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บทคัดย่อ:  การใช้ระบบพยาบาลพี่เลี้ยงเป็นวิธีการสำคัญที่โรงพยาบาลรัฐบาลหลายแห่ง
ในประเทศไทยนำมาใช้ในการเตรียมพยาบาลใหม่เพื่อให้เข้าสู่บทบาทการเป็นพยาบาล
วิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์การทำงาน
ของพยาบาลพี่เลี้ยงโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ   ผู้ให้ข้อมูลคือพยาบาลวิชาชีพที่มี
ประสบการณ์เป็นพยาบาลพี่เลี้ยง จำนวน 16 คน เก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
ร่วมกับการบันทึกเทป การสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วม และการรวบรวมเอกสารต่างๆที่
เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์เนื้อหา ด้วยการให้รหัสและการเปรียบเทียบข้อมูล
ผลการวิจัยพบว่า การทำงานของพยาบาลพี่เลี้ยง ประกอบด้วย 6 หมวดหมู่ คือ 1) ได้
รับมอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยง 2) เตรียมการเป็นพี่เลี้ยง 3) สร้างความคุ้นเคย 4) แสดง
บทบาทพยาบาลพี่เลี้ยง 5) ทบทวนการทำงาน และ 6) สิ้นสุดการเป็นพี่เลี้ยง
การทำงานของพี่เลี้ยง เริ่มต้นจากการได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหอผู้ป่วยให้ดูแล
พยาบาลจบใหม่ โดยพยาบาลบางส่วนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติบทบาทพี่เลี้ยงทันที ใน
ขณะที่พยาบาลบางส่วนได้รับมอบหมายล่วงหน้า จึงมีเวลาในการเตรียมการเป็นพยาบาล
พี่เลี้ยงและมีการสร้างความคุ้นเคยก่อนทำงานร่วมกัน พยาบาลพี่เลี้ยงใช้วิธีการทบทวน
การทำบทบาทพยาบาลพี่เลี้ยงของตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนาบทบาทของตนเอง การ
ทำงานของพยาบาลพี่เลี้ยงเป็นประสบการณ์ทั้งด้านบวกและด้านลบ
จากผลการศึกษาผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการจัดระบบสนับสนุนจากผู้บริหาร
ทางการพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ระบบพยาบาลพี่เลี้ยง
วารสารสภาการพยาบาล 2552; 24(3) 56-69    

คำสำคัญ: พยาบาลพี่เลี้ยง พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลจบใหม่
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วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2552

มาเรียม เพราะสุนทร และอารีย์วรรณ อ่วมตานี

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
พยาบาลเป็ น บุ ค ลากรกลุ่ ม ใหญ่ ที่ สุ ด ใน     
โรงพยาบาลและเป็นผู้ให้การพยาบาลผู้ป่วยตลอด   
24 ชั่วโมง ทั้งในด้านการรักษาพยาบาล การ
ป้องกันโรค การส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพ ให้
ครอบคลุม การดูแลแบบองค์รวม (Holistic care)
ทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ
พยาบาลจึงต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถ
ในการให้การพยาบาลที่มีคุณภาพ และตอบสนอง
ความต้องการของผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม   อย่างไรก็ตามจากการศึกษางานวิจัยของ
เบนเนอร์ (Benner)1 พบว่า พยาบาลที่เพิ่งสำเร็จ
การศึกษาใหม่ (Novice nurses) เป็นผู้มีความรู้ แต่
เนือ่ งจากขาดประสบการณ์ในการทำงานจึงไม่สามารถ
นำความรู้ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นสถานการณ์ จ ริ ง ได้
นอกจากนี้ พ ยาบาลจบใหม่ ยั ง ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย น
บทบาทจากนักศึกษาพยาบาลมาเป็นพยาบาลวิชาชีพ  
ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดความเครียด  รู้สึกไม่
มั่นใจในการปฏิบัติงาน2-4 ซึ่งมีผลให้เกิดความไม่
พึงพอใจในงาน  เบือ่ การทำงานในวิชาชีพ และตัดสินใจ
ลาออกจากงานในที่สุด5 ปัญหาดังกล่าวมีผลกระทบ
โดยตรงต่อการขาดกำลังคนสาขาการพยาบาลใน  
โรงพยาบาลทัว่ ประเทศไทย จากปัญหาดังกล่าว ผูบ้ ริหาร
การพยาบาลจึงได้มีการนำแนวคิดพยาบาลพี่เลี้ยง
เข้ามาใช้ในหอผูป้ ว่ ย โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้พยาบาล
รุน่ พีด่ แู ลช่วยเหลือ ฝึกหัดและเป็นต้นแบบให้พยาบาล
รุ่นน้อง หรือพยาบาลจบใหม่ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ6 จากผลการวิจัยที่ผ่านมา
พบว่า การมีพยาบาลพี่เลี้ยงดูแลพยาบาลจบใหม่
ส่งผลดีตอ่ อัตราการคงอยูใ่ นงาน ลดอัตราการโอนย้าย
และลาออกจากวิ ช าชี พ ของพยาบาลจบใหม่7-9
เนือ่ งจากพยาบาลพีเ่ ลีย้ งสามารถเพิม่ ศักยภาพในการ
ทำงานของพยาบาลจบใหม่ให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็ว

ลดความวิตกกังวลและลดความเครียดในการปรับตัว
กับผูร้ ว่ มงานและสถานทีท่ ำงานใหม่ ส่งผลให้พยาบาล
จบใหม่เกิดความพึงพอใจในงาน และมีทัศนคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ10-12
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่ามีงานวิจัย
และบทความส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพยาบาลพี่เลี้ยง
ได้แก่ งานวิจยั ของสายพร รัตนเรืองวัฒนาและคณะ3
ศึกษาคุณสมบัติของพยาบาลพี่เลี้ยง พบว่าพยาบาล
พี่เลี้ยงควรเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ใน
การทำงาน 2-5 ปี มีความเต็มใจ มีความรู้มีความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติการพยาบาล และพร้อมที่จะ
ปฏิบัติบทบาทของพยาบาลพี่เลี้ยงในการถ่ายทอด
ประสบการณ์โดยเป็นผู้สอน เป็นตัวแบบในฐานะ
พยาบาลวิชาชีพที่ดี และมีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ดี  
ส่วนงานวิจัยของ วิชญาพร สุวรรณแทน13 ศึกษาการ
จัดการอบรมเกี่ยวกับบทบาทของพยาบาลพี่เลี้ยง
ได้แก่ บทบาทตัวแบบ ผู้สอนและผู้นิเทศ ผู้อำนวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ ผู้ปฐมนิเทศ ที่ปรึกษา
และผูป้ ระเมิน หลังการอบรมพยาบาลพีเ่ ลีย้ งมีความ
พร้อมในการแสดงบทบาทพี่เลี้ยงสูงกว่าก่อนการ
อบรม การศึกษาของ วัลลภา บุญรอด14 พบว่า
คุณลักษณะพยาบาลพีเ่ ลีย้ งทีม่ ปี ระสิทธิผล ประกอบ
ด้วย ทัศนคติ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ และความพร้อม
ในการเป็นพีเ่ ลีย้ ง โดยได้รบั การสนับสนุนขององค์กร
ในการพัฒนาด้านภาวะผู้นำ การฝึกอบรม และการ
กำหนดระยะเวลาของการเป็นพี่เลี้ยง นอกจากนี้ยัง
มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการใช้รูปแบบ
พยาบาลพี่เลี้ยงในการดูแลพยาบาลจบใหม่ ผลการ
วิจยั พบว่า รูปแบบพยาบาลพีเ่ ลีย้ งสามารถเพิม่ สมรรถนะ
ในการทำงาน สร้างความมัน่ ใจ และความพึงพอใจ
ในงานแก่พยาบาลจบใหม่ 12,13,15				
งานวิจัยดังกล่าวมาข้างต้นเป็นการศึกษาวิจัย
เชิงปริมาณที่มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของ    
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พีเ่ ลีย้ ง บทบาทพยาบาลพีเ่ ลีย้ ง ผลการปฏิบตั งิ าน และ
ผลลัพธ์จากการใช้รูปแบบพยาบาลพี่เลี้ยง ซึ่งยังไม่
สามารถอธิบายถึงลักษณะการทำงานของพยาบาล  
พีเ่ ลีย้ ง สัมพันธภาพระหว่างพยาบาลพีเ่ ลีย้ งกับพยาบาล
จบใหม่ ปัญหาและอุปสรรคในการเป็นพีเ่ ลีย้ งได้อย่าง
ชั ด เจนจากมุ ม มองหรื อ ประสบการณ์ ต รงของ
พยาบาลพี่เลี้ยง ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา   
การทำงานของพยาบาลพี่เลี้ยงตามมุมมอง และ
ประสบการณ์ของพยาบาลพี่เลี้ยง โดยใช้การวิจัย
เชิ ง คุ ณ ภาพในการค้ น หาความจริ ง จากบุ ค คลที่ มี
ประสบการณ์ตรง ซึง่ ผลจากงานวิจยั นีจ้ ะเป็นประโยชน์
ในการนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการทำงาน
ของพยาบาลพี่เลี้ยง และสนับสนุนพยาบาลพี่เลี้ยง
ให้สามารถปฏิบัติงานในบทบาทพยาบาลพี่เลี้ยงได้
อย่างเต็มศักยภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการทำงานของพยาบาลพี่เลี้ยงตาม
ประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพ

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
เลือกสถานที่ศึกษา เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ของรัฐแห่งหนึ่งที่นำรูปแบบพยาบาลพี่เลี้ยงมาใช้ใน
การดูแลพยาบาลจบใหม่
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล คือ พยาบาลวิชาชีพทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ดังนี้ 1) เป็นพยาบาลวิชาชีพ ที่มีประสบการณ์การ
เป็นพยาบาลพี่เลี้ยงมากกว่า 3 ปี ซึ่งเป็นระยะที่
สามารถปรับตัวกับบทบาทการเป็นพยาบาลพี่เลี้ยง
ได้ดีแล้ว และ 2) ยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย   
ผู้ วิ จั ย เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ไป
พร้ อ มๆกั น เป็ น กระบวนการต่ อ เนื่ อ งจนกระทั่ ง
ข้อมูลอิม่ ตัว ในการวิจยั ครัง้ นีม้ ผี ใู้ ห้ขอ้ มูลทัง้ สิน้ 16 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่สำคัญที่สุด คือผู้วิจัย และ เครื่อง
มืออื่นๆที่ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ เครื่อง
บันทึกเสียง แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบ
บันทึกช่วยจำสำหรับบรรยายความรูส้ กึ ความคิดเห็น
ของผู้วิจัย ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในขณะ
รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล แบบบันทึกการถอดความ
คำให้สมั ภาษณ์ บันทึกภาคสนามเพือ่ บันทึกรายละเอียด
เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างพยาบาลพี่เลี้ยง
กั บ พยาบาลจบใหม่ ที่ สั ง เกตได้ ใ นขณะสั ม ภาษณ์
และศึกษาจากเอกสารอืน่ ๆ ได้แก่ ใบมอบหมายงาน
คูม่ อื รายละเอียดของงาน และสมุดบันทึกประสบการณ์
ของพยาบาลจบใหม่  

การเก็บรวบรวมข้อมูล
หลั ง จากโครงการวิ จั ย ผ่ า นการรั บ รองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนแล้ว ผู้วิจัย
ขอความร่วมมือจากหัวหน้าหอผู้ป่วยในการระบุผู้ให้
ข้อมูลตามคุณสมบัตทิ กี่ ำหนด จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ติดต่อขอ
ความร่วมมือจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล เมือ่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลยินดีให้
ความร่วมมือ ผู้วิจัยนัด วัน เวลาในการสัมภาษณ์
และอธิบายการพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ให้ข้อมูลให้ทราบ
หลังจากลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมวิจัยแล้ว ผู้วิจัย
เริ่มต้นการสัมภาษณ์ด้วยการใช้คำถามกว้างๆเกี่ยว
กับบรรยากาศการทำงานภายในหน่วยงานเป็นการ
กระตุ้นให้ผู้ให้ข้อมูลเริ่มคิดเกี่ยวกับประเด็นที่จะ
สัมภาษณ์ หลังจากนั้นนำสู่ประเด็นที่ต้องการศึกษา
โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งคำถามเกิดขึ้นระหว่าง
การสัมภาษณ์เน้นหลักการปรับเปลี่ยนไปตามข้อมูล
ทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลบอกเล่า โดยมีจดุ เน้นทีว่ ตั ถุประสงค์หลัก
ของการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลสิ้นสุดลงเมื่อ
ข้อมูลมีความอิ่มตัว คือไม่มีข้อมูลใหม่ๆ เกิดขึ้น  
ในการศึกษานีพ้ บว่าข้อมูลมีความอิม่ ตัวเมือ่ สัมภาษณ์
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ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ 16 คน โดยมีรายละเอียดของกระบวนการ
สัมภาษณ์ดงั นี้ สัมภาษณ์ 1 ครัง้ จำนวนทัง้ หมด 3
คน สัมภาษณ์ 2 ครัง้ จำนวนทัง้ หมด 12 คน และ
สัมภาษณ์ 3 ครั้ง จำนวน 1 คน เฉลี่ยเวลาในการ
สัมภาษณ์คนละ 80 นาที โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง วันที่
7 เมษายน พ.ศ. 2551 รวมระยะเวลา 40 วัน

การวิเคราะห์ข้อมูล
  ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลแบบเปรียบเทียบอย่างต่อเนือ่ ง
(Constant comparative method) โดยนำข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์มาถอดเทป ร่วมกับบันทึกภาคสนาม
บันทึกช่วยจำ และเอกสารต่างๆ ทีไ่ ด้รวบรวมมาจาก
พื้นที่ที่ศึกษามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีขั้นตอนดังนี้
1) อ่านข้อความทีไ่ ด้จากการถอดเทปโดยอ่าน
ทัง้ หมดหนึง่ รอบ และพิจารณาข้อมูลทีไ่ ด้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาอ่านโดยรวม เพื่อให้ได้
ความคิดรวบยอดของคำให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูล
2) อ่ า นข้ อ ความที่ ถ อดเทปอย่ า งละเอี ย ด
พร้อมทั้งพิจารณากระบวนการให้รหัสตามวิธีการ
ของ สเตราว์และคอร์บิน (Strauss and Corbin)16
โดยผ่านกระบวนการให้รหัส 3 ขั้นตอน คือ การให้
เปิดรหัสแบบเปิดกว้าง (open coding) การให้รหัส

สร้างความคุ้นเคย

เตรียมการ
เป็นพี่เลี้ยง

แสดงบทบาท
พี่เลี้ยง
ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นพี่เลี้ยง

เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (axial coding)
การใช้การเปรียบเทียบอย่างต่อเนื่องเป็นการเชื่อม
โยงความสัมพันธ์ระหว่างหมวดหมู่ใหญ่ (category)
และหมวดหมู่ย่อย (subcategories) และการเลือก
หมวดหมู่หลัก (core category) ที่สามารถเชื่อมโยง
กับหมวดหมู่อื่นๆ เพื่อให้ได้ความคิดรวบยอดตรง
กับปรากฏการณ์ที่ได้ศึกษา
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ทำการตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือได้ของข้อมูลด้วยวิธีการ 1) การตรวจสอบ
โดยผู้ให้ข้อมูลและ 2) ให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้การ
วิจัยเชิงคุณภาพและพยาบาลพี่เลี้ยง จำนวน 3 คน
ตรวจสอบ audit trial ของข้อมูลและผลการวิจัย

ผลการวิจัย
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการศึกษานี้ มีอายุระหว่าง  27–
42 ปี ส่วนใหญ่มีอายุ 26–30 ปี และเป็นโสด มี
ประสบการณ์การเป็นพีเ่ ลีย้ งตัง้ แต่ 3-16 ปี ประสบการณ์
เฉลีย่ เท่ากับ 6 ปี จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า กระบวนการ
ทำงานของพยาบาลพี่เลี้ยง ประกอบด้วย 6 หมวด
หมู่ ได้แก่ 1) ได้รับมอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยง 2)
เตรียมการเป็นพี่เลี้ยง 3) สร้างความคุ้นเคย 4)
แสดงบทบาทพี่เลี้ยง 5) ทบทวนการทำงาน และ 6)
สิน้ สุดการเป็นพีเ่ ลีย้ ง ดังแสดงในแผนภาพที่ 1
ติดตามการ
ทำงาน

สอนงาน

ประเมินผล

ให้คำปรึกษา

เป็นแบบอย่าง
ที่ดี

ทบทวนการ
ทำงาน

สิ้นสุดการเป็นพี่เลี้ยง

แผนภาพที่ 1  การทำงานของพยาบาลพี่เลี้ยง
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ประสบการณ์การทำงานของพยาบาลพี่เลี้ยงในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ

จากแผนภาพที่ 1 จะเห็นว่า การทำงานของพยาบาล
พี่เลี้ยง เริ่มต้นจากการได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
หอผู้ป่วยให้ดูแลพยาบาลจบใหม่ หรือ “น้องใหม่”
เมื่อได้รับทราบบทบาทของตนเองแล้ว
พยาบาลพีเ่ ลีย้ ง หรือ “พีเ่ ลีย้ ง” จะมีการเตรียม
ตนเองเพื่อการเป็นพี่เลี้ยง และอีกส่วนหนึ่งจะแสดง
บทบาทพยาบาลพีเ่ ลีย้ งทันทีในวันทีไ่ ด้มอบหมายงาน
เนื่ อ งจากได้ รั บ การมอบหมายงานอย่างกะทันหัน
เมื่อน้องใหม่มาทำงานที่หอผู้ป่วย พี่เลี้ยงมีการสร้าง
สัมพันธภาพกับน้องใหม่ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย
กันก่อน แล้วจึงเริ่มทำงานด้วยกัน โดยแสดงบทบาท
พยาบาลพีเ่ ลีย้ งซึง่ ประกอบด้วย การสอนงาน ติดตาม
การทำงาน ให้คำปรึกษา และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
น้องใหม่ พีเ่ ลีย้ งมีการประเมินผลการทำงานของน้องใหม่
หลังจากทำงานเสร็จในแต่ละวัน พีเ่ ลีย้ งมีการทบทวน
การทำงานของตนเอง เพือ่ ปรับปรุงแก้ไขในการดูแล
น้องใหม่ในวันต่อไป และเมือ่ ครบกำหนดเวลาทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย คือ สิน้ สุดการทำงานเป็นพยาบาลพีเ่ ลีย้ ง
ก็กลับมาทำงานตามปกติ และจะเริม่ ต้นการทำงานเป็น
พีเ่ ลีย้ งอีกครัง้ หนึง่ เมือ่ ได้รบั มอบหมายให้ดแู ลน้องใหม่
รุ่นต่อไป รายละเอียดแต่ละหมวดหมู่มีดังนี้
1. ได้รับมอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยง
การทำงานของพี่เลี้ยงเกิดจากการมอบหมาย
งานของหั ว หน้ า หอผู้ ป่ ว ยเพื่ อ ให้ พ ยาบาลรุ่ น พี่ ไ ด้
ดู แ ลพยาบาลรุ่ น น้ อ งให้ ส ามารถทำงานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ในการศึกษาครัง้ นี้ พบว่ามีรปู แบบการ
มอบหมายพยาบาลพีเ่ ลีย้ ง 3 รูปแบบคือ (1) พยาบาล
พี่เลี้ยงหลักแบบ 1:1 คือ พี่เลี้ยง 1 คนดูแล
พยาบาลจบใหม่ 1 คน (2) พยาบาลพี่เลี้ยงหลัก
แบบ 2:1 กล่าวคือ พี่เลี้ยง 2 คน ดูแลพยาบาลจบ
ใหม่ 1 คน และ (3) พยาบาลพี่เลี้ยงแบบเถา คือ
การมีพยาบาลพี่เลี้ยงตั้งแต่ระดับ 3-6 ร่วมกันดูแล
พยาบาลจบใหม่
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2. เตรียมการเป็นพี่เลี้ยง
ผู้ให้ข้อมูลกล่าวถึง การเตรียมเป็นพี่เลี้ยงไว้
2 ประเด็น คือ เตรียมความรู้ และเตรียมใจ โดย
การเตรียมความรู้ เป็นการเตรียมข้อมูลเชิงวิชาการ
สำหรับสอนน้อง ได้แก่ โรคต่างๆ ที่พบบ่อยในหอ
ผู้ป่วย การทำหัตถการพิเศษที่พบบ่อย และเทคนิค
ใหม่ๆ ในการดูแลผู้ป่วย ดังเช่นคำให้สัมภาษณ์   
“มีการเตรียมตัวในด้านความรู้ ว่าเราจะสอน
น้องในเรื่องอะไรบ้าง ความรู้ในเรื่องอะไรที่จะสอน
บ้าง ก็จะมีเรื่องโรคต่างๆ ที่พบในตึกเรา การให้การ
พยาบาลมีอะไรบ้าง การส่งตรวจพิเศษมีอะไรบ้าง
จะเตรียมการสอนอย่างไรให้น้องสามารถเรียนรู้ได้
เร็ว อันนี้ก็ปรับตามสถานการณ์”
ส่วนการเตรียมใจ เป็นการเตรียมความพร้อม
ทางด้านจิตใจในการรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจาก
การทำงานผิดพลาดของน้องใหม่ ที่พี่เลี้ยงต้องร่วม
รับผิดชอบ   การเผชิญกับน้องที่มีความมั่นใจในตัว
เองสูง รวมถึงการเสียสละเวลาส่วนตัวในการชี้แนะ
และให้ความช่วยเหลือเรื่องต่างๆแก่น้องเพื่อให้น้อง
เรียนรู้งานได้เร็วขึ้น ดังตัวอย่างคำให้สัมภาษณ์
“มีการเตรียมใจ คือ เตรียมว่าจะเจอสถานการณ์
ที่เป็นไป ทั้งด้านทางบวกและลบที่จะต้องแก้ไขร่วม
กับน้อง หากน้องทำผิดพลาด เราเป็นพี่เลี้ยงต้องรับ
ผิดชอบให้น้อง เพราะเหมือนน้องอยู่ในความดูแล
ของเรา” และ “ก็ตอ้ งมีการเตรียมใจทีจ่ ะต้องยอมรับ
ที่จะต้องเสียสละเวลาส่วนตัวในการมาแนะนำ ชี้แนะ
สอนน้อง เพราะบางอย่างต้องใช้เวลาในตอนเย็นสอน
ค่ะพี่ เสียสละเวลาส่วนตัว เพื่อทำให้ส่วนร่วม เพื่อ
น้องจะได้ช่วยงานเราได้เร็วขึ้น ประมาณเนี่ยค่ะ”
 	 3. สร้างความคุ้นเคย    
การสร้างความคุ้นเคย เป็นการทำความรู้จัก
กันก่อนทีก่ ารปฏิบตั งิ านร่วมกัน เพือ่ สร้างความสนิทสนม  
สร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ    เมื่อน้องใหม่มี
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ปัญหาในการทำงานจะได้กล้าถามข้อสงสัยกับพีเ่ ลีย้ ง
มากขึน้ และเป็นการสร้างบรรยากาศทีด่ ใี นการทำงาน
ระหว่างพี่กับน้อง นอกจากนี้ พี่เลี้ยงยังเป็นสื่อกลาง
ในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างน้องใหม่กับบุคคล
อื่นๆ ในทีมสุขภาพอีกด้วย   ดังเช่นคำให้สัมภาษณ์
ดังนี้
“เวลาน้องมาใหม่เหมือนเขาเป็นคนแปลกหน้า
ที่มาอยู่ในบ้าน หนูจะไม่คิดมากกับการที่เดินเข้า
ไปทักน้องก่อน...เพื่อทำให้บรรยากาศการทำงานดี
คะพี่ น้องทำอะไรผิดเขากล้ามาบอกเราดีกว่างุบงิบทำ
และเกิดผลเสียกับคนไข้…การทำงานราบรื่น ทำให้
น้องอยู่กับเราได้นาน ไม่ลาออกไปอยู่เอกชน”
4. แสดงบทบาทพี่เลี้ยง  
การแสดงบทบาทพยาบาลพี่เลี้ยงที่พบในการ
ศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ สอนงาน ให้คำปรึกษา ติดตาม
การทำงาน เป็นแบบอย่างทีด่ ี และประเมินผล ดังราย
ละเอียดต่อไปนี้
4.1 สอนงาน ในการปฏิบตั งิ านร่วมกัน พี่
เลีย้ งมีการสอนน้องใหม่เกีย่ วกับงานทัว่ ไป ซึง่ เป็น
งานประจำของพยาบาล การเรียงลำดับความสำคัญ
ของงานว่างานใดควรทำก่อน-หลัง การปฏิบตั กิ าร
พยาบาลโดยเน้นการฝึกหัดเพื่อให้เกิดทักษะและ
ความชำนาญ เช่น การให้นำ้ เกลือ การเปิดเส้นเลือดดำ
เป็นต้น การบันทึกทางการพยาบาล โดยเริ่มตั้งแต่
การเตรียมเอกสารต่างๆ และการเขียนบันทึกทางการ
พยาบาลทีใ่ ห้รายละเอียดในการพยาบาล การพัฒนา
คุณภาพการพยาบาล ที่น้องใหม่ต้องมีส่วนร่วมและ
ปฏิบัติการพยาบาลให้ได้ตามมาตรฐาน รวมถึงการ
พัฒนาบุคลิกภาพและการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะ
สมต่อการเป็นพยาบาลวิชาชีพ ดังตัวอย่างของผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ ดังนี้
“พอรับเวรเสร็จ น้องก็ตอ้ งปิดม่านเช็ดตัวก่อน

