
การพัฒนาทักษะการบริการสุขภาพ 
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยกระบวนการสะท้อนคิด 

ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก 
และการผดุงครรภ์ 1 

กลุ่มการสอน 3  

การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 



 
การพัฒนาทักษะการบรกิารสุขภาพ 

ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยกระบวนการสะท้อนคิด 
 

ขั้น 1 การ
บ่งช้ีความรู้ 
ระบุปัญหา

และ
ความส าคญั  

•นโยบายการปฏิรูประบบสุขภาพ มุ่งพัฒนาการ
ให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

•แผนยุทธศาสตร์การพฒันาการศกึษาส าหรับบุคลากร
ด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21  (2557-2561) เน้นจิต
บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เคารพศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ และเข้าใจทุกข์ของผู้ป่วย 
(วณชิา  ชื่นกองแก้วและคณะ,2557) 



 
การพัฒนาทักษะการบรกิารสุขภาพ 

ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยกระบวนการสะท้อนคิด 
 

ขั้น 1 การ
บ่งช้ีความรู้ 
ระบุปัญหา

และ
ความส าคญั  

•วิชาชีพพยาบาล: เกี่ยวข้องกับชีวิต ความ
ทุกข์ ความเจ็บป่วย และเป็นบริการด้าน
มนุษยธรรมและวิชาชีพ  
•นักศึกษาพยาบาลต้องได้รับการฝึกฝนทักษะ
การดูแลผู้รับบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 



ปัญหาท่ีพบ 
• ไม่พงึพอใจต่อการ

ให้บริการสุขภาพ 
•   การลงข่าวของส่ือด้าน

การให้บริการสุขภาพทีไ่ม่
พงึประสงค์ 

• การฟ้องร้องด้านการ
ให้บริการสุขภาพ 



ข่าวดงั 
• จากกรณีท่ีผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านปวงตกึ ต.ตาตมุ 

อ.สงัขะ จ.สริุนทร์ ร้องเรียนขอความเป็นธรรม ให้กบั น.ส.สุวรรณา รักยิ่ง 
อายุ 28 ปี ซึ่งได้เสียชีวิตลงหลังจากผ่าตดัท าคลอด จากโรงพยาบาล
แห่งหนึง่ในจ.สริุนทร์ เม่ือวนัท่ี 6 พ.ค.59 ท่ีผา่นมา โดยญาติผู้ตายสงสยัใน
สาเหตกุารตาย ในการรักษาของพยาบาลและแพทย์ 

http://news.sanook.com/
http://home.sanook.com/


ข่าวดงั 
• ท าคลอดดึงออกจนเด็ก 

หัวขาด  สาว 36 ครรภ์เป็นพิษ  



ฟ้องร้องแพทย์และพยาบาล  
เรียกค่าเสียหาย ๑๑ ล้านบาทเศษ  

    ผู้ป่วยฟ้องว่าแพทย์และพยาบาลไม่เอาใจใสดู่แลในขณะเขาปวดท้อง
คลอด จนบุตรของเขาออกมาคาอยู่ที่ปากช่องคลอดนานถึง ๔๐ นาที ท า
ให้บุตรเขาขาดอากาศหายใจ สมองขาดออกซิเจน ท าให้บุตรของเขาพิการ
ทางสมอง แถมพยาบาลคนที่ถูกฟ้องก็มัวแต่นั่งเลน่คอมพิวเตอร์ไม่มาช่วย
เขา บอกให้เบ่งคลอดแล้วไม่สอนวิธีเบ่ง เรียกค่าเสยีหายจากการที่บุตร
พิการไม่สามารถส่งเสียเลี้ยงดูบิดามารดา ๓๕ ปี เป็นเงิน ๙,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท ค่าเศร้าโศกเสียใจอีก ๘๐๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทาง
ไปมารักษาบุตร ฯลฯ รวมแล้ว ๑๑ ล้านบาทเศษ 
• ..... อ่านต่อได้ที:่ https://www.gotoknow.org/posts/280726 

https://www.gotoknow.org/posts/280726
https://www.gotoknow.org/posts/280726


จ าเป็นตอ้ง 

• ให้บริการมีคุณภาพ 
เป็นมิตร 

• พัฒนาทักษะการบริการ
สุขภาพด้วยหัวใจความ

เป็นมนุษย์ 



ขั้น 2  การ
สร้างและการ
แสวงหา
ความรู้ 

•การพัฒนาทักษะการบริการสุขภาพ 
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยกระบวนการสะท้อนคิด 

