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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ไดจัดการเรียนการสอนบูรณาการเพื่อพัฒนานักศึกษาพยาบาลใหมีหัวใจของความ
เปนมนุษย เปนการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตรงตามอัตลักษณของสถาบัน อันไดแกจิตบริการ (Service Mind) คิดวิเคราะห
(Analytical Thinking) และการมีสวนรวมของผูรับบริการ (Participation of Clients) ประกอบดวย 8 ขั้นตอนดังนี้ 1) ใหผูเรียนเรียนรู
ผานสภาพจริง (Authentic Learning) โดยสภาพจริงนั้น จะเปนตัวกระตุนสําคัญใหเกิดการเรียนรู 2) การศึกษารวบรวมขอมูลโดยการ
สังเกต (Observation) รับฟงอยางตั้งใจ (Deep Listening) ซักถาม (Interview) จดบันทึกจากสภาพจริง (Field Note) เพื่อใหไดขอมูลที่
เปนจริง เกิดสัมพันธภาพที่ดี (Good Relationship) มีความไววางใจซึ่งกันและกัน (Trust) 3) แลกเปลี่ยนเรียนรูผานสภาพจริง โดย
กระบวนการทบทวนขอมูล (Revised Data) เลาเรื่องราวบริบทชีวิต (Story Telling) อภิปราย (Discussion) โดยผูสอนสะทอนคิด
(Reflection) เพื่อใหเปดใจยอมรับ (Opened Mind) ปรับเปลี่ยนความคิด มุมมอง (Adjust Attitude and Own View) ใหเขาใจ รับรู
บนฐานขอมูลที่รวบรวมมา (Understanding) ใหมองเห็นมุมมองของตนเอง และมุมมองสภาพจริง และขอจํากัดของชีวิตคน โดยไมตัด
สินบนความคิดของตนเอง (Non-Judgment) อยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 4) เกิดการเรียนรูวิเคราะหเขาใจตนเอง (SelfExamination) เขาใจผูอื่น (Empathy) ยอมรับในความเปนตัวตน (Acceptance) และความเปนจริงของสภาพชีวิตคนอยางถองแท 5)
วิเคราะหปญหาและความตองการของคนตรงตามสภาพความเปนจริงของชีวิต 6) ประยุกตใชความรูทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพ
ในการวางแผนการดูแลสุขภาพใหสอดคลองกับบริบทชีวิต (Apply Knowledge and Professional Skill to Solve the Problems)
โดยผูรับบริการมีสวนรวม (Participation of Clients) และผูสอนสะทอนคิด เพื่อใหมองเห็นชีวิตกับการดูแลที่วางแผนไว 7) ปฏิบัติตาม
แผนและประเมินผล (Implementation and Evaluation) 8) ปรับแผนโดยหาแนวทางหรือทางเลือกใหมที่เหมาะสมกับสภาพจริงอยาง
เปนพลวัตร (Dynamic Improvement) และผูสอนสะทอนคิด เพื่อใหมองเห็นแผนการดูแลและการปรับแผนที่เหมาะสม
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
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have authentic learning. Secondly, the learners collected the data using observation, deep listening, interviewing,
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
บุคลากรดานสุขภาพไดรับการคาดหวังวาจะเปนผูที่มี
ความรอบรู เรื่ องสุ ขภาพและเข าใจในความเป นมนุ ษย
(Stern et al, 2008 ) แตในการทํางานของพยาบาลใน
สถานการณจริงพบวามีทั้งพยาบาลที่ดูแล ใจใส ผูปวยโดย
คํ านึ ง ถึ ง ความเป นมนุ ษย และที่ มองผู ป วยเสมื อนวั ตถุ
(Heijkenskjold, 2010) โดยประเวศ วะสี (2543) กลาววา
“หมอดู คนไข แต เห็ นไม ครบ เห็ นแต ไข ไม เห็ นคนที่ มี
ความคิด จิตใจ มีญาติพี่นอง มีเศรษฐกิจ มีวัฒนธรรม มี
อะไรอี กเยอะที่ มองไม เห็ น ” สถาบั นพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุ ขมี บทบาทด านการผลิ ตและพั ฒนา
กําลังคนสาธารณสุขตอบสนองความตองการดานสุขภาพของ
ประชาชนทั้งประเทศ เห็นความสําคัญของการผลิตบุคลากร
การพยาบาลเพื่อตอบความตองการดานสุขภาพที่สนับสนุนให
ประชาชนมีความสามารถที่จะดูแลตนเอง เนนการดูแลโดย
คํานึงถึงหัวใจความเปนมนุษย จึงไดกําหนดทิศทางของการ

พัฒนาการศึกษาที่สอดคลองตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 และทิศทางการ
พั ฒนาระบบสุ ขภาพที่ เน นการพั ฒนาตามปรั ชญาการ
สาธารณสุขแนวใหมคือการเนนประชาชนเปนศูนยกลาง และ
ใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุ ษย และพั ฒนาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรแบบบูรณาการและเนนชุมชน ใหวิทยาลัย
พยาบาลในสังกัดนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนทางการ
พยาบาลมาตั้งแตปการศึกษา 2546 ซึ่งมีความสอดคลองกับ
ประเด็นการดูแลสุขภาพของไทยที่วาระบบสุขภาพประเทศ
ไทย เนนดูแลตนเอง ครอบครัว และดูแลชุมชน ลดภาวะ
เจ็บปวยและชวยเขาถึงการรักษา เนนหัวใจความเปนมนุษย
ดุจญาติและครอบครัว พรอมแนะการดําเนินงานสุขภาพ
ตองยึดประชาชนเปนหลัก (ประเวศ วะสี, 2558) หลักสูตร
พยาบาลศาสตรแบบบูรณาการและเนนชุมชน มีเปาหมาย
เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู และสมรรถนะเชิงวิชาชีพ มี
ความคิดวิจารณญาณและความใฝรูอยางตอเนือ่ งบนพืน้ ฐาน
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ของความเขาใจมนุษยและสั งคมที่เป นจริง สามารถนํ า
ความรูประยุกตไปสูการปฏิบัติทั้งการใหการดูแลรักษา การ
สร างเสริมสุ ขภาพ การป องกั นโรค และการฟ นฟูสภาพ
รางกาย ตลอดจนการสนับสนุนบทบาทของประชาชนในการ
ดูแลสุขภาพตนเองตามศักยภาพที่เปนจริง พรอมทั้งกําหนด
วาอั ตลั กษณ บัณฑิตสถาบันพระบรมราชชนกคื อบริ การ
สุขภาพดวยหัวใจความเปนมนุษย ที่หมายถึงการใหบริการ
ที่เปนมิตร มีความรัก ความเมตตา ใสใจในปญหาและความ
ทุกขของผูรับบริการและผูที่เกี่ยวของ ใหบริการตามปญหา
และความตองการของผูรับบริการที่เปนจริง โดยรับฟงความ
คิดเห็นของผูรับบริการเปนหลัก
การวัดสมรรถนะบัณฑิตของสถาบันพระบรมราช
ชนกตามอัตลักษณประกอบดวยการวัดสมรรถนะดาน มีจิต
บริการ (Service mind) การคิดเชิงวิเคราะห (Analytical
thinking) และการเปดโอกาสใหผูปวยมีสวนรวมในการดูแล
สุขภาพ (Participation) หากพยาบาลสามารถให บริ การ
สุขภาพที่ประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการนี้ได จะทํา
ใหการบริการสุขภาพนั้นมีเปนการชวยเหลือดวยความเต็ม
ใจ มีเมตตา เปนกระบวนการดูแลที่ผานการคิดที่เปนระบบ
มีเหตุผลทางวิชาการดานสุขภาพ และใหเกียรติผูปวยในการ
ที่จะมีสวนรวมดูแลตนเอง รวมมือที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพใหดีขึ้นไดดวยตนเอง สงผลใหผูปวยรับรูวาตนเปน
เจ าของภาวะสุ ขภาพของตนเองและควรมี ส วนร วมดู แล
สุขภาพของตนเองดวยการดูแลดวยหัวใจความเปนมนุษยนี้
ไมไดใหความสําคัญแกพยาบาลวาเปนผูที่มีความรูมากกวา
ผูปวยหรือเปนผูท ี่จะตัดสินวาผูปวยควรทําเพื่อการมีสุขภาพ
ที่ดี แตใหความสําคัญกับผูปวยดวยเชนกัน วาในชีวิตเขาเขา
จะทําอะไร อยางไรเพื่อการดูแลสุขภาพดวย อยางไรก็ตามการ
สอนที่พัฒนาสมรรถนะดานจิตบริการ (Service mind) การ
คิดเชิงวิเคราะห (Analytical thinking) และการเปดโอกาสให
ผูปวยมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ (Participation) นั้นเปน
เรื่ องยากเพราะไมใช เพี ยงการสอนใหผูเรี ยนมี ความรู ทาง
วิชาการเทานั้น แตยังรวมไปถึงทัศนะในการมองผูรับบริการ

