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บทคัดยอ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ไดจัดการเรียนการสอนบูรณาการเพ่ือพัฒนานักศึกษาพยาบาลใหมีหัวใจของความ

เปนมนุษย เปนการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตรงตามอัตลักษณของสถาบัน อันไดแกจิตบริการ (Service Mind) คิดวิเคราะห
(Analytical Thinking) และการมีสวนรวมของผูรับบริการ (Participation of Clients) ประกอบดวย 8 ข้ันตอนดังน้ี 1) ใหผูเรียนเรียนรู
ผานสภาพจริง (Authentic Learning) โดยสภาพจริงน้ัน จะเปนตัวกระตุนสําคัญใหเกิดการเรียนรู 2) การศึกษารวบรวมขอมูลโดยการ
สังเกต (Observation) รับฟงอยางตั้งใจ (Deep Listening) ซักถาม (Interview) จดบันทึกจากสภาพจริง (Field Note) เพ่ือใหไดขอมูลท่ี
เปนจริง เกิดสัมพันธภาพท่ีดี (Good Relationship) มีความไววางใจซึ่งกันและกัน (Trust) 3) แลกเปลี่ยนเรียนรูผานสภาพจริง โดย
กระบวนการทบทวนขอมูล (Revised Data) เลาเรื่องราวบริบทชีวิต (Story Telling) อภิปราย (Discussion) โดยผูสอนสะทอนคิด
(Reflection) เพ่ือใหเปดใจยอมรับ (Opened Mind) ปรับเปลี่ยนความคิด มุมมอง (Adjust Attitude and Own View) ใหเขาใจ รับรู
บนฐานขอมูลท่ีรวบรวมมา (Understanding) ใหมองเห็นมุมมองของตนเอง และมุมมองสภาพจริง และขอจํากัดของชีวิตคน โดยไมตัด
สินบนความคิดของตนเอง (Non-Judgment) อยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 4) เกิดการเรียนรูวิเคราะหเขาใจตนเอง (Self-
Examination) เขาใจผูอ่ืน (Empathy) ยอมรับในความเปนตัวตน (Acceptance) และความเปนจริงของสภาพชีวิตคนอยางถองแท 5)
วิเคราะหปญหาและความตองการของคนตรงตามสภาพความเปนจริงของชีวิต 6) ประยุกตใชความรูทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพ
ในการวางแผนการดูแลสุขภาพใหสอดคลองกับบริบทชีวิต (Apply Knowledge and Professional Skill to Solve the Problems)
โดยผูรับบริการมีสวนรวม (Participation of Clients) และผูสอนสะทอนคิด เพ่ือใหมองเห็นชีวิตกับการดูแลท่ีวางแผนไว 7) ปฏิบัติตาม
แผนและประเมินผล (Implementation and Evaluation) 8) ปรับแผนโดยหาแนวทางหรือทางเลือกใหมท่ีเหมาะสมกับสภาพจริงอยาง
เปนพลวัตร (Dynamic Improvement) และผูสอนสะทอนคิด เพ่ือใหมองเห็นแผนการดูแลและการปรับแผนท่ีเหมาะสม
คําสําคัญ: การสอนบูรณาการ การดูแลดวยหัวใจความเปนมนุษย วิทยาลัยพยาบาล

Abstract
Boromarajonani college of Nursing, Ratchaburi has conducted teaching and learning integrated to

develop the nursing students to have humanized care competencies. This is a learner development process to
have the characteristics regarding the institute identity which comprised service mind, analytical thinking, and
participation of clients. The teaching process is composed of eight steps. Firstly, the learners were stimulated to
have authentic learning. Secondly, the learners collected the data using observation, deep listening, interviewing,
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and taking field note of real situations in order to get the real raw data, have good relationship, and develop
trust. Thirdly, the teachers organized the step of sharing through the real situations using process of revising the
data, telling story, and having discussions. This was the reflection facilitated by the teachers, so that the learners
can open their mind, adjust their attitudes and view points, understand and accept the data collected, recognize
their own perception, reality, and limitations of people, not judge by using their own opinion, have critical
thinking. Fourthly, the learners learned in self analysis and understand, had empathy in others, and accepted in
persons and real life situations. Fifthly, the learners could analyze problems and needs congruently with the real
life. Sixthly, the learners could apply the knowledge and professional skills into health care planning to be
suitable for the life context. Including, in this step there were client participation and reflection encouraged by
the teachers. Seventhly, the learners provided care as planed and evaluated. Eightly, the learners adjusted their
plans by seeking or choosing new interventions fit to the real situations. This is dynamic improvement. The
teachers reflected the learners ideas, so that the learners could make the good plans and adjust them to be
suitable.
Key words: integrated teaching, humanized care, College of Nursing

1. บทนํา
บุคลากรดานสุขภาพไดรับการคาดหวังวาจะเปนผูท่ีมี

ความรอบรูเรื่องสุขภาพและเขาใจในความเปนมนุษย
(Stern et al, 2008 ) แตในการทํางานของพยาบาลใน
สถานการณจริงพบวามีท้ังพยาบาลท่ีดูแล ใจใส ผูปวยโดย
คํานึงถึงความเปนมนุษยและท่ีมองผูปวยเสมือนวัตถุ
(Heijkenskjold, 2010) โดยประเวศ วะสี (2543) กลาววา
“หมอดูคนไข แตเห็นไมครบ เห็นแตไข ไมเห็นคนท่ีมี
ความคิด จิตใจ มีญาติพ่ีนอง มีเศรษฐกิจ มีวัฒนธรรม มี
อะไรอีกเยอะท่ีมองไมเห็น” สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทดานการผลิตและพัฒนา
กําลังคนสาธารณสุขตอบสนองความตองการดานสุขภาพของ
ประชาชนท้ังประเทศ เห็นความสําคัญของการผลิตบุคลากร
การพยาบาลเพ่ือตอบความตองการดานสุขภาพท่ีสนับสนุนให
ประชาชนมีความสามารถท่ีจะดูแลตนเอง เนนการดูแลโดย
คํานึงถึงหัวใจความเปนมนุษย จึงไดกําหนดทิศทางของการ
พัฒนาการศึกษาท่ีสอดคลองตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 และทิศทางการ
พัฒนาระบบสุขภาพท่ีเนนการพัฒนาตามปรัชญาการ
สาธารณสุขแนวใหมคือการเนนประชาชนเปนศูนยกลาง และ
ใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย และพัฒนาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรแบบบูรณาการและเนนชุมชน ใหวิทยาลัย
พยาบาลในสังกัดนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนทางการ
พยาบาลมาตั้งแตปการศึกษา 2546 ซึ่งมีความสอดคลองกับ
ประเด็นการดูแลสุขภาพของไทยท่ีวาระบบสุขภาพประเทศ
ไทย เนนดูแลตนเอง ครอบครัว และดูแลชุมชน ลดภาวะ
เจ็บปวยและชวยเขาถึงการรักษา เนนหัวใจความเปนมนุษย
ดุจญาติและครอบครัว พรอมแนะการดําเนินงานสุขภาพ
ตองยึดประชาชนเปนหลัก (ประเวศ วะสี, 2558) หลักสูตร
พยาบาลศาสตรแบบบูรณาการและเนนชุมชน มีเปาหมาย
เพ่ือผลิตบุคลากรท่ีมีความรู และสมรรถนะเชิงวิชาชีพ มี
ความคิดวิจารณญาณและความใฝรูอยางตอเน่ืองบนพ้ืนฐาน
ของความเขาใจมนุษยและสังคมท่ีเปนจริง  สามารถนํา
ความรูประยุกตไปสูการปฏิบัติท้ังการใหการดูแลรักษา การ
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and taking field note of real situations in order to get the real raw data, have good relationship, and develop
trust. Thirdly, the teachers organized the step of sharing through the real situations using process of revising the
data, telling story, and having discussions. This was the reflection facilitated by the teachers, so that the learners
can open their mind, adjust their attitudes and view points, understand and accept the data collected, recognize
their own perception, reality, and limitations of people, not judge by using their own opinion, have critical
thinking. Fourthly, the learners learned in self analysis and understand, had empathy in others, and accepted in
persons and real life situations. Fifthly, the learners could analyze problems and needs congruently with the real
life. Sixthly, the learners could apply the knowledge and professional skills into health care planning to be
suitable for the life context. Including, in this step there were client participation and reflection encouraged by
the teachers. Seventhly, the learners provided care as planed and evaluated. Eightly, the learners adjusted their
plans by seeking or choosing new interventions fit to the real situations. This is dynamic improvement. The
teachers reflected the learners ideas, so that the learners could make the good plans and adjust them to be
suitable.
Key words: integrated teaching, humanized care, College of Nursing

1. บทนํา
บุคลากรดานสุขภาพไดรับการคาดหวังวาจะเปนผูท่ีมี

ความรอบรูเรื่องสุขภาพและเขาใจในความเปนมนุษย
(Stern et al, 2008 ) แตในการทํางานของพยาบาลใน
สถานการณจริงพบวามีท้ังพยาบาลท่ีดูแล ใจใส ผูปวยโดย
คํานึงถึงความเปนมนุษยและท่ีมองผูปวยเสมือนวัตถุ
(Heijkenskjold, 2010) โดยประเวศ วะสี (2543) กลาววา
“หมอดูคนไข แตเห็นไมครบ เห็นแตไข ไมเห็นคนท่ีมี
ความคิด จิตใจ มีญาติพ่ีนอง มีเศรษฐกิจ มีวัฒนธรรม มี
อะไรอีกเยอะท่ีมองไมเห็น” สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทดานการผลิตและพัฒนา
กําลังคนสาธารณสุขตอบสนองความตองการดานสุขภาพของ
ประชาชนท้ังประเทศ เห็นความสําคัญของการผลิตบุคลากร
การพยาบาลเพ่ือตอบความตองการดานสุขภาพท่ีสนับสนุนให
ประชาชนมีความสามารถท่ีจะดูแลตนเอง เนนการดูแลโดย
คํานึงถึงหัวใจความเปนมนุษย จึงไดกําหนดทิศทางของการ
พัฒนาการศึกษาท่ีสอดคลองตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 และทิศทางการ
พัฒนาระบบสุขภาพท่ีเนนการพัฒนาตามปรัชญาการ
สาธารณสุขแนวใหมคือการเนนประชาชนเปนศูนยกลาง และ
ใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย และพัฒนาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรแบบบูรณาการและเนนชุมชน ใหวิทยาลัย
พยาบาลในสังกัดนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนทางการ
พยาบาลมาตั้งแตปการศึกษา 2546 ซึ่งมีความสอดคลองกับ
ประเด็นการดูแลสุขภาพของไทยท่ีวาระบบสุขภาพประเทศ
ไทย เนนดูแลตนเอง ครอบครัว และดูแลชุมชน ลดภาวะ
เจ็บปวยและชวยเขาถึงการรักษา เนนหัวใจความเปนมนุษย
ดุจญาติและครอบครัว พรอมแนะการดําเนินงานสุขภาพ
ตองยึดประชาชนเปนหลัก (ประเวศ วะสี, 2558) หลักสูตร
พยาบาลศาสตรแบบบูรณาการและเนนชุมชน มีเปาหมาย
เพ่ือผลิตบุคลากรท่ีมีความรู และสมรรถนะเชิงวิชาชีพ มี
ความคิดวิจารณญาณและความใฝรูอยางตอเน่ืองบนพ้ืนฐาน
ของความเขาใจมนุษยและสังคมท่ีเปนจริง  สามารถนํา
ความรูประยุกตไปสูการปฏิบัติท้ังการใหการดูแลรักษา การ
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and taking field note of real situations in order to get the real raw data, have good relationship, and develop
trust. Thirdly, the teachers organized the step of sharing through the real situations using process of revising the
data, telling story, and having discussions. This was the reflection facilitated by the teachers, so that the learners
can open their mind, adjust their attitudes and view points, understand and accept the data collected, recognize
their own perception, reality, and limitations of people, not judge by using their own opinion, have critical
thinking. Fourthly, the learners learned in self analysis and understand, had empathy in others, and accepted in
persons and real life situations. Fifthly, the learners could analyze problems and needs congruently with the real
life. Sixthly, the learners could apply the knowledge and professional skills into health care planning to be
suitable for the life context. Including, in this step there were client participation and reflection encouraged by
the teachers. Seventhly, the learners provided care as planed and evaluated. Eightly, the learners adjusted their
plans by seeking or choosing new interventions fit to the real situations. This is dynamic improvement. The
teachers reflected the learners ideas, so that the learners could make the good plans and adjust them to be
suitable.
Key words: integrated teaching, humanized care, College of Nursing
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สรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการฟนฟูสภาพ
รางกาย ตลอดจนการสนับสนุนบทบาทของประชาชนในการ
ดูแลสุขภาพตนเองตามศักยภาพท่ีเปนจริง พรอมท้ังกําหนด
วาอัตลักษณบัณฑิตสถาบันพระบรมราชชนกคือบริการ
สุขภาพดวยหัวใจความเปนมนุษย ท่ีหมายถึงการใหบริการ
ท่ีเปนมิตร มีความรัก ความเมตตา ใสใจในปญหาและความ
ทุกขของผูรับบริการและผูท่ีเก่ียวของ ใหบริการตามปญหา
และความตองการของผูรับบริการท่ีเปนจริง โดยรับฟงความ
คิดเห็นของผูรับบริการเปนหลัก

การวัดสมรรถนะบัณฑิตของสถาบันพระบรมราช
ชนกตามอัตลักษณประกอบดวยการวัดสมรรถนะดาน มีจิต
บริการ (Service mind) การคิดเชิงวิเคราะห (Analytical
thinking) และการเปดโอกาสใหผูปวยมีสวนรวมในการดูแล
สุขภาพ (Participation) หากพยาบาลสามารถใหบริการ
สุขภาพท่ีประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการน้ีได จะทํา
ใหการบริการสุขภาพน้ันมีเปนการชวยเหลือดวยความเต็ม
ใจ มีเมตตา เปนกระบวนการดูแลท่ีผานการคิดท่ีเปนระบบ
มีเหตุผลทางวิชาการดานสุขภาพ และใหเกียรติผูปวยในการ
ท่ีจะมีสวนรวมดูแลตนเอง รวมมือท่ีปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพใหดีข้ึนไดดวยตนเอง สงผลใหผูปวยรับรูวาตนเปน
เจาของภาวะสุขภาพของตนเองและควรมีสวนรวมดูแล
สุขภาพของตนเองดวยการดูแลดวยหัวใจความเปนมนุษยน้ี
ไมไดใหความสําคัญแกพยาบาลวาเปนผูท่ีมีความรูมากกวา
ผูปวยหรือเปนผูท่ีจะตัดสินวาผูปวยควรทําเพ่ือการมีสุขภาพ
ท่ีดี แตใหความสําคัญกับผูปวยดวยเชนกัน วาในชีวิตเขาเขา
จะทําอะไร อยางไรเพ่ือการดูแลสุขภาพดวย อยางไรก็ตามการ
สอนท่ีพัฒนาสมรรถนะดานจิตบริการ (Service mind) การ
คิดเชิงวิเคราะห (Analytical thinking) และการเปดโอกาสให
ผูปวยมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ (Participation) น้ันเปน
เรื่องยากเพราะไมใชเพียงการสอนใหผูเรียนมีความรูทาง
วิชาการเทาน้ัน แตยังรวมไปถึงทัศนะในการมองผูรับบริการ
การใหคุณคาของมนุษย และการนําความรูไปใชกับผูปวยให
เหมาะสมกับชีวิตจริงของเขาไดอยางไร วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ราชบุรี เปนวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราช

ชนก ทําหนาท่ีผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร จึงได
พัฒนาการสอนบูรณาการเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีหวัใจของ
ความเปนมนุษยข้ึน โดยมุงพัฒนาสมรรถนะดานจิตบริการ
(Service mind) การคิดเชิงวิเคราะห (Analytical thinking)
และการเปดโอกาสใหผูปวยมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ
(Participation) ใชกระบวนการเรียนรู จากสภาพจริง
(Authentic Learning) เพ่ือใหผูเรียนเกิดประสบการณ
เก่ียวกับชีวิตจริงของคนอยางหลากหลาย สามารถเช่ือมโยง
ความรูกับความจริงทางสังคมไดอยางกลมกลืน (สุริยะ วงศ
คงคาเทพ, 2550) ผูเขียนในฐานะอาจารยพยาบาลท่ีได
จัดการเรียนการสอนโดยวิธีดังกลาวมาเปนระยะเวลา 14 ป
จนเกิดองคความรูเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนานักศึกษาพยาบาลใหมีหัวใจของความ
เปนมนุษย ซึ่งเปนแนวทางท่ีเปนประโยชนในการผลิต
พยาบาลท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตอไป

2. วิวัฒนาการของการสอนแบบบูรณาการดวย
หัวใจความเปนมนุษย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี สนับสนุน
ใหอาจารยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการฯ มาอยาง
ตอเน่ือง ตลอดระยะเวลา 14 ป โดยมีระยะของวิวัฒนาการ
ดังน้ี
ระยะเตรียมผูสอน

ชวงป พ.ศ . 2546 - พ.ศ .2550 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เขารวม โครงการนํารองการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ หลักสูตรและการสอน
เพ่ือพัฒนาบุคลากรสุขภาพใหมีการบริการดวยหัวใจความ
เปนมนุษย โดยในกระบวนการน้ีคณาจารยไดเขารับการ
อบรม หลักสูตรพัฒนาอาจารย โดยใชแนวคิดสาธารณสุข
แนวใหม ขณะเดียวกันคณะอาจารยไดเริ่มจากผูท่ีสนใจเขา
รวมการสอนบูรณาการ โดยมีทีมวิทยากรนายแพทยสุริยะ
วงศคงคาเทพ ผูอํานวยการสถาบันพระบรมราชชนกและ
คณะ เปนพ่ีเลี้ยงช้ีแนะ โดยพัฒนาอาจารยผูสอนเรียนรูผาน
ประสบการณการสอน ตั้งแตการออกแบบการจัดการเรียน
การสอน ประเมินผลขณะสอน และหลังสอน และถอด
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สรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการฟนฟูสภาพ
รางกาย ตลอดจนการสนับสนุนบทบาทของประชาชนในการ
ดูแลสุขภาพตนเองตามศักยภาพท่ีเปนจริง พรอมท้ังกําหนด
วาอัตลักษณบัณฑิตสถาบันพระบรมราชชนกคือบริการ
สุขภาพดวยหัวใจความเปนมนุษย ท่ีหมายถึงการใหบริการ
ท่ีเปนมิตร มีความรัก ความเมตตา ใสใจในปญหาและความ
ทุกขของผูรับบริการและผูท่ีเก่ียวของ ใหบริการตามปญหา
และความตองการของผูรับบริการท่ีเปนจริง โดยรับฟงความ
คิดเห็นของผูรับบริการเปนหลัก

