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บทคัดย่อ
การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus disease 2019: COVID-19) การเจ็บป่ วย
จากการติดเชื้ อ และการเสี ยชี วิตของประชาชนเป็ นจานวนมาก ส่ งผลให้ประชาชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนต้องปรับเปลี่ยนวิถีการดาเนินชีวติ และรู ปแบบการทางานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลใน
การป้ องกันการแพร่ ระบาดของเชื้ อ สถาบันการศึกษาเป็ นหน่วยงานหนึ่ งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเมื่อต้อง
มีการปรับรู ปแบบการจัดการเรี ย นการสอนเป็ นแบบออนไลน์ บทความนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อนาเสนอ 1)
รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน ที่ประกอบด้วยการเรี ยนแบบตัวต่อตัวและแบบออนไลน์
ในการปฏิบตั ิการพยาบาลผูส้ ู งอายุในชุ มชน 2) ผลลัพธ์จากการถอดบทเรี ยน ซึ่ งพบว่า ปั จจัยสนับสนุ น
ความสาเร็ จในการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน ได้แก่ ด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน ด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ มในบริ บทของชุ ม ชนในสั ง คมไทย และด้ า นความพร้ อ มของผู ้เ รี ย นและผู ้ส อน และ 3)
ข้อเสนอแนะการนารู ป แบบการจัดการเรี ย นการสอนแบบผสมผสานไปใช้ในการออกแบบการเรี ย นรู ้
สาหรั บรายวิชาที่ มีการจัดการเรี ยนการสอนในชุ มชนทั้งในสาขาพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาอื่ นในยุค
สังคมปกติวถิ ีใหม่ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
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Abstract
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) epidemic, infectious morbidity, and excessive death,
people and agencies, both public and private, have to change their lifestyles and work patterns in
accordance with the government's policy to prevent the spread of infection. Educational institutions are
one organization that is directly affected when it comes to adjusting the teaching and learning
management model to be online. This article aims to present 1) a blended teaching and learning model,
which consists of face-to-face and online learning in nursing practice for the elderly in the community, 2)
the lesson learned from blended model implementation, including the factors facilitating the success of the
process such as teaching and learning process, the context of the community in Thai society, and the
readiness of learners and instructors, and 3) recommendations on the application of the blended
instructional model to be used in learning design for courses that are taught in the community in both
nursing sciences, and other disciplines in the new normal social era to be effective.
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บทนา
การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 หรื อโรคติดเชื้ อโควิด 19 (Coronavirus disease 2019:
COVID-19) เป็ นวิกฤตสุ ขภาพจากโรคระบาด ซึ่ งดาเนิ นอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่วนั ที่ 13 มกราคม 2563
จนถึงปั จจุบนั สามารถติดต่อระหว่างคนสู่ คนผ่านทางละอองฝอยได้ง่าย แพร่ กระจายการติดเชื้ อได้รวดเร็ ว
และยากต่อการควบคุม ส่ งผลให้การดาเนิ นชี วิตของประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยรัฐบาลกาหนดให้มี
มาตรการการปิ ดเมื อง (Lockdown) ในหลายพื้ นที่ พร้ อมกับให้ทุก คนเว้นระยะห่ างทางสัง คม (Social
distancing) การสั่งหยุดงานหรื อให้ทางานที่บา้ น (Work from home) เพื่อลดการแพร่ กระจายเชื้ อ COVID-19
และกักตัวเอง (Self-quarantine) สาหรับผูท้ ี่อยูใ่ นกลุ่มเสี่ ยง ส่ งผลกระทบต่อวิถีการดาเนินชีวติ ของประชาชน
ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุ มชน และสังคม รวมทั้งการดาเนิ นงานของหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาทุกระดับ
สถาบันการศึ กษาพยาบาลซึ่ งมี การจัดการเรี ย นการสอนทั้ง ในภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บ ตั ิ ได้รับ
ผลกระทบจากนโยบายการลดการแพร่ กระจายเชื้ อตั้งแต่เริ่ มมีการระบาดของเชื้ อ COVID-19 อย่างต่อเนื่ อง
จนถึ งปั จจุบนั โดยการระบาดของโรคในแต่ละระลอกส่ งผลให้มีการงดการเรี ยนการสอนแบบตัวต่อตัว
(Face-to-face) โดยให้มีการปรับการเรี ยนการสอนภาคทฤษฎีเป็ นแบบออนไลน์ และงดการฝึ กภาคปฏิบตั ิใน
แหล่งฝึ กทั้งในโรงพยาบาล หน่วยบริ การสุ ขภาพ และชุ มชน ไปจนกว่าสถานการณ์ การระบาดของโรคจะ
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เบาบางและสถานที่ฝึกปฏิบตั ิอนุญาต และให้บุคคลกรทั้งฝ่ ายวิชาการและฝ่ ายสนับสนุนทางานที่บา้ น (Work
from home) ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้เป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
คณะพยาบาลศาสตร์ แมคคอร์ มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
ตั้งแต่เริ่ มมีการระบาดเช่นเดียวกัน โดยผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้จดั การเรี ยนการสอนให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาลโดยภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2564 ให้ทุกรายวิชาทฤษฎีใช้รูปแบบออนไลน์
และงดการฝึ กรายวิชาปฏิ บ ตั ิ ในโรงพยาบาล โรงเรี ยน หรื อในชุ มชน ส่ งผลต่ อการจัดการเรี ยนการสอน
วิชาชี พ การพยาบาลซึ่ ง เป็ นวิชาชี พที่ มุ่ง เน้นการปฏิ บตั ิ เป็ นอย่างมาก ดังนั้นเมื่ อมีก ารระบาดของโรคใน
ระลอกใหม่ซ่ ึ งส่ งผลให้ตอ้ งมีการระงับการฝึ กปฏิบตั ิในแหล่งฝึ กอย่างต่อเนื่อง คณะพยาบาลศาสตร์ แมคคอร์
มิคจึงจาเป็ นต้องมีวธิ ี การจัดการเรี ยนการสอนที่ตอบสนองความต้องการในสังคมปกติวิถีใหม่ (New normal
society) โดยพิจารณาความเป็ นไปได้ในการนาการเรี ยนการสอนผ่านระบบออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการ
สอนภาคปฏิบตั ิเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้รับประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ที่หลักสู ตรกาหนด
และได้ทดลองนาการเรี ยนรู ปแบบการเรี ยนรู ้ แบบผสมผสาน (Blended teaching) มาใช้ในการจัดการเรี ยน
การสอนปฏิบตั ิการพยาบาลผูส้ ู งอายุในชุมชน โดยปฏิบตั ิตามนโยบายลดการแพร่ ระบาดของเชื้ อ COVID19 อย่างเคร่ ง ครั ด ในช่ วงที่ รัฐบาลและสถาบันการศึ กษาประกาศระงับ การจัดการเรี ย นการสอนแบบ
เผชิญหน้า
การจัดการเรียนการสอนในหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
การจัดเรี ยนการสอนในหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต มีเป้ าหมายเพื่อผลิตพยาบาลวิชาชี พที่มี
ความรู ้และทักษะด้านวิชาชีพ พยาบาล และทัศนคติที่ดีต่อการดูแลผูร้ ับบริ การทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว
และชุ มชน โดยจัดการเรี ยนการสอนภาคทฤษฎี ในชั้นเรี ยน และภาคปฏิ บตั ิในห้องฝึ กปฏิ บตั ิการพยาบาล
และปฏิบตั ิการพยาบาลในสถานการณ์จริ ง สภาการพยาบาลจึงได้กาหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 ตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่า ด้วยการให้ความเห็ นชอบหลักสู ตร
การศึกษาวิชาชี พการพยาบาลและการผดุงครรภ์ระดับวิชาชี พ พ.ศ. 2563 เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับ
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2558 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
โดยมีโครงสร้างหลักสู ตรที่เป็ นหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชี พการพยาบาล ที่มุ่งให้
ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ และปฏิบตั ิการพยาบาลได้ ประกอบด้วย รายวิชาภาคทฤษฎีที่จดั การเรี ยนการ
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สอนในชั้นเรี ยน และภาคปฏิบตั ิที่จดั การเรี ยนการสอนสถานการณ์จริ งในสถานบริ การสุ ขภาพทั้งระดับปฐม
ภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ รวมทั้งชุมชน และโรงเรี ยน (สภาการพยาบาล, 2564)
ในแต่ละรายวิชาภาคทฤษฎีน้ นั ผูเ้ รี ยนต้องเกิดผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ (Learning outcomes: LO) อย่าง
น้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม (Ethics and moral) 2) ด้านความรู ้ (Knowledge) 3) ด้านทักษะ
ทางปัญญา (Cognitive skills) 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal
skills and responsibility) และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical analysis, communication and information technology skills) ส่ วนรายวิชา
ภาคปฏิบตั ิ ผูเ้ รี ยนต้องเกิดผลลัพธ์การเรี ยนรู ้เพิ่มเติมจากรายวิชาภาคทฤษฎีอีก 1 ด้าน คือ 6) ด้านทักษะการ
ปฏิบตั ิทางวิชาชีพ (Professional practice skills) โดยสามารถปฏิบตั ิการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างเป็ น
องค์รวมภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ ใช้กระบวนการพยาบาล ปฏิบตั ิดว้ ย
ความเมตตา กรุ ณา และเอื้ออาทร คานึ งถึ งสิ ทธิ ผูป้ ่ วยและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ปฏิบตั ิได้ท้ งั ใน
สถานการณ์จาลองและในสถานการณ์จริ ง
การจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุในชุ มชน
คณะพยาบาลศาสตร์ แมคคอร์ มิค มหาวิทยาลัยพายัพ มีการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาความรู ้
และทัก ษะด้า นวิช าชี พ พยาบาลให้ ไ ด้ม าตรฐานตามคุ ณ ลัก ษณะของพยาบาลวิชาชี พ โดยตระหนัก ถึ ง
ความสาคัญของการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรค การดู แลและให้การพยาบาล และการฟื้ นฟูสภาพ
ผูร้ ั บ บริ การทุ ก กลุ่ ม วัย ทั้ง ในสถานบริ การพยาบาลและในชุ ม ชน ส าหรับ รายวิชาการพยาบาลผูส้ ู งอายุ
นอกจากจะมีการจัดการเรี ยนการสอนภาคทฤษฎีแล้ว ผูเ้ รี ยนยังได้รับประสบการณ์ดา้ นการปฏิบตั ิการดูแล
ผูร้ ับบริ ก ารที่เป็ นผูส้ ู งอายุ แบบองค์รวม ทั้ง ในโรงพยาบาลและชุ มชน โดยใช้กระบวนการพยาบาลเป็ น
เครื่ องมือในการปฏิบตั ิการพยาบาลให้ครอบคลุมความต้องการการดูแลทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ สังคม และจิต
วิญญาณ ด้วยความเมตตา กรุ ณา เอื้ ออาทร ภายใต้หลักฐานเชิ งประจักษ์ คานึ งถึ งกฎหมาย จรรยาบรรณ
วิชาชีพ สิ ทธิผรู ้ ับบริ การ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ในการปฏิบตั ิการพยาบาลผูส้ ู งอายุในชุมชน มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผเู ้ รี ยนฝึ กประสบการณ์ การสร้าง
เสริ มสุ ขภาพผูส้ ู งอายุกลุ่มติดสังคมในชุ มชนตามขั้นตอนกระบวนการพยาบาล เป็ นระยะเวลา 6 วัน โดย
ผูส้ อนประสานงานกับโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลเพื่อคัดเลือกผูส้ ู งอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ คือ
เป็ นผูส้ ู งอายุกลุ่มติดสังคม อายุ 60 ปี ขึ้นไป มีผูเ้ รี ยนกลุ่มละประมาณ 32 คน และผูส้ อน 1 คน ต่อผูเ้ รี ยน
จานวน 8 คน มีการจัดการเรี ยนการสอน ดังตารางที่ 1 และมีรายละเอียด ดังนี้

