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Application of a Nursing Process Record Form for a Nursing Practicum
and Its Contribution to Fostering Favourable Graduates Characteristics*
Sakunrat Tiewwanich, M.N.S. (Nursing Science) **
Abstract:

Objective: To study how a nursing process record form for a nursing practicum contributed
to fostering favourable graduate characteristics
Design: Descriptive qualitative study.
Methodology: The subjects were 36 purposively sampled third-year nursing students doing
a practicum in the gastro-intestinal surgery ward. In the first week, the subjects used the standard
record form in the process of caring for the assigned patients. In the second week, the subjects
switched to the Nursing Student-Nursing Process record form (NS-NPR), which was employed
along with 1) the Nursing Student-Instruction Manual for Nursing Process record (NS-IM NPR),
and 2) the Nursing Student-Reflection Record Sheet (NS-RRS). The process record form,
the manual and the reflection sheet were all developed by the researcher.
Content analysis was used to analyse the data obtained through the NS-RRS, designed
according to 1) this study’s conceptual framework, which conformed to Mahidol University’s
core values of ‘Being Good, Being Wise, Bringing Joy’; 2) the expected educational skills for
the twenty-first century; and 3) Thailand Quality Framework for Higher Education (TQF-HEd),
BE 2555-2559 and 2560 (2012-2016 and 2017), which was consistent with the Faculty
of Nursing’s core values and favourable graduate characteristics.
Results: After applying the nursing process record forms for a nursing practicum, the
subjects reflected all aspects of the favourable graduate characteristics as required by the university.
The subjects fulfilled the main core values, displayed twenty-first-century educational skills
and satisfied all aspects of Thailand Quality Framework for Higher Education. In response to
Mahidol University’s core values, the subjects’ reflection was more evident in the ‘Being Good’
aspect than in the ‘Being Wise’ and the ‘Bringing Joy’ aspects.
Recommendations: The nursing process record form and manual were effective in fostering
the university’s favourable graduate characteristics in the participating nursing students. However,
it is recommended that the form be adjusted so that it would foster the ‘Being Wise’ and the
‘Bringing Joy’ aspects as effectively as it does the ‘Being Good’ aspect.
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ มหาวิทยาลัย
มหิดลเป็นมหาวิทยาลัยวิจยั เป็นแหล่งการเรียนรู้ มุง่ หวัง
ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของสังคมและประเทศชาติ ดังค�ำกล่าวว่า “บัณฑิตมหิดล
มุ่งประโยชน์สุข เพื่อมวลมนุษยชาติ” ดังนั้นจึงมีการ
ก�ำหนดคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ สอดคล้องกับ
บริบทของสังคมปัจจุบนั ให้ “เป็นคนดี มีปญั ญา น�ำพาสุข”1
มหาวิทยาลัยมหิดลได้นำ� ไปใช้ โดยมุง่ พัฒนานักศึกษา
ให้มีคุณลักษณะบัณฑิตดังกล่าวผ่านการจัดการเรียน
การสอน
การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ให้สอดคล้อง ตามค่านิยมหลัก (Core values) ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล (MAHIDOL) คือ รู้แจ้ง รู้จริง
สมเหตุ สมผล (Mastery) มุง่ ผลเพือ่ ผูอ้ นื่ (Altruism)
กลมกลืนกับสรรพสิ่ง (Harmony) มั่นคงยิ่งคุณธรรม
(Integrity) แน่วแน่ทำ� กล้าตัดสินใจ (Determination)
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Originality) และ ใฝ่ใจเป็นผู้น�ำ
(Leadership)2 ประกอบกับทักษะที่บัณฑิตควรมีของ
ทักษะทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Concept of
education reform/Learning outcomes 21st century
skills) ทัง้ 9 ด้าน1 ร่วมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มคอ. (Thailand Quality
Framework for Higher Education: TQF: HEd) ฉบับ
พ.ศ. 2555-2559 ได้แก่ 1) คุณธรรม/จริยธรรม
2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยี1
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ในปี
2560 ได้เพิ่มด้านทักษะพิสัย เป็นทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ ด้านที่ 6 ส�ำหรับการจัดการเรียนรายวิชาปฏิบตั ิ

ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 25552559 จากมาตรฐานทางการศึกษาทีใช้เป็นหลัก
ดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหิดลคาดหวังว่า บัณฑิตจาก
ทุกคณะวิชาและสถาบันภายใต้ การจัดการเรียนการสอน
ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล จะได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณลักษณะดังกล่าวเมื่อส�ำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 1,2
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลิต
บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ในปี 2560, 2561
และ 2562 คิดเป็นร้อยละ 4.17, 5.61 และ 6.65
ของบัณฑิตพยาบาลศาสตร์มากเป็นอันดับหนึ่งของ
ประเทศไทย3 โดยในปี 2560 จ�ำนวนบัณฑิตคิดเป็น
ร้อยละ 10.40 ของมหาวิทยาลัยมหิดล6,17 มีพันธกิจ
หลักในการผลิตบัณฑิตทีม่ เี อกลักษณ์โดดเด่น “มุง่ มัน่
คุณธรรม เลิศล�้ำทางปัญญา สร้างคุณค่าต่อสังคม” มี
คุณลักษณะตามค่านิยมของคณะและสอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย ทัง้ เป็นผูน้ ำ� ในการสร้างเสริมสุขภาวะแก่
สังคม โดยบัณฑิตทีส่ ำ� เร็จการศึกษายังต้องมีสมรรถนะ
ทางการพยาบาลตามที่สภาการพยาบาลก�ำหนด
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร เพื่อ
หล่อหลอมให้นกั ศึกษาพยาบาลมีคณ
ุ ลักษณะบัณฑิต
ทีพ่ งึ ประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดลนัน้ ในชัน้ ปีที่ 1 และ
2 ได้จดั ให้เริม่ ศึกษาวิชาพืน้ ฐานทัว่ ไปทางวิทยาศาสตร์ของ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จากนัน้ ในชัน้ ปีที่ 3 และ 4
จัดให้เรียนรูเ้ กีย่ วกับศาสตร์ดา้ นการพยาบาล ทัง้ ภาค
ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยการฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย
ในบทบาทของพยาบาลร่วมกับทีมสุขภาพ และมี
ปฏิสมั พันธ์กบั ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง เช่น ญาติผปู้ ว่ ยและชุมชน
เป็นต้น ท�ำให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ มีทกั ษะ
ทางสังคม 5 และแสดงคุณสมบัตทิ พี่ งึ ประสงค์ได้อย่าง
ชัดเจนมากขึ้น
อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติจึงมีบทบาทส�ำคัญ
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
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ตามสมรรถนะของนักศึกษาได้ในทุกๆ มิติ เพราะเป็น
การสอนกลุ่มเล็กที่สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา
ไม่เกิน 1 ต่อ 8 สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
อาจารย์กับนักศึกษา และระหว่างนักศึกษาเองได้ง่าย
ช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยการตั้งค�ำถาม
ทางคลินิก กระตุ้นวิธีคิดวิเคราะห์ เปิดประเด็นเด่น
ที่เกี่ยวข้อง ให้โอกาสอภิปรายแลกเปลี่ยน แสดง
ความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวางและทัว่ ถึง6 ทัง้ ยังสามารถ
ปรับปรุงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงสมรรถนะ ตลอด
จนสร้างเจตคติ และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ดา้ นต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ7
ผูว้ จิ ยั เป็นอาจารย์ประจ�ำภาควิชาการพยาบาล
ศัลยศาสตร์ รับผิดชอบการสอนในหมวดเฉพาะด้าน
การพยาบาลผูป้ ว่ ยผ่าตัดระบบทางเดินอาหารทัง้ ภาค
ทฤษฎีและปฏิบัติ ดังที่กล่าวมาแล้ว อาจารย์ผู้สอนมี
บทบาทส�ำคัญในการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
โดยใช้การศึกษาภาคปฏิบตั ิ การใช้กระบวนการพยาบาล
เพือ่ แก้ไขปัญหาสุขภาพทีเ่ กิดขึน้ กับผูป้ ว่ ย เป็นการจัด
เนื้อหาส�ำหรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เพราะ
กระบวนการพยาบาลประกอบด้วยขัน้ ตอนทีใ่ ช้แก้ไข
ปัญหาการพยาบาลทางคลินกิ อย่างเป็นระบบ นักศึกษา
ต้องใช้ทกั ษะการคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ร่วมกับการใช้ความรูแ้ ละทักษะทางสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลทางวิชาการ ความคิดริเริม่ เพือ่ การพัฒนา
วิธีการแก้ไขปัญหา การใช้เหตุผล และการตัดสินใจ
ทางคลินิก8-11 รวมทั้งสื่อสารเพื่อประสานงานกับทีม
สุขภาพ ผูป้ ว่ ย ครอบครัว และผูเ้ กีย่ วข้อง5 โดยปัจจุบนั
ใช้รูปแบบการบันทึกที่มีเพียงหัวข้อ ข้อมูลสนับสนุน
ข้อวินิจฉัย และการวางแผนการพยาบาล เท่านั้น
ผู ้ วิ จั ย เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการใช้
กระบวนการพยาบาลทัง้ 5 ขัน้ ตอน ทีม่ กี ารผสมผสาน
การเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่
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พึงประสงค์มหาวิทยาลัยมหิดล ค่านิยมหลัก ทักษะ
ทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และ มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือ มคอ. ในการฝึกปฎิบตั ิ
การพยาบาลเพือ่ ช่วยกระตุน้ ให้นกั ศึกษามีการพัฒนา
ระบบความคิด ให้เกิดพฤติกรรมแสดงออกตามคุณลักษณะ
บัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ จึงได้พฒ
ั นาแบบบันทึกกระบวนการ
พยาบาลที่เป็นระบบผสมผสานการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การพัฒนาคุณลักษณะดังกล่าว
วิธีการสอนภาคปฎิบัติโดยใช้แบบบันทึกที่
พัฒนาขึน้ ต่างจากวิธกี ารเรียนการสอนแบบเดิมทีเ่ ป็น
เพียงการเขียนแผนการดูแลผูป้ ว่ ยรายบุคคลในรายงาน
การวางแผนการพยาบาลประจ�ำวัน (Daily care plan)
ของผู้ป่วยที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยเนื้อหา 3
ส่วนหลักคือ ข้อวินจิ ฉัยการพยาบาลและข้อมูลสนับสนุน
เป้าหมายการการพยาบาลหรือผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
และเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์ และการพยาบาลทีใ่ ห้
จากนั้น เขียนแผนการพยาบาลประจ�ำวันจากข้อมูล
การประเมินภาวะสุขภาพ ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
แผนการรักษา และหัตถการที่ผู้ป่วยได้รับ
วิธสี อนภาคปฎิบตั ขิ า้ งต้นไม่ได้มงุ่ เน้นให้พฒ
ั นา
สมรรถนะทางการคิดและการวิเคราะห์ปญ
ั หาแบบเป็น
ระบบ เพิ่มหัวข้อกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีการใช้เหตุผลและการตัดสินใจทางคลินกิ
เพื่อเป็นผู้น�ำในการคิด วิเคราะห์การวินิจฉัยปัญหา
การพยาบาล และสร้างสรรค์การพยาบาลทีเ่ ฉพาะ สัมพันธ์
กับข้อมูลผู้ป่วย ร่วมกับคู่มือการปฎิบัติที่ได้ฝึกเรียนรู้
ด้วยตนเอง หาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ให้การพยาบาล
ผูป้ ว่ ยเพือ่ แก้ปญ
ั หาได้ตามล�ำดับความส�ำคัญตามข้อมูล
ทีค่ น้ คว้ารวบรวมได้ และมีการสะท้อนคิดภายหลังปฏิบตั ิ
การพยาบาลทีใ่ ห้กบั ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั มอบหมาย การวิจยั
ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลของการใช้แบบบันทึก
กระบวนการพยาบาล ต่อการพัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบคุณลักษณะบัณฑิต

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2562

สกุลรัตน์

ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยหวังว่าจะเป็นแนวทางใหม่
ในการจัดการเรียนการสอนทีส่ ามารถพัฒนาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของบัณฑิตได้

ประกอบร่วมของกรอบแนวคิด 3 ด้าน คือ ค่านิยมหลัก
(Core values) ทักษะทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21
(Concept of education reform/Learning outcomes 21st
century skills) และมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
กรอบแนวคิดของการวิจัย
แห่งชาติ: มคอ. (Thailand Quality Framework for
ผูว้ จิ ยั ใช้กรอบแนวคิดของ “คุณลักษณะบัณฑิต
Higher Education: TQF: HEd) ฉบับ พ.ศ. 2555ที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยมหิดล” เป็นแนวคิดหลัก
2559 และ 25601,4 เป็นคุณลักษณะจ�ำเป็นของการ
ในการก�ำหนดทิศทางการวิเคราะห์เนื้อหา โดยมีองค์
เป็นบัณฑิตในสังคมไทยปัจจุบนั ดังแสดงในแผนภูมิ 1
“บัณฑิตมหิดลมุ่งประโยชน์สุขเพื่อมวลมนุษยชาติ”
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
"เป็นคนดี มีปัญญา น�ำพาสุข"
เป็นคนดี
มีปัญญา
น�ำพาสุข
คิดดี พูดดี ท�ำดี มีจิตส�ำนึก มีภาวะผู้น�ำความคิดสร้างสรรและเก่งงานใฝ่เรียนรู้
และรับผิดชอบต่อสังคม
ตลอดชีวิต ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

ค่านิยมหลัก “MAHIDOL”
M Mastery
รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล
A Altruism
มุ่งผลเพื่อผู้อื่น
H Harmony
กลมกลืนกับสรรพสิ่ง
I Integrity
มั่นคงยิ่งคุณธรรม
D Determination
แน่วแน่ท�ำ กล้าตัดสินใจ
O Originality
สร้างสรรสิ่งใหม่
L Leadership
ใส่ใจเป็นผู้น�ำ

ทักษะทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21
1. Critical Thingking & Problem Solving
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ปัญหา
2. Creativity & Innovation
การคิดสร้างสรรเชิงนวัตกรรม
3. Communication & Collaboration
การสื่อสารและประสานงานได้ดี
4. Infomation, Media & Technology skill
ข้อมูลสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
5. Leadership & Responsibility
การเป็นผู้น�ำและความรับผิดชอบ
6. Flexibility & Adaptability
ความยืดหยุ่นและการปรับตัว
7. Initiative & Self-Direction
การคิดริเริ่มและก�ำหนดทิศทางตนเองได้
8. Social & Cross-Cultural Skills
ทักษะด้านสังคมและวัฒนธรรม
9. Productivity & Accountability
การสร้างผลผลิตต่างๆ และส�ำนึกในหน้าที่

สร้างความสุขภายในตนเองและ
ขยายความสุขให้ผู้อื่นได้เข้าใจใน
ความหลากหลาย และด�ำรงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมของชาติ
มคอ.
1. คุณธรรม/จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง		
บุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยี
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ

อัตลักษณ์บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
“มุ่งมั่นคุณธรรม เลิศล�้ำทางปัญญา สร้างคุณค่าต่อสังคม”
ค่านิยมหลัก คณะพยาบาลศาสตร์ “NS MAHIDOL”
N Noble สืบสานปณิธาน ท�ำงานเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม
S Synergy รวมพลัง ร่วมใจมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
M Moral คุณธรรมจริยธรรมน�ำองค์กร
A Accountability รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
H Human Respect เคารพและให้เกียรติต่อกัน
I Innovation สร้างนวัตกรรม
D Direct toward Excellence มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
O Onward Improvement เรียนรู้ตลอดชีวิต คิด พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
L Leadership กล้าคิด กล้าท�ำ กล้าน�ำ กล้าเปลี่ยน

แผนภูมิ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัยประยุกต์จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยมหิดล ทักษะทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21
และมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 1,2,4,18
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ผลของการใ บบบันทึกกระบวนการพยาบาลส�ำหรับการศึกษา ภาคปฏิบัติในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

