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บทคัดยอ
กายวิภาคศาสตรเปนวิชาในกลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับโครงสรางของมนุษย ซึ่งเปนพื้นฐาน

ท่ีทําใหนักศึกษาพยาบาลมองเห็นและเขาใจโครงสรางของอวัยวะตางๆ เพ่ือใชเปนพื้นฐานในการเรียนวิชาทาง

การพยาบาลท้ังในรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ ดังนั้น ผูเขียนจึงไดออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

กายวิภาคศาสตรโดยใชวิธีการสอนท่ียึดหลักการกระตุนกระบวนการคิดใหเชื่อมโยงความรูพ้ืนฐานไปสูการนําไปใชใน

รายวิชาการพยาบาล ผู สอนไดมอบหมายใหผู เรียนจัดทําบัตรเช่ือมโยงความรูทางกายวิภาคศาสตรในวิชา

กายวิภาคศาสตร เพ่ือเปนสวนหนึ่งในการสรางประสบการณใหผู เรียนไดฝกนําความรูไปใช  และในการสอน

วิชาปฏิบัติทางการพยาบาลไดนําบัตรเชื่อมโยงความรูกายวิภาคศาสตรมาเปนเครื่องมือชวยในการทบทวนความรู

กอนทําการปฏิบัติจริง เพ่ือใหนักศึกษาทําความเขาใจและสามารถปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลไดดวยความม่ันใจ 

สามารถอธิบายเหตุและผลในการปฏิบัติได อีกท้ังยังเอ้ือใหเกิดผลลัพธการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาไดครบทุกดาน

คําสําคัญ: กายวิภาคศาสตร บัตรเช่ือมโยงความรู การฝกทักษะการพยาบาลพ้ืนฐาน

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 



15

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

กายวิภาคศาสตรเปนวิชาหนึ่งในกลุมวิชาพ้ืนฐาน

วิชาชีพในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามขอบังคับ

สภาการพยาบาล วาดวยการใหความเห็นชอบหลกัสตูรการ

ศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ ระดับวิชาชีพ 

พ.ศ. 2554 ท่ีไดกําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอนวิชา

ในกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา 28 หนวยกิต 

(ขอบังคับสภาการพยาบาล, 2554) โดยจัดการเรียนการ

สอนวิชาในกลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ เชน กายวิภาคศาสตร 

สรีรวิทยา ชีวเคมี พยาธิสรีรวิทยา เปนตน ในชั้นปแรกๆ 

ของหลักสูตร กอนจัดใหเรียนวิชาในกลุ มวิชาชีพใน

ชั้นปตอไป เพ่ือใชความรูจากกลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ

เปนพืน้ฐานในการทาํความเขาใจเกีย่วกบักลไกการเกิดโรค 

วธิกีารรักษา กระบวนการพยาบาลในข้ันตอนการรวบรวม

ขอมูลที่ตองมีการตรวจรางกาย การแปลผลการตรวจ

ทางหองปฏิบัติการและการตรวจพิเศษ การวางแผน

การพยาบาลและการนําไปปฏิบัติ ความรูพ้ืนฐานทาง

วิทยาศาสตรสุขภาพเหลานี้ จะชวยเสริมความเขาใจ

ใหนักศึกษาในการเรียนวิชาทางการพยาบาล จึงควรใช

วธิกีารสอนท่ีสงเสริมใหนกัศึกษาสามารถเช่ือมโยงความรู

พ้ืนฐานวิชาชีพ ดังเชน วิชากายวิภาคศาสตร ฯลฯ มาใช

ในการฝกทักษะทางการพยาบาล เพ่ือสงเสริมใหเกิด

มาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ความรูท่ีไดจากวิชากายวิภาคศาสตรมคีวามสําคัญ

ตอนักศึกษาพยาบาลในการนําไปใชในการฝกทักษะการ

พยาบาล ท่ีเสรมิสรางการเรียนรูท่ีเปนไปตามมาตรฐานการ

เรียนรูทางการพยาบาล และสามารถปฏิบัติการพยาบาล

ในการดแูลผูปวยไดอยางมีคณุภาพ เพราะการเรียนในวชิา

ดังกลาวน้ัน ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูและทําความเขาใจ

เก่ียวกับสวนตางๆ ของรางกาย ไมวาจะเปนชื่อ ตําแหนง 

รปูราง ลกัษณะ และองคประกอบของอวัยวะตางๆ ในรางกาย 

ท่ีเปนพื้นฐานในการเรียนรู และการทําความเขาใจใน

วิชาสรีรวิทยา พยาธิสรีรวิทยา และวิชาทางการพยาบาล

ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ

สงผลใหเกิดความเขาใจในการปฏิบติัการพยาบาลในดาน

ตางๆ ท่ีสามารถใหการดูแลผู ปวยไดเปนอยางดีและ

มีคุณภาพมากย่ิงขึ้น ดังท่ี Prowse  และ Lyne (2000) 

กลาววา ความรูทางวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน เชน ชีวเคมี

กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา พยาธิสรีรวิทยา จุลชีววิทยา 

และเภสัชวิทยา มีอิทธิพลตอผลลัพธในการดูแลผูปวย  

และยังมีความจําเปนสําหรับการดูแลที่มีคุณภาพสูง 

(Clancy, McVicar & Bird, 2000) เนื่องจากความรู

ทางวิทยาศาสตรเปรียบเสมือนรากฐานที่จําเปนเพ่ือใช

ในการตัดสินใจทางการพยาบาลและเพ่ือใชในการดูแล

13

บทนํา

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
การเรียนวิชาการพยาบาล
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ผูปวย (McVicar, 2009) 

 อีกท้ังความรู  ท่ีได จากเนื้อหาสาระวิชากาย-

วิภาคศาสตรและสรีรวิทยาเปนความรูสําคัญ ท่ีจะทําให

นักศึกษาเข าใจขั้นตอนปฏิบั ติการพยาบาลพ้ืนฐาน 

การพยาบาลท่ีซับซอน และการเช่ือมโยงกับสภาวะโรค 

ดงัเชน การศึกษาของ กริฟฟทส บีวิล โอคอนนอร และ

ไวแลนด (Grittiths, Bevil, O’Connor & Wieland, 

1995) ท่ีพบวา ผลการสอบวิชากายวิภาคศาสตรและ

สรีรวิทยามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับการประสบ

ผลสาํเร็จในการเรียนวิชาทางการพยาบาลคลินกิในชัน้ปท่ี

สอง สอดคลองกบัลวีสิ และลวีสิ (Lewis & Lewis, 2000) 

พบวา จํานวนวิชากายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาท่ี

นักศึกษาพยาบาลหลักสูตร 2 ป ไดเรียนมากอนที่จะ

เทียบโอนเขาศึกษาวิชาทางการพยาบาลในหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต เปนปจจัยทํานายความสําเร็จ

ในการเรียนพยาบาล โดยผูเรียนพยาบาลในหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิตท่ีประสบความสําเร็จเปนผูเรียน

ท่ีกอนเทียบโอนมาไดเรียนวิชากายวิภาคศาสตรและ

สรรีวิทยาเปนจาํนวนสองวชิาหรือมากกวานัน้ สวนผูเรียน

พยาบาลท่ีไมประสบผลสาํเร็จไดเรียนวชิากายวิภาคศาสตร

และสรีรวิทยามาหนึ่งรายวิชาเปนสวนใหญ ซึ่งอธิบาย

เหตุผลไดวา ความรูเก่ียวกบัโครงสรางและหนาท่ีของอวยัวะ

ตางๆ ในวิชากายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาเปนพื้นฐาน

สําคัญในการเรียนรู เพ่ือใชแยกแยะความปกติออกจาก

ความผิดปกติเม่ือประเมินผูปวย และยังเปนพื้นฐานใน

การทําความเขาใจพยาธสิรรีวิทยา โรค และการรกัษาทาง

อายุรศาสตรและศัลยศาสตร ซึ่งสงเสริมศักยภาพในการ

ฝกปฏิบัติทางการพยาบาล (Erickson & Ditomassi, 

2005; Nyatanga, 2005)

นอกจากนี้ การขาดความรูท่ีแมนยําในกลุมวิชา

พ้ืนฐานวิชาชีพมีผลตอสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ

ในการทําความเขาใจตอพยาธิสภาพ สภาวะโรค และการ

พยาบาลในทุกมิติท้ังการดูแลรักษา การปองกัน การฟนฟู

สภาพ และการสงเสริมสุขภาพของผูใชบริการ จากการ

ศึกษาวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอผลลัพธการเรียนรูของ

นักศึกษาชั้นปท่ี 2 ภายหลังการฝกภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติ

การพยาบาลพ้ืนฐาน พบวา นักศึกษายังไมสามารถนํา

ความรูจากวชิากายวภิาคศาสตรและสรรีวิทยาไปใชในการ

ฝกทักษะการพยาบาลได เพราะ “เปนวชิาซึง่มีเนือ้หาท่ีตอง

เรียนมาก มศัีพทท่ีตองจดจาํมาก  เม่ือฝกทักษะในหองปฏบิติั

การก็ตองจาํและทาํตามข้ันตอนของการพยาบาลแตละเรือ่ง  

นักศึกษามักจะลืมความรูเดิม ไมคอยไดนํามาใชทบทวน 

เพราะมีวิชาอื่นที่ตองเรียนอีกมาก...”  (ละเอียด, 2554)  

 การพัฒนาวิธีการเรียนการสอนใหมีการเช่ือมโยง

ความรูเก่ียวกับระบบโครงสรางและหนาท่ีของอวัยวะตาง ๆ

ในรางกายมนุษยกับวิชาปฏิบัติการพยาบาล จึงมีความ

สําคัญท่ีทําใหนักศึกษาจดจํา เขาใจไดงาย สามารถนําไป

สูการปฏิบัติไดจริง (Hishinuma, Saiki & Okubo, 

2004) โดยกลยทุธหนึง่ทีจ่ะกระตุนการเรยีนรูในการสอน

วิชากลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ คือ การใชวิธีการท่ีสามารถ

สงเสริมใหผู เรียนไดใชศักยภาพท่ีอยูภายในตัวผูเรียน

ออกมา และการสรางโอกาสใหมีการเช่ือมโยงทฤษฎีไปสู

การปฏิบัติ (Johnston & McAllister, 2008)

 การใชบัตรเช่ือมโยงความรูทางกายวิภาคศาสตร

เปนวธิกีารสอนหนึง่ท่ีชวยทบทวนความรูเดิมของนกัศึกษา 

เพ่ือเชื่อมโยงสูการนําไปใชในการปฏิบัติ โดยการศึกษา

ของมงคล และละเอยีด (2556) ไดนาํบัตรเช่ือมโยงความรู

ทางกายวิภาคศาสตรไปใชในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล

พ้ืนฐานของนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี พบวา 

นกัศึกษาสามารถใชบตัรเช่ือมโยงความรูกายวิภาคศาสตร

ในการฝกทักษะการพยาบาลพ้ืนฐานได เพราะเปนการ

ทบทวนความรูเดมิ ทําใหปฏบิติัการพยาบาลงายข้ึน เขาใจ

สาระเน้ือหาโดยดูรูปภาพ  ทําใหนักศึกษามีความม่ันใจ

เพ่ิมข้ึน 

“
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ลักษณะของบัตรเชื่อมโยงความรู ทาง
กายวิภาคศาสตร 
 บตัรเช่ือมโยงความรูทางกายวิภาคศาสตรเปนบตัร

ความรูท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสรางและตําแหนงที่ต้ังของ

อวัยวะตางๆ ในรางกายมนุษย และเนื้อหาในรายวิชา

ทางการพยาบาลท่ีเก่ียวของเชื่อมโยงกับโครงสรางของ

อวัยวะนั้นๆ

 ลักษณะโดยท่ัวไป: เปนบัตรขนาดคร่ึงหนา

กระดาษ A4  ประกอบดวยเนื้อหา 2 ดาน ดังนี้

ดานหนา: ประกอบดวย

1. ภาพแสดงโครงสรางของอวัยวะตางๆ  

ท่ีเลือกสรรมานําเสนอ

2. คําอธิบายโครงสรางท่ีสําคัญ และเปน

โครงสรางท่ีจะนําไปทําประเด็นเชื่อมโยง

3. คาํอธบิายเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมรายละเอยีด

เก่ียวกับโครงสรางท่ีเลือกสรร (กรณีตองการอธิบาย

เพ่ิมเติม)

ดานหลัง: ประกอบดวย

1. ประเด็นเชื่อมโยง โดยนําโครงสราง

ท่ีเลือกสรรมาเช่ือมโยงสูประเด็นตางๆ ท่ีใชความรูทาง

กายวิภาคศาสตรไปสูการนําไปใช 

2. ภาพท่ีเก่ียวของกับประเด็นที่นํามา

เชื่อมโยง 

โดยตัวอยางประเด็นที่นํามาเช่ือมโยง

มีหลายแนวทางแลวแตจะเลือกสรร เชน

1) การนาํไปใชในการตรวจรางกาย

เชน 

ก. ดานหนา เลือกนาํเสนอโครงสราง

ของไต 

ข. ดานหลัง ประเด็นเชื่อมโยง เปน

“วิธีการเคาะไต (kidney percussion)” และมีภาพ

ตําแหนงการเคาะไตประกอบดวย เพ่ือความชัดเจน

2) การนําไปใชในการทําความ

เขาใจการตรวจพิเศษ  เชน

ก. ดานหนา  เลอืกนําเสนอโครงสราง

ของถุงนํ้าดีและทอนํ้าดี

ข. ดานหลงั ประเดน็เชือ่มโยงเปน 

“endoscopic retrograde cholangiopancreatography  

(E.R.C.P)”