การวัดสมรรถนะบัณฑิตของสถาบันพระบรมราช
ชนกตามอัตลักษณประกอบดวยการวัดสมรรถนะดาน มีจิต
บริการ (Service mind) การคิดเชิงวิเคราะห (Analytical
thinking) และการเปดโอกาสใหผูปวยมีสวนรวมในการดูแล
สุขภาพ (Participation) หากพยาบาลสามารถใหบริการ
สุขภาพท่ีประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการน้ีได จะทํา
ใหการบริการสุขภาพน้ันมีเปนการชวยเหลือดวยความเต็ม
ใจ มีเมตตา เปนกระบวนการดูแลท่ีผานการคิดท่ีเปนระบบ
มีเหตุผลทางวิชาการดานสุขภาพ และใหเกียรติผูปวยในการ
ท่ีจะมีสวนรวมดูแลตนเอง รวมมือท่ีปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพใหดีข้ึนไดดวยตนเอง สงผลใหผูปวยรับรูวาตนเปน
เจาของภาวะสุขภาพของตนเองและควรมีสวนรวมดูแล
สุขภาพของตนเองดวยการดูแลดวยหัวใจความเปนมนุษยน้ี
ไมไดใหความสําคัญแกพยาบาลวาเปนผูท่ีมีความรูมากกวา
ผูปวยหรือเปนผูท่ีจะตัดสินวาผูปวยควรทําเพ่ือการมีสุขภาพ
ท่ีดี แตใหความสําคัญกับผูปวยดวยเชนกัน วาในชีวิตเขาเขา
จะทําอะไร อยางไรเพ่ือการดูแลสุขภาพดวย อยางไรก็ตามการ
สอนท่ีพัฒนาสมรรถนะดานจิตบริการ (Service mind) การ
คิดเชิงวิเคราะห (Analytical thinking) และการเปดโอกาสให
ผูปวยมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ (Participation) น้ันเปน
เรื่องยากเพราะไมใชเพียงการสอนใหผูเรียนมีความรูทาง
วิชาการเทาน้ัน แตยังรวมไปถึงทัศนะในการมองผูรับบริการ
การใหคุณคาของมนุษย และการนําความรูไปใชกับผูปวยให
เหมาะสมกับชีวิตจริงของเขาไดอยางไร วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ราชบุรี เปนวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราช

ชนก ทําหนาท่ีผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร จึงได
พัฒนาการสอนบูรณาการเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีหวัใจของ
ความเปนมนุษยข้ึน โดยมุงพัฒนาสมรรถนะดานจิตบริการ
(Service mind) การคิดเชิงวิเคราะห (Analytical thinking)
และการเปดโอกาสใหผูปวยมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ
(Participation) ใชกระบวนการเรียนรู จากสภาพจริง
(Authentic Learning) เพ่ือใหผูเรียนเกิดประสบการณ
เก่ียวกับชีวิตจริงของคนอยางหลากหลาย สามารถเช่ือมโยง
ความรูกับความจริงทางสังคมไดอยางกลมกลืน (สุริยะ วงศ
คงคาเทพ, 2550) ผูเขียนในฐานะอาจารยพยาบาลท่ีได
จัดการเรียนการสอนโดยวิธีดังกลาวมาเปนระยะเวลา 14 ป
จนเกิดองคความรูเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนานักศึกษาพยาบาลใหมีหัวใจของความ
เปนมนุษย ซึ่งเปนแนวทางท่ีเปนประโยชนในการผลิต
พยาบาลท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตอไป

2. วิวัฒนาการของการสอนแบบบูรณาการดวย
หัวใจความเปนมนุษย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี สนับสนุน
ใหอาจารยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการฯ มาอยาง
ตอเน่ือง ตลอดระยะเวลา 14 ป โดยมีระยะของวิวัฒนาการ
ดังน้ี
ระยะเตรียมผูสอน

ชวงป พ.ศ . 2546 - พ.ศ .2550 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เขารวม โครงการนํารองการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ หลักสูตรและการสอน
เพ่ือพัฒนาบุคลากรสุขภาพใหมีการบริการดวยหัวใจความ
เปนมนุษย โดยในกระบวนการน้ีคณาจารยไดเขารับการ
อบรม หลักสูตรพัฒนาอาจารย โดยใชแนวคิดสาธารณสุข
แนวใหม ขณะเดียวกันคณะอาจารยไดเริ่มจากผูท่ีสนใจเขา
รวมการสอนบูรณาการ โดยมีทีมวิทยากรนายแพทยสุริยะ
วงศคงคาเทพ ผูอํานวยการสถาบันพระบรมราชชนกและ
คณะ เปนพ่ีเลี้ยงช้ีแนะ โดยพัฒนาอาจารยผูสอนเรียนรูผาน
ประสบการณการสอน ตั้งแตการออกแบบการจัดการเรียน
การสอน ประเมินผลขณะสอน และหลังสอน และถอด
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สรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการฟนฟูสภาพ
รางกาย ตลอดจนการสนับสนุนบทบาทของประชาชนในการ
ดูแลสุขภาพตนเองตามศักยภาพท่ีเปนจริง พรอมท้ังกําหนด
วาอัตลักษณบัณฑิตสถาบันพระบรมราชชนกคือบริการ
สุขภาพดวยหัวใจความเปนมนุษย ท่ีหมายถึงการใหบริการ
ท่ีเปนมิตร มีความรัก ความเมตตา ใสใจในปญหาและความ
ทุกขของผูรับบริการและผูท่ีเก่ียวของ ใหบริการตามปญหา
และความตองการของผูรับบริการท่ีเปนจริง โดยรับฟงความ
คิดเห็นของผูรับบริการเปนหลัก

การวัดสมรรถนะบัณฑิตของสถาบันพระบรมราช
ชนกตามอัตลักษณประกอบดวยการวัดสมรรถนะดาน มีจิต
บริการ (Service mind) การคิดเชิงวิเคราะห (Analytical
thinking) และการเปดโอกาสใหผูปวยมีสวนรวมในการดูแล
สุขภาพ (Participation) หากพยาบาลสามารถใหบริการ
สุขภาพท่ีประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการน้ีได จะทํา
ใหการบริการสุขภาพน้ันมีเปนการชวยเหลือดวยความเต็ม
ใจ มีเมตตา เปนกระบวนการดูแลท่ีผานการคิดท่ีเปนระบบ
มีเหตุผลทางวิชาการดานสุขภาพ และใหเกียรติผูปวยในการ
ท่ีจะมีสวนรวมดูแลตนเอง รวมมือท่ีปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพใหดีข้ึนไดดวยตนเอง สงผลใหผูปวยรับรูวาตนเปน
เจาของภาวะสุขภาพของตนเองและควรมีสวนรวมดูแล
สุขภาพของตนเองดวยการดูแลดวยหัวใจความเปนมนุษยน้ี
ไมไดใหความสําคัญแกพยาบาลวาเปนผูท่ีมีความรูมากกวา
ผูปวยหรือเปนผูท่ีจะตัดสินวาผูปวยควรทําเพ่ือการมีสุขภาพ
ท่ีดี แตใหความสําคัญกับผูปวยดวยเชนกัน วาในชีวิตเขาเขา
จะทําอะไร อยางไรเพ่ือการดูแลสุขภาพดวย อยางไรก็ตามการ
สอนท่ีพัฒนาสมรรถนะดานจิตบริการ (Service mind) การ
คิดเชิงวิเคราะห (Analytical thinking) และการเปดโอกาสให
ผูปวยมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ (Participation) น้ันเปน
เรื่องยากเพราะไมใชเพียงการสอนใหผูเรียนมีความรูทาง
วิชาการเทาน้ัน แตยังรวมไปถึงทัศนะในการมองผูรับบริการ
การใหคุณคาของมนุษย และการนําความรูไปใชกับผูปวยให
เหมาะสมกับชีวิตจริงของเขาไดอยางไร วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ราชบุรี เปนวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราช

ชนก ทําหนาท่ีผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร จึงได
พัฒนาการสอนบูรณาการเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีหวัใจของ
ความเปนมนุษยข้ึน โดยมุงพัฒนาสมรรถนะดานจิตบริการ
(Service mind) การคิดเชิงวิเคราะห (Analytical thinking)
และการเปดโอกาสใหผูปวยมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ
(Participation) ใชกระบวนการเรียนรู จากสภาพจริง
(Authentic Learning) เพ่ือใหผูเรียนเกิดประสบการณ
เก่ียวกับชีวิตจริงของคนอยางหลากหลาย สามารถเช่ือมโยง
ความรูกับความจริงทางสังคมไดอยางกลมกลืน (สุริยะ วงศ
คงคาเทพ, 2550) ผูเขียนในฐานะอาจารยพยาบาลท่ีได
จัดการเรียนการสอนโดยวิธีดังกลาวมาเปนระยะเวลา 14 ป
จนเกิดองคความรูเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนานักศึกษาพยาบาลใหมีหัวใจของความ
เปนมนุษย ซึ่งเปนแนวทางท่ีเปนประโยชนในการผลิต
พยาบาลท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตอไป

2. วิวัฒนาการของการสอนแบบบูรณาการดวย
หัวใจความเปนมนุษย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี สนับสนุน
ใหอาจารยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการฯ มาอยาง
ตอเน่ือง ตลอดระยะเวลา 14 ป โดยมีระยะของวิวัฒนาการ
ดังน้ี
ระยะเตรียมผูสอน

ชวงป พ.ศ . 2546 - พ.ศ .2550 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เขารวม โครงการนํารองการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ หลักสูตรและการสอน
เพ่ือพัฒนาบุคลากรสุขภาพใหมีการบริการดวยหัวใจความ
เปนมนุษย โดยในกระบวนการน้ีคณาจารยไดเขารับการ
อบรม หลักสูตรพัฒนาอาจารย โดยใชแนวคิดสาธารณสุข
แนวใหม ขณะเดียวกันคณะอาจารยไดเริ่มจากผูท่ีสนใจเขา
รวมการสอนบูรณาการ โดยมีทีมวิทยากรนายแพทยสุริยะ
วงศคงคาเทพ ผูอํานวยการสถาบันพระบรมราชชนกและ
คณะ เปนพ่ีเลี้ยงช้ีแนะ โดยพัฒนาอาจารยผูสอนเรียนรูผาน
ประสบการณการสอน ตั้งแตการออกแบบการจัดการเรียน
การสอน ประเมินผลขณะสอน และหลังสอน และถอด



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

~ 72 ~

บทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมอาจารยในสถาบันและ
วิทยาลัยตางๆ อยางตอเน่ือง เรียนรูในชวงแรกน้ี
ระยะแรกของการสอน

ในปการศึกษา 2546 อาจารยของวิทยาลัยนํา
ความรูและประสบการณจากการอบรมมาจัดการเรยีนการสอน
ใน วิชามนุษย สิ่งแวดลอมและสุขภาพ โดยออกแบบให
เรียนรูสภาพจริงในชุมชนตางๆ  เชน ตลาด ศูนยการคา ชุมชน
หมูบาน เปนตน เพ่ือเปนการปูพ้ืนฐานท่ีทําใหเกิดการเรียนรู
และเขาใจทางสังคมและมนุษย จะชวยใหผูเรียนเกิดความ
เขาใจความหมายของสุขภาพท่ีเปนจริงตามมุมมองของบุคคล
และเขาใจท่ีมาของพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ซึ่งเปนการ
จัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร ช้ันปท่ี
1 ในชวง พ.ศ.2547 – 2550 อาจารยไดขยายผลโดยจัดการ
เรียนการสอนบูรณาการฯในวิชาการพยาบาลบุคคลท่ีมีปญหา
สุขภาพ1 ท่ีสอนใหเห็นสภาพจริงของผูปวยท่ีนอนพักใน
โรงพยาบาลน้ัน มีความทุกขจากการเจ็บปวยและการ
ดํารงชีวิตอยางไร ผลท่ีเกิดข้ึนคือนักศึกษาเขาใจปญหา
สุขภาพ การแกปญหาสุขภาพและการดูแลตนเอง ของผูปวย
ทําใหนักศึกษายอมรับผูปวยได ไมคิดตําหนิผูปวยวาไมสนใจ
ตนเองหรือไมรวมมือในการรักษา เปนตน สามารถกลาวไดวา
การสอนแบบน้ีสามารถพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาดานจิต
บริการ (service mind) ท่ีเปนผูท่ีเต็มใจบริการ ยอมรับผูปวย
ไดอยางแทจริง
ระยะพัฒนาการ

หลังจากการจัดการเรียนการสอนไประยะหน่ึง ทีม
ผูสอนไดวิเคราะหผลงานท่ีเกิดข้ึน พบวาการสอนบูรณาการ
สามารถพัฒนานักศึกษาใหมองเห็นผูปวยตามความเปนจริง
และยอมรับผูปวยตามสภาพน้ันได โดยไมคิดตําหนิผูปวย แต
ยังไมสามารถทําใหนักศึกษาพัฒนาการวางแผนการพยาบาล
ใหเปนไปตามสภาพจริงของผูปวยได เน่ืองจาก นักศึกษา
คุนเคยกับการระบุปญหาของผูปวยแบบเดิม  ๆเชน มักบอกวา
ผูปวยขาดความรูเรื่องโรค จึงมักลงทายท่ีการใหความรูและ
แนะนําผูปวยใหเปลี่ยนพฤติกรรมตามแบบท่ีตําราอธิบายไว

การสอนในชวง พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555 จึงเพ่ิมกิจกรรม คือ
เมื่อนักศึกษาเขาใจแลววาผูปวยมีชีวิตอยางไร มีขอจํากัด
อะไรบางท่ีจะดูแลตนเอง จะตองนําขอมูลจริงเหลาน้ัน มา
วินิจฉัยทางการพยาบาลวาผูปวยมีปญหาสุขภาพเพราะเหตใุด
ปญหาบางประการก็แกไขไดยาก เชน ความยากจน หรือ
อาชีพท่ีเสี่ยงตอปญหาสุขภาพ นักศึกษายอมอึดอัดวา
ชวยเหลือผูปวยไมได การจัดการเรียนการสอนในระยะ มุงให
เกิดการเปลี่ยนแปลงดานการพยาบาลวาตองเปนการพยาบาล
สําหรับผูปวยเฉพาะราย ไมใชการพยาบาลแบบรวมๆตาม
ตํารา ครูจึงเพ่ิมบทบาทดังน้ี 1.) ช้ีใหนักศึกษาตระหนักวามี
ปจจัยมากมายท่ีมีอิทธิพลตอภาวะสุขภาพผูปวยเปนเจาของ
ภาวะสุขภาพของตนเอง ควรใหผูปวยมีสวนรวมในการสราง
สุขภาพดวยการกําหนดเปาหมายของการแกปญหาสุขภาพ
น้ันควรใหผูปวยมีสวนในการกําหนดเปาหมายดวย 2.) ช้ีให
นักศึกษาเห็นวาสุขภาพไมใชเรื่องเดียวของชีวิตคน คนบางคน
อาจเลือกการทํามาหากินไวกอนก็ยอมเปนไปได ฉะน้ัน
บางครั้งนักศึกษาอาจปรับลดเกณฑความสําเร็จของผูปวย
เฉพาะรายไดบาง การพยาบาลจึงเปนท้ังศาสตรและศิลปใน
คราวเดียวกัน

การจัดการเรียนการสอนแบบน้ี เหมาะสมท่ีจะ
นําไปใชกับนักศึกษาพยาบาลศาสตรช้ันปท่ี 3 - 4 เน่ืองจาก
มีองคความรู เรื่ องการพยาบาลมากเพียงพอ ท่ีจะ
ตั้งเปาหมายการพยาบาลท่ียืดหยุนไดโดยผูปวยยังคง
ปลอดภัย หลังจาการเรียนการสอนในระยะน้ี พบวา
นักศึกษาพยาบาลมีสมรรถนะดานการคิดวิเคราะหอยาง
ใครครวญ มีเหตุผล (analytical thinking) และทําใหการมี
สวนรวมของผูปวย (participation) ไดอยางแทจริง
ในชวงป พ.ศ.2556 - ปจจุบัน

วิทยาลัยไดขยายผลการบูรณาการ ในรายวิชา
ตางๆในกลุมวิชาชีพ ช้ันปท่ี 3 และ 4 เชน การพยาบาล
บุคคลท่ีมีปญหาสุขภาพ การพยาบาลมารดา ทารก และการ
ผดุงครรภ การพยาบาลบุคคลท่ีมีปญหาทางสุขภาพจิต เปน
ตน ท่ีมีการผสมผสานความเขาใจผูปวย/ผูรับบริการ เขาใจ
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บทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมอาจารยในสถาบันและ
วิทยาลัยตางๆ อยางตอเน่ือง เรียนรูในชวงแรกน้ี
ระยะแรกของการสอน

ในปการศึกษา 2546 อาจารยของวิทยาลัยนํา
ความรูและประสบการณจากการอบรมมาจัดการเรยีนการสอน
ใน วิชามนุษย สิ่งแวดลอมและสุขภาพ โดยออกแบบให
เรียนรูสภาพจริงในชุมชนตางๆ  เชน ตลาด ศูนยการคา ชุมชน
หมูบาน เปนตน เพ่ือเปนการปูพ้ืนฐานท่ีทําใหเกิดการเรียนรู
และเขาใจทางสังคมและมนุษย จะชวยใหผูเรียนเกิดความ
เขาใจความหมายของสุขภาพท่ีเปนจริงตามมุมมองของบุคคล
และเขาใจท่ีมาของพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ซึ่งเปนการ
จัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร ช้ันปท่ี
1 ในชวง พ.ศ.2547 – 2550 อาจารยไดขยายผลโดยจัดการ
เรียนการสอนบูรณาการฯในวิชาการพยาบาลบุคคลท่ีมีปญหา
สุขภาพ1 ท่ีสอนใหเห็นสภาพจริงของผูปวยท่ีนอนพักใน
โรงพยาบาลน้ัน มีความทุกขจากการเจ็บปวยและการ
ดํารงชีวิตอยางไร ผลท่ีเกิดข้ึนคือนักศึกษาเขาใจปญหา
สุขภาพ การแกปญหาสุขภาพและการดูแลตนเอง ของผูปวย
ทําใหนักศึกษายอมรับผูปวยได ไมคิดตําหนิผูปวยวาไมสนใจ
ตนเองหรือไมรวมมือในการรักษา เปนตน สามารถกลาวไดวา
การสอนแบบน้ีสามารถพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาดานจิต
บริการ (service mind) ท่ีเปนผูท่ีเต็มใจบริการ ยอมรับผูปวย
ไดอยางแทจริง
ระยะพัฒนาการ

