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บทคัดยอ
การจัดการศึกษาพยาบาลมุงผลิตพยาบาลท่ีมีความรู ทักษะการบริการท่ีดี และมีความเขาใจผูรับบริการ การ

สอนในหองเรียนและการฝกปฏิบัติในสถานการณจริงบนพ้ืนฐานความรูน้ันไมเพียงพอ ตองมีวิธีการท่ีจะชวยใหนักศึกษา
สามารถเช่ือมความรูสูการปฏิบัติไดจริงดวย การปฏิบัติการพยาบาลน้ันไมใชการจัดบริการแบบเดียวใหผูรับบริการทุกคน
เพราะแตละบุคคลมีความแตกตางกัน พยาบาลตองมีความสามารถดานการคิดและเขาใจผูรับบริการในบริบทชีวิตท่ี
ตางกันได และสามารถจัดการบริการหรือใหคําแนะนําท่ีเปนไปไดในชีวิตจริง การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง เปน
กระบวนการท่ีทําใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงความคิด มุมมอง และทัศนคติของตนเองแบบเดิมๆ สูการประเมินสถานการณ
และการปฏิบัติแบบใหมท่ีเหมาะสม เมื่อผูเขียนนําการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงมาใชในการจัดการศึกษาพยาบาลแลว
พบวา สามารถพัฒนานักศึกษาพยาบาลดานการคิดและทักษะการบริการท่ีอยูในกรอบความคิดเดิม สูการบริการสุขภาพ
ท่ีตรงกับความตองการของผูปวยและเหมาะสมกับการดําเนินชีวิตจริง
คําสําคัญ: การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง การศึกษาพยาบาล กรอบความคิด

Abstract
Nursing education focuses on producing educated nurses having good service skills and

understands in clients. Teaching in classrooms and practicing in real situations based on knowledge is
not enough. There must be methods helping the students to link knowledge into real practices.
Nursing provided is not common for everyone because of individual differences. The nurses must
have abilities in thinking and understanding regarding the clients in different life context and be able
to provide health services or advice feasible in the real life. Transformative learning is a process
stimulating the learners to change their own thoughts, perspectives, and attitudes to have new
suitable judgment and practices. After the authors adopted transformative learning in nursing
education, we found that it helped in developing nursing students in changing thinking and skills with
existing frame of references into providing health care responding to patients’ needs and being suit
to the real lives.
Keywords: transformative learning, nursing education, frame of reference
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สาธารณสุขใหเปนคนดี เกง และมีจิตวิญาณท่ีรักประชาชน
ดังคานิยมหลักท่ีเรียกวา MOPH M: Mastery คือการ
ฝกฝนตนเองใหมีศักยภาพสูงสุด O: Originality คือการ
สรางสรรคสิ่งใหม P : People centered คือการยึด
ประชาชนเปนศูนยกลาง และ H: Humilityคือมีความออน
นอมถอมตน เห็นแกประโยชนสวนรวม (กระทรวง
สาธารณสุข, 2560) วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขมีหนาท่ีจัดการศึกษา
พยาบาล เพ่ือผลิตพยาบาลตอบสนองความตองการของ
ประชาชาชนท่ัวประเทศ กําหนดอัตลักษณของนักศึกษา
พยาบาลวาเปนพยาบาลท่ีใหการพยาบาลดวยหัวใจความ
เปนมนุษย ท่ีประกอบดวยการมีจิตบริการ (Service mind)
การคิดวิเคราะหได (Analytical thinking) และ การให
ประชาชนมีสวนรวม (Participation) สถาบันพระบรมราช
ชนกจึงสนับสนุนใหอาจารยในสังกัดพัฒนาการจัดการเรยีน
การสอนใหเกิดการพัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามอัตลกัษณ
อยางไรก็ตามการพัฒนาดานการศึกษายอมใชระยะเวลาท่ี
ยาวนานและจําเปนตองใชกลยุทธตางๆมาสนับสนุน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นการนําความรูไปใชในการ
ปฏิบัติ เบนเนอร และคณะ (2009) แสดงความคิดเห็นวาใน
การศึกษาพยาบาลท่ีมีภาคปฏิบัติน้ันยังไมเพียงพอท่ีจะทํา
ใหพยาบาลมีสมรรถนะรวมท้ังคุณภาพของการจัดการเรียน
การสอนในหองดวยการศึกษาพยาบาลยังมีขอจํากัดในเรือ่ง
การเช่ือมตอระหวางการเรียนในหองเรียนกับประสบการณ
ในคลินิก การจัดกิจกรรม pre-requisite ไมเพียงพอ และ
การเตรียมตัวของครูยังไมดีพอ (Benner et al, 2009)
นอกจากน้ียังมีงานวิจัยท่ีพบวานักศึกษาพยาบาลท่ีเพ่ิงจบ
การศึกษาใหมยังไมไดเตรียมท่ีจะเคลื่อนเขาสูสิ่งแวดลอม
ใหมท่ีเปนแบบการปฏิบัติซึ่งตองใชการคิดใครครวญและ
สมรรถนะท่ีจะทําใหผูปวยปลอดภัย (Sullivan, 2010)

ดังน้ันนักการศึกษาทางการพยาบาลควรจัดให
นักศึกษาพยาบาลไดรับการเตรียมดวยชุดความรู ทักษะ
และทัศนคติท่ีแตกตางไปจากการเรียนปกติ (Cabaniss,
2014) การสอนท่ีเนนเน้ือหาสาระเปนหลักไมสามารถทําให
นักศึกษาพัฒนาตนเองดานการคิดอยางยั่งยืนได การ
จัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลจะตองพยายามให
นักศึกษามีพลังอํานาจท่ีจะพัฒนานิสัยการคิดบนพ้ืนฐาน

ของหลักฐานเพ่ือนําไปสูความสามารถในการตัดสินใจทาง
คลิ นิกท่ียึดผูปวยเปนศูนยกลาง (Person-centered
clinical judgment) (Benner et al, 2010) การเรียน
ทางการพยาบาลน้ันมีเน้ือหาวิชาท่ีซับซอน เขมขน จึงควร
ใหนักศึกษาไดเรียนรูจากสถานการณท่ีมีความสมดุลท้ัง
ปญหาและความปลอดภัย ความแนนอนเท่ียงตรงและการ
เปลี่ยนไปมาได  ซึ่ งการเรียนรู เพ่ือการเปลี่ยนแปลง
(Transformative learning) จะชวยเพ่ิมระดับการรับรู
(Sensitivity) และความรับผิดชอบของนักศึกษาพยาบาลได
(Renigere, 2014)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี มุง
พัฒนานักศึกษาพยาบาลตามอัตลักษณสถาบัน และไดนํา
แนวคิดการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงมาประยุกตใชใน
การพัฒนานักศึกษาพยาบาลศาสตรช้ันปท่ี 2 ปการศึกษา
2559 บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอการนําแนวคิด
การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงไปใชในการพัฒนานักศกึษา
พยาบาลศาสตร ช้ันปท่ี 2 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ราชบุรี
2.การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง
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สาธารณสุขใหเปนคนดี เกง และมีจิตวิญาณท่ีรักประชาชน
ดังคานิยมหลักท่ีเรียกวา MOPH M: Mastery คือการ
ฝกฝนตนเองใหมีศักยภาพสูงสุด O: Originality คือการ
สรางสรรคสิ่งใหม P : People centered คือการยึด
ประชาชนเปนศูนยกลาง และ H: Humilityคือมีความออน
นอมถอมตน เห็นแกประโยชนสวนรวม (กระทรวง
สาธารณสุข, 2560) วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขมีหนาท่ีจัดการศึกษา
พยาบาล เพ่ือผลิตพยาบาลตอบสนองความตองการของ
ประชาชาชนท่ัวประเทศ กําหนดอัตลักษณของนักศึกษา
พยาบาลวาเปนพยาบาลท่ีใหการพยาบาลดวยหัวใจความ
เปนมนุษย ท่ีประกอบดวยการมีจิตบริการ (Service mind)
การคิดวิเคราะหได (Analytical thinking) และ การให
ประชาชนมีสวนรวม (Participation) สถาบันพระบรมราช
ชนกจึงสนับสนุนใหอาจารยในสังกัดพัฒนาการจัดการเรยีน
การสอนใหเกิดการพัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามอัตลกัษณ
อยางไรก็ตามการพัฒนาดานการศึกษายอมใชระยะเวลาท่ี
ยาวนานและจําเปนตองใชกลยุทธตางๆมาสนับสนุน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นการนําความรูไปใชในการ
ปฏิบัติ เบนเนอร และคณะ (2009) แสดงความคิดเห็นวาใน
การศึกษาพยาบาลท่ีมีภาคปฏิบัติน้ันยังไมเพียงพอท่ีจะทํา
ใหพยาบาลมีสมรรถนะรวมท้ังคุณภาพของการจัดการเรียน
การสอนในหองดวยการศึกษาพยาบาลยังมีขอจํากัดในเรือ่ง
การเช่ือมตอระหวางการเรียนในหองเรียนกับประสบการณ
ในคลินิก การจัดกิจกรรม pre-requisite ไมเพียงพอ และ
การเตรียมตัวของครูยังไมดีพอ (Benner et al, 2009)
นอกจากน้ียังมีงานวิจัยท่ีพบวานักศึกษาพยาบาลท่ีเพ่ิงจบ
การศึกษาใหมยังไมไดเตรียมท่ีจะเคลื่อนเขาสูสิ่งแวดลอม
ใหมท่ีเปนแบบการปฏิบัติซึ่งตองใชการคิดใครครวญและ
สมรรถนะท่ีจะทําใหผูปวยปลอดภัย (Sullivan, 2010)

ดังน้ันนักการศึกษาทางการพยาบาลควรจัดให
นักศึกษาพยาบาลไดรับการเตรียมดวยชุดความรู ทักษะ
และทัศนคติท่ีแตกตางไปจากการเรียนปกติ (Cabaniss,
2014) การสอนท่ีเนนเน้ือหาสาระเปนหลักไมสามารถทําให
นักศึกษาพัฒนาตนเองดานการคิดอยางยั่งยืนได การ
จัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลจะตองพยายามให
นักศึกษามีพลังอํานาจท่ีจะพัฒนานิสัยการคิดบนพ้ืนฐาน

ของหลักฐานเพ่ือนําไปสูความสามารถในการตัดสินใจทาง
คลิ นิกท่ียึดผูปวยเปนศูนยกลาง (Person-centered
clinical judgment) (Benner et al, 2010) การเรียน
ทางการพยาบาลน้ันมีเน้ือหาวิชาท่ีซับซอน เขมขน จึงควร
ใหนักศึกษาไดเรียนรูจากสถานการณท่ีมีความสมดุลท้ัง
ปญหาและความปลอดภัย ความแนนอนเท่ียงตรงและการ
เปลี่ยนไปมาได  ซึ่ งการเรียนรู เพ่ือการเปลี่ยนแปลง
(Transformative learning) จะชวยเพ่ิมระดับการรับรู
(Sensitivity) และความรับผิดชอบของนักศึกษาพยาบาลได
(Renigere, 2014)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี มุง
พัฒนานักศึกษาพยาบาลตามอัตลักษณสถาบัน และไดนํา
แนวคิดการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงมาประยุกตใชใน
การพัฒนานักศึกษาพยาบาลศาสตรช้ันปท่ี 2 ปการศึกษา
2559 บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอการนําแนวคิด
การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงไปใชในการพัฒนานักศกึษา
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เปลี่ยนแปลง มองวาการเรียนรูไมใชการแสวงหาเน้ือหา
ความรู เทา น้ัน แต เปนการพัฒนาผู เรียนโดยการ
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เปลี่ยนแปลงมุมมอง(perspective transformation)
หรือมโนทัศน (paradigm) ผานการสะทอนคิดภายใน
ตนเองอยางลึกซึ้ง (critical self-reflection) และการ
แลกเปลี่ยนกับผูอ่ืน (discourse) เกิดความเขาใจใน
ตนเอง และมีคุณคา (self-esteem) สามารถสราง
ความหมายใหมท่ีแตกตางไปจากเดิมได (Mezirow,
2000) นักการศึกษาในประเทศไทยหลายทานไดให
ความสนใจและ นําแนวคิ ดการ เรี ยนรู เ พ่ื อการ
เปลี่ยนแปลงมาใช โกมาตร จึงเสถียรทรัพย (2557) ได
ใหความหมายของการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงวา
เปนกระบวนการเรียนรูท่ีนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอยาง
ลึกซึ้ ง ผานประสบการตรงท่ีสรางสํานึกใหมและ
เปลี่ยนแปลงโลกทัศน กอใหเกิดความเขาใจในตนเอง
เขาใจโลกและความสัมพันธทางสังคม มีความตื่นรู มี
สมดุลของชี วิต มี ทักษะในการคนควา วิ เคราะห
สังเคราะห สะทอนยอนคิด มีความคิดสรางสรรคและ
จินตนาการ เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงและสามารถสราง
ทีมสุขภาวะเพ่ือสังคมท่ีเปนธรรมและสันติสุข

กรอบความคิด (Frame of reference)
บุคคลท่ีเปนผูใหญยอมมีประสบการณท่ีติด

ตัวมา ไดแก แนวคิด คุณคา และความรูสึก ทําใหบุคคล
ตอบสนองตอสิ่งตางๆอยางมีเง่ือนไขท่ีไมเหมือนกัน
การตอบสนองเปนไปแบบอัตโนมัติ  และบุคคลมี
แนวโนมวาจะปฏิเสธความคิดท่ีไมตรงกับแนวคิดเดิม
ซึ่งบุคคลกําหนดวาสิ่งน้ันไมมีคุณคาพอท่ีจะนํามาคิด
พิจารณา กรอบความคิด ประกอบดวย ปญญา จิต
และอารมณ และมี 2 มิติ ไดแก 1) การคิดท่ีเปนนิสัย
(Habit of mind) ท่ีมีความเปนนามธรรม มีกรอบกวาง
เชน นิสัย ความรูสึก และการปฏิบัติท่ีไดรับอิทธิพลจาก
วัฒนธรรม สังคม การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง และ
จิตวิทยา และ 2) การคิดเฉพาะเรื่อง (Point of view)
ซึ่งไดรับอิทธิพลจากการคิดท่ีเปนนิสัยดวย เปนการคิด
ท่ีเกิดข้ึนเมื่อมีเหตุการณเฉพาะเรื่อง ไดแก ความเช่ือ
การตัดสินคุณคา ทัศนคติ และความรูสึก การพยายาม
เปลี่ยนแปลงจะสําเร็จไดงายกวาในระดับการคิดเฉพาะ

เรื่อง เพราะอยูในระดับท่ีเขาถึงได บุคคลสามารถ
ตระหนักรูได (Mezirow, 2000)

องคประกอบของการเ รียน รู เ พ่ือการ
เปลี่ยนแปลง

การเรียนรู เ พ่ือการ เปลี่ยนแปลง มีองค
ประอบ 3 ประการ (สุธีร รัตนะมงคลกุล, 2557) ดังน้ี

1. ประสบการณ (experience) ของผูเรียนท่ีมี
มากอนหรือท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน ซึ่งเปนสิ่งท่ีทําใหเกิด
ความเช่ือและคุณคาในตนเอง ในการจัดการเรียนรูน้ัน
ควรจัดใหผูเรียนไดมีประสบการณในหองเรียนหรือ
เลือกประสบการณในอดีตของผูเรียน ท่ีมีความยอนแยง
(dilemma) กับความรูเดิม เพราะจะทําใหผูเรียนรูสึก
สงสัย ขัดของในใจ วาทําไมไมเปนอยางน้ันอยางน้ี
ความยอนแยงน้ีครูตองหาใหพบ ครูตองมีความไว อาจ
พบประเด็นความยอนแยงท่ีเปนความรู พฤติกรรม หรือ
ความรูสึก

2. การสะทอนคิด (reflection) เปนการคิด
ใครครวญอยางลึกซึ้งเก่ียวกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับความคิด
ความเช่ือ ประสบการณเดิมของบุคคล ครูจะตองใช
คําถาม 3 แบบ ท่ีกระตุนการคิด ไดแก อะไร อยางไร
และ ทําไม ถามใหผูเรียนคิดแลวพูดออกมาเก่ียวกับ
ความรู ประสบการณ ความคิด ความเช่ือ ความรูสึก ท่ี
เปนตัวตนของผูเรียน

3. การพูดคุยกับผู อ่ืน (discourse) เปนการ
พูดคุยกับผูอ่ืน เพ่ือตรวจสอบความคิดของตนกับผูอ่ืน
รวมท้ังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรูสึกระหวาง
กันดวย ทําใหเกิดความเก่ียวของสัมพันธกันซึ่งมีผลตอ
บรรยากาศการสนทนา การพูดคุยแบบน้ีจะทําให
ผูเรียนขยายกรอบความคิดในใจตน หรือเปลี่ยนการคิด
แบบใหมได ในภาพรวมจะทําเกิดการเก้ือกูลกันดวย

