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บทคัดย่อ
สืบเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนพยาบาลและอาจารย์พยาบาลในการสอนนักศึกษา นักวิชาการจึง
แสวงหาวิธีการใหม่ๆเพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยการสร้างระบบพี่เลี้ยงโดยให้พยาบาลอาวุโส
ที่มีความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพได้ท�ำหน้าที่พ่ีเลี้ยงผู้ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีและถ่ายทอดประสบการณ์ใน
วิชาชีพโดยการสอนงานให้แก่พยาบาลหลายกลุ่มซึ่งเป็นผู้ต้องการพัฒนาตนเอง และพบว่าวิธีการเหล่านี้
สามารถใช้ได้ผลดีในการพัฒนาการพยาบาลด้านต่าง ๆ ในวิชาชีพ อีกทั้งยังช่วยในการพัฒนาคุณธรรมและ
ความเป็นนักวิชาการรวมทั้งเพิ่มการคงอยู่ในงานของพยาบาลอีกด้วย
ค�ำส�ำคัญ:  ระบบพี่เลี้ยง   การพัฒนาวิชาชีพ

Abstract
Due to a shortage of nursing instructors, scholars are seeking a new approach to develop
and improve nursing by creating a mentoring system. This model would allow senior nurses
who have nursing knowledge and experiences to be role models and draw on their experiences
to help nurses who would like to develop professionally. The mentoring system is an effective
way to develop not only as a nursing professional but also to allow moral and academic
development. Finally, this will increase the number of nurses intending to stay in the
profession.
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*
*
**
**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Assistant Professor, Faculty of Nursing, Chiang Mai University, apiradee.n@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์, ข้าราชการบำ�นาญ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Associate Professor, Retired Person, Chiang Mai University

232 พยาบาลสาร ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2562

Mentoring System and Nursing Professional Development

บทน�ำ
การพยาบาลเป็นทีย่ อมรับในระดับสากลว่ามีความ
เป็นวิชาชีพสมบูรณ์เช่นเดียวกับวิชาชีพอื่นๆ ที่มีความ
เป็ น เอกลั ก ษณ์ ที่ ชั ด เจนในการควบคุ ม และปกครอง
ตนเองเพื่อให้สมาชิกท�ำการประกอบวิชาชีพที่มีความ
ปลอดภัยต่อผูร้ บั บริการและเป็นประโยชน์ตอ่ สังคมอย่าง
แท้จริง ดังนัน้ ในขณะทีป่ ระกอบวิชาชีพสมาชิกทุกคนจึง
ควรร่วมกันรับผิดชอบต่อการพัฒนาวิชาชีพโดยการเป็น
แม่แบบที่ดีและถ่ายทอดสิ่งที่ดีงามในวิชาชีพสู่อนุชนรุ่น
หลั ง ต่ อ ไป เพื่ อ ให้ พ วกเขาสามารถเติ บ โตและเจริ ญ
งอกงามน�ำพาวิชาชีพให้เป็นประโยชน์ตอ่ ปวงชนเพิม่ มาก
ยิ่งขึ้น
ระบบพีเ่ ลีย้ งเป็นวิธกี ารทีเ่ หมาะสมในการถ่ายทอด
คุณลักษณะที่ดีของความเป็นวิชาชีพสู่อนุชนรุ่นหลัง อีก
ทัง้ ยังเป็นวิธกี ารสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ทดี่ ที กี่ อ่ ให้
