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ทกัษะการใช้
สัญชาตญาณ

ในการดแูล sepsis
Intuition in 
sepsis care พญ.พรพิศ  ตรีบุพชาติสกุล

แผนกอายุรกรรม 

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

INTUITION  
สัญชาตญาณ
Gut Feeling
A Little voice in my 

heart

“ญาณทศันะ”

ร่างกาย

ความคิดอารมณ์

ประโยชน์ของ intuition ใน
 nursing practice 

• การตัดสินใจ ดีขึน 

• มันใจในการทํางาน มากขึน

• การประเมินผู้ป่วย holistic มากขึน

• nurse-patient relationships ดีขึน

 Intuition คอื 

คุณสมบัตขิอง Expert

Dreyfus model of skill acquisition

จับประเดน็ทีเกียวข้อง

จะเอาหมดทุกอย่าง

ไม่รู้ว่า ไม่รู้อะไร

มอีภิทกัษะ
ญาณ

ตาํรา ทฤษฎี

Intuition ทีฝึ่กได้ ดแีล้ ว นํามาซึง่ . 
. .

• Self Esteem 
• Autonomy เอกสิทธิข์องวชิาชีพ 
• ความกล้ าหาญทีจ่ะทาํในส่ิงทีถู่กต้ อง 
• อํานาจภายใน 

อยากมี Intuition ทําอย่างไร

1. เชือว่ามีอยู่จริง และ ฝึกได้ 

2. สร้าง และ หล่อเลียง บรรยากาศ ทีเอือต่อ 

“การตืนรู้”

3. หมันขจัดเครืองกัน (นิวรณ์)
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Intuition in sepsis care

วตัถดุบิ process product

ฉัน และ ทีม 

o คนไข้
o กระบวนการดูแล

รักษาพยาบาลทงัหลาย

o ระบบ - คน เงนิ ของ

 กระบวนการตืนรู้
o ดาํรงอยู่ ใน here&now
o Optimum Learning State
“ผ่อนคลาย ยืดหยุ่น เปิดรับ จดจ่อ” 

o monitor - พลังชีวิต  

Intuition
o รู้สึกได้ 
o เหน็ชัด

o แจ้ง “อ๋อ”

o มันใจ

หมัน ขจดั 

“เครืองกัน” 

การตัง้คาํถามทีด่ี

Think
critically

Construct knowledge 
Correct misconception

Remember 
in long-term

คิดเป็น จับประเด็นได้ แก้สิงทีเข้าใจผดิ จําได้นาน

ไมเ่ขา้ใจ กลวั กาํลงัคดิอยู่

 คําถามกาํกวม  เขาถามอะไร
 เขาอยากไดค้ําตอบอะไร
 ตอบอยา่งนจีะเหมาะไหม
 ตอบยงัไง ดูดสีดุ
 กาํลงัรวบรวมความกลา้

 บรรยากาศไมด่ ี
 ประสบการณ์เกา่
 เจ็บปวด

ไมใ่ชว่า่ ไมส่นใจ !

การถามทดี ี

Good atmosphere
บรรยากาศดี

Good questions
คาํถามดี

Good techniques
เทคนคิดี

Clinical teaching 11

One-Minute Preceptorship 
สอนใน 1 นาที

• Make a commitment
• Explore reasoning
• Teach general rules
• Reinforce what was right
• Correct mistakes

1. ฟันธงมากอ่น
2. ถามเหตผุล
3. สอนหลกัการ
4. บอกส่ิงถูก
5. แก้ ส่ิงผดิ

1 วงรอบ 1 นาที

รายงานปญัหา

ถาม

Discussion

Diagnose
Patient

Diagnose Learner
1. Make a commitment
2. Explore reasoning

Teach
3. Teach general 

rules
4. Reinforce what 

was right        
(+feedback)

5. Correct 
mistakes          
(-feedback)
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 ห่วงโซ่ sepsis

บ้าน
รพ.1

รพ.2 ER – ward – ICU  

ทีม 

ครอบครัว

 ห่วงโซ่ sepsis

ออกจากความวนเวยีนอยูใ่น 
drama triangle

ผู้กระทํา

ผู้ถกูกระทํา

Hero

“ฉันไม่ได้เลือกทีจะทําแบบนีนะ ก็เขา...... ฉันเลย.......”

“ฉันมสิีทธิ.......
มนัชอบธรรมแล้วทีจะทํา”

“เธอน่าสงสาร 

(และไร้ความสามารถ) 

ฉันเลยต้องช่วย”

ตืนรู้  เปิดรับ สังเกต  เห็นลึก เห็นรอบ มองไกล

ใคร -อะไร - ใดๆ - ล้ วนเป็น “ลูกโซ่ แหง่เหตุปัจจยั”

 
• กลวั น้ อยลง 

• ปกป้ องตวัเอง น้ อยลง 
• กล้ า ทําในส่ิงทีเ่ชื่อวา่ถกูต้ อง  

• กล้ า เผชิญความล้ มเหลว เรียนรู ้ ได้ จากผิดพลาด 
• เข้ าใจ และ เป็นเพือ่นรว่มทกุข ์

เครือ่งกัน้ (นิวรณ)์  
1. กามฉันทะ เพลนิในการเสพส่ิงสนุก 
2. พยาปาทะ  ผกูโกรธ   
3. ถีนมิทธะ  ขีเ้กยีจ หดหู ่ ขีท้้ อ  
4. อุทธจัจะกกุกจุจะ ฟุ้ งซ่ าน จติหลกุหลกิ   
5. วิจิกิจฉา  ลงัเล กงัวล กลวัผดิ 

 อทิธพิล ของ บรรยากาศ 
• เพลินในการเสพส่ิงสนุก 
• ผูกโกรธ 
• ขี้เกยีจ หดหู ่  ขี้ท ้ อ  
• ฟุ้ งซ่ าน จิตหลุกหลกิ  
• ลังเล กงัวล กลัวผิด 
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ชาว Burnout  

“เราคอื
นกฟีนิกซ ์
Phoenix” 

ฉันจะ ลด ละ เลิก การเป็นส่ วนหน่ึงของ 
บรรยากาศทีบ่ ั่นทอนพลงัชีวติ ของตนเอง และผู ้ อื่น
• สงครามเย็น  สงครามร้ อน 
• ปกป้ องตวัเอง เอาตวัรอด
• ปล่ อยให้ โดดเดีย่ว ไม่ เห็นค่ า 

   

เราคือ ผู้ประกอบสร้าง สังคม รอบตัวเรา

INTUITION  
สัญชาตญาณ
Gut Feeling
A Little voice in my 

heart

“ญาณทศันะ”

ร่างกาย

ความคิดอารมณ์

"Rivers know this: there is no 
hurry. We shall get there 

some day."