กระบวนการของการ เ รียน รู เ พ่ือการ
เปลี่ยนแปลง

เมซิโรว (Mezirow, 1991; Mezirow, 2000)
ได เสนอกระบวนการการจัดการเรียนรู เ พ่ือการ
เปลี่ยนแปลง 10 ข้ันตอน ดังน้ี
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ความหมายใหมท่ีแตกตางไปจากเดิมได (Mezirow,
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ลึกซึ้ ง ผานประสบการตรงท่ีสรางสํานึกใหมและ
เปลี่ยนแปลงโลกทัศน กอใหเกิดความเขาใจในตนเอง
เขาใจโลกและความสัมพันธทางสังคม มีความตื่นรู มี
สมดุลของชี วิต มี ทักษะในการคนควา วิ เคราะห
สังเคราะห สะทอนยอนคิด มีความคิดสรางสรรคและ
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ตัวมา ไดแก แนวคิด คุณคา และความรูสึก ทําใหบุคคล
ตอบสนองตอสิ่งตางๆอยางมีเง่ือนไขท่ีไมเหมือนกัน
การตอบสนองเปนไปแบบอัตโนมัติ  และบุคคลมี
แนวโนมวาจะปฏิเสธความคิดท่ีไมตรงกับแนวคิดเดิม
ซึ่งบุคคลกําหนดวาสิ่งน้ันไมมีคุณคาพอท่ีจะนํามาคิด
พิจารณา กรอบความคิด ประกอบดวย ปญญา จิต
และอารมณ และมี 2 มิติ ไดแก 1) การคิดท่ีเปนนิสัย
(Habit of mind) ท่ีมีความเปนนามธรรม มีกรอบกวาง
เชน นิสัย ความรูสึก และการปฏิบัติท่ีไดรับอิทธิพลจาก
วัฒนธรรม สังคม การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง และ
จิตวิทยา และ 2) การคิดเฉพาะเรื่อง (Point of view)
ซึ่งไดรับอิทธิพลจากการคิดท่ีเปนนิสัยดวย เปนการคิด
ท่ีเกิดข้ึนเมื่อมีเหตุการณเฉพาะเรื่อง ไดแก ความเช่ือ
การตัดสินคุณคา ทัศนคติ และความรูสึก การพยายาม
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เปลี่ยนแปลง

การเรียนรู เ พ่ือการ เปลี่ยนแปลง มีองค
ประอบ 3 ประการ (สุธีร รัตนะมงคลกุล, 2557) ดังน้ี

1. ประสบการณ (experience) ของผูเรียนท่ีมี
มากอนหรือท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน ซึ่งเปนสิ่งท่ีทําใหเกิด
ความเช่ือและคุณคาในตนเอง ในการจัดการเรียนรูน้ัน
ควรจัดใหผูเรียนไดมีประสบการณในหองเรียนหรือ
เลือกประสบการณในอดีตของผูเรียน ท่ีมีความยอนแยง
(dilemma) กับความรูเดิม เพราะจะทําใหผูเรียนรูสึก
สงสัย ขัดของในใจ วาทําไมไมเปนอยางน้ันอยางน้ี
ความยอนแยงน้ีครูตองหาใหพบ ครูตองมีความไว อาจ
พบประเด็นความยอนแยงท่ีเปนความรู พฤติกรรม หรือ
ความรูสึก

2. การสะทอนคิด (reflection) เปนการคิด
ใครครวญอยางลึกซึ้งเก่ียวกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับความคิด
ความเช่ือ ประสบการณเดิมของบุคคล ครูจะตองใช
คําถาม 3 แบบ ท่ีกระตุนการคิด ไดแก อะไร อยางไร
และ ทําไม ถามใหผูเรียนคิดแลวพูดออกมาเก่ียวกับ
ความรู ประสบการณ ความคิด ความเช่ือ ความรูสึก ท่ี
เปนตัวตนของผูเรียน

3. การพูดคุยกับผู อ่ืน (discourse) เปนการ
พูดคุยกับผูอ่ืน เพ่ือตรวจสอบความคิดของตนกับผูอ่ืน
รวมท้ังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรูสึกระหวาง
กันดวย ทําใหเกิดความเก่ียวของสัมพันธกันซึ่งมีผลตอ
บรรยากาศการสนทนา การพูดคุยแบบน้ีจะทําให
ผูเรียนขยายกรอบความคิดในใจตน หรือเปลี่ยนการคิด
แบบใหมได ในภาพรวมจะทําเกิดการเก้ือกูลกันดวย

กระบวนการของการ เ รียน รู เ พ่ือการ
เปลี่ยนแปลง

เมซิโรว (Mezirow, 1991; Mezirow, 2000)
ได เสนอกระบวนการการจัดการเรียนรู เ พ่ือการ
เปลี่ยนแปลง 10 ข้ันตอน ดังน้ี
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แนวโนมวาจะปฏิเสธความคิดท่ีไมตรงกับแนวคิดเดิม
ซึ่งบุคคลกําหนดวาสิ่งน้ันไมมีคุณคาพอท่ีจะนํามาคิด
พิจารณา กรอบความคิด ประกอบดวย ปญญา จิต
และอารมณ และมี 2 มิติ ไดแก 1) การคิดท่ีเปนนิสัย
(Habit of mind) ท่ีมีความเปนนามธรรม มีกรอบกวาง
เชน นิสัย ความรูสึก และการปฏิบัติท่ีไดรับอิทธิพลจาก
วัฒนธรรม สังคม การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง และ
จิตวิทยา และ 2) การคิดเฉพาะเรื่อง (Point of view)
ซึ่งไดรับอิทธิพลจากการคิดท่ีเปนนิสัยดวย เปนการคิด
ท่ีเกิดข้ึนเมื่อมีเหตุการณเฉพาะเรื่อง ไดแก ความเช่ือ
การตัดสินคุณคา ทัศนคติ และความรูสึก การพยายาม
เปลี่ยนแปลงจะสําเร็จไดงายกวาในระดับการคิดเฉพาะ

เรื่อง เพราะอยูในระดับท่ีเขาถึงได บุคคลสามารถ
ตระหนักรูได (Mezirow, 2000)

องคประกอบของการเ รียน รู เ พ่ือการ
เปลี่ยนแปลง

การเรียนรู เ พ่ือการ เปลี่ยนแปลง มีองค
ประอบ 3 ประการ (สุธีร รัตนะมงคลกุล, 2557) ดังน้ี

1. ประสบการณ (experience) ของผูเรียนท่ีมี
มากอนหรือท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน ซึ่งเปนสิ่งท่ีทําใหเกิด
ความเช่ือและคุณคาในตนเอง ในการจัดการเรียนรูน้ัน
ควรจัดใหผูเรียนไดมีประสบการณในหองเรียนหรือ
เลือกประสบการณในอดีตของผูเรียน ท่ีมีความยอนแยง
(dilemma) กับความรูเดิม เพราะจะทําใหผูเรียนรูสึก
สงสัย ขัดของในใจ วาทําไมไมเปนอยางน้ันอยางน้ี
ความยอนแยงน้ีครูตองหาใหพบ ครูตองมีความไว อาจ
พบประเด็นความยอนแยงท่ีเปนความรู พฤติกรรม หรือ
ความรูสึก

2. การสะทอนคิด (reflection) เปนการคิด
ใครครวญอยางลึกซึ้งเก่ียวกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับความคิด
ความเช่ือ ประสบการณเดิมของบุคคล ครูจะตองใช
คําถาม 3 แบบ ท่ีกระตุนการคิด ไดแก อะไร อยางไร
และ ทําไม ถามใหผูเรียนคิดแลวพูดออกมาเก่ียวกับ
ความรู ประสบการณ ความคิด ความเช่ือ ความรูสึก ท่ี
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เมซิโรว (Mezirow, 1991; Mezirow, 2000)
ได เสนอกระบวนการการจัดการเรียนรู เ พ่ือการ
เปลี่ยนแปลง 10 ข้ันตอน ดังน้ี
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1. การเผชิญกับสถานการณหรือเรื่องราวท่ีมี
ความยอนแยง (dilemma) คือไมตรงกับ
มุมมองเดิมของผูเรียน

2. การตรวจสอบความคิด มุมมอง ความรูสึก
ของตนเอง

3. การประเมินสมมุติ ฐานของตนเองโดย
ใครครวญอยางจริงจัง

4. การเปดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงวาตนเอง
และผูอ่ืนสามารถเปลี่ยนแปลงได และยอมรับ
ฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน

5. การคนหาทางเลือกเพ่ือจะกระทําแบบใหม
6. การวางแผนท่ีจะปฏิบัติแบบใหม
7. การหาความรูและทักษะเพ่ิมเติมเพ่ือท่ีจะ

ปฏิบัติตามแผน
8. ทดลองปฏิบัติตามแผนซึ่งเปนบทบาทใหม
9. การพัฒนาความสามารถและความมั่นใจใน

บทบาทใหม
10. การบูรณาการมโนทัศนใหมเขากับชีวิต

การสอนท่ีส ง เส ริมการเรียนรู เ พ่ือการ
เปลี่ยนแปลง

เครือขายการเรียนรู เพ่ือการเปลี่ยนแปลง
(Transformative learning network, 2017) กลาววา การ
สอนท่ีสงเสริมการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงน้ัน จะตอง
ทําใหผูเรียนเกิดกรอบความคิดข้ึนใหม โดยตองจัดใหเกิด
การพูดคุยสื่อสารกันระหวางผูเรียน ผูสอนตองชวยให
ผูเรียนตระหนักวาสมมุติฐาน (Assumption) ของผูเรียน
คืออะไร ผูเรียนตองเขาถึงกรอบความคิดของตนเองได ตอง
รวมการเสวนา/อภิปราย และทําการตรวจสอบตนเองดวย
คําถาม อะไร อยางไร เพราะเหตุใด

กระบวนการเรียนรูท่ีสําคัญคือ 1) ตองทําให
ผูเรียนมีสวนรวม ไดเขาถึงขอมูล รูจักกรอบความคิดของ
ตนเอง คิดอยาง Active และสามารถเปลี่ยนความคิดหรือ
จุดยืนได 2) ทําใหเกิดการจินตนาการเก่ียวกับปญหาและ
การแกไขแบบใหมๆ และ 3) ใชการเสวนา/อภิปรายในการ
สื่อสาร

ด านสื่ อการสอน จะต องสามารถสะทอน
ประสบการณชีวิตจริงของผูเรียน เพ่ือผูเรียนจะไดมีสวนรวม

ในกลุมยอยท่ีเสวนา สามารถประเมินสภาพสถานการณตาม
ความจริงได มองหาหลักฐานท่ีเก่ียวของได และทําการ
ตัดสินใจแบบท่ีมีการคิดใครครวญได

การสอน ท่ีส ง เสริ มการ เรี ยนรู เ พ่ื อการ
เปลี่ยนแปลงน้ันทําไดหลายแบบ ไดแก การเรียนท่ีมี
การทําสัญญาการเรียน โครงการแบบกลุม บทบาท
สมมุติ  กรณีศึกษา สถานการณ /หองเสมือนจริง
การศึกษาประวัติชีวิตจริง

ในการเสวนากลุมน้ันมีขอควรคํานึง ไดแก
ผูเรียนตองเคารพในความคิดเห็นของผูอ่ืน รับผิดชอบท่ีจะ
ชวยเหลือผูอ่ืน ยอมรับความแตกตางหลากหลาย ทํางาน
รวมกันแบบกลุมเพ่ือนท่ีเปนพวกเดียวกัน และทุกคนมี
โอกาสท่ีจะมีสวนรวมเทาๆกัน (Transformative learning
network, 2017)
3.การนําไปใชในการพัฒนานักศึกษาพยาบาล

ผู เ ขียนได นําแนวคิดการเรียนรู เ พ่ือการ
เปลี่ยนแปลงไปใชในการพัฒนานักศึกษาพยาบาล
ศาสตรช้ันปท่ี 2 ใหเกิดการพัฒนาตามอัตลักษณ
สถาบันคือการบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย ดังน้ี

ขั้นท่ี1 ใหนักศึกษาไดพบกับสถานการณท่ีไม
ตรงกับความเห็นตามประสบการณเดิมของนักศึกษา

ครูมอบหมายใหนักศึกษาศึกษาชีวิตของผูปวย 1
ราย โดยครูเลือกผูปวยท่ีมีพฤติกรรมการดแูลสขุภาพตนเอง
ไมดี หรือไมสามารถปฏิบัตตินตามแผนการรักษาได โดยครู
สัมภาษณผูปวยเก่ียวกับการดําเนินชีวิตกอนปวยและเมื่อ
ปวยแลว ครูขออนุญาตผูปวยท่ีจะใหพูดคุยใหนักศึกษา
ทราบเก่ียวกับชีวิตของเขา ครูมอบหมายใหนักศึกษาศึกษา
ชีวิตของผูปวย ใหครอบคลุม 4 ประเด็น ไดแก การดําเนิน
ชีวิตกอนปวย การดําเนินชีวิตหลังปวย การทํางาน และ
การดูแลตนเอง โดยใหนักศึกษาใชวิธีการสัมภาษณผูปวย
และญาติดวยบรรยากาศท่ีเปนกันเอง เมื่อสัมภาษณเสร็จ
แลวใหนักศึกษาเขียนรายงานการศึกษาชีวิตผูปวย และ
เขียนแผนการพยาบาล

นักศึกษาสัมภาษณผูปวยตามท่ีไดรับมอบหมาย
เขียนรายงานเก่ียวกับชีวิตของผูปวย จากการสังเกตพบวา
นักศึกษาทุกคนเริ่มตนดวยการอานประวัติผูปวยจากแฟม
ผูปวยรายบุคคล (Chart) ท่ีใชในหอผูปวย แลวจึงคุยกับ
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ครูมอบหมายใหนักศึกษาศึกษาชีวิตของผูปวย 1
ราย โดยครูเลือกผูปวยท่ีมีพฤติกรรมการดแูลสขุภาพตนเอง
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ปวยแลว ครูขออนุญาตผูปวยท่ีจะใหพูดคุยใหนักศึกษา
ทราบเก่ียวกับชีวิตของเขา ครูมอบหมายใหนักศึกษาศึกษา
ชีวิตของผูปวย ใหครอบคลุม 4 ประเด็น ไดแก การดําเนิน
ชีวิตกอนปวย การดําเนินชีวิตหลังปวย การทํางาน และ
การดูแลตนเอง โดยใหนักศึกษาใชวิธีการสัมภาษณผูปวย
และญาติดวยบรรยากาศท่ีเปนกันเอง เมื่อสัมภาษณเสร็จ
แลวใหนักศึกษาเขียนรายงานการศึกษาชีวิตผูปวย และ
เขียนแผนการพยาบาล

นักศึกษาสัมภาษณผูปวยตามท่ีไดรับมอบหมาย
เขียนรายงานเก่ียวกับชีวิตของผูปวย จากการสังเกตพบวา
นักศึกษาทุกคนเริ่มตนดวยการอานประวัติผูปวยจากแฟม
ผูปวยรายบุคคล (Chart) ท่ีใชในหอผูปวย แลวจึงคุยกับ
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1. การเผชิญกับสถานการณหรือเรื่องราวท่ีมี
ความยอนแยง (dilemma) คือไมตรงกับ
มุมมองเดิมของผูเรียน

2. การตรวจสอบความคิด มุมมอง ความรูสึก
ของตนเอง

3. การประเมินสมมุติ ฐานของตนเองโดย
ใครครวญอยางจริงจัง

4. การเปดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงวาตนเอง
และผูอ่ืนสามารถเปลี่ยนแปลงได และยอมรับ
ฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน

5. การคนหาทางเลือกเพ่ือจะกระทําแบบใหม
6. การวางแผนท่ีจะปฏิบัติแบบใหม
7. การหาความรูและทักษะเพ่ิมเติมเพ่ือท่ีจะ

ปฏิบัติตามแผน
8. ทดลองปฏิบัติตามแผนซึ่งเปนบทบาทใหม
9. การพัฒนาความสามารถและความมั่นใจใน

บทบาทใหม
10. การบูรณาการมโนทัศนใหมเขากับชีวิต

การสอนท่ีส ง เส ริมการเรียนรู เ พ่ือการ
เปลี่ยนแปลง

เครือขายการเรียนรู เพ่ือการเปลี่ยนแปลง
(Transformative learning network, 2017) กลาววา การ
สอนท่ีสงเสริมการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงน้ัน จะตอง
ทําใหผูเรียนเกิดกรอบความคิดข้ึนใหม โดยตองจัดใหเกิด
การพูดคุยสื่อสารกันระหวางผูเรียน ผูสอนตองชวยให
ผูเรียนตระหนักวาสมมุติฐาน (Assumption) ของผูเรียน
คืออะไร ผูเรียนตองเขาถึงกรอบความคิดของตนเองได ตอง
รวมการเสวนา/อภิปราย และทําการตรวจสอบตนเองดวย
คําถาม อะไร อยางไร เพราะเหตุใด