เกิดความรักใคร่กลมเกลียว ร่วมมือร่วมใจกันท�ำงานด้วย
ความรักสามัคคี เห็นคุณค่าของกันและกันเห็นความ
ส�ำคัญของวิชาชีพอย่างชัดเจน และร่วมมือกันแสวงหาวิธี
พัฒนาวิชาชีพให้ดียิ่งๆขึ้นต่อไป
ความหมาย บทบาท และคุณสมบัติของพี่เลี้ยงใน
วิชาชีพการพยาบาล
พี่เลี้ยง (Mentor) คือ พยาบาลวิชาชีพอาวุโส ที่มี
ความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ทางการพยาบาล
ด้านใดด้านหนึ่งเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติการ
พยาบาล การบริหารการพยาบาล การศึกษาพยาบาล
การวิจัยทางการพยาบาล หรือเคยเป็นที่ปรึกษาทางการ
พยาบาล รวมทัง้ มีความสามารถในการสอนและถ่ายทอด
ความรูแ้ ก่ผอู้ นื่ (Huybrecht, Loeckx, Quaeyhaegens,
Tobel, & Mistiaen, 2011) พี่เลี้ยงจึงมีอยู่ในการ
พยาบาลทุกด้าน โดยท�ำหน้าที่ส�ำคัญในการถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ของตนให้แก่ผู้ต้องการพัฒนา
ตนเอง ซึง่ อาจเป็นพยาบาลจบใหม่หรือพยาบาลอาวุโสที่
ต้องการเปลี่ยนสายงาน
ผูต้ อ้ งการพัฒนาตนเอง (mentee) คือ ผูท้ มี่ คี วาม
รู้และประสบการณ์ในงานนั้น ๆ น้อยกว่าและมีความ
ต้องการอย่างแท้จริงทีจ่ ะพัฒนาตนเองไปสูจ่ ดุ ทีม่ งุ่ หมาย

บุคคลเหล่านีไ้ ด้แก่ นักศึกษาพยาบาลและนักศึกษาอืน่ ที่
เกี่ยวข้อง พยาบาลที่ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเองใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือพยาบาลอาวุโสที่ท�ำงานมานาน
ต้องการเปลีย่ นสายงานใหม่ หรือต้องการเปลีย่ นต�ำแหน่ง
งานใหม่เป็นต้น (Huybrecht, Loeckx, Quaeyhaegens,
Tobel, & Mistiaen, 2011) ซึ่งต่างก็เป็นผู้ที่มีความ
กระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองตลอดเวลา
บทบาทและหน้าที่ของพี่เลี้ยง คือ การเป็นแบบ
อย่างทีด่ ี ทีถ่ า่ ยทอดความรูแ้ ละประสบการณ์สผู่ ตู้ อ้ งการ
พัฒนาตนเอง โดยการชีแ้ นะและสอนวิธปี ฏิบตั ติ นในการ
ท�ำงาน ให้ก�ำลังใจและให้การสนับสนุน กระตุ้นและส่ง
เสริมความสามารถของผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง จน
กระทั่งเกิดความมั่นใจในตนเองและสามารถปรับตัว
ท�ำงานในสิ่งแวดล้อมใหม่ได้ดียิ่งขึ้น มีความเข้มแข็งและ
ยืนหยัดในการท�ำงาน โดยเห็นคุณค่าของตนเองและ
คุณค่าของวิชาชีพ (Nick et al., 2012) ดังนั้นพี่เลี้ยงจึง
เป็นบุคคลที่มีบทบาทส�ำคัญต่อการพัฒนาผู้อื่นไปพร้อม
กับการพัฒนาวิชาชีพ
คุณสมบัติที่ส�ำคัญของพี่เลี้ยง ได้แก่ การเป็นคนที่
อารมณ์ดี มีทัศนคติที่ดีต่อโลก รักวิชาชีพและรักการ
ท� ำ งาน มี ค วามเมตตาและเต็ ม ใจที่ จ ะใช้ เวลากั บ ผู ้ ที่
ต้องการพัฒนาตนเองโดยพร้อมทีจ่ ะเป็นผูใ้ ห้เสมอ (Eller,
Lev, & Feurer, 2014) มีประสบการณ์การท�ำงานที่
เหมาะสม (Bandansin, Poonchai, Chaleoyktti &
Kanglee, 2015) มีสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาล
เข้าใจบทบาทความเป็นครูผสู้ อน สามารถถ่ายทอดความ
