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หลังการเรียนการสอนทันที และระหวางกอนการเรียนการสอนกับหลังการเรียนการสอนเปนเวลา 1 เดือน
มีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคะแนนเฉลี่ยมีคาสูงกวากอนการเรียนการ
สอนในทุกดาน สําหรับคะแนนเฉลีย่ ของพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรทีน่ ักศึกษาพยาบาลกลุม ควบคุม
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แตกตางกัน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ของพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรหลังการเรียนการสอนของ
กลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยใหอาจารยนิเทศเปนผูป ระเมินพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคะแนนเฉลีย่ ของกลุมทดลองมีคาสูงกวากลุม ควบคุมทุกดาน ผลการประเมิน
ความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาลกลุมทดลอง พบวา นักศึกษามี
ความพึงพอใจในดานประโยชนของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในระดับมากทีส่ ุด สวนดานกระบวน
การเรียนการสอนมีความพึงพอใจในระดับมาก จากผลการวิจยั แสดงวา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ที่พัฒนาขึ้นสามารถปลูกฝงใหนักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการซึ่งเปน
ประโยชนตอการผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลใหมีคุณภาพตามความคาดหวังของสังคม
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The main purpose of this study was to develop the instructional model through
integrating Buddhist concepts to nurture caring behaviors in nursing students. The study was
conducted under a research and development process in 3 steps as follows : 1) A review of
literature relating to caring in nursing profession: This step, the researcher reviewed documents
related literature together with in-depth interviews the instructional stakeholders that included
nursing instructors, nurses, clients and nursing students in order to build up a theoretical
framework model. 2) Developing an instructional model: The model was developed by synthesizing the information from step1 and validated by experts. Then the model was improved more
completely and provided a pilot study, the result was an appropriate model for implementation.
3) The effectiveness of the instructional model: The instructional model was implemented on 32
fourth year nursing students during the first semester of 2007 academic year at Boromarajonani
College of Nursing, Bangkok, who were on 8 weeks clinical practicing. The students were
divided into experimental and control group with16 students in each groups.The experimental
group studied by using the instructional model developed by the researcher and the control
group studied as usual. Both pre-test and post-test were conducted and analyzed by t-test.
The finding revealed that the post-test average scores on caring behaviors at immediately and
1 month after finished teaching of the experimental group were statistical significantly higher
than pre-test scores at 0.05 statistical level, but the average scores of the control group were
no different between pre-test and post-test. The result of comparing post-test average scores
between the experimental group and the control group showed statistical different at 0.05
significantly level by the average scores of the experimental group higher than the control
group. The study results showed that the instructional model enhance caring behaviors in
nursing students.
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
การดูแลและเอื้ออาทรตอกัน (Care/Caring) เปนสิง่ จําเปนอยางยิ่งทีจ่ ะชวยใหการดํารงชีวิต
ของมนุษยเปนไปอยางสันติสุข โดยเฉพาะในสังคมปจจุบันทีม่ ีความเจริญกาวหนาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีตางๆอยางมากมาย แตเปนความเจริญที่เนนทางดานวัตถุคอนขางสูงทําใหขาดมิติทาง
ดานจิตสังคม และจิตวิญญาณ ทีเ่ กี่ยวของกับความรูสึกนึกคิดหรือความเชื่อ ซึง่ เปนสวนสําคัญในการ
พัฒนามนุษย (สมจิต หนุเจริญกุล. 2544 : 147) เนื่องจากการดูแลอยางเอื้ออาทรเปนความสัมพันธ
ระหวางบุคคลตอบุคคล หรือระหวางบุคคลตอสัตวและสรรพสิ่งตางๆ ตามบทบาทหนาที่และความรับ
ผิดชอบทางสังคมโดยมีความรัก ความเมตตา เอื้ออาทร ความสนใจเอาใจใส เปนพืน้ ฐานเพื่อการดํารง
อยูของชีวิตและสรรพสิ่ง เชน แมดูแลลูก พี่ดแู ลนอง ครูดูแลศิษย เปนตน การดูแลอยางเอื้ออาทรจึง
เปนปรากฏการณที่เปนสากลและเปนกระบวนการชวยเหลือบุคคลใหเจริญเติบโตถึงระดับที่เกิดความ
พึงพอใจ บรรลุถึงความสําเร็จสูงสุดในชีวติ สามารถดํารงอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และมีคณ
ุ คา
(Mayeroff. 1971; Morse. et al. 1990: 1-2)
วิชาชีพการพยาบาล เปนวิชาชีพที่ใหบริการสังคมในการดูแลสุขภาพและการเจ็บปวยของ
ประชาชน การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลเปนงานที่เกีย่ วของกับธรรมชาติของชีวิตมนุษยคือ การเกิด
การเจริญเติบโต การเจ็บปวย การเสื่อมสภาพของรางกาย และการตาย การเจ็บปวยเปนเรื่องธรรมดา
และเปนทุกขอยางหนึ่งของชีวิต มนุษยเมือ่ มีภาวะของความเจ็บปวย และอยูในสภาพของผูที่ตองการ
ความชวยเหลือทั้งทางดานรางกายและจิตใจ บุคลากรทางวิชาชีพสุขภาพจะเปนผูปฏิบัติการชวยเหลือ
เพื่อใหกลับคืนสูภาวะปกติที่สมบูรณ โดยเฉพาะพยาบาล ซึง่ เปนผูท ตี่ องคอยใหการดูแล และใกลชิด
กับผูปวยมากที่สุด ไดเผชิญกับปญหาและสถานการณตา งๆของผูปว ยตลอดเวลา การปฏิบัติการดูแล
จึงตองดําเนินไปอยางมีมนุษยธรรม มีความเมตตากรุณา เอื้ออาทรตอมนุษยในยามทีม่ ีความทุกขจาก
ความเจ็บปวยเปนพืน้ ฐาน (สิวลี ศิริไล. 2542: 1-2) ดังคํากลาวของ ตอลสตอย (Tolstoy. อางถึงใน
สิวลี ศิริไล. 2542 :1) ที่กลาววา ศิลปะของการพยาบาลคือ การปฏิบตั ิที่เปนสากล ในการถายทอด
ความรูสึกพื้นฐานจากจิตใจไปสูมนุษยชาติทั้งมวล
ผูที่จะเปนพยาบาลวิชาชีพ จึงจําเปนตองเรียนรูศาสตรทางการพยาบาลและสาขาทีเ่ กี่ยวของ
เพื่อใหสามารถดูแลสุขภาพและดูแลการเจ็บปวยของบุคคลแบบองครวมได การนําเอาความรูในศาสตร
ตางๆมาประยุกตใชอยางเหมาะสมกับความตองการดานสุขภาพของผูรับบริการแตละบุคคล โดยอาศัย
ทักษะการสื่อสาร และความเอื้ออาทร เอาใจใส จึงเปน ศิลปะทางการพยาบาล หรืออาจกลาวไดวาเปน
ศิลปะในการดูแลบุคคล (Art of Caring) (ทัศนีย ทองประทีป. 2547: 11) ดังนั้น การพยาบาลเพื่อให

2
การดูแลบุคคลจึงเปนงานทีม่ ีความละเอียดออน ตองอาศัยทั้งความรู วิธีการและขั้นตอนที่เปนระบบตาม
แนววิทยาศาสตร และอาศัยความชํานาญจากประสบการณของการปฏิบัติ ขณะเดียวกันก็ประกอบไป
ดวยคุณคาของความออนโยน ความเมตตา กรุณา และความหวงใยเอื้ออาทรตอเพือ่ นมนุษย อันเปน
ศิลปะของการพยาบาลที่กอใหเกิดความอบอุนใจแกบุคคลที่อยูในภาวะของความเจ็บปวย (สิวลี ศิริไล.
2542 :3) การดูแลอยางเอื้ออาทร(Caring) จึงเปนสารัตถะที่สาํ คัญหรือเปนหัวใจของวิชาชีพพยาบาล
(Leininger.1988: 3-15)
แนวคิดในการดูแลอยางเอื้ออาทรมีมาพรอมกับกําเนิดวิชาชีพพยาบาลและมีพัฒนาการอยาง
ตอเนื่องจนเปนศาสตรทางการพยาบาล ผูท ี่จะเปนพยาบาลจึงตองไดรับการศึกษาอยางเปนระบบ เพื่อ
ใหมีศักยภาพในการดูแลบุคคล ปฏิบัติการพยาบาลโดยใชองคความรู และพัฒนาความสามารถในการ
ดูแลจนเปนทีพ่ ึ่งดานสุขภาพใหกับสังคมได (ศิริอร สินธุ และ สมใจ พุทธาพิทกั ษผล. 2542:10,17) ทัง้ นี้
สังคมมักจะคาดหวังตอพยาบาลในฐานะผูดูแลวา จะตองมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ มีความ
เมตตาเอื้ออาทร ตลอดจนมีความรูและทักษะทางเทคนิค แตกตางจากการดูแลของบุคคลอื่นโดยทั่วไป
ซึ่งวัตสันไดกลาวไววา การดูแลอยางเอื้ออาทรเปนพันธะของวิชาชีพพยาบาลตอสังคมและเปนเหตุผลที่
สังคมตองมีวชิ าชีพนี้ (สมจิต หนุเจริญกุล. 2544:153. อางถึง Watson.1997. The Theory of Human
Caring : Retrospective and Prospective)
การดูแลอยางเอื้ออาทรทางการพยาบาล เปนอุดมคติทใี่ หความสําคัญกับคุณคาและศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย ซึง่ จะเกิดขึ้นเมื่อพยาบาลมีปฏิสัมพันธกับผูรับบริการ เปนการดูแลระหวางบุคคล
ที่เขาถึงจิตใจซึ่งกันและกัน(Transpersonal Caring) โดยเนนที่จิตพิสยั คือ ความรูสึกนึกคิดและภูมิหลัง
ของผูดูแลและผูรับการดูแลเปนอยางมาก ทําใหเกิดความไวเนื้อเชื่อใจกัน ชวยใหพยาบาลตอบสนอง
ความตองการของผูรับบริการไดตรงตามที่ตองการ รวมทั้งเห็นความสําคัญของการมีปฏิสัมพันธกบั ผูรับ
บริการ ซึ่งเปนแกนสําคัญอยางหนึง่ ของปฏิบัติการพยาบาล และเปนทักษะที่พยาบาลทุกคนตองฝกฝน
และพัฒนาตลอดเวลาทีท่ าํ หนาที่ในวิชาชีพ (พยอม อยูสวัสดิ์.2539:26) ศิลปะของการเอื้ออาทรในการ
ปฏิบัติหนาที่ของพยาบาลตองอาศัยความเขาใจจิตใจ การใสใจตออารมณความรูสกึ การเคารพศักดิ์ศรี
และสิทธิของผูร ับบริการ ความสัมพันธดงั กลาวอาจแสดงออกทางคําพูด การสัมผัส กิริยาทาทางตลอด
จนสีหนาแววตาของพยาบาลที่แสดงตอผูรับบริการ (สิวลี ศิริไล.2542:198) การดูแลอยางเอื้ออาทรที่
เกิดขึ้นระหวางพยาบาลกับผูรับบริการจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เนื่องจากผูรับบริการและบุคลากร
ทางสุขภาพจะรับรูคุณภาพของการพยาบาลแตกตางกัน โดยบุคลากรทางสุขภาพจะรับรูที่ความสามารถ
หรือสมรรถนะในการดูแล แตผูรับบริการจะรับรูที่ความเอื้ออาทร และความสัมพันธระหวางบุคคล และ
ใชเปนเกณฑเบื้องตนในการตัดสินคุณภาพของการดูแล เพราะไมสามารถประเมินคุณภาพดานเทคนิค
วิชาชีพไดจึงประเมินจากความสัมพันธแทน เชน อัธยาศัยไมตรี ความหวงใย การบริการที่รวดเร็ว เปนตน
(Williams.1997: 18)
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อยางไรก็ตามพบวา การปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลมีจุดออนปรากฏอยูหลายเรื่อง สิง่ ที่พบ
ไดมากคือ การปฏิบัติงานตามงานประจํา เนนที่การทํางานดานการแพทยเปนสวนใหญ มีระบบการ
พยาบาลเกิดขึน้ ในงานนอย (พวงรัตน บุญญานุรักษ. 2545: 37) ใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานดาน
เทคนิคหรือดูแลเอาใจใสเครื่องมือมากกวาเอาใจใสความตองการของผูร ับบริการซึ่งเปนมนุษย ปฏิบัติ
ตอผูรับบริการเหมือนเครื่องจักร เวลาและทรัพยากรตางๆถูกจัดสรรใหกับการดูแลดานรางกายมากกวา
ดานความสัมพันธ หรือการตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ บอยครั้งที่มเี สียงติติงจากผูท ี่มา
รับการรักษาพยาบาลถึงพฤติกรรมตางๆทีพ่ ยาบาลแสดงออก เชน เฉยชา ไมทกุ ขรอน มีทา ทีหางเหิน
ขาดความนุมนวลพูดจาไมไพเราะ ใชอารมณ หงุดหงิดโมโหงาย แสดงกิริยาวาจาไมสุภาพ นําเรื่องที่ไม
ควรเปดเผยของผูปวยมาพูดอยางสนุกสนานไมสํารวมกิริยาเทาที่ควร พฤติกรรมเหลานี้แสดงถึงปฏิบัติ
การพยาบาลที่ขาดความเอือ้ อาทรหรือขาดสิ่งที่เปนคุณคาสําคัญของวิชาชีพ (Schattschneider.1992
: 16, Williams.1997: 2, ทิพาพันธ ศศิธรเวชกุล. 2541: 25) ปญหาดังกลาวมานี้ โฟรมเมอร (Fromer)
ไดตั้งขอสังเกตวา นักศึกษาพยาบาลเมื่อแรกเริ่มเขามาสูวิชาชีพ จะมีจิตสํานึกที่เต็มเปยมไปดวยการ
เสียสละเพื่อผูอื่น ไวตอความรูสึก (Sensitive) มีความเมตตา และตระหนักถึงศักดิศ์ รีคุณคาของความ
เปนมนุษย แตเมื่อสําเร็จการศึกษาและไปปฏิบัติหนาที่ ภาพลักษณทปี่ รากฏมักจะออกมาในลักษณะ
ของความเย็นชา (Insensitive) ไมเอื้ออาทร (Incaring) และไมตอบสนองตอความตองการของผูปวย
ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากภาระงานหนักที่ตองเผชิญ ทําใหเกิดความเคยชินและมุง ทํางานเฉพาะหนามาก
กวาการคํานึงถึงเรื่องจิตใจทีล่ ึกซึ้งละเอียดออน รวมไปถึงการเปลีย่ นแปลงของสภาพสังคมที่มีความ
เจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหระบบของกระบวนการใหบริการทางสุขภาพ
มุงเนนการใชเทคโนโลยีบําบัดอาการของโรคมากกวาการคํานึงถึงจิตใจของผูปวย อีกทั้งเนื้อหาของวิชา
การเรียนทีห่ นักไปในทางวิทยาศาสตร สวนเนื้อหาทางจริยศาสตรมักจะอยูในลักษณะของการสอดแทรก
มากกวาที่จะสอนอยางจริงจัง ประกอบกับลักษณะการทํางานของพยาบาลไมเปดโอกาสใหคาํ นึงถึง
และไตรตรองปญหาทางจริยศาสตร ดวยเหตุนี้ความเปนศิลปะของการพยาบาลจึงดูไมเดนชัดมากเทา
กับบทบาทของความเปนศาสตร (สิวลี ศิริไล. 2542: 10-12. อางถึง Fromer,J.M. 1983. Community
Health Care and Nursing Process) ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจยั หลายเรื่องในประเทศไทยทีศ่ ึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลผูปวยของพยาบาล ไดแก งานวิจัยของสมคิด จันทรนวม (2539 :บทคัดยอ)
ที่พบวา คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลผูปวยของพยาบาลวิชาชีพตามการรายงานของตนเองและของ
ผูปวยอยูในระดับเหมาะสมปานกลาง โดยคะแนนเฉลี่ยตามการรายงานตนเองของพยาบาลสูงกวาการ
รายงานของผูป วยอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ เชนเดียวกับผลการวิจัยของ ยี่สนุ ใจดี (2540: 70-73) ที่
พบวา ปฏิบัตกิ ารพยาบาลที่เปนการดูแลของพยาบาลมีคะแนนเฉลีย่ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และ
งานวิจยั ของ อิชยา สุวรรณกุล และ นงนุช เชาวศิลป (2542: 45-60) ก็พบวา ผูปวยมีการรับรูพฤติกรรม
การดูแลของพยาบาลโดยรวมต่ํากวาที่พยาบาลคิด โดยเฉพาะในผูปวยสามัญ ซึง่ แสดงวาพยาบาลยัง
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ตองพัฒนาพฤติกรรมการดูแลใหมากขึน้ นอกจากนี้ยงั พบวา ปญหาที่ไมเคยนอยลงไปเลยจากวิชาชีพ
พยาบาลในประเทศไทยคือ การรับภาระงานที่สูงมาก พยาบาลตองใชเวลาสวนใหญกับงานที่ไมใชงาน
พยาบาลอยางแทจริง รวมทัง้ การไมเห็นคุณคาของงานที่สามารถใชศาสตรทางการพยาบาลไดอยางอิสระ
(Care) แตเห็นความสําคัญของงานดานการรักษา (Cure) มากกวา (สายใจ พัวพันธ ใน พวงรัตน บุญญา
นุรักษ.บรรณาธิการ.2546:47) เห็นไดจากผลการวิจยั ของพิรุณ รัตนวนิช (2542:42-44) ที่พบวาพฤติกรรม
การดูแลของพยาบาลตามการรับรูของผูปวยสวนใหญคอื การใหยา รองลงมาคือ การทําแผล การใหคํา
แนะนําปลอบใจ การชวยใหรับประทานอาหาร การวัดสัญญาณชีพ และการซักถามอาการตามลําดับ โดย
ผูปวยสวนนอยที่มกี ารรับรูการดูแลจากพยาบาลดานการชวยปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน นอกจากนีย้ งั พบวา
พฤติกรรมการดูแลของพยาบาลที่ผูปว ยสวนใหญตองการคือ การชวยเหลือทันทีเมื่อขอรอง คําพูดปลอบใจ
และสบสายตาดวยความเปนมิตร สวนพฤติกรรมการดูแลของพยาบาลที่ผูปวยสวนใหญไมชอบคือ การพูด
เสียงดัง พูดไมเพราะ พูดหยาบ ตะคอก พูดดูถูก รองลงมาคือ ใหการพยาบาลไมนมุ นวล ทําสีหนาบึง้ ตึง
แสดงทาทีไมสนใจ ไมเอาใจใส รังเกียจ โมโหงาย เฉยเมย ไมเปนมิตร ใหการพยาบาลโดยไมพูดจา ไมบอก
กอนใหการพยาบาล ไมใหเกียรติ ไมเสมอภาค หยอกลอกันเอง และไมใหญาติมาเยีย่ ม ตามลําดับ ผูวิจยั
ไดเสนอแนะใหนาํ ผลการวิจยั ไปเปนขอมูลในดานการจัดการเรียนการสอน และ ดานบริการการพยาบาล
เพื่อใหมกี ารพัฒนาปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลของพยาบาลใหมีความเอื้ออาทรมากขึ้น ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของสุวรรณี ละออปกษิณ (2546:150-151,186,248) ที่ทําการสังเคราะหดัชนีการประเมินพันธะ
ภาระการจัดการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล ผลการวิจัยพบวา ความเอื้ออาทรเปนดัชนีทมี่ ีความสําคัญใน
การจัดการศึกษาวิชาชีพพยาบาล เนื่องจากเปนคุณลักษณะสําคัญของบัณฑิตพยาบาลที่สังคมตองการ
แตจากการสัมมนาเรื่อง ศาสตรการดูแลในวิชาชีพ: แนวคิดทฤษฎีและการปฏิบัติ (พวงรัตน บุญญานุรักษ.
2536:30-31) ผลการสัมมนาพบวา ในการจัดการเรียนสอนทางการศึกษาพยาบาลมีการจัดใหเรียนเนื้อหา
เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีของการดูแลอยางเอื้ออาทร โดยสอดแทรกไปในวิชาตางๆ แตการสอนยังขาดการ
ประยุกตอยางเปนระบบที่จะเนนใหเห็นถึงความสําคัญของพฤติกรรมการดูแลที่เอื้ออาทร ซึ่งแสดงวาใน
ดานของการจัดการศึกษาพยาบาลยังตองใหความสําคัญ และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพือ่ แกไข
จุดออนของวิชาชีพดังทีก่ ลาวมาแลว
การปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพพยาบาล ควรเริ่มปลูกฝงตั้งแตยังเปน
นักศึกษาพยาบาล การจัดการเรียนการสอนจึงเปนสิง่ สําคัญที่จะชวยสงเสริมใหเกิดการเรียนรู เนื่องจาก
การพยาบาล เปนวิชาชีพที่เนนการปฏิบัติและเปนปฏิบตั ิการที่กระทําตอเพื่อนมนุษย การดูแลอยางเอื้อ
อาทรจึงควรเปนสิ่งสําคัญทีฝ่ งแนนอยูในมิติของการปฏิบัติ ซึ่งศิลปะในการสอนภาคปฏิบัติคือ การแสดง
ใหนักศึกษาเห็นถึงการถายโยงทฤษฎีสูการปฏิบัติและมีเจตคติที่ดีในการดูแลเพื่อนมนุษย ฉะนั้นครูผูสอน
หรือสถาบันจะตองสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดีและเปนตัวอยางในการดูแลเอื้ออาทรตอผูอื่น ตลอดจน
มีความเอื้ออาทรตอลูกศิษยและเพื่อนรวมงาน หากขาดตนแบบและความเอื้ออาทรจากครู นักศึกษาอาจ
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ขาดประสบการณการดูแลที่จะสงตอใหกบั ผูปวย การคาดหวังวา นักศึกษาจะเปนพยาบาลที่ดกี ็จะเปน
เรื่องที่ยาก (ดรุณี รุจกรกานต. 2541: 189-190)
ภารกิจสําคัญของการศึกษาคือ การฝกอบรมบุคคลใหพฒ
ั นาปญญา เกิดความรูความเขาใจ
ในสภาวะของสิ่งทัง้ หลาย มีเจตคติที่ดี และปฏิบัติจัดการกับสิ่งทัง้ หลายตามที่ควรจะเปน การพัฒนา
ปญญา ตองเกิดจากความรูค วามเขาใจที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลเทานัน้ ผูอ ื่นจะนํามายัดเยียดหรือบังคับให
รับไวไมได การเรียนการสอนจึงตองใชวิธกี ารแหงปญญา ผูเ รียนตองเปนอิสระในการใชความคิด และ
การสืบเสาะคนหาความจริงตางๆ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกีย่ วของกับคุณคาในทางความประพฤติ ปฏิบัติ
หรือในดานของจริยธรรม การสอนที่จะไดผลดีนอกจากใหเกิดความรูค วามเขาใจแลว จะตองใหเกิด
ความรูสึกที่เห็นถึงคุณคาความสําคัญ จนมีความเลื่อมใสศรัทธาในการที่จะนําไปประพฤติ ปฏิบัติตน
ภารกิจของผูสอนหรือผูใหการศึกษาทัง้ หลาย จึงเปนเพียงผูชี้นาํ หรืออํานวยโอกาสชวยใหผูเรียนดําเนิน
เขาสูปญญา สิ่งที่ดที ี่สุดที่ผสู อนที่ดีจะทําไดก็คือ ตั้งใจชวยเหลือ พยายามสรรหาอุบาย จัดสภาพการ
เรียนและกลวิธีสอนทีจ่ ะชวยใหผูเรียนเขาถึงปญญาอยางไดผลดีที่สดุ (พระธรรมปฎก. 2544: 6-9)
หลักของการฝกอบรมบุคคลใหพัฒนาปญญาเพื่อใหมีชวี ิตที่ดีงาม มีการคิดดี ปฏิบัติดี มีอยู
ในหลักพุทธธรรมของศาสนาพุทธ โดยพุทธธรรมแสดงหลักการวา การที่จะดําเนินชีวติ ใหถูกตองหรือมี
ชีวิตที่ดีงามไดนั้น ตองมีการฝกฝนพัฒนาตนซึ่งไดแกกระบวนการที่เรียกวา การศึกษา หรือ สิกขา ใน
กระบวนการพัฒนาตนนัน้ การฝกฝนความรูจักคิดหรือคิดเปน จะเปนปจจัยนําหรือเปนสิ่งชักพาไปสู
ความรูความเขาใจ ความคิดเห็น ตลอดจนความเชื่อทีถ่ กู ตองที่เรียกวา สัมมาทิฏฐิ เมื่อมีความรูความ
เขาใจ และคิดเห็นดีงามแลว การพูด การกระทํา และ การแสดงออกตางๆ ก็จะถูกตองดีงามไปดวย
กระบวนการของการศึกษาภายในตัวบุคคลจะเริ่มตนและดําเนินไปไดตองอาศัยการติดตอเกี่ยวของกับ
สภาพแวดลอมและอิทธิพลภายนอกเปนสิ่งผลักดันหรือเปนปจจัยกอตัว ถาไดรับการถายทอด แนะนํา
ชักจูง จากแหลงความรูความคิดที่ถูกตอง ก็จะทําใหเกิดสัมมาทิฏฐิ นําไปสูการศึกษาที่ถูกตอง ปจจัย
แหงสัมมาทิฏฐิมี 2 ประการคือ ปจจัยภายนอกหรือวิธีการแหงศรัทธา ซึง่ เปนอิทธิพลของสภาพแวดลอม
ทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง กัลยาณมิตร และ ปจจัยภายในหรือวิธีการแหงปญญา คือ การรูจ ักคิด
พิจารณา คิดถูกวิธี เมื่อมีสมั มาทิฏฐิเปนฐานแลวกระบวนการแหงการศึกษาภายในตัวบุคคลก็จะดําเนิน
ไปได กระบวนการนี้แบงเปน 3 ขั้นตอนเรียกวา ไตรสิกขา ประกอบดวย ศีล สมาธิ ปญญา อันเปนการ
อบรมความประพฤติ ฝกฝนจิต และฝกฝนปญญา เพื่อนําไปสูการดําเนินชีวิตที่ดงี าม (พระธรรมปฎก.
2547: 7-18)
นอกจากกระบวนการทางการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตที่ดงี ามดังกลาวมาแลว พุทธธรรมยังมี
คําสอนทีเ่ กี่ยวของกับมโนทัศนหลักทางการพยาบาลคือ บุคคล สุขภาพ สิง่ แวดลอม และการพยาบาล
ซึ่งเปนรากฐานสําคัญในการสงเสริมสุขภาพบุคคล เนือ่ งจากพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไทย
หลักพุทธธรรมจึงผสมผสานอยูในแบบแผนการดําเนินชีวิตของคนไทยมาชานาน คานิยมสวนบุคคล
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จึงไดรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมประเพณีแบบชาวพุทธ เชน การออนนอมถอมตน การมีเมตตากรุณา
การมีความอดทน การเสียสละ เปนตน พยาบาลไทยจึงควรมีความเขาใจในมโนทัศนทางการพยาบาล
ตามหลักพุทธธรรม ในฐานะที่ตองใหบริการดานสุขภาพแกประชาชนชาวพุทธเปนสวนใหญ ซึง่ จะชวย
ใหความสัมพันธระหวางพยาบาลกับผูรับบริการดีขึ้น (ทัศนีย ทองประทีป. 2545: 26-27, 34-35)
หลักพุทธธรรมอีกประการหนึ่งที่เกีย่ วของกับคุณธรรม จริยธรรมที่สามารถเชื่อมโยงสูป ฏิบัติ
การพยาบาลได ชวยใหพยาบาลปฏิบัติงานดวยจิตใจทีเ่ ต็มเปยมดวยความเมตตากรุณา เอื้ออาทรแก
ผูเจ็บปวย อีกทั้งยังเปนปญญาสําหรับวิชาชีพพยาบาลเพราะจะชวยใหพยาบาลมีความเขาใจในสภาพ
ธรรมชาติของสิ่งทัง้ ปวงตามความเปนจริงไดแก พรหมวิหาร 4 มีองคประกอบคือ เมตตา กรุณา มุทิตา
และ อุเบกขา (ทัศนีย ทองประทีป. 2545: 55) ซึง่ เปนคุณธรรมที่สอดคลองกันกับกระบวนการทางการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตใหดีงาม ชวยใหเปนพยาบาลที่ดีตามที่สงั คมไทยตองการ จะเห็นไดวา หลักพุทธ
ธรรมมีประโยชนอยางยิง่ สําหรับวิชาชีพพยาบาล ซึ่งผูท เี่ กี่ยวของกับการจัดการศึกษาพยาบาลสามารถ
นําไปประยุกตใชเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักศึกษาพยาบาลอยาง
ตอเนื่องและเปนระบบทีเ่ หมาะสมกับบริบทของสังคมไทย เพื่อใหไดพยาบาลที่ดีในอนาคต มีความ
เมตตากรุณา เปยมดวยความออนโยน เปนมิตร และมีความเอื้ออาทรตอผูรับบริการสุขภาพ
สถาบันการศึกษาพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทําหนาที่ผลิตและพัฒนาบุคลากร
พยาบาลมานานกวา 50 ป จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อผลิต
พยาบาลที่มีความรูความสามารถในการใหบริการสาธารณสุขชุมชนทุกระดับทุกทองถิน่ ทัว่ ประเทศ โดย
มุงเนนการดูแลสุขภาพแบบองครวม การสงเสริมสุขภาพ การปองกันการเจ็บปวย และการสรางเสริม
ศักยภาพในการดูแลตนเองของประชาชน หลักสูตรที่สถาบันการศึกษาในสังกัดใชมีการพัฒนาปรับปรุง
ใหเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยมาโดยตลอด สําหรับหลักสูตรที่ใชอยูในปจจุบนั เปนหลักสูตรที่ปรับปรุง
ใหมครั้งหลังสุดเนื่องจากบริบทของสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมอยางรวดเร็ว มีการปฏิรูประบบ
สุขภาพที่มงุ เนนการสรางสุขภาพและปองกันการเจ็บปวยมากกวาการรักษา ประกอบกับมีการปฏิรูปการ
ศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนัน้ จึงมีการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา และการปฏิรูประบบสุขภาพ เรียกวา หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2545 ซึ่งเริม่ ใชในปการศึกษา 2546 ในสถาบันการศึกษาพยาบาลของ
กระทรวงสาธารณสุขจํานวน 25 แหง หลักสูตรใหมนี้เปนหลักสูตรบูรณาการที่มีการเชื่อมโยงเนื้อหาวิชา
เขาดวยกันโดยใชมโนทัศนหลักเปนตัวกําหนดเนื้อหา ใชกระบวนการทางปญญาสงเสริมการเรียนรูของ
ผูเรียน ปฏิสมั พันธระหวางผูสอน ผูเรียน และผูรับบริการ อยูบนพืน้ ฐานของทฤษฎีการดูแลดวยความ
เอื้ออาทร มีกรอบแนวคิดของหลักสูตรทีป่ ระกอบดวยมโนทัศนทางการพยาบาล และ มโนทัศนทางการ
ศึกษาพยาบาล ผูสอน ผูเรียน บุคคล ครอบครัวและชุมชน ปฏิสัมพันธกันในรูปของการเรียนการสอนและ
ปฏิบัติการพยาบาล โดยมีการดูแลอยางเอื้ออาทรเปนแกนหลัก (สถาบันพระบรมราชชนก.2546: 1,7)
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จากกรอบแนวคิดของหลักสูตรจะเห็นไดวา การดูแลอยางเอื้ออาทรเปนหัวใจของหลักสูตร
ฉบับปรับปรุงใหม ของสถาบันการศึกษาพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึง่ การทีห่ ลักสูตรจะ
บรรลุวัตถุประสงค ไดผลผลิตตามความคาดหวังคือ ไดบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู ความสามารถเชิง
วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค สอดคลองกับความตองการของสังคม
นําไปสูการปฏิบัติการพยาบาลตามภาระหนาที่ที่รับผิดชอบดวยความเอื้ออาทรตอผูรับบริการ สิ่งที่เปน
ปจจัยสําคัญคือ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะดําเนินการตามแนวทางของหลักสูตร ทัง้ นี้การ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนขึ้นอยูก ับการดําเนินการของวิทยาลัยแตละแหง ซึ่งอาจมี
แนวทางที่แตกตางกัน และไดผลลัพธที่แตกตางกัน โดยเฉพาะในประเด็นของการดูแลอยางเอื้ออาทร
เนื่องจากยังมีความเปนทฤษฎีหรือเปนนามธรรมสูง แนวทางในการประยุกตทฤษฎีสูการปฏิบัติจึงมี
คอนขางนอย รวมทั้งยังมีการใหความหมายที่คอนขางหลากหลาย จากนักวิชาการทางการพยาบาล
จากสภาพปญหาที่กลาวมา ผูวิจัยในฐานะที่เปนอาจารยพยาบาลจึง สนใจที่จะศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการแนวคิดการดูแลเอื้ออาทร (Caring Concept) ซึ่งเปนศาสตร
สากลทางการพยาบาล รวมกับแนวคิดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาปญญาตามหลักพุทธธรรมเพือ่ ให
เหมาะสมสอดคลองกับบริบทของสังคมไทย โดยคาดหวังวา ผลของการศึกษาวิจยั จะเปนประโยชนตอ
สถาบันการศึกษาพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข สําหรับเปนแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอนทีป่ ลูกฝงการดูแลอยางเอื้ออาทรอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหไดบัณฑิตพยาบาล
ที่มีคุณลักษณะพึงประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตร

คําถามการวิจัย
1. ผูที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนทางการพยาบาลคือ อาจารยพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ
นักศึกษาพยาบาล และผูรับบริการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลอยางเอื้ออาทรในประเด็นเหลานี้
อยางไร
1.1 การดูแลอยางเอื้ออาทรมีความหมาย และมีความสําคัญอยางไร
1.2 พยาบาลควรแสดงออกอยางไรจึงจะเรียกวามีการดูแลอยางเอื้ออาทร และ
1.3 ควรจัดการเรียนการสอนอยางไร เพื่อปลูกฝงใหพยาบาลมีการดูแลอยางเอือ้ อาทรตอ
ผูรับบริการ
2. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาหลักพุทธธรรมมาใชในการเรียนการ
สอนทางการพยาบาล จะสามารถปลูกฝงใหนกั ศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอ
ผูรับบริการไดหรือไม และ รูปแบบฯที่พฒ
ั นาขึ้นมีประสิทธิผลมากนอยเพียงใด
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ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดของการดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพ
พยาบาลตามแนวคิดทฤษฎีตางๆ และตามความคิดเห็นของผูทเี่ กี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน
ทางการพยาบาล เพื่อใหไดกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีความสอด
คลองกับบริบทของสังคมไทย
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมในการปลูกฝง
พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล
3. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผวู ิจยั พัฒนาขึน้ โดยศึกษา
ถึงผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาพยาบาล ไดแก พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring Behaviors)
และความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาล

ความสําคัญของการวิจัย
เนื่องจากวิชาชีพพยาบาลถือวาการดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring) เปนหัวใจสําคัญของวิชาชีพ
ที่สถาบันการศึกษาตองปลูกฝงใหกับบัณฑิต การวิจยั ครั้งนี้ จึงไดทําการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล
ผลของการวิจยั จะเปนประโยชนดังตอไปนี้
1. เปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพือ่ ใหสถาบันสามารถผลิตบัณฑิตได
ตามปณิธาน ไดบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีความเมตตากรุณา เอื้ออาทรตอผูรับบริการ สอดคลองกับ
ความตองการของสังคม และนับเปนการเตรียมกําลังคนอยางมีคุณภาพ
2. เปนแนวทางใหกับสถาบันการศึกษาพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข สามารถนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปประยุกตใชโดยบูรณาการในรายวิชาตางๆ
ในการสอนภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาพยาบาลอืน่ ๆยังสามารถนําไปปรับใชไดเชนกัน
3. ผลของการศึกษาเชิงคุณภาพเกีย่ วกับการดูแลอยางเอื้ออาทรในการวิจัยครั้งนี้ สามารถนํา
ไปใชเปนขอมูลเบื้องตนในการพัฒนาบริการพยาบาลใหดียิ่งขึ้น
4. การนําหลักพุทธธรรมมาบูรณาการในการเรียนการสอน เปนแนวทางการสงเสริมใหบัณฑิต
พยาบาลตระหนักถึงคุณคาของพุทธศาสนาซึง่ เปนรากฐานที่สําคัญของวัฒนธรรมไทย
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เปนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม
เพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล ซึ่งผูวิจยั ตองการใหนกั ศึกษาได
เรียนรูจากประสบการณจริงในการปฏิบัติ จึงบูรณาการรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พฒ
ั นาขึ้น
เขากับรายวิชาภาคปฏิบัติ หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพ ไดแก วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก
และการผดุงครรภ 2 จํานวน 2 หนวยกิต ซึง่ เปนรายวิชาบังคับของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ที่นกั ศึกษาตองเรียนในชัน้ ปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ขอบเขตของการวิจัยแบงเปน 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานเกีย่ วกับแนวคิดของการดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพ
พยาบาล เปนการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับ ความหมายของการดูแลอยางเอื้ออาทร พฤติกรรมการ
ดูแลอยางเอื้ออาทร และแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร
ของนักศึกษาพยาบาล โดยศึกษาวิเคราะหแนวคิดทฤษฎีจากตํารา เอกสาร งานวิจยั ทัง้ ในประเทศและ
ตางประเทศ รวมทัง้ ศึกษาความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล
ดวยวิธกี ารศึกษาเชิงคุณภาพ ไดแก การสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางและการจัดสนทนากลุม ประชากร
ที่ใชศึกษาไดแก นักศึกษาพยาบาล และ อาจารยพยาบาล ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข รวมทัง้ พยาบาลวิชาชีพ และผูรับบริการพยาบาล
ในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เปนแหลงฝกของนักศึกษา เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง
โดยยึดจุดมุงหมายของการศึกษาเปนหลัก เพื่อใหเปนตัวแทนที่จะไดมาซึ่งขอมูลเบื้องตนตามสภาพจริง
ผลที่ไดจากการศึกษาในขัน้ ตอนนี้ จะนําไปประกอบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในขั้นตอนตอไป
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อ
ปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล เปนการศึกษาวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี
เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน แนวคิดของการจัดการเรียนการสอน
ทางการศึกษาพยาบาล และหลักพุทธธรรมที่เชื่อมโยงสูก ารเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแล
อยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล ผลของการศึกษาทัง้ หมดนํามาสังเคราะหเพือ่ ใหไดกรอบแนวคิด
ในการสรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอน จากนั้นทําการพัฒนาโครงรางและองคประกอบของรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน และตรวจสอบความเหมาะสมโดยขอความคิดเห็นจากผูท รงคุณวุฒิ ไดรปู แบบ
การจัดการเรียนการสอนทีเ่ หมาะสม แลวจึงพัฒนาเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนที่ผานการตรวจ
สอบคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาพยาบาล ดานการสอนและการวัดประเมินผล ดานคุณธรรม
จริยธรรมเชิงพุทธ รวมทัง้ ตรวจสอบคุณภาพดวยวิธีการทางสถิติ จากนัน้ จึงนํารูปแบบฯไปศึกษานํารอง
กับนักศึกษาพยาบาลที่มีลกั ษณะใกลเคียงกับกลุม ตัวอยางมากที่สุด เพื่อศึกษาความเปนไปไดและแกไข
ปรับปรุงขอบกพรองที่พบ ทําใหไดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีม่ ีคุณภาพสําหรับการนําไปทดลอง
ใชจริงกับกลุมตัวอยาง
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ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เปน
การนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปทดลองใชกบั นักศึกษาพยาบาล ชั้นปที่ 4 หลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต ในปการศึกษา 2550 ภาคการศึกษาที่ 1 ที่เรียนวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก
และการผดุงครรภ 2 โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงทดลองแบบศึกษาสองกลุมวัดกอนและหลังการทดลอง
แลวศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน ดวยวิธกี ารเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคูกันไป
โดยเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาลกลุมทดลอง และกลุม
ควบคุมระหวางกอนการเรียนการสอนกับหลังการเรียนการสอนทันที และระหวางกอนการเรียนการสอน
กับหลังการเรียนการสอนเปนเวลา 1 เดือน เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของ
นักศึกษากลุม ทดลองกับกลุม ควบคุมหลังการเรียนการสอนทันที ศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของนักศึกษากลุมทดลองหลังจากผานการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ รวมทัง้ ศึกษาความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการดูแลของนักศึกษากลุมทดลอง ผลที่ไดจากการศึกษานํามาปรับปรุง
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหสมบูรณ เพื่อเปนประโยชนในการนําไปประยุกตใชในโอกาสตอไป

นิยามศัพทเฉพาะของการวิจัย
นิยามศัพทเฉพาะของการวิจัยครั้งนี้ ผูว ิจยั นิยามจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และจากการ
ศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งเปนการศึกษาความคิดเห็นของผูรบั บริการพยาบาล และผูท ี่เกี่ยวของกับการจัด
การเรียนการสอนทางการพยาบาลโดยตรงวา ใหความหมายของศัพทเฉพาะในการวิจัยครั้งนี้อยางไร
เชน การดูแลอยางเอื้ออาทร พฤติกรรมการดูแลอยางเอือ้ อาทร เปนตน ทัง้ นีเพื
้ ่อใหสามารถดําเนินการ
วิจัยไดสอดคลองกับสภาพจริงตามบริบทของสังคมไทย นิยามศัพทเฉพาะมีดังนี้
1. การดูแลอยางเอื้ออาทร หมายถึง การดูแลของผูทอี่ ยูในวิชาชีพพยาบาลตอผูท ี่เจ็บปวย
หรือผูรับบริการดวยความมีเมตตากรุณา เอื้ออาทร สนใจเอาใจใสตออารมณ ความรูสึก ความตองการ
รวมทัง้ เคารพศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยและสิทธิสวนบุคคลของผูรับบริการในการปฏิบัติการพยาบาล
เพื่อสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ดูแลรักษาความเจ็บปวย และฟนฟูสภาพ ใหบุคคลมีดุลยภาพในตนเอง
สามารถดูแลตนเองไดตามสภาวะที่เกิดขึน้ ในชีวิต
2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หมายถึง สภาพหรือลักษณะการเรียนการสอนที่
ครอบคลุมองคประกอบสําคัญ ซึ่งไดรับการออกแบบหรือจัดไวอยางเปนระบบตามปรัชญาหรือแนวคิด
ตางๆ ประกอบดวยกระบวนการหรือเทคนิควิธีในการเรียนการสอนทีส่ ามารถชวยใหผูเรียนบรรลุวัตถุ
ประสงคที่ตั้งไว ซึง่ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในการวิจัยครั้งนี้ สรางขึ้นจากปรัชญาการศึกษาไทย
ตามแนวพุทธธรรมและทฤษฎีมนุษยนิยม มีองคประกอบสําคัญ 6 องคประกอบคือ หลักการและแนวคิด
วัตถุประสงค ผลลัพธที่คาดหวัง สาระการเรียนการสอน กระบวนการเรียนการสอน และ การประเมิน
ประสิทธิผลของรูปแบบ
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3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อปลูกฝง
พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่ผูวจิ ัยสรางขึน้ โดยนําหลักพุทธธรรมมาบูรณาการในรายวิชาภาคปฏิบัติ กลุมวิชาชีพทาง
การพยาบาล เพื่อปลูกฝงหรือสงเสริมใหนกั ศึกษาพยาบาลมีคุณสมบัติของการเปนผูดูแลสุขภาพที่
เขาถึงจิตใจและความรูสึกของบุคคล มีความเมตตากรุณา เอื้ออาทร สนใจเอาใจใสตออารมณ ความ
รูสึก ความตองการ รวมทัง้ เคารพในศักดิศ์ รีและสิทธิของผูรับบริการในการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อ
สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ดูแลรักษาความเจ็บปวย และฟนฟูสภาพ ใหบุคคลมีดุลยภาพในตนเอง
สามารถดูแลตนเองไดตามสภาวะตางๆทีเ่ กิดขึ้นในชีวิต
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผวู ิจยั สรางขึ้นในครั้งนี้ ประกอบไปดวย 2 สวนคือ
3.1 ขั้นนําเขาสูกระบวนการเรียนการสอน หรือ “การสรางศรัทธา นําพาใหคิด”
เปนการเตรียมผูเรียนและผูสอนกอนที่จะเขาสูกระบวนการเรียนการสอน ประกอบ
ดวยกิจกรรมสําคัญ 2 ประการคือ
3.1.1 การชี้แจง เกีย่ วกับแนวคิดและหลักการ วัตถุประสงค สาระสําคัญ กระบวน
การเรียนการสอน และการประเมินผล เพือ่ ใหเห็นความสําคัญและเขาใจในแนวทางของรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนทีพ่ ัฒนาขึ้น
3.1.2 การสรางความสัมพันธ ระหวางอาจารยกบั นักศึกษาพยาบาลเพื่อสราง
บรรยากาศของความเปนกัลยาณมิตร ซึง่ เปนปจจัยชักนําใหนักศึกษารูจ ักคิดพิจารณาจนเกิดสัมมาทิฏฐิ
คือ การเห็นชอบ หรือการมีจิตสํานึกที่ดี มีแรงจูงใจทีจ่ ะฝกฝนพัฒนาตนใหเปนผูท มี่ ี พฤติกรรมทีด่ ีงาม
กลาวคือ เปนการใชปจจัยภายนอกชักนําใหเกิดปจจัยภายในหรือการรูจักคิดพิจารณาของนักศึกษาเพื่อ
นําเขาสูกระบวนการเรียนการสอน
3.2 กระบวนการเรียนการสอน ประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลักคือ
3.2.1 ขั้นปริยัติ หรือ “ ใหความรูควบคูหลักธรรม ” หมายถึง การใหความรู
ความเขาใจในหลักพุทธธรรม ไดแก ไตรสิกขา และ พรหมวิหาร4 ซึ่งเปนหลักธรรมสําคัญที่ไดนํามา
ประยุกตใชในการปลูกฝงและสงเสริมใหนกั ศึกษาเปนพยาบาลที่เอื้ออาทร ควบคูไปกับการใหความรู
ทางวิชาการพยาบาล เพื่อใหนกั ศึกษาสามารถบูรณาการหลักธรรมะไปสูการปฏิบัติการพยาบาลได
3.2.2 ขั้นปฏิบัติ หรือ “ นอมนําไปสูการปฏิบตั ิ ” หมายถึง การนําความรูที่ได
เรียนรูจากขั้นปริยัติไปสูการลงมือปฏิบัติจริง ทัง้ ในชีวิตประจําวัน และในการปฏิบัติการพยาบาลตาม
กระบวนการพยาบาล ซึง่ ประกอบดวยกิจกรรมหลักที่สาํ คัญ 2 ประการคือ
1) การฝกฝนพัฒนาตนในชีวิตประจําวันดวยหลักธรรมไตรสิกขา เปน
การฝกฝนพัฒนาตนเพื่อใหเปนผูทมี่ ีการประพฤติและการปฏิบัติที่ดีงามอยางเปนองครวมทั้ง 3 ดาน คือ
ดานพฤติกรรม ดานจิตใจ และดานปญญา ดังนี้
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ศีล หรือ “กํากับพฤติกรรม สํารวมกาย วาจา” เปนการฝกฝนพัฒนาตน
ใน ดานพฤติกรรม ใหเปนผูท มี่ ีวิถีชวี ิตที่ถกู ตองดีงามทัง้ ทางกาย วาจา ดวยการฝกตนเองเกี่ยวกับกิจกรรม
พื้นฐานในชีวติ ประจําวันใหมีระเบียบวินัย รูหนาที่มีความรับผิดชอบ และควบคุมกํากับการกระทําของตน
ใหเหมาะสม ไมเบียดเบียนสรางความเดือดรอนใหกับตนเองและผูอนื่ ปฏิบัติตามกฎกติกา มารยาทของ
สังคม อยูรว มกับผูอื่นดวยดีมีความเกื้อกูลกัน
สมาธิ หรือ “มีจิตจดจอ ใจคอมั่นคง ดํารงคุณธรรม” เปนการฝกฝน
พัฒนาตนใน ดานจิตใจ ใหมีสติตั้งมั่น แนวแนอยูกับสิง่ ทีก่ ําหนด ไมฟุงซานหวัน่ ไหว มีความสงบเย็น
เบิกบานแจมใส มีความดีงามดวยคุณธรรม เพื่อใหจิตใจที่มีความพรอมสําหรับการใชงานทางปญญา
รวมทัง้ มีความพรอมที่จะมอบความรักและความปรารถนาดีตอผูอื่น
ปญญา หรือ “ไตรตรอง มองเหตุผล รูจักตน รูจักคน รูจักงาน” เปน
การฝกฝนพัฒนาตนใน ดานสติปญญา ใหมีความรู ความเขาใจตอสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง ดวย
การคิดไตรตรอง มองที่เหตุและผล มองตนหรือพิจารณาตนเพื่อใหเขาใจตัวเองและผูอื่น จนไมเกิดความ
ยึดติดถือมั่น ละคลายความเห็นแกตัว และกระทําการตางๆที่เกิดประโยชนตอเพื่อนมนุษยและสังคม
2) การนําคุณธรรมล้าํ คา พรหมวิหาร4 ไปใชในการดูแลผูปวย เปนการ
นําหลักธรรมทีไ่ ดจากเรียนรูค ือ พรหมวิหาร4 ไปใชในการปฏิบัติการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล
ไดแก การประเมินปญหา การวางแผน การปฏิบัตกิ ารพยาบาล และการประเมินผล เพื่อใหเกิดการดูแล
อยางเอื้ออาทรตอผูปวย/ผูรบั บริการ โดย พรหมวิหาร 4 จะเปนคุณธรรมที่สงเสริมใหนกั ศึกษาพยาบาล
เปนผูทมี่ ีนา้ํ ใจ พรอมที่จะใหความชวยเหลือตอผูอื่น และมีพฤติกรรมในการดูแลชวยเหลือผูปวยหรือผูรับ
บริการอยางเอื้ออาทร ประกอบดวยหลักธรรม 4 ประการดังนี้
เมตตา หมายถึง ความรักหรือความปรารถนาดี มีไมตรี ตองการชวยเหลือ
ใหผูปวยมีความสุข ไดรับการดูแลรักษาอยางครบถวน ปลอดภัย
กรุณา หมายถึง ความสงสาร หรือความอยากชวยเหลือผูปวยใหพนจาก
ความทุกข หรือตองการปลดเปลื้องบําบัดความทุกขของผูป วยทั้งกายและใจ โดยหาหนทางชวยเหลือ
อยางดีที่สุด
มุทิตา หมายถึง ความแชมชื่นเบิกบาน ยินดีเมื่อผูปวยหายจากโรคภัย
ไขเจ็บ รวมถึงการสงเสริมสนับสนุนใหผูปว ยมีความสามารถในการดูแลตนเอง มีการปฏิบัติตนทีด่ ีเพื่อ
การฟน หายหรือเยียวยาตนเอง
อุเบกขา หมายถึง ความมีใจเปนกลาง หรือการมองตามความเปนจริง
ตอการที่ผูปวยจะไดรับผลตามเหตุ โดยปราศจากอคติ รวมทัง้ การมีจิตใจที่เทีย่ งธรรม รักษากฎเกณฑ
และความถูกตอง
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3.2.3 ขั้นปฏิเวธ หรือ “กระจางชัดจากการสะทอนคิด” เปนการเชื่อมโยง
ความรูดวยการคิดสะทอนกลับจากสิง่ ที่ไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติ (Reflective Practice) ดวยตนเอง
ซึ่งหมายถึง การเรียนรูในหลักธรรมแลวนอมนําไปสูการปฏิบัติดวยการฝกฝนพัฒนาตน และนําหลัก
ธรรมไปใชในการปฏิบัติการพยาบาล แลวมีการสะทอนคิดถึงผลของการปฏิบัตินนั้ เพื่อนําไปสูก ารหา
แนวทางแกปญ
 หาและการปรับปรุงตนเองใหดีข้นึ กระบวนการของการสะทอนคิดมี 5 ขั้นตอน ไดแก
การบรรยายความรูสึกและประสบการณ การแลกเปลี่ยนประสบการณ การประเมินและวิเคราะห
ประสบการณ การสรุปแนวคิดหรือหาวิธีแกไขปญหา และการวางแผนการปฏิบัติหรือทดลองนําไปใช
4. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา
พยาบาลหลังจากที่ผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบที่ผูวิจยั สรางขึน้ ประกอบดวย
4.1 พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring Behaviors) หมายถึง การปฏิบตั ิหรือ
การแสดงออกของนักศึกษาพยาบาลที่ทาํ ใหผูปวย/ผูรับบริการมีความอบอุนใจ มัน่ ใจตอการดูแล และ
รูสึกวาไดรับการดูแลอยางเอาใจใสอยางแทจริง ซึ่งจากการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีรวมกับการศึกษา
เชิงคุณภาพในการวิจัยครั้งนี้พบวา พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาลมีองคประกอบ 6 ดาน
ดังนี้
1) มีมนุษยสัมพันธดี
2) มีความเมตตากรุณา
3) เคารพในคุณคาของความเปนมนุษย
4) มีกลยุทธและทักษะการบริการ
5) ยึดมั่นผูกพันในภาระหนาที่
6) สงเสริมใหมีสุขภาพดีแบบองครวม
4.2 ความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หมายถึง ความคิดเห็นของ
นักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับประโยชนของการเรียนรูท ี่ไดรับ และการดําเนินกระบวนการเรียนการสอนตาม
รูปแบบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับใด วัดโดยใชแบบสอบถามที่ผูวจิ ัยสรางขึน้
5. นักศึกษาพยาบาล หมายถึง นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 4 ประจํา
ปการศึกษา 2550 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข
6. อาจารยนเิ ทศ หมายถึง อาจารยพยาบาลที่ดูแลการฝกประสบการณภาคปฏิบัติของ
นักศึกษาบนหอผูปวย ในการวิจัยครั้งนี้ไดแก อาจารยประจําหองคลอดและอาจารยประจําตึกหลังคลอด
7. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2545 หมายถึง หลักสูตรที่ใชในการผลิตบัณฑิต
ทางการพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปน
หลักสูตรฉบับปรับปรุงใหมลา สุด เริ่มใชในปการศึกษา 2546

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจยั ครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของสําหรับเปนแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษา
พยาบาล ในประเด็นตางๆ ดังนี้
1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
1.1 มโนทัศนของการเรียนการสอน
1.2 ปรัชญาการศึกษากับการจัดการเรียนการสอน
: ปรัชญาการศึกษาไทยตามแนวพุทธธรรม
1.3 ทฤษฎีการเรียนรูก ับการจัดการเรียนการสอน
: ทฤษฎีการเรียนรูก ลุมมนุษยนิยม
1.4 การออกแบบการเรียนการสอน
1.5 รูปแบบการเรียนการสอน
1.6 การบูรณาการ
2. แนวคิดเกีย่ วกับการเรียนการสอนทางการศึกษาพยาบาล
2.1 ศาสตรสาขาการพยาบาล
2.2 ปรัชญาของการศึกษาพยาบาล
2.3 วัตถุประสงคของการศึกษาพยาบาล
2.4 การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล
2.5 กระบวนการพยาบาล
2.6 การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลในมิติใหม
2.7 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของกระทรวงสาธารณสุข
: การพัฒนาหลักสูตรโดยใชทฤษฎีการดูแลอยางเอื้ออาทร
3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพการพยาบาล
3.1 ความหมายและความสําคัญของการดูแลอยางเอื้ออาทร
3.2 แนวคิดทฤษฎีของการดูแลอยางเอื้ออาทรทางการพยาบาล
3.3 พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร
3.4 แนวทางการปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพการพยาบาล
3.5 การคิดสะทอนกลับ
3.6 การดูแลอยางเอื้ออาทรทางการศึกษาพยาบาล
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4. พุทธธรรมที่เชื่อมโยงสูก ารเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงการดูแลอยางเอื้ออาทร
4.1 พุทธวิธีในการสอนและการอบรมปลูกฝง
4.2 ปจจัยภายนอกหรือวิธีการแหงศรัทธา(ปรโตโฆสะ) : กัลยาณมิตรธรรม
4.3 ปจจัยภายในหรือวิธกี ารแหงปญญา(โยนิโสมนสิการ)
4.4 สัมมาทิฏฐิ
4.5 ไตรสิกขา
4.6 พรหมวิหาร 4
5. งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวของ
5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการดูแลอยางเอื้ออาทรในดานปฏิบัติการพยาบาล
5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการดูแลอยางเอื้ออาทรในดานการศึกษาพยาบาล
6. กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
รายละเอียดในแตละประเด็น ผูว ิจัยไดเรียบเรียงไวตามลําดับดังนี้
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1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
การเรียนการสอน (Instruction) เปนศาสตรที่มีววิ ัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย จาก
การสอนที่เปนไปตามธรรมชาติไมมีรูปแบบมาสูการสอนอยางมีแบบแผนจนกระทัง่ เปลี่ยนเปนการสอน
ที่เนนตัวผูเรียนเปนสําคัญหรือผูเรียนมีบทบาทในการสรางความรูดวยตนเอง และมีการเรียนการสอน
ในหลากหลายลักษณะ การจัดการเรียนการสอนที่ดี จึงตองมีการวางแผนและนําแนวคิดทฤษฎีหรือ
หลักการตางๆมาประยุกตใชอยางเหมาะสม รวมทัง้ มีการออกแบบการเรียนการสอน (Instructional
Design) อยางมีประสิทธิภาพ (ทิศนา แขมมณี. 2545: 1-14) ดังนั้น ผูสอนจึงตองมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับมโนทัศน ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดของการเรียนการสอน เพื่อชวยใหการเรียนการ
สอนนัน้ บรรลุผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย
1.1 มโนทัศนของการเรียนการสอน (Instruction)
มโนทัศนของการเรียนการสอน (Instruction) ในปจจุบนั พัฒนามาจากการสอน (Teaching)
ที่แตเดิมเนนการถายทอดความรู ความคิด ความเชื่อ ทักษะ และเจตคติ ซึ่งครูผูสอนมีบทบาทเปนผู
บอกกลาว สัง่ อธิบาย หรือแสดงใหดูตามความคิดเห็นและความสามารถของตน ในขณะที่ผูเรียนเปน
ผูรับการถายทอดตามแตครูจะให เปลี่ยนมาเปนการสอนโดยคํานึงถึงการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ
หรือการจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีสว นรวม โดยมีการวางแผน ดําเนินกระบวนการ
และประเมินผลอยางเปนระบบ สามารถตรวจสอบปรับปรุงได เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว (ทิศนา
แขมมณี. 2545: 4-5; ดรุณี รุจกรกานต. 2541: 14-25; ชาญชัย ยมดิษฐ. 2548: 9-11)
ดังนัน้ มโนทัศนของการเรียนการสอนในปจจุบันจึงมีความหมายครอบคลุมลักษณะตอไปนี้
1) การเรียนการสอนคํานึงถึงการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ และผูเรียนตองมีสวนรวมใน
การเรียนรู
2) การเรียนการสอนเปนการถายทอดความรู ทักษะ และ เจตคติตางๆ หรือเปนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยมีการวางแผน มีขั้นตอนหรือกระบวนการเรียนการสอนที่มีแบบแผนชัดเจน
เพื่อใหบรรลุจดุ มุงหมายที่ตงั้ ไว
3) การเรียนการสอนครอบคลุมปฏิสัมพันธหลายรูปแบบ โดยอาจเปนปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคลกับบุคคล หรือบุคคลกับสื่อก็ได
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับมโนทัศนของการเรียนการสอน จะนําไปสูการออกแบบการจัด
การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณและดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากรูปแบบ
การเรียนการสอนตองอาศัยความเชื่อของผูจัดหลักสูตรและของผูสอนเปนสําคัญ ซึ่งมักจะมาจากการ
นําทฤษฎีการเรียนรูและมโนทัศนของการเรียนการสอนมาผสมผสานกัน (ดรุณี รุจกรกานต. 2541: 6)
ทั้งนี้การพัฒนาหรือออกแบบการเรียนการสอนทางการพยาบาลก็ตองอาศัยหลักการดังทีก่ ลาวมาเชน
เดียวกัน
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1.2 ปรัชญาการศึกษากับการจัดการเรียนการสอน
ปรัชญาการศึกษามีความสัมพันธกับการเรียนการสอนอยางลึกซึ้ง ในฐานะที่เปนหลักหรือ
เหตุผลของการคิดและการกระทําตางๆในดานการจัดการศึกษาและการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
โดยปรัชญาการศึกษาเปนความศรัทธา ความเห็นคุณคา หรือความเชือ่ ถือในแนวคิดทางการศึกษา ซึง่
เปนแรงผลักดันใหบุคคลคิดและกระทําในสิ่งที่มีความสอดคลองกับความเชื่อถือนัน้ ๆ (ทิศนา แขมมณี.
2545: 24)
ปรัชญาการศึกษาพัฒนามาจากปรัชญาแมบททีว่ าดวยความรูความจริงของชีวิต ซึง่ นักการ
ศึกษาจะเลือกเอาหลักบางประการมาดัดแปลงอยางเปนระบบเพื่อประโยชนทางการศึกษาโดยเฉพาะ
การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนจึงเปนไปอยางสอดคลองกันเพื่อพัฒนาผูเรียนตามหลัก
ปรัชญาดังกลาว (สาโรช บัวศรี. 2544: 22-23 แปลโดย สุนทร โคตรบรรเทา.) แนวคิดของปรัชญาใน
ลัทธิตางๆจะเปนสิ่งกําหนดแนวทางการสรางหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยจะตอบคําถาม
สําคัญเกี่ยวกับความรูทมี่ ีประโยชนหรือมีคุณคาตอมนุษย ธรรมชาติของมนุษย วิธกี ารเรียนรูของมนุษย
และ จุดมุงหมายของการศึกษาที่ควรจะเปน ปรัชญาของแตละลัทธิจะมีความแตกตางกันหรือใหคํา
ตอบในแนวทางที่ตางกัน ซึง่ ปรัชญาการศึกษาสากลทีน่ ิยมนํามาเปนแนวทางในการจัดการศึกษาโดย
ทั่วไปมีดังนี้ (ทิศนา แขมมณี. 2545: 38; ชาญชัย ยมดิษฐ. 2548: 73-76)
1) ปรัชญาสารัตถนิยม (Essentialism) มีความเชื่อวา การศึกษาเปนเครื่องมือในการถาย
ทอดวัฒนธรรมและอุดมการณทางสังคม หลักสูตรจึงควรประกอบดวยความรู ทักษะ เจตคติ คานิยม
และวัฒนธรรม การจัดการเรียนการสอนเนนที่บทบาทของครูในการถายทอดสาระตางๆใหแกผเู รียน
2) ปรัชญาสัจนิยม (Perennialism) มีความเชื่อวา มนุษยมีธรรมชาติทเี่ หมือนกันและเปน
ผูสามารถใชเหตุผล การศึกษาจึงควรพัฒนาความมีเหตุผลในการดํารงชีวิต และการควบคุมกํากับ
ตนเอง การจัดการเรียนการสอนเนนใหผเู รียนจดจํา ใชเหตุผล และตัง้ ใจกระทําในสิ่งตางๆ
3) ปรัชญาพิพัฒนนิยม (Progressivism) มีความเชื่อวา การดํารงชีวิตที่ดีตองตัง้ อยูบน
พื้นฐานของการคิดที่ดีและการกระทําที่เหมาะสม การจัดการเรียนการสอนจึงเนนใหผูเรียนไดรบั
ประสบการณและเรียนรูจากการคิด การลงมือทํา และการแกปญหาดวยตนเอง
4) ปรัชญาอัตนิยม (Existentialism) มีความเชื่อวา ความมีอยูเปนอยูของมนุษย มนุษย
แตละคนจะตองเปนผูก ําหนดหรือแสวงหาสาระสําคัญและตัดสินใจดวยตนเอง การจัดการศึกษาจึงให
ความสําคัญกับเสรีภาพในการเรียนรู การจัดการเรียนการสอนเนนใหผูเรียนไดมีโอกาสรูจักตนเอง
5) ปรัชญาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) มีความเชือ่ วา การปฏิรูปสังคมหรือการพัฒนา
สังคมใหดีขึ้นเปนหนาที่ของสมาชิกในสังคม การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญที่จะทําใหเกิดการเปลีย่ น
แปลงในสังคม การจัดการเรียนการสอนจึงเนนใหผูเรียนไดเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของสังคม
เพื่อการเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
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การจัดการศึกษาของไทยไดรับเอาปรัชญาการศึกษาสากลดังทีก่ ลาวมาในขางตน มาใชใน
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนจนถึงปจจุบัน ในชวงสองทศวรรษที่ผานมานักการศึกษาไทยจํานวน
หนึง่ ไดหันกลับมาคนหาสิง่ ที่มีคุณคาในวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทย โดยเชื่อวานาจะเหมาะสมกับสังคม
ไทยมากกวาสิง่ ที่รับมาจากตางประเทศ (ทิศนา แขมมณี. 2545: 29) การนําเอาหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนามาเปนสิ่งกําหนดปรัชญาการศึกษาของไทยเปนอีกแนวทางหนึ่งที่ปจจุบนั สถาบันการศึกษาได
นํามาใชแพรหลายมากขึ้น สาระสําคัญมีดังนี้
ปรัชญาการศึกษาไทยตามแนวพุทธธรรม (พระพรหมคุณาภรณ. 2548: 1-2; ทิศนา
แขมมณี. 2545: 29-32) พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต) เปนผูท ไี่ ดรับการยกยองวาเปนปราชญ
ทางการศึกษาที่ไดนําหลักธรรมในพุทธศาสนามาเปนแนวทางกําหนดปรัชญาการศึกษาของไทย ซึ่งมี
ขอดีเนื่องจาก พุทธศาสนาเปนพืน้ ฐานของสังคมไทยมาเปนเวลานาน จึงมีความสัมพันธอยางใกลชิด
กับความคิด ความเชื่อ และการดําเนินชีวิตของคนไทย ทัง้ นีก้ ารจัดการศึกษาตามแนวพุทธมีหลักการ
ที่สัมพันธกับการมองชีวิตมนุษยและธรรมชาติทั้งหมด โดยเริ่มจากการมองชีวิตมนุษยวาเปนอยางไร
แลวนําความรูค วามจริงมาจัดการศึกษาหรือการพัฒนามนุษยใหสอดคลองกับความเปนจริงนั้น
ปรัชญาพื้นฐานของการศึกษาตามหลักพุทธธรรมถือวา ภารกิจสําคัญของการศึกษา คือ
การฝกอบรมบุคคลใหพัฒนาปญญา แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหสอดคลองกับปรัชญา
จึงมีดังตอไปนี้ (พระธรรมปฎก. 2544: 6-9)
1) ภารกิจสําคัญของการศึกษา คือ การชวยใหบุคคลเกิดเจตคติที่ถกู ตอง รูจักมองสิ่งทั้ง
หลายตามที่มนั เปน สามารถจัดการกับสิง่ เหลานั้นตามที่ควรจะเปน เพื่อใหเกิดประโยชนตอตนเองและ
สังคม ไมมองเห็นและจัดการสิ่งทั้งหลายตามอํานาจตัณหา
2) เจตคติที่ถกู ตองและความสามารถในการจัดการ จะเกิดขึ้นไดดว ยการพัฒนาปญญา ซึ่ง
เปนความรูความเขาใจที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลนั้นเอง ผูอื่นจะนํามายัดเยียดหรือบังคับใหรับไวไมได
3) ภารกิจของผูสอนและผูใหการศึกษาทัง้ หลายเปนเพียงผูชนี้ ําทางหรือผูอํานวยโอกาสเพื่อ
ชวยใหผเู รียนหรือผูรับการอบรมดําเนินเขาสูปญญา สิง่ ที่ดที ี่สุดที่ผูสอนจะทําไดก็คอื ตั้งใจชวยเหลือ
พยายามสรรหาอุบายและอุปกรณตางๆทีจ่ ะชวยผูเ รียนใหเขาถึงปญญาอยางไดผลดีที่สุด หรือเรียกวา
เปน กัลยาณมิตร
4) ในระบบการศึกษาเชนนี้ ผูเรียนจะเปนผูที่มบี ทบาทสําคัญในฐานะเปนผูสรางปญญาให
เกิดแกตน จึงตองเปนผูมีสว นรวมและเปนผูลงมือกระทําใหมากที่สุด ดังนัน้ ความสามารถ ความถนัด
และอุปนิสัยตางๆของผูเรียนจึงเปนสิง่ ที่ผสู อนตองคํานึงถึง เพื่อจัดสภาพการเรียนและกลวิธกี ารสอนให
ผูเรียนเรียนรูอยางไดผลดีที่สดุ
5) การเรียนการสอนตองใชวิธีการแหงปญญา คือ ผูเรียนตองเปนอิสระในการใชความคิด
ซักถามโตตอบ และสืบเสาะคนหาความจริงตางๆใหเกิดความรูความเขาใจดวยตนเอง
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จากปรัชญาดังกลาว และจากทัศนะของพุทธศาสนาทีม่ องวา มนุษยมีสวนประกอบสําคัญ 2
ประการคือ กาย (Physical) และจิต (Mind) การศึกษาจึงเนนการพัฒนาตนเองทัง้ ทางกายและทางจิต
เพื่อทําความเขาใจในสิ่งตางๆ สามารถดํารงชีวิตอยางรูเทาทันและมีคุณคา ดังนั้น กระบวนการในการ
จัดการศึกษาจึงเปนระบบทีม่ ุงฝกฝนและพัฒนาบุคคล โดยมีองคประกอบสําคัญ 3 ประการ ทีด่ ําเนิน
ควบคูกันไปตลอดเวลา เรียกวา ไตรสิกขา หรือหลักแหงการศึกษา 3 ประการ ไดแก (พระธรรมปฎก.
2547: 123-129)
1) การพัฒนาดานความสัมพันธกับสิง่ แวดลอม หรือเรียกวา ศีล หมายถึง การมีพฤติกรรม
ที่ดีงามทัง้ กาย วาจา และอินทรียทงั้ 6 ดวยความเคยชิน คลองแคลว อยูตัว มีวินยั ในวิถชี ีวิต
2) การพัฒนาดานจิตใจ หรือเรียกวา สมาธิ หมายถึง การวางใจแนวแน มัน่ คง หนักแนน
มีคุณธรรม และมีความสุข
3) การพัฒนาดานปญญา หรือเรียกวา ปญญา หมายถึง การรูคิด เขาใจ มองเห็นความจริง
แกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม เทาทัน มีเหตุผล เชือ่ มโยงประยุกตใช และสรางความรูใหมได
การพัฒนามนุษยโดยหลักไตรสิกขาจะเปนไปไดดีตองอาศัยปจจัยภายนอก คือ กัลยาณมิตร
และปจจัยภายใน คือ โยนิโสมนสิการหรือการคิดอยางถูกวิธี โดยหลักปฏิบัติทั้งหมดของพุทธศาสนาจะ
รวมอยูในไตรสิกขา เพื่อการฝกฝนพัฒนาตนในการที่จะทํากรรมดียงิ่ ขึน้ ไป ซึ่งจะกลาวถึงรายละเอียด
อีกครั้งในสวนตอไป
ในการวิจัยครัง้ นี้ ผูว ิจัยไดนาํ ปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธธรรมมาประยุกตใชเพือ่ พัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร
ตอผูรับบริการ เนื่องจากการที่นกั ศึกษาพยาบาลจะมีพฤติกรรมดังกลาว จะตองผานกระบวนการฝกฝน
พัฒนาตนทัง้ กาย ใจ และ ปญญา จนมีความรูความเขาใจ มีเจตคติที่ดีและเห็นคุณคาของการปฏิบัติ
จนมีพฤติกรรมที่เปนอุปนิสยั จากการทบทวนวรรณกรรมในขางตน จะเห็นไดวา แนวคิดตามปรัชญา
การศึกษาเชิงพุทธมีความสอดคลองกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้เปนอยางยิ่ง
1.3 ทฤษฎีการเรียนรูกับการจัดการเรียนการสอน
ปรัชญาการศึกษาเปนพื้นฐานที่สําคัญของการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ซึ่ง
นักการศึกษาไดนําแนวคิดจากปรัชญามาทําการพิสูจนยืนยันดวยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร แลวนําเสนอ
ขอความรูออกมาเปนทฤษฎีทางการศึกษาที่สามารถนําไปประยุกตใชในการจัดหลักสูตรและการเรียน
การสอนได (ทิศนา แขมมณี. 2545: 41) โดยเฉพาะการศึกษาเกีย่ วกับการเรียนรูของมนุษยที่มนี ักจิต
วิทยาสนใจศึกษาและนําเสนอเปนทฤษฎีการเรียนรูไวอยางหลากหลาย ทัง้ นี้เพื่ออธิบายลักษณะของ
การเกิดการเรียนรูหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม นําไปสูการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับการ
เรียนรูของผูเรียน เชน ทฤษฎีการเรียนรูก ลุมพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ทฤษฎีการเรียนรูก ลุม
พุทธินิยม (Cognitivism) หรือ ทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม (Humanism) เปนตน
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การวิจยั เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ เกี่ยวของกับทฤษฎีการเรียนรู
ในกลุมมนุษยนิยม (Humanism) เนื่องจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรของกระทรวงสาธารณสุขไดนํา
ทฤษฎีการดูแลอยางเอื้ออาทรมาเปนแกนกลางในการพัฒนาหลักสูตร ซึง่ แนวคิดสําคัญของทฤษฎีนี้
ยึดหลักตามแนวคิดมนุษยนิยม ดังนัน้ ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนจึงตองสอดคลองกับ
แนวทางของหลักสูตร ผูวิจัยไดศึกษาและสรุปสาระสําคัญของทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยมไวดังนี้
ทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม (Humanism)
นักทฤษฎีกลุม มนุษยนิยม ใหความสําคัญกับคุณคาของความเปนมนุษย โดยมีความเชื่อวา
มนุษยทกุ คนมีศักดิ์ศรี มีความดีงาม มีความสามารถ และมีแรงจูงใจภายในที่จะพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณหากไดรับอิสรภาพและเสรีภาพ นักทฤษฎีที่สําคัญในกลุมนี้คอื
มาสโลส (Maslow) โรเจอร (Rogers) โคมส (Combs) โนลส (Knowles) แฟร (Faire) และ นีล (Neil)
เปนตน (ทิศนา แขมมณี. 2545: 68-72; ชาญชัย ยมดิษฐ. 2548: 79-80; วิชัย วงษใหญ. 2537:29-37)
แนวคิดสําคัญของทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม มีดงั นี้
1) มนุษยทกุ คนมีความตองการพืน้ ฐานเปนลําดับขั้น (hierarchy of Needs) เริ่มตั้งแตความ
ตองการทางรางกาย ความตองการความปลอดภัย ความตองการความรัก ความตองการการยอมรับ
นับถือ ไปจนถึงความตองการแสดงศักยภาพที่แทจริงของตน (Self-actualization) ซึ่งมนุษยมีความ
พยายามที่จะพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โดยที่ความตองการขั้นต่าํ ตองไดรับการตอบสนองกอนอยาง
เพียงพอในแตละขั้น
2) มนุษยเปนผูมีศักดิ์ศรีและมีความดีโดยธรรมชาติ หากมนุษยอยูภายใตสิ่งแวดลอมที่
อบอุน มีความรัก มีอิสระและเสรีภาพ (Freedom and Autonomy) มนุษยจะพัฒนาไปในทางที่ดที ั้งตอ
ตนเองและสังคม
3) มนุษยมีความเปนปจเจก มีความสามารถ และมีศักยภาพ (Individual and Potential)
ในการตัดสินใจเลือกกระทําสิ่งตางๆตามทีต่ นพอใจ และรับผิดชอบในผลของการกระทํานัน้ ๆ
4) มนุษยมีความเปนเอกลักษณ (Uniqueness) และมีความสามารถแตกตางกัน การพัฒนา
มนุษยจึงตองเคารพในความเปนบุคคลและคํานึงถึงความแตกตางของแตละบุคคล
5) มนุษยจะเรียนรูไดดีหากมีสวนรวมในการเรียนรูดวยตนเอง มีอิสระในการเรียนรูส ิ่งที่
ตองการ และเรียนรูดวยวิธีการที่ตนเองพอใจ เนื่องจากการเรียนรูเปนกระบวนการภายในตนทีม่ นุษย
สามารถควบคุมตนเองและนําประสบการณ ความรู ทักษะ คานิยมตางๆเขามาสูก ารเรียนรูของตนได
จากแนวคิดดังกลาว หลักการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรูของกลุมมนุษยนิยม
จึงควรเปนดังนี้
1) จัดการเรียนการสอนโดยเขาใจถึงความตองการพื้นฐานของมนุษย ซึ่งการที่จะชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี จําเปนตองตอบสนองความตองการพืน้ ฐานทีผ่ ูเรียนตองการเสียกอน
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2) ระบบการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ควรเปนระบบที่ใหอิสรเสรีภาพใน
การเรียนรูแกผูเรียน โดยผูเรียนมีโอกาสทีจ่ ะคิดเอง ไมถกู สั่งหรือบังคับใหทาํ และ มุงเนนการพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียนแตละคน
3) การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู มีความอบอุนปลอดภัย ไววางใจ
การคํานึงถึงความรูสึกของผูเ รียน การสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนรู จะชวยใหผเู รียนเกิดการเรียนรูไดดี
4) การใหผูเรียนมีสว นรวมในการเรียน รับผิดชอบรวมกันในกระบวนการเรียนรู และเปด
โอกาสใหผเู รียนไดเลือกสิ่งทีเ่ รียนและวิธีเรียนดวยตนเอง รวมทั้งนําประสบการณ ความรู ทักษะ และ
คานิยมตางๆเขามาใชในการเรียนรู จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี
5) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะตองมีความหมายที่สัมพันธกับผูเรียนและสิ่งแวด
ลอม สาระวิชาจะตองใกลเคียงกับความตองการพืน้ ฐานและชีวิตความเปนอยู สามารถนําเอาผลการ
เรียนรูไปใชไดจริง
6) การจัดประสบการณการเรียนรูจะตองครอบคลุมคนทั้งคนอยางเปนองครวม (Holistic)
คือ พัฒนาทั้งทางดานความสนใจ อารมณ ความรูสกึ คานิยม โดยไมมงุ เนนการสงเสริมพัฒนาดาน
สติปญญาเพียงอยางเดียว รวมทั้งจะตองสงเสริมวิธีการเรียนรู เนนการพัฒนาตนใหรักที่จะเรียน มี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามความคาดหวังของตนเอง
7) กระบวนการเรียนการสอนถือเปนมนุษยสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน บทบาทสําคัญ
ของผูสอน คือ การเปนผูชี้แนะการเรียน เปนแหลงวิทยาการ และ สรางบรรยากาศการเรียนใหอบอุน
มีชีวิตชีวา ทาทายตอการเรียนรู ซึ่งในการเรียนการสอนแบบนี้ ผูสอนควรจะมีลกั ษณะเปนคนทีอ่ บอุน
มีความเห็นอกเห็นใจ จริงใจ และนับถือผูอนื่
สรุป แนวคิดสําคัญของกลุม มนุษยนิยม เนนที่คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย โดย
เชื่อวามนุษยมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง จุดมุง หมายของการศึกษาเปนไปเพื่อสงเสริมพัฒนาการ
สูงสุดของศักยภาพของบุคคล การจัดการเรียนการสอนจะใหความสําคัญกับความเปนเจาของการ
เรียนรู (Ownership) ของผูเรียน โดยมีครูผูสอนเปนผูชว ยเหลือ อํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรู
1.4 การออกแบบการเรียนการสอน
ในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ ครูผูสอนจะตองคํานึงถึงองคประกอบและรูปแบบการ
จัดเรียนการสอนที่เหมาะสม ดังนัน้ จึงตองมีการวางแผนหรือออกแบบการจัดการเรียนการสอนอยาง
เปนระบบ ซึ่งปเตอร (สงัด อุทรานันท. 2532: 4 ; อางอิงจาก Peter. 1975. Competencies for
Teaching :Classroom Instruction. p. 189) กลาววา การจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนจะไดผล
ดีหรือไมนั้นขึน้ อยูกับ (1) ทักษะในการสอน (2) ความเขาใจในระบบการเรียนการสอน และ (3) ความ
เขาใจในหลักจิตวิทยาการเรียนการสอน รวมทัง้ เขาใจในเนื้อหาวิชาทีเ่ กี่ยวของ โดยที่การจัดระบบการ
เรียนการสอนเปนสวนสําคัญที่จะทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามจุดมุงหมาย
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ระบบการเรียนการสอน (Instructional System)
“ระบบ” หมายถึง การรวบรวมสวนยอยๆที่สัมพันธกันไวอยางเปนระเบียบ มีเหตุผล โดยสิ่งที่
รวมกันอาจเปนไดทั้งสิง่ ทีเ่ ปนรูปธรรมหรือนามธรรม เพือ่ การทําหนาที่ตางๆใหบรรลุตามจุดมุงหมายที่
กําหนดไว (ชาญชัย ยมดิษฐ. 2548: 24) จากความหมายดังกลาวจะเห็นไดวา ระบบจะตองประกอบ
ไปดวยสิ่งสําคัญ 3 ประการคือ (1) องคประกอบของระบบ (2) ความสัมพันธขององคประกอบตางๆ
ของระบบ และ (3) เปาหมายหรือจุดมุง หมายของระบบ (ทิศนา แขมมณี. 2545: 196 , 220)
ระบบการเรียนการสอน จึงเปนการจัดองคประกอบของการเรียนการสอนใหมีความสัมพันธ
กัน เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายทีก่ ําหนดไว ซึง่ ระบบการเรียนการสอนเปนระบบ
ยอยของระบบการศึกษา โดยอาจมีลกั ษณะเปนระบบใหญที่ครอบคลุมองคประกอบของการเรียนการ
สอนในภาพรวม หรืออาจเปนระบบยอยที่เกิดจากนําองคประกอบยอยๆลงไปอีกมาจัดระบบก็ได
การออกแบบระบบการเรียนการสอน (Instructional System Design)
การออกแบบระบบการเรียนการสอน เปรียบไดกับการออกแบบเพื่อสรางนวัตกรรม ซึง่ ถา
ออกแบบไดดีก็จะสามารถสรางคุณภาพใหแกผูเรียน และเกิดประโยชนตอสังคม (ชาญชัย ยมดิษฐ.
2548: 44) ในการออกแบบเพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนในระดับใดๆ ไมวาจะเปนระบบใหญ
ระบบยอย หรือเปนการพัฒนาในระดับรายวิชา (Course) หนวย (Unit) หรือ หัวขอ (Topic) ผูสอนจะ
ตองตอบคําถามสําคัญในการออกแบบระบบดังนี้ (วิชัย วงษใหญ. 2537: 70-72)
1) สอนทําไม หรือ จุดมุง หมายของการเรียนการสอน ในการจัดการเรียนสอนแตละครั้ง
ผูสอนจะตองทราบจุดมุง หมายอยางชัดเจน เพื่อที่จะไดกําหนดจุดประสงคการเรียนไดถูกตอง รวมทัง้
เปนสิ่งบงชี้ถงึ การจัดกิจกรรมและประสบการณเรียนรู ตลอดจนการประเมินผลวา ผูเรียนมีการเปลี่ยน
แปลงพฤติกรรมตามจุดประสงคที่กาํ หนดไวมากนอยเพียงใด
2) สอนอะไร หรือ เนื้อหาสาระ เปนสิง่ ทีผ่ ูสอนจะตองทําการศึกษาคนความาอยางดีรวมทั้ง
พิจารณาคัดเลือกวา เนื้อหาสาระนั้นมุง เนนความรู ทักษะ คุณลักษณะ หรือคานิยมในดานใดที่มุงหวัง
ใหเกิดขึ้นกับผูเ รียน การศึกษาเนื้อหาสาระเชิงวิเคราะหจึงมีความจําเปนสําหรับผูสอน
3) สอนอยางไร หรือ กลวิธกี ารจัดการเรียนการสอน เปนการวางแผนเกีย่ วกับกระบวนการ
เรียนการสอน การจัดกิจกรรมและประสบการณการเรียนรู รวมถึงวิธกี ารเรียนการสอนที่จะใชเพื่อให
บรรลุจุดมุงหมาย ซึง่ ผูสอนจะตองพิจารณาเลือกกลวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
และความสามารถของผูเรียน
4) ผลการสอนเปนอยางไร หรือ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน การเรียนการสอน
ที่ดีจะตองมีการวางแผนอยางเปนระบบคือ มีการกําหนดจุดประสงคที่ชัดเจน มีการเลือกเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับจุดประสงค ดังนั้น จึงตองมีการประเมินผลเพื่อหา
ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนวามีจดุ ใดบางที่ควรปรับปรุง
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จากที่กลาวมา สามารถสรุปแนวทางการออกแบบระบบการเรียนการสอนไดวา ในเบื้องตน
ครูผูสอนจะตองตอบคําถามสําคัญ 4 ประการ เพื่อใหได องคประกอบของระบบการเรียนการสอน ดัง
แสดงในภาพประกอบ 1

สอนทําไม

จุดมุงหมาย

สอนอะไร

เนื้อหาสาระ

สอนอยางไร

กลวิธีการเรียนการสอน

ผลการสอน
เปนอยางไร

การประเมินผล

ภาพประกอบ 1 แนวทางการออกแบบและองคประกอบของระบบการเรียนการสอน
ที่มา: วิชัย วงษใหญ. (2537). กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ภาคปฏิบัติ.หนา 71.

สําหรับองคประกอบของระบบการเรียนการสอนที่สรุปไดจากระบบการออกแบบการเรียน
การสอนโดย ทิศนา แขมมณี (2545: 213) ประกอบดวย วัตถุประสงคการเรียนการสอน (Objectives)
เนื้อหาและมโนทัศนการเรียนการสอน (Content and Concept) ยุทธศาสตร/ยุทธวิธีการเรียนการสอน
(Instructional Strategies) กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อ (Instructional Activity) และ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน (Instructional Measurement and Evaluation) ซึ่งสอดคลองกับองค
ประกอบของระบบการเรียนการสอนของวิชัย วงษใหญ ดังที่กลาวมาแลวในขางตน
ในสวนของ ขัน้ ตอนการออกแบบระบบการเรียนการสอน ไดมนี ักวิชาการเสนอแนวทางไว
อยางหลากหลาย ซึ่งผูว ิจัยไดศึกษาคนความาเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัย ดังตอไปนี้
ดิคและคาเรย (Dick; & Carey. 1996: 2-7) เสนอรูปแบบของระบบการเรียนการสอนซึ่งสรุป
ไดวา องคประกอบของระบบการเรียนการสอนมี 3 องคประกอบคือ (1) การกําหนดจุดมุงหมายหรือ
ผลลัพธของการเรียนการสอน (2) การพัฒนาการเรียนการสอน และ (3) การประเมินการเรียนการสอน
จากทั้ง 3 องคประกอบนี้ ทําใหมกี ิจกรรมการจัดระบบการเรียนการสอน 10 ขั้นตอน ดังนี้
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1) การกําหนดจุดมุงหมายของการเรียนการสอน (Identify Instructional Goals) เปนการ
ตั้งเปาหมายวา เมื่อสิ้นสุดกระบวนการเรียนการสอนแลวตองการใหผูเรียนมีคุณลักษณะอยางไร ซึง่
ตองกําหนดใหสอดคลองกับจุดมุงหมายทางการศึกษาหรือหลักสูตร
2) การวิเคราะหภารกิจการเรียนการสอน (Conduct Instructional Analysis) เปนการ
วิเคราะหขั้นตอนการดําเนินการสอนเพื่อจัดหมวดหมูภารกิจใหสอดคลองกับจุดมุง หมายที่กาํ หนดไว
3) การวิเคราะหพฤติกรรมและคุณลักษณะของผูเรียน (Identify Entry Behaviors and
Characteristics) เปนการวิเคราะหผูเรียนและบริบทที่เกีย่ วของ เพื่อชวยในการกําหนดวิธีเรียนวิธีสอน
4) การเขียนจุดประสงคการเรียนรู (Write Performance Objectives) เปนการกําหนดจุด
มุงหมายเฉพาะ หรือจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ซึ่งจะชวยใหมองเห็นแนวทางการจัดประสบการณการ
เรียนรู แนวทางการประเมินผลการเรียนรู และ ชวยใหผูเรียนเรียนอยางมีจุดมุงหมาย
5) การสรางเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู (Develop Criterion Reference Test)
เปนการสรางเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถของผูเรียนที่สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
6) การพัฒนากลยุทธการเรียนการสอน (Develop Instructional Strategy) เปนการกําหนด
วิธีดําเนินการและกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะชวยใหผูเรียนเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
7) การพัฒนาและเลือกสื่อการเรียนการสอน (Develop and Select Instructional
Materials) เปนการพัฒนาและเลือกสื่อการเรียนการสอนใหสอดคลองกับกลยุทธทกี่ ําหนด
8) การออกแบบและประเมินผลระหวางการเรียนการสอน (Design and Conduct
Formative Evaluation) เปนการประเมินผลยอยเพื่อทราบขอบกพรองและนําไปสูการปรับปรุงการ
เรียนการสอน
9) การแกไขปรับปรุงการเรียนการสอน (Revise Instruction) เปนการทบทวนการจัดการ
เรียนการสอน โดยนําขอมูลจากการประเมินผลยอยมาแกไขปรับปรุง เพื่อใหมีประสิทธิภาพมากขึน้
10) การออกแบบและประเมินผลหลังการเรียนการสอน (Design and Conduct Summative
Evaluation) เปนการประเมินผลเพื่อตัดสินคุณคาของการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมทั้งหมด
สวน ชาญชัย ยมดิษฐ (2548: 52-58) ไดกลาวถึงขัน้ ตอนการออกแบบระบบการเรียนการ
สอนวามี 9 ขั้นตอนคือ
1) วิเคราะหบริบทและสภาพแวดลอมรอบๆระบบใหญจนถึงระบบยอย
2) วิเคราะหและสังเคราะหระบบการเรียนการสอนเดิมหรือแนวคิดใหมที่จะนํามาใชเปน
กรอบแนวคิดพื้นฐาน
3) ออกแบบระบบชั่วคราว
4) วิเคราะหองคประกอบของระบบ
5) ออกแบบรายละเอียดของระบบ

25
6) ทดลองประสิทธิภาพของระบบ
7) นําระบบไปใชจริง
8) ประเมินระบบ
9) ตรวจสอบผลผลิตของระบบ
ทิศนา แขมมณี (2545: 202) ไดใหขอสรุปเกี่ยวกับขั้นตอนการออกแบบระบบการเรียนการ
สอนไววา ในการออกแบบหรือจัดระบบใดๆ กระบวนการที่จาํ เปนประกอบดวยขัน้ ตอนสําคัญ 10
ขั้นตอนคือ การกําหนดจุดมุงหมายของระบบ การศึกษาหลักการและทฤษฎีที่เกีย่ วของ การศึกษา
สภาพการณและปญหา การกําหนดองคประกอบของระบบ การจัดหมวดหมูขององคประกอบ การ
จัดความสัมพันธขององคประกอบ การเขียนผังแสดงระบบ การทดลองใชระบบ การประเมินผล และ
การปรับปรุงระบบ
1.5 รูปแบบการเรียนการสอน (Instructional Model)
“รูปแบบ (Model)” เปนเครือ่ งมือทางความคิดที่ใชในการสืบสอบหาคําตอบ หรือ ความรู
ความเขาใจในปรากฏการณทั้งหลาย ซึง่ สรางขึ้นจากความคิด ประสบการณ หรือทฤษฎีและหลักการ
ตางๆ ลักษณะที่สําคัญของรูปแบบคือ จะตองนําไปสูการทํานายผล (Prediction) ที่สามารถพิสูจนได
โครงสรางของรูปแบบจะตองมีความสัมพันธเชิงสาเหตุที่สามารถอธิบายปรากฏการณได และ สามารถ
สรางความคิดรวบยอด (Concept) ได (ทิศนา แขมมณี. 2545: 218-221)
รูปแบบการเรียนการสอน จึงหมายถึง สภาพหรือลักษณะของการเรียนการสอนทีค่ รอบคลุม
องคประกอบสําคัญซึ่งไดรับการจัดไวอยางเปนระเบียบ ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือ
ความเชื่อตางๆ โดยประกอบดวยกระบวนการหรือขั้นตอนสําคัญในการเรียนการสอน รวมทั้งวิธีสอน
และเทคนิคการสอนตางๆ ทีส่ ามารถชวยใหการเรียนการสอนนัน้ บรรลุวัตถุประสงค ดังนั้น รูปแบบการ
เรียนการสอน จึงตองมีองคประกอบดังตอไปนี้
1) มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อ ที่เปนพืน้ ฐานหรือเปนหลักของรูปแบบ
การเรียนการสอนนัน้ ๆ
2) มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลอง
กับหลักการทีย่ ึดถือ
3) มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบของระบบ
ใหสามารถนําผูเรียนไปสูเปาหมายของระบบหรือกระบวนการนัน้ ๆ
4) มีการอธิบายหรือใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอนตางๆ อันจะชวยให
กระบวนการเรียนการสอนนัน้ ๆเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี้ รูปแบบการเรียนการสอน จะตองสามารถทํานายผลที่จะเกิดตามมาได และมี
ศักยภาพในการสรางความคิดรวบยอดและความสัมพันธใหมๆได
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“รูปแบบการเรียนการสอน” มีความหมายเหมือนกันกับ “ระบบการเรียนการสอน” แตนิยม
ใชตางกันในแงระบบใหญและระบบยอย โดยนิยมใชคาํ วา “ระบบ” กับการจัดการเรียนการสอนใน
ระบบใหญที่ครอบคลุมองคประกอบสําคัญในภาพรวม สวน “รูปแบบ” จะใชกับระบบที่ยอยกวาโดย
เฉพาะกับวิธีสอน และยังพบวา มีการใชคําที่มีความหมายเดียวกันกับรูปแบบการเรียนการสอนอีก
หลายคําไดแก “การสอน” “กระบวนการเรียนการสอน” “การจัดการเรียนการสอน” “รูปแบบการสอน”
“รูปแบบการจัดการเรียนการสอน” (ทิศนา แขมมณี. 2545: 221,273) ซึง่ ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว ิจัยเลือก
ใชคําวา “รูปแบบการจัดการเรียนการสอน” เนื่องจากเห็นวา เปนคําที่ครอบคลุมทัง้ มโนทัศนและ
กระบวนการตามคํากลาวที่วา การจัดการเรียนการสอนจะกลายเปนรูปแบบได จะตองผานการจัด
องคประกอบตางๆอยางเปนระบบระเบียบ (ทิศนา แขมมณี. 2545: 220)
1.6 การบูรณาการ (Integration)
การบูรณาการ หมายถึง การนําศาสตรตางๆที่มีความสัมพันธเกีย่ วของกันมาผสมผสานกัน
เพื่อใหเกิดประโยชนในการดําเนินการ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ จึงหมายถึง การนําเอา
ความรูสาขาวิชาตางๆหรือเนื้อหาสาระทีม่ ีความสัมพันธกันมาผสมผสานกัน และจัดกิจกรรมการเรียนรู
ใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในลักษณะที่เปนองครวม และสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิต
ประจําวันได ทั้งนี้นอกเหนือจากการบูรณาการในเนื้อหาสาระแลว การจัดการเรียนการสอนควรมีการ
บูรณาการในลักษณะอื่นๆควบคูไปดวย ไดแก การบูรณาการระหวางความรูกับกระบวนการเรียนรู
การบูรณาการระหวางพัฒนาการทางดานความรูกับทางดานจิตใจ และ การบูรณาการระหวางสิง่ ที่
เรียนในหองเรียนกับสิง่ ที่เปนอยูในชีวิตจริง (วัฒนาพร ระงับทุกข. 2542: 46-47; ทิศนา แขมมณี.
2545: 145-146)
แนวคิดสําคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการมีหลักการวา ในชีวิตจริงสรรพสิ่ง
ลวนเชื่อมโยงสัมพันธกนั การเรียนรูที่ดีจงึ ควรมีลักษณะเปนองครวมไมแยกเปนสวนๆ ซึ่งจะทําใหการ
เรียนรูไมสัมพันธกับชีวิตจริงและความเปนจริง เปนผลใหผูเรียนไมสามารถนําความรูไปประยุกตใชได
การบูรณาการจะเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูและแกปญ
 หาหลายดาน ชวยใหเกิดพัฒนาการทัง้ ทาง
ดานความรู ทักษะ และเจตคติไปพรอมๆกัน นอกจากนีย้ ังชวยเปดโลกทัศนของทัง้ ผูสอนและผูเรียนให
กวางขึ้น มีความคิดและมุมมองทีก่ วางขึน้
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สามารถทําได 2 ลักษณะคือ
1) แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ทําไดโดยกําหนดประเด็นหรือหัวเรื่อง (Theme)
ขึ้นมา แลวนําความรูจากวิชาตางๆมาเชื่อมโยงใหสัมพันธกับหัวเรื่องนัน้ การจัดแบบนี้ทาํ ใหผูเรียนตอง
แสวงหาความรู ทักษะและประสบการณจากวิชาตางๆมากกวา 2 วิชา จึงเกิดการเรียนรูที่ลึกซึง้
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2) แบบพหุวทิ ยาการ (Multidisciplinary) ทําไดโดยนําเรื่องที่ตองการจะบูรณาการไป
สอดแทรก (Infusion) ในวิชาตางๆ ซึง่ เปนวิธที ที่ ําไดงา ย เพราะผูสอนสามารถบูรณาการเรื่องใดเรื่อง
หนึง่ กับวิชาทีต่ นกําลังสอนอยู
ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ ผูวิจยั ไดนําหลักพุทธธรรมมาบูรณา
การแบบพหุวทิ ยาการ นั่นคือ นําหลักพุทธธรรมมาสอดแทรกไวในวิชาปฏิบัติการพยาบาล เนื่องจาก
ุ ธรรมจริยธรรม ซึง่ ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ การมีพฤติกรรมการ
ตองการปลูกฝงใหนักศึกษาพยาบาลมีคณ
ดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring Behaviors) ตอผูรับบริการการพยาบาล โดยจัดการเรียนสอนใหนกั ศึกษา
พยาบาลไดมกี ารเรียนรู ฝกฝน พัฒนาตนควบคูไปกับการลงมือปฏิบตั ิจริง ในสถานการณจริง ตามแนว
คิดของ ประเวศ วะสี (2546: 46-47) ที่กลาวไววา ในการเรียนรูใดๆจะมีมิติทางจริยธรรมอยูในนัน้ เสมอ
การเรียนการสอนใดๆจึงควรเชื่อมโยงบูรณาการมิตทิ างจริยธรรมใหเห็นความเปนไปทั้งหมดโดยไมแยก
เอาจริยธรรมไปเปนวิชาๆหนึง่ แบบแยกสวน แลวทําใหไมคอยไดผล
จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่กลาวมาทัง้ หมด ผูวจิ ัยไดนํามาวิเคราะห
และสังเคราะหเพื่อใหไดองคประกอบในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ ซึ่งมีองค
ประกอบสําคัญ 6 องคประกอบ คือ
1) หลักการและแนวคิดของรูปแบบ
2) วัตถุประสงคของรูปแบบ
3) ผลลัพธที่คาดหวังของรูปแบบ
4) สาระการเรียนการสอนของรูปแบบ
5) กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
6) การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ มีจดุ มุงหมายที่สาํ คัญเพื่อปลูกฝงให
นักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการการพยาบาล โดยไดบูรณาการ
ปรัชญาและแนวคิดตามหลักพุทธธรรมมาเปนแกนกลางในการจัดการเรียนการสอน รวมกับแนวคิด
ทฤษฎีการดูแลมนุษยอยางเอื้ออาทร (Caring Theory) แนวคิดของหลักสูตรแบบเอื้ออาทร (Caring
Curriculum) ทฤษฎีการเรียนรูและแนวคิดของกลุมมนุษยนิยม (Humanism) หลักการของกระบวน
การพยาบาล (Nursing Process) และ หลักการคิดสะทอนกลับ (Reflective Practice) ซึ่งจะกลาวถึง
รายละเอียดในสวนตอไป สําหรับโครงรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนซึ่งมี 6 องคประกอบ แสดง
ความสัมพันธไดดังในภาพประกอบ 2
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ที่มาของรูปแบบ

องคประกอบของรูปแบบ

ปรัชญาและแนวคิดตามหลักพุทธธรรม
(ไตรสิกขา และ พรหมวิหาร 4)
ทฤษฎีการดูแล
แนวคิดของ
ทฤษฎีการเรียนรู
มนุษยอยางเอือ้ อาทร หลักสูตรแบบเอื้อ
และแนวคิดของ
(Caring Theory)
อาทร (Caring
กลุมมนุษยนิยม
Curriculum)
(Humanism)
กระบวนการพยาบาล
การคิดสะทอนกลับ
(Nursing Process)
(Reflection)

หลักการและแนวคิด
ของรูปแบบ
วัตถุประสงคของรูปแบบ
ผลลัพธที่คาดหวังของรูปแบบ
สาระการเรียนการสอน
ของรูปแบบ

กระบวนการเรียนการสอน
ของรูปแบบ
การประเมินประสิทธิผล
ของรูปแบบ

ภาพประกอบ 2 โครงรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาหลักพุทธธรรมเพื่อปลูกฝง
พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล
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จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิดตามหลักพุทธธรรม รวมทั้งทฤษฎี
การเรียนรูและแนวคิดของกลุมมนุษยนิยม (Humanism) ผูว ิจัยไดสรุปแนวคิดสําคัญเพื่อสังเคราะห
เปนหลักการและแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในการวิจัยครั้งนี้ ดังตาราง 1
ตาราง 1 สรุปสาระสําคัญของแนวคิดทฤษฎีทนี่ ํามาใชในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
สรุปสาระสําคัญของแนวคิดทฤษฎีที่นาํ มาใชในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แนวคิดของปรัชญาการศึกษาไทยตามแนวพุทธธรรม
• การจัดการศึกษามีหลักการที่สัมพันธกับการมองชีวิตมนุษยและธรรมชาติทงั้ หมด แลวนําความรู
ความจริงมาพัฒนามนุษยใหสอดคลองกับความเปนจริง
• ภารกิจสําคัญของการศึกษาคือ ฝกอบรมบุคคลใหพฒ
ั นาปญญาและมีเจตคติทถี่ ูกตอง
• มนุษยมีสวนประกอบสําคัญ 2 ประการคือ กาย และ จิต การศึกษาจึงเนนทีก่ ารพัฒนาตนเองทั้ง
ทางกายและทางจิต เพื่อใหเขาใจในสิ่งตางๆ สามารถดํารงชีวติ อยางรูเทาทันและมีคุณคา
• กระบวนการของการฝกฝนและพัฒนาบุคคลใชหลัก ไตรสิกขา ไดแก ศีล คือ การพัฒนาดาน
ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมใหมพี ฤติกรรมที่ดีงามทัง้ กาย วาจา สมาธิ คือ การพัฒนาดานจิตใจ
ใหมีการวางใจแนวแน มัน่ คง มีคุณธรรม และมีความสุข ปญญา คือ การพัฒนาดานปญญาใหมี
การรูคิด เขาใจ มองเห็นความจริงอยางรูเทาทัน มีเหตุผล แกปญหาได เชื่อมโยงประยุกตใช และ
สรางความรูใหมได
• การพัฒนามนุษยดว ยหลักไตรสิกขาจะเปนไปไดดีตองอาศัยปจจัยภายนอก คือ กัลยาณมิตร และ
ปจจัยภายใน คือ โยนิโสมนสิการหรือการคิดอยางถูกวิธี
แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม
• ใหความสําคัญกับคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย โดยเชื่อวา มนุษยมีศักยภาพ และมีแรง
จูงใจภายในที่จะพัฒนาตนเองไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณหากไดรับอิสรภาพและเสรีภาพ
• มนุษยมีความเปนปจเจก มีเอกลักษณ และมีความสามารถแตกตางกัน การพัฒนามนุษยจึงตอง
เคารพในความเปนบุคคลและคํานึงถึงความแตกตางของแตละบุคคล
• จุดมุง หมายของการศึกษาเปนไปเพื่อสงเสริมพัฒนาการสูงสุดของศักยภาพของบุคคล การจัดการ
เรียนการสอนใหความสําคัญกับความเปนเจาของการเรียนรูของผูเรียน กระบวนการเรียนการสอน
ถือเปนมนุษยสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน โดยครูผูสอนมีบทบาทเปนผูชว ยเหลืออํานวยความ
สะดวกใหเกิดการเรียนรู และสรางบรรยากาศการเรียนใหอบอุน มีชีวิตชีวา ทาทายตอการเรียนรู
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จากสาระสําคัญของแนวคิดตามหลักพุทธธรรมและทฤษฎีการเรียนรูใ นกลุมมนุษยนิยม
ผูวิจัยไดสังเคราะหหลักการและแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการ
ดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล ดังแสดงในภาพประกอบ 3

หลักการและแนวคิดของรูปแบบ
• การจัดการเรียนการสอนตามหลักพุทธธรรมมุงเนนที่การฝก
อบรมผูเรียนใหพัฒนาปญญาและมีเจตคติที่ถูกตอง ชวยให
ผูเรียนดําเนินชีวิตอยางมีความสุขและมีคุณคา โดยมีกระบวน
การฝกฝนพัฒนาตนตามหลักไตรสิกขา หรือ ศีล สมาธิ ปญญา
ซึ่งเปนขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมกายวาจา จิตใจ และปญญาให
เจริญงอกงาม
• พุทธธรรมมีหลักการที่สัมพันธกับการมองชีวิตมนุษยและ
ธรรมชาติทั้งหมด การประยุกตหลักพุทธธรรมสูการจัดการเรียน
การสอนทางการพยาบาลจะชวยใหนักศึกษาพยาบาลเรียนรู
และมีประสบการณจากธรรมชาติชีวิตของผูปวย โดยจะชวยให
เขาใจในความคิด ความเชื่อ และความตองการของผูปวย /
ผูรับบริการมากขึ้น นําไปสูปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวมที่
คํานึงถึงปจจัยทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ
ของผูรับบริการ
• หลักพุทธธรรมสอดคลองกับแนวคิดมนุษยนิยมที่ใหความสําคัญ
กับคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย โดยเชื่อวา มนุษยมี
ศักยภาพและมีแรงจูงใจภายในที่จะพัฒนาตนเองไปสูความเปน
มนุษยที่สมบูรณหากไดรับอิสรภาพและเสรีภาพ การจัดการ
เรียนการสอนที่เนนความเปนมนุษย และ การมีมนุษยสัมพันธ
ระหวางผูสอนกับผูเรียน จะชวยใหนักศึกษาพยาบาลเขาใจผูอื่น
และมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูปวย/ผูรับบริการ
• พุทธธรรมจึงเปนกุญแจสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
แบบยั่งยืนแกนักศึกษาพยาบาลใหมีคุณลักษณะและพฤติกรรม
ของการดูแลอยางเอื้ออาทรซึ่งเปนคุณคาของวิชาชีพพยาบาล

รูปแบบการจัดการเรียน
การสอน
หลักการและแนวคิด
ของรูปแบบ
วัตถุประสงคของรูปแบบ
ผลลัพธที่คาดหวังของรูปแบบ
สาระการเรียนการสอน
ของรูปแบบ
กระบวนการเรียนการสอน
ของรูปแบบ
การประเมินประสิทธิผล
ของรูปแบบ

ภาพประกอบ 3 การสังเคราะหหลักการ/ แนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
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2. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางการศึกษาพยาบาล
การศึกษาพยาบาลเปนการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล
ที่มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่พงึ ประสงคไปทําหนาที่ใหบริการดานสุขภาพอนามัยแกสังคม
โดยมีเปาหมายหลักเพื่อชวยใหประชาชนมีสุขภาพดี เนื่องจากพยาบาลเปนบุคลากรกลุมใหญที่สุดใน
กลุมบุคลากรทางสุขภาพ คุณภาพของการพยาบาลจึงมีผลตอสุขภาพของประชาชน ดังนัน้ ผูท ี่จะเปน
พยาบาลจึงตองไดรับการเตรียมความพรอมทั้งทางดานทฤษฎีและดานการปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุถึงความ
ตองการทางสุขภาพที่เปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจสังคม และความ
เจริญกาวหนาทางวิทยาการตางๆในทั่วโลก ซึง่ ทําใหปญ
 หาสุขภาพและความตองการของผูรับบริการ
รวมไปถึงการดูแลรักษามีความซับซอนมากขึ้น การจัดการศึกษาพยาบาลจึงตองมีการเปลี่ยนแปลงให
สอดคลองตรงกับความตองการของผูรับบริการและสังคม โดยจะตองพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอนที่มงุ เนนการคิดวิเคราะหและพัฒนาเจตคติในการดูแลผูอื่นใหกับนักศึกษาพยาบาลอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง (ดรุณี รุจกรกานต. 2541: 104)
2.1 ศาสตรสาขาการพยาบาล
ศาสตรสาขาการพยาบาล (Nursing Discipline) เปนบริบทที่มีความสําคัญตอการจัดการ
ศึกษา เนื่องจากในการพัฒนาศาสตรสาขาตางๆจะตองสรางองคความรูที่เฉพาะและเปนเอกลักษณ
ของแตละศาสตร ซึ่งศาสตรทางการพยาบาลเปนศาสตรที่เกีย่ วของกับการปฏิบัติเพือ่ ดูแลสุขภาพ
อนามัยของมนุษยที่มวี ิวัฒนาการมาเปนระยะเวลานานกวา 100 ป การปฏิบัติในวิชาชีพการพยาบาล
จึงตองมีองคความรูท ี่เปนแกนหรือสาระในการอธิบายปรากฏการณและธรรมชาติของวิชาชีพใหครอบ
คลุมทุกดาน องคความรูดังกลาวจะปรากฏอยูในรูปของทฤษฎีและการวิจัยทางการพยาบาลที่แสดงถึง
ความรูเฉพาะของศาสตร และสามารถนํามาใชเปนหลักปฏิบัติทางการพยาบาลไดอยางเปนที่ยอมรับ
และเชื่อถือในความรับผิดชอบของวิชาชีพจากสังคมโดยทั่วไป
มโนทัศนที่เปนแกนหรือเปนทัศนะแมบทของศาสตรสาขาการพยาบาลมี 4 องคประกอบคือ
คน สิง่ แวดลอม ภาวะสุขภาพ และการพยาบาล ซึง่ มีความสัมพันธกันอยางใกลชดิ สะทอนใหเห็นถึง
กระบวนการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนองครวม โดยเนนความเปนองครวมของคนและสิ่งแวดลอมที่มี
ปฏิสัมพันธกันอยางตอเนื่อง เพื่อกอใหเกิดผลสูงสุดในดานสุขภาพอนามัยหรือสุขภาวะของบุคคล
ครอบครัว และ ชุมชน (ที่ประชุมคณบดีและหัวหนาสถาบันการศึกษาของรัฐ ในสังกัดทบวงมหา
วิทยาลัย. 2544: 117-119) ดังแสดงในภาพประกอบ 4
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การดูแลแบบองครวม
ภาวะสุขภาพ
คน