การใหคุณคาของมนุษย และการนําความรูไปใชกับผูปวยให
เหมาะสมกับชีวิตจริงของเขาไดอยางไร วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ราชบุรี เปนวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนก ทํ าหน าที่ ผลิ ตบั ณฑิ ตสาขาพยาบาลศาสตร จึ งได
พัฒนาการสอนบูรณาการเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมหี วั ใจของ
ความเปนมนุษยขึ้น โดยมุงพัฒนาสมรรถนะดานจิตบริการ
(Service mind) การคิดเชิงวิเคราะห (Analytical thinking)
และการเปดโอกาสใหผูปวยมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ
(Participation) ใช ก ระบวนการเรี ย นรู จ ากสภาพจริ ง
(Authentic Learning) เพื่อใหผูเรียนเกิดประสบการณ
เกี่ยวกับชีวิตจริงของคนอยางหลากหลาย สามารถเชื่อมโยง
ความรูกับความจริงทางสังคมไดอยางกลมกลืน (สุริยะ วงศ
คงคาเทพ, 2550) ผู เขี ยนในฐานะอาจารย พยาบาลที่ ได
จัดการเรียนการสอนโดยวิธีดังกลาวมาเปนระยะเวลา 14 ป
จนเกิดองคความรูเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาพยาบาลใหมีหัวใจของความ
เป นมนุ ษย ซึ่ งเป นแนวทางที่ เป นประโยชน ในการผลิ ต
พยาบาลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตอไป
2. วิวัฒนาการของการสอนแบบบูรณาการดวย
หัวใจความเปนมนุษย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี สนับสนุน
ใหอาจารยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการฯ มาอยาง
ตอเนื่อง ตลอดระยะเวลา 14 ป โดยมีระยะของวิวัฒนาการ
ดังนี้
ระยะเตรียมผูสอน
ช วงป พ.ศ . 2546 - พ.ศ .2550 วิ ทยาลั ย
พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เขารวม โครงการนํารองการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ หลักสูตรและการสอน
เพื่อพัฒนาบุคลากรสุขภาพใหมีการบริการดวยหัวใจความ
เปนมนุษย โดยในกระบวนการนี้คณาจารยไดเขารับการ
อบรม หลักสูตรพัฒนาอาจารย โดยใชแนวคิดสาธารณสุข
แนวใหม ขณะเดียวกันคณะอาจารยไดเริ่มจากผูที่สนใจเขา
รวมการสอนบูรณาการ โดยมีทีมวิทยากรนายแพทยสุริยะ
วงศคงคาเทพ ผูอํานวยการสถาบันพระบรมราชชนกและ
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คณะ เปนพี่เลี้ยงชี้แนะ โดยพัฒนาอาจารยผูสอนเรียนรูผาน
ประสบการณการสอน ตั้งแตการออกแบบการจัดการเรียน
การสอน ประเมิ นผลขณะสอน และหลั งสอน และถอด
บทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมอาจารยในสถาบันและ
วิทยาลัยตางๆ อยางตอเนื่อง เรียนรูในชวงแรกนี้
ระยะแรกของการสอน
ในปการศึกษา 2546 อาจารยของวิทยาลัยนํ า
ความรูและประสบการณจากการอบรมมาจัดการเรียนการสอน
ใน วิชามนุษย สิ่งแวดลอมและสุขภาพ โดยออกแบบให
เรียนรูสภาพจริงในชุมชนตางๆ เชน ตลาด ศูนยการคา ชุมชน
หมูบาน เปนตน เพื่อเปนการปูพื้นฐานที่ทําใหเกิดการเรียนรู
และเขาใจทางสังคมและมนุษย จะชวยใหผูเรียนเกิดความ
เขาใจความหมายของสุขภาพที่เปนจริงตามมุมมองของบุคคล
และเขาใจที่มาของพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ซึ่งเปนการ
จัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร ชั้นปที่
1 ในชวง พ.ศ.2547 – 2550 อาจารยไดขยายผลโดยจัดการ
เรียนการสอนบูรณาการฯในวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปญหา
สุ ขภาพ1 ที่ สอนให เห็ นสภาพจริ งของผู ป วยที่ นอนพั กใน
โรงพยาบาลนั้ น มี ความทุ กข จากการเจ็ บป วยและการ
ดํ ารงชี วิ ตอย างไร ผลที่ เกิ ดขึ้ นคื อนั กศึ กษาเข าใจป ญหา
สุขภาพ การแกปญหาสุขภาพและการดูแลตนเอง ของผูปวย
ทําใหนักศึกษายอมรับผูปวยได ไมคิดตําหนิผูปวยวาไมสนใจ
ตนเองหรือไมรวมมือในการรักษา เปนตน สามารถกลาวไดวา
การสอนแบบนี้ สามารถพั ฒนาสมรรถนะนั กศึ กษาด านจิ ต
บริการ (service mind) ที่เปนผูที่เต็มใจบริการ ยอมรับผูปวย
ไดอยางแทจริง
ระยะพัฒนาการ
หลังจากการจัดการเรียนการสอนไประยะหนึ่ง ทีม
ผูสอนไดวิเคราะหผลงานที่เกิดขึ้น พบวาการสอนบูรณาการ
สามารถพัฒนานักศึกษาใหมองเห็นผูปวยตามความเปนจริง
และยอมรับผูปวยตามสภาพนั้นได โดยไมคิดตําหนิผูปวย แต
ยังไมสามารถทําใหนักศึกษาพัฒนาการวางแผนการพยาบาล
ให เป นไปตามสภาพจริงของผูป วยได เนื่องจาก นักศึกษา
คุนเคยกับการระบุปญหาของผูปวยแบบเดิมๆ เชน มักบอกวา

