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Competencies  of  APN



องค์ประกอบทีส่ าคญัของการส่ือสาร

ผูส่้งสาร ผูรั้บสาร

ช่องทางการส่ือสาร

สาร

(วรัท พฤกษากุลนันท,์ 2552)

วตัถุประสงค:์ ผูส่้งตอ้งการใหผู้รั้บสารเขา้ใจถึงความหมายท่ีส่งไป



องค์ประกอบที่ส ำคัญของกำรสื่อสำรที่ดี

ทักษะการสื่อสารที่ดี (communication skill)

มีความมั่นใจมีความรู้ที่ดีเกี่ยวกับเรื่องที่สื่อสาร

ทัศนคติ (Attitude) / ความเชื่อ  

: ฟัง พูด อ่าน เขียน ท่าทาง

มีความพร้อมในการรับสาร

มีทักษะการฟังที่ดี 

มีความสามารถในการตีความ 

มีความรู้กับเรื่องที่สื่อสาร

มีความสามารถในการจูงใจ

(วรัท พฤกษากุลนันท,์ 2552)



องค์ประกอบที่ส ำคัญของกำรสื่อสำร

สำร

ช่องทำงกำรสื่อสำร

มีความชัดเจน  เข้าใจง่าย

รูปแบบ: สื่อสาร 2 ทางหรือทางเดียว

มีความเหมาะสมกับผู้ที่รับสาร

ใช้ภาษาเดียวกัน

ช่องทางการสื่อสารมีความเหมาะสมกับผู้รับสาร: การพูด internet โทรทัศน์

สื่อต่าง ๆ เช่น ภาษา สิ่งพิมพ์ VDO ท่าทาง  

มีเนื้อหาที่น่าสนใจ/ตรงความต้องการผู้รับสาร

ช่องทางมีประสิทธิภาพ

(วรัท พฤกษากุลนันท,์ 2552)



กำรพัฒนำตนเอง ด้ำนกำรสื่อสำร

ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความเชี่ยวชาญด้านเบาหวาน 

ท าให้เกิดความมั่นใจ
เลือกใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (EBP) ที่เหมาะสม
เลือกช่องทางการสื่อสารให้เหมาะกับทีม

(หลักสูตรวุฒิบัตร: ภาคทฤษฎี ปฏิบัติ การบริหารและการสนทนาเพื่อการต่อรอง)

Residency training Thai  Board certified training program in Medical-Surgical nursing

พฒันาตนเอง: APN DM



กำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร: เพื่อกำรเปลี่ยนแปลง

กำรพัฒนำคุณภำพกำรดูแลผู้ป่วยเบำหวำน

กำรใช้เทคนิค
กำรสื่อสำรกับ

เพ่ือนร่วมงำน/ทีม 

ผู้ป่วยเบำหวำนและผู้ดูแล

กับตนเอง

สร้ำงทีมสหสำขำวิชำชีพ 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ทัศนคติเชิงบวก

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง

ควำมเชื่อ/กำรเอำชนะอุปสรรค

เพ่ือควบคุมระดับน  ำตำล



กำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงทีม

สร้ำงทีม และท ำงำนร่วมกับสหสำขำวิชำชีพ 

ก าหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์การท างานร่วมกัน

พัฒนาศักยภาพของทีม

พัฒนาเครื่องมือสื่อสาร ที่ใช้ร่วมกันในทีมเพื่อเป็นตัวก าหนด
มาตรฐานการบริการ ( สื่อการสอน CNPG ต่างๆ)

เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการบริการ

สื่อสารในทีมอย่างสม่ าเสมอ: ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

สื่อสารสู่องค์กกรภายนอก เพื่อเผยแพร่ผลลัพธ์



กำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงทีม

สร้ำงทีม และท ำงำนร่วมกับสหสำขำวิชำชีพ 

กำรสื่อสำร: สื่อสารเชิงสร้างสรรค์

ไม่ต าหนิ

ไม่ตัดสิน

ให้เกียรติซ่ึงกันและกัน

เป็นผู้ฟัง และผู้พูดที่ดี

รับฟังทุกความคิดเห็น



กำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงทีม

สร้ำงทีม และท ำงำนร่วมกับสหสำขำวิชำชีพ 

กำรสื่อสำร: พูดภาษาเดียวกัน ที่สอดคล้องกับบริบท แต่ละวิชาชีพ 

สื่อสารให้ตรงประเด็นชัดเจน

ขอค ำแนะน ำ /หรือขอปรึกษำ เรื่อง............