4

APHEIT Journal of Nursing and Health, Vol. 3 No.3 (Sep-Dec 2021), e2681

APHEIT Journal of Nursing and Health
Received: Nov 11, 2021 Revised: Dec 10, 2021 Accepted: Dec 16, 2021

1. การประเมินภาวะสุ ขภาพ (Assessment) ผูเ้ รี ยนสัมภาษณ์และตรวจร่ างกายผูส้ ู งอายุในชุ มชน
โดยใช้แบบประเมินผูส้ ู งอายุแบบครอบคลุม (Comprehensive Geriatric Assessment: CGA) (คณาจารย์
รายวิชาปฏิบตั ิการพยาบาลผูส้ ู งอายุ, 2564) ซึ่ งผูส้ อนพัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม เป็ นเครื่ องมือใน
การเก็บรวบรวมและบันทึ กข้อมูลด้านกาย ความสามารถในการปฏิ บตั ิ กิจกรรม จิต อารมณ์ สังคม และ
สิ่ งแวดล้อม และการตรวจร่ างกายแบบเน้นระบบที่เฉพาะเจาะจง (Focused assessment) ที่มกั พบปั ญหาได้
บ่อยในวัยผูส้ ู งอายุ ได้แก่ ปั ญหาในระบบทางเดินหายใจ หัวใจและหลอดเลือด ทางเดินอาหาร และกระดูก
และกล้ามเนื้ อ รวมทั้งระบบอื่นๆ ตามปั ญหาสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุเฉพาะราย จากนั้นทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ของผูส้ ู งอายุที่ประเมินได้เพื่อสรุ ปปัญหาสุ ขภาพ
2. การวินิจฉัยการพยาบาล (Nursing diagnosis) ผูเ้ รี ยนนาข้อมูลที่วิเคราะห์ได้จากการประเมิน
ผูส้ ู ง อายุ แ ต่ ล ะรายมาพิ จ ารณาร่ ว มกันในชั้นเรี ย น โดยระดมสมองเพื่ อ จ าแนกปั ญหาสุ ข ภาพที่ มี ค วาม
คล้า ยคลึ ง กัน และแตกต่ า งกัน ระหว่ า งผู ้สู ง อายุ ท้ ัง หมด จากนั้น น าปั ญ หาที่ ค ล้า ยคลึ ง กัน มาจัด ล าดับ
ความสาคัญของปั ญหา (Priority setting of problem) ตามวิธีการจัดลาดับความสาคัญของปั ญหา (เดชา ทาดี
และวิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ , 2555) และคัดเลื อกปั ญหาร่ วมที่สาคัญ 3 อันดับแรกของผูส้ ู งอายุในกลุ่ม เพื่อ
นามาวางแผนการจัดกิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพแบบกลุ่มและรายบุคคลสาหรับปั ญหาที่เฉพาะเจาะจง
3. การวางแผนการพยาบาล (Planning) ผูเ้ รี ยนวางแผนการจัดกิ จกรรมให้ความรู ้ ดา้ นการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพแก่ ผูส้ ู งอายุในรู ปแบบของโครงการ “ผูส้ ู งอายุยุคใหม่ใส่ ใจสุ ขภาพ” โดยให้ความรู ้ แบบรายกลุ่ มและ
รายบุคคล ทั้งนี้ มีการบูรณาการความรู ้ เกี่ ยวกับการพยาบาลผูส้ ู งอายุ หลักฐานเชิ งประจักษ์ งานวิจยั นวัตกรรม
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่ น และ/ หรื อการบริ การวิชาการ โดยเลือกเทคนิ คและวิธีการให้ความรู ้ รวมทั้ง
จัดทาสื่ อประกอบการให้ความรู ้ให้สอดคล้องกับปั ญหาสุ ขภาพและเหมาะสมกับบริ บทของผูส้ ู งอายุในชุมชน
4. การปฏิบตั ิการพยาบาล (Implementation) ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิการสร้างเสริ มสุ ขภาพผูส้ ู งอายุในชุมชน
ตามที่วางแผนไว้เป็ นรายกลุ่มและรายบุคคล โดยจัดกิ จกรรมในสถานที่ที่เป็ นที่ดาเนิ นการจัดกิจกรรมกลุ่ม
ของชุ มชน เช่ น วัด ศาลาอเนกประสงค์ เป็ นต้น การให้ความรู ้แบบรายกลุ่มมีระยะเวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง
ประกอบด้วยหัวข้อการให้ความรู ้ที่เป็ นปั ญหาร่ วมกันของผูส้ ู งอายุในกลุ่มจานวน 3 ปั ญหา จากนั้นให้ความรู ้
เกี่ยวกับปั ญหาเฉพาะเป็ นรายบุคคล ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีต่อผูส้ ู งอายุ 1 ราย
5. การประเมินผล (Evaluation) ผูเ้ รี ยนประเมินความรู ้ และทักษะปฏิ บตั ิของผูส้ ู งอายุระหว่างจัด
กิ จกรรมสร้ า งเสริ มสุ ขภาพในชุ มชน และภายหลังเสร็ จสิ้ นการจัดกิ จกรรม โดยประชุ มระดมสมองเพื่ อ
สรุ ปผลการประเมินภาวะสุ ขภาพ และการจัดกิ จกรรมสร้ างเสริ มสุ ขภาพผูส้ ู งอายุในภาพรวม และจัดทา
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. ปี ที่ 3 ฉบั บที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2564), e2681
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รายงานโครงการ เพื่อส่ งต่อข้อมูลให้กบั โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลที่รับผิดชอบดู แลกลุ่มผูส้ ู งอายุ
เพื่อนาไปใช้เป็ นข้อมูลในการสร้างเสริ มสุ ขภาพผูส้ ู งอายุต่อไป

ขณะฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาล

ก่อนการฝึ กปฏิบตั ิ

ตารางที่ 1 กิจกรรมการเรี ยนการสอนปฏิบตั ิการพยาบาลผูส้ ูงอายุในชุมชน
ระยะ
ขั้นตอน
วันที่จดั การเรี ยน
กิจกรรมของผูเ้ รี ยน
กระบวนการ
การสอน
พยาบาล
การเตรี ยมความ
วันที่ 1
ทบทวนความรู ้และฝึ ก
พร้อมของผูเ้ รี ยน 08:00-16:00 น.
ทักษะปฏิบตั ิการ
(ในชั้นเรี ยน)
ประเมินภาวะสุขภาพ
การตรวจร่ างกาย
ผูส้ ูงอายุ ในศูนย์การ
เรี ยนรู ้ทางการพยาบาล
การประเมินภาวะ วันที่ 2
ประเมินภาวะสุขภาพ
สุขภาพ
08:30-12:00 น.
ตรวจร่ างกาย ผูส้ ูงอายุ
(ในชุมชน)
รายบุคคลที่บา้ นของ
ผูส้ ูงอายุ
การวินิจฉัยการ
วันที่ 2
นาข้อมูลเสนอต่อกลุ่ม
พยาบาล
13:00-16:30 น.
เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลภาวะ
(ในชั้นเรี ยน)
สุขภาพของผูส้ ูงอายุ
กาหนดข้อวินิจฉัยการ
พยาบาลระดับกลุ่มและ
ระดับบุคคล จัดลาดับ
ความสาคัญของปัญหา
การวางแผนการ
วันที่ 3
วางแผนการพยาบาล/ การ
พยาบาล
08:00-16:00 น.
สอน ผลิตสื่ อ/ อุปกรณ์ใน
(ในชั้นเรี ยน)
การให้ความรู ้/ การสร้าง
เสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุราย
กลุ่มและรายบุคคล
การปฏิบตั ิการ
วันที่ 4
ปฏิบตั ิและประเมินผล
พยาบาลและการ 08:30-12:00 น.
การสร้างเสริ มสุขภาพ
ประเมินผลการ
(สถานที่จดั กิจกรรม ผูส้ ูงอายุรายกลุ่มและ
ปฏิบตั ิการพยาบาล กลุ่มในชุมชน)
รายบุคคล และการบูรณา
การความรู ้ หลักฐานเชิง
ประจักษ์ งานวิจยั
นวัตกรรม
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กิจกรรมของผูส้ อน

ประเมินความพร้อม
ก่อนการฝึ กปฏิบตั ิ

ผลลัพธ์
การเรี ยนรู ้
LO 2, 3,
4, 6

ประเมินทักษะปฏิบตั ิการ LO 1, 2, 3,
ประเมินภาวะสุขภาพ การ 4, 5, 6
ตรวจร่ างกาย
ประเมินความสามารถใน LO 2, 3, 4,
การกาหนดข้อวินิจฉัยการ 5, 6
พยาบาลและการจัดลาดับ
ความสาคัญของปัญหา

ประเมินแผนการ
พยาบาล/ การสอน สื่ อ/
อุปกรณ์

LO 2, 3, 4,
5, 6

ประเมินทักษะปฏิบตั ิ
LO 1, 2, 3,
การบูรณาการ และ
4, 5, 6
ความสามารถในการ
ประเมินผลการสร้างเสริ ม
สุขภาพ

APHEIT Journal of Nursing and Health, Vol. 3 No.3 (Sep-Dec 2021), e2681

APHEIT Journal of Nursing and Health
Received: Nov 11, 2021 Revised: Dec 10, 2021 Accepted: Dec 16, 2021

ระยะ

ขั้นตอน
กระบวนการ
พยาบาล

หลังการฝึ กปฏิบตั ิ

การประเมินหลัง
การฝึ กปฏิบตั ิ

วันที่จดั การเรี ยน
การสอน

วันที่ 4
13:00-16:30 น.
(ในชั้นเรี ยน)

วันที่ 5
08:00-16:00 น.
(ในชั้นเรี ยน)

วันที่ 6
08:00-16:00 น.
(ในชั้นเรี ยน)

กิจกรรมของผูเ้ รี ยน

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น และ/ หรื อ
การบริ การวิชาการ
ประชุมระดมสมอง
สรุ ปผลการประเมินภาวะ
สุขภาพ การจัดกิจกรรม
สร้างเสริ มสุขภาพ
ผูส้ ูงอายุ และจัดทา
รายงานส่งต่อข้อมูล
นาเสนอ แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ การสร้างเสริ ม
สุขภาพผูส้ ูงอายุกบั เพื่อน
ผูเ้ รี ยน และจัดทารายงาน
กรณี ศึกษา
สอบทักษะทางคลินิก
(Objective Structured
Clinical Examination:
OSCE) การสร้างเสริ ม
สุขภาพผูส้ ูงอายุ

กิจกรรมของผูส้ อน

ผลลัพธ์
การเรี ยนรู ้

ประเมินความถูกต้อง
ครบถ้วน ของรายงาน
ฉบับสมบูรณ์

LO 2, 3, 4,
5, 6

ประเมินผลความสามารถ LO 1, 2, 3,
ในการนาเสนอ การ
4, 5, 6
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และ
รายงานกรณี ศึกษา
ประเมินผลการสอบ
ทักษะทางคลินิก

