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PP-22:  ผลของการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมผานการสะทอนคิดเพ่ือเสริมสราง 94 

 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหาของ 

 นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก   

  พันเอกหญิง ศิรพิร สวางจิตร พนัโทหญิง กุสุมา กังหลี รอยเอกหญิง นันทิกานต กล่ินเชต ุ
  ภาควิชาการพยาบาลเบื้องตน กองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

 
 

***************************************** 
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คาํนาํ 

มหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ประจําป 2562 และมหกรรม

คุณภาพการศึกษา เครือขายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 2 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเปนเวทีสําหรับ

การแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรมดานการศึกษาของเครือขายสถาบันอุดมศึกษาที่ต้ังอยูในยาน

พญาไท ซึ่งในปน้ีมีหนวยงานระดับคณะของมหาวิทยาลัยมหิดล 5 คณะ ไดแก คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ

เวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ

หนวยงานระดับสถาบัน รวม 3 สถาบัน ไดแก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

กรุงเทพ และวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา สงผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพและวิทยากรมารวม

แลกเปลี่ยนเรียนรู ภายใตหัวขอหลักของการประชุม คือ การเรียนรูผานเครือขาย: การเดินทางสูองคกรที่มีผล

การดําเนินการที่เปนเลิศดานการศึกษา (Network learning: Journey toward educational performance 

excellence)” นอกจากน้ีทางสถาบันรวมผลิตแพทย กรมการแพทย-มหาวิทยาลัยรังสิต ไดสงผูแทนมารวมงาน

ครั้งน้ีดวย  

ในปน้ี วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา และเครือขายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ไดรับเกียรติ

จาก รองศาสตราจารย นายแพทย อานุภาพ เลขะกุล คณะแพทยศาสตร มหาวิยาลัยสงขลา มาบรรยายพิเศษ

ในหัวขอ “กลยุทธการติดตามและประเมินหลักสูตรเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ (Enhancing Educational 

Excellence via Program Monitoring and Evaluation)”  

เพ่ือใหทุกสถาบันตระหนักถึงความสําคัญของการติดตามและประเมินหลักสูตรและดําเนินการให

สอดคลองกับความคาดหวังของขอกําหนดของเกณฑมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล (WFME, AUNQA) 

อน่ึง เพ่ือใหผูเขารวมงานมหกรรมคุณภาพการศึกษาฯ ในปน้ีไดรับประโยชนสูงสุด ทางคณะกรรมการจัดการ

ประชุมฯ จึงจัดพิมพหนังสือคูมือเลมน้ีขึ้น โดยเน้ือหาของคูมือจะประกอบดวยกําหนดการประชุม เอกสาร

ประกอบการบรรยาย และบทคัดยอของแนวปฏิบัติที่ดีจากทั้งสถาบันตาง ๆ  

คณะกรรมการจัดการประชุมฯ หวังเปนอยางย่ิงวาหนังสือคูมือเลมน้ีจะเปนประโยชนและสามารถ

อํานวยความสะดวกใหแกผูเขารวมงานฯ และผูที่สนใจเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นําไปศึกษาและ

ประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของหนวยงานตอไป  

 

ฝายเลขานุการ คณะกรรมการจัดงาน 

มหกรรมคณุภาพการศึกษา วพม. ประจําป 2562  

2 สิงหาคม 2562 
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คํากลาวเปด  

งานมหกรรมคุณภาพการศึกษา ประจําป 2562 

โดย พลโท วิ สุทธ์ิ ศรีจันทราพันธุ 

ผู อํานวยการศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา  

และรองประธานสภาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

วันท่ี 2 สิงหาคม 2562 

ณ หองประชุมมงกุฎเวช อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา  

 
.................................................................. 

เรียน  คณบดีฯ ผูอํานวยการฯ และผูแทนของสถาบันในเครือขายฯ  วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ 

 ผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา   

 ผูบริหาร คณาจารย วพม. และผูเขาประชุมทุกทาน   

      วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ไดกําหนดวิสัยทัศนในป 2564 วาจะเปน “โรงเรียนแพทย

ช้ันนําในเอเชียที่เช่ียวชาญดานเวชศาสตรทหาร” ซึ่งเปาประสงคสําคัญประการหน่ึง คือ การผลักดันใหวิทยาลัย

แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เปนองคกรแหงการเรียนรูเพ่ือใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยาง

ตอเน่ืองและประสบความสําเร็จอยางย่ังยืน ผมรูสึกยินดีเปนอยางย่ิงที่ทางคณะผูบริหารของวิทยาลัย

แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาไดจัดงานมหกรรมคุณภาพการศึกษามาอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางย่ิงในปน้ีที่

นับเปนปที่สองที่ไดรวมกับสถาบันอุดมศึกษาที่อยูใกลเคียงภายใตจัดมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือขาย

สถาบันอุดมศึกษาพญาไท ขึ้น   

 “มหกรรมคุณภาพการศึกษา” นับเปนโครงการสําคัญที่ชวยใหผูบริหารและคณาจารย ตลอดจน

บุคลากรสนับสนุน มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งแนวปฏิบัติที่ดี หรือ Good practice ทางดานการศึกษา 

ตลอดจนนวัตกรรมตาง ๆ ที่จะชวยสนับสนุนใหพันธกิจดานการศึกษาบรรลุเปาประสงคที่กําหนดไว และที่

สําคัญ คือ นักศึกษาของทุกสถาบันจะไดรับประโยชนในที่สุด    

 ขอขอบคุณทานวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารและคณาจารย รวมทั้งทีมการศึกษาจากทุกสถาบัน

ที่มีสวนชวยใหการจัดงานในวันน้ีประสบความสําเร็จ และสนับสนุนใหวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

เปนองคกรแหงการเรียนรู  

 ขออวยพรใหการจัดงานคร้ังนี้ ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว และสุดทายน้ี 

ขอขอบคุณผูบริหารและผูแทนเครือขายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท คณะกรรมการจัดงาน ตลอดจนผูเขาประชุม

ทุกทาน ที่มีสวนชวยใหการประชุมครั้งน้ี สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

.................................................................. 
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คํากลาวรายงานในพิธีเปด  

งานมหกรรมคุณภาพการศึกษา ประจําป 2562 

โดย พันเอกผูชวยศาสตราจารย ดุสิต สถาวร 

รองผู อํานวยการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ฝายวิชาการ 

  

เรียน  ผูอํานวยการศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา  
 

ในนามของ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ผมขอขอบพระคุณ เจากรมแพทยทหารบก ที่

กรุณาใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีเปดงานมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือขายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท 

ครั้งที่ 2 และมหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ประจําป 2562 ในวันน้ี 

ตามทีวิ่ทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ไดกําหนดเปาประสงคที่จะพัฒนาองคกรเพ่ือมุงสูการ

เปนองคกรแหงการเรียนรู เพ่ือใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่เกิดขึ้นตลอดเวลา โดยพัฒฯระบบและ

กลไกเพ่ือใหเกิดการถายทอดความรูซึ่งกันและกันภายในระหวางบุคลากร ควบคูไปกับการรับความรูจาก

ภายนอก จึงเปนที่มาของโครงการจัดมหกรรมคุณภาพการศึกษา ประจําป 2562 ซึ่งในปน้ีทางวิทยาลัย

แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ไดเรียนเชิญสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสมาชิกเครือขายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท  

สงผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมทางดานการศึกษา เพ่ือมาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน ภายใต

ช่ือ งานมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือขายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ซึ่งจัดขึ้นเปนปที่สอง พรอมกับมหกรรม

คุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ประจําป 2562 

สําหรับผูเขารวมงานในวันน้ีมีจํานวนประมาณ 250 ทาน ประกอบดวย ผูบริหาร คณาจารย 

บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนิสิตนักศึกษาจากสถาบันตาง ๆ และนักเรียนแพทยทหาร โดยรูปแบบของงาน

ในวันน้ีประกอบดวย 1) การบรรยายพิเศษ ในหัวขอ “กลยุทธการติดตามและประเมินหลักสูตรเพ่ือการ

ดําเนินการที่เปนเลิศ (Enhancing Educational Excellence via Program Monitoring and Evaluation)  

ซึ่งไดรับเกียรติจาก รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มาเปนวิทยากร

พิเศษในวันน้ี 2) การอภิปรายหมู  ๒ หัวขอ ไดแก หัวขอ Faculty Development Program: How To 

Innovate & Implement และ  Active student learning: Student’s perspective โดยคณาจารยและ

นักศึกษาจากสถาบันตาง ๆ 3) Poster Walk Round และ 4) การนําเสนอผลงานในรูปปากเปลา  

ในโอกาสน้ี กระผมใครขอเรียนเชิญ ผูอํานวยการศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา กรุณา

กลาวเปดงานมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือขายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 2 และงานมหกรรม

คุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ประจําป 2562  มอบของที่ระลึกและถายภาพ

รวมกับคณบดีและผูอํานวยการของสถาบันอุดมศึกษา หรือผูแทนที่มารวมงานในวันน้ี ครับ  
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กาํหนดการ 

มหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือขายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งท่ี 2 
และมหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ประจําป 2562 

ณ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 
2 สิงหาคม 2562 

__________________________________________________________________________ 
 

0730-0830  ลงทะเบียน 

0830-0845 พิธเีปดมหกรรมคุณภาพการศึกษาฯ ณ หองประชุมมงกุฎเวช ช้ัน ๔  

 โดย พลโท วิสทุธ์ิ ศรีจันทราพันธุ ผูอํานวยการศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา 

 รวมกับคณบดีหรือผูแทนสถาบันฯ เครือขายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท    

0900-1000  ประธาน พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ  

 ประธานรวม พันเอกหญิง นวพร หิรัญวิวัฒนกุล รอง ผอ.กศ.วพม.  

 บรรยายพิเศษ ณ หองประชุมมงกุฎเวช ช้ัน ๔ 

 เรื่อง กลยุทธการติดตามและประเมินหลักสตูรเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ 

 (Enhancing Educational Excellence via Program Monitoring and Evaluation)   

 โดย รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

1000-1030. พักรับประทานอาหารวาง  

หองนิรันดรวิชย ช้ัน 2 อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 

1030-1200 หองสดศรี อาคารเจาฟาเพชรรัตน 

 ประธาน: พันเอกหญิง นวพร หิรัญวิวัฒนกลุ รอง ผอ.กศ.วพม.  

 ประธานรวม: พันเอกหญิง ผศ.ดร.ปนัดดา หัตถโชติ  

 การอภิปรายหมู เรื่อง Faculty Development Program: How To  

 Innovate & Implement    

  ผศ.ดร.อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ 

  อาจารยพยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

  รศ.ดร.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น 

  ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี.  

  ดร.ระพี บุญเปลื้อง     

  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

  ผศ.ดร.ภก.วิชิต โนสูงเนิน  

  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

  ดําเนินการอภิปราย โดย พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร  

  รองผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ฝายวิชาการ 
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1030-1200 หองบรรยาย 1 อาคารเจาฟาเพชรรัตน 

 ประธาน: พลตรี นพ. ปยพันธ ชีรานนท  ผช.ผอ.วพม. ฝายกิจการนักศึกษา    

 ประธานรวม: รศ. สุรกิจ นาทีสุวรรณ รองคณบดี คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล  

 การอภิปรายหมู  

 เรื่อง Active student learning: Student’s perspective 

  นศพ. ชาญยุทธ  พรพงศสวัสด์ิ   

  วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา   

  นางสาว ชลธิชา หินออน (สาขาวิชาความผิดปกติการสื่อความหมาย)  

  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  

  นาย สุคนธ กมลสัมฤทธิชัย  

  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

  นางสาว จารุวรรณ อัตตวัณโณ  

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  

  นายธนัชพงศ สุขเจริญโชค   

  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

  นายอนุชา ปรีชานุกุล  

  คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล 

  นรพ.อารยา จุนเจือวงศ  

  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  

 พันโทหญิง ผศ.ดร. จิตรวีณา มหาคีตะ อาจารยภาควิชาสรีรวิทยา กศ.วพม.  

  ผูดําเนินการอภิปราย   

1200-1300  พักรับประทานอาหารกลางวัน  

 (หองนิรันดรวิชย ช้ัน 2 อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา)  

1300-1400 การเดินเยี่ยมชมผลงานกิจกรรมพัฒนาคณุภาพการศึกษาในรูปแบบโปสเตอร 

 “Poster Walk Round”  

 โถงดานหนาหองนิรันดรวิชย ช้ัน 2 อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา  

1400-1610 หองบรรยาย 1 อาคารเจาฟาเพชรรัตน 

 Free paper presentation  

.  ประธาน: พันเอก ผศ.นพ. ดุสิต สถาวร   

 ประธานรวม: พันเอกหญิง ผศ.ดร. อนุสรา วัฒนจันทร   

1400-1412 OP-1: Laboratory integrated case-based learning (Lab-integrated CBL) 

 พันเอก วีระชัย วัฒนวีรเดช  
 ภาควิชาจุลชีววิทยา กองการศึกษา วิทยาลยัแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 
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1413-1425 OP-2: The study of agreement between emergency physician staff and  

 paramedic student to evaluate simulation training 

 นศ.นฉพ.สรวิชญ วัชรกิจไพศาล  
 ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี   
1426-1438  OP-3: Scenario-based learning: Yokpirarak training program   
 พันตรีหญิง เนตรดาว ชัชวาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  
1439-1451  OP-4: การสรางแรงบันดาลใจใหเห็นความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 สําหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร และนักศึกษาแพทย ดวยกิจกรรมและ 

 ปาฐกถาพิเศษ โดยนักวิทยาศาสตรรางวัลโนเบล 

 นางสาว รุงรัตน สุริยินทร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล   
1452-1504  OP-5: Translational Parasitology: From Bench To Community  

 พันโท ผศ.พันเลิศ ปยะราช  
 ภาควิชาปาราสิตวิทยา กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 
1505-1517  OP-6: Modified grouping and specific intervention for 30 borderline  

 3rd-year medical students in problem-based learning: A pilot study  

 พันเอก สุเมธ เติมมธุรพจน  
 ภาควิชาพยาธิวิทยา กองการศึกษา วิทยาลยัแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา   
1518-1530  OP-7: รูปแบบการฝกปฏิบัติงานภาคสนามเพ่ือพัฒนาสมรรถนะนักวิชาชีพสาธารณสุข

 ระดับปริญญาตรี  

 ผศ.ดร.ทัศนีย ศิลาวรรณ รองคณบดีฝายการคลังและกิจการสังคม 
 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

1531-1543  OP-8: Implementing Entrustable Professional Activity Framework For  

 Assessment Of 4th-Year Medical Cadets: Initial Experience 

 พันเอก พงศธร ณรงคฤกษนาวิน  
 ภาควิชาอายุรศาสตร กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 
1544-1556  OP-9: การนําขอคิดเห็นของผูเรียนมาพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู 

 แบบ Case-based Learning (CBL) โดยใช Jigsaw Technique 

 พันเอกหญิง ผศ.ปนัดดา หัตถโชติ 
 ภาควิชาสรีรวิทยา กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

1557-1609  OP-10: การพัฒนาทักษะการวิจัยของ นพท./นศพ.วพม. เปนรายบุคคล 

 โดยใชแนวคิด EPA 

 รอยโท บุญทรพัย ศักด์ิบุญญารัตน  
 ภาควิชาเวชศาสตรทหารและชุมชน กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

1610 พิธีปดการประชุม 

 

**************************************** 
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S1-1: FACULTY DEVELOPMENT PROGRAM  

AT PHRAMONGKUTKLAO COLLEGE OF MEDICINE 

 

พันเอก ผศ.ดุสติ สถาวร 

รองผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ฝายวิชาการ 

 

 แผนพัฒนาอาจารย หรือ Faculty development program ของสถาบัน หมายถึง กิจกรรมทั้งปวงที่

สถาบันผลิตแพทยดําเนินการโดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารยใหสามารถทําหนาที่ตามที่ไดรับ

มอบหมายดานแพทยศาสตรศึกษา เพ่ือชวยใหสถาบันบรรลุวิสัยทัศนตามที่ไดกําหนดไว   

 แนวทางที่วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาใชในการพัฒนาอาจารยในปจจุบันมีเปาหมายเพ่ือ

ตอบโจทยการเปลี่ยนแปลงทางแพทยศาสตรศึกษาที่สําคัญทั้งที่กําลังเกิดขึ้นและมีแนวโนมที่ชัดเจนวาจะเกิดขึ้น

ในอนาคตอันใกล ไดแก  

• Multiple roles for teachers 

 บทบาทที่หลากหลายของครูแพทยในปจจุบันซึ่งแตกตางไปจากในอดีต ไดแก การเปน facilitator ใน

กระบวนการเรียนรูของนักเรียน/ นักศึกษา ผูออกแบบหลักสูตร/รายวิชา (curriculum and course planner) 

ผูผลิตสื่อการสอน (resource developer) ที่ปรึกษา (mentor) ผูประเมินผูเรียน (student assessor) ผูประเมิน

หลักสูตร (program evaluator)  

• Changing Learning methods 

 วิธีจัดการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอันเน่ืองมาจากการปรับเปลี่ยนไปสูกระบวนทัศน

ใหมที่ตองการใหนักเรียน/นักศึกษาแพทยมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต (effective lifelong learners) เพ่ือ

พัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเน่ือง ตัวอยางเชน การนํา adult learning principles มาใชมากขึ้น เปดโอกาส

ใหนักเรียนมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการเรียนรูของตนเองมากขึ้น (student autonomy) รวมทั้งเรียนรู

ดวยตนเอง (self-learning) การเรียนรูจากประสบการณ (experiential learning) การเรียนรูผานการสะทอนคิด 

(reflective learning) การเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน (computer assisted learning) การเรียนทางไกล 

(distance learning) และการเรียนรูออนไลน (e- learning)  

• Innovative curriculum models 

 รูปแบบของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในปจจุบันมีการพัฒนาไปจากเดิมมาก มีแนวคิดใหม ๆ 

มากมายที่ถูกนํามาใชในการออกแบบหลักสูตร เชน หลักสูตรที่มุงเนนผลลัพธ (Outcome-based curriculum 

หรือ Competency-based curriculum) หลักสูตรบูรณาการ (Integrated curriculum) หลักสูตรตามระบบการ

ทํางานของรางกาย (Organ system-based curriculum) สิ่งที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหม 

คือ การพัฒนาใหอาจารยมีความเขาใจหลักการและที่มาของหลักสูตรใหมอยางกระจางชัด รวมทั้งเตรียมความ

พรอมดานศักยภาพของอาจารยใหสามารถถายทอดแนวคิดของหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ ซึ่งมักจําเปนตอง

พัฒนาอาจารยใหมี new set of skills เพ่ือใหสามารถจัดการเรียนการสอน รวมทั้งวัดและประเมินผลให

สอดคลองกับหลักสูตรไดอยางสอดคลองกับหลักสูตร  
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• New Assessment methods and tools:  

 การวัดและประเมินผลผูเรียนในปจจุบันจําเปนตองสอดคลองกับกระบวนทัศนใหมที่เนนไปที่การ

ประเมินผลความกาวหนาของผูเรียนเพ่ือนําผลการประเมินมาใชพัฒนาผูเรียน (Assessment for learning) 

ทั้งน้ีเพ่ือใหมั่นใจวาเมื่อสําเร็จการศึกษาจะสามารถออกไปประกอบวิชาชีพแพทยในบริบทเฉพาะของพ้ืนที่ตาง 

ๆ ของระบบสาธารณสุขไทย โดยปจจุบันจะใหความสําคัญกับทุกมาตรฐานผลการเรียนรูที่เช่ือมโยงกับการ

ประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 เมื่อเทียบกับในอดีตที่จะเนนที่ความรู ทักษะทาง

ปญญา และทักษะพิสัยเปนหลัก นอกจากน้ียังมีเครื่องมือใหม ๆ ที่ใชในการวัดและประเมินผลผูเรียน เชน 

Assessment of specific clinical encounter (ASCE), Mini-CEX (Mini Case Evaluation Exercise), CbD 

(Case based Discussion) และ DOPs (Direct Observation of Procedures) ซึ่งครูแพทยจําเปนตองเรียนรู

และพัฒนาเพ่ือใหเกิดความเขาใจหลักการและขอบงช้ีในการใชเครื่องมือดังกลาวแตละชนิด 

 ตัวอยางของกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาอาจารยดานแพทยศาสตรศึกษา ไดแก  

• การอบรมดานแพทยศาสตรศกึษาขั้นพ้ืนฐานสําหรับอาจารยใหม  

• การอบรมดานแพทยศาสตรศกึษาตอเน่ือง  

- การออกแบบหลักสูตร (Curriculum development)  

- วิธีการจัดการเรียนการสอน (Teaching & learning methods)  

- การวัดและประเมินผล (Evaluation)  

- การออกขอสอบแบบคูขนาน 

- Checklist, Rating scale, Rubric score  

• การอบรมดานระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

- การอบรมสําหรับผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

- การอบรม เรื่อง เกณฑมาตรฐานสากลสําหรับแพทยศาสตรศึกษา (WFME)  

- การอบรม เรื่อง เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)  

• กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู Just-In-Time Learning: Share & Learn ในหัวขอที่เปนความ

ตองการ/ สนใจของครูแพทย เชน  

- Different case-based learning approach (CBL, PBL, TBL) 

- Interactive lecture techniques 

- Reflection: Value of 21st Century 

- Outcome-based assessment 

- Program evaluation and monitoring  

- Non-technical skills assessment  

- Clinical performance evaluation tools: EPA, ASCE, Mini-CEX, DOPS 
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S1-2: THAILAND PARAMEDIC CURRICULUM DEVELOPMENT 

 

รศ.ดร.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น  

ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย (Bachelor of Science Program in 

Paramedicine) ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปน

หลักสูตรวิชาชีพที่พัฒนาข้ึนตามพระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 มุงผลิตนักฉุกเฉินการแพทยที่มี

ความรู ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติการฉุกเฉินแกผูปวยฉุกเฉิน โดยคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน (กพฉ.) 

เปนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 มีอํานาจหนาที่ในการรับรององคกรและ

หลักสูตรการศึกษาหรือฝกอบรมผูปฏิบัติการ รวมทั้งการใหประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายวิทยฐานะแกผู

ผานการศึกษาหรือฝกอบรม รวมทั้งกํากับดูแลการปฏิบัติการฉุกเฉินของผูปฏิบัติการใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

เง่ือนไข และมาตรฐานที่กําหนด โดยแตงต้ังคณะอนุกรรมการรับรององคกรและหลักสูตรการศึกษา 

คณะกรรมการฝกอบรมผูปฏิบัติการ และการใหประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแกผูผานการศึกษา

หรือฝกอบรม (อศป.) ใหปฏิบัติหนาที่ตามขอบังคับคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน วาดวยการรับรององคกร

และหลักสูตรการศึกษาหรือฝกอบรมผูปฏิบัติการ และการใหประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแกผู

ผานการศึกษาหรือฝกอบรม พ.ศ. 2554 และประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน เรื่อง การให

ประกาศนียบัตรและการปฏิบัติการฉุกเฉินของผูปฏิบัติการ พ.ศ. 2554 เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ระยะเวลาศึกษา 4 ป ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  

หลักสูตรผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี และสภามหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับอนุมัติใหเปดสอนหลักสูตรเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559 จนถึง

ปจจุบัน ในปแรกวางแผนรับนักศึกษาช้ันปละประมาณ 35 คน ซึ่งในปจจุบันมีนักศึกษาที่จบการศึกษาใน

หลักสูตรไปแลว 1 รุน ในปการศึกษา 2561  

ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี กอต้ังเมื่อ พ.ศ. 2512 และ

ดําเนินการจนถึงปจจุบัน มีวิสัยทัศนเปนหองฉุกเฉินช้ันนําของประเทศไทย เปนที่ไววางใจของปวงประชา 

บุคลากรประกอบดวย อาจารยแพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน สายวิชาการ (Academic staff) จํานวน 14 คน สาย

สนับสนุน (Support staff) จํานวน 7 คน มีพันธกิจในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของคณะ คือ (1) ดานการเรียน

การสอน (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตช้ันปที่ 5 และ 6 หลักสูตรปริญญาตรีฉุกเฉินการแพทย หลักสูตรแพทย

ประจําบานเวชศาสตรฉุกเฉิน (2) การศึกษาวิจัย (3) ดานบริการวิชาการ (4) ดานการดูแลสุขภาพ โดยใชบริการ

ดูแลรักษาผูปวยที่หองฉุกเฉินจํานวนประมาณ 58,621 ราย ตอป 

ผลงานเดนของหลักสูตร ไดแก  

• การสงนักศึกษาเปนตัวแทนของประเทศไทยในการแขงขนั EMS Competition ในงาน 5th 

Asian Emergency Medical Service Conference เมืองดาเวา ประเทศฟลิปปนส 16-19 

มิถุนายน 2561  
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• การเขารวมนําเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุม The European Emergency Medicine 

Congress (EUSEM 2018) ระหวางวันที่ 8-12 กันยายน 2561 ณ Glasgow ประเทศอังกฤษ 

โดยไดรับการตอบรับใหมีการนําเสนอในรูปแบบ Oral presentation จํานวน 3 เรื่อง  

• การประชุม PARAMEDICS AUSTRALASIA INTERNATIONAL CONFERENCE 2018 

(PAIC 2018) เมื่อ 20-22 กันยายน 2561 ณ เมืองโกลดโคสต (Gold Coast) จํานวน 2 เรื่อง  

• การประชุม AMEE 2018 ณ เมืองบาเซิล ประเทศสวิสเซอรแลนด จํานวน 1 เรื่อง  

• การประชุม Safety 2018 World Conference จํานวน 2 เรื่อง  

• รางวัลการประกวดนําเสนองานวิจัยฉุกเฉินการแพทย แบบ oral presentation ในงานประชุม

วิชาการการแพทยฉุกเฉินแหงชาติครั้งที่ 12 (12th National EMS Forum) จํานวน 5 รางวัล 

ไดแก รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 การนําเสนอดวยวาจาภาษาไทย รางวัล

ชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 การนําเสนอดวยวาจาภาษาอังกฤษ 

นอกจากน้ีภาควิชายังรับผิดชอบจัดทีมนักศึกษาและอาจารยปฏิบัติงานใน Mahidol University 

Emergency Response Team (Mahidol ERT) เ พ่ื อ ดู แ ล ภ า ว ะ ฉุ ก เ ฉิ น ท า ง ก า ร แ พ ท ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยปฏิบัติงานทุกวัน ตลอด 24 ช่ัวโมง นอกจากน้ียังจัดการฝกอบรมการกูชีพขั้นพ้ืนฐาน

ใหกับนักศึกษาและเจาหนาที่ในมหาวิทยาลัย สงผลใหในปจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลมีโครงการใหนักศึกษาทุก

คนตองผานการฝกอบรมการกูชีพขั้นพ้ืนฐาน โดยโครงการดังกลาวไดรับรางวัลชนะเลิศ ถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ในป พ.ศ. 2560 หลักสูตรไดนําระบบประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ AUN-QA ระดับ

อาเซียน มาปรับปรุงผลลัพธการเรียนรูเพ่ิมเติม โดยผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected 

Learning Outcomes) ไดขอมูลมาจากความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย เกณฑมาตรฐานทางวิชาชีพ รวมทั้ง

การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี ตอบสนองตอความตองการของผูใชบัณฑิตและการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

การปรับเปลี่ยนรายวิชาของหลักสูตรไดขอมูลมาจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมและสอดคลองกับผลลัพธการ

เรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรไดรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในดานการศึกษาระดับปริญญา

ตรีตามเกณฑ AUN-QA Programme จากมหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2561 คะแนน 4 จาก 7 คะแนน 

คณะกรรมการหลักสูตรมีแผนจะเปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย 

(Ph.D. Program in Paramedicine) ในป 2563 เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหกับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้งเพ่ิมผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดานการแพทยฉุกเฉินของประเทศไทยดวย  
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S1-3: การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะความคิดและการแกไขปญหา 

ของนักศึกษาเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ผศ.ดร.ภก.วิชิต โนสูงเนิน  

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

สรุปผลงานโดยยอ: การจัดการเรียนการสอนรายวิชา ทักษะความคิดและการแกไขปญหา (Thinking and 

Problem Solving Skills) ของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบดวย 3 รายวิชา ตอเน่ืองกัน 

คือ รายวิชาทักษะความคิดและการแกไขปญหา 1 (ช้ันปที่ 2) รายวิชา ทักษะความคิดและการแกไขปญหา 2 

(ช้ันปที่ 3) และรายวิชา ทักษะความคิดและการแกไขปญหา 3 (ช้ันปที่  4) เมื่อสิ้นสุดการศึกษา พบวานักศึกษา

มีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด วิเคราะหปญหา การตัดสินใจ การทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดีย่ิงขึ้น มีทักษะการ

ฟง พูด อาน และเขียน ดีขึ้นอยางตอเน่ือง ผานการเรียนรูดวยในรูปแบบ Active Learning ทั้งน้ีนักศึกษา

สามารถนําความรู ทักษะความคิดและการแกไขปญหาที่ไดเรียนรูไปประยุกตในการประกอบดานวิชาชีพเภสัช

กรรมในอนาคต เพ่ือใหพรอมที่จะเปนเภสัชกรที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพไดตาม

เปาประสงคของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

หลักการและที่มา: 

การพัฒนาทักษะและศักยภาพในเชิงสังคม เปนสิ่งจําเปนอยางย่ิงที่ตองกระทําควบคูไปกับการเรียนรู

เน้ือหาทางวิชาการ นักศึกษาตองฝกทักษะทั้งในดานปญญาและทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ เพ่ือใหสามารถ

ปฏิบัติหนาที่เปนเภสัชกรที่ดี มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และเจตคติที่เหมาะสมตอการประกอบวิชาชีพเภสัช

กรรม และเปนแบบอยางที่ดีในสังคมเมื่อสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะความคิดและการแกไขปญหาของนักศึกษาเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสรูจักตนเอง มีทักษะความคิดแบบตาง ๆ รวมทั้ง

สามารถใชเทคนิคการคิดเปนเครื่องมือในการแกไขปญหาและตัดสินใจข้ันตนอยางเปนระบบ กลาคิด กลาทํา 

กลาตัดสินใจในแนวทางที่ถูกตองและเหมาะสม พัฒนาตนเองในการเปนผูนําและผูตามที่ดี มีทักษะการคิดใน

การทํางานเปนทีม รูจักการทํางานรวมกับผูอ่ืน มีความรับผิดชอบในหนาที่ทางวิชาชีพเภสัชกรรม รูจักบทบาท

หนาที่ของตนเองในการดํารงชีวิตประจําวันในสังคม สามารถสื่อสารไดดีกับทั้งเพ่ือนรวมงานที่เปนบุคลากรสาย

วิทยาศาสตรการแพทยดวยกัน หรือกับประชาชนทั่วไป  

กิจกรรมการพฒันา: 

1. จัดการเรียนการสอนในช้ันปที ่2 เพ่ือใหนักศกึษารูจักตนเอง มีทักษะความคิดแบบตาง ๆ รวมทั้ง

สามารถใชเทคนิคการคิดเปนเครื่องมือในการแกไขปญหาและตัดสินใจขั้นตนอยางเปนระบบ กลาคิด 

กลาทํา กลาตัดสินใจในแนวทางที่ถูกตองและเหมาะสม  

2. จัดการเรียนการสอนในช้ันปที ่3 เพ่ือใหนักศกึษาพัฒนาตนเองเพ่ือเปนผูนําและผูตามที่ดี มีทักษะ

การคิดในการทํางานเปนทีม รูจักการทํางานรวมกับผูอ่ืน  
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3. จัดการเรียนการสอนในช้ันปที ่4 เพ่ือใหนักศกึษามีความรับผิดชอบในบทบาทและหนาที่ของเภสัชกร 

รูจักบทบาทหนาที่ของตนเองในการดํารงชีวิตประจําวันในสังคม  สามารถสื่อสารไดดีกับทั้งเพ่ือน

รวมงานที่เปนบุคลากรสายวิทยาศาสตรการแพทยดวยกัน หรือกับประชาชนทั่วไป 

การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง: 

 การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาในรายวิชา ทักษะความคิดและการแกไขปญหา 1 (ช้ันปที่ 2) รายวิชา 

ทักษะความคดิและการแกไขปญหา 2 (ช้ันปที่ 3) และรายวิชา ทักษะความคิดและการแกไขปญหา 3 (ช้ันปที่ 

4) ซึ่งเปนนักศกึษารายเดิมที่ทําการเก็บขอมูลติดตอกันเปนเวลา 3 ปการศึกษา ประเมนิผลการเรียนรูโดยคิด

เปน 100 เปอรเซ็นตและจัดระดับเกรดเพ่ือประเมินผลการเรียนรู โดยมอีงคประกอบของการพิจารณาคะแนน

เพ่ือประเมินนักศึกษา ดังน้ี 

1. Rubric score สําหรับใชประเมินการทํางานรายบุคคลและการทํางานกลุม 

2. คะแนนการอภิปรายและการมีสวนรวมในช้ันเรียน 

3. คะแนนจากสมดุบันทึกของการเรียนรูรายบุคคล 

4. คะแนนจากรายงานที่ไดรับมอบหมาย 

5. คะแนนจากการนําเสนอโครงการหรืองานที่ไดรับมอบหมาย 

ตารางที่ 1 สรปุการประเมินผลการเรียนติดตอกันเปนเวลา 3 ปการศึกษา (นักศึกษารหัส 58) 

ระดับ

เกรด 

ปการศึกษา 2559 

รายวิชา PYGZ 211 Thinking 

and Problem Solving Skills  I 

(2/2559) 

ปการศึกษา 2560 

รายวิชา PYGZ 311 Thinking 

and Problem Solving Skills  II 

(2/2560) 

ปการศึกษา 2561 

รายวิชา PYGZ 411 Thinking and 

Problem Solving Skills  III 

(2/2561) 

A 54 ราย 72 ราย 59 ราย 

B+ 43 ราย 40 ราย 51 ราย 

B 31 ราย 10 ราย 13 ราย 

C+ - 5 ราย 1 ราย 

บทเรียนที่ไดรับ: จากการประเมินผลการเรียนรูเมื่อรวบรวมขอมูลเปนเวลา 3 ปการศึกษาตอเน่ืองกัน เมื่อ

พิจารณาคะแนนในภาพรวมพบวาระดับผลการเรียนรูดานทักษะความคิดและการแกไขปญหามีแนวโนมที่ดีขึ้น 

อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากองคประกอบของการประเมิน พบวาในปการศึกษา 2561 เปนรายวิชาที่มี

สัดสวนของการประเมินผลรายบุคคลมากขึ้น เน่ืองจากมีการประเมินจากการเรียนรูดวยสถานการณจริง โดยให

นักศึกษาไดรูจักบทบาทหนาที่ของเภสัชกรกับผูปวยโดยตรง ทําใหสัดสวนของการประเมินโดยใชองคประกอบ

ที่ 4 (ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ) และองคประกอบที่ 5 (ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ) ซึ่งไดคะแนนจากงานที่ไดรับมอบหมายและการนําเสนอ

โครงการ มีสัดสวนลดลงไป เพราะเปนการประเมินดวยวิธีสงงานเปนรายบุคคล หรือกลุมยอย โดยไมมีการสง

รายงานในรูปของโครงการ ดังน้ันการวิเคราะหขอมูลสําหรับปการศึกษาที่ตอเน่ืองกันในอนาคต จําเปนตองให
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ความสําคัญกับการประเมินผลใหมากขึ้นกวาเดิม เพ่ือชวยใหสามารถแสดงการพัฒนาทักษะความคิดและการ

แกไขปญหาของนักศึกษาที่ชัดเจนขึ้น เพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนใหดีขึ้น หรือ

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนที่อาจจะมีขอบกพรอง เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทักษะและศักยภาพเชิงสังคมของ

นักศึกษา ที่จําเปนตองทําควบคูไปกับการพัฒนาความรูทางวิชาการของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ตอไป 

 

Key words: ทักษะความคดิ การรูจักตนเอง การพัฒนาตนเอง การทํางานเปนทีม ความรับผิดชอบของเภสัชกร 
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S1-4: การพัฒนาการเรียนการสอนบนคลินิกของอาจารยพยาบาล 

 

ผศ.ดร.อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

สรุปผลงานโดยยอ: จากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของความรู การวิจัยและนวตกรรม ทําใหการปฏิบัติใน

คลินิกตองมีการปรับใหทันการเปลี่ยนแปลงดังกลาว อาจารยผูสอนในคลินิก จําเปนตองพัฒนาสมรรถนะของ

ตนเองเกี่ยวกับความรูใหม แนวปฏิบัติ การใชหลักฐานเชิงประจักษ วิธีการสอนใหม ซึ่งนํามาสูคุณภาพการสอน

ในคลินิกของอาจารย  

หลักการและที่มา: หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เปนหลักสูตรที่จัดประสบการณการเรียนรูในศาสตร

ทางการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพ่ือใหครอบคลุมการพยาบาลบุคคลในระยะตาง ๆ ของชีวิต 

ตลอดจนปญหาสาธารณสุขของประชากรสวนใหญในประเทศ การจัดการเรียนการสอนทางคลินิก สําหรับ

นักศึกษาช้ันปที่ 3 และช้ันปที่ 4 นักศึกษาจะฝกปฏิบัติหัตถการทางการพยาบาลทั้งในหองฝกทักษะทางคลินิก 

ตลอดจนเรียนรูผานสถานการณจําลอง (simulation) ในหัวขอที่ผูเรียนอาจไมไดรับประสบการณจากการฝก

โดยตรงทุกคน การฝกปฏิบัติทางคลินิกจะหมุนเวียนไปตามสาขาตาง ๆ โดยผูเรียนจะขึ้นฝกปฏิบัติในหอผูปวย

ในของโรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งเปนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาองคความรูตาง ๆ การวิจัยและการ

กาวไปของเทคโนโลยีอยูตลอดเวลา อาจารยพยาบาลจึงจําเปนตองพัฒนาตนเองใหกาวทันกับการเปลี่ยนแปลง

เพ่ือนําวิทยาการใหม ๆ มาสอนนักศึกษาพยาบาลที่จะเปนกําลังสําคัญทางการพยาบาลในอนาคต ทั้งน้ีเพ่ือให

การเรียนการสอนสอดคลองกับบริบทของโรงพยาบาล  

กิจกรรมพัฒนา: 

• อาจารยพยาบาลทบทวนความรู แนวปฏิบัติ แบบประเมินที่ใชในโรงพยาบาล เชน การประเมิน

อาการผูปวยกอนภาวะวิกฤตของโรงพยาบาลรามาธิบดี (Ramathibodi Early Warning Signs: REWS) และ 

Clinical pathway ที่ใชสําหรับการฝกปฏิบัติในคลินิก  

• อาจารยที่มีประสบการณและอาจารยที่เขาทํางานใหมจะประชุมเพ่ือรวมกันจัด skill training กอนฝก

ปฏิบัติ พรอมกําหนดขั้นตอนของหัตถการและการประเมินผลการทําหัตถการน้ัน ๆ  

• นอกจากน้ีคณะกรรมการพัฒนาหองฝกทักษะทางคลินิก โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ไดจัดโครงการ

