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การดูแลผู้สูงวัยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ : 
การบูรณาการการเรียนการสอนและ การบริการวิชาการ 

ผศ.ดร สุรีย์ ธรรมิกบวร 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเ์พ่ือ พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการพยาบาลผู้สูงอายุด้วยหัว

ใจความเป็นมนุษย์  โดยการบูรณาการ บริการวิชาการ  และการเรี ยนการสอน  ศึกษาในนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ปีที่ 2 จ านวน 55 คนผลการศึกษาพบว่า การจัดการเรียนการสอนผ่านประสบการณ์
ตรง ในการดูแลผู้สูงวัยที่มีความใกล้ชิดกับนักศึกษา หรือผู้สูงวัยในชุมชนของนักศึกษาก่อให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างแท้จริงจากการประเมินผู้สูงวัย การรับฟังท าให้ รับรู้ความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลตนเอง 
รับรู้ความรู้สึกของผู้สูงวัยได้ รูปแบบการเรียนการสอนสามารถสอดแทรกการบริการวิชาการได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้ที่ได้รับบริการเกิดทัศนคติที่ดี และเป็นการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  นอกจากนี้ยัง
สามารถสอดแทรกจริยธรรมความกตัญญู การมีน้ าใจ เกื้อกูลผู้สูงอายุให้แก่นักศึกษา  รูปแบบการสอน
ประกอบด้วย การ มอบหมายให้ดูแลผู้สูงอายุ ในชุมชน ร่วมกับการจัดสุนทรียสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ข้อเสนอแนะ การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ภายใต้สัมพันธภาพในฐานะมนุษย์ ก่อให้เกิด
การเรียนรู้สู่การพยาบาลด้ วยหัวใจมนุษย์  และสามารถบูรณาการภารกิจการเรียนการสอน และการ
บริการวิชาการได ้
Abstract 

The objective of this study was to develop aging humanized nursing care by 
integrated academic service and curriculum design. Study in 200 nursing students 
second level. The outcome revealed that direct experience, caring their grandfather- 
mother, assessment, dialogue created learning, good attitude, promote health and 
Katanyu Namjai Kuakul Course design composed with assign them to take  care their 
grandfather- mother in 1 semester, report and dialogue with consultant and their 
class. Suggestion that direct experience under human relationship could develop 
humanize care. Academic service and curriculum design could integrated. 
 
ค าส าคัญ การพยาบาลด้วยหัวใจมนุษย์ การพยาบาลผู้สูงอายุ การบูรณาการเรียนการสอนการบริการ
วิชาการ 
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1.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย เป็นความจ าเป็นที่จะต้องเตรียมผู้ดูแลผู้สูงอา ยุ ซึ่ง

วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพหนึ่งที่ตระหนักถึงภาวะดังกล่าว ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ควรได้รับการดูแลเอาใจ
ใส่ในฐานะผู้ที่ได้ท าคุณประโยชน์มาก่อน ลูกหลาน สังคมควรแสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ ด้วยการ
เกื้อกูลดูแล เอาใจใส่อย่างแท้จริง ผู้ศึกษาจึงต้องการพัฒนาการเรีย นรู้ที่สามารถเตรียมพยาบาลให้
สามารถให้การพยาบาลผู้สูงอายุได้ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ในขณะเดียวกันด้วยบทบาทของสถาบัน
ในด้านการบริการวิชาการ การจัดการเรียนการสอนนี้จึงมุ่งบูรณาการการเรียน 
การสอน และการบริการวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรีย นรู้จากประสบการณ์
ตรง ทฤษฏีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูรา มีแนวคิดว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและ
ประสบการณ์ทางอ้อม เป็นการเรียนรู้ที่ส าคัญ ดังนั้นผู้วิจัยจึงจัดการเรียนการสอนโดยออกแบบการ
เรียนการสอนให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงในการดูแลผู้สูงอายุที่ เป็นบุค คลใกล้ชิด หรือบุคคล ใน
ชุมชนของนักศึกษา และเรียนรู้ทางอ้อมจากประสบการณ์ของผู้สูงอายุ โดยการสนทนากับผู้สูงอายุ   
2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการพยาบาลผู้สูงอายุด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
2. เพ่ือบูรณาการ การบริการวิชาการในการเรียนการสอน 

3. กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ปีที่ 2 จ านวน 55 คน 
4. การด าเนินการ 

1. จัดชั่วโมงการเรียนการสอนเสริมจ านวน 30 ชั่วโมง(หลักสูตรสถาบันบูรณาการการ
พยาบาลผู้สูงอายุในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ) และก าหนดหัวข้อการ
เรียนการสอน โดยการประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้สอน 

2. ก าหนดใบงานให้นักศึกษา รับผิดชอบดูแลผู้สูงอายุคนละ 1 รายโดยเลือกจากญาติผู้ใหญ่
ที่นักศึกษาใกล้ชิดเช่น ปูุ ย่า ตายาย หรือเลือกจากผู้สูงอายุในชุมชนของนักศึกษา  

3. กิจกรรมที่นักศึกษาต้องปฏิบัติต่อผู้สูงอายุคือ การประเมินสภาพผู้สูงอายุ โดยใช้แบบ
ประเมินความสามารถในการดูแลตนเอง ประเมินภาวะสุขภาพจิต การพยาบาลเพ่ือการ
ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ การสนับสนุนให้ญาติมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุโดย
การให้ความรู้ที่ถูกต้องเก่ียวกับผู้สูงอายุ 

4. นักศึกษาน าเสนอกรณีศึกษาโดยจัดท าเป็นเอกสารและน าเสนอในชั้นเรียน  
5. อาจารย์ให้ข้อเสนอแนะและร่วมในการวางแผนการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมเติม และเป็น

แบบอย่างในการดูแลเกื้อกูลผู้สูงอายุตามสถานการณ์ 
6. นักศึกษาให้การดูแลผู้สูงอายุที่รับผิดชอบและประเมินผล ติดตามต่อเนื่องเป็นระยะ 
7. แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาน าการศึกษาท่ีได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้กระบวนการ

สุนทรียสนทนา และการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน  
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8. นักศึกษาและผู้สูงอายุสะท้อนความรู้สึกต่อการจัดการเรียนการสอนผ่านการสัมภาษณ์
ของนักศึกษาและอาจารย์ที่สอน 

5. นิยามศัพท์ 
การพยาบาลผู้สูงอายุด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ หมายถึง การพยาบาลที่มองสุขภาพเป็นองค์

รวม ประกอบด้วย ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ เป็นการพยาบาลที่ก่อเกิดจาก
สัมพันธภาพในฐานะมนุษย์ระหว่างพยาบาลและผู้สูงอายุ ให้การพยาบาลโดยค านึงถึงศักดิ์ศรีของ
ผู้สูงอายุ สิทธิผู้สูงอายุ และตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ (สุรีย์ ธรรมิกบวร,2551) 
นิยามเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้สูงอายุด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์หมายถึง การพยาบาลที่ประเมิน
สภาพผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ให้การพยาบาลโดยยึดผู้สูงอายุ ครอบครัว วัฒนธรรม เป็น
ศูนย์กลาง และให้การพยาบาลครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูสุขภาพ โดยให้บุคคลใน
ครอบครัว ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล 
6. การรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ จากแบบบันทึกสะท้อนคิดของนักศึกษา  
7. การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
8. ผลการศึกษา 

 กลุ่มตัวอย่าง 
8.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง ในการดูแล

ผู้สูงวัยที่มีความใกล้ชิดกับนักศึกษา หรือผู้สูงวัยในชุมชนของนักศึกษาก่อให้เกิดการเรียนรู้ อย่าง
แท้จริงจากการประเมินผู้สูงวัย การรับฟังท าให้รับรู้ความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลตนเอง รับรู้
ความรู้สึกของผู้สูงวัยได้ ดังการประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษาดังนี้ 

การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง นอกจากจะได้ความรู้ที่ชัดเจน เป็นการเรียนรู้ที่ได้ทั้งเจคติ 
ทักษะที่ดี ดังที่นักศึกษาได้สะท้อนว่า “…เมื่อได้เข้าไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของผู้สูงอายุ ท าให้ได้รู้ในหลาย
สิ่งที่ไม่เคยรู้ เนื่องจากครอบครัวตนเองเป็นครอบครัวเดี่ ยว…” “…ประทับใจกับการไ ด้กลับไปพูดคุย
กับผู้สูงอายุ ซึ่งข้าพเจ้าเองรู้สึกอายนิดหน่อยที่ต้องไปนั่งคุยกับยายอย่างจริงจัง ...” “…รู้สึกดีและสนุก
ที่ได้ท ากิจกรรมเพราะการที่ไปสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ ท าให้ได้รับประสบการณ์จริง ได้ฝึกใช้ทักษะ การ
สังเกต การสัมภาษณ์ ได้สร้า งสัมพันธภาพกับผู้สูงอายุ ท าให้ผู้สูงอายุ รู้สึกมีคุณค่า มีประโยชน์ มี
ความส าคัญไม่ถูกทอดทิ้ง…” “…ดิฉันได้ทราบอะไรหลาย ๆ อย่างซึ่งท าให้ดิฉันรู้ด้วยว่าอาจมีบางอย่าง
ที่เราละเลย หรือมองข้ามไปบ้างโดยคิดว่าสิ่งนั้นไม่ส าคัญ…” “…รู้สึกดีและสนุกที่ได้ท ากิจกรรมเพราะ
การที่ไปสัมภาษณ์ผู้สูงอายุท าให้ได้รับประสบการณ์จริง ได้ฝึกใช้ทักษะ การสังเกต การสัมภาษณ์ ได้
สร้างสัมพันธภาพกับผู้สูงอายุ ท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า มีประโยชน์ มีความส าคัญไม่ถูกทอดทิ้ง…” 

การเรียนรู้จากกิจกรรมมีส่วนในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้สูงวัยและลู กหลานใน
ครอบครัว ก่อให้เกิดการกระตุ้นจิตส านึกในการดูแลผู้สูงอายุดังนี้ “…เมื่อได้ศึกษาก็ได้กลับมาเยี่ยมคุณ
ยายอีกครั้ง ตัวคุณยายเองก็ดีใจ ส่วนตัวเราเองก็ดีใจที่ได้กลับมาดูแลสุขภาพคุณยายอีกครั้ง …” “… 
ข้าพเจ้าจะดูแลคุณยายผู้ซึ่งมีพระคุณกับข้าพเจ้า และดูแลข้าพเ จ้ามาตลอด ถึงเวลาแล้วที่ข้าพเจ้าจะ
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ตอบแทนคุณท่าน…” “…ข้าพเจ้าได้ย้อนกลับมาดูว่าข้าพเจ้าได้ให้ความรัก ความอบอุ่นกับผู้สูงอายุที่
ใกล้ชิดมากพอหรือยัง…”, “… 

นักศึกษาเกิดการเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุอย่างแท้จริงคือเรียนรู้และเข้าใจอย่างแท้จริง ใน
บรรยากาศการเรียนที่ผ่อนคลายมีความสุข ดังนี้ “…รู้สึกสนุกสนาน มีความสุข สร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องต่อผู้สูงอายุ...”, “…แม้คุณยายจะมีอายุมากขึ้น ร่างกายเสื่อมลง แต่ก็ไม่จ าเป็นที่จะต้องไม่ให้
ท่านท าอะไรเลยเพราะจะท าให้ท่านรู้สึกไม่มีคุณค่า ...”, “…ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นว่าคาบนี้
อาจารย์จะให้ความรู้ เทคนิคอะไร ในการดูแลผู้สูงอายุท าให้ ข้าพเจ้าน ามาประยุกต์ใช้กับตนเอง 
ครอบครัวของข้าพเจ้าได้…” 

นักศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมสู่ทัศนคติที่ถูกต้องในการดูแลผู้สูงอายุ คือรับรู้ว่า
ผู้สูงอายุต้องการพ่ึงพาตนเอง ต้องการรู้สึกถึงคุณค่าของตน ดังนี้ “…ท าให้ความคิดของข้าพเจ้า
เปลี่ยนไปจากท่ีเคยคิดว่าผู้สูงอายุต้องการพ่ึงพาลูกหลาน แต่ที่จริงแล้วผู้สูงอายุต้องการพ่ึงตนเองให้
มากที่สุด.”, “…ได้รู้ว่าแท้จริงแล้วคุณยายไม่ได้ต้องการเงินทองที่ลูกหลานให้มา เพียงแต่ต้องการคน
ดูแลเอาใจใส่เท่านั้น…” 

8.2 รูปแบบการเรียนการสอนสามารถสอดแทรกการบริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้ที่ได้รับบริการเกิดทัศนคติที่ดี และเป็นการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ ดังที่นักศึกษาสะท้อน “…คุณ
ยายของข้าพเจ้าเองก็ค่อนข้างประทับใจกับโครงการนี้ เพราะมี คนให้ความสนใจตนและเป็นปลื้ มกับ
การที่มีหลานมาดูแล เพราะข้ าพเจ้าไม่ค่อยได้ดูแลคุณยายก่อนหน้านี้ เพราะต้องมาเรียนและอยู่
หอพักตั้งแต่ช่วง ม ปลาย …”, “…เป็นกิจกรรมดีมาก ๆ เพราะเป็นการช่วยสานสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้สูงอายุกับลูกหลานให้เข้าใจกันมากขึ้น...”, “…มีโอกาสใกล้ชิดกับคุณย่ามากขึ้น…”, “…หลังจากท่ีได้
เข้าไปศึกษาเรียนรู้ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุแล้วท าให้เรามีความสุข อ่ิมเอมใจที่ท าให้ท่านยิ้มได้ 
หัวเราะมีความสุข ...” ผู้สอนสามารถร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ โดยการร่วมในการแสดงความเก้ือกูล
ผู้สูงอายุ เช่นการมอบของขวัญให้ผู้ สูงอายุที่มีอายุ 101 ปีที่มีสุขภาพดี การเสริมแรงในการดูแล
ผู้สูงอายุโดยลูกหลาน โดยการให้ค าแนะน า ให้ข้อเสนอแนะที่ถูกต้องในการดูแลผู้สูงอายุ  ดังกรณีที่
ผู้สูงอายุที่มีปัญหาความดันโลหิตสูง แต่ใช้เกลือในการท าความสะอาดปากฟันประจ า หรือให้การ
เสริมแรงนักศึกษาดูแลผู้ สูงวัยในครอบครัว การจัดโอกาสในการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท าให้
นักศึกษามีมุมมองหลากหลายในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น เปรียบเสมือนการให้การศึกษาผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ 

8.3 สามารถสอดแทรกจริยธรรมความ กตัญญู การมีน้ าใจ เกื้อกูลผู้สูงอายุให้แก่นักศึกษา  
ดังที่นักศึกษาสะท้อน ดังนี้ “…ข้าพเจ้าจะดูแลคุณยายผู้ซึ่งมีพระคุณกับข้าพเจ้า และดูแลข้าพเจ้ามา
โดยตลอด ถึงเวลาแล้วที่ข้าพเจ้าจะตอบแทนคุณท่าน ...” นักศึกษาตระหนักว่าครอบครัวเป็นสถาบัน
แรกท่ีมีความส าคัญในการดูแลผู้สูงอายุดังนี้ “…เรียนรู้ว่าสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันแรกท่ีควรสร้าง
ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุในครอบครัวของตนเองก่อน ...” “…ข้าพเจ้าได้ย้อนกลับมา
ดูว่าข้าพเจ้าได้ให้ความรัก ความอบอุ่นกับผู้สูงอายุที่ใกล้ชิดมากพอหรือยัง ...” , “…สิ่งที่ส าคัญที่ดิฉัน
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ได้จากการเรียนวิชานี้คือ มันท าให้ตัวดิฉันเองตระหนัก และกลับไปมองผู้สูง อายุที่อยู่ใกล้ชิดเราว่าเรา
เองควรที่จะให้ความส าคัญกับท่านให้มาก ๆ ด้วย ...”, “…ท าให้เกิดความคิด ความรู้สึกว่าจะท า
อย่างไร จะช่วยเหลือผู้สูงอายุยังไง เขาถึงจะใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข...” 