ผูปวยขาดความรูเรื่องโรค จึงมักลงทายที่การใหความรูและ
แนะนําผูปวยใหเปลี่ยนพฤติกรรมตามแบบที่ตําราอธิบายไว
การสอนในชวง พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555 จึงเพิ่มกิจกรรม คือ
เมื่อนักศึกษาเขาใจแลววาผูปวยมีชีวิตอยางไร มีขอจํากัด
อะไรบางที่จะดูแลตนเอง จะตองนําขอมูลจริงเหลานั้น มา
วินิจฉัยทางการพยาบาลวาผูปวยมีปญหาสุขภาพเพราะเหตุใด
ปญหาบางประการก็ แกไขได ยาก เชน ความยากจน หรื อ
อาชี พที่ เสี่ ยงต อป ญหาสุ ขภาพ นั กศึ กษาย อมอึ ดอั ดว า
ชวยเหลือผูปวยไมได การจัดการเรียนการสอนในระยะ มุงให
เกิดการเปลี่ยนแปลงดานการพยาบาลวาตองเปนการพยาบาล
สําหรับผูปวยเฉพาะราย ไม ใชการพยาบาลแบบรวมๆตาม
ตํารา ครูจึงเพิ่มบทบาทดังนี้ 1.) ชี้ใหนักศึกษาตระหนักวามี
ปจจัยมากมายที่มีอิทธิพลตอภาวะสุขภาพผูปวยเปนเจาของ
ภาวะสุขภาพของตนเอง ควรใหผูปวยมีสว นรวมในการสราง
สุขภาพดวยการกําหนดเปาหมายของการแกปญหาสุขภาพ
นั้นควรใหผูปวยมีสวนในการกําหนดเปาหมายดวย 2.) ชี้ให
นักศึกษาเห็นวาสุขภาพไมใชเรื่องเดียวของชีวิตคน คนบางคน
อาจเลื อกการทํ ามาหากิ นไว ก อนก็ ย อมเป นไปได ฉะนั้ น
บางครั้งนักศึกษาอาจปรับลดเกณฑความสําเร็จของผูปวย
เฉพาะรายไดบาง การพยาบาลจึงเปนทั้งศาสตรและศิลปใน
คราวเดียวกัน
การจัดการเรียนการสอนแบบนี้ เหมาะสมที่จะ
นําไปใชกับนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 3 - 4 เนื่องจาก
มี อ งค ค วามรู เ รื่ อ งการพยาบาลมากเพี ย งพอ ที่ จ ะ
ตั้ งเป าหมายการพยาบาลที่ ยื ดหยุ นได โดยผู ป วยยั งคง
ปลอดภั ย หลั งจาการเรี ยนการสอนในระยะนี้ พบว า
นักศึกษาพยาบาลมีสมรรถนะดานการคิดวิเคราะหอยาง
ใครครวญ มีเหตุผล (analytical thinking) และทําใหการมี
สวนรวมของผูปวย (participation) ไดอยางแทจริง
ในชวงป พ.ศ.2556 - ปจจุบัน
วิทยาลัยไดขยายผลการบูรณาการ ในรายวิชา
ตางๆในกลุมวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 และ 4 เชน การพยาบาล
บุคคลที่มีปญหาสุขภาพ การพยาบาลมารดา ทารก และการ
ผดุงครรภ การพยาบาลบุคคลที่มีปญหาทางสุขภาพจิต เปน
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ตน ที่มีการผสมผสานความเขาใจผูปวย/ผูรับบริการ เขาใจ
พฤติกรรมที่ผูปวย/ผูรับบริการแสดงออกมากับสาระความรู
ทางวิชาการและวิชาชีพของแตละรายวิชา เพื่อใหเขาใจ
กลไกของการทํางานของระบบตางๆในรางกาย กลไกการ
เกิดปญหาสุขภาพและการเจ็บปวย การรักษาและการฟน
คืนสภาพ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวนักศึกษา สามารถ
ประยุกตความรูทางวิชาการไปสูการแกไขปญหาสุขภาพ
และการดูแลตนเองของประชาชน ไดสอดคลองกับวิถีชีวิต
เพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวนักศึกษา เห็น
ภาพการใสใจ ความเอื้ออาทร ความเห็นอกเห็นใจ ความ
ออนโยนในจิตใจ ของนักศึกษาการคํานึงถึงบริบทของผูป ว ย
มากขึ้น เปนการพัฒนานักศึกษาสูอัตลักษณการดูแลดวย
หัวใจความเปนมนุษยของวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
3. หลักการสอนแบบบูรณาการดวยหัวใจความ
เปนมนุษย
3.1 การเรียนการสอนใหผูเรียนไดเขาใจความเปนจริง
ของความเปนมนุษยและสังคมเปนอันดับแรก หลังจากนั้น
จึงบู รณาการเรื่ องชี วิ ตคนเข ากั บความรู เรื่ องโรค ทํ าให
ผู เ รี ย นเข า ใจว า เมื่ อ คนมี ป ญ หาสุ ข ภาพแล ว ชี วิ ต คน
เปลี่ยนแปลงไปอยางไร
3.1.1 ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจเกี่ยวกับมนุษย
และสั งคม โดยจั ดการเรี ยนการสอนสํ าหรั บนั กศึ กษา
พยาบาลศาสตรชั้นปที่ 1 ในรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป
ไดแกวิชาสังคมไทย วิชามนุษย สิ่งแวดลอมและสุขภาพ
วิชาศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย เปนตน จึงเปนวิชา
ที่เหมาะในการสรางฐานความคิดความเขาใจในเรื่องความ
เปนมนุษยและสังคม และการเสริมสรางทัศนคติและพัฒนา
ความคิดของผูเรียนในระยะเริ่มตน และ
3.1.2 ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจเรื่องสุขภาพ ที่
ผูเรียนตองเรียนรูในชั้นปที่ 2 รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
ไดแกวิชาการสื่อสารทางการพยาบาล วิชาการสอนและการ
ใหคําปรึกษาทางสุขภาพ วิชาการสรางเสริมสุขภาพและการ
ปองกันความเจ็บปวย เปนตน โดยเรียนรูทั้งในองคความรูที่
เป นหลั กการ ทฤษฎี และสาระสุ ขภาพในมุ มมองของ
ประชาชนเพื่อใหผูเรียนเขาใจสุขภาพ เขาใจชีวิตของบุคคล

และเกิดการเรียนรูวาชีวิตเปนองครวม ไมใชสุขภาพเปน
องครวม สุขภาพเปนสวนหนึ่งของชีวิตรวมทั้งชีวิตของคน
ผูกโยงกันเปนครอบครัวและชุมชน และ
3.1.3 บูรณาการความรูเรื่องมนุษยและสังคมกับ
สุขภาพ จัดการเรียนรูในชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 ในรายวิชา
วิชาชีพการพยาบาล เช น การพยาบาลบุ คคลที่ มีป ญหา
สุขภาพ การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ การ
พยาบาลบุคคลที่มีปญหาทางสุขภาพจิต เปนตน นักศึกษา
พยาบาลศาสตรชั้นปที่ 3 และ 4 มี ความรูเรื่องปญหา
สุขภาพวาโรคตางๆเกิดขึ้นไดอยางไร การพัฒนาของโรค
เปนอยางไร การบําบัดรักษาจะทําไดอยางไร หากนักศึกษา
ตอบขอคําถามหรือทําความเขาใจโรคได แสดงวา นักศึกษา
มี ความรู ความเข าใจเรื่ องการเจ็ บป วยและน าจะดู แล
ชวยเหลือผูปวยได แตบางครั้งการดูแลชวยเหลือหรือการ
ทําใหผูปวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนั้นไมไดมีความ
ยั่งยืน
3.2 ใชสถานการณจริง (authentic learning) ให
ผู เรี ยนได มี ประสบการณ ว าในชี วิ ตคนมี เรื่ องราวหลาย
ประเด็นเขามาเกี่ยวของและมีอิทธิพลตอการดูแลสุขภาพ
ของคน
3.3 การเลื อกสถานการณ ผู ป วยที่ มี ข อจํ ากั ด
ตางๆ เชน ความรู ทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ รายได
อาชีพ บทบาทฯลฯ เพื่ อเป นประเด็น (Dilemma) ให
นักศึกษาเกิดความกังขาวาความรูที่มีอยูอยางถูกตองนั้น ไม
สามารถช วยใหการเจ็ บปวยทุ เลาลง เชน ผูป วยมีฐานะ
ยากจนทําใหไมสามารถเลือกซื้ออาหารที่ดีมีคุณภาพได
3.4 มี ก ารผสมผสานความเข า ใจผู ป วย/
ผูรั บบริการ เขาใจพฤติกรรมที่ ผูป วย/ผู รับบริ การแสดง
ออกมากับสาระความรูทางวิชาการและวิชาชีพของแตละ
รายวิชา เพื่อใหเขาใจกลไกของการทํางานของระบบตางๆใน
รางกาย กลไกการเกิดปญหาสุขภาพและการเจ็บปวย การ
รักษาและการฟนคืนสภาพ จนสามารถประยุกตความรู
เหลานี้ไปสูการแกไขปญหาสุขภาพและการดูแลตนเองของ
ประชาชน
3.5 กระตุ นให นั กศึ กษาเกิ ดการสะท อนคิ ด
(Reflection) ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูเกี่ยวกับความคิด
ความรูของตนเอง และพัฒนาดานการคิดของตนเองอยาง
ตอเนื่อง
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4. ความหมาย
สุริยะ วงศคงคาเทพ ( 2550) ไดใหนิยามคําวา
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญวาเปนการจัดใหผูเรียน
เขาไปเรียนรูความจริงดวยตนเองในสภาพจริงจากในสิ่งที่
ตนเองตองการเรียนหรือสนใจ และเปนประโยชนตอสาระ
ความรูทางพื้นฐานวิชาชีพคือ การเรียนที่ใหเขาใจถึงการ
ดํ ารงชี วิ ตของบุ คคลที่ อยู กั บ บริ บ ท(เศรษฐกิ จ สั งคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม) เขาใจสุขภาพที่เปนสวนหนึ่ง
ของการดํารงชีวิตแตไมใชสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิต โดยเรียนรู
พฤติกรรมของมนุษยที่มีที่มาคือ ความคิด ความรูสึก และ
พฤติกรรมการแก ไขป ญหาหรื อสนองความตองการของ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน ภายใตโจทยหรือใบงานที่กําหนด
ประเด็นกวางๆ เพื่อเป นแนวทางใหผูเรียนไดศึ กษาดวย
ตนเองแล วเกิ ดการเรี ยนรู ตามวั ตถุ ประสงค ในแผนการ
เรียนรู นั้นๆ โดยมีอาจารย ผูสอนเปนผูดูแลกระบวนการ
เรียนการสอน และสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เชน
การชี้ ประเด็ นให ผู เรี ยนสะท อนคิ ดด วยตนเอง เกิ ดการ
พัฒนาความคิดและการปรับทัศนคติไปในแนวทางที่เกิด
ประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียนได
สุริยะ วงศคงคาเทพ (2550) ไดใหนิยาม “การ
เรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีหัวใจ
ของความเปนมนุษย” หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการสอน
ที่มุงพัฒนาผูเรียนใหนําศักยภาพของตนเองออกมาใชได
อยางสมบูรณ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายจาก

สภาพจริง (Authentic learning) และพัฒนาทักษะการคิด
อยางมีวิจารณญาณของผูเรียนเปนกลไกสําคัญดวยแนวคิด
องครวมที่เชื่อมโยงระหวางสุขภาพกับสังคมที่เนนรากฐาน
แหงความเปนมนุษยและชีวิตจริงในสังคม โดยกระบวนการ
เรียนการสอนจะใหผูเรียนรูจักคิดหาความรูและคําตอบดวย
ตัวเองเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและศาสตรที่จําเปนตอ
การดูแลสุขภาพ เชื่อมโยงกับความจริงทางสังคมอยางไม
แยกสวนและนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได
ดังนั้นในการจั ดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีหัวใจของความเปนมนุษย จึง
จําเปนตองมีการปรับการเรียนการสอนใหมที่แตเดิมเปน
การเรียนการสอนที่เน นเนื้อหาสาระและสมรรถภาพเชิ ง
วิ ชาชี พเป นสํ าคั ญมาเป นเน นความเข าใจมนุ ษย ชุ มชน
สังคม และความเปนจริงผสมผสานกับความรูทางวิชาการ
และทางวิชาชีพ เพื่อใหผูเรียนนอกจากมีความรูทักษะทาง
วิ ชาชี พแล วยั งต องเข าใจชี วิ ตจริ งเพื่ อเป นฐานในการ
ให บริ การทางสุ ขภาพที่ สอดคลองกั บความต องการของ
ประชาชน ตลอดจนสามารถประยุกตความรูและถายทอด
เพื่ อพั ฒนาศั กยภาพการดู แลตนเองของประชาชนตาม
เจตนารมณของหลักสูตร (ดังแผนภาพ1)

แผนภาพ1 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีหัวใจของความเปนมนุษย
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การออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน
เป น สํ า คั ญ โดยนํ า ผลการวิ เ คราะห ป รั ช ญา และ
วัตถุประสงคหลักสูตรบนฐานแนวคิดสาธารณสุขแนว
ใหม และแนวคิดการเรียนรูแบบปรับเปลี่ยนมโนทัศน
(Transformative learning) ประเด็นที่ตองคํานึงถึงคือ
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู ผ า น ส ภา พ จ ริ ง ( Authentic
learning) รวมกับวิธีการสะทอนคิด (Reflection) โดย
ใหสอดคลองกับลักษณะวิชา และวัตถุประสงครายวิชา
ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(TQF) ในหมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพและหมวดวิชาชีพ
การออกแบบกระบวนการเรียนการสอนประกอบดวย
(สุริยะวงศคงคาเทพ, 2555)
1.กระบวนการเปลี่ ย นแปลงทั ศ นคติ ข อง
นัก ศึ กษามุ ง ให นัก ศึ ก ษาเขา ใจวิถี ชี วิต ของประชาชน
(ความต อ งการของมนุ ษ ย วิ ธี ก ารแก ไ ขป ญ หาและ
เหตุผล ความคิด ความศรัทธา ฯลฯ) การเปดใจ และ
การสะทอนถึงอคติของปจเจกบุคคล
2. กระบวนการศึกษาจากสภาพจริง โดยพา
นั ก ศึ ก ษาไปทํ า ความรู จั ก กั บ ชาวบ า นที่ อ าศั ย ใน
สภาพการณจริง เรียนรูจากชาวบาน โดยเทคนิคการ
เก็บรวบรวมขอมูลที่เหมาะสม ซึ่งสวนใหญเนนการเก็บ
ขอ มู ลเชิ ง คุ ณ ภาพ การวิเ คราะหเ นื้ อ หา และการหา
เหตุผลเชิงอนุมาน
3. การสอนบนพื้ น ฐานความเป น จริ ง ที่
สัมพันธกับการเรียนรายวิชา เชน พฤติกรรม ความคิด
การรับรูของชาวบาน ควบคูไปกับกระบวนการเรีย น
การสอนภายในบริบทเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
4. การประยุ ก ต ใ ช ค วามรู ท างวิ ช าชี พ เพื่ อ
แกปญหาทางสุขภาพไดเหมาะกับผูปวยแตละราย ถ
5. ขั้นตอนการออกแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการดวยหัวใจความเปนมนุษย
โดยเน นผู เรี ย นเป น สํ าคั ญ (Learner center
approach) โดยวิธีการสอนสภาพจริง (Authentic Learning)
และการสะท อนคิ ด (Reflection) เพื่ อพั ฒนาผู เรี ยนให มี
คุ ณลั กษณะตรงตามอั ตลั กษณ ของสถาบั น อั นได แก จิ ต
บริการ (Service Mind) คิดวิเคราะห (Analytical Thinking)

และการมี มี ส วนร วมของผู รั บบริ การ (Participation of
Clients) ประกอบดวย 8 ขั้นตอนดังนี้
1.
ให ผู เ รี ย นเรี ย นรู ผ า นสภาพจริ ง
(Authentic learning) โดยสภาพจริ ง นั้ น จะเป น
ตัวกระตุนสําคัญใหเกิดการเรียนรู ตองมีคุณลักษณะที่
เ ห ม า ะ ส ม ก ล า ว คื อ เ ป น ส ภ า พ ที่ เ ป น ป ญ ห า
(Disorientation dilemma) เชน ผูปวยมีขอจํากัดใน
การดํารงชีวิต มีปญหาความยากจน มีปญหาสุขภาพ
โรคเรื้อรัง ไมมีผูดูแล เปนตน
2. ใหผูเรียนศึกษารวบรวมขอมูลโดยการ
สั ง เกต (Observation) รั บ ฟ ง อย า งตั้ ง ใจ (Deep
Listening) ซัก ถาม (Interview) จดบันทึ กจากสภาพ
จริ ง (Field note) เพื่อ ให ไ ดข อมู ลที่เ ปน จริง เกิ ด
สัมพันธภาพที่ดี (Good relationship) มีความไววางใจ
ซึ่งกันและกัน (Trust)
3. ใหผูเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่น โดยใช
การทบทวนขอมูล (Revised data) เลาเรื่องราวบริบท
ชีวิ ต (Story telling) อภิ ป ราย (Discussion) โดย
ผูสอนกระตุนใหผูเรียนสะทอนคิด (Reflection) เพื่อให
เปดใจยอมรับ (Opened mind) ปรับเปลี่ยนความคิด
มุมมอง (Adjust attitude and own view)ใหเขาใจ
รับรูบนฐานขอมูลที่รวบรวมมา (Understanding) ให
ผูเรี ยนมองเห็ นมุ มมองของตนเองและความเปน จริ ง
มองเห็ น ข อ จํ า กั ด ของชี วิ ต คน ไม ตั ด สิ น ผู ป ว ยโดยใช
เกณฑ ข องตนเอง ( Non-Judgment) คิ ด อย า งมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking) ซึ่งการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเกิดขึ้นหลายครั้งสลับกับการรวบรวมขอมูลใหม
อยางตอเนื่อง (Re-Correcting Data) หลังจากนั้นมี
การทบทวนการเรียนรูโดยการเขียนบันทึกการเรียนรู
(Journal Writhing)
4. สนับสนุนใหผู เรี ยนวิ เคราะหตนเอง (SelfExamination) ทํ าความเข าใจผูอื่ น (Empathy) ยอมรั บใน
ความเปนตัวตน และความเปนจริงของสภาพชีวิตคนอยาง
ถองแท (Acceptance)
5. ให ผู เ รี ย นวิ เ คราะห ป ญ หาและความ
ต อ งการของผู ป ว ยตามสภาพความเป น จริ ง ของเขา
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(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)

good relationship/Trust)

