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 สภาการพยาบาลได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์
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สารจากประธานวิทยาลัยพยาบาล                    
และผดุงครรภ์ขัน้สูงแห่งประเทศไทย  

       สวัสดีปี 2561 ค่ะ ส ำหรับจดหมำยฉบับนี้ก็เป็นฉบับแรก
ของปีนะคะ ซึ่งอำจจะด ำเนินช้ำไปสักนิด เน่ืองด้วยเหตุปัจจัย
หลำยประกำร แต่อย่ำงไรก็ตำมวิทยำลัยฯ จะออกจดหมำยปี
น้ี ทั้งหมด 3 ฉบับ เหมือนๆ กับปีที่ผ่ำนมำ เพื่อเป็นกำร
ส่ือสำร ประชำสัมพันธ์ ข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับพยำบำล APN 
ก็หวังว่ำคงเป็นประโยชน์กับทุกๆ ท่ำน นะคะ 

       ส ำหรับในปีน้ี ต้องขอแสดงควำมยินดีกับผู้ที่ผ่ำนกำร
คัดเลือกเข้ำศึกษำในหลักสูตรฝึกอบรมพยำบำลขั้นสูงระดับ
วุฒิบัตรประจ ำปี 2561 และผู้ได้รับหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร 
ประจ ำปี 2560 ซึ่งสภำกำรพยำบำล ได้จัดพิธีมอบโดยท่ำน
นำยกสภำกำรพยำบำล บรรยำกำศเป็นไปด้วยควำมปล้ืมปิติ 
ยินดี เป็นอย่ำงยิ่ง หวังว่ำในปีต่อๆ ไป จะมีภำพบรรยำกำศ
แบบน้ีและมีผู้เข้ำรับหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพิ่มมำกขึ้น
เรื่อยๆ นะคะ เป็นก ำลังใจให้ทุกท่ำนค่ะ 

 

                                 รองศำสตรำจำรย์ ดร. เรณู  พุกบุญม ี
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    รู้ไว้ใชว่่า : เกร็ดความรู้สู่ APN 

  

       การพัฒนาคณุภาพระบบสุขภาพในยุคศตวรรษที่ 21 จ าเปน็ต้องมุ่งเน้นการสร้างความคดิเชิงนวัตกรรมที่น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ เพิ่มคุณภาพการบริการ ส่งเสรมิความปลอดภัยของผู้ป่วย และควบคมุต้นทุนในการรักษาพยาบาล (Davidson, Weberg, 
Porter-O’Grady & Malloch, 2017) ดังนั้น การส่งเสริม APN ให้มีสมรรถนะการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ สู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  และเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยท่ีตนเองเชี่ยวชาญ จึงมีความส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการพัฒนางานสรา้งสรรคส์ู่สังคมไทยในยคุ
ประเทศไทย 4.0 นี้  จากการวเิคราะหผ์ลงานทัง้ในและตา่งประเทศในระยะ 5 ปทีีผ่า่นมา พบวา่ปจัจยัส าคญัตอ่การสง่เสรมิให ้ APN สามารถสรา้งสรรค์
นวตักรรมทางการพยาบาล มสีามประการ ประกอบดว้ย (1) ปจัจยัระดบัองคก์ร (2) ปจัจยัระดบัสงัคม และ (3) ปจัจยัระดบับคุคล (จิราภรณ์, ฐติิณฎัฐ์ & 
พิกุล, 2017; Davison et al., 2017; Meyer & Tivis, 2016; Abdel Aziz & Rizkallah, 2015; Zennouche, Zhang & Wang, 2014) โดยสรุปสาระ
ดังตาราง   

             ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นมีความสมัพันธ์ต่อการสร้างนวัตกรรม และผลลัพธ์ทางการพยาบาล ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางส าหรับการบริหารจัดการและ    
    ขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมเพื่อการดูแลที่มีคณุภาพ เพิ่มความปลอดภัยของผู้ปว่ย และลดต้นทุนในการดูแลรักษาได้.   
 
