล กระทรวง
สาธารณสุข. 2559, น. 7)
การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิในปั จจุบนั ยังไม่มีรูปแบบที่ชดั เจน โดยลักษณะของงาน
การพยาบาลปฐมภูมิ จ ะมี เจ้า หน้าที่ พ ยาบาลปฏิ บัติ งานในหลายระดับ และหลายหน่ วยงาน
ซึง่ ไม่ได้เกี่ยวโยงในสายบังคับบัญชาโดยตรง หากแต่เป็ นการนิเทศเชิงวิชาชีพ โดยใช้ความสัมพันธ์
เชิ ง วิ ช าชี พ ของพยาบาลที่ ดู แ ลกัน ผู้นิ เทศการพยาบาลปฐมภู มิ จึ ง มี ห ลายระดับ ทั้ง ภายใน
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หน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน (สานักการพยาบาล. 2559, น. 41-42) ทัง้ ที่เป็ นบทบาทหน้าที่
ตามสายบังคับบัญ ชาและบทบาทหน้าที่ตามสายการนิเทศเชิงวิชาชีพตามระดับขั้นของความ
รับผิดชอบผลงานที่กระทาโดยทีมการพยาบาล จะมีระดับของการนิเทศ คือ ผูน้ ิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิระดับจังหวัด ซึ่งหมายถึง ผูร้ ับผิดชอบผลงานของพยาบาลปฐมภูมิในภาพรวมของจังหวัด
อันได้แก่ พยาบาลวิชาชีพที่มีหน้าที่รบั ผิดชอบงานการพยาบาลปฐมภูมิท่ีปฏิบตั ิงานในสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดหรือในโรงพยาบาลประจาจังหวัด โดยเชื่อมโยงนโยบายระดับกระทรวงและ
ระดับเขตถ่ายทอดสู่ระดับอาเภอ และรายงานผลการปฏิ บตั ิงานภาพรวมของจังหวัดสู่ระดับเขต
และระดับ ประเทศตามลาดับ ต่อมาคือผู้นิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิระดับ อาเภอ ซึ่งหมายถึง
ผูร้ บั ผิดชอบผลงานของพยาบาลปฐมภูมิในภาพรวมของอาเภอ อันได้แก่ พยาบาลวิชาชีพกลุม่ งาน
การพยาบาลชุมชนหรือกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมในโรงพยาบาลประจาอาเภอ
ซึ่งทาหน้าที่นิเทศพยาบาลปฐมภูมิระดับตาบล และลาดับสุดท้ายจะเป็ นผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐม
ภูมิ ระดับ ต าบลหรือ ระดับ หน่ ว ยงาน ซึ่งหมายถึ งผู้รบั ผิ ด ชอบผลงานของพยาบาลปฐมภูมิ ใน
ภาพรวมของหน่วยงาน ผูท้ ่ีทาการนิเทศภายในหน่วยงาน คือ พยาบาลวิชาชีพผูท้ ่ีมีประสบการณ์
ในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิทาการนิเทศเจ้าหน้าที่พยาบาลในทีมผูม้ ีประสบการณ์นอ้ ย
กว่า ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นการนิเทศทางคลินิก (Clinical supervision) ที่ตอ้ งใช้ความรู ้ ความสามารถ
และทักษะเฉพาะเรื่อง (Turner; & Hill. 2011, p. 15) อย่างไรก็ตามพบว่าการนิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิท่ีมีอยู่ในปั จจุบนั เป็ นเพียงการกากับติดตามตัวชีว้ ดั ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขเท่านัน้
ปั จจุบันมีงานวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศการพยาบาลในต่างประเทศจานวนมาก แต่ส่วน
ใหญ่เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับการนิเทศการพยาบาลบริบทในโรงพยาบาล และไม่ค่อยพบการศึกษา
เกี่ยวกับการนิเทศการพยาบาลในบริบทของปฐมภูมิ (Elisabeth; Charlotte; & Paivi. 2015, p. 1)
ซึ่งการนิเทศการพยาบาลในบริบทของโรงพยาบาลจะมีความชัดเจนในสายการบังคับบัญชาและ
เป็ นบทบาทหน้าที่ในการบริหารงานของพยาบาลวิชาชีพทุกระดับ แต่การนิเทศการพยาบาลใน
บริบทของปฐมภูมิ เป็ นการนิเทศการพยาบาลนอกโรงพยาบาลหรือในชุมชน ไม่มีสายการบังคับ
บัญชาและบทบาทหน้าที่โดยตรงเหมือนบริบทในโรงพยาบาล แต่เมื่อพิจารณาเนือ้ งานแล้วพบว่า
การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิมีความสาคัญ จาเป็ นไม่แตกต่างจากในบริบทของโรงพยาบาล
เนื่องจาก พยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในชุมชนหรือในปฐมภูมิ มีการกระจายปฏิบตั ิงานในสถานบริการ
สุขภาพระดับปฐมภูมิหรือปั จจุบนั เรียกว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเฉลี่ยแห่งละประมาณ
1-4 คน ขึน้ อยู่กบั ขนาดและความหนาแน่นของประชากรในตาบล และส่วนใหญ่ตอ้ งอยู่เวรเพียง
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ล าพัง โดยพยาบาลที่ ป ฏิ บัติ ง านในปฐมภู มิ ต ้อ งเป็ น ด่ า นหน้า ในการรัก ษาพยาบาลผู้ป่ วยที่
หลากหลายและซับซ้อน ทัง้ การให้บริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและการให้บริการ
ผูป้ ่ วยที่บา้ น (สานักงานวิจยั และพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน. 2556, น. 6) ซึง่ พยาบาลต้องมีความรู ้
ความสามารถในการวินิ จฉัยความต้องการการดูแลที่ทนั ต่อเหตุการณ์ (Early detection) รวมถึง
ต้ อ งมี ค วามสามารถในการให้ ก ารรัก ษาพยาบาลเบื ้ อ งต้ น ที่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสมทั น เวลา
ซึ่งความสามารถต่างๆเหล่านีต้ อ้ งอาศัยความรู ้ ความสามารถ และที่สาคัญที่สดุ คือประสบการณ์
มี พ ยาบาลวิ ช าชี พ ที่ ป ฏิ บัติ ง านในสถานบริก ารสุข ภาพระดับ ปฐมภู มิ จ านวนไม่ น ้อ ยที่ ข าด
ประสบการณ์ในการดูแลผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลและไม่มีเครือข่ายในโรงพยาบาล การมีผนู้ ิเทศจาก
โรงพยาบาลช่วยให้ความรู ้ ให้ก ารสนับ สนุน ให้ค าปรึกษา และให้ก าลังใจ จึงเป็ น การช่วยให้
พยาบาลที่ปฏิบัติงานในปฐมภูมิมีความมั่นใจในการรักษาพยาบาลมากขึน้ ส่งผลต่อคุณ ภาพ
บริการพยาบาล และส่งผลต่อสุขภาพประชาชนในชุมชน
จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ (Systemic review) ของพอลล๊อคและคณะ
(Pollock, et al. 2017, pp. 1825-1837) โดยวิเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวกับการนิเทศการพยาบาลที่
เผยแพร่ดว้ ยภาษาอังกฤษและอยู่ในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์สากล ตั้งแต่ ค.ศ. 2005 - 2015
พบว่า มีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการพยาบาลจานวนทัง้ สิน้ 2,994 เรื่อง และพบว่ามีเพียง
จานวน 86 งานวิจัย ที่มี วิ ธีก ารปฏิ บัติการนิ เทศทางคลินิ ก (Clinical supervision intervention)
และในจานวนนีม้ ี เพียงจานวน 47 งานวิจัย ที่เป็ นการวิจัยขัน้ ปฐมภูมิ (Primary research) โดย
พบว่า งานวิจัย ที่ มี ก ารวัดประสิ ท ธิ ผ ลของการนิ เทศทางคลิ นิ กอย่ างมี คุณ ภาพมี เพี ยงจานวน
10 งาน และพบว่างานวิ จัย ที่ อ ธิ บ ายวิธีก ารปฏิ บัติ ก ารนิ เทศทางคลิ นิ ก (Clinical supervision
intervention) ได้อ ย่ า งชัด เจนมี เพี ย งจ านวน 19 เรื่ อ ง โดยเป็ น งานวิ จัย เชิ ง ส ารวจ (Surveys)
จานวน 5 เรื่อง เป็ นงานวิจัยแบบรายงานเฉพาะราย (Case study) จานวน 3 เรื่อง เป็ นงานวิจัย
แบบผสานวิธี (Mixed methods) จานวน 3 เรื่อง เป็ น งานวิจัยเชิงคุณ ภาพ (Qualitative study)
จานวน 2 เรื่อง เป็ นงานวิจยั แบบทดลองทางคลินิก (Clinical trial) จานวน 4 เรื่อง เป็ นงานวิจยั เชิง
ปฏิ บัติก าร (Action research) จานวน 1 เรื่อง และเป็ น การศึกษาแบบตามรุ ่น (Cohort study)
จ านวน 1 เรื่อ ง ส่ว นงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วการนิ เทศการพยาบาลในบริบ ทของประเทศไทย พบว่ า
มีการศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยแตกต่างกันใหญ่ ๆ 4 กลุ่ม คือ การศึกษาด้วยวิธีการเชิงสารวจ
(Survey research) การศึ ก ษาด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and development)
การศึกษาด้วยวิธีการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) และการศึกษาด้วย
วิธี ก ารวิ จัย เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารแบบมี ส่วนร่ว ม (Participatory action research) โดยกลุ่ม ตัวอย่ า ง
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ที่ศึกษาส่วนใหญ่ เป็ นหัวหน้าหอผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล และมีส่วนน้อยที่ศึกษาในพยาบาลระดับ
ปฏิบัติการ พบปั ญ หาและอุปสรรคของการนิเทศ คือ ผูน้ ิเทศมีภาระงานมาก อัตรากาลังมีนอ้ ย
(สมควร จันทร์คง. 2558) ผูน้ ิเทศขาดความรู ้ และประสบการณ์ ขาดการเตรียมความพร้อมในการ
เป็ นผูน้ ิเทศ (สุดารัตน์ วรรณสาร และคณะ. 2556; พิสมัย รวมจิตร. 2550) รวมถึงการไม่มีรูปแบบ
หรื อ แนวทางการนิ เทศที่ ชั ด เจน (กานดา ม่ ว งเพ็ ง . 2544; พิ ส มั ย รวมจิ ต ร. 2550; กฤษณา
คาลอยฟ้ า. 2552) จึงได้ท าการวิจัยเพื่ อพัฒ นารู ปแบบการนิ เทศการพยาบาล ซึ่งส่วนใหญ่ จะ
พั ฒ นารู ป แบบการนิ เทศการพยาบาลโดยผู้วิ จัย ด้ว ยวิ ธี ก ารทบทวนวรรณกรรมและศึ ก ษา
สถานการณ์ และมี ส่วนน้อยที่จะใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิ บัติการแบบมี ส่วนร่วม รู ปแบบที่ ได้เป็ น
รูปแบบของการนิเทศการพยาบาลในโรงพยาบาล ซึ่งมีความหลากหลายแตกต่างกัน และพบว่ายัง
ไม่มีงานวิจยั ใดที่ศกึ ษาเกี่ยวกับการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
ผูว้ ิจยั จึงเห็นความสาคัญจาเป็ นที่จะต้องพัฒนารูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ี
ส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิ โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม เนื่องจากการมีส่วนร่วมมีการสะท้อนการ
วิเคราะห์ตนเอง ซึ่งเป็ นยุทธวิธีท่ีทาให้การดาเนินงานประสบความสาเร็จ เกิดความต่อเนื่องและ
ยั่งยืน ถึงแม้วา่ การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วมจะมีขอ้ จากัดที่ไม่สามารถนาผลการวิจยั ไปใช้
สถานการณ์ท่ ัวไปได้เพราะเนื่ องจากเป็ น การศึกษาแบบเจาะลึกในบริบทหนึ่ง แต่การวิจัยเชิง
ปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วมนีจ้ ะช่วยลดช่องว่างระหว่างทฤษฏี การวิจยั และการปฏิบตั ิได้ (Holter; &
Barcoott. 1993, p. 299) และยังทาให้ผวู้ ิจยั และผูร้ ว่ มวิจยั เข้าใจสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเกิด
การเรียนรู ใ้ นทุกขัน้ ตอนของการวิจัย ซึ่งจะมีองค์ความรู ใ้ หม่เกิดขึน้ ตลอดกระบวนการวิ จัย และ
การที่ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิได้มีส่วนร่วมคิดร่วมพัฒนารู ปแบบการ
นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ีจะส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงาน
ในสถานบริก ารสุขภาพระดับ ปฐมภูมิ ในทุก ๆขั้น ตอนนั้น ท าให้มี ค วามรู ส้ ึก เป็ น เจ้าของและมี
แนวโน้มที่จะน าไปดาเนิน การให้ประสบความสาเร็จจนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ ย่ ังยืน ผูว้ ิจัยจึง
เลือกใช้กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม โดยผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิในฐานะ
ผูร้ ่วมวิจยั จะมีส่วนร่วมคิดร่วมทาตัง้ แต่ศึกษาสภาพการณ์และปั ญหาของการนิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิ ร่วมกันสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ผ่านเกลียวของวงจรการ
วิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วมหลายรอบจนกระทั่งรูปแบบมีความเหมาะสมพอดีกบั บริบทของ
การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ เกิดการเรียนรูร้ ว่ มกันตัง้ แต่ขนั้ ตอนแรกจนถึงขัน้ ตอนสุดท้ายของ
การวิจยั เกิดองค์ความรูใ้ หม่และเกิดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่ย่งั ยืน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาสภาพการณ์และความต้องการรูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ีสง่ เสริม
การทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
2. สร้างและพัฒนารู ปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ีส่งเสริมการทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
3. สัง เคราะห์รู ป แบบการนิ เทศการพยาบาลปฐมภู มิ ท่ี ส่ ง เสริม การท างานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
ความสาคัญของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการนิเทศ
การพยาบาลปฐมภูมิท่ีสง่ เสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถาน
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ โดยผลจากการศึกษาก่อให้เกิดคุณค่า ดังนี ้
1. ได้รูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ีสร้างจากความร่วมมือของผูน้ ิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิผ่านกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม
2. ผูร้ ว่ มวิจยั และผูว้ ิจยั เกิดการเรียนรูใ้ นทุกๆขัน้ ตอนของการวิจยั และได้องค์ความรู ้
ใหม่เกิดขึน้ ในทุกๆวงรอบตลอดกระบวนการวิจยั แบบมีสว่ นร่วม
3. เกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิท่ีย่งั ยืนในการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่สี ง่ เสริม
การทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
โดยผูร้ ว่ มวิจยั สามารถนาความรูท้ ่ีได้จากการร่วมวิจยั ครัง้ นี ้ ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปั ญหาการ
นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิในครัง้ ต่อไปได้ แม้ว่าผูว้ ิจยั จะถอนตัวจากพืน้ ที่ และเกิดวัฒนธรรมการ
ปฏิบัติการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ี ส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่
ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
4. เกิดการต่อยอดทางวิชาการ เนื่องจากผลลัพธ์จากการวิจยั ครัง้ นีจ้ ะได้องค์ความรู ้
ใหม่เกี่ยวกับรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลปฐมภูมิ ซึง่ องค์ความรูท้ ่ีได้นีจ้ ะช่วยลดช่องว่างของ
องค์ความรู เ้ กี่ยวกับการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ีมีอยู่ในปั จจุบนั และสามารถนาองค์ความรู ้
ใหม่ ท่ี ได้จากการศึก ษาในครัง้ นี ไ้ ปเป็ น ฐานในการพัฒ นาการนิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ต่อไป
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ขอบเขตการวิจัย
การวิ จัย ครั้ง นี ้ก าหนดขอบเขตการวิ จัย ออกเป็ น 3 ด้า น ได้แ ก่ ขอบเขตด้า นเนื ้อ หา
ขอบเขตด้านพืน้ ที่ และขอบเขตด้านกลุม่ ผูว้ ิจยั ร่วมรายละเอียดดังนี ้
1. ขอบเขตด้านเนือ้ หา
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นการพัฒนารูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ีสง่ เสริมการ
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ โดยมุ่ง
ศึกษาใน 3 ประเด็น ประเด็นแรกเกี่ยวกับการศึกษาสภาพการณ์และความต้องการรู ปแบบการ
นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ โดยผูว้ ิจยั เน้นทาความเข้าใจสภาพการณ์การนิเทศการพยาบาลปฐม
ภูมิท่ีเป็ นอยู่ในปั จจุบนั และความต้องการในการพัฒนาตนเองของผูน้ ิเทศให้เป็ นผูน้ ิเทศที่สามารถ
ช่วยให้ผรู้ บั การนิเทศทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็นต่อมาคือการสร้างและพัฒนารูปแบบ
การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่สี ง่ เสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงาน
ในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ โดยอาศัยวงรอบของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม
มาช่วยในการสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ เพื่อให้ได้รูปแบบที่ส่งเสริม
การทางานอย่างมี ประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
ส่วนประเด็นสุดท้ายคือ สังเคราะห์รูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ซึ่งรู ปแบบที่จะทาการ
สังเคราะห์มานัน้ จะครอบคลุมการเกี่ยวโยงของ 3 ส่วนคือ 1) การเตรียมความพร้อมของผูน้ ิเทศ 2)
การลงมือปฏิบตั ิและประเมินผล 3) ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง โดยจะนาเสนอมาในรูปแบบที่แสดง
ความเกี่ยวโยงของทัง้ 3 ส่วน
2. ขอบเขตด้านพืน้ ที่
การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มในครั้ง นี ้ ผู้วิ จั ย ได้คั ด เลื อ กพื ้น ที่ ใ น
การศึกษา คือ อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีเกณฑ์การพิจารณา คือ
2.1 เป็ นพืน้ ที่ในเขตนาร่องของนโยบายพัฒนาสถานบริการพยาบาลระดับ
ปฐมภูมิ
2.2 เป็ นสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิท่ีมีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงาน
ประจา
2.3 มีความพร้อมและยินดีเข้าร่วมการวิจยั ทัง้ เครือข่ายอาเภอ และสามารถ
เข้าร่วมการวิจยั ได้ทกุ ขัน้ ตอน
2.4 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุข
อาเภอเห็นความสาคัญ และอนุญาตให้ทาวิจยั ในพืน้ ที่

19
3. ขอบเขตด้านกลุ่มผู้ร่วมวิจัยและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการดาเนินการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วมครัง้ นี ้ ประกอบด้วยกลุม่ ผูร้ ว่ ม
วิจัย (Participants) และมีกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) จาแนกตามวัตถุประสงค์การ
วิจยั ดังนี ้
3.1 ผู้ร่ว มวิ จัย เพื่ อ ตอบวัต ถุป ระสงค์ก ารวิจัย ข้อที่ 1: ศึก ษาสภาพการณ์แ ละ
ความต้องการรูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่สี ง่ เสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของ
พยาบาลที่ ป ฏิ บัติงานในสถานบริการสุขภาพระดับ ปฐมภูมิ ได้แก่ ผู้นิ เทศระดับ จังหวัด 2 คน
ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 5 คน ผูน้ ิเทศระดับตาบล 4 คน และผูร้ บั การนิเทศ 9 คน รวมทัง้ สิน้ 20 คน
3.2 ผูร้ ว่ มวิจยั เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 2: สร้างและพัฒนารูปแบบการ
นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ีส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานใน
สถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ จาแนกเป็ นผูร้ ว่ มวิจยั และผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย ดังนี ้
3.2.1 กลุม่ ผูร้ ว่ มวิจยั (Participants)
1) กลุ่ ม ผู้ นิ เ ทศระดั บ อ าเภอ คื อ พยาบาลวิ ช าชี พ ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน ใน
โรงพยาบาลเสนา ผู้มี ห น้า ที่ ในการดูแ ลและสนับ สนุน การปฏิ บัติ ง านของพยาบาลวิ ช าชี พ ที่
ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในอาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน
2 คน
2) กลุ่มผูน้ ิ เทศระดับ ตาบล คือ พยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในสถาน
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ผู้มีประสบการณ์และเป็ นหัวหน้าทีม มีหน้าที่รบั ผิดชอบผลงานการ
ปฏิ บั ติ ง านของพยาบาลวิ ช าชี พ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบลในที ม
จานวน 4 คน
3.2.2 กลุม่ ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย (Stakeholders)
1) กลุ่มผูร้ บั การนิเทศ หรือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล ในอาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึง่ มีบทบาทเป็ นผูร้ บั การนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ มีจานวน 9 คน
2) ผู้ใ ช้บ ริก ารหรื อ ประชาชนที่ อ าศัย อยู่ ในเขตความรับ ผิ ด ชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทัง้ 15 แห่ง ในอาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. สถานบริ ก ารสุ ข ภาพระดั บ ปฐมภู มิ หมายถึ ง หน่ ว ยงานในสัง กัด ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่จดั ตัง้ ขึน้ เพื่อให้บริการด้านสุขภาพขัน้ พืน้ ฐานแก่ประชาชนในชุมชน
หรือในตาบลที่รบั ผิดชอบ ซึ่งในการศึกษาครัง้ นีป้ ระกอบด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลใน
อาเภอเสนาจานวน 15 แห่ง โดยเป็ นสถานที่ปฏิบตั ิงานของพยาบาลผูน้ ิเทศระดับตาบลและผูร้ บั
การนิเทศซึง่ เป็ นผูร้ ว่ มวิจยั และเป็ นผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียในการวิจยั ครัง้ นี ้
2. ผู้นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิระดับจังหวัด หมายถึง พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงาน
ในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีหน้าที่ดแู ลและสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของ
พยาบาลวิ ช าชี พ ที่ ป ฏิ บัติ ง านในโรงพยาบาลส่ ง เสริม สุข ภาพต าบลในอ าเภอเสนา จัง หวัด
พระนครศรีอยุธยา
3. ผู้นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิระดับอาเภอ หมายถึง พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงาน
ในโรงพยาบาลเสนา มีหน้าที่ดแู ลและสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในอาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. ผู้ นิ เ ทศการพยาบาลปฐมภู มิ ร ะดั บ ต าบล หมายถึ ง พยาบาลวิ ช าชี พ ผู้ มี
ประสบการณ์ ท่ี ป ฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล ในอ าเภอเสนา จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา และมีหน้าที่เป็ นหัวหน้าทีมรับผิดชอบผลงานของพยาบาลวิชาชีพภายในทีม ซึง่
มีผูร้ บั การนิเทศเป็ นพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแห่งเดียวกันหรือ
แห่งอื่นในอาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5. ผู้รับการนิเทศ หมายถึง พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล ในอาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีฐานะเป็ นผูร้ บั การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
จากผูน้ ิเทศระดับอาเภอและผูน้ ิเทศระดับตาบล
6. การท างานอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของพยาบาลที่ป ฏิ บั ติ งานในสถานบริ ก าร
สุ ขภาพระดับปฐมภูมิ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกในการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลที่
ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ซึ่งอยู่ในฐานะของผูร้ บั การนิเทศ มีการปฏิบตั ิงาน
ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยผลงานมี คุณ ภาพมากขึน้ หรือใช้เวลาในการท างานน้อยลง ส่งผลให้
ผูใ้ ช้บริการปลอดภัยและพึงพอใจในบริการ
7. รู ปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ หมายถึง โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยนาเข้าหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ กระบวนการของการนิเทศ
การพยาบาลปฐมภูมิ และผลลัพธ์ท่เี กิดขึน้ จากการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาเรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารู ปแบบการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ ” ผู้วิ จัย ได้ศึก ษาหลัก การ แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อ เป็ น
แนวทางในการทาวิจยั โดยได้รวบรวมสาระสาคัญ ดังนี ้
ส่วนที่ 1 แนวคิดการพยาบาลปฐมภูมิ
ส่วนที่ 2 แนวคิดการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
ส่วนที่ 3 แนวคิดทางสังคมวิทยา
ส่วนที่ 4 แนวคิดทางจิตวิทยา
ส่วนที่ 5 แนวคิดการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม
ส่วนที่ 6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 7 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ส่วนที่ 1 แนวคิดการพยาบาลปฐมภูมิ
แนวคิ ด การพยาบาลปฐมภูมิ มี ค วามส าคัญ ต่ อ การศึก ษาในครัง้ นี ้ เนื่ อ งจากจะเป็ น
พืน้ ฐานให้เข้าใจการพยาบาลปฐมภูมิและพยาบาลที่ ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพระดับ
ปฐมภู มิ ประกอบด้ว ย 1) สถานบริก ารสุข ภาพระดับ ปฐมภู มิ 2) งานการพยาบาลปฐมภู มิ
3) สมรรถนะของพยาบาลที่ ป ฏิ บัติ งานในสถานบริก ารสุข ภาพระดับ ปฐมภูมิ 4) หน้าที่ ค วาม
รับผิดชอบของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 5) มาตรฐานบริการ
พยาบาลปฐมภูมิ 6) จรรยาบรรณวิชาชีพของพยาบาลปฐมภูมิ รายละเอียดดังนี ้
1.1 สถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
สถานบริก ารสุข ภาพระดับ ปฐมภูมิ ในประเทศไทย เดิ ม คื อ “สุข ศาลา” ต่ อ มาได้
เปลี่ยนชื่อเรียกเป็ น “สถานีอนามัย” ซึ่งให้บริการสุขภาพระดับตาบล ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข
จนกระทั่งในปี 2553 ได้ยกระดับสถานีอนามัยให้เป็ น “โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล” หรือ
“รพ.สต.” โดยปรับ บทบาทหน้า ที่ จ ากเชิ ง รับ มาเป็ น เชิ ง รุ ก มากขึ น้ มี ภ ารกิ จ หลัก ในการดูแ ล
ประชาชนทุกกลุ่มอายุในพื น้ ที่ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ตั้งแต่ยังไม่มีความเจ็บป่ วย ขณะ
เจ็บป่ วย และฟื ้ นฟูสขุ ภาพให้หายจากความเจ็บป่ วย (สานักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิก
หมอครอบครัว สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข. 2561: ออนไลน์) โดยให้การดูแล
ประชาชนแบบ 4 มิ ติ คือ มี ก ารผสมผสานการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุม และป้องกัน โรค
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การพยาบาลและการรักษาเบือ้ งต้น และการฟื ้ นฟูสขุ ภาพ รวมทัง้ การจัดการปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
ทัง้ ในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม นอกจากนีใ้ นสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
บางแห่งยังเป็ นแหล่งให้ความรูแ้ ละแหล่งฝึ กงานของนักศึกษาของสถาบันการศึกษา โดยจุดเน้นที่
สาคัญ ของสถานบริ การสุขภาพระดับ ปฐมภูมิมี 3 ประการ คือ 1) ให้บริการเชิงรุ ก โดยมุ่งเน้น
ประชาชน ครอบครัว และชุมชน เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดจนมุ่งจัดการปั จจัยเสี่ยงที่เป็ น
ต้นเหตุของปั ญหาสุขภาพในชุมชน 2) เป็ นบริการจุดแรกที่แก้ไขปั ญหาสุขภาพของชุมชนอย่างเป็ น
องค์รวม แบบผสมผสาน และต่อเนื่อง โดยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถส่งต่อผูป้ ่ วยโรค
ที่ซบั ซ้อนไปรับบริการสุขภาพในระดับที่สงู กว่าได้ตลอดเวลา ทัง้ นีใ้ นสถานบริการสุขาภาพระดับ
ปฐมภูมิอาจมีบริการเตียงนอนสาหรับรับผูป้ ่ วยไว้สงั เกตอาการ แต่ไม่มีเตียงสาหรับรับผูป้ ่ วยไว้คา้ ง
คืน และหากเกิดกรณี ฉุกเฉิ น ก็สามารถประสานกับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิ น ให้ออกมารับ
ผูป้ ่ วยไปโรงพยาบาลได้ และให้การปฐมพยาบาลผูป้ ่ วยก่อนการส่งต่อ 3) เป็ นจุดเชื่อมระหว่าง
ประชาชนกับระบบบริการสุขภาพที่สูงขึน้ เช่น โรงพยาบาลประจาอาเภอ หรือโรงพยาบาลประจา
จังหวัด รวมถึงหน่วยงานอื่นๆของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความเป็ นอยู่ของประชาชน
และมีสว่ นร่วมในการดาเนินงานของชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่น
สถานบริก ารสุข ภาพระดับ ปฐมภูมิ ห รือ โรงพยาบาลส่ ง เสริม สุข ภาพต าบล เปิ ด
ให้บ ริก ารทั่ว ประเทศไทย โดยให้บ ริก ารในทุ ก ต าบล ซึ่ ง ปั จ จุบัน มี จ านวนทั้ง สิ ้น 9,782 แห่ ง
(กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข. 2561: ออนไลน์)
กรอบอัตรากาลังตามโครงสร้างกาหนดให้ควรมีบุคลากรในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิได้
จานวน 4-15 คน และในจานวนนีเ้ ป็ นพยาบาลวิชาชีพจานวน 1- 4 คน ขึน้ อยู่กบั ขนาดของสถาน
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและประชากรในพืน้ ที่รบั ผิดชอบ โดยกาหนดให้พยาบาลวิชาชีพ 1 คน
ดูแลประชากรไม่เกิน 2,500 คน หรือไม่เกิน 250 ครอบครัว (ประกาศสภาการพยาบาล. 2548, น.
64) พยาบาลวิ ช าชี พ จะมี ห น้า ที่ ให้บ ริก ารงานการพยาบาลปฐมภู มิ เป็ น หลัก และอาจต้อ ง
รับผิดชอบงานด้านอื่นๆตามที่ได้รบั มอบหมาย ซึ่งขึน้ อยู่กบั บริบทของสถานบริการสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิและพืน้ ที่ให้บริการ
กล่าวโดยสรุ ปแล้ว สถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในที่นีห้ มายถึงโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล หรือ รพ.สต. ซึ่งเป็ นพืน้ ที่ปฏิบตั ิงานของผูร้ บั การนิเทศ โดยการวิจยั ครัง้ นีจ้ ะ
ทาการพัฒนารู ปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิโดยมุ่งพัฒนาให้ผูน้ ิเทศมีความสามารถใน
การนิเทศให้ผูร้ บั การนิเทศทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนผูร้ บั การนิเทศจะเป็ นผูท้ ่ีมีส่ว นได้
ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่รบั ผลงานจากการเปลี่ยนแปลงของผูน้ ิเทศภายใต้กระบวนการวิจยั ครัง้
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นี ้ ผูว้ ิจยั จึงต้องทาความเข้าใจสถานที่ปฏิบตั ิงานของผูร้ บั การนิเทศ ซึ่งจะทาให้ผวู้ ิจยั เข้าใจบริบท
ของผูน้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศมากยิ่งขึน้
1.2 งานการพยาบาลปฐมภูมิ
การพยาบาล หมายถึง การกระทาต่อมนุษย์เกี่ยวกับการดูแลและการช่วยเหลือเมื่อ
เจ็บป่ วย การฟื ้ นฟูสภาพ การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการช่วยเหลือแพทย์
กระทาการรักษาโรค ทัง้ นีโ้ ดยอาศัย ความรู ท้ างวิทยาศาสตร์และศิลปะ (พระราชบัญญัติวิชาชีพ
การพยาบาลและผดุงครรภ์. 2540, น. 1) ส่วนงานการพยาบาลปฐมภูมิ เป็ นงานให้บริการด้านการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ในชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม
และป้องกันโรค รักษาโรคเบือ้ งต้น และฟื ้ นฟูสขุ ภาพแบบเบ็ดเสร็จ ผสมผสาน และเป็ นองค์รวม
อย่างต่อเนื่อง โดยให้บริการแก่ประชาชนทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย โดยเชื่อมโยงเครือข่ายบริการ
สุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ให้ประชาชนเข้าถึงบริการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อให้ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขนึ ้ โดยมีภารกิจหลัก
9 ประการ (สภาการพยาบาล. 2556, น. 3-6) คือ ภารกิจที่ 1 การจัดบริการพยาบาลและผดุงครรภ์
ในชุม ชน (Community nursing service) ภารกิ จ ที่ 2 การให้บ ริก ารรัก ษาโรคเบื อ้ งต้น และการ
รักษาต่อเนื่อง ภารกิจที่ 3 การจัดบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในสถานบริการ ภารกิจที่
4 การจัดบริการพยาบาลที่บา้ น (Home nursing care) ภารกิจที่ 5 การจัดการและควบคุมกากับ
การแพร่ก ระจายเชื อ้ ในผู้ป่ วยที่ สัม ผัสโรค/กลุ่ม เสี่ ย งในสถานบริก ารและในชุม ชน ภารกิจที่ 6
การป้องกันภาวะเสี่ยงทางสุขภาพแก่ประชาชน ภารกิจที่ 7 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่ เกี่ ย วข้อ งในการจัด บริก ารสุข ภาพ โดยจัด ให้มี กิ จ กรรม ภารกิ จ ที่ 8 การพัฒ นาและประกัน
คุณภาพการพยาบาล ประกันคุณภาพ (Quality assurance) และภารกิจที่ 9 การศึกษาวิจยั และ
การนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล งานการพยาบาลปฐมภูมิ
นี จ้ ะท าให้ผู้วิจัย มี ความเข้าใจบริบ ทของงานการพยาบาลปฐมภูมิและน าไปเป็ น ข้อมูลในการ
วิเคราะห์สภาพการณ์การนิเทศและพัฒนารูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
1.3 สมรรถนะของพยาบาลทีป่ ฏิบัตงิ านในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
สมรรถนะของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ หมายถึง
ความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และการตัดสินใจที่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิได้ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ควรต้องมี
สมรรถนะด้า นการพยาบาลชุ ม ชน (สภาการพยาบาล. 2556, น. 20-22) ดั ง นี ้คื อ 1) ต้อ งมี
สมรรรถนะด้านการรักษาโรคเบือ้ งต้น โดยต้องมีความสามารถในการรักษาโรคเบือ้ งต้น และการให้
ภูมิคมุ้ กันโรค 2) ต้องมีสมรรถนะในการพยาบาลผูป้ ่ วยกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพกายและจิตซับซ้อน
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หรือภาวะเจ็บป่ วยเรือ้ รัง ผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย และผูพ้ ิการที่มี ปัญหาสุขภาพซับซ้อนในชุมชน โดยใช้
ความรูเ้ รื่องการตรวจ การวินิจฉัย การรักษา การใช้ยา การใช้เทคนิกต่างๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการรักษาความเจ็บป่ วยร่วมกับทีมสหสาขาในการวางแผนการดูแล ให้การดูแล ตลอดจนการ
ฟื ้ นฟูสภาพ ใช้ความรู ด้ า้ นวิทยาการระบาด สามารถคาดการณ์ปัญหาและแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงมีความสามารถที่จะทาการกาหนดตัวชีว้ ดั ที่สามารถสะท้อนผลลัพธ์ทางการ
พยาบาลที่เกี่ยวข้องกับโรคหรือความเจ็บป่ วยที่เป็ นปั ญ หาของพืน้ ที่ 3) ต้องมีสมรรถนะในการ
พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลในผูป้ ่ วยกลุม่ ที่มีปัญหาสุขภาพทางกายและสุขภาพจิต หรือผูป้ ่ วย
ที่มีภาวะเจ็บป่ วยเรือ้ รัง หรือผูพ้ ิการ หรือผูด้ อ้ ยโอกาศที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพที่ซบั ซ้อนในชุมชน
ด้วยการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และ 4) จัดการข้อมูลสุขภาพของผูป้ ่ วยในกลุม่ ที่มีปัญหาสุขภาพ
ทางกายและสุขภาพจิต หรือผูท้ ่ีมีภาวะเจ็บป่ วยเรือ้ รัง หรือผูด้ อ้ ยโอกาสและผูพ้ ิการในชุมชน โดย
เลือกใช้วิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม วิเคราะห์ขอ้ มูล แปลผลข้อมูล และนาผลลัพธ์มา
ใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งคุณภาพบริการพยาบาล รวมถึงการจัดทาฐานข้อมูลเพื่อ ใช้เป็ น
ข้อมูลในการวางแผนการดูแลต่อไป ซึ่งสมรรถนะของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมินี ้ ผูว้ ิจยั นาไปเป็ นข้อมูลเพื่อวางแผนและกาหนดกิจกรรมในการเตรียมความพร้อม
ของผูน้ ิเทศก่อนการลงมือปฏิบตั ิการนิเทศทางการพยาบาลปฐมภูมิ
1.4 หน้ าที่ค วามรั บ ผิ ด ชอบของพยาบาลที่ป ฏิ บั ติงานในสถานบริก ารสุ ข ภาพ
ระดับปฐมภูมิ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิ มี 4 ด้า น (สภาการพยาบาล. 2556, น. 7-11) ได้แ ก่ 1) ด้า นการปฏิ บัติ ก ารพยาบาล
2) ด้านการวางแผน 3) ด้านการประสานงาน และ 4) ด้านการบริการ ดังนี ้
1.4.1 ด้านการปฏิบตั ิการพยาบาล
พยาบาลที่ ป ฏิ บั ติ ง านในสถานบริ ก ารสุ ข ภาพระดั บ ปฐมภู มิ มี ห น้ า ที่
รับผิดชอบด้านการปฏิบตั ิการพยาบาล ดังนี ้ 1) ต้องวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจแก้ไขปั ญหาที่
ยุ่งยากตามมาตรฐานของวิชาชีพการพยาบาลในการให้บริการพยาบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่มอายุ
โดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพกายหรือจิตใจ มีภาวะเจ็บป่ วยเรือ้ รังผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายและผู้
พิการเพื่อให้ได้รบั การดูแลที่ถกู ต้องเหมาะสมและปลอดภัย 2) ต้องจัดระบบบริการพยาบาลเชิงรุก
ที่มีความหลากหลายของการบริการพยาบาลสอดคล้องกับภาวะสุขภาพ ของประชาชนเพื่อให้
ประชาชนในชุมชนที่รบั ผิดชอบเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีความเหมาะสมกับความต้องการ 3) ต้อง
คัดกรองและประเมินภาวะสุขภาพที่ซบั ซ้อนและปรับปรุ งบริการพยาบาลให้สอดคล้องกับภาวะ
สุขภาพของประชาชนในพืน้ ที่รบั ผิดชอบ เพื่อให้ได้รบั การดูแลสุ ขภาพอนามัยได้อย่างเหมาะสม
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ทัน ท่ วงที 4) ต้องมี การศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยด้านการพยาบาล เพื่ อน าไปใช้ในการพัฒ นา
คุณภาพบริการพยาบาลให้สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของบริการพยาบาลปฐมภูมิ 5) ต้อง
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาและปรับปรุ งพั ฒนาระบบ
บริก ารพยาบาลแก่ ป ระชาชนทุก กลุ่ม อายุอ ย่ างต่ อ เนื่ อ ง 6) ต้อ งเสริม พลังและเสริม ศัก ยภาพ
ประชาชนในชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู ค้ วามสามารถและมี ทัศนคติท่ีถูกต้องในการดูแล
สุข ภาพตนเองควบคู่กับ พฤติ ก รรมสุข ภาพที่ เหมาะสม 7) ต้อ งท าการเฝ้ า ระวัง และติ ด ตาม
ประชาชนในชุมชนที่ ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ เพื่ อให้ได้รบั การป้องกันและรักษาโรคที่เหมาะสม
ต่อเนื่อง 8) ต้องมีการใช้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์ (Evidence based practice) หรือกระบวนการวิจัย
เพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติการพยาบาลสาหรับการดูแลประชาชนในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ 9)
ต้องมีการพัฒนามาตรฐานบริการพยาบาลให้มีความสอดคล้องกับปั ญหาด้านสุขภาพของพืน้ ที่
เพื่อนาไปสูบ่ ริการพยาบาลที่มีมาตรฐานสูงขึน้ และมีประสิทธิภาพมากขึน้ 10) ต้องทาการส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค ดูแลรักษาโรคเบือ้ งต้น และฟื ้ นฟูสุขภาพของประชาชนหรือการบริการอื่นๆ
ทางด้านสุขภาพที่เป็ นปั ญหาเฉพาะพืน้ ที่เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
1.4.2 ด้านการวางแผนและการบริหาร
พยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ มีหน้าที่ ความ
รับผิดชอบในด้านการวางแผนและการบริหาร ดังนี ้ 1) วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางานตาม
แผนงานหรือโครงการของสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ รวมถึงร่วมวางแผนในระดับจังหวัด
เพื่อให้การดาเนินการเป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 2) วางแผนการรักษาพยาบาลประชาชนทุก
กลุม่ อายุทงั้ กลุ่มที่มีสขุ ภาพปกติ กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อปั ญหาสุข ภาพ และกลุม่ ที่มีปัญหาสุขภาพ
กายหรือจิตใจ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีภาวะเจ็บป่ วยเรือ้ รัง ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายและผูพ้ ิการในชุมชน
ร่วมกับหน่วยงานองค์กรภาคี เครือข่าย และภาคประชาชน บริหารจัดการเพื่อให้การดาเนินงาน
ด้านการรักษาพยาบาลบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ชีว้ ดั ของนโยบายด้านสุขภาพ 3) วางแผนร่วมกับ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ หรือทีมกลุม่ แกนนาในชุมชน ดาเนินกิจกรรมการรักษาพยาบาลการพยาบาลที่
บ้าน การรับมือกับสาธารณภัยและโรคอุบัติใหม่อุบัติซา้ (Emerging & re-emerging disease)
ในพื ้น ที่ รับ ผิ ด ชอบบริห ารจัด การเพื่ อ ให้ป ระชาชนในชุม ชนได้รบั การป้ อ งกัน และการดูแ ลที่
เหมาะสม ลดอุบตั ิการณ์โรคที่เป็ นของพืน้ ที่ 4) วางแผนหรือร่วมวางแผนและบริหารการพัฒนา
คุณภาพการพยาบาลที่บา้ นและในชุมชนตามขอบเขตเป้าหมาย ตัวชีว้ ดั ผลการดาเนินงานของ
หน่วยงาน เพื่อหาแนวทางปฏิบตั ิท่ีก่อให้เกิดบริการพยาบาลที่มีคณ
ุ ภาพ
1.4.3 ด้านการประสานงาน
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พยาบาลที่ ป ฏิ บั ติ ง านในสถานบริ ก ารสุ ข ภาพระดั บ ปฐมภู มิ มี ห น้ า ที่
รับผิดชอบด้านการประสานงาน ดังนี ้ 1) ร่วมกันประสานการทางาน โดยจะต้องเป็ นผูใ้ ห้ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเบือ้ งต้นแก่สมาชิก ที่ร่วมในทีม หรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อทาให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้ 2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มแกนนาใน
ชุ ม ชนหรื อ ภาคี เครื อ ข่ า ยที่ เกี่ ย วข้อ งในการดู แ ลสุ ข ภาพคนในชุ ม ชนเพื่ อ ให้ป ระชาชนและ
กลุ่มเป้าหมายในชุมชนได้รบั การดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องบนพืน้ ฐานการพึ่งพา
ตนเองและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน 3) ให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเบือ้ งต้นแก่สมาชิกที่รว่ มใน
ทีม หรือบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน เกิดความร่วมมือ
ในการดาเนินการได้ตามที่รบั มอบหมาย
1.4.4 ด้านบริการวิชาการ
พยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ มีหน้าที่ ความ
รับผิดชอบด้านบริการวิชาการ ดังนี ้ 1) ให้บริการวิชาการด้านการพยาบาลที่ซบั ซ้อนและสอดคล้อง
กับสภาวะสุขภาพของผูป้ ่ วยหรือผูใ้ ช้บริการในชุมชน เพื่อให้ผปู้ ่ วยหรือผูใ้ ช้บริการมีความรู แ้ ละมี
ความสามารถในการดูแลตนเองได้ 2) สอนหรือให้คาปรึกษา เพิ่มพูนความรู ้ ทาการนิเทศ หรือทา
การฝึ กอบรม ถ่ า ยทอดความรู ้แ ละเทคโนโลยี ท างการพยาบาลให้ แ ก่ ส มาชิ ก ในที ม หรื อ
บุคคลภายนอก เพื่อให้มีความรู ค้ วามเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3)
จัด ท าข้อ มูล เอกสารคู่มื อ สื่ อ เอกสารเผยแพร่ พัฒ นาเครื่ อ งมื อ อุป กรณ์ วิ ธี ก า รหรื อ ประยุก ต์
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นการรักษาพยาบาล
ในชุมชน
หน้าที่ ค วามรับ ผิด ชอบของพยาบาลที่ ป ฏิ บัติงานในสถานบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิ จะทาให้ผูว้ ิจัยเข้าใจขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของพยาบาลที่ปฏิบัติงานใน
สถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเพื่อใช้ในการกาหนดกิจกรรมในการพัฒนาผูร้ บั การนิเทศให้ตรง
กับหน้าที่ความรับผิดชอบ
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1.5 มาตรฐานบริการพยาบาลปฐมภูมิ
สภาการพยาบาลได้มี ก ารก าหนดมาตรฐานบริก ารพยาบาลและการผดุงครรภ์
สาหรับระดับปฐมภูมิ (สภาการพยาบาล. 2556, น. 14-20) เพื่อให้เป็ นมาตรฐานในการปฏิบตั ิการ
พยาบาลในระดับปฐมภูมิ โดยแบ่งเป็ น 3 หมู่ ดังนี ้
หมู่ที่ 1 การบริหารการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระดับปฐมภูมิ ส่วน
ของการบริหารหารพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระดับปฐมภูมิ ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน ได้แก่
1) มาตรฐานการจัดองค์กรพยาบาลและการบริหารการพยาบาลและการผดุงครรภ์ระดับปฐมภูมิ
2) มาตรฐานการจัดระบบงานและกระบวนการด้านการให้บริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ระดับ
ปฐมภูมิ 3) มาตรฐานการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ระดับปฐมภูมิ และ 4) มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระดับ
ปฐมภูมิ โดยต้องมีระบบและกลไกในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ใน
ระดับปฐมภูมิท่ีดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
หมู่ที่ 2 การปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระดับปฐมภูมิ ส่วน
ของการปฏิบตั ิการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระดับปฐมภูมิ ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน ได้แก่
1) มาตรฐานการให้บริการพยาบาลที่บา้ นของผูป้ ่ วย 2) มาตรฐานการให้บริการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ในระดับปฐมภูมิ 3) มาตรฐานการบันทึกและการรายงานผลการปฏิบตั ิงานการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ในระดับปฐมภูมิ และ 4) มาตรฐานการรักษาสิทธิของผูป้ ่ วยและการคงไว้ซ่ึง
จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลในระดับปฐมภูมิ
หมู่ที่ 3 ผลลัพธ์ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระดับปฐมภูมิ ส่วน
ของผลลัพธ์ดา้ นการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระดับปฐมภูมิ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ได้แก่
1) มาตรฐานผลลัพธ์ดา้ นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในระดับปฐมภูมิ 2) มาตรฐาน
ผลลัพธ์ดา้ นบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระดับปฐมภูมิ และ 3) มาตรฐานผลลัพธ์ดา้ นการ
ประเมินผลการให้บริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระดับปฐมภูมิ
มาตรฐานการพยาบาลปฐมภูมิ นีจ้ ะทาให้ผูน้ ิเทศมีความมั่นใจในการนิเทศงานการ
พยาบาลปฐมภูมิ ให้ได้ต ามมาตรฐานการพยาบาลปฐมภูมิ ท่ี สภาการพยาบาลและกระทรวง
สาธารณสุขกาหนด
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1.6 จรรยาบรรณวิชาชีพของพยาบาลปฐมภูมิ
จรรยาบรรณวิชาชีพของวิชาชีพพยาบาลปฐมภูมิใช้หลักการเดียวกันกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพพยาบาลทั่วไป โดยใช้เป็ นหลัก ให้บุคลากรทางการพยาบาลได้ยึดถือในการปฏิบัติ โดย
สมาคมพยาบาลแห่ ง สหรัฐ อเมริ ก า (The America Nurses Association อ้ า งใน กองการ
พยาบาล. 2561: ออนไลน์) ซึ่ง ได้ก าหนดจรรยาบรรณของวิ ช าชี พ การพยาบาลไว้ดัง นี ้คื อ 1)
พยาบาลวิชาชีพพึงให้บริการพยาบาลด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ของผูป้ ่ วยหรือ
ผู้ใช้บ ริก าร และพยาบาลวิ ช าชี พ พึ งยึด หลัก ของความแตกต่ างระหว่า งบุค คลของผู้ป่ วยหรือ
ผูใ้ ช้บริการ โดยไม่จากัดสัญชาติ ศาสนา สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ หรือ โรคของผูป้ ่ วย 2)
พยาบาลวิชาชีพพึง ให้การปกป้องและคุม้ ครองผูป้ ่ วยหรือผูใ้ ช้บริการ ให้ผูป้ ่ วยหรือผูใ้ ช้บริการมี
ความปลอดภัยจากการถูกกระทาที่อาจเกิด ขึน้ ได้จากความไม่รู ้ หรือการขาดศีลธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ พยาบาล หรือ การกระท าที่ ผิ ด กฎหมายจากบุค คลใดบุค คลหนึ่ ง 3)
พยาบาลวิชาชีพพึง เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของผูป้ ่ วยหรือผูใ้ ช้บริการ และพึง รักษาข้อมูลของ
ผูป้ ่ วยหรือผูใ้ ช้บริการไว้เป็ นความลับ โดยจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลของผูป้ ่ วยหรือผูใ้ ช้บริการจนกว่าจะ
ได้รบั การอนุญ าตจากเจ้ของข้อมูล 4) พยาบาลวิชาชีพต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจและการ
ให้บริการพยาบาลแก่ผปู้ ่ วยหรือผูใ้ ช้บริการแต่ละราย โดยต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจและการ
ให้บริการพยาบาลแก่ผปู้ ่ วยหรือผูใ้ ช้บริการทุกราย 5) พยาบาลวิชาชีพต้องดารงไว้ซ่งึ สมรรถนะใน
การปฏิบตั ิการพยาบาล ทัง้ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกันความเสี่ยงที่อาจทาให้เกิดโรค
การรัก ษาพยาบาลผู้ป่ วย และการฟื ้ น ฟูสุขภาพผู้ป่ วยหรือผู้ใช้บริการ 6) พยาบาลวิชาชี พ พึง
ตัด สิ น ใจด้ว ยความรอบคอบและความละเอี ย ดถี่ ถ้วน โดยการใช้ข้อ มูล สมรรถนะและข้อ มูล
คุณ สมบัติ อ่ืน ๆของพยาบาลวิชาชี พ เป็ น หลักในการขอค าปรึก ษา และยอมรับ ในหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของตน รวมถึงการพิจารณามอบหมายกิจกรรมหรือการปฏิบตั ิการพยาบาลให้บคุ ลากร
ในทีมได้ 7) พยาบาลวิชาชีพพึงมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนในกิจกรรมการพัฒนาความรู เ้ ชิง
วิชาชีพการพยาบาล 8) พยาบาลวิชาชีพพึงมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนในการพัฒนาวิชาชีพ
การพยาบาลและส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบตั ิการพยาบาลให้มีคุณภาพและมีความก้าวหน้าใน
สังคม 9) พยาบาลวิชาชีพพึงมีส่วนร่วมในการกาหนดและดารงไว้ซ่งึ สถานะภาพของการทางานที่
จะนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิพยาบาลที่มีคณ
ุ ภาพสูง 10) พยาบาลวิชาชีพพึงมีสว่ นร่วมในการปกป้องและ
คุม้ ครองสังคมให้พน้ ภัยจากการนาเสนอข้อมูลที่ผิดและช่วยกันดารงไว้ซ่งึ ความสามัคคีในวิชาชีพ
การพยาบาล และ11) พยาบาลวิชาชีพพึงให้ความร่วมมือและเป็ นเครือข่ายด้านสุขภาพของสังคม
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เพื่อส่งเสริม สุขภาพของประชาชนในชุมชนและตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในสังคม จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลทัง้ 11 ข้อนีผ้ นู้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิตอ้ ง
สอดแทรกเข้าในเนือ้ หาระหว่างการนิเทศเพื่อให้ผรู้ บั การนิเทศได้ซมึ ซับและระมัดระวังการประพฤติ
ปฏิบตั ิให้ได้ตามจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล
สรุ ป แนวคิดการพยาบาลปฐมภูมิทาให้ผูว้ ิจัยมีความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับสถาน
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ งานการพยาบาลปฐมภูมิ สมรรถนะของพยาบาลที่ปฏิบัติงานใน
สถานบริการสุขภาพระดับ ปฐมภูมิ หน้าที่ ความรับผิดชอบของพยาบาลที่ ปฏิบัติงานในสถาน
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ มาตรฐานบริก ารพยาบาลปฐมภูมิ และจรรยาบรรณวิชาชีพของ
พยาบาลปฐมภูมิ ทาให้เกิดความเข้าใจในบริบทของการเป็ นพยาบาลปฐมภูมิ เพื่อใช้ความรูค้ วาม
เข้าใจนี ม้ าท าความเข้าใจสภาพการณ์การนิ เทศปฐมภูมิ ในปั จ จุบัน ในขั้น ตอนของการศึก ษา
สภาพการณ์และความต้องการรูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ และนาใช้เป็ นข้อมูลพืน้ ฐาน
ในขัน้ ตอนการสังเคราะห์รูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
ส่วนที่ 2 แนวคิดการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
แนวคิดการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิมีความสาคัญกับการศึกษาในครัง้ นี ้ เนื่องจากจะ
เป็ นฐานให้เกิดความเข้าใจการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ประกอบด้วย 1) การนิเทศการพยาบาล
2) การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ 3) ระดับของการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ 4) ขั้นตอนการ
นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ และ 5) คุณสมบัติของผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ รายละเอียดดังนี ้
2.1 การนิเทศการพยาบาล
การนิเทศการพยาบาลเป็ นการนิเทศแนวใหม่ท่ไี ม่ใช่การตรวจงานเพื่อ หาข้อบกพร่อง
ในการทางานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หากแต่เป็ นการหาวิธีช่วยให้บคุ ลากรพยาบาลปฏิบตั ิงานได้ดี
ขึน้ โดยเน้นที่ลกั ษณะและความต้องการเฉพาะบุคคลของบุคลากร และเพิ่มความเป็ นอิสระในการ
ทางานมากขึน้ ผูน้ ิเทศจะเป็ นผูช้ ่วยเหลือ แนะนา ให้ความรู ้ สนับสนุนและให้บริก ารที่จาเป็ นแก่
บุคลากร (พวงรัตน์ บุญญานุรกั ษ์. 2539, น. 7) เพื่อเป็ นการพัฒนาบุคลากรพยาบาลให้รูจ้ กั พัฒนา
ตนเอง ซึ่งจะมีผลทาให้รูจ้ ักพัฒ นางานในความรับผิดชอบได้ดีขึน้ ด้วย (วิเชียร ทวีลาภ. 2534,
น. 6) การนิเทศการพยาบาลจึงหมายถึง กระบวนการด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล โดยผูท้ ่ีมี
ความรู ้ ความเชี่ ย วชาญมากกว่ า ได้แ นะน าช่ ว ยเหลื อ ผู้ป ฏิ บัติ เพื่ อ ให้มี ก ารพั ฒ นาการและ
ความสามารถ ซึ่งเป็ นกระบวนการที่ไม่หยุดนิ่ง มีกิจกรรมหมุนเวียนกันตลอดเวลา และต้องการ
การเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงกิจกรรมอยู่เสมอ โดยใช้หลักการบริหารและหลักมนุษยสัมพันธ์และ
การจูงใจ เพื่อให้คนทางานให้ดีขึน้ ได้ผลตามความมุ่งหวัง หรือตามมาตรฐานที่กาหนด และเกิด
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เป็ น best nursing care (วิเชียร ทวีลาภ. 2534, น. 12) ซึง่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล ต้องเป็ น
ผูม้ ีความรับผิดชอบสูง (วิเชียร ทวีลาภ. 2534, น. 6) และการนิเทศเป็ นความรับผิดชอบหนึ่งใน
บทบาทอิสระของพยาบาลวิชาชีพ (ฟาริดา อิบราฮิม . 2536, น. 18) โดยการนิเทศการพยาบาลมี
เป้าหมาย (สุพิศ กิตติรชั ดา; และวารี วณิชปั ญจพล. 2551, น. 25) คือ 1) เพื่อให้บคุ ลากรพยาบาล
สามารถปฏิบตั ิงานได้สะดวก รวดเร็ว คล่องตัวในการประสานงานทุกระดับ งานเกิดความสาเร็จ
ตามเป้ า หมายทั้ง ปริม าณ และคุ ณ ภาพ 2) เพื่ อ ส่ ง เสริม ความรู ท้ างวิ ช าการและทั ก ษะการ
ปฏิ บัติ ก ารพยาบาล สร้า งขวัญ ก าลังใจ และสวัส ดิ ก ารต่ างๆของบุค ลากร 3) เพื่ อ บ ารุ งรัก ษา
ทรัพยากรบุคคล วัสดุอปุ กรณ์ ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนใน
ชุมชน ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนางานทุกด้าน 4) เพื่อมุ่งพัฒนาคน พัฒนางานด้านการ
พยาบาล และสร้างขวัญ กาลังใจให้ผูป้ ฏิบัติมีความพึงพอใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ 5) เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆที่จะเป็ นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาบุคลากร
และหน่วยงาน ผูว้ ิจัยนาความรู เ้ รื่องการนิเทศการพยาบาลนีม้ าใช้ให้ความรู ผ้ ูน้ ิเทศเพื่อเป็ นการ
เตรียมความพร้อมให้ผนู้ ิเทศมีความรูค้ วามเข้าใจในหลักการของการนิเทศการพยาบาล
2.2 การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิแบ่งออกเป็ น 1) การนิเทศการปฏิบัติการพยาบาล
ป ฐม ภู มิ (Supervision of primary nursing care) และ 2) ก ารนิ เท ศ เจ้ า ห น้ า ที่ พ ยาบ าล
(Supervision of nursing personnel) การนิเทศการปฏิบัติการพยาบาลปฐมภูมิ หมายถึง การ
นิเทศกิจกรรมการพยาบาลที่เจ้าหน้าที่พยาบาลปฏิบตั ิต่อประชาชน ครอบครัว และชุมชน ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การพยาบาลและการรักษาเบือ้ งต้น และการฟื ้ นฟู
สภาพ ซึ่งมุ่งเน้นเฉพาะงานเท่านัน้ ส่วนการนิเทศเจ้าหน้าที่พยาบาล หมายถึง การนิเทศตัวบุคคล
หรือเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ปฏิบตั ิงานปฐมภูมิ ซึง่ อย่างไรก็ตามไม่สามารถแยกการนิเทศงานและการ
นิเทศคนออกจากกันได้ เนื่องจากพฤติกรรมของคนมีผลต่องาน (พวงรัตน์ บุญญานุรกั ษ์ . 2539:
13) ดังนั้นจึงต้องนิเทศควบคู่กัน วัตถุประสงค์ของการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ มีดังนีค้ ือ 1)
ช่วยเหลือให้บุคลากรพยาบาลเพิ่ม คุณภาพการพยาบาลที่ให้กบั ผูป้ ่ วย การนิเทศอย่างมีหลักการ
จะนาไปสู่การปรับปรุ งพัฒ นาคุณ ภาพปฏิบัติการพยาบาล (Nursing practice) อันจะส่งผลต่อ
ผูป้ ่ วยให้ได้รบั การดูแลที่มีคุณ ภาพสูงขึน้ (พวงรัตน์ บุญ ญานุรกั ษ์ . 2525, น. 31-32) ประชาชน
ครอบครัว และชุมชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ ดีขึน้ 2) ถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการทางาน เพื่อให้ผรู้ บั การ
นิเทศมีศกั ยภาพในการทางานที่สงู ขึน้ และเรียนรูร้ ่วมกันในการปรับปรุ งวิธีการทางาน (Method
improvement) ให้มีประสิทธิภาพทัง้ เทคนิควิธีการปฏิบตั ิการพยาบาลให้มีคณ
ุ ภาพมากขึน้ โดยใช้