จากคุณลักษณะที่ก�ำหนดข้างต้น “เป็นคนดี”
หมายถึง คิดดี พูดดี ท�ำดี มีจิตส�ำนึกและรับผิดชอบ
ต่อสังคม โดย (1.1) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
ประพฤติดีทั้งกาย วาจา และใจ (1.2) มีความขยัน
อดทน และมุง่ ผลสัมฤทธิใ์ นการท�ำงาน (1.3) รูห้ น้าที่
มีวนิ ยั และจรรยาบรรณ (1.4) มีทกั ษะในการด�ำเนินชีวติ
ที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในฐานะ
พลเมืองและพลโลก และ (1.5) “อตฺตานํ อุปมํ กเร”
ปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนปฏิบัติต่อตนเอง มีจิตส�ำนึกต่อ
สังคม มีจิตอาสา และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
“มีปญ
ั ญา” หมายถึง ใฝ่เรียนรูต้ ลอดชีวติ ก้าวทัน
การเปลีย่ นแปลงของโลก มีภาวะผูน้ ำ� ความคิดสร้างสรรค์
และเก่งงาน โดย (2.1) ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้
ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (2.2) สามารถคิดอย่าง
ใคร่ครวญ วิเคราะห์ วิจารณ์ และสังเคราะห์ เพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคม (2.3) มีความรู้และทักษะ
วิชาชีพในสาขาทีศ่ กึ ษาเป็นอย่างดี รอบรูใ้ นศาสตร์อนื่
ทีเ่ กีย่ วข้อง และเท่าทันในเทคโนโลยีทที่ นั สมัย (2.4)
สามารถบูรณการ และประยุกต์ความรู้ เพื่อก้าวไป
พร้อมกับการเปลีย่ นแปลงของสังคมโลก (2.5) มีภาวะ
ผูน้ ำ� เป็นทีพ่ งึ่ พาของผูอ้ นื่ ได้ มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น สามารถบริหาร
จัดการ และปฏิบัติงานเป็นกลุ่มได้อย่างดี (2.6) มี
ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษทัง้ การฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียนในระดับดี และ (2.7) มีทกั ษะในการใช้
ภาษาประจ�ำชาติและท้องถิน่ การสือ่ ความหมาย และ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้องและเหมาะสม
“น�ำพาสุข” หมายถึง สร้างความสุขภายในตนเอง
และขยายความสุขให้ผอู้ นื่ ได้ เข้าใจในความหลากหลาย
และด�ำรงไว้ซงึ่ วัฒนธรรมของชาติ (3.1) สามารถสร้าง
ความสุขภายในตนเองได้ เพือ่ การด�ำรงชีวติ ทีม่ คี วามสุข
(3.2) มีการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจของตนเอง
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ให้แข็งแรงและสมบูรณ์ (3.3) เป็นผู้มีใจกว้าง เข้าใจ
ทัง้ ในความคิด และวัฒนธรรมทีห่ ลากหลาย และ (3.4)
สามารถแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤติ เพือ่ สร้างความสุข
ให้กับตนเองและสร้างสันติสุขให้กับสังคม มีค่านิยม
ที่เหมาะสมโดยยังคงตระหนัก และด�ำรงไว้ซึ่งคุณค่า
ของวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ1,2
ทักษะทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Concept
of education reform/Learning outcomes 21st century
skills) ทั้ง 9 ด้าน ประกอบด้วย 1) การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและแก้ปัญหา (critical thinking &
problem solving) 2) การคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม
(creativity & innovation) 3) การสือ่ สารและประสานงาน
ได้ดี (communication & collaboration) 4) ข้อมูล
สารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลยี (information, media &
technology skills) 5) การเป็นผูน้ ำ� และความรับผิดชอบ
(leadership& responsibility) 6) ความยืดหยุ่นและ
การปรับตัว (flexibility & adaptability) 7) การคิด
ริเริม่ และก�ำหนดทิศทางตนเองได้ (initiative & selfdirection) 8) ทักษะด้านสังคมและวัฒนธรรม (social
& cross-cultural skills) และ 9) การสร้างผลผลิตต่างๆ
และส�ำนึกในหน้าที่ (productivity & accountability) 1,2
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หรือ มคอ. (Thailand Quality Framework for Higher
Education: TQF: HEd) ฉบับ พ.ศ. 2555-2559
ได้แก่ 1) คุณธรรม/จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะ
ทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยี1 มหาวิทยาลัย
มหิดลคาดหวังว่าบัณฑิตจากทุกคณะวิชาและสถาบัน
ภายใต้มหาวิทยาลัยมหิดล จะได้รับการพัฒนาให้มี
คุ ณ ลั ก ษณะดั ง กล่ า วเมื่ อ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี1,2,4 และด้านทักษะพิสัย เป็นทักษะการ
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ปฏิบัติทางวิชาชีพ ด้านที่ 6 ส�ำหรับการจัดการเรียน
รายวิชาปฏิบตั ิ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2555-2559 สอดคล้องกับประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
นอกจากนี้ การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปเพื่อหล่อหลอม
บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ต าม
คณะฯ ก�ำหนด คือ “เก่ง ดี มีสขุ ” สอดรับกับคุณลักษณะ
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดล ทัง้ ปลูกฝังค่านิยมหลัก
ของคณะฯ (NS MAHIDOL) ดังนี้ N Noble สืบสาน
ปณิธาน ท�ำงานเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม, S
Synergy รวมพลัง ร่วมใจมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน, M
Moral คุณธรรมจริยธรรมน�ำองค์กร, A Accountability
รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม, H Human Respect
เคารพและให้เกียรติตอ่ กัน, I Innovation สร้างนวัตกรรม,
D Direct toward Excellence มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ,
O Onward Improvement เรียนรูต้ ลอดชีวติ คิด พัฒนา
อย่างต่อเนื่อง และ L Leadership กล้าคิด กล้าท�ำ
กล้าน�ำ กล้าเปลีย่ น ทีม่ คี วามสอดคล้องกับค่านิยมหลัก
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ทักษะทางการศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 และมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ดังกล่าวข้างต้นอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่ ศึกษาผลของการใช้แบบบันทึกกระบวนการ
พยาบาลส�ำหรับการศึกษาภาคปฏิบัติในการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบ
บรรยาย (Descriptive qualitative study design) ใช้
วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ประชากรใน

การวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ศึกษาภาคปฏิบตั ใิ นหอผูป้ ว่ ยศัลยกรรมระบบ
ทางเดินอาหาร การเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
จ�ำนวน 36 คน

เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
1. แบบบันทึกกระบวนการพยาบาลส�ำหรับ
นักศึกษาพยาบาล (Nursing Students- Nursing Process
Record: NS-NPR) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย
หัวข้อหลักในการบันทึก 5 ส่วนคือ 1) ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ป่วยและข้อมูลเกี่ยวกับโรค ได้แก่ เพศ อายุ
การวินจิ ฉัยโรค และการผ่าตัด 2) ข้อมูลจากการประเมิน
สภาพผู้ป่วย ได้แก่ สัญญาณชีพ ระดับความปวด
ความสามารถในการเคลือ่ น ไหว ระดับความสามารถ
ในการดูแลตัวเองในกิจวัตรประจ�ำวัน ระดับความ
รู้สึกตัว ปริมาณสารคัดหลั่งจากท่อระบายต่างๆ ผล
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ภาวะโภชนาการและ
อาหารที่ได้รับ ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และ
ความเสีย่ งในการเกิดแผลกดทับ ข้อมูลส่วนนีม้ ลี กั ษณะ
เป็นรายการให้เลือกท�ำเครื่องหมาย (Check lists)
3) ข้อมูลการพยาบาล 4) ข้อมูลการประเมินผลลัพธ์
และ 5) เวลาที่ประเมิน เวลาที่ให้การพยาบาล และ
ประเมินผลลัพธ์
2. คูม่ อื การใช้แบบบันทึกกระบวนการพยาบาล
ของนักศึกษาพยาบาล (Nursing Students-Instruction
Manual Nursing Process Record: NS-IM NPR)
ประกอบด้วยข้อความอธิบายวิธีใช้แบบประเมินและ
การบันทึกในคู่มือที่สั้น กระชับ ชัดเจน รวมถึงเกณฑ์
การตัดสินใจเพื่อให้คะแนน หรือบันทึกปัญหาผู้ป่วย
ที่ประเมินได้ตามที่ระบุไว้ในแบบบันทึก

Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council Vol. 34 No.3 July-September 2019

