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สถานการณ ์

การ
เปลีย่นแปลง
ในและนอก 

การเจ็บป่วย
ซบัซอ้นมาก

ขึน้ 

ตอ้งการ
พยาบาลทีม่ ี
สมรรถนะ 

ระบบการ
ประกนั
คณุภาพ 

รพช.เป็นรพท.  รับผูป่้วยสง่ตอ่ 
ขยายบรกิาร แพทยเ์ฉพาะทาง 
นโยบายสธ. เทคโนโลย(ี4.0)  

พยาบาลเฉพาะทาง มคีวาม
เชีย่วชาญ (NP ,APN) 

HA,QA, 

 เขา้ถงึบรกิาร เทคโนโลย ี



 

 

คณุภาพ 

งาน คน 

WHY 

 
 
 
 
อตัราการพลดัตกหกลม้ 
อตัราการเกดิVAP 
อตัราการคาดเคลือ่นทางยา 
รอ้ยละความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิาร ฯลฯ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
บคุลากรมทีกัษะเชงิ

วชิาชพีและเป็นทีย่อมรบั 
การปฏบิตักิารพยาบาล

ตามมาตรฐาน 
สมัพนัธภาพผูน้เิทศ กบั

ผูร้บันเิทศและสรา้งทมี 
มคีวามพงึพอใจในงาน 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
ระบบบรกิารทีเ่ป็นมาตรฐาน 
ปรบัปรงุ คณุภาพงานบรกิาร 

อยา่งตอ่เนือ่งเชือ่มโยงชุมชน 

 
 

 



 

รพ.บงึกาฬเร ิม่ตน้อยา่งไร 

ความรู ้ความเขา้ใจ และ
ทศันคต ิ

(สมรรถนะผูน้เิทศ) 

นโยบาย/เป้าหมาย 
โครงสรา้ง  เครือ่งมอื/ คูม่อื 

ประเด็นการนเิทศทางคลนิกิ
กลุม่ผูป่้วยทีม่คีวามเฉพาะ 

(ชว่งเวลาบางชว่งสิง่แวดลอ้มทีไ่มพ่รอ้ม/ไม่

เป็นไปตามคาดอบุัตกิารณ์ทีเ่คยเกดิ) 

ความตอ่เนือ่งและการ
ตดิตามประเมนิผล 

ปญัหาการนเิทศทาง
คลนิกิ 



โครงสรา้งการนเิทศการพยาบาล 
หวัหนา้พยาบาล 

หวัหนา้กลุม่พยาบาล 

ตรวจการพยาบาลนอกเวลา 

หวัหนา้หนว่ย 

หวัหนา้คลนิกิ 
 

หวัหนา้เวร  

หวัหนา้ทมี 

(Expert Nurse) 

ก าหนดนโยบาย และเป้าหมาย 

เพือ่สูก่ารปฏบิตั ิ

Nursing Process, Focus  Charting by  

One Day One Chart  ชว่งเวลารบัและ

สง่เวร กลุม่โรคส าคญั 

กลุม่โรคส าคญั และCase Manager 

ในกลุม่โรคเรือ้รงั 
 



การพฒันาสมรรถนะผูน้เิทศ 

อบรมแกนน า 

ขยายผลหน.กลุม่/
หน.งาน/ทมี 

 ทบทวนแนวทาง
การนเิทศ 



 Functional Competency 

Common 
Competency 

Speciflic 
Competency 

ประเด็นการนเิทศทางคลนิกิ 

เร ิม่หนว่ยงานวกิฤตแิละขยายผล 
แตย่งัไมค่รอบคลมุทกุหนว่ยงาน 



กอ่น
ประจ าการ 

ระหวา่ง
ประจ าการ 

ประจ าการ 

ประเมนิการนเิทศทางการพยาบาล 

บคุคลมาปฏบิตังิานใหม ่ เชน่ ความรู ้
ทกัษะการพยาบาลพืน้ฐาน CPR,IC,ยา 
ฯลฯ   

 
 บคุลากรประเมนิ Functional 
competency 
(Common competency  and Specific competency ) 

 

 

 บคุลากรประเมนิ Competency ของ
หวัหนา้เวร หวัหนา้ทมีพยาบาลเฉพาะทาง 



  สมรรถนะบคุลากรการพยาบาล 

20% 

6% 

6% 

32% 

36% 

ผูบ้รหิาร(Benner ’s Model) Novice

Advance
Beginner
Competent

Proficient

Expert

หนว่ยงาน 
Novice 
(0-1ปี) 

Advance 
Beginner 
(>1-3ปี) 

Competent 
(>3-5ปี) 

Proficient 
(>5-10ปี) 

Expert 
(>10 
ปี) 

ผูบ้รหิาร 6 2 2 10 11 

Entry 
Level  
(0-6ด.) 