31
ทรัพยากรต่างๆอย่างคุม้ ค่า ในเวลาที่เหมาะสม 3) เพิ่มความพึงพอใจในงานของผูร้ บั การนิเทศ
(Job satisfaction) ด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันดี เสริมสร้างพลังอานาจให้ผูร้ บั การนิเทศเกิด
ความรู ส้ ึก มั่น ใจในการรัก ษาโรคหรือปฏิ บัติกิจกรรมพยาบาลที่ ยุ่งยากซับ ซ้อน รวมถึงการมี ท่ี
ปรึกษา เกิดเครือข่ายการทางาน เกิดการเรียนรูร้ ว่ มกันในการแก้ปัญหา และ 4) ดูแลด้านจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพของผูร้ บั การนิเทศ ผูว้ ิจยั ทาความเข้าใจทัง้ การนิเทศกิจกรรมการพยาบาล
ปฐมภูมิและการนิเทศพยาบาลผูป้ ฏิบตั ิกิจกรรมการพยาบาล และนาไปใช้กาหนดกิจกรรมการ
นิเทศ รวมถึงการประเมินผลลัพธ์การนิเทศควรบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการนิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิทงั้ 4 ด้านข้างต้น
2.3 ระดับของการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
ลักษณะของงานการพยาบาลปฐมภูมิจะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลปฏิบัติงานในหลาย
ระดับ และในหลายหน่วยงาน ซึ่งไม่ได้เกี่ยวโยงในสายบังคับบัญชาโดยตรง แต่เป็ นสายการนิเทศ
เชิงวิชาชีพการพยาบาลที่ดแู ลกัน ผูน้ ิเทศทางการพยาบาลปฐมภูมิจึงมีหลายระดับทัง้ ภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ทั้งที่เป็ นบทบาทหน้าที่ตามสายบังคับบัญชาและบทบาทหน้าที่ตามสายการ
นิ เทศเชิ งวิ ช าชี พ ของผู้บ ริห ารทางการพยาบาลในชุม ชนแต่ ล ะระดับ ตามระดับ ขั้น ของความ
รับผิดชอบผลงานที่กระทาโดยบุคคลอื่น (สานักการพยาบาล. 2559: 41-42) โดยมีระดับของการ
นิเทศ ดังนี ้
1) ผูน้ ิเทศทางการพยาบาลปฐมภูมิระดับจังหวัด หมายถึง ผูร้ บั ผิดชอบงานการ
พยาบาลปฐมภูมิในภาพรวมของจังหวัด ซึง่ ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพที่มีหน้าที่และรับผิดชอบงานการ
พยาบาลปฐมภูมิท่ีปฏิบตั ิงานในสานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือพยาบาลวิชาชีพ กลุม่ เวชกรรม
สังคมหรือกลุ่มงานการพยาบาลปฐมภูมิในโรงพยาบาลประจาจังหวัด ซึ่งทาหน้าที่นิเทศพยาบาล
ปฐมภูมิระดับอาเภอ โดยเชื่อมโยงนโยบายระดับกระทรวงและระดับเขตถ่ายทอดสู่ระดับจังหวัด
และรายงานผลการปฏิบตั ิงานภาพรวมของจังหวัดสูร่ ะดับเขต และระดับประเทศ
2) ผูน้ ิเทศทางการพยาบาลปฐมภูมิระดับอาเภอ หมายถึง ผูร้ บั ผิดชอบผลงาน
ของพยาบาลปฐมภูมิในภาพรวมของอาเภอ ซึ่งได้แก่ พยาบาลวิชาชีพกลุม่ งานเวชกรรมสังคมหรือ
กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน หรืองานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ในโรงพยาบาลประจา
อาเภอ ซึง่ ทาหน้าที่นิเทศพยาบาลปฐมภูมิระดับตาบล โดยเชื่อมโยงนโยบายระดับจังหวัดถ่ายทอด
สูร่ ะดับอาเภอและระดับตาบล และรายงานผลการปฏิบตั ิงานภาพรวมของอาเภอสูร่ ะดับจังหวัด
3) ผูน้ ิเทศทางการพยาบาลปฐมภูมิระดับ ตาบลหรือระดับหน่วยงาน หมายถึง
ผู้รับ ผิ ด ชอบผลงานของพยาบาลปฐมภู มิ ใ นภาพรวมของหน่ ว ยงาน หรื อ หั ว หน้า งานหรื อ
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ผู้บังคับ บัญ ชาขั้น ต้น ผู้ท่ี ท าการนิ เทศภายในหน่ วยงาน เช่น พยาบาลวิช าชี พ หัวหน้า ที ม การ
พยาบาลปฐมภูมิในสถานบริการสุขภาพระดับตาบลทาการนิเทศเจ้าหน้าที่พยาบาลในทีมผูม้ ี
ประสบการณ์น ้อ ยกว่า ซึ่งส่ว นใหญ่ เป็ น การนิ เทศทางคลิ นิ ก (Clinical supervision) ที่ ต ้อ งใช้
ความรู ้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะเรื่อง
ระดับของการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิทาให้ผูว้ ิจัยเข้าใจการนิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิว่ามีผูน้ ิเทศหลายระดับเพื่อนาไปใช้เป็ นข้อมูลพืน้ ฐานประกอบการวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก
การศึกษาสภาพการณ์การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิในปั จจุบัน และใช้จัดลาดับการนิเทศใน
กิจกรรมการนิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิในขั้น ตอนการสร้างและพัฒ นารู ป แบบการนิ เทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ
2.4 ขั้ น ตอนการนิ เ ทศการพยาบาลปฐมภู มิ ประกอบด้ว ย 3 ขั้น ตอน ดั ง นี ้คื อ
1) ขั้น ตอนก่ อ นการนิ เทศการพยาบาลปฐมภู มิ ผู้นิ เทศต้อ งวางเป้ า หมายของการนิ เทศการ
พยาบาลให้ชัดเจน โดยผูน้ ิเทศต้องประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ให้รอบคอบก่อน พร้อมทัง้
ดาเนินการวางแผนการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ อย่างรัดกุม 2) ขัน้ ตอนระหว่างการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภู มิ ผู้นิ เทศต้อ งปฏิ บัติ ต ามแผนการนิ เทศ บริห ารจัด การ ด าเนิ น การสอน ให้
คาแนะน า และช่ว ยแก้ไขปั ญ หา ช่วยเหลือ ผู้รบั การนิ เทศให้ป ฏิ บัติ งานได้ต ามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ รวมถึ ง การสร้า งขวัญ และก าลัง ใจแก่ ผู้ป ฏิ บัติ ง าน ผู้นิ เทศต้อ งประเมิ น
สถานการณ์เป็ นระยะโดยสามารถปรับแผนการนิเทศได้ตลอดเวลา 3) ขัน้ ตอนหลังการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ ผูน้ ิเทศต้องติดตามประเมินผลลัพธ์การดาเนินการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
โดยประเมินย้อนกลับ ทบทวนแผนการนิเทศและกระบวนการนิเทศ รวมถึง ทบทวนตัวชีว้ ดั ที่เป็ น
ผลลัพ ธ์ท่ี เกิดจากการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ขั้นตอนการนิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิทั้ง 3
ขัน้ ตอนนี ้ ผูว้ ิจัยนาข้อมูลนีไ้ ปช่วยในพัฒ นาผูน้ ิเทศตามช่วงเวลาทั้งก่อนการนิเทศ ระหว่างการ
นิ เทศ และหลังการนิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ และยังสามารถน าข้อมูลเหล่านี ไ้ ปช่วยในการ
สังเคราะห์รูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ เพื่อให้ได้รูปแบบการพยาบาลปฐมภูมิท่ีมีความ
เหมาะสมกับบริบทของพืน้ ที่มากที่สดุ
2.5 คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ นิ เ ทศการพยาบาลปฐมภู มิ ประกอบด้ ว ย 3 ประการ
(สานัก การพยาบาล. 2551, น. 100-102) ดังนี ค้ ือ ประการที่ 1 ด้านความรู แ้ ละทักษะที่ จาเป็ น
(Essential skills) ซึ่ง ประกอบด้ว ย 1) ทัก ษะด้า นเทคนิ ค ทางการพยาบาล (Technical skills)
ผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิจะต้องมีความรูค้ วามสามารถด้านการพยาบาลในสาขาปฐมภูมิ หรือ
การพยาบาลชุมชน โดยต้องเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนนิเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นและ
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ประสิทธิภาพการนิเทศ ต้องผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิตอ้ งเป็ นผูน้ าในการปฏิบตั ิสิ่งที่ถกู ต้องเพื่อ
เป็ นตั ว อย่ า งให้ ผู้ รับ การนิ เ ทศปฏิ บั ติ ต ามได้ รวมถึ ง ผู้ นิ เ ทศการพยาบาลปฐมภู มิ ต ้ อ งมี
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ มีเทคนิคในการพูดนาเสนอ มีความสามารถในการสาธิตและ
สอนงานได้ดี ซึ่งเป็ นความสามารถเฉพาะของตนในการนาวิธีการหรืออุปกรณ์ สิ่งอานวยความ
สะดวก ตลอดจนความรู ต้ ่างๆมาใช้เพื่อช่วยเหลื อ แนะนาให้ผูร้ บั การนิเทศใช้สิ่งเหล่านีไ้ ด้ดว้ ย
ตนเองอย่างชาญฉลาด ช่วยให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดี รวดเร็ว และประหยัด (พวงรัตน์ บุญ ญานุรกั ษ์ .
2539, น. 8) 2) ทักษะด้านการบริหาร (Administrative skills) ผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิตอ้ งมี
ความรู ้ และต้องมีความสามารถด้านการบริหารการนิเทศการพยาบาล มีการวางแผนการนิเทศ
ติดตามกากับ และประเมินผลลัพธ์การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ เพื่อให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาหรือ
ผูร้ บั การนิเทศปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มความรูค้ วามสามารถ บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน การ
นิเทศอย่างเป็ นระบบจะช่วยให้ผรู้ บั การนิเทศเกิดการเรียนรู ้ ปฏิบตั ิงานในความรับผิดชอบได้อย่าง
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึน้ 3) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human skills) ผูน้ ิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิจะต้องมีความรู ้ ความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านจิตวิทยาเป็ นอย่างดี
ต้องมีความเข้าใจในมนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย์ เพื่อให้การช่วยเหลือและสนับสนุนผูร้ บั การ
นิเทศเกิดความรู ้ เกิดความเข้าใจ และเกิดการเรียนรู ้ เกิดความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดในการพัฒนา
คุ ณ ภาพบริ ก ารพยาบาลปฐมภู มิ ไ ด้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 4) ทั ก ษะด้า นการคิ ด รวบยอด
(Conceptual skills) ผูน้ ิเทศต้องมี ความสามารถในการคิดรวบยอด มีจินตนาการ มองภาพเป็ น
องค์ร วม ประการที่ 2 ด้า นลัก ษณะส่ ว นตั ว (Behavior of personality) คื อ ผู้นิ เทศทางการ
พยาบาลปฐมภูมิตอ้ งเป็ นผูท้ ่ีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการทดลองการปฏิบตั ิสิ่งใหม่ๆที่ดีขึน้ มี
ความมั่นใจในตนเอง มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์ ที่สาคัญคือต้องมีทศั นคติท่ีดีต่อการนิเทศงาน รวมถึง
ต้องมีความกล้าหาญที่จะแนะนาสิ่งที่ถูกต้องและเป็ นแบบอย่างในการกระทาสิ่งที่ถูกต้องให้กับ
ผูร้ บั การนิเทศ และประการที่ 3 ด้านพฤติกรรมการบริหารงาน (Behavior of administration) คือผู้
นิเทศต้องมีภาวะผูน้ า (Leadership) และสร้างให้ผรู้ บั การนิเทศเกิดภาวะผูน้ า ซึ่งผูน้ ิเทศทางการ
พยาบาลปฐมภูมิควรมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนทัง้ 3 ประการ ซึ่งคุณสมบัติของผูน้ ิเทศนี ้ ผูว้ ิจยั ใช้เป็ น
ข้อมูลพืน้ ฐานช่วยในการกาหนดคุณลักษณะของผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิและกาหนดทักษะที่
จาเป็ น ในการนิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ และท าให้ผู้วิจัยสามารถอธิ บายถึงความสาคัญ ของ
คุณสมบัติแต่ละข้อได้อย่างเข้าใจ
สรุ ป แนวคิดการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิทาให้ผูว้ ิจัยมีความรู แ้ ละความเข้าใจการ
นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ระดับของการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ขั้นตอนในการนิเทศการ
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พยาบาลปฐมภูมิ และคุณสมบัติของผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ และใช้ความรูแ้ ละความเข้าใจนี ้
มาเป็ นฐานคิดร่วมกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลและผลลัพธ์ท่ีได้จากการศึกษาในแต่ละขัน้ ตอน มาใช้ใน
การสัง เคราะห์รูป แบบการนิ เทศการพยาบาลที่ ส่ง เสริม การท างานอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของ
พยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
ส่วนที่ 3 แนวคิดทางสังคมวิทยา
3.1 ทฤษฎีโครงหน้าที่ (Structural-Functional Theory)
ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่เป็ นทฤษฎี ทางสังคมวิทยา โดยเป็ นทฤษฎี แม่บทที่ยิ่งใหญ่
(สัญญา สัญญาวิวฒ
ั น์. 2550, น. 25) เป็ นทฤษฎีระดับมหภาค (Macro Approach) ที่มองสังคม
ในระดับ ของการเป็ น กลุ่ม คนหรือ มองโครงสร้างทางสัง คมในภาพรวมขนาดใหญ่ นัก ทฤษฎี
โครงสร้า งหน้า ที่ เปรีย บโครงสร้า งทางสัง คมว่าเปรีย บเสมื อ นกับ การท างานของอวัย วะต่ างๆ
ในร่างกายของมนุษย์ แต่ละอวัยวะในร่างกายของมนุษย์จะทาหน้าที่เฉพาะของตนเพื่อให้รา่ งกาย
ของมนุษย์สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ สังคมของมนุษย์ก็เช่นเดียวกัน สังคมของมนุษย์มีหน่วยงาน
และองค์กรต่างๆเป็ นองค์ประกอบ โดยแต่ละองค์ประกอบของสังคมของมนุษย์จะทาหน้าที่เฉพาะ
ของตนและทางานที่ประสานและสอดรับกันอย่างต่อเนื่องเสมือนกับร่างกายของมนุษย์ เพื่อให้เกิด
ความอยู่รอดและเกิดดุลยภาพขึน้ ภายในสังคม สังคมของมนุษย์จะประกอบด้วยหน่วยย่อยต่างๆ
อันได้แก่สถาบันต่างๆทางสังคมและองค์กรต่างๆทางสังคมที่รวมกันเป็ นโครงสร้างทางสังคมของ
มนุษย์ ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นจี ้ ะมีสว่ นช่วยในการอธิบายบริบทของสังคมในมิติขององค์ประกอบ
ด้านสถาบัน ต่างๆ ที่ปรากฏความสัมพัน ธ์ของปั จเจกบุคคลและกลุ่มคนในรู ปแบบของวิถีชีวิต
(สุภางค์ จันทวานิช. 2552, น. 139-141) มีการใช้กลไกทางสังคมของบุคคลที่ผ่านระบบความเชื่อ
และค่ า นิ ย มเพื่ อ ควบคุ ม พฤติ ก รรมของคนในสัง คมให้อ ยู่ ใ นภาวะสมดุ ล โดยถ้า หากมี ก าร
เปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่ง ของโครงสร้างทางสังคมก็จะส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ส่วนอื่นๆ ด้วย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะเป็ นลักษณะที่เป็ นระเบียบไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงในลักษณะ
ของการปฏิวัติ โครงสร้างสังคมประกอบด้วยสถาบัน ต่างๆ ที่ท าหน้าที่ แตกต่างกัน ออกไป เช่น
สถาบัน ศาสนาท าหน้าที่ ในการเป็ น ที่ พึงทางด้านจิต ใจและจิต วิญ ญาณให้แก่บุค คลในสังคม
สถาบันครอบครัวทาหน้าที่ในการผลิตและเลีย้ งดูสมาชิก ของสังคม เป็ นต้น โดยแต่ละสถาบันใน
สังคมจะมีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันอย่างเป็ นระบบ ซึ่งในการศึกษาครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ใช้แนวคิดการ
ถ่ายทอดทางสังคมตามทัศนภาพของทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่เป็ นแนวทางในการศึกษาสถานการณ์
และความต้องการในการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิของพยาบาลผูน้ ิเทศและพยาบาลผูร้ บั การ
นิเทศ รวมถึงการใช้เป็ นฐานในขัน้ ตอนของการสะท้อนคิดในทุกวงรอบของการวิจยั แบบมีสว่ นร่วม
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การถ่ายทอดทางสังคม (Socialization) ตามมุมมองของทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ มอง
ว่าสังคมมีโครงสร้างเป็ นเครือข่ายของความสัมพันธ์ท่ีประกอบด้วยสถานภาพและตาแหน่งทาง
สังคม ตาแหน่งทางสังคมจะเป็ นตัวกาหนดว่าบุคคลที่อยู่ในตาแหน่งนัน้ ๆต้องปฏิบตั ิเช่นไร นาไปสู่
พฤติกรรมที่สะท้อนบทบาทของสมาชิกในสังคมนั้น เน้นการถ่ายทอดและปลูกฝั งให้สมาชิกใน
สังคมรับ รู ร้ บั ทราบว่าตนเป็ น ใคร มี ตาแหน่ งทางสังคมอย่างไร มี บทบาทหน้าที่ อะไร และต้อง
ประพฤติปฏิบตั ิตนให้เป็ นไปตามความคาดหวังของสังคมได้อย่างไร ซึ่งบุคคลหนึ่งๆอาจมีตาแหน่ง
ทางสังคมมากกว่าหนึ่งตาแหน่งในสังคม ตัวอย่างเช่น การมีตาแหน่งแม่พ่อลูกในครอบครัว แต่ละ
ตาแหน่งจะมีบทบาทหน้าที่ตามความคาดหวังของสังคม ตาแหน่งของแม่และพ่อมีหน้าที่ในการ
เลีย้ งดูอบรมสั่งสอนลูก ตาแหน่งของลูกมีหน้าที่เชื่อฟั งแม่และพ่อ และในขณะเดียวกันตาแหน่งแม่
และพ่อก็จะมีตาแหน่งของภรรยาและสามีซอ้ นอยู่ดว้ ย แม่ก็ตอ้ งทาบทบาทหน้าที่ของภรรยาด้วย
และพ่ อ ก็ จ ะต้อ งท าบทบาทหน้า ที่ ข องสามี ต ามความคาดหวังของสังคมด้วย นอกจากนี ก้ าร
ถ่ายทอดทางสังคมยังเป็ น กระบวนการของการถ่ายทอดความรู แ้ ละความคิด เจตคติ อุดมการณ์
และค่านิยมของสมาชิกในสังคมจากสมาชิกรุน่ หนึ่งไปสูส่ มาชิกรุน่ ถัดไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นไปได้
ทั้ง การถ่ า ยทอดในทางตรงและการถ่ ายทอดในทางอ้อ มโดยผ่ านตัวแทนของสังคมที่ เรีย กว่า
“เอเจนท์ (Agent)” ตัวอย่างของตัวแทนทางสังคม เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันทางการศึกษา
สื่อสารมวลชน เพื่อนๆ กลุม่ เพื่อนร่วมงาน สถานที่ทางาน หรือ องค์กรทางสังคมต่างๆ เพื่อที่บคุ คล
จะสามารถทาหน้าที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม ทัง้ หน้าที่สว่ นตัวและหน้าที่ต่อสังคมที่บคุ คลเป็ น
สมาชิกได้ (งามตา วนินทานนท์. 2545, น. 99) การถ่ายทอดทางสังคมจึงเป็ นการถ่ายทอดทาง
วัฒนธรรมของสังคมต่อสมาชิกในสังคมทาให้สมาชิกเกิดการเรียนรูแ้ ละสามารถที่จะปรับตัวให้เข้า
กับวิถีของกลุ่มที่ บุคคลเป็ นสมาชิกได้ การรับรู ถ้ ึงคุณค่าของกลุ่มทาให้บุคคลมีความเป็ นตัวตน
(Self) รูส้ ึกว่าตนต่างจากบุคคลอื่น บุคคลมีความสามารถในการควบคุมความคิดและพฤติกรรม
ทาให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือระเบียบ โดยกลุ่มหรือสังคมจะทาหน้าที่ ขัดเกลาและหล่อหลอม
บุคลิกภาพของบุคคลให้เป็ นไปตามที่สังคมต้องการโดยผ่านสถาบันพื น้ ฐาน อันได้แก่สถาบัน
ครอบครัวเป็ นอันดับแรก การถ่ายทอดทางสังคมมี 2 แบบ คือ การถ่ายทอดทางสังคมแบบโดยตรง
และการถ่ายทอดทางสังคมแบบโดยอ้อม ซึ่งการถ่ายทอดทางสังคมแบบโดยตรงเป็ นการถ่ายทอด
ทางสังคมที่ตอ้ งการให้สมาชิกปฏิบตั ิตามระเบียบแบบแผนที่สงั คมกาหนดไว้ให้ถูกต้อง ซึ่งส่งผล
โดยตรงต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของสมาชิก โดยการถ่ายทอดทางสังคมแบบโดยตรงนีส้ ่วนใหญ่
จะมาจากสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันทางศาสนา ส่วนการถ่ายทอดทาง
สัง คมแบบโดยอ้อ มเป็ น การถ่ า ยทอดทางสัง คมที่ ไม่ ได้แ สดงให้เห็ น ถึ ง การถ่ ายทอดที่ ชัด เจน
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หากแต่เป็ นการถ่ายทอดโดยทางอ้อม ตัวอย่างเช่น พยาบาลพี่เลีย้ งประจาห้องผ่าตัดเป็ นคนขยัน
ทางานละเอียดเรียบร้อย เมื่อพยาบาลจบใหม่เข้ามาปฏิบตั ิงานในห้องผ่าตัดเห็นก็จะเกิดการเรียนรู ้
และซึมซับกลายเป็ นคนที่ขยันและทางานละเอียดเรียบร้อยไปด้วย
ตัว แทนการถ่ า ยทอดทางสังคม (Agent of Socialization) หมายถึ ง กลุ่ม คนที่ ท า
หน้าที่ ในการขัด เกลาและหล่อ หลอมบุค คลที่ เป็ น สมาชิก ในสังคมนั้น ๆ โดยสร้างบุค คลที่ เป็ น
สมาชิกในสังคมให้มีความรู แ้ ละทักษะ มี ความสามารถ มีเจตคติ และค่านิยมตามอย่างที่สงั คม
นัน้ ๆต้องการให้เป็ น ซึ่งเป็ นสิ่งสาคัญในการขัดเกลาบุคคลให้เกิดการเรียนรูก้ ฎระเบียบของสังคม
และปฏิบตั ิตาม เกิดการเรียนรูแ้ ละรับรูเ้ กี่ยวกับตนเองให้ประพฤติปฏิบตั ิตามสิ่งที่สงั คมปรารถนา
ตัวแทนการถ่ายทอดทางสังคมที่สาคัญและมีความเกี่ยวข้องกับผูร้ บั การนิเทศการพยาบาลปฐม
ภูมิ ได้แก่ พยาบาลรุน่ พี่ในหน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน และผูน้ ิเทศการพยาบาล โดยกลุม่
พี่พยาบาลในหน่วยงานและหัวหน้างานจะเป็ นกลุม่ ที่มีอิทธิพลอย่างมากในการทาหน้าที่ถ่ายทอด
ทางสังคมแก่พยาบาลจบใหม่จากรุน่ สู่รุน่ และผูม้ ีอิทธิพลต่อการปฏิบตั ิงานของพยาบาลผูร้ บั การ
นิเทศก็คือผูน้ ิเทศการพยาบาล
ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ใช้แนวคิดการถ่ายทอดทางสังคมในมิติของทฤษฎีโครงสร้าง
หน้าที่ ช่วยให้เข้าใจถึงการทาหน้าที่ของผูน้ ิเทศในแต่ละระดับ ตัง้ แต่ระดับกระทรวง ซึ่งจะมีการ
ถ่ายทอดนโยบายลงมายังระดับ เขตสุขภาพและระดับ จังหวั ด ผู้นิ เทศระดับ จังหวัด ก็จะมี การ
ถ่ายทอดนโยบายลงสูร่ ะดับอาเภอและระดับตาบลตามลาดับ
3.2 ทฤษฎีปฏิสังสรรค์สัญลักษณ์ (Symbolic Interaction Theory)
การถ่ายทอดทางสังคมตามมุมมองของทฤษฎีปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์ เป็ นมุมมองที่
ตรงข้ามกับการถ่ายทอดทางสังคมตามมุมมองของทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ ซึ่งมุมมองของทฤษฎี
ปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์จะมองการถ่ายทอดทางสังคมในระดับปั จเจกบุคคล และมองสังคมเป็ น
ระดับจุลภาค (Micro Approach) มองกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมว่าเป็ นการปฏิสงั สรรค์แบบ
สองทางระหว่ า งผู้ถ่ า ยทอดกั บ ผู้ถู ก ถ่ า ยทอด (งามตา วนิ น ทานนท์. 2545, น. 100) ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการพัฒ นาความเป็ นตัวตน (Self) ของบุคคล โดยใช้การสื่อสารเป็ นสัญ ลักษณ์ในการ
ปฏิสังสรรค์ซ่ึงกันและกัน สมาชิกในสังคมจะมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา ซึ่ง
สมาชิก จะให้ความหมายแก่ตนเองจากสิ่งที่ คนอื่น มองและสมาชิกจะพัฒ นาตัวตนขึน้ มาจาก
สายตาของคนอื่น โดยใช้ความรู แ้ ละความรู ส้ ึกนึก คิดเข้ามาช่วยในการตัดสินใจในการพัฒ นา
ตัวตนของตนเอง (Turner Jonathan H. 2001, p. 213) ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยใช้แนวคิดการ
ถ่ายทอดทางสังคมตามมุมมองของนักทฤษฎีปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์เป็ นแนวทางในการสะท้อนคิด
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การดาเนินงานและผลกระทบของการดาเนินงานในแต่ละขัน้ ตอน การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันของ
ผู้นิ เทศและผู้รับ การนิ เทศ รวมถึ ง ใช้เป็ น ฐานการคิ ด ในการสัง เคราะห์รูป แบบการนิ เทศการ
พยาบาลปฐมภูมิท่ีส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิ ภาพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถาน
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ใช้แนวคิดการถ่ายทอดทางสังคมในมิติของ
ทฤษฎี ป ฏิ สัง สรรค์สัญ ลัก ษณ์ ช่ วยให้เข้า ใจถึ ง ความรู ส้ ึก นึ ก คิ ด เจตคติ อุด มการณ์ และการ
ปฏิบตั ิงานของพยาบาลผูป้ ฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิท่ีได้รบั จากรุ ่นพี่ เพื่อน
ร่วมงาน และผูน้ ิเทศทางการพยาบาล โดยบุคลิกลักษณะของผูน้ ิเทศทางการพยาบาลและวิธีการ
นิเทศจะส่งผลถึงประสิทธิภาพการทางานของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิ
ผูว้ ิจัย ได้น าแนวคิดการถ่ายทอดทางสังคมมาใช้ทั้ง ในมุมมองมหภาคของทฤษฎี
โครงสร้าง และในมุมมองจุลภาคของทฤษฎีปฏิสงั สรรค์สัญ ลักษณ์ ในความหมายที่แบ่งเป็ น 2
ระดับ ได้แก่ ระดับของมหภาคโดยการใช้ในมุมมองเชิงนโยบายขององค์กรที่สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดหรือโรงพยาบาลประจาอาเภอจะต้องทาหน้าที่ดูแลช่วยเหลือสถานบริการระดับ ปฐมภูมิ
และระดับจุลภาคโดยการใช้ในมุมมองของพยาบาลผูน้ ิเทศลงไปปฏิบตั ิการนิเทศให้กับพยาบาล
ผูป้ ฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
ส่วนที่ 4 แนวคิดทางจิตวิทยา
4.1 ทฤษฎีการสร้างพลังอานาจ (Empowerment theory)
ทฤษฎีการสร้างพลังอานาจเป็ นกลุม่ ทฤษฎีท่ีแตกออกมาจากทฤษฎีทางสังคมวิทยา
เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ เทววิท ยาแห่ งการปลดปล่อย ตลอดจนทฤษฎี ท างสังคม สงเคราะห์
ศาสตร์ กลุ่มทฤษฎีการสร้างพลังอานาจสนับสนุนการกระทาทางสังคม เน้นการปลุกจิตสานึก
แนวคิดหลักของทฤษฎีการสร้างพลังอานาจ ได้แก่ แนวคิดเรื่องการสร้างพลังอานาจ ซึ่งหมายถึง
กระบวนการที่กลุม่ หรือปั จเจกสามารถมีอานาจสามารถเข้าถึงทรัพยากร และสามารถควบคุมชีวิต
ของตนเองได้ ทฤษฎีการสร้างพลังอานาจไม่ได้สนใจเพียงกระบวนการในการสร้างพลังอานาจ
เท่านั้น แต่ยังสนใจรวมไปถึงผลของกระบวนการที่จ ะต้องทาให้บุคคลและกลุ่มสามารถเข้าถึง
ทรัพยากรและอานาจได้มากขึน้ และดียิ่งขึน้ ในทางการนิเทศการพยาบาล การเสริมสร้างพลัง
อ านาจเป็ น การเพิ่ ม ศัก ยภาพของบุค คล โดยผู้นิ เทศทางการพยาบาลหรือ ผู้บัง คับ บัญ ชาจะ
เสริมสร้างพลังอานาจโดยจะให้อิสระแก่ผรู้ บั การนิเทศหรือผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในการตัดสินใจ และ
การจัดหาทรัพยากรให้ผูร้ บั การนิเทศหรือผูใ้ ต้บังคับบัญชาได้รบั ความสะดวกในการปฏิบัติงาน
รวมถึ ง การจั ด สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ อื ้ อ ต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน และส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ รับ การนิ เ ทศหรื อ
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ผูใ้ ต้บังคับบัญ ชาเกิดความสามารถในปฏิบัติงานและสามารถแก้ปัญ หาให้บรรลุผลสาเร็จของ
ตนเองและสังคม ปั จจัยที่เอือ้ ให้เกิดการเสริมสร้างพลังอานาจ ได้แก่ ระบบโครงสร้างของสังคม
วัฒ นธรรมของคนในองค์ก ร ผู้บ ริห ารและบุค ลากร รวมถึ ง ความสัม พัน ธ์ภ ายในองค์ก ร การ
เสริมสร้างพลังอานาจเป็ นแนวคิดหนึ่งที่ใช้สาหรับสร้างเสริมแรงจูงใจในการทางานของผูร้ บั การ
นิเทศการพยาบาล รวมถึงการสร้างพลังอานาจในตนเพื่อให้มองเห็นถึงสมรรถนะตนเองในการ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ใช้ทฤษฎีการสร้างพลังอานาจในการเพิ่มศักยภาพ
ให้พยาบาลผูร้ บั การนิเทศ โดยพยาบาลผูน้ ิเทศจะเป็ นผูเ้ สริมสร้างพลังอานาจให้แก่ผรู้ บั การนิเทศ
ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิ ภาพมากขึน้ และผูว้ ิจัยใช้แนวคิดการเสริมพลังอานาจในการ
กาหนดกิจกรรมในกระบวนการสร้างและพัฒนารูปแบบ รวมทัง้ อภิปรายผลลัพธ์ของกิจกรรม
4.2 ทฤษฎีบุคลิกภาพ (Personality theory)
บุคลิกภาพเป็ นคุณลักษณะของบุคคลที่เป็ นผลมาจากคุณลักษณะภายในจิตใจของ
แต่ละบุคคล ซึ่งบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันเนื่องจากเติบโตในสภาพแวดล้อมที่
มี ค วามแตกต่ า งกัน ทั้ง สภาพแวดล้อ มทางเศรษฐกิ จ สัง คม และวัฒ นธรรม ท าให้บุ ค คลมี
บุคลิกภาพทัง้ ที่ปรากฏให้เห็นอย่า งชัดเจน เช่น การแต่งกาย ท่านั่ง การยืน เป็ นต้น หรือที่เรียกว่า
บุคลิกภาพภายนอก และบุคลิกภาพในส่วนที่มองเห็นได้ยาก เช่น สติปัญญา ความถนัด ค่านิยม
ความสนใจ เป็ น ต้น หรือที่เรียกว่าบุคลิกภาพภายใน ซึ่งบุคลิกภาพทั้ง 2 ลักษณะนี ไ้ ม่มีความ
ตายตัว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมและการเรียนรู ข้ องบุคคล อาจกล่าวได้ว่า
บุ ค ลิ ก ภาพเป็ นลั ก ษณะบางอย่ า งและการกระท าบางอย่ า งที่ อ ยู่ เบื ้อ งหลั ง การท าหน้ า ที่
เฉพาะเจาะจงของบุ ค คล หน้า ที่ ส าคั ญ ของบุ ค ลิ ก ภาพคื อ การที่ บุ ค คลสามารถปรับ ตั ว ต่ อ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคุณลักษณะทางบุคลิกภาพจะเป็ นบทบาทที่ชกั จูงใจให้เกิด
พฤติกรรมของบุคคลโดยตรง มีลกั ษณะเด่นเป็ นพิเศษซึ่งจะทาหน้าที่ควบคุมการแสดงพฤติกรรม
ของบุ ค คลทุ ก รู ป แบบ โดยคุ ณ ลั ก ษณะจะแบ่ ง ออกเป็ น 3 กลุ่ ม (Individual Traits) (Susan
Cloninger. 2009, p. 200-201) ได้แก่ คุณลักษณะเด่น (Cardinal Traits) ศูนย์กลางคุณลักษณะ
(Central Traits) และคุณลักษณะทุติยภูมิ (Secondary Traits) โดยคุณลักษณะเด่นจะมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมในเกือบทุกด้านของบุคคล เป็ นแรงจูงใจหลัก อารมณ์หลัก และคุณลักษณะที่เด่น ซึ่ง
แนวคิดทฤษฎีบคุ ลิกภาพนีผ้ วู้ ิจยั นามาเทียบเคียงกับข้อค้นพบในกระบวนการของผูน้ ิเทศและผูร้ บั
การนิเทศ ซึ่งแต่ละคนจะมีคณ
ุ ลักษณะเด่นที่แตกต่างกัน ส่วนศูนย์กลางคุณลักษณะจะเป็ นกลุ่ม
หรือชุดของคุณ ลักษณะด้านบุคลิกภาพใหญ่ ท่ีประกอบกันเป็ นแกนสาคัญ ของบุคลิกภาพที่อยู่
ภายในตั ว บุ ค คล เช่ น ความขยั น ความอดทน ความมี น ้ า ใจ ความเมตตากรุ ณ า ความ
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เอือ้ เฟื ้ อเผื่อแผ่ เป็ นต้น และประการสุดท้ายคือคุณลักษณะทุติยภูมิจะเป็ นคุณลักษณะที่ผลักดันให้
บุคคลแสดงออกพฤติกรรมโดยเกิดขึน้ เป็ นครัง้ คราวและง่ายต่อการเปลี่ยนแปลง
การพิจารณาคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพจะแยกว่าคุณลักษณะทางบุคลิกภาพนัน้
เป็ นคุณลักษณะสามัญ (Common Traits) หรือ คุณลักษณะเฉพาะตัว (Individual Traits) โดยถ้า
เป็ น คุณ ลัก ษณะสามัญ จะเป็ น คุณ ลักษณะที่ เป็ น แบบฉบับ ของกลุ่ม บุคคล ส่วนคุณ ลัก ษณะ
เฉพาะตัว จะเป็ นคุณลักษณะที่เป็ นแบบฉบับเฉพาะบุคคลเพียงคนเดียว ซึ่งการพิจารณาการนิเทศ
การพยาบาลรายบุค คลต้อ งอยู่บ นพื ้น ฐานของทั้งคุณ ลั ก ษณะสามัญ และคุณ ลัก ษณะที่ เป็ น
คุณลักษณะเฉพาะตัว เนื่องจากผูร้ บั การนิเทศแต่ละบุคคลมีพืน้ ฐาน ประสบการณ์ ศักยภาพ และ
การเรียนรู ท้ ่ีแตกต่างกัน จึงทาให้ในคุณลักษณะเดียวกันตัวตนของแต่ละคนอาจมีความแตกต่าง
กัน โดยบุคลิกภาพเป็ น การกล่าวถึงการแสดงออกลักษณะของบุคคล ซึ่งเป็ นลักษณะที่ติดตัว
บุคคลมาและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมต่าง ๆ ตามบุคลิกภาพของตน การ
พัฒนาบุคลิกภาพสามารถเกิดขึน้ ได้ตงั้ แต่แรกเกิด เป็ นสิ่งที่ไม่ตายตัวมีการเปลี่ยนแปลงตามการ
เรียนรูแ้ ละสิ่งแวดล้อมทัง้ ทางสังคมและวัตถุ บางลักษณะของบุคลิกภาพมีความเป็ นสากล บาง
ลักษณะมีความเฉพาะตัว การศึกษาครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ใช้ทฤษฎีบคุ ลิกภาพเป็ นพืน้ ฐานในการสะท้อนคิด
และวิเคราะห์เกี่ยวกับบุคลิกภาพของผูน้ ิเทศที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของผูร้ บั การ
นิเทศ และผูว้ ิจยั ใช้แนวคิดบุคลิกภาพนีเ้ พื่อกาหนดคุณลักษณะของผูน้ ิเทศในขั้ นตอนการเตรียมผู้
นิเทศก่อนลงมือปฏิบตั ิการนิเทศ
ส่วนที่ 5 แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่วม
1. ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
จากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อค้นหาความหมายของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมี
ส่วนร่วม มี ผู้ให้ความหมายไว้ม ากมาย ล้วนมี ความคล้ายคลึงกัน สรุ ปได้ดังนี ค้ ือ การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมี ส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการเรียนรู ้ และสร้างองค์ความรู ใ้ หม่ โดยมุ่งเน้น
พัฒนาจิตสานึกและศักยภาพของบุคคลหรือองค์กร เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต ความเป็ นอยู่ และ
ชี วิต การท างานของกลุ่ม คนให้ดี ขึ น้ (Better thing) สู่อิ ส ระภาพและเสรีภ าพ สร้างพลังในการ
ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยสมาชิกของชุมชนนัน้ ๆจะต้องเข้ามามีสว่ นร่วมในทุกขัน้ ตอน
ของกระบวนการวิจยั ตัง้ แต่การร่วมกันศึกษาชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางในการ
แก้ไขปั ญหา ร่วมกันดาเนินการ และประเมินผลร่วมกัน รวมทัง้ มีหุน้ ส่วนในการใช้ประโยชน์ของ
การวิจยั โดยการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเป็ นการบูรณาการร่วมกันระหว่างการศึกษา การวิจยั และการ
ปฏิ บัติ ก าร (Williamson; Bellman; & Webster. 2012, p. 1) และเป็ น รู ป แบบหนึ่ ง ของการหา
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ข้อเท็จจริงเพื่อสะท้อนความรูส้ กึ ร่วมกันโดยผูม้ ีสว่ นร่วมในสถานการณ์ทางสังคม เพื่อพัฒนาความ
เป็ นเหตุเป็ นผลและความยุติธรรมในสังคม หรือวิธีการปฏิบัติ (Kemmis; & McTaggart. 1990,
p. 5) การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม มีความเหมือนกันกับการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ คือ การมี
ส่วนร่วมของชุมชน กระบวนการดาเนินการวิจยั มีความเป็ นประชาธิปไตย มีการสร้างความรูจ้ าก
การปฏิบตั ิ ทาให้ผดู้ อ้ ยโอกาสในสังคมมีพลังอานาจ มีศกั ยภาพในการควบคุมตนเอง สังคม และ
ชุมชนได้ สามารถปรับปรุ งชีวิตความเป็ นอยู่ของตนเอง องค์กร และชุมชนให้ดีขึน้ แตกต่างกันที่
ระดับของการมีสว่ นร่วม (เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร . 2556, น. 27) โดยการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมี
ส่วนร่วมจะมี ระดับของการมี ส่วนร่วมมากกว่า คือ สมาชิกของชุมชนนั้น ๆ จะมี ส่วนร่วมในทุก
ขัน้ ตอนของกระบวนการวิจยั และมีหนุ้ ส่วนในงานวิจยั ส่วนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการยังคงเป็ นแบบดั่ง
เดิมที่ผวู้ ิจยั เป็ นศูนย์กลางของการวิจยั (ชอบ เข็มกลัด และโกวิทย์ พวงงาม. 2547, น. 5) และการ
วิจยั เชิงปฏิบตั ิการจะมุ่งเน้นพัฒนาระบบ ส่วนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วมจะมุ่งเน้นใน
การพัฒนาศักยภาพของบุคคล (เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร. 2556, น. 23)
2. ปรัชญาของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วมมีปรัชญาให้ยดึ ถือ (สมอาจ วงษ์ขมทอง. 2536,
น. 26) คื อ การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ว มเป็ นกระบวนการที่ เป็ นพลวัต และมี ชี วิ ต
(Dynamic and organic process) ซึ่งเริ่มต้นจากปั ญหาสภาพจริงในปั จจุบนั (Reality) มุ่งสู่จุดที่
ควรจะเป็ นในอนาคตซึ่งไม่สามารถทานายได้ ดังนั้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจึงมี
ความยืดหยุ่นสูงและปรับเปลี่ยนได้ ไม่สามารถกาหนดระยะเวลาที่แน่นอนได้ และไม่สามารถ
กาหนดกิจกรรมล่วงหน้าที่ชดั เจนได้ และจะต้องเริ่มจากการที่ความรูส้ กึ (Feel) ที่มีต่อปั ญหา และ
ความต้องการแก้ปัญหาทาให้เกิดความคิด (Think) เข้าใจ (Understand) สู่การกระทา (Action)
ซึง่ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Transformation) ทัง้ ตนเองและชุมชน ทัง้ ด้านปั ญญา จิตใจ และ
กายภาพสิ่งแวดล้อมอื่นๆ โดยเชื่อว่าผูด้ อ้ ยโอกาสมีความสามารถที่จะคิดและร่วมเป็ นทีมได้ และ
ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ า น (People’s Knowledge) มี ค วามส าคั ญ ไม่ น ้ อ ยไปกว่ า ภู มิ ปั ญ ญาของ
นักวิชาการ โดยเน้นการมีสว่ นร่วมที่ทกุ คนมีอานาจอย่างเท่าเทียม มีสิทธิ และเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันทัง้ ผูว้ ิจยั ผูร้ ว่ มวิจยั และผูท้ ่เี กี่ยวข้องทุกคน ซึ่งกระบวนการของการ
วิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วมนีเ้ ป็ นกระบวนการที่ประกอบไปด้วยการแสวงหาความรูแ้ ละการ
กระท า โดยจะด าเนิ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ งไม่ สิ ้น สุ ด ในหนึ่ ง รอบวงจร (Cycle) เท่ า นั้ น หากแต่
กระบวนการนีจ้ ะดาเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง ตราบเท่าที่ผดู้ อ้ ยโอกาสจะยังสามารถรวมกลุม่ กันได้
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3. กระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
การวิ จัย เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มมี ขั้น ตอนและกระบวนการ (Kemmis; &
McTaggart. 1990, น. 11-15) ประกอบด้วย 4 ขั้น ตอนใน 1 รอบวงจร คือ การวางแผน (Plan)
การดาเนินการ (Action) การสังเกตผล (Observe) และการสะท้อน (Reflection) ดังนี ้
3.1 การวางแผน (Plan) ในขัน้ ของการวางแผนเป็ นการร่วมกันสารวจปั ญ หาที่
ต้องการจะแก้ไข โดยการสารวจสภาพการณ์ของปั ญหา ความเกี่ยวข้องปั ญหากับบุคคล องค์กร
หรือนโยบายต่างๆ ร่วมกันวิเคราะห์โครงสร้างของปั ญหา ร่วมกันค้นหาวิธีการแก้ไขปั ญหา และ
ร่วมกันวางแผนดาเนินการ โดยแผนดาเนินการต้องมีความยื ดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับเปลี่ยนได้เมื่อ
พบข้อจากัดหรือสถานการณ์นอกเหนือความคาดหมาย โดยการวางแผนต้องคานึงถึงข้อจากัดและ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ และต้องเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่ ซึง่ แผนดาเนินการที่
ได้จากขัน้ ตอนนีจ้ ะนาไปปฏิบตั ิในขัน้ ตอนถัดไป
3.2 การดาเนินการ (Action) เป็ นขัน้ ตอนของการร่วมกันดาเนินกิจกรรมตามแผน
ที่กาหนดอย่างเป็ นระบบด้วยความรอบคอบเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้ แต่การปฏิบัติ
กิ จ กรรมในขั้ น ตอนนี ้ไ ม่ ไ ด้ ถู ก ควบคุ ม ด้ ว ยแผนด าเนิ น การเพี ย งอย่ า งเดี ย ว ( Kemmis; &
McTaggart. 1990, p. 12) หากแต่ตอ้ งยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ในขณะนัน้ ด้วย
ซึง่ ต้องอาศัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการตัดสินใจที่เหมาะสมในการดาเนินงานเพื่อให้เกิด
การเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างผูว้ ิจยั ผูร้ ว่ มวิจยั และผูเ้ กี่ยวข้อง
3.3 การสังเกตผล (Observe) เป็ นขัน้ ตอนของการสังเกตและการจดบันทึกการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผนดาเนินการ โดยสังเกตกระบวนการปฏิบตั ิการ (The action process) และ
สังเกตผลกระทบของการปฏิบตั ิ (The effects of action) และบันทึกเหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ จริงทัง้ หมด
รวมถึงผลกระทบที่คาดหวังและผลกระทบที่ไม่คาดคิดมาก่อน ผูบ้ นั ทึกต้องปราศจากอคติ และ
บันทึกครอบคลุมทุกแง่มมุ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในขัน้ ตอนการสะท้อนผลต่อไป
3.4 การสะท้อนผล (Reflection) เป็ นขัน้ ตอนสุดท้ายของวงจร เป็ นการสะท้อน
กระบวนการทัง้ วงจร รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละขัน้ ตอนของวงจร โดยผูว้ ิจยั และ
ผู้ท่ี เกี่ ย วข้อ งต้อ งตรวจสอบสะท้อ นสิ่ ง ที่ เกิ ด ขึ น้ ทั้ง หมดในแง่ มุม ต่ า งๆ และร่ว มกัน ถกปั ญ หา
อุปสรรค และวิธีการแก้ไข เพื่อเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานในการปรับปรุ งและวางแผนดาเนินการในรอบ
ต่อๆไป
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ขัน้ ตอนทัง้ 4 ขัน้ ตอนในวงจรมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กนั และแต่ละรอบของวงจรก็
เชื่อมโยงสัมพันธ์สง่ ผลถึงรอบวงจรถัดไปอย่างต่อเนื่องเป็ นเกลียวปฏิสมั พันธ์ (Interaction spiral)
มีการทาซา้ ตามขัน้ ตอนในวงจร ซึ่งเป็ นการปรับปรุ งและพัฒ นาขึน้ ในแต่ละรอบของวงจรอย่าง
ต่อเนื่อง จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ท่พี งึ พอใจ ดังภาพประกอบ 1

ภาพประกอบ 1 เกลียววงจรการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม
ทีมา: Stephen Kemmis and Robin McTaggart. (1990). Action Research Planner.
P.11
4. บทบาทของนักวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
เนื่องจากนักวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วมเป็ นคนนอกที่ไม่ได้เติบโตในพืน้ ที่และ
จะไม่ได้เป็ นผูใ้ ช้ชีวิตอยู่ในพืน้ ที่ตลอดไป จึงต้องทาความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทของตนเอง
อยู่ตลอดเวลา (สิทธิณฐั ประพุทธนิติสาร. 2546, น. 34-35) ดังนี ้
4.1 นักวิจยั เป็ นผูท้ าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Catalyst) โดยไม่ได้เป็ นผูเ้ สนอให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่เป็ นผูก้ ระตุน้ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
4.2 การพัฒนาจะต้องมาจากการมีสว่ นร่วมของคนในพืน้ ที่ นักวิจยั เป็ นเพียงผูใ้ ห้
คาปรึกษา คอยแนะนา และคอยกระตุน้ โดยไม่ครอบงาหรือคุกคามทางความคิดของผูร้ ว่ มวิจยั
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4.2 นั ก วิ จั ย ต้อ งตระหนั ก ในข้อ จ ากั ด ของตนเอง ยอมรับ ในความไม่ รู ้ และ
พยายามเรียนรูจ้ ากคนในพืน้ ที่ดว้ ยมิตรภาพ เข้าใจซึง่ กันและกัน และเรียนรูร้ ว่ มกัน เห็นคุณค่าและ
ความหมายของกันและกัน โดยไม่ม่งุ เน้นแต่การแก้ปัญหา หากแต่จะมุ่งเน้นการพัฒนามนุษย์รว่ ม
ด้วย
4.3 หลังจากศึกษาสถานการณ์พืน้ ที่ ได้ขอ้ มูลเพียงพอที่จะเข้าใจปั ญหาของพืน้ ที่
แล้ว ต้องร่วมกัน กับคนในพื น้ ที่ห าทางแก้ไขปั ญ หา ซึ่งทางออกของปั ญ หาอาจทาให้เกิดความ
ขัดแย้งในพืน้ ที่ นักวิจยั ต้องระมัดระวัง และค่อยๆดาเนินการอย่างมีจงั หวะ คอยกระตุน้ ให้คนใน
พื น้ ที่ร่วมกัน หาทางออกที่เหมาะสมที่ สุด โดยมุ่งเน้นที่ กระบวนการในการพัฒ นามากกว่าการ
มุ่งเน้นที่ผลสาเร็จ
4.4 นักวิจยั ต้องเตรียมตัวเองและเรียนรูเ้ กี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งของชน
ชั้น ผู้น าในชุม ชน ความสัม พัน ธ์ของผู้น าในชุม ชนต่ ออานาจภายนอก และอิท ธิ พ ลของเขาต่ อ
นโยบายและการปฏิบตั ิการพัฒนา
5. คุณสมบัติของนักวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
นักวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วมควรมีคุณสมบัติ 6 ประการ (Fals-Borda and
rahman. 1991 อ้างใน วรรณดี สุทธินรากร. 2556, น. 315-316) ดังนี ้
5.1 มีจิตใจที่ยึกหลักเหตุผล (Rational mind) สามารถใช้สติปัญ ญาในการคิด
วิเคราะห์ได้อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
5.2 มีจิตใจที่สร้างสรรค์ (Creative mind) สามารถจดจาเรื่องราว และสามารถใช้
จินตนาการในการสร้างสรรค์และคิดค้นหาวิธีการที่ดีกว่าเดิมได้
5.3 มีหัวใจ (Heart) และความรู ส้ ึก (Feeling) เข้าใจความทุกข์ของผูอ้ ่ืน ซึ่งจะ
นาไปสูก่ ารขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรูใ้ ห้เกิดขึน้ ท่ามกลางความเข้าใจกัน
5.4 มีสมั ผัสกาย (Body) สามารถรับรูใ้ นสิ่งที่ได้เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ได้ลิม้ รส และ
ได้จบั ต้อง ซึ่งจะทาให้ผวู้ ิจยั รับรูถ้ ึงปั ญหาหรือสถานการณ์ท่เี อือ้ ต่อการเปลี่ยนแปลงได้เร็ว สามารถ
แก้ไขปั ญหาหรือสถานการณ์ท่ไี ม่พงึ ประสงค์ให้ผ่านไปอย่างทันท่วงที
5.5 มีความฝัน (Dream) ซึ่งความฝันทาให้ชีวิตมีความหวัง (hope) และเป็ นพลัง
ในการขับ เคลื่ อ นไปสู่ค วามจริง ด้วยการส่งถ่ ายข้อ มูล จากจิ ต ใต้ส านึ ก (Subconscious) ไปสู่
จิตสานึก (Conscious) และสร้างพลังของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูค้ น
5.6 มี น ้า ใจนั ก กี ฬ า (Spirit) รู ้แ พ้ รู ้ช นะ รู ้อ ภั ย และไม่ ย่ อ ท้ อ ที่ จ ะสร้า งการ
เปลี่ยนแปลง อดทน และเริม่ ต้นใหม่ได้
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การทบทวนบทบาทและคุณสมบัติของนักวิจยั นี ้ ผูว้ ิจยั ใช้ในการกาหนดบทบาท
ของตัวผูว้ ิจยั เองเพื่อให้ทาการศึกษาวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้สาเร็จลุลว่ งด้วยดี
สรุ ป แนวคิ ด การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มท าให้ ผู้ วิ จั ย ได้ เ ข้ า ใจถึ ง
กระบวนการของการวิจังเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมทั้งความหมาย ปรัชญาของการวิจังเชิง
ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม บทบาทของนักวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม และคุณสมบัติของ
นักวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งผูว้ ิจยั นาความรูค้ วามเข้าใจเหล่านีม้ าใช้ในกระบวนการ
สร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ีส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
ของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และเนื่องจากวัตถุประสงค์ของการ
วิจยั ครัง้ นีเ้ พื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ จึงจาเป็ นต้องอาศัยแนวคิด
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วมนีเ้ พื่อให้ได้ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่มีความยั่งยืน
ส่วนที่ 6 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ (Systemic review) ของพอลล๊อคและคณะ
(Pollock, et al. 2017, p. 1825-1837) โดยวิเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการพยาบาล
ที่เผยแพร่ดว้ ยภาษาอังกฤษและอยูใ่ นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สากล ตัง้ แต่ ค.ศ. 2005 จนถึงเดือน
กันยายน ค.ศ. 2015 พบว่า มีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการพยาบาลจานวนทัง้ สิน้ 2,994
เรื่ อ ง และพบว่ า มี เพี ย งจ านวน 86 งานวิ จัย ที่ มี วิ ธี ก ารปฏิ บัติ ก ารนิ เทศทางคลิ นิ ก (Clinical
supervision intervention) และในจานวนนี ม้ ี เพี ย งจ านวน 47 งานวิจัย ที่ เป็ น การวิจัย ขั้น ปฐม
(Primary research) โดยพบว่า งานวิจัยที่มีการวัดประสิทธิ ผลของการนิเทศทางคลินิกอย่างมี
คุณภาพตามเกณฑ์ท่กี าหนดมีเพียงจานวน 10 งาน และพบว่า งานวิจยั ที่อธิบายวิธีการปฏิบตั ิการ
นิเทศทางคลินิก (Clinical supervision intervention) ได้อย่างชัดเจนมีเพียงจานวน 19 งานวิจัย
โดยเป็ นงานวิจยั เชิงสารวจ (Surveys) จานวน 5 งาน เป็ นงานวิจยั แบบรายงานเฉพาะราย (Case
study) จานวน 3 งาน เป็ นงานวิจยั แบบผสานวิธี (Mix methods) จานวน 3 งาน เป็ นงานวิจยั เชิง
คุณภาพ (Qualitative study) จานวน 2 งาน เป็ นงานวิจัยแบบทดลองทางคลินิก (Clinical trial)
จานวน 4 งาน เป็ นงานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ (Action research) จานวน 1 งาน และเป็ นงานวิจยั จาก
เหตุไปหาผล (Cohort study) จานวน 1 งาน และพบว่า มี ก ารใช้โมเดลการนิ เทศทางคลินิ ก ที่
หลากหลายและแตกต่างกัน โดยโมเดลที่มีการนามาใช้มากที่สุด (8 ใน 19 งาน) คือ Proctor’s
model รองลงมาคื อ Working Alliance, Collegial group supervision, Supervisory Alliance,
model of Hawkins and Shoher, และ Bandura’s social cognitive learning model และมี 4 ใน
19 งานที่ไม่ได้ระบุช่ือของโมเดลการนิเทศ แต่อย่างไรก็ตามในงานวิจยั ที่ระบุช่ือโมเดลก็ไม่พบว่ามี
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การบอกถึงเหตุผลที่ชดั เจนของการนาแต่ละโมเดลมาใช้ในการวิจยั และไม่ได้แสดงให้เห็นว่าแต่ละ
โมเดลมีผลกระทบต่อการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบตั ิอย่างไร และพอลล๊อคได้เสนอผลการวิเคราะห์
รายด้าน ดังนี ้
1. ด้านผู้นิเทศ การนิเทศทางคลินิกถูกปฏิบตั ิโดยผูน้ ิเทศที่แตกต่างกัน โดยมีความ
หลากหลายระดับของประสบการณ์ในการนิเทศทางคลินิก ผูน้ ิเทศทางคลินิกแบ่งเป็ น 3 กลุ่มหลัก
ได้แ ก่ 1) ผู้ท่ี ไ ด้รับ การอบรมเพื่ อ เป็ นผู้นิ เทศทางคลิ นิ ก โดยเฉพาะ (Completed Specialist
Training) 2) พยาบาลในคลินิ กที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 2-4 วัน 3) สมาชิกของกลุ่มที่เป็ นผูน้ า
หรือผูอ้ านวยความสะดวก หมุนเวียนผลัดกันภายในกลุม่ นอกจากนีก้ ็ยงั มีผนู้ ิเทศที่เป็ นนักวิจยั และ
ผูบ้ งั คับบัญชา (Line Managers)
2. ด้านวิธีการนิเทศ การปฏิบตั ิการนิเทศทางคลินิกในทุกงานวิจยั เป็ นแบบ Faceto-face และส่วนใหญ่เป็ นการนิเทศแบบรายกลุม่ มีสว่ นน้อยที่เป็ นการนิเทศแบบเฉพาะรายบุคคล
(One-to-one) และมีบางส่วน (2 งานวิจยั ) ที่ผสมผสานแบบรายกลุ่มและรายบุคคล โดยเริ่มจาก
เมนูหลัก 6 แบบ แล้วปรับให้เป็ นแบบเฉพาะเจาะจงสาหรับความต้องการของ Staff and service
และมี 1 งานวิจยั ที่สมุ่ ให้ผนู้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศให้ทาแบบรายกลุม่ หรือรายบุคคล
3. ด้ า นสถานที่ ที่ ท าการนิ เ ทศ การนิ เทศทางคลิ นิ ก มั ก จั ด ให้กั บ พยาบาลที่
ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลเฉพาะทาง และในชุมชนรวมถึงพยาบาลที่ปฏิบตั ิงาน
ในรถพยาบาล และจัดให้มีในหลากหลายพื ้นที่ เช่น หน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาล หน่วยงาน
ฉุ ก เฉิ น หน่ ว ยดู แ ลสุ ข ภาพจิ ต (Mental healthcare) หน่ ว ยงานให้ ค าปรึก ษา (Counseling
service)
4. ด้ านเวลาที่ใช้ ในการนิ เทศ การปฏิ บัติการนิ เทศทางคลินิ กแบบรายกลุ่มจะ
ปฏิบตั ิตงั้ แต่สปั ดาห์ละครัง้ - เดือนละครัง้ แต่ละครัง้ จะใช้เวลาตัง้ แต่ 45 นาที - 2 ชั่วโมง (โดยส่วน
ใหญ่จะใช้เวลา 1 ชั่วโมง) ส่วนแบบรายบุคคลจะมีการปฏิบตั ิหลายแบบโดยส่วนใหญ่ใช้เวลาใน
การนิเทศประมาณ 1 ชั่วโมงโดยนิเทศ2 สัปดาห์ครัง้ - 3 เดือนครัง้ (โดยส่วนใหญ่ นิเทศเดือนละ
ครัง้ )
จากการศึกษาของพอลล๊อคในครัง้ นีส้ รุปได้ว่า งานวิจยั ที่เกี่ยวกับการนิเทศทางคลินิกยัง
มีคณ
ุ ภาพน้อย ซึ่งเห็นได้จากการขาดคานิยามและคาอธิบายความหมายของคาว่า “การนิเทศทาง
คลินิก” ที่ชัดเจน แม้จะมีการยอมรับกันอย่างแพร่หลายว่าการนิเทศทางคลินิกมีประโยชน์ต่อผู้
นิเทศ ผูร้ บั การนิเทศ ผูป้ ่ วย และองค์กร การสารวจคานิยามและคาอธิบายของคาว่า “การนิเทศ
ทางคลิ นิ ก ” ในงานวิ จัย เพี ย งไม่ ก่ี ง าน แต่ ก็ ยัง มี ค านิ ย ามที่ ไม่ ส อดคล้อ งกัน และยัง มี ค วาม
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หลากหลายของวิธีการปฏิบตั ิการนิเทศ ซึ่งหลักฐานต่างๆ เหล่านีไ้ ม่เพียงพอที่จะนามาคัดเลือกให้
เป็ นรู ปแบบที่เฉพาะเจาะจง (Specific model) หรือคัดเลือกให้เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิการนิเทศ
ทางคลินิก ที่จะช่วยทาให้ได้ผลลัพธ์ท่ดี ีท่ีสดุ สาหรับผูป้ ฏิบตั ิการพยาบาลและผูป้ ่ วย
ส่วนการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการพยาบาลในบริบทของประเทศไทย
พบว่า งานวิจยั ที่มีอยู่ในปั จจุบนั มุ่งศึกษาการนิเทศการพยาบาลในโรงพยาบาล ยังไม่มีงานวิจยั ที่
ศึกษาเกี่ ย วกับการนิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิในบริบ ทของประเทศไทย และงานวิจัยที่ ศึกษา
เกี่ยวกับการนิเทศการพยาบาลในโรงพยาบาลนี ม้ ีการศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจยั ที่แตกต่างกัน โดย
สามารถจาแนกได้เป็ น 4 กลุม่ ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 การศึกษาเกี่ยวกับการนิเทศการพยาบาลด้วยวิธีการวิจัยเชิงสารวจ
(Survey research) การวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับการนิเทศการพยาบาลด้วยวิธีการวิจยั เชิงสารวจเป็ น
วิ ธี ก ารวิ จัย ที่ ใช้ศึ ก ษามากที่ สุด โดยส่ ว นใหญ่ ศึ ก ษาในพยาบาลหัว หน้า หอผู้ป่ วย ซึ่ ง ได้ผ ล
การศึกษาในเชิงบวก ตัวอย่างการวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับการนิเทศการพยาบาลด้วยวิธีการวิจยั เชิง
สารวจ ดังนี ้
การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความรูใ้ นการนิเทศการพยาบาลเจตคติต่อ
การนิเทศการพยาบาล และสภาพแวดล้อมในการทางาน กับการปฏิบัติบทบาทการนิเทศของ
หัวหน้าหอผูป้ ่ วย โรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (บุรมิ รพี ดารงรัตน์. 2542) ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นหัวหน้าหอผูป้ ่ วยจานวน 247 คน ผลการศึกษาพบว่า หัวหน้าหอผูป้ ่ วยส่วนใหญ่ มี
ความรูเ้ รื่องการนิเทศการพยาบาลอยู่ในระดับมาก มีเจตคติต่อการนิเทศการพยาบาลโดยรวมอยู่
ในระดับดีมากที่สุด และพบว่าเจตคติต่อการนิเทศการพยาบาลและสภาพแวดล้อมการทางาน
ต่ า งก็ มี ค วามสัม พั น ธ์ท างบวกกับ การปฏิ บัติ บ ทบาทการนิ เทศของหัว หน้า หอผู้ป่ วยอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แต่ความรูใ้ นการนิเทศการพยาบาลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
ปฏิบตั ิบทบาทการนิเทศของหัวหน้าหอผูป้ ่ วยอย่างไม่มีนยั สาคัญ
การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการนิเทศของผูน้ ิเทศการพยาบาล
กั บ การปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ของพยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลทั่ ว ไป เขต 2
(เมตตา สุขวิทยาภรณ์. 2550) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างคือพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ทั่วไป 5 แห่ง ในเขต 2 ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูน้ ิเทศ (หัวหน้าหอผูป้ ่ วย) จานวน 74 คน
และกลุ่มผูร้ บั การนิเทศ (พยาบาลวิชาชีพ) จานวน 293 คนผลการวิจัย พบว่า 1.พฤติกรรมการ
นิเทศการพยาบาลด้านความรู ข้ องผูน้ ิเทศการพยาบาลอยู่ในระดับปานกลาง ด้านเจตคติอยู่ใน
ระดับสูง ด้านทักษะในการนิเทศอยู่ในระดับสูง 2.พยาบาลวิชาชีพมีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
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วิชาชี พ ในภาพรวมทุก ด้า นในระดับ มาก 3.พฤติ ก รรมการนิ เทศของผู้นิ เทศการพยาบาลไม่ มี
ความสัม พันธ์กับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมทุกด้าน เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า พฤติกรรมการนิเทศด้านเจตคติและด้านทักษะมีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับ ปานกลางกับ การปฏิ บัติ ต ามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ด้า นการปฏิ บัติ ต่ อ ผู้ร่ว มวิ ช าชี พ ของ
พยาบาล ที่ระดับนัยสาคัญ .05
การศึ ก ษาเรื่อ งปั จ จัย ที่ สัม พัน ธ์กับ การปฏิ บัติ กิ จ กรรมการนิ เทศของผู้นิ เทศ
ทางการพยาบาล โรงพยาบาลภาคตะวันออก (ระวิพรรณ สุนทรเวชพงษ์ . 2558) กลุ่มตัวอย่าง คือ
ผู้นิ เทศทางการพยาบาลที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาลเขตภาคตะวัน ออกจ านวน 237 คน
ผลการวิ จัย พบว่ า ผู้นิ เทศทางการพยาบาลมี ก ารปฏิ บัติ กิ จ กรรมนิ เทศในระดับ มาก ปั จ จัย
สภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับการปฏิบตั ิกิจกรรมการนิเทศ ส่วนอายุ
ระดับการศึกษา ความรู เ้ รื่องการนิเทศการพยาบาล และเจตคติต่อการนิเทศการพยาบาลไม่มี
ความสัมพัน ธ์กับ การปฏิบัติกิจกรรมการนิ เทศ และปั จจัย สภาพแวดล้อมสามารถท านายการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมการนิเทศของผูน้ ิเทศทางการพยาบาลได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ผูว้ ิจยั ได้เสนอ
ให้มีการสนับสนุนด้านปั จจัยสภาพแวดล้อม อันได้แก่ โครงสร้างการบริหาร นโยบาย ระบบการ
จัดการและการติดต่อสื่อสาร การสนับสนุนจากผูบ้ ริหาร เพื่อส่งเสริม ให้ผนู้ ิเทศทางการพยาบาลมี
การปฏิบตั ิกิจกรรมการนิเทศได้มากและมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
การศึกษาเรื่องความสาเร็จของการนิเทศการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชนแห่ง
หนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา (สมควร จัน ทร์คง. 2558) เป็ น การวิจัยเชิงบรรยาย เก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัด
นครราชสีมา จานวน 20 คน คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ผลการศึกษาพบว่า 1.ความสาเร็จของ
การนิเทศการพยาบาลในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 2.สภาพการณ์การนิเทศการพยาบาลในด้าน
ต่างๆอยู่ในระดับ ดีถึ งดีมาก และ3.มี แนวทางการนิ เทศการพยาบาลที่ ชัดเจน ครอบคลุม และ
สม่ าเสมอ แต่ยังพบปั ญ หาอุปสรรคคือ ผูน้ ิเทศมีภาระงานมาก อัตรากาลังมีนอ้ ย ส่งผลให้การ
นิเทศไม่ได้ตามแผนการนิเทศในบางหน่วยงาน
การศึกษาปั จจัยทานายการนิเทศการพยาบาลของหัวหน้าหอผูป้ ่ วย โรงพยาบาล
เอกชล ในจั ง หวั ด ชลบุ รี (เดื อ นเพ็ ญ ทองพู ล . 2559) เป็ นการวิ จั ย เชิ ง ท านาย (Predictive
research) กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลประจาการที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ในจังหวัด
ชลบุรี จานวน 151 คน จากการสุ่ม แบบหลายขั้น ตอน ผลวิจัย พบว่า 1.ทัศ นคติ ของพยาบาล
ประจาการ ภาวะผูน้ า และการนิเทศการพยาบาลของหัวหน้าหอผูป้ ่ วยตามการรับรูข้ องพยาบาล
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ประจาการโรงพยาบาลเอกชน ในจังหวัดชลบุรี ทั้งรายด้านและรายรวมอยู่ในระดับสูง 2.อายุ
ทัศนคติของพยาบาลประจาการ และภาวะผูน้ าของหัวหน้าหอผูป้ ่ วย สามารถร่วมกันทานายการ
นิเทศการพยาบาลของหัวหน้าหอผูป้ ่ วยได้อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ โดยปั จจัยภาวะผูน้ าของ
หัวหน้าหอผูป้ ่ วยเป็ นปั จจัยเดียวที่สามารถทานายการนิเทศการพยาบาลของหัวหน้าหอผูป้ ่ วยได้
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
การศึกษาเรื่องบทบาทการนิเทศของหัวหน้าหอผูป้ ่ วยที่เป็ นจริงและที่คาดหวัง
ด้านการใช้กระบวนการพยาบาล ด้านการบันทึกทางการพยาบาล และด้านการพัฒนาความรูข้ อง
บุค ลากร ในโรงพยาบาลสงขลา (เผอิ ญ ณ พัท ลุง . 2559) เป็ น การวิจัย แบบผสมผสาน โดยมี
เครื่องมือคือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ (แบบไม่มีโครงสร้าง) วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืน ยัน และวัดความกลมกลืน ของโมเดล กลุ่มตัวอย่างเป็ น พยาบาล
หัวหน้าหอผูป้ ่ วย ผู้ช่วยหัวหน้าหอผูป้ ่ วย และหัวหน้างาน จานวน 38 คน และพยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยจานวน 260 คน ผลการศึกษาพบว่า บทบาทการนิเทศของหัวหน้าหอผูป้ ่ วย
ที่เป็ นจริง และที่คาดหวังอยู่ในระดับมาก และมีความแตกต่างทั้งรายด้าน และโดยรวมอย่างมี
นัยสาคัญที่ .001 โดยบทบาทการนิเทศที่คาดหวังมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าบทบาทที่เป็ นจริงทัง้ รายด้าน
และโดยรวม ผลการวิเคราะห์โมเดล พบว่า ค่าดัชนีทุกค่าผ่านเกณฑ์ และมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ สาหรับปั ญหาและอุปสรรคในบทบาทการนิเทศมี 3 ด้าน คือ ด้านผูน้ ิเทศ ด้าน
ผูร้ บั การนิเทศ และด้านสภาพแวดล้อม แนวทางการแก้ไขด้านผูน้ ิเทศคือ ต้องมีการอบรมและ
พัฒนาสมรรถนะด้านการนิเทศการพยาบาล โดยเฉพาะทักษะการนิเทศทางคลินิกและต้องแสดง
บทบาทการนิ เทศด้านการใช้กระบวนการพยาบาล การบัน ทึกทางการพยาบาล และด้านการ
พัฒนาความรูข้ องบุคลากร โดยบูรณาการการเทศทัง้ 3 ด้านผสมผสานไปด้วยกัน โดยการนิเทศ
หน้างานแบบมี ส่วนร่วมตั้งแต่การรับ -ส่งเวร การตรวจเยี่ยมผูป้ ่ วย และการประชุมปรึกษาเพื่อ
ทบทวน Case ตรวจสอบเวชระเบียน/บันทึกทางการพยาบาล ควรใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที ส่วนการ
นิเทศมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ ควรนิเทศเมื่อผูร้ บั การนิเทศมีกิจกรรมหรือช่วยทาหัตถการ
สาคัญ นิเทศโดยการสังเกตและมีส่วนร่วมปฏิบตั ิ สร้างแรงจูงใจแก่ผรู้ บั การนิเทศด้วยการชมเชย
ให้กาลังใจ และสร้างบุคคลที่เป็ นแบบอย่างในการใช้กระบวนการพยาบาลและการบันทึกทางการ
พยาบาล พัฒนาความรูแ้ ละทักษะในการนิเทศทางคลินิกแก่ผชู้ ่วยหัวหน้าหอผูป้ ่ วยและหัวหน้าเวร
กลุ่มที่ 2 การศึกษาเกี่ยวกับการนิเทศการพยาบาลด้วยวิธีการวิจัยและพัฒนา
(Research and development) การวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการนิเทศการพยาบาลด้วยวิธีการวิจัย
และพัฒนาเป็ นวิธีการวิจยั ที่นิยม โดยมีการสร้างรูปแบบการนิเทศการพยาบาล และนารูปแบบฯที่
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สร้างขึน้ ไปทดลองใช้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยงั เป็ นหัวหน้าหอผูป้ ่ วย ซึ่งมักได้ผลการศึกษาในเชิง
บวกเช่นกัน ตัวอย่างงานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับการนิเทศการพยาบาลด้วยวิธีการวิจัยและพัฒนา
ได้แก่
การศึกษาเรื่องการพัฒนารู ปแบบการนิเทศการพยาบาล โรงพยาบาลเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย (พิสมัย รวมจิตร. 2550) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูน้ ิเทศทางการพยาบาลจานวน 8 คน
และผูร้ บั การนิเทศการพยาบาลจานวน 14 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุม่ และการใช้
แบบสอบถาม ซึ่งมี 2 ชุด ได้แก่แบบวิเคราะห์สภาพการณ์และความต้องการในการพัฒนารูปแบบ
การนิ เทศการพยาบาล และแบบประเมิ น ความเหมาะสมของรู ป แบบการนิ เทศการพยาบาล
ผลการศึกษาพบว่าโรงพยาบาลเวียงแก่นยังไม่มีรูปแบบการนิเทศการพยาบาลที่ชดั เจน ผูน้ ิเทศยัง
ขาดความรู แ้ ละประสบการณ์ ขาดการเตรียมความพร้อม ผูร้ บั การนิเทศขาดความรู ค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับการนิเทศ กระบวนการนิเทศยังไม่มีแผนการนิเทศ ขาดความสม่ าเสมอ เวลานิเทศไม่
เหมาะสม ขาดการติดตามประเมินผล และพบว่าบุคลากรต้องการรูปแบบการนิเทศการพยาบาลที่
ประกอบด้วยทีมนิเทศ มีแผนการนิเทศที่ชดั เจน และการนิเทศแบบกัลยาณมิตร รูปแบบการนิเทศ
การพยาบาลที่พัฒนาขึน้ ประกอบด้วย 10 ขัน้ ตอน ได้แก่ การเตรียมโครงสร้าง การตัง้ ทีมนิเทศ
การเตรียมความพร้อม การล้อมวงวางแผน การแถลงแผนการ การดาเนินการแบบกัลยาณมิตร
การพิชิตด้วยสื่อสาร การติดตามประเมินผล การเชื่อมโยงบันทึก และการมุ่งสู่จุดมุ่งหมาย ซึ่ง
พบว่าเป็ น รู ป แบบที่ ส ามารถน าไปใช้ในการนิ เทศการพยาบาลโรงพยาบาลเวียงแก่ น ได้อย่าง
เหมาะสม
การศึกษาเรื่องการพัฒนารู ปแบบการนิเทศการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงคา
จังหวัดพะเยา (ญาณนี รัตนไพศาลกิจ. 2553) กลุ่มตัวอย่างคือ หัวหน้าหอผูป้ ่ วยและรองหัวหน้า
หอผูป้ ่ วยจานวน 8 คน และพยาบาลวิชาชีพประจาการในหอผูป้ ่ วยจานวน 34 คน ผลการศึกษา
พ บว่ า รู ป แบ บ การนิ เทศการพ ยาบาลประกอบด้ ว ย 6 องค์ ป ระกอบคื อ การเตรี ย ม
ผูน้ ิเทศ การกาหนดข้อตกลง การรับฟั งปั ญหา การตรวจสอบความเข้าใจและวางแผน การนาไป
ปฏิบัติ และการทบทวนประเมินผลและสะท้อนกลับข้อมูล หลังการน ารู ปแบบการนิ เทศสู่การ
ปฏิบัติ พบว่า ความคิดเห็น ของผูน้ ิ เทศเกี่ ยวกับประสิทธิ ภาพของรู ปแบบการนิ เทศหลังการใช้
รูปแบบสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนความคิดเห็นของผูร้ บั
การนิเทศเกี่ยวกับประสิทธิภาพของรูปแบบการนิเทศก่อนและหลังการใช้รูปแบบไม่แตกต่างกัน
การศึก ษาเรื่องการพัฒ นาแนวปฏิบัติการเยี่ยมตรวจทางการพยาบาล ในหอ
ผู้ป่วยสูติก รรม โรงพยาบาลสกลนคร (รจนา โมราราช. 2556) โดยกลุ่ม ตัวอย่างเป็ น พยาบาล
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วิชาชีพ 8 คน และผู้รบั บริก าร 8 คน การศึกษาแบ่งเป็ น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพ
ปั ญหาการเยี่ยมตรวจทางการพยาบาลและแนวทางแก้ไขปั ญหา ระยะที่ 2 สร้างและพัฒนาแนว
ปฏิบตั ิการเยี่ยมตรวจทางการพยาบาลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และระยะที่ 3 นาแนวปฏิบตั ิการ
เยี่ ย มตรวจทางการพยาบาลที่ ส ร้า งขึ น้ ไปใช้จ ริง และประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ การใช้แ นว
ปฏิบตั ิการเยี่ยมตรวจทางการพยาบาล ผลการศึกษาสรุปได้ดงั นีค้ ือ 1.แนวปฏิบตั ิการเยี่ยมตรวจ
ทางการพยาบาล หอผูป้ ่ วยสูติกรรมโรงพยาบาลสกลนครประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ วางแผน
ขัน้ ดาเนินการ และขั้นประเมินผล แนวปฏิบัติการเยี่ยมตรวจทางการพยาบาล ได้ระบุขอบเขต
หน้าที่ตามบทบาทของผูน้ ิเทศการเยี่ยมตรวจ ผูน้ าการเยี่ยมตรวจ และผูร้ ว่ มเยี่ยมตรวจ เอกสารที่
จัดทาขึน้ ใช้ในแนวปฏิบตั ิการเยี่ยมตรวจทางการพยาบาล ประกอบด้วย เอกสารความรูก้ ารเยี่ยม
ตรวจทางการพยาบาล แบบฟอร์มมอบหมายผูร้ บั ผิดชอบ การเยี่ยมตรวจแบบฟอร์มบันทึกการ
เยี่ยมตรวจเอกสารการประชาสัมพันธ์การเยี่ยมตรวจเอกสาร แนวทางการเลือกประเภทผูป้ ่ วย และ
เอกสารวิธีปฏิบัติการเยี่ยมตรวจ 2.ความพึงพอใจต่อการใช้แนวปฏิบัติการเยี่ยมตรวจทางการ
พยาบาลของพยาบาลและผูร้ บั บริการอยู่ในระดับมาก x = 4.27, SD = 0.14 และ x = 4.30, SD =
0.34 ตามลาดับ ผลการศึก ษาครัง้ นี ้ สามารถน าไปเป็ น แนวทางในการบริห ารการเยี่ย มตรวจ
ทางการพยาบาล เพื่อให้ได้รบั ผลประโยชน์สงู สุดในการให้บริการ และส่งเสริมให้มีการพัฒนาการ
เยี่ยมตรวจทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีทกั ษะในการปฏิบตั ิเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
การศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการนิเทศการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี (ลออศรี ประเสริฐสุข. 2556) กลุม่ ตัวอย่างประกอบด้วย หัวหน้าหอ
ผูป้ ่ วยจานวน 8 คน และพยาบาลวิชาชีพประจาการหอผูป้ ่ วยจานวน 23 คน ได้พฒ
ั นารูปแบบการ
นิเทศการพยาบาลโดยให้ผูน้ ิเทศทุกคนมีส่วนร่วมและได้เห็นพ้องกันในการประยุกต์ใช้ CLEAR
Supervision model ในการพัฒนารู ปแบบการนิเทศการพยาบาล ผลการวิจัยพบว่า รู ปแบบการ
นิเทศการพยาบาลประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ การเตรียมผูน้ ิเทศทางการพยาบาล การ
กาหนดข้อตกลงของการนิเทศ การรับฟั งปั ญ หาและการกาหนดหัวข้อการนิเทศ การสารวจทา
ความเข้าใจปั ญหาและวางแผนการนิเทศ การปฏิบตั ิการนิเทศ การทบทวนประเมินผลและสะท้อน
กลับข้อมูล หลังการนารูปแบบการนิเทศสู่การปฏิบตั ิ พบว่า ความคิดเห็นของผูน้ ิเทศและผูร้ บั การ
นิเทศเกี่ยวกับประสิทธิภาพของรูปแบบการนิเทศหลังการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
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กลุ่มที่ 3 การศึกษาเกี่ยวกับการนิ เทศการพยาบาลด้วยวิธีการวิจัยแบบกึ่ง
ทดลอง (Quasi-experimental research) การวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการนิเทศการพยาบาลด้วย
วิธีการวิจยั แบบกึ่งทดลองเป็ นวิธีท่ีใช้วดั ประสิทธิผลของรูปแบบฯ หลังการทดลองใช้ ซึ่งมักได้ผล
การศึกษาในเชิงบวก ตัวอย่างการวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับการนิเทศการพยาบาลด้วยวิธีการวิจยั แบบ
กึ่งทดลอง ได้แก่
การศึกษาเรื่องผลการใช้รูปแบบการนิเทศการพยาบาลต่อความพึงพอใจของ
พยาบาลประจาการและผูต้ รวจการพยาบาลเวรนอกเวลาราชการ (สุดใจ พาณิชย์กลุ . 2546) ด้วย
การวิ จัย กึ่ ง ทดลอง ผลการศึ ก ษาหลัง การใช้รู ป แบบการนิ เทศการพยาบาลที่ จัด ท าขึ น้ โดย
ผูต้ รวจการนอกเวลาราชการจานวน 85 คน พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบดังกล่าวของผู้
นิเทศและผูถ้ กู นิเทศสูงขึน้ กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผูว้ ิจยั ได้
ให้ขอ้ เสนอแนะว่าควรมีการพัฒนารูปแบบการนิเทศการพยาบาลให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึน้ โดยการ
วิเคราะห์ส าเหตุบ างปั ญ หาและคิ ด หาแนวทางแก้ไขปรับ ปรุ งให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ใน
โรงพยาบาลแต่ละแห่ง เนื่องจากการนิเทศการพยาบาลมีความละเอียดมากและต้องการความ
ชัดเจน
การศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการนิเทศการพยาบาลของกลุ่มการพยาบาล
โรงพยาบาลแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา (กฤษณา คาลอยฟ้า. 2554) ซึง่ กลุม่ เป้าหมาย คือ
พยาบาลผูน้ ิเทศ 6 คน และพยาบาลผูร้ บั การนิเทศ 17 คน ผลการศึกษา พบว่า 1.การนิเทศการ
พยาบาลของกลุม่ การพยาบาลไม่มีรูปแบบที่ชดั เจน ทัง้ ด้านการวางแผน การดาเนินการนิเทศ และ
การประเมินผลการนิเทศ รวมถึงผูน้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศขาดความรู ้ ความเข้าใจในการนิเทศ 2.
ได้รูปแบบการนิเทศการพยาบาล ของกลุม่ การพยาบาล โรงพยาบาลแก้งสนามนาง ประกอบด้วย
หลักการของการนิเทศ โครงสร้างของการนิเทศ และแนวทางการนิเทศ 3.ประเมินผลลัพธ์ภายหลัง
การใช้รูปแบบ พบว่า การเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบความรู ้ เรื่องการนิเทศการพยาบาล
ของผูน้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศ หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนา การปฏิบตั ิกิจกรรมการนิเทศ
การพยาบาลของผูน้ ิเทศ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สดุ ความพึงพอใจต่อการนิเทศการพยาบาลของ
ผูน้ ิ เทศ พบว่า มี ค วามพึงพอใจในทุกด้านอยู่ในระดับ มาก จากผลการศึกษา สามารถพัฒ นา
รูปแบบการนิเทศการพยาบาล ซึ่งเป็ นการประกันคุณ ภาพบริการพยาบาล โดยมีผลต่อการพัฒนา
ความรู ้ ทักษะ ของผูน้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผูป้ ่ วย
การศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการนิเทศการพยาบาลในคลินิกของหัวหน้าหอ
ผูป้ ่ วยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ (อดาวัน ชมศิริ . 2554) เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง
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แบบกลุ่ม เดี ย ว โดยกลุ่ม ตัว อย่ า งเป็ น หัว หน้า หอผู้ป่ วยจ านวน 11 คน รู ป แบบการนิ เทศการ
พยาบาลในคลิ นิ ก พั ฒ นาขึ ้น จากการสนทนากลุ่ ม (Focus group) ของหั ว หน้ า พยาบาล
โรงพยาบาลชุม ชนและให้ผู้ท รงคุณ วุฒิ ต รวจสอบ ผลการวิจัยพบว่า ได้รูป แบบการนิ เทศการ
พยาบาลในคลินิกของหัวหน้าหอผูป้ ่ วยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการนิเทศ การเปรียบเทียบความรูเ้ กี่ยวกับการนิเทศการพยาบาลหลังการทดลองมีค่า
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แต่ดา้ นทัศนคติและ
ทักษะการปฏิบตั ิการนิเทศมีค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน
การศึกษาเรื่องผลของโปรแกรมการนิเทศการพยาบาลแบบมีสว่ นร่วมของหัวหน้า
หอผูป้ ่ วย ต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่ งหนึ่ง สังกัด
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข (เบ็ ญ จพร ไพบู ล ย์พ ลาย้อ ย. 2558) กลุ่ม ตัว อย่ า งคื อ
พยาบาลวิ ช าชี พ ที่ ป ฏิ บัติ งานในหอผู้ป่ วย 15 คน โดยเลื อ กแบบเฉพาะเจาะจง เครื่อ งมื อ คื อ
โปรแกรมการนิเทศฯที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้ จากแนวคิดของพรอคเตอร์ (Procter) และแนวคิดการมีส่วน
ร่วมของซาส์ชกิน (Sashkin) ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพก่อนการใช้
โปรแกรมการนิเทศฯอยู่ในระดับมาก ส่วนหลังการใช้โปรแกรมการนิเทศฯอยู่ในระดับมากที่สุด
ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมฯมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ .05
การศึ ก ษาเรื่ อ งผลการใช้รู ป แบบการนิ เทศการพยาบาลกลุ่ม การพยาบาล
โรงพยาบาลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี (รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์. 2558) กลุ่มตัวอย่างเป็ นพยาบาล
วิชาชีพ จานวน 33 คน แบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือกลุม่ ผูน้ ิเทศ (หัวหน้างาน รองหัวหน้างาน และพยาบาล
หัวหน้าเวร) จานวน 12 คน และกลุ่มผูร้ บั การนิเทศ (พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานตามหน่วยงาน
ต่างๆ) จานวน 21 คน ผลการศึกษาพบว่า 1.ผูน้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศมีความพึงพอใจต่อรูปแบบ
การนิเทศการพยาบาลแบบใหม่อยู่ในระดับมาก 2. ผูน้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศการพยาบาลมีความ
พึงพอใจต่อรู ปแบบการนิเทศการพยาบาลหลังการใช้รูปแบบการนิ เทศการพยาบาลแบบใหม่
มากกว่าก่อนการใช้รูปแบบฯ อย่างมีนัยสาคัญ ที่ระดับ .05 และ3. ผูน้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศมี
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศการพยาบาลแบบใหม่หลังการใช้รูปแบบไม่แตกต่างกัน
กลุ่มที่ 4 การศึกษาเกี่ยวกับการนิเทศการพยาบาลด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ าร
แบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory action research) พบว่ามี ก ารศึกษาที่ เกี่ ยวกับ การนิ เทศการ
พยาบาลด้ว ยวิ ธี ก ารวิ จัย เชิ งปฏิ บัติ ก ารแบบมี ส่วนร่วมมี เพี ย ง 1 งาน คื อ การศึก ษาเรื่อ งการ
พัฒนาการนิเทศการพยาบาลของผูต้ รวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ ในโรงพยาบาลนครพิงค์
จังหวัดเชียงใหม่ (สุดารัตน์ วรรณสารและคณะ. 2556) โดยมีผรู้ ว่ มวิจยั คือพยาบาลที่ปฏิบตั ิหน้าที่
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ผูต้ รวจการนอกเวลาราชการจานวน 50 คน พบว่า ประเด็นที่เป็ นปั ญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน
ของผู้ตรวจการนอกเวลา ได้แก่ แผนการนิ เทศไม่ ชัดเจน เครื่องมื อที่ ใช้ในการนิ เทศขาดความ
ชัดเจนและเหมาะสม คู่มือการนิ เทศไม่เป็ นปั จจุบัน และผูน้ ิเทศยังขาดความพร้อมในการเป็ น
ผูต้ รวจการนอกเวลา ซึ่งหลังจากผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมแล้วพบว่า
สามารถลดปั ญ หาและอุปสรรคได้ทุกประเด็น ยกเว้น ประเด็นเรื่องความไม่สมบูรณ์ของระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจการนอกเวลา เนื่องจากขาดงบประมาณ
สรุปผล งานวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวข้องกับการนิเทศการพยาบาลในบริบทประเทศไทย
จาแนกตามระเบียบวิธีวิจยั ได้เป็ น 4 กลุม่ ดังตารางที่ 1

