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ความท้าทายในยุค 21 century 

IoT to IoB Social Media 

การประท้วง 

AI 
AI 



 
เมื่อ Covid ระบาด 

โลกอยู่ในสภาพ 

เป็นยุคที่โลกมีความผันผวนและไม่แน่นอน เรียกว่า
ยุค VUCA (VUCA World) ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายของ
ผู้น าอย่างมาก VUCA ย่อมาจาก 
 V Volatility ความผันผวน 
 U Uncertainty ความไม่แน่นอน 
 C Complexity ความซับซ้อน 
 A Ambiguity ความคลุมเครือ 
 



ยุค VUCA (VUCA World) ยุคที่มีความไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงสูง 

แต่โลกก็ปรับตัวและจัดการได้ เพราะ 
• สามารถตัดสินใจในสภาพแวดล้อมของข้อมลูและค าสั่งที่ขัดแยง้กัน 

• ใช้ความเคารพและปรารถนาดีในขณะที่เอาชนะความท้าทายจากการระบาด 

• สามารถพัฒนาและใช้ทักษะทีจ่ าเป็นในการระบุอยา่งรวดเร็วและตอบสนองต่อวิกฤตอย่างมีประสิทธภิาพ 

 
• เมื่อโรคระบาดก าลังลดระดับเป็นโรคประจ าถิ่น เราจะกลับไปท างานของเราอย่างไร 
• ความรู้ที่เคยมีจะยังคงจ าได้หรือไม่หรือใช้ได้หรือไม่ 
• มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมในช่วงที่มีการะบาดที่ทุกคนมุ่งไปเรื่องการจัดการ 

Covid  
  



การระบาดของ Covid มีผลกระทบต่อ Patient safety 
Patricia A. McGaffigan, RN, MS, CPPS, is an Institute for Healthcare Improvement Vice President and President, Certification Board for Professionals in Patient Safety. 
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staff ratings of 
safety culture 

 

 

 

Nurse-
sensitive 
indicators 

• Patient Falls 

• Pressure Injuries 

การระบาด COVID  
ส่งผลท าให้เกิดประเด็น

ด้านความปลอดภัย
อย่างมีนัยส าคัญ 



จะท าอย่างไรให้เราสามารถมีความมั่นใจและ
กลับฟื้นคือสู่การปฏิบัติที่เคยท าได้ หรือดีขึ้น 



ส่ิงท่ีจะช่วยในการตัดสินใจช่วยให้สามารถดูแลผู้ป่วย ในขณะต้องกลับมา
ดูแลผู้ป่วย 

•Clinical Practice Guideline(CPG) แนวปฏบิัตทิางคลินิก 
•Technology, 

•Expert Experiences 



Clinical Practice Guideline(CPG) 

• เป็นข้อความที่เป็นแนวทางที่เผยแพร่รวมถึงค าแนะน าที่มีจุดมุ่งหมายที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การดูแลผู้ป่วย 

• การน าไปใช้ข้อแนะน าในแนวปฏิบัติ: ต้องตัดสินใจว่ามีความแตกต่างระหว่างปัจจัยที่มีการ
แนะน าและก าหนดแนวทางใน CPG หรือไม่กับสถาณการณ์ท่ีก าลังดูแลนั้นๆ 
 
 



Technology 

ปัจจัยส าคัญของผลลัพธ์ในการใช้ Technology คือ 
• Patient safety  
•Quality(effectiveness, efficiency)  
• Nurse and patient satisfaction. 
 



การน า Technology มาใช้ส าหรับพยาบาล 

• Policy: should be involved in setting and evaluating institutional, organizational,  

and public policy related to technologies. 

• Quality and Safety: can ensure that the technologies they use meet international quality  

and safety standards and technical specifications needed to perform in the clinical environment. 

• Access: can ensure that institutional decisions are made with their input and the input  

of other critical stakeholders. 

• Use: should be involved in their intuitional policies and processes  

related to maintenance, training, monitoring, and reporting adverse events related to technology. 

 



Expert Experiences 

• Expert บุคคลที่มีความรู้หรือ
ความสามารถอย่างกว้างขวางในเรื่องท่ี
ก าหนด 

• การใช:้ ช่วยใช้ในการตัดสินใจปฏิบัติได้ 
แต่อาจไม่ถูกต้องเสมอไป 

 



บทสรุป 

• ทั้ง Clinical Practice Guideline(CPG) แนวปฏิบัตทิางคลินิก,Technology, Expert Experiences 
เป็นสิ่งที่เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วในการแสวงหาความรู้ที่ต้องการใช้ในช่วงเวลาที่ต้องการกลับมาดูแลผู้ป่วย 

• เป็นบันไดขั้นแรกที่จะน าไปสู่การดูแลผู้ป่วยที่มปีระสิทธิภาพ 

• ต้องพิจารณาในการน าไปใชอ้ย่างเหมาะสม 

 

 

 



Thank You  

For Your 

Attention 

Have a Nice with this 2 Days Conference 