รูแ้ ละให้การสนับสนุนผูเ้ รียน มีภาวะผูน้ ำ� และการสือ่ สาร
อย่างมีประสิทธิภาพ (Thamsrisawat, 2016) และการ
ทีพ่ เี่ ลีย้ งจะสามารถปฏิบตั บิ ทบาทของตนเองได้ดเี พียงใด
นั้นขึ้นอยู่กับการปรับปรุงและพัฒนาตนเองตลอดเวลา
เช่นเดียวกัน
ระบบพี่เลี้ยง และการสนับสนุนจากองค์กร
ในการท�ำงานของพีเ่ ลีย้ งเป็นงานทีต่ อ้ งเสียสละ แต่
ก็เป็นงานที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาวิชาชีพ การ
ด�ำเนินงานให้ได้ผลดีจึงควรมีระบบพี่เลี้ยงที่ดีรองรับ
พร้อมทั้งมีการสร้างและพัฒนาพี่เลี้ยงในระบบด้วยใน
เวลาเดียวกัน
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ระบบพี่เลี้ยง (mentoring system) คือ การที่
สถาบันหรือหน่วยงานที่พี่เลี้ยงท�ำงานอยู่จัดท�ำระเบียบ
ปฏิบัติเป็นคู่มือการด�ำเนินงานที่ก�ำหนดขั้นตอนและวิธี
การที่ ชั ด เจนในการท� ำ งานของพี่ เ ลี้ ย ง โดยก� ำ หนด
ขอบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะฝ่ า ย
เนือ่ งจากระบบพีเ่ ลีย้ งจะต้องเกีย่ วข้องกับการท�ำงานของ
บุคคลหลายฝ่ายซึ่งแต่ละฝ่ายอาจมีความมุ่งหวังและ
เป้าหมายที่แตกต่างกัน ดังนั้นหากต้องการได้ผลงานที่มี
คุณภาพจากพี่เลี้ยง หน่วยงานก็ควรเอื้อเฟื้อทั้งด้านเวลา
การท�ำงาน ความสะดวกในการท�ำงานและผลประโยชน์
ตอบแทนการท�ำงานนั้นด้วย เพราะความส�ำเร็จของ
ระบบพี่ เลี้ยงก็เป็ นความส�ำเร็จขั้น สูงของการบริหาร
สถาบันเช่นกัน (Bartlett, 2017) นอกจากนีส้ ถานบริการ
สุขภาพสามารถช่วยในการจัดสรรภาระงานประจ�ำของพี่
เลี้ ย งให้ มี เวลาที่ เ หมาะสมในการเป็ น พี่ เ ลี้ ย ง และ
สนับสนุนการขึ้นปฏิบัติงานร่วมกัน รวมทั้งมีคู่มือในการ
ตั้ ง เป้ า หมายและติ ด ตามร่ ว มกั น (Triprakong,
Saensabai & Sanghean, 2008) ซึ่งการมีระบบพี่เลี้ยง
ที่ดีจะช่วยให้พี่เลี้ยงมีความพึงพอใจในการท�ำหน้าที่ มี
ความสะดวกในการท�ำงาน มีเวลาอย่างเพียงพอและ
กระตือรือร้นในการเพิ่มพูนความรู้และทักษะของตนเอง
ด้วย นอกจากนี้การส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความ
เข้าใจในบทบาทและหน้าทีข่ องกันและกัน เป็นอีกสิง่ หนึง่
ทีส่ ำ� คัญซึง่ จะช่วยลดปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ กับพีเ่ ลีย้ งได้เป็น
อย่างมาก
นอกจากนี้สถาบันควรมีการส่งเสริมให้พยาบาล
อาวุโสที่มีความรู้และประสบการณ์เห็นความส�ำคัญของ
การเป็นพี่เลี้ยง ให้การยกย่องผู้ที่มีผลงานดีสามารถเป็น
แบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ ด้วยการเชิดชูเกียรติ แสดงความ
ชืน่ ชมยินดี กล่าวยกย่องชมเชยและให้รางวัลพร้อมทัง้ คิด
เป็นภาระงานให้เมือ่ บุคคลเหล่านีป้ ฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นพีเ่ ลีย้ ง
ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นขวัญและก�ำลังใจแก่ผทู้ เี่ ป็นพีเ่ ลีย้ งทีด่ ี ทีเ่ ป็น
แบบอย่างของการเสียสละเพื่อพัฒนาวิชาชีพ (Eller,
Lev, & Feurer, 2014) อีกสิง่ หนึง่ ทีส่ ำ� คัญคือการพัฒนา
