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บทคัดย่อ

 นิสิตพยาบาลในยุคปัจจุบันเป็นยุครอยต่อของช่วงอายุที่เรียกว่า Generation Y และ Generation Z 

ซึ่งทั้งสองช่วงอายุล้วนถือเป็นเด็กรุ่นใหม่ เด็ก Generation Z ที่ก�าลังก้าวสู่การฝึกปฏิบัติบนคลินิกในรายวิชา

การปฏบิตักิารพยาบาลผูใ้หญ่ ซึง่เดก็กลุม่น้ีจะมีลกัษณะทีไ่ม่ค่อยมีความอดทนในการรอคอยค�าตอบ  ต้องการ

เห็นผลลัพธ์ในทันที สังคมของเด็กกลุ่มนีส้่วนใหญ่จะอยู่บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นช่องทางที่ใช้ติดต่อสื่อสารขอ

ความช่วยเหลือตลอดจนแสดงความคิดเห็น แสดงอารมณ์ความรู้สึกกับเพื่อนหรือคนทั่วไปในเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตและการแสดงออกจะแบบเปิดเผย ส่วนด้านการศึกษาจะมีความอยากรู้อยากเห็น  มีการก�าหนด

เป้าหมายเฉพาะของตน ชอบการค้นคว้าผ่านสารสนเทศและคิดว่ากลุม่เพือ่นสามารถช่วยเหลอืได้เมือ่ต้องการ

ความช่วยเหลือ  ดังนั้นการเสนอบทความนี้จึงได้เสนอแนะแนวทางในการจัดสอนบนคลินิก  ได้แก่  หลักการ

จัดการเรียนรู้ในคลินิกการพยาบาลผู้ใหญ่ให้สอดคล้องกับผู้เรียนที่อยู่ในช่วงอายุ  Generalitions Z ท้ังการ

สอนข้างเตียงในคลินิกการพยาบาลผู้ใหญ่  การสอนของผู้สอนในยุคเปลี่ยนผ่านสู่ผู้เรียนท่ีอยู่ในช่วงอายุ 

Generalitions Z เพื่อพัฒนาการสอนให้สอดคล้องกับช่วงอายุและลักษณะของผู้เรียนที่เปลี่ยนไป
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Abstract

 The nursing collegian in present era is called generation Y and generation Z, which is a new generation. 

The generation Z collegian who are going to practice in clinic in Adult Nursing Practicum Course has a 

characteristics of impatience to wait for the answer or outcome.  The generation Z’s society is mostly on 

the internet, a channel for connecting with other, asking for help, and expressing one’s own opinion or 

feeling to their social networks.  According to learning, they are very curious to learn. They set their 

specific learning goal, like to search on internet, and believe that their friends on social network can help 

them if they need. Therefore, this article focuses on clinical teaching for Adult Nursing Practicum Course, 

including principle of teaching and learning management, and teaching methods for generation Z collegian.     
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บทนำา

 ยุคปัจจุบันเป็นสังคมแห่งสารสนเทศที่ใช้การ

สือ่สารด้วยเทคโนโลยข้ัีนสงู  ทันต่อข้อมูลข่าวสารต่างๆ

ทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ท้ังใน

ระดับชาตแิละระดับโลก  ในยคุของการแข่งขันท่ีเกดิข้ึน

ตลอดเวลา ทุกองค์กรมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับ

สภาพทีม่กีารเปลีย่นแปลงทุกๆด้านอย่างรอบคอบและ

ทันท่วงที การจัดการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ

พยาบาลผู้ใหญ่  เป็นอีกศาสตร์หนึ่งในระบบการศึกษา

พยาบาลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะแวดล้อม

และยุคสมัยของผู ้เรียนท่ีเปล่ียนแปลงไป ปัจจุบัน

โครงสร้างของประชากรท่ัวโลกมีการเปลี่ยนแปลง เด็ก

รุ ่นใหม่เกิดมากับความเพียบพร้อมสิ่งอ�านวยความ

สะดวกทีอ่ยู่รอบข้าง มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ต่างๆ ในการหาความรู้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นลักษณะ

ของเฉพาะของเด็ก Generation Z หรือ “Gen Z” บุคคล

กลุ่มนี้จะมีอายุอยู่ในช่วง 5-19 ปี ซึ่งสอดคล้องกับช่วง

อายุของนิสิตพยาบาลในระดับอุดมศึกษาของไทยใน

ปัจจุบัน ซึ่งอายุจะอยู่ระหว่าง 18-21 ปี เด็กกลุ่มน้ีมี

ความเป็นตัวของตัวเองสูง คิดเร็ว ท�าเร็ว ปรับปรุงเร็ว 

มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง ชอบความท้าทาย มีวิถีชีวิต

ที่ทันสมัย นิยมสื่อสารผ่านเทคโนโลยี 

คุณลกัษณะดงักล่าวมีผลต่อการศกึษาพยาบาลในระยะ

เปลีย่นผ่าน เช่น การวางแผนการพยาบาลส�าหรับผูป่้วย

ที่มีความแตกต่างกันในนิสิตรุ ่นพี่ทั้งทางด้าน อายุ 

ประสบการณ์และการศึกษา ทั้ ง น้ีในบริบทของ

การจัดการศึกษาพยาบาลในปัจจุบัน มีนิสิตช่วงอายุ 

Generation Z เป็นสิ่งน�าเข้า (input) และมีอาจารย์ซึ่ง

เป็นบุคคลในช่วงอายุ Generation Y ข้ึนไปเป็นผู้ผลิต  

ซึ่งความแตกต่างกันกับนิสิต ทั้งทางด้านความคิด 

ประสบการณ์การเรยีนรู ้วัยวุฒแิละคุณวุฒ ิ(เยาวลกัษณ์ 

โพธิดารา,2554) จึงท�าให้มีมุมมองที่แตกต่างกัน 

ทัง้รปูแบบหรอืกลยทุธ์ในการดแูลสขุภาพท้ังของตนเอง

และผู้อื่น ความรู้ กระบวนการคิดและทักษะในการ

ด�าเนินชีวิต  ดงันัน้จึงต้องมีการปรบัปรงุแนวทางในการ

จัดการเรียนการสอนร่วมกัน เพื่อให้การศึกษาทางการ

พยาบาลเป็นไปอย่างมีคณุภาพ ส่งผลต่อคุณภาพชวิีตที่

ดีของทั้งผู้สอน ผู้เรียน ผู้ป่วยและครอบครัว  ด้วยความ

หลากหลายที่แตกต่างกันน้ี จึงเป็นประเด็นให้คิดเพื่อ

ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร ช่วงอายุ 

Generation Z (Davis,2001)

