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บทคัดยอ

กายวิภาคศาสตรเปนวิชาในกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสรางของมนุษย ซึ่งเปนพื้นฐาน
ที่ทําใหนักศึกษาพยาบาลมองเห็นและเขาใจโครงสรางของอวัยวะตางๆ เพื่อใชเปนพื้นฐานในการเรียนวิชาทาง
การพยาบาลทั้งในรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ ดังนั้น ผูเขียนจึงไดออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
กายวิภาคศาสตรโดยใชวิธีการสอนที่ยึดหลักการกระตุนกระบวนการคิดใหเชื่อมโยงความรูพื้นฐานไปสูการนําไปใชใน
รายวิ ช าการพยาบาล ผู  ส อนได ม อบหมายให ผู  เ รี ย นจั ด ทํ า บั ต รเชื่ อ มโยงความรู  ท างกายวิ ภ าคศาสตร ใ นวิ ช า
กายวิภาคศาสตร เพื่อเปนสวนหนึ่งในการสรางประสบการณใหผูเรียนไดฝกนําความรูไปใช และในการสอน
วิชาปฏิบัติทางการพยาบาลไดนําบัตรเชื่อมโยงความรูกายวิภาคศาสตรมาเปนเครื่องมือชวยในการทบทวนความรู
กอนทําการปฏิบัติจริง เพื่อใหนักศึกษาทําความเขาใจและสามารถปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลไดดวยความมั่นใจ
สามารถอธิบายเหตุและผลในการปฏิบัติได อีกทั้งยังเอื้อใหเกิดผลลัพธการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาไดครบทุกดาน
คําสําคัญ: กายวิภาคศาสตร บัตรเชื่อมโยงความรู การฝกทักษะการพยาบาลพื้นฐาน

Abstract

Anatomy is one of the professional foundation courses. This subject included the structure of
human body, which is the basic for nursing students so that they will be able to see and understand
the structure of the organs for being the foundational knowledge of nursing subjects in terms of
theory and practice. Thus, the authors designed teaching and learning in anatomy course by using
teaching method on the basic of stimulating the students’ thinking process for linking the knowledge
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into nursing courses. The lecturers assigned their students to create anatomical cards which linked
anatomical knowledge into nursing practices for enhancing the students’ experiences and using their
knowledge. In the course of nursing practicum, the anatomical knowledge cards was used as a tool
for the students to review the anatomical knowledge before nursing practice, and The cards also
help them to understand, have a confidence in nursing practice, and be able to explain the logic of
nursing activities. Moreover, using the cards could facilitate students to achieve all of six learning
outcomes of Thai Qualifications Framework for Higher Education.
Keywords: anatomy, anatomical cards, practice in basic nursing skills

ความสําคัญของวิชากายวิภาคศาสตรตอ
กายวิภาคศาสตรเปนวิชาหนึ่งในกลุมวิชาพื้นฐาน การเรียนวิชาการพยาบาล