 

1.ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการดูแลสขุภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ผ่าน
กระบวนการสะท้อนคิด 
2.ผู้เรียนมีทักษะในการดูแลสขุภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ผ่าน
กระบวนการสะท้อนคิด 
3.ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองด้านการปฏิบัติการพยาบาล 

เป้าหมาย 



ขั้น 3  การ
ประมวลและ
กลัน่กรอง 

และ
ด าเนินการ 

•ด าเนินการพัฒนาทักษะการบริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์โดยใช้กระบวนการสะท้อนคดิ 

1.รู้สึกอย่างไรต่อ
สถานการณ์ที่

เกิดขึ้น 
 
 

2.ได้เรียนรู้
อะไร 

3.เมื่อพบสถานการณ ์
เช่นนี้อีก จะท าให้

ดีกว่าเดิมได้อย่างไร/
น าไปใช้ได้อย่างไร 

แนวคิดตะกร้า 3 ใบ 



ขั้น 3  การ
ประมวลและ
กลัน่กรอง 

และ
ด าเนินการ 

•ด าเนินการพัฒนาทักษะการบริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์โดยใช้กระบวนการสะท้อนคดิ 

1.ตระหนักรู้ต่อตนเอง  
เข้าใจตนเอง 

พัฒนาการฟังอย่างลึกซึ้ง 
 

2.เข้าใจผู้อื่น 3. พัฒนาการฟังอย่าง
ลึกซึ้ง 

เตรียมนักศึกษา รู้ใจเขา  ใจเรา 
 



1.ไม่อคต ิ
  
 

2.เข้าใจมุมมองที่
แตกต่างของบุคคล 

3. ไม่ตัดสิน 
แขวนลอยความคิด 

เตรียมนักศึกษา เปิดใจ ไม่ตัดสิน 



1.เข้าใจสถานภาพเพ่ือ
การเยียวยา  

เข้าใจทุกข์ของผู้ป่วย
อย่างลึกซื้ง 

 
  
 

2. สร้างความรู้สกึ
ไว้วางใจ ความรู้สึก
ปลอดภัย ใช้หัวใจ

ในการดูแล 
 

3.ตระหนักต่อบริบท/
วิถีชีวิตในการดูแล 

เตรียมนักศึกษา เข้าใจทุกข์ของ
ผู้ป่วยอย่างลึกซึ้ง 



1.เข้าใจสถานภาพเพ่ือ
การเยียวยา  

เข้าใจทุกข์ของผู้ป่วย
อย่างลึกซื้ง 

 
  
 

2. สร้างความรู้สกึ
ไว้วางใจ ความรู้สึก
ปลอดภัย ใช้หัวใจ

ในการดูแล 
 

3.ตระหนักต่อบริบท/
วิถีชีวิตในการดูแล 

เตรียมนักศึกษา เข้าใจทุกข์ของ
ผู้ป่วยอย่างลึกซึ้ง 



1.สะท้อนคิดจาก
แบบอย่างในการ

ให้บริการที่ด ี
 
  
 

2. เชื่อมโยง
ประสบการณ์และ
ตระหนักรู้ต่อการ

สร้างคุณค่า 
 

3.เกิดค่านิยมทางบวก 

เตรียมนักศึกษา เรียนรู้จากต้นแบบ 



1.เข้าใจชีวิตจริง เข้าใจภาวะสุขภาพ 
เข้าใจความแตกต่างของคนและชุมชน 

 
  