LO 1, 2, 3,
4, 5, 6

การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานในการฝึ กปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุในชุ มชน ในสถานการณ์ การ
แพร่ ระบาดของเชื้อ COVID-19
การจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสาน (Blended learning) ในภาษาอังกฤษ คาว่า “blended learning”
“Hybrid learning” และ “Mixed-mode learning” สามารถใช้แทนกันได้เมื่อกล่าวถึงการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ผสมผสาน (O'Byrne & Pytash, 2015) เป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่บูรณาการการเรี ยนการสอน
แบบเผชิ ญ หน้า (Face-to-face) และแบบทางไกลผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยออนไลน์ (Online

instruction)

(Dziuban, Graham, Moskal, Norberg, & Sicilia, 2018) มีการจัดรู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย ไม่วา่ จะ
เป็ นการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยนผสมผสานกับการเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยนที่ผเู ้ รี ยนและผูส้ อนไม่เผชิ ญหน้า
กัน หรื อการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ที่มีอยูห่ ลากหลายในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป็ นนวัตกรรมการจัดการ

วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. ปี ที่ 3 ฉบั บที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2564), e2681
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เรี ยนการสอนที่ มุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ และบรรลุ เป้ าหมายการเรี ยนรู ้ ในระดับ
สู งสุ ด (วรรณนิภา สิ งห์พรหมา, 2556)
การจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสาน เป็ นรู ปแบบที่ใช้จดั การเรี ยนการสอนระดับอุดมศึกษาในประเทศ
สหรัฐอเมริ กาในช่วงทศวรรษที่ผา่ นมา และมีการนามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนนักศึกษาพยาบาลอย่าง
แพร่ หลายในช่วงที่มีการแพร่ ระบาดของเชื้ อ COVID-19 (Jowsey, Foster, Cooper-Ioelu, & Jacobs, 2020)
อย่างไรก็ตามการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานมีขอ้ ดี คือ ส่ งเสริ มการมีปฏิ สัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยน
และผูส้ อน (Active learning) แต่ผเู ้ รี ยนต้องมีวินยั ในการบริ หารเวลาให้เหมาะสมสาหรับการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองอย่างสม่าเสมอ และตรงตามเวลาที่นดั หมายกับผูส้ อน นอกจากนี้ ยงั พบว่าผูเ้ รี ยนมีความคิดเห็นว่าการ
สื่ อสารระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน และระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน แบบตัวต่อตัวมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าการ
สื่ อสารออนไลน์ รวมทั้งทักษะด้านเทคโนโลยีของผูเ้ รี ยนยังเป็ นข้อจากัดหนึ่ ง ทั้งนี้ เนื่ องจากผูเ้ รี ยนต้อง
เรี ยนรู ้การใช้เทคโนโลยีใหม่ เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรมและแพลตฟอร์ มสาหรับการจัดการเรี ยนการสอน
แบบออนไลน์ ซึ่ งผูเ้ รี ยนมี ความแตกต่างในความสามารถด้านการเรี ยนรู ้ และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
(Jowsey et al., 2020) สาหรับประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาพยาบาลบางแห่ งได้จดั การเรี ยนการสอนแบบ
ผสมผสานเพื่อทักษะการเรี ยนรู ้ แห่ งศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาพยาบาล (ศราวุธ เรื องสวัสดิ์ , ปภาสิ นี
แซ่ ติ๋ว, และปิ ยะรัตน์ ชูมี, 2563) อย่างไรก็ตามจากการทบทวนวรรณกรรมยังไม่พบรายงานการจัดการเรี ยน
การสอนแบบผสมผสานในรายวิชาฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาลในช่วงที่มีการแพร่ ระบาดของเชื้อ COVD-19
การจัดการเรี ยนการสอนปฏิบตั ิการพยาบาลผูส้ ู งอายุในชุ มชน ในสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื้ อ
COVID-19 สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ แมคคอร์ มิค ใช้รูปแบบผสมผสาน ระยะเวลา 7 วัน
โดยผูเ้ รี ยนและผูส้ อน หรื อผูเ้ รี ยนและผูเ้ รี ยนมีการสื่ อสารผ่านโปรแกรมและแพลตฟอร์ มสาหรับการจัดการเรี ยน
การสอนแบบออนไลน์ และการจัดการเรี ยนการสอนแบบตัวต่อตัวในชุ มชน ดังรู ปแบบในแผนภาพที่ 1 ซึ่ ง
ผูเ้ รี ยนและผูส้ ู งอายุในชุ มชนมีปฏิสัมพันธ์กนั โดยตรง โดยปฏิบตั ิตามนโยบายของรัฐบาลในการสวมหน้ากาก
อนามัย การเว้นระยะห่ าง การล้างมือก่อนและหลังการสัมผัสกับผูส้ ู งอายุอย่างเคร่ งครั ด ทั้งนี้ เพราะผูส้ ู งอายุมี
ความเสี่ ยงที่จะติดเชื้อ COVID-19 ได้ง่ายกว่าคนในวัยอื่น เนื่ องจากระบบภูมิคุม้ กันโรคที่ต่าลงตามวัย เป็ นกลุ่มวัย
ที่ มี ความเสี่ ยงสู งต่ อการเกิ ดอาการของโรคที่ รุนแรงและเสี ยชี วิตมากกว่าวัยอื่ น โดยเฉพาะผูส้ ู งอายุที่ มี โรค
ประจาตัว เช่ น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิ ตสู ง โรคปอดเรื้ อรั ง โรคไตเรื้ อรั ง โรคหัวใจและหลอดเลื อด
โรคมะเร็ ง เป็ นต้น (พัชราวรรณ ศรี ศิลปนันทน์, อดิ ศกั ดิ์ จาปาทอง, และสิ ริพร สาสกุล, 2563) มีการแบ่งกลุ่ม
ผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 8 คน ต่อผูส้ อน 1 คน ฝึ กปฏิบตั ิการสร้างเสริ มสุ ขภาพผูส้ ู งอายุในชุ มชนในแต่ละ
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ขั้นตอนของกระบวนการพยาบาล ประกอบด้วยกิ จกรรมก่ อนฝึ กปฏิ บตั ิ ระหว่างฝึ กปฏิ บ ตั ิ และหลังฝึ ก
ปฏิบตั ิ ดังตารางที่ 2 และมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ก่อนฝึ กปฏิบัติ
ผูเ้ รี ย นได้รับ การอบรมการใช้อุป กรณ์ อิเ ลคโทรนิ ค โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ (Software) และ
แพลตฟอร์ มที่ ใช้สาหรับการจัดการเรี ย นการสอนแบบออนไลน์ ซึ่ งรายวิชาปฏิ บตั ิการพยาบาลผูส้ ู งอายุ
เลื อกใช้ไ มโครซอฟท์ที ม (Microsoft Teams) เป็ นห้องเรี ย นออนไลน์หลัก โดยเจ้าหน้าที่ผูด้ ู แลระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศจัดทารหัสผูใ้ ช้ (Username) ที่ตามด้วยชื่ ออีเมล์ของสถาบัน และรหัสผ่าน (Password)
สาหรับผูส้ อนและผูเ้ รี ยนเข้าสู่ ระบบ (Log in) รวมทั้งใช้เฟสบุ๊ค (Facebook) และไลน์แอพลิเคชัน่ (Line)
สาหรั บการติ ดต่อสื่ อสารระหว่า งผูส้ อนกับผูเ้ รี ยนทั้งรายกลุ่ มและรายบุ คคล โดยมี กิ จกรรมก่ อนการฝึ ก
ปฏิบตั ิ ดังนี้
Assessment

ก่อนฝึ กปฏิบัติ (แบบออนไลน์)
เตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยน
- ปฐมนิเทศการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- เตรี ยมความพร้อมในการ
ประเมินภาวะสุขภาพ
ผูส้ ูงอายุ โดยรับฟังการ
บรรยาย และฝึ กทักษะการ
ตรวจร่ างกาย
Evaluation

