
 
 

แนวปฏบัิตกิารจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
เพ่ือพัฒนานักศกึษาให้มีหัวใจความเป็นมนุษย์ 

1 

 

บทน า 

                  สถาบนัพระบรมราชชนก ได้ก าหนดทิศทางของการพฒันา
การศกึษาที่สอดคล้องตามพระราชบญัญติัการศกึษาแหง่ชาติ  แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบบัที่2)  พ.ศ.2545 และทิศทางการพฒันาระบบสุขภาพที่เน้นการพฒันาตาม
ปรัชญาการสาธารณสุขแนวใหมคื่อ การเน้นประชาชนเป็นศนูย์ก ลางและ
ให้บริการด้วยหวัใจความเป็นมนษุย์   จงึได้พฒันาหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์   
แบบบรูณาการและเน้นชมุชน และมีนโยบายให้วิทยาลยัน าไปใช้ในการเรียน
การสอนในปีการศกึษา   2546            โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตบคุลากรที่มี
ความรู้และสมรรถนะเชิงวิชาชีพ    มีความคิดวิจารณญาณและความใฝ่รู้อยา่ง
ตอ่เนื่อง บนพืน้ฐานของความเข้าใจมนษุย์และสงัคมที่เป็นจริง  สามารถน า
ความรู้ประยกุต์ไปสู่การปฏิบติัทัง้การให้การดแูลรักษา การสร้างเสริมสุขภาพ 
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การป้องกนัโรค  และการฟืน้ฟสูภาพร่างกาย  ตลอดจนการสนบัสนนุบทบาท
ของประชาชนในการดแูลสุขภาพตนเองตามศกัยภาพที่เป็นจริง 
                การสอนบรูณาการเพื่อพฒันานกัศกึษาให้มีหวัใจของความเป็น
มนษุย์จงึได้มีแนวความคิดในการจดัการเรียนการสอนแบบบรูณาการโดยการ
น าแนวความคิดของสุขภาพแนวใหม ่     และศาสตร์ทางสงัคมและความเป็น
มนษุย์ (social science and humanity)  บรูณาการเข้าสู่การเรียนการสอน
ตลอดหลกัสูตร   ปรับกระบวนการเรียนการสอนใช้แนวคิดที่เน้นผู้ เรียนเป็น
ศนูย์กลางโดยใช้การเรียนรู้จากสภาพจริง (authentic learning) เพื่อให้ผู้ เรียน
เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  พฒันาผู้ เรียนให้มีความรู้และศาสตร์ที่จ าเป็นตอ่
การดแูลสุขภาพ  เชื่อมโยงกบัความจริงทางสงัคมอยา่งไมแ่ยกส่วนและน าไป
ประยกุต์ใช้ในชีวิตจริงได้ (สุริยะ   วงศ์คงคาเทพ , 2550) 

              
ความหมาย 
                   “ การสอนบูรณาการเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีหวัใจของ
ความเป็นมนุษย์”   หมายถงึ วิธีการจดัการเรียนการสอนที่มุง่พฒันาผู้ เรียนให้
น าศกัยภาพของตนเองออกมาใช้ได้อยา่งสมบรูณ์     โดยจดักิจกรรมการเรียนรู้
ที่หลากหลายจากสภาพจริง (Authentic Learning) และพฒันาทกัษะการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณของผู้ เรียนเป็นกลไกส าคญั     ด้วยแนวคิดองค์รวมท่ี
เชื่อมโยงระหวา่งสุขภาพกบัสงัคมที่เน้นรากฐานแหง่ค วามเป็นมนษุย์และชีวิต
จริงในสงัคม   โดยกระบวนการเรียนการสอนจะให้ผู้ เรียนรู้จกัคิด หาความรู้และ
ค าตอบด้วยตวัเอง เพื่อพฒันาผู้ เรียนให้มีความรู้และศาสตร์ที่จ าเป็นตอ่การ
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ดแูลสุขภาพ เชื่อมโยงกบัความจริงทางสงัคมอยา่งไมแ่ยกส่วนและน าไป
ประยกุต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
               ดงันัน้ในการจดัการสอนบรูณาการเพื่อพฒันานกัศกึษาให้มีหวัใจของ
ความเป็นมนษุย์    จงึจ าเป็นต้องมีการปรับการเรียนการสอนใหมท่ี่แตเ่ดิมเป็น
การเรียนการสอนที่เน้นเนือ้หาสาระและสมรรถภาพเชิงวิชาชีพเป็นส าคญั มา
เป็นเน้นความเข้าใจมนษุย์ ชมุชน สงัคม และความเป็นจ ริงผสมผสานกบั
ความรู้ทางวิชาการและทางวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ เรียนนอกจากมีความรู้ทกัษะทาง
วิชาชีพแล้วยงัต้องเข้าใจชีวิตจริงเพื่อเป็นฐานในการให้บริการทางสุขภาพที่
สอดคล้องกบัความต้องการของประชน ตลอดจนสามารถประยกุต์ความรู้และ
ถา่ยทอดเพื่อพฒันาศกัยภาพการดแูลตนเองของประชาชนตามเจตนารมณ์ของ
หลกัสูตร 
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การออกแบบการเรียนการสอนบูรณาการ 
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 การน าหลกัสูตรไปสู่การปฏิบติัจริง     จงึต้องมีการวางโปรแกรมการ

เรียนการสอนให้ผู้ เรียนได้เข้าใจความเป็นจริงของความเป็นมนษุย์และสงัคม
เป็นอนัดบัแรก    เพื่อเป็นการปพูืน้ฐานที่ท าให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจทาง
สงัคมและมนษุย์   จะชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจความหมายของสุขภาพที่
เป็นจริงตามมมุมองของบคุคล   และเข้าใจที่มาของพฤติกรรมสุขภาพของ
บคุคล    ดงันัน้การจดัการเรียนการสอนในชัน้ปีที่ 1       รายวิชาในหมวด
การศกึษาทัว่ไป ได้แกว่ิชาสงัคมไทย   วิชามนษุย์ ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ  วิชา
ศิลปวิทยาการเพื่อการพฒันามนษุย์ เป็นต้น  จงึเป็นวิชาที่เหมาะในการสร้าง
ฐานความคิดความเข้าใจในเร่ืองความเป็นมนษุย์และสงัคม และการเสริมสร้าง
ทศันคติและพฒันาความคิดของผู้ เรียน ในระยะเร่ิมต้น  และเชื่อมโยงความรู้
ไปสู่แนวคิดเร่ือง “สุขภาพ” ที่ผู้ เรียนต้องเรียนรู้ในชัน้ปีที่ 2 รายวิชาหมวดวิชา
เฉพาะได้แกว่ิชาการส่ือสารทางการพยาบาล  วิชาการสอนและการให้
ค าปรึกษาทางสุขภาพ  วิชาการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกนัความ
เจ็บป่วย เป็นต้น โดยเรียน รู้ทัง้ในองค์ความรู้ที่เป็นหลกัการ ทฤษฎี และสาระ
สุขภาพในมมุมองของประชาชนเพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจสุขภาพ เข้าใจชีวิตของ
บคุคล  และเกิดการเรียนรู้วา่ชีวิตเป็นองค์รวม ไมใ่ชสุ่ขภาพเป็นองค์รวม  
สุขภาพเป็นส่วนหนึง่ของชีวิตรวมทัง้ชีวิตของคนผูกโยงกนัเป็นครอบครัวและ
ชมุชน     และบรูณาการเชื่อมโยงความรู้สู่การเรียนรู้ในชัน้ปีที่ 3 และชัน้ปีที่ 4  
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ในรายวิชาตา่งๆในกลุ่มวิชาชีพ อาทิเชน่ การพยาบาลบคุคลที่มีปัญหาสุขภาพ   
การพยาบาลมารดา ทารก และการผดงุครรภ์   การพยาบาลบคุคลที่มีปัญหา
ทางสุขภาพจิต เป็นต้น ที่มีการผสมผสานความเข้าใจผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการ เข้าใจ
พฤติกรรมที่ผู้ ป่วย /ผู้ รับบริการแสดงออกมากบัสาระความรู้ทางวิชาการและ
วิชาชีพของแตล่ะรายวิชา เพื่อให้เข้าใจกลไกของการท างานของระบบตา่งๆใน
ร่างกาย    กลไกการเกิดปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วย    การรักษาและการ
ฟืน้คืนสภาพ    จนสามารถประยกุต์ความรู้เหล่านีไ้ปสู่การแก้ไขปัญหาสุขภาพ
และการดแูลตนเองของประชาชน   ตลอดจนสามารถปรับบทบาทในส่วนของ
วิชาชีพตอ่การดแูลสุขภาพตนเองของประชาชนในอนาคต  
                จะเห็นได้วา่การจดัเรียนการสอนเป้าหมายไมไ่ด้ถกูจ ากดัเพียงการ
เรียนรู้สาระเนือ้หาทางวิชาการและวิชาชีพเทา่นัน้ แตเ่ป็นกระบวนการเรียนการ
สอนบรูณาการที่ให้เข้าใจทัง้ 2 มิติไปอยา่งตอ่เนื่องตลอดหลกัสูตรคือมิติ
ทางด้านความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ และมิติทางด้านสงัคมคือความเข้าใจ
มนษุย์ การด ารงชีวิตของมนษุย์และบริบทที่อยูร่อบๆ  ซึง่สาระและกระบวนการ
เรียนเหล่านีมี้ผลตอ่การสร้างทศันคติให้ผู้ เรียนเข้าใจในชีวิตจริง เรียนรู้ความคิด
เหตผุลของผู้อื่น มองเห็นความจริงของผู้ รับบริการที่มีบริบทพืน้ฐานการด าเนิน
ชีวิตที่แตกตา่งกนั รู้จกัประยกุต์ความรู้และถา่ยทอดเพื่อพฒันาศกัยภาพการ
ดแูลตนเองของประชาชน  และพฒันาความคิดของผู้ เรียนตลอดจนการกระตุ้น
การเรียนรู้จากภายในตวัผู้ เรียน ซึง่จะท าให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะติดตวัไปสู่การ
ให้บริการด้วยหวัใจของความเป็นมนษุย์จากความเอือ้อาทรไปสู่ความเข้าใจ
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ชีวิต  อนัจะน าไปสู่การให้บริการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกบัความต้องการ
ของประชาชนมากที่สุด  