 

2. เข้าใจ รับรู้ถึงทุกข์ของผู้ป่วยที่แทจ้ริง 

เกิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

เตรียมนักศึกษา เรียนรู้จาก 
ชีวิตจริง วิถีสุขภาพ 



การน าไปใช้ในสถานการณ์จริง 
ในการฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการ

ผดุงครรภ์ 1 

1. รู้สึกอย่างไรต่อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
 
 

2. ได้เรียนรู้
อะไร 

3. เมื่อพบ
สถานการณ์ 

เช่นนี้อีก จะท าให้
ดีกว่าเดิมไดอ้ย่างไร 

ให้นศ.สะท้อนคิดต่อในการปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก 1 



ระหว่างด าเนินการ 

• แลกเปล่ียนการด าเนินการในทีมกลุ่มการสอน  



การติดตามผล 
รายการ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

จิตอาสา 4.67 0.47 

ความอ่อนน้อมถ่อมตน 4.55 0.52 

สมรรถนะเชิงวิชาชีพ 4.13 0.55 

ส่งเสริมการรับรู ้ 4.56 0.52 

ภาพรวมการดูแลด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย ์

4.47 0.52 



ตัวอย่างผลงานนักศึกษาจากใบสะท้อนคดิ 



 





 
ขั้น 4 การจัดการ รวบรวมความรู้ให้เป็นระบบ 

 

1. แนวปฏิบัติทีด่ีในการเตรียมผู้เรียน โดยรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ 5 
หน่วยการเรียน 
1) ใจเขา ใจเรา  2) ค าพพิากษา    3) ค ามั่นสัญญา 
4) เรียนรู้จากต้นแบบ                  5) วถิีชีวติ  

 

  ได้แนวปฏิบัตทิีด่สี าหรับเตรียมความผู้เรียนเพ่ือน าไปสู่การ
ดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

ขั้น1. เตรียมพร้อม ผ่อนคลาย เตรียมกาย จิต  สติ  
ขั้น 2. สะท้อนคดิ ตามกจิกรรม ใบงาน  (บันทกึ ) 
ขั้น 3.  สะท้อนคดิ และแลกเปลีย่นเรียนรู้กบักลุ่ม 



 
ขั้น 4 การจัดการ รวบรวมความรู้ให้เป็นระบบ 

 

2. แนวปฏิบัติในการให้ผู้เรียนเขยีนสะท้อนคิดส าหรับการฝึกภาคปฏิบัติ 
และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้ค าถาม 3 ค าถาม  
1) รู้สึกอย่างไรต่อสถานการณ์ทีเ่กิดขึ้น 
- ให้นักศึกษาเขียนบรรยายเหตุการณ์ทีเ่กิดขึน้ และเล่าสะทอ้นความรู้สกึที่
เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 

(สะท้อนความรู้สกึ  ใส่ใจ  เข้าใจ) 
 

  ได้แนวปฏิบัตทิีด่สี าหรับเตรียมความผู้เรียนเพ่ือน าไปสู่การ
ดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 



 
ขั้น 4 การจัดการ รวบรวมความรู้ให้เป็นระบบ 

 

2. ได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้น มีปัจจัยอะไรที่ท าให้
เป็นเช่นนั้น มีสิ่งที่ศึกษาค้นคว้าประกอบเพิ่มเติม
อะไรบ้าง  

(ฝึกคิดวิเคราะห)์ 
 

  ได้แนวปฏิบัตทิีด่สี าหรับเตรียมความผู้เรียนเพ่ือน าไปสู่การ
ดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 



 
ขั้น 4 การจัดการ รวบรวมความรู้ให้เป็นระบบ 

 

3. เมื่อพบสถานการณ์เช่นนี้อีก จะท าให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไร 
- ให้นักศึกษาเขียนบรรยายสิ่งที่จะน าไปปฏิบัติ  พัฒนาให้ชัดเจน  
สามารถน าไปใช้พัฒนาได้จริง เพื่อสร้างพฤติกรรมการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง   
 