หลังจากการจัดการเรียนการสอนไประยะหน่ึง ทีม
ผูสอนไดวิเคราะหผลงานท่ีเกิดข้ึน พบวาการสอนบูรณาการ
สามารถพัฒนานักศึกษาใหมองเห็นผูปวยตามความเปนจริง
และยอมรับผูปวยตามสภาพน้ันได โดยไมคิดตําหนิผูปวย แต
ยังไมสามารถทําใหนักศึกษาพัฒนาการวางแผนการพยาบาล
ใหเปนไปตามสภาพจริงของผูปวยได เน่ืองจาก นักศึกษา
คุนเคยกับการระบุปญหาของผูปวยแบบเดิม  ๆเชน มักบอกวา
ผูปวยขาดความรูเรื่องโรค จึงมักลงทายท่ีการใหความรูและ
แนะนําผูปวยใหเปลี่ยนพฤติกรรมตามแบบท่ีตําราอธิบายไว

การสอนในชวง พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555 จึงเพ่ิมกิจกรรม คือ
เมื่อนักศึกษาเขาใจแลววาผูปวยมีชีวิตอยางไร มีขอจํากัด
อะไรบางท่ีจะดูแลตนเอง จะตองนําขอมูลจริงเหลาน้ัน มา
วินิจฉัยทางการพยาบาลวาผูปวยมีปญหาสุขภาพเพราะเหตใุด
ปญหาบางประการก็แกไขไดยาก เชน ความยากจน หรือ
อาชีพท่ีเสี่ยงตอปญหาสุขภาพ นักศึกษายอมอึดอัดวา
ชวยเหลือผูปวยไมได การจัดการเรียนการสอนในระยะ มุงให
เกิดการเปลี่ยนแปลงดานการพยาบาลวาตองเปนการพยาบาล
สําหรับผูปวยเฉพาะราย ไมใชการพยาบาลแบบรวมๆตาม
ตํารา ครูจึงเพ่ิมบทบาทดังน้ี 1.) ช้ีใหนักศึกษาตระหนักวามี
ปจจัยมากมายท่ีมีอิทธิพลตอภาวะสุขภาพผูปวยเปนเจาของ
ภาวะสุขภาพของตนเอง ควรใหผูปวยมีสวนรวมในการสราง
สุขภาพดวยการกําหนดเปาหมายของการแกปญหาสุขภาพ
น้ันควรใหผูปวยมีสวนในการกําหนดเปาหมายดวย 2.) ช้ีให
นักศึกษาเห็นวาสุขภาพไมใชเรื่องเดียวของชีวิตคน คนบางคน
อาจเลือกการทํามาหากินไวกอนก็ยอมเปนไปได ฉะน้ัน
บางครั้งนักศึกษาอาจปรับลดเกณฑความสําเร็จของผูปวย
เฉพาะรายไดบาง การพยาบาลจึงเปนท้ังศาสตรและศิลปใน
คราวเดียวกัน

การจัดการเรียนการสอนแบบน้ี เหมาะสมท่ีจะ
นําไปใชกับนักศึกษาพยาบาลศาสตรช้ันปท่ี 3 - 4 เน่ืองจาก
มีองคความรู เรื่ องการพยาบาลมากเพียงพอ ท่ีจะ
ตั้งเปาหมายการพยาบาลท่ียืดหยุนไดโดยผูปวยยังคง
ปลอดภัย หลังจาการเรียนการสอนในระยะน้ี พบวา
นักศึกษาพยาบาลมีสมรรถนะดานการคิดวิเคราะหอยาง
ใครครวญ มีเหตุผล (analytical thinking) และทําใหการมี
สวนรวมของผูปวย (participation) ไดอยางแทจริง
ในชวงป พ.ศ.2556 - ปจจุบัน

วิทยาลัยไดขยายผลการบูรณาการ ในรายวิชา
ตางๆในกลุมวิชาชีพ ช้ันปท่ี 3 และ 4 เชน การพยาบาล
บุคคลท่ีมีปญหาสุขภาพ การพยาบาลมารดา ทารก และการ
ผดุงครรภ การพยาบาลบุคคลท่ีมีปญหาทางสุขภาพจิต เปน
ตน ท่ีมีการผสมผสานความเขาใจผูปวย/ผูรับบริการ เขาใจ
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บทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมอาจารยในสถาบันและ
วิทยาลัยตางๆ อยางตอเน่ือง เรียนรูในชวงแรกน้ี
ระยะแรกของการสอน

ในปการศึกษา 2546 อาจารยของวิทยาลัยนํา
ความรูและประสบการณจากการอบรมมาจัดการเรยีนการสอน
ใน วิชามนุษย สิ่งแวดลอมและสุขภาพ โดยออกแบบให
เรียนรูสภาพจริงในชุมชนตางๆ  เชน ตลาด ศูนยการคา ชุมชน
หมูบาน เปนตน เพ่ือเปนการปูพ้ืนฐานท่ีทําใหเกิดการเรียนรู
และเขาใจทางสังคมและมนุษย จะชวยใหผูเรียนเกิดความ
เขาใจความหมายของสุขภาพท่ีเปนจริงตามมุมมองของบุคคล
และเขาใจท่ีมาของพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ซึ่งเปนการ
จัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร ช้ันปท่ี
1 ในชวง พ.ศ.2547 – 2550 อาจารยไดขยายผลโดยจัดการ
เรียนการสอนบูรณาการฯในวิชาการพยาบาลบุคคลท่ีมีปญหา
สุขภาพ1 ท่ีสอนใหเห็นสภาพจริงของผูปวยท่ีนอนพักใน
โรงพยาบาลน้ัน มีความทุกขจากการเจ็บปวยและการ
ดํารงชีวิตอยางไร ผลท่ีเกิดข้ึนคือนักศึกษาเขาใจปญหา
สุขภาพ การแกปญหาสุขภาพและการดูแลตนเอง ของผูปวย
ทําใหนักศึกษายอมรับผูปวยได ไมคิดตําหนิผูปวยวาไมสนใจ
ตนเองหรือไมรวมมือในการรักษา เปนตน สามารถกลาวไดวา
การสอนแบบน้ีสามารถพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาดานจิต
บริการ (service mind) ท่ีเปนผูท่ีเต็มใจบริการ ยอมรับผูปวย
ไดอยางแทจริง
ระยะพัฒนาการ

หลังจากการจัดการเรียนการสอนไประยะหน่ึง ทีม
ผูสอนไดวิเคราะหผลงานท่ีเกิดข้ึน พบวาการสอนบูรณาการ
สามารถพัฒนานักศึกษาใหมองเห็นผูปวยตามความเปนจริง
และยอมรับผูปวยตามสภาพน้ันได โดยไมคิดตําหนิผูปวย แต
ยังไมสามารถทําใหนักศึกษาพัฒนาการวางแผนการพยาบาล
ใหเปนไปตามสภาพจริงของผูปวยได เน่ืองจาก นักศึกษา
คุนเคยกับการระบุปญหาของผูปวยแบบเดิม  ๆเชน มักบอกวา
ผูปวยขาดความรูเรื่องโรค จึงมักลงทายท่ีการใหความรูและ
แนะนําผูปวยใหเปลี่ยนพฤติกรรมตามแบบท่ีตําราอธิบายไว

การสอนในชวง พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555 จึงเพ่ิมกิจกรรม คือ
เมื่อนักศึกษาเขาใจแลววาผูปวยมีชีวิตอยางไร มีขอจํากัด
อะไรบางท่ีจะดูแลตนเอง จะตองนําขอมูลจริงเหลาน้ัน มา
วินิจฉัยทางการพยาบาลวาผูปวยมีปญหาสุขภาพเพราะเหตใุด
ปญหาบางประการก็แกไขไดยาก เชน ความยากจน หรือ
อาชีพท่ีเสี่ยงตอปญหาสุขภาพ นักศึกษายอมอึดอัดวา
ชวยเหลือผูปวยไมได การจัดการเรียนการสอนในระยะ มุงให
เกิดการเปลี่ยนแปลงดานการพยาบาลวาตองเปนการพยาบาล
สําหรับผูปวยเฉพาะราย ไมใชการพยาบาลแบบรวมๆตาม
ตํารา ครูจึงเพ่ิมบทบาทดังน้ี 1.) ช้ีใหนักศึกษาตระหนักวามี
ปจจัยมากมายท่ีมีอิทธิพลตอภาวะสุขภาพผูปวยเปนเจาของ
ภาวะสุขภาพของตนเอง ควรใหผูปวยมีสวนรวมในการสราง
สุขภาพดวยการกําหนดเปาหมายของการแกปญหาสุขภาพ
น้ันควรใหผูปวยมีสวนในการกําหนดเปาหมายดวย 2.) ช้ีให
นักศึกษาเห็นวาสุขภาพไมใชเรื่องเดียวของชีวิตคน คนบางคน
อาจเลือกการทํามาหากินไวกอนก็ยอมเปนไปได ฉะน้ัน
บางครั้งนักศึกษาอาจปรับลดเกณฑความสําเร็จของผูปวย
เฉพาะรายไดบาง การพยาบาลจึงเปนท้ังศาสตรและศิลปใน
คราวเดียวกัน

การจัดการเรียนการสอนแบบน้ี เหมาะสมท่ีจะ
นําไปใชกับนักศึกษาพยาบาลศาสตรช้ันปท่ี 3 - 4 เน่ืองจาก
มีองคความรู เรื่ องการพยาบาลมากเพียงพอ ท่ีจะ
ตั้งเปาหมายการพยาบาลท่ียืดหยุนไดโดยผูปวยยังคง
ปลอดภัย หลังจาการเรียนการสอนในระยะน้ี พบวา
นักศึกษาพยาบาลมีสมรรถนะดานการคิดวิเคราะหอยาง
ใครครวญ มีเหตุผล (analytical thinking) และทําใหการมี
สวนรวมของผูปวย (participation) ไดอยางแทจริง
ในชวงป พ.ศ.2556 - ปจจุบัน

วิทยาลัยไดขยายผลการบูรณาการ ในรายวิชา
ตางๆในกลุมวิชาชีพ ช้ันปท่ี 3 และ 4 เชน การพยาบาล
บุคคลท่ีมีปญหาสุขภาพ การพยาบาลมารดา ทารก และการ
ผดุงครรภ การพยาบาลบุคคลท่ีมีปญหาทางสุขภาพจิต เปน
ตน ท่ีมีการผสมผสานความเขาใจผูปวย/ผูรับบริการ เขาใจ
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พฤติกรรมท่ีผูปวย/ผูรับบริการแสดงออกมากับสาระความรู
ทางวิชาการและวิชาชีพของแตละรายวิชา เพ่ือใหเขาใจ
กลไกของการทํางานของระบบตางๆในรางกาย กลไกการ
เกิดปญหาสุขภาพและการเจ็บปวย การรักษาและการฟน
คืนสภาพ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในตัวนักศึกษา สามารถ
ประยุกตความรูทางวิชาการไปสูการแกไขปญหาสุขภาพ
และการดูแลตนเองของประชาชน ไดสอดคลองกับวิถีชีวิต
เพ่ิมมากข้ึน การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในตัวนักศึกษา เห็น
ภาพการใสใจ ความเอ้ืออาทร ความเห็นอกเห็นใจ ความ
ออนโยนในจิตใจ ของนักศึกษาการคํานึงถึงบริบทของผูปวย
มากข้ึน เปนการพัฒนานักศึกษาสูอัตลักษณการดูแลดวย
หัวใจความเปนมนุษยของวิทยาลัยอยางตอเน่ือง

3. หลักการสอนแบบบูรณาการดวยหัวใจความ
เปนมนุษย

3.1 การเรียนการสอนใหผูเรียนไดเขาใจความเปนจริง
ของความเปนมนุษยและสังคมเปนอันดับแรก หลังจากน้ัน
จึงบูรณาการเรื่องชีวิตคนเขากับความรูเรื่องโรค ทําให
ผู เรียนเขาใจวาเมื่อคนมีปญหาสุขภาพแลวชีวิตคน
เปลี่ยนแปลงไปอยางไร

3.1.1 ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจเก่ียวกับมนุษย
และสังคม โดยจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา
พยาบาลศาสตรช้ันปท่ี 1 ในรายวิชาหมวดการศึกษาท่ัวไป
ไดแกวิชาสังคมไทย วิชามนุษย สิ่งแวดลอมและสุขภาพ
วิชาศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย เปนตน จึงเปนวิชา
ท่ีเหมาะในการสรางฐานความคิดความเขาใจในเรือ่งความ
เปนมนุษยและสังคม และการเสริมสรางทัศนคติและพัฒนา
ความคิดของผูเรียนในระยะเริ่มตน และ

3.1.2 ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจเรื่องสุขภาพ ท่ี
ผูเรียนตองเรียนรูในช้ันปท่ี 2 รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
ไดแกวิชาการสื่อสารทางการพยาบาล วิชาการสอนและการ
ใหคําปรึกษาทางสุขภาพ วิชาการสรางเสริมสุขภาพและการ
ปองกันความเจ็บปวย เปนตน โดยเรียนรูท้ังในองคความรูท่ี
เปนหลักการ ทฤษฎี และสาระสุขภาพในมุมมองของ
ประชาชนเพ่ือใหผูเรียนเขาใจสุขภาพ เขาใจชีวิตของบุคคล

และเกิดการเรียนรูวาชีวิตเปนองครวม ไมใชสุขภาพเปน
องครวม สุขภาพเปนสวนหน่ึงของชีวิตรวมท้ังชีวิตของคน
ผูกโยงกันเปนครอบครัวและชุมชน และ

3.1.3 บูรณาการความรูเรื่องมนุษยและสังคมกับ
สุขภาพ จัดการเรียนรูในช้ันปท่ี 3 และช้ันปท่ี 4 ในรายวิชา
วิชาชีพการพยาบาล เชน การพยาบาลบุคคลท่ีมีปญหา
สุขภาพ การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ การ
พยาบาลบุคคลท่ีมีปญหาทางสุขภาพจิต เปนตน นักศึกษา
พยาบาลศาสตรช้ันปท่ี 3 และ 4 มีความรูเรื่องปญหา
สุขภาพวาโรคตางๆเกิดข้ึนไดอยางไร การพัฒนาของโรค
เปนอยางไร การบําบัดรักษาจะทําไดอยางไร หากนักศึกษา
ตอบขอคําถามหรือทําความเขาใจโรคได แสดงวา นักศึกษา
มีความรูความเขาใจเรื่องการเจ็บปวยและนาจะดูแล
ชวยเหลือผูปวยได แตบางครั้งการดูแลชวยเหลือหรือการ
ทําใหผูปวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพน้ันไมไดมีความ
ยั่งยืน

3.2 ใชสถานการณจริง (authentic learning) ให
ผูเรียนไดมีประสบการณวาในชีวิตคนมีเรื่องราวหลาย
ประเด็นเขามาเก่ียวของและมีอิทธิพลตอการดูแลสุขภาพ
ของคน

3.3 การเลือกสถานการณผูปวยท่ีมีขอจํากัด
ตางๆ เชน ความรู ทัศนคติเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ รายได
อาชีพ บทบาทฯลฯ เพ่ือเปนประเด็น (Dilemma) ให
นักศึกษาเกิดความกังขาวาความรูท่ีมอียูอยางถูกตองน้ัน ไม
สามารถชวยใหการเจ็บปวยทุเลาลง เชน ผูปวยมีฐานะ
ยากจนทําใหไมสามารถเลือกซื้ออาหารท่ีดีมีคุณภาพได

3.4 มี การผสมผสานความเข าใจผู ป วย /
ผูรับบริการ เขาใจพฤติกรรมท่ีผูปวย/ผูรับบริการแสดง
ออกมากับสาระความรูทางวิชาการและวิชาชีพของแตละ
รายวิชา เพ่ือใหเขาใจกลไกของการทํางานของระบบตางๆใน
รางกาย กลไกการเกิดปญหาสุขภาพและการเจ็บปวย การ
รักษาและการฟนคืนสภาพ จนสามารถประยุกตความรู
เหลาน้ีไปสูการแกไขปญหาสุขภาพและการดูแลตนเองของ
ประชาชน
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ออนโยนในจิตใจ ของนักศึกษาการคํานึงถึงบริบทของผูปวย
มากข้ึน เปนการพัฒนานักศึกษาสูอัตลักษณการดูแลดวย
หัวใจความเปนมนุษยของวิทยาลัยอยางตอเน่ือง

3. หลักการสอนแบบบูรณาการดวยหัวใจความ
เปนมนุษย

3.1 การเรียนการสอนใหผูเรียนไดเขาใจความเปนจริง
ของความเปนมนุษยและสังคมเปนอันดับแรก หลังจากน้ัน
จึงบูรณาการเรื่องชีวิตคนเขากับความรูเรื่องโรค ทําให
ผู เรียนเขาใจวาเมื่อคนมีปญหาสุขภาพแลวชีวิตคน
เปลี่ยนแปลงไปอยางไร

3.1.1 ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจเก่ียวกับมนุษย
และสังคม โดยจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา
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เปนมนุษยและสังคม และการเสริมสรางทัศนคติและพัฒนา
ความคิดของผูเรียนในระยะเริ่มตน และ

3.1.2 ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจเรื่องสุขภาพ ท่ี
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เปนหลักการ ทฤษฎี และสาระสุขภาพในมุมมองของ
ประชาชนเพ่ือใหผูเรียนเขาใจสุขภาพ เขาใจชีวิตของบุคคล

และเกิดการเรียนรูวาชีวิตเปนองครวม ไมใชสุขภาพเปน
องครวม สุขภาพเปนสวนหน่ึงของชีวิตรวมท้ังชีวิตของคน
ผูกโยงกันเปนครอบครัวและชุมชน และ

3.1.3 บูรณาการความรูเรื่องมนุษยและสังคมกับ
สุขภาพ จัดการเรียนรูในช้ันปท่ี 3 และช้ันปท่ี 4 ในรายวิชา
วิชาชีพการพยาบาล เชน การพยาบาลบุคคลท่ีมีปญหา
สุขภาพ การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ การ
พยาบาลบุคคลท่ีมีปญหาทางสุขภาพจิต เปนตน นักศึกษา
พยาบาลศาสตรช้ันปท่ี 3 และ 4 มีความรูเรื่องปญหา
สุขภาพวาโรคตางๆเกิดข้ึนไดอยางไร การพัฒนาของโรค
เปนอยางไร การบําบัดรักษาจะทําไดอยางไร หากนักศึกษา
ตอบขอคําถามหรือทําความเขาใจโรคได แสดงวา นักศึกษา
มีความรูความเขาใจเรื่องการเจ็บปวยและนาจะดูแล
ชวยเหลือผูปวยได แตบางครั้งการดูแลชวยเหลือหรือการ
ทําใหผูปวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพน้ันไมไดมีความ
ยั่งยืน

3.2 ใชสถานการณจริง (authentic learning) ให
ผูเรียนไดมีประสบการณวาในชีวิตคนมีเรื่องราวหลาย
ประเด็นเขามาเก่ียวของและมีอิทธิพลตอการดูแลสุขภาพ
ของคน