กระบวนการเรียนรูท่ีสําคัญคือ 1) ตองทําให
ผูเรียนมีสวนรวม ไดเขาถึงขอมูล รูจักกรอบความคิดของ
ตนเอง คิดอยาง Active และสามารถเปลี่ยนความคิดหรือ
จุดยืนได 2) ทําใหเกิดการจินตนาการเก่ียวกับปญหาและ
การแกไขแบบใหมๆ และ 3) ใชการเสวนา/อภิปรายในการ
สื่อสาร

ด านสื่ อการสอน จะต องสามารถสะทอน
ประสบการณชีวิตจริงของผูเรียน เพ่ือผูเรียนจะไดมีสวนรวม

ในกลุมยอยท่ีเสวนา สามารถประเมินสภาพสถานการณตาม
ความจริงได มองหาหลักฐานท่ีเก่ียวของได และทําการ
ตัดสินใจแบบท่ีมีการคิดใครครวญได

การสอน ท่ีส ง เสริ มการ เรี ยนรู เ พ่ื อการ
เปลี่ยนแปลงน้ันทําไดหลายแบบ ไดแก การเรียนท่ีมี
การทําสัญญาการเรียน โครงการแบบกลุม บทบาท
สมมุติ  กรณีศึกษา สถานการณ /หองเสมือนจริง
การศึกษาประวัติชีวิตจริง

ในการเสวนากลุมน้ันมีขอควรคํานึง ไดแก
ผูเรียนตองเคารพในความคิดเห็นของผูอ่ืน รับผิดชอบท่ีจะ
ชวยเหลือผูอ่ืน ยอมรับความแตกตางหลากหลาย ทํางาน
รวมกันแบบกลุมเพ่ือนท่ีเปนพวกเดียวกัน และทุกคนมี
โอกาสท่ีจะมีสวนรวมเทาๆกัน (Transformative learning
network, 2017)
3.การนําไปใชในการพัฒนานักศึกษาพยาบาล

ผู เ ขียนได นําแนวคิดการเรียนรู เ พ่ือการ
เปลี่ยนแปลงไปใชในการพัฒนานักศึกษาพยาบาล
ศาสตรช้ันปท่ี 2 ใหเกิดการพัฒนาตามอัตลักษณ
สถาบันคือการบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย ดังน้ี

ขั้นท่ี1 ใหนักศึกษาไดพบกับสถานการณท่ีไม
ตรงกับความเห็นตามประสบการณเดิมของนักศึกษา

ครูมอบหมายใหนักศึกษาศึกษาชีวิตของผูปวย 1
ราย โดยครูเลือกผูปวยท่ีมีพฤติกรรมการดแูลสขุภาพตนเอง
ไมดี หรือไมสามารถปฏิบัตตินตามแผนการรักษาได โดยครู
สัมภาษณผูปวยเก่ียวกับการดําเนินชีวิตกอนปวยและเมื่อ
ปวยแลว ครูขออนุญาตผูปวยท่ีจะใหพูดคุยใหนักศึกษา
ทราบเก่ียวกับชีวิตของเขา ครูมอบหมายใหนักศึกษาศึกษา
ชีวิตของผูปวย ใหครอบคลุม 4 ประเด็น ไดแก การดําเนิน
ชีวิตกอนปวย การดําเนินชีวิตหลังปวย การทํางาน และ
การดูแลตนเอง โดยใหนักศึกษาใชวิธีการสัมภาษณผูปวย
และญาติดวยบรรยากาศท่ีเปนกันเอง เมื่อสัมภาษณเสร็จ
แลวใหนักศึกษาเขียนรายงานการศึกษาชีวิตผูปวย และ
เขียนแผนการพยาบาล

นักศึกษาสัมภาษณผูปวยตามท่ีไดรับมอบหมาย
เขียนรายงานเก่ียวกับชีวิตของผูปวย จากการสังเกตพบวา
นักศึกษาทุกคนเริ่มตนดวยการอานประวัติผูปวยจากแฟม
ผูปวยรายบุคคล (Chart) ท่ีใชในหอผูปวย แลวจึงคุยกับ
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ผูปวยและญาติ ท่ีขางเตียง จากการอานรายงานของ
นักศึกษา พบวา นักศึกษาเขียนรายงานโดยใชคําสรุปท่ี
นักศึกษาสรุปไดจากการสัมภาษณผูปวย เชน “ผูปวยใช
สิทธิบัตรทอง ไมมีปญหาดานเศรษฐกิจ” “ผูปวยและ
ครอบครัวรักใครกันดี” “ไมรวมมือในการรักษา” “ไม
สามารถควบคุมระดับนํ้าตาลได” “ผูปวยรับประทาน
อาหารท่ีเหมาะกับโรคท่ีเปน” และ “ผูปวยปฏิบัติตนตาม
แผนการรักษา รับประทานยาอยางตอเน่ือง ไมเคยขาดยา”
“ผูปวยงดอาหารหวาน มัน เค็ม” “ผูปวยไมออกกําลังกาย
เลย” “ผูปวยรับประทานยาไมตรงเวลา”

ครูถามคําถามใหนักศึกษาคิด “เพราะเหตุใด
นักศึกษาจึงเริ่มตนการศึกษาชีวิตดวยการอานเอกสารกอน”
อาจเปนเพราะนักศึกษาคุนเคยกับวิธีการเรียนแบบน้ี ท่ียึด
ขอมูล ความรู วาสําคัญแมนตรง อาจเปนความวิธีการท่ีทํา
ใหนักศึกษามีโอกาสปรับตัว และเตรียมตัวกอนสัมภาษณ
ผูปวย

ใหนักศึกษาคิดหาวิธีการเผชิญปญหา(โดย
ใชประสบการณเดิม)

ครูอานรายงานและจดบันทึกประเด็นสําคัญท่ีจะ
อภิปรายกับนักศึกษา ครูระบุวา Dilemma คือเรื่องอะไร
โดยฟงการแสดงความคิดเห็น อานผลงาน สังเกตทาทีของ
นักศึกษา จนทราบวานักศึกษายึดประสบการณเดิม นํา
หลักการจากตํารามาใชโดยไมพิจารณาปรับแตงใหเหมาะสม
กับผูปวยเฉพาะราย ครูจัดการอภิปรายกลุมโดย ใชคําถามท่ี
กระคุนการคิดของนักศึกษาตามประเด็นท่ีบันทึกไว ซึ่ง
คําถามสวนใหญใชคําวา อะไร อยางไร เพราะเหตุใด เพ่ือให
นักศึกษาไดคิดทบทวน เชน “นักศึกษาทราบหรือไมวาทําไม
ผูปวยจึงไมสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลได” และ “เพราะ
เหตุใดผูปวยจึงไมรวมมือในการรักษา” “ท่ีวาผูปวยใช
สิทธิบัตรทอง ไมมีปญหาดานเศรษฐกิจน้ัน เปนอยางไร เลา
ใหครูฟงไดไหม” “ท่ีวาผูปวยปฏิบัติตนตามแผนการรักษา
รับประทานยาอยางตอเน่ือง ไมเคยขาดยา น้ัน เขาทํา
อยางไร” “ท่ีวาผูปวยรับประทานอาหารท่ีเหมาะกับโรคท่ี
เปนน้ัน เขารับประทานอะไรบาง” “ท่ีวาผูปวยงดอาหาร
หวาน มัน เค็ม น้ันเขาทานอาหารอะไร อยางไร เชนปรุงเอง
หรือซื้อ อาหารท่ีทานคืออะไร เชน แกงสม ผักนํ้าพริก หรือ

อยางอ่ืน ชวยเลาใหกลุมฟงหนอย” “ท่ีนักศึกษาบอกวา
ผูปวยไมออกกําลังกายเลยน่ีนาสนใจ วาความจริงเปน
อยางไร เขาไมออกกําลังกายเลยหรือ”

นักศึ กษาคิ ดหาคํ าตอบโดยใช ความรู ท่ี มี
ความคุนเคย ความถนัด ความสนใจสวนตัวและประสบการณ
เดิม จากการอานรายงาน พบวานักศึกษาบันทึกคําตอบสั้นๆ
เชน อายุ อาชีพ รายได จํานวนครั้งท่ีนอนในโรงพยาบาล เปน
ตน นักศึกษาไมซักถามวาผูปวยดําเนินชีวิตอยางไร ทํางาน
แบบใด ท่ีไหน เวลากลางวันหรือกลางคืน เหน่ือยลาเพียงใด
หยุดงานเพ่ือรักษาตัวอยางเดียว หรือ ยังคงทํางานและรักษา
ตัวไปดวย ใครพามาโรงพยาบาล จางใครดูแล คาใชจายเทาไร
ฯลฯ นักศึกษาคิดแตตอบคําถามไมไดเพราะไมมีขอมูลท่ีเปน
คําตอบ แมบางคนจะพยายามท่ีจะตอบ แตก็เปนคําสรุปของ
นักศึกษาเอง เชน “ผูปวยไมกินหวาน” แตไมสามารถบอกได
วาอาหารท่ีไมหวานท่ีผูปวยเลือกรับประทานน้ันคืออะไร
นักศึกษาบางคนยึดติดกับประสบการณเดิมมาก ไมคิดวาจะ
ทําแบบอ่ืนได เชน ตอบคําถามวา “ก็ทานยาตามแผนการ
รักษาคะ ไมมีอะไรนอกจากน้ี” แตอาจารยถามตอวาเขาทาน
ยาเวลาใดบาง ทานยาอยางไร นักศึกษาแปลกใจหรือไมวา
ทําไมจึงมียาเหลืออีกหน่ึงซอง นักศึกษาตอบวา “อืม หนู
ไมไดถามมา หนูไมคิดวาตองลงรายละเอียดขนาดน้ัน”

ประเด็นท่ีครูเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความ
คิดเห็น ไดแก 1) นักศึกษาอาจยึดติดกรอบหรือฟอรมท่ี
คุนเคยในการสัมภาษณผูปวย จึงไมสามารถมองเห็นวา
ชีวิตของผูปวยดําเนินไปอยางไรเมื่อเขาเจ็บปวย ไมเห็น
อุปสรรคหรือเหตุผลท่ีผูปวยไมปฏิบัติตามแผนการรักษา
ไมทราบภูมิปญญาหรือการเรียนรูท่ีผูปวยพัฒนาตนเอง
ใหปรับตัวกับสภาพรางกายท่ีเจ็บปวยได มองเห็นแต
เพียงวาผูปวยคนน้ีไมรวมมือคือรับประทานยาไมตอเน่ือง
แลวกาวขามไปท่ีประเด็นวาจะปรับพฤติกรรมผูปวย
อยางไร จะควบคุมเขาอยางไร แตคงไมสําเร็จโดยงาย
เพราะนักศึกษาไมทราบเหตุผลของพฤติกรรมเลยวาทําไม
ผูปวยจึงไมทานยา และ 2) นักศึกษาไมไดตระหนักวา
ตนเองกําลังศึกษาอะไร อาจารยมอบหมายใหศึกษาชีวิต
4 ประเด็น เมื่อพิจารณาประเด็นเหลาน้ันแลวจะพบวา
คําตอบควรเปนคําบรรยายหรือการเลาเรื่องใหเห็นวาชีวิต
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ผูปวยและญาติ ท่ีขางเตียง จากการอานรายงานของ
นักศึกษา พบวา นักศึกษาเขียนรายงานโดยใชคําสรุปท่ี
นักศึกษาสรุปไดจากการสัมภาษณผูปวย เชน “ผูปวยใช
สิทธิบัตรทอง ไมมีปญหาดานเศรษฐกิจ” “ผูปวยและ
ครอบครัวรักใครกันดี” “ไมรวมมือในการรักษา” “ไม
สามารถควบคุมระดับนํ้าตาลได” “ผูปวยรับประทาน
อาหารท่ีเหมาะกับโรคท่ีเปน” และ “ผูปวยปฏิบัติตนตาม
แผนการรักษา รับประทานยาอยางตอเน่ือง ไมเคยขาดยา”
“ผูปวยงดอาหารหวาน มัน เค็ม” “ผูปวยไมออกกําลังกาย
เลย” “ผูปวยรับประทานยาไมตรงเวลา”

ครูถามคําถามใหนักศึกษาคิด “เพราะเหตุใด
นักศึกษาจึงเริ่มตนการศึกษาชีวิตดวยการอานเอกสารกอน”
อาจเปนเพราะนักศึกษาคุนเคยกับวิธีการเรียนแบบน้ี ท่ียึด
ขอมูล ความรู วาสําคัญแมนตรง อาจเปนความวิธีการท่ีทํา
ใหนักศึกษามีโอกาสปรับตัว และเตรียมตัวกอนสัมภาษณ
ผูปวย

ใหนักศึกษาคิดหาวิธีการเผชิญปญหา(โดย
ใชประสบการณเดิม)

ครูอานรายงานและจดบันทึกประเด็นสําคัญท่ีจะ
อภิปรายกับนักศึกษา ครูระบุวา Dilemma คือเรื่องอะไร
โดยฟงการแสดงความคิดเห็น อานผลงาน สังเกตทาทีของ
นักศึกษา จนทราบวานักศึกษายึดประสบการณเดิม นํา
หลักการจากตํารามาใชโดยไมพิจารณาปรับแตงใหเหมาะสม
กับผูปวยเฉพาะราย ครูจัดการอภิปรายกลุมโดย ใชคําถามท่ี
กระคุนการคิดของนักศึกษาตามประเด็นท่ีบันทึกไว ซึ่ง
คําถามสวนใหญใชคําวา อะไร อยางไร เพราะเหตุใด เพ่ือให
นักศึกษาไดคิดทบทวน เชน “นักศึกษาทราบหรือไมวาทําไม
ผูปวยจึงไมสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลได” และ “เพราะ
เหตุใดผูปวยจึงไมรวมมือในการรักษา” “ท่ีวาผูปวยใช
สิทธิบัตรทอง ไมมีปญหาดานเศรษฐกิจน้ัน เปนอยางไร เลา
ใหครูฟงไดไหม” “ท่ีวาผูปวยปฏิบัติตนตามแผนการรักษา
รับประทานยาอยางตอเน่ือง ไมเคยขาดยา น้ัน เขาทํา
อยางไร” “ท่ีวาผูปวยรับประทานอาหารท่ีเหมาะกับโรคท่ี
เปนน้ัน เขารับประทานอะไรบาง” “ท่ีวาผูปวยงดอาหาร
หวาน มัน เค็ม น้ันเขาทานอาหารอะไร อยางไร เชนปรุงเอง
หรือซื้อ อาหารท่ีทานคืออะไร เชน แกงสม ผักนํ้าพริก หรือ

อยางอ่ืน ชวยเลาใหกลุมฟงหนอย” “ท่ีนักศึกษาบอกวา
ผูปวยไมออกกําลังกายเลยน่ีนาสนใจ วาความจริงเปน
อยางไร เขาไมออกกําลังกายเลยหรือ”

นักศึ กษาคิ ดหาคํ าตอบโดยใช ความรู ท่ี มี
ความคุนเคย ความถนัด ความสนใจสวนตัวและประสบการณ
เดิม จากการอานรายงาน พบวานักศึกษาบันทึกคําตอบสั้นๆ
เชน อายุ อาชีพ รายได จํานวนครั้งท่ีนอนในโรงพยาบาล เปน
ตน นักศึกษาไมซักถามวาผูปวยดําเนินชีวิตอยางไร ทํางาน
แบบใด ท่ีไหน เวลากลางวันหรือกลางคืน เหน่ือยลาเพียงใด
หยุดงานเพ่ือรักษาตัวอยางเดียว หรือ ยังคงทํางานและรักษา
ตัวไปดวย ใครพามาโรงพยาบาล จางใครดูแล คาใชจายเทาไร
ฯลฯ นักศึกษาคิดแตตอบคําถามไมไดเพราะไมมีขอมูลท่ีเปน
คําตอบ แมบางคนจะพยายามท่ีจะตอบ แตก็เปนคําสรุปของ
นักศึกษาเอง เชน “ผูปวยไมกินหวาน” แตไมสามารถบอกได
วาอาหารท่ีไมหวานท่ีผูปวยเลือกรับประทานน้ันคืออะไร
นักศึกษาบางคนยึดติดกับประสบการณเดิมมาก ไมคิดวาจะ
ทําแบบอ่ืนได เชน ตอบคําถามวา “ก็ทานยาตามแผนการ
รักษาคะ ไมมีอะไรนอกจากน้ี” แตอาจารยถามตอวาเขาทาน
ยาเวลาใดบาง ทานยาอยางไร นักศึกษาแปลกใจหรือไมวา
ทําไมจึงมียาเหลืออีกหน่ึงซอง นักศึกษาตอบวา “อืม หนู
ไมไดถามมา หนูไมคิดวาตองลงรายละเอียดขนาดน้ัน”