 
บทเรียนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ 
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ 
 

                
การผลิตบณัฑิตพยาบาลที่มีหวัใจของความเป็นมนษุย์เพื่อตอบสนอง 

ระบบการบริการสุขภาพที่เหมาะสมกบัสภาพความเป็นจริงในชีวิตและตรงกบั
ความต้องการของผู้ รับบริการได้อยา่งยัง่ยืนนัน้  ต้องมีการจดัการเรียนการสอน
บรูณาการเพื่อพฒันานกัศกึษาให้มีหวัใจของความเป็นมนษุย์กล่าวคือ มีการ
จดัการเรียนการสอนบรูณาการที่ให้ผู้ เรียนเข้าใจทัง้ 2 มิติไปอยา่งตอ่เนื่องตลอด
หลกัสูตรคือมิติทางด้านความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ  และมิติทางด้านสงัคม
คือความเข้าใจมนุ ษย์ การด ารงชีวิตของมนษุย์และบริบทที่อยูร่อบๆ เพื่อ
ประยกุต์ความรู้และถา่ยทอดในการพฒันาศกัยภาพการดแูลตนเองของ
ประชาชน   

      จากประสบการณ์การจดัการเรียนการสอนบรูณาการเพื่อพฒันา
นกัศกึษาให้มีหวัใจของความเป็นมนษุย์ตลอด  10  ปีที่ผ่านมา  สามารถ
ประมวลหลกัการเรียนก ารสอนบรูณาการเพื่อพฒันานกัศกึษาให้มีหวัใจของ
ความเป็นมนษุย์ประกอบด้วย การเรียนรู้จากสภาพจริง  (Authentic 

Learning) เป็นการเรียนรู้ความจริงของชีวิตเพื่อปรับทศันคติและพฒันา
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ความคิดในการเรียนรู้ความจริง เพื่อให้นกัศกึษาเข้าใจชีวิตของผู้อื่น และ การ
เรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  (Student – Centered Learning) เป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้อิสระแกน่กัศกึษาในความคิดและการเรียนรู้ เพื่อให้
อิสระแกน่กัศกึษาได้ค้นหาส่ิงที่สนใจ อยากเรียนรู้  และให้รู้จกัใช้ความคิดและ
ปัญญาเพื่อวิเคราะห์แยกแยะส่ิงตา่งๆและหาข้อสรุป  โดยอาจารย์ผู้สอนต้องใช้
กระบวนการปรับทศันคติและพฒันาความคิดในการเรียนรู้ความจริง  โดยจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนให้นกัศกึษาน าเสนอข้อมลูจากการไปศกึษาชีวิตของ
บคุคล /ผู้ ป่วย /ผู้ รับบริการตามประเด็นที่ได้รับมอบหมายในแตล่ะรายวิชา   
อาจารย์ผู้สอนต้องท าความเข้าใจและจบัประเด็นจากเร่ืองราว ใช้ค าถามในการ
สะท้อนคิด ( Reflexion)  เพื่อให้นกัศกึษามองเห็นความจริงของผู้อื่นมากขึน้  
และสรุปความคิดรวบยอดให้นกัศกึษาเข้าใจความคิดและมมุมองของผู้ รับ  
บริการตามบริบทชีวิต  และเชื่อมโยงเข้ากบัความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อ
น าไปสู่การปฏิบติัการพยาบา ลได้สอดคล้องและเหมาะส มกบัสภาพจริงของ
ผู้ รับบริการ  จากนัน้เข้าสู่กระบวนการสรุป วิเคราะห์ และชีป้ระเด็นของอาจารย์
ผู้สอน  โดยนกัศกึษาน าข้อมลูที่ได้มาคิดทบทวนสรุปความ และน าเสนอแก่
นกัศกึษาในกลุ่มและอาจารย์ผู้สอน     อาจารย์ผู้สอนสรุปวิเคราะห์และชี ้
ประเด็นสะท้อน ผู้ เรียนให้เห็นและเข้าใจคว ามจริงที่ศกึษา (สาระที่เป็นแกน่ )   
ให้ผู้ เรียนสะท้อนคิดการเรียนรู้ของตนเอง (ปรับทศันคติ )รวมทัง้ได้พฒันา
ความคิด วิจารณญาณ(ทกัษะทางปัญญา)           
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  กล่าวโดยสรุปการสอนบรูณาการด้วยหวัใจของความเป็นมนษุ ย์  

เป็นกระบวนการเรียนรู้จากสภาพจริงที่มีองค์ประกอบร่วมกนัระหวา่งการปรับ
ทศันคติและความคิดของผู้ เรียน  การจดัสาระการเรียนรู้จากสภาพจริง
ผสมผสานความรู้ทางวิชาการจากต ารา  และการเรียนรู้จากการปฏิบติัในสภาพ
จริงเพื่อพฒันาทกัษะในการท างาน  เกิดขึน้จากการจดักระบวนกา รเรียนการ
สอนให้ผู้ เรียนเก็บข้อมลูชีวิตจริงด้วยตนเอง     การแลกเปล่ียนและสรุป
วิเคราะห์ข้อมลูความจริงที่ได้มา  และการวิเคราะห์  การชีป้ระเด็นของอาจารย์
ผู้สอน กระบวนการสอนแบบบรูณาการข้างต้นมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งตอ่เนื่อง  
และต้องจดัให้ผู้ เรียนเรียนรู้จากการจั ดประสบการณ์การเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่อง
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ตัง้แตช่ัน้ปีที่ 1 ถงึชัน้ปีที่ 4  เพื่อให้เกิดการพฒันาทกัษะการมองความจริง  
ทกัษะการคิด  ทกัษะทางปัญญา  และการประยกุต์ความรู้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาทางการพยาบาลได้สอดคล้องเหมาะสมกบัความต้องการของ
ผู้ รับบริการ  ตลอดจนพฒันาศกัยภาพบคุคลในการดแูลตนเองด้วยความเข้าใจ
ผู้อื่น      มีความเอือ้อาทรด้วยหวัใจแหง่ความเป็นมนษุย์    

ดงันัน้ในกระบวนการจดัการเรียนการสอนของวิทยาลยัพยาบาลบรม
ราชชนนี ราชบรีุจงึแบง่วิธีการสอนแบบบรูณาการด้วยหวัใจความเป็นมนษุย์ ใน
กลุ่มวิชาการพยาบาลเพื่อพฒันานกัศกึษาให้มีหวัใจความเป็นมนษุย์ ออกเป็น  
3ขัน้ตอน ได้แก ่ขัน้เตรียมความพร้อมการปรับทศันคติ   ขัน้การจดัการเรียนการ
สอน  และขัน้การประเมินผล   ซึง่จะขอกล่าวในรายระเอียดตอ่ไป 
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 ขัน้เตรียมความพร้อม 
 
                

    การจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาการดแูลด้ วยหวัใจความเป็น

มนษุย์ เป็นการจดัการเรียนการสอนรูปแบบใหมท่ี่มุง่เน้นการปรับทศันคติของ

ผู้ เรียน ซึง่หมายถงึการปรับความคิดของผู้ เรียนให้คิดใหมท่ าใหม ่ ด้วยความ

เชื่อวา่เม่ือความคิดเปล่ียนพฤติกรรมและการกระท ายอ่มเปล่ียนตามความคิด  

คนเรามกัคุ้นชินกบัความคิดและการกระท าเดิมๆที่เกิดจากการสัง่สมมาตัง้แต่

เกิดและเรียนรู้คดักรองเอามาเป็นแนวคิดและแนวการกระท าของตนเอง  

ความคิดของคนเรามีความไวมาก  ในเวลาชัว่รัดนิว้มือ ความคิดของเราเกิดขึน้

มากมาย  เราเคยสงัเกตความคิดตนเองหรือไม ่ และทกุครัง้ที่มีส่ิงที่มากระตุ้น

การรับรู้ของเรา  ความคิดตอ่ส่ิงกระตุ้นนัน้ๆจะเกิดขึน้ และท้ายสุดเราจะลงสรุป

ต าตอบสุดท้ายตอ่ส่ิงนัน้ๆ  ซึง่การสรุปนัน้เกิดจากความคิดบนส่ิงกระตุ้นและ

ประสบการณ์เดิมที่มีในตวัเรา บางครัง้ก็ถกูต้อง  บางครัง้ก็เบี่ยงเบนไปจาก

ความเป็นจริง  และเม่ือมีความเบี่ยงเบนเกิดขึน้ซ า้ๆ ความ เบี่ยงเบนนัน้ๆ กลบั

กลายเป็นความเชื่อของคนนัน้วา่เป็นความจริง  เป็นความถกูต้องและเป็นแนว

ทางการแสดงหรือการลงสรุปตอ่การกระตุ้นในลกัษณะนัน้ๆของบคุคลนัน้ๆ   
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การมีประสบการณ์ในลกัษณะเดิมๆ ย่ิงท าให้เกิดความเชื่ออยา่งเหนี่ยวแนน่