                                                                                                                               โดย นางเกษกนก กมลมาตยากุล (นักศึกษาปริญญาเอก) 
                                                                                                                                     และ รศ. ดร. ประณีต ส่งวัฒนา  (อาจารยพ์ยาบาล) 
                                                                                                                                                คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์  
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APN  กับการเป็นผู้น านวัตกรรมทางการพยาบาล 

ปัจจัย ลักษณะหรือองค์ประกอบของปัจจัย 

1. ระดับ
องค์กร 

1.1   โครงสร้าง เช่น การให้ความหมาย หรือคุณค่าของงานต่อบุคลากร, ระบบการสื่อสารที่กระชับ รวดเร็ว, ระบบการมอบหมาย     และกระจายอ านาจในการตัดสินใจ, การ
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการร่วมแสดงความคิดเห็นและสร้างนวัตกรรม, ก าหนดผลงานนวัตกรรมในระบบการประเมินผลปฏิบัติงาน รวมทั้งก าหนดผู้รั บผิดชอบ/หน่วยงาน
พัฒนานวัตกรรมที่ชัดเจน 

 1.2   กลยุทธ์ เช่น ก าหนดเรื่องการพัฒนานวัตกรรมในวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กรอย่างชัดเจน 
 1.3   วัฒนธรรม เช่น การสร้างบรรยากาศให้ APN เปิดกว้างทางความคิด, กล้าทดลองสิ่งใหม่ๆ, การยอมรับผลการพัฒนางาน หากไม่มีความส าเร็จ, การช่วยเหลือสนับสนุนซ่ึง

กันและกัน 
 1.4   ทรัพยากร เช่น การจัดเตรียมทรัพยากรที่ส าคัญต่อการพัฒนานวัตกรรม (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, แหล่งเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรม, เว ลา, เงินรางวัล หรือ

งบประมาณ, หลักสูตรอบรม, รวมทั้งทีมผู้เชี่ยวชาญ) 
2. ระดับ
สังคม 

2.1  นโยบาย เช่น  การเชื่อมโยงนโยบายระดับประเทศ สู่องค์กร และหน่วยงานที่ชัดเจน 
2.2  เครือข่าย เช่น การสรรหา หรือร่วมกับหน่วยงานภายนอกองค์กรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกัน 
2.3  การสื่อสาร เช่น การสร้างช่องทางสื่อสารความต้องการ ความสนใจ และแนวคิดพัฒนา รวมทั้งสัมพันธภาพ ระหว่างผู้รับบริการและพยาบาล 
2.4  ระบบการเสนอแนะ เชน่ จดัเตรยีมทรพัยากร หรอืวธิกีารทีเ่หมาะสม ตอ่การรบัขอ้เสนอแนะจากบุคลากรภายในองคก์ร หรอืตอ่การพฒันานวตักรรมการดแูลผูป่้วยเฉพาะกลุม่ 

3. ระดับ
บุคคล 

3.1 ทัศนคติ เช่น ทัศนคติของ APN ต่อกระบวนการสร้างนวัตกรรม, ต่อการท างานเป็นทีม, และการยอมรับความผิดพลาดหรือความเสี่ยงจากการสร้างนวัตกรรม 
3.2 บุคลิกลักษณะ เช่น เปิดกว้างทางความคิด, กล้าคิดกล้าแสดงความคิดเห็น, ความมั่นใจในตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
3.3 แรงจูงใจ เช่น สร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในงาน 
3.4 ความเชี่ยวชาญ เช่น ความรู้และทักษะเฉพาะกลุ่มโรค, ทักษะการคิดสร้างสรรค์, ความรู้และทักษะการใช้เครื่องมือต่างๆ ต่อกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา/โอกาสพัฒนา 
     การสร้างความคิดเชิงนวัตกรรม การประเมินระดับคุณภาพความคิด และการพัฒนานวัตกรรมสู่การปฏิบัติ 