พีเ่ ลีย้ งก็เป็นสิง่ จ�ำเป็น จากการวิจยั เกีย่ วกับระบบพีเ่ ลีย้ ง
พบว่า พี่เลี้ยงส่วนใหญ่ ต้องการพัฒนาตนเองในเรื่อง
ทักษะการสอน โดยเฉพาะเทคนิคการให้ข้อมูลย้อยกลับ

แก่ผตู้ อ้ งการพัฒนาตนเอง และต้องการแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกับพี่เลี้ยงของหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้ได้เข้าใจวิธี
แก้ปัญหาและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีอารมณ์ดีเพื่อ
ให้ ส ามารถรั ก ษาระดั บ อารมณ์ ข องตนเองได้ ดี ขึ้ น
(Huybrecht et al., 2011) ส่วนในโรงพยาบาลพบว่า
พยาบาลพี่เลี้ยงต้องการพัฒนาตนเองด้านเทคนิคการ
สอนทางคลินิก การวิเคราะห์ปัญหาจริยธรรม และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่มีความถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน (Bandansin,
Poonchai, Chaleoyktti & Kanglee, 2015)
ระบบพี่เลี้ยงกับการพัฒนาวิชาชีพ
จากการทีส่ งั คมมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วใน
ปัจจุบัน ผลักดันให้ทุกวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพรีบ
เร่งในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ทนั ต่อความ
ก้าวหน้าของวิทยาการในการบริการสุขภาพ ระบบพีเ่ ลีย้ ง
จึงถูกน�ำมาใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของวิชาชีพการ
พยาบาล เช่น การพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้มีความรู้
และทักษะทางการพยาบาล มีทศั นคติทดี่ ตี อ่ วิชาชีพและ
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ดี โดยสามารถท�ำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดี และมีความยึดมั่นผูกพันต่อการเป็นพยาบาล
การพัฒนาอาจารย์ใหม่ให้มคี วามสามารถในการสอนและ
การเป็นอาจารย์ทดี่ ี การพัฒนาความเป็นนักวิจยั ทางการ
พยาบาลที่ มี ทั ก ษะในการคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละมี ค วาม
สามารถในการแก้ปญ
ั หาต่าง ๆ ในวิชาชีพ หรือการพัฒนา
ทางด้านการบริหารการพยาบาลเพื่อเตรียมผู้บริหารให้
สามารถปรับตัวเข้ากับต�ำแหน่งงานและสามารถเป็น
ผู้บริหารที่ดีที่มีภาวะผู้น�ำที่สมบูรณ์ เป็นต้น ความส�ำคัญ
ของระบบพีเ่ ลีย้ งทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาวิชาชีพใน
ด้านต่าง ๆ มีดังนี้
1. การเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาล การศึกษา
พยาบาลได้ พั ฒ นาจากรู ป แบบเดิ ม ที่ อ าจารย์ เ ป็ น
ศูนย์กลางมาเป็นความร่วมมือที่เท่าเทียมกันระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษา ด้วยการพึ่งพาระบบพี่เลี้ยงเป็น
หลักในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะการเรียนใน
คลินิก ซึ่งก�ำหนดให้อาจารย์พี่เลี้ยงท�ำหน้าที่ส�ำคัญ 2
ประการคื อ หน้ า ที่ ด ้ า นจิ ต สั ง คม (psychosocial
functions) ได้แก่ การเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็น