ตาราง 1 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องการนิเทศทางการพยาบาลในบริบทประเทศไทย จาแนกตามระเบียบวิธีวิจยั
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จากการทบทวนผลลัพธ์ของงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการนิ เทศการพยาบาลใน
บริบทของประเทศไทย สรุปปั ญหาและอุปสรรคของการนิเทศ มีดงั นีค้ ือ
1. ผูน้ ิเทศมีภาระงานมาก และอัตรากาลังของผูน้ ิเทศมีนอ้ ย จากผลลัพธ์ของ
การศึกษาสถานการณ์การนิเทศ พบอุปสรรคที่เป็ นปั ญหาสาคัญของการนิเทศการพยาบาล คือ ผู้
นิเทศมีอตั รากาลังน้อย และมีภาระงานที่ตอ้ งรับผิดชอบในด้านอื่นๆมีมาก (กานดา ม่วงเพ็ง.2544;
สมควร จันทร์คง. 2558) จึงทาให้การนิเทศดาเนินไปไม่ต่อเนื่อง
2. ไม่มีรูปแบบหรือแนวทางการนิเทศที่ชดั เจน จากการศึกษาสถานการณ์การ
นิเทศการพยาบาลส่วนใหญ่ จะพบปั ญ หาที่ คล้ายกัน คือ ในหน่ วยงานยังไม่มีรูปแบบหรือแนว
ทางการนิเทศที่ชดั เจน ทัง้ ด้านการวางแผน การดาเนินการนิเทศ และการติดตามประเมินผลการ
นิเทศของผูน้ ิเทศ (กานดา ม่วงเพ็ง. 2544; พิสมัย รวมจิตร. 2550; กฤษณา คาลอยฟ้า. 2552)
แผนการนิเทศไม่ชดั เจนและเครื่องมือที่ใช้ใ นการนิเทศไม่ชดั เจนและไม่เหมาะสม รวมถึงคู่มือการ
นิเทศไม่เป็ นปั จจุบนั (สุดารัตน์ วรรณสาร และคณะ. 2556) และพบว่า เวลาที่ใช้ในการนิเทศยังไม่
เหมาะสม (พิสมัย รวมจิตร. 2550) รวมถึงการไม่มีการมอบหมายงานการนิเทศที่ชดั เจน (กานดา
ม่วงเพ็ง. 2544)
3. ผูน้ ิเทศขาดความรู ้ และประสบการณ์ ขาดการเตรียมความพร้อมในการ
เป็ นผูน้ ิเทศ การศึกสถานการณ์การนิเทศการพยาบาลยังพบปั ญหาว่า ผูน้ ิเทศขาดความรู ้ และ
ประสบการณ์ ขาดการเตรียมความพร้อมในการเป็ นผูน้ ิเทศ (สุดารัตน์ วรรณสาร และคณะ. 2556;
พิสมัย รวมจิตร. 2550) และยังพบว่า ผูร้ บั การนิเทศก็ขาดความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศ
(พิสมัย รวมจิตร. 2550; กฤษณา คาลอยฟ้า. 2552)
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบนิเทศทางการพยาบาล
สามารถจาแนกวิธีการพัฒนารูปแบบการนิเทศการพยาบาลออกเป็ น 3 วิธี ได้แก่
1. การพัฒนารู ปแบบการนิเทศการพยาบาลโดยผูว้ ิจัย ด้วยวิธีการทบทวน
วรรณกรรมจากตารา วารสาร เอกสารทางวิชาการ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง แล้วนามาตรวจสอบ
ประสิทธิผลของรูปแบบฯด้วยการนารูปแบบฯมาทดลองใช้ ซึ่งเป็ นวิธีการพัฒนารูปแบบการนิเทศ
การพยาบาลที่งานวิจยั ใช้เป็ นส่วนใหญ่ เช่น การศึกษาเรื่องรูปแบบการนิเทศทางคลินิกของหัวหน้า
หอผูป้ ่ วยที่บรู ณาการแนวคิดการร่วมงาน ต่อการรับรูผ้ ลลัพธ์ทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ
(ดารารัตน์ เอี่ยมอากาศ. 2553) การศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการนิเทศการพยาบาลของกลุม่
การพยาบาล โรงพยาบาลแก้ง สนามนาง จัง หวัด นครราชสี ม า (กฤษณา ค าลอยฟ้ า . 2552)
การศึกษาเรื่องผลของโปรแกรมการนิเทศการพยาบาลแบบมีสว่ นร่วมของหัวหน้าหอผูป้ ่ วย ต่อการ
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ปฏิ บัติ ง านของพยาบาลวิ ช าชี พ ในโรงพยาบาลระดับ ตติ ย ภูมิ แ ห่ ง หนึ่ ง สัง กัด กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข (เบ็ญ จพร ไพบูลย์พลาย้อย. 2558) การศึกษาเรื่องผลการใช้รูปแบบการ
นิเทศการพยาบาลกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี (รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์.
2558)
2. การพัฒนารู ปแบบการนิเทศการพยาบาล โดยผูว้ ิจัยศึกษาสถานการณ์
ด้วยแบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ หรือการสนทนากลุ่ม ร่วมกับ การทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง ก่อนนามาตรวจสอบประสิทธิผลของรู ปแบบฯด้วยการนารู ปแบบฯมาทดลองใช้ เช่น
การศึกษาเรื่องการเยี่ยมตรวจทางการพยบาล: กลยุทธ์ในการพัฒนาการนิเทศการพยาบาล ได้มี
การศึกษาสถานการณ์เพื่อพัฒนารู ปแบบการนิเทศฯด้วยการสนทนากลุ่มร่วมกับการสัง เกตและ
ทบทวนวรรณกรรม (กานดา ม่วงเพ็ ง. 2544) การศึกษาเรื่องการพัฒ นารู ป แบบการนิ เทศการ
พยาบาลโรงพยาบาลเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ได้มีการศึกษาสถานการณ์เพื่อพัฒนารูปแบบการ
นิเทศฯด้วยการสนทนากลุม่ ร่วมกับการใช้แบบสอบถามและทบทวนวรรณกรรม (พิสมัย รวมจิตร.
2550) การศึกษาเรื่องการพัฒ นารู ปแบบการนิเทศการพยาบาลในคลินิกของหัวหน้าหอผูป้ ่ วย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ได้มีการศึกษาสถานการณ์เพื่อพัฒ นารู ปแบบการ
นิเทศฯด้วยการสนทนากลุ่มร่วมกับการทบทวนวรรณกรรม (อดาวัน ชมศิร.ิ 2554) และการศึกษา
เรื่องการพัฒนารู ปแบบการนิเทศการพยาบาล กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระปกเกล้า ได้มี
การศึกษาสถานการณ์เพื่อพัฒ นารู ปแบบการนิ เทศฯด้วยการสนทนากลุ่มร่วมกับการทบทวน
วรรณกรรม (ผ่องศรี สุพรรณพายัพ และคณะ. 2556)
3. การพั ฒ นารู ป แบบการนิ เทศการพยาบาลด้ว ยเทคนิ ก เดลฟาย เช่ น
การศึกษาเรื่อง การพัฒนารู ปแบบการนิเทศทางคลินิกสาหรับหัวหน้าหอผูป้ ่ วย (ประภาพร ธารา
ศักดิ.์ 2546) และการศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของผูน้ ิเทศ
ทางการพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (วารี วณิชปั ญจพล. 2557)
4. การพั ฒ นารู ป แบบการนิ เทศการพยาบาลด้ว ยการมี ส่ ว นร่ ว ม เช่ น
การศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการนิเทศการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัด
อุบ ลราชธานี ได้พัฒ นารู ปแบบฯด้วยการให้ผูน้ ิ เทศทุกคนได้มีส่วนร่วม (ลออศรี ประเสริฐสุ ข.
2556) และการศึกษาเรื่องการพัฒ นาการนิเทศการพยาบาลของผูต้ รวจการพยาบาลนอกเวลา
ราชการ ในโรงพยาบาลนครพิ ง ค์ จัง หวัด เชี ย งใหม่ โดยพัฒ นารู ป แบบฯด้ว ยวิ ธี ก ารวิ จัย เชิ ง
ปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม (สุดารัตน์ วรรณสารและคณะ. 2556)
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จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบนิเทศทางการพยาบาล
พบว่า รูปแบบของการนิเทศการพยาบาลในโรงพยาบาที่ได้ เป็ นรูปแบบการนิเทศการพยาบาลใน
โรงพยาบาล และความมีหลากหลายมาก แตกต่างกันทัง้ โครงสร้างของรูปแบบ องค์ประกอบ และ
รายละเอียด ส่วนใหญ่เป็ นแนวทางหรือแนวปฏิบตั ิท่ีเฉพาะเจาะจงตามบริบท เช่น
แบบที่ 1 การนิเทศทางคลินิกสาหรับหัวหน้าหอผูป้ ่ วย (ประภาพร ธาราศักดิ.์
2546) ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1.การวางแผนการนิเทศทางคลินิกในระยะสัน้ ระยะกลาง
และระยะยาว 2.การนาแผนการนิเทศทางคลินิกไปปฏิบตั ิทงั้ ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว 3.
การประเมินผลการนิเทศทางคลินิกที่ได้ปฏิบตั ิไปแล้วทัง้ ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่ง
คล้ายกับแนวปฏิบตั ิการตรวจเยี่ยมทางการพยาบาลในหอผูป้ ่ วยสูติกรรม (รจนา โมราราช. 2555)
ที่ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอนเหมือนกัน คือ 1.การวางแผน 2.การดาเนินการ และ3.การประเมินผล
และคล้ายกับการนิเทศของผูต้ รวจการพยาบาลนอกเวลา (ศิราณี ลือทองจักร. 2552) ที่เป็ นการ
นิเทศแบบเน้น คน เน้น งาน และเน้นการมีส่วนร่วมตามแนวคิดของบราวน์และโมเบิรก์ ซึ่งมี 3
ขัน้ ตอนเหมือนกันคือ 1.การวางแผนการนิเทศ 2.การดาเนินการนิเทศ และ 3.การประเมินผลการ
นิเทศ สรุ ปการนิ เทศแบบที่ 1 นี ป้ ระกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลักๆเหมื อนกัน แต่จะแตกต่างกันใน
รายละเอียด
แบบที่ 2 การนิเทศการพยาบาลของโรงพยาบาลเวียงแก่น ประกอบด้วย 10
ขัน้ ตอน (พิสมัย รวมจิตร. 2550) ได้แก่ 1.การเตรียมโครงสร้าง 2.การตัง้ ทีมนิเทศ 3.การเตรียม
ความพร้อม 4.การล้อมวงวางแผน 5.การแถลงแผนการ 6.การดาเนินการแบบกัลยาณมิตร 7.การ
พิชิตด้วยสื่อสาร 8.การติดตามประเมินผล 9.การเชื่อมโยงบันทึก และ 10.การมุ่งสูจ่ ดุ มุ่งหมาย
แบบที่ 3 การนิ เทศการพยาบาลของกลุ่ม การพยาบาลโรงพยาบาลแก้ง
สนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก (กฤษณา คาลอยฟ้า. 2552)
ได้แก่ หลักการของการนิเทศ โครงสร้างของการนิเทศ และแนวทางการนิเทศ
แบบที่ 4 การนิเทศการพยาบาลของโรงพยาบาลเชียงคา ประกอบด้วย 6
องค์ประกอบ (ญาณนี รัตนไพศาลกิจ. 2553) ได้แก่ 1.การเตรียมผูน้ ิเทศ 2.การกาหนดข้อตกลง 3.
การรับฟั งปั ญหา 4.การตรวจสอบความเข้าใจและวางแผน 5.การนาไปปฏิบตั ิ และ6.การทบทวน
ประเมินผลและสะท้อนกลับข้อมูล
แบบที่ 5 การนิเทศการพยาบาลในคลินิ กของหัวหน้าหอผูป้ ่ วยโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ประกอบด้วย 6 รูปแบบ (อดาวัน ชมศิร.ิ 2554) ได้แก่ 1.การนิเทศ
แบบมีส่วนร่วม โดยนิเทศเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ การให้ขอ้ เสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ มีการ
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ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ฏิบตั ิ ร่วมกันทบทวน และการให้คาแนะนาเกี่ยวกับความเป็ นมือ
อาชีพ 2.การนิเทศแบบเป็ นกลุ่มหรือการเยี่ยมตรวจทางการพยาบาล (Nursing round) 3.การ
ประชุ ม ปรึ ก ษาทางการพยาบาล (Nursing conference) 4.การโค้ ช (Coaching) 5.การให้
คาแนะนาปรึกษา (Advice and counseling) 6.การร่วมแก้ปัญหา (Problem solving)
แบบที่ 6 การนิเทศการพยาบาลของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัด
อุบลราชธานี ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ (ลออศรี ประเสริฐสุข. 2556) ได้แก่ 1.การเตรียมผู้
นิเทศทางการพยาบาล 2.การกาหนดข้อตกลงของการนิเทศ 3.การรับฟั งปั ญหาและการกาหนด
หัวข้อการนิเทศ 4.การสารวจทาความเข้าใจปั ญหาและวางแผนการนิเทศ 5.การปฏิบตั ิการนิเทศ
6.การทบทวนประเมินผลและสะท้อนกลับข้อมูล
แบบที่ 7 การนิ เทศการพยาบาลของกลุ่ ม การพยาบาลโรงพยาบาล
พระปกเกล้า ที่ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ (ผ่องศรี สุพรรณพายัพ และคณะ. 2556) ได้แก่ 1)
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติของผูน้ ิเทศ 2)กิจกรรมการปฏิบตั ิการนิเทศ และ 3)การ
ประเมินผลการนิเทศ
สรุ ป งานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การนิ เทศการพยาบาลในบริบ ทของประเทศไทย
พบว่า มีการศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยแตกต่างกันใหญ่ ๆ 4 กลุ่ม คือ การศึกษาด้วยวิธีการเชิง
สารวจ (Survey research) การศึกษาด้วยวิธีการวิจยั และพัฒนา (Research and development)
การศึกษาด้วยวิธีการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) และการศึกษาด้วย
วิธีการวิจัย เชิงปฏิ บัติก ารแบบมี ส่วนร่วม (Participatory action research) โดยกลุ่ม ตัวอย่างที่
ศึกษาส่วนใหญ่ เป็ นหัวหน้าหอผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล และมีส่วนน้อยที่ศึกษาในพยาบาลระดับ
ปฏิบัติการ พบปั ญ หาและอุปสรรคของการนิเทศ คือ ผูน้ ิเทศมีภาระงานมาก อัตรากาลังมีนอ้ ย
ผูน้ ิเทศขาดความรู ้ และประสบการณ์ ขาดการเตรียมความพร้อมในการเป็ นผูน้ ิเทศ รวมถึงการไม่มี
รูปแบบหรือแนวทางการนิเทศที่ชดั เจน จึงได้ทาการวิจยั เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศการพยาบาล
ซึ่งส่วนใหญ่จะพัฒนารูปแบบการนิเทศการพยาบาลโดยผูว้ ิจยั ด้วยวิธีการทบทวนวรรณกรรมและ
ศึกษาสถานการณ์ มีบางส่วนใช้วิธีเดลฟาย (Delphi method) และมีส่วนน้อยที่จะใช้วิธีการวิจัย
เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม รู ปแบบที่ได้เป็ นรูปแบบของการนิเทศการพยาบาลในโรงพยาบาล
ซึ่งมี ค วามหลากหลายแตกต่ า งกัน และพบว่ายัง ไม่ มี ง านวิจัย ที่ ศึก ษาเกี่ ย วกับ การนิ เทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ
การทบทวนงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การนิ เทศการพยาบาลทั้ง ในบริบ ทของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ ทาให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจในความก้าวหน้าของการศึกษาวิจยั และ
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ผลของการศึก ษาวิจัย เกี่ ย วกับ การนิ เทศการพยาบาลตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบัน เพื่ อเป็ น ข้อมูล
พืน้ ฐานในการพิจารณาช่องว่างของการพัฒนาการนิเทศการพยาบาล และค้นหาวิธีการลดช่องว่าง
เพื่อการพัฒนารูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ให้ทราบว่าการศึกษาวิจยั ที่มีมาก่อนหน้านีม้ ี
ส่วนที่ตอ้ งการการศึกษาต่อเพื่อให้ได้องค์ความรูท้ ่ีชดั เจนขึน้ ในการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องครัง้
นี ้ ทาให้พบช่องว่างของงานวิจยั (Research gab) คือ งานวิจยั ที่มีในประเทศและต่างประเทศเป็ น
รูปแบบการนิเทศในโรงพยาบาล ซึ่งยังไม่พบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการนิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิ ผูว้ ิจัยจึงตัดสินใจศึกษาพัฒนารู ปแบบการนิเทศการพยาบาลในปฐมภูมิเพื่อให้ได้องค์
ความรูด้ า้ นการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ีชดั เจนขึน้
ส่วนที่ 7 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาครัง้ นีม้ ่งุ เน้นการพัฒนาผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิให้มีความสามารถพัฒนา
ผูร้ บั การนิเทศให้มีการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ น
ร่วมนาไปสู่การพัฒ นารู ปแบบการนิเทศปฐมภูมิท่ีส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของ
พยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ผูว้ ิจยั ประยุกต์ใช้กระบวนการวิจยั ตาม
แนวทางของของเคมมิ ส และแมคเท็ ก การ์ท (Kemmis & McTaggart. 1990, p. 11-15) ซึ่งเป็ น
กระบวนการที่เป็ น พลวัตของเกลียวปฏิสัมพัน ธ์ในแต่ละรอบของวงรอบ แต่ละรอบของวงรอบ
ประกอบด้วย 4 ขั้น ตอน คื อ การวางแผนให้เกิ ด การเปลี่ย นแปลง (Planning) การด าเนิ น การ
(Acting) การสัง เกตกระบวนการและผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลง (Observing) และการ
สะท้อนกระบวนการและผลกระทบ (Reflecting) หลังจากครบ 4 ขัน้ ตอน จึงเริ่มวงรอบใหม่ดว้ ย
การวางแผนใหม่ (Replanting) การน าแผนใหม่ ไปด าเนิ น การและสังเกตอี ก ครัง้ (Acting and
observing again) และการสะท้อนอีกครัง้ (Reflecting again) จนกว่าจะได้รูปแบบที่เหมาะสม
สาหรับการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ กรอบแนวคิดในการวิจัยครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยแบ่งเป็ น 3 ขัน้ ตอน
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ประกอบด้วย ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการณ์และความต้องการ
รู ปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพัฒ นารู ปแบบการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิท่ีส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิ ภาพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถาน
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และขัน้ ตอนที่ 3 การสังเคราะห์รูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐม
ภูมิท่ีส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิ ภาพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิ มีรายละเอียดดังนี ้
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ขั้นตอนที่ 1 เป็ นขัน้ ตอนของการศึกษาสภาพการณ์และความต้องการรูปแบบการ
นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 คือเพื่ อ ศึกษาสภาพการณ์และความ
ต้องการในการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ผูว้ ิจัยทาการศึกษาด้วยวิธีการสนทนากลุ่มผูร้ บั การ
นิเทศจานวน 9 คน และสัมภาษณ์เชิงลึกผูน้ ิเทศระดับจังหวัด 2 คน ผูน้ ิเทศระดับอาเภอจานวน 5
คน และผูน้ ิเทศระดับตาบลจานวน 4 คน เพื่อให้ได้สภาพการณ์และความต้องการรู ปแบบการ
นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิเพื่อนาข้อมูลไปสูข่ นั้ ตอนที่ 2
ขั้ น ตอนที่ 2 เป็ น ขั้น ตอนของการสร้างและพัฒ นารู ป แบบการนิ เทศฯโดยอาศัย
กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วมที่ประกอบด้วย 3 วงรอบ โดยแต่ละรอบของวงรอบ
ประกอบด้วย 4 ขั้น ตอน คื อ การวางแผนให้เกิ ด การเปลี่ย นแปลง (Planning) การด าเนิ น การ
(Acting) การสัง เกตกระบวนการและผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลง (Observing) และการ
สะท้อนกระบวนการและผลกระทบ (Reflecting) หลังจากครบ 4 ขัน้ ตอน จึงเริ่มวงรอบใหม่ดว้ ย
การวางแผนใหม่ ผูว้ ิจัยทาเช่นนีจ้ านวน 3 วงรอบจนได้ขอ้ มูลที่มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะนาไป
สังเคราะห์รูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิในขัน้ ตอนที่ 3 ในขัน้ ตอนที่ 2 นีต้ อบวัตถุประสงค์
ข้อที่ 2 ของการวิจัยคือเพื่อสร้างและพัฒนารู ปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ีส่งเสริมการ
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ มีผรู้ ว่ ม
วิจยั จานวน 6 คน เป็ นผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 2 คน และผูน้ ิเทศระดับตาบล 4 คน
ขั้นตอนที่ 3 เป็ นขัน้ ตอนของการสังเคราะห์รูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ี
ส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิ ขั้น ตอนนี ต้ อบวัต ถุป ระสงค์ก ารวิจัยข้อ ที่ 3 คื อ เพื่ อสังเคราะห์รูป แบบการนิ เทศการ
พยาบาลปฐมภูมิท่ีส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิ ภาพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถาน
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ โดยมีผรู้ ว่ มวิจยั เป็ นผูร้ ว่ มวิจยั จากขัน้ ตอนที่ 2 ทัง้ 6 คน ในขัน้ ตอนนี ้
ผูว้ ิจยั และผูร้ ว่ มวิจยั ร่วมกันทาการสังเคราะห์จนได้รูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ีสง่ เสริม
การทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
จากการศึกษาครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้สร้างภาพกรอบแนวคิดการวิจยั ดังภาพประกอบ 2
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ขั้นตอนที่ 1
ศึกษา
สภาพการณ์และ
ความต้องการ
รูปแบบฯ
(ใช้เวลา 1 เดือน)

ผู้ให้ข้อมูล
- ผูน้ ิเทศ
11 คน
- ผูร้ บั การ
นิเทศ
9 คน

ผู้ให้ข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2
สร้างและพัฒนา
รูปแบบฯ
(ใช้เวลา13 เดือน)

ผู้ร่วมวิจัย
1

- ผูน้ ิเทศระดับ
อาเภอ 2 คน
- ผูน้ ิเทศระดับ
ตาบล 4 คน

2,3

ขั้นตอนที่ 3
สังเคราะห์
รูปแบบฯ
(ใช้เวลา 1 เดือน)

ผู้ร่วมวิจัย
- เป็ นผูร้ ว่ ม
วิจยั คน
เดียวกันกับ
ขัน้ ตอนที่ 2
ทัง้ 6 คน

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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บทที่ 3
วิธกี ารดาเนินการวิจัย
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วมครัง้ นีเ้ ป็ นการพัฒนารูปแบบการนิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิ โดยใช้กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วมตามแนวคิดของเคมมิสและแมคเท็ก
การ์ท (Kemmis & McTaggart. 1990: 11-15) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยวงจรของการวางแผนการ
เปลี่ยนแปลง (Planning a change) การดาเนินการและสังเกตกระบวนการและผลกระทบของการ
เปลี่ ย นแปลง (Acting and observing the process and consequences of the change) การ
สะท้อนกระบวนการและผลกระทบ (Reflecting on these processes and consequences) การ
วางแผนใหม่ (Replanting) การน าแผนใหม่ ไ ปด าเนิ น การและสั ง เกตอี ก ครั้ง (Acting and
observing again) และการสะท้อนอีกครัง้ (Reflecting again) เป็ นกระบวนการที่เป็ นพลวัตของ
เกลียวปฏิสัมพันธ์ในแต่ละรอบของวงจรจนกว่าจะได้รูปแบบการนิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ ท่ี
ส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิ การวิจยั ครัง้ นีม้ ีวิธีการดาเนินการวิจยั ดังนี ้
ส่วนที่ 1 พืน้ ที่ดาเนินการวิจยั
ส่วนที่ 2 ระยะเวลาในการดาเนินการวิจยั
ส่วนที่ 3 กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลและกลุม่ ผูร้ ว่ มวิจยั
ส่วนที่ 4 วิธีดาเนินการวิจยั
ส่วนที่ 5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
ส่วนที่ 6 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ส่วนที่ 7 การตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูล
ส่วนที่ 8 การพิทกั ษ์สิทธิและจรรยาบรรณในการวิจยั
ส่วนที่ 1 พืน้ ทีด่ าเนินการวิจัย
พื ้ น ที่ ใ นการด าเนิ น การวิ จั ย แบบมี ส่ ว นร่ ว มใน ครั้ง นี ้ คื อ อ าเภอเสนา จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ผูว้ ิจัยได้คัดเลือกตามเกณฑ์ คือ เป็ นพืน้ ที่ในเขตนาร่องของนโยบายพัฒ นา
สถานบริการพยาบาลระดับปฐมภูมิ มีความพร้อมและยินดีเข้าร่วมการวิจัยทัง้ เครือข่ายอาเภอ
และสามารถเข้าร่วมการวิจยั ได้ทุกขัน้ ตอนตัง้ แต่เริ่มระบุปัญหาจนกระทั่ง สังเคราะห์รูปแบบ และ
เป็ นสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิท่ีมีพยาบาลวิชาชีพปฏิบตั ิงานปฏิบตั ิงานประจา มีจานวน
15 แห่ง ได้แก่ 1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมารวิชยั 2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
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เจ้าเจ็ด 3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสามกอ 4) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้าน
แพน 5) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหัวเวียง 6) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโพธิ์
7) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลรางจระเข้ 8) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านกระทุ่ม
9) โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตาบลบ้านแถว 10) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลชายนา
11) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสามตุ่ม 12) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลลาดงา 13)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดอนทอง 14) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหลวง และ
15) โรงพ ยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ต าบลเจ้ า เสด็ จ โดยนายแพทย์ ส าธารณ สุ ข จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลเสนา และสาธารณสุขอาเภอเสนาเห็นความสาคัญ
และอนุญาตให้ทาวิจยั ในพืน้ ที่รวมถึงมีความพร้อมและยินดีเข้าร่วมการวิจยั ทัง้ เครือข่าย
ส่วนที่ 2 ระยะเวลาในการดาเนินการวิจัย
ในการดาเนินการวิจัยครัง้ นี ้ ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการวิจัยตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน
2561 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รวมระยะเวลา 15 เดือน ดังนี ้
ขั้น ตอนที่ 1 ศึก ษาสภาพการณ์และความต้องการรู ปแบบฯ ใช้ระยะเวลา 1 เดือน
ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ขัน้ ตอนที่ 2 สร้างและพัฒ นารู ปแบบฯ ใช้ระยะเวลา 13 เดือน ตัง้ แต่เดือนธันวาคม
2561 - มกราคม 2563
ขัน้ ตอนที่ 3 สังเคราะห์รูปแบบฯ ใช้ระยะเวลา 1 เดือน ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2563 กุมภาพันธ์ 2563
ส่วนที่ 3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลและกลุ่มผู้ร่วมวิจัย
ในการดาเนินการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วมครัง้ นี ้ ประกอบด้วยกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลใน
ขัน้ ตอนที่ 1 และกลุม่ ผูร้ ว่ มวิจยั ในขัน้ ตอนที่ 2 และ 3 ดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการณ์และความต้องการรูปแบบในการนิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิท่ีสง่ เสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิ ขัน้ ตอนนีด้ าเนินการเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 1: ศึกษาสภาพการณ์และ
ความต้องการรูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่สี ง่ เสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของ
พยาบาลที่ ป ฏิ บัติ งานในสถานบริการสุขภาพระดับ ปฐมภูมิ ผู้ให้ข้อมูล ผ่านการคัดเลื อกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ตามคุณสมบัติท่ีกาหนด คือต้องเป็ นพยาบาลวิชาชีพที่มี
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หน้าที่ให้การนิเทศพยาบาลการพยาบาลปฐมภูมิ ประกอบด้วย ผูน้ ิเทศระดับจังหวัด 2 คน ผูน้ ิเทศ
ระดับอาเภอ 5 คน ผูน้ ิเทศระดับตาบล 4 คน และผูร้ บั การนิเทศ 9 คน รวมทัง้ สิน้ 20 คน
ขั้นตอนที่ 2 สร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ีส่งเสริมการ
ท างานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของพยาบาลที่ ป ฏิ บัติ ง านในสถานบริก ารสุข ภาพระดับ ปฐมภูมิ
ขัน้ ตอนนีด้ าเนินการเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 2: สร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิท่ีส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิ ภาพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถาน
บริก ารสุ ข ภาพระดั บ ปฐมภู มิ มี ผู้ร่ว มวิ จั ย และผู้มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ดังนี ้
1. กลุม่ ผูร้ ว่ มวิจยั (Participants)
1) กลุ่มผูน้ ิเทศระดับอาเภอ คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาล
เสนา ผู้มี ห น้า ที่ ในการดูแลและสนับ สนุน การปฏิ บัติ งานของพยาบาลวิชาชี พ ที่ ป ฏิ บัติ งานใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในอาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 2 คน โดยมี
บทบาทเป็ นผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิระดับอาเภอและมีบทบาทเป็ นนักวิจยั ร่วม
2) กลุ่มผูน้ ิเทศระดับตาบล คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการ
สุข ภาพระดับ ปฐมภู มิ ผู้ มี ป ระสบการณ์ แ ละเป็ น หัว หน้า ที ม มี ห น้า ที่ รับ ผิ ด ชอบผลงานการ
ปฏิบตั ิงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในทีม จานวน 4
คน โดยมีบทบาทเป็ นผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิระดับตาบล และมีบทบาทเป็ นนักวิจยั ร่วม
2. กลุม่ ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย (Stakeholder)
1) กลุ่ม ผู้รบั การนิ เทศ หรือ พยาบาลวิชาชี พ ที่ ป ฏิ บัติ งานในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล ในอาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึง่ มีบทบาทเป็ นผูร้ บั การนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ มีจานวน 9 คน
2) ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารหรื อ ประชาชนที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเขตความรับ ผิ ด ชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทัง้ 15 แห่ง ในอาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขั้นตอนที่ 3 สังเคราะห์รูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ีส่งเสริมการทางาน
อย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ขั้นตอนนี ้
ดาเนินการเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 3: สังเคราะห์รูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
ที่ส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิ ในขัน้ ตอนที่ 3 นี ้ เป็ นกระบวนการต่อจากขัน้ ตอนที่ 2 จึงมีผรู้ ่วมวิจัยและผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสียเป็ นคนเดียวกันทัง้ 6 คน
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สรุปผูร้ ว่ มวิจยั ในการศึกษาครัง้ นีจ้ าแนกตามขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั ประกอบด้วย 3
ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการณ์และความต้องการรู ปแบบในการนิเทศการพยาบาล
ปฐม มีผใู้ ห้ขอ้ มูลจานวน 20 คน และขัน้ ตอนที่ 2 สร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิ และขัน้ ตอนที่ 3 สังเคราะห์รูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ มีผูร้ ่วมวิจัยเป็ นคน
เดียวกันจานวน 6 คน รายละเอียดดังตาราง 2
ตาราง 2 ผูร้ ว่ มวิจยั จาแนกตามขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั
ขั้นตอนของการ
วิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา
สภาพการณ์และ
ความต้องการ
รูปแบบในการนิเทศ
การพยาบาลปฐมภูมิ
ที่สง่ เสริมการทางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ของพยาบาลที่
ปฏิบตั ิงานในสถาน
บริการสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิ

วัตถุประสงค์การวิจัย

ผู้ให้ข้อมูล/ผู้ร่วมวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพการณ์
และความต้องการ
รูปแบบการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิท่ี
ส่งเสริมการทางานอย่าง
มีประสิทธิภาพของ
พยาบาลที่ปฏิบตั ิงานใน
สถานบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิ

1. ผู้นิเทศระดับจังหวัด คือ พยาบาล
วิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานในสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผูม้ ี
หน้าที่ดแู ลและสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั งิ านใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลใน
อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จานวน 2 คน
2. ผู้นิเทศระดับอาเภอ คือ พยาบาล
วิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลเสนา
ผูม้ ีหน้าที่ดแู ลและสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิงานของพยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลในอาเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา คัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง จานวน 5 คน
3. ผู้นิเทศระดับตาบล คือ พยาบาล
วิชาชีพผูม้ ีประสบการณ์ท่ปี ฏิบตั ิงานใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ใน
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ขั้นตอนของการ
วิจัย

ขั้ น ตอนที่ 2 สร้า ง
และพั ฒ นารู ป แบบ
ก า ร นิ เ ท ศ ก า ร
พยาบาลปฐมภู มิ ท่ี
ส่ ง เสริ ม การท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ข อ ง พ ย า บ า ล ที่
ปฏิ บัติ ง านในสถาน
บริการสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิ

วัตถุประสงค์การวิจัย

2. เพื่อสร้างและพัฒนา
รูปแบบการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิท่ี
ส่งเสริมการทางานอย่าง
มีประสิทธิภาพของ
พยาบาลที่ปฏิบตั ิงานใน
สถานบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิ

ผู้ให้ข้อมูล/ผู้ร่วมวิจัย
อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และมีหน้าที่เป็ นหัวหน้าทีมรับผิดชอบ
ผลงานของพยาบาลวิชาชีพภายในทีม ซึง่
ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลแห่งเดียวกันหรือแห่งอื่นในอาเภอ
เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คัดเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง จานวน 4 คน
1. ผู้นิเทศระดับอาเภอ คือ พยาบาล
วิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลเสนา
ผูม้ ีหน้าที่ดแู ลและสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิงานของพยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลในอาเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา คัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง จานวน 2 คน (เป็ นคน
เดียวกับขัน้ ตอนที่ 1 จานวน 1 คน)
2. ผู้นิเทศระดับตาบล คือ พยาบาล
วิชาชีพผูม้ ีประสบการณ์ท่ปี ฏิบตั ิงานใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ใน
อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และมีหน้าที่เป็ นหัวหน้าทีมรับผิดชอบ
ผลงานของพยาบาลวิชาชีพภายในทีม ซึง่
ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลแห่งเดียวกันหรือแห่งอื่นในอาเภอ
เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คัดเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง จานวน 4 คน (เป็ นคน
เดียวกับขัน้ ตอนที่ 1 ทัง้ 4 คน)

84
ขั้นตอนของการ
วิจัย
ขั้นตอนที่ 3
สังเคราะห์รูปแบบ
และสร้างคูม่ ือการ
นิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิท่ีสง่ เสริม
การทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพของ
พยาบาลที่
ปฏิบตั ิงานในสถาน
บริการสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิ

วัตถุประสงค์การวิจัย

ผู้ให้ข้อมูล/ผู้ร่วมวิจัย

3. เพื่อสังเคราะห์รูปแบบ
การนิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิท่ีสง่ เสริมการ
ทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพของ
พยาบาลที่ปฏิบตั ิงานใน
สถานบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิ

1. ผู้นิเทศระดับอาเภอ คือ พยาบาล
วิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลเสนา
ผูม้ ีหน้าที่ดแู ลและสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิงานของพยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลในอาเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา คัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง จานวน 2 คน (เป็ นคน
เดียวกับขัน้ ตอนที่ 2 ทัง้ 2 คน)
2. ผู้นิเทศระดับตาบล คือ พยาบาล
วิชาชีพผูม้ ีประสบการณ์ท่ปี ฏิบตั ิงานใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ใน
อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และมีหน้าที่เป็ นหัวหน้าทีมรับผิดชอบ
ผลงานของพยาบาลวิชาชีพภายในทีม ซึง่
ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลแห่งเดียวกันหรือแห่งอื่นในอาเภอ
เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คัดเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง จานวน 4 คน (เป็ นคน
เดียวกับขัน้ ตอนที่ 2 ทัง้ 4 คน)

ส่วนที่ 4 วิธดี าเนินการวิจัย
การวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วมครัง้ นี ม้ ีวิธีดาเนินการวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ ตอน
คือ ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการณ์และความต้องการในการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ขัน้ ตอนที่ 2
สร้างและพัฒนารู ปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ขัน้ ตอนที่ 3 สังเคราะห์รูปแบบการนิเทศ
การพยาบาลปฐมภูมิ ดังนี ้
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการณ์และความต้องการรู ปแบบการนิเทศการพยาบาล
ปฐมภู มิ ที่ส่ งเสริม การท างานอย่า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพของพยาบาลที่ป ฏิ บั ติงานในสถาน
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
ทาการศึกษาสภาพการณ์และความต้องการรู ปแบบในการนิเทศการพยาบาลปฐม
ภูมิท่ีส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิ ภาพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิ โดยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ผูร้ บั การนิเทศจานวน 9 คน 1
ครัง้ และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผูน้ ิเทศระดับจังหวัด 2 คน ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 5
คน และผูน้ ิเทศระดับตาบล 4 คน ตามขัน้ ตอนดังนี ้
1. ผูว้ ิจยั เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่พืน้ ที่ เนื่องจากผูว้ ิจยั เป็ นเครื่องมือที่สาคัญ
ที่สุด จึงต้องเตรีย มความพร้อมด้วยการศึกษาแนวคิ ดและทฤษฎี ท่ี เกี่ ย วข้องกับ การนิ เทศการ
พยาบาล และการพยาบาลปฐมภูมิ เพื่ อให้มีความไวเชิงทฤษฏี (Theoretical sensitivity) และ
ศึกษาเกี่ ย วกับ ระเบี ย บวิธีวิ จัย เชิงคุณ ภาพ และการวิจัยเชิงปฏิ บัติ การแบบมี ส่วนร่วม เพื่ อให้
ดาเนินการวิจยั อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผูว้ ิจยั เตรียมอุปกรณ์ท่ใี ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
2.1 เครื่อ งบัน ทึก เสี ย ง ส าหรับ บัน ทึก เสี ย งที่ ชัด เจนในการสัม ภาษณ์แ ละ
สนทนากลุม่
2.2 กล้อ งถ่ า ยภาพดิ จิ ต อล ส าหรับ บัน ทึ ก ภาพนิ่ ง สถานที่ บรรยากาศ
กิจกรรม และขัน้ ตอนต่างๆในการดาเนินการวิจยั
2.3 อุป กรณ์ช่ วยในการจดบัน ทึก ประกอบด้วย บัน ทึก ภาคสนาม (Field
note) กระดาษบั น ทึ ก (Memo) สมุ ด บั น ทึ ก ประจ าวั น (Diary) เพื่ อ ใช้ส าหรับ บั น ทึ ก ค าพู ด
พฤติกรรมของผูใ้ ห้ขอ้ มูล และบรรยากาศระหว่างการทากิจกรรม
3. ผู้วิ จั ย ขอหนั ง สื อ จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย ถึ ง นายแพทย์ส าธารณสุ ข จั ง หวัด
พระนครศรีอ ยุธ ยา และผู้อานวยการโรงพยาบาลเสนา เพื่ อ ขออนุญ าตในการเก็บ ข้อ มูลจาก
บุคลากรในสังกัด และขอดาเนินการวิจยั ในพืน้ ที่อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. ทาการติดต่อไปยังผูร้ ่วมวิจัย แนะนาตัวพร้อมทั้งชีแ้ จงวัตถุประสงค์การวิจัย
และวิธีการดาเนินการวิจยั ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในครัง้ นีใ้ ห้กบั ผูร้ ว่ มวิจยั ทราบ พร้อมทัง้ สร้าง
สัมพันธภาพที่ดี (Rapport) จนเกิดความไววางใจซึ่งกันและกัน เปิ ดโอกาสให้ซกั ถามจนไม่มีขอ้
สงสัย ให้อิสระในการตัดสินใจเข้าร่วมการวิจยั ครัง้ นี ้ โดยสามารถถอนตัวออกจากการร่วมวิจยั ได้
ตลอดเวลา หากยินดีเข้าร่วมวิจยั ให้ลงนามในแบบฟอร์มการให้ขอ้ มูลและแบบฟอร์มเข้าร่วมวิจยั
และทาการนัดหมายในกิจกรรมต่อไป
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5. ผูว้ ิจยั ทาการนัดหมายผูร้ ว่ มวิจยั ที่เป็ นผูน้ ิเทศระดับจังหวัด 2 คน ผูน้ ิเทศระดับ
อาเภอ 5 คน และผูน้ ิเทศระดับตาบล 4 คน เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกทีละคน หลังจากสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูน้ ิเทศแต่ละคน ผูว้ ิจัยทาการถอดเทปทันทีหลังการสัมภาษณ์แต่ละคน เพื่อให้ยงั เข้าใจอารมณ์
ความรูส้ กึ ของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์แต่ละคน
6. ผู้วิจัย นัดหมายผู้รบั การนิ เทศ 9 คนเพื่ อท าการสนทนากลุ่ม (Focus group
discussion) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นมุมมองของผูร้ บั การนิเทศ แล้วรีบทาการถอดเทปทันที เพื่อให้ได้
รายละเอียดของบรรยากาศขณะสนทนากลุม่ อย่างครบถ้วน
7. ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลในภาพรวมทันทีหลังจากการสัมภาษณ์และการสนทนา
กลุม่ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ตรงกับความเป็ นจริงมากที่สดุ
8. น าผลการวิ เคราะห์ข้อ มูล ให้กับ ผู้ให้ข้อ มูล อ่ า น (Member checking) เพื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้อง หากไม่ถกู ต้อง จะปรับแก้ทนั ที แล้วส่งให้อา่ นอีกครัง้ จนกว่าจะเป็ นข้อมูลที่
ถูกต้องตรงความเป็ นจริงมากที่สดุ
9. จัดทาข้อสรุปสภาพการณ์และความต้องการรูปแบบในการนิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิท่ีสง่ เสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิ เพื่อเตรียมนาข้อมูลมาใช้ในขัน้ ตอนที่ 2 ของการดาเนินการวิจยั
ขั้นตอนที่ 2 สร้างและพัฒ นารู ปแบบการนิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิที่ส่งเสริม
การทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิ
หลังจากดาเนินการวิจัยในขัน้ ตอน 1 จนได้ขอ้ สรุ ป สภาพการณ์และความต้องการ
รู ปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ีส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่
ปฏิ บัติ ง านในสถานบริก ารสุข ภาพระดับ ปฐมภู มิ แ ล้ว ผู้วิ จัย ด าเนิ น การวิ จัย ในขั้น ตอนที่ 2
ต่อเนื่องกันเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงของข้อมูล อารมณ์ ความรูส้ กึ นึกคิดของผูว้ ิจยั และผูร้ ว่ มวิจยั
โดยมีการดาเนินการดังต่อไปนีต้ ามขัน้ ตอนดังนี ้
1. ผูว้ ิจัยคัดเลือกผูร้ ่วมวิจัยในขั้นตอนที่ 2 แบบเฉพาะเจาะจง คือ เป็ นผูน้ ิเทศ
ระดับอาเภอ และเป็ นผู้นิเทศระดับตาบล โดยผูร้ ่วมวิจัยจะต้องมีความยินดีท่ีจะเข้าร่วมการวิจัย
และที่สาคัญคือต้องมีเวลามาเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกครัง้ ซึ่งมีผนู้ ิเทศระดับอาเภอยินดีเข้าร่วมการ
วิจยั จานวน 2 คน และผูน้ ิเทศระดับตาบลยินดีเข้าร่วมการวิจยั จานวน 4 คน
2. ผูว้ ิจัยทาการนัดวันประชุมเพื่อปฐมนิเทศกลุ่มผูร้ ่วมวิจัย ทั้ง 6 คน พร้อมกับ
ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในครัง้ นี แ้ ละประโยชน์ท่ี คาดว่าจะ
ได้รบั
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3. ผูว้ ิจัยชีแ้ จงบทบาทของผูร้ ่วมวิจัย เปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม และให้อิสระในการ
ตัดสินใจเข้าร่วมพัฒนารู ปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิอีกครัง้ หากตัดสินใจเข้าร่วมการ
วิจยั ให้ลงนามแบบฟอร์มการให้ขอ้ มูลและแบบฟอร์มเข้าร่วมวิจยั และเน้นยา้ ให้ผรู้ ว่ มวิจยั ทราบว่า
สามารถถอดตัวจากการร่วมวิจยั ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีผลกระทบใดๆทัง้ สิน้
4. เมื่อผูร้ ่วมวิจัยมีความเข้าใจดีแล้ว เริ่มเข้าสู่กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
ตามวงจรแนวคิ ด ของเคมมิ ส และแมคเท็ ก การ์ท (Kemmis & McTaggart. 1990: 11-15) ซึ่ ง
ประกอบด้วยวงจร 4 ขัน้ ตอน คือ 1) การวางแผนการเปลี่ยนแปลง 2) การดาเนินการ 3) การสังเกต
กระบวนการและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง และ 4) การสะท้อนกระบวนการและผลกระทบ
โดยผูว้ ิจยั เป็ นเพียงผูก้ ระตุน้ ให้เกิดแนวคิดในการพัฒนา เป็ นผูค้ อยให้ความรูแ้ ละให้การสนับสนุน
ดังนี ้
4.1ขั้น การวางแผน โดยผู้วิ จัย และผู้ร่ว มวิ จั ย ใช้เทคนิ ค การระดมสมอง
(Brainstorm) ร่วมกันวางแผนกิจกรรมในวงรอบที่ 1 โดยนาผลการศึกษาสภาพการณ์และความ
ต้องการรูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิในขัน้ ตอนที่ 2 มาใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนและ
กาหนดกิจกรรมในวงรอบที่ 1
4.2 ขัน้ การดาเนินการ โดยผูร้ ่วมวิจัยนากิจกรรมที่วางแผนไว้ไปดาเนินการ
ตามแผน
4.3 ขัน้ การสังเกต โดยผูว้ ิจัยและผูร้ ่วมวิจัยร่วมกันสังเกตกระบวนการและ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละกิจกรรมที่ดาเนินการ
4.4 ขัน้ การสะท้อน โดยผูว้ ิจยั และผูร้ ว่ มวิจยั ร่วมกันสะท้อนกระบวนการและ
ผลกระทบจากการดาเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม โดยใช้เทคนิคการทบทวนหลังกิจกรรม (After
action review หรือ AAR) เพื่ อน าข้อมูลที่ได้ไปวางแผนใหม่ในวงรอบที่ 2 และดาเนิ น การทั้ง 4
ขัน้ ตอนในวงรอบที่ 2 จนได้ผลการสะท้อนกระบวนการและผลกระทบจากการดาเนินกิจกรรมทุก
กิจกรรมในวงรอบที่ 2 เพื่อนาข้อมูลไปวางแผนใหม่ในวงรอบที่ 3 และดาเนินการทัง้ 4 ขัน้ ตอนใน
วงรอบที่ 3 และนาผลลัพธ์ท่ไี ด้ทงั้ หมดนาสูก่ ารสังเคราะห์รูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิใน
ขัน้ ตอนต่อไป
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ขั้ น ตอนที่ 3 สั งเคราะห์รูป แบบการนิ เทศการพยาบาลปฐมภู มิ ที่ส่ งเสริม การ
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐม
ภูมิ
หลังจากดาเนินการวิจยั ในขัน้ ตอน 2 แล้ว ผูว้ ิจยั ดาเนินการวิจยั ในขัน้ ตอนที่ 3 ทันที
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของข้อมูล โดยมีการดาเนินการดังต่อไปนี ้
1. ผูว้ ิจัยและผูร้ ่วมวิจัย ร่วมกัน วิเคราะห์ความสาเร็จของกิจกรรม และผลลัพธ์
ของการเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ น้ จากกิ จ กรรมในแต่ ล ะวงรอบ โดยใช้เทคนิ ค การระดมสมอง
(Brainstorm) และการวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix analysis)
2. ผูว้ ิจยั และผูร้ ว่ มวิจยั ร่วมกันสังเคราะห์รูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
ที่ส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิ ด้วยการสังเคราะห์จากผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงจากการดาเนินกิจกรรมทัง้ 3 วงรอบ โดย
เชื่อมโยงกับผลจากการศึกษาสภาพการณ์และความต้องการรูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐม
ภูมิ รวมถึงองค์ความรูท้ ่ีได้จากการเรียนรูใ้ นแต่ละวงรอบของการดาเนินการวิจยั เพื่อให้ได้รูปแบบ
การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ีมีความเหมาะสมกับบริบทของอาเภอเสนอ และมีส่งผลลัพธ์การ
เปลี่ยนแปลงที่ย่งั ยืน
ส่วนที่ 5 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เนื่องจากการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็ นการพัฒนารูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิโดยอาศัย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งข้อมูลที่ได้ทงั้ หมดเป็ นข้อมูลเชิงคุณภาพ จึงมี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ที่หลากหลาย เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ตรงตามความจริงทัง้ แนวกว้างและแนวลึก
เพียงพอต่อการวิเคราะห์ผลการวิจยั เครื่องมือสาคัญที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้วย
1. แนวคาถามการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุม่ ผูน้ ิเทศ ทัง้ ผูน้ ิเทศระดับจังหวัด ผูน้ ิเทศระดับ
อาเภอ และผูน้ ิเทศระดับตาบล โดยผูว้ ิจัยใช้เป็ นแนวคาถามเพื่ อ ศึกษาสภาพการณ์และความ
ต้องการรู ปแบบในการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ีส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของ
พยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ในมุมมองของผูน้ ิเทศทางการพยาบาล
ปฐมภูมิ รายละเอียดดังตาราง 3
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ตาราง 3 แนวคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกผูน้ ิเทศ
ประเด็นการสัมภาษณ์ (สาหรับผู้นิเทศ)
ในการศึกษาสภาพการณ์และความต้องการรู ปแบบในการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
วัตถุประสงค์ เพื่อ ทาความเข้าใจสภาพการณ์และความต้องการรูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ี
ส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ใน
มุมมองของผูน้ ิเทศ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ซึ่งหมายถึง พยาบาลวิชาชีพผูม้ ีหน้าที่ในการดูแลและ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในอาเภอ
เสนา
ระยะเวลา 30-60 นาที
อุปกรณ์และเครื่องมือ
1. แนวคาถามในการสัมภาษณ์

2. อุปกรณ์การบันทึกเสียง ภาพ และภาพเคลื่อนไหว เช่น เครื่องอัดเสียง กล้องถ่ายรูป
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ถ่ายวิดีโอได้

3. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจดบันทึกเช่น ดินสอ ปากกา แบบฟอร์มบันทึกต่างๆ
4. อาหารว่างสาหรับสมาชิกเพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลายและเป็ นกันเอง
วิธีการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผูว้ ิจยั เตรียมความพร้อมของตนเอง ทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และองค์ความรู ้
แนะนาตนเอง
ชีแ้ จงวัตถุประสงค์การสัมภาษณ์ในครัง้ นี ้
ขออนุญาตบันทึกเสียง ภาพถ่าย และวิดีโอ
เริ่มทาการสัมภาษณ์โดยกระตุน้ ให้แสดงความคิดเห็น
สรุปสิ่งที่ได้จากการสัมภาษณ์ในครัง้ นี ้ ปิ ดการสัมภาษณ์และกล่าวขอบคุณ
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แนวคาถามหลัก
1. การให้ความหมายของการนิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิ

- ท่านคิดว่าการนิเทศการพยาบาลหมายถึงอะไร ทา

2. สภาพการณ์การนิเทศการพยาบาล

- ปัจจุบนั ท่านได้ดาเนินการนิเทศการพยาบาล ปฐม

ปฐมภูมิในพืน้ ที่ของท่านเป็ นอย่างไร

แนวคาถามซัก (Probe)
เพื่ออะไร และมีวิธีการอย่างไร
ภูมิหรือไม่ เพราะเหตุใด

- หากท่านดาเนินการนิเทศ ท่านมีวิธีการนิเทศ
การพยาบาลปฐมภูมิอย่างไรบ้าง

- ที่ผ่านมาท่านมีวิธีการนิเทศอย่างไร แตกต่างกัน
หรือไม่ อย่างไร

- ผลจากการนิเทศเป็ นอย่างไร ท่านได้รบั ประโยชน์
อย่างไรบ้าง

- ถ้าต่อไปนีจ้ ะไม่มีการนิเทศท่านรูส้ กึ อย่างไร
จะส่งผลอย่างไรต่อท่าน เพราะเหตุใด

3. ความคาดหวังที่ท่านมีตอ่ การนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิในแต่ละครัง้ เป็ นอย่างไร

4. ปัญหาและอุปสรรคที่มีตอ่ การนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ

- ท่านมีความคาดหวังต่อการนิเทศในแต่ละครัง้ อย่างไร
บ้าง

- ท่านคิดว่าการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิมีปัญหา
และอุปสรรคอะไรบ้าง และจะแก้ไขได้อย่างไร

- ปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างที่ทาให้การนิเทศของ
ท่านไม่สาเร็จ และควรแก้ไขอย่างไร

5. รูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ี
เหมาะสมกับบริบทพืน้ ที่ของเราควรเป็ นอย่างไร

6. ความต้องการรูปแบบการนิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิท่สี ่งเสริมการทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานใน
สถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

- รูปแบบการนิเทศที่ท่านคิดว่าเหมาะสมกับบริบทพืน้ ที่
ของเราควรเป็ นอย่างไร จะได้ประโยชน์อะไรจากการ
นิเทศรูปแบบนี ้ มีขอ้ ดี ข้อเสียอย่างไร และมีความ
เป็ นไปได้สงู หรือไม่ในการปฏิบตั ิจริง

- ท่านมีความต้องการรูปแบบการนิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิท่สี ่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของ
พยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิ หรือไม่ อย่างไร

2. แนวคาถามในการสนทนากลุ่มผูร้ บั การนิเทศ โดยผูว้ ิจยั ใช้เป็ นแนวคาถามในการ
สนทนากลุ่ม ผู้รบั การนิ เทศเพื่ อ ศึกษาสภาพการณ์และความต้องการรู ป แบบในการนิ เทศการ
พยาบาลปฐมภูมิท่ีส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิ ภาพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถาน
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บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ในมุมมองของผูร้ บั การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ รายละเอียดดัง
ตาราง 4
ตาราง 4 แนวคาถามในการสนทนากลุม่ ผูร้ บั การนิเทศ
ประเด็นการสนทนากลุ่ม (สาหรับผู้รับการนิเทศ)
ในการศึกษาสภาพการณ์และความต้องการ
รู ปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
วัตถุประสงค์ เพื่อ ทาความเข้าใจสภาพการณ์และความต้องการรูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ี
ส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ใน
มุมมองของผูร้ บั การนิเทศ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผูร้ บั การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ซึ่งหมายถึง พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานในสถาน
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ในอาเภอเสนา จานวน 9 คน
สถานที่ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล หรือสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
ระยะเวลา 30-60 นาที
อุปกรณ์และเครื่องมือ
1. แนวคาถามในการสนทนากลุม่ (Focus group guideline)

2. อุปกรณ์การบันทึกเสียง ภาพ และภาพเคลื่อนไหว เช่น เครื่องอัดเสียง กล้องถ่ายรูป
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ถ่ายวิดีโอได้

3. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจดบันทึกเช่น ดินสอ ปากกา แบบฟอร์มบันทึกต่างๆ
4. อาหารว่างสาหรับสมาชิกเพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลายและเป็ นกันเอง
วิธีการ

1.
2.
3.
4.
5.

ผูว้ ิจยั เตรียมความพร้อมของตนเอง ทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และองค์ความรู ้
แนะนาตนเอง และทีมงานซึง่ ประกอบด้วย ผูจ้ ดบันทึก (Note taker) และผูอ้ านวยความสะดวก
ชีแ้ จงวัตถุประสงค์การสนทนากลุม่ ในครัง้ นี ้
สมาชิกแนะนาตนเอง สร้างความคุน้ เคยกัน
ขออนุญาตบันทึกเสียง ภาพถ่าย และวิดีโอ
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6. เริ่มทาการสนทนากลุม่ โดยกระตุน้ ให้สมาชิกทุกคนได้แสดงความคิดเห็น และหาข้อสรุปของกลุ่ม
7. สรุปสิ่งที่ได้จากการสนทนากลุม่ ในครัง้ นี ้
8. ปิ ดการสนทนากลุม่ และกล่าวขอบคุณ
แนวคาถามหลัก
1. ความหมายของการนิเทศการพยาบาลปฐม
ภูมิ

- ท่านคิดว่าการนิเทศการพยาบาลหมายถึงอะไร ทา

2. การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิในพืน้ ที่ของ

- ที่ผ่านมาท่านได้รบั การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ

ท่านเป็ นอย่างไร

แนวคาถามซัก (Probe)
เพื่ออะไร และมีวิธีการอย่างไร
อย่างไรบ้าง เมื่อไร โดยใครบ้าง

- และปัจจุบนั ท่านได้รบั การนิเทศการพยาบาลปฐม
ภูมิอย่างไรบ้าง เมื่อไร โดยใครบ้าง

- ผลจากการนิเทศเป็ นอย่างไร ท่านได้รบั ประโยชน์
อย่างไรบ้าง ทัง้ ด้านความรู ้ ทักษะการให้การ
พยาบาล การพัฒนาคน การพัฒนางาน การบริหาร
จัดการ ขวัญและกาลังใจ

- ถ้าต่อไปนีจ้ ะไม่มีการนิเทศท่านรูส้ กึ อย่างไร จะ
ส่งผลอย่างไรต่อท่าน เพราะเหตุใด

3. ความคาดหวังที่ท่านมีตอ่ การนิเทศการ

- ท่านมีความคาดหวังต่อการนิเทศอย่างไรบ้าง

พยาบาลปฐมภูมิเป็ นอย่างไร

4. รูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ที ่าน
ต้องการเป็ นอย่างไร

- การนิเทศที่เป็ นอยู่ในปัจจุบนั ตรงกับที่คาดหวัง
หรือไม่ อย่างไร ต้องปรับอะไร และปรับได้อย่างไร

- รูปแบบการนิเทศฯที่ท่านต้องการเป็ นอย่างไร (ใคร
ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร)

5. ปัญหาและอุปสรรคที่มีตอ่ การนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ

- ท่านคิดว่าการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิมีปัญหา
และอุปสรรคอะไรบ้าง และจะแก้ไขได้อย่างไร

93
แนวคาถามหลัก
6. รูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ี
เหมาะสมกับบริบทพืน้ ที่ของเราควรเป็ น
อย่างไร

7. ความต้องการรูปแบบในการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิท่สี ่งเสริมการทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานใน
สถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

แนวคาถามซัก (Probe)

- รูปแบบการนิเทศที่ท่านคิดว่าเหมาะสมกับบริบท
พืน้ ที่ของเราควรเป็ นอย่างไร จะได้ประโยชน์อะไร
จากการนิเทศฯรูปแบบนี ้ มีขอ้ ดี ข้อเสียอย่างไร และ
มีความเป็ นไปได้สงู หรือไม่ในการปฏิบตั ิจริง

- ท่านคิดว่าถ้าหากมีรูปแบบในการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิท่สี ่งเสริมการทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถาน
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิแล้วการทางานของ
ท่านจะเป็ นอย่างไร

- รูปแบบดังกล่าวควรมีลกั ษณะอย่างไร
3. แบบบันทึกการสังเกตของผูว้ ิจยั โดยผูว้ ิจยั จะทาการสังเกตการดาเนินกิจกรรมของ
ผู้ร่ว มวิ จัย ในทุก ๆ ขั้น ตอน และสัง เกตในภาพรวม โดยมี แนวทางในการสังเกต ได้แ ก่ สังเกต
สภาพแวดล้อ ม สัง เกตการปฏิ บัติ พฤติ กรรมที่ เปลี่ยนแปลง และแบบแผนการปฏิ บัติ รวมถึ ง
ปั ญหา/อุปสรรค ที่เกิดขึน้ ในแต่ละวงจรการวิจยั รายละเอียดดังตาราง 5

ตาราง 5 แบบบันทึกการสังเกตของผูว้ ิจยั
แบบบันทึกการสังเกตของผู้วจิ ัย
ในการสร้างและพัฒนารู ปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
วัตถุประสงค์ เพื่อ บันทึกการสังเกตของผูว้ ิจยั ในขัน้ ตอนการสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิท่สี ่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการ
สุขภาพระดับปฐมภูมิ
วงรอบที.่ .....................
ชื่อกิจกรรม....................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี ....................................................................................................................................
ผู้ร่วมวิจัย .....................................................................................................................................
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หัวข้อ
การสังเกต
1. สภาพแวดล้อม

ผลการสังเกต

หมายเหตุ

2. การปฏิบตั ิ

3. พฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลง

4. แบบแผนการ
ปฏิบตั ิ

5. ปัญหา/อุปสรรค

4. แบบบันทึกของนักวิจยั เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลังการสะท้อนคิด โดยนักวิจัย
จะเป็ นผูเ้ ขียนบันทึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ทัง้ จากการสะท้อนผลการปฏิบตั ิของผูร้ ว่ ม
วิจยั เองและผูว้ ิจยั เป็ นผูส้ ะท้อน ในแต่ละวงรอบของการวิจยั รายละเอียดดังตาราง 6
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ตาราง 6 แบบบันทึกของนักวิจยั เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลังการสะท้อนคิด
แบบบันทึกของนักวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลังการสะท้อนคิด
ในการสร้างและพัฒนารู ปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ บั น ทึ ก การสะท้อ นการด าเนิ น กิ จ กรรม ในขั้น ตอนการสร้า งและพั ฒ นารู ป แบบ
การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ีส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถาน
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
วงรอบที.่ .....................
ชื่อกิจกรรม....................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี ....................................................................................................................................
ผู้ร่วมวิจัย .....................................................................................................................................
หัวข้อ
1.ความรู/้ การเรียนรู ้

ผลการสะท้อนคิด

หมายเหตุ

2. เจตคติ/ความรูส้ กึ

3. พฤติกรรม/ทักษะ

4. ..........................

5. เทคนิคการทบทวนหลังกิจกรรม (After action review หรือ AAR) เป็ นเครื่องมือ
หนึ่งที่ใช้ในขัน้ ตอนการสะท้อนคิดหลังการดาเนินกิจกรรมเสร็จสิน้ ซึง่ จะทาทันทีในทุกกิจกรรม โดย
ผูว้ ิจยั เป็ นผูก้ ระตุน้ ให้ผรู้ ว่ มวิจยั สะท้อนกระบวนการดาเนินกิจกรรมและผลของการดาเนินกิจกรรม
ทัง้ ความสาเร็จและปั ญหาที่เกิดขึ น้ เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนปรับปรุงกิจกรรมในวงรอบ
ต่อไป
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6.เทคนิคการระดมสมอง (Brainstorm) เป็ นเครื่องมือที่ใช้ในการระดมความคิดของ
สมาชิกทุกคนในกลุม่ เพื่อให้ได้ความคิดใหม่ๆในทุกมุมมองโดยไม่มีการตัดสินว่าถูกหรือผิด ผูว้ ิจยั
จะใช้เทคนิคนีใ้ นการร่วมกัน วางแผนกิจกรรมในขั้น ตอนของการสร้างและพัฒ นารู ปแบบ และ
ขัน้ ตอนของการสังเคราะห์รูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
7.เทคนิคการวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix analysis) เป็ นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
ความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรม โดยผูว้ ิจยั และผูร้ ว่ มวิจยั ร่วมกันดาเนินการวิเคราะห์เมทริกซ์
เพื่อนาข้อมูลใช้ในการสังเคราะห์รูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
ส่วนที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาในครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลไปพร้อมกับการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้
สามารถเติมเต็มข้อมูลที่ยงั ไม่สมบูรณ์ได้ตลอดเวลา โดยผูว้ ิจยั ทาการวิ เคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
ด้วยการวิเคราะห์เนือ้ หา (Content analysis) ดังนี ้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากศึกษาสภาพการณ์และความต้องการรูปแบบการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ ปั ญหาและอุปสรรคในการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิในปั จจุบนั ข้อมูลได้จาก 2
ส่วนคือ ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิแต่ละระดับจานวน 11 คน และได้
จากการสนทนากลุม่ ผูร้ บั การนิเทศ 1 ครัง้ ข้อมูลได้จากการสนทนากลุม่ ผูร้ บั การนิเทศและข้อมูลที่
ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ผูว้ ิจยั นามาทาการถอดเทป การสนทนา
กลุ่มและการสัมภาษณ์ผนู้ ิเทศทีละคน โดยถอดเทปจากข้อความเสียงเป็ นตัวอักษรแบบคาต่อคา
(Verbatim) และนาข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์และเครื่องมืออื่นๆมาประกอบกัน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มี
ความสมบูรณ์ครบถ้วน หลังจากนัน้ ทาการจัดระเบียบข้อมูล (Data organizing) และให้รหัสข้อมูล
และการแสดงข้อมูล (Coding and data display) โดยการให้รหัสข้อมูลมี การตรวจสอบความ
ถูก ต้อ งด้ว ยผู้เชี่ ย วชาญ (Peer debriefing) ซึ่ง ได้แ ก่ อาจารย์ท่ี ป รึก ษาและเพื่ อ นนัก วิ จัย เมื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้องของการให้รหัสแล้ว ผูว้ ิจยั ตัง้ ประเด็นหลัก (Theme) ที่ได้จากการสัมภาษณ์
เชิ ง ลึ ก จากนั้น ตั้ง เป็ น ประเด็ น ย่ อ ย (Sub-theme) จากข้อ มูล ที่ ป รากฎ จากนั้น จึ ง หาข้อ สรุ ป
(Conclusion) ตีความ (Interpretation) และตรวจสอบความถูกต้อง (Verification) ตรงประเด็น
ของผลการวิจยั
2. ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบตั ิการตามวงรอบของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม
ผู้วิจัย ท าโดยน าข้อ มูล จากการสังเกตและสะท้อนคิ ด ในแต่ ละกิจ กรรม ร่วมกับ ข้อมูล จากการ
บันทึกเสียงและจดบันทึกในแบบบันทึกการสังเกตของผูว้ ิจัยและแบบบันทึกของนักวิจัยเกี่ยวกับ
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การเปลี่ยนแปลงหลังการสะท้อนคิด นามาวิเคราะห์ผลเพื่อหาข้อสรุป ตีความ และตรวจสอบความ
ถูกต้องตรงประเด็นของผลการวิจยั
ส่วนที่ 7 การตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูล
การศึกษาครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูล 2 วิธี ได้แก่
1) การตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) และ 2) การให้สมาชิกตรวจสอบข้อมูล (Member
checking) โดยผูว้ ิจยั ดาเนินการตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูล ดังนี ้
1. การตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) โดยผู้วิจัยท าการตรวจสอบความ
เชื่อถือได้ของข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า โดยการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวม
ข้อ มู ล (Methodological triangulation) และการตรวจสอบสามเส้า ด้า นแหล่ ง ข้อ มู ล (Data
triangulation) ดังนี ้
1.1 ก า รต รว จ ส อ บ ส า ม เส้ า ด้ า น วิ ธี รว บ รว ม ข้ อ มู ล ( Methodological
triangulation) โดยการเก็ บ รวบรวมข้อ มูล หลายวิ ธี ก าร (Multiple methods) ในการวิ จัย ครัง้ นี ้
ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมากกว่า 1 วิธี คือ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก
การสนทนากลุ่ม และการสังเกต เพื่อศึกษาสภาพการณ์และความต้องการรู ปแบบการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิในขัน้ ตอนที่ 1 ของการดาเนินการวิจยั ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ได้
ความรูส้ กึ นึกคิดในแนวลึก และใช้วิธีการสนทนากลุม่ เพื่อให้พลวัตของกลุม่ กระตุน้ ให้สมาชิกแสดง
ความคิดเห็นและทัศนะของตนออกมาอย่างเปิ ดเผย จนได้ขอ้ สรุ ปที่ตรงกันของกลุ่ม โดยทาการ
สนทนากลุม่ ผูร้ บั การนิเทศ 1 ครัง้ และสัมภาษณ์เชิงลึกผูน้ ิเทศ 11 คน รวมทัง้ ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสังเกต
และจดบันทึก ทาให้ได้มุมมองในทุกด้าน เป็ นการยืนยันข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและเติมเต็ม
ข้อมูลที่ไม่ได้จากการสังเกต
1.2 การตรวจสอบสามเส้าด้านแหล่งข้อมูล (Data triangulation) โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลมากกว่า 1 แหล่ง ซึ่งในการวิจัยครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทัง้ จากผูน้ ิเทศระดับจังหวัด 2 คน ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 5 คน และผูน้ ิเทศระดับตาบล 4 คน
และผูร้ บั การนิเทศ 9 คน
2. การให้ส มาชิ ก ตรวจสอบข้อ มูล (Member checking) ด้ว ยการสะท้อ นข้อ มู ล
กลับ ไปยัง ผู้ให้ข้อ มูล ได้ต รวจสอบ โดยเมื่ อ วิ เคราะห์ข้อ มูล เรีย บร้อ ยแล้ว ผู้วิ จัย จะน าข้อ มูล ที่
วิเคราะห์ได้สง่ ไปให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลได้อา่ น หากไม่ถกู ต้องจะแก้ไขทันที จนมีความถูกต้องตรงกัน
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ส่วนที่ 8 การพิทกั ษ์สิทธิและจรรยาบรรณในการวิจยั
การวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยเป็ นการมีส่วนร่วมของผู้
นิเทศทางการพยาบาล และผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียเป็ นพยาบาลผูร้ บั การนิเทศและผูใ้ ช้บริการในตาบล
ผูว้ ิจยั จึงคานึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ กับผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ผูว้ ิจยั จึงได้ออกแบบการ
วิจยั ด้วยความระมัดระวังความเสี่ยงหรือผลกระทบซึ่งอาจจะเกิ ดขึน้ ได้กบั ผูน้ ิเทศ ผูร้ บั การนิเทศ
หรือผูใ้ ช้บริการซึ่งเป็ นผูป้ ่ วย ทัง้ ผลกระทบด้านร่างกาย ด้านจิตใจ หรือด้านทรัพยากร ผูว้ ิจัยยึด
หลักการการพิทักษ์สิทธิ์ผูใ้ ห้ขอ้ มูลและผูร้ ่วมวิจัย และผูว้ ิจัยได้ดาเนินการขออนุญาตทาวิจัยใน
มนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมสาหรับพิจ ารณาโครงการวิจยั ที่ทาในมนุษย์ของมหาวิทยาลัย
ศรีน คริน ทรวิ โรฒก่ อ นด าเนิ น การวิ จัย และได้ผ่ า นคณะกรรมการจริย ธรรมส าหรับ พิ จ ารณา
โครงการวิ จัย ที่ ท าในมนุษ ย์ มหาวิ ท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิ โรฒ certificate number: SWUEC/E351/2561 เมื่ อวัน ที่ 6 พฤศจิก ายน 2561 ด้ว ยความเคารพในศัก ดิ์ศ รีค วามเป็ น มนุษ ย์ของผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทุกคน นอกจากนี ้ ผูว้ ิจัยยังมีการพิทกั ษ์สิทธิ์ของผูร้ ่วมวิจัยและผูท้ ่ีเกี่ยวข้องโดยการทา
หนั ง สื อ จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย เพื่ อ ขออนุ ญ าตศึ ก ษาในพื ้น ที่ อ ย่ า งเป็ นทางการ ผู้วิ จั ย ชี ้แ จ้ง
วิธีดาเนินการวิจยั อย่างละเอียด เปิ ดโอกาสให้ซกั ถามข้อสงสัยตลอดเวลา พร้อมทัง้ ให้อิสระในการ
ตัดสินใจเข้าร่วมวิจยั และแจ้งให้ทราบว่าสามารถถอนตัวจากการเป็ นผูร้ ว่ มวิจยั ได้ตลอดเวลา โดย
จะไม่มีผลกระทบใดๆทัง้ สิน้ ผูว้ ิจัยปฏิบตั ิต่อผูใ้ ห้ขอ้ มูลและผูร้ ่วมวิจัยอย่างสุภาพ ให้เกียรติ โดย
คานึงถึงความแตกต่าง ระหว่างบุคคล ทัง้ ความรูส้ กึ นึกคิดและพืน้ ฐานทางอารมณ์ รวมถึงความรู ้
ความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน ผูว้ ิจยั ขออนุญาตทุกครัง้ ก่อนที่จะบันทึกภาพ บันทึกเสียง หรือบันทึก
วิดีโอ และหากจาเป็ นต้องเผยแพร่จะขออนุญาตก่อนทุกครัง้ ข้อมูลจะถูกสรุปเป็ นภาพรวม และส่ง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลและผูร้ ่วมวิจัยได้อ่านก่อนทุกครัง้ เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปที่ถูกต้องตรงกับความจริงของผูใ้ ห้
ข้อมูล หากมีขอ้ ความใดที่ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรือผูร้ ่วมวิจัยไม่สะดวกที่จะเผยแพร่ ผูว้ ิจัยจะปรับเปลี่ยน
ทัน ที ข้อ มูล ที่ ได้ม าจากการด าเนิ น การวิ จัย ครัง้ นี ท้ ุก ชนิ ด จะถูก เก็ บ ไว้ในที่ ป ลอดภัย และเป็ น
ความลับ จะถูกทาลายทันทีเมื่อการวิจยั เสร็จสิน้ ลง
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action
research) ในการพัฒ นารู ป แบบการนิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ ท่ี ส่งเสริม การท างานอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพของพยาบาลที่ ป ฏิ บัติ ง านในสถานบริก ารสุข ภาพระดับ ปฐมภูมิ ในบริบ ทของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในอาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผูว้ ิจยั ขอนาเสนอผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นลาดับตามกรอบแนวคิดการวิจยั โดยแบ่งเป็ น 4 ตอน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของพืน้ ที่และผูร้ ว่ มวิจยั
ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาสภาพการณ์และความต้องการรูปแบบการนิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิท่ีสง่ เสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิ
ส่วนที่ 3 ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่สี ง่ เสริมการ
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
ส่วนที่ 4 ผลการสังเคราะห์รูป แบบการนิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ ท่ี ส่ง เสริม การ
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของพืน้ ทีแ่ ละผู้ร่วมวิจยั
การศึก ษาครัง้ นี เ้ ป็ น การศึก ษาเพื่ อ พัฒ นารู ป แบบการนิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ ท่ี
ส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิ ในอาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม
ของคนในพืน้ ที่เพื่อให้ได้รูปแบบทางการพยาบาลปฐมภูมิ ท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกับพืน้ ที่นั้นๆ
บริบทของพื น้ ที่ท่ีทาการศึก ษาและข้อมูลของผูร้ ่วมวิจัยจึงมี ความสาคัญ และเกี่ ยวข้องกับการ
ดาเนินการวิจัยและผลลัพธ์ของการวิจัย บริบทของพืน้ ที่และข้อมูลทั่วไปของผูร้ ่วมวิจัยจะทาให้
เข้าใจถึงพืน้ ฐานความรูส้ กึ นึกคิดของคนในพืน้ ที่ มีรายละเอียดดังนี ้
1.ข้อมูลทั่วไปของพืน้ ที่
การศึ ก ษ าครั้ ง นี ้ ผู้ วิ จั ย เลื อ กศึ ก ษ าใน พื ้ น ที่ ของอ าเภ อเสน า จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากเป็ นพืน้ ที่นาร่องของนโยบายการพัฒนาสถานบริการพยาบาลระดับ
ปฐมภูมิ อาเภอเสนาเป็ น อาเภอหนึ่งในสิบหกอาเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ทาง
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ทิศตะวันตกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศตะวันออกของอาเภอเสนาติดต่อกับอาเภอบางบาล
และอาเภอบางไทร ทิศเหนือของอาเภอเสนาติดต่อกับอาเภอผักไห่ ทิศตะวันตกของอาเภอเสนา
ติดต่อกับอาเภอบางซ้าย และทางทิศใต้ของอาเภอเสนาติดต่อกับอาเภอลาดบัวหลวง มีประชากร
ทัง้ สิน้ จานวน 67,245 คน โดยเป็ น ประชากรผูช้ ายจานวน 32,698 คน และเป็ นประชากรผูห้ ญิ ง
จานวน 34,547 คน มีความหนาแน่นของประชากร 327.76 คน/ตร.กม. ประชากรมีอาชีพหลักคือ
ทานา ทาสวน เลีย้ งสัตว์ และอาชีพเสริมคือ หัตถกรรมในครัวเรือน จึงมีคาขวัญประจาอาเภอว่า
"หลวงพ่อปานเป็ นศรี ทุ่งเสนาเขียวขจี หัตถกรรมมากมี ตลาดดีบา้ นแพน"
พื ้ น ที่ อ าเภอเสนามี ก ารแบ่ ง เขตการปกครองย่ อ ยออกเป็ น 17 ต าบล
(ดังภาพประกอบ 3) แต่ละตาบลแบ่งออกเป็ นหมู่บา้ น รวมทัง้ สิน้ 132 หมู่บา้ น มีเทศบาล 5 แห่ง
และองค์ก ารบริห ารส่ว นต าบล 9 แห่ ง มี ธ นาคาร 8 แห่ ง ห้า งสรรพสิ น ค้า เทสโก้โลตัส 1 แห่ ง
โรงเรียนมัธยม 3 แห่ง และวิทยาลัยการอาชีพ 1 แห่ง