3) การนําไปใชในการปฏิบัติการ

พยาบาลพื้นฐาน เชน

ก. ดานหนา เลอืกนาํเสนอโครงสราง

ของกระเพาะปสสาวะและทอปสสาวะ

ข. ดานหลัง ประเด็นเชื่อมโยงเปน 

“การสวนปสสาวะ (urinary catheterization)” 

- การสวนปสสาวะ (urinary cathe-

terization) หมายถึง การใสสายสวนปสสาวะในผูหญิง

ลึกประมาณ 2-3 นิ้ว สวนในผูชายลึกประมาณ 8 นิ้ว 

และปลายสายเขาไปอยูในกระเพาะปสสาวะ (bladder) 

และเม่ือใสนํ้าเขาไปในลูกโปง (balloon) ซึ่งตําแหนง

ท่ีเหมาะสมของลูกโปง จะอยูตรงตําแหนงสวนคอกระเพาะ

ปสสาวะ (bladder neck)

4) การนําไปใชในการทําความ

เขาใจเรื่องโรค  เชน

ก. ดานหนา เลอืกนาํเสนอโครงสราง

ของหลอดอาหาร

ข. ดานหลัง ประเด็นเชื่อมโยงเปน 

“โรคกรดไหลยอน (gastroesophageal reflux disease, 

GERD)”

5) การนําไปใชในการทําความ

เขาใจเรื่องการผาตัด  เชน

ก. ดานหนา เลอืกนาํเสนอโครงสราง

ของกระเพาะอาหาร

ข. ดานหลัง ประเด็นเชื่อมโยงเปน 

“การผาตัดกระเพาะอาหาร (gastrectomy)” 
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การจัดทําและนําบัตรเชื่อมโยงความรูทาง
กายวิภาคศาสตรไปใชในการจัดการเรียน
การสอน 
 บตัรเช่ือมโยงความรูทางกายวิภาคศาสตรสามารถ

จัดทําและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนในการฝก

ทักษะการพยาบาลพ้ืนฐานได ดังนี้ 

 1.  การจดัทําบัตรเช่ือมโยงความรูทางกาย

วิภาคศาสตร  ผูสอนกําหนดใหนักศึกษากลุมยอยเปน

ผู จัดทําบัตรเช่ือมโยงโดยเปนสวนหนึ่งของรายวิชา

กายวิภาคศาสตร โดยกําหนดเงื่อนไขของขนาดบัตร สวน

ประกอบในบัตรและประเด็นความเช่ือมโยงที่นํามาใสใน

บัตร เพ่ือใหสอดรับกับการนําไปใชในรายวิชาปฏิบัติการ

พยาบาลของแตละสาขา จัดใหนักศึกษาไดรับคําปรึกษา

แนะนําจากอาจารยท่ีเชี่ยวชาญในสาขากายวิภาคศาสตร

และสาขาวิชาการพยาบาลตามความเหมาะสม จากนั้น

ใหเวลานักศึกษาในการคนควาดวยตนเอง ผลิตบัตร

เช่ือมโยง และตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาในบัตร 

โดยอาจารยผู  เชี่ยวชาญทางกายวิภาคศาสตร และ

ตรวจสอบความเชื่อมโยงในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล

โดยอาจารยท่ีเชี่ยวชาญแตละสาขาวิชาการพยาบาล

 2. การนําบัตรเช่ือมโยงความรูทางกาย

วิภาคศาสตรไปใชในการฝกทักษะการพยาบาล

พื้นฐาน ผูสอนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลออกแบบ

แผนการสอนทางคลินิกโดยใชบัตรเช่ือมโยงความรูทาง

กายวิภาคศาสตรเปนสื่อในกระบวนการสอน เพ่ือให

นกัศึกษาไดทบทวนความรูความเขาใจทีเ่ปนพืน้ฐานสาํคัญ

ในการวางแผนการพยาบาลใหแกผูปวย โดยกระบวนการ

นําบัตรเช่ือมโยงความรูกายวิภาคศาสตรไปใช มีขั้นตอน

ดังนี้ (1) เม่ือนักศึกษาไดรับมอบหมายใหปฏิบัติกิจกรรม

การพยาบาลข้ันพืน้ฐาน เชน การใสสายใหอาหารทางจมกู

ลงสูกระเพาะอาหาร การสวนปสสาวะ ฯลฯ นักศึกษา

ทําการศึกษาผู ปวยที่ไดรับมอบหมาย เพ่ือรู จักผู ปวย

รายบคุคล จากนัน้ (2) นกัศึกษาศึกษาดวยตนเองโดยการ

อานสาระสําคัญ และศึกษารูปภาพในบัตรเช่ือมโยงความรู

กายวภิาคศาสตร เพ่ือทบทวนความรูทางกายวิภาคศาสตร

ใหเปนพื้นฐานในการทําความเขาใจขั้นตอนในการปฏิบัติ

การพยาบาล  และ (3) เตรียมความรูท่ีสําคัญ/ขั้นตอน

การปฏิบัติในการฝกทักษะการพยาบาลเพ่ือทบทวนความรู

/ขั้นตอนการปฏิบัติดวยตนเอง  (4) อาจารยซักถามหรือ

ตรวจสอบความรูท่ีสําคัญเพ่ือใหไดความรูท่ีถูกตองกอน

ปฏิบัติ แลว (5) นักศึกษาจึงปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล

ตามขัน้ตอน  เม่ือเสรจ็สิน้การปฏบิติักจิกรรมการพยาบาล 

นักศึกษาผูใชบัตรเชื่อมโยงฯ เขียนบันทึกความคิดเห็น

เกี่ยวกับลักษณะของบัตรเช่ือมโยงความรูฯ และประโยชน

จากการใชบัตร (ดังภาพท่ี 1)

มาตรฐานการเรียนรูที่ไดจากการใชบัตร
เชื่อมโยงความรู ทางกายวิภาคศาสตร
ในการฝกทักษะพื้นฐานการพยาบาล
 จากการใชบตัรเชือ่มโยงความรูทางกายวภิาคศาสตร

ไปใชท้ังในขั้นตอนการจัดทําบัตรและการนําบัตรไปใช

ดังท่ีกลาวไวขางตน พบวา ชวยสงเสริมใหนักศึกษาไดเกิด

ผลลัพธการเรียนรู ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาใน

ดานตางๆ ดังนี้

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษามีความ

รับผิดชอบ ตรงตอเวลา มีความเปนระเบียบ มีวินัย โดย

นักศึกษาตองวางแผนการทํางานและควบคุมใหงานเปน

ไปตามแผนท่ีกําหนดไว และในการนําเน้ือหาความรู

กายวภิาคศาสตรมาใสในบตัรเชือ่มโยงจะตองมกีารอางองิ

แหลงที่มา ดังตัวอยางบันทึกการเรียนรู ของนักศึกษา

ตอไปนี้

  “…งานนี้สอนใหพวกเรามีระเบียบ รอบคอบ 

ตองรู จักวางแผนการทํางาน และควบคุมใหงานเสร็จ

ตามแผน…”

“…ฝกการตรงตอเวลา เพราะอาจารยจะนดัสงงาน

เปนระยะๆ พวกเราจะตองแกไขปรับปรุงงานใหทัน เพ่ือให

16
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วัตถุประสงค

                                                                      

เพ่ือรูจักผูปวยรายบุคคล

      

เพ่ือทบทวนความรูทางกายวิภาคศาสตร

ท่ีเปนพื้นฐานในการทําความเขาใจ

ขั้นตอนในการปฏิบัติการพยาบาล

เพ่ือทบทวนความรู/ขั้นตอนดวยตนเอง

เพ่ือใหไดความรูท่ีถูกตองกอนปฏิบัติ

(1)        นักศึกษา               

ศึกษาผูปวยท่ีไดรับมอบหมาย

(2)             นักศึกษา

อานสาระสาํคัญในบตัรเช่ือมโยงความรู

(3)             นักศึกษา

เตรียมความรูท่ีสําคัญ/ขั้นตอนปฏิบัติ

(4)           อาจารย

ซักถามหรือตรวจสอบความรูท่ีสําคัญ

(5)             นักศึกษา

ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามข้ันตอน

กระบวนการ

ภาพที่ 1 รูปแบบของการนําความรูจากวิชากายวิภาคศาสตร ไปใชในการฝกทักษะการพยาบาลพ้ืนฐาน

เสร็จทันสงตามกําหนดเวลา…”