สิ่งแวดลอม
การพยาบาล

ภาพประกอบ 4 มโนทัศนหลักทางการพยาบาล
ที่มา : ที่ประชุมคณบดีและหัวหนาสถาบันการศึกษาของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย. 2544: 119
การพัฒนาสูความเปนวิชาชีพของศาสตรสาขาการพยาบาลเกิดจากการสรางและนําศาสตร
เฉพาะทางการพยาบาลมาเปนเกณฑในการใหการพยาบาล โดยใชกระบวนการพยาบาลเพื่อการรวบ
รวมขอมูล วินจิ ฉัย วางแผน ปฏิบัติการ และประเมินผลการพยาบาล รวมกับการประยุกตความรูจาก
ศาสตรตางๆหลายสาขา (Multidisciplinary Approach) เพื่อใหเกิดประโยชนในการบริการพยาบาล
บนปรัชญาและความเชื่อพืน้ ฐานของความเขาใจในคน สิ่งแวดลอม ภาวะสุขภาพ และ การพยาบาล
ตามความตองการของผูเจ็บปวยหรือผูรับบริการ การพยาบาลจึงเปนทัง้ ศาสตรและศิลปะของการดูแล
ซึ่งตองมีการศึกษาอบรมรวมกับการฝกปฏิบัติในสถาบันการศึกษาเปนระยะเวลานาน (ชุติมา ปญญา
พินิจนุกูร. 2540: 36)
ขอบเขตความรับผิดชอบของวิชาชีพพยาบาล จะเกี่ยวของกับบุคคลตั้งแตกระบวนการเกิด
แก เจ็บ ตาย โดยใหการดูแลที่ครอบคลุมทัง้ ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ ใน
ลักษณะขององครวม สัมพันธภาพระหวางพยาบาลกับผูร ับบริการมีลักษณะเฉพาะนําไปสูการกําหนด
บทบาทและความรับผิดชอบในหนาที่ของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งมูซาและเดวิด (Maukscha and David
อางถึงใน สิวลี ศิริไล. 2542:195-198) ไดอธิบายถึงลักษณะเฉพาะของวิชาชีพการพยาบาลไวดังนี้
1) วิชาชีพการพยาบาลเปนการใหบริการแกสังคมในดานการดํารงรักษาสุขภาพอนามัยที่ดี
ของมนุษย การปฏิบัติการพยาบาลจึงตองอาศัยความรอบรู ความชํานาญทางวิทยาศาสตร ความรับ
ผิดชอบตอวิชาชีพ การพิจารณาไตรตรองทบทวน และ ควบคุมลักษณะของการปฏิบัติหนาที่อยูเ สมอ
2) วิชาชีพการพยาบาลเปนการปฏิบัติตอมนุษยโดยตรง ความเขาใจในธรรมชาติของมนุษย
ในฐานะของสิง่ ที่มชี ีวิตจิตใจและสิ่งที่มีคุณคา จึงเปนสิง่ ที่มีความสําคัญและเปนพืน้ ฐานของจริยธรรม
3) วิชาชีพการพยาบาลเปนการปฏิบัติตอธรรมชาติของบุคคลที่แตกตางกัน กระบวนการ
ของการพยาบาลจึงเปนความพยายามทีจ่ ะเขาใจมนุษยแตละบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะตัว โดยอาศัย
การวางแผน การปฏิบัติ และ การประเมินผลการพยาบาล
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4) วิชาชีพการพยาบาลเปนการปฏิบัติที่เขาไปมีสวนรวมกับผูปวย ซึ่งเปนสิ่งสําคัญประการ
หนึง่ ของการปฏิบัติหนาที่พยาบาล โดยการใหความเปนกันเอง รับรู เขาใจในบุคลิกลักษณะ ความคิด
ความเชื่อ และรูปแบบชีวิตของผูปวยแตละคน
5) วิชาชีพการพยาบาลเปนการปฏิบัติที่อาศัยรูปแบบความสัมพันธแบบรวมมือกันระหวาง
พยาบาลกับผูป วย โดยในการปฏิบัติหนาที่ของพยาบาลจะตองคํานึงถึงสิทธิ ความเปนมนุษย ความรู
ทัศนคติ ตลอดจนความเชื่อของผูปวย ซึ่งผูปวยตองมีสว นรวมในการออกความคิดเห็นและตัดสินใจ
6) วิชาชีพการพยาบาลตองอาศัยรูปแบบความสัมพันธที่ใชศิลปะของการดูแลอยางเอื้ออาทร
(Caring) โดยการใหความเขาใจ เคารพศักดิ์ศรี สิทธิ อารมณและความรูสึกของผูปวย ซึ่งแสดงออกทาง
คําพูด การสัมผัส กิริยาทาทาง ตลอดจนสีหนาแววตาของพยาบาลที่แสดงตอผูปวย
7) วิชาชีพการพยาบาลเปนการใหบริการตอบสนองตอความตองการความชวยเหลือของ
บุคคลแตละคน ไมวา จะเปนความทุกขทเี่ กิดจากโรคภัยไขเจ็บ หรือความทุกขทางจิตใจ
8) ความสัมพันธแบบรวมมือกันระหวางพยาบาลกับผูปว ย เปนความสัมพันธที่ตองอาศัย
ความเขาใจในความรูสึกซึง่ กันและกัน ตองเรียนรูซงึ่ กันและกัน ซึง่ จะชวยทําใหเขาถึงจิตใจของผูป วย
9) ความรูเกี่ยวกับมนุษยคือสิ่งที่สาํ คัญที่สดุ โดยกระบวนการของการพยาบาลจะใชวิธีการ
ทางวิทยาศาสตรผสมผสานกับมนุษยธรรม ศิลปะ ความชํานาญ และความรูเกี่ยวกับภาวะของความ
เปนมนุษย
10) วิชาชีพการพยาบาลมีพื้นฐานความเชื่อที่สําคัญในเรื่องคุณคา ลักษณะเฉพาะตัว ศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษยแตละบุคคล ซึ่งพยาบาลตองรูจักและตระหนักในตนเองกอนจึงจะสามารถเขาใจใน
ตัวผูอื่น
จากลักษณะเฉพาะของวิชาชีพจะเห็นไดวา ในการปฏิบัติหนาที่ของพยาบาลจะตองมีองค
ประกอบที่เปนศิลปะของวิชาชีพและมีพนื้ ฐานอยูบนหลักจริยธรรม ซึ่งเปนสิง่ ที่พยาบาลควรปฏิบัติตอ
ผูเจ็บปวยในฐานะที่มนุษยพงึ ปฏิบัติตอกัน องคประกอบเหลานี้ไดแก (สิวลี ศิริไล. 2542: 198-201)
1) การดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring) เปนองคประกอบที่มีความสําคัญตอความสัมพันธ
ระหวางพยาบาลกับผูปวย เกิดขึ้นจากการตระหนักในคุณคาของบุคคล ความเขาใจในชีวิตมนุษย ความ
เขาใจในจิตใจของผูปวย กอใหเกิดความรูส ึกปรารถนาดีตอกัน สงผลตอการปฏิบัติในลักษณะเอื้ออาทร
คือ มีความออนโยน หวงใย และ เคารพตอความเปนตัวเองของผูปวย การดูแลอยางเอื้ออาทรของ
พยาบาลดังทีก่ ลาวมานี้จะทําใหผูปวยเกิดความรูสึกคุน เคย เปนกันเอง และอบอุนใจ
2) ความเชื่อถือและไววางใจ (Trust and Confidence) เปนความรูสึกที่เกิดจากการตระหนัก
หรือรูวา บุคคลเมื่อเจ็บปวยยอมตองการความชวยเหลือ และเต็มใจใหความชวยเหลืออยางเอื้ออาทร
เปนมิตร ทําใหผูปวยกลาเปดเผยเรื่องราวและกลาปรึกษา ความเชือ่ ถือและไววางใจที่ผูปว ยมีตอ
พยาบาลจะทําใหเกิดความรวมมืออันดีของผูปวย ซี่งสงผลดีตอกระบวนการรักษาพยาบาล
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3) ความรูสึกเอาใจเขามาใสใจเรา (Empathy) เปนการยอมรับวาคนแตละคนมีโลกสวนตัว
ของตัวเอง มีความคิด มีความเชื่อ มีความรูสึกของตนเองที่แตกตางจากคนอื่นหรือมีโลกทัศนตางกัน
สงผลใหพยาบาลปฏิบัติการโดยคํานึงถึงสภาพความรูส ึกและความคิดของผูปวย เสมือนหนึง่ วาเปนตัว
ผูปวยในขณะนั้น ความรูสกึ เอาใจเขามาใสใจเราจะชวยใหพยาบาลไมโกรธเคืองผูป วยที่ขัดขืนหรือไม
ทําตามคําแนะนํา และไมดว นตัดสินใจแทนผูปว ยทันที แมวาจะเห็นวาสิ่งดีและเหมาะสมแลวก็ตาม
4) ความเห็นอกเห็นใจ (Sympathy) เปนการรับรูในปญหาของผูปว ย ใหความสนใจ เมตตา
และเขาไปมีสวนรวมในการแกปญหานั้นโดยพึงระวังวา ไมเปนการทําใหผูปวยออนแอ เรียกรอง แตจะ
ตองทําใหเกิดความรูสึกเขมแข็ง อบอุน สามารถเผชิญปญหาและแกปญหาไดอยางมั่นใจ ซึ่งความเห็น
อกเห็นใจทีถ่ กู ตองนี้จะทําใหผูปวยรูสึกวา ไมไดถูกทอดทิ้ง มีคนเขาใจ ใหคําปรึกษา และใหกําลังใจ
5) การใหความเคารพ (Respect) เปนการแสดงออกถึงความเคารพในความแตกตางของ
บุคคลในดานชาติวุฒิ คุณวุฒิ และวัยวุฒิ คุณลักษณะทั้ง 3 ประการของมนุษยนี้ ถือเปนกฎธรรมชาติ
(Natural Law) เปนสิทธิมนุษยชนทีพ่ ึงไดรับและรักษาไว เชน การเคารพในความเปนผูอาวุโส การ
เคารพในฐานะของนักบวช หรือการเคารพในความแตกตางทางเชื้อชาติที่มีขนบธรรมเนียมประเพณี
การแสดงออกที่ไมเหมือนกัน เปนตน พยาบาลตองใหความเคารพตอคุณลักษณะดังกลาวของผูปว ย
เทาๆกับการใหความเคารพตอตนเอง ซึง่ จะทําใหพยาบาลแสดงออกดวยกิริยามารยาทที่เหมาะสม
ในขณะเดียวกันพยาบาลก็มสี ิทธิที่จะไดรับการเคารพทั้ง 3 ประการจากบุคคลอื่นเชนเดียวกัน
6) ความเปนผูมีอารมณขัน (humour) การมีอารมณขนั มีผลดีตอสุขภาพจิต ชวยลดความ
ตึงเครียดและสรางบรรยากาศที่ดี ความเปนผูมีอารมณขันจะชวยใหพยาบาลและผูปวยเกิดความรูสึก
เปนกันเองยอมรับและเผชิญกับความจริงที่เกิดขึ้นได อารมณขันจึงเปนยาวิเศษสําหรับผูปวยถารูจักใช
ใหพอเหมาะพอควร
ลักษณะเฉพาะของวิชาชีพและองคประกอบในการปฏิบตั ิหนาที่ของพยาบาล มีความสําคัญ
ตอการจัดการศึกษาพยาบาล ซึ่งสถาบันการศึกษาจะตองตระหนักและจัดการเรียนการสอนใหสอด
คลองกับแนวทางของวิชาชีพ
2.2 ปรัชญาของการศึกษาพยาบาล
ปรัชญาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตรของสถาบันการศึกษาพยาบาลใน
ประเทศไทย ครอบคลุมความเชื่อใน 3 องคประกอบคือ ดานวิชาชีพการพยาบาล ดานการจัดการ
ศึกษา และดานผูสําเร็จการศึกษา ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ (กอบกุล พันธเจริญวรกุล. 2544: 91-92)
ดานวิชาชีพการพยาบาล มีความเชื่อวาการพยาบาลเปนบริการที่สาํ คัญและจําเปนตอ
สังคม ในการใหบริการสุขภาพอนามัยทั้งดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล
และ การฟนฟูสุขภาพแกบุคคล ครอบครัว และชุมชนในทุกภาวะสุขภาพ ภายใตสภาพแวดลอมทีแ่ ตก
ตางกัน โดยเนนการพยาบาลแบบองครวม
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ดานการจัดการศึกษา มีความเชื่อวา การจัดการศึกษาพยาบาลเปนกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการความรูทวั่ ไปและความรูดานวิชาชีพ โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และ
สงเสริมใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน ใฝรู เพื่อใหผูเรียนพัฒนาความรูและทักษะทางการพยาบาลตลอด
จนมีเจตคติทดี่ ีตอวิชาชีพ
ดานผูสําเร็จการศึกษา มีความเชื่อเกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติการพยาบาลและคุณธรรม
จริยธรรมของผูสาํ เร็จการศึกษา เชน มีทกั ษะในการปฏิบัติการพยาบาล มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค รูจักคิด ตัดสินใจและแกปญหาอยางมีเหตุผล เปนผูน ําและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการ เคารพสิทธิมนุษยชน ตระหนักในคุณคาของมนุษย และ มีมนุษยสัมพันธ เปนตน
2.3 วัตถุประสงคของการศึกษาพยาบาล
วัตถุประสงคของหลักสูตรการศึกษาพยาบาล เปนความคาดหวังทีม่ ีตอความรูความ
สามารถและเจตคติของบัณฑิตทางการพยาบาล ซึง่ หลักสูตรของสถาบันการศึกษาพยาบาลใน
ประเทศไทยกําหนดวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาไวในลักษณะใกลเคียงกัน มีลักษณะดังนี้
(อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย. 2543: 61-62)
1) มีความรูในศาสตรทางการพยาบาลและศาสตรที่เกีย่ วของเปนอยางดี รวมทั้งสามารถนํา
มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถใหการดูแลชวยเหลือผูที่มีปญหาสุขภาพ ฟน ฟูสภาพ ตลอดจนปองกันปญหา
การเจ็บปวย และ สงเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนไดเปนอยางดี
3) มีความคิดพิจารณาอยางมีวิจารณญาณ ตัดสินใจแกไขปญหาเฉพาะหนาในสถานการณ
ตางๆไดอยางถูกตองเหมาะสม
4) มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถติดตอสื่อสารและประสานงานในทีมและผูใชบริการไดดี
5) มีเจตคติทดี่ ีตอวิชาชีพ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
6) มีความเปนผูนํา สามารถวางแผนและจัดระบบงานทีอ่ ยูในความรับผิดชอบไดเปนอยางดี
2.4 การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล
จากปรัชญาและวัตถุประสงคของการศึกษาพยาบาลจะเห็นไดวา การจัดการศึกษาพยาบาล
เปนกระบวนการเตรียมบัณฑิตทางการพยาบาลใหมีความพรอมทัง้ ความรู ความสามารถในทางทฤษฎี
และการปฏิบัติ เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดตามมาตรฐานของวิชาชีพ ควบคูไปกับ
การมีความเชือ่ และคานิยมที่ดีตอ การชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษยใหมีสุขภาพดี การจัดการเรียนการ
สอนจึงมุง ใหผเู รียนมีความรู ความสามารถอยางกวางขวางในศาสตรทางการพยาบาลและศาสตรอื่นที่
เกี่ยวของซึ่งประกอบดวยการเรียนการสอนใน 3 หมวดวิชาหลักคือ 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General
Education) เพื่อพัฒนาผูเ รียนใหมีความรอบรู มีโลกทัศนกวางไกล เปนคนดี มีความรับผิดชอบ และมี
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มนุษยสัมพันธในการทํางาน 2) หมวดวิชาเฉพาะ (Professional Education) เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมี
ความรูความเขาใจ และฝกฝนทักษะทางวิชาชีพ สามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิ
ภาพ และ 3) หมวดวิชาเลือกเสรี (Exploratory Education) เปนหมวดวิชาที่จัดขึ้นเพื่อใหผูเรียนเสริม
สรางความรูความสามารถตามความสนใจของผูเรียน และนําไปประยุกตใชเพื่อการแกปญหาตางๆทาง
วิชาชีพได (ทบวงมหาวิทยาลัย.2540 : 2)
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร ประกอบดวย 2 สวนคือ
1) การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี เปนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผเู รียนมี
ความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระ หลักการในวิชาชีพ ทฤษฎีและศาสตรดานสุขภาพอนามัยของมนุษย
และหลักการปฏิบัติตางๆควบคูไปกับการปลูกฝงเจตคติที่ดีตอวิชาชีพโดยใชวิธีการเรียนการสอนหลาย
รูปแบบ เชน การบรรยาย การอภิปราย การสัมมนา การสาธิต และ การศึกษาดวยตนเอง เปนตน
จุดมุงหมายเพือ่ ใหผูเรียนมีความรูความสามารถ คิดเปนทําเปน และแกปญหาได
2) การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบตั ิ เปนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผเู รียนนํา
ความรูที่ไดจากภาคทฤษฎีไปประยุกตใชในในสถานการณจริง โดยใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติในสถาน
การณจําลอง ในหองสาธิตและปฏิบัติจริงกับผูปวยในสถานพยาบาลหรือในชุมชน มีจุดมุงหมายเพื่อ
ใหผูเรียนเกิดทักษะและประสบการณตรงในการใหบริการสุขภาพอนามัยแกประชาชน (อรพรรณ ลือ
บุญธวัชชัย. 2543: 62)
วิชาชีพพยาบาลถือเปนวิชาชีพเชิงปฏิบัติ (Practice Oriented Discipline) การเรียนการ
สอนภาคปฏิบัติจึงเปนหัวใจสําคัญของการศึกษาพยาบาลที่จะชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดอยาง
อิสระ มีทักษะในการตัดสินใจและแกปญหา นําไปสูการปฏิบัติการพยาบาลไดอยางถูกตองและตรง
ตามความตองการของผูรับบริการ รวมทัง้ ยังสามารถประเมินพัฒนาการของผูเรียนไดครบทั้ง 3 ดาน
คือ พุทธฺพิสยั จิตพิสัย และ ทักษะพิสยั ซึง่ พัฒนาการทัง้ 3 ดานนี้ ควรมีการพัฒนาควบคูกันไป เพือ่ ให
สามารถปฏิบตั ิการพยาบาลโดยผสมผสานระหวางความรู ทักษะ และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติตอ ผูปวย
ถาขาดสิ่งใดสิง่ หนึ่งไปยอมทําใหการพยาบาลเปนไปอยางดอยประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิง่ ดาน
จิตพิสัย หากขาดดานนี้และไมมีการพัฒนาอยางเปนระบบ การพยาบาลก็จะไมเปนวิชาชีพที่สมบูรณ
(กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2538: 37; ดรุณี รุจกรกานต.2541: 7)
การจัดการศึกษาวิชาชีพพยาบาลใหความสําคัญกับกระบวนการแกปญ
 หา การจัดเรียนการ
สอนจึงเนนใหนักศึกษามีทักษะจากการฝกปฏิบัติงาน เพื่อใหไดประสบการณตรงจากการเรียนรูท าง
คลินิกหรือในชุมชนมากที่สดุ (อรทิพา สองศิริ. 2545: 38) การเรียนการสอนภาคปฏิบัติจึงอาศัยประสบ
การณเปนฐาน ซึง่ ประกอบดวยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่มีผูปวยเปนศูนยกลางการเรียนรู และเนน
การปฏิบัติการพยาบาลอยางเอื้ออาทร โดยบูรณาการประสบการณเรียนรูที่ไดจากภาคทฤษฎีสูภาค
ปฏิบัติอยางเปนระบบดวยการใช กระบวนการพยาบาล (Cresia and Parker. 1996: 93-95)
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จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา การจัดเรียนการสอนทางการพยาบาลมีลักษณะเฉพาะที่สาํ คัญ
คือ เปนการเรียนการสอนทีม่ ีการปฏิบัติอยางเอื้ออาทรเปนแกนกลาง โดยบูรณาการทฤษฎีสูการปฏิบัติ
ดวยการใชกระบวนการพยาบาลเปนเครือ่ งมือในการแกปญหาของผูร ับบริการ โดยเนนความเปนองค
รวมของบุคคล
2.5 กระบวนการพยาบาล
กระบวนการพยาบาล (Nursing Process) เปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติการพยาบาลที่
พยาบาลทุกคนจําเปนตองมีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติไดอยางถูกตอง ในฐานะเปนกลวิธที ี่ไดรับ
การยอมรับในวงการวิชาชีพวา มีความเหมาะสมที่จะชวยใหเกิดการแกปญหาของผูรับบริการ และชวย
ใหบริการพยาบาลเปนไปตามที่คาดหวัง การใชกระบวนการพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพนอกจากจะ
ชวยใหผูรับบริการไดรับประโยชนแลวยังเปนการพัฒนาพยาบาลทัง้ ในดานความรู คุณธรรม และความ
ชํานาญในฐานะผูปฏิบัติการอยางเปนวิชาชีพ เนื่องจากเปนกลวิธหี นึ่งที่สามารถนําองคความรูทางการ
พยาบาลมาสูก ารปฏิบัติอยางมีความเขาใจในตัวบุคคล สภาพแวดลอม และ ภาวะสุขภาพอนามัย
ตลอดจนเปนเปาหมายและวิธีการที่จะชวยใหบุคคลดํารงภาวะสุขภาพอนามัยและมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
กระบวนการพยาบาลจึงเปนสารัตถะสําคัญของการปฏิบัติในวิชาชีพการพยาบาล (สุจิตรา เหลืองอมร
เลิศ และ เอื้อมพร ทองกระจาย. 2533:1; ฟาริดา อิบราฮิม. 2541: 2)
แนวคิดที่สาํ คัญหรือคุณลักษณะของกระบวนการพยาบาลคือ เปนกระบวนการทีม่ ีขั้นตอน
ตอเนื่องอยางมีระบบ ใชวธิ กี ารแกปญหาตามหลักการทางวิทยาศาสตร ซึ่งตองอาศัยความรู ความ
สามารถ ทักษะและการตัดสินใจของพยาบาลโดยมีผูรับบริการเปนศูนยกลาง มีเปาหมายชัดเจน มีการ
วางแผนการปฏิบัติลวงหนา และเปนกระบวนการที่เกิดจากความสัมพันธระหวางพยาบาลกับบุคคล
ครอบครัว และชุมชน (สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ และ เอื้อมพร ทองกระจาย.2533 : 5)
จากคุณลักษณะดังกลาว กระบวนการพยาบาลจึงเปนกระบวนการแกปญหาดานสุขภาพ
อนามัยและสนองความตองการพืน้ ฐานของผูรับบริการตามวิธกี ารทางวิทยาศาสตร ซึง่ ประกอบดวย 5
ขั้นตอนคือ การประเมินภาวะสุขภาพ (Assessment) การวินิจฉัยการพยาบาล (Nursing Diagnosis)
การวางแผนการพยาบาล (Planning) การปฏิบัติการพยาบาล (Implementation) และ การประเมินผล
การพยาบาล (Evaluation) โดยเปนกระบวนการปฏิบัติที่มีขั้นตอนตามลําดับเปนวงจรตอเนื่องกันและ
มีการปรับเปลีย่ นตลอดเวลาใหเหมาะสมกับปญหาหรือความตองการของผูรับบริการ ทัง้ นี้เพื่อชวยให
การปฏิบัติการพยาบาลเปนไปอยางมีคุณภาพและบรรลุเปาหมายในการรักษาภาวะสุขภาพของบุคคล
(สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ และ เอื้อมพร ทองกระจาย. 2533: 5-7; สุระพรรณ พนมฤทธิ์. 2541: 5-9;
ฟาริดา อิบราฮิม. 2541: 9-14; Doenges. et.al. 1992: 3-4)
ขั้นตอนของกระบวนการพยาบาล 5 ขั้นตอนดังกลาว บางครั้งอาจเขียนเปน 4 ขั้นตอน โดย
รวมขั้นตอนการวินิจฉัยการพยาบาลไวในขั้นตอนการประเมินภาวะสุขภาพ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
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1) การประเมินภาวะสุขภาพของผูรบั บริการ (Assessment) เปนการรวบรวมขอมูล
หรือศึกษาหาขอมูลของผูรับบริการอยางครอบคลุมและเปนระบบระเบียบ แลวนําขอมูลที่ไดมาจัด
หมวดหมูท ี่มีความสัมพันธกนั โดยอาศัยกรอบแนวคิดหรือความรูเกี่ยวกับผูรับบริการและการพยาบาล
(Conceptual Framework of Nursing)
2) การวินิจฉัยการพยาบาล (Nursing Diagnosis) เปนการตัดสินใจหรือสรุปสภาพ
ปญหาและสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นกับผูรับบริการเฉพาะรายจากการวิเคราะหและแปลผลขอมูล
การดําเนินการในขั้นตอนนีต้ องอาศัยความรู ความเขาใจในพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของบุคคล
ลักษณะทางพยาธิสภาพ การรักษา หรือปจจัยดานจิตสังคมของผูรับบริการ ความรูดังกลาวเปน
ความรูจากการสะสมประสบการณในชีวติ ประจําวันและจากตําราตางๆ รวมทัง้ พยาบาลตองมีการคิด
อยางเปนเหตุเปนผล และมีการตัดสินใจทีช่ ัดเจน
3) การวางแผนการพยาบาล (Planning) เปนการวางแผนกิจกรรมที่ใชในการแกปญ
 หา
ของผูรับบริการเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพยาบาลที่กําหนด การวางแผนจะเริม่ ตนจากการจัด
ลําดับความสําคัญของปญหาจากขอวินิจฉัยการพยาบาล แลวกําหนดเปาหมาย เกณฑการประเมินผล
และ กิจกรรมการพยาบาลเพื่อแกปญหา โดยเขียนแผนการพยาบาล (Nursing Care Plan) ลงในแบบ
ฟอรมแผนการพยาบาลใหเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน
4) การปฏิบัติการพยาบาล (Implementation) เปนการนําแผนการพยาบาลที่กาํ หนดไว
ไปปฏิบัติกับผูรับบริการโดยตรง การดําเนินการขั้นตอนนี้ ตองอาศัยความรูและทักษะเกีย่ วกับเทคนิค
หรือกิจกรรมการพยาบาล (Nursing Intervention) และศิลปะของการปฏิบัติการพยาบาล เมื่อปฏิบัติ
แลวจะตองบันทึกผลแตละครั้งในบันทึกการพยาบาล (Nurse’s Note) โดยบันทึกในรูปของพฤติกรรม
ของผูรับบริการที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังที่ไดรับการพยาบาล
5) การประเมินผลการพยาบาล (Evaluation) เปนการประเมินคุณภาพและประสิทธิ
ภาพของกิจกรรมการพยาบาลวา ประสบผลสําเร็จในการแกปญหาของผูรับบริการหรือไม โดยการ
เปรียบเทียบขอมูลของพฤติกรรมผูรับบริการที่เกิดขึน้ ภายหลังจากไดรบั การพยาบาลกับพฤติกรรมที่
คาดหวังทีก่ ําหนดไวในเกณฑการประเมินผล หากพบวา พฤติกรรมทีเ่ กิดขึ้นไมเปลีย่ นแปลงไปจาก
ขอมูลที่ประเมินในตอนแรก หรือมีปญหาใหมที่แตกตางไปจากปญหาเดิมจะตองทําการปรับปรุงแผน
หรือทําการประเมินและวางแผนการพยาบาลสําหรับปญหาที่เกิดขึ้นใหม
จากขั้นตอนทัง้ หมดของกระบวนการพยาบาลจะเห็นไดวา เปนกระบวนการดําเนินงานอยาง
มีขั้นตอนตามลําดับ ไมหยุดนิ่ง(Dynamic) ปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลาตามสถานการณของตัวบุคคล
ครอบครัว หรือชุมชน ดังนัน้ จึงทําใหผูรบั บริการไดรับการดูแลและแกไขปญหาอยางตอเนื่อง ดังแสดง
ในภาพประกอบ 5
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ภาพประกอบ 5 กระบวนการพยาบาล
ที่มา: Doenges, Marilynn E.; Moorhouse, Mary F. & Burley, Joseph T. (1992).
Application of Nursing Process and Nursing Diagnosis. p. 3.
กระบวนการพยาบาลทุกขัน้ ตอนที่กลาวมาเกิดจากกรอบแนวคิดทฤษฎีตางๆมากมาย ไดแก
ทฤษฎีมนุษยนิยม(Humanistic Theory) ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีการแกปญหาและการตัดสินใจ ฯลฯ และ
ที่สําคัญคือ ทฤษฎีทางการพยาบาล เชน ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม (Orem’s Self Care Theory)
ทฤษฎีการดูแลมนุษยของวัทสัน (Watson’s Human Caring Theory) เปนตน การนํากระบวนการ
พยาบาลมาใชในการปฏิบตั ิการพยาบาลจึงตองใชทั้งความรูความเขาใจในทฤษฎีตางๆผสมผสานกับ
ทักษะและศิลปะของการปฏิบัติ ซึ่งเปนประโยชนตอผูรับบริการโดยจะทําใหไดรับบริการพยาบาลที่มี
คุณภาพและเกิดการดูแลทีต่ อเนื่อง นับวาเปนงานที่พยาบาลปฏิบัติตามบทบาทที่เปนอิสระของวิชาชีพ
รวมทัง้ เปนการพัฒนาความสามารถของตน ดังนัน้ กระบวนการพยาบาลจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญใน
การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติซึ่งตองฝกฝนใหนักศึกษาพยาบาลใชในการปฏิบัติการพยาบาลจน
เกิดความชํานาญ
2.6 การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลในมิตใิ หม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมสงผลใหมกี ารเปลี่ยนแปลงในระบบบริการสุขภาพทําใหการจัด
การศึกษาพยาบาลตองทบทวนวิเคราะหบทบาทและสถานภาพการจัดการเรียนการสอน พรอมทั้งหา
แนวทางการปรับปรุงใหมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในอดีตการศึกษาพยาบาลจะ
ดําเนินการอยูใ นโรงพยาบาลซึ่งเนนการมีระเบียบวินัยเพื่อใหปฏิบัติกจิ กรรมการพยาบาลภายใตคําสั่ง
แพทยได การเรียนการสอนจึงเนนทักษะการปฏิบัติกิจกรรม ผูเรียนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น
หรือความรูสึกนอย ปจจุบนั สภาพการณของการศึกษาพยาบาลไดเปลี่ยนแปลงไปในแนวโนมที่เนน
การพัฒนาผูเรียนตามแนวคิดมนุษยนิยมมากขึ้นทัง้ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (ดรุณี รุจกร
กานต. 2541: 179; Bevis; & Watson. 2000: 5)
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แนวคิดมนุษยนิยม (Humanistic Approaches) ใหความสําคัญกับความเปนมนุษยและ
มองมนุษยวา มีความดีงาม มีความสามารถ มีความตองการ และ มีแรงจูงใจภายในทีจ่ ะพัฒนา
ศักยภาพของตนหากบุคคลไดรับอิสรภาพและเสรีภาพ มนุษยจะพยายามพัฒนาตนเองไปสูความเปน
มนุษยที่สมบูรณ (ทิศนา แขมมณี.2545: 68) แนวคิดนี้ยงั เนนในเรื่องความรัก ความเมตตาที่แผไปสู
สรรพสิ่งเพื่อนํามาซึง่ สันติสขุ ของสังคม อีกทัง้ ใหความสําคัญกับการทําความเขาใจในกฎธรรมชาติและ
เชื่อวา สรรพสิ่งในโลกมีจุดเริม่ ตนมาจากสิง่ เดียวกัน ดังนั้น ทุกชีวิตในโลกจึงมีคุณคาในการดํารงชีวิต
เทากันหมด การปลดปลอยตัวเองและผูอนื่ ไมใหเกิดความรูสึกดอยคา จึงเปนสิง่ ทีม่ นุษยควรทําพรอมๆ
กับการนําศักยภาพในตนเองมาใชใหเกิดประโยชนตอตัวเองและเพื่อนมนุษย ซึง่ นับวาเปนแนวคิดพื้น
ฐานของการอยูรวมกันอยางถูกตองของคนในสังคม กระบวนทัศนใหมทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ในฐานะที่เปนเครื่องมือพัฒนามนุษย จึงมองโลกแบบองครวมและเนนคุณคาของความเปนมนุษย
(ไพพรรณ เกียรติโชคชัย. 2545: 44, 70-71) ปจจุบนั นักการศึกษาจึงพยายามหารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนความเปนมนุษยใหมากที่สุด
วิชาชีพพยาบาลเปนงานบริการตอมนุษย จึงจําเปนที่จะตองมีปฏิสัมพันธที่ดีตอผูรับบริการ
และในการสงเสริมใหผูรับบริการมีภาวะสุขภาพที่ดที ั้งกายและใจโดยอาศัยกิจกรรมการพยาบาลนัน้
พยาบาลจะตองมีคุณสมบัติของความเปนตัวตนที่แทจริง (Self Actualization) ไดแก การมีวฒ
ุ ภิ าวะ
มีความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีความเห็นอกเห็นใจ เปนคนอบอุน จริงใจ และ ยอมรับนับถือผูอ ื่น
การที่จะมีคุณสมบัติเหลานี้ การจัดการศึกษาจะตองเนนในแนวทางของมนุษยนิยม หากหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนไมสามารถสงเสริมความเปนมนุษยได ก็จะไมสามารถผลิตพยาบาลที่สง เสริม
ความเปนมนุษยของผูรับบริการไดเชนกัน (ดรุณี รุจกรกานต. 2541: 179) ดังนัน้ การจัดการเรียนการ
สอนจึงตองสงเสริมความสามารถในการพยาบาลตามแนวทางการดูแลมนุษย (Humanistic Nursing
Care) โดยจัดใหมีการเรียนรูท ั้งทางดานความรู ความคิด (Cognitive Learning) ดานการปฏิบัติ
(Psychomotor Learning) และดานเจตคติ (Affective Skill Development) จะขาดอยางใดอยางหนึง่
ไมไดถาตองการการพัฒนาที่สมบูรณ หลักการดังกลาวจึงเปนจุดมุงหมายสําคัญของการจัดการศึกษา
พยาบาล ซึ่งกลาวไวในวัตถุประสงคหลักสูตรของทุกสถาบันที่ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล (พวงรัตน
บุญญานุรักษ. 2546: 88)
บีวิสและวัตสัน (Bevis; & Watson. 2000: 37-49) นักการศึกษาทางการพยาบาล ไดเสนอ
กระบวนทัศนใหมทางการศึกษาพยาบาลทีม่ ีพื้นฐานของแนวคิดมนุษยนิยม เพื่อสงเสริมการพยาบาล
ตามแนวทางการดูแลมนุษย ซึ่งสถาบันการศึกษาพยาบาลหลายแหงไดนําไปประยุกตใชในการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (Lee-Hsieh. et.al. 2004: 391-400; Evans. 2004: 219-228;
Nelms. et.al. 2004: 18-23) โดยเสนอแนะไววา ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ควรเนนที่กระบวนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับบทบาท พันธะสัญญา หนาที่ในการดูแลเอา
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ใจใสมนุษย (Human Caring) และการเห็นคุณคาของมนุษยมากกวาการฝกฝนทางเทคนิคหรือการ
เนนเนื้อหาวิชามากเกินไป ทั้งนี้เนื่องจากวิชาชีพพยาบาลเปนศาสตรที่เกีย่ วของกับมนุษย พยาบาลจึง
ควรเรียนรูที่จะเขาใจบุคคลและมีคานิยมเกี่ยวกับความเมตตา เอื้ออาทร ความรัก และความหวัง เพื่อ
เปนเครื่องมือในการดูแลเยียวยาภาวะสุขภาพของผูรับบริการ การเรียนการสอนจึงตองสงเสริมสัมพันธ
ภาพระหวางบุคคลโดยหลักสูตรจะตองเปนปฏิสัมพันธระหวางผูเ รียนกับผูสอนที่ตั้งใจใหเกิดการเรียนรู
และยึดมโนทัศนการดูแลอยางเอื้ออาทรเปนศูนยกลางของการมีปฏิสัมพันธนนั้ เชนเดียวกับขอเสนอ
ของ ดรุณี รุจกรกานต (2541: 173) เกีย่ วกับรูปแบบการจัดการศึกษาทางการพยาบาลในมิติใหมโดย
ใชแนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อความเปนมนุษยผสมผสานกับแนวคิดทางปญญา โดยเชื่อวา มนุษยมี
ศักยภาพในการคิดและการสรางปฏิสัมพันธ โดยสามารถเรียนรูทกั ษะทั้งสองดานนี้ จากตนแบบและ
ประสบการณที่ไดรับโดยผานกระบวนการดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring) กระบวนการสรางพลังอํานาจ
(Empowerment) และกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)
ขอเสนอในการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลทีม่ ีพื้นฐานแนวคิดมนุษยนิยมดังกลาว
มาแลวมีความเชื่อวา จะทําใหพยาบาลสามารถปฏิบัตกิ ารพยาบาลไดอยางมีคุณภาพและมีความเอื้อ
อาทรในการดูแลมนุษย มิใชเปนเพียงใหการพยาบาลผูป วยเทานั้น ซึง่ สถาบันการศึกษาพยาบาลหลาย
แหง ถึงแมจะยังไมกา วถึงจุดของการจัดการศึกษาเพื่อความเปนมนุษยอยางเต็มรูปแบบ แตก็มีความ
พยายามที่จะผสมผสานแนวคิดในเรื่องนี้ในการจัดการเรียนการสอนซึง่ นับวาเปนมิติใหมทางการศึกษา
พยาบาล (ดรุณี รุจกรกานต .2541: 180)
2.7 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของกระทรวงสาธารณสุข: การพัฒนาหลักสูตร
โดยใชทฤษฎีการดูแลมนุษยอยางเอื้ออาทร
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ทําหนาที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรพยาบาล
เพื่อใหบริการสุขภาพแกสังคมไทยทัว่ ประเทศมานานกวา 50 ป ซึ่งหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2545 เปนหลักสูตรทีใ่ ชสําหรับจัดการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดจํานวน 2 5 แหงที่ได
พัฒนาขึ้นใหม และนํามาใชในปการศึกษา 2546 แทนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร พ.ศ.
2537 เนื่องจากบริบทของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการปฏิรูประบบสุขภาพและปฏิรูปการ
ศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งสถาบันฯมีความเห็นวา หลักสูตรพยาบาล
ศาสตรในยุคปฏิรูปควรมีลักษณะผสมผสานความเจริญที่เปนสากลกับภูมิปญญาทองถิน่ เพื่อธํารง
วัฒนธรรมที่ดงี ามของชาติและพัฒนาฐานความรูไปสูการปฏิบัติ อันจะชวยใหมนุษยอยูรวมกับเพื่อน
มนุษย ธรรมชาติ และสิง่ แวดลอมไดอยางสันติ (ไพลิน นุกูลกิจ. 2546: 11)
ลักษณะของหลักสูตร เปนหลักสูตรแบบบูรณาการมีลักษณะที่สาํ คัญคือ มีการเชื่อมโยง
เนื้อหาวิชาเขาดวยกันโดยใชประเด็นหลักหรือหัวเรื่อง (Theme) และมโนทัศน (Concept) เปนสิ่ง
กําหนดเนื้อหา ใชกระบวนการทางปญญาในการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ปฏิสัมพันธระหวาง
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ผูสอน ผูเรียน และผูรับบริการ อยูบนพื้นฐานของทฤษฎีการดูแลอยางเอื้ออาทร ทั้งนี้เพื่อใหไดบัณฑิตที่
พึงประสงค มีความรูความสามารถในการใหบริการสาธารณสุขชุมชนทุกระดับ ทุกทองถิ่นทัว่ ประเทศ
สอดคลองกับความตองการของสังคม (สถาบันพระบรมราชชนก .2546: 1)
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค มีดังนี้ (สถาบันพระบรมราชชนก. 2546: 2, 4)
1) มีความรูและทักษะเชิงวิชาชีพ สามารถปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวม โดยบูรณาการ
ศาสตรทางการพยาบาลและศาสตรที่เกีย่ วของ
2) มีความคิดวิจารณญาณ ใฝรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
3) มีบุคลิกภาพที่ดี มีภาวะผูน ํา และสามารถทํางานเปนทีม
4) กาวทันการเปลี่ยนแปลงและเขาถึงสารสนเทศ โดยใชเทคโนโลยี
5) ตระหนักในคุณคาของตนเอง บุคคลอื่น และสิง่ แวดลอม
6) มีวนิ ัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบตอสังคม
7) มีคุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิต
กรอบแนวคิดของหลักสูตร ประกอบดวยมโนทัศนหลักทางการพยาบาล และมโนทัศน
หลักทางการศึกษาพยาบาล ดังนี้ (สถาบันพระบรมราชชนก. 2546: 4-7; ไพลิน นุกูลกิจ. 2546: 15-16)
1) มโนทัศนหลักทางการพยาบาล (Model of Nursing) เปนการระบุความสัมพันธของ
ความเชื่อ คานิยมเกี่ยวกับคน สิ่งแวดลอม ภาวะสุขภาพ และการพยาบาล โดยใชทฤษฎีการดูแล
อยางเอื้ออาทร (Human Caring Theory) ของ จีน วัตสัน (Jean Watson) เปนหัวใจสําคัญทางการ
พยาบาล ซึ่งมีมุมมองวา พยาบาลและผูรับบริการมีปฏิสัมพันธกนั บนพื้นฐานของความเอื้ออาทร โดยที่
พยาบาลและผูรับบริการมีความเปนปจเจก และมีเปาหมายในชีวิตของตนเชนเดียวกัน
2) มโนทัศนหลักทางการศึกษาพยาบาล (Model of Nursing Education) เปนการระบุ
ความสัมพันธของความเชื่อ คานิยมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพยาบาล ซึ่งมีมุมมองวา ผูสอน ผูเรียน
และผูรับบริการ มีปฏิสัมพันธกันบนพื้นฐานของความเอือ้ อาทร โดยใชกระบวนการทางปญญาในการ
จัดการเรียนการสอน
กรอบแนวคิดของหลักสูตร (Curriculum Conceptual Framework) จึงเปนการบูรณาการ
มโนทัศนหลักทางการพยาบาลและมโนทัศนหลักทางการศึกษาพยาบาลเขาดวยกัน คือ ผูสอน ผูเรียน
บุคคล ครอบครัวและชุมชน ปฏิสัมพันธกนั ในรูปของการเรียนการสอนและปฏิบัติการพยาบาล โดยมี
การดูแลอยางเอื้ออาทรเปนแกนหลักภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความสัมพันธ
ระหวางผูสอนกับผูเรียนเปนการเรียนการสอนที่ใชกระบวนการทางปญญาในการเรียนรูตามสภาพจริง
ในชุมชนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ความสัมพันธระหวางผูสอน ผูเรียน กับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
เปนการปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวม มุง สรางเสริมสุขภาพ ปองกันความเจ็บปวย และฟน ฟูสภาพ
รวมทัง้ พัฒนาศักยภาพใหประชาชนพึ่งตนเองได ดังแสดงในภาพประกอบ 6

43

สภาพแวดลอม

ผูสอน

ผูเรียน

การเรียนการสอน

เปนปจเจกบุคคล
มีความรูและทักษะเชิงวิชาชีพ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
เอื้ออํานวยใหเกิดการเรียนรู
เปนแบบอยางทีด่ ี

เปนปจเจกบุคคล
มีศักยภาพในการเรียนรู
และพัฒนาได

ใชกระบวนการทางปญญา
เรียนรูจากสภาพจริงในชุมชน
เนนผูเรียนเปนสําคัญ

การดูแลอยาง
เอื้ออาทร

การปฏิบัติการพยาบาล
สรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค
ดูแลและฟน ฟูสภาพผูเ จ็บปวย

การปฏิบัติการพยาบาล
สรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค
ดูแลและฟนฟูสภาพผูเ จ็บปวย

บุคคล ครอบครัว ชุมชน
เปนปจเจกที่มีศกั ยภาพในการดูแลตนเอง
มีศักดิศ์ รีและสิทธิในการเลือกแบบแผนการดําเนินชีวติ
มีเครือขายทางสังคมและมีภูมิปญญา

สภาพแวดลอม

ภาพประกอบ 6 กรอบแนวคิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2545
ที่มา: สถาบันพระบรมราชชนก. 2546: คูมือการใชหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2545. หนา 7
ปรัชญาของหลักสูตร ประกอบดวยสาระสําคัญ 3 ประการ คือ 1) ภาระหนาที่และอุดม
การณของสถาบัน 2) ความรูที่ใชเปนหลักในการจัดการศึกษา และ 3) คุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา
ดังนัน้ ปรัชญาของหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต พ.ศ.2545 มีดังนี้
สถาบันพระบรมราชชนก มีความเชื่อวาการพยาบาลมีคุณคาและจําเปนตอสังคม โดย
การพยาบาล เปนปฏิสัมพันธระหวางพยาบาลกับประชาชนในการสรางเสริมสุขภาพ การ
ปองกันการเจ็บปวยในผูม ีภาวะสุขภาพปกติ ใหการดูแลและการฟน ฟูสภาพผูเจ็บปวยแบบองครวม
โดยยึดหลักสังคมศาสตรและวิทยาศาสตร บนพื้นฐานของการดูแลอยางเอื้ออาทร คุณธรรมจริยธรรม
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และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ รวมทัง้ พัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองแก บุคคล ครอบครัว กลุมคน
และชุมชน โดยคํานึงถึงความเปนปจเจก มีคุณคา มีศักดิ์ศรี มีศักยภาพ มีอิสระในการเลือกและการ
ตัดสินใจ และมีสิทธิท์ ี่จะไดรับการดูแลอยางเสมอภาคและมีคุณภาพ
สุขภาพ เปนความสมดุลของรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
ทุกชวงวัยของชีวิตและตามการรับรูของบุคคล ซึ่งสัมพันธกับสภาพแวดลอมที่เปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
การเรียนการสอน เปนกระบวนการแลกเปลี่ยนความรูแ ละประสบการณระหวางผูส อน
ผูเรียน ประชาชน และชุมชน โดยการเรียนรูตามสภาพการณจริง ดวยวิธีการทีห่ ลากหลายและใชชมุ ชน
เปนฐาน มุง เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนแสวงหาความรูด วยกระบวนการ
ทางปญญา ผูสอนเปนผูเ อื้ออํานวยการเรียนรูดวยความสัมพันธฉนั กัลยาณมิตร
บัณฑิตพยาบาล เปนผูทมี่ คี วามรู ความสามารถเชิงวิชาชีพ มีทักษะการสื่อสาร มีคุณธรรม
จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีเจตคติที่ดี เปนผูนาํ การเปลีย่ นแปลง มีการเรียนรูตลอดชีวิต
สามารถบูรณาการความรูทางพยาบาลและศาสตรอื่นๆไปใชปฏิบัติงานในระบบสุขภาพ เพื่อตอบสนอง
ความตองการของประชาชนทั้งในภาวะสุขภาพดี เจ็บปวย จนถึงวาระสุดทายของชีวติ รวมทั้งพัฒนา
ุ ภาพ เปนสมาชิก
ศักยภาพของประชาชนใหสามารถดูแลและพึ่งตนเองเพือ่ การดํารงชีวติ ไดอยางมีคณ
ที่ดีของวิชาชีพ เปนพลเมืองดี และ ดํารงชีวิตอยางมีความสุข
โครงสรางของหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป หมวดวิชาชีพ และหมวด
วิชาเลือกเสรี โดยนํารายวิชาตางๆเฉพาะในหมวดวิชาชีพมาบูรณาการไวดวยกัน (Hybrid Model) ดัง
แสดงในภาพประกอบ 7

การบูรณาการ
หมวดวิชาชีพ
ทางการพยาบาล

ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 3
หมวดวิชา
การศึกษาทั่วไป

ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 1

หมวดวิชา
เลือกเสรี

1

ภาพประกอบ 7 โครงสรางหลักสูตรที่บูรณาการเฉพาะหมวดวิชาชีพ (Hybrid Model)
ที่มา: สถาบันพระบรมราชชนก.2546: คูมอื การใชหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2545.หนา 21
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โครงสรางหลักสูตร มีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 140 หนวยกิต ประกอบดวย
1) หมวดวิชาทั่วไป
33 หนวยกิต ไดแก
กลุมวิชาสังคมศาสตร
7 หนวยกิต
กลุมวิชามนุษยศาสตร
7 หนวยกิต
กลุมวิชาภาษา
11 หนวยกิต
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรศาสตร
8 หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
101 หนวยกิต ไดแก
กลุมพื้นฐานวิชาชีพ
29 หนวยกิต
กลุมวิชาชีพ
72 หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
การจัดการเรียนการสอน การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนและประสบการณการ
เรียนรูมุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะตามเปาหมาย เพื่อใหไดบัณฑิตที่พงึ ประสงคตามผลลัพธของหลัก
สูตร การจัดการเรียนการสอนจึงมีรูปแบบที่หลากหลาย โดยมุงเนนการเรียนตามสถานภาพจริง
การประเมินผล แบงตามวัตถุประสงคของการประเมินออกเปน 2 ประเภท ไดแก
1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน เปนการประเมินสมรรถนะของผูเรียนวา บรรลุตาม
จุดมุงหมายของการเรียนรู ดวยวิธกี ารวัดที่หลากหลายตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เปน
ระยะอยางตอเนื่อง มีการประเมินสมรรถนะรายวิชา รายชั้นป และประเมินกอนสําเร็จการศึกษา
2) การประเมินผลหลักสูตร แบงเปน 2 ดาน คือ
2.1 การประเมินผลเพื่อดูความสอดคลองระหวางความตองการของสังคมกับปรัชญา
จุดมุงหมาย องคประกอบของหลักสูตร และกระบวนการนําหลักสูตรไปใช ขอมูลที่ไดจากการประเมิน
จะนําไปใชปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ทั้งนี้ผูใหการประเมินหลักสูตรจะตองเปนผูที่
มีสวนเกี่ยวของ เชน ผูรับบริการ บุคลากรในโรงพยาบาล อาจารย และนักศึกษา เปนตน
2.2 การประเมินผลเพื่อการรับรองหลักสูตร โดยสถาบันที่ทาํ หนาที่ในการควบคุม
มาตรฐานการศึกษา ซึ่งเชื่อไดวาบัณฑิตจะมีคุณภาพนําไปสูการบริการประชาชนที่มคี ุณภาพตอไป
จุดเดนของหลักสูตร หลักสูตรฉบับปรับปรุงใหมมีขอดีคือ 1) เนื้อหาวิชาไมซา้ํ ซอน และ
การบูรณาการชวยใหผเู รียนเชื่อมโยงความรูไปสูการปฏิบัติจริงไดงายขึน้ 2) หลักสูตรสรางขึ้นบนพืน้
ฐานทฤษฎีการดูแลอยางเอือ้ อาทรทําใหปฏิสัมพันธระหวางผูสอน ผูเ รียน และผูใชบริการ เปนไปใน
ลักษณะกัลยาณมิตร 3) ผูเรียนไดรับการเสริมสรางศักยภาพในการคิดอยางเปนระบบ ใฝรู และพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องดวยกระบวนการเรียนการสอนเชิงรุกและกระบวนการทางปญญา
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางการศึกษาพยาบาลที่กลาวมาแลว
สามารถสรุปสาระสําคัญเพือ่ นําไปสูการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังแสดงในตาราง 2
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ตาราง 2 สรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางการศึกษาพยาบาล
สรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางการศึกษาพยาบาลที่จะนํามาใชใน
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
 ศาสตรสาขาการพยาบาลตั้งอยูบนปรัชญาพื้นฐานของความเขาใจเกี่ยวกับ คน สิ่งแวดลอม ภาวะสุขภาพ
และ การพยาบาล โดยมุงเนน การปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวม คือ ใหการดูแลบุคคลทั้งทางดาน
รางกาย จิตใจ สังคม และ จิตวิญญาณ
 ลักษณะเฉพาะของวิชาชีพเปนการปฏิบัติตอมนุษยโดยตรง ความเขาใจธรรมชาติของมนุษยในฐานะที่เปน
สิ่งมีชีวิตจิตใจ มีคุณคา และมีความแตกตางระหวางบุคคล จึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญที่สุดและเปนพื้นฐาน
ของจริยธรรม การปฏิบัติการพยาบาลจึงตองอาศัยรูปแบบความสัมพันธทใี่ ชศิลปะของการดูแลอยางเอื้อ
อาทร (Caring) โดยการใหความเขาใจ เคารพศักดิ์ศรี สิทธิ อารมณ และ ความรูสึกของผูป วย
 วัตถุประสงคของการจัดการศึกษาพยาบาล เพื่อเตรียมบัณฑิตทางการพยาบาลใหมีความพรอมทั้งความรู
ความสามารถในทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดตามมาตรฐาน
ของวิชาชีพควบคูไปกับการมีความเชื่อและคานิยมที่ดีตอการชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษยใหมีสุขภาพดี
 การจัดการเรียนการสอนมุงเนน การคิดวิเคราะหและการพัฒนาเจตคติที่ดีในการดูแลผูอื่น ใหกับนักศึกษา
พยาบาลอยางเปนระบบและตอเนื่อง โดยใหความสําคัญกับการเรียนการสอนภาคปฏิบตั ิเพื่อฝกทักษะทาง
วิชาชีพและไดรับประสบการณตรงจากสถานการณจริงบนหอผูปวยหรือในชุมชนที่มีผปู วยหรือผูรับบริการ
เปนศูนยกลางการเรียนรู โดยอาศัยการบูรณาการประสบการณเรียนรูที่ไดจากภาคทฤษฎีสูภาคปฏิบัติอยาง
เปนระบบดวยการใช กระบวนการพยาบาล ซึ่งมี 4 ขั้นตอนหลักคือ การประเมินภาวะสุขภาพ การวางแผน
การพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาล และ การประเมินผลการพยาบาล
 แนวโนมการจัดการศึกษาพยาบาลในปจจุบนั เนนการพัฒนาผูเรียนตามแนวคิดมนุษยนิยมมากขึ้น
เนื่องจากวิชาชีพพยาบาลเปนงานที่ใหบริการตอมนุษย โดยมีแนวคิดวาหากหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนไมสามารถสงเสริมความเปนมนุษยได ก็จะไมสามารถผลิตพยาบาลที่สงเสริมความเปนมนุษยของ
ผูรับบริการได ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนจึงควรเนนที่กระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับ
บทบาท พันธะสัญญา หนาที่ในการดูแลเอาใจใสมนุษย และการเห็นคุณคาของมนุษยมากกวาการฝกฝน
ทางเทคนิคหรือการเนนที่เนื้อหาวิชามากเกินไป
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของกระทรวงสาธารณสุข สรางขึ้นบนพื้นฐานทฤษฎีการดูแลมนุษยอยาง
เอื้ออาทร การจัดการเรียนการสอนจึงมุงเนนปฏิสัมพันธของผูสอน ผูเรียน และ ผูรับบริการที่ตั้งอยูบน
พื้นฐานของความเอื้ออาทร และใชกระบวนการทางปญญาในการจัดการเรียนการสอน
 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามหลักสูตรคือ เปนผูที่มีความรูและทักษะเชิงวิชาชีพ มีเจตคติที่ดี
และมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนทั้งในภาวะ
สุขภาพดีและเจ็บปวย
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จากการสรุปสาระสําคัญเกีย่ วกับการเรียนการสอนทางการศึกษาพยาบาล ผูวจิ ัยไดนําไปสู
การสังเคราะหรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสวน วัตถุประสงคของรูปแบบ ผลลัพธของรูปแบบ
และ กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ ดังแสดงในภาพประกอบ 8

วัตถุประสงคของรูปแบบ
เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาพยาบาลมีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรมในการชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษยใหมีสุขภาพดี
นําไปสูการปฏิบัติการพยาบาลโดยมีพฤติกรรมการดูแลอยาง
เอื้ออาทรตอผูรับบริการ

รูปแบบการจัดการเรียน
การสอน
หลักการและแนวคิด
ของรูปแบบ
วัตถุประสงคของรูปแบบ

ผลลัพธที่คาดหวังของรูปแบบ

ผลลัพธที่คาดหวัง
ของรูปแบบ

นักศึกษาพยาบาลมีเจตคติที่ดีและมีพฤติกรรมการดูแล
อยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการ

สาระการเรียนการสอน
ของรูปแบบ
กระบวนการเรียนการสอน
ของรูปแบบ

กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
หลักการจัดกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
• ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในการชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อน
มนุษยใหมีสุขภาพดี โดยมุงเนนการปฏิบัติการพยาบาล
แบบองครวม
• ปฏิสัมพันธระหวางผูสอน ผูเรียน และผูรับบริการตั้งอยูบน

การประเมินประสิทธิผล
ของรูปแบบ

พื้นฐานของการดูแลอยางเอื้ออาทร ที่ยึดหลักการดูแล
เอาใจใสมนุษย และ การเห็นคุณคาของมนุษย
• ใชกระบวนการพยาบาลในการบูรณาการประสบการณ
เรียนรูที่ไดจากภาคทฤษฎีสูภาคปฏิบัติอยางเปนระบบ

ภาพประกอบ 8 การสังเคราะหวัตถุประสงค ผลลัพธที่คาดหวัง และ กระบวนการเรียนการสอน
ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
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3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพการพยาบาล
สังคมแหงการเรียนรูในปจจุบันเกิดขึ้นบนฐานคิดของการพัฒนาเศรษฐกิจโลก การพัฒนาใน
ทุกดานจึงเปนไปเพื่อตอบสนองระบบเศรษฐกิจ ทําใหความเจริญทางดานวัตถุและเทคโนโลยีมกี าร
พัฒนาอยางรวดเร็ว แตการพัฒนาในมิติของจิตสังคมและจิตวิญญาณมีนอยลง ระบบคุณธรรมและ
จริยธรรมของคนในสังคมเปนระดับปจเจกบุคคลมากขึ้น การดูแลและเอื้ออาทรตอกันระหวางมนุษยจึง
มีความสําคัญกับสังคมปจจุบันเปนอยางมาก
การชวยเหลือ เอื้อเฟอ เอื้ออาทรตอกัน จัดเปนคุณธรรมอยางหนึ่ง ซึ่งในบางสถานะคุณธรรม
ถือวาเปนหนาที่ของบุคคลตอสังคม ในสังคมสมัยใหมแมขนบธรรมเนียมหลายอยางจะเปลีย่ นไปและ
ผูคนอยูอยางตัวใครตัวมันมากขึ้น แตความเชื่อวาคุณธรรมเปนหนาทีย่ ังไมหมดไป อยางนอยก็ยังถือวา
เปนพันธะที่ตดิ มากับสถานภาพบางอยาง (พระไพศาล วิสาโล.2548 : ออนไลน) โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในวิชาชีพการพยาบาล ซึ่งเปนวิชาชีพที่ตอ งชวยเหลือเพื่อนมนุษยในการพัฒนาสุขภาพใหดที ี่สุดทั้งใน
ภาวะปกติและเมื่อเจ็บปวย ตองเกี่ยวของกับความทุกขสุขของมนุษย การดูแลอยางเอื้ออาทรจึงเปน
แนวคิดทีพ่ ยาบาลทุกคนควรมีความรูความเขาใจ นําไปสูการปฏิบัติได (สมจิต หนุเจริญกุล.2544:147)
3.1 ความหมายและความสําคัญของการดูแลอยางเอื้ออาทร
การดูแลอยางเอื้ออาทร มาจากคําวา Care หรือ Caring ซึ่งในวิชาชีพการพยาบาลถือเปน
มโนทัศนที่มีความสําคัญ เปนสากล และเปนทีย่ อมรับโดยทั่วไป โดยเชื่อวาเปนองคความรูที่เปนหัวใจ
หรือเปนสารัตถะที่จาํ เปนของวิชาชีพ ซึง่ มีการพัฒนาตอจนเปนทฤษฎีทางการพยาบาลหลายทฤษฎี
(Payom Euswas.1997:15; Citing Leininger.1981; Roach.1984; Watson.1988; Benner and
Wrubel.1989; Boykin and Schoenhofer.1993) ถึงแมวาการดูแลอยางเอื้ออาทรจะเปนมโนทัศนที่
สําคัญทางการพยาบาลแตในการใหความหมายยังคงมีแตกตางและมีความหลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
แหลงที่มาของความหมายและการนําไปใช (Roach.1997:1; Puangrat Boonyanurak.1997:10 ;
Payom Euswas.1997:15 ; Scotto. 2003: 289 ; วาสนา นัยพัฒน. 2545: 20)
ความหมายตามคําศัพทของ Care/ Caring / Cared ทีเ่ ปนคํากิรยิ าในภาษาอังกฤษ
หมายถึง ดูแลเอาใจใส สนใจ หวงใยเปนอยางมาก(to be anxious or solicitous; to have regard or
interest ; to be concerned as mush as) ในกรณีที่เปนคํานาม หมายถึง การดูแลเอาใจใส การให
ความรัก ความสนใจและความหวงใยเปนอยางมาก (A burdened state of minds, as that arising
from heavy responsibilities; Serious attention and effort; Lovingness) และ Caring ในกรณีที่
เปนคํา คุณศัพทจะหมายถึง ความรูสึกทีแ่ สดงออกถึงความหวงใยเอาใจใสและเห็นอกเห็นใจตอบุคคล
อื่น(Feeling and exhibiting concern and empathy for others) (Online Dictionary. 2005 ; Word
Reference. 2005: Online ; The American Heritage Dictionary. 2000: 281; Longman
Dictionary.1998: 185)

49
จากความหมายของคําศัพทจะเห็นไดวา ตรงกับคําในภาษาไทยคือ การดูแลเอาใจใส หรือ
ความเอื้ออาทร โดยคําวาเอือ้ อาทรมาจาก เอื้อ รวมกับ อาทร รวมความแลวหมายถึง การดูแลเอาใจใส
มีน้ําใจ และหวงใยตอผูอนื่ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน.2542 :1363 ;1397) ซึ่งนักการศึกษา
พยาบาลในประเทศไทยใชคําศัพทแทนคําวา Care/ Caring อยูห ลายคํา เชน “การดูแลอยางเอือ้ อาทร”
“การดูแลเอาใจใส” “การดูแล” และ “ความเอื้ออาทร” เปนตน (พวงรัตน บุญญานุรักษ. 2536: 30 ;
พยอม อยูสวัสดิ์.2539: 26 ; ศิริอร สินธุ และ สมใจ พุทธาพิทกั ษผล. 2542: 10 ; สมจิต หนุเจริญกุล.
2544: 147; ศิริรัตน สุกีธร และคนอื่น. 2544:37; วาสนา นัยพัฒน. 2545: 20) ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจยั
เลือกใชคําวา การดูแลอยางเอื้ออาทร เนื่องจากเห็นวามีความหมายชัดเจน ลึกซึง้ และครอบคลุมตอ
บริบททางการพยาบาลมากกวาคําอื่นๆ
การดูแลอยางเอื้ออาทร เปนแนวคิดที่เปนนามธรรมในเชิงอุดมคติของมนุษย ซึ่งนักปรัชญา
หลายทานใหทัศนะวา การดูแลอยางเอื้ออาทรเปนความสัมพันธระหวางบุคคลตอบุคคล และเปนจริย
ธรรมแหงความสัมพันธของมนุษย (Relational Ethics) ที่มีพนื้ ฐานอยูบ นความเมตตาเอื้ออาทรตอกัน
เคารพในความเปนมนุษยและเห็นคุณคาซึ่งกันและกัน มีการแสดงออกอยางอบอุนจริงใจ ดวยความ
รูสึกผูกพันตามธรรมชาติหรือตามความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ เปรียบไดกับความสัมพันธของแม
ที่มีตอลูก ทําใหทงั้ ผูดูแลและผูรับการดูแลมีพลังใจ (Noddings.1988: 218-220) สอดคลองกับแนวคิด
ของเมเยอรรอฟฟ (Mayerroff.1971:1,64) นักปรัชญาอีกทานหนึง่ ที่ไดอธิบายความหมายของการดูแล
อยางเอื้ออาทรไววา เปนการสงเสริม สนับสนุนใหบุคคลมีพัฒนาการจนถึงระดับที่บรรลุถึงความสําเร็จ
สูงสุดในชีวิต (Actualization) ดํารงชีวิตอยูใ นสังคมอยางมีคุณคา ซึ่งการดูแลในลักษณะนี้ ผูดูแลจะ
ตองมีความรักความเอื้ออาทรและจริงใจตอผูรับการดูแล มีลักษณะคลายมารดาที่มวี ฒ
ุ ิภาวะดูแลลูก
และคาดหวังใหลูกมีความเจริญกาวหนาสูงสุดเทาที่จะเปนได (สมจิต หนุเจริญกุล. 2544:147)
ดังนัน้ จึง สรุปความหมายของการดูแลอยางเอื้ออาทร ไดวา เปนความสัมพันธระหวาง
บุคคลตอบุคคลที่มีพนื้ ฐานอยูบนความเมตตา เอื้ออาทรตอกัน เคารพในความเปนมนุษย และ เห็นคุณ
คาซึ่งกันและกัน มีการแสดงออกที่อบอุน จริงใจ หวงใย เอาใจใส และมีน้ําใจตอกัน
ความสําคัญของการดูแลอยางเอื้ออาทร ในวิชาชีพพยาบาลการดูแลอยางเอือ้ อาทรเปน
เอกลักษณขององคความรูและเปนองคประกอบทางจริยธรรมที่สําคัญในการปฏิบัตหิ นาที่ของพยาบาล
โดยเปนศิลปะในการสรางความสัมพันธกบั ผูรับบริการทีก่ อใหเกิดความอบอุนใจ และความปรารถนาดี
ตอกันซึ่งมีพนื้ ฐานมาจากการตระหนักในคุณคาและความเขาใจในชีวติ มนุษย เนื่องจากการเจ็บปวย
กอใหเกิดความเครียดทั้งรางกายและจิตใจ ทั้งนี้การรักษาทางกายอาศัยวิธีการรักษาภายนอก ขณะที่
การรักษาทางใจตองอาศัยความเห็นอกเห็นใจ และ ความเขาใจตอความรูสึกของผูปว ยเปนสิ่งสําคัญ
อันเปนผลใหเกิดการปฏิบัติหรือการแสดงออกในลักษณะที่เอื้ออาทร ซึง่ ผลพบวา สามารถบําบัดการ
เจ็บปวยจากปญหาทางใจอยางไดผล (สิวลี ศิริไล. 2542: 198 ; วิศาล เยาวพงศศิริ. 2547: 9 )
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3.2 แนวคิดทฤษฎีของการดูแลอยางเอื้ออาทร
ดังไดกลาวมาแลววา การดูแลอยางเอื้ออาทรเปนคุณธรรมและจริยธรรมของมนุษย ซึ่งมีนกั
ปรัชญาและนักการศึกษาหลายทานไดพฒ
ั นาเปนแนวคิดทฤษฎีที่เปนพืน้ ฐานใหมกี ารศึกษาวิจยั ตอไป
อีกอยางกวางขวางโดยเฉพาะในทางการศึกษาและทางการพยาบาล เนื่องจากการดูแลอยางเอือ้ อาทร
มีคุณคาสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จึงเปนสิ่งทีพ่ ึงปลูกฝงในกระบวนการของการศึกษาและ
ในกระบวนการของวิชาชีพทีต่ องมีความเมตตาเอื้ออาทรเปนองคประกอบในการปฏิบัติงาน
แนวคิดของการดูแลอยางเอือ้ อาทรมีมาพรอมกับกําเนิดของวิชาชีพพยาบาล ตั้งแตยุคของ
ฟลอเรนซ ไนติงเกล (Florence Nightingale. อางถึงใน พยอม อยูสวัสดิ์. 2539: 26) ที่ไดนําแนวคิดนี้
มาสูการปฏิบัติการพยาบาลและกลาวไววา การดูแลอยางเอื้ออาทรเปนงานของพระเจาเปนการกระทํา
ความดีที่แสดงออกดวยจิตใจที่มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ซึง่ พยาบาลตองมีความจริงใจ เชื่อถือได และคิด
ถึงผูอื่นมากกวาตัวเอง (กุสุมา ปยะศิริภัณฑ. 2546:10; อางอิงจาก Nightingale. 1859. Note on
Nursing.) การดูแลอยางเอือ้ อาทรจึงเปนองคประกอบที่มีควบคูอยูก บั การพยาบาลเสมอ แตเนือ่ งจาก
ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทมี่ ีการนํามาใชในระบบบริการสุขภาพอยางมาก
มาย ทําใหการดูแลในมิติของจิตใจและจิตสังคมถูกละเลยหรือใหความสําคัญนอยลง จนกระทัง่ ในชวง
ทศวรรษที่ผา นมา วิชาชีพการพยาบาลไดยอนมาตระหนักถึงคุณคาของการดูแลอยางเอื้ออาทรตาม
แนวทางมนุษยนิยมอีกครั้ง (Humanistic Values and Caring Approach) ทําใหมกี ารศึกษาวิจยั และ
พัฒนาแนวคิดทฤษฎีอยางแพรหลายโดยมีจุดมุงหมายที่จะอธิบายความหมาย กระบวนการ และคุณ
ลักษณะของการดูแลอยางเอื้ออาทรเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในกระบวนการผลิต
บุคลากรพยาบาล และเปนแนวทางของการปฏิบัติการพยาบาล (Bauer. 2005: Online) ซึ่งในทีน่ ี้ได
รวบรวมแนวคิดทฤษฎีที่สาํ คัญเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
แนวคิดของการดูแลอยางเอื้ออาทร :
นักทฤษฎีทางการพยาบาลหลายทานไดนําเสนอแนวคิดของการดูแลอยางเอื้ออาทรไวหลาก
หลายมุมมองโดยมีจุดเนนทีแ่ ตกตางกันซึ่งมอสและคณะ (Morse. et.al.1990:1-14) ไดศึกษาวิเคราะห
แนวคิดทฤษฎีตางๆสรุปไดวา แนวคิดของการดูแลอยางเอื้ออาทรมีอยู 5 แนวคิด คือ
1) การดูแลอยางเอื้ออาทรเปนคุณลักษณะที่มีอยูในตัวมนุษย (Caring as a Human Trait)
แนวคิดนี้มองวา การดูแลอยางเอื้ออาทรเปนสิ่งที่มีในตัวบุคคลมาตั้งแตเกิดหรืออยูในวิถีชวี ิตของมนุษย
ั นาการของมนุษย (Roach.1997
(Human Mode of Being) ซึง่ จําเปนตอการเจริญเติบโตและการมีพฒ
: 2) เปนปรากฏการณที่เปนสากลคือ มีอยูใ นทุกวัฒนธรรม แตความหมาย การแสดงออก กระบวนการ
รูปแบบ และโครงสรางอาจแตกตางกันในแตละวัฒนธรรม ดังนั้น พยาบาลจึงตองมีการเรียนรูเกี่ยวกับ
คานิยม การปฏิบัติ หรือรูปแบบการดูแลตามวัฒนธรรมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และนํามาใชอยาง
เหมาะสมสอดคลองกับวัฒนธรรมของผูรับบริการ (Leininger.1988 :11)
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2) การดูแลอยางเอื้ออาทรเปนพืน้ ฐานของคุณธรรม (Caring as a Moral Imperative)
แนวคิดนี้มองวา การดูแลอยางเอื้ออาทรเปนคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมพืน้ ฐานที่มนุษยพึงปฏิบัติ
ตอกัน โดยการเห็นคุณคาของทุกชีวิต เคารพในความเปนบุคคล และดํารงไวซึ่งศักดิ์ศรี (Dignity)ของ
ผูอื่น ซึง่ ถือเปนคุณธรรมทีพ่ ยาบาลตองยึดมั่นในการใหบริการพยาบาลในทุกกิจกรรมที่ปฏิบัติตอผูรับ
บริการ (Morse. et.al.1990; Citing Gadow. 1985 ; Watson.1988.)
3) การดูแลอยางเอื้ออาทรเปนความรูสึก (Caring as an Affect) แนวคิดนี้มองวา การดูแล
อยางเอื้ออาทรเปนอารมณหรือความรูสึกที่แสดงออกใหเห็นถึงความสนใจ หวงใย และ การเอาใจเขา
มาใสใจเรา รวมทั้งการเสียสละหรืออุทิศตนเพื่อผูอนื่ ความรูสึกเชนนีจ้ ะขึ้นอยูกับสถานการณและเวลา
ซึ่งเกิดจากการที่พยาบาลรวมรับรูประสบการณของผูรับบริการ ทําใหเขาใจความรูสึกของการประสบ
กับความทุกขจากการเจ็บปวยหรือปญหายุงยากในชีวิต(Morse.et.al.1990;Citing McFarlane.1976)
ความรูสึกสนใจ หวงใย เอาใจใส และเสียสละนี้ จะเปนแรงจูงใจใหพยาบาลดูแลชวยเหลือผูปว ย และมี
สัมพันธภาพทีด่ ีตอกัน ซึ่งพยาบาลสามารถชวยใหผูที่รับการดูแล มีพฒ
ั นาการทั้งทางดานรางกายและ
จิตใจ ขณะเดียวกันพยาบาลผูใหการชวยเหลือก็จะมีพฒ
ั นาการในการเรียนรูและเขาใจผูอื่น รวมทั้งได
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดและตัดสินใจในการชวยเหลือเพื่อนมนุษย ดังนั้น ในกระบวนการของการ
ดูแลอยางเอื้ออาทรตอกัน ทัง้ ผูใหและผูรับจึงตางชวยกันพัฒนาจิตวิญญาณเพื่อบรรลุถึงความสําเร็จ
สูงสุดในชีวิต แนวคิดดังกลาวมานีม้ ีอยูในทฤษฎีการดูแลมนุษยของวัตสัน (Watson’s Human Caring
Theory) (สมจิต หนุเจริญกุล. 2544: 148)
4) การดูแลอยางเอื้ออาทรเปนสัมพันธภาพระหวางบุคคล (Caring as an Interpersonal
Relationship) แนวคิดนีม้ องวา การดูแลอยางเอื้ออาทรเปนสิ่งที่เกิดขึน้ เมื่อบุคคลมีปฏิสัมพันธกัน เปน
การชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อปกปองและสงเสริมใหบุคคลมีดุลยภาพของกาย จิต และวิญญาณ ซึ่ง
กอใหเกิดการเรียนรู การเห็นคุณคา และการดูแลเยียวยาตนเอง สัมพันธภาพระหวางพยาบาลกับผูรับ
บริการจึงถือเปนหัวใจของการดูแลอยางเอื้ออาทร (Morse. et.al. 1990.) โดยกระบวนการดูแลจะเกิด
ขึ้นเมื่อพยาบาลมีปฏิสัมพันธกับผูรับบริการในสถานการณที่ทงั้ สองฝายเขาถึงจิตใจซึ่งกันและกัน ทั้งนี้
สัมพันธภาพทีเ่ อื้ออาทร จะมีผลตอภาวะสุขภาพและการหายจากโรคของผูปวย (Watson.1985: 73)
5) การดูแลอยางเอื้ออาทรเปนการปฏิบัติเพื่อการบําบัดรักษา (Caring as a Theraputic
Intervention) แนวคิดนี้มองวา การดูแลอยางเอื้ออาทรเปนการปฏิบัติเพื่อใหการชวยเหลือแกผรู ับ
บริการโดยใหความสําคัญกับการดูแล (Care) มากกวางานอื่นๆของพยาบาล เชน การรับฟงอยางตั้งใจ
การสัมผัส การตรวจเยี่ยมอยางสม่ําเสมอ เปนตน การดูแลดังกลาว จะชวยบําบัดเยียวยาและสงเสริม
ใหผูปวยฟน หายจากความเจ็บปวยและลดความทุกขทรมานลงได (สมจิต หนุเจริญกุล. 2544: 149;
อางอิงจาก International Council of Nurse.1996. The International Classification of Nursing
Practice : A Unifying Framework.)
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จากแนวคิดของการดูแลอยางเอื้ออาทรทัง้ 5 แนวคิดดังกลาวขางตน ไมวาจะมองในทัศนะ
ที่เปนคุณลักษณะที่มีอยูในตัวมนุษย เปนคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมพื้นฐานทีม่ นุษยพงึ ปฏิบัติ เปน
อารมณหรือความรูสึก เปนสัมพันธภาพระหวางบุคคล หรือ เปนการปฏิบัติเพื่อการบําบัดรักษา จะเห็น
ไดวาถึงแมจะมีจุดเนนที่แตกตางกัน แตทงั้ 5 แนวคิดมีความสัมพันธกันและทําใหเกิดผลลัพธคือ ทําให
ผูปวย/ผูรับการดูแลไดรับประสบการณที่ดแี ละเกิดความรูสึกพึงพอใจ มั่นใจในความปลอดภัย และมี
ความหวัง เปนตน ซึง่ ความรูสึกเหลานี้เชื่อวามีผลตอรางกาย โดยจะชวยสงเสริมกระบวนการฟน หาย
จากโรค ขณะเดียวกันพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาลยังมีผลตอการตอบสนองทางดาน
รางกายโดยตรง เชน บรรเทาความเจ็บปวดและความไมสุขสบาย ซึง่ จะสงผลตอประสบการณความ
รูสึกของผูปวยใหเกิดความรูส ึกพึงพอใจหรือมีความหวังไดเชนเดียวกัน (สมจิต หนุเจริญกุล.2544: 149
; อางอิงจาก Morse. et.al.1990. Concepts of Caring and Caring as a Concept. p. 3) ดังแสดง
ในภาพประกอบ 9

ปฏิสัมพันธโดยตรง
แสดงนัยของการมีปฏิสัมพันธ

คุณลักษณะที่มี
อยูตัวในมนุษย
อารมณ /
ความรูสึก

คุณธรรม /
จริยธรรม

สัมพันธภาพ /
ปฏิสัมพันธ

ผลลัพธของ
การดูแลอยางเอื้ออาทร

การบําบัดรักษา

ประสบการณ
ความรูสึกของผูปวย

การตอบสนองดาน
รางกายของผูปวย

ภาพประกอบ 9 ความสัมพันธของแนวคิดการดูแลอยางเอื้ออาทรทั้ง 5 แนวคิด
ที่มา: สมจิต หนุเจริญกุล. 2544 :149 ; อางอิงจาก Morse.et.al.1990; Concepts of Caring and
Caring as A Concept. p. 3.
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ทฤษฎีการดูแลอยางเอื้ออาทร
ทฤษฎีทางการพยาบาล เปรียบเสมือนสิง่ สะทอนความเปนจริงของการพยาบาลตามแนวคิด
ความสนใจ การศึกษา และประสบการณของนักทฤษฎีที่สรางขึน้ (สมจิต หนุเจริญกุล. 2544: 68) ซึ่ง
แนวคิดของการดูแลอยางเอือ้ อาทรทีพ่ ัฒนาเปนทฤษฎีทางการพยาบาลที่ผูวิจยั เห็นวามีความสําคัญ
กลาวคือ มีการเผยแพรและนําไปประยุกตใชในการศึกษาวิจัยและปฏิบัติการพยาบาลอยางกวางขวาง
มี 2 ทฤษฎีคอื ทฤษฎีการดูแลเชิงวัฒนธรรมของไลนินเจอร และทฤษฎีการดูแลมนุษยของวัตสัน ในทีน่ ี้
ไดนํามาเสนอโดยสรุปใจความสําคัญโดยสังเขปเพื่อเปนประโยชนตอการดําเนินการวิจัย ดังตอไปนี้
1) ทฤษฎีการดูแลเชิงวัฒนธรรมของไลนินเจอร (Leininger’s Culture Care Theory)
ไลนินเจอร (Leininger.1988: 5; 1993: 3-4) เปนนักทฤษฎีทางการพยาบาลคนแรกที่เริ่ม
ศึกษาเกีย่ วกับการดูแลอยางเอื้ออาทรมาตั้งแตปค.ศ.1950 โดยไดศึกษาการดูแลในวัฒนธรรมตางๆ
(Human Caring from A Transcultural Perspective) และพัฒนาเปนทฤษฎีการดูแลเชิงวัฒนธรรมที่
หลากหลายและเปนสากล (The Theory of Culture Care Diversity and Universality) ในปค.ศ.1991
เนื้อหาในทฤษฎีเปนการนําความรูท างดานมานุษยวิทยา (Anthropology) มาอธิบายปรากฏการณทาง
การพยาบาล โดยมีมุมมองวา ในวัฒนธรรมที่แตกตางกันการดูแลเอื้ออาทรก็จะแตกตางกัน
การดูแลอยางเอื้ออาทรตามทฤษฎีของไลนิงเจอรเสนอไว (Leininger. 1988: 9) หมายถึง
การชวยเหลือ สนับสนุน และเอื้ออํานวยใหบุคคล ครอบครัว และชุมชน ไดรับการตอบสนองความตอง
การเพื่อปรับปรุงสภาพและวิถีการดําเนินชีวิต (Human Condition or Life way) ดังนั้น การดูแลอยาง
เอื้ออาทรในวิชาชีพพยาบาล จึงเปนการชวยเหลือหรือสงเสริมใหบุคคล ครอบครัว และชุมชน ปรับปรุง
หรือดํารงไวซงึ่ การมีภาวะสุขภาพที่ดี มีการดําเนินชีวิตทีผ่ าสุก โดยพยาบาลมีการเรียนรูและเขาใจ
เกี่ยวกับคานิยม กระบวนการ และรูปแบบการดูแลตามวัฒนธรรมเฉพาะของผูท ี่รับการดูแล
สาระของทฤษฎีมีความเชื่อวา การดูแลอยางเอื้ออาทรเปนสิ่งจําเปนและเปนเอกลักษณของ
วิชาชีพพยาบาล โดยไดอธิบายถึงปจจัยตางๆที่มีอทิ ธิพลตอการดูแล รวมทั้งการตัดสินใจในการกระทํา
การพยาบาลที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของผูรับการดูแลวา ในแตละวัฒนธรรมมีระบบการดูแลสุขภาพ
ที่หลากหลายสําหรับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ไดแก การดูแลแบบพื้นบาน (Generic Care) การ
ดูแลเชิงวิชาชีพ (Professional Care) และ การดูแลทางการพยาบาล (Professional Nursing Care)
ซึ่งทัง้ 3 ระบบจะมีความเกีย่ วพันกัน การดูแลทางการพยาบาลเพื่อใหสอดคลองกับวัฒนธรรมของผูรับ
บริการจะมีการตัดสินใจและกระทําการดูแลใน 3 รูปแบบคือ การอนุรกั ษหรือคงไว การตอรองหรือปรับ
เขาหากัน และ การจัดรูปแบบหรือโครงสรางใหม ทั้งนีม้ ีเปาหมายเพือ่ ปรับปรุงหรือดํารงไวซึ่งภาวะ
สุขภาพและวิถีการดําเนินชีวิตตามที่ผูรับบริการตองการและมีความพึงพอใจ การดูแลเชิงวัฒนธรรมจึง
เปนสิ่งจําเปนตอความผาสุก สุขภาพ การฟนหาย การเจริญเติบโต การรอดชีวิต และ การเผชิญกับ
ความพิการหรือความตายของมนุษย (Leininger.1993: 10-13)
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โดยสรุป แนวคิดของไลนินเจอร ไดเนนถึงความแตกตางของสังคมและวัฒนธรรมที่มอี ิทธิพล
ตอรูปแบบการดูแลของบุคคลในแตละกลุม การดูแลที่มีประสิทธิภาพจะตองสอดคลองกับวัฒนธรรม
ของผูรับการดูแล พยาบาลจึงตองมีปฏิสมั พันธกับผูรับการดูแล มีการแลกเปลี่ยนขอมูล ความเชือ่ และ
คานิยมระหวางกัน จึงจะสามารถปรับปรุงสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนไดอยางแทจริง
(สมจิต หนุเจริญกุล. 2544: 159)
2) ทฤษฎีการดูแลอยางเอื้ออาทรของวัตสัน (Watson’s Caring Theory)
วัตสัน (Watson. 2005: Online) นักทฤษฎีทางการพยาบาลอีกทานหนึง่ ที่มีประสบการณใน
วิชาชีพอยางกวางขวางไดพฒ
ั นาทฤษฎีการดูแลมนุษย (Theory of Human Caring) มาตัง้ แตปค.ศ.
1975 จนถึงปจจุบัน ซึ่งทฤษฎีมีการเผยแพรและนําไปประยุกตใชกนั อยางแพรหลายทั้งในดานปฏิบัติ
การพยาบาล ดานการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนทางการศึกษาพยาบาล และดานการศึกษาวิจัย
แนวคิดของวัตสันเกิดจากประสบการณทางคลินิกและการทํางานกับบุคคลตางๆที่มาจากหลากหลาย
วัฒนธรรมรวมทั้งยังไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของนักปรัชญาและนักทฤษฎีหลายทานเชน คารล โรเจอร
(Carl Rogers) ยาลอม (Yalom) มาสโลว (Maslow) ซารท (Sartre) การโดว (Gadow) เคิรกการด
(Kierkegaard) และ ลาซาลัส (Lazalus) เปนตน (Watson.1997: 49) วัตสันมีความเชื่อวา การดูแล
อยางเอื้ออาทรเปนแกน (Essence) ของการปฏิบัติการพยาบาลและเปนคุณธรรมในเชิงอุดมคติ(Moral
Idea) ซึ่งจะเกิดขึ้นไดเมื่อพยาบาลกับผูรับบริการมีสัมพันธภาพแบบเขาถึงจิตใจซึง่ กันและกัน (Transpersonal Caring Relationship) โดยมีเปาหมายเพื่อดํารงไวซึ่งคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
ในระหวางที่ผรู ับบริการไดรับการดูแลทางสุขภาพ (Watson.1985: 40) ดังนั้น ทฤษฎีของวัตสันจึงเนน
ในแนวทางของมนุษยนิยม ซึ่งใหความสําคัญกับการดูแลมนุษยแบบองครวม (Holistic Care) คือ การ
ดูแลทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ ทีม่ ีความเกี่ยวของกับคานิยม วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเปนปจเจกบุคคลที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยเทาเทียม
กันทุกคน การศึกษาเกีย่ วกับมนุษยจึงเปนสิ่งจําเปนที่จะชวยใหเกิดความเขาใจในจิตใจของบุคคล
รวมทัง้ สงเสริมทักษะการคิดและพัฒนาการของบุคคลดวย (Barnhart.& et.al.1994: 151)
ศาสตรของการดูแลอยางเอือ้ อาทร (Caring Science) ตามคํานิยามในทฤษฎีของวัตสันเปน
ศาสตรที่เกี่ยวกับมนุษย (Human Science) และความรักในมนุษยชาติ (Humanitarian) ในกระบวน
การและประสบการณของการดูแลเพื่อนมนุษยโดยเปนทั้งศาสตรและศิลปะที่ตั้งอยูบ นพืน้ ฐานขององค
ความรู (Ontology) เกี่ยวกับความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางมนุษยกับมนุษยที่ตางฝายตางเขาถึงจิตใจ
ซึ่งกันและกัน รวมทัง้ เคารพในความเปนปจเจกบุคคล ความสัมพันธดังกลาวเปนสิง่ ที่เชื่อมโยงบุคคล
กับผูอื่น ชุมชน โลก และสรรพสิ่งในจักรวาล (Watson. 2005: Online) การดูแลอยางเอื้ออาทรจึงเปน
คุณธรรมที่พยาบาลตองยึดมั่น โดยใหการดูแลที่เขาถึงความรูสึกและความตองการของผูรับบริการเพื่อ
เปนการเยียวยาและสงเสริมการดูแลตนเองใหสามารถคงไวซึ่งการมีสุขภาพที่ดี
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สาระสําคัญของทฤษฎีประกอบดวยแนวคิดหลัก 3 ประการคือ (Watson. 2005: Online)
1) สัมพันธภาพของการดูแลเอื้ออาทรทีเ่ ขาถึงจิตใจของบุคคล (Transpersonal Caring
Relationship) เปนแนวคิดพืน้ ฐานของทฤษฎีซึ่งใหความสําคัญกับตัวตนที่แทจริงของบุคคล โดยเนน
จิตวิสัย (Subjective) ซึ่งเปนความรูสึกนึกคิดในระดับจิตวิญญาณของผูดูแลและผูรับการดูแล ผาน
กระบวนการดูแลเอื้ออาทรตอกันทําใหเกิดสัมพันธภาพทีแ่ ทจริง การเขาถึงจิตใจซึง่ กันและกันจะชวย
ใหพยาบาลตอบสนองความตองการและเสริมสรางพลังใหกับผูรับบริการเพื่อบําบัดและเยียวยาตนเอง
2) ชวงเวลาของการดูแล (Caring Moment /Caring Occasion) เปนชวงเวลาที่มกี ารดูแล
อยางแทจริง (Actual Caring Occasion) จะเกิดขึน้ เมื่อพยาบาลและผูรับการดูแลมีการรับรูตรงกัน
หรือเขาใจความรูสึกซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณชีวิตและตัดสินใจรวมกันในการเลือก
ปฏิบัติสิ่งที่ดีทสี่ ุดและเหมาะสมที่สุดในสถานการณนนั้ ๆ ซึ่งเปนการทํางานรวมกันอยางเสมอภาค เปน
ผลใหบุคคลดูแลเยียวยา (Healing) ตนเอง และเรียนรูค วามหมายของสภาวะที่เกิดขึ้นในชีวิต
3) ปจจัยของการดูแลอยางเอื้ออาทร (Carative Factors or Clinical Caritas Process)
การดูแลที่เขาถึงจิตใจของบุคคลหรือพฤติกรรมการแสดงออกอยางเอือ้ อาทรจะเกิดขึ้นไดจะตองอาศัย
ปจจัย 10 ประการ ประกอบดวย (Watson. 2005: Online; McGraw. 2002: 108-111)
3.1 สรางคานิยมที่เห็นแกประโยชนของผูอ ื่นและมีเมตตาตอเพื่อนมนุษย เปนการดูแล
ที่เปยมดวยความเมตตา กรุณา และปฏิบตั ิตอผูรับการดูแลอยางเทาเทียมกัน
3.2 สรางความเชื่อมั่นศรัทธาและความหวัง เปนการแสดงออกอยางจริงใจในการ
สงเสริมสนับสนุนใหผูรับการดูแลมีความศรัทธา ความหวังในสิง่ ที่เชื่อถือหรือยึดมัน่
3.3 ไวตอความรูสึกของตนเองและของผูอนื่ เปนการฝกหัดที่จะเขาถึงจิตใจของผูอื่น
หรือเขาถึงความเปนตัวตนที่แทจริงของผูร ับการดูแล
3.4 พัฒนาความไววางใจ เปนการสรางสัมพันธภาพทีม่ ีความจริงใจ เพื่อพัฒนาหรือ
สงเสริมใหเกิดความไววางใจในการดูแลชวยเหลือ
3.5 สงเสริมและยอมรับการแสดงออกของความรูสึกทั้งในดานบวกและในดานลบ เปน
การสนับสนุนการแสดงความรูสึกนึกคิดทีแ่ ทจริงของผูรบั การดูแล ทัง้ ในดานบวกและดานลบ
3.6 ใชกระบวนการดูแลในการแกปญหาอยางสรางสรรคและเปนระบบ เปนการใช
พลังของตนเองและความรูทงั้ หมดในกระบวนการดูแล ซึง่ เปนศิลปะของการปฏิบัติเพือ่ บําบัดเยียวยา
3.7 สงเสริมการสอนและการเรียนรูที่เขาถึงจิตใจบุคคล เปนการเขาถึงการรับรูและ
ประสบการณที่แทจริงในการเรียนรูรวมกัน เพื่อแกปญหาและสงเสริมสุขภาพของผูรับการดูแล
3.8 สนับสนุน ปองกัน และแกไขสิ่งแวดลอมทั้งทางดานกายภาพ จิตใจ สังคม และจิต
วิญญาณ เปนการดูแลเอาใจใสหรือสรางเสริมสิ่งแวดลอมในทุกๆดานของผูรับการดูแลอยางเปนองค
รวม เพื่อใหเกิดศักยภาพในการบําบัดเยียวยา
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3.9 ชวยเหลือเพื่อตอบสนองความตองการของบุคคล เปนการตอบสนองตอความ
ตองการพืน้ ฐานของมนุษย(Basic Needs) รวมไปถึงความตองการทางดานจิตวิญญาณดวยจิตสํานึก
ที่เอื้ออาทรของพยาบาล จะทําใหผูรับการดูแลรูสึกมีคุณคา ซึ่งเปนผลดีตอการบําบัดเยียวยา
3.10 เสริมสรางพลังจิตวิญญาณในการมีชีวิตอยู เปนการชวยใหผูรับการดูแลไดคนพบ
คุณคาและความหมายของชีวิตตามความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนา ซึง่ เปนการดูแลทางจิตวิญญาณ
(Soul Care) ที่จะชวยใหเกิดความเขาใจในสัจธรรมของชีวิตสามารถเผชิญและตัดสินใจตอภาวะวิกฤติ
ของชีวิตได กระบวนการดูแลอยางเอื้ออาทรตามแนวคิดของวัตสันสรุปไดดังในภาพประกอบ 10
กระบวนการดูแล
ปฏิสัมพันธที่เขาถึงจิตใจกัน
ชวงเวลาของการดูแล
( ปจจัยของการดูแลเอื้ออาทร
(

พยาบาล
(กาย-จิต-จิตวิญญาณ)

(

ผูรับบริการ
(กาย-จิต-จิตวิญญาณ)

การเยียวยา
ภาพประกอบ 10 กระบวนการดูแลอยางเอื้ออาทรตามแนวคิดของวัตสัน (Watson)
โดยสรุป ทฤษฎีการดูแลมนุษยหรือศาสตรแหงการดูแลอยางเอื้ออาทรตามแนวคิดของวัตสัน
ใหความสําคัญกับการมีปฏิสัมพันธระหวางพยาบาลกับผูรับบริการในการบําบัดเยียวยาหรือสงเสริม
ภาวะสุขภาพของผูรับบริการโดยใชตัวพยาบาลเปนสื่อบําบัด พฤติกรรมการดูแลของพยาบาลจะตอง
เปนการดูแลทีเ่ ขาถึงจิตใจของผูรับบริการซึ่งจะกอใหเกิดความรวมมือตามมา การดูแลดังกลาวจึงมุง
เนนคุณธรรมของพยาบาล ในการที่จะดํารงไวซึ่งคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย รวมไปถึงการ
ตอบสนองในระดับจิตวิญญาณของผูรับบริการ นอกจากนี้วัตสันยังกลาวไววา การดูแลอยางเอื้ออาทร
จะเปนองคความรูที่เปนเอกลักษณของวิชาชีพพยาบาลทั้งในปจจุบนั และในอนาคต ขณะที่โลกมีการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางมากมาย แตมนุษยจะยอนกลับมาเห็นคุณคาของการดูแลอยางเอื้อ
อาทรตอกัน ซึง่ เปนมิติทางจิตวิญญาณ (Spiritual Dimension) ปจจุบันศาสตรแหงการดูแลอยางเอื้อ
อาทรไดรับความสนใจและมีการนําไปศึกษาในหลายสาขาวิชาวิชาชีพ (Interdisciplinary / Transdisciplinary Field of Study) โดยเฉพาะทางการศึกษา วิทยาศาสตรสุขภาพ และสาขาทีเ่ กี่ยวของกับ
การบริการมนุษย ดังนัน้ ศาสตรแหงการดูแลอยางเอื้ออาทรจึงมีความเปนพลวัตทีม่ กี ารพัฒนาอยูเ สมอ
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3.3 พฤติกรรมของการดูแลอยางเอื้ออาทร
จากแนวคิดทฤษฎีของการดูแลอยางเอื้ออาทรที่ไดกลาวมาแลวในขางตน จะเห็นไดวาเปน
แนวคิดในเชิงนามธรรมเพื่อนําไปสูการปฏิบัติการพยาบาล ดังนัน้ สิ่งที่จะแสดงถึงคุณคาของการดูแล
อยางเอื้ออาทรที่แทจริงจึงไดแก พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring Behaviors) ของพยาบาล
ที่ปฏิบัติตอผูรับบริการในสถานการณจริง ซึ่งก็คือ การกระทําหรือการแสดงออกอยางเอื้ออาทรของ
พยาบาลที่มีตอ ผูรับบริการ โดยมีเปาหมายเพื่อใหผูรับบริการมีสุขภาวะทั้งทางรางกาย จิตใจ สังคม
และจิตวิญญาณ นัน่ เอง
การศึกษาพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร มีนักวิชาการทางการพยาบาลไดศึกษาไวหลาย
ทาน ทั้งการศึกษาในเชิงคุณภาพซึ่งใหความสําคัญกับการรับรูของผูรับบริการตอการดูแลของพยาบาล
โดยรวบรวมความรูสึกหรือความคิดเห็นของผูรับบริการมาจัดกลุมพฤติกรรมที่แสดงถึงการดูแลอยาง
เอื้ออาทรของพยาบาล และการศึกษาในเชิงปริมาณที่ตอ งการประเมินกิจกรรมการดูแลของพยาบาล
วามีความเอื้ออาทรมากนอยเพียงใด โดยใชแบบประเมินพฤติกรรมทีน่ ักทฤษฎีหรือนักวิจัยสรางขึ้นเปน
เครื่องมือวัด ในทีน่ ี้ไดรวบรวมผลการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรไวดังนี้
ไลนินเจอร (Leininger.1988: 3-16) นักทฤษฎีทางการพยาบาลผูสรางทฤษฎีการดูแลเชิง
วัฒนธรรม ไดศึกษาและรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรในการปฏิบัติ
การพยาบาลของวัฒนธรรมตางๆ พบวา มีขอบเขต 10 ประการคือ การสรางความสุขสบาย (Comfort)
การสนใจเอาใจใส (Attention) การสัมผัส (Touch) การเห็นอกเห็นใจ (Empathy) การสรางความไว
วางใจ (Trust) ความเมตตากรุณา (Compassion) การเฝาสังเกต (Surveillance) การชวยเหลือ
(Succor) และ การสนับสนุน ประคับประคอง (Support) แนวคิดของไลนินเจอรนบั เปนตนแบบของ
การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลทางการพยาบาลอยางหลากหลายในเวลาตอมา
โวลฟ (Wolf. et.al. 1994:107-111) ไดรวบรวมพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรจากแนวคิด
ทฤษฎีทางการพยาบาลและทางดานสังคมศาสตร(สังคม จิตวิทยา และปรัชญา)ในปค.ศ.1981 เพื่อสราง
แบบประเมินพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรทางการพยาบาล (Caring Behaviors Inventory : CBI)
พบวามี 10 พฤติกรรมคือ การฟงอยางตั้งใจ การใหความสุขสบาย ความจริงใจ ความอดทน ความรับ
ผิดชอบ การใหขอมูลเพื่อการตัดสินใจ การสัมผัส การไวตอความรูสึก การใหความเคารพ และการใชคํา
แทนตัวผูรับบริการดวยการเรียกชื่อ ตอมาในปค.ศ.1994 โวลฟและคณะไดนําแบบประเมินดังกลาวไป
ศึกษาความคิดเห็นของผูรับบริการและพยาบาลเพื่อหาองคประกอบหรือมิติ (Dimensions)ของพฤติกรรม
การดูแลอยางเอื้ออาทรตามทฤษฎีของวัตสัน พบวามี 5 องคประกอบคือ การใหความเคารพตอผูอ ื่น การ
ใหกําลังใจและความมั่นใจ การเต็มใจและมีความพรอมในการชวยเหลือ การมีความรูและทักษะทาง
วิชาชีพ และ การตั้งใจรับฟงคําบอกเลาหรือประสบการณของผูรับบริการ
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บราวน (Wolf. et.al. 1994: 108; Citing Brown.1986. The Experience of Care : Patient
Perspectives. pp. 56-62) ศึกษาพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาลตามการรับรูของ
ผูรับบริการ โดยใชทฤษฎีของวัตสันในการวิเคราะหพฤติกรรมที่เปนรูปธรรมทางดานการรักษาเยียวยา
(Instrumental Behaviors) และ พฤติกรรมทางดานอารมณและความรูสึกที่แสดงออก (Expressive
Behaviors) พบวา พฤติกรรมที่ผูรับบริการรับรูไดมี 8 องคประกอบ (Themes) คือ การใหกาํ ลังใจและ
เสริมสรางความมั่นใจ การชีแ้ จงและใหขอมูล การแสดงความรูและทักษะทางวิชาชีพ การใหความ
ชวยเหลือเมื่อเจ็บปวดหรือไมสุขสบาย การใหเวลาเมื่อตองการความชวยเหลือ การยอมรับในความ
เปนปจเจกบุคคล การตอบสนองความตองการของแตละบุคคล และ การสนใจดูแลเอาใจใสตอผูรับ
บริการอยูเสมอ
ลาสัน (Swanson. 2000: 48-49; Citing Larson.1987. Comparison of Cancer Patients
and Professional Nurse’ Perceptions of Important Nurse Caring Behaviors. pp. 187-193.)
สรางแบบประเมินพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาล (Caring Assessment Report
Evaluation-Q Sort : CARE-Q) โดยรวบรวมกิจกรรมทั้งหมดทีถ่ ือวาเปนพฤติกรรมการดูแลในเชิง
วิชาชีพ เพื่อใหพยาบาลและผูรับบริการประเมิน พบวา พฤติกรรมการดูแลอยางเอือ้ อาทรมี 6 กลุม
พฤติกรรม คือ การมีความพรอมที่จะใหการดูแลตลอดเวลา (Accessible) การชวยเหลือใหสุขสบาย
(Comforts) การมีความรูและสามารถพยากรณอาการ (Anticipates) การอธิบายหรือใหคําแนะนํา
(Explain) การสรางสัมพันธภาพที่ไววางใจกัน (Trusting Relationship) และ การระมัดระวังและรับ
ผิดชอบในการปฏิบัติงาน (Monitors and Follows Through) แบบประเมินของลาสันมีผูนาํ ไปใชใน
การวิจยั และพัฒนาแบบประเมินพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาลอีกหลายงานวิจัย
สแวนสัน (Swanson. 2000: 49-52; Citing Swanson.1990; 1991; 1993 ; SwansonKauffman.1986; 1988.) นําแนวคิดการดูแลอยางเอื้ออาทรของวัตสันไปวิจัยและพัฒนาเพื่อใหนาํ ไปสู
การปฏิบัติไดมากขึ้นโดยทําการวิจยั เชิงปรากฏการณวิทยา (Phenomenology) เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ดูแลอยางเอื้ออาทรในมุมมองของผูรับบริการและผูใหการดูแลหลายกลุม เชน กลุม มารดาหลังแทงบุตร
กลุมมารดาอายุนอย พยาบาลและแพทยทใี่ หการดูแลผูปว ยเด็ก เปนตน ผลพบวา พฤติกรรมการดูแล
อยางเอื้ออาทรในการศึกษาทุกครั้งไมแตกตางกัน ซึง่ ประกอบดวยพฤติกรรม 5 ดานคือ การดํารงไวซึ่ง
ความเชื่อและศรัทธา (Maintaining Belief) การทําความรูจักและเขาใจในความเปนบุคคล (Knowing)
การใหเวลาและอยูดูแลเสมอ (Being with) การชวยเหลือหรือใหความสุขสบาย (Doing for) และ การ
สงเสริมสนับสนุนความสามารถในการดูแลตนเอง (Enabling) พฤติกรรมทั้ง 5 ดานนีจ้ ะผสมผสานเปน
หนึง่ เดียวไมสามารถแบงแยกไดอยางชัดเจน ซึ่งการพยาบาลที่สมบูรณนําไปสูการมีสุขภาพที่ดี และ
ความผาสุกของผูรับบริการ พยาบาลตองสามารถสื่อใหผูรับบริการรับรูวาไดรับการดูแลอยางเอื้ออาทร
ครบถวนทั้ง 5 ดานดังกลาว
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โรช (Roach. 1997: 1-7) ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพและพัฒนาทฤษฎีฐานราก (Grounded
Theory) เกี่ยวกับการดูแลอยางเอื้ออาทร ไดอธิบายวา การดูแลอยางเอื้ออาทรเปนคุณลักษณะทีอ่ ยูใน
วิถีของความเปนมนุษย (Human Mode of Being) และมีความจําเปนตอพัฒนาการของมนุษย โดย
มนุษยจะมีความสามารถในการดูแลซึ่งกันและกันเพื่อใหบุคคลอื่นมีความเปนอยูที่ดี ซึ่งวิชาชีพการ
พยาบาลไดรับการยอมรับวา เปนวิชาชีพของผูที่มีความสามารถในดูแลบุคคลอื่น การดูแลอยางเอื้อ
อาทรจึงเปนสิง่ ที่ฝง แนนอยูในบทบาทหนาที่ของพยาบาล พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการดูแลอยางเอื้อ
อาทรมี 5 ประการ (FIVE C’s) คือ 1) ความเมตตากรุณา (Compassion) เปนการแสดงออกถึงความ
หวงใย จริงใจในการชวยเหลือผูอื่น 2) ความสามารถ (Competence) เปนการแสดงออกถึงการใช
ความรู ทักษะ และความสามารถในการชวยเหลือผูอื่น ซึ่งเปนความรับผิดชอบเชิงวิชาชีพตามภาระ
หนาที่ของผูใหการดูแล 3) ความเชื่อมั่นไววางใจ (Confidence) เปนการแสดงออกถึงสัมพันธภาพที่
มีความเชื่อมั่นไววางใจตอกัน ใหการดูแลชวยเหลือโดยเคารพในความเปนบุคคลเพื่อใหสามารถพึง่ พิง
ตนเองไดอยางอิสระภายใตบริบทของแตละบุคคล 4) การมีจิตสํานึกทางจริยธรรม (Conscience)
เปนการแสดงออกถึงการตระหนักในความถูกตองตามศีลธรรมจรรยาในการปฏิบัติงาน 5) ความยึดมั่น
ผูกพัน (Commitment) เปนการแสดงออกถึงความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน เต็มใจใหการดูแลดวยการ
เห็นคุณคาและมีความรับผิดชอบในภาระหนาที่ แนวคิดของโรชดังกลาวมีผนู ําไปประยุกตใชในการ
ศึกษาพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาลจํานวนมากเชนกัน
สําหรับในบริบทของประเทศไทย มีผูศึกษาวิจัยเพื่ออธิบายความหมายและพฤติกรรมของ
การดูแลอยางเอื้ออาทรทางการพยาบาล ดังนี้
พยอม อยูสวัสดิ์ (2537: 130-143; Payom Euswas.1997: 15-23) ทําการวิจยั เชิงคุณภาพ
เพื่อศึกษาประสบการณการดูแลผูปวยของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งสรุปแนวคิดจากงานวิจัยไดวา การดูแล
อยางเอื้ออาทรเปนกระบวนการที่เปนพลวัตร เกิดขึ้นในสถานการณที่พยาบาลและผูป วยมีสัมพันธภาพ
เพื่อตอบสนองความตองการทางสุขภาพที่ทงั้ สองฝายตางประจักษถึงคุณคาของการดูแลเอื้ออาทรทีจ่ ะ
เกิดขึ้น (Actualized Caring-Healing Moment) โดยผูปวยจะรับรูวา ไดรับการดูแลที่ตอบสนองความ
ตองการที่แทจริงและเกิดพลังใจในการฟน ฟูสภาพตนเองขณะทีพ่ ยาบาลจะเห็นถึงคุณคาของตนเองใน
การดูแลชวยเหลือผูอื่น ทําใหเกิดความพึงพอใจทัง้ สองฝาย การดูแลเพื่อใหเกิดพลังบําบัดดังกลาว มี
องคประกอบ 6 ประการคือ 1) การอยูกับผูปวยเมื่อผูปว ยตองการ (Being there) 2) สรางสัมพันธภาพ
ที่ไววางใจตอกัน (Trusting Relationship) 3) การใหผูปว ยมีสว นรวมในการแกปญหา (Participation
in Meeting Need) 5) การมีสติสัมปชัญญะของพยาบาล (Being Mindfully Present) 4) การสื่อสาร
ดวยความเขาใจ เมตตาเอื้ออาทร (Empathetic Communication) 6) การรักษาดุลขององคความรูพลังงาน-เวลา (Balancing Knowledge-energy-time) โดยพยาบาลจะแสดงพฤติกรรมการดูแลเอื้อ
อาทรดวยการแสดงออกทางคําพูด กิรยิ าทาทาง และการปฏิบัติทางเทคนิคในขณะปฏิบัติการพยาบาล