เพราะว่าบางทีก็ต้องไปถามอะไร คือสิ่งที่สำคัญก่อน
การเช็ดตัวอย่างเงี้ย! ต้องไปดู น้องไม่รู้ น้องเค้าคิด
ว่าเค้าต้องเช็ดตัวให้ทัน ก็ต้องสอนกันใหม่ไง ว่าสิ่ง
ที่ ส ำคั ญ ของการทำงานไม่ ใ ช่ ม าถึ ง ก็ เ ช็ ด ตั ว คนไข้
จะเช็ดซักบ่ายก็ไม่ว่า แต่ว่ามันมีสิ่งสำคัญกว่านั้นที่
ต้องดูมันมีอะไรบ้าง แต่มันลำบาก เพราะว่าบางที
เราสอน เราเป็นคนสอนให้เค้าคิดก่อนทำไงพี่ว่าต้อง
ประเมินคนไข้ก่อน มีอะไร มีอะไรที่ต้องเร่งด่วนที่
ต้องทำก่อน ต้อง check lab ก่อน เราต้องดู film
ก่อนว่าเรียบร้อยรึยัง มีอะไรต้องแก้เพื่อที่จะป้องกัน
ปัญหาอื่นที่จะเกิด”      
“จะดู nurses’ note ทุกตัวที่เขียนต้องไล่
ลำดับตั้งแต่ head to toe คือ ดูแบบละเอียด คือหัว
จรดเท้าไล่ลงไปเขียนแบบเขียนทุกอย่าง ให้ไล่ลำดับ
ให้ดี คือ เรียงลำดับความสำคัญของปัญหาว่า คนไข้
มีปัญหานำคืออะไร ต้องสอนให้น้องคิดให้ได้ ”
“สอนเรื่องการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
เขาต้องรู้ ว่าหน่วยงานมีนโยบาย วิสัยทัศน์อย่างไร
มีงานคุณภาพอะไรบ้าง ต้องให้เขารับรูแ้ ละมีสว่ นร่วม
เมื่อเขาโตขึ้นเขาจะต้องเป็นผู้นำในการทำ จะได้มี
ความต่อเนื่อง …จะสอนในเรื่องความเสี่ยงของผู้ป่วย
ที่อยู่ในความดูแล ว่าผู้ป่วยมีความเสี่ยงเรื่องอะไรได้
บ้าง จะป้องกันได้อย่างไร ความเสีย่ งตัวเขาเองว่าใน
การทำงานในวิชาชีพเขาเสีย่ งในเรือ่ งอะไรบ้าง”
4.2 ให้คำปรึกษา ผลการศึกษา พบว่า   
พี่เลี้ยงมีการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำงานและ
เรื่องส่วนตัวแก่น้องใหม่ เปิดโอกาสให้พยาบาลจบ
ใหม่ได้แสดงความรู้สึกความคับข้องใจ โดยการเป็น
นักฟังที่ดี และแสดงความเห็นอกเห็นใจ และให้
กำลังใจ   เช่นตัวอย่างคำให้สัมภาษณ์ ดังนี้
“เป็ น ที่ ป รึ ก ษาเมื่ อ เกิ ด ปั ญ หาทั้ ง เรื่ อ งงาน
และเรื่องส่วนตัว และที่สำคัญต้องมีการติดตาม และ
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ประสบการณ์การทำงานของพยาบาลพี่เลี้ยงในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ

ประเมินผลเป็นช่วงๆ และหาแนวทางแก้ไขเป็นการ
ทำ PDCA ทั้งตัวพี่เลี้ยงเอง และตัวน้อง พี่เลี้ยงต้อง
เป็นตัวประสาน เชื่อมโยงระหว่างน้องกับผู้บริหาร
ประสานกั บ ที ม การพยาบาลถ้ า มี ปั ญ หาต้ อ งช่ ว ย
บริหารจัดการให้”
4.3 ติดตามการทำงาน การติดตามการ
ทำงานของพยาบาลจบใหม่ มี 2 ลักษณะ คือ    
(1) การติดตามการทำงานแบบใกล้ชิดในระยะเริ่ม
ต้นการทำงานด้วยกัน เพือ่ ประเมินว่าสามารถทำงาน
ได้ถูกต้องหรือไม่   และ (2) การติดตามการทำงาน
อยู่ห่างๆ เพื่อให้อิสระแก่น้องใหม่ ในการใช้ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลอย่างเต็มที่
และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือหากไม่สามารถแก้
ปัญหาในการทำงานได้ด้วยตนเอง ดังตัวอย่างคำให้
สัมภาษณ์ดังนี้  
“การติดตามผลงาน โดยการประเมินน้อง
เป็นระยะๆน่ะค่ะ เป็นการเฝ้าติดตามการทำงานของ
น้อง ให้ความช่วยเหลือ และเป็นที่ปรึกษาให้น้อง
เมื่อน้องมีปัญหาในการทำงาน…ก็นิเทศเกี่ยวกับการ
พยาบาลเฉพาะทางของที่ตึก การให้ยาเคมีบำบัด
การดูแลคนไข้ฉายแสง ใส่แร่ แล้วก็พวกการรับประทาน
ไอโอดีน การให้ความรู้คนไข้ การเขียนบันทึกทาง
การพยาบาล เพราะเป็นตึกเฉพาะทาง การเขียนจะ
ไม่เหมือนที่อื่นๆ เพื่อให้น้องสามารถทำงานได้อย่าง
ถูกต้อง แล้วก็ต้องตามเกี่ยวกับการให้พวก IV เป็น
medication nurse อะไรอย่างงี้ค่ะ”
4.4 เป็นแบบอย่างที่ดี เมื่อพยาบาลจบ
ใหม่เริ่มขึ้นปฏิบัติงาน พยาบาลกลุ่มนี้ยังไม่มีทิศทาง
ในการปฏิบัติตน ดังนั้นจึงต้องการแม่แบบ ในการ
เรียนรูพ้ ฤติกรรมการปฏิบตั งิ านทีด่ ี เพือ่ ให้ได้รบั การ
ยอมรับจากผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ผู้ใช้บริการ
62

และผู้ใต้บังคับบัญชา หากพี่เลี้ยงสามารถเป็นแบบ
อย่างที่ดีให้น้องใหม่ได้ศึกษา และปฏิบัติตาม ก็จะ
เป็นการส่งเสริมให้น้องใหม่มีการพัฒนาตนเองไป
ในทางทีด่ ดี ว้ ย ทัง้ ในด้านวิชาการ การปฏิบตั งิ านและ
บุคลิกภาพ ดังเช่นที่พี่เลี้ยงกล่าวไว้ว่า
“เพื่อให้น้องเขามองดูเรา และแบบว่าปฏิบัติ
ตามทั้ ง ในด้ า นการค้ น หาความรู้ ว่ า ต้ อ งพั ฒ นาอยู่
เรื่อยๆ ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่ เราทำงานด้วยการ
ปฏิบัติอยู่บนมาตรฐาน เพื่อให้น้องรู้ว่าทุกอย่างมัน
มีเหตุมีผล ให้น้องเป็นพยาบาลที่ได้คุณภาพ ไม่มี
ใครว่าได้วา่ นีเ่ ธอจบสถาบันไหน ทำไมเขาสอนอย่างนี้
ให้ดูพี่ๆเราเป็นตัวอย่างว่าสร้างแต่ชื่อเสียง ไม่ใช่ชื่อ
เสีย” และคำกล่าวที่ว่า “เวลาขึ้นเวร ผมต้องรวบให้
เรียบร้อย ใส่ net ให้เรียบร้อย น้องเห็นก็ดูเป็น
ตัวอย่าง ในเรื่องการมีสัมมาคารวะ น้องพนักงาน
ผู้ช่วย พนักงานประจำ และทีมสุขภาพอื่นๆ”
4.5 ประเมินผล หลังจากพยาบาลพี่เลี้ยง
แสดงแต่ละบทบาททุกครั้ง จะมีการประเมินผลการ
ทำงานของพยาบาลจบใหม่ ในการดูแลผู้ป่วย การ
วางแผนการพยาบาล ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ภาวะ
ผู้นำ การตรงต่อเวลา และการรักษากฎระเบียบใน
การทำงาน โดยมีวธิ กี ารประเมินหลากหลายวิธี ได้แก่
การสังเกต การพูดคุย/สัมมนา และ ประเมินตาม
คู่มือที่หน่วยงานกำหนดให้   ดังคำให้สัมภาษณ์ของ
พยาบาลพี่เลี้ยง ดังนี้  
“….มีการประเมินน้องทุกวันอยูแ่ ล้ว ว่าน้องทำ
เป็นอย่างไรบ้าง มีการพัฒนาไหม เป็นสมุด check
list นะค่ะ น้องต้องเก็บประสบการณ์อย่างละ 3 ครั้ง
ก็มีช่องๆ ให้พี่ที่ดูแลน้องในการทำกิจกรรมนั้นๆ
รวมทั้งประเมินผลการทำไปด้วยว่าเป็นอย่างไร เช่น
พอใช้ ดี หรือ ต้องปรับปรุง ก่อนเซ็นพี่ๆ จะต้องมี
การซักถามในเรื่องความรู้ก่อนนะว่ามีไหม และทำ
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มาเรียม เพราะสุนทร และอารีย์วรรณ อ่วมตานี

ถูกขัน้ ตอนไหม ด้วยนะค่ะ ไม่ใช่ใครๆก็เซ็น [ลายเซ็น]
ได้ ให้พี่เลี้ยง และพี่ที่เป็น in-charge เท่านั้นเป็น
คนเซ็นให้”
5. ทบทวนการทำงาน
ในแต่ละวันหลังจากเลิกงาน พยาบาลพี่เลีย้ ง
มีการทบทวนการทำงานของตนเอง เพือ่ ปรับปรุงตนเอง
ให้ดขี นึ้ รวมถึงให้โอกาสน้องใหม่ได้ประเมินพยาบาล
พี่เลี้ยงด้วย ซึ่งมีทั้งการประเมินแบบที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ การประเมินแบบที่เป็นทางการ
เป็นการให้นอ้ งใหม่ประเมินตามแบบฟอร์มที่กำหนด
ไว้ ส่วนการประเมินแบบไม่เป็นทางการได้แก่ การที่
พี่เลี้ยงสอบถามความรู้สึกของน้องใหม่ด้วยตนเอง
หรือจากการที่หัวหน้าหอผู้ป่วยพูดคุยกับน้องใหม่
การประเมิ น นี้ จ ะช่ ว ยให้ พี่ เ ลี้ ย งได้ มี ก ารพั ฒ นา
ตนเอง  เช่น
“ให้หนูรู้ตัวเอง....ว่าน้องเขา feedback มา
อย่างไรว่าวันนี้หนูทำอะไรไม่ได้เหรอ ต้องกลับมา
ทบทวนตัวเองซ้ำๆ ค่อยปรับเปลี่ยนลักษณะวิธีการ
สอน ถ้าน้องคนนี้พูดว่าเราดุ เราก็ต้อง soft soft ลง
หรือไม่ก็ให้คนอื่นไปสอน และเราค่อยมาข้างนอก
แล้วก็เราได้มีการพัฒนาตนเอง....”       
6. สิ้นสุดการเป็นพี่เลี้ยง
ระยะเวลาในการดูแลพยาบาลจบใหม่ของพี่
เลีย้ งแตกต่างกัน กล่าวคือ ระยะ 3 เดือน 6 เดือน
และระยะ 1 ปี ขึน้ อยูก่ บั นโยบายของแต่ละหน่วยงาน
นอกจากนี้พยาบาลพี่เลี้ยงได้กล่าวถึงประสบการณ์
ทัง้ เชิงบวกและลบในการดูแลน้องใหม่ ประสบการณ์
เชิงบวกได้แก่ 1) ภูมิใจที่ได้เป็นพี่เลี้ยง เป็นความ
ภาคภูมิใจในตนเองที่ได้ช่วยเหลือพยาบาลจบใหม่
และคอยมองดูความเจริญก้าวหน้าของพยาบาลจบ
ใหม่ที่ตนเองให้การช่วยเหลือ และสามารถทำให้
น้องใหม่เข้าสู่วิชาชีพพยาบาลอย่างผู้มีความรู้ และ

