พี่เลีย้ งทางการพยาบาลในฐานะโค้ ช(1 วัน)

หลักสู ตร พีเ่ ลีย้ งทางการพยาบาลในฐานะโค้ ช
(Nurse Mentor as Coach)
( หลักสู ตร 1 วัน)
โดย
ดร.สุ มลา พรหมมา และ นพ.โมทย์ ศักดิ์ แสงทอง
โค้ ชและวิทยากรในกระบวนการ Training and Group Coaching

หลักการและเหตุผล
ในกระบวนการพัฒนาบุคลากรในตาแหน่งพยาบาลนั้น พี่เลี้ยงทางการพยาบาลเป็ นบุคคลสาคัญ เพราะ
เป็ นผูท้ ี่อยูใ่ กล้ชิดและได้รับความไว้วางใจจากพยาบาลน้องใหม่มากที่สุด พี่เลี้ยงทางการพยาบาลจึงมีบทบาท
เป็ นทั้งผูท้ าหน้าที่สอน ให้คาปรึ กษา แนะนา สนับสนุน ช่วยเหลือเป็ นแบบอย่างในการพัฒนาความรู ้
ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติต่อวิชาชีพพยาบาล
แต่ในทางปฏิบตั ิกลับพบว่าเกิดปั ญหาบางประการขึ้น เช่น ปั ญหาด้านความสัมพันธ์อนั เนื่องมาจากการ
ขาดทักษะในวิธีการสอนและการสื่ อสารของพยาบาลพี่เลี้ยงหรื อการขาดความมัน่ ใจของน้องพยาบาล เนื่องจาก
น้องพยาบาลไม่สามารถปฏิบตั ิตามวิธีการที่พี่สอนให้ได้หรื ออาจไม่เห็นด้วยในบางเรื่ อง
สาเหตุหนึ่งที่ทาให้ระบบพี่เลี้ยงไม่ได้ผลเท่าที่ควร เนื่องมาจากการขาดความรู ้ความเข้าใจใน
กระบวนการพัฒนาบุคคล ด้วยความหวังดีของพี่เลี้ยงยิง่ พี่เลี้ยงมีความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
ในงานที่ทามากเพียงใด ก็ยงิ่ อยากให้นอ้ งทาได้เหมือนกับตนเอง โดยอาจจะเผลอลืมไปว่าน้องเองนั้นมีความรู ้
ความเชื่อ และประสบการณ์ที่แตกต่างกับตนเอง ทาให้ไม่สามารถใช้วธิ ี การของพี่เลี้ยงได้ทนั ที หรื อใช้แล้วก็
ได้ผลลัพธ์ไม่ตรงกับที่คาดหวังไว้พี่เลี้ยงเองก็ผดิ หวังในตัวน้อง น้องพยาบาลเองก็ขาดความมัน่ ใจ ทาให้เกิด
อารมณ์เชิงลบต่อกัน และอาจมีการสื่ อสารในเชิงลบตามมา ส่ งผลกระทบต่อความสัมพันธ์และการทางาน
ร่ วมกันในที่สุด
กระบวนการโค้ชเป็ นเครื่ องมือหนึ่ง ที่จะทาให้พี่เลี้ยงเข้าใจเรื่ องวงจรพฤติกรรมที่ต่างกันของน้อง
พยาบาลแต่ละคนพี่เลี้ยงสามารถเลือกมองเห็นคุณค่ามองเห็นศักยภาพของน้อง มากกว่าการต้องคอยแก้ไขจุด
ด้อยของน้อง และมีวธิ ี การดึงศักยภาพของน้องพยาบาลมาใช้ในการทางานให้มากขึ้น เพราะกระบวนการโค้ชจะ
ช่วยให้นอ้ งพยาบาลถูกกระตุน้ ให้ฝึกคิดตั้งเป้ าหมาย และค้นหาหาวิธีการไปถึงเป้ าหมายโดยใช้สิ่งที่เป็ นศักยภาพ
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ของตนเอง เพื่อให้มีแนวทางปฏิบตั ิที่ใช้คุณค่าของตนเอง โดยยังคงไว้ซ่ ึ งมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานของ
องค์กร
ผลลัพธ์ที่ได้จากการโค้ชจะทาให้นอ้ งพยาบาลได้พฒั นาความรู ้ทกั ษะตามแนวที่เหมาะสมกับตนเองมี
ความภาคภูมิใจ และมัน่ ใจในศักยภาพของตนเองทาให้เกิดความสุ ขในการทางาน รวมทั้งรู ้สึกว่าพี่เลี้ยงเข้าใจ
และเอาใจใส่ ตนเองอย่างแท้จริ ง
พี่เลี้ยงเองก็จะเกิดความภูมิใจในการช่วยเหลือและพัฒนาผูอ้ ื่น ได้ความเคารพนับถือจากน้อง ๆ ได้
เตรี ยมพัฒนาคนที่จะขึ้นมาแทนที่ตนเอง การที่นอ้ งได้ใช้ศกั ยภาพของตนเองบ่อยขึ้น จะทาให้เขาได้ฝึกการคิด
แก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง ไม่ตอ้ งรบกวนพี่เลี้ยงเวลาเกิดปั ญหาทุกๆ ครั้ง สุ ดท้ายพี่เลี้ยงจึงมีเวลาในการปฏิบตั ิงาน
สาคัญอื่นๆ เพิ่มขึ้น รวมถึงมีเวลาในการพัฒนาตนเองมากขึ้นด้วย เช่นกัน
ขณะที่องค์กรเองจะมีบุคลากรทดแทนตาแหน่งกันได้อย่างต่อเนื่อง และเมื่อปั ญหาความขัดแย้งหรื อการ
สื่ อสารเชิงลบในการทางานเป็ นทีม ลดลงจนถึงไม่มีเลย ส่ งผลให้บุคลากรมีความสุ ขและความผูกพันกับองค์กร
มากขึ้น องค์กรจึงมีการเติบโตได้อย่างมัน่ คง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้หวั หน้าการพยาบาลในบทบาทของพี่เลี้ยง สามารถเป็ นผูส้ อนงานให้นอ้ งพยาบาลในเรื่ องของ
การทางาน และเป็ นที่ปรึ กษาในเรื่ องส่ วนตัว โดยใช้หลักการโค้ชได้อย่างถูกต้องและมัน่ ใจ