Reflection
feedback
Revised data/
Story telling/
Discussion/ Recorrecting data/
Opened mind

Adjust
attitude
and own
view

7.ให ผู เ รี ยนได มี โอกาสปฏิบั ติ ต ามแผนและ
ประเมินผล (Implementation and evaluation)
8. อภิ ป รายเกี่ ยวกั บ แผนการพยาบาลที่
นําไปใชไมไดในชีวิตจริงของผูปวย และใหผูเรียนปรับ
แผนโดยหาแนวทางหรือทางเลือกใหมที่เหมาะสมกับ
สภาพจริงซึ่งอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งจนเปน
พลวั ต ร (Dynamic Improvement) และผู ส อน
กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อใหผูเรียนมองเห็น
แผนการดูแลและการปรับแผนที่เหมาะสม
Disorientatio
n Dilemma,
Correcting
data, direct
experience

Developed
thinking
process

SAP
Self-examination/
Non-judgment/
Empathy/
Acceptance

Analytical
thinking/ critical
thinking
Service mind

Observation/ Deep listening
Interview/ Field note/
Implementation
and Evaluation/
Dynamic
Improvement)
Reflection
feedback
Apply knowledge
and professional
skill to solve the
problems/
Participation of
clients

Reflection
feedback

Reflection
feedback

บูรณาการด้ วยหัวใจความเป็ นมนุษย์
โดยวิธีการสอนสภาพจริ ง (Authentic learning) และการสะท้ อนคิด(Reflection )

แผนภาพ 2 รูปแบบกระบวนการเรียนการสอนดวยหัวใจความเปนมนุษย (BCNR Humanize Care Learning
Model)
จิริยา อินทนา (2555)
5. ทักษะที่สําคัญสําหรับผูสอน
จากการประสบการณในการจัดการเรียนการสอน
พบว า ผู ส อนเป น กุ ญ แจสํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า ให ก ารสอน
ประสบความสําเร็จ ดังนั้นผูเขียนไดวิเคราะหทักษะที่
สําคัญสําหรับผูสอนไดดังนี้
1.) ผูสอนตองมีความเขาใจดานชีวิตสุขภาพ
และการเจ็บปวยอยางเพียงพอ ผูสอนตองมีทักษะและ
ประสบการณเกี่ยวกับชีวิตสุขภาพและการเจ็บปวยของ
คน เป น พื้ น ฐาน เพื่ อ จะได เ ข า ใจชี วิ ต ได ม าก และ
สะทอนคิดใหผูเรียนเขาใจผูรับบริการไดวา ชาวบานให

ความสําคัญในการใชชีวิตอยางไร การมองเรื่องสุขภาพ
ของชาวบาน การทํา มาหากิน กับ การดํารงชีวิ ตตาม
มุมมองของชาวบานเปนอยางไร
2.) ผูสอนตองเปดใจรับฟงความความจริงโดย
ไมมีอคติ ทั้งการฟง สังเกต และสรุปความโดยไมตัดสิน
ขอมูลบนความคิดของตนเอง ทั้งจากประสบการณเดิม
จากความรูเชิงวิชาการเพราะถาผูสอนมีอคติจะสงผลทํา
ให ไ ม รั บ รู รั บ ฟ ง ความจริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู รั บ บริ ก าร
นอกจากจะทําใหไมไดขอมูลแลวยังไมไดความจริงของ
ผูรับบริการ
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3.) ผูสอนตองมีความไวในการอานความคิด
ผูเรียน ในขณะฟงเรื่องราวที่ผูเรียนแลกเปลี่ยน ผูสอน
ตองอานความคิดของผูเรียนวามีอคติในการมอง เขาใจ
รับรูขอมูลเปนอยางไร และสะทอนกลับบนเนื้อหาเรื่อง
ราวที่ติดอคติของผูเรียนในทันที่ เพื่อจะไดปรับทัศนคติ
ของผู เ รี ย นให เ ห็ น ความคิ ด ของตนเองขณะนั้ น และ
ปฏิเสธไมได ผูเรียนก็จะกลับมาคิดวิเคราะหใครครวญ
ทําความเขาใจกับความเปนจริงของขอมูลและความคิด
ของตนเอง
4.) ผู ส อนต อ งมี ทั ก ษะในการใช คํ า ถาม
สะทอน การตั้งคําถามสะทอนความคิดของผูเรียนนั้น
ลั ก ษณะคํ า ถามต อ งกระตุ น ที่ ค วามคิ ด ของผู เ รี ย น
เพื่อใหผูเรียนเขาใจ ความคิดเหตุผลดานผูปวย และ
เห็นความคิดของตนเองที่ปดกั้นความจริง เพื่อใหผูเรียน
มองเห็ น อคติ ข องตนเองที่ ป ะปนอยู ใ นการรวบรวม
ขอมูล ตัดสินบนความคิดของตนเอง ใหผูเรียนไปศึกษา
ทําความเขาใจกับเรื่องราวชีวิตของผูปวย และเชื่อมโยง
ความจริงทางสังคมกับสุขภาพมากขึ้น
5.) ผูสอนตองสามารถเชื่อมโยงความจริงของ
ชีวิตและตีแผความคิด ในมิติของการดํารงชีวิตความ
ทุกข ความสุข การพึ่งตนเอง ในการเจ็บปวย และตีแผ
ความคิดของผูเรียนในเชิงสรางสรรค เพื่ออธิบายความ
จริ ง ของชี วิ ต ของผู ป ว ยให ผู เ รี ย นเข า ใจ และอธิ บ าย
ความคิดของผูเรียนใหมองกลับมาเขาใจความคิดของ
ตนเอง
6.) ผู ส อนต อ งเข า ใจความแตกต า งใน
ศักยภาพของผูเรียน ผูเรียนแตละคนมีความคิด ความ
เขาใจ ปญญาในการรับรู มิติดานมนุษยสังคมที่แตกตาง
กัน ผูสอนตองทําความเขาใจ(ปญหา)การเรียนรูของ
ผูเรียนและประเมินความคิดของผูเรียนตลอดเวลา เพื่อ
ปรับทัศนคติและเติมเต็มใหกับผูเรียนในแตละคน
7.) ผูสอนตองจัดการเรียนการสอนใหเอื้อตอ
การเรียนรู การเลือกกรณีศึกษา/สถานการณ จริง ให
ผูเรียนไดเรียนรูสภาพจริง (Authentic Learning) ที่
เหมาะสมตอการเรียนรู เพราะเปนปจจัยสําคัญในการ
สอนปรับทัศนคติผูเรียนใหเขาใจชีวิตสุขภาพ และการ