   การปฏิบัติการพยาบาลที่ดีที่สุด ไม่เพียงการ
ปฏิบัติบทบาทพยาบาลตามวิชาชีพ แต่ยังส่งผลให้
เกิดผลลัพธ์ด้านการพยาบาลที่เป็นเลิศที่ผ่านมามี 
Best practice เกิดข้ึนมากมายในหลายกลุ่มโรค 
แต่มีจ านวนมากที่ไม่มีการปฏิบัติอย่างยั่งยืน ท าให้
สูญเสียส้ินเปลืองทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ  
และ เวลา  
...... มีค าถามที่พบเสมอว่า “ท าอย่างไรการน า 
Best practiceลงสู่การปฏิบัติจึงจะเกิดผลส าเร็จ
ที่ยั่งยืน” จากประสบการณ์ผู้เขียนระหว่างเข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร  
ที่ได้น า Best practice  ลงสู่การปฏิบัติแล้วเกิดผล
ส าเร็จ กล่าวได้ว่าเกิดข้ึนจาก 3 ปัจจัยหลัก  
ได้แก่  
    1) การค้นหาหรือสร้างแนวปฏิบัติจากความ
ต้องการที่จะแก้ปัญหาที่เป็นปัญหาของเราจริง ๆ 
ผู้ปฏิบัติในทุก ๆ ส่วนที่มีส่วนร่วมลงเห็นชอบ
ตรงกัน  
    2) แนวปฏิบัติมีมาตรฐาน  ปฏิบัติได้ง่าย  
ไม่ซับซ้อน  ผู้ปฏิบัติรู้สึกจับต้องได้  ไม่รู้สึกเป็น
ภาระ หรือได้ทดลองใช้แล้วเห็นผลดีชัดเจน   
    3) ผู้ปฏิบัติอยากท าด้วยความเต็มใจ  ซึ่งขั้น
ตอนนี้แทบจะถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดก็ว่าได้  
โรเจอร์ (Rogers, 1995) แบ่งลักษณะของผู้
ปฏิบัติเป็น 4 ประเภท  ได้แก่   
       -คนชอบลองอะไรใหม่ๆ(early adopters)   
       -คนช่างเลือกซึ่งจะใช้เวลาคิดหลายครั้ง
ก่อนตัดสินใจปฏิบัติ (early majority)   
       -คนที่จะปฏิบัติตามความจ าเป็น (late 
majority)  และ 
       -คนที่กว่าจะตัดสินใจปฏิบัติตาม แนว
ปฏิบัตินั้นก็ล้าหลังแล้ว (laggards)   
 

     เทคนิคที่จะท าให้ผู้ปฏิบัติอยากท าด้วยความ
เต็มใจนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรศึกษา และน ามาใช้
เป็นอย่างยิ่ง เพราะในแต่ละหน่วยงานมีลักษณะผู้
ปฏิบัติที่แตกต่างกันดังได้กล่าวมาแล้ว จ าเป็นต้อง

ใช้เทคนิคที่แตกต่างกันตามบริบทของแต่ละที่ สิ่งที่
จะกล่าวต่อไปนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผู้เขียนใช้แล้วผู้
ปฏิบัติเกิดความเต็มใจให้ความร่วมมือ ส่งผลให้ 
Best practice  เกิดผลส าเร็จเป็นแนวปฏิบัติที่เป็น
ที่ยอมรับและมีการปฏิบัติต่อเนื่องได้อย่างไม่ยาก
นัก คือ 1) แสดงให้พวกเค้าเห็นว่า Best practice  
ที่น ามานี้ท าเพ่ืออะไรเมื่อน าสู่การปฏิบัติแล้วเกิดผล
ดีกับผู้รับบริการและพวกเขามากน้อยเพียงไร  
       2) เปิดโอกาสให้ร่วมแสดงความคิดเห็นว่า 
Best practice  นี้ควรท าอย่างไรให้ไม่รู้สึกว่าเป็น
ภาระ  ดึงเข้ามามีส่วนร่วม  ให้ความส าคัญผู้
ปฏิบัติทุกระดับและย้ าว่าเป็นผลงานของทุกคน   
       3) ในระยะเริ่มต้นท าให้ดูเป็นตัวอย่าง  
ไม่ต้องคาดหวังว่าจะมีผู้ปฏิบัติท าตามทุกคน   
       4) น าเสนอผลการปฏิบัติจากคนที่ร่วมมือ
ให้ทุกคนเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม และชี้ให้เห็น
ผลดีที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติของพวกเขาเอง  
       5) ไม่ต าหนิผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม แต่ขอเห็น
ผลงานที่เกิดจากพวกที่ยังไม่ได้ปฏิบัติบ้าง  ให้
โอกาสแม้ว่าผลลัพธ์จะมีความแตกต่างกัน   
       6. ต้องมุ่งมั่นน า Best practice นั้นสู่
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องชัดเจน  สรุปและน าเสนอ
ผลลัพธ์เป็นระยะ ๆ สิ่งส าคัญคือต้องมีความอดทน
กับทุก ๆ พฤติกรรมทั้งด้านลบและด้านบวกจากผู้
ปฏิบัติ  พฤติกรรมเหล่านั้นต้องน ามาวิเคราะห์และ
วางแผนพัฒนาแก้ไขในระยะต่อไป  
       