 ระบบการศึกษาพยาบาลบนคลิ นิกการ

พยาบาลผู้ใหญ่ในปัจจุบนั จะพบว่ามโีครงสร้างของช่วง

อายุ ที่ต่างกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน (Murray , 
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1997) และพยาบาลวิชาชีพบนคลินิก ศาสตร์ทาง

พฤติกรรมอธิบายถึง “ช่วงอายุ”(generation) ท่ีมีผล

ต่อบุคลิกภาพ ทัศนคติ นิสัย ความคิดอ่าน ความเชื่อ 

ความชอบ รูปแบบการใช้ชีวิต และมุมมองต่อการด�ารง

ชีวิตแตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องมาจาก สภาวะทางเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง เทคโนโลยี วัฒนธรรม และค่านิยมที่

หล่อหลอมมาในแต่ละช่วงวัยท่ีแตกต่างกัน โดยแบ่ง

ความแตกต่างตามช่วงอายุออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

 1. Builders อายปุระมาณ 70 ปีข้ึนไปหรอืเกดิ

ก ่อนป ี  1945 ยุคนี้สถาบันครอบครัวเข ้มแข็ง 

บุคลิกลักษณะโลกทัศน ์ของบุคคลกลุ ่มน้ียึดม่ัน

ขนบธรรมเนียมประเพณแีละศลีธรรมอนัดงีาม มคีวาม 

อดทน อดออม เพื่อชีวิตที่ดีกว่า รู้จักคุณค่าของเงินมี

ภักดีต่อองค์กรสูง บุคคลากรในกลุ่มนี้ปัจจุบันคือผู้ท�า

หน้าที่เป็นที่ปรึกษาสถานศึกษาพยาบาลศาสตร์

 2. Baby boomers อายุตั้งแต่ 51-69 ปี หรือ

เกิดช่วงปี 1946-1964 บุคลิกลักษณะโลกทัศน์ของ

บุคคลกลุ่มนี้จะขยัน สู้งานหนัก มุ่งมั่นกับความส�าเร็จ 

จงรักภักดีต่อองค์กร ซึ่งปัจจุบันบุคคลกลุ่มน้ีมักเป็น

ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการศึกษาพยาบาล

 3. Generation X อายุ 35-50 ปี หรือเกิดช่วง

ปี 1965-1980 เป็นยุคที่เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ มี

การรับวัฒนธรรมผ่านสื่อโทรทัศน์ บุคลิกและลักษณะ

โลกทัศน์ของบุคคลกลุ่มน้ี จะช่ืนชอบความแปลกใหม่ 

เริ่มสนใจเทคโนโลยี มีชีวิตท่ีสะดวกสบายด้วยเครื่อง

อ�านวยความสะดวกนานาชนิด คนรุ่นนี้จึงกระตือรือร้น 

รักการแข่งขัน 

 4. Generation Y อายุ 20-34 ปี หรือคนท่ีเกดิ

ในช ่วงป ี  1981-1995 ซึ่ งเป ็นยุคสังคมดิจิทัล 

บุคลิกลักษณะโลกทัศน์ของบุคคลกลุ่มน้ีมีความพิเศษ

ตรงที่เป็นผู้เช่ียวชาญและเรียนรู้เทคโนโลยีได้อย่าง

รวดเร็ว ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในโลกออนไลน์มีความเป็นตัว

ของตัวเองสูง มีอิสรเสรีในการสร้างความสัมพันธ์กับ

เพือ่นต่างเพศ มคีวามทะเยอทะยานสงูแต่ไม่อดทน มกั

มีความคิดนอกกรอบ มองการท�างานเป็นเรื่องสนุก

ท้าทาย  ในปัจจุบันน้ีอาจารย์พยาบาลและพยาบาล

วิชาชีพที่ท�าหน้าที่สอนวิชาการปฏิบัติการพยาบาล

ผู้ใหญ่ในคลนิิกส่วนใหญ่เป็นกลุม่บคุคลใน Generation 

X และ generation Y

 5. Generation Z อายุ 5-19 ปี หรือผู้ที่เกิดใน

ช่วงปี 1996-2010 ซึ่งถือเป็นคนยุคแรกของศตวรรษ

ที่21และยังเป็นที่รู ้จักกันในอีกหลากหลายช่ือ เช่น 

New Silent Generation, Vista Generation, Internet 

Generation, iGeneration, Google Generation, Digital 

Natives, Net Gen หรือ Net Natives ซึ่งเป็นกลุ่มนิสิต

พยาบาลศาสตร์ทีก่�าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้ปีที ่1-3 ใน

สถาบันการศึกษาพยาบาลในปัจจุบัน

 ลักษณะส�าคัญของบุคคลช่วงอายุ Generation 

Z คือ จะไม่ค่อยมีความอดทนในการรอคอย  ต้องการ

ค�าตอบหรอืเหน็ผลลพัธ์ในทนัทสีงัคมของบคุคลกลุม่น้ี

ส่วนใหญ่จะอยู่บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นช่องทางท่ีใช้

ตดิต่อสือ่สารขอความช่วยเหลอืตลอดจนแสดงความคิด

เห็นด้านอารมณ์ความรู้สึกกับเพื่อนหรือคนทั่วไปใน

เครือข่ายอนิเทอร์เน็ตแบบเปิดเผย โดยไม่สนใจในเรือ่ง

ความเป็นส่วนตัว (ชลาธิป ชาญชัยฤกษ์, ม.ป.ป.) 