และยดึมัน่วา่เป็นจริงเชน่นัน้  จนบางครั ้ งเพียงพบการกระตุ้นเร่ิมแรก ยงั ไม่

สิน้สุดเหตกุารณ์แตด้่วยประสบ การณ์ ความคิดจะลงสรุปตอ่การกระตุ้นนัน้ๆ

และได้ค าตอบอยา่งเรียบร้อย ซึง่ค าตอบที่ได้อาจถกูต้องหรือไมถ่กูต้องก็ได้  แต่

เจ้าของความคิดไมเ่คยคิดเลยวา่ความคิดของตนเองนัน้ไมถ่กูต้อง  และเม่ือเป็น

ความคิดที่เกิดจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่สัง่สมมาอยา่งยาวนานยอ่มท า

ให้เราเชื่อมัน่วา่เป็นความถกูต้อง และยากย่ิงตอ่การเปล่ียนแปลงความคิด

ใหม่ๆ     ดงันัน้จะมีสกัก่ีคนที่มองเห็นตนเองวา่มีกรอบความคิดที่หนาแนน่ และ

เป็นสาเหตขุองความคลาดเคล่ือนตอ่ความเป็นจริงตา่งๆที่เข้ ามาตลอดเวลา

ของชีวิต  

การจดัการเรียนการสอนการคิดเพื่อให้เกิดพฤติกรรมใหมท่ี่ต้องการจงึ

ต้องสอนโดยใส่ประสบการณ์ที่กระตุ้นความคิดของผู้ เรียน และการสอนต้อง

สะท้อนให้ถงึความคิดของผู้ เรียนและตีแผ่ความคิดนัน้ๆ  เพื่อการเรียนรู้ร่วมกนั

โดยเฉพาะความคิดที่เป็นสาเหตขุองความคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริงของ

ผู้ เรียน  ในการจดัการเรียนการสอนบรูณาการที่ปรับกระบวนความคิดใหมใ่น

ชดุวิชาการพยาบาลของวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบรีุ  ประกอบด้วย

กิจกรรมการสอน 4 กิจรรม คือการสงัเกต การสมัภาษณ์ การศกึษาจากวีดิทศัน์ 

และการศกึษาชีวิตจริงของผู้ ป่วย  เพื่อการตีแผ่ความคิดที่เป็นเหตขุองความ
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คลาดเคล่ือนของความจริงจากความจริงของส่ือการเรียนรู้นัน้ๆ   การสะท้อนให้

เห็นร่องความคิดเดิมที่คลาดเคล่ือนที่เกิดขึน้ซ า้ๆ  การสะท้อนให้เห็นความ

แตกตา่งของความจริงกบัความคิดในแตล่ะบคุคล และความแตกตา่งของการ

สรุปในข้อความจริงในส่วนที่ไมช่ดัเจนของแตล่ะบคุคล  ซึง่หวัใจของการเรียน

การสอน คือ ผู้สอนต้องอา่นความคิดผู้ เรียนออก ต้องวิเคราะห์แยกแยะความ

จริงกบัความคลาดเคล่ือนจากความจริงได้   ต้องบอกสาเหตขุองความ

คลาดเคล่ือนในลกัษณะตา่งๆได้ และสามารถเชื่อมโยงให้ผู้ เรียนเกิดการเรียน รู้ 

และตระหนกัรู้ในตนเองในการป้องกนัความคิดที่ท าให้เกิดความคลาดเคล่ือน

จากความเป็นจริง 

วัตถุประสงค์   เม่ือสิน้สุดการปรับทศันคติผู้ เรียนสามารถ 

1. เห็นกรอบความคิดหรืออคติของตนเองที่ท าให้ความจริง
คลาดเคล่ือน 

2. บอกผลกระทบของอคติตอ่การรวบรวมข้อมลูที่เป็นจริงได้ 
3. มีความตระหนกัและรอบครอบตอ่การรวบรวมข้อมลูที่เป็นจริงโดยไม่

ใช้ความคิดของตนเองเป็นเกณฑ์การตดัสินหรือลงข้อสรุป 
4. รวบรวมข้อมลูความจริงของชีวิตและความเจ็บป่วยได้ 
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 กิจกรรมการเรียนการสอน  
                 1.   การสงัเกตภาพนิ่ง 
                2.   การสมัภาษณ์ 
                3. การศกึษาจากวีดิทศัน์ 
          4.การศกึษาชีวิตจริงของผู้ ป่วย 
 
 

1. การสังเกตภาพน่ิง 
หลักการ     ใช้ภาพนิ่งที่มีองค์ประกอบหลากหลายเป็นส่ือใน 

การเรียนรู้  เป็นการรับสารทางเดียวโดยใช้สมัผสัทางตา จะท าให้ความคิดของ
ผู้ เรียนอยูท่ี่เดียว ท าให้เห็นรายละเอียดการมองของแตล่ะคนที่แตกตา่งกนั  ซึง่
ผู้ เรียนมีโอกาสของการเห็น ภาพเทา่กนั  ความนิ่งของภาพ จะเป็นการกระตุ้น
ความคิด ให้ผู้ เรียนได้คิดวิเคราะห์ข้อมลูที่มาจากประสบการณ์ที่แตกตา่งกนั 
การเลือกมอง เลือกน าเสนอข้อมลูที่เห็น  และกระบวนการกลุ่ม   การ
ก าหนดเวลาท่ีจ ากดัเป็นการวางเง่ือนไขให้เกิดความคลาดเคล่ือนของการมอง
จากความจริงที่เห็นประจกัษ์อยูบ่ นภาพ  เป้าหมายเพื่อให้ผู้ เรียน เห็นความ
แตกตา่งระหวา่ง “ความคิด” และ “ความจริง” ซึง่เป็นผลจากตวัผู้ เรียนเอง     

 กิจกรรม  แบง่ผู้ เรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 8 คน และให้ดภูาพนิ่ง 
ซึง่มีองค์ประกอบหลากหลาย คือ เรือ บ้านเรือน คนทัง้เด็กและผู้ ใหญ่ในหลาย
อริยาบท จ านวน  2 รอบ 
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รอบแรก โดยผู้สอนแจกโจทย์ ใช้ค าถาม  “เห็นความจริง อะไรใน
ภาพให้บอกมาให้หมด” หลงัการดภูาพ 2 นาที ให้ผู้ เรียน ประชมุกลุ่ม 10 นาที  
และน าเสนอผลการประชมุกลุ่ม หน้าชัน้เรียน เพื่อให้ผู้ เรี ยนเห็นความคิดของ
กลุ่มตนเองและกลุ่มอื่น  ผู้สอนสะท้อนคิด เพื่อกระตุ้นความคิดของผู้ เรียนให้
มองเห็นความคิดของตนเองที่ท าให้เห็นภาพคลาดเคล่ือนจากความจริงในภาพ   

รอบสอง ใช้เวลา 1 นาทีในการดภูาพอีกครัง้ ให้ผู้ เรียน ประชมุ
กลุ่ม 5 นาที  และน าเสนอผลการประชมุกลุ่ม ผู้ สอนสะท้อนคิด อีกครัง้เพื่อ
กระตุ้นซ า้ให้ผู้ เรียนมองเห็นความคิดของตนเองและสาเหตทุี่ท าให้เห็นภาพ
คลาดเคล่ือนจากความจริงในภาพ   

 

 

 

 
 

ภาพที่ใช้กิจกรรมสงัเกต 
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การชีป้ระเด็นสะท้อนคิดของผู้สอน  
ผู้สอนชีป้ระเด็นสะท้อนคิดรอบที่ 1 หลงัจากการน าเสนอ

ผลงานของผู้ เรียน  ผู้สอนพบความแตกตา่งของข้อมู ลจากการเห็นของแตล่ะ
กลุ่มมากน้อยตา่งกนั ผู้สอน จงึใช้ค าถามกระตุ้นให้เห็นถงึการมองเห็นที่
แตกตา่งกนั ความมากน้อยและรายละเอียดข้อมลูแตล่ะกลุ่มวา่ “เพราะเหตุใด
แต่ละกลุ่มจึงเหน็ไม่เท่ากันเหน็แตกต่างกันทัง้ที่ดูภาพเดียวกัน และใช้
เวลาเท่ากัน” 

ผู้สอนชีป้ระเด็นสะท้อน คิดรอบที่ 2 โดยการถามสมาชิกของ
กลุ่มที่ได้ข้อมลูเพิ่มขึน้จากรอบแรกอยา่งชดัเจน วา่ “เพราะเหตุใด การมอง

รอบที่ 2 จึงเหน็มากกว่ารอบแรก ทัง้ที่ให้เวลาน้อยกว่า คือ 1 นาท ี“เพื่อ
ชีใ้ห้เห็นวา่ การเห็นที่เพิ่มขึน้ของแตล่ะกลุ่ม เกิดจากความตัง้ใจ ความสนใจที่
เพิ่มขึน้ของสมาชิกในกลุ่มในการมองภาพ 

ตัวอย่างการสะท้อนคิด 
ผู้สอนสะท้อนคิดให้ผู้ เรียนเห็นการใช้นิยามของตวัเองในการสรุป