ขณะฝึ กปฏิบัติ (แบบผสมผสาน)
ปฏิบตั ิการสร้างเสริ มสุขภาพ
ผูส้ ูงอายุกลุ่มติดสังคมในชุมชน
ตามกระบวนการพยาบาล
- ประเมินภาวะสุขภาพผูส้ ู งอายุ
- วินิจฉัยปั ญหาการพยาบาล
จัดลาดับความสาคัญของปั ญหา
- วางแผนการพยาบาล วางแผน
สร้างเสริ มสุขภาพผูส้ ู งอายุราย
กลุ่ม รายบุคคล และจัดทาสื่ อ
- ปฏิบตั ิการสร้างเสริ มสุขภาพ
ผูส้ ูงอายุรายกลุ่ม รายบุคคล
บูรณาการความรู้ หลักฐาน เชิง
ประจักษ์ งานวิจยั นวัตกรรม
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และ/ หรื อการบริ การ
วิชาการ
- ประเมินผลการปฏิบตั ิการสร้าง
เสริ มสุขภาพผูส้ ู งอายุรายกลุ่ม
รายบุคคล

หลังฝึ กปฏิบัติ (แบบออนไลน์)
- อภิปรายกรณี ศึกษาผูส้ ู งอายุ
- จัดทารายงานกรณี ศึกษา
ผูส้ ูงอายุ
- ประเมินผลลัพธ์การเรี ยนรู้
(LO) 6 ด้าน ความรู้รวบยอด
ในการสร้างเสริ มสุขภาพ
ผูส้ ูงอายุของผูเ้ รี ยน
Diagnosis

Planning

Implementation

แผนภาพที่ 1 ปฏิบตั ิการพยาบาลผูส้ ูงอายุในชุมชนแบบผสมผสาน
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. ปี ที่ 3 ฉบั บที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2564), e2681

9

ขณะฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาล

ก่อนการฝึ กปฏิบตั ิ

ตารางที่ 2 กิจกรรมการเรี ยนการสอนปฏิบตั ิการพยาบาลผูส้ ูงอายุในชุมชน ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อ
COVID-19
ระยะ
ขั้นตอน
วันที่จดั การเรี ยน
กิจกรรมของผูเ้ รี ยน
กิจกรรมของผูส้ อน
ผลลัพธ์
กระบวนการพยาบาล
การสอน
การเรี ยนรู ้
การเตรี ยมความ
วันที่ 1
ปฐมนิเทศการใช้
ประเมินความพร้อมการ LO 2, 5
พร้อมของผูเ้ รี ยน 08:00-16:00 น.
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยี
(แบบออนไลน์)
สาหรับการจัดการเรี ยน สารสนเทศก่อนการฝึ ก
การสอนแบบออนไลน์ ปฏิบตั ิ
วันที่ 2
ทบทวนความรู ้และฝึ ก ประเมินความพร้อม
LO 2, 3, 6
08:00-16:00 น.
ทักษะปฏิบตั ิการประเมิน ก่อนการฝึ กปฏิบตั ิ
(แบบออนไลน์)
ภาวะสุขภาพ การตรวจ
ร่ างกายผูส้ ูงอายุโดยใช้
หุ่นจาลองตุก๊ ตาคน
การประเมินภาวะ วันที่ 3 ตามเวลาที่ ประเมินภาวะสุขภาพ
ประเมินทักษะ
LO 1, 2, 3,
สุขภาพ
ผูส้ ูงอายุสะดวกและ ตรวจร่ างกาย ผูส้ ูงอายุ ปฏิบตั ิการประเมินภาวะ 4, 5, 6
ผูเ้ รี ยนนัดหมายกับ รายบุคคลที่บา้ นของ
สุขภาพ การตรวจ
ผูส้ อน
ผูส้ ูงอายุ
ร่ างกาย แบบออนไลน์/
(แบบผสมผสาน)
จากวิดีโอ/ จากภาพถ่าย
การวินิจฉัยการ
วันที่ 4
- นาข้อมูลเสนอต่อกลุ่ม ประเมินความสามารถ LO 2, 3, 4,
พยาบาล
08:00-16:00 น.
เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการกาหนดข้อ
5, 6
(แบบออนไลน์)
ภาวะสุขภาพของ
วินิจฉัยการพยาบาลและ
ผูส้ ูงอายุ
การจัดลาดับ
- กาหนดข้อวินิจฉัยการ ความสาคัญของปัญหา
พยาบาลระดับกลุ่มและ
ระดับบุคคล
- จัดลาดับความสาคัญ
ของปั ญหา
การวางแผนการ
วันที่ 5
- แบ่งกลุ่มย่อย ระดม
ประเมิน ให้การปรึ กษา/ LO 2, 3, 4,
พยาบาล
08:00-16:00 น.
สมอง เพื่อวางแผน
ข้อเสนอแนะ แผนการ 5, 6
(แบบออนไลน์)
จัดทาแผนการพยาบาล/ พยาบาล/ การสอน สื่ อ/
การสอน ผลิตสื่ อ/
อุปกรณ์ และกิจกรรม
อุปกรณ์ในการให้
การสร้างเสริ มสุขภาพ
ความรู ้/ การสร้างเสริ ม
สุขภาพผูส้ ูงอายุราย
กลุ่มและรายบุคคล
- นาเสนอเพื่อปรึ กษา
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หลังการฝึ กปฏิบตั ิ

ระยะ

ขั้นตอน
วันที่จดั การเรี ยน
กระบวนการพยาบาล
การสอน

กิจกรรมของผูเ้ รี ยน

แผนการพยาบาล/ การ
สอน สื่ อ/ อุปกรณ์
- สาธิตการสอน
การปฏิบตั ิการ
วันที่ 6 ตามเวลาที่ - ปฏิบตั ิและประเมินผล
พยาบาลและการ
ผูส้ ูงอายุสะดวกและ การสร้างเสริ มสุขภาพ
ประเมินผลการ
ผูเ้ รี ยนนัดหมายกับ ผูส้ ูงอายุรายบุคคลที่
ปฏิบตั ิการพยาบาล ผูส้ อน
บ้านของผูส้ ูงอายุ
(แบบผสมผสาน) - บูรณาการความรู ้
หลักฐานเชิงประจักษ์
งานวิจยั นวัตกรรม
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปั ญญาท้องถิ่น และ/
หรื อการบริ การวิชาการ
การประเมินหลัง
วันที่ 7
- นาเสนอ แลกเปลี่ยน
การฝึ กปฏิบตั ิ
08:00-12:00 น.
เรี ยนรู ้ การสร้างเสริ ม
(แบบออนไลน์)
สุขภาพผูส้ ูงอายุกบั
เพื่อนผูเ้ รี ยน
- จัดทารายงานกรณี ศึกษา
วันที่ 7
สอบความรู ้รวบยอดการ
13:00-16:00 น.
สร้างเสริ มสุขภาพ
(แบบออนไลน์)
ผูส้ ูงอายุ

กิจกรรมของผูส้ อน

ผลลัพธ์
การเรี ยนรู ้

ประเมินทักษะปฏิบตั ิ
การบูรณาการ และ
ความสามารถในการ
ประเมินผลการสร้าง
เสริ มสุขภาพ แบบ
ออนไลน์/ จากวิดีโอ/
จากภาพถ่าย

LO 1, 2, 3,
4, 5, 6

ประเมินผล
ความสามารถในการ
นาเสนอ การแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ และรายงาน
กรณี ศึกษา
ประเมินผลลัพธ์การ
เรี ยนรู ้และความรู ้รวบ
ยอดของผูเ้ รี ยน