ลักษณะการเรียนและการท�างานของบุคคลกลุ่มน้ีก็มี

ความแตกต่างจากกลุ่มบุคคลในยุคเปลี่ยนผ่านทั้งใน

ด้านวางแผนการเรียน  การท�างาน การสนใจสังคม 

เศรษฐกิจและการเมืองอย่างชัดเจน( Ronald A. Berk, 

2009) สอดคล้องกับการศึกษาของ โรส โอ เชอร์แมน

(Rose O. Sherman,2009) พบว่าผู้ศึกษาพยาบาลใน

ยุค Net Generation เป็นกลุ่มบุคคลที่มีมุมมองด้านการ

ศึกษาที่มีความอยากรู้อยากเห็นและก�าหนดเป้าหมาย

เฉพาะของตน ชอบการค้นคว้าผ่านสารสนเทศและส่วน

ใหญ่คิดว่ากลุ่มเพื่อนสามารถช่วยเหลือได้เมื่อต้องการ

ความช่วยเหลือ ด้านค่านิยมในการศึกษามุ่งผลสัมฤทธิ์

ทีแ่ตกต่างกนั บ้างกเ็รยีนเพือ่รู้ บ้างกเ็รยีนเพือ่เอาความ
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รู้ไปท�างานแต่โดยรวมแล้วชอบการศึกษาท่ีสนุกและ

บรรยากาศสบายๆ ด้านวัฒนธรรมการศึกษา พบว่ามี

ความหลากหลายในมุมมองมากส่วนใหญ่จะเอาตนเอง

เป็นที่ตั้งไม่ค่อยสนใจในวัฒนธรรมดั้งเดิม  ชอบการ

เรียนที่ต้องคิดค้นเหมือนการเล่นเกมส์ 

 ในการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล

ศาสตร์ดังท่ีกล่าวมา อาจท�าให้นิสิตพยาบาลเกิดความ

ขัดแย้ง และความคับข้องใจต่อรูปแบบการจัดการเรียน

การสอนท่ีสถาบันการศึกษารูปแบบเดิมได้จัดให้ มี

สาเหตุหลักมาจากสภาพของช่องว่างระหว่างวัยหรือ 

“generation gap” ซึ่งอาจเกิดข้ึนได้โดยเฉพาะการฝึก

ปฏิบัติงานของนิสิตพยาบาล หากนิสิตถูกต�าหนหิรือไม่

ได้รับการยอมรับจากบุคลากรสุขภาพในหอผู้ป่วยหรือ

แม้กระท่ังผู้ป่วยท่ีนิสิตพยาบาลดูแลอยู่ จะท�าให้นิสิต

เกิดความเครียดตามมาได้ สอดคล้องกับการศึกษา

ความเครียดและปัจจัยเหตุที่ก่อให้เกิดความเครียด

ของนักศึกษาพยาบาลในการฝึกปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วย  

พบว่าปัจจัยที่ท�าให้ นักศึกษาพยาบาลเกิดความเครียด

ในการฝึกปฏิบัติงานประกอบด้วย ลักษณะส่วนตัวของ

อาจารย์นิเทศ ลักษณะการฝึกปฏบิตัแิละการดแูลผูป่้วย 

ลกัษณะเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรในหอผู้ป่วย ลักษณะส่วน

ตัวของนักศึกษา ลักษณะการนิเทศงานของอาจารย์

(มณฑา ลิ้มทองกุล และสุภาพ อารีเอื้อ,2552) ในการ

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลนั้นนิสิตพยาบาลส่วนใหญ่มี

ความเครียดในระดับมากและนักศึกษาจะตัดสิน

ความเครียดน้ันว่า เป็นภาวะคกุคาม (สายไหม ตุม้วิจิตร 

และคณะ,2552) ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนบน

คลินิกการพยาบาลผู้ใหญ่ส�าหรับนิสิต Generalitions Z 

เป็นสิ่งท่ีผู ้ท่ีเกี่ยวข้องต้องให้ความส�าคัญ และต้อง

ออกแบบการศกึษาทางการพยาบาลบนคลนิิกให้เหมาะ

สมท้ังด้านอาจารย์ผู้สอน ผู้เรียนและวิธีการสอนท่ีจะ

เข้าถึงตัวตนผู้เรียน การสอดแทรกจริยธรรมบนคลีนิก  

การเลอืกรูปแบบการสอนในคลนิิกและการวางแผนการ

สอนให้สอดคล้องกับผู้เรียน จึงเป็นสิ่งท่ีท้าทายความ

สามารถของอาจารย ์พยาบาลที่จะเลือกสรรและ
ออกแบบการสอนทางคลินิกด้วยวิธีที่หลากหลายให้
กับผู้เรียนที่อยู่ในช่วงอายุ  Generalitions Z

1. หลักการจัดการเรียนรู้ในคลินิกการพยาบาล
ผู้ใหญ่ให้สอดคล้องกับผู้เรียนที่อยู ่ในช่วงอายุ 
Generalitions Z

 มณฑาทิพย์ ไชยศักดิ์ (2543) ให้ความหมาย
ของการจัดการเรียนรู้ในคลินิกไว้ว่า เป็นการจัดการ
เรียนรู ้ที่สามารถให้ผู ้เรียนน�ากระบวนการจัดการ
ประสบการณ์การเรียนรู้ภาคปฏิบัติที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิด
ความคิดอย่างอิสระ มีทักษะในการแก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจที่ก่อให้เกิดความงอกงามทางสติปัญญาและ
ทักษะ โดยการประยุกต์ใช้หลักการ กระบวนการ
พยาบาลด้วยระเบยีบวิธใีนการสอนอย่างหลากหลาย มี
วัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้ 1. ช่วยสร้างเสริมเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ 2. ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักคิดค้นหาวิธีการปฏิบัติ
การพยาบาลได้ด้วยตนเอง 3. ช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
วิเคราะห์แยกปัญหา และตดัสนิปัญหาได้ ด้วยตนเอง 4. 
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถน�าความรู้ทางทฤษฎีไปสู่การ
ปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้องกับสถานการณ์5.ช่วยให้
ผู้เรียนมีโอกาสสร้างความคุ้นเคยกับแหล่งฝึกปฏิบัติ 
เพื่อน�าความรู้ไปปฏิบัติให้ช�านาญ จนเกิดทักษะที่ดี