60
พิรุณ รัตนวนิช (2542) ทําการวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อศึกษาความหมายและความตองการการ
ดูแลจากพยาบาลของผูปวยที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล จํานวน 600 คน โดยใชแบบสัมภาษณ
ปลายเปดที่ผวู ิจัยสรางขึ้นตามกรอบแนวคิดของวัตสัน (Watson) ผลการวิจยั พบวา
1) ความหมายของการดูแลเอื้ออาทรตามความคิดเห็นของผูปวยคือ การหวงใย เอาใจใส
ใหคําปรึกษาอยางเปนกันเอง รองลงมาคือ การชวยเหลือตางๆ การเฝาติดตามดูแล การใหการรักษา
พยาบาล การใหความสะดวกสบาย และ การใหสงิ่ ที่ตองการ ตามลําดับ สวนพฤติกรรมการดูแลของ
พยาบาลที่ผูปว ยคิดวาสําคัญที่สุด ไดแก การพูดจาไพเราะ ปลอบโยน ใหกําลังใจ การดูแลชวยเหลือ
อยางสม่ําเสมอ การมีกิรยิ าทาทางที่เปนมิตร การใหการรักษาพยาบาล การพูดคุยสอบถามอาการ
การใหคําแนะนําในการปฏิบัติตัว และ การสัมผัส ตามลําดับ
2) พฤติกรรมการดูแลของพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงตามการรับรูของผูปวยคือ การใหยา การ
ทําแผล การใหคําแนะนําปลอบใจ การชวยใหรับประทานอาหาร การวัดสัญญาณชีพ และการซักถาม
อาการ ตามลําดับ โดยผูปวยสวนนอยที่มกี ารรับรูเกี่ยวกับการชวยเหลือในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
3) พฤติกรรมการดูแลของพยาบาลที่ผูปว ยตองการคือ ใหการชวยเหลือทันทีเมื่อขอรอง
คําพูดปลอบใจ และ สบสายตาดวยความเปนมิตร สวนพฤติกรรมการดูแลของพยาบาลที่ผูปวยไมชอบ
คือ การพูดเสียงดัง พูดไมเพราะ ตะคอก พูดหยาบ พูดดูถูก ใหการพยาบาลไมนุมนวล การแสดงทาที
ไมสนใจ การทําสีหนาบึ้งตึง ไมเอาใจใส รังเกียจ โมโหงาย เฉยเมย ไมเปนมิตร ใหการพยาบาลโดยไม
พูดจา ไมบอกกอนใหการพยาบาล ไมใหเกียรติ ไมเสมอภาค หยอกลอกันเอง และ ไมใหญาติมาเยี่ยม
ตามลําดับ ผลของการศึกษาในครั้งนี้ ผูว ิจยั ไดเสนอแนะใหนาํ ไปเปนขอมูลในดานการเรียนการสอน
และดานบริการการพยาบาล เพื่อพัฒนาพฤติกรรมของพยาบาลใหมีการดูแลผูปวยอยางเอื้ออาทร
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรที่ได
กลาวมาแลวในขางตน ผูวิจยั ไดนําขอมูลมาสังเคราะหเพื่อใหไดองคประกอบของพฤติกรรมการดูแล
อยางเอื้ออาทร ซึ่งเปนผลทีต่ องการใหเกิดขึ้นจากการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้
ผลการสังเคราะหขอมูลพบวา พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรประกอบดวยพฤติกรรมการแสดงออก
7 ดาน คือ 1) การมีเมตตากรุณา
2) การมีความรูและทักษะทางวิชาชีพ
3) การยึดมัน่ ผูกพันในภาระหนาที่
4) การสรางสัมพันธภาพที่ไววางใจกัน
5) การยอมรับและเขาใจในความเปนบุคคล
6) การแกไขปญหาและสงเสริมภาวะสุขภาพอยางเปนองครวม และ
7) การสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเอง
การสังเคราะหองคประกอบของพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรในการวิจัยครั้งนี้ แสดงไวในตาราง 3
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3.4 แนวทางการปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอือ้ อาทรในวิชาชีพการพยาบาล
เนื่องจากการดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพพยาบาล เปนพฤติกรรมการบริการมนุษยที่มงุ ให
การดูแลแบบองครวมเพื่อสงเสริมสุขภาพและบําบัดเยียวยาใหฟน หายจากการเจ็บปวย (Johns. 2000
: 3) จึงเปนบริการที่ผสมผสานระหวางการปฏิบัติการพยาบาลกับการใสความรูสึกที่ดีที่แสดงถึงความมี
เมตตากรุณา เอื้ออาทรในเชิงวิชาชีพ ใหสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางครบ
ถวนและมีความพึงพอใจ ซึง่ เปนสิง่ ที่บงบอกถึงคุณภาพของการพยาบาล ดังนัน้ การปลูกฝงใหผทู อี่ ยู
ในวิชาชีพพยาบาลมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง
การดูแลอยางเอื้ออาทรในเชิงวิชาชีพมีเงื่อนไขคือ ตองยึดมั่นในคานิยมและคุณธรรมในการ
ดูแลเพื่อนมนุษย มีความตระหนักรู มีสติสัมปชัญญะ และมีเจตนาที่จะทําดวยความจริงใจ รวมไปถึง
การลงมือปฏิบัติบนพืน้ ฐานขององคความรู (พยอม อยูสวัสดิ์. 2543: 18) ซึ่งความรูทจี่ ําเปนที่ตองใชใน
การดูแลมนุษยมี 6 ประการคือ (Northern Arizona University. 2005: Online)
1. ความรูเกีย่ วกับพฤติกรรมมนุษยและการตอบสนองทีเ่ กีย่ วของกับสุขภาพ
2. ความรูเกีย่ วกับความตองการของบุคคลและการตอบสนองความตองการ
3. ความรูเกีย่ วกับความหมายที่บุคคลมีตอสถานการณของชีวิต สุขภาพและการเจ็บปวย
4. ความรูที่จะใหความเห็นอกเห็นใจ ความเมตตากรุณา และความสุขสบายแกบุคคล
5. ความรูที่จะชวยใหบุคคลสามารถแกปญหา และมีพัฒนาการในดานตางๆดวยตนเอง
6. ความรูเกีย่ วกับศักยภาพและขอจํากัดของตนเองและผูอนื่
แนวทางการปลูกฝงหรือเสริมสรางศักยภาพและคุณลักษณะของพยาบาลใหมีพฤติกรรมการ
ดูแลอยางเอื้ออาทรจึงจําเปนตองมีการพัฒนาทัง้ ในระดับบุคคล กลุมบุคคล และในระดับขององคกร
ทางการพยาบาลไปพรอมๆกัน ซึ่งมีแนวทางดังนี้ (พยอม อยูสวัสดิ.์ 2543: 18-22)
1) การพัฒนาในระดับบุคคล ผูที่ประกอบวิชาชีพพยาบาลตองยึดมั่นในปรัชญา คุณธรรม
และคานิยมการดูแลที่เนนความเปนมนุษยโดยมีการพัฒนาตนเอง (Self-development) อยางตอเนื่อง
ใหมีความรูที่จาํ เปนในการดูแลมนุษย และมีการพัฒนาตนเองทางดานจิตใจและจิตวิญญาณซึ่งเปน
พื้นฐานสําคัญ (Psychological and Spiritual Foundations) ที่จะชวยใหดูแลและตอบสนองความ
ตองการของผูร ับบริการไดอยางเหมาะสม (Scotto. 2003: 291) การพัฒนาตนเองมีแนวทางดังนี้
1.1 แสวงหาความรูในเชิงวิชาการ รวมทั้งศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการดูแลอยางเอื้ออาทร เพื่อ
ใหมคี วามรูพนื้ ฐานในการดูแลผูรับบริการ
1.2. เรียนรูห ลักคําสอนทางศาสนา โดยนํามาพิจารณาและปฏิบัติในการดําเนินชีวิต โดย
เฉพาะอยางยิง่ การทําความเขาใจกับสัจธรรมของชีวิต เพื่อใหสามารถเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น และ
สถานการณตา งๆทีเ่ กิดขึ้นในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงานไดอยางถองแท
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1.3. สงเสริมสุขภาพกายและใจ เชน การดูแลภาวะโภชนาการ การออกกําลังกาย การ
มีอารมณขัน (Humour) การฝกคิดในทางบวก (Positive Thinking) การพักผอนหยอนใจ การรวม
สังสรรคกิจกรรมตางๆกับสมาชิกในครอบครัวหรือกลุมบุคคล และรวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตางๆ
เปนตน สิ่งเหลานี้มีความสําคัญตอพยาบาล เนื่องจากเปนกิจกรรมของการดูแลตนเองกอนที่จะไปให
การดูแลผูอื่นไดอยางมีคุณภาพ (Lauterbach & Becker.1998: 95)
1.4. ฝกการสรางความปติและความเมตตาใหเกิดขึ้นในใจ โดยการระลึกถึงความรูสึกที่
เคยประสบมา เชน ความรูสกึ เปนสุขเมื่อไดทําบุญหรือชวยเหลือบุคคลอื่น เปนตน และควรไดฝกการ
ทําเมตตาสมาธิโดยการกําหนดความรูสกึ ที่เปนความปรารถนาดีสงใหกับบุคคลอื่นและสรรพสิ่ง ซึ่งการ
ฝกเหลานี้ตองทําอยางสม่ําเสมอ จึงจะสงผลใหจิตใจมีความออนโยน มีเมตตา เอื้ออาทรตอผูอื่น
1.5. ฝกความตระหนักรู (Self-awareness) หรือฝกการมีสติ (Mindfulness) ใหรูเทาทัน
ความคิด ความรูสึกและการกระทําของตนเองในขณะปจจุบัน ซึง่ สามารถทําไดหลายวิธี ไดแก การฝก
สมาธิ (Meditation) การฝกรวมจิต (Centering) การฝกหายใจอยางมีสติ (Breath Work) การฝก
โยคะ (Yoga) เปนตน (Watson.1997: 51) การฝกดังกลาวจะชวยใหมคี วามสงบในจิตใจและชวยขจัด
ความรูสึกในดานลบออกไปจากใจ การฝกสติและสมาธิเปนสิง่ ทีม่ ีอยูใ นพุทธศาสนาและถือเปนมรดก
ล้ําคาทางภูมปิ ญญาทีพ่ ยาบาลไทยสามารถนํามาใชเพือ่ พัฒนาตนไดเปนอยางดี
1.6. ฝกพิจารณาการกระทําของตนเองในแตละวัน ทั้งความรูสึก ความคิด การพูด การ
กระทําและพยายามปรับปรุงใหดีขึ้น ซึ่งปจจุบันศาสตรของการดูแลอยางเอื้ออาทรใหความสําคัญกับ
การพิจารณาการกระทําของตนเองเปนอยางมาก โดยไดนํา หลักการคิดสะทอนกลับหรือการยอนคิด
(Reflection/ Reflective Practice) มาใชในทางการพยาบาลเพื่อใหพยาบาลไดสองสะทอนการกระทํา
ของตนเอง (Self Reflection) ตอสัมพันธภาพในการดูแลเยียวยาผูปว ย/ ผูรับบริการ (Johns. 2000:
221-222; Postscript from Watson.) การคิดสะทอนกลับจะเปนกระบวนการที่ชว ยใหเกิดการพัฒนา
ประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิการพยาบาลจากการเรียนรูที่ไดจากประสบการณของตนเองในแตละวัน
เปนการเรียนรูต นเองอยางซือ่ สัตย และเปนกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)
(Johns. 2000: 34-35; McGraw. 2002: 106-120) นอกจากนี้การคิดสะทอนกลับยังเปนการดูแล
ตนเองในฐานะที่เปนบุคคลคนหนึ่งที่จะชวยใหพยาบาลมีพลังอํานาจ (Self-empowerment) และเติม
เต็มศักยภาพที่จะกระทําการใดๆใหสําเร็จ (Self-fulfillment) เนื่องจากการคิดสะทอนกลับอาศัยหลัก
การเขาใจในความเปนมนุษยโดยนําประสบการณชีวิต (Live Experience) มาพิจารณาความหมายที่
แทจริงและทําความเขาใจตอตนเองในฐานะที่เปนมนุษยคนหนึง่ ในโลก ซึ่งกระบวนการของการสอง
สะทอนตนเองตองเปนพลวัตรที่ตอเนื่องจึงจะทําใหเกิดการตระหนักรู (Self-awareness) และเกิดความ
เขาใจในตนเอง (Self-understanding) เพิม่ มากขึน้ เรื่อยๆ จนสามารถเขาใจบุคคลอื่นๆในฐานะที่เปน
มนุษยคนหนึง่ ดวยเชนกัน ดังแสดงในภาพประกอบ 11 (Lauterbach & Becker. 1998: 95-107)
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ภาพประกอบ 11 กระบวนการของการยอนคิดและผลของการสองสะทอนตนเอง (Self Reflection)
ที่มา : Lauterbach & Becker. 1998; Caring for Self : Becoming a Self-Reflective Nurse.
pp. 101-106.
2) การพัฒนาในระดับองคกร การพัฒนาตนเองของบุคลากรจะมีประสิทธิผลดียงิ่ ขึ้นหาก
ไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากองคกร โดยการสรางวัฒนธรรมการดูแลเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน รวมทั้ง
สรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู ซึง่ มีแนวทางดังนี้
2.1 กําหนดปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจเกีย่ วกับการดูแลในเชิงมนุษยนิยม โดยให
บุคลากรทุกคนขององคกรมีสวนรวม
2.2 กําหนดแผนกลยุทธการพัฒนาองคกร ที่ครอบคลุมทั้งดานกายภาพ จิต สังคม และ
จิตวิญญาณ โดยกําหนดเปาหมาย วิธีการปฏิบัติ และการประเมินผลใหชัดเจน ซึ่งการปฏิบัติตามแผน
กลยุทธตองมีความยืดหยุน และใหพลังอํานาจแกสมาชิกทุกคน ตัวอยางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ดานจิตวิญญาณ เชน การฝกสมาธิ การใชกระบวนการกลุมในการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้อ
อาทรของสมาชิกในองคกร เปนตน
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2.3 องคกรทางการพยาบาล เชน สถาบันการศึกษาพยาบาล หรือ สถานบริการทางการ
พยาบาลควรสงเสริม สนับสนุนใหมีการนําแนวคิดทฤษฎีการดูแลมนุษยอยางเอื้ออาทร ไปใชในการ
ปฏิบัติการพยาบาลโดยอาจใชกระบวนการพยาบาลเปนแกนกลาง (Nursing Process) เริ่มตั้งแตการ
ประเมินและวินิจฉัยปญหาที่ครอบคลุมความตองการทัง้ ดานรางกาย จิตใจ สังคม และ จิตวิญญาณ
จากนั้นวางแผนการพยาบาลโดยใหพลังอํานาจแกผูรับบริการใหมีสว นรวมตัดสินใจในการตัง้ เปาหมาย
และแกปญหาเพื่อตอบสนองความตองการตามลําดับความสําคัญของปญหา รวมไปถึงการประเมินผล
ในการแกปญหาและปรับปรุงแผนใหมจนกวาจะบรรลุเปาหมาย (พยอม อยูสวัสดิ.์ 2544:7) ดังไดกลาว
มาแลวในเรื่องของกระบวนการพยาบาล
จากแนวทางของการปลูกฝงใหผูที่อยูในวิชาชีพพยาบาลมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร
จะเห็นไดวา เปนเรื่องที่มีความสําคัญและจําเปนอยางยิง่ เพราะวิชาชีพพยาบาลไดรับการยอมรับวา
เปนสาขาวิชาชีพ (Discipline) ของการดูแล ศาสตรในการดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring Sciences) จึง
เปนแกนสําคัญที่พยาบาลทุกคนตองมีความรูความเขาใจ และสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางอิสระ
ตามบทบาทหนาที่ของวิชาชีพ ผลของการดูแลอยางเอื้ออาทรจะกอใหเกิดความพึงพอใจและสุขใจทั้ง
ผูใหและผูรับ โดยมีผลตอการรักษาและการสงเสริมการหายของโรคและอาการตางๆไดในผูรับการดูแล
ขณะเดียวกันการมีประสบการณที่ดที างวิชาชีพของพยาบาลจะสงผลถึงการปฏิบัติการพยาบาลในครั้ง
ตอๆไปและทําใหมีการพัฒนาตนเองทางดานจิตวิญญาณหรือปญญา ซึ่งเปนการพัฒนาในระดับสูงสุด
ของมนุษย ทัง้ นี้แนวทางในการพัฒนาทางดานจิตวิญญาณหรือปญญาดังทีก่ ลาวมา เปนแนวทางที่มี
อยูแลวในพุทธศาสนาและมีความเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ดังนัน้ ในงานวิจัยครั้งนี้ผวู ิจัยจึง
สนใจที่จะนําแนวทางตามหลักพุทธธรรมมาใชในการจัดการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษา
พยาบาลมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร ซึง่ จะกลาวถึงรายละเอียดในตอนตอไป
3.5 การคิดสะทอนกลับ (Reflection)
การคิดสะทอนกลับ (Reflection) มีผูใหคําภาษาไทยไวแตกตางกันหลายคํา ไดแก การคิด
สะทอน การสะทอนคิด การคิดสะทอนกลับจากภายใน การสะทอนตนเอง การคิดทบทวน การยอนคิด
การคิดใครครวญ และ การคิดไตรตรอง เปนตน (ดรุณี รุจกรกานต. 2541: 186-187; จริยา ตันติกรกุล.
2542: 6-10; สาโรช บัวศรี.2544: 37-38; พวงรัตน บุญญานุรักษ. 2546: 99-103; อภิภา ปรัชญพฤทธ.
2547: 49-67; ปยนาถ ประยูร. 2548: 75.) จากการรวบรวมความหมายที่นกั วิชาการตางๆใหไว สรุป
ไดวา การคิดสะทอนกลับ เปนกระบวนการคิดไตรตรองทบทวน (Reflective Thinking) พินิจพิเคราะห
และพิจารณาสิ่งตางๆอยางรอบคอบโดยใชสติและมีสมาธิ ซึ่งเปนวิธกี ารทีท่ ําใหบุคคลไดทบทวนและ
สะทอนการกระทําของตน (Reflective Practice) ชวยใหเกิดความเขาใจและเกิดการเรียนรูจากประสบ
การณ นําไปสูก ารพัฒนาปรับปรุงตนเอง ปรับปรุงงาน และการแกปญ
 หาตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น (Johns. 2000: 34)
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องคประกอบที่สําคัญของการคิดสะทอนกลับคือ กระบวนการทางปญญาและความรูสึกนึก
คิด (Intellectual and Affective Dimensions) โดยหัวใจของการคิดสะทอนกลับอยูที่ประสบการณ
ของบุคคลที่มสี ิ่งเราใหเกิดความรูสึกนึกคิดตอประสบการณนั้น สิง่ เราดังกลาวอาจจะเปนสิง่ ทีท่ าํ ให
แปลกใจ (Surprise) หรือสิ่งที่ทาํ ใหไมสบายใจ (Discomfort) รวมไปถึงความรูสึกทางบวกและสิง่ ที่
เปนอุปสรรคตางๆ (Positive or Obstructing Feeling) ซึ่งกระบวนการคิดสะทอนกลับจะเกิดขึ้นเมื่อ
บุคคลเชื่อมโยงความรูสึกไปสูประสบการณ และพยายามที่จะอธิบายถึงสิง่ ทีเ่ กิดขึ้น เปรียบเทียบ หา
เหตุผล พรอมทั้งมีการประเมินการกระทําของตนเอง ดังนั้น การคิดสะทอนกลับจึงเปนการเรียนรูจ าก
ประสบการณหนึง่ ไปสูอีกประสบการณหนึง่ ตอๆไป (Wong. et.al.1997:477)
การคิดสะทอนกลับมีความสัมพันธอยางใกลชิดหรือเปนสวนหนึง่ ของกระบวนการคิดอยางมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking) เนื่องจากการคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนการคิดและตัดสินใจที่จะ
เชื่อหรือกระทําการใดๆบนพืน้ ฐานของการคิดสะทอนกลับอยางมีเหตุผล (Ruth-Sahd. 2003: 489;
Citing Dewey. 1933. How We Think : A Restatement of Relation of Reflective Thinking to
The Education Process.; Daly. 1998: 325; Citing Ennis. 1985. Goals for a Critical Thinking
Curriculum in Developing.) ดังนัน้ การฝกคิดสะทอนกลับจึงเปนกระบวนการทีน่ ําไปสูการคิดอยาง
มีวิจารณญาณ และเปนการพัฒนาศักยภาพทางปญญาที่สง ผลใหมกี ารปฏิบัติและการแกปญหาได
อยางมีประสิทธิภาพ ซึง่ สอดคลองกับแนวทางของพุทธศาสนาที่กลาวถึง การคิดไตรตรองหรือการคิด
ทบทวนอยางมีเหตุผล เปนหลักพุทธธรรมที่มีมาเปนเวลายาวนานและสามารถนํามาใชเปนวิธีการเรียน
การสอนไดเปนอยางดี โดยนักปรัชญาเรียกวา วิธีแหงปญญา (สาโรช บัวศรี. 2544: 37-38)
วิชาชีพการพยาบาล เปนวิชาชีพที่ตองปฏิบัติงานในสถานการณที่หลากหลายและเกีย่ วของ
กับชีวิตมนุษย ซึ่งตองปฏิบัตกิ ารพยาบาลโดยใชกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ การเรียนรูจาก
ประสบการณหรือการคิดสะทอนกลับจากการปฏิบัติ(Reflective Practice or Reflection on Practice)
จึงมีความสําคัญตอการคิดตัดสินใจแกปญหาในสถานการณตางๆที่เกี่ยวของกับผูรบั บริการโดยจะชวย
ใหเกิดทักษะในการแกปญหาที่ยึดผูรับบริการเปนศูนยกลาง รวมทัง้ ชวยใหเขาใจเหตุผลของการปฏิบัติ
ไดดีขึ้น (Davies. 1995: 172-174) นอกจากนี้ ยังมีผลทําใหพยาบาลไดเรียนรูและเขาใจตนเองมากขึ้น
สงผลตอการดูแลผูปวย/ผูรับบริการอยางเขาใจในธรรมชาติของมนุษยและมีความเอื้ออาทรเกิดขึ้น
(Lauterbach. & Becker.1998: 97-99) การนําวิธีการคิดสะทอนกลับมาใชในการจัดการเรียนการสอน
จึงเปนแนวทางที่เปนประโยชนในการเตรียมบุคลากรพยาบาลเปนอยางยิง่ โดยเฉพาะการจัดการเรียน
การสอนที่มีการปฏิบัติเปนฐาน (Practice-based Instruction) ซึง่ จะทําใหนกั ศึกษาสามารถเชือ่ มโยง
การบริการกับการเรียนรูได (Service Learning) เปนการเรียนรูจากประสบการณตรงและเปดโอกาสให
วิเคราะห วิพากษ และประเมินสิ่งที่ปฏิบัติ รวมทั้งไดรับขอเสนอแนะในการปฏิบัติครั้งตอๆไป (Eyler.
2002: 453)
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กลยุทธในการสงเสริมการคิดสะทอนกลับ
กลยุทธหรือเทคนิควิธที ี่จะสงเสริมใหมกี ารคิดสะทอนกลับสามารถทําไดหลายวิธี เชน การ
เขียนบันทึก (Journal Writing) การสนทนา(Dialogue) การวิเคราะหอุบัติการณ (Incident Analysis)
การอานงานเขียนอยางพินจิ พิเคราะห (Reading With Reflection) การเขียนบัตรคํา (Talking Cards/
Index Cards) การเขียนแผนผังความคิด (Reflection Mapping) การวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจ
(Decision-Making Analysis) การสนทนาโตะกลม (Reflection Roundtables) กระบวนการกลุมแบบ
หมวกหกใบ (Six Hats) นอกจากนี้ยงั มีอีกหลากหลายวิธี ซึ่งบางวิธใี ชสําหรับการคิดสะทอนกลับคน
เดียวหรือการสองสะทอนตนเอง (Self Reflection/ Individual Reflection) บางวิธีใชสําหรับทําเปนคู
(Reflection with Partners) หรือทําเปนกลุม เล็ก (Reflection in Small Groups and Teams) ในทีน่ ี้
จะกลาวถึงรายละเอียดเฉพาะวิธีการเขียนบันทึก และการสนทนา ซึง่ เปนวิธที ี่นยิ มใช ดังตอไปนี้
(Lee-Hsieh. et.al. 2004; Eyler. 2002; York-Barr. et.al. 2001; Wong. et.al. 1997; Davies. 1995;)
1) การเขียนบันทึก (Journal Writing) เปนการเขียนบรรยายในสิง่ ที่ไดพบ ไดเห็น ไดปฏิบัติ
อยางอิสระทั้งในเชิงความคิดและความรูสกึ โดยเลาถึงประสบการณทมี่ ีความหมายตอผูสะทอนคิดไม
วาจะเปนทางบวกหรือทางลบ ซึ่งอาจเปนประเด็นทีท่ ําใหเกิดความคับของใจ สงสัย (Dilemma) หรือ
เปนเหตุการณที่ประทับใจ/ ไมประทับใจ หรืออาจเรียกไดวาเปนเหตุการณที่จุดชนวนใหเกิดการเรียนรู
(Trigger Events) เพื่อพัฒนาตนเอง ( อภิภา ปรัชญพฤทธ. 2547: 64) การเขียนบันทึกดังกลาวจะชวย
สะทอนโลกทัศนของผูเขียน ทําใหเขาใจตนเอง (Understanding) และมีความตระหนักรู (Awareness)
มากขึ้น รวมทัง้ ยังเปนการเชือ่ มโยงความรูท างทฤษฎีกับการปฏิบัติจริง ทําใหไดสมมุติฐานหรือแนวทาง
ในการปฎิบัตคิ รั้งใหมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาตนเอง (York-Barr. et.al. 2001: 52)
การนําการเขียนบันทึกมาใชในการเรียนการสอนทางการพยาบาลพบวา การใหนกั ศึกษา
พยาบาลไดบนั ทึกประสบการณในการดูแลผูปวยทั้งดานบวกและดานลบ จะชวยใหนกั ศึกษาสามารถ
สรุปการเรียนรูแ ละเขาใจถึงเหตุผลและความรูสึกในการกระทําของตนเอง นอกจากนี้ การไดทบทวน
ประสบการณทางบวกยังชวยใหเกิดความมั่นใจและเห็นคุณคาของตนเองมากขึ้น (Davies.1995: 172)
2) การสนทนา (Dialogue) เปนการพูดคุยเพื่อแสดงความคิดเห็น ความรูสึกและแลกเปลี่ยน
ประสบการณอยางมีโครงสราง (Structured Dialogue) โดยมีการเตรียมประเด็นหรือคําถามสําหรับ
กระตุนใหเกิดการคิดอยางมีเหตุผลและเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้งตอประเด็นนัน้ ๆ (Wong. et.al.1997
: 477-478) การสนทนาอาจทําเปนคูหรือเปนกลุมเล็กๆโดยใหสมาชิกในกลุมระบุเหตุการณที่ประทับใจ
หรือไมประทับใจ เปนสื่อเพือ่ คนหากรอบแนวคิดของกลุม วิเคราะหสมมุติฐานเบือ้ งหลังการกระทําที่
สะทอนคานิยมของแตละบุคคล รวมทัง้ อาจระดมสมองเพื่อหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน ผลของการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณกอใหเกิดกําลังใจ มีการสนับสนุนซึง่ กันและกัน และเกิดการ
เรียนรูทกี่ วางขวางขึน้ ( อภิภา ปรัชญพฤทธ. 2547: 64; Davies. 1995: 171-172)

70
การสนทนาในการเรียนการสอนทางการพยาบาล สามารถกระทําไดตลอดเวลาทีม่ กี าร
เรียนการสอนในคลินิก เชน สนทนาระหวางครูกับนักศึกษาระหวางใหการพยาบาลผูปวย หรือสนทนา
เปนกลุมในการประชุมกอนและหลังการฝกปฏิบัติงาน ประเด็นในการสนทนาเกี่ยวของกับการสะทอน
การปฏิบัติการพยาบาลทีน่ กั ศึกษาไดใหกบั ผูปวย เนนการวิเคราะหเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงและอธิบาย
เหตุผลของการกระทํา ซึง่ ผลพบวา นักศึกษาสามารถเขาใจเหตุผลในการดูแลผูปวยไดอยางลึกซึง้ และ
สามารถพัฒนามุมมองในการดูแลผูปวยแบบองครวมไดดีขึ้น (จริยา ตันติกรกุล. 2542: 53; อางอิงจาก
McCaugherty. 1991. The use of a Teaching Model to Practice Reflection and Experiential
Integration of Theory and Practice in 1st year Student Nurses. p. 534).
ขั้นตอนของการคิดสะทอนกลับ
ไดมีนักวิชาการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการคิดสะทอนกลับไวอยางหลากหลาย ในการ
วิจัยครั้งนี้ ไดนําแนวคิดของกิ้บบ (Johns. 2000: 49; Citing Gibbs. 1988. Learning by Doing : A
Guide to Teaching and Learning Method.) แนวคิดของคอลบ (Eyler. 2002: 454; Citing Kolb.
1984. Experiential Learning. pp. 40-42) และแนวคิดจากงานวิจัยของเดวีส (Davies. 1995: 169)
มาสังเคราะหเพื่อใหไดขั้นตอนของกระบวนการคิดสะทอนกลับและนําไปใชในการสรางรูปแบบการจัด
การเรียนการสอนในครั้งนี้ การสังเคราะหแนวคิดดังกลาวทําใหไดขั้นตอนของกระบวนการคิดสะทอน
กลับ 5 ขั้นตอน ประกอบดวย
1) บรรยายความรูสึกและประสบการณ (Description Feelings and Experiences) คือ
การเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงออกหรือบรรยายความรูสึกนึกคิดที่เกิดขึ้นจากการเผชิญกับประสบ
การณ เชน การขาดความมัน่ ใจ ความกลัว ความสับสนในการปฏิบัติงาน เปนตน
2) แลกเปลี่ยนประสบการณ (Sharing Experiences) คือ การที่ผูเรียนรวมกันสะทอนการ
สังเกตประสบการณในหลายๆมุมมอง หรือการที่ผูเรียนดึงประสบการณออกมานําเสนอรวมกับคนอื่น
เปนการรับรูเรื่องราวรวมกัน
3) ประเมินและวิเคราะหประสบการณ (Evaluation and Analysis Experiences) คือ การที่
ผูเรียนประเมินและวิเคราะหเหตุการณนนั้ ๆรวมกันวาดี/ไมดี ถูกตอง/ไมถูกตองอยางไร สาเหตุเกิดจาก
อะไร โดยอาจกําหนดประเด็นการวิเคราะหเพื่อชวยใหเกิดการเรียนรูที่หลากหลายและกวางขึ้น
4) สรุปแนวคิดหรือหาวิธีแกไขปญหา (Conclusion and Solving Problem) คือ การที่ผูเรียน
รวมกันสรุปความคิดรวบยอดจากการวิเคราะหโดยใชเหตุและผล หรือสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูรวมกัน รวมถึง
การสรุปแนวทางการแกไขปญหา
5) วางแผนการปฏิบัติหรือทดลองนําไปใช (Action Plan and Experimentation) คือ การวาง
แผนนําสิง่ ที่ไดเรียนรูไปปฏิบัติในสถานการณใหม เพื่อแกไขปญหาหรือพัฒนาตนเอง
การสังเคราะหขั้นตอนของกระบวนการคิดสะทอนกลับแสดงไวในตาราง 4 ดังตอไปนี้
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3.6 การดูแลอยางเอื้ออาทรทางการศึกษาพยาบาล
การดูแลอยางเอื้ออาทรทางการศึกษาพยาบาล เปนการถายทอดแนวความคิดในการดูแล
มนุษยจากสถาบันการศึกษาไปยังผูท ี่จะประกอบวิชาชีพพยาบาลในอนาคต โดยผานกระบวนการจัด
การเรียนการสอนทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งตองมีความสัมพันธสอดคลองกันคือ ภาคทฤษฎีมุง
เนนการใหความรูทางวิชาการควบคูไปกับการปลูกฝงทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ สวนภาคปฏิบัติหรือการ
เรียนการสอนทางคลินิก เปนการชวยใหนกั ศึกษาพยาบาลนําความรูภาคทฤษฎีไปใชในการดูแลผูป วย
หรือผูรับบริการในสถานการณที่เปนจริง เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติของการ
เปนพยาบาลวิชาชีพในขั้นตน (Fothergrill-Bourbonnais & Higuchi.1995 : 37-44) โดยมีอาจารย
พยาบาลเปนผูรับผิดชอบชวยเหลือสนับสนุนสิง่ แวดลอมในการเรียนรู ชี้แนะการแกไขปญหา รวมทัง้ มี
พฤติกรรมการแสดงออกที่เปนแบบอยางทีด่ ีแกนักศึกษา กระบวนการเรียนการสอนทีเ่ กิดขึ้นจึงเกิดจาก
การมีปฏิสัมพันธระหวางอาจารยกับนักศึกษาพยาบาล
สัมพันธภาพที่เอื้ออาทรระหวางครูกบั ศิษย (Caring Interaction)
สิง่ ทีส่ ําคัญที่สุดในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อถายทอดแนวคิดและองคความรูที่จะ
ทําใหนกั ศึกษาพยาบาลเกิดการเรียนรูและมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร คือ สัมพันธภาพทีเ่ อื้อ
อาทรระหวางครูกับศิษย (Caring Interaction) ซึ่งการทีน่ ักศึกษาพยาบาลจะใหการดูแลที่เอื้ออาทรตอ
ผูรับบริการไดจะตองไดรับประสบการณทดี่ ีจากกระบวนการของการมีปฏิสัมพันธและการปฏิบัติตอกัน
ระหวางอาจารยกับนักศึกษาพยาบาลในการแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูรว มกัน ทําใหมคี วามรู
และมีพัฒนาการในการดูแลมนุษยรวมกัน (Sheston.1990: 110) จากผลการวิจยั ของแอพพลีตัน
(Appleton. 1990: 77-94) พบวา นักศึกษาพยาบาลจะไดรับประสบการณของการดูแลอยางเอื้ออาทร
จากกระบวนการเรียนการสอนใน 3 มิติคือ มิติของการแสดงออก มิติของกระบวนการ และ มิติของสิง่
แวดลอม โดยการแสดงออกถึงความเอื้ออาทร (Expression of Caring) เกิดจากความหวงใยเอาใจใส
และมีจิตเมตตาตอตนเองผูอ ื่น ซึ่งการแสดงออกจะมี 4 ลักษณะ คือ การปฏิบัติดวยความเคารพใน
ความเปนบุคคลของนักศึกษา ความเขาใจตอการพึ่งพาของนักศึกษา การชวยเหลือนักศึกษาใหมี
ความกาวหนา และการสงเสริมใหนักศึกษามีความเปนตัวของตัวเอง การรับรูถึงความเอื้ออาทรจึงตอง
อาศัยความสัมพันธระหวางนักศึกษากับอาจารย สถานการณ และสิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวย ดังนัน้
ความรูในการที่จะดูแลมนุษยของนักศึกษาพยาบาล จึงเกิดจากการไดรับประสบการณการดูแลอยาง
เอื้ออาทรในชีวิตประจําวันของกระบวนการเรียนการสอน ซึง่ เปนสิ่งสงเสริมใหเกิดความปรารถนาทีจ่ ะ
ใหการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการอีกทอดหนึ่ง
ฮอลลดอรสดอทเทอร (Halldorsdotter.1990: 95-108) ไดศึกษารูปแบบความสัมพันธของ
การดูแลอยางเอื้ออาทรระหวางอาจารยกบั นักศึกษาพยาบาล พบวามี 4 ขั้นตอน ดังนี้คือ
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1) การดูแลในเชิงวิชาชีพของอาจารยพยาบาล (Professional Caring Teacher Approach)
สัมพันธภาพของการดูแลอยางเอื้ออาทรเริม่ ตนจากการดูแลในเชิงวิชาชีพของอาจารยพยาบาล ไดแก
การมีความรูความสามารถและมีประสบการณในเชิงวิชาชีพ เพื่อปฏิบตั ิเปนแบบอยางแกนักศึกษาใน
การดูแลผูรับบริการตามมาตรฐานของวิชาชีพ ในระหวางการเรียนรูของนักศึกษาอาจารยจะดูแลโดย
แสดงออกถึงความหวงใยอยางจริงใจและเขาใจนักศึกษาในฐานะเปนผูกําลังศึกษาหาความรู รวมทั้ง
เปนผูทมี่ ีบุคลิกภาพอบอุน อารมณดี เอาใจใส และมีความยืดหยุน ในขณะปฏิบัติ นอกจากนีย้ ังตองมี
ความยึดมัน่ ผูกพันในการทีจ่ ะพัฒนาวิชาชีพเพื่อสงเสริมใหนกั ศึกษาเปนพยาบาลวิชาชีพที่ดี
2) ความไววางใจซึ่งกันและกัน (Mutual Trust) เปนพืน้ ฐานที่จําเปนตอการทํางานรวมกัน
และการสรางสัมพันธภาพระหวางอาจารยกับนักศึกษา
3) การสรางสัมพันธภาพที่ดใี นการปฏิบัติงานรวมกัน (Developing Teacher-student
Relationship) การพัฒนาสัมพันธภาพระหวางอาจารยกับนักศึกษามี 6 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 เริ่มตนดวยการมีมิตรภาพภาพที่ดีตอกัน
ขั้นตอนที่ 2 มีการเรียนรูซึ่งกันและกันและคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาสัมพันธภาพใหแนนแฟนขึ้น นักศึกษาเปดใจพูดกับอาจารยได
ขั้นตอนที่ 4 มีการตกลงรวมกันถึงผลลัพธของการเรียนการสอนโดยอาจารยใหอิสระ
และคอยชวยเหลือ
ขั้นตอนที่ 5 มีความเขาใจซึ่งกันและกันมากขึ้นและมีเปาหมายรวมกันคือ การเรียนรูของ
นักศึกษา
ขั้นตอนที่ 6 การแยกจากกันเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยนักศึกษามีพัฒนาการดาน
สัมพันธภาพทีเ่ ขมแข็ง และสามารถสรางสัมพันธภาพใหมกับบุคคลอื่นตอไปในการทํางาน
4) การตอบสนองตอการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล (Positive Respond to
Professional Caring) ผลจากการไดรับการดูแลที่ดีจากอาจารย นักศึกษาจะเกิดการตอบสนองในทาง
ที่ดีในเชิงวิชาชีพคือ เกิดความรูสึกยอมรับและเห็นคุณคาในตนเอง .มีพฒ
ั นาการของบุคลิกภาพและ
มีแรงจูงใจทีจ่ ะพัฒนาวิชาชีพ มีความพึงพอใจและเปนแบบอยางได และ มีความเคารพผูกพันตอ
อาจารยเปนเวลานานถึงแมจะสําเร็จการศึกษาไปแลวโดยยังคงเห็นคุณคาของการดูแลเอื้ออาทร
รูปแบบความสัมพันธของการดูแลอยางเอื้ออาทรระหวางอาจารยกับนักศึกษาพยาบาลทัง้ 4
ขั้นตอนดังกลาว สามารถสรุปไดดังในภาพประกอบ 12
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อาจารยพยาบาล
การดูแลในเชิงวิชาชีพ

- ความสามารถเชิงวิชาชีพ
- ความหวงใย
- บุคลิกภาพที่อบอุน
- การยึดมั่นในพันธะของวิชาชีพ

ความไววางใจ
ความไววางใจ
ซึ่งกันและกัน

สัมพันธภาพ

นักศึกษาพยาบาล

การสรางสัมพันธภาพที่ดี
การตอบสนองในทางบวก
ระหวางอาจารยกับนักศึกษา
ของนักศึกษาพยาบาล
ในการปฏิบัติงานรวมกัน
ตอการดูแลในเชิงวิชาชีพ
- เริ่มตนดวยมิตรภาพภาพที่ดี
- ยอมรับและเห็นคุณคาของตน
- มีการเรียนรูซึ่งกันและกัน
- มีพัฒนาการทางบุคลิกภาพ
และทางวิชาชีพ
- พัฒนาสัมพันธภาพใหแนนแฟน
- ตกลงรวมกันถึงผลลัพธของ
- เปนแบบอยางได
- เคารพผูกพันตออาจารย
การเรียนการสอน
- มีความเขาใจซึ่งกันและกันมากขึ้น
- การแยกจากกันเมื่อสําเร็จการศึกษา

ภาพประกอบ 12 รูปแบบของการดูแลอยางเอื้ออาทรระหวางอาจารยกับนักศึกษาพยาบาล
ที่มา : Halldorsdotter. (1990). The Essential Structure of a Caring and an Uncaring
Encounter with a Teacher : The Perspective of Nursing Student. p.98.
ในทางตรงกันขาม หากกระบวนการเรียนการสอนขาดการดูแลในเชิงวิชาชีพของอาจารย
โดยอาจารยขาดความหวงใย ขาดความเขาใจตอนักศึกษา ใชอํานาจและไมมีความยืดหยุน จะทําให
นักศึกษาไมไววางใจอาจารย สัมพันธภาพระหวางกันไมดี สงผลใหนักศึกษามีการตอบสนองที่ไมดีตอ
วิชาชีพและขาดทักษะการดูแลในเชิงวิชาชีพดวยเชนกัน
การเปนแบบอยางที่ดีของครู (Role Model)
นอกจากการทีน่ ักศึกษาไดรับประสบการณที่ดีจากการดูแลของอาจารยพยาบาลแลว ปจจัย
สําคัญอีกประการหนึ่งที่เกีย่ วของสัมพันธกันคือ การเปนแบบอยางทีด่ ีของอาจารยโดยนักศึกษาจะมอง
หาพยาบาลตนแบบ (A Nurse Model) จากอาจารยพยาบาล เพื่อที่จะปฏิบัติตามดวยความศรัทธา
และเปนแรงบันดาลใจใหมพี ัฒนาการของการปฏิบัติในวิถีทางที่เปนของตนเอง ทัง้ นี้เนื่องจากการมี
ประสบการณและการแสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของบุคคลหนึง่ จะมีอิทธิพลตอ
ความสามารถในการดูแลของอีกบุคคลหนึง่ อาจารยพยาบาลจึงเปนบุคคลสําคัญที่จะชวยสนับสนุนให
นักศึกษาเกิดการเรียนรูและพัฒนาความสามารถในการดูแลผูอื่น (Jintana Yunibhand.1998: 24) ซึ่ง
การแสดงออกหรือการเปนแบบอยางในขณะปฏิบัติการพยาบาล จะเปนแบบอยางที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุดเพราะเปนประสบการณโดยตรง นอกจากนีน้ ักศึกษายังสามารถเรียนรูและสังเกตทักษะการ
ดูแลอยางเอื้ออาทรไดจากนักศึกษาคนอื่นๆ และพยาบาลประจําการในขณะที่ปฏิบตั ิงานไดดวย
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การนําแนวคิดของการดูแลอยางเอื้ออาทรมาเปนแกนกลางในการพัฒนาหลักสูตร
(Human Caring as The Central Focus in Nursing Curriculum Development)
ผลของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปนอยางมาก สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของผูคนโดยทัว่ ไปรวมทัง้ มีผลกระทบตอภาวะสุขภาพของบุคคล
และครอบครัวดวย ระบบบริการสุขภาพในอนาคตจึงมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงไป ทําใหหลักสูตรการ
เรียนการสอนทางการพยาบาลจําเปนตองมีการปรับปรุงใหเหมาะสมตามไปดวย (Bevis and Watson.
2000:370-371) เนื่องจากการดูแลอยางเอื้ออาทรเปนหัวใจของศาสตรและการปฏิบัติทางการพยาบาล
จึงมีความจําเปนที่จะตองนํามาสูก ระบวนการเรียนการสอนหรือการพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหแนวคิดนี้
ถายทอดไปยังผูเรียนและนําไปสูการปฏิบัติการพยาบาล
แนวคิดในการดูแลมนุษยอยางเอื้ออาทร (Human Caring) ไดรับความสนใจเปนอยางมาก
ในการนํามาเปนกรอบแนวคิดของการพัฒนาหลักสูตรทางการพยาบาลในศตวรรษที่ 21 ซึ่งบีวิสและ
วัตสัน (Bevis & Watson.2000: 37-49) ไดเสนอแนวทางวา กระบวนทัศนใหมของการพัฒนาหลักสูตร
ทางการศึกษาพยาบาลควรเนนที่กระบวนการทางจริยธรรม บทบาท และพันธะภาระในการดูแลมนุษย
โดยเปลี่ยนจากการศึกษาแบบมุงเนนการฝกฝนทางเทคนิค (Training Education) เปนการศึกษาที่สง
เสริมการเรียนรูดวยความเขาใจหรือใชกระบวนการทางปญญาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของการเคารพในคุณ
คาของการเปนมนุษย นอกจากนี้ยังชี้ใหเห็นวา การดูแลอยางเอื้ออาทรในการศึกษาพยาบาลเกิดขึ้น
จากการมีสัมพันธภาพระหวางบุคคลในการเรียนการสอน ดังนัน้ การกําหนดกรอบแนวคิดของหลักสูตร
จึงตองกําหนดใหมีการฝกปฏิบัติการดูแลมนุษย ทั้งในการศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในคลินิก
โดยมีอาจารยพยาบาลเปนผูถายทอดแนวคิดและการปฏิบัติไปสูนักศึกษาในขณะทีใ่ หการดูแลผูปว ย
(Caring Occasions) เพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกนกั ศึกษา (Bevis & Watson. 2000: 51-59)
จินตนา ยูนพิ นั ธ (Jintana Yunibhand.1998: 24) ไดใหขอเสนอเกี่ยวกับนําแนวคิดของการ
ดูแลอยางเอื้ออาทรมาใชในการจัดการเรียนการสอนทางการศึกษาพยาบาลวา อันดับแรกตองเริ่มตน
ตั้งแตกระบวนการพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development Process) โดยนักการศึกษาพยาบาล
ที่มีหนาทีพ่ ัฒนาหลักสูตรตองเขาใจถึง ความหมายแนวคิด หลักการ และ องคประกอบของการดูแล
อยางเอื้ออาทรอยางลึกซึ้ง เพื่อนําไปสูการกําหนดปรัชญาและกรอบแนวคิดของหลักสูตร (Curriculum
Philosophy and Conceptual Framework) ขั้นตอนตอไป จึงทําการกําหนดวัตถุประสงคของ
หลักสูตรและวัตถุประสงคของการเรียนการสอนในแตละระดับชั้น เพื่อใหนักศึกษาเขาใจในมโนทัศน
และเกิดพฤติกรรม (Caring Concept and Behaviors) จากระดับกวางไปสูระดับทีล่ ึกซึ้งมากขึ้น
เรื่อยๆตาม ลําดับ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตรตั้งแตปแรกจนถึงปสุดทาย ซึ่งในการเรียนการ
สอนภาค ปฏิบัติควรสรางเครื่องมือวัดการดูแลอยางเอือ้ อาทร (Caring Tools) และประเมินนักศึกษา
เปนระยะๆ นอกจากนี้ ในขัน้ ตอนการบริหารหลักสูตร (Curriculum Implementation) สิ่งที่มีความ

76
สําคัญที่สุดคือ กระบวนการจัดการเรียนการสอน (Teaching-Learning Process) และ การออกแบบ
ประมวลรายวิชา(Course Syllabus) จะตองกระทําดวยความละเอียดออน เนื่องจากเปนวิถที างสําคัญ
ที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร ซี่งในการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาจะตองไดสัมผัสกับ
บรรยากาศหรือสิ่งแวดลอมที่เต็มไปดวยความเอื้ออาทรทั้งระหวางอาจารยกับลูกศิษย หรือระหวาง
นักศึกษาดวยกัน บรรยากาศของความเอือ้ อาทรนี้ จะสอดแทรกอยูในระหวางที่เรียนในชัน้ เรียนหรือใน
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extra-Curricular Activities) โดยมีเปาหมายหรือคาดหวังวา นักศึกษา
จะตระหนักและเห็นความสําคัญของการดูแลอยางเอื้ออาทรทัง้ ในชีวติ ประจําวันและในวิชาชีพ
บอเออร (Bauer.1990: 255-266) ไดศึกษาเกีย่ วกับการนําแนวคิดทฤษฎีของการดูแลอยาง
เอื้ออาทรมาใชในการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันการศึกษาพยาบาลตางๆ พบวา มี
สาระสําคัญเกีย่ วกับองคประกอบของหลักสูตรดังนี้
ปรัชญาของหลักสูตรที่ใชทฤษฏีการดูแลอยางเอื้ออาทร(Philosophy of Caring Curriculum)
ลักษณะของปรัชญาจะเนนที่ความเปนมนุษย (An Existential Humanistic) โดยมุง สงเสริม คานิยม
คุณคา ศักดิ์ศรี และพัฒนาการของมนุษย และเชื่อวา การดูแลอยางเอื้ออาทรเปนกระบวนการที่เกิด
ขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ซึง่ เปนกระบวนการที่มีความจําเปนสําหรับพยาบาล
เนื้อหาสาระของหลักสูตรที่ใชทฤษฏีการดูแลอยางเอื้ออาทรเปนแกนกลาง(Caring Content)
ประกอบดวย นิยามของการดูแลเอื้ออาทร การดูแลตนเองและการดูแลผูอื่น กระบวนการพยาบาล การ
ดูแลแบบองครวม การดูแลอยางเอื้ออาทรในผูที่มีภาวะสุขภาพปกติและผูที่เจ็บปวย ทักษะและบทบาท
ของพยาบาลในการดูแลอยางเอื้ออาทร และ การวิจัยเพือ่ การดูแลดวยความเอื้ออาทร
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สง เสริมใหเกิดการดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring Learning
Experiences) เปนปฏิสัมพันธระหวางครูผูสอนกับผูเรียน และใชกระบวนการทางปญญาในการเรียน
การสอน โดยยึดคุณคาการเปนมนุษยอยางเปนองครวม ดังแสดงความสัมพันธในภาพประกอบ 13

ครูพยาบาล
กาย-ใจ-จิตวิญญาณ

กระบวนการ
ทางปญญา
ปฏิสัมพันธ

นักศึกษาพยาบาล
กาย-ใจ-จิตวิญญาณ

ภาพประกอบ 13 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สง เสริมใหเกิดการดูแลอยางเอื้ออาทร
ที่มา : Bauer.(1990). Caring as the Central Focus in Nursing Curriculum Development.
pp. 255-266.
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การจัดประสบการณการเรียนรู เริ่มจากการกําหนดผลลัพธของการเรียนรูที่คาดหวัง. การจัด
ประสบการณการเรียนรูท ี่สะทอนใหเห็นถึงทักษะการดูแลอยางเอื้ออาทร การกําหนดกลยุทธในการ
เรียนการสอนเพื่อหลอหลอมทักษะการดูแลอยางเอื้ออาทร และ การกําหนดบทบาทของอาจารยเพื่อ
เปนแมแบบของการดูแลอยางเอื้ออาทร
กลยุทธที่ใชในการจัดการเรียนการสอน: ประกอบดวย การปลูกฝงความรูสึกในการมองเห็น
คุณคาของตนเองในตัวผูเ รียน การใหเวลากับผูเรียน การรูจักผูเรียนและไวตอความตองการของผูเรียน
การสนับสนุนจูงใจผูเรียน การแสดงออกถึงความเชื่อทีว่ า การดูแลอยางเอื้ออาทรไมสามารถสอนไดถา
ไมไดลงมือปฏิบัติจริง และ การประเมินผูเรียนทัง้ ทางดานบวกและดานลบ
ผลลัพธที่คาดหวังจากหลักสูตรที่ใชทฤษฏีการดูแลอยางเอื้ออาทรเปนแกนกลาง
1) ไดพยาบาลที่มีความรูสกึ พึงพอใจและมีความสุขในการดูแลชวยเหลือผูอื่น
2) ผูรับบริการมีความรูสึกทีด่ ี อบอุนใจจากพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาล
3) พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาลจะชวยสงเสริมสัมพันธภาพกับผูร ับบริการ
4) ผูเรียนไดรบั การฟูมฟกดวยการดูแลอยางเอื้ออาทรจนซึมซาบอยูภายในและถายทอด
ออก ทางพฤติกรรมในขณะปฏิบัติงาน
แนวคิดทฤษฏีการดูแลอยางเอื้ออาทรดังกลาวมานี้ กระทรวงสาธารณสุขไดนํามาเปนแกน
กลางในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ดังไดกลาวมาแลวในตอนตน
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีของการดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพการ
พยาบาล สามารถสรุปสาระสําคัญและนําไปสูการสังเคราะหรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสวน
ผลลัพธของรูปแบบ สาระการเรียนการสอนของรูปแบบ กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ และ
การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ ดังแสดงในตาราง 5 และ ภาพประกอบ 14
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ตาราง 5 สรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีของการดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพการพยาบาล
สรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีของการดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพการพยาบาล
ที่จะนํามาใชในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
 ความหมายของการดูแลอยางเอื้ออาทร เปนจริยธรรมแหงความสัมพันธของมนุษยทมี่ ีพื้นฐานอยูบนความ
เมตตาเอื้ออาทรตอกัน เคารพในความเปนมนุษยและเห็นคุณคาซึ่งกันและกัน มีการแสดงออกอยางอบอุน
จริงใจ ดวยความผูกพันหรือความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ ทําใหทั้งผูดูแลและผูรับการดูแลมีพลังใจ และมี
พัฒนาการจนถึงระดับที่บรรลุถึงความสําเร็จสูงสุดในชีวิต ดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีคณ
ุ คา
 ความสําคัญของการดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพการพยาบาล เปนเอกลักษณขององคความรูและเปน
องคประกอบทางจริยธรรมที่สําคัญในการปฏิบัติหนาที่ของพยาบาล โดยเปนศิลปะในการสรางความสัมพันธที่
กอใหเกิดประสบการณที่ดีตอผูรับบริการ ทําใหอบอุนใจ ปลอดภัย พึงพอใจ และ มีความหวัง สัมพันธภาพที่
เอือ้ อาทรจะมีผลตอภาวะสุขภาพและการหายจากโรคของผูปวย
 หลักการสําคัญของการดูแลอยางเอื้ออาทรจากแนวคิดทฤษฎีตางๆ
¾ การเคารพในคุณคา ศักดิ์ศรี และ ความเปนปจเจกของมนุษย
¾ การมีสัมพันธภาพที่เอื้ออาทร : ความเปนมิตร การเขาถึงจิตใจกัน และ ไววางใจกัน
¾ การมีคุณธรรม จริยธรรม : มีเมตตากรุณา ยึดมั่นผูกพันตอภาระหนาที่ มีความเชื่อและคานิยมที่ดีในการ
ชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษยใหมีสุขภาพดี
¾ การดูแลมนุษยแบบองครวม : ใหความสําคัญทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และ จิตวิญญาณ
 พฤติกรรมการดูแลอยางเอือ้ อาทรจากการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยตางๆ ประกอบดวย
พฤติกรรมการแสดงออก 7 ดาน คือ 1) การมีเมตตากรุณา 2) การมีความรูและทักษะทางวิชาชีพ 3) การยึด
มั่นผูกพันในภาระหนาที่ 4) การสรางสัมพันธภาพที่ไววางใจกัน 5) การยอมรับและเขาใจในความเปนบุคคล
6) การแกไขปญหาและสงเสริมภาวะสุขภาพอยางเปนองครวม 7) การสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเอง
 หลักสูตรการเรียนการสอนแบบเอือ้ อาทร
¾ การถายทอดแนวคิดและปลูกฝงเจตคติของการดูแลมนุษยอยางเอื้ออาทร
¾ สัมพันธภาพที่เอื้ออาทรระหวางครูกับศิษยในกระบวนการเรียนการสอน : กัลยาณมิตร
¾ การเปนแบบอยางที่ดีของครูผูสอน
¾ การจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนการคิดวิเคราะหหรือกระบวนการทางปญญา
 กระบวนการคิดสะทอนกลับ เปนกระบวนการคิดไตรตรอง ทบทวน และพิจารณาสิ่งตางๆอยางรอบคอบโดย
ใชสติและมีสมาธิ ทําใหบุคคลไดสะทอนการกระทําของตน ชวยใหเกิดความเขาใจและมีการเรียนรูจาก
ประสบการณ นําไปสูการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ปรับปรุงงาน และการแกปญ
 หาตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประกอบดวย 5 ขั้นตอนคือ 1) การบรรยายความรูสึกและประสบการณ 2) การแลกเปลี่ยนประสบการณ
3) การประเมินและวิเคราะหประสบการณ 4) การสรุปแนวคิดหรือหาวิธีแกไขปญหา และ 5) การวางแผนการ
ปฏิบัติหรือทดลองนําไปใช
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ผลลัพธที่คาดหวังของรูปแบบ
นักศึกษาพยาบาลมีเจตคติและพฤติกรรมของการดูแลอยางเอื้ออาทร
ตอผูรับบริการใน 7 ดาน คือ
1) การมีเมตตากรุณา
2) การมีความรูและทักษะทางวิชาชีพ
3) การยึดมั่นผูกพันในภาระหนาที่
4) การสรางสัมพันธภาพที่ไววางใจกัน
5) การยอมรับและเขาใจในความเปนบุคคล
6) การแกไขปญหาและสงเสริมภาวะสุขภาพอยางเปนองครวม และ
7) การสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเอง

สาระการเรียนการสอนของรูปแบบ
ความหมายของการดูแลอยางเอื้ออาทร
ความสําคัญของการดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพการพยาบาล
การปลูกฝงเจตคติและพฤติกรรมของการดูแลอยางเอื้ออาทร

กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
หลักการจัดกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
• การถายทอดแนวคิดและปลูกฝงเจตคติของการดูแลอยางเอื้ออาทร
• สัมพันธภาพที่เอื้ออาทรระหวางครูกับศิษย
• การเปนแบบอยางที่ดีของครูผูสอน
• มุงเนนการคิดวิเคราะหหรือกระบวนการทางปญญา
• ใชกระบวนการคิดสะทอนกลับ ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ
1) การบรรยายความรูสึกและประสบการณ
2) การแลกเปลี่ยนประสบการณ
3) การประเมินและวิเคราะหประสบการณ
4) การสรุปแนวคิดหรือหาวิธแี กไขปญหา และ
5) การวางแผนการปฏิบัติหรือทดลองนําไปใช

รูปแบบการจัดการเรียน
การสอน
หลักการและแนวคิด
ของรูปแบบ
วัตถุประสงคของรูปแบบ
ผลลัพธที่คาดหวัง
ของรูปแบบ
สาระการเรียนการสอน
ของรูปแบบ
กระบวนการเรียนการสอน
ของรูปแบบ
การประเมินประสิทธิผล
ของรูปแบบ

การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ
ประเมินพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล

ภาพประกอบ 14 การสังเคราะหผลลัพธที่คาดหวัง สาระการเรียนการสอน กระบวนการเรียนการสอน
และการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ตาราง 3 การสังเคราะหองคประกอบของพฤติกรรมการดูแลอยางเอือ้ อาทรจากแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจยั ตางๆ

พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร
1) การมีเมตตากรุณา
4สนใจ หวงใย เอาใจใส
4สื่อสารดวยความเขาใจ เห็นอกเห็นใจ
ไวตอความรูสึก
4มีกิริยาทาทางที่เปนมิตร
4ชวยเหลือใหสุขสบาย ชวยเหลือเมื่อเจ็บ
ปวด และ ชวยเหลือเพื่อตอบสนองความ
ตองการของบุคคล

Watson. Swanson.
2005
2000

9

Roach. Wolf. et.al. Leininger. Larson.
1997
1994
1988
1987

9

9

9

4ใหเวลาและอยูดูแลเสมอ

4ผสานองคความรูและวิธีปฏิบัติได
อยางเหมาะสม

พิรุณ รัตนวนิช
2542
9

9

9
9

4สัมผัส และ ใหการพยาบาลอยางนุมนวล
2) การมีความรูและทักษะทางวิชาชีพ
4ใชพลังและความรูในกระบวน
การดูแลอยางเปนระบบ
4มีความรูและพยากรณอาการได

พยอม อยูสวัสดิ์
2537

9
9
9

9

Brown.
1986

9

9

9

9
9
9

9

9

9

9
9

9

9

9
9
9

9
9

ตาราง 3 (ตอ)

พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร

Watson. Swanson.
2005
2000

Roach. Wolf. et.al. Leininger. Larson.
1997
1994
1988
1987

9

4มีความอดทน มุงมั่นในการชวยเหลือ

9

4เต็มใจและมีความพรอมในการดูแล
ชวยเหลือตลอดเวลา

9
9

9
9

9

9
9

9

9

9
9
9
9
9

4ตอบสนองความตองการของแตละบุคคล
4ยอมรับการแสดงออกทั้งดานบวกและลบ

พิรุณ รัตนวนิช
2542

9

9
9

4สนใจเอาใจใสผูรับบริการเสมอ

4ฟงคําบอกเลาหรือประสบการณของ
ผูรับบริการอยางตั้งใจ
4ใหกําลังใจและความมั่นใจ
5) การยอมรับและเขาใจในความเปน
บุคคล
4เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของผูรับบริการ

พยอม อยูสวัสดิ์
2537

9

3) การยึดมั่นผูกพันในภาระหนาที่
4ระมัดระวังและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน

4) การสรางสัมพันธภาพที่ไววางใจกัน
4มีความจริงใจ

Brown.
1986

9

9

9

9
9
9

9

9
9

ตาราง 3 (ตอ)

พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร
6) การแกไขปญหาและสงเสริมภาวะ
สุขภาพอยางเปนองครวม
4เสริมสรางพลังจิตวิญญาณ
4ดํารงไวซึ่งความเชื่อ ศรัทธาและความหวัง
4ปลอบโยนใหกําลังใจและใหญาติมาเยี่ยม

Watson. Swanson.
2005
2000

Roach. Wolf. et.al. Leininger. Larson.
1997
1994
1988
1987

9
9
9

9
9

พิรุณ รัตนวนิช
2542

9

9
9
9

4ชี้แจง ใหขอมูลเพื่อการตัดสินใจ

9
9
9

4ใหผูปวยมีสวนรวมในการแกไขปญหา

9

4ชวยใหสามารถพึ่งพิงตนเองไดอยางอิสระ
4สนับสนุน ประคับประคอง

พยอม อยูสวัสดิ์
2537

9

7) การสงเสริมความสามารถในการดูแล
ตนเอง
4อธิบาย ใหคําแนะนําในการปฏิบัติตัว

4สัมพันธภาพที่เขาใจกัน แกปญหารวมกัน

Brown.
1986

9
9

ตาราง 4 การสังเคราะหขนั้ ตอนของกระบวนการคิดสะทอนกลับจากแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจัยตางๆ
แนวคิดของกิ้บบ
(Johns.2000: 49; Citing Gibbs.1988)
1. บรรยายประสบการณที่เกิดขึ้น
(Description)
2. บอกความรูสึกตอประสบการณนั้น
(Feelings)

3. ประเมินประสบการณนั้น
(Evaluation)
4. วิเคราะหหาแนวทางการปฏิบัติ
(Analysis)
5. สรุปวิธีการปฏิบัติ
(Conclusion)

6. วางแผนการปฏิบัติในครั้งตอไป
(Action Plan)

แนวคิดของคอลบ
(Eyler.2002: 454; Citing Kolb.1984)
1. ประสบการณที่เปนรูปธรรม
(Concrete Experience)

2. สะทอนการสังเกต
(Reflective Observation)

3. สรุปความคิดรวบยอด
(Abstract Conceptualization)
4. ทดลองใชหรือประยุกตแนวคิด
(Experimentation / Aplication))

แนวคิดจากงานวิจัยของเดวีส
(Davies. 1995: 169)

กระบวนการคิดสะทอนกลับ
.ในงานวิจัยครั้งนี้

1. บรรยายความรูสึกตอประสบการณ
(Describing Feelings)

1. บรรยายความรูสึกและประสบการณ
(Description Feelings and
Experiences)

2. แลกเปลี่ยนประสบการณ
(Sharing Experiences)

2. แลกเปลี่ยนประสบการณ
(Sharing Experiences)
3. ประเมินและวิเคราะหประสบการณ
(Evaluation and Analysis
Experiences)

3. รวมกันหาแนวทางแกไขปญหา
4. สรุปแนวคิดหรือหาวิธีแกไขปญหา
(Working Through and Solving Problems) (Conclusion and Solving Problem)
4. ระบุเหตุผลของการปฏิบัติ
5.วางแผนการปฏิบัติหรือทดลองนําไปใช
(Identifying Reasons for Action)
(Action Plan and Experimentation)
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4. พุทธธรรมที่เชื่อมโยงสูการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงการดูแลอยางเอื้ออาทร
พุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไทย และมีคุณประโยชนตอสังคมไทยมาเปนเวลาชานาน
เนื่องจากคําสอนในพุทธศาสนามีความเกีย่ วของกับเรื่องของชีวิตโดยเฉพาะทางดานจิตใจ คานิยมของ
คนในสังคมจึงมีรากฐานมาจากพุทธธรรมทีไ่ ดรับการถายทอดและปลูกฝงจากบรรพชนเชน การมีนา้ํ ใจ
การออนนอมถอมตน และการเคารพผูอาวุโส เปนตน นอกจากนี้ หลักพุทธธรรมยังมุงเนนที่การคิดคน
หาเหตุผลหรือความจริงเพื่อใหเกิดปญญาและเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตจริงสําหรับ
คนทุกประเภททัง้ บรรพชิตและคฤหัสถ คือ ครอบคลุมสังคมทัง้ หมด (พระธรรมปฎก.2546:1-11)
วิชาชีพพยาบาลเปนวิชาชีพที่เกีย่ วของกับชีวิตมนุษยในทุกวัฏจักรของชีวิตไดแก การเกิด แก
เจ็บ ตาย ซึง่ เปนภาวะทีม่ ีทงั้ ความสุขและความทุกขของมนุษยการประยุกตหลักพุทธธรรมสูปฏิบัติการ
พยาบาลจะทําใหเกิดคุณคามากมายทัง้ ตอตัวพยาบาลและผูรับบริการ โดยจะชวยใหพยาบาลมีความ
เขาใจในความคิด ความเชื่อ และความตองการของผูรับบริการมากขึน้ นําไปสูการดูแลแบบองครวมคือ
คํานึงถึงปจจัยทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณของผูรับบริการ รวมทั้งใหความสําคัญ
กับการสงเสริมใหผูรับบริการไดปฏิบัติตามความเชื่อของตนเองหรือปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อชวยให
สามารถเผชิญกับความเจ็บปวยและความเครียดไดอยางมีกําลังใจ การเรียนรูและประสบการณจาก
ธรรมชาติชีวิตของผูปวยจะมีคุณคาในการพัฒนาตนเองของพยาบาล พุทธธรรมจึงเปนกุญแจสําคัญใน
การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมแบบยั่งยืนแกบัณฑิตพยาบาล ใหมีคุณลักษณะของความเมตตากรุณา
เอื้ออาทรซึ่งเปนคุณคาของวิชาชีพพยาบาล (ทัศนีย ทองประทีป.2545: 26-29)
4.1 พุทธวิธใี นการสอนและการอบรมปลูกฝง
การอบรมปลูกฝงบัณฑิตพยาบาลใหมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความเมตตากรุณา ใหการดูแล
ผูปวยอยางเอือ้ อาทรโดยนําหลักคําสอนของพุทธศาสนามาประยุกตใชนั้น พุทธธรรมไดแสดงหลักการ
ไววา การที่จะมีชีวิตที่ดงี าม ประพฤติปฏิบตั ิตนไดอยางถูกตอง จะตองมีกระบวนการฝกฝนพัฒนาตน
ซึ่งก็คือ กระบวนการที่เรียกวา การศึกษา โดยฝกฝนความรูจักคิด หรือคิดเปน ซึง่ จะเปนปจจัยชักนํา
ไปสูความรูความเขาใจ ความคิดเห็น ตลอดจนความเชื่อที่ถูกตอง ที่เรียกวา สัมมาทิฏฐิ ซึ่งเปนแกนนํา
ของชีวิตที่ดงี ามทั้งหมด และการพัฒนาสัมมาทิฏฐิในกระบวนการของการศึกษาก็คอื สาระสําคัญของ
การพัฒนาปญญานัน่ เอง (พระธรรมปฎก.2547: 8-9) นอกจากนี้ หลักพุทธธรรมยังใหแนวคิดเกีย่ วกับ
การสอน วิธกี ารถายทอดความรูและประสบการณแกผูเรียน คุณธรรมของผูสอนและหนาที่ของสถาบัน
ทางสังคมไวอยางมากมาย ซึ่งครูอาจารยและสถาบันการศึกษาสามารถนําไปใชเปนแนวทางเพื่อการ
ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพได
การศึกษาตามทัศนะของพุทธศาสนาเกิดจากคําสอนทีว่ า มนุษยมีสว นประกอบทีส่ ําคัญ 2
ประการคือ กาย(Physical) และจิต(Mind) ดังนัน้ การศึกษาจึงเนนทีก่ ารพัฒนาตนเองทัง้ ทางกายและ
ทางจิต เพื่อทําความเขาใจในสิ่งตางๆตามหลักวิปสสนา คือ ความรูจริง เขาใจ สําเหนียก ปลอยวาง
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ละความเปนตัวกูของกู มีความเปนอยูอยางฉลาด รูเทาทันอารมณ ความคิด และธรรมชาติที่เปนจริง
ตามเหตุปจจัยทัง้ นี้เพื่อเปนประโยชนทงั้ แกตนเองและผูอ ื่น เปนการศึกษานอกระบบที่ศึกษาไดตลอด
เวลาตลอดชีวติ โดยไมตองมีรูปแบบและไมขึ้นอยูกับสถานที่ เพราะการศึกษาที่แทจริงเปนการทําความ
เขาใจเรื่องกายและเรื่องจิต คือ การรูจักตนเอง อานตัวเองออก บอกตัวเองได ใชตัวเองเปน ตามหลัก
ปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการ แลวเกิดการปลอยวางสันโดษ รูจักการใหอภัย ดํารงชีวิตอยางรูเทาทัน
มีความสุจริตในวิชาชีพ การศึกษาตามแนวทางของพุทธศาสนาจึงเปนการศึกษาตามหลักไตรสิกขา
ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา โดยทําความเขาใจ ปฏิบัติ และเห็นผลหรือเขาถึงธรรมดวยตนเอง ผูอนื่ ไม
สามารถหยิบยื่นใหได เปาหมายเพื่อขัดเกลาและพัฒนาตนเอง จึงตองมีการศึกษา ดานปริยัติ หรือ
ทฤษฎีทางวิชาการ จากนัน้ เขาสู การปฏิบัติ หรือการพิสูจนทดลอง ในที่สุดจะเขาถึง ปฏิเวธ หรือ
ผลลัพธแหงการพิสูจนทดลอง (นิเทศ สนัน่ นารี. 2547: 150-151)
การสอน(Teaching) ตามทัศนะของพุทธศาสนา หมายถึง การถายทอดความรู การปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักไตรสิกขาหรือ “สิกขา 3” ซึ่งเปนการเรียนรูเ พื่อทําความเขาใจและตระหนัก
ในเรื่องของศีล สมาธิ ปญญา เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งทางจริยธรรมและความฉลาดทางอารมณ
ใหแกผูที่ศึกษา จุดเดนของการสอนในพุทธศาสนาอยูท ี่การเนนผลทีเ่ กิดจากการปฏิบัติ (Pragmatism)
ผูที่ศึกษาและปฏิบัติจริงจึงจะเปนผูท ี่มีธรรมะอยางแทจริงตามหลักปริยัติ คือ ศึกษาภาคทฤษฎี นําไป
ปฏิบัติ และไดผลคือ ปฏิเวธในที่สุด ซึ่งความรูจะเกิดจากกระบวนการสองดานใหญๆคือ ปรโตโฆสะ
และ โยนิโสมนสิการ โดยปรโตโฆสะเปนการเรียนรูจากครูอาจารย สิง่ แวดลอม และการถายทอดจาก
ผูอื่น ขณะที่โยนิโสมนสิการเปนการคิดพิจารณาแยกแยะหาเหตุผลและนําไปสูความเขาใจดวยตนเอง
สําหรับสถาบันการศึกษานัน้ จะทําหนาทีเ่ ปนองคกรที่ถา ยทอดความรูท างวิชาการ พัฒนาทั้งความรู
คุณธรรมจริยธรรมอยางเปนระบบ สวนจะไดผลมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับสถาบันการศึกษานัน้ ๆวาให
ความสําคัญมากนอยเพียงใด ซึ่งโดยหลักการแลวทุกสถาบันมีภารกิจในการสอนใหผเู รียนมีคุณสมบัติ
ทั้งสองดานคือ ความรูคูคณ
ุ ธรรม (นิเทศ สนั่นนารี. 2547: 151-153)
สิ่งที่ตองตระหนักในการสอนก็คือ ในวิชาประเภทที่เกี่ยวของกับคุณคาในทางความประพฤติ
หรือการปฏิบตั ิ เชน วิชาศีลธรรม วิชาจริยธรรม เปนตน การสอนที่จะไดผลดี นอกจากทําใหเกิดความ
เขาใจแลวจะตองใหเกิดความรูสึกมองเห็นถึงคุณคา ความสําคัญ จนมีความเลื่อมใสศรัทธาที่จะนําไป
ประพฤติปฏิบตั ิดวย
4.2 สัมมาทิฏฐิ
การศึกษาที่แทจริงคือการพัฒนาตนโดยมีการพัฒนาปญญาเปนแกนกลาง เปนกระบวนการ
ที่ดําเนินไปภายในตัวบุคคล แกนนําของกระบวนการแหงการศึกษา ไดแก สัมมาทิฏฐิ ซึง่ หมายถึง การ
เห็นชอบหรือเห็นถูกตองตามความเปนจริง กลาวคือ เปนความเขาใจในสภาพของปญหา รูสาเหตุที่จะ
ตองจัดการแกไข รูจุดหมาย และแนวทางการปฏิบัติ มีความคิดเห็น ความเชื่อ ทัศนคติ และ คานิยมที่
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ถูกตองดีงาม มองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปจจัยสอดคลองกับความเปนจริงหรือตรงกับสภาวะ (พระธรรม
ปฎก. 2547: 9-14) สัมมาทิฏฐิจึงเปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติธรรมหรือเปนขั้นเริ่มตนในระบบการ
ศึกษาตามหลักการของพุทธศาสนา เปนตัวยืนที่มีบทบาทอยูตลอดเวลาในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ
ตามแนวทางของการดําเนินชีวิตที่ดีงามที่เรียกวา มรรค หรือมรรคาอันประเสริฐ ยิ่งการดําเนินตาม
มรรคกาวหนาไปเทาใด สัมมาทิฏฐิกย็ ิ่งแข็งกลาขึ้น ดังนัน้ การสรางเสริมสัมมาทิฏฐิจึงเปนสิง่ สําคัญยิ่ง
(พระธรรมปฎก. 2546: 613-616)
โดยทัว่ ไปบุคคลจะเรียนรูโดยอาศัยคําแนะนําสัง่ สอนจากผูอื่น กระบวนการฝกอบรมจะเริ่ม
ตนดวยความเชื่อในรูปใดรูปหนึง่ กอน ซึง่ ทางพระพุทธศาสนาเรียกวา ศรัทธา โดยศรัทธานี้อาจเปน
ความเชื่อเพราะพอใจในเหตุผลเบื้องตนของคําสอนนัน้ หรือเชื่อในความมีเหตุผล ความนาไววางใจของ
ผูสอน จากนั้นจึงมีการรับฟงคําสอน การศึกษาอบรม เกิดความเขาใจเพิ่มพูนขึ้น มองเห็นเหตุผลทีถ่ ูก
ตองดวยตนเองที่เรียกวา สัมมาทิฏฐิ เมื่อความเขาใจเพิม่ พูนและแจมชัดขึ้นตามลําดับดวยการลงมือ
ปฏิบัติหรือพิสูจนดวยประสบการณจนกลายเปนการเห็นประจักษ ก็นับไดวา ปญญาเจริญจนถึงขั้น
สัมมาญาณะ ซึง่ เปนขัน้ ทีห่ ลุดพนจากความเชื่อ(ศรัทธา) และพนจากความเขาใจดวยเหตุผล(ทิฐ)ิ ใดๆ
ทั้งสิน้ เปนขั้นสุดทางและเขาถึงจุดหมาย คือ ความหลุดพนเปนอิสระ ซึ่งเรียกวา สัมมาวิมุติ อาจเขียน
แสดงใหเขาใจงายไดดังนี้ (พระธรรมปฎก. 2546: 614-616)
ศรัทธา

สัมมาทิฏฐิ

สัมมาญาณะ

สัมมาวิมุติ

ในกระบวนการนี้ เริ่มแรกปญญาจะอยูในรูปแฝงหรือเปนตัวประกอบของศรัทธากอนแลวจึง
เจริญขึ้นเปนลําดับจนถึงขั้นสัมมาญานะ ปญญาจึงเดนชัดบริสุทธิ์เปนตัวแท สวนศรัทธาจะไมเหลืออยู
เพราะถูกปญญาแทนที่โดยสิ้นเชิง เมื่อถึงขั้นนี้ความหลุดพนจึงจะเกิดขึ้น ศรัทธาในกระบวนธรรมนี้จงึ
เปนศรัทธาทีน่ าํ ไปสูปญญาหรือเปนความเชื่อที่มีความเขาใจในเหตุผลเปนมูลฐาน อยางไรก็ตามการ
พัฒนาปญญาหรือความเจริญงอกงามของสัมมาทิฏฐิไมไดเริ่มตนจากศรัทธาเพียงอยางเดียวเนือ่ งจาก
บุคคลบางคนสามารถสรางปญญาดวยตนเองได ดวยการรูจักคิด รูจักมองสิ่งทั้งหลายตามสภาวะและ
ตามเหตุปจจัยที่เรียกวา โยนิโสมนสิการ ซึ่งคนทัว่ ไปที่เริ่มตนดวยศรัทธาก็ตองอาศัยโยนิโสมนสิการ
ของตนดวย เพราะศรัทธาเพียงอยางเดียวไมสามารถทําใหปญญาเจริญถึงที่สุดได และศรัทธาที่ถกู ตอง
ก็จะเชื่อมโยงหรือทําใหเกิดโยนิโสมนสิการ โดยนัยนี้จึงเขียนเปนแผนภาพไดใหมดังนี้
ศรัทธา
สัมมาทิฏฐิ
โยนิโสมนสิการ

สัมมาญานะ

สัมมาวิมุติ
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สรุปไดวา ปจจัยที่สรางเสริมใหเกิดสัมมาทิฏฐิมี 2 ประการคือ ศรัทธา หมายถึง การไวใจใน
ปญญาของผูอ ื่นหรืออาศัยปญญาของผูอ ื่นโดยผานการแนะนําสัง่ สอนของเขา ถือเปนการเริ่มตนจาก
ปจจัยภายนอก และโยนิโสมนสิการ หมายถึง การรูจักคิด คิดเปน คิดถูกวิธีของตัวบุคคลนั้นเอง เปน
การเริ่มตนจากปจจัยภายใน เนื่องจากศรัทธาไมไดเปนที่มาของความรูท่แี ทจริงเปนเพียงคุณธรรมภาย
ในที่เชื่อมโยงบุคคลกับปจจัยภายนอก ตัวปจจัยภายนอกที่เปนแหลงของความรูที่แทจริงคือ คนที่ชกั จูง
ใหเชื่อถือ เรียกวา ปรโตโฆสะ ซึ่งนอกจากจะชวยใหเกิดศรัทธาทีท่ ําใหเกิดสัมมาทิฏฐิโดยออมแลวยัง
อาจกระตุนใหบุคคลใชโยนิโสมนสิการไดโดยตรง ดวยเหตุนี้ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ จึงมี 2 ประการ คือ
เสียงจากผูอนื่ หรือปรโตโฆสะ และการรูจักคิดหรือโยนิโสมนสิการ ปจจัยทัง้ 2 ประการนี้จะสนับสนุนซึ่ง
กันและกัน ในบุคคลสามัญที่มีปญญาไมแกกลายอมตองอาศัยการชักจูงจากผูอนื่ และคลอยไปตามคํา
แนะนําชักจูงที่ฉลาดไดงายแตก็จะตองฝกหัดใหสามารถใชความคิดอยางถูกวิธีดวยตนเองไดดวย สวน
คนที่มีปญญาแกกลาที่รูจักใชโยนิโสมนสิการไดดีกวาก็ตอ งอาศัยคําแนะนําที่ถกู ตองเปนเครื่องนําทาง
ในเบื้องตน ชวยสงเสริมใหกา วหนาไปไดรวดเร็วยิง่ ขึ้นในระหวางการฝกอบรม
4.3 ปจจัยภายนอกหรือวิธกี ารแหงศรัทธา (ปรโตโฆสะ) : กัลยาณมิตร
สําหรับคนทั่วไปศรัทธาเปนธรรมขั้นตนที่สาํ คัญยิ่งในการพัฒนาปญญา เพื่อใหมวี ิถชี ีวิตที่ดี
งามเปนอุปกรณชักนําใหเดินหนาตอไป เมื่อใชถูกตองจะเปนการเริ่มตนที่ดที ําใหกาวหนาไปสูจุดหมาย
ไดผลรวดเร็วขึ้น การขาดศรัทธาเปนอุปสรรคอยางหนึง่ ทีจ่ ะทําใหหยุดชะงักไมกาวหนาไปในทิศทางที่
ตองการ ศรัทธาในพุทธธรรมมีเหตุผลเปนฐานรองรับและมีปญญาคอยควบคุม จึงเปนธรรมสําคัญที่
ตองเนนใหมากวาตองเปนศรัทธาที่ถูกตองตามหลักสัมมาทิฏฐิ คุณสมบัติและการทําหนาที่ของศรัทธา
ตองสัมพันธกบั ปญญา ดังนี้ (พระธรรมปฎก. 2544: 239-250)
1) ศรัทธาตองประกอบไปดวยปญญา และนําไปสูปญญา
2) ศรัทธาเกื้อหนุนและนําไปสูปญญาโดยชวยใหปญญาไดมีจุดเริ่มตน เชน ไดฟง เรื่องหรือ
บุคคลแสดงสาระ มีเหตุผลนาเชื่อถือหรือนาเลื่อมใสที่จะนําไปสูความจริงไดจึงเริ่มตนศึกษา จากนั้น
จะชวยใหปญญามีเปาหมายและทิศทาง โดยเมื่อเกิดศรัทธาก็จะมุง หนาไปทางนัน้ ทายที่สดุ จะชวยให
ปญญามีพลังหรือชวยใหการพัฒนาปญญากาวไปอยางเขมแข็งคือ เมือ่ เกิดศรัทธาก็มีกําลังใจ เพียร
พยายามศึกษาคนควาอยางจริงจัง
ศรัทธาที่ถูกตองและนําไปใชอยางถูกตองจะเชื่อมตอเขากับโยนิโสมนสิการ ซึง่ ชักนําใหเกิด
สัมมาทิฏฐิและเกิดประโยชนดังนี้ (พระธรรมปฎก. 2546: 727-728)
1) ในขั้นศีล ศรัทธาจะเปนหลักชวยคุมศีลไว โดยเหนี่ยวรัง้ จากความชั่วและทําใหมั่นคงใน
สุจริต ศรัทธาเพื่อการนี้แมไมมีความคิดเหตุผลหรือไมประกอบดวยปญญาก็ใชประโยชนไดเปนอยางดี
2) ในขั้นสมาธิ ศรัทธาจะชวยใหเกิดสมาธิไดทั้งในแงที่ทาํ ใหเกิดปติสุขแลวทําใหจติ ใจสงบ
มั่นคงและทําใหเกิดความเพียรพยายาม แกลวกลาไมหวัน่ กลัว จิตใจเขมแข็งมั่นคงแนวแน
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3) ในขั้นปญญา ศรัทธาจะชวยใหเกิดปญญาโดยเริ่มจากสัมมาทิฏฐิในเบื้องตน จากนั้น
ศรัทธาจะเชื่อมตอกับโยนิโสมนสิการใน 2 ลักษณะคือ อยางแรก เปนชองทางใหกัลยาณมิตรสามารถชี้
แนะการรูจักคิดคือ กระตุนใหคนผูน ั้นเริ่มใชโยนิโสมนสิการ อยางที่สอง ศรัทธาชวยเตรียมพื้นหรือแนว
ของเรื่องที่จะพิจารณาบางอยางไวสาํ หรับใหโยนิโสมนสิการนําไปคิดอยางอิสระตอไป ศรัทธาเพื่อการนี้
ตองเปนศรัทธาที่มกี ารใชปญ
 ญา
อยางไรก็ตาม แมศรัทธาจะเปนธรรมที่สาํ คัญในการพัฒนาปญญาแตก็ยังไมใชแหลงความรู
ที่แทจริง เปนเพียงคุณธรรมภายในตัวบุคคลที่เชื่อมโยงกับแหลงของความรู หรือคนที่ชกั จูงไปสูค วาม
ถูกตองดีงาม ซึ่งเปนปจจัยภายนอกทีเ่ รียกวา ปรโตโฆสะ หมายถึง เสียงจากผูอื่น ไดแก คําบอกเลา
คําแนะนําสัง่ สอน หรือการไดเรียนรูจากผูอ ื่น(Hearing or Learning from Others) เสียงจากผูอนื่ นี้เปน
เสียงที่ดีงาม ที่บอกกลาวชีแ้ จงความจริง มีเหตุผลและเปนประโยชน เกิดจากความรักความปรารถนาดี
มาจากแหลงที่ดีคือ คนดี คนมีปญญา คนมีคุณธรรม ที่ทาํ หนาที่ชว ยเหลือชักนําสัมมาทิฎฐิใหกบั ผูอื่น
ซึ่งเรียกวา กัลยาณมิตร (พระธรรมปฎก. 2546: 622-623)
กัลยาณมิตร จึงหมายถึง บุคคลผูเพียบพรอมดวยคุณสมบัติที่จะสัง่ สอน แนะนํา ชักจูงหรือ
เปนตัวอยางใหผูอื่นดําเนินไปในมรรคาแหงการฝกอบรมอยางถูกตอง ในระบบการศึกษากัลยาณมิตร
จะมีความหมายครอบคลุมทั้งตัวบุคคลผูอบรมสั่งสอน เชน พอแม ครูอาจารย บุคคลตัวอยางผูประสบ
ความสําเร็จ สือ่ มวลชน รวมไปถึงวิธกี ารและอุบายตางๆในการสอน ตลอดจนการดําเนินการทุกอยางที่
ผูมีหนาที่ใหการศึกษาจะพึงจัดทํา เพื่อใหการศึกษาอบรมไดผลดีในกระบวนการพัฒนาปญญา
พุทธศาสนาถือวาความสัมพันธของผูสอนที่มีตอผูเรียนอยูในฐานะเปนกัลยาณมิตรคือ เปน
ผูชวยเหลือแนะนําผูเ รียนใหดําเนินกาวหนาไปในมรรคาแหงการฝกอบรม องคคุณของกัลยาณมิตรหรือ
กัลยาณมิตรธรรม เปนคุณธรรมสําคัญของครูอาจารยหรือเปนคุณสมบัติของมิตรหรือมิตรแททคี่ บหา
หรือเขาหาแลวทําใหเกิดความดีงามและความเจริญแกตน เปนพื้นฐานเบื้องตนอันสําคัญที่จะชวยให
ไดทั้งศีล ไดฟง เรื่องที่ดีงาม ไดบําเพ็ญเพียร และไดปญญา กัลยาณมิตรธรรมมี 7 ประการ ดังตอไปนี้
(พระธรรมปฎก. 2544: 27,39 ; นิเทศ สนัน่ นารี. 2547: 154 ; อําไพ สุจริตกุล. 2544: 242-243)
1) ปโย หรือ นารัก (Loveable) หมายถึง การที่ครูอาจารยประพฤติตนใหเปนที่รัก เขาถึง
จิตใจ สรางความสนิทสนมแกศิษยชวนใหอยากเขาไปปรึกษา พัฒนาตนเองใหเปนผูที่มีสุขภาพจิตดี
สรางความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน
2) ครุ หรือ นาเคารพ (Respectable) หมายถึง การทีค่ รูอาจารยประพฤติตนเหมาะสมกับ
สถานภาพของตนเอง ทําใหศิษยเกิดความรูสึกอบอุนใจ เปนทีพ่ ึ่งได รูสึกปลอดภัยเมื่อเขาหา
3) ภาวนีโย หรือ นาเจริญใจ นายกยอง (Adorable) หมายถึง การที่ครูอาจารยมีความรู
และภูมิปญญาอยางแทจริง รวมทัง้ เปนผูฝก ฝนปรับปรุงตนอยูเสมอใหเจริญดวยความรูและเชี่ยวชาญ
เปนตัวอยางทีก่ ระตุนใหเกิดแรงบันดาลใจ ควรคาแกการเอาอยาง ทําใหศิษยระลึกถึงดวยความภูมิใจ
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4) วัตตา หรือ รูจักพูดใหไดผล (Being a Counselor) หมายถึง การที่ครูอาจารยมวี ิธีการ
พูดอยางมีเหตุผล สามารถชีแ้ จงใหศิษยเขาใจได มีความเพียรในการพร่ําสอน และมีความสามารถใน
การใหคําแนะนําตักเตือน เปนที่ปรึกษาไดดี
5) วจนักขะโม หรือ อดทนตอถอยคํา (Being Patient Listener) หมายถึง การที่ครูอาจารย
มีความพรอมที่จะรับฟงคําปรึกษาซักถาม คําเสนอแนะ และวิพากษวิจารณ โดยอดทนฟงไดไมเบื่อ
6) คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา หรือ กลาวชี้แจงเรื่องที่ลึกซึง้ ได (Able to Deliver Deep
Discourses) หมายถึง การที่ครูอาจารยสามารถอธิบายเรื่องยุง ยากซับซอนใหเขาใจและใหเรียนรู
เรื่องราวไดลึกซึ้งยิง่ ขึ้นไปอีก อีกทั้งสามารถเลือกรูปแบบและวิธีการสอนที่เหมาะกับผูเรียน
7) โนจัฏฐาเน นิโยชเย หรือ ไมชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย (Never Exhorting Groundlessly)
หมายถึง การที่ครูอาจารยไมชักนําศิษยในเรื่องเหลวไหลหรือชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย ไมสอนใหศิษย
เหยียดหยามความแตกตางระหวางบุคคล เปนครูทที่ าํ งานตามระบบแตมีความยืดหยุน
ครูอาจารยทมี่ กี ัลยาณมิตรธรรมทั้ง 7 ประการดังกลาว ยอมเปนครูทปี่ ระเสริฐและเปนที่
เลื่อมใสศรัทธาของศิษย เนือ่ งจากสามารถอบรมชักนําศิษยไปในทางที่ดี นอกจากการมีกัลยาณมิตร
ธรรมแลว การที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของศิษยใหไดผล ครูอาจารยทกุ คนจะตองวางตัวเปนแบบ
อยางที่ดี ประพฤติปฏิบัติเชนเดียวกับที่สอนลูกศิษย และควรมีคุณสมบัติดังนี้ (ปซังขาวนอย. 2547: 23
อางอิงจาก พระมหาลิขสิทธิ์ นิติสาโร. พฤติกรรมการสอนจริยศึกษาระดับมัธยมศึกษา )
1) มีความศรัทธาในความเปนครูอยางแทจริง
2) มีวินยั จรรยา และมารยาทตามระเบียบที่ดงี ามของครู
3) มีความรูในเรื่องวิชาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา พัฒนาการและการเรียนรูของบุคคล
4) มีความรูความเขาใจในหลักธรรมและเนื้อหาวิชาที่ตนเองรับผิดชอบเปนอยางดี
5) มีบุคลิกภาพและความประพฤติเหมาะสมสอดคลองไมขัดกับหลักธรรมหรือสิ่งที่สอน
6) ยิ้มแยมแจมใส อัธยาศัยดี เปนกันเองกับศิษย
7) ยินดีชวยเหลือและใหคําปรึกษาแกศิษยที่มาขอคําแนะนําตางๆ
8) มีศิลปะและทักษะในการฟง มีความอดทนและยินดีรับฟงปญหาของศิษย
9) มีบุคลิกลักษณะดี กระฉับกระเฉง และมองโลกในแงสรางสรรค
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา ครูอาจารยเปนผูที่มีความสําคัญคือ เปน กัลยาณมิตร ของศิษย
เปนแหลงความรู เปนเสียงแหงความถูกตองดีงาม ที่เรียกวา ปรโตโฆสะ ซึง่ เปนปจจัยหรืออิทธิพลภาย
นอกตัวบุคคลที่เปนสื่อเบื้องตนชักนําใหศษิ ยเกิดศรัทธาและโยนิโสมนสิการ นําไปสูส ัมมาทิฎฐิ มีความ
ประพฤติและการปฏิบัติตนที่ดีงาม
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4.4 ปจจัยภายในหรือวิธกี ารแหงปญญา (โยนิโสมนสิการ)
การพัฒนาสัมมาทิฏฐิในกระบวนการของการศึกษาก็คือ การพัฒนาปญญา ซึ่งหมายถึง
การเขาถึงความจริงของธรรมชาติจนสามารถลดละความเห็นแกตัวหรือความยึดมัน่ ในตนเอง ไมถอื เอา
ตนเปนใหญ เอาใจไปไวกับสิ่งที่ดที ี่สุด สูงที่สุด กรุณาทีส่ ุด (ประเวศ วะสี.2545: 95) การพัฒนาปญญา
จะเริ่มตนจาก ปจจัยภายนอก คือ ความมีกลั ยาณมิตรที่ทาํ ใหเกิดศรัทธากอน เรียกวา วิธกี ารแหง
ศรัทธา จากนั้นจึงกาวเขามาถึงขั้น ปจจัยภายใน โดยเริ่มจากการนําความเขาใจตามแนวศรัทธาไป
เปนพืน้ ฐานในการใชความคิดอยางอิสระดวย วิธกี ารแหงปญญา หรือเรียกวา โยนิโสมนสิการ
(Analytical Reflection, Critical Reflection, Systematic Attention) (พระธรรมปฎก. 2547: 16-17) .
โยนิโสมนสิการ แปลตามรูปศัพทแลวหมายถึง การทําในใจโดยแยบคายหรือการใชความคิด
อยางถูกวิธี เปนการรูจักมอง รูจักพิจารณาสิ่งตางๆตรงตามความเปนจริง คิดหาเหตุผล สืบถึงตนเคา
แยกแยะปญหาหรือสิ่งนัน้ ๆออกใหเห็นตามสภาวะและตามความสัมพันธสืบทอดแหงปจจัย หนาที่ของ
โยนิโสมนสิการคือ การสกัดไมใหอวิชชาและตัณหาเกิด เปนตัวนํากระบวนความคิดบริสุทธิ์ ทําใหเกิด
กุศลธรรม วางใจ วางทาที และปฏิบัติตอสิ่งนัน้ ๆใหเหมาะสมหรือดีที่สดุ (พระธรรมปฎก. 2547: 17;35)
โยนิโสมนสิการ จัดวาเปนองคประกอบฝายในเพราะมาจากปจจัยภายในตัวบุคคล คนทีม่ ี
โยนิโสมนสิการจะมีการคิดอยางถูกวิธี คิดอยางมีระบบ รูจักคิดวิเคราะห ไมมองสิง่ ตางๆอยางผิวเผิน
ทําใหมองเห็นดานที่เปนประโยชน นํามาใชสงเสริมความเจริญงอกงามใหกับตนเอง ผูอื่น และ สังคม
เมื่อเปรียบเทียบในกระบวนการพัฒนาปญญา โยนิโสมนสิการอยูในระดับเหนือกวาวิธกี ารแหงศรัทธา
หรือปรโตโฆสะ เพราะเปนขั้นที่เริ่มใชความคิดของตนอยางอิสระในการสรางปญญา ทําใหบุคคล
สามารถชวยตนเองไดและนําไปสูการดําเนินชีวิตที่ดงี าม ซึ่งเปนจุดหมายของพุทธธรรมอยางแทจริง
(พระธรรมปฎก.2544 : 268)
การรูจกั คิดหรือคิดเปน จึงเปนองคประกอบที่สําคัญอยางยิ่งของการดําเนินชีวิตที่ดีงาม
โดยในแงของการรับรู ความคิดเปนศูนยรวมของขอมูลขาวสารทั้งหมดที่จะนําไปปรุงแตงสรางสรรค
และใชการตางๆ สวนในแงของการกระทํากรรม ความคิดเปนเปนจุดเริ่มตนที่จะนําไปสูการแสดงออก
ทางกายวาจา ที่เรียกวา การพูดและการกระทํา นอกจากนี้ ความคิดยังเปนจุดประสานเชื่อมตอ
ระหวางระบบการรับรูและระบบการกระทํากรรม การคิดถูกตอง รูจักคิดหรือคิดเปน จึงเปนศูนยกลาง
บริหารการดําเนินชีวิตที่ดงี ามคือ มรรคหรือมรรคาอันประเสริฐ ดังนั้น โยนิโสมนสิการ จึงเปนองค
ธรรมสําคัญยิง่ ในกระบวนการของการศึกษาหรือในการพัฒนาคน (พระธรรมปฎก. 2547: 6-23) .
การนําเอาโยนิโสมนสิการมาใชในทางปฏิบัติ เรียกวา วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ซึง่ มีอยู
10 วิธีคือ (พระธรรมปฎก. 2547: 39-127) .
1) วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย คือ วิธีคดิ พิจารณาปรากฏการณที่เปนผลใหรูจักสภาวะที่
เปนจริงหรือพิจารณาปญหาหาหนทางแกไข ดวยการคนหาสาเหตุและปจจัยที่สง ผลสืบทอดกันมา
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2) วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ คือ วิธีคิดทีม่ ุงใหมองและรูจักสิง่ ทัง้ หลายตามสภาวะ
ของมันเองอีกแบบหนึง่
3) วิธีคิดแบบสามัญลักษณ คือ วิธีคิดแบบรูเทาทันธรรมดาหรือความเปนไปของสิง่ ทัง้ หลาย
4) วิธีคิดแบบอริยสัจจ คือ วิธีคิดแบบแกปญหา ซึ่งเปนวิธีแหงการดับทุกข
5) วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ คือ วิธีคดิ ใหสัมพันธกนั ระหวางหลักการและความมุงหมาย
6) วิธีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก คือ วิธีคิดพิจารณาใหเห็นครบทัง้ สวนดีและสวนเสีย
7) วิธีคิดแบบรูคุณคาแท คุณคาเทียม คือ วิธีคิดเกี่ยวกับคุณคาในการใชสอยหรือบริโภค
8) วิธีคิดแบบเราคุณธรรม คือ วิธีคิดที่คิดถึงแตสิ่งที่ดมี ีกุศล
9) วิธีคิดแบบอยูกับปจจุบนั คือ วิธีคิดแบบเปนอยูในขณะปจจุบันมีสติระลึกรูกับสิ่งที่เกิดขึ้น
10) วิธีคิดแบบวิภัชชวาท คือ วิธีคิดโดยแยกแยะออกใหเห็นแตละแงครบทุกดาน
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการทัง้ 10 วิธี สามารถสรุปไดเปน 2 ประเภทใหญๆคือ
1) โยนิโสมนสิการประเภทพัฒนาปญญาบริสุทธิ์ มุงใหเกิดความรูแ จงตามสภาวะคือ รู
เขาใจ มองเห็นตามความเปนจริง เนนทีก่ ารขจัดอวิชชา มีลักษณะเปนการสองสวางทําลายความมืด
หรือชําระลางสิ่งสกปรก ใหผลนําไปสูโลกุตตรสัมมาทิฏฐิ หรือ ความรูค วามเขาใจสอดคลองกับความ
เปนจริงแหงธรรมดา ซึ่งเปนขั้นสัจธรรม
2) โยนิโสมนสิการประเภทสรางเสริมคุณภาพจิต มุงปลุกเราใหเกิดคุณธรรมหรือกุศลกรรม
เนนที่การสกัดหรือขมตัณหา มีลักษณะเปนการเสริมสรางพลังหรือปริมาณฝายดีมากดขมหรือบังคับ
ฝายชั่วไว ใหผลชั่วคราว หรือเปนเครื่องตระเตรียมหนุนเสริมความพรอมและสรางนิสัยนําไปสูโลกีย
สัมมาทิฏฐิ หรือ การเห็นชอบตามทํานองคลองธรรม ซึ่งเปนขั้นจริยธรรม
จากที่กลาวมาแลว จะเห็นไดวาโยนิโสมนสิการเปนตัวนําที่ทาํ ใหการศึกษาเริ่มตน หรือเปน
แกนนําของการพัฒนาปญญา ซึง่ ผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนควรใสใจใหความสําคัญดวย
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่จะกระตุนเราใหผูเรียนไดฝกฝนใชโยนิโสมนสิการอยูเสมอ อยาง
นอยในยามปกติก็ใหไดคุนกับโยนิโสมนสิการแบบพืน้ ฐานคือ วิธีคิดแบบสืบสาวสาเหตุปจจัยและวิธีคิด
แบบแยกสวนประกอบ เมื่อมีเหตุเรื่องราวที่ตองพิจารณาก็โยงวิธีคิดสองแบบนัน้ เขาไปเชื่อมตอกับวิธี
คิดแบบสามัญลักษณและวิธีคิดแบบแกปญหา จากนัน้ วิธีคิดแบบอืน่ ๆก็จะเขามาใหบุคคลไดใชตาม
ชวงจังหวะที่เหมาะสม แลวความเปนคนมีโยนิโสมนสิการจะเกิดตามมาเอง นําใหการศึกษาดําเนินไป
อยางถูกตองตามความหมายที่แทจริงของมัน การนําโยนิโสมนสิการไปใชในการเรียนการสอนยังทําให
ผูเรียนมีความคิด มีทัศนะทีล่ ึกซึ้งกวางไกล มองเห็นความสัมพันธองิ อาศัยกันของสรรพสิ่ง มองเห็น
ความเกิดมีและการดํารงอยูข องสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไมโดดเดี่ยวขาดลอย เกิดความรูความเขาใจชัดเจนตอ
สิ่งทีพ่ ิจารณาตลอดถึงสิ่งทั้งหลายที่เปนปจจัยเกี่ยวโยงกัน นอกจากนีย้ ังทําใหเกิดความหยัง่ รูความจริง
ถึงขั้นที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและบุคลิกภาพไดดวย เชน เกิดความหยัง่ รูความจริงวา ชีวิต
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ของคนเราจะเปนอยูดวยดีและมีความสุขที่แทจริงไดจะตองเกื้อกูลกันกับธรรมชาติและเพื่อนมนุษย
ดังนัน้ คนที่มโี ยนิโสมนสิการยอมมองเห็นและหาแงที่เปนประโยชนมาใชในการพัฒนาสงเสริมความ
เจริญงอกงามของตนไดตลอดเวลาในทุกสถานการณของชีวิต การหลอหลอมทัศนคติและคานิยม
ตางๆของเด็กเกิดจะขึ้นไดจากการมีโยนิโสมนสิการที่ชี้แนะโดยกัลยาณมิตร จึงควรถือเปนเรื่องสําคัญ
(พระธรรมปฎก. 2547: 123-129)
สําหรับในวิชาชีพพยาบาล วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการจะชวยใหพยาบาลมีความตั้งใจที่ดี มี
เหตุผลสนับสนุนการตัดสินใจและการเลือกกระทํามากกวาการอางถึงกฎเกณฑระเบียบขอบังคับ คําสั่ง
แพทย และการปฏิบัติตามสิ่งที่เคยทําเปนประจํา (Routine Tasks) พยาบาลที่มีวธิ ีคิดแบบโยนิโสมน
สิการจะพัฒนาความสามารถในการตระหนักรูถงึ สถานการณทําใหมองเห็นทางเลือกของการแกปญ
 หา
ที่จะสงเสริมการหายและลดความทุกขใจของผูปวยลงได นําไปสูการดูแลผูปวยอยางเอื้ออาทร จึงควร
ปลูกฝงวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการใหกับบัณฑิตพยาบาลอยางตอเนือ่ ง (สายใจ พัวพันธ. 2546: 52)
4.5 ไตรสิกขา
กระบวนการของการศึกษาภายในตัวบุคคลจะเริ่มตนและดําเนินไปได ตองอาศัยการติดตอ
เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมและอิทธิพลภายนอกเปนแรงผลักดัน หรือเปนปจจัยกอตัว ทําใหรูจักเลือก
รูจักมอง รูจกั คิดพิจารณา เกิดสัมมาทิฏฐิและนําไปสูการศึกษาที่ถกู ตอง เมื่อมีสัมมาทิฏฐิเปนแกนนํา
และเปนฐานแลว กระบวนการแหงการศึกษาภายในตัวบุคคลก็จะดําเนินไปได กระบวนการนี้แบงเปน
3 ขั้นตอนใหญๆเรียกวา ไตรสิกขา หรือหลักแหงการศึกษา 3 ประการ โดยหลักปฏิบัติทั้งหมดของพุทธ
ศาสนาจะรวมอยูในไตรสิกขา เพื่อการฝกฝนพัฒนาตนในการที่จะทํากรรมดียิ่งขึ้นไป (พระธรรมปฎก.
2547: 123-129)
คําวาไตรสิกขา หรือ สิกขา3 (The Threefold Training) หมายถึง การศึกษา การฝกอบรม
หรือหลักปฏิบตั ิสําหรับฝกอบรมกายวาจา จิตใจ และปญญาใหเจริญงอกงาม ชวยในการพัฒนาฝกฝน
บุคคลใหดําเนินชีวิตอยางมีความสุขและมีคุณคา มีองคประกอบหรือวงจรยอยของการฝกฝนแบงเปน
3 สวนที่ดําเนินควบคูกนั ไปตลอดเวลา ดังนี้ (พระธรรมปฎก. 2546: 600-613)
อธิศีลสิกขา (ศีล) เปนการฝกอบรมในดานความประพฤติ ระเบียบวินัย ใหมีความสุจริตทั้ง
กาย วาจา และอาชีวะ (Training in Higher Morality) เพื่อเปนพืน้ ฐานที่ดีสาํ หรับการพัฒนาคุณภาพ
จิตและการเจริญปญญา กลาวคือ เปนการฝกฝนตนเองใหมที ักษะดานวินยั เพื่อควบคุมความประพฤติ
ของตนเองใหเหมาะสม ไมเบียดเบียนสรางความเดือดรอนใหกับตนเองและสังคม สามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นไดดี เปนประโยชนตอสังคม เอื้ออํานวยแกการมีชีวติ ที่ดีงามรวมกัน วิธีการฝกอบรมดานความ
ประพฤติและระเบียบวินัยนี้ ทําไดโดยการจัดสรรสภาพแวดลอมทัง้ ทางวัตถุและทางสังคมที่ปดกัน้
โอกาสในการทําชัว่ และสงเสริมโอกาสในการทําความดี โดยวางหลักเกณฑ กฎขอบังคับเพื่อควบคุม
ความประพฤติของบุคคล จัดกิจกรรมสวนรวมที่สง เสริมการอยูรวมกันดวยดี เปนตน
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อธิจิตสิกขา (สมาธิ) เปนการฝกอบรมทางจิตใจ ปลูกฝงคุณธรรม สรางเสริมคุณภาพจิต
และรูจักใชความสามารถในกระบวนสมาธิ (Training in Higher Mentality or Mental Discipline)หรือ
เปนการฝกฝนควบคุมความนึกคิดใหอยูในสภาพที่มนั่ คงมีความดีงาม ประกอบดวยคุณธรรมตางๆเชน
ความรัก ความเมตตากรุณา ความมีน้ําใจ มีสัมมาคารวะ ยอมรับและเห็นความสําคัญของผูอื่นเปนตน
ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพจิตใหพรอมที่จะใชงานทางปญญาอยางไดผลดีที่สุด วิธีฝก อบรมทางจิตใจทํา
ไดโดยการหาวิธีการหรืออุปกรณที่จะชวยชักจูงจิตใจใหสงบ ยึดมั่นในคุณธรรม เราใจใหฝกใฝและมี
วิริยะอุตสาหะในการสรางความดีงาม รวมถึงการหาอุบายวิธีตางๆที่จะชวยสงเสริมคุณภาพจิตของคน
เชน การสรางบรรยากาศในสถานที่อยูอาศัยหรือทีท่ ํางานใหสดชืน่ แจมใส มีความเมตตากรุณาชวนให
อยากทําแตความดี การจัดกิจกรรมที่ปลุกเราคุณธรรม การสงเสริมกําลังใจในการทําความดี การฝก
จิตใจใหเขมแข็งหนักแนนมัน่ คงมีสมรรถภาพสูง และการมีอุดมคติ เปนตน
อธิปญญาสิกขา (ปญญา) เปนการฝกอบรมทางปญญาทีท่ ําใหเกิดความรูแจง สามารถ
ชําระจิตใหบริสุทธิห์ ลุดพนเปนอิสระโดยสมบูรณ (Training in Higher Wisdom) กลาวคือ เปนการ
มองดู รูจักและเขาใจสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริงหรือรูเทาทันธรรมดาของสังขารธรรมทั้งหลายที่ทาํ
ใหเปนอยู และกระทําการตางๆดวยปญญา รูจกั วางใจ วางทาที ปฏิบัติตอโลกและชีวิตไดอยางถูกตอง
เหมาะสมในทางที่เปนไปเพือ่ แผขยายประโยชนสุข มีจิตใจผองใสไรทุกข เปนอิสระ และสดชื่นเบิกบาน
วิธีการฝกอบรมทางปญญา ไดแก การฝกปรือความรู ความคิดทัง้ ทางดานวิชาชีพและวิทยาการตางๆ
จากครูอาจารยที่เปนกัลยาณมิตรที่สามารถสรางศรัทธาและชี้แนะใหผูเรียนเปนคนรูจักคิดเองได ทําให
ผูเรียนมีความเห็นชอบตามทํานองคลองธรรม มองโลกและชีวิตอยางรูเทาทัน ดําเนินชีวิตดวยปญญา
เปนผูมีการศึกษาที่ขัดเกลากิเลสและแกทุกขได สามารถทําประโยชนใหกับผูอนื่ ดวยจิตใจที่เปนสุข การ
ฝกอบรมในขัน้ นี้เปนภารกิจของสถานศึกษาที่ตองฝกปรือบุคคลใหครบทั้ง 3 ระดับคือ ศีล สมาธิ และ
ปญญา มิใชมงุ แตปญญาอยางเดียว เนื่องจากอธิปญญาเปนการศึกษาขัน้ สูงสุด ซึ่งจะสําเร็จไดตอง
อาศัยการศึกษา 2 ระดับแรกเปนพื้นฐาน นอกจากนี้การศึกษาทัง้ 3 ขั้นทีก่ ลาวมา ยังเปนองคประกอบ
ที่สงเสริมซึง่ กันและกัน เมื่อฝกปรือทั้ง 3 ขั้น จึงจะไดการศึกษาที่สมบูรณ
การฝกฝนปรับปรุงตนใหทํากรรมดีตามหลักไตรสิกขา บุคคลจะตองฝกกายวาจา จิตใจ และ
ปญญา ใหมชี วี ิตที่กา วไปใน มรรค หรือ ทางดําเนินของชีวิตหรือวิถีชีวติ ที่ถูกตองดีงาม ซึง่ เปนวิถีชีวิต
แหงการเรียนรูแ ละการฝกฝนพัฒนาตน มรรคกับไตรสิกขาจึงประสานเปนอันเดียวกัน อาจกลาวไดวา
มรรคเปนระบบปฏิบัติธรรมทั้งหมดในแงเนื้อหา สวนไตรสิกขาเปนระบบปฏิบัติธรรมทั้งหมดในแงการ
ใชงาน (พระธรรมปฎก. 2544: 17, 346) มรรค จึงถือเปนประมวลหลักความประพฤติปฏิบัติหรือระบบ
จริยธรรมทั้งหมดในพุทธศาสนา ที่ชว ยใหการดําเนินชีวติ มุงไปสูจุดหมายตามวิถีทางของกระบวนธรรม
ไดเปนผลสําเร็จ เนื่องจากเปนตัวชวยกํากับใหบุคคลลดปญหาในการดําเนินชีวิตลง โดยมีสัมมาทิฏฐิ
เปนแกนนํา
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มรรคหรือมรรคาอันประเสริฐ มีองคประกอบ 8 ประการคือ (พระธรรมปฎก.2546: 600-613)
1) สัมมาทิฏฐิ หรือ เห็นชอบ (Right View or Right Understanding) คือ มีทัศนะ ความ
คิดเห็น ความเชื่อ ทัศนคติ คานิยมตางๆทีด่ ีงามถูกตอง มองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปจจัย สอดคลองกับ
ความเปนจริงหรือตรงตามสภาวะ
2) สัมมาสังกัปปะ หรือ ดําริชอบ (Right Thought) คือ ความคิด ความดําริตริตรองหรือคิด
การตางๆที่ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนเองและผูอื่น แตเปนไปในทางทีส่ รางสรรค เชน ความคิดหวังดี
เสียสละ มีเมตตา ชวยเหลือเกื้อกูลดวยความคิดทีบ่ ริสุทธิ์ ไมเอนเอียงดวยความเห็นแกตวั หรือเคียด
แคนชิงชัง
3) สัมมาวาจา หรือ วาจาชอบ (Right Speech) คือ การพูดหรือการแสดงออกทางวาจาที่
สุจริต ไมโกหกหลอกลวง ไมสอเสียดใหรา ยปายสี ไมหยาบคาย ไมเหลวไหล แตสุภาพนุม นวล พูดจามี
เหตุผล ถูกกาลเทศะ
4) สัมมากัมมันตะ หรือ กระทําชอบ (Right Action) คือ การกระทําทีด่ ีงาม สุจริต เปนไป
ในทางที่สรางสรรค ชวยเหลือเกื้อกูลกัน สรางสัมพันธภาพที่ดงี าม
5) สัมมาอาชีวะ หรือ เลี้ยงชีพชอบ (Right Livelihood) คือ การประกอบอาชีพทีส่ ุจริต
ไมหลอกลวงเพื่อผลประโยชนหรือกอความเดือดรอนเสียหายใหกับผูอ ื่น
6) สัมมาวายามะ หรือ พยายามชอบ (Right Effort) คือ การเพียรพยายามในทางที่ดงี าม
ไดแก เพียรหลีกเวนปองกันสิง่ ชั่วรายทีย่ ังไมเกิด เพียรละเลิกกําจัดสิ่งชั่วรายที่เกิดขึน้ แลว เพียรสราง
สรรคสิ่งที่ดีงามหรือกุศลทีย่ งั ไมเกิดใหเกิดขึ้น และเพียรสงเสริมสิ่งที่ดงี ามหรือกุศลที่เกิดแลวใหเพิ่มพูน
เจริญงอกงามยิ่งขึ้น
7) สัมมาสติ หรือ ระลึกชอบ (Right Mindfulness) คือ การมีสติกํากับตัว คุมใจไวใหอยูก ับ
สิ่งที่เกี่ยวของที่ตองทําในขณะนั้น หรือใจอยูกับกิจ จิตอยูกับงาน ไมหลงใหลเลื่อนลอย ไมละเลยและ
ปลอยตัวเผอเรอ โดยเฉพาะสติที่กาํ กับทันตอพฤติกรรมของรางกาย ความรูสึก สภาพจิตใจ และความ
นึกคิดของตน ไมปลอยใหอารมณที่เยายวนยั่วยุมาฉุดกระชากใหหลุดหลงเลื่อนลอยไป
8) สัมมาสมาธิ หรือ จิตมั่นชอบ (Right Concentration) คือ ความมีจิตตั้งมั่น จิตดําเนิน
อยูในกิจหรือสิง่ ทีก่ ําหนดไดอยางสม่ําเสมอ แนวแนเปนอันหนึ่งอันเดียว สงบ ไมฟุงซาน ไมวอกแวก
หวัน่ ไหว ไมขนุ มัว นุม นวล ผอนคลาย ไมเครียดกระดาง ไมหดหูท อแท พรอมที่จะใชงานทางปญญา
อยางไดผลดี
มรรคมีองค 8 นี้ เปนทางสายเดียวทีม่ ีองคประกอบ 8 ประการรวมกัน ผูปฏิบัติธรรมตองใช
องคทั้ง 8 ไปดวยกันโดยตลอด เมื่อจัดหมวดหมูตามความสัมพันธกับไตรสิกขาซึ่งเปนการจัดแบงตาม
ลําดับในกระบวนการปฏิบัติหรือการใชงานจริง จะแบงไดเปน 3 หมวดคือ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา
และ อธิปญญาสิกขา ดังแสดงในภาพประกอบ 15
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1) อธิศีลสิกขา
สัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ

2) อธิจิตตสิกขา
สัมมาวายามะ
สัมมาสติ
สัมมาสมาธิ

3) อธิปญญาสิกขา
สัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปปะ

ภาพประกอบ 15 ความสัมพันธระหวางมรรคมีองค 8 กับไตรสิกขา
ที่มา: พระธรรมปฎก. 2546. พุทธธรรม ฉบับขยายความ. หนา 603.
จะเห็นไดวา ไตรสิกขาเปนหลักธรรมสําหรับพัฒนาชีวิตมนุษยหรือการเรียนรูของบุคคล ซึ่ง
มีผูนํามาประยุกตใชในการวิจัยและการจัดการเรียนการสอนหลายทาน เชน สุมน อมรวิวัฒน (อางถึง
ใน ทิศนา แขมมณี. 2546: 53-54) ไดประยุกตใชหลักไตรสิกขาในการเรียนการสอน โดยจัดใหผูเรียน
ไดเรียนรูผานขั้นตอนของ ศีล สมาธิ และปญญา ดังนี้
1) ขั้นศีล หมายถึง ขั้นที่ผูเรียนตองเรียนรู ตองควบคุมตนเองใหอยูในระเบียบวินยั ทั้งกาย
วาจา ใหอยูในสภาพเรียบรอยเปนปกติ รางกายพรอมทีจ่ ะเรียนรู
2) ขั้นสมาธิ หมายถึง ขัน้ ที่ผูเรียนรวบรวมจิตใจ ความคิดใหแนวแนในจุดเดียว เรื่องเดียว
3) ขั้นปญญา หมายถึง ขั้นที่ผูเรียนใชสมาธิในการทําความเขาใจในสิง่ ที่เรียนจนเกิดการ
เรียนรูในเรื่องนั้นอยางถูกตองตรงความเปนจริง
จากการศึกษาหลักพุทธธรรมเพื่อนํามาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน ดังทีก่ ลาวมา
แลวขางตน สามารถสรุปความสัมพันธระหวางการศึกษากับการมีชีวิตที่ดีงาม ไดวา กระบวนการ
ของการศึกษาหรือพัฒนาคนใหเกิดพฤติกรรมที่ดี มีจิตใจงาม และมีปญ
 ญาทีห่ ลุดพนเปนอิสระ จะตอง
ฝกอบรมบุคคลทั้ง 3 ดานซึ่งก็คือ ไตรสิกขา ไดแก การฝกฝนพัฒนาระเบียบวินัย ความสุจริตของกาย
วาจาที่เรียกวา ศีล หรือความสัมพันธที่ถูกตองระหวางตัวบุคคลกับเพือ่ นมนุษยและสิ่งแวดลอม พรอม
ทั้งฝกอบรมพัฒนาจิตใจใหประณีต มีคุณภาพ และมีสุขภาพจิตที่ดที ี่เรียกวา สมาธิ หรือการมีจิตสงบ
ไมกําเริบดวยความโลภ โกรธ หลง สงผลใหสามารถฝกฝนพัฒนาปญญาใหเกิดความรูความเขาใจใน
ธรรมดาแหงเหตุปจจัยจนบรรลุถึงปรีชาญาณที่เรียกวา ปญญา หรือการเขาถึงความจริงละคลายความ
เห็นแกตัว แกนนําที่สําคัญของการศึกษาอบรมคือ การคิดชอบ เห็นชอบหรือ สัมมาทิฏฐิ ซึ่งเกิดจาก
ปจจัย 2 ประการคือ ปจจัยภายนอก หรือ วิธกี ารแหงศรัทธา ซึง่ เปนอิทธิพลของสภาพแวดลอมที่ดี
เรียกวา ปรโตโฆสะ โดยเฉพาะกัลยาณมิตร อีกประการหนึ่งก็คือ ปจจัยภายใน หรือ วิธกี ารแหง
ปญญา คือ การรูจักคิด รูจักทําใจ ที่เรียกวา โยนิโสมนสิการ ดังแสดงในภาพประกอบ 16
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ปจจัยของสัมมาทิฏฐิ
ปรโตโฆสะที่ดี

สัมมาทิฏฐิ

กระบวนการของการศึกษา (ไตรสิกขา)
สังคม
จิตใจ
ปญญา

ชีวติ ที่ดีงาม(มรรค)

อธิศีล

อธิศีล

อธิศีล

สราง

อธิจิต

อธิจิต

อธิจิต

สราง

อธิปญญา

อธิปญญา

อธิปญญา

สราง

โยนิโสมนสิการ

สัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ
สัมมาสติ
สัมมาสมาธิ
สัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปปะ

ภาพประกอบ 16 ความสัมพันธระหวางการศึกษากับการมีชีวิตทีด่ ี
ที่มา: พระธรรมปฎก. 2546. พุทธธรรม ฉบับขยายความ. หนา 924
4.6 พรหมวิหาร 4
หลักธรรมสําคัญในพุทธศาสนาอีกประการหนึง่ ที่ใชปลูกฝงคุณธรรมพืน้ ฐานและเปนหลักใน
การปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเปนวัฒนธรรมหรือวิถชี ีวิตของคนในสังคมไทย ไดแก พรหมวิหาร 4
ซึ่งเปนหลักธรรมเกี่ยวกับคุณสมบัติประจําใจ 4 ประการ ไดแก เมตตา กรุณา มุทิตา และ อุเบกขา
เปนคําสอนทีน่ ําไปสูคุณธรรมดานความมีน้ําใจหรือการเอื้อเฟอเผื่อแผพรอมที่จะชวยเหลือกันซึ่งมนุษย
พึงมีเพื่อพัฒนาทัง้ ตนเองและผูอื่น (วนิดา ขาวมงคล เอกแสงศรี. 2546: 24-26.) โดยเฉพาะอยางยิง่ ใน
วิชาชีพการพยาบาลซึง่ ตองติดตอสัมพันธกบั ผูรับบริการ/ผูปวยอยูตลอดเวลา คุณธรรมที่สังคมมักจะ
คาดหวังเสมอก็คือ ความมีเมตตากรุณาของพยาบาลในการปฏิบัติตอผูปวยซึง่ เปนคนที่มีความทุกข
หรือมีความเดือดรอน ดังนัน้ จึงตองเพิ่มพูน ปลูกฝงคุณธรรมในดานนี้ใหกับพยาบาลหรือผูทจี่ ะเปน
พยาบาลอยางสม่ําเสมอ (พระพรหมคุณาภรณ. 2547: 51) หลักคําสอนในพรหมวิหาร 4 จะสงเสริมให
พยาบาลมีพฤติกรรมอันดีงามปฏิบัติการดูแลชวยเหลือผูป วยดวยจิตใจที่เปยมดวยเมตตากรุณา อีกทั้ง
ยังเปนปญญาสําหรับพยาบาล เพราะจะทําใหพยาบาลมีความเขาใจในสภาพของสิ่งทัง้ ปวงตามความ
เปนจริง (ทัศนีย ทองประทีป. 2545 :55)
พรหมวิหาร 4 แปลวา ธรรมประจําใจ หรือเปนที่อยูของใจของผูเปนเหมือนพรหม ซึ่งใน
ทางพุทธศาสนาหมายถึง ผูป ระเสริฐหรือผูที่มีความยิง่ ใหญของจิตใจ ใจที่ประเสริฐจะอยูในหลักธรรม
4 ประการคือ (พระพรหมคุณาภรณ. 2547: 51-62)
เมตตา (Loving-kindness; Friendliness; Goodwill) มาจากศัพทคาํ วา เมตติ หรือ ไมตรี
หมายถึง ความเปนมิตร ความรัก ความปรารถนาดีอยากใหคนอืน่ เปนสุข หรือมีความเอื้ออาทรตอกัน
เปนสภาพจิตที่สูงสงพนไปจากความเห็นแกตัว จึงเปนหลักธรรมของศาสนาตางๆเพราะเปนคุณธรรมที่
ค้ําจุนโลก มีคณ
ุ คากอใหเกิดความสัมพันธอยางเกื้อกูลในการอยูรว มกัน เปนธรรมพื้นฐานขัน้ ตนในการ
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สรางความสัมพันธระหวางบุคคล ทําใหมองกันในแงดี หวังดีตอกัน ไมยึดเอาความเห็นแกตวั หรือความ
เกลียดชังเปนที่ตั้ง ชวยพัฒนาจิตใจใหมีความดีงามออนโยน มีนา้ํ ใจ มีการแสดงออกที่เหมาะสม ทําให
คุณภาพชีวิตของทัง้ ผูที่มีความเมตตาและผูท ี่รับความเมตตาสูงขึ้น บุคคลยิ่งมีความเมตตา จิตใจก็ยิ่ง
มีอิสระเพราะเบาบางจากความเห็นแกตวั เมตตาจึงเปนคุณธรรมที่ควรปฏิบัติตอบุคคลอื่นในยามที่เขา
ปกติดี อุปสรรคที่จะทําใหความเมตตาไมเกิดขึ้นคือ ความโกรธ ความเกลียด และความกลัว การเจริญ
สติ เจริญสมาธิ และเจริญปญญาจะทําใหเมตตาเกิดขึ้นโดยงาย เนื่องจากจิตใจสงบ มีความเปนอิสระ
มีความสุข เกิดไมตรีจิตอันไพศาล จึงอยากใหผูอื่นประสบความสุขบาง (ประเวศ วะสี. 2545:71,148150; ทัศนีย ทองประทีป. 2545: 56-57; วนิดา ขาวมงคล เอกแสงศรี. 2546: 37-38) พยาบาลทีม่ ีจิต
เมตตาจะแสดงออกทางกายวาจาดวยความออนโยนนุมนวล มีไมตรีจิตในการปฏิบตั ิกิจกรรมพยาบาล
ตอผูปวย รวมทั้งไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่นใหเดือดรอน ดังนัน้ พยาบาลจึงควรตรวจสอบความคิด
และการกระทําของตนอยูเ สมอ (ทัศนีย ทองประทีป. 2545: 57)
กรุณา (Compassion; Pity) หมายถึง การพลอยมีใจหวั่นไหว เห็นอกเห็นใจเมื่อเห็นคนอืน่
เดือดรอนเปนทุกข ตองการปลดเปลื้องหรือหาทางชวยเหลือใหเขาพนทุกข กรุณาเปนคุณธรรมที่เกิดขึ้น
ไดงายหากมีจติ เมตตานํามากอน คําวาเมตตากรุณาจึงมักใชคูกัน ซึง่ อาชีพแพทยและพยาบาลตองใช
กรุณามาก โดยมีเมตตายืนพื้นตลอดเวลา เชน เมื่อมีผูปว ยมาหาแมจะยังไมทราบวาเจ็บปวยเปนอะไร
พยาบาลก็มีความเมตตาคือมีความเปนมิตร สวนกรุณาใชเมื่อเขาเปนทุกขจากการเจ็บปวย อุปสรรคที่
ทําใหกรุณาไมเกิดขึ้นคือ ความคิดเบียดเบียนและความเศราเสียใจ โดยความคิดเบียดเบียนเปนความ
รูสึกสะใจ สมน้ําหนาทีเ่ ห็นผูอื่นมีความเดือดรอน โดยเฉพาะศัตรูหรือคนที่ไมคอยชอบหนา สวนความ
เศราเสียใจจะทําใหจิตใจหดหูความกรุณาจึงไมเกิดขึ้น ในการปฏิบัติหนาที่ของพยาบาลในแตละวัน
มักจะพบผูปวยที่มีความทุกขทรมานจากความเจ็บปวดหรือความรุนแรงของโรค พยาบาลที่มีจิตกรุณา
จะแสดงออกโดยการกระตือรือรนเอาใจใส และเต็มใจใหความชวยเหลือเพื่อบรรเทาอาการและความ
ไมสุขสบายใหกับผูปวย (พระพรหมคุณาภรณ. 2547: 54; ทัศนีย ทองประทีป. 2545: 58-59)
มุทิตา (Sympathetic Joy) หมายถึง การพลอยยินดี มีความปติดวยเมื่อผูอื่นประสบความ
สุขความสําเร็จทําในสิ่งที่ถกู ตองดีงามหรือเจริญกาวหนา การที่จะเจริญมุทิตาจิตบุคคลตองมีเมตตาที่
มากพอทําใหมีจิตพลอยยินดีกับความสุข ความสําเร็จของผูอื่น อุปสรรคสําคัญที่ทาํ ใหมทุ ิตาไมเกิดขึ้น
คือ ความริษยาซึ่งเปนความรูสึกหรือกิเลสที่อยูระหวางความโกรธกับความโลภที่ไมตองการเห็นบุคคล
อื่นดีกวาหรือประสบความสําเร็จมากกวา จึงไมสามารถแสดงความยินดีได แตจะแสดงความไมชอบใจ
ไมพอใจแทน การแสดงออกถึงมุทิตาจิตของพยาบาลในการปฏิบัติหนาที่คือ การมีจติ แชมชื่นเบิกบาน
ยินดี เมื่อเห็นผูปวยมีอาการดีขึ้นหรือหายจากโรคภัยไขเจ็บไดกลับไปใชชีวติ กับครอบครัวตามปกติ รวม
ไปถึงการสงเสริมสนับสนุนใหผูปวยประสบความสําเร็จในการดูแลตนเองและฟน ฟูสขุ ภาพเพื่อใหหาย
จากการเจ็บปวยอีกดวย (พระพรหมคุณาภรณ. 2547: 55 ; ทัศนีย ทองประทีป. 2545: 59-60)
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อุเบกขา (Equanimity) หมายถึง การวางใจเปนกลาง ใหความเสมอภาคกับทุกคนไมเลือก
ที่รักมักที่ชงั มองตามความเปนจริงตอการที่บุคคลจะไดรับผลดีหรือรายตามเหตุและปจจัยหรือเปนการ
วางเฉยในสถานการณที่บุคคลจะตองรับผิดชอบตอตัวเองและการกระทําของตน โดยไมเขาไปกาวกาย
แทรกแซงใหเสียธรรมแตคอยดูอยูใกลๆพรอมที่จะเขาไปชวยแกไขสถานการณ เพื่อทีจ่ ะใหคนนัน้ รับผิด
ชอบตอตัวธรรม ตัวหลักการ และกฎเกณฑ โดยตัวเราคอยดูแลเพื่อใหเกิดความเทีย่ งธรรม ซึ่งตางจาก
การเฉยชา อุเบกขาเปนจึงธรรมขอที่ยากที่สุดในพรหมวิหาร 4 เพราะตองรูวาเวลาใดจะวางเฉย และ
จะวางเฉยอยางไรจึงจะทําใหเกิดความถูกตองชอบธรรม ไมหวัน่ ไหวไมเอนเอียง ดังนัน้ จึงตองมีปญญา
(Wisdom) คือ การรูจริงในสภาพธรรมของสิ่งทัง้ ปวงทีเ่ กิดขึ้นจากเหตุและปจจัย อุปสรรคของอุเบกขา
คือ อคติ 4 ไดแก ความลําเอียงเพราะรัก เพราะชัง เพราะชอบ และเพราะหลง ในการปฏิบัติหนาที่ของ
พยาบาลจะตองใชคุณธรรมอุเบกขา เมื่อไดพบเห็นสิ่งที่เปนความเจริญหรือความเสื่อมทั้งของตนเอง
และผูอื่น เพื่อประคับประคองจิตใจไมใหดีใจหรือเสียใจมากเกินไป หากพยาบาลไดปฏิบัติหนาที่โดยใช
ความรูความสามารถอยางเต็มกําลังแลว ไมวาผลจะเปนอยางไรตองยอมรับวาทุกอยางดําเนินไปตาม
เหตุและปจจัย ไมมีใครสามารถฝาฝนกฎธรรมชาติได พยาบาลจึงจะมีจิตใจที่มนั่ คง ไมหวั่นไหวเมื่อ
เผชิญกับการเสียชีวิตของของผูปวยบางราย ไมทะนงตนเมื่อประสบผลสําเร็จในการดูแลผูปวย อันเปน
ที่มาของความประมาทไมพฒ
ั นาตนเองอยางตอเนื่องได (พระพรหมคุณาภรณ. 2547: 57-59; ทัศนีย
ทองประทีป. 2545: 60-61; พระธรรมปฎก. 2546: 753-754 )
การเจริญพรหมวิหาร 4 จะตองปฏิบัติใหครบชุดทุกดานจึงจะมีดุลยภาพ เนื่องจากหลักธรรม
ในพุทธศาสนาจะมองสภาพตางๆแบบองครวม (Holistic) (พระพรหมคุณาภรณ.2547: 25) การปฏิบัติ
งานในวิชาชีพพยาบาลจึงตองพิจารณาวาในกรณีใดจะใชเมตตา กรุณา หรือมุทิตา โดยมีอุเบกขาเปน
ตัวกํากับ ซึง่ จะสงผลใหความสัมพันธระหวางพยาบาลกับผูปวยอยูในขอบเขตของคุณธรรม คือมีความ
ถูกตองและดีงาม
พรหมวิหาร 4 กับการดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพพยาบาล
จากความหมายของพรหมวิหาร 4 ดังไดกลาวมาแลว จะเห็นไดวาเปนพุทธธรรมทีป่ ระกอบ
ไปดวยหลักปฏิบัติทั้งในดานคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหลักในการคิดที่เรียกวา มโนกรรม และมีแนว
ทางในการปฏิบัติดีทั้งกาย วาจา ใจ (ทัศนีย ทองประทีป. 2545: 66) จึงเปนธรรมที่ควรพัฒนาใหเกิดขึ้น
ในวิชาชีพพยาบาล เนื่องจากเปนงานบริการสังคมเกีย่ วกับสุขภาพและการเจ็บปวย ซึง่ การเผชิญกับ
ความเจ็บและความตายเปนเรื่องที่บีบคัน้ มนุษยใหเกิดความทุกขอยางแสนสาหัส โดยเฉพาะในสังคม
ปจจุบันที่เนนความเปนปจเจกนิยมยึดเงินเปนสําคัญ มนุษยจะทอดทิง้ กันและมีความอางวางเดียวดาย
ความเจ็บและความตายจึงยิง่ เปนความทุกขทรมานมากขึ้น ดังนัน้ ถามีเพื่อนรวมทุกขและมีผูใหการ
ดูแลที่เอื้ออาทร ชวยเหลือเกือ้ กูล ความทุกขแสนสาหัสนีจ้ ะเบาบางลงหรือถึงกับหมดไป (ประเวศ วะสี.
2545:171) ในการปฏิบัติงานบนหอผูปว ย พยาบาลตองทํางานอยางใกลชิดกับผูปว ยและญาติ จึงมี
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ความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเจริญพรหมวิหาร 4 เพื่อพัฒนาความมีนา้ํ ใจและมนุษยสัมพันธ สงผลให
ปฏิบัติการดูแลชวยเหลือผูปว ยอยางเอื้ออาทร มีจิตใจสุขุมเยือกเย็น เปนธรรม พยาบาลที่มพี รหมวิหาร
4 เปนคุณธรรมประจําใจยอมเปนที่ศรัทธาและยอมรับนับถือจากผูปว ยหรือผูรับบริการ
การนําพรหมวิหาร 4 มาเปนแนวทางในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักศึกษาพยาบาล
เพื่อใหบริการสุขภาพและดูแลผูปวยอยางเอื้ออาทรตามความคาดหวังของสังคม จึงเปนทางเลือกอีก
ประการหนึ่งทีผ่ ูวิจัยสนใจนํามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ ซึง่ ผูวิจยั ไดทําการสังเคราะห
พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาลตามหลักพรหมวิหาร 4 เปรียบเทียบกับพฤติกรรมการ
ดูแลอยางเอื้ออาทรตามแนวคิดทฤษฎีตางๆทางการพยาบาล จากการทบทวนวรรณกรรมที่ไดกลาว
มาแลวในขางตน พบวา มีความสัมพันธสอดคลองกันดังแสดงไวในตาราง 6
ตาราง 6 ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาลตามหลักพรหมวิหาร 4
กับคุณลักษณะของการดูแลอยางเอือ้ อาทรตามแนวคิดทฤษฎีตา งๆทางการพยาบาล
หลักธรรม
พรหมวิหาร 4
เมตตาหรือความรัก
•
•
•
•

ความเปนมิตร
ความมีไมตรีจิต
ความมีน้ําใจ
ความปรารถนาใหผูอื่น
มีความสุข

• ความไมเห็นแกตัว

พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร
ของพยาบาลตามหลักพรหมวิหาร 4
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

ตอนรับดวยการยิม้ แยมแจมใส
พูดจาไพเราะ ใชถอยคําที่สุภาพ
เอือ้ เฟอ เสนอตัวเพื่อชวยเหลือ
ตั้งใจฟงเมื่อไดรับการบอกเลาหรือซักถาม
ไมหงุดหงิด โมโหเมื่อใหบริการ
ยินดีตอบคําถามและใหคําแนะนํา
เปนสือ่ กลางระหวางผูปวยและญาติ
กระตือรือรนในการใหบริการ
ใชน้ําเสียงและภาษาที่เหมาะสมกับบุคคล

¾
¾
¾
¾

ดูแลชวยเหลืออยางมีความรูและทักษะ
เฝาสังเกตติดตามอาการอยางใกลชิด
ดูแลชวยเหลือดวยความออนโยน นุมนวล
ดูแลชวยเหลือในการทํากิจกรรมตางๆ
โดยเฉพาะในผูที่ชวยเหลือตนเองไมได

พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้อ
อาทรตามแนวคิดทฤษฎีตางๆ
1) การมีเมตตากรุณา

“
“
“
“

“
“
“
“

4) การสรางสัมพันธภาพที่ไววางใจ

“
“

“
“

5) การยอมรับในความเปนบุคคล

กรุณาหรือความสงสาร
• ความปรารถนาใหผูอื่น
พนทุกข
• ความเห็นอกเห็นใจ
• ความไมคิดเบียดเบียน

2) การมีความรู/ทักษะทางวิชาชีพ

“

“

1) การมีเมตตากรุณา

“

“
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ตาราง 6 (ตอ)
หลักธรรม
พรหมวิหาร 4
กรุณาหรือความสงสาร
(ตอ)
• การละไดซึ่งโทสะ

พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร
ของพยาบาลตามหลักพรหมวิหาร 4
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

ชวยเหลือเพื่อบรรเทาความไมสุขสบาย
สัมผัสและใหกําลังใจ
ไมถือโกรธเมื่อผูป ว ยแสดงอารมณตางๆ
พูดจาไตถามทุกขสุข
เอาใสใจ ตรวจเยีย่ มอยางสม่ําเสมอ
สนใจและใหเวลาเมื่อไดรับการรองขอ
รับฟงปญหาอยางตั้งใจ
ใหขอ มูลการดูแลรักษาแกผปู วยและญาติ
ใหผูปวยและญาติมีสวนรวมในการตัดสินใจ
เคารพในความเชื่อและสิ่งที่ผปู วยยึดถือศรัทธา

พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้อ
อาทรตามแนวคิดทฤษฎีตางๆ
1) การมีเมตตากรุณา

“
“

“
“

4) การสรางสัมพันธภาพที่ไววางใจ

“
“
“
“

“
“
“
“

6) การสงเสริมสุขภาพแบบองครวม

“

“

มุทิตาหรือความยินดี
• ความพลอยยินดีในความ
สุขและความสําเร็จของ
ผูอื่น
• การสงเสริมสนับสนุนให
ประสบความสุข ความ
สําเร็จ และเจริญกาวหนา

¾ แสดงความชื่นชมยินดีเมื่อผูป วยหายจากการปวย

¾ ใหกําลังใจในการดูแลรักษาสุขภาพ
¾ ใหคําแนะนําในการสงเสริมฟนฟูสุขภาพ
¾ ชื่นชมเมื่อผูปวยและญาติประสบความสําเร็จ
ในการดูแลรักษาสุขภาพ

7) การสงเสริมความสามารถในการ
ดูแลตนเอง

“
“
“

“
“
“

อุเบกขาหรือความ
เปนกลาง
• การวางใจเปนกลาง
• การวางจิตเรียบสงบ
• การรักษากฎเกณฑและ
รักษาธรรม
• การรักษาความถูกตอง

¾ ปฏิบัติการพยาบาลบนพื้นฐานของความถูกตอง
ตามหลักจริยธรรม
¾ รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
¾ ตัดสินใจในเหตุการณตางๆดวยวิจารณญาณ
¾ ปฏิบัติงานดวยจิตใจมั่นคงเมื่อผูปว ยอาการทรุดลง
หรือเสียชีวติ
¾ ใหบริการตอทุกคนอยางเสมอภาคกัน ไมมีอคติ
¾ เคารพในความเปนบุคคลของผูปวย
¾ เคารพในความคิดและการตัดสินใจของผูปวย

3) การยึดมั่นผูกพันในภาระหนาที่

“
“
“

“
“
“

5) การยอมรับในความเปนบุคคล

“
“

“
“
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จากการศึกษาทบทวนเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมเพื่อเชื่อมโยงเขาสูรูปแบบการจัดเรียนการสอน
เพื่อปลูกฝงการดูแลอยางเอือ้ อาทรสําหรับนักศึกษาพยาบาล สามารถสรุปสาระสําคัญเพื่อนําไปสูการ
สังเคราะหสาระการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ ดังแสดงในตาราง 7 และ
ภาพประกอบ 15,16
ตาราง 7 สรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมเพื่อเชือ่ มโยงเขาสูรูปแบบการจัดเรียนการสอน
สรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมที่จะนํามาใชในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน

 การศึกษาหรือกระบวนการฝกฝนพัฒนาตนตามหลักพุทธธรรม มุงเนนการพัฒนาตนเองทั้งทางกาย ใจ และ
ปญญาตามหลักไตรสิกขา เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ คิดเปน คิดชอบ รูแจงหรือเกิดปญญา นําไปสูการ
ประพฤติปฏิบตั ิตนที่ดีงาม ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูที่ตองเขาถึงธรรมดวยตนเองผูอื่นไมสามารถหยิบยื่นใหได
 ไตรสิกขา เปนหลักธรรมที่ใชฝกอบรมกายวาจา จิตใจ และปญญาใหเจริญงอกงาม ชวยพัฒนาบุคคลให
ดําเนินชีวิตอยางมีความสุขและมีคุณคา โดยผูเรียนจะตองผานกระบวนการศึกษาทั้งทางดานปริยัติ ปฏิบัติ
และ ปฏิเวธ ซึ่งก็คือการเรียนรูทางทฤษฎีหรือหลักการ นําไปปฏิบัติหรือพิสูจนทดลอง และ เกิดผลลัพธแหง
การเชื่อมโยงการเรียนรูกับการปฏิบัติ
 ความรูและปญญาที่เกิดจากกระบวนการฝกฝนพัฒนาตนมาจาก 2 แหลงใหญๆ ไดแก ปจจัยภายนอก หรือ
ปรโตโฆสะ คือ การเรียนรูจากครูอาจารย สิง่ แวดลอม หรือการถายทอดจากผูอื่นซึ่งเปน กัลยาณมิตร และ
ปจจัยภายใน หรือ โยนิโสมนสิการ คือ การคิดพิจารณาแยกแยะ ไตรตรอง หาเหตุผล เพื่อนําไปสูการเรียนรู
และทําความเขาใจดวยตนเอง
 ไตรสิกขา มีองคประกอบที่สมั พันธกัน 3 ประการ คือ ศีล สมาธิ ปญญา โดย
ศีล เปนการพัฒนากาย วาจา หรือ พฤติกรรมใหมีความเคยชินที่ดี มีระเบียบวินัย เกื้อกูลสัมพันธกบั สังคม
สิ่งแวดลอม เปนฐานทําใหมีสภาพจิตใจที่ดีงาม มีความสุข และสรางสรรคใหเกิดปญญา
สมาธิ เปนการพัฒนาจิตใจหรือการสรางเสริมคุณภาพจิตใหอยูในสภาพที่มั่นคง มีความดีงามมีคุณธรรม เชน
จิตทีม่ ีความรัก มีความเมตตากรุณา เนื่องจากจิตเปนตัวชี้นําพฤติกรรม จิตที่มสี มาธิ คือ จิตทีส่ งบ มี
ความตั้งใจแนวแน ไมวาวุนละลาละลัง สับสน จะสงเสริมใหเกิดปญญา
ปญญา เปนการพัฒนาปญญา หรือ การเขาถึงความจริง รูแจง มีจิตผองใสไรทุกข ละคลายความเห็นแกตัว
หลุดพนเปนอิสระ และกระทําการตางๆใหเกิดประโยชนตอตนเองและเพื่อนมนุษย
 พรหมวิหาร 4 เปนหลักธรรมที่ใชปลูกฝงคุณธรรมพื้นฐานประจําใจ 4 ประการ ไดแก เมตตา กรุณา
มุทิตา และ อุเบกขา ซึ่งเปนคุณธรรมที่สงเสริมใหเกิดความมีน้ําใจ ความเอื้ออาทรตอกัน พรอมที่จะ
ชวยเหลือกัน เพื่อพัฒนาทั้งตนเองและผูอื่น
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สาระการเรียนการสอนของรูปแบบ
การปลูกฝงเจตคติและพฤติกรรมของการดูแลอยางเอื้ออาทร โดยใช
หลักพุทธธรรม
¾ การฝกฝนพัฒนาตนโดยใชหลักไตรสิกขา
¾ การพัฒนาจิตใจโดยยึดหลักคุณธรรมพรหมวิหาร 4

กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
หลักการจัดกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
• การปลูกฝงใหนักศึกษาพยาบาลมีเจตคติและพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้อ
อาทรตอผูรับบริการอาศัยกระบวนการฝกฝนพัฒนาตนตามหลักพุทธธรรม
คือ ไตรสิกขา ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา ซึ่งเปนการฝกฝนกายและใจ ให
มีความคิดดี คิดชอบ และ มีการปฏิบัติที่ดี
• คุณธรรมสําคัญที่นํามาใชสงเสริมใหเกิดความเอื้ออาทรตอผูรับบริการคือ
พรหมวิหาร 4 ไดแก เมตตา กรุณา มุทิตา และ อุเบกขา
• กระบวนการฝกฝนพัฒนาตนดําเนินการตามพุทธวิธีในการสอน ไดแก
ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ คือ การไดรับฟงรับรูหลักการหรือทฤษฎี แลวนําไป
ลงมือปฏิบัติ และเชื่อมโยงความรูกับการปฏิบัติ จนเกิดผลลัพธคือการมี
เจตคติและพฤติกรรมที่ดีตามความคาดหวัง
• กระบวนการเรียนรูของนักศึกษาใหความสําคัญกับ ปจจัยภายนอก หรือ
ปรโตโฆสะ คือ การเรียนรูจากอาจารย เพื่อน ที่มีความเปน กัลยาณมิตร
และ ปจจัยภายใน หรือ โยนิโสมนสิการ คือ การคิดพิจารณาไตรตรอง
หรือการคิดสะทอนกลับเพื่อใหเกิดการเรียนรู เขาใจในตนเองและผูอื่น
• การจัดกระบวนการเรียนการสอน เปนการนําหลักไตรสิกขามาใชอยาง
สัมพันธกันกับคุณธรรมพรหมวิหาร 4 เพื่อการฝกฝนพัฒนาตนของ
นักศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาดานจิตใจ เนื่องจากจิตใจเปนตัวชี้นํา
พฤติกรรม การเรียนรูเกิดขึ้นจากการที่นักศึกษานําหลักพุทธธรรมไปใช
ในกระบวนการพยาบาลเพื่อใหการดูแลผูร ับบริการที่รับผิดชอบ และ
ใชหลักการคิดสะทอนกลับเพื่อเชื่อมโยงการเรียนรูก ับการปฏิบัติ
จนเกิดความเขาใจ ตระหนักรู มีความสุข และ เห็นคุณคาของการปฏิบัติ
สงผลใหเกิดเจตคติที่ดีและมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอ
ผูรับบริการเสมอ (ดังไดแสดงความสัมพันธของการจัดกระบวนการเรียน
การสอนไวในภาพประกอบ 18)

รูปแบบการจัดการเรียน
การสอน
หลักการและแนวคิด
ของรูปแบบ
วัตถุประสงคของรูปแบบ
ผลลัพธที่คาดหวังของรูปแบบ
สาระการเรียนการสอน
ของรูปแบบ
กระบวนการเรียนการสอน
ของรูปแบบ
การประเมินประสิทธิผล
ของรูปแบบ

ภาพประกอบ 17 การสังเคราะห สาระการเรียนการสอน และ กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน
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กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
ไตรสิกขา

พรหมวิหาร 4

ศีล : การพัฒนากาย วาจา ใหมีระเบียบวินัย เกื้อกูล
สัมพันธกับสังคม
สมาธิ : การพัฒนาจิตใจหรือการสรางเสริมคุณภาพจิต
ใหอยูในสภาพที่มั่นคง สงบ และ มีคุณธรรม
ปญญา : การพัฒนาปญญาหรือการเขาถึงความจริง
รูแจง มีจิตผองใส ละคลายความเห็นแกตัว

เมตตา : ความเปนมิตร ความรัก ปรารถนาดี
อยากใหคนอื่นเปนสุข
กรุณา : ความสงสาร เห็นอกเห็นใจ
อยากชวยเหลือใหพนทุกข
มุทิตา : ความพลอยยินดีในความสุขและความ
สําเร็จของผูอื่น
อุเบกขา : การวางใจเปนกลาง มีจิตเรียบสงบ
รักษากฎเกณฑและรักษาธรรม

กระบวนการพยาบาล

การคิดสะทอนกลับ

ประเมินสภาพ

บรรยายความรูสึกและประสบการณ
แลกเปลี่ยนประสบการณ

ประเมินผล

วางแผน

ประเมินและวิเคราะหประสบการณ
สรุปแนวคิดและหาวิธีแกไขปญหา
วางแผนการปฏิบัติและทดลองนําไปใช

ปฏิบัติตามแผน

เจตคติและพฤติกรรม
การดูแลอยางเอื้ออาทร

ภาพประกอบ 18 ความสัมพันธของการไตรสิกขา และ พรหมวิหาร 4 ในกระบวนการเรียนการสอน
เพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล
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5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจยั ที่เกี่ยวของกับการดูแลอยางเอื้ออาทร สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆคือ
งานวิจยั ที่เกี่ยวของกับการดูแลอยางเอื้ออาทรในดานปฏิบัติการพยาบาล และ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การดูแลอยางเอื้ออาทรในดานการศึกษาพยาบาล ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาทัง้ งานวิจัยจากตางประเทศ และ
งานวิจยั ในประเทศไทย เพือ่ ใชเปนแนวทางหรือเปนขอมูลสนับสนุนการดําเนินการวิจัยในครัง้ นี้
5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการดูแลอยางเอื้ออาทรในดานปฏิบัติการพยาบาล
งานวิจยั ทางดานนี้ เปนการศึกษาเกีย่ วกับความหมายและพฤติกรรมของการดูแลอยางเอื้อ
อาทรตามความคิดเห็นหรือการรับรูของผูรับบริการซึ่งเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย อีกสวน
หนึง่ เปนการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินระดับพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาลตามความ
คิดเห็นของผูรบั บริการและพยาบาล ซึ่งสวนใหญเปนการศึกษาเชิงปริมาณเพื่อเปรียบเทียบระดับของ
พฤติกรรมดังกลาว รายงานการวิจัยที่เกีย่ วของบางสวนไดนําเสนอไวแลวในการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวกับความหมายและพฤติกรรมของการดูแลอยางเอือ้ อาทร ในที่นจี้ ึงนําเสนอเฉพาะงานวิจัยทีย่ ัง
ไมไดกลาวถึง ไดแกงานวิจัยดังตอไปนี้
ไรเมน (Wolf.;et.al. 1994: 108; Citing Riemen.1986.The Essential Structure of Caring
Interaction Doing Phenomenology. pp. 85-108.) ทําวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณวทิ ยา
เกี่ยวกับปฏิสมั พันธของการดูแลอยางเอื้ออาทรระหวางพยาบาลกับผูป วย โดยพบวา พฤติกรรมการ
ดูแลอยางเอื้ออาทรที่ผูปว ยหญิงถือวามีความสําคัญมากที่สุดมีดังนี้คอื การรับฟงผูป วย การตอบสนอง
ความตองการของผูปวยแตละคน รับรูและชวยเหลือในสิ่งที่ผูปว ยกังวลใจ อยูกับผูปว ยเสมอ มีเจตคติ
และพฤติกรรมที่แสดงออกวาผูปว ยเปนบุคคลคนหนึง่ ทีไ่ มใชวัตถุหรือสิ่งของ ดูแลผูปวยเสมอโดยไม
ตองใหรองขอ หวงใยผูปว ยโดยคอยดูแลใหสุขสบาย พูดจาไพเราะ สุภาพออนโยน ทําใหผูปว ยรูส ึก
ปลอดภัย และ ตอบสนองตอสิ่งที่ผูปว ยรองขออยางมีไมตรีตอกัน สําหรับพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้อ
อาทรที่ผูปว ยชายถือวามีความสําคัญมากที่สุดคือ การดูแลผูปวยเสมอทําใหรูสกึ วายังเปนบุคคลที่มี
คุณคา การดูแลโดยไมตองใหรองขอ ดูแลความสุขสบายและปลอดภัย สนใจในความสุขสบายและ
ความตองการของผูปวยกอนที่จะทํางานอยางอืน่ และ พูดจาไพเราะ สุภาพ ออนโยนตอผูปวย สําหรับ
พฤติกรรมที่ผปู วยทั้งชายและหญิงมีความเห็นวา เปนพฤติกรรมที่ไมเอื้ออาทรมี 3 ประเภทคือ 1) การ
ดูแลชวยเหลือแบบเย็นชา เชน การปฏิบัติอยางรีบเรง มุง หวังแตประสิทธิภาพของงานจนขาดความเปน
มนุษย ทํางานคลายเครื่องจักร 2) การดูแลที่ไมเคารพตอความเปนมนุษยของผูปวย เชน การแสดงออก
ที่กระดาง ไมนุมนวล ใหการดูแลราวกับผูปวยเปนวัตถุ 3) การดูแลที่ไมตอบสนองความตองการของ
ผูปวย เชน ไมใหความสนใจเมื่อรองขอ ไมสนใจความตองการของผูปว ย ไมคาํ นึงถึงความแตกตางของ
บุคคลแตละคน เปนตน
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โครนินและแฮริสัน (Chipman.1991:172; Citing Cronin and Harrison.1988.Importance
of Nurse Caring Behaviors as Perceived by Patient after Myocardial Infarction. pp. 374-380)
ศึกษาพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาลตามการรับรูของผูปวยโรคหัวใจ โดยใชแบบ
ประเมินพฤติกรรม (Caring Behaviors Assessment, CBA) ที่สรางขึ้นโดยประยุกตใชปจจัยการดูแล
10 ประการของวัตสัน (Watson’s Carative Factors) พบวา พฤติกรรมที่ผูปวยใหความ สําคัญเปน
อันดับตนๆ ไดแก ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพในการตอบสนองความตองการพื้นฐานของ
บุคคล เชน การดูแลความสะอาดของรางกาย การใหอาหารทางสายยาง การใหยาหรือใหน้ําเกลือ
และ การรูวา ควรจะตามแพทยเมื่อใด เปนตน จากนัน้ จึงจะใหความสําคัญกับการดูแลในเชิงคุณภาพ
เชน ความเห็นอกเห็นใจ การใหคําแนะนําในการปฏิบัติตัว เปนตน ทั้งนี้ผูวิจยั อภิปรายวา เปนไปตาม
หลักจิตวิทยาของมาสโลวเกี่ยวกับความตองการพืน้ ฐานของมนุษย (Maslow’s Hierarchy of Human
Needs) ซึ่งตองการการตอบสนองทางดานรางกายกอนทีจ่ ะตองการในระดับของนามธรรม
ชิบแมน (Chipman. 1991: 171-175) ทําการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาความหมายและ
คุณลักษณะของการดูแลอยางเอื้ออาทรในการปฏิบัติการพยาบาลตามการรับรูของนักศึกษาพยาบาล
ชั้นปที่ 2 จํานวน 26 คน ที่สมัครใจไปเฝาสังเกตพฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพในขณะปฏิบัติงาน เพื่อ
นําผลการวิจยั มาใชในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนที่จะใชทฤษฎีการดูแลอยางเอื้ออาทรของ
วัตสัน (Watson’s Caring Theory) เปนแกนหลักในการพัฒนาหลักสูตร ผลการวิจยั พบวา พฤติกรรม
การดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาลมี 3 ลักษณะ ไดแก 1) การอุทิศตน (Giving of Self) คือ การให
เวลากับผูปวย เพื่อรับฟงปญหาและใหการชวยเหลือตามที่ผูปวยตองการ 2) การตอบสนองความตอง
การของผูปวย (Meeting Patients’ Needs) เชน การชวยเหลือบรรเทาความเจ็บปวด การตอบสนอง
ดานความตองการพื้นฐาน เชน การดูแลเกี่ยวกับอาหาร น้าํ การขับถาย สิ่งแวดลอมที่มีอากาศถายเท
สะดวก เปนตน 3) การดูแลใหความสุขสบายแกผูปว ยและครอบครัว (Providing Comfort) เปนการ
ดูแลทางดานจิตใจ เพื่อลดความวิตกกังวล ความกลัว ความเศราเสียใจ เปนตน สําหรับพฤติกรรมการ
ดูแลที่ไมเอื้ออาทรของพยาบาล จะมีลักษณะที่ตรงกันขามคือ การไมอุทิศตน การไมตอบสนองความ
ตองการของผูป วย และ การไมดูแลความสุขสบายของผูปวยและครอบครัว
สําหรับงานวิจยั ในประเทศไทย มีการศึกษาในเรื่องตางๆ ดังนี้
สุภาพร ดาวดี (2537) ศึกษาความตระหนักในตนเองและพฤติกรรมการดูแลผูปวยของ
พยาบาลวิชาชีพที่เคยใหการดูแลผูปวยในระยะสุดทายของชีวิต จํานวน 149 ราย ซึง่ ปฏิบัติงานในโรง
พยาบาลเอกชน 4 แหง เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา พยาบาลสวนใหญมี
ความตระหนักในตนเองและมีพฤติกรรมการดูแลผูปวยระยะสุดทายในระดับที่คอนขางสูง ซึ่งความ
ตระหนักในตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลผูปวยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดย
พยาบาลที่มีความตระหนักในตนเองสูงจะมีพฤติกรรมการดูแลผูปวยในระดับสูงดวย ผูวิจยั เสนอแนะ
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วา พยาบาลควรใหความสําคัญกับการเสริมสรางหรือพัฒนาความตระหนักในตนเอง ซึง่ จะสงผลใหมี
พฤติกรรมการดูแลไดอยางถูกตองเหมาะสม
สมคิด จันทรนว ม (2539) ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลผูปวยของพยาบาลวิชาชีพ
ตามการรายงานตนเองและตามการรายงานของผูปว ยในโรงพยาบาลทั่วไปสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เขตภาคกลาง กลุมตัวอยางเปนพยาบาลวิชาชีพจํานวน 364 คนและผูป วย 376 คน เก็บรวบรวมขอมูล
โดยใชแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลผูปวยที่ผวู ิจัยสรางขึ้น ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการดูแล
ผูปวยของพยาบาลตามการรายงานตนเองและตามรายงานของผูปวย อยูในระดับเหมาะสมปานกลาง
โดยคะแนนเฉลี่ยตามการรายงานตนเองสูงกวาตามการรายงานของผูป วยอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
นอกจากนีย้ ังพบวา พฤติกรรมการดูแลผูปวยตามการรายงานของพยาบาลมีความแตกตางกันเมือ่
จําแนกตามแผนกและประสบการณ แตจะไมแตกตางกันเมื่อจําแนกตามอายุ ในสวนการรายงานของ
ผูปวยพบวา พฤติกรรมการดูแลผูปวยของพยาบาลมีความแตกตางกันเมื่อจําแนกตามแผนกและระยะ
เวลาที่อยูในโรงพยาบาล แตจะไมแตกตางกันเมื่อจําแนกตามอายุและเพศ งานวิจยั ชิ้นนี้ชี้ใหเห็นวา
ผูปวยมีความคาดหวังในพฤติกรรมการดูแลเอื้ออาทรของพยาบาลสูงกวาทีพ่ ยาบาลคิด คะแนนเฉลี่ย
ตามการรายงานของผูปว ยจึงต่ํากวาตามการรายงานของพยาบาล ดังนัน้ พยาบาลจึงตองเอาใจใส
และมีพฤติกรรมการดูแลที่เอื้ออาทรตอผูปวยอยูเสมอ
ยี่สุน ใจดี (2540) ทําการวิจยั เชิงบรรยายเพื่อศึกษาถึงปฏิบัติการพยาบาลที่เปนการดูแลของ
พยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยใชทฤษฎีการดูแลอยางเอื้ออาทรของวัตสัน (Watson’s
Caring Theory) เปนกรอบแนวคิดในการศึกษา กลุมตัวอยางเปนพยาบาลที่ใหบริการผูปวยในแผนก
การพยาบาลตางๆ จํานวน 315 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบประเมินปฏิบัติการพยาบาลที่ผวู ิจัยสรางขึ้น
ตามปจจัยการดูแล 10 ประการของวัตสัน ผลการวิจัยพบวา การปฏิบตั ิการดูแลของพยาบาลมีคะแนน
เฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และพบวา พยาบาลที่มีประสบการณการทํางานตางกันและทํางาน
ในแผนกการพยาบาลที่ตางกันจะมีการปฏิบัติการดูแลแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ ผูว ิจัยได
อธิบายวา ทักษะความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนการดูแล เปนสิง่ ที่เกิดจากการสะสม
ประสบการณในวิชาชีพ และ ความแตกตางของผูปว ยในแตละแผนกมีผลตอการตอบสนองความตอง
การและการดูแลผูปวยของพยาบาล ผูวจิ ัยเสนอแนะวา เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาพยาบาลศาสตร
ในประเทศไทยมิไดบรรจุแนวคิดการดูแลในการเรียนการสอน ผลการประเมินจึงอยูใ นระดับปานกลาง
ถามีการนําแนวคิดนี้มาใชในการจัดการเรียนการสอน จะเปนปจจัยหนึ่งที่กระตุนใหพยาบาลเขาใจและ
ตระหนักถึงคุณคาของการดูแล อันจะนําไปสูปฏิบัติการพยาบาลที่เปนการดูแลเพิม่ มากขึ้น
ชไมพร สถิรลีลา (2541) ศึกษาความตองการการดูแลและการไดรับการดูแลจากพยาบาล
ของผูปวยที่หนวยพักคางรอดูอาการ ตึกผูปวยนอก โรงพยาบาลศิริราช กลุมตัวอยางมีจาํ นวน 200 คน
เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่ผวู ิจัยสรางขึ้น ผลการวิจยั พบวา ความตองการการดูแลจาก
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พยาบาลโดยรวมอยูในระดับสูง ขณะที่การไดรับการดูแลจากพยาบาลอยูในระดับปานกลาง ซึ่งแตก
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับความตองการการดูแลเปนรายดานพบวา มีความตองการ
ดานการชวยเหลือเพื่อแกปญ
 หาสุขภาพสูงสุดเปนอันดับแรก ซึ่งการไดรับการดูแลก็อยูในระดับสูงเปน
อันดับแรกเชนกัน แตความตองการอยูในระดับสูงกวาการไดรับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนดานการ
แนะนํา การสอน การสรางสัมพันธภาพที่ไววางใจ การเคารพในความเปนบุคคล การใหกําลังใจ และ
การอํานวยความสุขสบาย ผูป วยมีความตองการอยูในระดับสูงแตไดรับการดูแลอยูในระดับปานกลาง
ซึ่งแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ งานวิจยั ชิ้นนีจ้ ึงชี้ใหเห็นวา ถึงแมความตองการดานสุขภาพ
จะเปนสิง่ ที่ผูปว ยตองการใหพยาบาลดูแลชวยเหลือมากที่สุด แตการดูแลในเรื่องอื่นๆโดยเฉพาะดาน
จิตใจก็เปนสิง่ ที่มีความสําคัญ ซึ่งพยาบาลควรใหความสําคัญมากขึน้
5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการดูแลอยางเอื้ออาทรในดานการศึกษาพยาบาล
งานวิจยั ที่เกี่ยวของกับการดูแลอยางเอื้ออาทรทางการศึกษาพยาบาล เปนการศึกษาเกี่ยว
กับประสบการณของนักศึกษาพยาบาลตอการดูแลอยางเอื้ออาทรของอาจารยพยาบาล และการศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาลที่มตี อผูรับบริการ รวมไปถึงการศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่ไดนําแนวคิดทฤษฎีของการดูแลอยางเอื้ออาทร
มาใช ไดแกงานวิจัยดังตอไปนี้
เบค (Beck.1991: 18-22; 1992: 30-34) ทําการวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณวิทยา
(Phenomenology) โดยศึกษาประสบการณในการไดรับการดูแลอยางเอื้ออาทรจากอาจารยพยาบาล
ของนักศึกษาพยาบาลชัน้ ปที่ 3 และ 4 จํานวน 47 คน พบวา พฤติกรรมของอาจารยทนี่ ักศึกษารับรูได
มี 47 พฤติกรรม เชน ความตัง้ ใจในการดูแลนักศึกษา การคํานึงถึงคุณคาความเปนบุคคลของนักศึกษา
การทําใหนักศึกษารูสึกปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็นและความรูสึก เปนตน ผลของประสบการณ
ดังกลาวทําใหนักศึกษาสดชืน่ เขมแข็ง และปรารถนาใหการดูแลเชนนีม้ ีตอไปยังบุคคลอื่นๆดวย
แพทเตอรสัน และ ครอฟอรด (Paterson & Crawford. 1994:164-173) ศึกษาพฤติกรรม
การดูแลอยางเอื้ออาทรในการเรียนการสอนทางคลินิกพบวา ตัวบงชีท้ แี่ สดงถึงพฤติกรรมการดูแลอยาง
เอื้ออาทรของอาจารยพยาบาลไดแก การคํานึงถึงความเปนบุคคลของนักศึกษา การรับฟงความคิดเห็น
ของนักศึกษา การใหความไววางใจแกนักศึกษาโดยใหขอ มูลอยางไมปด บัง การอุทิศตนเพื่อความหวัง
และความสําเร็จของนักศึกษา การใหความยุติธรรมแกนักศึกษา และ การมีความสามารถทั้งในดาน
การสอนและการปฏิบัติการพยาบาลเพื่ออบรมสั่งสอนแกนักศึกษา
แฮนสันและสมิทธิ์ (Hanson & Smith.1996:105-112) ศึกษาการรับรูของนักศึกษาพยาบาล
เกี่ยวกับประสบการณการดูแลอยางเอื้ออาทรและไมเอือ้ อาทรของอาจารยพยาบาล โดยการสัมภาษณ
นักศึกษาพยาบาลจํานวน 32 คน จากวิทยาลัยพยาบาลเอกชนและมหาวิทยาลัยของรัฐพบวา การดูแล
อยางเอื้ออาทรประกอบดวย 3 ลักษณะใหญๆ คือ 1) การแสดงถึงการยอมรับในความเปนบุคคลของ
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นักศึกษา 2) ความสัมพันธทดี่ ีตอกัน ซึง่ ทําใหเกิดความรูส ึกสบายใจ เชือ่ มั่น และมีแรงจูงใจในการตอสู
กับการศึกษาที่ยากขึ้น 3) สัมพันธภาพทีแ่ นนแฟนระหวางอาจารยกบั นักศึกษา นอกจากนีย้ ังพบวา
การดูแลอยางเอื้ออาทรของอาจารยพยาบาลมีผลทําใหนักศึกษาเลือกที่จะประกอบอาชีพพยาบาล
ในทางตรงกันขามถานักศึกษาไดรับประสบการณการดูแลที่ไมเอื้ออาทร จะสงผลทําใหนักศึกษาไม
เขาใจในวิชาชีพ ขาดความสนใจในการศึกษา ขาดความเคารพอาจารย ความเชื่อมั่นในตนเองลดลง
เกิดความสงสัยในความสามารถของพยาบาล และมองเห็นวิชาชีพพยาบาลเปนเพียงทางเลือกหนึง่
เชพเฟอร (Schaefer. 2003: 36-51) ทําการวิจยั เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้อ
อาทรของพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 68 คน ที่มาศึกษาตอเพื่อเปนพยาบาลผูชาํ นาญการ (Advanced
Practice Nursing : APN) ซึ่งเปนการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต เปาหมายของการวิจัยเพื่อสงเสริมให
นักศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร (Aesthetic) และความหมายของการดูแลอยางเอื้ออาทรจาก
ประสบการณจริงที่ไดปฏิบัติ โดยใชกระบวนการคิดสะทอนกลับจากการเขียนบันทึก (Reflective
Journal) เปนกลยุทธในการเรียนรู นักศึกษาทุกคนจะไดรับมอบหมายใหเขียนบรรยายประสบการณ
ในการดูแลผูปว ย (Caring Narratives) คนละ 1 เหตุการณ อยางอิสระไมมีรูปแบบตายตัว มีความยาว
1-3 หนากระดาษ จากนัน้ แบงนักศึกษาออกเปน 5 กลุม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและอภิปราย
เพื่อใหไดขอสรุปของการเรียนรู ผลของการวิจัยพบวา พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร มี 9 ประการ
(Theme) คือ 1) การดูแลดานรางกายหรือจิตใจ (Physical Care) เพื่อใหการรักษาความเจ็บปวยที่
เกิดขึ้น 2) การสื่อสาร (Communication) กับผูปวยและครอบครัวเพือ่ ใหขอมูล ใหคําแนะนํา หรือให
กําลังใจ 3) การชวยใหสุขสบาย (Comfort) หรือผอนคลายจากความตึงเครียด 4) การอยูกับผูปวย
(Presence) หรือใหเวลา 5) การทําความรูจักผูปวย (Knowing) เพื่อชวยใหการดูแลผูปวยแตละคนมี
คุณภาพ 6) การยอมรับในตัวผูปวย (Acceptance) โดยไมมีเงื่อนไข มีความเมตตากรุณา และเคารพ
ในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 7) การสัมผัส (Touch) เพื่อแสดงออกถึงความหวงใย เอาใจใส 8) การ
รวมมือ (Collaboration) กับบุคลากรอื่นๆเพื่อใหการดูแลรักษาผูปวย 9) การสนับสนุนใหผูปวยและ
ครอบครัว (Encouragement) สามารถดูแลฟนฟูสุขภาพของตนเองได จากผลการวิจัย แสดงใหเห็นวา
ประสบการณจากการปฏิบัติและการคิดสะทอนกลับ สามารถสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูและเขาใจ
ความหมายและพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรไดเปนอยางดี
เปฟาน (Pay-Fan. 2001: Online) ทําการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือประเมินพฤติกรรมการ
ดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี ในประเทศใตหวัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และหาคาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของเครื่องมือประเมินพฤติกรรม
(Caring Behaviors Scale: CBS) ที่สรางขึ้นจากการสัมภาษณเชิงลึกอาจารยพยาบาลในคณะจํานวน
11 คนและจากการจัดสนทนากลุม (Focus Group) อาจารยพี่เลี้ยงในคลินิกและนักศึกษาพยาบาลชั้น
ปสุดทาย จํานวน 3 กลุม ทําใหไดแบบประเมินจํานวน 56 ขอ จากนัน้ นําไปใหนักศึกษาพยาบาลและ

105
อาจารยพยาบาล รวม 297 คน ประเมินเพื่อนําไปวิเคราะหหาองคประกอบ (Principal Components
Analysis) และปรับปรุงจนไดเครื่องมือที่มปี ระสิทธิภาพ ผลการวิจยั พบวา พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้อ
อาทรมี 3 องคประกอบ คือ การดูแลชวยเหลือผูปวยใหหายจากการเจ็บปวย การสนับสนุนใหกําลังใจ
แกผูปวย และ การทําความรูจักผูปวย นอกจากนี้ยงั พบวา นักศึกษาที่มีอายุ โปรแกรมการศึกษา และ
เกรดเฉลี่ยตางกันจะมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรแตกตางกัน ผูวิจัยเสนอแนะวา ควรมีการนํา
แบบประเมินที่สรางขึน้ ไปทดลองใชหลายๆครั้ง เพื่อปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
หลี่ฉี (Lee-Hsieh. 2004: 391-400) ทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรแบบเอื้อ
อาทร(Caring Curriculum) ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยฟูยิน(Fooyin University) ประเทศ
ใตหวัน เนื่องจากผลการสํารวจเจตคติของนักศึกษากอนการทําวิจยั พบวามีเพียง 5% ที่คิดวา สามารถ
ใหการดูแลผูปว ยไดเหมือนกับดูแลญาติของตน ซึ่งเปนอุดมคติที่เปนความคาดหวังของชาวใตหวันที่มี
ตอวิชาชีพพยาบาล วัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อ วางแผน พัฒนา ทดลองใช และ ประเมิน
ประสิทธิภาพของหลักสูตรที่สรางขึน้ สําหรับใชกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1 จากทั้งหมด 3 หลักสูตร
คือ ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 5 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม (Participant Action Research) โดยผูรวมวิจยั มีจาํ นวน 18 คน เปนอาจารยจากภาควิชาการ
พยาบาล 9 คน สวนอีก 9 คน เปนอาจารยจากภาควิชาอื่น ที่มีสวนรวมในการสอนนักศึกษาและสมัคร
ใจเขารวมโครงการ ผูรวมวิจัยทัง้ หมดจะรวมกันวางแผน ออกแบบ ทดลองใช และประเมินผลหลักสูตร
พรอมทัง้ เก็บรวบรวมขอมูลควบคูไปกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร การเก็บขอมูลไดจากการทบทวน
เอกสารงานวิจัย การสังเกต และ การทํารายงาน (Self-Report) ของผูรวมวิจัย ซึง่ การรายงานประกอบ
ดวยการเขียนบันทึก (Journals) การสัมภาษณ และการตอบคําถาม ผลการวิจยั พบวา กรอบหลักสูตร
(Framework of Caring Curriculum) ประกอบดวย 3 กลุมวิชาหลักคือ 1) วิชาแกน ซึง่ ตองเรียนในชั้น
ปที่ 1,3,และ 5 รวม 6 หนวยกิต 2) วิชาเลือก และ 3) กิจกรรมเสริมหลักสูตร กลุมวิชาแกนประกอบ
ดวยวิชาบทนําเขาสูการดูแลอยางเอื้ออาทร การประยุกตใชแนวคิดของการดูแลอยางเอื้ออาทร และ
การดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพพยาบาล เนื้อหาของวิชาบทนําเขาสูการดูแลอยางเอื้ออาทร สําหรับ
นักศึกษาชัน้ ปที่ 1 ประกอบดวย แนวคิด/ความหมายของการดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring Concept)
พฤติกรรมของการดูแลอยางเอื้ออาทร (Performance of Caring Actions) และ การจูงใจและสงเสริม
ใหมีการดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring Motivations) กลยุทธที่ใชในการเรียนการสอน ไดแก การใช
แมแบบ การคิดสะทอนสะทอนกลับ การสนทนา การเขียนบันทึก และ การดูแลเอื้ออาทรในกลุมเพื่อน
ดังแสดงในภาพประกอบ 19
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หลักสูตรแบบเอื้ออาทร
(Caring Curriculum)
หลักสูตรที่เปนทางการ
(Formal Curriculum)
รายวิชาเลือก
(Electives Courses)
• ศิลปของการดูแลอยางเอื้ออาทร
และความสัมพันธระหวางบุคคล
• การดูแลอยางเอื้ออาทรตอสังคม
• การศึกษาเพื่อชีวิต
• ความฉลาดทางอารมณ
• การมีชีวิตและความตาย

หลักสูตรที่ไมเปนทางการ
(InFormal Curriculum)
รายวิชาแกน (6 Cr.)
(Core Courses)
• บทนําเขาสูการดูแลอยางเอื้ออาทร
(ป 1)
• การประยุกตใชแนวคิดของการ
ดูแลอยางเอื้ออาทร (ป 3)
• การดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพ
พยาบาล (ป 5)

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
(Activities)
• สัมมนาเรื่องการดูแลอยางเอื้ออาทร
ในนักศึกษาพยาบาลชาย
• การแขงขันแสดงบทบาทการดูแล
อยางเอื้ออาทรในชั้นเรียน
• กิจกรรมอาสาสมัคร
• การประยุกตใชการดูแลอยางเอื้อ
อาทรในการฝกปฏิบัติงาน

กลยุทธทใี่ ชในการเรียนการสอน
(Teaching Strategies)
& การใชแมแบบ (Role Modeling)
& การสนทนา (Dialogue)
& การคิดสะทอนสะทอนกลับ (Reflection) & การเขียนบันทึก (Journaling)
& การดูแลเอื้ออาทรในกลุมเพื่อน (Caring Groups)

ภาพประกอบ 19 กรอบหลักสูตรแบบเอื้ออาทรของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยฟูยนิ ใตหวัน
ที่มา: Lee-Hsieh. (2004).). An Action Research on The Development of a Caring Curriculum
in Taiwan. P. 394.
สําหรับการประเมินผลหลักสูตรประเมินจากความรู เจตคติ และพฤติกรรมการของนักศึกษา
พยาบาล โดยใชขอสอบ ผลการเขียนบันทึก และการสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในชั้นเรียน การมี
ปฏิสัมพันธกับเพื่อนและอาจารย หรือการแสดงความคิดเห็นตางๆ ซึง่ ผลการประเมินพบวา ความรูข อง
นักศึกษาอยูในเกณฑดี แตเจตคติและพฤติกรรมยังเปลีย่ นแปลงไมชดั เจน ผูว ิจัยอภิปรายวา เปนเพราะ
ระยะเวลาที่สนั้ ซึง่ ตองประเมินอีกในหลักสูตรตอเนื่องคือ ในชัน้ ปที่ 3 และ 5 ผูวิจยั ใหขอเสนอแนะวา
ควรเริ่มปลูกฝงความรู เจตคติ และพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาตัง้ แตปแรกและทํา
อยางตอเนื่อง รวมไปถึงการใหความสําคัญกับแรงจูงใจและความสามารถของอาจารยผูสอนดวย
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สําหรับงานวิจยั ในประเทศไทย มีรายงานการศึกษาดังตอไปนี้
ศรีสุดา งามขํา (2539) ศึกษาพฤติกรรมการดูแลนักศึกษาพยาบาลของอาจารยพยาบาลใน
การสอนทางคลินิกและทัศนคติตอวิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ชัน้ ปที่ 2 ชั้นปที่ 3 และ
ชั้นปที่ 4 ของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตภาคเหนือ จํานวน 283 คน โดยใช
แบบสอบถามที่ผูวิจยั สรางขึน้ ตามแนวคิดของโรช (Roach) ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการดูแลนัก
ศึกษาของอาจารยพยาบาลโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทั้ง 5 ดาน
ไดแก ความเห็นอกเห็นใจ ความรูความสามารถ ความไววางใจ การมีจิตสํานึกทางจริยธรรม และ
ความยึดมัน่ ผูกพัน อยูในระดับปานกลางเชนกัน โดยนักศึกษาแตละชั้นป มีการรับรูพฤติกรรมการดูแล
ของอาจารยพยาบาลในการสอนทางคลินกิ แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ นอกจากนีย้ ังพบวา
พฤติกรรมการดูแลของอาจารยพยาบาลในการสอนทางคลินิกมีความสัมพันธทางบวกกับเจตคติตอ
วิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ผูว ิจัยอธิบายวา การที่อาจารยพยาบาลแสดงพฤติกรรม
การดูแลนักศึกษาในขณะทีม่ ีการเรียนการสอนทางคลินิก จะทําใหนกั ศึกษารูสึกประทับใจ เห็นคุณคา
และความสําคัญของการดูแล สรางความรูสึกที่ดีตอตัวเองและวิชาชีพ
ปริญดา ศรีธราพิพัฒน (2540) ศึกษาพฤติกรรมการดูแลผูปวยสูงอายุของนักศึกษาพยาบาล
ตามการรับรูของนักศึกษาและผูปวยสูงอายุ กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาพยาบาล ชัน้ ปที่ 3 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาถ และผูปวยสูงอายุ จํานวนกลุมละ 10 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจยั ไดแก
แบบสอบถาม แบบสังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกรายงานการดูแลผูปว ย แบบสัมภาษณเชิงลึกและการ
สนทนากลุม ผลการวิจยั พบวา พฤติกรรมการดูแลผูปวยสูงอายุโดยรวมทุกกลุมอยูในระดับปานกลาง
สําหรับรายดานพบวา พฤติกรรมดานพันธะผูกพันในการปฏิบัติงาน ดานความสามารถในการปฏิบัติ
งาน และ ดานจิตสํานึกของความถูกตองทางศีลธรรมจริยธรรมอยูในระดับดี สวนพฤติกรรมดานความ
เห็นอกเห็นใจ และดานความเชื่อมั่นไวใจ อยูในระดับปานกลาง โดยพบวานักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิท์ าง
การเรียนสูงมีพฤติกรรมการดูแลผูปวยดีกวาผูท ี่มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนปานกลาง นอกจากนีย้ งั พบ
วา นักศึกษาพยาบาลและผูป วยสูงอายุมคี วามเห็นตรงกันวา พฤติกรรมการดูแลมีองคประกอบ 8 ดาน
ไดแก ดานความรูสึกยอมรับในความเปนมนุษย ดานพันธะผูกพันในการปฏิบัติงาน ดานความรูแ ละ
ความสามารถในการดูแล ดานความเห็นอกเห็นใจ ดานความเชื่อมัน่ ไววางใจ ดานการใหความเคารพ
นับถือ ดานการใหคุณคาศักดิ์ศรีความเปนบุคคล และดานจิตสํานึกความถูกตองทางศีลธรรมจริยธรรม
นัยนา ภูลม (2543) ทําการวิจัยกึง่ ทดลองเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลผูปวยเด็กของ
นักศึกษาพยาบาล กลุม ที่ไดรับการสอนโดยใชโปรแกรมการเรียนรูแบบกรณีศึกษากับกลุมที่ไดรับการ
สอนตามปกติ กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาพยาบาลศาสตร ชั้นปที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สระบุรี จํานวน 38 คน แบงเปนกลุมควบคุมกับกลุมทดลองกลุมละ 19 คน เครื่องมือที่ใชในการทดลอง
ประกอบดวยแผนการสอนแบบกรณีศึกษา 3 แบบ ที่สรางขึ้นตามแนวคิดการเรียนรูแบบกรณีศึกษา
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และการเรียนรูโ ดยการสังเกตและเลียนแบบของแบนดูรา (Bandura) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบ
สอบถามและแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการดูแลผูปวยที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามกรอบแนวคิดการดูแล
ของโรช (Roach) ซึ่งมี 5 ดานคือ ความเห็นอกเห็นใจ (Compassion) ความสามารถในการดูแล
(Competence) ความเชื่อมั่นไววางใจ (Confidence) จิตสํานึกทางศีลธรรมจริยธรรม (Conscience)
และ พันธะผูกพันในการปฏิบัติการดูแล (Commitment) ผลการวิจยั พบวา การสอนโดยใชโปรแกรม
การเรียนรูแบบกรณีศึกษาสามารถพัฒนาพฤติกรรมการดูแลผูปวยเด็กของนักศึกษาพยาบาลได โดย
คะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการดูแลของนักศึกษาพยาบาลกลุมทดลอง ทัง้ โดยรวมและรายดานสูงกวากลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูว ิจัยเสนอแนะวา ควรมีการนําแนวคิดการดูแลและรูปแบบการสอน
โดยใชโปรแกรมการเรียนรูแบบกรณีศึกษา ไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก เพื่อ
พัฒนาพฤติกรรมการดูแลผูปวยซึง่ ถือเปนคุณสมบัติสําคัญของนักศึกษาพยาบาลที่จะสําเร็จออกไป
เปนพยาบาลวิชาชีพที่ดีในอนาคต
ศิริรัตน สุกีธร ทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันธ และ เบญจวรรณ คุณรัตนาภรณ. (2544: 3748) ทําการวิจัยเพื่อศึกษาการรับรูของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) ชัน้ ปที่ 3
จํานวน 43 คน ตอพฤติกรรมความเอื้ออาทรของอาจารยพยาบาลดานความเห็นอกเห็นใจ ดานการใช
ความรูความสามารถ ดานความมัน่ ใจ ดานการมีจิตสํานึกทางมโนธรรม และ ดานการยึดมั่นผูกพัน
ขณะที่สอนภาคปฏิบัติ ในหนวยหองคลอด โรงพยาบาลศิริราช เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบ
ถามที่สรางขึน้ โดยอาศัยกรอบแนวคิดของโรช (Roach) และดัดแปลงจากแบบสอบถามบางสวนของ
ศรีสุดา งามขํา ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีการรับรูพฤติกรรมความเอื้ออาทรโดยรวมและรายดาน
ทั้ง 5 ดาน อยูใ นระดับคอนขางมาก จากผลการศึกษาครั้งนี้ผูวิจยั เสนอแนะวา อาจารยพยาบาลควร
ตระหนักถึงการสรางสัมพันธภาพที่ดี มีความเอื้ออาทร และ เปนแบบอยางที่ดตี อนักศึกษา รวมทั้ง
สถาบันการศึกษาควรจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เอื้อตอการมีสัมพันธภาพที่ดรี ะหวางอาจารยกับ
นักศึกษาเพื่อสงเสริมใหนักศึกษารูสึกมีคณ
ุ คาในตนเอง มีความมัน่ ใจในวิชาชีพ และ สามารถใหการ
ดูแลอยางเอื้ออาทรตอบุคคลอื่นๆได
วาสนา เจือทอง (Juethong.1998: Online) ทําการวิจยั เชิงคุณภาพแบบปรากฏการณวิทยา
(Hermeneutic Phenomenological Approach) โดยศึกษาประสบการณชีวิตของนักศึกษาพยาบาล
ไทยจํานวน 24 คน เกี่ยวกับความเอื้ออาทรและความไมเอื้ออาทรของอาจารยพยาบาลในขณะทีฝ่ ก
ปฏิบัติงาน เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ ผลการวิจยั พบวา นักศึกษาพยาบาลรับรูถ ึงความเอื้ออาทร
จากการแสดงออกของอาจารยพยาบาล คือ อาจารยมีความเขาใจในตัวนักศึกษา เห็นอกเห็นใจ เอาใจ
ใสอยางจริงใจ หวงใย มีความผูกพัน และมีความสัมพันธที่ดีตอกัน โดยอาจารยทมี่ ีความเอื้ออาทรจะ
เปรียบไดกับแมที่ดูแลลูกในบรรยากาศที่ไมแตกตางไปจากทีบ่ าน ซึง่ นักศึกษาพยาบาลอธิบายลักษณะ
ของอาจารยทมี่ ีความเอื้ออาทรวามีลักษณะ 4 ประการ คือ1) ทําใหบรรยากาศการเรียนการสอนอบอุน
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ปลอดภัยเหมือนกับอยูท ี่บาน 2) มีศิลปะในการพูดจูงใจ 3) มีการใหอํานาจ (Empowerment) และ
4) เปนแบบอยางที่ดีในเชิงวิชาชีพ (Role Model for Clinical Competence) สําหรับอาจารยที่ไมมี
ความเอื้ออาทร มีลักษณะ 4 ประการ คือ 1) ขาดความยุติธรรมในการประเมินผลการฝกปฏิบัติงาน
2) ไมใหอํานาจ (Disempowerment) 3) มองนักศึกษาในดานลบตลอดเวลา (Negative Label) และ
4) ไมยืดหยุน ผลการวิจัยนี้ จะชวยใหอาจารยพยาบาลตระหนักถึงการมีสมั พันธภาพที่ดีและเอื้ออาทร
ตอนักศึกษา โดยเฉพาะการดูแลในขณะที่ฝกปฏิบัติงาน ซึง่ จะชวยใหนกั ศึกษามีการเรียนรูความเอื้อ
อาทรนําไปสูการปฏิบัติตอไป
สายใจ พัวพันธ (Saichai Puapan. 2001. Online) ทําการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพแบบ
Exploratory Descriptive Study ดวยการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 8 สัปดาห โดยบูรณาการการคิด
แบบโยนิโสมนสิการ (Wise Attention) เขากับการเรียนการสอนทางการพยาบาล เพื่อศึกษาผลของ
หลักสูตรตอการพัฒนาการทําความรูจักตนเองและความสามารถของการสรางสรรคทางเลือกที่ฉลาด
(Wise Choices) ในการใชชีวิตสวนตัวและในการปฏิบัติการพยาบาลที่มีสมั พันธภาพแบบเอื้ออาทร
กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาพยาบาลชัน้ ปที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 11 คน
ผลของการวิจยั เปนการรับรูของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตร ไดแก การไดรับความรูใหมทที่ รงคุณคา
การตระหนักรูใ นตนเอง การมีวิวัฒนาการแหงตน ความเปนไปไดของทางเลือกที่ฉลาด ความเปนไปได
ในการพัฒนาตนเอง และ ความเปนไปไดของการพัฒนาสัมพันธภาพแบบเอื้ออาทร ซึง่ มีผลตอการ
เขาใจความหมายของประสบการณในชีวติ ของผูปวย การเขาใจในความตองการของผูปวย และ การ
พัฒนาความตัง้ ใจดีตอผูปวย
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวของกับการดูแลอยางเอื้ออาทรทัง้ ในดานปฏิบัติการพยาบาล
และในดานการศึกษาพยาบาล พบวา การดูแลอยางเอือ้ อาทรเปนสัมพันธภาพระหวางพยาบาลกับ
ผูรับบริการที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติการดูแล หรือเปนสัมพันธภาพระหวางอาจารยกบั นักศึกษาพยาบาล
ในกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งการปลูกฝงหรือสงเสริมใหนกั ศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการดูแลที่
เอื้ออาทรตอผูร ับบริการ ขึ้นอยูกับการจัดการศึกษาทางการพยาบาลที่จะกําหนดนโยบายหรือแนว
ทางการปฏิบัติ ตั้งแตการพัฒนาหลักสูตร การบริหารหลักสูตรโดยการหากลยุทธในการจัดการเรียน
การสอน ซึ่งมีหลากหลายวิธีตามแนวคิดทฤษฎีที่นกั วิชาการทางการพยาบาลเสนอไว ดังในรายงาน
การวิจยั ทีก่ ลาวมาแลว จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของ ผูวจิ ัยไดนาํ ไปสูการ
สังเคราะหกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแล
อยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล ดังจะไดนําเสนอในสวนตอไป
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6. กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพการพยาบาลเปนวิชาชีพที่ใหบริการแกสังคมเกีย่ วกับการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย
ของเพื่อนมนุษย ตองเกี่ยวของกับความสุขและความทุกขตามภาวะธรรมชาติของมนุษย การดูแลอยาง
เอื้ออาทร(Caring) จึงเปนหัวใจและเปนเอกลักษณของวิชาชีพที่พยาบาลสามารถปฏิบัติบทบาทหนาที่นี้
ไดอยางเปนอิสระ(Autonomous) และเปนสิ่งที่ตองปลูกฝงใหผทู ี่จะเปนพยาบาลตระหนักในความสําคัญ
มีเจตคติและมีพฤติกรรมที่เอื้ออาทรตอผูรับบริการอยูเสมอ การหาแนวทางหรือการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร จึงเปนสิง่ ที่มี
ความสําคัญเปนอยางยิง่ สําหรับสถาบันการศึกษาและผูท ี่มีหนาที่ในการจัดการเรียนการสอน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ ผูวิจยั พบวา หลักพุทธธรรมมีแนวคิดและแนว
ทางการปฏิบัติที่สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของการดูแลอยางเอื้ออาทรทางการพยาบาลเปนอยางยิง่
รวมทัง้ ยังเปนแนวทางที่เหมาะสมกับสภาพของสังคมไทย เพราะพุทธศาสนาเปนพืน้ ฐานในการดํารง
ชีวิตของคนไทยมาเปนเวลายาวนาน และมีหลักการทีเ่ ปนสากล สามารถนํามาประยุกตใชในการให
บริการสุขภาพได ผลจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของรวมทัง้ จากการศึกษาเชิงคุณภาพ
(รายละเอียดการศึกษาอยูในบทที่ 3 และ 4) ผูวิจัยไดนาํ ผลของการศึกษาทั้ง 2 สวน มาสังเคราะหเปน
โครงสรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนไดดังนี้
1) องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน สังเคราะหจากแนวคิดในการออก
แบบการจัดการเรียนการสอน (ทิศนา แขมมณี. 2545; วิชัย วงษใหญ. 2537; ชาญชัย ยมดิษฐ.2548;
Dick; & Carey. 1996) ซึ่งประกอบดวย แนวคิดและหลักการ วัตถุประสงค ผลลัพธที่คาดหวัง สาระ
การเรียนการสอน กระบวนการเรียนการสอน และ การประเมินผลหรือประสิทธิภาพของรูปแบบ
2) แนวคิดและหลักการของรูปแบบ สังเคราะหจากปรัชญาการศึกษาไทยตามแนวพุทธ
ธรรม (พระธรรมปฎก.2544; 2547) และแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูของกลุมมนุษยนิยม(ทิศนา แขมมณี
2545; ชาญชัย ยมดิษฐ. 2548; วิชัย วงษใหญ. 2537) มีสาระสําคัญโดยสรุปคือ
“ การจัดการเรียนการสอนมุงเนนที่การฝกอบรมนักศึกษาพยาบาลใหพฒ
ั นาปญญาและมีเจตคติที่
ถูกตอง โดยใชกระบวนการฝกฝนพัฒนาตนตามหลัก ไตรสิกขา และพรหมวิหาร 4 เปนหลักปฏิบัติสําหรับ
ฝกอบรมกายวาจา จิตใจ และปญญาใหเจริญงอกงาม ดําเนินชีวิตอยางมีความสุขและมีคุณคา สามารถเรียนรู
และมีประสบการณจากธรรมชาติชีวิตของมนุษย ทําใหเขาใจในความคิด ความเชื่อ และความตองการของผูรับ
บริการมากขึ้น นําไปสูปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวมที่คํานึงถึงปจจัยทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สังคมและจิต
วิญญาณของผูร ับบริการ นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอนยังใหความสําคัญกับคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษยโดยเชื่อวา มนุษยมศี ักยภาพและมีแรงจูงใจภายในที่จะพัฒนาตนเองไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ
หากไดรับอิสรภาพและเสรีภาพ การจัดการเรียนการสอนที่เนนความเปนมนุษย และการมีมนุษยสัมพันธ
ระหวางผูสอนกับผูเรียน จะชวยใหนักศึกษาพยาบาลเขาใจผูอื่นและมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูปวย/ผูรับบริการ ”
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3) วัตถุประสงค และ ผลลัพธที่คาดหวังของรูปแบบ ไดจากการสังเคราะหแนวคิดเกีย่ วกับ
การเรียนการสอนทางการศึกษาพยาบาล ไดแก ศาสตรสาขาพยาบาล ลักษณะเฉพาะของวิชาชีพ วัตถุ
ประสงคของการจัดการศึกษาพยาบาล และแนวโนมการจัดการศึกษาพยาบาลในปจจุบันที่นกั วิชาการ
และนักการศึกษาพยาบาลหลายทานไดกลาวไว (สิวลี ศิริไล. 2542; ที่ประชุมคณบดีและหัวหนาสถาบัน
การศึกษาของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย. 2544; ดรุณี รุจกรกานต. 2541; Bevis & Watson. 2000)
และที่สําคัญทีส่ ุดคือ แนวคิดจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปน
หลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยใชทฤษฎีการดูแลมนุษยอยางเอื้ออาทรและเปนหลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียน
การสอนของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดทัง้ หมด (สถาบันพระบรมราชชนก. 2546; ไพลิน นุกูลกิจ.2546)
ผูวิจัยไดนาํ แนวคิดทั้งหมดดังกลาว มาวิเคราะหสาระสําคัญเพื่อกําหนดวัตถุประสงค และผลลัพธทคี่ าด
หวังของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
วัตถุประสงคของรูปแบบ:
“ เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาพยาบาลมีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ในการชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อน
มนุษยใหมีสุขภาพดี นําไปสูการปฏิบัติการพยาบาลโดยมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการ ”
ผลลัพธของรูปแบบ: นักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการ

สําหรับองคประกอบของพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรซึ่งเปนผลลัพธที่ตองการให
เกิดขึ้นในนักศึกษาพยาบาล ผูวิจัยไดสังเคราะหมาจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยตางๆที่เกีย่ วของกับ
การดูแลอยางเอื้ออาทรทางการพยาบาล (Watson. 2005; Swanson. 2000: Citing; Larson. 1987;
Roach. 1997; Wolf. et.al. 1994: Citing Brown. 1986; Leininger. 1988; พยอม อยูสวัสดิ.์ 2537;
พิรุณ รัตนวนิช. 2542) รวมกับการศึกษาเชิงคุณภาพโดยทําการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับการจัดการ
เรียนการสอน ไดแก อาจารยพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ นักศึกษาพยาบาล และ ผูรบั บริการ แลวนํา
ขัอมูลทั้งหมดมาสังเคราะหพบวา พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรมีองคประกอบ 6 ประการคือ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

มีมนุษยสัมพันธดี
มีความเมตตากรุณา
เคารพในคุณคาของความเปนมนุษย
มีกลยุทธและทักษะการบริการ
ยึดมั่นผูกพันในพันธะหนาที่ และ
สงเสริมใหมีสุขภาพดีแบบองครวม

4) สาระการเรียนการสอนของรูปแบบ ไดจากการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีของการดูแล
อยางเอื้ออาทรทางการพยาบาล (Watson. 2005; Morse. et.al. 1990; Leininger.1988; พยอม อยู
สวัสดิ์.2543) และหลักพุทธธรรมที่นาํ มาเชื่อมโยงสูก ารเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงใหเกิดการดูแลอยาง
เอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล (พระธรรมปฎก. 2544; 2546; 2547; พระพรหมคุณาภรณ. 2547;
ทัศนีย ทองประทีป. 2545; นิเทศ สนัน่ นารี. 2547) ทําใหไดสาระของการสอนในประเด็นหลักๆ ดังนี้
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(1) ความหมายของการดูแลอยางเอื้ออาทร
(2) ความสําคัญของการดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพการพยาบาล
(3) การปลูกฝงเจตคติและพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรโดยใชหลักพุทธธรรม

5) กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ ไดจากการสังเคราะหเกีย่ วกับการเรียนการสอน
ทางการศึกษาพยาบาล (ดรุณี รุจกรกานต. 2541; สถาบันพระบรมราชชนก. 2546; ไพลิน นุกูลกิจ.
2546; Bevis & Watson. 2000) กระบวนการพยาบาล (สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ และ เอื้อมพร ทอง
กระจาย. 2533: 5-7; สุระพรรณ พนมฤทธิ์. 2541; ฟาริดา อิบราฮิม. 2541; Doenges. et.al. 1992)
แนวคิดทฤษฎีของการดูแลอยางเอื้ออาทรทางการพยาบาล (Watson. 2005; Halldorsdotter.1990;
Bauer. 1990; พยอม อยูสวัสดิ์. 2543) และ กระบวนการคิดสะทอนกลับ (Johns. 2000: Citing
Gibbs. 1988; Eyler. 2002: Citing Kolb.1984; Davies. 1995) รวมทัง้ สังเคราะหหลักพุทธธรรมที่
นํามาเชื่อมโยงสูการเรียนการสอน (พระธรรมปฎก.2544; 2546; 2547; พระพรหมคุณาภรณ.2547;
ทัศนีย ทองประทีป. 2545; นิเทศ สนัน่ นารี. 2547) ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญของหลักการจัด
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ ไดดังนี้
(1) มุงถายทอดแนวคิดและปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในการชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษยใหมี
สุขภาพดี โดยอาศัยกระบวนการฝกฝนพัฒนาตนตามหลักพุทธธรรมคือ ไตรสิกขา ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา
ซึ่งเปนการฝกฝนกายและใจ ใหมีความคิดดี คิดชอบ และ มีการปฏิบัติที่ดี
(2) คุณธรรมสําคัญที่นํามาใชสงเสริมใหเกิดความเอื้ออาทรตอผูรับบริการคือ พรหมวิหาร 4
ไดแก เมตตา กรุณา มุทิตา และ อุเบกขา
(3) กระบวนการฝกฝนพัฒนาตนดําเนินการตามพุทธวิธีในการสอน ไดแก ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ
คือ การไดรับฟงรับรูหลักการหรือทฤษฎี แลวนําไปลงมือปฏิบัติ และเชื่อมโยงความรูกับการปฏิบัติ จนเกิดผลลัพธ
คือ การมีเจตคติและพฤติกรรมที่ดีตามความคาดหวัง
(4) กระบวนการเรียนรูของนักศึกษาใหความสําคัญกับ ปจจัยภายนอกหรือปรโตโฆสะ คือ การ
เรียนรูจากอาจารย เพื่อน ที่มีความเปนกัลยาณมิตร และ ปจจัยภายในหรือโยนิโสมนสิการ คือ การคิดพิจารณา
ไตรตรอง หรือการคิดสะทอนกลับจากการปฏิบัติเพื่อใหเกิดการเรียนรู เขาใจในตนเองและผูอื่น
(5) ปฏิสัมพันธระหวางผูสอน ผูเรียน และผูรับบริการตั้งอยูบนพื้นฐานของการดูแลอยางเอื้ออาทร
ที่ยึดหลักการดูแลเอาใจใสมนุษย และ การเห็นคุณคาของมนุษย
(6) ใชกระบวนการพยาบาลในการบูรณาการประสบการณเรียนรูที่ไดจากภาคทฤษฎีสูภาคปฏิบัติ
อยางเปนระบบ โดยเนนการปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวม

6) การประเมินผลหรือประสิทธิผลของรูปแบบ เปนการประเมินผลลัพธของรูปแบบ คือ
การประเมินพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล

การสังเคราะหโครงสรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอน จากแนวคิดทฤษฎีตางๆสามารถ
แสดงความสัมพันธไดดังภาพประกอบ 20
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จากโครงสรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สังเคราะหมาจากแนวคิดทฤษฎีตา งๆ ดัง
กลาวมาแลว ผูวิจัยไดนาํ หลักการในแตละสวนมาเชื่อมโยงสูการสรางกรอบแนวคิดของรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน ซึง่ เปนการอธิบายกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบที่ผูวิจยั จะนําไปทดลอง
ใชกับนักศึกษาพยาบาล เพือ่ ใหเกิดผลลัพธของการเรียนการสอนตามที่ตองการ มีรายละเอียดดังนี้
กระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบ เปนการบูรณาการหลักพุทธธรรมมาใชในการเรียน
การสอนภาคปฏิบัติซึ่งเปนการเรียนการสอนในคลินกิ หรือหอผูปวย เนื่องจากตองการใหนกั ศึกษาเกิด
การเรียนรูจากประสบการณจริง มีการเชื่อมโยงการเรียนรูจากภาคทฤษฎีสูการปฏิบัติ และสามารถ
ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาไดโดยตรง กระบวนการเรียนการสอนจะเริ่มตนจากปจจัยภายนอก
ไดแก อาจารยผูสอน ทําหนาที่เปน กัลยาณมิตร หรือผูชักนําผูเรียนใหเขาสูกระบวนการเรียนรูหรือ
กระบวนการฝกฝนพัฒนาตน และเปนผูคอยใหความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําแกผูเรียนตลอดระยะ
เวลาของกระบวนการเรียนการสอน เนือ่ งจากตามแนวคิดในหลักพุทธธรรมกลาววา การเรียนรูของ
ผูเรียนสวนใหญมักจะเริ่มตนจากปจจัยภายนอกเปนสิ่งกระตุนใหอยากเรียนรูห รือรูจักคิดพิจารณาคือ
การมี โยนิโสมนสิการ ซึง่ เปนปจจัยภายในตนทีจ่ ะนําไปสูกระบวนการของการศึกษาที่แทจริง เมื่อ
ผูเรียนเห็นดีเห็นชอบ และมีความเชื่อที่ถกู ตองที่เรียกวา สัมมาทิฏฐิ กระบวนการฝกฝนพัฒนาตนก็
จะดําเนินไปอยางกาวหนา ในขั้นตนกอนเขาสูการเรียนการสอนที่แทจริงจึงเปนการเตรียมนักศึกษา
ใหเขาใจตอแนวทางการเรียนการสอนตามแนวคิดของรูปแบบ
ในขั้นตอนของการเรียนการสอน ประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลัก คือ ปริยัติ ปฏิบัติ และ
ปฏิเวธ ไดแก การใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพพยาบาล และ
ปลูกฝงจิตสํานึกโดยใชหลักพุทธธรรมคือ ไตรสิกขา และ พรหมวิหาร 4 จากนัน้ ใหนาํ สิ่งที่ไดจาก
การเรียนรูและการฝกฝนพัฒนาตนไปปฏิบัติจริงใน กระบวนการพยาบาล เพื่อใหการดูแลผูปวยที่
รับผิดชอบ เมือ่ ปฏิบัติแลวจะตองมีการสะทอนคิดเพื่อเชือ่ มโยงการเรียนรูกับการปฏิบัติ โดยใชหลัก
การคิดสะทอนกลับ จนเกิดความเขาใจ ตระหนักรู มีความสุข และเห็นคุณคาของการปฏิบัติ สงผล
ใหเกิดเจตคติที่ดีและมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการเสมอ โดยสรุป กระบวนการ
เรียนการสอนจึงเปนการปลูกฝง ขัดเกลานักศึกษา โดยนําหลักไตรสิกขามาใชอยางสัมพันธกนั กับคุณ
ธรรมพรหมวิหาร 4 และสอดแทรกเขาไปในการปฏิบัติการพยาบาล แลวมีการคิดทบทวนไตรตรองสิ่ง
ที่กระทําเสมอ รวมทั้งมีกัลยาณมิตรคือ อาจารยและเพือ่ น มารวมกันสองสะทอนการกระทํา แลก
เปลี่ยนประสบการณ หาแนวทางการปฏิบัติและแกไขปญหา ซึง่ ผูวจิ ัยคาดวานาจะทําใหไดผลลัพธ
คือ นักศึกษาพยาบาลมีเจตคติในการดูแลอยางเอื้ออาทร และมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอ
ผูรับบริการ ตามที่คาดหวัง
กรอบแนวคิดของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามที่อธิบายในขางตน
แสดงไวในภาพประกอบ 21
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แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
• การออกแบบการจัดการเรียนการสอน (ทิศนา แขมมณี. 2545; วิชัย วงษใหญ. 2537;
ชาญชัย ยมดิษฐ.2548; Dick; & Carey. 1996)
• ปรัชญาการศึกษาไทยตามแนวพุทธธรรม (พระธรรมปฎก.2544; 2547)
• แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม (วิชัย วงษใหญ.2537; ทิศนา แขมมณี. 2545;
ชาญชัย ยมดิษฐ. 2548)

แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางการศึกษาพยาบาล
• ศาสตรสาขาพยาบาล ลักษณะเฉพาะของวิชาชีพพยาบาล
วัตถุประสงคของการจัดการศึกษาพยาบาล แนวโนมการจัดการศึกษา
พยาบาลในปจจุบัน (สิวลี ศิริไล. .2542; ที่ประชุมคณบดีและหัวหนา
สถาบันการศึกษาของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย. 2544;
ดรุณี รุจกรกานต. 2541; Bevis & Watson. 2000)
• หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของกระทรวงสาธารณสุข
(สถาบันพระบรมราชชนก. 2546; ไพลิน นุกูลกิจ. 2546)
• กระบวนการพยาบาล (สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ และ เอื้อมพร
ทองกระจาย. 2533; สุระพรรณ พนมฤทธิ์. 2541; ฟาริดา อิบราฮิม.
2541; Doenges. et.al. 1992)

รูปแบบการจัด
การเรียนการสอน
หลักการและแนวคิด
ของรูปแบบ
วัตถุประสงคของรูปแบบ
ผลลัพธของรูปแบบ
สาระการเรียนการสอน
ของรูปแบบ
กระบวนการเรียนการสอน
ของรูปแบบ
การประเมินประสิทธิผล
ของรูปแบบ

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการดูแลอยางเอื้ออาทร
• ความหมาย ความสําคัญ ปจจัยที่สงเสริมการดูแลอยาง
เอื้ออาทร และ แนวทางการปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยาง เอื้อ
อาทร (Watson. 2005; Morse. et.al.1990; Leininger.1988;
พยอม อยูสวัสดิ์ 2543)
• การดูแลอยางเอื้ออาทรทางการศึกษาพยาบาล
(Halldorsdotter.1990; Bauer. 1990)
• การคิดสะทอนกลับ (Johns. 2000: Citing Gibbs.1988;
Eyler. 2002: Citing Kolb.1984; Davies. 1995)
• พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร (Watson.2005; Swanson.
2000: Citing; Larson. 1987; Roach. 1997; Wolf. et.al. 1994:
Citing Brown. 1986; Leininger. 1988; พยอม อยูสวัสดิ์. 2537;
พิรุณ รัตนวนิช. 2542)

หลักพุทธธรรมที่นํามาเชื่อมโยงสูการเรียนการสอน
• ไตรสิกขา ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา
• พรหมวิหาร 4 ไดแก เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
• พุทธวิธีในการสอน ไดแก ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ
• ปรโตโฆสะ และ โยนิโสมนสิการ
(พระธรรมปฎก.2544; 2546; 2547; พระพรหมคุณาภรณ.2547;
ทัศนีย ทองประทีป. 2545; นิเทศ สนั่นนารี. 2547)

ภาพประกอบ 20 ความสัมพันธของการสังเคราะหโครงสรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากแนวคิดทฤษฎีตา งๆ

กรอบแนวคิดของการวิจัย
กระบวนการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอน

การนําเขาสู
กระบวนการเรียนการสอน

ขั้นปริยตั ิ
ใหความรูควบคู
หลักธรรม

ปจจัยทีม่ ีผลตอการปลูกฝง
การดูแลอยางเอื้ออาทร
(Predisposing Factors)

¾ ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา)
¾ พรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา)

ปฏิบัติการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล
โดยบูรณาการหลักพุทธธรรม

ปจจัยภายนอก
วิธีการแหงศรัทธา
(Hearing / Learning from Others)
 ความเปนกัลยาณมิตรของอาจารย
¾ การเปนแบบอยางที่ดี
(Role Model)
¾ สัมพันธภาพที่เอื้ออาทร
(Caring Interaction)

การใหความรู ความเขาใจ และปลูกฝงจิตสํานึก
 การพยาบาลและการดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring)
 พุทธธรรมที่เชื่อมโยงสูการดูแลอยางเอื้ออาทร

สัมมาทิฏฐิ
 มีความคิดเห็นที่ดี
 มีจติ สํานึกที่ดี
 มีแรงจูงใจตอ
การเรียนรู

ผลที่เกิดขึ้นกับ
นักศึกษาพยาบาล
ขั้นปฏิบัติ

 พฤติกรรมการดูแล
อยางเอื้ออาทร
(Caring Behavior)
 ความพึงพอใจตอ
กระบวนการเรียน
การสอน

นอมนําไปสู
การปฏิบัติ

ปจจัยภายใน
วิธีการแหงปญญา
 การรูจักคิดพิจารณาของนักศึกษา
(Critical Reflection)

การพัฒนาปญญา เชื่อมโยงความรูและการปฏิบัติ
ดวยการสะทอนคิด (Reflective Practice)
บรรยายประสบการณ
และความรูสึก

ขั้นปฏิเวธ
กระจางชัดดวย
การสะทอนคิด

กําหนดแนวทาง
การปฏิบัติตอไป
หาแนวทาง
แกปญหา

ประเมินและวิเคราะห
ประสบการณ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ

ภาพประกอบ 21 กรอบแนวคิดในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่ปลูกฝงการดูแลอยางเอื้ออาทร

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เปนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม
เพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล ดําเนินการโดยใชกระบวนการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) ขัน้ ตอนการวิจัยแบงเปน 3 ขั้นตอนหลักคือ
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดของการดูแลอยางเอื้ออาทรใน
วิชาชีพพยาบาล มีวิธีดาํ เนินการดังนี้
1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีของการดูแลอยางเอื้ออาทรจากตํารา เอกสาร และงานวิจยั ทัง้ ใน
ประเทศและตางประเทศในประเด็นที่เกี่ยวกับความหมายของการดูแลอยางเอื้ออาทร พฤติกรรมการ
ดูแลอยางเอื้ออาทร และแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร
ของนักศึกษาพยาบาล แลวนํามาวิเคราะหเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนารูปแบบการจัด การ
เรียนการสอนรวมกับขอมูลจากการศึกษาเชิงคุณภาพ
1.2 ศึกษาแนวคิดของการดูแลอยางเอื้ออาทรตามความคิดเห็นของผูท เี่ กี่ยวของกับการจัด
การเรียนการสอนทางการพยาบาลดวยวิธกี ารศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง
อาจารยพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ ผูรับบริการการพยาบาล และ จัดสนทนากลุมนักศึกษาพยาบาล
เกี่ยวกับความหมายของการดูแลอยางเอื้ออาทร พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร และแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล นําผลที่ไดมา
วิเคราะหเพื่อเปนขอมูลพืน้ ฐานประกอบการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม
เพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร มีวิธีดําเนินการดังนี้
2.1 ศึกษาวิเคราะหแนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอน แนวคิดของการจัดการเรียนการสอนทางการศึกษาพยาบาล และหลักพุทธธรรมที่เชื่อมโยง
สูการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล ซึง่ ไดแก หลัก
ไตรสิกขา และ พรหมวิหาร4 ผลของการศึกษาทั้งหมดนํามาสังเคราะหเพื่อใหไดกรอบแนวคิดในการ
สรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้
2.2 สรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามกรอบแนวคิดในขั้นตอนที่ 2.1 และจากผล
ของการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีในเบื้องตน ทําใหไดองคประกอบของรูปแบบฯ 6 องคประกอบ ไดแก
แนวคิด/หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงคของรูปแบบ ผลลัพธที่คาดหวังของรูปแบบ สาระการเรียน
การสอนของรูปแบบ กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ และ การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ
ซึ่งผูวิจยั ไดนํามาพัฒนาโครงรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในแตละองคประกอบดังกลาว
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2.3 ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีส่ รางขึ้น จากการขอ
ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาพยาบาล ดานการสอนและวัดประเมินผล และดาน
คุณธรรม จริยธรรมเชิงพุทธ โดยใชวิธกี ารการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง
2.4 สรางเครือ่ งมือประกอบการเรียนการสอน ไดแก แผนการสอน สื่อการเรียนการสอน
คูมือการเรียนการสอน เครือ่ งมือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ซึง่ ประกอบ
ดวยแบบวัดพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร และแบบวัดความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน
2.5 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือประกอบการเรียนการสอน โดยนําไปใหผูทรงคุณวุฒิ
ดานการศึกษาพยาบาล ดานการสอนและวัดประเมินผล และดานคุณธรรมจริยธรรมเชิงพุทธ พิจารณา
ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม และความสอดคลองของเครื่องมือ รวมทัง้ วิเคราะหหาคาความเที่ยง
ของเครื่องมือประเมินประสิทธิผลการเรียนการสอนดวยวิธกี ารทางสถิติ
2.6 ศึกษานํารองเพื่อตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนกอนนํา
ไปใชจริง โดยนําไปทดลองใชกับนักศึกษาที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางมากที่สุดคือ นักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชัน้ ปที่ 3 ปการศึกษา 2549 ภาคการศึกษาที่ 3 วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี กรุงเทพ ที่กาํ ลังเรียนวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ 1 และปรับปรุง
ขอบกพรองทีพ่ บจากการทดลองใช
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาเพือ่ ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
3.1 ทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนกับกลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปท4ี่ ปการศึกษา 2550 ภาคการศึกษาที1่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ ทีก่ ําลังเรียนวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 2
3.2 วิเคราะหประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใชทั้งวิธีการศึกษาเชิง
ปริมาณและวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพควบคูกันไป ดังนี้
3.2.1 การศึกษาเชิงปริมาณเพื่อเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร
ของกลุมทดลองและกลุมควบคุมระหวางกอนการเรียนการสอน หลังการเรียนการสอนทันที และหลัง
การเรียนการสอนเปนเวลา 1 เดือน และศึกษาเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร
ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมหลังการเรียนการสอนทันที รวมทัง้ ประเมินความพึงพอใจของกลุม
ทดลองตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
3.2.2 การศึกษาเชิงคุณภาพเกีย่ วกับพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษา
พยาบาล รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาล และ
อาจารยพยาบาลที่เกี่ยวของ โดยใชการสัมภาษณแบบกึง่ โครงสรางและการสนทนากลุม
3.3 ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากผลของการนําไปทดลองใช
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ขั้นตอนการดําเนินงานวิจยั ดังกลาว แสดงลําดับความสัมพันธไดดังภาพประกอบ 22
ขั้นตอนที่ 1
การศึกษาขอมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับแนวคิดของ
การดูแลอยางเอื้ออาทร
ในวิชาชีพพยาบาล

ขั้นตอนที่ 2
การพัฒนารูปแบบการจัด
การเรียนการสอนโดย
บูรณาการหลักพุทธธรรม
เพื่อปลูกฝงพฤติกรรม
การดูแลอยางเอื้ออาทร
ของนักศึกษาพยาบาล

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากตํารา
กษาแนวคิ
จากตํ
เอกสารศึและ
งานวิจดัยทฤษฎี
ที่เกี่ยวข
อง ารา
เอกสาร และ งานวิจัยที่เกี่ยวของ

ศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณแบบกึ่งโครง
สรางผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน
ทางการพยาบาล

แนวคิดของการดูแลอยางเอื้ออาทรที่สอดคลองกับบริบทของสังคมไทย
• ความหมายของการดูแลอยางเอื้ออาทร
• พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร
• แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของ
นักศึกษาพยาบาล

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
แนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับดการออกแบบและพั
ฒนารู
ปแบบการจั่อดปลู
การเรี
นการสอน
ศึกษาแนวคิ
เกี่ยวกับการจัดการเรี
ยนการสอนเพื
กฝงยการดู
แลอยางเอื้ออาทร
แนวคิ
ดเกีดการเรี
่ยวกับยการจั
ดการเรีย่อนการสอนทางการศึ
กษาพยาบาล
แนวคิ
นการสอนเพื
พัฒนาปญญาตามหลั
กพุทธธรรม ไดแก ไตรสิกขา พรหมวิหาร 4
หลัและ
กพุทธธรรมที
่เชื่อมโยงสู
ยนการสอนเพื
งพฤติ
ปจจัยภายนอก
/ ปกจารเรี
จัยภายในที
่ทําใหเ่อกิปลู
ดสักมฝมาทิ
ฎฐิกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของ
นักแนวคิ
ศึกษาพยาบาล
ไดแสกะทไตรสิ
กขา และ
พรหมวิหบารัต4ิ (Reflective Practice)
ดการวิเคราะห
อนความคิ
ดจากการปฏิ
สรางกรอบรูปแบบและวิธีการจัด
สรางกรอบแนวคิดและโครงราง
การเรียนการสอน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ศึกษาความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบฯ
โดยขอความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ

รูปแบบและวิ
ธีการจัธดีกการเรี
ยนการสอนที
่เหมาะสม
รูปแบบและวิ
ารจัดการเรี
ยนการสอนที
่เหมาะสม
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม
สรางเครื
สรา่องเครื
งมือ่อประกอบการเรี
งมือประกอบการเรี
ยนการสอน
ยนการสอน
ตรวจสอบเครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญ
แก ่อไดงมื
แผนการเรี
แกอประกอบการเรี
แผนการเรี
ยนการสอน
ยนการสอน
คูมือครูคูมือครู
สราไดงเครื
ยนการสอน
ตรวจสอบความตรงของเครื่องมือโดย
ผูคูเรีมยือนผูเและ
รียน และ
การเรี
สื่อยการเรี
ยนการสอน
นการสอน
ยนการสอน
ไดแคูกมือแผนการสอน
สืสื่อ่อการเรี
ผูทรงคุณวุฒิ และ หาคาความเที่ยง
คูมือผูสอน คูมือผูเรียน และ
ของเครื่องมือโดยวิธีการทางสถิติ
เครื่องมือประเมินประสิทธิผล
ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
เครื่องมือประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสม
ศึกษานํารองเพื่อตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบ การ
จัดการเรียนการสอนกอนนําไปใชจริง

ปรับปรุงขอบกพรองที่ยังพบ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผานการทดลองใช
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ขั้นตอนที่ 3
การศึกษาเพื่อประเมิน
ประสิทธิผลของรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน

นํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง
ประเมินกอน
การเรียน
การสอน

การเรียนการ
สอนตามรูปแบบ
ที่พัฒนาขึ้น

ประเมินหลังการเรียน
การสอนทันที และ
ประเมินหลังการเรียน
การสอนเปนเวลา
1 เดือน

วิเคราะหประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน

วิธีการเชิงปริมาณ
เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการ
ดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษา กลุม
ทดลองและกลุมควบคุมระหวาง
และ
• คะแนนกอนการเรียนการสอน กับ
คะแนนหลังการเรียนการสอนทันที
• คะแนนกอนการเรียนการสอนกับ
คะแนนหลังการเรียนการสอนเปน
เวลา 1 เดือน (เฉพาะกลุมทดลอง)
เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรม
การดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษา
กลุมทดลองและกลุมควบคุม
ประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษากลุมทดลองตอรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน

วิธีการเชิงคุณภาพ
สัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางนักศึกษา
กลุมทดลองเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแล
อยางเอื้ออาทรในระหวางการเรียน การ
สอน
สัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูร ับ
บริการตอการดูแลของนักศึกษากลุม
ทดลองในระหวางการเรียนการสอน
จัดสนทนากลุมนักศึกษาพยาบาล
และอาจารยนิเทศประจําตึกเกี่ยวกับความ
คิดเห็นและความพึงพอใจตอรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนเมื่อการเรียนการสอน
สิ้นสุดลง

ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากผลการนําไปใช

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สมบูรณ

ภาพประกอบ 22 ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
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ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานและแนวคิดของการดูแลอยางเอื้ออาทรใน
วิชาชีพพยาบาล
จุดมุงหมาย
1. เพื่อศึกษาความหมายและพฤติกรรมของการดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพพยาบาล จาก
แนวคิดทฤษฎีตางๆ ซึ่งผลของการศึกษาจะเปนขอมูลพืน้ ฐานในการสรางกรอบแนวคิดเพื่อพัฒนารูป
แบบการจัดการเรียนการสอน
2. เพื่อศึกษาการใหความหมายและคุณลักษณะของพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตาม
ความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล ผลของการศึกษาจะทําใหได
ขอมูลพื้นฐานในการสรางกรอบแนวคิดเพือ่ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีม่ ีความสอดคลอง กับ
บริบทของสังคมไทยมากขึน้
3. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่สามารถสงเสริมหรือปลูกฝงพฤติกรรมการ
ดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล ทั้งจากทฤษฎีและจากความคิดเห็นของผูท เี่ กี่ยวของกับการ
จัดการเรียนการสอน ผลของการศึกษาจะเปนประโยชนตอการเลือกกลวิธีการสอนและการวางแผนจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในการวิจยั ครั้งนี้
วิธีดําเนินการ
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีของการดูแลอยางเอื้ออาทรจากตํารา เอกสาร งานวิจยั ทั้งจากตาง
ประเทศและในประเทศเกี่ยวกับความหมาย พฤติกรรมของการดูแลอยางเอื้ออาทร และแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล จากนัน้ ทํา
การวิเคราะหเพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานไปประกอบการศึกษาเชิงคุณภาพ และการกําหนดกรอบแนวคิด
ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้
2. ศึกษาแนวคิดของการดูแลอยางเอื้ออาทรตามความคิดเห็นของผูท เี่ กี่ยวของกับการจัด
การเรียนการสอนทางการพยาบาลดวยวิธกี ารศึกษาเชิงคุณภาพเกีย่ วกับความหมาย และพฤติกรรม
ของการดูแลอยางเอื้ออาทร และแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยาง
เอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล นําผลที่ไดจากการศึกษามาวิเคราะหเปนขอมูลพืน้ ฐานประกอบการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับบริบทของสังคมไทย มีวิธดี ําเนินการดังนี้
2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการศึกษาแนวคิดของการดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพพยาบาล เปนผู
ที่เกีย่ วของกับการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล ไดแก นักศึกษาพยาบาล อาจารยพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพ และ ผูรับบริการการพยาบาล ในการวิจัยครั้งนี้ไดเลือกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ เปนกรณีศึกษา เนื่องจากผูวิจัยเปนอาจารยประจําและมีบทบาทหนาทีเ่ กี่ยวของกับการจัดการ
เรียนการสอนในสถาบันโดยตรง ผลของการศึกษาจึงสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดการเรียนการ
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สอนในโอกาสตอไปไดอยางตอเนื่อง การเลือกกลุมตัวอยาง จึงใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยกําหนดเกณฑดังนี้
นักศึกษาพยาบาล เปนนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชัน้ ปที่ 4 ปการศึกษา 2549
ภาคการศึกษาที1่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ซึ่งเปนนักศึกษาชัน้ ปสุดทายที่ผา นการเรียน
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติครบทุกวิชา มีประสบการณในการดูแลผูปวยครบทุกกลุมวิชาชีพ เชน
การพยาบาลมารดา ทารก การพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ การพยาบาลครอบครัวและชุมชน
เปนตน เลือกกลุมตัวอยางจากกลุม นักศึกษาที่กาํ ลังขึน้ ฝกปฏิบัติงานวิชาการพยาบาลมารดา ทารก 2
จํานวน 8 คน เพื่อใหมีขนาดพอเหมาะกับการจัดสนทนากลุม
อาจารยพยาบาล เปนอาจารยพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
ที่มีประสบการณในการจัดการเรียนการสอนทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไมต่ํากวา 2 ป โดยเลือกกลุม
ตัวอยางเพื่อใหเปนตัวแทนที่ครอบคลุมทุกกลุมวิชาชีพทางการพยาบาล ไดแก กลุม วิชาแนวคิดพืน้ ฐาน
และหลักการพยาบาล การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ การพยาบาลเด็ก การพยาบาล
ผูใหญและผูสูงอายุ การพยาบาลผูปว ยภาวะวิกฤต การพยาบาลครอบครัวและชุมชน การพยาบาล
บุคคลที่มีปญหาทางจิต การบริหารการพยาบาล กลุมวิชาละ 1 คน และ รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
อีก 1 คน รวมจํานวน 9 คน
พยาบาลวิชาชีพ เลือกกลุม ตัวอยางจากโรงพยาบาลราชวิถี กระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง
เปนสถานที่ฝก ปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ และวิทยาลัย
พยาบาลอืน่ ๆอีกหลายแหงทั้งจากภาครัฐและเอกชน เกณฑในการเลือกกลุมตัวอยางคือ จะตองเปน
พยาบาลวิชาชีพทีม่ ีประสบการณในการปฏิบัติงานไมต่ํากวา1 ปที่ปฏิบัติงานประจําในแผนกผูป วยนอก
3 คน ไดแก แผนกตรวจโรคทั่วไป แผนกอายุรกรรม/ศัลยกรรม แผนกฉุกเฉิน แผนกละ 1 คน และเลือก
จากแผนกผูปว ยในอีก 6 คนไดแก หอผูปวยอายุรกรรม หอผูปวยศัลยกรรม หอผูปว ยหนัก หอผูปว ยพิเศษ
หอผูปวยรังสีรักษา และหองคลอด แหงละ 1 คน รวมกลุม ตัวอยางทัง้ หมด 9 คน
ผูรับบริการการพยาบาล เลือกกลุมตัวอยางจากโรงพยาบาลราชวิถี มีเกณฑในการ
เลือกคือ เปนผูปวยหรือญาติหรือผูที่มารับบริการใดๆที่ตองเกี่ยวของกับการใหบริการทางการพยาบาล
จากแผนกผูปว ยนอก 3 คน ไดแก แผนกตรวจโรคทั่วไป แผนกอายุรกรรม/ศัลยกรรม แผนกฉุกเฉิน
และเลือกจากแผนกผูปวยในอีก 6 คน ไดแก หอผูปวยอายุรกรรม หอผูปวยศัลยกรรม หอผูปว ยหนัก
หอผูปวยรังสีรักษา หอผูปว ยพิเศษ และหองคลอด แหงละ 1 คน รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด 9 คน
2.2 วิธีการศึกษา ใชวิธสี นทนากลุม (Focus Group Discussion) กับนักศึกษาพยาบาล
และใชวิธีการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structured Interview) ในกลุมตัวอยางที่เปนอาจารย
พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และ ผูรับบริการการพยาบาล ตามระเบียบวิธีของการวิจัยเชิงคุณภาพ
(ชาย โพธิสิตา. 2547: 207-248; 253-300)
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2.3 เครื่องมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แนวคําถาม (Guidelines) สําหรับการ
สนทนากลุม และแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางที่ผูวิจยั สรางขึ้นจากวัตถุประสงคของการวิจัยและจากการ
ศึกษาหลักการและกระบวนการวิจยั เชิงคุณภาพ
2.4 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยเปนผูดําเนินการสนทนากลุม โดย
มีผูชวยวิจัยคอยอํานวยความสะดวกและจดบันทึกเหตุการณตางๆ ซึง่ กอนดําเนินการผูวิจัยไดชี้แจงวัตถุ
ประสงคและอธิบายแนวทางการดําเนินงานใหผูชว ยวิจัยเขาใจกอนอยางชัดเจน สําหรับการสัมภาษณ
กลุมตัวอยางผูวิจัยดําเนินการดวยตนเอง เมื่อรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลวทําการวิเคราะหขอมูลโดยการ
วิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) (ศากุน ชางไม.2546: 171) เพื่อใหไดสาระสําคัญที่นาํ ไปสูการ
สรางกรอบแนวคิดในการวิจยั ในขั้นตอนตอไป

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักพุทธ
ธรรมเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล
จุดมุงหมาย
1. เพื่อสรางกรอบแนวคิดของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากสาระสําคัญที่
ไดจากการศึกษาขอมูลพืน้ ฐานทั้งจากทฤษฎีและจากการศึกษาเชิงคุณภาพ
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อปลูกฝง
พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล
วิธีดําเนินการ
1. ศึกษาวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอน แนวคิดของการจัดการเรียนการสอนทางการศึกษาพยาบาล และหลักพุทธธรรมที่เชื่อมโยง
สูการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล ไดแก หลัก
ไตรสิกขา และพรหมวิหาร4 ผลของการศึกษาทัง้ หมดนํามาสังเคราะหรวมกับขอมูลพื้นฐานเพื่อสราง
กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้
2. สรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามกรอบแนวคิดในขั้นตอนที่ 1 ซึ่งจากผลของการ
สังเคราะหแนวคิดทฤษฎีในเบื้องตน ทําใหไดองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 6 องค
ประกอบคือ แนวคิด/หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงคของรูปแบบ ผลลัพธของรูปแบบ สาระการเรียน
การสอนของรูปแบบ กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ และ การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ
จากนั้นผูว ิจัยไดพัฒนาโครงรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในแตละองคประกอบดังกลาว
3. ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สรางขึ้นจากการขอความ
คิดเห็นของผูท รงคุณวุฒิใหพจิ ารณาความถูกตองเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบ มีวิธีดาํ เนิน
การดังนี้
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3.1 แหลงขอมูล เปนผูท รงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน ซึ่งกําหนดเกณฑในการเลือกดังนี้คือ
1) ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาพยาบาลที่มีประสบการณในการจัดการเรียนการสอนไมต่ํากวา 5 ป
และมีผลงานทางวิชาการเกีย่ วกับการดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring) จํานวน 3 คน 2) ผูท รงคุณวุฒิทมี่ ี
ผลงานหรือประสบการณทางดานการสอนและการวัดประเมินผลไมตา่ํ กวา 5 ป จํานวน 1 คน 3) ผูทรง
คุณวุฒิที่มีผลงานหรือประสบการณทางดานคุณธรรมจริยธรรมเชิงพุทธไมต่ํากวา 5 ป จํานวน 3 คน
3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางที่
ผูวิจัยสรางขึ้นจากวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดของการวิจัยที่ไดรับการพิจารณาความเหมาะสมจาก
อาจารยที่ปรึกษา
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ผูวิจยั ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
โดยสัมภาษณผูทรงคุณวุฒดิ วยตนเอง และวิเคราะหขอ มูลโดยวิธกี ารวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content
Analysis) เพือ่ ใหไดสาระสําคัญที่จะนําไปปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมยิง่ ขึ้น
4. สรางเครื่องมือประกอบการเรียนการสอน ประกอบดวย
4.1 แผนการสอน เปนการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละหนวยการ
เรียนรู ซึง่ ประกอบดวย ชื่อหนวยการเรียนรู ระยะเวลาทีใ่ ช แนวคิด จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาสาระ
การเรียนรู ผลการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน แหลงการเรียนรู และวิธี
ประเมินผลการเรียนรู
4.2 สื่อการเรียนการสอน ไดแก เอกสารประกอบการสอน ใบงาน วีดีทัศน หรืออุปกรณ
ตางๆ ที่ใชประกอบการเรียนการสอน
4.3 คูมือผูสอน เปนเอกสารที่จัดทําขึน้ เพื่อใชเปนคูม ือในการสอนของอาจารยซงึ่ จะแนะนํา
และชี้แจงเกี่ยวกับแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โครงสรางรูปแบบและวิธีการจัดการเรียน
การสอน แผนการสอนในแตละหนวยการเรียนรู และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
4.4 คูมือผูเรียน เปนเอกสารที่จัดทําขึน้ เพือ่ ใหนักศึกษาใชเปนแนวทางในการเรียนรูต าม
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนประกอบดวย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงคของการเรียนการสอน
หนวยการเรียนการสอน ซึ่งในแตละหนวยจะมีรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนการสอน สาระโดย
สังเขป ผลลัพธการเรียนรูทคี่ าดหวัง ระยะเวลา แหลงการเรียนรู และการประเมินผล
4.5 เครื่องมือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ไดแก แบบวัด
พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร และ แบบวัดความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
5. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือประกอบการเรียนการสอน โดยใหผูทรงคุณวุฒพิ ิจารณา
ความตรงของเครื่องมือประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือประเมิน
ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดวยวิธกี ารทางสถิติ มีวิธีดาํ เนินการดังนี้