(ท าให้กว่าเดิมเสมอ  ดูแลให้ดีกว่าเดิม   
ใส่ใจมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ) 

 

  ได้แนวปฏิบัตทิีด่สี าหรับเตรียมความผู้เรียนเพ่ือน าไปสู่การ
ดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 



กลวิธีในการใช้ค าถาม 3 ค าถาม 

1.สะท้อน และคิดด้วยตนเอง แล้วเขียนบรรยาย 
 2.น าเสนอ/บอกเล่าเรื่องราว/สิ่งที่จะพัฒนาให้ดีกว่าเดิม 
3.  รู้จักฟังผู้อื่น ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม 
 

เข้าใจผู้อื่น  ฟังอย่างลึกซึ้ง  
ให้การพยาบาลด้วยหัวใจ 

 



พฤติกรรมสะท้อนคิด  และการพัฒนาตนเอง    

ดูแลด้วยหัวใจ 
จิตอาสา 

อ่อนน้อมถ่อมตน 

ส่งเสริมการดูแล
สุขภาพ 

มีสมรรถนะวิชาชีพ 
การพยาบาลมีคุณภาพ 

เพื่อให้เกิด 



รูปภาพประกอบ 
กจิกรรมการพัฒนาทักษะการบริการด้วยหัวใจความเป็น

มนุษย์โดยใช้กระบวนการสะท้อนคิด 



เตรียมพร้อม กาย จิต สติ 



 
ขอช่ืนชม นาทพียาบาลสาวยือ้ชีวติช่วยหนุ่ม 

ขณะถ่ายรูปเวดดิง้ 
 

 

เรียนรู้จากสถานการณ์ 
 



 





เขียนสะทอ้นคิดการเรียนรู้ 



บอกเล่า แลกเปล่ียนเรียนรู้ 



เก็บสิ่งดี ๆ มาพัฒนา 



 
ประโยชน์ทีนั่กศึกษาได้รับ 

 
1. ท าให้ได้ทบทวนตนเองมากขึน้ 
2. รู้จกัการฟังมากขึน้ และท าให้เข้าใจ รับรู้ถงึความรู้สึกผู้อ่ืนมากขึน้ 
3. ได้เรียนรู้ถงึความแตกต่างของแต่ละบุคคลทีไ่ม่เหมือนกนั 
4. ได้เรียนรู้ถงึการไม่ตดัสินผู้อ่ืน 
5. การสะท้อนคดิท าให้ได้ทบทวนส่ิงทีป่ฏิบัตไิปแล้ว และคดิถึงแนวทาง

ปฏิบัติที่จะท าให้ดกีว่าในคร้ังต่อไป 
6. ได้เรียนรู้จากแบบอย่างทีด่ ีท าให้อยากเป็นเช่นน้ันบ้างและมีความ

ภาคภูมิใจต่อสถาบันทีเ่ห็นแบบอย่างทีด่จีากรุ่นพี ่
 
 

 



เกิดพฤติกรรม 
สะท้อนคิด 

รู้สึก เข้าใจ ใส่ใจ  
ฟัง  ยอมรับ เห็นคุณค่า   

การดูแลด้วยหัวใจ 
ความเป็นมนุษย ์



ขั้นที่ 5  การเผยแพร่องค์ความรู้  

1. Web sit วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา 

2. เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  



เราจะมุ่งมัน่และตั้งใจ 

ร่วมพฒันาการจัดการเรียนการสอน  
ร่วมพฒันาผู้เรียนและวชิาชีพ 

อย่างต่อเน่ือง 







WE ARE PHAYAO 

ขอขอบคุณ 



สถาบัน   วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา 

ชื่อผลงาน   การพัฒนาทักษะการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยกระบวนการสะท้อนคิด 

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์จรรยา  แก้วใจบุญ, อาจารย์ดลฤดี  เพชรขว้าง และ 

  อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 

            วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

บทสรุปของโครงการ  

กลุ่มการสอนการพยาบาลมารดาทารก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยใช้กระบวนการ 
สะท้อนคิด  เพื่อมุ่งเน้นการให้บริการอย่างมีคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการดูแลด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์ มีพฤติกรรมการสะท้อนคิดในการปฏิบัติงาน และเพ่ือให้ผู้เรียนน าผลจากการสะท้อนคิด
วางแผนพัฒนาตนเองด้านการปฏิบัติการพยาบาล โดยมีการเตรียมความพร้อมส าหรับการให้บริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ 5 หน่วยการเรียนรู้ (สุภาภรณ์  อุดมลักษณ์, 2559)และการใช้กระบวนการสะท้อนคิดด้วย
เทคนิคตระกร้า 3 ใบในการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในการฝึกภาคปฏิบัติการ
พยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 จ านวน 113 คน ตั้งแต่ 10 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2559  

 ผลการด าเนินการพบว่า นักศึกษามีทักษะในการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.47,SD= 0.52 ) โดยด้านจิตอาสา  การส่งเสริมการรับรู้ของผู้รับบริการเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพ ด้านการยอมรับความเป็นบุคคล อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.67 ,4.56, 4.55 , 
SD= 0.52,.047,0.52,0.52 ) และในด้านสมรรถนะเชิงวิชาชีพ อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.13,SD= 0.55 ) 

 ด้านพฤติกรรมการสะท้อนคิดของนักศึกษา พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการสะท้อนคิดหลังฝึก
ภาคปฏิบัติ อยู่ในระดับมากกว่า ก่อนฝึกภาคปฏิบัติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพบพฤติกรรมการสะท้อนคิด
ก่อนฝึกภาคปฏิบัติ อยู่ในระดับพอใช้ ดี (ค่าเฉลี่ย 2.20,SD= 0.64 )       และหลังการฝึกภาคปฏิบัติ อยู่ใน
ระดับดี ดี (ค่าเฉลี่ย 3.38 SD= 0.55 ) 

 ผลการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาทักษะการบริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ด้วยกระบวนการสะท้อนคิด เป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่จะท าให้นักศึกษาพยาบาลได้เรียนรู้และใช้การสะท้อน
คิดอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า ส่งผลต่อการให้บริการที่มีคุณภาพและให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ต่อไป 

ค าส าคัญ   การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์, การสะท้อนคิด 



แนวปฏิบัติที่ดี เพื่อพัฒนาทักษะการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยใช้กระบวนการสะท้อนคิด 

ข้อที่ 1. เตรียมนักศึกษา โดยใช้หน่วยการเรียน 5 หน่วยการเรียน คือ 

หน่วยการเรียนที่ 1 เตรียมนักศึกษา รู้ใจเขา  ใจเรา เพ่ือให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ในประเด็น  
                      1).ตระหนกัรู้ต่อตนเอง   
                      2). เข้าใจตนเอง   
                      3). พัฒนาการฟังอย่างลึกซ้ึง 

หน่วยการเรียนที่ 2 เตรียมนักศึกษา เปิดใจ ไม่ตัดสิน เรา เพ่ือให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ในประเด็น  
                      1).ไม่อคติ 
                      2)เข้าใจมุมมองที่แตกต่างของบุคคล  
                      3). ไมต่ัดสิน แขวนลอยความคิด 

หน่วยการเรียนที่ 3 เตรียมนักศึกษา เข้าใจทุกข์ของผู้ป่วยอย่างลึกซึ้ง  เพ่ือให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ 
                      ในประเด็น   
                      1) เข้าใจสถานภาพเพ่ือการเยียวยา เข้าใจทุกข์ของผู้ป่วยอย่างลึกซื้ง   
                       2) สร้างความรู้สึกไว้วางใจ ความรู้สึกปลอดภัย ใช้หัวใจในการดูแล   
                       3) ตระหนักต่อบริบท/วิถีชีวิตในการดูแล 