LO 1, 2, 3,
4, 5, 6

LO 1, 2, 3,
4, 5, 6

1. การเตรี ยมผู้สอน
- ผูส้ อนและคณะกรรมการกากับมาตรฐานวิชาการระดับคณะร่ วมกันพิจารณาออกแบบ
การเรี ยนการสอนสาหรับ การปฏิ บตั ิการสร้ างเสริ มสุ ขภาพผูส้ ู งอายุในชุ มชน วิธีการเรี ยนการสอนแบบ
ผสมผสาน
- ผูส้ อนเข้าอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการและศึกษาเพิ่มเติ มด้วยตนเองเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้โปรแกรมและแพลตฟอร์ ม ไมโครซอฟท์ทีม การจัดการกับข้อจากัดที่
อาจเกิ ด ขึ้ น ขณะนิ เ ทศแบบออนไลน์ รวมทั้ง ทัก ษะการจัด การเรี ย นการสอนออนไลน์ เช่ น การสร้ า ง
บรรยากาศให้น่าเรี ยน การอยูร่ ่ วมกัน และการสื่ อสารทางสังคมออนไลน์ เป็ นต้น
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2. การเตรี ยมผู้เรี ยน ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
- การทบทวนการใช้แบบประเมินผูส้ ู งอายุแบบครอบคลุ ม (Comprehensive Geriatric
Assessment: CGA) (คณาจารย์รายวิชาปฏิบตั ิการพยาบาลผูส้ ู งอายุ , 2564) โดยใช้สื่อไมโครซอฟต์ เพาเวอร์
พ้อยท์ วิดีทศั น์การตรวจร่ างกาย และหุ่ นจาลองเสมือนจริ งประกอบการสาธิ ต ในห้องเรี ยนรวมออนไลน์
(General room)
- แบ่งผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 8 คน ต่อ 1 ห้องเรี ยนย่อย (Channel room) เพื่อสาธิ ต
ย้อนกลับ และทดสอบการตรวจร่ างกายผูส้ ู งอายุของผูเ้ รี ยนแต่ละคนจนครบทั้ง 8 คน โดยใช้ตุก๊ ตาคนที่หาได้
ในชุมชนแทนหุ่นจาลองเสมือนจริ ง
3. การเตรี ยมผู้สูงอายุ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
- เมื่ อผูเ้ รี ย นผ่า นการทดสอบการตรวจร่ า งกายผูส้ ู ง อายุผ่า นการจัด การเรี ย นการสอน
ออนไลน์แล้ว ผูเ้ รี ยน 1 คน สรรหาผูส้ ู งอายุกลุ่มติดสังคมในชุ มชน 1 ราย ตามคุณสมบัติ คือ 1) อายุ 60 ปี ขึ้น
ไป 2) เป็ นปู่ ย่า ตา ยาย บิดา มารดา หรื อญาติ 3) มีภาวะสุ ขภาพดี/ ภาวะสุ ขภาพเบี่ยงเบน/ ภาวะเจ็บป่ วย
เรื้ อรัง ที่สามารถดาเนินชีวติ อยูใ่ นชุมชนได้ คะแนนความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันพื้นฐานโดย
ใช้ดชั นีบาร์ เธลเอดีแอล (Barthel ADL Index: Barthel Activity Daily Living Index) เท่ากับหรื อมากกว่า
12/20 คะแนน 4) ไม่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในช่วงระยะเวลาที่เป็ นผูร้ ับบริ การ และ 5) มีความสมัคร
ใจในการเป็ นผูร้ ับบริ การ
- สอบถามความสมัค รใจของผูส้ ู งอายุ ใ นการร่ วมกิ จกรรม โดยผูเ้ รี ย นชี้ แจงให้ทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมตามที่ปรากฎในคู่มือฝึ กปฏิ บตั ิของรายวิชา ขออนุญาตบันทึกภาพ และบันทึก
วิดีโอ เพื่อนาเสนอต่ออาจารย์นิเทศ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าร่ วมกิ จกรรม รวมทั้งอธิ บายให้
ทราบแนวปฏิบตั ิในการป้ องกันการแพร่ กระจายเชื้ อ COVID 19 ทั้งนี้ ผสู ้ ู งอายุจะได้รับการคัดกรองตามแบบ
คัดกรองตนเอง (Self-screening) สาหรับผูส้ งสัยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ซึ่ งประยุกต์มาจากแบบ
คัดกรองของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข (กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข , 2563) โดยการวัด
อุณหภูมิร่างกาย ซักประวัติเกี่ยวกับอาการ/ อาการแสดงของโรค COVID-19 ประวัติการเดินทางไป มาจาก
หรื ออยู่อาศัยในพื้ นที่ เสี่ ยงของผูส้ ู ง อายุและคนในครอบครั ว บุ ตรหลาน ญาติ ที่ สนิ ทไปมาหาสู่ กนั โดย
ผูส้ ู งอายุตอ้ งมีผลการประเมิน ไม่เข้าเกณฑ์การติดเชื้อ COVID-19
- เมื่อผูส้ ู งอายุยินยอมเข้าร่ วมกิ จกรรม ผูเ้ รี ยนจึ งนัดหมายวันเพื่อประเมิ นภาวะสุ ขภาพ
และแจ้งให้ผูส้ อนรั บทราบเพื่อติดตามนิ เทศการฝึ กปฏิ บตั ิของผูเ้ รี ยนทางออนไลน์ผ่านวิดีโอคอล (Video
call) หรื อทางข้อความผ่านไลน์แอพลิเคชัน่
12
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ขณะฝึ กปฏิบัติ
1. การประเมินภาวะสุขภาพ
การฝึ กปฏิบตั ิการประเมินภาวะสุ ขภาพ ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิตามแนวทางป้ องกันการแพร่ ระบาดของ
เชื้ อ COVID 19 โดยสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่ างตามความเหมาะสม ล้างมือก่อนและหลังสัมผัสกับ
ผูส้ ู งอายุ
ผูเ้ รี ยนดาเนิ นการรวบรวมและบันทึกข้อมูลของผูส้ ู งอายุด้านร่ างกาย ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม จิต อารมณ์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม ตามแบบประเมินผูส้ ู งอายุแบบครอบคลุม และ
ตรวจร่ างกาย โดยระหว่างที่ตรวจร่ างกายและซักประวัติผูส้ ู งอายุ ผูเ้ รี ยนบันทึกวิดีโอการตรวจร่ างกาย และ
ถ่ า ยภาพความผิดปกติ ที่ ประเมิ นได้ เพื่อส่ ง ให้ผูส้ อนประเมิ นทักษะภายหลัง เสร็ จสิ้ นการประเมิ นภาวะ
สุ ขภาพ หากผูเ้ รี ยนมีขอ้ สงสัย ข้อจากัด ปั ญหา อุปสรรค ขณะประเมินภาวะสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ ผูเ้ รี ยนสามารถ
สื่ อสารให้ผูส้ อนทราบโดยส่ งข้อความผ่านไลน์แอพลิ เคชัน่ เพื่อให้ผสู ้ อนเข้าห้องเรี ยนออนไลน์ หรื อวิดีโอ
คอล และให้การปรึ กษา ช่วยแก้ไขข้อจากัด ปั ญหา อุปสรรค
2. การวินิจฉัยการพยาบาล
ผูเ้ รี ยนทุกคนนาข้อมูลที่วเิ คราะห์ได้จากการประเมินผูส้ ู งอายุท้ งั 32 ราย เสนอในห้องเรี ยนรวม
ออนไลน์ เพื่อระดมสมองวิเคราะห์ขอ้ มูลและจัดลาดับความสาคัญของปั ญหา มีผูน้ ากลุ่มเป็ นผูด้ าเนิ นการ
ประชุ ม และเลขานุ การกลุ่มเป็ นผูบ้ นั ทึกข้อมูล ผูส้ อนจัดทาตารางวิเคราะห์ขอ้ มูลผูส้ ู งอายุกลุ่มติดสังคมให้