124

5.1 แหลงขอมูล เปนผูท รงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน ซึง่ กําหนดเกณฑในการเลือกดังนี้คือ
1) ผูเชี่ยวชาญทางดานการศึกษาพยาบาลที่มีประสบการณในการจัดการเรียนการสอนไมต่ํากวา 5 ป
และมีผลงานทางวิชาการเกีย่ วกับการดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring) จํานวน 4 คน 2) ผูท รงคุณวุฒิทมี่ ี
ผลงานหรือประสบการณทางดานการสอนและการวัดประเมินผล ไมต่ํากวา 5 ป จํานวน 2 คน 3) ผู
ทรงคุณวุฒทิ มี่ ีผลงานหรือประสบการณทางดานคุณธรรมจริยธรรมเชิงพุทธไมต่ํากวา 5 ปจํานวน 1 คน
5.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบประเมินความเหมาะสมและความ
สอดคลองของเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนที่ผูวจิ ัยสรางขึน้ โดยผานการพิจารณาตรวจสอบความ
สมบูรณของแบบประเมินจากอาจารยที่ปรึกษา ลักษณะของแบบประเมินความเหมาะสมจะเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับคือ มีความเหมาะสมมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ นอยที่สุด
สวนแบบประเมินความสอดคลอง กําหนดเปน 3 ระดับคือ สอดคลอง ไมแนใจ ไมสอดคลอง ซึง่ ผูวจิ ัย
ไดกําหนดประเด็นที่ตองการตรวจสอบตั้งเปนขอคําถาม แลวขอใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาวา เครื่องมือ
ประกอบการเรียนการสอนแตละองคประกอบมีความเหมาะสมและมีความสอดคลองมากนอยเพียงใด
รวมทัง้ ใหขอเสนอแนะหรือใหความคิดเห็นเพิม่ เติม
5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลการตรวจสอบของผูทรงคุณวุฒิ
ดวยตนเอง โดยการใหผทู รงคุณวุฒิแตละทานพิจารณาตัดสินอยางอิสระ หลังจากนั้นจึงไปรับผลและ
ขอคําแนะนําเพิ่มเติม
5.4 การวิเคราะหขอมูล ขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญนํามาวิเคราะหผล
ดังนี้
5.4.1 การประเมินความเหมาะสม โดยการนําผลการประเมินคือ มีความเหมาะสม
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ นอยที่สุด มาแปลงเปนคะแนนที่มีคาเปน 5,4,3,2,1 ตามลําดับ
จากนั้นคํานวณหาคาเฉลีย่ ( Χ ) ของคะแนนความเหมาะสมที่ผูทรงคุณวุฒิทั้ง 7 คน ประเมินเปนรายขอ
แลวนํามาเทียบกับเกณฑซึ่งแบงเปน 5 ระดับ คือ (วิเชียร เกตุสิงห. 2538 : 8-11)
คะแนนเฉลีย่ 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความเหมาะสมนอย
คะแนนเฉลีย่ 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความเหมาะสมนอยที่สุด
หากผลของการประเมินอยูในระดับเหมาะสมมากถึงมากทีส่ ุด นั่นคือมีคะแนน
เฉลี่ยตั้งแต 3.50 ขึ้นไป ถือวาใชไดไมตองทําการปรับปรุง แตถา ผลการประเมินอยูใ นระดับเหมาะสม
ปานกลางถึงเหมาะสมนอยที่สุด นัน่ คือมีคะแนนเฉลีย่ ต่ํากวา 3.50 ตองทําการปรับปรุงตามคําแนะนํา
ของผูทรงคุณวุฒิ

125

5.4.2 การประเมินความสอดคลอง โดยการคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง
(Index of Congruency : IOC) จากคะแนนความคิดเห็นของผูท รงคุณวุฒิเปนเกณฑในการพิจารณา
ซึ่งมีสูตรในการคํานวณดังนี้ (ดิลก ดิลกานนท. 2537: 108-109)
IOC = ∑ R
N
เมื่อ IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคลอง
∑ R หมายถึง คะแนนความคิดเห็นของผูท รงคุณวุฒิ
N
หมายถึง จํานวนผูทรงคุณวุฒิ
ถาคํานวณไดคาดัชนีความสอดคลองมากกวาหรือเทากับ 0.50 ถือวามีความ
สอดคลองไมตองปรับปรุง แตถาคาดัชนีความสอดคลองนอยกวา 0.50 จะตองทําการปรับปรุงตามขอ
แนะนําของผูท รงคุณวุฒิ
5.4.3 การตรวจสอบหาคาความเที่ยง (Reliability) ของเครื่องมือประเมินประสิทธิผล
ของการจัดการเรียนการสอนไดแก แบบวัดพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร และแบบวัดความพึงพอใจ
ตอวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยนําแบบวัดที่ผานการตรวจสอบความตรง (Validity) จากผูท รงคุณวุฒิ
ในดานตางๆตามขอ 5.1และไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช(Try out) กับนักศึกษาพยาบาลที่มีลกั ษณะ
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2549
ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวน 32 คน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ที่กาํ ลังเรียนวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ 2 ผลจากการทดลองใชนาํ มาคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ตามวิธกี ารของครอนบาค (Cronbach ’s Alpha Coefficient) (ธวัชชัย งามสันติวงศ. 2542: 612-631)
ไดคาความเทีย่ งของแบบวัดทั้งฉบับเทากับ 0.9482
6. การศึกษานํารอง (Pilot Study) เปนการนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปทดลองใช
กอนนําไปใชจริงอยางเต็มรูปแบบ เพื่อตรวจสอบความเปนไปได ตลอดจนศึกษาปญหาและอุปสรรค
ระหวางดําเนินการเพื่อปรับปรุงรูปแบบใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น มีวธิ ดี ําเนินการดังนี้
6.1 กลุมตัวอยางในการศึกษานํารอง ใชวธิ ีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling)
โดยเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชัน้ ปที่ 3 ปการศึกษา 2549 ภาคการศึกษาที่ 3
จํานวน 8 คน ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ทีก่ ําลังเรียนวิชาปฏิบัตกิ ารพยาบาลมารดา
ทารก และผดุงครรภ 1 ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับกลุม ตัวอยางทีจ่ ะทดลองจริงในปการศึกษา 2550 ภาค
การศึกษาที่ 1 มากที่สุด เนื่องจากเปนนักศึกษาชัน้ ปเดียวกัน อยูวิทยาลัยแหงเดียวกันจึงมีประสบการณ
ของการเรียนการสอนที่ใกลเคียงกัน
6.2 การทดลองสอน ผูวจิ ัยและผูชวยวิจัยซึง่ เปนอาจารยนิเทศประจําหอผูปวยเปนผูด ําเนิน
การสอนตามรูปแบบ โดยเลือกหนวยการเรียนการสอนบางหนวยที่มคี วามสําคัญครอบคลุมกระบวนการ
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เรียนการสอนทั้งหมดมาทดลองใชเปนระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห แลวประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษา โดยจัดสนทนากลุม เพื่อใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่มีตอรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน
6.3 สรุปผลการทดลองสอนและขอเสนอแนะจากการศึกษานํารอง เพือ่ นําไปปรับปรุง
แกไขกิจกรรมการเรียนการสอนหรือเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนใหมีความสมบูรณกอนนําไป
ทดลองใชจริง

ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
จุดมุงหมาย
1. เพื่อนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลวไปทดลองใชจริง
2. เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พฒ
ั นาขึ้น
3. เพื่อนําผลของการประเมินมาปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหมีความสมบูรณ
ยิ่งขึ้น เพื่อประโยชนในการนําไปประยุกตใชในโอกาสตอไป
วิธีดําเนินการ
1. การนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปทดลองใชจริง ดําเนินการดังนี้
1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการทดลองคือ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชัน้ ปที่ 4
ปการศึกษา 2550 ภาคการศึกษาที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จํานวนทัง้ หมด 111 คน
ซึ่งเปนนักศึกษาชัน้ ปสุดทายที่ผานการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกือบครบรายทุกวิชา และมี
ประสบการณในการดูแลผูปว ยในลักษณะตางๆกันมาแลวในทุกหมวดวิชาชีพ
กลุมตัวอยาง ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากการวิจัย
ครั้งนี้ เปนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของ
นักศึกษาพยาบาล จึงเนนการเรียนการสอนทีน่ ักศึกษาไดลงมือปฏิบัติตอผูปวยในสถานการณจริง การ
ทดลองจึงตองเลือกวิชาในภาคปฏิบัติ ซึ่งในปการศึกษา 2550 ภาคการศึกษาที1่ นักศึกษาชัน้ ปที่ 4 มี
วิชาภาคปฏิบตั ิ 2 วิชา ผูวจิ ยั ไดเลือกศึกษารายวิชาปฏิบตั ิการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 2
(2 Cr.) เนื่องจากมีระยะเวลาการฝกปฏิบตั ิมากกวาอีกหนึง่ รายวิชา (1 Cr.) โดยฝกปฏิบัติงานในระหวาง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2550 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2550 นักศึกษาถูกแบงออกเปนกลุม ยอยกลุม ละ 8 คน
เพื่อหมุนเวียนฝกปฏิบัติงานในหอผูปว ยตางๆในระยะเวลา 8 สัปดาห ผูวิจัยไดเลือกนักศึกษาจํานวน 4
กลุมที่มหี นวยฝกแบบเดียวกัน แลวทําการสุมอยางงายเพื่อกําหนดใหเปนกลุมทดลอง 2 กลุม และกลุม
ควบคุมอีก 2 กลุม รวมจํานวนกลุม ตัวอยางทั้งหมด 32 คน ดังแสดงในภาพประกอบ 23

127
นักศึกษา

30 ก.ค – 12 ส.ค 2550

กลุมทดลอง

ฝกปฏิบัติที่หองคลอด

จํานวน 8 คน

(วิชาปฏิบัติการพยาบาล

กลุมทดลอง

ฝกปฏิบัติที่ตึกหลังคลอด

จํานวน 8 คน

(วิชาปฏิบัติการพยาบาล

กลุมควบคุม
จํานวน 8 คน

กลุมควบคุม
จํานวน 8 คน

13 – 26 ส.ค 2550

27 ส.ค – 9 ก.ย 2550

10 – 23 ก.ย 2550

ฝกปฏิบัติที่ตึกหลังคลอด
ฝกปฏิบัติวิชาบริหารทางการพยาบาล

มารดา ทารก และการผดุงครรภ 2)

ฝกปฏิบัติที่หองคลอด
ฝกปฏิบัติวิชาบริหารทางการพยาบาล

มารดา ทารก และการผดุงครรภ 2)

ฝกปฏิบัติที่หองคลอด
ฝกปฏิบัติวิชาบริหารทางการพยาบาล

(วิชาปฏิบัติการพยาบาล

ฝกปฏิบัติที่ตึกหลังคลอด
มารดา ทารก และการผดุงครรภ 2)

ฝกปฏิบัติที่ตึกหลังคลอด
ฝกปฏิบัติวิชาบริหารทางการพยาบาล

(วิชาปฏิบัติการพยาบาล

ฝกปฏิบัติที่หองคลอด
มารดา ทารก และการผดุงครรภ 2)

ภาพประกอบ 23 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง
1.2 แผนแบบการทดลอง กระบวนการวิจัยในขั้นตอนนี้ดําเนินการตามระเบียบวิธกี าร
วิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แผนแบบกึง่ การทดลอง (Quasi-experimental Designs)
แบบศึกษาสองกลุมวัดกอนและหลังการทดลอง (Nonequivalent Groups Pretest-Posttest Design)
ซึ่งเปนแผนแบบที่มีความเหมาะสมกับการวิจัยทีม่ ีขอจํากัดในการกําหนดตัวอยางเขาสูกลุมการวิจยั ดวย
การสุม (องอาจ นัยพัฒน. 2548: 279-281) เนื่องจากนักศึกษาพยาบาลตองขึ้นฝกปฏิบัติงานตามแผน
ที่ทางวิทยาลัยกําหนดไวลว งหนา การสุมตัวอยางอาจทําใหเกิดผลกระทบตอโปรแกรมการฝกปฏิบัติงาน
และการจัดประสบการณในรายวิชาอื่น การทดลองครั้งนี้ไดออกแบบการวัดหลังการทดลอง (Posttest )
เปน 2 ครั้งคือ วัดหลังการเรียนการสอนทันทีและวัดหลังการเรียนการสอนเปนเวลา 1 เดือน เพื่อดูความ
คงทนของพฤติกรรม แผนแบบการทดลองที่กาํ หนดไว แสดงไดดังในภาพประกอบ 24

E
C

O1
O1

X

O2
O2

O3

เมื่อ E คือ กลุมทดลอง
O1 คือ การวัดกอนการเรียนการสอน
C คือ กลุมควบคุม
O2 คือ การวัดหลังการเรียนการสอนทันที
X คือ การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ O3 คือ การวัดหลังการเรียนการสอน 1 เดือน
ภาพประกอบ 24 แผนแบบการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
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1.3 เครื่องมือที่ใชในการทดลองสอน ไดแก แผนการสอน สื่อการเรียนการสอน คูมือ
ผูสอน คูมือผูเ รียน และแบบประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
1.4 การดําเนินการทดลอง มีการดําเนินงานดังนี้
1.4.1 ติดตอประสานงานเพื่อขออนุญาตดําเนินการจัดการเรียนการสอน
1.4.2 เตรียมความพรอมของอาจารยที่รวมสอน ซึ่งไดแก อาจารยนิเทศประจําตึก
ที่มีนกั ศึกษากลุมทดลอง และกลุมควบคุมขึ้นฝกปฏิบัติงาน โดยการจัดประชุมเพื่อชีแ้ จงแนวคิดและ
หลักการของรูปแบบ รวมทัง้ อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เครื่องมือ
ประกอบการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลการเรียนการสอน ตามที่รูปแบบกําหนดไว
1.4.3 ปฐมนิเทศนักศึกษากลุม ควบคุมและกลุมทดลอง โดยกลุมควบคุมดําเนินการ
เรียนการสอนตามรูปแบบปกติของรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 2 สวนกลุม
ทดลองดําเนินการเรียนการสอนตามรูปแบบที่ผูวิจยั พัฒนาขึ้น โดยมีกจิ กรรมการเรียนการสอนดังนี้
ตาราง 8 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับกลุมทดลอง
วัน-เดือน-ป
หนวยการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
/ เวลา
30 ก.ค 50 หนวยที่ 1 สรางศรัทธา นําพาใหคิด
ปฐมนิเทศรายวิชา
13.00-15.00 น. (การนําเขาสูกระบวนการเรียนการสอน)
ดูวีดีทัศนเรื่อง คํามั่นสัญญา ☺ อาจารยผู
กิจกรรมที่ 1 เรียนรูอยางเขาใจ :
ประสานงานวิชา
กิจกรรมตามใบงานที่ 1
เปดเผย เปดใจ เปดโอกาส
“พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร” ☺ ผูวิจัย
- แบงกลุมยอย อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น
- นําเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู
- สรุปประเด็น
ชี้แจงรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน
15.00–16.00น. กิจกรรมที่ 2 สัมพันธภาพที่เอื้ออาทร

☺ ผูวิจัย
กิจกรรมตามใบงานที่ 2 “คุณครู ☺ อาจารยนิเทศ
ในดวงใจ ลูกศิษยในฝน”
- แบงกลุมยอย อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น
- นําเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู
- สรุปประเด็น
เลนเกมส “รูหนา ก็รูใจ”
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วัน-เดือน-ป
/ เวลา

หนวยการเรียนรู

31 ก.ค 50

หนวยที่ 2 ศึกษา ฝกฝน พัฒนาตน
สูการเปนพยาบาลที่เอื้ออาทร
(กระบวนการเรียนการสอน)

8.00-10.00 น. กิจกรรมที่ 3 ฝกฝน พัฒนาตน
(ปริยัติ)

กิจกรรมการเรียนการสอน

ฟงบรรยายพิเศษเรื่อง

ผูสอน

☺ วิทยากร

“ไตรสิกขา...หลักธรรมล้ําคาใน
การฝกฝนพัฒนาตน”
กิจกรรมตามใบงานที่ 3

“ปุจฉา วิสัชนา”

☺ ผูวิจัย
☺ อาจารยนิเทศ

- มอบหมายงานใหอานเอกสาร
ประกอบเรียนการสอนมาลวงหนา
- แสดงความคิดเห็น
- ซักถามปญหา
- สรุปประเด็นความรู
10.00-12.00 น. กิจกรรมที่ 4 ฝกจิต พัฒนาใจ
(ปริยัติ, ปฏิบัติ)

ฟงบรรยายพิเศษเรื่อง

☺ วิทยากร

“การฝกจิตและพัฒนาใจ”
ฝกสมาธิ และ แผเมตตา
กิจกรรมตามใบงานที่ 4

“ฝกใจใหมีสมาธิ”
- มอบหมายใหฝกสมาธิในชีวิต

☺ ผูวิจัย
☺ อาจารยนิเทศ

ประจําวัน

- บันทึกผลการฝกสมาธิใน แต
ละวัน
13.00-15.00 น. กิจกรรมที่ 5 เริ่มที่ใจใฝคุณธรรม
(ปริยัติ, ปฏิบัติ)

ฟงบรรยายพิเศษเรื่อง “พรหม
วิหาร 4 และ สังคหวัตถุ 4
คุณธรรมสําคัญของพยาบาล”
กิจกรรมตามใบงานที่ 5

“ฟงเขาใจ ไดขอคิด”
- แสดงความคิดเห็น
- ซักถามปญหา
- สรุปประเด็นความรู

☺ วิทยากร

☺ ผูวิจัย
☺ อาจารยนิเทศ
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วัน-เดือน-ป
/ เวลา
31 ก.ค 50
15.00-16.00

หนวยการเรียนรู

1 ส.ค 50 กิจกรรมที่ 6 สํารวจปญหา
14.30-16.30 น.
เพื่อพัฒนาตน
(ปริยัติ, ปฏิบัติ, ปฏิเวธ)

6 ส.ค 50 กิจกรรมที่ 7 กํากับพฤติกรรม
สํารวมกาย วาจา
14.30-16.30 น.
(ปริยัติ, ปฏิบัติ)

10 ส.ค 50 กิจกรรมที่ 8 สะทอนคิด 1
14.30-16.30 น.
(ปฏิเวธ)

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผูสอน

กิจกรรมตามใบงานที่ 6 “คุณธรรมนําสู ☺ ผูวิจัย
☺ อาจารยนิเทศ
การพยาบาล”
- แบงกลุมยอย ใหวิเคราะหประเด็นที่ได
รับมอบหมาย
- นําเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู
- สรุปประเด็นเพื่อการนําไปใช
- มอบหมายงานใหนําหลักคุณธรรมไปใช
ในการปฏิบัติการพยาบาลตามกระบวนการ
พยาบาล
- บันทึกผล และปญหา อุปสรรค
- นําไปแลกเปลี่ยนเรียนรูในกิจกรรม
สะทอนคิด
ใหประเมินพฤติกรรมการดูแลอยาง เอื้อ
อาทรของตนเอง
เลนเกมส “รูเรา รูเขา”
กิจกรรมตามใบงานที่ 7 “พิจารณาตน”
- ประเมินตนเองตามแบบตรวจสอบ
- สํารวจตรวจสอบตนเองในแตละวัน หลัง
ทําสมาธิ
กรณีตัวอยางและอภิปรายกลุม ใน
ประเด็น “กิน อยู ดู ฟง อยางมี ปญญา”

☺ ผูวิจัย
☺ อาจารยนิเทศ

☺ ผูวิจัย
☺ อาจารยนิเทศ

ใบงานที่ 8 “กํากับพฤติกรรม สํารวม
กายวาจา”
- ตั้งเปาหมายการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของตน
- บันทึกผลการกระทํา
สะทอนผลของการปฏิบัติการพยาบาล ☺ ผูวิจัย
โดยยึดหลักพรหมวิหาร 4 และ สังคหวัตถุ 4 ☺ อาจารยนิเทศ
(ตามใบงานที่ 6)
- นําผลของการปฏิบัติมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู
- วิเคราะห สรุปการเรียนรู
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วัน-เดือน-ป
/ เวลา

หนวยการเรียนรู

13 ส.ค 50 กิจกรรมที่ 9 เอาใจเขามาใส
14.30-16.30 น.
ใจเรา
(ปริยัติ, ปฏิบัติ)

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผูสอน

☺ ผูวิจัย
ประเด็น “บริการดวยหัวใจ เอาใจใส ใน ☺ อาจารยนิเทศ
กรณีตัวอยางและอภิปรายกลุม ใน
ความเปนมนุษย”

17 ส.ค 50 กิจกรรมที่ 10 สะทอนคิด 2
14.30-16.30 น.
(ปฏิเวธ)

สะทอนผลของการปฏิบัติการพยาบาล ☺ ผูวิจัย
โดยยึดหลักพรหมวิหาร 4 และ สังคหวัตถุ 4 ☺ อาจารยนิเทศ
(ตามใบงานที่ 6)
- นําผลของการปฏิบัติมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู
- วิเคราะห สรุปการเรียนรู

20 ส.ค 50 กิจกรรมที่ 11 สะทอนคิด 3
14.30-16.30 น.
(ปฏิเวธ)

สะทอนผลการฝกผนพัฒนาตนทั้ง 3 ดาน ☺ ผูวิจัย
- นําผลของการกํากับพฤติกรรม สํารวม ☺ อาจารยนิเทศ
กาย วาจา มาแลกเปลี่ยนเรียนรู
- นําผลของการฝกจิต พัฒนาใจ มาแลก
เปลี่ยนเรียนรู
- นําผลของการฝกพิจารณาตน มาแลก
เปลี่ยนเรียนรู
- วิเคราะห สรุปการเรียนรู

23 ส.ค 50 กิจกรรมที่ 12 สะทอนคิด 4
14.30-16.30 น.
(ปฏิเวธ)

สะทอนผลของการปฏิบัติการพยาบาล ☺ ผูวิจัย
โดยยึดหลักพรหมวิหาร 4 และ สังคหวัตถุ 4 ☺ อาจารยนิเทศ
(ตามใบงานที่ 6)
- นําผลของการปฏิบัติมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู
- วิเคราะห สรุปการเรียนรู
ประเมินพฤติกรรมการดูแลอยาง เอื้อ
อาทรของตนเองหลังจากที่ไดผาน กิจกรรม
การเรียนรูทั้งหมด
ประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบการจัด
การเรียนการสอน
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1.4.4 ประเมินประสิทธิผลของการเรียนการสอน ตามแผนการประเมิน ดังนี้
1) นักศึกษากลุมทดลองประเมินพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของตนโดย
ใชแบบวัดที่ผวู ิจัยสรางขึ้น ประเมินทั้งหมด 3 ครั้งคือ กอนการเรียนการสอน (เมื่อเริม่ ขึ้นฝกปฏิบัตงิ าน)
หลังการเรียนการสอนทันที (หลังจากเสร็จสิ้นการฝกปฏิบัติงาน) และหลังการเรียนการสอน 1 เดือน
(นักศึกษาไปฝกปฏิบัติงานในรายวิชาอืน่ )
2) นักศึกษากลุมควบคุมประเมินพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของตนโดย
ใชแบบวัดที่ผวู ิจัยสรางขึ้น ประเมินทั้งหมด 2 ครั้งคือ กอนการเรียนการสอน (เมื่อเริม่ ขึ้นฝกปฏิบัตงิ าน)
และหลังการเรียนการสอนทันที (หลังจากเสร็จสิ้นการฝกปฏิบัติงาน)
3) อาจารยนิเทศประเมินพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาทัง้ กลุม
ควบคุมและกลุมทดลองหลังการเรียนการสอนทันที (หลังจากเสร็จสิ้นการฝกปฏิบตั งิ าน) โดยใชแบบวัด
พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรที่ผวู ิจัยสรางขึ้น
4) นักศึกษากลุมทดลองประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลังการเรียน
การสอนทันที โดยใชแบบวัดความพึงพอใจที่ผูวิจยั สรางขึน้
1.4.5 เครื่องมือที่ใชในการประเมินประสิทธิผลของการเรียนการสอน ประกอบดวย
แบบวัดพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร และแบบวัดความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
มีลักษณะดังนี้
1) แบบวัดพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร มีจํานวนทั้งหมด 40 ขอ แบงออก
เปน 6 ดานคือ
- ดานการมีมนุษยสัมพันธดี
จํานวน 6 ขอ
- ดานการมีความเมตตากรุณา
จํานวน 9 ขอ
- ดานการเคารพคุณคาของความเปนมนุษย จํานวน 7 ขอ
- ดานการมีกลยุทธและทักษะการบริการ
จํานวน 5 ขอ
- ดานการยึดมั่นผูกพันในภาระหนาที่
จํานวน 5 ขอ
- ดานการสงเสริมใหมสี ุขภาพดีแบบองครวม จํานวน 8 ขอ
แบบวัดทุกขอจะมีลกั ษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ เพื่อ
ใหนักศึกษาประเมินตนเอง และใหอาจารยนิเทศประเมินนักศึกษา วามีพฤติกรรมในแตละขอมากนอย
เพียงใดเมื่อปฏิบัติงานบนหอผูปวย ซึ่งไดกําหนดคาคะแนนไวดังนี้
คะแนน 4 หมายถึง กระทําพฤติกรรมนั้นทุกครัง้
คะแนน 3 หมายถึง กระทําพฤติกรรมนั้นบอยๆหรือเกือบทุกครั้ง
คะแนน 2 หมายถึง กระทําพฤติกรรมนั้นเปนบางครั้งหรือทําบางไมทาํ บาง
คะแนน 1 หมายถึง เกือบจะไมไดกระทําพฤติกรรมนั้นเลย
คะแนน 0 หมายถึง ไมไดกระทําพฤติกรรมนั้นเลย
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เกณฑในการแปลคาเฉลี่ยของคะแนนในแตละขอหรือแตละดาน แบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้
คะแนนเฉลีย่ 3.50 - 4.00 หมายถึง มีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลีย่ 2.50 - 3.49 หมายถึง มีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรในระดับมาก
คะแนนเฉลีย่ 1.50 - 2.49 หมายถึง มีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 0.50 - 1.49 หมายถึง มีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรในระดับนอย
คะแนนเฉลีย่ < 0.50
หมายถึง มีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรในระดับนอยที่สุด
2) แบบวัดความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน มีจาํ นวน16 ขอ
ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ เพื่อใหนักศึกษาประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
โดยกําหนดคาคะแนนไวดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย
คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจมากนอยที่สุด
เกณฑในการแปลคาเฉลี่ยของคะแนนในแตละขอ แบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้
คะแนนเฉลีย่ 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลีย่ 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
คะแนนเฉลีย่ 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอย
คะแนนเฉลีย่ 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด
2. การวิเคราะหประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน ใชทงั้ วิธกี ารเชิงปริมาณและวิธีการ
เชิงคุณภาพ มีวิธีดําเนินการดังตอไปนี้
2.1 วิเคราะหประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการเชิงปริมาณ ผูวิจยั ทํา
การวิเคราะหขอ มูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows เปรียบเทียบและทดสอบความแตก
ตางคาเฉลีย่ ของกลุมตัวอยาง ในกรณีทกี่ ลุมตัวอยางมีขนาดเล็ก (N<30) ดวยสถิติ t-test โดยกอนที่
จะทําการวิเคราะหไดตรวจสอบวา ขอมูลมีการแจกแจงแบบปกติหรือไม โดยใชสถิติ One-Sample
Kolmogorov-Smirnov Test ผลปรากฎวา ขอมูลมีการแจกแจงปกติ ซึ่งเปนไปตามขอตกลงเบื้องตน
ของการใชสถิติ t-test (กัลยา วานิชยบญ
ั ชา. 2545 : 509-513 ; กัลยา วานิชยบญ
ั ชา. 2545 : 249_12
- 249_15; ปาริชาติ โรนพลากร-กูซ และ ยุวดี ฤาชา. 2549 :345-349) การทดสอบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง ดําเนินการดังนี้
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2.1.1 วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรทีน่ ักศึกษา
กลุมทดลองประเมินตนเองระหวางกอนการเรียนการสอนกับหลังการเรียนการสอนทันที และระหวาง
กอนการเรียนการสอนกับหลังการเรียนการสอน 1 เดือน โดยใชสถิติ Paired t-test ซึ่งเปนการทดสอบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยในกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่ไมเปนอิสระจากกัน (กัลยา วานิชบัญชา. 2545 :
324-327; ปาริชาติ โรนพลากร-กูซ และ ยุวดี ฤาชา. 2549 : 148-152)
2.1.2 วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรทีน่ ักศึกษา
กลุมควบคุมประเมินตนเองระหวางกอนการเรียนการสอนกับหลังการเรียนการสอนทันที โดยใชสถิติ
Paired t-test เชนเดียวกันกับการทดสอบในกลุมทดลอง
2.1.3 วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรที่อาจารยนิเทศ
ประเมินนักศึกษาทัง้ กลุม ควบคุมและกลุมทดลอง หลังจากการเรียนการสอนเสร็จสิน้ ทันที โดยใชสถิติ
Independent t-test ซึ่งเปนการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยในกลุมตัวอยาง 2 กลุมทีเ่ ปนอิสระ
จากกัน (กัลยา วานิชบัญชา.2545 :324-327; ปาริชาติ โรนพลากร-กูซ และ ยุวดี ฤาชา.2549 :116-147)
2.1.3 วิเคราะหความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษากลุม
ทดลอง โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวแปลความหมายตามเกณฑที่ตงั้ ไว
2.2 วิเคราะหประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการเชิงคุณภาพโดย
ศึกษาพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรในระหวางฝกปฏิบัติงาน ศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของผูรับบริการตอการดูแลของนักศึกษาพยาบาล ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาหลังจากการเรียน
การสอนเสร็จสิ้นลง มีวิธีดําเนินการดังนี้ (ชาย โพธิสิตา. 2547: 186-205)
2.2.1 กลุม ตัวอยาง เปนผูที่เกี่ยวของกับการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน ไดแก นักศึกษาพยาบาลที่อยูในกลุม ทดลอง จํานวน 16 คน อาจารยนิเทศประจําตึกจํานวน 2 คน
และผูรบั บริการที่ไดรับการดูแลจากนักศึกษาในกลุมทดลอง จํานวน 16 คน
2.2.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางและ
แนวคําถามสําหรับการสนทนากลุม ที่ผูวิจยั สรางขึ้นจากวัตถุประสงคของการวิจัย และจากการศึกษา
หลักการและกระบวนการวิจยั เชิงคุณภาพ
2.2.3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยทําการสัมภาษณผูรับ
บริการเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการดูแลของนักศึกษาในกลุมทดลองในระหวางการเรียนการสอน รวม
ทั้งทําการสนทนากลุม กับนักศึกษากลุม ทดลอง และสัมภาษณอาจารยนิเทศประจําตึกเกี่ยวกับความพึง
พอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลังจากที่การเรียนการสอนสิ้นสุดลง จากนั้นวิเคราะหขอ มูล
โดยใชวิธกี ารวิเคราะหเชิงเนือ้ หา (Content Analysis)
3. การปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยนําผลจากการวิเคราะหประสิทธิผลของ
รูปแบบฯทั้งจากวิธีการเชิงปริมาณและวิธีการเชิงคุณภาพมาปรับปรุงแกไข เพื่อใหไดรูปแบบที่สมบูรณ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลัก
พุทธธรรมเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล ผูวิจัยนําเสนอตาม ลําดับ
ขั้นตอนของการดําเนินการวิจัย ซึ่งแบงเปน 3 ขั้นตอนดังนี้
ตอนที1่ การศึกษาขอมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับแนวคิดของการดูแลอยางเอือ้ อาทรในวิชาชีพพยาบาล
ตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อปลูกฝง
พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล
ตอนที่ 3 การศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้

ตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดของการดูแลอยางเอื้ออาทรใน
วิชาชีพพยาบาล
การดําเนินการในขั้นตอนนี้ มีรายละเอียดของผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. การศึกษาและวิเคราะหแนวคิดทฤษฎีของการดูแลอยางเอื้ออาทร จากตํารา เอกสาร
และงานวิจัยที่เกีย่ วของกับความหมายของการดูแลอยางเอื้ออาทร พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร และ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล เพื่อ ให
ไดขอมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน สรุปสาระสําคัญไดดังในตาราง 9
ตาราง 9 ผลการศึกษาวิเคราะหแนวคิดทฤษฎีของการดูแลอยางเอือ้ อาทร
ประเด็นการศึกษาวิเคราะห

สาระสําคัญทีไ่ ดจากการศึกษาวิเคราะห

1. แนวคิดเกี่ยวกับการดูแล

อยางเอื้ออาทร
1.1 ความหมายของการ
ดูแลอยางเอื้ออาทร

เปนจริยธรรมแหงความสัมพันธของมนุษยที่มพี ื้นฐานอยูบนความเมตตา
เอื้ออาทรตอกัน เคารพในความเปนมนุษยและเห็นคุณคาซึ่งกันและกัน
มีการแสดงออกอยางอบอุนจริงใจดวยความผูกพันหรือความรับผิดชอบ
ตอบทบาทหนาที่ ทําใหทงั้ ผูด ูแลและผูรับการดูแลมีพลังใจและมี
พัฒนาการจนถึงระดับที่บรรลุถึงความสําเร็จสูงสุดในชีวติ ดํารงชีวิตอยูใน
สังคมอยางมีคุณคา
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ตาราง 9 (ตอ)
ประเด็นการศึกษาวิเคราะห

สาระสําคัญทีไ่ ดจากการศึกษาวิเคราะห

1.2 ความสําคัญของการ เปนเอกลักษณขององคความรูและเปนองคประกอบทางจริยธรรมทีส่ ําคัญ
ดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพ ในการปฏิบัตหิ นาที่ของพยาบาล โดยเปนศิลปะในการสรางความสัมพันธที่
พยาบาล
กอใหเกิดประสบการณที่ดีตอ ผูรับบริการ ทําใหรูสึกอบอุน ใจ ปลอดภัย
พึงพอใจ และมีความหวัง สัมพันธภาพที่เอื้ออาทรจะมีผลตอภาวะสุขภาพ
และการหายจากโรคของผูปว ย
1.3 หลักการสําคัญของ ประกอบดวย
การดูแลอยางเอื้ออาทรใน
- การเคารพในคุณคา ศักดิศ์ รี และความเปนปจเจกของมนุษย
วิชาชีพพยาบาล
- การมีสัมพันธภาพที่เอื้ออาทร : ความเปนมิตร การเขาถึงจิตใจกัน และ
ไววางใจกันระหวางพยาบาลกับผูปวย
- การมีคุณธรรมจริยธรรม : มีความเมตตากรุณา ยึดมัน่ ผูกพันตอภาระ
หนาที่ มีความเชื่อและคานิยมที่ดีในการชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษยใหมี
สุขภาพดี
- การดูแลเพือ่ นมนุษยแบบองครวม : ใหความสําคัญทัง้ ทางดานรางกาย
จิตใจ สังคม และ จิตวิญญาณ
2. พฤติกรรมการดูแลอยาง ประกอบดวยพฤติกรรมการแสดงออก 7 ดาน คือ
เอื้ออาทร
1) การมีเมตตากรุณา
2) การมีความรูและทักษะทางวิชาชีพ
3) การยึดมัน่ ผูกพันในภาระหนาที่
4) การสรางสัมพันธภาพที่ไววางใจกัน
5) การยอมรับและเขาใจในความเปนบุคคล
6) การแกไขปญหาและสงเสริมภาวะสุขภาพอยางเปนองครวม
7) การสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเอง
3. แนวทางการจัดการเรียน - การถายทอดแนวคิดและปลูกฝงเจตคติของการดูแลมนุษยอยางเอื้ออาทร
- สัมพันธภาพที่เอื้ออาทรระหวางครูกับศิษยในกระบวนการเรียนการสอน
การสอนเพื่อปลูกฝง
: การเปนกัลยาณมิตรของครูผูสอน
พฤติกรรมการดูแลอยาง
- การเปนแบบอยางที่ดีของครูผูสอน
เอื้ออาทร
- การจัดการเรียนการสอนทีม่ ุงเนนการคิดวิเคราะหหรือกระบวนการทาง
ปญญา
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จากตาราง 9 จะเห็นไดวา การดูแลอยางเอื้ออาทรเปนคุณธรรมจริยธรรมที่สําคัญของวิชาชีพ
พยาบาล และเปนศิลปะของวิชาชีพในการสรางความสัมพันธกับผูรับบริการ ทําใหผูรบั บริการอบอุนใจ
พึงพอใจ และมีประสบการณที่ดีจากการรับบริการทางสุขภาพ ผลของการศึกษาวิเคราะหในขั้นตอนนี้
ผูวิจัยไดนาํ สาระสําคัญ (รายละเอียดไดกลาวไวแลวในบทที่ 2) ไปเปนแนวทางในการศึกษาขอมูลเชิง
คุณภาพในขั้นตอนตอไป เพือ่ ใหไดขอมูลพื้นฐานตรงตามสภาพจริงในการนําไปประกอบการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในขั้นตอนที่ 2 ของการดําเนินงานวิจัย
2. การศึกษาแนวคิดของการดูแลอยางเอื้ออาทรตามความคิดเห็นของผูที่เกีย่ วของ
กับการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลดวยวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดทาํ การ
สัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางกับอาจารยพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ ผูรับบริการการพยาบาล และจัด
สนทนากลุมกับนักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับความหมายของการดูแลอยางเอื้ออาทร พฤติกรรมการดูแล
อยางเอื้ออาทร และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของ
นักศึกษาพยาบาล เพื่อนําผลที่ไดมาวิเคราะหเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนารูปแบบการจัด
การเรียนการสอนรวมกับขอมูลที่ไดจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีในขอ 1 ผลการวิเคราะหสาระสําคัญ
จากการศึกษาเชิงคุณภาพมีดังตอไปนี้
2.1 ความหมายของการดูแลอยางเอื้ออาทรตามความคิดเห็นของผูรับบริการการ
พยาบาล นักศึกษาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และอาจารยพยาบาล
ผูรับบริการ : เปนการดูแลชวยเหลือผูปวยตามหลักการพยาบาลเพื่อ ชวยใหผูปวยมี
อาการดีขึ้น โดยใหความสนใจเอาใจใสอยางสม่ําเสมอ ใหความเปนกันเองเปรียบเสมือนเปนญาติพี่นอง
สุภาพออนโยน พูดจาไพเราะ ใหความชวยเหลือเวลาที่เจ็บปวด ใหคาํ แนะนําปรึกษาในการปฏิบัติตัวและ
ใหกําลังใจแกผูปวย ดังตัวอยางคําพูดของผูรับบริการที่เปนกลุมตัวอยาง ดังนี้
คุณ ก. “ การดูแลอยางเอื้ออาทร ก็คือ การดูแลชวยเหลือผูปวยตามหลักการพยาบาล
นั่นแหละเพื่อชวยใหผปู ว ยมีอาการดีขึ้น ชวยตัวเองได สิ่งที่สาํ คัญคือ ตองบอกหรือใหคําแนะนําแกผูปวย
เขาจะไดปฏิบัติตัวถูก”
คุณ ข. “ คือ การบริการดี สนใจเอาใจใสผูปวย มาคอยดูแลอยางสม่ําเสมอ ”
คุณ ค. “ คือ การดูแลอยางเปนกันเอง แบบเปรียบเสมือนเปนญาติพี่นอง เปนจิต
วิญญาณที่ตองออกมาจากขางในตัวพยาบาล ”
คุณ ง. “ คือ การมาดูแลเอาใจใส สนใจเรามั่ง ออนโยนกับเรา สุภาพกับเรา มีนา้ํ ใจ
ชวยเหลือ เวลามีปญหา ไมตองพิเศษกวาคนอื่นแคพูดจาดีๆ ”
คุณ จ. “ คือ การดูแลเอาใจใสผูปวย คอยชวยเหลือ พูดจาไพเราะ และใหกําลังใจ ”
คุณ ฉ. “ คือ การดูแลเอาใจใสผูปวย ใหความสะดวก อธิบายใหคําแนะนํา พูดจาดีๆ ”
คุณ ช. “ อยากใหดูแลดีๆ มาดูบอยๆ สนใจเวลาที่เราเจ็บ ”
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นักศึกษาพยาบาล : เปนการดูแลเอาใจใส ชวยเหลือผูปวยใหมภี าวะของกาย ใจ สังคม
และจิตวิญญาญมีความสุขสมบูรณ นัน่ คือ เปนการดูแลอยางเปนองครวม โดยมีความเมตตากรุณาเปน
พื้นฐาน คํานึงถึงความแตกตางของบุคคล รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา เขาถึงจิตใจและเคารพในสิทธิของผูปว ย
ดังตัวอยางคําพูดของนักศึกษาพยาบาลทีเ่ ปนกลุมตัวอยาง ดังนี้
นส. ก. “ เปนการดูแล หวงใย เอาใจใสใหผูที่เราดูแลใหมีสุขภาพดีทงั้ กาย ใจ สังคม
และ จิตวิญญาญ ”
นส. ข. “ เปนการดูแลแบบองครวม มีความเมตตากรุณาเปนพื้นฐาน ”
นส. ค. “ รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา คิดดูวา ถาเปนเรา เราอยากใหใครทําอะไรกับเรา
เราก็ควรทํากับเขาแบบนัน้ ”
พยาบาลวิชาชีพ : เปนการดูแลเอาใจใสผูปวยใหมีสุขภาพดี สามารถกลับไปใชชีวิต
ประจําวันไดตามปกติ มีเมตตาธรรมจริยธรรมใหการชวยเหลืออยางเต็มใจ จริงใจ รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา
เขาใจในความความรูสึกและตองการของผูป วย และใหการดูแลอยางเปนองครวม ดังตัวอยางคําพูดของ
พยาบาลวิชาชีพที่เปนกลุมตัวอยาง ดังนี้
คุณ ก. “ เปนการดูแลที่มีเมตตาธรรม จริยธรรม มีService Mind ไมใชทําตามเฉพาะ
หนาที่ เพื่อใหเขากลับไปใชชีวิตปกติได ตองทําดวยใจยินดี เต็มใจชวยเหลือ ถาฝนทําจะทําไดไมตลอด ”
คุณ ข. “ เปนการเอาใจเขามาใสใจเรา เห็นอกเห็นใจ ดูแลเหมือนเปนญาติของเรา ”
คุณ ค. “ เปนการเอาใจเขามาใสใจเรา เขาใจความรูสึกและความตองการของผูป วย
ใหคําแนะนําและดูแลทุกมิตอิ ยางเปนองครวม ”
อาจารยพยาบาล : เปนการดูแลชวยเหลือผูปวยอยางเปนองครวม นั่นคือ คํานึงถึง
ปญหาและความตองการของผูปวยทัง้ ทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาญ โดยปฏิบัติการ
พยาบาลในการดูแลชวยเหลือนั้น ตองเปนการกระทําทีอ่ อกมาจากใจที่แทจริงของพยาบาลซึ่งตั้งอยูบน
พื้นฐานของการมีความเมตตากรุณา มีความเห็นอกเห็นใจ หวงใยเอาใจใส และเคารพในศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษยของผูปวย ดังตัวอยางคําพูดของพยาบาลวิชาชีพที่เปนกลุมตัวอยาง ดังนี้
อาจารย ก. “ ดูแลอยางเอื้ออาทร คือ ดูแลแบบองครวมตองคํานึงถึงปญหาและ
ความตองการทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาญ ไมใชดูแลแตดานรางกายอยางเดียว
โดยไมใหความสนใจกับมิตอิ ื่นๆของคนไข ซึ่งมันเปนสิ่งที่เกีย่ วพันกันเพราะเวลาที่คนเราเจ็บปวยไมได
ปวยแตกาย ใจก็เครียดไปดวย ครอบครัวก็เครียดไปดวย ”
อาจารย ข. “ ดูแลอยางเอื้ออาทรตองคํานึงถึงปญหาและความตองการของผูปวย
เปนหลัก มีความเขาใจและเคารพในความเปนบุคคลคนหนึง่ ของผูปว ยดวย ”
อาจารย ค. “ เปนการใหการพยาบาลอยางเห็นอกเห็นใจ แสดงความหวงใยเอาใจใส
บนพืน้ ฐานของจิตใจที่มีความเมตตากรุณา ที่ออกมาจากใจจริงของพยาบาล ”
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จากความคิดเห็นของผูท ี่เกีย่ วของกับการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลเมื่อนํามา
สรุปแนวคิดแลวพบวา การดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพพยาบาล หมายถึง การดูแลของผูที่อยูใน วิชาชีพ
พยาบาลตอผูท ี่เจ็บปวยหรือผูรับบริการดวยความมีเมตตากรุณา สนใจ หวงใย เอาใจใสตอปญหา และ
ความตองการในทุกดานอยางเปนองครวม รวมทั้งเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและสิทธิสว นบุคคลของ
ผูรับบริการในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ดูแลรักษาความเจ็บปวย และฟนฟู
สภาพใหบุคคลมีสุขภาพที่ดี สามารถดูแลตนเองไดตามสภาวะที่เกิดขึน้ ในชีวิต
2.2 ความสําคัญของการดูแลอยางเอือ้ อาทรตามความคิดเห็นของผูรับบริการการ
พยาบาล นักศึกษาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และอาจารยพยาบาล มีความคิดเห็นดังนี้
ผูรับบริการ : การดูแลที่เอือ้ อาทรของพยาบาลจะชวยใหผูปวยอบอุนใจ มีกาํ ลังใจ และ
มีความหวังในการรักษา เปนความประทับใจ และเปนสิ่งที่ผูปว ยคาดหวังวาจะไดรับเมื่อมารักษา พยาบาล
ดังตัวอยางคําพูดของผูรับบริการที่เปนกลุม ตัวอยาง ดังนี้
คุณ ก. “ ถาดูแลดี ก็อยากมารักษาที่นอี่ ีก บางทีขนาดเราบอกวาปวดทองเขายังเฉย”
คุณ ข. “ สําคัญมากเลย เพราะผูปว ยสวนมากมาเพราะตองการความชวยเหลือ บางคน
เปนมากมาถึงมือหมอ มือพยาบาลก็อยากมีความหวัง มีกําลังใจจากคนที่ดูแล”
คุณ ค. “ ถาพยาบาลดูแลดีก็จะทําใหอบอุนใจ จิตใจสบายขึ้น มีกําลังใจตอสูกบั โรค
ชวยใหหายเร็วขึ้น ถาเจอหมอหรือพยาบาลทีพ่ ูดดีๆ มันรูสึกชุมชืน่ ในใจ ความไขหายไปครึ่งหนึง่ แลว เวลา
ที่เจ็บจะแย ถาพยาบาลพูดจาดีๆก็จะชวยไดเยอะ มีกาํ ลังใจ”
นักศึกษาพยาบาล : สําคัญมาก เพราะจะชวยใหผปู วยรูสึกอบอุน ใจและมีกาํ ลังใจและ
มีความหวัง นอกจากนั้น ยังเปนสิ่งที่ชว ยใหภาพลักษณของพยาบาลดีในสายตาของสังคม ทําใหเกิดความ
ประทับใจและเปนสิ่งที่บง บอกถึงคุณภาพของการพยาบาล ดังตัวอยางคําพูดของนักศึกษาพยาบาลที่เปน
กลุมตัวอยาง ดังนี้
นส. ก. “ ทําใหผูปวยรูสกึ อบอุนใจ มีกาํ ลังใจ ชวยใหผูปวยมองภาพของพยาบาลดีขึ้น
จะไดไมมองวา ทําแตงานแตไมสนใจดูแลคน มันเปนสิง่ ที่ตองมีควบคูไ ปกับการปฏิบัติงาน ”
นส.ข.“ เคยเห็นพีท่ W
ี่ ardทีดูแลคนไขดีๆ ประทับใจมากอยากเปนพยาบาลแบบนั้นบาง”
พยาบาลวิชาชีพ : เปนจริยธรรมและเปนสิ่งที่จําเปนที่ตองมีสาํ หรับการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพ ซึง่ จะชวยใหสามารถดูแลผูปวยไดอยางมีคุณภาพ ทําใหผปู ว ยมีความประทับใจ อบอุน ใจในการ
ดูแล มีความหวังและกําลังใจในการรักษาโรค รวมทัง้ เปนผลดีตอตัวพยาบาลที่จะทําใหเกิดความภาคภูมิ
ใจและมีคุณคาที่ไดชวยเหลือผูอื่น ดังตัวอยางคําพูดของพยาบาลวิชาชีพที่เปนกลุมตัวอยาง ดังนี้
คุณ ก. “ เปนสิ่งที่จําเปนมาก ถาพยาบาลทํางานตาม Routine ไมมีปฏิสัมพันธที่ดกี ับ
ผูปวยเราจะไมสามารถรูปญหาที่แทจริง การแกไขปญหาก็ไมตรงจุด ถาเรามีปฏิสมั พันธที่ดีผูปว ยก็จะกลา
พูด กลาบอก ไววางใจ และใหความรวมมือในการรักษา ”
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คุณ ข. “ สําคัญมากเปนอันดับหนึง่ เลย เพราะเปนจริยธรรมของวิชาชีพ เปนหนาที่และ
ความ รับผิดชอบที่ตองทํา ถาขาดไปแยเลยผูปวยก็ไมประทับใจ ”
คุณ ค. “ มีผลตอความประทับใจของคนไข ถาขาดความเอื้ออาทรจะมีปญหาตามมา
เพราะมันเปนหัวใจของการบริการ วิชาชีพของเราเปนงานที่ตองใหบริการคนไข ”
คุณ ง. “ สําคัญมาก โดยเฉพาะถาทําทีโ่ รงพยาบาลเอกชน เปนความคาดหวังของ
ผูปวยเลย เพราะคาใชจา ยสูง เขาก็อยากไดรับการดูแลดีๆ ”
คุณ จ. “ สําคัญมาก เอาประสบการณของตัวเองทีป่ วยในครั้งหลังนีท้ ําใหรูเลยวา
พยาบาลจะตองมีความเอื้ออาทรเพราะมันมีผลตอจิตใจของผูปวย ทําใหรูสึกดีมีกาํ ลังใจถาเราไดรับการ
ชวยเหลือที่ดี ไดรับการตอนรับที่เต็มใจ เพราะพยาบาลก็เปรียบไดกับเจาของบานทีผ่ ูปวยเขาไปรักษา ”
คุณ ช. “ สําคัญมากๆ ถาเราชวยเหลือเกื้อกูลดวยความเต็มใจ บริสุทธใจ จะทําให
ผูปวยได รับความสุข มีกําลังใจในการเผชิญกับโรคที่เปน กําลังใจจากเราอาจจะพอๆกับกําลังใจจากญาติ
หรือมากกวา เพราะเราจะชวยไดในเรื่องการอธิบายพยาธิสภาพและใหความรูในการปฏิบัติตวั
ดูแลตัวเอง เปนวิชาชีพที่อิ่มบุญ ถาเราทําดวยใจหรือใหการชวยเหลือโดยไมหวังผลตอบแทนถาผูป วยมี
ความสุขขึ้น เราก็รูสึกอิ่มใจไปดวย ”
อาจารยพยาบาล : เปนสิ่งที่สําคัญทีส่ ุดที่บงชี้ถงึ การดูแลที่มีคุณภาพของพยาบาล
ทําใหผูปวยไดรับผลดีจากการดูแลนั้น เนือ่ งจากการดูแลที่ครอบคลุมทุกมิติจะชวยในการฟนหายจาก
โรค เปนการเยียวยาที่เกิดจากการที่ผูปว ยไดรับความสนใจดูแลเอาใจใสอยางแทจริง ผูปวยจะไดรับการ
ตอบสนองที่ตรงกับปญหาและความตองการ ทําใหมพี ลังใจในการรักษาความเจ็บปวยหรือภาวะวิกฤติ
ที่คุกคามอยู ดังตัวอยางคําพูดของพยาบาลวิชาชีพที่เปนกลุมตัวอยาง ดังนี้
อาจารย ก. “การดูแลอยางมีคุณภาพที่ครอบคลุมทัง้ ปญหาทางรางกาย จิตใจ สังคม
และจิตวิญญาญจะทําใหการรักษาพยาบาลมีผลดีตอผูปวย เพราะไดรับการตอบสนองความตองการใน
ทุกดาน ทําใหมีกําลังใจและใหความรวมมือในการรักษาพยาบาล ชวยใหพน จากภาวะวิกฤติได ”
อาจารย ข. “ ถาผูปวยไมไดรับการดูแลเอาใจใสจะหมดกําลังใจ ทอแทหมดหวัง โดย
ธรรมชาติของวิชาชีพแลว พยาบาลสามารถตอบสนองตอปญหาและความตองการของผูปวยไดมากที่สุด
เพราะเปนผูท ดี่ ูแลใกลชิดและตองอยูกับผูปวยตลอดเวลา ”
ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของผูท เี่ กี่ยวของสรุปไดวา การดูแลอยางเอื้ออาทรใน
วิชาชีพพยาบาลเปนคุณธรรมจริยธรรมที่สาํ คัญที่จะตองมีในการดูแลผูปวย และเปนสิ่งที่บง ชี้ถงึ คุณภาพของ
การพยาบาล เนื่องจากการที่ผูปวยไดรับการดูแลเอาใจใสเปนอยางดีครอบคลุมปญหาในทุกมิตจิ ะทํา ให
ผูปวยไดรับการตอบสนองทีต่ รงกับปญหาและความตองการ ชวยในการฟนหายจากโรค ทําใหมีกาํ ลังใจมี
ความหวังในการรักษาความเจ็บปวยหรือภาวะวิกฤติที่เผชิญอยู นอกจากผลดีที่เกิดขึ้นกับผูปว ยแลวยังมี
ผลดีตอตัวพยาบาลผูท ี่มีความเอื้ออาทรคือ ทําใหเกิดความรูสึกภาคภูมิใจและมีคุณคาที่ไดชวยเหลือผูอื่น
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2.3 สภาพจริงในปจจุบนั เกี่ยวกับการดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาลตามความ
คิดเห็นของผูรับบริการการพยาบาล นักศึกษาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และอาจารยพยาบาล
จากการสัมภาษณถึงประสบการณของผูที่เกี่ยวของดังกลาว พบวามีความคิดเห็นดังนี้
ผูรับบริการ : ปจจุบันพยาบาลสวนใหญใหบริการดีขึ้น ใหความสนใจดูแลเอาใจใสดี
แตยังมีบางบางสวนที่พยาบาลยังมีอารมณหงุดหงิด ไมยิ้มแยมแจมใส หรือดุผูปวย ซึ่งผูรับบริการมองวา
อาจจะเนื่องมาจากภาระงานทีห่ นัก และปริมาณผูปวยที่มีมากจึงทําใหหงุดหงิดได ดังตัวอยางคําพูด
ตอไปนี้
“ ก็ดูแลดี ดีกวาญาติซะอีก ขอใหชวยเหลืออะไรก็ทาํ ทุกครั้งฉันเขาโรงพยาบาลบอย
อยางคุณ..(ชื่อพยาบาล).นี่ดแู ลดีมาก ไมถอื ตัวคุยเปนกันเอง คุยเลนคุยหัว มาถามทุกขสุขอยูเรื่อย ให
คําแนะนําดี ปลอบใจฉัน ทําใหฉันมีกําลังใจที่จะรักษา ”.
“ สมัยนี้ดแู ลดีขึ้น สมัยกอนถามก็ไมตอบ ดุ เดี๋ยวนี้เปนกันเอง ใจเย็น อาจจะเปนที่
ผูปวยก็ได บางคนก็เรื่องมาก ”
“ พยาบาลเดี๋ยวนีเ้ หรอ ก็ดีแตยังไมเต็มรอยใหซัก 60% สวนนึงดี อีกสวนนึงเปนบาง
คน พูดไมเพราะ ชอบวา ชอบดุ อะไรที่ไมรูไมบอกดีๆ หนาบึ้ง ไมยิ้มทําใหเราไมสบายใจ คงเปนเพราะ
คนไขมีมาก เลยเหนื่อยและหงุดหงิด แตควรจะรูวา เราเปนพยาบาลนะ”
“ ปจจุบันโรงพยาบาลของรัฐบริการดีขึ้นเยอะ ใหซกั 80%ได โดยเฉพาะในกรุงเทพ
ดีกวาที่คิดหรือคาดไว พยาบาลยิ้มแยมแจมใส ขอชื่นชม แตตางจังหวัดยังเครียดๆอยู สิง่ ที่จะทําให
พยาบาลเอื้ออาทรหรือไมเอือ้ อาทรนาจะอยูที่จาํ นวนผูปว ยและตัวผูปว ยแตละคน ถาผูปวยมีมากและจูจี้
จุกจิกก็คงทําใหหงุดหงิดและเครียดได ”
นักศึกษาพยาบาล : สวนใหญเปนพฤติกรรมสวนบุคคล มีทงั้ การเอื้ออาทรตอผูปวยที่
ทําออกมาจากใจจริงและมีทั้งที่ไมเอื้ออาทร โดยพฤติกรรมของพี่พยาบาลจะเปนตัวแบบที่นักศึกษาจําได
ทั้งในดานดีและไมดี สาเหตุของการมีพฤติกรรมเอื้ออาทรหรือไมเอือ้ อาทรนาจะมาจากอุปนิสัยสวนบุคคล
และพื้นฐานการเลี้ยงดูจากครอบครัว สวนสภาพแวดลอมในการทํางานเปนปจจัยเสริม เชน ถางานหนัก
มาก จํานวนผูป วยมีมากทุกวัน แตสวัสดิการของพยาบาลไมดี เงินเดือนนอย และผูร วมงานสวนใหญไม
เอื้ออาทร ก็จะมีผลตอการแสดงพฤติกรรมของพยาบาลได ดังตัวอยางคําพูดตอไปนี้
“ เปนคนๆไป แตคิดวาปจจุบันพูดจาดีขึ้นกวาสมัยกอนที่เคยเจอกอนมาเรียน ”
“ เปนบางคน จากที่ขนึ้ ฝกงานเคยเจอทั้งพี่ทเี่ ปนตัวอยางที่ดีและไมดี ตัวอยางทีด่ ี เชน
ในผูปวยหนักที่แพทย NR (No Resuscitation คือ การชวยใหฟน คืนชีพ เชน ปม หัวใจ) แลว พี่กย็ ังไม
ทอดทิง้ ผูปวย ทําแผลให ดูด Content ทางNG Tube ให พลิกตะแคงตัวให รูสึกประทับใจ คิดวา ถาเรา
จบเราจะเปนพยาบาลแบบพี่คนนี้ สวนประสบการณทไี่ มประทับใจคือCase ที่มี Abscess (เปนตุมหรือ
แผลที่มีหนอง) ที่ปลายจมูก นอนรอเจาะหนองออก พีท่ ําไปคุยโทรศัพทไป ไมมีการบอกรายละเอียดใน
การใหการพยาบาลและใช Forceps (คีม) ตีสันจมูกผูปว ยดวย ”
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“ ในกรณีที่พี่เปนตัวอยางที่ดี เชน คุณยายอายุมาก ชวยตัวเองไดนอย บนหิว ตอนนัน้
เปนเวลากลางคืนแลว พี่ก็ไปชงโอวัลตินมาใหกนิ แตในกรณีที่พี่เปนตัวอยางที่ไมดี เชน พูดกับผูคลอด
ที่มาคลอดโดยไมไดฝากทองไมดี ใชคําพูดที่ดูถูก ไมใหเกียรติ รูสึกไมประทับใจ”
“ บางครัง้ ก็พบวา ไมไดเอื้ออาทรดวยใจจริง เพราะปจจุบันผูปวยมีการเรียกรองสิทธิ
กันมากและมีการฟองรองทําใหตองมีการแสดงพฤติกรรมที่ดีตอผูปวย แตพอลับหลังก็หลุด นินทาผูปวย
วาเรื่องมากก็มี หนูวา ความเอื้ออาทรนาจะทําดวยใจจริงมากกวา ”
พยาบาลวิชาชีพ : ขึ้นอยูกบั มุมมองและประสบการณของพยาบาลแตละคน มีทั้งที่
มองวาปจจุบนั พยาบาลมีความเอื้ออาทรมากขึ้น และมีทั้งที่มองวามีความเอื้ออาทรนอยลง แตปจจัยที่
เปนปจจัยรวมคือ สาเหตุที่จะทําใหพยาบาลไมเอื้ออาทรก็คือ อุปนิสัยสวนตัวและภาระงานที่หนักมากไป
ทําใหการดูแลทางดานจิตใจและความรูสึกของผูปวยนอยลงได ดังตัวอยางคําพูดตอไปนี้
“ ปจจุบันพยาบาลมีความเอื้ออาทรมากขึ้นนะ คิดวา 70-80% ได นาจะเปนเพราะมี
การประชุมอบรมในเรื่องนีม้ ากขึ้น ทําใหมเี จตคติที่ดีตองานของตัวเองมากขึ้น แตจุดออนคือภาระงานที่
มีมาก สัดสวนของผูปวยตอพยาบาลที่มีมากไป จะทําใหพยาบาลขาดความเอื้ออาทรได ”
“ ลักษณะนิสัยสวนบุคคลก็มีสวนบางคนเกิดมาเพือ่ บริการก็จะทําไดดี บางคนไมได
เปนแตแรก แตมีการปรับเปลี่ยนนิสัยก็ทําใหมีการกระทําที่ดี ”
“ ประสบการณสวนตัว พบวาพยาบาลที่เอื้ออาทรจะเปนคนที่สามารถควบคุมตัวเอง
ไดในสถานการณที่ใหการดูแลผูปวย รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา ในขณะที่พยาบาลทีไ่ มเอื้ออาทรมักจะ
เปนคนทีไมนกึ ถึงใจเขาใจเรา ไมขัดเกลาคําพูด หรือมีความเคยชิน เห็นความเจ็บปวยเปนเรื่องธรรมดา
จนแสดงออกแบบไมนึกถึงใจของผูปวย ”
“ คิดวา สวนมากก็เอื้ออาทรนะ ใหซกั 90% มีสว นนอยที่ไมเอื้ออาทร ซึ่งอาจจะเกิด
จากจิตสํานึกและการเลี้ยงดู รวมทัง้ ปญหาสวนตัว เชน รับJob หลาย Job แลวก็เหนื่อยหงุดหงิดงาย”
“ สวนมากก็เอื้ออาทรนะคะ เพราะเราตองรูจักควบคุมตัวเอง จะเจอบางในหนวยที่
งานยุง ๆ เชน แผนกฉุกเฉินและอุบัติเหตุ หรือเจอผูปวยทีไ่ มรวมมือ เชน รองเอะอะโวยวาย อาจจะทํา
ใหแสดงทาทางหงุดหงิดบาง สาเหตุนา จะมาจากนิสยั สวนบุคคลและความเครียดจากภาระงาน ”
“ คิดวามีมากขึ้นกวาเดิมนะจากเหตุผลอะไรไมทราบ แตคิดวา มีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้น เห็นความสําคัญของการดูแลเอื้ออาทรตอผูปวยมากขึ้น
“ พี่คิดวา พยาบาลสมัยนี้มีความอดทนอดกลั้น แบงปน เสียสละนอยกวาสมัยกอน
สมัยนี้จะเนนงาน Routine ทําตามหนาทีท่ ี่มี อาจจะเปนเพราะสังคมสมัยใหมและการเลี้ยงดู สมัยกอน
ครูบาอาจารยจะสอนเนนใหอดทน มีระเบียบวินัย ทําใหเกิดศรัทธาในการเปนผูดูแลคนที่เจ็บไขไดปวย”
“ พี่คิดวา พยาบาลสมัยนี้จับตองสัมผัสผูปวยนอยลง สวนใหญจะเนนที่ Treatment
(งานรักษาตามคําสั่งแพทย เชน ใหยา ฉีดยา ทําแผล ฯลฯ) จิตวิญญาณของการใหบริการจะนอยลง
แตถามีการพัฒนาในเรื่องนีจ้ ะดีขึ้น ”
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อาจารยพยาบาล : พยาบาลสวนใหญมีความเอื้ออาทร มีสว นนอยที่เปนปญหา ซึง่
อาจเกิดจากภาระงานที่หนัก และสิ่งแวดลอมรอบตัว การปลูกฝงใหพยาบาลมีทัศนคติและมีจิตสํานึกที่ดี
ตอผูปวย จะชวยใหพยาบาลมีความเอื้ออาทรมากขึ้น ดังตัวอยางคําพูดตอไปนี้
“ มองวา โดยเนื้อแทพยาบาลทุกคนก็มีความเอื้ออาทร แตความสามารถที่จะสื่อสาร
ออกมาใหผูปว ยหรือคนอื่นรับรูมีความตางกัน คิดวามากกวา 70% ทีส่ ามารถสื่อสารใหเห็นถึงความเอื้อ
อาทรทีม่ ีตอผูปวย ปจจัยทีท่ ําใหแสดงออกได เปนปจจัยสวนบุคคลทีต่ ัวเองตองเติมเต็มกอนในทุกดาน
เชน เศรษฐานะทางสังคม (หมายถึง มีความพรอมทางกายภาพ เชน มีฐานะที่ไมเดือดรอน ไมมีปญหา
ทางดานครอบครัว เพราะถามีปญหาเหลานี้ พยาบาลก็คงไมมีแกใจทีจ่ ะเอื้ออาทรตอผูอื่น) และมีความ
ฉลาดทางอารมณ พยาบาลจึงจะสามารถสื่อสารความเอื้ออาทรออกมาได ”
“ คิดวา พยาบาลมีความเอื้ออาทรมากขึ้น ปจจัยทีท่ ําใหมีมากขึน้ นาจะเปนเพราะ
สถาบันหรือโรงพยาบาลมีนโยบายของการประกันคุณภาพที่มีตวั ชี้วัดเปนรูปธรรม ทําใหทุกคนตองหัน
กลับมามองตัวเอง ”
“ สวนใหญก็มีความเอือ้ อาทร สวนนอยที่อาจจะมีปญหาบาง ปจจัยที่สาํ คัญทีส่ ุดอยูที่
ทัศนคติหรือการมีจิตสํานึกที่จะเอื้ออาทรตอผูปวย ซึง่ เปนสิ่งที่จะตองไดรับการปลูกฝง สวนปจจัยอื่นๆที่
นาจะมีผลก็มาจากภาระงานทีห่ นัก สัดสวนของพยาบาลตอผูปวยไมสมดุลยกนั และสิ่งแวดลอมหรือ
ผูรวมงาน ถาสังคมตรงนัน้ มีคนทีม่ ีความเอื้ออาทรสูงและแสดงพฤติกรรมเปนแบบอยาง ก็จะทําใหคน
อื่นๆแสดงออกตามไปดวย ”
จากความคิดเห็นของผูท ี่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลสรุป
ไดวา ปจจุบันพยาบาลสวนใหญมีการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูปวย มีเพียงสวนนอยที่มีการดูแลที่ไมเอื้อ
อาทร ปจจัยรวมทีเ่ ปนสาเหตุของปญหาตามความความคิดเห็นของทุกกลุม คือ ปจจัยสวนบุคคล ซึ่งอาจ
มีสาเหตุมาจากพืน้ ฐานเดิมของแตละบุคคล และอิทธิพลจากสิง่ แวดลอมที่มีผลตอเจตคติและพฤติกรรม
การแสดงออก นอกจากนี้ปจจัยอื่นๆทีม่ ีผลก็คือ อาจเกิดจากภาระงานที่หนัก ทําใหพยาบาลไมสามารถ
ดูแลผูปวยอยางเปนองครวมได การดูแลทางดานจิตสังคมจึงนอยลงไป ทําใหมีลกั ษณะของการดูแลที่ไม
เอื้ออาทร ดังนั้น การปลูกฝงใหพยาบาลมีทัศนคติและมีจิตสํานึกที่ดตี อผูปวยเปนสิ่งที่จะชวยใหพยาบาล
มีพฤติกรรมการดูแลที่เอื้ออาทรตอผูปวยไดมากขึ้น
2.4 พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการดูแลอยางเอื้ออาทรตามความคิดเห็นของผูรับ
บริการการพยาบาล นักศึกษาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และอาจารยพยาบาล ผลการสัมภาษณ
ผูที่เกีย่ วของถึงลักษณะพฤติกรรมของพยาบาลอยางเปนรูปธรรมที่ผปู วยหรือผูที่พบเห็นทุกคนสามารถ
รับรูไดวา พยาบาลมีการดูแลที่เอื้ออาทร พบวามีลักษณะพฤติกรรมดังแสดงในตาราง 10
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ตาราง 10 ผลการศึกษาลักษณะพฤติกรรมของการดูแลอยางเอื้ออาทรตามความคิดเห็นของผูรบั
บริการการพยาบาล นักศึกษาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และอาจารยพยาบาล
กลุมผูใหสมั ภาษณ
ผูรับบริการ

นักศึกษาพยาบาล

พฤติกรรมของการดูแลอยางเอื้ออาทร
-

ดูแลเอาใจใส สนใจผูปวย (“กดออดแลวก็มาเลย”)
คอยมาสอบถามอาการอยางสม่ําเสมอ หรือซักถามทุกขสุข
ยิ้มแยมแจมใสกับผูปวยและญาติ
พูดจาไพเราะ สุภาพ
ใหความเปนกันเอง พูดคุยเลนหัวได ไมถือตัว ไมรังเกียจ
ดูแลเหมือนเปนญาติของตัวเอง
ตอบคําถาม และใหคําแนะนําในการปฏิบัติตัวใหเขาใจ
ปลอบใจ ใหกําลังใจแกผปู วย
ใจเย็น ไมดุ
บริการดีคือ มีคนคอยตอนรับ ใหความสะดวกในการติดตอ
ชวยเหลือเวลาที่มีปญหา

- ดูแลเอาใจใส ไปตรวจเยี่ยมสอบถามอาการอยางสม่าํ เสมอ
- ดูแลผูปวยแบบองครวม สนใจและแกไขทั้งปญหาดานรางกาย จิตใจ
-

สังคม และจิตวิญญาณ
มีความเมตตากรุณา หวงใยเอาใจใส สัมผัส กระตือรือรนที่จะชวยเหลือ
เต็มใจใหการพยาบาล
มีการแสดงออกถึงการสื่อสารที่ดี เชน พูดจาไพเราะ ใหคําแนะนําและ
อธิบายใหเขาในใจในขั้นตอนตางๆและการปฏิบัติตัว
มีมนุษยสัมพันธดี ยิ้มแยมแจมใส ใหการตอนรับผูปวย เขาไปพูดคุย
ซักถาม
เห็นอกเห็นใจ รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา เขาใจความรูสึก ใสใจที่จะรับ
ฟงผูปว ย
มีมนุษยธรรม ดูแลผูปวยอยางเสมอภาค เทาเทียมกัน ไมมีอคติ
มีจรรยาบรรณ เคารพในศักดิ์ศรี และความเปนบุคคลของผูปวย
มีวจิ ารณญาณ มีความรูความสามารถ แกไขปญหาได
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ตาราง 10 (ตอ)
กลุมผูใหสมั ภาษณ
พยาบาลวิชาชีพ

พฤติกรรมของการดูแลอยางเอื้ออาทร
- สนใจเอาใจใส คอยดูแลสม่ําเสมอ
- ยิ้มแยมแจมใส ใหการตอนรับ
- ใหการดูแลทีน่ ุมนวล
- ดูแลใหไดรับความสุขสบาย
- สัมผัสใหกาํ ลังใจผูปวย
- มีคําพูดที่ใหเกียรติ สุภาพ พูดจาไพเราะ
- ใหเวลา และชวยเหลือทันทีที่ผูปว ยรองขอ
- ตั้งใจรับฟงปญหา เต็มใจตอบคําถาม
- ใหคําแนะนําตางๆ ใหขอมูล
- มีกิริยามารยาทดี แสดงออกนุมนวล

- มีประสบการณในการแกไขปญหา มีทักษะและความรูความสามารถ
อาจารยพยาบาล

- ดูแลอยางเปนองครวมสนใจปญหาทุกดานทัง้ รางกาย จิตใจ สังคม

และจิตวิญญาณ
- มีความเมตตากรุณา โดยหวงใย เอาใจใส สนใจสม่าํ เสมอ
- ซักถาม สนใจความรูสึกขณะใหการพยาบาล
- สัมผัสใหกาํ ลังใจ
- มีมนุษยสัมพันธดี ยิม้ แยมแจมใส มองดวยแววตาเปนมิตร
- พูดจาไพเราะ สุภาพออนโยนไมขมขูคุกคาม
- เอาใจเขามาใสใจเรา เขาใจ เห็นใจ รับฟงปญหา
- ใหเวลากับผูป
 วย
- ใหขอมูล ใหคําแนะนํา
- ใชความรูความสามารถในการดูแลใหเกิดผลดี
- เคารพในความเปนบุคคล และเขาใจในความแตกตางของคน
จากผลของการสัมภาษณดังในตาราง 10 ผูวิจัยไดนาํ เอาลักษณะพฤติกรรมที่รวบรวมไดไป
วิเคราะหรวมกับขอมูลจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี เพือ่ จัดกลุมองคประกอบของพฤติกรรมการดูแลอยาง
เอื้ออาทร และนําไปออกแบบแบบวัดพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาลในงานวิจัย
ครั้งนี้ ซึ่งมีทงั้ หมด 6 องคประกอบดังแสดงในตาราง 11
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ตาราง 11 องคประกอบของพฤติกรรมของการดูแลอยางเอื้ออาทร
องคประกอบพฤติกรรม
1. มีมนุษยสัมพันธดี

พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

ยิ้มแยมแจมใส มีกิริยาทาทางที่อบอุน เปนมิตรตอผูปวยและญาติ
พูดคุยทักทาย ไตถามทุกขสุขอยางเปนกันเองกับผูป วยและญาติ
พูดจากับผูปวยและญาติดวยถอยคําที่สุภาพไพเราะ
รับฟงคําบอกเลาและปญหาของผูปว ยและญาติอยางตั้งใจ
แสดงทาทีเต็มใจในการตอบคําถามหรือขอสงสัยของผูปวยและญาติ

1.6 ใหขอมูลการดูแลรักษาแกผูปวยและญาติเพื่อใหมีความเขาใจและมั่นใจ
2. มีความเมตตากรุณา 2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3. เคารพในคุณคาของ
ความเปนมนุษย

ตรวจเยี่ยมอาการ แสดงความหวงใย เอาใจใสผูปวย
พูดคุยสอบถามความรูส ึก ปญหา และความตองการของผูปวย
ชวยเหลือในการทํากิจกรรมและตอบสนองตอความตองการของผูป วย
ชวยเหลือผูปวยใหสุขสบายหรือชวยบรรเทาความเจ็บปวดทุกขทรมาน
แสดงทาทีเต็มใจและใหการชวยเหลือทันทีที่ผูปว ยรองขอ
ปฏิบัติการพยาบาลอยางออนโยน นุม นวล
สัมผัสใหกําลังใจผูปว ย
แสดงความเห็นอกเห็นใจและเขาใจในความทุกขของผูปวยและญาติ
ไมแสดงกิริยาทาทางรังเกียจผูปวยไมวาจะอยูในสภาพใด

3.1 ใหการพยาบาลโดยเคารพสิทธิ์ของผูป วย ขออนุญาต และอธิบายให
เขาใจทุกครั้ง
3.2 ใหการพยาบาลดวยความสุภาพ เคารพศักดิ์ศรีของผูปวย เชน ไมยก
สิง่ ของขามตัว ระมัดระวังไมเปดเผยรางกายผูปว ย เปนตน
3.3 ใชคําพูดที่ใหเกียรติ ไมออกคําสั่ง ตวาด หรือแสดงอํานาจกับผูปว ย
3.4 ใหการดูแลผูปวยอยางเสมอภาคกัน ไมเลือกชั้นวรรณะ
3.5 เขาใจในความแตกตางของบุคคล ไมถือโกรธเมื่อ ผูปว ยแสดงอารมณ
ตางๆ
3.6 ไมพูดตําหนิหรือตอบโตพฤติกรรมดานลบของผูปว ย
3.7 มีความยืดหยุนและผอนปรนในการใชกฎระเบียบตางๆ
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ตาราง 11 (ตอ)
องคประกอบพฤติกรรม

พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร

4. มีกลยุทธและทักษะ 4.1 ใหการดูแลชวยเหลือผูปว ยไดอยางถูกตองเหมาะสม
ในการบริการ
4.2 สังเกตติดตามอาการของผูปวยและใหการชวยเหลือไดทันทวงที
4.3 ปฏิบัติการพยาบาลอยางรอบคอบระมัดระวังไมใหเกิดความผิดพลาด
4.4 สามารถตัดสินใจแกไขปญหาใหกับผูป วยไดอยางเหมาะสม
4.5 ใหความรูแ ละคําแนะนําในการปฏิบัติตัวแกผูปวยและญาติ
5. ยึดมั่นผูกพันในภาระ 5.1 ยินดีและเต็มใจปฏิบัติการพยาบาลโดยไมแสดงกิริยาเบื่อหนายยอทอ
หนาที่
5.2 ตรงตอเวลาและรับผิดชอบตอภาระหนาที่
5.3 ใหเวลากับผูปวยและญาติ
5.4 มีการควบคุมอารมณ ไมหงุดหงิดฉุนเฉียวขณะปฏิบตั ิหนาที่
5.5 วางตัวเหมาะสม มีบุคลิกภาพที่นา เชื่อถือ
6. สงเสริมใหมีสุขภาพดี 6.1 ดูแล แกไขปญหาของผูป วยทั้งทางดานรางกายและจิตใจ
แบบองครวม
6.2 ไวตอความรูสึกและสนใจเอาใจใสตอความรูสึกของผูปวย
6.3 เปดโอกาสใหญาติไดมีสวนรวมในการดูแลผูปวย
6.4 เคารพในความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรมของผูปวย ไมแสดงอาการ
ดูหมิน่ ในสิ่งที่แตกตาง
6.5 เอื้ออํานวยความสะดวกใหสามารถปฏิบัตติ ามความเชื่อทางศาสนา
และวัฒนธรรมของผูปว ยได
6.6 ชวยใหผปู วยไดมีปฏิสัมพันธกับผูอนื่ ที่มีปญหาคลายกัน
6.7 พูดปลอบโยน ใหกําลังใจแกผูปวยในการแกไขปญหาสุขภาพของตน
6.8 แสดงความยินดีเมื่อผูป วยที่ใหการดูแลมีอาการทุเลาหรือหายจากโรค
จากตาราง 11 พฤติกรรมการดูแลอยางเอือ้ อาทรมี 6 ดาน มีพฤติกรรมยอยรวม 40 ขอดังนี้
1) มีมนุษยสัมพันธดี
มีพฤติกรรมยอย 6 ขอ
2) มีความเมตตากรุณา
มีพฤติกรรมยอย 9 ขอ
3) เคารพในคุณคาของความเปนมนุษย มีพฤติกรรมยอย 7 ขอ
4) มีกลยุทธและทักษะการบริการ
มีพฤติกรรมยอย 5 ขอ
มีพฤติกรรมยอย 5 ขอ
5) ยึดมัน่ ผูกพันในภาระหนาที่
6) สงเสริมใหมีสุขภาพดีแบบองครวม
มีพฤติกรรมยอย 8 ขอ
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2.5 แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้อ
อาทรตามความคิดเห็นของผูรับบริการการพยาบาล นักศึกษาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และ
อาจารยพยาบาล จากการสัมภาษณความคิดเห็นของผูที่เกีย่ วของไดผลดังนี้
ผูรับบริการ : การทีพ่ ยาบาลจะมีความเอื้ออาทรตอผูปวยขึ้นอยูกับการเรียนการสอน
และการอบรมบมนิสัยจากสถาบันการศึกษา ซึง่ สถาบันควรมีการปลูกฝงใหผูเรียนมีความเมตตาเอื้ออาทร
พูดจาดีและเอาใจใสตอผูปว ย เปนผูท ี่มีจรรยาบรรณและมีธรรมะอยูในจิตใจ เพื่อทีจ่ ะไดนํา ไปใชในการ
ดูแลผูปวย ดังตัวอยางคําพูดของกลุมตัวอยาง ดังนี้
คุณ ก.“ พยาบาลจะดูแลดีหรือไม สวนหนึง่ ตองมาจากการเรียนการสอน การอบรม
ของโรงเรียน ตองมีการอบรมใหพูดจาดีกบั คนไข เอาใจใสในการใหบริการ มีธรรมะอยูในจิตใจ”
คุณ ข. “ การเรียนการสอนมีผลอยูแลวไมวาอาชีพไหน ตองอบรมใหมีจรรยาบรรณ มี
ธรรมะ อยูในจิตใจจะทําใหเกิดกิเลสนอย อาชีพของพยาบาลคือ การเปนผูใหที่ออกมาจากใจ สิง่ ที่ได รับก็
คือความอิ่มใจ ความสุขใจ ”
นักศึกษาพยาบาล : การจัดการเรียนการสอนเปนสิ่งสําคัญที่สุดที่จะชวยใหนักศึกษา
มีจิตสํานึกและจบออกไปเปนพยาบาลที่ดี ควรมีการคัดกรองผูที่จะมาเรียนพยาบาลตั้งแตรับสมัครเพื่อให
ไดคนที่ชอบเขามาเรียน การเรียนจริยธรรมจะตองมีการยกกรณีศึกษาหรือยกสิง่ ที่เกิดขึ้นจริงแลวชีใ้ หเห็น
ถึงขอดีขอเสียของพฤติกรรม และปลูกจิตสํานึกในขณะทีเ่ รียน สิ่งที่สําคัญที่สุดในการเรียนการสอนก็คือ
อาจารยพยาบาลและพีพ่ ยาบาลจะตองเปนแมแบบที่ดที งั้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใหนักศึกษาไดรับรู
ในสิ่งที่ดี มีแรงจูงใจที่จะทําดี รวมทั้งเมื่อจบออกไปแลวก็ควรจะมีการอบรมพยาบาลดวย โดยเฉพาะเรื่อง
การเอาใจเขามาใสใจเรา ดังตัวอยางคําพูดของกลุมตัวอยาง ดังนี้
นส. ก. “ การจัดการเรียนการสอนเปนสิ่งที่สําคัญทีส่ ุดเพราะคนเรามีความรูสึก พอมี
คนมากระตุนบอยๆ ก็จะทําใหมีความคิดดีๆ และตระหนัก ”
นส. ข. “ การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ตองยกตัวอยาง Case ทีเ่ ห็นไดจริง เรียนรูจาก
สภาพจริง ประสบการณจริง และเนนที่การแกปญหา ”
นส. ค. “ อาจารยแตละ Ward ก็สอนไมเหมือนกัน บางทานเนนทีเ่ รื่องความรู บาง
ทานเนนที่เรื่องจิตใจ บางทานก็ดุเกินไป ทําใหรูสึกไมดี ”
พยาบาลวิชาชีพ : การจัดการเรียนการสอนมีผลมากที่จะนําไปสูการปฏิบัติ ตองสอน
หรือปลูกฝงตัง้ แตปแรกๆ เพราะการที่จะทําใหซึมซับตองใชเวลาเพื่อใหไดผลที่ยั่งยืน การสอนตองใหเห็น
สถานการณจริงในภาคปฏิบัติ โดยมีอาจารยหรือพยาบาลพี่เลีย้ งเปนแมแบบที่สําคัญ กรณีศึกษาก็มีความ
สําคัญมากที่ชว ยใหนักศึกษาเรียนรูไดดี นอกจากนัน้ ควรปลูกฝงใหมคี วามรักในวิชาชีพ และการเปนผูให
โดยไมหวังผลตอบแทน อาจใชธรรมะมาอบรมกลอมเกลาใหมีจิตใจออนโยนแตตองหารูปแบบทีเ่ หมาะสม
กับวัยที่จะทําใหเกิดความสนใจและสะทอนชีวิตจริง อาจใชการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร Caring Group
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มีการพาไปศึกษากรณีตัวอยางที่มีการดูแลอยางเอื้ออาทร เชน วัดพระบาทน้ําพุ เปนตน ประเด็นสุดทาย
เรื่องของการประเมินความเอื้ออาทรของนักศึกษาควรทําตั้งแตตอนทีค่ ัดเลือกเขามาเรียน และประเมินอีก
ในระหวางที่เรียนเปนระยะ รวมทัง้ อาจมีการประเมินความเปนตัวแบบที่ดีของอาจารยดวย แลวนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ดังตัวอยางคําพูดของกลุม ตัวอยาง ดังนี้
คุณ ก. “ ควรจัดการเรียนการสอนทีท่ าํ ใหนักศึกษารักวิชาชีพ เพื่อใหมีจิตใจรักในการ
บริการเพื่อแกไขคําพูดทีวา พยาบาลมักมีบุคลิกหนางอ ใหรอนาน และไมอธิบาย ”
คุณ ข.“ การนําประสบการณจริงของนักศึกษามาเปนกรณีศึกษาในการเรียนการสอน
ก็จะชวยใหนักศึกษาเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้งเพราะเปนการดึงประสบการณชีวิตออกมาจากภายในจะ
ทําใหเกิดการเรียนรูที่ดี ”
อาจารยพยาบาล : สถาบันการศึกษามีสวนสําคัญในการปลูกฝงทัศนคติ และจิต
สํานึก โดยครูพยาบาลมีบทบาทสําคัญที่สดุ ที่จะทําใหนกั ศึกษาไดเห็นแบบอยางที่ดี ควรจัดใหนกั ศึกษา
ไดรับประสบการณตรงและลงมือปฏิบัติเพือ่ ใหเกิดการเรียนรู ซึง่ การเรียนการสอนในคลินิกเหมาะสมที่สุด
ที่จะทําใหไดรับประสบการณจริง ครูสามารถชี้ใหเห็นจริงโดยไมตองพูดมาก ทําใหจําไมลืมและสามารถ
ปลูกฝงใหรูจกั คิดหรือตัดสินใจแกปญหาไดเปนอยางดี ดังตัวอยางคําพูดของกลุมตัวอยาง ดังนี้
อาจารย ก. “ ครูรวมทั้งพยาบาลพี่เลีย้ งดวย ตองเปน Role Model ใหกับนักศึกษา ถา
นักศึกษาไดเห็นการปฏิบัติทดี่ ี ก็จะเปนสื่อถายทอดไดดีที่สุดไมตองพูดมาก บางคนเกงแตไมเปนแมแบบ
ถาครูมีความเอื้ออาทรคือ มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ใหนักศึกษาเห็น ก็จะสามารถถายทอดไดโดย
ไมตองทําอะไรมาก ”
อาจารย ข. “ การเรียนการสอนในคลินิกสําคัญที่สดุ เพราะนักศึกษาจะไดเห็นตัวอยาง
จริง จากสถานการณจริง ครูสามารถชี้ใหเห็นไดเลย ไมตองพูดมาก แลวยังทําใหจาํ ไดไมลืมดวย ตองทํา
ไปเรื่อยๆ คือชี้ใหเห็นประเด็น แลวปลูกฝงใหรูจักคิดและกลาตัดสินใจ ”
ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของผูท เี่ กี่ยวของสรุปไดวา แนวทางการจัดการเรียน
การสอนเพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรนัน้ ควรทําตั้งแตกระบวน
การคัดกรองผูเ รียนทีม่ ีความชอบหรือมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพเขามาเรียน ในระหวางที่เรียนตองปลูกฝง
จิตสํานึกตัง้ แตปแรกๆและทําอยางตอเนือ่ ง ซึง่ การเรียนการสอนภาคปฏิบัติจะสามารถปลูกฝงพฤติกรรม
การดูแลอยางเอื้ออาทรใหกบั นักศึกษาไดดีที่สุด เพราะเปนการเรียนรูในสถานการณจริงเห็นตัวอยางจริง
ผูที่มีบทบาทในการชี้ประเด็นใหเห็นจริง รวมทัง้ เปนแมแบบที่แสดงใหนักศึกษาเห็นถึงวิธีการดูแลเอาใจใส
ผูปวยที่ดี ไดแก อาจารยพยาบาล ซึ่งเปนผูที่รับผิดชอบนักศึกษาโดยตรง รวมถึงพยาบาลพี่เลี้ยงที่ปฏิบัติ
งานในขณะทีน่ ักศึกษาฝกปฏิบัติงานดวย เมื่อนักศึกษาเห็นแมแบบทีด่ ีก็จะซึมซับและนําไปสูการปฏิบัติ
ตาม นอกจากนี้การใชธรรมะมาอบรมกลอมเกลาใหนกั ศึกษามีจิตใจที่ออนโยนก็เปนอีกแนวทางหนึ่งที่ดี
โดยจะตองหารูปแบบที่ทําใหนกั ศึกษาสนใจเรียนรูและนําไปประยุกตใช
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ตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม
เพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล
ผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนนี้มีดงั นี้
1. การออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะหแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัด
การเรียนการสอน แนวคิดของการจัดการเรียนการสอนทางการศึกษาพยาบาล และหลักพุทธธรรมที่
เชื่อมโยงสูการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล ไดแก
หลักไตรสิกขา และพรหมวิหาร4 ผลของการศึกษาทั้งหมดนํามาสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดและสราง
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามกรอบแนวคิดที่ออกแบบไว ไดโครงสรางรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนซึง่ มีทงั้ หมด 6 องคประกอบ ดังสรุปสาระสําคัญในตาราง 12 (รายละเอียดในภาคผนวก ค.)
ตาราง 12 โครงสรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
องคประกอบของรูปแบบ

สาระสําคัญขององคประกอบ

1. แนวคิดและหลักการ
ของรูปแบบ

นําปรัชญาและแนวคิดตามหลักพุทธธรรม รวมกับแนวคิดทฤษฎีการดูแล
มนุษยอยางเอือ้ อาทร (Caring Theory) และแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูข อง
กลุมมนุษยนิยม (Humanism) มาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน

1.1 แนวคิดของรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอนมุง เนนที่การฝกอบรมนักศึกษาพยาบาลใหมี
พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการ โดยใชกระบวนการฝกฝน
พัฒนาตนตามหลักไตรสิกขา และพรหมวิหาร 4 เปนหลักปฏิบัติสําหรับฝก
อบรมกายวาจา จิตใจ และปญญาใหดําเนินชีวิตอยางมีคุณคาและมีความสุข
สามารถเรียนรูและมีประสบการณจากธรรมชาติชีวิตของมนุษย ทําใหเขาใจ
ความคิด ความเชื่อ และความตองการของผูรับบริการมากขึ้น นําไปสูก าร
ปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวมที่คํานึงถึงปจจัยทั้งทางดานรางกาย จิตใจ
สังคม และจิตวิญญาณของผูรับบริการ นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอน
ยังใหความสําคัญกับคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย โดยเชื่อวา
มนุษยมีศักยภาพและมีแรงจูงใจภายในที่จะพัฒนาตนเอง การจัดการเรียน
การสอนที่เนนความเปนมนุษย และการมีมนุษยสัมพันธระหวางผูสอนกับ
ผูเรียนจะชวยใหนักศึกษาพยาบาลเขาใจผูอื่น และมีมนุษยสัมพันธทดี่ ีตอ
ผูปวย/ผูรับบริการ
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ตาราง 12 (ตอ)
องคประกอบของรูปแบบ
1.2 หลักการพื้นฐาน
ของรูปแบบ

สาระสําคัญขององคประกอบ
1) กระบวนการเรียนการสอนมุงถายทอดแนวคิดของการดูแลอยางเอือ้ อาทร
และปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในการชวยเหลือเกื้อกูลเพือ่ นมนุษยใหมี
สุขภาพดีทั้งทางกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ
2) การปลูกฝงใหนักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร
อาศัยกระบวนการฝกฝนพัฒนาตนตามหลัก ไตรสิกขา ไดแก ศีล สมาธิ
ปญญา ซึ่งเปนการฝกฝนทัง้ ทางดานพฤติกรรม จิตใจ และปญญา ใหเปน
ผูที่มีความคิดดี จิตใจดี และมีการปฏิบัติดี
3) คุณธรรมทีน่ ํามาใชสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติการพยาบาลที่เอื้ออาทรตอ
ผูรับบริการ คือ พรหมวิหาร 4 ไดแก เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา รวมทัง้
สังคหวัตถุ 4 ไดแก ทาน ปยวาจา อัตถจริยา สมานัตตา ซึง่ เปนหลักธรรมที่
ควรปฏิบัติควบคูกันในการชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่นดวย
4) กระบวนการฝกอบรมนักศึกษาใชหลัก ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ คือ การ
ไดรับฟง รับรูหลักการหรือทฤษฎีแลวนําไปลงมือปฏิบัติ และเชื่อมโยงความรู
กับการปฏิบัตดิ วยการสะทอนคิด จนเกิดผลลัพธคือ การมีพฤติกรรมทีด่ ี
5) กระบวนการเรียนรูของนักศึกษาใหความสําคัญกับปจจัยภายนอก หรือ
ปรโตโฆสะ คือ การเรียนรูจากอาจารย เพือ่ น ที่มีความเปนกัลยาณมิตร
และปจจัยภายใน หรือ โยนิโสมนสิการ คือ การคิดพิจารณาไตรตรองหรือ
การสะทอนคิดจากการปฏิบัติเพื่อใหเกิดการเรียนรู เขาใจในตนเองและผูอื่น
6) ปฏิสัมพันธระหวางผูสอน ผูเรียนและผูรับบริการตั้งอยูบนพื้นฐานของ
การดูแลอยางเอื้ออาทร ที่ยดึ หลักการดูแลเอาใจใสมนุษยและการเห็นคุณคา
ของมนุษย
7) ใชกระบวนการพยาบาลที่เนนปฏิบัตกิ ารพยาบาลแบบองครวม ในการ
บูรณาการประสบการณการเรียนรูอยางเปนระบบ ซึง่ การเรียนรูจะเกิดจาก
การนําหลักพุทธธรรมไปใชในกระบวนการพยาบาลและมีการสะทอนคิด
เพื่อเชื่อมโยงความรูกับการปฏิบัติ จนมีความเขาใจ ตระหนักรู มีความสุข
และเห็นคุณคาของการปฏิบัติ สงผลใหมพี ฤติกรรมการดูแลที่เอื้ออาทรตอ
ผูรับบริการ
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ตาราง 12 (ตอ)
องคประกอบของรูปแบบ

สาระสําคัญขององคประกอบ

2. วัตถุประสงค
ของรูปแบบ

เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาพยาบาลมีเจตคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษยใหมีสุขภาพดี นําไปสูการปฏิบัติการพยาบาล
โดยมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการ

3. ผลลัพธที่คาดหวัง
ของรูปแบบ

นักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการ โดยมี
พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรใน 6 ดาน ดังนี้
(1) มีมนุษยสัมพันธดี
(2) มีความเมตตากรุณา
(3) เคารพในคุณคาของความเปนมนุษย
(4) มีกลยุทธและทักษะการบริการ
(5) ยึดมั่นผูกพันในภาระหนาที่
(6) สงเสริมใหมีสุขภาพดีแบบองครวม

4. สาระการเรียนการสอน สาระสําคัญทีอ่ าจารยผูสอนจะตองใหความรูเพิ่มเติมแกนักศึกษาพยาบาล
ของรูปแบบ
นอกจากการใหความรูและหลักการในวิชาปฏิบัติการพยาบาลที่จะตองฝก
ปฏิบัติตามหลักสูตรแลว มี 3 สวน คือ
(1) การดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพพยาบาล
(2) การฝกฝนพัฒนาตนเพื่อการเปนพยาบาลที่เอื้ออาทรดวยหลักธรรม
ไตรสิกขา
(3) พรหมวิหาร 4 ควบคูกับสังคหวัตถุ 4 หลักธรรมเพื่อการปฏิบัติการ
พยาบาลดวยความเอื้ออาทร
5. กระบวนการเรียน
ประกอบดวย 2 สวนหลักคือ
การสอนของรูปแบบ
1) การนําเขาสูกระบวนการเรียนการสอน หรือ “สรางศรัทธา นําพาใหคิด”
เปนการเตรียมผูเรียนและผูส อนกอนที่จะเขาสูกระบวนการเรียนการสอน
ประกอบดวยกิจกรรมสําคัญ 2 ประการคือ
1.1 การชีแ้ จง เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค สาระสําคัญ
กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผลของรูปแบบ
1.2 การสรางความสัมพันธ ระหวางอาจารยกับนักศึกษา
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ตาราง 12 (ตอ)
องคประกอบของรูปแบบ

สาระสําคัญขององคประกอบ

5. กระบวนการเรียน
การสอนของรูปแบบ
(ตอ)

2) กระบวนการเรียนการสอน ประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลักคือ
2.1 ขั้นปริยัติ หรือ “ใหความรูควบคูห ลักธรรม” เปนการใหความรู
ความเขาใจเกีย่ วกับการดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพพยาบาลและหลัก
พุทธธรรม ไตรสิกขา พรหมวิหาร4 และสังคหวัตถุ 4
2.2 ขั้นปฏิบัติ หรือ “นอมนําไปสูก ารปฏิบัต”ิ เปนการนําความรูที่ได
เรียนรูจากขั้นปริยัติไปสูการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมหลักที่
สําคัญ 2 ประการคือ
2.2.1 การฝกฝนพัฒนาตนในชีวติ ประจําวันดวยหลักธรรมไตรสิกขา
ประกอบดวยการฝกฝนพัฒนาตนใน 3 ดานคือ
ศีล หรือ “กํากับพฤติกรรม สํารวมกาย วาจา” เปนการ
ฝกฝนพัฒนาตนใน ดานพฤติกรรม
สมาธิ หรือ “มีจิตจดจอ ใจคอมั่นคง ดํารงคุณธรรม” เปน
การฝกฝนพัฒนาตนใน ดานจิตใจ
ปญญา หรือ “ไตรตรอง มองเหตุผล รูจักตน รูจ ักคน
รูจักงาน” เปนการฝกฝน พัฒนาตนใน ดานสติปญญา
2.2.2 การนําคุณธรรมล้ําคา พรหมวิหาร 4 ไปใชในการดูแล
ผูปวย ในการปฏิบัติการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาลทุกขั้นตอน
2.3 ขั้นปฏิเวธ หรือ “กระจางชัดจากการสะทอนคิด” เปนการ
เชื่อมโยงความรูดวยการคิดสะทอนกลับ จากสิ่งที่ไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติ
(Reflective Practice) ดวยตนเอง

6. การประเมินผล
ของรูปแบบ

การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พฒ
ั นาขึ้น
แบงเปน 2 สวนคือ
(1) ประเมินพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล
(2) ประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ
นักศึกษาพยาบาล
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2. การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีส่ รางขึ้น
ผูวิจยั ไดนําโครงรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีส่ รางขึ้น ไปขอใหผูทรงคุณวุฒิทาง
ดานการศึกษาพยาบาล ดานการสอนและวัดประเมินผล และ ดานคุณธรรมจริยธรรมเชิงพุทธ จํานวน
7 ทาน พิจารณาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ความเปนไปได และใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางและการสัมภาษณเชิงลึก จากนั้น
นําผลที่ไดมาวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Congruence) ผลการตรวจสอบดังแสดงไว
ในตาราง 13
ตาราง 13 ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ

รายการประเมิน
1. รูปแบบมีความชัดเจน เปนรูปธรรม
2. รูปแบบมีความเปนไปไดในการนําไปใชจริง
3. รูปแบบมีประโยชนในการนําไปใชเพื่อ
ปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร
ของนักศึกษาพยาบาล
4. รูปแบบมีความเหมาะสมกับการจัดการเรียน
การสอนทางการพยาบาล
5. หลักการและแนวคิดของรูปแบบ
6. วัตถุประสงคของรูปแบบ
7. ผลลัพธที่คาดหวังของรูปแบบ
8. สาระการเรียนการสอนของรูปแบบ
9. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
10. การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ

คาดัชนี
ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ
ความ
ไม
เหมาะสม ไมแนใจ
เหมาะสม สอดคลอง
6
0
1
0.71
6
0
1
0.71
7

0

0

1.0

7

0

0

1.00

6
7
6
6
6
6

1
0
1
0
0
1

0
0
0
1
1
0

0.86
1.0
0.86
0.71
0.71
0.86

จากตาราง 13 คาดัชนีความสอดคลองของความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิทมี่ ีตอรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนในแตละขอมีคาอยูระหวาง 0.71-1.00 ซึ่งมากกวาเกณฑที่ตงั้ ไวคือ 0.50 แสดงวา
รูปแบบมีความเหมาะสม โดยในขอที่มีผทู รงคุณวุฒพิ จิ ารณาวา ไมเหมาะสมหรือไมแนใจ และไดให
ขอเสนอแนะไว ผูวจิ ัยไดรวบรวมเพื่อนําไปปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหสมบูรณขึ้นดังนี้
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1) รูปแบบคอนขางเปนนามธรรม (Abstract) ยังขาดตัวบงชี้ (Indicators) ของแนวคิดหลัก
(Concepts) ที่เปนรูปธรรม
2) ควรมีเนือ้ หาของรายวิชาที่สอนดวย ซึ่งตองมีควบคูกัน
3) การควบคุมตัวแปรปจจัยเขาจะทําอยางไร เชน หลักสูตร อาจารย หรือตัวนักศึกษาเอง
พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรมีปจจัยที่เกีย่ วของหลายอยาง นักศึกษาที่ไมเอื้ออาทรอาจเกิดจาก
ปจจัยสวนบุคคล เชน วันทีป่ ฏิบัติงานนอนดึก ทําใหขาดความเอาใจใสในงาน หรือขาดความพรอมทาง
ดานรางกาย เปาหมายการเรียน ประสบการณเดิม ความรูและทักษะ เปนตน สวนปจจัยที่เกิดจากตัวครู
เชน ครูไมเอื้ออาทร สัมพันธภาพระหวางครูกับศิษย ครูกบั ครู ครูกับปญหาการทํางานหรือปญหาสวนตัว
เปนตน สวนบริบทอื่นๆ เชน สภาพแวดลอมในการฝก เจาหนาที่บนหนวยฝกทุกระดับ ระบบการทํางาน
ทุกปจจัยมีผลตอพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรทัง้ สิน้ ตองคํานึงถึงดวย
4) ถาสามารถนําตัวแปรทีเ่ ฉพาะเจาะจงตอการสรางเสริมพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร
เชน สติ หรือ ความเขาใจตัวเองระดับลึก มาทดลองใชจะดีมาก
5) การปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรครูตองมีสัมมาทิฏฐิ และการสะทอนคิด
(Critical Reflection) ดวย
6) การนําหลักพุทธธรรมมาใชควรสอดคลองกับปญหาของการจัดการเรียนการสอนทีพ่ บ
แลวขยายหลักพุทธธรรมใหเปนการดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring) กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนให
สอดคลองกัน และพัฒนาอยางตอเนื่อง (Open Spiral Process) การใชในรายวิชาเดียวในหลักสูตรอาจ
ไมสามารถใชหลักพุทธธรรมไดอยางครอบคลุม เพราะมีบริบทนอกรายวิชาดวย
7) การสะทอนคิด (Critical Reflection) ควรใชใหเปนเชิงบวก ไมควรใหเปนลักษณะการ
วิพากษวิจารณเชิงลบ จะเกิดผลเสียกับผูเรียน
8) การใชหลักธรรมไตรสิกขาและพรหมวิหาร 4 ตองนิยามออกมาใหชัดเจนในการนํามา
ประยุกตใชในวิชาชีพพยาบาล เชน ศีล คือ ระเบียบวินยั สมาธิ คือ จิตใจที่มั่นคงไมเอนเอียงตามอารมณ
ปญญา คือ การมีความรูในทางวิชาชีพหรือรูตน รูผูอื่น รูว ิชาชีพ สวนพรหมวิหาร 4 อาจจะมีความหมาย
ไดดังนี้ เมตตา คือ การให กรุณา คือ การชวย มุทิตา คือ การสงเสริมกําลังใจ อุเบกขา คือ รูธรรม เปนตน
ขึ้นอยูกับผูว ิจยั แตตองขยายใหชัดเจน
9) รูปแบบการสอนนี้ สามารถใชวธิ ีสอนแบบใชปญหาเปนหลักก็ได (Problem-based
Learning)
10) พรหมวิหาร 4 สามารถใชในขั้นปฏิบัติการพยาบาล (Intervention) ตามกระบวนการ
พยาบาลได แตตองทําใหชัดเจนวา เอามาใชในกระบวนการพยาบาล (Nursing Process) อยางไร
11) ขัน้ นํา หรืออาจใชคําวา การเรียนรูก อนการเรียนการสอน หรือกิจกรรมเตรียมเขาสู
การเรียนการสอน ควรเขียนใหเห็นชัดวา มีการเตรียมครูอยางไร และเตรียมผูเรียนอยางไร
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12) พุทธธรรมเปนสิ่งที่คูอยูกับสังคมไทยอยูแลว สามารถนํามาบูรณาการใชไดในวิชาชีพ
พยาบาล โดยเฉพาะเรื่องของการปลูกฝงความเอื้ออาทร ถาใชคําวา เมตตากรุณา ก็จะตรงกวาไมตอง
แปลความ สามารถนําไปใชปฏิบัติในกระบวนการพยาบาลไดทุกขัน้ ตอน รูปแบบการใชตองใหความรู
ความเขาใจแกนักศึกษา คือ ปริยัติ แลวนําไปใชจริงในการดูแลผูปว ย คือ ปฏิบัติ ผลของการปฏิบัตินั้น
ก็คือ ปฏิเวธ อาจใหนักศึกษาไดมีการสะทอนความรูสึก เชน เลาหรือเขียนบอกเลาประสบการณและผล
ที่เกิดจากการนําหลักธรรมไปปฏิบัติ บางครั้งอาจใชรูปแบบใหผูปวยเลาถึงความรูสกึ ที่ไดรับการดูแลจาก
นักศึกษา ซึ่งจะชวยกระตุนใหนกั ศึกษาอยากทําความดี ใชหลักธรรมในการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลง
ผูเรียนอาจจะทําไมไดทุกคน แตถาสามารถปลูกฝงใหผูเรียนแมมีเพียง 1 คน เปลี่ยนไปในทางที่ดงี ามก็จะ
เกิดอานิสงคจากคนหนึ่งคนที่จะไปทําสิ่งทีด่ ีๆใหกับคนอีกหลายคน แพรขยายไปเรือ่ ย
13) พรหมวิหาร 4 เปนคุณธรรมที่พยาบาลควรนํามาใชในการดูแลผูปวยใหครบทั้ง เมตตา
กรุณา มุทิตา อุเบกขา ซึง่ เมือ่ ปฏิบัติพรหมวิหาร 4 ก็จะตองปฏิบัติสังคหวัตถุ 4 ไปพรอมกัน เพราะเปน
หลักธรรมที่สมั พันธกนั เชน ถามีเมตตา กรุณา มุทิตา ก็จะทําใหอยากเปนผูใหหรือเสียสละ (ทาน) และ
มีปยวาจา คือพูดจาไพเราะกับผูอื่น ชื่นชมยินดีกับผูอนื่ รวมทั้งนึกถึงประโยชนของผูอื่น สงเคราะหผูอื่น
บําเพ็ญประโยชนใหกับผูอื่น (อัตถจริยา) ถามีอุเบกขา ก็จะมีใจที่เปนธรรม วางตัวดีสม่ําเสมอกับผูปวย
เพราะฉะนัน้ จึงเปนธรรมที่ปฏิบัติคูกัน สามารถเพิ่มเติมลงไปในการนําไปใชกับนักศึกษาพยาบาลได
14) หลักของไตรสิกขาก็คือ หลักของการศึกษาหรือพัฒนาคนทัง้ 3 ดานของชีวิตคือ พัฒนา
พฤติกรรม จิตใจ และปญญา เรียก สิกขา 3 แตเมื่อจะวัดผลใชเปน ภาวนา 4 คือแยกศีลออกเปน 2 ดาน
ดังนัน้ เมื่อจะเอามาใชในการจัดการเรียนการสอน ใหศกึ ษาใหชัดเจนในแตละองคประกอบ ซึ่งมีเขียนไว
ในหนังสือ (รูหลักกอนแลวศึกษาและสอนใหไดผล. 2548. และ สุขภาวะองครวมแนวพุทธ. 2548. ผูเขียน
พระพรหมคุณาภรณ. ป.อ. ปยุตโต)
จากขอเสนอแนะทั้งหมดเหลานี้ ผูวิจัยไดนําเอาไปปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใน
ขั้นตอนของการสรางเครื่องมือประกอบการเรียนการสอน ไดแก คูมือการจัดการเรียนการสอน แผนการ
สอน เครื่องมือการวัดประเมินผล ใหชัดเจนขึ้น สมบูรณขึ้น
3. การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือประกอบการเรียนการสอน
ผูวิจัยไดปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามที่ผูทรงคุณวุฒิใหคําแนะนํา และไดสราง
เครื่องมือประกอบการเรียนการสอนเพื่อการนําไปใชจริง ไดแก คูมือการจัดการเรียนการสอน แผนการสอน
สื่อการเรียนการสอน และเครื่องมือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย
แบบวัดพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร และ แบบวัดความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
หลังจากนั้นทําการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาพยาบาล ดาน
การสอนและวัดประเมินผล และดานคุณธรรมจริยธรรมเชิงพุทธ จํานวน 7 ทาน พิจารณาตรวจสอบความ
ถูกตองเหมาะสมของเครื่องมือ ผลการตรวจสอบคุณภาพดังแสดงในตาราง 14
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ตาราง 14 ความเหมาะสมของเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนตามความคิดเห็นของผูเ ชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
1. คูมือการจัดการเรียนการสอน
1.1 เหตุผลและความเปนมาของปญหามีความสําคัญ
1.2 แนวคิดของรูปแบบมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล
1.3 หลักการพื้นฐานของรูปแบบมีความชัดเจนและนําไปปฏิบัติได
1.4 วัตถุประสงคของรูปแบบมีประโยชนตอการพัฒนานักศึกษา
1.5 ผลลัพธที่คาดหวังของรูปแบบสามารถวัดประเมินผลได
1.6 สาระการเรียนการสอนเหมาะสมและสอดคลองกับ
วัตถุประสงค
1.7 กระบวนการเรียนการสอนมีขั้นตอนที่มีความชัดเจนและ
สามารถนําไปปฏิบตั ิไดจริง
1.8 บทบาทอาจารยผูสอนมีแนวทางที่ชดั เจนและปฏิบัติไดจริง
1.9 บทบาทผูเรียนมีแนวทางชัดเจนทีช่ ัดเจนและปฏิบตั ิไดจริง
1.10 วิธีการประเมินผลสามารถวัดและประเมินผลไดครอบคลุม
ตามวัตถุประสงค
2. แผนการสอน
2.1 มีความเหมาะสมสอดคลองกับวัตถุประสงค
2.2 มีกจิ กรรมการเรียนรูท ี่เหมาะสมกับผูเรียน
2.3 มีความชัดเจน นําไปปฏิบัติไดจริง
2.4 มีระยะเวลาการเรียนการสอนที่เหมาะสม
2.5 มีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม
2.7 มีวิธีประเมินผลที่เหมาะสมสอดคลองกับวัตถุประสงค
3. เอกสารประกอบการเรียนการสอน
3.1 มีเนื้อหาสาระสอดคลองกับวัตถุประสงค
3.2 มีเนื้อหาสาระถูกตอง เหมาะสม
3.3 มีเนื้อหาสาระที่เปนประโยชนในการพัฒนานักศึกษา

Χ

SD

ระดับ
ความเหมาะสม

4.86 0.38
4.71 0.49

มากที่สุด
มากที่สุด

4.29
5.00
4.43
4.57

มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

0.95
0.00
0.53
0.53

4.14 0.90

มาก

4.86 0.38
4.71 0.49
4.29 0.95

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.29
4.43
4.00
4.14
4.43
4.14

0.76
079
0.58
0.38
0.53
0.38

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.29 0.49
4.57 0.54

มาก
มากที่สุด

4.86 0.38

มากที่สุด

158
ตาราง 14 (ตอ)
รายการประเมิน
4. เครื่องมือประเมินประสิทธิผล
4.1 มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
4.2 มีความครอบคลุมตามวัตถุประสงค
4.3 มีภาษาที่ถูกตอง ชัดเจน
4.4 สามารถวัดและประเมินผลไดตรงตามสภาพจริง

Χ

SD

ระดับ
ความเหมาะสม

4.43 0.79
4.57 0.53
4.43 0.79

มาก
มากที่สุด
มาก

4.00 0.58

มาก

จากตาราง 14 ผลการประเมินความเหมาะสมของเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนโดย
ผูเชี่ยวชาญ พบวา มีคะแนนความเหมาะสมเฉลี่ยตั้งแต 4.00 – 5.00 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ไมเกิน 1.00 แสดงวา เครือ่ งมือประกอบการเรียนการสอนทุกรายการมีความเหมาะสมในระดับมากถึง
มากที่สุด สามารถนําไปใชได โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1) แบบวัดพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร ใหแกไขภาษา (Wording) บางขอใหชัดเจน อาน
เขาใจงาย และใหจัดกลุมพฤติกรรมในรายขอใหตรงกับรายดานที่สอดคลองกัน
2) แผนการสอน ใหเขียนรายละเอียดบางกิจกรรมใหละเอียดขึ้น เพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติ
ไดตรงตามวัตถุประสงค
3) การประเมินพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร ใหทาํ แบบสังเกตพฤติกรรมคูกับแบบวัดที่
สรางขึ้นเพื่อใหอาจารยสามารถประเมินพฤติกรรมนักศึกษาไดทกุ วันและสามารถประเมินไดตรงกับ
ความเปนจริงมากที่สุด
4. การศึกษานํารองเพื่อตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
การศึกษานํารอง มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน และประเมินความเขาใจ รวมทั้งความคิดเห็นตอกิจกรรมการเรียนการสอน โดยผูวิจยั ไดนําไป
ทดลองใชกับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ชั้นปที่ 3
ปการศึกษา 2549 ภาคการศึกษาที่ 3 ที่เรียนวิชาปฏิบัตกิ ารพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ1 ซึ่งเปน
นักศึกษาที่มีลกั ษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางมากที่สดุ เนื่องจากเปนนักศึกษาชั้นปเดียวกันกับกลุมที่จะ
ศึกษา จํานวนนักศึกษา 8 คน ทําการทดลองนํารองเปนระยะเวลา 2 สัปดาหคือ ระหวางวันที่ 26 มีนาคม
2550 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2550 โดยเลือกกิจกรรมการเรียนรู 4 หนวย มาทดลองสอน ไดแก กิจกรรมการ
เรียนรูที่ 3 ฝกฝน พัฒนาตน กิจกรรมการเรียนรูที่ 5 เริ่มที่ใจใฝคุณธรรม กิจกรรมการเรียนรูที่ 8 และ 10
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การสะทอนคิด หลังทดลองเสร็จไดใหนักศึกษาประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
โดยจัดสนทนากลุมเพื่อใหนกั ศึกษาไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะทีม่ ีตอรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ดังแสดงในตาราง 15
ตาราง 15 ความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากการศึกษานํารอง
ประเด็นการประเมิน
1. ประโยชนของรูปแบบการจัด
การเรียนการสอน