 การเรียนการสอนของนิสิตพยาบาลบนคลินิก
การพยาบาลผู้ใหญ่ ในการดูแลผู้ป่วยที่มีการเจ็บป่วย
ด้วยโรคที่ซับซ้อนนั้นมีลักษณะที่แตกต่างจากการเรียน
การสอนทั่วไป ซึ่งการเรียนในคลินิกมุ ่งให้เกิดผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนของนิสติเฉพาะด้าน จงึจ�าเป็นต้อง
มีรูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะเฉพาะด้านใน
บทความน้ีขอกล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนบน
คลินิกการพยาบาลผู้ใหย่ไว้ 4 ประเด็น ดังนี้  

  1.1 ลกัษณะการเรยีนบนคลนิกิของนสิติ
พยาบาลในช่วงอายุ  Generalitions Z

  การเรียนบนคลินิก หมายถึง การท�าให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ข้ึนท้ังทางด้านความรู ้  
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ทัศนคติและทักษะ  โดยมี 3 องค์ประกอบ คือ 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ (objective) การเรียน

การสอน (learning) และการวัดผล (evaluation) โดย

ทั้งสามองค์ประกอบน้ีมีขึ้นเพื่อวัดคุณลักษณะทางการ

ศึกษา 3 ประการ คือ ความรู้ (cognitive) เจตคติ 

(affective) และทักษะ (psychomotor) ลกัษณะของการ

สอนบนคลินิกในแต่ละรูปแบบน้ัน ผู ้สอนจะต้อง

ออกแบบการจัดการเรียนรู้และเตรียมการสอนไว้ใน

แผนการสอนทางคลินิก  ในท่ีน้ีจะกล่าวถงึความสมัพนัธ์

ของลักษณะการศึกษาในคลินิกด้าน Psychomotor และ

Objective Learning Evaluation Generations Z

ต้องรู้อะไร ท�าอย่างไรให้รู้ วัดว่ารู้หรือไม่ Cognitive

ต้องคิดอะไร ท�าอย่างไรให้คิด วัดว่าคิดหรือไม่ Affective

ต้องท�าอะไร ท�าอย่างไรให้ท�าได้ วัดว่าท�าได้และมีพัฒนาการหรือไม่ Psychomotor

วัตถุประสงค์ของทฤษฎีการสอนในคลินิกในนิสิต 

Generalitions Z เท่าน้ัน โดยจะอธบิายถงึการจดัการสอน

บนคลินิกให้สัมฤทธิ์ในด้านการปฏิบัติหรือ ด้านทักษะ

พสิยั มุง่เน้นความแตกต่างทางการเรยีนรูใ้นยคุของช่วง

อายุที่เปลี่ยนผ่านด้วย Bloom’s taxonomy และเน้นให้

เหน็การจัดการเรียนการสอนให้เกดิผลสมัฤทธิท์างการ

ปฏบิตักิารพยาบาลในนิสติGeneralitions Z  ด้วยพรีะมดิ

การเรียนรู้ด้าน Psychomotor domain  ของเดฟ (Dave, 

1975)

 Bloom (Bloom’s taxonomy, 1956) แบ่ง

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ของลักษณะการศึกษาในคลินิกด้าน Psychomotor และวัตถุประสงค์ของทฤษฎีการสอน

ในคลินิกส�าหรับนิสิต Generalitions Z

ล�าดับข้ันการเรียนรู ้ของมนุษย์ทั้งสามด้านออกเป็น

พีระมิดการเรียนรู้โดย การเรียนรู้โดยการฝึกทักษะน้ัน 

Bloom กล่าวว่าพืน้ฐานการเรยีนรูท่ี้ก่อให้เกดิทักษะเกดิ

จากการโต้ตอบกับสิ่งรอบข้างโดยใช้พื้นฐานความรู้ใน

ตวับคุคลต่อการรับรู้ในส่ิงท่ีเกดิข้ึน ร่างกายจะแสดงออก

จากการตอบสนองกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึนอย่างมี

วัตถปุระสงค์ตามการเรยีนรูท้ีผ่่านมา  โดยไม่ค่อยมกีาร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่วนใหญ่ท�าตามแบบมาตรฐานท่ีมี

การพฒันาไว้  Bloom’s taxonomy เป็นพรีะมดิการเรียน

รูท้างด้านทกัษะซึง่ตรงกบัช่วงอายุของ Generalitions Y 

คือบุคคลท่ีเป็นพยาบาลวิชาชีพ และนิสิตพยาบาลท่ี

ศึกษาอยู่ในชั้นปี 3-4 ในปัจจุบันน่ันเอง แสดงเป็น

พีระมิดการเรียนรู้ทางด้านทักษะตามแนวคิดของบลูม

ได้ดังนี้



  ปีที่ 31  ฉบับที่ 2  พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 135

รูปที่  1  Psychomotor domain ของ Bloom

ที่มา  :   Bloom, 1956

รูปที่  2 Psychomotor domain ของ Dave

ที่มา  :  Dave, 1975

 ในปี 1975 เดฟ (Dave,1975) ได้เสนอ

แนวความคิดเพิ่มเติมของพีระมิดการเรียนรู ้ด ้าน 

Psychomotor domain ข้ึนใหม่ โดยปรบัปรุงจากพรีะมดิ

การเรยีนรู ้Bloom’s taxonomy ซึง่พรีะมิดการเรยีนรูท้าง

ด้านทักษะของเดฟ ได้อธิบายรูปแบบการเรียนรู้ใน

คลินิกของนิสิตพยาบาล Generalitions Z ในปัจจุบันได้

เป็นอย่างด ี โดยกล่าวว่าพืน้ฐานในการเกดิทักษะในการ

ปฏิบัติของนิสิตพยาบาล Generalitions Z น้ันเกิดจาก

การเลียนแบบ(Imitation)เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ที่เหมาะสม(Manipulation)ก่อให้เกิดความแม่นย�าใน

