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Healthcare today 

❖Global Pandemic & New Normal 
❖Telehealth / Virtual Care
❖Patients as consumers
❖Personalized care 
❖Artificial Intelligence (AI) & Automation
❖Payer shifts
❖Multigenerational diversity 



Top  5  Needs for all generations 

in the Nursing Workforce

An opportunity to advance 
within the organization

Better work place / Life 
Balance

Better pay / benefits

Respect and Recognition 

Access to opportunities for 
learning and development 

The ability of nurses to serve as change agents in creating nursing services system





COVID -19 : Impact on Nurses and Nursing 



Medscape Nurse Career Satisfaction Report 2020
Laura A. Stokowski, RN, MS; Daniela Bastida; Mary McBride; Emily Berry | December 24, 
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Reference: https://www.medscape.com/slideshow/2020-nurse-career-satisfaction-6013455#12
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ความทา้ทาย  คอื

สิง่ทีเ่ผชญิปัญหา

ทีย่าก  แตจ่ะแกไ้ข

ปัญหาไปใหถ้งึ

เป้าหมาย



• การท างานและการใชช้วีติสามารถท าไปพรอ้มๆ กนั

ได ้(Work-Life Integration) ซึง่สอดรบักบั
สถานการณปั์จจบุนัเป็นอยา่งมาก

• คนรุน่ใหม่ใหค้วามส าคญักบัเป้าหมาย (Purpose) 
ความสมดลุในการใชช้วีติ (Work-Life Balance) 
ความยดืหยุน่ (Flexible) และความอสิระในหนา้ที่

การงาน (Autonomy)
• แนวโนม้คนรุน่ใหม่สนใจงานทีใ่หค้ณุคา่และให ้

คณุภาพชวีติทีเ่หมาะสม มากกวา่เงนิทองหรอื

ผลตอบแทนเพยีงอยา่งเดยีว

• 1. มีความสามารถแบบ Multitasking - ท างานได้
หลากหลาย บางคร้ังมีความสนใจหลายดา้น เม่ืองานท่ีท า
ตอบโจทยท่ี์ตอ้งการ จะท าใหพ้วกเขามีพลงัมากยิง่ข ้น

• 2. ใช ้Passion หารายไดเ้สริม 
• 3. มีธุรกิจเป็นของตวัเองโดยไม่ท้ิงงานประจ า - ผลส ารวจ
จาก Henley Business School ประเทศองักฤษ พบวา่ในปี 
2030 เหล่ามนุษยเ์งินเดือนของคนยคุมิลเลนเนียลและ 
Gen Z จะมีธุรกิจเป็นของตวัเองและท างานประจ าพร้อมๆ 
กนัไปดว้ย

• 4. มีรูปแบบความมัน่คงเฉพาะตวั – ซ ่ งไม่เหมือนกบั
ความมัน่คงท่ีคนรุ่นเก่านิยามไว้

• 5. งานท่ีดีตอ้งสอดคลอ้งกบัการใชชี้วติ - เช่ือวา่ผลลพัธ์
ของงานส าคญักวา่ขั้นตอน พวกเขามกัเลือกท างานกบั
บริษทัท่ีมีความยดืหยุน่ ใหอิ้สระในการท างาน และไม่
ถือเอาเร่ืองเวลาในการท างานเป็นส่ิงส าคญั

กลุม่คนรุน่ใหม่ 





❖1. ความสขุ: มคีวามยดืหยุน่เร ือ่งเวลา work life Balance ไม่

เครยีดเร ือ่งเวลา มวีนัหยดุผ่อนคลาย Work Schedule Flexibility

❖2. คา่ตอบแทนเหมาะสมและสวสัดกิารตรงใจ : 

❖3. การเตบิโตกา้วหนา้  Career Path มคีนสอนงาน (พีเ่ลีย้ง)  
สงัคมสง่เสรมิ ทมีงาน

❖4. ระบบงานปลอดภยัทัง้พยาบาลและผูป่้วย
❖5. บรรยากาศในการเรยีนรู ้กบัทมีงาน
❖6. มตีวัชว่ย เมือ่ท าผดิพลาด  คลาดเคลือ่น 

แบบเนีย๊ะ ท าให ้“หนู/ผม” ไดม้ัย้ยยยยย





Recommendations



Organization / 
Hospital 

• 1.  Policy

• 2.  Compensation 

• 3. Work System 

•4.  HR Strategy for take 
caring Nursing  Group

NSO  
• Environment

• Nursing Quality

•Nursing Management

• Professional Development

•( Career Path / Education)  

Head 
Nurse 

• Head  Nurse competency

• Climate 

• Work pattern/ Model

• Teamwork

• Supervision  / Life balance

:  New Normal



1. สมรรถนะ พยาบาลพีเ่ลีย้ง
• วยัใกลเ้คยีง ชอบเหมอืนกนั

• สือ่สารเขา้ใจกนั  

• ใจด ีและใสใ่จ

2. Unit  Orientation : Structural,
Work Routine ,   

3. Socialization/ Reduce reality shock
4. Communication 
5. Team 

ทฤษฎทีางพฤตกิรรมศาสตรพ์สิจูนแ์ลว้วา่ “พฤตกิรรมใดๆ ก็ตาม 
ท าซ า้ๆ 21 วนั จะกลายเป็นทกัษะใหม่”

Head Nurse ;   How to act ??



5  Rights  of Delegations

1. Right Task – Job Description
2. Right Circumstance
3. Right Persons
4. Right Direction and  Communication
5. Right Supervision and Evaluation 

เทคนิคการมอบหมายงาน เขา้กบัสิง่แวดลอ้มในทีท่ างาน

Delegating with SBAR