2. กระบวนการเรียนการสอน

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
1.1 มีประโยชนตอการปฏิบตั ิการพยาบาล เนื่องจากการดูแลอยาง
เอื้ออาทรเปนหัวใจสําคัญของการปฏิบัตกิ ารพยาบาล ดังนัน้ การ
จัดการเรียนการสอนที่สง เสริมใหเกิดพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้อ
อาทรจึงเปนสิง่ ที่เหมาะสม
1.2 มีประโยชนตอการพัฒนาตนเอง เนื่องจากไดนาํ หลักพุทธธรรม
มาใหนักศึกษาพัฒนาตัวเองใหเปนผูทมี่ ีพฤติกรรมดี จิตใจดี และ
มีความคิดดี กอนที่จะไปดูแลผูปวย
1.3 มีประโยชนตอการพัฒนาวิชาชีพ เพราะการปลูกฝงให
นักศึกษามีพฤติกรรมความเอื้ออาทร เมื่อจบไปปฏิบัติงานยอม
เปนผลดีตอวิชาชีพ
1.4 มีประโยชนในการสงเสริมใหนักศึกษามีพฤติกรรมการดูแล
อยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการ อยางนอยก็เปนการกระตุนใหมี
จิตสํานึก อยากพัฒนาตัวเองใหเปนพยาบาลที่ดี
2.1 การปฐมนิเทศ ชี้แจงหลักการและวัตถุประสงคของรูปแบบ
อาจารยสามารถอธิบายใหเขาใจและเห็นความสําคัญของการเรียน
เพื่อปลูกฝงความเอื้ออาทร ควรจะเพิ่มกิจกรรมหรือสื่อการเรียน
การสอนที่นา สนใจมาประกอบ เพื่อใหผูเรียนมีแรงจูงใจที่จะเรียน
ตามรูปแบบนีม้ ากขึ้น
2.2 เนื้อหาสาระการเรียนการสอนในหนวยที่ไดทดลองนํารองมี
ประโยชน แตเรื่อง ไตรสิกขาตองใชเวลามากกวานี้ และหาวิธีการ
ที่ทาํ ใหนักศึกษาเขาใจอยางลึกซึง้ จึงจะสามารถเห็นแนวทางใน
การที่จะนําไปใชไดจริงในการฝกฝนพัฒนาตน สวนหลักพรหม
วิหาร 4 สามารถนําไปใชได เพราะคุน เคยและเขาใจไดงายกวา
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ตาราง 15 (ตอ)
ประเด็นการประเมิน

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
2.3 เอกสารประกอบการสอน (คูมือ ใบงาน เอกสารประกอบการ
บรรยาย) เหมาะสม สามารถเขาใจกิจกรรมไดชัดเจน
2.4 สื่อการเรียนการสอน ควรมีสื่อประกอบการเรียนการสอนที่
หลากหลายและกระตุนความสนใจ เชน วีดิทัศน หรืออุปกรณอื่นๆ
2.5 กิจกรรมการเรียนการสอน มีขอเสนอแนะดังนี้
- การบรรยายเรื่องไตรสิกขา และพรหมวิหาร 4 ถาเชิญ
วิทยากรพิเศษทางดานพุทธศาสนามาบรรยาย อาจจะทําใหไดรับ
ประโยชนมากขึ้น
- การสะทอนคิด ถานักศึกษาไมมีประสบการณในการดูแล
ผูปวยที่มีปญหาหรือมีประเด็นใหคิด เชน เปนผูปว ยที่ไดดูแลใน
ระยะเวลาสั้น นักศึกษาจะไมเกิดประสบการณที่นาํ มาสะทอนคิด
ดังนัน้ จะตองมีชวงเวลาที่ไดดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง ใหการ
พยาบาลตามกระบวนการพยาบาลและนําหลักพุทธธรรมไปใช
จึงจะเกิดการสะทอนคิดเพือ่ นําไปสูการเรียนรู
- กรณีที่มีตัวอยาง Case ทีน่ า สนใจ การสะทอนคิดและแลก
เปลี่ยนประสบการณ จะเปนกิจกรรมที่ทาํ ใหนักศึกษาไดเรียนรู
และมีเจตคติทดี่ ีจากการชี้แนะของอาจารย นําไปสูการปฏิบัติได
2.6 ระยะเวลาของการเรียนการสอน ระยะเวลาทีท่ ดลองนํารอง
สั้นมาก ไมสามารถนําหลักธรรมไปใชไดทั้งหมด หรือไดใชแตก็
ตองอาศัยเวลาจึงจะรูวาตนเองมีความเปลีย่ นแปลงจากการเรียน
การสอนแบบนี้หรือไม
2.7 วิธกี ารประเมินผล การประเมินตนเองเปนสิง่ ที่ดี แตถาให
อาจารยหรือเพื่อนประเมินดวยก็จะชวยยืนยันวา ตนเองมีการ
ปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมเอื้ออาทรมากนอยเพียงใด ตนเองประเมิน
และผูอื่นประเมินมีความแตกตางกันหรือไม
2.8 อาจารยผูสอน และอาจารยนิเทศมีความเปนกัลยาณมิตร ซึ่ง
เปนปจจัยที่มผี ลตอการทีน่ กั ศึกษาจะมีพฤติกรรมเอื้ออาทรหรือไม
เอื้ออาทร เพราะสวนใหญจะดูอาจารยเปนตัวอยาง
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จากตาราง 15 ซึ่งเปนผลจากการศึกษานํารอง พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน เนื่องจากเห็นวา มีประโยชนตอการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ แตใหปรับในสวน
ของกระบวนการเรียนการสอนในแตละกิจกรรมการเรียนรูใหนาสนใจหรือสรางแรงจูงใจแกผูเรียนมากขึ้น
โดยอาจมีสื่อที่นา สนใจหรือวิทยากรพิเศษ รวมทั้งใหปรับในเรื่องของเวลาใหสมั พันธกับกิจกรรม ซึ่งผูวิจยั
ไดนําผลจากการศึกษานํารองนี้ไปปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสวนของแผนการสอนแตละ
กิจกรรมการเรียนรูกอนนําไปทดลองใชจริง

ตอนที่ 3 การศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ในขั้นตอนของการศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ผูวิจัย
ไดนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ไดปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญและจากผลการศึกษา
นํารอง ไปทดลองใชกับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปท4ี่ ปการศึกษา 2550 ภาคการ
ศึกษาที1่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ที่กาํ ลังเรียนวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และ
การผดุงครรภ 2 ระหวางวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2550 รวมระยะเวลา 8 สัปดาห
จํานวนนักศึกษา 32 คน โดยกําหนดใหเปนกลุมทดลอง 16 คน และกลุมควบคุมอีก 16 คน การประเมิน
ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนไดผลดังนี้
1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล
ภายหลังการทดลอง ผูว ิจยั ไดศึกษาเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร
ของนักศึกษาพยาบาลทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม ไดผลดังการนําเสนอตอไปนี้
1.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของกลุมทดลอง
ระหวางกอนการเรียนการสอน หลังการเรียนการสอนทันที และหลังการเรียนการสอนเปนเวลา
1 เดือน
การวิเคราะหในตอนนี้ ผูวิจัยไดนาํ คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรที่
กลุมทดลองประเมินตนเองกอนการเรียนการสอน หลังการเรียนการสอนทันที และหลังการเรียนการสอน
เปนเวลา 1 เดือน มาเปรียบเทียบกันเพื่อแสดงระดับของคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรในราย
ขอและรายดาน รวมทั้งทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยสถิติ t-test ผลการวิเคราะหดงั แสดงไว
ในตาราง 16
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ตาราง 16 คาเฉลี่ยและระดับของคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรทีน่ ักศึกษาพยาบาลกลุม
ทดลองประเมินตนเองกอนการเรียนการสอนตามรูปแบบ หลังการเรียนการสอนตามรูปแบบทันที
และหลังการเรียนการสอนตามรูปแบบเปนเวลา 1 เดือน
กอนการเรียน
การสอน

หลังการเรียน

หลังการเรียน
การสอน 1 เดือน
ระดับ
Χ

Χ

ระดับ

การสอนทันที
ระดับ
Χ

3.00

มาก

3.28

มาก

3.22

มาก

2.75

มาก

3.09

มาก

3.00

มาก

3.25
2.81

มาก
มาก

3.47
3.09

มาก
มาก

3.31
3.03

มาก
มาก

2.97

มาก

3.34

มาก

3.34

มาก

2.59

มาก

2.88

มาก

3.00

มาก

2.90

มาก

3.19

มาก

3.15

มาก

2.88
2.63

มาก
มาก

3.13
3.03

มาก
มาก

2.80
3.12

มาก
มาก

3.06

มาก

3.34

มาก

3.36

มาก

2.84

มาก

3.19

มาก

3.06

มาก

3.13

มาก

3.34

มาก

3.06

มาก

2.91 มาก
3.22
2.28 ปานกลาง 3.28
2.72
8. แสดงความเห็นอกเห็นใจ และเขาใจในความทุกขของ 2.69 มาก
ผูปวยและญาติ

มาก
มาก
มาก

3.19
3.20
3.03

มาก
มาก
มาก

พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร
“ มีมนุษยสัมพันธดี ”
1. ยิ้มแยมแจมใส มีกิริยาทาทางที่อบอุนเปนมิตรตอ
ผูปวยและญาติ
2. พูดคุยทักทาย ไตถามทุกขสุขอยางเปนกันเองกับ
ผูปวยและญาติ
3. พูดจากับผูปวยและญาติดวยถอยคําที่สุภาพไพเราะ
4. รับฟงคําบอกเลาและปญหาของผูปวยและญาติ
อยางตั้งใจ
5. แสดงทาทีเต็มใจในการตอบคําถามหรือขอสงสัยของ
ผูปวยและญาติ
6. ใหขอมูลการดูแลรักษาแกผูปวยและญาติเพื่อใหมี
ความเขาใจและมั่นใจ
รวมดาน “ มีมนุษยสัมพันธดี ”
“ มีความเมตตากรุณา”
1. ตรวจเยี่ยมอาการ แสดงความหวงใย เอาใจใสผูปวย
2. พูดคุยสอบถามความรูสึก ปญหา และความตองการ
ของผูปวย
3. ชวยเหลือในการทํากิจกรรมและตอบสนองตอความ
ตองการของผูปวย
4. ชวยเหลือผูปวยใหสุขสบาย หรือชวยบรรเทาความ
เจ็บปวดทุกขทรมาน
5. แสดงทาทีเต็มใจและใหการชวยเหลือทันทีที่ผูปวย
รองขอ
6. ปฏิบัติการพยาบาลอยางออนโยน นุมนวล
7. สัมผัสใหกําลังใจผูปวย
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ตาราง 16 (ตอ)

พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร

กอนการเรียน
การสอน

หลังการเรียน

หลังการเรียน

การสอนทันที

การสอน 1 เดือน

Χ

ระดับ

Χ

ระดับ

Χ

ระดับ

2.84

มาก

3.00

มาก

3.16

มาก

2.80

มาก

3.14

มาก

3.11

มาก

3.47

มาก

3.66

3.53

2.78

มาก

3.06

มาก
ที่สุด
มาก

3.00

มาก
ที่สุด
มาก

3.16

มาก

3.38

มาก

3.10

มาก

4. ใหการดูแลผูปวยอยางเสมอภาคกัน ไมเลือกชั้นวรรณะ

3.03

มาก

3.47

มาก

3.31

มาก

5. เขาใจในความแตกตางของบุคคล ไมถือโกรธเมื่อ ผูปวย
แสดงอารมณตางๆ

3.09

มาก

3.50

3.34

มาก

6. ไมพูดตําหนิ หรือตอบโตพฤติกรรมดานลบของผูปวย

3.19

มาก

3.44

มาก
ที่สุด
มาก

3.25

มาก

7. มีความยืดหยุนและผอนปรนในการใชกฎระเบียบตางๆ

2.97

มาก

3.31

มาก

3.26

มาก

รวมดาน “เคารพในคุณคาของความเปนมนุษย”

3.10

มาก

3.40

มาก

3.26

มาก

2.81
2.69

มาก
มาก

2.88
3.03

มาก
มาก

3.06
2.88

มาก
มาก

2.72

มาก

3.09

มาก

2.91

มาก

2.41

มาก

2.72

มาก

2.63

มาก

2.63

มาก

2.97

มาก

2.78

มาก

2.65

มาก

2.94

มาก

2.85

มาก

9.ไมแสดงกิริยาทาทางรังเกียจผูปวยไมวาจะอยูในสภาพใด
รวมดาน “มีความเมตตากรุณา”
“ เคารพในคุณคาของความเปนมนุษย ”
1. ใหการพยาบาลโดยเคารพสิทธิ์ของผูปวย ขออนุญาต
และอธิบายใหเขาใจทุกครั้ง
2. ใหการพยาบาลดวยความสุภาพ เคารพศักดิ์ศรีของ
ผูปวย เชน ไมยกสิ่งของขามตัว ระมัดระวังไมเปดเผย
รางกายผูปวย เปนตน
3. ใชคําพูดที่ใหเกียรติ ไมออกคําสั่ง ตวาด หรือแสดง
อํานาจกับผูปวย

“ มีกลยุทธและทักษะในการบริการ ”
1. ใหการดูแลชวยเหลือผูปวยไดอยางถูกตอง เหมาะสม
2. สังเกต ติดตามอาการของผูปวย และใหการชวยเหลือ
ไดทันทวงที
3. ปฏิบัติการพยาบาลอยางรอบคอบ ระมัดระวังไมใหเกิด
ความผิดพลาด
4. สามารถตัดสินใจ แกไขปญหาใหกับผูปวยไดอยาง
เหมาะสม
5. ใหความรู และคําแนะนําในการปฏิบัติตัวแก ผูปวยและ
ญาติ
รวมดาน “มีกลยุทธและทักษะในการบริการ”
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ตาราง 16 (ตอ)
กอนการเรียน
การสอน

หลังการเรียน

หลังการเรียน

Χ

ระดับ

การสอนทันที การสอน 1 เดือน
ระดับ Χ
ระดับ
Χ

“ ยึดมั่นผูกพันในภาระหนาที่ ”
1. ยินดีและเต็มใจปฏิบัติการพยาบาลโดยไมแสดงกิริยา
เบื่อหนาย ยอทอ

3.06

มาก

3.31

มาก

3.25

มาก

2. ตรงตอเวลาและรับผิดชอบตอภาระหนาที่

2.81

มาก

3.09

มาก

2.97

มาก

3. ใหเวลากับผูปวยและญาติ
4. มีการควบคุมอารมณ ไมหงุดหงิดฉุนเฉียวขณะปฏิบัติ
หนาที่

2.59
3.09

มาก
มาก

2.94
3.31

มาก
มาก

2.97
3.38

มาก
มาก

5. วางตัวเหมาะสม มีบุคลิกภาพที่นาเชื่อถือ

3.00

มาก

3.28

มาก

3.13

มาก

2.91

มาก

3.19

มาก

3.14

มาก

1. ดูแล แกไขปญหาของผูปวยทั้งทางดานรางกายและ
จิตใจ
2. ไวตอความรูสึก และสนใจเอาใจใสตอความรูสึกของ
ผูปวย

3.00

มาก

3.34

มาก

3.16

มาก

2.97

มาก

3.22

มาก

3.16

มาก

3. เปดโอกาสใหญาติไดมีสวนรวมในการดูแลผูปวย

2.81

มาก

3.06

มาก

3.00

มาก

4. เคารพในความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรมของผูปวย
ไมแสดงอาการดูหมิ่นในสิ่งที่แตกตาง
5. เอื้ออํานวยความสะดวกใหสามารถปฏิบัติตาม
ความเชื่อ ทางศาสนา และวัฒนธรรมของผูปวยได

2.84

มาก

3.44

มาก

3.38

มาก

2.78

มาก

3.28

มาก

3.16

มาก

6. ชวยใหผูปวยไดมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นที่มีปญหาคลายกัน

2.75

มาก

3.28

มาก

3.00

มาก

7. พูดปลอบโยน ใหกําลังใจแกผูปวยในการแกไขปญหา
สุขภาพของตน
8. แสดงความยินดีเมื่อผูปวยที่ใหการดูแลมีอาการทุเลา
หรือหายจากโรค

2.75

มาก

3.16

มาก

3.19

มาก

2.56

มาก

2.97

มาก

2.88

มาก

2.81

มาก

3.22

มาก

3.11

มาก

พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร

รวมดาน “ยึดมั่นผูกพันในภาระหนาที่”
“ สงเสริมใหมีสุขภาพดีแบบองครวม ”

รวมดาน “สงเสริมใหมีสุขภาพดีแบบองครวม”
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จากตาราง 16 พบวา คาเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรทีน่ ักศึกษาพยาบาล
กลุมทดลองประเมินตนเองกอนการเรียนการสอนตามรูปแบบ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทั้ง 6 ดาน มีเพียง
ขอเดียวที่มีระดับปานกลางคือ การสัมผัสใหกําลังใจผูปว ย สําหรับการประเมินตนเองหลังการเรียนการสอน
ตามรูปแบบทันทีพบวา มีคาเฉลี่ยรายดานอยูในระดับมากทั้ง 6 ดาน แตรายขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากถึง
มากที่สุด สวนการประเมินตนเองหลังการเรียนการสอนตามรูปแบบแลว 1 เดือน พบวา มีคา เฉลี่ยรายดาน
อยูในระดับมากทัง้ 6 ดาน และรายขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากถึงมากที่สุด เชนกัน การประเมินทั้ง 3 ครั้ง
พบวา ดานทีม่ ีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการเคารพในคุณคาของความเปนมนุษย สวนดานที่มีคา เฉลี่ยต่ําที่สุด
คือ ดานมีกลยุทธและทักษะในการบริการ
ตาราง 17 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรทีน่ ักศึกษาพยาบาล
กลุม ทดลองประเมินตนเองในแตละดานระหวางกอนการเรียนการสอนกับหลังการเรียนการสอน
ตามรูปแบบทันที
พฤติกรรมการดูแล
อยางเอื้ออาทร
1. มีมนุษยสัมพันธดี
2. มีความเมตตากรุณา

กอนการเรียนการสอน
SD ระดับ
Χ
2.90 0.56

มาก

2.80 0.43
3.10 0.36

มาก
มาก

3. เคารพในคุณคาของ
ความเปนมนุษย
4. มีกลยุทธและทักษะใน
2.65 0.39
การบริการ
5. ยึดมั่นผูกพันในภาระหนาที่ 2.91 0.34
6. สงเสริมใหมีสุขภาพดีแบบ 2.81 0.44
องครวม
รวมทุกดาน

2.86 0.43

หลังการเรียนการสอนทันที t
p
SD
ระดับ
Χ
3.19 0.65
มาก
4.18* 0.000
3.14 0.53
มาก
4.75* 0.000
3.40 0.33

มาก

4.84* 0.000

มาก

2.94 0.55

มาก

3.94* 0.000

มาก
มาก

3.19 0.54

มาก

3.22 0.57

มาก

4.25* 0.000
4.07* 0.000

มาก

3.18 0.53

มาก

5.28* 0.000

จากตาราง 17 เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรระหวาง
กอนการเรียนการสอนกับหลังการเรียนการสอนตามรูปแบบทันที พบวา คะแนนเฉลี่ยรวมทุกดาน และ
คะแนนเฉลีย่ ในแตละดานมีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกดาน โดยคาเฉลี่ย
ภายหลังการเรียนการสอนมีคาสูงขึ้นทุกดาน
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ตาราง 18 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรทีน่ กั ศึกษาพยาบาล
กลุมทดลองประเมินตนเองในแตละดานระหวางกอนการเรียนการสอนกับหลังการเรียนการสอน
ตามรูปแบบเปนเวลา 1 เดือน
พฤติกรรมการดูแล
อยางเอื้ออาทร
1. มีมนุษยสัมพันธดี
2. มีความเมตตากรุณา

p
กอนการเรียนการสอน หลังการเรียนการสอน1 เดือน t
SD ระดับ Χ
SD
ระดับ
Χ
มาก
2.90 0.56 มาก 3.15 0.57
2.90* 0.007
มาก
2.80 0.43 มาก 3.11 0.52
3.68* 0.001

3. เคารพในคุณคาของ
3.10 0.36
ความเปนมนุษย
4. มีกลยุทธและทักษะใน
2.65 0.39
การบริการ
5. ยึดมั่นผูกพันในภาระหนาที่ 2.91 0.34
6. สงเสริมใหมีสุขภาพดีแบบ 2.81 0.44
องครวม
รวมทุกดาน

มาก

3.26

0.31

มาก

2.07* 0.047

มาก

2.85

0.53

มาก

2.63* 0.013

มาก
มาก

3.14

0.48

มาก

3.11

0.54

มาก

3.04* 0.005
3.14* 0.004

2.86 0.43 มาก

3.10

0.43

มาก

3.52* 0.005

จากตาราง 18 เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรระหวาง
กอนการเรียนการสอนกับหลังการเรียนการสอนตามรูปแบบเปนเวลา 1 เดือน พบวา คะแนนเฉลีย่ รวม
ทุกดาน และคะแนนเฉลีย่ ในแตละดานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ทุกดาน
โดยคาเฉลี่ยภายหลังการเรียนการสอนเปนเวลา 1 เดือนยังคงมีคาสูงขึ้นทุกดาน
1.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของกลุมควบคุม
ระหวางกอนการเรียนการสอน กับหลังการเรียนการสอนตามปกติทันที
การวิเคราะหในตอนนี้ ผูวิจัยไดนาํ คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร
ที่กลุมควบคุมประเมินตนเองในแตละดานระหวางกอนการเรียนการสอนกับหลังการเรียนการสอนตามปกติ
ทันที มาเปรียบเทียบกันและทดสอบความแตกตางดวยสถิติ t-test ผลการวิเคราะหแสดงไวในตาราง 19
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ตาราง 19 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรทีน่ ักศึกษาพยาบาล
กลุมควบคุมประเมินตนเองในแตละดานระหวางกอนการเรียนการสอนกับหลังการเรียนการสอน
ตามปกติทันที
พฤติกรรมการดูแล
อยางเอื้ออาทร
1. มีมนุษยสัมพันธดี
2. มีความเมตตากรุณา
3. เคารพในคุณคาของ
ความเปนมนุษย
4. มีกลยุทธและทักษะใน
การบริการ
5. ยึดมั่นผูกพันในภาระหนาที่
6. สงเสริมใหมีสุขภาพดีแบบ
องครวม
รวมทุกดาน

กอนการเรียนการสอน
SD ระดับ
Χ
2.80 0.55 มาก
2.82 0.44 มาก
3.00 0.52 มาก

หลังการเรียนการสอนทันที t
p
SD
ระดับ
Χ
2.89 0.47 มาก 1.35 0.198
2.84 0.43 มาก 1.46 0.164
3.13 0.50 มาก 1.00 0.333

2.50 0.44

มาก

2.56

0.41

มาก

1.78 0.096

3.01 0.40
2.68 0.40

มาก
มาก

3.03
2.74

0.39
0.42

มาก
มาก

0.57 0.580
1.23 0.240

2.80 0.36

มาก

2.86

0.34

มาก

1.56 0.140

จากตาราง 19 พบวา คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรทีน่ ักศึกษาพยาบาล
กลุมควบคุมประเมินตนเองกอนการเรียนการสอนตามปกติมีคาเฉลีย่ อยูในระดับมากทั้ง 6 ดาน โดยดาน
ที่มีคาเฉลีย่ สูงที่สุดคือ ดานยึดมั่นผูกพันในภาระหนาที่ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ ดานมีกลยุทธและ
ทักษะในการบริการ สําหรับการประเมินตนเองหลังการเรียนการสอนตามปกติทนั ทีพบวา มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมากทั้ง 6 ดานเชนกัน โดยดานเคารพในคุณคาของความเปนมนุษยมีคา เฉลี่ยสูงที่สุด และดาน
มีกลยุทธและทักษะในการบริการมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการ
ดูแลอยางเอื้ออาทรระหวางกอนการเรียนการสอนกับหลังการเรียนการสอนตามปกติทันที พบวา คะแนน
เฉลี่ยรวมทุกดาน และคะแนนเฉลี่ยในแตละดานไมมีความแตกตางกัน ถึงแมวา คาเฉลี่ยภายหลังการเรียน
การสอนทุกดานจะมีคาสูงกวากอนการเรียนการสอน
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1.3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรในแตละดานที่
อาจารยนิเทศประเมินนักศึกษาพยาบาลกลุมทดลองและกลุมควบคุมหลังการเรียนการสอน
ทันที
การวิเคราะหในตอนนี้ ผูว ิจัยไดนาํ คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร
ในแตละดานที่อาจารยนเิ ทศเปนผูประเมินนักศึกษาพยาบาลกลุม ทดลองหลังการเรียนการสอนตาม
รูปแบบทันที และประเมินกลุมควบคุมหลังการเรียนการสอนตามปกติทันทีมาเปรียบเทียบกันพรอมทั้ง
ทดสอบความแตกตางดวยสถิติ t-test ผลการวิเคราะหดังแสดงไวในตาราง 20
ตาราง 20 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรในแตละดานที่อาจารย
นิเทศประเมินนักศึกษาพยาบาลกลุม ทดลองและกลุมควบคุมหลังการเรียนการสอนทันที
พฤติกรรมการดูแล
อยางเอื้ออาทร
1. มีมนุษยสัมพันธดี
2. มีความเมตตากรุณา

Χ

กลุมทดลอง
SD
ระดับ

3.56 0.31
3.63 0.40
3.59 0.28

3. เคารพในคุณคาของ
ความเปนมนุษย
4. มีกลยุทธและทักษะใน
3.20 0.40
การบริการ
5. ยึดมั่นผูกพันในภาระหนาที่ 3.56 0.34
6. สงเสริมใหมีสุขภาพดีแบบ 3.53 0.29
องครวม
รวมทุกดาน

กลุมควบคุม
t
p
SD
ระดับ
Χ
มากที่สุด 3.00 0.36 มาก 4.39* 0.001
มากที่สุด 2.80 0.42 มาก 5.99* 0.000
มากที่สุด 3.20 0.25 มาก 4.21* 0.000
มาก

2.78 0.56

มาก

3.05* 0.005

มากที่สุด 2.81 0.44
มากที่สุด 2.75 0.43

มาก
มาก

5.46* 0.000
6.03* 0.000

3.51 0.26 มากทีส่ ุด 2.89 0.36

มาก

4.42* 0.000

จากตาราง 20 พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรที่อาจารยนิเทศ
ประเมินนักศึกษาพยาบาลกลุมทดลองหลังการเรียนการสอนตามรูปแบบทันที มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ที่สุดถึง 5 ดาน โดยดานทีม่ ีคาเฉลี่ยสูงทีส่ ุดคือ ดานมีความเมตตากรุณา สวนดานที่มีคาเฉลีย่ ต่ําที่สุดคือ
ดานมีกลยุทธและทักษะในการบริการ สําหรับคาเฉลีย่ คะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรที่อาจารย
นิเทศประเมินนักศึกษากลุม ควบคุมหลังการเรียนการสอนตามปกติทนั ที พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ทั้ง 6 ดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดานเคารพในคุณคาของความเปนมนุษย และดานที่มีคา เฉลี่ย
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ต่ําที่สุดคือ ดานมีความเมตตากรุณา เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้อ
อาทรหลังการเรียนการสอนทันทีของทั้ง 2 กลุม พบวา คะแนนเฉลีย่ รวมทุกดานและคะแนนเฉลี่ยใน
แตละดานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ทุกดาน โดยคาเฉลี่ยของกลุม
ทดลองมีคาสูงกวากลุมควบคุมในทุกดาน
1.4 ผลการศึกษาพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาลกลุม
ทดลองตามความคิดเห็นของผูรับบริการ
การวิเคราะหในตอนนี้ ผูวิจยั ไดทําการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยทําการสัมภาษณผูรับ
บริการทีน่ ักศึกษาพยาบาลในกลุมทดลองไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบดูแลในระหวางการฝกปฏิบัติงาน
ในชวงระยะเวลาของการวิจยั ไดแก หญิงตั้งครรภหรือหญิงหลังคลอดที่มีโรคแทรกซอนและรับไวรักษาที่
ตึกหองคลอดและตึกหลังคลอด เพื่อสอบถามความคิดเห็นหรือความรูสึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลอยาง
เอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล ผลการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้
1) ดานการมีมนุษยสัมพันธ ผูร ับบริการมีความคิดเห็นวา นักศึกษาพยาบาลที่ดูแล
ยิ้มแยมแจมใส ทักทายและพูดคุยเปนกันเอง พูดจาสุภาพ ตั้งใจรับฟงคําบอกเลาและปญหาของผูป วยดี
รวมทัง้ ตอบคําถามเกี่ยวกับการดูแลรักษาดวยความเต็มใจทุกครั้ง ดังตัวอยางความคิดเห็นตอไปนี้
“ คุณนักศึกษาเปนยังไงบางคะ วันนี้มาดูแลมั้ย อัธยาศัยเปนยังไงบาง” (อาจารย)
“ เขาก็ยิ้มแยมแจมใสดี มาแตเชาก็เขามาถาม ไดกนิ ขาวหรือยัง แลวก็วัดความดันให
ก็รูสึกอุนใจดี ไมเหงา เพราะหองนี้ไมคอยมีคนไขอื่นอยูด วย หรือมาแลวก็แปบๆยายออก วันไหนที่มี
นักศึกษาพยาบาลอยูหองนี้ เขาก็จะอยูท งั้ วัน ไมไปไหน จะมาใหยาและคอยคุยดวย ยกเวนตอนหลับ”
(หญิงตั้งครรภไมครบกําหนดมีนา้ํ เดิน หองสังเกตอาการที่มีภาวะแทรกซอน)
“ นองเขาพูดจาดี พูดเพราะ แลวก็ตอบคําถามดี ถาเขาไมแนใจเขาจะเดินไปถาม
อาจารยใหแลวก็มาบอก วันไหนที่มีนกั ศึกษาอยูดูแลก็รสู ึกดี ”
(หญิงหลังคลอดมีภาวะความดันโลหิตสูง หองสังเกตอาการที่มภี าวะแทรกซอน)
2) ดานการมีเมตตากรุณา ผูรับบริการมีความคิดเห็นวา นักศึกษาพยาบาลทีด่ ูแล
สนใจ เอาใจใสสม่ําเสมอ ชวยบรรเทาความเจ็บปวด และดูแลใหสุขสบายขึ้น ดวยทาทีทเี่ ต็มใจ
“ ยังปวดแผลมั้ยคะ ไดเปลี่ยนผาอนามัยหรือยัง คุณนักศึกษามาทําใหมยั้ ” (อาจารย)
“ มาคะ ดูอยูตลอด เอายาแกปวดมาให เพราะเมื่อเชาปวดมาก ตอนนี้ทุเลาลงบาง.....
ผาอนามัยเปลีย่ นแลวคะ 2 ครั้งแลว เมื่อเชาทีนึง เมื่อกีท้ ีนงึ นักศึกษาเขาเปลี่ยนให ”
“ ออ บอกใหเขามาเปลี่ยนใหใชมยั้ คะ” (อาจารย)
“ เขามาดูเองคะ ก็เห็นมาตลอดถามวาเจ็บมั้ย เอายาแกปวดมาให เปลี่ยนผาอนามัยให
ทําความสะอาดให ฉันลุกยังไมคอยไหว เกรงใจเขาเหมือนกัน เขาก็เปนนักศึกษาผูชายดวย ”
(หญิงหลังผาตัดคลอดมีภาวะความดันโลหิตสูง หองสังเกตอาการที่มีภาวะแทรกซอน)
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3) ดานเคารพในคุณคาของความเปนมนุษย และ ดานยึดมัน่ ผูกพันในภาระหนาที่
ผูรับบริการมีความคิดเห็นวา นักศึกษาใหการพยาบาลอยางสุภาพ อธิบายใหเขาใจทุกครั้งที่ใหการ
พยาบาล ใหเกียรติ ดูแลอยางเสมอภาค และไมเคยหงุดหงิดอารมณเสีย ดังตัวอยางคือ
“ กินยาหรือยังคะ คุณนักศึกษาอธิบายกอนใหยาหรือเปลาวายาอะไร” (อาจารย)
“ บอกคะ เขาจะบอกทุกครั้งวา อันนี้ยาอะไร แกอะไร อธิบายดี ” (ผูปว ย)
“ แลวเวลาเขามาใหยา พูดจาดีมั้ย ดูแลเปนยังไงบาง เคยหงุดหงิดใสเรามัย้ คะ ”
“ ไมเคยคะ ไมเคยเลย พูดจาดี สุภาพ เขาดูแลดี เวลาที่เขาจะทําอะไรให เขาก็จะ
บอกวาจะทํานั่นทํานี่ใหนะ ยังไมเห็นเขาหงุดหงิดนะ ”
4) ดานอืน่ ๆ คือ ดานมีกลยุทธและทักษะการบริการ และดานสงเสริมใหมีสุขภาพดี
แบบองครวม ตองใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมโดยอาจารย เพราะผูรับบริการไมสามารถประเมินได
เนื่องจากเปนดานเทคนิคการใชความรูทางวิชาชีพ
จากผลการสัมภาษณแสดงวา ผูรับบริการมีความคิดเห็นวา นักศึกษาพยาบาลมี
พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร คือ มีมนุษยสัมพันธดี มีความเมตตากรุณา และเคารพในความเปน
บุคคลของผูปวย รวมทัง้ มีความรับผิดชอบตอภาระหนาที่ของตน
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ภายหลังการทดลอง ผูว ิจยั ไดศึกษาความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ
นักศึกษาพยาบาลกลุมทดลอง โดยนําผลการประเมินมาหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อแปล
ความหมายของระดับคะแนนตามเกณฑทตี่ ั้งไว ไดผลดังตารางที่ 21
ตาราง 21 ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
รายการประเมิน

คะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจ
SD
ระดับ
Χ

1. ประโยชนของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
1.1 มีประโยชนตอการปฏิบัติการพยาบาล

4.81 0.54

มากที่สุด

1.2 มีประโยชนตอการพัฒนาตนเอง

4.50 0.63

มากที่สุด

1.3 มีประโยชนตอการพัฒนาวิชาชีพ
1.4 สงเสริมใหมพี ฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการ

4.81 0.40
4.56 0.51

มากที่สุด
มากที่สุด

รวมดานประโยชนของรูปแบบ

4.67 0.52 มากทีส่ ุด
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ตาราง 21 (ตอ)
รายการประเมิน
2. กระบวนการเรียนการสอน
2.1 การปฐมนิเทศ ชี้แจงหลักการและวัตถุประสงคของรูปแบบ
2.2 กิจกรรมการนําเขาสูกระบวนการเรียนการสอน
2.3 เนื้อหาสาระการเรียนการสอน

คะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจ
SD
ระดับ
Χ
4.31 0.70
มาก
4.94 0.25 มากที่สุด
4.31 0.70 มาก

2.4 เอกสารประกอบการสอน (คูมือ ใบงาน เอกสารประกอบการ
บรรยาย)

4.56 0.63 มากที่สุด

2.5 สื่อการเรียนการสอน (วีดทิ ัศน โสตทัศนูปกรณ อุปกรณอื่นๆ)

4.88 0.34 มากที่สุด

2.6 กิจกรรมการเรียนการสอน
2.7 งานที่มอบหมาย
2.8 ระยะเวลาของการเรียนการสอน
2.9 วิธกี ารประเมินผล
2.10 อาจารยผูสอน
2.11 อาจารยนิเทศ
2.12 วิทยากรพิเศษ

4.00
4.25
3.75
4.69
4.44
4.56
4.69

รวมดานกระบวนการเรียนการสอน
รวมทั้งหมด

0.52 มาก
0.58 มาก
0.68 มาก
0.48 มากที่สุด
0.89 มาก
0.51 มากที่สดุ
0.60 มากที่สดุ

4.45 0.57

มาก

4.50 0.56 มากทีส่ ุด

จากตาราง 21 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลกลุมทดลอง พบวา
นักศึกษาพึงพอใจในดานประโยชนของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะ
ประโยชนตอการปฏิบัติการพยาบาล และประโยชนตอการพัฒนาวิชาชีพ สําหรับดานกระบวนการเรียน
การสอน พบวา มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในกิจกรรมการนําเขาสูกระบวนการ
เรียนการสอนมากที่สุด และพึงพอใจในเรือ่ ง ระยะเวลาของการเรียนการสอนนอยที่สุด เมื่อพิจารณา
ความพึงพอใจของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม พบวา อยูในระดับมากที่สุด
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นอกจากนี้ ไดจัดสนทนากลุม กับนักศึกษาพยาบาลกลุม ทดลอง และเปดโอกาสใหนกั ศึกษาได
เขียนแสดงความคิดเห็นโดยไมตองบอกชื่อผูเขียน รวมทัง้ ทําการสัมภาษณอาจารยพยาบาลที่มีสว นรวมใน
งานวิจยั ครั้งนี้ เกี่ยวกับความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ผลการศึกษามีดังตอไปนี้
ความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาล
พบวา นักศึกษาสวนใหญมคี วามพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากเห็นวา
มีประโยชนในการฝกฝนตนเองและการนําไปใชในการปฏิบัติการพยาบาลดูแลผูปวย ชวยในการสะทอน
ความคิดและพฤติกรรมของตนเองวา มีพฤติกรรมการดูแลแบบเอื้ออาทรหรือไม ดังนี้
“ จากการที่ไดเรียนคอรสนี้กบั อาจารย รูสึกวาตนเองไดพัฒนาจิตใจมากขึ้น ถึงแมวา ขาพเจา
จะไมคอยไดนงั่ สมาธิ แตก็รวู า การนั่งสมาธิทาํ ใหจิตใจสงบ มีสมาธิในการเรียนและการฝกปฏิบตั ิงาน
การที่เราไดฟงธรรมจากพระอาจารย และไดดูวีซีดีชีวิตของตาลอบซึ่งนาทึ่งมาก ตาลอบไมไดมีความรู
อะไรเลยทางการพยาบาลแตสามารถดูแลภรรยาไดอยางดีเยีย่ ม ดีกวาพยาบาลที่ไดเรียนมา มีความรู
แตเอามาใชไดไมดีทําใหขาพเจายอนคิดวา ถาขาพเจาไดทําแคครึ่งหนึ่งของตาลอบก็พอแลวและขาพเจา
ไดนํามาใชในการปฏิบัติงานครั้งนี้ ทําใหขาพเจารูสึกดีขึ้นและสิ่งที่ไดสัญญาไวกับอาจารยวาจะทําใหไดดี
คือ การที่เราจะยิ้มแยมแจมใส ทักทายพูดจาไพเราะ ถึงแมขาพเจาจะไมไดสัญญาไวขาพเจาก็ทาํ ทุกครั้ง
มันเปนความรูสึก เปนจิตใตสํานึกของเราเอง จากการที่ไดเรียนคอรสนี้ ก็ไดอะไรหลายสิ่งอยางหลายอยาง
แตที่เห็นไดชัดคือ ตัวเราไดมีการพัฒนาพัฒนาดานจิตใจของเราเอง
ขอเสนอแนะ อยากใหอาจารยไดใหกลุมอืน่ ไดเรียนคอรสนี้บางและอยากใหเพื่อนๆไดดูวีซีดีของ
ตาลอบ ขาพเจาคิดวา ตาลอบคงทําใหเพือ่ นๆไดยอนมาดูตัวเองวา ตัวเองทําไดอยางตาลอบหรือไม และ
เสียดายที่เวลามีนอย อยากใหมีการฟงธรรมะจากพระอาจารยเพิ่มอีกจะไดซึมซับเรื่องธรรมะไปใชในการ
ปฏิบัติการพยาบาลไมมาก ก็นอยคะ”
“ตอนแรกรูสึกวาไมเขาใจใหเขาคอรสนี้ทาํ ไม ไมเห็นจะมีประโยชนอะไรเสียเวลาเปลาๆ ตอนหลัง
ที่เขาคอรสนี้แลวรูสึกดี รูสึกวาทําการพยาบาลดวยใจมากขึ้น คิดถึงใจเขาใจเรามากขึ้น นี่เราเปลีย่ นไปนะ
รูสึกวาไดทาํ แลวดีขึ้น อยางนอยเราก็ไดทาํ การพยาบาลใหผูปวยดวยใจมากขึน้ ทําอะไรมั่นใจมากขึ้นดวย
พูดดีกับผูปวยและญาติมากขึ้น อยูก ับผูปว ยและญาติเราจะยิม้ แยมตลอด คิดวาใหเขาเห็น รอยยิ้มบน
ใบหนาใหเขารูสึกสบายใจอบอุนดีกวาใหเขามาเห็นเราหนาบูดๆบึ้งๆทั้งที่เขาเจ็บและเสียขวัญมากพอแลว
จากการเจ็บปวย”
“ประสบการณที่ไดกระทําดวยตัวเราเอง โดยการลงมือใชหลักธรรมมาใชในการวางแผนการ
พยาบาล และใหการพยาบาล รูสึกปลดปลอย รูจักปลอยวาง ไดสมาธิเพิ่มขึน้ รูจักสงบจิตสงบใจ และ
สามารถทํางานไดดีขึ้น เปนการฝกตัวเองใหรูจักเอาใจเขามาใสใจเรามีความเอื้ออาทรและเปนการทาทาย
ตนเองวาจะทําไดหรือไม”
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“ในตอนแรกรูสึกเบื่อในการเขากิจกรรม เพราะถาพูดถึงหลักธรรมใครๆก็ตองคิดวานาเบื่อ แต
พอไดเขากิจกรรมการฝกเจริญสมาธิ การนําหลักธรรมไตรสิกขามาลองปฏิบัติทําใหรูสึกดีขึ้น”
“เปนสิ่งที่ดีมาก มีประโยชนทําใหมีสมาธิในการเรียนการปฎิบัติงาน ใจเย็นมีความสุขุมมากขึ้น
ควรจะทําแบบนี้ในทุกกลุม เพื่อเปนการปลูกฝงที่ดีกอนที่จะจบไปทํางานจริงๆ นักศึกษาจะไดมีความเอื้อ
อาทรตอทุกๆคน”
“จากการเขารวมกิจกรรม ทําใหทราบวา การนําธรรมะมาใชในการทํางานทําใหงานประสบผล
สําเร็จมากขึ้น ทําใหเราไดใชคําวา เอื้ออาทรไดอยางถูกตองจากเมื่อกอนไมเคยรูเลยวา ศีลคือ พฤติกรรม
สมาธิ คือจิตใจ และปญญาก็คือ ความรูส ึกนึกคิดที่ดี ฉะนัน้ การนําเอาธรรมะมาในชีวิตประจําวัน ทําให
เราทราบแนวทางวา ควรจะดําเนินชีวิตไปอยางไร และจากการที่ไดฝกสมาธิทําใหรูสึกวา ตัวเองใจเย็นขึน้
อารมณรอนเริ่มหายไป โดยเฉพาะในวันที่ไดทําอยางตอเนื่อง
“ ขอดีที่ไดรับ ทําใหไดเรียนรูเ กี่ยวกับตนเอง ทําใหรูจกั ขอดีขอเสียของตนเอง ซึ่งมันทําใหไดปรับ
แกในสิ่งที่ไมดี และไดทําสมาธิทาํ ใหจิตใจเราเย็นลงซึง่ จะสงผลกับตัวเอง และผูอื่นทําใหเราได รูจกั ผูอื่นวา
เขากับเราไมเหมือนกัน ดังนั้น การทําการพยาบาลก็เหมือนกัน ตองรูจ ักเขาและเราจึงจะประสบผลสําเร็จ
ในการปฏิบัตกิ ารพยาบาล”
“ การเขารวมกิจกรรมในครัง้ นี้ เปนกิจกรรมที่ดีมากทําใหสะทอนความคิดและพฤติกรรมของ
ตัวเองวา เหมาะสมหรือไมเหมาะสมในการดูแลแบบเอื้ออาทรและการฝกสติควบคุมตัวเองใหมีความคิด
ที่ดี ทําใหเปนคนที่ใจเย็นลงได ”
“ จากการปฏิบัติกิจกรรม caring ระยะเวลา 4 สัปดาห รูสึกวาเปนกิจกรรมที่ดีทาํ ใหเรามีความ
เขาใจตนเองและผูอื่นมากขึน้ เพราะเปนการฝกวิเคราะหตนเองและวิเคราะหเพื่อน และการฝกสมาธิทาํ
ใหจิตใจมีสมาธิมากขึน้ เปนการปลูกฝงความเอื้ออาทรใหกับนักศึกษามากขึ้น เพื่อใหนกั ศึกษาไดนําไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงานดวยการใชหลักของพรหมวิหาร4 ทําใหไดนําประสบการณ
ไปใชในการปฏิบัติจริง ”
“ จากการเขารวมคอรสบูรณาการเอื้ออาทร รูสึกวา ตนเองไดพัฒนาจิตใจมากขึ้น ถึงแมจะไม
คอยมีเวลานัง่ สมาธิเทาไรนัก แตรูสึกวา การไดทําสมาธิวันละ 3-5 นาที ก็สามารถทําใหจิตใจเราแจมใส
สงบได กิจกรรมการเรียนการสอนแบบนีด้ ี เพราะอาจารยเปนคนใจเย็นเหมาะทีจ่ ะสอนหลักสูตรเอื้ออาทร
อยากใหจัดกิจกรรมแบบนี้กบั ทุกกลุม จะไดเปนการปลูกฝงความเอื้ออาทร ”
“ การเขากลุมครั้งนี้ไดประโยชนมาก เพราะไดสํารวจตนเองไดมองตนเองเพิ่มขึน้ ไดประเมิน
การทํางานของตนเองและตองปรับปรุงในสวนที่ยงั ไมดีใหดียิ่งขึน้ ไดนาํ หลักไตรสิกขามาใชในการทํางาน
ซึ่งแตกอนไมทราบวาจะนํามาใชอยางไรจนไดพบกับคําตอบและวิธีการนํามาใช การอบรมจากการฟง
พระอาจารยพดู แลวทําใหเห็นมุมมองอยางที่ไมเคยเห็นมากอน โดยเฉพาะใน Case ตัวอยางที่ใชสติ
ควบคุมความเจ็บปวด

174
“ พระอาจารยบรรยายหนูรูสกึ ดีมากและพยายามที่จะทําสมาธิ พอมาไดดูวีซีดี “คํามั่นสัญญา”
หนูซึ้งมากๆคะ รองไหตลอดเวลาที่ดูและนั่นทําใหหนูมคี วามรูสึกวา ความเอื้ออาทรที่แทจริงเปนอยางไร
และหนูจะพยายามทําใหได เมื่อมาทํากิจกรรมอื่นๆหนูไมชอบแตก็รวมมือ สวนการทําสมาธิหนูกพ็ ยายาม
ทํานะคะ ทําแลวรูสึกดีสมองปลอดโปรงนอนหลับสบาย แตถามวา ระหวางใหหนูทาํ สมาธิกับการเขารวม
กิจกรรม หนูวา ใหหนูทําสมาธิเองดีกวา เพราะอยางนอยเราทํามันมาจากใจ สวนการทํากิจกรรม หนูวา
มันนาเบื่อ เพราะวา การเอือ้ อาทรไมจําเปนตองทํากิจกรรมหรอกคะ มันอยูในนี้ “หัวใจและจิตสํานึก”ของ
คนๆนั้นมากกวาเพราะคนทีบ่ อกวาจะใหการพยาบาลดวยความเอื้ออาทรแตปากมีถมไปคะ แตหนูมั่นใจ
วา หนูจะปฏิบัติการพยาบาลดวยความเอื้ออาทรแนๆ หนูสัญญา ( )(_ _)( )(_ _) ”
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาล
นักศึกษาบางสวน มีความคิดเห็นวา กิจกรรมบางกิจกรรมยังไมสามารถนําไปประยุกตใชได
ควรปรับปรุงกิจกรรมเพื่อใหเกิดความเขาใจชัดเจน มีการสอดแทรกกิจกรรมที่ทาํ ใหผเู รียนไดผอนคลาย
ไมเครงเครียดเกินไป มีสื่อทีน่ าสนใจ และมีระยะเวลาการทํากิจกรรมตางๆมากกวานี้
“ กิจกรรมบางเรื่องยังไมเดนชัดไมรูจะนํามาประยุกตใชอยางไร กิจกรรมบางวันคอนขางนาเบื่อ
ไมเราอารมณ ควรหากิจกรรมที่กระตุน นักศึกษาใหทกุ คนไดมีสวนรวมจะไดไมนา เบื่อ”
“ อยากใหอาจารยจัดกิจกรรมที่นา สนใจ อาจจะเปนกิจกรรมที่สนุกสนาน ไมเครียดจนเกินไป
สวนกิจกรรมทีส่ ามารถชักจูงใจไดดีคือ วีซีดีตาลอบกับยายทอง อยากใหมีการดูวีซีดแี บบนี้เยอะๆ เพราะ
อาจเปนการมองสะทอนมาถึงตัวเราเองในฐานะพยาบาลไดเปนอยางดีและเปนสิง่ ที่ดีมาก ขอใหอาจารย
ดําเนินกิจกรรมนี้ตอไปทุกกลุม เพราะจะเปนการปลูกฝงความเอื้ออาทรใหกับนักศึกษาอยางแทจริง ”
“ ควรมีCheck list วาวันนีท้ ําอะไรทีเ่ อื้ออาทรตอผูปวยบาง อาจจะไมตองทําทุกวัน อาทิตยละ
2-3 วันก็ได เลือกมาเขียนสักเรื่องวาจะเปนเรื่องใด เพื่อเปนการกระตุนวา ตองนําหลักธรรมมาใชในการ
ใหการพยาบาลจะไดไมทําไปเฉยๆ เพราะทําตาม routine เทานัน้ ทําใหไดตระหนักอยูในใจคะ ”
“ อยากใหมีระยะเวลาในการทํากิจกรรมที่สอดแทรกเกี่ยวกับหลักจริยธรรมมากกวานี้ ”
“ เวลาไมตอเนื่องกันสักเทาใด ทําใหลืมวาครั้งที่แลวเรียนอะไร เวลาทําควรตอเนื่องกันไมทิ้งชวง
หางจนเกินไป การทํากิจกรรมควรมีเรื่องทีห่ ลากหลายไมใชมีเฉพาะไตรสิกขาหรือเอื้ออาทรเพียงอยางเดียว”
“ เวลานอยไมตอ เนื่องอยากใหใชเวลาในการฝกอบรมมากกวานี้ ควรทําทั้งวิทยาลัยจะไดมีความ
เอื้ออาทรมากขึ้นทุกคน”
“ อยากใหเพิ่มความรูใหมากกวานี้ เชน เชิญพระอาจารยมาพูดบอยกวานี้ 2-3 ครั้งเปนระยะ ”
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุงของอาจารยพยาบาล
อาจารยพยาบาลมีความคิดเห็นวา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีประโยชน
และมีวิธีปฏิบตั ิที่เปนรูปธรรม สามารถปลูกฝงใหนักศึกษามีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรได ควรมี
การนําเสนอตอผูบริหารและเผยแพรใหอาจารยรับทราบ เพื่อนํามาใชในการเรียนการสอนปกติ
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“ นักศึกษากลุมทดลองมีความกระตือรือรนที่จะปฏิบัตกิ ารพยาบาลมากกวา ใหการพยาบาล
ที่ออนโยนนุมนวล ระมัดระวังมากกวา บางทีเขาก็แซวกันวา เอื้ออาทรๆ อาจจะเปนเพราะรวมกิจกรรมนี้
อยูทุกอาทิตย มีการสะทอนคิด มีการพูดคุยในประเด็นตางๆทัง้ ในสวนของสาระการเรียนการสอนและใน
สวนที่เปนประสบการณจริง ซึ่งชวยสรางความตระหนักใหกับนักศึกษา ทําใหเวลาจะทําอะไรก็คิด ก็เปน
การดีนะถึงแมวาเขาอาจจะยังไมไดทําดวยใจที่เต็มรอยคือ หมายถึง ออกจากใจที่แทจริง แตก็เปนการฝก
ตัวเองไปเรื่อยๆ ฝกใหตระหนักแลวแสดงพฤติกรรม ตอไปก็จะทําเปนนิสัย สวนกลุม ควบคุมก็เหมือนปกติ
คือบางคนเขาก็ปฏิบัติดีมากๆโดยเนื้อของเขาอยูแลว แตสวนใหญหลายคนก็จะเรื่อยๆโดยเฉพาะถาผูปวย
รายนัน้ ไมมีปญ
 หาอะไรมาก เขาก็ไมคอยเขาไปพูดคุย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแลวจะเห็นความแตกตาง ”
“ จากที่เขารวมกิจกรรม คิดวา เปนสิง่ ที่ดนี าจะมีการนําเสนอตอผูบริหารและอาจารย เพื่อจะ
ไดเอาไปใชกันทุกแผนก หรืออาจเปดเปนวิชาที่ใหนกั ศึกษาทุกคนไดเรียน มีการติดตามผลอยางตอเนื่อง
เพราะเราจะตองปลูกฝงนักศึกษาในเรื่องนี้อยูแลว ”
“ สิ่งที่จะตองปรับคือ จะทําอยางไรในเรื่องการบริหารเวลา เมื่อมีกิจกรรมนี้มาเพิ่มขึน้ เพราะ
งานในแตละ Ward ไมเหมือนกัน บางทีตองใหรีบ Clear งานใหการพยาบาลใหเสร็จ เพื่อไปรวมประชุม
กลุม อีกอยางคือ ระยะเวลาการอบรมที่สนั้ จะชวยใหนักศึกษาเปลีย่ นพฤติกรรมไดอยางแทจริงหรือไม
เทาที่ดูก็มีบางคนที่เหมือนเดิม เรื่อยๆเฉื่อยๆ จะทําการพยาบาลอะไรครูก็ยังตองบอก ตองคอยเช็ค ไมมี
สมาธิ ปฏิบัตกิ ารพยาบาลยังไมเรียบรอย ”
3. การปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากผลของการนําไปทดลองใช
หลังการประเมินประสิทธิผล ผูวิจัยไดนาํ ผลการวิเคราะหขอมูลและขอเสนอแนะมาปรับปรุง
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหมีความสมบูรณ ดังนี้ (รายละเอียดอยูในภาคผนวก ค.และ ง.)
3.1 ปรับปรุงในสวนของหลักการพื้นฐาน บทบาทผูสอน และบทบาทของผูเรียน ในคูมือการ
จัดการเรียนการสอนใหมีความชัดเจนเปนรูปธรรมมากทีส่ ุด เพื่อใหผูสอนและผูเรียนเขาใจ สามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริงในโอกาสตอไป
3.2 ปรับปรุงแผนการสอนในแตละกิจกรรมใหมีรายละเอียดและขั้นตอนที่ชัดเจน เนื่องจาก
กิจกรรมสวนใหญเนนที่การฝกกํากับและควบคุมตนเองของนักศึกษา รวมทัง้ ปรับกิจกรรมการเรียนรูไมให
มีความเครงเครียดหรือเต็มไปดวยกระบวนการคิดวิเคราะหมากเกินไป แตจัดใหมีกจิ กรรมนันทนาการหรือ
เกมสที่สอดคลองกับแนวทางของรูปแบบมาผสมผสาน เพื่อใหนักศึกษารูสึกผอนคลายและเรียนรูอยางมี
ความสุข
3.3 ปรับระยะเวลาในแตละกิจกรรมไมใหมากเกินไป และปรับจํานวนกิจกรรมใหเหมาะสม
กับการนําไปบูรณาการเขากับรายวิชาหลักไดอยางกลมกลืนเปนเนื้อเดียวกัน โดยจัดใหเปนกิจกรรมการ
เรียนรูที่สง เสริมสมรรถนะดานพฤติกรรมเอือ้ อาทรของนักศึกษา ซึ่งทุกรายวิชาตองมีสมรรถนะนี้ตามจุด
ประสงคของหลักสูตร สวนสมรรถนะหลักของรายวิชายังคงไดครบถวน

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้ เปนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม
เพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล ดําเนินการโดยใชกระบวนการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) สาระสําคัญสรุปไดดังนี้

ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดของการดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพ
พยาบาลตามแนวคิดทฤษฎีตางๆ และตามความคิดเห็นของผูทเี่ กี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน
ทางการพยาบาล
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมในการปลูกฝง
พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล
3. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีพ่ ัฒนาขึ้น

วิธีดําเนินงานวิจัย
การดําเนินงานวิจยั มี 3 ขั้นตอนหลักคือ
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดของการดูแลอยางเอื้ออาทรใน
วิชาชีพพยาบาล เปนการวิเคราะห สังเคราะหเอกสาร รวมกับการศึกษาความคิดเห็นของผูท ี่เกี่ยวของ
กับการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลดวยวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ประชากรที่ใชศึกษาในขั้น
ตอนนี้ไดแก นักศึกษาพยาบาล และอาจารยพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งพยาบาลวิชาชีพ และ ผูรับบริการการพยาบาล
ในโรงพยาบาลที่เปนแหลงฝกของนักศึกษา เลือกกลุม ตัวอยางแบบเจาะจง ผลที่ไดจากการศึกษาใน
ขั้นตอนนีน้ ําไปเปนขอมูลพืน้ ฐานประกอบการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม
เพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล เปนการศึกษาวิเคราะหแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน แนวคิดของการจัดการเรียนการ
สอนทางการศึกษาพยาบาล และหลักพุทธธรรมที่เชื่อมโยงสูการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการ
ดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล ผลของการศึกษานํามาสังเคราะหกรอบแนวคิด และพัฒนา
โครงรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตรวจสอบความเหมาะสมโดยขอความคิดเห็นจากผูท รงคุณวุฒิ
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ไดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีเ่ หมาะสม แลวจึงพัฒนาเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนที่ผาน
การตรวจสอบคุณภาพโดยผูท รงคุณวุฒิดา นการศึกษาพยาบาล ดานการสอนและการวัดประเมินผล ดาน
คุณธรรมจริยธรรมเชิงพุทธ รวมทัง้ ตรวจสอบคุณภาพดวยวิธีการทางสถิติ จากนัน้ จึงนํารูปแบบฯไปศึกษา
นํารองกับนักศึกษาพยาบาลที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุม ตัวอยางมากที่สุด เพื่อศึกษาความเปนไปไดใน
การนําไปใชและแกไขปรับปรุงขอบกพรองที่พบ ไดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีม่ ีคุณภาพสําหรับนํา
ไปทดลองใชจริงกับกลุมตัวอยาง
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาเพือ่ ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
เปนการนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปทดลองใชกับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชั้นปที่ 4 ในปการศึกษา 2550 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวน 32 คน ทีก่ ําลังเรียนวิชาปฏิบัติการพยาบาล
มารดา ทารก และการผดุงครรภ 2 ในระหวางวันที่ 30 กรกฎาคม 2550 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2550 รวม
ระยะเวลา 8 สัปดาห โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงทดลองแบบศึกษาสองกลุมวัดกอนและหลังการทดลอง
จากนั้นศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดวยวิธกี ารเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดย
เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาลกลุมทดลองและกลุม ควบคุม
ระหวางกอนการเรียนการสอนกับหลังการเรียนการสอนทันที และระหวางกอนการเรียนการสอนกับหลัง
การเรียนการสอนเปนเวลา 1 เดือน เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษา
กลุมทดลองกับกลุมควบคุมหลังการเรียนการสอนทันที และศึกษาความคิดเห็นของผูรับบริการเกีย่ วกับ
พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษากลุมทดลอง รวมทัง้ ศึกษาความพึงพอใจตอรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนของนักศึกษากลุม ทดลอง ผลที่ไดจากการศึกษาวิเคราะหนําไปปรับปรุงรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนใหสมบูรณยิ่งขึ้น เพือ่ เปนประโยชนในการนําไปประยุกตใชในโอกาสตอไป

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจยั สรุปตามขั้นตอนของการวิจัยไดดังนี้
1. ผลการศึกษาขอมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับแนวคิดของการดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพ
พยาบาล จากการศึกษาความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลพบวา
การดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพพยาบาล หมายถึง การดูแลของผูทอี่ ยูในวิชาชีพพยาบาลตอผูท ี่เจ็บปวย
หรือผูรับบริการดวยความมีเมตตากรุณา สนใจ หวงใย เอาใจใสตอปญหาและความตองการทุกดานอยาง
เปนองครวม รวมทัง้ เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและสิทธิสวนบุคคลของผูรับบริการในการปฏิบัติการ
พยาบาลเพื่อสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ดูแลรักษาความเจ็บปวย และฟนฟูสภาพใหบุคคลมีสุขภาพที่ดี
สามารถดูแลตนเองไดตามสภาวะที่เกิดขึน้ ในชีวิต
ความสําคัญของการดูแลอยางเอื้ออาทรคือ เปนคุณธรรมจริยธรรมทีพ่ ยาบาลจะตองมีใน
การดูแลผูปวย และเปนสิ่งที่บงชีถ้ ึงคุณภาพของการพยาบาล
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สภาพจริงในปจจุบันพบวา พยาบาลสวนใหญมีการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูปวย มีเพียง
สวนนอยที่มีการดูแลที่ไมเอื้ออาทร ปจจัยที่เปนสาเหตุของปญหานาจะเกิดจาก พืน้ ฐานเดิมของแตละ
บุคคล อิทธิพลจากสิง่ แวดลอมที่มีผลตอเจตคติและพฤติกรรมการแสดงออก และปจจัยอื่นๆ เชน ภาระ
งานทีห่ นัก ทําใหพยาบาลไมสามารถดูแลผูป วยอยางเปนองครวมได การดูแลทางดานจิตสังคมจึงนอย
ลงไป ทําใหมลี ักษณะของการดูแลที่ไมเอื้ออาทร
พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาลตามความคิดเห็นของผูท ี่เกีย่ วของกับการ
จัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลพบวามีองคประกอบ 6 ดานไดแก 1) มีมนุษยสัมพันธดี 2) มีความ
เมตตากรุณา 3) เคารพคุณคาของความเปนมนุษย 4) มีกลยุทธและทักษะการบริการ 5) ยึดมั่นผูกพันใน
ภาระหนาที่ 6) สงเสริมใหมสี ุขภาพดีแบบองครวม ดังนัน้ ในงานวิจัยครั้งนี้ จึงนําองคประกอบทั้ง 6 ดาน
ไปใชในการสรางแบบวัดพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล
แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการดูแล
อยางเอื้ออาทร ควรทําตัง้ แตกระบวนการคัดกรองผูเรียน และปลูกฝงจิตสํานึกอยางตอเนื่อง ซึ่งการเรียน
การสอนภาคปฏิบัติจะสามารถปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรใหกับนักศึกษาไดดีที่สดุ เพราะ
เปนการเรียนรูใ นสถานการณจริง เห็นตัวอยางจริง
2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อ
ปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล ไดผลดังตอไปนี้
2.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนซึง่ สังเคราะหมาจากขอมูลพืน้ ฐานมีโครงสรางประกอบ
ดวย 6 องคประกอบ ไดแก แนวคิดและหลักการพื้นฐาน วัตถุประสงค ผลลัพธที่คาดหวัง สาระการเรียน
การสอน กระบวนการเรียนการสอน และ การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ
2.2 กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ มีองคประกอบที่สาํ คัญ 2 สวน ดังนี้
1) การนําเขาสูกระบวนการเรียนการสอน หรือ“สรางศรัทธา นําพาใหคิด” เปนการเตรียม
ผูเรียนและผูสอนกอนที่จะเขาสูกระบวนการเรียนการสอน ประกอบดวยกิจกรรมสําคัญ 2 ประการคือ
- การชีแ้ จง เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค สาระสําคัญ กระบวนการเรียน
การสอน และการประเมินผลของรูปแบบ
- การสรางความสัมพันธ ระหวางอาจารยกับนักศึกษา
2) กระบวนการเรียนการสอน ประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลักคือ
- ขั้นปริยัติ หรือ“ใหความรูควบคูห ลักธรรม” เปนการใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
การดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพพยาบาลและหลักพุทธธรรม ไตรสิกขา และ พรหมวิหาร4
- ขั้นปฏิบัติ หรือ“นอมนําไปสูการปฏิบัติ” เปนการนําความรูที่ไดเรียนรูจากขั้นปริยัติ
ไปสูการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมหลักที่สําคัญ 2 ประการคือ
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การฝกฝนพัฒนาตนในชีวิตประจําวันดวยหลักธรรมไตรสิกขา เปนการฝกฝน
พัฒนาตนทัง้ 3 ดานคือ ดานพฤติกรรม (ศีล) หรือ“กํากับพฤติกรรม สํารวมกายวาจา” ดานจิตใจ (สมาธิ)
หรือ “มีจิตจดจอ ใจคอมั่นคง ดํารงคุณธรรม” ดานสติปญ
 ญา (ปญญา) หรือ “ไตรตรอง มองเหตุผล
รูจักตน รูจักคน รูจักงาน”
การนําคุณธรรมล้าํ คา พรหมวิหาร 4 ไปใชในการดูแลผูปวย ตามกระบวนการ
พยาบาลทุกขัน้ ตอน
- ขั้นปฏิเวธ หรือ “กระจางชัดจากการสะทอนคิด” เปนการเชือ่ มโยงความรูด วยการ
คิดสะทอนกลับจากสิง่ ที่ไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติ (Reflective Practice) ดวยตนเอง
3. ผลการศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน จากการ
นํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ไดตรวจสอบคุณภาพและมีการศึกษานํารองแลวไปทดลองใชจริงกับ
กลุมตัวอยาง ไดผลดังนี้
3.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรทีก่ ลุม ทดลองประเมิน
ตนเองระหวางกอนการเรียนการสอน หลังการเรียนการสอนทันที และ หลังการเรียนการสอนเปนเวลา
1 เดือน พบวามีคาเฉลีย่ อยูใ นระดับมากทั้ง 6 ดาน และพบวาในการประเมินทั้ง 3 ครั้ง ดานที่มีคา เฉลี่ย
สูงที่สุดคือ ดานการเคารพในคุณคาของความเปนมนุษย สวนดานทีม่ ีคาเฉลี่ยต่ําทีส่ ุดคือ ดานมีกลยุทธ
และทักษะในการบริการ เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรระหวาง
กอนการเรียนการสอนกับหลังการเรียนการสอนตามรูปแบบทันที พบวา คะแนนเฉลี่ยรวมทุกดาน และ
คะแนนเฉลีย่ ในแตละดานมีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคาเฉลี่ยภาย
หลังการเรียนการสอนมีคา สูงขึ้นทุกดาน สวนการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการดูแล
อยางเอื้ออาทรระหวางกอนการเรียนการสอนกับหลังการเรียนการสอนตามรูปแบบเปนเวลา 1 เดือน พบ
วา คะแนนเฉลี่ยรวมทุกดานและคะแนนเฉลี่ยในแตละดานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 เชนกัน โดยคาเฉลี่ยภายหลังการเรียนการสอนเปนเวลา 1 เดือนยังคงมีคาสูงขึ้นทุกดาน
3.2 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรทีก่ ลุม ควบคุม
ประเมินตนเองระหวางกอนการเรียนการสอนกับหลังการเรียนการสอนตามรูปแบบปกติทันทีพบวา คะแนน
เฉลี่ยรวมทุกดานและคะแนนเฉลี่ยในแตละดานไมมีความแตกตางกัน ถึงแมวาคาเฉลี่ยภายหลังการเรียน
การสอนทุกดานจะมีคาสูงกวากอนการเรียนการสอน
3.3 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรที่อาจารย
นิเทศประเมินกลุมทดลองและกลุมควบคุมหลังการเรียนการสอนทันทีพบวา คะแนนเฉลี่ยรวมทุกดานและ
คะแนนเฉลีย่ ในแตละดานมีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคาเฉลีย่ ของกลุม
ทดลองมีคาสูงกวากลุมควบคุมในทุกดาน
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3.4 ผลการประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของกลุม ทดลอง
พบวา นักศึกษากลุมทดลองมีความพึงพอใจในดานประโยชนของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับมากที่สดุ สวนดานกระบวนการเรียนการสอนพบวา มีความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม พบวา อยูในระดับมากที่สุด

อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจยั ในครั้งนี้ แบงออกเปน 3 ประเด็นคือ
1. แนวคิดของการดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพพยาบาล
2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการ
ดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล และ
3. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อปลูกฝง
พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล
มีรายละเอียดดังนี้
1. แนวคิดของการดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพพยาบาล
1.1 จากผลการศึกษาวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของกับการดูแลอยางเอื้ออาทร
ในวิชาชีพพยาบาลพบวา การดูแลอยางเอือ้ อาทรเปนคุณธรรมจริยธรรมที่สําคัญในการปฏิบัติหนาที่ของ
พยาบาล โดยเปนศิลปะในการสรางความสัมพันธทกี่ อใหเกิดประสบการณที่ดีตอผูรับบริการ ทําใหรูสึก
อบอุนใจ ปลอดภัย พึงพอใจ และมีความหวัง สัมพันธภาพที่เอื้ออาทรจะมีผลตอภาวะสุขภาพและการ
ฟนหายจากโรคของผูปวย ซึง่ การดูแลอยางเอื้ออาทรจะเกิดขึ้นไดเมื่อพยาบาลมีความตระหนักในคุณคา
และมีความเขาใจในชีวิตมนุษย เนื่องจากการเจ็บปวยกอใหเกิดความเครียดทั้งรางกายและจิตใจ การ
รักษาทางกายอาศัยวิธกี ารรักษาภายนอก ในขณะทีก่ ารรักษาทางใจตองอาศัยความเห็นอกเห็นใจและ
ความเขาใจตอความรูสึกของผูปวยเปนสิง่ สําคัญ จึงจะสงผลใหเกิดการปฏิบัติหรือการแสดงออกทีเ่ อื้อ
อาทรได (สิวลี ศิริไล.2542:198 ; วิศาล เยาวพงศศิริ.2547: 9) นอกจากนี้ การดูแลอยางเอื้ออาทรยังจัด
เปนคุณธรรมที่ถือวาเปนพันธะหนาที่ที่ตดิ มาพรอมกับสถานภาพของการเปนพยาบาลที่ตองปฏิบัติตอ
สังคม เนื่องจากเปนวิชาชีพที่ตองชวยเหลือเพื่อนมนุษยในการพัฒนาสุขภาพใหดีทสี่ ุดทั้งในภาวะปกติ
และในภาวะทีเ่ จ็บปวย ตองเกี่ยวของกับความทุกขสุขของมนุษย การดูแลอยางเอือ้ อาทรจึงเปนแนวคิด
ที่พยาบาลทุกคนควรมีความรูความเขาใจและนําไปสูการปฏิบัติได (สมจิต หนุเจริญกุล.2544:147)
ถึงแมวา การดูแลอยางเอื้ออาทรจะเปนมโนทัศนและเปนวิถีแหงการปฏิบัติในวิชาชีพ
พยาบาลมานานแตเนื่องจากมีความเปนนามธรรมสูงและมีความหมายหลายมิติ ประกอบกับเมื่อสภาพ
สังคมเปลี่ยนไปผูคนอยูอยางตัวใครตัวมันมากขึ้น การรักษาพยาบาลเนนที่เทคโนโลยีมากขึน้ ทําใหเกิด
ชองวางความสัมพันธระหวางบุคลากรในระบบสุขภาพกับผูรับบริการและกําลังมีความรุนแรงจนถึงขั้นที่
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เกิดความไมเชื่อมั่นและไมไววางใจกันมากขึ้น เห็นไดจากขาวการฟองรองบุคลากรในระบบสุขภาพที่มี
มากขึ้น ทําใหปจจุบันในวงการสาธารณสุขไทยกําลังตื่นตัวและสงเสริมใหมีการระดมพลังสรางระบบ
สุขภาพที่มหี ัวใจของความเปนมนุษย (Humanized Health Care) หรือการดูแลทีเ่ นนคนเปนศูนยกลาง
เพื่อสรางมิติใหมในการดูแลสุขภาพดวยการเติมหัวใจในการเยียวยารักษา ใหคุณคาในความเปนมนุษย
(กองบรรณาธิการหมอชาวบาน.2551: 10) ซึ่งก็คอื การดูแลอยางเอื้ออาทรนัน่ เอง ดังนั้น การศึกษาวิจัย
เพื่อใหมกี ารนําแนวคิดของการดูแลอยางเอื้ออาทรมาใชในการเรียนการสอนทางการศึกษาพยาบาลจึง
เปนสิ่งที่มีความจําเปน เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษาพยาบาลซึง่ จะเปนบุคลากรในระบบสาธารณสุข
ในอนาคตเปนผูที่มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะสอดคลองกับความตองของสังคม
1.2 จากผลการศึกษาเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณเชิงลึกผูท ี่มีสว นเกีย่ วของกับการจัด
การเรียนการสอน ไดแก ผูรับบริการการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ อาจารยพยาบาล และจัดสนทนา
กลุมกับนักศึกษาพยาบาล เกี่ยวกับการดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพพยาบาล มีประเด็นการอภิปราย
ดังนี้
(1) ความหมายของการดูแลอยางเอื้ออาทร พบวา ผูรับบริการ พยาบาล อาจารย
พยาบาล และนักศึกษาพยาบาล มีความเห็นตรงกันวา การดูแลอยางเอื้ออาทร คือ การสนใจเอาใจใส
หวงใยติดตามอาการ ใหการชวยเหลืออยางสม่ําเสมอ และพูดจาสุภาพไพเราะกับผูป วยและญาติ โดย
ในกลุมผูรับบริการจะเนนเพิม่ เติมในเรื่องของการยิม้ แยมแจมใสของพยาบาล และการใหคําแนะนําหรือ
คําธิบายในการปฏิบัติตัว โดยเฉพาะในผูปว ยทีม่ ีการศึกษาดีจะใหความสําคัญกับเรือ่ งการใหคําแนะนํา
ในการปฏิบัตติ ัวมาก เนื่องจากผูปว ยไมมีความรูในเรื่องโรคและการรักษาพยาบาลแตถามีผูใหคําแนะนํา
ก็จะสามารถปฏิบัติตัวไดอยางถูกตอง สวนการยิ้มแยมแจมใส พูดจาไพเราะของพยาบาลเปนสิง่ ที่ผูปวย
ทุกคนตองการ สอดคลองกับงานวิจยั ของ ชไมพร สถิรลีลา (2540 : 66-68) ที่ไดศึกษาความตองการการ
ดูแลและการไดรับการดูแลจากพยาบาลของผูปวยทีห่ นวยพักคางรอดูอาการ ตึกผูปว ยนอก โรงพยาบาล
ศิริราช พบวา ความตองการดานการดูแลและใหคําแนะนําเปนความตองการอีกดานหนึ่งที่ผูปวยมีความ
ตองการอยูในระดับสูง โดยเฉพาะคําแนะนําเกี่ยวกับโรคและการรักษาที่ไดรับโดยใชภาษาที่เขาใจงายซึ่ง
จะทําใหผูปว ยปฏิบัติตัวไดถูกตอง สวนความตองการในดานของการสรางสัมพันธภาพที่ไววางใจตอกัน
ดวยการแสดงทาทีทเี่ ปนมิตร เชน ยิ้มและพูดจาอยางเปนกันเองกับผูป วยและญาติ เปนความตองการใน
อันดับรองลงไป ในสวนของพยาบาลจะเนนที่การรูจักเอาใจเขามาใสใจเราหรือการเขาใจความรูสกึ ของ
ผูปวย สวนอาจารยพยาบาลและนักศึกษาพยาบาลจะเนนในเรื่องของการดูแลแบบองครวมคือ การดูแล
ที่ครอบคลุมทัง้ ทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ จะเห็นไดวาการดูแลอยางเอื้ออาทรตาม
ความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน เนนที่มิติของการปฏิสัมพันธที่พยาบาลมีตอ
ผูปวย ดังนัน้ การที่จะปลูกฝงใหนักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร จึงมีความจําเปน
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ที่จะตองเขาใจความหมายตามแนวคิดตางๆ เพื่อใหการถายทอดไปสูการปฏิบัติเปนพฤติกรรมทีช่ ัดเจน
รวมทัง้ จะตองมีการศึกษาคนควาและพัฒนาความสามารถของการดูแลอยางเอื้ออาทรทางดานการศึกษา
พยาบาลใหมคี วามกาวหนายิ่งขึน้ เนื่องจากเปนปจจัยหนึง่ ทีจ่ ะกระตุน ใหพยาบาลเขาใจผูรับบริการ และ
ตระหนักถึงคุณคาของการดูแลอยางเอื้ออาทร ซึง่ ถือเปนหัวใจสําคัญของวิชาชีพพยาบาล (Bevis and
Murrey.1990: 326-331)
(2) ความสําคัญของการดูแลอยางเอื้ออาทร พบวา ผูร ับบริการ พยาบาล อาจารย
พยาบาล และนักศึกษาพยาบาล มีความเห็นตรงกันวา การดูแลอยางเอื้ออาทรเปนสิ่งที่จาํ เปนและมีความ
สําคัญเปนอยางยิง่ เนื่องจากปฏิบัติการพยาบาลที่มีความเอื้ออาทรเปนพืน้ ฐานจะทําใหผูปวยรูสกึ อบอุนใจ
มีกําลังใจและมีความหวังในการรักษา นอกจากนี้ยงั เปนสิ่งที่บง บอกถึงคุณภาพของการพยาบาลที่ชวยให
ภาพลักษณของพยาบาลดีในสายตาของสังคม รวมทัง้ เปนผลดีตอตัวพยาบาล ทําใหเกิดความภาคภูมิใจ
และมีคุณคาทีไ่ ดใหการชวยเหลือบุคคลอื่น สอดคลองกับงานวิจยั ของอาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ในสังกัดวิทยาลัยพยาบาลเครือขายภาคใต (2548: 91) ที่ไดศึกษามิติของการดูแลอยางเอื้ออาทรใน
บริบทของการศึกษาพยาบาลและการบริการพยาบาล พบวา ผลของการดูแลอยางเอื้ออาทรตามการรับรู
ของผูรับบริการ พยาบาล อาจารยพยาบาล และนักศึกษาพยาบาล ทําใหเกิดความประทับใจ อบอุนใจ
สบายใจ ปลอดภัย มั่นใจ และรูสึกมีคุณคาในชีวิต จิตใจจะเบิกบานมีความสุขและคอยๆซึมซับสิ่งที่ดงี าม
แลวถายทอดไปยังผูอนื่
ผลของการศึกษาวิจัยในขอ(1) และ (2) เปนการตอบคําถามการวิจัยในขอ1.1 และ
ตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอ 1
(3) สภาพจริงในปจจุบนั เกี่ยวกับการดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาลตามความคิดเห็น
ของผูรับบริการ พยาบาล อาจารยพยาบาล และนักศึกษาพยาบาล ผลการวิจยั ในครัง้ นีพ้ บวา พยาบาล
สวนใหญมีการดูแลอยางเอือ้ อาทรตอผูปวย มีเพียงสวนนอยที่มกี ารดูแลที่ไมเอื้ออาทร ปจจัยรวมที่เปน
สาเหตุของปญหาตามความความคิดเห็นของทุกกลุมคือ ปจจัยสวนบุคคลของพยาบาล ซึ่งอาจมีสาเหตุ
มาจากพืน้ ฐานเดิมของแตละบุคคลและอิทธิพลจากสิง่ แวดลอมที่มีผลตอเจตคติและพฤติกรรมการแสดง
ออก นอกจากนี้ปจ จัยอื่นๆที่มีผลก็คือ อาจเกิดจากภาระงานที่หนัก ทําใหพยาบาลไมสามารถดูแลผูปวย
อยางเปนองครวมได การดูแลทางดานจิตสังคมจึงนอยลงไป ทําใหมลี ักษณะของการดูแลที่ไมเอื้ออาทร
สอดคลองกับการวิจยั ของจิระประไพ แกวภราดัย (2547: 91) ที่มีการศึกษาความคิดเห็นของผูใชบริการ
งานผูปวยนอก โรงพยาบาลในจังหวัดภาคใต ผลพบวา ผูใชบริการมีความรูสึกตอพฤติกรรมบริการของ
พยาบาลในปจจุบันคือ พยาบาลสวนใหญมีพฤติกรรมการพยาบาลดี มีความตั้งใจดี เต็มใจใหบริการ มี
สวนนอยที่บริการไมดีและควรปรับปรุงพฤติกรรม โดยมีปญหาหลักๆอยู 2 ดานคือ ดานการใชคําพูดไม
เหมาะสม ไมมีมนุษยสัมพันธ เชน “พูดไมดี พูดเสียงดัง พูดหยาบ ตําหนิคนไข พูดแบบมะนาวไมมีน้ํา
ถามสีห่ าคํา ตอบคําเดียวดวยเสียงหวนๆ หนางอ ทํางานไปวันๆพอคนไขมากก็แสดงอารมณไมพอใจ”
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เปนตน สวนอีกดานหนึ่งคือ การไมเอาใจใสผูปวย ขาดความเมตตากรุณา เชน “ไมชวยเหลือ ไมอธิบาย
ขั้นตอน ทําไมถูกก็ไมชว ยแกปญหาให เดินผานเฉยไมสนใจไตถามหรือแสดงความหวงใย ทํางานเฉพาะ
ตรงหนาไมใสใจปญหาของคนไข ทํางานชาไมกระตือรือรน บริการดีเฉพาะคนรูจัก” เปนตน ผลจากการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ทาํ ใหเห็นวา แมพยาบาลสวนใหญจะมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร แตสวนนอย
ที่มีพฤติกรรมไมเอื้ออาทรก็สามารถทําใหเกิดผลกระทบตอภาพลักษณโดยรวมของวิชาชีพได ดังนั้น การ
ปลูกฝงใหพยาบาลมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ และมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการ จึงเปน
ภาระหนาที่ทสี่ ําคัญของผูทรี่ ับผิดชอบทางดานการศึกษาพยาบาลทุกระดับ ที่จะตองชวยกันหาแนวทาง
ใหกระบวนการผลิตพยาบาลเปนไปอยางมีคุณภาพ เพือ่ ใหไดบัณฑิตพยาบาลที่มีใจรักในวิชาชีพและรัก
ในงานบริการสุขภาพ
(4) พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาล ในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ เพื่อใหไดลักษณะของพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรทีม่ าจากความคิดเห็นหรือความตองการ
ของผูที่เกีย่ วของกับการใหบริการพยาบาล ผูวิจัยจึงไดทาํ การสัมภาษณเชิงลึกผูรับบริการ พยาบาล และ
อาจารยพยาบาล รวมทัง้ จัดกลุมสนทนากับนักศึกษาพยาบาลในประเด็นดังกลาว ซึง่ ผลการสัมภาษณ
ไดออกมาเปนลักษณะของพฤติกรรมยอยๆ เชน ยิ้มแยมแจมใส หวงใยเอาใจใส ดูแลอยางสม่าํ เสมอ
พูดจาไพเราะ เปนตน ผูว ิจัยไดนําเอาพฤติกรรมยอยมาจัดกลุมตามความสัมพันธเกีย่ วของกันและตั้งชื่อ
ตามขอความหลักที่ผูใหขอมูลใชบอยๆ เชน มีความเมตตากรุณา หรือ ดูแลแบบองครวม เปนตน ทัง้ นี้
ผูใหขอมูลแตละกลุมอาจจะมีความคิดเห็นที่ตรงกันในบางดาน เชน ดานมีความเมตตากรุณา ดานการ
มีมนุษยสัมพันธ เปนตน ในบางดานจะเปนความคิดเห็นของบางกลุมเทานัน้ เชน การดูแลแบบองครวม
ซึ่งในกลุม ของผูรับบริการจะไมไดใหขอมูลนี้ เนื่องจากเปนศัพทเทคนิคซึ่งผูที่อยูในวิชาชีพจะเขาใจและ
เห็นวามีความสําคัญ ผลจากการวิเคราะหขอมูลทําใหไดองคประกอบของพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้อ
อาทร แบงเปน 6 องคประกอบคือ มีมนุษยสัมพันธดี มีความเมตตากรุณา เคารพในคุณคาของความ
เปนมนุษย มีกลยุทธและทักษะในการบริการ ยึดมั่นผูกพันในพันธะหนาที่ และ สงเสริมใหมีสุขภาพดี
แบบองครวม ซึ่งในแตละดานสรุปความหมายไดดังนี้
มีมนุษยสัมพันธดี คือ การที่พยาบาลมีการแสดงออกถึงการตอนรับผูรับบริการที่มา
รับการรักษาพยาบาลดวยกิรยิ าทาทางทีย่ มิ้ แยมแจมใส มีทา ทางที่อบอุนเปนมิตร พูดคุยทักทายอยาง
เปนกันเอง เหมือนเปนญาติพี่นอง ไมวางทาเหนือกวาหรือเฉยเมย พูดจาดวยความสุภาพไพเราะ เมื่อ
ซักถามก็แสดงทาทีเต็มใจในการตอบคําถาม รวมทั้งใหขอมูลตางๆที่เกีย่ วกับการดูแลรักษาใหผปู วยและ
ญาติมีความเขาใจและมั่นใจในการดูแลทีไ่ ดรับ
มีความเมตตากรุณา คือ การที่พยาบาลแสดงออกถึงความหวงใยเอาใจใสตอผูรับ
บริการ คอยตรวจเยี่ยมอาการอยางสม่ําเสมอ สอบถามความรูสึก ปญหาและความตองการ ตอบสนอง
ตอความตองการทันทีที่ขอรองโดยไมเพิกเฉย หรือตอบสนองโดยไมตองขอรอง ชวยเหลือบรรเทาทุกขให
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ดวยทาทีเต็มใจ ปฏิบัติการพยาบาลอยางออนโยนนุมนวล เขาใจความรูสึกของผูท ี่เจ็บปวยและญาติ
เห็นอกเห็นใจ สัมผัสใหกาํ ลังใจ ไมแสดงกิริยาทาทางรังเกียจไมวาจะอยูใ นสภาพใด โดยเปนการกระทํา
ที่มาจากจิตใจที่แทจริงในการอยากชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษยที่เจ็บไขไดปวย
เคารพในคุณคาของความเปนมนุษย คือ การทีพ่ ยาบาลคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยหรือความเปนบุคคลคนหนึ่งของผูรบั บริการที่มีคณ
ุ คา มีศักดิ์ศรีเทาเทียมกันทุกคน มีสิทธิในการที่
จะไดรับบริการดูแลรักษาพยาบาล ดังนั้นพยาบาลจะปฏิบัติตอผูรับบริการดวยความสุภาพ ไมวางอํานาจ
วาเหนือกวาเพราะเห็นวาตนเองเปนผูใหบริการ แตจะยกยองใหเกียรติ ดูแลทุกคนอยางเสมอภาคกันโดย
ไมเลือกที่รักมักที่ชงั หรือเลือกชั้นวรรณะ เขาใจในความแตกตางของบุคคลซึ่งมีพฤติกรรมการแสดงออกที่
ไมเหมือนกัน เนื่องจากมีภูมหิ ลังตางกัน ไมถือโกรธเมื่อผูปวยแสดงอารมณตางๆ ไมพูดตําหนิหรือตอบโต
พฤติกรรมในดานลบของผูรบั บริการซึ่งจะทําใหความเขาใจตอกันยิ่งนอยลง มีความยืดหยุน ผอนปรนใน
การใชกฏระเบียบตางๆโดยพิจารณาถึงเหตุผลและความจําเปนของแตละคน
มีกลยุทธและทักษะในการบริการ คือ การที่พยาบาลใชความรู ความสามารถ และ
ทักษะทางวิชาชีพดูแลชวยเหลือผูรับบริการไดอยางถูกตองเหมาะสม ใหการชวยเหลือไดทันทวงที ปฏิบัติ
การพยาบาลอยางรอบคอบ ระมัดระวังไมใหเกิดความผิดพลาดอันจะทําใหเกิดผลเสียหรืออันตรายตอ
ชีวิตของผูรับบริการ สามารถที่จะตัดสินใจแกปญหาไดอยางเหมาะสม รวมทั้งใหความรูและคําแนะนํา
ในการปฏิบัตติ ัวแกผูปวยและญาติใหสามารถดูแลตนเองได
ยึดมั่นผูกพันในพันธะหนาที่ คือ การทีพ่ ยาบาลเขาใจในภาระหนาทีข่ องตนเอง มี
ความรักในวิชาชีพ รับผิดชอบตองาน จึงแสดงออกถึงความยินดีและเต็มใจในการปฏิบัติการพยาบาล
โดยไมแสดงกิริยาเบื่อหนายหรือยอทอ มีความตรงตอเวลา ไมละทิ้งหนาที่ ใหเวลากับผูรับบริการ มีการ
วางตัวทีเ่ หมาะสมกับวิชาชีพ มีบุคลิกภาพทีน่ าเชื่อถือ และมีการควบคุมอารมณในขณะที่ปฏิบัติหนาที่
สงเสริมใหมีสขุ ภาพดีแบบองครวม คือ การที่พยาบาลใหการดูแลแกไขปญหาของ
ผูรับบริการโดยคํานึงถึงปญหาในทุกๆดานอยางเปนองครวม ไดแก ปญหาทั้งทางดานรางกาย จิตใจ
สังคม และจิตวิญญาณ โดยไมไดมุงแตการดูแลปญหาทางดานรางกายเทานัน้ เนื่องจากปญหาทุกดาน
มีความสําคัญและมีผลตอเนือ่ งซึ่งกันและกัน พยาบาลจึงแสดงออกดวยการสนใจ เอาใจใสตอปญหา
ทุกดาน ไวตอความรูสกึ และเขาใจถึงสังคมของผูรับบริการ โดยเปดโอกาสใหญาติไดมีสวนรวมในการ
ดูแล เคารพในความเชื่อและวัฒนธรรมของผูรับบริการ ไมแสดงอาการดูหมิน่ ในสิง่ ที่แตกตางหรือความ
เชื่อที่ไมเหมือนกัน เสริมสรางใหเกิดพลังใจและพลังจิตวิญญาณ
เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรทัง้ 6 ดานที่ไดจากการศึกษาเชิง
คุณภาพนี้ กับการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ตางๆทีม่ ีผูศึกษาไวแลวอยางหลากหลายทัง้ ใน
ประเทศและตางประเทศซึ่งผูวิจัยไดสังเคราะหไวในบทที่ 2 พบวาพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรมี
องคประกอบ 7 ดานคือ การมีเมตตากรุณา การมีความรูและทักษะทางวิชาชีพ การยึดมัน่ ผูกพันใน
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ภาระหนาที่ การสรางสัมพันธภาพที่ไววางใจกัน การยอมรับและเขาใจในความเปนบุคคล การแกไข
ปญหาและสงเสริมภาวะสุขภาพอยางเปนองครวม และ การสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเอง
จะเห็นไดวามีองคประกอบที่ใกลเคียงกัน ทัง้ นี้เนื่องจากสังเคราะหมาจากงานวิจยั ทีห่ ลากหลายผลที่ได
จึงครอบคลุมทุกมิติ จะเห็นไดวา พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรมีองคประกอบซึ่งแสดงออกถึงการ
กระทําที่เปนผลมาจากความคิด ความรูสกึ คานิยม หรือเจตคติที่มีตอการกระทํานัน้ และการกระทําที่
แสดงออกถึงความรูความสามารถ หรือทักษะเฉพาะทางวิชาชีพ ซึง่ โรช (Roach.1997: 6-7) กลาววา
การดูแลอยางเอื้ออาทรจะตองประกอบดวยทัง้ 2 สวนหลักๆนี้ เนื่องจากถาดูแลโดยใชแตความรูความ
สามารถแตปราศจากความรูส ึกเห็นอกเห็นใจ ก็จะเปนพฤติกรรมที่แข็งกระดางขาดความเมตตาปราณี
ในขณะที่ถา มีแตความเห็นอกเห็นใจ แตปราศจากความรูความสามารถ ก็จะเปนพฤติกรรมที่ไมมีความ
หมาย ดังนัน้ จึงตองมีทั้ง 2 สวน การดูแลนั้นก็จึงจะมีทงั้ คุณคาและมีความหมาย
องคประกอบทั้ง 6 ดานที่ไดจากการศึกษาเชิงคุณภาพ ผูว ิจัยไดนาํ ไปสรางแบบวัด
พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความครอบคลุม
และความตรงตามเนื้อหาในแตละองคประกอบ ไดแบบวัดที่มีคุณภาพแลวจึงนําไปใชในการศึกษา
ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตอไป
ผลของการศึกษาวิจัยในขอ(3) และ (4) นี้เปนการตอบคําถามการวิจัยในขอ1.2 และ
ตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอ 1
(5) แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรม
การดูแลอยางเอื้ออาทร ผลจากการศึกษาในงานวิจัยครัง้ นี้สรุปไดวา แนวทางการจัดการเรียนการสอน
เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร ควรทําตัง้ แตกระบวนการคัดกรอง
ผูเรียนทีม่ ีความชอบหรือมีทศั นคติที่ดีตอวิชาชีพเขามาเรียน ในระหวางที่เรียนตองปลูกฝงจิตสํานึกตั้งแต
ปแรกๆและทําอยางตอเนื่อง ซึ่งการเรียนการสอนภาคปฏิบัติจะสามารถปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยาง
เอื้ออาทรใหกบั นักศึกษาไดดีที่สุดเพราะเปนการเรียนรูในสถานการณจริงเห็นตัวอยางจริง ผูที่มีบทบาท
สําคัญในการชี้ประเด็นใหเห็นจริง รวมทัง้ เปนแบบอยางใหนักศึกษาเห็นถึงวิธีการดูแลเอาใจใสผูปวยที่ดี
ไดแก อาจารยพยาบาล และพยาบาลพี่เลีย้ งในแหลงฝก เมื่อนักศึกษาเห็นแบบอยางที่ดีก็จะซึมซับและ
นําไปสูการปฏิบัติตาม นอกจากนี้การใชธรรมะมาอบรมกลอมเกลาใหนักศึกษามีจิตใจที่ออนโยนก็เปน
อีกแนวทางหนึ่งที่ดี โดยจะตองหารูปแบบที่ทาํ ใหนักศึกษาสนใจเรียนรูและนําไปประยุกตใช ผลการวิจยั นี้
สอดคลองกับการวิจยั ของชุติมา ปญญาพินิจนุกูร (2540: 119-120) ที่ไดสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิทางดาน
จริยธรรมสาขาตางๆเกี่ยวกับแนวคิดดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาจริยธรรมใหกับนักศึกษา
พยาบาล โดยมีขอเสนอแนะคือ ควรใชการฝกหรือกิจกรรมที่เนนการคิด การใชปญญาและเหตุผลในทุก
ขณะใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองตอบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ เกิดความสุขตอ
การเปนผูใหและทําประโยชนเพื่อสังคม ใหนกั ศึกษาไดเรียนรูจากบุคคลตัวอยางในวิชาชีพ และควรจะนํา
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สถานการณในหอผูปว ยมาใหฝกมองปญหาและการแกไขปญหาโดยเริ่มจากสถานการณงา ยๆกอน เชน
การวางตัว การพูด จากนัน้ จึงคอยมองกวางไปถึงปญหาจริยธรรมที่ซับซอนขึ้น นอกจากนี้ควรนําหลักการ
ทางพุทธศาสนามาใชในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากมีหลักสําคัญมุงเนนทีก่ ารพัฒนาปญญาอัน
เปนพืน้ ฐานของการพัฒนาในดานอืน่ ๆ
จากผลการศึกษาดังกลาว ผูว ิจัยจึงออกแบบการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนโดยนําหลักพุทธธรรมมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เนือ่ งจากพุทธศาสนามี
ความเกี่ยวของกับวิถีการดําเนินชีวิตของสังคมไทย และหลักธรรมมุง เนนที่การพัฒนาทางดานจิตใจและ
ปญญา การประยุกตหลักพุทธธรรมสูปฏิบัติการพยาบาลจะทําใหเกิดคุณคาทั้งตอตัวพยาบาลและผูรับ
บริการ โดยจะชวยใหพยาบาลมีความเขาใจในความคิด ความเชื่อ และความตองการของผูรับบริการ
มากขึ้น นําไปสูการดูแลแบบองครวมคือ คํานึงถึงปจจัยทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
ของผูรับบริการ พุทธธรรมจึงเปนกุญแจสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมแบบยั่งยืนแกบณ
ั ฑิต
พยาบาล ใหมคี ุณลักษณะของความเมตตากรุณา เอื้ออาทรซึ่งเปนคุณคาที่สําคัญของวิชาชีพพยาบาล
(ทัศนีย ทองประทีป.2545: 26-29)
ผลของการศึกษาวิจยั ในขอ (5) นี้ เปนการตอบคําถามการวิจัยในขอ1.3 และตอบ
วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1
2) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อปลูกฝงพฤติกรรม
การดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล
2.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สรางขึ้นในงานวิจยั ครั้งนี้ มีลักษณะเปนแบบแผน
โครงสรางที่แสดงถึงความสัมพันธขององคประกอบตางๆของระบบการเรียนการสอน ไดแก แนวคิดและ
หลักการพืน้ ฐาน วัตถุประสงค ผลลัพธทคี่ าดหวัง สาระการเรียนการสอน กระบวนการเรียนการสอน
และการประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีการวางแผนออกแบบอยางเปนระบบตาม
หลักการทีก่ ลาวไววา ในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ ครูผูสอนจะตองคํานึงถึงองคประกอบและรูป
แบบการจัดเรียนการสอนที่เหมาะสม มีการวางแผนหรือออกแบบการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ
เพราะการจัดการเรียนการสอนจะไดผลดีหรือไมนั้นขึน้ อยูกับ 1) ทักษะในการสอน 2) ความเขาใจในระบบ
การเรียนการสอน และ 3) ความเขาใจในหลักจิตวิทยาการเรียนการสอน รวมทัง้ เขาใจในเนื้อหาวิชาที่
เกี่ยวของ โดยการจัดระบบการเรียนการสอนเปนสวนสําคัญที่จะทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามจุดมุงหมาย (สงัด อุทรานันท. 2532: 4) ทัง้ นีก้ ารออกแบบระบบการเรียนการสอนเปรียบไดกบั การ
ออกแบบเพื่อสรางนวัตกรรม ถาออกแบบไดดีก็จะสามารถสรางคุณภาพใหแกผูเรียนและเกิดประโยชนตอ
สังคม (ชาญชัย ยมดิษฐ. 2548: 44)
2.2 การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษา
พยาบาล ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ มีจุดประสงคเพื่ออบรมปลูกฝงใหนักศึกษา

187
พยาบาลใหมคี ุณธรรมจริยธรรม มีความเมตตากรุณาใหการดูแลผูปว ยอยางเอื้ออาทร จึงไดนาํ หลักพุทธ
ธรรมคือ ไตรสิกขา และพรหมวิหาร 4 มาประยุกตใช เนื่องจากพุทธธรรมแสดงหลักการไววา การทีบ่ ุคคล
จะมีชีวิตที่ดีงาม ประพฤติปฏิบัติตนอยางถูกตองและเกือ้ กูลผูอื่น จะตองมีกระบวนการฝกฝนพัฒนาตน
ซึ่งไตรสิกขาเปนหลักธรรมแหงการศึกษาหรือหลักปฏิบตั ิสําหรับฝกอบรมกายวาจา จิตใจ และปญญาให
เจริญงอกงาม ชวยในการพัฒนาบุคคลใหดําเนินชีวิตอยางมีความสุขและและมีคุณคา (พระธรรมปฎก.
2547: 123-129) ซึง่ มีผนู ํามาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนและการวิจยั หลายทาน ผลปรากฎ
วา สามารถปลูกฝงพฤติกรรมจริยธรรมไดอยางมีประสิทธิผล (สุมน อมรวิวัฒน อางถึงในทิศนา แขมมณี.
2546: 53-54 ; ชุติมา ปญญาพินิจนุกูร.2540; สุรพงษ ชูเดช. 2542) ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูวิจัยไดบูรณาการ
หลักไตรสิกขาในวิชาปฏิบัติการพยาบาลโดยจัดไวในกระบวนการเรียนการสอนระหวางการฝกปฏิบัติงาน
คือ การฝกฝนพัฒนาตนในชีวิตประจําวันดวยหลักธรรมไตรสิกขา ประกอบดวยกิจกรรมการเรียนการสอน
3 ดานคือ
การกํากับพฤติกรรม สํารวมกาย วาจา (ศีล) เปนกิจกรรมที่ใหนักศึกษาฝกควบคุม
พฤติกรรมทางกาย วาจาของตนใหถกู ตองเหมาะสม ดวยการฝกตนเองเกี่ยวกับกิจกรรมพื้นฐานในชีวิต
ประจําวันใหมรี ะเบียบวินัย รูหนาที่ มีความรับผิดชอบ และควบคุมการกระทําของตนไมใหเบียดเบียน
สรางความเดือดรอนใหกับตนเองและผูอนื่ ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทของสังคม อยูรวมกับผูอนื่ อยาง
เกื้อกูลกัน ในกิจกรรมนี้ นักศึกษาจะตองสํารวจตนเอง และกําหนดพฤติกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง
รวมทัง้ ควบคุมกํากับตัวเองใหไดตามที่ตนเองกําหนดไว
การมีจิตจดจอ ใจคอมั่นคง ดํารงคุณธรรม (สมาธิ) เปนกิจกรรมที่ใหนกั ศึกษาฝกฝน
ดานจิตใจใหมสี ติตั้งมั่น แนวแนอยูกับสิง่ ทีก่ ําหนด ไมฟุงซานหวัน่ ไหว มีความสงบเย็น เบิกบานแจมใส
เพื่อใหจิตใจทีม่ ีความพรอมสําหรับการใชงานทางปญญา รวมทัง้ มีความพรอมทีจ่ ะมอบความรักและ
ความปรารถนาดีตอผูอื่น ในกิจกรรมนี้ ไดใหนกั ศึกษาฝกสมาธิและแผเมตตาในชีวิตประจําวันทุกวัน
ไตรตรอง มองเหตุผล รูจักตน รูจักคน รูจกั งาน (ปญญา) เปนกิจกรรมที่ใหนักศึกษา
ฝกฝนดานสติปญญาใหมีความรูความเขาใจตอสิ่งทัง้ หลายตามความเปนจริง ดวยการคิดไตรตรอง มอง
ที่เหตุและผล มองตนหรือพิจารณาตนเพือ่ ใหเขาใจตัวเองและผูอื่น ละคลายความเห็นแกตวั และกระทํา
การตางๆที่เกิดประโยชนตอเพื่อนมนุษยและสังคม ในกิจกรรมนี้ ไดใหนักศึกษาฝกพิจารณาตน และฝก
การสะทอนคิดจากกิจวัตรประจําวัน และจากการปฏิบัติการพยาบาลตอผูปวย
สําหรับหลักพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา ที่นาํ มาประยุกตใชใน
การวิจยั ครั้งนี้ ไดบูรณาการในกระบวนการเรียนการสอนระหวางการฝกปฏิบัติงานเชนกัน คือ การนํา
คุณธรรมล้ําคาพรหมวิหาร 4 ไปใชในการดูแลผูปวย ตามกระบวนการพยาบาล ไดแก การประเมิน
ปญหา การวางแผน การปฏิบัติการพยาบาล และการประเมินผล เพือ่ ใหเกิดการดูแลอยางเอื้ออาทร
ตอผูปวย กิจกรรมการเรียนการสอนประกอบดวย การใหนกั ศึกษาฝกคิดวิเคราะหวา จะนําหลักธรรม
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พรหมวิหาร 4 ไปใชในกระบวนการพยาบาลไดอยางไร เมื่อไดแนวคิดใหนาํ ไปปฏิบัติจริงพรอมทัง้ เขียน
ลงในแผนการพยาบาล หลังจากนั้นนํามาแลกเปลี่ยนประสบการณและสะทอนคิดในกลุม
เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลักคือ
ขั้นปริยัติ หรือ ใหความรูควบคูหลักธรรม เปนการใหความรูความเขาใจแกนักศึกษา
เกี่ยวกับการดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพพยาบาลและหลักพุทธธรรมไตรสิกขา และพรหมวิหาร4 ซึ่งมี
กิจกรรมการเรียนการสอนคือ การใหฟง บรรยายพิเศษ การสนทนาธรรม การถามตอบขอสงสัย
ขั้นปฏิบัติ หรือ นอมนําไปสูก ารปฏิบัติ เปนการนําความรูที่ไดเรียนรูจากขั้นปริยัติไปสู
การลงมือปฏิบัติจริงซึ่งประกอบดวยกิจกรรมสําคัญ 2 ประการคือ การฝกฝนพัฒนาตนในชีวิตประจําวัน
ดวยหลักธรรมไตรสิกขา และการนําคุณธรรมล้ําคาพรหมวิหาร4 ไปใชในการดูแลผูปว ย ดังที่ไดกลาวไว
แลวในขางตน
ขั้นปฏิเวธ หรือ กระจางชัดจากการสะทอนคิด เปนการเชื่อมโยงความรูจากสิ่งที่ได
เรียนรูและการลงมือปฏิบัติดวยการสะทอนคิด (Reflective Practice) กิจกรรมการเรียนการสอนคือ จัด
ใหนักศึกษาไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และสะทอนคิดสิ่งที่ตนเองไดปฏิบัติ โดยมีอาจารยเปนผูน าํ การ
สะทอนคิดและมีบทบาทเปนผูเอื้ออํานวยในการเรียนรู
ดังนัน้ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมเพือ่ ปลูกฝง
พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล ในการวิจัยครัง้ นี้ จึงเปนการสงเสริมใหผูเรียน
มีคุณธรรมจริยธรรม โดยเนนใหเปนผูท ี่รูจักควบคุมกํากับตนเอง และเปนผูที่รูจักคิดวิเคราะหใชเหตุผล
สอดคลองกับหลักการทีก่ ลาวไววา การจัดการเรียนการสอนทางจริยธรรมที่เหมาะสมสําหรับนักศึกษา
ที่อยูในชวงผูใหญตอนตน ทีก่ ําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาคือ การฝกใหคิดวิเคราะห ไตรตรองอยางมี
วิจารญาณ และรับฟงเหตุผลของผูอื่นทีน่ า เชื่อถือได เพือ่ ใหรับรูสถานการณผลดีผลเสียกอนที่จะตัดสิน
ใจกระทําการตางๆ เปนการพัฒนาทีม่ ุงในดานการคิดและจิตใจมากกวาการพัฒนาพฤติกรรมโดยตรง
เพราะนักศึกษาวัยนี้ กําลังพัฒนาจากขัน้ เชื่อฟงไปสูขั้นความเปนตัวของตัวเองเพื่อสวนรวม (ดวงเดือน
พันธุมนาวิน.อางถึงใน ชุติมา ปญญาพินจิ นุกูร. 2540: 179 )
2.3 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สรางขึ้นในงานวิจยั ครั้งนี้ สรางขึ้นในลักษณะที่
เนนรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหสามารถนําไปใชไดกับทุกรายวิชา โดยจัดการเรียน
การสอนตามแนวคิดและหลักการที่กําหนดไวในรูปแบบฯ ซึ่งจุดประสงคหลักคือ การปลูกฝงใหนกั ศึกษา
พยาบาลเกิดพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร เนื่องจากหลักธรรมไตรสิกขาและพรหมวิหาร 4 สามารถ
บูรณาการในวิชาปฏิบัติการพยาบาลไดทกุ รายวิชา เพราะทุกวิชาตองการใหนักศึกษามีความคิดที่ดี มีจิต
ใจดี และมีพฤติกรรมการปฏิบัติที่ดีตอผูรับบริการ การเรียนการสอนจึงตองหาวิธีการสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลใหกบั นักศึกษา ซึง่ ไตรสิกขาเปนหลักธรรมทีม่ ุงเนนใหบุคคลมีการ
พัฒนาตนทัง้ 3 ดานคือ พฤติกรรม จิตใจ และปญญา จึงมีความสอดคลองเหมาะสมเปนอยางยิ่ง สวน
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หลักธรรมพรหมวิหาร 4 นั้น การุณย ประทุม (2548) ไดนาํ ไปประยุกตใชในงานวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ
การสงเสริมพฤติกรรมการพยาบาลแบบองครวมของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ชลบุรี ที่ฝก ปฏิบัติวิชาบริหารทางการพยาบาล และวิชาเวชปฏิบัติการพยาบาล ผลพบวา การ
พัฒนาการดําเนินชีวิตอยางมีพรหมวิหาร 4 เปนปจจัยสําคัญที่สงผลทําใหนักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรม
การพยาบาลแบบองครวมเพิม่ ขึ้นมากที่สุด โดยอธิบายวา ความเมตตาเปนแรงจูงใจภายในที่กระตุน ให
นักศึกษาแสดงความกรุณาทางการใหการพยาบาลแบบองครวม ดังนั้น รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ที่ผูวิจยั พัฒนาขึ้นในครั้งนี้จึงนาจะสามารถนําไปประยุกตไดกับทุกรายวิชา
3) ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม
เพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล
จากการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมเพือ่
ปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรกับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชัน้ ปที่ 4 ปการ
ศึกษา 2550 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สามารถอธิบายประสิทธิผลของรูปแบบฯได
ดังนี้
3.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรทีก่ ลุม ทดลองประเมิน
ตนเองระหวางกอนการเรียนการสอนกับหลังการเรียนการสอนตามรูปแบบทันที มีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทําการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรระหวาง
กอนการเรียนการสอนกับหลังการเรียนการสอนตามรูปแบบเปนเวลา 1 เดือน ก็พบวา มีความแตกตางกัน
อยางมีนยั สําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05 เชนเดียวกัน โดยคะแนนเฉลี่ยภายหลังการเรียนการสอนทัง้ 2 ครั้ง
มีคาสูงขึ้นทุกดาน แสดงใหเห็นวา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิผลตอการปลูกฝงพฤติกรรม
การดูแลอยางเอื้ออาทรตามวัตถุประสงคของการวิจัย ปจจัยทีท่ ําใหเกิดประสิทธิผลของรูปแบบนาจะเกิด
จากเหตุผล 3 ประการคือ
(1) กระบวนการเรียนการสอนที่ไดรับการออกแบบอยางมีขั้นตอน โดยมีการเตรียม
ผูเรียนและผูสอนกอนที่จะเขาสูกระบวนการเรียนการสอนจริงหรือ“การสรางศรัทธา นําพาใหคิด” เพื่อให
ผูเรียนมีความเขาใจในวัตถุประสงคการเรียนการสอนทีม่ ุงเนนใหเปนพยาบาลที่เอื้ออาทร เปนการสราง
ศรัทธาใหผเู รียนเกิดสัมมาทิฏฐิคือ เห็นดีเห็นชอบที่จะฝกฝนพัฒนาตนตามหลักการของไตรสิกขา ดังที่
นิเทศ สนัน่ นารี. (2547:151-153) ไดกลาวไววา สิ่งที่ตองตระหนักในการเรียนการสอนในวิชาที่เกีย่ วของ
กับคุณ คาในทางความประพฤติหรือการปฏิบัติ เชน วิชาศีลธรรม วิชาจริยธรรม คือ การสอนที่จะไดผลดี
นอกจาก ทําใหเกิดความเขาใจแลว จะตองทําใหเกิดความรูสึกมองเห็นถึงคุณคาความสําคัญ จนมีความ
เลื่อมใสศรัทธาที่จะนําไปประพฤติปฏิบัติดวย