3.3 การเลือกสถานการณผูปวยท่ีมีขอจํากัด
ตางๆ เชน ความรู ทัศนคติเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ รายได
อาชีพ บทบาทฯลฯ เพ่ือเปนประเด็น (Dilemma) ให
นักศึกษาเกิดความกังขาวาความรูท่ีมอียูอยางถูกตองน้ัน ไม
สามารถชวยใหการเจ็บปวยทุเลาลง เชน ผูปวยมีฐานะ
ยากจนทําใหไมสามารถเลือกซื้ออาหารท่ีดีมีคุณภาพได

3.4 มี การผสมผสานความเข าใจผู ป วย /
ผูรับบริการ เขาใจพฤติกรรมท่ีผูปวย/ผูรับบริการแสดง
ออกมากับสาระความรูทางวิชาการและวิชาชีพของแตละ
รายวิชา เพ่ือใหเขาใจกลไกของการทํางานของระบบตางๆใน
รางกาย กลไกการเกิดปญหาสุขภาพและการเจ็บปวย การ
รักษาและการฟนคืนสภาพ จนสามารถประยุกตความรู
เหลาน้ีไปสูการแกไขปญหาสุขภาพและการดูแลตนเองของ
ประชาชน
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พฤติกรรมท่ีผูปวย/ผูรับบริการแสดงออกมากับสาระความรู
ทางวิชาการและวิชาชีพของแตละรายวิชา เพ่ือใหเขาใจ
กลไกของการทํางานของระบบตางๆในรางกาย กลไกการ
เกิดปญหาสุขภาพและการเจ็บปวย การรักษาและการฟน
คืนสภาพ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในตัวนักศึกษา สามารถ
ประยุกตความรูทางวิชาการไปสูการแกไขปญหาสุขภาพ
และการดูแลตนเองของประชาชน ไดสอดคลองกับวิถีชีวิต
เพ่ิมมากข้ึน การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในตัวนักศึกษา เห็น
ภาพการใสใจ ความเอ้ืออาทร ความเห็นอกเห็นใจ ความ
ออนโยนในจิตใจ ของนักศึกษาการคํานึงถึงบริบทของผูปวย
มากข้ึน เปนการพัฒนานักศึกษาสูอัตลักษณการดูแลดวย
หัวใจความเปนมนุษยของวิทยาลัยอยางตอเน่ือง

3. หลักการสอนแบบบูรณาการดวยหัวใจความ
เปนมนุษย

3.1 การเรียนการสอนใหผูเรียนไดเขาใจความเปนจริง
ของความเปนมนุษยและสังคมเปนอันดับแรก หลังจากน้ัน
จึงบูรณาการเรื่องชีวิตคนเขากับความรูเรื่องโรค ทําให
ผู เรียนเขาใจวาเมื่อคนมีปญหาสุขภาพแลวชีวิตคน
เปลี่ยนแปลงไปอยางไร

3.1.1 ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจเก่ียวกับมนุษย
และสังคม โดยจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา
พยาบาลศาสตรช้ันปท่ี 1 ในรายวิชาหมวดการศึกษาท่ัวไป
ไดแกวิชาสังคมไทย วิชามนุษย สิ่งแวดลอมและสุขภาพ
วิชาศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย เปนตน จึงเปนวิชา
ท่ีเหมาะในการสรางฐานความคิดความเขาใจในเรือ่งความ
เปนมนุษยและสังคม และการเสริมสรางทัศนคติและพัฒนา
ความคิดของผูเรียนในระยะเริ่มตน และ

3.1.2 ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจเรื่องสุขภาพ ท่ี
ผูเรียนตองเรียนรูในช้ันปท่ี 2 รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
ไดแกวิชาการสื่อสารทางการพยาบาล วิชาการสอนและการ
ใหคําปรึกษาทางสุขภาพ วิชาการสรางเสริมสุขภาพและการ
ปองกันความเจ็บปวย เปนตน โดยเรียนรูท้ังในองคความรูท่ี
เปนหลักการ ทฤษฎี และสาระสุขภาพในมุมมองของ
ประชาชนเพ่ือใหผูเรียนเขาใจสุขภาพ เขาใจชีวิตของบุคคล

และเกิดการเรียนรูวาชีวิตเปนองครวม ไมใชสุขภาพเปน
องครวม สุขภาพเปนสวนหน่ึงของชีวิตรวมท้ังชีวิตของคน
ผูกโยงกันเปนครอบครัวและชุมชน และ

3.1.3 บูรณาการความรูเรื่องมนุษยและสังคมกับ
สุขภาพ จัดการเรียนรูในช้ันปท่ี 3 และช้ันปท่ี 4 ในรายวิชา
วิชาชีพการพยาบาล เชน การพยาบาลบุคคลท่ีมีปญหา
สุขภาพ การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ การ
พยาบาลบุคคลท่ีมีปญหาทางสุขภาพจิต เปนตน นักศึกษา
พยาบาลศาสตรช้ันปท่ี 3 และ 4 มีความรูเรื่องปญหา
สุขภาพวาโรคตางๆเกิดข้ึนไดอยางไร การพัฒนาของโรค
เปนอยางไร การบําบัดรักษาจะทําไดอยางไร หากนักศึกษา
ตอบขอคําถามหรือทําความเขาใจโรคได แสดงวา นักศึกษา
มีความรูความเขาใจเรื่องการเจ็บปวยและนาจะดูแล
ชวยเหลือผูปวยได แตบางครั้งการดูแลชวยเหลือหรือการ
ทําใหผูปวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพน้ันไมไดมีความ
ยั่งยืน

3.2 ใชสถานการณจริง (authentic learning) ให
ผูเรียนไดมีประสบการณวาในชีวิตคนมีเรื่องราวหลาย
ประเด็นเขามาเก่ียวของและมีอิทธิพลตอการดูแลสุขภาพ
ของคน

3.3 การเลือกสถานการณผูปวยท่ีมีขอจํากัด
ตางๆ เชน ความรู ทัศนคติเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ รายได
อาชีพ บทบาทฯลฯ เพ่ือเปนประเด็น (Dilemma) ให
นักศึกษาเกิดความกังขาวาความรูท่ีมอียูอยางถูกตองน้ัน ไม
สามารถชวยใหการเจ็บปวยทุเลาลง เชน ผูปวยมีฐานะ
ยากจนทําใหไมสามารถเลือกซื้ออาหารท่ีดีมีคุณภาพได

3.4 มี การผสมผสานความเข าใจผู ป วย /
ผูรับบริการ เขาใจพฤติกรรมท่ีผูปวย/ผูรับบริการแสดง
ออกมากับสาระความรูทางวิชาการและวิชาชีพของแตละ
รายวิชา เพ่ือใหเขาใจกลไกของการทํางานของระบบตางๆใน
รางกาย กลไกการเกิดปญหาสุขภาพและการเจ็บปวย การ
รักษาและการฟนคืนสภาพ จนสามารถประยุกตความรู
เหลาน้ีไปสูการแกไขปญหาสุขภาพและการดูแลตนเองของ
ประชาชน
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3.5 กระตุนใหนักศึกษาเกิดการสะทอนคิด
(Reflection) ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูเก่ียวกับความคิด
ความรูของตนเอง และพัฒนาดานการคิดของตนเองอยาง
ตอเน่ือง

4. ความหมาย
สุริยะ วงศคงคาเทพ ( 2550) ไดใหนิยามคําวา

การเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญวาเปนการจัดใหผูเรียน
เขาไปเรียนรูความจริงดวยตนเองในสภาพจริงจากในสิ่งท่ี
ตนเองตองการเรียนหรือสนใจ และเปนประโยชนตอสาระ
ความรูทางพ้ืนฐานวิชาชีพคือ การเรียนท่ีใหเขาใจถึงการ
ดํารงชีวิตของบุคคลท่ีอยู กับบริบท(เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม) เขาใจสุขภาพท่ีเปนสวนหน่ึง
ของการดํารงชีวิตแตไมใชสิ่งสําคัญท่ีสุดในชีวิต โดยเรียนรู
พฤติกรรมของมนุษยท่ีมีท่ีมาคือ  ความคิด ความรูสึก และ
พฤติกรรมการแกไขปญหาหรือสนองความตองการของ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน ภายใตโจทยหรือใบงานท่ีกําหนด
ประเด็นกวางๆ เพ่ือเปนแนวทางใหผูเรียนไดศึกษาดวย
ตนเองแลวเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคในแผนการ
เรียนรูน้ันๆ โดยมีอาจารยผูสอนเปนผูดูแลกระบวนการ
เรียนการสอน และสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เชน
การช้ีประเด็นใหผูเรียนสะทอนคิดดวยตนเอง เกิดการ
พัฒนาความคิดและการปรับทัศนคติไปในแนวทางท่ีเกิด
ประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียนได

สุริยะ วงศคงคาเทพ (2550) ไดใหนิยาม “การ
เรียนการสอนแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีหัวใจ

ของความเปนมนุษย” หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการสอน
ท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหนําศักยภาพของตนเองออกมาใชได
อยางสมบูรณ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลายจาก
สภาพจริง (Authentic learning) และพัฒนาทักษะการคิด
อยางมีวิจารณญาณของผูเรียนเปนกลไกสําคัญดวยแนวคิด
องครวมท่ีเช่ือมโยงระหวางสุขภาพกับสังคมท่ีเนนรากฐาน
แหงความเปนมนุษยและชีวิตจริงในสังคม โดยกระบวนการ
เรียนการสอนจะใหผูเรียนรูจักคิดหาความรูและคําตอบดวย
ตัวเองเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและศาสตรท่ีจําเปนตอ
การดูแลสุขภาพ เช่ือมโยงกับความจริงทางสังคมอยางไม
แยกสวนและนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได

ดังน้ันในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีหัวใจของความเปนมนุษย จึง
จําเปนตองมีการปรับการเรียนการสอนใหมท่ีแตเดิมเปน
การเรียนการสอนท่ีเนนเน้ือหาสาระและสมรรถภาพเชิง
วิชาชีพเปนสําคัญมาเปนเนนความเขาใจมนุษย ชุมชน
สังคม และความเปนจริงผสมผสานกับความรูทางวิชาการ
และทางวิชาชีพ เพ่ือใหผูเรียนนอกจากมีความรูทักษะทาง
วิชาชีพแลวยังตองเขาใจชีวิตจริงเพ่ือเปนฐานในการ
ใหบริการทางสุขภาพท่ีสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชน ตลอดจนสามารถประยุกตความรูและถายทอด
เพ่ือพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของประชาชนตาม
เจตนารมณของหลักสูตร (ดังแผนภาพ1)

แผนภาพ1 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนานักศกึษาใหมีหัวใจของความเปนมนุษย

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

~ 74 ~

3.5 กระตุนใหนักศึกษาเกิดการสะทอนคิด
(Reflection) ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูเก่ียวกับความคิด
ความรูของตนเอง และพัฒนาดานการคิดของตนเองอยาง
ตอเน่ือง

4. ความหมาย
สุริยะ วงศคงคาเทพ ( 2550) ไดใหนิยามคําวา

การเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญวาเปนการจัดใหผูเรียน
เขาไปเรียนรูความจริงดวยตนเองในสภาพจริงจากในสิ่งท่ี
ตนเองตองการเรียนหรือสนใจ และเปนประโยชนตอสาระ
ความรูทางพ้ืนฐานวิชาชีพคือ การเรียนท่ีใหเขาใจถึงการ
ดํารงชีวิตของบุคคลท่ีอยู กับบริบท(เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม) เขาใจสุขภาพท่ีเปนสวนหน่ึง
ของการดํารงชีวิตแตไมใชสิ่งสําคัญท่ีสุดในชีวิต โดยเรียนรู
พฤติกรรมของมนุษยท่ีมีท่ีมาคือ  ความคิด ความรูสึก และ
พฤติกรรมการแกไขปญหาหรือสนองความตองการของ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน ภายใตโจทยหรือใบงานท่ีกําหนด
ประเด็นกวางๆ เพ่ือเปนแนวทางใหผูเรียนไดศึกษาดวย
ตนเองแลวเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคในแผนการ
เรียนรูน้ันๆ โดยมีอาจารยผูสอนเปนผูดูแลกระบวนการ
เรียนการสอน และสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เชน
การช้ีประเด็นใหผูเรียนสะทอนคิดดวยตนเอง เกิดการ
พัฒนาความคิดและการปรับทัศนคติไปในแนวทางท่ีเกิด
ประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียนได

สุริยะ วงศคงคาเทพ (2550) ไดใหนิยาม “การ
เรียนการสอนแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีหัวใจ

ของความเปนมนุษย” หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการสอน
ท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหนําศักยภาพของตนเองออกมาใชได
อยางสมบูรณ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลายจาก
สภาพจริง (Authentic learning) และพัฒนาทักษะการคิด
อยางมีวิจารณญาณของผูเรียนเปนกลไกสําคัญดวยแนวคิด
องครวมท่ีเช่ือมโยงระหวางสุขภาพกับสังคมท่ีเนนรากฐาน
แหงความเปนมนุษยและชีวิตจริงในสังคม โดยกระบวนการ
เรียนการสอนจะใหผูเรียนรูจักคิดหาความรูและคําตอบดวย
ตัวเองเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและศาสตรท่ีจําเปนตอ
การดูแลสุขภาพ เช่ือมโยงกับความจริงทางสังคมอยางไม
แยกสวนและนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได

ดังน้ันในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีหัวใจของความเปนมนุษย จึง
จําเปนตองมีการปรับการเรียนการสอนใหมท่ีแตเดิมเปน
การเรียนการสอนท่ีเนนเน้ือหาสาระและสมรรถภาพเชิง
วิชาชีพเปนสําคัญมาเปนเนนความเขาใจมนุษย ชุมชน
สังคม และความเปนจริงผสมผสานกับความรูทางวิชาการ
และทางวิชาชีพ เพ่ือใหผูเรียนนอกจากมีความรูทักษะทาง
วิชาชีพแลวยังตองเขาใจชีวิตจริงเพ่ือเปนฐานในการ
ใหบริการทางสุขภาพท่ีสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชน ตลอดจนสามารถประยุกตความรูและถายทอด
เพ่ือพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของประชาชนตาม
เจตนารมณของหลักสูตร (ดังแผนภาพ1)

แผนภาพ1 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนานักศกึษาใหมีหัวใจของความเปนมนุษย
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3.5 กระตุนใหนักศึกษาเกิดการสะทอนคิด
(Reflection) ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูเก่ียวกับความคิด
ความรูของตนเอง และพัฒนาดานการคิดของตนเองอยาง
ตอเน่ือง

4. ความหมาย
สุริยะ วงศคงคาเทพ ( 2550) ไดใหนิยามคําวา

การเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญวาเปนการจัดใหผูเรียน
เขาไปเรียนรูความจริงดวยตนเองในสภาพจริงจากในสิ่งท่ี
ตนเองตองการเรียนหรือสนใจ และเปนประโยชนตอสาระ
ความรูทางพ้ืนฐานวิชาชีพคือ การเรียนท่ีใหเขาใจถึงการ
ดํารงชีวิตของบุคคลท่ีอยู กับบริบท(เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม) เขาใจสุขภาพท่ีเปนสวนหน่ึง
ของการดํารงชีวิตแตไมใชสิ่งสําคัญท่ีสุดในชีวิต โดยเรียนรู
พฤติกรรมของมนุษยท่ีมีท่ีมาคือ  ความคิด ความรูสึก และ
พฤติกรรมการแกไขปญหาหรือสนองความตองการของ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน ภายใตโจทยหรือใบงานท่ีกําหนด
ประเด็นกวางๆ เพ่ือเปนแนวทางใหผูเรียนไดศึกษาดวย
ตนเองแลวเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคในแผนการ
เรียนรูน้ันๆ โดยมีอาจารยผูสอนเปนผูดูแลกระบวนการ
เรียนการสอน และสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เชน
การช้ีประเด็นใหผูเรียนสะทอนคิดดวยตนเอง เกิดการ
พัฒนาความคิดและการปรับทัศนคติไปในแนวทางท่ีเกิด
ประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียนได

สุริยะ วงศคงคาเทพ (2550) ไดใหนิยาม “การ
เรียนการสอนแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีหัวใจ

ของความเปนมนุษย” หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการสอน
ท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหนําศักยภาพของตนเองออกมาใชได
อยางสมบูรณ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลายจาก
สภาพจริง (Authentic learning) และพัฒนาทักษะการคิด
อยางมีวิจารณญาณของผูเรียนเปนกลไกสําคัญดวยแนวคิด
องครวมท่ีเช่ือมโยงระหวางสุขภาพกับสังคมท่ีเนนรากฐาน
แหงความเปนมนุษยและชีวิตจริงในสังคม โดยกระบวนการ
เรียนการสอนจะใหผูเรียนรูจักคิดหาความรูและคําตอบดวย
ตัวเองเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและศาสตรท่ีจําเปนตอ
การดูแลสุขภาพ เช่ือมโยงกับความจริงทางสังคมอยางไม
แยกสวนและนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได

ดังน้ันในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีหัวใจของความเปนมนุษย จึง
จําเปนตองมีการปรับการเรียนการสอนใหมท่ีแตเดิมเปน
การเรียนการสอนท่ีเนนเน้ือหาสาระและสมรรถภาพเชิง
วิชาชีพเปนสําคัญมาเปนเนนความเขาใจมนุษย ชุมชน
สังคม และความเปนจริงผสมผสานกับความรูทางวิชาการ
และทางวิชาชีพ เพ่ือใหผูเรียนนอกจากมีความรูทักษะทาง
วิชาชีพแลวยังตองเขาใจชีวิตจริงเพ่ือเปนฐานในการ
ใหบริการทางสุขภาพท่ีสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชน ตลอดจนสามารถประยุกตความรูและถายทอด
เพ่ือพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของประชาชนตาม
เจตนารมณของหลักสูตร (ดังแผนภาพ1)

แผนภาพ1 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนานักศกึษาใหมีหัวใจของความเปนมนุษย
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การออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ โดยนําผลการวิเคราะหปรัชญา และ
วัตถุประสงคหลักสูตรบนฐานแนวคิดสาธารณสุขแนว
ใหม และแนวคิดการเรียนรูแบบปรับเปลี่ยนมโนทัศน
(Transformative learning) ประเด็นท่ีตองคํานึงถึงคือ
การจัดการเรียนรูผานสภาพจริง (Authentic learning)
ร วม กับ วิ ธี กา รสะท อนคิ ด (Reflection) โดย ให
สอดคลองกับลักษณะวิชา และวัตถุประสงครายวิชา ท่ี
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(TQF) ในหมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและหมวดวิชาชีพ
การออกแบบกระบวนการเรียนการสอนประกอบดวย
(สุริยะวงศคงคาเทพ, 2555)

1.กระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ
นักศึกษามุงใหนักศึกษาเขาใจวิถีชีวิตของประชาชน
(ความตองการของมนุษย วิธีการแกไขปญหาและเหตุผล
ความคิด ความศรัทธา ฯลฯ) การเปดใจ และการ
สะทอนถึงอคติของปจเจกบุคคล