8.4 นอกจากนี้ผลการศึกษาพบว่าการเรียนรู้จากการได้มีโอกาสดูแลญาติผู้ ใหญ่ และร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าให้นักศึกษาเรียนรู้อย่างมีความสุข สามารถเชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติจริง เกิด
ความมั่นใจในการดูแลผู้สูงอายุต่อไป ดังนี้ “…รู้สึกสนุกสนาน มีความสุข ได้ออกไปใช้ความรู้ที่เรียนมา
จริง การถามพูดคุยกับผู้สูงอายุ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ท่านได้เล่าให้ฟัง และดีใจที่จะได้
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ...”, “…เราไดป้ฏิบัติจริง และได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้สูงอายุจริง ท าให้ง่ายต่อการ
เชื่อมโยงเข้ากับเนื้อหา...” 
9. การอภิปรายผล 

การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงท าให้ผู้เรียนได้รับรู้สภาพจริง และได้น า ความรู้ที่เรียนรู้ใน
ห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในขณะที่เรียนรู้จึงท าให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง สอดคล้องกับทฤษฏีการเรียนรู้
ทางสังคมของแบนดูรา ที่กล่าวว่าการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเกิดจากประสบการณ์ตรง และ
ประสบการณ์ทางอ้อม(Bandura,1986) นอกจากนี้การเรียนรู้ภายใต้สัมพันธภาพที่ใกล้ชิด ท าให้
นักศึกษาเกิดความเข้าใจลึกซึ้งในวิถีชีวิตของผู้สูงอายุ และเกิดการเรียนรู้ที่เข้าถึงด้วยความอ่อนน้อม 
รับฟัง มิใช่เข้าไปเหมือนแก้วน้ าที่เต็ม แต่เข้าไปด้วยความพร้อมในการเรียนรู้จากผู้สูงวัย ดังนั้นจึง
เข้าใจอย่างถ่องแท้ และสามารถให้การดูแลได้สอดคล้องกับธรรมชาติ วัฒนธรรม ของผู้สูงวัย และจาก
กิจกรรมสุนทรียสนทนา(Dialogue) ซึ่งเป็นการเรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้บรรยากาศที่
ทุกคนรับฟังกันอย่างลึกซึ้ง จึงท าให้เรียนรู้ร่วมกัน เกิดความหลากหลายในการเรียนรู้ (Bohm, 1996) 
รูปแบบการเรียนการสอนนี้ผู้เรียนเรียนด้วยความสุข ที่ได้มีโอกาสให้การดูแลญาติผู้ใหญ่ของตน เกิด
ความรู้สึกมีคุณค่า จึงกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ดังแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานที่มุ่งให้
ผู้เรียนเรียนรู้ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และการเรียนรู้อย่างมีเปูาหมายชัดเจน มองเห็นคุณค่ าในสิ่งที่
เรียนท าให้ผู้เรียนเกิดความกระหายในการเรียนรู้มากข้ึน 