แพทย์: ADA guideline / EBP 

พยาบาล: ทฤษฎีการพยาบาล /nursing care /EBP /CNPG

งานคุณภาพ: PDSA KM: EI3O HA: 3P

บอกวัตถุประสงค์ของการสื่อสารให้ชัดเจน

ขอแจ้งควำมคืบหน้ำเรื่อง............ 

สรุปทบทวนสิ่งที่ได้สื่อสารกัน



กำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงทีม

สร้ำงทีม และท ำงำนร่วมกับสหสำขำวิชำชีพ 

ก าหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์การท างานร่วมกัน

พัฒนาศักยภาพของทีม

พัฒนาเครื่องมือสื่อสาร ที่ใช้ร่วมกันในทีมเพื่อเป็นตัวก าหนด
มาตรฐานการบริการ ( สื่อการสอน CNPG ต่างๆ)

เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการบริการ

สื่อสารในทีมอย่างสม่ าเสมอ: ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

สื่อสารสู่องค์กกรภายนอก เพื่อเผยแพร่ผลลัพธ์



สร้ำงทีม และท ำงำนร่วมกับสหสำขำวิชำชีพ 

ช่องทำงกำรสื่อสำรเพื่อถ่ำยทอดควำมรู:้ 

กำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงทีม



กำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงทีม

สร้ำงทีม และท ำงำนร่วมกับสหสำขำวิชำชีพ 

ก าหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์การท างานร่วมกัน

พัฒนาศักยภาพของทีม

พัฒนาเครื่องมือสื่อสาร ที่ใช้ร่วมกันในทีมเพื่อเป็นตัวก าหนด
มาตรฐานการบริการ ( สื่อการสอน CNPG ต่างๆ)

เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการบริการ

สื่อสารในทีมอย่างสม่ าเสมอ: ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

สื่อสารสู่องค์กกรภายนอก เพื่อเผยแพร่ผลลัพธ์



สร้ำงทีม และท ำงำนร่วมกับสหสำขำวิชำชีพ 

พัฒนำเครื่องมือที่ใช้สื่อสำรในทีม

กำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงทีม



กำรสื่อสำรเพื่อกำรเปลี่ยนแปลง

สร้ำงทีม และท ำงำนร่วมกับสหสำขำวิชำชีพ 

พัฒนำเครื่องมือที่ใช้สื่อสำรในทีม



กำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงทีม

สร้ำงทีม และท ำงำนร่วมกับสหสำขำวิชำชีพ 

ก าหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์การท างานร่วมกัน

พัฒนาศักยภาพของทีม

พัฒนาเครื่องมือสื่อสาร ที่ใช้ร่วมกันในทีมเพื่อเป็นตัวก าหนด
มาตรฐานการบริการ ( สื่อการสอน CNPG ต่างๆ)

เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการบริการ 

สื่อสารในทีมอย่างสม่ าเสมอ: ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

สื่อสารสู่องค์กกรภายนอก เพื่อเผยแพร่ผลลัพธ์



กำรสื่อสำรเพื่อกำรเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลงรูปแบบระบบบริการ

ทกุการเปล่ียนแปลงจะมี
แรงต้าน



กำรสื่อสำรเพื่อกำรเปลี่ยนแปลง



กำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร: เพื่อกำรเปลี่ยนแปลง

กำรพัฒนำคุณภำพกำรดูแลผู้ป่วยเบำหวำน

กำรใช้เทคนิค
กำรสื่อสำรกับ

เพ่ือนร่วมงำน/ทีม 

ผู้ป่วยเบำหวำนและผู้ดูแล

กับตนเอง

สร้ำงทีมสหสำขำวิชำชีพ 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ทัศนคติเชิงบวก