“…สมาชิกทุกคนตองมีความรับผิดชอบงานของ

ตัวเอง…”

“…งานนี้ทําใหเราเปนคนมีความรับผิดชอบ มี

ความอดทนมากข้ึน และตองพยายามมากมากเลย…”

“…เราตองเขียนอางอิงวาคนความาจากแหลงใด 

ตองกลับไปทบทวนวิธีการอางอิงท่ีเรียนมาจากวิชาภาษา

ไทยดวย  เพราะตองเขียนใหถูกวิธี…”

2.  ดานความรู นักศึกษาไดความรูท้ังดาน

กายวิภาคศาสตร ความรูเก่ียวกับโรค การประเมินสขุภาพ 

และขั้นตอนการปฏิบัติการพยาบาล ตามท่ีกําหนดไวใน

ใบงานของรายวิชา ดังตัวอยางบันทึกการเรียนรู ของ

นักศึกษาตอไปนี้

“…ในการพยายามท่ีจะทําบัตรเช่ือมโยงนี้ ทําให

เราไดรับความรูมากมาย…”

“…ในขณะทีเ่ราคนควาขอมูลเพ่ือทาํบัตร นอกจาก

จะไดความรูเก่ียวกับกายวิภาคในระบบที่ไดรับมอบหมาย

แลวยังรับความรูในอนาคตอีกดวย ท้ังเกี่ยวกับเรื่องโรค 

เก่ียวกับหลักการพยาบาลท่ีเรานํามาทําเปนประเด็น

เชื่อมโยง…”
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“…การทําบัตรน้ีทําใหเราไดรูอนาคตของตนเอง

วาจะตองเรียนเรื่องอะไรบาง ท้ังเร่ืองการตรวจรางกาย 

การทําความเขาใจเร่ืองโรค การปฏิบัติการพยาบาล เชน 

การใสสายใหอาหาร เนื่องจากเปนประเด็นที่กลุมของเรา

นาํมาเปนประเดน็เชือ่มโยง  ทําใหเราไดฝกคิดเชือ่มโยง...”

“…เหมือนเราไดเห็นสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตวา

ท่ีเราเรียนกายวิภาคอยูในตอนนี้ อีกหนอยเราจะตองใช

ความรูกายวิภาคในการเรียนวิชาอะไรบาง…”

 3. ดานทกัษะทางปญญา ไดคนควาจากแหลง

ความรูท่ีหลากหลาย วิเคราะห คัดสรรประเด็นสําคัญท่ีได

จากการคนควา ออกแบบการจัดเนื้อหาความรูในบัตร

เชื่อมโยงตามพ้ืนที่ท่ีกําหนดให ดังตัวอยางบันทึกการ

เรียนรูของนักศึกษาตอไปนี้

“…ในการทําบัตรนี้ทําใหพวกเราไดฝกฝนการ

คนควาท้ังจากในหนงัสอื อนิเตอรเนต็ ตองอานเยอะมาก…”

“…เกิดทักษะในการคนควาขอมูล แลวขอมูล

ทุกอยางท่ีไดมายังตองนํามาวิเคราะหอีกวาจะนํามาใช

อยางไรในประเด็นเชื่อมโยง…”

“…ตอนแรกไมเขาใจ ไปคนจากหนงัสอืมาเยอะแยะ 

ไมรูจะนําเน้ือหานั้นมาคัดเลือกอยางไร เพ่ือที่จะทําเน้ือหา

ใหเหมาะสมกับขนาดของบัตรท่ีถูกกําหนดไว แตอาจารย

แนะนาํวิธกีาร สดุทายกลุมเราก็วเิคราะหขอมลูจากท่ีคนมา

มากมาย คัดเฉพาะประเด็นสําคัญลงมาในบัตร เพราะถา

ไมคัดเนื้อหาก็จะเกินขนาดของบัตรท่ีถูกกําหนดไว…”

4. ดานทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ  ไดวางแผนการทํางานรวมกัน

ในกลุมฝกการเปนผูนําผูตาม รูจักการเสียสละ เห็นใจกัน 

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ใหอภัยและมองดานที่ดีของกัน

และกัน ไดแลกเปล่ียนประสบการณกับเพ่ือน และเกิด

มิตรภาพท่ีดี  ดังตัวอยางบันทึกการเรียนรูของนักศึกษา

ตอไปนี้

“…รูจักการทํางานเปนทีม รูจักการเสียสละเพื่อ

คนสวนมากและการเห็นใจ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน รูจัก

ใหอภัยกัน เพราะบางคร้ังเพ่ือนบางคนก็ไมทําตามท่ีคุย

กันไว การมองในดานท่ีดีของกันและกัน…”