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูหัตถการทางการพยาบาลที่ทันสมัย ไดแก การทบทวน/สาธิตการประเมินทางระบบ

ประสาท และแบบประเมินที่ปรับเปลี่ยนจาก Glasgow Coma Scale เปน The FOUR score, Infection 

control  

• การจัดประชุมกลุมยอยของอาจารยพยาบาลเพ่ือสัมมนาประเด็นปญหาดานการฝกทักษะทางคลินิก

ที่พบบอยในแหลงฝก พรอมชวยกันแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสาขาวิชาในโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

บทเรียนจากการเรียนรู: อาจารยพยาบาลไดทราบแนวทางปฏิบัติของหัตถการใหม ๆ เพ่ือนําแนวทางหรือ

ขอสรุปไปใชในการเรียนการสอนของแตละสาขาการพยาบาลเพ่ือใหการสอนเปนไปในทิศทางเดียวกันได 
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S2-1: สื่อความรูดวยแนวทางอันแตกตาง สรรคสรางประสบการณท่ีมีความหมาย 

 

ชลธิชา หินออน 

ภาควิชาวิทยาศาสตรสื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย  

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล  

 

สรุปผลงานโดยยอ: จัดกิจกรรมทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนในรูปแบบตาง ๆ ไดแก Group Discussion, 

Presentation, Observation, Learning by Doing, คายความสุขและความหมายของชีวิต , คายรักนองสื่อ

ความหมาย และกิจกรรมสอนนองรองเพลง รวมทั้งคายรามาฯ อาสารวมใจ เพ่ือชวยสงเสริมใหเกิดความสนใจ

ในวิชาชีพเวชศาสตรการสื่อความหมายมากขึ้น และสรางแรงบันดาลใจในการศึกษาตอเพ่ือเปนนักเวชศาสตร

การสื่อความหมายที่ดี และมีประโยชนตอสังคมในอนาคต สามารถชวยเหลือเพ่ือนมนุษยไดดวยความเขาใจและ

ใสใจ มากกวาความรูที่ไดมาแบบผิวเผิน  

หลักการและที่มา:  

การสงตอความรูเปนการสื่อความหมายอยางหน่ึง หัวใจหลักของการเรียนรู คือ การสรางความเขาใจ 

ดังน้ันการเรียนรูจึงเกิดขึ้นไดหลากหลายแนวทาง ซึ่งการเรียนน้ันสามารถเกิดขึ้นไดทุกที่ไมวาจะเปนใน

หองเรียน หรือนอกหองเรียน กิจกรรมตาง ๆ เชน การรวมกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Group Discussion) 

การกระตุนใหนักเรียนคนหาคําตอบดวยตนเอง และรูจักคิดอยางพิจารณา (Critical Thinking) การสังเกตการณ

ในคลินิก การทดลองใชเครื่องมือตรวจการไดยิน รวมถึงกิจกรรมอ่ืน ๆ ในคายก็เปนอีกสิ่งหน่ึงที่สอนใหนักศึกษา

มีความเปนมนุษยรูจักและเขาใจตนเอง ไดเขาถึงชุมชน และรับรูถึงปญหาของสังคมอยางแทจริง การลงมือ

ปฏิบัติดวยตนเอง คือ การสัมผัสประสบการณการเรียนรูที่ดีที่สุด การไดมาซึ่งความรูที่มีประสิทธิภาพมักเกิด

จากการลองคิดและลงมือทําดวยตนเอง (Active Learning) สิ่งสําคัญ คือ การใหโอกาสผูเรียนไดเปลี่ยนบทบาท

จากการเปนผูรับความรูเปนผูมีสวนรวมในการสรางความรู เพราะการเรียนรูเปนความพยายามโดยธรรมชาติ

ของมนุษย ความผิดปกติของการสื่อความหมายจัดเปนความพิการทางการไดยิน หรือการสื่อความหมาย ซึ่งถือ

เปน ความพิการที่พบไดมากที่สุด เปนลําดับที่สองในประเทศไทย เมื่อเล็งเห็นถึงความสําคัญของการสื่อ

ความหมายจากการไดศึกษาและเรียนรูจากในหองเรียน จึงเปนจุดเริ่มตนในการคนควาหาขอมูลดวยตนเอง อีก

ทั้งยังเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความสนใจในวิชาชีพเวชศาสตรการสื่อความหมายมากข้ึน ไมเพียงแตภายในประเทศ

ไทย แตรวมถึงในประเทศ อาเซียนเชนกัน การเรียนรูเกี่ยวกับคนพิการ และสาขาวิชาชีพเวชศาสตรการสื่อ

ความหมายในประเทศมาเลเซียดวยการไดรับโอกาสจากทุน MU Backpack Scholarship 2019 เปนหน่ึง ใน

ประสบการณที่มีความหมายมากที่สุดในชีวิตของการเปนนักศึกษา สงผลใหไดตระหนักถึงความเปนประชากร

โลกและความเทาเทียมอยางลึกซึ้ง อีกทั้งยังสรางแรงบันดาลใจในการศึกษาตอเพ่ือเปนนักเวชศาสตรการสื่อ

ความหมายที่ดี และมีประโยชนตอสังคมในอนาคต สามารถชวยเหลือเพ่ือนมนุษยไดดวยความเขาใจและใสใจ 

มากกวาความรูที่ไดมาแบบผิวเผิน  
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กิจกรรมที่พัฒนา: 

 1. กิจกรรมในหองเรียน  

 -  Group Discussion หรือการสนทนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทัศนคติเกี่ยวกับ ประเด็น

ปญหาที่เฉพาะเจาะจง ทําใหนักศึกษาเกิดความคิดเปนของตัวเอง ไดลองพูด ไดรับฟง มองเห็น และทําความ

เขาใจมุมมองของผูอ่ืนเกี่ยวกับประเด็นน้ัน ๆ นํามาซึ่งคําตอบและความเขาใจมากย่ิง ขึ้น  

 -  Presentation หรือ การนําเสนอเปนเปาหมายหน่ึงที่ทําใหนักศึกษาไดลองฝกคนหาขอมูลใน

ประเด็นที่ตนเองสนใจ เปนการเรียนรู นอกจากตําราในหองเรียน อาจนําไปถึงการสัมภาษณผูเช่ียวชาญเพ่ือให

ไดรับขอมูลที่เปนขอเท็จจริง และไดรับ ฟงประสบการณจากผูที่ไดทํางานจริง  

 -  Observation เปนการสังเกตการณในคลินิก ไดเห็นวาการดูแลรักษาคนไขเปนอยางไร การฝกพูด

ตองใชทักษะอะไรบางไดลองมองและวิเคราะหคนไขดวยตนเอง ทําใหเกิดความเขาใจ และนําความรูมาใชให

เกิดประสบการณ  

 -  Learning by Doing การลงมือปฏิบัติทดลองใช เครื่องมือดวยตนเอง เชน การทดลองใช

เครื่องตรวจการไดยินประเภทตาง ๆ ทําใหมองเห็นถึงขั้นตอนวิธีการใช รวมถึงขอควรระวัง นําไปสูการฝกฝน

และเกิดความชํานาญในอนาคต  

 2. กิจกรรมนอกหองเรียน  

- คายความสุขและความหมายของชีวิต สอนใหนักศึกษาอยูกับตัวเอง รับรูวาตนเองรูสึกอยางไร คิด 

อยางไร ไมปฏิเสธความรูสึกของตนเอง เมื่อเรารูความรูสึกของตนเองแลวเราจะเขาใจและสามารถ จัดการกับ

มันได รวมถึงทําใหไดเขาใจวาคนแตละคนแตกตางกัน มีความรูสึกนึกคิดตางกัน เสริมสรางความสัมพันธ

ระหวางเพ่ือน พ่ี นอง เปนอีกกิจกรรมหน่ึง ที่ทําใหเราไดเรียนรูตัวเอง  

- คายรักนองสื่อความหมาย และกิจกรรมสอนนองรองเพลง เปนงานที่ทําใหนักศึกษารูจักคิด 

วางแผน เกิดความคิดสรางสรรค มีการรวมกล'ุม พูด คุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือหาแนวทางในการปฏิบัติ 

รวมกันเสริมสรางทักษะของการเปนผูนํา และการทํางานรวมกับคนหมูมาก  

– คายรามาฯ อาสารวมใจ เปนคายที่ใหนักศึกษาไดนําความรูมาใชจริงในการออกตรวจ และสงเสริม

สุขภาพใหกับชุมชนที่อยูหา งไกลจากการบริการทางการแพทยไดมองเห็นคนไขที่ขาดโอกาส สราง ความรูสึก

เห็นใจ และดีใจที่ไดเปนสวนหน่ึงในคนที่จะสามารถชวยรักษาพวกเขาไดไดเรียนรูการทํางานนอกโรงพยาบาล 

การตรวจคนไขที่ไมเคยทํา สรางแรงบันดาลใจในการศึกษาตอในอนาคต 

บทเรียนจากการเรยีนรู:  

 มนุษยทุกคนสามารถพัฒนาตนเองไดจากการเรียนรูที่เกิดขึน้ไดทุกที่และตลอดเวลา ซึ่งแตละคนมี

แนวทางในการเรียนรูที่แตกตางกัน เมื่อมีผูใหโอกาส เรากค็วรจะควาไวและทํามันอยางเต็มที่ที่สุดใหไดมาซึ่ง

ประสบการณที่มีความหมายที่สุดครั้งหน่ึงในชีวิต การเรียนรูสรางประสบการณประสบการณสรางแรงบันดาล

ใจในการพัฒนาตนเองใหเติบโตเปนคนที่มีศักยภาพมากพอที่จะชวยเหลือผูอ่ืนไดดวยใจ  

Key Words: การเรียนรูในหองเรียน การเรียนรูนอกหองเรียน การลงมือปฏิบัติ การเรียนรูจากประสบการณ, 

MU Backpack Scholarship, Learning by Doing, ความพิการทางการสื่อความหมาย  
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OP-1: LABORATORY INTEGRATED CASE-BASED LEARNING  

(LAB-INTEGRATED CBL) 

 

พันเอก รศ.วีระชัย วัฒนวีรเดช  

ภาควิชาจุลชีววิทยา กองการศึกษา วิทยาลยัแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

 

สรุปผลงานโดยยอ: การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษาผูปวยเปนฐาน บูรณาการกับการปฏิบัติทางหองปฏิบัติการ 

(Lab-integrated CBL) เปนการเรียนรูแบบ active learning ซึ่งมีการพัฒนาการเรียนรูโรคติดเช้ือในระบบตาง ๆ 

ที่เปนปญหาสําคัญ/พบบอยในประเทศไทย และการฝกทักษะทางหองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาอยางบูรณา

การ การจัดการเรียนการสอนเปนการเรียนรูผานกระบวนการตรวจวินิจฉัยโรคติดเช้ือโดยใชปญหาของผูปวย

เปนฐาน เพ่ือกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ต้ังแตการซักประวัติ 

ตรวจรางกาย ตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ ติดตามการรักษา การฟนฟูและปองกันโรค มีการบูรณาการ

ระหวางสหสาขาวิชาชีพ ไดแก อาจารยแพทย อาจารยผูเช่ียวชาญทางหองปฏิบัติการ และอาจารยผูเช่ียวชาญ

ดานการสั่งใชยา โดยอาจารยผูสอนจะใชวิธีต้ังคําถาม เพ่ือกระตุนใหผูเรียนสนใจอยากเรียนรู คนควาหาคําตอบ

ดวยตนเอง เช่ือมโยงความรูพ้ืนฐานเดิมที่ผูเรียนมีอยูเพ่ือใชในการแกไขปญหา นอกจากน้ีผูเรียนยังสามารถ

แสดงความคิดเห็น อภิปราย และแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกัน รวมถึงการเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติจริง 

กระบวนการเรียนรูดังกลาวน้ีสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยความเขาใจ สามารถเช่ือมโยงความรูพ้ืนฐานกับการ

นําไปใชทางคลินิกไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หลักการและที่มา: 

การเรียนการสอนทางหองปฏิบัติการในรายวิชา โรคติดเช้ือและภูมิคุมกันวิทยา เดิมจะใชประเภท

ของเช้ือกอโรคเปนฐาน โดยเนนการเรียนแบบจดจําเปนหลัก ทําใหผูเรียนขาดการเช่ือมโยงกับโจทยปญหาของ

ผูปวยและไมไดเปนเจาของกิจกรรมการเรียนรู (active learning) เพราะเนนการสาธิตทางหองปฏิบัติการและให

ผูเรียนปฏิบัติตามตัวอยาง ภาควิชาจุลชีววิทยา กศ.วพม.จึงไดพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร วิธีจัดการเรียนการสอน 

ตามกรอบแนวคิดการพัฒนาผูเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยนําการเรียนรูแบบ active learning มาประยุกตใช จัด

ใหมีการเรียนรูแบบ Lab-integrated CBL เพ่ือแกไขปญหาที่ผานมา  

กิจกรรมการพฒันา: 

ในปการศึกษา 2561 ภาควิชาจุลชีววิทยา กศ.วพม. ไดปรับปรุงการเรียนการสอนเฉพาะในหัวขอเช้ือ

แบคทีเรีย พรอมวางแผนการปรับปรุงสําหรับปการศึกษา 2562 จะครอบคลุมทั้งเช้ือแบคทีเรีย ไวรัส และเช้ือ

รา โดยการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2561 มี 10 หัวขอการเรียนรู ไดแก โรคติดเช้ือในระบบผิวหนัง 

เน้ือเยื่อ กระดูกและขอ โรคติดเช้ือในระบบทางเดินปสสาวะ โรคติดเช้ือในระบบทางเดินอาหาร โรคติดเช้ือ

ระบบทางเดินหายใจ โรคติดเช้ือในระบบประสาทสวนกลาง โรคติดเช้ือในระบบสืบพันธุ โรคติดเช้ือแบบ

แพรกระจาย การติดเช้ือในโรงพยาบาล ภาวะไขไมทราบสาเหตุ วัณโรคในปอดและนอกปอด ระยะเวลาเรียน
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แตละหัวขอใชเวลา 3 ช่ัวโมง ประกอบดวยกรณีศึกษาผูปวยจํานวน 2 ราย แตละกรณีศึกษาใชเวลาประมาณ 

1.5 ช่ัวโมง ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ 

1. อาจารยผูสอนนําเสนอกรณีศึกษา ใชเวลา 20 นาที อาจารยใชวิธีต้ังคําถามเพ่ือใหผูเรียนฝก

การซักประวัติและตรวจรางกายเพ่ิมเติม โดยมีอาจารยผูสอนคอยใหขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือใหผูเรียนสรุปปญหา

จากประวัติและผลการตรวจรางกาย และสามารถหาขอสรุปเบ้ืองตนในการวินิจฉัยแยกโรค ต้ังสมมติฐานของ

เช้ือกอโรคที่นาจะเปนสาเหตุ ตลอดจนการเก็บและนําสงสิ่งสงตรวจเพ่ือการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ 

2. ผูเรียนแบงกลุมยอยเพ่ือฝกทางหองปฏิบัติการ ใชเวลา 30 นาที เนนการหาคําตอบเรื่องการ

วินิจฉัยโรคที่ถูกตองและระบุเช้ือกอโรค โดยอาจารยประจํากลุมแตละกลุมจะแนะนําวิธีการปฏิบัติ แปลผล 

รายงานผล และการทดสอบความไวตอยาปฏิชีวนะ  

3. การอภิปรายเกี่ยวกับการดูแลผูปวยและสรุป ใชเวลา 30 นาที ผู เรียนรวมกันสรุปการ

วินิจฉัยโรคและเช้ือกอโรค เพ่ือนําไปสูการวางแผนรักษา การเลือกใชยาตานจุลชีพอยางสมเหตุสมผล การ

ติดตามการรักษา การใหความรูในการปองกัน การพยากรณโรค ตลอดจนความรูเกี่ยวกับระบาดวิทยาของโรค

ติดเช้ือสําคัญในทางสาธารณสุขของประเทศไทยและของระดับโลก (Global Health) จากน้ันจะเปนการสรุป

ทายช่ัวโมง ตามดวยการประเมินผลการเรียนรู โดยสอบเก็บคะแนนดวยขอสอบอัตนัยประเภทบรรยายอยางสั้น 

Constructed Response Questions (CRQ) 

การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง:  

1. ความคิดเห็นของผูเรียนตอการเรียนรูแบบ Lab-integrated CBL ประเมนิจากความคิดเห็น นพท./

นศพ.วพม. ช้ันปที่ 3 รุนที่ 42 จํานวน 95 นาย จากทั้งหมดจํานวน 99 นาย เพศชาย 58.9% เพศหญิง 41.1% 

กลุมหองปฏิบัติการ จํานวน 10 กลุม คําถามในแบบประเมินมีจํานวน 19 หัวขอ โดยประเมินคะแนน 5 คือ ดี

มาก, คะแนน 4 คือ ดี, คะแนน 3 คือ ปานกลาง, คะแนน 2 คือ พอใช และคะแนน 1 คือ ควรปรับปรุง ไดผล

ดังตาราง 

 

หัวขอที่ประเมิน 
จํานวนรอยละของผูตอบคะแนน ผลคะแนน 

4 และ 5 5 4 3 2 1 

1) CBL มสีวนชวยเพ่ิม learning skill 71.6 23.2 4.2 1.1 0 94.8 

2) CBL มสีวนชวยในกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 69.5 25.3 4.2 1.1 0 94.8 

3) กรณีศึกษาผูปวยที่ใชทํา CBL มีความเหมาะสมกับหวัขอ

การเรียนรู  

68.4 26.3 4.2 1.1 0 94.7 

4) การอภิปรายของนักเรียนระหวางทํากิจกรรม CBL ตรงกับ

วัตถุประสงคของกรณีศึกษาผูปวย 

63.2 29.5 5.3 1.1 1.1 92.7 

5) CBL มสีวนชวยเพ่ิมทักษะการคิดวิเคราะห 69.5 26.3 3.2 1.1 0 95.8 

6) CBL มสีวนชวยจัดระบบความคิดในการเรียนรู 70.5 26.3 2.1 1.1 0 96.8 

7) เวลาที่เรียนรูจากกรณีศึกษาผูปวยใน CBL เหมาะสม 55.8 33.7 5.3 3.2 1.1 89.5 
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8) CBL ชวยใหเกิดการต้ังคําถาม ซึ่งกระตุนใหนักเรียนไป

คนหาขอมูลมาตอบโจทยปญหาของผูปวย 

63.2 30.5 4.2 2.1 0 93.7 

9) เอกสารประกอบการเรียน/เน้ือหาที่เรียน CBL ใช

ประโยชนไดและเหมาะสม 

61.1 28.4 7.4 3.2 0 89.5 

10) CBL มีความสอดคลองกับการเรียนรู (บรรยาย, การ

เรียนรูกับผูปวย) 

64.2 31.6 1.1 3.2 0 95.8 

11) CBL มีสวนชวยใหมีความรูที่สามารถนําไปใชไดติดตัว

นักเรียน 

64.2 32.6 2.1 1.1 0 96.8 

12) CBL มีสวนชวยเพ่ิมทักษะในการทํางานกับผูอ่ืน 66.3 30.5 2.1 1.1 0 96.8 

13) CBL มีสวนชวยใหนักเรียนชวยเพ่ือนใหเขาใจในเน้ือหาที่

ซับซอน 

64.2 31.6 3.2 1.1 0 95.8 

14) CBL มีสวนชวยใหนักเรียนเขาใจมากขึน้จากการฟงการ

อภิปรายจากเพ่ือนรวมช้ัน 

62.1 28.4 6.3 3.2 0 95.8 

15) CBL ชวยใหนักเรียนเขาใจเน้ือหามากขึ้นโดยการ

แกปญหาจากกรณีศึกษาผูปวย 

66.3 30.5 2.1 1.1 0 96.8 

16) CBL เปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู 66.3 28.4 3.2 2.1 0 94.7 

17) CBL มีสวนชวยในการเตรียมสอบ 63.2 27.4 6.3 2.1 0 90.6 

18) การนําเสนอของอาจารยผูสอนชวยในการเรียนรู 67.4 26.3 5.3 1.1 0 93.7 

19) การอธิบายเน้ือหาใหผูอ่ืนชวยใหนักเรียนเขาใจเน้ือหา

มากขึ้น 

66.3 28.4 3.2 2.1 0 94.7 

2. ความคิดเห็นของอาจารยตอ Lab-integrated CBL 

2.1 ความคิดเห็นของอาจารยแพทยผูควบคุมกรณีศึกษา จํานวน 16 คน ตอระดับความยากงายของ

กรณีศึกษา ความเหมาะสมของเช้ือที่นํามาใชเปนกรณีศึกษา ลําดับคําถามที่ใชในการกระตุนผูเรียน สื่อการสอน

และอุปกรณทางหองปฏิบัติการ และการสรุปเน้ือหาทายช่ัวโมง ยกเวนระยะเวลาที่ใชในการเรียนการสอน และ

การตอบคําถามของผูเรียน มีความพึงพอใจในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.56-4.69 จากคะแนนเต็ม 5  

2.2 ความคิดเห็นของอาจารยผูคุมกลุมทางหองปฏิบัติการ จํานวน 16 คน ตอความสอดคลองของ

ปฏิบัติการกับกรณีศึกษา สื่อการสอนและอุปกรณทางหองปฏิบัติการ หองปฏิบัติการ ความรวมมือระหวาง 

รพ.รร.๖ และ สพธ. ยกเวนระยะเวลาที่ใชในการเรียนการสอน มีความพึงพอใจในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.31 – 

4.75 จากคะแนนเต็ม 5  

2.3 การประเมินผลการเรียนรูดวยขอสอบอัตนัยประเภทบรรยายอยางสั้น หรือ Constructed 

Response Questions (CRQ) ประเมินคาขอสอบตามสมรรถนะทางคลินิก แสดงอยูในตารางดานลาง 
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หัวขอ ขอท่ี 

1 

ขอท่ี 

2 

ขอท่ี 

3 

ขอท่ี 

4 

ขอท่ี 

5 

ขอท่ี 

6 

ขอท่ี 

7 

ขอท่ี 

8 

ขอท่ี 

9 

ขอท่ี 

10 

ขอท่ี 

11 

1) Data gathering                                        

2) Hypothesis generation               

3) Establish diagnosis/Definite 

diagnosis& Clinical reasoning    

           

4) Investigation including data 

interpretation     

           

5) Management: Emergency               

6) Management: Acute 

management   

           

7) Health maintenance and 

promotion, prevention patient 

education, community 

awareness 

           

8) Ethics and laws             

9) Applied scientific concepts/ 

evidence-based medicine        

           

บทเรียนที่ไดรบั: 

การเรียนการสอนแบบ Lab-integrated CBL มีขอดี คือ สามารถกระตุนความสนใจในการเรียนรูของ

ผูเรียน ทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการฝกทักษะการคิดวิเคราะหและการแกปญหา เช่ือมโยงความรูเดิม

บูรณาการกับความรูใหม และนาจะสงเสริมใหเกิดความรูความเขาใจในระยะยาว การเรียนรูแบบบูรณาการ

ระหวางสหสาขาวิชาชีพสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง มีการรวบรวม คัดเลือกเน้ือหาหลักที่สําคญัจําเปนตอง

รู ทําใหการเรยีนรูเกิดประสิทธภาพมากขึ้น ลดจํานวนเน้ือหาที่มีความซ้ําซอน ขอจํากัดที่สําคัญ คือ ตองใช

บุคลากรประเภทตาง ๆ ในเวลาเดียวกัน และถาไดเพ่ิมเวลาในการเรียนจะเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชเวลาในการ

คิดวิเคราะห ประมวลขอมูล รวมถึงการสะทอนกลับขอคดิเห็นของอาจารยตอผูเรียน 

 

Key words: การเรียนรูแบบกรณีศึกษาผูปวยเปนฐานบูรณาการกับการปฏิบัติทางหองปฏิบัติการ, Laboratory 

integrated case-based learning, CBL, active learning 
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OP-2: THE STUDY OF AGREEMENT BETWEEN EMERGENCY PHYSICIAN STAFF AND 

PARAMEDIC STUDENT TO EVALUATE SIMULATION TRAINING 

 

นศ.นฉพ. สรวิชญ วัชรกิจไพศาล 

ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

สรุปผลงานโดยยอ: จากการศึกษาความสอดคลองในการประเมินผลการฝกสถานการณจําลองระหวางอาจารย

แพทยเวชศาสตรฉุกเฉินและนักศึกษาฉุกเฉินการแพทย พบวาอาจารยแพทยเวชศาสตรฉุกเฉินประเมินการฝก

สถานการณจําลองในสถานการณ Trauma และ ACLS ไดสอดคลองอยางเปนรูปธรรม กับนักศึกษาฉุกเฉิน

การแพทยช้ันปที่  4 (kappa 0.760; P < 0.001 และ kappa 0.704; P< 0.001 ตามลําดับ) และยังประเมิน

สอดคลองอยางมากกับนักศึกษาฉุกเฉินการแพทยช้ันปที่ 3 (kappa 0.820; P < 0.001 และ kappa 0.882; P < 

0.001 ตามลําดับ) แตในสถานการณ PALS และ Toxicology การประเมินพบวามีความสอดคลองเล็กนอย 

สรุปวานักศึกษาฉุกเฉินการแพทยช้ันปที่ 3 และช้ันปที่ 4 ประเมินการฝกสถานการณจําลองในสถานการณ 

Trauma และ ACLS ผานแบบประเมินมาตรฐาน (Standard Checklist) มีความสัมพันธและสอดคลองอยาง

มากกับอาจารยแพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน 

หลักการและที่มา: 

ในปจจุบันการฝกสถานการณจําลอง (Simulation training) ไดกลายเปนสวนสําคัญของการศึกษา

ดานเวชศาสตรคลินิกและมีการพัฒนาใหเปนกระบวนการเรียนการสอนที่ไดรับการยอมรับในหลากหลาย

ประเทศ การฝกสถานการณจําลองจะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูผานสถานการณตาง ๆ ที่อาจารยผูสอนกําหนดขึ้น

ตามวัตถุประสงคการเรียนรู ซึ่งจะชวยพัฒนาความรูทางคลินิก ทักษะหัตถการ ความสามารถในการ

ติดตอสื่อสาร การวางแผนจัดการทรัพยากรตาง ๆ เปนตน  นอกจากน้ียังพบวาสถานการณจําลองที่กําหนดใหมี

ความกดดันสูงจะชวยกระตุนใหผูเรียนนําความรูความสามารถที่มีมาประยุกตใชในการจัดการกับสถานการณ

ภายใตสิ่งแวดลอมที่กดดันน้ันได อาจสรุปไดวาการฝกสถานการณจําลองเปนกลยุทธที่ดีในการเพ่ิมศักยภาพ

ของผูเรียนผานการฝกเสมือนจริง ซึ่งจะชวยใหเกิดการพัฒนาทักษะดานคลินิก ทักษะการทํางานเปนทีม การ

จัดการกับสถานการณอยางเหมาะสม โดยไมเกิดผลกระทบตอผูปวยและเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน เปนการ

พัฒนาใหมั่นใจวาผูเรียนจะสามารถนําทักษะที่ไดจากการฝกฝนไปประยุกตใชไดจริงในการทํางานตอไปใน

อนาคต  

ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ภาควิชา

เวชศาสตรฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ไดเริ่มตนจัดการเรียนการสอน

ผานการฝกสถานการณจําลอง โดยใหผูเรียนไดฝกการดูแลผูเจ็บปวยฉุกเฉินภายใตการควบคุมดูแลโดยอาจารย

แพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน มีการประเมินผลการฝกจากแบบประเมินมาตรฐาน (Standard checklist) ที่ถูกสราง

ขึ้น ซึ่งมีสัดสวนคะแนนแตกตางกันออกไปตามสถานการณ แตมีขอบเขตของการประเมิน เชน การประเมิน

สถานการณ การประเมินปฐมภูมิและทุติยภูมิ การดูแลที่จําเพาะเจาะจง ทักษะการทํางานเปนทีมและการ
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ติดตอสื่อสารของแตละสถานการณในรูปแบบเดียวกัน อยางไรก็ตาม เพ่ือใหเกิดการพัฒนาการฝกสถานการณ

จําลองของนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย การประเมินผลคะแนนการฝกยังตองอาศัยเครื่องมือที่เปน

มาตรฐานและมีความสอดคลอง (Inter-rater reliability) การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสอดคลอง

ระหวางอาจารยแพทยเวชศาสตรฉุกเฉินและนักศึกษาฉุกเฉินการแพทยในการประเมินสถานการณจําลองโดย

ใชแบบประเมินมาตรฐาน เพ่ือพัฒนาการฝก 

กิจกรรมที่พัฒนา: 

พัฒนาความรูทางคลินิก ทักษะหัตถการ ความสามารถในการติดตอสื่อสาร การวางแผนจัดการ

ทรัพยากรตาง ๆ ของผูเขารับการฝกสถานการณจําลอง และยังเปนการทบทวนความรูรวบยอดในทางคลินิก

ของนักศึกษาฉุกเฉินการแพทยที่เปนผูประเมินสถานการณจําลองอีกดวย 

บทเรียนที่ไดรบั: 

พบวาความรูและประสบการณทางคลินิกของนักศึกษาฉุกเฉินการแพทยเปนปจจัยที่สําคัญในการ

ประเมินสถานการณจําลองใหสัมพันธและสอดคลองกับอาจารยแพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน แตสามารถลดความ

แตกตางทางความรูและประสบการณไดดวยแบบประเมินมาตรฐาน (Standard Checklist) ซึ่งสามารถชวยให

นักศึกษาฉุกเฉินการแพทยประเมินสถานการณจําลองไดสอดคลองกับอาจารยแพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน 

 

Key words: standardized checklist, paramedic simulation training 
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OP-3: SCENARIO-BASED LEARNING: YOKPIRARAK TRAINING PROGRAM 

 

พันตรีหญิง เนตรดาว  ชัชวาลย 

พันเอกหญิง พัชราภรณ  อุนเตจะ 

ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตรและศัลยศาสตร  

กองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

 

สรุปผลงานโดยยอ: วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มุงพัฒนาบัณฑิตพยาบาลใหมี “คุณลักษณะผูนําทหารเดน 

เนนจิตอาสา คุณธรรมคูปญญา สรางคุณคาสูการพยาบาลในทุกสถานการณ” จึงจัดการเรียนการสอนที่สงเสริม

ใหผูเรียนคิดวิเคราะห วางแผน แกไขปญหาอยางมีวิจารณญาณ ประสานการทํางานเปนทีม สอดคลองกับการ

เรียนโดยใชสถานการณเสมือนจริง (Scenario-based training) จึงพัฒนารูปแบบการฝกที่เรียกวา “การฝก

บูรณาการปฏิบัติการหยกพิรารักษ” ขึ้น ต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๗ เพ่ือใหนักเรียนพยาบาลฝกทักษะแบบ

บูรณาการโดยนําความรูทางการพยาบาลทุกสาขาวิชามาใชแกไขสถานการณผูปวยอยางมีวิจารณญาณ โดยใช

ขอมูลเชิงประจักษจากผูปวยสมมติที่ครอบคลุมภารกิจของกองทัพและสถานการณปจจุบัน  

หลักการและที่มา: 

การฝกบูรณาการปฏิบัติการหยกพิรารักษ เปนสวนหน่ึงของการจัดการเรียนการสอน วทฉป 412 

ปฏิบัติการพยาบาลรวบยอด โดยภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตรและศัลยศาสตร รวมกับภาควิชากุมารเวช

ศาสตรเปนผูรับผิดชอบรายวิชา การฝกในปการศึกษา 2561 สําหรับนักเรียนพยาบาลช้ันปที่ 4 นับเปนการฝก 

ครั้งที่ 5 โดยกําหนดสถานการณเสมือนจริงที่มีผูปวยเจ็บจํานวนมาก 4 สถานการณ ไดแก การพยาบาลใน

สถานการณรบตามแบบ (Conventional warfare) การพยาบาลในสถานการณรบนอกแบบ (Special warfare) 

การปฏิบัติงานในภารกิจรักษาสันติภาพ (Peacekeeping Operation, PKO) การปฏิบัติงานในภารกิจใหความ

ชวยเหลือดานมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (Humanitarian Assistance and Disaster Relief: HADR) โดย

มีระยะเวลาการฝก 5 วัน การฝกประกอบดวย การบรรยายในช้ันเรียน (Class lecture) การฝกทักษะการ

พยาบาลหลัก (Six-Skill trainings) การฝกซอมแผนบนโตะเพ่ือวิเคราะหและวางแผนเปนทีมกอนเขาชวยเหลือ

ในสถานการณ (Table top exercise, TTX) และการใชสถานการณและผูปวยเสมือนจริงประกอบการฝก 

(Four-scenario based trainings) ในการฝกนักเรียนตองบูรณาการความรูทางการพยาบาลทุกสาขาวิชา 

ประกอบดวย อายุรศาสตรและศัลยศาสตร จิตเวชศาสตร กุมารเวชศาสตร  สูติศาสตร และการพยาบาล

อนามัยชุมชน  

วัตถุประสงค เพ่ือใหนักเรียนพยาบาล 

1.1 ฝกการนําความรูและทักษะการจัดการ และการพยาบาลแกผูบาดเจ็บเมื่อเกิดภัยพิบัติและ

สถานการณฉุกเฉินในภารกิจทางทหารในสถานการณเสมือนจริงได 
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1.2 ตระหนักถึงบทบาทและสามารถปฏิบัติหนาที่ของพยาบาลในฐานะที่เปนสวนหน่ึงของทีมฉุกเฉิน

ทางการแพทยในภาวะภัยพิบัติ หรือ Medical Emergency Response Team (MERT) หรือ Military Medical 

Emergency Response Team (M-MERT) 

1.3 สามารถทํางานเปนทีมในการวิเคราะหและวางแผน รวมทั้งจัดการภัยพิบัติที่กําหนดในสถานการณ

เสมือนจริง เชน การเตรียมพรอม การตอบสนอง บรรเทาและฟนฟูผูประสบภัยทั้งทางดานรางกายและจิตใจ 

1.4 มีสมรรถนะและประสบการณในการปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายตามสถานการณเสมือนจริง  

1.5 ประยุกตและบูรณาการความรูและทักษะทางดานการพยาบาลสาขาตาง ๆ ชวยเหลือผูประสบภัยและ

ประชาชนในสถานการณเสมือนจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมการพฒันา: 

กระบวนการฝกบูรณาการปฏิบัติการหยกพิรารักษ ประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลัก ดังน้ี 

1. ขั้นการเตรียมการ 

1.1 พัฒนาแผนการฝกและเตรียมความพรอมของอาจารยกอนการฝก เพ่ือวางแผนและพัฒนา

รูปแบบการฝกใหชัดเจนและทันสมัย สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

1.2 เตรียมนักเรียนผูเขารับการฝกอยางนอย 4 สัปดาห กอนเขารับการฝกฯ ไดแก การเตรียมดาน

รางกายและระเบียบวินัย ความรู ดานจิตใจ กอนการฝก โดยช้ีแจงแผนและวัตถุประสงคการฝก เพ่ือใหเขาใจ

และพรอมทางดานจิตใจ มีการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาประจํากลุม  

2. ขั้นการฝก ใชระยะเวลาในการฝก 4-5 วัน ประกอบดวย 

วันที่ 1 บรรยายในช้ันเรียน (Class lecture)  

วันที่ 2 ฝกทักษะการพยาบาลหลัก (Six-Skill trainings) ประกอบดวย  Airway management, Shock and 

fluid resuscitation, CPR and AED, Triage, Immobilization and transfer, Psychological first aid and healing และ 

Emergency obstetrics  

วันที่ 3 ฝกวิเคราะหและวางแผนกอนเขาชวยเหลือในสถานการณ (Table top exercise)  

วันที่ 4-5 ใชสถานการณและผูปวยเสมือนจริง ทั้ง 4 สถานการณ (Four-scenario based trainings) 

คือ รบตามแบบ รบนอกแบบ HADR และ PKO โดยทุกคนไดรับการฝกทั้ง 4 สถานการณ 

3. ขั้นประเมินผล 

การฝกบูรณาการปฏิบัติการหยกพิรารักษ จะประเมินผลการปฏิบัติทั้งระหวางจัดการเรียนรู 

(formative evaluation) ของแตละกลุม และการแสดงบทบาทเปนรายบุคคล โดยในวันสุดทายของการฝกจะมี

การประเมินผลการฝกโดยครูผูฝกและประเมินผลการฝกแบบภาพรวม (Summative evaluation) โดยเปด

โอกาสใหผูเขารับการฝกสะทอนคิด (Reflective) โดยมีคณาจารยรวมกันประเมินกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good-practice guideline) เพ่ือใหการฝกมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

บทเรียนที่ไดรับ: 

ผลการประเมินในชวงปการศึกษา 2560 และ 2561 ดานความพึงพอใจ/ความคิดเห็นตอการฝก

ปฏิบัติการหยกพิรารักษในภาพรวม อยูในระดับดีถึงดีมาก (X = 4.48 และ 4.46 ตามลําดับ) นักเรียนประเมินวา
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ครูฝกและอาจารยมีความรูความชํานาญในเรื่องที่สอน มีความประทับใจในการฝก เปนการฝกที่มีคุณคา ควร

จัดใหมีการฝกสําหรับรุนตอไป นอกจากน้ียังเห็นวาตนเองไดบูรณาการทักษะการพยาบาลสาขาตาง ๆ ที่เรียน

มาใชในการชวยเหลือผูประสบภัย/ผูบาดเจ็บ ฝกทักษะการวิเคราะหแกปญหา พัฒนาทักษะการทํางานเปนทีม 

และมีความมั่นใจมากขึ้นในการปฏิบัติ ดานผลลัพธตอสถาบัน นักเรียนประเมินวาการฝกน้ีสามารถชวยเสริมอัต

ลักษณของบัณฑิตและวิทยาลัยได  

ผลการประเมินการฝกที่ผานมา ผูเขารวมการฝกเห็นวาการฝกชวยทําใหนักเรียนพัฒนาความรูและ

ทักษะการพยาบาลที่ครอบคลุมในสถานการณที่หลากหลาย เสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคหลาย

ประการ เชน ภาวะผูนํา ระเบียบวินัย การติดตอสื่อสาร การวางแผนและการทํางานเปนทีม การแกปญหา การ

คิดวิเคราะหและตัดสินใจ รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีจํากัด 

 

Key words: การฝกบูรณาการ สถานการณรบตามแบบ (Conventional warfare) สถานการณรบนอกแบบ 

(Special warfare) ภารกิจรักษาสันติภาพ (Peacekeeping Operation: PKO) ภารกิจชวยเหลือดานมนุษยธรรม

และบรรเทาภัยพิบัติ (Humanitarian Assistance and Disaster Relief: HADR) 
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OP-4: การสรางแรงบันดาลใจใหเห็นความสําคญัของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 
สําหรับนักศกึษาสาขาวทิยาศาสตรและนักศึกษาแพทย  

ดวยกิจกรรมและปาฐกถาพิเศษโดยนักวิทยาศาสตรรางวัลโนเบล 

 