ความภาพที่เห็น เชน่  เห็นน า้สกปรกโดยผู้สอน ถามผู้ เรียนวา่เพราะเหตใุดจงึ
บอกวา่น า้สกปรก การที่เห็นน า้เป็นสีด า อาจไมใ่ชน่ า้สกปรกซึง่อาจมาจากแสง 
เงาของภาพ ดงันัน้การมองวา่น า้สกปรกเป็นการตดัสินโดยใช้ประสบการณ์ของ
ตนเอง เพราะเหตใุดจงึคิดวา่ขวดที่วางข้างตะกร้าเป็นขวดไฮเตอร์ ทัง้ที่ไมมี่ชื่อ
ให้เห็น  การมองและตดัสินภาพที่เห็นอยา่งไมช่ดัวา่เป็นส่ิงนัน้ส่ิงนี ้เป็นการ
ตดัสินโดยใช้ประสบการณ์ของตนเองในการตดัสิน เชน่กนั 
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2. การสัมภาษณ์ 
        ใช้กิจกรรมการศกึษาความจริงโดยการสมัภาษณ์ ตามโจทย์ที่ให้
ผู้ เรียนน าเสนอผลการสมัภาษณ์  ผู้สอนชีป้ระเด็นและสะท้อนกลบัมาที่
ความคิดผู้ เรียนเพื่อให้ผู้ เรียนเรียนรู้ความคิดของตนเองที่เป็นเหตขุองความ
คลาดเคล่ือนของความจริง และเพื่อให้ผู้ เรียน ระวงัความคิดตนเอง  ใน
การศกึษาความจริงให้มากขึน้  โดยเฉพาะการสะท้อนให้เห็นกรอบ
ความคิดเดิมๆที่เผยออกมาให้เห็น แม้วา่รู้กลวัจากกิจกรรมการสงัเกต 

         กิจกรรมการเรียนการสอน  ประกอบด้วย 
         1.) แบง่ผู้ เรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 8-10 คน แตล่ะกลุ่ม  ส่งตวัแทนกลุ่ มละ  
1  คนพบอาจารย์ผู้สอน 

         2.) ให้สมาชิกกลุ่มที่เหลือชว่ยกนัตัง้ค าถาม  10  ค าถามเพื่อหาต าตอบ
ของโจทย์ดงันี ้
                โจทย์    1.กลุ้มใจอะไร 
                             2.กลุ้มใจแล้วมีลกัษณะอยา่งไร 
                             3.กลุ้มใจแล้วแก้ปัญหาอยา่งไร 
         3.)  ตัง้กติกาการถาม   แบง่ถามครัง้ละ  5  ค าถาม  หลงัการถามให้
ปรับปรุงค าถามใหม ่
         4.) ให้แตล่ะกลุ่มน าเสนอผลของความจริงจากต าตอบที่ได้ 
         5.) หลงัการน าเสนอค าตอบ  ให้ผู้ถกูสมัภาษณ์เฉลยค าตอบ  และบอก
ความรู้สึกขณะถกูถาม 
         6.) อาจารย์ผู้สอนชีป้ระเด็นสะท้อนคิด 
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การชีป้ระเด็นสะท้อนคิดของผู้สอน 
เร่ืองกลุ้มใจ มีหลายเร่ือง ตา่งเวลา ตา่งสถานการณ์ คนตอบ ตอบด้วย

เร่ืองของชีวิต บางคนหยิบเร่ืองส าคญัที่สุดมา  1 เร่ือง บางคนตอบเพื่อให้ผ่านไป  
การสอนได้ในหลายๆเร่ือง เชน่ 
 หยิบอารมณ์มาสอน โดยถามวา่ที่ตอบรู้สึกอยา่งไร ที่ได้ฟังรู้สึกอยา่งไร 
ที่ถามมีความรู้สึกอยา่งไร ถามไปท าไม ถามไมคิ่ด  
 หยิบภาษาที่เขาเสนอมาสอน การรับ การแปรความ การส่ือสาร    
 การสรุปความของกลุ่ม การตัง้ค าถาม การคิด   
 
 

3. การศึกษาจากวิดิทศัน์   

               หลักการ วิดิทศัน์ที่ใช้เป็นส่ือการสอนที่ต้องการให้ผู้ เรียนเข้าใจชีวิต
ของผู้ รับบริการในด้านความคิดและเหตผุลในการมองปัญหาทัง้เร่ืองสุขภาพ
และการใช้ชีวิตและเห็นการให้บริการของบคุคลกรสาธารณสุขใน ระบบบริการ
สุขภาพที่มีมมุมองปัญหาที่แตกตา่งกนั    

กิจกรรมการเรียนการสอน  ประกอบด้วย 
           1.) แบง่ผู้ เรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 8-10 คน 
           2.) เปิดวิดิทศัน์ ความยาวประมาณ 20 นาที เป็นเหตกุารณ์
การมารับบริการตรวจรักษาที่แผนกผู้ ป่วยนอก และมีการติดตามเย่ียมบ้าน
พดูคยุกบัผู้ ป่วย 
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           3.) ผู้สอนตัง้ประเด็นค าถาม ส่ิงที่เห็นจากการดวูิดิทศัน์ผู้ เรียน
ได้เรียนรู้อะไรบ้าง การให้บริการของเจ้าหน้าที่เป็นอยา่งไร ปัญหาของ
ผู้ รับบริการคืออะไร 
          4.) ให้ผู้ เรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กนัในกลุ่มยอ่ยโดยให้เวลา 
20 นาที หลงัจากนัน้ให้ส่งตวัแทนน าเสนอหน้าชัน้เรียนในแตล่ะกลุ่ม  
          5.)  ผู้สอนสะท้อนคิด 
แนวทางการสะท้อนคิด 

ตัวอย่างการสะท้อนคิด 
ผู้สอนสะท้อนคิดให้ผู้ เรียนเห็นมมุมองความคิดของผู้ ให้บริการและ

ผู้ รับบริการที่แตกตา่งกนั เชน่  เพราะเหตใุดบคุลากรสาธารณสุขจงึมองปัญหา
ไมต่รงกบัที่ผู้ รับบริการมอง กล่าวคือ ผู้ รับบริการมองวา่ปัญหาของเขาคือ กา ร
ไมส่ามารถมารับยาตามแพทย์นดัได้ทกุเดือนตามแผนการรักษาของแพทย์จงึ
ขอตอ่รองมารับยาทกุ 2  เดือน เนื่องจากมีข้อจ ากดัในการเดินทาง และไมมี่เงิน 
แตผู่้ ให้บริการยงัคงยืนยนัให้มารับยาทกุเดือนเนื่องจากผลการตรวจระดบั
น า้ตาลในเลือดสูง  จงึมองวา่ต้องให้มารับยาทกุเดือนเพื่ อติดตามอาการของ
ผู้ ป่วยกบัแผนการรักษา ประเด็นนีส้ะท้อนให้เห็นมมุมองที่แตกตา่งกนั ระหวา่ง
ผู้ ให้บริการกบัผู้ รับบริการ กล่าวคือ ผู้ ให้บริการให้ความส าคญัเร่ืองโรคและ
ระดบัน า้ตาล เป็นเคร่ืองในการตดัสินการนดัมารับยาครัง้ตอ่ไป ส่วนผู้ รับบริการ
ให้ความส าคญัเร่ืองปัญหาในการเดินทางไมมี่คนรับส่ง ไมมี่เงินคา่รถ จงึขอมา
รับยาทกุ 2 เดือน ซึง่จะเห็นวา่เป็นชอ่งวา่งทางความคิดของคน ซึง่อยูก่นัคนละ
ฐานคิด  
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สะท้อนคิดให้เห็นการให้ค าแนะน าทางสุขภาพตามหลกัวิชาการโดย
มองข้ามความจริงในชีวิตของผู้ รับบริการ เชน่  เพราะเหตใุดหมอจงึแนะน าให้ 
ผู้ ป่วยกินกล้วยวนัละคร่ึงลูก   ซึง่ผู้ ให้บริการมีเหตผุลตามหลกัการ ผู้ ป่วย
เบาหวานไมค่วรกินแป้งและน า้ตาลในปริมาณมาก จะท าให้ระดบัน า้ตาลใน
กระแสเลือดสูงจงึห้ามไมใ่ห้กินกล้วยมากโดยไมเ่ข้าใจวา่ผู้ รับบริการไมมี่เงินซือ้
อาหารกินนอกจากกินกล้วยที่มีอยูข้่างบ้านแทนอาหา รอื่นส่วนผู้ รับบริการมี
ความเหตผุลวา่ ต้องกินอาหารให้อิ่มจงึจะเพียงพอไมไ่ด้คิดวา่ระดบัน า้ตาลจะ
สูง 

 
4. การศึกษาชีวิตจริงของผู้ป่วย  

         กิจกรรมการเรียนการสอน  ประกอบด้วย 
         1.) แบง่กลุ่มผู้ เรียนกลุ่มละ 8-10 คน  ให้ศกึษาชีวิตผู้ ป่วยที่รับบริการใน
โรงพยาบาลในตกึตา่งๆแยกตามแตล่ะหอผู้ ป่วย   และให้ผู้ เรียน 2-3 คน ศกึษา
ผู้ ป่วย 1  ราย 
         2.) ให้ผู้ เรียนน าเสนอข้อมลูที่ได้กบัอาจารย์ผู้สอนประจ ากลุ่ม 
         3)อาจารย์ผู้สอนสะท้อนความคิดของผู้ เรียนเพื่อการเข้าใจชีวิตและความ
ทกุข์ของชาวบ้าน 
         4.)ให้ผู้ เรียนศกึษาชีวิตผู้ ป่วยที่รับบริการเพิ่มเติมและให้ผู้ เรียนน าเสนอ
ข้อมลูที่ได้กบัอาจารย์ผู้สอนประจ ากลุ่ม          
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         5.)คดัเลือกกรณีศกึษาที่มีสาระในการปรับทศันคติผู้ เรียนได้มากที่สุดของ
กลุ่มเพื่อน าเสนอในห้องเรียนรวม  อาจารย์ผู้สอนสะท้อนความคิด  กรอบ
ความคิดของผู้ เรียนและการเรียนรู้ของผู้ เรียนในภาพรวม 
แนวทางการสะท้อนคิด 