ผูเ้ รี ยนทาการบันทึกผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของผูส้ ู งอายุแต่ละรายจนครบ จากนั้นทาการจัดลาดับความสาคัญ
ของปัญหาตามวิธีการโดยเฉพาะ 3 ปัญหาแรก ซึ่ งกาหนดเป็ นปั ญหาหลักสาคัญของกลุ่ม
3. การวางแผนการพยาบาล
- ผูส้ อนจัดห้องเรี ยนย่อย แบ่งผูเ้ รี ยนเป็ น 3 กลุ่ม แต่ละห้องย่อยมีผเู ้ รี ยนห้องละ 10-11 คน มี
ผูน้ า 1 คน ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มระดมสมอง เพื่อวางแผนการพยาบาล ซึ่ งเน้นกิ จกรรมให้คาแนะนาการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ รวมทั้งวางแผนและแบ่งหน้าที่การจัดทาแผนการสอน สื่ อประกอบการสอน ตาม
ปั ญหาที่จดั ลาดับความสาคัญได้ 3 ลาดับแรก นอกจากนี้ ผูเ้ รี ยนแต่ละคนวางแผนและจัดทาสื่ อเฉพาะราย
สาหรั บ ผูส้ ู ง อายุที่ตนรั บ ผิดชอบ หากผูส้ ู งอายุรายนั้นมี ปั ญหาสุ ข ภาพที่ จาเป็ นต้องได้รับ การสร้ างเสริ ม
สุ ขภาพนอกเหนือจากปั ญหาหลักของกลุ่ม
- ผูเ้ รี ยนนัดประชุ มกลุ่มย่อยตามความจาเป็ น ภายหลังการประชุ มระดมสมอง เพื่อปรึ กษา
และประสานการทางานให้เป็ นไปตามเป้าหมาย
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. ปี ที่ 3 ฉบั บที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2564), e2681
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- ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนเข้าห้องเรี ยนรวมออนไลน์ เพื่อนาเสนอแผนการพยาบาล แผนการสอน
สื่ อประกอบการสอน พร้ อมทั้งอธิ บายเนื้ อหา และสาธิ ตวิธีการสอน ต่อผูส้ อนและเพื่อนผูเ้ รี ยนต่างกลุ่ ม
เพื่อให้เพื่อนผูเ้ รี ยนแต่ละคนนาไปใช้ในการสร้ างเสริ มสุ ขภาพผูส้ ู งอายุในความรับผิดชอบ รวมทั้งรั บฟั ง
ข้อเสนอแนะจากผูส้ อน ในกรณี ที่เ นื้ อหาการสร้ างเสริ มสุ ขภาพบางส่ วนที่กลุ่มนาเสนอ ไม่สอดคล้องกับ
บริ บทของผูส้ ู งอายุรายบุคคล ผูเ้ รี ยนสามารถปรับปรุ งแก้ไขได้ โดยปรึ กษากับผูส้ อนประจากลุ่ม
4. การปฏิ บัติการพยาบาล
- ผูเ้ รี ยนนัดหมายเวลากับผูส้ อนโดยส่ งข้อความผ่านไลน์แอพลิเคชัน่ กาหนดวันเวลาตามที่
ผูส้ ู ง อายุสะดวก เพื่อให้ผูส้ อนเข้า ห้องเรี ยนออนไลน์ย่อยและประเมิ นผูเ้ รี ย นขณะปฏิ บ ตั ิ ก ารสร้ า งเสริ ม
สุ ขภาพ
- ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิการสร้างเสริ มสุ ขภาพที่บา้ นของผูส้ ู งอายุแต่ละรายตามแผนที่กาหนด โดยใช้
เวลาประมาณ 30-45 นาที ต่อราย ผูเ้ รี ยนสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่ างตามความเหมาะสม ล้างมือก่อน
และหลังสัมผัสผูส้ ู งอายุ สาหรับผูส้ ู งอายุที่ไม่คุน้ เคยกับการที่มีบุคคลอื่น เช่น ผูส้ อน เข้าไปสังเกตการพูดคุย
ซักถาม ในรู ปแบบออนไลน์ ตลอดระยะเวลาการสอน ได้ปรับรู ปแบบการประเมินการปฏิบตั ิของผูเ้ รี ยน
เป็ นการบันทึกวิดีทศั น์ หรื อภาพถ่าย ตามที่ผสู ้ ู งอายุและผูเ้ รี ยนสะดวก เพื่อให้ผสู ้ อนทาการประเมินภายหลัง
5. การประเมินผล
ผูเ้ รี ยนประเมินผลการปฏิบตั ิการสร้างเสริ มสุ ขภาพผูส้ ู งอายุระหว่างการสร้างเสริ มสุ ขภาพ โดย
ให้ผูส้ อนอธิ บายทบทวนประเด็นสาคัญที่ผูเ้ รี ยนให้คาแนะนาเป็ นระยะและการสาธิ ตย้อนกลับการปฏิบตั ิ
เช่น การออกกาลังกาย เป็ นต้น
หลังฝึ กปฏิบัติ
- ผูเ้ รี ยนประชุมกลุ่มร่ วมกับสมาชิ กในกลุ่มในห้องเรี ยนย่อย เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์
ซึ่ งกันและกัน โดยผูน้ ากลุ่มดาเนินการอภิปราย
- ผูเ้ รี ยนจัดทารายงานกรณี ศึกษา ซึ่ งประกอบด้วย ปั ญหาสุ ขภาพที่ได้รับมอบหมาย การพยาบาล
ผลการประเมิน ของกิ จกรรมการสร้ างเสริ มสุ ขภาพที่จดั ให้ผูส้ ู งอายุแต่ละราย ซึ่ งเป็ นการเสร็ จสิ้ นการฝึ ก
ประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน
- ผูส้ อนประเมินผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนทุกคนตามแบบประเมินการฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาล
ผูส้ ู งอายุในชุมชน รายวิชาปฏิบตั ิการพยาบาลผูส้ ู งอายุ (คณาจารย์รายวิชาปฏิบตั ิการพยาบาลผูส้ ู งอายุ, 2564)
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- ผูส้ อนประเมินความรู ้รวบยอดเกี่ยวกับการสร้างเสริ มสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ โดยการทาข้อสอบแบบ
ออนไลน์ในกูเกิ้ลฟอร์ ม (Google form) ห้องเรี ยนรวมออนไลน์ ซึ่ งผูส้ อนจัดทาข้อสอบประเมินความรู ้รวบ
ยอดให้มีความสอดคล้องกับขอบเขตเนื้อหา (Blueprint) วิชาการพยาบาลผูส้ ู งอายุของสภาการพยาบาล
ถอดบทเรี ยนการจั ด การเรี ยนการสอนปฏิ บัติ ก ารพยาบาลผู้ สู งอายุ ใ นชุ ม ชน: การจั ด การเรี ยนรู้ แบบ
ผสมผสาน (Blended learning)
การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้แบบผสมผสานโดยให้ ผูเ้ รี ยนและผูส้ ู งอายุมีปฏิสัมพันธ์กนั แบบตัว
ต่อตัวที่บา้ นของผูส้ ู งอายุ ร่ วมกับให้ผูเ้ รี ยนและผูส้ อน ผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน มีปฏิ สัมพันธ์กนั โดยผ่านช่ องทาง
ออนไลน์ ทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่รายวิชากาหนด และผูเ้ รี ยนเกิดผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ สรุ ปได้ดงั นี้
1. ด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรม พบว่า ผูเ้ รี ยนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและรับผิดชอบในผลการ
ปฏิบตั ิ เช่น มีวินยั เข้าห้องเรี ยนออนไลน์ และส่ งงานตรงเวลาตามที่กาหนด รวมทั้งคานึ งถึงคุณธรรมและ