นส.รุงรัตน สุรยิินทร1 นส.นองนุช ประสมคํา1 นายเสฏฐวุฒิ แกววิเศษ1 นส.วรรณภา สมวงศ1  

ศ.จงกลณี วัฒนาเพ่ิมพูล2 รศ.กัณยารัตน สุไพบูลยวัฒน1 
1งานความรวมมือระหวางประเทศ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล   

2งานแพทยศาสตรและบัณฑติศึกษา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล 

 

สรุปผลงานโดยยอ: ทําการศึกษาผลสัมฤทธ์ิของกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและสรางแรงบันดาลใจของ

นักศึกษาใหตระหนักถึงความสําคัญของดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผานการบรรยายเรื่องราวของบุคคล

ตนแบบ คือ นักวิทยาศาสตรรางวัลโนเบล พรอมทั้งกิจกรรมเสริมสรางการเรียนรู โดยศึกษาเปรียบเทียบ

รูปแบบกิจกรรม รวมทั้งผลสัมฤทธ์ิของการเขารวมกิจกรรมระหวางนักศึกษากลุมเปาหมายที่เปนนักศึกษาใน

สาขาวิทยาศาสตร เปรียบเทียบกับกลุมนักศึกษาแพทย โดยแสดงใหเห็นถึงการพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบ 

active learning เสริมจากการเรียนเฉพาะบทเรียนในช้ันเรียน ที่สามารถกระตุนใหนักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจ 

และความตระหนักรูในความสําคัญของการเรียนสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเขาใจแนวทางการ

นําไปใชตอสายงานอาชีพในอนาคตและสรางนวัตกรรมที่มีความสําคัญตอสังคมโลกไดจากตัวอยางผลงานของ

บุคคลตนแบบนักวิทยาศาสตรรางวัลโนเบล 

หลักการและที่มา: 

ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการเพ่ิมขึ้นขององคความรูตาง ๆ ทําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงในหลายมิติทั้งสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและการศึกษา จากเดิมที่การจัดรูปแบบการศึกษา

ถูกจํากัดอยูแคภายในหองเรียน ขาดการเช่ือมโยงกับภายนอก และขาดการบูรณการความรูกับสวนอ่ืน ๆ สงผล

ใหไมสามารถตอบสนองกับความตองการของผูเรียนและสถานการณของโลกในปจจุบันได คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล มีพันธกิจในการผลักดันการสรางทรัพยากรบุคคลทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มี

ความเช่ียวชาญ และมีทักษะที่ตอบโจทยกับความตองการของสถานการณของประเทศในปจจุบัน จึงเล็งเห็นถึง

ความจําเปนในการจัดการและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาใหเหมาะกับความทาทายน้ี โดยจัดประสบการณ

การเรียนรูที่หลากหลายและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ มากขึ้น และเพ่ือเปนสวนหน่ึงของการ

ผลักดันน้ี งานความรวมมือระหวางประเทศ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จึงไดออกแบบและจัด

กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสงเสริมการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเพ่ิมมิติความเปนนานาชาติ เชน 

การบรรยายพิเศษจากผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันตางประเทศ การจัดสัมมนารวมกับสถาบันตางประเทศ การจัด

กิจกรรมวัฒนธรรมระหวางนักศึกษาไทยและตางชาติ เปนตน  

การจัดกิจกรรมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยนักวิทยาศาสตรรางวัลโนเบล เปนหน่ึงในกิจกรรม

ที่งานความรวมมือระหวางประเทศ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดดําเนินมาอยางตอเน่ืองนับต้ังแตป 
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พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการเรียนรู สรางแรงบันดาลใจทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผานเรื่องราวของบุคคลตนแบบ (Role Model) ที่มีความสามารถและเปนที่ยอมรับในระดับโลก อีกทั้งกิจกรรม

น้ียังสงเสริมมิติความเปนนานาชาติ เปดโอกาสใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษาทั้งในสาขา

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตรการแพทย และนักศึกษาแพทยในสังกัดของมหาวิทยาลัยมหิดล และ

สังกัดโรงพยาบาลเครือขาย ซึ่งคณะวิทยาศาสตรเปนผูรับผิดชอบจัดการสอนวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพและปรี

คลินิกไดเขารวมกิจกรรม นอกจากน้ียังเปดโอกาสใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและบุคคลภายนอกที่สนใจเขา

รวมกิจกรรมน้ีไดโดยไมเสียคาใชจาย โดยมีการออกแบบและปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมเสริมตาง ๆ ใหมีความ

หลากหลายเพ่ือสงเสริมการเรียนรูอยางสูงสุด  

กิจกรรมการพฒันา: 

• ในป พ.ศ. 2555 งานความรวมมือระหวางประเทศ จัดกิจกรรมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

รูปแบบ Lunch Talk, Close-interview และ Group discussion ประกอบการปาฐกถาของนักวิทยาศาสตร

รางวัลโนเบล เพ่ือเปดโอกาสใหผู เขารวมงานไดสนทนาอยางใกล ชิดกับ Prof. Douglas D. Osheroff 

นักวิทยาศาสตรรางวัลโนเบล สาขาฟสิกส ประจําป ค.ศ. 1996 ในหัวขอ “The Road to Stockholm” และเปด

โอกาสใหกลุมนักศึกษาเขารวมกิจกรรมในรูปแบบ Close-interview และ Group discussion โดยผูเขารวมงาน

ที่ถามคําถามในชวง Close-interview ยังไดรวมโตะรับประทานอาหารกับ Prof. Osheroff ในชวง Lunch Talk  

เพ่ือเปนการสรางการเรียนรูผานการบรรยายและถามตอบระหวางผูเขารวมงานกับนักวิทยาศาสตรรางวัล

โนเบล แบบกลุมยอย ซึ่งผูเขารวมงานมักถามถึงแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร ความทาทายในการ

เรียนวิทยาศาสตรในอนาคต สิ่งที่ทําใหไดรับรางวัลโนเบล สาขาฟสิกส และความเปลี่ยนแปลงในชีวิตหลังจาก

ไดรับรางวัลโนเบล ซึ่งไดติดตามสอบถามความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมดังกลาว   

• ในป พ.ศ. 2557 งานความรวมมือระหวางประเทศ ไดจัดกิจกรรมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรูใน

รูปแบบ Special lecture รวมกับนิทรรศการในรูปแบบ Research-based exhibition learning โดยจัดใหมีการ

ปาฐกถาพิเศษ ในหัวขอ "The amazing ribosome and its tiny enemies" บรรยายโดย Prof. Ada Yonath 

นักวิทยาศาสตรรางวัลโนเบล สาขาเคมี ประจําป ค.ศ. 2009 นอกจากการบรรยายแลวยังไดเพ่ิมการจัด

นิทรรศการพิเศษในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ป ดาน Crystallography ในระดับนานาชาติ  

• ในป พ.ศ. 2561 งานความรวมมือระหวางประเทศ ไดจัดกิจกรรมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

รูปแบบ Close-interview และ Special lecture ป พ.ศ. 2561 โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาไดสนทนาอยางใกลชิด

กับ Prof. Sir James Fraser Stoddart นักวิทยาศาสตรรางวัลโนเบล สาขาเคมี ประจําป ค.ศ. 2016 ในหัวขอ 

“Dialogue with Nobel Laureate” ในชวงเชา และในชวงบายวันเดียวกันไดมีการปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “My 

Journey to Stockholm” ใหแกนักศึกษา บุคคลากรและบุคคลภายนอก 

ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิของกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นเพ่ือสรางแรงบันดาลใจ ไดศึกษาเปรียบเทียบ

ออกเปน 2 แนวทางคือ 1) ศึกษาผลของความพึงพอใจตอรูปแบบกิจกรรมเสริมที่แตกตางกันในกลุมผูรวม

กิจกรรมที่เปนนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร นักศึกษาสาขาคณะวิทยาศาสตร และบุคคลทั่วไป ตอกิจกรรมในป 

พ.ศ. 2555 และ 2557 และ 2) ศึกษาผลของความพึงพอใจตอรูปแบบกิจกรรมตอกิจกรรมในป พ.ศ. 2561 
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เปรียบเทียบระหวางกลุมเปาหมายในกลุมผูรวมกิจกรรมที่เปนนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและกลุม

นักศึกษาแพทย 

 การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง: 

งานความรวมมือระหวางประเทศ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดเปรียบเทียบผลของการ

จัดกิจกรรมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรูในป พ.ศ. 2555 และ 2557 เพ่ือศึกษาผลจากการจัดกิจกรรมที่มี

รูปแบบตางกัน โดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจสําหรับผูเขารวมกิจกรรมบรรยายและแลกเปลีย่น

เรียนรูในป พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2557 โดยใชแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) ใน 3 ดาน คือ 1) 

การประชาสัมพันธของการจัดกิจกรรม 2) การเขารวมกิจกรรมสรางเสริมแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ และ 3) 

การเขารวมกิจกรรมไดกระตุนใหเกิดการเรียนรูเชิงรุก  

จากผลสํารวจความพึงพอใจการเขารวมกิจกรรมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู รูปแบบ Lunch 

Talk, Close-interview และ Group discussion  ในป พ.ศ. 2555 พบวามีผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 339 คน 

จําแนกได ดังน้ี นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร จํานวน 178 คน  นักเรียนมัธยมสายการเรียนวิทยาศาสตร จํานวน 

65 คน  บุคคลภายนอก จํานวน 36 คน  บุคลากรคณะวิทยาศาสตร จํานวน 20 คน  นักศึกษามหาวิทยาลัย

ภายนอก จํานวน 26 คน  และ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 14 คน 

แผนภูมิที่ 1 แสดงระดับความพึงพอใจตอการประชาสัมพันธของการจัดกิจกรรม การเขารวมกิจกรรมสราง

เสริมแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ และการเขารวมกิจกรรมไดกระตุนใหเกิดการเรียนรูเชิงรุก ของป 2555 

จากการศึกษาพบวาผูเขารวมงานพึงพอใจการประชาสัมพันธของการจัดกิจกรรมมากที่สุด (คะแนน

เฉลี่ย 4.32) ผูเขารวมงานคิดวาการเขารวมกิจกรรมสรางเสริมแรงจูงใจและแรงบันดาลใจมากที่สุด (คะแนน

เฉลี่ย 4.27) และการเขารวมกิจกรรมไดกระตุนใหเกิดการเรียนรูเชิงรุกไดมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.42) 

เมื่อศึกษาผลแบบสอบถามความพึงพอใจการเขารวมกิจกรรมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรูรูปแบบ 

Special lecture และ Research-based exhibition learning  ในป พ.ศ. 2557 พบวามีผูตอบแบบสอบถาม

ทั้งสิ้น 410 คน จําแนกได ดังน้ี นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 163 คน  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 
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จํานวน 130 คน นักศึกษามหาวิทยาลัยภายนอก จํานวน 41 คน นักเรียนมัธยมสายการเรียนวิทยาศาสตร 

จํานวน 31 คน บุคลากรคณะวิทยาศาสตร จํานวน 20 คน บุคคลภายนอก จํานวน 15 คน บุคลากร

มหาวิทยาลัยมหิดลจํานวน 7 คน และเปนอาจารยจากมหาวิทยาลัยภายนอก จํานวน 3 คน 

แผนภูมิที่ 2 แสดงระดับความพึงพอใจตอการประชาสัมพันธของการจัดกิจกรรม การเขารวมกิจกรรมสราง

เสริมแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ และการเขารวมกิจกรรมไดกระตุนใหเกิดการเรียนรูเชิงรุก ในป 2557 

จากแผนภูมิน้ีพบวาผูรวมงานพึงพอใจตอการประชาสัมพันธของการจัดกิจกรรมมาก (คะแนนเฉลี่ย 

4.11) ผูเขารวมงานคิดวาการเขารวมกิจกรรมสรางเสริมแรงจูงใจและแรงบันดาลใจมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 

4.45) และการเขารวมกิจกรรมไดกระตุนใหเกิดการเรียนรูเชิงรุกไดมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.45) 

เมื่อเปรียบเทียบผลความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมทั้งสองรูปแบบ พบวากิจกรรมทั้งสองรูปแบบ

โดยผานการถายทอดเรื่องราวและความรูจากบุคคลตนแบบทางวิทยาศาสตรสามารถสรางเสริมแรงจูงใจและ

แรงบันดาลใจใหกับผูเขารวมกิจกรรม และยังสามารถกระตุนใหเกิดการเรียนรูเชิงรุกไดอีกดวย ดังน้ันผูศึกษาจึง

ไดนําแนวทางการจัดกิจกรรมทั้งสองรูปแบบมาประยุกตใชอีกครั้งในป พ.ศ. 2561 โดยจัดกิจกรรมบรรยายและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู รูปแบบ Close-interview และ Special lecture ป พ.ศ. 2561 ผูวิจัยมุงศึกษาความพึงพอใจ

และความคิดเห็นของกลุมผูเขารวมกิจกรรมที่มีความเฉพาะมากขึ้น เพ่ือใหทราบถึงผลของการสรางแรงบันดาล

ใจในการเรียนรูดานวิทยาศาสตรของนักศึกษาที่มีความแตกตางในดานพ้ืนฐานของความสนใจและสาขาวิชา

เรียนที่ แตกตางกัน โดยศึกษาเปรียบเทียบในกลุม เปาหมายดัง น้ี  1) นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหิดล และ 2) นักศึกษาคณะแพทย (จากคณะแพทยศาสตรรามาธิบดี คณะแพทยศาสตรวชิรพยา

บาล วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ และโรงพยาบาลเครือขายสถาบันพระบรมราชชนก

จํานวน 3 โรงพยาบาล) เน่ืองจากผูศึกษาตองการเปรียบเทียบผลความพึงพอใจระหวางนักศึกษาที่มีพ้ืนฐาน
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ดานวิทยาศาสตรพ้ืนฐานและวิทยาศาสตรประยุกต และนักศึกษาคณะแพทยฯ ซึ่งเรียนวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน

เพ่ือนําไปตอยอดสูการเรียนวิชาแพทยศาสตร 

จากการรวบรวมผลแบบสอบถามความสนใจและความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมบรรยาย ใน

กิจกรรมฯ ของป พ.ศ. 2561 ซี่งเนนการแลกเปลี่ยนเรียนรู รูปแบบบรรยายเพ่ือสรางแรงบันดาลใจ (Special 

lecture)  และเสริมกิจกรรม Close-interview น้ัน มีผูตอบแบบสอบถาม ที่จําแนกเปนนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตร 409 คน และกลุมนักศึกษาคณะแพทยฯ 358 คน 

จากการศึกษาพบวานักศึกษาทั้งสองกลุมมีความสนใจเขารวมกิจกรรมน้ีในระดับสูง กลาวคือ คะแนน

เฉลี่ย ของนักศึกษากลุมวิทยาศาสตร คือ 4.03 สวนกลุมนักศึกษาคณะแพทยฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.10 จาก

แผนภูมิ 3 พบวานักศึกษาทั้งสองกลุมใหคะแนนความสนใจตอกิจกรรมน้ีในระดับที่ 4 มากที่สุด (นักศึกษาคณะ

วิทย 43.8% และนักศึกษาคณะแพทย 60.6%) สวนความสนใจในระดับคะแนนสูงสุด (คะแนนระดับ 5) น้ัน มี

คาความถี่รองลงมาจากคะแนนระดับ 4 

แผนภูมิ 3: แผนภูมิแสดงระดับความสนใจตอการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรและ

นักศึกษาแพทย ที่เขารวมกิจกรรมในป พ.ศ. 2561    

ในดานความพึงพอใจหลังการรวมกิจกรรม พบวานักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร มีความพึงพอใจตอการ

เขารวมกิจกรรมน้ีมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.27) สวนคะแนนเฉลี่ยของกลุมนักศึกษาคณะแพทยฯ อยูที่ระดับตํ่า

กวาคือ 3.94 และจากแผนภูมิ 4 พบวานักศึกษาสวนมากของทั้งสองกลุมใหคะแนนความพึงพอใจตอการเขา

รวมกิจกรรมน้ีในระดับที่ 4 โดย 26.8% ของนักศึกษาคณะแพทยใหคะแนนในระดับ 5 ซึ่งอยูในเปอรเซ็นตที่

ใกลเคียงกับคะแนนระดับที่ 3 ในขณะที่นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร ที่ใหคะแนนในระดับ 5 คิดเปน 42.6% ซึ่ง

มีผูใหคะแนนในระดับ 4 และ 5 ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน 
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แผนภูมิที่ 4 แสดงระดับความพึงพอใจตอการรวมกิจกรรมของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรและนักศึกษา

แพทยที่เขารวมกิจกรรมในป พ.ศ. 2561 

ในการศึกษาเชิงละเอียด ผูศึกษายังไดรวบรวมความคิดเห็นอ่ืนเพ่ิมเติมจากนักศึกษาคณะแพทยฯ  ถึง

ผลความพึงพอใจในการรวมกิจกรรม เพ่ือรับฟงการบรรยายของนักวิทยาศาสตรรางวัลโนเบล โดยจําแนก

ออกเปนความพึงพอใจ ใน 4 ดาน คือ 1) ความประทับใจในองคปาฐกและการบรรยาย 2) ความรูความเขาใจที่

มากขึ้นในความสําคัญของวิทยาศาสตรและการนําไปใช 3) ความสนุกจากวิธีการบรรยายและการตอบขอ

ซักถามขององคปาฐก 4) เกิดแรงบันดาลใจ ซึ่งแสดงไดดังแผนภูมิที่ 5  

แผนภูมิที่ 5 แสดงระดับความพงึพอใจตอการเขารวมกิจกรรมใน 4 ดาน คือ ความประทับใจ ความรู ความสนุก 

(enjoyment) แรงผลักดันและแรงบันดาลใจ (motivation) ของนักศึกษาสาขาแพทยศาสตร 
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จากแผนภูมิที่ 5 พบวานักศึกษาคณะแพทยฯ ที่ตอบคําถาม จํานวนรอยละ 45 มีความคิดเห็นวาตนเอง

ไดรับแรงจูงใจและแรงผลักดันในการเรียนรูดานเรียนวิทยาศาสตร รวมทั้งแรงบันดาลใจในการทํางานมากข้ึน 

หลังจากเขารวมการฟงปาฐกถาพิเศษโดยนักวิทยาศาสตรรางวัลโนเบล และมีสัดสวนของนักศึกษาคณะแพทยฯ

รอยละ 25 ที่ตอบวาไดรับความรูทางดานวิทยาศาสตร และเห็นถึงแนวทางการนําความรูไปประยุกตใชในสาขา

อาชีพมากขึ้น โดยมีนักศึกษาคณะแพทยฯ รอยละ 19 ที่ตอบวาเกิดความประทับใจตอความรูความสามารถและ

ผลงานของนักวิทยาศาสตรรางวัลโนเบลที่เปนองคปาฐก นอกจากน้ีรอยละ 11 ของนักศึกษาคณะแพทยฯ ที่

ระบุวามีความสนุกในการเขารวมกิจกรรมครั้งน้ี 

บทเรียนที่ไดรับ: การออกแบบกิจกรรมเสริมการเรียนรูแบบ active learning และการถายทอดผานทัศนคติ 

ชีวิต ผลงาน และประสบการณของบุคคลตนแบบที่ประสบความสําเร็จเปนที่ยอมรับในระดับโลกสามารถสราง

แรงบันดาลใจทําใหผูเรียนสามารถกาวขามขอจํากัดของจินตนาการและกระตุนการใฝรูแบบบูรณาการของ

ศาสตรมากขึ้น 

 

Key words: ปาฐกถานักวิทยาศาสตรรางวัลโนเบล การศกึษาสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร

การแพทย 
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OP-5: TRANSLATIONAL PARASITOLOGY: FROM BENCH TO COMMUNITY 

 

พันโท ผศ.พันเลิศ ปยะราช 

ภาควิชาปาราสิตวิทยา กองการศึกษา  

วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

 

สรุปผลงานโดยยอ: นพท./นศพ.วพม.ช้ันปที่ 3 ผานการสอบวัดความรูและทักษะตาง ๆ ในรายวิชา โรคติดเช้ือ

และภูมิคุมกันวิทยา 3 (วพมบก 304) และผานการปฏิบัติงานสํารวจสภาวะสุขภาพและสรางกิจกรรมสงเสริม

สุขภาพในชุมชนชนบท ในวิชาเวชศาสตรชุมชน นพท./นศพ.วพม.ช้ันปที่ 4 พัฒนาโครงรางงานวิจัยทางปรสิต

วิทยา เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปผล และนําไปตีพิมพหรือนําเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ โดย

งานวิจัย เรื่อง พยาธิใบไมตับในชุมชนชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการเก็บขอมูลอยางตอเน่ืองทุกป ต้ังแตป 

2544 จนถึงปจจุบัน มีการตอยอดจนมีนักเรียนแพทยทหารจบปริญญาเอกและกลับมาเปนอาจารยของ วพม. 

พรอมกับดูแลนักเรียนแพทยทหารในงานวิจัยชุดน้ีตอเน่ือง สําหรับงานวิจัยเรื่องพยาธิบลาสโตซิสติส ทําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาคุณภาพของนํ้าอุปโภคบริโภคในชุนชนชนบท จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดรับการ

สนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากน้ีผลงานวิชาการของ นพท./นศพ.วพม. ยังไดรับการนําเสนอใน

การประชุม Joint International Tropical Medicine Meeting (JITMM) ที่ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดทุกปและ

งานวิจัยหลายช้ินไดไปนําเสนอตางประเทศ โดยในหวงป 2560-62 มีงานวิจัยทางปรสิตวิทยา 12 เรื่อง ของ

นักเรียนแพทยทหารที่ไปนําเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 

หลักการและที่มา:        

แนวคิด Translational medicine เปนการบูรณาการความรูวิทยาศาสตรการแพทยปรีคลินิกไปสูการ

นําไปใชในระดับคลินิก การเรียนการสอนวิชาปรสิตวิทยาน้ัน มุมมองของการนําความรูและทักษะที่เรียนใน

ระดับปรีคลินิกไปใชอาจจะไมชัดเจน ทางภาควิชาฯ จึงมีแนวคิดที่จะบูรณาการความรูไปสูการใชปฏิบัติจริง 

สรางเปนโมเดล Translational parasitology ขึ้นในการเรียนการสอนปรสิตวิทยาทางการแพทย สําหรับ นพท./

นศพ.วพม. โดยการเรียนการสอนวิชาปรสิตวิทยาทางการแพทยและปรสิตวิทยาทางการแพทยช้ันสูงใหกับ

นักเรียนแพทยทหารช้ันปที่ 3 จะประกอบดวยการเรียนในหองเรียน การฝกทางหองปฏิบัติการ และตอมาเมื่อ

นักเรียนแพทยทหารเรียนรายวิชา เวชศาสตรชุมชน 1 และ 2 ในช้ันปที่ 3 และ 4 จะไดเรียนรูหลักการทาง

ระบาดวิทยา ชีวสถิติ และการออกแบบงานวิจัยทางการแพทย โดยฝกปฏิบัติจริงในการไปออกตรวจในชุมชน 

(from bench to community) ในช้ันปที่  3 โดยใชทักษะการตรวจและวินิจฉัยโรคพยาธิลําไสตาง ๆ เชน 

หนอนพยาธิและโปรโตซัว และเมื่อออกไปสํารวจสภาวะสุขภาพของชุมชนในรายวิชา เวชศาสตรชุมชน 2 ในช้ัน

ปที่ 4 จะมีการพัฒนาตอยอดเปนโครงการวิจัยปญหาการติดเช้ีอพยาธิในชุมชนและการสรางโมเดลสุขภาพเพ่ือ

ชวยแกปญหาการติดเช้ือหนอนพยาธิในช้ันปที่ 5 และ 6 นักเรียนแพทยทหารที่มีความสนใจในงานวิจัยดาน

ปรสิตวิทยาจะไดนําผลงานไปนําเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติและตีพิมพลงในวารสารวิชาการเพ่ือ

เผยแพรองคความรูตอไป 
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กิจกรรมการพัฒนา : 

1. ช้ันปที่ 3 จัดการเรียนการสอนรายวิชา โรคติดเช้ือและภูมิคุมกันวิทยา 3 (วพมบก 304) และ

ปรสิตวิทยาขั้นสูง (วพมปส 302) เพ่ือศึกษาเน้ือหาวิชาการและฝกปฏิบัติทางหองปฏิบัติการ 

2. ช้ันปที่ 3 ออกฝกภาคสนามในชุมชนในรายวิชา เวชศาสตรชุมชน 1 เพ่ือฝกปฏิบัติการสํารวจ

สภาวะสุขภาพของชาวบานในชุมชนผานการตรวจอุจจาระ เพ่ือวินิจฉัยโรคติดเช้ือพยาธิลําไสตาง ๆ ออกแบบ

การเก็บขอมูลสุขภาพเพ่ือประเมินในการติดเช้ือพยาธิ และออกแบบกิจกรรมรวมกับชุมชน 

3. ช้ันปที่ 4 นพท./นศพ.วพม. ที่มีความสนใจงานวิจัยทางปรสิตวิทยาจะพัฒนาโครงรางงานวิจัย 

ภายใตการดูแลของคณาจารยภาควิชาปรสิตวิทยา และออกไปชุมชนเพ่ือเก็บขอมูลวิจัย นําอุจจาระมาตรวจ

เพ่ือวิเคราะหหาการติดเช้ือพยาธิที่เปนปญหาของชุมชน เชน พยาธิใบไมตับ พยาธิบลาสโตซิสติส สํารวจ

พฤติกรรมเสี่ยง เชน การกินปลาดิบ ความสะอาดของนํ้าอุปโภคบริโภค เมื่อวิเคราะหขอมูลเสร็จสิ้นสงขอมูล

ปอนกลับใหทางชุมชนรับทราบปญหาและรวมพัฒนาแนวทางแกไขปญหาอยางยั่งยืน 

4. องคความรูเชิงบูรณาการจากหองเรียนสูชุมชนจะถูกถายทอดและตอยอดไปสู นพท./นศพ.วพม. 

รุนตอไป ทําใหงานวิจัยมีความตอเน่ืองและติดตามผลในระยะยาวได 

5. ช้ันปที่ 5-6 มีการนํางานวิจัยไปนําเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ซึ่งงานวิจัยทางปรสิต

วิทยาของ นพท./นศพ.วพม. โดยการสนับสนุนของ วพม. ไดรับการตอบรับใหไปนําเสนอในเวทีการประชุม

วิชาการนานาชาติเปนประจําทุกป และมีโอกาสตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ 

การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง: 

1. ประเมินผลจากการเรียนการสอนในรายวิชา โรคติดเช้ือและภูมิคุมกันวิทยา 3 (วพมบก 304) และ

ปรสิตวิทยาขั้นสูง (วพมปส 302) 

2. ประเมินผลจากการปฏิบัติงานในรายวิชาเวชศาสตรชุมชน ในช้ันปที่ 3 และ 4 

3. ผลงานวิจัยที่ไปนําเสนอในทีป่ระชุมวิชาการนานาชาติ และผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ 

บทเรียนที่ไดรับ: 

การนําความรูและทักษะที่เรียนในหองเรียนไปสูการปฏิบัติจริงในชุมชนภายใตแนวคิด Translational 

medicine ทําใหการเรียนการสอนรายวิชา โรคติดเช้ือและภูมิคุมกันวิทยา 3 (วพมบก 304) ในโมเดล 

Translational parasitology มีความบูรณาการเปนการกระตุนให นพท./นศพ.วพม. มีความสนใจการเรียน มอง

ภาพกวางและลึกถึงประโยชนของการนําความรูและทักษะไปใชในระดับชุมชน  

 

Key words: Translational parasitology, Translational medicine, ปรสิตวิทยาขั้นสูง 
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OP-7: รูปแบบการฝกปฏิบตัิงานภาคสนามเพื่อพัฒนา 

สมรรถนะนกัวิชาชพีสาธารณสุขระดับปริญญาตร ี

 

ทัศนีย ศลิาวรรณ, ณิชชาภัทร ขันสาคร 

อุมาวดี เหลาทอง, กิตติพงศ พลเสน, ณัฐวัชร นิลกาญจนกลุ, นิภัทรา เทพนิมิตร 

ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

สร ุปผลงานโดยยอ: การฝกปฏิบัติงานภาคสนาม เปนการจัดประสบการณการเรียนรูในสถานการณจริงบน

ฐานกระบวนการแกปญหาเชิงรุกและการมีสวนรวมของชุมชน โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการฝกใหสอดคลองกับ

สถานการณดานสาธารณสุข บริบทชุมชน นโยบาย และคุณลักษณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือพัฒนา

ใหนักศึกษามีสมรรถนะนักวิชาชีพสาธารณสุข พรอมกับการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ใหดีขึ้นตาม

กรอบระยะเวลาที่เอ้ืออํานวย กระบวนการฝกปฏิบัติภาคสนาม ในปการศึกษา 2561 มีการปรับเปลี่ยนใน 5 

องคประกอบ คือ 1) การเตรียมคณาจารย 2) การเตรียมนักศึกษา 3) การเตรียมพ้ืนที่และสิ่งสนับสนุน 4) การ

ฝกปฏิบัติในพ้ืนที่ และ 5) การประเมินผล หลังการฝกปฏิบัติงานภาคสนาม พบวานักศึกษามีการเรียนรูเพ่ิมขึ้น

เมื่อเปรียบเทียบกับกอนการฝกภาคสนามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) นักศึกษามีการพัฒนาทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) และความรอบรูในการประยุกตวิชาชีพในการฝกภาคสนามระดับปานกลาง

รอยละ 58.8 และระดับสูงรอยละ 33.3 กิจกรรมที่ประชาชนมีสวนรวมในการฝกภาคสนาม 3 อันดับแรก ไดแก 

คนหาปญหาของชุมชน กําหนดภาพฝนหรือวิสัยทัศนชุมชน และจัดลําดับความสําคัญของปญหา และรอยละ 

65.8 ของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามประเมินวาไดรับประโยชนจากการฝกภาคสนามในระดับมาก 

หลักการและที่มา:  

การฝกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ หรือการฝกภาคสนาม เปนกระบวนการเรียนการ

สอนที่สําคัญของคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ในการผลิตบุคลากรสาธารณสุขที่มีคุณภาพสู

สังคมตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหิดลและวิสัยทัศนของคณะสาธารณสุขศาสตร การจัดประสบการณเรียนรู

ในสถานการณจริงบนฐานกระบวนการแกปญหาเชิงรุกและการมีสวนรวมของชุมชน เพ่ือเสริมสรางใหนักศึกษา

ประยุกตใชความรูและทักษะทางวิชาการ ผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมชุมชน รวมถึงมีขีด

ความสามารถในการทํางานเปนทีม และพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพของประชาชนสูการพัฒนาสุขภาพชุมชน

อยางย่ังยืน ในปการศึกษา 2561 นักศึกษาที่ออกฝกปฏิบัติงานทั้งหมดเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 3 

และ 4 ซึ่งยังไมมีประสบการณทางวิชาชีพ จึงไดปรับเปลี่ยนกระบวนการฝกใหเหมาะสมกับคุณลักษณะและขีด

ความสามารถทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถานการณดานสาธารณสุข นโยบาย และบริบท

ชุมชน รวมถึงนําแนวคิดความรอบรูดานสุขภาพและการพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการมาเปนแนวทางใน

การฝกภาคสนาม เพ่ือ “ผนึกกําลัง สรางสรรค พัฒนา นําพาความรอบรู สูสุขภาวะชุมชน”   

  



มหกรรมคุณภาพการศึกษาเครือขายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ ๒

áÅÐ มหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ประจำป ๒๕๖๒

“การเรียนรูผานเครือขาย: การเดินทางสูองคกรที่มีผลการดำเนินการ ที่เปนเลิศดานการศึกษา”

Network Learning: Journey Toward Educational Performance Excellence

30

30 
 

กิจกรรมการพฒันา:  

1. เตรียมคณาจารย โดยปรับกระบวนการทางความคิดตอการฝกภาคสนาม กระบวนการสนับสนุน

วิชาการ บทบาทและทักษะสําคัญในการสนับสนุนวิชาการ   

2. เตรียมนักศึกษา ดานวิชาการที่จําเปนตอการฝกภาคสนาม กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมเพ่ือ

การพัฒนาสาธารณสุข การวิเคราะหสถานการณสุขภาพชุมชนจากขอมูลทุติยภูมิ การวางแผนและพัฒนา

เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติม รวมทั้งทักษะรอบดานสําหรับการทํางานและการใชชีวิตในชุมชน (Soft 

skills) โดยลดการบรรยายและเพ่ิมเวลาการทํากิจกรรมกลุม การนําเสนอ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

นักศึกษาและคณาจารย 

3. เตรียมพ้ืนที่และสิ่งสนับสนุน โดยต้ังคณะกรรมการฝายตาง ๆ ทั้งในสวนของคณะสาธารณสุข

ศาสตรและพ้ืนที่ การคัดเลือกพ้ืนที่ฝกภาคสนาม การจัดหาที่พักสําหรับนักศึกษา การทําความเขาใจในบทบาท

และแนวทางการมีสวนรวมของบุคลากรในพ้ืนที่และชุมชน การจัดระบบความปลอดภัยและการดูแลกรณี

เจ็บปวย การเตรียมอุปกรณและสิ่งสนับสนุนการฝกภาคสนาม และการบริหารจัดการอ่ืน ๆ 

4. ฝกปฏิบัติในพ้ืนที่ โดยปรับระบบการสนับสนุนวิชาการใหสอดคลองกับผลการปฏิบัติงานของ

นักศึกษา จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคลากรในพ้ืนที่ จัดอบรมเสริมความรูแกนักศึกษาและแกนนําชุมชน 

ใหขอเสนอแนะเชิงเทคนิคและรูปธรรมในการดําเนินงาน จัดระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน และจัดชองทางการ

สื่อสารผานสื่อสังคมออนไลน เชน  Facebook, LINE เปนตน 

5. การประเมินผล ในสวนของนักศึกษามีการปรับเปลี่ยนเน้ือหาและเกณฑการประเมินผล เพ่ิมการ

ประเมินการเรียนรูดวยตนเอง ประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 ประเมินความพึงพอใจ ประเมินกระบวนการฝก

ภาคสนาม และเพ่ิมการประเมินผลการฝกภาคสนามในมุมมองของคณะกรรมการสนับสนุนการฝกปฏิบัติงาน

และคณะกรรมการดูแลรักษาความปลอดภัย และประชาชนในพ้ืนที่ฝกภาคสนาม 

การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง: 

1. การประเมินการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา   

ระดับการเรียนรูดวยตนเอง หลังการฝกภาคสนาม กอนการฝกภาคสนาม 

สูง (100-125 คะแนน) 43.8 1.3 

ปานกลาง (75-99 คะแนน) 55.0 28.8 

ตํ่า (1-74 คะแนน) 1.3 70.0 

                 Mean ± S.D. 99.57 ± 12.00 67.97 ± 11.32 

Paired t = 24.47, df. = 79, p<0.001 

2. ผลการประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 และความรอบรูในการประยุกตวิชาชีพในการฝกภาคสนาม 

พบวาหลังการฝกภาคสนามนักศึกษามีสมรรถนะ/ ความรอบรูในการประยุกตวิชาชีพในการฝกภาคสนามระดับ

ปานกลาง คิดเปนรอยละ 58.8 ระดับสูงรอยละ 33.3 และระดับตํ่ารอยละ 7.5  

3. ผลการประเมินการมีสวนรวมและประโยชนจากการฝกภาคสนามของประชาชนในพ้ืนที่พบวา

กิจกรรมที่ประชาชนมีสวนรวมมากที่สุด 3 ลําดับแรก ไดแก การคนหาปญหาของชุมชน (รอยละ 76.4) การ
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สรางภาพฝนหรือวิสัยทัศนชุมชน (รอยละ 69.9) และการจัดลําดับความสําคัญของปญหา (รอยละ 64.6) 

ตามลําดับ และประชาชนไดรับประโยชนจากการฝกภาคสนามในระดับมากรอยละ 65.8 และระดับปานกลาง

รอยละ 32.7    

บทเรยีนที่ได ร ับ: 

1. การฝกปฏิบัติงานภาคสนามเปนชองทางประยุกตความรูเชิงวิชาการลงสูการปฏิบัติในพ้ืนที่จริง

และชวยเพ่ิมขีดความสามารถในวิชาชีพสาธารณสุขของนักศึกษาและอาจารย รวมทั้งบุคลากรดานสาธารณสุข

ในพ้ืนที่ 

2. ควรจัดระบบใหคําปรึกษาและคําแนะนํามากขึ้นในขั้นตอนการจัดทําแผนงาน โครงการ และ

กิจกรรมการแกปญหาและสงเสริมสุขภาพ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอชุมชน เน่ืองจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ยังไมมีประสบการณเชิงวิชาชีพ  

3. การสรางการมีสวนรวมของบุคลากรในพ้ืนที่และชุมชนชวยใหแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่

พัฒนาขึ้นสอดคลองกับบริบทและมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติตอยอดใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน 

 

Key words: การฝกปฏิบัติงานภาคสนาม สมรรถนะนักวิชาชีพสาธารณสุข การเรียนรูแบบมีสวนรวม 
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OP-8: IMPLEMENTATING ENTRUSTABLE PROFESSIONAL ACTIVITY FRAMEWORK 

FOR ASSESSMENT OF 4TH-YEAR MEDICAL CADETS: INITIAL EXPERIENCE 

 

พันเอก พงศธร ณรงคฤกษนาวิน 

ภาควิชาอายุรศาสตร กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

 

สรุปผลงานโดยยอ: ภาควิชาอายุรศาสตร กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ไดเริ่มโครงการ

นํารองการนํากรอบแนวคิดของ entrustable professional activities หรือ EPA ไปสูการปฏิบัติ โดยรายงาน

ประสบการณของการประเมินความกาวหนาในการพัฒนาทักษะทางคลินิก สําหรับ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ 4 

ในรายวิชา อายุรศาสตร 1 (วพมอย 401) โดยนํากิจกรรม EPA ที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของ วพม. 

กําหนดให นพท./นศพ.วพม. ช้ันคลินิก ตองปฏิบัติไดเมื่อสิ้นสุดการเรียนในช้ันปที่ 4 โดยไมตองมีอาจารยที่

ปรึกษาคอยใหคําแนะนําอยางใกลชิด (EPA 1 และ 2) มาบูรณาการกับการจัดการศึกษารายวิชา อายุรศาสตร 

1 และ 2 (วพมอย 401, 402) และพัฒนาแบบประเมิน EPA โดยตอยอดจากแบบประเมิน mini-CEX ของ

ภาควิชาอายุรศาสตร เพ่ือใหอาจารย teaching staff ประจําหอผูปวยประเมินระดับความสามารถของการทํา

กิจกรรม EPA ดังกลาว และนําผลการประเมินมากระตุนใหนักเรียนฝกสะทอนคิด สรุปสิ่งที่ไดเรียนรูดวยตนเอง 

และใหขอแนะนําในการปฏิบัติใหดีย่ิงข้ึน โดยโครงการน้ีเริ่มปฏิบัติในปการศึกษา 2561 กับ นพท./นศพ.วพม. 