2. กระบวนการศึกษาจากสภาพจริง โดยพา
นักศึกษาไปทําความรู จั ก กับชาวบ าน ท่ีอาศัยใน
สภาพการณจริง เรียนรูจากชาวบาน โดยเทคนิคการ
เก็บรวบรวมขอมูลท่ีเหมาะสม ซึ่งสวนใหญเนนการเก็บ
ขอมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะหเน้ือหา และการหา
เหตุผลเชิงอนุมาน

3. การสอนบนพ้ืนฐานความเปนจริ ง ท่ี
สัมพันธกับการเรียนรายวิชา เชน พฤติกรรม ความคิด
การรับรูของชาวบาน ควบคูไปกับกระบวนการเรียนการ
สอนภายในบริบทเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

4. การประยุกตใชความรูทางวิชาชีพเพ่ือ
แกปญหาทางสุขภาพไดเหมาะกับผูปวยแตละราย ถ

5. ขั้นตอนการออกแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการดวยหัวใจความเปนมนุษย
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ (Learner center approach) โดย
วิธีการสอนสภาพจริง (Authentic Learning) และการสะทอน
คิด (Reflection) เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตรง

ตามอัตลักษณของสถาบัน อันไดแกจิตบริการ (Service
Mind) คิดวิเคราะห (Analytical Thinking) และการมีมีสวน
รวมของผูรับบริการ (Participation of Clients) ประกอบดวย
8 ข้ันตอนดังน้ี

1. ใหผูเรียนเรียนรูผานสภาพจริง (Authentic
learning) โดยสภาพจริงน้ัน จะเปนตัวกระตุนสําคัญให
เกิดการเรียนรู ตองมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกลาวคือ
เปนสภาพท่ีเปนปญหา (Disorientation dilemma)
เชน ผูปวยมีขอจํากัดในการดํารงชีวิต มีปญหาความ
ยากจน มีปญหาสุขภาพโรคเรื้อรัง ไมมีผูดูแล เปนตน
2. ใหผู เรียนศึกษารวบรวมขอมูลโดยการสังเกต
(Observation) รับฟงอยางตั้งใจ (Deep Listening)
ซักถาม (Interview) จดบันทึกจากสภาพจริง (Field
note) เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนจริง เกิดสัมพันธภาพท่ีดี
(Good relationship) มีความไววางใจซึ่งกันและกัน
(Trust)

3. ใหผูเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืน โดยใช
การทบทวนขอมูล (Revised data) เลาเรื่องราวบริบท
ชีวิต (Story telling) อภิปราย (Discussion) โดยผูสอน
กระตุนใหผูเรียนสะทอนคิด (Reflection) เพ่ือใหเปดใจ
ยอมรับ (Opened mind) ปรับเปลี่ยนความคิด มุมมอง
(Adjust attitude and own view)ใหเขาใจรับรูบน
ฐานขอมูลท่ีรวบรวมมา (Understanding) ใหผูเรียน
มองเห็นมุมมองของตนเองและความเปนจริง มองเห็น
ขอจํากัดของชีวิตคน ไมตัดสินผูปวยโดยใชเกณฑของ
ตนเอง (Non-Judgment) คิดอยางมี วิจารณญาณ
(Critical Thinking) ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกิดข้ึน
หลายครั้งสลับกับการรวบรวมขอมูลใหมอยางตอเน่ือง
(Re-Correcting Data) หลังจากน้ันมีการทบทวนการ
เรียนรู โ ดยการเ ขียนบันทึกการเรี ยนรู ( Journal
Writhing)
4. สนับสนุนใหผูเรียนวิเคราะหตนเอง (Self-Examination)
ทําความเขาใจผูอ่ืน (Empathy) ยอมรับในความเปนตัวตน
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การออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ โดยนําผลการวิเคราะหปรัชญา และ
วัตถุประสงคหลักสูตรบนฐานแนวคิดสาธารณสุขแนว
ใหม และแนวคิดการเรียนรูแบบปรับเปลี่ยนมโนทัศน
(Transformative learning) ประเด็นท่ีตองคํานึงถึงคือ
การจัดการเรียนรูผานสภาพจริง (Authentic learning)
ร วม กับ วิ ธี กา รสะท อนคิ ด (Reflection) โดย ให
สอดคลองกับลักษณะวิชา และวัตถุประสงครายวิชา ท่ี
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(TQF) ในหมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและหมวดวิชาชีพ
การออกแบบกระบวนการเรียนการสอนประกอบดวย
(สุริยะวงศคงคาเทพ, 2555)

1.กระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ
นักศึกษามุงใหนักศึกษาเขาใจวิถีชีวิตของประชาชน
(ความตองการของมนุษย วิธีการแกไขปญหาและเหตุผล
ความคิด ความศรัทธา ฯลฯ) การเปดใจ และการ
สะทอนถึงอคติของปจเจกบุคคล

2. กระบวนการศึกษาจากสภาพจริง โดยพา
นักศึกษาไปทําความรู จั ก กับชาวบ าน ท่ีอาศัยใน
สภาพการณจริง เรียนรูจากชาวบาน โดยเทคนิคการ
เก็บรวบรวมขอมูลท่ีเหมาะสม ซึ่งสวนใหญเนนการเก็บ
ขอมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะหเน้ือหา และการหา
เหตุผลเชิงอนุมาน

3. การสอนบนพ้ืนฐานความเปนจริ ง ท่ี
สัมพันธกับการเรียนรายวิชา เชน พฤติกรรม ความคิด
การรับรูของชาวบาน ควบคูไปกับกระบวนการเรียนการ
สอนภายในบริบทเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

4. การประยุกตใชความรูทางวิชาชีพเพ่ือ
แกปญหาทางสุขภาพไดเหมาะกับผูปวยแตละราย ถ

5. ขั้นตอนการออกแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการดวยหัวใจความเปนมนุษย
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ (Learner center approach) โดย
วิธีการสอนสภาพจริง (Authentic Learning) และการสะทอน
คิด (Reflection) เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตรง

ตามอัตลักษณของสถาบัน อันไดแกจิตบริการ (Service
Mind) คิดวิเคราะห (Analytical Thinking) และการมีมีสวน
รวมของผูรับบริการ (Participation of Clients) ประกอบดวย
8 ข้ันตอนดังน้ี

1. ใหผูเรียนเรียนรูผานสภาพจริง (Authentic
learning) โดยสภาพจริงน้ัน จะเปนตัวกระตุนสําคัญให
เกิดการเรียนรู ตองมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกลาวคือ
เปนสภาพท่ีเปนปญหา (Disorientation dilemma)
เชน ผูปวยมีขอจํากัดในการดํารงชีวิต มีปญหาความ
ยากจน มีปญหาสุขภาพโรคเรื้อรัง ไมมีผูดูแล เปนตน
2. ใหผู เรียนศึกษารวบรวมขอมูลโดยการสังเกต
(Observation) รับฟงอยางตั้งใจ (Deep Listening)
ซักถาม (Interview) จดบันทึกจากสภาพจริง (Field
note) เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนจริง เกิดสัมพันธภาพท่ีดี
(Good relationship) มีความไววางใจซึ่งกันและกัน
(Trust)

3. ใหผูเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืน โดยใช
การทบทวนขอมูล (Revised data) เลาเรื่องราวบริบท
ชีวิต (Story telling) อภิปราย (Discussion) โดยผูสอน
กระตุนใหผูเรียนสะทอนคิด (Reflection) เพ่ือใหเปดใจ
ยอมรับ (Opened mind) ปรับเปลี่ยนความคิด มุมมอง
(Adjust attitude and own view)ใหเขาใจรับรูบน
ฐานขอมูลท่ีรวบรวมมา (Understanding) ใหผูเรียน
มองเห็นมุมมองของตนเองและความเปนจริง มองเห็น
ขอจํากัดของชีวิตคน ไมตัดสินผูปวยโดยใชเกณฑของ
ตนเอง (Non-Judgment) คิดอยางมี วิจารณญาณ
(Critical Thinking) ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกิดข้ึน
หลายครั้งสลับกับการรวบรวมขอมูลใหมอยางตอเน่ือง
(Re-Correcting Data) หลังจากน้ันมีการทบทวนการ
เรียนรู โ ดยการเ ขียนบันทึกการเรี ยนรู ( Journal
Writhing)
4. สนับสนุนใหผูเรียนวิเคราะหตนเอง (Self-Examination)
ทําความเขาใจผูอ่ืน (Empathy) ยอมรับในความเปนตัวตน
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การออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ โดยนําผลการวิเคราะหปรัชญา และ
วัตถุประสงคหลักสูตรบนฐานแนวคิดสาธารณสุขแนว
ใหม และแนวคิดการเรียนรูแบบปรับเปลี่ยนมโนทัศน
(Transformative learning) ประเด็นท่ีตองคํานึงถึงคือ
การจัดการเรียนรูผานสภาพจริง (Authentic learning)
ร วม กับ วิ ธี กา รสะท อนคิ ด (Reflection) โดย ให
สอดคลองกับลักษณะวิชา และวัตถุประสงครายวิชา ท่ี
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(TQF) ในหมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและหมวดวิชาชีพ
การออกแบบกระบวนการเรียนการสอนประกอบดวย
(สุริยะวงศคงคาเทพ, 2555)

1.กระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ
นักศึกษามุงใหนักศึกษาเขาใจวิถีชีวิตของประชาชน
(ความตองการของมนุษย วิธีการแกไขปญหาและเหตุผล
ความคิด ความศรัทธา ฯลฯ) การเปดใจ และการ
สะทอนถึงอคติของปจเจกบุคคล

2. กระบวนการศึกษาจากสภาพจริง โดยพา
นักศึกษาไปทําความรู จั ก กับชาวบ าน ท่ีอาศัยใน
สภาพการณจริง เรียนรูจากชาวบาน โดยเทคนิคการ
เก็บรวบรวมขอมูลท่ีเหมาะสม ซึ่งสวนใหญเนนการเก็บ
ขอมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะหเน้ือหา และการหา
เหตุผลเชิงอนุมาน

3. การสอนบนพ้ืนฐานความเปนจริ ง ท่ี
สัมพันธกับการเรียนรายวิชา เชน พฤติกรรม ความคิด
การรับรูของชาวบาน ควบคูไปกับกระบวนการเรียนการ
สอนภายในบริบทเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

4. การประยุกตใชความรูทางวิชาชีพเพ่ือ
แกปญหาทางสุขภาพไดเหมาะกับผูปวยแตละราย ถ

5. ขั้นตอนการออกแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการดวยหัวใจความเปนมนุษย
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ (Learner center approach) โดย
วิธีการสอนสภาพจริง (Authentic Learning) และการสะทอน
คิด (Reflection) เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตรง

ตามอัตลักษณของสถาบัน อันไดแกจิตบริการ (Service
Mind) คิดวิเคราะห (Analytical Thinking) และการมีมีสวน
รวมของผูรับบริการ (Participation of Clients) ประกอบดวย
8 ข้ันตอนดังน้ี

1. ใหผูเรียนเรียนรูผานสภาพจริง (Authentic
learning) โดยสภาพจริงน้ัน จะเปนตัวกระตุนสําคัญให
เกิดการเรียนรู ตองมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกลาวคือ
เปนสภาพท่ีเปนปญหา (Disorientation dilemma)
เชน ผูปวยมีขอจํากัดในการดํารงชีวิต มีปญหาความ
ยากจน มีปญหาสุขภาพโรคเรื้อรัง ไมมีผูดูแล เปนตน
2. ใหผู เรียนศึกษารวบรวมขอมูลโดยการสังเกต
(Observation) รับฟงอยางตั้งใจ (Deep Listening)
ซักถาม (Interview) จดบันทึกจากสภาพจริง (Field
note) เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนจริง เกิดสัมพันธภาพท่ีดี
(Good relationship) มีความไววางใจซึ่งกันและกัน
(Trust)

3. ใหผูเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืน โดยใช
การทบทวนขอมูล (Revised data) เลาเรื่องราวบริบท
ชีวิต (Story telling) อภิปราย (Discussion) โดยผูสอน
กระตุนใหผูเรียนสะทอนคิด (Reflection) เพ่ือใหเปดใจ
ยอมรับ (Opened mind) ปรับเปลี่ยนความคิด มุมมอง
(Adjust attitude and own view)ใหเขาใจรับรูบน
ฐานขอมูลท่ีรวบรวมมา (Understanding) ใหผูเรียน
มองเห็นมุมมองของตนเองและความเปนจริง มองเห็น
ขอจํากัดของชีวิตคน ไมตัดสินผูปวยโดยใชเกณฑของ
ตนเอง (Non-Judgment) คิดอยางมี วิจารณญาณ
(Critical Thinking) ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกิดข้ึน
หลายครั้งสลับกับการรวบรวมขอมูลใหมอยางตอเน่ือง
(Re-Correcting Data) หลังจากน้ันมีการทบทวนการ
เรียนรู โ ดยการเ ขียนบันทึกการเรี ยนรู ( Journal
Writhing)
4. สนับสนุนใหผูเรียนวิเคราะหตนเอง (Self-Examination)
ทําความเขาใจผูอ่ืน (Empathy) ยอมรับในความเปนตัวตน
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และความเปนจริ งของสภาพชี วิตคนอย างถ องแท
(Acceptance)

5. ใหผู เรียนวิเคราะหปญหาและความ
ตองการของผูปวยตามสภาพความเปนจริงของเขา
(Analytical thinking) และผูสอนกระตุนใหผูเรียน
เขาใจปญหาและความตองการตามความเปนจริงโดย
คํานึงถึงผูปวยเปนสําคัญ (Service mind)

6. สนับสนุนใหผูเรียนประยุกตใชความรูทาง
วิชาการและทักษะทางวิชาชีพในการวางแผนการดูแล
สุขภาพใหตอบสนองตอปญหาและความตองการของ
ผูปวย คํานึงถึงบริบทชีวิต (Apply Knowledge and
Professional Skill to Solve the Problems) ให
ผูปวยมีสวนรวม (Participation of Clients)

7.ใหผูเรียนไดมีโอกาสปฏิบัติตามแผนและ
ประเมินผล (Implementation and evaluation)

8. อภิปรายเก่ียวกับแผนการพยาบาลท่ี
นําไปใชไมไดในชีวิตจริงของผูปวย และใหผูเรียนปรับ
แผนโดยหาแนวทางหรือทางเลือกใหมท่ีเหมาะสมกับ
สภาพจริงซึ่งอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งจนเปน
พลวัตร (Dynamic Improvement) และผูสอน
กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหผูเรียนมองเห็น
แผนการดูแลและการปรับแผนท่ีเหมาะสม

5. ทักษะท่ีสําคัญสําหรับผูสอน
จากการประสบการณในการจัดการเรียนการสอน

พบวา ผูสอนเปนกุญแจสําคัญท่ีจะทําใหการสอน
ประสบความสําเร็จ ดังน้ันผูเขียนไดวิเคราะหทักษะท่ี
สําคัญสําหรับผูสอนไดดังน้ี

1.) ผูสอนตองมีความเขาใจดานชีวิตสุขภาพ
และการเจ็บปวยอยางเพียงพอ ผูสอนตองมีทักษะและ
ประสบการณเก่ียวกับชีวิตสุขภาพและการเจ็บปวยของ
คน เปนพ้ืนฐาน เพ่ือจะไดเขาใจชีวิตไดมาก และสะทอน
คิดใหผู เ รียนเขาใจผู รับบริการไดว า  ชาวบานให
ความสําคัญในการใชชีวิตอยางไร การมองเรื่องสุขภาพ

ของชาวบาน การทํามาหากิน กับการดํารงชีวิตตาม
มุมมองของชาวบานเปนอยางไร

4.) ผูสอนตองมีทักษะในการใชคําถามสะทอน
การตั้งคําถามสะทอนความคิดของผูเรียนน้ันลักษณะ
คําถามตองกระตุนท่ีความคิดของผูเรียน เพ่ือใหผูเรียน
เขาใจ ความคิดเหตุผลดานผูปวย  และเห็นความคิดของ
ตนเองท่ีปดก้ันความจริง เพ่ือใหผูเรียนมองเห็นอคติของ
ตนเองท่ีปะปนอยู ในการรวบรวมขอมูล ตัดสินบน
ความคิดของตนเอง ใหผูเรียนไปศึกษาทําความเขาใจกับ
เรื่องราวชีวิตของผูปวย และเช่ือมโยงความจริงทาง
สังคมกับสุขภาพมากข้ึน

5.) ผูสอนตองสามารถเช่ือมโยงความจริงของ
ชีวิตและตีแผความคิด ในมิติของการดํารงชีวิตความ
ทุกข ความสุข การพ่ึงตนเอง ในการเจ็บปวย และตีแผ
ความคิดของผูเรียนในเชิงสรางสรรค เพ่ืออธิบายความ
จริงของชีวิตของผูปวยใหผู เรียนเขาใจและอธิบาย
ความคิดของผูเรียนใหมองกลับมาเขาใจความคิดของ
ตนเอง

6.) ผูสอนตองเขาใจความแตกตางในศักยภาพ
ของผูเรียน ผูเรียนแตละคนมีความคิด ความเขาใจ
ปญญาในการรับรู มิติดานมนุษยสังคมท่ีแตกตางกัน
ผูสอนตองทําความเขาใจ(ปญหา)การเรียนรูของผูเรียน
และประเมินความคิดของผูเรียนตลอดเวลา เพ่ือปรับ
ทัศนคติและเติมเต็มใหกับผูเรียนในแตละคน
7.) ผูสอนตองจัดการเรียนการสอนใหเอ้ือตอการเรียนรู
การเลือกกรณีศึกษา/สถานการณ จริงใหผู เรียนได
เรียนรูสภาพจริง (Authentic Learning) ท่ีเหมาะสม
ตอการเรียนรู เพราะเปนปจจัยสําคัญในการสอนปรับ
ทัศนคติผูเรียนใหเขาใจชีวิตสุขภาพ และการเจ็บปวย
ตัวอยางเชน การเลือกผูปวยท่ีเปนโรคเรื้อรังเพ่ือใหผูเรียน
มองเห็นและเกิดความเขาใจ การใชความคิดของตนเองตัดสิน
ผูอ่ืนกอนท่ีจะทําความเขาใจกับสิ่งตางๆ  เหลาน้ัน
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และความเปนจริ งของสภาพชี วิตคนอย างถ องแท
(Acceptance)

5. ใหผู เรียนวิเคราะหปญหาและความ
ตองการของผูปวยตามสภาพความเปนจริงของเขา
(Analytical thinking) และผูสอนกระตุนใหผูเรียน
เขาใจปญหาและความตองการตามความเปนจริงโดย
คํานึงถึงผูปวยเปนสําคัญ (Service mind)

6. สนับสนุนใหผูเรียนประยุกตใชความรูทาง
วิชาการและทักษะทางวิชาชีพในการวางแผนการดูแล
สุขภาพใหตอบสนองตอปญหาและความตองการของ
ผูปวย คํานึงถึงบริบทชีวิต (Apply Knowledge and
Professional Skill to Solve the Problems) ให
ผูปวยมีสวนรวม (Participation of Clients)