เจ็บปวย ตัวอยางเชน การเลือกผูปวยที่เปนโรคเรื้อรัง มี
ความยากลําบากในการใชชีวิต การหยิบประเด็นที่เปน
อคติทางความคิดของเจาหนาที่ในชวงฝกภาคปฏิบัติมา
สะทอ นให กั บผู เ รีย น เพื่อ ใหผู เ รีย นมองเห็ นและเกิ ด
ความเขาใจการใชความคิดของตนเองตัดสินผูอื่นกอนที่
จะทําความเขาใจกับสิ่งตางๆ เหลานั้น
การสอนสภาพจริง และการสะทอนคิดของครูจะทํา
ใหผูเรียนมองเห็นความจริงที่แตกตางระหวางความจริง
ในชีวิตกับวิชาการ ดังนั้นการนําหลักการทางวิชาการมา
ตัดสินชีวิตเปนไปไดยาก แตตองประยุกตวิชาการมาสู
ชีวิตจริงซึ่งสิ่งเหลานีเ้ ปนความทาทายความสามารถของ
ทั้งผูสอน และผูเรียน จะทําใหเกิดบรรยากาศแหงการ
เรียนรู
6. ผลลัพธการจัดการเรียนการสอน
ผลจั ดการเรี ยนการสอนบู รณาการเพื่ อพั ฒนา
นักศึกษาพยาบาลใหมีหัวใจของความเปนมนุษย สามารถทํา
ใหผูเรียนมีสมรรถนะบัณฑิตตามอัตลักษณของสถาบันพระ
บรมราชชนนก ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานจิตบริการ (Service
Mind) ดานการคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) ดานการ
มีสวนรวมของผูรับบริการ (Participation) สามารถสรุปผล
การศึกษาที่ไดจากการสัมภาษณผูเรียน บันทึกการเรียนรูของ
ผูเรี ยนในแต ละราย และจากสรุปรายงานกรณีศึกษาของ
ผูเรียน ผลลัพธที่เกิดขึ้นในแตละดานมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ดานจิตบริการ (Service Mind) หมายถึง การ
บริการที่เปนมิตร มีความรัก ความเมตตา ใสใจในความ
ทุกข ที่เปนปญหาของผูรับบริการและผูที่เกี่ยวของ พรอม
ที่จะใหบริการโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาสวน
ตนวางใจเปนกลางในการใหบริการ โดยคํานึงถึงความเปน
เหตุเปนผลบนพื้นฐานของความเขาใจคนอื่นตามความเปน
จริง พบวาผลลัพธที่เกิดกับผูเรียนมีดังนี้ 1) เปดใจที่จะรับ
ฟงปญหาของผูรับบริการมากขึ้น 2) มองเห็นทุกขและ
ขอจํากัดของผูรับบริการ 3) เขาใจเหตุผลและความจําเปน
ของผูรับบริการมากขึ้น และ 4) ไมตัดสินผูรับบริการกอน
ทําความเขาใจ
1) ผู เ รี ย นเป ด ใจที่ จ ะรั บ ฟ ง ป ญ หาของ
ผูรับบริการมากขึ้น ผูเรียนเปดใจที่จะรับฟงปญหาของ
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ผูรับบริการเพิ่มมากขึ้น มองเห็นขอจํากัด และเงื่อนไข
ในชีวิตของผูรับบริการ ทําใหเกิดความเขาใจ ความรูสึก
เห็น อกเห็ นใจในปญ หาและความยากลํา บากของรั บ
บริการโดยไมใชมุมมองของตนเองตัดสิน ดังตัวอยาง
บัน ทึก ประสบการณก ารเรีย นรูข องผู เรี ยนที่ เกิ ดจาก
กระบวนการเรี ย นการสอน และจากการสั ม ภาษณ
ผูเรียนภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ผูเรียนเลาวา
.การไปศึกษาและไปทําความเขาใจกับความ
ยากลําบากของคุณยายเชน เรื่องราวตากผา เมื่อเราได
ไปเห็นสภาพจริง ทําใหเราเขาใจความยากลําบากของ
เขา ทําใหเรารูสึกวา เราตองไปทําความเขาใจเขาให
มากขึ้ น และอยากที่ จ ะช ว ยอยากที่ จ ะดู แ ลให ดี ที่ สุ ด
สอดคล อ งกั บ ชีวิ ต เขาเกิด ประโยชน จ ริง ไมใ ช แค เ ป น
เพี ย งทฤษฎี เ ท า นั้ น แต จ ะเป น การพยาบาลที่ เ ข า ใจ
ผูปวย…
การที่เราไดไปศึกษาในครั้งนี้ทําใหเรารูวาคุณ
ลุงมีขอจํากัดมากมายในชีวิตรูสึกสงสารและเห็นใจ ถา
เราไมไดลองถาม หรือพูดคุย เราก็จะไมรูวา เขาลําบาก
มากในการดําเนินชีว.ิ ..
.ตองรับฟงและพยายามทําความเขาใจ ในตัว
ผูปวยอยาดวนตัดสินวาสิ่งที่เขาทํามันผิด เราตองดูใหดี
และนํามาวิเคราะหวาทําไมเขาถึงเปนอยางนั้นและเรา
จะตองดูแลอยางไร…
เราตองเปนผูฟงใหมาก ถาเราฟงเขา เราก็จะ
ไดเขาใจในขอจํากัด และชีวิตของเขามากขึ้น การฟงจะ
ชวยใหเขาใจผูรับบริการ อยางแทจริง ทําใหเราทราบ
ถึงความตองการ และปญหาของผูรับบริการ…
2.) มองเห็นทุกขและขอจํากัดของผูรับบริการ
ผู เ รี ย นได ม องเห็ น ความทุ ก ข แ ละข อ จํ า กั ด ของ
ผูรับบริการเขาใจความยากลําบากของการมารับบริการ
ที่ มี ห ลายด า น เช น ความยากลํ า บากด า นค า รั ก ษา
ความยากลํ า บากในการเดิ น ทางมาโรงพยาบาล ดั ง
ตัวอยางบันทึกประสบการณการเรียนรูของผูเรียนที่เกิด
จากกระบวนการเรียนการสอน และจากการสัมภาษณ
ผูเรียนภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนทําใหเห็นชีวิ ตที่ยากลํ าบากในทุกๆ ดา น ไดรูถึ ง

สภาพจิตใจของคนเปนพอและแมที่ตองรอผลวานองจะ
เปนมะเร็งหรือไม
ทําใหเขาใจและเห็นใจผูปวยมากขึ้น วาเขามี
ความยากลํา บาก การเจ็ บปวยมีผลกระทบตอพอแม
และญาติ รู สึ ก เห็ น ใจในความยากลํ า บากของ
ผูรับบริการ การที่เราฟงเขา เราก็จะเขาใจขอจํากัดเขา
มากขึ้น บางรายลูกเปนมะเร็ง และเปนชาวพมา ก็จะ
เบิกคารักษาไมได ทําใหเขาใจปญหาทางเศรษฐกิจ ที่
พอจะตองดิ้นรนหาเงินมาเปนคารักษาใหกับลูกบางราย
ยากลําบากมากในการเดิ นทางพาลูกมาโรงพยาบาล
ตองตอรถหลายตอ...
...กวาจะพาลูกมาถึงโรงพยาบาล บางรายมี
ความยากลําบากเกี่ยวกับคารักษาเพราะไมมีสิทธิในการ
รั ก ษา การไปศึ ก ษาและไปทํ า ความเข า ใจกั บ ความ
ยากลําบากของเคส เชนเมื่อเราไดไปเห็นสภาพจริงทํา
ใหเราเขาใจความยากลําบากของผูรับบริการ ทําใหเรา
รูสึก วา เราตอ งไปทํา ความเขา ใจเขาใหม ากขึ้น และ
อยากที่จะชวย อยากที่จะดูแล ใหดีที่สุด สอดคลองกับ
ชีวิ ตเขา เกิด ประโยชน จริ ง ไมใ ช แค เ ปน เพีย งทฤษฎี
เทานั้น แตจะเปนการพยาบาลที่เขาใจผูรับบริกา.
3.)เข า ใจเหตุ ผ ลและความจํ า เป น ของ
ผูรับบริการมากขึ้น ผูเรียนไดศึกษาขอมูลที่ลึกมากขึ้น
ทําใหผูเรียนเขาใจผูรับบริการเพิ่มมากขึ้น ดังตัวอยาง
บัน ทึก ประสบการณก ารเรีย นรูข องผู เรี ย นที่ เกิ ดจาก
กระบวนการเรี ย นการสอน และจากการสั ม ภาษณ
ผูเรียนภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน
.จากการขึ้นฝกภาคปฏิบัติการพยาบาลบนหอ
ผูปวยกุมาร2 ทําใหไดเรียนรูการเขาใจชีวิตคนมากขึ้น
เราไมควรตัดสินคนจากการกระทําที่เราเห็น ควรถาม
เหตุผลของเขากอนวา เพราะอะไรเขาจึงเลือกที่จะทํา
อยางนั้น เชน แมที่หมอบอกใหหยุดใหนมลูกเพราะคิด
ว า เด็ ก อาจแพ ย าที่ แ ม รั บ ประทานทํ า ให ผื่ น ขึ้ น ตาม
รางกาย แตก็ยังเห็นแมใหนมลูกอยู ถาหากเราไมถามวา
ทําไมถึงใหนมลูกอยู ก็จะไมรูวาจริงๆที่แมทําอยางนั้น
เพราะแมเขาไมเขาใจ เราก็จะไปตอวาแมของนองวา
ทําไมไมทําตามที่หมอบอก การที่เราเขาไปคุย เราจึงรู
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วาแมเขาไมเขาใจสิ่งที่หมอบอก เราจึงตองไปแนะนํา
เขา แทนการไปตําหนิเขา..
...เรามักจะมองวาสิ่งที่เขาทํามันไมถูกตอง แต
เราไมไดทําความเขาใจและ เรามักจะมองวาสิ่งที่เขาทํา
มันไมถูกใจเราไปเสียทุกอยางแตที่เราไมถูกใจในสิ่งที่
เขาทํานั่นก็เปนเพราะวาเรายังไมเขาใจเขา ดังนั้นเราจึง
ต อ งทํ า ความเข า ใจถึ ง ป ญ หาของผู รั บ บริ ก ารอย า ง
แทจริง เราจึงตองฟงเขามากๆใหโอกาสเขาไดพูด ได
ระบาย
4.)ไม ตัดสิน ผูรับบริการก อนทํา ความเขาใจ
ผูเรียน
เ ข า ใ จ ผู รั บ บ ริ ก า ร ม า ก ขึ้ น ไ ม ตั ด สิ น
ผูรับบริการกอนที่จะทําความเขาใจกับขอมูลบางขอมูล
ดังตัวอยางบันทึกระสบการณการเรียนรู ของผูเรียนที่
เกิ ด จากกระบวนการเรี ย นการสอน และจากการ
สัมภาษณผูเรียนภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน
...ตอนแรกที่เห็นนองเอ ก็เขาใจวา เขานาจะ
เปนครอบครัวที่อบอุน มีพอ มีแมมียา มาอยูดูแลผูปวย
ตลอด แตพอไปทําความเขาใจจึงรูวาครอบครัวของนอง
ลําบาก ยาที่ดูวามีความสุข กลับกลายเปนคนที่ตองผาน
ความยากลํ า บาก และป ญ หาต า งๆ มามากมาย
ความคิ ด แรกที่ เ รามองว า เขาเป น ครอบครั ว ที่ อ บอุ น
กลั บ กลายเป น ความเป น อยู ที่ ย ากลํ า บากมาก
โดยเฉพาะด านจิ ตใจ ที่ เขาตองพบกับความย่ําแยม า
เยอะ…
...ได เ ข า ใจชี วิ ต คน แต ล ะคนประสบกั บ
เหตุการณตางๆ ไมเหมือนกัน การแกปญหาของแตละ
คนก็ ไ ม เ หมื อ นกั น เราจึ ง ไม ค วรตั ด สิ น หรื อ ดู ถู ก ใน
ความคิ ด ของเขา เราควรจะให กํ า ลั ง ใจ และให
คํ า แนะนํ า เกี่ ย วกั บ การดู แ ลที่ ส ามารถใช ไ ด จ ริ ง กั บ
ผูรับบริการ
การทํ า ความเข า ใจกั บ ข อ มู ล ของผู ป ว ยมี
ความสําคัญ ทําใหเราไดยอนกลับมาคิดวา บางทีเราก็
ละเลยในดานที่ตองทําความเขาใจในตัวผูปวย เพราะ
บางทีเราก็คิดเองในใจวา ทําอยางงั้นแลวมันจะหายไหม