ช้ันปที่ 4 จํานวน 104 คน ผลการดําเนินโครงการพบวา นพท./นศพ.วพม. สวนใหญคิดวากระบวนการประเมิน

กิจกรรม EPA ชวยใหไดเรียนรูและพัฒนาทักษะดังกลาวดีย่ิงขึ้นเมื่อเทียบกับ นศพ.วพม. ช้ันปที่ 4 ในป

การศึกษา 2560 ที่ยังไมมีการประเมินกิจกรรม EPA  ในขณะที่ความเห็นของอาจารยสวนใหญ คือ กิจกรรม 

EPA ชวยพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนไดเปนอยางดี โดย นพท./นศพ. ที่ผานการประเมิน EPA หลายครั้ง มี

แนวโนมที่จะสอบไดคะแนนสูงกวา ดังนั้นการนํากรอบแนวคิด entrustable professional activities หรือ EPA 

มาใชประเมินความกาวหนาในการพัฒนาทักษะทางคลินิกของ นพท./นศพ. ในช้ันคลินิก จึงเปนกิจกรรมที่มี

ประโยชนและชวยให นพท./ นศพ.วพม. สามารถพัฒนาผลการเรียนรู โดยเฉพาะทักษะที่สําคัญทางคลินิกใหดี

ขึ้นไดอยางเปนลําดับขั้น 

หลักการและที่มา: 

กรอบแนวคิดของ EPA ถูกพัฒนาและนํามาใชครั้งแรกในตางประเทศเพ่ือประเมินความกาวหนาของ

แพทยประจําบานในหลักสูตรเพ่ือวุฒิบัตรผูเช่ียวชาญในสาขาตาง ๆ (graduate medical education) เพ่ือ

ติดตามและประเมินความกาวหนาของการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพ โดยเฉพาะทักษะทางคลินิกที่แพทย

สาขาน้ัน ๆ ตองทําไดอยางถูกตองในเวชปฏิบัติเมื่อจบการฝกอบรม ตอมาจึงมีการนําแนวคิด EPA มา

ประยุกตใชกับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (undergraduate medical education) เพ่ือประเมินความกาวหนา

ของการพัฒนาทักษะทางคลินิกที่บัณฑิตแพทยจะตองปฏิบัติไดอยางถูกตองในเวชปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของหลักสูตรในปจจุบันที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะ (competency-based education)  
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ภาควิชาอายุรศาสตร กศ.วพม. เปนหนวยนํารองของ วพม. ในการนํากรอบแนวคิด EPA มาใชเพ่ือ

เปนเครื่องมือในการบูรณาการกับการจัดการศึกษารายวิชา อายุรศาสตร รวมทั้งกํากับติดตามและประเมิน

ความกาวหนาในการพัฒนาทักษะทางคลินิกอยางเปนลําดับขั้นจนกระทั่งบรรลุเปาหมายที่กําหนด โดยเริ่มใช

กับ นพท./นศพ. ช้ันปที่ 4 ในรายวิชา อายุรศาสตร 1 และ 2 (วพมอย 401, 402) ของปการศึกษา 2561 โดยมี 

นพท./นศพ.วพม. เขารวมโครงการ 104 นาย และอาจารยภาควิชาอายุรศาสตร 36 คน 

กิจกรรมการพัฒนา: 

1. คณะกรรมการรายวิชา อายุรศาสตร 1 ประชุมหารือเพ่ือทําความเขาใจเกี่ยวกับกรอบแนวคิด 

EPA และกิจกรรมที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของ วพม. กําหนดให นพท./นศพ.วพม. ช้ันคลินิก ตองปฏิบัติ

ไดโดยไมตองมีอาจารยที่ปรึกษาคอยใหคําแนะนําอยางใกลชิด (ระดับ 3) รวมทั้งหมด 5 กิจกรรม ไดแก  

• EPA 1 รวบรวมประวัติการเจ็บปวย ผลการตรวจรางกาย และวินิจฉัยแยกโรค 

• EPA 2 แนะนําและแปลผลการตรวจเพ่ือวินิจฉัยโรคและการตรวจคัดกรองที่ใชบอย 

• EPA 3 เขียนคําสั่งการรักษาและอภิปรายแผนการรักษา 

• EPA 4 จําแนกผูปวยที่ตองไดรับการดูแลอยางเรงดวน เพ่ือประเมินและรักษาไดอยาง

ทันทวงที 

• EPA 5 ทําหัตถการพ้ืนฐานสาํคัญในเวชปฏิบัติได   

2. คณะกรรมการรายวิชา อายุรศาสตร 1 นําลําดับความกาวหนาของการพัฒนาทักษะทางคลินิกที่

คาดหวังตามกรอบแนวคิดของ EPA (milestone) ที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของ วพม. กําหนด มาปรับให

เขากับบริบทของเน้ือหาวิชาของภาควิชาอายุรศาสตร ไดแก  

• เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชา อายุรศาสตร 1, 2 (วพมอย 401/402) นพท./นศพ. ช้ันปที่ 4 

สามารถปฏิบัติ EPA 1 และ 2 ได อยางนอย ระดับ 3 

• เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชา อายุรศาสตร 2 (วพมอย 501) นพท./นศพ. ช้ันปที่ 5 สามารถ

ปฏิบัติ EPA 1-4 ได อยางนอย ระดับ 3 

• เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชา ประสบการณคลนิิกทางอายุรศาสตร (วพมอย 601) และปฏิบัติ

อายุรศาสตร  (วพมอย 602) นพท./นศพ. ช้ันปที่ 6 สามารถปฏิบัติ EPA 1-5 ได อยางนอย ระดับ 3 

 โดยแบงระดับความสามารถของการทํากิจกรรม EPA ทั้ง 5 กิจกรรม เปน 5 ระดับ ดังน้ี  

• ระดับที่ 1 ตองปฏิบัติภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

• ระดับที่ 2 ปฏิบัติไดภายใตการช้ีแนะของอาจารย  

• ระดับที่ 3 สามารถปฏิบัติไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเมื่อตองการ 

• ระดับที่ 4 สามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง 

• ระดับที่ 5 สามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง และสอนผูที่มีประสบการณนอยกวา 

3. พัฒนาแบบประเมินทักษะทางคลินิกสําหรับกิจกรรม EPA ทั้ง 5 กิจกรรม โดยตอยอดจากแบบ

ประเมิน mini-CEX ของภาควิชาอายุรศาสตร 

4. จัดทํา logbook เพ่ือใชบันทึกและติดตามผลการประเมินกิจกรรม EPA ทั้ง 5 กิจกรรม  



มหกรรมคุณภาพการศึกษาเครือขายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ ๒
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5. จัดอบรมอาจารยในภาควิชาใหมีความเขาใจกรอบแนวคิด ลําดับความกาวหนาของการพัฒนา

ทักษะทางคลินิกที่คาดหวังตามกรอบแนวคิดของ EPA  (milestones) และวิธีการประเมินกิจกรรม EPA รวมทั้ง

เครื่องมือที่ใชในการประเมินระดับความสามารถของการทํากิจกรรม EPA ทั้ง 5 กิจกรรม 

6. มอบหมายใหอาจารย teaching staff ประจําหอผูปวย ประเมินระดับความสามารถของการทํา

กิจกรรม EPA 1 และ 2 สําหรับ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ 4 ของรายวิชาอายุรศาสตร 1 และ 2 ปการศึกษา 

2561 (กรกฎาคม 2561 - มิถุนายน 2562) และนําผลการประเมินมากระตุนใหนักเรียนฝกสะทอนคิด สรุปสิ่งที่

ไดเรียนรูดวยตนเอง และใหขอแนะนําในการปฏิบัติใหดีย่ิงขึ้น 

7. ประเมินผลระดับความพึงพอใจของ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ 4 และอาจารย teaching staff ผู

ประเมิน รวมทัง้ความสัมพันธระหวางระดับ EPA (level of EPA) กับ คะแนนสอบของแตละรายวิชา 

8. ขยายโครงการเพ่ือใหครอบคลุม EPA 1-5 สําหรับ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ 4-6 

9. จัดทําระบบประเมิน EPA online 

การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง: 

1. หลังจากเริ่มกรอบแนวคิด EPA มาประเมินผูเรียน สิ่งที่สังเกตไดชัด คือ นพท./นศพ. มีความสนใจ

และมีสวนรวมในการเรียนการสอนขางเตียงมากขึ้น เน่ืองจากอาจารยผูสอนจะประเมินนักเรียนใน logbook  

2. ระบบการประเมินนักเรียนโดยอาจารยผูสอนมีแนวทางที่เปนรูปธรรมและเปนระบบมากขึ้น 

เน่ืองจากตองประเมิน นพท./นศพ.วพม. ในขณะที่ปฏิบัติงาน ให feedback และบันทึกผลใน logbook 

3. รอยละ 72.1 ของ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ 4 มีความพึงพอใจระดับดีมาก คิดวากระบวนการ

ประเมินกิจกรรม EPA ชวยใหไดเรียนรูและพัฒนาทักษะดังกลาว เมื่อเทียบกับรอยละ 61.2 ของ นพท./

นศพ.วพม. ช้ันปที่ 4 ในปการศึกษา 2560 ที่ยังไมมีการประเมินกิจกรรม EPA   

4. รอยละ 83 ของอาจารยผูสอนเห็นดวยอยางย่ิงวาการประเมิน EPA มีสวนชวยในการพัฒนาความรู

และทักษะทางคลินิกของ นพท./นศพ.วพม.  

5. ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางจํานวนคร้ังของการประเมิน EPA ผานและผลคะแนนสอบลง

กอง (summative evaluation) พบวา กลุม นพท./นศพ. ช้ันปที่ 4 ที่ไดรับการประเมิน EPA ต้ังแต 5 ครั้ง ขึ้นไป 

มีผลคะแนนสอบ OSCE ดีกวา กลุม นพท./นศพ. ที่ไดรับการประเมิน EPA นอยกวา 5 ครั้ง (p = 0.043) 

ในขณะที่ผลคะแนนสอบ MCQ และ long case ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ แสดงใหเห็นวาการประเมิน

กิจกรรม EPA ชวยกระตุนใหนักเรียนพัฒนาทักษะทางคลินิกไดดี 

บทเรียนที่ไดรับ: การนํากรอบแนวคิดของ entrustable professional activities หรือ EPA ไปสูการปฏิบัติ เพ่ือ

ประเมินความกาวหนาในการพัฒนาทักษะทางคลินิกสําหรับ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่  4 ในรายวิชา 

อายุรศาสตร 1 และ 2 (วพมอย 401, 402) ของปการศึกษา 2561 สามารถกระตุนใหเกิดการเรียนรูและพัฒนา

ทักษะทางคลินิกไดดี โดยทางภาควิชาอายุรศาสตรมีแผนที่จะขยายผลโดยดําเนินการใหครอบคลุมกิจกรรม 

EPA ทั้ง 5 กิจกรรม สําหรับ นพท./นศพ. ช้ันปที่ 4-6 และจัดทําระบบประเมิน EPA ออนไลน 

 

Key words: entrustable professional activities, EPA, mini-CEX, competency-based education 



มหกรรมคุณภาพการศึกษาเครือขายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ ๒

áÅÐ มหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ประจำป ๒๕๖๒
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OP-9: การนําขอคิดเห็นของผูเรียนมาพัฒนาปรบัปรุงกิจกรรมการเรียนรู 
แบบ CASE-BASED LEARNING โดยใช JIGSAW TECHNIQUE 

 

พันเอกหญิง ผศ.ปนัดดา หัตถโชติ 

ภาควิชาสรีรวิทยา กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

 

สรุปผลงานโดยยอ: การเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน (student 

engagement) ระดับรายวิชา เริ่มจากการรับฟงเสียงของผูเรียน รวบรวมขอมูลที่ไดเพ่ือนํามาวิเคราะหบน

พ้ืนฐานของวัตถุประสงคและมาตรฐานผลการเรียนรู (Learning outcome) ของแตละรายวิชา จากน้ันจึงแปลง

ขอมูลใหเปนสารสนเทศที่นําไปปฏิบัติได (actionable information) และนําไปเปนปจจัยนําเขาสําหรับการ

พัฒนาปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง สงผลใหคณะกรรมการรายวิชาที่มี

ภาควิชาสรีรวิทยาเปนแกน นําเทคนิคการเรียนรูที่เรียกวา Jigsaw technique มาปรับใชในกิจกรรมการเรียนรู

โดยใชปญหาของผูปวยเปนฐานที่เคยทําอยูเดิม คือ Case-based learning สงผลใหประสิทธิภาพของการเรียนรู

เ พ่ิมขึ้นจนเปนที่ยอมรับของผู เรียน นับวา Jigsaw technique ชวยสงเสริมใหผู เรียนไดฝกทักษะการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสืบคนขอมูลเพ่ิมเติม ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบตอหนาที่ 

การสื่อสารโดยฝกเปนทั้งผูพูดและผูฟงที่ดี ซึ่งนับเปนการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนที่จะเปนประโยชนตอการ

ทํางานในอนาคต 

หลักการและที่มา: 

Cased-based learning (CBL) เปนรูปแบบหน่ึงของการจัดการเรียนการสอนที่คณะกรรมการ

รายวิชาซึ่งมีคณาจารยของภาควิชาสรีรวิทยาเปนแกน นํามาใชในรายวิชา ระบบหัวใจหลอดเลือดและระบบ

ทางเดินหายใจ (วพมบก 204) รายวิชา ระบบทางเดินปสสาวะและระบบสืบพันธุ (วพมบก 207) รายวิชา ระบบ

ตอมไรทอ (วพมบก 208) และรายวิชา ประสาทวิทยาศาสตรการแพทย 1 (วพมบก 210) โดยคณะกรรมการ

รายวิชาฯ ไดพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเปนกลุมในหลากหลายรูปแบบ ในปการศึกษา 2561 เทคนิคการเรียนรูที่

เรียกวา Jigsaw technique ถูกนํามาใชในกิจกรรม CBL ในรายวิชา ระบบหัวใจหลอดเลือดและระบบทางเดิน

หายใจ เปนครั้งแรก โดยสมาชิกแตละคนในกลุมจะไดรับมอบหมายใหไปศึกษาหัวขอการเรียนรูที่แตกตางกัน

จนเกิดความเขาใจอยางถองแท (Expert group) จากน้ันสมาชิกคนดังกลาวจะกลับไปอธิบายความรูที่ตนเอง

ศึกษาใหสมาชิกภายในกลุมจนสมาชิกทุกคนมีความเขาใจในทุกหัวขอยอยของการเรียนรู การจัดกิจกรรมโดยใช

เทคนิค jigsaw ครั้งแรกน้ี พบวามีขอติดขัดหลายประการ เชน ผูเรียนไมมีเวลาในการทํากิจกรรมกลุม ซึ่งสงผล

ตอความพรอมของผูเรียน จํานวนหัวขอการเรียนรูไมเหมาะสม เปนตน ทําใหกิจกรรมกลุมและการเรียนรูไม

เปนไปตามวัตถุประสงค ภาควิชาจึงไดพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดปญหาและอุปสรรคในการเรียนรูของ

ผูเรียนและสงเสริมใหเกิดการเรียนรูไดดีย่ิงขึ้น โดยนํามาปรับใชอีกครั้งในการจัดการเรียนรูแบบ CBL ใน

รายวิชาประสาทวิทยาศาสตรการแพทย 1 
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กิจกรรมการพฒันา: 

1. กรรมการรายวิชาจัดกลุมผูเรียนใหมีความสามารถคละกันภายในกลุมโดยใชคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ผูสอนกําหนดหัวขอยอยของการเรียนรู โดยจํานวนขอยอยจะเทากับจํานวนสมาชิกของแตละกลุม  

2. ประธานรายวิชาช้ีแจงวิธีเลือกผูแทนกลุม รวมทั้งหัวขอที่ตองนําเสนอในวันที่กําหนดใหนักเรียนมา

นําเสนอหนาช้ันเรียน ซึ่งจะใชวิธีสุมจับฉลาก เพ่ือใหสมาชิกแตละคนในกลุมมีความกระตือรือรนในการเรียนรู

ในหัวขออ่ืนนอกเหนือจากหัวขอที่ตนเองไดรับมอบหมายใหศึกษา 

3. จัดเวลาพบอาจารยที่ปรึกษาไวในตารางสอน เพ่ือใหผูเรียนจากแตละกลุมที่ไดรับมอบหมายให

ศึกษาหัวขอยอยเดียวกันไปพบอาจารยที่ปรึกษา เพ่ือซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันจนเกิดความ

เขาใจอยางถองแท (Expert group) 

4. จัดเวลาไวในตารางสอนเพ่ือใหสมาชิกกลับมาที่กลุมเดิมของตนเองและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน

ถายทอดความรู (ที่ไดไปศึกษารวมกับอาจารยที่ปรึกษา) เพ่ือใหสมาชิกในกลุมฟงจนสมาชิกทุกคนเขาใจในทุก

หัวขอยอยของการเรียนรู 

5. วันที่กําหนดใหนักเรียนมานําเสนอหนาช้ันเรียน นักเรียนคนที่ถูกสุมโดยวิธีจับฉลากจะมานําเสนอ

หนาช้ัน หัวขอละ 10 นาที หลังจากน้ันจะมีการทดสอบความรูรายบุคคล (ครอบคลุมทุกหัวขอการเรียนรู) 

การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง:  

กิจกรรมกลุม คร้ังที่ 1 การถายทอดความรูที่ไดจากการไปศึกษาจนเกิดความเขาใจอยางถองแท 

(expert group) ใหสมาชิกในกลุมเดิม (ทุกกลุมทําพรอมกัน) จะประเมินโดยการสังเกตของอาจารยผูสอน 

กิจกรรมกลุม ครั้งที่ 2 ที่กําหนดใหนักเรียนที่มานําเสนอหนาช้ัน  (ถูกสุมโดยวิธีจับฉลาก) จะประเมิน

โดยคณาจารยเขาฟงการนําเสนอและสังเกตการทํางานรวมกันของกลุม พบวาผูเรียนมีความมั่นใจในการ

ถายทอดความรูตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย โดยผูเรียนมีความกระตือรือรน มีความต้ังใจในการถายทอดความรู

ใหกับเพ่ือนสมาชิกในกลุม กลาแสดงออก มีความพยายามในการอธิบายใหผูอ่ืนฟงจนเขาใจ  

การประเมินผูเรียนโดยการสนทนากลุมยอย (Focus group) เพ่ือใหผูเรียนสะทอนคิด (reflection) 

โดยประธานรายวิชาฯ พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจมากเพราะไดฝกความรับผิดชอบดานการศึกษาคนควาหา

ความรูทั้งของตนเองและของกลุม ไดฝกการรับฟงอยางต้ังใจและการต้ังคําถามที่จะทําใหเกิดความเขาใจใน

เน้ือหา ตลอดจนไดฝกการทํางานเปนทีมเพราะสมาชิกทุกคนในกลุมตองเขาใจในหัวขอตาง ๆ ครบทุกหัวขอ 

เพ่ือเตรียมพรอมหากไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนกลุมในการนําเสนอหนาช้ันเรียน 

บทเรียนที่ไดรับ: การจัดกิจกรรม CBL โดยใชเทคนิค Jigsaw และกําหนดหวงเวลาที่ชัดเจนในการจัดกิจกรรม

ไวในตารางสอน การเปดโอกาสใหผูเรียนไดถายทอดความรูใหกับสมาชิกของกลุมในคาบเรียน ตลอดจนการ

กําหนดหัวขอการเรียนรูและวิธีการนําเสนอที่เหมาะสม ทําใหอาจารยผูสอนไดเห็นผูเรียนใชศักยภาพของ

ตนเองในการพัฒนา ฝกฝน จนสามารถเรียนรูดวยตนเอง และสามารถถายทอดความรูใหผูอ่ืนเขาใจได เปนผู

พูดและผูฟงที่ดี รวมทั้งฝกฝนใหมีความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและตอสวนรวม  

 

Key words: Jigsaw technique การพัฒนาศักยภาพ 
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OP-10: การพัฒนาทักษะการวิจัยของ นพท./นศพ.วพม. เปนรายบุคคล  
โดยใชแนวคดิ EPA 

 

รอยโท บุญทรพัย ศักด์ิบุญญารัตน 

ภาควิชาเวชศาสตรทหารและชุมชน  

กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา  

 

สรุปผลงานโดยยอ: นักเรียนแพทยที่ผานหลักสูตรเวชศาสตรชุมชน ในช้ันปที่ 3-6 สามารถพัฒนาโครงรางการ

วิจัยในระดับบุคคลไดดวยตนเอง รวมถึงสามารถวิเคราะหขอมูลทางสถิติและแปลผลไดอยางเหมาะสม 

นอกจากน้ียังสามารถทําการวิจัยทางการแพทยในชุมชนและในโรงพยาบาลชุมชน และนําผลการศึกษาไป

พัฒนาการดูแลผูปวย ยิ่งไปกวาน้ันยังสามารถนําผลงานวิจัยไปนําเสนอในงานประชุมวิชาการในตางประเทศ

และตีพิมพลงในวารสารทางการแพทยระดับนานาชาติได  

หลักการและที่มา:  

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2558 ของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา มี

วัตถุประสงคที่จะพัฒนาใหบัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค จํานวน 12 ขอ โดยขอ 6 คือ มีการพัฒนาความรู

ความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง (continuous professional development) สามารถเขารับการฝกอบรม

ตอหลังปริญญา เพ่ือธํารงและพัฒนาความสามารถในดานความรู ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมในการประกอบ

วิชาชีพใหทันสมัย ตอบสนองตอความตองการของผูปวย สังคมและการเปลี่ยนแปลง ใชการคิดวิเคราะหหรือคิด

เชิงวิพากษ (critical thinking) เพ่ือวิเคราะห หรือ ประเมินขอมูล และการตรวจสอบหลักฐานที่ไดรับ การ

ไตรตรองดวยเหตุและผล ซึ่งการพัฒนาการคิดวิเคราะหไดอยางมีประสิทธิภาพจําเปนตองอาศัยการฝกปฏิบัติ

และนําไปใชอยางสม่ําเสมอ ซึ่งแนวทางสําคัญคือ การพัฒนาทักษะการวิจัยของผูเรียน ซึ่งผูเรียนจะตองใชการ

คิดวิเคราะห สังเคราะห นําไปประยุกตใชในการเรียนรูตลอดชีวิต (Life-long learning)  

ภทช.กศ.วพม. จึงต้ังเปาหมายใหบัณฑิตแพทยที่สําเร็จการศึกษาจาก วพม. ทุกนาย สามารถทําวิจัย

ทางการแพทยไดดวยตนเอง เปนหน่ึงในกิจกรรมที่จะตองติดตามประเมินความกาวหนาเปนรายบุคคลตลอด

หลักสูตรตามแนวคิดของ Entrustable Professional Activities (EPA) ซึ่งเปนที่มาของการพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือมุงพัฒนาทักษะการวิจัยของผูเรียนอยางตอเน่ือง ต้ังแตช้ันปที่ 3 จนถึงช้ันปที่ 6 อยาง

เช่ือมโยงกัน (spiral curriculum) และการติดตามประเมินความกาวหนาในการพัฒนาทักษะการวิจัยเปน

รายบุคคล   

กิจกรรมการพฒันา: 

1. ออกแบบ Spiral Curriculum โดยจัดการเรียนการสอน Quantitative Methods, Community 

approach and Community diagnosis ในช้ันปที่ 3 เพ่ือใหผูเรียนมีความรูพ้ืนฐานในการพัฒนาทักษะการวิจัย 

ประกอบดวยเน้ือหาที่สําคัญ ไดแก หลักการทางดานระบาดวิทยา ชีวสถิติ ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย (Study 

design/ Methodology) การสรางแบบสอบถามเพ่ือสํารวจปญหาสุขภาพในชุมชน การเก็บแบบสอบถาม การ
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วิเคราะหขอมูลทางสถิติ (โดยสามารถพัฒนาไปถึงการวิเคราะหขอมูลไดเองรายบุคคล) และสามารถนําผลการ

วิเคราะหขอมูลมาพัฒนาเปน Effective community intervention รวมกับประชาชนในชุมชน เพ่ือแกปญหา

สุขภาพชุมชนได 

2. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาโครงรางงานวิจัยทางการแพทยสําหรับนักเรียน

แพทยช้ันปที่ 4 ในชวงตนของปการศึกษา เพ่ือแนะนําองคประกอบและการพัฒนาโครงรางงานวิจัย รวมถึงการ

สงโครงรางงานวิจัยเพ่ือพิจารณาดานจริยธรรม โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทย

ทหารบก โดยมุงหวังให นพท./นศพ.วพม. สามารถต้ังคําถามงานวิจัย ทบทวนวรรณกรรม ต้ังวัตถุประสงค และ 

ออกแบบระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทยได อันจะนําสูการจัดการเรียนการสอน วิชา Research on Community 

Medicine ในช้ันปที่ 4 อยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงเปนพ้ืนฐานการพัฒนาโครงรางงานวิจัยทางการแพทย

รายบุคคล 

3. จัดการเรียนการสอนรายวิชา Research on community medicine ในช้ันปที่ 4 โดยกําหนดใหมี

การทําวิจัยทางการแพทยในชุมชนเปนรายกลุม โดยแบง นพท./นศพ. ช้ันปที่ 3 จํานวน 100 นาย ออกเปน 8 

กลุม โดยเริ่มตนต้ังแตการพัฒนาโครงรางการวิจัย ลงเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปผลการศึกษา นอกจากน้ี

ยังไดจัดใหมีการพัฒนาโครงรางงานวิจัยทางการแพทยรายบุคคล (Individual proposal development) โดยได

กําหนดกรอบการวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข (Medical science and public health) โดยมี

อาจารยที่ปรึกษารายบุคคลเปนผูให Sequential feedback เพ่ือกระตุนใหนักเรียนฝกสะทอนคิด (Reflection) 

โดยเนนกระบวนการพัฒนาและนักเรียนสามารถนําโครงรางการวิจัยดังกลาวไปปรับปรุงพัฒนาและนํากลับมา

รับการประเมินอีกครั้งจากอาจารยที่ปรึกษาประจํากลุมได  

4. จัดการเรียนการสอน ในช้ันปที่ 6 ในรายวิชา เวชศาสตรชุมชน 3 นอกจากจะเปนการฝก

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนแลว ผูเรียนจะถูกแบงกลุมยอยลง กลุมละ 2-3 คน เพ่ือพัฒนาโครงรางงานวิจัย 

และศึกษาวิจัยโดยเนนฐานขอมูลในโรงพยาบาลชุมชนที่ออกไปฝกปฏิบัติงาน (Secondary data) โดยผลการ

ศึกษาวิจัยจะถูกปอนขอมูลยอนกลับสูผูบริหาร แพทย พยาบาล และบุคลากรอ่ืน ๆ ในโรงพยาบาลชุมชน   

การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง: 

ต้ังแต ปการศึกษา 2558 จนถึงปจจุบัน ผูเรียนที่ผานหลักสูตรเวชศาสตรชุมชน 2 สามารถพัฒนา

โครงรางการวิจัยทางการแพทยรายบุคคลได โดยมากกวา รอยละ 90 สามารถพัฒนาโครงรางงานวิจัยทาง

การแพทยรายบุคคลไดอยูในเกณฑดี  

ต้ังแต ปการศึกษา 2560 จนถึงปจจุบัน ผูเรียนทุกนายที่ผานหลักสูตรเวชศาสตรชุมชน 1 และ 2 

สามารถวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ไดรายบุคคล ทั้ง Descriptive statistical 

analysis แ ล ะ  Analytic statistical analysis ใ น ส ว น ข อ ง  Univariate logistic regression and Multivariate 

logistic regression รวมถึงการแปลผลการวิเคราะหขอมูลได  

นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ 6 ทุกนาย สามารถกําหนดช่ือหัวของานวิจัยในโรงพยาบาลชุมชนขณะ

ออกไปฝกปฏิบัติงานได โดยเนนการใช secondary data และสามารถวิเคราะหขอมูล และนําผลการวิเคราะห

ไปปอนกลับใหแกโรงพยาบาลชุมชนอันจะนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงการดูแลผูปวยในโรงพยาบาลตอไป 
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นอกจากน้ี วพม. ยังสนับสนุนให นพท./นศพ.วพม. หลายคนนําผลการวิจัยไปนําเสนอในการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ อาทิ (1) ในป ค.ศ. 2017 ไปนําเสนอในการประชุม  World Congress of the 

International Committee of Military Medicine (ICMM) ครั้งที่ 29 ที่ New Delhi ประเทศอินเดีย (2) ป ค.ศ. 

2018 ไปนําเสนอในการประชุม The European Congress of Epidemiology 2018 ที่ Lyon ประเทศผรั่งเศส 

(3) ป  ค.ศ.  2019 ไปนําเสนอผลงานในการประชุม  International Student Congress 2019 ณ Medical 

University of Graz ประเทศออสเตรีย รวมไปถึงผลงานตีพิมพในวารสารทางการแพทยระดับนานาชาติ อาทิ 

• Meelab, S., I. Bunupuradah, J. Suttiruang, S. Sakulrojanawong, N. Thongkua, C. 

Chantawiboonchai, P. Chirabandhu, S. Lertthanaporn, K. Suwanthip, C. Songsaengthum, B. 

Keattisaksri, P. Trakulsuk, A. Pittapun, N. Nata, R. Rangsin, and B. Sakboonyarat. "Prevalence 

and Associated Factors of Uncontrolled Blood Pressure among Hypertensive Patients in the 

Rural Communities in the Central Areas in Thailand: A Cross-Sectional Study." PLoS One 14, no. 

2 (2019): e0212572 

• Sakboonyarat B, Chokcharoensap K, Sathuthum N, Chutchawalanon S, Khamkaen C, 

Sookkaew W, et al. Prevalence and Associated Factors of Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

(ADHD) in a Rural Community, Central Thailand: A Mixed Methods Study. Global Journal of 

Health Science. 2018;10(3):60-69 

• Nonboonyawat T, Pusanasuwannasri W, Chanrat N, Wongthanavimok N, Tubngern D, 

Panutrakul P, et al. Prevalence and associates of obesity and overweight among school-age 

children in a rural community of Thailand. Korean Journal of Pediatrics. 2019;62(5):179-86. 

• Kittithaworn A, Dy R, Hatthachote P, Rangsin R, Mungthin M, Narindrarangkura P, et al. Incidence 

and Associated Factors of Type 2 Diabetes: A Community-Based Cohort Study in the Central 

Region of Rural Community in Thailand. Asia-Pacific Journal of Public Health. 2019;31(1):72-83 

บทเรียนที่ไดรับ:  

การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยโดยออกแบบหลักสูตรตามแนวคิด spiral 

curriculum น้ัน สามารถพัฒนาทักษะวิจัยใหกับผูเรียนได โดยผูเรียนแตละรายจะมีความสามารถไมเทากันแต

เมื่อผานหลักสูตรสวนน้ีแลวผูเรียนมีความรูพ้ืนฐานและสามารถพัฒนาโครงรางงานวิจัยทางการแพทยไดดวย

ตนเอง และย่ิงไปกวาน้ันสามารถวิเคราะหขอมูลและแปลผลไดอยางเหมาะสมดวยตนเอง สําหรับผูเรียนที่

ศักยภาพโดดเดนจะสามารถผลักดันผลงานวิจัยของตนเองและกลุมไปจนถึงขั้นมีผลงานตีพิมพลงในวารสารทาง

การแพทยในระดับนานาชาติได  

Keywords: Spiral curriculum, Medical research in community, Community medicine, Individual 

proposal development 
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PP-1: PROJECT-BASED LEARNING: HEALTH PROMOTION PROJECT  

FOR ELDERLY 

 

 พันโทหญิง อริสรา  อยูรุง   

พันเอกหญิง พัชราภรณ อุนเตจะ 

ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตรและศัลยศาสตร กองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

 

สรุปผลงานโดยยอ: รายวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ มีเปาหมายใหนักเรียนมีความรูความสามารถในการ

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวมแกผูรับบริการ พรอมรับสังคมผูสูงอายุซึ่งมีความซับซอนของการแกไขปญหา

สุขภาพและความเจ็บปวยในหลากมิติ โดยใชวิจารณญาณในการแกปญหาและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

จึงใชการจัดทําโครงการมาเปนฐานการเรียนรู (Project-Based Learning) โดยเนนการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

นอกโรงพยาบาล (Health Promotion Project for Elderly) ซึ่งนักเรียนจะใชศักยภาพ ทักษะการเรียนรูและการ

ทํางานกับผูอ่ืน ฝกวิเคราะห วางแผน แบงมอบหนาที่ และบริหารจัดการโครงการ รวมทั้งตัดสินใจแกปญหา

ตาง ๆ เพ่ือใหโครงการบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว   

หลักการและที่มา: หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ของ วพบ. มีการเรียนการสอน

รายวิชา การพยาบาลผูสูงอายุ (วทฉพ 205) สําหรับนักเรียนพยาบาลช้ันปที่ 2 ซึ่งจัดการเรียนการสอนดวย

วิธีการที่หลากหลาย แตพบวานักเรียนยังไมสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการดูแลผูปวย เน่ืองจากยังไมมี

ประสบการณในการดูแลผูสูงอายุมากอน ดังน้ันภาควิชาฯ จึงริเริ่มจัดการเรียนโดยมอบหมายใหนักเรียนจัดทํา

โครงการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุข้ึนที่ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุวาสนะเวศม จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เพ่ือใหนักเรียนฝกการนําความรูภาคทฤษฎีมาประยุกตใชในการจัดกิจกรรม  

กิจกรรมการพัฒนา 

กระบวนการเรียนการสอนแบบการใชโครงการเปนฐาน ประกอบไปดวยกิจกรรม ดังตอไปน้ี 

1 ขั้นเตรียมการ:  

1.1 นักเรียนรวมกับคณาจารยวิเคราะหเพ่ือวางแผนกําหนดหัวขอโครงการฯ และกําหนดกิจกรรมใน

โครงการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน เนนดานการสรางเสริมสุขภาพ การฟนฟูสภาพ การชะลอความ

เสื่อมของสุขภาพ การปองกันภาวะเสี่ยงและอุบัติเหตุในผูสูงอายุ รวมทั้งออกแบบรูปแบบการสอนและการ

ประเมินผลของกิจกรรม จัดอาจารยที่ปรึกษาประจํากลุม 

1.2 คณาจารย ภาควิชา ฯ กําหนดสถานที่และวันเวลาในการจัดโครงการ ติดตอประสานงานกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือขอรับการสนับสนุนในการจัดกิจกรรม 

2. ขั้นดําเนินการ: 

2.1 อาจารยช้ีแจงรายละเอียดกิจกรรม ต้ังคณะทํางานโครงการ ประกอบดวยประธาน รองประธาน 

วิชาการและพิธีการ จัดหารายได เหรัญญิก จัดเลี้ยง ปฏิคม ทะเบียนและประเมินผลโครงการ แบงนักเรียนเปน

กลุมยอย จํานวน 10 กลุม เพ่ือวางแผนกิจกรรม  
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2.2 มอบหมายงานที่เกี่ยวของกับการทําโครงการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุเปนกลุมยอย เพ่ือเตรียม

ผูเรียนใหมีความรูความสามารถในการจัดโครงการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ดังน้ี 

2.2.1 วิเคราะหบทความตางประเทศที่เกี่ยวของกับการดูแลผูสูงอายุ โดยความรูจากบทความจะ

นํามาใชพัฒนาสื่อ (ขอ 2.2.2) สําหรับจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ

2.2.2 สรางแผนการสอนและสื่อสําหรับจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ โดยใหมีเน้ือหาสัมพันธกับ

บทความที่วิเคราะหและอยูในหัวขอ การสรางเสริมสุขภาพ การฟนฟูสภาพ การชะลอความเสื่อมของสุขภาพ 

การปองกันภาวะเสี่ยงและอุบัติเหตุในผูสูงอายุ โดยนักเรียนแตละกลุมตองปรึกษาและขอความเห็นจากอาจารย

ที่ปรึกษาประจํากลุม  

2.2.3 กําหนดใหนักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลการวิเคราะหบทความ พรอมเสนอสื่อการสอน

หนาหอง เพ่ือพัฒนาและปรับใหเหมาะกับการจัดกิจกรรมในโครงการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

2.3 กําหนดใหนักเรียนเขียนโครงการและนําเสนอในหองเรียน โดยคณาจารยฯ ใหขอคิดเห็น

ปรับปรุงโครงการใหเหมาะสมกับบริบทของสถานสงเคราะหฯ แลวใหประธานโครงการมอบหมายงานและ

ความรับผิดชอบในการเตรียมการ  

2.3.1 ประธานโครงการ นัดหมายนําเสนอความกาวหนาของโครงการและแผนงานกิจกรรมเปน

ระยะ   

2.3.2 หัวหนากลุมกิจกรรมยอย นําเสนอความกาวหนาของการเตรียมกิจกรรมยอย เชน การให

สุขศึกษา การประเมินภาวะสุขภาพผูสูงอายุ และวางแผนการพยาบาลแกผูสูงอายุ 

2.4 นักเรียนพยาบาลเตรียมกิจกรรม อุปกรณ เอกสารที่ใชในการจัดโครงการฯ  

2.5 ดําเนินการจัดกิจกรรมในโครงการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ณ ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการ

สังคมผูสูงอายุวาสนะเวศม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะเวลา 4 ชม. ประกอบดวยกิจกรรม  

• ตลาดนัดความรูเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ การฟนฟูสภาพ การชะลอความเสื่อมของ

สุขภาพ การปองกันภาวะเสี่ยงและอุบัติเหตุในผูสูงอายุ   

• การตรวจคัดกรองสุขภาพเบ้ืองตนและการใหคําแนะนําการดูแลตนเอง โดยนักเรียนพยาบาล  

• กิจกรรมนันทนาการสรางความสุข เพ่ิมความสัมพันธ  

• กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยตามเทศกาล  การแสดงความเคารพยกยองผูสูงอายุ 

การดํารงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทยอันเปนการเช่ือมโยงสายสัมพันธที่ดีระหวางวัย  

2.6 ประเมินผลการจัดโครงการ มีการนําเสนอและรายงานโครงการฯ 

3. ขั้นประเมินผล: 

3.1 นักเรียนพยาบาลประเมินผลสิ่งที่ไดรับจากการจัดโครงการฯ 

3.2 นักเรียนพยาบาลประเมินตนเองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai 

Qualifications Framework for Higher Education) ทั้ง 5 ดาน คุณธรรมจริยธรรม ความรู  ทักษะปญญา 

สารสนเทศและการสื่อสาร การทํางานรวมกับผูอ่ืน จากการทําโครงการ 
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บทเรียนที่ไดรับ: การจัดการเรียนรูโดยมอบหมายใหนักเรียนจัดทําโครงการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุขึ้นที่

ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุวาสนะเวศม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สงผลใหนักเรียนไดเขาใจการ

เปลี่ยนแปลงของผูสูงอายุทั้งในดานรางกาย ดานจิตใจและอารมณ ดานสังคม เขาใจลักษณะปญหาของผูสูงอายุ

ในสถานการณจริง สามารถนําความรูภาคทฤษฎีและใชทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลที่

นาเช่ือถือ เพ่ือนํามาจัดกิจกรรมที่เหมาะสม สามารถใหคําแนะนําดานสุขภาพแกผูสูงอายุเพ่ือชวยชะลอความ

เสื่อมของสุขภาพ ปองกันภาวะเสี่ยงและอุบัติเหตุ โดยเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุมผูสูงอายุได รวมทั้ง