ความสามารถได้เร็ว ดังเช่นทีพ่ ยาบาลพีเ่ ลีย้ งกล่าวไว้วา่   
“ภู มิ ใ จในหน้ า ที่ ข องพี่ เ ลี้ ย ง…ก็ อ าจจะเป็ น
เพราะว่าทำให้น้องเค้าประทับใจตึกนี้ เค้าอยากกลับ
มาทำงานกับเรา อยากทำงานร่วมกับเรา อยากมา
คลุกคลีอยู่ที่นี่ด้วยกัน ทำให้เค้าผูกพันกับตึกนี้ได้ก็
รูส้ กึ ดี อยากอยูใ่ นวิชาชีพ ไม่คดิ ลาออกไปอยูท่ อี่ นื่ ๆ
เหมือนเพื่อน” และ 2) ดีใจในการเป็นพี่เลี้ยง
เนือ่ งจากเป็นงานทีส่ ร้างคนคนหนึง่ (พยาบาลจบใหม่)
ให้สามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพ เป็นอย่างที่คาด
หวังไว้ และเป็นสิ่งท้าทายที่สามารถทำได้ ดังที่
พยาบาลพี่เลี้ยงให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “ความรู้สึก..ดี..ที่
ได้เป็น เพราะเราได้สร้างคนขึ้นมาหนึ่งคน และเรา
ได้ดูว่าคนคนนั้น[พยาบาลจบใหม่] มีคุณภาพหรือ
เปล่า เขาเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นไหม มันเป็นสิ่ง
ที่ท้าท้ายที่เราสามารถทำได้”
ส่วนประสบการณ์ทางลบ ได้แก่  
1) เครียดกับภาระที่เพิ่มขึ้น นอกจากพี่เลี้ยง
ต้องแสดงบทบาทพยาบาลพี่เลี้ยงแล้ว ยังต้องแสดง
บทบาทในทีมการพยาบาล  เช่น การเป็นหัวหน้าเวร
หัวหน้าทีม สมาชิกทีม  ทำให้พยาบาลพี่เลี้ยงรู้สึกว่า
เป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้นจากงานประจำที่ทำอยู่ การ
เป็นพี่เลี้ยงโดยเฉพาะการสอนน้องเป็นภาระงานที่
หนัก เนื่องจากต้องมีการเตรียมตัว ต้องใช้เวลาส่วน
ตัวมาสอนน้อง บางครั้งก็รู้สึกลำบากใจกับน้องใหม่
ทีม่ คี วามมัน่ ใจในตนเองสูง และกังวลใจกับการวิพากษ์
ของผูร้ ว่ มงาน หากพีเ่ ลีย้ งสอนไม่ดี นอกจากนี้ ภาระ
งานที่เพิ่มขึ้นนี้ ก็ไม่สามารถนำมาเป็นผลงานสำหรับ
พิจารณาความดีความชอบ หรือเพิ่มค่าตอบแทน
อื่นๆ  ดังเช่นคำกล่าวที่ว่า
“ยอมรับว่าหนูเครียด ถ้าอยู่เวรกับน้องคนนี้
ก็ค่อนข้างเครียด หนึ่ง เครียดกับงานที่เราจะต้องทำ
เองทุกอย่าง เพราะเป็นทัง้ หัวหน้าเวร และลูกทีม
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สองเครียดกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดกับคนไข้คะ
คือ ด้วยตัวงานของเราบางครั้ง มันเป็นภาระ เป็น
ภาวะเครียดอยู่แล้ว พอเจออะไรที่กดดัน เช่น น้อง
จบใหม่ทมี่ าเพิม่ ภาระให้เราอีก ก็จะเพิม่ ความเครียด
ให้หนูด้วย”
2)		 เหนื่อยและท้อใจ พี่เลี้ยงบางคนรู้สึก
เหนือ่ ยและท้อใจ และในทีส่ ดุ ไม่ตอ้ งการเป็นพยาบาล
พี่เลี้ยงอีกแล้ว เนื่องจากพี่เลี้ยงจะต้องรับผิดชอบ
งานของตนเองแล้ว ยังต้องรับผิดชอบกับการทำงาน
ผิดพลาดของน้องใหม่ ซึง่ บางครัง้ พีเ่ ลีย้ งต้องแก้ปญ
ั หา
เอง โดยไม่ได้รบั การสนับสนุนและความเข้าใจจาก  
ผู้ร่วมงาน เช่นคำให้สัมภาษณ์ ดังนี้
“บางครั้งก็รู้สึกท้อนะ… ไม่เป็นอีกแล้วพี่เลี้ยง
พอแล้ว…ก็เหมือนกับว่าเราทำดี พยายามทำดีแล้ว
เป็นกันเองกับน้อง ให้น้องปรึกษาได้ แต่บางครั้งคือ
การที่เป็นกันเองกับน้องอาจจะทำให้น้องไม่กลัวก็ได้
ก็เลยแบบเวลาแก้ปัญหาเราก็ผิด เวลาไม่แก้ปัญหา
เราก็ผิด มันก็เลยไม่อยากทำอีกแล้ว อยากอยู่เฉยๆ
ไม่อยากรับผิดชอบใครแล้ว”    

การอภิปรายผล
จากผลการศึกษานี้ สามารถอภิปรายผลแต่ละ
หมวดหมู่ ได้ดังนี้
มอบหมายงานให้ เ ป็ น พยาบาลพี่ เ ลี้ ย ง   
จากผลการศึกษาพบว่า การมอบหมายให้เป็นพยาบาล
พี่เลี้ยง มี 3 รูปแบบ คือ รูปแบบพยาบาลพี่เลี้ยง
หลักต่อน้องใหม่ แบบ 1:1 แบบ  2:1 และแบบเถา  
ซึ่งการมอบหมายงานดังกล่าวมีความแตกต่างจากที่
พบในการทบทวนวรรณกรรม กล่าวคือ พบเฉพาะ
รูปแบบพยาบาลพี่เลี้ยงหลักแบบ 1:1 17,18 แต่การ
มอบหมายพยาบาลพี่เลี้ยงแบบ 2:1 และแบบ    
เถานั้น พบในโรงพยาบาลที่ศึกษา อาจเป็นเพราะ
โรงพยาบาลดั ง กล่ า วอยู่ ใ นภาวะขาดอั ต รากำลั ง
64