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง

ควำมเชื่อ/กำรเอำชนะอุปสรรค

เพ่ือควบคุมระดับน  ำตำล



กำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร: เพื่อกำรเปลี่ยนแปลง

ด้านทักษะการสื่อสาร communication skill
(จากหลักสูตรวุฒิบัตร: Motivational interviewing: MI)

MI:  เป็นเทคนิคการสื่อสารที่สนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน และโรคเรื้อรัง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุน  

พัฒนำตนเอง:



กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม: 

กำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงแรงจูงใจ: ผู้ป่วย



กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม: 

กำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงแรงจูงใจ: ผู้ป่วย



กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

(Miller R, 2013.  Wong, 2005)

กำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงแรงจูงใจ: ผู้ป่วย



“As I hear myself talk, I learn what I believe” 

อย่ามาซ่ากับพี่ เจ้าหนูไล่กัดแมว.mp4
อย่ามาซ่ากับพี่ เจ้าหนูไล่กัดแมว.mp4


กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สื่อสารกับผู้ป่วย: -กระตุ้นเสริมสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดความต้องการในการดูแลตนเอง
-ไม่ต าหนิ หรือตดัสินพฤติกรรมของผู้ ป่วย

-กระตุ้นให้เกิดกระบวนความคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง

กำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงแรงจูงใจ: ผู้ป่วย



กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สื่อสารกับผู้ป่วย: -กระตุ้นให้วางแผนการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม

กำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงแรงจูงใจ: ผู้ป่วย



กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

รูปแบบกำรสื่อสำรเพื่อพัฒนำให้ผู้ป่วย มีควำมรู้และเสริมทักษะ

กำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงแรงจูงใจ: ผู้ป่วย



กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

กำรสื่อสำรเพื่อ กระตุ้นให้วางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

(Miller R, 2013.  Wong, 2005)

กำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงแรงจูงใจ: ผู้ป่วย



กำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร: เพื่อกำรเปลี่ยนแปลง

กำรพัฒนำคุณภำพกำรดูแลผู้ป่วยเบำหวำน

กำรใช้เทคนิค
กำรสื่อสำรกับ

เพ่ือนร่วมงำน/ทีม 

ผู้ป่วยเบำหวำนและผู้ดูแล

กับตนเอง

สร้ำงทีมสหสำขำวิชำชีพ 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ทัศนคติเชิงบวก

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง

ควำมเชื่อ/กำรเอำชนะอุปสรรค

เพ่ือควบคุมระดับน  ำตำล



กำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร: เพื่อกำรเปลี่ยนแปลง

เชื่อว่าการท างานคือโอกาสการได้เรียนรู้

ทัศนคติและความเชื่อเชิงบวก             จะสนับสนุนให้การสื่อสำรประสบความส าเร็จ  

ทุกการท างานมีอุปสรรคเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องธรรมดา

มองปัญหาเป็นความท้าทาย และสนุกกับการหาแนวทางแกป้ัญหานั้น

เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง และดึงศักยภาพนั้นมาใช้

ทัศนคติเชิงบวก ในการท างาน



กำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงทีม

สร้ำงทีม และท ำงำนร่วมกับสหสำขำวิชำชีพ 

ก าหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์การท างานร่วมกัน

พัฒนาศักยภาพของทีม

พัฒนาเครื่องมือสื่อสาร ที่ใช้ร่วมกันในทีมเพื่อเป็นตัวก าหนด
มาตรฐานการบริการ ( สื่อการสอน CNPG ต่างๆ)

เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการบริการ

สื่อสารในทีมอย่างสม่ าเสมอ: ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

สื่อสารสู่องค์กรภายนอก เพื่อเผยแพร่ผลลัพธ์



กำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร: เพื่อกำรเปลี่ยนแปลง

กำรพัฒนำคุณภำพกำรดูแลผู้ป่วยเบำหวำน

ผลลัพธ์กำร
บริกำรที่ดี

ทีมสหสำขำ
วิชำชีพ



กำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงทีม

สร้ำงทีม และท ำงำนร่วมกับสหสำขำวิชำชีพ 

ก าหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์การท างานร่วมกัน

พัฒนาศักยภาพของทีม

พัฒนาเครื่องมือสื่อสาร ที่ใช้ร่วมกันในทีมเพื่อเป็นตัวก าหนด
มาตรฐานการบริการ ( สื่อการสอน CNPG ต่างๆ)

เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการบริการ

สื่อสารในทีมอย่างสม่ าเสมอ: ให้เกียรติซึ่งกันและกัน  

สื่อสารสู่องค์กรภายนอก เพื่อเผยแพร่ผลลัพธ์



กำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงทีม

สร้ำงทีม และท ำงำนร่วมกับสหสำขำวิชำชีพ 

สื่อสารในทีมอย่างสม่ าเสมอ: สะท้อนข้อมูลผลลัพธ์ให้ทีมทราบ

ให้เห็นถึงประโยชน์ที่เกิด/ภูมิใจ 
ผลลัพธ์เกิดจากทีมทุกคน



กำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร: เพื่อกำรเปลี่ยนแปลง

กำรพัฒนำคุณภำพกำรดูแลผู้ป่วยเบำหวำน

ผลลัพธ์กำร
บริกำรที่ดี

สื่อสำร
เพ่ือเผยแพร่
องค์ควำมรู้

- งานวิจัย
- บทความ
- หนังสือ ต ารา
- งานมหกรรมคุณภาพ
- บรรยาย



กำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร: เพื่อกำรเปลี่ยนแปลง

สื่อสำร เพื่อเผยแพร่องคค์วำมรู้

- งานวิจัย

- บทความ

- หนังสือ ต ารา
- งานมหกรรมคุณภาพ
- บรรยาย

รูปแบบกำรน ำเสนอเพือ่สื่อสำร
พัฒนำตนเอง

-กำรเขียนเชิงวิชำกำร

-การบวนความคิด /วิเคราะห์

(จากหลักสูตรวุฒิบัตร)

-จากการเขียนกรณีศึกษา
-การท า case conference

-มีอาจารย์ให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด



กำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร: เพื่อกำรเปลี่ยนแปลง

สื่อสำรถึงผลลัพธ์ กับทีม

กระตุ้นให้ทีมรู้สึกภาคภูมิใจ

เกิดแรงจูงใจ ในการท างานอย่างต่อเนื่อง

สนับสนุนเพื่อน าผลงานไปต่อยอดความก้าวหน้า (เป็นพี่เลี้ยงและช่วยสนับสนุน)

จัดท าใบประกาศที่เหมือนกันทุกคน

ชื่นชม และร่วมดีใจกับผลงานที่ทีมได้รับร่วมกัน

เมื่อพบปัญหากระตุ้นให้ทีมหาทางแก้ไขร่วมกัน

ความส าเร็จที่ได้ เป็นความส าเร็จของทีม



เผยแพร่ ภำยในองค์กร





เป็นประโยชน์แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ



สื่อสำร เพื่อเผยแพร่องคค์วำมรู้

เป็นประโยชน์แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ



สื่อสำร เพื่อเผยแพรอ่งคค์วำมรู้

เป็นประโยชน์แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ



การพฒันาทกัษะการส่ือสาร                    
เพื่อการเปล่ียนแปลง

WG CDR Rattinan Singprasert

Diplomate, Thai Board of Advanced Practice in 
Medical-Surgical Nursing (Dip.APMSN)

Bhumibol Adulyadej Hospital



บทบาทการท างาน



ความกงัขา?????

• ผู้ป่วยเพิม่มากขึน้.................

• ปริมาณงานเพมิมากขึน้ทุกวนั.........

• ผู้ป่วยไม่ทราบว่าตัวเองเป็นโรคอะไร.......

• มีอาการมากขนาดนีเ้ลยเหรอถึงขนาดต้องล้างไต............

• อายุผู้ป่วยทีม่ารับการเร่ิมล้างไตอายุเร่ิมน้อยลง.............

• ความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยและครอบครัวเกีย่วกบัการด าเนินชีวติทีผู้่ป่วย
ต้องล้างไต เกีย่วกบั การจัดการในครอบครัว การเงิน หน้าทีก่ารงาน 
อารมณ์ ฯลฯ







การส ารวจและพฒันาตนเอง

• เป้าหมายที่ส าคัญคืออะไร

• เรามีความเชื่อม่ันว่าอะไร

• คุณสมบัตเิด่นของเราคือเร่ืองอะไร

• เราจะพัฒนาตวัเองในเร่ืองใด



กรอบแนวคดิในการท างาน

การท างานเชิงรุก (Proactive Working Mindset) 
เป็นพฤติกรรมการท างานมุ่งสู่เป้าหมายและมีแนวคดิในการพฒันา
ตนเองเพ่ือก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคและค้นหาวธีิการใหม่ๆ



การส่ือสารเพ่ือการเปลีย่นแปลง

Team
Leads to 
success

การส่ือสารเป็นหัวใจส าคญัของผู้น าในการพฒันาทมีงาน



ส่ือสารอย่างไรให้เกดิทีม

• การน าเสนอวสัิยทศัน์ เป้าหมาย วตัถุประสงค์ ให้ทมีรับรู้

• จดัระบบและโครงสร้างภายในทีม 
• มีการจดัแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบงานท่ีชดัเจน
• แลกเปล่ียนความคิดเห็น
• การเป็นผูฟั้งท่ีดี
• การช่ืนชมใหก้ าลงัใจซ่ึงกนัและกนั



พฒันาตวัเองเพ่ือค้นหาวสัิยทศัน์ เป้าหมาย วตัถุประสงค์ 

ศึกษาหาข้อมูลของการท างานโดยยดึกรอบของมาตรฐานการ
ดูแลให้มีคุณภาพ



ก าหนดวตัถุประสงค์คลนิิคโรคไตเร้ือรัง

วตัถุประสงค์คลนิิกโรคไตเร้ือรัง

• ชะลอการเส่ือมของไต

• ป้องกนัและการเกดิภาวะแทรกซ้อนที่จะเกดิกบัอวยัวะต่างๆโดย
เฉพาะที่หัวใจและหลอดเลือด

• เตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและญาตใินการบ าบัดทดแทนไต



ส่ือสารอย่างไรให้เกดิทีม

• การน าเสนอวิสยัทศัน์ เป้าหมาย วตัถุประสงค ์ใหที้มรับรู้
• จดัระบบและโครงสร้างภายในทีม 
• มีการจดัแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบงานท่ีชดัเจน
• แลกเปล่ียนความคิดเห็น
• การเป็นผูฟั้งท่ีดี
• การช่ืนชมใหก้ าลงัใจซ่ึงกนัและกนั



จัดระบบและโครงสร้างภายในทีม 

วเิคราะห์ออกแบบรูปแบบของทมี/การท างานที่เราต้องการและ
เป็นไปได้
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Progressive CKD

ESRD/Dialysis

Pre-ESRD

อายุรแพทย์โรคไต

นักก าหนดอาหาร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

พนักงานช่วย
การพยาบาล

เภสัช

พยาบาล

Multidisciplinary Care Team 
for CKD Patients



เกณฑ์การรับผู้ป่วย CKD Clinic

Stage 3b (30-44 ml/min/1.73m2)
- HT 

: on HT drug  3
- DM 

: UACR  300 mg/gCr
Stage 4 (15-30 ml/min1.73m2)
Stage 5 <15 ml/min1.73m2

**Notify Nephrologist ก่อนส่งเข้า Clinic CKD**



System flow in CKD Clinic

การชะลอการเส่ือมของไตและการเตรียมพร้อมเข้าสู่การบ าบัดทดแทนไต



Intervention programการพฒันาออกแบบระบบและโครงสร้าง



การพฒันาออกแบบระบบและโครงสร้าง



ห้องตรวจแพทย์

การพฒันาออกแบบระบบและโครงสร้าง



การพฒันาออกแบบระบบและโครงสร้าง



Achievement of clinical and treatment target

KPI เป้าหมาย 2559 2560 2561

1. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีอัตราการลดลง
ของการท างานของไตน้อยกว่า  3 
ml/min/1.73 m3 /year 