ทักษะ(Prec i s ion)การปฏิบั ติ ในทุกๆด ้ าน น้ัน

(Articulation)จะปฏิบัติอย่างม่ันใจโดยคิดว่าทักษะที่

ปฏิบัติน้ันคือสิ่งที่ถูกต้องตามการเรียนรู้จากตัวแบบ

(Naturalization)ซึ่งก็คือพยาบาลวิชาชีพและอาจารย์

พยาบาลน่ันเอง พีระมิดการเรียนรู้ด้าน Psychomotor 

domain  ของเดฟตรงกับช่วงอายุ 5-19 ปี นั่นก็คือนิสิต

พยาบาลที่ก�าลังศึกษาต้ังแต่ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และ

บางส่วนของชั้นปีที่ 3 ในปัจจุบันนั่นเอง
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  1.2 การให้ผลสะท้อนกลับ (feedback) 

จากการเรยีนรูบ้นคลนิกิแก่นสิติพยาบาล Generalitions Z

 Feedback คือ การสะท้อนให้เห็นว่าผู้เรียน

ก�าลังท�าอะไร เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้ผู้เรียนทราบ

ว่าสิ่งใดเป็นจุดอ่อนและสิ่งใดเป็นจุดแข็งในการปฏิบัติ 

ซึง่เป็นกระบวนการทีส่่งเสริมการปฏิบติัท่ีดใีห้คงอยู่และ

เปลี่ยนการปฏิบัติที่ไม่ดีให้ดีข้ึนถูกต้องและเหมาะสม

มากข้ึน โดยผู้สอนมีหน้าท่ีท�าให้กระบวนการสะท้อน

กลับน้ีเกิดประสิทธิผล จากประสบการณ์การเป็น

อาจารย์พยาบาลที่ปรับเปล่ียนความคิด ทัศนคติและ

เรยีนรูต้ามผู้เรียนทีมี่ช่วงอายท่ีุแตกต่างกนัโดยเน้นหลกั

ปฏิบัติการสะท้อนกลับบนคลินิกให้สอดคล้องกับนิสิต

พยาบาลในช่วงอายุ Generalitions Z มากที่สุดน้ัน 

ก่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดีทั้งผู ้สอนและผู้เรียน โดยมี

แนวทางการสะท้อนกลับที่ใช้ปฏิบัติได้ผลจริง ดังน้ี 

1.การสะท้อนกลับเน้นการอภปิรายการกระท�าของนิสติ 

โดยไม่ตัดสิน ไม่บ่นว่า ผู้สะท้อนควรท�าตัวเป็นกระจก 

มิใช่เป็นคนในกระจก ดังนั้นสิ่งที่สะท้อนออกมาจะต้อง

มุง่ทีพ่ฤตกิรรมท่ีกระท�า มิใช่ตัวบคุคลท่ีท�าไม่ถกูต้อง  2. 

การสะท้อนกลับต้องท�าในเวลาท่ีเหมาะสม โดยควร

สะท้อนกลับการกระท�าน้ันทันทีที่สามารถท�าได้ แต่ไม่

ควรท�าในที่สาธารณะและไม่ควรท�าให้ผู้รับ feedback 

ต้องอับอาย พึงระลึกไว้ว่าการให้ข้อสะท้อนกลับนี้ท�า

เพื่อปรับปรุงการกระท�าเท่านั้น อย่างไรก็ตามหากเป็น

ข้อผดิพลาดทีร้่ายแรง ผู้สอนจ�าเป็นต้องเข้าไปแทรกแซง

การปฏิบัติของผู้เรียนทันที และค่อยอธิบายเหตุผล

ประกอบภายหลัง 3. การท�าการสะท้อนกลับในการ

ปฏิบัตนัิน้ ต้องมคีวามกระชับในเน้ือหาอาศยัทักษะทีจ่ะ

สะท้อนกลับ โดยไม่ยืดเยื้อ และไม่ซ�้าซาก สิ่งท่ีส�าคัญ

ทีส่ดุของผูท้ีใ่ห้ข้อสะท้อนกลบัจ�าเป็นต้องให้ข้อสะท้อน

กลับอย่างถูกวิธี มิฉะน้ันอาจเกิดแรงต้านจากผู้เรียน 

ท�าให้ผลการสะท้อนกลบัขาดประสิทธภิาพ แนวทางการ

ลดการต่อต้านจากผู้เรียนท่ีผู้สอนพึงปฏิบัติในการ

สะท้อนกลับท�าได้ดังน้ี 1) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พูด 

และรับฟังอย่างต้ังใจ 2) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสะท้อน

การกระท�าของตนเองให้มากที่สุดก่อนให้ข้อสะท้อน

กลับ 3)กระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าที่จะประเมินตนเอง 4)  