7.ใหผูเรียนไดมีโอกาสปฏิบัติตามแผนและ
ประเมินผล (Implementation and evaluation)

8. อภิปรายเก่ียวกับแผนการพยาบาลท่ี
นําไปใชไมไดในชีวิตจริงของผูปวย และใหผูเรียนปรับ
แผนโดยหาแนวทางหรือทางเลือกใหมท่ีเหมาะสมกับ
สภาพจริงซึ่งอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งจนเปน
พลวัตร (Dynamic Improvement) และผูสอน
กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหผูเรียนมองเห็น
แผนการดูแลและการปรับแผนท่ีเหมาะสม

5. ทักษะท่ีสําคัญสําหรับผูสอน
จากการประสบการณในการจัดการเรียนการสอน

พบวา ผูสอนเปนกุญแจสําคัญท่ีจะทําใหการสอน
ประสบความสําเร็จ ดังน้ันผูเขียนไดวิเคราะหทักษะท่ี
สําคัญสําหรับผูสอนไดดังน้ี

1.) ผูสอนตองมีความเขาใจดานชีวิตสุขภาพ
และการเจ็บปวยอยางเพียงพอ ผูสอนตองมีทักษะและ
ประสบการณเก่ียวกับชีวิตสุขภาพและการเจ็บปวยของ
คน เปนพ้ืนฐาน เพ่ือจะไดเขาใจชีวิตไดมาก และสะทอน
คิดใหผู เ รียนเขาใจผู รับบริการไดว า  ชาวบานให
ความสําคัญในการใชชีวิตอยางไร การมองเรื่องสุขภาพ

ของชาวบาน การทํามาหากิน กับการดํารงชีวิตตาม
มุมมองของชาวบานเปนอยางไร

4.) ผูสอนตองมีทักษะในการใชคําถามสะทอน
การตั้งคําถามสะทอนความคิดของผูเรียนน้ันลักษณะ
คําถามตองกระตุนท่ีความคิดของผูเรียน เพ่ือใหผูเรียน
เขาใจ ความคิดเหตุผลดานผูปวย  และเห็นความคิดของ
ตนเองท่ีปดก้ันความจริง เพ่ือใหผูเรียนมองเห็นอคติของ
ตนเองท่ีปะปนอยู ในการรวบรวมขอมูล ตัดสินบน
ความคิดของตนเอง ใหผูเรียนไปศึกษาทําความเขาใจกับ
เรื่องราวชีวิตของผูปวย และเช่ือมโยงความจริงทาง
สังคมกับสุขภาพมากข้ึน

5.) ผูสอนตองสามารถเช่ือมโยงความจริงของ
ชีวิตและตีแผความคิด ในมิติของการดํารงชีวิตความ
ทุกข ความสุข การพ่ึงตนเอง ในการเจ็บปวย และตีแผ
ความคิดของผูเรียนในเชิงสรางสรรค เพ่ืออธิบายความ
จริงของชีวิตของผูปวยใหผู เรียนเขาใจและอธิบาย
ความคิดของผูเรียนใหมองกลับมาเขาใจความคิดของ
ตนเอง

6.) ผูสอนตองเขาใจความแตกตางในศักยภาพ
ของผูเรียน ผูเรียนแตละคนมีความคิด ความเขาใจ
ปญญาในการรับรู มิติดานมนุษยสังคมท่ีแตกตางกัน
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ทัศนคติและเติมเต็มใหกับผูเรียนในแตละคน
7.) ผูสอนตองจัดการเรียนการสอนใหเอ้ือตอการเรียนรู
การเลือกกรณีศึกษา/สถานการณ จริงใหผู เรียนได
เรียนรูสภาพจริง (Authentic Learning) ท่ีเหมาะสม
ตอการเรียนรู เพราะเปนปจจัยสําคัญในการสอนปรับ
ทัศนคติผูเรียนใหเขาใจชีวิตสุขภาพ และการเจ็บปวย
ตัวอยางเชน การเลือกผูปวยท่ีเปนโรคเรื้อรังเพ่ือใหผูเรียน
มองเห็นและเกิดความเขาใจ การใชความคิดของตนเองตัดสิน
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แผนภาพ 2 รูปแบบกระบวนการเรียนการสอนดวยหัวใจความเปนมนุษย (BCNR Humanize Care Learning
Model) จิริยา อินทนา (2555)

การสอนสภาพจริง และการสะทอนคิดของครูจะทํา
ใหผูเรียนมองเห็นความจริงท่ีแตกตางระหวางความจริง
ในชีวิตกับวิชาการ ดังน้ันการนําหลักการทางวิชาการมา
ตัดสินชีวิตเปนไปไดยาก แตตองประยุกตวิชาการมาสู
ชีวิตจริงซึ่งสิ่งเหลาน้ีเปนความทาทายความสามารถของ
ท้ังผูสอน และผูเรียน จะทําใหเกิดบรรยากาศแหงการ
เรียนรู

6. ผลลัพธการจัดการเรียนการสอน
ผลจัดการเรียนการสอนบูรณาการเพ่ือพัฒนา

นักศึกษาพยาบาลใหมีหัวใจของความเปนมนุษย สามารถทํา
ใหผูเรียนมีสมรรถนะบัณฑิตตามอัตลักษณของสถาบันพระ
บรมราชชนนก ท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานจิตบริการ (Service
Mind) ดานการคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) ดานการ
มีสวนรวมของผูรับบริการ (Participation) สามารถสรุปผล
การศึกษาท่ีไดจากการสัมภาษณผูเรียน บันทึกการเรียนรูของ
ผูเรียนในแตละราย และจากสรุปรายงานกรณีศึกษาของ
ผูเรียน ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนในแตละดานมีรายละเอียดดังตอไปน้ี

ดานจิตบริการ (Service Mind) หมายถึง การ
บริการท่ีเปนมิตร มีความรัก ความเมตตา ใสใจในความ
ทุกข ท่ีเปนปญหาของผูรับบริการและผูท่ีเก่ียวของ พรอม
ท่ีจะใหบริการโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาสวน

ตนวางใจเปนกลางในการใหบริการ โดยคํานึงถึงความเปน
เหตุเปนผลบนพ้ืนฐานของความเขาใจคนอ่ืนตามความเปน
จริง พบวาผลลัพธท่ีเกิดกับผูเรียนมีดังน้ี 1) เปดใจท่ีจะรับ
ฟงปญหาของผูรับบริการมากข้ึน 2) มองเห็นทุกขและ
ขอจํากัดของผูรับบริการ 3) เขาใจเหตุผลและความจําเปน
ของผูรับบริการมากข้ึน และ 4) ไมตัดสินผูรับบริการกอน
ทําความเขาใจ

1) ผู เ รี ยน เปด ใจ ท่ีจะรับฟ งปญหาของ
ผูรับบริการมากข้ึน ผูเรียนเปดใจท่ีจะรับฟงปญหาของ
ผูรับบริการเพ่ิมมากข้ึน มองเห็นขอจํากัด และเง่ือนไข
ในชีวิตของผูรับบริการ ทําใหเกิดความเขาใจ ความรูสึก
เห็นอกเห็นใจในปญหาและความยากลําบากของรับ
บริการโดยไมใชมุมมองของตนเองตัดสิน ดังตัวอยาง
บันทึกประสบการณการเรียนรูของผูเรียนท่ีเกิดจาก
กระบวนการเรียนการสอน และจากการสัมภาษณ
ผูเรียนภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ผูเรียนเลาวา

.การไปศึกษาและไปทําความเขาใจกับความ
ยากลําบากของคุณยายเชน เรื่องราวตากผา เมื่อเราได
ไปเห็นสภาพจริง ทําใหเราเขาใจความยากลําบากของ
เขา ทําใหเรารูสึกวา เราตองไปทําความเขาใจเขาให
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มากข้ึนและอยากท่ีจะชวยอยากท่ีจะดูแลใหดีท่ีสุด
สอดคลองกับชีวิตเขาเกิดประโยชนจริงไมใชแคเปน
เพียงทฤษฎีเทาน้ันแตจะเปนการพยาบาลท่ีเขาใจ
ผูปวย…

การท่ีเราไดไปศึกษาในครั้งน้ีทําใหเรารูวาคุณ
ลุงมีขอจํากัดมากมายในชีวิตรูสึกสงสารและเห็นใจ ถา
เราไมไดลองถาม หรือพูดคุย เราก็จะไมรูวา เขาลําบาก
มากในการดําเนินชีวิ...

.ตองรับฟงและพยายามทําความเขาใจ ในตัว
ผูปวยอยาดวนตัดสินวาสิ่งท่ีเขาทํามันผิด เราตองดูใหดี
และนํามาวิเคราะหวาทําไมเขาถึงเปนอยางน้ันและเรา
จะตองดูแลอยางไร…

เราตองเปนผูฟงใหมาก ถาเราฟงเขา เราก็จะ
ไดเขาใจในขอจํากัด และชีวิตของเขามากข้ึน การฟงจะ
ชวยใหเขาใจผูรับบริการ อยางแทจริง ทําใหเราทราบ
ถึงความตองการ และปญหาของผูรับบริการ…

2.) มองเห็นทุกขและขอจํากัดของผูรับบริการ
ผู เ รี ยนไดมอง เห็นความ ทุกข และขอจํ า กัดของ
ผูรับบริการเขาใจความยากลําบากของการมารับบริการ
ท่ีมีหลายดาน เชน ความยากลําบากดานคารักษา
ความยากลําบากในการเดินทางมาโรงพยาบาล ดัง
ตัวอยางบันทึกประสบการณการเรียนรูของผูเรียนท่ีเกิด
จากกระบวนการเรียนการสอน และจากการสัมภาษณ
ผูเรียนภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนทําใหเห็นชีวิตท่ียากลําบากในทุกๆ ดาน ไดรูถึง
สภาพจิตใจของคนเปนพอและแมท่ีตองรอผลวานองจะ
เปนมะเร็งหรือไม

ทําใหเขาใจและเห็นใจผูปวยมากข้ึน วาเขามี
ความยากลําบาก การเจ็บปวยมีผลกระทบตอพอแม
และญาติ  รู สึ ก เห็ น ใจ ในความยากลํ าบากของ
ผูรับบริการ การท่ีเราฟงเขา เราก็จะเขาใจขอจํากัดเขา
มากข้ึน บางรายลูกเปนมะเร็ง และเปนชาวพมา ก็จะ
เบิกคารักษาไมได ทําใหเขาใจปญหาทางเศรษฐกิจ ท่ี
พอจะตองดิ้นรนหาเงินมาเปนคารักษาใหกับลูกบางราย
ยากลําบากมากในการเดินทางพาลูกมาโรงพยาบาล
ตองตอรถหลายตอ...

...กวาจะพาลูกมาถึงโรงพยาบาล บางรายมี
ความยากลําบากเก่ียวกับคารักษาเพราะไมมีสิทธิในการ
รักษา การไปศึกษาและไปทําความเขาใจกับความ
ยากลําบากของเคส เชนเมื่อเราไดไปเห็นสภาพจริงทํา
ใหเราเขาใจความยากลําบากของผูรับบริการ ทําใหเรา
รูสึกวา เราตองไปทําความเขาใจเขาใหมากข้ึน และ
อยากท่ีจะชวย อยากท่ีจะดูแล ใหดีท่ีสุด สอดคลองกับ
ชีวิตเขา เกิดประโยชนจริง ไมใชแคเปนเพียงทฤษฎี
เทาน้ัน แตจะเปนการพยาบาลท่ีเขาใจผูรับบริกา.

3. ) เข า ใจ เหตุ ผลและความจํ า เปนของ
ผูรับบริการมากข้ึน ผูเรียนไดศึกษาขอมูลท่ีลึกมากข้ึน
ทําใหผูเรียนเขาใจผูรับบริการเพ่ิมมากข้ึน ดังตัวอยาง
บันทึกประสบการณการเรียนรูของผูเรียนท่ีเกิดจาก
กระบวนการเรียนการสอน และจากการสัมภาษณ
ผูเรียนภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน

.จากการข้ึนฝกภาคปฏิบัติการพยาบาลบนหอ
ผูปวยกุมาร2 ทําใหไดเรียนรูการเขาใจชีวิตคนมากข้ึน
เราไมควรตัดสินคนจากการกระทําท่ีเราเห็น ควรถาม
เหตุผลของเขากอนวาเพราะอะไรเขาจึงเลือกท่ีจะทํา
อยางน้ัน เชน แมท่ีหมอบอกใหหยุดใหนมลูกเพราะคิด
วาเด็กอาจแพยาท่ีแมรับประทานทําใหผื่นข้ึนตาม
รางกาย แตก็ยังเห็นแมใหนมลูกอยู ถาหากเราไมถามวา
ทําไมถึงใหนมลูกอยู ก็จะไมรูวาจริงๆท่ีแมทําอยางน้ัน
เพราะแมเขาไมเขาใจ เราก็จะไปตอวาแมของนองวา
ทําไมไมทําตามท่ีหมอบอก การท่ีเราเขาไปคุย เราจึงรู
วาแมเขาไมเขาใจสิ่งท่ีหมอบอก เราจึงตองไปแนะนํา
เขา แทนการไปตําหนิเขา..

...เรามักจะมองวาสิ่งท่ีเขาทํามันไมถูกตอง แต
เราไมไดทําความเขาใจและ เรามักจะมองวาสิ่งท่ีเขาทํา
มันไมถูกใจเราไปเสียทุกอยางแตท่ีเราไมถูกใจในสิ่งท่ี
เขาทําน่ันก็เปนเพราะวาเรายังไมเขาใจเขา ดังน้ันเราจึง
ตองทําความเขาใจถึงปญหาของผู รับบริการอยาง
แทจริง เราจึงตองฟงเขามากๆใหโอกาสเขาไดพูด ได
ระบาย

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

~ 78 ~

มากข้ึนและอยากท่ีจะชวยอยากท่ีจะดูแลใหดีท่ีสุด
สอดคลองกับชีวิตเขาเกิดประโยชนจริงไมใชแคเปน
เพียงทฤษฎีเทาน้ันแตจะเปนการพยาบาลท่ีเขาใจ
ผูปวย…

การท่ีเราไดไปศึกษาในครั้งน้ีทําใหเรารูวาคุณ
ลุงมีขอจํากัดมากมายในชีวิตรูสึกสงสารและเห็นใจ ถา
เราไมไดลองถาม หรือพูดคุย เราก็จะไมรูวา เขาลําบาก
มากในการดําเนินชีวิ...

.ตองรับฟงและพยายามทําความเขาใจ ในตัว
ผูปวยอยาดวนตัดสินวาสิ่งท่ีเขาทํามันผิด เราตองดูใหดี
และนํามาวิเคราะหวาทําไมเขาถึงเปนอยางน้ันและเรา
จะตองดูแลอยางไร…

เราตองเปนผูฟงใหมาก ถาเราฟงเขา เราก็จะ
ไดเขาใจในขอจํากัด และชีวิตของเขามากข้ึน การฟงจะ
ชวยใหเขาใจผูรับบริการ อยางแทจริง ทําใหเราทราบ
ถึงความตองการ และปญหาของผูรับบริการ…

2.) มองเห็นทุกขและขอจํากัดของผูรับบริการ
ผู เ รี ยนไดมอง เห็นความ ทุกข และขอจํ า กัดของ
ผูรับบริการเขาใจความยากลําบากของการมารับบริการ
ท่ีมีหลายดาน เชน ความยากลําบากดานคารักษา
ความยากลําบากในการเดินทางมาโรงพยาบาล ดัง
ตัวอยางบันทึกประสบการณการเรียนรูของผูเรียนท่ีเกิด
จากกระบวนการเรียนการสอน และจากการสัมภาษณ
ผูเรียนภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนทําใหเห็นชีวิตท่ียากลําบากในทุกๆ ดาน ไดรูถึง
สภาพจิตใจของคนเปนพอและแมท่ีตองรอผลวานองจะ
เปนมะเร็งหรือไม

ทําใหเขาใจและเห็นใจผูปวยมากข้ึน วาเขามี
ความยากลําบาก การเจ็บปวยมีผลกระทบตอพอแม
และญาติ  รู สึ ก เห็ น ใจ ในความยากลํ าบากของ
ผูรับบริการ การท่ีเราฟงเขา เราก็จะเขาใจขอจํากัดเขา
มากข้ึน บางรายลูกเปนมะเร็ง และเปนชาวพมา ก็จะ
เบิกคารักษาไมได ทําใหเขาใจปญหาทางเศรษฐกิจ ท่ี
พอจะตองดิ้นรนหาเงินมาเปนคารักษาใหกับลูกบางราย
ยากลําบากมากในการเดินทางพาลูกมาโรงพยาบาล
ตองตอรถหลายตอ...

...กวาจะพาลูกมาถึงโรงพยาบาล บางรายมี
ความยากลําบากเก่ียวกับคารักษาเพราะไมมีสิทธิในการ
รักษา การไปศึกษาและไปทําความเขาใจกับความ
ยากลําบากของเคส เชนเมื่อเราไดไปเห็นสภาพจริงทํา
ใหเราเขาใจความยากลําบากของผูรับบริการ ทําใหเรา
รูสึกวา เราตองไปทําความเขาใจเขาใหมากข้ึน และ
อยากท่ีจะชวย อยากท่ีจะดูแล ใหดีท่ีสุด สอดคลองกับ
ชีวิตเขา เกิดประโยชนจริง ไมใชแคเปนเพียงทฤษฎี
เทาน้ัน แตจะเปนการพยาบาลท่ีเขาใจผูรับบริกา.

3. ) เข า ใจ เหตุ ผลและความจํ า เปนของ
ผูรับบริการมากข้ึน ผูเรียนไดศึกษาขอมูลท่ีลึกมากข้ึน
ทําใหผูเรียนเขาใจผูรับบริการเพ่ิมมากข้ึน ดังตัวอยาง
บันทึกประสบการณการเรียนรูของผูเรียนท่ีเกิดจาก
กระบวนการเรียนการสอน และจากการสัมภาษณ
ผูเรียนภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน

.จากการข้ึนฝกภาคปฏิบัติการพยาบาลบนหอ
ผูปวยกุมาร2 ทําใหไดเรียนรูการเขาใจชีวิตคนมากข้ึน
เราไมควรตัดสินคนจากการกระทําท่ีเราเห็น ควรถาม
เหตุผลของเขากอนวาเพราะอะไรเขาจึงเลือกท่ีจะทํา
อยางน้ัน เชน แมท่ีหมอบอกใหหยุดใหนมลูกเพราะคิด
วาเด็กอาจแพยาท่ีแมรับประทานทําใหผื่นข้ึนตาม
รางกาย แตก็ยังเห็นแมใหนมลูกอยู ถาหากเราไมถามวา
ทําไมถึงใหนมลูกอยู ก็จะไมรูวาจริงๆท่ีแมทําอยางน้ัน
เพราะแมเขาไมเขาใจ เราก็จะไปตอวาแมของนองวา
ทําไมไมทําตามท่ีหมอบอก การท่ีเราเขาไปคุย เราจึงรู
วาแมเขาไมเขาใจสิ่งท่ีหมอบอก เราจึงตองไปแนะนํา
เขา แทนการไปตําหนิเขา..