ภาพประกอบ 3 พืน้ ที่ดาเนินการวิจยั
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สานักงานสาธารณสุขอาเภอเสนาตัง้ อยู่ในตาบลสามกอ อาเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มี ผูบ้ ริหารสูงสุดคือสาธารณสุขอาเภอเสนา มีวิสัยทัศน์คือ “ต้น แบบหน่ วย
บริหารและสนับสนุนเครือข่ายบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิให้ได้มาตรฐาน”
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเสนามีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในการ
ปกครองจานวน 15 แห่ง มีการบริหารและสายการบังคับบัญชา คือ สาธารณสุขอาเภอเสนาขึน้
ตรงกับ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พระนครศรีอยุ ธยา และสาธารณสุขอาเภอเสนาจะเป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชาของผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทัง้ 15 แห่ง และผูอ้ านวยการ
โรงพยาบาลส่ ง เสริม สุข ภาพต าบลแต่ ล ะแห่ ง จะเป็ น ผู้บัง คับ บัญ ชาของพยาบาลวิ ช าชี พ ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนัน้ ดังภาพประกอบ 4

ภาพประกอบ 4 สายการบังคับบัญชาของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
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โรงพยาบาลส่ ง เสริม สุข ภาพต าบลในอ าเภอเสนามี จ านวน 15 แห่ ง ได้แ ก่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมารวิชยั โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเจ้าเจ็ด โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลสามกอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแพน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลหัวเวียง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโพธิ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลรางจระเข้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านกระทุ่ม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
บ้านแถว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลชายนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสามตุ่ม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลลาดงา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดอนทอง โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหลวง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเจ้าเสด็จ แต่ละแห่ งมี
รายละเอียดจานวนพยาบาลวิชาชีพ ดังตาราง 7
ตาราง 7 จานวนพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในอาเภอเสนา
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมารวิชยั
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเจ้าเจ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสามกอ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแพน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหัวเวียง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโพธิ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลรางจระเข้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านกระทุ่ม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแถว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลชายนา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสามตุม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลลาดงา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดอนทอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเจ้าเสด็จ

จานวนพยาบาลวิชาชีพ (คน)
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
2
0
1
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โรงพยาบาลส่ง เสริม สุข ภาพต าบลในอ าเภอเสนามี จ านวนทั้ง สิ น้ 15 แห่ ง มี
พยาบาลวิชาชีพกระจายอยู่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล รวมจานวนพยาบาลวิชาชีพ
ทั้ ง สิ ้น 13 คน โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล 11 แห่ ง มี พ ยาบาลวิ ช าชี พ แห่ ง ละ 1 คน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 1 แห่งมีพยาบาลวิชาชีพ 2 คน เนื่องจากเป็ นพยาบาลจบใหม่
ฝึ กงาน 1 คน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 3 แห่งไม่มีพยาบาลวิชาชีพ เนื่องจากอยู่
ระหว่ า งการรอบรรจุ อย่ า งไรก็ ต ามจะมี ที ม พยาบาลจากโรงพยาบาลส่ ง เสริม สุข ภาพต าบล
ใกล้เคี ย งไปท าหน้า ที่ ดูแ ลประชาชนแทน พยาบาลวิ ช าชี พ ทั้ง 13 คนจะรวมกัน และแบ่ ง ที ม
พยาบาลออกเป็ น 3 ที ม ๆละ 4-5 คน โดยแต่ ล ะที ม มี หัวหน้าที ม เป็ น พยาบาลวิชาชี พ ที่ อาวุโส
หัวหน้าทีมจะทาหน้าที่เป็ นพยาบาลนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิให้คนในทีม ซึง่ หัวหน้าทีมทัง้ 4 คน
นีจ้ ะเป็ นหนึ่งในผูร้ ว่ มวิจยั ของการศึกษาครัง้ นีท้ กุ ขัน้ ตอน และพยาบาลลูกทีมที่ เหลือ 9 คนจะเป็ น
หนึ่ ง ในผู้ร่ว มวิ จัย ในขั้น ตอนการศึก ษาสภาพการณ์ แ ละความต้อ งการรู ป แบบการนิ เทศการ
พยาบาลปฐมภูมิท่ีส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิ ภาพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถาน
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียในขัน้ ตอนการสร้าง การพัฒนา และการ
สังเคราะห์รูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ีส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของ
พยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ดังจะกล่าวต่อไป
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ร่วมวิจัย (Participants)
การศึกษาครัง้ นีม้ ี วิธีดาเนิ นการวิจัย 3 ขั้น ตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา
สภาพการณ์และความต้องการรูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ีสง่ เสริมการทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ขัน้ ตอนที่ 2 สร้าง
และพัฒนารู ปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ีส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของ
พยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และขัน้ ตอนที่ 3 สังเคราะห์รูปแบบการ
นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ีส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานใน
สถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ขัน้ ตอนที่ 1 มีผใู้ ห้ขอ้ มูลจานวน 20 คน จาแนกเป็ น 1) กลุ่มผู้
นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิระดับจังหวัดจานวน 2 คน 2) กลุ่มผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิระดับ
อาเภอจานวน 5 คน 3) กลุ่มผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิระดับตาบล 4 คน และ 4) กลุ่มผูร้ บั การ
นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิจานวน 9 คน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในขัน้ ตอนที่ 1 ทัง้ 20 คนนีย้ ินดีเป็ นผูร้ ว่ มวิจยั
ในขัน้ ตอนที่ 2 และ 3 จานวน 6 คน และเป็ นผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียในขัน้ ตอนที่ 2 และ 3 จานวน 9 คน
สรุปได้ตามตาราง 8
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ตาราง 8 ข้อมูลทั่วไปของผูร้ ว่ มวิจยั
ลาดับ ชื่อสมมติ

เพศ

อายุ
(ปี )

การศึกษา
สูงสุด

กลุม่ ที่ 1 ผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิระดับจังหวัด
1.1 ผูน้ ิเทศ
ชาย 50 ปริญญาโท
ระดับ
สาขา
จังหวัด 1
สาธารณสุข
1.2 ผูน้ ิเทศ
หญิง 49 ปริญญาโท
ระดับ
สาขา
จังหวัด 2
สาธารณสุข
กลุม่ ที่ 2 ผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิระดับอาเภอ
2.1 ผูน้ ิเทศ
หญิง 59 ปริญญาโท
ระดับ
สาขาการ
อาเภอ 1
พยาบาล
2.2* ผูน้ ิเทศ
ระดับ
อาเภอ 2

หญิง

47

2.3

ผูน้ ิเทศ
ระดับ
อาเภอ 3

หญิง

54

2.4* ผูน้ ิเทศ
ระดับ
อาเภอ 4

หญิง

46

2.5

หญิง

53

ผูน้ ิเทศ
ระดับ
อาเภอ 5

ปริญญาโท
สาขาการ
พยาบาล
ชุมชน
ปริญญาโท
สาขาการ
พยาบาล
ปริญญาโท
สาขา
จิตวิทยาการ
ให้คาปรึกษา
ปริญญาตรี
ทางการ
พยาบาล

การอบรมเพิ่มเติมที่
เกี่ยวข้อง
-

ตาแหน่ง

ประสบการณ์
ด้านการ
พยาบาล (ปี )

พยาบาล
วิชาชีพ
ชานาญการ
พยาบาล
วิชาชีพ
ชานาญการ

26

อบรมพยาบาล
เวชปฏิบตั ิท่วั ไป
(การรักษาโรค
เบือ้ งต้น) 4 เดือน
อบรมพยาบาล
เวชปฏิบตั ิท่วั ไป
(การรักษาโรค
เบือ้ งต้น) 4 เดือน
อบรมพยาบาล
เวชปฏิบตั ิท่วั ไป
(การรักษาโรค
เบือ้ งต้น) 4 เดือน
อบรมพยาบาลล้าง
ไตทางหน้าท้อง
(4 เดือน)

พยาบาล
วิชาชีพ
ชานาญการ
พิเศษ
พยาบาล
วิชาชีพ
ชานาญการ

35

พยาบาล
วิชาชีพ
ชานาญการ

30

พยาบาล
วิชาชีพ
ชานาญการ

25

อบรมพยาบาล
ผูจ้ ดั การรายกรณี
(4 เดือน)

พยาบาล
วิชาชีพ
ชานาญการ

30

-

25

23
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ตาราง 8 (ต่อ)
ลาดับ ชื่อสมมติ

เพศ

อายุ
(ปี )

การศึกษา
สูงสุด

กลุม่ ที่ 3 ผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิระดับตาบล
3.1* ผูน้ ิเทศ
หญิง 47 ปริญญาตรี
ระดับ
ทางการ
ตาบล 1
พยาบาล
3.2* ผูน้ ิเทศ
ระดับ
ตาบล 2

หญิง

42

ปริญญาตรี
ทางการ
พยาบาล

3.3* ผูน้ ิเทศ
ระดับ
ตาบล 3

หญิง

42

ปริญญาตรี
ทางการ
พยาบาล

3.4* ผูน้ ิเทศ
ระดับ
ตาบล 4

หญิง

44

ปริญญาตรี
ทางการ
พยาบาล

กลุม่ ที่ 4 ผูร้ บั การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
4.1** ผูร้ บั การ
หญิง 40 ปริญญาตรี
นิเทศ 1
ทางการ
พยาบาล
4.2** ผูร้ บั การ
นิเทศ 2

ชาย

42

ปริญญาตรี
ทางการ
พยาบาล

การอบรมเพิ่มเติมที่
เกี่ยวข้อง

ตาแหน่ง

ประสบการณ์
ด้านการ
พยาบาล (ปี )

อบรมพยาบาล
เวชปฏิบตั ิท่วั ไป
(การรักษาโรค
เบือ้ งต้น) 4 เดือน
อบรมพยาบาล
เวชปฏิบตั ิท่วั ไป
(การรักษาโรค
เบือ้ งต้น) 4 เดือน
อบรมพยาบาล
เวชปฏิบตั ิท่วั ไป
(การรักษาโรค
เบือ้ งต้น) 4 เดือน
อบรมพยาบาล
เวชปฏิบตั ิท่วั ไป
(การรักษาโรค
เบือ้ งต้น) 4 เดือน

พยาบาล
วิชาชีพ
ชานาญการ

19

พยาบาล
วิชาชีพ
ชานาญการ

21

พยาบาล
วิชาชีพ
ชานาญการ

21

พยาบาล
วิชาชีพ
ชานาญการ

23

อบรมพยาบาล
เวชปฏิบตั ิท่วั ไป
(การรักษาโรค
เบือ้ งต้น) 4 เดือน
อบรมพยาบาล
เวชปฏิบตั ิท่วั ไป
(การรักษาโรค
เบือ้ งต้น) 4 เดือน

พยาบาล
วิชาชีพ
ชานาญการ

10

พยาบาล
วิชาชีพ
ชานาญการ

18
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ตาราง 8 (ต่อ)
ลาดับ ชื่อสมมติ

เพศ

อายุ
(ปี )

การศึกษา
สูงสุด

กลุม่ ที่ 4 ผูร้ บั การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ (ต่อ)
4.3** ผูร้ บั การ
หญิง 41 ปริญญาตรี
นิเทศ 3
ทางการ
พยาบาล
4.4** ผูร้ บั การ
นิเทศ 4

หญิง

26

ปริญญาตรี
ทางการ
พยาบาล

4.5** ผูร้ บั การ
นิเทศ 5

หญิง

26

ปริญญาตรี
ทางการ
พยาบาล

4.6** ผูร้ บั การ
นิเทศ 6

หญิง

24

4.7** ผูร้ บั การ
นิเทศ 7

หญิง

25

4.8** ผูร้ บั การ
นิเทศ 8

หญิง

24

4.9** ผูร้ บั การ
นิเทศ 9

หญิง

24

ปริญญาตรี
ทางการ
พยาบาล
ปริญญาตรี
ทางการ
พยาบาล
ปริญญาตรี
ทางการ
พยาบาล
ปริญญาตรี
ทางการ
พยาบาล

การอบรมเพิ่มเติมที่
เกี่ยวข้อง
อบรมพยาบาล
เวชปฏิบตั ิท่วั ไป
(การรักษาโรค
เบือ้ งต้น) 4 เดือน
อบรมพยาบาล
เวชปฏิบตั ิท่วั ไป
(การรักษาโรค
เบือ้ งต้น) 4 เดือน
อบรมพยาบาล
เวชปฏิบตั ิท่วั ไป
(การรักษาโรค
เบือ้ งต้น) 4 เดือน
-

-

-

-

ตาแหน่ง

ประสบการณ์
ด้านการ
พยาบาล (ปี )

พยาบาล
วิชาชีพ
ชานาญการ

18

พยาบาล
วิชาชีพ
ปฏิบตั ิการ

3

พยาบาล
วิชาชีพ
ปฏิบตั ิการ

3

พยาบาล
วิชาชีพ
ปฏิบตั ิการ
พยาบาล
วิชาชีพ
ปฏิบตั ิการ
พยาบาล
วิชาชีพ

2

พยาบาล
วิชาชีพ

1

2

1

*เป็ นผูร้ ว่ มวิจยั (Participants) ในขัน
้ ตอนที่ 1-3

**เป็ นผูร้ ว่ มวิจยั (Participants) ในขัน้ ตอนที่ 1 และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ในขัน้ ตอนที่ 2-3
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จากข้อมูลพืน้ ฐานของผูร้ ว่ มวิจยั จะเห็นได้ว่าผูร้ ว่ มวิจยั ที่เป็ นกลุม่ ผูน้ ิเทศ
จะมีความอาวุโสและมีประสบการณ์ดา้ นการพยาบาลมากกว่ากลุม่ ผูร้ ว่ มวิจยั ที่เป็ นผูร้ บั การนิเทศ
โดยกลุ่มผูร้ ่วมวิจัยที่เป็ นผูน้ ิเทศจะมีอายุระหว่าง 42-59 ปี มีประสบการณ์การทางานด้านการ
พยาบาลมากกว่ า 20 ปี ขึ น้ ไป แต่ จ ะสัง เกตได้ว่า มี ผู้นิ เทศหนึ่ ง คนที่ มี ป ระสบการณ์ ด ้า นการ
พยาบาล 19 ปี แต่ได้เป็ นหัวหน้าทีมและเป็ นผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ทัง้ นีเ้ นื่องจากได้บรรจุ
เป็ นเจ้าพนักงานสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมาก่อนที่จะไปศึกษาต่อเป็ น
พยาบาลวิชาชีพ จึงมีประสบการณ์การดูแลผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมากที่สดุ
และมีความอาวุโสคืออายุมากที่สดุ รวมถึงเป็ นผูท้ ่ีมีความรู ้ ความสามารถเป็ นที่ยอมรับ จึงทาให้
สาธารณสุขอาเภอมอบหมายให้เป็ นหัวหน้าทีมพยาบาลและเป็ นผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
ส่วนกลุ่มผูว้ ิจัยที่ เป็ นผูร้ บั การนิเทศจะมีอายุระหว่าง 24-42 ปี มีประสบการณ์ในการทางานด้าน
พยาบาล 1-18 ปี ในจานวนนีม้ ีพยาบาลจบใหม่จานวน 2 คน ซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์การดูแล
ผู้ป่ วยมาก่ อ น จ าเป็ น ต้อ งได้รบั การนิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ อ ย่ างใกล้ชิ ด ผู้นิ เทศจะมี วุฒิ
การศึก ษาสูง กว่า หรือ เท่ า กั บ ผู้รับ การนิ เทศ คื อ วุฒิ ก ารศึ ก ษาปริญ ญาโทหรือ วุฒิ ก ารศึก ษา
ปริญญาตรีแต่ผ่านการอบรมเฉพาะทางอย่างน้อย 4 เดือน ในขณะที่ผูร้ บั การนิเทศทุกคนมีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรีและมี 5 คนที่ผ่านการอบรมเฉพาะทาง
ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาสภาพการณ์และความต้องการรูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐม
ภูมิทส่ี ่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลทีป่ ฏิบัตงิ านในสถานบริการ
สุขภาพระดับปฐมภูมิ
ผลการศึกษาสภาพการณ์และความต้องการรู ปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ี
ส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิ จาแนกเป็ น 1) สภาพการณ์การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ และ 2) ความต้องการรูปแบบ
การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่สี ง่ เสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงาน
ในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.สภาพการณ์การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
สภาพการณ์ก ารนิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ ในที่ นี ้ห มายถึ ง สิ่ งที่ เป็ น อยู่ในการ
ด าเนิ น การนิ เทศการพยาบาลปฐมภู มิ ใ นโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล จ าแนกเป็ น
1) สภาพการณ์ดา้ นการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิในปั จจุบนั และ 2) สภาพการณ์ดา้ นปั ญหาและ
อุปสรรคของการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิในปั จจุบนั รายละเอียดดังต่อไปนี ้
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1.1 สภาพการณ์ด้านการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิในปั จจุบัน
ผลการศึกษาสภาพการณ์ดา้ นการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ พบว่า ในปั จจุบนั
การนิ เทศการพยาบาลปฐมภู มิ มี 5 ลัก ษณะ ได้แ ก่ 1) การนิ เทศแบบสั่ง การผ่ า นคนกลาง
2) การนิเทศแบบควบคุมกากับ 3) การนิเทศแบบพี่เลีย้ ง 4) การนิเทศแบบผ่านการช่วยงาน และ
5) การนิเทศแบบร่วมมือ รายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1.1 การนิเทศแบบสั่งการผ่านคนกลาง
การนิเทศแบบสั่งการโดยผ่านคนกลาง ในที่นีห้ มายถึง กิจกรรมการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิของผูน้ ิเทศระดับจังหวัดที่ส่ งั การไปยังผูร้ บั การนิเทศระดับอาเภอและผูร้ บั การ
นิเทศระดับตาบล ซึง่ เป็ นการนิเทศสั่งการจากบนลงล่าง โดยจังหวัดรับนโยบายจากเขตสุขภาพ ซึ่ง
เขตสุขภาพรับนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุข หลังจากนัน้ จังหวัดจะสั่งการไปยัง ระดับตาบล
โดยผ่านระดับอาเภอ การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิในระดับจังหวัด ถึงระดับตาบลจะดาเนินการ
นิเทศผ่านคนกลางซึง่ เป็ นคนในระดับอาเภอ คือ ผูจ้ ดั การรายกรณี (case manager) และผูจ้ ดั การ
ระบบ (system manager) ซึง่ จะคอยให้คาปรึกษากับพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล เนื่องจากในระดับตาบลหรือระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนี ้ เป็ นระดับที่
นานโยบายต่างๆจากกระทรวงสาธารณสุขลงสูก่ ารปฏิบตั ิ พร้อมทัง้ ต้องจัดเก็บตัวชีว้ ดั เพื่อรายงาน
ระดับจังหวัด และระดับจังหวัดก็จ ะรายงานต่อระดับเขตสุขภาพต่อไป โดยระดับ จังหวัด จะจัด
ประชุมชีแ้ จงนโยบายและเชิญผูบ้ ริหารระดับอาเภอมาประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ มีการวางแผน
ลงพื น้ ที่ทาอาเภอปี ละ 1 ครัง้ และผูน้ ิเทศระดับจังหวัดจะลงนิเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลเมื่อตัวชีว้ ดั มีปัญหาหรือตัวชีว้ ดั ไม่บรรลุเป้าหมาย
“ส่ ว นใหญ่ ก็ เป็ นแบบสั่งการแบบ Top down จากข้า งบนลง
ข้างล่าง จริงๆต้องมี Bottom up ด้วย แต่ตอนนีแ้ ค่ทาตามทีส่ ่งั
มายังไม่ทนั เลย พีก่ ็รบั จากเขตมา เขตก็รบั จากกระทรวงมาอีกที
เป็ นทอดๆ...”
(ผูน้ ิเทศระดับจังหวัด 1)
“การนิเทศงานพยาบาล รพ.สต. เรามีการสือ่ สารประชุมชีแ้ จง
นโยบายกันปี ละครัง้ จะเชิญสาธารณสุขอาเภอแต่ละอาเภอมา
ประชุม...”
(ผูน้ ิเทศระดับจังหวัด 2)
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“…เราสื่อสารผ่าน system manager...และcase manager...
ส่ ว นน้ อ งพยาบาลในรพ.สต.ก็ จ ะต้ อ งท าตามที่ system
manager หรือ case manager บอก”
(ผูน้ ิเทศระดับจังหวัด 1)

1.1.2 การนิเทศแบบควบคุมกากับ
การนิเทศแบบควบคุมกากับ ในที่นีห้ มายถึง กิจกรรมการนิเทศพยาบาลปฐม
ภูมิ โดยผูน้ ิเทศระดับอาเภอที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลประจาอาเภอดาเนินการนิเทศพยาบาลที่
ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในประเด็นที่มีความสาคัญเกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
การรักษาพยาบาลหรือเรื่องสาคัญที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพ หากเกิดความผิดพลาดจะ
ส่งผลกระทบที่รุนแรงหรือส่งผลโดยตรงต่อผูป้ ่ วย เช่น เรื่องการควบคุมและป้องกันการติดเชือ้
(Infection control) ผูน้ ิเทศระดับอาเภอจะใช้วิธีการนิเทศแบบกากับติดตามที่ตอ้ งติดตามอย่าง
เข้มงวด ต่อเนื่อง และสม่าเสมอ โดยพยาบาลป้องกันการติดเชือ้ (Infection control nurse) จาก
โรงพยาบาลซึ่งเป็ น ผู้นิ เทศจะท าการจัด อบรมเพื่ อ ฟื ้ น ฟูค วามรู ใ้ ห้แก่ พ ยาบาลที่ ป ฏิ บัติ งานใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเรื่องการทาให้เครื่องมือปราศจากเชือ้ เป็ นประจาทุกปี และมีการ
นิเทศติดตามต่อเนื่องอย่างเป็ นระบบเพื่อผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่ดี เนื่องจากการควบคุมและ
ป้องกันการติดเชือ้ เป็ นเรื่องที่สาคัญ หากเกิดความผิดพลาดอาจทาให้ผปู้ ่ วยติดเชือ้ และถึงแก่ ชีวิต
ได้ ผูน้ ิเทศจึงต้องนิเทศแบบควบคุมกากับเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ได้
“เรื่อง IC ก็มีพพี่ ยาบาลป้องกันการติดเชือ้ มาสอน และมาลง
นิเทศทีร่ พ.สต.เป็ นระบบ อย่างนีโ้ อเคเลย”
(ผูร้ บั การนิเทศ 2)
“การตรวจสอบความถู กต้อ งก็ คือ หนู ตอ้ งส่ง spore test หรือ
การตรวจสอบประสิทธิภาพการทาให้ปราศจากเชือ้ ให้พเี่ ขาทุก
เดือน เพือ่ test ว่าทีเ่ ราทาปราศจากเชือ้ ผ่านไหม...ก็โทรถามพี่
เขาได้ตลอด...หนูวา่ โอเคนะ”
(ผูร้ บั การนิเทศ 3)
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1.1.3 การนิเทศแบบพี่เลีย้ ง
การนิเทศแบบพี่เลีย้ ง ในที่นีห้ มายถึง การนิเทศแบบที่ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ
หรือผูน้ ิเทศระดับตาบลทาหน้าที่เป็ นพี่เลีย้ งให้กบั พยาบาลผูร้ บั การนิเทศ โดยพยาบาลผูน้ ิเทศจะ
เป็ นพี่เลีย้ ง สอนงาน ให้ความรู ้ ให้คาแนะนา ให้กาลังใจ ให้การสนับสนุน และช่วยแก้ไขปั ญหา
สามารถขอคาปรึกษาได้ตลอดเวลา ไม่เว้นวันหยุดหรือนอกเวลางาน และเนื่องจากผูร้ บั การนิเทศ
เป็ น พยาบาลที่ ปฏิ บัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ซึ่งแต่ละคนมี ศักยภาพและมี
ประสบการณ์ไม่เท่ากัน จาเป็ นต้องเป็ นพี่เลีย้ งแบบรายบุคคล แต่ละรายจะสอนหรือให้คาแนะไม่
เหมือนกันขึน้ อยู่กับความรู ค้ วามสามารถและประสบการณ์ของผูร้ บั การนิเทศ ผูร้ บั การนิเทศที่มี
ความรู แ้ ละประสบการณ์ จ ะให้ค าแนะน า ส่ ว นผู้รับ การนิ เทศที่ เป็ น พยาบาลจบใหม่ ยัง ไม่ มี
ประสบการณ์จะต้องสอนต้องให้ความรูแ้ ละปฏิบตั ิให้ดเู ป็ นตัวอย่างและให้กาลังใจ
“เวลาเราไปนิเทศเขา เราต้อ งเป็ น พี่เลีย้ งให้เขาด้วย เราก็ เอา
ความรู ใ้ นโรงพยาบาลไปด้วย บางเรือ่ งใหม่ๆยากๆน้องก็ยงั ไม่รู ้
เรื่ อ ง น้ อ งท าไม่ เ ป็ น ไม่ เคยท า บางคนไม่ เ คยไปเทรนใน
โรงพยาบาล ก็ จะไม่ ม่ัน ใจ เราก็ ให้ความรู เ้ ขาให้กาลังใจ เรา
ต้องรับผิดชอบเขาด้วย เราต้องสอนสิ่งทีถ่ ูกต้อง...”
(ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 1)
“...ครัง้ แรกเลยต้องไปด้วย ลงไปทาให้ดู ลงไปสอนก่อน สอน
ประเมินผูป้ ่ วยและสอนประเมินอาการ...และเป็ นที่คาปรึกษา
ให้เขาโทรได้ตลอด นอกเวลาก็โทรได้”
(ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 2)
“...เมือ่ มีปัญหาเราก็หาช่องทางให้เขา ประสานให้เขา..”
(ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 3)
“...ให้เขารู ว้ ่ามีคนทีเ่ ป็ นพีเ่ ลีย้ งคอยสนับสนุนเขา...เมือ่ เขาทาได้
ครัง้ นึง ผูป้ ่ วยชื่นชมเขา เขาทาได้ดี เขาจะภู มิใจ หลังจากนัน้
เขาจะไม่ตอ้ งปรึกษาเราแล้ว เขาจะมั่นใจด้วยตัวเขา เขาจะอยู่
ตรงนัน้ แบบผูป้ ่ วยศรัท ธา มีเกียรติ เขาก็ จะมีความสุขในการ
ทางาน”
(ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 2)
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1.1.4 การนิเทศแบบผ่านการช่วยงาน
นิเทศแบบผ่านการช่วยงาน ในที่นีห้ มายถึง การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
ระดับตาบล โดยผูน้ ิเทศระดับตาบลที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดาเนินการ
นิเทศพยาบาลผูร้ บั การนิเทศที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแห่งเดียวกันหรืออีก
แห่งหนึ่ง เป็ นการนิเทศอย่างไม่เป็ นทางการโดยผ่านกิจกรรมการช่วยงานของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล เป็ น การสอนและฝึ กผูร้ บั การนิเทศผ่านการสนับสนุนช่วยเหลือเมื่อ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลมีกิจกรรม เช่น มีคลินิคตรวจรักษาผูป้ ่ วยเรือ้ รัง โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง ผูน้ ิเทศจะดาเนินการสอนและให้คาแนะนาผูร้ บั การนิเทศไปพร้อมๆกับการดาเนินกิจกรรม
เช่น การสอนและฝึ กให้ลองปฏิบตั ิขณะตรวจรักษา โดยผูน้ ิเทศจะปฏิบตั ิให้ดูและฝึ กให้ผูร้ บั การ
นิเทศปฏิบตั ิอย่างถูกต้อง โดยผูน้ ิเทศมีความคิดว่าการสอนหรือการนิเทศแบบไม่เป็ นทางการผ่าน
กิจกรรมการช่วยงานนีจ้ ะสามารถทาให้ผูร้ บั การนิเทศได้เรียนรู จ้ ากประสบการณ์จริง ได้ลงมือ
ปฏิบตั ิจริง ผูร้ บั การนิเทศจะจาได้และสามารถปฏิบตั ิได้จริง
“พี่ๆ ก็ จ ะช่ วยหนู ตลอด ...พี่พีก็จ ะมาช่ วยตรวจ ให้ค าแนะน า
บางทีก็จะสอนสุขศึกษาผูป้ ่ วยแบบกลุ่ม แล้วก็เทรนพวกหนูไป
ด้วยค่ะ”
(ผูร้ บั การนิเทศ 6)
“ก็เทรนน้องเกี่ยวกับผูป้ ่ วยด้วย ให้นอ้ งมานั่งด้วยตอนตรวจ ...
ผูป้ ่ วยแบบนีต้ อ้ งดู อ ย่างไร ต้องให้การพยาบาลอะไร ต้อ งให้
คาแนะนาอะไรบ้าง ...ก็จะให้นอ้ งลองคุย พีๆ่ ก็ไปช่วยแค่ตรวจ
ก็คยุ กับผูป้ ่ วยแค่ช่วั คราว แต่ผปู ้ ่ วยต้องอยู่กบั น้องไปตลอด น้อง
ต้องดูแลเขาได้”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 1)

1.1.5 การนิเทศแบบร่วมมือ
การนิ เทศแบบร่ว มมื อ ในที่ นี ห้ มายถึ ง การนิ เทศแบบที่ ต ้อ งอาศัย ความ
ร่วมมือมากเป็ นพิเศษของผูน้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ที่มีลกั ษณะเน้นความ
ร่วมมือมากเป็ นพิเศษเนื่องจากหากฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดไม่ให้ความร่วมมือ ก็จะไม่สามารถบังคับให้
เกิดกิจกรรมการนิเทศแบบนีไ้ ด้ การนิเทศแบบร่วมมือจาแนกเป็ น 1) การนิเทศแบบร่วมมือพี่สอน
น้องน้องสอนพี่ และ 2) การนิเทศแบบร่วมมือนอกสายบังคับบัญชา รายละเอียดดังนี ้
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1.1.5.1 การนิเทศแบบร่วมมือพี่สอนน้องน้องสอนพี่
การนิเทศแบบร่วมมือพี่สอนน้องน้องสอนพี่ ในที่นีห้ มายถึง การนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ ในระดับ ตาบล ที่ ผู้นิ เทศระดับ ต าบลจากโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตาบล
ดาเนินการนิเทศผูร้ บั การนิเทศจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแห่งเดียวกันหรืออีกแห่งหนึ่ง
โดยเป็ นการนิเทศแบบร่วมมือกันสองฝ่ าย มีการนิเทศสลับให้นอ้ งสอนพี่และเรียนรูไ้ ปด้วยกัน ซึ่ง
ปกติแล้วการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิจะเป็ นแบบพี่สอนน้อง แต่บางครัง้ ก็มี การนิเทศแบบน้อง
สอนพี่ เนื่องจากความรู ม้ ีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เกิดองค์ความรูใ้ หม่ๆตลอดเวลาเช่นกัน ซึ่ง
ในบางครัง้ น้องผูร้ บั การนิเทศมีความรู ใ้ นบางเรื่องมากกว่าและน้องมี ความสามารถในการสืบค้น
ความรู ใ้ หม่ๆได้เร็วกว่า ในการนิเทศเรื่องนัน้ ๆก็จะเป็ นการนิเทศแบบน้องสอนพี่ จึงเกิดการนิเทศ
แบบร่วมมือพี่สอนน้องน้องสอนพี่ขนึ ้
“บางทีเราก็ขอคาแนะนาจากน้องนะ เราจบมานาน วิทยาการ
มันไปถึงไหนกันแล้ว (หัวเราะ) update ให้พหี่ น่อย ไม่ใช่ว่าเรา
จะสอนน้องอย่างเดียว น้องก็ตอ้ งสอนพีด่ ว้ ย (หัวเราะ)”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 3)
“เรือ่ งไหนไม่ม่นั ใจ ก็จะบอกน้องว่าอันนีพ้ ไี่ ม่ม่นั ใจนะ น้องลอง
ไป search นะแล้วมาบอกพีด่ ว้ ย เราจะไม่สอนน้องผิดๆ”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 4)

1.1.5.2 การนิเทศแบบร่วมมือนอกสายบังคับบัญชา
การนิเทศแบบร่วมมือนอกสายบังคับบัญชา ในที่นีห้ มายถึง การนิเทศ
การพยาบาลปฐมภูมิของผูน้ ิเทศจากโรงพยาบาลกับผูร้ บั การนิเทศจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล ซึ่งการนิเทศลักษณะนีไ้ ม่ใช่บทบาทหน้าที่ตามสายการบังคับบัญชา เนื่องจากพยาบาลที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุ ขภาพตาบลจะขึน้ ตรงกับผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลและสาธารณสุขอาเภอตามลาดับ ไม่เกี่ยวข้องทางสายบังคับบัญชากับโรงพยาบาล
ผูน้ ิเทศจากโรงพยาบาลจึงไม่มีอานาจหน้าที่ในการนิเทศตามสายการบังคับบัญชา แต่เป็ นเพียง
การดูแลกันในสายวิชาชีพเท่านัน้ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือและความสัมพันธ์ท่ีมีต่อวิชาชีพ ดูแล
กัน แบบพี่ แ บบน้อ ง มี เมตตาต่ อ กัน ซึ่งไม่ ใช่ เรื่อ งง่ ายที่ จ ะท าให้ก ารนิ เทศประสบความส าเร็จ
เนื่องจากถ้าหากผูร้ บั การนิเทศไม่เห็นความสาคัญ และไม่ให้ความร่วมมือ ผูน้ ิเทศก็ไม่สามารถ
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ดาเนินกิจกรรมการนิเทศได้ แต่อย่างไรก็ตามด้วยสายสัมพันธ์เชิงวิชาชีพ มีความเป็ นพี่เป็ นน้อง มี
ความรักและเมตตาต่อกัน เมื่อน้องมีปัญหาก็ยงั สามารถปรึกษาขอความช่วยเหลือจากพี่ได้ตลอด
เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือผูป้ ่ วยต้องได้รบั การดูแลที่มีคณ
ุ ภาพ
“...นอกจากสิ่งทีพ่ เี่ รียกมันว่า เป็ นความสัมพันธ์ เป็ นพีเ่ ป็ นน้อง
ซึ่งโดยสายการบังคับบัญชาเนีย๊ ะเราไม่สามารถทีจ่ ะไปควบคุม
กากับนิเทศดูแลเขาได้ สิ่งที่เราจะทาและเข้าหาน้องได้คือการ
เป็ นเพือ่ น เป็ นพีเ่ ป็ นน้องทางการพยาบาล ทีม่ เี มตตาต่อกัน เรา
เป็ นห่วงเขา เป็ นห่วงผูป้ ่ วย...สัมพันธภาพจึงสาคัญมาก”
(ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 1)
“...แล้วเขาเห็นอย่างไร เขาจะเดินตามไหม ในส่วนที่เดินตาม
เราก็จะลงไปดูแลเขา ในส่วนทีไ่ ม่เดินตามเราก็จะลงไปดูแลเขา
ไม่ได้ เพราะเราไม่ใช่ผบู ้ งั คับบัญชาเขา”
(ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 1)
“...แต่ว่าถ้ากรณีเขามีปัญหา เหลือบ่ากว่าแรงเขา เราก็จะเปิ ด
โอกาสให้เขาถามเราได้ทกุ เมือ่ ”
(ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 3)

1.2 สภาพการณ์ด้านปั ญหาและอุปสรรคของการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
ในปั จจุบัน
ผลการศึกษาสภาพการณ์ดา้ นปั ญหาและอุปสรรคของการนิเทศทางพยาบาล
ปฐมภูมิท่ีพบในปั จจุบนั จาแนกได้ 4 ด้าน ดังนีค้ ือ 1) ปั ญหาและอุปสรรคด้านนโยบายการนิเทศ
การพยาบาลปฐมภูมิ 2) ปั ญ หาและอุปสรรคด้านผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ 3) ปั ญ หาและ
อุป สรรคด้า นเจตคติ ต่ อ การนิ เทศและต่ อ ผู้นิ เทศ และ 4) ปั ญ หาและอุป สรรคด้า นภาระงาน
รายละเอียดดังนี ้
1.2.1 ปั ญหาและอุปสรรคด้านนโยบายการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
ปั ญ หาและอุปสรรคด้านนโยบายการนิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ จาแนก
ออกเป็ น 2 กรณี คื อ 1) นโยบายการนิ เทศการพยาบาลปฐมภู มิ ไม่ ชัด เจน และ 2) ขาดการ
สนับสนุนจากผูบ้ ริหาร รายละเอียดดังต่อไปนี ้
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1.2.1.1 นโยบายการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิไม่ชดั เจน
ปั ญ หาและอุปสรรคด้านนโยบายการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิประการ
แรกคือ นโยบายการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิในแต่ละระดับยังไม่ชัดเจน รวมถึงไม่มีบทบาท
หน้าที่ชดั เจน (Job description) ทาให้ผนู้ ิเทศทางการพยาบาลในแต่ละระดับไม่ม่ นั ใจในบทบาท
หน้าที่ของตนเอง และเนื่องจากบทบาทของการเป็ นผูน้ ิเทศไม่ใช่บทบาทหน้าที่หลัก อีกทัง้ ผูน้ ิเทศมี
ภาระงานประจามาก จึงทาให้บางครัง้ ผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ไม่สามารถทาหน้าที่ ในการ
นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิได้อย่างเต็มที่
“...นโยบายการนิเทศก็ไม่ชดั เจน ให้เราทาอะไรได้แค่ไหน...จะ
ท ามากไปก็ ไม่ ม่ัน ใจว่าเขาให้ท าไหม จะท าน้อยไปก็เป็ น ห่ วง
น้องๆ...”
(ผูน้ ิเทศระดับจังหวัด 4)
“...แต่ถา้ ไม่ได้ระบุให้ชดั เจนว่าสามารถทาอะไรได้บา้ ง ก็ทาไม่
ถูกเหมือนกัน… อย่างการนิเทศน้องในรพ.สต.นี่ มันไม่ใช่งาน
หลัก นโยบายก็ไม่ชดั ว่าจะให้เรา Action ได้แค่ไหน ลงบ่อยก็ไม่
ไหว ต้องระบุมาเลยว่าให้นิเทศเรือ่ งอะไรบ้าง ใน JD JS ก็ไม่มี
ระบุ…”

(ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 2)
1.2.1.2 ขาดการสนับสนุนจากผูบ้ ริหาร
ปั ญหาและอุปสรรคด้านนโยบายการนิเทศที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ
ผูบ้ ริหารไม่เห็นชอบหรือไม่ให้การสนับสนุนในกิจกรรมการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ซึ่งจะส่งผล
ให้กระบวนการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิมีความยากลาบากมากขึน้ ยิ่งถ้ากรณี ท่ีผูน้ ิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ ไม่สามารถเข้าพืน้ ที่ไปนิเทศพยาบาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลได้
หรือไม่สามารถดาเนินกิจกรรมการนิเทศได้ ยิ่งจะทาให้การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลปฐมภูมิ
เป็ นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง ไม่มีประสิทธิภาพ หรืออาจทาให้ไม่สามารถควบคุมมาตรฐานการพยาบาล
ปฐมภูมิได้
“พอเวลาผ่านไปเขาก็มีการเปลีย่ นขัว้ ซึ่งต้องยอมรับว่าเราเองก็
เปลีย่ นผูบ้ ริหารบ่อย ทางเขาเองก็เปลีย่ นผูบ้ ริหารด้วย ซึ่งก็จะมี
ผลต่อกระบวนการนิเทศแน่นอน”
(ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 1)
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“...ซึ่งเราเองก็จะเข้าไปนิเทศตรงนีม้ ากไม่ได้ เพราะตัวน้องเองก็
บอกว่าจะทาอะไรต้องผ่านให้ลูกพี่เขารับรู ก้ ่อนนะ เพราะเขา
กลัวว่าหากลูกพีเ่ ขามารับรู ท้ หี ลัง เขาก็จะถูก blacklist”
(ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 1)
“สิ่งทีพ่ เี่ ป็ นห่วงก็คอื ระบบทีเ่ ป็ นอยู่ตอนนีค้ ือเราไม่สามารถเชิญ
พยาบาลจากรพ.สต.มาประชุมได้....แทนทีเ่ ราจะเชิญพยาบาล
จากรพ.สต.มาปี ละ 3 ครัง้ มาคุยกันมาพัฒนาคุณภาพกัน...เรา
ก็ไม่สามารถทาได้ เพียงเพราะผูบ้ ริหารไม่เห็นชอบด้วย”
(ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 1)
“เพราะน้องจะต้องอยู่ภายในบังคับบัญชาของหัวหน้า ประเด็น
นีส้ าคัญมาก เขาจะ yes หรือ no กับเรา”
(ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 3)

1.2.2 ปั ญหาและอุปสรรคด้านผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
ปั ญ หาและอุป สรรคด้านผู้นิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ จาแนกออกเป็ น 3
กรณี คือ 1) ผูน้ ิเทศขาดความรู แ้ ละความมั่นใจในการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ 2) ผูน้ ิเทศขาด
ความเข้าใจเนือ้ งานในเรื่องที่จะนิเทศ และ 3) ผูน้ ิเทศเข้าถึงยาก รายละเอียดดังนี ้
1.2.2.1 ผูน้ ิเทศขาดความรูแ้ ละความมั่นใจในการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
ปั ญหาและอุปสรรคด้านผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ประการแรก คือ ผู้
นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิขาดความรูเ้ รื่องการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ รวมถึงไม่มีทกั ษะในการ
นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ไม่มีรูปแบบแนวทางที่ใช้ในการปฏิบตั ิ จึงทาให้ผนู้ ิเทศขาดความมั่นใจ
เมื่อต้องดาเนินการนิเทศ โดยเฉพาะผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิระดับ ตาบลซึ่งมีผรู้ บั การนิเทศใน
วัยใกล้เคียงกันจึงเกิดความไม่ม่ ันใจในองค์ความรู ท้ ่ีจะนิเทศและไม่ม่ นั ใจในกระบวนการนิเทศ
อย่างไรก็ตามผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิทุกระดับ พยายามยึดหลักการที่มีอยู่ หรือสอบถามผูร้ ู ้
หรือค้นหาคาตอบจากอินเตอร์เน็ต ผูน้ ิเทศจะไม่นิเทศในเรื่องที่ตนเองไม่ม่นั ใจ และจะนิเทศเฉพาะ
เรื่องที่ม่นั ใจว่าถูกต้องเท่านัน้ เนื่องจากการพยาบาลปฐมภูมิมีความละเอียดอ่อนและมีความเสี่ยง
สูง หากให้คาแนะนาที่ไม่ถกู ต้อง อาจส่งผลให้ผปู้ ่ วยเกิดอันตรายได้
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“...เราทากันแบบบ้านๆ ไม่ได้มีหลักการอะไร แบบพีส่ อนน้อง
มากกว่า ไม่ได้มคี วามรู เ้ รือ่ งการนิเทศ บางครัง้ ก็ไม่ม่นั ใจว่าทีท่ า
อยู่ใช่การนิเทศไหม...”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 1)
“อะไรที่รูส้ ึกว่าเสี่ยงก็จะส่งผูป้ ่ วยไปโรงพยาบาล อย่างเปลี่ยน
สายสวนปัสสาวะก็นานๆทาที อุปกรณ์เราก็ไม่ครบ ถ้าไม่ม่นั ใจ
ก็จะให้ผูป้ ่ วยไปเปลีย่ นทีโ่ รงพยาบาล เพราะมันเสีย่ งต่อการติด
เชือ้ ”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 2)
“คือ เราไม่ ม่ัน ใจในการใช้ยาสมุ น ไพรบางตัว เพราะว่าเรายัง
ไม่ได้เรียน เราจะยังไม่จ่ายยาให้ผูป้ ่ วยและจะยังไม่สอนน้องให้
ใช้... บางครั้ง ต้อ ง search หาความรู จ้ าก internet ให้แ น่ ใจ
เสียก่อน...”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 3)

1.2.2.2 ผูน้ ิเทศขาดความเข้าใจเนือ้ งานในเรื่องที่จะนิเทศ
ปั ญหาและอุปสรรคด้านผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ประการต่อมา คือ
ผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ มีความรูแ้ ต่ขาดความเข้าใจในเนือ้ งาน ไม่เคยมีประสบการณ์ในการ
ทางานนัน้ ๆ แม้จะมีความรูท้ างวิชาการแต่ถา้ หากไม่เข้าใจเนือ้ งานแล้วจะทาให้ไม่สามารถบูรณา
การความรูท้ างวิชาการกับบริบทความเป็ นจริงได้ จึงไม่สามารถให้คาแนะนาที่ปฏิบตั ิได้จริง ทาให้
ผูร้ บั การนิเทศไม่สามารถนาไปแก้ปัญหาในพืน้ ที่ได้
“แต่ก่อนผูน้ ิเทศจะเป็ นพวกป.โท พวกนีจ้ ะเป็ นคนทางานจริง
อยู่กบั ตาแหน่งหน้าที่นีจ้ ริง อยู่กบั เนือ้ งานก็จะรู ง้ านค่อนข้างดี
ก็จะให้คาแนะน าได้ดี แต่ปั จจุบัน โดยตาแหน่งผู น้ ิเทศจะเป็ น
พวกที่เป็ น ด๊ อกเตอร์ จะมีผลงานทางวิชาการมีดีกรีได้รบั การ
แต่งตัง้ ให้มาเป็ นผูน้ เิ ทศแต่ไม่รูเ้ นือ้ งาน ไม่สามารถให้คาแนะนา
ทีใ่ ช้แก้ปัญหาได้”
(ผูน้ เิ ทศระดับจังหวัด 1)
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“...พี่ เขาไม่ เคยเยี่ ย มบ้า น ไม่ รู ้ห รอก มั น ไม่ เหมื อ นในต ารา
คาแนะนาของเขาใช้ได้แค่ในตารา ในโลกของความเป็ นจริงมัน
ไม่ได้เป็ นแบบนัน้ ”
(ผูร้ บั การนิเทศ 3)

1.2.2.3 ผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิเข้าถึงยาก
ผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิบางคนเข้าถึงยากเป็ นปั ญหาและอุปสรรค
สาคัญอีกประการหนึ่ง การเข้าถึงยากของผูน้ ิเทศมี 2 ลักษณะ คือ ผูน้ ิเทศมีบุคลิกลักษณะที่เป็ น
คนเข้าถึงยาก เช่น ไม่ยิม้ แย้ม วางตัวไม่สนทนากับผูอ้ ่ืนก่อน เป็ นต้น การเข้าถึงยากอีกลักษณะ
หนึ่งคือ การติดต่อสื่ อสารกับผูน้ ิเทศได้ยาก เช่น ไม่ค่อยรับโทรศัพท์ ไม่มีสมาร์ท โฟน ไม่ติดตั้ง
แอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) เป็ นต้น ซึ่งการเข้าถึงยากทัง้ 2 ลักษณะนีท้ าให้ไม่สามารถสื่อสารกับผู้
นิเทศเพื่อขอความช่วยเหลือหรือขอรับการสนับสนุนได้ สัมพันธภาพระหว่างผูน้ ิเทศและผูร้ บั การ
นิเทศก็จะค่อยๆแย่ลง จะทาให้การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลปฐมภูมิประสบความสาเร็จได้
ยาก
“...อุปนิสยั ส่วนตัวด้วยมัง้ พีเ่ ขาเข้าถึงยาก...ไม่ค่อยกล้าไปถาม
อะไรเขาหรอก...ก็ไม่ดุนะ แต่หน้าเฉยๆ ไม่ค่อยยิม้ ...คือหน้าไม่
รับแขก...ไม่รูว้ า่ พีเ่ ขาคิดอะไรอยู่ บอกไม่ถูก...”
(ผูร้ บั การนิเทศ 3)
“...พี่เขาจะติดต่อยาก โทรก็ไม่รบั ไลน์ก็ไม่อ่าน จะถามอะไรก็
ลาบาก ตอนหลังก็เลยไม่ถามเขาแล้ว...”
(ผูร้ บั การนิเทศ 5)

1.2.3 ปั ญหาและอุปสรรคด้านเจตคติต่อการนิเทศและต่อผูน้ ิเทศ
เจตคติ ต่ อ การนิ เทศและต่ อ ผู้นิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ เป็ น ปั ญ หาและ
อุปสรรคที่สาคัญอีกประการหนึ่ง เนื่องจากจะทาให้การดาเนินกิจกรรมการนิเทศเป็ นไปอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ สามารถจาแนกได้ 2 กรณี คือ 1) ผูน้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศขาดเจตคติท่ีดีต่อการ
นิเทศ 2) ผูร้ บั การนิเทศขาดเจตคติท่ีดีต่อผูน้ ิเทศ รายละเอียดดังต่อไปนี ้
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1.2.3.1 ผูน้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศขาดเจตคติท่ีดีต่อการนิเทศ
เมื่อผูน้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศขาดเจตคติท่ีดีต่อการนิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิหรือไม่เห็นประโยชน์ของการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ทาให้ผนู้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศ
หลีกเลี่ยงที่จะดาเนินการหรือเข้าร่วมกิจกรรมการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ซึ่งก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลปฐมภูมิ และทาให้เกิดการบั่นทอนกาลังใจของอีกฝ่ ายที่ตงั้ ใจ
จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนา เนื่องจากกระบวนการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิไม่ใช่เพียงการสอน
หรือการพูดคุยกันเท่านัน้ ผูน้ ิเทศต้องรับฟั งปั ญหาอย่างตัง้ ใจเพื่อให้คาปรึกษาและช่วยแก้ปัญหา
ช่วยหาทางออกให้ ถ้าหากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมีเจตคติไม่ดีต่อการนิเทศแล้วก็ไม่สามารถดาเนินการ
นิเทศได้
“...หนูไม่รูห้ รอกว่าการนิเทศทาเพือ่ อะไร งานก็ยุ่งอยู่แล้ว ต้อง
มาทานิเทศกันอีก…”
(ผูร้ บั การนิเทศ 4)
“ข้างบนมักไม่ได้สนับสนุนอะไร นอกจากติดตาม เร่งรัด ทวง
ยิ่งการนิเทศจากส่วนกลางจะไม่ได้มีการสนับสนุนอะไรเลย มา
แค่ตดิ ตามตัวชีว้ ดั จริงๆ”
(ผูร้ บั การนิเทศ 2)
“…วัน ไหนที่จ ะไปนิเทศ น้อ งจะหลบ…เราก็ เบื่อ นะ ไม่ ใช่ ว่า
อยากจะนิเทศ...เหนือ่ ยเหมือนกันนะ”
(ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 1)

“…บางครัง้ วางแผนจะไปนิเทศ แต่นอ้ งยุ่งก็เกรงใจน้อง
ก็เลยไม่ได้นเิ ทศ…ก็งดไปก่อน”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 1)
1.2.3.2 ผูร้ บั การนิเทศขาดเจตคติท่ีดีต่อผูน้ ิเทศ
เจตคติต่อผูน้ ิเทศเป็ นความรูส้ กึ ต่อผูน้ ิเทศของผูร้ บั การนิเทศ ซึ่งเป็ นเรื่อง
สาคัญต่อกระบวนการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ หากมีเจตคติท่ีดีมีแนวโน้มว่า ผูร้ บั นิเทศจะ
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เชื่อและปฏิบตั ิตามคาแนะนาของผูน้ ิเทศ ในทางตรงกันข้าม หากผูร้ บั การนิเทศขาดเจตคติท่ีดีต่อผู้
นิเทศจะทาให้ไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมการนิเทศ
“ผูน้ ิเทศคนนีแ้ ค่ทวงตัวชีว้ ดั แบบว่าเอานูน้ มาดูซิ เอานี่มาดูซิ
ทาไมทาอย่างนัน้ ทาไมทาอย่างนี ้ แบบนีพ้ วกหนูก็จะไม่ค่อย
ชอบ ไม่อยากให้มา”
(ผูร้ บั การนิเทศ 1)
“...ความรู ส้ กึ ผมนะ ผมว่าพีเ่ ขาไม่คอ่ ยเก่ง ถามอะไรก็ตอบไม่ได้
...จริงๆพีเ่ ขาควรจะเตรียมตัวก่อนมานิเทศเรานะ พีว่ า่ ไหม...”
(ผูร้ บั การนิเทศ 2)

1.2.4 ปั ญหาและอุปสรรคด้านภาระงาน
พยาบาลผูน้ ิเทศที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมีภาระงาน
มาก เนื่องจากมีกาลังคนน้อย โดยจะมีพยาบาลประจาอยู่รพ.สต.1-2 คน/แห่ง พยาบาลจึงต้อง
ทางานแทบทุกอย่างด้วยตนเอง ทั้งบทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพในการตรวจรักษา ดูแล
ผูป้ ่ วย และเยี่ยมบ้าน และงานอื่นๆที่นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ของพยาบาล เช่น งานส่งเสริม
งานแม่บ ้า น การคียข์ ้อมูล การท าให้อุป กรณ์ เครื่องมื อปราศจากเชื อ้ ท าให้พ ยาบาลผู้นิ เทศที่
ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมีเวลาในการทากิจกรรมการนิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมินอ้ ยลง
“...งานไม่นอ้ ยนะพี่ ทางานพยาบาลแล้วงานอื่นก็ตอ้ งทา งาน
ส่งเสริม งานอื่นๆทุกตัวชีว้ ดั นะพี่ เราเหมือนเป็ นโรงพยาบาลๆ
นึงเลยนะ ต้องทาทุกอย่าง”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 3)
“ต้องทางานทุกอย่างของรพ.สต. ไม่ว่าจะเรือ่ ง Supply เรือ่ งทา
ให้ปราศจากเชือ้ ...ทีร่ พ.สต.มีหม้อนึ่งความดัน Autoclave อัน
ใหญ่เป็ นระบบไฟฟ้า นึ่งเอง ไม่ได้ส่งโรงพยาบาล”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 1)
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“...อยากให้เพิ่มมากก็เรือ่ งบุคลากรค่ะ คนไม่พอ ทางานไม่ทนั .”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 2)

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพการณ์การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ พบว่า การ
นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิในปั จจุบนั มี 5 ลักษณะ ได้แก่ 1) การนิเทศแบบสั่งการผ่านคนกลาง 2)
การนิเทศแบบควบคุมกากับ 3) การนิเทศแบบพี่เลีย้ ง 4) การนิเทศแบบผ่านการช่วยงาน และ 5)
การนิเทศแบบร่วมมื อ ส่วนปั ญ หาและอุปสรรคของการนิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิในปั จจุบัน
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ปั ญหาและอุปสรรคด้านนโยบายการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ คือ
นโยบายการนิเทศไม่ชัดเจน และขาดการสนับสนุนจากผูบ้ ริหาร 2) ปั ญ หาและอุปสรรคด้านผู้
นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ คือ ผูน้ ิเทศขาดความมั่นใจในการนิเทศ ผูน้ ิเทศไม่เข้าใจเนือ้ งานในเรื่อง
ที่จะนิเทศ และผูน้ ิเทศเข้าถึงยาก 3) ปั ญหาและอุปสรรคด้านเจตคติ คือ ผูน้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศ
ขาดเจตคติ ท่ี ดี ต่ อ การนิ เทศ และผู้รบั การนิ เทศขาดเจตคติ ท่ี ดี ต่ อ ผู้นิ เทศ และ 4) ปั ญ หาและ
อุปสรรคด้านภาระงาน คือ ผูน้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศมีภาระงานประจามากทาให้มีเวลาทาการ
นิเทศน้อยลง สามารถสรุปได้ดงั ภาพประกอบ 5

ภาพประกอบ 5 ผลการวิเคราะห์สภาพการณ์การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิและปั ญหาอุปสรรค
ของการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
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จากผลการศึกษาสภาพการณ์การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ และผลจาก
การศึกษาสภาพการณ์ดา้ นปั ญ หาและอุปสรรคของการนิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิในปั จจุบัน
ผูว้ ิจัยใช้เป็ นข้อมูลในการนาไปสู่การสร้างและพัฒ นารู ปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ี
ส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิ ต่อไป
2.ความต้องการรู ปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิทส่ี ่งเสริมการทางานอย่าง
มีประสิทธิภาพของพยาบาลทีป่ ฏิบัตงิ านในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
จากสภาพการณ์การนิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิในปั จจุบัน และสภาพการณ์ดา้ น
ปั ญหาและอุปสรรคของการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิในปั จจุบนั ผูว้ ิจยั นามาวิเคราะห์ผลเพื่อให้
เห็นความสอดคล้องของสภาพการณ์ท่ีเป็ นอยู่ในปั จจุบันและสิ่งที่ผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
ต้องการให้เกิ ด ขึน้ จึงได้ท าการศึก ษาความต้อ งการรู ป แบบการนิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ ที่
ส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิ โดยผูว้ ิจยั และผูร้ ว่ มวิจยั ได้รว่ มกันวิเคราะห์และกาหนดกิจกรรมที่ตอ้ งการพัฒนาเพื่อลด
ช่องว่างของสภาพการณ์ในปั จจุบันและสิ่งที่ตอ้ งการพัฒ นา และน าสู่การกาหนดประเด็น การ
เปลี่ยนแปลงที่คาดหมายในการพัฒนารูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ีสง่ เสริมการทางาน
อย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ผ่านวงจรการ
วิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม โดยสภาพการณ์ในปั จจุบนั และสิ่งที่ตอ้ งการพัฒนาปรากฎใน
ตาราง 9 ดังนี ้
ตาราง 9 สภาพการณ์ในปั จจุบนั และสิ่งที่ตอ้ งการพัฒนา
ลาดับ
สภาพการณ์ในปั จจุบนั
1 ปั ญหาและอุปสรรคด้านนโยบายการ
นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
1.1 นโยบายการนิ เ ทศการพ ยาบาล
ปฐมภูมิไม่ชดั เจน
1.3 นโยบายการสนับสนุนจากผูบ้ ริหาร

สิ่งที่ตอ้ งการพัฒนา
- มี ค วามต้ อ งการให้ ก าหนดบทบาท
หน้าที่การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิใน
ขอบเขตหน้ า ที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบของ
ตาแหน่งงาน (Job description)
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ตาราง 9 (ต่อ)
ลาดับ
สภาพการณ์ในปั จจุบนั
2 ปั ญ หาและอุ ป สรรคด้ านผู้ นิ เทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ
2.1 ผูน้ ิเทศขาดความรูแ้ ละความมั่นใจใน
การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
2.2 ผูน้ ิเทศขาดการเข้าใจเนือ้ งานในเรื่อง
ที่จะนิเทศ
2.3 ผูน้ ิเทศเข้าถึงยาก

3.

4.

สิ่งที่ตอ้ งการพัฒนา
- มี ค วามต้ อ งการพั ฒ นาผู้ นิ เ ทศให้ มี
ความรู แ้ ละความมั่นใจในการนิ เทศการ
พยาบาลปฐมภู มิ โดยการจัด อบรมให้
ความรู ้แ ละพั ฒ นาทั ก ษะผู้ นิ เ ทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ
- มีความต้องการให้กาหนดคุณลักษณะ
ที่ดีของผูน้ ิเทศ โดยเฉพาะคุณลักษณะที่
ลดการเข้าถึงยากและการขาดการเข้าใจ
เนือ้ งานในเรื่องที่จะนิเทศ
ปั ญหาและอุ ป สรรคด้ า นเจตคติ ต่ อ - มี ค วามต้อ งการให้ส่งเสริม เจตคติ ท่ี ดี
การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
ของผู้ นิ เท ศ และผู้ รั บ ก ารนิ เท ศ ก าร
3.1 ผูน้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศขาดเจตคติ พยาบาลปฐมภูมิ โดยให้มีการจัดกิจกรรม
ที่ดีต่อการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
น าเสนอผลงานจากการนิ เทศที่ ป ระสบ
3.2 ผู้ รับ การนิ เ ทศขาดเจตคติ ท่ี ดี ต่ อ ความสาเร็จ
ผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
- มีความต้องการให้กาหนดคุณลักษณะ
ที่ดีของผูน้ ิเทศ โดยเฉพาะคุณลักษณะที่
ส่งเสริมเจตคติท่ดี ีต่อผูน้ ิเทศ
ปั ญหาและอุปสรรคด้านภาระงาน
- มีความต้องการให้มีการสนับสนุนด้าน
4.1 ผูน้ ิเทศมีภาระงานประจามาก
วัสดุอปุ กรณ์ท่ใี ช้ในการนิเทศและด้าน
กาลังใจ

123
ผลการวิเคราะห์ความต้องการรู ปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ีส่งเสริมการ
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ แสดง
ให้เห็นช่องว่างของสภาพการณ์ในปั จจุบันและสิ่งที่ตอ้ งการพัฒนา เพื่อนาไปสู่การพัฒนาให้บรรลุ
เป้าหมาย สิ่งที่ตอ้ งการพัฒนาในการพัฒนารูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ีส่งเสริมการ
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ได้แก่
1) มีความต้องการให้กาหนดบทบาทหน้าที่การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิในขอบเขตหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตาแหน่งงาน (Job description) 2) มีความต้องการพัฒนาผูน้ ิเทศให้มีความรูแ้ ละ
ความมั่น ใจในการนิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ โดยมี ความรู แ้ ละทักษะการนิ เทศการพยาบาล
ปฐมภูมิ 3) มีความต้องการให้กาหนดคุณลักษณะที่ดีของผูน้ ิเทศ 4) มีความต้องการให้สง่ เสริมเจต
คติท่ีดีของผูน้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ โดยให้มีการจัดกิจกรรมนาเสนอผลงาน
จากการนิเทศที่ประสบความสาเร็จ และ 5) มีความต้องการให้มีการสนับสนุนด้านวัสดุอปุ กรณ์ท่ี
ใช้ในการนิเทศและต้องการให้มีการส่งเสริมด้านกาลังใจ รายละเอียดดังต่อไปนี ้
1) มีความต้องการให้กาหนดบทบาทหน้าที่การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิใน
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งงาน (Job description)
จากผลการวิเคราะห์สภาพการณ์การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิในปั จจุบนั
และสภาพการณ์ดา้ นปั ญหาและอุปสรรคของการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิในปั จจุบนั พบปั ญหา
และอุปสรรคด้านนโยบายการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ คือ 1) นโยบายการนิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิไม่ชัดเจน และ 2) นโยบายการสนับสนุนจากผูบ้ ริหาร ส่วนสิ่งที่ตอ้ งการพัฒ นา คือ มี
ความต้องการให้กาหนดบทบาทหน้าที่การนิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิในขอบเขตหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตาแหน่ง งานให้ชัดเจน เนื่องจากเห็นว่า การกาหนดบทบาทหน้าที่การนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ ในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งงานให้ชัดเจน จะทาให้ผูน้ ิเทศ
ปฏิบัติบทบาทหน้าที่การนิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิได้อย่างถูกต้องและชัดเจนเป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน ถือเป็ นความรับผิดชอบที่ตอ้ งปฏิบตั ิ สามารถนับค่างานได้ และถือเป็ นงานที่ตอ้ งการการ
พัฒนาสมรรถนะด้วย
“...ถ้าการนิเทศอยู่ใน JD JS ของเราน่าจะดีนะ เราจะได้ทางาน
อย่างสบายใจขึน้ ชัดเจนขึน้ ...”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 1)
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“...ถ้าใน Job description ของเรามีการระบุบทบาทหน้าทีก่ าร
นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ มันจะกลายเป็ นบทบาทหน้าทีข่ อง
เราทีจ่ ะต้องทาและองค์กรจะต้องพัฒนาสมรรถนะด้านนีใ้ ห้เรา”
(ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 4)

2) มีความต้องการพัฒ นาผูน้ ิเทศให้มีความรู แ้ ละความมั่นใจในการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ โดยการจัดอบรมให้ความรูแ้ ละพัฒนาทักษะผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
จากผลการวิเคราะห์สภาพการณ์การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิในปั จจุบนั
และสภาพการณ์ดา้ นปั ญหาและอุปสรรคของการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิในปั จจุบนั พบปั ญหา
และอุปสรรคด้านผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ คือ ผูน้ ิเทศขาดความรูแ้ ละความมั่นใจในการนิเทศ
การพยาบาลปฐมภูมิและขาดการเข้าใจเนือ้ งานในเรื่องที่จะนิเทศ สิ่งที่ตอ้ งการพัฒนาคือ มีความ
ต้อ งการพัฒ นาผู้นิ เทศให้มี ค วามรู แ้ ละความมั่น ใจในการนิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ รวมถึ ง
ต้องการให้พฒ
ั นาผูน้ ิเทศให้มีความเข้าใจเนือ้ งานในเรื่องที่จะนิเทศ ดังนัน้ จึงต้องการให้ มีมีความรู ้
และทักษะการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ โดยจัดอบรมให้ค วามรู ด้ า้ นการนิเทศ ความรู ด้ า้ นการ
พยาบาล และจัดอบรมพัฒนาทักษะ รวมถึงเพิ่มความรูแ้ ละประสบการณ์ให้เกิดการเข้าใจเนือ้ งาน
ในเรื่องที่จะทาการนิเทศ
“...ถ้ามีความรู ้ ความมั่นใจก็จะมานะพี.่ ..อย่างทักษะต่างๆทีใ่ ช้
ในการนิเทศก็ควรมีนะพี.่ ..”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 2)
“...อยากให้จัดอบรมให้ความรู เ้ กี่ยวกับการนิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิ และความรู อ้ นื่ ๆทีต่ อ้ งใช้ลงไปนิเทศน้องค่ะ”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 4)
“...จะให้เรานิเทศเรือ่ งอะไร ก็น่าจะให้เราได้เรียนรู เ้ รือ่ งนัน้ ๆก่อน
ไหม เปลี่ยนให้พี่ไปนิเทศเรื่องเยี่ยมบ้าน ทัง้ ๆที่รูว้ ่าพี่ไม่ค่อยมี
ประสบการณ์เรือ่ งนี ้ ไม่เก่งเรือ่ งนี ้ ควรจัดผูน้ เิ ทศให้เหมาะสม
กับ งาน หรือ ควรต้อ งพัฒ นาเราก่ อ น ให้เราได้เรียนรู เ้ นือ้ งาน
ก่อน...”
(ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 3)
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3) มีความต้องการให้กาหนดคุณลักษณะของผูน้ ิเทศ
จากผลการวิเคราะห์สภาพการณ์การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิในปั จจุบนั
และสภาพการณ์ดา้ นปั ญหาและอุปสรรคของการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิในปั จจุบนั พบปั ญหา
และอุปสรรคด้านผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ คือ ผูน้ ิเทศขาดการเข้าใจเนือ้ งานในเรื่องที่จะนิเทศ
และผูน้ ิเทศเข้าถึงยาก และปั ญหาและอุปสรรคด้านเจตคติของผูร้ บั การนิเทศต่อผูน้ ิเทศ คือ ผูร้ บั
การนิเทศขาดเจตคติท่ีดีต่อผูน้ ิเทศ สิ่งที่ตอ้ งการพัฒนาคือ ต้องการให้มีการกาหนดคุณลักษณะ
ของผูน้ ิเทศ ดังนัน้ จึงต้องมีการกาหนดคุณลักษณะของผูน้ ิเทศ เพื่อเติมเต็มการขาดความเข้า ใจ
เนือ้ งานในเรื่องที่จะนิเทศและการเข้าถึงยากของผูน้ ิเทศ รวมถึงส่งเสริมเจตคติท่ีดีของผูร้ บั การ
นิเทศศต่อผูน้ ิเทศ โดยมีความคิดเห็นว่า การกาหนดคุณลักษณะให้ผนู้ ิเทศต้องมีความรูแ้ ละความ
เข้าใจงานจะช่วยลดปั ญหาผูน้ ิเทศไม่เข้าใจเนือ้ งานได้ และคุณลักษณะของการมีมนุษยสั มพันธ์
และมองโลกในแง่ดีจะทาให้การเข้าถึงยากของผูน้ ิเทศดีขึน้ และคิดเห็นว่าการกาหนดคุณลักษณะ
ของผูน้ ิเทศ คือต้องมีความรูค้ วามเข้าใจงาน มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี และมองโลกในแง่ดีนีย้ งั ช่วยลด
ปั ญหาและอุปสรรคด้านผูร้ บั การนิเทศขาดเจตคติท่ีดีต่อผูน้ ิเทศ
“...ถ้าเรากาหนดคุณลักษณะของผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
เลยได้ไหม ถ้าเรายังไม่ได้คุณ ลักษณะตามที่กาหนดก็ตอ้ งไป
พัฒนาเราก่อน...”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 1)
“ถ้าผูน้ ิเทศมีมนุษยสัมพันธ์และมองโลกในแง่ดี หนูว่าน่าจะลด
การเข้าถึงยากได้นะ”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 3)
“...คิดว่า ถ้าเรากาหนดคุณ ลักษณะของผูน้ ิเทศ ต้องมีความรู ้
และความเข้าใจงาน ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี และมองโลกในแง่
ดี จะช่วยทาให้เจตคติของน้องๆต่อพีๆ่ ผูน้ เิ ทศดีขึน้ ด้วยนะ”
(ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 4)
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4) มี ค วามต้อ งการให้ส่ ง เสริม เจตคติ ท่ี ดี ข องผู้นิ เทศและผู้รับ การนิ เทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ โดยให้มีการจัดกิจกรรมนาเสนอผลงานจากการนิเทศที่ประสบความสาเร็จ
จากผลการวิเคราะห์สภาพการณ์การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิในปั จจุบนั
และสภาพการณ์ดา้ นปั ญ หาและอุปสรรคของการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิในปั จจุบัน ได้พบ
ปั ญหาและอุปสรรคด้านเจตคติต่อการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ คือ ผูน้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศ
ขาดเจตคติท่ีดีต่อการนิเทศ และผูร้ บั การนิเทศขาดเจตคติท่ีดีต่อผูน้ ิเทศ สิ่งที่ตอ้ งการพัฒนาคือ มี
ความต้องการให้สง่ เสริมเจตคติท่ดี ีของผูน้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ โดยต้องการ
ให้มีการจัดกิจกรรมนาเสนอผลงานจากการนิเทศ ให้ผนู้ ิเทศได้นาเสนอผลงานการนิเทศที่ประสบ
ความสาเร็จ เพื่อให้ผนู้ ิเทศเกิดความภาคภูมิใจ และเห็นประโยชน์ของการนิเทศ ที่มีประโยชน์ทงั้
ต่อผูป้ ่ วย ต่อชุมชน ต่อผูร้ บั การนิเทศและผูน้ ิเทศ และทาให้เกิดเจตคติท่ดี ีต่อการนิเทศ
“...จริงๆหนู ว่าการนิเทศมัน มีป ระโยชน์มากนะพี่ เพียงแต่เรา
รู ส้ กึ ว่ามันยาก...มันเป็ นภาระไม่ใช่งานประจาไม่ทาก็ไม่เป็ นไร”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 3)
“...ถ้าผูน้ ิเทศได้นาเสนอผลงานการนิเทศที่ประสบความสาเร็จ
...มีเวทีทจี่ ะโชว์ผลงานทีเ่ ขาประสบความสาเร็จ มีคนอืน่ ได้รบั รู ้
ได้รบั ความชืน่ ชม เขาก็จะยิ่งภาคภูมิใจ...ในเวทีจะได้ฟังของคน
อืน่ ...เป็ นการแลกเปลีย่ นเรียนรู ป้ ระสบการณ์และวิธีการของคน
อืน่ ด้วยนะ ทวีคูณเลย”
(ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 4)

5) มีความต้องการให้มีมีวสั ดุอปุ กรณ์ในการนิเทศและมีกาลังใจ
จากผลการวิเคราะห์สภาพการณ์การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิในปั จจุบนั
และสภาพการณ์ดา้ นปั ญหาและอุปสรรคของการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิในปั จจุบนั พบปั ญหา
และอุปสรรคด้านภาระงาน คือ ผูน้ ิเทศมีภาระงานมาก สิ่งที่ตอ้ งการพัฒนาคือ กาหนดให้มีการ
สนับสนุนด้านวัสดุอปุ กรณ์และด้านกาลังใจ ดังนัน้ จึงต้องการให้มีการมีมีวสั ดุอปุ กรณ์ในการนิเทศ
และมี กาลังใจในการปฏิบัติงาน โดยมีความคิดเห็นว่า หากมี วัสดุอุปรณ์ท่ี ใช้ในการนิเทศอย่าง
เพียงพอ เช่น ภาพพลิกหรือวิดีโอสอนสาหรับสอนผูร้ บั การนิเทศ จะทาให้ ผูน้ ิเทศดาเนินการ
นิเทศอย่างสะดวกขึน้ และหากมีการเสริ มด้านกาลังใจจะยิ่งทาให้ผูน้ ิเทศรู ส้ ึกมีกาลังใจในการ
นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิต่อไปแม้ภาระงานจะมาก
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“...เราน่าจะทาวิดโี อการสอนน้องๆนะ อย่างสอนการดูแลผูป้ ่ วย
ล้างไตทางช่องท้อง เทคนิควิธีการทาอยู่ในวิดีโอเราทัง้ หมด...
พอเราไปนิเทศน้อง เราก็เปิ ดให้นอ้ งดู...หรือเอาใส่เข้ายูทูปไป
เลย น้องจะได้เปิ ดดูได้ตลอด เราก็ไม่ตอ้ งพูดซ้าๆกับน้องทีละ
รพ.สต. น้องก็เปิ ดดูได้ถา้ ลืม...แต่ถา้ โรงพยาบาลทาให้เราก็ดนี ะ
พี”่
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 3)
“...งานประจาก็ย่งุ แล้วต้องนิเทศน้องอีก เราก็อยากได้กาลังใจ
ค่ ะ ...ก าลัง ใจจากใคร ก็ จ ากน้อ งที่ ข อบคุ ณ เราท าตามที่ เรา
แนะน า...จากเห็น ผู ป้ ่ วยอาการดีขึ้น ..หรือจากผู น้ ิเทศรุ่น พี่รุ่น
น้อง...”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 2)
“...กาลังใจสาคัญที่สดุ หมดกาลังใจก็ไปต่อไม่ได้...”
(ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 2)