จนมาถึงวันนี้จึงเขาใจวาเรานี่มันคิดผิดนะตอนนี้เขาใจ
แลววา เราตองทําความเขาใจ เปดใจที่จะรับฟง เพื่อที่
เราจะไดชวยแกปญหาและชวยรับฟงความรูสึกที่เขา
อยากระบาย ใหเขาสามารถดํารงชีวิตอยูกับโรคที่เปน
ใหได…
ดานการคิดวิเคราะห (Analytical thinking)
หมายถึง การคิดที่อยูบนพื้นฐานขอมูลที่หลากหลาย ตาม
สภาพความเปนจริงเพื่อเปนการวิเคราะหปญหาและความ
ตองการที่แทจริงของผูรับบริการอยางมีวิจารณญาณ โดย
เชื่ อมโยงความรู เข าสู การแก ป ญหาของผู รั บบริ การที่
สอดคลองกับบริบทสภาพการดํารงชีวิต พบวาผลลัพธที่
เกิดขึ้นกับผูเรียนคือ มีทักษะในการคิดวิเคราะหมากขึ้น มี
เหตุเปนผลมากขึ้น เกิดความเขาใจมากขึ้นวาความเขาใจ
และมองเห็นการดูแลที่ตรงกับปญหาของผูรับบริการนั้น
ตองเริ่มตั้งแตการรวบรวมขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ โดย
จะตองตั้งใจฟงสิ่งที่ผูรับบริการเลาใหฟงและตองคิดตาม
ตลอดวาจะตองถามคําถามอะไรตอไปจึงจะทําใหเราเขาใจ
ปญหาของผูรับริการ เมื่อไดขอมูลมาก็จะตองวิเคราะห
ป ญหาให ตรงกั บความต องการของผู รั บบริ การ จึ งจะ
สามารถนําไปสูการวางแผนการพยาบาลที่สอดคลองกับ
ป ญหาและข อจํ ากั ดของผู รั บบริ การอย างแท จริ ง ดั ง
ตัวอยางบันทึกประสบการณการเรียนรูของผูเรียนและจาก
การสัมภาษณผูเรียนภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน
...การแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมทําใหเขาใจการ
ดูแลดวยหัวใจความเปนมนุษยมากขึ้น เพราะอาจารยจะ
คอยกระตุนให เราไดคิ ด และทําความเข าใจกรณี ศึกษา
อาจารยจะใหความสําคัญกับขอมูลที่เรามักจะละเลย และ
มองขาม ทําใหเรามีมุมมองที่กวาง และใสใจกับการมอง
ผู รั บ บริ ก ารมากขึ้ น ทํ า ให เ ข า ใจผู รั บ บริ ก าร เข า ใจ
ครอบครัว การกระทําทุกอยางของเขาลวนมีเหตุผล ซึ่ง
เหตุผลเหลานั้น เราตองไปทําความเขาใจ
เวลานําเคสเลาใหฟงในกลุม อาจารยจะเปนคน
สะทอน ทําใหบางเรื่องที่เรามองขามไป ตองกลับมามอง
ใหม คิดใหม ทําใหเราไดเรียนรูวา ชีวิตของผูรับบริการกวา
จะเดินทางมาถึงโรงพยาบาลเปนเรื่องที่ยากลําบาก ทั้งเรื่อง
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คาใช จ ายการเดิ นทาง ความเครี ยดเกี่ ยวกั บอาการของ
ผูปวย การเขาใจความยากลําบากของเขาทําใหเราเกิด
ความเห็นอกเห็นใจ ดังนั้นการจะแนะนํา หรือบอกใหเขา
ทําอะไร ควรจะตองนึกถึงสภาพความเปนจริงของพวกเขา
ดวย…
...เวลาที่ เ ราจะถามคํ า ถาม เราจะต อ งคิ ด
ตลอดเวลาวาทําไมถึงเปนอยางนั้น ตองตั้งใจฟง และตอง
ถามให ได รายละเอี ยด ถ าถามแบบสั้ น เราก็ จะไม ได
รายละเอียด เราก็จะไมเขาใจเขา…
...การไปเก็บขอมูลใหครอบคลุมและเจาะใหตรง
ประเด็น เราจึงจะไดขอมูลจากเขาซึ่งจะทําใหเราเขาใจเขา
มากขึ้น การถามคําถามเพียงเพื่อใหไดคําตอบตามหัวขอ
ของเรานั้นไมเพี ยงพอที่จะเขาใจปญหาของผูรับบริการ
อย างแท จริ งได การดู แลก็ จะไม ตรงกั บป ญหาเขาจริ ง
กลายเปนปญหาที่ของเรา ไมใชปญหาของเขา...
...ในการพู ดคุ ยสอบถาม ต องมี ความตั้ งใจ มี
สมาธิ รับฟงปญหาของผูรับบริการ ติดตามเพื่อใหเกิดความ
เขาใจเพิ่มมากขึ้น เขาใจความตองการที่แทจริง โดยไมนํา
ความคิดเราไปตัดสิน การเก็บขอมูลตองเก็บในเรื่องนัน้ ๆ
ใหละเอียด ไมทิ้งประเด็น ไดเรียนรูวิธีการพูดคุยกับญาติ
จากอาจารย ฟงแลวรูสึกสบายใจ รูสึกวาไดกําลังใจ มีคน
อยูเคียงขาง และพรอมที่จะใหการชวยเหลือ…
ด านการ มี ส วนร วม ขอ งผู รั บ บริ ก าร
(Participation) หมายถึง การใหบริการสุขภาพที่คํานึงถึง
ความแตกตางของบุคคลซึ่งเกิดจากความเขาใจสภาพการ
ดํารงชีวิต บริบทเงื่อนไข ศักยภาพ ความสามารถ ที่มีผลตอ
พฤติกรรมสุขภาพของผูรับบริการ ทั้งนี้ผูใหบริการสามารถ
กลั่นกรองคัดเลือกความรูที่เหมาะสมและเสนอทางเลือก
เพื่อใหผูรับบริการสามารถประยุกตใชไดในชีวิตจริง โดยให
ผู รั บบริ การมี ส วนร วมรั บรู ตั ดสิ นใจและแก ป ญหาของ
ตนเองและครอบครัว ตลอดจนสนับสนุน และสงเสริมให
ประชาชนสามารถพึ่งตนเองดานสุขภาพได ซึ่งพบว า
ผลลั พธ ที่ เกิ ดกั บผู เรี ยนคื อ ผู เรี ยนให ความสํ าคั ญกั บ
เงื่อนไขและขอจํากัดของผูรับบริการ เขาใจเหตุ ผลและ
ความจําเปนของครอบครัวผูรับบริการที่ไมสามารถทําตาม
คําแนะนําของผูใหบริการและมองเห็นแนวทางการวางแผน
เพื่อการดูแลผูรับบริการโดยมีขอมูลที่ไดจากผูรับบริการมา