บทนํา

วิชาชีพในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามขอบังคับ
สภาการพยาบาล วาดวยการใหความเห็นชอบหลักสูตรการ
ศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ ระดับวิชาชีพ
พ.ศ. 2554 ที่ไดกําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอนวิชา
ในกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา 28 หนวยกิต
(ขอบังคับสภาการพยาบาล, 2554) โดยจัดการเรียนการ
สอนวิชาในกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ เชน กายวิภาคศาสตร
สรีรวิทยา ชีวเคมี พยาธิสรีรวิทยา เปนตน ในชั้นปแรกๆ
ของหลั ก สู ต ร ก อ นจั ด ให เ รี ย นวิ ช าในกลุ  ม วิ ช าชี พ ใน
ชั้นปตอไป เพื่อใชความรูจากกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
เปนพืน้ ฐานในการทําความเขาใจเกีย่ วกับกลไกการเกิดโรค
วิธกี ารรักษา กระบวนการพยาบาลในขัน้ ตอนการรวบรวม
ขอมูลที่ตองมีการตรวจรางกาย การแปลผลการตรวจ
ทางห อ งปฏิ บั ติ ก ารและการตรวจพิ เ ศษ การวางแผน
การพยาบาลและการนําไปปฏิบัติ ความรูพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรสุขภาพเหลานี้ จะชวยเสริมความเขาใจ
ใหนักศึกษาในการเรียนวิชาทางการพยาบาล จึงควรใช
วิธกี ารสอนทีส่ ง เสริมใหนกั ศึกษาสามารถเชือ่ มโยงความรู
พื้นฐานวิชาชีพ ดังเชน วิชากายวิภาคศาสตร ฯลฯ มาใช
ในการฝกทักษะทางการพยาบาล เพื่อสงเสริมใหเกิด
มาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ความรูท ไี่ ดจากวิชากายวิภาคศาสตรมคี วามสําคัญ
ตอนักศึกษาพยาบาลในการนําไปใชในการฝกทักษะการ
พยาบาล ทีเ่ สริมสรางการเรียนรูท เี่ ปนไปตามมาตรฐานการ
เรียนรูทางการพยาบาล และสามารถปฏิบัติการพยาบาล
ในการดูแลผูป ว ยไดอยางมีคณ
ุ ภาพ เพราะการเรียนในวิชา
ดังกลาวนั้น ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูและทําความเขาใจ
เกี่ยวกับสวนตางๆ ของรางกาย ไมวาจะเปนชื่อ ตําแหนง
รูปราง ลักษณะ และองคประกอบของอวัยวะตางๆ ในรางกาย
ที่ เ ป น พื้ น ฐานในการเรี ย นรู  แ ละการทํ า ความเข า ใจใน
วิชาสรีรวิทยา พยาธิสรีรวิทยา และวิชาทางการพยาบาล
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
สงผลใหเกิดความเขาใจในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลในดาน
ต า งๆ ที่ ส ามารถให ก ารดู แ ลผู  ป  ว ยได เ ป น อย า งดี แ ละ
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังที่ Prowse และ Lyne (2000)
กลาววา ความรูทางวิทยาศาสตรพื้นฐาน เชน ชีวเคมี
กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา พยาธิสรีรวิทยา จุลชีววิทยา
และเภสัชวิทยา มีอิทธิพลตอผลลัพธในการดูแลผูปวย
และยั ง มี ค วามจํ า เป น สํ า หรั บ การดู แ ลที่ มี คุ ณ ภาพสู ง
(Clancy, McVicar & Bird, 2000) เนื่องจากความรู
ทางวิทยาศาสตรเปรียบเสมือนรากฐานที่จําเปนเพื่อใช
ในการตัดสินใจทางการพยาบาลและเพื่อใชในการดูแล
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สภาพ และการสงเสริมสุขภาพของผูใชบริการ จากการ
ศึกษาวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอผลลัพธการเรียนรูของ
นักศึกษาชั้นปที่ 2 ภายหลังการฝกภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติ
การพยาบาลพื้นฐาน พบวา นักศึกษายังไมสามารถนํา
ความรูจ ากวิชากายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาไปใชในการ
ฝกทักษะการพยาบาลได เพราะ “เปนวิชาซึง่ มีเนือ้ หาทีต่ อ ง
เรียนมาก มีศพั ททตี่ อ งจดจํามาก เมือ่ ฝกทักษะในหองปฏิบตั ิ
การก็ตอ งจําและทําตามขัน้ ตอนของการพยาบาลแตละเรือ่ ง
นักศึกษามักจะลืมความรูเดิม ไมคอยไดนํามาใชทบทวน
เพราะมีวิชาอื่นที่ตองเรียนอีกมาก...” (ละเอียด, 2554)
การพัฒนาวิธีการเรียนการสอนใหมีการเชื่อมโยง
ความรูเ กีย่ วกับระบบโครงสรางและหนาทีข่ องอวัยวะตาง ๆ
ในรางกายมนุษยกับวิชาปฏิบัติการพยาบาล จึงมีความ
สําคัญที่ทําใหนักศึกษาจดจํา เขาใจไดงาย สามารถนําไป
สูการปฏิบัติไดจริง (Hishinuma, Saiki & Okubo,
2004) โดยกลยุทธหนึง่ ทีจ่ ะกระตุน การเรียนรูใ นการสอน
วิชากลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ คือ การใชวิธีการที่สามารถ
สงเสริมใหผูเรียนไดใชศักยภาพที่อยูภายในตัวผูเรียน
ออกมา และการสรางโอกาสใหมีการเชื่อมโยงทฤษฎีไปสู
การปฏิบัติ (Johnston & McAllister, 2008)
การใชบัตรเชื่อมโยงความรูทางกายวิภาคศาสตร
เปนวิธกี ารสอนหนึง่ ทีช่ ว ยทบทวนความรูเ ดิมของนักศึกษา
เพื่อเชื่อมโยงสูการนําไปใชในการปฏิบัติ โดยการศึกษา
ของมงคล และละเอียด (2556) ไดนาํ บัตรเชือ่ มโยงความรู
ทางกายวิภาคศาสตรไปใชในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล
พื้นฐานของนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี พบวา
นักศึกษาสามารถใชบตั รเชือ่ มโยงความรูก ายวิภาคศาสตร
ในการฝกทักษะการพยาบาลพื้นฐานได เพราะเปนการ
ทบทวนความรูเ ดิม ทําใหปฏิบตั กิ ารพยาบาลงายขึน้ เขาใจ
สาระเนื้อหาโดยดูรูปภาพ ทําใหนักศึกษามีความมั่นใจ
เพิ่มขึ้น
“