49
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3. แบบบันทึกการสะท้อนคิดส�ำหรับนักศึกษา
(Nursing Students-Reflective Sheet: NS-RS) เป็น
แบบบันทึกการสะท้อนคิด ประกอบด้วยขั้นตอนการ
ประเมินสภาพ การวินจิ ฉัยปัญหา การระบุวธิ กี ารพยาบาล
ทีส่ อดคล้องกับปัญหา และการประเมินผลลัพธ์หลังจาก
ทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั การพยาบาลตามทีร่ ะบุไว้ โดยผูว้ จิ ยั แนะน�ำ
ให้นักศึกษาตอบแบบบันทึกสะท้อนคิดตามกิจกรรม
หลั ง จากใช้ แ บบบั น ทึ ก กระบวนการพยาบาลและ
ให้การพยาบาลในแต่ละวันอย่างต่อเนื่อง 1 สัปดาห์
เป็นวันปฏิบัติจ�ำนวน 3 วัน ตัวอย่างแบบบันทึกการ
สะท้อนคิดส�ำหรับนักศึกษาในการใช้แบบบันทึกทาง
กระบวนการพยาบาล ดังนี้
		 1. นักศึกษารู้สึกอย่างไร ภายหลังใช้
แบบบันทึกกระบวนการพยาบาลใหม่……………….
		 2. แบบบั น ทึ ก กระบวนการพยาบาลที่
ใช้ใหม่ สามารถน�ำไปใช้ได้มากกว่าแบบบันทึกเดิม
อย่างไร………………….
		 3. ให้ นั ก ศึ ก ษาเขี ย นถึ ง ประสบการณ์
และความส�ำคัญของการใช้แบบบันทึกกระบวนการ
พยาบาลแบบใหม่........................
		 4. นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู ้ อ ย่ า งไรจากการ
ปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนในแบบบั น ทึ ก กระบวนการ
พยาบาลใหม่

คุณภาพเครื่องมือการวิจัย
แบบบันทึกกระบวนการพยาบาล คูม่ อื ในการใช้
แบบบันทึก และแบบบันทึกการสะท้อนคิด ผ่านการ
พิจารณาความตรงตามเนื้อหา (Content validity)
จากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาพยาบาล จ�ำนวน
5 ท่าน หลังจากปรับแก้ไขตามข้อเสนอของผูท้ รงคุณวุฒิ
น�ำไปหาค่าความตรงตามเนื้อหา (Content validity
index) ได้ 1.0 ผู้วิจัยน�ำแบบบันทึกนี้ไปทดลองใช้
กับนักศึกษาพยาบาลชั้น ปีที่ 3 จ�ำนวน 20 รายที่มี
ลักษณะเดียวกัน แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบ
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ความเป็นไปได้ในการใช้ (Feasibility) และปรับแก้
ให้มคี วามสะดวกในการน�ำไปใช้งานตามสถานการณ์
จริง ก่อนน�ำมาใช้กับกลุ่มตัวอย่าง นอกจากนี้ ผู้วิจัย
ได้ออกแบบให้แบบบันทึก คู่มือ และแบบสะท้อน
คิดของนักศึกษามีความสะดวกในการใช้งาน โดยจัด
ให้แบบบันทึกและคู่มืออยู่ในแผ่นเดียวกันด้านหน้า
และด้านหลัง ส�ำหรับแบบบันทึกการสะท้อนคิดแยก
ออกมาอีกแผ่นหนึ่งเพื่อให้มีเนื้อที่เพียงพอส�ำหรับ
ข้อมูลที่นักศึกษาต้องการสะท้อนคิด

วิธีเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ภายหลัง
ได้รับอนุญาตให้เก็บข้อมูลจากคณบดี คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ผู้วิจัยน�ำโครงร่างการวิจัยที่ผ่านการอนุมัติ
ท�ำการประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาที่คาดว่าจะเป็น
กลุ่มตัวอย่างและมีความสนใจที่จะเข้าร่วมการวิจัย
ได้ทราบข้อมูล เมื่อนักศึกษาสนใจเข้าร่วมวิจัยและ
ให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการเข้าร่วม
การวิจัยแล้ว
2. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อนักศึกษา
กลุม่ ตัวอย่างเข้าศึกษาภาคปฏิบตั ใิ นหอผูป้ ว่ ยศัลยกรรม
ระบบทางเดินอาหารในรายวิชาทีก่ ำ� หนด ผูว้ จิ ยั ท�ำการ
สุม่ แบ่งนักศึกษาทัง้ หมดจ�ำนวน 36 คน เป็น 5 กลุม่ ๆ ละ
6-8 คน เพือ่ ขึน้ ฝึกปฏิบตั กิ ลุม่ ละ 2 สัปดาห์ มอบหมายงาน
แต่ละกลุ่มเหมือนกันดังนี้
สัปดาห์ที่ 1 ผู้วิจัยมอบหมายให้นักศึกษารับ
ผิดชอบผู้ป่วยรายบุคคล เขียนแผนการดูแลผู้ป่วย
รายบุคคลในรายงานการวางแผนการพยาบาลประจ�ำวัน
(Daily care plan) ตามรูปแบบที่เคยปฏิบัติเดิม
สัปดาห์ที่ 2 มอบหมายรับผิดชอบผู้ป่วยราย
บุคคล นักศึกษาปฏิบตั กิ ารพยาบาลตามรูปแบบบันทึก
กระบวนการพยาบาล (Nursing process record) ใช้
คูม่ อื และแบบบันทึกการสะท้อนคิดทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้
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ภายหลังสิน้ สุดการฝึกปฏิบตั โิ ดยใช้แบบบันทึก
กระบวนการพยาบาลในสัปดาห์ที่ 2 แล้ว ให้นกั ศึกษา
ตอบแบบบันทึกการสะท้อนคิดการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ภายหลั ง ใช้ แ บบบั น ทึ ก กระบวนการพยาบาลเพื่ อ
ศึกษาผลของการใช้แบบบันทึกกระบวนการพยาบาล
ส�ำหรับการศึกษาภาคปฏิบตั ใิ นการพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลที่นักศึกษาบันทึกใน
แบบสะท้อนคิดจากกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมดจ�ำนวน 36 คน
มาเรียบเรียงเป็นรายบุคคล ให้นกั ศึกษาแต่ละคนอ่าน
และอธิบายความหมายทีต่ อ้ งการสือ่ จากแบบสะท้อนคิด
(member checking) โดยผูว้ จิ ยั บันทึกการอธิบายเพิม่ เติม
เพื่อให้เข้าใจตรงกัน
จากนั้นน�ำข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว มาวิเคราะห์
เนื้อหาตามใจความหลัก (Themes) ที่สอดรับกับค�ำ
จ�ำกัดของมโนทัศน์จากกรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้
น�ำเสนอแบบบรรยาย และวิเคราะห์เนื้อหาอีกครั้ง
โดยผู้วิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาพยาบาล
5 ท่าน (Peer/Expert reviews) เพือ่ หาข้อตกลงร่วมกันว่า
ข้อความที่สกัดได้จากแบบบันทึกการสะท้อนคิดของ
นักศึกษาสอดคล้องกับมโนทัศน์ในกรอบแนวคิดของ
การวิจัยจากแผนภูมิ 1 ได้แก่ คุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์มหาวิทยาลัยมหิดล “เป็นคนดี มีปัญญา
น�ำพาสุข” ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย (MAHIDOL)
ทักษะทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) ฉบับ พ.ศ.
2555-2559 และ 2560 โดยก�ำหนดเกณฑ์การประเมิน
ไว้วา่ หากมีความสอดคล้องชัดเจนกับคุณลักษณะนัน้ ๆ
ให้ 3 คะแนน มีความสอดคล้องบ้าง แต่ไม่ชัดเจน
ให้ 2 คะแนน แต่หากไม่มีความสอดคล้องเลย ต้อง
พัฒนาเพิ่มเติม ให้ 1 คะแนน จากนั้น จัดกลุ่มลงตาม
ตารางที่พัฒนาขึ้นดังแสดงในตาราง 1 เพื่อให้เห็น

ความถี่ของรูปแบบใจความหลักส�ำคัญของนักศึกษา
ได้พฒ
ั นาให้เกิดขึน้ หลังจากใช้แบบบันทึกกระบวนการ
พยาบาลในการศึกษานี้