190

(2) สิ่งที่มีผลอีกประการหนึง่ ก็คือ ความสัมพันธระหวางนักศึกษากับอาจารย เนื่อง
จากรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนี้ นักศึกษามีความใกลชิดกับอาจารยมากกวาการสอนในรูปแบบ
ปกติเพราะมีกจิ กรรมที่ตองทํารวมกันตลอด เริ่มตั้งแตกจิ กรรมการสรางความสัมพันธ ไปจนถึงการขึ้นฝก
ปฏิบัติงานรวมกัน และยังมีกิจกรรมอื่นๆในรูปแบบการประชุมรวมกัน สะทอนคิดรวมกัน รวมทั้งการที่
อาจารยมีบทบาทในการเปนกัลยาณมิตรของนักศึกษา และการเปนแมแบบที่ดี จึงนาจะมีผลในการทํา
ใหผูเรียนตองการที่จะพัฒนาตนใหเปนพยาบาลที่เอื้ออาทรได ซึง่ สอดคลองกับการวิจัยของอาจารย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ในสังกัดวิทยาลัยพยาบาลเครือขายภาคใต (2548: 59) ทีป่ รากฏผลวา
สัมพันธภาพของอาจารยกับนักศึกษา และการเปนกัลยาณมิตรของอาจารยจะมีผลตอการปลูกฝงใหเปน
พยาบาลที่ดี
(3) การใชกิจกรรมการสะทอนคิด เพื่อใหนกั ศึกษามีการเชื่อมโยงสิง่ ทีไ่ ดเรียนรู
กับประสบการณจากการลงมือปฏิบัติจริง จะทําใหนักศึกษารูจักคิดวิเคราะห รับรูและเขาใจผลที่เกิด
ขึ้นไดดวยตนเอง ซึง่ ถือเปนหลักการสําคัญของพุทธวิธใี นการสอนหรืออาจกลาวไดวาจุดเดนของการ
สอนในพุทธศาสนาอยูท ี่การเนนผลที่เกิดจากการปฏิบัติ (Pragmatism) ผูที่ศึกษาและปฏิบัติจริงจึงจะ
เปนผูทมี่ ีธรรมะอยางแทจริงตามหลักปริยตั ิ นั่นคือ ศึกษาภาคทฤษฎี แลวนําไปปฏิบัติ และไดผลคือ
ปฏิเวธในที่สุด ซึง่ ความรูจะเกิดจากการทีผ่ ูเรียนไดรูจักคิดพิจารณา แยกแยะหาเหตุผล นําไปสูความ
เขาใจดวยตนเอง (นิเทศ สนัน่ นารี. 2547: 151-153)
3.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรทีก่ ลุม ควบคุมประเมิน
ตนเองระหวางกอนการเรียนการสอนกับหลังการเรียนการสอนตามรูปแบบปกติทันที พบวา คะแนนเฉลีย่
ไมมีความแตกตางกัน ถึงแมวาคะแนนเฉลี่ยภายหลังการเรียนการสอนทุกดานจะมีคาสูงกวากอนการ
เรียนการสอนก็ตาม ปจจัยที่นา จะเปนสาเหตุทาํ ใหคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนไมแตกตางกัน เนื่อง
จากนักศึกษากลุมควบคุมไมไดผานกระบวนการที่จะทําใหตระหนักถึงการมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้อ
อาทร กิจกรรมการเรียนการสอนสวนใหญจะเนนที่ความรูหรือสมรรถนะหลักตามรายวิชา ซึง่ เปนการเนน
ที่การดูแลแกไขปญหาทางดานรางกาย หรือพยาธิสภาพการเกิดโรคและการพยาบาลตามปญหา จะมี
การสอด แทรกปญหาทางดานจิตใจบางเพียงหนึ่งหรือสองปญหา แตไมไดกระตุนอยางสม่ําเสมอเชน
กลุมทดลองทําใหนักศึกษาประเมินตนเองไมแตกตางกัน
3.3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรที่อาจารยนิเทศประเมิน
กลุมทดลองและกลุมควบคุมหลังการเรียนการสอนทันทีพบวา คะแนนเฉลี่ยของทั้งสองกลุมมีความแตก
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคะแนนเฉลีย่ ของกลุมทดลองมีคา สูงกวากลุมควบคุม
ในทุกดาน อธิบายผลไดดังเหตุผลในขอ 3.1 เนื่องจากนักศึกษาในกลุม ทดลองผานกระบวนการเรียนการ
สอนทีห่ ลากหลาย มีการกระตุนใหตระหนักและมีการคิดวิเคราะห การสะทอนคิดอยางสม่ําเสมอ ประกอบ
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กับอยูในบรรยากาศของกัลยาณมิตรที่มีความเอื้ออาทรทําใหนักศึกษามีพฤติกรรมทีแ่ ตกตางจากกลุม
ควบคุมซึ่งไมไดรับการกระตุนใดๆใหตระหนักหรือคิดวิเคราะหในสถานการณที่ใหการดูแลผูปวย
3.4 ผลการประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของกลุม ทดลอง
พบวา นักศึกษากลุมทดลองมีความพึงพอใจในดานประโยชนของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับมากที่สดุ สวนดานกระบวนการเรียนการสอนพบวา มีความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม พบวาอยูในระดับมากที่สุด อภิปรายผล
ไดวา โดยธรรมชาติแลวนักศึกษามีเจตคติและมีความพรอมที่จะฝกฝนพัฒนาตนเปนพยาบาลทีเ่ อื้อ
อาทรอยูแลว เมื่อมีการจัดการเรียนการสอนที่สง เสริมพฤติกรรมดังกลาว นักศึกษาไดรับทราบและเขาใจ
ถึงวัตถุประสงค และหลักการแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนจึงมีความพึงพอใจในดานประโยชน
ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในระดับมากที่สุด ในขณะที่ความพึงพอใจในดานกระบวนการเรียน
การสอนพบวา มีความพึงพอใจในระดับมาก ซึง่ นักศึกษาบางคนไดสะทอนวา การเรียนการสอนในบาง
กิจกรรมนาเบือ่ หรือมีความเครงเครียดเกินไป จึงเปนไปไดที่จะทําใหความพึงพอใจในดานนี้นอยกวา นั่น
คือ เห็นวามีประโยชน แตอยากเรียนในบรรยากาศที่ผอนคลาย ไมเพิม่ ภาระงานมากกวาการเรียนปกติ

ขอสังเกตที่ไดจากการจัดการเรียนการสอน
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้มีขอจํากัดหลายดาน เนื่องจากเปนการวิจัยเชิงทดลองที่จัดในสถานการณ
จริง ผลการวิจยั ครั้งนี้จงึ ตั้งอยูบนเงื่อนไขและขอจํากัดตางๆ ไดแก
1. กิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ มุง เนนที่การควบคุมกํากับตนเองของนักศึกษา ขอดอย
ที่พบก็คือ หากนักศึกษาไมตั้งใจปฏิบัติหรือไมสามารถปฏิบัติไดก็อาจจะไมสามารถสรุปไดวา เปนผล
จากการจัดการเรียนการสอน ซึง่ ในการวิจยั ครั้งนี้ มีผูเรียนที่ไมสามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน
ไดอยางครบถวนตามทีก่ ําหนด แตผูวิจัยไดใชหลักการของการสะทอนคิดใหผูเรียนพิจารณาไตรตรอง
ขอจํากัดของตนเอง คนหาสาเหตุที่ปฏิบัติไมได วิเคราะหผลดีผลเสียของการปฏิบตั ิกับไมปฏิบัติ สรุป
เปนแนวทางการแกไขปรับปรุงตนเองในครั้งตอไปหรือโอกาสตอไป กลาวคือ มุง เนนใหผูเรียนมีความ
ตระหนักกอน โดยเชื่อวา หากผูเรียนมีความตระหนัก ประกอบกับมีแรงกระตุนจูงใจจากกัลยาณมิตร
คือ ครูและเพื่อน การพยายามปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนแปลงตนไปในทางที่ดกี ็มีโอกาสเกิดขึ้นไดสูง
2. หลักไตรสิกขาเปนหลักการฝกฝนพัฒนาตนอยางเปนองครวมทัง้ 3 ดาน คือ พฤติกรรม
จิตใจ และ ปญญา ซึ่งการปฏิบัติควรมีควบคูกันไปทุกดาน เนื่องจากมีผลตอเนื่องกัน แตเมื่อนํามา
ประยุกตเปนกิจกรรมการเรียนการสอนในเวลาที่จํากัด ทําใหมกี ิจกรรมคอนขางมากเมื่อเปรียบเทียบ
กับระยะเวลาที่จะใหเห็นผล ดังนัน้ หากไดมีการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมหลักเพียงกิจกรรมเดียวที่
ครอบคลุมการพัฒนาทัง้ 3 ดาน อาจจะชวยใหกิจกรรมนั้นมีความลึก และผูเรียนมีความเขาใจอยาง
ลึกซึ้ง สามารถนําไปปฏิบัตอิ ยางยั่งยืน
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3. อาจารยผูสอนและอาจารยนิเทศจะตองมีการศึกษาในหลักธรรมและมีความเขาใจอยาง
ถองแท จึงจะชวยใหผเู รียนเกิดกระบวนการทางปญญา สามารถพัฒนาความคิด พัฒนาจิตใจ แลวจึง
พัฒนาพฤติกรรมไดอยางถาวร ดังนั้น อาจารยผุสอนหรืออาจารยนิเทศที่เกีย่ วของจะตองรวมมือกัน
ทั้งหมด การเรียนการสอนจึงจะไดผล ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ไดรับความรวมมือเปนอยาง
ดีจากอาจารยนิเทศทุกคน

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจยั การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อ
ปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล ผูว ิจยั มีขอเสนอแนะดังนี้
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
เนื่องจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2545 ซึ่งเปนหลักสูตรที่ปรับปรุงครั้งหลังสุด
เพื่อใชในการผลิตบุคลากรทางการพยาบาลของสถาบันการศึกษาพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ทุกแหง เปนหลักสูตรที่สรางขึ้นบนพื้นฐานของทฤษฎีการดูแลอยางเอือ้ อาทรมุงเนนใหเกิดการจัดการเรียน
การสอนที่สงเสริมปฏิสัมพันธที่เอื้ออาทรระหวางผูสอน ผูเรียน และผูรบั บริการการพยาบาล ดังนั้นการผลิต
บัณฑิตใหสอดคลองกับจุดประสงคของหลักสูตร ผูบริหารจึงตองสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนการสอน
ดังกลาว ซึง่ จากผลการศึกษาวิจัยในครั้งนีพ้ บวา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักพุทธ
ธรรมสามารถปลูกฝงหรือสงเสริมใหนกั ศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูว ิจยั จึงมีขอเสนอแนะสําหรับผูบ ริหารในการนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ที่พัฒนาขึ้นไปใชในสถาบันการศึกษาพยาบาลเพื่อพัฒนานักศึกษา ดังนี้
1.1 มีนโยบายหรือแนวทางการสงเสริมใหอาจารยผูสอนตระหนักถึงความสําคัญและจัด
การเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอือ้ อาทรของนักศึกษาพยาบาล เพื่อใหไดบัณฑิต
ที่มีคุณลักษณะตามจุดประสงคของหลักสูตร ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีพ่ ัฒนาขึ้นนี้ สามารถ
นําไปเปนตัวอยางหรือนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนได
1.2 ใหการสนับสนุนอยางเปนรูปธรรม เชน สนับสนุนงบประมาณสําหรับการศึกษาวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่สง เสริมใหเกิดการดูแลอยางเอื้ออาทร จัดประชุมวิชาการเพื่อระดมสมอง
หาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของแตละแหง หรือจัดใหมีเวทีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูสําหรับการจัดการเรียนการสอนที่สง เสริมการดูแลอยางเอื้ออาทร เปนตน
1.3 จัดโครงการครูตนแบบหรือโครงการที่สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยผูสอนมีทกั ษะในการ
กระตุนจูงใจใหนกั ศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร เชน ทักษะการสะทอนคิด การฝกสติ
สมาธิ การอบรมธรรมะ เปนตน เนื่องจากผลการวิจยั ชี้ใหเห็นวา ครูคอื ตนแบบที่สําคัญของนักศึกษาในการ
ที่จะมีพฤติกรรมเอื้ออาทรหรือไมเอื้ออาทร
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2. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับอาจารยพยาบาลในการนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปใช
ควรดําเนินการดังนี้
2.1 เตรียมอาจารยโดยมีการประชุมรวมกันเพื่อใหเขาใจแนวคิดและหลักการพืน้ ฐานสาระ
การเรียนการสอน กระบวนการเรียนการสอน การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
รวมทัง้ วางแผนบูรณาการรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเขากับรายวิชาหลัก โดยสามารถปรับกิจกรรมให
เหมาะสมกับลักษณะวิชาเชน การปรับเวลาในแตละกิจกรรม ปรับตารางกิจกรรมในแตละสัปดาหให
เหมาะสมสอดคลองกับบริบทของรายวิชาหรือสภาพแหลงฝก
2.2 อาจารยผูสอนสามารถปรับกิจกรรมยอยเพื่อใหการเรียนการสอนมีความนาสนใจ มาก
ขึ้น เชน เกมสตางๆในกิจกรรมสรางเสริมความสัมพันธในขั้นนําเขาสูก ระบวนการเรียนการสอน เปนตน
3. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
3.1 ควรมีการศึกษาวิจัยใน นักศึกษาพยาบาลตั้งแตชั้นปที่ 2 ที่เพิ่งเริม่ มีการฝกปฏิบัติงาน
ไปจนถึงการศึกษาในนักศึกษาพยาบาลตัง้ แตชั้นปที่ 4 ทั้งในแบบตัดขวางและแบบระยะยาว เพื่อศึกษา
พัฒนาการของผูเรียน
3.2 ควรมีการศึกษาซ้ําในรายวิชาอื่น เพือ่ เปรียบเทียบหรือยืนยันผล รวมทัง้ ศึกษาปญหา
และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนํามาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนใหสมบูรณขึ้น
3.3 ในการทดลองครั้งตอไป อาจมีการควบคุมตัวแปรบางอยางที่เกีย่ วของ เชน สภาพ
แวดลอมของแหลงฝก ความเอื้ออาทรของอาจารยนิเทศหรือกลุมเพือ่ น รวมทัง้ อาจจะตองพัฒนา
เครื่องมือในการวัดพฤติกรรมใหมีความละเอียดมากขึ้น หรือมีหลายชิน้ มากขึ้น เชน มีการวัดเจตคติ
ของผูเรียนรวมดวย เพื่อใหไดผลที่ครอบคลุมมากขึน้
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ภาคผนวก ก.
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
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แบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน
ทางการพยาบาลในประเด็นเกี่ยวกับการดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring)

คําชี้แจง :
ขอ 1 แบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูท ี่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนทางการ
พยาบาลในประเด็นเกีย่ วกับการดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring) มีจุดมุง หมายเพื่อรวบรวมขอมูลทีจ่ ะนํา
ไปสูการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของ
นักศึกษาพยาบาล ซึ่งเปนการดําเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 ของการวิจยั ในครั้งนี้
ขอ 2 ผูทเี่ กี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
อาจารยพยาบาล นักศึกษาพยาบาล และ ผูรับบริการพยาบาล ซึ่งการเลือกกลุม ตัวอยางไดมาโดย
การกําหนดเกณฑในการคัดเลือกแบบยึดจุดมุงหมายของการวิจัยเปนหลัก (Purposeful Sampling)
ขอ 3 ในการสัมภาษณ ผูว จิ ัยเปนผูดาํ เนินการดวยตนเอง โดยใชวิธกี ารสัมภาษณแบบ กึ่ง
โครงสราง (Semi-structured Interview) กับอาจารยพยาบาล และ ผูรับบริการพยาบาล สําหรับ
นักศึกษาพยาบาลใชวิธกี ารจัดสนทนากลุม (Focus Group Discussion) แนวการสัมภาษณมีดงั นี้
สวนที่ 1. แบบสัมภาษณความคิดเห็นของอาจารยพยาบาล
1) การดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring) ในวิชาชีพพยาบาล ตามความคิดเห็นของทาน
หมายถึงอยางไร…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2) การดูแลอยางเอื้ออาทรของผูที่อยูในวิชาชีพพยาบาลตอผูรับบริการมีความสําคัญหรือมี
ความจําเปนอยางไร…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3) พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร จะตองมีองคประกอบหรือลักษณะการแสดงออก
อยางไรบาง……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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4) จากประสบการณของทาน ปจจุบนั พยาบาลวิชาชีพมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร
ตอผูรับบริการมากนอยเพียงใด กรุณายกตัวอยางหรืออธิบายเหตุการณประกอบ…………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5) ทานคิดวา ปจจัยสําคัญที่จะทําใหพยาบาลวิชาชีพมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร
ตอผูรับบริการมีอะไรบาง…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6) จากประสบการณของทาน ในการนิเทศภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล ทานคิดวา
ปจจุบันนักศึกษาพยาบาล มีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการมากนอยเพียงใด กรุณา
ยกตัวอยางหรืออธิบายเหตุการณประกอบ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
7) ในฐานะที่เปนอาจารยพยาบาล ทานคิดวาควรจะมีแนวทางการจัดการเรียนการสอน
อยางไร จึงจะชวยสงเสริมหรือปลูกฝงใหนกั ศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร ตอผูรับ
บริการ โดยเปนอุปนิสยั ที่คงทน ยัง่ ยืน ตอเนื่องไปจนเปนพยาบาลวิชาชีพ………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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สวนที่ 2. แบบสัมภาษณความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพ
1) การดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring) ในวิชาชีพพยาบาล ตามความคิดเห็นของทาน
หมายถึงอยางไร…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2) การดูแลอยางเอื้ออาทรของผูที่อยูในวิชาชีพพยาบาลตอผูรับบริการมีความสําคัญหรือมี
ความจําเปนอยางไร ………………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3) พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร จะตองมีองคประกอบหรือลักษณะการแสดงออก
อยางไรบาง……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4) จากประสบการณการทํางานของทาน ปจจุบนั พยาบาลวิชาชีพมีพฤติกรรมการดูแล
อยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการมากนอยเพียงใด กรุณายกตัวอยางหรืออธิบายเหตุการณประกอบ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5) ทานคิดวา ปจจัยสําคัญที่จะทําใหพยาบาลวิชาชีพมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร
ตอผูรับบริการขึ้นอยูกับอะไรบาง และ มีปญ
 หาอุปสรรคอะไรที่จะทําใหไมเกิดการดูแลอยางเอื้ออาทร
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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6) จากประสบการณของทาน ในการนิเทศภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล ทานคิดวา
ปจจุบันนักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการมากนอยเพียงใด กรุณา
ยกตัวอยางหรืออธิบายเหตุการณประกอบ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
7) ในฐานะที่เปนพยาบาลวิชาชีพ ทานคิดวา สถาบันการศึกษาพยาบาลควรมีแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนอยางไร จึงจะชวยสงเสริมหรือปลูกฝงใหนกั ศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการดูแล
อยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการ โดยเปนอุปนิสัยที่คงทน ยัง่ ยืนตอเนื่องไปจนเปนพยาบาลวิชาชีพ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
สวนที่ 3. แบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูรับบริการพยาบาล
1) เมื่อทานมารับบริการที่โรงพยาบาล ตองการใหพยาบาลวิชาชีพบริการหรือใหการดูแล
ทานอยางไร……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2) ทานตองการใหพยาบาลใหการดูแลอยางเอื้ออาทรหรือไม และการดูแลอยางเอือ้ อาทร
ตามความคิดเห็นของทานหมายถึงอยางไร………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3) ตามความคิดเห็นของทาน การดูแลอยางเอื้ออาทรของผูที่อยูในวิชาชีพพยาบาลตอผูรับ
บริการ มีความสําคัญหรือมีความจําเปนอยางไร……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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4) พยาบาลจะตองมีพฤติกรรมหรือลักษณะการแสดงออกอยางไรบาง จึงจะเรียกวามี
พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5) จากประสบการณของทาน ปจจุบนั พยาบาลวิชาชีพมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร
ตอผูรับบริการมากนอยเพียงใด กรุณายกตัวอยางหรืออธิบายเหตุการณประกอบ……………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5) ทานคิดวา ปจจัยสําคัญที่จะทําใหพยาบาลวิชาชีพมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร
ตอผูรับบริการขึ้นอยูกับอะไรบาง…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6) จากประสบการณของทาน ทานคิดวาปจจุบันนักศึกษาพยาบาล มีพฤติกรรมการดูแล
อยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการมากนอยเพียงใด กรุณายกตัวอยางหรืออธิบายเหตุการณประกอบ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
7) ในฐานะของผูใชบริการพยาบาล ทานคิดวาสถาบันการศึกษาพยาบาลควรมีแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนอยางไร จึงจะชวยสงเสริมหรือปลูกฝงใหนักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการ
ดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการ โดยเปนอุปนิสยั ที่คงทน ยัง่ ยืนตอเนื่องไปจนเปนพยาบาลวิชาชีพ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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สวนที่ 4. แนวการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) กับนักศึกษาพยาบาล
1) การดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring) ในวิชาชีพพยาบาล ตามความคิดเห็นของนักศึกษา
หมายถึงอยางไร…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2) การดูแลอยางเอื้ออาทรของผูที่อยูในวิชาชีพพยาบาลตอผูรับบริการมีความสําคัญหรือมี
ความจําเปนหรือไม อยางไร…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3) พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร จะตองมีองคประกอบหรือลักษณะการแสดงออก
อยางไรบาง……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4) ตามความคิดเห็นของนักศึกษา ปจจุบนั พยาบาลวิชาชีพมีพฤติกรรมการดูแลอยาง เอื้อ
อาทรตอผูรับบริการมากนอยเพียงใด บอกเหตุผลประกอบดวย………………………… ………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5) นักศึกษาคิดวา ปจจัยสําคัญที่จะทําใหพยาบาลวิชาชีพมีพฤติกรรมการดูแลอยาง เอื้อ
อาทรตอผูรับบริการขึ้นอยูกบั อะไรบาง ……………………………………………………………..
………..……………………………………………………………… ………… ………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

213

5) จากประสบการณที่เรียนและฝกปฏิบตั ิการพยาบาล นักศึกษาเคยมีความประทับใจตอ
การดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพหรือไม กรุณาเลาพรอมบอกเหตุผลความประทับใจนั้น และความ
ประทับใจในครั้งนัน้ มีผลตอความรูสึกนึกคิดของนักศึกษาหรือไม อยางไร……………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6) ในทางตรงกันขาม นักศึกษาเคยมีประสบการณไดพบเห็นหรือประสบดวยตนเองตอการ
ดูแลที่ไมเอื้ออาทร ในวิชาชีพหรือไม เหตุการณครั้งนัน้ มีผลตอความรูสึกนึกคิดของนักศึกษาอยางไร
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
7) ตามความคิดเห็นของนักศึกษา ปจจุบนั นักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการดูแลอยาง
เอื้ออาทรตอผูร ับบริการในขณะฝกปฏิบัติการพยาบาลมากนอยเพียงใด และมีปญหาอุปสรรคอะไรที่
จะ ทําใหไมเกิดพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… ………… ……… …………… ……
8) นักศึกษาคิดวา สถาบันการศึกษาพยาบาลหรืออาจารยพยาบาลควรจะมีแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนอยางไร จึงจะชวยสงเสริมหรือปลูกฝงใหนักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการดูแล
อยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการ โดยเปนอุปนิสัยที่คงทน ยัง่ ยืน ตอเนื่องไปจนเปนพยาบาลวิชาชีพ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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แบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแล
อยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล
คําชี้แจง :
ขอ 1 แบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูเ ชีย่ วชาญเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาลมีจุด
มุงหมายเพื่อตรวจสอบยืนยัน (Validate) ความถูกตองเหมาะสม และความเปนไปไดของกรอบแนวคิด
โครงสรางและองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผูวจิ ัยไดสังเคราะหขึ้นในเบื้องตน
โดยจะรวบรวมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญไปเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบฯใหมีความ
ถูกตองเหมาะสมและสมบูรณมากขึ้น
ขอ 2 ผูเชี่ยวชาญในการสัมภาษณครั้งนี้ ไดแก ผูเชี่ยวชาญทางดานการศึกษาพยาบาล
ผูเชี่ยวชาญทางดานการสอนและการวัดประเมินผล และ ผูเชี่ยวชาญทางดานคุณธรรม จริยธรรมเชิง
พุทธ ซึง่ การเลือกกลุมตัวอยางไดมาโดยการกําหนดเกณฑในการคัดเลือกแบบยึดจุดมุงหมายของ การ
วิจัยเปนหลัก (Purposeful Sampling)
ขอ 3 ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดวยตนเอง ใชวิธกี ารสัมภาษณแบบกึ่งโครง
สราง (Semi-structured Interview) โดยกอนการสัมภาษณไดสงเอกสารเกี่ยวกับกรอบแนวคิดในการ
วิจัย โครงสรางและองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผูวิจยั สังเคราะหขนึ้ ในเบื้องตน
รวมทัง้ สงแนวการสัมภาษณไปใหผูเชี่ยวชาญไดศึกษากอน แนวการสัมภาษณในขัน้ ตอนนี้มีดังนี้

สวนที่ 1 ความคิดเห็นเกีย่ วกับกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
1) กรอบแนวคิด มีความชัดเจนและมีความเปนไปไดมากนอยเพียงใดในการนํามาใชเปน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาพยาบาล……………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2) กรอบแนวคิด มีประโยชนมากนอยเพียงใดในการนํามาใชเปนรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนเพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการ………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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3) กรอบแนวคิด มีความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบททางการศึกษาพยาบาลหรือไม
เกี่ยวกับ 3.1 หลักพุทธธรรมที่นาํ มาใช…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3.2 การนําเขาสูกระบวนการเรียนการสอน………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3.3 กระบวนการเรียนการสอนทีน่ ํามาใช………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4) ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงใหกรอบแนวคิดมีความสมบูรณยิ่งขึ้นหรือไม อยางไร
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับโครงสรางและองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
1) โครงสรางและองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม และ
สอดคลองกับกรอบแนวคิดหรือไม อยางไรเกี่ยวกับ….……………………………..............................
1.1 หลักการและแนวคิดของรูปแบบ…………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
1.2 วัตถุประสงคของรูปแบบ…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
1.3 ผลลัพธทคี่ าดหวังของรูปแบบ……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
1.4 สาระการเรียนการสอนของรูปแบบ…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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1.5 กระบวนการเรียนของรูปแบบ……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
1.6 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
1.7 โครงสรางในภาพรวมของรูปแบบ…………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2) ควรปรับปรุงโครงสรางและองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอยางไรเพื่อ
ใหสามารถปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาลตอผูรับบริการไดดี
ยิ่งขึ้น………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
….……………………………........................................................................................................
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะอืน่ ๆเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงให
นักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการ
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ที่ทานไดกรุณาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ
ซึ่งมีประโยชนเปนอยางยิ่งในการนําไปปรับปรุงพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝงให
นักศึกษาพยาบาลเปนผูที่มีความเอื้ออาทรตอผูรับบริการ ซึ่งเปนคุณคาที่สําคัญยิ่งของวิชาชีพพยาบาล

นาง จินดามาศ โกศลชื่นวิจติ ร
นิสิตปริญญาเอก สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแล
อยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล
คําชี้แจง :
แบบประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม เพื่อปลูกฝง
พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาลนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อใหทานผูเชี่ยวชาญได
ประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองระหวางองคประกอบตางๆของรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่ผูวจิ ัยสรางขึน้ ตลอดจนใหขอเสนอแนะอืน่ ๆ เพื่อผูวิจยั จะไดนําไปเปนแนวทางในการแกไข
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหมีความสมบูรณยิ่งขึน้
แบบประเมินมี 2 สวนคือ แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
และ แบบประเมินความสอดคลองของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
คําชี้แจง : ขอใหทานพิจารณาวาองคประกอบตางๆของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน มีความ
เหมาะสมมากนอยเพียงใด โดยทําเครื่องหมาย 3ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน

รายการประเมิน
1. หลักการและแนวคิดของรูปแบบ
1.1 ปรัชญาและแนวคิดทฤษฎีที่นํามาใชเหมาะสม
กับบริบทของสังคมไทย
1.2 หลักการและแนวคิดเหมาะสมกับการจัดการเรียน
การสอนทางการศึกษาพยาบาล
1.3 หลักการและแนวคิดมีความชัดเจนสามารถนําไป
ใชไดจริง
2. วัตถุประสงคของรูปแบบ
2.1 วัตถุประสงคเหมาะสมและสอดคลองกับแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล
2.2 วัตถุประสงคมีความชัดเจนและวัดประเมินผลได
2.3 วัตถุประสงคมีประโยชนตอการพัฒนานักศึกษา

มาก
ที่สุด

ระดับความเหมาะสม
มาก ปาน นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

ขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุง
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รายการประเมิน
3. ผลลัพธที่คาดหวังของรูปแบบ
3.1 ผลลัพธที่คาดหวังเหมาะสมและสอดคลองกับ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล
3.2 ผลลัพธที่คาดหวังสามารถวัดประเมินผลได
3.3 ผลลัพธที่คาดหวังมีประโยชนตอการพัฒนา
นักศึกษา
4. สาระการเรียนการสอนของรูปแบบ
4.1 สาระการเรียนการสอนเหมาะสมและสอดคลอง
กับแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล
4.2 สาระการเรียนการสอนสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
4.3 สาระการเรียนการสอนมีประโยชนตอการพัฒนา
นักศึกษา ทั้งในดานการเรียนและในชีวิตประจําวัน
5. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
5.1 หลักการหรือแนวทางของกระบวนการเรียน การ
สอนเหมาะสมและสอดคลองกับแนวทางการจัด การ
เรียนการสอนทางการพยาบาล
5.2 กระบวนการเรียนการสอนมีประโยชนในการ
สงเสริมการเรียนรูและพัฒนานักศึกษา
5.3 กระบวนการเรียนการสอนมีขั้นตอนที่มีความ
ชัดเจนและสามารถปฏิบัติไดจริง
5.4 กระบวนการเรียนการสอนมีกิจกรรมการเรียนรูที่
นาสนใจ เหมาะสมกับผูเรียน
5.5 กระบวนการเรียนการสอนมีกิจกรรมการเรียนรูที่
เหมาะสมกับเวลา
5.6 แผนการสอนมีความถูกตองเหมาะสม นําไปใช
ไดจริง
5.7 สื่อการเรียนการสอนมีความถูกตอง เหมาะสม
นําไปใชไดจริง
5.8 คูมือผูสอนมีความถูกตองเหมาะสม นําไปใช ได
จริง
5.9 คูมือผูเรียนมีความถูกตองเหมาะสม นําไปใช ได
จริง

มาก
ที่สุด

ระดับความเหมาะสม
มาก ปาน นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

ขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุง
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รายการประเมิน

มาก
ที่สุด

ระดับความเหมาะสม
มาก ปาน นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

ขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุง

6. การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ
6.1 วิธีการประเมินผลมีความเหมาะสม สอดคลอง กับ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล
6.2 วิธีการประเมินผลมีความชัดเจน สามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง
6.3 วิธีการประเมินผลสามารถวัดและประเมินผลได
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค
6.4 วิธีการประเมินผลถูกตองตามหลักวิธีการวัดและ
ประเมินผล
6.5 วิธีการประเมินผลสามารถวัดประเมินผลไดตรง
ตามสภาพจริง
6.6 วิธีการประเมินผลเหมาะสมกับผูเรียน
6.7 วิธีการประเมินผลเปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของกับ
การจัดการเรียนการสอนไดรวมประเมิน
6.8 เครื่องมือประเมินผลมีความถูกตอง ตรงกับ
เนื้อหาสาระของการเรียนการสอน
6.9 เครื่องมือประเมินผลสามารถวัดและประเมินผล
ไดตรงตามสภาพจริง

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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สวนที่ 2 แบบประเมินความสอดคลองของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
คําชี้แจง : ขอใหทานพิจารณาวาองคประกอบตางๆของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน มีความ
สอดคลองกันหรือไม โดยทําเครื่องหมาย 3ลงในชองทีต่ รงกับความคิดเห็นของทาน
สอดคลอง หมายถึง องคประกอบในรายการประเมินมีความสอดคลอง สงเสริม และมี
สวนเกี่ยวของซึง่ กันและกัน
ไมแนใจ
หมายถึง องคประกอบในรายการประเมินนัน้ ๆ ไมชัดเจนที่จะบอกไดวามี
ความสอดคลอง สงเสริม และมีสวนเกีย่ วของซึ่งกันและกัน
ไมสอดคลอง หมายถึง องคประกอบในรายการประเมินไมมีความสอดคลอง ไมสง เสริม
และไมมีสวนเกีย่ วของซึง่ กันและกัน
รายการประเมิน

สอด
คลอง

ไมแนใจ ไมสอด ขอเสนอแนะ
คลอง ในการปรับปรุง

1.
2.
3.
4.
5.

สภาพปญหากับหลักการและแนวคิดของรูปแบบ
หลักการและแนวคิดกับวัตถุประสงคของรูปแบบ
วัตถุประสงคกับผลลัพธที่คาดหวังของรูปแบบ
วัตถุประสงคกับสาระการเรียนการสอนของรูปแบบ
วัตถุประสงคกับกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
5.1 วัตถุประสงคกับกิจกรรมการเรียนรูที่ 1
5.2 วัตถุประสงคกับกิจกรรมการเรียนรูที่ 2
5.3 วัตถุประสงคกับกิจกรรมการเรียนรูที่ 3
5.4 วัตถุประสงคกับกิจกรรมการเรียนรูที่ 4
5.5 วัตถุประสงคกับกิจกรรมการเรียนรูที่ 5
5.6 วัตถุประสงคกับกิจกรรมการเรียนรูที่ 6
5.7 วัตถุประสงคกับกิจกรรมการเรียนรูที่ 7
5.8 วัตถุประสงคกับกิจกรรมการเรียนรูที่ 8,10,11,12
(เปนกิจกรรมการเรียนรูเรื่องเดียวกัน)
5.9 วัตถุประสงคกับกิจกรรมการเรียนรูที่ 9
6. วัตถุประสงคกับวิธีการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม……………………………………………………………………………………............

……………………………………………………………………………………………………...
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แบบประเมินพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล
(นักศึกษาพยาบาลประเมินตนเอง)
ชื่อ/สกุล นักศึกษา…………………………ชั้นปท…
ี่ ……วัน/เดือน/ปที่ประเมิน…………………….
รายวิชาที่ฝก ปฏิบัติงาน…………………….หอผูปวย………………………………………………..

คําชี้แจง :
แบบประเมินนี้ เปนสวนหนึง่ ของการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล”
เปนการใหนักศึกษาประเมินพฤติกรรมของตนเองตามความเปนจริงที่ไดปฏิบัติ หรือเปนการฝกวิเคราะห
และรูจักตนเอง ซึง่ การประเมินจะไมมีคาํ ตอบที่ถูกหรือผิด และไมมีผลกระทบตอคะแนนการฝกภาค
ปฏิบัติแตอยางใด ผูวจิ ัยจะประมวลขอมูลและนําเสนอในภาพรวม โดยไมเปดเผยขอมูลของทานเปน
รายบุคคล
ขอใหนักศึกษาพิจารณารายการประเมินพฤติกรรมของตนเองตอผูปวย/ผูรับบริการวา ขณะฝก
ภาคปฏิบัติในหอผูปวยทานปฏิบัติพฤติกรรมเหลานี้มากนอยเพียงใด โดยทําเครื่องหมาย 3 ลงใน
ชองที่ตรงกับระดับการปฏิบตั ิตามความเปนจริงของทานมากที่สุด และขอใหตอบครบทุกขอ
การพิจารณาระดับของการปฏิบัติมีแนวทางดังตอไปนี้
ทุกครั้ง หมายถึง กระทําพฤติกรรมนั้นๆ ทุกครั้ง เมื่อปฏิบัติงานบนหอผูปวย
บอยครั้ง หมายถึง กระทําพฤติกรรมนั้นๆ เกือบทุกครั้ง เมื่อปฏิบัติงานบนหอผูปวย
บางครั้ง หมายถึง กระทําพฤติกรรมนั้นๆ ในลักษณะ ทําบางไมทําบาง ในปริมาณที่
ใกลเคียงกัน เมื่อปฏิบัติงานบนหอผูปวย
นอยครั้ง หมายถึง เกือบจะไมไดกระทํา พฤติกรรมนั้นๆ เมื่อปฏิบัติงานบนหอผูปวย
ไมไดทํา หมายถึง ไมไดกระทํา พฤติกรรมดังกลาวเลย เมื่อปฏิบัติงานบนหอผูปวย
ขอขอบคุณนักศึกษาที่ใหความรวมมือในการวิจยั ครั้งนี้
นาง จินดามาศ โกศลชื่นวิจติ ร
นิสิตปริญญาเอก สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยศีนครินทรวิโรฒ

222

พฤติกรรมในการปฏิบัติการพยาบาล
“ มีมนุษยสัมพันธดี ”
1. ยิ้มแยมแจมใส มีกิริยาทาทางที่อบอุนเปนมิตรตอผูปวยและญาติ
2. พูดคุยทักทาย ไตถามทุกขสุขอยางเปนกันเองกับผูปวยและญาติ
3. พูดจากับผูปวยและญาติดวยถอยคําที่สุภาพ ไพเราะ
4. รับฟงคําบอกเลาและปญหาของผูปวยและญาติอยางตั้งใจ
5. แสดงทาทีเต็มใจในการตอบคําถามหรือขอสงสัยของผูปวยและญาติ
6. ใหขอมูลการดูแลรักษาแกผูปวยและญาติเพื่อใหมีความเขาใจและมั่นใจ
“ มีความเมตตากรุณา”
1. ตรวจเยี่ยมอาการ แสดงความหวงใย เอาใจใสผูปวย
2. พูดคุยสอบถามความรูสึก ปญหา และความตองการของผูปวย
3. ชวยเหลือในการทํากิจกรรมและตอบสนองตอความตองการของผูปวย
4. ชวยเหลือผูปวยใหสุขสบาย หรือชวยบรรเทาความเจ็บปวดทุกขทรมาน
5. แสดงทาทีเต็มใจและใหการชวยเหลือทันทีที่ผูปวยรองขอ
6. ปฏิบัติการพยาบาลอยางออนโยน นุมนวล
7. สัมผัสใหกําลังใจผูปวย
8. แสดงความเห็นอกเห็นใจ และเขาใจในความทุกขของผูปวยและญาติ
9. ไมแสดงกิริยาทาทางรังเกียจผูปวยไมวาจะอยูในสภาพใดๆ
“ เคารพในคุณคาของความเปนมนุษย ”
1. ใหการพยาบาลโดยเคารพสิทธิ์ของผูปวย ขออนุญาตและอธิบายใหเขาใจ
ทุกครั้ง
2. ใหการพยาบาลดวยความสุภาพ เคารพศักดิ์ศรีของผูปวย เชน ไมยกสิ่งของ
ขามตัว ระมัดระวังไมเปดเผยรางกายผูปวย เปนตน
3. ใชคําพูดที่ใหเกียรติ ไมออกคําสั่ง ตวาด หรือแสดงอํานาจกับผูปวย
4. ใหการดูแลผูปวยอยางเสมอภาคกัน ไมเลือกชั้นวรรณะ
5. เขาใจในความแตกตางของบุคคล ไมถือโกรธเมื่อผูปวยแสดงอารมณตางๆ
6. ไมพูดตําหนิ หรือตอบโตพฤติกรรมดานลบของผูปวย
7. มีความยืดหยุนและผอนปรนในการใชกฎระเบียบตางๆ

ทุกครั้ง

ระดับของการปฏิบัติ
บอย บาง นอย
ครั้ง ครั้ง ครั้ง

ไมได
ทํา
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พฤติกรรมในการปฏิบัติการพยาบาล
“ มีกลยุทธและทักษะในการบริการ ”
1. ใหการดูแลชวยเหลือผูปวยไดอยางถูกตอง เหมาะสม
2. สังเกต ติดตามอาการของผูปวย และใหการชวยเหลือไดทันทวงที
3. ปฏิบัติการพยาบาลอยางรอบคอบ ระมัดระวังไมใหเกิดความผิดพลาด
4. สามารถตัดสินใจ แกไขปญหาใหกับผูปวยไดอยางเหมาะสม
5. ใหความรูและคําแนะนําในการปฏิบัติตัวแกผูปวยและญาติ
“ ยึดมั่นผูกพันในภาระหนาที่ ”
1. ยินดี และเต็มใจปฏิบัติการพยาบาลโดยไมแสดงกิริยาเบื่อหนาย ยอทอ
2. ตรงตอเวลาและรับผิดชอบตอภาระหนาที่
3. ใหเวลากับผูปวยและญาติ
4. มีการควบคุมอารมณ ไมหงุดหงิดฉุนเฉียวขณะปฏิบัติหนาที่
5. วางตัวเหมาะสม มีบุคลิกภาพที่นาเชื่อถือ
“ สงเสริมใหมีสุขภาพดีแบบองครวม ”
1. ดูแล แกไขปญหาของผูปวยทั้งทางดานรางกายและจิตใจ
2. ไวตอความรูสึก และสนใจเอาใจใสตอความรูสึกของผูปวย
3. เปดโอกาสใหญาติมีสวนรวมในการดูแลผูปวย
4. เคารพในความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรมของผูปวย ไมแสดงอาการดูหมิ่น
ในสิ่งที่แตกตาง
5. เอื้ออํานวยความสะดวกใหสามารถปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา และ
วัฒนธรรมของผูปวยได
6. ชวยใหผูปวยไดมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นที่มีปญหาคลายกัน
7. พูดปลอบโยน ใหกําลังใจแกผูปวยในการแกไขปญหาสุขภาพของตน
8. แสดงความยินดีเมื่อผูปวยที่ใหการดูแลมีอาการทุเลา หรือหายจากโรค

ทุกครั้ง

ระดับของการปฏิบัติ
บอย บาง นอย
ครั้ง ครั้ง ครั้ง

ไมได
ทํา
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แบบประเมินพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล
(อาจารยพยาบาลประเมิน)
ชื่อ/สกุล นักศึกษา…………………………ชั้นปท…
ี่ …………วัน/เดือน/ปทปี่ ระเมิน………………….
รายวิชาที่ฝก ปฏิบัติงาน…………………….หอผูปวย…………………………………………………..

คําชี้แจง :
แบบประเมินนี้ เปนสวนหนึง่ ของการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล”
เปนการประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาวา มีการปฏิบตั ิตอผูรับบริการตามความเปนจริงอยูในระดับใด
เพื่อประโยชนสําหรับการพัฒนานักศึกษา การประเมินจะไมมีคําตอบที่ถูกหรือผิดและไมมีผลกระทบ
ตอคะแนนการฝกภาคปฏิบัติ
ขอใหอาจารยนิเทศกรุณาพิจารณารายการประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาพยาบาลวา ขณะ
ฝกปฏิบัติงานในหอผูปว ยไดปฏิบัติพฤติกรรมเหลานี้มากนอยเพียงใด โดยทําเครื่องหมาย 3 ลงใน
ชองที่ตรงกับระดับการปฏิบตั ิตามความเปนจริงมากที่สดุ และขอใหตอบครบทุกขอ
การพิจารณาระดับของการปฏิบัติมีแนวทางดังตอไปนี้
ทุกครั้ง หมายถึง กระทําพฤติกรรมนั้นๆ ทุกครัง้ เมื่อปฏิบัติงานบนหอผูปว ย
บอยครั้ง หมายถึง กระทําพฤติกรรมนั้นๆ เกือบทุกครั้ง เมื่อปฏิบัติงานบนหอผูปวย
บางครั้ง หมายถึง กระทําพฤติกรรมนั้นๆ ในลักษณะ ทําบางไมทําบาง ในปริมาณที่
ใกลเคียงกัน เมื่อปฏิบัติงานบนหอผูปวย
นอยครั้ง หมายถึง เกือบจะไมไดกระทํา พฤติกรรมนั้นๆ เมื่อปฏิบัติงานบนหอผูปวย
ไมไดทํา หมายถึง ไมไดกระทํา พฤติกรรมดังกลาวเลย เมื่อปฏิบัติงานบนหอผูปวย

ขอขอบพระคุณคะ
นาง จินดามาศ โกศลชื่นวิจติ ร
นิสิตปริญญาเอก สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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พฤติกรรมในการปฏิบัติการพยาบาล
“ มีมนุษยสัมพันธดี ”
1. ยิ้มแยมแจมใส มีกิริยาทาทางที่อบอุนเปนมิตรตอผูปวยและญาติ
2. พูดคุยทักทาย ไตถามทุกขสุข อยางเปนกันเองกับผูปวยและญาติ
3. พูดจากับผูปวยและญาติดวยถอยคําที่สุภาพ ไพเราะ
4. รับฟงคําบอกเลาและปญหาของผูปวยและญาติอยางตั้งใจ
5. แสดงทาทีเต็มใจในการตอบคําถามหรือขอสงสัยของผูปวยและญาติ
6. ใหขอมูลการดูแลรักษาแกผูปวยและญาติเพื่อใหมีความเขาใจและมั่นใจ
“ มีความเมตตากรุณา”
1. ตรวจเยี่ยมอาการ แสดงความหวงใย เอาใจใสผูปวย
2. พูดคุยสอบถามความรูสึก ปญหา และความตองการของผูปวย
3. ชวยเหลือในการทํากิจกรรมและตอบสนองตอความตองการของผูปวย
4. ชวยเหลือผูปวยใหสุขสบาย หรือชวยบรรเทาความเจ็บปวดทุกขทรมาน
5. แสดงทาทีเต็มใจและใหการชวยเหลือทันทีที่ผูปวยรองขอ
6. ปฏิบัติการพยาบาลอยางออนโยน นุมนวล
7. สัมผัสใหกําลังใจผูปวย
8. แสดงความเห็นอกเห็นใจ และเขาใจในความทุกขของผูปวยและญาติ
9. ไมแสดงกิริยาทาทางรังเกียจผูปวยไมวาจะอยูในสภาพใดๆ
“ เคารพในคุณคาของความเปนมนุษย ”
1. ใหการพยาบาลโดยเคารพสิทธิ์ของผูปวย ขออนุญาตและอธิบายใหเขาใจ
ทุกครั้ง
2. ใหการพยาบาลดวยความสุภาพ เคารพศักดิ์ศรีของผูปวย เชน ไมยกสิ่งของ
ขามตัว ระมัดระวังไมเปดเผยรางกายผูปวย เปนตน
3. ใชคําพูดที่ใหเกียรติ ไมออกคําสั่ง ตวาด หรือแสดงอํานาจกับผูปวย
4. ใหการดูแลผูปวยอยางเสมอภาคกัน ไมเลือกชั้นวรรณะ
5. เขาใจในความแตกตางของบุคคล ไมถือโกรธเมื่อผูปวยแสดงอารมณตางๆ
6. ไมพูดตําหนิ หรือตอบโตพฤติกรรมดานลบของผูปวย
7. มีความยืดหยุนและผอนปรนในการใชกฎระเบียบตางๆ

ทุกครั้ง

ระดับของการปฏิบัติ
บอย บาง นอย
ครั้ง ครั้ง ครั้ง

ไมได
ทํา
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พฤติกรรมในการปฏิบัติการพยาบาล

ระดับของการปฏิบัติ
ทุกครั้ง บอย บาง นอย
ครั้ง ครั้ง ครั้ง

“ มีกลยุทธและทักษะในการบริการ ”
1. ใหการดูแลชวยเหลือผูปวยไดอยางถูกตอง เหมาะสม
2. สังเกต ติดตามอาการของผูปวย และใหการชวยเหลือไดทันทวงที
3. ปฏิบัติการพยาบาลอยางรอบคอบ ระมัดระวังไมใหเกิดความผิดพลาด
4. สามารถตัดสินใจ แกไขปญหาใหกับผูปวยไดอยางเหมาะสม
5. ใหความรู และคําแนะนําในการปฏิบัติตัวแกผูปวยและญาติ
“ ยึดมั่นผูกพันในภาระหนาที่ ”
1. ยินดี และเต็มใจปฏิบัติการพยาบาลโดยไมแสดงความเบื่อหนาย ยอทอ
2. ตรงตอเวลาและรับผิดชอบตอภาระหนาที่
3. ใหเวลากับผูปวยและญาติ
4. มีการควบคุมอารมณ ไมหงุดหงิดฉุนเฉียวขณะปฏิบัติหนาที่
5. วางตัวเหมาะสม มีบุคลิกภาพที่นาเชื่อถือ
“ สงเสริมใหมีสุขภาพดีแบบองครวม ”
1. ดูแล แกไขปญหาของผูปวยทั้งทางดานรางกายและจิตใจ
2. ไวตอความรูสึก และสนใจเอาใจใสตอความรูสึกของผูปวย
3. เปดโอกาสใหญาติมีสวนรวมในการดูแลผูปวย
4. เคารพในความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรมของผูปวย ไมแสดงอาการดูหมิ่น
ในสิ่งที่แตกตาง
5. เอื้ออํานวยความสะดวกใหสามารถปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา และ
วัฒนธรรมของผูปวยได
6. ชวยใหผูปวยไดมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นที่มีปญหาคลายกัน
7. พูดปลอบโยน ใหกําลังใจแกผูปวยในการแกไขปญหาสุขภาพของตน
8. แสดงความยินดีเมื่อผูปวยที่ใหการดูแลมีอาการทุเลา หรือหายจากโรค

ลงชื่อ…………………………..อาจารยนิเทศผูประเมิน

ไมได
ทํา
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แบบสัมภาษณผูรับบริการเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล
ชื่อ/สกุล ผูปวย……………………อายุ………ป หอผูปว ย…………………………………………..
ชื่อ/สกุล นักศึกษาที่ดูแล…………………………ชั้นปท…
ี่ ……รายวิชาที่ฝกปฏิบัติงาน.……………
วัน/เดือน/ปทสี่ ัมภาษณ………………………………………………………………………………..

คําชี้แจง :
ขอ 1 แบบสัมภาษณนี้ มีจดุ มุงหมายเพื่อรวบรวมขอมูลที่เปนความคิดเห็นหรือความรูสึก
ของ ผูรับบริการเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล ในขณะที่ฝก ภาค
ปฏิบัติ เพื่อนําไปประกอบการอภิปรายผลการประเมินตนเองของนักศึกษาพยาบาล และ การประเมิน
โดยอาจารยพยาบาล ซึ่งเปนการดําเนินงานตามขั้นตอนที่ 3 ของการวิจัยในครัง้ นี้
ขอ 2 ผูรับบริการพยาบาลในทีน่ ี้ ไดแก ผูร ับบริการที่นกั ศึกษาพยาบาลในกลุมตัวอยางได
รับมอบหมายใหรับผิดชอบดูแลในระหวางการฝกปฏิบัติงาน ซึง่ อยูในชวงระยะเวลาของการวิจยั
ขอ 3 ในการสัมภาษณ ผูว จิ ัยเปนผูดาํ เนินการดวยตนเอง โดยใชวิธกี ารสัมภาษณแบบ กึ่ง
โครงสราง (Semi-structured Interview) แนวการสัมภาษณมีดังนี้
ขอ 1 นักศึกษาพยาบาลที่ใหการดูแลทาน เปนอยางไรบาง…………………………...........
……………………………………………………………………………………………………………
1.1 ยิ้มแยมแจมใส พูดคุยไตถามทุกขสุขอยางเปนกันเองหรือไม…………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
1.2 พูดจากับผูปว ยและญาติดวยถอยคําที่สุภาพ ไพเราะหรือไม……………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
1.3 รับฟงคําบอกเลาและปญหาของผูปวยและญาติอยางตั้งใจหรือไม………………
…………………………………………………………………………………………………………….
1.4 ใหขอมูลการดูแลรักษา และแสดงทาทีเต็มใจในการตอบคําถามหรือขอสงสัยแก
ผูปวยและญาติหรือไม…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
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ขอ 2 เมื่อปฏิบัติการพยาบาล นักศึกษาพยาบาลใหการดูแลอยางไร………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2.1 ใหความสนใจ ดูแลเอาใจใส ตรวจเยี่ยมผูป วยอยางสม่ําเสมอหรือไม……………
…………………………………………………………………………………………………………….
2.2 สัมผัสและใหการพยาบาลผูปว ยอยางนุม นวล หรือไม……………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
2.3 พูดคุยสอบถามความรูส ึก ปญหา หรือความตองการของทานขณะใหการพยาบาล
หรือไม……………………………………………………………………………………………………..
2.4 ชวยเหลือในการทํากิจกรรมและตอบสนองตอความตองการของทานหรือไม……
…………………………………………………………………………………………………………….
2.5 ชวยเหลือใหสุขสบาย หรือบรรเทาความเจ็บปวดทุกขทรมานหรือไม……………..
…………………………………………………………………………………………………………….
2.6 มีทา ทีเห็นอกเห็นใจ และเขาใจในความทุกขของผูป วยและญาติหรือไม………….
……………………………………………………………………………………………………………..
2.7 หงุดหงิด อารมณเสียเมือ่ ใหการดูแลหรือแสดงกิริยาทาทางรังเกียจผูปวยหรือไม
…………………………………………………………………………………………………
………….ขอ 3 นักศึกษาพยาบาลปฏิบัตติ อผูปวยและญาติอยางไร…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
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แบบประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
(สําหรับนักศึกษา)

คําชี้แจง :
แบบประเมินฉบับนี้ มีจุดมุง หมายเพื่อใหนักศึกษาไดทผี่ านการเรียนรูตามรูปแบบการจัด การเรียน
การสอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของ นักศึกษาพยาบาล
ประเมินความพึงพอใจตลอดจนใหขอเสนอแนะตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังกลาว การประเมิน
ไมมีคําตอบทีถ่ ูกหรือผิด และไมมีผลกระทบตอคะแนนการฝกภาคปฏิบัติของ นักศึกษาแตอยางใด ผูว ิจัย
จะประมวลขอมูลและนําเสนอในภาพรวมโดยไมเปดเผยขอมูลของทาน
เปนรายบุคคล เพื่อที่จะไดนาํ ไปเปนแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหมีความ
สมบูรณยิ่งขึ้น ขอใหนักศึกษาพิจารณารายการประเมิน แลวทําเครื่องหมาย 3 ลงในชองที่ตรงกับ ความ
คิดเห็นของทานมากที่สุด

ขอขอบคุณนักศึกษาที่ใหความรวมมือในการวิจยั ครั้งนี้
นาง จินดามาศ โกศลชื่นวิจติ ร
นิสิตปริญญาเอก สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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รายการประเมิน

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

1. ประโยชนของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
1.1 มีประโยชนตอการปฏิบัติการพยาบาล
1.2 มีประโยชนตอการพัฒนาตนเอง
1.3 มีประโยชนตอการพัฒนาวิชาชีพ
1.4 สงเสริมใหมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการ
2. กระบวนการเรียนการสอน
2.1 การปฐมนิเทศ ชี้แจงหลักการและวัตถุประสงคของรูปแบบ
2.2 กิจกรรมการนําเขาสูกระบวนการเรียนการสอน
2.3 เนื้อหาสาระการเรียนการสอน
2.4 เอกสารประกอบการสอน (คูมือ ใบงาน เอกสารประกอบการบรรยาย)
2.5 สื่อการเรียนการสอน (วีดิทัศน โสตทัศนูปกรณ อุปกรณอื่นๆ)
2.6 กิจกรรมการเรียนการสอน
2.7 งานที่มอบหมาย
2.8 ระยะเวลาของการเรียนการสอน
2.9 วิธีการประเมินผล
2.10 อาจารยผูสอน
2.11 อาจารยนิเทศ
2.12 วิทยากรพิเศษ

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….……
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รายนามผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลองของ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อปลูกฝง
พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล

1. รองศาสตราจารย ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ทัศนีย ทองประทีป
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร-ศัลยศาสตร วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกนุช ชืน่ เลิศสกุล
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
4. พระครูปลัดสุวัฒน พรหมคุณ
วัดญาณเวศกวัน จ. นครปฐม
5. พระมหาพงษนรินทร ฐิตวังโส
วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ
6. ดร.การุณย ประทุม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
7. ดร. วิลเลียม วิมุกตายน
สถาบันการจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อการเพิ่มผลผลิต / ประธานชมรมพุทธจิตสุนทรีย
8. ดร. งามนิตย รัตนานุกูล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
9. ดร. สุมนา โสตถิผลอนันต
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
10. อาจารย ภิญญา หนูภักดี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
11. อาจารย นิรามัย อุสาหะ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
12. อาจารย วันดี ไชยทรัพย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

233

234

ภาคผนวก ง.
แผนการสอน
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ภาคผนวก จ.
เอกสารประกอบการสอน
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คูมือประกอบการใช
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม
เพื่อปลูกฝง
พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล

พัฒนาโดย
จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร
นิสติ ปริญญาเอก สาขาการวิจยั และพัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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คํานํา
การดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring) เปนหัวใจและเปนเอกลักษณของวิชาชีพที่พยาบาลสามารถ
ปฏิบัติบทบาทหนาทีน่ ี้ไดอยางเปนอิสระ จึงเปนสิ่งที่ตอ งปลูกฝงใหผทู ี่จะเปนพยาบาลไดตระหนักถึงความ
สําคัญ มีเจตคติ และมีพฤติกรรมที่เอื้ออาทรตอผูรับบริการอยูเสมอ ผูวิจัยในฐานะที่เปนอาจารยพยาบาล
จึงไดพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยนําหลักพุทธธรรมมาบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาพยาบาลมีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ในการชวยเหลือเกื้อกูล
เพื่อนมนุษยใหมีสุขภาพดี นําไปสูการปฏิบัติการพยาบาลที่มพี ฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการ
ดังนัน้ ผูว ิจัยจึงไดจัดทําคูมอื ประกอบการใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนขึ้น เพือ่ ใหอาจารยผสู อน และ
นักศึกษาพยาบาล มีความรูค วามเขาใจในแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน
และวิธีการประเมินผล ตามแนวทางของรูปแบบ
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา คูม ือฉบับนี้จะสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อปลูกฝงและสงเสริมใหนกั ศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการ ไดอยางมี
ประสิทธิผลในโอกาสตอๆไป
จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร

236

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อปลูกฝง
พฤติกรรมการดูแลอยางเอือ้ อาทรของนักศึกษาพยาบาล

ความเปนมาและความสําคัญของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพพยาบาล เปนวิชาชีพที่ใหบริการสังคมในการดูแลสุขภาพและการเจ็บปวยของประชาชน
งานของพยาบาลจึงเปนงานที่เกีย่ วของกับธรรมชาติชีวิตมนุษยคือ การเกิด การเจริญเติบโต การเจ็บปวย
และการตาย ทั้งนี้การเจ็บปวยและการตายถือเปนความทุกขอยางหนึง่ ของชีวิต สัมพันธภาพระหวางเพื่อน
มนุษยที่ใหความชวยเหลือเกื้อกูลกันในยามทีเ่ ผชิญกับความทุกขจึงเปนสิ่งที่มีคุณคาเปนอยางยิง่ โดยปกติ
เมื่อบุคคลเกิดการเจ็บปวยและอยูในสภาพที่ตองการความชวยเหลือทัง้ ทางดานรางกายและจิตใจ บุคลากร
ในวิชาชีพสุขภาพจะเปนผูป ฏิบัติการใหความชวยเหลือเพื่อใหกลับคืนสูสภาวะปกติโดยเร็วที่สุด ซึ่งพยาบาล
เปนบุคลากรทีม่ ีบทบาทหนาที่ในการเฝาดูแลผูปวยที่เขามารับการรักษาพยาบาลจึงเปนผูทที่ ํางานใกลชิดกับ
ผูปวยมากที่สดุ ตองเผชิญกับปญหาและสถานการณตา งๆของผูปว ยตลอดเวลา การปฏิบัติการดูแลจึงตอง
ดําเนินไปอยางมีมนุษยธรรม มีความเมตตากรุณาเอื้ออาทรตอมนุษยในยามที่มีความทุกขยากจากความเจ็บ
ปวยเปนพืน้ ฐาน
การปฏิบัติการพยาบาลใหการดูแลผูปวยอยางมีมนุษยธรรม มีความเมตตากรุณาเอื้ออาทรถือเปน
การชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษยและจัดเปนการสรางกุศลในชีวิตประจําวันอยางหนึง่ พลังแหงความเอื้ออาทร
ระหวางพยาบาลกับผูปวย จะชวยสงเสริมเยียวยาใหผูปวยฟน หายจากโรคภัยไขเจ็บที่กําลังเผชิญอยู ซึง่ การ
ดูแลอยางเอื้ออาทรนัน้ จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อพยาบาลมีปฏิสัมพันธที่ดกี ับผูปวย มีการดูแลที่เขาถึงจิตใจซึ่งกัน
และกัน (Transpersonal Caring) เขาใจความรูสึกนึกคิด และใหความสําคัญกับคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย จึงเปนการดูแลทีใ่ สใจกับมิติทางสุขภาพทุกๆมิติ ไดแก กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ ใหมีความ
เหมาะสมลงตัว ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนเราเปนผลลัพธที่เกิดจากปฏิสัมพันธอนั ละเอียดออนระหวางกาย
ใจ สังคม และจิตวิญญาณ ความสําเร็จของการดูแลรักษาผูปวย จึงไมไดอยูที่ความสามารถในการรักษาโรค
ทางกายเทานัน้ หากอยูท ี่ความสามารถในการชวยใหผปู วยเผชิญและผานโรคตางๆไปไดอยางผาสุก รวมทั้ง
การชวยประคับประคองจิตใจใหเปนปกติและคงไวซึ่งศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย การดูแลอยางเอื้ออาทร
(Caring) จึงเปนสารัตถะทีส่ ําคัญหรือเปนหัวใจของวิชาชีพพยาบาล ดังนัน้ ผูท ี่จะเปนพยาบาลวิชาชีพจึงตอง
มีความเขาใจถึงปฏิสัมพันธทั้งหมดนี้ และจะตองเรียนรูทั้งศาสตรและศิลปะทางการพยาบาลอยางเปนระบบ
เพื่อใหสามารถดูแลสุขภาพและการเจ็บปวยของบุคคลแบบองครวมได
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การนําเอาความรูในศาสตรตางๆ มาประยุกตใชไดอยางเหมาะสมกับความตองการดานสุขภาพ
ของผูรับบริการแตละบุคคล โดยอาศัยทักษะการสื่อสารและความเอื้ออาทร เอาใจใส ถือไดวา เปนศิลปะใน
การดูแลบุคคล (Art of Caring) เพราะการดูแลบุคคลเปนงานที่ตองมีความเขาใจชีวิต และละเอียดออนตอ
ความเปนมนุษย เนื่องจากในการปฏิบัติงานของพยาบาลจะตองพบกับผูปวยที่มีความแตกตางหลากหลาย
ทั้งในดานกายภาพ ความรูสึกนึกคิด ปฏิกิริยาตอบสนอง ฯลฯ ซึ่งทําใหมีความตองการการบําบัดรักษาที่
แตกตางกัน การเรียนรูเพื่อใหเขาถึงมิติทลี่ ะเอียดออนตอความเปนมนุษยนี้ จึงไมเพียงตองการความเขาใจ
เทานัน้ แตตองเปนการเรียนรูที่เขาไปในใจและกลอมเกลาจิตใจใหออนโยน เปย มดวยความมีเมตตากรุณา
เห็นอกเห็นใจ หวงใยเอื้ออาทรตอเพื่อนมนุษย อันเปนศิลปะของการพยาบาลที่กอใหเกิดความอบอุนใจแก
บุคคลที่อยูในภาวะของความเจ็บปวย ผลของการสัมผัสลึกลงไปในจิตใจ จะทําใหพยาบาลมองเห็นคุณคา
ความเปนมนุษยของผูปวย พฤติกรรมที่แสดงออกในการดูแล จึงเปนไปอยางมีเมตตากรุณา มีมาตรฐานที่
เทาเทียมกันทุกคนโดยไมเลือกชั้นวรรณะหรือสถานะทางเศรษฐกิจสังคม มีการใชคําพูด และกิริยาทาทางที่
เหมาะสม แสดงถึงการยอมรับและเคารพในความเปนบุคคลของผูปวย ทําใหเกิดความไวเนื้อเชื่อใจกัน และ
ชวยใหพยาบาลตอบสนองความตองการของผูปวยแตละคนไดตรงตามที่ตองการ รวมทัง้ เห็นความสําคัญ
ของการมีปฏิสัมพันธตอกัน ซึ่งเปนแกนสําคัญอยางหนึง่ ของปฏิบัติการพยาบาล และเปนทักษะที่พยาบาล
ทุกคนตองฝกฝนพัฒนาตนตลอดเวลาทีท่ าํ หนาที่ในวิชาชีพนี้
ในภาวะปจจุบันที่สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีในดานตางๆ
รวมทัง้ เทคโนโลยีทางดานการรักษาพยาบาลที่มีความกาวหนาเปนอยางมาก จนสามารถนํามาพัฒนาระบบ
การใหบริการใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการรักษาพยาบาลไดเปนอยางดี อยางไรก็ตาม จากผล
การศึกษาวิจยั พบวา ในการปฏิบัติงานของวิชาชีพพยาบาลยังมีจุดออนปรากฏอยูห ลายเรื่อง ปญหาที่พบได
มากก็คือ การปฏิบัติงานตามงานประจํา ซึ่งเนนที่การทํางานดานการแพทยเปนสวนใหญ ทําใหมีระบบการ
พยาบาลเกิดขึน้ ในงานนอย (พวงรัตน บุญญานุรักษ. 2545: 37) รวมไปถึงการใหความสําคัญกับการปฏิบัติ
งานดานเทคนิค หรือการดูแลเอาใจใสเครื่องมือมากกวาเอาใจใสความตองการของผูร ับบริการซึ่งเปนมนุษย
มีการปฏิบัติตอผูรับบริการเหมือนเครื่องจักร เวลาและทรัพยากรตางๆถูกจัดสรรใหกับการดูแลดานรางกาย
มากกวาดานความสัมพันธหรือการตอบสนองตอความตองการของผูร ับบริการ ซึง่ บางครั้งก็มีเสียงติติงจาก
ผูที่มารับการรักษาพยาบาลถึงพฤติกรรมตางๆทีพ่ ยาบาลแสดงออก เชน เฉยชา ไมทุกขรอน มีทา ทีหางเหิน
ขาดความนุมนวล พูดจาไมไพเราะ ใชอารมณ หงุดหงิดโมโหงาย แสดงกิริยาวาจาไมสุภาพ นําเรื่องที่ไมควร
เปดเผยของผูป วยมาพูดอยางสนุกสนาน ไมสํารวมกิริยาเทาที่ควร เปนตน ซึง่ พฤติกรรมดังกลาว แสดงถึง
ปฏิบัติการพยาบาลที่ขาดความเอื้ออาทรหรือขาดสิ่งทีเ่ ปนคุณคาสําคัญของวิชาชีพ (Schattschneider.1992
:16, Williams.1997: 2, ทิพาพันธ ศศิธรเวชกุล. 2541: 25)
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จากปญหาที่กลาวมานี้ มีผตู ั้งขอสังเกตวา นักศึกษาพยาบาลเมื่อแรกเริ่มเขามาสูวชิ าชีพ จะมีจิต
สํานึกที่เต็มเปย มไปดวยการเสียสละเพื่อผูอื่น ไวตอความรูสึก (Sensitive) มีความเมตตา และตระหนักถึง
ศักดิ์ศรี คุณคาของความเปนมนุษย แตเมื่อสําเร็จการศึกษาและไปปฏิบัติหนาที่ ภาพลักษณที่ปรากฏมักจะ
ออกมาในลักษณะของความเย็นชา (Insensitive) ไมเอื้ออาทร และไมตอบสนองตอความตองการของผูปวย
ซึ่งสาเหตุอาจจะเกิดจากภาระงานหนักทีต่ องเผชิญ ทําใหเกิดความเคยชินและมุง ทํางานเฉพาะหนามากกวา
การคํานึงถึงเรือ่ งจิตใจที่มีความลึกซึง้ ละเอียดออน รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมที่มคี วามเจริญ
กาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหระบบของกระบวนการใหบริการทางสุขภาพมุงเนนการใช
เทคโนโลยีบาํ บัดอาการของโรคมากกวาการคํานึงถึงจิตใจของผูปวย อีกทั้งเนื้อหาของวิชาการเรียนทีห่ นักไป
ในทางวิทยาศาสตร สวนเนือ้ หาทางจริยศาสตรมักจะอยูในลักษณะของการสอดแทรกมากกวาที่จะสอนอยาง
จริงจัง ประกอบกับลักษณะการทํางานของพยาบาลไมเปดโอกาสใหคาํ นึงถึงหรือไตรตรองปญหาทางจริยธรรม
ดวยเหตุนี้ความเปนศิลปะของการพยาบาลจึงดูไมเดนชัดมากเทากับบทบาทของความเปนศาสตร (สิวลี ศิริไล.
2542:10-12. อางถึง Fromer,J.M.1983. Community Health Care and Nursing Process) ซึง่ สอดคลอง
กับผลการวิจัยหลายเรื่องในประเทศไทยทีศ่ ึกษาเกีย่ วกับพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาล ที่พบ
วา มีพฤติกรรมการดูแลอยูในระดับเหมาะสมปานกลาง โดยพฤติกรรมที่ผูปวยสวนใหญตองการใหพยาบาล
ปฏิบัติก็คือ การใหความชวยเหลือทันทีเมือ่ ขอรอง คําพูดปลอบใจ และการสบสายตาดวยความเปนมิตร สวน
พฤติกรรมที่ผปู วยสวนใหญไมชอบคือ การพูดจาไมไพเราะ ตะคอก ดูถูก ไมเปนมิตร ไมใหเกียรติ ไมเสมอภาค
แสดงทาทีไมสนใจ ไมเอาใจใส รังเกียจ หงุดหงิด โมโหงาย ใหการพยาบาลไมนุมนวลหรือทําโดยไมพูดไมจา
หยอกลอกันเอง และไมใหญาติเขามาเยีย่ ม เหลานี้เปนตน ผลการวิจัยยังพบอีกวา ผูปว ยมีการรับรูพฤติกรรม
การดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาลต่ํากวาที่พยาบาลคิด โดยเฉพาะในผูปวยสามัญ (สมคิด จันทรนวม.2539,
ยี่สุน ใจดี.2540, อิชยา สุวรรณกุล และ นงนุช เชาวศิลป.2542, พิรุณ รัตนวนิช.2542) นอกจากนี้ ผลการศึกษา
ยังพบวา ปญหาที่สําคัญของวิชาชีพพยาบาลในประเทศไทยก็คือ การรับภาระงานที่สูงมาก เนื่องจากพยาบาล
ตองใชเวลาสวนใหญกับงานที่ไมใชงานพยาบาลอยางแทจริง รวมไปถึงการไมเห็นคุณคาของงานที่สามารถใช
ศาสตรทางการพยาบาลไดอยางอิสระ (Care) แตจะเห็นความสําคัญของงานดานการรักษา (Cure) มากกวา
(สายใจ พัวพันธ ใน พวงรัตน บุญญานุรักษ.บรรณาธิการ.2546:47) จากผลการศึกษาวิจยั ทีก่ ลาวมานี้ แสดง
ใหเห็นวา ความเอื้ออาทรเปนคุณลักษณะสําคัญของพยาบาลวิชาชีพที่สงั คมตองการ ดังนัน้ จึงมีความจําเปน
ที่จะตองมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพยาบาลในระบบบริการใหมีความเอื้ออาทรมากขึ้น รวมทัง้ จะ
ตองปลูกฝงใหผูที่จะเปนบัณฑิตทางการพยาบาลเห็นถึงความสําคัญ และมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร
ตอผูปวย ซึง่ สถาบันการศึกษาพยาบาลมีบทบาทหนาทีโ่ ดยตรงในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณสมบัตสิ อดคลองกับ
ความคาดหวังของสังคมดังทีก่ ลาวมาแลว
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การปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพพยาบาล ควรเริ่มปลูกฝงตั้งแตเมื่อยังเปน
นักศึกษาพยาบาล การจัดการเรียนการสอนจึงเปนสิง่ สําคัญที่จะชวยสงเสริมใหเกิดการเรียนรู เนื่องจากการ
พยาบาลเปนวิชาชีพที่ตองปฏิบัติตอเพื่อนมนุษย การดูแลอยางเอื้ออาทรจึงควรเปนสิ่งสําคัญที่ฝง แนนอยูใน
มิติของการปฏิบัติ ซึ่งศิลปะในการสอนภาคปฏิบัติก็คือ การแสดงใหนักศึกษาเห็นถึงการถายโยงทฤษฎีไปสู
การกระทําและมีเจตคติที่ดีในการดูแลเพื่อนมนุษย ฉะนัน้ ครูผูสอนจะตองสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดีและ
เปนตัวอยางในการดูแลเอื้ออาทรตอผูอื่น ตลอดจนมีความเอื้ออาทรตอลูกศิษยและเพื่อนรวมงาน เพราะถา
หากขาดตนแบบและความเอื้ออาทรจากครู นักศึกษาอาจขาดประสบการณการดูแลที่จะสงตอใหกับผูปวย
การคาดหวังวานักศึกษาจะเปนพยาบาลทีด่ ีก็จะเปนเรื่องทีย่ าก (ดรุณี รุจกรกานต.2541: 189-190)
ภารกิจสําคัญของการศึกษาก็คือ การฝกอบรมบุคคลใหพัฒนาปญญา เกิดความรูความเขาใจใน
สภาวะของสิง่ ทั้งหลาย มีเจตคติที่ดี และปฏิบัติจัดการกับสิ่งทั้งหลายตามที่ควรจะเปน การพัฒนาปญญา
จะตองเกิดจากความรูความเขาใจที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลเทานัน้ ผูอนื่ จะนํามายัดเยียดหรือบังคับใหรับไวไมได
การเรียนการสอนจึงตองใชวธิ ีการแหงปญญา ซึ่งผูเ รียนตองเปนอิสระในการใชความคิดและการสืบเสาะคน
หาความจริงตางๆ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกีย่ วของกับคุณคาในทางความประพฤติปฏิบัติหรือในดานจริยธรรม
การสอนที่จะไดผลดีนอกจากทําใหมีความรูความเขาใจแลว จะตองทําใหเกิดความรูสึกที่เห็นถึงคุณคาและ
เห็นความสําคัญ จนมีความเลื่อมใสศรัทธาในการที่จะนําไปประพฤติ ปฏิบัติตน ภารกิจของผูสอนหรือผูให
การศึกษาทัง้ หลาย จึงเปนเพียงผูช ี้นาํ หรืออํานวยโอกาสใหผูเรียนดําเนินเขาสูปญญา สิ่งที่ดีที่สดุ ที่ผูสอนที่ดี
จะทําไดก็คือ ตั้งใจชวยเหลือ พยายามสรรหาอุบาย จัดสภาพการเรียนและกลวิธีสอนที่จะชวยใหผูเรียนเขา
ถึงปญญาอยางไดผลดีที่สุด (พระธรรมปฎก.2544: 6-9)
การฝกอบรมบุคคลใหพัฒนาปญญาเพือ่ ใหมีชีวิตที่ดีงาม มีการคิดดีปฏิบัติดี มีอยูในหลักธรรมทาง
พุทธศาสนา โดยพุทธธรรมแสดงหลักการวา การที่จะดําเนินชีวิตใหถกู ตองหรือมีชวี ติ ที่ดีงามไดนนั้ ตองมีการ
ฝกฝนพัฒนาตนซึ่งก็คือ กระบวนการของ การศึกษาหรือสิกขา ที่ตองมีการฝกฝนใหคิดเปนเพื่อชักนําไปสูการ
มีความคิดเห็นและมีความเชื่อที่ถูกตองที่เรียกวา สัมมาทิฏฐิ เมื่อมีความคิดเห็นถูกตองแลว การพูด การกระทํา
การแสดงออกตางๆก็จะถูกตองดีงามไปดวย กระบวนการศึกษาภายในตัวบุคคลจะเริ่มตนและดําเนินไปไดตอง
อาศัยการติดตอเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมภายนอกเปนสิ่งผลักดันหรือเปนปจจัยกอตัว ถาไดรับการถายทอด
แนะนําจากแหลงความรูความคิดที่ดีก็จะทําใหเกิดสัมมาทิฏฐิ ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิจึงมี 2 ประการคือ ปจจัย
ภายนอกหรือวิธีการแหงศรัทธา ซึ่งเปนอิทธิพลของสิ่งแวดลอมทางสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่ง กัลยาณมิตร และ
ปจจัยภายในหรือวิธีการแหงปญญา คือ การรูจักคิดพิจารณาดวยตนเอง กระบวนการของการศึกษาภายใน
ตัวบุคคลนี้มีองคประกอบ 3 ประการคือ ศีล สมาธิ ปญญา หรือเรียกวา ไตรสิกขา หมายถึง การอบรมความ
ประพฤติ ฝกฝนจิต และ ฝกฝนปญญา เพื่อนําไปสูการดําเนินชีวิตที่ดงี าม (พระธรรมปฎก. 2547: 7-18)
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นอกจากกระบวนการทางการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตใหดงี ามแลว พุทธธรรมยังมีคําสอนที่สามารถนํา
ไปเชื่อมโยงสูก ารปฏิบัติทางการพยาบาล เพื่อชวยใหพยาบาลมีจิตใจที่มีความเมตตากรุณา เอื้ออาทรตอผูปวย
นั่นคือ พรหมวิหาร4 ไดแก เมตตา กรุณา มุทิตา และ อุเบกขา ซึง่ การที่มีพรหมวิหาร4 เปนคุณธรรมประจําใจ
จะทําใหประพฤติปฏิบัติตนเกื้อกูลผูอื่นดวย สังคหวัตถุ4 คือ ทาน ปยวาจา อัตถจริยา และ สมานัตตา อันเปน
หมวดธรรมทีม่ ีความสัมพันธกัน เปรียบเสมือนจริยธรรมภาคปฏิบัติที่ตองเจริญควบคูก ัน เพื่อใหเกิดผลดีในการ
ชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่น (ทัศนีย ทองประทีป.2545:26-55) จะเห็นไดวา พุทธธรรมมีประโยชนเปนอยางมากซึง่ ผูที่
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาพยาบาล สามารถนําไปประยุกตใชเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมใหกบั นักศึกษาพยาบาล ทัง้ นี้เนือ่ งจากพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไทย หลักพุทธธรรมจึงผสม
ผสานอยูในแบบแผนการดําเนินชีวิตของคนไทยมาชานาน คานิยมของบุคคล ไดรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรม
ประเพณีแบบชาวพุทธ เชน การออนนอมถอมตน การมีเมตตากรุณา เปนตน พยาบาลไทยจึงควรมีความเขาใจ
ในหลักพุทธธรรม ซึ่งจะชวยทําใหความสัมพันธระหวางพยาบาลกับผูร ับบริการดีขึ้น
สถาบันการศึกษาพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทําหนาที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรมานาน
กวา 50 ป จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตคือ เพือ่ ผลิตพยาบาลที่มีความรู
ความสามารถในการใหบริการสาธารณสุขชุมชนทุกระดับ โดยมุง เนนการดูแลสุขภาพแบบองครวม หลักสูตรที่
สถาบันการศึกษาในสังกัดใชไดมีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยมาโดยตลอด สําหรับหลักสูตรที่
ใชอยูในปจจุบนั เปนหลักสูตรแบบบูรณาการ ซึง่ ไดมีการพัฒนาปรับปรุงใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา
และการปฏิรูประบบสุขภาพ โดยใชมโนทัศนหลักเปนตัวกําหนดเนื้อหา และใชกระบวนการทางปญญาในการ
สงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา ปฏิสัมพันธระหวางผูสอน ผูเรียน และผูรับบริการอยูบนพื้นฐานของทฤษฎีการ
ดูแลดวยความเอื้ออาทร (สถาบันพระบรมราชชนก.2546:1,7) การที่หลักสูตรจะบรรลุวัตถุประสงค ไดผลผลิต
ตามความคาดหวัง สิ่งที่เปนปจจัยสําคัญคือ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะตองดําเนินการตามแนวทาง
ของหลักสูตร การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มปี ระสิทธิภาพจึงเปนสิง่ ที่มีความสําคัญ เนื่องจาก
แนวคิดของการดูแลอยางเอือ้ อาทรยังมีความเปนทฤษฎีหรือเปนนามธรรมสูง
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาที่ไดกลาวมาในเบื้องตน ผูว ิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัย
เพื่อพัฒนาหารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของหลักสูตร ซึ่งผูวิจยั เห็นวา การนําหลักพุทธธรรม
มาบูรณาการเขากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเปนแนวทางที่สอดคลองกับบริบทของสังคมไทย รวมทั้ง
ยังสอดคลองกับแนวคิดการดูแลอยางเอือ้ อาทรซึ่งเปนศาสตรสากลทางการพยาบาล ผูว ิจัยคาดหวังวา ผลของ
การวิจยั ในครัง้ นี้ จะเปนประโยชนตอสถาบันการศึกษาพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข สําหรับเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เปนรูปธรรม เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาพยาบาลมี
พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการตามความมุง หวังของหลักสูตร
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แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ มีจดุ มุงหมายสําคัญเพื่อปลูกฝงใหนักศึกษา
พยาบาลมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการการพยาบาล จึงไดบูรณาการปรัชญาและแนวคิด
ตามหลักพุทธธรรมมาเปนหลักสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมกับการนําแนวคิดทฤษฎีการ
ดูแลมนุษยอยางเอื้ออาทร (Caring Theory) แนวคิดของหลักสูตรแบบเอื้ออาทร (Caring Curriculum) และ
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูของกลุมมนุษยนิยม (Humanism) มาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนดวย
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วของพบวา พุทธธรรมมีหลักการที่สัมพันธกบั การมองชีวิต
มนุษยและธรรมชาติทงั้ หมด การประยุกตหลักพุทธธรรมสูการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล จะชวย
ใหนักศึกษาพยาบาลเรียนรู และมีประสบการณจากธรรมชาติชีวิตของผูปวย ทําใหมีความเขาใจในความคิด
ความเชื่อ และความตองการของผูปวย/ผูร ับบริการมากขึ้นนําไปสูปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวมที่คํานึงถึง
ปจจัยทัง้ ทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณของผูรับบริการ กระบวนการเรียนการสอนตามหลัก
พุทธธรรมมุงเนนที่การฝกฝนพัฒนาตนทัง้ ทางดานพฤติกรรม จิตใจ และปญญา ใหมีความรูความ เขาใจ มี
เจตคติที่ดี และเห็นคุณคาของการปฏิบัตจิ นมีพฤติกรรมที่เปนอุปนิสยั นอกจากนี้ หลักพุทธธรรมยังมีความ
สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีมนุษยนิยมและทฤษฎีการดูแลมนุษยอยางเอื้ออาทร ที่ใหความสําคัญกับคุณคา
และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย โดยเชื่อวา มนุษยมีศักยภาพและมีแรงจูงใจภายในที่จะพัฒนาตนเองไปสู
ความเปนมนุษยที่สมบูรณหากไดรับอิสรภาพและเสรีภาพ การจัดการเรียนการสอนที่เนนคุณคาของความ
เปนมนุษย จึงชวยใหนักศึกษาพยาบาลเขาใจผูอื่นและมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูปวย/ผูรับบริการ

วัตถุประสงคและผลลัพธที่คาดหวังของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมมาประยุกตใชในกิจกรรม
การเรียนการสอน มีวัตถุประสงคเพื่อปลูกฝงหรือสงเสริมใหนกั ศึกษาพยาบาลมีคณ
ุ สมบัติของการเปนผูดูแล
สุขภาพที่เขาถึงจิตใจของบุคคล มีความเมตตากรุณา เอือ้ อาทร สนใจเอาใจใสตออารมณ ความรูสกึ ความ
ตองการ และเคารพในศักดิศ์ รี สิทธิของผูร ับบริการในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค
ดูแลรักษาความเจ็บปวย และฟนฟูสภาพของบุคคลใหมดี ุลยภาพในตนเอง สามารถดูแลตนเองไดตามสภาวะ
ตางๆที่เกิดขึ้นในชีวิต
ผลลัพธที่คาดหวัง :
(1) นักศึกษาพยาบาลมีเจตคติในการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการ
(2) นักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการ
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หลักการพืน้ ฐานในจัดการเรียนการสอนของรูปแบบ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผูวิจยั พัฒนาขึ้น เปนการนําหลักพุทธธรรมมาบูรณาการใน
รายวิชาภาคปฏิบัติ กลุมวิชาชีพทางการพยาบาล โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักศึกษาพยาบาลได
เรียนรูจากการฝกฝนพัฒนาตนควบคูไปกับการลงมือปฏิบัติจริง ในสถานการณจริง ตามแนวคิดของ ประเวศ
วะสี (2546: 46-47) ทีก่ ลาวไววา ในการเรียนรูใดๆจะมีมิติทางจริยธรรมอยูในนัน้ เสมอ การเรียนการสอนจึง
ควรเชื่อมโยงบูรณาการมิตทิ างจริยธรรมใหเห็นความเปนไปทั้งหมดโดยไมแยกเอาจริยธรรมไปเปนวิชาๆหนึ่ง
แบบแยกสวน ซึ่งจะทําใหไมคอยไดผล จากการศึกษา วิเคราะห สังเคราะหหลักพุทธธรรมและแนวคิดทฤษฎี
ตางๆ ทําใหไดหลักการพืน้ ฐานในจัดการเรียนการสอนของรูปแบบดังนี้
1) กระบวนการเรียนการสอนมุงถายทอดแนวคิดของการดูแลอยางเอือ้ อาทรและปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมในการชวยเหลือเกือ้ กูลเพื่อนมนุษยใหมีสุขภาพดีทงั้ ทางกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ
2) การปลูกฝงใหนักศึกษาพยาบาลมีเจตคติและพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการ
อาศัยกระบวนการฝกฝนพัฒนาตนตามหลักพุทธธรรมคือ ไตรสิกขา ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา ซึง่ เปนการ
ฝกฝนทั้งทางดานพฤติกรรม จิตใจ และปญญา ใหเปนผูที่มีความคิดดี จิตใจดี และมีการปฏิบตั ิดี
3) คุณธรรมสําคัญที่นาํ มาใชสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติการพยาบาลที่เอื้ออาทรตอผูรับบริการ คือ
พรหมวิหาร 4 ไดแก เมตตา กรุณา มุทติ า อุเบกขา และ สังคหวัตถุ 4 ไดแก ทาน ปยวาจา อัตถจริยา
สมานัตตา ซึง่ เปนหลักธรรมที่ควรปฏิบัตคิ วบคูกันในการชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่น
4) กระบวนการฝกฝนพัฒนาตนของนักศึกษาพยาบาล ดําเนินการตามพุทธวิธีในการสอน ไดแก
ปริยัติ ปฏิบตั ิ ปฏิเวธ คือ การไดรับฟง รับรูหลักการหรือทฤษฎี แลวนําไปลงมือปฏิบัติ และเชื่อมโยงความรู
กับการปฏิบัตดิ วยการสะทอนคิด จนเกิดผลลัพธคือ การมีเจตคติและพฤติกรรมที่ดี
5) กระบวนการเรียนรูของนักศึกษาใหความสําคัญกับ ปจจัยภายนอก หรือ ปรโตโฆสะ คือ การ
เรียนรูจากอาจารย เพื่อน ทีม่ ีความเปน กัลยาณมิตร และ ปจจัยภายใน หรือ โยนิโสมนสิการ คือ การคิด
พิจารณาไตรตรอง หรือการคิดสะทอนกลับจากการปฏิบัติเพื่อใหเกิดการเรียนรู เขาใจในตนเองและผูอื่น
6) ปฏิสัมพันธระหวางผูสอน ผูเรียน และผูรับบริการตั้งอยูบนพื้นฐานของการดูแลอยางเอื้ออาทร
ที่ยึดหลักการดูแลเอาใจใสมนุษย และการเห็นคุณคาของมนุษย
7) ใชกระบวนการพยาบาลที่เนนปฏิบัตกิ ารพยาบาลแบบองครวม ในการบูรณาการประสบการณ
การเรียนรูอยางเปนระบบ ซึง่ การเรียนรูจะเกิดจากการที่ไดนําหลักพุทธธรรมไปใชในกระบวนการพยาบาลและ
มีการสะทอนคิดเพื่อเชื่อมโยงความรูกับการปฏิบัติ จนมีความเขาใจ ตระหนักรู มีความสุข และเห็นคุณคาของ
การปฏิบัติ สงผลใหเกิดเจตคติที่ดีและมีพฤติกรรมการดูแลที่เอื้ออาทรตอผูรับบริการเสมอ
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สาระการเรียนการสอนของรูปแบบ
ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของรูปแบบ นอกเหนือจากการใหความรูและหลักการใน
วิชาปฏิบัติการพยาบาลที่จะตองฝกปฏิบตั ิตามหลักสูตรแลว สาระสําคัญที่อาจารยผูสอนจะตองใหความรู
เพิ่มเติมแกนักศึกษาพยาบาลมี 3 สวน คือ
(1) ความหมายและความสําคัญของการดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพการพยาบาล ซึ่งมี
สาระสําคัญสรุปไดดังนี้
การดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring) เปนปฏิสัมพันธระหวางบุคคลตอบุคคล หรือระหวางบุคคล
ตอสัตวและสรรพสิ่งตางๆ ทีแ่ สดงออกถึงความมีเมตตากรุณา หวงใยเอาใจใส เขาใจและเห็นใจในความทุกข
ของผูอื่น จึงเปนปรากฏการณที่เปนสากลและเปนคุณธรรมที่ทาํ ใหมนุษยดาํ รงอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
และมีคุณคา การดูแลอยางเอื้ออาทรถือเปนคุณธรรมจริยธรรมที่สําคัญของวิชาชีพพยาบาลที่มีบทบาทหนาที่
ในการดูแลผูปว ยเปนงานหลัก เนื่องจากเปนสิ่งที่จะทําใหผูที่เจ็บปวยสัมผัสไดถึงคุณคาของการบริการที่มหี วั ใจ
ของความเปนมนุษย สัมพันธภาพที่ดี สัมผัสที่นมิ่ นวล วาจาที่สุภาพไพเราะ จริงใจ และใหเกียรติ จะสงผลให
ผูปวยมีความอบอุนใจ ปลอดภัย เชื่อถือไววางใจในการรักษาพยาบาลและมีกําลังใจที่จะตอสูกับโรคภัยไขเจ็บ
เพื่อการฟนหายจากโรคและการฟน ฟูสุขภาพใหเปนปกติ ในขณะเดียวกันพยาบาลก็ไดเรียนรูที่จะเปนผูใหหรือ
เปนผูทที่ าํ อะไรใหผูอื่นกอนดวยใจ ทําใหมีความปติ รูสึกมีคุณคา และมีความสุขอยางลึกซึ้ง ซึ่งจะเปนแรงเสริม
ใหมีพลังกายพลังใจในการดูแลเอาใจใสผูปวยใหมีคุณภาพยิง่ ขึ้น
(2) การฝกฝนพัฒนาตนเพื่อการเปนพยาบาลที่เอื้ออาทรดวยหลักธรรมไตรสิกขา มีสาระ
สําคัญโดยสรุปดังนี้
การพยาบาล เปนงานที่ตองปฏิบัติกับคนที่มีชีวิตจิตใจที่มีความเจ็บไขไดปวย หรืออยูในภาวะที่
มีความแปรปรวนทัง้ รางกายและจิตใจซึ่งกอใหเกิดความทุกข พยาบาลจึงเปนผูท ี่อยูบนวิถีแหงการปฏิบัติธรรม
เนื่องจากตองเปนผูที่เอื้อเฟอ เอื้ออาทรตอความทุกขของผูอื่น ดังนัน้ หากพยาบาลขาดความเขาใจในธรรมชาติ
ของชีวิตมนุษย ขาดความเขาใจในงานทีท่ ํา ขาดความเขาใจในผูทเี่ จ็บปวย และ ขาดความเขาใจในตนเอง ก็จะ
ทําใหงานดําเนินไปโดยไมราบรื่น เกิดปญหาในตนเอง ทําใหไมมีความสุขในการทํางานในวิชาชีพ
ปจจัยที่จะชวยใหพยาบาลทําหนาที่ใหไดผลดี แบบที่เรียกวา“งานก็ไดผลตัวคนก็เปนสุข” จึงเกิด
จากการฝกฝนพัฒนาตนใหเปนผูทมี่ ีปญญารูเทาทันโลกและชีวิต มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม และ เปนผูท ี่ควรแกงาน
ซึ่งหลักพุทธธรรม ไตรสิกขา มีหลักการและแนวทางการปฏิบัติดังกลาว ทั้งนี้เพราะ ไตรสิกขาเปนหลักธรรมแหง
การศึกษาหรือการพัฒนาชีวติ มนุษยอยางเปนองครวม คือ การพัฒนากาย (การกระทําหรือพฤติกรรม) พัฒนา
ใจ (จิตใจ) และ พัฒนาปญญา (ความรูความเขาใจ) ผูท ี่มีการพัฒนาแลวจึงเปนผูทคี่ ิดดี จิตใจดี และปฏิบัติดี
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กระบวนการฝกฝนพัฒนาตนตามหลักไตรสิกขา มีหลักการสําคัญ 3 ประการ ไดแก ศีล สมาธิ
และปญญา ซึ่งการพัฒนาทั้ง 3 ดานนี้ จะดําเนินประสานควบคูก ันไปตลอดเวลาและสงผลตอกัน ดังตอไปนี้
ศีล เปนการฝกฝนพัฒนาตนดานพฤติกรรมใหมีความดีงาม เกื้อกูลตอมนุษยและสิ่งแวดลอม
ที่แสดงออกดวยการกระทําทางกายวาจาที่มีความสุจริตเปนปกติ ซึง่ ก็คือ การฝกฝนตนเองใหมรี ะเบียบวินัย
เพื่อควบคุมความประพฤติหรือการกระทําของตนใหเหมาะสม ไมเบียดเบียนสรางความเดือดรอนใหกบั ตนเอง
และสังคม สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดดี เอื้ออํานวยแกการมีชีวิตที่ดีงามรวมกัน
สมาธิ เปนการฝกฝนพัฒนาตนดานจิตใจหรือเจตจํานง ซึ่งก็คือ การพัฒนายกระดับคุณสมบัติ
ในดานตางๆของจิตใจ ไดแก ดานความสามารถ คือ การควบคุมความนึกคิดใหอยูใ นสภาพที่มนั่ คง มีจิตใจที่
แนวแน มีสติตงั้ มั่นในสิ่งที่กาํ หนด ไมฟุงซานวอกแวกสายไปมา ดานคุณภาพ คือ การมีคุณธรรมหรือการมีจิตที่
ดีงาม และ ดานสุขภาพของจิต คือ การมีความสุขทางจิตใจ หรือการมีจิตที่เบิกบาน ผองใส ไมเครียด ไมขุนมัว
จิตที่มีคุณสมบัติเหลานี้จะอยูในสภาพที่สงบ ปลอดโปรง พรอมสําหรับการใชงาน ทําใหมองเห็นสิ่งตางๆไดตาม
ความเปนจริง ซึ่งเปนพืน้ ฐานของการพัฒนาทางปญญาอยางไดผลดีทสี่ ุด
ปญญา เปนการฝกฝนพัฒนาตนดานปญญา หรือการมีความรูทถี่ ูกตองตรงตามความเปนจริง
ซึ่งก็คือ การพัฒนาดานความรู ความเขาใจ เจตคติ คานิยมใหถูกตองดวยการไตรตรองมองดู พินจิ พิเคราะหจน
รูจักและเขาใจสิ่งตางๆตามความเปนจริง ไมยึดติด รูเทาทันธรรมดาของโลกและชีวิต โดยมองเห็นเหตุและผล
กระทําการตางๆดวยสติ รูจกั วางใจ วางทาทีปฏิบัติตอโลกและชีวิตไดถูกตองเหมาะสม ปญญา ทําใหมีจิตใจที่
กวางขึ้น รูจักที่จะรัก รูจักการให และยอมรับความหลากหลายทางความคิด อันเปนผลจากอัตตาที่ลดลง นําไป
สูความตั้งใจทีจ่ ะทําประโยชนเพื่อผูอนื่ และดํารงชีวิตเพือ่ ใหเกิดคุณคาแกสังคมอยางแทจริง
(3) พรหมวิหาร 4 และ สังคหวัตถุ 4 หลักธรรมเพื่อการปฏิบตั ิการพยาบาลดวยความเอื้อ
อาทร มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
มนุษยในยามที่ประสบกับความเจ็บปวยยอมทําใหเกิดความทุกข ทอแทสิ้นหวัง แตเมื่อไดสัมผัส
กับความเอื้ออาทรของเพื่อนมนุษยดวยกัน โดยเฉพาะผูท ี่ใหการดูแลเยียวยา ประคับประคองใหหายจากความ
ปวยไข ยอมทําใหเกิดความอบอุนใจ มีพลังใจ และซาบซึ้งในคุณธรรมของผูที่ใหการดูแลเปนอยางยิ่ง ดังนัน้ ผูท ี่
อยูในวิชาชีพพยาบาล จึงตองไดรับการอบรมปลูกฝงใหเปนผูท ี่มีความเอื้ออาทรตอคนเจ็บปวยจนเปนคุณธรรม
ประจําใจตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในวิชาชีพ พุทธศาสนามีหลักธรรมที่เปนพืน้ ฐานของคุณธรรม จริยธรรมเกีย่ ว
กับความเอื้ออาทรและการชวยเหลือสงเคราะหผูอนื่ ไดแก พรหมวิหาร4 และ สังคหวัตถุ 4 ซึ่งเปนหลักธรรมที่
สงเสริมซึ่งกันและกันหรือพึงปฏิบัติคูกัน หากพยาบาลไดถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอจะเปนการฝกฝนพัฒนาตน
ทางดานจิตใจที่กอใหเกิดประโยชนสุขทัง้ ตอตนเองและผูอ ื่น หลักธรรมดังกลาวมีหลักปฏิบัติคือ
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พรหมวิหาร 4 หรือหลักธรรมที่ทาํ ใหมีความเอื้ออาทรตอผูอื่น ประกอบดวย
เมตตา คือ ความเปนมิตรหรือการมีไมตรีจิต ปรารถนาอยากใหผูอื่นมีความสุข จึงเปนคุณธรรม
พื้นฐานที่ชว ยพัฒนาจิตใจใหเอื้ออาทรตอผูอื่น พยาบาลที่มีจิตเมตตาจะแสดงออกทางกายวาจา อยางออนโยน
นุมนวล มีนา้ํ ใจไมตรี ยิ้มแยมแจมใส พูดจาไพเราะ ไมหงุดหงิดโมโห ในขณะที่ใหบริการแกผูปวยและญาติ
กรุณา คือ ความสงสาร เห็นอกเห็นใจเมือ่ เห็นผูอนื่ เดือดรอนและตองการชวยเหลือใหพน ทุกข
อาชีพพยาบาลตองใชความกรุณาเปนอยางมากโดยมีเมตตาเปนพื้นฐาน เมื่อพบผูปวยที่มีความทุกขทรมาน
จากการเจ็บปวย พยาบาลที่มีจิตกรุณาจะกระตือรือรน เอาใจใส และเต็มใจชวยเหลือ เพื่อบรรเทาอาการและ
ความไมสุขสบายใหกับผูปว ย
มุทิตา คือ ความรูสึกยินดีเมื่อเห็นผูอื่นประสบความสุข ความสําเร็จหรือทําในสิง่ ทีถ่ กู ตองดีงาม
การแสดงออกถึงมุทิตาจิตของพยาบาลในการปฏิบัติหนาที่ คือ การชื่นชมยินดีเมื่อเห็นผูปวยมีอาการดีขึ้น หรือ
หายจากโรคภัยไขเจ็บไดกลับไปใชชีวิตกับครอบครัวตามปกติ รวมทั้งการใหกาํ ลังใจ สงเสริมสนับสนุนใหผูปวย
ประสบความสําเร็จในการดูแลตนเองและฟนฟูสุขภาพเพื่อใหหายจากการเจ็บปวยอีกดวย
อุเบกขา คือ การวางใจเปนกลาง ใหความเสมอภาคกับทุกคนโดยไมเลือกที่รักมักที่ชัง มองตาม
ความเปนจริงตอการที่บุคคลจะไดรับผลดีหรือรายตามเหตุปจจัย พยาบาลที่มีอุเบกขา จะดูแลเอาใจใสผูปวย
อยางเสมอภาคกันโดยไมเลือกปฏิบัติ และเมื่อไดปฏิบัติหนาทีโ่ ดยใชความรูความสามารถอยางเต็มที่แลว ไมวา
ผลเปนอยางไรก็สามารถทําใจใหเขาใจ ยอมรับและประคับประคองจิตใจใหมั่นคง ไมดีใจหรือเสียใจมากเกินไป
สังคหวัตถุ 4 เปนหลักธรรมในการชวยเหลือหรือสงเคราะหผูอนื่ ประกอบดวย
ทาน หรือ การเอื้อเฟอแบงปน คือ การให การเสียสละ เอื้อเฟอแบงปนในสิ่งที่ตนมี เพื่อเปน
ประโยชนตอผูอ ื่น อาจจะเปนการใหสิ่งของเงินทอง ใหเวลา ใหความรูค วามเขาใจ หรือใหอภัย โดยไมหวังผล
ตอบแทนใดๆ ในการปฏิบัติงาน พยาบาลสามารถเอื้อเฟอแบงปนใหกับผูปวยไดตลอดเวลา ดวยการเอาใจใส
รับฟงปญหา ใหเวลา ใหการชวยเหลือ ใหคําแนะนํา รวมทั้งใหกาํ ลังใจในการตอสูกบั โรคภัยไขเจ็บแกผูปวย
ปยวาจา หรือ การมีวาจาอันไพเราะ คือ การรูจักพูดจาดวยถอยคําสุภาพ ไพเราะ พูดในสิง่ ที่
เปนประโยชนและมีเหตุผล ซึ่งพยาบาลตองใชวาจาในการติดตอสื่อสารกับผูปวยและญาติอยูเสมอ เพื่อทราบ
ปญหาและใหการดูแลชวยเหลือไดถูกตอง นอกจากนี้ การมีปยวาจาทีแ่ สดงถึงความหวงใย เอื้ออาทร เห็นอก
เห็นใจ ยังมีผลทําใหผูปวยอบอุนใจ และมีกําลังใจในการตอสูกับโรคภัยไขเจ็บอีกดวย
อัตถจริยา หรือ การสงเคราะหประชาชน คือ การทําตนใหเปนประโยชนแกผอู ื่นและสังคม
ดวยการทําตนใหมีคุณคา ทําคุณงามความดี หรือชวยเหลือสงเคราะหใหผูอนื่ ไดรับประโยชนสุข ซึ่งพยาบาล
สามารถกระทําตนใหเปนประโยชนตอผูปวยและญาติไดตลอดเวลา ตั้งแตการดูแลชวยเหลือในการทํากิจวัตร
ประจําวัน ไปจนถึงการอนุเคราะห สงเคราะหในดานตางๆ เพื่อใหมีสขุ ภาพที่ดที ั้งทางรางกายและจิตใจ
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สมานัตตตา หรือ การวางตนเหมาะสม คือ การวางตนเสมอตนเสมอปลายตอบุคคลตางๆ
โดยไมเลือกทีร่ ักมักที่ชงั ไมดูถูกเหยียดหยามหรือยกตนขมทาน เคารพในความเปนบุคคลและออนนอมตอผูอนื่
ในการปฏิบัตกิ ารพยาบาล การวางตนเหมาะสมเปนจริยธรรมที่มีความจําเปนเปนอยางยิ่ง โดยพยาบาลตองให
การดูแลผูปวยทุกรายอยางเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติตามฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม เคารพในสิทธิและ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูปวย รวมไปถึงการไมเพิกเฉยตอหนาที่และความรับผิดชอบของตน
สาระสําคัญของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังที่ไดกลาวมานี้ จะชวยในการฝกฝนพัฒนาตนของ
นักศึกษาพยาบาล ใหเปนผูท ี่เขาใจความคิด ความเชื่อ และความตองการของผูอื่น นําไปสูการมีพฤติกรรมการ
ดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูปวย/ผูรับบริการ สําหรับรายละเอียดของเนือ้ หาทั้ง 3 สวน จะมีอยูในเอกสารประกอบ
การเรียนการสอน และในสวนที่ตองฝกฝนปฏิบัติตนจะอยูในกิจกรรมการเรียนการสอน

กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ ประกอบไปดวย 2 สวนหลักคือ
1) การนําเขาสูกระบวนการเรียนการสอน หรือ “การสรางศรัทธา นําพาใหคดิ ”
เปนการเตรียมผูเรียนและผูสอนกอนที่จะเขาสูกระบวนการเรียนการสอน ประกอบดวยกิจกรรม
สําคัญ 2 ประการคือ
1.1 การชี้แจง เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค สาระสําคัญ กระบวนการเรียนการสอน
และการประเมินผล เพื่อใหเห็นความสําคัญและเขาใจในแนวทางของรูปแบบการจัดเรียนการสอนทีพ่ ัฒนาขึน้
1.2 การสรางความสัมพันธ ระหวางอาจารยกับนักศึกษาพยาบาล เพื่อสรางบรรยากาศของ
ความเปนกัลยาณมิตรระหวางครูกับศิษย ซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่จะชักนําใหนักศึกษาใชปจจัยภายในหรือการ
รูจักคิดพิจารณาจนเกิดสัมมาทิฏฐิคือ การเห็นชอบ การมีจิตสํานึกที่ดี มีแรงจูงใจที่จะฝกฝนพัฒนาตนและเขาสู
กระบวนการเรียนการสอนดวยความตั้งใจ เพื่อใหเปนผูท ี่มีเจตคติและมีพฤติกรรมทีด่ ีงาม
2) กระบวนการเรียนการสอน ประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลักคือ
2.1 ขัน้ ปริยัติ หรือ “การใหความรูควบคูห ลักธรรม” เปนการใหความรู ความเขาใจในหลัก
พุทธธรรม ไดแก ไตรสิกขา พรหมวิหาร4 และ สังคหวัตถุ 4 ซึ่งเปนหลักธรรมสําคัญที่ไดนํามาประยุกตใชเพื่อ
การปลูกฝงและสงเสริมใหนกั ศึกษาเปนพยาบาลที่เอื้ออาทร ควบคูไปกับการใหความรูทางวิชาการพยาบาลที่
จะตองนําไปปฏิบัติในการดูแลผูปวย/ผูรับบริการ การใหความรูควบคูหลักธรรมในขณะที่มีการฝกปฏิบัติการ
พยาบาล จะทําใหนักศึกษาสามารถบูรณาการธรรมะไปสูการปฏิบัติไดจริง รวมทัง้ ยังสามารถเห็นผลของการ
นําไปปฏิบัตินนั้ ไดกระจางชัดยิ่งขึ้น
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2.2 ขั้นปฏิบตั ิ หรือ “การนอมนําไปสูก ารปฏิบัต”ิ เปนการนําความรูที่ไดเรียนรูจ ากขั้นปริยัติ
ไปสูการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมหลักที่สําคัญ 2 ประการคือ
2.2.1 การฝกฝนพัฒนาตนในชีวิตประจําวันดวยหลักธรรมไตรสิกขา ประกอบดวย
การฝกฝนพัฒนาตนใน 3 ดานคือ
ศีล หรือ “กํากับพฤติกรรม สํารวมกาย วาจา” เปนการฝกฝนพัฒนาตนใน ดาน
พฤติกรรม ใหเปนผูทมี่ ีวิถชี ีวติ ที่ถูกตอง ดีงามทัง้ ทางกาย วาจา ดวยการฝกตนเองเกีย่ วกับกิจกรรมพื้นฐานใน
ชีวิตประจําวันใหมีระเบียบวินัย รูห นาที่ มีความรับผิดชอบ และควบคุมกํากับการกระทําของตนใหเหมาะสม
ไมเบียดเบียนสรางความเดือดรอนใหกับตนเองและผูอนื่ ปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาทของสังคม อยูรวมกับ
ผูอื่นดวยดีมีความเกื้อกูลกัน
สมาธิ หรือ “มีจิตจดจอ ใจคอมั่นคง ดํารงคุณธรรม” เปนการฝกฝนพัฒนาตนใน
ดานจิตใจ ใหมีสติตั้งมั่น แนวแนอยูกับสิง่ ทีก่ ําหนด ไมฟุงซานหวัน่ ไหว มีความสงบเย็น เบิกบาน แจมใส และ
มีความดีงามดวยคุณธรรม เพื่อใหจิตใจทีม่ ีความพรอมสําหรับการใชงานทางปญญาคือ คิดพิจารณาสิ่งตางๆ
ในการดําเนินชีวิตประจําวันใหถูกตอง ไดผลดี รวมทัง้ มีความพรอมทีจ่ ะมอบความรัก ความปรารถนาดีตอผูอนื่
ปญญา หรือ “ไตรตรอง มองเหตุผล รูจักตน รูจักคน รูจักงาน” เปนการฝกฝน
พัฒนาตนใน ดานสติปญญา ใหมีความรู ความเขาใจตอสิ่งทัง้ หลายตามความเปนจริง ดวยการคิดไตรตรอง
มองที่เหตุและผล มองตนหรือพิจารณาตนเพื่อใหเขาใจตัวเองและผูอนื่ จนสามารถหลุดพนจากความยึดติด
ถือมั่น ละคลายความเห็นแกตัว และกระทําการตางๆที่เกิดประโยชนตอเพื่อนมนุษยและสังคม
2.2.2 การนําคุณธรรมล้ําคา พรหมวิหาร4 และ สังคหวัตถุ 4 ไปใชในการดูแลผูปว ย
เปนการนําหลักธรรมที่ไดจากเรียนรู คือ พรหมวิหาร 4 และ สังคหวัตถุ 4 ซึ่งถือเปนคุณธรรมสําคัญของวิชาชีพ
พยาบาล ไปใชในการปฏิบตั ิการพยาบาลทุกขั้นตอนตามกระบวนการพยาบาล ไดแก การประเมินปญหา การ
วางแผน การปฏิบัติการ และ การประเมินผล เพื่อใหเกิดการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูปวย/ผูรับบริการ
2.3 ขัน้ ปฏิเวธ หรือ “กระจางชัดดวยการสะทอนคิด” เปนการเชื่อมโยงความรูดวยการคิด
สะทอนกลับ จากสิ่งที่ไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติ (Reflective Practice) ดวยตนเอง ซึง่ หมายถึง การเรียนรูใน
หลักธรรมแลวนอมนําไปสูการปฏิบัติดวยการฝกฝนพัฒนาตนและนําหลักธรรมไปใชในการปฏิบตั ิการพยาบาล
การสะทอนคิดเปนกระบวนการทางปญญาที่จะทําใหเกิดการรูชัด รูแจงในผลของการปฏิบัติ นําไปสูการหาแนว
ทางแกปญหาและการปรับปรุงตนเองใหดขี ึ้น กระบวนการของการสะทอนคิดมี 5 ขั้นตอน ไดแก การบรรยาย
ความรูสึกและประสบการณ การแลกเปลีย่ นประสบการณ การประเมินและวิเคราะหประสบการณ การสรุป
แนวคิดหรือหาวิธีแกไขปญหา และ การวางแผนการปฏิบัติหรือทดลองนําไปใช
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บทบาทอาจารย
การจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมเพือ่ ปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร
ของนักศึกษาพยาบาล ผูท มี่ ีบทบาทสําคัญที่สุดที่จะทําใหวัตถุประสงคของการเรียนการสอนบรรลุผลสําเร็จก็
คือ อาจารยทที่ ําหนาที่ดูแลนักศึกษาในขณะที่ฝกปฏิบตั ิงาน เนื่องจากประสบการณที่ดีจากการมีสัมพันธภาพ
ที่เอื้ออาทร (Caring Interaction) ระหวางครูกับศิษยในกระบวนการเรียนการสอน จะสงเสริมใหนกั ศึกษาเกิด
ความปรารถนาที่จะใหการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการอีกทอดหนึ่ง ดังนัน้ อาจารยจึงควรมีบทบาทดังนี้
1) เปนกัลยาณมิตร (Good Friend) คือ การเปนแหลงความรู หรือเปนเสียงแหงความถูกตองดีงาม
ที่คอยบอกกลาวชี้แจง แนะนํา สั่งสอน ชวยเหลือ และเปนตัวอยางที่ดที ี่ชักนําใหศิษยเกิดสัมมาทิฎฐิคือ คิดชอบ
เห็นชอบ นําไปสูการประพฤติปฏิบัติตนดวยความถูกตองดีงาม ซึ่งในการฝกปฏิบัติการพยาบาล อาจารยที่เปน
กัลยาณมิตรตอนักศึกษาจะแสดงออกดวยการมีไมตรีจติ ยิ้มแยมแจมใส ทักทายใหความสนใจ หวงใยเอาใจใส
ในทุกขสุข เขาใจ เห็นอกเห็นใจ และใหคําแนะนําชวยเหลือเมื่อมีปญหา สัมพันธภาพที่เอื้ออาทรดังกลาวจะทํา
ใหนักศึกษารูส ึกอบอุนใจ เชื่อมั่นในตนเองและวิชาชีพ สามารถใหการดูแลอยางเอือ้ อาทรตอบุคคลอื่นๆได
2) เปนแบบอยางที่ดี (Role Model) คือ การแสดงออกถึงการเปนตัวอยางที่ดีในเชิงวิชาชีพหรือเปน
พยาบาลตนแบบ (Nurse Model) ทีท่ ําใหนักศึกษารูสึกศรัทธาอยากประพฤติปฏิบตั ิตาม ดังนั้น ถาอาจารยเปน
ผูที่มีความสามารถเชิงวิชาชีพคือ มีความรู และทักษะทางการพยาบาลเปนอยางดี รวมทั้งมีบุคลิกภาพที่อบอุน
ออนโยน เอื้ออาทรตอผูปวยในขณะที่ปฏิบัติการพยาบาลรวมกัน ยอมเปนแบบอยางที่ดีที่มีอทิ ธิพลตอนักศึกษา
มากที่สุด เพราะเปนประสบการณตรงที่สามารถเรียนรูไดทันที ดังคํากลาวที่วา “สอนใหรู ทําใหดู อยูใหเห็น”
3) เปนผูใหคําแนะนําปรึกษา (Counselor) เมื่อนักศึกษามีขอสงสัยหรือปญหาคับของใจทั้งในเรื่อง
การเรียนและเรื่องสวนตัว อาจารยจะใหเวลา พรอมที่จะรับฟงปญหา ใหคําปรึกษา ชีแ้ นะ เพื่อชวยใหนกั ศึกษา
มีความมั่นคงอบอุนทางจิตใจ และหาวิธีแกไขปญหาไดดวยตนเอง
4) เปนผูสนับสนุนและเสริมแรง (Supporter) คือ เปนผูก ระตุน สนับสนุนใหนกั ศึกษาไดศึกษาและ
ลงมือปฏิบัติกจิ กรรมตางๆในการฝกฝนพัฒนาตนและนําหลักธรรมไปใชในการปฏิบตั ิการพยาบาล เสริมสราง
บรรยากาศของการเรียนการสอนที่มีความเอื้ออาทรตอกัน รวมทั้งเสริมแรงดวยการชมเชย และใหกําลังใจแก
นักศึกษาอยูเสมอ เพื่อใหมีเจตคติที่ดีและมีพฤติกรรมที่เอื้ออาทรตอผูปวย
5) เปนผูประเมินผลและใหขอมูลยอนกลับ (Evaluator and Reflector) คือ การทําหนาที่ประเมิน
เจตคติและพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาในการปฏิบัติการพยาบาล หลังจากทีไ่ ดเรียนรู และ
ฝกฝนพัฒนาตนตามแนวทางของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งใหขอมูลยอนกลับแกนกั ศึกษา เพื่อ
ใหมีการแกไขปรับปรุงตนในสวนที่ยงั บกพรองอยูใหดียงิ่ ขึ้น
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บทบาทของผูเรียน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงใหเกิดพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูปวยนี้ เปน
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล ซึง่ เปนเรื่องของการพัฒนาจิตใจและสติปญญาเพื่อนําพา
ใหเกิดการพัฒนาพฤติกรรมที่ดีงาม จึงตองอาศัยความตั้งใจและการฝกฝนพัฒนาตนเปนสิง่ สําคัญ บทบาทของ
ผูเรียนจึงควรปฏิบัติดังนี้
1) ศึกษาคูมือประกอบการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค
สาระการเรียนการสอน และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบ
2) เปนผูที่ตั้งใจจะสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมในตนเอง โดยยึดหลัก “เปดใจ เปดเผย เปดโอกาส”
ดังตอไปนี้
“เปดใจ” คือ เปนผูที่ตงั้ ใจมุง มั่นที่จะพัฒนาตนเอง โดยเปดใจกวางเพือ่ เรียนรูและรับเอาหลักธรรม
ตางๆมาปฏิบตั ิในชีวิตประจําวัน เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตนเอง
“เปดเผย” คือ เมื่อตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม แตไมสามารถปฏิบตั ิได
ก็ใหยอมรับวา ตนเองยังมีขอบกพรอง เพือ่ ที่จะไดแกไขปรับปรุงใหเกิดผลสําเร็จตามที่ตั้งใจไว
“เปดโอกาส” คือ ปวารณาตนใหสามารถยอมรับคําเตือนหรือความคิดเห็นของผูอนื่ ดวยการรับฟง
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ แลวนํามาสองสะทอนพิจารณาตนเองเพื่อการปรับปรุงแกไข
3) เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เมื่อมีความตั้งใจมั่นที่จะพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงตนเอง
สิ่งที่สาํ คัญที่สดุ คือ การฝกปฏิบัติใหรูแจงเห็นจริง ไมใชรูแคเพียงทฤษฎีหรือรูในหลักธรรมเทานัน้ เชน การฝก
ระงับใจ ลด ละ เลิกสิง่ ที่ไมดตี างๆ หรือการฝกใจใหมีสมาธิ มีความเมตตากรุณา เปนตน การฝกปฏิบัตินับเปน
การสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายในระดับสูง เพราะการปฏิบัติเทานั้นที่จะทําใหรไู ด เห็นไดอยางแทจริง
4) เปนผูที่มีวนิ ัย มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตน ดวยการเตรียมตนใหพรอม กระตือรือรน
ใฝรูใฝเรียน รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย รวมทํากิจกรรม รวมแสดงความคิดเห็น ตลอดจนแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับเพื่อนและอาจารย
5) เปนกัลยาณมิตร ดวยการสรางบรรยากาศที่อบอุน เปนมิตรในระหวางเพื่อน มีการเรียนรูซึ่งกัน
และกัน เขาใจและคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีน้ําใจ ใหความชวยเหลือเอื้ออาทรกัน สนับสนุนให
กําลังใจกัน การมีเพื่อนรวมแนวทางจะชวยสงเสริมใหการฝกฝนพัฒนาตนสําเร็จไดงายขึ้น
6) ประเมินเจตคติและพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของตนเอง ในระหวางที่ฝก ปฏิบัติใหการ
พยาบาลตอผูป วยตามความเปนจริง พรอมทั้งยอมรับการประเมินของผูอื่น และนําผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาตนเอง
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แนวทางการประเมินผลของรูปแบบ
การประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีพ่ ัฒนาขึ้นนี้ แบงเปน 2 สวนคือ
(1) ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เปนการประเมินวา รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิผลตอการปลูกฝงใหนักศึกษาพยาบาลมีเจตคติและพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้อ
อาทรมากนอยเพียงใด ซึง่ ประเมินไดดังนี้
1. นักศึกษาพยาบาลประเมินเจตคติและพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของตนเองตามความ
เปนจริง กอนและหลังการเรียนการสอน โดยใชแบบประเมินเจตคติและแบบประเมินพฤติกรรมการดูแลอยาง
เอื้ออาทรทีผ่ ูวจิ ัยสรางขึน้
2. อาจารยพยาบาลประเมินพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล กอนและ
หลังการเรียนการสอนจากการสังเกตพฤติกรรมในระหวางการฝกปฏิบัติงาน โดยใชแบบประเมินพฤติกรรมการ
ดูแลอยางเอื้ออาทรทีผ่ ูวิจัยสรางขึ้น
3. ผูวิจัยสัมภาษณความคิดเห็นของผูปวย / ผูรับบริการ ที่ไดรับการดูแลจากนักศึกษาพยาบาล
เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล เพือ่ เปนขอมูลประกอบการวิเคราะห
ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
(2) ประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เปนการประเมินความคิดเห็น
ของนักศึกษาพยาบาล และอาจารยพยาบาล เกีย่ วกับความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวามี
มากนอยเพียงใด มีอุปสรรคและขอเสนอแนะอยางไร เพือ่ ใหการจัดการเรียนการสอนมีความสมบูรณมากขึ้น
โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจที่ผูวิจัยสรางขึ้น
การประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในการวิจัยครั้งนี้ จะไมนําไปรวมกับคะแนนการ
ฝกปฏิบัติงานตามปกติของนักศึกษา การประเมินจึงไมมีผลตอคะแนน แตจัดทําขึ้นเพื่อใหทราบถึง
ประสิทธิผลความพึงพอใจ ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะตางๆ ดังนัน้ ในการประเมินแตละครั้ง จึงขอให
อาจารยและนักศึกษาประเมินตามความเปนจริงทุกครั้ง
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หนวยการเรียนรูที่ 1 สรางศรัทธา..นําพาใหคิด
(การนําเขาสูก ระบวนการเรียนการสอน)
แนวคิด
กอนที่จะเขาสูก ระบวนการพัฒนาบุคคลหรือพัฒนาพฤติกรรมมนุษยตามหลักพุทธธรรม
นั้น จะ ตองมีการเตรียมความพรอมทางดานความคิดความเชื่อที่ถกู ตองที่เรียกวา สัมมาทิฎฐิ ใหเกิด
ขึ้นกับบุคคลเปนขั้นตอนแรก เนื่องจากความคิดความเชื่อที่ถูกตองเปนปญญาในระดับหนึง่ ซึ่งเปน
พื้นฐานสําคัญหรือเปนจุดเริม่ ตนที่จะนําบุคคลไปสูการฝกฝนพัฒนาตนในขั้นตอไปใหประสบ
ผลสําเร็จ ขั้นตอนแรกจึงเปนการ เตรียมหรือนําผูเ รียนเขาสูกระบวนการเรียนการสอน โดยอาศัย
ปจจัยภายนอกคือ กัลยาณมิตร เปนผูชกั นํา ใหผูเรียนเกิดความรูสึกศรัทธา จนมีปจ จัยภายในคือ
รูจักคิดพิจารณาดวยตนเอง เกิดแรงจูงใจ และมีความพรอมที่จะเขาสูกระแสของการพัฒนาหรือ
กระบวนการฝกฝนพัฒนาตน
วัตถุประสงคการเรียนการสอน
1. เพื่อเตรียมนักศึกษาใหมคี วามรูความเขาใจและมีความพรอมสําหรับการเรียนรูต าม
แนวทาง
ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
2. เพื่อใหนักศึกษามีเจตคติที่ดีและเกิดแรงจูงใจที่จะฝกฝนพัฒนาตนตามแนวทางของ
รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน
3. เพื่อสงเสริมใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีและการเปนกัลยาณมิตรตอกันระหวางอาจารยนิเทศกับ
นักศึกษา และระหวางนักศึกษาดวยกัน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ประกอบดวยกิจกรรมการเรียนการสอน 2 กิจกรรมคือ
กิจกรรมที่ 1 เรียนรูอยางเขาใจ : เปดใจ เปดเผย เปดโอกาส
กิจกรรมที่ 2 สัมพันธภาพทีเ่ อื้ออาทร
ระยะเวลาดําเนินกิจกรรม