จากการอภิปรายผลผู้ศึกษาจึงสังเคราะห์แนวทางการบูรณาการการเรียนรู้และการบริการ
วิชาการ เพื่อเรียนรู้การพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ได้ 7 ประเด็นคือ 1 การเรียนรู้ จาก
ประสบการณ์ตรง  ได้ปฏิบัติจริงใน การประเมิน ซักถามและให้ค าแนะน า  เชื่อมโยงการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติ ในบริบทจริง  2 การเรียนรู้ภายใต้บรรยากาศที่ผ่อนคลาย  เพราะเป็นการเรียนที่นักศึกษา
สามารถก าหนดด้วยตนเอง กล่าวคือสามารถเลือกผู้สูงอายุ สามารถก าหนดเวลาในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 3 การเรียนรู้ที่สร้างความรู้สึกมีคุณค่าให้ผู้เรียน จากการได้เรียนรู้ไปพร้อมกับการมีโอกาสดูแล
ผู้สูงอายุ ที่เป็นญาติผู้ใหญ่ ที่นักศึกษาไม่มีโอกาสดูแลโดยตรง 4 การเรียนรู้ที่มีเปูาหมาย รู้คุณค่าสิ่งที่
เรียนรู้ เนื่องจากเป็นการเรียนรู้และน าไปใช้ตลอดช่วงการเรียนทฤษฏี ท าให้เห็นประโยชน์ ข้อความรู้ที่
ได้รับ 5 แลกเปลี่ยนเรื่องเล่าด้วยสุนทรียสนทนา  6 การเรียนรู้ด้วยความอ่อนน้อมพร้อมรับ
ประสบการณ์ ร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้สูงอายุ และ7 การเรียนรู้ที่บูรณาการบริการวิชาการสู่ผู้รับบริการ
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สามารถสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติจริง  จากเรื่องเล่า จากประ สบการณ์ ที่ได้จากการ
ดูแลผู้สูงอายุ และการแลกเปลี่ยนความรู้ ในกลุ่ม ดังรูปภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  รูปแบบการเรียนการสอน และผลลัพธ์ที่ได้ 
 
10. ข้อเสนอแนะ 
             การเรียนรู้ที่สามารถสร้างการเรียนรู้สู่ การดูแลด้วยหัวใจมนุษย์คือการเรียน รู้ที่ผู้เรียนรับรู้
สัมผัสด้วยใจเมื่อให้การดูแลผู้สูงอายุ นอกจากนี้การดูแลผู้สูงอายุ ที่เป็นผู้ใกล้ชิดนักศึกษาท าให้
นักศึกษาได้มีโอกาสให้บริการวิชาการ ไป พร้อม ในขณะเรียนรู้ โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ร่วมการ
ให้บริการวิชาการได้แก่การให้ค าแนะน าในการดูแล การร่วมดูแล  ดังนั้นการออกแบบการเรียนการ
สอน โดยการบูรณาการกับการบริการวิชาการ เป็นแนวทางส าคัญในการสร้างโอกาสการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงให้นักศึกษา 
เอกสารอ้างอิง 
สุรีย์ ธรรมิกบวร,(2551). การพัฒนาศักยภาพบุคคล: การพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์. วารสาร
วิทยาลัยพยาบาลสงขลา. 5(1), 67-70. 
Bandura,A. (1986). Social foundation  of thought and action: A social cognitive 
theory. New Jersy. Prentice-Hall Inc. 
Bohm,D.(1996). On dialogue. London; Routledge. 
 

 

ผู้เรียน 

รู้คุณค่า และรู้เป้าหมายส่ิงที่เรยีน 

เรียนรู้ด้วยความอ่อนน้อม 

ก าหนดเป้าหมายและแผนการเรียนด้วยตนเอง 
 

 

 

 

มีความสุขในการเรียน 

ตระหนักรู้คุณธรรม จริยธรรม 

เชื่อมโยงความรู้สู่ปฏิบัติ 

กระบวนการ 
ผ่อนคลาย 
ร่วมคิด ร่วมเรียนรู ้
สร้างคุณค่าให้ผู้เรียน 

ปฏิบัติจริง 
แลกเปลี่ยนเรื่องเล่า 
 

 

 

 