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
โครงร่างการวิจัยนี้ได้รับการรับรองจากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล รหัสโครงการ IRB-NS 2013/
56.3009 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2557 ได้รับอนุญาต
เก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั จากคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ภายหลังจากกลุ่มตัวอย่างได้รับ
ข้อมูลการประชาสัมพันธ์โครงการวิจยั จากรองคณบดี
ฝ่ายการศึกษาและหัวหน้าวิชา เมือ่ นักศึกษาสนใจและ
แจ้งความจ�ำนงทีจ่ ะเข้าร่วมวิจยั ผูว้ จิ ยั เข้าพบเพือ่ แนะน�ำตัว
และชีแ้ จงรายละเอียดของการวิจยั วัตถุประสงค์การวิจยั
ขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล สิง่ ทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ ความเสีย่ ง
และประโยชน์ สิทธิในการจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วม
การวิจัยครั้งนี้ การพิทักษ์สิทธิของผู้เข้าร่วมวิจัย และ
สิทธิในการปฏิเสธการตอบค�ำถามและสามารถถอนตัว
จากการศึกษาได้ตลอดเวลา จากนั้น สอบถามความ
สมัครใจที่จะเข้าร่วมการวิจัยหลังจากได้ข้อมูลราย
ละเอียดโครงการ หากนักศึกษาที่คาดว่าจะเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างต้องการหรือไม่ต้องการเข้าร่วมการวิจัยจะ
ไม่มีผลใดๆ กับคะแนนหรือการเรียนการสอนวิชานี้
หรือวิชาอืน่ เมือ่ ให้ขอ้ มูลและตอบค�ำถามจนเข้าใจแล้ว
ผู้วิจัยขอความยินยอมกับนักศึกษาที่ต้องการเข้าร่วม
โครงการวิจยั โดยลงนามเป็นลายลักษณ์อกั ษรในหนังสือ
แสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย

ผลการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยน�ำข้อมูลเนื้อหาการ
สะท้อนคิด ภายหลังใช้แบบบันทึกกระบวนการพยาบาล
จากนักศึกษาจ�ำนวน 36 คนมาวิเคราะห์ โดยไม่มี
นักศึกษาถอนตัวจากการศึกษา พบว่า
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ผลของการใ บบบันทึกกระบวนการพยาบาลส�ำหรับการศึกษา ภาคปฏิบัติในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

มีปัญญา (N=36 คน)
“เลิศล�้ำทางปัญญา”

เป็นคนดี (N=36 คน)
“มุ่งมั่นคุณธรรม”

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล: เป็นคนดี มีปํญญา น�ำพาสุข และเอกลักษณ์บัณฑิต     
คณะพยาบาลศาสตร์ มหิดล: มุ่งมั่นคุณธรรม เลิศล�้ำทางปัญญา สร้างคุณค่าต่อสังคม (N=36 คน)
เป็นคนดี (1.3) รู้หน้าที่ มีวินัย และจรรยาบรรณ (1.4) มีทักษะในการด�ำเนินชีวิตที่ดี มีความรับชอบต่อ
ตนเองและสังคมในฐานะพลเมืองและพลโลก (1.5) “อตฺตานํ อุปมํ กเร” ปฏิบตั ติ อ่ ผูอ้ นื่ เหมือนปฏิบตั ติ อ่
ตนเอง มีจติ ส�ำนึกต่อสังคม มีจติ อาสา และยึดถือประโยชน์สว่ นรวม สอดคล้องกับ ค่านิยมหลัก: Mastery
รูแ้ จ้ง รูจ้ ริง สมเหตุ สมผล, Altruism มุง่ ผลเพือ่ ผูอ้ นื่ , Integrity มัน่ คงยิง่ คุณธรรม, Determination แน่วแน่ทำ�
กล้าตัดสินใจ, ทักษะทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ข้อ 1. Critical Thinking & Problem Solving
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ปัญหา 6. Flexibility & Adaptability ความยืดหยุ่นและการปรับตัว
7. Initiative & Self-Direction การคิดริเริ่มและก�ำหนดทิศทางตนเองได้ และ มคอ. ข้อ 1. คุณธรรม/
จริยธรรม ข้อ 6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ ค่านิยมหลักของคณะฯ Noble สืบสานปณิธาน ท�ำงาน
เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม Synergy รวมพลัง ร่วมใจมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน Moral คุณธรรม
จริยธรรมน�ำองค์กร Accountability รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และ Direct toward Excellence
มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
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นักศึกษา 6 “รูส้ กึ ดีคะ่ เมือ่ ก่อนทีต่ งั้ ข้อวินจิ ฉัยทางการพยาบาล ตัง้ แบบสะเปะสะปะ หลังใช้แบบบันทึกแล้ว
ท�ำให้มองเห็นภาพมากขึน้ มีหลักเกณฑ์การท�ำงาน ง่ายขึน้ มีสงิ่ มาสนับสนุนข้อวินจิ ฉัยแยกของเรา จะได้รวู้ า่
วันๆ หนึง่ ทีม่ าดูแลคนไข้ เราจะท�ำอะไรบ้าง คนไข้เป็นอย่างไร มีปญ
ั หาอะไร จะได้ดแู ลและแก้ปญ
ั หาตรงจุด
เพื่อที่จะลดปัญหาที่จะเกิดในอนาคตได้”
นักศึกษา 7 “ท�ำให้หันมาสนใจดูแลผู้ป่วย คอยติดตามสารน�้ำที่ให้ ปริมาณ content ที่ออก รวมถึง
ความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ ที่จะเกิดกับผู้ป่วย เช่น แผลกดทับ ความเสี่ยงในเรื่องอุบัติเหตุ”
นักศึกษา 21 “เข้าใจง่าย ชัดเจน รู้ประวัติการรักษา การผ่าตัด ได้รับสารน�้ำ ค่า electrolyte ส�ำคัญ ดูแล
ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมน�ำไป
แผน การพยาบาลได้เลย ได้รู้ว่าการใส่ใจในการท�ำอะไรให้กับ
คนไข้เป็นเรื่องที่ส�ำคัญในการพยาบาล รู้ว่าท�ำอะไรบ้างแล้ว น�ำมาเขียนลงในแบบฟอร์มนี”้
มีปํญญา (2.2) สามารถคิดอย่างใคร่ครวญ วิเคราะห์ วิจารณ์ และสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคม (2.3) มีความรู้และทักษะวิชาชีพในสาขาที่ศึกษาเป็นอย่างดี รอบรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง และ
เท่าทันในเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีความสอดคล้องกับ ค่านิยมหลัก: Mastery รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล,
Determination แน่วแน่ทำ� กล้าตัดสินใจ, Originality สร้างสรรสิง่ ใหม่ ทักษะทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ข้อ 1. Critical Thinking & Problem Solving การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและแก้ปญ
ั หา 2. Creativity &
Innovation การคิดสร้าง สรรเชิงนวัตกรรม ข้อ 7. Initiative & Self-Direction การคิดริเริ่ม และก�ำหนด
ทิศทางตนเองได้ มคอ. ข้อ 2. ความรู,้ ข้อ 3 ทักษะทางปัญญา, ข้อ 4 ทักษะความ สัมพันธ์ ระหว่าง บุคคล
และความรับผิดชอบ, ข้อ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยี และข้อ 6. ทักษะการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ ค่านิยมหลักของคณะฯ Onward Improvement เรียนรู้ตลอดชีวิต คิด พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง Innovation สร้างนวัตกรรม Direct toward Excellence มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ และ Leadership
กล้าคิด กล้าท�ำ กล้าน�ำ กล้าเปลี่ยน
วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2562

สกุลรัตน์

น�ำพาสุข (N=36 คน)
“สร้างคุณค่าต่อสังคม”