เน้นให้ผูเ้รยีนเหน็เป้าหมายร่วมกนัโดยมุง่ไปสูก่ารเพิม่

ประสิทธิผลของการดูแลผู้ป่วยเป็นหลัก 5) การให้

ผลสะท้อนกลับควรวางอยู่บนพื้นฐานของความซื่อตรง

และห่วงใย ควรเป็นสิง่ทีผู้่สะท้อนกลบัได้ประสบพบเหน็

จากผู้เรียนจริง 6) หยุดการสะท้อนและเปิดใจกว้างรับ

ฟังเหตุผลพร้อมความรู้สึก เมื่อผู้รับข้อสะท้อนไม่

ยอมรับหรือยกเลิกการให้ข้อสะท้อนกลับน้ันเมื่อผู้รับ

ฟังการสะท้อนกลับนั้นไม่พร้อมที่จะฟัง 

  1.3 การเรียนรู้ร่วมกันในคลินิกระหว่าง

ผู้สอนและนิสิตพยาบาล Generalitions Z

 การจัดการศกึษาทางการพยาบาลบนคลนิิกใน

รปูแบบเดมิน้ันเน้นอาจารย์เป็นศนูย์กลาง ซึง่เช่ือว่าการ

ให้ความรู ้เท่ากบั การรบัความรู้  ดงัน้ันอาจารย์พยาบาล

หรือผู้นิเทศในสมัยก่อนจึงพยายามสอนด้วยเนื้อหา

ปริมาณมากฝึกทักษะซ�้าๆ จนคล่องด้วยเชื่อว่าจะท�าให้

ผู้เรียนมีความรู้มากและช�านาญมากท่ีสุด แต่ปัจจุบัน

เป็นท่ีทราบกนัดีแล้วว่าการสอนในลกัษณะบรรยายเป็น

หลกัน้ัน ท�าให้ผู้เรยีนขาดจินตนาการ ขาดความสามารถ

ในการประยุกต์ใช้ในด้านปฏบิติัได้ และไม่ท�าให้ผูเ้รยีน

มีความฉลาดมากขึ้น

  1.4 การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่ม

ย่อยในคลินิกแก่นิสิตพยาบาล Generalitions Z

 รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนแบบกลุม่ย่อย 

มีสามประการ หนึ่ง คือ ต้องก�าหนดวัตถุประสงค์การ

เรยีนรูแ้ละหน้าทีท่ีต้่องกระท�าอย่างชดัเจน สอง คอื ต้อง

มีความกระตือรือร้นที่จะเรียน ให้ความร่วมมือกันใน

กลุ่ม และสามคือต้องมีการสะท้อนกลับผลการเรียนรู้   

โดยการจัดการเรียนการสอนลักษณะนี้ สามารถสรุป

ข้ันตอนการปฏิบัติพอสังเขปได้ ดังน้ี 1. ผู้สอนต้อง

สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง เพื่อละลาย
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พฤติกรรมของผู้เรียนให้ได้  เพือ่ผู้เรยีนจะได้เปิดใจและ

พร้อมทีเ่รียนรู ้2. ผู้สอนต้องชีแ้จงวัตถปุระสงค์การเรยีน

แบบกลุม่ย่อยในสิง่ทีผู้่สอนก�าลงัจะสอนก่อนเริม่ต้นการ

สอนเสมอ 3. ผู้สอนต้องก�าหนดบทบาทหน้าที่ของ

ผู้เรียนแต่ละคน พร้อมมอบหมายงานในคลินิกให้

ผู ้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ในคลินิกอย่างต่อเน่ือง 

4. ผูส้อนต้องจัดเตรียมสถานทีใ่ห้เหมาะสมกบัการเรยีนรู้ 

5. ผู้สอนต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเสนอ

ความคิดเห็นและเสนอข้อมูลท่ีมีประโยชน์หรืออื่นๆ

ตามสถานการณ์ที่ก�าลังท�าการสอน 6. ผู ้สอนต้อง

พยายามตัง้ค�าถามปลายเปิดให้ผู้เรียนตอบ เพือ่กระตุ้น

ความคิดของผู้เรียน ในกรณีที่ผู้เรียนตอบค�าถามไม่ได้ 

ผู้สอนต้องให้ผู้เรียนคนน้ันๆศึกษาหาค�าตอบเพื่อการ

พัฒนาผู้เรียนเฉพาะด้าน ผู้สอนต้องให้เวลาในการ

ค้นคว้าข้อมลูอย่างมเีงือ่นไขในการหาค�าตอบหรือผู้สอน

ต้องสอนเทคนิคการหาข้อมูลที่จะได้มาซึ่งค�าตอบน้ัน

จากเทคโนโลยหีรอืสารสนเทศใกล้ตวัของนิสติแต่ละคน

อย่างต่อเน่ือง 7. ผู้สอนอย่าตระหนกหากกลุ่มที่ก�าลัง

สอนเกิดความเงียบ ในสถานการณ์น้ันผู้เรียนอาจ

ต้องการเวลาทีจ่ะคิดหาค�าตอบ ในกรณน้ีีการให้เพือ่นๆ

ในกลุม่ช่วยตอบค�าถามน้ันจะช่วยให้เกดิการเรยีนรูจ้าก

กระบวนการกลุม่  8. ผูส้อนต้องให้ข้อสะท้อนกลบัอย่าง

มีประสิทธิผลน�าไปใช้ได้จริงสอดคล้องกับสถานการณ์

ทีเ่กดิข้ึนบนคลินิก 9. ผู้สอนต้องหม่ันสงัเกตบรรยากาศ

การสนทนาภายในกลุ ่ม ภาษากายต่างๆท่ีผู ้เรียน

แสดงออกและอุปสรรคต่างๆที่อาจขัดขวางการเรียนรู้

ของผู้เรียน  10. ผู้สอนต้องพยายามสร้างการคิดอย่าง

มวิีจารณญาณให้กบัผู้เรยีนให้ได้ จะท�าให้ผูเ้รียนเกดิการ

สังเคราะห์ความรู้ใหม่ในท่ีเกิดจากการประมวลความรู้ 

ทักษะที่มีในตนเองมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยในคลินิกได้