จากผลการศึกษาความต้องการพัฒนารู ปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐม
ภูมิท่ีส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิ ภาพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิ สะท้อนให้เห็นช่องว่างของการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมาย โดยมีสิ่งที่ตอ้ งการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัญหาและอุปสรรคในปั จจุบัน ได้แก่ 1) มีความต้องการให้กาหนด
บทบาทหน้าที่การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งงาน
(Job description) 2) มีความต้องการพัฒนาผูน้ ิเทศให้มีความรู แ้ ละความมั่นใจในการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ โดยมีความรู แ้ ละทักษะการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ 3) มีความต้องการให้
กาหนดคุณลักษณะที่ดีของผูน้ ิเทศ 4) มีความต้องการให้สง่ เสริมเจตคติท่ดี ีของผูน้ ิเทศและผูร้ บั การ
นิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ โดยให้มี ก ารจัด กิ จ กรรมน าเสนอผลงานจากการนิ เทศที่ ป ระสบ
ความสาเร็จ 5) มีความต้องการให้มีมีวสั ดุอุปกรณ์ในการนิเทศและมีกาลังใจ จึงได้มีการกาหนด
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมาย คือ 1) มีบทบาทหน้าที่ชัดเจน 2) มีความรู แ้ ละทักษะการ
นิเทศ 3) มีคณ
ุ ลักษณะที่ดีของผูน้ ิเทศ 4) มีเวทีนาเสนอผลงาน 5) มีวสั ดุอปุ กรณ์ในการนิเทศและมี
กาลังใจ สรุปได้ดงั ตาราง 10
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ตาราง 10 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมาย ตามสภาพการณ์ในปั จจุบนั และสิง่ ที่ตอ้ งการ
พัฒนา
สภาพการณ์ในปั จจุบนั
1. ปั ญหาและอุ ป สรรคด้ า น
นโยบายการนิเทศ
1.1 น โย บ าย ก ารนิ เท ศ ก า ร
พยาบาลปฐมภูมิไม่ชดั เจน
1.3 นโยบายการสนับ สนุน จาก
ผูบ้ ริหาร
2. ปั ญหาและอุ ป สรรคด้ า น
ผู้นิเทศ
2.1 ผู้ นิ เท ศ ขาด ค วาม รู ้ แ ล ะ
ความมั่นใจในการนิเทศ
2.2 ผู้นิ เทศขาดการเข้า ใจเนื ้อ
งานในเรื่องที่จะนิเทศ
2.3 ผูน้ ิเทศเข้าถึงยาก

สิ่งที่ตอ้ งการพัฒนา

ประเด็นการเปลี่ยนแปลง
ที่คาดหมาย

1) มี ค วาม ต้ อ งก ารให้ ก าห น ด 1) มี บ ท บ าท ห น้ า ที่
บ ท บ า ท ห น้ า ที่ ก า รนิ เท ศ ก า ร ชัดเจน
พยาบาลปฐมภูมิในขอบเขตหน้าที่
ความรับผิดชอบของตาแหน่ งงาน
(Job description)

2) มีความต้องการพัฒนาผูน้ ิเทศให้
มี ค วามรู ้แ ละความมั่ น ใจในการ
นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ โดยการ
จั ด อบรมให้ ค วามรู ้แ ละพั ฒ นา
ทักษะผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
3) มี ค วาม ต้ อ งก ารให้ ก าห น ด
คุณลักษณะที่ดีของผูน้ ิเทศ
3. ปั ญหาและอุ ป สรรคด้ า น 4) มี ค วาม ต้ อ งก ารให้ ส่ ง เส ริ ม
เจตคติต่อการนิเทศ
เจตคติท่ีดีของผูน้ ิเทศและผูร้ บั การ
3.1 ผู้นิ เทศและผู้รับ การนิ เทศ นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ โดยให้
ขาดเจตคติท่ีดีต่อการนิเทศ
มี ก ารจัด กิ จ กรรมน าเสนอผลงาน
3.2 ผูร้ บั การนิเทศขาดเจตคติท่ี จากการนิเทศที่ประสบความสาเร็จ
ดีต่อผูน้ ิเทศ

2) มีความรู แ้ ละทักษะ
การนิเทศ
3) มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี
ของผูน้ ิเทศ

4. ปั ญหาและอุ ป สรรคด้ า น 5) มีความต้องการให้มีการ
ภาระงาน
สนับสนุนด้านวัสดุอปุ กรณ์ท่ใี ช้ใน
4.1 ผู้นิ เทศมี ภ าระงานประจ า การนิเทศและด้านกาลังใจ
มาก

5) มี วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ใ น
ก า ร นิ เ ท ศ แ ล ะ มี
กาลังใจ

4) มี เว ที น า เส น อ
ผลงาน
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ประเด็ น การเปลี่ ย นแปลงที่ ค าดหมายทั้ ง 5 ประเด็ น นี ้จ ะน าไปสู่ ก ารก าหนดเป็ น
แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒ นารู ปแบบการนิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ี ส่งเสริมการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ตามวงจรการวิจัย
เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐม
ภูมิท่ีส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิ ภาพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิในส่วนที่ 3 ต่อไป
ส่วนที่ 3 ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมทิ สี่ ่งเสริมการ
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลทีป่ ฏิบัตงิ านในสถานบริการสุขภาพระดับปฐม
ภูมิ
จากผลการศึกษาสภาพการณ์การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิในปั จจุบนั สภาพการณ์
ด้านปั ญหาและอุปสรรคของการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิในปั จจุบนั และความต้องการพัฒนา
รู ปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ีส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่
ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ นามาซึ่งการกาหนดประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่
คาดหมายที่ส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจยั เชิงปฏิบตั ิก ารอย่างมีส่วน
ร่วมของผูน้ ิเทศที่เกี่ยวข้อง กระบวนการสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ี
ส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิ มีดงั นี ้
วงรอบที่ 1
กระบวนการสร้างและพัฒนารู ปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ท่ีส่งเสริมการ
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ในรอบ
ที่ 1 ผู้วิจัย น าเสนอเป็ น 2 ขั้น ตอน คือ 1) ขั้น การวางแผนและกาหนดกิจกรรม และ 2) ขั้น การ
ปฏิบตั ิการ สังเกต และสะท้อนผลการปฏิบตั ิ รายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. ขั้นการวางแผนและกาหนดกิจกรรม (วงรอบที่ 1)
ผูว้ ิจัยและผูร้ ่วมวิจัยได้ร่วมกันการวางแผนและกาหนดกิจกรรม โดยพิจารณา
จากประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายจากส่วนที่ 2 ซึ่งได้แก่ 1) มีบทบาทหน้าที่ชดั เจน 2) มี
ความรู แ้ ละทักษะการนิเทศ 3) มีคุณ ลักษณะที่ดีของผูน้ ิเทศ 4) มีเวทีนาเสนอผลงาน 5) มีวัสดุ
อุ ป กรณ์ ใ นการนิ เทศและมี ก าลั ง ใจ ผู้วิ จั ย ใช้ 5 ประเด็ น นี ้น าไปสู่ ก ารก าหนดผลลั พ ธ์ก าร
เปลี่ยนแปลงที่คาดหมายและกิจกรรมสร้างการเปลี่ยนแปลงในวงรอบที่ 1 สรุปได้ตามตาราง 11
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ตาราง 11 กิจกรรมสร้างการเปลี่ยนแปลงในวงรอบที่ 1 ตามประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมาย
และผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่คาดหมาย
ประเด็นการ
เปลี่ยนแปลง
ที่คาดหมาย

1.มีบทบาท
หน้าที่ชดั เจน

ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง
ที่คาดหมาย

- มีการกาหนดบทบาทหน้าที่
การนิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิในขอบเขตหน้าที่
ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
งาน
- มีนโยบายการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิท่ีชดั เจน
- การนิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิได้รบั การสนับสนุน
จากผูบ้ ริหาร
2. มีความรู แ้ ละ - ผูน้ ิเทศมีความรูเ้ รื่องการ
ทักษะการนิเทศ นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
ก ารพ ย าบ าล - ผูน้ ิเทศมีทกั ษะที่จาเป็ น
ปฐมภูมิ
สาหรับการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ

กิจกรรมสร้างการเปลี่ยนแปลง
ในวงรอบที่ 1

ผูร้ บั ผิดชอบหลัก

1.1 กิจกรรมการเสนอ
ข้อกาหนดบทบาทหน้าที่
การนิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิในขอบเขตหน้าที่
ความรับผิดชอบของ
ตาแหน่งงานของผูน้ ิเทศ
การพยาบาลปฐมภูมิ ที่
ชัดเจนต่อผูบ้ ริหาร

ผู้ นิ เ ทศระดั บ
อาเภอ 2
แ ล ะ ผู้ นิ เท ศ
ระดับตาบล 1

2.1 กิจกรรมการจัดทา
โครงการอบรมให้ความรู ้
เรื่องการนิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิ
2.2 กิจกรรมการจัดทา
โครงการพัฒนาทักษะที่
จาเป็ นสาหรับผูน้ ิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ

ผู้ นิ เ ทศระดั บ
อาเภอ 2

ผู้ นิ เ ทศระดั บ
อาเภอ 2
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ตาร่าง 11 (ต่อ)
ประเด็นการ
เปลี่ยนแปลง
ที่คาดหมาย

ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง
ที่คาดหมาย

กิจกรรมสร้างการเปลี่ยนแปลง
ในวงรอบที่ 1

ผูร้ บั ผิดชอบหลัก

3.มีคณ
ุ ลักษณะ - ผู้ นิ เทศมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี 3.1 กิจกรรมการกาหนด
ที่ดีของผูน้ ิเทศ ตามที่กาหนด
คุณลักษณะของผูน้ ิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ
4.มีเวทีนาเสนอ - ผูน้ ิเทศได้นาเสนอผลงาน 4.1 กิจกรรมการจัดเวที
ผลงาน
การนิเทศที่ประสบ
นาเสนอผลงานการนิเทศที่
ความสาเร็จ
ประสบความสาเร็จปี ละ 1
- ผูน้ ิเทศเกิดความภาคภูมิใจ ครัง้
- ผูน้ ิเทศเกิดเจตคติท่ดี ีต่อการ 4.2 กิจกรรมการจัดให้มีการ
นิเทศ
ประชุมพบปะผูน้ ิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ
ประจาเดือนละ 1 ครัง้ *

ผู้ นิ เ ทศระดั บ
อาเภอ 4

5.มีวสั ดุอปุ กรณ์ - ผูน้ ิเทศมีวสั ดุอปุ กรณ์ท่ใี ช้ใน
ใน ก า ร นิ เท ศ การนิเทศอย่างเพียงพอ
และมีกาลังใจ - ผู้นิ เทศมี ค วามสะดวกใน
การนิเทศงาน
- ผู้ นิ เ ทศมี ก าลั ง ใจในการ
นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ

ผู้ นิ เ ทศระดั บ
ตาบล 3

*กิจกรรมเดียวกัน เพิ่มวาระการประชุม

5.1 กิจกรรมการจัดทาคลิป
วิดีโอการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ
5.2 กิจกรรมการเพิ่มวาระ
การชื่นชมให้กาลังใจ ใน
การประชุมพบปะผูน้ ิเทศ
การพยาบาลปฐมภูมิ
ประจาเดือน*

ผู้ นิ เ ทศระดั บ
อาเภอ 4

ผู้ นิ เ ทศระดั บ
ตาบล 4

ผู้ นิ เ ทศระดั บ
ตาบล 4
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ผลการวางแผนและกาหนดกิจกรรมในวงรอบที่ 1 ตามประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่
คาดหมาย มีดงั นี ้
1.1 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายที่ 1: มีบทบาทหน้าที่ชดั เจน
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายที่ 1 คือ คาดหมายให้มีบทบาทหน้าที่
ชัดเจน ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายคือ 1) มีบทบาทหน้าที่การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
ในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งงาน 2) มีนโยบายการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ี
ชัด เจน 3) การนิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ ได้รบั การสนับ สนุน จากผู้บ ริห าร กิ จกรรมสร้างการ
เปลี่ยนแปลงที่คาดหมายคือ กิจกรรมเสนอการกาหนดบทบาทหน้าที่การนิเทศการพยาบาลปฐม
ภูมิในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งงาน ของผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ที่ชดั เจน
ต่อผูบ้ ริหาร ดังรายละเอียดดังนี ้
1.1.1 กิจกรรมการเสนอข้อกาหนดบทบาทหน้าที่การนิเทศการพยาบาลปฐม
ภูมิในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งงาน ที่ชดั เจนต่อผูบ้ ริหาร
ผูว้ ิจยั และผูร้ ว่ มวิจยั ได้รว่ มกันวิเคราะห์กิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการ
เปลี่ ย นแปลงที่ ค าดหมายตามวงจรการวิ จัย เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารแบบมี ส่ว นร่ว ม วางแผน ก าหนด
เป้าหมายของกิจกรรมคือ ผูบ้ ริหารรับข้อเสนอและให้มีการกาหนดบทบาทหน้าที่การนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิท่ีชัดเจนลงในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งงาน โดยให้ผูน้ ิเทศ
แต่ละระดับดาเนินการร่างบทบาทหน้าที่การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิในขอบเขตหน้าที่ความ
รับ ผิดชอบของตาแหน่ งงานของตน และน ามาเสนอให้พิ จารณาก่อนเสนอให้ผู้บ ริห ารลงนาม
กาหนดผูร้ บั ผิดชอบหลักคือ ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 2 และผูน้ ิเทศระดับตาบล 1
“...เอางี ้ เราช่วยกันร่างบทบาทหน้าทีท่ ีจ่ ะใส่ใน JS นะ ทาของ
ใครของมันก่อน แล้วเอามาดูกนั นะ...ถ้าโอเคแล้วเราค่อยเสนอ
หัวหน้าลงนาม”
(ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 2)
“...พี่ดาเนินการในส่วนของโรงพยาบาลนะ...หนูจะทาในส่วน
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเอง...”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 3)
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1.2 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายที่ 2: มีความรูแ้ ละทักษะการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายที่ 2 คือ คาดหมายให้ผูน้ ิเทศมีความรู ้
และทักษะการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายคือ 1) ผูน้ ิเทศมี
ความรู เ้ รื่องการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ และ 2) ผูน้ ิเทศมีทกั ษะที่จาเป็ นสาหรับการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ จึงมีกิจกรรมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายแยกเป็ น 2 กิจกรรม ดังนี ้
1.2.1 กิจกรรมจัดท าโครงการอบรมให้ความรู เ้ รื่องการนิ เทศการพยาบาล
ปฐมภูมิ
ผูว้ ิจยั และผูร้ ว่ มวิจยั ได้รว่ มกันวิเคราะห์กิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการ
เปลี่ ย นแปลงที่ ค าดหมายตามวงจรการวิ จัย เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารแบบมี ส่ว นร่ว ม วางแผน ก าหนด
เป้าหมายของกิจกรรมคือ ผูน้ ิเทศมีความรูเ้ รื่องการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิและมีความมั่นใจใน
การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ จึงได้วางแผนจัดทาโครงการอบรมให้ความรู เ้ รื่องการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ โดยกาหนดผูร้ บั ผิดชอบหลักคือ ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 2
“...เราน่าจะจัดโครงการอบรมให้ความรู ผ้ ูน้ ิเทศ เพือ่ ให้ผูน้ ิเทศ
ได้มีความรู ้ ความเข้าใจในการนิเทศ แบบมีทงั้ ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั นิ ะ...”
(ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 4)
“...ความรู ท้ ี่อยากได้มากสุดอันดับแรกก็คือความรู เ้ กี่ยวกับการ
นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ เอาให้ชดั จะได้ม่นั ใจ...”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 3)

1.2.2 กิ จ กรรมจัด ท าโครงการพั ฒ นาทัก ษะที่ จ าเป็ น ส าหรับ ผู้นิ เทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ
ผูว้ ิจยั และผูร้ ว่ มวิจยั ได้รว่ มกันวิเคราะห์กิจกรรมที่ ตอบสนองประเด็นการ
เปลี่ ย นแปลงที่ ค าดหมายตามวงจรการวิ จัย เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารแบบมี ส่ว นร่ว ม วางแผน ก าหนด
เป้าหมายของกิจกรรมคือ ผูน้ ิเทศมี ทกั ษะที่จาเป็ นในการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ โดยวางแผน
มอบหมายให้ผรู้ ่วมวิจยั ทุกคนค้นหาทักษะที่จาเป็ นในการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิก่อนวันนั ด
หมายทากิจกรรม กาหนดผูร้ บั ผิดชอบหลักคือ ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 2

134
“...การนิ เทศการพยาบาลปฐมภู มิ ไม่ ใ ช่ เรื่อ งง่ า ย ส าคัญ ที่ ผู ้
นิเทศ นอกจากจะต้องมีความรู ค้ วามสามารถในงานแล้ว ถ้า
นิเทศไม่เป็ นก็ถ่ายทอดไม่ได้...ผูน้ ิเทศต้องมีทกั ษะในการนิเทศ
...ทักษะทีจ่ าเป็ นในการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ...เราควรทา
โครงการพัฒนาทักษะให้ผูน้ เิ ทศก่อน เพือ่ ลดปัญหาผูน้ เิ ทศขาด
ทักษะในการนิเทศ...”
(ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 2)
“...ต้องเลือกเอาเฉพาะทักษะที่จาเป็ นในการนิเทศนะ เราไม่มี
เวลาเยอะมาก...”
(ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 4)

1.3 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายที่ 3: มีคณ
ุ ลักษณะที่ดีของผูน้ ิเทศ
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายที่ 3 คือ คาดหมายให้มีคณ
ุ ลักษณะที่ดี
ของผูน้ ิเทศ ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายคือ ผูน้ ิเทศมีคณ
ุ ลักษณะที่ดีตามที่กาหนด ซึ่งมี
กิจกรรมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมาย ดังนี ้
1.3.1 กิจกรรมการกาหนดคุณลักษณะของผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
ผูว้ ิจยั และผูร้ ว่ มวิจยั ได้รว่ มกันวิเคราะห์กิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการ
เปลี่ ย นแปลงที่ ค าดหมายตามวงจรการวิ จัย เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารแบบมี ส่ว นร่ว ม วางแผน ก าหนด
เป้าหมายของกิจกรรมคือ ผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ มีคณ
ุ ลักษณะตามที่กาหนด โดยกาหนด
ผูร้ บั ผิดชอบหลักคือ ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 4
“...คุณลักษณะของผูน้ เิ ทศทีส่ าคัญประการแรกคือต้องมีความรู ้
วิชาการ มีความเข้าใจในเนือ้ งาน ถ้าไม่มีสองสิ่งนีน้ ะ ไปนิเทศ
ใครก็ไม่ฟังหรอก...คุณลักษณะอีกอย่างที่สาคัญเหมือนกันคือ
ต้องเข้าถึงง่ายหรือว่าต้องมีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ .ี ..”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 3)
“...กาหนดคุณลักษณะทีด่ ีของผูน้ เิ ทศ...แล้วคนทีจ่ ะเป็ นผูน้ เิ ทศ
ต้องมีคุณ ลักษณะที่กาหนดก่อนจึงจะเป็ นผูน้ ิเทศได้ อาจต้อง
พัฒนาผูน้ เิ ทศให้ได้ตามคุณลักษณะนัน้ ๆก่อน...”
(ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 4)
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1.4 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายที่ 4: มีเวทีนาเสนอผลงาน
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายที่ 4 คือ คาดหมายให้มีเวที นาเสนอ
ผลงาน ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายคือ 1) ผูน้ ิเทศได้นาเสนอผลงานการนิเทศที่ประสบ
ความส าเร็จ 2) ผู้นิ เทศเกิ ด ความภาคภูมิ ใจ และ 3) ผู้นิ เทศเกิ ด เจตคติ ท่ี ดี ต่ อ การนิ เทศ ซึ่ง มี
กิจกรรมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมาย ดังนี ้
1.4.1 กิ จกรรมการจัดเวที น าเสนอผลงานการนิ เทศที่ ประสบความสาเร็จ
ปี ละ 1 ครัง้
ผูว้ ิจยั และผูร้ ว่ มวิจยั ได้รว่ มกันวิเคราะห์กิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการ
เปลี่ ย นแปลงที่ ค าดหมายตามวงจรการวิ จัย เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารแบบมี ส่ว นร่ว ม วางแผน ก าหนด
เป้าหมายของกิจกรรมคือ มีการจัดเวทีนาเสนอผลการนิเทศที่ประสบความสาเร็จและมีผนู้ ิเทศเข้า
ร่วมกิจกรรมทุกคน กาหนดผูร้ บั ผิดชอบหลักคือ ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 4
“...อยากมีตวั ตนค่ะ อยากให้ผูบ้ ริหารรู ว้ ่าเราทาอะไร ประสบ
ความสาเร็จอะไรบ้าง ผูป้ ่ วยดีขึน้ เพราะเรา น้องเก่งขึน้ ก็เพราะ
เรา...”
(ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 4)
“...ถ้าจัดเป็ นเวทีนาเสนอผลงาน ก็จะได้แลกเปลีย่ นเรียนรู ก้ นั .”
(ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 4)

1.4.2 กิจกรรมการจัดให้มีการประชุมพบปะผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
เดือนละ 1 ครัง้
ผูว้ ิจยั และผูร้ ว่ มวิจยั ได้รว่ มกันวิเคราะห์กิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการ
เปลี่ ย นแปลงที่ ค าดหมายตามวงจรการวิ จัย เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารแบบมี ส่ว นร่ว ม วางแผน ก าหนด
เป้าหมายของกิจกรรมคือ มีการจัดประชุมพบปะผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ประจาเดือนละ
1 ครัง้ เพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แบ่งปั นความรูส้ กึ กันและกัน
โดยกาหนดผูร้ บั ผิดชอบหลักคือ ผูน้ ิเทศระดับตาบล 4

“...พวกเราควรมีการประชุมพบปะกันบ้าง อย่างน้อยเดือนละ
ครัง้ พูดคุยแลกเปลีย่ นเรียนรู ป้ ระสบการณ์ แชร์ความรู ส้ กึ กัน.”
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(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 1)
“...การประชุมพบปะอย่ างน้อ ยเดือ นละครัง้ ...นอกจากจะได้
ปรึกษาหารือ พูดคุยแก้ปัญหาร่วมกันแล้ว...ยังส่งเสริมเจตคติที่
ดีตอ่ การนิเทศด้วยนะ...”
(ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 4)

1.5 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายที่ 5: มีวัสดุอุปกรณ์ในการนิเทศงาน
และมีกาลังใจ
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายที่ 5 คือ คาดหมายให้มีวสั ดุอปุ กรณ์ใน
การนิเทศงานและมีกาลังใจ ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายคือ 1) ผูน้ ิเทศมีวสั ดุอปุ กรณ์ท่ีใช้
ในการนิเทศอย่างเพียงพอ 2) ผูน้ ิเทศมีความสะดวกในการนิเทศงาน และ 3) ผูน้ ิเทศมีกาลังใจใน
การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ซึง่ มีกิจกรรมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมาย ดังนี ้
1.5.1 กิจกรรมจัดทาคลิปวิดีโอการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
ผูว้ ิจยั และผูร้ ว่ มวิจยั ได้รว่ มกันวิเคราะห์กิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการ
เปลี่ ย นแปลงที่ ค าดหมายตามวงจรการวิ จัย เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารแบบมี ส่ว นร่ว ม วางแผน ก าหนด
เป้าหมายของกิจกรรมคือ พยาบาลผูน้ ิเทศมีคลิปวิดีโอเพื่อใช้ในการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
โดยกาหนดผูร้ บั ผิดชอบหลักคือ ผูน้ ิเทศระดับตาบล 3
“...ถ้าเรามีคลิปวิดโี อเรือ่ งต่างๆทีเ่ ราจะนิเทศ เวลาเรานิเทศเราก็
ไม่ตอ้ งอธิบายเยอะ ซ้าแล้วซ้าเล่า เราก็เปิ ดคลิปวิดีโอให้นอ้ งดู
แทนได้เลย น้องก็จะได้เรียนรู แ้ บบเต็มๆ เพราะบางทีเวลาสอนก็
สอนไม่ครบ หรือให้นอ้ งดูมาก่อน ฝึ กมาก่อนก็ดนี ะ ...”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 3)
“...เราใช้โทรศัพท์มือถืออัดคลิปวิดีโอเอาไว้สอนน้อง...ไม่อยาก
นะพี่ ลูกยังทาได้เลย เอาขึน้ youtube ด้วยเลยนะ...”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 3)

1.5.2 กิจกรรมเพิ่มวาระการชื่นชมให้กาลังใจ ในการประชุมพบปะผูน้ ิเทศ
การพยาบาลปฐมภูมิ ประจาเดือน
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ผูว้ ิจยั และผูร้ ว่ มวิจยั ได้รว่ มกันวิเคราะห์กิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการ
เปลี่ ย นแปลงที่ ค าดหมายตามวงจรการวิ จัย เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารแบบมี ส่ว นร่ว ม วางแผน ก าหนด
เป้าหมายของกิจกรรมคือ มีการเพิ่มวาระการชื่นชมให้กาลังใจในการประชุมพบปะผูน้ ิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิประจาเดือน โดยกาหนดผูร้ บั ผิดชอบหลักคือ ผูน้ ิเทศระดับตาบล 4
“...เราจะจัดประชุมพบปะประจาเดือนกันอยู่แล้วไงคะ ทาไมเรา
ไม่เพิ่มวาระนีไ้ ปด้วยเลย ไม่ตอ้ งจัดเพิ่ม...”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 4)
“...การนิเทศมันเหนือ่ ยนะพี่ เกิดปัญหา บางทีก็ทอ้ งานประจา
ก็ ยุ่งอยู่ แ ล้ว ...ถ้า แบบว่า มี ก ารแชร์ปั ญ หา ความรู ส้ ึก หรือ ให้
กาลังใจกันบ้าง ชืน่ ชมกันบ้าง หนูว่ามันน่าจะดี อย่างน้อยนะพี่
ทางานมาเหนือ่ ยๆยุ่งๆ ได้กาลังใจก็มแี รงทาต่อแล้วค่ะ”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 2)

สรุปผลการวางแผนและกาหนดกิจกรรมตามประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายใน
วงรอบที่ 1 มี 8 กิ จ กรรม ดัง นี ้ 1) กิ จ กรรมการเสนอข้อ ก าหนดบทบาทหน้า ที่ ก ารนิ เทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ ในขอบเขตหน้าที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบของต าแหน่ งงานที่ ชัด เจนต่ อ ผู้บ ริห าร 2)
กิจกรรมการจัดทาโครงการอบรมให้ความรู เ้ รื่องการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ 3) กิจกรรมการ
จัดทาโครงการพัฒนาทักษะที่จาเป็ นสาหรับผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ 4) กิจกรรมการกาหนด
คุณลักษณะของผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ 5) กิจกรรมการจัดเวทีนาเสนอผลงานการนิเทศที่
ประสบความสาเร็จปี ละ 1 ครัง้ 6) กิจกรรมการจัดให้มีการประชุมพบปะผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐม
ภูมิ เดือนละ 1 ครัง้ และ 7) กิจกรรมจัดทาคลิปวิดีโอการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ 8) กิจกรรม
เพิ่มวาระการชื่นชมให้กาลังใจในการประชุมพบปะผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิประจาเดือน ผูร้ ว่ ม
วิจยั นากิจกรรมทัง้ 8 ไปดาเนินการในขัน้ การปฏิบตั ิ การสังเกต และการสะท้อนผลการปฏิบตั ิ ใน
ขัน้ ตอนต่อไป
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2.ขั้นการปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผลการปฏิบัติ (วงรอบที่ 1)
ในขัน้ การปฏิบตั ิ การสังเกต และการสะท้อนผลการปฏิบตั ิ นี ้ เป็ นขัน้ ตอนที่ผรู้ ว่ ม
วิจยั นากิจกรรมทัง้ 8 ไปดาเนินการ ผลการปฏิบตั ิ สังเกต และสะท้อนผลการปฏิบตั ิ ในวงรอบที่ 1
นาเสนอตามประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมาย ดังนี ้
2.1 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายที่ 1: มีบทบาทหน้าที่ชดั เจน
2.1.1 กิจกรรมการเสนอข้อกาหนดบทบาทหน้าที่การนิเทศการพยาบาลปฐม
ภูมิในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งงานที่ชดั เจนต่อผูบ้ ริหาร
1) ปฏิบตั ิการและสังเกต
ในขัน้ ตอนของการลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมการเสนอข้อกาหนดบทบาท
หน้าที่การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งงานที่ชดั เจน
ต่อผูบ้ ริหาร ผูว้ ิจยั และผูร้ ว่ มวิจยั ใช้วิธีระดมสมองเพื่อกาหนดบทบาทหน้าที่การนิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งงาน ดาเนินการดังนีค้ ือ 1) นัดหมายผูร้ ว่ ม
วิจยั ตามแผนที่วางไว้โดยให้ผรู้ ว่ มวิจยั ทาการหาข้อมูลมาก่อนล่วงหน้า 2) ในวันประชุมระดมสมอง
มีกิจกรรมให้ผรู้ ่วมวิจยั แต่ละคนนาเสนอบทบาทหน้าที่การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ 3) ทาการ
สรุปบทบาทหน้าที่การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ โดยผูร้ บั ผิดชอบหลักในการสรุปบทบาทหน้าที่
การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งงานของผูน้ ิเทศจาก
โรงพยาบาลคือ ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 2 และผูร้ บั ผิดชอบหลักในการสรุปบทบาทหน้าที่การนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งงานของผูน้ ิเทศจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลคือ ผูน้ ิเทศระดับตาบล 1 ตามมติท่ีประชุม 4) นาสรุ ป บทบาทหน้าที่การ
นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งงานของผูน้ ิเทศจาก
โรงพยาบาลเสนอต่ อ หั ว หน้า กลุ่ม งานเวชกรรมสัง คม หั ว หน้า พยาบาล และผู้ อ านวยการ
โรงพยาบาลตามลาดับ 5) นาสรุปบทบาทหน้าที่การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิในขอบเขตหน้าที่
ความรับ ผิดชอบของตาแหน่ งงานของผู้นิ เทศจากโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตาบลเสนอต่ อ
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแต่ละแห่งและสาธารณสุขอาเภอตามลาดับ 6) รอ
ผลการตอบกลับ 7) ตอบกลับมาว่าอนุญาต จึงดาเนินการปรับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตาแหน่งงานทัง้ 2 แห่ง ตามที่ได้รบั อนุญาต
2) สะท้อนการปฏิบตั ิ
หลัง จากได้ด าเนิ น การตามกิ จ กรรมการเสนอข้อ ก าหนดบทบาท
หน้าที่การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งงานที่ชดั เจน
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ต่อผูบ้ ริหารแล้ว ผูว้ ิจยั และผูร้ ว่ มวิจยั ได้รว่ มกันสะท้อนการปฏิบตั ิเพื่อประเมินผลลัพธ์การดาเนิน
กิ จ กรรม ผลการสะท้อ นการปฏิ บัติ กิ จ กรรมการเสนอข้อ ก าหนดบทบาทหน้าที่ ก ารนิ เทศการ
พยาบาลปฐมภูมิในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งงานที่ชดั เจนต่อผูบ้ ริหาร ดังนี ้
2.1) ด้านความรู/้ การเรียนรู ้
ผูร้ ่วมวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าผูร้ ่วมวิจัยเกิดความรู ค้ วามเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ และเกิดการเรียนรู ว้ ิธีการดาเนินการขอให้มีการ
กาหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งงาน ซึง่ ก่อนหน้านีไ้ ม่เคยมีการกาหนดที่ชดั เจน
และไม่เคยสนใจ ไม่คิดว่าจะมีผลต่อการปฎิบตั ิงาน
“ไม่เคยคิดว่า JD จะมีผลอะไร แต่พอมีแล้วรู ส้ ึกทางานได้อย่าง
ชัดเจนขึน้ รู ข้ อบเขตงาน รู บ้ ทบาทหน้าทีข่ องตนเอง...อีกอย่าง
คือทาให้หวั หน้ารู ว้ ่าเราทาอะไร ต้องสนับสนุนอะไรอย่างไง...ได้
เรียนรู ว้ ธิ ีการทา JD และวิธีการเสนอขอด้วย...”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 2)

2.2) ด้านเจตคติ/ความรูส้ กึ
ผูร้ ว่ มวิจยั สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางความรูส้ กึ นึกคิด
โดยมีเจตคติต่อการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิดีขึน้ รู ส้ ึกว่าการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิเป็ น
ความรับผิดชอบหนึ่งของตนเองที่ตอ้ งทาให้ดีท่ีสดุ และรูส้ กึ ถึงความเป็ นเจ้าของโดยรูส้ กึ ว่า ขอบเขต
หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งงานฉบับนีเ้ ป็ นผลงานของตนเอง
“...รูส้ ึกดีค่ะ เหมือนเราทามันมากับมือ...ลุน้ และรอคอยว่าจะ
อนุมตั ิไหม...”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 1)

2.3) ด้านพฤติกรรม/ทักษะ
ผู้ร่ว มวิ จัย สะท้อ นให้เห็ น การเปลี่ ย นแปลงของทัก ษะการคิ ด
วิเคราะห์ในขณะดาเนิ น กิ จกรรมการกาหนดบทบาทหน้าที่ การนิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ ใน
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งงาน และเมื่อมีบทบาทหน้าที่ชดั เจนที่ชดั เจนทาให้ผู้
ร่วมวิจยั แสดงบทบาทผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ที่ชดั เจนขึน้
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“...พอมันกาหนดเป็ นบทบาทหน้าที่ของเราอย่างชัดเจน เราก็ทา
การนิเทศอย่างมั่นใจ...”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 4)

2.2 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายที่ 2: มีความรูแ้ ละทักษะการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ
2.2.1 กิจกรรมการจัดทาโครงการอบรมให้ความรูเ้ รื่องการนิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิ
1) ปฏิบตั ิการและสังเกต
ในขัน้ ตอนของการลงมือปฏิบตั ิ กิจกรรมการจัดทาโครงการอบรมให้
ความรูเ้ รื่องการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ เป็ นกิจกรรมการให้ความรูแ้ ก่ผรู้ ว่ มวิจยั เรื่องการนิเทศ
การพยาบาลปฐมภูมิ ประกอบด้วย นิยามความหมายของการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ หลักการ
และเทคนิคการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ บทบาทและคุณสมบัติของผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
สมรรถนะและหน้าที่ความรับผิดชอบของพยาบาลปฐมภูมิ มาตรฐานบริการพยาบาลปฐมภูมิ
จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล จากการสังเกตพบว่าผูร้ ว่ มวิจยั ตัง้ ใจฟั งและสนใจซักถามเนื่องจาก
ต้องใช้ความรูน้ ีใ้ นการนิเทศงาน
2) สะท้อนการปฏิบตั ิ
หลัง จากได้ด าเนิ น การตามกิ จ กรรมการจัด ท าโครงการอบรมให้
ความรูเ้ รื่องการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ แล้ว ผูว้ ิจยั และผูร้ ว่ มวิจยั ได้รว่ มกันสะท้อนการปฏิบตั ิ
เพื่อประเมินผลลัพธ์การดาเนินกิจกรรม ผลการสะท้อนการปฏิบตั ิกิจกรรมการจัดทาโครงการอบรม
ให้ความรูเ้ รื่องการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ดังนี ้
2.1) ด้านความรู/้ การเรียนรู ้
ผู้ร่วมวิจัยได้รบั ความรู ค้ วามเข้าใจเรื่องเกี่ ยวกับ การนิ เทศการ
พยาบาลปฐมภูมิมากขึน้ โดยสะท้อนจากการพูดคุยโต้ตอบและพลัดกันอธิบาย ผูร้ ว่ มวิจยั เล่าสิ่งที่
ได้เรียนรู ใ้ นกิจกรรมนีแ้ ละเล่าเปรียบเทียบความรู ค้ วามเข้าใจก่อนและหลังมีกิจกรรม และผูร้ ่วม
วิจยั สะท้อนถึงความต้องการให้จดั อบรมเพิ่มเติมเรื่องความรูด้ า้ นการพยาบาลปฐมภูมิ
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“...ได้ความรู แ้ ละมีความเข้าใจมากขึน้ ...แต่ก่อนก็ทาไปไม่ได้รู ้
หลักการวิชาการอะไร ตอนนีเ้ ข้าใจแล้ว คิดว่าจะนาไปปฏิบัติ
น่าจะปฏิบตั ไิ ด้ถูกต้องมากขึน้ มีหลักการมากขึน้ ”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 3)
“...อยากให้อ บรมเรื่อ งอื่น ด้ว ยค่ ะ พวกเรื่อ งความรู ด้ ้า นการ
พยาบาลทีเ่ ราต้องใช้ อย่างเช่น ความรู เ้ รือ่ งการเยีย่ มบ้าน การ
ประเมินผูป้ ่ วย การรักษาโรคเบาหวานความดันน การใช้ยา...
หรือความรู เ้ รือ่ งการดูแลผูป้ ่ วยล้างไตทางช่องท้อง...”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 2)

2.2) ด้านเจตคติ/ความรูส้ กึ
หลังทากิจกรรมการให้ความรู ้ ผูร้ ว่ มวิจยั สะท้อนถึงความรูส้ กึ ที่ดี
กับกิจกรรมและรูส้ กึ มั่นใจในการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิมากขึน้
“...รู ส้ กึ ดีกบั กิจกรรมนีค้ ะ่ นอกจากจะได้รบั ความรู แ้ ล้ว ยังรู ส้ กึ ดี
ต่อการนิเทศมากขึน้ ด้วยค่ะ...”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 2)
“...รู ส้ กึ ดี รู ส้ กึ ตัวพอง ตอนนีร้ ู ส้ กึ มั่นใจในการนิเทศมากขึน้ ค่ะ..”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 4)

2.3) ด้านพฤติกรรม/ทักษะ
หลังจากผูร้ ่วมวิจัยได้ผ่านกิจกรรมการจัดทาโครงการอบรมให้
ความรู เ้ รื่องการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ผ่านไป 1 เดือน ผูว้ ิจัยประเมินผูร้ ่วมวิจัยซา้ โดยการ
พูดคุยซักถาม พบว่า หลังจากผูร้ ว่ มวิจยั ได้ผ่านกิจกรรมการจัดทาโครงการอบรมให้ความรูเ้ รื่องการ
นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิทาให้ผรู้ ว่ มวิจยั มีการปฏิบตั ิการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิมากขึน้ และ
มีความถูกต้องมากขึน้
“...ก็รูส้ ึกนิเทศได้ดีขึน้ มั่นใจขึน้ มีหลักการมากขึน้ ...” (ผูน้ ิเทศ
ระดับตาบล 3)
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2.2.2 กิจกรรมการจัดทาโครงการพัฒนาทักษะที่จาเป็ นสาหรับผูน้ ิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ
1) ปฏิบตั ิการและสังเกต
ในขั้น ตอนของการลงมื อ ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมการจัด ท าโครงการ
พัฒนาทักษะที่จาเป็ นสาหรับผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ดาเนินการโดยผูว้ ิจัยและผูร้ ่วมวิจัย
ระดมสมองพิ จารณาทัก ษะที่ จาเป็ น สาหรับผู้นิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ และท าการคัดเลือก
เฉพาะที่สาคัญจาเป็ น ได้แก่ 1) ทักษะการให้ขอ้ มูลป้อนกลับอย่างมีคุณภาพ 2) ทักษะการสร้าง
แรงจูงใจเชิงรุก และ 3) ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และจัดโครงการพัฒนาทักษะที่จาเป็ น
สาหรับผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ โดยให้ความรูแ้ ละฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะดังกล่าวโดยมอบหมายผู้
ร่วมวิจัยรับผิดชอบหาข้อมูลและเตรียมให้ความรู จ้ ัดกิจกรรมฝึ กปฏิบัติทักษะละ 1 คน ดังนีค้ ือ
ทักษะการให้ขอ้ มูลป้อนกลับอย่างมีคุณ ภาพมีผูร้ บั ผิดชอบคือผูน้ ิเทศระดับตาบล 1 ทักษะการ
สร้างแรงจูงใจเชิงรุกมีผรู้ บั ผิดชอบคือผูน้ ิเทศระดับตาบล 2 และทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์มี
ผูร้ บั ผิดชอบคือผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 4 โดยผูว้ ิจัยเป็ นผูค้ วบคุมคุณ ภาพของเนือ้ หาการสอนและ
คุณภาพของกิจกรรมฝึ กทักษะ
2) สะท้อนการปฏิบตั ิ
กิจกรรมนี ้ ผูว้ ิจยั ฝึ กให้ผรู้ ว่ มวิจยั ได้คน้ หาข้อมูลมานาเสนอ และ
ฝึ กให้ผูร้ ่วมวิจัยได้คิดกิจกรรมและดาเนินกิจกรรมการฝึ กอบรมทักษะต่างๆอย่างสร้างสรรค์และ
น่าสนใจ หลังจากดาเนินการตามกิจกรรมการจัดทาโครงการพัฒนาทักษะที่จาเป็ นสาหรับผูน้ ิเทศ
การพยาบาลปฐมภูมิแล้ว ผูว้ ิจยั และผูร้ ว่ มวิจยั ได้รว่ มกันสะท้อนการปฏิบตั ิเพื่อประเมินผลลัพธ์การ
ดาเนินกิจกรรม ผลการสะท้อนการปฏิบตั ิกิจกรรมการจัดทาโครงการพัฒนาทักษะที่จาเป็ นสาหรับ
ผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ดังนี ้
2.1) ด้านความรู/้ การเรียนรู ้
ผูร้ ่วมวิจัยได้เรียนรู ว้ ิธีการค้นหาข้อมูล ได้ฝึกวิเคราะห์ขอ้ มู ล
ฝึ ก การคิ ด กิ จ กรรม และได้ฝึ ก เป็ น ผู้น าในการด าเนิ น กิ จ กรรม ซึ่ง การวิ เคราะห์ข้อ มูล การคิ ด
กิจกรรม และการเป็ นผูน้ าในการดาเนินกิจกรรมนีก้ ็เป็ นทักษะที่ผนู้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ต้องมี
ด้วย และผูว้ ิจยั ได้ฝึกผูร้ ว่ มวิจยั ให้เจอสถานการณ์ต่างๆจากเหตุการณ์จริงและทาการเฉลยในวันที่
จัดโครงการ รวมถึงการเล่นสวมบทบาทสมมุติ (Roll play) แบบต่างสถานการณ์ดว้ ย
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“...ได้เรียนรู เ้ ยอะค่ะ ชอบตอน roll play ได้ฝึกทักษะทีต่ นเองหา
มา และได้ฝึกที่คนอื่นให้ทา และได้ฝึกซ้อนฝึ ก (หัวเราะ)...ได้
แลกเปลีย่ นเรียนรู ว้ ธิ ีการนิเทศด้วย...”
(ผูน้ เิ ทศระดับตาบล 3)

2.2) ด้านเจตคติ/ความรูส้ กึ
ผูร้ ว่ มวิจยั รูส้ กึ เครียดและไม่อยากทาในตอนแรก แต่เมื่อถึงวัน
ทากิจกรรมและตอนเฉลยผูร้ ่วมวิจัยก็เปลี่ยนเป็ นรู ส้ ึกดี เกิดเจตคติท่ีดีต่อการนิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิ
“ตอนแรกเครียดมากค่ะ ทาไม่เป็ นไม่เคยทา...พยายามค่ะ..ก็ได้
คาแนะนาจากพีๆ่ …ตอนฝึ ก roll play สนุกมากค่ะ (ยิม้ แววตา
สดใส) ”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 4)
“ส่วนทีพ่ เี่ ฉลยว่าพีฝ่ ึ กให้เราได้ทา...ได้ลองเจอสถานการณ์ต่างๆ
ก็เลย..อ๋อ เข้าใจแล้ว…ตอนแรกก็..บอกไม่ถูก...แต่ตอนนีร้ ู ส้ ึกดี
จังเลยค่ะ”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 2)

2.3) ด้านพฤติกรรม/ทักษะ
ผูร้ ว่ มวิจยั ได้สะท้อนด้านพฤติกรรมในทางที่ดี และมีแนวโน้ม
จะใช้ทักษะต่างๆที่ได้เรียนรู ไ้ ปใช้ดาเนินการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ และเมื่ อผูว้ ิจัยซักถาม
ประเมินซา้ หลังกิจกรรม 1 เดือน พบว่า ผูร้ ว่ มวิจยั ได้นาทักษะที่ได้เรียนรูไ้ ปใช้ในการปฏิบตั ิจริงและ
ได้ผลลัพธ์จากการปฏิบตั ินิเทศการพยาบาลปฐมภูมิดีขนึ ้ โดยใช้เวลาน้อยลง
“...ไม่เคยคิดว่าจะต้องทาแบบนีเ้ ลย หนูวา่ มันเสียเวลา เราไม่ใช่
ว่างๆไหนจะงาน ไหนจะลูก แต่พอได้ทาครัง้ หนึ่งแล้ว ก็ไม่เห็น
ยาก...พอมีทกั ษะก็ท าเร็วขึ้นจับ จุดเลยไม่ สะเปะสะปะแล้ว...
ต่อไปจะทาเรือ่ งอืน่ ก็ทาได้แล้ว...”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 3)
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2.3 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายที่ 3: มีคณ
ุ ลักษณะที่ดีของผูน้ ิเทศ
2.3.1 กิจกรรมการกาหนดคุณลักษณะของผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
1) ปฏิบตั ิการและสังเกต
ในขัน้ ตอนของการลงมือปฏิบตั ิ กิจกรรมการกาหนดคุณลักษณะของ
ผู้นิ เทศการพยาบาลปฐมภู มิ ด าเนิ น การดั ง นี ้คื อ ผู้วิ จั ย ได้ม อบหมายให้ผู้ร่ว มวิ จั ย สื บ ค้น
คุณ ลัก ษณะที่ ดี ข องผู้นิ เทศก่ อ นวัน นัด หมาย เมื่ อ ถึ ง วัน นัด หมายผู้วิ จัย ให้ผู้ร่ว มวิ จัย น าเสนอ
คุณลักษณะที่ดีของผูน้ ิเทศ พร้อมเหตุผลการเลือกคุณลักษณะนีท้ ีละคน เมื่อนาเสนอครบทุกคน
แล้ว ผูว้ ิจยั ได้ฉายภาพสิ่งที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพการณ์การนิเทศในปั จจุบนั และสภาพการณ์
ปั ญหาและอุปสรรคที่ผูว้ ิจัยและผูร้ ่วมวิจัยได้วิเคราะห์ร่วมกันเพื่อนามาเป็ นฐานในการคัดเลือก
คุณลักษณะของผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ีดีท่ีเหมาะสมกับบริบทของการนิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิในอาเภอเสนา ทาการคัดเลือกอีกครัง้ ด้วยการชีแ้ จงเหตุผล จนได้มติว่า คุณลักษณะที่ดี
ของผูน้ ิเทศการปฐมภูมิท่ีเหมาะสมกับบริบทของการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิของอาเภอเสนา
ได้แก่ 1) มีความรู แ้ ละเข้าใจงาน 2) มีมนุษยสัมพันธ์ และ 3) มองโลกในแง่ดี และผูร้ ่วมวิจัยจะ
พัฒนาตนเองเพื่อให้มีคณ
ุ ลักษณะที่ดีของผูน้ ิเทศตามที่กาหนด
2) สะท้อนการปฏิบตั ิ
หลังจากได้ดาเนินการตามกิจกรรมการกาหนดคุณลักษณะที่ดี
ของผูน้ ิเทศแล้ว ผูว้ ิจยั และผูร้ ่วมวิจยั ได้รว่ มกันสะท้อนการปฏิบตั ิเพื่อประเมินผลลั พธ์การดาเนิน
กิจกรรม ผลการสะท้อนการปฏิบตั ิกิจกรรมการกาหนดคุณลักษณะของผูน้ ิเทศ มีดงั นี ้
2.1) ด้านความรู/้ การเรียนรู ้
ผู้ร่วมวิจัยสะท้อนให้เห็ น ว่า ผู้ร่วมวิจัย ได้รบั ความรู แ้ ละได้
เรียนรูป้ ระสบการณ์ในการร่วมกิจกรรมการกาหนดคุณลักษณะของผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
ทัง้ ความรูท้ ่ีได้จากการสืบค้นเรื่องนีแ้ ละความรูท้ ่ีได้จากการอ่านเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องในขณะสืบค้น
ทาให้ผูร้ ่วมวิจัยได้ความรู เ้ พิ่ มจากความรู เ้ ป้าหมาย อีกทั้งการได้มาพูดคุยเหตุผลเพื่ อคัดเลือก
คุณลักษณะของผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ทาให้ผรู้ ว่ มวิจยั ได้แลกเปลี่ย นเรียนรูต้ ่อยอดความรูท้ ่ี
สืบค้นมาได้ในมุมมองของผูร้ ่วมวิจัยคนอื่น และได้เรียนรู ว้ ิธีการให้ความคิดเห็นและการสรุ ปมติ
การทารายงานผลการดาเนินกิจกรรมการกาหนดคุณลักษณะของผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
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“...ได้ความรู ต้ งั้ แต่ตอน search แล้ว เจออะไรก็ตอ้ งอ่านก่อน
ค่อยเลือกเอาทีเ่ ราต้องการ รู ส้ กึ อ่านเยอะมาก อะไรทีน่ ่าสนใจก็
อ่านไปเรือ่ ยด้วย...”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 2)
“...ได้เข้าใจว่าผูน้ ิเทศไม่ใช่ใครมาเป็ นก็ได้ ต้องมีคณ
ุ ลักษณะที่
เหมาะสมด้วย...”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 4)
“...ได้เรี ย นรู ้ค วามคิ ด เห็ น ในมุ ม ของคนอื่น ...บางคนก็ คิ ด ไม่
เห มื อ น กั น มี เห ตุ ผ ลต่ า งๆกั น บ างที ก็ คิ ด ไม่ ถึ ง อย่ า ง
คุณลักษณะมองโลกในแง่ดี หนูว่าพืน้ ๆ แต่พอฟังความคิดเห็น
ของคนอืน่ แล้ว โอ้โห้...มันเป็ นฐานคิดของคุณลักษณะอืน่ ๆเลย
นะ”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 3)

2.2) ด้านเจตคติ/ความรูส้ กึ
ผูร้ ว่ มวิจัยได้สะท้อนถึงการเปลี่ยนเจตคติท่ีมีต่อคุณลักษณะ
ของผูน้ ิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ เริ่มเห็น ความสาคัญ และความจาเป็ น ที่จะต้องมีการกาหนด
คุณลักษณะของผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ และผูร้ ว่ มวิจยั มีความตัง้ ใจที่จะพัฒนาตนเองให้มี
คุณลักษณะตามที่กาหนด คือ มีความรูแ้ ละเข้าใจงาน มีมนุษยสัมพันธ์ และมองโลกในแง่ดี
“เพิ่ งรู ้ ว่ า มั น ส าคั ญ ...ต้ อ งพ ย าย าม พั ฒ น าตั ว เองให้ มี
คุณลักษณะนีใ้ ห้ได้...”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 2)

2.3) ด้านพฤติกรรม/ทักษะ
ผู้ร่ ว มวิ จั ย สะท้อ นถึ ง ความตั้ ง ใจที่ จ ะพั ฒ นาตนเองให้มี
คุณลักษณะของผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ คือ มีความรู แ้ ละเข้าใจงาน มีมนุษยสัมพันธ์ และ
มองโลกในแง่ดี และเมื่อผูว้ ิจยั พูดคุยประเมินซา้ พบว่าผูร้ ว่ มวิจยั มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ตนเองให้มีมนุษยสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่ืนมากขึน้
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“หนูมีการเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะ ยิม้ มากขึน้ ลองทักคนอื่นก่อน
ลองยิม้ ให้ก่อน...ได้ผลค่ะ น้องๆกล้ามาถามมากขึน้ ...”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 2)

2.4 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายที่ 4: มีเวทีนาเสนอผลงาน
2.4.1 กิจกรรมการจัดเวทีนาเสนอผลงานการนิเทศที่ประสบความสาเร็จปี ละ
1 ครัง้
1) ปฏิบตั ิการและสังเกต
ในขัน้ ตอนของการลงมือปฏิบัติ กิจกรรมการจัดเวทีนาเสนอผลงาน
การนิ เทศที่ ป ระสบความสาเร็จปี ละ 1 ครัง้ ด าเนิ น การคื อ จัด ท าโครงการเพื่ อของบประมาณ
จองห้อ งประชุม ของโรงพยาบาล และประชาสัม พัน ธ์ให้ผู้นิ เทศที่ มี ผ ลงานการนิ เทศทางการ
พยาบาลทั้งผลงานในโรงพยาบาลและผลงานในปฐมภูมิ เพื่อให้ผูน้ ิเทศได้นาเสนอผลงานการ
นิเทศที่ประสบความสาเร็จ โดยผูว้ ิจยั สนับสนุนให้ผรู้ ว่ มวิจยั ทุกคนได้นาเสนอผลงานการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิของตนเอง ในวันนาเสนอพบว่า ผูร้ ว่ มวิจยั ได้รบั คาชื่นชมในผลงานการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ
2)สะท้อนการปฏิบตั ิ
หลังจากได้ดาเนินการตามกิจกรรมการจัดเวทีนาเสนอผลงานการ
นิเทศที่ประสบความสาเร็จปี ละ 1 ครัง้ แล้ว ผูว้ ิจัยและผูร้ ่วมวิจัยได้ร่วมกันสะท้อนการปฏิบตั ิเพื่อ
ประเมินผลลัพธ์การดาเนินกิจกรรม ผลการสะท้อนการปฏิบตั ิกิจกรรมการจัดเวทีนาเสนอผลงาน
การนิเทศที่ประสบความสาเร็จปี ละ 1 ครัง้ ดังนี ้
2.1) ด้านความรู/้ การเรียนรู ้
เมื่อผ่านกิจกรรมนี ้ ผูร้ ว่ มวิจยั สะท้อนให้เห็นว่าได้ความรูท้ าง
วิชาการและได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ของผูน้ ิเทศที่มานาเสนอ ได้เรียนรูเ้ ทคนิควิธีการของผูน้ ิเทศ
การพยาบาลในโรงพยาบาลซึง่ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
“ได้ ค วาม รู ้ วิ ช าก ารเย อะเลย พี่ ที่ ส าคั ญ ได้ เ รี ย น รู ้ จ าก
ประสบการณ์ของคนอืน่ ...จะลองนาไปประยุกต์ใช้กบั งานของ
เรา”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 1)

147
2.2) ด้านเจตคติ/ความรูส้ กึ
ผูร้ ว่ มวิจยั ได้นาเสนอผลงานที่ภาคภูมิใจของตนเองและมีคา
ชื่นชมจากผูอ้ ่นื ทาให้เกิดความรูส้ กึ ภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในตนเอง เกิดเจตคติท่ดี ีต่อการนิเทศ และ
จากการได้เรียนรู ผ้ ลงานของผูน้ ิเทศคนอื่นทาให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนา และอยากที่จะ
พัฒนางานต่อไป
“...รู ส้ ึกภูมิใจอะพี่ ไม่เคยมีใครรู เ้ ลยว่าพวกเราทาอะไร วันนีไ้ ด้
ประกาศให้โลกรู แ้ ล้วว่าเรามีผลงาน...น้องเก่งเพราะเรา ผูป้ ่ วยดี
ขึน้ เพราะเรา ไม่ตอ้ งมาโรงพยาบาลเพราะเรา”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 2)

2.3) ด้านพฤติกรรม/ทักษะ
หลัง จากได้ด าเนิ น การตามกิ จ กรรมการจั ด เวที น าเสนอ
ผลงานการนิเทศที่ประสบความสาเร็จปี ละ 1 ครัง้ แล้ว ผูร้ ว่ มวิจยั สะท้อนให้ถึงแนวโน้มการจะทา
กิจกรรมนีใ้ นปี ต่อไป และผูร้ ว่ มวิจยั เตรียมเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้นาเสนอในปี หน้า และต้องการ
ให้จดั กิจกรรมที่สนับสนุนให้ผรู้ บั การนิเทศได้มีโอกาสนาเสนอผลงานบ้าง
“ปี หน้าเราจัดกันอีกนะ...หนูจะเตรียมผลงานให้ดกี ว่านี ้ ครัง้ นีไ้ ม่
ค่อยมีเวลา...จริงๆผลงานเยอะกว่านีค้ ะ่ ”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 4)
“...อยากให้จดั ให้ผูร้ บั การนิเทศบ้างค่ะ อยากให้นอ้ งได้มีโอกาส
เหมือนพวกเราบ้าง”
(ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 4)

2.4.2 กิจกรรมการจัดให้มีการประชุมพบปะผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
เดือนละ 1 ครัง้
1) ปฏิบตั ิการและสังเกต
ในขัน้ ตอนของการลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมการจัดให้มีการประชุมพบปะ
ผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิเดือนละ 1 ครัง้ โดยเลือกวันประชุมและมีมติให้จดั ประชุมในช่วงบ่าย
ของวันศุกร์แรกของทุกเดือน เนื่องจากเป็ นวันที่ผนู้ ิเทศทุกคนสะดวกไม่มีคลินิกและไม่มีการเยี่ยม
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บ้าน โดยจัดประชุมแบบสัญ จรเวียนไปทุกโรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพตาบล ทุกครัง้ ของการ
ประชุมผูว้ ิจัยสังเกตเห็นว่าผูร้ ่วมวิจัยมีความสนใจและมาประชุมกันโดยพร้อมเพรียงกัน มีการ
ประชุมตามวาระ ในครัง้ แรกมีผวู้ ิจยั เป็ นประธานในการประชุม และได้ให้คดั เลือกประธานในการ
ประชุมครัง้ ต่อๆไป ผลการคัดเลือกประธานคือ ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 2 และเลขานุการคือ ผูน้ ิเทศ
ระดับตาบล 4
2) สะท้อนการปฏิบตั ิ
หลังจากได้ดาเนินการตามกิจกรรมการจัดให้มีการประชุมพบปะ ผู้
นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิเดือนละ 1 ครัง้ แล้ว ผูว้ ิจัยและผูร้ ่วมวิจัยได้ร่วมกันสะท้อนการปฏิบตั ิ
เพื่อประเมินผลลัพธ์การดาเนินกิจกรรม ผลการสะท้อนการปฏิบตั ิกิจกรรม ดังนี ้
2.1) ด้านความรู/้ การเรียนรู ้
ผูร้ ว่ มวิจยั ได้พดู คุยแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ ระสบการณ์การนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิของแต่ละคนในเดือนที่ผ่านมา และมีการแบ่งปั นความรูส้ กึ ช่วยกันแก้ปัญหาการ
นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
“...เราได้ ป ระชุ ม พบปะกั น เอา case นิ เ ทศมาคุ ย กั น ท า
Nursing supervision conference กัน...ได้แลกเปลีย่ นกัน ต่อ
ยอดความรู .้ ..”
(ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 4)

2.2) ด้านเจตคติ/ความรูส้ กึ
ผูร้ ่วมวิจยั เกิดเจตคติท่ีดีต่อการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ และ
เกิดความรูส้ กึ มีทีมที่จะคอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือกันได้ มีหวั หน้าทีมที่เป็ นผูน้ าในการพัฒนา
ให้ไปในทางเดียวกัน
“...รู ส้ ึกดีนะพี่ รู ส้ ึกมีทีมงาน ไม่โดดเดีย่ ว ปรึกษาได้ แบ่งปันได้
...แล้วก็ รู ส้ กึ ดีตอ่ การนิเทศมากขึน้ ...”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 3)
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2.3) ด้านพฤติกรรม/ทักษะ
กิจกรรมนีท้ าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือ เกิดการจัดประชุมพบปะ
ผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิของอาเภอเสนาทุกเดือนและมีการสรุปการประชุมทุกเดือน รวมถึงทา
ให้ผรู้ ว่ มวิจยั มีการปฏิบตั ิการนิเทศมากขึน้ เนื่องจากเมื่อมีการประชุมปรึกษาหารือแก้ปัญหาแล้ว ผู้
ร่วมวิจยั ก็จะมีแนวทางในการแก้ปัญหาและรีบดาเนินการแก้ไขปั ญหาโดยทันที
“...พอได้ขอ้ เสนอแนะจากการประชุม ก็อยากจะรีบเอาไปใช้
เอาไปนิเทศ...รู ส้ กึ ว่าตัวเองนิเทศได้ดขี นึ้ ”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 3)

2.5 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายที่ 5: มีวสั ดุอปุ กรณ์ในการนิเทศและมี
กาลังใจ
2.5.1 กิจกรรมจัดทาคลิปวิดีโอการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
1) ปฏิบตั ิการและสังเกต
ในขัน้ ตอนของการลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมจัดทาคลิปวิดีโอการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ คือ มีการมอบหมายให้ผูน้ ิเทศระดับตาบล 3 เป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักโดยให้ผูร้ บั
การนิเทศ 2 และ ผูร้ บั การนิเทศ 4 เป็ นผูช้ ่วย และให้มีการรายงานในการประชุมพบปะทุก 1 เดือน
พบว่า การจัดทาคลิปวิดีโอการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ไม่มีความคืบหน้า โดยให้เหตุผลว่าการ
ทาคลิปวิดีโอการสอนเป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาการจึงรู ส้ ึกไม่ม่ ันใจว่าถูกต้องหรือไม่ และการ
นาเข้าใน youtube จะส่งผลเสียหรือไม่ อีกประการที่สาคัญคือต้องใช้เวลามากในการทาคลิปวิดีโอ
วิชาการ และไม่สามารถทาด้วยตนเองได้ จึงขอยกเลิกกิจกรรมนี ้
2 )สะท้อนการปฏิบตั ิ
หลังจากได้ดาเนิ น การตามกิจกรรมจัดท าคลิปวิดีโอการนิ เทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ แล้ว ผูว้ ิจัยและผูร้ ่วมวิจัยได้ร่วมกันสะท้อนการปฏิบตั ิเพื่อประเมิ นผลลัพธ์การ
ดาเนินกิจกรรม ผลการสะท้อนการปฏิบตั ิ กิจกรรมจัดทาคลิปวิดีโอการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
ดังนี ้
2.1) ด้านความรู/้ การเรียนรู ้
ผู้ร่ว มวิ จัย เกิ ด การเรี ย นรู ว้ ่ า ไม่ ค วรรับ ปากที่ จ ะท าในสิ่ ง ที่
ตนเองไม่ถนัดและไม่สามารถทาด้วยตนเองได้
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“...ถ่ายวิดโี อการสอนมาดูกนั ...มันต้องเป็ นวิชาการนะ แต่ดูแล้ว
รู ส้ กึ ไม่ม่นั ใจว่าถูกต้องตามหลักวิชาการไหม ...ถ่ายกันเองด้วย
มัน ไม่ ค่อยโอเลย...ตอนแรกคิดว่าจะท าได้ง่ายๆ...ไม่ ง่ายเลย
ยากมาก หนูขอยกเลิกกิจกรรมนีไ้ ด้ไหมพี่ หนูทาไม่ได้ ใครจะ
รับทาต่อก็ได้นะ หนูไม่ถนัด ลูกก็ไม่ยอมทาให้...เราก็ทาเองไม่
เป็ น”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 3)
“...รู แ้ ล้วว่าไม่ควรรับปากในสิ่งทีท่ าเองไม่ได้...”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 3)

2.2) ด้านเจตคติ/ความรูส้ กึ
มีความรู ส้ ึกเป็ นภาระและอึดอัดใจเนื่องจากไม่สามารถท า
ด้วยตนเองได้ และต้องใช้เวลาในการถ่ายทา
“...มันต้องใช้เวลาในการถ่ายคลิป แค่คลิปเดียวยังถ่ายตัง้ นาน
...มันเป็ นภาระ...ลูกมันก็บ่น...”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 3)

2.3) ด้านพฤติกรรม/ทักษะ
ผูร้ บั ผิดชอบหลักไม่สามารถทาคลิปวิดีโอได้สาเร็จ ทีมงานได้
ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ พยายามจะช่ ว ยกั น ท า แต่ ไ ม่ ส ามารถท าได้ ส าเร็ จ เนื่ อ งจากทุ ก คนไม่ มี
ความสามารถในการถ่ายและตัดต่อคลิปวิดีโอได้ และการถ่ายทาคลิปวิดีโอต้องใช้เวลามากในการ
วางสคริปร่างเนือ้ หา ถ่ายทาและตัดต่อ ซึ่งที มงานไม่มีความสามารถและไม่มีงบประมาณในการ
จ้างทาจึงขอยกเลิกกิจกรรมนี ้
“...พ ย า ย า ม ช่ ว ย กั น แ ล้ ว แ ต่ ก็ ไม่ ส า เร็ จ ...ไม่ มี ใค รมี
ความสามารถในการถ่ายและตัดต่อคลิปวิดีโอได้เลย และการ
ถ่ า ยท าคลิ ป วิ ดี โ อก็ ต ้อ งใช้เวลามากนะ ต้อ งวางสคริ ป ร่ า ง
เนือ้ หา ถ่ายทา และยังต้องตัดต่ออีก เราไม่มีใครทาเป็ น งบก็
ไม่มจี ะจ้างทา พีว่ า่ เรายกเลิกกิจกรรมนีเ้ ถอะ...”
(ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 2)
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2.5.2 กิจกรรมเพิ่มวาระการชื่นชมให้กาลังใจในการประชุมพบปะผูน้ ิเทศ
การพยาบาลปฐมภูมิประจาเดือน
1) ปฏิบตั ิการและสังเกต
ในขั้น ตอนของการลงมื อ ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมเพิ่ ม วาระการชื่ น ชมให้
ก าลัง ใจในการประชุม พบปะผู้นิ เทศการพยาบาลปฐมภู มิ ป ระจ าเดื อ น ด าเนิ น การโดยแจ้ง
เลขานุการการประชุมพบปะผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ประจาเดือนให้เพิ่มวาระการชื่นชมให้
กาลังใจในทุกครัง้ ของการประชุม เมื่อถึงวาระนีใ้ ห้ผนู้ ิเทศแต่ละคนนาเสนอสรุปผลการดาเนินการ
นิเทศตลอด 1 เดือนให้ท่ีประชุมทราบ ประธานจะเป็ นผูก้ ล่าวนาชื่นชมในผลการดาเนินงานที่มี
ผลลัพธ์ท่ีดี และกล่าวให้กาลังใจในผลการดาเนินงานที่ยังต้องพัฒ นา หลังจากนั้นให้ทุกคนได้
กล่าวชื่นชมและให้กาลังใจทีละคนจนครบ
2) สะท้อนการปฏิบตั ิ
หลังจากได้ดาเนินการตามกิจกรรมเพิ่มวาระการชื่นชมให้กาลังใจ ใน
การประชุมพบปะผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิประจาเดือนแล้ว ผูว้ ิจัยและผูร้ ่วมวิจัยได้ร่วมกัน
สะท้อนการปฏิบตั ิเพื่อประเมินผลลัพธ์การดาเนินกิจกรรม ผลการสะท้อนการปฏิบตั ิ กิจกรรมเพิ่ม
วาระการชื่นชมให้กาลังใจ ในการประชุมพบปะผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ประจาเดือน ดังนี ้
2.1) ด้านความรู/้ การเรียนรู ้
ผูร้ ว่ มวิจยั สะท้อนให้เห็นว่าแม้จะไม่ได้รบั ความรูท้ างวิชาการจาก
กิจกรรมนี ้ แต่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู ก้ ารชื่นชมและการให้กาลังใจ เป็ นความรู ใ้ หม่ท่ีเห็นประโยชน์
ของการชื่นชมให้กาลังใจ
“ไม่ได้ความรู ท้ างวิชาการ แต่ได้รบั รู แ้ ละเรียนรู ก้ าร ชื่นชม
การให้กาลังใจ...”
(ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 2)
“...เพิ่งเข้าใจค่ ะ ว่า การชื่น ชมและการให้กาลังใจนี่ท าให้เกิ ด
พลั ง จริ ง ๆ มั น เป็ นพลั ง ภายในตั ว รู ้สึ ก มี พ ลั ง รู ้สึ ก อยาก
ช่วยเหลือผูค้ น...”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 4)
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2.2) ด้านเจตคติ/ความรูส้ กึ
ผูร้ ว่ มวิจยั สะท้อนให้เห็นว่าการมีกิจกรรมชื่มชมให้กาลังใจนีท้ าให้
รูส้ กึ เหมือนได้เติมกาลังใจให้กนั และกัน และทาให้รูส้ กึ มีกาลังใจในการทางานเพิ่มมากขึน้
“…รู ส้ ึกดีค่ะ รู ส้ ึกมีกาลังใจในการท างานมากขึ้น…เหมือนได้
เติมกาลังใจกันและกัน”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 2)

2.3) ด้านพฤติกรรม/ทักษะ
มีการจัดกิจกรรมชื่นชมและให้กาลังใจผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐม
ภูมิในวาระการประชุมพบปะผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิเป็ นประจาทุกเดือน ทาให้ผรู้ ว่ มวิจยั เกิด
ทักษะการชื่นชมและการให้กาลังใจ สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้
“ทัก ษะการชื่น ชมเขามีน ะ ไม่ ใช่ชมเรื่อยเปื่ อย...ชมแล้วต้อ ง
เกิดผลสัมฤทธิ.์ ..”
(ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 2)
“…ได้เอาทักษะการชื่น ชมและให้กาลังใจไปใช้ในการท างาน
รู ส้ ึกบรรยากาศในการทางานดีขึน้ งานเรายุ่งแต่เราก็มีกาลังใจ
ในการทางานกัน...ทีบ่ า้ นก็เอาไปใช้นะ... ชืน่ ชมลูก ชื่นชมสามี
...สามีงงเลย...เราก็งงว่าเขาดีกบั เรามากขึน้ ชีวติ เปลีย่ นไป (ยิม้
อาย)”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 3)

สรุ ปวงรอบที่ 1 มีการวางแผนและกาหนดกิจกรรมตามประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่
คาดหมายมีจานวน 8 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมการเสนอข้อกาหนดบทบาทหน้าที่การนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ ในขอบเขตหน้าที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบของต าแหน่ งงานที่ ชัด เจนต่ อ ผู้บ ริห าร 2)
กิจกรรมการจัดทาโครงการอบรมให้ความรู เ้ รื่องการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ 3) กิจกรรมการ
จัดทาโครงการพัฒนาทักษะที่จาเป็ นสาหรับผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ 4) กิจกรรมการกาหนด
คุณลักษณะของผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ 5) กิจกรรมการจัดเวทีนาเสนอผลงานการนิเทศที่
ประสบความสาเร็จ ปี ละ 1 ครัง้ 6) กิจกรรมการจัดให้มีการประชุม พบปะผู้นิ เทศการพยาบาล
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ปฐมภู มิ เดื อ นละ 1 ครั้ง และ 7) กิ จ กรรมจัด ท าคลิ ป วิ ดี โอการนิ เทศการพยาบาลปฐมภู มิ
8) กิ จ กรรมเพิ่ ม วาระการชื่ น ชมให้ก าลัง ใจในการประชุม พบปะผู้นิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ
ประจาเดือน เมื่อ ผูร้ ว่ มวิจัยนากิจกรรมทัง้ 8 ไปดาเนินการในขัน้ การปฏิบตั ิ การสังเกต และการ
สะท้อนผลการปฏิบตั ิแล้ว พบว่า มี 7 กิจกรรมที่สะท้อนผลลัพธ์ของการปฏิบัติในทางบวกทั้ง 3
ด้าน คือ 1) ด้านความรู/้ การเรียนรู ้ 2) ด้านเจตคติ/ความรูส้ กึ และ 3) ด้านพฤติกรรม/ทักษะ มีเพียง
1 กิจกรรมคือกิจกรรมจัดทาคลิปวิดีโอการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ท่ีไม่ประสบความสาเร็จและ
ขอยกเลิกกิจกรรมไปเนื่องจากไม่สามารถทาได้ จึงนาทั้ง 7 กิจกรรมมาปรับปรุ งและต่อยอดใน
วงรอบที่ 2 ต่อไป
วงรอบที่ 2
จากการสะท้อนผลการปฏิบตั ิจากวงรอบที่ 1 พบว่ายังต้องมีประเด็นที่ตอ้ งปรับปรุ ง
และประเด็นที่สามารถต่อยอดได้ จึงนามาสู่การปฏิบตั ิการในวงรอบที่ 2 เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การ
เปลี่ยนแปลงที่คาดหมาย ดังต่อไปนี ้
1. ขั้นการวางแผนและกาหนดกิจกรรม (วงรอบที่ 2)
การวางแผนและการกาหนดกิจกรรมในวงรอบที่ 2 นี ้ เป็ นการพิจารณาจากการ
ผลการสะท้อนการปฏิ บตั ิกิจกรรมในวงรอบที่ 1 เพื่อปรับปรุ งและต่อยอดการดาเนินกิจกรรมให้
สามารถบรรลุ เป้ า หมายตามประเด็ น การเปลี่ ย นแปลงที่ ค าดหมายทั้ ง 5 ประเด็ น สรุ ป ได้
ตามตาราง 12
ตาราง 12 กิจกรรมสร้างการเปลี่ยนแปลงในวงรอบที่ 2 ตามผลการสะท้อนการปฏิบตั ิจากวงรอบที่ 1
ประเด็นการ
เปลี่ยนแปลง
ที่คาดหมาย

1. มีบทบาท
หน้าที่ชดั เจน

ผลการสะท้อนการปฏิบตั ิ
จากวงรอบที่ 1

1.1 กิ จ กรรมการเสนอข้ อ ก าหนด
บทบาทหน้าที่การนิเทศการพยาบาล
ปฐมภู มิ ใ นขอบเขตหน้ า ที่ ค วาม
รับ ผิ ด ชอบของต าแหน่ งงาน ของผู้
นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ที่ชดั เจน
ต่อผูบ้ ริหาร
ผลการสะท้ อ น กิ จ กรรมประสบ
ความสาเร็จ ไม่มีกิจกรรมเพิ่ม

กิจกรรมสร้างการ
เปลี่ยนแปลง
ในวงรอบที่ 2

-

ผูร้ บั ผิดชอบหลัก

ผูน้ ิเทศระดับ
อาเภอ 2
และผูน้ ิเทศ
ระดับตาบล 1
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ตาราง 12 (ต่อ)
ประเด็นการ
เปลี่ยนแปลง
ที่คาดหมาย