1. สะท้อนคิดให้ผู้ เรียนมองเห็นความคิดของตนเองที่มกัส่วนทาง
ความเป็นจริงของการด ารงชีวิตและสุขภาพของผู้ ป่วย  

2.  สะท้อนสาระที่ผู้ เรียนมองข้าม อาทิ เง่ือนไข และความจ าเป็นใน
การด ารงชีวิต ของผู้ ป่วย ความรู้สึก นกึคิด ความจ าเป็นของชีวิตที่เป็นชีวิตของ
ชาวบ้านที่มองเร่ืองชีวิตอยา่งเชื่อมโยงเก่ียวพนักนั  เชน่ การท ามาหากินกบัการ
ดแูลสุขภาพ   

3. สะท้อนคิดให้เห็นวา่ ความคิดเดิมๆของพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ 
สาธารณสุข ที่คิดวา่ตนเองเป็นบคุคลส าคญัในการดแูลสุขภาพของผู้ ป่วย   ซึง่
ในความเป็นจริงผู้ ป่วยมีวิธีการดแูลสุขภาพตนเองด้วยวิธีการตา่งๆที่
หลากหลาย จนเกิดเป็นกระบวนการดแูลตนเอง เชน่  ผู้ ป่วยบางคนใช้ชีวิตอยู่
กบัโรคของตนเองมายาวนานกวา่เจ้าหน้าที่ ที่มีประสบการณ์การดแูลผู้ ป่วยโรค
เรือ้รังเสียอีก ผู้ ป่วยผ่านการลองผิดลองถกูเพื่อหาวิธีการดแูลตนเองมาหลายวิธี 
ซึง่รวมถงึวิธีที่แพทย์ทกุคนแนะน าซ า้ๆเหมือนกนั ผู้ ป่วยจงึมีสิทธิที่จะเชื่อและไม่
เชื่อ เพราะผ่านการทดสอบด้วยตนเองมาแล้วนบัครัง้ไมถ้่วน 

4. สะท้อนคิดให้เห็น รูปธรรมการดแูลตนเองของชาวบ้าน อธิบาย 
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เชื่อมโยงเหตผุลของชาวบ้านให้ชดัเจนในผู้ ป่วยแตล่ะรายซึง่ผู้ ป่วยแตล่ะรายมี
ภูมิปัญญา วิธีการเรียนรู้ การแสวงหาการพึง่พาตวัเองภายใต้บริบทชีวิตที่
แตกตา่งกนั 

5. สะท้อนคิดให้กลบัมาดวูิธีการคิดและส่ิงที่เคยปฏิบติัของตนเอง 
หลงั จากวิพากษ์วิจารณ์ชีวิตจากกรณีศกึษาแล้วย้อนกลบัไปหาตวัผู้ เรียนต้อง
พากลบัมาคิดวิเคราะห์กบัตวัเอง   ต้องปร ะเมินความคิดความรู้สึกของผู้ เรียน
ตลอดเวลาวา่ตอนนีเ้ขามีความคิดเป็นอยา่งไร 

6. สะท้อนคิดให้เห็นวา่เป็นเร่ืองของชาวบ้าน ยอมรับกบัส่ิงที่เห็น  
การด ารงชีพ พฤติกรรมการดแูลตนเองของเ ขา  ท าความเข้าใจกบั ส่ิงที่เกิดขึน้   
เน้นให้ผู้ เรียนมองเห็นความคิดและมมุมองของตวัเอง  ในขณะเดียวกนัก็ชีใ้ห้ผู้
อบรมมองเห็นมมุมองของผู้ ป่วยโรคเรือ้รังในการแก้ปัญหาและการปรับตวั
เพื่อให้สามารถอยูก่บัโรคได้อยา่งมีความสุขกบัสภาพที่เป็นอยูโ่ดยไมไ่ด้คิดวา่
จะให้ตนเ องหายจากโรค  ทัง้นีเ้พื่อให้ประจกัษ์กบัตนเองวา่ชาวบ้านเขา
ตดัสินใจในการดแูลตนเองอยา่งไร 

7. สะท้อนคิดให้เห็นความคิดเหตผุลของชาวบ้าน วา่เขาคิดอยา่งไร 
ท าให้ผู้ เรียนเข้าใจชาวบ้าน  เหตผุลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คิดไมเ่หมือน
ชาวบ้านอยา่งไร  สะท้อนบริบทที่เลือกไมไ่ด้ข องชาวบ้าน   ค าแนะน าของเรา
เป็นเหตผุลของเรา  เป็นวิธีแก้ปัญหาของเราตามหลกัทฤษฎี ที่เข้ากบัชีวิตของ
ผู้ ป่วยไมไ่ด้ ผู้ เรียนจะเห็นชอ่งวา่งระหวา่งชาวบ้านกบัสาธารณสุข  ซึง่เป็นการ
ประจกัษ์ด้วยตนเอง  
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ผลของการเตรียมความพร้อมผู้ เรียน ด้วยกิจกรรม ดงักล่าว จะท าให้
ผู้ เรียนมีการรวบรวมข้อมลูตามความเป็นจริง โดยไมต่ดัสินข้อมลูบนความคิด
ของตนเองมากขึน้ เปิดใจรับรู้ ท าให้เกิดความเข้าใจคน  เข้าใจปัญหาข้อจ ากดั
ของผู้ รับบริการ เป็นฐานของการเรียน การสอนในวิชาการพยาบาลตอ่ไป 

 
 
    ขัน้การเรียนการสอน 
 

  
หลักการ              การจดัการเรี ยนการสอนมุง่พฒันาความคิด 

ทศันคติและมมุมองของผู้ เรียน ในการเข้าใจชีวิต ความคิด  และพฤติกรรมการ
ดแูลตนเองและการปรับตวัของผู้ รับบริการ     โดยจดัให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้สภาพ
จริงของชีวิตผู้ ป่วย (authentic learning)  ผ่านการสะท้อนคิดจากผู้สอนเพื่อให้
ผู้ เรียนเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้ รับบริการ ส่งผลให้ผู้ เรียน  เข้าใจปัญหา และ
สามารถประยกุต์ใช้ความรู้ทางวิชาการสู่การวางแผนการพยาบาลที่สอดคล้อง
กบับริบทชีวิตผู้ รับบริการ   

การเรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจชีวิตของผู้อื่นจ าเป็นต้องเรียนจากสภาพจริง
ของชีวิตขณะนัน้ กิจกรรมการเรียนรู้จึ งต้องสร้างเง่ือนไขให้ผู้ เรียนมีโอกาส
สมัผสั เก็บข้อมลู คิดทบทวน และสรุปความ  ซึง่โดยรวมเรียกวา่ “กระบวน
การศกึษาข้อมลูจากสภาพจริง”ภายหลงัจากที่ได้วิเคราะห์แยกแยะข้อสรุปจาก
ข้อมลูที่ได้ศกึษามา และเกิดความเข้าใจพฤติกรรมและเหตผุลที่มาของ
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พฤติกรรมในชีวิตจริงของผู้ รั บบริการ เข้าใจบริบทภายในชีวิตที่มีผลตอ่การ
ตดัสินใจในการดแูลแก้ปัญหาและกระบวนการแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยกอ่นมา
โรงพยาบาลและได้ข้อสรุปของปัญหาสุขภาพทัง้ในมมุมองของผู้ รับบริการและ
มมุมองของผู้ เรียนแล้วผู้สอนต้องจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ เรียนฝึกทกัษะ
การประยกุต์ความรู้ทางวิชาการวิชาชีพและสาระจากข้อมลูที่ได้ศกึษาสภาพ
จริงมาใช้พฒันาการปฏิบติัการพยาบาล  (Intervention Development)เร่ิม
ตัง้แตก่ารให้ผู้ เรียนคิดวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้ รับบริการ อยา่ง
แท้จริง วางแผนการพยาบาลแก้ไขปัญหาสุขภาพให้ครอบคลุมตรงตามสภาพ
ปัญหาและความต้องการของผู้ รับบริการ  หาทางเลือกในการแก้ปัญหาให้
สอดคล้องเหมาะสมกบัผู้ รับบริการ โดยการส่ือสาร  ปฎิบติักบัผู้ รับบริการ และ
ผู้ เก่ียวข้องตรวจสอบประเมินผลการพยาบาลที่ได้ผ่านการพฒันาแล้ว  

 
กิจกรรมการเรียนการสอน    

 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน มอบหมายให้ผู้ เรียน 2 คนศกึษา

ผู้ ป่วย 1 ราย โดยผู้สอนเลือกผู้ ป่วยโรคเรือ้รังที่มีความยากล าบากในการใช้ชีวิต
เพื่อให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้เก่ียวกบัการปรับตวัและการใช้ชีวิตอยูก่บัโรครวมถงึ
เง่ือนไขและข้อจ ากดัในชีวิตของผู้ผู้ ป่วยโดยให้ผู้ เรียนไปศกึษาตามใบงาน 
การศกึษาชีวิตกบัการรักษาพยาบาลเบือ้งต้น เพื่อน าข้อมลูที่ได้มาแลกเปล่ียน
เรียนรู้และการสะท้อนคิด โดยแบง่การศกึษาออกเป็น 3 ระยะดงันี ้ 
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ระยะที่ 1 
             1.  ขัน้การรวบรวมข้อมูล ให้ผู้ เรียนแตล่ะกลุ่มศกึษาเรียนรู้จาก