ผูปวย (McVicar, 2009)
อี ก ทั้ ง ความรู  ที่ ไ ด จ ากเนื้ อ หาสาระวิ ช ากายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาเปนความรูสําคัญ ที่จะทําให
นั ก ศึ ก ษาเข า ใจขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลพื้ น ฐาน
การพยาบาลที่ซับซอน และการเชื่อมโยงกับสภาวะโรค
ดังเชน การศึกษาของ กริฟฟทส บีวิล โอคอนนอร และ
ไวแลนด (Grittiths, Bevil, O’Connor & Wieland,
1995) ที่พบวา ผลการสอบวิชากายวิภาคศาสตรและ
สรีรวิทยามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับการประสบ
ผลสําเร็จในการเรียนวิชาทางการพยาบาลคลินกิ ในชัน้ ปที่
สอง สอดคลองกับลีวสิ และลีวสิ (Lewis & Lewis, 2000)
พบว า จํ า นวนวิ ช ากายวิ ภ าคศาสตร แ ละสรี ร วิ ท ยาที่
นักศึกษาพยาบาลหลักสูตร 2 ป ไดเรียนมากอนที่จะ
เที ย บโอนเข า ศึ ก ษาวิ ช าทางการพยาบาลในหลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต เปนปจจัยทํานายความสําเร็จ
ในการเรียนพยาบาล โดยผูเรียนพยาบาลในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตที่ประสบความสําเร็จเปนผูเรียน
ที่ ก  อ นเที ย บโอนมาได เ รี ย นวิ ช ากายวิ ภ าคศาสตร แ ละ
สรีรวิทยาเปนจํานวนสองวิชาหรือมากกวานัน้ สวนผูเ รียน
พยาบาลทีไ่ มประสบผลสําเร็จไดเรียนวิชากายวิภาคศาสตร
และสรีรวิทยามาหนึ่งรายวิชาเปนสวนใหญ ซึ่งอธิบาย
เหตุผลไดวา ความรูเ กีย่ วกับโครงสรางและหนาทีข่ องอวัยวะ
ตางๆ ในวิชากายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาเปนพื้นฐาน
สําคัญในการเรียนรู เพื่อใชแยกแยะความปกติออกจาก
ความผิดปกติเมื่อประเมินผูปวย และยังเปนพื้นฐานใน
การทําความเขาใจพยาธิสรีรวิทยา โรค และการรักษาทาง
อายุรศาสตรและศัลยศาสตร ซึ่งสงเสริมศักยภาพในการ
ฝกปฏิบัติทางการพยาบาล (Erickson & Ditomassi,
2005; Nyatanga, 2005)
นอกจากนี้ การขาดความรูที่แมนยําในกลุมวิชา
พื้ น ฐานวิ ช าชี พ มี ผ ลต อ สมรรถนะของพยาบาลวิ ช าชี พ
ในการทําความเขาใจตอพยาธิสภาพ สภาวะโรค และการ
พยาบาลในทุกมิติทั้งการดูแลรักษา การปองกัน การฟนฟู
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2) การนํ า ไปใช ใ นการทํ า ความ
ลั ก ษณะของบั ต รเชื่ อ มโยงความรู  ท าง
เขาใจการตรวจพิเศษ เชน
กายวิภาคศาสตร

บัตรเชือ่ มโยงความรูท างกายวิภาคศาสตรเปนบัตร
ความรูที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสรางและตําแหนงที่ตั้งของ
อวัยวะตางๆ ในรางกายมนุษย และเนื้อหาในรายวิชา
ทางการพยาบาลที่เกี่ยวของเชื่อมโยงกับโครงสรางของ
อวัยวะนั้นๆ
ลักษณะโดยทั่วไป: เปนบัตรขนาดครึ่งหนา
กระดาษ A4 ประกอบดวยเนื้อหา 2 ดาน ดังนี้
ดานหนา: ประกอบดวย
1. ภาพแสดงโครงสรางของอวัยวะตางๆ
ที่เลือกสรรมานําเสนอ
2. คําอธิบายโครงสรางที่สําคัญ และเปน
โครงสรางที่จะนําไปทําประเด็นเชื่อมโยง
3. คําอธิบายเพิม่ เติมเพือ่ เพิม่ รายละเอียด
เกี่ยวกับโครงสรางที่เลือกสรร (กรณีตองการอธิบาย
เพิ่มเติม)
ดานหลัง: ประกอบดวย
1. ประเด็นเชื่อมโยง โดยนําโครงสราง
ที่เลือกสรรมาเชื่อมโยงสูประเด็นตางๆ ที่ใชความรูทาง
กายวิภาคศาสตรไปสูการนําไปใช
2. ภาพที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ประเด็ น ที่ นํ า มา
เชื่อมโยง
โดยตั ว อย า งประเด็ น ที่ นํ า มาเชื่ อ มโยง
มีหลายแนวทางแลวแตจะเลือกสรร เชน
1) การนําไปใชในการตรวจรางกาย
เชน
ก. ดานหนา เลือกนําเสนอโครงสราง
ของไต
ข. ดานหลัง ประเด็นเชื่อมโยง เปน
“วิธีการเคาะไต (kidney percussion)” และมีภาพ
ตําแหนงการเคาะไตประกอบดวย เพื่อความชัดเจน