3 ชั่วโมง
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กิจกรรมที่ 1
เรียนรูอยางเขาใจ : เปดใจ เปดเผย เปดโอกาส
แนวคิด
กระบวนการเรียนการสอนเพือ่ ปลูกฝงใหนกั ศึกษาพยาบาลเปนผูท ี่มีความเอื้ออาทรจะดําเนินไป
ไดอยางกาวหนา ในขัน้ ตนจะตองมีการเตรียมนักศึกษากอนที่จะเขาสูกระบวนการเรียนการสอนใหมีความ
เขาใจในแนวทาง มีความศรัทธา เห็นดีเห็นชอบ และ เกิดแรงจูงใจที่จะศึกษาปฏิบัตดิ วยความตระหนักรูใน
คุณคาของการปฏิบัตินั้น อาจารยจงึ มีบทบาทเปนกัลยาณมิตรของศิษยที่จะตองทําหนาที่เปนผูบ อกกลาว
ชี้แจงใหเขาใจ ไปจนถึงใหคาํ แนะนํา ชวยเหลือ หวงใย เอาใจใส สงเสริม สนับสนุน และเปนแบบอยางที่ดี
ตลอดกระบวนการเรียนการสอน นัน่ คือ ทําหนาที่ ชี้ใหชัด สงเสริมใหปฏิบัติ และ สัมผัสผลไดดว ยปญญา
สําหรับบทบาทหนาที่ของนักศึกษาจะตองเริ่มตนจากการเปนผูท ี่ เปดใจ เปดเผย เปดโอกาส ซึ่งหมายถึง
การเปดใจกวางเพื่อการเรียนรู ยอมรับในขอบกพรองของตน และพรอมที่จะแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น เมื่อเขา
สูกระบวนการเรียนการสอนก็จะตองเปนผูท ี่ เรียนรูอยางเขาใจ นําไปปฏิบัติ และ สัมผัสผลภายใน ผลของ
การเรียนรูและฝกฝนพัฒนาตนจะนําไปสูก ารเปนผูท ี่มพี ฤติกรรมเอื้ออาทรตอผูปวยและผูที่อยูรอบขางเสมอ
วัตถุประสงคการเรียนการสอน

เมื่อจบกิจกรรมการเรียนการสอนนี้ นักศึกษา

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ แนวทางการดําเนินการเรียนการสอน และ
การประเมินผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนี้
2. ตระหนักถึงคุณคาของการดูแลอยางเอือ้ อาทรในวิชาชีพพยาบาล และเห็นความสําคัญของ
การฝกฝนพัฒนาตนเพื่อการเปนพยาบาลที่เอื้ออาทรตอผูรับบริการ
ระยะเวลาดําเนินกิจกรรม

1 ชั่วโมง 30 นาที

สื่อประกอบการเรียนการสอน
1. วีดีทัศนเรื่อง คํามั่นสัญญา
2. คูมือประกอบการใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
3. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง การดูแลอยางเอื้ออาทร : หัวใจสําคัญของวิชาชีพพยาบาล
4. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง ไตรสิกขา : หลักพุทธธรรมล้ําคาในการฝกฝนพัฒนา
ตนเพื่อเปนพยาบาลที่เอื้ออาทร
5. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง พรหมวิหาร 4 และ สังคหวัตถุ 4 : คุณธรรมสําคัญของ
พยาบาล
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วิธีดําเนินกิจกรรมเรียนการสอน
1. อาจารยประจําวิชาและอาจารยนิเทศพบนักศึกษา ทักทาย และตอนรับเขาสูการเรียนการสอน
2. สรางความสนใจและนําเขาสูการเรียนการสอนโดยใหนกั ศึกษาดูวดี ีทัศนเรื่อง คํามั่นสัญญา ซึง่
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลผูป วยดวยจิตใจที่หว งใย เอื้ออาทร
3. ใหอภิปรายแสดงความคิดเห็นตอกรณีศึกษาในวีดีทศั นวา นักศึกษารูสึกอยางไรตอการดูแลนั้น
และนักศึกษาไดแงคิดอะไรบาง อาจารยสรุปขอคิดเห็นของนักศึกษาไวเปนขอมูลในการจัดการเรียนการ
สอนครั้งตอไป
4. ใหนักศึกษาทุกคนหลับตาและลองนึกภาพวา ตนเองเจ็บปวยเชนเดียวกับกรณีศกึ ษา ซึ่ง
ญาติตองนําสงโรงพยาบาลและใหอยูในความดูแลของแพทย พยาบาล นักศึกษาอยากใหพยาบาลทีห่ อ
ผูปวยใหการดูแลอยางไร เขียนพฤติกรรมที่แสดงถึงการดูแลผูปวยอยางเอื้ออาทรตามความคิดเห็นของ
แตละคนลงในกระดาษที่แจกให
5. แบงนักศึกษาออกเปน 3 กลุม ใหแตละกลุมรวบรวมลักษณะพฤติกรรมการดูแลผูปวยอยาง
เอื้ออาทร แลวนําเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุปรวมใหเปนขอมูลของกลุมใหญที่ทุกคนเห็นชอบ
รวมกัน
6. อาจารยประจําวิชาสรุปประเด็น และนําเขาสูการชี้แจงเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล
ซึ่งเปนการใหขอมูลเพื่อใหนกั ศึกษาเขาใจแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค กระบวนการเรียนการสอน วิธี
การประเมินผลของรูปแบบ บทบาทของอาจารย และบทบาทของนักศึกษาในกระบวนการเรียนการสอน
รวมทัง้ เปดโอกาสใหซกั ถามขอของใจหรือแสดงความคิดเห็นตางๆ โดยอาจารยเก็บรวบรวมขอมูลไวเพื่อ
เปนประโยชนในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
7. มอบหมายงานใหนักศึกษาอานเอกสารประกอบการสอน 3 เรื่อง ซึง่ เปนสาระในการเรียนรู
ของกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งตอไป
การประเมินผล ประเมินจาก
1. การสังเกตการมีสวนรวมของนักศึกษาในกิจกรรมที่มอบหมายใหทํา
2. การแสดงความคิดเห็น หรือใหขอเสนอแนะตางๆ
3. การซักถามปญหาของนักศึกษา
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กิจกรรมที่ 2
สัมพันธภาพที่เอื้ออาทร
แนวคิด
กัลยาณมิตร มีบทบาทสําคัญในการเตรียมปจจัยสําคัญ 2 ประการ ไดแก ปจจัยภายนอก หรือ
สภาพแวดลอมที่ดี คําแนะนําที่ดี ที่สนับสนุนใหเกิด ปจจัยภายใน นอมนําใหผูเรียนเกิดความสนใจ ใสใจ
คิดพิจารณาอันจะนําไปสูกระบวนการเรียนรูและการฝกฝนพัฒนาตนอยางตอเนื่องจนเปนวิถชี ีวิต สามารถ
ที่จะยอนกลับไปเปนกัลยาณมิตรใหกับผูอ ื่นไดตอไปเชนกัน ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางการศึกษา
พยาบาล อาจารยนิเทศจะทําหนาที่เปนกัลยาณมิตรของนักศึกษาพยาบาล สัมพันธภาพที่ดีและความเอื้อ
อาทรตอกันจึงเปนสิ่งที่ตองสงเสริมใหเกิดขึ้นอยูเสมอ เนือ่ งจากการที่นกั ศึกษาไดรับประสบการณการดูแล
อยางเอื้ออาทรในชีวิตประจําวันของกระบวนการเรียนการสอนจะเปนสิ่งสงเสริมใหเกิดความปรารถนาที่จะ
ใหการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการอีกทอดหนึ่ง
วัตถุประสงคการเรียนการสอน
1. เพื่อสงเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหวางอาจารยนิเทศกับนักศึกษา และระหวางนักศึกษาดวยกัน
2. เพื่อสงเสริมใหนกั ศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของกัลยาณมิตร และสัมพันธภาพที่เอื้ออาทร
3. เพื่อสงเสริมใหนกั ศึกษารูจักการเรียนรูและเขาใจผูอื่น
ระยะเวลาดําเนินกิจกรรม

1 ชั่วโมง 30 นาที

สื่อประกอบการเรียนการสอน
1. อุปกรณในการเลนเกมส ไดแก รูปภาพ บัตรคํา กระดาษสี สลากชือ่ ใบคําถาม ใบใหคะแนน
2. ใบงานที่ 1 “คุณครูในดวงใจ ลูกศิษยในฝน”
3. เพลงบรรเลง “กําลังใจ”
วิธีดําเนินกิจกรรมเรียนการสอน
1. อาจารยประจําวิชาบอกแนวคิดและวัตถุประสงคของกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้
2. นําเลนเกมส “รูหนา ก็รูใจ” โดยมีกิจกรรมดังตอไปนี้
2.1 แบงนักศึกษาออกเปน 3 กลุม ใหตวั แทนแตละกลุมจับสลากชือ่ อาจารยเขารวมกลุมๆละ
2-3 คน (ขึ้นอยูกับจํานวนอาจารยที่เขารวมกิจกรรม)
2.2 ใหนกั ศึกษาและอาจารยแตละกลุมพูดคุยทําความรูจักกันเกี่ยวกับอุปนิสัยใจคอ กิจวัตร
ประจําวัน สิ่งที่ชอบ ฯลฯ ใหเวลา 10 นาที
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2.3 หลังจากนัน้ ใหแตละกลุมเลือกอาจารย 1 คนและนักศึกษา 1 คน ออกมาเปนตัวแทนกลุม
เพื่อใหเพื่อนทีอ่ ยูในกลุมทายใจ
2.4 แจกใบคําถามเกี่ยวกับอุปนิสัยสวนตัว สิง่ ที่ชอบ การตัดสินใจหรือการแสดงออกเมื่อพบ
เหตุการณตางๆ เปนตน ใหอาจารยและนักศึกษาทุกคนตอบคําถาม แลวใหเก็บไวกอน ยกเวนของผูที่
เปนตัวแทนกลุมจะถูกเก็บไวที่อาจารยผนู าํ เลนเกมสเพือ่ เปนคําเฉลยในการทายใจ
2.5 เริ่มเลนเกมสแรก โดยใหตัวแทนกลุมที่ 1 ดูบัตรคําที่บอกใหแสดงกิริยาทาทางตางๆ เชน
“ดีใจจนสุดจะบรรยาย” “เสียใจอยางสุดซึง้ ” “โกรธจนหนามืดตาลาย” เปนตน จากนั้นใหตัวแทนทั้ง 2 คน
ทั้งอาจารยและนักศึกษาแสดงกิริยาทาทางตามบัตรคําที่เลือกขึ้นมา ตางคนตางทําไมใหปรึกษากัน แลว
ใหเพื่อนที่อยูในกลุมทายคําบอกอาการนัน้ ถาทายถูกให 1 คะแนน ผิดให 0 คะแนน บันทึกไวในใบให
คะแนนของกลุม เลนจนครบ 5 คํา แลวเปลี่ยนเปนกลุม ที่ 2 และ 3 แจงคะแนนของแตละกลุมใหทกุ คน
รับทราบ
2.6 เกมสที่สอง ทายใจอาจารย ผูน ําเลนเกมสอา นคําถามในใบคําถามเพื่อใหเพื่อนในกลุม
แตละกลุมปรึกษาหารือกันเพื่อทายใจอาจารยที่เปนตัวแทนกลุมของตนวาจะเลือกคําตอบใด โดยแตละ
กลุมจะชูกระดาษคําตอบขึ้นพรอมๆกันจากนัน้ จึงเฉลยคําตอบและใหคะแนนแตละกลุม ถูกให 1 ผิดให 0
คะแนน
2.7 เกมสที่สาม ทายใจเพื่อน ทําเชนเดียวกับทายใจอาจารย แตเปลี่ยนมาเปนทายใจเพื่อนที่
ถูกเลือกเปนตัวแทนกลุมแทน ใหคะแนนเชนเดียวกัน
2.8 รวมคะแนนของแตละกลุมทัง้ 3 เกมส ประกาศผล และถามเทคนิคที่ทาํ ใหกลุมทายใจ
เพื่อนและอาจารยไดถูกตอง หรือถามสาเหตุที่ทาํ ใหทายใจไมถูก เพื่อใหทุกคนไดสนุกสนานและไดขอ คิด
ในการเลนเกมสรวมกัน
2.9 ใหนักศึกษาที่ไมไดออกมาเปนตัวแทนกลุมลองแลกเปลี่ยนกันดูคําตอบของเพือ่ นในกลุม
เพื่อใหรูจักกันมากขึ้น
2.10 อาจารยผูนําเลนเกมสใหนักศึกษาบอกขอคิดที่ไดจากการเลนเกมสในครั้งนี้ แลวสรุปสิ่งที่
ควรจะไดจากเกมสนี้คือ
การอยูในสังคม เราจะตองเจอกับคนในลักษณะตางๆกัน ซึ่งเราจะตองเรียนรูที่จะเขาใจ
และรับรูความรูสกึ นึกคิดของผูอื่น เห็นอกเห็นใจบุคคลทีแ่ ตกตางจากเรา รูจักใชคําพูดและภาษาทาทาง
เพื่อการสื่อสารและมีสัมพันธภาพกับผูอื่น รูจักปรับตัวเพื่อใหอยูรวมกับผูอื่นได ทํางานดวยกันได รวมไป
ถึงการรูจักคิดในทางบวก มองในสิ่งที่ดีของผูอื่น รักและเอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่น สิ่งเหลานี้จะทําใหเราอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข
3. ทํากิจกรรมกลุมตามใบงานที่ 1 “คุณครูในดวงใจ ลูกศิษยในฝน” มีกิจกรรมดังตอไปนี้
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3.1 แบงนักศึกษาออกเปน 3 กลุม โดยไมใหอยูซ้ํากลุมเดิม เพื่อที่จะไดมีสัมพันธภาพและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนคนอื่นๆไดมากขึ้น
3.2 แจกใบงานใหนักศึกษาทุกคน เขียนความคิดเห็นในประเด็นตางๆเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
อาจารยในดวงใจลงในชอง “ทัศนะของขาพเจา” จากนัน้ ใหนาํ มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในกลุมและสรุป
ความคิดเห็นลงในชอง “ทัศนะของกลุม ”
3.3 ใหตัวแทนแตละกลุมออกมาเสนอขอคิดเห็นตามทัศนะของกลุม แลวหาคุณลักษณะที่เปน
ความคิดเห็นรวมกันของทุกกลุม เขียนลงในชอง“ทัศนะของกลุมใหญ” โดยจัดเรียงลําดับตามความสําคัญ
กอนหลัง
3.4 ใหอาจารยนิเทศทีน่ ักศึกษาอยากฟงความคิดเห็น จํานวน 3 คน ออกมาพูดถึงลักษณะของ
“ลูกศิษยในฝน” เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนักศึกษา
3.5 อาจารยประจําวิชาเก็บรวบรวมขอมูลและแจงใหนกั ศึกษาทราบวา จะนําขอมูลเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของอาจารยในดวงใจไปแจงใหอาจารยนเิ ทศทุกคนรับทราบ เพื่อสงเสริมใหเกิดความเขาใจที่ดี
ตอกันและสงเสริมความเปนกัลยาณมิตรระหวางอาจารยกับนักศึกษาในระหวางการฝกปฏิบัติงานถาหาก
นักศึกษามีปญ
 หาใดๆหรือมีสิ่งที่อยากพูดคุยปรึกษา ใหบอกกับอาจารยนิเทศประจําหนวยฝกไดทันที เพื่อ
ที่จะไดพูดคุยปรึกษากันเปนการสวนตัวหรือเปนกลุม ตามความตองการของนักศึกษาซึง่ อาจารยนิเทศใน
แตละหนวยฝกจะจัดเวลาพูดคุยกับนักศึกษาแตละคน 1 ครั้ง/สัปดาห ครั้งละ 10-15 นาที
3.6 อาจารยประจําวิชาใหนักศึกษาสรุปขอคิดที่ไดจากการทํากิจกรรมกลุมในครั้งนี้ รวมทั้ง
สามารถเสนอแนะความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนเพื่อที่จะปลูกฝงและสงเสริมใหใหนักศึกษาเปน
พยาบาลที่เอื้ออาทรตอผูรับบริการ
3.7 เปดเพลงบรรเลง “กําลังใจ” ใหอาจารยและนักศึกษาไดตั้งปณิธานรวมกัน ในการที่จะ
ฝกฝนพัฒนาตนเพื่อเปนพยาบาลที่เอื้ออาทรตอผูรับบริการเสมอ
การประเมินผล ประเมินจาก
1.
2.
3.
4.

บรรยากาศในการเลนเกมสและทํากิจกรรมกลุม
การสังเกตการมีสวนรวมของนักศึกษา
การอภิปรายแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
ขอคิดเห็นตางๆที่เขียนในใบงานทีม่ อบหมายใหทํา
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หนวยการเรียนรูที่ 2
ศึกษา ฝกฝน พัฒนาตนสูก ารเปนพยาบาลที่เอื้ออาทร
(กระบวนการเรียนการสอน)
แนวคิด
กระบวนการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาบุคคลตามหลักพุทธธรรม มุง เนนที่การฝกฝนพัฒนาตนเอง
ทั้งทางดานพฤติกรรม จิตใจ และ ปญญา ใหเปนผูท ี่รูจกั คิดไตรตรอง มีจิตใจที่ดงี าม มีคุณธรรม จริยธรรม
เปนหลักยึดเหนี่ยวเพื่อใหมีการกระทําหรือการแสดงออกที่ดี ซึง่ ก็คือ เปนผูที่ คิดดี จิตใจดี และ ปฏิบัติดี
กระบวนการเรียนการสอน จึงเปนการบูรณาการหลักธรรมเขาสูวิถชี ีวิตประจําวัน และการปฏิบัติหนาที่ของ
นักศึกษา เพื่อใหรูจักเชื่อมโยงหลักคิดที่มคี ุณคาไปสูการฝกฝนพัฒนาตนหรือการลงมือปฏิบัติจริงจนเห็น
ผลของการปฏิบัตินั้นไดดวยตนเอง
กลยุทธในการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้อ
อาทรตอผูปวย จึงประกอบไปดวย 3 ขั้นตอนที่สาํ คัญคือ ใหความรูควบคูหลักธรรม(ปริยัต)ิ นอมนําไปสู
การปฏิบัติ(ปฏิบัติ) และ กระจางชัดดวยการสะทอนคิด(ปฏิเวธ) โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
นักศึกษาไดรับความรูความเขาใจในหลักธรรมควบคูไปกับความรูท างการพยาบาล แลวนําหลักธรรมนั้น
ไปใชในการฝกฝนพัฒนาตนในชีวิตประจําวัน รวมทัง้ นําไปใชในการปฏิบัติการพยาบาลอยางตอเนื่อง ใน
ขณะเดียวกันก็จัดใหมีการสะทอนคิดควบคูกันไป เพื่อเชื่อมโยงความรูกับการปฏิบตั ิจนเกิดความตระหนัก
รู และเห็นคุณคาของการฝกฝนปฏิบัติตน สงผลใหมีเจตคติที่ดีและมีพฤติกรรมการดูแลที่เอื้ออาทรตอ
ผูรับบริการ
วัตถุประสงคการเรียนการสอน
1. เพื่อใหนกั ศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring) ซึ่งเปนคุณธรรม
จริยธรรมที่สําคัญของวิชาชีพพยาบาล
2. เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษยใหมี
สุขภาพดีทั้งทางกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ
3. เพื่อใหนกั ศึกษามีความรูค วามเขาใจในหลักพุทธธรรม เห็นคุณคา และสามารถนําไปประยุกต
ใชในการดําเนินชีวิตประจําวันและการปฏิบัติการพยาบาลได
4. เพื่อใหนกั ศึกษามีมีเจตคติที่ดี และตระหนักในความสําคัญของการฝกฝนพัฒนาตนใหเปนผูที่
คิดดี จิตใจดี และปฏิบัติดี นําไปสูการปฏิบัติงานในวิชาชีพพยาบาลดวยความเอื้ออาทรตอผูรับบริการ
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กิจกรรมการเรียนการสอน
ประกอบดวยกิจกรรมการเรียนการสอน 10 กิจกรรม คือ
กิจกรรมที่ 3 ฝกฝน พัฒนาตน
กิจกรรมที่ 4 ฝกจิต พัฒนาใจ
กิจกรรมที่ 5 เริ่มที่ใจใฝคณ
ุ ธรรม
กิจกรรมที่ 6 สํารวจปญหาเพื่อพัฒนาตน
กิจกรรมที่ 7 กํากับพฤติกรรม สํารวมกายวาจา
กิจกรรมที่ 8 สะทอนคิด (1)
: ผลของการปฏิบัติการพยาบาลโดยยึดหลักธรรมพรหมวิหาร 4 และสังคหวัตถุ 4
กิจกรรมที่ 9 เอาใจเขามาใสใจเรา
กิจกรรมที่ 10 สะทอนคิด (2)
: ผลของการปฏิบัติการพยาบาลโดยยึดหลักธรรมพรหมวิหาร 4 และสังคหวัตถุ 4
กิจกรรมที่ 11 สะทอนผล (3)
: ผลของการฝกผนพัฒนาตนทัง้ 3 ดาน
กิจกรรมที่ 12 สะทอนคิด (4)
: ผลของการปฏิบัติการพยาบาลโดยยึดหลักธรรมพรหมวิหาร 4 และสังคหวัตถุ 4
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กิจกรรมที่ 3
ฝกฝน พัฒนาตน
แนวคิด
วิชาชีพพยาบาลมีหนาที่ใหบริการสังคมในการดูแลสุขภาพและการเจ็บปวยของประชาชน งานของ
พยาบาลมีความเกีย่ วของกับวัฏจักรธรรมชาติชีวิตมนุษย ผูที่เปนพยาบาลจึงเปนผูท ี่อยูในวิถีแหงการปฏิบัติ
ธรรม เนื่องจากตองมีความเขาใจในธรรมชาติของชีวิต เขาใจในผูที่เจ็บปวยและมีจติ ใจที่มีความเมตตากรุณา
เอื้ออาทรตอเพื่อนมนุษยในยามที่มีความทุกขเปนพืน้ ฐาน ซึง่ การที่จะปฏิบัติไดดังนี้ตอ งอาศัย การอบรมและ
การฝกฝนพัฒนาตนอยางตอเนื่อง เพื่อทําใหเกิดการปรับปรุงตนใหดงี าม ควรแกการปฏิบัติภารกิจตามหนาที่
กระบวนการฝกฝนพัฒนาตนเพื่อใหเปนผูท ี่ “คิดดี จิตใจดี และปฏิบตั ิดี” มีอยูในหลักพุทธธรรม
ไตรสิกขา โดยมีแนวคิดหรือหลักการที่สมั พันธกับการมองชีวิตมนุษยและธรรมชาติทั้งหมด เพือ่ การเขา
สูความดี ความงาม และความจริงภายใน ที่เนนการพัฒนาตนเองทั้งทางกายวาจา จิตใจ และ ปญญา ทํา
ใหเกิดความรูค วามเขาใจในสิ่งตางๆตามเหตุปจจัย มีความเปนอยูอยางฉลาด รูเทาทันอารมณ ความคิด
และธรรมชาติ จนตระหนัก ปลอยวาง และใหอภัยแกผอู ื่น การประยุกตหลักธรรมไตรสิกขามาใชในการ
ดําเนินชีวิตและการปฏิบัติการพยาบาล จึงเปนสิง่ ที่มีประโยชนและมีคณ
ุ คามากมายทั้งตอตัวพยาบาลและ
ตอผูรับบริการ โดยจะชวยใหพยาบาลมีความเขาใจในความคิดความเชือ่ และความตองการของผูรบั บริการ
มากขึ้น นําไปสูการดูแลแบบองครวมคือ คํานึงถึงปจจัยทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
ของผูรับบริการเพื่อใหสามารถเผชิญกับความเจ็บปวยไดอยางมีกําลังใจ การเรียนรูแ ละประสบการณจาก
ธรรมชาติชีวิตของผูปวยยังมีคุณคาตอการพัฒนาตนเองของพยาบาลใหเปนผูม ีความเมตตากรุณา เอื้อ
อาทร ซึ่งเปนคุณคาที่แทจริงของวิชาชีพพยาบาล
วัตถุประสงคการเรียนการสอน เมื่อจบกิจกรรมการเรียนการสอนนี้ นักศึกษา
1. มีความรูความเขาใจในแนวทางของกระบวนการฝกฝนพัฒนาตนตามหลักพุทธธรรมไตรสิกขา
2. ตระหนักถึงความสําคัญของการฝกฝนพัฒนาตนเพื่อใหเปนผูท ี่คิดดี จิตใจดี และปฏิบัติดี
3. สามารถนําหลักธรรมไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เพื่อการพัฒนาตนเองทั้งทางกายวาจา ใจ
และ ปญญา นําไปสูการปฏิบัติงานในวิชาชีพพยาบาลดวยความเอื้ออาทรตอผูรับบริการ
ระยะเวลาดําเนินกิจกรรม

3 ชั่วโมง
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สื่อประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง ไตรสิกขา : หลักพุทธธรรมล้ําคาในการฝกฝนพัฒนาตนเพื่อเปน
พยาบาลที่เอื้ออาทร
2. Power Point ประกอบการบรรยาย
3. ใบงานที่ 4 “ปุจฉา วิสชั นา”
4. แบบประเมินเจตคติและพฤติกรรมการพยาบาลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล
วิธีดําเนินกิจกรรมเรียนการสอน
1. อาจารยประจําวิชาบอกแนวคิดและวัตถุประสงคของกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้
2. นักศึกษาและอาจารยนิเทศฟงบรรยายจากวิทยากรเรื่อง ไตรสิกขา : หลักพุทธธรรมล้ําคาใน
การฝกฝนพัฒนาตนเพื่อเปนพยาบาลที่เอื้ออาทร โดยกอนฟงบรรยายไดมอบหมายใหนกั ศึกษาอานเอกสาร
ประกอบการสอนมาลวงหนา เพื่อเตรียมคําถาม ขอคิดเห็น หรือสิ่งที่อยากแลกเปลี่ยนเรียนรูก ับวิทยากรและ
ผูเขารับฟงคนอื่นๆ
3. กิจกรรมตามใบงานที่ 4 “ปุจฉา วิสัชนา” ดังนี้
3.1 แจกใบงานใหนักศึกษากอนที่จะฟงบรรยายจากวิทยากร
3.2 ใหนักศึกษาสรุปประเด็นความรูที่ไดรับในขณะทีฟ่ งบรรยาย ลงในชอง “สรุปความรู”
3.3 เขียนขอคําถามในประเด็นตางๆที่ยงั มีขอสงสัยลงในชอง “ปุจฉา” แลวซักถามวิทยากร
หลังจากที่จบการบรรยายและเปดโอกาสใหซักถาม บันทึกคําตอบทีไ่ ดลงในชอง “วิสัชนา”
3.4 เมื่อจบกิจกรรมอาจารยประจําวิชาเก็บรวบรวมใบงานเพื่อใชในการประเมินผลกิจกรรม
การเรียนการสอน หลังจากนัน้ จึงสงคืนใหนกั ศึกษาเก็บรวบรวมไวศึกษาทบทวนรวมกับงานชิ้นอืน่ ๆ
4. แจกแบบประเมินเจตคติและพฤติกรรมการพยาบาลอยางเอื้ออาทรใหนกั ศึกษาประเมินตนเอง
โดยใหคิดทบทวนจากการฝกปฏิบัติการพยาบาลที่ผา นมา นักศึกษาคิดวาตนเองมีเจตคติและพฤติกรรม
การพยาบาลอยางไร ใหประเมินอยางซื่อสัตยตอตนเองเนื่องจากการประเมินไมมีผลตอคะแนนการฝก
ปฏิบัติงานแตจะนําผลการประเมินไปเปรียบเทียบกับประเมินตนเองหลังจากเสร็จสิน้ การเรียนการสอน
ตามรูปแบบฯ
การประเมินผล ประเมินจาก
1. ความสนใจของนักศึกษาในขณะทีฟ่ งบรรยาย
2. การซักถามและแสดงความคิดเห็นหลังจากที่ฟง บรรยาย
3. ขอคิดเห็นตางๆทีเ่ ขียนในใบงานที่มอบหมายใหทํา
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กิจกรรมที่ 4
การฝกจิต พัฒนาใจ
แนวคิด
ชีวิตตองประกอบไปดวยกายที่อยูควบคูกนั กับจิตเสมอ ถามีแตกายไมมีจิตอยูดวยก็ถือวาไมมชี ีวิต
จิตจะทําหนาที่เชื่อมโยงการรับรูหรือการรูสึกแปลงไปเปนการคิดที่ไปสั่งใหกายแสดงออกดวยการกระทํา
หรือการพูด จิตจึงเปนตัวกําหนดการแสดงออกของกายวาจา พฤติกรรมทุกอากัปกิรยิ าที่คนเราแสดงออก
มาดวยทาทางตางๆไมวารัก ชอบ ดีใจ เสียใจ โกรธ กาวราว ลวนเกิดจากการที่จิตสั่งกายจึงมีคํากลาววา
จิตเปนนาย
กายเปนบาว นอกจากนี้ จิตยังทําหนาที่สงั่ สมพฤติกรรมที่ทาํ อยูเปนประจํากําหนดเปนบุคลิก
ลักษณะและวิถี ชีวิตของคนแตละคน ถาจิตสะสมแตพฤติกรรมที่ดีจติ ก็จะคุนชินและสงผลใหมพี ฤติกรรม
ที่ดีเชนนัน้ เสมอ ถาสะสมแตพฤติกรรมที่ไมดีก็จะสงผลใหมีพฤติกรรมที่ไมดีตามความเคยชินของจิต เราจึง
สามารถดูจิตใจคนไดจากการกระทํา หรือพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายวาจา จะสะทอนถึงคุณภาพจิต
ของผูกระทํานัน่ เอง ดังนัน้ เราจึงควรฝกจิตพัฒนาใจใหตั้งมั่นในกุศล เพราะจิตที่ตั้งมั่นในกุศลจะสั่งการให
พูดดีทําดี ในทางกลับกันกายและวาจาที่ดําเนินไปดวยดี ก็จะกลับมาสงผลใหจิตใจของเราดียงิ่ ๆขึ้น
การฝกจิตพัฒนาใจเปนสิ่งทีต่ องฝกฝนมากกวาการฝกในดานอื่นๆ ถาเราฝกจิตได สิ่งอื่นๆก็จะถูก
ฝกทัง้ หมด จิตที่ถูกฝกดีแลวจะมีสมรรถภาพ คุณภาพ และสุขภาพจิตที่ดี จนสามารถพิจารณาความเปน
จริงของชีวิตได ชวยใหมีสติ เขาใจตนเอง ควบคุมตนเอง และดํารงชีวติ อยางรูเทาทัน นอกจากนี้ภาวะจิตใจ
ที่ดีงามจากการฝกฝนยังเกื้อหนุนใหดาํ เนินชีวิตอยางมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม สรางสรรคแตสิ่งที่เปนประโยชน
และเกื้อกูลตอเพื่อนมนุษย ซึ่งเปนพืน้ ฐานของการพัฒนาชีวิตใหมีคุณคาและมีความสุขอยางแทจริง
วัตถุประสงคการเรียนการสอน เมื่อจบกิจกรรมการเรียนการสอนนี้ นักศึกษา
1. มีความรูความเขาใจในแนวทางของการพัฒนาจิตใจใหมีสมรรถภาพ คุณภาพ และสุขภาพจิตที่ดี
2. ตระหนักถึงความสําคัญของการฝกฝนพัฒนาจิตใจ ซึ่งเปนพืน้ ฐานสําคัญของการพัฒนาชีวิตให
มีคุณคาและมีความสุขอยางแทจริง
3. สามารถฝกการเจริญสมาธิ เพื่อพัฒนาจิตใจใหมีความสงบตั้งมัน่ แนวแนอยูก ับสิ่งที่กําหนด
4. สามารถฝกการเจริญสติ เพื่อพัฒนาจิตใจใหมีความระลึกรู มีสติรูตัวอยูกับปจจุบนั
5. สามารถฝกการเจริญเมตตา เพื่อพัฒนาจิตใจใหมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม มีความเอือ้ อาทรตอผูอื่น
6. มีเจตคติที่ดี และมีพัฒนาการทางดานจิตใจในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติหนาทีท่ ี่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินกิจกรรม

2 ชั่วโมง
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สื่อประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง การฝกจิตและพัฒนาใจเพื่อการทํางาน
2. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง การฝกใจใหมีสมาธิ : มีจิตจดจอ ใจคอมั่นคง ดํารงคุณธรรม
2. วีดีทัศน และ Power Point ประกอบการบรรยาย
3. ใบงานที่ 3 “ฟงเขาใจ ไดขอคิด”
วิธีดําเนินกิจกรรมเรียนการสอน
1. อาจารยประจําวิชาบอกแนวคิดและวัตถุประสงคของกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้
2. นักศึกษาและอาจารยนิเทศฟงบรรยายจากวิทยากรเรื่อง การฝกจิตและพัฒนาใจเพื่อการ
ทํางาน โดยกอนฟงบรรยายไดมอบหมายใหนกั ศึกษาอานเอกสารประกอบการสอนมาลวงหนา เพื่อ
เตรียมคําถาม ขอคิดเห็นหรือสิ่งที่อยากแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรและผูเขารับฟงคนอืน่ ๆ
3. วิทยากรสอนวิธกี ารฝกเจริญสติ เจริญสมาธิ และเจริญเมตตา พรอมกับใหนักศึกษาและอาจารย
นิเทศฝกปฏิบัติตามไปดวยรวมทัง้ ซักถามขอของใจเพื่อใหไดแนวทางในการนําไปปฏิบัติจริงในชีวติ ประจําวัน
4. กิจกรรมตามใบงานที่ 3 “ฝกใจใหมีสมาธิ” ดังนี้
4.1 แจกใบงานใหนักศึกษากอนที่จะฟงบรรยายจากวิทยากร
4.2 ใหนักศึกษาสรุปประเด็นความรูที่ไดรับในขณะทีฟ่ งบรรยาย ลงในใบงานสวนที่ 1
ชอง “สรุปความรู” เขียนคําถามในประเด็นตางๆที่มีขอสงสัยลงในชอง “คําถามที่อยากรู” และ
ซักถามวิทยากรเมื่อจบการบรรยายและเปดโอกาสใหซกั ถาม บันทึกคําตอบที่ไดลงในชอง “คําตอบ”
4.3 ใหนักศึกษาฝกเจริญสติ เจริญสมาธิ และ เจริญเมตตา ในชีวิตประจําวัน ตามวิธีการที่
วิทยากรไดใหความรู โดยกําหนดเวลาที่เหมาะสมสําหรับตัวเอง เชน กอนนอน หรือในตอนเชาตรูของทุกวัน
แลวเขียนสรุปผลการฝกปฏิบัติลงในใบงานสวนที่ 2 ซึ่งใหบอก วันที่ ระยะเวลาที่ฝก ปฏิบัติ ผลของการฝก
ปฏิบัติ และสิง่ ที่ตงั้ ใจจะปรับปรุงแกไขในแตละวัน เมือ่ มีกิจกรรมการสะทอนคิดตามทีก่ ําหนดไวในตาราง
กิจกรรมการเรียนการสอน ใหนาํ ใบงานนี้ไปใชทุกครั้ง
4.4 อาจารยนิเทศจะเปนผูท ี่คอยสอบถามและกระตุนใหนกั ศึกษาไดฝกปฏิบัติและบันทึก
ผล ไวทกุ วันในระหวางทีน่ ิเทศการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาบนหอผูปวย
การประเมินผล ประเมินจาก
1. ความสนใจของนักศึกษาในขณะทีฟ่ งบรรยาย
2. การซักถามและการแสดงความคิดเห็นหลังจากที่ฟง บรรยาย
3. สรุปผลการฝกปฏิบัติและขอคิดเห็นตางๆที่เขียนไวในใบงานตามที่มอบหมายใหทาํ
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เอกสารประกอบการสอนที่ 1
การดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring) :
หัวใจสําคัญของวิชาชีพพยาบาล
☺

< << < < <<<

☺

คุณธรรมล้ําคาของวิชาชีพพยาบาล
การดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring) เปนปฏิสัมพันธระหวางบุคคลตอบุคคลหรือระหวางบุคคลตอ
สัตวและสรรพสิ่งตางๆตามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบทางสังคมโดยมีความรัก ความเมตตากรุณา
ความสนใจเอาใจใส เปนพืน้ ฐานเพื่อการดํารงอยูของชีวิตและสรรพสิ่ง เชน แมดูแลลูก พี่ดูแลนอง ครูดูแล
ศิษย เปนตน การดูแลอยางเอื้ออาทรจึงเปนปรากฏการณที่เปนสากลและเปนคุณธรรมที่ทําใหมนุษยดํารง
อยูในสังคมไดอยางมีความสุขและมีคุณคา ทัง้ นี้เพราะมนุษยไมสามารถจะอยูไดเพียงลําพัง ทุกคนตองการ
เพื่อนและคนเขาใจ ตองการเปนคนที่มีความหมายสําหรับญาติมิตร ปจจัยที่จะนําไปสูความสุขและความ
รูสึกมีคุณคาในตนเองจึงมีทมี่ าจากความรัก ความผูกพัน ความอบอุนเอื้ออาทร ที่ไดรับจากญาติมิตรและ
ผูคนรอบขาง ขณะเดียวกันมนุษยก็มีความสามารถที่จะรักและเอื้อเฟอ ตอผูอื่นแมจะแตกตางกันในเชื้อชาติ
ศาสนา และเผาพันธุ ความสามารถนี้เกิดจากการที่จิตใจมีความเมตตากรุณา เห็นอกเห็นใจ และเห็นใน
คุณคาของความเปนมนุษยของคนอื่นอยูเ สมอ
สัมพันธภาพระหวางเพื่อนมนุษย และการชวยเหลือเกื้อกูลกันนัน้ เปนสิ่งที่มีคุณคาเปนอยางยิ่ง
โดยเฉพาะในเวลาที่ตองเผชิญกับความทุกขยากในชีวิต เชน ในยามทีเ่ จ็บไขไดปวย ซึ่งเปนภาวะที่คนเรา
ตองการความชวยเหลือทัง้ ทางดานรางกายและจิตใจ เนื่องจากเมื่อคนๆหนึ่งลมปวยลง เขาไมไดเจ็บปวย
ทางกายเทานัน้ แตใจของเขายังพลอยปวยไปดวย ซึง่ อาจจะเกิดจากความกลัว ความวิตกกังวล ความหดหู
เศราหมองระคนดวยความโกรธหรือการไมยอมรับความเจ็บปวยที่เกิดขึ้นกับตัวเอง การเจ็บปวยทางใจนี้มี
ผลตอการเจ็บปวยทางกายเปนอยางมากและไมสามารถรักษาดวยยาหรือเทคโนโลยีทางการแพทยเชนการ
รักษาทางกาย สิ่งที่จะเยียวยาไดก็คอื ใจที่เปนกุศล เริ่มตั้งแตใจของผูปวยเองไปจนถึงใจของผูอยูรอบขาง
อาทิ ญาติ มิตร แพทย พยาบาล ที่ใหการดูแลรักษา ซึ่งบุคคลที่อยูร อบขางเหลานี้ มีสว นชวยเยียวยาให
ผูปวยฟน หายจากโรคไดทั้งทางกายและทางใจ ดวยการดูแลเอาใจใส อดทน และหวงใยผูปวยอยางแทจริง
พยาบาล เปนผูที่อยูในวิชาชีพที่มหี นาทีใ่ หบริการสังคมในการดูแลสุขภาพและการเจ็บปวยของ
ประชาชน จึงมีโอกาสและมีบทบาทสําคัญ ในการดูแลชวยเหลือผูปวยอยางใกลชิดในยามที่ตองเผชิญกับ
ความทุกขทรมานจากโรคภัยไขเจ็บ การปฏิบัติการพยาบาล ใหการดูแลผูปวยอยางมีมนุษยธรรม มีความ
เมตตากรุณา เอื้ออาทร ถือเปนการชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย และจัดเปนการสรางกุศลในชีวิตประจําวัน
พลังแหงความเอื้ออาทรระหวางพยาบาลกับผูปวยจะชวยสงเสริมเยียวยาใหผูปว ยฟนหายจากโรคภัยไขเจ็บ
ที่เผชิญอยู ขณะเดียวกันพยาบาลที่ดูแลก็จะมีกาํ ลังใจในการทํางาน และรูสึกมีคุณคาในตนเองดวย
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เยียวยาดวยหัวใจ เอาใจใสในคุณคาของมนุษย
การดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาล จะเกิดขึ้นไดเมื่อพยาบาลมีปฏิสัมพันธกับผูปว ย มีการดูแล
ที่เขาถึงจิตใจซึ่งกันและกัน (Transpersonal Caring) เขาใจความรูสกึ นึกคิดและใหความสําคัญตอคุณคา
และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ซึ่งผูป วยทุกคนลวนตองการการยอมรับ การใหเกียรติ และการดูแลที่เทาเทียม
กันจากแพทย พยาบาล หรือเจาหนาที่อนื่ ๆเชนเดียวกันทุกคน ความเปนเพื่อนมนุษยที่ปรารถนาดีตอ กันจึง
เปนสิ่งจําเปนในการชวยเหลือเกื้อกูลผูปวยที่มารับการรักษาพยาบาล ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนเราเปน
ผลที่เกิดจากปฏิสัมพันธอนั ละเอียดออนระหวางกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ ความสําเร็จของการดูแล
รักษาผูปวยจึงไมไดอยูที่ความสามารถในการรักษาโรคเทานัน้ หากอยูท ี่ความสามารถในการชวยใหผูปวย
เผชิญและผานโรคตางๆไปไดอยางผาสุก ประคับประคองจิตใจใหเปนปกติ และคงไวซึ่งศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย ดังนัน้ ในการดูแลรักษาผูปวยจึงตองทําความเขาใจถึงปฏิสัมพันธทงั้ หมดนี้
การดูแลผูปวยที่ใสใจกับมิติทางสุขภาพทุกๆมิติคือ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ ใหมีความ
เหมาะสมลงตัว เปนงานที่ตอ งใชทงั้ ศาสตรและศิลปะ ซึง่ ศิลปะในการดูแลเยียวยาผูป วย ตองอาศัยความ
เขาใจชีวิตและละเอียดออนตอความเปนมนุษย เนื่องจากผูปวยแตละคนจะมีความแตกตางกัน ทั้งในดาน
กายภาพ ความรูสึกนึกคิด ความตองการ กิริยาทาทาง ปฏิกิริยาตอบสนอง ฯลฯ การเรียนรูเพื่อใหเขาถึงมิติ
ที่ละเอียดออนตอความเปนมนุษยนี้จงึ ไมเพียงตองการความเขาใจเทานั้น แตตองเปนการเรียนรูทเี่ ขาไปใน
ใจและกลอมเกลาจิตใจใหออ นโยน เพราะการบริการทางสุขภาพถือเปนสวนหนึ่งของศีลธรรมทางสังคมคือ
เปนโอกาสทีม่ นุษยจะไดชวยเหลือเกื้อกูลกันดวยมนุษยธรรม เปนเพือ่ นรวมทุกขกนั คือ เขาถึงและเขาใจใน
ความทุกขดวยการรับรูปญหา เห็นอกเห็นใจ ไมดถู ูก เคารพในศักดิศ์ รีความเปนคน เห็นความสําคัญของ
คุณคาทางจิตวิญญาณ ความอบอุน และความมีนา้ํ ใจ ซึง่ ผลของการสัมผัสลึกลงไปในจิตใจระหวางผูปวย
กับผูดูแลนี้จะสามารถเยียวยาผูปวยใหฟน คืนสูสภาพสมบูรณอยางเปนองครวมคือ เยียวยาทัง้ ทางรางกาย
จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญและเปนศิลปะสูงสุดของการดูแลรักษาเยียวยาผูปว ย
ในการปฏิบัติงานของพยาบาล จะตองพบและสัมผัสกับผูปวยที่มีความแตกตางหลากหลาย ซึง่
สวนใหญลวนแลวแตมีความทุกขและตองการการบําบัดรักษาทัง้ ทางรางกายและจิตใจ หากพยาบาลเขาใจ
และสัมผัสในคุณคาความเปนมนุษยของผูปวยแตละคน ยอมทําใหการปฏิบัติการพยาบาลเปนไปโดยเนน
มนุษยเปนสําคัญ พฤติกรรมที่แสดงออกในการดูแลผูปว ยก็จะเปนไปอยางมีเมตตากรุณา ดวยมาตรฐานที่
เทาเทียมกันทุกคนโดยไมเลือกชั้นวรรณะหรือสถานะทางเศรษฐกิจสังคม มีการใชคําพูดและกิรยิ าทาทางที่
เหมาะสม แสดงถึงการยอมรับและเคารพในความเปนบุคคลของผูปวย ทัง้ นี้การทําหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมาย
ดวยหัวใจที่ออนโยนตอความเปนมนุษยนนั้ มีคุณคามากกวาการเปนภารกิจตามหนาที่แตจะเปนคุณความดี
ที่เปนพลังใจใหกับชีวิตทัง้ ของผูปวยและตัวพยาบาลเอง นอกจากนีก้ ารเห็นคุณคาของผูอื่นและการปฏิบัติดี
ตอผูอื่นยังเปนการสรางคุณคาใหกับตนเองดวยเชนเดียวกัน
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บริการอยางเขาใจ เอาใจเขามาใสใจเรา
เนื่องจากบริการพยาบาลเปนงานที่ตองปฏิบัติกับมนุษยที่มีชวี ิตจิตใจ ซึ่งพยาบาลมีบทบาทหนาที่
ในการดูแลชวยเหลือผูปว ยอยางใกลชิด ตองมีปฏิสัมพันธกับผูปวยและญาติตลอดเวลา พยาบาลจึงจําเปน
ตองเรียนรูธรรมชาติของมนุษยและการสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน เพื่อใหสามารถสัมผัสไดถึงความรูสึกนึก
คิดและใหการชวยเหลือที่เหมาะสมตรงตามความตองการอยางแทจริง ในการสรางความสัมพันธที่ดีตอกันนี้
ตองอาศัยทักษะการบริการดวยความเขาใจหรือความรูส ึกเห็นอกเห็นใจผูอื่น ซึง่ เปนความสามารถในการรับ
รูอารมณและความรูสึกของผูอื่น ดวยการใหความเอาใจใสและใหความสนใจอยางแทจริง ทางพุทธศาสนา
เรียกวา การเอาใจเขามาใสใจเรา นัน่ คือ การเขาใจและยอมรับวา คนแตละคนยอมมีโลกสวนตัวของตัวเอง
มีความคิดความรูสึกที่แตกตางจากคนอืน่ อีกทัง้ ความเคยชินในการปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี
ภาษา และศาสนาที่นับถือก็อาจจะแตกตางกัน การบริการดวยความรูสึกเห็นอกเห็นใจ รูจักเอาใจเขามาใส
ใจเรา จะชวยใหเกิดความเขาใจกันอยางถองแท และสามารถตอบสนองกลับไดตรงกับภูมหิ ลังของแตละคน
การทีพ่ ยาบาลมีความเห็นอกเห็นใจผูปวย รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา จะทําใหพยาบาลรับรูสภาพ
อารมณและความรูสึกของผูป วยเสมือนหนึ่งวาเปนตัวของผูปวยในขณะนั้น โดยพยาบาลจะตระหนักวา สัก
วันหนึง่ ความเจ็บปวยอาจเกิดขึ้นกับตัวเองไดเชนเดียวกัน และถาหากตองเผชิญกับความเจ็บปวยเชนนี้บาง
ตนเองจะมีความรูสึกเชนไร ตองการการดูแลอยางไร ซึง่ จะทําใหพยาบาลเกิดความเมตตากรุณา ใหการดูแล
ผูปวยดวยพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความหวงใย เอื้ออาทรอยางแทจริง ผลที่เกิดขึ้นก็คือ ผูปวยจะรูสึกอบอุน
ไววางใจ เชื่อมั่นในการรักษาพยาบาล มีพลังใจที่จะตอสูกับโรคภัยไขเจ็บที่กาํ ลังเผชิญอยู ในทางตรงกันขาม
ถาหากพยาบาลขาดความเห็นอกเห็นใจ ไมรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา จะทําใหไมมีความพยายามที่จะเขาใจ
ผูปวยและญาติ ที่มักจะมีความเครียด ความกลัว ความวิตกกังวลตอสภาวะการเจ็บปวยและสิง่ ตางๆที่ตอง
เผชิญ ทําใหพยาบาลมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม มุง ปฏิบัติการพยาบาลใหแลวเสร็จโดยไมสนใจสภาพจิตใจ
หรือมิติอื่นๆทีส่ ัมพันธกับการเจ็บปวยของผูปวย ซึง่ เปนการขาดเมตตาธรรมที่มนุษยพึงมีตอกัน
การบริการอยางเขาใจ เอาใจเขามาใสใจเรา จะเกิดขึ้นไดเมื่อพยาบาลใชใจสัมผัสใจในการสราง
ความสัมพันธ และเห็นความสําคัญของกระบวนการที่จะทําใหไดรับรู และเขาใจในความตองการของผูปวย
โดยพยาบาลจะตองเปดใจรับรู รับฟงเรื่องราวของผูป วยกอน การรับฟงความคิดและความตองการดวยการ
เอาใจใสในสิ่งที่ผูปวยแตละรายสื่อสาร ไมวาจะเปนคําพูด สีหนา แววตา หรืออากัปกิริยาตางๆที่สอื่ มาอยาง
ตั้งใจและพยายามเขาใจสถานการณของผูปวย ไมตัดสินหรือตัดบทฟนธงลงไปเสียกอนก็จะทําใหการสื่อสาร
กันมีประสิทธิภาพ สามารถเขาถึงจิตใจและตอบสนองความตองการของผูปวยไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้
ความเขาใจและเห็นใจผูอื่น ยังเปนจุดเริ่มตนของการมีจิตใจที่งดงาม นําไปสูการพัฒนาตนในดานอืน่ ๆของ
พยาบาล เพราะเมื่อมีความเขาใจและเห็นใจผูอื่นเชนเดียวกับที่เขาใจตนเอง ทักษะทางสังคมในดานอืน่ ๆก็จะ
ตามมา เชน การพูดจาดวยถอยคําที่ไพเราะ การกระทําที่ยกยองใหเกียรติผูอื่น การควบคุมอารมณ เปนตน
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เมตตากรุณาเปนนิตย มีผลงดงามแกจิตทั้งผูใหและผูรับ
ในระบบการใหบริการทางสุขภาพ พยาบาลเปรียบเสมือนดานแรกทีผ่ ูปวยและญาติจะตองพบ
และมีปฏิสัมพันธดวยมากกวาบุคลากรอื่นๆ โดยเฉพาะในหอผูปว ย พยาบาลจะตองผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
กันมาทําหนาที่ดูแลผูปวยตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง อีกทัง้ ยังเปนผูที่ตองแกไขปญหาตางๆในเบื้องตนใหกับผูปว ย
ซึ่งสังคมสวนใหญมีความคาดหวังวา พยาบาลจะตองเปนบุคคลที่มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ดูแลผูปวยอยางมี
เมตตากรุณา อดทน เห็นอกเห็นใจ เอาใจใสในหนาที่ และชวยเหลือผูปว ยดวยความเต็มใจ เนื่องจากสังคม
ไทยมีขนบธรรมเนียมประเพณี และพุทธศาสนาเปนพืน้ ฐานดานศีลธรรม ที่มีแนวทางใหคนในสังคมปฏิบัติ
ตอกันดวยความเกื้อกูล ยกยองผูทมี่ ีนา้ํ ใจ กตัญูรูคุณ และผูที่ชวยเหลือคนตกทุกขไดยาก โดยสังคมมอง
วา ความเจ็บปวยเปนความทุกขท่คี นในสังคมจะตองใหการชวยเหลือเกื้อกูล ภาพลักษณของพยาบาลจึง
ตองเปนผูท ี่มคี วามเมตตากรุณาเปนสําคัญ ดังนัน้ พยาบาลจึงควรตระหนักวา บทบาทหนาที่ของตนเปนสิง่
ที่มีคุณคาที่สามารถชวยใหผอู ื่นพนทุกขได การกระทําใดๆจะตองออกมาจากจิตใจทีง่ ดงาม จึงจะสงผลให
การกระทํามีความงดงามตามไปดวย
ความเมตตากรุณาเปนคุณธรรมที่ทําใหจิตเปนกุศล นัน่ คือ มีความเห็นใจหวงใยในตัวผูอื่นทั้งใน
ดานความคิด และการกระทํา ดวยการแสดงออกที่เคารพในความเปนมนุษยของผูอนื่ อยากชวยเหลือเมื่อ
เห็นเขาเปนทุกข เมตตากรุณา จึงเปนคุณธรรมที่ทาํ ใหคนเรามีความเอื้อเฟอเผื่อแผและเกื้อกูลกัน สงเสริม
ใหมีความสัมพันธที่ดีตอกันบนพืน้ ฐานของความเขาใจและความเคารพซึ่งกันและกัน เราจะเขาใจในตัวเอง
และเขาใจในความหนักหนาของความทุกขของผูอื่น ซึง่ การเขาใจในตัวเองและผูอนื่ จะเปนผลใหบคุ คลนั้น
ไดพัฒนาพลังของความเมตตากรุณาใหเพิม่ ยิ่งขึน้ ทําใหเปนคนที่มีความสุข ใจกวาง มีความอดทน และให
อภัยผูอื่นไดมากขึ้น ผูท ี่ไดติดตอสัมพันธดวยจึงมีความอบอุนใจ ไววางใจ ยินดีที่ไดเขาใกล สนทนาวิสาสะ
ตรงกันขามกับผูที่ขาดเมตตาธรรม จิตอกุศล เชน ความโกรธ ความถือตัว ความเห็นแกตวั จะเกิดขึ้นไดงาย
ทําใหมีการกระทําที่แสดงออกถึงความไมแชมชื่นของจิตใจ เชน ขี้หงุดหงิด พูดจาไมไพเราะ ยกตนขมทาน
มีกิริยาที่ไมออนโยน แข็งกระดาง หยาบคาย เปนตน ผูท ไี่ ดเขาใกลจึงไมสบายใจเมื่อตองพบปะพูดจาดวย
ทั้งนี้ การฝกฝนตนเองใหมเี มตตากรุณาจะตองใชความคิดเปนกําลังสําคัญ เพราะหากคิดใหใจออนละมุน
เพียงใดก็ทาํ ได เชนเดียวกับคิดใหใจรุมรอนราวกับน้าํ เดือดก็ทําได นั่นคือ คิดใหจิตเมตตาก็ได คิดใหเกลียด
ชังก็ได ทานจึงสอนใหระวังความคิดใชความคิดใหถกู ตอง โดยใหเตือนตนเองเสมอวา ทุกคนตองการความ
เมตตาทัง้ นัน้ เราก็ตองการ เขาก็ตองการ โดยเฉพาะผูท กี่ ําลังมีความทุกข ยิ่งตองการความเมตตา เห็นอก
เห็นใจเปนอยางยิง่ การชวยเหลือคนอืน่ เทาที่จะชวยไดเปนเรื่องที่ทาํ ไดงาย และคนที่ไดรับก็จะมีความรูสึก
ที่ดี แมบางครั้งจะเปนเพียงการแสดงเจตนาที่ดีหรือการใหกําลังใจ แตก็ยังมีประโยชน ความเมตตากรุณา
นอกจากจะมีผลดีตอคนอื่นแลว ยังสงผลดีตอจิตใจตนอีกดวย เพราะความสุขในชีวติ ของคนเราสวนหนึง่ ได
มาจากการที่ไดตอบแทนชวยเหลือคนอืน่ เราจึงไมควรเปนผูรับเพียงฝายเดียว แตควรเปนผูใหดวย
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ในการปฏิบัตกิ ารพยาบาลนั้น พยาบาลควรมีจิตใจที่เปยมดวยความเมตตากรุณา คือ ปรารถนา
ใหผูปวยมีความสุข และอยากชวยใหพนทุกขจากความเจ็บปวย ซึง่ พยาบาลมีโอกาสทีจ่ ะไดสรางกุศลดวย
การดูแลชวยเหลือเพื่อบรรเทาความไมสุขสบายตางๆจากความเจ็บปวย ตลอดจนใหการชวยเหลือในเรื่อง
กิจวัตรประจําวัน เชน การทําความสะอาดรางกาย การเคลื่อนไหวเปลี่ยนอิริยาบถ การรับประทานอาหาร
การขับถาย ซึง่ ผูปวยบางคนไมสามารถกระทําไดเอง อันเปนผลมาจากโรคภัยไขเจ็บที่เปนอยู การปรากฏ
กายของพยาบาลหรือการเขาไปชวยเหลือเมื่อผูปวยตองการ จะทําใหผูปวยมีความมั่นใจวาพยาบาลเปนที่
พึ่งได โดยเฉพาะอยางยิง่ เมือ่ พยาบาลแสดงถึงความรูสกึ เอื้ออาทรรวมทุกขรวมสุขกับผูปวย โดยเปดโอกาส
ใหไดระบายความทุกขความกังวลใจตางๆ และไดซักถามเกีย่ วกับความเจ็บปวยของตน การเปนผูรับฟงที่ดี
ปลอบโยนใหกําลังใจ ใหขอมูลและตอบขอซักถามของพยาบาล จะชวยใหความทุกขใจของผูปวยคลายลง
ดังนัน้ การทีพ่ ยาบาลแสดงออกถึงความยินดีในการชวยเหลือ มีน้ําใจ และเอาใจใสตอผูปวยดวยความมี
เมตตากรุณาจึงไมเพียงแตจะชวยดูแลรักษาโรคทางกายเทานัน้ แตยังเปนการประคับประคองทางดานจิตใจ
ทําใหผูปวยมีความอบอุน ใจ (Spiritual Comfort) ผอนคลายจากความกลัวและความวิตกกังวล ซึง่ จะมีสว น
ชวยในการปรับตัวและฟน ฟูสูสภาพปกติไดเร็วขึ้น
พยาบาลที่มีจติ เมตตากรุณาตอเพื่อนมนุษย จะมีพฤติกรรมการดูแลผูปวยทั้งทางกาย วาจา ใจที่
เปนไปอยางออนโยนนุม นวล ยิ้มแยมแจมใส ใชคําพูดทีส่ ุภาพไพเราะ กระตือรือรนเต็มใจใหบริการ เอาใจใส
ไมรังเกียจ และตอบสนองทันทีเมื่อขอรอง พฤติกรรมเหลานี้ เปนคุณงามความดีหรือเปนกุศลที่ตัวพยาบาล
และผูปวยสามารถรับรูได เพราะมนุษยมพี ลังความรักและความเมตตาที่สามารถถายทอดหรือสื่อถึงกันได
พลังแหงความปรารถนาดีที่พยาบาลและผูปวยมีตอกันนัน้ จะชวยใหการดูแลชวยเหลือผูปวยเปนไปดวยดี
โดยไมคิดวาเปนเรื่องที่นา เหน็ดเหนื่อย เบื่อหนาย แตกลับเปนแรงเสริมที่ชวยใหพยาบาลมีพลังแรงกายและ
แรงใจในการดูแลเอาใจใสผูปวยใหมีคุณภาพยิง่ ขึ้น ความมีเมตตากรุณาเปนนิตย จึงมีผลงดงามแกจิตทั้ง
ผูใหและผูรับเสมอ

เริ่มที่ใจ...ใฝเตรียมพรอม นอมในธรรม
พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร หรือความหวงใย เอาใจใส ปฏิบัติตอผูปวยดวยความออนโยน
นุมนวล จึงเกิดจากการทีพ่ ยาบาลมีจิตใจที่มีเมตตากรุณา เห็นคุณคาในความเปนมนุษย รูจักเอาใจเขามา
ใสใจเรา ซึ่งเปนจิตสํานึกที่มาจากพืน้ ฐานของจิตใจไดรับการอบรมปลูกฝงแลวคอยๆซึมซับบมเพาะจนเปน
คุณสมบัติเฉพาะตัวหรือบุคลิกลักษณะของพยาบาลผูนนั้ นําไปสูการถายทอดสิ่งทีด่ ีงามใหกับผูอ ื่นเหมือน
กับที่ตนเองเคยไดรับ ดังนัน้ การที่พยาบาลจะดูแลผูอื่นดวยความมีเมตตาเอื้ออาทร จึงตองเริ่มตนจากการ
พัฒนาจิตใจของตนเองใหมจี ิตสํานึกที่ดี และตระหนักถึงคุณคาของวิชาชีพ ที่ไดมีโอกาสทําในสิง่ ทีเ่ ปนกุศล
คือ ไดชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย บมเพาะและยกระดับคุณธรรมขอนี้ขึ้นมากอน พยาบาลจึงจะสามารถ
ถายทอดความเมตตากรุณา เอื้ออาทรไปยังผูปวยได
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แนวทางสําคัญในการพัฒนาจิตใจใหเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรมก็คือ การปฏิบัติตนตามหลักคํา
สอนในศาสนาตางๆ เพราะศาสนาทุกศาสนามีจุดมุงหมายเพื่ออบรมปลูกฝงใหคนเปนคนดี มีจิตใจที่ดีงาม
และเนื่องจากพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไทยทีม่ ีอิทธิพลตออุปนิสัยใจคอของคนไทยมาชานาน การ
นําหลักพุทธธรรมมาใชฝกฝนพัฒนาตนและประยุกตใชในการปฏิบัติงานของพยาบาลจึงเปนแนวทางที่เปน
ประโยชนและเกิดคุณคาที่สอดคลองกับสังคมไทยเปนอยางยิ่ง
แนวคิดตามหลักพุทธธรรมนั้นตัง้ อยูบนพืน้ ฐานของเหตุและผล และเริ่มตนจากการเขาใจในชีวิต
และธรรมชาติ ที่มงุ เนนใหคนมีความเมตตากรุณา เอื้ออาทรตอกัน อันเปนคุณสมบัติที่สําคัญของพยาบาล
ซึ่งความมีเมตตากรุณา เอื้ออาทร เห็นอกเห็นใจผูอนื่ นี้ มีอยูในหลักธรรมที่เรียกวา พรหมวิหาร4 สวนการ
เอื้อเฟอสงเคราะหผูอนื่ อยางมีน้ําใจ อยูในหลักธรรมที่เรียกวา สังคหวัตถุ 4 หลักธรรมทั้งสองหมวดมีความ
สัมพันธกนั และเปนธรรมที่ตอ งมีในสถานการณที่ตองชวยเหลือผูอนื่ ทีม่ ีความเดือดรอน แนวทางการปฏิบัติ
เนนการเรียนรูท ี่จะมีสติรูตัว รูจักและเขาใจตนเอง ไวตอความรูสึกและตอบสนองดวยความเขาใจและเห็นใจ
ผูอื่น ซึง่ จะทําใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีมนุษยสัมพันธที่ดีและทํางานไดอยางมีความสุข กระบวนการ
ฝกฝนพัฒนาตนตามหลักพุทธธรรมเพื่อใหเปนผูท ี่มีจิตใจดีงาม นําไปสูการรูจักคิดรูจักทํา และแกไขปญหา
ไดดวยตนเองอาศัย หลักไตรสิกขา หรือ ศีล สมาธิ ปญญา โดย ศีล คือ การประพฤติปฏิบัติตนในทางที่
ถูกตอง สมาธิ คือ การมีสติตั้งมั่น มีใจทีส่ งบมั่นคง และ ปญญา คือ การรูตามความเปนจริงของชีวิต ซึ่ง
การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทั้ง 3 ประการนี้ จะทําใหเปนผูที่ปฏิบัติดี มีจิตใจที่แนวแน สงบมั่นคง คิดเปน
แกปญหาเปน จึงเปนการฝกฝนพัฒนาตนที่ครอบคลุมทัง้ ทางดานพฤติกรรม จิตใจ และสติปญญา
ดังนัน้ หากพยาบาลไดนาํ เอาหลักพุทธธรรมมาปฏิบัติอยางเชื่อมโยงสัมพันธกนั ก็จะทําใหเขาใจ
ในความเปนไปของชีวิต และตระหนักวาผูป วยเปนผูทมี่ คี วามทุกขอยูแ ลว การทีม่ ีโอกาสไดดูแลผูปวยใหมี
ความสุขใจสบายกาย หรือผอนคลายความทุกขจงึ เปนงานที่ไดบุญกุศล ซึ่งพยาบาลจะตองปฏิบัติหนาที่ใน
อาชีพนี้ทกุ วัน ถาคิดใหมีความสุข ก็จะมีความสุขตลอดเวลาที่ตองปฏิบตั ิงาน เพราะสุขหรือทุกขขึ้นอยูกับ
ความคิดของตนเอง ทั้งนี้การปฏิบัติธรรม เปนการตอสูภ ายในจิตใจตน ที่จะสลัดสภาวะจิตในทางลบออก
แลวแทนที่ดวยสภาวะจิตในทางบวก ฉะนั้น ในยามที่เห็นผูปว ยยิ้มให พยาบาลก็จะดีใจ สบายใจไปดวย
เพราะรูสึกวาเขามีความสุขขึ้น เมื่อผูปวยตองการความชวยเหลือ แลวสามารถชวยได ก็จะทําใหพยาบาล
รูสึกถึงคุณคาของตนเอง ธรรมะจึงสอนใหมีโยนิโสมนสิการคือ คิดเปน ทําใหคิดไดวา คนเราควรจะมีชีวิต
ที่เปนประโยชนตอตนเองและผูอื่น ซึง่ อาชีพพยาบาลเปนอาชีพที่ไดปฏิบัติธรรมขอนี้ทกุ วัน ชีวิตจึงมีคุณคา
เปนอยางยิ่ง การนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใชในชีวติ ประจําวันก็สามารถปฏิบัติไดอยางงายๆดวยการ
ฝกฝนตนใหดาํ เนินชีวิตดวยความเรียบงาย และใชชีวิตในทางที่ถกู ตอง มีความรักในผูอื่นเสมือนเปนพีน่ อง
รวมครอบครัว รูจักบริการชวยเหลือผูอื่นอยางนอบนอมถอมตน ใหเกียรติผูอื่น และเปนผูใหโดยไมหวังผล
ตอบแทนใดๆ หลักพุทธธรรมจะชวยชี้นาํ และกํากับชีวิต รวมทัง้ ยังเปนเข็มทิศในการชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อน
มนุษย ผลของการฝกฝนพัฒนาตนนี้ จะเกิดประโยชนทงั้ ตอตนเองและผูอื่นอยางไมมีที่สิ้นสุด
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โดยสรุป การดูแลผูปวยอยางเอื้ออาทร เปนคุณธรรมจริยธรรมที่สําคัญของพยาบาล ซึง่ ความ
เอื้ออาทรจะสะทอนใหเห็นถึงความรัก ความมีน้ําใจ และการชวยเหลือเกื้อกูลกันของเพื่อนมนุษย ทําใหเกิด
มิตรภาพระหวางพยาบาลกับผูปวย สัมผัสที่นิ่มนวล วาจาที่สุภาพไพเราะ จริงใจ และใหเกียรติ จะสงผลให
ผูปวยมีความรูสึกอบอุนใจ ปลอดภัย เชื่อถือไววางใจในการรักษาพยาบาลและมีกาํ ลังใจที่จะตอสูกับโรคภัย
ไขเจ็บ เพื่อการฟนหายจากโรคและการฟนฟูสุขภาพใหเปนปกติ ขณะเดียวกันพยาบาลก็ไดเรียนรูที่จะเปน
ผูใหหรือเปนผูท ี่ทาํ อะไรใหผอู ื่นกอนดวยใจ การใหหรือการเอาใจใส เอื้อเฟอเกื้อกูลผูปวยดวยความบริสุทธิ์ใจ
ปราศจากเงื่อนไข จะทําใหพยาบาลมีความปติ รูสกึ วา ตนเองมีคุณคา มีเกียรติ และมีความสุขอยางลึกซึ้ง
ซึ่งความสุขเชนนี้ ยิง่ ทําก็ยงิ่ มีความสุขและอยากทําเพิม่ ขึ้นเรื่อยๆ พลังแหงความปรารถนาดีทพี่ ยาบาลมีตอ
ผูปวย จะทําใหพยาบาลดูแลชวยเหลือผูปว ยเปนอยางดีโดยไมคิดวาเปนเรื่องยุง ยาก แตกลับเปนแรงเสริมให
มีพลังแรงกายและแรงใจในการดูแลเอาใจใสผูปวยใหมคี ุณภาพยิ่งขึน้ ดังนั้น การดูแลอยางเอื้ออาทรจึงเปน
คุณธรรมที่เปนอุดมคติของวิชาชีพพยาบาล
การทีพ่ ยาบาลจะเปนผูท ี่มคี วามเอื้ออาทร ตองอาศัยการอบรมสั่งสอน หรือการฝกฝนพัฒนาตน
ใหเปนผูท ี่มีจติ ใจประณีตละเอียดออนเปย มดวยความเมตตากรุณา เห็นอกเห็นใจ รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา
และเห็นในคุณคาของมนุษย จึงจะปฏิบัติตอผูปวยดวยความออนโยนเอื้ออาทร ซึง่ หลักธรรมในพุทธศาสนา
มีแกนสําคัญที่มุงเนนใหคนมีความเมตตากรุณา เอื้ออาทรตอกัน โดยไมเพียงสอนใหรักเพื่อนมนุษยดวยกัน
เทานัน้ แตยังสอนใหรักสรรพสัตวและสรรพสิ่งรอบตัวดวย รวมทั้งสอนใหชาวพุทธเปนผูใหโดยไมหวังผลตอบ
แทน เมื่อคนเรามีความรัก ความเมตตาตอเพื่อนมนุษยแลว จะทําใหเปนคนที่มีสุขภาพจิตดี มีความเขาใจ
เห็นใจ ใหอภัยตอผูอื่น สงบ ถอมตน และมีชีวิตที่เรียบงาย นอกจากนี้ พุทธธรรมยังใหขอคิดและวิธีปฏิบัติ
ในการฝกฝนพัฒนาตนใหเปนผูประพฤติดี มีจิตใจแนวแน สงบมั่นคง คิดเปน แกปญ
 หาเปน ซึง่ ลวนเปนภูมิ
ปญญาอันทรงคุณคา
ในการปลูกจิตสํานึกใหเปนผูท ี่มีความเอื้ออาทร พยาบาลจะตองเริ่มตนจากการใหความเมตตา
เอื้ออาทรตอตัวเองกอน โดยตองมีความเคารพในตัวเอง รูจักรับผิดชอบ และดูแลตัวเองใหมีความสุข จึงจะ
สามารถถายทอดความเมตตาเอื้ออาทรนั้นไปสูผูอื่นได ความสนใจ หวงใยผูอนื่ จะนํามาซึง่ ความเขมแข็ง
ภายในใจตน ทําใหมองอะไรไดกวางกวาตัวเอง และมีความสุขที่ไดชว ยเหลือคนอืน่ กุศลแหงความตัง้ ใจดี
จะไปขับไลกิเลสความเห็นแกตัวภายใน เกิดเปนพลังใจที่ดีงามทีท่ ั้งผูป วยและพยาบาลไดรับดวยกันทั้งคู
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เอกสารประกอบการสอนที่ 2
ไตรสิกขา :
หลักพุทธธรรมล้ําคาในการฝกฝนพัฒนาตนเพื่อการเปนพยาบาลที่เอื้ออาทร
D

D

D

D

D

D

D

D

วิชาชีพพยาบาล เปนวิชาชีพที่มหี นาที่ใหบริการสังคมในการดูแลสุขภาพและการเจ็บปวย
ของประชาชน การปฏิบัติกิจกรรมพยาบาลจึงเปนงานทีเ่ กี่ยวของกับวัฏจักรธรรมชาติของชีวิตมนุษย
ไดแก การเกิด แก เจ็บ ตาย ซึ่งเปนภาวะทีม่ ีทั้งความสุขและความทุกขของมนุษย การเจ็บปวยถือเปน
เรื่องธรรมดาและเปนทุกขอยางหนึ่งของชีวิตมนุษยเมื่อมีภาวะของความเจ็บปวยและอยูในสภาพของ
ผูที่ตองการความชวยเหลือทัง้ ทางดานรางกายและจิตใจ บุคลากรทางวิชาชีพสุขภาพจะทําหนาทีเ่ ปน
ผูปฏิบัติการใหความชวยเหลือเพื่อใหกลับคืนสูภาวะปกติที่สมบูรณ โดยเฉพาะพยาบาลซึ่งเปนผูท ตี่ อง
คอยใหการดูแลชวยเหลือที่ใกลชิดกับผูปวยมากที่สุด ตองเผชิญกับปญหาและสถานการณตางๆของ
ผูปวยตลอดเวลา การปฏิบัติการดูแลจึงตองดําเนินไปอยางมีมนุษยธรรม มีความเอื้ออาทรตอมนุษยใน
ยามที่มคี วามทุกขจากความเจ็บปวย ผูท เี่ ปนพยาบาลจึงเปนผูท ี่อยูบ นวิถีแหงการปฏิบัติธรรมเนื่องจาก
การเอื้อเฟอเอือ้ อาทรตอความทุกขของผูอนื่ จัดไดวาเปนการปฏิบัติธรรมที่สําคัญประการหนึ่ง เพราะจะ
ตองประกอบไปดวยจิตใจทีม่ ีความเมตตากรุณาเปนพืน้ ฐาน

มนุษยประเสริฐดวยการฝกฝนพัฒนาตน
เนื่องจากงานรักษาพยาบาล เปนการทํางานกับคนที่มชี ีวิตจิตใจที่มคี วามเจ็บไขไดปวย ซึง่
อยูในภาวะทีม่ ีความแปรปรวนของสภาพรางกายพาใหสภาพจิตใจแปรปรวนไปดวย ผูทเี่ จ็บปวยจึงมัก
จะมีอารมณหงุดหงิดงาย เศราใจ หวาดกลัว ทอแท หมดกําลังใจ หรือ สิ้นหวัง ลวนแตเปนสภาพจิตที่
ไมดีและตองการความชวยเหลือไมเฉพาะแตทางกายเทานัน้ แตตอ งการความชวยเหลือทัง้ ทางใจดวย
ขณะเดียวกันญาติของผูที่เจ็บปวยก็อยูในอารมณที่ใกลเคียงกันคือ หงุดหงิด เศราใจ หวาดกลัว ทอแท
หรือสิ้นหวังอันเกิดจากความผูกพันและหวงใยในตัวผูปว ย พยาบาลจึงอยูในสภาพแวดลอมแหงความ
แปรปรวนหรือความไมเปนปกติตางๆ รวมทั้งยังอยูในฐานะคลายเปนคนกลางระหวางฝายผูทเี่ จ็บปวย
กับฝายที่ใหการรักษาพยาบาลดวยกันคือ แพทย และ เจาหนาที่อื่นๆ โดยทําหนาที่ประสานงานกับทั้ง
สองฝาย คนโนนก็จะเอาแบบโนน คนนี้ก็จะเอาแบบนี้ ตองถูกกระทบรอบดาน ดังนัน้ ถาพยาบาลขาด
ความเขาใจในธรรมชาติของชีวิตมนุษย ขาดความเขาใจในงานที่ทาํ ขาดความเขาใจในผูที่เจ็บปวยและ
ขาดความเขาใจในตนเอง ก็จะทําใหงานดําเนินไปโดยไมราบรื่น เกิดปญหาในการดูแลรักษาเยียวยา
ผูปวย และเกิดปญหาในตนเอง ทําใหไมมคี วามสุขในการทํางานในวิชาชีพ
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ปจจัยที่จะทําใหพยาบาลทําหนาที่ดูแลรักษาเยียวยาผูปว ยใหไดผลดี แบบที่เรียกวา “งานก็
ไดผลตัวคนก็เปนสุข” เกิดจากปจจัย 2 ประการ โดยประการแรกไดแก ความรักในวิชาชีพหรือรักในงาน
ของตน นัน่ คือ มีใจรักในงานดูแลรักษาผูป วย อยากชวยคนใหหายจากโรคภัยไขเจ็บ อยากเห็นเพื่อน
มนุษยมีสุขภาพที่ดี อาจเกิดจากการเห็นคุณคาหรือเห็นประโยชนของงาน ซึง่ เปนมาตั้งแตกอนทีจ่ ะมา
เปนพยาบาล ถามีความรูสึกนี้เปนทุนเดิมก็จะชวยเปนเกราะปองกันตัวหรือเปนภูมิคมุ กันไมใหหวัน่ ไหว
เมื่อกระทบกับอารมณตางๆในสภาพแวดลอมของการทํางาน แตถาหากไมมีทนุ เดิมก็ตองอาศัยปจจัย
ประการที่สองคือ การอบรมและการฝกฝนพัฒนาตนหรือการมีจิตสํานึกในการศึกษา ซึ่งการศึกษาก็คือ
การพัฒนาคนนั่นเอง พัฒนาจากการเรียนรู จากการฝกฝน จากความรูที่เกิดจากวิชชา จากใจ แลวนํา
ความรูนนั้ มาใชในการทํางานและการแกปญหา ในทางพุทธศาสนาถือวา มนุษยเปนสัตวที่ประเสริฐ
ดวยการฝกฝน ดังนั้น การที่พยาบาลจะมีความเขาใจในธรรมชาติชวี ิตมนุษย เขาใจในงาน เขาใจผูที่
เจ็บปวย และเขาใจตนเอง จึงตองอาศัยการอบรมและการฝกฝนพัฒนาตนอยางตอเนือ่ ง เพื่อทําใหเกิด
การปรับปรุงตนใหดีงามยิ่งขึน้ ควรแกการปฏิบัติภาระตามหนาที่

หลักธรรมในการศึกษาพัฒนาตน
ดังไดกลาวมาแลววา ผูที่เปนพยาบาลเปนผูที่อยูบนวิถแี หงการปฏิบัติธรรม และความคาด
หวังของผูรับบริการ รวมไปถึงความคาดหวังของสังคมตอวิชาชีพพยาบาล ไมวา สังคมจะเปลี่ยนแปลง
ไปเชนไร ก็คาดหวังวา พยาบาลจะตองเปนผูที่มีความเมตตา กรุณา เสียสละความสุขสวนตัวเพื่อการ
ชวยเหลือผูปวย ใหบริการแกบุคคลทุกเชือ้ ชาติ ศาสนา โดยไมเลือกชัน้ วรรณะ และดูแลผูปวยอยางมี
คุณธรรม จริยธรรม พยาบาลจึงตองสนใจ เอาใจใสในความแตกตางของบุคคลทั้งในดานวัฒนธรรม
ความเชื่อ และหลักปฏิบัตทิ างศาสนาของแตละบุคคล
โดยทีพ่ ุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไทยมาเปนเวลาชานาน พุทธธรรมจึงเปนรากฐาน
ของแบบแผนการดําเนินชีวติ ความเชื่อ และคานิยมของคนไทยสวนใหญ ซึง่ ไดรับการถายทอดปลูกฝง
จนกลายเปนวัฒนธรรมและหลักปฏิบัติของคนในสังคม เชน การมีนาํ้ ใจ การออนนอมถอมตน การมี
สัมมาคารวะ การเคารพผูอาวุโส เปนตน นอกจากนี้ หลักพุทธธรรมยังตั้งอยูบนพืน้ ฐานของเหตุและ
ผลหรือความจริงเพื่อใหคนเกิดปญญา มีความคิดดี ปฏิบัติดี การประยุกตหลักพุทธธรรมสูปฏิบัติการ
พยาบาลจึงมีคุณคามากมายทัง้ ตอตัวพยาบาลและผูรับบริการ โดยจะชวยใหพยาบาลมีความเขาใจใน
ความคิดความเชื่อ และความตองการของผูรับบริการมากขึ้น นําไปสูการดูแลแบบองครวมคือ คํานึงถึง
ปจจัยทัง้ ทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณของผูรับบริการ เพื่อใหสามารถเผชิญกับความ
เจ็บปวยและความเครียดไดอยางมีกําลังใจ การเรียนรูแ ละประสบการณจากธรรมชาติชีวิตของผูป วย
ยังมีคุณคาในการพัฒนาตนเองของพยาบาลใหเปนผูมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะของความ
เมตตากรุณา เอื้ออาทรซึ่งเปนคุณคาที่แทจริงของวิชาชีพพยาบาล
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หลักพุทธธรรมกลาวไววา การที่จะดําเนินชีวิตใหถกู ตองมีชีวิตที่ดงี าม สามารถเกื้อกูลตนเอง
และผูอื่นไดนนั้ จะตองมีการฝกฝนพัฒนาตน ไดแก กระบวนการทีเ่ รียกวา การศึกษา หรือ สิกขา ซึ่ง
กระบวนการของการศึกษาภายในตัวบุคคลจะเริ่มตนและดําเนินไปไดตองอาศัยการติดตอเกี่ยวของกับ
สภาพแวดลอมและอิทธิพลภายนอกเปนสิ่งผลักดันหรือเปนปจจัยกอตัว ถาไดรับการถายทอด แนะนํา
ชักจูงจากแหลงความรูความคิดที่ถูกตองก็จะทําใหเกิด สัมมาทิฏฐิ หรือ การเห็นชอบ นําไปสูการศึกษา
ที่ถูกตอง ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิจึงมี 2 ประการคือ ปจจัยภายนอกหรือเสียงจากภายนอก (ปรโตโฆสะ)
เปนการอบรม ชี้นาํ กระตุน เตือนจากบุคคลอื่น หรือเรียนรูจากผูท ี่เปนกัลยาณมิตร ไดแก พอแม ครูบา
อาจารย เปนตน สวนอีกประการหนึ่งคือ ปจจัยภายในหรือการใชปญ
 ญา (โยนิโสมนสิการ) เปนการใช
สติปญญาของตนเองคิดไตรตรองมองสิ่งทั้งหลายอยางพินิจพิจารณาใหถูกตอง ตรงตามความเปนจริง
เมื่อมีสัมมาทิฏฐิเปนฐานแลว กระบวนการศึกษาภายในตัวบุคคลก็จะดําเนินไปได โดยกระบวนการนี้
มีหลักสําคัญ 3 ประการเรียกวา ไตรสิกขา ประกอบดวยศีล สมาธิ และปญญา อันเปนการอบรมความ
ประพฤติ ฝกฝนจิต และ ฝกฝนปญญา เพื่อนําไปสูการคิดดี ปฏิบัติดี ถาพยาบาลไดฝกฝนพัฒนาตน
ตามหลักธรรมอยางถูกตองและตอเนื่องแลวจะเห็นผลไดชัดถึงการเปลีย่ นแปลงที่ดีคอื มีความสงบและ
มีความสุขภายในมากขึ้น ผูคนรอบขางก็จะรูสึกวา พยาบาลผูน ั้นรมเย็น นาเขาใกลและนาปรึกษา

ไตรสิกขา : หลักการฝกฝนพัฒนาตนทั้ง 3 ดาน
ไตรสิกขา เปนกระบวนการศึกษาตามหลักพุทธธรรมอันเปนรากฐานของการฝกฝนพัฒนาตน
โดยมีแนวคิดหรือหลักการทีส่ ัมพันธกับการมองชีวิตมนุษยและธรรมชาติทั้งหมด เพือ่ การเขาสูความดี
ความงาม และความจริงภายใน ที่เนนการพัฒนาตนเองทั้งทางกายวาจา จิตใจ และ ปญญา ทําใหเกิด
ความเขาใจในสิ่งตางๆคือ ความรูจริง ตระหนัก ปลอยวาง รูจักการใหอภัย มีความเปนอยูอยางฉลาด
รูเทาทันอารมณ ความคิด และธรรมชาติทเี่ ปนจริงตามเหตุปจจัย ผลของการศึกษาที่แทจริงจะทําให
รูจักตนเอง อานตัวเองออก บอกตัวเองได ใชตัวเองเปน มองผูอนื่ และสรรพสิ่งอยางยอมรับในความ
แตกตางหลากหลาย จึงเปนประโยชนทั้งตอตนเองและผูอื่น ซึง่ การศึกษาตามแนวทางทีก่ ลาวเปนการ
ศึกษานอกระบบที่สามารถศึกษาไดตลอดเวลา ตลอดชีวิตโดยไมตองมีรูปแบบและไมขึ้นอยูกับสถานที่
แตตองอาศัยการเรียนรู ทําความเขาใจ นําไปปฏิบัติ และ เห็นผลหรือเขาถึงธรรมดวยตนเอง ผูอ ื่นไม
สามารถหยิบยื่นใหได ผูศกึ ษาจึงตองศึกษาดานปริยัติ คือทฤษฎีหรือหลักการ จากนั้นเขาสูการปฏิบัติ
หรือการนํามาใชเพื่อพิสูจนทดลอง ในที่สุดก็จะเขาถึง ปฏิเวธหรือผลลัพธแหงการพิสูจนทดลอง นัน้
กระบวนการฝกฝนพัฒนาตนตามหลักไตรสิกขามีหลักการสําคัญ 3 ประการ ไดแก ศีล สมาธิ
และปญญา กลาวคือ เปนระบบที่พฒ
ั นาตนเองในดานพฤติกรรมหรือความสัมพันธกบั สิ่งแวดลอมและ
สังคม (ศีล) ดานจิตใจหรือเจตจํานง (สมาธิ) และดานปญญาหรือความรูความเขาใจ (ปญญา) ทั้ง 3
ดานจะดําเนินประสานควบคูกันไปตลอดเวลาและสงผลตอกัน การพัฒนาแตละดานของชีวิตมีดงั นี้
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1) ศีล หรือ อธิศีลสิกขา (Self Training in Morality) เปนกระบวนการฝกฝนพัฒนาตนดาน
พฤติกรรมใหมีความดีงาม เกื้อกูลตอมนุษยและสิ่งแวดลอม ซึ่งแสดงออกดวยการกระทําทางกายวาจา
ที่มีความสุจริต เปนปกติ กลาวคือ เปนการฝกฝนตนเองใหมีระเบียบวินยั เพื่อควบคุมความประพฤติ
หรือการกระทําของตนใหเหมาะสม ไมเบียดเบียนสรางความเดือดรอนใหกบั ตนเองและสังคม สามารถ
อยูรวมกับผูอนื่ ไดดี เอื้ออํานวยแกการมีชวี ิตที่ดีงามรวมกัน การพัฒนาดานพฤติกรรม แบงเปน 2 ดาน
ไดแก ดานความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพหรือทางวัตถุ (Physical Development) คือ การ
พัฒนารางกายใหมีสุขภาพที่ดี โดยเสพหรือบริโภคสิ่งตางๆทางอินทรีย (ตา หู จมูก ลิ้น กาย) เชน การ
กินอาหาร การใชเสื้อผาเครื่องนุง หม การใชเทคโนโลยี ฯลฯ ดวยความถูกตอง สวนอีกดานหนึง่ ไดแก
ดานความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางสังคม หรือกับเพือ่ นมนุษยดวยกัน (Social Development) คือ
การดําเนินชีวติ และอยูรวมในสังคมโดยไมเบียดเบียนผูอนื่ มีการเสียสละชวยเหลือเผื่อแผซึ่งกันและกัน
ดังนัน้ ศีล จึงเปนสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติ เพื่อใหการดําเนินชีวิตเปนไปอยางปกติ ซึ่งจะชวยชะลาง
ความสกปรกจากนิสัย และเปนการเตรียมตัวในเบื้องตนหรือเปนพืน้ ฐานที่ดีในการพัฒนาคุณภาพจิต
และการพัฒนาปญญาตอไป
2) สมาธิ หรือ อธิจิตสิกขา (Self Training in Mentality) เปนกระบวนการฝกฝนพัฒนาตน
ดานจิตใจหรือเจตจํานง กลาวคือ เปนการพัฒนายกระดับคุณสมบัติในดานตางๆของจิตใจ ไดแก ดาน
ความสามารถ คือ การควบคุมความนึกคิดใหอยูในสภาพที่มนั่ คงหรือมีภาวะจิตใจแนวแน มีสติ ตัง้ มั่น
ในสิ่งที่กําหนด ไมฟุงซานวอกแวกสายไปมา ดานคุณภาพ คือ ความมีคุณธรรมหรือการมีจิตทีม่ คี วาม
ดีงาม เชน มีความรัก ความเมตตากรุณา มีน้ําใจ มีสัมมาคารวะ ยอมรับและเห็นความสําคัญของผูอ ื่น
เปนตน และ ในดานสุขภาพของจิต คือ การมีความสุขทางจิตใจ เชน ความอิม่ ใจ ความสดชืน่ เบิกบาน
ผองใส ไมเครียด ไมหมนหมอง ไมขุนมัว เปนตน คุณคาของ สมาธิ หรือการทีจ่ ิตมีคุณสมบัติที่ดีจึงทํา
ใหจิตใจอยูในสภาพที่สงบ ปลอดโปรง พรอมสําหรับการใชงาน ชวยใหมองเห็นสิ่งทีต่ องการไดชัดเจน
มองเห็นทุกสิง่ ตามความเปนจริง ซึ่งเปนพืน้ ฐานของการพัฒนาทางปญญาอยางไดผลดีที่สุด
3) ปญญา หรือ อธิปญญาสิกขา (Self Training in Wisdom) เปนกระบวนการฝกฝนพัฒนา
ตนดานปญญาหรือการมีความรูที่ถกู ตองตรงตามความเปนจริง กลาวคือ เปนการพัฒนาดานความรู
ความเขาใจ เจตคติ คานิยมใหถูกตอง ดวยการไตรตรองมองดู พินิจพิเคราะหจนรูจ ักและเขาใจสิ่งทัง้
หลายตามความเปนจริง ไมยึดติด รูเทาทันธรรมดาของโลกและชีวิต โดยมองเห็นเหตุและผล รูจักการ
คาดหมายผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นพรอมทัง้ หาแนวทางแกไข และ กระทําการตางๆดวยสติ รูจักวางใจ
วางทาที ปฏิบัติตอโลกและชีวิตไดถูกตองเหมาะสม ปญญา จึงทําใหเราไดสัมผัสถึงคุณคาและความ
งามทีท่ ําใหจิตใจของเรากวางขึ้น เรียนรูท ี่จะรัก เรียนรูที่จะให เรียนรูทจี่ ะยอมรับความหลากหลายทาง
ความคิด อันเปนผลมาจากอัตตาที่ลดลง กระบวนการเรียนรูดวยใจใครครวญจึงนําไปสูความตัง้ ใจที่
จะทําประโยชนเพื่อผูอน่ื ดํารงชีวิตเพื่อใหเกิดคุณคาแกสังคมอยางแทจริง
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จากหลักการของไตรสิกขา จะเห็นไดวา เปนหลักธรรมสําหรับการศึกษาและพัฒนาชีวิตของ
บุคคลใหเกื้อกูลและเปนประโยชนตอตนเอง ผูอนื่ และสังคม ซึ่งจะตองฝกฝนใหครบทั้ง 3 ดานคือ ศีล
สมาธิ และปญญา อยางเปนองครวม จึงจะไดการศึกษาพัฒนาตนที่สมบูรณ ทั้งนี้เนื่องจากศีล สมาธิ
ปญญา เปนองคประกอบทีต่ องอาศัยซึง่ กันและกัน ถาดานใดดานหนึ่งไมพรอมหรือไมประสานกันจะ
ทําใหกระบวนการฝกฝนไมไดผลดี เชน การฝกใหเกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึง่ ถาจิตใจของผูฝกไม
มีความสุขก็จะทําใหเกิดการฝนใจไมมีความสุข การฝกนั้นก็มีแนวโนมที่จะไมไดผล แตถาการฝกนั้น
จิตใจของผูถูกฝกมีความพึงพอใจ มีความสุขในการกระทํา พฤติกรรมนั้นก็จะมั่นคง และ ถาผูฝก ยิ่ง
ปฏิบตั ิยิ่งเกิดความรูความเขาใจ มองเห็นคุณคาของพฤติกรรมนั้นวา เปนสิ่งที่ดีมีประโยชนตอตนเอง
และผูอื่น ก็ยิ่งเกิดความสุขและจะกระทําพฤติกรรมนั้นจนเปนนิสัย ดังนั้น การศึกษาพัฒนาทั้ง 3 ดาน
จึงตองประสานสัมพันธกัน

การบูรณาการไตรสิกขาในวิถีชีวิตและการปฏิบัติงานของพยาบาล
แกนสําคัญของพุทธธรรมคือ การนําเอาความรูในธรรมชาติและกฎธรรมชาติมาใชประโยชน
ธรรมะจึงเปนเรื่องใกลตัว เปนความเขาใจเกี่ยวกับโลกและชีวิต หรือทุกอยางที่อยูรอบตัวเราตั้งแตเกิด
กระทัง่ สิ้นลมหายใจ ถาเราเขาใจถูกตองก็จะสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับธรรมชาติของมนุษยได
พุทธธรรมที่มชี ีวิตจะตองเปนหลักธรรมทีส่ ามารถนํามาประยุกตเขากับวิถีชวี ิตและเหตุปจจัยของผูคน
ในชีวิตประจําวันไดอยูเสมอ โดยผูปฏิบัตติ องมีความเขาใจถึงความหมาย และคุณคาของการปฏิบัติ
บูชาใหลึกซึ้ง จึงจะเปนเสนทางแหงการแสวงหาคุณคาในตนเองเพื่อประโยชนสุขทีแ่ ทของเพื่อนมนุษย
ทั้งนี้การทํางานในอาชีพตางๆถือเปนเรื่องของการฝกฝนพัฒนาตนทัง้ สิ้น เพราะเวลาโดยสวนใหญของ
เราอยูกับการทํางาน ซึง่ ทานพุทธทาสภิกขุไดกลาวไววา ธรรมะคือหนาที่ หนาที่คอื การงาน และ การ
งานคือธรรมะ ดังนั้น การทํางานและการดําเนินชีวิต จึงเปนการปฏิบตั ิธรรมควบคูกันไป โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผูท ี่อยูใ นวิชาชีพพยาบาล ซึ่งเปนผูท ี่ตองทํางานกับมนุษย และตองเขาใจในความเปนมนุษย
จึงควรเปนผูทสี่ นใจและใสใจในธรรมะเพือ่ ที่จะไดนาํ มาใชในการปฏิบตั ิงาน สงเสริมใหเปนพยาบาลที่
มีคุณภาพคือ มีทั้งความรูควบคูคุณธรรม
การนําหลักธรรมไตรสิกขา หรือ ศีล สมาธิ ปญญา มาประยุกตใชในการฝกฝนพัฒนาตนของ
พยาบาล โดยบูรณาการเขากับวิถกี ารดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาตนใหเปนพยาบาลที่
เขาใจในเพื่อนมนุษย ปฏิบัตกิ ารดูแลชวยเหลือเพื่อนมนุษยอยางเอื้ออาทร จนเปนนิสัยที่กระทําอยาง
สม่ําเสมอจึงถือเปนสิ่งที่มีประโยชนและมีคณ
ุ คายิ่ง เนื่องจากในแตละวันพยาบาลมีภาระงานประจํา
มากมาย ตองดูแลผูปวยหลายสิบคนในแตละเวร กอใหเกิดความเครียดไดงายเพราะตองรับผิดชอบใน
ชีวิตคน นอกจากนัน้ ยังอาจเกิดความเบื่อหนายหงุดหงิดจากการที่ผูปว ยและญาติเรียกรองในสิง่ ตางๆ
การบริการผูปว ยดวยความเครียด โกรธหรือหงุดหงิด ไมไดทําใหบรรยากาศระหวางพยาบาลกับผูป วย
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และญาติดีขึ้นหรือไมชวยแกปญหาใดๆ แตกลับจะทําใหเกิดความไมเขาใจระหวางกันรวมทัง้ เกิดความ
ไมประทับใจในบริการของพยาบาล ดังนัน้ การเปนผูท ฝี่ กฝนพัฒนาตนใหพรอมเสมอสําหรับการเผชิญ
ภาวะหรือเหตุการณตางๆในการปฏิบัติงาน จะชวยใหพยาบาลทํางานไดอยางมีความสุขและเห็นคุณคา
ในงานของตน เมื่อพยาบาลมีความเยือกเย็น สงบมัน่ คงในการปฏิบัติงาน ผูปวยและญาติก็จะเกิดความ
สงบมั่นคงไปดวย จึงเปนผลดีตอทั้งสองฝาย
จากหลักการของไตรสิกขาทีเ่ สนอมาแลวในขางตน สามารถนํามาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
ประจําวันและการปฏิบัติงานของพยาบาล โดยมีแนวทางดังนี้
1) ศีล หรือ “การกํากับพฤติกรรม สํารวมกายวาจา”
คือ การทีพ่ ยาบาลฝกควบคุมพฤติกรรมใหมีการแสดงออกทางกายวาจาที่ถูกตองตามหลัก
ศีลธรรมและเหมาะสมกับกาลเทศะ มีระเบียบวินัย ไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น รวมทัง้ ฝกการใชชีวิต
ที่เรียบงายเปนอิสระจากพันธนาการทางวัตถุสวนเกินใหมากที่สุด ดําเนินชีวิตอยางมีคุณคาโดยมีความ
สัมพันธทเี่ กื้อกูลตอเพื่อนมนุษยและสังคม
ถาหากพยาบาลมีการควบคุมกํากับพฤติกรรม สํารวมกายวาจาดังกลาว จะทําใหพยาบาล
เปนผูทมี่ ีการกระทําหรือการแสดงออกที่ดงี ามทั้งในการดําเนินชีวิตทั่วไปและในขณะที่ปฏิบัติงาน เชน
เปนคนตรงตอเวลา รับผิดชอบในงานของตน มีการวางแผนจัดระบบระเบียบในชีวิตประจําวันและการ
ทํางาน เปนคนสุภาพเรียบรอยออนโยน พูดจากับผูปวยหรือคนทัว่ ไปไพเราะถูกกาลเทศะ ไมพูดกระทบ
ตนเองหรือผูอื่น ไมเปนคนมักได มักงาย ชอบความสะดวกสบาย แกงแยงเอารัดเอาเปรียบผูอื่น เปนตน
ซึ่งทัง้ หมดนี้เปนผลมาจากการมีศีลธรรมเปนหลักยึดเหนี่ยวและมีการฝกฝนจนมีพฤติกรรมความเคยชิน
ที่ดีจากการมีระเบียบวินัย
2) สมาธิ หรือ “การมีจิตจดจอ ใจคอมั่นคง ดํารงคุณธรรม”
คือ การทีพ่ ยาบาลฝกหัดยกระดับความมีคุณภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพของจิตใจดวยการ
ฝกสติ และสมาธิ เพื่อควบคุมสภาวะของจิตใจและความนึกคิดใหอยูในสภาพที่มนั่ คง แนวแน ตั้งมัน่ ใน
สิ่งทีก่ ําหนด ไมฟุงซานวอกแวก สายไปสายมา มีการระลึกรูหรือมีสติสัมปชัญญะกํากับในทุกการกระทํา
ของตนเอง จนกระทัง่ จิตมีความสงบ วาง ปลอดโปรงพรอมสําหรับการใชงาน รวมทัง้ มีจิตใจที่ดีงามดวย
คุณธรรมจากการระลึกรูและมองเห็นทุกสิง่ ตามความเปนจริงจนสามารถเขาใจในจิตใจตนเองและผูอื่น
ผลของการฝกหัดควบคุมจิตใหจดจอมัน่ คงอยูเสมอ และมีคุณธรรมประจําใจจะสงผลตอการ
ดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงานของพยาบาลคือ ทําใหเปนคนอารมณเย็น ไมเปนคนชางโกรธ หงุดหงิด
ขลาดกลัว หรืออิจฉาริษยาผูอื่น แตจะเปนผูที่มีความเมตตากรุณา มีน้ําใจ มีสัมมาคารวะ ยอมรับ และ
เห็นความสําคัญของผูอื่น เพราะจิตที่ฝกฝนแลวมักมีแตความปติ เบิกบานผองใส ไมมีความขุน มัว และ
ไมมีความหมนหมอง นอกจากนี้ ยังทําใหเปนผูทมี่ ีสติและสมาธิในการทํางานอีกดวย ซึ่งทั้งหมดที่กลาว
มาเปนสิ่งที่มคี วามจําเปนในการปฏิบัติงานในวิชาชีพพยาบาลเปนอยางยิ่ง
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3) ปญญา หรือ “การรูจกั ไตรตรองมองเหตุผล รูจ ักตน รูจักคน รูจ ักงาน”
คือ การทีพ่ ยาบาลฝกฝนตนใหมีความรูความเขาใจ รูจกั มองสิง่ ทัง้ หลายตามความเปนจริง
มีความคิดและความเชื่อทีถ่ กู ตอง ดวยการนําการกระทําและประสบการณในการดําเนินชีวิตประจําวัน
และการปฏิบัติงานของตนเองมาไตรตรองมองดู พินิจพิเคราะหแยกแยะหาเหตุปจจัยจนรูจักและเขาใจ
สิ่งทัง้ หลายตามที่มนั เปน รูเหตุรูผล รูเทาทันธรรมดาของโลกและชีวิต มีความคิดที่อิสระไมมีอคติยึดมั่น
ในความเชื่อใดความเชื่อหนึง่ จนขาดการพิจารณาในมุมมองอื่น รูจักคาดหมายผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้น
พรอมทัง้ หาแนวทางแกไข กระทําการตางๆดวยสติ รูจกั วางใจวางทาที ปฏิบัติตอโลกและชีวิตไดถูกตอง
เหมาะสม นัน่ คือ รูเทาทันธรรมดา แลวนํามาพัฒนาตัวเรา
ผลจากการฝกฝนทางปญญา จะทําใหพยาบาลมีความเขาใจในตนเอง เขาใจในผูอ ื่น และ
เขาใจในงานทีท่ ําอยู จนละคลายความเห็นแกตัว มองเห็นคุณคาของสิง่ ที่ดงี าม และทําในสิ่งที่เปนกุศล
ไดแก การมีไมตรีธรรมหรือมีเมตตากรุณาตอผูที่เจ็บปวย ซึ่งแสดงออกโดยการดูแลชวยเหลืออยางเอื้อ
อาทร เชน การรับฟงอยางเห็นอกเห็นใจ พูดจาดวยถอยคําที่สุภาพใหเกียรติ ใหการพยาบาลดวยความ
นุมนวล ใหคําแนะนําตางๆดวยความเต็มใจ เปนตน
จากหลักธรรมทั้งหมดทีก่ ลาวมาในขางตน หากพยาบาลไดนอมนํามาประยุกตใชโดยบูรณาการ
เขาในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงานดวยการเรียนรูใหเขาใจแลวนําไปปฏิบัติจนกระจางชัดในผลของ
การศึกษาธรรมะนัน้ จะทําใหพยาบาลเปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรมหรือเปนผูทพี่ ึ่งพิงไดสําหรับผูปว ยและ
ญาติ เนื่องจากไตรสิกขาเปนหลักแหงการประพฤติปฏิบตั ิหรือระบบจริยธรรมทัง้ หมดในพุทธศาสนาที่จะ
ชวยใหการดําเนินชีวิต มุง ไปสูจุดหมายตามวิถีทางของกระบวนธรรมไดเปนผลสําเร็จ กระบวนการของ
การศึกษาจะพัฒนาคนใหเกิดพฤติกรรมที่ดี มีจิตใจที่งดงาม และมีปญ
 ญาทีห่ ลุดพนเปนอิสระจากกิเลส
อันเปนคุณคาของความเปนมนุษยที่สมบูรณ ซึ่งพุทธศาสนาเชื่อในเรื่องกรรม คือ บุคคลหวานพืชเชนใด
ยอมไดผลเชนนั้น ผูทาํ กรรมดียอมไดผลดีผูทํากรรมชัว่ ยอมไดผลชั่ว ดังนัน้ หากพยาบาลเปนผูท ี่มจี ิตใจดี
ดูแลผูปวยหรือปฏิบัติการพยาบาลดวยความมีเมตตาเอื้ออาทร ผลแหงการกระทํานั้น จะทําใหพยาบาล
มีความปติสุข ภาคภูมิใจในตนเอง และเห็นคุณคาของวิชาชีพที่ไดชวยเหลือเพื่อนมนุษย ซึ่งความสุขทาง
จิตใจนั้นมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง โดยจะทําใหมีความเปนอยูท ี่สงบสุขรมเย็น แมไมมีเงินทองหรือวัตถุ
อันเปนสวนประกอบของชีวิตที่มากมาย ในทางตรงกันขาม หากการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงานของ
พยาบาลขาดคุณธรรมจริยธรรม ขาดการดูแลชวยเหลือเอื้ออาทรตอเพื่อนมนุษย พยาบาลก็จะขาดความ
สุขทางใจในการดําเนินชีวิตทํางานดวยความเบื่อหนาย ยอมไมสงผลดีทั้งกับตนเองและผูเจ็บปวย ดังนัน้
การฝกฝนพัฒนาตนดวยหลักธรรมจึงเปนสิ่งสําคัญยิง่ ซึง่ สามารถกระทําไดตลอดเวลา เพราะการปฏิบัติ
ธรรมไมตองลงทุน แตตองลงมือปฏิบัติ ผลแหงการปฏิบัตินั้นจึงจะเกิดขึ้นไดอยางแทจริง
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเจริญพันธุและวางแผนประชากร)
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