>75% 79.16% 83.33% 76.90%

2.ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับยา
กลุ่ม ACEIหรือ ARB

>70% 44.59% 38.66% 58.2%

3. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีค่าความดันโลหติ
น้อยกว่า 130 /80mmHg

>80% 51.21% 47.22% 55.70%

4. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีค่า 
HbA1C < 7 %

>70% 58.33% 56.41% 87.44%



ส่ือสารอย่างไรให้เกดิทีม

• การน าเสนอวิสยัทศัน์ เป้าหมาย วตัถุประสงค ์ใหที้มรับรู้
• จดัระบบและโครงสร้างภายในทีม 
• มีการจัดแบ่งหน้าที่ความรับผดิชอบงานทีชั่ดเจน

• แลกเปล่ียนความคิดเห็น
• การเป็นผูฟั้งท่ีดี
• การช่ืนชมใหก้ าลงัใจซ่ึงกนัและกนั



Intervention programการพฒันาออกแบบจัดแบ่งหน้าที่



ส่ือสารอย่างไรให้เกดิทีม

• การน าเสนอวิสยัทศัน์ เป้าหมาย วตัถุประสงค ์ใหที้มรับรู้
• จดัระบบและโครงสร้างภายในทีม 
• มีการจดัแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบงานท่ีชดัเจน
• แลกเปลีย่นความคดิเห็น

• การเป็นผู้ฟังทีด่ี

• การช่ืนชมให้ก าลงัใจซ่ึงกนัและกนั





ความท้าทายในการส่ือสาร

• การเจรจาต่อรองแบบ WIN:WIN

• การประสานงานอย่างไรเพ่ือลดความขัดแย้ง

• การส่ือสารทีจ่ะสร้างทศันคติเชิงบวกในการท างาน

• การส่ือสารเพ่ือจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง







“การคลาดสายตาจาก เป้าหมาย เราจะใช้เวลา 

เพิม่ขึน้เป็น 2 เท่า ในการค้นหา”  

ดังน้ัน 

“เราอย่าเสีย เวลา อกีเลย ใช้เวลากบั เป้าหมาย น้ันเถิด 

แล้วจะเกดิผลดีตามมา”

วทิยากร ท่อแก้ว. การบริหารเวลา



Nursing  Outcomes



ผลลพัธ์ทางการพยาบาล

• ผลลพัธ์ทางการพยาบาลคือ ความเปล่ียนแปลงทางสถานะทางสุขภาพ
ของผูรั้บบริการท่ีเกิดข้ึนสมัพนัธ์กบัการพยาบาลท่ีไดรั้บ
• ผลลพัธ์ทางการพยาบาล สามารถอธิบายไดจ้ากปฏิกิริยาตอบสนอง
พฤติกรรม ความรู้สึก หรือความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการดูแลหรือการ
พยาบาลท่ีไดรั้บ (Ruth M. Kleinpell, 2001)
• ส่ิงท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นหลกัฐานวา่เกิดข้ึนจากการกระท าของพยาบาลหรือ
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัการพยาบาลตามขอบเขตของวิชาชีพ (Doran, 
2003)



เคร่ืองมือที่ใช้



Donabedian’s theory of quality 
health care (1980’s)

Structure
(input)

Process
(throughput)

Outcome
(output)

-Human Resources
-Material Resources
-Organizational 
resources

Activities
Interventions

-Change in health 
status
-Change in behavior 
of patient & family
-Satisfaction of 
patient & family



Structure Process Outcomes

Patient Variables

Age, Gender, 
Education, Severity of 
illness

Nurse Variables

Education, 
Experience 
Standards of Nursing 
care

Organizational 
Variables

Staff/skill mix, Workload, 
Environment

Independent Role

Nursing intervention

Medication care

Related role

Nursing sensitive 
patient outcome

Functional  status

Self  care 

Symptom control

Safety /adverse 

Occurrences

Satisfaction

The Nursing Role Effectiveness Model

(Irvine,Sidani & McGills Hall, 1999)