“…รูจักการเปนผูนํา ผูตามในกลุม…”

“…ทําใหพวกหนูไดเรียนรู การทํางานเปนกลุม 

ไดประสบการณใหมๆ กับเพ่ือน และเกิดมิตรภาพท่ีดี…”

“…มีความสามัคคีในหมูคณะ รูจักการทํางานเปน

ทีม ฝกการยอมรับฟงขอเสนอแนะและความคิดเห็นของ

ผูอื่น…”

5.  ดานทกัษะการวเิคราะหเชิงตวัเลข การ

ส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดใชคอมพิวเตอร

ในการคนควา พิมพ การเลือกวิธีการนําเสนอ การใชสี 

ใชลกัษณะตวัอกัษรท่ีสวยงาม ดงัตวัอยางบนัทกึการเรียนรู

ของนักศึกษาตอไปนี้

“…จากการทําบัตรเชือ่มโยงนี ้ทําใหมทัีกษะการใช

คอมพิวเตอรท้ังในการคนขอมูล และการทําบัตร…”

“…เม่ือทําบัตรเสร็จทําใหเรารูวาบัตรเสร็จ บัตร

สวยงาม เพราะเราสามารถใชคอมพิวเตอรในการคนหา

ขอมูล เราตองออกแบบบัตร ท้ังสีตองสวย การวางรูป

ใหเหมาะกับเนื้อหา…”

“…ในการทําบัตรเราเกิดทักษะหลายอยาง ท้ังการ

คนควาไมใชคนเฉพาะในหนังสือ เพราะในการมอบหมาย

งาน อาจารยกําหนดใหตองมีแหลงคนควาท่ีหลากหลาย 

พวกเราจึงตองใชคอมพิวเตอรในการชวยคน แลวยังใช

คอมพิวเตอรออกแบบบัตร  และใสสใีหสวยงามอีกดวย…”

6.  ดานทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ ในขัน้ตอน

ของการนําบัตรเช่ือมโยงความรูทางกายวิภาคศาสตรไปใช 

นักศึกษาสามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาล โดยประยุกต

ใชความรูทางกายวิภาคศาสตร เพ่ือเปนพื้นฐานในการทํา

ความเขาใจขั้นตอนการปฏิบัติการพยาบาลอยางมีเหตุผล 

ดงัตวัอยางบนัทกึการเรียนรูของนกัศึกษาและความคดิเหน็

ของอาจารยนิเทศ ดังตอไปนี้

“…จากเนือ้หาขอมลูจากบตัรเชือ่มโยงจะมคีวามรู

เบ้ืองตนในการปฏิบัติการพยาบาล เชน ในเรื่องของการ
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สวนปสสาวะจะบอกวธิกีารทําความสะอาดของอวัยวะสบืพันธ

ท้ังหญงิและชายไว บอกขัน้ตอนการใสสายสวนเปนบางสวน

สามารถนาํมาประยกุตใชไดดใีนกรณฉีกุเฉนิ เวลาหาหนงัสอื

ไมทัน แตในบัตรเชื่อมโยงนั้นก็บอกขอมูลอยางยอและ

สามารถเขาใจไดงาย และทาํใหขาพเจาไดรูเร่ืองกายวิภาค

เพ่ิมขึน้จากท่ีไมคอยเขาใจอยู  พอไดดบูตัรก็ทําใหรูเร่ืองขึน้…”

(นักศึกษา) 

“…ในดานการปฏิบัติการพยาบาล จากการดูบัตร

เชือ่มโยงทาํใหเห็นภาพมากข้ึน เชน จากการท่ีใสสายเขาไป

ปลายสายจะผานชองทอทางเดินปสสาวะไปยังกระเพาะ

ปสสาวะ ทําใหขาพเจามีความม่ันใจเพิม่ข้ึน และไดรูเนือ้หา

ของการสวนปสสาวะเพ่ิมขึ้นอีกดวย…”  (นักศึกษา)

“…จากท่ีในบัตรเช่ือมโยงมีรูปภาพประกอบและ

บอกตําแหนงตางๆ ของระบบทางเดินอาหาร ทําใหเราได

ใชความรูนั้นมาปฏิบัติการพยาบาลไดงายขึ้น เพราะบัตร

จะบอกขั้นตอนการปฏิบัติการพยาบาลอยางคราวๆ แต

เขาใจงาย …”  (นักศึกษา)