หน่วยการเรียนที่ 4 เตรียมนักศึกษา เรียนรู้จากต้นแบบ เพ่ือให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ในประเด็น  
                       1).สะท้อนคิดจากแบบอย่างในการให้บริการที่ดี 
                       2) เชื่อมโยงประสบการณ์และตระหนักรู้ต่อการสร้างคุณค่า  
                       3).เกิดค่านิยมทางบวก 

หน่วยการเรียนที่ 5 เตรียมนักศึกษา เรียนรู้จากชีวิตจริง วิถีสุขภาพ เพ่ือให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ใน
ประเด็น  
                    1).เข้าใจชีวิตจริง เข้าใจภาวะสุขภาพ เข้าใจความแตกต่างของคนและชุมชน 
                    2). เข้าใจ รับรู้ถึงทุกข์ของผู้ป่วยที่แท้จริง 
                    3).เกิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

ข้อที ่2 ด าเนินการพัฒนาทักษะการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยใช้กระบวนการสะท้อนคิด โดยใช้ 
แนวคิดตะกร้า 3 ใบ คือให้นักศึกษาสะท้อนคิด โดยใช้ค าถาม 3 ค าถาม ดังนี้ 
                1).รู้สึกอย่างไรต่อสถานการณ์ที่เกิดข้ึน 

2).ได้เรียนรู้อะไร 

3).เมื่อพบสถานการณ์เช่นนี้อีก จะท าให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไร/น าไปใช้ได้อย่างไร 



ข้อที่ 3 น าไปใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติ (กับนักศึกษาแต่ละกลุ่มอาจารย์ต่อนักศึกษา ไม่เกิน 1 : 8) 
  1) ปฐมนิเทศประเด็นการสะท้อนคิด เพ่ือพัฒนาทักษะการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ พร้อมแจกแบบบันทึกการสะท้อนคิด และก าหนดวัน เวลา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  2) นักศึกษาเขียนสะท้อนคิด และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม 

  3)  ประเมินผลทักษะการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และพฤติกรรมการสะท้อนคิด 

ข้อที่ 4 สรุปและประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ ากลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

1) การประเมินทักษะการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
2) การประเมินพฤติกรรมการสะท้อนคิด 

 

ข้อคิดเห็นจากนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  
โดยใช้กระบวนการสะท้อนคิด 

1. ท าให้ได้ทบทวนตนเองมากข้ึน 

2. รู้จักการฟังมากข้ึน และท าให้เข้าใจ รับรู้ถึงความรู้สึกผู้อ่ืนมากข้ึน 

3. ได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลที่ไม่เหมือนกัน 

4. ได้เรียนรู้ถึงการไม่ตัดสินผู้อ่ืน 

5. การสะท้อนคิดท าให้ได้ทบทวนสิ่งที่ปฏิบัติไปแล้ว และคิดถึงแนวทางปฏิบัติที่จะท าให้ดีกว่าในครั้ง
ต่อไป 

6. ได้เรียนรู้จากแบบอย่างที่ดี ท าให้อยากเป็นเช่นนั้นบ้างและมีความภาคภูมิใจต่อสถาบันที่เห็น
แบบอย่างที่ดีจากรุ่นพ่ี 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ได้พัฒนาแนวปฏิบัติด้านการสอน เพื่อพัฒนาอัตตลักษณ์ การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (การ
มีจิตอาสา  การยอมรับความเป็นบุคคล  การมีสมรรถนะวิชาชีพ และ ส่งเสริมการรับรู้ของ
ผู้รับบริการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 

2. นักศึกษามีทักษะการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และน าใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชน 
3. นักศึกษามีการใช้พฤติกรรมการสะท้อนคิดเพ่ือพัฒนาคนเองและพัฒนางานให้ดีกว่าเดิม 

  

  