Interdependent  role
Team 

Communication

Care coordination
Case management





การตั้งเป้าหมาย (Goal setting)

PDCA  Plan-Do-Check-Act

การมีเป้าหมาย หมายถึงการที่เรารู้
ว่าเราจะเดินทางไปที่ไหน ยิ่งถ้ารู้
ได้ว่าท าไมเราถึงต้องไป และยิ่ง
มองเห็นภาพของตัวเราเม่ือไปถึง
เป้าหมายน้ันชัดเจนมากเท่าไร







การพฒันาทักษะการจัดการเวลา
กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ



กำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเวลำ

ประเมินตนเองถึงเวลาที่ใช้ไปกับผลลัพธ์ที่ได้

หาช่องทางในการแก้ปัญหา

พัฒนาตนเอง

พัฒนาทีม และพัฒนาคุณภาพการบริการ

จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม 



อดีตกำรพัฒนำตนเองเป็น APN ในระบบเดิม

ประเมินตนเองถึงเวลำที่ใช้ไปกับผลลัพธ์ที่ได้



อดีตกำรพัฒนำตนเองเป็น APN ในระบบเดิม

ประเมินตนเองถึงเวลำที่ใช้ไปกับผลลัพธ์ที่ได้

พฒันาตนเองเพิ่มเติม



อดีตกำรพัฒนำตนเองเป็น APN ในระบบเดิม ผลลัพธ์

-ผู้ป่วยจ านวนมาก

-ไม่มีเวลาวิเคราะห์ข้อมูล

-ไม่สามารถจัดการกับ
ข้อมูลที่มีจ านวนมากได้

-เริ่มเขียนผลงานทาง
วิชาการ ด้วยความไม่แน่ใจ

ประเมินตนเองถึงเวลำที่ใช้ไปกับผลลัพธ์ที่ได้

รู้กว้างแต่ไม่ลึก เหมือนมีอาวุธแต่ไม่รู้วิธีใช้



กำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเวลำ

ประเมินตนเองถึงเวลาที่ใช้ไปกับผลลัพธ์ที่ได้

หาช่องทางในการแก้ปัญหา

พัฒนาตนเอง

พัฒนาทีม และพัฒนาคุณภาพการบริการ

จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม 



จัดสรรเวลำของชีวิตใหม่

เริ่มจากการพัฒนาตนเอง 
แบบที่มีระบบการศึกษารับรองและได้ความรู้จากผู้รู้จริง 



จัดสรรเวลำของชีวิตใหม่

เริ่มจากการพัฒนาตนเอง 
แบบที่มีระบบการศึกษารับรองและได้ความรู้จากผู้รู้จริง 



พัฒนำตนเองเรียน APN ระดับวุฒิบัตร: รุ่น 1

Residency training Thai  Board certified training program in Medical-Surgical nursing

- พัฒนากรอบแนวคิด

- พัฒนาความรู้และทักษะ ร่วมกับ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ

สิ่งที่ได้พัฒนำ

- พัฒนากระบวนการวิจัย
- หลักสูตรบริหาร และนโยบาย

- พัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการ
- พัฒนาการจัดการผลลัพธ์



พัฒนำตนเองเรียน APN ระดับวุฒิบัตร: รุ่น 1

Residency training Thai  Board certified training program in Medical-Surgical nursing

ผลลัพธ์

เข้าใจรู้กว้างและลึกท าให้มี
ความช านาญ clinical 

expertise และมี skillful 
performance ท าใหม้ั่นใจใน
การดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่าง