“…บัตรเช่ือมโยงมีรูปภาพชวยใหเราทบทวน

โครงสรางภายในไดเอง มีรูปใหดู มีตัวอักษรกํากับ ถึงแม

จะเล็กเกินไปในบางรูป เม่ืออานไดเองก็จะทําใหไมตอง

ต่ืนเตนมากเทากับที่จะใหอาจารยถามคําถามเกี่ยวกับ

โครงสราง แลวถาไมมีรูปดูก็ยาก ตองนึกจินตนาการ

เอาเอง ซึง่กไ็มรูวาถกูหรือผดิ เวลาทําก็จะตองนกึๆ เอาเอง 

เชน เวลาใสสายใหอาหารแลวติด อาจารยก็จะถามวา

ติดอะไร แลวตองทํายังไงตอ …”  (นักศึกษา)

“…บัตรเช่ือมโยงแสดงโครงสรางของอวัยวะที่

เก่ียวของกับทักษะทางการพยาบาลท่ีนักศึกษาจะปฏิบัติ 

สามารถใชในการทบทวนตําแหนงที่สําคัญของอวัยวะ

ภายในโดยนักศึกษาไมตองจินตนาการเอง นักศึกษาใช

ทบทวนไดดวยตัวเอง ทําใหผูสอนลดเวลาในการซักถาม

เก่ียวกับกายวิภาคไปได…”  (อาจารย)

“…บัตรเชื่อมโยงมีประโยชน ท่ีจะให นักศึกษา

ทบทวนกายวิภาคของอวัยวะที่ เ ก่ียวของดวยตนเอง 

สามารถทําใหนักศึกษาเช่ือมโยงมาสูขั้นตอนการทํา บอก

เหตุบอกผลในการกระทาํของตัวเองได เชน เม่ือใสสายสวน

ปสสาวะไดตามระยะแลว ใสนํ้าเขาบอลลูนแลว จะตอง

สามารถดงึสายสวนถอยออกมาไดเลก็นอย แตถาใสนํา้เขา

บอลลูนแลวไมสามารถถอยสายไดเลย คือขยับสาย

ไมไดเลย บงบอกใหรู วา บอลลูนไมไดอยูในกระเพาะ

ปสสาวะ แตคางอยูในทอปสสาวะ ซึ่งจะทําใหทอปสสาวะ

เกิดอันตราย นักศึกษาตอบไดวาจะตองรีบดูดนํ้าออกจาก

บอลลูน แสดงใหเห็นถึงการเชื่อมโยงความรู เก่ียวกับ

โครงสราง วธิกีารปฏิบติั ความรูเหตุรูผลในการปฏบิติัการ

พยาบาล…” (อาจารย)

“…บตัรเชือ่มโยงชวยลดเวลาในขัน้ตอนการเตรยีม

ความรูกอนขั้นตอนการปฏิบัติจริง คือ ไมตองใชเวลา

ซักถามมาก จึงลดเวลาการฝกทักษะได ทําใหในขณะ

ท่ีมอบหมายใหนักศึกษาศึกษาบัตรเช่ือมโยงดวยตนเอง 

ครูผู สอนสามารถใชเวลาในการสอนนักศึกษาคนอ่ืนๆ 

ไดดวย …”   (อาจารย)

สรุป
กายวิภาคศาสตรเปนสวนหนึง่ของวชิาในกลุมวิชา

พ้ืนฐานวิชาชีพ ท่ีมีความสําคัญในการทําความเขาใจวิชา

ทางการพยาบาล การจัดการสอนวิชานี้โดยใชวิธีการสอน

ท่ีเนนผู เรียนเปนสําคัญ ใหผู เรียนไดบูรณาการวิชานี้

ไปสูวิชาทางการพยาบาลตั้งแตขณะเรียนอยูปแรกๆ ของ

หลักสูตร จะเปนการเตรียมความพรอมในการเช่ือมโยง

ความรูทางกายวิภาคศาสตรไปสูวชิาการพยาบาล และการ

จัดหาโอกาสใหผูเรียนไดทบทวนวิชาในกลุมวิชาพื้นฐาน

วชิาชพีกอนการปฏบิติัทางการพยาบาล  การนําบัตรเช่ือมโยง

ความรูกายวิภาคศาสตรมาเปนเครือ่งมอืชวยในการทบทวน

ความรูกอนทําการปฏิบัติจริง จะชวยใหผู เรียนไดใช

ความรูในวิชาพ้ืนฐานสูการปฏิบัติการพยาบาลไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  และเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรู
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