2. มีความรูแ้ ละ
ทักษะการนิเทศ
การพยาบาล
ปฐมภูมิ

ผลการสะท้อนการปฏิบตั ิ
จากวงรอบที่ 1

2.1 กิ จ กรรมการจัด ท าโครงการ
อบรมให้ความรู เ้ รื่องการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ
ผลการสะท้อ น ควรเพิ่ ม การจั ด
อบรมให้ความรู ด้ า้ นการพยาบาล
ปฐมภูมิ

กิจกรรมสร้างการ
เปลี่ยนแปลง
ในวงรอบที่ 2

ผูร้ บั ผิดชอบหลัก

2.1 กิ จ กรรมการจั ด ผูน้ ิเทศระดับ
อบรมให้ค วามรู ด้ ้า น
อาเภอ 2
การพยาบาลปฐมภูมิ
1) การเยี่ยมบ้าน
2) การรักษา
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง
3) การดูแลผูป้ ่ วย
ล้างไตทางช่องท้อง
2.2 กิ จ กรรมการจั ด ท าโครงการ
ผูน้ ิเทศระดับ
พั ฒ นาทั ก ษะที่ จ าเป็ นส าหรั บ
อาเภอ 2
ผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ดังนี ้
1) ทัก ษะการให้ข้อ มูล ป้ อ นกลับ
อย่างมีคณ
ุ ภาพ
2) ทักษะการสร้างแรงจูงใจเชิงรุก
3) ทักษะการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์
ผลการสะท้อ น กิ จ กรรมประสบ
ความสาเร็จ
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ตาราง 12 (ต่อ)
ประเด็นการ
เปลี่ยนแปลง
ที่คาดหมาย

ผลการสะท้อนการปฏิบตั ิ
จากวงรอบที่ 1

3.มีคณ
ุ ลักษณะ 3.1 กิ จ ก ร ร ม ก า ร ก า ห น ด
ที่ดีของผูน้ ิเทศ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะขอ งผู้ นิ เท ศ ก าร
พยาบาลปฐมภูมิ คือ
1) มีความรูแ้ ละเข้าใจงาน
2) มีมนุษยสัมพันธ์
3) มองโลกในแง่ดี
ผลการสะท้อ น กิ จ กรรมประสบ
ความสาเร็จ ให้ติดตามต่อไป
4.มีเวทีนาเสนอ 4.1 กิ จ กรรมการจัด เวที น าเสนอ
ผลงาน
ผ ล ง า น ก า ร นิ เท ศ ที่ ป ร ะ ส บ
ความสาเร็จปี ละ 1 ครัง้
ผลการสะท้อ น กิ จ กรรมประสบ
ความส าเร็จ ควรต่ อ ยอดถึ ง ผู้รับ
การนิเทศ
4.2 กิ จ ก รรม ก า รจั ด ให้ มี ก า ร
ประชุมพบปะผูน้ ิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิ ประจาเดือนละ 1 ครัง้
ผลการสะท้อ น กิ จ กรรมประสบ
ความสาเร็จ ให้ติดตามต่อไป

กิจกรรมสร้างการ
เปลี่ยนแปลง
ในวงรอบที่ 2

-

ผูร้ บั ผิดชอบหลัก

ผูน้ ิเทศระดับ
อาเภอ 4

4.1 กิจกรรมสนับสนุน ผูน้ ิเทศระดับ
ให้ ผู้รับ การนิ เทศท า
อาเภอ 4
ผลงานวิ ช าการเพื่ อ
นาเสนอ

ดาเนินกิจกรรมเดิม
อย่างต่อเนื่อง

ผูน้ ิเทศระดับ
ตาบล 4
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ประเด็นการ
เปลี่ยนแปลง
ที่คาดหมาย

5. มีวสั ดุ
อุปกรณ์ในการ
นิเทศและมี
กาลังใจ

ผลการสะท้อนการปฏิบตั ิ
จากวงรอบที่ 1

กิจกรรมสร้างการ
เปลี่ยนแปลง
ในวงรอบที่ 2

ผูร้ บั ผิดชอบหลัก

5.1 กิ จกรรมการจัด ท าคลิป วิดี โอ 5.1 กิจกรรมการ
ผูน้ ิเทศระดับ
การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
จัดทา CPG การรักษา
อาเภอ 2
ผลการสะท้อน ขอยกเลิกกิจกรรม โรคเบาหวานและโรค และผูน้ ิเทศ
ความดันโลหิตสูง
ระดับตาบล 1
เชื่อมโยงระหว่าง
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลและ
โรงพยาบาล
5.2 กิจกรรมการเพิ่มวาระการชื่น ดาเนินการกิจกรรม ผูน้ ิเทศระดับ
ชมให้กาลังใจในการประชุมพบปะ เดิมอย่างต่อเนื่อง
ตาบล 4
ผู้ นิ เท ศการพ ยาบ าลป ฐม ภู มิ
ประจาเดือน
ผลการสะท้อ น กิ จ กรรมประสบ
ความสาเร็จ ให้ติดตามต่อไป

ผู้ วิ จั ย และผู้ ร่ ว มวิ จั ย น าผลการสะท้ อ นการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมในวงรอบที่ 1
มาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนและกาหนดกิจกรรมในวงรอบที่ 2 พบว่า มีกิจกรรมที่ประสบความสาเร็จ
และไม่ตอ้ งดาเนินการต่อ จานวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมการเสนอข้อกาหนดบทบาทหน้าที่
การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งงาน ของผูน้ ิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ ที่ชดั เจนต่อผูบ้ ริหาร 2) กิจกรรมการจัดทาโครงการพัฒนาทักษะที่จาเป็ นสาหรับ
ผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ 3) กิจกรรมการกาหนดคุณลักษณะของผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
มีกิจกรรมที่ประสบความสาเร็จและให้ดาเนินกิจกรรมเดิมอย่างต่อเนื่องจานวน 2 กิจกรรม ได้แก่
1) กิจกรรมการจัดให้มีการประชุมพบปะผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ประจาเดือนละ 1 ครัง้ และ
2) กิจกรรมการเพิ่มวาระการชื่นชมให้กาลังใจในการประชุมพบปะผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
ประจาเดือน มีกิจกรรมที่เพิ่มเติม จานวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมการจัดอบรมให้ความรูด้ า้ น
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การพยาบาลปฐมภูมิ 2) กิ จ กรรมสนับ สนุน ให้ผู้รบั การนิ เทศท าผลงานวิ ช าการเพื่ อ น าเสนอ
3) กิจกรรมการจัดทา CPG การรักษาโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ผลการวางแผนและ
กาหนดกิจกรรมในวงรอบที่ 2 ตามประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมาย มีดงั นี ้
1.1 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายที่ 2: มีความรูแ้ ละทักษะการนิเทศ
การพยาบาลปฐมภูมิ
จากการสะท้อนผลการปฏิบัติกิจกรรมการจัดทาโครงการอบรมให้ความรู ้
เรื่องการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิในวงรอบที่ 1 มีการสะท้อนจากผูร้ ่วมวิจัยว่า ควรมีการเพิ่ม
เนือ้ หาขององค์ความรูด้ า้ นการพยาบาลในการอบรม วงรอบที่ 2 นีจ้ ึงได้เพิ่มกิจกรรมการจัดอบรม
ให้ความรูด้ า้ นการพยาบาลปฐมภูมิ
1.1.1 กิจกรรมการจัดอบรมให้ความรูด้ า้ นการพยาบาลปฐมภูมิ
กิจกรรมนีเ้ ป็ นการต่อยอดจากวงรอบที่ 1 ซึ่งให้ความรูเ้ รื่องการนิเทศ
การพยาบาลปฐมภูมิ ซึ่งหลังการดาเนินกิจกรรมมีการสะท้อนผลการปฏิบตั ิให้เพิ่มกิจกรรมการจัด
อบรมให้ความรู ด้ า้ นการพยาบาลปฐมภูมิ ผูว้ ิจัยและผูร้ ่วมวิจัยจึงได้ร่วมกัน วิเคราะห์กิจกรรม
เพิ่มเติมที่ตอบสนองประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายตามวงจรการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมี
ส่วนร่วม การวางแผน การกาหนดเป้าหมายของกิจกรรมคือ ผูน้ ิเทศมีความรูเ้ รื่องด้านการพยาบาล
ปฐมภูมิท่ีจาเป็ นในการปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ซึ่งได้แก่ 1) การเยี่ยมบ้าน
2) การรักษาโรคเบือ้ งต้น (โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ) 3) การดูแลผูป้ ่ วยล้างไตทาง
ช่องท้อง กาหนดผูร้ บั ผิดชอบหลักคือ ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 2
“...อยากให้สอนเรื่อ งการดูแ ลผู ป้ ่ วยล้างไตทางช่อ งท้อ ง ดู แ ล
ยาก เหมือนต้องมีเทคนิคเฉพาะเยอะ รู ส้ ึกไม่ค่อยมั่นใจ อย่าง
พวกการ add antibiotic ใส่ถุงน้ายา หรือการเก็บรักษายาฉีด
เพิ่มเม็ดเลือด...”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 2)

1.2 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายที่ 4: มีเวทีนาเสนอผลงาน
1.2.1 กิจกรรมสนับสนุนให้ผรู้ บั การนิเทศทาผลงานวิชาการเพื่อนาเสนอ
กิ จ กรรมการสนั บ สนุ น ให้ผู้รับ การนิ เทศท าผลงานวิ ช าการเพื่ อ
นาเสนอ เป็ นการต่อยอดจากวงรอบที่ 1 ซึ่งในวงรอบที่ 1 เป็ นกิจกรรมการจัดเวทีนาเสนอผลงาน
การนิเทศที่ประสบความสาเร็จปี ละ 1 ครัง้ ซึ่งหลังการดาเนินกิจกรรมมีการสะท้อนผลการปฏิบตั ิ
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ให้ต่อยอดด้วยการเพิ่มกิจกรรมไปยัง ผูร้ บั การนิเทศ ผูว้ ิจัยและผูร้ ่วมวิจัยจึงได้ร่วมกันวิเคราะห์
กิจกรรมที่จะต่อยอดที่ตอบสนองประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมาย คือ กิจกรรมสนับสนุนให้
ผูร้ บั การนิเทศทาผลงานวิชาการเพื่อนาเสนอ และกาหนดเป้าหมายของกิจกรรมคือ ผูร้ บั การนิเทศ
มีผลงานวิชาการเพื่อนาเสนออย่างน้อย 1 เรื่อง โดยกาหนดผูร้ บั ผิดชอบหลักคือ ผูน้ ิเทศระดับ
อาเภอ 4 และผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 2
“…พวกเราต้องสนับสนุนให้นอ้ งมีผลงานวิชาการบ้าง การฝึ ก
น้องก็เหมือนได้ฝึกตัวเองด้วย…”
(ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 4)

1.3 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายที่ 5: มีวสั ดุอุปกรณ์ในการนิเทศ
และมีกาลังใจ
1.3.1 กิจกรรมการจัดทา CPG (Clinical practice guideline) การรักษา
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและ
โรงพยาบาล
ผูว้ ิจยั และผูร้ ว่ มวิจยั ได้รว่ มกันวิเคราะห์กิจกรรมที่ตอบสนองประเด็น
การเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายตามวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม วางแผน กาหนด
เป้าหมายของกิ จ กรรมคื อ จัด ท า CPG การรัก ษาโรคเบาหวานและโรคความดัน โลหิ ต สูง เพื่ อ
เชื่ อมโยงการรัก ษาผู้ป่ วยโรคเบาหวานและโรคความดัน โลหิ ตสูง ระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลและโรงพยาบาล โดยกาหนดผูร้ บั ผิดชอบหลักคือ ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 2 และ ผูน้ ิเทศ
ระดับตาบล 1
“...อยากให้ท า CPG โรคเบาหวานความดันใหม่ อัน เดิมของ
หมอคนเก่าไม่อพั เดรทใช้ไม่ได้แล้ว ถ้ามี CPG พวกเราก็ทางาน
ง่ายขึน้ นิเทศน้องเป็ นระบบขึน้ ด้วย ตอนนีไ้ ม่รูจ้ ะแนะนาน้อง
อย่างไงเลย CPG ก็ไม่ชดั ไม่อพั เดรท...”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 1)

159
สรุ ป ผลการวางแผนและก าหนดกิ จ กรรมตามประเด็ น การเปลี่ ยนแปลงที่
คาดหมายในวงรอบที่ 2 มี 3 กิจกรรม ดังนี ้ 1) กิจกรรมการจัดทาอบรมให้ความรูด้ า้ นการพยาบาล
ปฐมภูมิ 2) กิจกรรมสนับสนุนผูร้ บั การนิเทศให้ทาผลงานวิชาการเพื่ อนาเสนอ 3) กิจกรรมการ
จัด ท า CPG (Clinical practice guideline) การรัก ษาโรคเบาหวานและโรคความดัน โลหิ ต สู ง
เชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและโรงพยาบาล ผูร้ ว่ มวิจยั ได้นากิจกรรมทัง้ 3
ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ การสังเกต และการสะท้อนการปฏิบตั ิในขัน้ ตอนต่อไป
2. ขั้นการปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผลการปฏิบัติ (วงรอบที่ 2)
ในขัน้ การปฏิบตั ิ การสังเกต และการสะท้อนผลการปฏิบตั ินี ้ เป็ นขัน้ ตอนที่ผรู้ ว่ ม
วิจยั นากิจกรรมทั้ง 3 ไปดาเนินการ ผลการปฏิบตั ิ สังเกต และสะท้อนผลการปฏิบตั ิในวงรอบที่ 2
นาเสนอตามประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมาย ดังนี ้
1.1 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายที่ 2: มีความรูแ้ ละทักษะการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ
1.1.1 กิจกรรมการจัดอบรมให้ความรูด้ า้ นการพยาบาลปฐมภูมิ
1) ปฏิบตั ิการและสังเกต
ในขัน้ ตอนของการลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมการจัดอบรมให้ความรู ด้ า้ น
การพยาบาลปฐมภูมิ เป็ นกิจกรรมให้ความรูแ้ ก่ผรู้ ว่ มวิจยั เรื่องการพยาบาลปฐมภูมิท่ีจาเป็ นในการ
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เนือ้ หาประกอบด้วย 1) การเยี่ยมบ้าน 2) การ
รักษาโรคเบือ้ งต้นโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง และ 3) การดูแลผูป้ ่ วยล้างไตทางช่อง
ท้อง จากการสังเกตพบว่าผูร้ ว่ มวิจยั มีความสนใจและตัง้ ใจฟั ง ตัง้ คาถามเมื่อสงสัย
2) สะท้อนการปฏิบตั ิ
หลังจากได้ดาเนินกิจกรรมการจัดอบรมให้ความรู ด้ า้ นการพยาบาล
ปฐมภูมิแล้ว ผูว้ ิจัยและผูร้ ่วมวิจัยได้ร่วมกันสะท้อนการปฏิบัติ เพื่อประเมินผลลัพธ์การดาเนิน
กิจกรรม ผลการสะท้อนการปฏิบตั ิกิจกรรมการจัดอบรมให้ความรูด้ า้ นการพยาบาลปฐมภูมิ ดังนี ้
2.1) ด้านความรู/้ การเรียนรู ้
ผูร้ ว่ มวิจยั ได้รบั ความรู เ้ รื่องการพยาบาลปฐมภูมิท่ีจาเป็ นในการ
ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ซึ่งเนือ้ หาประกอบด้วย 1) การเยี่ยมบ้าน 2) การ
รักษาโรคเบือ้ งต้น (โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง) และ 3) การดูแลผูป้ ่ วยล้างไตทางช่อง
ท้อง หลังการร่วมกิจกรรมได้รบั การสะท้อนจาะผูร้ ่วมวิจัยว่ามีความรู เ้ รื่องการพยาบาลปฐมภูมิ
มากขึน้ และได้คะแนนสอบมากขึน้ ทุกคน
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“...มีความรู ค้ วามเข้าใจมากขึน้ อย่างเรื่องเยี่ยมบ้านและเรื่อง
การตรวจรักษาก็เข้าใจมากขึน้ ยิ่งเรือ่ งล้างไตทางหน้าท้องนีเ่ ป็ น
เรื่อ งยาก เข้า ใจมากขึ้น มาก เวลาสอนน้อ งจะได้ส อนอย่ า ง
มั่นใจ อะไรทีไ่ ม่ม่นั ใจก็ตอ้ งหาข้อมูลก่อน โทรไปถามก่อน”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 4)

2.2) ด้านเจตคติ/ความรูส้ กึ
หลัง จากผู้ร่ว มวิ จัย ได้รับ ความรู เ้ รื่ อ งการพยาบาลปฐมภู มิ ท่ี
จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ผูร้ ว่ มวิจยั สะท้อนถึงความรูส้ กึ ที่ดีกบั
กิจกรรมและรูส้ กึ มั่นใจในการปฏิบตั ิการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิมากขึน้
“...จัดอบรมให้ความรู แ้ บบนีด้ คี ่ะ...ให้เราได้เลือกว่าอยากรู เ้ รือ่ ง
อะไร เราก็เลือกทีเ่ ราต้องการ มันได้ดงั ใจค่ะ ตอนนีเ้ ข้าใจมาก
ขึน้ เวลาเราสอนน้องเราก็รูส้ กึ มั่นใจ...” (ผูน้ ิเทศระดับตาบล 4)

2.3) ด้านพฤติกรรม/ทักษะ
หลังจากที่ผรู้ ว่ มวิจยั ได้ผ่านกิจกรรมการอบรมให้ความรูเ้ รื่องการ
พยาบาลปฐมภู มิ ผ่ า นไป 1 เดื อ น ผู้วิ จั ย ท าการประเมิ น ซ ้า ด้ว ยการพู ด คุ ย ซั ก ถาม พบว่ า
ผูร้ ว่ มวิจยั ปฏิบตั ิการนิเทศในเรื่องที่ได้รบั การอบรมอย่างมั่นใจขึน้
“...มีความรู แ้ ล้วรู ส้ กึ นิเทศอย่าง smart ขึน้ มั่นใจขึน้ ...”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 4)

1.2 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายที่ 4: มีเวทีนาเสนอผลงาน
1.2.1 กิจกรรมสนับสนุนผูร้ บั การนิเทศให้ทาผลงานวิชาการเพื่อนาเสนอ
1) ปฏิบตั ิการและสังเกต
ในขัน้ ตอนของการลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมสนับสนุนผูร้ บั การนิเทศให้ทา
ผลงานวิชาการเพื่ อน าเสนอ ซึ่งเป้าหมายของกิจกรรมคือ ผูร้ บั การนิ เทศมี ผลงานวิชาการเพื่ อ
นาเสนออย่างน้อยทีมละ 1 เรื่อง โดยมีวิธีการดาเนินกิจกรรมคือ ผูร้ ว่ มวิจยั แต่ละทีมคัดเลือกเรื่องที่
จะให้ผรู้ บั การนิเทศทาผลงาน 1 เรื่อง วางแผนการและทาการนิเทศพร้อมให้การสนับสนุนผูร้ บั การ
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นิ เทศในที ม ให้ท าผลงานวิ ช าการให้ส าเร็จ พร้อ มจัด เวที เพื่ อ ให้น าเสนอ แต่ พ บว่า ไม่ ป ระสบ
ความสาเร็จเนื่องจากผูร้ บั การนิเทศไม่ได้รบั การเตรียมความพร้อมที่จะทาผลงานวิชาการ และ
ไม่ได้เป็ นผูเ้ ลือกเรื่องที่จะดาเนินการทาให้การเลือกเรื่องไม่ตรงกับบริบทของพืน้ ที่ เช่น ผูน้ ิเทศมี
ความรู ค้ วามสามารถเรื่องการดูแลผูป้ ่ วยล้างไตทางช่องท้องแต่ในพืน้ ที่ไม่มีผปู้ ่ วยล้างไตทางช่อง
ท้อง เป็ นต้น
2) สะท้อนการปฏิบตั ิ
หลัง จากได้ด าเนิ น กิ จ กรรมสนับ สนุน ผู้รบั การนิ เทศให้ท าผลงาน
วิชาการเพื่อนาเสนอแล้ว ผูว้ ิจยั และผูร้ ว่ มวิจยั ได้รว่ มกันสะท้อนการปฏิบตั ิ เพื่อประเมินผลลัพธ์การ
ดาเนินกิจกรรม ผลการสะท้อนการปฏิบตั ิกิจกรรมสนับสนุนผูร้ บั การนิเทศให้ทาผลงานวิชาการเพื่อ
นาเสนอ ดังนี ้
2.1) ด้านความรู/้ การเรียนรู ้
ผูร้ ่วมวิจัยได้สะท้อนการปฏิบตั ิ กิจกรรมสนับสนุนผูร้ บั การนิเทศ
ให้ทาผลงานวิชาการเพื่อนาเสนอ พบว่า ผูร้ ่วมวิจัยได้เรียนรู ว้ ่าการเลือกเรื่องที่จะทาผลงานควร
เป็ นการเลือกของทัง้ สองฝ่ ายคือผูน้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศ และได้เรียนรูว้ ่ามีความจาเป็ นที่จะต้อง
เตรียมความพร้อมของผูร้ บั การนิเทศก่อน
“...เราไม่ได้เตรียมเขาก่อน แล้วเราก็เลือกเรือ่ งโดยไม่ปรึกษาเขา
เลย ครัง้ ต่อไปคงต้องให้เขาได้มีโอกาสเลือกเรือ่ งทีจ่ ะศึกษาและ
ต้องเตรียมความพร้อมเขาด้วย...” (ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 4)

2.2) ด้านเจตคติ/ความรูส้ กึ
เมื่อกิจกรรมไม่ประสบความสาเร็จ ทาให้ผรู้ ว่ มวิจยั รูส้ ึกท้อแท้ไม่
อยากดาเนินการต่อ แต่เมื่อมีการให้กาลังใจกันก็ทาให้ผรู้ ว่ มวิจัยตัง้ ใจที่จะเริ่มทาใหม่อีกครัง้ โดย
ปรับกิจกรรมให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึน้
“...ไม่อยากทาแล้ว น้องไม่ให้ความร่วมมือเลย...”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 3)
“...ไม่เป็ นไรนะ เริ่มต้นใหม่ได้ เอาสิ่งทีไ่ ด้จากการเรียนรู ค้ รัง้ นีไ้ ป
พัฒนาครัง้ หน้า คราวหน้าต้องไม่พลาด...”
(ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 4)
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1.3 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายที่ 5: มีวสั ดุอปุ กรณ์ในการนิเทศและมี
กาลังใจ
1.3.1 กิ จ กรรมการจั ด ท า CPG (Clinical practice guideline) การรัก ษา
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและ
โรงพยาบาล
1) ปฏิบตั ิการและสังเกต
ในขัน้ ตอนของการลงมือปฏิบัติ กิจกรรมการจัดทา CPG การรักษา
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและ
โรงพยาบาล มีการดาเนินการดังนีค้ ือ นัดประชุมผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องทัง้ หมด ได้แก่ แพทย์หวั หน้ากลุม่
งานเวชกรรมสังคม อายุรแพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาลเวชกรรมสังคม พยาบาล
ผูจ้ ดั การรายกรณี (Nurse case manager) พยาบาลแผนกผูป้ ่ วยนอกอายุรกรรม พยาบาลแผนก
ผูป้ ่ วยในแผนกอายุรกรรม และผูร้ ว่ มวิจยั เพื่อหาข้อตกลงเพื่อกาหนดใน CPG และขออนุมตั ิจาก
ผูบ้ ริหารเพื่อประกาศใช้
2) สะท้อนการปฏิบตั ิ
หลังจากได้ดาเนิน กิจกรรมการจัดทา CPG การรักษาโรคเบาหวาน
และโรคความดัน โลหิ ต สูง แล้ว ผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัย ได้ร่วมกัน สะท้อนการปฏิ บัติ เพื่ อ ประเมิ น
ผลลัพ ธ์ก ารด าเนิ น กิ จ กรรม ผลการสะท้อ นการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมการจั ด ท า CPG การรัก ษา
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ดังนี ้
2.1) ด้านความรู/้ การเรียนรู ้
หลังการปฏิบตั ิกิจกรรมการจัดทา CPG การรักษาโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง ผูร้ ่วมวิจัยได้สะท้อนถึงการได้รบั ความรู เ้ กี่ยวกับรักษาพยาบาลผูป้ ่ วย
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ระบบของโรงพยาบาลในการดูแลผูป้ ่ วย รวมถึงได้รบั รู ้
ปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ และได้เรียนรู ว้ ิธีการจัดทา CPG และที่สาคัญคือได้รูจ้ ักเจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ข องโรงพยาบาลก็ได้รูจ้ ักพยาบาลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล ทาให้การประสานงานสะดวกขึน้
“...ได้รบั ความรู ม้ ากขึน้ ค่ะ ได้ความรู ท้ างวิชาการ ได้รูว้ ่าระบบ
ของโรงพยาบาลเป็ นอย่างไง...และได้รูจ้ กั เจ้าหน้าที.่ ..”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 4)
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2.2) ด้านเจตคติ/ความรูส้ กึ
หลังจากการทากิจกรรมการจัดทา CPG การรักษาโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง แล้ว ผูร้ ่วมวิจัยรู ส้ ึกดีใจที่จะได้ CPG เพื่อใช้ปฏิบตั ิงานได้อย่างสะดวก
มากขึน้
“…รู ส้ ึกดีใจมากเลยพี่ มี CPG แล้ว เหมือนมีขอ้ ตกลงร่วมกัน
ท างานสะดวกขึ้ น ...ท าตาม CPG เลย นิ เ ทศน้ อ งก็ เ ป็ น
มาตรฐานเดียวกัน ตาม CPG…”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 1)

2.3) ด้านพฤติกรรม/ทักษะ
CPG การรักษาโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงฉบับนีเ้ ป็ น
ข้อตกลงร่วมกันของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับ การรักษาโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ทัง้ หมด
จากโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จึงทาให้ผมู้ ีสว่ นเกี่ยวข้องทัง้ หมดยอมรับที่
จะปฏิบตั ิตาม CPG การรักษาโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงฉบับนี ้
“...เป็ น ข้อ ตกลงร่วมกัน ทุก คนต้อ งปฏิ บัติตาม...มี แ นวทางที่
ชัดเจน ส่งคนไข้ไปโรงพยาบาลก็สะดวก คนไข้ไม่ตอ้ งไปนั่งรอ
นานๆแล้ว...”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 1)

สรุปวงรอบที่ 2 มีการวางแผนและกาหนดกิจกรรมตามประเด็นการเปลี่ยนแปลง
ที่คาดหมายมีจานวน 3 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมการจัดอบรมให้ความรูด้ า้ นการพยาบาลปฐมภูมิ
2) กิจกรรมสนับสนุนผูร้ บั การนิเทศให้ทาผลงานวิชาการเพื่อนาเสนอ และ 3) กิจกรรมการจัดทา
CPG (Clinical practice guideline) การรักษาโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เชื่อมโยง
ระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและโรงพยาบาล เมื่อผูร้ ่วมวิจัยนากิจกรรมทั้ง 3 ไป
ดาเนินการในขัน้ การปฏิบตั ิ การสังเกต และการสะท้อนผลการปฏิบตั ิแล้วพบว่า มี 2 กิจกรรมที่
สะท้อนผลลัพธ์ของการปฏิบตั ิในทางบวกทัง้ 3 ด้าน คือ 1) ด้านความรู/้ การเรียนรู ้ 2) ด้านเจตคติ/
ความรูส้ กึ และ 3) ด้านพฤติกรรม/ทักษะ มีเพียง 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมสนับสนุนผูร้ บั การนิเทศให้
ทาผลงานวิชาการเพื่อนาเสนอที่ไม่ประสบความสาเร็จและขอปรับปรุงกิจกรรมในวงรอบที่ 3 ต่อไป
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วงรอบที่ 3
จากการสะท้อนผลการปฏิบตั ิจากวงรอบที่ 2 พบว่ายังต้องมีประเด็นที่ตอ้ งปรับปรุ ง
จึ ง น ามาสู่ ก ารปฏิ บั ติ ก ารในวงรอบที่ 3 เพื่ อ ให้บ รรลุผ ลลัพ ธ์ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ ค าดหมาย
ดังต่อไปนี ้
1.ขั้นการวางแผนและกาหนดกิจกรรม (วงรอบที่ 3)
การวางแผนและการกาหนดกิจกรรมในวงรอบที่ 2 นี ้ เป็ นการพิจารณาจากการ
ผลการสะท้อนการปฏิบตั ิกิจกรรมในวงรอบที่ 1 เพื่อปรับปรุ งและต่อยอดการดาเนินกิจกรรมให้
สามารถบรรลุเป้าหมายตามประเด็ น การเปลี่ยนแปลงที่ คาดหมายทั้ง 5 ประเด็ น สรุ ป ได้ต าม
ตาราง 13
ตาราง 13 กิจกรรมสร้างการเปลี่ยนแปลงในวงรอบที่ 3 ตามผลการสะท้อนการปฏิบตั ิจากวงรอบที่ 2
ประเด็นการ
เปลี่ยนแปลง
ที่คาดหมาย

ผลการสะท้อนการปฏิบตั ิ
จากวงรอบที่ 2

กิจกรรมสร้างการ
เปลี่ยนแปลง
ในวงรอบที่ 3

1. มี บ ท บ า ท
หน้าที่ชดั เจน

-

-

2. มี ความรู แ้ ละ
ทักษะการนิเทศ
ก า รพ ย า บ า ล
ปฐมภูมิ

2.1 กิ จ ก รรม ก า รจั ด อ บ รม ให้
ความรูด้ า้ นการพยาบาลปฐมภูมิ
1) การเยี่ยมบ้าน
2) การรักษาโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง
3) การดูแลผู้ป่ วยล้างไตทางช่อ ง
ท้อง
ผลการสะท้อ น กิ จ กรรมประสบ
ความสาเร็จ

-

ผูร้ บั ผิดชอบหลัก

ผูน้ ิเทศระดับ
อาเภอ 2
และผูน้ ิเทศ
ระดับตาบล 1
ผูน้ ิเทศระดับ
อาเภอ 2
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ตาราง 13 (ต่อ)
ประเด็นการ
เปลี่ยนแปลง
ที่คาดหมาย

ผลการสะท้อนการปฏิบตั ิ
จากวงรอบที่ 2

กิจกรรมสร้างการ
เปลี่ยนแปลง
ในวงรอบที่ 3

3.มีคุณลักษณะ
ที่ดีของผูน้ ิเทศ
4. มีเวทีนาเสนอ 4.1 กิจกรรมสนับสนุนให้ผูร้ บั การ 4.1 กิจกรรม
ผลงาน
นิ เท ศ ท าผ ล งาน วิ ช าก ารเพื่ อ สนับสนุนให้ผรู้ บั การ
นาเสนอ
นิเทศทาผลงานวิจยั
ผลการสะท้อน กิจกรรมไม่ประสบ
ความสาเร็จ ควรปรับปรุงกิจกรรม
โดยเรียนรูจ้ ากปั ญหาและอุปสรรค
ที่ ท าให้ ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมไม่
สาเร็จจากวงรอบที่ 2
5. มีวสั ดุ
5.1 กิจกรรมการจัดท า CPG การ
อุปกรณ์ในการ รักษาโรคเบาหวานและโรคความ
นิเทศและมี
ดันโลหิตสูง
กาลังใจ
ผลการสะท้อ น กิ จ กรรมประสบ
ความสาเร็จ

ผูร้ บั ผิดชอบหลัก

ผูน้ ิเทศระดับ
อาเภอ 4
ผูน้ ิเทศระดับ
อาเภอ 4

ผูน้ ิเทศระดับ
อาเภอ 2
และผูน้ ิเทศ
ระดับตาบล 1

ผูว้ ิจยั และผูร้ ว่ มวิจยั นาผลการสะท้อนการปฏิบตั ิกิจกรรมในวงรอบที่ 2 มาวิเคราะห์
เพื่อวางแผนและกาหนดกิจกรรมในวงรอบที่ 3 พบว่า มีกิจกรรมที่ประสบความสาเร็จและไม่ตอ้ ง
ดาเนินการต่อ จานวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมการจัดอบรมให้ความรูด้ า้ นการพยาบาลปฐม
ภูมิ และ 2) กิจกรรมการจัดทา CPG การรักษาโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง กิจกรรมที่
ไม่ประสบความสาเร็จ จานวน 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมสนับสนุนให้ผูร้ บั การนิเทศทาผลงาน
วิชาการเพื่อนาเสนอ โดยได้วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่ทาให้การดาเนินกิจกรรมไม่สาเร็จ และ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็ นกิจกรรมสนับสนุนให้ผูร้ บั การนิเทศทาผลงานวิจัย ผลการวางแผนและ
กาหนดกิจกรรมในวงรอบที่ 3 ตามประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมาย มี 1 กิจกรรม ดังนี ้
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1.1 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายที่ 4: มีเวทีนาเสนอผลงาน
1.1.1 กิจกรรมสนับสนุนให้ผรู้ บั การนิเทศทาผลงานวิจยั
กิจกรรมสนับสนุนให้ผูร้ บั การนิเทศทาผลงานวิจัย เป็ นการต่อยอดจาก
วงรอบที่ 2 ซึ่งในวงรอบที่ 2 คือกิจกรรมสนับสนุนให้ผรู้ บั การนิเทศทาผลงานวิชาการเพื่อนาเสนอ
ซึง่ การดาเนินกิจกรรมไม่ประสบผลสาเร็จ เนื่องจากผูร้ บั การนิเทศไม่ได้รบั การเตรียมความพร้อมที่
จะทาผลงานวิชาการ และผูร้ บั การนิเทศไม่ได้เป็ นผูเ้ ลือกเรื่องที่จะดาเนินการทาให้การเลือกเรื่องไม่
ตรงกับบริบทของพืน้ ที่ หลังจากกิจกรรมไม่ประสบผลสาเร็จจึงได้เกิด การสะท้อนผลการปฏิบตั ิให้
ปรับปรุ งกิจกรรมใหม่โดยเรียนรู จ้ ากปั ญ หาและอุปสรรคของการปฏิ บัติกิจกรรมในวงรอบที่ 2
ผู้วิ จั ย และผู้ร่ว มวิ จั ย จึ ง ได้ร่ว มกั น วิ เคราะห์กิ จ กรรมที่ จ ะต่ อ ยอดที่ ต อบสนอง ประเด็ น การ
เปลี่ย นแปลงที่ค าดหมาย คื อ กิ จกรรมสนับ สนุน ให้ผู้รบั การนิ เทศท าผลงานวิจัย และกาหนด
เป้าหมายของกิจกรรมคือ ผูร้ บั การนิเทศมีผลงานวิจยั อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยกาหนดผูร้ บั ผิดชอบ
หลักคือ ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 4 และผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 2
“…การท าผลงานวิชาการไม่ใช่เรื่องง่ายนะ เราไม่ได้วางแผน
ไม่ได้เตรียมความพร้อมน้องก่อน น้องก็เลยไปไม่ถูกทาง แล้ว
เราก็ไม่ได้ถามน้องเลยว่าทาได้หรือเปล่า ปล่อยให้นอ้ งทา…ครัง้
ต่อไป เราต้องวางแผนดีๆ ต้องเตรียมน้องก่อน และเราต้องเป็ น
พีเ่ ลีย้ งให้นอ้ ง...”
(ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 4)
“…เราเลือ กเรื่อ งให้น อ้ ง โดยไม่ รูบ้ ริบ ทน้อ งเลย ต่อไปต้อ งให้
น้องเลือกเรือ่ งทีจ่ ะทาเอง…”
(ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 4)
“…ในฐานะที่ พี่ เ ขาเคยไปน าเสนอผลงานที่ ญี่ ปุ่ น ก็ ข อ
มอบหมายให้พเี่ ขาเป็ นพีเ่ ลีย้ งด้านวิชาการ…”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 1)

สรุปผลการวางแผนและกาหนดกิจกรรมตามประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่
คาดหมายในวงรอบที่ 3 มี 1 กิ จ กรรม คื อ กิ จ กรรมสนับ สนุน ให้ผู้รบั การนิ เทศท าผลงานวิจัย
ผูร้ ว่ มวิจยั ได้นากิจกรรมสูก่ ารปฏิบตั ิ การสังเกต และการสะท้อนการปฏิบตั ิในขัน้ ตอนต่อไป
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2. ขั้นการปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผลการปฏิบัติ (วงรอบที่ 3)
ในขัน้ การปฏิบตั ิ การสังเกต และการสะท้อนผลการปฏิบตั ินี ้ เป็ นขัน้ ตอนที่ผรู้ ว่ ม
วิจัย น ากิ จ กรรมไปด าเนิ น การ ผลการปฏิ บัติ สังเกต และสะท้อ นผลการปฏิ บัติ ในวงรอบที่ 3
นาเสนอตามประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมาย 1 กิจกรรม ดังนี ้
2.1 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายที่ 4: มีเวทีการนาเสนอผลงาน
2.1.1 กิจกรรมสนับสนุนให้ผรู้ บั การนิเทศทาผลงานวิจยั
1) ปฏิบตั ิการและสังเกต
ในขัน้ ตอนของการลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมสนับสนุนให้ผรู้ บั การนิเทศทา
ผลงานวิจัย ซึ่งเป้าหมายของกิจกรรมคือ ผูร้ บั การนิ เทศมี ผลงานวิ จัยอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยมี
วิธีการดาเนินกิจกรรมคือ ผูร้ ว่ มวิจยั และผูร้ บั การนิเทศประชุมคัดเลือกเรื่องที่ทาผลงานวิจยั 1 เรื่อง
คือ “เรื่อง การพัฒ นารู ปแบบการพยาบาลชะลอไตเสื่อม เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” หลังจากนัน้ ดาเนินการเตรียมความพร้อมผูร้ บั การ
นิ เทศด้วยการให้ค วามรู เ้ กี่ ย วกับ ระเบี ย บวิธีวิจัย การพยาบาลชะลอไตเสื่ อ ม และเทคนิ ค การ
สนทนาแบบสร้างแรงจูงใจ (Motivational interviewing) และร่วมกันระดมสมองเพื่อวางแผนการ
ทาวิจยั หลังจากการดาเนินการตามแผนการวิจยั โดยผูร้ ่วมวิจยั คอยนิเทศแบบเป็ นพี่เลีย้ งให้ผรู้ บั
การนิเทศในทุกๆขัน้ ตอนของการทาวิจยั ผลการวิจยั พบว่าผูป้ ่ วยมีผลเลือดดีขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ จึงได้สนับสนุนให้ผรู้ บั การนิเทศส่งต้นฉบับผลงานวิจยั (Manuscript) เพื่อไปนาเสนอใน
การจัดประชุมระดับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รบั การคัดเลือกให้ไปน าเสนอด้วยวาจา (Oral
presentation) ในการประชุ ม วิ ช าการ “รางวัล ศรี สัง วาลย์ ผลงานดี วิ ช าการเด่ น สมคุ ณ ค่ า
พยาบาลไทย ครัง้ ที่ 4: Nursing research and reinventing” ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2563
ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ถือเป็ นความสาเร็จที่ผนู้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศภาคภูมิใจมาก
ความสาเร็จครัง้ นีท้ าให้ผบู้ ริหารให้ความสนใจและจะไปร่วมงานด้วย
2) สะท้อนการปฏิบตั ิ
หลังจากได้ดาเนินกิจกรรมสนับสนุนให้ผรู้ บั การนิเทศทาผลงานวิจยั
แล้ว ผูว้ ิจยั และผูร้ ว่ มวิจยั ได้รว่ มกันสะท้อนการปฏิบตั ิ เพื่อประเมินผลลัพธ์การดาเนินกิจกรรม ผล
การสะท้อนการปฏิบตั ิกิจกรรมสนับสนุนให้ผรู้ บั การนิเทศทาผลงานวิจยั ดังนี ้
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2.1) ด้านความรู/้ การเรียนรู ้
ผู้ร่ว มวิจัย ได้ส ะท้อ นการปฏิ บัติ กิ จ กรรมสนับ สนุน ให้ผู้รบั การ
นิเทศทาผลงานวิจยั คือ ผูร้ ว่ มวิจยั ได้รบั ความรูจ้ ากการเตรียมความพร้อมผูร้ บั การนิเทศในการทา
วิจัย เรื่องเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย การพยาบาลชะลอไตเสื่อม และเทคนิคการสนทนาแบบสร้าง
แรงจูงใจ (Motivational interviewing) และได้เรียนรูต้ ่อยอดจากการสนับสนุนให้ผรู้ บั การนิเทศทา
ผลงานวิจยั
“...เราสอนเขา ก็เหมือนเราได้ทบทวนความรู ต้ วั เองไปด้วย ได้
ค้นคว้า review เรือ่ งใหม่ๆเพิ่มขึน้ ด้วย...”
(ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 4)
“...ได้รอื ้ ฟื ้นความรู ้ ระเบียบวิธีวจิ ยั สถิตติ า่ งๆ...”
(ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 2)

2.2) ด้านเจตคติ/ความรูส้ กึ
เมื่อกิจกรรมประสบผลสาเร็จ ทาให้ผรู้ ว่ มวิจยั รูส้ กึ ดีใจ เกิดความ
ภาคภูมิใจในตัวเอง และมีเจตคติท่ดี ีต่อการวิจยั และการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
“...ผลงานวิจยั ได้ตอบรับให้ไปนาเสนอ Oral presentation ดีใจ
ทีส่ ดุ เลย เตรียมซ้อมคนนาเสนอได้เลย...”
(ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 4)
“...เดี่ยวเราจะไปกันทัง้ ทีมเลยนะ ท่านสสอ.จะนาทีมไปเชียร์
ด้วย...”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 1)

2.3) ด้านพฤติกรรม/ทักษะ
เกิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงคือผูร้ ว่ มวิจยั สนใจการใช้ระเบียบ
วิธีวิจยั มาพัฒนาคุณภาพงานการพยาบาลปฐมภูมิมากขึน้
“...หนูจะเริ่มเก็บข้อมูลวิจยั เรื่องใหม่แล้วนะพี่...”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 4)
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สรุปวงรอบที่ 3 มีการวางแผนและกาหนดกิจกรรมตามประเด็นการเปลี่ยนแปลง
ที่คาดหมาย จานวน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมสนับสนุนให้ผรู้ บั การนิเทศทาผลงานวิจยั เมื่อผูร้ ว่ ม
วิจยั นากิจกรรมไปดาเนินการในขัน้ การปฏิบตั ิ การสังเกต และการสะท้อนผลการปฏิบตั ิแล้วพบว่า
การสะท้อนผลลัพธ์ของการปฏิบตั ิในทางบวกทัง้ 3 ด้าน คือ 1) ด้านความรู/้ การเรียนรู ้ 2) ด้านเจต
คติ/ความรูส้ กึ 3) ด้านพฤติกรรม/ทักษะ
จากการปฏิบตั ิกิจกรรมตามประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายในวงรอบที่ 1-3
ด้ว ยวิ ธี ก ารวิ จัย เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารแบบมี ส่ว นร่ว มนี ้ น าไปสู่ก ารสัง เคราะห์รูป แบบการนิ เทศการ
พยาบาลปฐมภูมิท่ีส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิ ภาพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถาน
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ในส่วนที่ 4
ส่วนที่ 4 ผลการสังเคราะห์รูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิทสี่ ่งเสริมการทางาน
อย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลทีป่ ฏิบัตงิ านในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
การสัง เคราะห์รูป แบบการนิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ ท่ี ส่ ง เสริม การท างานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ผูว้ ิจัยดาเนินการ
สังเคราะห์โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ส่วนที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรม
จากการดาเนินการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิท่ีส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิ ภาพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถาน
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ โดยผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix analysis) ในการวิเคราะห์
ความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมจากวงรอบที่ 1-3 ซึ่งสะท้อนจากผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญ 2 ส่วน คือ ผูน้ ิเทศและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียแบ่งเป็ น 1) ผูร้ บั การนิเทศ
และ 2) ผู้ใ ช้บ ริ ก าร ในส่ ว นของผู้ นิ เทศจะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคั ญ 3 ด้า น คื อ 1) การ
เปลี่ ย นแปลงด้า นความรู /้ การเรีย นรู ้ 2) การเปลี่ ย นแปลงด้านเจตคติ /ความรู ส้ ึก และ 3) การ
เปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม/ทักษะ สรุปได้ตามตาราง 14
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ตาราง 14 การวิเคราะห์ความสาเร็จจากการดาเนินกิจกรรม
ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง
วงรอบ
ผูน้ ิเทศ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
กิจกรรม
ที่
ความรู/้ การ
เจตคติ/
พฤติกรรม/
ผูร้ บั การนิเทศ ผูใ้ ช้บริการ
เรียนรู ้
ความรูส้ กึ
ทักษะ
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทีค่ าดหมายที่ 1: มีบทบาทหน้าทีช่ ัดเจน
1. กิ จ กรรมการเสนอ เข้าใจใน
เกิดเจตคติ
สามารถ
ได้รบั การ
ได้รบั
ข้ อ ก าหนดบทบาท บทบาท
ที่ดีต่อการ
แสดง
นิเทศที่ชดั เจน บริการที่มี
หน้าที่ ก ารนิ เทศการ หน้าที่ของ นิเทศมากขึน้
บทบาท
มีแบบแผน คุณภาพ
พยาบาลปฐมภูมิ ใน ผูน้ ิเทศมาก
ผูน้ ิเทศได้ ทาให้ทางาน
และ
ขอบเขตหน้าที่ความ
ขึน้
ชัดเจนขึน้
มี
มาตรฐาน
รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง
ประสิทธิภาพ มีความ
ต าแ ห น่ งงาน ข อ ง
มากขึน้
ปลอดภัย
ผูน้ ิเทศการพยาบาล
มากขึน้
ปฐมภูมิ ท่ี ชัด เจนต่ อ
ผูบ้ ริหาร
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทีค่ าดหมายที่ 2: มีความรู้และทักษะการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
1. กิ จ กรรมการจั ด ท า เกิดความรู ้ รูส้ กึ มั่นใจใน
มีการ
ได้รบั การ
ได้รบั
โค รงก ารอบ รม ให้ ความเข้าใจ การนิเทศ
ปฏิบตั ิการ นิเทศที่ชดั เจน บริการที่มี
ความรูเ้ รื่องการนิเทศ ในเรื่องการ
มากขึน้
นิเทศมาก
มีแบบแผน คุณภาพ
การพยาบาลปฐมภูมิ นิเทศการ
ทาให้มี
ขึน้ และ
ทาให้ทางาน เกิดความ
พยาบาล เจตคติท่ีดตี อ่
ถูกต้อง
ได้อย่างมี
พึงพอใจ
ปฐมภูมิ
การนิเทศ
มากขึน้
ประสิทธิภาพ มากขึน้
มากขึน้
มากขึน้
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วงรอบ
ที่
1.

2.

กิจกรรม

ความรู/้ การ
เรียนรู ้
เกิดความรู ้
ความเข้าใจ
ใน
ความหมาย
ของทัง้ 3
ทักษะ

กิ จ กรรมการจั ด ท า
โค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ทั ก ษ ะ ที่ จ า เ ป็ น
ส าหรับ ผู้ นิ เ ทศการ
พ ย าบ า ล ป ฐ ม ภู มิ
ได้แก่
1) ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ห้
ข้อมูลป้อนกลับอย่าง
มีคณ
ุ ภาพ
2) ทั ก ษ ะการสร้า ง
แรงจูงใจเชิงรุก
3) ทัก ษะการสื่ อ สาร
อย่างสร้างสรรค์
กิจกรรมการจัดอบรม มีความรู ้
ให้ ค วามรู ้ด ้ า นการ ความเข้าใจ
พ ย าบ า ล ป ฐ ม ภู มิ ด้านการ
ได้แก่
ปฐมภูมิ
1) การเยี่ยมบ้าน
มากขึน้
2) ก า ร รั ก ษ า
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง
3) การดูแลผูป้ ่ วยล้าง
ไตทางช่องท้อง

ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง
ผูน้ ิเทศ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
เจตคติ/
พฤติกรรม/
ผูร้ บั การนิเทศ ผูใ้ ช้บริการ
ความรูส้ กึ
ทักษะ
เกิด
เกิดทักษะที่ เรียนรูไ้ ด้เร็ว
ได้รบั
เจตคติท่ีดตี อ่
จาเป็ น
ขึน้
บริการที่มี
การนิเทศ
สาหรับ
ปฏิบตั ิงานได้ คุณภาพ
มากขึน้
ผูน้ ิเทศการ
ดีขนึ ้
เกิดความ
พยาบาล
มี
พึงพอใจ
ปฐมภูมิ ประสิทธิภาพ มากขึน้
มากขึน้
และ
พึงพอใจ
มากขึน้

เกิด
ความรูส้ กึ
มั่นใจ

ปฏิบตั ิการ
นิเทศอย่าง
มั่นใจ

ดูแลผูป้ ่ วยได้
ดีขนึ ้ และมี
ประสิทธิภาพ
มากขึน้

ปลอดภัย
มากขึน้
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ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง
วงรอบ
ผูน้ ิเทศ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
กิจกรรม
ที่
ความรู/้ การ
เจตคติ/
พฤติกรรม/
ผูร้ บั การนิเทศ ผูใ้ ช้บริการ
เรียนรู ้
ความรูส้ กึ
ทักษะ
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทีค่ าดหมายที่ 3: มีคุณลักษณะทีด่ ขี องผู้นิเทศ
1. กิ จ กรรมการก าหนด เกิดความรู ้ รูส้ กึ ดีเมื่อได้ เกิดการ
เกิดความ
รูส้ กึ
คุณ ลัก ษณะที่ ดี ข อง และเข้าใจ เปลี่ยนแปลง
พัฒนา
พึงพอใจ
พึงพอใจ
ผู้นิ เทศการพยาบาล
ใน
ตนเองให้มี ตนเองให้มี
และ
ปฐมภูมิ ได้แก่
ความหมาย คุณลักษณะ คุณลักษณะ เกิดเจตคติท่ีดี
1) มีความรูแ้ ละ
ของทัง้ 3
ที่ดีของ
ที่ดีของ
ต่อผูน้ ิเทศ
เข้าใจงาน
คุณลักษณะ
ผูน้ ิเทศ
ผูน้ ิเทศ
และการนิเทศ
2) มีมนุษยสัมพันธ์
มากขึน้
3) มองโลกในแง่ดี
และได้รบั การ
ถ่ายทอดจาก
ผูน้ ิเทศให้มี
คุณลักษณะ
ตามผูน้ ิเทศ
ด้วย
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทีค่ าดหมายที่ 4: มีเวทีนาเสนอผลงาน
1. กิ จ กรรมการจั ด เวที
ได้
เกิดความ มีทกั ษะการ
เกิดแรง
รูส้ กึ ได้รบั
น าเสนอผลงานการ แลกเปลี่ยน ภาคภูมิใจใน ทาผลงาน บันดาลใจใน บริการที่มี
นิ เ ท ศ ที่ ป ร ะ ส บ เรียนรูจ้ าก
ตนเอง
วิชาการ การทาผลงาน คุณภาพ
ความส าเร็ จ ปี ละ 1 ผลงานที่มา
และ
และมีทกั ษะ
วิชาการ
และรูส้ กึ
ครัง้
เสนอ
เกิดเจตคติท่ี การนาเสนอ
ปลอดภัย
ดีต่อการ
ผลงาน
มากขึน้
นิเทศ
วิชาการ
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ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง
วงรอบ
ผูน้ ิเทศ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
กิจกรรม
ที่
ความรู/้ การ
เจตคติ/
พฤติกรรม/
ผูร้ บั การนิเทศ ผูใ้ ช้บริการ
เรียนรู ้
ความรูส้ กึ
ทักษะ
1. กิ จ กรรมการจัด ให้มี
ได้
ได้แบ่งปั น
ได้เรียนรู ้
ได้รบั การ
ได้รบั
การประชุ ม พบปะผู้ แลกเปลี่ยน ความรูส้ กึ
ทักษะการ
นิเทศที่มี
ความ
นิ เ ทศการพยาบาล
เรียนรู ้
เกิดเจตคติท่ี แก้ปัญหา คุณภาพทาให้ สะดวก
ปฐมภูมิ ประจาเดือน
ดีต่อการ
ทางานมี
เกิดความ
ละ 1 ครัง้
นิเทศ
ประสิทธิภาพ พึงพอใจ
3. กิจกรรมสนับสนุนให้ ได้ถ่ายทอด
รูส้ กึ
เพิ่มความ
พึงพอใจ
ผูป้ ่ วยมี
ผู้ รั บ ก า รนิ เท ศ ท า ความรูด้ า้ น ภาคภูมิใจ ชานาญใน
และ
ผลเลือดดี
ผลงานวิจยั
การวิจยั ทา และเกิดเจต การทาวิจยั
ทางานมี
ขึน้
ให้ได้
คติท่ดี ีต่อ
และใช้
ประสิทธิภาพ
รูส้ กึ
ทบทวนและ การนิเทศ
งานวิจยั
แข็งแรง
ต่อยอด
มากยิ่งขึน้
ช่วยพัฒนา
ปลอดภัย
ความรู
คุณภาพ
และ
งาน
พึงพอใจ
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทีค่ าดหมายที่ 5: มีวัสดุอุปกรณ์ในการนิเทศและมีกาลังใจ
1 กิ จ ก ร ร ม ก า ร เพิ่ ม มีความ
มีกาลังใจใน เกิดทักษะ ได้รบั การชื่น
เกิด
วาระการชื่ น ชมให้ เข้าใจการ การทางาน การชื่นชม
ชมและให้
กาลังใจ
ก า ลั ง ใ จ ใ น ก า ร ชื่นชมและ
และการให้
กาลังใจ
และ
ประชุมพบปะผูน้ ิเทศ
การให้
กาลังใจ
เกิดความ
พึงพอใจ
การพยาบาลปฐมภูมิ กาลังใจ
พึงพอใจ และ
ประจาเดือน
ตัง้ ใจทางาน
และ
ทางานได้มี
ประสิทธิภาพ
มากขึน้
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ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง
วงรอบ
ผูน้ ิเทศ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
กิจกรรม
ที่
ความรู/้ การ
เจตคติ/
พฤติกรรม/
ผูร้ บั การนิเทศ ผูใ้ ช้บริการ
เรียนรู ้
ความรูส้ กึ
ทักษะ
2. กิ จ กรรมการจั ด ท า ได้รบั ความรู ้ เกิดความ ได้รบั ความ
ทางาน
ได้รบั
CPG ก า ร รั ก ษ า
และได้
มั่นใจในการ สะดวก และ
สะดวก
ความ
โรคเบาหวานและโรค
เรียนรู ้
รักษา
ปฏิบตั ิการ รวดเร็วขึน้ มี สะดวก
ค วาม ดั น โล หิ ต สู ง
วิธีการ
โรคเบาหวาน รักษาผูป้ ่ วย ประสิทธิภาพ รวดเร็ว
เชื่ อ ม โย งระ ห ว่ า ง จัดทา PCG
และโรค
อย่างมั่นใจ
มากขึน้
ปลอดภัย
โรงพยาบาลส่ งเสริม
ความดัน
และส่งต่อ
และรูส้ กึ
สุ ข ภาพต าบลและ
โลหิตสูง
ผูป้ ่ วยไป
พึงพอใจ
โรงพยาบาล
และ
โรงพยาบาล
มากขึน้
มั่นใจในการ อย่างมั่นใจ
นิเทศเรื่อง
การรักษา
โรคเบาหวาน
และโรค
ความดัน
โลหิตสูง

ผลการวิเคราะห์ความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมตามวงจรปฏิบตั ิการที่ 1-3 พบว่า
แต่ละกิจกรรมของแต่ละวงรอบก่อให้เกิดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ 2 ส่วน คือ ผูน้ ิเทศและ
ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย ซึง่ ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียแบ่งเป็ น 1) ผูร้ บั การนิเทศ และ 2) ผูใ้ ช้บริการ ในส่วนของ
ผูน้ ิเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ 3 ด้าน คือ 1) การเปลี่ยนแปลงด้านความรู /้ การเรียนรู ้ 2)
การเปลี่ ย นแปลงด้า นเจตคติ /ความรู ส้ ึก และ 3) การเปลี่ ย นแปลงด้า นพฤติ ก รรม/ทัก ษะ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้
1.1 ผลการวิเคราะห์ความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมในวงรอบที่ 1
การดาเนินกิจกรรมในวงรอบที่ 1 พบว่า เกิดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงทัง้ ใน
ส่วนของตัวผูน้ ิเทศเองและในส่วนของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมของ
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วงรอบที่ 1 ได้แก่ ผูร้ บั การนิเทศและผูใ้ ช้บริการ ในส่วนของตัวผูน้ ิเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงทัง้ ด้าน
ความรู /้ การเรียนรู ้ ด้านเจตคติ/ความรู ส้ ึก และด้านพฤติกรรม/ทักษะ โดยพบว่าแต่ละกิจกรรมมี
จุดเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1) กิจกรรมการเสนอข้อกาหนดบทบาทหน้าที่การนิเทศการพยาบาลปฐม
ภูมิในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งงานของผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ชี ดั เจนต่อ
ผูบ้ ริหาร
กิจกรรมการเสนอข้อกาหนดบทบาทหน้าที่การนิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งงานของผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ที่
ชัดเจนต่อผูบ้ ริหารเป็ นกิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายที่ 1 (มีบทบาท
หน้าที่ชดั เจน) เพื่อปิ ดช่องว่างของปั ญหาและอุปสรรคด้านนโยบายการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่คาดหมาย คือ มีนโยบายการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ีชดั เจนโดยมี
บทบาทหน้า ที่ ชัด เจน จึ ง มี จุด เน้น การเปลี่ ย นแปลงในส่ ว นของผู้นิ เทศ 3 ด้า น ได้แ ก่ 1) การ
เปลี่ยนแปลงด้านเจตคติ/ความรู ส้ ึกของผูน้ ิเทศ คือ ผู้ นิเทศมีเจตคติต่อการนิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิดีขนึ ้ รูส้ กึ ว่าการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิเป็ นความรับผิดชอบหนึ่งของตนเองที่ตอ้ งทาให้
ดีท่ีสุด และรู ส้ ึกถึงความเป็ นเจ้าของ 2) การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม/ทักษะ คือ ผูน้ ิเทศเกิด
ทักษะการคิดวิเคราะห์ และผูน้ ิเทศสามารถแสดงบทบาทผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ที่ชดั เจนขึน้
และ 3) การเปลี่ยนแปลงด้านความรู/้ การเรียนรู ้ คือ ผูน้ ิเทศเกิดความรูค้ วามเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ และเกิดการเรียนรู ว้ ิธีการดาเนินการข้อกาหนดขอบเขตหน้าที่
ความรับผิดชอบของตาแหน่งงาน ส่วนการเปลี่ยนแปลงในของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 1) การ
เปลี่ยนแปลงของผูร้ บั การนิเทศ คือ ผูร้ บั การนิเทศได้รบั การนิเทศที่ชัดเจนและมีแบบแผน ทาให้
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ 2) การเปลี่ยนแปลงของผูใ้ ช้บริการ คือ ผูใ้ ช้บริการได้รบั
บริการที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานมากยิ่งขึน้
“พอมีการกาหนดใน JD...ดูพี่เขามีแบบแผนมากขึ้น มีการมา
ชวนพวกเราวางแผนกันว่าจะนิเทศกันเมื่อไหร่เรื่องอะไร มีการ
ประเมินหลังการนิเทศด้วย...ทางานได้เร็วขึน้ ...มีประสิทธิภาพ
มากขึน้ ...ได้รบั การนิเทศเรือ่ งทีเ่ ราอยากรู .้ ..ก็ดคี ะ่ ”
(ผูร้ บั การนิเทศ 2)
“...หมอเขาสอนมากขึน้ ...ดูเขาคล่องขึน้ ด้วยนะ....”
(ผูใ้ ช้บริการ 1)
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2) กิจกรรมการจัดทาโครงการอบรมให้ความรูเ้ รื่องการนิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิ
กิ จ กรรมการจั ด ท าโครงการอบรมให้ค วามรู ้เรื่ อ งการนิ เทศการ
พยาบาลปฐมภูมิเป็ นกิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายที่ 2 (มีความรูแ้ ละ
ทักษะการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ) เพื่อปิ ดช่องว่างของปั ญหาและอุปสรรคด้านผูน้ ิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่คาดหมาย คือ ผูน้ ิเทศมีความรู เ้ รื่องการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภู มิ จึ ง มี จุ ด เน้ น การเปลี่ ย นแปลงในส่ ว นของผู้ นิ เทศ 3 ด้า น ได้แ ก่ 1) การ
เปลี่ยนแปลงด้านความรู /้ การเรียนรู ้ คือ ผูน้ ิเทศเกิดความรู ค้ วามเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการนิเทศ
การพยาบาลปฐมภู มิ ม ากขึ น้ 2) การเปลี่ ย นแปลงด้า นพฤติ ก รรม/ทัก ษะ คื อ ผู้นิ เทศมี ก าร
ปฏิบตั ิการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิมากขึน้ และมีความถูกต้องมากขึน้ รวมถึงสามารถถ่ายทอด
ความรู เ้ รื่องการนิเทศทางการพยาบาลได้ 3) การเปลี่ยนแปลงด้านเจตคติ/ความรู ส้ ึกของผูน้ ิเทศ
คือ ผูน้ ิเทศรู ส้ ึกมั่นใจในการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิมากขึน้ ทาให้มีเจตคติต่อการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภู มิ ดี ขึ น้ ด้ว ย ส่ ว นการเปลี่ ย นแปลงในของผู้มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ได้แ ก่ 1) การ
เปลี่ ย นแปลงของผู้รบั การนิ เทศ คื อ ผู้รบั การนิ เทศได้รบั การนิ เทศที่ ถูก ต้อ งตามหลัก วิชาการ
สามารถปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลได้มี คุ ณ ภาพมากขึ ้น และมี เจตคติ ต่ อ การนิ เทศดี ขึ ้น 2) การ
เปลี่ยนแปลงของผูใ้ ช้บริการ คือ ผูใ้ ช้บริการได้รบั บริการที่มีคณ
ุ ภาพเกิดความพึงพอใจมากขึน้
“ดูพีเ่ ขามีความรู ม้ ากขึน้ เก่งขึน้ ...ดูเขามั่นใจ...นิเทศตามหลัก
วิชาการมากๆ...พวกหนูก็รูม้ ากขึน้ เขาสอนเยอะขึน้ ...มีอะไรก็
ถามพีเ่ ขา เขาสอนดีขนึ้ ค่ะ...หนูรูส้ กึ ว่าดีนะค่ะ...ก็อยากให้พเี่ ขา
มานิเทศ”
(ผูร้ บั การนิเทศ 6)
“...ฉันว่าฉันดีขึน้ แบบว่าหมอเขาก็สอนเยอะขึน้ ให้ลูกมาฟัง...
ทาตามทีห่ มอบอก มีอะไรก็ให้ลูกโทรหาหมอ...หมอเขาบอกว่า
ให้โทรถามได้ตลอด...ก็พอใจ” (ผูใ้ ช้บริการ 2)
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3) กิจกรรมการจัดทาโครงการพัฒนาทักษะที่จาเป็ นสาหรับผูน้ ิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ
กิจกรรมการจัดทาโครงการพัฒนาทักษะที่จาเป็ นสาหรับผูน้ ิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ โดยทักษะที่จาเป็ นได้แก่ 1) ทักษะการให้ขอ้ มูลป้อนกลับอย่างมีคุณภาพ 2)
ทักษะการสร้างแรงจูงใจเชิงรุก และ 3) ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมนีเ้ ป็ นกิจกรรมที่
ตอบสนองประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายที่ 2 (มีความรู แ้ ละทักษะการนิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิ) เพื่อปิ ดช่องว่างของปั ญหาและอุปสรรคด้านผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ผลลัพธ์การ
เปลี่ยนแปลงที่คาดหมาย คือ ผูน้ ิเทศมีทกั ษะที่จาเป็ นสาหรับการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ จึงมี
จุดเน้นการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูน้ ิเทศ 3 ด้าน ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม/ทักษะ
คือผูน้ ิเทศเกิดทักษะการให้ขอ้ มูลป้อนกลับอย่างมีคุณภาพ ทักษะการสร้างแรงจูงใจเชิงรุ ก และ
ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และเมื่อผูน้ ิเทศนาทักษะทัง้ 3 ทักษะนีไ้ ปใช้ในการปฏิบตั ิจริง
และได้ผ ลลัพ ธ์จ ากการปฏิ บัติ นิ เทศการพยาบาลปฐมภู มิ ดี ขึ น้ โดยใช้เวลาน้อ ยลง 2) การ
เปลี่ ย นแปลงด้า นความรู /้ การเรีย นรู ้ คื อ กิ จ กรรมท าให้ผู้นิ เทศเรีย นรู ก้ ารคิ ด วิเคราะห์ เข้า ใจ
ความหมายของทัง้ 3 ทักษะ 3) การเปลี่ยนแปลงด้านเจตคติ/ความรูส้ กึ ของผูน้ ิเทศ คือ รูส้ กึ ดี และ
เกิดเจตคติท่ีดีต่อการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ส่วนการเปลี่ยนแปลงในของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงของผูร้ บั การนิเทศ คือ เรียนรูไ้ ด้เร็วขึน้ ปฏิบตั ิงานได้ดีขึน้ และพึงพอใจ
2) การเปลี่ยนแปลงของผูใ้ ช้บริการ คือ ผูใ้ ช้บริการได้รบั บริการที่มีคณ
ุ ภาพเกิดความพึงพอใจมาก
ขึน้
“พีเ่ ขาบอกว่าเขาไปอบรมทักษะมา เขาจะมาใช้...หนูว่าเขาเก่ง
ขึน้ อย่างทักษะ feedback หนูว่าดีนะ หนูชอบ ตรงประเด็นดี
แต่ก่อนไม่เคยมี...หนูวา่ หนูเก่งขึน้ นะ ทางานไวขึน้ ด้วย... ”
(ผูร้ บั การนิเทศ 1)
“...หมอเขาทาแผลเก่งขึน้ ...ทาเบา ไม่เจ็บเหมือนวันก่อน...ชอบ
ซิ พอใจให้ 10 เลย”
(ผูใ้ ช้บริการ 3)
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4) กิจกรรมการกาหนดคุณลักษณะของผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
กิจกรรมการกาหนดคุณ ลักษณะของผูน้ ิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ
โดยคุณ ลัก ษณะของผู้นิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ คือ 1) มี ความรู แ้ ละเข้าใจงาน 2) มี มนุษ ย
สัมพันธ์ และ 3) มองโลกในแง่ดี กิจกรรมนีเ้ ป็ นกิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่
คาดหมายที่ 3 (มีคณ
ุ ลักษณะที่ดีของผูน้ ิเทศ) เพื่อปิ ดช่องว่างของปั ญหาและอุปสรรคด้านผูน้ ิเทศ
การพยาบาลปฐมภูมิ ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่คาดหมาย คือ ผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ต้องมี
ความรู แ้ ละเข้าใจงาน มีมนุษยสัมพันธ์ และมองโลกในแง่ดี จึงมีจุดเน้นการเปลี่ยนแปลงในส่วน
ของผูน้ ิเทศ 3 ด้าน ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม/ทักษะ คือ ผูน้ ิเทศเกิดการพัฒนา
ตนเองให้มี คุณ ลักษณะของผูน้ ิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ คือ มี ความรู แ้ ละเข้าใจงาน มีมนุษ ย
สัมพันธ์ และมองโลกในแง่ดี 2) การเปลี่ยนแปลงด้านเจตคติ/ความรู ส้ กึ คือ ผูน้ ิเทศมีความรู ส้ ึกดี
ขึน้ เมื่อเปลี่ยนแปลงตนเองให้มีคณ
ุ ลักษณะของผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ 3)การเปลี่ยนแปลง
ด้านความรู/้ การเรียนรู ้ คือ ผูน้ ิเทศเข้าใจความหมายของทัง้ 3 คุณลักษณะของผูน้ ิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิ ส่วนการเปลี่ยนแปลงของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงของผูร้ บั การนิเทศ
คือ เกิดความพึงพอใจ และเกิดเจตคติท่ีดีต่อผูน้ ิเทศและการนิเทศ รวมทัง้ ผูร้ บั การนิเทศได้รบั การ
ถ่ายทอดทางสังคมให้มีคณ
ุ ลักษณะตามผูน้ ิเทศ 2) การเปลี่ยนแปลงของผูใ้ ช้บริการ คือ ผูใ้ ช้บริการ
รูส้ กึ พึงพอใจ
“พีเ่ ขาก็ยมิ้ ทักทายมากขึน้ คุยกับคนงงคนงาน ญาติเยิด เขาทัก
หมด แต่ ก่ อ นไม่ เขาจะเฉยๆ คนไข้โ ดนดุ ป ระจ า หนู ก็ โ ดน
(หัวเราะเบาๆ)...หนูรูส้ ึกมันไม่อึดอัด...จริงๆพีเ่ ขาไม่ได้เป็ นคน
ตลกค่ะ ตอนนีก้ ล้าถามแล้ว สงสัยอะไรก็โทรถามเลย พีเ่ ขาก็โอ
นะ ช่วยมากขึน้ ...” (ผูร้ บั การนิเทศ 3)
“...ผมรู ส้ กึ พึงพอใจมากครับ...”
(ผูใ้ ช้บริการ 4)
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5) กิจกรรมการจัดเวทีนาเสนอผลงานการนิเทศที่ประสบความสาเร็จปี ละ
1 ครัง้
กิจกรรมการจัดเวทีนาเสนอผลงานการนิเทศที่ประสบความสาเร็จ
ปี ละ 1 ครัง้ เป็ น กิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่ คาดหมายที่ 4 (มี เวที น าเสนอ
ผลงาน) เพื่อปิ ดช่องว่างของปั ญ หาและอุปสรรคด้านเจตคติต่อการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
ผลลัพ ธ์ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ ค าดหมาย คื อ 1) ผู้นิ เทศได้น าเสนอผลงานการนิ เทศที่ ป ระสบ
ความสาเร็จ 2) ผูน้ ิเทศเกิดความภาคภูมิใจ และ3) ผูน้ ิเทศเกิดเจตคติท่ีดีต่อการนิเทศ จึงมีจดุ เน้น
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูน้ ิเทศ 3 ด้าน ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงด้านเจตคติ/ความรูส้ ึก คือ
.ผูน้ ิเทศเกิดความภาคภูมิใจและเกิดเจตคติท่ีดีต่อการนิเทศ 2) การเปลี่ยนแปลงด้านความรู/้ การ
เรี ย นรู ้ คื อ ผู้นิ เทศได้แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู จ้ ากผลงานที่ ม าน าเสนอ 3) การเปลี่ ย นแปลงด้า น
พฤติกรรม/ทักษะ คือ ผูน้ ิเทศมีทกั ษะการทาผลงานทางวิชาการ และมีทกั ษะการนาเสนอผลงาน
ทางวิชาการ ส่วนการเปลี่ยนแปลงในของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงของผูร้ บั
การนิเทศ คือ ผูร้ บั การนิเทศเกิดแรงบันดาลใจที่จะทาผลงานวิชาการ 2) การเปลี่ยนแปลงของ
ผูใ้ ช้บริการ คือ ผูใ้ ช้บริการปลอดภัยและได้รบั การดูแลที่มีคณ
ุ ภาพมากขึน้
“...เห็นพีเ่ ขาได้ขึน้ เวที อยากขึน้ บ้าง รู ส้ กึ ดีค่ะ ดูเขาภูมใิ จ อยาก
ทาบ้าง...”
(ผูร้ บั การนิเทศ 3)
“...หมอเขาเอารู ปมาให้ดูเขาขึน้ เวทีประกวด เขาบอกว่าเอาเรือ่ ง
ของลุงไปโชว์...เรือ่ งทีเ่ ขามาเยีย่ มบ้านลุง รักษาลุงจนดีขึน้ ...ลุง
ก็ดใี จไปกับเขาด้วย”
(ผูใ้ ช้บริการ 5)

6) กิจกรรมการจัดให้มีการประชุมพบปะผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
ประจาเดือนละ 1 ครัง้
กิจกรรมการจัดให้มี การประชุมพบปะผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
ประจาเดือนละ 1 ครัง้ ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายที่ 4 (มีเวทีนาเสนอผลงาน) เพื่อปิ ด
ช่ อ งว่า งของปั ญ หาและอุป สรรคด้า นเจตคติ ต่ อ การนิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ ผลลัพ ธ์ก าร
เปลี่ยนแปลงที่คาดหมาย คือ ผูน้ ิเทศเกิดเจตคติท่ีดีต่อการนิ เทศ จึงมีจุดเน้นการเปลี่ยนแปลงใน
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ส่วนของผูน้ ิเทศ 3 ด้าน ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงด้านเจตคติ/ความรู ส้ ึก คือ ผูน้ ิเทศได้แบ่งปั น
ความรู ส้ ึก เกิดเจตคติท่ีดีต่อการนิเทศ 2) การเปลี่ยนแปลงด้านความรู /้ การเรียนรู ้ คือ ผูน้ ิเทศได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 3) การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม/ทักษะ คือ ผูน้ ิเทศเกิดทักษะการแก้ปัญหา
ส่วนการเปลี่ยนแปลงในของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงของผูร้ บั การนิเทศ คือ
ผูร้ บั การนิเทศได้รบั การนิเทศที่มีคณ
ุ ภาพ 2) การเปลี่ยนแปลงของผูใ้ ช้บริการ คื อ ผูใ้ ช้บริการได้รบั
ความสะดวกมากขึน้
“...การประชุมครัง้ ที่แล้วทีน่ อ้ งมีปัญหากับลูกสาวคนไข้... แล้ว
มติให้เราไปนิเทศน้อง...ตกลงน้องโอเคแล้วนะ ญาติก็โอเคแล้ว
...ขอบคุณทุกคนมาก...”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 1)
“...พีเ่ ขาก็มาถาม มาคุย ให้คาแนะนา...พีเ่ ขาไปเคลียร์ให้...เลย
ได้เข้าใจกัน...”
(ผูร้ บั การนิเทศ 5)
“...เคสติดเตียงต้องเปลีย่ น cath เพิ่งรู ว้ ่าน้องทาไม่เป็ น ถ้าอย่าง
ไงให้พชี่ ่วยสอนน้องนะ จะได้ไม่ตอ้ งส่งคนไข้ไปโรงพยาบาล เขา
ต้องเสียตังค์เหมารถไป...”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 1)
“หมอเขาช่วย...ไม่ตอ้ งไปโรงพยาบาล...”
(ผูใ้ ช้บริการ 6)