...เรามักจะมองวาสิ่งท่ีเขาทํามันไมถูกตอง แต
เราไมไดทําความเขาใจและ เรามักจะมองวาสิ่งท่ีเขาทํา
มันไมถูกใจเราไปเสียทุกอยางแตท่ีเราไมถูกใจในสิ่งท่ี
เขาทําน่ันก็เปนเพราะวาเรายังไมเขาใจเขา ดังน้ันเราจึง
ตองทําความเขาใจถึงปญหาของผู รับบริการอยาง
แทจริง เราจึงตองฟงเขามากๆใหโอกาสเขาไดพูด ได
ระบาย
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มากข้ึนและอยากท่ีจะชวยอยากท่ีจะดูแลใหดีท่ีสุด
สอดคลองกับชีวิตเขาเกิดประโยชนจริงไมใชแคเปน
เพียงทฤษฎีเทาน้ันแตจะเปนการพยาบาลท่ีเขาใจ
ผูปวย…

การท่ีเราไดไปศึกษาในครั้งน้ีทําใหเรารูวาคุณ
ลุงมีขอจํากัดมากมายในชีวิตรูสึกสงสารและเห็นใจ ถา
เราไมไดลองถาม หรือพูดคุย เราก็จะไมรูวา เขาลําบาก
มากในการดําเนินชีวิ...

.ตองรับฟงและพยายามทําความเขาใจ ในตัว
ผูปวยอยาดวนตัดสินวาสิ่งท่ีเขาทํามันผิด เราตองดูใหดี
และนํามาวิเคราะหวาทําไมเขาถึงเปนอยางน้ันและเรา
จะตองดูแลอยางไร…

เราตองเปนผูฟงใหมาก ถาเราฟงเขา เราก็จะ
ไดเขาใจในขอจํากัด และชีวิตของเขามากข้ึน การฟงจะ
ชวยใหเขาใจผูรับบริการ อยางแทจริง ทําใหเราทราบ
ถึงความตองการ และปญหาของผูรับบริการ…

2.) มองเห็นทุกขและขอจํากัดของผูรับบริการ
ผู เ รี ยนไดมอง เห็นความ ทุกข และขอจํ า กัดของ
ผูรับบริการเขาใจความยากลําบากของการมารับบริการ
ท่ีมีหลายดาน เชน ความยากลําบากดานคารักษา
ความยากลําบากในการเดินทางมาโรงพยาบาล ดัง
ตัวอยางบันทึกประสบการณการเรียนรูของผูเรียนท่ีเกิด
จากกระบวนการเรียนการสอน และจากการสัมภาษณ
ผูเรียนภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนทําใหเห็นชีวิตท่ียากลําบากในทุกๆ ดาน ไดรูถึง
สภาพจิตใจของคนเปนพอและแมท่ีตองรอผลวานองจะ
เปนมะเร็งหรือไม

ทําใหเขาใจและเห็นใจผูปวยมากข้ึน วาเขามี
ความยากลําบาก การเจ็บปวยมีผลกระทบตอพอแม
และญาติ  รู สึ ก เห็ น ใจ ในความยากลํ าบากของ
ผูรับบริการ การท่ีเราฟงเขา เราก็จะเขาใจขอจํากัดเขา
มากข้ึน บางรายลูกเปนมะเร็ง และเปนชาวพมา ก็จะ
เบิกคารักษาไมได ทําใหเขาใจปญหาทางเศรษฐกิจ ท่ี
พอจะตองดิ้นรนหาเงินมาเปนคารักษาใหกับลูกบางราย
ยากลําบากมากในการเดินทางพาลูกมาโรงพยาบาล
ตองตอรถหลายตอ...

...กวาจะพาลูกมาถึงโรงพยาบาล บางรายมี
ความยากลําบากเก่ียวกับคารักษาเพราะไมมีสิทธิในการ
รักษา การไปศึกษาและไปทําความเขาใจกับความ
ยากลําบากของเคส เชนเมื่อเราไดไปเห็นสภาพจริงทํา
ใหเราเขาใจความยากลําบากของผูรับบริการ ทําใหเรา
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3. ) เข า ใจ เหตุ ผลและความจํ า เปนของ
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สอน
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4.)ไมตัดสินผูรับบริการกอนทําความเขาใจ
ผูเรียน

เ ข า ใ จ ผู รั บ บ ริ ก า ร ม า ก ข้ึ น  ไ ม ตั ด สิ น
ผูรับบริการกอนท่ีจะทําความเขาใจกับขอมูลบางขอมูล
ดังตัวอยางบันทึกระสบการณการเรียนรู ของผูเรียนท่ี
เกิดจากกระบวนการเรียนการสอน และจากการ
สัมภาษณผูเรียนภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน

...ตอนแรกท่ีเห็นนองเอ ก็เขาใจวา เขานาจะ
เปนครอบครัวท่ีอบอุน มีพอ มีแมมียา มาอยูดูแลผูปวย
ตลอด แตพอไปทําความเขาใจจึงรูวาครอบครัวของนอง
ลําบาก ยาท่ีดูวามีความสุข กลับกลายเปนคนท่ีตองผาน
ความยากลําบาก และปญหาตางๆ มามากมาย
ความคิดแรกท่ีเรามองวาเขาเปนครอบครัวท่ีอบอุน
กลั บกลาย เป นความ เปนอยู ท่ี ย ากลํ าบากมาก
โดยเฉพาะดานจิตใจ ท่ีเขาตองพบกับความย่ําแยมา
เยอะ…

.. .ได เขาใจชีวิตคน แตละคนประสบกับ
เหตุการณตางๆ ไมเหมือนกัน การแกปญหาของแตละ
คนก็ไมเหมือนกัน เราจึงไมควรตัดสินหรือดูถูกใน
ความคิดของเขา เราควรจะให กําลั งใจ และให
คําแนะนําเก่ียวกับการดูแลท่ีสามารถใชไดจริงกับ
ผูรับบริการ

การทําความเขาใจกับขอมูลของผูปวยมี
ความสําคัญ ทําใหเราไดยอนกลับมาคิดวา บางทีเราก็
ละเลยในดานท่ีตองทําความเขาใจในตัวผูปวย เพราะ
บางทีเราก็คิดเองในใจวา ทําอยางง้ันแลวมันจะหายไหม
จนมาถึงวันน้ีจึงเขาใจวาเราน่ีมันคิดผิดนะตอนน้ีเขาใจ
แลววา เราตองทําความเขาใจ เปดใจท่ีจะรับฟง เพ่ือท่ี
เราจะไดชวยแกปญหาและชวยรับฟงความรูสึกท่ีเขา
อยากระบาย ใหเขาสามารถดํารงชีวิตอยูกับโรคท่ีเปน
ใหได…

ดานการคิดวิเคราะห (Analytical thinking)
หมายถึง การคิดท่ีอยูบนพ้ืนฐานขอมูลท่ีหลากหลาย ตาม
สภาพความเปนจริงเพ่ือเปนการวิเคราะหปญหาและความ
ตองการท่ีแทจริงของผูรับบริการอยางมีวิจารณญาณ โดย
เช่ือมโยงความรูเขาสูการแกปญหาของผูรับบริการท่ี

สอดคลองกับบริบทสภาพการดํารงชีวิต พบวาผลลัพธท่ี
เกิดข้ึนกับผูเรียนคือ มีทักษะในการคิดวิเคราะหมากข้ึน มี
เหตุเปนผลมากข้ึน เกิดความเขาใจมากข้ึนวาความเขาใจ
และมองเห็นการดูแลท่ีตรงกับปญหาของผูรับบริการน้ัน
ตองเริ่มตั้งแตการรวบรวมขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ โดย
จะตองตั้งใจฟงสิ่งท่ีผูรับบริการเลาใหฟงและตองคิดตาม
ตลอดวาจะตองถามคําถามอะไรตอไปจึงจะทําใหเราเขาใจ
ปญหาของผูรับริการ เมื่อไดขอมูลมาก็จะตองวิเคราะห
ปญหาใหตรงกับความตองการของผูรับบริการ จึงจะ
สามารถนําไปสูการวางแผนการพยาบาลท่ีสอดคลองกับ
ปญหาและขอจํากัดของผูรับบริการอยางแทจริง ดัง
ตัวอยางบันทึกประสบการณการเรียนรูของผูเรียนและจาก
การสัมภาษณผูเรียนภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน

...การแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมทําใหเขาใจการ
ดูแลดวยหัวใจความเปนมนุษยมากข้ึน เพราะอาจารยจะ
คอยกระตุนใหเราไดคิด และทําความเขาใจกรณีศึกษา
อาจารยจะใหความสําคัญกับขอมูลท่ีเรามักจะละเลย และ
มองขาม ทําใหเรามีมุมมองท่ีกวาง และใสใจกับการมอง
ผูรับบริการมากข้ึน ทําให เขาใจผู รับบริการ เขาใจ
ครอบครัว  การกระทําทุกอยางของเขาลวนมีเหตุผล ซึ่ง
เหตุผลเหลาน้ัน เราตองไปทําความเขาใจ

เวลานําเคสเลาใหฟงในกลุม อาจารยจะเปนคน
สะทอน ทําใหบางเรื่องท่ีเรามองขามไป ตองกลับมามอง
ใหม คิดใหม ทําใหเราไดเรียนรูวา ชีวิตของผูรับบริการกวา
จะเดินทางมาถึงโรงพยาบาลเปนเรื่องท่ียากลําบาก ท้ังเรื่อง
คาใชจายการเดินทาง ความเครียดเก่ียวกับอาการของ
ผูปวย  การเขาใจความยากลําบากของเขาทําใหเราเกิด
ความเห็นอกเห็นใจ  ดังน้ันการจะแนะนํา หรือบอกใหเขา
ทําอะไร ควรจะตองนึกถึงสภาพความเปนจริงของพวกเขา
ดวย…

...เวลาท่ี เราจะถามคําถาม เราจะตองคิด
ตลอดเวลาวาทําไมถึงเปนอยางน้ัน ตองตั้งใจฟง และตอง
ถามใหไดรายละเอียด ถาถามแบบสั้น เราก็จะไมได
รายละเอียด เราก็จะไมเขาใจเขา…

...การไปเก็บขอมูลใหครอบคลุมและเจาะใหตรง
ประเด็น เราจึงจะไดขอมูลจากเขาซึ่งจะทําใหเราเขาใจเขา
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สะทอน ทําใหบางเรื่องท่ีเรามองขามไป ตองกลับมามอง
ใหม คิดใหม ทําใหเราไดเรียนรูวา ชีวิตของผูรับบริการกวา
จะเดินทางมาถึงโรงพยาบาลเปนเรื่องท่ียากลําบาก ท้ังเรื่อง
คาใชจายการเดินทาง ความเครียดเก่ียวกับอาการของ
ผูปวย  การเขาใจความยากลําบากของเขาทําใหเราเกิด
ความเห็นอกเห็นใจ  ดังน้ันการจะแนะนํา หรือบอกใหเขา
ทําอะไร ควรจะตองนึกถึงสภาพความเปนจริงของพวกเขา
ดวย…

...เวลาท่ี เราจะถามคําถาม เราจะตองคิด
ตลอดเวลาวาทําไมถึงเปนอยางน้ัน ตองตั้งใจฟง และตอง
ถามใหไดรายละเอียด ถาถามแบบสั้น เราก็จะไมได
รายละเอียด เราก็จะไมเขาใจเขา…

...การไปเก็บขอมูลใหครอบคลุมและเจาะใหตรง
ประเด็น เราจึงจะไดขอมูลจากเขาซึ่งจะทําใหเราเขาใจเขา
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4.)ไมตัดสินผูรับบริการกอนทําความเขาใจ
ผูเรียน

เ ข า ใ จ ผู รั บ บ ริ ก า ร ม า ก ข้ึ น  ไ ม ตั ด สิ น
ผูรับบริการกอนท่ีจะทําความเขาใจกับขอมูลบางขอมูล
ดังตัวอยางบันทึกระสบการณการเรียนรู ของผูเรียนท่ี
เกิดจากกระบวนการเรียนการสอน และจากการ
สัมภาษณผูเรียนภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน

...ตอนแรกท่ีเห็นนองเอ ก็เขาใจวา เขานาจะ
เปนครอบครัวท่ีอบอุน มีพอ มีแมมียา มาอยูดูแลผูปวย
ตลอด แตพอไปทําความเขาใจจึงรูวาครอบครัวของนอง
ลําบาก ยาท่ีดูวามีความสุข กลับกลายเปนคนท่ีตองผาน
ความยากลําบาก และปญหาตางๆ มามากมาย
ความคิดแรกท่ีเรามองวาเขาเปนครอบครัวท่ีอบอุน
กลั บกลาย เป นความ เปนอยู ท่ี ย ากลํ าบากมาก
โดยเฉพาะดานจิตใจ ท่ีเขาตองพบกับความย่ําแยมา
เยอะ…

.. .ได เขาใจชีวิตคน แตละคนประสบกับ
เหตุการณตางๆ ไมเหมือนกัน การแกปญหาของแตละ
คนก็ไมเหมือนกัน เราจึงไมควรตัดสินหรือดูถูกใน
ความคิดของเขา เราควรจะให กําลั งใจ และให
คําแนะนําเก่ียวกับการดูแลท่ีสามารถใชไดจริงกับ
ผูรับบริการ

การทําความเขาใจกับขอมูลของผูปวยมี
ความสําคัญ ทําใหเราไดยอนกลับมาคิดวา บางทีเราก็
ละเลยในดานท่ีตองทําความเขาใจในตัวผูปวย เพราะ
บางทีเราก็คิดเองในใจวา ทําอยางง้ันแลวมันจะหายไหม
จนมาถึงวันน้ีจึงเขาใจวาเราน่ีมันคิดผิดนะตอนน้ีเขาใจ
แลววา เราตองทําความเขาใจ เปดใจท่ีจะรับฟง เพ่ือท่ี
เราจะไดชวยแกปญหาและชวยรับฟงความรูสึกท่ีเขา
อยากระบาย ใหเขาสามารถดํารงชีวิตอยูกับโรคท่ีเปน
ใหได…

ดานการคิดวิเคราะห (Analytical thinking)
หมายถึง การคิดท่ีอยูบนพ้ืนฐานขอมูลท่ีหลากหลาย ตาม
สภาพความเปนจริงเพ่ือเปนการวิเคราะหปญหาและความ
ตองการท่ีแทจริงของผูรับบริการอยางมีวิจารณญาณ โดย
เช่ือมโยงความรูเขาสูการแกปญหาของผูรับบริการท่ี

สอดคลองกับบริบทสภาพการดํารงชีวิต พบวาผลลัพธท่ี
เกิดข้ึนกับผูเรียนคือ มีทักษะในการคิดวิเคราะหมากข้ึน มี
เหตุเปนผลมากข้ึน เกิดความเขาใจมากข้ึนวาความเขาใจ
และมองเห็นการดูแลท่ีตรงกับปญหาของผูรับบริการน้ัน
ตองเริ่มตั้งแตการรวบรวมขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ โดย
จะตองตั้งใจฟงสิ่งท่ีผูรับบริการเลาใหฟงและตองคิดตาม
ตลอดวาจะตองถามคําถามอะไรตอไปจึงจะทําใหเราเขาใจ
ปญหาของผูรับริการ เมื่อไดขอมูลมาก็จะตองวิเคราะห
ปญหาใหตรงกับความตองการของผูรับบริการ จึงจะ
สามารถนําไปสูการวางแผนการพยาบาลท่ีสอดคลองกับ
ปญหาและขอจํากัดของผูรับบริการอยางแทจริง ดัง
ตัวอยางบันทึกประสบการณการเรียนรูของผูเรียนและจาก
การสัมภาษณผูเรียนภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน

...การแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมทําใหเขาใจการ
ดูแลดวยหัวใจความเปนมนุษยมากข้ึน เพราะอาจารยจะ
คอยกระตุนใหเราไดคิด และทําความเขาใจกรณีศึกษา
อาจารยจะใหความสําคัญกับขอมูลท่ีเรามักจะละเลย และ
มองขาม ทําใหเรามีมุมมองท่ีกวาง และใสใจกับการมอง
ผูรับบริการมากข้ึน ทําให เขาใจผู รับบริการ เขาใจ
ครอบครัว  การกระทําทุกอยางของเขาลวนมีเหตุผล ซึ่ง
เหตุผลเหลาน้ัน เราตองไปทําความเขาใจ

เวลานําเคสเลาใหฟงในกลุม อาจารยจะเปนคน
สะทอน ทําใหบางเรื่องท่ีเรามองขามไป ตองกลับมามอง
ใหม คิดใหม ทําใหเราไดเรียนรูวา ชีวิตของผูรับบริการกวา
จะเดินทางมาถึงโรงพยาบาลเปนเรื่องท่ียากลําบาก ท้ังเรื่อง
คาใชจายการเดินทาง ความเครียดเก่ียวกับอาการของ
ผูปวย  การเขาใจความยากลําบากของเขาทําใหเราเกิด
ความเห็นอกเห็นใจ  ดังน้ันการจะแนะนํา หรือบอกใหเขา
ทําอะไร ควรจะตองนึกถึงสภาพความเปนจริงของพวกเขา
ดวย…

...เวลาท่ี เราจะถามคําถาม เราจะตองคิด
ตลอดเวลาวาทําไมถึงเปนอยางน้ัน ตองตั้งใจฟง และตอง
ถามใหไดรายละเอียด ถาถามแบบสั้น เราก็จะไมได
รายละเอียด เราก็จะไมเขาใจเขา…

...การไปเก็บขอมูลใหครอบคลุมและเจาะใหตรง
ประเด็น เราจึงจะไดขอมูลจากเขาซึ่งจะทําใหเราเขาใจเขา
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มากข้ึน การถามคําถามเพียงเพ่ือใหไดคําตอบตามหัวขอ
ของเราน้ันไมเพียงพอท่ีจะเขาใจปญหาของผูรับบริการ
อยางแทจริงได การดูแลก็จะไมตรงกับปญหาเขาจริง
กลายเปนปญหาท่ีของเรา ไมใชปญหาของเขา...