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล: เป็นคนดี มีปํญญา น�ำพาสุข และเอกลักษณ์บัณฑิต     
คณะพยาบาลศาสตร์ มหิดล: มุ่งมั่นคุณธรรม เลิศล�้ำทางปัญญา สร้างคุณค่าต่อสังคม (N=36 คน)
นักศึกษา 1 “ระบุผลการปฏิบตั ไิ ด้อย่างละเอียด
และครอบคลุม บันทึกข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ
ระเบียบ สะดวกต่อการค้นหาและเก็บรวบรวมข้อมูล ช่วยให้วเิ คราะห์ได้งา่ ยขึน้ มีความมัน่ ใจในการดูแลผูป้ ว่ ย
วางแผนได้ตรงกับปัญหาทีผ่ ปู้ ว่ ยมี กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออกในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลทีถ่ กู ต้อง
รูส้ ภาพผูป้ ว่ ยอย่างครอบคลุม เริม่ กระบวนการคิดการแยกแยะข้อมูล” เพือ่ แก้ไขปัญหา ป้องกัน และฟืน้ ฟู
ผู้ป่วยได้จริง”
นักศึกษา 2 “แบบฟอร์มนีใ้ ช้จดั ล�ำดับ ขัน้ ตอน การพยาบาล เป็นแนวทางในการดูแลผูป้ ว่ ย สะดวก
ต่อการจดบันทึก โดยวางแผนล่วงหน้า เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบ
ก่อนขึ้นปฏิบัติจะ
ท�ำแบบฟอร์มส�ำหรับการจด case เพือ่ ให้งา่ ย ประหยัดเวลา การท�ำงานหากมีการวางแผน ก็จะท�ำให้
การท�ำงานง่าย มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากขึน้ จะน�ำข้อมูลตามแบบฟอร์มนีไ้ ปประยุกต์
การ
ขึ้นฝึกครั้งต่อไป
นักศึกษา 7 “มีความรู้เพิ่มมากขึ้นในการประเมินผู้ป่วย มีรายละเอียดให้กรอกลงไปในช่องว่าง”
นักศึกษา 8 “เป็นประ
การเรียนมากทีส่ ดุ ง่าย สะดวก สามารถประเมิน บันทึกข้อมูลทีจ่ ำ� เป็น
ได้ครอบคลุม ส�ำคัญกับการพยาบาลผูป้ ว่ ย เป็นขัน้ ตอน รูล้ ำ� ดับความส�ำคัญของปัญหา ถ้าไม่มแี บบฟอร์มนี้
อาจไม่รวู้ า่ ต้องประเมินอะไรบ้าง เหมาะส�ำหรับการใช้มาก เห็นเป้าหมายทีช่ ดั เจนในการดูแล รูป้ ญ
ั หาทีแ่ ท้จริง
ของผู้ป่วยได้ด้วยตนเอง น�ำไป
การพยาบาลได้เป็นอย่างดี”
นักศึกษา 20 “มีความรู้ คิดเป็นระบบมากขึ้น ท�ำให้รู้ว่า สิ่งใดที่จ�ำเป็นต้องรู้มากน้อยแค่ไหน เพื่อให้
ได้ขอ้ มูลจ�ำเป็นทีเ่ ป็นปัญหาของคนไข้จริง สามารถน�ำมาตัง้ เป็นข้อวินจิ ฉัยการพยาบาล วางแผนกิจกรรม
การพยาบาลทีส่ ำ� คัญๆ ได้ ท�ำให้มคี วามรูแ้ ละความเข้าใจ ทราบวิธปี ระเมิน ADL, EVM, SS, Barden
scale และความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ประเมินผู้ป่วยได้ถูกต้องรวดเร็ว”
นักศึกษา 31 “แบบฟอร์มนี้ช่วยกระตุ้นความคิดได้มากขึ้น ไม่จดไปมั่วเหมือนก่อน ท�ำให้จัดล�ำดับ
ความคิดได้ดี ทราบว่าเราต้องรูอ้ ะไร ท�ำอะไร เจาะความส�ำคัญส่วนนัน้ ได้ ก่อนการวางแผน ประหยัดเวลา
ในการดู Case แต่มีประสิทธิภาพขึ้น สามารถน�ำไป
”
น�ำพาสุข (3.4) สามารถแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤติ เพื่อสร้างความสุขให้กับตนเองและสร้างสันติสุข
ให้กบั สังคม มีคา่ นิยมทีเ่ หมาะสมโดยยังคงตระหนัก และด�ำรงไว้ซงึ่ คุณค่าของวัฒนธรรมและเอกลักษณ์
ของชาติ มีความสอดคล้องกับ ค่านิยมหลัก: Mastery รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล, Altruism มุ่งผล
เพื่อผู้อื่น, Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง, Determination แน่วแน่ท�ำ กล้าตัดสินใจ ทักษะทางการ
ศึกษาในศตวรรษที่ 21 ข้อ 1. Critical Thinking & Problem Solving การคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
แก้ปัญหา ข้อ 3. Communication & Collaboration การสื่อสารและประสานงานได้ดี, และ มคอ. ข้อ 4.
ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่าง บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง ตัวเลข การสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยี ข้อ 6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ ค่านิยมหลักของคณะฯ Accountability
รับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวม Direct toward Excellence มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
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ผลของการใ บบบันทึกกระบวนการพยาบาลส�ำหรับการศึกษา ภาคปฏิบัติในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล: เป็นคนดี มีปํญญา น�ำพาสุข และเอกลักษณ์บัณฑิต     
คณะพยาบาลศาสตร์ มหิดล: มุ่งมั่นคุณธรรม เลิศล�้ำทางปัญญา สร้างคุณค่าต่อสังคม (N=36 คน)
นักศึกษา 2 “สามารถส่งต่อข้อมูลส�ำคัญให้กับทีมพยาบาลได้ ข้อมูลไม่หายให้การดูแลคนไข้
นักศึกษา 3 “ได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับคนไข้ครบทุกอย่าง ทางร่างกาย และจิตใจ วางแผนการพยาบาลง่ายขึน้ มาก
ดูคนไข้อย่างครอบคลุม มองปัญหาชัดเจน ตรงกับผู้ป่วย ให้การพยาบาลง่ายขึ้น ประหยัดเวลา”
นักศึกษา 5 “บันทึกการประเมินคนไข้เป็นสิง่ ส�ำคัญทีต่ อ้ งท�ำทุกวัน เพือ่ เป็นการติดตามและประเมินว่า
คนไข้มอี าการดีขนึ้ บ้างไหม ถ้าไม่ดี เราจะดูแลอย่างไร ตัง้ ข้อวินจิ ฉัยและแผนการพยาบาลได้งา่ ยขึน้ ”
นักศึกษา 16 “มีประ
การพยาบาล การซักประวัตคิ นไข้ มากกว่าจากทีเ่ คยท�ำมา เพราะแต่กอ่ น
เราไม่รวู้ า่ เราจะต้องบันทึก ซักประวัตติ รวจร่างกายอย่างไรบ้าง บางอย่างทีเ่ ราเขียนไปก็ไม่รวู้ า่ จะเอาข้อมูล
ทีไ่ ด้ไปใช้ในการพยาบาลอะไรได้บา้ ง แบบบันทึกนีท้ ำ� ให้มแี นวทาง มีจดุ มุง่ หมายในการท�ำงานมากขึน้
การบันทึกข้อมูล น�ำมาใช้ในการพยาบาลได้จริง ”
นักศึกษา 36 “เวลา conference เปิดหาข้อมูลไม่เจอว่าจดไว้ตรงไหน แบบประเมินใหม่ทำ� ให้นกั ศึกษา
แก้ปัญหาตรงจุดได้ทั้งหมด มีประโยชน์ดี น่าจะท�ำเป็นเล่มมาให้รุ่นน้อง
”

การวิเคราะห์ความสอดคล้องของใจความหลัก
เนื้ อ หาสกั ด จากการสะท้ อ นคิ ค การใช้ แ บบบั น ทึ ก
กระบวนการพยาบาลในการพยาบาลผู้ป่วยอย่างต่อ
เนื่อง 3 วัน ตามกรอบแนวคิดการวิจัย ได้ผลลัพธ์
ดังที่แสดงในตาราง 1 พบว่า
1. ข้อมูลจากการสะท้อนคิดหลังการใช้แบบ
บันทึกทางการพยาบาลมีความสอดคล้องกับ คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ “เป็น
คนดี มีปัญญา น�ำพาสุข” อย่างชัดเจน
2. ค่านิยมหลัก Mastery รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ
สมผล และ Determination แน่วแน่ท�ำ กล้าตัดสินใจ
มีความสอดคล้อง 100% กับ การเป็นคนดี มีปัญญา
น�ำพาสุข
3. ทักษะทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้แก่
1. Critical thinking & problem solving (การคิดอย่าง
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มีวจิ ารณญาณและแก้ปญ
ั หา) มีความสอดคล้อง 100%
กับการ “เป็นคนดี มีปัญญา น�ำพาสุข”
4. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ข้อที่ 6. ทักษะการปฏิบตั ทิ างวิชาชีพ มีความ
สอดคล้อง 100% กับการเป็นคนดี มีปญ
ั ญา น�ำพาสุข
5. ค่านิยมหลักของคณะฯมีความสอดคล้อง
แบบกระจายทัว่ ถึงกับ “เป็นคนดี มีปญ
ั ญา น�ำพาสุข”
ในภาพรวมสะท้ อ นว่ า เกื อ บทุ ก มิ ติ มี ค วาม
สอดคล้องกันชัดเจนกับคุณลักษณะที่ก�ำหนดไว้ ยังมี
บางประเด็นเท่านั้น ที่สอดคล้องแต่ยังไม่ชัดเจนมาก
และไม่มีข้อใดเลยที่ไม่สอดคล้อง (ตาราง 1) สรุป
ผลการศึกษาได้ว่า การใช้แบบบันทึกกระบวนการ
พยาบาลที่พัฒนาขึ้น สามารถช่วยพัฒนาคุณลักษณะ
ของบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ต ามกรอบคุ ณ ลั ก ษณะ
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดลได้