แท้จริง 



กำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเวลำ

ประเมินตนเองถึงเวลาที่ใช้ไปกับผลลัพธ์ที่ได้

หาช่องทางในการแก้ปัญหา

พัฒนาตนเอง

พัฒนาทีม และพัฒนาคุณภาพการบริการ

จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม 



กำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเวลำ

ให้ความส าคัญกับการจัดสรรเวลาเพ่ือพัฒนาทีม และพัฒนาคุณภาพการบริการ



กำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเวลำ

ให้ความส าคัญกับการจัดสรรเวลาเพื่อพัฒนาทีม และพัฒนาคุณภาพการบริการ

ร่วมกับทีมพัฒนาเครื่องมือที่จะช่วยให้ใช้เวลาในการท างานสั้นลง

และเป็นมาตรฐานระดับสากล



กำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเวลำ

ให้ความส าคัญกับการจัดสรรเวลาเพื่อพัฒนาทีม และพัฒนาคุณภาพการบริการ

ร่วมกับทีมพัฒนาเครื่องมือที่จะช่วยให้ใช้เวลำในการท างานสั นลง

และเป็นมาตรฐานระดับสากล

พัฒนำระบบบริกำร



กำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเวลำ

ให้ความส าคัญกับการจัดสรรเวลาเพ่ือพัฒนาทีม และพัฒนาคุณภาพการบริการ

ร่วมกับทีมพัฒนาเครื่องมือที่จะช่วยให้ใช้เวลำในการท างานสั นลง

และเป็นมาตรฐานระดับสากล

ก ำหนดกำรติดตำมผลลัพธ์



กำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเวลำ

ประเมินตนเองถึงเวลาที่ใช้ไปกับผลลัพธ์ที่ได้

หาช่องทางในการแก้ปัญหา

พัฒนาตนเอง

พัฒนาทีม และพัฒนาคุณภาพการบริการ

จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม 



กำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเวลำ

การจัดการเวลา ที่ให้บรรลุเป้ำหมำยของการท างาน
- วางแผนตารางงาน year /month/weekly /day plan 



กำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเวลำ

การจัดการเวลา ที่ให้บรรลุเป้ำหมำยของการท างาน

- เลือกท าในสิ่งมีความส าคัญ และให้ผลลัพธ์ที่ย่ิงใหญ่ 

- วางแผนตารางงาน year /month/week /day plan 

กินกบตัวนั นซะ

- เลือกท าในสิ่งมีความส าคัญ และให้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่

-ถ้าท าในสิ่งที่ยากได้แล้ว ในวันนั้นๆ ที่เหลือก็จะง่าย

- กฎ 80 /20

-อย่าผลักวันประกันพรุ่งเพราะ กบมันจะตัวใหญ่
ขึ้นเรื่อย ๆ 



กำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเวลำ

การจัดการเวลา ที่ให้บรรลุเป้ำหมำยของการท างาน

- เลือกท าในสิ่งมีความส าคัญ และให้ผลลัพธ์ที่ย่ิงใหญ่ 

- วางแผนตารางงาน year /month/week /day plan 

- เรียงล าดับความส าคัญของงานที่จะต้องท า ในแต่ละวัน

http://www.bejame.com/article/2734

ขงเบ้งสอนเลา่ป่ีเก่ียวกบัเทคนิคการบริหารเวลา



กำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเวลำ

การจัดการเวลา ที่ให้บรรลุเป้ำหมำยของการท างาน

- เลือกท าในสิ่งมีความส าคัญ และให้ผลลัพธ์ที่ย่ิงใหญ่ 

- ท า To do list จดทุกอย่างกันลืม

- วางแผนตารางงาน year /month/week /day plan 

- เรียงล าดับความส าคัญของงานที่จะต้องท า ในแต่ละวัน



กำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเวลำ

การจัดการเวลา ที่ให้บรรลุเป้ำหมำยของการท างาน

- เลือกท าในสิ่งมีความส าคัญ และให้ผลลัพธ์ที่ย่ิงใหญ่ 

- ท า To do list จดทุกอย่างกันลืม

- วางแผนตารางงาน year /month/week /day plan 

- เรียงล าดับความส าคัญของงานที่จะต้องท า ในแต่ละวัน

- ค้นหาเรื่องสนุก หรือความสุข กับงานที่ท าตรงหน้า

- ค้นหาช่วงเวลาที่เป็นพลังชีวิตของตนเอง [เช้า /เย็น / กลำงคืน]

- เชื่อมั่นในความสามารถตนเอง / ให้ก าลังใจตัวเอง

- อย่าเสียเวลากับสิ่งที่เราไม่รู้ [ต้องรีบหาแหล่งประโยชน์]