ตระหนักถึงคุณคาและศักด์ิศรีของผูสูงอายุ ชวยสงเสริมเจตคติที่ดีตอผูสูงอายุ โดยคงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย

อันเปนการเช่ือมโยงสายสัมพันธที่ดีระหวางวัย นอกจากน้ียังไดพัฒนาทักษะการสื่อสารกับผูสูงอายุ ทักษะ

ความสัมพันธกับเพ่ือนและอาจารย การทํางานเปนทีม ฝกการยอมรับความคิดเห็นผูอ่ืน และมีความรับผิดชอบ

ตอหนาที่  

   

Keywords: Project-Based Learning, Health Promotion Project for Elderly 
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PP-2: ประสทิธิผลของการเรียนการสอนโดยใชคาํถามเปนฐาน 

ของนักเรียนพยาบาล วทิยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

 

พันเอกหญิง รังสินี  พูลเพ่ิม  พันตรีหญิง จันทนา  โปรยเงิน       

พันตรีหญิง แสงจันทร  สุนันตะ  รอยเอกหญิง นนทิกา พรหมเปง 

ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร   

กองการศึกษา  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

 

สรุปผลงานโดยยอ : ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ทําการศึกษา เรื่อง 

ประสิทธิผลของการเรียนการสอนโดยใชคําถามเปนฐานของนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

ประชากรกลุมเปาหมาย ไดแก นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ช้ันปที่ 3 รุนที่ 52 จํานวน 85 

คน ผลการศึกษา พบวาการจัดการเรียนการสอนโดยใชคําถามเปนฐานเปนวิธีที่ชวยกระตุนใหนักเรียนมี

พฤติกรรมเปน active learner ชวยกระตุนใหนักเรียนคิดหาคําตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีปฏิสัมพันธ

ระหวางผูสอนกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน ทําใหนักเรียนกลาซักถามและตอบคําถามมากข้ึน โดย

นักเรียนและผูสอนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนแบบใชคําถามเปนฐานในระดับดีมาก (x̄ = 4.48, 

x̄ = 4.58) และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑรอยละ 60 ทุกคน (x̄ = 71.16) 

หลักการและที่มา : 

จากหลักการเรียนรูของสมองที่วามนุษยมีความอยากที่จะคนหาความหมายมาแตกําเนิด การกระตุน

ใหสมองทํางาน ใชความคิด วิเคราะห จดจําขอมูล และเช่ือมโยงกระแสประสาท จะทําใหเพ่ิมความสามารถ

ของสมองใหพัฒนามากขึ้น ดังนั้นการสรางความทาทาย การเรียนรูดวยคําถาม จึงเปนสิ่งที่ควรนํามาใชในการ

เรียนการสอน การใชคําถามเปนเทคนิคสําคัญในการเสาะแสวงหาความรูที่มีประสิทธิภาพ เปนกลวิธีการสอนที่

กอใหเกิดการเรียนรูที่พัฒนาทักษะการคิด การตีความ การไตรตรอง การถายทอดความคิด สามารถนําไปสูการ

เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรูไดเปนอยางดี การต้ังคําถามจึงเปนสวนหน่ึงของ

กระบวนการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนสรางความรูความเขาใจและพัฒนาความคิดใหม ๆ โดยกระบวนการต้ัง

คําถามจะชวยขยายทักษะการคิดและทําความเขาใจใหกระจาง ไดขอมูลปอนกลับทั้งดานการเรียนการสอน 

กอใหเกิดการทบทวนการเช่ือมโยงระหวางความคิดตาง ๆ สงเสริมความอยากรูอยากเห็นและเกิดความทาทาย 

วิธีการต้ังคําถามที่มีประสิทธิภาพ เปนทักษะสําคัญที่สุดอยางหน่ึงของครู คําถามจะดึงนักเรียนเขามาใน

กระบวนการเขาใจ ใครครวญ ครูควรพยายามเตรียมและต้ังคําถามที่กระตุนใหนักเรียนคิดและรูสึก  

กิจกรรมการพฒันา :  การจดัการเรียนการสอนโดยใชคําถามเปนฐาน สรุปไดดังน้ี  

ขั้นเตรียมสอน 

1. ผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมกันจัดทําแผนการสอนทั้ง 6 หัวขอ สื่อการสอน กิจกรรมการสอน รูปแบบ

ปญหา คําถาม ขอมูลสืบคน แนวทางการตอบ แบบทดสอบและแบบสอบถามตาง ๆ   
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2. วางแผนจัดตารางการเรียนการสอนแบบใชคําถามเปนฐาน แบงกลุมยอย 6 กลุม ผูสอน 6 คน 

(สอนคนละหัวขอ ไมซ้ํากัน และเน้ือหาไมตอเน่ืองกันตามแผนการสอนในขอ 1) โดยสอนครั้งละ 2 ช่ัวโมง 

จํานวน 6 ครั้ง  นักเรียนแตละกลุมจะหมุนเวียนมาพบอาจารยทุกคนตามตารางเวลา หัวขอการสอน 6 หัวขอ 

ไดแก  

• การพยาบาลมารดาที่มีภาวะธาลัสซีเมีย  

• ภาวะเบาหวาน   

• ภาวะติดเช้ือเอชไอวี   

• ภาวะโรคหัวใจ  

• ภาวะ Hyperthyroidism   

• ภาวะความดันโลหิตสูง  ในระยะต้ังครรภ ระยะคลอดและระยะหลังคลอด 

3. อบรมผูรวมวิจัยและผูสอนทุกคนเพ่ือใหสอนไปในแนวทางเดียวกันแบบการใชคําถามเปนฐาน 

4. แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 14-15 คน  

5. ผูสอนมอบหมายงานใหนักเรียนไปหาความรูและทําแผนผังความรู (Mind Map) เกี่ยวกับความรู

เรื่องโรค พยาธิสภาพ มาสงกอนที่จะเขากลุม 1 วัน โดยใหเขียนสรุปลงในกระดาษ A4 1 แผน เปนรายบุคคล 

ขั้นสอน  ระยะเวลาเขากลุม ครั้งละ 2 ช่ัวโมง/หัวขอ มีแบบสังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียนของผูเรียน

รายบุคคลใหผูสอนประเมิน ซึ่งประกอบดวย ความสนใจ การถามคําถาม การตอบคําถาม การแสดงความ

คิดเห็น การยอมรับฟงผูอ่ืน การทํากิจกรรมตามมอบหมาย  

1. เมื่อเขากลุม ผูสอนจะใชคําถามกระตุนใหผูเรียนตอบคําถามและถามคําถาม ซึ่งคําถามจะเนนให

ผูเรียนเกิดความคิดพิจารณา เพ่ือตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนและทาทายความคิดของนักเรียน ถาไม

เขาใจหรือเขาใจไมถูกตอง หรือไมรู  ผูสอนก็จะใชการต้ังคําถาม กระตุนใหนักเรียนชวยกันคิดตามเหตุผล 

เพ่ือใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง และเรียนรูแบบทีมชวยกัน เพ่ือใหสามารถคนหาคําตอบไดดวยตนเอง 

2. เมื่อนักเรียนเขาใจพยาธิสภาพโรค กลไกการเกิดโรค ผลของโรคตอมารดาทารก การรักษา แลว 

ใหกรณีตัวอยาง ใหนักเรียนชวยกันวางแผนการพยาบาลโดยแบงเปน 3 กลุมยอย ชวยกันคิด แลวออกมา

นําเสนอแลกเปลี่ยนความรูกัน ดังน้ี 

• กลุมที ่1 วางแผนการพยาบาลในระยะต้ังครรภ 

• กลุมที ่2 วางแผนการพยาบาลในระยะคลอด 

• กลุมที ่3 วางแผนการพยาบาลในระยะหลังคลอด 

3. ใหนักเรียนชวยกันสรุปและถามเนนยํ้าขอควรระวัง หรือจุดเนนของเรื่องที่เรียน ถายังไมครบถวน

ผูสอนจะต้ังคําถามเพ่ิมเติม 

4. นักเรียนสงตัวแทนสรุปความรูที่ไดรับกอนหมดช่ัวโมง ผูสอนชวยเพ่ิมเติม เพ่ือนักเรียนไดความรู

เทากันทุกคน 

5. มอบหมายใหสรุปความรูที่ไดรับสรุปมาสงในวันถัดไป 

ขั้นวัดผล 

1. เมื่อการสอนเสร็จสิ้นแลวจะนัดทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู   
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2. ใหผูเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชคําถาม

เปนฐาน  

3. ใหผูสอนทําแบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารยผูสอนตอการสอนโดยใชคําถามเปนฐาน 

บทเรียนที่ไดรบั:  

1. การจัดการเรียนการสอนแบบการใชคําถามเปนฐานสามารถกระตุนใหนักเรียนมีกระบวนการคิด 

วิเคราะห หาเหตุผล กลาถาม-ตอบ และแสดงความคิดเห็น คนควาหาคําตอบดวยตนเองและเรียนรูแบบทีม 

และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น  

2. อาจารยผูสอนไดพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใชคําถามเปนฐาน 

 

คําสําคญั:  การเรียนการสอนโดยใชคําถามเปนฐาน นักเรียนพยาบาล ประสิทธิผล 
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PP-3: BASIC LIFE SUPPORT TRAINING PROGRAMME IN MAHIDOL UNIVERSITY 

 

นาย พรหมเพชร นวลพรม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย  

ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

สรุปผลงานโดยยอ: โครงการเผยแพรความรูและฝกทักษะการชวยฟนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน “กูชีพ...ตองใสใจ เรื่อง

งายๆ ที่ทุกคนตองรู” เปนโครงการที่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้น เพ่ือเผยแพร

ความรูและฝกทักษะการชวยฟนคืนชีพขั้นพ้ืนฐานแกนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือให

ผูปวยภาวะหัวใจหยุดเตนนอกโรงพยาบาลไดรับการชวยเหลือเบ้ืองตนอยางถูกตองและทันทวงที 

หลักการและที่มา:  

ภาวะหัวใจหยุดเตนเฉียบพลัน (Sudden cardiac arrest) ถือเปนภาวะฉุกเฉินสําคัญที่คราชีวิต

ประชากรไทยและประชากรโลกมากกวา 300,000 คนในแตละป โดยผูปวยที่มีภาวะหัวใจหยุดเตนสวนใหญกวา

รอยละ 60 มักเกิดขึ้นนอกโรงพยาบาล การรักษาจึงจําเปนตองชวยใหระบบไหลเวียนโลหิตกลับมาทํางานดวย

การกดหนาอกชวยฟนคืนชีพควบคูกับการกระตุกไฟฟาหัวใจ เพ่ือใหหัวใจกลับมาเตนเปนปกติภายในระยะเวลา

ที่รวดเร็วกอนที่ผูปวยจะไดรับการชวยเหลือจากผูปฏิบัติงานดานระบบการแพทยฉุกเฉิน 

สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงสหรัฐอเมริกา (The American Heart Association, AHA) ไดกําหนดแนว

ทางการชวยฟนคืนชีพขั้นพ้ืนฐานสําหรับประชาชนทั่วไปไวเปนมาตรฐานสากล โดยอาศัยหวงโซแหง 

การรอดชีวิตของผูปวยที่มีภาวะหัวใจหยุดเตนนอกโรงพยาบาล ซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญ 3 ขั้นตอนแรก ไดแก 

การแจงเหตุขอความชวยเหลือฉุกเฉิน การกดหนาอกชวยฟนคืนชีพอยางมีคุณภาพ และการช็อกไฟฟาหัวใจ

อยางทันทวงที จะทําใหการชวยเหลือผูปวยภาวะหัวใจหยุดเตนนอกโรงพยาบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

แมวาปจจุบันคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรณรงคใหหนวยงานภาครัฐ

และเอกชนติดต้ังเครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจชนิดอัตโนมัติหรือ AED ในที่สาธารณะ เพ่ือรองรับตอเหตุฉุกเฉินที่

อาจเกิดขึ้น แตก็ยังไมครอบคลุมและเขาถึงไดในทุกพ้ืนที่ รวมทั้งองคความรูดานการชวยฟนคืนชีพขั้นพ้ืนฐานยัง

ไมสามารถเขาถึงประชาชนทั่วไปไดในทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุมอาชีพ จึงทําใหเราไดเห็นภาพความสูญเสียที่

เกิดขึ้นจากการไมไดรับความชวยเหลือ หรือไดรับการชวยเหลือที่ไมถูกวิธีของผูปวยกลุมน้ีไดบอยในปจจุบัน 

แมกระทั่งในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพช้ันนําของประเทศที่ภาวะ

หัวใจหยุดเตนไดคราชีวิตของศิษยเกาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยติดกันถึง 2 คร้ัง จากการที่ผูปวยไมไดรับ

ความชวยเหลืออยางถูกตองและทันทวงทีของผูที่อยูในเหตุการณ เมื่อเดือนมกราคมและมีนาคม พ.ศ. 2560  

กิจกรรมการพัฒนา: 

โครงการ “กูชีพ...ตองใสใจ เรื่องงายๆ ที่ทุกคนตองรู” เปนโครงการที่จัดทําขึ้นโดยนักศึกษาหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร



มหกรรมคุณภาพการศึกษาเครือขายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ ๒

áÅÐ มหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ประจำป ๒๕๖๒

“การเรียนรูผานเครือขาย: การเดินทางสูองคกรที่มีผลการดำเนินการ ที่เปนเลิศดานการศึกษา”
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โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรความรูและฝกฝนทักษะการชวยฟน

คืนชีพขั้นพ้ืนฐานใหแกนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล และรณรงคใหทุกภาคสวนไดเล็งเห็น 

ถึงความสําคัญของการชวยฟนคืนชีพขั้นพ้ืนฐานและการติดต้ังเครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจชนิดอัตโนมัติในการ

ชวยเหลือผูปวยที่มีภาวะหัวใจหยุดเตนนอกโรงพยาบาล 

โครงการดังกลาวไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีและ

มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เปดโอกาสใหนักศึกษาจัดอบรมใหความรูดวยวิธีบรรยายเชิงทฤษฎีและฝกการปฏิบัติ ซึ่ง

ไดดําเนินโครงการอยางตอเน่ืองต้ังแตเดือนมกราคม 2560 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 มีผูเขารวมอบรมจากการ

จัดทําโครงการทั้งสิ้นมากกวา 2,000 คน ที่มาจากคณะและสวนงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล อาทิ 

คณะกรรมการและเจาหนาที่หอพักนักศึกษา บุคลากรสังกัดกองกิจการนักศึกษา กองทรัพยากรบุคคล กอง

กายภาพและสิ่งแวดลอม วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา คณะเทคนิคการแพทย คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร สถาบันโภชนาการ ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ 

อาสาสมัครดูแลชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉินเบ้ืองตน (Mahidol ERT) เปนตน 

การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง: 

จากการดําเนินโครงการ “กูชีพ...ตองใสใจ เรื่องงายๆ ที่ทุกคนตองรู” ไดกลายเปนจุดเริ่มตนสําคัญให

หลายๆ ภาคสวน ตระหนักถึงความสําคัญของการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานและการใชเคร่ืองกระตุกไฟฟาหัวใจ

ชนิดอัตโนมัติในการชวยเหลือผูปวยที่มีภาวะหัวใจหยุดเตนเฉียบพลันนอกโรงพยาบาล โดยเฉพาะทางผูบริหาร

มหาวิทยาลัยมหิดล ไดวางระบบการชวยเหลือในสภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งขยายพ้ืนที่การติดต้ังเครื่อง AED ภายใน

มหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้นจาก 1 จุดเปน 10 จุด พรอมทั้งรณรงคใหคณะ/วิทยาลัย ตลอดจนสวนงานตาง ๆ ในสังกัด

ของมหาวิทยาลัย ดําเนินการจัดอบรมใหแกบุคลากรและจัดหาเครื่อง AED มาติดต้ังในพ้ืนที่ของตน 

นอกจากน้ีโครงการดังกลาวยังเปนจุดเริ่มตนของนโยบาย “ชาวมหิดลทุกคน ตองมีทักษะชวยฟน

คืนชีพ” โดยมหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

จัดทําหลักสูตรการชวยฟนคืนชีพขั้นพ้ืนฐานแบบออนไลนในลักษณะของ Massive Open Online Courseware 

หรือ MOOC และกอต้ังศูนยฝกทักษะการกูชีพขั้นพ้ืนฐาน (Mahidol University BLS Training Center) สําหรับ

ฝกอบรมนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลทุกคน ซึ่งเริ่มดําเนินการในปการศึกษา 2562 เปนตนไป 

บทเรียนที่ไดรับ: ดังที่กลาวมาขางตนน้ีเปนเพียงผลที่เกิดข้ึนสวนหน่ึงจากการดําเนินโครงการ อยางไรก็ตาม 

เราทุกคนตางมีความเช่ือมั่นวาผลสําเร็จที่แทจริงน้ัน คือ การที่ทุกภาคสวนหันมาเห็นความสําคัญของการชวย

ฟนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักในการเรียนรู และสามารถนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปชวยเหลือผู

ประสบภาวะหัวใจหยุดเตนเฉียบพลันนอกโรงพยาบาลไดอยางยั่งยืน ดังความตอนหน่ึงในพระราชดํารัสของ

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่พวกเราชาวมหิดลยึดมั่นไวเสมอมา ความวา 

“...ความสาํเรจ็ที่แทจริงไมไดอยูที่การเรียนรู 

แตอยูที่การนาํความรูนัน้ไปประยุกตใชเพือ่ประโยชนแหงมวลมนุษยชาติ...” 

 

Key words การชวยฟนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจชนิดอัตโนมัติ, Basic life support, AED 



มหกรรมคุณภาพการศึกษาเครือขายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ ๒

áÅÐ มหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ประจำป ๒๕๖๒
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PP-4: DEVELOPMENT OF MAHIDOL UNIVERSITY EMERGENCY RESPONSE TEAM:  

PAST, PRESENT AND FUTURE 

 

นาย เจษฎากร เจนพาณิชพงศ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย  

ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

สรุปผลงานโดยยอ: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ภาควิชาเวชศาสตร

ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี รวมกับกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดต้ังกลุม

อาสาสมัครดูแลชวยเหลือผู เจ็บปวยฉุกเฉินเบ้ืองตน (Mahidol University Emergency Response Team: 

Mahidol ERT) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางศูนยดูแลชวยเหลือภาวะเจ็บปวยฉุกเฉินเบ้ืองตนในพ้ืนที่

มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะมีนักศึกษาและบุคลากรที่ผานการอบรมหลักสูตร Mahidol ERT ทําหนาที่ประเมิน

อาการและชวยเหลือผูปวยกอนการเคลื่อนยายไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสม พรอมทั้งประสานงานระบบการ

สงตอผูปวยกับสวนงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไปถึงเปนหนวยสนับสนุนดาน

การแพทยเพ่ือสรางความปลอดภัยของกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 

หลักการและที่มา:  

 มหาวิทยาลัยมหิดล เปนมหาวิทยาลัยดานสุขภาพขนาดใหญที่มีผูรับบริการในพ้ืนที่จํานวนมาก ไมวา

จะเปนนักศึกษา บุคลากร หรือผูมาติดตอราชการ รวมถึงประชาชนผูใชพ้ืนที่สาธารณะของมหาวิทยาลัย ซึ่งใน

ชีวิตประจําวันอาจเกิดสิ่งที่ไมคาดคิดไดเสมอ เชน การเจ็บปวยฉุกเฉิน อุบัติเหตุตางๆ รวมไปถึงภาวะที่เปน

อันตรายตอชีวิต เชน ภาวะหัวใจหยุดเตนเฉียบพลัน เปนตน 

 เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560 ไดเกิดเหตุการณผูปวยภาวะหัวใจหยุดเตนขึ้นในพ้ืนที่ของ

มหาวิทยาลัยมหิดล จากคําบอกเลาของนายจิรยุทธ เพชรเครือ นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทยช้ันปที่ 3 

จากภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี หน่ึงในพลเมืองดีที่เขาไปใหการ

ชวยเหลือผูปวยภาวะหัวใจหยุดเตน ไดเปดเผยความรูสึกถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นในวันน้ันผานบทสัมภาษณตอน

หน่ึงวา “...เพราะการรับรูถึงภาวะหัวใจหยุดเตนและการชวยเหลือที่ลาชาของผูที่อยูในเหตุการณในวันนั้น 

ทําใหผูปวยคนนั้นไมสามารถกลับมามีชีวิตอยูได....” 

 เหตุการณดังที่กลาวมาขางตน แมจะเปนการสูญเสียคร้ังย่ิงใหญแตก็ไดกลายเปนจุดเร่ิมตนที่สําคัญ

ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่นําไปสูการจัดต้ังกลุมอาสาสมัครดูแลชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉินเบ้ืองตน (Mahidol 

University Emergency Response Team: Mahidol ERT) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดต้ังศูนยชวยเหลือและดูแล

ภาวะเจ็บปวยฉุกเฉินเบ้ืองตนใหแกนักศึกษา บุคลากร และผูรับบริการในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจน

เปนหนวยสนับสนุนดานการแพทยในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของทางมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมการพัฒนา: 



มหกรรมคุณภาพการศึกษาเครือขายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ ๒

áÅÐ มหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ประจำป ๒๕๖๒
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ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ไดรวมกับกองกิจการนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมอาสาสมัครดูแลชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉินเบ้ืองตน (Mahidol ERT) ขึ้น

ครั้งแรก เมื่อวันที่ 2-4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยมีนักศึกษาและบุคลากรของทางมหาวิทยาลัยอาสาเขารวม

โครงการ จํานวนทั้งสิ้น 90 คน มีการอบรมใหความรูดานการตอบสนองตอภาวะฉุกเฉินทางการแพทย  

การประเมินอาการและการดูแลผูเจ็บปวยฉุกเฉินเบ้ืองตน รวมถึงการสงตอผูปวยและประสานหนวยงานที่

เกี่ยวของใหแกอาสาสมัครผูปฏิบัติงานในโครงการ โดยมีการปฏิบัติงานในฐานะอาสาสมัคร Mahidol ERT ขึ้น

ครั้งแรกในกิจกรรมตอนรับนักศึกษาใหม “รักนอง มหาวิทยาลัยมหิดล” ระหวางวันที่ 18-20 สิงหาคม  

พ.ศ. 2560 

ตอมาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 คณะทํางานหนวยปฏิบัติการฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยมหิดล ได

เขาหารือรวมกับศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ 1669 จังหวัดนครปฐม ถึงแนวทางการรับแจงเหตุและ 

การตอบสนองตอภาวะฉุกเฉินในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหิดล และรวมกันจัดทําแผนผังระบบชวยชีวิตในภาวะ

ฉุกเฉิน พ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพ่ือเปนแนวปฏิบัติในการดูแลชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉินของ

อาสาสมัคร Mahidol ERT ตอไป 

มหาวิทยาลัยมหิดล ไดเปดใหบริการหนวยปฏิบัติการฉุกเฉิน Mahidol ERT อยางเปนทางการ เมื่อ

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ผานมา โดยใหการดูแลชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉินและสนับสนุนความปลอดภัย

ดานการแพทยใหกับกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยในทุกวัน ต้ังแตเวลา 08.00 ถึง 24.00 น. 

ตลอดระยะเวลา 1 ปที่ผานมา และในปการศึกษา 2562 ที่จะถึงน้ี หนวยปฏิบัติการฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยมหิดล 

หรือ Mahidol ERT จะมีระบบใหการดูแลชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉินครอบคลุม 365 วัน ตลอด 24 ช่ัวโมง 

การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง:   

 ตลอดระยะเวลา 1 ป ของการชวยเหลือภาวะเจ็บปวยฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา บุคลากร 

ตลอดจนประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หนวยปฏิบัติการฉุกเฉิน Mahidol ERT ได

ใหบริการจํานวนทั้งสิ้น 762 ครั้ง โดยรอยละ 90 เปนการดูแลชวยเหลือในภาวะเจ็บปวยทั่วไป มีการออก

ปฏิบัติการชวยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ จํานวน 23 ครั้ง โดยจํานวน 16 ราย ไดรับการสงตอไปยังสถานพยาบาล

ดวยหนวยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทยขั้นพ้ืนฐาน (Basic Life Support: BLS) และ 3 ราย ไดรับการสงตอไปยัง

สถานพยาบาลดวยหนวยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ข้ันสูง (Advance Life Support: ALS) ผานการ

ประสานงานรวมกับศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ 1669 จังหวัดนครปฐม โดยมีระยะเวลาต้ังแตรับแจงจนกระทั่ง

ทีมไปถึงที่เกิดเหตุ (Response time) เฉลี่ย 5 นาที ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันการแพทย

ฉุกเฉินแหงชาติ วาผูปวยฉุกเฉินจะตองไดรับการชวยเหลือภายใน 8 นาที นับต้ังแตรับแจงเหตุฉุกเฉิน 

บทเรียนที่ไดรับ: 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน   

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปนหลักสูตรที่เปดขึ้นเพ่ือผลิตบุคลากรทาง 

การแพทยที่มีความรูความสามารถดานการดูแลรักษาผู เจ็บปวยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ตลอดจน 

ลดชองวาง พัฒนา และแกไขปญหาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินของประเทศไทย ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ



มหกรรมคุณภาพการศึกษาเครือขายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ ๒

áÅÐ มหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ประจำป ๒๕๖๒
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ของการดูแลชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล จึงไดรวมกับกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดต้ังกลุมอาสาสมัครดูแลชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉินเบ้ืองตนและหนวยปฏิบัติการฉุกเฉิน Mahidol ERT ขึ้น 

อันเปนการลดอัตราความทุพพลภาพหรือเสียชีวิตที่จะเกิดข้ึนตอนักศึกษา บุคลากร หรือประชาชนทั่วไป ซึ่งถือ

วาเปนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตอไปได ดังความตอนหน่ึงในพระ

ราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรง

ตระหนักวาปญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนน้ันเปนปญหาสําคัญตอการพัฒนาประเทศ ความวา  

“...ถาคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรมก็จะไมสามารถพัฒนาชาติได 

เพราะทรัพยากรที่สําคัญของประเทศชาติ ก็คือพลเมืองนั่นเอง...” 

 

Key words ภาวะเจ็บปวยฉุกเฉิน ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย หนวยปฏิบัติการฉุกเฉิน, Emergency response 

team 

 

 

  



มหกรรมคุณภาพการศึกษาเครือขายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ ๒

áÅÐ มหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ประจำป ๒๕๖๒
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PP-5: INTERNATIONAL PARAMEDIC RESEARCH PRESENTATION 

 

นาย เจษฎากร เจนพาณิชพงศ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย  

ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

สรุปผลงานโดยยอ: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ภาควิชาเวชศาสตร

ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนา

ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน เพราะเราเช่ือวาระบบการแพทยฉุกเฉินที่มีคุณภาพน้ันควรเริ่มต้ังแตนอก

โรงพยาบาล และสิ่งหน่ึงที่บงบอกถึงการเปนประเทศที่พัฒนาแลว ก็คือ การพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินใหดี

และมีประสิทธิภาพ หลักสูตรไดมุงเนนผลิตบัณทิตที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล 

คือ ผลิตบัณทิตที่มีความเปนเลิศทางดานสุขภาพ ศาสตร ศิลป และนวัตกรรมบนพ้ืนฐานของคุณธรรมเพ่ือ

สังคมไทย และประโยชนสุขแกมวลมนุษยชาติ กลาวคือ บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีความเปนเลิศในการแกไข

ปญหาสุขภาพของประชากรในประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงที่เกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล มี

ความรูทางวิชาชีพที่ดี พรอมที่จะทําประโยชนใหกับสังคม และมีความสามารถทางวิชาการและการวิจัยที่ดี จึง

กําหนดใหจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยใหกับนักศึกษาในหลักสูตร เพ่ือนํามาใชในการ

พัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินของประเทศไทยไดในอนาคต 

หลักการและที่มา:  

 การเจ็บปวยฉุกเฉินเปนสาเหตุการเสียชีวิตที่สําคัญของเกือบทุกประเทศในโลก รวมทั้งประเทศไทย 

ซึ่งการเจ็บปวยฉุกเฉินมีความจําเปนที่ผูปวยตองไดรับการดูแลรักษาเบ้ืองตนอยางถูกวิธีต้ังแตที่จุดเกิดเหตุโดย

บุคลากรที่มีความรูความสามารถ และตองไดรับการนําสงไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสม สําหรับการพัฒนา

ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินในประเทศไทยถือวาลาชา เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนในแถบทวีปยุโรปและอเมริกา 

แตก็มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง บุคลากรทางการแพทยฉุกเฉินของประเทศไทยมีหลายระดับ ปจจุบันทีมกูชีพที่

ปฏิบัติงานนอกโรงพยาบาลสวนใหญเปนเจาหนาที่กู ชีพขั้นพ้ืนฐานซึ่งมีหนาที่ในการนําสงผูปวยมายัง

โรงพยาบาลที่ใกลที่สุด แตไมสามารถใหการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมและจําเปนได ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเปดหลักสูตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย

หรือ Paramedic ขึ้นในป พ.ศ. 2558 ซึ่งมีหนาที่ใหการรักษาพยาบาลขั้นสูงแกผูปวยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ใช

ระยะเวลาการศกึษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป โดยสําหรับประเทศไทยน้ัน การศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ไดกอใหเกิดองคความรูใหมๆ ที่เปนพ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ 

กิจกรรมการพัฒนา: 

เพ่ือตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดลในการผลิตบัณทิตที่มีความเปนเลิศทางดานสุขภาพ 

ศาสตร ศิลป และนวัตกรรมบนพ้ืนฐานของคุณธรรมเพ่ือสังคมไทยและประโยชนสุขแกมวลมนุษยชาติ รวมทั้ง

ตอบสนองพันธกิจของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีในการจัดการศึกษาและสรางงานวิจัยดาน



มหกรรมคุณภาพการศึกษาเครือขายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ ๒
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การแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ หลักสูตรฯ จึงกําหนดใหมีการเรียนการสอนในรายวิชา Research 

Methodology for Paramedic และ Epidemiology for Paramedic ขึ้น สําหรับนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย โดยมีวัตถุประสงคใหนักศึกษามีทักษะการทําวิจัยที่เกี่ยวของกับการดูแลผูเจ็บปวยฉุกเฉินนอก

โรงพยาบาล สามารถออกแบบงานวิจัยตาง ๆ และนําขอมูลทางระบาดวิทยามาประยุกตใชในการพัฒนาระบบ

บริการการแพทยฉุกเฉินของประเทศไทย 

การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง:  

นับต้ังแตป พ.ศ. 2558 นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทยจากภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน คณะ

แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ไดรวมกันสรางสรรคผลงานวิจัยดานการแพทยฉุกเฉิน

นอกโรงพยาบาลมากกวาปละ 10 เรื่อง นอกจากน้ี ยังไดรับการตอบรับใหนําเสนอผลงานในเวทีประชุมวิชาการ

ดานการแพทยฉุกเฉินระดับนานาชาติ ดังน้ี 

• The EMS Conference 2017 in Copenhagen, Denmark 

• The Association for Medical Education in Europe (AMEE) Conference 2018 in Basel, 

Switzerland 

• The European Society of Emergency Medicine (EUSEM) Congress 2018 in Glasgow, 

United Kingdom 

• The Paramedic Australasia International Conference (PAIC) 2018 in Gold Coast, 

Australia 

• The Safety 2018 World Conference in Bangkok, Thailand 

• The International Conference on Emergency Medicine (ICEM) 2018 in Seoul, Korea 

• The Association for Medical Education in Europe (AMEE) Conference 2019 in Vienna, 

Austria 

บทเรียนที่ไดรับ: การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยของทางหลักสูตร สอดคลองกับพันธกิจ

ของทางคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีและมหาวิทยาลัยมหิดล กลาวคือ นักศึกษาสามารถทํางาน

วิจัยหรือพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณภาพ วิเคราะหขอมูล และนําเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการแพทยฉุกเฉิน

นอกโรงพยาบาล และพัฒนาองคความรูของตนเองใหทันสมัยอยูตลอดเวลา เพ่ือเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา

ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินของประเทศไทยไดตอไปในอนาคต 

 

Key words ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน งานวิจัย ระบาดวิทยาคลินิก, Routine Clinical Research 
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PP-6: FACTORS AFFECTING MEDICAL STUDENTS BURNOUT AND MOTIVATION  

IN THE NEW MENTORING PROGRAM 

 

นางสาว ธัญญพร เปรื่องเมธางกูร อ.พญ.วินิทรา แกวพิลา 

อ.พญ.สุธิดา สัมฤทธ์ิ, อ.พญ.ปองทอง ปูรานิธี, รศ.นพ.สามารถ ภคกษมา 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล 

 

สรุปผลงานโดยยอ: ปจจัยของระบบอาจารยที่ปรึกษาใหมที่มีผลลดความเหน่ือยลาจากการเรียนของนักศึกษา

แพทย ไดแก ก) บรรยากาศกิจกรรมที่สนุกสนานและผอนคลาย ข) ปฏิสัมพันธและการแลกเปลี่ยนความรูสึก 

ประสบการณ การสนับสนุนระหวางเพ่ือนรวมกลุม ค) คําแนะนําและการสนับสนุนของอาจารยที่ปรึกษา ง) 

อาจารยที่ปรึกษาเปนบุคคลตนแบบ กิจกรรมหลักที่มีผลสรางแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษาแพทย ไดแก 

กิจกรรม Early clinical exposure โดยนักศึกษาแพทยจะไดสัมผัสประสบการณจริงทางคลินิก และเช่ือมโยงกับ

การเรียนในหองเรียน และกิจกรรม Mentor’s retreat sessions มีผลสรางแรงจูงใจได โดยทําใหนักศึกษาแพทย

เห็นวาสามารถนําบทเรียนไปใชไดจริงในอนาคต มีความเห็นอกเห็นใจผูปวย และไดเห็นแบบอยางที่ดีจาก

อาจารยแพทย รวมทั้งมีการพัฒนาการรับรูความสามารถในตนเองมากขึ้น (Self-efficacy) นอกจากน้ันปจจัยที่

มีผลลดแรงจูงใจของการเรียน ไดแก การจัดลําดับความสําคัญระหวางกิจกรรม เชน การสอบ การขาด

ปฏิสัมพันธกับอาจารยที่ปรึกษาในบางกลุม ชองวางระหวางวัย ซึ่งเปนอุปสรรคในการสรางสายสัมพันธกับ

นักศึกษาแพทยและการสรางพ้ืนที่ปลอดภัย (Safe space) ภายในกลุมไมสําเร็จ 

หลักการและที่มา: 

เน่ืองจากภาวะความเหน่ือยลาในหมูนักศึกษาแพทยและวิชาชีพแพทยทําใหเกิดความต้ังใจที่จะลด

ภาวะความเหน่ือยลา ซึ่งจากรูปแบบการเกิดภาวะความเหน่ือยลาจากการทํางาน (Job demands-resources 

model: JD-R model)16 ภาวะความเหน่ือยลาจากการทํางานเปนผลมาจากการทํางานในลักษณะที่พลังกาย 

พลังใจ เวลา ความคิดที่มาก (job demands) โดยไดรับการสนับสนุนและความชวยเหลือนอยเกินไป (lack of 

resources) คณะแพทยศาสตร รพ. รามาธิบดี จึงไดพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาแบบใหมโดยมีเปาหมายเพ่ือ

สงเสริมแรงสนับสนุนทางสังคม การพัฒนาตนเอง และวัฒนธรรมของการเคารพและช่ืนชม เปาหมายของการ

ศึกษาวิจัยน้ีเพ่ือตอบคําถามวามีปจจัยใดบางในระบบอาจารยที่ปรึกษาแบบใหมที่นักศึกษาแพทยไดรับขณะที่

ไดรับผลกระทบตอภาวะเหน่ือยลาและแรงจูงใจ งานวิจัยน้ีอยูในโครงการระยะที่ 2 ของการวิจัยแบบผสม 

(mixed method) ชนิด explanatory mixed method approach ประกอบดวย โครงการระยะที่ 1 สํารวจโดยใช

แบบสอบถามรายบุคคล เพ่ือวัดระดับความเหน่ือยลาจากการเรียน และระดับของแรงจูงใจในการศึกษา โดยใช

แบบสอบถามสากล Maslach burnout inventory (MBI) และโครงการระยะที่ 2 สัมภาษณเชิงลึกรายบุคคล 

(individual interview) โดยคัดเลือกนักศึกษาแพทยที่มีระดับความเหน่ือยลาจากการเรียนสูงที่สุดจากการ

ประเมินในระยะที่ 1 จํานวน 18 คน การเก็บขอมูลเปนแบบ confidential ขอมูลของแตละบุคคลนํามาวิเคราะห

โดยทีมผูวิจัย ตามดวยการประชุมลงความเห็นระหวางทีมผูวิจัย 
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กิจกรรมที่พัฒนา:  

ระบบอาจารยที่ปรึกษา 

1. Retreat mentor group 6 sessions 

2. Professional Motivation Activities 

• Early clinical exposure 5 sessions 

• Inspirational talk 1 session  

• Cinemeducation 1 session 

• Basic Physical Examination 1 time 

• Basic Communication Skill (workshop) 1 session 

บทเรียนที่ไดรบั:  

ระบบอาจารยที่ปรึกษาใหม มีผลชวยลดภาวะความเหน่ือยลาและเพ่ิมแรงจูงใจการเรียนของ

นักศึกษาแพทยผาน 3 ทางหลัก ไดแก 1) เพ่ิมคุณคาของการเรียนรูผานกิจกรรมและการทํางานของแพทย 2) 

พัฒนาทักษะการจัดการตนเอง (ประสิทธิภาพการทํางาน การบริหารเวลา และการจัดการอารมณ) 3) เพ่ิม

ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของชุมชน/ องคกร (Sense of community/ Belongingness) 

 

Key Words: burnout, motivation, Medical student, Mentoring program 
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PP-7: จากวิชาฝกปฏบิัตงิานคลินิกแกไขการพดูสูชุมชน: 
8 ป ท่ีสถานสงเคราะหเด็กพิการซํ้าซอนทางสมอง บานนนทภูม ิ

 

ภาควิชาวิทยาศาสตรสื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย  

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล 

 

สรุปผลงานโดยยอ: ภาควิชาวิทยาศาสตรสื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย ไดจัดช้ัน

เรียนฝกปฏิบัติงานแกไขการพูด 4 (รมผส 415) แกนักศึกษาช้ันปที่ 4 สาขาวิชาเอก แกไขการพูด เพ่ือ

ปฏิบัติงานในคลินิกแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มา

ต้ังแตปการศึกษา 2551 จนถึงปการศึกษา 2555 คณาจารยผูสอนจึงขยายงานปฏิบัติงานคลินิกแกไขภาษาและ

การพูดไปสูสังคม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาช้ันปที่ 4 สาขาวิชาเอก แกไขการพูด มีโอกาสเรียนรู การ

ทํางานรวมกับผูอ่ืน และเพ่ือใหนักศึกษาเกิดความตระหนักถึงหนาที่ที่พึงมีตอสังคม โดยมอบหมายใหนักศึกษา

ตรวจประเมินและวางแผนสงเสริมพัฒนาการทางภาษา การพูดและการกลืนแกเด็กพิการซ้ําซอนทางสมอง 