ประเด็นท่ีครูเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความ
คิดเห็น ไดแก 1) นักศึกษาอาจยึดติดกรอบหรือฟอรมท่ี
คุนเคยในการสัมภาษณผูปวย จึงไมสามารถมองเห็นวา
ชีวิตของผูปวยดําเนินไปอยางไรเมื่อเขาเจ็บปวย ไมเห็น
อุปสรรคหรือเหตุผลท่ีผูปวยไมปฏิบัติตามแผนการรักษา
ไมทราบภูมิปญญาหรือการเรียนรูท่ีผูปวยพัฒนาตนเอง
ใหปรับตัวกับสภาพรางกายท่ีเจ็บปวยได มองเห็นแต
เพียงวาผูปวยคนน้ีไมรวมมือคือรับประทานยาไมตอเน่ือง
แลวกาวขามไปท่ีประเด็นวาจะปรับพฤติกรรมผูปวย
อยางไร จะควบคุมเขาอยางไร แตคงไมสําเร็จโดยงาย
เพราะนักศึกษาไมทราบเหตุผลของพฤติกรรมเลยวาทําไม
ผูปวยจึงไมทานยา และ 2) นักศึกษาไมไดตระหนักวา
ตนเองกําลังศึกษาอะไร อาจารยมอบหมายใหศึกษาชีวิต
4 ประเด็น เมื่อพิจารณาประเด็นเหลาน้ันแลวจะพบวา
คําตอบควรเปนคําบรรยายหรือการเลาเรื่องใหเห็นวาชีวิต
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ผูปวยและญาติ ท่ีขางเตียง จากการอานรายงานของ
นักศึกษา พบวา นักศึกษาเขียนรายงานโดยใชคําสรุปท่ี
นักศึกษาสรุปไดจากการสัมภาษณผูปวย เชน “ผูปวยใช
สิทธิบัตรทอง ไมมีปญหาดานเศรษฐกิจ” “ผูปวยและ
ครอบครัวรักใครกันดี” “ไมรวมมือในการรักษา” “ไม
สามารถควบคุมระดับนํ้าตาลได” “ผูปวยรับประทาน
อาหารท่ีเหมาะกับโรคท่ีเปน” และ “ผูปวยปฏิบัติตนตาม
แผนการรักษา รับประทานยาอยางตอเน่ือง ไมเคยขาดยา”
“ผูปวยงดอาหารหวาน มัน เค็ม” “ผูปวยไมออกกําลังกาย
เลย” “ผูปวยรับประทานยาไมตรงเวลา”

ครูถามคําถามใหนักศึกษาคิด “เพราะเหตุใด
นักศึกษาจึงเริ่มตนการศึกษาชีวิตดวยการอานเอกสารกอน”
อาจเปนเพราะนักศึกษาคุนเคยกับวิธีการเรียนแบบน้ี ท่ียึด
ขอมูล ความรู วาสําคัญแมนตรง อาจเปนความวิธีการท่ีทํา
ใหนักศึกษามีโอกาสปรับตัว และเตรียมตัวกอนสัมภาษณ
ผูปวย

ใหนักศึกษาคิดหาวิธีการเผชิญปญหา(โดย
ใชประสบการณเดิม)

ครูอานรายงานและจดบันทึกประเด็นสําคัญท่ีจะ
อภิปรายกับนักศึกษา ครูระบุวา Dilemma คือเรื่องอะไร
โดยฟงการแสดงความคิดเห็น อานผลงาน สังเกตทาทีของ
นักศึกษา จนทราบวานักศึกษายึดประสบการณเดิม นํา
หลักการจากตํารามาใชโดยไมพิจารณาปรับแตงใหเหมาะสม
กับผูปวยเฉพาะราย ครูจัดการอภิปรายกลุมโดย ใชคําถามท่ี
กระคุนการคิดของนักศึกษาตามประเด็นท่ีบันทึกไว ซึ่ง
คําถามสวนใหญใชคําวา อะไร อยางไร เพราะเหตุใด เพ่ือให
นักศึกษาไดคิดทบทวน เชน “นักศึกษาทราบหรือไมวาทําไม
ผูปวยจึงไมสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลได” และ “เพราะ
เหตุใดผูปวยจึงไมรวมมือในการรักษา” “ท่ีวาผูปวยใช
สิทธิบัตรทอง ไมมีปญหาดานเศรษฐกิจน้ัน เปนอยางไร เลา
ใหครูฟงไดไหม” “ท่ีวาผูปวยปฏิบัติตนตามแผนการรักษา
รับประทานยาอยางตอเน่ือง ไมเคยขาดยา น้ัน เขาทํา
อยางไร” “ท่ีวาผูปวยรับประทานอาหารท่ีเหมาะกับโรคท่ี
เปนน้ัน เขารับประทานอะไรบาง” “ท่ีวาผูปวยงดอาหาร
หวาน มัน เค็ม น้ันเขาทานอาหารอะไร อยางไร เชนปรุงเอง
หรือซื้อ อาหารท่ีทานคืออะไร เชน แกงสม ผักนํ้าพริก หรือ

อยางอ่ืน ชวยเลาใหกลุมฟงหนอย” “ท่ีนักศึกษาบอกวา
ผูปวยไมออกกําลังกายเลยน่ีนาสนใจ วาความจริงเปน
อยางไร เขาไมออกกําลังกายเลยหรือ”

นักศึ กษาคิ ดหาคํ าตอบโดยใช ความรู ท่ี มี
ความคุนเคย ความถนัด ความสนใจสวนตัวและประสบการณ
เดิม จากการอานรายงาน พบวานักศึกษาบันทึกคําตอบสั้นๆ
เชน อายุ อาชีพ รายได จํานวนครั้งท่ีนอนในโรงพยาบาล เปน
ตน นักศึกษาไมซักถามวาผูปวยดําเนินชีวิตอยางไร ทํางาน
แบบใด ท่ีไหน เวลากลางวันหรือกลางคืน เหน่ือยลาเพียงใด
หยุดงานเพ่ือรักษาตัวอยางเดียว หรือ ยังคงทํางานและรักษา
ตัวไปดวย ใครพามาโรงพยาบาล จางใครดูแล คาใชจายเทาไร
ฯลฯ นักศึกษาคิดแตตอบคําถามไมไดเพราะไมมีขอมูลท่ีเปน
คําตอบ แมบางคนจะพยายามท่ีจะตอบ แตก็เปนคําสรุปของ
นักศึกษาเอง เชน “ผูปวยไมกินหวาน” แตไมสามารถบอกได
วาอาหารท่ีไมหวานท่ีผูปวยเลือกรับประทานน้ันคืออะไร
นักศึกษาบางคนยึดติดกับประสบการณเดิมมาก ไมคิดวาจะ
ทําแบบอ่ืนได เชน ตอบคําถามวา “ก็ทานยาตามแผนการ
รักษาคะ ไมมีอะไรนอกจากน้ี” แตอาจารยถามตอวาเขาทาน
ยาเวลาใดบาง ทานยาอยางไร นักศึกษาแปลกใจหรือไมวา
ทําไมจึงมียาเหลืออีกหน่ึงซอง นักศึกษาตอบวา “อืม หนู
ไมไดถามมา หนูไมคิดวาตองลงรายละเอียดขนาดน้ัน”

ประเด็นท่ีครูเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความ
คิดเห็น ไดแก 1) นักศึกษาอาจยึดติดกรอบหรือฟอรมท่ี
คุนเคยในการสัมภาษณผูปวย จึงไมสามารถมองเห็นวา
ชีวิตของผูปวยดําเนินไปอยางไรเมื่อเขาเจ็บปวย ไมเห็น
อุปสรรคหรือเหตุผลท่ีผูปวยไมปฏิบัติตามแผนการรักษา
ไมทราบภูมิปญญาหรือการเรียนรูท่ีผูปวยพัฒนาตนเอง
ใหปรับตัวกับสภาพรางกายท่ีเจ็บปวยได มองเห็นแต
เพียงวาผูปวยคนน้ีไมรวมมือคือรับประทานยาไมตอเน่ือง
แลวกาวขามไปท่ีประเด็นวาจะปรับพฤติกรรมผูปวย
อยางไร จะควบคุมเขาอยางไร แตคงไมสําเร็จโดยงาย
เพราะนักศึกษาไมทราบเหตุผลของพฤติกรรมเลยวาทําไม
ผูปวยจึงไมทานยา และ 2) นักศึกษาไมไดตระหนักวา
ตนเองกําลังศึกษาอะไร อาจารยมอบหมายใหศึกษาชีวิต
4 ประเด็น เมื่อพิจารณาประเด็นเหลาน้ันแลวจะพบวา
คําตอบควรเปนคําบรรยายหรือการเลาเรื่องใหเห็นวาชีวิต
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ผูปวยดําเนินไปอยางไร การขาดความตระหนักในตนเอง
น้ี น้ีจึงเปนอุปสรรคหน่ึงของการเขาใจเหตุผลและ
ความรูสึกของผูปวย ในขณะท่ีนักศึกษาตองการใหการ
พยาบาลท่ีเขาใจบุคคล

ขั้นท่ี 2 ใหนักศึกษาตรวจสอบตนเอง
ครูซักถาม ช้ีชวนใหนักศึกษาพิจารณาขอมูล

ชีวิตจริงของผูปวย วาสอดคลองกับแนวทางการชวยเหลือ
ท่ีนักศึกษาพยายามจัดใหหรือไม เชน ถามนักศึกษาวา “ท่ี
นักศึกษาบอกผูปวยวาขณะท่ีเปนแผลท่ีเทาควรหยุดงานใน
สวนไวกอน ควรรักษาตัวใหหายกอนน้ัน นักศึกษาคิดวา
ผูปวยจะทําไดหรือไม เพราะอะไร” มีขอมูลใดของผูปวย
รายน้ีท่ีแตกตางจากประสบการณเดิมของนักศึกษา เชน
ถามวา “ครั้งแรกท่ีไดขอมูลมานักศึกษาบอกวาผูปวยขาด
ยาสองเดือน ซึ่งหมายความวาไมปฏิบัติตัวตามแผนการ
รักษา แตจากการพูดคุยครั้งท่ีสองน้ันไมใช สรุปวาเปน
อยางไร” “มีเรื่องใดบางเก่ียวกับผูปวยรายน้ีท่ีนักศึกษายัง
ไมรูขอมูลแนชัด แตนักศึกษาเขียนแผนการพยาบาล
ลวงหนาไปกอนโดยใชประสบการณท่ีคุนเคย แตเมื่อพูดคุย
ครั้งท่ีสองแลวจึงพบวาเรื่องของผูปวยไมเปนแบบท่ี
นักศึกษาคิด” นักศึกษามีความรูสึกอยางไรเมื่อรับทราบ
ความจริงเก่ียวกับผูปวยหรือพฤติกรรมของผูปวย เชน
“นักศึกษารูสึกอยางไรเมื่อผูปวยเลาท่ีบางวันไมทานยา
เพราะตองประหยัดยาไวรอจนกวาลูกจะมาจากกรุงเทพ
แลวจึงไดไปรับยา” เปดโอกาสใหนักศึกษาประเมิน
สมมุติฐานเดิมอยางจริงจัง เชน “นักศึกษาคิดวาการใหขอ
วินิจฉัยการพยาบาลในครั้งแรกเปนอยางไรบาง ถูกตองไหม
อยางไร”

นักศึกษาคิดตอบคําถามเปนการสะทอนตนเอง
(Self-reflection) ท่ีนักศกึษาตองคิดใครครวญ และเกิดการ
ตระหนัก (Awareness)ในความคิด ความรูสึกของตนเอง ได
มีโอกาสรวบรวมขอมูลใหมอีกครั้ง ซึ่งขอมูลใหมบางเรื่องก็
ขยายความขอมูลเดิมท่ีรวบรวมมากอน ขอมูลใหมบางเรื่อง
ก็ตรงขามกับขอมูลเดิม ไดมีโอกาสพิจารณาประเมินวา
แผนการพยาบาลท่ีคิดไวน้ันเหมาะสมแลวหรือยัง นักศกึษา
คิดแลวสะทอนความคิดของตนเองออกมาเปนคําพูดเลาให
เพ่ือนในกลุมฟงวาตนคิดอยางไรตอการเจ็บปวยและ
พฤติกรรมของผูปวย และมีความรูสึกอยางไร นักศึกษาทุก

คนตระหนักรูวาสภาพท่ีแทจรงิของผูปวยเปนอยางไร และ
ตระหนักวาขอมูลท่ีตนเก็บรวบรวบรวมมาในรอบแรกน้ันมี
ความคลุมเครือ ไมชัดเจน บางเรื่องก็ไมตรงกับความจริง

ประเด็นท่ีครูตองบันทึกไวเพ่ือการพัฒนาคือ
จากการอานรายงานพบวานักศึกษาสรุปความวาผูปวยมี
ปญหาดานใดดานหน่ึงเร็วเกินไป ท้ังๆท่ีมีขอมูลสนับสนุน
เพียงเล็กนอย แตนักศึกษาเลือกใชคําท่ีเสมือนมีเหตุผล
นาสนใจวานักศึกษานํากลุมคําพวกน้ีมาจากแหลงใด อาจ
เปนการเลียนแบบรายงานเดิมๆท่ีตนเคยทํามากอน หรือ
เขียนตามตัวอยางการวางแผนการพยาบาลจากหนังสือก็ได

ขั้นท่ี 3 ใหนักศึกษาประเมินสมมุติฐานเดิม
อยางจริงจัง

ครูเปดโอกาสใหนักศึกษาประเมินวาแผนการ
พยาบาลท่ีเขียนข้ึนในครั้งแรกน้ันถูกตอง เหมาะสม
เปนไปไดหรือไม โดยใชคําถาม ดังน้ี ขอมูลพ้ืนฐาน
ถูกตองหรือไม  เ พียงพอท่ีจะสรุปปญหาหรือไม
ครอบคลุมทุกแหลงขอมูลหรือไม การตั้งขอวินิจฉัยการ
พยาบาลถูกตองและสอดคลองตามขอมูลท่ีรวบรวมได
หรือไม แผนการพยาบาลมีความเฉพาะเจาะจงสําหรับ
ผูปวยรายน้ันๆหรือไม นําไปปฏิบัติไดจริงหรือไม

นักศึกษานักศึกษาประเมินว าแผนการ
พยาบาลท่ีทําครั้งแรกน้ันกวางไป ไมละเอียด บางเรื่อง
ก็ไมถูกตอง

ประเด็นท่ีครูตองบันทึกไวคือ จากการอาน
รายงานพบวาผูปวยแตละคนมีรายละเอียดการใชชีวิต
ตางกัน แตปวยดวยโรคแบบเดียวกัน สังเกตเห็นไดวา
นักศึกษาจะมีขอวินิจฉัยการพยาบาลและแผนการ
ปฏิบัติการพยาบาลแบบเดียวกัน ไมพบความแตกตาง
ระหวางบุคคลจากแผนการพยาบาลเหลาน้ี

ขั้นท่ี 4 สนับสนุนใหนักศึกษาเปดใจยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง

ครูช้ีประเด็นใหนักศึกษาเห็นวาการท่ีแผนการ
พยาบาลตามประสบการณเดิมกับความจริงของชีวิต
ผูปวยน้ันไมสอดคลองกันน้ัน ขอใหนักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นวาควรเปลี่ยนแปลงรูปแบบท่ีตนยึดถือมากอน
บางหรือไม เพราะเหตุใด
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ผูปวยดําเนินไปอยางไร การขาดความตระหนักในตนเอง
น้ี น้ีจึงเปนอุปสรรคหน่ึงของการเขาใจเหตุผลและ
ความรูสึกของผูปวย ในขณะท่ีนักศึกษาตองการใหการ
พยาบาลท่ีเขาใจบุคคล

ขั้นท่ี 2 ใหนักศึกษาตรวจสอบตนเอง
ครูซักถาม ช้ีชวนใหนักศึกษาพิจารณาขอมูล

ชีวิตจริงของผูปวย วาสอดคลองกับแนวทางการชวยเหลือ
ท่ีนักศึกษาพยายามจัดใหหรือไม เชน ถามนักศึกษาวา “ท่ี
นักศึกษาบอกผูปวยวาขณะท่ีเปนแผลท่ีเทาควรหยุดงานใน
สวนไวกอน ควรรักษาตัวใหหายกอนน้ัน นักศึกษาคิดวา
ผูปวยจะทําไดหรือไม เพราะอะไร” มีขอมูลใดของผูปวย
รายน้ีท่ีแตกตางจากประสบการณเดิมของนักศึกษา เชน
ถามวา “ครั้งแรกท่ีไดขอมูลมานักศึกษาบอกวาผูปวยขาด
ยาสองเดือน ซึ่งหมายความวาไมปฏิบัติตัวตามแผนการ
รักษา แตจากการพูดคุยครั้งท่ีสองน้ันไมใช สรุปวาเปน
อยางไร” “มีเรื่องใดบางเก่ียวกับผูปวยรายน้ีท่ีนักศึกษายัง
ไมรูขอมูลแนชัด แตนักศึกษาเขียนแผนการพยาบาล
ลวงหนาไปกอนโดยใชประสบการณท่ีคุนเคย แตเมื่อพูดคุย
ครั้งท่ีสองแลวจึงพบวาเรื่องของผูปวยไมเปนแบบท่ี
นักศึกษาคิด” นักศึกษามีความรูสึกอยางไรเมื่อรับทราบ
ความจริงเก่ียวกับผูปวยหรือพฤติกรรมของผูปวย เชน
“นักศึกษารูสึกอยางไรเมื่อผูปวยเลาท่ีบางวันไมทานยา
เพราะตองประหยัดยาไวรอจนกวาลูกจะมาจากกรุงเทพ
แลวจึงไดไปรับยา” เปดโอกาสใหนักศึกษาประเมิน
สมมุติฐานเดิมอยางจริงจัง เชน “นักศึกษาคิดวาการใหขอ
วินิจฉัยการพยาบาลในครั้งแรกเปนอยางไรบาง ถูกตองไหม
อยางไร”