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พยาบาล ให้คำ� แนะน�ำปรึกษา สร้างความสัมพันธ์ทดี่ แี ละ
สร้ า งความมั่ น ใจแก่ นั ก ศึ ก ษา และหน้ า ที่ ด ้ า นการ
ประกอบอาชีพ (career functions) ได้แก่ การสอนงาน
อาชีพ การปรับตัวเข้ากับการท�ำงานในอาชีพ เพิ่มความ
ช�ำนาญในงาน แก้ไขปัญหาในการท�ำงาน และสร้างความ
ท้าทายในการท�ำงานวิชาชีพ จึงท�ำให้เห็นว่าระบบพีเ่ ลีย้ ง
เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษาพยาบาล ท�ำให้การ
จัดการศึกษามีความราบรื่นและเกิดผลดี ซึ่งนักศึกษา
ประเมินว่า ระบบพี่เลี้ยงช่วยสนับสนุนทางด้านอารมณ์
อย่างมากทีช่ ว่ ยให้นกั ศึกษาบรรลุความส�ำเร็จในการเรียน
ตามเป้าหมาย และการได้เรียนรู้จากแบบอย่างที่ดีนี้จะ
ช่วยให้สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
ต่อไป โดยนักศึกษาพอใจต่อพฤติกรรมของพีเ่ ลีย้ งในเรือ่ ง
การสื่อสารที่เปิดเผยตรงไปตรงมา สามารถเข้าถึงได้ง่าย
ท�ำงานอย่างมีเป้าหมายชัดเจนและมีความท้าทาย มี
ความรู้สึกแรงกล้าที่สามารถสร้างให้เกิดแรงบันดาลใจ มี
ความโอบเอื้ออารีและเอื้ออาทร ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
และสามารถไว้ ว างใจได้ แลกเปลี่ ย นความรู ้ สึ ก และ
ประสบการณ์ซึ่งกันและกันได้ ให้ความเป็นอิสระในการ
เรียนรูข้ องนักศึกษา ให้ความร่วมมือช่วยเหลืออย่างดีและ
เป็นแบบอย่างที่ดีของการเป็นพยาบาลวิชาชีพ (Eller,
Lev, & Feurer, 2014) สามารถปรั บ ตั ว ตามหลั ก
จริยธรรมวิชาชีพ โดยมีการแสดงออกด้วยพฤติกรรมที่
สุ ภ าพและมี ม ารยาทสั ง คมที่ ดี (Roongruangsri &
Sngounsiritham, 2015) ดังนัน้ จึงกล่าวได้วา่ พีเ่ ลีย้ ง คือ
เพือ่ นเดินทางทีด่ ขี องนักศึกษาในการเรียนตลอดหลักสูตร
โดยเป็นผู้ที่ร่วมสุขร่วมทุกข์และสามารถแบ่งปันความ
รู้สึกซึ่งกันและกันได้
2. การช่ ว ยนั ก ศึ ก ษาในการท� ำ งานร่ ว มกั น
เนื่องจากพบปัญหาด้านการประสานงานการให้บริการ
แก่ผปู้ ว่ ยของบุคลากรในทีมสุขภาพ ปัจจุบนั มหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ ที่จัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงเปิด
สอนรายวิชาฝึกปฏิบตั กิ ารท�ำงานร่วมกันของนักศึกษาทุก
สาขาวิชา (inter-professional education) โดยจัดท�ำ
โครงการบริการสุขภาพเพื่อน�ำไปทดลองใช้จริงในชุมชน
ณ ที่ใดที่หนึ่ง เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาทุ ก สาขาวิ ช าทดลอง
ท�ำงานร่วมกันให้ส�ำเร็จในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพของ

แต่ละสาขา แม้ว่าวัตถุประสงค์ของกระบวนวิชานี้จะมุ่ง
เน้นให้นักศึกษามีความเป็นตัวของตัวเองและพัฒนาวุฒิ
ภาวะของผู้ใหญ่ในการท�ำงานร่วมกัน อย่างไรก็ตามก็ยัง
ไม่สามารถที่จะปล่อยให้นักศึกษาท�ำงานร่วมกันเองโดย
ล�ำพังได้ จากการศึกษาวิจัยจึงพบว่านักศึกษาทุกสาขา
วิชาที่ท�ำงานร่วมกันในโครงการนี้ยังคงต้องการอาจารย์
พี่เลี้ยงอยู่เคียงข้าง เพื่อปรึกษาหารือ ระบายอารณ์และ