ก. ดานหนา เลือกนําเสนอโครงสราง
ของถุงนํ้าดีและทอนํ้าดี
ข. ดานหลัง ประเด็นเชือ่ มโยงเปน

“endoscopic retrograde cholangiopancreatography
(E.R.C.P)”

3) การนํ า ไปใช ใ นการปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลพื้นฐาน เชน
ก. ดานหนา เลือกนําเสนอโครงสราง
ของกระเพาะปสสาวะและทอปสสาวะ
ข. ดานหลัง ประเด็นเชื่อมโยงเปน
“การสวนปสสาวะ (urinary catheterization)”
- การสวนปสสาวะ (urinary catheterization) หมายถึง การใสสายสวนปสสาวะในผูหญิง
ลึกประมาณ 2-3 นิ้ว สวนในผูชายลึกประมาณ 8 นิ้ว
และปลายสายเขาไปอยูในกระเพาะปสสาวะ (bladder)
และเมื่อใสนํ้าเขาไปในลูกโปง (balloon) ซึ่งตําแหนง
ทีเ่ หมาะสมของลูกโปง จะอยูต รงตําแหนงสวนคอกระเพาะ
ปสสาวะ (bladder neck)
4) การนํ า ไปใช ใ นการทํ า ความ
เขาใจเรื่องโรค เชน
ก. ดานหนา เลือกนําเสนอโครงสราง
ของหลอดอาหาร
ข. ดานหลัง ประเด็นเชื่อมโยงเปน
“โรคกรดไหลยอน (gastroesophageal reflux disease,
GERD)”
5) การนําไปใชในการทําความ
เขาใจเรื่องการผาตัด เชน
ก. ดานหนา เลือกนําเสนอโครงสราง
ของกระเพาะอาหาร
ข. ดานหลัง ประเด็นเชื่อมโยงเปน
“การผาตัดกระเพาะอาหาร (gastrectomy)”

15
17

วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2558
Journal of Health and Health Management Vol. 2 No.1 January-April 2015

การจัดทําและนําบัตรเชื่อมโยงความรูทาง อานสาระสําคัญ และศึกษารูปภาพในบัตรเชือ่ มโยงความรู
กายวิภาคศาสตรไปใชในการจัดการเรียน กายวิภาคศาสตร เพือ่ ทบทวนความรูท างกายวิภาคศาสตร
ใหเปนพื้นฐานในการทําความเขาใจขั้นตอนในการปฏิบัติ
การสอน