นักศึกษาคิดตอบคําถามเปนการสะทอนตนเอง
(Self-reflection) ท่ีนักศกึษาตองคิดใครครวญ และเกิดการ
ตระหนัก (Awareness)ในความคิด ความรูสึกของตนเอง ได
มีโอกาสรวบรวมขอมูลใหมอีกครั้ง ซึ่งขอมูลใหมบางเรื่องก็
ขยายความขอมูลเดิมท่ีรวบรวมมากอน ขอมูลใหมบางเรื่อง
ก็ตรงขามกับขอมูลเดิม ไดมีโอกาสพิจารณาประเมินวา
แผนการพยาบาลท่ีคิดไวน้ันเหมาะสมแลวหรือยัง นักศกึษา
คิดแลวสะทอนความคิดของตนเองออกมาเปนคําพูดเลาให
เพ่ือนในกลุมฟงวาตนคิดอยางไรตอการเจ็บปวยและ
พฤติกรรมของผูปวย และมีความรูสึกอยางไร นักศึกษาทุก

คนตระหนักรูวาสภาพท่ีแทจรงิของผูปวยเปนอยางไร และ
ตระหนักวาขอมูลท่ีตนเก็บรวบรวบรวมมาในรอบแรกน้ันมี
ความคลุมเครือ ไมชัดเจน บางเรื่องก็ไมตรงกับความจริง

ประเด็นท่ีครูตองบันทึกไวเพ่ือการพัฒนาคือ
จากการอานรายงานพบวานักศึกษาสรุปความวาผูปวยมี
ปญหาดานใดดานหน่ึงเร็วเกินไป ท้ังๆท่ีมีขอมูลสนับสนุน
เพียงเล็กนอย แตนักศึกษาเลือกใชคําท่ีเสมือนมีเหตุผล
นาสนใจวานักศึกษานํากลุมคําพวกน้ีมาจากแหลงใด อาจ
เปนการเลียนแบบรายงานเดิมๆท่ีตนเคยทํามากอน หรือ
เขียนตามตัวอยางการวางแผนการพยาบาลจากหนังสือก็ได

ขั้นท่ี 3 ใหนักศึกษาประเมินสมมุติฐานเดิม
อยางจริงจัง

ครูเปดโอกาสใหนักศึกษาประเมินวาแผนการ
พยาบาลท่ีเขียนข้ึนในครั้งแรกน้ันถูกตอง เหมาะสม
เปนไปไดหรือไม โดยใชคําถาม ดังน้ี ขอมูลพ้ืนฐาน
ถูกตองหรือไม  เ พียงพอท่ีจะสรุปปญหาหรือไม
ครอบคลุมทุกแหลงขอมูลหรือไม การตั้งขอวินิจฉัยการ
พยาบาลถูกตองและสอดคลองตามขอมูลท่ีรวบรวมได
หรือไม แผนการพยาบาลมีความเฉพาะเจาะจงสําหรับ
ผูปวยรายน้ันๆหรือไม นําไปปฏิบัติไดจริงหรือไม

นักศึกษานักศึกษาประเมินว าแผนการ
พยาบาลท่ีทําครั้งแรกน้ันกวางไป ไมละเอียด บางเรื่อง
ก็ไมถูกตอง

ประเด็นท่ีครูตองบันทึกไวคือ จากการอาน
รายงานพบวาผูปวยแตละคนมีรายละเอียดการใชชีวิต
ตางกัน แตปวยดวยโรคแบบเดียวกัน สังเกตเห็นไดวา
นักศึกษาจะมีขอวินิจฉัยการพยาบาลและแผนการ
ปฏิบัติการพยาบาลแบบเดียวกัน ไมพบความแตกตาง
ระหวางบุคคลจากแผนการพยาบาลเหลาน้ี

ขั้นท่ี 4 สนับสนุนใหนักศึกษาเปดใจยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง

ครูช้ีประเด็นใหนักศึกษาเห็นวาการท่ีแผนการ
พยาบาลตามประสบการณเดิมกับความจริงของชีวิต
ผูปวยน้ันไมสอดคลองกันน้ัน ขอใหนักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นวาควรเปลี่ยนแปลงรูปแบบท่ีตนยึดถือมากอน
บางหรือไม เพราะเหตุใด
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ผูปวยดําเนินไปอยางไร การขาดความตระหนักในตนเอง
น้ี น้ีจึงเปนอุปสรรคหน่ึงของการเขาใจเหตุผลและ
ความรูสึกของผูปวย ในขณะท่ีนักศึกษาตองการใหการ
พยาบาลท่ีเขาใจบุคคล

ขั้นท่ี 2 ใหนักศึกษาตรวจสอบตนเอง
ครูซักถาม ช้ีชวนใหนักศึกษาพิจารณาขอมูล

ชีวิตจริงของผูปวย วาสอดคลองกับแนวทางการชวยเหลือ
ท่ีนักศึกษาพยายามจัดใหหรือไม เชน ถามนักศึกษาวา “ท่ี
นักศึกษาบอกผูปวยวาขณะท่ีเปนแผลท่ีเทาควรหยุดงานใน
สวนไวกอน ควรรักษาตัวใหหายกอนน้ัน นักศึกษาคิดวา
ผูปวยจะทําไดหรือไม เพราะอะไร” มีขอมูลใดของผูปวย
รายน้ีท่ีแตกตางจากประสบการณเดิมของนักศึกษา เชน
ถามวา “ครั้งแรกท่ีไดขอมูลมานักศึกษาบอกวาผูปวยขาด
ยาสองเดือน ซึ่งหมายความวาไมปฏิบัติตัวตามแผนการ
รักษา แตจากการพูดคุยครั้งท่ีสองน้ันไมใช สรุปวาเปน
อยางไร” “มีเรื่องใดบางเก่ียวกับผูปวยรายน้ีท่ีนักศึกษายัง
ไมรูขอมูลแนชัด แตนักศึกษาเขียนแผนการพยาบาล
ลวงหนาไปกอนโดยใชประสบการณท่ีคุนเคย แตเมื่อพูดคุย
ครั้งท่ีสองแลวจึงพบวาเรื่องของผูปวยไมเปนแบบท่ี
นักศึกษาคิด” นักศึกษามีความรูสึกอยางไรเมื่อรับทราบ
ความจริงเก่ียวกับผูปวยหรือพฤติกรรมของผูปวย เชน
“นักศึกษารูสึกอยางไรเมื่อผูปวยเลาท่ีบางวันไมทานยา
เพราะตองประหยัดยาไวรอจนกวาลูกจะมาจากกรุงเทพ
แลวจึงไดไปรับยา” เปดโอกาสใหนักศึกษาประเมิน
สมมุติฐานเดิมอยางจริงจัง เชน “นักศึกษาคิดวาการใหขอ
วินิจฉัยการพยาบาลในครั้งแรกเปนอยางไรบาง ถูกตองไหม
อยางไร”

นักศึกษาคิดตอบคําถามเปนการสะทอนตนเอง
(Self-reflection) ท่ีนักศกึษาตองคิดใครครวญ และเกิดการ
ตระหนัก (Awareness)ในความคิด ความรูสึกของตนเอง ได
มีโอกาสรวบรวมขอมูลใหมอีกครั้ง ซึ่งขอมูลใหมบางเรื่องก็
ขยายความขอมูลเดิมท่ีรวบรวมมากอน ขอมูลใหมบางเรื่อง
ก็ตรงขามกับขอมูลเดิม ไดมีโอกาสพิจารณาประเมินวา
แผนการพยาบาลท่ีคิดไวน้ันเหมาะสมแลวหรือยัง นักศกึษา
คิดแลวสะทอนความคิดของตนเองออกมาเปนคําพูดเลาให
เพ่ือนในกลุมฟงวาตนคิดอยางไรตอการเจ็บปวยและ
พฤติกรรมของผูปวย และมีความรูสึกอยางไร นักศึกษาทุก

คนตระหนักรูวาสภาพท่ีแทจรงิของผูปวยเปนอยางไร และ
ตระหนักวาขอมูลท่ีตนเก็บรวบรวบรวมมาในรอบแรกน้ันมี
ความคลุมเครือ ไมชัดเจน บางเรื่องก็ไมตรงกับความจริง

ประเด็นท่ีครูตองบันทึกไวเพ่ือการพัฒนาคือ
จากการอานรายงานพบวานักศึกษาสรุปความวาผูปวยมี
ปญหาดานใดดานหน่ึงเร็วเกินไป ท้ังๆท่ีมีขอมูลสนับสนุน
เพียงเล็กนอย แตนักศึกษาเลือกใชคําท่ีเสมือนมีเหตุผล
นาสนใจวานักศึกษานํากลุมคําพวกน้ีมาจากแหลงใด อาจ
เปนการเลียนแบบรายงานเดิมๆท่ีตนเคยทํามากอน หรือ
เขียนตามตัวอยางการวางแผนการพยาบาลจากหนังสือก็ได

ขั้นท่ี 3 ใหนักศึกษาประเมินสมมุติฐานเดิม
อยางจริงจัง

ครูเปดโอกาสใหนักศึกษาประเมินวาแผนการ
พยาบาลท่ีเขียนข้ึนในครั้งแรกน้ันถูกตอง เหมาะสม
เปนไปไดหรือไม โดยใชคําถาม ดังน้ี ขอมูลพ้ืนฐาน
ถูกตองหรือไม  เ พียงพอท่ีจะสรุปปญหาหรือไม
ครอบคลุมทุกแหลงขอมูลหรือไม การตั้งขอวินิจฉัยการ
พยาบาลถูกตองและสอดคลองตามขอมูลท่ีรวบรวมได
หรือไม แผนการพยาบาลมีความเฉพาะเจาะจงสําหรับ
ผูปวยรายน้ันๆหรือไม นําไปปฏิบัติไดจริงหรือไม

นักศึกษานักศึกษาประเมินว าแผนการ
พยาบาลท่ีทําครั้งแรกน้ันกวางไป ไมละเอียด บางเรื่อง
ก็ไมถูกตอง

ประเด็นท่ีครูตองบันทึกไวคือ จากการอาน
รายงานพบวาผูปวยแตละคนมีรายละเอียดการใชชีวิต
ตางกัน แตปวยดวยโรคแบบเดียวกัน สังเกตเห็นไดวา
นักศึกษาจะมีขอวินิจฉัยการพยาบาลและแผนการ
ปฏิบัติการพยาบาลแบบเดียวกัน ไมพบความแตกตาง
ระหวางบุคคลจากแผนการพยาบาลเหลาน้ี

ขั้นท่ี 4 สนับสนุนใหนักศึกษาเปดใจยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง

ครูช้ีประเด็นใหนักศึกษาเห็นวาการท่ีแผนการ
พยาบาลตามประสบการณเดิมกับความจริงของชีวิต
ผูปวยน้ันไมสอดคลองกันน้ัน ขอใหนักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นวาควรเปลี่ยนแปลงรูปแบบท่ีตนยึดถือมากอน
บางหรือไม เพราะเหตุใด
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นักศึกษาพูดแสดงความคิดเห็น ทัศนคติ และ
ความรู สึ ก ท่ีมีตอประเด็นการพยาบาล ท่ี ถูกตอง
เหมาะสม และเปนไปไดจริง ซึ่งนักศึกษาแสดงความ
สงสัยวา สามารถเขียนปญหาแปลกๆ ท่ีตนไมเคยเห็น
มากอนไดจริงหรือไม การเขียนแผนการพยาบาลท่ีเปน
ปญหาใหมๆน้ีจะมีผลตอคะแนนการวางแผนการ
พยาบาลไหม นักศึกษายอมรับวาควรปรับแผน แตไม
กลาเขียนปญหาท่ีแทจริง เน่ืองจากไมเคยเห็นมากอน

ประเด็น ท่ีครู ต องตระหนักคือ  สํ าหรับ
นักศึกษาบางคนการเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องยาก อาจเปน
เพราะเขาไมมั่นใจวาเขาจะไดรับผลกระทบดานคะแนน
หรือไม แสดงใหเห็นวาการเรียนของนักศึกษาไมใชการ
เรียนเพ่ือเรียนรูและพัฒนาแตเปนการเรียนเพ่ือใหได
คะแนนเทาน้ัน

ขั้นท่ี 5 ใหนักศึกษาคนหาทางเลือกใหม
ครูใชคําถามกระตุนการคิด รวมกับการช้ีชวน

ใหนักศึกษาพิจารณาขอมูลท่ีมีอยูวา การดูแลสุขภาพ
ของผูปวยรายน้ันๆจะทําไดอยางไรบาง นอกเหนือจาก
วิธีการเดิมๆท่ีพบแลววาไมเหมาะกับผูปวยรายน้ี เชน
ถามวา “ครั้งแรกท่ีนักศึกษาพบวาผูปวยใชสมุนไพร
รวมกับยาจากโรงพยาบาลเพ่ือควบคุมระดับนํ้าตาลน้ัน
นักศึกษาไดแนะนําผูปวยใหเลิกใชสมุนไพร เพราะอาจ
มีผลเสียตอไต แตผูปวยยืนยันท่ีจะใชสมุนไพรตอไป
เพราะเปนคนจัดสวนประกอบสมุนไพรและตมเอง จึง
มั่นใจวาปลอดภัย นักศึกษาคิดวาแผนการพยาบาลจะ
เปลี่ยนแปลงไปไดอยางไรบางไหม”

นักศึกษารวมแสดงความคิดเห็นท้ังท่ีเก่ียวกับ
กรณีศึกษาของตนเองและของเพ่ือนในกลุม โดยมีความ
คิดเห็นท่ีขัดแยงได แตไมวิพากษวิจารณ รับฟงอยาง
ตั้งใจเมื่อเพ่ือนนําเสนอเรื่องราวและแสดงความคิดเห็น
มีความรูสึกปลอดภัยเพียงพอท่ีจะแสดงความรูสึกท่ี
แทจริงหรือคิดเห็นแตกตาง มีความคิดสรางสรรคท่ีจะ
คิดในสิ่งท่ียังไมเคยทํามากอน นักศึกษาพยายามคิดและ
แสดงความคิด เห็นต อกลุ ม รวม ท้ั ง เ ช่ือม โยง กับ
ประสบการณสวนตัวดวย

สิ่งท่ีครูตองยอมรับคือ นักศึกษาคุนเคยกับ
การใชอินเตอรเนต เมื่อครูเปดโอกาสใหนักศึกษาคนหา
ขอมูลเพ่ิมเติมโดยใชอินเตอรเนต ณ เวลาท่ีกําลัง
อภิปรายน้ันชวยใหนักศึกษามีปฏิกิริยาท่ีจะเรียนรูอยาง
ตอเน่ือง

ขั้นท่ี 6 ใหนักศึกษาวางแผนวาจะทําสิ่งใหม
อยางไร

ครู ใชคํ าถามกระตุ น ให นักศึ กษาคิดหา
แนวทางใหมๆในการดูแลสุขภาพผูปวยเฉพาะราย เชน
พูดกับนักศึกษาวา “ตอนน้ีเราทราบแลววา ผูปวย
จํ า เป นต อ ง รอจนกว า ลู กจะมารั บ จากบ านม า
โรงพยาบาลเพ่ือรับยาตอเน่ือง ซึ่งลูกทํางานขับรถสง
สินคาตางจังหวัด บางครั้งมีงานดวน ไมคอยแนนอน ตัว
ผูปวยเองอยากไดยาเผื่อไวอีกใหมีพอสักสองสัปดาห แต
ไมเคยได ทําใหขาดยา และตองประหยัดยาไวทานบาง
หยุดบาง เวลามีอาการกําเริบจะไดมียาไวทาน และ
นักศึกษารวมกับกลุมมีความเห็นวาสภาพอาการของ
ผูปวย ความตระหนักเรื่องโรคและการรักษา รวมท้ัง
ขอจํากัดในชีวิต พยาบาลผูดูแลควรชวยประสานให
ผูปวยไดรับการดูแลดังกลาวได จากประเด็นน้ีนักศึกษา
คิดวาเราจะทําใหเปนจริงไดอยางไร”

นักศึกษาพยายามคิดวาบริบทชีวิตเดิมของ
ผูปวยเปนอยางไร นักศึกษาควรออกแบบการพยาบาล
อยางไรใหสอดคลองไปดวย กัน ในบางประเด็น
นักศึกษาก็นึกไมออก เพราะยังขาดการมองภาพใหญ
เชน ระบบบริการสุขภาพ ซึ่งครูตองชวยเพ่ิมขอมูลให
ดวย

