
การนเิทศ
ทางการพยาบาล

ชนิษฐน์าฏ  จรุมีาศ

กล ุม่การพยาบาล โรงพยาบาลเสลภมิู



แนวคิดหลกัในการนิเทศ

Supervision

Management

Supportive Education

การจดัการระบบการ
ดแูลผูป่้วย

การพฒันาหรอื
ธํารงรกัษาความรู ้
และทกัษะตา่งๆ

การจดัการหรอื
บรรเทา 

ความเครยีด



วตัถปุระสงคท์ัว่ไปของการนิเทศ

1. ติดตามความกา้วหนา้การดําเนินงานตาม เป้าหมาย 

นโยบาย ขององคก์ร

2. สรา้งขวญัและกาํลงัใจ แกผ่ ูป้ฏิบติังาน

3. สนบัสนนุช่วยเหลือ  แกไ้ขปัญหา และนําไปส ูก่ารพฒันา

คณุภาพบรกิาร

4. ประเมิน และควบคมุคณุภาพ

5. ประเมินสถานการณ ์เพ่ือวิเคราะห ์และวางแผน



ระบบการนเิทศทีพึ่งประสงค์

จงรกัภกัดี

ผลผลติ
เพิม่

คณุภาพ
บรกิาร

การ
ใหบ้รกิาร

พงึพอใจ บคุลากร

ไดร้บัการ

นเิทศ

องคก์ร

ช่ือเสียง

คณุภาพ



        ความจําเป็นของการนิเทศทางการพยาบาล

การนเิทศ

บคุลากรพยาบาล คณุภาพงาน
• สมรรถนะการดแูล

ผ ูป่้วย

• สรา้งการทํางาน

เป็นทีม

• พฒันาความเป็น

ผ ูนํ้า/ชํานาญทาง

คลินิก

• คณุภาพการดแูล

ผ ูป่้วย

• การดแูลผ ูป่้วย

ต่อเน่ืองครบวงจร

• ผ ูป่้วยและครอบครวั

มีสว่นรว่ม



มาตรฐานของสภาการพยาบาล

ท่ีเก่ียวกบัการนิเทศ



ใคร...คือ ผ ูร้บัการนิเทศ

ทํางาน  ไมทํ่างาน



สาเหตขุองการนเิทศไมไ่ดผ้ล

 ขาดความรู ้ความเขา้ใจเร่ืองการนเิทศ

 ขาดเคร่ืองมอื อปุกรณแ์ละงบประมาณ

 โครงสรา้งหนว่ยงานไมเ่อ้ือ

 นโยบาย หลกัการและวิธีการไมแ่นน่อนชดัเจน

 เจตคตไิมด่ตีอ่การนเิทศ

 ไมม่รีปูแบบการนเิทศ

 ไมม่กีารดาํเนนิการอยา่งตอ่เนือ่ง

 ประเด็นการนเิทศเนน้บริหารมากกวา่คลินกิ



หลกัการนเิทศ

 ตอ้งเป็นความร่วมมอืกนั

 ตอ้งเป็นการสรา้งสรรค์

 ตอ้งมผีลในทางปฏิบตัิ

 ตอ้งเป็นไปอยา่งมรีะบบ



ระดบัการนเิทศ

Management Supervision

Clinical Supervision

ระดบัผูบ้รหิารการพยาบาล

ระดบังานการพยาบาล

ระดบัหอผูป่้วย



ความแตกต่างของการนิเทศ

ในดา้นการบรหิารและดา้นคลินิก

Managerial Supervision Clinical Supervision

Purpose มัน่ใจว่ามีการปฏิบติัตามนโยบาย เพ่ิมศกัยภาพในการปฏิบติังาน

Process ทําใหน้โยบายมีความชดัเจนและมี

การนํานโยบาย/แนวทางไปปฏิบติั

ในทกุหน่วยงาน

ทําการประเมินศกัยภาพของ

ผ ูป้ฏิบติังาน

Performance/ 

Outcome

การปฏิบติัตามรปูแบบ นโยบาย

และแนวทางปฏิบติัท่ีกาํหนดไว้

มีการเสรมิสรา้งความชํานาญงาน

Agenda ข้ึนกบัความตอ้งการขององคก์ร ข้ึนกบัภารกิจขององคก์รและการ

ออกแบบรปูแบบการนิเทศ



• เนน้ Clinical care 
ตาม Care process 
• ดาํเนนิการดแูล
ผูป่้วยตาม Care 
process
• HN นเิทศ& กาํกบั
• ปรบัปรงุ&พฒันา
ผลลพัธ์

• เนน้ Clinical 
management
• อํานวยการ สง่เสรมิ 
พฒันาทางคลนิกิท ัง้
กระบวนการ & ผลลพัธ์
การดแูลผูป่้วย และ
ระบบสําคญัในกลุม่หอ
ผูป่้วยทีร่บัผดิชอบ
• ปรบัปรงุ&พฒันา
กระบวนการดแูล

• เนน้ Policy 
manager
• อํานวยการ & กาํกบั
ดแูลผลลพัธก์ารดแูล
ผูป่้วย&ระบบสําคญั
ท ัง้หมดของงานฯ
• ปรบัปรงุ&พฒันา
ผลลพัธ์

ความแตกตา่งในบทบาท
หนา้ที ่Clinical Management

กล ุม่การ

พยาบาล

หวัหนา้งานฯ 
 ผ ูต้รวจการ 

หวัหนา้หอผ ูป่้วย

, APN, พยาบาล

ชํานาญการ,พยาบาล

• Policy Maker



คณุสมบติัผ ูนิ้เทศการพยาบาล

- มีความร ู ้ ความเขา้ใจในมาตรฐานวิชาชีพเป็นอยา่งดี

-  สามารถวิเคราะหส์ถานการณไ์ด ้โดยเฉพาะดา้นการพยาบาล

-  สามารถคาดการณแ์นวโนม้ในอนาคต 

-  มีความเขา้ใจปัญหาสขุภาพของผ ูใ้ชบ้รกิาร และสามารถวางแผน

      การพยาบาลไดเ้ป็นอยา่งดี

- มีความคิดเชิงระบบ สามารถเช่ือมโยงปัญหาและสถานการณต่์างๆ

-  สามารถวางแผนในการดําเนินงานใหบ้รรลเุป้าหมายได ้

- มีความเป็นผ ูนํ้าท่ีดี



ผลลพัธข์องของการนเิทศ

ผูป้ฎบิตังิาน ผลงาน

1. มีความสามารถ

2. เห็นคณุคา่แห่งตน

3. ไดร้บัการยอมรบั

   และไวว้างใจ

4. มีสมัพนัธภาพท่ีดีต่อกนั

1. คณุภาพของการ 

    ปฏิบติัการพยาบาล

2. ความปลอดภยัของ   

    ผ ูร้บับริการ



การนเิทศและการพฒันาเชงิวชิาชพี 
จากระบบพยาบาลพีเ่ลีย้ง

บทบาท
พยาบาล 
พีเ่ล ีย้ง

ความพงึ
พอใจใน
งาน

ลดความ 
เครยีดใน
การ
ทํางาน

เพิม่
สมรรถนะ
ในการ
ทาํงาน



เป็นสาเหตใุหผู้บ้ริหารการพยาบาล 

ตอ้งพฒันา ระบบ/รปูแบบการนเิทศ 

ใหเ้ห็นเป็นรปูธรรมมากขึน้ 



THANK YOU  FOR  YOUR  ATENTION
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