ผู้ ป่วยในประเด็น  
          -   ข้อมลูชีวิต บริบทการด า รงชีพของ ผู้ ป่วย    การเจ็บป่วย 
การปรับตวั และพฤติกรรม 

การพึง่ตนเองด้านสุขภาพ   
          -  ข้อมลูการตรวจร่างกายตามระบบ   ด้วยวิธีการสงัเกต  

การประเมินสภาพตามหลกัการด ูฟัง เคาะ คล า แตล่ะระบบและบนัทกึข้อมลู  
           -  ข้อมลูผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการ  เช่น ผลการตรวจ
เลือด  ผลการตรวจปัสสาวะ  

เป็นต้น 
             2. ขัน้วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการพยาบาล  ให้ผู้ เรียนน า

ข้อมลูที่รวบรวมได้ มาวิเคราะห์เพื่อค้นหาปัญหาด้านตา่งๆของผู้ ป่วย  ระบแุละ
เรียงล าดบัความส าคญัของปัญหา  วางแผนการพยาบาลและให้ค าแนะน า ท่ี
สอดคล้องเหมาะสมกบับริบทสภาพของผู้ รับบริการโดยใช้กระบวนการพยาบาล  
ให้ครอบคลุมครบถ้วนองค์รวม   
                3. ขัน้สะท้อนคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ให้ผู้ เรียนแตล่ะกลุ่ม
น าเสนอผลการศกึษา ผู้สอนสะท้อนคิดให้ผู้ เรียนเรียนรู้จากข้อมลูที่น าเสนอเพื่อ
ปรับทศันคติและพฒันาความคิดของผู้ เรียน  ผู้ เรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่ม  
ผู้ เรียนกลบัไปบนัทกึการเรียนรู้ จากกระบวนการสะท้อนคิดและแลกเปล่ียน
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เรียนรู้  มอบหมายให้ผู้ เรียนกลบัไปศกึษาข้อมลูเพิ่มเติมจากผู้ ป่วย และกลบัมา
เรียนรู้ใหมใ่นระยะที่ 2  
 

ระยะที่ 2  
ภายหลงัจากที่ ผู้ เรียนกลบัไปรวบรวมข้อมลูชีวิต  ข้อมลูการเจ็บป่วย 

ตามแนวทางที่ได้รับการสะท้อนคิดและแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในระยะที่ 1 โดยการ
ติดตามเย่ียมผู้ ป่วยที่โรงพยาบาลและหรือที่บ้าน วิเคราะห์ปัญหา ปรับแผนการ
พยาบาลเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพให้ครอบคลุมตรงตามสภาพปัญหาและความ
ต้องการของผู้ ป่วย โดยการหาทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม สอดคล้อง
กบับริบทชีวิตผู้ ป่วย โดยผ่านการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการสะท้อนคิดจาก
ผู้สอนเก่ียวกบัการรวบรวมข้อมู ล การวิเคราะห์ปัญหา และการวางแผนการ
พยาบาล หลงัจากนัน้ผู้ เรียนปรับแผนการพยาบาลเพื่อน าไปใช้กบัผู้ ป่วย  

 
ระยะที่ 3  

 เป็นระยะของการปฏิบติัการพยาบาล ที่ผู้ เรียนได้วางแผนการพยาบาล
มาแล้วในระยะที่ 2 เป็นระยะที่ผู้ เรียนจะได้น าแผนการพยาบาลที่ได้วางแผนไว้
ไปใช้กบัผู้ ป่วย ซึง่ระยะนีผู้้สอนจะติดตามการปฏิบติัการพยาบาลร่วมกบัผู้ เรียน 
สะท้อนคิดให้กบัผู้ เรียนและประเมินผลการปฏิบติัการพยาบาลเพื่อให้ผู้ เรียน
เกิดการเรียนรู้และเข้าใจมากขึน้ โดยการประเมินผลลพัท์ที่เกิดขึน้กบัผู้ ป่วย การ
ยอมรับของผู้ ป่วยตอ่แนวทางการดแูลสุขภาพที่ตนเองได้รับ  
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              กระบวนการเรียนรู้จะเกิดขึน้กบัผู้ เรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ ต้องมี
กระบวนจดัการเรียนการสอนตามขัน้ตอนในแตล่ะระยะ อยา่งตอ่เนื่อง  จนกวา่
ผู้ เรียนจะรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ ปัญหา ให้ตรงตามความเป็นจริงของชีวิต
ผู้ ป่วยให้ได้มากที่สุด และวางแผนการดแูลได้สอดคล้องกบัวิถีชีวิต  
 
   สรุปการเรียนรู้        

ในแตล่ะกิจกรรมของการจดัการเรียนการสอน  ผู้ เรียนจะเกิดการ
เรียนรู้ในทกุกิจกรรมตัง้แตข่ัน้เตรียมความพร้อม และขัน้การสอน  โดยการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียน พร้อมบนัทกึการเรียนรู้ (journal 
writing ) และจากรายงานการศกึษาผู้ ป่วย ซึง่จากผลงานดงักล่าวจะสะท้อนให้
เห็นถงึความเข้าใจของผู้ เรียนตอ่ผู้ รับบริการโดยไมต่ดัสิน เข้าใจและยอมรับใน
ความเป็นปัจเจกบคุคลของผู้ รับบริการ ตามสภาพชีวิตจริง วิเคราะห์ปัญหาและ
ความต้องการได้สอดคล้องกบัผู้ รับบริการ  และสามารถประยกุต์ใช้ความรู้ทาง
วิชาการสู่การพยาบาลได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
 

แนวทางการสะท้อนคิดปรับทศันคติในขัน้การสอน 

  ในการจดัการเรียนการสอน ขัน้ตอนการด าเนินการที่ส าคญัที่จะชว่ยให้
ผู้ เรียนเข้าใจผู้อื่นอยา่งแท้จริงนัน้ คือการสะท้อนคิดของผู้สอน ขัน้ตอนนีเ้ป็น
ขัน้ตอนที่ส าคญัมากที่จะต้องมีทกัษะการสงัเกตและทกัษะการฟังเพื่อจบั
ประเด็นข้อมลูที่ผู้ เรียนน าเสนอสะท้อนเพื่อให้เห็นความไมเ่ข้าใจของผู้ เรียนที่มี
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ตอ่ผู้ รับบริการ และชีใ้ห้เห็นอคติและมมุมองของความไมเ่ข้าใจผู้อื่น เพื่อให้
ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจมากขึน้สามารถน าไปใช้ใน การวางแผนและให้การ
พยาบาลได้สอดคล้องกบัปัญหาและความต้องการของผู้ รับบริการตามสภาพ
ชีวิตจริง  ซึง่การสะท้อนคิดในเร่ืองตา่งๆที่ส าคญัดงัตอ่ไปนี ้    
 
.      1. การรวบรวมข้อมูลตามสภาพจริง 

สะท้อนคิดข้อมลูที่ผู้ เรียนรวบรวมได้ที่ไมต่รง กบัข้อมลูของผู้ ป่วยตาม
สภาพจริง เนื่องจากผู้ เรียนเลือกเก็บข้อมลูตามความสนใจ  ใช้ประสบการณ์
เดิมไปตดัสินผู้ ป่วย ซึง่เป็นตวัขดัขวางการมองเห็นความจริงตามมมุมองของ
ผู้ ป่วย  ผู้สอนสะท้อนคิดบนข้อมลูที่น าเสนอ    เพื่อให้ผู้ เรียนมองเห็นความจริง
ของชีวิตผู้ ป่วยกบับริบททางสงัคม และข้อจ ากดัของชีวิต ทัง้ด้านพฤติกรรมการ
ดแูลตนเอง และการปรับตวัของผู้ ป่วย การตดัสินใจมาโรงพยาบาล  สาเหตกุาร
เจ็บป่วยที่นอกเหนือจากตวัโรค ปัจจยัทางส่ิงแวดล้อม พฤติกรรมการด ารงชีวิต
ผู้ ป่วย    เพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจชีวิตผู้ ป่วย   

ตัวอย่าง การสะท้อนการรวบรวมข้อมูลทั่วไป จะพบวา่ส่วนใหญ่
ผู้ เรียนจะรวบรวมข้อมลูตามแนวทางที่เคยปฏิบติัได้แก ่ ชื่อ อาย ุที่อยู ่เชือ้ชาติ  
ศาสนา สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้ การรักษาและการ
รับประทานยา และการมาตรวจตามนดั ไมมี่รายละเอียดที่เพียงพอ เชน่ อาชีพ
รับจ้าง แตไ่มมี่รายละเอียดพอที่จะท าให้เข้าใจการประกอบอาชีพที่สมัพนัธ์กบั
โรคที่ผู้ ป่วยเป็น   ผู้สอนสะท้อนคิด ให้ผู้ เรียน เข้าใจการตดัสินสุขภาพกบัการท า
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มาหากินตามมมุมองของผู้ ป่วย  โดยผู้ เรียนจะต้องท าความเข้าใจวา่อาชีพมี
ความหมายตอ่การด ารงชีวิตของผู้ รับบริการ  โดยใช้ประเด็นค าถาม 

   การเจ็บป่วยมีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพอย่างไร 
   การท ามาหากินของผู้ป่วยมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตอย่างไร  
 