7) กิ จ กรรมการเพิ่ ม วาระการชื่ น ชมให้ก าลัง ใจในการประชุม พบปะผู้
นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิประจาเดือน
กิจกรรมการเพิ่ มวาระการชื่น ชมให้กาลังใจในการประชุมพบปะผู้
นิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ ป ระจาเดือน เป็ น กิจกรรมที่ ตอบสนองประเด็น การเปลี่ยนแปลงที่
คาดหมายที่ 5 (มีวสั ดุอปุ กรณ์ในการนิเทศและมีกาลังใจ) เพื่อปิ ดช่องว่างของปั ญหาและอุปสรรค
ด้านภาระงาน ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่คาดหมาย คือ ผูน้ ิเทศมีกาลังใจในการนิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิ จึงมีจุดเน้นการเปลี่ยนแปลงด้านเจตคติ/ความรู ส้ ึก จึงมีจุดเน้นการเปลี่ยนแปลงในส่วน
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ของผูน้ ิเทศ 3 ด้าน ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงด้านเจตคติ/ความรู ส้ ึก คือ ผูน้ ิเทศมีกาลังใจในการ
ทางาน 2) การเปลี่ยนแปลงด้านความรู/้ การเรียนรู ้ คือ ผูน้ ิเทศเข้าใจการชื่นชมและการให้กาลังใจ
3) การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม/ทักษะ คือ ผูน้ ิเทศเกิดทักษะการชื่นชมและให้กาลังใจ ส่วนการ
เปลี่ยนแปลงในของผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงของผูร้ บั การนิเทศ คือ ได้รบั การ
ชื่นชมและให้กาลังใจทาให้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ 2) การเปลี่ยนแปลงของผูใ้ ช้บริการ
คือ ผูใ้ ช้บริการเกิดกาลังใจ พึงพอใจ
“...ก็เอาไปชมน้อง...ให้กาลังใจน้อง...”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 3)
“...พีเ่ ขาชม เราก็มกี าลังใจค่ะ ตัง้ ใจทางานให้ดขี นึ้ ...”
(ผูร้ บั การนิเทศ 8)
“...ตอนนีเ้ ป็ นเทศกาลชื่นชม ให้กาลังใจกันใหญ่ เลย เล่นบ้าง
จริงบ้าง ก็ดีค่ะ ให้นอ้ งฝึ กมองหาสิ่งดีๆมาชมกัน...น้องก็ไปชม
คนไข้ ชมชาวบ้าน ให้กาลังใจกันตลอด”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 1)
“...หมอเขาชมเราก็ดใี จ ทาใหญ่เลย...สอนอะไรก็ทาหมด”
(ผูใ้ ช้บริการ 7)

1.2 ผลการวิเคราะห์ความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมในวงรอบที่ 2
การดาเนิ น กิ จกรรมในวงรอบที่ 2 พบว่าเกิดผลลัพ ธ์การเปลี่ยนแปลงการ
เปลี่ยนแปลงด้านความรู/้ การเรียนรู ้ การเปลี่ยนแปลงด้านเจตคติ/ความรูส้ กึ และการเปลี่ยนแปลง
ด้านพฤติกรรม/ทักษะ โดยพบว่าแต่ละกิจกรรมมีจุดเน้นให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆที่
แตกต่างกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1) กิจกรรมการจัดอบรมให้ความรูด้ า้ นการพยาบาลปฐมภูมิ
กิ จกรรมการจัด อบรมให้ความรู ด้ ้านการพยาบาลปฐมภูมิ 1) การ
เยี่ยมบ้าน 2) การรักษาโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง และ 3) การดูแลผูป้ ่ วยล้างไตทาง
ช่องท้อง กิจกรรมนีเ้ ป็ นกิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายที่ 2 (มีความรู ้
และทักษะการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ) เพื่อปิ ดช่องว่างของปั ญหาและอุปสรรคด้านผูน้ ิเทศการ
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พยาบาลปฐมภูมิ ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่คาดหมาย คือ ผูน้ ิเทศมีความรูด้ า้ นการพยาบาลปฐม
ภูมิ จึงมีจดุ เน้นการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูน้ ิเทศ 3 ด้าน ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงด้านความรู/้
การเรียนรู ้ คือ ผูน้ ิเทศมีความรูม้ ากขึน้ 2) การเปลี่ยนแปลงด้านเจตคติ/ความรูส้ ึก คือ ผูน้ ิเทศเกิด
ความมั่นใจ 3) การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม/ทักษะ คือ ผูน้ ิเทศปฏิบตั ิการนิเทศอย่างมั่นใจ ส่วน
การเปลี่ยนแปลงในของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงของผูร้ บั การนิเทศ คือ ดูแล
ผู้ป่ วยได้ดี ขึ น้ และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึน้ 2) การเปลี่ ย นแปลงของผู้ใช้บ ริก าร คื อ ผู้ใช้บ ริก าร
ปลอดภัย
“...สอนให้นอ้ งเก่ง น้องจะต้องดูแลคนไข้ของน้องได้...คนไข้ตอ้ ง
ปลอดภัย”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 1)
“...พี่เขาสอนให้ท า ต้อ งท าให้ได้ พี่เขาท าให้ดู จับ มื อ ท าเลย
ตอนนีท้ าเองได้แล้วค่ะ มั่นใจค่ะ คนไข้หายไวขึน้ ”
(ผูร้ บั การนิเทศ 4)
“...รู ส้ กึ หายไวขึน้ ...”
(ผูใ้ ช้บริการ 8)

2) กิ จกรรมการจัด ท า CPG การรัก ษาโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง เชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและโรงพยาบาล
กิจกรรมการจัดท า CPG การรักษาโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิ ตสูง เชื่ อมโยงระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตาบลและโรงพยาบาล เป็ น กิจกรรมที่
ตอบสนองประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายที่ 5 (มีวสั ดุอุปกรณ์ในการนิเทศและมีกาลังใจ)
เพื่อปิ ดช่องว่างของปั ญหาและอุปสรรคด้านภาระงาน ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่คาดหมาย คือ มี
CPG การรักษาโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิ ตสูง จึงมีจุดเน้นการเปลี่ยนแปลงด้าน จึงมี
จุดเน้นการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูน้ ิเทศ 3 ด้าน ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม/ทักษะ
คือผูน้ ิเทศได้รบั ความสะดวกและปฏิบัติการนิเทศอย่างมั่นใจ 2) การเปลี่ยนแปลงด้านเจตคติ/
ความรู ส้ ึก คือ ผูน้ ิเทศเกิดความมั่นใจ มีเจตคติท่ีดีขึน้ 3) การเปลี่ยนแปลงด้านความรู /้ การเรียนรู ้
คือ ผูน้ ิเทศได้รบั ความรู แ้ ละได้เรียนรู ว้ ิธีการจัดทา CPG ส่วนการเปลี่ยนแปลงในของผูม้ ีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย ได้แ ก่ 1) การเปลี่ ย นแปลงของผู้รับ การนิ เทศ คื อ ท างานอย่ า งสะดวกขึ ้น และมี

183
ประสิทธิภาพมากขึน้ 2) การเปลี่ยนแปลงของผูใ้ ช้บริการ คือ ผูใ้ ช้บริการได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว
มากขึน้ เกิดความพึงพอใจ
“...เป็ น ข้อตกลงร่ วมกัน ทุก คนต้อ งปฏิ บัติตาม...มี แ นวทางที่
ชัด เจน ท างานสะดวกขึ้น เราก็ นิ เทศน้อ งตาม CPG น้อ งก็
ทางานสะดวกขึน้ รวดเร็วขึน้ มีประสิทธิภาพมากขึน้ ...”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 1)
“...โอ้โห้ มี CPG ก็ ดี ขึ้น เลย ชัด ขึ้น เลย ท างานสะดวก ไวขึ้น
ชีวติ ดีขึน้ เยอะเลยครับ”
(ผูร้ บั การนิเทศ 2)
“...เป็ น ข้อ ตกลงร่วมกัน ทุก คนต้อ งปฏิ บัติตาม...มี แ นวทางที่
ชัด เจน ส่ ง คนไข้ไปโรงพยาบาลก็ ส ะดวก ไข้ไม่ ต ้อ งไปนั่ง รอ
นานๆแล้ว...”
(ผูน้ ิเทศระดับตาบล 2)
“...วันก่อนหมอเขาส่งไปโรงพยาบาล...ไวมาก... ไม่ตอ้ งรอเลย.”
(ผูใ้ ช้บริการ 9)

1.3 ผลการวิเคราะห์ความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมในวงรอบที่ 3
การดาเนิ น กิ จกรรมในวงรอบที่ 3 พบว่าเกิดผลลัพ ธ์การเปลี่ยนแปลงการ
เปลี่ยนแปลงด้านความรู/้ การเรียนรู ้ การเปลี่ยนแปลงด้านเจตคติ/ความรูส้ กึ และการเปลี่ยนแปลง
ด้านพฤติกรรม/ทักษะ โดยพบว่าแต่ละกิจกรรมมีจุดเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆที่
แตกต่างกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1) กิจกรรมสนับสนุนให้ผรู้ บั การนิเทศทาผลงานวิจยั
กิจกรรมสนับสนุนให้ผูร้ บั การนิเทศทาผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนา
รู ป แบบการพยาบาลชะลอไตเสื่อ ม เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพต าบล อาเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” จนได้รบั การคัดเลือกให้ไปนาเสนอผลงานด้วยวาจาในการประชุม
วิชาการ “รางวัล ศรีสังวาลย์ ผลงานดี วิชาการเด่ น สมคุณ ค่ าพยาบาลไทย ครัง้ ที่ 4: Nursing
research and reinventing” จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกิจกรรมการสนับสนุนให้ผูร้ บั การ
นิเทศทาผลงานวิจัยนีเ้ ป็ นกิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายที่ 4 (มีเวที
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นาเสนอผลงาน) เพื่อปิ ดช่องว่างของปั ญหาและอุปสรรคด้านเจตคติต่อการนิเทศการพยาบาลปฐม
ภูมิ ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่คาดหมาย คือ ผูร้ บั การนิเทศมีผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง จึงมี
จุดเน้นการเปลี่ยนแปลงด้านเจตคติ/ความรูส้ กึ ผูน้ ิเทศมีความรูส้ กึ ภาคภูมิใจที่สามารถปฏิบตั ิการ
นิเทศให้การสนับสนุนจนผูร้ บั การนิเทศประสบความสาเร็จและได้รบั ความสนใจจากผูบ้ ริหาร ซึ่ง
เป็ นการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ความรูส้ กึ ที่ยิ่งใหญ่ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเจตคติต่อการ
นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ีจะคงอยู่ตลอดไปของผูน้ ิเทศ และเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญไม่
ด้อยไปกว่ากันคือการเปลี่ยนแปลงด้านความรู/้ การเรียนรู ้ เมื่อผูน้ ิเทศได้ถ่ายทอดความรูเ้ รื่องการ
วิจยั ความรูเ้ รื่องการพยาบาล และการใช้สถิติในงานวิจยั รวมถึงเทคนิควิธีการเขียนงานวิจยั ทาให้
ผูน้ ิเทศได้ทบทวนและต่อยอดความรูด้ งั กล่าว ทัง้ ยังได้ช่วยลงมือปฏิบตั ิทาให้ผนู้ ิเ ทศมีความรูค้ วาม
ชานาญเพิ่มมากขึน้ สามารถใช้งานวิจยั ช่วยพัฒนาคุณภาพการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิได้จน
เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม/ทักษะที่คงอยู่ตลอดไป จากผลงานการวิจยั ของผูร้ บั การนิเทศ
แสดงให้เห็นว่าผูใ้ ช้บริการมีผลเลือดที่ดีขึน้ เกิดความพึงพอใจ และวิธีการดูแลผู้ ป่วยที่คน้ พบจาก
การวิจัยยังดาเนินการอยู่แม้งานวิจัยจะสิน้ สุด สาหรับการเปลี่ยนแปลงของผูร้ บั การนิเทศพบว่า
ผูร้ บั การนิเทศเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง พึงพอใจการนิเทศ และทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึน้
“...น้องๆดีใจกันมาก บอกว่าภูมิใจที่ทาได้...พี่ก็ภูมิใจ” (ผูน้ ิเ ทศ
ระดับตาบล 1)
“...ดีใจ ภูมิใจมากทีส่ ดุ ไม่เคยคิดเลยว่าจะทาได้...รู ส้ กึ ตัวเองว่า
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ...คนไข้ดีขึน้ ...มีผลเลือด
ดี ขึ้ น อย่ า งมี น ัย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ทั้ง คริ เอติ นิ น และeGFR…
ความพึงพอใจก็เพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญด้วย...”
(ผูร้ บั การนิเทศ 1)
“...ผลเลือดดีขนึ้ ...รู ส้ กึ แข็งแรงขึน้ ...”
(ผูใ้ ช้บริการ 10)

สรุปผลการวิเคราะห์ความสาเร็จจากการดาเนินกิจกรรมทัง้ ส่วนของผลลัพธ์การ
เปลี่ยนแปลงของผูน้ ิเทศและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย อันได้แก่การเปลี่ยนแปลงด้านความรู/้ การเรียนรู ้
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การเปลี่ยนแปลงด้านเจตคติ/ความรูส้ กึ การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม/ทักษะ การเปลี่ยนแปลง
ของผูร้ บั การนิเทศ และการเปลี่ยนแปลงของผูใ้ ช้บริการ ผูว้ ิจยั นาผลการวิเคราะห์ความสาเร็จจาก
การดาเนินกิจกรรมนีม้ าเป็ นแนวทางในการสังเคราะห์รูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ี
ส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิ ในหัวข้อถัดไป
ส่วนที่ 4.2 ผลการสังเคราะห์รูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิทส่ี ่งเสริมการ
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลทีป่ ฏิบัตงิ านในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
จากการดาเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารู ปแบบการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิท่ีส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิ ภาพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถาน
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ผูว้ ิจยั ได้ทาการสังเคราะห์รูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ี
ส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิ จ ากผลลัพ ธ์ท่ี ได้จากการศึก ษาสภาพการณ์และความต้อ งการรู ป แบบการนิ เทศการ
พยาบาลปฐมภูมิท่ีส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิ ภาพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถาน
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และผลลัพธ์ท่ีได้จากกระบวนการสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศ
การพยาบาลปฐมภูมิท่ีสง่ เสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถาน
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทงั้ 3 วงรอบ รวมถึงผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่ได้จากการวิเคราะห์
ความสาเร็จจากการดาเนินกิจกรรมจากหัวข้อที่ผ่านมา ผลการสังเคราะห์รูปแบบการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิท่ีส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิ ภาพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถาน
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ตามภาพประกอบ 6

ภาพประกอบ 6 รูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมทิ ่สี ง่ เสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
ของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
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รู ปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ีส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของ
พยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) เตรียม
ความพร้อมของผูน้ ิเทศ 2) ลงมือปฏิบตั ิและประเมินผล 3) ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
1.เตรียมความพร้อมของผู้นิเทศ
ในการนิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ ผู้นิ เทศต้อ งมี ก ารเตรีย มความพร้อ มก่ อ น
ปฏิบตั ิการ ในส่วนของการเตรียมความพร้อมของผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ประกอบด้วยการ
เตรียมความพร้อมดังนี ้ 1) มีความรูด้ า้ นการนิเทศและการพยาบาลปฐมภูมิ 2) มีทกั ษะที่จาเป็ นใน
การนิเทศ 3) มีคณ
ุ ลักษณะที่ดีของผูน้ ิเทศ และ 4) มีเจตคติท่ดี ีต่อการนิเทศ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1.1 มีความรู้ด้านการนิเทศและการพยาบาลปฐมภูมิ
ผูน้ ิเทศต้องเตรียมความพร้อมด้านความรู ้ ประกอบด้วย 1) ความรูด้ า้ นการ
นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ได้แก่ นิยามความหมายของนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ แนวคิดและ
หลักการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ รูปแบบของการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ เป้าหมายของการ
นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ กระบวนการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ และบทบาทของผูน้ ิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ และ 2) ความรู ด้ า้ นการพยาบาลปฐมภูมิ ประกอบด้วย ความรู เ้ รื่องการเยี่ยม
บ้าน ความรูเ้ รื่องการรักษาโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง และความรูเ้ รื่องการดูแลผูป้ ่ วย
ล้างไตทางช่องท้องในชุมชน
1.2 มีทกั ษะทีจ่ าเป็ นในการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
ผูน้ ิเทศต้องเตรียมความพร้อมด้านทักษะที่จาเป็ นในการนิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิ ซึ่งได้แก่ 1) ทักษะการให้ขอ้ มูลป้อนกลับอย่างมี คณ
ุ ภาพ 2) ทักษะการสร้างแรงจูงใจเชิง
รุ ก 3) ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งทักษะเหล่านีจ้ ะทาให้ผูน้ ิเทศเกิดความมั่นใจในการ
นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ สามารถนิเทศได้อย่างมีหลักการ ตรงประเด็น ได้ผลลัพธ์ท่ีดี ในเวลาที่
เหมาะสม รายละเอียดดังนี ้
1.2.1 ทักษะการให้ขอ้ มูลป้อนกลับอย่างมีคณ
ุ ภาพ
การให้ขอ้ มูลป้อนกลับ (Feedback) หมายถึง กระบวนการให้ขอ้ มูลเพื่อ
สะท้อนให้เห็นถึงข้อดีขอ้ เสียเพื่อการพัฒนางาน ติดตามความก้าวหน้าของงาน สร้างความเข้าใจที่
ตรงกัน กระตุน้ ให้เกิดการทางานร่วมกัน และเชื่อมความสัมพันธ์ท่ีดี การให้ขอ้ มูลป้อ นกลับอย่างมี
คุณภาพ หมายถึง การให้ขอ้ มูลป้อนกลับที่เป็ นประโยชน์ต่อผูร้ บั ข้อมูลและสามารถนาไปพัฒนา
ต่อได้ ทักษะการให้ขอ้ มูลป้อนกลับอย่างมีคณ
ุ ภาพเป็ นทักษะที่จาเป็ นสาหรับการเป็ นผูน้ ิเทศการ
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พยาบาลปฐมภูมิ เนื่องจาก การนิเทศต้องให้ขอ้ มูลป้อนกลับอย่างมีคุณ ภาพกับผูร้ ั บการนิเทศ
เพื่อให้ผรู้ บั การนิเทศเกิดการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
1.2.2 ทักษะการสร้างแรงจูงใจเชิงรุก
การสร้างแรงจูงใจเชิงรุก (Proactive motivation) หมายถึง การใช้วิธีใดๆ
ในการดึงเอาศัก ยภาพของผูร้ บั การนิ เทศออกมาให้ได้ม ากที่ สุดเพื่ อ ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนาการพยาบาลปฐมภูมิ หากผูน้ ิเทศมีทกั ษะการสร้างแรงจูงใจเชิงรุกนีจ้ ะทาให้ผนู้ ิเทศสามารถ
ดึงศักยภาพของผูร้ บั การนิเทศเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผูร้ บั การนิเทศ ต่อผูใ้ ช้บริการ และต่อ
หน่วยงาน ตัวอย่างการสร้างแรงจูงใจเชิงรุ ก เช่น การจัดเวทีนาเสนอผลงานวิชาการให้ผูร้ บั การ
นิเทศได้เห็นความภาคภูมิใจของผูน้ าเสนอผลงาน ทาให้ผรู้ บั การนิเทศเกิดแรงจูงใจในการทางาน
วิจยั บ้าง
1.2.3 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
การสื่ อ สารเป็ น เครื่อ งมื อ ที่ ส าคัญ ในการนิ เทศการพยาบาลปฐมภู มิ
เนื่ อ งจากการนิ เทศเป็ น กระบวนการส่ง เสริม สนับ สนุน ช่ ว ยเหลื อ แนะน า ให้ผู้รับ การนิ เทศ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างสะดวกและเกิดผลลัพธ์ท่ดี ี ซึง่ กระบวนการเหล่านีต้ อ้ งอาศัยการสื่อสารผ่านจาก
ผู้นิ เทศไปยัง ผู้รับ การนิ เทศ ผู้นิ เทศจึ ง ต้อ งมี ทัก ษะในการสื่ อ สารอย่ า งสร้า งสรรค์ (Creative
communication) เพื่อให้การติดต่อสื่อสารเป็ นไปในทางบวก เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การติดต่อสื่อสาร การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เป็ นการสื่อสารที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วน
กระชับ ชัด เจน เป็ น รู ป ธรรม สุภ าพ มี ค วามเห็ น อกเห็ น ใจ ไม่ ต าหนิ ต่ อ หน้าผู้อ่ื น ชื่ น ชมอย่ า ง
เหมาะสม
1.3 มีคุณลักษณะทีด่ ขี องผู้นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
ผูน้ ิเทศต้องเตรียมความพร้อมให้มีคณ
ุ ลักษณะที่ดีของผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐม
ภูมิ ซึ่งได้แก่ 1) มีความรูแ้ ละเข้าใจเนือ้ งาน 2) มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อคนรอบข้าง และ 3) มองโลก
ในแง่ดี รายละเอียดดังนี ้
1.3.1 มีความรูแ้ ละเข้าใจเนือ้ งาน
ผูน้ ิเทศต้องเป็ นผูม้ ีความรูแ้ ละมี ความเข้าใจเนือ้ งานที่จะนิเทศ เนื่องจากการ
นิเทศมีความละเอียดอ่อนลึกซืง้ ต้องช่วยแก้ปัญหาให้ผรู้ บั การนิเทศ ผูน้ ิเทศจึงต้องมีความเข้าใจ
เนือ้ งานนัน้ และต้องเข้าใจบริบทของงานจึงจะให้ผนู้ ิเทศให้คาปรึกษาที่นาไปใช้แก้ไขปั ญหาได้จริง
ผูน้ ิเทศต้องเตรียมความพร้อมศึกษาและทาความเข้าใจบริบทพืน้ ที่และระบบงานก่อนการนิเทศ
การพยาบาลปฐมภูมิ
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1.3.2 มีมนุษยสัมพันธ์ท่ดี ี
ผู้นิ เทศต้อ งเป็ น ผู้มี ม นุษ ยสัม พัน ธ์ท่ี ดี กับ คนรอบข้าง ไม่ เพี ย งแต่ มี ม นุษ ย
สัมพันธ์กับผูร้ บั การนิเทศเท่านัน้ แต่ผูน้ ิเทศต้องมีมนุษยสัมพันธ์กับคนในพืน้ ที่ เช่น บุคลากรอื่ น
หรือ ผูใ้ ช้บริการ การมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีจะทาให้การนิเทศประสบความสาเร็จง่ายขึน้ เนื่องจากผู้
นิเทศจะได้รบั ข้อมูลอย่างครบถ้วนจากคนรอบข้างเพื่อการแก้ไขปั ญหาการนิเทศการพยาบาลปฐม
ภูมิอย่างรอบครอบและตรงประเด็น และการมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูร้ บั การนิเทศทาให้ผู้ รบั การ
นิเทศมีความรูส้ กึ สะดวกใจในการขอคาปรึกษาและกล้าที่จะบอกเล่าความจริงของปั ญหา
1.3.3 มองโลกในแง่ดี
ผู้นิ เทศต้อ งมี คุณ ลัก ษณะในการมองโลกในแง่ ดี ซึ่ ง การมองโลกในแง่ ดี
(Optimism) หมายถึง การมองสิ่งต่างๆในแง่บวก เห็นคุณค่าสิ่งดีๆในชีวิต ยอมรับในสิ่งที่ไม่อาจ
ควบคุม ได้ และมองวิ ก ฤตให้เป็ น โอกาส ท าให้ส ามารถรับ มื อ กับ สถานการณ์ ต่ า งๆได้อ ย่ า ง
เหมาะสม อยู่กบั ความจริงที่เปลี่ยนไปได้อย่างมีสติ เมื่อผูน้ ิเทศมีคณ
ุ ลักษณะมองโลกในแง่ดีจะทา
ให้ผนู้ ิเทศรับมือกับปั ญหาการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิได้อย่างมีสติ
1.4 มีเจตคติทดี่ ตี ่อการนิเทศ
ผูน้ ิเทศต้องเตรียมความพร้อมด้านการปรับเจตคติให้มีเจตคติท่ีดีต่อการนิเทศ
การพยาบาลปฐมภูมิ ดังนี ้
1.4.1 เจตคติท่ดี ีต่อการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
เจตคติ (Attitude) หมายถึง ความคิดเห็นหรือท่าทีท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยมี
อารมณ์ความรูส้ กึ เป็ นส่วนประกอบ เจตคติมีทงั้ ทางบวกและทางลบ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้
เมื่อเกิดความเข้าใจใหม่หรือมีอารมณ์ความรู ส้ ึกใหม่ หากผูน้ ิเทศมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อกระบวนการ
นิเทศ จะทาให้ผนู้ ิเทศมีความรูส้ กึ ไม่อยากปฏิบตั ิการนิเทศ ทาให้การปฏิบตั ิการนิเทศมีแนวโน้มจะ
ไม่ประสบความสาเร็จ ในทางกลับกันหากผูน้ ิเทศมีเจตคติท่ีดีต่อกระบวนการนิเทศ จะทาให้ผู้
นิเทศมีความรูส้ กึ ต้องการและตัง้ ใจในการปฏิบตั ิการนิเทศ ส่งผลให้การปฏิบตั ิการนิเทศมีแนวโน้ม
จะประสบความสาเร็จ
2. ลงมือปฏิบัติและประเมินผล
ในการลงมือปฏิบตั ิและประเมินผลจะดาเนินการหลังการเตรียมผูน้ ิเทศพร้อมแล้ว ใน
ส่วนของการลงมือปฏิบตั ิและประเมินผลประกอบด้วยกระบวนการดังนี ้ 1) ประเมินและวินิจฉัย
ปั ญหาการพยาบาลปฐมภูมิ 2) วางแผนการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ 3) ปฏิบตั ิการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ และ 4) ประเมินผลการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ รายละเอียดดังนี ้
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2.1 ประเมินและวินิจฉัยปั ญหาการพยาบาลปฐมภูมิ
การประเมินและวินิจฉัยสภาพปั ญหาการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิเป็ นขัน้ ตอน
แรกของการลงมือปฏิบตั ิและประเมินผลการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการ
ประเมินและวินิจฉัยสภาพปั ญ หาการนิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิไปใช้ในการวางแผนทางการ
พยาบาลปฐมภูมิในขัน้ ตอนต่อไป
2.2 วางแผนการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
หลังจากประเมินและวินิจฉัยปั ญหาการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิจนได้ขอ้ มูล
ครบถ้วนแล้ว ขัน้ ตอนนีเ้ ป็ นการนาข้อมูลจากการประเมินและวินิจฉัยปั ญหาการนิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิมาใช้ในการวางแผนการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
2.3 ปฏิบัตกิ ารนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
หลังจากวางแผนการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิแล้ว ขั้นตอนนีจ้ ะเป็ น การน า
แผนการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ีวางไว้นาสู่การปฏิบตั ิ โดยการปฏิบตั ิการนิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิของผูน้ ิเทศประกอบด้วยการผสมผสานองค์ประกอบที่เตรียมความพร้อมไว้ก่อนลงมือ
ปฏิบตั ิ ซึง่ ได้แก่ 1) ความรูด้ า้ นการนิเทศและความรูด้ า้ นการพยาบาลปฐมภูมิ 2) ทักษะที่จาเป็ นใน
การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ 3) คุณลักษณะที่ดีของผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ และ 4) เจตคติ
ที่ ดี ต่ อ การนิ เทศ ภายใต้สิ่ ง แวดล้อ มที่ ส่ ง ผลต่ อ การนิ เทศการพยาบาลปฐมภู มิ ได้แ ก่ 1)
ความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศ 2) นโยบายการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ และ 4)
การเสริมกาลังใจให้ผรู้ บั การนิเทศ ดังนี ้
2.3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศ โดยความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูน้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศมีผลต่อการนิเทศอย่างมาก เนื่องจาก หากความสัมพันธ์ไม่ดีพอจะทาให้
ไม่เกิ ดความไว้วางใจต่อกัน ไม่สามารถแก้ไขปั ญ หาของการนิ เทศหรือพัฒ นาคุณ ภาพบริการ
พยาบาลปฐมภูมิได้
2.3.2 นโยบายการนิ เทศการพยาบาลปฐมภู มิ โดยนโยบายการนิ เทศการ
พยาบาลปฐมภูมิมีผลต่อการนิเทศทางการพยาบาลปฐมภูมิ เนื่องจาก นโยบายการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิเป็ นสิ่งที่ผูเ้ กี่ยวข้องทุกคนต้องปฏิบตั ิตาม หากนโยบายการนิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิ มี ค วามชัด เจน เช่น มี ก ารกาหนดให้การนิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ บ ทบาทหน้าที่ ใน
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ งงาน (Job description) อย่างชัดเจน ก็จะท าให้ผู้
นิเทศสามารถปฏิบตั ิการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิได้อย่างชัดเจนด้วยความมั่นใจ ในทางกลับกัน
หากนโยบายการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิไม่มีความชัดเจน จะทาให้ผูป้ ฏิบัติไม่ม่ ันใจในการ
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ปฏิบตั ิหน้าที่ผนู้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ส่งผลให้การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิเป็ นไปอย่างไม่
ต่อเนื่องและไม่เป็ นมาตรฐาน
2.3.3 การเสริมกาลังใจให้ผรู้ บั การนิเทศ โดยการเสริมกาลังใจให้ผรู้ บั การนิเทศมี
ผลต่อการนิเทศทางการพยาบาลปฐมภูมิ เนื่องจาก ผูร้ บั การนิเทศเป็ นผูต้ อ้ งลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม
การพยาบาลและกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลตามที่ผนู้ ิเทศแนะนา ด้วยภาระงาน
และความยุ่งยากซับซ้อนของการปฏิบตั ิ อาจทาให้ผรู้ บั การนิเทศรูส้ กึ เหนื่อยและท้อ หากผูร้ บั การ
นิเทศได้รบั การเสริมกาลังใจจากผูน้ ิเทศ จะทาให้ผรู้ บั การนิเทศมีกาลังแรงใจในการปฏิบตั ิ กิจกรรม
การพยาบาลและกิจกรรมการพัฒ นาคุณ ภาพบริการพยาบาลตามที่ ผูน้ ิ เทศแนะนาให้ประสบ
ผลสาเร็จได้
2.4 ประเมินผลการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
หลังจากปฏิบตั ิการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิแล้ว ขัน้ ตอนนีเ้ ป็ นการประเมินผล
การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ เพื่อนาข้อมูลจากการประเมินนีไ้ ปปรับปรุงคุ ณภาพการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิและใช้ในการวางแผนการนิเทศทางการพยาบาลปฐมภูมิในครัง้ ต่อไป
3. ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ีส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของ
พยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ส่งผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง 3 มิติ คือ
1) ผู้นิ เทศการพยาบาลปฐมภู มิ 2) ผู้รับ การนิ เทศการพยาบาลปฐมภู มิ และ 3) ผู้ใช้บ ริก าร
พยาบาลปฐมภูมิ ซึง่ ส่งผลลัพธ์ต่อเนื่องกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
3.1 ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงในมิตขิ องผู้นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
รูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ีส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
ของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ส่งผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงต่อผู้
นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ คือ ทาให้ผนู้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ 1) มีความรู ด้ า้ นการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิและด้านการพยาบาลปฐมภูมิ 2) มีทกั ษะที่จาเป็ นในการนิเทศการพยาบาลปฐม
ภูมิ ซึ่งได้แก่ ทักษะการให้ขอ้ มูลป้อนกลับอย่างมีคุณภาพ ทักษะการสร้างแรงจูงใจ เชิงรุ ก และ
ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 3) มีความมั่นใจในการปฏิบตั ิการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
และ 4) เกิดเจตคติท่ดี ีต่อการนิเทศและผูร้ บั การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิมากขึน้
3.2 ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงในมิตขิ องผู้รับการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
เมื่ อ รู ป แบบการนิ เทศการพยาบาลปฐมภู มิ ท่ี ส่ ง เสริ ม การท างานอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพของพยาบาลที่ ป ฏิ บัติ งานในสถานบริก ารสุข ภาพระดับ ปฐมภูมิ ส่งผลลัพ ธ์ก าร
เปลี่ยนแปลงต่อผูน้ ิเทศ ส่งผลให้ผนู้ ิเทศมีความรูค้ วามเข้าใจในการนิเทศและการพยาบาลปฐมภูมิ
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มีทกั ษะที่จาเป็ นในการนิเทศ มีความมั่นใจในการนิเทศ และมีเจตคติท่ีดีต่อการนิเทศ จึงทาให้ผู้
นิเทศมีการปฏิบตั ิการนิเทศที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งส่งผลต่อผูร้ บั การนิเทศโดยตรง โดยผลลัพธ์การ
เปลี่ ย นแปลงต่ อ ผู้รับ การนิ เทศ คื อ ท าให้ผู้รั บ นิ เทศ 1) มี ก ารท างานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
2) มีเจตคติท่ีดีต่อการนิเทศและผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ และ 3) มีความพึงพอใจต่อการนิเทศ
และผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
3.3 ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงในมิตขิ องผู้ใช้บริการพยาบาลปฐมภูมิ
รูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ีส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
ของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ส่งผลให้ผนู้ ิเทศมีการเปลี่ยนแปลง
และการเปลี่ยนแปลงของผูน้ ิเทศส่งผลให้ผรู้ บั การนิ เทศมีการเปลี่ยนแปลงคือปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ส่งผลให้ผูใ้ ช้บริการได้รบั การดูแลที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ ส่งผลลัพธ์การ
เปลี่ยนแปลงต่อผูใ้ ช้บริการคือทาให้ผใู้ ช้บริการมีความปลอดภัยด้านสุขภาพมากขึน้ และมีความ
พึงพอใจต่อบริการพยาบาลมากขึน้
สรุ ป รู ป แบบการนิ เทศการพยาบาลปฐมภู มิ ท่ี ส่ ง เสริ ม การท างานอย่ า งมี
ประสิท ธิ ภาพของพยาบาลที่ ป ฏิ บัติงานในสถานบริการสุขภาพระดับ ปฐมภูมิ ที่ สังเคราะห์ได้
ประกอบด้ว ย 3 ส่ว นคื อ 1) ส่ว นของการเตรีย มความพร้อ มของผู้นิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ
ประกอบด้วยการเตรียมความพร้อมดังนี ้ 1.1) มีความรู ด้ า้ นการนิเทศและการพยาบาลปฐมภูมิ
1.2) มีทกั ษะที่จาเป็ นในการนิเทศ ได้แก่ ทักษะการให้ขอ้ มูลป้อนกลับอย่างมีคณ
ุ ภาพ ทักษะการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และทักษะการสร้างแรงจูงใจเชิงรุ ก 1.3) มี คุณ ลักษณะที่ดีของผูน้ ิ เทศ
ได้แก่ มีความรูแ้ ละเข้าใจเนือ้ งาน มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี และมองโลกในแง่ดี 1.4) มีเจตคติท่ีดีต่อการ
นิเทศ 2) ส่วนของการลงมือปฏิบตั ิและประเมินผล ประกอบด้วยกระบวนการดังนี ้ 2.1) ประเมิน
และวินิจฉัยปั ญหาการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ 2.2) วางแผนการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
2.3) ปฏิบตั ิการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ 2.4) ประเมินผลการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ และ 3)
ส่วนของผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง 3 มิติ คือ 3.1) ผลลัพธ์
การเปลี่ยนแปลต่อผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ได้แก่ มีความรู ด้ า้ นการนิเทศและการพยาบาล
ปฐมภูมิ มีทกั ษะที่จาเป็ นในการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ซึ่งได้แก่ ทักษะการให้ขอ้ มูลป้อนกลับ
อย่างมีคุณภาพ ทักษะการสร้างแรงจูงใจ เชิงรุ ก และทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ มีความ
มั่นใจในการปฏิบตั ิการนิเทศการพยาบาล ปฐมภูมิ และเกิดเจตคติท่ีดีต่อการนิเทศมากขึน้ 3.2)
ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลต่อผูร้ บั การนิเทศ ซึ่งได้แก่ มีการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีเจตคติท่ีดี
ต่อการนิเทศและผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ และมีความพึงพอใจต่อการนิเทศและผูน้ ิเทศการ
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พยาบาลปฐมภูมิ 3.3) ผลลัพ ธ์ก ารเปลี่ ย นแปลต่ อ ผู้ใช้บ ริก ารพยาบาลปฐมภู มิ ได้แ ก่ ท าให้
ผูใ้ ช้บริการมีความปลอดภัยด้านสุขภาพมากขึน้ และมีความพึงพอใจต่อบริการพยาบาลมากขึน้
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาครัง้ นี ้ เรื่อง การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศ
การพยาบาลปฐมภูมิท่ีสง่ เสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถาน
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ สร้างและพัฒนารู ปแบบการนิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิท่ีสง่ เสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิ ผูว้ ิจยั ขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นลาดับตามกรอบแนวคิดการวิจัย โดย
แบ่งเป็ น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 สรุปผลการวิจยั
ส่วนที่ 2 การอภิปรายผล
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
ส่วนที่ 1 สรุปผลการวิจยั
การศึ ก ษาครั้ง นี ้ เป็ นการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory action
research) มี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อ 1) ศึก ษาสภาพการณ์และความต้อ งการรู ป แบบการนิ เทศการ
พยาบาลปฐมภูมิท่ีส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิ ภาพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถาน
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 2) สร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ีส่งเสริม
การทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
และ 3) สังเคราะห์รูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่สี ง่ เสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
ของพยาบาลที่ ป ฏิ บั ติ ง านในสถานบริ ก ารสุ ข ภาพระดั บ ปฐมภู มิ ในอ าเภอเสนา จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ดาเนินการวิจยั ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2561 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รวม
ระยะเวลา 15 เดือน สรุปผลการวิจยั ตามลาดับของวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี ้
1. สภาพการณ์และความต้องการรู ปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิที่
ส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิ
จากวัต ถุป ระสงค์ก ารวิจัย ในข้อ แรกเป็ น ไปเพื่ อ ศึกษาสภาพการณ์และความ
ต้องการรู ปแบบการนิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ี ส่งเสริมการท างานอย่างมี ป ระสิท ธิ ภาพของ
พยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ผูว้ ิจยั ศึกษาด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth interview) ผูน้ ิเทศระดับจังหวัด 2 คน ผูน้ ิเทศระดับอาเภอ 5 คน และผูน้ ิเทศระดับ
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ตาบล 4 คน รวมทัง้ สิน้ จานวน 11 คน และสนทนากลุ่ม (Focus group) ผูร้ บั การนิเทศจานวน 9
คน โดยใช้ร ะยะเวลาในการศึ ก ษา 1 เดื อ น สรุ ป ผลการวิ จั ย แบ่ ง อออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ 1)
สภาพการณ์การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิในปั จจุบนั และ 2) ความต้องการรูปแบบการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิท่ีส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิ ภาพของพยาบาลที่ปฏิบัติ งานในสถาน
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ดังนี ้
1.1 สภาพการณ์การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิในปั จจุบนั
ผลการศึกษาสภาพการณ์การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ของอาเภอเสนาใน
ปั จ จุ บั น สรุ ป ได้ว่ า การนิ เทศการพยาบาลปฐมภู มิ ข องอ าเภอเสนาในปั จ จุ บั น แบ่ ง ได้เป็ น
5 ลักษณะ ได้แก่ 1) การนิเทศแบบสั่งการผ่านคนกลาง ซึ่งเป็ นการนิเทศสั่งการจากบนลงล่าง
โดยจังหวัดรับนโยบายจากเขตสุขภาพ ซึ่งเขตสุขภาพรับนโยบายมาจากกระทรวงสาธารณสุข
หลังจากนัน้ จังหวัดจะสั่งการไปยังระดับตาบลโดยผ่านคนกลางคือระดับอาเภอ 2) การนิเทศแบบ
ควบคุ ม ก ากั บ โดยเป็ นการนิ เทศในประเด็ น ที่ มี ค วามส าคั ญ เกี่ ย วข้อ งกั บ มาตรฐานการ
รักษาพยาบาลหรือเรื่องสาคัญที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพ หากเกิดความผิดพลาดจะส่งผล
กระทบที่รุนแรงหรือส่งผลโดยตรงต่อผูป้ ่ วย เช่น การนิเทศเรื่องการป้องกันและควบคุมการติดเชือ้
ของอุปกรณ์ทาแผลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 3) การนิเทศแบบพี่เลีย้ ง ซึ่งผูน้ ิเทศจะทา
หน้าที่เป็ น พี่เลีย้ งให้กับผู้รบั การนิ เทศ โดยป็ น พี่ เลีย้ งสอนงาน ให้ความรู ้ ให้คาแนะน า ให้การ
สนับสนุน ให้กาลังใจ และช่วยแก้ไขปั ญหา สามารถขอคาปรึกษาได้ตลอดเวลาไม่เว้นวันหยุดหรือ
นอกเวลางาน 4) การนิเทศแบบผ่านการช่วยงาน เป็ นการนิเทศแบบไม่เป็ นทางโดยผ่านกิจกรรม
การช่วยงานของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพต าบล มี ก ารสอนและฝึ กผู้รบั การนิ เทศผ่ านการ
สนับสนุนช่วยเหลือเมื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมีกิจกรรม ให้ผรู้ บั การนิเทศได้เรียนรูจ้ าก
ประสบการณ์จริงในงานและได้ลงมือปฏิบตั ิจริง เช่น การสอนให้ผูร้ บั การนิเทศได้ฝึกตรวจรักษา
ผูป้ ่ วยในขณะที่ผูน้ ิเทศลงช่วยตรวจผูป้ ่ วยในคลินิคโรคเรือ้ รัง 5) การนิเทศแบบร่วมมือ เป็ นการ
นิเทศที่เกิดจากความร่วมมือมากเป็ นพิเศษของผูน้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศ การนิเทศแบบร่วมมือมี
2 แบบด้วยกัน แบบแรกคือ การนิ เทศแบบร่วมมื อพี่ สอนน้องน้องสอนพี่ ซึ่งเป็ น การนิ เทศแบบ
ร่ ว มมื อ กั น ทั้ ง สองฝ่ ายผลั ด กั น สอนเรี ย นรู ้ไ ปด้ ว ยกั น เช่ น พี่ จ ะสอนน้ อ งในเรื่ อ งที่ ต ้อ งใช้
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงาน ส่วนน้องจะสอนพี่ ในเรื่องเกี่ ยวกับความรู ใ้ หม่ๆจาก
อินเตอร์เน็ต เป็ นต้น แบบที่สองคือการนิเทศแบบร่วมมือนอกสายบังคับบัญชา ซึ่งเป็ นการนิเทศ
ของ ผูน้ ิเทศจากโรงพยาบาลประจาอาเภอดาเนินการนิเทศกับผูร้ บั การนิเทศในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล ซึง่ ไม่ไช่บทบาทหน้าที่ตามสายการบังคับบัญชา แต่เป็ นเพียงการดูแลกันเชิง
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วิชาชีพ การนิเทศแบบนีจ้ ึง ต้องอาศัยความร่วมมือและความสัมพันธ์ ท่ีมีต่อกันเป็ นพิเศษ ส่วน
สภาพการณ์ด ้า นปั ญ หาและอุป สรรคของการนิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ ของอ าเภอเสนาใน
ปั จจุบนั แบ่งได้เป็ น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ปั ญหาและอุปสรรคด้านนโยบายการนิเทศการพยาบาลปฐม
ภูมิ ซึ่งมี 3 ประการคือ นโยบายการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิไม่ชัดเจน ทาให้ผูน้ ิเทศทางการ
พยาบาลในแต่ละระดับไม่ม่ นั ใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และนโยบายการสนับสนุนจากผูบ้ ริหาร
ไม่ชดั เจน หรือขาดการสนับสนุนจากผูบ้ ริหาร ซึง่ ส่งผลให้กระบวนการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิมี
ความยากลาบากมากขึน้ 2) ปั ญหาและอุปสรรคด้านผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ซึ่งพบว่าผูน้ ิเทศ
ขาดความรูแ้ ละความมั่นใจในการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ผูน้ ิเทศขาดความเข้าใจเนือ้ งานใน
เรื่องที่จะนิเทศจึงไม่สามารถให้คาแนะนาที่แก้ปัญหาได้จริง และผูน้ ิเทศเข้าถึงยาก ทาให้ผรู้ บั การ
นิเทศมีความยากลาบากในการติดต่อสื่อสารกับผูน้ ิเทศได้ 3) ปั ญหาและอุปสรรคด้านเจตคติต่อ
การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ซึ่งพบว่าผูน้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศขาดเจตคติท่ีดีต่อการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ และผูร้ บั การนิเทศขาดเจตคติท่ีดีต่อผูน้ ิเทศ และ 4) ปั ญหาและอุปสรรคด้าน
ภาระงาน โดยพบว่าผูน้ ิเทศมีภาระงานมากไม่มีเวลาในการทาการนิเทศ
1.2 ความต้องการรู ปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ีส่งเสริมการทางาน
อย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
ผลการศึกษาความต้องการรูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ีส่งเสริม
การทางานอย่างมีประสิ ทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
สรุ ป ได้คื อ 1) จากปั ญ หาและอุป สรรคด้า นนโยบายการนิ เทศการพยาบาลปฐมภู มิ ที่ พ บว่า
นโยบายการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิไม่ชดั เจนและขาดการสนับสนุนจากผูบ้ ริหาร ซึ่งส่งผลให้ผู้
นิเทศทางการพยาบาลในแต่ละระดับไม่ม่นั ใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและการดาเนินการนิเทศ
การพยาบาลปฐมภูมิมีความยากลาบาก ทาให้เกิดสิ่งที่ตอ้ งการพัฒ นา คือ มีความต้องการให้
ก าหนดบทบาทหน้า ที่ ก ารนิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ ในขอบเขตหน้าที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบของ
ต าแหน่ ง งาน (Job description) ให้ชั ด เจน จึ ง ได้มี ก ารก าหนดประเด็ น การเปลี่ ย นแปลงที่
คาดหมาย คือ มีบทบาทหน้าที่ชดั เจน 2) จากปั ญหาและอุปสรรคด้านผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
ที่พบว่า ผูน้ ิเทศขาดความรูแ้ ละความมั่นใจในการนิเทศ ขาดความเข้าใจเนือ้ งานในเรื่องที่จะนิเทศ
และผูน้ ิเทศเข้าถึงยาก ส่งผลให้การนิเทศไม่บรรลุเป้าหมาย ทาให้เกิดสิ่งที่ตอ้ งการพัฒนา คือ มี
ความต้องการพัฒนาผูน้ ิเทศให้มีความรูแ้ ละความมั่นใจในการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ โดยจัด
อบรมให้ความรูแ้ ละพัฒนาทักษะผูน้ ิเทศ และมีความต้องการให้กาหนดคุณลักษณะที่ดีของผูน้ ิเทศ
จึงได้มีการกาหนดประเด็นการเปลี่ ยนแปลงที่คาดหมาย คือ มีความรูแ้ ละทักษะการนิเทศ และมี