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2562

สกุลรัตน์

ตารางที่ 1 แสดงความถีข่ อ้ มูลสกัดจากการสะท้อนคิดของนักศึกษาทีส่ อดคล้องกับกรอบคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยมหิดล ค่านิยมหลัก ทักษะทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (n = 36 คน)

หมายเหตุ
			
			

3
2
1

4. มีภาวะผูน้ ำ 
� ความคิดสร้างสรร และ
เก่งงาน

5. สร้างความสุขภายในตนเองและขยาย		
ความสุขให้ผู้อื่นได้

6. เข้าใจความหลากหลายและด�ำรงไว้		
ซึ่งวัฒนธรรมของชาติ

เต็ม 18 คะแนน

ร้อยละ

ร้อยละ

3. ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก

M Mastery (รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล)
A Altrulam (มุ่งผลเพื่อผู้อื่น)
H Harmony (กลมกลืนกับสรรพสิ่ง)
I Integrity (มั่นคงยิ่งในคุณธรรม)
D Determination (แน่วแน่ท�ำ กล้าตัดสิน)
O Oritinality (สร้างสรรสิ่งใหม่)
L Leadership (ใส่ใจเป็นผู้น�ำ)
1. Critical thinking & problem solving
2. Creativity & innovation
3. Communication & collaboration
4. Information, media & technology skills
5. Leadership& responsibility
6. Flexibility & adaptability
7. Initiative & self-direction
8. Social & cross-cultural skills
9. Productivity & accountability
1.คุณธรรม/จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนนโลยี
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
เต็ม 66 คะแนน

2. มีจิตส�ำนึกและรับผิดชอบต่อสังคม

มคอ.

ทักษะทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21

ค่านิยมหลัก “MAHIDOL”

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
มหาวิทยาลัยมหิดล

1. คิดดี ท�ำดี พูดดี

คะแนนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นคนดี
มีปัญญา
น�ำพาสุข

3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
2
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
2
3
3
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
2
3
3
2
3
3
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
2
3
3
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

18.00
17.00
16.00
17.00
18.00
12.00
15.00
18.00
13.00
17.00
14.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

100.00
94.44
88.89
94.44
100.00
66.67
83.33
100.00
72.22
94.44
77.78
94.44
94.44
94.44
94.44
94.44
94.44
94.44
94.44
94.44

3

3

3

3

3

2

17.00

94.44

3
64

3
63

3
63

3
62

3
63

2
48

17.00
16.50

94.44
91.67

96.97

95.45

95.45

93.94

95.45

72.73

91.67

91.67

หมายถึง มีความสอดคล้องชัดเจนกับคุณลักษณะนั้นๆ
หมายถึง มีความสอดคล้อง
หมายถึง ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
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ผลของการใ บบบันทึกกระบวนการพยาบาลส�ำหรับการศึกษา ภาคปฏิบัติในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

การอภิปรายผล
การใช้แบบบันทึกกระบวนการพยาบาลทีผ่ วู้ จิ ยั
พัฒนาขึ้น สามารถช่วยพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะสอดคล้องกับบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดลได้1-2 โดยนักศึกษาได้แสดงออกถึง
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของการ “เป็นคนดี” มากทีส่ ดุ
เนือ่ งจากแบบบันทึกมีจดุ เน้นทีก่ ารประเมินสภาพทาง
คลินกิ ของผูป้ ว่ ยทีค่ รอบคลุมปัญหาทุกด้าน การลงมือ
ฝึกปฏิบตั ใิ ห้การพยาบาลอย่างทีท่ ำ� ได้จริง ตรงปัญหา
ตามมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่เฉพาะ การปฏิบัติ
ดังกล่าวช่วยให้นักศึกษาเกิดความคิดเชิงวิเคราะห์
สร้างสรรค์12 ปรับตัว คิดในมุมมองใหม่ๆ ทั้งยังให้มี
ความรับผิดชอบ มีวนิ ยั ปฏิบตั ติ อ่ ผูป้ ว่ ยอย่างมีจติ ส�ำนึก
ยึดถือประโยชน์ สร้างเสริมสุขภาวะ มุง่ มัน่ ใส่ใจ ให้การ
ดูแลทีด่ ที สี่ ดุ แก่ผปู้ ว่ ยและครอบครัว ในการท�ำหน้าที่
ติดตามอาการทีค่ วรเฝ้าระวัง แก้ปญ
ั หา ป้องกันความเสีย่ ง
ทีอ่ าจเกิด จึงท�ำให้นกั ศึกษาสะท้อนคิดพฤติกรรมการ
“เป็นคนดี”
นอกจากนัน้ แบบบันทึกกระบวนการพยาบาล
ทีม่ ขี อ้ มูลสอดคล้องกับอาการและอาการแสดงทีพ่ บบ่อย
จากการก�ำหนดให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะสืบหาข้อมูล
จากแฟ้มรายงาน จากฐานข้อมูลของผูป้ ว่ ย จากแหล่ง
สืบค้นทางวิชาการอืน่ ๆ เพือ่ ความเข้าใจทีเ่ พิม่ ขึน้ รวมทัง้
ข้อมูลทีก่ ระชับ จ�ำเป็น ควรใช้ในการวางแผนการพยาบาล
ที่เป็นปัญหาที่ส�ำคัญ จะกระตุ้นให้นักศึกษาได้พัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการคิดใช้เหตุผล
เพือ่ การตัดสินใจทางคลินกิ สามารถวางแผน และเลือก
ให้การพยาบาลทีเ่ หมาะสมกับข้อมูลตามหัวข้อทีก่ ำ� หนด
เป็นแนวทางในบันทึกการพยาบาล11
ในการศึกษาทีเ่ ป็นกลุม่ เล็กท�ำให้งา่ ยต่อการฝึก
และแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความกระจ่าง9-11
ท�ำให้มกี ารพัฒนาคุณลักษณะการ “มีปญ
ั ญา” ทีน่ กั ศึกษา
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มีความรู้และทักษะวิชาชีพในสาขาที่ศึกษาเป็นอย่าง
ดี รอบรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง จากการน�ำข้อมูลที่
หลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาผู้ป่วย
สามารถคิดอย่างใคร่ครวญ วิเคราะห์ วิจารณ์ และ
สังเคราะห์การพยาบาลเพือ่ แก้ปญ
ั หาผูป้ ว่ ย อย่างรูแ้ จ้ง
รูจ้ ริง สมเหตุ สมผล จากการสะท้อนคิดของการน�ำไป
ใช้ได้จริง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง กล้าตัดสินใจ กล้าคิด
กล้าท�ำ กล้าเปลีย่ น หากการให้การพยาบาลนัน้ ไม่ตรง
กับปัญหาทีพ่ บ ร่วมกับสมรรถนะหลายๆ ข้อในทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ การ
แก้ปญ
ั หา การคิดสร้างสรรค์ การสือ่ สารและประสานงาน
การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศใช้เทคโนโลยี เพื่อน�ำมา
เขียนแผน การพยาบาล มีความรับผิดชอบ ความยืดหยุน่
และการปรับตัว เกิดทักษะด้านสังคมและวัฒนธรรม
มีความสอดคล้องกับค่านิยมหลักของคณะพยาบาลศาสตร์
คือ กล้าคิด กล้าน�ำ กล้าท�ำ กล้าเปลีย่ น เรียนรูต้ ลอดชีวติ
คิดพัฒนาต่อเนือ่ ง สร้างนวัตกรรมใหม่ มุง่ สูค่ วามเป็นเลิศ
ทางการพยาบาล2
การพัฒนาทักษะการสื่อสารกับพยาบาลรุ่นพี่
ในหอผูป้ ว่ ยเพือ่ รวบรวมข้อมูล และศึกษาข้อมูลในฐาน
ข้อมูล อีกทั้ง พัฒนาทักษะในการสื่อสารกับญาติและ
ครอบครัวของผู้ป่วยเพื่อได้ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งทักษะ
ดังกล่าวเป็นทักษะทีส่ ำ� คัญส�ำหรับพยาบาลวิชาชีพทุกคน
และควรปลูกฝังตั้งแต่เป็นนักศึกษา13 การสื่อสารใน
ลักษณะนี้ช่วยพัฒนานักศึกษาตามค่านิยมหลักของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ในเรือ่ ง ความกลมกลืนกับสรรพสิง่ 1,2,4
ซึง่ ทักษะต่างๆ เหล่านีจ้ ะมีผลให้นกั ศึกษาสามารถพัฒนา
ตนเอง พัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ และสามารถ
ปรับตัวได้ดีในการศึกษารายวิชาต่อๆ ไป
ผลการสะท้อนคิดแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาเกิด
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยมีสิ่งแวดล้อมจากการ
ศึกษาภาคปฏิบตั ิ และการใช้ผปู้ ว่ ยเป็นกรณีศกึ ษา ร่วม
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กับการประเมินผู้ป่วยตามรูปแบบของแบบบันทึกที่
ช่วยกระตุน้ ให้นกั ศึกษาได้ประเมินผูป้ ว่ ยตรง ครอบคลุม
และชัดเจนมากขึ้น มีผลต่อการน�ำข้อมูลมาจัดกลุ่ม
ความส�ำคัญเป็นข้อวินิจฉัย วางแผน ที่จะดูแลได้
สอดคล้องกับปัญหา สามารถลงมือปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอน
ทีเ่ ตรียมวางแผนไว้ และประเมินผลปรับแก้ไขเพิม่ เติม
ภายหลังให้การพยาบาล การบันทึกตามแบบบันทึก
กระบวนการพยาบาลท�ำให้เกิดการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
พัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา11 เพราะประกอบด้วย
ขัน้ ตอนของการใช้ความคิดเพือ่ ก�ำหนดวิธกี ารแก้ปญ
ั หา
ถึง 3 ขั้นตอน คือ ประเมินข้อมูล ก�ำหนดข้อวินิจฉัย
และเขียนแผนการปฏิบัติการพยาบาล และเมื่อน�ำไป
ปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา ยังมีการประเมินผลลัพธ์ว่า
เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดไว้หรือไม่ จึงเป็นการช่วยส่งเสริม
ให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในผลลัพธ์ที่เกิดจาก
การปฏิบัติ ส�ำนึกในหน้าที่ของตนเองและส่วนร่วมใน
ฐานะทีจ่ ะเข้าสูก่ ารเป็นพยาบาลวิชาชีพ11-13 ทีเ่ ป็นการ
“น�ำพาสุข” อย่างยั่งยืนให้กับนักศึกษาเมื่อส�ำเร็จ
การศึกษาไปท�ำงานในวิชาชีพ
แบบบันทึกทางการพยาบาลที่ประกอบด้วย
รายละเอียดของการประเมินปัญหา วางแผน และ
ประเมินผลลัพธ์ ช่วยส่งเสริมทักษะทางปัญญาของ
นักศึกษา ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทสี่ ำ� คัญ วิเคราะห์
ประเด็นทางคลินิกได้ลุ่มลึก11 อธิบายเหตุผลของการ
ปฏิบัติ ความคิดและเจตคติระหว่างให้การพยาบาล
โดยตรงกับผูป้ ว่ ยและการมีปฏิสมั พันธ์กบั ทีมสุขภาพ
ทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้นกั ศึกษาสะท้อนคิด
อย่างลึกซึง้ เกีย่ วกับประสบการณ์การพัฒนาความคิด
ทีส่ ำ� คัญและการสือ่ สารให้ผปู้ ว่ ยได้รบั รูถ้ งึ ความส�ำคัญ
ของการพยาบาล การอธิบายและสะท้อนถึงล�ำดับความ
ส�ำคัญก่อนหลังในการดูแล เป็นกลยุทธ์ทชี่ ว่ ยเพิม่ ระดับ
ความเชือ่ มัน่ ของนักศึกษาซึง่ เป็นทักษะตาม มคอ.12,13