        
     2.การวิเคราะห์ปัญหา   
          สะท้อนปัญหาและความต้องการของผู้ รับบริการตามมมุมองของ
ผู้ เรียนกบัความเป็นจริงในชีวิตของผู้ รับบริการที่รวบรวมข้อมลูได้ สะท้อนคิด
เร่ืองความคิดและการมองปัญหาของผู้ ป่วย การมองปัญหาของผู้ เรียนซึง่มกั
มองปัญหาตามโรค   ส่วนผู้ ป่วยจะมองปัญหาตามบริบทและเง่ือนไขชีวิต
ตนเอง (มองเป็นองค์รวม)เพื่อให้ผู้ เรียนเห็นมมุมองด้านผู้ ป่วยและของตนเองที่
มีวิธีคิดที่แตกตา่งกนั 
       ตัวอย่าง การสะท้อนการวิเคราะห์ปัญหา เชน่  กรณีผู้ ป่วยรายหนึง่
มีปัญหาเก่ียวกบัการเดินและการทรงตวัจงึสวมรองเท้าข้างเดียวเดินขณะใช้ 
Walker เนื่องจากหากสวมรองเท้าจะท าให้รองเท้าปัดสะดดุล้มได้ง่าย แตผู่้ เรียน
มองวา่การที่ผู้ ป่วยไมส่วมรองเท้าจะท าให้เส่ียงตอ่การเกิดแผลที่เท้าจงึแนะน า
ให้ผู้ ป่วยสวมร องเท้าทกุ ครัง้ สะท้อนให้เห็นวา่ผู้ เรียนกบัผู้ ป่วยมองปัญหา
แตกตา่งกนั ส าหรับผู้ ป่วยแล้วการสวมรองเท้าเป็นอปุสรรคตอ่การเดินจงึเลือกที่
สวมรองเท้าเพียงข้างเดียว แตผู่้ เรียนมองปัญหาเพียงแคก่ารเกิดแผลที่เท้า  แต่
ผู้ ป่วยไมไ่ด้มองวา่เป็นปัญหาเพราะเขาจะระมดัระวงัตวัเองตลอดเวลา แตก่าร
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สวมรองเท้าเดินโอกาสเกิดอบุติัเหตสุะดดุล้มซึง่เป็นปัญหา ที่ส าคญัและ
อนัตรายส าหรับผู้ ป่วยมากกวา่เพราะการล้มจะท าให้เกิดการบาดเจ็บท่ีรุนแรง
มากกวา่ ซึง่จะเป็นภาระกบัคนในครอบครัวมากย่ิงขีน้  

ผู้สอนควรใช้ค าถามสะท้อนคิด 
  เพราะอะไรผู้ป่วยจึงเลือกท่ีจะไม่สวมรองเท้า 

เพราะอะไรเรากบัผู้ป่วยจึงมองปัญหาไม่เหมือนกนั 
  เพราะอะไรส่ิงท่ีเรามองว่าเป็นปัญหาแต่ผู้ป่วยท าไมจึงไม่มอง
ปัญหาเหมือนเรา 
          3. การวางแผนการพยาบาลและปฏิบัติการพยาบาล  
            สะท้อนให้ผู้ เรียนเห็นความแตกตา่งระหวา่งแผน การพยาบาลตาม
ต าราวิชาการกบัแผนการพยาบาลที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ ซึง่ที่ผ่านมา
ผู้ เรียนมกัวางแผนการการพยาบาลหรือให้ค าแนะน าไมส่อดคล้องกบัชีวิตจริง 
ขาดการประเมินเพื่อท าความเข้าใจผู้ รับบริการกอ่นให้ค าแนะน า การให้
ค าแนะน าแกผู่้ รับบริการจงึเป็นการน าประสบการณ์เดิมของตนเอง และความรู้
ทางทฤษฎีมาใช้ท าให้ไมต่รงกบับริบทและความต้องการ มองข้ามศกัยภาพใน
การดแูลตนเอง ผู้สอนจงึต้องสะท้อนให้ผู้ เรียนเข้าใจสภาพความเป็นจริงในชีวิต
ของผู้ รับบริการ เพื่อจะได้สามารถประยกุต์ความรู้มาใช้ในการวางแผนการดแูล
สุขภาพที่สอดคล้องกบัสภาพปัญหาของผู้ รับบริการ   
         ตัวอย่าง การสะท้อนการวางแผนการพยาบาล 

    ผู้ ป่วย COPD มีปัญหาเหนื่อยหอบ ไอมีเสียงเสมหะจ านวนมาก จงึ
วางแผนให้ค าแนะน ากอ่นกลบับ้านโดยให้ผู้ ป่วยด่ืมน า้มากๆวนัละ 2-3 ลิตรตอ่
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วนัเพื่อให้เสมหะออ่นตวัขบัออกได้ง่าย  โดยไมไ่ด้ท าความเข้าใจสภาพความ
เป็นจริงในชีวิตของผู้ ป่วย ตอ่มานกัศกึษาได้ไปติดตามเย่ียมบ้านจงึพบวา่ผู้ ป่วย
ยงัมีปัญหาไอมีเสมหะจ านวนมาก แตเ่ม่ือถามเร่ืองการดื่มน า้พบวา่ผู้ ป่วยด่ืมน า้
น้อยมาก โดยให้เหตผุลวา่ ที่ต้องด่ืมน า้น้อย เพราะเวลาที่เดินไปปัสสาวะใน
ห้องน า้แตล่ะครัง้จะเหนื่อยมากเลยเลือกที่จะด่ืมน า้ให้น้อยเพื่อจะได้ไมต้่องเดิน
ไปห้องน า้บอ่ย  

       ผู้สอนควรใช้ค าถามสะท้อนคิด 
       ผู้ป่วยสามารถดืม่น ้าไดต้ามค าแนะน าหรือไม่  
       การให้ผู้ป่วยดืม่น ้ามากๆมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้ป่วย

หรือไม่อย่างไร  
       เพราะเหตใุดผู้ป่วยจึงเลือกดืม่น ้าน้อย 
       ท าไมค าแนะน าของเราตามหลกัการทางวิชาการ ผู้ป่วยจึงน า

กลบัไปใช้ไม่ได ้
       การประยกุต์ความรู้ทางวิชาการให้เหมาะกบัสภาพชีวิตของ

ผู้ป่วย เราจะดแูลผู้ป่วยอย่างไร 
      หลงัจากปฏิบติัการพยาบาลแล้วพบอปุสรรค การให้ค าแนะน า

ดงักล่าวเป็นการให้ค าแนะน าตามหลกัวิชาการเพี ยงอยา่งเดียว โดยไมไ่ด้ท า
ความเข้าใจความเป็นอยูข่องผู้ รับบริการ จงึท าให้ค าแนะน าที่ให้กบัผู้ รับบริการ
ไมเ่พียงพอที่จะน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อยา่งแท้จริง จงึต้องปรับแผนการ
พยาบาลโดยเพิ่มการจดัหาอปุกรณ์ส าหรับรองรับน า้ปัสสาวะของผู้ ป่วย  
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   ขัน้การวัดและประเมินผล 

 
 
การวดัและประเมินผล นบัวา่เป็นส่วนส าคญัในการจดัการเรียนการ

สอนมีหลายคนตัง้ค าถามและสงสยัวา่จะประเมินอยา่งไรที่แสดงวา่ผู้ เรียนให้
การบริการด้วยหวัใจความเป็นมนษุย์ และการสอนแบบนีท้ าให้ความรู้เชิง
วิชาการจะลดลงหรือไม ่ในทางตรงกนัข้ ามกลบัท าให้ผู้ เรียนเข้าใจองค์ความรู้
เชิงวิชาการอยา่งลึกซึง้มากย่ิงขึน้ เพราะการประยกุต์ใช้ความรู้ให้เหมาะกบั
ผู้ รับบริการต้องผ่านกระบวนการคดักรองความรู้แล้วจงึน าไปสู่การเสนอ
ทางเลือกให้ผู้ รับบริการใช้ในชีวิตจริง     

ในส่วนของการประเมินผล ได้แบง่การประเมินผลอ อกเป็น 3 ส่วน 
ได้แก ่  

1. การสังเกตพฤติกรรมการให้บริการ    การปรับทศันคติ ผลลพัธ์ท า 
ให้นกัศกึษาเข้าใจและยอมรับในความเป็นตวัตนของผู้ ป่วย และชอ่งวา่ง
ระหวา่งกนัลดลง ท าให้นกัศกึษาเข้าใจความรู้สึก ยอมรับให้เกียรติและเคารพ
ในคณุคา่ของผู้ ป่วย เกิดความเห็นอกเห็นใจ    เกิดความออ่นโยนในจิตใจ    
เห็นคณุคา่ของความเป็นมนษุย์  เคารพในสิทธิและศกัด์ิศรีของผู้ รับบริการ ซึง่
จะแสดงออกด้วยภาษาทา่ทาง การแสดงออก  แตไ่มไ่ด้หมายความจะต้องพดู
ด้วยภาษาที่ไพเราะ หรือต้องสมัผสั จงึจะแสดงถงึพฤติกรรมการให้บริการด้วย



 
 

แนวปฏบัิตกิารจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
เพ่ือพัฒนานักศกึษาให้มีหัวใจความเป็นมนุษย์ 

32 

หวัใจความเป็นมนษุย์  ซึง่การแสดงออกนัน้ต้องมาจากพืน้ฐานของความเข้าใจ
ในชีวิตผู้ รับบริการอยา่งแท้จริง 