ความคับข้องใจ รับฟังค�ำอธิบายเพื่อให้เข้าใจความเป็น
จริงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้นโครงการที่น�ำความ
รู้เชิงทฤษฎีลงสู่การปฏิบัติจริงพร้อมการช่วยเหลือของพี่
เลี้ยง จึงจะสามารถท�ำให้นักศึกษาทั้งกลุ่มมีทักษะและ
เกิดทัศนคติทดี่ ตี อ่ การท�ำงานร่วมกันได้ (Bianchi, 2017;
Blozen, 2017)
3. การเตรียมพยาบาลใหม่ ปัจจุบันเมื่อองค์ความ
รู้ทางการบริการสุขภาพมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ท�ำให้ทุกวิชาชีพต้องมีการปรับตัวในการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อให้ผู้ส�ำเร็จการศึกษาของตนมีความรู้
และความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น จึงมีผล
ให้ผู้ส�ำเร็จการศึกษาใหม่ขาดความช�ำนาญในการปฏิบัติ
วิชาชีพ จ�ำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างมากจาก
พยาบาลที่มีทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ พี่เลี้ยงใน
สถานที่ท�ำงานจึงเป็นบุคคลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
พยาบาลใหม่ในการเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่
คอยให้ความช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิดเฉพาะบุคคล
(coaching) ฝึกความช�ำนาญในการสังเกตอาการผู้ป่วย
และให้การพยาบาลทีป่ ลอดภัย ปรับตัวเข้ากับสภาพการ
ท�ำงานทีแ่ ท้จริงและการท�ำงานร่วมกับทีมสุขภาพได้เป็น
อย่างดี จากการศึกษาการปรับตัวของพยาบาลใหม่พบว่า
ในการใช้ระบบพีเ่ ลีย้ งช่วยให้พยาบาลใหม่เกิดความมัน่ ใจ
ในการปฏิบัติวิชาชีพเพิ่มมากขึ้นและเห็นชัดเจนว่าการ
สร้างความช�ำนาญในการพยาบาลนัน้ เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งใช้เวลา
และต้ อ งอาศั ย ประสบการณ์ ข องผู ้ อื่ น เป็ น สิ่ ง น� ำ ทาง
(Schuler, 2017)
4. การเตรียมอาจารย์ใหม่ ระบบพี่เลี้ยงมีความ
ส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การคงอยู ่ ใ นงานของอาจารย์ ใ หม่
เพราะการเป็นอาจารย์มีบทบาทขยายอย่างกว้างขวาง
มิใช่เพียงการสอนในสิ่งที่เคยเรียนรู้มาเท่านั้น ดังนั้น
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อาจารย์ใหม่จงึ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีอาจารย์เก่าเป็น
พีเ่ ลีย้ งทีค่ อยช่วยเหลือชีแ้ นะและให้คำ� แนะน�ำต่าง ๆ เริม่
ตั้ ง แต่ ก ารปฐมนิ เ ทศให้เข้าสู่บ ทบาทของนัก วิช าการ
การน�ำตนเองเข้าผสมกลมกลืนกับบรรยากาศเชิงวิชาการ
การพัฒนาความสามารถด้านการสอนและทักษะต่าง ๆ
ในการเป็ น อาจารย์ ร วมทั้ ง การวิ จั ย และการบริ ก าร
วิ ช าการเพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการเป็ น ผู ้ น� ำ ไป
พร้อมๆ กัน (Bartlett, 2017) ทั้งนี้พบว่า ความส�ำเร็จ
ของการใช้ระบบพี่เลี้ยงในการเตรียมอาจารย์ใหม่ขึ้นอยู่
กับ การจับคูท่ เี่ หมาะสมระหว่างอาจารย์ใหม่กบั อาจารย์
พี่เลี้ยง ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของระบบพี่