บัตรเชือ่ มโยงความรูท างกายวิภาคศาสตรสามารถ
จัดทําและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนในการฝก
ทักษะการพยาบาลพื้นฐานได ดังนี้
1. การจัดทําบัตรเชือ่ มโยงความรูท างกาย
วิภาคศาสตร ผูสอนกําหนดใหนักศึกษากลุมยอยเปน
ผู  จั ด ทํ า บั ต รเชื่ อ มโยงโดยเป น ส ว นหนึ่ ง ของรายวิ ช า
กายวิภาคศาสตร โดยกําหนดเงื่อนไขของขนาดบัตร สวน
ประกอบในบัตรและประเด็นความเชื่อมโยงที่นํามาใสใน
บัตร เพื่อใหสอดรับกับการนําไปใชในรายวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลของแตละสาขา จัดใหนักศึกษาไดรับคําปรึกษา
แนะนําจากอาจารยที่เชี่ยวชาญในสาขากายวิภาคศาสตร
และสาขาวิชาการพยาบาลตามความเหมาะสม จากนั้น
ใหเวลานักศึกษาในการคนควาดวยตนเอง ผลิตบัตร
เชื่อมโยง และตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาในบัตร
โดยอาจารย ผู  เ ชี่ ย วชาญทางกายวิ ภ าคศาสตร และ
ตรวจสอบความเชื่อมโยงในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล
โดยอาจารยที่เชี่ยวชาญแตละสาขาวิชาการพยาบาล
2. การนําบัตรเชื่อมโยงความรูทางกาย
วิภาคศาสตรไปใชในการฝกทักษะการพยาบาล
พื้นฐาน ผูสอนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลออกแบบ
แผนการสอนทางคลินิกโดยใชบัตรเชื่อมโยงความรูทาง
กายวิ ภ าคศาสตร เ ป น สื่ อ ในกระบวนการสอน เพื่ อ ให
นักศึกษาไดทบทวนความรูค วามเขาใจทีเ่ ปนพืน้ ฐานสําคัญ
ในการวางแผนการพยาบาลใหแกผูปวย โดยกระบวนการ
นําบัตรเชื่อมโยงความรูกายวิภาคศาสตรไปใช มีขั้นตอน
ดังนี้ (1) เมื่อนักศึกษาไดรับมอบหมายใหปฏิบัติกิจกรรม
การพยาบาลขัน้ พืน้ ฐาน เชน การใสสายใหอาหารทางจมูก
ลงสูกระเพาะอาหาร การสวนปสสาวะ ฯลฯ นักศึกษา
ทําการศึกษาผูปวยที่ไดรับมอบหมาย เพื่อรูจักผูปวย
รายบุคคล จากนัน้ (2) นักศึกษาศึกษาดวยตนเองโดยการ
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การพยาบาล และ (3) เตรียมความรูที่สําคัญ/ขั้นตอน
การปฏิบัติในการฝกทักษะการพยาบาลเพื่อทบทวนความรู
/ขั้นตอนการปฏิบัติดวยตนเอง (4) อาจารยซักถามหรือ
ตรวจสอบความรูที่สําคัญเพื่อใหไดความรูที่ถูกตองกอน
ปฏิบัติ แลว (5) นักศึกษาจึงปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล
ตามขัน้ ตอน เมือ่ เสร็จสิน้ การปฏิบตั กิ จิ กรรมการพยาบาล
นักศึกษาผูใชบัตรเชื่อมโยงฯ เขียนบันทึกความคิดเห็น
เกี่ยวกับลักษณะของบัตรเชื่อมโยงความรูฯ และประโยชน
จากการใชบัตร (ดังภาพที่ 1)

มาตรฐานการเรียนรูที่ไดจากการใชบัตร
เชื่ อ มโยงความรู  ท างกายวิ ภ าคศาสตร
ในการฝกทักษะพื้นฐานการพยาบาล

จากการใชบตั รเชือ่ มโยงความรูท างกายวิภาคศาสตร
ไปใชทั้งในขั้นตอนการจัดทําบัตรและการนําบัตรไปใช
ดังที่กลาวไวขางตน พบวา ชวยสงเสริมใหนักศึกษาไดเกิด
ผลลัพธการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาใน
ดานตางๆ ดังนี้
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษามีความ
รับผิดชอบ ตรงตอเวลา มีความเปนระเบียบ มีวินัย โดย
นักศึกษาตองวางแผนการทํางานและควบคุมใหงานเปน
ไปตามแผนที่ กํ า หนดไว และในการนํ า เนื้ อ หาความรู 
กายวิภาคศาสตรมาใสในบัตรเชือ่ มโยงจะตองมีการอางอิง
แหลงที่มา ดังตัวอยางบันทึกการเรียนรูของนักศึกษา
ตอไปนี้
“…งานนี้ ส อนให พ วกเรามี ร ะเบี ย บ รอบคอบ
ตองรูจักวางแผนการทํางาน และควบคุมใหงานเสร็จ
ตามแผน…”
“…ฝกการตรงตอเวลา เพราะอาจารยจะนัดสงงาน
เปนระยะๆ พวกเราจะตองแกไขปรับปรุงงานใหทัน เพื่อให
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กระบวนการ
(1)

นักศึกษา
ศึกษาผูปวยที่ไดรับมอบหมาย

วัตถุประสงค
เพื่อรูจักผูปวยรายบุคคล

(2)

นักศึกษา
อานสาระสําคัญในบัตรเชือ่ มโยงความรู

เพือ่ ทบทวนความรูท างกายวิภาคศาสตร
ที่เปนพื้นฐานในการทําความเขาใจ
ขั้นตอนในการปฏิบัติการพยาบาล

(3)
นักศึกษา
เตรียมความรูที่สําคัญ/ขั้นตอนปฏิบัติ

เพื่อทบทวนความรู/ขั้นตอนดวยตนเอง

(4)