ส�ำหรับแบบบันทึกการสะท้อนคิดในแต่ละขัน้ ตอน
ของการปฏิบตั นิ นั้ เป็นวิถที างหนึง่ ทีก่ ระตุน้ ให้นกั ศึกษา
ประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง ฝึกความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่ และท�ำให้พัฒนาสู่การเรียนรู้ด้วย
ตนเองตามทักษะในศตวรรษที่ 21 1,4 ระหว่างการใช้
แบบบันทึก นักศึกษาทุกคนได้มกี ารซักถาม แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น สะท้อนให้ผวู้ จิ ยั ทีเ่ ป็นอาจารย์ผสู้ อนภาค
ปฏิบัติได้รับรู้ตลอดกระบวนการ การสนทนาอย่าง
ต่อเนือ่ งระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษากลุม่ ย่อยท�ำให้เกิด
การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อกระบวนการเรียนรู้ และการ
พัฒนาให้กล้าแสดงความคิด กล้าแสดงออก การพัฒนา
สัมพันธภาพระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษา และ
ระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง8,9 การเรียนการสอนใน
ลักษณะนี้เป็นวิธีการสอนที่ให้ความส�ำคัญกับผู้เรียน
ในฐานะผู้รู้ ผู้สร้างสรรค์ ผู้ที่จะเติมเต็มความรู้ของ
ผู้เรียนอื่นๆ ภายในกลุ่มได้ 16
การใช้กระบวนการพยาบาลเพือ่ การเรียนการสอน
ในรายวิชาปฏิบัติ เป็นวิธีการสอนที่ได้ถูกน�ำมาใช้ใน
วิชาชีพการพยาบาลในประเทศไทยเกือบ 4 ทศวรรษ
ผลการวิจัยครั้งนี้ยืนยันว่า กระบวนการพยาบาลเป็น
วิธกี ารทีส่ ามารถพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
ได้ เพราะเป็นการฝึกกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
สอนให้ผเู้ รียนมองปัญหาแบบเป็นระบบ และเมือ่ เพิม่ เติม
รายละเอียดของการบันทึกให้มจี ดุ เน้นทีป่ ญ
ั หาทางคลินกิ
ของผู้ป่วยมากขึ้น ยิ่งท�ำให้ผู้เรียนเกิดความสะดวกใน
การน�ำไปใช้ในสถานการณ์จริง เกิดความมัน่ ใจ และเกิด
การพัฒนาคุณลักษณะอืน่ ๆ ทีส่ อดคล้องกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ ตามค่านิยมหลักมหาวิทยาลัย
มหิดลและคณะพยาบาลศาสตร์ ทักษะทางการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ
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ผลของการใ บบบันทึกกระบวนการพยาบาลส�ำหรับการศึกษา ภาคปฏิบัติในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใ
1. สามารถน�ำแบบบันทึกกระบวนการพยาบาล
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปใช้กบั นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตในการฝึกภาคปฏิบตั เิ พือ่ พัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ โดยกระตุน้ ให้เกิดการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
การคิดวิเคราะห์ การคิดใช้เหตุผล และการตัดสินใจ
ทางคลินกิ จากการฝึกทักษะทีจ่ ำ� เป็นทางการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ
2. สามารถน�ำแบบบันทึกกระบวนการพยาบาล
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปใช้ในการปฏิบตั ขิ องนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต เพือ่ ก�ำหนดทิศทางการบันทึก
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม ชัดเจนถูกต้องกับ
ผู้ป่วย แต่ยังมีข้อจ�ำกัดในการพัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ทยี่ งั ไม่โดดเด่นในการศึกษานีค้ อื “มีปญ
ั ญา”
และ “น�ำพาสุข” ซึง่ ผูว้ จิ ยั จะต้องปรับปรุงเนือ้ หาสาระ
ในแบบบันทึกและให้นกั ศึกษามีปฏิสมั พันธ์กบั เพือ่ น
และอาจารย์ผสู้ อนมากขึน้ เพือ่ สนับสนุนให้มคี วามคิด
ที่กว้างขวางในการปฏิบัติการพยาบาล
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