อย่างถูกต้อง

2. การสอนข้างเตียงในคลนิกิการพยาบาลผูใ้หญ่
แก่นิสิตพยาบาล Generalitions Z

  การสอนข้างเตียง เป็นวิธีการสอนที่มีมานาน 

อาจารย์พยาบาลมักเน้นย�้าความส�าคัญถือว่าเป็นหัวใจ

ส�าคัญในการสอนทางการพยาบาลในคลินิกการ

พยาบาลผู้ใหญ่

  2.1 วัตถุประสงค์ของการสอนข้างเตียง  

ผู้สอนสามารถใช้การสอนนีเ้พือ่สอนผู้เรียนได้พฒันาตน

ในทุกๆ ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะทางคลินิก ทักษะการ

สื่อสาร การวิเคราะห์ปัญหาทางคลินิกหัตถการทาง

คลินิก การแปลผลการตรวจค้นเพิ่มเติม ความเป็น

วิชาชีพพยาบาล  เจตคติและจริยธรรม

  2.2 องค์ประกอบของการสอนข้างเตียง  

การสอนข้างเตียงเป็นการสอนที่มีลักษณะพิเศษ 

แตกต่างไปจากการสอนในรูปแบบอื่นเนื่องจากมี

ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบส�าคัญ 3 ประการ คือ  

ผู ้ป่วย ผู ้เรียน และผู้สอน หลักส�าคัญในการสอน

ข้างเตียง คือ  ผู้สอนต้องตระหนักและท�าความเข้าใจใน

หลกัการของการสอนรูปแบบน้ีอย่างต่อเนือ่ง เพือ่จะได้

พัฒนาการสอนน้ันให้เป็นไปตามความประสงค์ผู้สอน

ต้องเลือกวิธีการสอนให้เหมาะสมในการสอนข้างเตียง

อีกด้วย

  2.3 วิธีการสอนข้างเตียงให ้เกิดผล

สัมฤทธิ์ในผู้เรียนท่ีอยู่ใน วงอายุ Generalitions Z 

สิ่งส�าคัญที่สุดคือ การท�าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการสอน 

ซึ่งผู้สอนสามารถใช้วิธีการสอนได้หลายวิธีพร้อมๆ กัน

ในการสอนแต่ละคร้ัง อาทิ 1. การสอนโดยการแสดง 

(Demonstrator model) เป็นรูปแบบการสอนที่ผู้สอน

แสดงวิธีการซักประวัติและ/หรือการตรวจร่างกาย การ

ปฏบิตักิารพยาบาลท่ีถกูต้องให้ผู้เรยีนทีย่นือยู่รอบเตยีง

ผู้ป่วยได้ศึกษา   2.  การสอนโดยชี้แนะ(tutor model) 

เป็นรูปแบบการสอนที่ผู้สอนยืนอยู่หลังผู้เรียน ผู้สอน

คอยสอดแทรกความรู้ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้เรียนหากการ

ปฏบิติัในส่วนใดเป็นสิง่ทีถ่กูต้องเหมาะสม 3.  การสอน

โดยการสงัเกต (Observer model) เป็นรูปแบบการสอน
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ที่ผู้สอนปล่อยให้ผู้เรียนด�าเนินการกับผู้ป่วยโดยอิสระ 

ไม่เข้าไปแทรกแซง ผู้สอนท�าหน้าที่สังเกตและเข้า

แทรกแซงทันทีหากท�าไม่ถูกต้องร้ายแรง หลังจากน้ัน

ผู้สอนต้องให้ค�าแนะน�าในตอนท้าย 4. การสอนจาก

รายงานการศกึษาผู้ป่วย (Report back model) วิธน้ีีเน้น

รายงานสรุปความคดิจากการปฏิบติัของผู้เรยีนละผู้สอน

ให้ค�าแนะน�าที่ถูกต้อง

3. การสอนในคลินิกการพยาบาลผู ้ใหญ่ของ
ผู้สอนในยุคเปลี่ยนผ่านสู่ผู้เรียนท่ีอยู่ใน วงอายุ 
Generalitions Z

 เป็นที่ทราบกันแล้วว่าผู ้สอนทางพยาบาลท่ี

ปฏิบัติหน้าท่ีในสถาบันการศึกษาพยาบาลในปัจจุบัน

เป็นบุคคลในช่วงอายุ  25 ปีข้ึนไปหรือบุคคลช่วงอายุ 

Generalitions Y ถึงBaby boomers ซึ่งยุคเปลี่ยนผ่าน

ของช่วงอายุที่แตกต่างกันน้ัน มีผลต่อการเรียนรู้ การ

รับรู้ การเข้าใจ พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูล ทัศนคติ

และการท�างานร่วมทีม ของผู ้เรียนท่ีอยู่ในช่วงอายุ 

Generalitions Z เป็นอย่างมาก  จากการศึกษาพบว่า

ลักษณะประชากรตามตัวแปรเรื่องอายุท่ีแตกต่างกันมี

การเปิดรบัข่าวสารผ่านสือ่โทรทัศน์และหนังสอืพมิพ์ไม่

แตกต่างกัน แต่พบว่าอายุท่ีแตกต่างกันท�าให้คนรับ

ข้อมูลใหม่ในสารสนเทศออนไลน์ทีแ่ตกต่างกนั  อายจุงึ

เป็นปัจจัยหน่ึงที่ส�าคัญท่ีท�าให้คนแต่ละช่วงวัยมีความ

แตกต่างกัน ทั้งในเร่ืองการเรียนรู้ การรับรู้ การเข้าใจ 

พฤตกิรรมการเปิดรบัข้อมูล ทัศนคติและการท�างานร่วม

กันเป็นทีม  คนที่มีอายุน้อยมีความคิดเสรีนิยมมากกว่า 

และคนท่ีมีอายุมากกว่ามักจะมีความคิดอนุรักษ์นิยม 

(กนกวรรณ สมรักษ์,ม.ป.ป.)นอกจากน้ีลักษณะของ

ผู้เรียนก็เป็นอีกหน่ึงสิ่งท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ที่ประสบ