เพื่อใหไดความรูที่ถูกตองกอนปฏิบัติ

อาจารย
ซักถามหรือตรวจสอบความรูที่สําคัญ

(5)
นักศึกษา
ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามขั้นตอน

ภาพที่ 1 รูปแบบของการนําความรูจากวิชากายวิภาคศาสตร ไปใชในการฝกทักษะการพยาบาลพื้นฐาน
เสร็จทันสงตามกําหนดเวลา…”
“…สมาชิกทุกคนตองมีความรับผิดชอบงานของ
ตัวเอง…”
“…งานนี้ทําใหเราเปนคนมีความรับผิดชอบ มี
ความอดทนมากขึ้น และตองพยายามมากมากเลย…”
“…เราตองเขียนอางอิงวาคนความาจากแหลงใด
ตองกลับไปทบทวนวิธีการอางอิงที่เรียนมาจากวิชาภาษา
ไทยดวย เพราะตองเขียนใหถูกวิธี…”
2. ดานความรู นั ก ศึ ก ษาได ค วามรู  ทั้ ง ด า น
กายวิภาคศาสตร ความรูเ กีย่ วกับโรค การประเมินสุขภาพ

และขั้นตอนการปฏิบัติการพยาบาล ตามที่กําหนดไวใน
ใบงานของรายวิ ช า ดั ง ตั ว อย า งบั น ทึ ก การเรี ย นรู  ข อง
นักศึกษาตอไปนี้
“…ในการพยายามที่จะทําบัตรเชื่อมโยงนี้ ทําให
เราไดรับความรูมากมาย…”
“…ในขณะทีเ่ ราคนควาขอมูลเพือ่ ทําบัตร นอกจาก
จะไดความรูเกี่ยวกับกายวิภาคในระบบที่ไดรับมอบหมาย
แลวยังรับความรูในอนาคตอีกดวย ทั้งเกี่ยวกับเรื่องโรค
เกี่ ย วกั บ หลั ก การพยาบาลที่ เ รานํ า มาทํ า เป น ประเด็ น
เชื่อมโยง…”

17
19

วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2558
Journal of Health and Health Management Vol. 2 No.1 January-April 2015