เลี้ยงที่ชัดเจน สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่าง
อาจารย์ใหม่กับอาจารย์พี่เลี้ยง ให้การปกป้องคุ้มครอง
และให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือแก่อาจารย์ใหม่ ผลักดัน
อาจารย์ใหม่ให้ผสมผสานตนเองเข้ากับวัฒนธรรมของ
นักวิชาการ และร่วมแสวงหาแหล่งทรัพยากรทัง้ ภายนอก
และภายในองค์กรที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการท�ำงาน
ของอาจารย์ใหม่ต่อไป ดังนั้นระบบนี้จึงสามารถช่วย
อาจารย์ใหม่ได้อย่างแท้จริงท�ำให้สามารถท�ำงานได้คล่อง
ตัวเพิม่ ขึน้ มีความก้าวหน้าในงานและพึงพอใจในการเป็น
อาจารย์ เ พิ่ ม มากขึ้ น รวมทั้ ง ยั ง ช่ ว ยในการเปลี่ ย น
ต�ำแหน่งเปลีย่ นสายงานหรือย้ายสถาบันได้งา่ ยขึน้ อีกด้วย
(Merrill, 2017; Nick, and et al., 2012)
5. การเตรียมพยาบาลอาวุโสเพื่อเปลี่ยนสายงาน
ในสายการบริการพยาบาลในคลินิกปัจจุบันจะพบว่า
มี พ ยาบาลอาวุ โ สจ� ำ นวนหนึ่ ง ที่ ท� ำ งานมานาน
มีประสบการณ์ในการปฏิบัติการพยาบาลเป็นอย่างดี ได้
รับวุฒิบัตรผู้ช�ำนาญการพยาบาลทางคลินิก หรือเป็น
ผู้บริหารการพยาบาลมาระยะเวลาหนึ่ง ประสงค์จะ
เปลีย่ นสายงานใหม่เพือ่ ไปท�ำงานด้านการศึกษาพยาบาล
หรือการวิจัยทางการพยาบาล บุคคลกลุ่มนี้จ�ำเป็นต้องมี
พี่เลี้ยงเพื่อช่วยให้สามารถเปลี่ยนผ่านประสบการณ์
ตนเองไปสู่งานในต�ำแหน่งใหม่ได้ส�ำเร็จ เพราะคนกลุ่มนี้
จะมี ลั ก ษณะที่ แ ตกต่ า งอย่ า งชั ด เจนจากคนกลุ ่ ม อื่ น
เนื่ อ งจากความเป็ น ผู ้ ใ หญ่ ที่ มี ค วามรู ้ ค วามเชื่ อ และ
พฤติกรรมเจ้าเรือนอยู่ก่อนแล้วและมีความเชื่อมั่นใน
ตนเองสูง พี่เลี้ยงจึงต้องใช้ความละเอียดอ่อนพอสมควร

ในการให้ความช่วยเหลือและสอนงานซึ่งพบว่าวิธีการที่
ได้ผลดีคือการจัดให้ท�ำงานไปพร้อมกันกับพี่เลี้ยงในที่
ท�ำงานเดียวกันโดยท�ำงานในลักษณะของผู้ร่วมงาน เพื่อ
เรียนรูแ้ ละปรับตัวเข้ากับลักษณะงานใหม่ไปพร้อม ๆ กับ
การสร้างความมัน่ ใจในตนเองและสร้างความก้าวหน้าใน
การท�ำงาน(Seldomridge, & Jarosinski, 2017)
6. การเตรียมพีเ่ ลีย้ ง การสร้างพีเ่ ลีย้ งแต่ละคนเป็น
เรื่องยุ่งยากพอสมควรในปัจจุบัน เนื่องจากพี่เลี้ยงแต่ละ
คนจะรูส้ กึ ว่าตนเองมีงานทีต่ อ้ งรับผิดชอบจ�ำนวนมากอยู่
แล้ว ทุกงานมีความรีบเร่งและต้องใช้เวลา จึงอาจมอง
เห็นการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นเรื่องไกลตัว ดังนั้นจึงควรมี
การกระตุน้ และส่งเสริมให้มพี เี่ ลีย้ งเกิดขึน้ เพือ่ ทดแทนคน
เก่าที่ออกไป โดยท�ำให้เห็นว่าระบบพี่เลี้ยงนั้นมีความ
ส�ำคัญและมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาวิชาชีพ
เริ่มตั้งแต่พี่เลี้ยงแต่ละคนที่ควรพิจารณาถึงความส�ำเร็จ
ในชีวิตการท�ำงานของตนเอง แล้วทุกคนจะพบว่าความ
ส�ำเร็จที่เกิดขึ้นกับตนเองนั้นล้วนเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
การได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือพี่เลี้ยงคนอื่น ๆ
เช่นเดียวกันเปรียบเสมือน “การเดินทางของเราในสังคม