กรอบแนวคิดในการฝึ กอบรม
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แนวทางในการฝึ กอบรม
Adult Learning การเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ ผูใ้ หญ่เลือกเรี ยนในสิ่ งที่ตนเองให้ความสนใจ ตรงกับพื้นฐาน
ความเชื่อของตนเอง ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสามารถเลือกแนวทางที่ตอ้ งการกลับไปใช้ได้จริ ง
Brain Base Learningเข้าใจกระบวนการทางานและการเรี ยนรู้ของสมองสร้างสภาวะเรี ยนรู้ที่เหมาะสม
กับสมองของผูเ้ รี ยน หลีกเลี่ยงสภาวะที่ผเู ้ รี ยนจะเข้าสู่ สภาวะปกป้ องซึ่ งจะปิ ดกั้นการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
Training and Group Coaching การฝึ กอบรมจะส่ งมอบทั้งส่ วนที่เป็ นเนื้อหา หลักการ แนวความคิด
เพื่อเป็ นข้อมูลและทางเลือกสาหรับผูเ้ ข้าอบรมเท่านั้น จากนั้นจะดาเนินกระบวนการโค้ช เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรม
มองเห็นสิ่ งที่ตนเองต้องเปลี่ยนแปลง ต้องพัฒนา เพื่อให้ไปถึงเป้ าหมายที่ตนเองต้องการ ด้วยตัวผูเ้ ข้าอบรมเอง

รายละเอียดของเนือ้ หาตามหลักสู ตร
ช่ วงที่ 1 สารวจแนวความคิดในฐานะพีเ่ ลีย้ งทางการพยาบาล
 สารวจแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของพี่เลี้ยงทางการพยาบาล
 ค้นหาหลุมพรางทางความคิดในฐานะพี่เลี้ยง
 ปรับเปลี่ยนแนวคิดเพื่อหาวิธีเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
ช่ วงที่ 2 ธรรมชาติของการเรียนรู้ และแนวทางในการพัฒนา
 ธรรมชาติของสมองในการเรี ยนรู้และการโค้ช
 เครื่ องมือต่างๆ สาหรับพี่เลี้ยงทางการพยาบาล (TAPS Model)
 การเลือกใช้เครื่ องมือในการพัฒนากับน้องแต่ละประเภท
ช่ วงที่ 3 เทคนิคการพัฒนาบุคลากรด้ วยเครื่องมือโค้ ช
 กรอบความคิดของโค้ช (Coaching Mindset)
 องค์ประกอบของกระบวนการโค้ช (Coaching Process)
 เทคนิคการโค้ช (Coaching Skill)
 เครื่ องมือสาหรับการโค้ช (Coaching Tool)
ช่ วงที่ 4 การประยุกต์ ใช้ การโค้ ชในฐานะพีเ่ ลีย้ งทางการพยาบาล
 แนวทางการพัฒนาน้องพยาบาลด้วยทักษะการโค้ช
 กรณี ศึกษาและการนาไปปรับใช้
 แรงจูงใจสู่ การเป็ นพี่เลี้ยงทางการพยาบาลในฐานะโค้ชที่ดี
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ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
พี่เลี้ยงทางการพยาบาล / บุคลากรที่สนใจในกระบวนการโค้ช

ระยะเวลา/สถานที่
ระยะเวลารวม 1 วัน (เวลา 9.00 – 16.00 น.)

ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
สิ่ งทีต่ ้ องการพัฒนา
ระดับตนเองสาหรับพีเ่ ลีย้ งทางการพยาบาล
การนากระบวนการโค้ชมาใช้กบั งานสอนและการ
พัฒนา
แรงจูงใจบนบทบาทของพี่เลี้ยงทางการพยาบาล
ระดับเพือ่ นร่ วมงานหรือน้ องพยาบาล
ขาดความมัน่ ใจในตนเอง ไม่กล้าคิดและตัดสิ นใจ
ทัศนคติในการทางานเชิงบวก
ระดับองค์ กร
แรงจูงใจในการทางาน
ความผูกพันกับองค์กร

เป้าหมายหลังการอบรม
เห็นศักยภาพของตนเองและน้องพยาบาลเห็นคุณค่า
ซึ่ งกันและกัน มีกระบวนการโค้ชเป็ นทางเลือกใน
การพัฒนาน้องพยาบาลมากขึ้นมีความสุ ขและความ
ภูมิใจกับการได้พฒั นาผูอ้ ื่น
มีความเชื่อมัน่ ในตนเองมากขึ้น กล้าคิด กล้าตัดสิ นใจ
ในการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานขององค์กร
เกิดความรู ้สึกว่าได้รับการดูแลเอาใจใส่ และรับฟัง
ปั ญหาจากพี่เลี้ยงอย่างแท้จริ ง สามารถเอาชนะ
อารมณ์เชิงลบในการทางานได้ดว้ ยวิธีการของตนเอง
มองเห็นประโยชน์และความภูมิใจในงานที่ทา
มากกว่าปั จจัยภายนอก
มีความสุ ขจากสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมากขึ้นระหว่าง
พี่เลี้ยงกับน้องพยาบาล

รูปแบบวิธีการฝึ กอบรม
 Lecture

40%

 Workshop / Case Study / Role Playing

60%

ตัวอย่ างกิจกรรมในหลักสู ตร (Workshop /Case Study /Role Playing)
ลาดับ
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เนือ้ หาการเรียนรู้
1 ความกลัวเป็ นตัวกระตุน้ อารมณ์ มองเห็นสิ่ งเร้าที่ทาให้เกิด
 5 FEARS ปัจจัยที่กระตุน้
เชิงลบ
อารมณ์เชิงลบในการเป็ นพี่เลี้ยง
สมองให้เกิดอารมณ์เชิงลบ
แล้วค้นหาวิธีการลด ป้ องกัน
 4 Hormone of Happiness
และปรับเปลี่ยนอารมณ์ของ
การสร้างฮอร์ โมนแห่ง
ตนเองให้เป็ นบวก
ความสุ ข
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2

หลุมพรางทางความคิดเชิงลบ

มองเห็นศักยภาพที่แท้จริ ง และ
สร้างทางเลือกใหม่ๆ ในการ
พัฒนาน้องพยาบาล

3

การชื่นชมตัวเองและผูอ้ ื่น

สามารถใช้จุดเด่นของน้อง
พยาบาลในการบรรลุเป้ าหมาย
และสร้างความรู ้สึกที่ดีร่วมกัน
มีการสื่ อสารในรู ปแบบที่
กระตุน้ ศักยภาพของน้องมากขึ้น

4

บทบาทใหม่บนทัศนคติเชิงบวก มีความมัน่ ใจและเห็นประโยชน์
ในการนากระบวนการโค้ชมา
เป็ นหนึ่งในเครื่ องมือการพัฒนา
น้องพยาบาลบนศักยภาพของตัว
เขาเอง

 หลุมพรางทางความคิด
 เทคนิคการเอาชนะ
หลุมพรางด้วยกระบวนการ
Coaching
 จุดเด่นของตนเองและผูอ้ ื่น
ตามหลัก Whole Brain
Literacy
 วงจรพฤติกรรม ที่มาของ
วิธีการคิดและการ
แสดงออกที่ต่างกัน
 การคิดและการวางแผนใน
การสอนและพัฒนาน้องบน
กระบวนการโค้ชอย่างเป็ น
ระบบ

ตัวอย่ างเนือ้ หาในหลักสู ตร
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