“…การทําบัตรนี้ทําใหเราไดรูอนาคตของตนเอง
วาจะตองเรียนเรื่องอะไรบาง ทั้งเรื่องการตรวจรางกาย
การทําความเขาใจเรื่องโรค การปฏิบัติการพยาบาล เชน
การใสสายใหอาหาร เนื่องจากเปนประเด็นที่กลุมของเรา
นํามาเปนประเด็นเชือ่ มโยง ทําใหเราไดฝก คิดเชือ่ มโยง...”
“…เหมือนเราไดเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตวา
ที่เราเรียนกายวิภาคอยูในตอนนี้ อีกหนอยเราจะตองใช
ความรูก ายวิภาคในการเรียนวิชาอะไรบาง…”
3. ดานทักษะทางปญญา ไดคน ควาจากแหลง
ความรูที่หลากหลาย วิเคราะห คัดสรรประเด็นสําคัญที่ได
จากการคนควา ออกแบบการจัดเนื้อหาความรูในบัตร
เชื่อมโยงตามพื้นที่ที่กําหนดให ดังตัวอยางบันทึกการ
เรียนรูของนักศึกษาตอไปนี้
“…ในการทําบัตรนี้ทําใหพวกเราไดฝกฝนการ
คนควาทัง้ จากในหนังสือ อินเตอรเน็ต ตองอานเยอะมาก…”
“…เกิดทักษะในการคนควาขอมูล แลวขอมูล
ทุกอยางที่ไดมายังตองนํามาวิเคราะหอีกวาจะนํามาใช
อยางไรในประเด็นเชื่อมโยง…”
“…ตอนแรกไมเขาใจ ไปคนจากหนังสือมาเยอะแยะ
ไมรูจะนําเนื้อหานั้นมาคัดเลือกอยางไร เพื่อที่จะทําเนื้อหา
ใหเหมาะสมกับขนาดของบัตรที่ถูกกําหนดไว แตอาจารย
แนะนําวิธกี าร สุดทายกลุม เราก็วเิ คราะหขอ มูลจากทีค่ น มา
มากมาย คัดเฉพาะประเด็นสําคัญลงมาในบัตร เพราะถา
ไมคัดเนื้อหาก็จะเกินขนาดของบัตรที่ถูกกําหนดไว…”
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ ไดวางแผนการทํางานรวมกัน
ในกลุม ฝกการเปนผูนําผูตาม รูจักการเสียสละ เห็นใจกัน
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ใหอภัยและมองดานที่ดีของกัน
และกัน ไดแลกเปลี่ยนประสบการณกับเพื่อน และเกิด
มิตรภาพที่ดี ดังตัวอยางบันทึกการเรียนรูของนักศึกษา
ตอไปนี้
“…รูจักการทํางานเปนทีม รูจักการเสียสละเพื่อ
คนสวนมากและการเห็นใจ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน รูจัก
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ใหอภัยกัน เพราะบางครั้งเพื่อนบางคนก็ไมทําตามที่คุย
กันไว การมองในดานที่ดีของกันและกัน…”
“…รูจักการเปนผูนํา ผูตามในกลุม…”
“…ทําใหพวกหนูไดเรียนรูการทํางานเปนกลุม
ไดประสบการณใหมๆ กับเพื่อน และเกิดมิตรภาพที่ดี…”
“…มีความสามัคคีในหมูคณะ รูจักการทํางานเปน
ทีม ฝกการยอมรับฟงขอเสนอแนะและความคิดเห็นของ
ผูอื่น…”
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สือ่ สาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดใชคอมพิวเตอร
ในการคนควา พิมพ การเลือกวิธีการนําเสนอ การใชสี
ใชลกั ษณะตัวอักษรทีส่ วยงาม ดังตัวอยางบันทึกการเรียนรู
ของนักศึกษาตอไปนี้
“…จากการทําบัตรเชือ่ มโยงนี้ ทําใหมที กั ษะการใช
คอมพิวเตอรทั้งในการคนขอมูล และการทําบัตร…”
“…เมื่อทําบัตรเสร็จทําใหเรารูวาบัตรเสร็จ บัตร
สวยงาม เพราะเราสามารถใชคอมพิวเตอรในการคนหา
ขอมูล เราตองออกแบบบัตร ทั้งสีตองสวย การวางรูป
ใหเหมาะกับเนื้อหา…”
“…ในการทําบัตรเราเกิดทักษะหลายอยาง ทั้งการ
คนควาไมใชคนเฉพาะในหนังสือ เพราะในการมอบหมาย
งาน อาจารยกําหนดใหตองมีแหลงคนควาที่หลากหลาย
พวกเราจึงตองใชคอมพิวเตอรในการชวยคน แลวยังใช
คอมพิวเตอรออกแบบบัตร และใสสใี หสวยงามอีกดวย…”
6. ดานทักษะการปฏิบตั ทิ างวิชาชีพ ในขัน้ ตอน
ของการนําบัตรเชื่อมโยงความรูทางกายวิภาคศาสตรไปใช
นักศึกษาสามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาล โดยประยุกต
ใชความรูทางกายวิภาคศาสตร เพื่อเปนพื้นฐานในการทํา
ความเขาใจขั้นตอนการปฏิบัติการพยาบาลอยางมีเหตุผล
ดังตัวอยางบันทึกการเรียนรูข องนักศึกษาและความคิดเห็น
ของอาจารยนิเทศ ดังตอไปนี้
“…จากเนือ้ หาขอมูลจากบัตรเชือ่ มโยงจะมีความรู
เบื้องตนในการปฏิบัติการพยาบาล เชน ในเรื่องของการ
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สวนปสสาวะจะบอกวิธกี ารทําความสะอาดของอวัยวะสืบพันธ
ทัง้ หญิงและชายไว บอกขัน้ ตอนการใสสายสวนเปนบางสวน
สามารถนํามาประยุกตใชไดดใี นกรณีฉกุ เฉิน เวลาหาหนังสือ
ไมทัน แตในบัตรเชื่อมโยงนั้นก็บอกขอมูลอยางยอและ
สามารถเขาใจไดงา ย และทําใหขา พเจาไดรเู รือ่ งกายวิภาค
เพิม่ ขึน้ จากทีไ่ มคอ ยเขาใจอยู พอไดดบู ตั รก็ทาํ ใหรเู รือ่ งขึน้ …”
(นักศึกษา)
“…ในดานการปฏิบัติการพยาบาล จากการดูบัตร
เชือ่ มโยงทําใหเห็นภาพมากขึน้ เชน จากการทีใ่ สสายเขาไป
ปลายสายจะผานชองทอทางเดินปสสาวะไปยังกระเพาะ
ปสสาวะ ทําใหขา พเจามีความมัน่ ใจเพิม่ ขึน้ และไดรเู นือ้ หา
ของการสวนปสสาวะเพิ่มขึ้นอีกดวย…” (นักศึกษา)
“…จากที่ในบัตรเชื่อมโยงมีรูปภาพประกอบและ
บอกตําแหนงตางๆ ของระบบทางเดินอาหาร ทําใหเราได
ใชความรูนั้นมาปฏิบัติการพยาบาลไดงายขึ้น เพราะบัตร
จะบอกขั้นตอนการปฏิบัติการพยาบาลอยางคราวๆ แต
เขาใจงาย …” (นักศึกษา)
“…บั ต รเชื่ อ มโยงมี รู ป ภาพช ว ยให เ ราทบทวน
โครงสรางภายในไดเอง มีรูปใหดู มีตัวอักษรกํากับ ถึงแม
จะเล็กเกินไปในบางรูป เมื่ออานไดเองก็จะทําใหไมตอง
ตื่นเตนมากเทากับที่จะใหอาจารยถามคําถามเกี่ยวกับ
โครงสราง แลวถาไมมีรูปดูก็ยาก ตองนึกจินตนาการ
เอาเอง ซึง่ ก็ไมรวู า ถูกหรือผิด เวลาทําก็จะตองนึกๆ เอาเอง
เชน เวลาใสสายใหอาหารแลวติด อาจารยก็จะถามวา
ติดอะไร แลวตองทํายังไงตอ …” (นักศึกษา)
“…บัตรเชื่อมโยงแสดงโครงสรางของอวัยวะที่
เกี่ยวของกับทักษะทางการพยาบาลที่นักศึกษาจะปฏิบัติ
สามารถใชในการทบทวนตําแหนงที่สําคัญของอวัยวะ
ภายในโดยนักศึกษาไมตองจินตนาการเอง นักศึกษาใช
ทบทวนไดดวยตัวเอง ทําใหผูสอนลดเวลาในการซักถาม
เกี่ยวกับกายวิภาคไปได…” (อาจารย)
“…บั ต รเชื่ อ มโยงมี ป ระโยชน ที่ จ ะให นั ก ศึ ก ษา
ทบทวนกายวิ ภ าคของอวั ย วะที่ เ กี่ ย วข อ งด ว ยตนเอง