ขั้นท่ี 7 ใหนักศึกษาคนหาความรูและทักษะ
ท่ีจําเปนเพ่ิมเติม

ครูเปดโอกาสและใหคําแนะนํานักศึกษาใน
การแสวงหาความรูใหมๆท่ีเปนประโยชนในการใหการ
พยาบาลแบบใหมท่ีแตกตางไปจากเดิม และเหมาะสม
กับสภาพผูปวย เชน “จากกรณีผูปวยเบาหวานยากจน
แตละวันแทบไมมีเงินติดตัวไวใช ท่ีบานไมมีตูเย็น ตอง
พยายามหาเงินมาเพ่ือซื้อนํ้าแข็งวันละ 10 บาทมาแช
อินซูลิน จนบางวันไมมีเงินซื้อขาว ตองยอมอดขาว
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นักศึกษาพูดแสดงความคิดเห็น ทัศนคติ และ
ความรู สึ ก ท่ีมีตอประเด็นการพยาบาล ท่ี ถูกตอง
เหมาะสม และเปนไปไดจริง ซึ่งนักศึกษาแสดงความ
สงสัยวา สามารถเขียนปญหาแปลกๆ ท่ีตนไมเคยเห็น
มากอนไดจริงหรือไม การเขียนแผนการพยาบาลท่ีเปน
ปญหาใหมๆน้ีจะมีผลตอคะแนนการวางแผนการ
พยาบาลไหม นักศึกษายอมรับวาควรปรับแผน แตไม
กลาเขียนปญหาท่ีแทจริง เน่ืองจากไมเคยเห็นมากอน

ประเด็น ท่ีครู ต องตระหนักคือ  สํ าหรับ
นักศึกษาบางคนการเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องยาก อาจเปน
เพราะเขาไมมั่นใจวาเขาจะไดรับผลกระทบดานคะแนน
หรือไม แสดงใหเห็นวาการเรียนของนักศึกษาไมใชการ
เรียนเพ่ือเรียนรูและพัฒนาแตเปนการเรียนเพ่ือใหได
คะแนนเทาน้ัน

ขั้นท่ี 5 ใหนักศึกษาคนหาทางเลือกใหม
ครูใชคําถามกระตุนการคิด รวมกับการช้ีชวน

ใหนักศึกษาพิจารณาขอมูลท่ีมีอยูวา การดูแลสุขภาพ
ของผูปวยรายน้ันๆจะทําไดอยางไรบาง นอกเหนือจาก
วิธีการเดิมๆท่ีพบแลววาไมเหมาะกับผูปวยรายน้ี เชน
ถามวา “ครั้งแรกท่ีนักศึกษาพบวาผูปวยใชสมุนไพร
รวมกับยาจากโรงพยาบาลเพ่ือควบคุมระดับนํ้าตาลน้ัน
นักศึกษาไดแนะนําผูปวยใหเลิกใชสมุนไพร เพราะอาจ
มีผลเสียตอไต แตผูปวยยืนยันท่ีจะใชสมุนไพรตอไป
เพราะเปนคนจัดสวนประกอบสมุนไพรและตมเอง จึง
มั่นใจวาปลอดภัย นักศึกษาคิดวาแผนการพยาบาลจะ
เปลี่ยนแปลงไปไดอยางไรบางไหม”

นักศึกษารวมแสดงความคิดเห็นท้ังท่ีเก่ียวกับ
กรณีศึกษาของตนเองและของเพ่ือนในกลุม โดยมีความ
คิดเห็นท่ีขัดแยงได แตไมวิพากษวิจารณ รับฟงอยาง
ตั้งใจเมื่อเพ่ือนนําเสนอเรื่องราวและแสดงความคิดเห็น
มีความรูสึกปลอดภัยเพียงพอท่ีจะแสดงความรูสึกท่ี
แทจริงหรือคิดเห็นแตกตาง มีความคิดสรางสรรคท่ีจะ
คิดในสิ่งท่ียังไมเคยทํามากอน นักศึกษาพยายามคิดและ
แสดงความคิด เห็นต อกลุ ม รวม ท้ั ง เ ช่ือม โยง กับ
ประสบการณสวนตัวดวย

สิ่งท่ีครูตองยอมรับคือ นักศึกษาคุนเคยกับ
การใชอินเตอรเนต เมื่อครูเปดโอกาสใหนักศึกษาคนหา
ขอมูลเพ่ิมเติมโดยใชอินเตอรเนต ณ เวลาท่ีกําลัง
อภิปรายน้ันชวยใหนักศึกษามีปฏิกิริยาท่ีจะเรียนรูอยาง
ตอเน่ือง

ขั้นท่ี 6 ใหนักศึกษาวางแผนวาจะทําสิ่งใหม
อยางไร

ครู ใชคํ าถามกระตุ น ให นักศึ กษาคิดหา
แนวทางใหมๆในการดูแลสุขภาพผูปวยเฉพาะราย เชน
พูดกับนักศึกษาวา “ตอนน้ีเราทราบแลววา ผูปวย
จํ า เป นต อ ง รอจนกว า ลู กจะมารั บ จากบ านม า
โรงพยาบาลเพ่ือรับยาตอเน่ือง ซึ่งลูกทํางานขับรถสง
สินคาตางจังหวัด บางครั้งมีงานดวน ไมคอยแนนอน ตัว
ผูปวยเองอยากไดยาเผื่อไวอีกใหมีพอสักสองสัปดาห แต
ไมเคยได ทําใหขาดยา และตองประหยัดยาไวทานบาง
หยุดบาง เวลามีอาการกําเริบจะไดมียาไวทาน และ
นักศึกษารวมกับกลุมมีความเห็นวาสภาพอาการของ
ผูปวย ความตระหนักเรื่องโรคและการรักษา รวมท้ัง
ขอจํากัดในชีวิต พยาบาลผูดูแลควรชวยประสานให
ผูปวยไดรับการดูแลดังกลาวได จากประเด็นน้ีนักศึกษา
คิดวาเราจะทําใหเปนจริงไดอยางไร”

นักศึกษาพยายามคิดวาบริบทชีวิตเดิมของ
ผูปวยเปนอยางไร นักศึกษาควรออกแบบการพยาบาล
อยางไรใหสอดคลองไปดวย กัน ในบางประเด็น
นักศึกษาก็นึกไมออก เพราะยังขาดการมองภาพใหญ
เชน ระบบบริการสุขภาพ ซึ่งครูตองชวยเพ่ิมขอมูลให
ดวย

ขั้นท่ี 7 ใหนักศึกษาคนหาความรูและทักษะ
ท่ีจําเปนเพ่ิมเติม

ครูเปดโอกาสและใหคําแนะนํานักศึกษาใน
การแสวงหาความรูใหมๆท่ีเปนประโยชนในการใหการ
พยาบาลแบบใหมท่ีแตกตางไปจากเดิม และเหมาะสม
กับสภาพผูปวย เชน “จากกรณีผูปวยเบาหวานยากจน
แตละวันแทบไมมีเงินติดตัวไวใช ท่ีบานไมมีตูเย็น ตอง
พยายามหาเงินมาเพ่ือซื้อนํ้าแข็งวันละ 10 บาทมาแช
อินซูลิน จนบางวันไมมีเงินซื้อขาว ตองยอมอดขาว
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นักศึกษาพูดแสดงความคิดเห็น ทัศนคติ และ
ความรู สึ ก ท่ีมีตอประเด็นการพยาบาล ท่ี ถูกตอง
เหมาะสม และเปนไปไดจริง ซึ่งนักศึกษาแสดงความ
สงสัยวา สามารถเขียนปญหาแปลกๆ ท่ีตนไมเคยเห็น
มากอนไดจริงหรือไม การเขียนแผนการพยาบาลท่ีเปน
ปญหาใหมๆน้ีจะมีผลตอคะแนนการวางแผนการ
พยาบาลไหม นักศึกษายอมรับวาควรปรับแผน แตไม
กลาเขียนปญหาท่ีแทจริง เน่ืองจากไมเคยเห็นมากอน

ประเด็น ท่ีครู ต องตระหนักคือ  สํ าหรับ
นักศึกษาบางคนการเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องยาก อาจเปน
เพราะเขาไมมั่นใจวาเขาจะไดรับผลกระทบดานคะแนน
หรือไม แสดงใหเห็นวาการเรียนของนักศึกษาไมใชการ
เรียนเพ่ือเรียนรูและพัฒนาแตเปนการเรียนเพ่ือใหได
คะแนนเทาน้ัน

ขั้นท่ี 5 ใหนักศึกษาคนหาทางเลือกใหม
ครูใชคําถามกระตุนการคิด รวมกับการช้ีชวน

ใหนักศึกษาพิจารณาขอมูลท่ีมีอยูวา การดูแลสุขภาพ
ของผูปวยรายน้ันๆจะทําไดอยางไรบาง นอกเหนือจาก
วิธีการเดิมๆท่ีพบแลววาไมเหมาะกับผูปวยรายน้ี เชน
ถามวา “ครั้งแรกท่ีนักศึกษาพบวาผูปวยใชสมุนไพร
รวมกับยาจากโรงพยาบาลเพ่ือควบคุมระดับนํ้าตาลน้ัน
นักศึกษาไดแนะนําผูปวยใหเลิกใชสมุนไพร เพราะอาจ
มีผลเสียตอไต แตผูปวยยืนยันท่ีจะใชสมุนไพรตอไป
เพราะเปนคนจัดสวนประกอบสมุนไพรและตมเอง จึง
มั่นใจวาปลอดภัย นักศึกษาคิดวาแผนการพยาบาลจะ
เปลี่ยนแปลงไปไดอยางไรบางไหม”

นักศึกษารวมแสดงความคิดเห็นท้ังท่ีเก่ียวกับ
กรณีศึกษาของตนเองและของเพ่ือนในกลุม โดยมีความ
คิดเห็นท่ีขัดแยงได แตไมวิพากษวิจารณ รับฟงอยาง
ตั้งใจเมื่อเพ่ือนนําเสนอเรื่องราวและแสดงความคิดเห็น
มีความรูสึกปลอดภัยเพียงพอท่ีจะแสดงความรูสึกท่ี
แทจริงหรือคิดเห็นแตกตาง มีความคิดสรางสรรคท่ีจะ
คิดในสิ่งท่ียังไมเคยทํามากอน นักศึกษาพยายามคิดและ
แสดงความคิด เห็นต อกลุ ม รวม ท้ั ง เ ช่ือม โยง กับ
ประสบการณสวนตัวดวย

สิ่งท่ีครูตองยอมรับคือ นักศึกษาคุนเคยกับ
การใชอินเตอรเนต เมื่อครูเปดโอกาสใหนักศึกษาคนหา
ขอมูลเพ่ิมเติมโดยใชอินเตอรเนต ณ เวลาท่ีกําลัง
อภิปรายน้ันชวยใหนักศึกษามีปฏิกิริยาท่ีจะเรียนรูอยาง
ตอเน่ือง

ขั้นท่ี 6 ใหนักศึกษาวางแผนวาจะทําสิ่งใหม
อยางไร

ครู ใชคํ าถามกระตุ น ให นักศึ กษาคิดหา
แนวทางใหมๆในการดูแลสุขภาพผูปวยเฉพาะราย เชน
พูดกับนักศึกษาวา “ตอนน้ีเราทราบแลววา ผูปวย
จํ า เป นต อ ง รอจนกว า ลู กจะมารั บ จากบ านม า
โรงพยาบาลเพ่ือรับยาตอเน่ือง ซึ่งลูกทํางานขับรถสง
สินคาตางจังหวัด บางครั้งมีงานดวน ไมคอยแนนอน ตัว
ผูปวยเองอยากไดยาเผื่อไวอีกใหมีพอสักสองสัปดาห แต
ไมเคยได ทําใหขาดยา และตองประหยัดยาไวทานบาง
หยุดบาง เวลามีอาการกําเริบจะไดมียาไวทาน และ
นักศึกษารวมกับกลุมมีความเห็นวาสภาพอาการของ
ผูปวย ความตระหนักเรื่องโรคและการรักษา รวมท้ัง
ขอจํากัดในชีวิต พยาบาลผูดูแลควรชวยประสานให
ผูปวยไดรับการดูแลดังกลาวได จากประเด็นน้ีนักศึกษา
คิดวาเราจะทําใหเปนจริงไดอยางไร”

นักศึกษาพยายามคิดวาบริบทชีวิตเดิมของ
ผูปวยเปนอยางไร นักศึกษาควรออกแบบการพยาบาล
อยางไรใหสอดคลองไปดวย กัน ในบางประเด็น
นักศึกษาก็นึกไมออก เพราะยังขาดการมองภาพใหญ
เชน ระบบบริการสุขภาพ ซึ่งครูตองชวยเพ่ิมขอมูลให
ดวย

ขั้นท่ี 7 ใหนักศึกษาคนหาความรูและทักษะ
ท่ีจําเปนเพ่ิมเติม

ครูเปดโอกาสและใหคําแนะนํานักศึกษาใน
การแสวงหาความรูใหมๆท่ีเปนประโยชนในการใหการ
พยาบาลแบบใหมท่ีแตกตางไปจากเดิม และเหมาะสม
กับสภาพผูปวย เชน “จากกรณีผูปวยเบาหวานยากจน
แตละวันแทบไมมีเงินติดตัวไวใช ท่ีบานไมมีตูเย็น ตอง
พยายามหาเงินมาเพ่ือซื้อนํ้าแข็งวันละ 10 บาทมาแช
อินซูลิน จนบางวันไมมีเงินซื้อขาว ตองยอมอดขาว
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บางครั้งเปนลม บางวันมีปญหานํ้าตาลข้ึนสูง ซึ่งเรา
อภิปรายกันแลววาอินซูลินไมจําเปนตองแชตูเย็นเสมอ
ไป อาจแนะนําวิธีการเก็บยาแบบใหมใหผูปวยประหยัด
เงินคานํ้าแข็ง และมีเงินซื้อพออาหาร อยางไรก็ตาม
ประเด็นการพยาบาลขอน้ีเปนทักษะการพยาบาลท่ี
นักศึกษายังไม เคยทํามากอน นักศึกษาคิดวาเรา
จําเปนตองหาความรูเพ่ิมเติมไหมเพ่ือใหมั่นใจไดวาการ
ปฏิบัตแิบบใหมน้ันเปนประโยชนตอผูปวยจริงๆ”

นักศึกษาระบุ ว าความรูหรือ ทักษะใด ท่ี
จําเปนตองเรียนรูเพ่ิม ตองแสวงหาความรูเพ่ิมเติมเรื่อง
โรคท่ีผูปวยเปน แมวาการเรียนในหองเรียนจะยังไมได
เรียนก็ตาม แตนักศึกษาสามารถแสวงหาความรูใหมๆ
ไดอยางรวดเร็วโดยใชอินเตอรเนต

การสอนในชวงน้ี ครูตองมีมุมมองการดูแล
คนท้ังคนแบบองครวม เพ่ือกระตุนใหนักศึกษามองคน
ใหครอบคลุม
หมายเหตุ การเรียนรู ในข้ันตอนท่ี 5-7 น้ีเปนสิ่ง ท่ี
เกิดข้ึนในเวลาไรเรี่ยกัน และกลับไปมาหลายรอบ

ขั้นท่ี 8 ใหนักศึกษาลองทําแบบใหม
ครูจัดใหนักศึกษามีโอกาสเขียนแผนการ

พยาบาลข้ึนใหมเปนลายลักษณอักษร หรือไดนําการ
พยาบาลท่ีวางแผนใหมไปใชกับผูปวย ในการสอนครั้งน้ี
มีจุดเนนท่ีการวางแผนการพยาบาลใหมีความเปนองค
ร วม  ตรงตามปญหา/ความตอ งการของผู ป ว ย
สอดคลองกับวิถีชีวิตจริงของผูปวย อาจารยจึงให
นักศึกษาลงมือเขียนแผนการพยาบาลข้ึนใหม ตามท่ีได
พูดคุยรวมกันในกลุมแลว

นักศึกษาเขียนแผนการพยาบาลข้ึนใหมตาม
ขอมูลของผูปวย ซึ่งแตกตางจากการเขียนแผนการ
พยาบาลตามความคุนเคย นักศึกษาเขียนแผนการ
พยาบาลไดโดยครูตองซักถามใหคิดบางในบางครั้ง

สิ่งท่ีครูตองบันทึกไวเพ่ือการพัฒนาคือ การ
เลือกทําเพียงบางประเด็นแตใหนักศึกษาชวยกันคิดน้ัน
คอนขางเหมาะสมกับนักศึกษาพยาบาลศาสตร ช้ันปท่ี
2 มิฉะน้ันนักศึกษาจะรูสึกยากเกินไป