บานนนทภูมิ คนละประมาณ 5-6 ราย เปนการบําบัดแบบตัวตอตัวรวมกับการสอนแสดงใหผูดูแลหรือแมบาน

ประจําตึกที่ผูพิการเหลาน้ีอาศัยอยู มีการ coaching ผูดูแลภายใตการดูแลของอาจารย 2 คน และนักเวชศาสตร

สื่อความหมาย 4 คน ภาคบายวันเดียวกันนักศึกษาฝกใหคําปรึกษาและแบงปนขอมูลที่ผูปวยที่ตอบสนองใหกับ

ผูดูแล (caregiver) แมบานในวงสุนทรียสนทนา ผลการนํานักศึกษาออกสูชุมชนน้ีเกิดประโยชนแกผูพิการ

ซ้ําซอนทางสมอง คือ มีพัฒนาการทางอารมณ สังคม และการสื่อสารมากข้ึน รวมถึงมีพัฒนาการเคี้ยว และการ

กลืนดีขึ้น แตดวยขอจํากัดของความพิการที่ซ้ําซอน ทําใหไมสามารถสื่อสารดวยคําพูดและภาษาทาทางดวย

ตนเอง จึงเปนที่มาของการทํางานรวมกับศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (National 

Electronics and Computer Technology Center) ผลิตโปรแกรมการสื่อสารภาษาไทย (A-Speak application) 

สําหรับผูพิการที่ไมสามารถพูดดวยตนเองได แลวใหนักศึกษานําโปรแกรมเหลาน้ีมาใชกับผูพิการ พบวาการ

สื่อสาร การแสดงออกทาง อารมณ ความรูสึกผานการสื่อสารทางเลือก A-Speak application มีมากขึ้น ผูใช

แสดงความตองการของตนเอง มีการริเริ่มเพ่ือสื่อสารโดยชักชวน รองขอ ถามคําถาม และสะทอนความคิดผาน 

A-Speak application ชวยใหคนเขาใจเขามากข้ึน สวนผลการเรียนรูของนักศึกษาช้ันปที่ 4 สาขาแกไขการพูด 

คือ นักศึกษาสามารถเปนผูนําการแบงปนความรู ความรูสึกตอผูพิการใหกับผูดูแล เขาใจผูอ่ืน เกิดความรูสึกถึง

ความเปนเจาของเคสที่ดูแลและมีความคิดสรางสรรค โดยคิดกิจกรรม สื่อตาง ๆ เพ่ือชวยสงเสริมภาษาและการ

พูดใหกับผูพิการเหลาน้ี 

หลักการและที่มา:  

 สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานนนทภูมิ กวา 200 ราย ไดรับความคุมครองจากกรม

ประชาสงเคราะห มานานกวา 40 ป เด็กเหลาน้ีมีความผิดปกติซ้ําซอน เชน สมองพิการ สมองพิการซ้ําซอน ซึ่ง

สงผลตอการเรียนรูและการใชชีวิตอยางรูคุณคาในตนเอง จํานวนเด็กที่มากไมสมดุลกับจํานวนเจาหนาที่ระดับ

ปฏิบัติการที่ดูแลเด็ก บุคลากรมีจํานวนนอย จึงสงผลตอการพัฒนาศักยภาพของผูพิการ ภาควิชาวิทยาศาสตร



มหกรรมคุณภาพการศึกษาเครือขายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ ๒

áÅÐ มหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ประจำป ๒๕๖๒

“การเรียนรูผานเครือขาย: การเดินทางสูองคกรที่มีผลการดำเนินการ ที่เปนเลิศดานการศึกษา”

Network Learning: Journey Toward Educational Performance Excellence

56

56 
 

สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย เห็นความสําคัญวาการพัฒนาผูมีความตองการเปน

พิเศษให สามารถนําศักยภาพที่เหลืออยูแสดงออกมาในความสามารถดานอารมณ สังคม การสื่อสารและการ

กลืน เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูพิการซ้ําซอนทางสมอง และบุคลากรในสถานสงเคราะห จึงเปนที่มา 

ของการนํานักศึกษาช้ันป 4 เอกแกไขการพูด ฝกปฏิบัติงานแกไขการพูดใหแกผูดอยโอกาสน้ี 

กิจกรรมการพฒันา: ภายใตการกํากับดูแลของคณาจารย และผูชวยสอน 

1. นักศึกษาตรวจประเมินพัฒนาการทางภาษา การพูด การกลืน อารมณ สังคม และศักยภาพที่

เหลืออยูของคนไขในสถานสงเคราะห 

2. นักศึกษาวางแผนการรักษาผูปวยแตละรายอยางเปนขั้นตอน เปนระบบ เดือนละคร้ัง แบบหน่ึงตอ

หน่ึง จํานวนผูปวยประมาณ 5-6 ราย/นักศึกษา 1 คน 

3. นักศึกษาฝกแกไขการพูดแกผูเลี้ยงดูถึงวิธีการ การสังเกตการสื่อสาร ความตองการของผูพิการ และ

ฝกบริหารอวัยวะที่เกี่ยวของกับการพูด การกลืน และใหคําปรึกษาแกผูเลี้ยงดู 

4. นักศึกษาใชการสื่อสารทางเลือก A-Speak application กับผูพิการ และกระตุนใหผู เลี้ยงดูนํา

โปรแกรม ไปใชในชีวิตประจําวัน 

5. แลกเปลี่ยนเรียนรู ในวงสุนทรียสนทนา ภายหลังการปฏิบัติงานแกไขการพูด ระหวาง อาจารย ผูชวย

สอน นักศึกษา  ผูเลี้ยงดู และบุคลากรในสถานสงเคราะห 

การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง:  

1. ผูพิการทางสมองมีพัฒนาการทางภาษาและการพูดกาวหนาขึ้น 

2. ผูพิการทางสมองมีพัฒนาการทางอารมณดีขึ้น 

3. ผูเลี้ยงดูเห็นความสําคัญของตนเองตอการพัฒนาผูพิการทางสมอง 

4. ผูเลี้ยงดูตอยอดองคความรูดวยการริเริ่มงานใหมเชน รวมกับเด็กที่ยังใชรางกายไดในการปลูกผักจาก

แปลงเล็ก ๆ ไปสูการคาขาย 

5. ผูเลี้ยงดูเขาใจ รูจักสังเกตและแปลผลการสื่อสารความตองการของเด็กพิการทางสมอง รางกายแลว

ขยายความตองการน้ันออกมาเปนรูปธรรม นําไปสูการสงเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กในสถาน

สงเคราะหแหงน้ี 

6. นักศึกษาเกิดภาวะผูนํา การทํางานรวมกับผูอ่ืน แกปญหาเฉพาะหนา และสรางสรรคงานเพ่ือ

ชวยเหลือผูพิการในสถานสงเคราะห 

บทเรียนที่ไดรับ: การสอนนอกช้ันเรียนเปนการสรางประสบการณตรง เพ่ือพัฒนาทักษะของชีวิตใหกับ

นักศึกษา นักศึกษาตระหนักถึงคุณคาของความหมายของชีวิต  

 

Key words: แกไขการพูด บานนนทภูมิ การสื่อสาร พัฒนาการทางอารมณ 
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PP-8: KEY FACTORS IN DECISION MAKING TO STUDY IN MASTER DEGREE PROGRAM OF 

FACULTY OF PUBLIC HEALTH, MAHIDOL UNIVERSITY 

 

นางสาว ศศิธร บูรณเจริญ 

    นักวิชาการศึกษา สังกัดงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา 

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

สรุปผลงานโดยยอ: การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขาศึกษาตอ

หลักสูตรระดับปริญญาโทของคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศึกษาในนักศึกษาปริญญาตรี 

ช้ันปที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล สุมตัวอยางแบบตาราง จํานวน 138 คน เปนเพศหญิง

รอยละ 76.8 แบงเปนนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และสาขาอาชีวอ

นามัยและความปลอดภัย รอยละ 57.8 และ 42.2 ตามลําดับ พบวารอยละ 25.4 ของนักศึกษาสนใจที่จะศึกษา

ตอ โดย แบงเปนการศึกษาในภาคปกติรอยละ 71.4 และภาคพิเศษรอยละ 28.6 การสํารวจปจจัยที่มีผลตอการ

ตัดสินใจเขาศึกษาตอหลักสูตรระดับปริญญาโท 9 ดาน พบวาปจจัยดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและมีการปฏิบัติงานจริง เปนปจจัยสําคัญที่สุด ปจจัยสําคัญรองลงมา ไดแก ปจจัยดาน

บุคลากร โดยเฉพาะความรูความสามารถและความเช่ียวชาญของอาจารย และปจจัยดานความเช่ือถือของ

สถาบัน ผลการศึกษาดังกลาวจะเปนประโยชนตอผูบริหารเพ่ือนําไปใชในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

และประชาสัมพันธใหแกนักศึกษาและผูสนใจ เพ่ือสรางความเช่ือมั่นในการสมัครเขาศึกษาตอในคณะ

สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล    

หลักการและที่มา:  

การศึกษาเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาประเทศและสงเสริมใหสังคมมีความคิดสรางสรรคและ

เรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติสํานักนายกรัฐมนตรี, 2552) 

สามารถแกไขปญหาตาง ๆ ไดแก ปญหาสังคม ปญหาเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม นอกจากน้ียังชวยเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ ในปจจุบันการแขงขันของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ใน

การรับนักศึกษาเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเพ่ิมมากขึ้น การศึกษาระดับปริญญาโท เปนการพัฒาตอยอด

ความรู ความเช่ียวชาญ ในสาขาวิชาที่นักศึกษาสนใจ เปนการพัฒนาตนเองเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในยุค

โลกาภิวัฒน อยางไรก็ตามนักศึกษาแตละคนอาจมีเหตุผล ปจจัย หรือแรงจูงใจในการศึกษาตอที่แตกตางกัน    

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนสถาบันสาธารณสุขแหงแรกของประเทศ ผลิต

บัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวม 23 หลักสูตร (รายงานประจําปงบประมาณคณะ

สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556) ในปการศึกษา 2559 เปดสอนระดับปริญญาโท จํานวน 17 

หลักสูตร (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล,  2559) จากรายงานช้ีใหเห็นวาจํานวนผูสมัครเขาศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2556-2558 มีแนวโนมลดลง กลาวคือ ปการศึกษา 2556 มีจํานวน

นักศึกษาที่สมัคร จํานวน 678 คน ปการศึกษา 2557 มีจํานวน 619 คน และปการศึกษา 2558 มีจํานวน 504 
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คน นอกจากน้ีจํานวนผูสมัครที่เปนนักศึกษาซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสาธารณสุขศาสตรที่

เขาศึกษาตอหลักสูตรระดับปริญญาโทของคณะสาธารณสุขศาสตร ในปการศึกษา 2558 มีเพียง 16 คน ซึ่งเปน

จํานวนที่นอยมาก ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจศึกษาตอหลักสูตรระดับ

ปริญญาโทของคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล   

กิจกรรมการพฒันา:  

1. ศึกษาความเปนมาของปญหาจากขอมูลการรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 3 ป ยอนหลัง  

และจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะสาธารณสุขศาสตรที่สนใจเขาศึกษาตอในหลักสูตรระดับ

ปริญญาโทของคณะสาธารณสุขศาสตร 

2. ปรึกษารองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา และหัวหนางานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา เรื่อง

แนวโนมของจํานวนนักศึกษาที่สมัครเรียนตอในระดับปริญญาโทที่ลดลงอยางตอเน่ือง เพ่ือคนหาสาเหตุวาเกิด

จากปจจัยใด 

3. วางแผนการดําเนินการวิจัย กําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัย 

4. จัดทําโครงรางการวิจัย พรอมทั้งวางแผนการดําเนินการวิจัย กลุมประชากร/กลุมตัวอยาง และจัดทํา

เครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม)  

5. ดําเนินการสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 4 คณะสาธารณสุข

ศาสตร  

6. เก็บรวบรวมขอมูล  และการวิเคราะหขอมูล   

7. สรุปผลการวิจัยและนําเสนอตอคณบดี รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา และหัวหนางานฯ เพ่ือพิจารณา

วางแผนพัฒนาปรับปรุงตอไป  

การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง: 

จากการศึกษาพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจศึกษาตอหลักสูตรระดับปริญญาโทของ

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 1 ไดแก ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ปจจัยรองลงมา มีดังน้ี อันดับที่ 2 ดานบุคลากร อันดับที่ 3 ดานความเช่ือถือของสถาบัน อันดับที่ 4 ดานเหตุผล

สวนตัว อันดับที่ 5 ดานเศรษฐกิจ อันดับที่ 6 ดานสถานที่และสิ่งเอ้ืออํานวยความสะดวก อันดับที่ 7 ดาน

คาใชจายในการศึกษา อันดับที่ 8 ดานขอมูลและประชาสัมพันธ และอันดับที่ 9 ดานครอบครัว   

บทเรียนที่ไดรบั :  

1. ทําใหทราบถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับตัดสินใจเขาศึกษาตอหลักสูตรระดับปริญญาโทของคณะ

สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และสามารถนําขอมูลและสารสนเทศที่ไดไปพัฒนาปรับปรุงการจัด

การศึกษาและปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนมากย่ิงขึ้น  

2. การศึกษาวิจัยในงานประจํามีสวนชวยในการพัฒนางานประจําอยางมีทิศทางที่ชัดเจน 

 

Key words:  การศึกษาตอ การเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร   
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PP-9: การสงเสริมสนับสนุนการรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาระดับหลกัสูตร 

ตามเกณฑคณุภาพการศกึษา  AUN-QA ของคณะสาธารณสขุศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

นางสาววิไล กลัดพรหม นางสาวสุณิสา ปติพงศสุนทร  

นางสาวสุนันทา ไตรภพ นางขวัญพัฒน พรบุญบานเย็น 

รศ.ดร.จักรกริช หิรัญเพชรรตัน รศ.ดร.สุนีย ละกําปน  

  งานบริหารการศึกษาและกจิการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

สรุปผลงานโดยยอ: ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เปนกลไกในการรักษาคุณภาพและ

มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลกําหนดใหใชมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ 

AUN-QA (ASEAN University Network-Quality Assurance) ระดับอาเซียน หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เทียบเทา 

คณะสาธารณสุขศาสตร โดยงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา ไดจัดใหมีกระบวนการสงเสริมสนับสนุน

การรับรองคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑคุณภาพ AUN-QA ระดับอาเซียน ต้ังแตปการศึกษา 

2559 เริ่มจากการช้ีแจงนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน จัดสงอาจารยเขารับการอบรมเปนผูตรวจประเมิน

หลักสูตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือใหความรูและทักษะกับประธาน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย

ประจํา และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทุกหลักสูตร จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและแนวทางปฏิบัติที่ดีจาก

คณะฯ หลักสูตร และจัดต้ังคณะกรรมการผูตรวจประเมินระดับหลักสูตรภายในสวนงาน ในป พ.ศ. 2562 งาน

บริหารการศึกษาฯ ไดพิจารณากระบวนการสงเสริมสนับสนุนการขอรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ

หลักสูตรตามเกณฑคุณภาพ AUN-QA ซึ่งสามารถขับเคลื่อนใหหลักสูตรเขารับการตรวจประเมินฯ ระดับ

หลักสูตร ในระดับมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 22.22 (4 หลักสูตร/ป) และระดับอาเซียนเพ่ิมขึ้น รอยละ 

5.55 (1 หลักสูตร/ป) 

หลักการและที่มา (ปญหาและสาเหตุโดยยอ): 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เกี่ยวของกับ

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีจุดมุงหมายจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดย

กําหนดมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา แบงเปน “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ ระบบ

การประกันคุณภาพภายนอก” โดยสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีอิสระในการเลือกระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการของสถานศึกษาน้ัน 

มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ AUN-QA 

(ASEAN University Network-Quality Assurance)  ระ ดับอา เซี ยน  เ พ่ื อยกระ ดับคุณภาพหลั กสู ตรสู

มาตรฐานสากลตามวิสัยทัศนในการมุงมั่นสูการเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก จึงจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน

(PA) กับคณะสาธารณสุขศาสตร และกําหนดเปาหมายเปนรอยละของหลักสูตรที่ไดรับการรับรองคุณภาพตาม

มาตรฐานระดับสากลหรือเทียบเทาในระดับมหาวิทยาลัยและระดับสวนงาน 
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คณะสาธารณสุขศาสตร โดยงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา ใชกระบวนการสงเสริม

สนับสนุนการรับรองคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑคุณภาพ AUN-QA ระดับอาเซียน ต้ังแตป

การศึกษา 2559 เริ่มจากการช้ีแจงนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน จัดสงอาจารยเขารับการอบรมเปน

ผูตรวจประเมินหลักสูตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือใหความรูและทักษะกับประธาน อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร อาจารยประจํา และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทุกหลักสูตร จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและแนวทาง

ปฏิบัติที่ดีจากคณะฯ หลักสูตร และจัดต้ังคณะกรรมการผูตรวจประเมินระดับหลักสูตรภายในสวนงาน ซึ่งทําให

การตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ภายในสวนงาน ดําเนินการไดรอยละ 100 แตยัง

ไมสามารถผลักดันใหหลักสูตรมีความพรอมสําหรับรับการตรวจประเมินฯ ในระดับมหาวิทยาลัย และระดับ

อาเซียน งานบริหารการศึกษาฯ จึงพัฒนาปรับปรุงระบบและกลไกการสงเสริมสนับสนุนการขอรับรองคุณภาพ

การจัดการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑคุณภาพ  AUN-QA ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

วัตถุประสงค: เพ่ือขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ในระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ

มาตรฐานและระดับอาเซียน 

กิจกรรมการพฒันา: 
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การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง: 

 สามารถขับเคลื่อนใหหลักสูตรเขารับ
การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร 

 ในระดับมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้นเปน 

รอยละ 22.22 (4 หลักสูตร/ป) 
และระดับอาเซียนเพ่ิมขึ้น รอยละ 
5.55 (1 หลักสูตร/ป)   

 

บทเรียนที่ไดรบั: 

1. ขอกําหนดของมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ AUN-QA มีความสอดคลองกับกรอบแนวคิด

การจัดการศึกษาที่มุงผลลัพธ  (Outcome-based Education) และแนวทางการบริหารหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) สามารถนํามาใชในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือใหบัณฑิตมี

คุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่กําหนดไวในหลักสูตร  

2. การนําเกณฑ AUN-QA ไปสูการปฏิบัติกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

และการบริหารการศึกษาของคณะ ทําใหมีการวิเคราะหขอมูลของทุกหลักสูตรและนําผลที่ไดไปเปนปจจัย

นําเขาในการจัดทําแผนงานโครงการและกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือแกปญหาดานบุคลากร สถานที่ ปจจัยสนับสนุน

การเรียนรูตาง ๆ การประชาสัมพันธหลักสูตร รวมถึงแนวทางการสรางความผูกพันตอนักศึกษา ศิษยเกา และ

ผูใชบัณฑิต   

3. การสรางการมีสวนรวมและพัฒนาใหบุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวของมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเกณฑ

คุณภาพการศึกษา นอกจากจะทําใหมีการพัฒนาหลักสูตรแลวกระบวนการทํางานและการปฏิบัติงานของ

อาจารย เจาหนาที่ และผูที่มีสวนเกี่ยวของก็ไดพัฒนาไปพรอมกันอยางตอเน่ือง 

 

Key words: AUN-QA, กระบวนการจัดทํา AUN-QA ระดับสวนงาน 
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PP-10: FORENSIC STEM FOR MEDICAL EDUCATION AT FACULTY OF SCIENCE 

MAHIDOL UNIVERSITY, THAILAND 

 

Wannapong Triampo, Daraporn Triampo,  

Narin Nuttavut, Kanyaratt  Supaibulwatana 

Faculty of Science, Mahidol University 

 

In this Forensic STEM based learning, we conducted the learning module to the 3rd year 
medical students from Kunming Medical University (KMU), People's Republic of China during 16-22 
December 2018. The learning activities include anatomy, physics, chemistry, computing, and modeling 
focused forensic STEM. Specific, scientific and generic skills, as well as collaborative problem-solving 
skills were observed and evaluated. Most students show high satisfaction and interest in STEM-based 
learning as well as intention to apply for their daily life and career. 
Introduction: With emergence of disruptive technology and highly adaptive learning requirement, STEM-

based learning has become a subject of wide discussed issue among education research toward 21st 

century skills. Faculty of Science, Mahidol University and Kunming Medical University conducted an 
exchange program to demonstrate how to apply STEM-based learning in multilingual environment. The 
participants included Chinese students and staff. 

Expected Learning outcomes: After studying this course, students should be able to 1) Demonstrate 
competency in the collection, processing, analyses, and evaluation of evidence. 2) Demonstrate an 
understanding of the scientific method and the use of problem-solving within the field of forensic 
science via STEM based learning. 3) Demonstrate knowledge and understanding of some of the links 
between forensic science and their medical studies and career. 

Learning Activities: Following activities are used to conduct in the course; Activity 1: Track of a Killer 

- A crime scene shows foot prints of the suspect on the ground. Students are required to the height of 

the suspect. It is to determine a relationship between the length of a person’s stride and his or her height 

based on a linear regression model. Activity 2: Anatomy lab - Cadaver real and technology enhanced 
learning lab is present in virtual reality environment. Students need to adapt themselves toward digital 
environment and to be integrated with Computer Assisted Instruction, CAI. Activity 3: Blood crime 

scene - Crime scene investigation is required to reconstruct the height of a wound from blood drops, 

spilled and dried on the ground. The students were equipped with basic knowledge of bloodstain pattern 

analysis, factors affecting the shapes of bloodstains and a method to determine the blood source. Basic 

physics and mathematics are applied in this investigation. Activity 4: Forensic STEM – Poisoning  - 

Spectrophotometer is used to analyze the two- and three-component mixtures to simulate a case in 

which a poison is used to commit to a crime. 
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Outcomes & Feedbacks:  



มหกรรมคุณภาพการศึกษาเครือขายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ ๒

áÅÐ มหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ประจำป ๒๕๖๒

“การเรียนรูผานเครือขาย: การเดินทางสูองคกรที่มีผลการดำเนินการ ที่เปนเลิศดานการศึกษา”

Network Learning: Journey Toward Educational Performance Excellence

65

65 
 

Acknowledgement: The Bioinnovation and Bio-based Product Intelligence Program, Faculty of 

Science, Mahidol University, Euro-Asia Collaboration for Enhancing STEM Education, EASTEM Project, 

Erasmus+, European Commission 
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PP-11: กระบวนการเรียนรูคณิตศาสตรผานการพับกระดาษเพื่อนําไปสูการออกแบบ 
 

 ชนันท ลิ่วเฉลมิวงศ 

หนวยงาน:  ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

สรุปผลงานโดยยอ: คณิตศาสตร เปนวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับ จํานวน การคํานวณ และรูปราง โดยมีการอธิบาย

ผานเครื่องหมาย และสัญลักษณอยางเปนเหตุเปนผล ในปจจุบันการเรียนการสอนคณิตศาสตรมุงเนนไปที่

เน้ือหา โดยลืมสิ่งสําคัญ คือ กระบวนการเรียนรูอยางเปนเหตุเปนผลที่เปนพ้ืนฐานสําคัญในการเรียน

คณิตศาสตร ในผลงานช้ินน้ีจะมีการนําเสนอกิจกรรมที่นําการพับกระดาษ หรือที่เรารูจักกันดีในช่ือ โอะริงะมิ 

(Origami) เขามาชวยในการเรียนรูคณิตศาสตร ขั้นพ้ืนฐานอยาง เสนตรง เสนขนาน เสนต้ังฉาก ซึ่งนําไปสู

กระบวนการเรียนรูโดยเกิดจากความเขาใจอยางมีเหตุผล ในทางกลับกัน มีการใชคณิตศาสตรเขามาชวยในการ

ไขความลับของการพับกระดาษ และนํามาซึ่งการนําความรู และหลักการของการพับกระดาษมาประยุกตใชใน

วงการตางๆ อยางแพรหลาย โดยเฉพาะการออกแบบนวัตกรรม เน่ืองจากการพับกระดาษสามารถทําใหของมี

ขนาดเล็กลงอยางเปนระเบียบ เราจะยกตัวอยางรูปแบบการพับ 2 แบบ คือ Miura Folding Pattern และ 

Yoshimura Folding Pattern ซึ่งเปนรูปแบบการพับที่นําไปสูการออกแบบ การพับแผนพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือ

สงไปในอวกาศ และเกราะกันกระสุนที่สามารถพับได เปนตน 
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PP-12: THE STUDY OF UNDERGRADUATE STUDENTS ENGAGEMENT TO THE 

DEPARTMENT OF BIOLOGY, FACULTY OF SCIENCE, MAHIDOL UNIVERSITY 

 

ภัคจิรา  เกตุบุตร1 และ อัสนีย  เหมกระศร2ี 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

สรุปผลงานโดยยอ: การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับความผูกพัน 2) เปรียบเทียบความ

ผูกพันจําแนกตามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม และ 3) เสนอแนะแนวทางพัฒนาความผูกพันของ

นักศึกษาที่มีตอภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีช้ันปที่ 2-44 จํานวน 108 คน โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรเครจซี่และมอรแกนกําหนดคา

ความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.05 และคํานวณกลุมตัวอยางจากสัดสวนของนักศึกษาแตละช้ันป ดวยวิธีการสุม

แบบแบงระดับช้ัน (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่มีคาความ

เช่ือมั่นเทากับ 0.92 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ

ทดสอบคาที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ผลการวิจัยพบวา 1) ความผูกพันของ

นักศึกษาที่มีตอภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานความผูกพันตอ

ภาควิชา ดานความผูกพันตอเจาหนาที่ ดานความผูกพันตออาจารย ดานความผูกพันตอรุนพ่ี/รุนนอง และดาน

ความผูกพันตอเพ่ือน 2) นักศึกษาที่มีขอมูลทั่วไป ประกอบดวย เพศ ระดับการศึกษาช้ันป และเกรดเฉลี่ยสะสม

ที่ตางกัน มีความผูกพันตอภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไมแตกตางกัน และ 3) แนว

ทางการพัฒนา ควรมีการพัฒนาสงเสริมการจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธระหวางอาจารยกับนักศึกษา 

เพ่ิมชองทางการติดตอสื่อสารใหทันตอยุคสมัย และควรจัดกิจกรรมที่มีรูปแบบหลากหลายใหนักศึกษาไดมี

โอกาสพบปะกัน ปรึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ และปรับทัศนคติที่ดีตอกัน 

หลักการและที่มา :  

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่

มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาบัณฑิตใหมีศักยภาพที่สมบูรณแบบ ทั้งทางดานสติปญญา คุณธรรม และการ

ดํารงชีวิต สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพ่ือออกไปประกอบอาชีพในอนาคต มีบทบาทหนาที่ใหความรู 

ความเขาใจ เปนแหลงเรียนรู บมเพาะใหกอเกิดปญญา รูหลักคิด แบบมีหลักการและเหตุผล การทํากิจกรรม

รวมกันของนักศึกษาเปนสิ่งสําคัญที่ภาควิชาชีววิทยาผลักดันใหดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง เพ่ือเปนการ

เก้ือกูล และพัฒนาศักยภาพ คุณภาพของนักศึกษาทางดานรางกายและจิตใจ เปนบัณฑิตที่พึงปรารถนาของ

สังคม สามารถปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขและสามารถนําเอาวิชาความรูที่ไดรับมาปรับใชกับการ

ทํางานไดอยางเหมาะสม (ศศิธร โรจนสงคราม, 2553) ความผูกพันตอสถาบันจึงเปนสิ่งสําคัญ มีสวนในการ

พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของนักศึกษา ใหสามารถปรับตัวและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข พรอมกับ

นําวิชาความรูที่ไดศึกษามาปรับใชกับการทํางานไดอยางเหมาะสม ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่วา 
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“True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind : ความสําเร็จที่แทจริง

อยูที่การนําความรูไปประยุกตใชเพ่ือประโยชนสุขแกมวลมนุษยชาติ” การสรางความผูกพันน้ัน ตองอาศัย

ระยะเวลาพอสมควรไมสามารถสรางใหเกิดขึ้นภายในระยะเวลาอันสั้นทุกสิ่งทุกอยางตอง คอยๆ หลอหลอม

เปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน เปนความรูสึกที่แสดงออกรวมเปนหน่ึงเดียวกับองคกรดวยความรัก ความเคารพ ความ

ศรัทธา และความเช่ือมั่น อยางเต็มใจพรอมที่จะอุทิศกําลังกาย กําลังใจปฏิบัติงานหรือหนาที่ของตนจนสุด

ความสามารถเพ่ือองคกร คอยชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เปนความสัมพันธแบบไมมีเง่ือนไข ไมมีขอแม 

ความผูกพันตอองคกรจึงถือวาเปนหัวใจสําคัญที่จะชวยใหการปฏิบัติงาน การเรียนรูองคกรยั่งยืนอยางยาวนาน 

 จากความสําคัญของความผูกพันที่มีผลตอพฤติกรรมในองคกร ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาความ

ผูกพันของนักศึกษาที่มีตอภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือใชเปนแนวทางในการ

พัฒนาปรับปรุงการบริการจัดการเรียนการสอนและสงเสริมความผูกพันตอภาควิชาชีววิทยา และเปนขอมูลที่

เปนประโยชนสําหรับผูบริหารของภาควิชาชีววิทยาตอไป 

กิจกรรมการพัฒนา: 

1. การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดดําเนินการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการพิจารณา

รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล และไดรับการพิจารณารหัส

โครงการเลขที่ 2018/249.1712 รับรองวันที่ 19 ธันวาคม 2561 

2. ดําเนินการแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 108 ชุด และไดรับแบบสอบถามกลับคืน

มาจํานวน 108 ชุด คิดเปนรอยละ 100 โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรเครจซี่และมอรแกน (ประสพชัย 

พสุนนท, 2557) กําหนดวาความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.05 และคํานวณกลุมตัวอยางจากสัดสวนของนักศึกษา 

ดวยวิธีการสุมแบบแบงระดับช้ัน (Stratified Random Sampling)  

3. ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามจัดระเบียบขอมูล นําขอมูลมาประมวลผลและวิเคราะห

ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ดังน้ี สวนที่ 1 ดําเนินวิเคราะหขอมูลทั่วไป ดวยสถิติเชิงพรรณา 

(Descriptive Statistics) ไดแก จํานวนรอยละ โดยนําเสนอขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหในรูปแบบตาราง

ประกอบการบรรยาย สวนที่ 2 ดําเนินการวิเคราะหขอมูลระดับการศึกษาความผูกพันของนักศึกษาที่มีตอ 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก 

คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และนําคามาเทียบเกณฑ (บุญชม  ศรีสะอาด และคณะ, 2551) ดังน้ี 

  คาเฉลี่ย 4.21-5.0 คะแนนหมายความวา ระดับความผูกพันมากที่สุด 

  คาเฉลี่ย 3.41-4.20 คะแนน หมายความวา ระดับความผูกพันมาก 

คาเฉลี่ย 2.61-3.40 คะแนน หมายความวา ระดับความผูกพันปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.81-2.60 คะแนน หมายความวา ระดับความผูกพันนอย 

  คาเฉลี่ย 1.00-1.80 คะแนน หมายความวา ระดับความผูกพันนอยที่สุด 

 และนําเสนอขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย สวนที่ 3 ดําเนินการ

วิเคราะหการศึกษาความผูกพันของนักศึกษาที่มีตอ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 



มหกรรมคุณภาพการศึกษาเครือขายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ ๒

áÅÐ มหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ประจำป ๒๕๖๒
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จําแนกตามตัวแปร ขอมูลทั่วไป โดยสถิติที่ใช คือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบคาที 

(t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) 

การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง:  

ผลการวิจัยพบวาความผูกพันของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีตอ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 4.08) และเมื่อพิจารณาความผูกพันรายดาน พบวา ความ

ผูกพันตอภาควิชาชีววิทยา (x̄ = 4.15) ความผูกพันตอเจาหนาที่ (x̄ = 4.14) ความผูกพันตออาจารย (x̄ = 4.12) 

ความผูกพันตอรุนพ่ี/รุนนอง (x̄ = 4.03) และความผูกพันตอเพ่ือน (x̄ = 3.97) อยูในระดับมากตามลําดับ เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอคําถามที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีความรูสึกรัก เคารพอาจารย (x̄ = 4.43) 

รองลงมาคือ รูสึกภาคภูมิใจที่เปนนักศึกษาของภาควิชาชีววิทยา (x̄ = 4.38) และจะรักษาช่ือเสียงใหกับ

ภาควิชาชีววิทยา (x̄ = 4.32) ตามลําดับ แสดงใหเห็นวานักศึกษาของภาควิชาชีววิทยามีความผูกพันตอภาควิชา

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ในภาพรวมเปนไปในทิศทางที่ดี ทั้งน้ีคณาจารยและบุคลากร 

ภาควิชาชีววิทยาไดดูแลนักศึกษาทุกคนอยางใกลชิด ดวยความเสมอภาคและเปนกันเองในดานการเรียนการ

สอนและการวิจัย ตลอดจนภาควิชามีการจัดกิจกรรม เพ่ือสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางคณาจารย 

บุคลากรและนักศึกษา เชน ปฐมนิเทศ ไหวครู สานสัมพันธชีววิทยา และโครงการอบรมและเสริมสรางศักยภาพ

ทางชีววิทยา เปนตน ทําใหคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาไดมีโอกาสทํากิจกรรมรวมกัน อันจะกอใหเกิด

ความผูกพันและสรางความสามัคคีอันดีตอภาควิชา  

บทเรียนที่ไดรับ:  

1. ภาควิชาชีววิทยา ควรมีกิจกรรมภายในภาควิชาฯ ที่เสริมสรางทัศนคติที่ดีในดานความผูกพันตอ

ภาควิชาฯ ใหกับอาจารย บุคลากร และนักศึกษา ไดรับรูและเขาใจองคกรมากย่ิงขึ้น 

2. เจาหนาที่ ควรเพ่ิมชองทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของภาควิชาฯ  

3. อาจารย ควรเพ่ิมชองทางในการติดตอสื่อสารกับอาจารยใหทันตอยุคสมัย เพ่ือชวยลดชองวาง

ระหวางอาจารยกับนักศึกษา และจัดอบรมเสริมสรางทักษะดานการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา เพ่ือใหอาจารยมี

ความรูและเทคนิคตางๆ ในการชวยเหลือเมื่อพบนักศึกษามีปญหาหรือตองการความชวยเหลือ 

4. รุนพ่ี/รุนนอง และดานเพ่ือน ควรจัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดมีโอกาสพบปะกัน เพ่ือปรึกษา 

แลกเปลี่ยนประสบการณ เพ่ือปรับทัศคติที่ดีตอกัน และควรจัดกิจกรรมที่มีรูปแบบหลากหลาย และเนนการ

ทํางานรวมกันระหวางรุนพ่ี/รุนนอง หรือการทํางานเปนทีม 

 

คําสําคญั : ความผกูพัน, ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล  

หมายเหตุ: ผลงานนี้ผานการนําเสนอแบบบรรยายในงานประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการเครือขายการศึกษา วิจัย

และความสัมพันธทางวิชาการดานรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ครั้งที่ 3 ประจําป 2562 หัวขอ “รัฐปนปวน 

กระแสการเมือง ระบบโลก และการบริหารภาครัฐในยุค Disruption” วันที่ 25 เมษายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร 

ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี และผลงานนี้เปนผลผลิตจากโครงการ Routine to Research (R2R) สนับสนุนโดย

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
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PP13: การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรปูแบบ Case-based Learning (CBL) และ 
Simulation-based Learning (SBL) สําหรับการเรียนการสอนรายวชิา เวชศาสตรฉกุเฉิน 

 

ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน 

กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

 

สรุปผลงานโดยยอ: ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน กศ.วพม. ไดจัดการเรียนการสอนดวยวิธี Case-based learning 

(CBL) และ Simulation-based learning (SBL) ในรายวิชา เวชศาสตรฉุกเฉิน (วพมอย ๕๐๒) สําหรับ นพท./

นศพ.วพม. ช้ันปที่ 5 ดังน้ี 1) Case-based Learning (CBL) จํานวน 20 หัวขอ (หัวขอละ 1 ช่ัวโมง) โดยแบงเปน 

5 ก ลุ ม โ ร ค  ไ ด แ ก  CBL I (Trauma): Craniospinal Injury, Body Injury, Limbs Injury, Burns; CBL II 

(Respiratory): Emergency Airway Management, Acute Pulmonary Embolism, Pneumothorax, Acute 

Asthmatic Attack; CBL III (Cardiovascular): Acute Myocardial Infarction (fast track), Cardiac Arrhythmia, 

Hypertensive Emergencies, Shock; CBL IV (Neurology, Nephrology, Toxicology): Acute Stroke (fast 

track), Electrolyte Imbalance, Acute Poisoning และ  CBL V (Environmental Injury, Ethics): Heat Injury, 

Drowning, Animal Bite and Insect Sting, Ethic, Communication Skills 2) Simulation-based learning (SBL) 

จํานวน 5 หัวขอ ใชเวลารวม 8 ช่ัวโมง ไดแก (a) Initial Assessment in Trauma (b) Head and Spinal Injury 

(3) Maxillofacial Injury (4) Emergency Airway Management (5) Primary and Secondary Survey 

(hypovolemic shock, distributive shock, obstructive shock, cardiogenic shock, acute myocardial 

infarction) และ 3) Advanced Cardiac Life Support (ACLS) และ Pediatrics Advanced Life Support (PALS) 

โดยใชหลักสูตรของคณะกรรมการมาตรฐานการชวยชีวิต (Thai Resuscitation Councils) โดยทีมคณาจารย

จากภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน ภาควิชาอายุรศาสตร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร และ

วิทยากรจากภายนอก ใชเวลาอบรมหลักสูตรละ 2 วัน (รวม 2 หลักสูตร ใชเวลา 4 วัน) 

หลักการและที่มา: 

ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน กศ.วพม. จัดการเรียนการสอนรายวิชา เวชศาสตรฉุกเฉิน ๑ และ ๒ 

สําหรับ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ 5 และ 6 โดยรูปแบบเดิมจะจัดการสอนโดยเนนการบรรยายเปนสวนใหญ 

เน่ืองจากขาดแคลนอาจารยแพทย ซึ่งพบวานักเรียนขาดทักษะการนําความรูไปประยุกตใชกับโจทยปญหาของ

ผูปวยไดอยางถูกตอง นอกจากน้ียังขาดโอกาสในการฝกทักษะการทําหัตถการที่สําคัญตาง ๆ รวมถึงการเรียนรู

ทักษะการทํางานเปนทีมอีกดวย จึงเปนที่มาของการสัมมนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาปรับปรุงวิธีการจัด

ประสบการณการเรียนรูที่ทันสมัย โดยเริ่มใชในปการศึกษา 2560 เปนปแรก โดยลดการบรรยายและนําการ

เรียนการสอนแบบ Case-based learning (CBL), Simulation-based learning (SBL) และ e-learning เขามา

ใชเปนคร้ังแรก ซึ่งเสียงตอบรับของนักเรียนดีมาก พบวานักเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชกับโจทย

ปญหาของผูปวยไดถูกตองมากขึ้น แตยังพบวานักเรียนบางสวนจะมีขอจํากัดในการเตรียมความพรอมสําหรับ

การเรียนรูปแบบใหม โดยเฉพาะการศึกษาดวยตนเองจากตําราหรือแนวทางเวชปฏิบัติ (Clinical practice 



มหกรรมคุณภาพการศึกษาเครือขายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ ๒

áÅÐ มหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ประจำป ๒๕๖๒

“การเรียนรูผานเครือขาย: การเดินทางสูองคกรที่มีผลการดำเนินการ ที่เปนเลิศดานการศึกษา”

Network Learning: Journey Toward Educational Performance Excellence

71

71 
 

guideline, CPG) ที่เปนภาษาอังกฤษ และยังไมสามารถทําความเขาใจเน้ือหาที่ยากหรือซับซอนได โดยการ

เรียนผานการฝกสถานการณจําลอง หรือ SBL น้ัน นักเรียนสามารถฝกทําหัตถการที่สําคัญได แตยังขาดการฝก

การทํางานเปนทีม (Team Training) และการสื่อสาร (Communication Skills) สําหรับการเรียนรูใน ACLS 

Provider Course ในหวงกอนขึ้นปฏิบัติงานในช้ันปที่ 6 น้ัน แมจะมีการจัดการเรียนการสอนตอเน่ืองมาเปน

เวลาหลายปแลวแตยังไมเคยสอนหลักสูตร PALS มากอน ดังน้ันในปการศึกษา 2561 ทางภาควิชาฯ จึงได

พัฒนาหลักสูตรสําหรับ นพท./นศพ. ช้ันปที่ 5 เพ่ิมเติม โดยนําเสียงของนักเรียน บัณฑิต และผูใชบัณฑิต ในป

การศึกษาที่ผานมาเพ่ือเปนขอมูลนําเขาสําหรับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหดีย่ิงขึ้น 

กิจกรรมพัฒนา: 

1. พัฒนาการสอนในรูปแบบ Case-based learning (CBL) สําหรับช้ันปที่ 5 

• อาจารยผูสอนกําหนดเน้ือหาที่ใหนักเรียนศึกษาดวยตนเอง (SDL) โดยยังคงใชตํารา หรือแนวทาง

เวชปฏิบัติ (CPG) ภาษาอังกฤษ แตกําหนดขอบเขตของเน้ือหา (scope) ใหสั้นและกระชับยิ่งขึ้น 

• เพ่ิมการสอนบรรยาย (Lecture) ในหัวขอที่ยากตอการศึกษาดวยตนเอง เชน Acute Myocardial 

Infarction (fast track) และ Acute Stroke (fast track) กอนเขาเรียน CBL 

• เพ่ิมกิจกรรมการเรียนรูดานการสื่อสาร โดยเฉพาะการแจงขาวราย โดยนําคลิปวิดิโอมาเปดแลว

มอบหมายใหนักเรียนคนขอมูลจากอินเทอรเน็ตเพ่ือมาอภิปรายกับอาจารย 

• กําหนดใหนักเรียนศึกษาโดยใช e-learning ผาน PCM Moodle รวมกับการสอน CBL 

2. พัฒนาการสอนในรูปแบบ Simulation-Based Learning (SBL) สําหรับช้ันปที่ 5 

• เพ่ิมการสอนในหัวขอ Primary Survey ซึ่งเนนการ approach ผูปวยอยางเปนระบบ โดยเนนให

รูจักผูปวยที่มีภาวะ shock แบบตาง ๆ รวมถึงผูปวย acute coronary syndrome ที่ตองไดรับการ

ดูแลอยางเรงดวน (Fast track) 

• เพ่ิมการสอนทักษะการทํางานเปนทีม (team training) เพ่ือใหนักเรียนรูบทบาทและความสําคัญ

ของสมาชิกในทีม รูจักทักษะการเปนผูนําทีม และการสื่อสารในทีมอยางเหมาะสม 

• นอกจากการสอนโดยใช high-fidelity simulator และ task trainer ที่ใชอยูเดิมแลว ยังนําการสอน

แบบ computer-based simulation มาใชอีกดวย 

3. เพ่ิมการสอนหลักสูตร Pediatrics Advanced Life Support (PALS) โดยใชหลักสูตรของ

คณะกรรมการมาตรฐานการชวยชีวิตแหงประเทศไทย 

การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง: 

ประเมินผลโดยตอบแบบสอบถามขณะพบอาจารยที่ปรึกษา รวมถึงการตอบแบบประเมินในวันสอบ

ลงกอง พบวา นพท./นศพ.วพม. พึงพอใจในรูปแบบการสอนแบบใหมเปนอยางย่ิง และไดพัฒนาความรู

ความสามารถรวมทั้งทักษะการนําความรูทางทฤษฎีไปประยุกตใชในทางคลินิกได มีความมั่นใจในการทํา

หัตถการมากย่ิงขึ้น เขาใจการทํางานเปนทีมมากย่ิงขึ้น โดยมีผลสรุปดังแผนภูมิดานลางน้ี 

 



มหกรรมคุณภาพการศึกษาเครือขายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ ๒
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CBL: Emergency Airway Management 

 

SBL: Primary and Secondary Survey 

บทเรียนที่ไดรบั: 

การเรียนการสอนในรูปแบบ Case-based learning (CBL) ชวยใหนักเรียนฝกทักษะการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการสืบคนขอมูลเพ่ือศึกษาดวยตนเองกอนมาเขาเรียน และฝกทักษะการนําความรูทางทฤษฎีมา

ประยุกตใชกับโจทยปญหาของผูปวยโดยมีอาจารยแพทยเปนผูใหคําแนะนํา ทําใหนักเรียนสามารถนําความรูไป

ใชในทางคลินิกไดอยางถูกตอง นอกจากน้ียังทําใหนักเรียนไดฝกทักษะการอานเอกสารทางวิชาการที่เปน

ภาษาอังกฤษ และฝกการสืบคน standard guidelines อีกดวย ในขณะที่การเรียนรูผานสถานการณจําลองหรือ 

Simulation-based learning ชวยใหนักเรียนไดฝกทักษะทางคลินิก ฝกทักษะการทําหัตถการ รวมทั้งทักษะการ

ทํางานเปนทีมไดอีกดวย ควรมีการจัดการสอนทั้งสองรูปแบบน้ีควบคูไปกับการบรรยายและการศึกษาดวย

ตนเอง เพ่ือใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่เหมาะสมกอนจะไปดูแลผูปวยจริง 

 

Key words: เวชศาสตรฉุกเฉิน การฝกในสถานการณจําลอง, emergency medicine, case-based learning, 

simulation-based learning, CBL, SBL, team training, communication 
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PP-14: INTERNAL AND EXTERNAL COLLABORATION  

FOR EXCELLENT LEARNING AND ACADEMIC SERVICES 

 

ภาควิชาเวชศาสตรทหารและชุมชน  

กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา  

 

สรุปผลงานโดยยอ: ภาควิชาเวชศาสตรทหารและชุมชน กองการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

(ภทช.กศ.วพม.) ไดพัฒนาความรวมมือดานวิชาการกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมทั้ง

สถาบันที่มีช่ือเสียงในตางประเทศ โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล รวมทั้งปจจัยสนับสนุนการเรียนรูในรายวิชาที่รับผิดชอบทั้งเวชศาสตรทหารและเวชศาสตรชุมชน

อยางตอเน่ือง ทั้งการเรียนในภาคที่ต้ังและการฝกภาคสนาม นอกจากน้ียังไดพัฒนาความรวมมือกับภาคสวน

ตาง ๆ ที่เก่ียวของ เชน โรงพยาบาลคาย และหนวยฝกทหารใหม เพ่ือพัฒนาองคความรู ศึกษาวิจัย อาทิ โรค

เอชไอวี โรคลมรอน ซึ่งประสบความสําเร็จเปนอยางมากในปจจุบัน รวมทั้งไดรับการสนับสนุนจากสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติในการเก็บขอมูลโครงการประเมินผลการดูแลผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และ

ความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสถานพยาบาลในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

ต้ังแตป 2553 จนถึงปจจุบัน ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวจะนําไปสูการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนา

ระบบบริการใหมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น  

หลักการและที่มา:  

 วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ไดกําหนดใหทุกภาควิชาดําเนินการตามภารกิจของ

สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 ประการ ไดแก จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการแกสังคม และ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภาควิชาเวชศาสตรทหารและชุมชน กศ.วพม. ตระหนักดีวาในการดําเนินการ

เพ่ือใหบรรลุภารกิจดังกลาวขางตนน้ันภาควิชาจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ 

ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมทั้งสถาบันที่มีช่ือเสียงในตางประเทศ ซึ่งในชวงที่ผานมาผูบริหารและ

คณาจารยของภาควิชาไดดํารงความมุงหมายในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล รวมทั้งปจจัยสนับสนุนการเรียนรูในรายวิชาที่รับผิดชอบทั้งเวชศาสตรทหารและเวชศาสตรชุมชน

อยางตอเน่ือง ทั้งการเรียนในภาคที่ต้ังและการฝกภาคสนาม รวมทั้งวางแผนโครงการวิจัยระดับชาติ เพ่ือนําผล

การศึกษาวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน และการบริการวิชาการแกสังคมอยางตอเน่ือง  

กิจกรรมการพฒันา: 

1. ผูบริหาร คณาจารย และผูมีสวนไดสวนเสีย รวมกันจัดทําแผนเพ่ือพัฒนาปรับปรุงรายละเอียด

ของรายวิชาที่รับผิดชอบทั้งเวชศาสตรทหารและเวชศาสตรชุมชนอยางตอเน่ือง ครอบคลุมทั้งการเรียนในที่ต้ัง

และการฝกภาคสนาม  
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2. พัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัยอยางตอเน่ือง โดยในแตละปจะพัฒนาโครงการวิจัยโดย

คํานึงถึงการบริการวิชาการแกสังคมเปนองคประกอบรวมดวย ซึ่งในสวนน้ีจะมีการพัฒนารวมกับหนวยวิจัยเวช

ศาสตรทหารและรับฟงขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสีย อาทิ โรงพยาบาลคายและหนวยฝกทหารใหม  

3. พัฒนาฐานขอมูลเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลจากโครงการประเมินผลการดูแลผูปวยโรคเบาหวานชนิด

ที่ 2 และความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสถานพยาบาลในพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเริ่มเก็บต้ังแตป 2553 จนถึงปจจุบัน ทั้งน้ีโดยการสนับสนุนจากสํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ ซึ่งขอมูลที่ไดจะนํามาวิเคราะหอยางเปนระบบตอเน่ืองรายป ซึ่งนําไปสูขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอ

การพัฒนาระบบบริการดูแลรักษาผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประเทศไทยเพ่ือใหระบบมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 

การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง: 

การจัดการเรียนการสอนทั้งในภาคที่ต้ังและภาคสนามของรายวิชาเวชศาสตรชุมชนสําหรับ นพท./

นศพ.วพม. ช้ันปที่ 3 และ 4 ทางภาควิชาฯ ไดรับความรวมมือเปนอยางดีย่ิงจากคณาจารยภาควิชาตาง ๆ ใน

ระดับช้ันปรีคลินิก คลินิก รวมทั้งคณาจารยพิเศษจากกระทรวงสาธารณสุข โดยไดพัฒนารูปแบบการเรียนรู 

รวมทั้งการวัดและประเมินผลใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมาอยางตอเน่ือง สําหรับการฝกปฏิบัติงานและ

การวิจัยในโรงพยาบาลชุมชนของ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ 6 ทางภาควิชาฯ ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจาก

โรงพยาบาลชุมชนทั้ง 5 แหง ในจังหวัดลพบุรีและฉะเชิงเทรามาอยางตอเน่ือง 

การจัดการเรียนการสอนวิชาในรายวิชาเวชศาสตรทหาร ทางภาควิชาฯ ไดรับความรวมมือจาก

คณาจารยภายในทั้งในระดับปรีคลินิก และคลินิก คณาจารยจากโรงเรียนเสนารักษ กรมแพทยทหารบก 

โรงเรียนวิทยาศาสตรทหารบก คณาจารยจากกรมแพทยทหารอากาศและกรมแพทยทหารเรือ ในการพัฒนา

หลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลทั้งในภาคที่ต้ังและภาคสนาม สําหรับการฝกภาคสนามของ 

นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ 6 ในรายวิชาเวชปฏิบัติการยุทธและปฏิบัติการเพชราวุธ น้ัน ทาง The Second 

Military Medical University (Shanghai, China) ไ ด ส ง น ัก เ ร ีย น แ พ ท ย ท ห า ร ม า ร ว ม แ ล ก เ ป ลี ่ย น

ประสบการณและรวมฝกในปฏิบัติการเพชราวุธมาอยางตอเน่ือง นอกจากน้ีการพัฒนาหลักสูตรเวชศาสตร

ทหารยังไดรับความรวมมือจาก The Uniformed Services University of the Health Sciences (USU) โดยเปด

โอกาสใหคณาจารยจาก วพม. เขารวมสังเกตการเรียนการสอนและการฝกปฏิบัติการ Bushmaster (Operation 

Bushmaster) เพ่ือนํามาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนของรายวิชาเวชปฏิบัติการยุทธและปฏิบัติการเพ

ชราวุธ 

ภทช.กศ.วพม. เปน principle investigator ของโครงการประเมินผลการดูแลผูปวยโรคเบาหวานชนิด

ที่ 2 และความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสถานพยาบาลในพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร ต้ังแตป 2553 จนถึงปจจุบัน โดยไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ ซึ่งขอมูลที่ไดจะนํามาวิเคราะหเพ่ือนําไปสูการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาระบบบริการ

ดูแลรักษาผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ภทช.กศ.วพม. รวมกับหนวยวิจัยเวชศาสตรทหารและโรงพยาบาลคายในภูมิภาคตาง ๆ อาทิ รพ.

คายกาวิละ รพ.คายสรรพสิทธิประสงค รพ.อานันทมหิดล รพ.คายเสนาณรงค เพ่ือศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคเอชไอ

วีในทหารกองประจําการ โดยจัดอบรมใหความรูเรื่องโรคเอชไอวีแกครูฝกทหารกองประจําการ ซึ่งจะนําไป

ขยายผลใหแกทหารกองประจําการตอไป รวมทั้งการเก็บวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ เพ่ือผลิตองคความรูใหม

และติดตามสถานการณของการติดเช้ือเอชไอวีในทหารกองประจําการซึ่งเปนตัวแทนชายไทยวัยหนุมของ

ประเทศไทย  

ภทช.กศ.วพม. รวมกับหนวยวิจัยเวชศาสตรทหารและโรงพยาบาลคายในภูมิภาคตาง ๆ อาทิ รพ.

คายกาวิละ  รพ.คายสรรพสิทธิประสงค รพ.อานันทมหิดล รพ.คายเสนาณรงค เพ่ือศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคลม

รอนอยางตอเน่ือง เปนระยะเวลากวา 10 ป โดยเลือกหนวยทหาร จํานวน 33 หนวย จากหนวยฝกทั่วประเทศ 

จํานวน 330 หนวยฝก เพ่ือเปนประชากรตัวอยางในการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูใหมที่จะนําไปปองกันโรค

ลมรอน ซึ่งปจจุบันไดพัฒนากาวหนาไปอยางมากทั้งในเชิงระบบและการนําไปปฏิบัติในระดับหนวย โดยจัดอบรมให

ความรูเรื่อง การปองกันโรคลมรอน และมีการติดตามอยางตอเน่ืองทุกป  

บทเรียนที่ไดรับ: การพัฒนาความรวมมือดานวิชาการกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมทั้ง

สถาบันที่มีช่ือเสียงในตางประเทศ เพ่ือจัดการฝกศึกษา บริการวิชาการแกสังคมน้ันเปนสิ่งสําคัญยิ่งในการพัฒนา

สถาบันและภารกิจของสถาบันใหบรรลุวัตถุประสงคสูงสุด  

 

Keywords: Collaboration, Excellent Learning, Academic services, Community medicine, Military 

medicine 

 

 

  



มหกรรมคุณภาพการศึกษาเครือขายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ ๒
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PP-15: การฝกทักษะความเปนครูผูชวยสอนใหแกแพทยประจําบาน 

สาขาเวชศาสตรฟนฟู   
  

       ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู  

กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

 

สรุปผลงานโดยยอ: ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู กศ.วพม. ตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมความพรอมให

แพทยประจําบานเขาใจบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบ ในฐานะผูชวยสอนสําหรับ นพท./นศพ.วพม. ช้ันป

ที่ 5 ที่หมุนเวียนมาฝกปฏิบัติงานทางคลินิกในรายวิชา เวชศาสตรฟนฟู (วพมวฟ 501) จึงไดจัดทําโครงการ 

Training for trainer และจัดทําคูมือผูชวยสอน (Manual of Teaching – Assistant) ขึ้น 

หลักการและที่มา: 

การเรียนการสอนวิชาเวชศาสตรฟนฟูไดถูกบรรจุไวในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของการเรียนใน

ช้ันคลินิก ตามเกณฑที่แพทยสภากําหนด สําหรับวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาไดจัดการเรียนการสอน

วิชาเวชศาสตรฟนฟูแกนักเรียนแพทยทหารช้ันปที่ 5 เปนระยะเวลา 2 สัปดาห โดยมีวัตถุประสงคใหนักศึกษา

แพทย/นักเรียนแพทยทหาร มีความรูดานเวชศาสตรฟนฟูในระดับเวชปฏิบัติทั่วไป โดยเนนการฝกปฏิบัติทักษะ

ทางคลินิกและการศึกษาดวยตนเอง   

ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ไดมอบหมายใหแพทยประจําบาน

เปนผูชวยสอนดานทักษะที่สําคัญทางดานเวชศาสตรฟนฟู เชน การใชเครื่องชวยเดิน การเคาะปอดระบาย

เสมหะและการฝกหายใจ การจัดทานอนบนเตียงเพ่ือปองกันแผลกดทับในผูปวยอัมพาต เปนตน ดังน้ันเพ่ือให

แพทยประจําบานสามารถถายทอดความรูและทักษะดังกลาวใหแก นพท./นศพ.วพม. ไดอยางถูกตองและ

เปนไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งพัฒนาทักษะความเปนครูแพทยใหกับแพทยประจําบาน ทางภาควิชาฯ จึงได

พัฒนาแนวทางพัฒนาแพทยประจําบานเพ่ือใหเปนผูชวยสอน (Training for trainer) รวมทั้งจัดทําคูมือผูชวย

สอนขึ้น 

กิจกรรมพัฒนา:  

คณะกรรมการรายวิชาเวชศาสตรฟนฟู ไดแนวทางพัฒนาแพทยประจําบานเพ่ือใหเปนผูชวยสอน 

(Training for trainer) โดยออกแบบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ดังน้ี 

1. กําหนดหัวขอบัญชีรายการทักษะทางเวชศาสตรฟนฟูที่มอบหมายใหแพทยประจําบานเปนครู

ผูชวยสอน 

2. อาจารยจัดทําแนวทางการฝกทักษะในแตละหัวขอโดยครอบคลุมวัตถุประสงค เน้ือหา วิธีการ

เรียนรู การวัดและประเมินผล พรอมรูปประกอบ และจัดทําเปนคูมือผูชวยสอน 

3. กําหนดวัน เวลา การอบรมเพ่ือพัฒนาแพทยประจําบาน การวัดและประเมินผล 

4. กําหนดตารางสอนทักษะตาง ๆ โดยแพทยประจําบาน 

5. ในช่ัวโมงสอนครั้งที่ 1 และ 2 อาจารยผูสอนจะประเมินผูชวยสอนในขณะสอนจริง  
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6. กําหนดใหแพทยประจําบานเปนผูประเมินผลการเรียนของ นพท./นศพ.วพม. ดวยวิธี MINI-

CEX) 

7. ให นพท./นศพ.วพม. ประเมินคุณภาพการสอนของแพทยประจําบาน โดยแบบสอบถามเมื่อ

สิ้นสุดการเรียนการสอน 

บทเรียนที่ไดรับ: 1) แพทยประจําบานไดฝกเปนครูผูชวยสอน พัฒนาทักษะการสื่อสาร สรางความผูกพันกับ 

นพท./ นศพ.วพม. 2) การจัดประสบการณการเรียนรูของแพทยประจําบานเปนมาตรฐานเดียวกัน และ 3) 

แพทยประจําบานไดฝกเปนผูประเมินในการสอบทักษะทางคลินิกของ นพท./นศพ.วพม.   

 

Key word: Teaching assistant, standardize, skill  
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PP-16: การพัฒนาการจดัการเรียนการสอน TEACHING ROUND 

 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร  

กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

 

สรุปผลงานโดยยอ: ภาควิชากุมารเวชศาสตร กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ไดพัฒนา

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนแบบ teaching round สําหรับ นพท./นศพ.วพม. ช้ันป 4 และ ป 5 ที่

หมุนเวียนมาปฏิบัติงานที่หอผูปวยกุมารเวชกรรม โดยจัดสัปดาหละ 2 คร้ัง ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 

0900-1100 แบงการเรียนเปน 2 กลุมยอย ตามหอผูปวยที่ปฏิบัติงาน โดยมอีาจารยผูสอน คือ กุมารแพทย กลุม

ละ 1 ทาน เปนผูควบคุมและดําเนินกิจกรรม รูปแบบการสอนจะเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยใหนักเรียน

คัดเลือกผูปวยที่สนใจแลวแจงอาจารยผูสอน การสอนมีลักษณะเปน bedside teaching โดยให นพท./

นศพ.วพม. เปนผูรายงานประวัติและผลการตรวจรางกาย โดยอาจารยจะแนะนําเทคนิคการตรวจรางกายที่

ถูกตอง หลังจากน้ันจะเปนการอภิปรายแนวทางการวินิจฉัยปญหาของผูปวยรวมกันโดยเปดโอกาสผูเรียนทุก

คนไดแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

หลักการและที่มา:  

 เน่ืองจากในปจจุบันภาควิชากุมารเวชศาสตร กศ.วพม. และกองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระ

มงกุฎเกลา จัดการศึกษาทั้งในระดับกอนปริญญาสําหรับ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ 4-6 และการศึกษาหลัง

ปริญญาสําหรับแพทยประจําบานและแพทยประจําบานตอยอด (หลักสูตรเพ่ือวุฒิบัตรฯ ของแพทยสภา) ดังน้ัน

การเรียนการสอนบนหอผูปวยจึงมักเปนการเรียนการสอนกลุมใหญ ซึ่งผูเรียนแตละระดับจะมีความรูพ้ืนฐานที่

แตกตางกันมาก การเรียนการสอนบนหอผูปวยโดยอาจารยประจําหอผูปวย หรือ teaching staff จึงอาจทําให 

นพท./นศพ.วพม. มีขอจํากัดในการเรียนรู หรือบางครั้งไดรับความรูที่ลึกเกินไปสําหรับการศึกษาระดับกอน

ปริญญา จึงเปนที่มาของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน Teaching Round เพ่ือสงเสริมการเรียนการ

สอนสําหรับ นพท./นศพ.วพม. ใหเพ่ิมพูนประสบการณการดูแลผูปวยจริงโดยมีผูเรียนเปนศูนยกลาง และมี

อาจารยประจํากลุมคอยต้ังคําถามเพ่ือกระตุนใหเกิดการเรียนรูและใหคําช้ีแนะอยางใกลชิด โดยเนนปญหา

พ้ืนฐานของผูปวยตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2558 ของ วพม.  

กิจกรรมการพฒันา: 

1. จัดการเรียนการสอนลักษณะ bedside teaching เปนกลุมยอย เนนการเรียนรูแบบ case-based 

learning  

2. จัดอาจารยกุมารแพทย 1 ทาน ตอ นักเรียนไมเกิน 10 คน เพ่ือใหนักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการ

เรียนรูอยางทั่งถึงและอาจารยสามารถประเมินการปฏิบัติไดอยางใกลชิด 

3. เนนใหนักเรียนแตละคนที่เปนเจาของไข เปนผูเตรียมรายงานผูปวย และเตรียมตัวโดยทบทวนเน้ือหา

ที่เกี่ยวของกับผูปวยที่เลือกมา (นักเรียนเปนผูคัดเลือกผูปวยดวยตนเอง) โดยมีอาจารยเปน facilitator และ
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“การเรียนรูผานเครือขาย: การเดินทางสูองคกรที่มีผลการดำเนินการ ที่เปนเลิศดานการศึกษา”

Network Learning: Journey Toward Educational Performance Excellence

79

79 
 

กําหนดเปาหมายการเรียนใหเหมาะสมตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตปรับปรุง พ.ศ. 2558 ของ วพม. โดย

ผูเรียนไดฝกตรวจรางกายโดยมีอาจารยเปนผูช้ีแนะ  

4. มอบหมายใหอาจารยผูสอนสอดแทรกจริยธรรมทางการแพทยและการดูแลผูปวยแบบองครวมใน

ระหวางการเรียนการสอน 

การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง: 

 พบวาความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนรูในรูปแบบน้ีอยูในระดับดีถึงดีมาก นักเรียนไดมีโอกาส

ฝกนําความรูไปใชในการดูแลผูปวยอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความมั่นใจในการอภิปราย ฝกทักษะการ

ตรวจรางกายเด็ก และใหความสําคัญกับการดูแลผูปวยแบบองครวมไดดีขึ้น โดยผลการประเมินของอาจารย

ผูสอนอยูในระดับดีเชนกันเน่ืองจากสามารถใหความรูไดอยางใกลชิดผานการปฏิบัติจริง 

บทเรียนที่ไดรบั: 

 การจัดการเรียนการสอนแบบ Teaching round สําหรับ นพท./นศพ.วพม. ช้ันป 4 และ ป 5 ที่มีการ

เรียนกลุมยอยในลักษณะเปน bedside teaching ชวยใหนักเรียนฝกนําความรูจากการเรียนในหองเรียนหรือ

เรียนรูดวยตนเองไปใชในการดูแลผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความมั่นใจในการอภิปราย ฝกทักษะ

การตรวจรางกายเด็ก และใหความสําคัญกับการดูแลผูปวยแบบองครวมไดดีขึ้น สามารถกําหนดเปาหมายการ

เรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน ทําใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูและไดรับประโยชนอยางเต็มที่  

 

Key word; Teaching round, case-based learning, การเรียนกลุมยอย 
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PP-17: การพัฒนาตอยอดระบบอาจารยท่ีปรึกษารายบคุคล (Preceptorship)  

เพื่อพัฒนาทักษะการซักประวตัิและตรวจรางกายแบบ Direct Observation 

 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร กองการศึกษา  

วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

 

สรุปผลงานโดยยอ: ในปการศึกษา 2555 เปนปแรกที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร กศ.วพม. ไดริเริ่มจัดใหมีระบบ

อาจารยที่ปรึกษารายบุคคลแบบตอเน่ือง (Longitudinal Preceptorship) เพ่ือประเมินและกํากับติดตาม

ความกาวหนาในการพัฒนาผลการเรียนรูตามมาตรฐานผลการเรียนรูของ นพท./นศพ.วพม. ต้ังแตช้ันปที่ 4 

ตอเน่ืองจนถึงช้ันปที่ 6 หลังจากน้ันไดดํารงความมุงหมายและพัฒนาตอยอดมาอยางตอเน่ือง โดยในปการศึกษา 

2561 ไดริเริ่มให Preceptor มีสวนรวมในการสังเกตและประเมินการซักประวัติและตรวจรางกายของผูปวยที่ 

นพท./นศพ. เขียนรายงานแบบ Direct observation เพ่ือให Preceptor ไดนําผลการประเมินดังกลาวมากระตุน

ใหนักเรียนฝกสะทอนคิด (reflection) เพ่ือทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรู และใหขอมูลปอนกลับ (feedback) รวมทั้งให

คําแนะนําเพ่ิมเติม (coaching) เพ่ือใหนักเรียนเขียนรายงานผูปวยไดอยางถูกตองและอภิปรายโจทยปญหาของ

ผูปวยไดอยางตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น สงผลให นพท./นศพ.วพม. มีความมั่นใจในการซักประวัติ ตรวจรางกาย 

และเขียนรายงานผูปวยมากขึ้น 

หลักการและที่มา:  

 สืบเน่ืองจากการสัมมนาหลักสูตรในชวงทายของปการศึกษา 2554 ของภาควิชากุมารเวชศาสตร 

กศ.วพม. ซึ่งพบวา นพท./นศพ. ช้ันปที่ 4-6 ที่หมุนเวียนมาฝกปฏิบัติงานที่ภาควิชากุมารฯ เพ่ิมขึ้นจากเดิมเปน 

300 คน ตอป ทําใหระบบกํากับดูแลและใหคําปรึกษาแกนักเรียนที่ทําอยูเดิมไมมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากเกิด

ชองวางของความสัมพันธระหวางอาจารยกับ นพท./นศพ. เชน อาจารยบางทานจําหนานักเรียนไมได ทําใหไม

สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานไดอยางเที่ยงตรง และขาดความตอเน่ืองในการประเมินความกาวหนาของ

ผู เรียน จึงทําใหทางภาควิชาฯ มีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษารายบุคคลแบบตอเน่ือง 

(Longitudinal Preceptorship) ขึ้น และเริ่มดําเนินการในปการศึกษา 2555 โดยกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษา

รายบุคคล (Preceptor) ทําหนาที่ตรวจรายงานฉบับแรกและใหขอมูลปอนกลับเพ่ือใหนักเรียนพัฒนาวิธีการ

เขียนรายงานใหถูกตอง และประเมินทักษะการตรวจรางกายเด็กเพ่ือใหมั่นใจวานักเรียนสามารถตรวจรางกาย

เด็กไดอยางถูกตอง ตอมาในปการศึกษา 2559 ไดเพ่ิมบทบาทของ preceptor โดยให 1) ตรวจรายงานผูปวย

ฉบับแรกของ นพท./นศพ.วพม. ช้ันป 4 และ 5 เนนการใหคําแนะนําเพ่ือพัฒนาการเขียนรายงานผูปวยให

ถูกตอง ครอบคลุม และตรงประเด็นมากย่ิงขึ้น 2) ประเมินทักษะการตรวจรางกายผูปวยเด็กทั้ง 7 ระบบ ของ 

นพท./นศพ. ช้ันปที ่4 และ 5 3) กํากับติดตามความกาวหนาของการพัฒนาผลการเรียนรูทุกดาน รวมทั้งตรวจ/ 

ใหคําแนะนําการเขียนบันทึกในสมุดประจําตัว (log book) ตลอดทั้ง 3 ป 4) ใหคําปรึกษาดานอ่ืน ๆ ตามบริบท

ของนักเรียน 5) จัดทํา log book ใหม โดยเพ่ิมใหมี checklist สําหรับลําดับข้ันตอนการทําหัตถการ (คลายแบบ

ประเมินสําหรับใชในการสอบ OSCE 6)  จัดพิมพหนังสือแบบฝกหัด Case-based Pediatrics: Clinical 
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reasoning exercise เพ่ือใหฝกอภิปรายกับอาจารย/ แพทยประจําบาน โดยทีมคณาจารยประจํารายวิชาไดรับ

ฟงขอคิดเห็นของผูเรียนในปการศึกษา 2560 เพ่ือนํามากําหนดแนวทางปรับปรุงในปการศึกษา 2561  

กิจกรรมการพฒันา:  

 เน่ืองจากปการศึกษา 2561 เปนปแรกที่ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ 4 ซึ่งเรียนในหลักสูตรฯ ปรับปรุง 

พ.ศ. 2558 ขึ้นปฏิบัติงาน ดังน้ันทางภาควิชากุมารฯ จึงไดปรับปรุงวิธีจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการวัดและ

ประเมินผลตามแนวคิด outcome-based education โดยเฉพาะอยางย่ิงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห

ปญหาผูปวย และการทําหัตถการที่สําคัญของผูเรียน โดยกําหนดใหอาจารย Preceptor ประเมินทักษะการซัก

ประวัติ และตรวจรางกายผูปวยที่นักเรียนไดรับมอบหมายใหเขียนรายงานดวยวิธี Direct observation โดยใช 

Checklist ที่อยูในคูมือนักเรียน หลังจากน้ัน preceptor จะกระตุนใหนักเรียนไดมีโอกาสฝกสะทอนคิด 

(Reflection) เพ่ือสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูและใหคําช้ีแนะเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาทักษะการซักประวัติและตรวจรางกาย 

รวมทั้งการเขียนรายงานผูปวย ผานการอภิปรายรวมกัน และนําผลการประเมินมาพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล 

สงผลใหความสัมพันธของ นพท./นศพ.กับ Preceptor แนนแฟนย่ิงขึ้น 

การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง:  

 พบวาจากการสํารวจความพึงพอใจของ นพท./นศพ.วพม. ทุกช้ันปในชวงหลังสอบลงกองเพ่ิมขึ้น 

เมื่อเทียบกับปการศึกษาที่ผานมา และนักเรียนมีความมั่นใจมากขึ้นในการซักประวัติและการตรวจรางกาย

ผูปวยเด็ก เน่ืองจากมีระบบ Preceptor ติดตามดูแลอยางใกลชิด นอกจากน้ีคุณภาพการเขียนรายงานผูปวยของ

นักเรียนก็ดีขึ้นกวาเดิมมาก สามารถเขียนบันทึกประวัติ ผลการตรวจรางกายไดอยางถูกตอง และสามารถ

อภิปรายผูปวยไดตรงประเด็นมากขึ้นเน่ืองจากไดมีการอภิปรายปญหาของผูปวยกับอาจารยที่ปรึกษาแลว  

 

บทเรียนที่ไดรับ: การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการซักประวัติและตรวจรางกายดวยวิธี

สังเกตอยางใกลชิด (Direct observation) ชวยใหการติดตามและประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการ

เรียนรูของผูเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยพบวาการเขียนรายงานของ นพท./นศพ.วพม. มีความถูกตอง

และมีคุณภาพมากขึ้น รวมถึง นพท./นศพ.มีความมั่นใจในการซักประวัติและตรวจรางกายมากขึ้นดวย 

 

Key word:  Preceptor, Direct observation, การซักประวัติ, ตรวจรางกาย 
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PP-18: การพัฒนาระบบตรวจและใหคะแนนการเขียนรายงานผูปวยของนกัเรียนแพทยทหาร 

ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ภาควิชาอายุรศาสตร กองการศึกษา  

วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

 

สรุปผลงานโดยยอ: ภาควิชาอายุรศาสตร กศ.วพม. ไดพัฒนาระบบตรวจและใหคะแนนการเขียนรายงาน

ผูปวย รวมทั้งการใหขอมูลปอนกลับ (feedback) และกระตุนใหนักเรียนแพทยทหาร/ นักศึกษาแพทยทหาร 

วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา (นพท./นศพ.วพม.) ฝกสะทอนคิดและสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู (reflection) 

ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยลดรอบระยะเวลาของการตรวจ

ประเมิน อํานวยความสะดวกใหอาจารยผูตรวจรายงานสามารถใหขอมูลปอนกลับแกผูเรียน และกระตุนให 

นพท./นศพ.วพม. ฝกสะทอนคิดและสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูจากการเขียนรายงานทุกฉบับ ซึ่งระบบดังกลาวจะชวย

สงเสริมและพัฒนาให นพท./นศพ.วพม. เกิดผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของรายวิชาตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

หลักการและที่มา: 

 การเขียนรายงานผูปวย มีเปาหมายเพ่ือให นพท./นศพ.วพม. ฝกทักษะการสื่อสารที่แพทยทุกคนตอง

ทําเวชปฏิบัติ คือ การเขียนบันทึกทางการแพทยในเวชระเบียน เพ่ือสื่อสารระหวางแพทยกับแพทย หรือแพทย

กับวิชาชีพอ่ืน ๆ ที่มีสวนรวมในการดูแลผูปวย ซึ่งนอกจากจะเนนความสําคัญของการใชภาษาที่เหมาะสม 

รัดกุม และการเขียนบันทึกอยางเปนระบบแลว การเขียนรายงานผูปวยยังเปนการฝกใหนักเรียนนําความรูที่ได

จากการเรียนรู หรือไปคนควาเพ่ิมเติมมาใชในการแกโจทยปญหาผูปวย ผานการฝกใหเหตุผลทางคลินิก 

(clinical reasoning skills) การตัดสินใจ (decision-making) และการแกปญหา (problem solving)   

กิจกรรมการพัฒนา: 

1. ออกแบบระบบตรวจและประเมินการเขียนรายงานผูปวยฯ ซึ่งประกอบดวย 

ก. ระบบลงทะเบียนสมาชิกสําหรับนพท./นศพ. และอาจารยผูตรวจ 

ข. ระบบแจงเตือนทางอีเมลลและทาง application เมื่อ 

• นพท./นศพ. สงรายงานผูปวยใหภาควิชา 

• อาจารยผูตรวจ รับรายงานผูปวยจากภาควิชา 

• อาจารยผูตรวจ ดําเนินการตรวจและใหคะแนนรายงานผูปวยเสร็จสิ้น 

• อาจารยผูตรวจ พบ นพท./นศพ. เพ่ือใหขอมูลปอนกลับ พรอมต้ังคําถามเพ่ือกระตุนให 

นพท./นศพ. ฝกสะทอนคิดและสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูจากการเขียนรายงาน  

• อาจารยผูตรวจ บันทึกคะแนนและสงรายงานผูปวยกลับคนืภาควิชา 

• ประกาศคะแนน 

ค. ระบบฐานขอมูลเพ่ือตรวจสอบและติดตามผล 
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ง. ปรับปรุงรูปแบบรายงานและแบบประเมิน ใหมีเน้ือที่สําหรับขอมูลปอนกลับและการสะทอนคิด 

2. พัฒนา web application ซึ่งเช่ือมโยงกับระบบบริหารงานภาควิชาอายุรศาสตร http://medpcm.com 

ใหสามารถใชงานไดทั้งบนโทรศัพทมือถือและเครื่องคอมพิวเตอร 

3. ติดตามและประเมินผลการใชงาน โดยประเมินระดับความพึงพอใจของ นพท./นศพ. และอาจารยที่

เขาใชงาน ตอการใชงานและรอบระยะเวลาการตรวจรายงานผูปวย 1 ฉบับ 

 

การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง: 

ระบบตรวจและใหคะแนนการเขียนรายงานผูปวยผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเริ่มทดลองใช

ในชวงปลายปการศึกษา 2561 ม ีนพท./นศพ. จํานวน 25 นาย และอาจารยผูตรวจรายงาน จํานวน  15 ทาน ที่

เขาทดลองใช พบวาทั้ง นพท./นศพ.วพม. และอาจารยผูตรวจรายงาน มีความพึงพอใจตอการใชงานระบบ

ตรวจและใหคะแนนการเขียนรายงานผูปวยผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับดี-ดีมาก และสามารถ

ลดรอบระยะเวลาของการตรวจและใหคะแนนการเขียนรายงานใหสั้นลง อาจารยสามารถใหขอมูลปอนกลับแก 

นพท./นศพ. และต้ังคําถามให นพท./นศพ. ฝกสะทอนคิดและสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูจากการเขียนรายงานทุกฉบับ