2. รายงานกรณีศึกษา ซึง่ในรายงานจะประกอบด้วย การรวบรวมข้อมลู 
ส่วนตวั  ประวติัการเจ็บป่วย ภูมิหลงั การท ามาหากิน พฤติกรรมการดแูลตนเอง  
พยาธิสภาพ การวางแผนการพยาบาล และการวางแผนกอ่นกลบับ้าน   ซึง่ใน
ส่วนตา่งของข้อมลูจะสะท้อนความเข้าใจของผู้ เรียนตอ่ผู้ รับบริการวา่ใช้อคติใน
การรวบรวมข้อมลูมากน้อยเพียงใด การใช้กระบวนการพยาบาล การก าหนด
ปัญหา ได้ตรงกบัปัญหาและความต้องการของผู้ ป่วย การวางแผนการพยาบาล
ได้สอดคล้องกบัวิถีชีวิต และการเป็นไปได้ของการน าไปใช้ ในชีวิตจริง  รวมทัง้
การประเมินผลได้ตรงกบัความเป็นจริง  ในส่วนตา่งๆ เหล่านี ้แบบประเมินผล
รายงานกรณีศกึษาได้มีหวัข้อการประเมินตามประเด็นดงักล่าวครบถ้วน แต่
ประเด็นส าคญัอยูท่ี่อาจารย์ผู้สอนต้องมีความเข้าใจในผู้ รับบริการอยา่งทอ่งแท้
เชน่เดียวกนั 

3. การประเมินผลจากการบนัทกึการเรียนรู้ ของผู้ เรียน  
การบนัทกึจะสะท้อนถงึความเข้าใจ การยอมรับ ในตวัผู้ รับบริการ    
กระบวนการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยง วิชาการกบัความจริงทางสงัคม   และส่ิงที่
ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากการรวมรวมข้อมลู ศกึษาชีวิต การวางแผนการดแูล    
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บทสรุป 
 
กระบวนการปรับทศันคติจะเกิดขึน้ตลอดเวลาไมไ่ด้ขึน้กบัระยะเวลา 

หรือจ านวนครัง้ แตข่ึน้กบั ผู้ เรียนได้เรียนรู้ความคิดของตนเองที่ปิดกัน้การ
รวบรวมข้อมลูที่เป็นความจริง ไมต่ดัสินข้อมลู และผู้ เรียนเข้าใจความคิดและ
เหตผุลตามความเป็นจริง  กระบวนการปรับทศันคติจงึเป็นกระบวนการเรียน รู้
กบัข้อมลู และชีวิตจริงของผู้ ป่วยระหวา่งผู้ เรียน และผู้สอน ประเด็นส าคญั
ผู้สอนต้องเข้าใจเป้าหมายการเรียนรู้  โจทย์ ข้อมลูที่ได้ ความคิดของผู้ เรียน 
และความจริงของข้อมลู จงึจะสามารถปรับความคิดได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
ดงันัน้การศกึษาชีวิตผู้ ป่วยตามสภาพจริง ไมใ่ชเ่พียงแครู่ปแบบการให้ผู้ เรียนไป
เห็นชมุชนจริง และปล่อยให้ผู้ เรียนคิดวิเคราะห์และเกิดการเรียนรู้เองตาม
ธรรมชาติ แตต้่องเป็นกระบวนการที่กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการเปล่ียนแปลง
ทศันคติ (มมุมอง ) และการเรียนรู้จากภายในตวัผู้ เรียน ในการปรับทศันคติ
ผู้ เรียนให้มองเห็นความจริงผ่านการศกึษาชีวิตผู้ ป่วย และพบวา่หากผู้ เรียนมี
อคติในการมองและเก็บข้อมลูมากเทา่ใดจะบดบงัการมองความจริงของผู้ ป่วย
มากเทา่นัน้  

 
การเรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจชีวิตของผู้อื่นจ าเป็นต้องเรียนจากสภาพจริง

ของชีวิตณ. ขณะนัน้ กิจกรรมการเรียนรู้จงึต้องสร้างเง่ือนไข ให้ผู้ เรียนมีโอกาส
สมัผสั เก็บข้อมลู คิดทบทวน และสรุปความซึง่โดยรวมเรียกวา่ “กระบวน
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การศกึษาข้อมลูจากสภาพจริง”    ภายหลงัจากที่ได้วิเคราะห์แยกแยะข้อสรุป
จากข้อมลูที่ได้ศกึษามา       และเกิดความเข้าใจพฤติกรรมและเหตผุลที่มาของ
พฤติกรรมในชีวิตจริงของผู้ รับบริการ/ผู้ ป่วย/บคุคล   เข้าใจบริบทภายในชีวิตที่มี
ผลตอ่การตดัสินใจในการดแูลแก้ปัญหาและกระบวนการแก้ไขปัญหาการ
เจ็บป่วยกอ่นมาโรงพยาบาล   และได้ข้อสรุปของปัญหาสุขภาพทัง้ในมมุมอง
ของผู้ ป่วยและมมุมองของผู้ เรียนแล้ว    อาจารย์ผู้สอนต้องจดักิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้ผู้ เรียนฝึกทกัษะการประยกุต์ความรู้ทางวิชาการวิชาชีพและสาระ
จากข้อมลูที่ได้ศกึษาสภาพจริงมาใช้พฒันาการปฏิบติัการพยาบาล 
(Intervention Development)  เร่ิมตัง้แตก่ารให้ผู้ เรียนคิดวิเคราะห์ปัญหาและ
ความต้องการของผู้ ป่วยอยา่งแท้จริง  วางแผนการพยาบาลแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ให้ครอบคลุมตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ ป่วย   หาทางเลือก
ในการแก้ปัญหาให้สอดคล้องเหมาะสมกบัผู้ ป่วยโดยการถา่ยทอดส่ือสาร  
ปฎิบติักบัผู้ ป่วยและผู้ เก่ียวข้อง   ตรวจสอบประเมินผลการพยาบาลที่ให้     
พฒันาทางเลือก เชน่การมีส่วนร่วมของผู้ ป่วยในการแก้ปัญหาจนเกิดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมสอดคล้องกบับริบทและเง่ือนไขชีวิตสงัคมของผู้ ป่วย ซึง่ในการ
แก้ปัญหาผู้ ป่วยตดัสินใจ เลือกปฏิบติั  และเกิดประโยชน์กบัผู้ ป่วยมากที่สุด   
 

………………………………………….  
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ขัน้ตอนการเตรียม 

ด้านผู้สอน 

ศกึษาหลักสูตร สมรรถนะ         

ค าอธิบายรายวิชา   วตัถปุระสงค์วิชา 

ก าหนดเนือ้หา และหัวข้อการสอน  

 
การเตรียมพร้อมปรับ
ทัศนคติ 

กิจกรรมการสอน  
1.การสังเกตภาพน่ิง            
2.   การสัมภาษณ์ 

3.การศกึษาจากวีดิทัศน์        
4.การศกึษาชีวิตจริง 

 

ด้านผู้เรียน 

เตรียม ผู้ ป่วย/ ชุมชน ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 
                       แนวค าถามท่ีจะใช้ 

 

 

วตัถปุระสงค์ การปรับทัศนคติ 

-สอนผ่านสภาพจริง 
(authentic learning) 

-ถามให้คิด ตามความเป็นจริง
ไมต่ดัสิน ไมอ่คติ 

วตัถปุระสงค์                     

ตามเนือ้หาความรู้
วิชา การตาม
ลักษณะวิชา 

 

 

 

เตรียมความรู้ด้านเนือ้หาวชิาการ 
ทบทวนความรู้เดิม  
ทดสอบการเรียน 

 

ขัน้ตอนการประเมิน 

ความรู้และทัศนคติ 
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ขัน้การจดัการเรียนการสอน   

รายวิชาท่ีลงศกึษาทฤษฎี /ปฏิบัติ 

ก าหนดวตัถปุระสงค์และ โจทย์ท่ีให้ไปศกึษา 

มอบหมายให้ผู้ เรียน  “ศกึษาชีวิต”และวางแผนการการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล 

 
น าเสนอข้อมลูการศกึษาชีวิต และวางแผนการการพยาบาล   ครัง้ท่ี 1 

ครูสะท้อนคิดปรับทัศนคติผ่านข้อมลูท่ีน าเสนอ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่ม 

มอบหมายให้กลบัไปศกึษาชีวิต ประเมินผล และปรับแผนการพยาบาลครัง้ท่ี 1 

 
 

 

นักศกึษารว 

 

 

น าเสนอข้อมลูการศกึษาชีวิต และวางแผนการการพยาบาล   ครัง้ท่ี 2 

 

ขัน้ตอนการ
ประเมินผลความรู้ 
และทัศนคติ 
 

ขัน้ตอนการ 
ประเมินผล ความรู้ 
และทัศนคติ 
 

ขัน้ตอนการ
ประเมินผล ความรู้ 
และทัศนคติ 
 

ครูสะท้อนคิดปรับทัศนคติผ่านข้อมลูท่ีน าเสนอ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่ม 

มอบหมายให้กลับไปศกึษาชีวิต ประเมินผล และปรับแผนการพยาบาลครัง้ท่ี 3 

 
 

 

นักศกึษารว 

 

 

ครูสะท้อนคิดปรับทัศนคติผ่านข้อมลูท่ีน าเสนอ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่ม 

มอบหมายให้กลับไปศกึษาชีวิต ประเมินผล และปรับแผนการพยาบาลครัง้ท่ี 2 
 

 

นักศกึษารว 

 

 

น าเสนอข้อมลูการศกึษาชีวิต และวางแผนการการพยาบาล   ครัง้ท่ี 3 

 

ผู้เรียนเข้าใจ เหน็อกเหน็ใจ ประยุกต์ใช้ความรู้เหมาะสมกบัชีวติผู้รับบริการ  
ผู้รับบริการได้รับการดูแลด้วยหวัใจความเป็นมนษุย์  
 