ขั้นท่ี 9 สนับสนุนใหนักศึกษามั่นใจในการ
ทําแบบใหมและความสัมพันธกับผูอื่น

ครูสนใจรับฟง/รับรูสิ่งท่ีนักศึกษาไดทําใหม
ไดแก แผนการพยาบาลท่ีเขียนข้ึนใหมโดยยึดหลัก
ความรูท่ีถูกตองและมีความเหมาะสมกับผูปวยเฉพาะ
ราย หรือเปดโอกาสใหนักศึกษานําแผนการรพยาบาลท่ี
เขียนข้ึนใหมไปปฏิบัติจริง จัดใหมีการอภิปรายเก่ียวกับ
การทําสิ่งใหม ใหกลุมไดแลกเปลี่ยนนความคิดเห็น
และนักศึกษาไดแสดงความรูสึกของตนเองตอการ
กระทําแบบใหมน้ัน รวมท้ังช่ืนชมตอผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึน
สนับสนุนใหนักศึกษาเปลี่ยนแปลงตนเองเรื่องการวาง
แผนการพยาบาลใหเหมาะสมกับชีวิตจริงของผูปวย
ตอไปอยางตอเน่ือง

นักศึกษาคิดเมื่อมีประเด็นเกิดข้ึนในการ
อภิปรายและรวมแสดงความคิดเห็น กลาพูดในสิ่งท่ี
แตกตาง และยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน

ครูตองพยายามสรางบรรยากาศ เพราะ
บรรยากาศท่ีเปนมิตรชวยใหนักศึกษากลาแสดงความ
คิดเห็น ครูตองมีบุคลิกภาพท่ีเปนมิตร ผอนคลาย
ยอมรับความแตกตางของนักศึกษาแตละคนได

ขั้นท่ี 10 สนับสนุนใหนักศึกษาบูรณาการ
สิ่งใหมกับวิถีชีวิต

ครู แสวงหาความร วมมือ ในการ พัฒนา
นักศึกษาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องการวางแผนการ
พยาบาลใหเหมาะสมกับชีวิตจริงของผูปวยตอไปให
กวางขวางมากข้ึน ในการจัดการเรียนการสอนครั้งน้ีผู
จัดประสบการณเรียนรูครั้งน้ีหัวหนาโครงการไดสรุปผล
ในแงของการพัฒนาทักษะการบริการดวยหัวใจความ
เปนมนุษยสําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรช้ันปท่ี 2
และเสนอแนะใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาตอเน่ือง
ตอไป ใหนักศึกษาแสดงความหินเห็นวาการเรียนครั้งน้ี
เ ขา ได เ กิดการ เรี ยนรู อะ ไ ร  และจะ นํา ไปใช ใน
ชีวิตประจําวันอยางไร

นักศึกษาคิดใครครวญเก่ียวกับตนเอง และ
พิจารณาว าจะนําไปใช พัฒนาตนเองไดอย างไร
นักศึกษาตระหนักวาเขาสามารถทําอะไรใหมๆได
โดยเฉพาะการวางแผนการพยาบาลท่ีเหมาะกับผูปวย
เฉพาะราย นักศึกษาไดเรียนรูวาเขามักสรุปความคิด
ความรูสึกของผูปวยเสียเอง ซึ่งบางครั้งไมตรงกับความ

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 65 ~

บางครั้งเปนลม บางวันมีปญหานํ้าตาลข้ึนสูง ซึ่งเรา
อภิปรายกันแลววาอินซูลินไมจําเปนตองแชตูเย็นเสมอ
ไป อาจแนะนําวิธีการเก็บยาแบบใหมใหผูปวยประหยัด
เงินคานํ้าแข็ง และมีเงินซื้อพออาหาร อยางไรก็ตาม
ประเด็นการพยาบาลขอน้ีเปนทักษะการพยาบาลท่ี
นักศึกษายังไม เคยทํามากอน นักศึกษาคิดวาเรา
จําเปนตองหาความรูเพ่ิมเติมไหมเพ่ือใหมั่นใจไดวาการ
ปฏิบัตแิบบใหมน้ันเปนประโยชนตอผูปวยจริงๆ”

นักศึกษาระบุ ว าความรูหรือ ทักษะใด ท่ี
จําเปนตองเรียนรูเพ่ิม ตองแสวงหาความรูเพ่ิมเติมเรื่อง
โรคท่ีผูปวยเปน แมวาการเรียนในหองเรียนจะยังไมได
เรียนก็ตาม แตนักศึกษาสามารถแสวงหาความรูใหมๆ
ไดอยางรวดเร็วโดยใชอินเตอรเนต

การสอนในชวงน้ี ครูตองมีมุมมองการดูแล
คนท้ังคนแบบองครวม เพ่ือกระตุนใหนักศึกษามองคน
ใหครอบคลุม
หมายเหตุ การเรียนรู ในข้ันตอนท่ี 5-7 น้ีเปนสิ่ง ท่ี
เกิดข้ึนในเวลาไรเรี่ยกัน และกลับไปมาหลายรอบ

ขั้นท่ี 8 ใหนักศึกษาลองทําแบบใหม
ครูจัดใหนักศึกษามีโอกาสเขียนแผนการ

พยาบาลข้ึนใหมเปนลายลักษณอักษร หรือไดนําการ
พยาบาลท่ีวางแผนใหมไปใชกับผูปวย ในการสอนครั้งน้ี
มีจุดเนนท่ีการวางแผนการพยาบาลใหมีความเปนองค
ร วม  ตรงตามปญหา/ความตอ งการของผู ป ว ย
สอดคลองกับวิถีชีวิตจริงของผูปวย อาจารยจึงให
นักศึกษาลงมือเขียนแผนการพยาบาลข้ึนใหม ตามท่ีได
พูดคุยรวมกันในกลุมแลว

นักศึกษาเขียนแผนการพยาบาลข้ึนใหมตาม
ขอมูลของผูปวย ซึ่งแตกตางจากการเขียนแผนการ
พยาบาลตามความคุนเคย นักศึกษาเขียนแผนการ
พยาบาลไดโดยครูตองซักถามใหคิดบางในบางครั้ง

สิ่งท่ีครูตองบันทึกไวเพ่ือการพัฒนาคือ การ
เลือกทําเพียงบางประเด็นแตใหนักศึกษาชวยกันคิดน้ัน
คอนขางเหมาะสมกับนักศึกษาพยาบาลศาสตร ช้ันปท่ี
2 มิฉะน้ันนักศึกษาจะรูสึกยากเกินไป

ขั้นท่ี 9 สนับสนุนใหนักศึกษามั่นใจในการ
ทําแบบใหมและความสัมพันธกับผูอื่น

ครูสนใจรับฟง/รับรูสิ่งท่ีนักศึกษาไดทําใหม
ไดแก แผนการพยาบาลท่ีเขียนข้ึนใหมโดยยึดหลัก
ความรูท่ีถูกตองและมีความเหมาะสมกับผูปวยเฉพาะ
ราย หรือเปดโอกาสใหนักศึกษานําแผนการรพยาบาลท่ี
เขียนข้ึนใหมไปปฏิบัติจริง จัดใหมีการอภิปรายเก่ียวกับ
การทําสิ่งใหม ใหกลุมไดแลกเปลี่ยนนความคิดเห็น
และนักศึกษาไดแสดงความรูสึกของตนเองตอการ
กระทําแบบใหมน้ัน รวมท้ังช่ืนชมตอผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึน
สนับสนุนใหนักศึกษาเปลี่ยนแปลงตนเองเรื่องการวาง
แผนการพยาบาลใหเหมาะสมกับชีวิตจริงของผูปวย
ตอไปอยางตอเน่ือง

นักศึกษาคิดเมื่อมีประเด็นเกิดข้ึนในการ
อภิปรายและรวมแสดงความคิดเห็น กลาพูดในสิ่งท่ี
แตกตาง และยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน

ครูตองพยายามสรางบรรยากาศ เพราะ
บรรยากาศท่ีเปนมิตรชวยใหนักศึกษากลาแสดงความ
คิดเห็น ครูตองมีบุคลิกภาพท่ีเปนมิตร ผอนคลาย
ยอมรับความแตกตางของนักศึกษาแตละคนได

ขั้นท่ี 10 สนับสนุนใหนักศึกษาบูรณาการ
สิ่งใหมกับวิถีชีวิต

ครู แสวงหาความร วมมือ ในการ พัฒนา
นักศึกษาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องการวางแผนการ
พยาบาลใหเหมาะสมกับชีวิตจริงของผูปวยตอไปให
กวางขวางมากข้ึน ในการจัดการเรียนการสอนครั้งน้ีผู
จัดประสบการณเรียนรูครั้งน้ีหัวหนาโครงการไดสรุปผล
ในแงของการพัฒนาทักษะการบริการดวยหัวใจความ
เปนมนุษยสําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรช้ันปท่ี 2
และเสนอแนะใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาตอเน่ือง
ตอไป ใหนักศึกษาแสดงความหินเห็นวาการเรียนครั้งน้ี
เ ขา ได เ กิดการ เรี ยนรู อะ ไ ร  และจะ นํา ไปใช ใน
ชีวิตประจําวันอยางไร

นักศึกษาคิดใครครวญเก่ียวกับตนเอง และ
พิจารณาว าจะนําไปใช พัฒนาตนเองไดอย างไร
นักศึกษาตระหนักวาเขาสามารถทําอะไรใหมๆได
โดยเฉพาะการวางแผนการพยาบาลท่ีเหมาะกับผูปวย
เฉพาะราย นักศึกษาไดเรียนรูวาเขามักสรุปความคิด
ความรูสึกของผูปวยเสียเอง ซึ่งบางครั้งไมตรงกับความ
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บางครั้งเปนลม บางวันมีปญหานํ้าตาลข้ึนสูง ซึ่งเรา
อภิปรายกันแลววาอินซูลินไมจําเปนตองแชตูเย็นเสมอ
ไป อาจแนะนําวิธีการเก็บยาแบบใหมใหผูปวยประหยัด
เงินคานํ้าแข็ง และมีเงินซื้อพออาหาร อยางไรก็ตาม
ประเด็นการพยาบาลขอน้ีเปนทักษะการพยาบาลท่ี
นักศึกษายังไม เคยทํามากอน นักศึกษาคิดวาเรา
จําเปนตองหาความรูเพ่ิมเติมไหมเพ่ือใหมั่นใจไดวาการ
ปฏิบัตแิบบใหมน้ันเปนประโยชนตอผูปวยจริงๆ”

นักศึกษาระบุ ว าความรูหรือ ทักษะใด ท่ี
จําเปนตองเรียนรูเพ่ิม ตองแสวงหาความรูเพ่ิมเติมเรื่อง
โรคท่ีผูปวยเปน แมวาการเรียนในหองเรียนจะยังไมได
เรียนก็ตาม แตนักศึกษาสามารถแสวงหาความรูใหมๆ
ไดอยางรวดเร็วโดยใชอินเตอรเนต

การสอนในชวงน้ี ครูตองมีมุมมองการดูแล
คนท้ังคนแบบองครวม เพ่ือกระตุนใหนักศึกษามองคน
ใหครอบคลุม
หมายเหตุ การเรียนรู ในข้ันตอนท่ี 5-7 น้ีเปนสิ่ง ท่ี
เกิดข้ึนในเวลาไรเรี่ยกัน และกลับไปมาหลายรอบ

ขั้นท่ี 8 ใหนักศึกษาลองทําแบบใหม
ครูจัดใหนักศึกษามีโอกาสเขียนแผนการ

พยาบาลข้ึนใหมเปนลายลักษณอักษร หรือไดนําการ
พยาบาลท่ีวางแผนใหมไปใชกับผูปวย ในการสอนครั้งน้ี
มีจุดเนนท่ีการวางแผนการพยาบาลใหมีความเปนองค
ร วม  ตรงตามปญหา/ความตอ งการของผู ป ว ย
สอดคลองกับวิถีชีวิตจริงของผูปวย อาจารยจึงให
นักศึกษาลงมือเขียนแผนการพยาบาลข้ึนใหม ตามท่ีได
พูดคุยรวมกันในกลุมแลว

นักศึกษาเขียนแผนการพยาบาลข้ึนใหมตาม
ขอมูลของผูปวย ซึ่งแตกตางจากการเขียนแผนการ
พยาบาลตามความคุนเคย นักศึกษาเขียนแผนการ
พยาบาลไดโดยครูตองซักถามใหคิดบางในบางครั้ง

สิ่งท่ีครูตองบันทึกไวเพ่ือการพัฒนาคือ การ
เลือกทําเพียงบางประเด็นแตใหนักศึกษาชวยกันคิดน้ัน
คอนขางเหมาะสมกับนักศึกษาพยาบาลศาสตร ช้ันปท่ี
2 มิฉะน้ันนักศึกษาจะรูสึกยากเกินไป

ขั้นท่ี 9 สนับสนุนใหนักศึกษามั่นใจในการ
ทําแบบใหมและความสัมพันธกับผูอื่น

ครูสนใจรับฟง/รับรูสิ่งท่ีนักศึกษาไดทําใหม
ไดแก แผนการพยาบาลท่ีเขียนข้ึนใหมโดยยึดหลัก
ความรูท่ีถูกตองและมีความเหมาะสมกับผูปวยเฉพาะ
ราย หรือเปดโอกาสใหนักศึกษานําแผนการรพยาบาลท่ี
เขียนข้ึนใหมไปปฏิบัติจริง จัดใหมีการอภิปรายเก่ียวกับ
การทําสิ่งใหม ใหกลุมไดแลกเปลี่ยนนความคิดเห็น
และนักศึกษาไดแสดงความรูสึกของตนเองตอการ
กระทําแบบใหมน้ัน รวมท้ังช่ืนชมตอผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึน
สนับสนุนใหนักศึกษาเปลี่ยนแปลงตนเองเรื่องการวาง
แผนการพยาบาลใหเหมาะสมกับชีวิตจริงของผูปวย
ตอไปอยางตอเน่ือง

นักศึกษาคิดเมื่อมีประเด็นเกิดข้ึนในการ
อภิปรายและรวมแสดงความคิดเห็น กลาพูดในสิ่งท่ี
แตกตาง และยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน

ครูตองพยายามสรางบรรยากาศ เพราะ
บรรยากาศท่ีเปนมิตรชวยใหนักศึกษากลาแสดงความ
คิดเห็น ครูตองมีบุคลิกภาพท่ีเปนมิตร ผอนคลาย
ยอมรับความแตกตางของนักศึกษาแตละคนได

ขั้นท่ี 10 สนับสนุนใหนักศึกษาบูรณาการ
สิ่งใหมกับวิถีชีวิต

ครู แสวงหาความร วมมือ ในการ พัฒนา
นักศึกษาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องการวางแผนการ
พยาบาลใหเหมาะสมกับชีวิตจริงของผูปวยตอไปให
กวางขวางมากข้ึน ในการจัดการเรียนการสอนครั้งน้ีผู
จัดประสบการณเรียนรูครั้งน้ีหัวหนาโครงการไดสรุปผล
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เปนจริงนักศึกษาไดเห็นวิธีการนําความรูไปประยุกตใช
กับสถานการณจริง นักศึกษาเกิดความเขาใจผูปวยใน
ดาน ความคิด ความรูสึก เหตุผล และพฤติกรรม

สิ่งท่ีครูตองยอมรับคือนักศึกษาอาจยังไม
สามารถสะทอนดานตนเองวานักศึกษาไดพัฒนาการคิด
ใครครวญ และความตระหนักรูในตนเองอยางไร จึงตอง
ใชคําถามกระตุนการคิด เชน เมื่อกอนนักศึกษาคิด
อยางไร ตอนน้ีคิดอยางไร และนักศึกษาอยากจะปฏิบัติ
อยางไรตอไปในอนาคต เปนตน

ตัวอยางDilemma: ผูปวยเบาหวาน อายุ
70 ป อาชีพทําสวน ไมออกกําลังกายเลย นักศึกษาจึง
แนะนําใหออกกําลังกายสัปดาหละ 3 วัน ครั้งละ 20
นาที ตอเ น่ืองกัน จากประสบการณ ท่ีผานมาน้ัน
นักศึกษาไดพยายามใหผูปวยไดออกกําลังกายเพราะทํา
ใหรางกายแข็งแรง แตครั้งน้ีนักศึกษาไมเขาใจวาสิ่งท่ี
เขาพยายามทําน้ันถูกตองหรือไม ผูปวยบอกนักศึกษา
วาทากายบริหารท่ีนักศึกษาสอนใหน้ันดีมาก แตคงจะ
ไมได ทํา เพราะทํางานมาท้ังวันก็เหน่ือยมากแลว
นักศึกษาถามผูปวยวาถาอยากมีสุขภาพดี ก็ควรแบง
เวลามาออกกําลังกาย ผูปวยพยักหนา
การอภิปรายกลุม
อาจารย: นักศึกษาเองน้ันออกกําลังกายไหม
นักศึกษา1: ไมไดออกกําลังกายเลย
นักศึกษา2 และ 3: ออกกําลังกายคะ
อาจารย: ก่ีวันตอสัปดาห
นักศึกษา2: ไมแนนอนคะ
อาจารย: แลวเรียกวาออกกําลังกายไหม
นักศึกษา: สายหนา
อาจารย: นักศึกษาท่ีออกกําลังกายน้ัน ทํา