พยาบาล พยาบาลพี่เลี้ยงต้องปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ
ควบคู่กับการเป็นพี่เลี้ยง ทำให้พยาบาลพี่เลี้ยงและ
พยาบาลจบใหม่ปฏิบัติงานร่วมกันได้มากที่สุด คือ  
1 สัปดาห์ ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการดูแลโดย
เฉพาะในเรื่องการสอน ส่วนพยาบาลพี่เลี้ยงหลัก
แบบ 2:1 เป็นการมอบหมายให้พยาบาลวิชาชีพ 2
คน ดูแลพยาบาลจบใหม่ 1 คน ข้อดี คือหากพี่เลี้ยง
คนที่ 1 ต้องปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ต้องรับผิดชอบและ
ไม่มีเวลาในการดูแลพยาบาลจบใหม่ พี่เลี้ยงคนที่ 2
ก็จะทำหน้าที่ในการดูแลน้องแทน ทำให้มีความต่อ
เนื่องในการดูแลน้อง และพยาบาลพี่เลี้ยงคนที่ 2 มี
วัยใกล้เคียงกับน้องใหม่   ทำให้พยาบาลจบใหม่กล้า
ถาม หากเกิดข้อสงสัยในขณะปฏิบตั งิ าน ส่วนพยาบาล
พี่เลี้ยงแบบเถา เป็นรูปแบบพยาบาลพี่เลี้ยงที่มีการ
แบ่งกลุ่มพยาบาลในหน่วยงานตั้งแต่ซี 3 ถึงซี 6
รวมกันเป็น 1 กลุม่ หรือ 1 เถา ดูแลพยาบาลจบใหม่
1 คน แต่ละเถามีการประชุมปรึกษาและแบ่งเนื้อหา
การสอนกันเองภายในเถา น้องใหม่สามารถถามพี่
เลี้ยงคนไหนก็ได้ในเถาของตน จากผลการวิจัยดัง
กล่าว จะเห็นว่า การมอบหมายพยาบาลพี่เลี้ยงใน
โรงพยาบาลที่ศึกษามีหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละหน่วย
งานเลือกใช้รูปแบบพยาบาลพี่เลี้ยงกันเอง ทำให้
พยาบาลจบใหม่ และพยาบาลพี่เลี้ยงในแต่ละหน่วย
งานได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น ฝ่าย
พัฒนาบุคลากร ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบข้อดี /
ข้อเสียของแต่ละรูปแบบพยาบาลพี่เลี้ยงให้ชัดเจน
และนำมากำหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งโรง
พยาบาล
เตรียมตัวเป็นพี่เลี้ยง จากการศึกษาพบว่า
พยาบาลพี่เลี้ยงมีการเตรียมความรู้และเตรียมใจ
ของแต่ละบุคคลเอง ในลักษณะที่ต่างคนต่างทำ ต่าง

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2552

มาเรียม เพราะสุนทร และอารีย์วรรณ อ่วมตานี

พัฒนาตนเอง ทำให้ความสามารถของพยาบาลพีเ่ ลีย้ ง
มีความแตกต่างกัน   ดังนั้น ฝ่ายการพยาบาลควรมี
การอบรมให้พยาบาลพี่เลี้ยงมีสมรรถนะในการดูแล
พยาบาลจบใหม่อย่างเท่าเทียมกันทุกหน่วยงานและ
ควรมีการพัฒนาพยาบาลพี่เลี้ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ให้ พ ยาบาลพี่ เ ลี้ ย งมี ค วามมั่ น ใจและพร้ อ มที่ จ ะ
แสดงบทบาทพยาบาลพี่เลี้ยงอย่างมีประสิทธิภาพ13  
สร้างความคุ้นเคย จากการศึกษานี้ พบว่า
สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเป็นพี่เลี้ยง คือ การสร้าง
ความคุ้นเคย หรือ สัมพันธภาพที่ดีระหว่างพยาบาล
พี่เลี้ยงกับพยาบาลจบใหม่ที่ทำงานร่วมกัน  จะทำให้
พยาบาลจบใหม่รู้สึกอบอุ่นใจ   สามารถปรับตัวเข้า
กับการทำงานและสถานที่ทำงานใหม่ได้เร็ว ส่งผล
ให้เกิดการคงอยู่ในงาน ลดอัตราการโอนย้าย และ
ลาออกจากองค์กร ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับการ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างสัมพันธภาพ
กับความพึงพอใจในงานและความคงอยู่ในงานของ
พยาบาลจบใหม่ 7-9
แสดงบทบาทพี่เลี้ยง ผลการศึกษานี้ พบว่า  
บทบาทพยาบาลพีเ่ ลีย้ ง ได้แก่ สอนงาน ให้คำปรึกษา
ติดตามการทำงาน เป็นแบบอย่างทีด่ ี และประเมินผล
สำหรับการแสดงบทบาทการสอนนั้นเป็นการมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถ และเกิด
ทักษะในการประยุกต์ทฤษฎีสู่การปฏิบัติต่อผู้ป่วย
ได้อย่างเหมาะสม20 โดยผู้สอนเตรียมความรู้ และ
พัฒนาความรูท้ จี่ ะใช้สอนอย่างสม่ำเสมอ ส่วนการให้
คำปรึกษา สอดคล้องกับการวิจยั ของ ศิรมิ า โกมารทัต18
ที่พบว่าพยาบาลพี่เลี้ยงมีบทบาทเป็นที่ปรึกษาและ
ผูใ้ ห้คำปรึกษาแก่พยาบาลจบใหม่ ในด้านการตัดสินใจ
และการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน และเปิดโอกาส
ให้ พ ยาบาลจบใหม่ ไ ด้ แ สดงความรู้ สึ ก ความคั บ
ข้องใจ โดยพยาบาลพี่เลี้ยงรับฟังอย่างตั้งใจ  แสดง