ผลส�าเร็จ ซึ่งลักษณะผู้เรียนในยุค Generalitions Z 

แบ่งออกเป็น 4 ประเภทดังนี้ 1. Activist’s คือ บุคคลที่

ชอบแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆให้ตนเอง ชอบใช้การ

ระดมสมองเพือ่แก้ไขปัญหา เม่ือสามารถแก้ปัญหาหน่ึง

ได้ ก็จะหาปัญหาใหม่ที่มีความท้าทายมากยิ่งขึ้นในการ

แก้ไข สามารถเปิดใจยอมรับแนวคิดใหม่ๆได้ดี 

2. Reflectors คือ บุคคลที่ค่อนข้างคิดมาก ระมัดระวัง

ในทุกการกระท�า คนเหล่านี้มักจะคิดถึงความเป็นไปได้

ในทุกแง่มุมก่อนที่จะลงมือท�า 3. Theorist’s คือ บุคคล

ที่ชอบประยุกต์ใช้ประสบการณ์ของตนเองออกมาเป็น

หลักปฏิบัติใหม่ๆ โดยจะวิเคราะห์หลักการเหล่าน้ัน

อย่างดีและไม่ใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการกระท�าใดๆ 

4. Pragmatist’s คือ บุคคลท่ีเน้นการปฏิบัติเป็นหลัก 

ชอบคิดสร้างสรรค์แนวทางปฏิบัติใหม่ๆทันทีทันใด 

 ยคุปัจจุบนัผูเ้รยีนมีลกัษณะเป็น digital native 

คือ  ใช้อุปกรณ์เป็นพื้นฐานจะท�างานด้วยมือไม่ค่อยได้ 

ต้องมอีนิเตอร์เน็ตติดตวัตลอดเวลา จงึจ�าเป็นต้องเลอืก

วิธกีารสอนและกระตุ้นการเรียนรูข้องผู้เรียนอย่างเข้าใจ

ลกัษณะของผู้เรยีนแต่ละคน ปฏบิติัการพยาบาลผูใ้หญ่

เพือ่ให้เกดิสมัฤทธิผ์ลทางการเรยีน จากประสบการณ์ท่ี

ผ่านมาผู้เขียนจึงขอเสนอหลักในการปฏิบัติต่อผู้เรียน 

ดังนี้ 1.ไม่ให้ใช้สมองไปกับการท่องจ�า 2.ให้สร้างสรรค์

แนวความคิดใหม่ๆหรือแนวทางแก้ปัญหาใหม่ๆ 

3.ไม่ตั้งค�าถามแก่ผู้เรียนมากเกินไป โดยเฉพาะค�าถาม

ทีม่คี�าตอบตายตวั 4.กระตุ้นให้ผู้เรยีนได้ตัง้ค�าถามของ

ตัวเองเพื่อหาค�าตอบในสถานการณ์ที่ก�าลังปฏิบัติ 5. 

ให้เทคนิคการค้นคว้า การสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์

อย่างในการแสวงหาข้อมูลทางคลินิกอย่างต่อเน่ือง 6. 

มอบหมายงานเอกสารในรูปแบบการคิดวิเคราะห์โดย

ก�าหนดเวลาแบบยดืหยุน่และให้ปรบัปรงุงานจนกว่าจะ

ถูกต้องตามหลักการ 7. ก�าหนดให้มีการทบทวนการ

เรยีนรูท้ีไ่ด้ปฏบิติัพร้อมทดสอบความรูน้ั้นด้วยวิธ ี Oral 

test อย่างต่อเนื่อง และให้การชี้แนะอย่างตรงประเด็น 

8. หากมอบหมายงานเอกสารแบบกลุ่ม ต้องให้สมาชิก

ในกลุ่มเป็นผู้ร่วมประเมินรายบุคคลในการมีส่วนร่วม

ของสมาชิกในการท�างาน 9.ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ

ที่ใกล้ตัวผู้เรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการมีส่วนร่วม

ต่อการศึกษาเล่าเรียนของผู้เรียนช่วงอายุน้ีทุกรูปแบบ 
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10. ให้สรุปสาระส�าคัญหลัก  พร้อมย�า้การน�าไปประยุกต์

ใช้ก่อนสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติทุกครั้ง

สรุป

 สังคมแห่งสารสนเทศที่ใช้การสื่อสารด้วย

เทคโนโลยีข้ันสูง ในยุคของการแข่งขันท่ีเกิดข้ึนตลอด

เวลาทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สังคม  

การเมอืง วัฒนธรรม  การปกครองรวมถงึเทคโนโลยีและ

การศกึษาด้วย  ท�าให้ทุกองค์กรต้องมกีารปรบัตัวให้เข้า

กับสภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกๆด้านอย่างรอบคอบ

และทันท่วงที นิสิตพยาบาลในช่วงอายุ  Generation Z 

ซึง่เป็นกลุม่บุคคลท่ีเจรญิเติบโตมาพร้อมเทคโนโลย ีรปู

แบบการใช้ชวิีตจงึเป็นแบบ digital native ท่ีส�าคัญบคุคล

กลุ่มนี้ไม่ค่อยมีความอดทน มีโลกส่วนตัวสูงและมีแนว

โน้มในการมีสมาธิสั้นในการศึกษาเล่าเรียน

 กลุ่มนิสิตพยาบาลท่ีก�าลังข้ึนฝึกปฏิบัติงานใน

รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ อยู ่ในช่วงอายุ 

Generation Z ซึง่บคุลากรทีห่น้าทีส่อนนิสติพยาบาล คือ

กลุม่คนในช่วงอายุ Generation Y ขึน้ไปท�าให้เกดิความ

แตกต่างกันทั้งทางด้านการเรียนรู้ การรับรู้ การเข้าใจ 

พฤตกิรรมการเปิดรบัข้อมลู ทัศนคติและการท�างานร่วม

ทีม ฉะน้ันแล้วผู้สอนจึงต้องท�าหน้าที่อย่างเข้าใจและ

เลือกวิธีการจัดการเรียนการสอน เทคนิคการสอน 

รปูแบบการจัดการเรยีนการสอน หลกัการ วิธกีารในการ

สอนนิสิตพยาบาลกลุ ่มน้ีให้สอดคล้องและเกิดผล

สัมฤทธิ์มากที่สุด  ขณะเดียวกันนิสิตพยาบาลก็ต้องมี

ส่วนร่วมในกระบวนการสอนทางคลินิกที่เกิดข้ึนโดย

มุ่งเน้นการเก็บประสบการณ์เพื่อการดูแลผู้ป่วยเป็น

ส�าคัญ และรักษาความเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติการ

พยาบาลสืบต่อไป
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