การออกกําลังกายอยางไร
นักศึกษา2: ว่ิงคะ
อาจารย: คนท่ีไมออกกําลังกายน้ันเพราะเหตุ

ใด     นักศึกษาจึงไมออกกําลังกาย
นักศึกษา4 และ5: ไมมีเวลาครับ
นักศึกษา3: กลับมาจากฝกงานก็เหน่ือยมาก

แลวคะ เดิน ท้ัง วันไม ได น่ั ง เลย

คนไข เยอะมาก หอผูปวย ท่ีหนู
ทํางานอยูน้ัน
กวาง หนูเดินไกลมากเลย คงจะ
เดินไดหลายกิโลคะ

อาจารย: การเดินทํางานของนักศึกษาเปนไป
ตามคําจํากัดความของการออก
กําลั งกาย ท่ี นักศึกษาใช ในการ
ประเมิน
สภาพผูปวยหรือไม อยางไร

นักศึกษา3: อืม ก็ไมเปนนะคะ เพราะวาการ
เดินไมตอเน่ืองกัน

อาจารย: แลวนักศึกษาเหน่ือยไหมคะ
นักศึกษา3: โอ เหน่ือยมากๆคะ
อาจารย: ทําไมจึงมุงประเด็นใหผูปวยออก

กําลังกาย
นักศึกษา3: เพราะเปนการสงเสริมสุขภาพ
อาจารย: ครูเห็นดวย วาการออกกําลังกาย

เปนสิ่งท่ีดี แตนักศึกษาเองบางคนก็
ไมออกกําลังกาย มีเหตุผลคือไมมี
เวลา
แลวนักศึกษาทราบหรือไมวาเพราะ
เหตุใดผูปวยจึงไมออกกําลังกาย

นักศึกษา3: คงไมมีเวลา
อาจารย: ผูปวยทํางานอะไร
นักศึกษา6: ทําสวนฝรั่ง
อาจารย: การทําสวนฝรั่งเขาตองทําอะไรบาง

นักศึกษาทราบไหม … ในกลุมของ
เราครอบครัวใครทําสวนบาง

นักศึกษา6: นักศึกษายกมือบอกวาท่ีบานมีสวน
ฝรั่ง กับ แกวมังกร

อาจารย: ท่ีบานหนูทําเองหรือจาง
นักศึกษา6: ทําเองคะ
อาจารย: ใครทําคะ
นักศึกษา6: คุณพอและคุณแมชวยกัน ถาหนู

กลับบานหนูก็ชวยทํา
อาจารย: ตองทําอะไรบาง
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กําลังกาย
นักศึกษา3: เพราะเปนการสงเสริมสุขภาพ
อาจารย: ครูเห็นดวย วาการออกกําลังกาย

เปนสิ่งท่ีดี แตนักศึกษาเองบางคนก็
ไมออกกําลังกาย มีเหตุผลคือไมมี
เวลา
แลวนักศึกษาทราบหรือไมวาเพราะ
เหตุใดผูปวยจึงไมออกกําลังกาย

นักศึกษา3: คงไมมีเวลา
อาจารย: ผูปวยทํางานอะไร
นักศึกษา6: ทําสวนฝรั่ง
อาจารย: การทําสวนฝรั่งเขาตองทําอะไรบาง

นักศึกษาทราบไหม … ในกลุมของ
เราครอบครัวใครทําสวนบาง

นักศึกษา6: นักศึกษายกมือบอกวาท่ีบานมีสวน
ฝรั่ง กับ แกวมังกร

อาจารย: ท่ีบานหนูทําเองหรือจาง
นักศึกษา6: ทําเองคะ
อาจารย: ใครทําคะ
นักศึกษา6: คุณพอและคุณแมชวยกัน ถาหนู

กลับบานหนูก็ชวยทํา
อาจารย: ตองทําอะไรบาง
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นักศึกษา6: รดนํ้า ถอนหญา ใสปุย ฉีดยา เก็บขาย
อาจารย: มีงานทําท้ังวันไหม
นักศึกษา6: ท้ังวันคะ ไปตั้งแตเชา พักทานขาวกลางวัน

แลวก็ออกสวนตอชวงบาย
นักศึกษา7: ท่ีบานหนูมีสวนผักถ่ัวฝกยาว กับแตงกวา

ตองออกไปรดนํ้าตีหา แลวเก็บผัก
มา ลาง คัด แตง แพ็ค แลวข้ึน
รถไปขายท่ีตลาด

อาจารย: งานพวกน้ีออกแรงหรือใชแรงมาก
ไหม
นักศึกษา7: มากอยูคะ
อาจารย: คลายกับการออกแรงของนักศึกษา
ท่ีเดินฝกงานไหม
นักศึกษา7: อืม คะ คงแบบเดียวกัน เหน่ือย ใช
แรง
อาจารย: แลวนักศึกษาคิดอยางไรกับความ

พยายามของเราท่ีมุงใหผูปวยจัด
เวลามาออกกําลังกาย เชน เดิน ว่ิง
หรือ
เตนแอโรบิค

นักศึกษา8: ในชีวิตจริงเขาคงทําอยางน้ันไมได
เพราะทําสวนก็หมดแรงแลว ทําท้ัง
วันแลว กลับบานเขาก็คงไมไหว

นักศึกษา1: อาจารยคะอยางน้ีคือผิดใชไหม
อาจารย: ไมไดบอกวาผิด แตถามความเห็น

จากนักศึกษาวาแผนน้ีนําไปใชกับ
ผูปวยคนน้ีไดไหม

นักศึกษา1: ไมไดคะ
อาจารย: หนูรูสึกอยางไร
นักศึกษา1: คือหนูเห็นดวยวาแผนการพยาบาล

ขอน้ีหนูเขียนมาไมเหมาะกับชีวิต
ของผูปวยเลย แลวหนูควรจะทํา
อยางไร
คะ

อาจารย: การเยี่ยมผูปวยครั้ง ท่ีสองทําให
นักศึกษาไดขอมูล ชี วิตจริงของ
ผูปวยมากข้ึน และก็เห็นแลววาการ

พยาบาลท่ีเขียนมาน้ันไมเหมาะกับ
สภาพชีวิตของผูปวย นักศึกษาก็
สามารถปรับแผนได

นักศึกษา1: แตความกังวลของหนูคือ สิ่งท่ีเรา
คุยกันน้ีไมมีในหนังสือ แลวหนูก็
เ ขี ยนแบบ น้ีมา ทุกครั้ ง เ ลยค ะ
อาจารยก็ไมไดวาอะไร

อาจารย: นักศึกษาอาจไมกลาเขียนสิ่งท่ีตาง
จากหนังสือ จริงๆแลวนักศึกษา
วางแผนใหผูปวยคนน้ี ซึ่งไมเหมือน
คนอ่ืน
โดยรวม แตตอบปญหาของคนน้ี
ยอมทําไดและเปนประโยชน และ
นักศึกษาสามารถใชความรูหรือ
หลักการท่ีทันสมัยมาใชในการวาง
แผนการพยาบาลใหแตกตางได ครู
แนะนําใหอานบทความน้ี ท่ีอธิบาย
วาผูปวยเบาหวานควรมีกิจกรรม
การใชแรง ซึ่งหมายความรวมถึง
การทํางาน งานสวนดวย ไมใชวา
ตองออกกําลังกายตามคําจํากัด
ความท่ีมีอยูเทาน้ัน

นักศึกษา1: คะ ๆ (นักศึกษาสีหนาดีใจ รีบแจก
บทความใหเพ่ือนและอานทันที)
เดี๋ยวหนูไปคนมาอานตอคะ

อาจารย: ครูดีใจท่ีนักศึกษาเปดใจ และสนใจ
ความรู  ข อมู ล ใหมๆ จะ ทํา ให
แผนการพยาบาลของนักศึกษา
ตอบสนอง
ความตองการผูปวยไดจริง

4.บทสรุป
การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงเปนวีการท่ี

สามารถนําไปใชในการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการ
คิดอยางใครครวญได โดยครูจะตองใชคําถามท่ีกระตุน
ให นักศึกษาคิดอยูตลอดเวลา นักศึกษามี โอกาส
ตลอดเวลาท่ีจะแสดงความคิดเห็นในมุมมองท่ีแตกตาง
ไปจากเดิม ครูตองเปนผูใหโอกาส และยอมรับนักศึกษา
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นักศึกษา6: รดนํ้า ถอนหญา ใสปุย ฉีดยา เก็บขาย
อาจารย: มีงานทําท้ังวันไหม
นักศึกษา6: ท้ังวันคะ ไปตั้งแตเชา พักทานขาวกลางวัน

แลวก็ออกสวนตอชวงบาย
นักศึกษา7: ท่ีบานหนูมีสวนผักถ่ัวฝกยาว กับแตงกวา

ตองออกไปรดนํ้าตีหา แลวเก็บผัก
มา ลาง คัด แตง แพ็ค แลวข้ึน
รถไปขายท่ีตลาด

อาจารย: งานพวกน้ีออกแรงหรือใชแรงมาก
ไหม
นักศึกษา7: มากอยูคะ
อาจารย: คลายกับการออกแรงของนักศึกษา
ท่ีเดินฝกงานไหม
นักศึกษา7: อืม คะ คงแบบเดียวกัน เหน่ือย ใช
แรง
อาจารย: แลวนักศึกษาคิดอยางไรกับความ

พยายามของเราท่ีมุงใหผูปวยจัด
เวลามาออกกําลังกาย เชน เดิน ว่ิง
หรือ
เตนแอโรบิค

นักศึกษา8: ในชีวิตจริงเขาคงทําอยางน้ันไมได
เพราะทําสวนก็หมดแรงแลว ทําท้ัง
วันแลว กลับบานเขาก็คงไมไหว

นักศึกษา1: อาจารยคะอยางน้ีคือผิดใชไหม
อาจารย: ไมไดบอกวาผิด แตถามความเห็น

จากนักศึกษาวาแผนน้ีนําไปใชกับ
ผูปวยคนน้ีไดไหม

นักศึกษา1: ไมไดคะ
อาจารย: หนูรูสึกอยางไร
นักศึกษา1: คือหนูเห็นดวยวาแผนการพยาบาล

ขอน้ีหนูเขียนมาไมเหมาะกับชีวิต
ของผูปวยเลย แลวหนูควรจะทํา
อยางไร
คะ

อาจารย: การเยี่ยมผูปวยครั้ง ท่ีสองทําให
นักศึกษาไดขอมูล ชี วิตจริงของ
ผูปวยมากข้ึน และก็เห็นแลววาการ

พยาบาลท่ีเขียนมาน้ันไมเหมาะกับ
สภาพชีวิตของผูปวย นักศึกษาก็
สามารถปรับแผนได

นักศึกษา1: แตความกังวลของหนูคือ สิ่งท่ีเรา
คุยกันน้ีไมมีในหนังสือ แลวหนูก็
เ ขี ยนแบบ น้ีมา ทุกครั้ ง เ ลยค ะ
อาจารยก็ไมไดวาอะไร

อาจารย: นักศึกษาอาจไมกลาเขียนสิ่งท่ีตาง
จากหนังสือ จริงๆแลวนักศึกษา
วางแผนใหผูปวยคนน้ี ซึ่งไมเหมือน
คนอ่ืน
โดยรวม แตตอบปญหาของคนน้ี
ยอมทําไดและเปนประโยชน และ
นักศึกษาสามารถใชความรูหรือ
หลักการท่ีทันสมัยมาใชในการวาง
แผนการพยาบาลใหแตกตางได ครู
แนะนําใหอานบทความน้ี ท่ีอธิบาย
วาผูปวยเบาหวานควรมีกิจกรรม
การใชแรง ซึ่งหมายความรวมถึง
การทํางาน งานสวนดวย ไมใชวา
ตองออกกําลังกายตามคําจํากัด
ความท่ีมีอยูเทาน้ัน

นักศึกษา1: คะ ๆ (นักศึกษาสีหนาดีใจ รีบแจก
บทความใหเพ่ือนและอานทันที)
เดี๋ยวหนูไปคนมาอานตอคะ

อาจารย: ครูดีใจท่ีนักศึกษาเปดใจ และสนใจ
ความรู  ข อมู ล ใหมๆ จะ ทํา ให
แผนการพยาบาลของนักศึกษา
ตอบสนอง
ความตองการผูปวยไดจริง

4.บทสรุป
การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงเปนวีการท่ี

สามารถนําไปใชในการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการ
คิดอยางใครครวญได โดยครูจะตองใชคําถามท่ีกระตุน
ให นักศึกษาคิดอยูตลอดเวลา นักศึกษามี โอกาส
ตลอดเวลาท่ีจะแสดงความคิดเห็นในมุมมองท่ีแตกตาง
ไปจากเดิม ครูตองเปนผูใหโอกาส และยอมรับนักศึกษา
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นักศึกษา6: รดนํ้า ถอนหญา ใสปุย ฉีดยา เก็บขาย
อาจารย: มีงานทําท้ังวันไหม
นักศึกษา6: ท้ังวันคะ ไปตั้งแตเชา พักทานขาวกลางวัน

แลวก็ออกสวนตอชวงบาย
นักศึกษา7: ท่ีบานหนูมีสวนผักถ่ัวฝกยาว กับแตงกวา

ตองออกไปรดนํ้าตีหา แลวเก็บผัก
มา ลาง คัด แตง แพ็ค แลวข้ึน
รถไปขายท่ีตลาด

อาจารย: งานพวกน้ีออกแรงหรือใชแรงมาก
ไหม
นักศึกษา7: มากอยูคะ
อาจารย: คลายกับการออกแรงของนักศึกษา
ท่ีเดินฝกงานไหม
นักศึกษา7: อืม คะ คงแบบเดียวกัน เหน่ือย ใช
แรง
อาจารย: แลวนักศึกษาคิดอยางไรกับความ

พยายามของเราท่ีมุงใหผูปวยจัด
เวลามาออกกําลังกาย เชน เดิน ว่ิง
หรือ
เตนแอโรบิค

นักศึกษา8: ในชีวิตจริงเขาคงทําอยางน้ันไมได
เพราะทําสวนก็หมดแรงแลว ทําท้ัง
วันแลว กลับบานเขาก็คงไมไหว

นักศึกษา1: อาจารยคะอยางน้ีคือผิดใชไหม
อาจารย: ไมไดบอกวาผิด แตถามความเห็น

จากนักศึกษาวาแผนน้ีนําไปใชกับ
ผูปวยคนน้ีไดไหม

นักศึกษา1: ไมไดคะ
อาจารย: หนูรูสึกอยางไร
นักศึกษา1: คือหนูเห็นดวยวาแผนการพยาบาล

ขอน้ีหนูเขียนมาไมเหมาะกับชีวิต
ของผูปวยเลย แลวหนูควรจะทํา
อยางไร
คะ

อาจารย: การเยี่ยมผูปวยครั้ง ท่ีสองทําให
นักศึกษาไดขอมูล ชี วิตจริงของ
ผูปวยมากข้ึน และก็เห็นแลววาการ

พยาบาลท่ีเขียนมาน้ันไมเหมาะกับ
สภาพชีวิตของผูปวย นักศึกษาก็
สามารถปรับแผนได

นักศึกษา1: แตความกังวลของหนูคือ สิ่งท่ีเรา
คุยกันน้ีไมมีในหนังสือ แลวหนูก็
เ ขี ยนแบบ น้ีมา ทุกครั้ ง เ ลยค ะ
อาจารยก็ไมไดวาอะไร

อาจารย: นักศึกษาอาจไมกลาเขียนสิ่งท่ีตาง
จากหนังสือ จริงๆแลวนักศึกษา
วางแผนใหผูปวยคนน้ี ซึ่งไมเหมือน
คนอ่ืน
โดยรวม แตตอบปญหาของคนน้ี
ยอมทําไดและเปนประโยชน และ
นักศึกษาสามารถใชความรูหรือ
หลักการท่ีทันสมัยมาใชในการวาง
แผนการพยาบาลใหแตกตางได ครู
แนะนําใหอานบทความน้ี ท่ีอธิบาย
วาผูปวยเบาหวานควรมีกิจกรรม
การใชแรง ซึ่งหมายความรวมถึง
การทํางาน งานสวนดวย ไมใชวา
ตองออกกําลังกายตามคําจํากัด
ความท่ีมีอยูเทาน้ัน

นักศึกษา1: คะ ๆ (นักศึกษาสีหนาดีใจ รีบแจก
บทความใหเพ่ือนและอานทันที)
เดี๋ยวหนูไปคนมาอานตอคะ

อาจารย: ครูดีใจท่ีนักศึกษาเปดใจ และสนใจ
ความรู  ข อมู ล ใหมๆ จะ ทํา ให
แผนการพยาบาลของนักศึกษา
ตอบสนอง
ความตองการผูปวยไดจริง

4.บทสรุป
การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงเปนวีการท่ี

สามารถนําไปใชในการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการ
คิดอยางใครครวญได โดยครูจะตองใชคําถามท่ีกระตุน
ให นักศึกษาคิดอยูตลอดเวลา นักศึกษามี โอกาส
ตลอดเวลาท่ีจะแสดงความคิดเห็นในมุมมองท่ีแตกตาง
ไปจากเดิม ครูตองเปนผูใหโอกาส และยอมรับนักศึกษา
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