
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอบรมเชงิปฏบิตักิาร “ปจัฉมินเิทศ เตรยีมความพรอ้มบณัฑติสูก่ารเป็นพยาบาลวชิาชพี” 

โครงการเตรยีมความพรอ้มบณัฑติสูก่ารเป็นพยาบาลวชิาชพี 

เสรมิกลยทุธ ์ตดิอาวธุการท างาน 
วนัพุธที ่20 มนีาคม 2562 เวลา 11.00 -12.00 น. 

ณ Hall 4 ช ัน้ 4 คณะพยาบาลศาสตร ์อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ50 พรรษา มหาวชริาลงกรณ 

ศนูยว์ทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัสวนดสุติ ถนนสรินิธร กรงุเทพมหานคร 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย ์

ประธานที่ปรึกษาเลขาธิการ สกสค. ประธานที่ปรึกษาส านักงาน ก.ค.ศ. 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กศจ.นครสวรรค ์ อุปนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย  
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี และประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

AI: ภยัคกุคามทีท่ าใหพ้ยาบาลตอ้งตดิอาวธุการท างาน 

ขอ้คน้พบส าคญัจากรายงานวจิยั  
 ความเต็มใจทีจ่ะใชง้าน AI และหุน่ยนตม์ากขึน้ หากชว่ยใหส้ามารถเขา้ถงึบรกิารดแูลสขุภาพไดด้กีวา่เดมิ 

 ความรวดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย าของการวนิิจฉัยและการรักษาเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าใหเ้กดิความเต็มใจทีจ่ะใช ้

เทคโนโลยขีัน้สงูเหลา่นี ้

 ความไวว้างใจในเทคโนโลยียังเป็นสิง่ส าคัญทีท่ าใหเ้กดิการยอมรับและน ามาใชง้านอย่างกวา้งขวาง ขณะที ่

สมัผัสแหง่มนุษย ์(Human touch) ก็ยังคงเป็นองคป์ระกอบส าคัญของประสบการณ์การดแูลสขุภาพ 

ร า ย ง า น  เ รื่ อ ง What doctor? Why AI and robotics will define New Health                                
จาก PwC (PricewaterhouseCoopers) ส ารวจประชากรมากกวา่ 11,000 คน จาก 12 ประเทศท ัว่ยโุรป 
ตะวนัออกกลางและแอฟรกิาวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม 55% มคีวามยนิดทีีจ่ะใชเ้ทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์  
ข ัน้สงูหรอืหุน่ยนตม์าชว่ยตอบค าถามดา้นสขุภาพ ท าการวนิจิฉยัโรค หรอืแมก้ระท ัง่ชว่ยแนะน าการรกัษา 

https://www.voicetv.co.th/read/491224 

ปจัจยัทีท่ าให ้“ยอมรบั” การรกัษาจาก AI 

 เขา้ถงึบรกิารดแูลสขุภาพทีง่่ายและรวดเร็วกวา่ (36%)  

 การวนิจิฉัยทีร่วดเร็ว ถกูตอ้งและแมน่ย า (33%)  

ปจัจยัทีท่ าให ้“ไมย่อมรบั” การรกัษาจาก AI 

 ขาดความไวว้างใจใหหุ้น่ยนตตั์ดสนิใจ (47%)  

 ขาดสัมผัสแหง่มนุษย ์(41%) 

AI ดา้น Health tech: ภยัคกุคามงานพยาบาลทีเ่ป็นรปูธรรม 

 AI สามารถสรา้งประโยชนใ์หก้บับรกิารสขุภาพได ้

 AI ท าใหภ้ายในปี 2026 สหรฐัอเมรกิาสามารถประหยดัเงนิในระบบ Health care ไดถ้งึ          
150,000 ลา้นดอลลารต์อ่ปี  

 

การลดคา่ใชจ้า่ยในระบบ Health care ของ AI 

https://ahead.asia/2018/04/30/3-top-ai-health-techs/ 

หุน่ยนตผ์ูช้ว่ยผา่ตดั
ลดคา่ใชจ้า่ย 

40,000 ลา้นดอลลา่ร์

•สามารถลดขนาดรอยแผลทีเ่กดิ
จากการผา่ตดั

•ลดระยะการพักฟ้ืนของผูป่้วย
ไดถ้งึ 21%

•ชว่ยลดความผดิพลาดและเพิม่
โอกาสใหแ้พทยผ์า่ตดัในพืน้ที่

จ ากดัไดม้ากขึน้

AI ผูช้ว่ยพยาบาล
ลดคา่ใชจ้า่ย 

20,000 ลา้นดอลลา่ร์

•ลดจ านวนการเขา้รับการรักษาที่

ไมจ่ าเป็น

•ลดภาระการท างานของแพทยไ์ด ้
•รอ้ยละ 64 ของผูป่้วยรูส้กึ

สะดวกสบายในการรับค าปรกึษา
ตลอด 24 ชัว่โมง

AI ผูช้ว่ยงานธุรการ
ลดคา่ใชจ้า่ย 

18,000 ลา้นดอลลา่ร์

•ชว่ยใหม้ั่นใจวา่ผูใ้หบ้รกิารดแูล

และจัดล าดบัความส าคัญตอ่เรือ่ง

เร่งดว่นได ้
•ชว่ยใหบ้คุลากรทางการแพทย์

ประหยัดเวลาในการท างาน
ประจ า



 

กลุม่อาชพีทีเ่สีย่ง % 

งานเสนอขายสนิคา้/บรกิารทางโทรศพัท ์และผูพ้จิารณารบัประกนัภยั 99 

นายหนา้อสงัหารมิทรพัย ์ 97 

พนกังานบญัช ี 94 

เภสชักร 92 

คร ู 1 

พยาบาล 0.9 

นกัวเิคราะหร์ะบบคอมพวิเตอร ์ 0.7 

ทนัตแพทยแ์ละนกักายภาพ 0.4 

 

อาชพีทีถ่กูเทคโนโลยคีกุคามจากการปฏวิตัอิตุสาหกรรมโลก คร ัง้ที ่4  
(The Fourth Industrial Revolution) 

https://ahead.asia/2018/07/24/10-essential-skills-to-survive/ 

10 ทกัษะจ าเป็นในการตดิอาวธุการท างาน 
เพือ่รบัมอืกบัเทคโนโลยทีีค่กุคาม 

https://ahead.asia/2018/07/24/10-essential-skills-to-survive/ 

1 
การแกป้ญัหาทีซ่บัซอ้น 
(Complex problem 

solving) 

3 
ความคดิสรา้งสรรค ์ 

(Creativity) 

2 
การคดิเชงิวพิากษ ์
(Critical thinking) 

4 
การบรหิารจดัการคน 

(People management) 

5 
ความรว่มมอืกบัผูอ้ ืน่  
(Coordinating with 

others) 

8 
ความใสใ่จการบรกิาร 
(Service orientation) 

6 
ความฉลาดทางอารมณ์

(Emotional 

intelligence) 

7 
การมวีจิารณญาณและการตดัสนิใจ  
(Judgement & decision making) 

10 
ความยดืหยุน่             
ทางอารมณ์  

(Cognitive flexibility) 

9 
การเจรจาตอ่รอง 
(Negotiation) 