...ในการพูดคุยสอบถาม ตองมีความตั้งใจ มี
สมาธิ รับฟงปญหาของผูรับบริการ ติดตามเพ่ือใหเกิดความ
เขาใจเพ่ิมมากข้ึน เขาใจความตองการท่ีแทจริง โดยไมนํา
ความคิดเราไปตัดสิน  การเก็บขอมูลตองเก็บในเรื่องน้ันๆ
ใหละเอียด ไมท้ิงประเด็น ไดเรียนรูวิธีการพูดคุยกับญาติ
จากอาจารย ฟงแลวรูสึกสบายใจ รูสึกวาไดกําลังใจ มีคน
อยูเคียงขาง และพรอมท่ีจะใหการชวยเหลือ…

ด านการมี ส วนร วมของ ผู รั บบ ริ ก าร
(Participation) หมายถึง การใหบริการสุขภาพท่ีคํานึงถึง
ความแตกตางของบุคคลซึ่งเกิดจากความเขาใจสภาพการ
ดํารงชีวิต บริบทเง่ือนไข ศักยภาพ ความสามารถ ท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมสุขภาพของผูรับบริการ ท้ังน้ีผูใหบริการสามารถ
กลั่นกรองคัดเลือกความรูท่ีเหมาะสมและเสนอทางเลือก
เพ่ือใหผูรับบริการสามารถประยุกตใชไดในชีวิตจริง โดยให
ผูรับบริการมีสวนรวมรับรูตัดสินใจและแกปญหาของ
ตนเองและครอบครัว ตลอดจนสนับสนุน และสงเสริมให
ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองดานสุขภาพได ซึ่งพบวา
ผลลัพธท่ีเกิดกับผู เรียนคือ ผูเรียนใหความสําคัญกับ
เง่ือนไขและขอจํากัดของผูรับบริการ เขาใจเหตุผลและ
ความจําเปนของครอบครัวผูรับบริการท่ีไมสามารถทําตาม
คําแนะนําของผูใหบริการและมองเห็นแนวทางการวางแผน
เพ่ือการดูแลผูรับบริการโดยมีขอมูลท่ีไดจากผูรับบริการมา
ใชในการดูแลมากข้ึน ดังตัวอยางบันทึกประสบการณการ
เรียนรูของผูเรียนท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนการสอน และ
จากการสัมภาษณผูเรียนภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน

...ไดเรียนรูถึงปญหา ไดเห็นขอจํากัดของผูปวย
วาทําไมจึงไมสามารทําตามท่ีเจาหนาท่ีแนะนําได และ
ผูปวยบางคนตองปรับตัวกับความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกับ
ตนเอง ไดเรียนรูวาการวางแผนการพยาบาลท่ีตรงตาม
ปญหาของเขา เราตองมีขอมูลผูปวยท่ีมากพอท่ีจะเขาใจ
เขาจริงๆ จึงจะวางแผนการดูแลไดตรง ดังน้ันการใหผูปวย

ไดมีโอกาสบอกเลาเรื่องราวของเขาท่ีเปน ขอจํากัด เปน
ความยากลําบากจะชวยใหเห็นแนวทางของการท่ีเราจะเขา
ไปชวยเขา…

...แตกอนน้ันเวลาเราถาม เราก็ถามตามสิ่งท่ีเรา
อยากรู แตไมไดใหความสําคัญกับสิ่งท่ีผูปวยอยากเลา แต
พอเราเปลี่ยนมาเปนฟงเขามากข้ึน เราก็เริ่มมองเห็นปญหา
ของเขาซึ่งถาเราคิดตามในขณะฟงจะเปนประโยชนมาก ทํา
ใหเราไดฝกคิด และทําใหเราพอจะเห็นปญหาของเขาวาคือ
อะไร...

...การเขาไปทําความเขาใจทําใหเราไดเรียนรู
วา การท่ีเราจะใหการพยาบาลหรือคําแนะนําตางๆ
จะตองมองถึงสภาพความเปนจริงน้ีของเขาดวยวาเขา
จะทําตามไดไหม และและตองทําความเขาใจกับเขา
กอนวา ทําไมเขาจึงทําไมได ทําไมถูกตองและท่ีเขาตอง
ทําอยางน้ันเปนเพราะอะไร  เพราะแตละ เคสขามี
ความยากลําบากท่ีตางกัน เราจึงตองนําบริบทชีวิตของ
เขามาเปนตัวประกอบในการวางแผนการพยาบาล….

...ไดเรียนรูเก่ียวกับเคสแตละเคส ในวันแรกท่ี
เขาไปศึกษา บางครั้งเรายังคิดแบบเดิมๆอยูคือตัดสินใจ
แทนผูปวยท้ังท่ีเรายังไมไดถามเขาเลยวาทําไมเขาถึงทํา
แบบน้ันเปนเพราะอะไร แตพอไปทําความเขาใจมากข้ึน
ก็ทําใหเราเขาใจวาสิ่งท่ีผูปวยทําน้ันลวนมีเหตุผลของ
เขาเอง ดังน้ันเราจึงตองไปทําความเขาใจกับเขากอนวา
ท่ีเราจะใหเขาทําน้ัน เขาทําไดหรือไม เชนกรณีการลาง
จมูก เราไมไดถามเขาวา ทําไมเขาจึงไมทํา แตเราไปสั่ง
วาเขาตองทํา โดยท่ีไมไดทําความเขาใจวาเขาทําตามได
ไหมและการท่ีเขาทําตามเราไมได เพราะเขาทําไมเปน
เราก็ตองสอนเขาเพ่ือใหเขาทําได เขาจึงจะสามารถทํา
ตามท่ีเราบอกใหเขาทําได

7. บทสรุป
การ เรี ยนรู สู หั ว ใจความ เปนม นุษย น้ั น

สามารถจัดการเรียนการสอนใหเกิดข้ึนจริงได เปน
กระบวนการเรียนรูจากสภาพจริงท่ีมีองคประกอบท่ี
บูรณาการกันระหวาง การปรับทัศนคติของผูเรียน การ
จัดสาระการเรียนรูจากสภาพจริงผสมผสานความรู
วิชาการจากตํารา และการเรียนรูจากการปฏิบัติใน
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มากข้ึน การถามคําถามเพียงเพ่ือใหไดคําตอบตามหัวขอ
ของเราน้ันไมเพียงพอท่ีจะเขาใจปญหาของผูรับบริการ
อยางแทจริงได การดูแลก็จะไมตรงกับปญหาเขาจริง
กลายเปนปญหาท่ีของเรา ไมใชปญหาของเขา...

...ในการพูดคุยสอบถาม ตองมีความตั้งใจ มี
สมาธิ รับฟงปญหาของผูรับบริการ ติดตามเพ่ือใหเกิดความ
เขาใจเพ่ิมมากข้ึน เขาใจความตองการท่ีแทจริง โดยไมนํา
ความคิดเราไปตัดสิน  การเก็บขอมูลตองเก็บในเรื่องน้ันๆ
ใหละเอียด ไมท้ิงประเด็น ไดเรียนรูวิธีการพูดคุยกับญาติ
จากอาจารย ฟงแลวรูสึกสบายใจ รูสึกวาไดกําลังใจ มีคน
อยูเคียงขาง และพรอมท่ีจะใหการชวยเหลือ…

ด านการมี ส วนร วมของ ผู รั บบ ริ ก าร
(Participation) หมายถึง การใหบริการสุขภาพท่ีคํานึงถึง
ความแตกตางของบุคคลซึ่งเกิดจากความเขาใจสภาพการ
ดํารงชีวิต บริบทเง่ือนไข ศักยภาพ ความสามารถ ท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมสุขภาพของผูรับบริการ ท้ังน้ีผูใหบริการสามารถ
กลั่นกรองคัดเลือกความรูท่ีเหมาะสมและเสนอทางเลือก
เพ่ือใหผูรับบริการสามารถประยุกตใชไดในชีวิตจริง โดยให
ผูรับบริการมีสวนรวมรับรูตัดสินใจและแกปญหาของ
ตนเองและครอบครัว ตลอดจนสนับสนุน และสงเสริมให
ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองดานสุขภาพได ซึ่งพบวา
ผลลัพธท่ีเกิดกับผู เรียนคือ ผูเรียนใหความสําคัญกับ
เง่ือนไขและขอจํากัดของผูรับบริการ เขาใจเหตุผลและ
ความจําเปนของครอบครัวผูรับบริการท่ีไมสามารถทําตาม
คําแนะนําของผูใหบริการและมองเห็นแนวทางการวางแผน
เพ่ือการดูแลผูรับบริการโดยมีขอมูลท่ีไดจากผูรับบริการมา
ใชในการดูแลมากข้ึน ดังตัวอยางบันทึกประสบการณการ
เรียนรูของผูเรียนท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนการสอน และ
จากการสัมภาษณผูเรียนภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน

...ไดเรียนรูถึงปญหา ไดเห็นขอจํากัดของผูปวย
วาทําไมจึงไมสามารทําตามท่ีเจาหนาท่ีแนะนําได และ
ผูปวยบางคนตองปรับตัวกับความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกับ
ตนเอง ไดเรียนรูวาการวางแผนการพยาบาลท่ีตรงตาม
ปญหาของเขา เราตองมีขอมูลผูปวยท่ีมากพอท่ีจะเขาใจ
เขาจริงๆ จึงจะวางแผนการดูแลไดตรง ดังน้ันการใหผูปวย

ไดมีโอกาสบอกเลาเรื่องราวของเขาท่ีเปน ขอจํากัด เปน
ความยากลําบากจะชวยใหเห็นแนวทางของการท่ีเราจะเขา
ไปชวยเขา…

...แตกอนน้ันเวลาเราถาม เราก็ถามตามสิ่งท่ีเรา
อยากรู แตไมไดใหความสําคัญกับสิ่งท่ีผูปวยอยากเลา แต
พอเราเปลี่ยนมาเปนฟงเขามากข้ึน เราก็เริ่มมองเห็นปญหา
ของเขาซึ่งถาเราคิดตามในขณะฟงจะเปนประโยชนมาก ทํา
ใหเราไดฝกคิด และทําใหเราพอจะเห็นปญหาของเขาวาคือ
อะไร...

...การเขาไปทําความเขาใจทําใหเราไดเรียนรู
วา การท่ีเราจะใหการพยาบาลหรือคําแนะนําตางๆ
จะตองมองถึงสภาพความเปนจริงน้ีของเขาดวยวาเขา
จะทําตามไดไหม และและตองทําความเขาใจกับเขา
กอนวา ทําไมเขาจึงทําไมได ทําไมถูกตองและท่ีเขาตอง
ทําอยางน้ันเปนเพราะอะไร  เพราะแตละ เคสขามี
ความยากลําบากท่ีตางกัน เราจึงตองนําบริบทชีวิตของ
เขามาเปนตัวประกอบในการวางแผนการพยาบาล….

...ไดเรียนรูเก่ียวกับเคสแตละเคส ในวันแรกท่ี
เขาไปศึกษา บางครั้งเรายังคิดแบบเดิมๆอยูคือตัดสินใจ
แทนผูปวยท้ังท่ีเรายังไมไดถามเขาเลยวาทําไมเขาถึงทํา
แบบน้ันเปนเพราะอะไร แตพอไปทําความเขาใจมากข้ึน
ก็ทําใหเราเขาใจวาสิ่งท่ีผูปวยทําน้ันลวนมีเหตุผลของ
เขาเอง ดังน้ันเราจึงตองไปทําความเขาใจกับเขากอนวา
ท่ีเราจะใหเขาทําน้ัน เขาทําไดหรือไม เชนกรณีการลาง
จมูก เราไมไดถามเขาวา ทําไมเขาจึงไมทํา แตเราไปสั่ง
วาเขาตองทํา โดยท่ีไมไดทําความเขาใจวาเขาทําตามได
ไหมและการท่ีเขาทําตามเราไมได เพราะเขาทําไมเปน
เราก็ตองสอนเขาเพ่ือใหเขาทําได เขาจึงจะสามารถทํา
ตามท่ีเราบอกใหเขาทําได

7. บทสรุป
การ เรี ยนรู สู หั ว ใจความ เปนม นุษย น้ั น

สามารถจัดการเรียนการสอนใหเกิดข้ึนจริงได เปน
กระบวนการเรียนรูจากสภาพจริงท่ีมีองคประกอบท่ี
บูรณาการกันระหวาง การปรับทัศนคติของผูเรียน การ
จัดสาระการเรียนรูจากสภาพจริงผสมผสานความรู
วิชาการจากตํารา และการเรียนรูจากการปฏิบัติใน
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มากข้ึน การถามคําถามเพียงเพ่ือใหไดคําตอบตามหัวขอ
ของเราน้ันไมเพียงพอท่ีจะเขาใจปญหาของผูรับบริการ
อยางแทจริงได การดูแลก็จะไมตรงกับปญหาเขาจริง
กลายเปนปญหาท่ีของเรา ไมใชปญหาของเขา...

...ในการพูดคุยสอบถาม ตองมีความตั้งใจ มี
สมาธิ รับฟงปญหาของผูรับบริการ ติดตามเพ่ือใหเกิดความ
เขาใจเพ่ิมมากข้ึน เขาใจความตองการท่ีแทจริง โดยไมนํา
ความคิดเราไปตัดสิน  การเก็บขอมูลตองเก็บในเรื่องน้ันๆ
ใหละเอียด ไมท้ิงประเด็น ไดเรียนรูวิธีการพูดคุยกับญาติ
จากอาจารย ฟงแลวรูสึกสบายใจ รูสึกวาไดกําลังใจ มีคน
อยูเคียงขาง และพรอมท่ีจะใหการชวยเหลือ…

ด านการมี ส วนร วมของ ผู รั บบ ริ ก าร
(Participation) หมายถึง การใหบริการสุขภาพท่ีคํานึงถึง
ความแตกตางของบุคคลซึ่งเกิดจากความเขาใจสภาพการ
ดํารงชีวิต บริบทเง่ือนไข ศักยภาพ ความสามารถ ท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมสุขภาพของผูรับบริการ ท้ังน้ีผูใหบริการสามารถ
กลั่นกรองคัดเลือกความรูท่ีเหมาะสมและเสนอทางเลือก
เพ่ือใหผูรับบริการสามารถประยุกตใชไดในชีวิตจริง โดยให
ผูรับบริการมีสวนรวมรับรูตัดสินใจและแกปญหาของ
ตนเองและครอบครัว ตลอดจนสนับสนุน และสงเสริมให
ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองดานสุขภาพได ซึ่งพบวา
ผลลัพธท่ีเกิดกับผู เรียนคือ ผูเรียนใหความสําคัญกับ
เง่ือนไขและขอจํากัดของผูรับบริการ เขาใจเหตุผลและ
ความจําเปนของครอบครัวผูรับบริการท่ีไมสามารถทําตาม
คําแนะนําของผูใหบริการและมองเห็นแนวทางการวางแผน
เพ่ือการดูแลผูรับบริการโดยมีขอมูลท่ีไดจากผูรับบริการมา
ใชในการดูแลมากข้ึน ดังตัวอยางบันทึกประสบการณการ
เรียนรูของผูเรียนท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนการสอน และ
จากการสัมภาษณผูเรียนภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน

...ไดเรียนรูถึงปญหา ไดเห็นขอจํากัดของผูปวย
วาทําไมจึงไมสามารทําตามท่ีเจาหนาท่ีแนะนําได และ
ผูปวยบางคนตองปรับตัวกับความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกับ
ตนเอง ไดเรียนรูวาการวางแผนการพยาบาลท่ีตรงตาม
ปญหาของเขา เราตองมีขอมูลผูปวยท่ีมากพอท่ีจะเขาใจ
เขาจริงๆ จึงจะวางแผนการดูแลไดตรง ดังน้ันการใหผูปวย

ไดมีโอกาสบอกเลาเรื่องราวของเขาท่ีเปน ขอจํากัด เปน
ความยากลําบากจะชวยใหเห็นแนวทางของการท่ีเราจะเขา
ไปชวยเขา…

...แตกอนน้ันเวลาเราถาม เราก็ถามตามสิ่งท่ีเรา
อยากรู แตไมไดใหความสําคัญกับสิ่งท่ีผูปวยอยากเลา แต
พอเราเปลี่ยนมาเปนฟงเขามากข้ึน เราก็เริ่มมองเห็นปญหา
ของเขาซึ่งถาเราคิดตามในขณะฟงจะเปนประโยชนมาก ทํา
ใหเราไดฝกคิด และทําใหเราพอจะเห็นปญหาของเขาวาคือ
อะไร...

...การเขาไปทําความเขาใจทําใหเราไดเรียนรู
วา การท่ีเราจะใหการพยาบาลหรือคําแนะนําตางๆ
จะตองมองถึงสภาพความเปนจริงน้ีของเขาดวยวาเขา
จะทําตามไดไหม และและตองทําความเขาใจกับเขา
กอนวา ทําไมเขาจึงทําไมได ทําไมถูกตองและท่ีเขาตอง
ทําอยางน้ันเปนเพราะอะไร  เพราะแตละ เคสขามี
ความยากลําบากท่ีตางกัน เราจึงตองนําบริบทชีวิตของ
เขามาเปนตัวประกอบในการวางแผนการพยาบาล….

...ไดเรียนรูเก่ียวกับเคสแตละเคส ในวันแรกท่ี
เขาไปศึกษา บางครั้งเรายังคิดแบบเดิมๆอยูคือตัดสินใจ
แทนผูปวยท้ังท่ีเรายังไมไดถามเขาเลยวาทําไมเขาถึงทํา
แบบน้ันเปนเพราะอะไร แตพอไปทําความเขาใจมากข้ึน
ก็ทําใหเราเขาใจวาสิ่งท่ีผูปวยทําน้ันลวนมีเหตุผลของ
เขาเอง ดังน้ันเราจึงตองไปทําความเขาใจกับเขากอนวา
ท่ีเราจะใหเขาทําน้ัน เขาทําไดหรือไม เชนกรณีการลาง
จมูก เราไมไดถามเขาวา ทําไมเขาจึงไมทํา แตเราไปสั่ง
วาเขาตองทํา โดยท่ีไมไดทําความเขาใจวาเขาทําตามได
ไหมและการท่ีเขาทําตามเราไมได เพราะเขาทําไมเปน
เราก็ตองสอนเขาเพ่ือใหเขาทําได เขาจึงจะสามารถทํา
ตามท่ีเราบอกใหเขาทําได

7. บทสรุป
การ เรี ยนรู สู หั ว ใจความ เปนม นุษย น้ั น

สามารถจัดการเรียนการสอนใหเกิดข้ึนจริงได เปน
กระบวนการเรียนรูจากสภาพจริงท่ีมีองคประกอบท่ี
บูรณาการกันระหวาง การปรับทัศนคติของผูเรียน การ
จัดสาระการเรียนรูจากสภาพจริงผสมผสานความรู
วิชาการจากตํารา และการเรียนรูจากการปฏิบัติใน
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สภาพจริง ท้ังการเก็บขอมูลกรณีศึกษาตางๆ และการ
แกไขปญหาสุขภาพของบุคคลในบริบทชีวิตจริง
กระบวนการปรับทัศนคติใหเขาใจชีวิตคนตามความเปน
จริงจะเกิดข้ึนตลอดเวลา ไมไดข้ึนกับระยะเวลา หรือ
จํานวนครั้ง แตข้ึนกับผูเรียนไดเรียนรูความคิดของ
ตนเองท่ีปดก้ันการรวบรวมขอมูลท่ีเปนความจริง ไม
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