สามารถทําใหนักศึกษาเชื่อมโยงมาสูขั้นตอนการทํา บอก
เหตุบอกผลในการกระทําของตัวเองได เชน เมือ่ ใสสายสวน
ปสสาวะไดตามระยะแลว ใสนํ้าเขาบอลลูนแลว จะตอง
สามารถดึงสายสวนถอยออกมาไดเล็กนอย แตถา ใสนาํ้ เขา
บอลลู น แล ว ไม ส ามารถถอยสายได เ ลย คื อ ขยั บ สาย
ไมไดเลย บงบอกใหรูวา บอลลูนไมไดอยูในกระเพาะ
ปสสาวะ แตคางอยูในทอปสสาวะ ซึ่งจะทําใหทอปสสาวะ
เกิดอันตราย นักศึกษาตอบไดวาจะตองรีบดูดนํ้าออกจาก
บอลลูน แสดงใหเห็นถึงการเชื่อมโยงความรูเกี่ยวกับ
โครงสราง วิธกี ารปฏิบตั ิ ความรูเ หตุรผู ลในการปฏิบตั กิ าร
พยาบาล…” (อาจารย)
“…บัตรเชือ่ มโยงชวยลดเวลาในขัน้ ตอนการเตรียม
ความรูกอนขั้นตอนการปฏิบัติจริง คือ ไมตองใชเวลา
ซักถามมาก จึงลดเวลาการฝกทักษะได ทําใหในขณะ
ที่มอบหมายใหนักศึกษาศึกษาบัตรเชื่อมโยงดวยตนเอง
ครูผูสอนสามารถใชเวลาในการสอนนักศึกษาคนอื่นๆ
ไดดว ย …” (อาจารย)

สรุป

กายวิภาคศาสตรเปนสวนหนึง่ ของวิชาในกลุม วิชา
พื้นฐานวิชาชีพ ที่มีความสําคัญในการทําความเขาใจวิชา
ทางการพยาบาล การจัดการสอนวิชานี้โดยใชวิธีการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนไดบูรณาการวิชานี้
ไปสูวิชาทางการพยาบาลตั้งแตขณะเรียนอยูปแรกๆ ของ
หลักสูตร จะเปนการเตรียมความพรอมในการเชื่อมโยง
ความรูท างกายวิภาคศาสตรไปสูว ชิ าการพยาบาล และการ
จัดหาโอกาสใหผูเรียนไดทบทวนวิชาในกลุมวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพกอนการปฏิบตั ทิ างการพยาบาล การนําบัตรเชือ่ มโยง
ความรูก ายวิภาคศาสตรมาเปนเครือ่ งมือชวยในการทบทวน
ความรู  ก  อ นทํ า การปฏิ บั ติ จ ริ ง จะช ว ยให ผู  เ รี ย นได ใ ช
ความรูในวิชาพื้นฐานสูการปฏิบัติการพยาบาลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรู
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