ความเห็นอกเห็นใจและให้กำลังใจพยาบาลจบใหม่   
ในด้านการติดตามการทำงาน สอดคล้องกับการศึกษา
ที่ผ่านมาของโกลเดนเบอร์ค (Glodenberg)17 ที่พบ
ว่า ในระยะ 1-3 เดือนแรก พยาบาลจบใหม่ตอ้ งการ
การดูแลอย่างใกล้ชิด โดยมีการติดตามและประเมิน
ผลอย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นให้ความช่วยเหลือดู
แลห่างๆตามสถานการณ์ และพิจารณาให้ความช่วย
เหลือตามพัฒนาการ  และความต้องการของพยาบาล
จบใหม่แต่ละราย   
การเป็นแบบอย่างทีด่ ี จากผลการศึกษานี้ พบว่า
พยาบาลพีเ่ ลีย้ งเป็นแบบอย่างด้านงานวิชาการ  แบบ
อย่างในการทำงาน และแบบอย่างในด้านบุคลิกภาพ
เพื่อให้พยาบาลจบใหม่ได้เรียนรู้และนำไปปฏิบัติ
ตาม สอดคล้องกับทีแ่ บนดูรา (Bandura)21 กล่าว
ว่าการเรียนรูท้ เี่ กิดขึน้ ไม่ตอ้ งมีการลงมือกระทำ และ
การเสริมแรงโดยตรงก็ได้ แต่สามารถเรียนรู้ด้วยวิธี
การสังเกตจากพฤติกรรมของตัวแบบ คือ พยาบาล
พี่เลี้ยงนั่นเอง  และในส่วนของการประเมินผล หลัง
จากพยาบาลพี่เลี้ยงแสดงบทบาทในแต่ละบทบาท
ทุกครั้ง จะมีการประเมินผลการทำงานของพยาบาล
จบใหม่ ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงสร้างสรรค์
เพื่อให้น้องใหม่ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
ทั้งเรื่องความรู้ การปฏิบัติงาน และการพัฒนา
บุคลิกภาพให้พร้อมในการเป็นพยาบาลวิชาชีพเต็ม
ตั ว หลั ง จากพ้ น ระยะของการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านแล้ ว21
แม้ว่าบทบาทของพี่เลี้ยงในการวิจัยนี้จะสอดคล้อง
กั บ ผลการวิ จั ย และแนวคิ ด พยาบาลพี่ เ ลี้ ย งที่ ผ่ า น
มา6, 14, 18 แต่ในบางบทบาทยังแสดงไม่ชดั เจน เช่น
บทบาทผูอ้ ปุ ถัมภ์/แหล่งทรัพยากรบุคคล หรือบทบาท
นักวิจัย ทั้งนี้อาจเกิดจากหลายสาเหตุเช่น ปริมาณ
งานประจำของพยาบาลพีเ่ ลีย้ ง หรือประสบการณ์ดา้ น
งานวิจัยของพยาบาลพี่เลี้ยงกลุ่มที่ให้ข้อมูลเอง
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ทบทวนการทำงาน นอกจากพี่เลี้ยงจะมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพยาบาลจบใหม่แล้ว
ทั้งตัวพี่เลี้ยงและหน่วยงานยังเปิดโอกาสให้พยาบาล
จบใหม่ได้ประเมินการทำหน้าที่ของพยาบาลพี่เลี้ยง
ด้วย ซึ่งการประเมินผลพยาบาลพี่เลี้ยง เป็นการ
สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ผ ลของการทำงานของ
พยาบาลพีเ่ ลีย้ งให้มคี ณ
ุ ภาพมากขึน้ 22 เสริมศักยภาพ
ของพยาบาลพี่เลี้ยง พัฒนารูปแบบพยาบาลพี่เลี้ยง
กระตุ้นความเจริญก้าวหน้าทางวิชาชีพ และวิชาการ
ของพยาบาลพีเ่ ลีย้ ง และเพือ่ การปรับปรุงการจัด  
การเรียนการสอนพยาบาลจบใหม่ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
สิ้นสุดการเป็นพี่เลี้ยง ผลการศึกษา พบว่า
ระยะเวลาในการดูแลพยาบาลจบใหม่ของพี่เลี้ยง
แตกต่างกัน กล่าวคือ ระยะ 3  เดือน 6  เดือน และ
ระยะ 1 ปี ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละหน่วยงาน
จากผลการศึกษาของ วัลลภา บุญรอด16 พบว่า
ระยะเวลาที่ พ ยาบาลจบใหม่ต้องการมีพยาบาลพี่
เลี้ยง คือร้อยละ 45.10 ต้องการมีพยาบาลพี่เลี้ยง
นานประมาณ 6 เดือน และร้อยละ 30 ต้องการมี
พยาบาลพี่เลี้ยงนาน 1-3  เดือน ส่วนประสบการณ์
ที่พี่เลี้ยงได้รับขณะทำหน้าที่เป็นพยาบาลพี่เลี้ยงมีทั้ง
ประสบการณ์เชิงบวกและลบ โดยเฉพาะประสบการณ์
ทางลบ ได้แก่ ความเครียด ความเหนื่อยและท้อใน
การเป็นพยาบาลพีเ่ ลีย้ ง ดังนัน้ ผูบ้ ริหารควรพิจารณา
การส่ ง เสริ ม และให้ ก ำลั ง ใจในการทำหน้ า ที่ เ ป็ น
พยาบาลพี่เลี้ยงของพยาบาลวิชาชีพ เช่น สามารถนำ
มาใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลงาน การพิจารณา
ความดีความชอบ เป็นต้น

สรุปและข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า กระบวนการทำงาน
ของพยาบาลพี่เลี้ยงเป็นกระบวนการที่เกิดจากการ
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มอบหมายหน้าที่อย่างเป็นทางการ   แต่การดำเนิน
บทบาทและทำหน้าที่พี่เลี้ยงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง
พยาบาลจบใหม่ได้เปลี่ยนผ่านสู่บทบาทพยาบาล
วิชาชีพได้อย่างราบรื่นนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถ  
ความพยายามและการเสียสละของพยาบาลที่เป็น   
พี่เลี้ยง พยาบาลพี่เลี้ยงเกือบทั้งหมดต้องขวนขวาย
พัฒนาบทบาทของตนเองโดยได้รับการสนับสนุน
จากผู้บริหารค่อนข้างน้อย จึงเกิดประสบการณ์ทั้ง
ในด้านบวกและด้านลบ และบางครัง้ เกิดความท้อถอย
ในการเป็นพี่เลี้ยง จึงควรมีการจัดระบบสนับสนุน
จากผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งแก่ระบบพยาบาลพี่เลี้ยง
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. จากการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาตาม
ประสบการณ์ของพยาบาลพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นมุมมอง
ด้านเดียวในการบอกเล่าประสบการณ์การทำงาน
ของพยาบาลพี่เลี้ยง ซึ่งอาจมีมุมมองที่แตกต่างจาก
การบอกเล่าประสบการณ์ของพยาบาลจบใหม่ ดังนัน้
จึงควรมีการศึกษาการทำงานของพยาบาลพี่เลี้ยง  
หรื อ ระบบการใช้ พ ยาบาลพี่ เ ลี้ ย งจากมุ ม มองของ
พยาบาลจบใหม่ด้วย นอกจากนั้นควรมีการศึกษา
การรับรู้ประโยชน์ของการใช้ระบบพยาบาลพี่เลี้ยง
จากมุมมองของผู้บริหารระดับต่างๆ ในโรงพยาบาล
ด้วย
2. จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า รูปแบบ
พยาบาลพี่เลี้ยงมี 3รูปแบบคือ พยาบาลพี่เลี้ยงหลัก
แบบ 1:1 พยาบาลพี่เลี้ยงหลักแบบ 2:1 และ
พยาบาลพี่เลี้ยงแบบเถา ดังนั้นควรมีการศึกษารูป
แบบพยาบาลพี่ เ ลี้ ย งที่ เ หมาะสมกั บ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งนี้ต่อไป เช่น การศึกษาด้วย
วิธีการอภิปรายกลุ่ม โดยพยาบาลจบใหม่ที่ได้รับ
ประสบการณ์การดูแลจากพยาบาลพีเ่ ลีย้ งทัง้ 3 รูปแบบ
หรือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อหารูปแบบพยาบาล
พี่เลี้ยงที่เหมาะสมของโรงพยาบาลดังกล่าวต่อไป
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Work Experience of Nurse Mentorship in
a Governmental University Hospital*
Maream Prousoontorn**
Areewan Oumtanee***
Abstract: Nurse Mentorship is an important strategy to prepare novice nurses in
their transition process to become professional nurses. This strategy has been
widely used in governmental hospital in Thailand. The purpose of this qualitative
study was to explain the mentoring work as experienced by professional nurses who
were assigned to be mentor by the ward administrators. Sixteen professional nurses
were willing to participate in this study. In-depth interview, non-participant
observation and document review were employed for data collection.  Data were
analyzed by using coding and constant comparative method.
The findings of work experiences of nurse mentors consisted of 6 categories:
1) being assigned to be a mentor, 2) preparing as a mentor, 3) getting to know
each another, 4) acting as a mentor, 5) getting feedback, and ending mentor’s
roles.
According to study findings, the mentoring work began when a head nurse
assigned nurses to be a mentor for a novice. Some were assigned immediately to
take a mentor’s role but some had time to prepare themselves and got to know a
novice before acting as a mentor. Each mentor used self-reflection as a strategy to
improve their mentor’s role. After the end of mentoring process, the mentor
reported either positive or negative experiences. Mentoring work would start again
when a nurse was assigned to be a mentor.
From the results of this study, it is recommended that the administrators should
develop an effective strategy to strengthen the nurse mentorship system.
Accordingly, it can facilitate the transition process of novice nurses to professional
nurses.
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