197
คุณลักษณะที่ดีของผูน้ ิเทศ 3) จากปั ญหาและอุปสรรคด้านเจตคติต่อการนิเทศการพยาบาลปฐม
ภูมิ ที่พบว่าผูน้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศขาดเจตคติท่ดี ีต่อการนิเทศ และผูร้ บั การนิเทศขาดเจตคติท่ีดี
ต่อผูน้ ิเทศ ทาให้เกิดสิ่งที่ตอ้ งการพัฒนา คือ มีความต้องการให้สง่ เสริมเจตคติท่ีดีของ ผูน้ ิเทศและ
ผูร้ บั การนิเทศ โดยให้มีการจัดกิจกรรมนาเสนอผลงาน ให้ผูน้ ิเทศได้นาเสนอผลงานการนิเทศที่
ประสบความสาเร็จ เพื่อให้ผนู้ ิเทศเกิดความภาคภูมิใจและเห็นประโยชน์ของการนิเทศ จึงได้มีการ
กาหนดประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมาย คือ มีเวที นาเสนอผลงาน และ 4) จากปั ญหาและ
อุปสรรคด้านภาระงานของผูน้ ิเทศ ที่พบว่าผูน้ ิเทศมีภาระงานมากไม่มีเวลาในการทาการนิเทศ ทา
ให้เกิดสิ่งที่ตอ้ งการพัฒนา คือ มีความต้องการให้สนับสนุนด้านวัสดุอปุ กรณ์ท่ีใช้ในการนิเทศและ
ด้านกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งการมีวสั ดุอปุ รณ์ท่ีใช้ในการนิเทศอย่างเพียงพอจะทาให้ผนู้ ิเทศ
ดาเนินการนิเทศอย่างสะดวกขึน้ และการเสริมด้านกาลังใจจะทาให้ผนู้ ิเทศรูส้ กึ มีกาลังใจแม้ภาระ
งานจะมาก จึงได้มีการกาหนดประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมาย คือ มีวัสดุอุปกรณ์ในการ
นิเทศและมีกาลังใจ
จากผลการศึกษาสภาพการณ์และความต้องการรูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
นี ้ ได้กาหนดประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่ คาดหมายมี จานวน 5 ประเด็น คือ 1) มี บทบาทหน้าที่
ชัดเจน 2) มีความรู แ้ ละทักษะการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ 3) มีคุณ ลักษณะที่ ดีของผูน้ ิเทศ
4) มี เ วที น าเสนอผลงาน และ 5) มี วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นการนิ เทศและมี ก าลั ง ใจ ประเด็ น การ
เปลี่ยนแปลงที่คาดหมายทั้ง 5 ประเด็นนีจ้ ะนาใช้ในการสร้างและพัฒ นารู ปแบบการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิท่ีส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิ ภาพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถาน
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในขัน้ ตอนต่อไป
2. การสร้างและพัฒนารู ปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิที่ส่งเสริมการ
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐม
ภูมิ
จากวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ สองเป็ นไปเพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศ
การพยาบาลปฐมภูมิท่ีสง่ เสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถาน
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ผูว้ ิจยั และผูร้ ว่ มวิจยั ดาเนินการสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิโดยอาศัยกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action
research) ซึ่งได้ดาเนินการจานวน 3 วงรอบ โดยแต่ละวงรอบประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน คือ การ
วางแผน การปฏิบตั ิ การสังเกต และการสะท้อนผลการปฏิบตั ิ ใช้ระยะเวลาทัง้ สิน้ 13 เดือน ผูร้ ว่ ม
วิจัยประกอบด้วยผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิระดับอาเภอ 2 คนและผูน้ ิเทศการพยาบาลระดับ
ตาบล 4 คน รวมทัง้ สิน้ 6 คน ดาเนินการสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
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จากประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายทัง้ 5 ประเด็น ซึ่งได้แก่ 1) มีบทบาทหน้าที่ชดั เจน 2) มี
ความรูแ้ ละทักษะการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ 3) มีคณ
ุ ลักษณะที่ดีของผูน้ ิเทศ 4) มีเวทีนาเสนอ
ผลงาน และ 5) มีวสั ดุอุปกรณ์ในการนิเทศและมีกาลังใจ สรุ ปผลการวิจัยแบ่งออกเป็ น 3 วงรอบ
ดังนี ้
2.1 วงรอบที่ 1 มีกิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายทัง้ 5
ประเด็น จานวน 8 กิจกรรม ดังนี ้
2.1.1 ประเด็น การเปลี่ยนแปลงที่ คาดหมายที่ 1 (มี บ ทบาทหน้าที่ ชัดเจน)
พบว่ากิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายมี 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมการ
เสนอข้อกาหนดบทบาทหน้าที่การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตาแหน่งงานของผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ีชัดเจนต่อผูบ้ ริหาร กิจกรรมผ่านขัน้ ตอนการ
วางแผน การปฏิ บัติ การสังเกต และการสะท้อนการปฏิบัติ ผลการสะท้อนการปฏิ บัติ พ บการ
เปลี่ยนแปลง 3 ส่วน ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงของผูน้ ิเทศทัง้ ด้านพฤติกรรม/ทักษะ ด้านความรู /้
การเรียนรู ้ และด้านเจตคติ/ความรูส้ กึ คือ ทาให้ผนู้ ิเทศมีเจตคติต่อการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
ดีขึน้ ผู้นิ เทศเกิ ดทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแสดงบทบาทผู้นิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ ท่ี
ชัดเจนขึน้ และผูน้ ิเทศเกิดความรู ค้ วามเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
มากขึน้ 2) การเปลี่ยนแปลงของผูร้ บั การนิเทศ คือ ผูร้ บั การนิเทศได้รบั การนิเทศที่ชัดเจนและมี
แบบแผน 3) การเปลี่ ย นแปลงของผู้ใช้บ ริก าร คื อ ผู้ใช้บ ริก ารได้รบั บริก ารที่ มี คุณ ภาพและมี
มาตรฐานมากยิ่งขึน้ สรุ ปได้ว่ากิจกรรมในประเด็น การเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายที่ 1 นีป้ ระสบ
ความสาเร็จไม่ตอ้ งต่อยอดในวงรอบที่ 2
2.1.2 ประเด็น การเปลี่ยนแปลงที่ คาดหมายที่ 2 (มี ค วามรู แ้ ละทักษะการ
นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ) พบว่ากิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายมี 2
กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมการจัดทาโครงการอบรมให้ความรูเ้ รื่องการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
ซึ่ ง ประกอบด้ว ย ความหมาย หลัก การ และเป้ า หมายของการนิ เทศการพยาบาลปฐมภู มิ
กระบวนการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ และบทบาทของผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ กิจกรรมผ่าน
ขัน้ ตอนการวางแผน การปฏิบตั ิ การสังเกต และการสะท้อนการปฏิบตั ิ ผลการสะท้อนการปฏิบตั ิ
พบการเปลี่ยนแปลง 3 ส่วน ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงของผูน้ ิเทศทัง้ ด้านพฤติกรรม/ทักษะ ด้าน
ความรู/้ การเรียนรู ้ และด้านเจตคติ/ความรูส้ กึ คือ ผูน้ ิเทศเกิดความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องการนิเทศ
การพยาบาลปฐมภูมิมากขึน้ ผูน้ ิเทศมีการปฏิบัติการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิมากขึน้ และมี
ความถูกต้องมากขึน้ รวมถึงสามารถถ่ายทอดความรู เ้ รื่องการนิเทศทางการพยาบาลได้ และผู้
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นิเทศรู ส้ ึกมั่นใจในการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิมากขึน้ 2) การเปลี่ยนแปลงของผูร้ บั การนิเทศ
คือ ผูร้ บั การนิเทศได้รบั การนิเทศที่ถกู ต้องตามหลักวิชาการ สามารถปฏิบตั ิการพยาบาลได้อย่างมี
คุณภาพมากขึน้ และมีเจตคติต่อการนิเทศดีขนึ ้ 3) การเปลี่ยนแปลงของผูใ้ ช้บริการ คือ ผูใ้ ช้บริการ
ได้รบั บริการที่มีคุณ ภาพเกิดความพึงพอใจมากขึน้ และ 2. กิจกรรมการจัดทาโครงการพัฒ นา
ทักษะที่จาเป็ นสาหรับผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ซึ่งได้แก่ ทักษะการให้ขอ้ มูลป้อนกลับอย่างมี
คุณ ภาพ ทักษะการสร้างแรงจูงใจเชิงรุ ก และทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมผ่าน
ขัน้ ตอนการวางแผน การปฏิบตั ิ การสังเกต และการสะท้อนการปฏิบตั ิ ผลการสะท้อนการปฏิบตั ิ
พบการเปลี่ยนแปลง 3 ส่วน ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงของผูน้ ิเทศทัง้ ด้านพฤติกรรม/ทักษะ ด้าน
ความรู/้ การเรียนรู ้ และด้านเจตคติ/ความรูส้ กึ คือ เมื่อผูน้ ิเทศนาทัง้ 3 ทักษะไปใช้ในการนิเทศ ทา
ให้การนิเทศได้ผลลัพ ธ์ท่ีดีขึน้ โดยใช้เวลาน้อยลง ส่งผลให้ผูน้ ิ เทศมี เจตคติท่ีดีต่อการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิมากขึน้ 2) การเปลี่ยนแปลงของผูร้ บั การนิเทศ คือ ผูร้ บั การนิเทศเรียนรูไ้ ด้เร็วขึน้
ปฏิบตั ิงานได้ดีขนึ ้ และพึงพอใจ 3) การเปลี่ยนแปลงของผูใ้ ช้บริการ คือ ผูใ้ ช้บริการได้รบั บริการที่มี
คุณภาพเกิดความพึงพอใจมากขึน้ สรุปได้ว่ากิจกรรมในประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายที่ 2
นีป้ ระสบความสาเร็จทัง้ 2 กิจกรรม แต่จากการสะท้อนการปฏิบตั ิพบว่ามีความต้องการให้เพิ่ม
กิจกรรมการให้ความรูด้ า้ นการพยาบาลปฐมภูมิในวงรอบที่ 2
2.1.3 ประเด็ น การเปลี่ ย นแปลงที่ ค าดหมายที่ 3 (มี คุณ ลัก ษณะที่ ดี ของผู้
นิเทศ) พบว่ากิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายมี 1 กิจกรรม คือ กิจกรรม
การกาหนดคุณลักษณะที่ดีของผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ โดยคุณลักษณะที่ดีของผูน้ ิเทศปฐม
ภูมิ คือ ต้องมีความรูแ้ ละเข้าใจงาน มีมนุษยสัมพันธ์ และมองโลกในแง่ดี กิจกรรมผ่านขัน้ ตอนการ
วางแผน การปฏิ บัติ การสังเกต และการสะท้อนการปฏิบัติ ผลการสะท้อนการปฏิ บัติ พ บการ
เปลี่ยนแปลง 3 ส่วน ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงของผูน้ ิเทศทัง้ ด้านพฤติกรรม/ทักษะ ด้านความรู /้
การเรียนรู ้ และด้านเจตคติ/ความรูส้ ึก คือ ผูน้ ิเทศเกิดการพัฒนาตนเองให้มีคณ
ุ ลักษณะที่ดีของผู้
นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ผูน้ ิเทศมีความรูส้ กึ ดีขึน้ เมื่อเปลี่ยนแปลงตนเองให้มีคณ
ุ ลักษณะของผู้
นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ และผูน้ ิเทศเข้าใจความหมายของทัง้ 3 คุณลักษณะของผูน้ ิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ 2) การเปลี่ยนแปลงของผูร้ บั การนิเทศ คือ ผูร้ บั การนิเทศเกิดความพึงพอใจ และ
เกิดเจตคติท่ีดีต่อผูน้ ิเทศและต่อการนิเทศ รวมถึงผูร้ บั การนิเทศได้รบั การถ่ายทอดทางสังคมให้มี
คุณลักษณะที่ดีตามผูน้ ิเทศด้วย 3) การเปลี่ยนแปลงของผูใ้ ช้บริการ คือ ผูใ้ ช้บริการรูส้ ึกพึงพอใจ
สรุปได้วา่ กิจกรรมในประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายที่ 3 นีป้ ระสบความสาเร็จไม่ตอ้ งต่อยอด
ในวงรอบที่ 2
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2.1.4 ประเด็ น การเปลี่ ย นแปลงที่ ค าดหมายที่ 4 (มี เวที น าเสนอผลงาน)
พบว่ากิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายมี 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรม
การจัดเวทีนาเสนอผลงานการนิเทศที่ประสบความสาเร็จปี ละ 1 ครัง้ กิจกรรมผ่านขัน้ ตอนการ
วางแผน การปฏิ บัติ การสังเกต และการสะท้อนการปฏิบัติ ผลการสะท้อนการปฏิ บัติ พ บการ
เปลี่ยนแปลง 3 ส่วน ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงของผูน้ ิเทศทัง้ ด้านพฤติกรรม/ทักษะ ด้านความรู /้
การเรียนรู ้ และด้านเจตคติ/ความรู ส้ ึก คือ ผูน้ ิเทศเกิดความภาคภูมิใจและเกิดเจตคติท่ีดีต่อการ
นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ผูน้ ิเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ ากผลงานที่มานาเสนอ ผูน้ ิเทศมีทกั ษะ
การทาผลงานทางวิชาการและมีทกั ษะการนาเสนอผลงานทางวิชาการ 2) การเปลี่ยนแปลงของ
ผูร้ บั การนิเทศ คือ ผูร้ บั การนิเทศเกิดแรงบันดาลใจที่จะทาผลงานวิชาการ 3) การเปลี่ยนแปลงของ
ผูใ้ ช้บริการ คือ ผูใ้ ช้บริการปลอดภัยและได้รบั การดูแลที่มีคณ
ุ ภาพมากขึน้ และ 2. กิจกรรมการจัด
ให้มีการประชุมพบปะผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ประจาเดือนละ 1 ครัง้ กิจกรรมผ่านขัน้ ตอนการ
วางแผน การปฏิ บัติ การสังเกต และการสะท้อนการปฏิบัติ ผลการสะท้อนการปฏิ บัติ พ บการ
เปลี่ยนแปลง 3 ส่วน ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงของผูน้ ิเทศทัง้ ด้านพฤติกรรม/ทักษะ ด้านความรู /้
การเรียนรู ้ และด้านเจตคติ/ความรูส้ กึ คือ ผูน้ ิเทศได้แบ่งปั นความรูส้ กึ เกิดเจตคติท่ีดีต่อการนิเทศ
ผูน้ ิเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ และผูน้ ิเทศเกิดทักษะการแก้ปัญหา 2) การเปลี่ยนแปลงของผูร้ บั การ
นิ เทศ คื อ ผู้รบั การนิ เทศได้รบั การนิ เทศที่ มี คุณ ภาพ 3) การเปลี่ ย นแปลงของผู้ใช้บ ริก าร คื อ
ผูใ้ ช้บริการได้รบั ความสะดวกมากขึน้ สรุปได้ว่ากิจกรรมในประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายที่
4 นีป้ ระสบความสาเร็จทัง้ 2 กิจกรรม แต่จากการสะท้อนการปฏิบตั ิพบว่ามีความต้องการให้เพิ่ม
กิจกรรมสนับสนุนให้ผรู้ บั การนิเทศทาผลงานวิชาการในวงรอบที่ 2 ด้วย
2.1.5 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายที่ 5 (มีวสั ดุอปุ กรณ์ในการนิเทศ
และมี กาลังใจ) พบว่ากิจกรรมที่ตอบสนองประเด็น การเปลี่ยนแปลงที่ คาดหมายมี 2 กิจกรรม
ได้แก่ 1. กิจกรรมการจัดทาคลิปวิดีโอการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ กิจกรรมผ่านขัน้ ตอนการ
วางแผน การปฏิบตั ิและการสังเกต พบว่ากิจ กรรมไม่ประสบความสาเร็จเนื่องจากไม่สามารถทา
คลิปวิดีโอได้ จึงขอยกเลิกกิจกรรม และ 2. กิจกรรมการเพิ่มวาระการชื่น ชมให้กาลังใจ ในการ
ประชุมพบปะผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ประจาเดือน กิจกรรมผ่านขัน้ ตอนการวางแผน การ
ปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนการปฏิบัติ ผลการสะท้อนการปฏิบัติพบการเปลี่ยนแปลง 3
ส่วน ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงของผูน้ ิเทศทัง้ ด้านพฤติกรรม/ทักษะ ด้านความรู/้ การเรียนรู ้ และ
ด้านเจตคติ/ความรู ส้ ึก คือ ผูน้ ิเทศมีกาลังใจในการทางาน ผูน้ ิเทศมีความรู ค้ วามเข้าใจและเกิด
ทักษะการชื่นชมและการให้กาลังใจ 2) การเปลี่ยนแปลของผูร้ บั การนิเทศ คือ ผูร้ บั การนิเทศได้รบั
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การชื่ น ชมและให้ก าลังใจ ท าให้ผู้รบั การนิ เทศท างานได้อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ น้ 3) การ
เปลี่ยนแปลงของผูใ้ ช้บริการ คือ ผูใ้ ช้บริการได้รบั การชื่นชมและให้กาลังใจ ทาให้ผูใ้ ช้บริการเกิด
กาลังใจ สรุ ปได้ว่ากิจกรรมในประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายที่ 5 นีไ้ ม่ประสบความสาเร็จ
จานวน 1 กิจกรรม และจากการสะท้อนการปฏิบตั ิพบว่ามีความต้องการให้ปรับเป็ นกิจกรรมการ
จัดทา PCG ในวงรอบที่ 2 แทนกิจกรรมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
สรุปวงรอบที่ 1 มีกิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายทัง้ 5
ประเด็ น รวมทั้ง สิ น้ 8 กิ จ กรรม หลัง จากการด าเนิ น แต่ ล ะกิ จ กรรมการตามกระบวนการวิ จัย
ปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วมในวงรอบที่ 1 พบว่า มีประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายที่สาเร็จเสร็จ
สิน้ ในวงรอบที่ 1 จานวน 2 ประเด็น คือประเด็น ที่ 1 (มี บทบาทหน้าที่ ชัดเจน) และประเด็น ที่ 3
(มีคณ
ุ ลักษณะที่ดีของ ผูน้ ิเทศ) ซึง่ ที่เหลืออีก 3 ประเด็นให้ปรับปรุงและต่อยอดในวงรอบที่ 2
2.2 วงรอบที่ 2 มีกิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายทัง้ 3
ประเด็น จานวน 3 กิจกรรม ดังนี ้
2.2.1 ประเด็น การเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายที่ 2 (มีความรู แ้ ละทักษะการ
นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ) กิจกรรมที่เพิ่มมี 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมการจัดอบรมให้ความรูด้ า้ น
การพยาบาลปฐมภูมิ ซึ่งได้แก่ การเยี่ยมบ้าน การรักษาโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
และการดูแลผูป้ ่ วยล้างไตทางช่องท้อง กิจกรรมผ่านขั้นตอนการวางแผน การปฏิบตั ิ การสังเกต
และการสะท้อนการปฏิบตั ิ ผลการสะท้อนการปฏิบัติ พบการเปลี่ยนแปลง 3 ส่วน ได้แก่ 1) การ
เปลี่ ย นแปลงของผู้นิ เทศทั้ง ด้า นพฤติ ก รรม/ทัก ษะ ด้า นความรู /้ การเรีย นรู ้ และด้า นเจตคติ /
ความรู ส้ ึก คือ ผูน้ ิเทศมีความรู ม้ ากขึน้ เกิดความมั่นใจมากขึน้ สามารถปฏิบตั ิการนิเทศได้อย่าง
มั่ น ใจ 2) การเปลี่ ย นแปลงของผู้รับ การนิ เทศ คื อ ผู้รับ การนิ เทศดู แ ลผู้ป่ วยได้ดี ขึ ้ น และมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ 3) การเปลี่ยนแปลงของผูใ้ ช้บริการ คือ ผูใ้ ช้บริการมีความปลอดภัย สรุปได้
ว่ากิจกรรมในประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายที่ 2 ในรอบนีป้ ระสบความสาเร็จไม่ตอ้ งต่อยอด
ในวงรอบที่ 3
2.2.2 ประเด็ น การเปลี่ ย นแปลงที่ ค าดหมายที่ 4 (มี เวที น าเสนอผลงาน)
กิจกรรมที่เพิ่มมี 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมสนับสนุนให้ผรู้ บั การนิเทศทาผลงานวิชาการเพื่อนาเสนอ
อย่างน้อย 1 เรื่อง กิ จกรรมผ่ านขั้น ตอนการวางแผน การปฏิ บัติ การสังเกต พบว่ากิจกรรมไม่
ประสบความสาเร็จเนื่องจากผูร้ บั การนิเทศไม่ได้รบั การเตรียมความพร้อมในการทาผลงานวิชาการ
และผูร้ บั การนิเทศไม่มีโอกาสได้เลือกเรื่องที่จะทาผลงานจึงทาให้การเลือกเรื่องไม่เหมาะสมกับ
บริบทของพืน้ ที่ จึงขอยกเลิกกิจกรรม โดยผลการสะท้อนการปฏิบตั ิให้ปรับปรุงวิธีการโดยให้มีการ
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เตรียมความพร้อมผูร้ บั การนิเทศก่อนการทาผลงานและให้ผรู้ บั การนิเทศมีโอกาสได้เลือกเรื่องที่จะ
ท าผลงาน และปรับ ชื่อกิ จกรรมเป็ น กิจกรรมสนับสนุน ให้ผู้รบั การนิ เทศท าผลงานวิจัย โดยให้
ดาเนินการในวงรอบที่ 3
2.2.3 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายที่ 5 (มีวสั ดุอปุ กรณ์ในการนิเทศ
และมี ก าลั ง ใจ) กิ จ กรรมที่ ป รับ เพิ่ ม มี 1 กิ จ กรรม คื อ กิ จ กรรมการจั ด ท า CPG การรัก ษา
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและ
โรงพยาบาล กิจกรรมผ่านขัน้ ตอนการวางแผน การปฏิบตั ิ การสังเกต และการสะท้อนการปฏิบตั ิ
ผลการสะท้อนการปฏิบตั ิพบการเปลี่ยนแปลง 3 ส่วน ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงของผูน้ ิเทศทัง้ ด้าน
พฤติกรรม/ทักษะ ด้านความรู/้ การเรียนรู ้ และด้านเจตคติ/ความรูส้ กึ คือ ผูน้ ิเทศได้รบั ความสะดวก
และปฏิบตั ิการนิเทศอย่างมั่นใจ ผูน้ ิเทศมีเจตคติท่ีดีขึน้ รวมถึงผูน้ ิเทศได้รบั ความรูแ้ ละได้เรียนรู ้
วิธีการจัดทา CPG เพิ่ มขึน้ 2) การเปลี่ยนแปลงของผูร้ บั การนิเทศ คือ ผูร้ ับการนิเทศทางานได้
อย่างสะดวกมากขึน้ และทางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ 3) การเปลี่ยนแปลงของผูใ้ ช้บริการ
คือ ผูใ้ ช้บริการได้รบั ความสะดวก รวดเร็วมากขึน้ สรุปได้ว่ากิจกรรมในประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่
คาดหมายที่ 5 ในรอบนีป้ ระสบความสาเร็จไม่ตอ้ งต่อยอดในวงรอบที่ 3
สรุปวงรอบที่ 2 มีกิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายทัง้ 3
ประเด็ น รวมทั้ง สิ น้ 3 กิ จ กรรม หลัง จากการด าเนิ น แต่ ล ะกิ จ กรรมการตามกระบวนการวิ จัย
ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วมในวงรอบที่ 2 พบว่า มีประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จและต้องดาเนินการต่อในวงรอบที่ 3 คือประเด็นที่ 4 (มีเวทีนาเสนอผลงาน)
2.3. วงรอบที่ 3 มีกิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายที่ 4
(มีเวทีนาเสนอผลงาน) จานวน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมสนับสนุนให้ผูร้ บั การนิเทศทาผลงานวิจัย
ซึ่งปรับปรุงกิจกรรมโดยให้ผรู้ บั การนิเทศได้รบั การเตรียมความพร้อมก่อนการทาวิจั ย และผูร้ บั การ
นิเทศเป็ นผูเ้ ลือกเรื่องที่จะทาผลงานวิจยั คือ เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการพยาบาลชะลอไตเสื่อม
เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” กิจกรรมผ่าน
ขัน้ ตอนการวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนการปฏิบัติ พบว่า กิจกรรมประสบ
ความสาเร็จและได้รบั การคัดเลือกให้ไปนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับประเทศ ผล
การสะท้อนการปฏิบตั ิพบการเปลี่ยนแปลง 3 ส่วน ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงของผูน้ ิเทศและผูร้ บั
การนิเทศทัง้ ด้านพฤติกรรม/ทักษะ ด้านความรู/้ การเรียนรู ้ และด้านเจตคติ/ความรูส้ กึ คือ ผูน้ ิเทศมี
ความรู ส้ ึกภาคภูมิใจที่สามารถให้การสนับสนุนจนผูร้ บั การนิเทศประสบความสาเร็จและได้รบั
ความสนใจจากผูบ้ ริหาร เกิดเจตคติท่ดี ีต่อการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิมีความรูค้ วามชานาญใน
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การทาวิจยั เพิ่มมากขึน้ สามารถใช้งานวิจยั ช่วยพัฒนาคุณภาพการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิได้
2) การเปลี่ยนแปลงของผูร้ บั การนิเทศ คือ ผูร้ บั การนิเทศเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง พึงพอใจ
การนิ เทศ และท างานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ น้ 3) การเปลี่ ย นแปลงของผู้ใช้บ ริก าร คื อ
ผู้ใช้บ ริก ารมี ผ ลเลื อ ดดี ขึ น้ เกิ ด ความพึ ง พอใจ สรุ ป ว่ากิ จ กรรมในประเด็ น การเปลี่ ย นแปลงที่
คาดหมายที่ 4 ในรอบนีป้ ระสบความสาเร็จไม่ตอ้ งต่อยอดในวงรอบถัดไป
จากผลการสร้างและพัฒ นารู ปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิโดยอาศัย
กระบวนการวิ จัย เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ว มทั้ง 3 วงรอบ พบว่า ประกอบด้ว ยกิ จ กรรมที่
ตอบสนองประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายรวมทัง้ สิน้ จานวน 12 กิจกรรม และมีกิจกรรมที่
ประสบความสาเร็จและส่งผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อผูน้ ิเทศ ผูร้ บั การนิเทศ และผูใ้ ช้บริการ
จานวน 10 กิ จกรรม จึงน ากิ จกรรมที่ ป ระสบความสาเร็จทั้ง 10 กิจกรรมดังกล่าวมาใช้ในการ
สังเคราะห์รูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิในขัน้ ตอนต่อไป
3. การสังเคราะห์รูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิทสี่ ่งเสริมการทางาน
อย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลทีป่ ฏิบัตงิ านในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่สามเป็ นไปเพื่อ สังเคราะห์รูปแบบการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิท่ีส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิ ภาพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถาน
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ผูว้ ิจยั และผูร้ ว่ มวิจยั ดาเนินการวิเคราะห์ความสาเร็จจากการดาเนิน
กิ จ กรรมด้ว ยการวิ เคราะห์เมทริก ซ์ (Matrix analysis) และสัง เคราะห์รู ป แบบการนิ เทศการ
พยาบาลปฐมภูมิดว้ ยเทคนิคการระดมสมอง (Brainstorm) ใช้เวลาทัง้ สิน้ 1 เดือน สรุปผลการวิจยั
ออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ 1) รู ป แบบการนิ เทศการพยาบาลปฐมภู มิ ท่ี ส่ ง เสริม การท างานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และ 2) ผลลัพธ์จาก
รู ปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ีส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่
ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
3.1 รู ป แบบการนิ เ ทศการพยาบาลปฐมภู มิ ท่ี ส่ ง เสริ ม การท างานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ประกอบด้วย 2 ส่วน
คื อ 1) การเตรี ย มความพร้อ มของผู้นิ เทศ และ 2) การลงมื อ ปฏิ บัติ แ ละประเมิ น ผล สรุ ป ได้
ดังต่อไปนี ้
3.1.1 การเตรียมความพร้อมของผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ผูน้ ิเทศต้อง
ได้รบั การเตรียมความพร้อมดังนี ้ 1) มีความรูด้ า้ นการนิเทศและการพยาบาลปฐมภูมิ โดยผูน้ ิเทศ
ต้องได้รบั การเตรียมความพร้อมให้มีความรูด้ า้ นการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ซึ่งประกอบด้วย
ความหมาย หลักการ และเป้าหมายของการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ กระบวนการนิเทศการ
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พยาบาลปฐมภูมิ และบทบาทของผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ และผูน้ ิเทศต้องได้รบั การเตรียม
ความพร้อมให้มีความรูด้ า้ นการพยาบาลปฐมภูมิ ซึ่งประกอบด้วยความรูเ้ รื่องการเยี่ยมบ้าน การ
รักษาโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง และการดูแลผูป้ ่ วยล้างไตทางช่อ งท้องในชุมชน 2) มี
ทักษะที่จาเป็ นในการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ โดยผูน้ ิเทศต้องได้รบั การเตรียมความพร้อมให้มี
ทักษะที่จาเป็ นในการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ซึ่งได้แก่ ทักษะการให้ขอ้ มูลป้อนกลับอย่างมี
คุณภาพ ทักษะการสร้างแรงจูงใจเชิงรุก และทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 3) มีคณ
ุ ลักษณะที่
ดีของผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ โดยผูน้ ิเทศต้องได้รบั การเตรียมความพร้อมให้มีคณ
ุ ลักษณะที่ดี
ของผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ คือ มีความรู แ้ ละเข้าใจเนือ้ งาน มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อคนรอบ
ข้าง และมองโลกในแง่ดี 4) มีเจตคติท่ีดีต่อการนิเทศการพยาบาลปฐมภู มิ โดยผูน้ ิเทศต้องได้รบั
การเตรีย มความพร้อมให้มี เจตคติท่ี ดีต่อการนิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ เมื่ อผู้นิ เทศได้รบั การ
เตรียมความพร้อมครบทัง้ 4 ด้านแล้วจึงลงมือปฏิบตั ิการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
3.1.2 การลงมื อปฏิบัติและประเมินผล เมื่อผูน้ ิเทศได้รบั การเตรียมความ
พร้อมแล้วจึงเข้าสูข่ นั้ ตอนการลงมือปฏิบตั ิและประเมินผล ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการดังนีค้ ือ 1)
ประเมิน และวินิจฉัยปั ญ หาการพยาบาลปฐมภูมิ โดยผูน้ ิ เทศและผูร้ บั การนิเทศร่วมกันท าการ
ประเมินสภาพปั ญหาและความต้องการการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ แล้วทาการวินิจยั ปั ญหา
การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ 2) วางแผนการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ โดยผูน้ ิเทศและผูร้ บั การ
นิเทศร่วมกัน วางแผนการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิดว้ ยข้อมูลที่ได้จากการประเมินและวินิจฉัย
ปั ญหาการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ 3) ปฏิบัติการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ โดยผูน้ ิเทศนา
แผนการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ีวางไว้นาสู่การปฏิบตั ิ โดยการผสมผสานองค์ประกอบที่ผู้
นิเทศได้เตรียมความพร้อมไว้ก่อนลงมือปฏิบตั ิ ซึ่งได้แก่ ความรูด้ า้ นการนิเทศและความรูด้ า้ นการ
พยาบาลปฐมภูมิ ทักษะที่จาเป็ นในการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ คุณลักษณะที่ดีของผูน้ ิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ และเจตคติท่ีดีตอ่ การนิเทศ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่สง่ ผลต่อการนิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศ นโยบายการนิเทศการพยาบาลปฐม
ภูมิ และการเสริมกาลังใจให้ผรู้ บั การนิเทศ และ 4) ประเมินผลการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ โดย
ผูน้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศร่วมกันประเมินผลการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ เพื่อนาข้อมูลจากการ
ประเมิน นี ไ้ ปปรับ ปรุ งคุณ ภาพการนิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิและใช้ในการวางแผนการนิ เทศ
ทางการพยาบาลปฐมภูมิในครัง้ ต่อไป
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3.2 ผลลัพธ์จากรูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่สี ง่ เสริมการทางานอย่าง
มีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ส่งผลลัพธ์การ
เปลี่ยนแปลง 3 มิติ คือ 1) มิติของผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ โดยส่งผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงต่อ
ผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ คือ ทาให้ผนู้ ิเทศมีความรูด้ า้ นการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิและด้าน
การพยาบาลปฐมภูมิ ทาให้ผูน้ ิเทศมีทักษะที่จาเป็ นในการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ซึ่งได้แก่
ทักษะการให้ขอ้ มูลป้อนกลับอย่างมีคณ
ุ ภาพ ทักษะการสร้างแรงจูงใจเชิงรุก และทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์ มีความมั่นใจในการปฏิบตั ิการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ และเกิดเจตคติท่ีดีต่อ
การนิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ มากขึน้ 2) มิ ติของผู้รบั การนิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ โดยส่ง
ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงต่อผูร้ บั การนิเทศ คือ ทาให้ผรู้ บั การนิเทศทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มี
เจตคติท่ีดีต่อการนิเทศและผูน้ ิเทศ และมีความพึงพอใจต่อการนิเทศและผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐม
ภูมิ และ 3) มิติของผูใ้ ช้บริการพยาบาลปฐมภูมิ โดยส่งผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงต่อผูใ้ ช้บริการ คือ
ทาให้ผใู้ ช้บริการมีความปลอดภัยด้านสุขภาพมากขึน้ และเกิดความ พึงพอใจต่อบริการพยาบาล
มากขึน้
สรุ ป กระบวนการสร้า งและพัฒ นารู ป แบบการนิ เทศการพยาบาลปฐมภู มิ ท่ี
ส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิ ได้แก่ 1)ศึกษาสภาพการณ์และความต้องการรูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ เพื่อ
ทาความเข้าใจสภาพการณ์ พบว่า สภาพการณ์การนิเทศในปั จจุบนั ของอาเภอเสนอมี 5 ลักษณะ
คือ นิเทศแบบสั่งการผ่านคนกลาง นิเทศแบบควบคุมกากับ นิเทศแบบพี่เลีย้ ง นิเทศแบบผ่านการ
ช่วยงาน นิเทศแบบร่วมมือ ภายใต้ปัญ หาและอุปสรรคของการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ คือ
นโยบายการนิเทศไม่ชดั เจน ขาดการสนับสนุนจากผูบ้ ริหาร ผูน้ ิเทศขาดความรู ้ ความมั่นใจ ขาด
ความเข้าใจเนือ้ งาน และเข้าถึงยาก ผูน้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศขาดเจตคติท่ีดีต่อการรนิเทศ และผู้
นิเทศมีภาระงานมาก ความต้องการรู ปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ พบว่า ต้องการให้
กาหหนดบทบาทหน้าที่ของผูน้ ิเทศอย่างชัดเจน ต้องการให้มีการพัฒนาผูน้ ิเทศให้มีความรู แ้ ละ
ความมั่นใจในการนิเทศ ต้องการให้กาหนดคุณลักษณะที่ดีของผูน้ ิเทศ ต้องการให้สง่ เสริมเจตคติท่ี
ดีของผูน้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศ ต้องการให้มีเวทีนาเสนอผลงานการนิเทศที่ประสบความสาเร็จ
และต้องการให้สนับ สนุน ด้านวัสดุอุป กรณ์ ท่ี ใช้ในการนิ เทศและสนับ สนุน ด้านกาลังใจในการ
ปฏิบตั ิงาน โดยได้กาหนดประเด็นการเปลี่ย นแปลงที่คาดหมาย 5 ประเด็น คือ มีบทบาทหน้าที่
ชัดเจน มีความรู แ้ ละทักษะการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ มีคุณลักษณะที่ดีของผูน้ ิเทศ มีเวที
นาเสนอผลงาน และมีวสั ดุอปุ กรณ์ในการนิเทศและมีกาลังใจ 2) สร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศ
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การพยาบาลปฐมภูมิดว้ ยการดาเนินการตามวงจรของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม คือ
การวางแผน การปฏิบัติและการสังเกต และการสะท้อนผลการปฏิบัติ รวม 3 วงรอบ เพื่อให้ได้
กิ จ กรรมที่ ท าให้ เกิ ด รู ป แบบการนิ เทศการพยาบาลปฐมภู มิ ท่ี ส่ ง เสริ ม การท างานอย่ า งมี
ประสิทธิ ภาพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ โดยเริ่มจากการ
วางแผนและกาหนดกิ จกรรมที่ตอบสนองประเด็น การเปลี่ยนแปลงที่ คาดหมายทั้ง 5 ประเด็น
พบว่า วงรอบที่ 1 มีจานวน 8 กิจกรรม วงรอบที่ 2 มีจานวน 3 กิจกรรม และวงรอบที่ 3 มีจานวน 1
กิจกรรม รวมทัง้ สิน้ 12 กิจกรรม หลังการปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผน สังเกตการดาเนินกิจกรรม และ
สะท้อนผลลัพธ์ของกิจกรรมทัง้ 12 กิจกรรมแล้ว พบว่า กิจกรรมที่ประสบความสาเร็จและก่อให้เกิด
ผลลัพธ์ท่ดี ีต่อผูน้ ิเทศ ผูร้ บั การนิเทศ และผูใ้ ช้บริการ มีจานวนรวมทัง้ สิน้ 10 กิจกรรม 3) สังเคราะห์
รู ปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิโดยอาศัยข้อมูลจากกิจกรรมที่ประสบความสาเร็จทัง้ 10
กิจกรรมเพื่อให้ได้รูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ีสง่ เสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
ของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ พบว่า รูปแบบประกอบด้วย 2 ส่วน
คือ การเตรียมความพร้อมของผูน้ ิเทศ และการลงมือปฏิบตั ิและประเมินผล โดยเตรียมผูน้ ิเทศให้มี
ความพร้อม 4 ด้าน คือ มีความรู ้ มีทกั ษะที่จาเป็ นในการนิเทศ มีคณ
ุ ลักษณะที่ดีของผูน้ ิเทศ และมี
เจตคติท่ีดีต่อการนิเทศ และลงมือปฏิบตั ิ 4 ขัน้ ตอน คือ ประเมินและวินิจฉัยปั ญหาการพยาบาล
ปฐมภูมิ วางแผนการนิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ ปฏิบตั ิการนิเทศ และประเมินผลการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ
ส่วนที่ 2 การอภิปรายผล
ผูว้ ิจัยอภิปรายผลการวิจยั เฉพาะในประเด็นที่สาคัญ ซึ่งได้แก่ผลจากผลการสังเคราะห์
รู ปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ีส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่
ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ผูว้ ิจยั นาเสนอการอภิปรายออกเป็ น 3 ส่วน คือ 1)
เตรีย มความพร้อมของผูน้ ิ เทศ 2) ลงมื อปฏิ บัติและประเมิ น ผล 3) ผลลัพ ธ์การเปลี่ยนแปลง มี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. เตรียมความพร้อมของผู้นิเทศ
การนิเทศการพยาบาลเป็ นกิจกรรมที่สาคัญอย่างหนึ่งที่วิชาชีพพยาบาลได้ปฏิบตั ิ
และสืบทอดต่อกันมาเป็ นเวลายาวนาน ผูท้ ่ีทาการนิเทศการพยาบาลส่วนใหญ่จะเป็ นพยาบาลผูม้ ี
อาวุโสและมีประสบการณ์ในงานสูง ผ่านการปฏิบัติงานการพยาบาลในงานนั้นๆมาตัง้ แต่เป็ น
พยาบาลผูร้ บั การนิเทศจนได้เลื่อนระดับเป็ นผูน้ ิเทศ ระหว่างนั้ นจะสั่งสมประสบการณ์และเรียนรู ้
วิธีการนิเทศจากการสังเกตผูน้ ิเทศคนเดิม และมักไม่ได้รบั การเตรียมความพร้อมอย่างเป็ นระบบ
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ซึ่งจะทาให้ผนู้ ิเทศไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพได้ (วิเชียร ทวีลาภ, 2534 : 1-3) และ
จากการศึกษาสภาพการณ์ปัญหาและอุปสรรคของการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิของอาเภอเสนา
พบว่า หนึ่งในอุปสรรคที่ทาให้การนิเทศไม่ประสบความสาเร็จมาจากตัวของผูน้ ิเทศไม่มีความรู ้
ความสามารถเพียงพอที่จะทาให้การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิบรรลุวตั ถุประสงค์เกิดการพัฒนา
คนพัฒนางาน จึงจาเป็ นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมของผูน้ ิเทศก่อนปฏิบตั ิการนิเทศ และ
จากการศึกษาด้วยกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม พบว่า เมื่อผูน้ ิเทศการพยาบาล
ปฐมภู มิ ไ ด้รับ การเตรี ย มความพร้อ มก่ อ นลงมื อ ปฏิ บั ติ ก ารนิ เทศจะท าให้เกิ ด ผลลั พ ธ์ก าร
เปลี่ยนแปลงที่ดีต่อตัวผูน้ ิเทศเอง ต่อผูร้ บั การนิเทศ และที่สาคัญที่สดุ คือส่งผลลัพธ์ถึงผูใ้ ช้บริการให้
ได้รบั บริการที่มีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพมากขึน้ ในส่วนของการเตรียมความพร้อมของผูน้ ิเทศ
การพยาบาลปฐมภูมิ ประกอบด้วยการเตรียมความพร้อมดังนี ้ 1) มีความรูด้ า้ นการนิเทศและการ
พยาบาลปฐมภูมิ 2) มีทกั ษะที่จาเป็ นในการนิเทศ 3) มีคุณลักษณะที่ดีของผูน้ ิเทศ และ 4) มีเจต
คติท่ีดีในการนิเทศ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1.1 มีความรู้ด้านการนิเทศและการพยาบาลปฐมภูมิ
ผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ จาเป็ นต้องมีความรู ค้ วามสามารถในด้านการ
พยาบาลปฐมภูมิ (สานักการพยาบาล. 2551: 100) ผูน้ ิเทศจึงต้องเตรียมความพร้อมด้านความรู ้
ซึ่งประกอบด้วย 1) ความรูด้ า้ นการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ได้แก่ นิยามความหมายของนิเทศ
การพยาบาลปฐมภูมิ แนวคิดและหลักการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ รูป แบบของการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ เป้าหมายของการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ กระบวนการนิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิ และบทบาทของผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ และ 2) ความรูด้ า้ นการพยาบาลปฐมภูมิ ซึ่ง
ประกอบด้วย ความรูเ้ รื่องการเยี่ยมบ้าน ความรูเ้ รื่องการรักษาโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต
สูง และความรูเ้ รื่องการดูแลผูป้ ่ วยล้างไตทางช่องท้องในชุมชน เมื่อผูน้ ิเทศมีความรูค้ วามเข้าใจจะ
ทาให้ผนู้ ิเทศเกิดความมั่นใจในการปฏิบตั ิการนิเทศทางการพยาบาลปฐมภูมิ ซึง่ เมื่อผูน้ ิเทศมีความ
มั่นใจในการนิเทศจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการนิเทศด้วย ซึง่ ผูน้ ิเทศต้องเป็ นผูม้ ีความรูแ้ ละ
ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนจะนิเทศ (พวงรัตน์ บุญญานุรกั ษ์. 2539: 8) จึงจะทาให้การนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิประสบความสาเร็จ
1.2 มีทกั ษะทีจ่ าเป็ นในการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
ผู้นิ เทศต้อ งเตรี ย มความพร้อ มในด้า นทั ก ษะที่ จ าเป็ นในการนิ เทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ ซึ่งได้แก่ 1) ทักษะการให้ขอ้ มูลป้อนกลับอย่างมีคุณ ภาพ 2) ทักษะการสร้าง
แรงจูงใจเชิงรุ ก 3) ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งทักษะเหล่านีจ้ ะทาให้ผูน้ ิเทศเกิดความ
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มั่นใจในการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ สามารถนิเทศได้อย่างมีหลักการ ตรงประเด็น ได้ผลลัพธ์ท่ี
ดี ในเวลาที่เหมาะสม รายละเอียดดังนี ้
1.2.1 ทักษะการให้ขอ้ มูลป้อนกลับอย่างมีคณ
ุ ภาพ
การให้ขอ้ มูลป้อนกลับ (Feedback) หมายถึง กระบวนการให้ขอ้ มูลเพื่อ
สะท้อนให้เห็นถึงข้อดีขอ้ เสียเพื่อการพัฒนางาน ติดตามความก้าวหน้าของงาน สร้างความเข้าใจที่
ตรงกัน กระตุน้ ให้เกิดการทางานร่วมกัน และเชื่อมความสัมพันธ์ท่ีดี การให้ขอ้ มูลป้อนกลับอย่างมี
คุณภาพ หมายถึง การให้ขอ้ มูลป้อนกลับที่เป็ นประโยชน์ต่อผูร้ บั ข้อมูลและสามารถนาไปพัฒนา
ต่อได้ ทักษะการให้ขอ้ มูลป้อนกลับอย่างมีคณ
ุ ภาพเป็ นทักษะที่จาเป็ นสาหรับการเป็ นผูน้ ิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ เนื่องจาก การนิเทศต้องให้ขอ้ มูลป้อนกลับอย่างมีคุณ ภาพกับผูร้ บั การนิเทศ
เพื่อให้ผรู้ บั การนิเทศเกิดการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน การให้ขอ้ มูลป้อนกลับเป็ นเครื่องมือที่
สาคัญในการพัฒนาตนเอง ซึ่งโดยธรรมชาติของมนุษย์จะยึดตนเองเป็ นสาคัญ (Ego center) จึง
มักมองไม่เห็นปั ญหาที่เกิดจากตนเองและไม่พยายามที่จะมองตนเอง ฉะนัน้ การให้ขอ้ มูลป้อนกลับ
จากผูน้ ิเทศจะทาหน้าที่เป็ นกระจกเงาให้กบั ผูร้ บั การนิเทศ แต่อย่างไรก็ตาม การที่จะทาให้ผรู้ บั การ
นิเทศยอมรับความจริงไม่ใช่เรื่องง่าย ขึน้ อยู่กับปั จจัยหลายอย่าง หนึ่งในนั้นคือเจตนาของผูใ้ ห้
ข้อมูลป้อนกลับ และคุณ ภาพของข้อมูลป้อนกลับ (วิเชียร ทวีลาภ, 2534 : 107-108) ผูน้ ิเทศจึง
จาเป็ นต้องมีทกั ษะในการให้ขอ้ มูลป้อนกลับอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ผูร้ บั การนิเทศสามารถนาไป
พัฒ นาตนเองได้อย่ างมี ประสิท ธิ ภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของอัญ ญา เปี่ ยมประถม ที่
ทาการศึกษาการให้และรับข้อมูลป้อนกลับที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (อัญ ญา
เปี่ ยมประถม. 2553: 127-159) ที่พบว่าประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับมีผลต่อการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลป้อนกลับจะต้องมีความจริงใจ มุ่งมั่น และเอาใจใส่ในกระบวนการให้
ข้อมูลป้อนกลับ มีเตรียมข้อมูล ข้อมูลป้อนกลับต้องมีความถูกต้อง เป็ นความจริง มีเหตุผลและ
สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ และผูร้ บั ข้อมูลป้อนกลับจะต้องเปิ ดใจ ไม่ป้องกันตนเอง เห็นความสาคัญ
ของข้อมูลป้อนกลับ และนาข้อมูลป้อนกลับไปปฏิบตั ิ ส่วนข้อมูลป้อนกลับที่มี คณ
ุ ภาพต้องมีความ
เฉพาะเจาะจง มีตวั อย่างประกอบชัดเจน เน้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทางานและเป็ นสิ่งที่สามารถ
ปฏิบตั ิตามได้ และในงานวิจัยดังกล่าวได้เสนอแนะให้มีการฝึ กอบรมในเรื่องการให้และรับข้อมูล
ป้อนกลับด้วย จะเห็นได้ว่าทักษะการให้ขอ้ มูลป้อนกลับอย่างมีคณ
ุ ภาพมีความสาคัญจาเป็ นต่ อ
การพัฒ นาบุคลากรพยาบาลและพัฒ นางานบริการพยาบาล ผูน้ ิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิจึง
จาเป็ นต้องได้รบั การเตรียมความพร้อมให้มีความสามารถในทักษะการให้ขอ้ มูลป้อนกลับอย่างมี
คุณภาพนี ้
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1.2.2 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
การสื่อสารเป็ นเครื่องมื อที่ สาคัญ ในการนิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ ผู้
นิเทศและผูร้ บั การนิเทศจาเป็ นต้องมีการสื่อสารที่เป็ นจุดเน้นเดียวกัน (focused) เป็ นการสื่อสารที่
มีความหมาย (Meaningful) และเป็ นการสื่อสารที่มีประสิทธิผล (Productive) เนื่องจากการนิเทศ
เป็ นกระบวนการที่ เ ป็ นทางการ (Formalised) โดยต้ อ งใช้ ทั ก ษะ (Skilled) และการเข้ า ถึ ง
(approach) จากผู้ นิ เ ทศสู่ ผู้ รับ การนิ เ ทศ (Stephen Power. 1999: 61) โดยการนิ เ ทศเป็ น
กระบวนการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ แนะนาให้ผรู้ บั การนิเทศปฏิบตั ิงานได้อย่างสะดวกและ
เกิดผลลัพธ์ท่ีดี ซึ่งกระบวนการเหล่านีต้ อ้ งอาศัยการสื่อสารผ่านจากผูน้ ิเทศไปยังผูร้ บั การนิเทศ ซึ่ง
กระบวนการสื่อสารเป็ นกลไกที่ซบั ซ้อน ประกอบด้วยผูส้ ่งสาร (Sender) โดยความนึกคิดของผูส้ ่ง
สารจะถูกแปล (Encode) ให้เป็ นตัวข่าวสาร (Message) และถูกส่งออกไปยังผูร้ บั สาร (Receiver)
ข่าวสารนัน้ จะถูกแปลความหมาย (Decode) โดยผูร้ บั สาร (Jenni Hayman, 2018 : 15) หากส่วน
ใดส่วนหนึ่งเกิดความผิดพลาดหรือติดขัดก็จะทาให้การสื่อสารนัน้ ถูกบิดเบือนไป วิธีการสื่อสาร
ความหมายประกอบด้วยการสื่อสารด้วยคาพูด (Verbal communication) และการสื่อสารที่ไม่ใช้
คาพูด (Non-verbal communication) เช่น การใช้กิริยาท่าทาง สัญ ลักษณ์ หรือการเขียน ซึ่งใน
การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิจาเป็ นต้องใช้การสื่อสารทัง้ การสื่อสารด้วยคาพูดและการสื่อสารที่
ไม่ใช้คาพูด ผูน้ ิเทศจึงมีความจาเป็ นที่จะต้องมีทกั ษะการสื่อสารทัง้ สองส่วนนี ้ และนอกจากผูน้ ิเทศ
จะต้อ งมี ทั ก ษะการสื่ อ สารแล้ว ยั ง จ าเป็ นต้อ งเป็ นการสื่ อ สารอย่ า งสร้า งสรรค์ (Creative
communication) เพื่อให้การติดต่อสื่อสารเป็ นไปในทางบวก เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การติดต่อสื่อสาร การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เป็ นการสื่อสารที่ตอ้ งมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาแนวทางการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเมือง พบว่า การสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์นนั้ จะต้องเริม่ ต้นจากการคัดกรองสารหรือสิ่งที่ตอ้ งการจะสื่อสารก่อน โดยสารหรือ
สิ่งที่ตอ้ งการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์นั้นจะต้องมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ (สุมาลี สุวรรณกร.
2016: 108-117) นอกจากความถู ก ต้อ งและน่ า เชื่ อ ถื อ แล้ว ยัง ต้อ งเป็ น การสื่ อ สารที่ สมบู ร ณ์
ครบถ้วน กระชับ ชัดเจน เป็ นรูปธรรม สุภาพ มีความเห็นอกเห็นใจ ไม่ตาหนิต่อหน้าผูอ้ ่ืน รวมถึงมี
การชื่นชมอย่างเหมาะสม
1.2.3 ทักษะการสร้างแรงจูงใจเชิงรุก
การจูงใจ (Motivation) เป็ นกระบวนการนาปั จจัยต่างๆที่เป็ นปั จจัยจูงใจ
(Motivator) มาผลัก ดั น ให้บุ ค คลแสดงพฤติ ก รรมอย่ า งมี ทิ ศ ทาง กระบวนการเกิ ด แรงจู ง ใจ
ประกอบด้วย 4 ขัน้ โดยเริ่มจากขัน้ ความต้องการ (Need stage) ซึง่ เป็ นจุดเริม่ ต้นของกระบวนการ
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เกิดแรงจูงใจ เมื่อบุคคลเกิดความไม่สมดุลภายในตัว อันอาจเกิดจากการขาดปั จจัยทางกายภาพ
หรือปั จจัยทางจิตจนทาให้เกิดความต้องการขึน้ ต่อมาภาวะไม่สมดุลนีจ้ ะกระตุน้ ให้บุคคลเกิด
ความรูส้ กึ กระวนกระวายพร้อมที่จะเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อทากิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่ จึงเรียกขัน้ นี ้
ว่าขั้น แรงขับ (Drive stage) และต่ อ มาเป็ น ขั้น พฤติ ก รรม (Behavior stage) โดยความกระวน
กระวายนัน้ จะผลักดันให้บุคคลกระทากิจกรรมเพื่อลดความกระวนกระวายที่เกิดขึน้ หลังจากนัน้
จะเข้าสู่ขนั้ ลดแรงขับ (Drive reduction) โดยเมื่อบุคคลได้กระทากิจกรรมแล้ว จะทาให้บคุ คลรูส้ กึ
ผ่อนคลายขึน้ ลดความกระวนกระวายลง ซึ่งผลของกิจกรรมจะเป็ นข้อมูลย้อนกลับให้บุคคลได้
พิจารณาว่าจะเคลื่อนไหวในลักษณะใดจึงจะสามารถสนองความต้องการนัน้ ของตนได้ (จิราภรณ์
ตั้ง กิ ต ติ ภ าภรณ์ , 2556, น.145-148) แรงจู ง ใจมี 2 ประเภท คื อ แรงจู ง ใจภายใน (Extrinsic
motivation) และแรงจู ง ใจภายนอก (Achievement motivation) แรงจู ง ใจภายในจะเกิ ด จาก
ภายในตัวบุคคลและเป็ น แรงขับที่ ท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมโดยไม่ ห วังรางวัลหรือแรงเสริม
ภายนอก เพราะเป็ นพฤติกรรมที่เกิดจากความสนใจของผูแ้ สดงพฤติกรรมเอง เช่น ความต้องการที่
จะเป็ นอิสระเป็ นตัวของตัวเองทาให้บุคคลกระทากิจกรรมพัฒ นาตนเองหรือริเริ่มกิ จกรรมด้วย
ตนเอง ส่วนแรงจูงใจภายนอกเป็ นแรงจูงใจที่ได้รบั อิทธิพลมาจากภายนอกหรือมาจากแรงเสริม
ชนิดต่างๆ เช่น การได้รบั คาชม การได้รบั รางวัล การถูกคาดหวัง หรือ การได้รบั ข้อมูลป้อนกลับ
(สุรางค์ โค้วตระกูล, 2553, น.169) ผูน้ ิเทศมีหน้าที่กระตุน้ ให้ผรู้ บั การนิเทศเกิ ดแรงจูงใจภายนอก
ให้เกิดความต้องการและเกิดแรงขับในการแสดงพฤติกรรมการพัฒนาตนเองและพัฒนาคุณภาพ
งานด้วยการให้แรงเสริมชนิดต่างๆ เช่น การให้คาชมแก่ผรู้ บั การนิเทศเมื่อปฏิบตั ิงานได้ดี หรือการ
บอกให้ผรู้ บั การนิเทศทราบว่าผูน้ ิเทศคาดหวังอะไรจากผูร้ บั การนิเทศ ระดับไหน และวัดผลอย่างไร
หรือการให้ขอ้ มูลป้อนกลับแก่ผรู้ บั การนิเทศทันทีและทุกโอกาสเพื่อให้ผรู้ บั การนิเทศเกิดแรงจูงใจ
ในการท างานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ต่ อ เนื่ อ งและสม่ าเสมอ ผู้นิ เทศต้อ งสร้างแรงจูงใจ เชิง รุ ก
(Proactive motivation) และดึงเอาศักยภาพของผูร้ บั การนิเทศออกมาให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาการพยาบาลปฐมภูมิ มากที่สดุ สอดคล้องกับการศึกษาของสิริกร กุมภักดี
ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับประสิทธิ ผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัย
เทคโนโลยี แ ห่ ง หนึ่ งในจัง หวัด สกลนคร (สิ ริก ร กุม ภัก ดี . 2561, น.80-86) ผลการศึก ษาพบว่า
แรงจูงใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ จึงเป็ นการสนับสนุนว่าถ้าผูน้ ิเทศมีทกั ษะในการสร้างแรงจูงใจ โดยเฉพาะทักษะการสร้าง
แรงจูงใจเชิงรุก ตัง้ เป้าหมายเชิงรุกและดึงศักยภาพของผูร้ บั การนิเทศให้เกิดการพั ฒนาตนเองและ
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พัฒนางานของตนได้ จะทาให้ผูร้ บั การนิเทศปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูร้ บั การนิเทศ ต่อผูใ้ ช้บริการ และต่อองค์กรต่อไป
1.3 มีคุณลักษณะทีด่ ขี องผู้นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
ผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิจะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้มีคณ
ุ ลักษณะ
ที่ดีของผูน้ ิเทศ ซึ่งได้แก่ 1) มีความรูแ้ ละเข้าใจเนือ้ งาน 2) มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อคนรอบข้าง และ
3) มองโลกในแง่ดี รายละเอียดดังนี ้
1.3.1 มีความรูแ้ ละเข้าใจเนือ้ งาน
ผูน้ ิเทศต้องเป็ นผูม้ ีความรูแ้ ละมีความเข้าใจเนือ้ งานที่จะนิเทศ เนื่องจาก
การนิเทศมีความละเอียดอ่อนลึกซืง้ ต้องช่วยแก้ปัญหาให้ผูร้ บั การนิเทศ ผูน้ ิเทศจึงต้องมีความ
เข้าใจเนือ้ งานนัน้ เป็ นอย่างดีและต้องเข้าใจบริบทของงานจึงจะให้ผนู้ ิเทศให้คาปรึกษาที่นาไปใช้
แก้ไขปั ญหาได้จริง ผูน้ ิเทศต้องเตรียมความพร้อมโดยต้องศึกษาและทาความเข้าใจในบริบทพืน้ ที่
และระบบงานของเรื่องที่จะนิเทศก่อนที่จะปฏิบตั ิการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐานการพัฒนาศักยภาพของผูน้ ิเทศด้านการพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดให้ผู้
นิเทศจะต้องมีความรู ค้ วามสามารถด้านการพยาบาลในสาขาปฐมภูมิและต้องมีความรู ค้ วาม
เชี่ยวชาญในเรื่องที่นิเทศ (สานักการพยาบาล. 2551, น.100) และสอดคล้องกับสมรรถนะของผู้
นิเทศการพยาบาล (Competencies of nursing supervision) ที่กาหนดให้ผนู้ ิเทศต้องมีสมรรถนะ
ในการสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise) โดยผูน้ ิเทศต้องมีการขวนขวายสนใจใฝ่ รูส้ ่งั สม
ประสบการณ์และมุ่งมั่นพัฒนาความรู ค้ วามสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง (สุพิศ กิตติรชั ดา
และวารี วณิชปั ญจพล. 2551, น. 68)
มีมนุษยสัมพันธ์ท่ดี ีต่อคนรอบข้าง
ผูน้ ิเทศต้องเป็ นผูม้ ีมนุษยสัมพันธ์ท่ดี ีกบั คนรอบข้าง โดยไม่เพียงแต่ตอ้ งมี
มนุษยสัมพันธ์กบั ผูร้ บั การนิเทศเท่านัน้ แต่ผนู้ ิเทศต้องมีมนุษยสัมพันธ์กบั คนอื่นๆในพืน้ ที่ดว้ ย เช่น
เจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่น หรือ ผูใ้ ช้บริการและครอบครัวของผูใ้ ช้บริการ การมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี
จะทาให้การนิเทศประสบความสาเร็จง่ายขึน้ เนื่องจากผูน้ ิเทศจะได้รบั ข้อมูลอย่างครบถ้วนจากคน
รอบข้างเพื่อการแก้ไขปั ญหาการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิอย่างรอบครอบและตรงประเด็น และ
การมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูร้ บั การนิเทศ จะทาให้ผูร้ บั การนิเทศมีความรู ส้ ึกสะดวกใจในการขอ
ค าปรึก ษาและกล้า ที่ จ ะบอกเล่า ความจริง ของปั ญ หา การมี สัม พัน ธภาพที่ ดี ข องผู้นิ เทศเป็ น
คุณลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรฐานการพัฒนาศักยภาพผูน้ ิเทศด้านการพยาบาลที่กระทรวง
สาธารณสุข กาหนดให้ผนู้ ิเทศต้องมีทกั ษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (สานักการพยาบาล. 2551, น. 100)
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โดยผู้นิ เทศต้องมี ค วามรู ค้ วามสามารถด้านมนุษ ยสัมพัน ธ์ จิตวิท ยา มี ความเข้าใจในคนและ
พฤติ ก รรมของคน เนื่ อ งจากมนุ ษ ย์มี ค วามแตกต่ า งทั้ ง ด้า นบุ ค ลิ ก ภาพ จิ ต ใจ (Individual
differences) และสิ่งแวดล้อม ผูน้ ิเทศจึงต้องเป็ นผูท้ ่ีมีความสามารถในการจูงใจคนให้ทางานด้วย
ใจรัก โดยผูน้ ิเทศต้องมีความรูค้ วามเข้าใจในการสร้างมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับ
ผูอ้ ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (วิเชียร ทวีลาภ, 2534: 13) เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือสนับสนุนให้ผรู้ บั
การนิเทศทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการเรียนรู เ้ กิดความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดการ
พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
1.3.2 มองโลกในแง่ดี
ผูน้ ิเทศต้องมีคุณลักษณะในการมองโลกในแง่ดี ซึ่งการมองโลกในแง่ดี
(Optimism) หมายถึง การมองสิ่งต่างๆในแง่บวก เห็นคุณค่าสิ่งดีๆในชีวิต ยอมรับในสิ่งที่ไม่อาจ
ควบคุม ได้ และมองวิ ก ฤตให้เป็ น โอกาส ท าให้ส ามารถรับ มื อ กับ สถานการณ์ ต่ า งๆได้อ ย่ า ง
เหมาะสม อยู่ กั บ ความจริ ง ที่ เปลี่ ย นไปได้อ ย่ า งมี ส ติ การมองโลกในแง่ ดี เป็ นบุ ค ลิ ก ภาพ
(Personality) หนึ่งที่อยู่ภายใต้จิตใจของบุคคล บุคลิกภาพของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันอัน
เนื่องมาจากเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน และบุคลิกภาพของบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลาตามสภาพแวดล้อมและการเรียนรูข้ องบุคคล บุคลิกภาพจะอยู่เบือ้ งหลังการทาหน้าที่
เฉพาะเจาะจงของบุคคล โดยจะมีบทบาทในการชักจูงให้เกิดพฤติกรรมของบุคคลโดยตรง (Susan
Cloninger. 2009: 200) เมื่อผูน้ ิเทศได้รบั การเตรียมความพร้อมให้มีบคุ ลิกภาพใหม่ในการมองโลก
ในแง่ดี จะทาให้ผนู้ ิเทศเกิดพฤติกรรมการมองโลกในแง่ดีและทาให้ผนู้ ิเทศสามารถรับมือกับปั ญหา
การนิ เทศการพยาบาลปฐมภู มิ ไ ด้อ ย่ า งมี ส ติ โดยเชื่ อ ว่ า บุ ค คลที่ ม องโลกในแง่ ดี จ ะประสบ
ความสาเร็จในชีวิตและการทางาน (อรพินทร์ ชูชม. 2544: 43-53)
1.4 มีเจตคติทดี่ ใี นการนิเทศ
ผู้นิ เทศต้อ งเตรี ย มความพร้อ มด้า นการปรับ เจตคติ ใ ห้ มี เจตคติ ท่ี ดี ต่ อ
กระบวนการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ โดยเจตคติ (Attitude) เป็ นความคิดเห็นหรือท่าทีท่ีมีต่อสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งโดยมีอารมณ์ความรูส้ กึ เป็ นส่วนประกอบ เจตคติมีทงั้ ทางบวกและทางลบ และสามารถ
เปลี่ ย นแปลงได้เมื่ อ เกิ ด ความเข้า ใจใหม่ ห รื อ มี อ ารมณ์ ค วามรู ้สึ ก ใหม่ จ ากสถานการณ์ ใ ด
สถานการณ์หนึ่งหรือหลายสถานการณ์ หากผูน้ ิเทศมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อกระบวนการนิเทศจะทาให้ผู้
นิ เทศมี ความรู ส้ ึก ไม่ อยากปฏิ บัติการนิ เทศ ท าให้การปฏิ บัติการนิ เทศมี แนวโน้ม จะไม่ป ระสบ
ความส าเร็จ ในทางกลับ กัน หากผู้นิ เทศมี เจตคติ ท่ี ดี ต่ อ กระบวนการนิ เทศจะท าให้ผู้นิ เทศมี
ความรู ส้ ึกต้องการและตั้งใจในการปฏิบัติการนิเทศ ส่งผลให้การปฏิบัติการนิเทศมีแนวโน้มจะ
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ประสบความสาเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานมาตรฐานการพัฒ นาศักยภาพผูน้ ิเทศด้านการ
พยาบาล (สานักการพยาบาล. 2551: 100) ที่กาหนดให้ผนู้ ิเทศต้องมีเจตคติท่ีดีต่อการนิเทศงาน
และที่สาคัญอีกประการคือผูน้ ิเทศต้องมีเจตคติท่ดี ีต่อผูร้ บั การนิเทศด้วย เนื่องจาก เจตคติท่ีผนู้ ิเทศ
มีต่อผูร้ บั การนิเทศจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิการนิเทศ เพราะเจตคติมีผลโดยตรงต่อพฤติกรรม
ผูน้ ิเทศจึงต้องมีเจตคติท่ีดีต่อการนิเทศและผูร้ บั การนิเทศก่อนการปฏิบตั ิการนิเทศ
2. ลงมือปฏิบัติและประเมินผล
ในการลงมือปฏิบัติและประเมินผลจะดาเนินการหลังการเตรียมผูน้ ิเทศพร้อม
แล้ว ในส่วนของการลงมือปฏิบตั ิและประเมินผลประกอบด้วยกระบวนการดังนี ้ 1) ประเมินและ
วินิจฉัยปั ญหาการพยาบาลปฐมภูมิ 2) วางแผนการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ 3) ปฏิบตั ิการนิเทศ
การพยาบาลปฐมภูมิ และ 4) ประเมินผลการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ รายละเอียดดังนี ้
2.1 ประเมินและวินิจฉัยปั ญหาการพยาบาลปฐมภูมิ
การประเมิ น (Assessment) และวิ นิ จ ฉั ย (Diagnosis) สภาพปั ญ หาการ
นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิเป็ นขัน้ ตอนแรกของการลงมือปฏิบตั ิการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
โดยเป็ นการศึกษาสภาพแวดล้อม ความต้องการ และปั ญหาในด้านต่างๆ ประเมินสถานการณ์
ปั ญหาและความจาเป็ นในการนิเทศการพยาบาล หลังจากนัน้ นาข้อมูลที่ได้จากการประเมิ นมา
วิเคราะห์และทาการวินิจฉัยปั ญหาความต้องการในการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิและจัดลาดับ
ความสาคัญของปั ญหาเพื่อใช้ในการวางแผนทางการพยาบาลปฐมภูมิในขัน้ ตอนต่อไป โดยการ
วินิจฉัยปั ญหาการพยาบาลปฐมภูมิ (Nursing supervision diagnosis) เป็ นการนาข้อมูลต่างๆที่
ได้จ ากการประเมิ น ผ่ า นกระบวนการจัด การ ทบทวน ตรวจสอบ วิ เคราะห์ สัง เคราะห์ และ
ประมวลผลจนสามารถวินิจฉัยปั ญหาและความต้องการได้ว่ามีปัญหาอะไรและมีความต้องการใน
การแก้ปัญหาอย่างไร เพื่อนาไปสูก่ ารวางแผนและกาหนดเป้าหมายในการนิเทศการพยาบาลปฐม
ภูมิ (กองการพยาบาล. 2544: 12) ซึ่ง สอดคล้อ งกับ ขั้น ตอนการประเมิ น ภาวะสุข ภาพชุม ชน
(Assessment) และการวิ นิ จ ฉั ย ภาวะสุ ข ภาพชุ ม ชน (Diagnosis of community health) ของ
กระบวนการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาลชุมชน (สานักการพยาบาล. 2559: 8-10) และ
สอดคล้องกับขัน้ ตอนการประเมินสุขภาพชุมชนและการจัดลาดับความสาคัญของปั ญหาสุขภาพ
ชุมชน ของกระบวนการในการดูแลสุขภาพชุมชน (กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม. 2559: 140-148)
2.2 วางแผนการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
การวางแผน (Planning) เป็ นขัน้ ตอนหลังจากประเมินและวินิจฉัยปั ญหาการ
นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิจนได้ขอ้ มูลครบถ้วนแล้ว ขัน้ ตอนการวางแผนการนิเทศนีเ้ ป็ นการนา
ข้อมูลจากการประเมินและวินิจฉัยปั ญหาการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิมาใช้ในการวางแผนการ
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นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ขัน้ ตอนนีม้ ีความสาคัญ มากเพราะเป็ นส่วนที่ตอ้ งดาเนินการในทุก
ขัน้ ตอนของการนิเทศ โดยกระบวนการวางแผนจะเริม่ จากการจัดลาดับความสาคัญของข้อวินิจฉัย
การพยาบาล ก าหนดเป้ า หมาย เกณฑ์ก ารประเมิ น และก าหนดกิ จ กรรมเพื่ อ แก้ไขปั ญ หา
(กองการพยาบาล. 2544, น.13) ในขัน้ ตอนการวางแผนนีจ้ ะรวมถึงการวางแผนการนิเทศประจาปี
แผนประจาเดือน แผนรายสัปดาห์ และแผนประจาวัน (สุพิศ กิตติรชั ดา และวารี วณิชปั ญจพล.
2551, น.76) หลัก การวางแผนจะต้องก าหนดวัต ถุป ระสงค์ให้แ น่ น อนชัด เจน โดยใช้ห ลัก การ
พิจารณาว่าอะไรคือผลงานที่ม่งุ หวัง (what) ในขัน้ ตอนสุดท้ายของการนิเทศ ทาไมต้องทา (Why)
ท าที่ ไหน (Where) ท าเมื่ อ ไหร่ (When) โดยใครเป็ น คนท า (Who) และต้อ งท าอย่ า งไร (How)
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์แต่ละข้อ และประเมินได้อย่างไร โดยแผนที่ดีตอ้ งมีความยืดหยุ่นสามารถ
ปรับแก้ไขได้ โดยเปิ ดโอกาสให้ผมู้ ีสว่ นเกี่ยวข้องทุกคนได้รว่ มในการวางแผน และแผนจะต้องนาไป
ปฏิ บัติได้จริง (วิ เชี ย ร ทวีลาภ. 2535, น. 63) ซึ่งสอดคล้องกับ ขั้น ตอนการวางแผน (Planning)
ของกระบวนการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาลชุมชน (สานักการพยาบาล. 2559, น.8-10)
และสอดคล้องกับขัน้ ตอนการวางแผนการดูแลสุขภาพชุมชนของกระบวนการในการดูแลสุขภาพ
ชุมชน (กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม. 2559, น.140-148) โดยการวางแผนที่ดีจะช่วยให้ปฏิบัติการ
นิเทศอย่างมีแผนงาน ผูน้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศทราบวัตถุประสงค์และวิธีการนิเทศในแต่ละครัง้
อย่างชัดเจน สามารถควบคุม ติดตาม ประเมินผลงาน และสามารถบริหารทรัพยากรได้อย่างรอบ
ครอบ ประหยัดทัง้ เวลา แรงงาน และวัสดุอปุ กรณ์ รวมถึงจะช่วยขจัดปั ญหาการทางานแบบเฉพาะ
หน้าให้นอ้ ยลง (วิเชียร ทวีลาภ. 2535, น.64)
2.3 ปฏิบัตกิ ารนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
การปฏิบัติการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ (Implementation) เป็ นขั้น ตอน
หลังจากวางแผนการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิแล้ว ขัน้ ตอนนีจ้ ะเป็ นการนาแผนการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิท่ีวางไว้นาสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยการปฏิบตั ิการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิของผูน้ ิเทศ
ประกอบด้ว ยการผสมผสานองค์ป ระกอบที่ เตรีย มความพร้อ มไว้ก่ อ นลงมื อ ปฏิ บัติ ซึ่ ง ได้แ ก่
1) ความรูด้ า้ นการนิเทศและความรูด้ า้ นการพยาบาลปฐมภูมิ 2) ทักษะที่จาเป็ นในการนิเทศการ
พยาบาล ปฐมภูมิ 3) คุณ ลัก ษณะที่ ดี ของผู้นิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ และ 4) เจตคติ ท่ี ดี ต่ อ
กระบวนการนิ เทศ ภายใต้สิ่ ง แวดล้อ มที่ ส่ ง ผลต่ อ การนิ เ ทศการพยาบาลปฐมภู มิ ได้แ ก่
1) ความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศ 2) นโยบายการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ และ
4) การเสริมกาลังใจให้ผรู้ บั การนิเทศ ดังนี ้
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2.3.1 ความสัม พัน ธ์ระหว่า งผู้นิ เทศและผู้รับ การนิ เทศ โดยคุณ ภาพของ
ความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศมีผลโดยตรงต่อความสาเร็จของการนิเทศอย่าง
มาก (Lisa Lynch, et al. 2008: 155) เนื่ องจากหากความสัมพัน ธ์ระหว่างผู้นิ เทศและผู้รบั การ
นิเทศไม่ดีพอ ไม่เกิดความไว้วางใจต่อกัน จะทาให้ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาของการนิเทศหรือพัฒนา
คุณภาพบริการพยาบาลปฐมภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการศึกษาบุคลิกภาพและ
สัมพันธภาพของบุคลากรปั จจัยสนับสนุนความสาเร็จขององค์กร (สายฝน เลาหะวิสทุ ธิ์. 2558: 214) พบว่า สัม พัน ธภาพของบุค ลากรเป็ น ปั จ จัย สนับ สนุน ความส าเร็จ ขององค์ก ร ฉะนั้น การ
ปฏิบตั ิการนิเทศจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องดาเนินไปพร้อมกับสัมพันธภาพที่ดีของผูน้ ิเทศและผูร้ บั
การนิเทศ
2.3.2 นโยบายการนิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ โดยนโยบายการนิ เทศการ
พยาบาลปฐมภูมิมีผลต่อการนิเทศทางการพยาบาลปฐมภูมิ เนื่องจาก นโยบายการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิเป็ นสิ่งที่ผูเ้ กี่ยวข้องทุกคนต้องปฏิบตั ิตาม หากนโยบายการนิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิ มี ค วามชัด เจน เช่น มี ก ารกาหนดให้การนิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ บ ทบาทหน้าที่ ใน
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งงาน (Job description) อย่างชัดเจนก็จะทาให้ผนู้ ิเทศ
สามารถปฏิบตั ิการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิได้อย่างชัดเจนด้วยความมั่นใจ ในทางกลับกัน หาก
นโยบายการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิไม่มีความชัดเจน จะทาให้ผปู้ ฏิ บตั ิไม่ม่ นั ใจในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ผนู้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ ส่งผลให้การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิเป็ นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง
และไม่เป็ นมาตรฐาน
2.3.3 การเสริม ก าลัง ใจให้ผู้รับ การนิ เทศ โดยการเสริม ก าลัง ใจหรื อ การ
เสริม สร้า งพลัง อ านาจ (Empowerment) ให้ผู้รับ การนิ เทศ ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ การนิ เทศทางการ
พยาบาลปฐมภูมิ เนื่องจากผูร้ บั การนิเทศเป็ นผูต้ อ้ งลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมการพยาบาลและกิจกรรม
การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลตามที่ผนู้ ิเทศแนะนา ด้วยภาระงานและความยุ่งยากซับซ้อน
ของการปฏิบตั ิ อาจทาให้ผูร้ บั การนิเทศรู ส้ ึกเหนื่อยและท้อ ได้ หากผูร้ บั การนิเทศได้รบั การเสริม
ก าลัง ใจหรือ เสริม พลังอ านาจจากผู้นิ เทศ จะท าให้ผู้รบั การนิ เทศมี ก าลัง แรงใจในการปฏิ บัติ
กิจกรรมการพยาบาลและกิจกรรมการพัฒ นาคุณ ภาพบริการพยาบาลตามที่ผูน้ ิเทศแนะนาให้
ประสบผลสาเร็จได้ โดยการเสริมสร้างพลังอานาจหมายถึงกระบวนการที่ทาให้กลุ่มหรือปั จเจกมี
อานาจสามารถเข้าถึงทรัพยากรและสามารถควบคุมชีวิตของตนเองได้ ผูน้ ิเทศถ่ายโอนอานาจให้
อิ ส ระในการตัด สิ น ใจและจัด หาทรัพ ยากรในการปฏิ บัติ ง านให้ผู้รับ การนิ เทศ รวมถึ ง การจัด
สิ่งแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการปฏิบตั ิงาน ส่งเสริมให้ผรู้ บั การนิเทศเกิดความสามารถในการทางานและ
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แก้ไขปั ญหาต่างๆให้บรรลุผลสาเร็จ ซึ่งการเสริมสร้างพลังอานาจในทางการพยาบาล (Nursing
empowerment) เป็ นความสามารถในการกระตุน้ (Motivate) และระดมกาลัง (Mobilize) ของตัว
ผูน้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การนิเทศและพัฒนาคุณภาพการพยาบาลปฐมภูมิ
ใ น เ ชิ ง บ ว ก ( Govindan Radhakrishnan & Sadayappan Anuchithra. 2016, p.317) ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีสว่ นร่วม การเสริมสร้างพลังอานาจ
ในงานและประสิทธิผลของหอผูป้ ่ วย (รุสนีย ์ ไวยากรณ์ และคณะ. 2562, น.142-151) ที่พบว่า การ
เสริมสร้างพลังอานาจในงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลของการดาเนินงานในหอผูป้ ่ วย
2.4 ประเมินผลการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
การประเมินผลการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ (Evaluation) เป็ นขัน้ ตอนของ
การประเมิ น คุณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ กิ จกรรมการนิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ
หลังจากปฏิบัติการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิแล้ว เป็ นการตรวจสอบคุณ ภาพของการปฏิบัติ
กิจกรรมการนิเทศกับความสาเร็จในการแก้ไขปั ญ หาโดยเปรียบเทียบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึน้ ภายหลังการแก้ไขปั ญหา (Actual outcome) กับเป้าหมายหรือระดับคุณภาพที่กาหนดไว้
ในเกณฑ์ก ารประเมิน (กองการพยาบาล. 2544, น.13) โดยการประเมิ น จะท าเป็ น ระยะอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อนาข้อมูลจากการประเมินนีไ้ ปทบทวนเพื่อปรับปรุ งคุณภาพการนิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิและใช้ในการวางแผนการนิเทศทางการพยาบาลปฐมภูมิในครัง้ ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ
ขัน้ ตอนการประเมินผล (Evaluation) ของกระบวนการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาลชุมชน
(สานัก การพยาบาล. 2559, น.9-10) ที่ กาหนดให้มีการประเมิน ก่อนการดาเนิ น การเพื่ อศึกษา
ความเป็ นไปได้และความคุม้ ค่าของกิจกรรมที่จะดาเนินการ การประเมินระหว่างดาเนินการเพื่อ
ปรับปรุงการดาเนินงานให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และการประเมินหลังการปฏิบตั ิการพยาบาล
เพื่อเป็ น การประเมินผลลัพ ธ์ของกิจกรรมหลังดาเนิ นการเสร็จสิน้ ซึ่งสอดคล้องกับขั้นตอนก าร
ประเมินผลการดาเนินงานของกระบวนการในการดูแลสุขภาพชุมชน (กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม.
2559, น.140-148) โดยให้ทกุ คนมีสว่ นร่วมรับผิดชอบในการประเมินตัง้ แต่เริ่มดาเนินการ ประเมิน
ขณะดาเนินการ และประเมินหลังดาเนินการนิเทศ โดยประเมินความต้องการ (Evaluating need)
ประเมิ น กระบวนการ (Evaluating the process) ประเมิ น ผลลัพ ธ์ (Evaluating the outcomes)
และประเมินประสิทธิภาพ (Evaluating efficiency) ตลอดจนวิเคราะห์หาสาเหตุและการแก้ไขเมื่อ
การดาเนินการนิเทศไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ (Lisa Lynch, et al. 2008, p. 214)
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3. ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ีส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
ของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ส่งผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง 3 มิติ
คือ 1) ผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ 2) ผูร้ บั การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ และ 3) ผูใ้ ช้บริการ
พยาบาลปฐมภูมิ ซึง่ ส่งผลลัพธ์ต่อเนื่องกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
3.1 ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงในมิตขิ องผู้นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
รู ป แบบการนิ เ ทศการพยาบาลปฐมภู มิ ท่ี ส่ ง เสริ ม การท างานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ มีการให้การอบรม
เตรียมความพร้อมของผูน้ ิเทศให้มีความรูด้ า้ นการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิและด้านการพยาบาล
ปฐมภูมิ ให้มี ทัก ษะที่ จ าเป็ น ในการนิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ ซึ่ง ได้แ ก่ ทัก ษะการให้ข้อ มูล
ป้อนกลับอย่างมีคุณภาพ ทักษะการสร้างแรงจูง ใจเชิงรุก และทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
การเตรียมความพร้อมของผูน้ ิเทศนี ส้ ่งผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงของผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
คือ ทาให้ผูน้ ิเทศมีความรู ด้ า้ นการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิและด้านการพยาบาลปฐมภูมิ มี
ทักษะที่จาเป็ นในการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ มีความมั่นใจในการปฏิบตั ิการนิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิ และเกิดเจตคติท่ีดีต่อการนิเทศมากขึน้ ซึ่งโดยแท้จริงแล้วผูน้ ิเทศได้รบั การเตรียมความ
พร้อมตัง้ แต่เริ่มเข้าเป็ นสมาชิกของการนิเทศทางการพยาบาลหรือตัง้ แต่การเคยเป็ นผูร้ บั การนิเทศ
มาก่อน สามารถอธิ บายด้วยการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization) ในมุมมองของนักทฤษฎี
โครงสร้างหน้าที่ (Structural-functional theory) ซึ่งเป็ นทฤษฎีระดับมหภาค (Macro approach)
โดยมองว่าผูน้ ิเทศในฐานะของสมาชิกในสังคมเป็ นผูถ้ ูกถ่ายทอด (Socailizees) โดยได้รบั การ
ถ่ายทอดผ่านตัวแทนทางสังคม (Socailizating agent) ซึ่งได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด สานักงานสาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาล กลุม่ การพยาบาล กลุม่ ผูน้ ิเทศรุน่ พี่
กลุม่ เพื่อนผูน้ ิเทศ และตัวแทนทางสังคมอื่นๆ ซึง่ เป็ นโครงสร้างหน้าที่ในสังคมที่มีอิทธิพลต่อผูน้ ิเทศ
การพยาบาลปฐมภูมิ (งามตา วนินทานนท์. 2545, น.99) ทาให้ผูน้ ิเทศได้รบั การถ่ายทอดทาง
สังคมและถูกขัดเกลาหล่อหลอมให้มีบรรทัดฐาน ค่านิยม ความรู ้ และทักษะที่จาเป็ นต่อการกระทา
บทบาทผูน้ ิเทศตัง้ แต่ก่อนเป็ นผูน้ ิเทศ และการได้รบั การเตรียมความพร้อมของผูน้ ิเทศด้วยการ
อบรมให้ความรูอ้ ย่างเฉพาะเจาะจงอีกครัง้ เมื่อต้องปฏิบตั ิหน้าที่ของผูน้ ิเทศ ยิ่งทาให้ผนู้ ิเทศมีความ
พร้อมในการปฏิบตั ิการนิเทศทางการพยาบาลปฐมภูมิมากยิ่งขึน้ ส่งผลให้ผนู้ ิเทศเกิดความมั่นใจ
และเกิดเจตคติท่ีดีต่อการนิเทศมากยิ่งขึน้
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3.2 ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงในมิตขิ องผู้รับการนิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิ
เมื่ อ รู ป แบบการนิ เทศการพยาบาลปฐมภู มิ ท่ี ส่ ง เสริม การท างานอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพของพยาบาลที่ ป ฏิ บัติ งานในสถานบริก ารสุข ภาพระดับ ปฐมภูมิ ส่งผลลัพ ธ์ก าร
เปลี่ยนแปลงต่อผูน้ ิเทศ ส่งผลให้ผนู้ ิเทศมีความรูค้ วามเข้าใจในการนิเทศและการพยาบาลปฐมภูมิ
มีทกั ษะที่จาเป็ นในการนิเทศ มีความมั่นใจในการนิเทศ และมีเจตคติท่ีดีต่อการนิเทศ จึงทาให้ผู้
นิเทศมีการปฏิบตั ิการนิเทศที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่งผลต่อผูร้ บั การนิเทศโดยตรง โดยผลลัพธ์การ
เปลี่ยนแปลงต่อผูร้ บั การนิเทศ คือ ทาให้ผรู้ บั นิเทศมีการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีเจตคติท่ีดี
ต่อการนิเทศและต่อผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ และมีความพึงพอใจต่อการนิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิ และผู้นิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ สาเหตุห นึ่งของการเปลี่ยนแปลงของผู้รบั การนิ เทศ
เนื่องจากการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ เป็ นการถ่ายทอดทางสังคม โดยถ่ายทอดกันระหว่างผู้
นิเทศซึ่งเป็ นผูถ้ ่ายทอดและผูร้ บั การนิเทศซึ่งเป็ นผูร้ บั การถ่ายทอด โดยผูน้ ิเทศจะถ่ายทอดความรู ้
ความคิด เจตคติ สู่ผูร้ บั การนิเทศด้วย (Susan Cloninger. 2009: 201) และในขณะเดียวกันผูร้ บั
การนิเทศก็สมัครใจที่จะรับการถ่ายทอด และสามารถถ่ายทอดความคิดและเจตคติสผู่ นู้ ิเทศได้ดว้ ย
เช่นกัน จึงทาให้ผรู้ บั การนิเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงทัง้ ทางพฤติกรรม ทักษะ และเจตคติ ท่ีต่อยอด
ซึ่ ง สามารถอธิ บ ายด้ ว ย การถ่ า ยทอดทางสั ง คมในมุ ม มองของนั ก ทฤษฎี ปฏิ สั ง สรรค์
สัญ ลัก ษณ์ (Symbolic interaction theory) โดยมองสังคมในระดับ จุล ภาค (Micro approach)
ให้ความสาคัญ กับมนุษ ย์ในระดับปั จเจกบุคคล มองมนุษย์เป็ น ฝ่ ายรุ ก (Active agent) ซึ่งเป็ น
ผูก้ ระทา (Actor) โดยมองกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในเชิงของการปฎิสงั สรรค์ (Interaction)
แบบสองทาง (Two-way) ระหว่างผูถ้ ่ายทอดและผูร้ บั การถ่ายทอด โดยต่างก็มีอิทธิพลซึ่งกันและ
กัน ซึ่งแตกต่างจากมุมมองของทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่มองการถ่ายทอดทางสังคมในระดับมหภาค
โดยมองว่าการถ่ายทอดทางสังคมเป็ นการถ่ายทอดแบบทางเดียวและมองมนุษย์เป็ นผูร้ บั การ
กระทา (งามตา วนินทานนท์. 2545, น.100-103) ซึ่งอธิบายการถ่ายทอดทางสังคมในระดับมห
ภาคในด้านโครงสร้างหน้าที่ของสถาบันในสังคมแต่ละระดับต้องมีหน้าที่ในการดูแลและพัฒนา
ผูน้ ิเทศ ส่วนการถ่ายทอดทางสังคมในมุมมองของนักทฤษฎีปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์จะมองในระดับ
จุลภาค มองว่าการดารงอยู่ของสังคมมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงเป็ นพลวัต มีการปฏิสงั สรรค์ซ่งึ กัน
และกันของบุคคลในสังคมอย่างต่อเนื่อง มีการให้ความหมายแก่ตนเองจากสิ่งที่ผอู้ ่นื มองและมีการ
พัฒ นาตนเองจากสายตาของผู้อ่ืน โดยใช้จิต ใจและความคิ ด มาช่วยในการตัด สิน ใจ (Turner
Jonathan H. 2001, p. 213) ท าให้ บุ ค คลหรื อ ผู้ รั บ การนิ เ ทศเกิ ด การเรี ย นรู ้แ ละ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทัง้ ด้านพฤติกรรม ทักษะ และเจตคติท่ดี ีขนึ ้
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3.3 ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงในมิตขิ องผู้ใช้บริการปฐมภูมิ
รู ป แบบการนิ เ ทศการพยาบาลปฐมภู มิ ท่ี ส่ ง เสริ ม การท างานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ส่งผลให้ผนู้ ิเทศมีการ
เปลี่ ย นแปลง และการเปลี่ ย นแปลงของผู้นิ เทศส่ ง ผลให้ผู้รบั การนิ เทศมี ก ารเปลี่ ย นแปลงคื อ
ปฏิ บัติงานได้อย่ างมี ป ระสิท ธิ ภ าพมากขึน้ และการเปลี่ยนแปลงของผู้รบั การนิ เทศนี ้ส่งผลให้
ผูใ้ ช้บริการได้รบั การดูแลที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ ส่งผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงต่อผูใ้ ช้บริการคือทา
ให้ผใู้ ช้บริการมีความปลอดภัยด้านสุขภาพมากขึน้ และมีความพึงพอใจต่อบริการพยาบาลมากขึน้
สอดคล้องกับการศึกษาความปลอดภัยของผูป้ ่ วยกับคุณภาพบริการพยาบาล (สายสมร เฉลยกิตติ
และคณะ. 2557: 66-70) ที่พบว่าความปลอดภัยของผูป้ ่ วยเป็ นผลลัพธ์จากการบริการพยาบาลที่มี
คุณภาพ และความปลอดภัยของผูป้ ่ วยจะส่งผลให้ผปู้ ่ วยมีความพึงพอใจในบริการพยาบาลมาก
ขึน้
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐม
ภูมิท่ีส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิ ภาพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะจากข้อค้นพบในงานวิจยั ครัง้ นี ้ ดังต่อไปนี ้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.ข้อค้นพบจากการศึกษาสภาพการณ์ดา้ นปั ญ หาและอุปสรรคของการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ พบว่า นโยบายการนิเทศพยาบาลปฐมภูมิท่ีไม่ชดั เจน ทาให้ผนู้ ิเทศไม่สามารถ
ปฏิบตั ิบทบาทการเป็ นผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากบทบาทการ
นิเทศปฐมภูมิไม่ใช่บทบาทหน้าที่หลัก จึงมีความจาเป็ นที่ผบู้ ริหารทุกระดับจะต้องมีนโยบายการ
นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ีชดั เจน มีการกาหหนดบทบาทหน้าที่การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
ในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งงาน (Job description) ให้ชัดเจน ซึ่งจะทาให้ผู้
นิเทศทุกคนสามารถปฏิบตั ิบทบาทหน้าที่การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิได้อย่างมั่นใจและชัดเจน
เป็ น มาตรฐานเดี ย วกัน และยัง พบว่า การขาดการสนับ สนุน จากผู้บ ริห ารท าให้ก ารนิ เทศการ
พยาบาลปฐมภูมิไม่ประสบผลสาเร็จ จากข้อค้นพบทัง้ สองประการจึงมีขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบายให้
ผูบ้ ริหารที่เกี่ยวข้องมีการกาหนดนโยบายการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิให้ชัดเจนและให้การ
สนับสนุนการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิอย่างเป็ นรู ปธรรม เช่น การกาหนดบทบาทหน้าที่การ
นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งงาน (Job description)
ของผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
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2.ข้อค้นพบจากการศึกษาสภาพการณ์ดา้ นปั ญ หาและอุปสรรคของการนิเทศการ
พยาบาลปฐมภูมิ พบว่า อุปสรรคของการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่สี าคัญคือผูน้ ิเทศขาดความรู ้
และทัก ษะในการนิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ ท าให้ผู้นิ เทศขาดความมั่น ใจและไม่ สามารถให้
ค าแนะน าที่ มี ป ระโยชน์ต่ อ การพัฒ นางานได้ จากข้อ ค้น พบนี ้จึ งมี ข้อ เสนอแนะให้ผู้บ ริห ารที่
เกี่ ย วข้อ งจัด ให้มี ก ารเตรี ย มความพร้อ มด้า นความรู แ้ ละด้า นทัก ษะที่ จ าเป็ น ให้กับ ผู้ท่ี ได้รับ
มอบหมายให้เป็ นผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมิก่อนให้ลงพืน้ ที่ปฏิบตั ิการนิเทศการพยาบาลปฐม
ภูมิ สาหรับกิ จกรรมการเตรียมความพร้อมผูน้ ิเทศ ได้แก่ 1) กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้
ความรู ผ้ ูน้ ิเทศ ซึ่งได้แก่ความรู ด้ า้ นการนิเทศและความรู ด้ า้ นการพยาบาลปฐมภูมิ 2) กิจกรรม
พัฒนาทักษะที่จาเป็ นในการนิเทศสาหรับผูน้ ิเทศ ซึ่งได้แก่ ทักษะการให้ขอ้ มูลป้อนกลับอย่างมี
คุณภาพ ทักษะการสร้างแรงจูงใจเชิงรุ ก และทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และ 3) กิจกรรม
การสร้างเจตคติท่ดี ีต่อการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
ข้อเสนอแนะเพือ่ การปฏิบัติ
1.ข้อค้นพบจากการสังเคระห์รูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ีส่งเสริมการ
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ พบว่า
รูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ีสงั เคราะห์ขึน้ สามารถทาให้เกิดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึน้ ของผูน้ ิเทศ ผูร้ บั การนิเทศ และผูใ้ ช้บริการ โดยสามารถทาให้ผูน้ ิเทศมีความรู ค้ วาม
เข้าใจในการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิมากขึน้ มีทกั ษะที่จาเป็ นต่อการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
ดีขึน้ มีความมั่นใจในการนิเทศมากขึน้ เกิดเจตคติ ท่ีดีต่อการนิเทศ และยังส่งผลไปถึงผูร้ บั การ
นิเทศ ทาให้ผรู้ บั การนิเทศมีการเปลี่ยนแปลง คือ ผูร้ บั การนิเทศทางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
มีทกั ษะการทาวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลปฐมภูมิ มีเจตคติท่ีดีต่อการนิเทศและต่อผู้
นิเทศ เกิดความพึงพอใจต่อการนิเทศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของผูร้ บั การนิเทศนีส้ ่งผลโดยตรงต่อ
ผูใ้ ช้บริการ คือ ผูใ้ ช้บริการได้รบั บริการที่มี คุณภาพและประสิทธิภาพมากขึน้ ทาให้ผูใ้ ช้บริการมี
ความปลอดภัยด้านสุขภาพมากขึน้ และเกิดความพึงพอใจในบริการพยาบาลมากขึน้ ดังนัน้ ผูว้ ิจยั
จึงขอเสนอแนะให้ผูน้ ิเทศการพยาบาลปฐมภูมินารู ปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมินีไ้ ปใช้
เพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลปฐมภูมิ ทั้งนีส้ ามารถทาได้โดยปฏิบัติตามขัน้ ตอนของ
รูปแบบ โดยเริ่มต้นจากการให้ความสาคัญกับการเตรียมความพร้อมของผูน้ ิเทศทางการพยาบาล
ปฐมภูมิให้มีความพร้อมทัง้ ด้านความรูเ้ รื่องการนิเทศและเรื่องการพยาบาลปฐมภูมิ ด้านทักษะที่
จาเป็ นต่อการนิเทศทางการพยาบาลปฐมภูมิ ด้านคุณลักษณะที่ดีของผูน้ ิเทศ และด้านเจตคติท่ีดี
ต่อการนิเทศ หลังจากเตรียมความพร้อมแล้วจึงเริม่ ลงมือปฏิบตั ิและประเมินผล โดยสิ่งที่สาคัญใน
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ขัน้ ตอนนี ้ คือ การประเมินและวินิจฉัยปั ญหาการพยาบาลปฐมภูมิ โดยต้องประเมินและวินิจฉัย
ปั ญหาการพยาบาลปฐมภูมิอย่างรอบด้าน แล้วนาจึงผลการวินิจฉัยปั ญหาการพยาบาลปฐมภูมิ
มาวางแผนการนิเทศทางการพยาบาลร่วมกับผูร้ บั การนิเทศ หลังจากนัน้ นาแผนการนิเทศสู่การ
ปฏิบตั ิ โดยในขัน้ ตอนนีผ้ นู้ ิเทศต้องใช้สิ่งที่เตรียมความพร้อมมาทัง้ หมดในขัน้ ตอนแรกมาใช้ในการ
ปฏิบตั ินี ้ ซึ่งได้แก่ความรู ท้ างการนิเทศและความรู ท้ างการพยาบาล ทั กษะที่จาเป็ นต่อการนิเทศ
การพยาบาลปฐมภูมิ คุณลักษณะที่ดีของผูน้ ิเทศ และเจตคติท่ีดีต่อการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
โดยขัน้ ตอนนีม้ ีจุดเน้นที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือต้องรักษาสัมพันธภาพระหว่างผูน้ ิเทศและผูร้ บั
การนิเทศไว้เป็ นอย่างดี และต้องมีการเสริมกาลังใจอย่างสม่าเสมอตลอดกระบวนการ เมื่อผูน้ ิเทศ
ปฏิบัติตามนีก้ ็จะได้ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อผูน้ ิเทศ ผูร้ บั การนิเทศ และผูใ้ ช้บริการตาม
กล่าวข้างต้น
2.ข้อค้นพบจากกระบวนการสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
ที่ส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิง านในสถานบริการสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิ พบว่า การสนับสนุนให้ผรู้ บั การนิเทศทางานวิจยั และนาเสนอผลงาน โดยผูน้ ิเทศคอยเป็ น
พี่เลีย้ งให้การสนับสนุนด้านวิชาการและด้านกาลังใจ การทางานวิจัยจะทาให้ผูร้ บั การนิเทศคิด
อย่างเป็ นระบบมากขึน้ มีความรูแ้ ละทักษะในการทาวิจยั เพื่อพัฒนางานมากขึน้ และเมื่อผลงาน
ได้รับ คัด เลื อ กให้น าเสนอจะส่ ง ผลให้เกิ ด ผลลัพ ธ์ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ ยิ่ ง ใหญ่ ทั้ง ด้า นอารมณ์
ความรูส้ กึ เจตคติ และพฤติกรรมของผูน้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศ และที่สาคัญอย่างยิ่งคือผูใ้ ช้บริการ
ได้รบั การดูแลที่มีคุณ ภาพ อย่างไรก็ตามสิ่งที่สาคัญที่จะทาให้ประสบความสาเร็จได้คือต้องให้
ความสาคัญกับการเลือกหัวข้อที่จะศึกษาวิจัย เนื่องจากข้อค้นพบในกิจกรรมที่ไม่สาเร็จ พบว่า
ความไม่สาเร็จเกิดจากผูน้ ิเทศเป็ นผูเ้ ลือกหัวข้อ โดยไม่เปิ ดโอกาสให้ผูร้ บั การนิเทศได้เป็ นผูเ้ ลือก
และไม่มีการเตรียมความพร้อมให้ผรู้ บั การนิเทศในการทาวิจยั จึงขอเสนอแนะให้ผนู้ ิเทศสนับสนุน
ให้ผูร้ บั การนิเทศทางานวิจยั โดยให้ผูร้ บั การนิเทศเป็ นผูเ้ ลือกหัวข้อในการทาวิจัยและที่สาคัญคือ
ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านการวิจยั ให้ผรู้ บั การนิเทศพร้อมก่อนเริม่ ทาการวิจยั
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งไป
1.การศึกษาวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารู ปแบบ
การนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่สี ง่ เสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงาน
ในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ โดยศึกษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 15 แห่งใน
อาเภอเสนา จังหวัด พระนครศรีอ ยุธยา ผู้ร่วมวิจัยเป็ น คนในพื น้ ที่ และเป็ น ผู้ท่ี มี ส่วนเกี่ ย วข้อ ง
โดยตรงกับการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ จนได้รูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิท่ีมีความ
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เหมาะสมและเฉพาะเจาะจงกับบริบทของอาเภอเสนา ซึ่งรูปแบบที่สร้างขึน้ นีก้ ่อให้เกิดผลลัพธ์การ
เปลี่ยนแปลงที่ เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลปฐมภูมิในอาเภอเสนา ดังนั้น
ผูว้ ิจยั จึงมีขอ้ เสนอแนะสาหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป ให้ทาการพัฒนารูปแบบการนิเทศการพยาบาล
ปฐมภูมิดว้ ยกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วมเช่นนีใ้ นอาเภออื่นๆที่มีบริบทของพืน้ ที่
แตกต่างกัน เพื่อให้ได้รูปแบบที่หลากหลาย หลังจากนัน้ นารูปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ
ที่ได้ทั้งหมดมาท าการสังเคราะห์อีกครัง้ เพื่ อสกัด ให้ได้รูป แบบการนิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ
ที่สามารถใช้เป็ นมาตรฐานกลางในการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิระดับประเทศต่อไป
2.จากการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่าการพัฒนารู ปแบบการนิเทศการพยาบาลปฐมภูมิดว้ ย
กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม สามารถทาให้บรรลุเป้าหมาย เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขนึ ้ ต่อผูน้ ิเทศ ผูร้ บั การนิเทศ และผูใ้ ช้บริการ แต่การวิจยั ครัง้ นีม้ ีขอ้ จากัดด้านระยะเวลาที่
ใช้ในการศึกษา เนื่องจากจาเป็ นต้องทาการศึกษาให้เสร็จสิน้ ภายระยะเวลาที่กาหนด จึงทาให้ไม่
สามารถติดตามความยั่งยืนของผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงในระยะยาวได้ จึงขอเสนอแนะสาหรับ
การทาวิจัยครัง้ ต่อไปให้ทาวิจัย เชิงประเมินผล (Evaluation research) เพื่อประเมินความสาเร็จ
ของงานและติดตามผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ หลังจากผูว้ ิจยั ถอนตัวออกมาแล้ว โดยเพิ่ม
การใช้เครื่ อ งมื อ ที่ ส ามารถประเมิ น ผลลั พ ธ์เชิ ง ปริ ม าณได้อ ย่ า งเป็ นรู ป ธรรมและสามารถ
เปรียบเที ยบข้อมูลทางสถิ ติได้ เพื่ อน าไปสู่การพัฒ นาคุณ ภาพการนิ เทศการพยาบาลปฐมภูมิ
ที่ความยั่งยืนมากยิ่งขึน้
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