      ที่กล่าวมาอาจเป็นเพียงข้อความตัวอย่างที่
ผู้เขียนใช้กับผู้ร่วมงานของตนเอง แต่จะไม่ส าเร็จได้
เลย  ถ้าผู้ร่วมงานของผู้เขียนไม่มีความเชื่อมั่น 
หรือไม่ศรัทธาในตัวข้าพเจ้าว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่
ไม่เพียงท าเพื่อผู้รับบริการเท่านั้น แต่ท าเพื่อพวก
เขา(ผู้ปฏิบัติ) ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพทุกคน  
 
                 นางสาวธมลวรรณ ยอดกลกิจ 
                 APN สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
                      คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  
                      มหาวิทยาลัยนวมินทราธริาช 
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Best Practice of APN 



1. วิทยำลัยพยำบำลและผดงุครรภ์ขั้นสูง
แห่งประเทศไทย สภำกำรพยำบำล  
จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิส์อบเพื่อรับ
หนังสืออนุมตัิฯ ประจ ำปี 2561 ใน
เดือนกรกฎำคม 2561 และจะจัดสอบ
เพื่อรับหนังสืออนุมัตฯิ ในเดือน
กันยำยน 2561 

2. ผู้ท่ียื่นแบบแสดงเจตจ ำนงในกำรสอบ
เพื่อรับหนังสืออนุมัตฯิ ประจ ำปี 
2562 ทำงวิทยำลยัฯ จะประกำศ
รำยชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ยืน่ค ำขอสอบเพื่อ
รับหนังสืออนุมตัิฯ ประจ ำปี 2562 
ภำยในเดือนกันยำยน 2561  

3. กำรเข้ำหลักสูตรฝึกอบรมพยำบำลขั้น
สูงระดับวฒุิบัตร ประจ ำปี 2562 ทำง
วิทยำลัยฯ จะประชำสัมพันธ์ไปยัง
หน่วยงำนต่ำงๆ ท่ัวประเทศ ในเดือน
สิงหำคม 2561 และจะรับสมัคร
ภำยในเดือนสงิหำคม-ตุลำคม 2561 
นี้ 

4. สภำกำรพยำบำลได้มีกำรปรับปรุง
เว็บไซต์ในรูปแบบใหม่ ซึง่หำกต้องกำร
ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิทยำลัยพยำบำลและ
ผดุงครรภ์ขั้นสงูแหง่ประเทศไทย 
สำมำรถเข้ำไปดูได้ท่ี www.tnmc.or.th  
ในหัวข้อ กำรข้ึนทะเบียนรบัหนังสือ
อนุมัติและวุฒบิัตร (APN) 

                

    

ตดิต่อพวกเราไดท้ี ่
กองบรรณาธกิาร APN Newsletter: 

-วทิยาลยัพยาบาลและผดุงครรภข์ัน้สงู                
แห่งประเทศไทย: 

: apn2tnc@hotmail.com 

: www.tnmc.or.th 

   

 

กองบรรณาธิการ 
1.  รองศาสตราจารย ์ดร.ภทัราภรณ์    ทุ่งปนัค า                บรรณาธกิาร 

2.  รองศาสตราจารย ์ดร.แสงทอง       ธรีะทองค า              กองบรรณาธกิาร 

3.  รองศาสตราจารย ์ดร.ประณตี        ส่งวฒันา                กองบรรณาธกิาร  

4.  รองศาสตราจารย ์ดร.วรรณภา       ศรธีญัรตัน์              กองบรรณาธกิาร  

5.  รองศาสตราจารย ์ดร.พลูสุข          ศริพิลู                    กองบรรณาธกิาร 

6.  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.โสเพญ็       ชนูวล                   กองบรรณาธกิาร      

7.  นางสาวศริพิร                            ศรสีมยั                 กองบรรณาธกิาร 

8.  นางสาวอุษาพร                          รอดแดง                กองบรรณาธกิาร  
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ขา่วสารจากวทิยาลยั APN ภาพแห่งความประทับใจ   
พิธีมอบหนังสืออนุมัตแิละวุฒิบัตร ประจ าปี พ.ศ. 2560 

ผู้สอบผ่านได้รับวุฒิบัตร ประจ าปี พ.ศ. 2560 จ านวน 7 คน 

ผู้สอบผ่านได้รับหนังสืออนุมัติ ประจ าปี พ.ศ. 2560 จ านวน 11 คน 