ที่ผ่านมาเราได้สร้างความส�ำเร็จโดยอาศัยมาบนบ่าของ
ผู้อื่นหรือคือการต่อยอดความส�ำเร็จของผู้อื่น ดังนั้นเมื่อ
เราเติบใหญ่แข็งแรงขึ้นก็ควรตอบแทนสังคมโดยให้ผู้อื่น
ได้อาศัยมาบนบ่าของเราบ้าง” นอกจากนีก้ ารเป็นพีเ่ ลีย้ ง
ที่ ดี บุ ค คลนั้ น จ� ำ เป็ น ต้ อ งพั ฒ นาตนเองในด้ า นความ
สามารถในการท�ำงาน การสอนและการควบคุมอารมณ์
ตนเองให้ ส ามารถเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ทั้ ง ด้ า นชี วิ ต การ
ท�ำงานและชีวิตส่วนตัว โดยการแสดงศักยภาพอย่าง
ชั ด เจนในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ให้ ข ้ อ คิ ด เห็ น ที่
สร้ า งสรรค์ และพร้ อ มจะเป็ น ผู ้ ใ ห้ มากกว่ า ผู ้ รั บเสมอ
(Huybrecht, Loeckx, Quaeyhaegens, Tobel, &
Mistiaen, 2011; Eller, Lev., & Feurer, 2014)
คุณค่าของระบบพี่เลี้ยง
จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วจะเห็ น ได้ ว ่ า ระบบพี่ เ ลี้ ย งมี
คุณค่าและมีความส�ำคัญที่เหมาะสมในการใช้เพื่อพัฒนา
วิชาชีพพยาบาลในด้านต่างๆ แม้จะดูว่าระบบพี่เลี้ยง
คล้ายคลึงกับระบบอาจารย์นิเทศหรือระบบผู้นิเทศการ

236 พยาบาลสาร ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2562

Mentoring System and Nursing Professional Development

พยาบาล แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีความแตกต่างกันค่อน
ข้างมาก โดยเฉพาะเป้าหมายในการปฏิบตั งิ านทีร่ ะบบพี่
เลี้ยงจะมุ่งในการเป็นเพื่อนร่วมงานมากกว่าการเป็นผู้
ประเมินผลงาน ดังนั้นภาวะผู้น�ำที่จ�ำเป็นต้องมีในพี่เลี้ยง
ทุ ก คนคื อ ภาวะผู ้ น� ำ แบบการรั บ ใช้ แ ละให้ บ ริ ก าร
(servant leader) ซึ่งเป็นการกระท�ำของผู้ใหญ่ที่มี
คุณธรรมอย่างสูงในจิตใจ ที่พร้อมจะให้การช่วยเหลือ
ผู้อื่นให้สามารถใช้ศักยภาพสูงสุดของเขาเองท�ำงานให้
ประสบความส�ำเร็จให้ได้
นอกจากนีร้ ะบบพีเ่ ลีย้ งยังแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
ว่าในชีวิตการเป็นพยาบาลนั้นไม่มีใครปล่อยให้ใครต้อง
เดินบนเส้นทางทีเ่ ปล่าเปลีย่ วอ้างว้างแต่เพียงล�ำพังผูเ้ ดียว
แต่เราจะก้าวเดินไปด้วยกันเป็นกลุ่มก้อนที่สนับสนุนซึ่ง

กันและกันตลอดชีวิตการท�ำงานของพยาบาลใหม่จน
กระทัง่ เป็นพยาบาลอาวุโสก็ยงั คงช่วยเหลือเกือ้ กูลซึง่ กัน
และกันต่อไป
บทสรุป
ระบบพีเ่ ลีย้ งเป็นสิง่ ทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์อย่างมาก
ในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล ทั้งด้านคุณธรรมใน
วิชาชีพและการพัฒนาวิชาการ หน่วยงานทีจ่ ดั ให้มรี ะบบ
พีเ่ ลีย้ งจะช่วยสร้างความพึงพอใจในงานของบุคลากรและ
เพิ่มการคงอยู่ในงานให้นานยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการ
เพิม่ ผลผลิตของหน่วยงาน ท�ำให้มคี วามเจริญก้าวหน้าทัง้
ในชีวิตส่วนตัวของบุคลากร ความเจริญของหน่วยงาน
และความก้าวหน้าของวิชาชีพ
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