Clinician 
(>6ด.-2ปี) 

Advance 
Clinician 
(>2-5 ปี) 

 

Clinician 
Scholar 
(>5ปี) 

 

6 45 59 63 

4% 
26% 

34% 

36% 

Competency Clinician (VIRGINIA US) 

Entry Level

Clinician

Clinician

Advance

Clinician

Clinician

Scholar



การพฒันาการนเิทศการพยาบาล 
     
   การพฒันาสมรรถนะผูน้เิทศ

   ทางการพยาบาล เพือ่ใหม้ ี
   ศกัยภาพเพยีงพอ 
 
 การพฒันาการนเิทศทางคลนิกิรายโรค 
 การตดิตาม ประเมนิผลการนเิทศอยา่งตอ่เนือ่ง

และเชือ่มโยงชุมชน 
 
 

 

2561 



ประเภทการของการนเิทศ 

การฝึกทกัษะผูน้เิทศ  

ใชก้ารนเิทศเป็นกลุม่
(Group supervision) 

หมายถงึ เป็นการ
ด าเนนิการในระหวา่งผู ้
นเิทศหลายๆคน เป็นการ
นเิทศกนัเอง 
 

(Hawkins & Shohet,1990) 

 

การพฒันาสมรรถนะผูน้เิทศ  
 
 
1.Self Supervision 
2.One-to-One Supervision 
3.Team Supervision 
4.Group Supervision 
(Hawkins & Shohet,1990) 

 

 
 

 ประสบการณ์การเป็น
ผูบ้รหิารมคีวามแตกตา่งกนั 

 มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้น
ระหวา่งกลุม่ผูน้เิทศ 

 เห็นโอกาสพฒันาการนเิทศ
ทางการพยาบาลของตนเอง 
และองคก์รพยาบาล 
 

บรบิทโรงพยาบาลบงึกาฬ 



Action Plan  

กมุภาพนัธ ์2561  

การฝึกทกัษะผูน้เิทศแบบกลุม่ 

แบง่การนเิทศ  5 กลุม่ 
1.อญัชล ีส าราณ ยพุนิ 
2.ศริดา สวุมิล วลัลภา 
3.เสาวนยี ์นติยา นยันา 
4.จฑุารตัน ์สภุาพร สายวสนัต ์
5.นชุยา จฬุาภรณ์ ลนุน ี



 

บรรยากาศการนเิทศแบบกลุม่ 



จดุเดน่ทีพ่บ 

เป้าหมายทีช่ดัเจนและมี

กระบวนการของการนเิทศ
เกดิขึน้ 

บคุลากรมคีวามตืน่ตวั 

และกระตอืรอืรน้ทีอ่ยากจะ
พฒันางานมปีระสทิธภิาพ
ยิง่ข ึน้ 

ไดก้ารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

เร ือ่งการนเิทศอยา่งชดัเจน 
 

ความเขา้ใจ ยงัไมเ่ป็น

ทศิทางเดยีวกนั เชน่ 
แผนผงัโครงสรา้ง 
แบบฟอรม์ การสือ่สาร 

สิง่แวดลอ้ม 5 ส และIC  

การตดิตามประเมนิผล 

การนเิทศทางคลนิกิไม่
ครอบคลมุทกุหนว่ยงาน 

ผลการนเิทศแบบกลุม่ 



การพฒันาการนเิทศการพยาบาล 

การวเิคราะห์
สถานการณ์ 

ระบปุญัหา/   
จดักลุม่ปญัหา 

 

การตดิตามและ
ประเมนิผลลพัธ ์

เรยีงความส าคญั
ปญัหา/แกไ้ข/

ตดัสนิใจ 
กจิกรรม

พฒันาการนเิทศ
ทางคลนิกิ 