ตามที่กําหนดไว นอกจากน้ี นพท./นศพ. วพม. ยังสามารถตรวจสอบคะแนนไดทันทีและระบบจะเก็บบันทึก

ขอมูลไวทําให นพท./นศพ. สามารถนําผลคะแนนจากการประเมินไปใชเปนโอกาสในการพัฒนาตนเองและเก็บ

เขาแฟมบันทึกสะสมงานอิเล็กทรอนิกส (electronic portfolio) ได อยางไรก็ตาม อาจารยผูตรวจรายงานหลาย

ทานยังไมไดเขาใชระบบ เน่ืองจากยังคุนชินกับรูปแบบการตรวจและใหคะแนนแบบเดิม ทําใหระบบยังไม
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สมบูรณ นอกจากน้ียังมีขอเสนอให application สามารถสงรายงานผูปวยทั้งฉบับใหอาจารยตรวจไดเลยซึ่งจะได

พัฒนาระบบตอไป 

บทเรียนที่ไดรับ: 

1. ระบบการตรวจและใหคะแนนการเขียนรายงานผูปวยผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศน้ี นอกจากจะ

ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการตรวจรายงานผูปวยของภาควิชาอายุรศาสตร โดยลดรอบระยะเวลา

ของการตรวจประเมินแลว ยังชวยอํานวยความสะดวกใหอาจารยผูตรวจรายงานสามารถใหขอมูลปอนกลับแก

ผูเรียน และกระตุนให นพท./นศพ.วพม. ฝกสะทอนคิดและสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูจากการเขียนรายงานทุกฉบับได 

2. การพัฒนาระบบงานจําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกฝาย โดยที่การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

บางครั้งอาจมีขอจํากัด เชน การปรับตัวของผูใชงาน การเก็บขอมูลความลับผูปวย เปนตน 

 

Key words: medical report, tracking system, feedback, web application 
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PP-19: การสอนตรวจรางกายผูปวยท่ีมีอาการปวดหลัง 

ดวยแนวทางภาพยนตร Edge of Tomorrow เกิดตายเวยีนวน 

 

ภาควิชาออรโธปดิกส 

กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

 

สรุปผลงานโดยยอ: ภาควิชาออรโธปดิกส กศ.วพม. นําเสนอตัวอยางของการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการเรียน

การสอนทักษะการตรวจรางกายผูปวยที่มีอาการปวดหลัง โดยเนนใหนักเรียนมีสวนรวมและเปนเจาของ

กิจกรรมการเรียนรู (active learning) โดยอาจารยปรับบทบาทมาทําหนาที่เปนผูชวยเหลือและกระตุนให

นักเรียนฝกสะทอนคิดเพ่ือสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูและกําหนดหัวขอที่จะตองไปศึกษาเพ่ิมเติมตอยอดความรูที่ไดเรียน  

หลักการและที่มา: 

 เดิมการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การตรวจรางกายผูปวยที่มีอาการปวดหลัง อาจารยผูสอนจะใชวิธี

บรรยายโดยใช MS PowerPoint เปนหลัก เน้ือหาที่สอนจะสอดแทรกคลิปวีดีโอที่ถายทําจากผูปวยจริงเพ่ือ

สาธิตเทคนิคการตรวจรางกาย แตอาจารยผูสอนพบวาในระหวางการบรรยายมักจะมีผูเรียนหลายคนหลับ ทํา

ใหจําเปนตองพยายามออกแบบปรับปรุงวิธีจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนเปนเจาของกิจกรรมการ

เรียนรูมากขึ้น โดยกําหนดให นพท./นศพ. เรียนเปนกลุมชวยเหลือกันแบบ team-based learning แตพบวาเด็ก

ก็ยังหลับ ลาสุดจึงนําแนวปฏิบัติที่ใชในการจัดสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) มา

ประยุกตใชในการสอนรวมดวย  

กิจกรรมการพัฒนา:  

1. จัดทําแผนการสอนโดยกําหนดใหผูเรียนเปนเจาของกิจกรรมการเรียนรู โดย 

• กําหนดโจทยสถานการณที่ผูเรียนจะตองผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทําหนาที่สัมภาษณ ตรวจ

รางกายผูปวยสมมติ  

• อาจารยเลือก นพท./นศพ. 1 คน ใหเปนผูปวยสมมติที่มีอาการปวดหลังราวลงขาจากหมอนรอง

กระดูกกดทับเสนประสาท   

• กําหนดใหผูเรยีนแตละคนจะตองผลัดเปลี่ยนกันมาทําหนาที่สัมภาษณ ตรวจรางกายผูปวยสมมติ

ที่เขามาดวยอาการปวดหลัง 

• เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติของนักเรียนแตละคน ใหนักเรียนที่เปนผูสังเกตการณแสดงความเห็นตอสิ่ง

ที่เพ่ือนปฏิบัติวาถูกตอง หรือไม อยางไร สงใหอาจารยผูสอนดวยวิธี air drop    

• อาจารยจะสังเกตการปฏิบัติของนักเรียนแตละคน 

• ชวงทายอาจารยผูสอนจะต้ังคําถามกระตุนใหผูเรียน 4 ขอ ไดแก 1) ความรูสึกหลังการปฏิบัติ 2) 

สิ่งที่คิดวาทําไดดี 3) สิ่งที่คิดวายังไมไดทํา 4) ถามีโอกาสไดทําอีกครั้งจะทําอยางไร   
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รูปที่ 1 แสดงตําแหนงที่ผูเรียนและอาจารยยืนในระหวางทํากิจกรรม 

 

2. อาจารยผูสอนจัดประสบการณการเรียนรูตามแผนการสอน โดยแนะนําวาขั้นตอนการเรียนรูจะ

คลายกับ plot ในภาพยนตร เรื่อง Edge of Tomorrow (Live, Die, Repeat)  

3. อาจารยผูสอนประเมินผลการเปลี่ยนแปลง  

การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง:  

• พบวาในชวง 3 ปการศึกษาทีผ่านมาไมมีผูเรยีนหลับระหวางคาบที่สอน  

• ผูเรียนชอบที่จะปฏิบัติ มากกวาที่จะฟงหรือดูการสาธิตการปฏิบัติ  

• ผูเรียนชอบที่จะไดทํา เรียนรู ใหจบภายในคาบที่สอน มากกวาที่จะไดรับมอบหมายใหไปทําอะไรตอ 

บทเรียนที่ไดรบั:  

• นักเรียนชอบที่จะมองเห็นขั้นตอนแลวไปคนหารายละเอียดดวยตนเอง มากกวาที่จะฟงอาจารยสอน  

• การสอนวิธีน้ีอาจารยผูสอนจะเหน่ือย และกินแรงในการดึงความสนใจเด็กไวมากกวาการสอนตาม

สไลด การทํา Pre-test, Post-test, PBL, TBL  

 

Key words: การสอนแบบมีสวนรวม, OSCE, เกิด ตาย เวียนวน, Edge of tomorrow  
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PP-20: การพัฒนาทักษะการเรียนการสอนดวยการใชสถานการณจําลอง 

 

พันเอกหญิง ศริิลักษณ ชํานาญเวช  

พันเอก ธีรวัฒน ภูจิญญาณ  

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

 

สรุปผลงานโดยยอ: ภาควิชาวิสัญญีวิทยา กศ.วพม. นําเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช

สถานการณจําลองมาใชในการเรียนรู เรื่อง การใหสารนํ้าและขั้นตอนการใหยาระงับความรูสึก โดยกําหนด

สถานการณจําลองที่พบบอยในเวชปฏิบัติ คือ ผูปวยอุบัติเหตุที่ถูกนําสงหองฉุกเฉินดวยภาวะช็อกจากการ

สูญเสียเลือด ใหผูเรียนฝกปฏิบัติ เพ่ือใหเรียนรูขั้นตอนการปฏิบัติในการดูแลรักษาผูปวย และตอยอดดวยการ

เรียนรูขั้นตอนการใหยาระงับความรูสึกและการดูแลผูปวยหลังการระงับความรูสึก และรูถึงภาวะแทรกซอนของ

การระงับความรูสึกและแนวทางการแกไขภาวะแทรกซอนที่พบบอย   

หลักการและที่มา: 

 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา กศ.วพม. ไดนําแนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยใชสถานการณจําลองมาใช

ในการออกแบบการเรียนรู เรื่อง การใหสารนํ้าและขั้นตอนการใหยาระงับความรูสึก โดยผูเรียนมีสวนรวมและ

เปนเจาของกิจกรรมการเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติ โดยกําหนดสถานการณจําลองที่พบบอยในเวชปฏิบัติ คือ 

ผูปวยอุบัติเหตุที่ถูกนําสงหองฉุกเฉินดวยภาวะช็อกจากการสูญเสียเลือด ใหผูเรียนฝกปฏิบัติ เพ่ือใหเรียนรู

ขั้นตอนการปฏิบัติในการดูแลรักษาผูปวย และตอยอดดวยการเรียนรูขั้นตอนการใหยาระงับความรูสึกและการ

ดูแลผูปวยหลังการระงับความรูสึก และรูถึงภาวะแทรกซอนของการะงับความรูสึกและแนวทางการแกไข

ภาวะแทรกซอนที่พบบอย ตามลําดับ  

กิจกรรมการพัฒนา:  

1. จัดทําแผนการสอนโดยกําหนดใหผูเรียนเปนเจาของกิจกรรมการเรียนรู โดย 

• จําลองสถานการณใหผูเรียนเปนแพทยที่ปฏิบัติงานอยูที่หองฉุกเฉิน มีผูปวยที่ประสบอุบัติเหตุถูก

สงเขามาที่หองฉุกเฉินในเวลาน้ัน  

• หลังจากผูเรียนไดรักษาโดยการใหสารนํ้าและเลือดจนกระทั่งผูปวยจําลองมีภาวะความดันโลหิต

และการเตนของหัวใจคงที่พอที่จะสงไปยังหองผาตัดได  

• กําหนดใหผูเรยีนเรียนรูขั้นตอนในการระงับความรูสึกผานการลงมือปฏิบัติ ต้ังแตเริ่มตนจนสิ้นสุด

กระบวนการในการระงับความรูสึก  

• อธิบายขั้นตอนการดูแลผูปวยหลังการระงับความรูสึก และรูถึงภาวะแทรกซอนของการระงับ

ความรูสึกและแนวทางการแกไขภาวะแทรกซอนที่พบบอย  

2. อาจารยผูสอนจัดประสบการณการเรียนรูตามแผนการสอน  

3. อาจารยผูสอนประเมินผลการเปลี่ยนแปลง  
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รูปที่ 1 แสดงสถานการณของสัญญาณชีพและคล่ืนไฟฟาหัวใจ 
ของผูปวยอุบัติเหตุทีถู่กสงมายังหองฉุกเฉิน 

รูปที่ 2 แสดงการเปล่ียนแปลงของสัญญาณชพีและคล่ืนไฟฟาหัวใจหลังการบําบัดรักษา 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3,4 แสดงตัวอยางการจัดการเรียนการสอนโดยใชสถานการณจําลอง 

การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง:  

• ผูเรียนมีความมั่นใจในการดูแลผูปวยที่อยูในภาวะช็อกจากการสูญเสียเลือดมาก 

• ผูเรียนไดเรียนรูขั้นตอนการใหยาระงับความรูสึกผานสถานการณจําลองที่พบบอยในเวชปฏิบัติ ทําให

มีความเขาใจและสามารถเรียนรูการระงับความรูสึกในผูปวยจริงไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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• ผูเรียนไดเรียนรูภาวะแทรกซอนหลังการระงับความรูสึกที่พบบอยและสามารถบอกแนวทางการแกไข

ภาวะแทรกซอนที่พบบอยได 

• ระดับคะแนนความพึงพอใจ ของ นพท./นศพ. ตอการเรียนการสอนดีขึ้น 

บทเรียนท่ีไดรับ: 1) นพท./นศพ. มีความต่ืนตัวและสนใจตอการเรียน 2) ผูเรียนสามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรูมา

ประยุกตใชกับผูปวยในสถานการณจริงไดอยางมีประสิทธิภาพในอนาคต 3) มีความปลอดภัยในการทําหัตถการ

เพราะทํากับผูปวยจําลอง 

 

Key words: สถานการณจําลอง การระงับความรูสึก ภาวะช็อกจากการสูญเสียเลือด การใหสารนํ้าและเลือด 
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PP-21: ประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิรนนิงตามแนวคดิเกมมิฟเคชันในรายวิชาชีวเคม ี

และชวีวิทยาระดบัโมเลกุล สําหรับนักเรียนแพทยทหารและนักศึกษาแพทย  
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

 

ภาควิชาชีวเคมี กองการศึกษา  

วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

 

สรุปผลงานโดยยอ: ภาควิชาชีวเคมี กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา (ภชค.กศ.วพม.) ได

พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนอีเลิรนนิงดวยโปรแกรมมูเด้ิล (Moodle) ผสมผสานกับแนวคิดเกมมิฟเค

ชัน (Gamification) ในรายวิชาชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุล (Biochemistry and Molecular biology - 

BMB) สําหรับนักเรียนแพทยทหารและนักศึกษาแพทย (นพท./นศพ.วพม.) ช้ันปที่ 2 วิทยาลัยแพทยศาสตร

พระมงกุฎเกลา การนําแนวคิดเกมมิฟเคชันมาประยุกตใชในการเรียนอีเลิรนนิงรูปแบบใหม ตอไปน้ีจะใชคําวา 

BMB-gamification-Moodle จะชวยเพ่ิมความสนใจและสรางแรงจูงใจในการเรียน ในระหวางเรียนดวย

โปรแกรมผูเรียนจะไดรับคะแนน (eXperience Point หรือ XP) และของรางวัล (Item) เมื่อผูเรียนทํากิจกรรม

ตางๆ สําเร็จลุลวงตามเกณฑที่กําหนดไว และจะไดผลลัพธสุดทายซึ่งจะถูกนํามาใชจัดระดับ (Level) ของผูเรียน 

และสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลาจากตารางแสดงคะแนนรวม (Leaderboard) เปนการกระตุนใหผูเรียนทุก

คนกระตือรือรนที่จะแขงขันกันเรียนรูและทุมเทกับการทํากิจกรรมตาง ๆ ผูเรียนจะทําการศึกษาเน้ือหาบทเรียน

ทั้งหมดดวยตนเองโดยตองทํากิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ ตามเง่ือนไขที่ผูสอนกําหนดข้ึน ไดแก งานที่ไดรับ

มอบหมาย การบานและแบบทดสอบ ซึ่งตองผานตามเกณฑที่กําหนดไวจึงจะเขาสูบทเรียนในหัวขอตอไปได 

ผูเรียนสามารถตรวจสอบความกาวหนาของการเรียนระหวางเรียนไดดวยตัวเองตลอดเวลา นอกจากน้ีหลังจาก

ผูเรียนไดศึกษาเน้ือหาและทํากิจกรรมตาง ๆ ครบทุกหัวขอ จะไดรับใบประกาศนียบัตรรับรองออนไลนที่แสดง

วาผูเรียนไดผานการเรียนรูครบทุกหัวขอการเรียนรูจนจบบทเรียนตามเกณฑที่กําหนด (e-Certificate of 

completion) ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของการเรียนโดยใชอีเลิรนนิงรูปแบบใหม ในปการศึกษา 2561 

พบวามีคาประสิทธิภาพเทากับ 85.19/80.77 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80 ผลการวิเคราะหเพ่ือ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลังเรียนดวยอีเลิรนนิงรูปแบบใหม พบวาคาเฉลี่ย

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 คาเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิ

ของกลุมผูเรียนที่ไดรับ e-certificate of completion สูงกวากลุมผูเรียนที่ไมไดรับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .001 และผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียน โดยการทําแบบประเมินความคิดเห็นและการ

สะทอนคิดดวยการเขียน (Reflective writing) ของผูเรียนเมื่อจบรายวิชา พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจตอการ

เรียนรูในรูปแบบอีเลิรนนิงตามแนวคิดเกมมิฟเคชันในระดับมาก เน่ืองจากสามารถสรางแรงจูงใจในการเรียน

และทําใหผูเรียนติดตามและเขาใจเน้ือหาของบทเรียนไดดีขึ้นและไดประสิทธิผลอยูในเกณฑดี นอกจากน้ีเจต

คติของผูเรียนตอ BMB-gamification-Moodle ในรายวิชาชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุลอยูในระดับเห็นดวย

ถึงเห็นดวยอยางมาก  
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หลักการและที่มา: การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอีเลิรนนิงใหประสบผลสําเร็จเปนสิ่งที่ทาทายเปนอยางย่ิง 

เน่ืองจากการสรางแรงจูงใจในการเรียนรูและทําใหผูเรียนผูกพันกับบทเรียนออนไลนดวยตนเอง รวมทั้งรักษา

ระดับของความกระตือรือรนดังกลาวต้ังแตชวงเริ่มตนจนสิ้นสุดบทเรียนเปนสิ่งที่ทําไดยากมาก ภาควิชาชีวเคมี

ซึ่งมีประสบการณจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอีเลิรนนิงผสมผสานกับการเรียนการสอนในรูปแบบอ่ืน ๆ มา

นานมากกวา 5 ป ก็ประสบปญหาดังกลาวขางตนเชนกัน เปนเหตุใหการเรียนการสอนไมบรรลุเปาหมายที่

กําหนดไวเทาที่ควร ดวยเหตุน้ีทางภาควิชาชีวเคมี กศ.วพม. จึงนําแนวคิดเกมมิฟเคชันซึ่งเปนการนําเอา

หลักการพ้ืนฐานในการออกแบบเกม องคประกอบของเกม และกลยุทธของเกม มาใชในบริบทอ่ืนที่ไมใชการ

เลนเกม โดยแนวคิดน้ีเปนวิธีที่ชวยเพ่ิมความผูกพันแกผูเขารวมกิจกรรม ที่ไดรับความนิยมและประสบ

ความสําเร็จเปนอยางมากในภาคธุรกิจ รวมทั้งในวงการการศึกษาไดมีการศึกษาวิจัยเพ่ือนําเอาแนวคิดน้ีมาชวย

ยกระดับคุณภาพของผูเรียน และพบวาการนําแนวคิดเกมมิฟเคชันมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนใน

รูปแบบอีเลิรนนิงเปนหน่ึงในวิธีการและเทคนิคทางการศึกษาที่สามารถสรางแรงจูงใจและความผูกพันในการ

เรียนของผูเรียนไดเปนอยางดี นอกจากน้ีภาควิชาชีวเคมี กศ.วพม. มีการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนอี

เลิรนนิงที่พัฒนาขึ้น มีการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียน และมี

การประเมินความพึงพอใจและเจตคติตอการเรียนของผูเรียน เพ่ือใหไดบทเรียนอีเลิรนนิงตามแนวคิดเกมมิฟเค

ชันที่มีคุณภาพ 

กิจกรรมการพัฒนา:  

  ภาควิชาชีวเคมี กศ.วพม. ไดจัดประชุมทีมงานของภาควิชา เพ่ือวางแผนและกําหนดแนวทางพัฒนา

และการหาประสิทธิภาพ รวมทั้งเจตคติตอการเรียน  ดังน้ี 

1. แกไขปรับปรุงบทเรียนรูปแบบอีเลิรนนิงตามแนวคิดเกมมิฟเคชัน โดยนําทุกหัวขอในรายวิชามา

กําหนดเน้ือหาแบงเปน 3 สวน ไดแก ชีวโมเลกุล เมตาบอลิสมของสารอาหาร และชีววิทยาโมเลกุล กําหนด

กิจกรรม และแบบทดสอบในแตละหัวขอเปน formative test ใหผูเรียนทําไดไมจํากัด 

2. สรางแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนโดยเลือกจากขอสอบปรนัย 5 ตัวเลือก ที่ผานการทําโดยผูที่

เรียนรายวิชาน้ีมาแลวนํามาวิเคราะหหาขอสอบที่มีคาความยากงายและอํานาจจําแนกอยูในเกณฑดี 

3. สรางแบบประเมินเจตคติแบบ 3 องคประกอบ ตอบทเรียนรูปแบบอีเลิรนนิงตามแนวคิดเกมมิฟเคชัน 

ในรายวิชาชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุล 

4. ทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) 

5. ช้ีแจงใหผูเรียนรูจักและเขาใจรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานและการประเมินผล รวมทั้ง

แนะนําวิธีใชงานระบบอีเลิรนนิงตามแนวคิดเกมมิฟเคชันในช่ัวโมงแรกของการเปดเรียนรายวิชาชีวเคมีและ

ชีววิทยาระดับโมเลกุล 

6. ในระหวางเรียนใหผู เรียนทําแบบทดสอบทายบทเรียนทั้ง 3 สวน ซึ่งจะบรรจุไวใน BMB-

gamification-Moodle ของรายวิชา โดยใหนักเรียนทําไดเพียง 1 ครั้ง เทาน้ัน เก็บคะแนนไวเปนคะแนนระหวาง

เรียน 
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7. ในระหวางที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาจะมอบหมายใหเลขานุการของคณะกรรมการรายวิชาเปนผู

กํากับดูแลระบบ ติดตามความกาวหนาของผูเรียนในภาพรวม และคอยประสานงานกับผูสอนในกรณีที่เกิด

ปญหาขอขัดของตาง ๆ  

8. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน ประเมินเจตคติ 3 องคประกอบ ตอ

การเรียนโดยใชแบบสอบถามที่มีเกณฑการใหคะแนน และใหผูเรียนสะทอนคิดดวยการเขียน (Reflective 

writing)  

9. รวบรวมขอมูล และนํามาวิเคราะหทางสถิติ 

การประเมินการเปลี่ยนแปลง:  

 ประสิทธิภาพของระบบการเรียน BMB-gamification Moodle ในรายวิชา ชีวเคมีและชีววิทยาระดับ

โมเลกุล คอนขางดี คือ 85.19/80.77 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวที่ 80/80 สรุปไดวาบทเรียนอีเลิรนนิงที่

พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่กําหนด  

 การวิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลังเรียนดวยอีเลิรนนิง

รูปแบบใหม พบวาคาเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.001 และคาเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิของกลุมผูเรียนที่ไดรับ e-certificate of completion สูงกวากลุมผูเรียนที่ไมไดรับ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  

 การประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนการสอนในรูปแบบอีเลิรนนิงดวยเทคนิคแบบเกม

มิฟเคชัน พบวาปจจัยที่ทําใหการจัดการเรียนการสอนประสบความสําเร็จ ไดแก การมีแตมสะสม (XP) ระดับ

ของผูเรียน (Level) ตารางคะแนนรวม (Leaderboard) ของรางวัลตาง ๆ รวมทั้งรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูที่ทา

ทายความสามารถของผูเรียน ลวนเปนปจจัยที่ชวยสรางแรงจูงใจและทําใหผูเรียนผูกพันกับบทเรียนและกระตุน

ใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง  

 สรุปในภาพรวมผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนอีเลิรนนิงในระดับดีมาก (μ ≥ 4.5) 

และเจตคติตอ BMB-gamification-Moodle ในรายวิชาชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุลอยูในระดับเห็นดวยถึง

เห็นดวยอยางมาก นอกจากน้ีผูเรียนมีความพึงพอใจตอการนําเทคนิคแบบเกมมิฟเคชันมาใช (95%) และมี

ความพึงพอใจที่ระบบใหมสงเสริมใหผูเรียนผูกพันกับบทเรียนและกระตุนการเรียนรูดวยตนเอง (91%) กิจกรรม

ที่ผูเรียนพึงพอใจมากที่สุดในระบบ คือ แบบทดสอบตาง ๆ (99%) นอกจากน้ีผูเรียนทุกคนเช่ือวาระบบน้ีเปน

เครื่องมือที่ชวยเสริมการเรียนรูรูปแบบอ่ืน ๆ และสามารถใชเปนเครื่องมือทดสอบความรูของตนเอง โดยการ

เรียนรูผานระบบน้ีทําไดงายกวา มีความเครียดนอยกวาการเรียนรูในรูปแบบอ่ืน ๆ ดังน้ันผูเรียนจึงใหขอแนะนํา

วาควรขยายผลโดยจัดใหมีบทเรียนในรูปแบบอีเลิรนนิงดวยเทคนิคแบบเกมมิฟเคชันในรายวิชาอ่ืน ๆ ดวย  

บทเรียนที่ไดรับ:  

1. การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอีเลิรนนิงตามแนวคิดเกมมิฟเคชัน สามารถชวยสรางแรงจูงใจใน

การเรียนและทําใหผูเรียนผูกพันตอบทเรียนไดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม  
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2. ปจจุบันผูเรียนมีทักษะดาน IT และมีทัศนคติในระดับดีมากตอการใชเทคโนโลยีทั้งในชีวิตประจําวัน

และในการเรียนรูเรื่องตาง ๆ ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ จึงควรนําเทคโนโลยีมาชวย

จัดการเรียนการสอนเพ่ือใหเขากับ lifestyle ของผูเรียนในยุคปจจุบัน  

3. IT infrastructure และ IT literacy skill ที่ดี เปนปจจัยแหงความสําเร็จที่ทําใหการเรียนการสอนใน

รูปแบบอีเลิรนนิงและการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการเรียนการสอนสัมฤทธ์ิผล 

4. การนําเทคนิคการสอนรูปแบบใหมๆ มาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน อาจชวยเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และชวยกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจในการเรียนรูเพ่ิมมากขึ้น 

5. ความมุงมั่นทุมเทและความรวมมือของคณาจารยในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหมๆ เปน

ปจจัยสําคัญที่จะทําใหการเรียนการสอนรูปแบบใหมๆ เกิดขึ้นได 

6. การนําเทคนิคการสอนรูปแบบใหมๆ มาใชกับผูเรียน นอกจากจะประเมินความพึงพอใจของผูเรียน

แลว ควรมีการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนน้ันๆ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนดวย 

 

Key words: Moodle, Gamification, experience point, item, level, leaderboard, e-certificate, reflective 

writing 
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PP-22: ผลของการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมผานการสะทอนคิดเพื่อเสริมสราง 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการคิดอยางมวีิจารณญาณและการแกปญหาของนักเรียน
พยาบาล วทิยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

 

พันเอกหญิง ศริิพร สวางจิตร  พันโทหญิง กุสุมา กังหล ี  

รอยเอกหญิง นันทิกานต กลิน่เชตุ 

ภาควิชาการพยาบาลเบ้ืองตน กองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

 

สรุปผลงานโดยยอ: การศึกษาน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนพยาบาลกอนและหลังการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมผานการสะทอนคิด และ 2) ทักษะการคิดอยางมี

วิจารณญาณและการแกปญหาของนักเรียนพยาบาลกอนและหลังการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมผานการ

สะทอนคิด โดยศึกษาในนักเรียนพยาบาลช้ันปที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 98 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

ครั้งน้ี ไดแก แผนการสอนหัวขอกระบวนการพยาบาล และคูมือแนวทางการสอนแบบกระบวนการกลุมผานการ

สะทอนคิดหัวขอกระบวนการพยาบาล เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน และแบบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา วิเคราะหขอมูลโดย รอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติ paired sample t-test ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

พยาบาลกอนและหลังการเรียนรูมีคาเทากับ �̅�𝑥𝑥𝑥 = 14.74, S.D.= 2.785; �̅�𝑥𝑥𝑥 = 19.24, S.D. = 2.847 ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนพยาบาลหลังการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมผานการสะทอนคิดสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพบวาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหาหลังการ

เรียนรูดวยกระบวนการกลุมผานการสะทอนคิดสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( �̅�𝑥𝑥𝑥 = 

25.45, S.D.=3.761; �̅�𝑥𝑥𝑥 = 26.51, S.D.=2.782 ตามลําดับ) การศึกษาแสดงใหเห็นวาการเรียนการสอนโดยใช

กระบวนการกลุมผานการสะทอนคิดสามารถเสริมสรางผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาทักษะการคิดอยางมี

วิจารณญาณและการแกปญหาของนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที ่21 

หลักการและที่มา: 

การเรียนรูแบบสะทอนคิดผานกระบวนการกลุม เปนรูปแบบหน่ึงของการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริม

ผูเรียนทั้งในดานทักษะการคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณและแกปญหา เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของ

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาควิชาการพยาบาลเบ้ืองตน ซึ่งรับผิดชอบ

จัดการเรียนการสอนรายวิชา ทฤษฎีทางการพยาบาลและกระบวนการพยาบาล นับเปนวิชาที่ตองอาศัยหลัก

วิทยาศาสตรและศิลปะการพยาบาลในการประเมินภาวะสุขภาพ การวินิจฉัยปญหา การวางแผนการพยาบาล 

การปฏิบัติการพยาบาล และการประเมินผลการพยาบาล โดยใชวิธีการทํางานที่เปนระบบในการแกปญหาของ

ผูรับบริการ การนําเทคนิคการสะทอนคิดมาใชในการจัดการเรียนการสอนทําใหผูเรียนสามารถพิจารณา

จุดบกพรองและหาวิธีแกไขหรือพัฒนาตนเองใหเกิดการเรียนรูที่ดีขึ้นทั้งในสวนของเน้ือหาความรูทางการ
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พยาบาล การคิดเช่ือมโยงอยางมีเหตุผล การตัดสินใจแกปญหาทางคลินิกและประเด็นขัดแยง การสะทอนคิด

เปนอีกวิธีการหน่ึงที่ทําใหการจัดการเรียนการสอนพยาบาลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูเรียนเกิดการคิด

อยางมีวิจารณญาณและเกิดความเจริญงอกงามในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปนดานพุทธพิสัย จิตพิสัย และทักษะ

พิสัยผานการยอนกลับมามองตนเองของผูเรียน เกิดการตระหนักรูในตนเอง สามารถประเมินตนเองคิด

พิจารณาหาขอบกพรอง ตลอดจนแนวทางปรับปรุงแกไขเพ่ือพัฒนาตนเองใหดีข้ึน การนําวิธีการสะทอนคิดมา

ใชในการจัดการเรียนการสอนจึงเปนแนวทางที่เปนประโยชนในการเตรียมบุคลากรพยาบาลเปนอยางยิ่ง ซึ่งจะ

ทําใหผูเรียนสามารถเช่ือมโยงการบริการกับการเรียนรูได เปนการเรียนรูจากประสบการณตรงและเปดโอกาส

ใหวิเคราะห วิพากษ และประเมินสิ่งที่ปฏิบัติได เปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่มี

ประโยชนสูงสุดในการจัดการศึกษายุคการเปลี่ยนผานสูศตวรรษที่ 21 ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

กิจกรรมการพฒันา : 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย มีดังน้ี 

ขั้นเตรียมการ 

1.1 ศึกษาคนควา วิเคราะห เอกสาร ตํารา บทความ วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการ

เรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมผานการสะทอนคิดทั้งในประเทศและตางประเทศ และนําขอสรุปที่ได

จากการวิเคราะหเอกสาร (Content analysis) มาเปนกรอบในการวิจัย 

1.2 จัดทําแผนการสอนหัวขอกระบวนการพยาบาล และเอกสารประกอบการสอน 

1.3 จัดทําคูมือแนวทางการสอนแบบกระบวนการกลุมผานการสะทอนคิดหัวขอกระบวนการพยาบาล 

1.4 จัดทําประมวลรายวิชา โดยแบงนักเรียนพยาบาลสําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ

กระบวนการกลุมเปน 12 กลุม แบบคละผูเรียนโดยใชคะแนนเฉลี่ยสะสมเพ่ือจัดนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนอยูในระดับสูง ปานกลาง ตํ่า ในลักษณะ 1:2:1 กลุมละ 8-9 คน ตออาจารย 1 คน 

ขั้นดําเนินการ  

ใชระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ต้ังแต 1 พ.ค. 61 ถึง 30 ส.ค. 61 จํานวน 25 ชม. จัดการเรียนการสอน

โดยใชกระบวนการกลุมผานการสะทอนคิดเพ่ือเสริมสรางผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะดานการคิดอยางมี

วิจารณญาณและการแกปญหาเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาลในรายวิชาทฤษฎีทางการพยาบาลและกระบวน 

การพยาบาล (วทฉพ 101)  

2.1 ผูวิจัยนัดประชุมอาจารยประจํากลุมเพ่ืออธิบายและช้ีแจงวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ

กระบวนการกลุมผานการสะทอนคิด และการใชคูมือแนวทางการสอนแบบกระบวนการกลุมผานการสะทอนคิด

หัวขอกระบวนการพยาบาลเพ่ือใหอาจารยประจํากลุมแตละทานมีความเขาใจและปฏิบัติไดอยางถูกตอง

ครบถวนเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

2.2 สัปดาหที่ 1 ปฐมนิเทศรายวิชา ทฤษฎีทางการพยาบาลและกระบวนการพยาบาล (วทฉพ 101) 

สําหรับนักเรียนพยาบาลช้ันปที่ 1 รุนที่ 54 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก โดยช้ีแจงวัตถุประสงคการวิจัย วิธีเก็บ

รวบรวมขอมูลใหกับนักเรียนแจกใบ informed consent ใหนักเรียนตัดสินใจเขารวมวิจัยอยางอิสระตามความ

สมัครใจ พรอมทั้งอธิบายใหทราบวาผลการทดสอบที่ไดจากการวิจัยไมมีผลตอคะแนนและเกรดของนักเรียน 
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2.3 สัปดาหที่ 3 ผูวิจัยใหผูเขารวมวิจัยทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) คือ แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกระบวนการพยาบาล เปนขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 30 คะแนน และ

แบบทดสอบวัดทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา จํานวน 42 ขอ โดยใชเวลาทําแบบทดสอบ

กอนเรียน (Pre-test) ประมาณ 90 นาที และสงคืนในกลองทึบดานหนาหองเรียนที่เตรียมไวให 

2.4 สัปดาหที่ 4 ถึงสัปดาหที่ 8 หลังการเรียนการสอนเน้ือหาภาคทฤษฎีในหัวขอกระบวนการ

พยาบาล ทั้ง 5 ขั้นตอน เสร็จสิ้นแลวอาจารยผูสอนประจํากลุมจะจัดการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุม

ผานการสะทอนคิดตามคูมือแนวทางการสอนแบบกระบวนการกลุมผานการสะทอนคิดหัวขอกระบวนการพยาบาล 

2.5 จัดการเรียนการสอนกระบวนการกลุมผานการสะทอนคิดโดยใชแบบฝกหัดที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับ

กระบวนการพยาบาลในแตละข้ันตอน โดยแตละครั้งของการเขากลุมจะใหผูเขารวมวิจัยรับแบบฝกหัดกอนการ

เขากลุมทุกครั้ง ใหผูเรียนไดเรียนรูและอภิปรายเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการพยาบาลผานการทําแบบฝกหัด 

โดยอาจารยประจํากลุมสอดแทรกคําถามสะทอนคิดตามแนวคิดของ Gibb (1988) ซึ่งมี 6 ขั้นตอน ดังน้ี 

2.5.1 ขั้นบรรยายเหตุการณ (Description) การบรรยายสถานการณที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะจุดสําคัญ

ของสถานการณที่ตองการใหผูอ่ืนทราบ อาจารยประจํากลุมเปดกลุมโดยแจงใหทราบวัตถุประสงค และผลที่จะ

ไดรับจากการเขากลุมในแตละครั้งใหผูเรียนทราบ 

2.5.2 ขั้นบอกความรูสึกที่เกิดขึ้น (Feeling) การแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกันโดยการสะทอน

การคิดจากการสังเกตความรูสึกและการรับรูวารูสึกอยางไร หรือคิดอยางไรตอสถานการณที่เกิดขึ้น อาจารย

ประจํากลุมใหผูเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยบอกถึงความเขาใจและสิ่งที่ไดเรียนรูเกี่ยวกับหัวขอในการเขากลุม

แตละครั้ง กอนเริ่มทําแบบฝกหัด 

2.5.3 ขั้นประเมินความคิดเห็นตอสถานการณ (Evaluation) การประเมินวิเคราะหประสบการณ

หลังทําแบบฝกหัดโดยผูเรียนรวมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นตอการเรียนรูกระบวนการพยาบาลผาน

แบบฝกหัด โดยใชหลักและแนวคิดของกระบวนการพยาบาล อาจารยประจํากลุมคอยกระตุนผูเรียนและ

สอดแทรกคําถามในการสะทอนคิด 

2.5.4 ขั้นวิเคราะหภาพรวมของสถานการณ (Analysis) วิเคราะหสถานการณวาสิ่งที่เกิดขึ้นมี

อะไรบางที่เปนอุปสรรค หลังจากทําแบบฝกหัดผูเรียนรวมกันวิเคราะหโดยใชหลักและแนวคิดของกระบวนการ

พยาบาลถึงปญหาและอุปสรรคในการแกปญหาในแบบฝกหัด  

2.5.5 ขั้นหาขอสรุป (Conclusion) ผูเรียนสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูจากสถานการณ ไดแก ความรูทัศนคติ

หรือขอคิดและวิธีแกไขปญหาโดยใชเหตุผลประกอบ โดยมีอาจารยประจํากลุมคอยแนะนําและสอดแทรก

คําถามในการสะทอนคิด 

2.5.6 ขั้นวางแผนการกระทํา (Action plan) เปดโอกาสใหผูเรียนอภิปรายและซักถามขอสงสัย 

บอกแผนการพัฒนา หรือปรับปรุงใหดีขึ้น ตองการรูอะไรเพ่ิมเติมและจะทําอะไรเพ่ิมเติม 

ขั้นการประเมินผล 

2.6 สัปดาหที่ 9 หลังสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ทฤษฎีทางการพยาบาลและกระบวนการ

พยาบาล ผูวิจัยใหผูเขารวมวิจัยทําแบบทดสอบใชเวลาประมาณ 90 นาที และใหนักเรียนพยาบาลสงคืนใส

กลองทึบดานหนาหองเรียน ดังน้ี  
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2.6.1 แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเกี่ยวกับ

กระบวนการพยาบาล โดยใชแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) เน่ืองจากในการ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยทั่วไป ควรทิ้งชวงหางประมาณ 2 สัปดาหเปนตนไปเพราะเปนระยะเวลาของการ

สอบซ้ําที่พอเหมาะไมกอใหเกิดปญหาผลตกคางจากการสอบครั้งแรก (Carry-over effect) เปนการทิ้งชวงให

นานพอที่ผลจากความจํา หรือการฝกฝนเรียนรูจากขอสอบจางหายไป (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2548) ดังน้ันผูวิจัย

จึงกําหนดการทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยมีระยะหางของการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

กอนและหลังเรียน 6 สัปดาห 

2.6.2 แบบทดสอบวัดทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา และใชเวลาในการ

ทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

2.7 ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูล และนําไปวิเคราะหผลทางสถิติ 

บทเรียนที่ไดรับ: 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนพยาบาลหลังการเรียนรูโดยกระบวนการกลุมผานการสะทอนคิด

สูงกวากอนเรียน 

2. ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหาหลังการเรียนรูโดยกระบวนการกลุมผานการ

สะทอนคิดในหัวขอกระบวนการพยาบาลสูงกวากอนการเรียน 

3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมผานการเรียนรูแบบสะทอนคิดที่มี

ประสิทธิภาพ สงผลใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเน้ือหากระบวนการพยาบาล และชวยเสริมสรางทักษะการคิด

อยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

 

Keywords: group teaching through reflection, academic achievement, critical thinking skills and 

problem solving. 
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