ใชในการดูแลมากขึ้น ดังตัวอยางบันทึกประสบการณการ
เรียนรูของผูเรียนที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอน และ
จากการสั มภาษณ ผูเรียนภายหลังเสร็ จสิ้ นกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
...ไดเรียนรูถึงปญหา ไดเห็นขอจํากัดของผูปวย
วาทําไมจึงไม สามารทํ าตามที่เจาหน าที่ แนะนํ าได และ
ผูป วยบางคนต องปรั บตั วกั บความผิ ดปกติ ที่เกิ ดขึ้ นกั บ
ตนเอง ไดเรี ยนรู วาการวางแผนการพยาบาลที่ตรงตาม
ปญหาของเขา เราตองมีขอมูลผูปวยที่มากพอที่จะเขาใจ
เขาจริงๆ จึงจะวางแผนการดูแลไดตรง ดังนั้นการใหผูปวย
ไดมีโอกาสบอกเลาเรื่องราวของเขาที่เปน ขอจํากัด เปน
ความยากลําบากจะชวยใหเห็นแนวทางของการที่เราจะเขา
ไปชวยเขา…
...แตกอนนั้นเวลาเราถาม เราก็ถามตามสิ่งที่เรา
อยากรู แตไมไดใหความสําคัญกับสิ่งที่ผูปวยอยากเลา แต
พอเราเปลี่ยนมาเปนฟงเขามากขึ้น เราก็เริ่มมองเห็นปญหา
ของเขาซึ่งถาเราคิดตามในขณะฟงจะเปนประโยชนมาก ทํา
ใหเราไดฝกคิด และทําใหเราพอจะเห็นปญหาของเขาวาคือ
อะไร...
...การเขาไปทําความเขาใจทําใหเราไดเรียนรู
วา การที่ เ ราจะให ก ารพยาบาลหรือ คํ า แนะนํ าต า งๆ
จะตองมองถึงสภาพความเปนจริงนี้ของเขาดวยวาเขา
จะทําตามไดไหม และและตองทําความเขาใจกับเขา
กอนวา ทําไมเขาจึงทําไมได ทําไมถูกตองและที่เขาตอง
ทํ า อย า งนั้ น เป น เพราะอะไร เพราะแต ล ะ เคสขามี
ความยากลําบากที่ตางกัน เราจึงตองนําบริบทชีวิตของ
เขามาเปนตัวประกอบในการวางแผนการพยาบาล….
...ไดเรียนรูเกี่ยวกับเคสแตละเคส ในวันแรกที่
เขาไปศึกษา บางครั้งเรายังคิดแบบเดิมๆอยูคือตัดสินใจ
แทนผูปวยทั้งที่เรายังไมไดถามเขาเลยวาทําไมเขาถึงทํา
แบบนั้นเปนเพราะอะไร แตพอไปทําความเขาใจมากขึ้น
ก็ทําใหเราเขาใจวาสิ่งที่ผูปวยทํานั้นลวนมีเหตุผลของ
เขาเอง ดังนั้นเราจึงตองไปทําความเขาใจกับเขากอนวา
ที่เราจะใหเขาทํานั้น เขาทําไดหรือไม เชนกรณีการลาง
จมูก เราไมไดถามเขาวา ทําไมเขาจึงไมทํา แตเราไปสั่ง
วาเขาตองทํา โดยที่ไมไดทําความเขาใจวาเขาทําตามได
ไหมและการที่เขาทําตามเราไมได เพราะเขาทําไมเปน
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เราก็ตองสอนเขาเพื่อใหเขาทําได เขาจึงจะสามารถทํา
ตามที่เราบอกใหเขาทําได
7. บทสรุป
การเรี ย นรู สู หั ว ใจความเป น มนุ ษ ย นั้ น
สามารถจั ด การเรี ย นการสอนให เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ได เป น
กระบวนการเรียนรูจ ากสภาพจริง ที่ มีองคป ระกอบที่
บูรณาการกันระหวาง การปรับทัศนคติของผูเรียน การ
จั ด สาระการเรี ย นรู จ ากสภาพจริ ง ผสมผสานความรู
วิ ช าการจากตํ า รา และการเรี ย นรู จ ากการปฏิ บั ติ ใ น
สภาพจริง ทั้งการเก็บขอมูลกรณีศึกษาตางๆ และการ
แกไขปญหาสุขภาพของบุคคลในบริบทชีวิตจริง
กระบวนการปรับทัศนคติใหเขาใจชีวิตคนตามความเปน
จริงจะเกิดขึ้นตลอดเวลา ไมไดขึ้นกับระยะเวลา หรือ
จํ า นวนครั้ ง แต ขึ้ น กั บ ผู เ รี ย นได เ รี ย นรู ค วามคิ ด ของ
ตนเองที่ปดกั้นการรวบรวมขอมูลที่เปนความจริง ไม
ตัดสินขอมูล และผูเรียนเขาใจความคิดและเหตุผลตาม
ความเปนจริง เรียนรูกับขอมูลและชีวิตจริงของผูปวย
ระหวางผูเรียน และผูสอน ประเด็นสําคัญผูสอนตอง
เขาใจเปาหมายการเรียนรู โจทย ขอมูลที่ได ความคิด
ของผูเรียน และความจริงของขอมูล จึงจะสามารถปรับ
ความคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ การศึกษาขอมูลจาก
สภาพจริงภายหลังจากที่ไดวิเคราะหแยกแยะขอสรุป
จากขอมูลที่ไดศึกษามา และเกิดความเขาใจชีวิตจริง
ของผูรับบริการ/ผูปวย/บุคคล เขาใจบริบทภายในชีวิต
ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจในการดู แ ลแก ป ญ หาและ
กระบวนการแกไขปญหาการเจ็บปวย และไดขอสรุป
ของปญหาสุขภาพทั้งในมุมมองของผูปวยและมุมมอง
ของผูเรียน อาจารยผูสอนตองจัดกิจกรรมการเรียนรู
เพื่อใหผูเรียนฝกทักษะการประยุกตความรูทางวิชาการ
วิชาชีพและสาระจากขอมูลที่ไดศึกษาสภาพจริง มาใช
พั ฒ น า ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร พ ย า บ า ล ( Intervention
Development) เริ่มตั้ง แตการใหผูเรียนคิดวิเคราะห
ป ญ หาและความต อ งการของผู ป ว ย วางแผนการ

พยาบาลแก ไ ขป ญ หาสุ ข ภาพให ค รอบคลุ ม ตรงตาม
สภาพปญหาและความตองการของผูปวย หาทางเลือก
ในการแกปญหาใหสอดคลองเหมาะสมกับผูปวยโดย
การถายทอดสื่อสาร ปฏิบั ติกับ ผูปว ยและผูเ กี่ยวขอ ง
ตรวจสอบประเมิ น ผลการพยาบาลที่ ใ ห พั ฒ นา
ทางเลือก เชนการมีสวนรวมของผูปวยในการแกปญหา
จนเกิดการเรียนรูที่เหมาะสมสอดคลองกับบริบทและ
เงื่อนไขชีวิตสังคมของผูปวย ซึ่งในการแกปญหาผูปวย
ตัดสินใจ เลือกปฏิบัติ และเกิดประโยชนกับผูปวยมาก
ที่สุด
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