จริ ยธรรมในการปฏิบตั ิการพยาบาลผูส้ ู งอายุ เช่น การให้เกียรติและเคารพในสิ ทธิ ของผูส้ ู งอายุ เป็ นต้น
2. ด้านความรู ้ พบว่า มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาการสร้างเสริ มสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ
3. ด้านทักษะทางปั ญญา พบว่า สามารถเลือกข้อมูลความรู ้ งานวิจยั นวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ใน
การสร้างเสริ มสุ ขภาพผูส้ ู งอายุได้เหมาะสมตามกระบวนการพยาบาล
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ พบว่า มีปฏิสัมพันธ์เชิ งวิชาชี พกับ
ผูส้ ู งอายุ เพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน และผูส้ อน สามารถทางานเป็ นทีมในบทบาทผูน้ าและสมาชิกทีม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า สามารถ
สื่ อสารด้วยภาษาไทย ภาษาถิ่ นในการให้คาแนะนาผูส้ ู งอายุ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล
การจัดทาสื่ อ และการนาเสนอ
6. ด้านทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ พบว่า สามารถปฏิบตั ิการสร้ างเสริ มสุ ขภาพผูส้ ู งอายุท้ งั ด้าน
กาย จิต สังคม จิตวิญญาณ แสดงออกถึงความเอื้ออาทรต่อผูส้ ู งอายุ ปฏิบตั ิทกั ษะได้ท้ งั ในสถานการณ์จาลอง
ก่อนฝึ กปฏิบตั ิและในสถานการณ์จริ งขณะฝึ กปฏิบตั ิ
การจัดประสบการณ์ การฝึ กปฏิ บตั ิการสร้ างเสริ มสุ ขภาพผูส้ ู งอายุให้กบั ผูเ้ รี ยนในครั้งนี้ มีปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับความสาเร็ จ ดังต่อไปนี้
1. ด้ านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนสามารถยืดหยุน่ เวลาการปฏิ บตั ิการ
พยาบาลตามความสะดวกของผูส้ ู งอายุ ซึ่ งมักเป็ นช่ วงเย็นหลังปฏิบตั ิภารกิ จหรื อหลังรับประทานอาหารที่
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. ปี ที่ 3 ฉบั บที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2564), e2681
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สมาชิกในครอบครัวมักอยูร่ ่ วมกัน ผูส้ ู งอายุตอ้ งการให้สมาชิ กในครอบครัวรายอื่นได้เห็นถึงการปฏิบตั ิของ
ผูเ้ รี ยนซึ่ งเป็ นบุตรหลาน บางครอบครัวพบว่า การที่สมาชิกในครอบครัวเข้าร่ วมกิจกรรมกับผูส้ ู งอายุ ทาให้มี
ความรู ้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุ ขภาพผูส้ ู งอายุเพิ่มขึ้น และภายหลังเสร็ จสิ้ นการฝึ ก บางครอบครัวยังร่ วมกัน
ปฏิบตั ิการสร้างเสริ มสุ ขภาพอย่างต่อเนื่องเป็ นกิจกรรมภายในครอบครัว อีกทั้งมีความยืดหยุน่ ในการรอและ
ปรับเพิ่มเวลาการเรี ยนรู ้หากสัญญาณอินเทอร์ เน็ตของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งไม่เสถียร และยืดหยุน่ เกี่ยวกับภาษาที่
ใช้ในการสื่ อสารให้เหมาะสมกับผูส้ ู งอายุ การจัดทาสื่ อและวิธีการนาเสนองานตามรู ปแบบที่ผูเ้ รี ยนถนัด
ช่องทางการติดต่อสื่ อสารที่สะดวก รู ปแบบการทางานเป็ นทีมที่ให้อิสระกับผูเ้ รี ยนได้ร่วมกันวางแผนและ
ดาเนินงาน โดยผูส้ อนเป็ นที่ปรึ กษา
2. ด้ านสิ่ งแวดล้ อมในบริ บทของชุ มชนในสั งคมไทย ผูส้ ู งอายุเป็ นปู่ ย่า ตา ยาย บิดา มารดา หรื อ
ญาติ มีความรัก ความสัมพันธ์ทางสายเลือดและเครื อญาติ คุน้ เคยกันเป็ นอย่างดี บางรายอาศัยอยูบ่ า้ นเดียวกับ
ผูเ้ รี ยน ทาให้การฝึ กปฏิบตั ิได้รับความร่ วมมืออย่างดีมาก บรรยากาศแสดงออกถึงความรัก เป็ นกันเอง และ
จากการที่ผูเ้ ขียนได้ให้ผสู ้ ู งอายุสะท้อนคิดภายหลังการปฏิบตั ิ พบว่า ผูส้ ู งอายุมีความสุ ข รู ้สึกภูมิใจ ดีใจ ที่
ผูเ้ รี ยนซึ่ งเป็ นบุตรหลานสามารถให้การแนะนา ฝึ กทักษะปฏิบตั ิการดูแลสุ ขภาพให้ตนเอง บ่งบอกถึงความ
รัก ความห่วงใยที่บุตรหลานมีให้ เห็นถึงอนาคตในวิชาชี พพยาบาลของบุตรหลาน อีกทั้งพบว่า ผูเ้ รี ยนยังให้
การดูแลสุ ขภาพ มีการปฏิบตั ิกิจกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาพให้ผสู ้ ู งอายุอย่างต่อเนื่ องภายหลังเสร็ จสิ้ นการฝึ ก
3. ด้ านความพร้ อมของผู้เรี ยนและผู้สอน มหาวิทยาลัยจัดเตรี ยมระบบสื บค้นด้วยอินเทอร์ เน็ ต
ฐานข้อ มู ล วิ ช าการ ห้ อ งสมุ ด ออนไลน์ ให้ ผู ้เ รี ย นได้สื บ ค้น ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม จัด เตรี ยมโปรแกรมและ
แพลตฟอร์ ม มี เจ้าหน้าที่ ค อยดู แลระบบ อี ก ทั้ง ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศทั้ง ทัก ษะพื้ นฐานของงานคอมพิ วเตอร์ โปรแกรมการพิ มพ์ การนาเสนอ การใช้
อินเทอร์ เน็ต การใช้โปรแกรมและแพลตฟอร์ ม การจัดการกับข้อจากัดที่อาจเกิดขึ้น เหล่านี้ เป็ นสิ่ งสนับสนุ น
ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนมีทศั นคติที่ดี พึงพอใจต่อการเรี ยนรู ้แบบออนไลน์
อย่างไรก็ตามในการฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาลแบบผสมผสาน พบข้อจากัดเป็ นบางครั้งโดยที่ผสู ้ อนไม่
สามารถเข้าห้องเรี ยนออนไลน์ย่อยพร้ อมกันในเวลาที่ ผูส้ ู ง อายุสะดวกเหมื อนกัน และการที่ ผูส้ ู งอายุไ ม่
คุน้ เคยกับการปฏิบตั ิกิจกรรมแบบออนไลน์ ทาให้ผูส้ อนไม่สามารถประเมินผลการปฏิบตั ิการพยาบาลของ
ผูเ้ รี ยนและให้ขอ้ เสนอแนะในสถานการณ์ จริ งขณะนั้นได้ อีกทั้งการบันทึกวิดีโอ การถ่ายภาพ ของผูเ้ รี ยน
ขณะปฏิ บตั ิ การพยาบาล พบว่าบางจุ ดผูส้ อนไม่สามารถนาไปใช้ประกอบการประเมินผลผูเ้ รี ยนได้ อาจ
เนื่องจากนักศึกษาพยาบาลมีทกั ษะการบันทึกวิดีโอและถ่ายภาพที่ไม่เพียงพอ
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สรุ ป
วิช าชี พ พยาบาลเป็ นวิช าชี พ แห่ ง การปฏิ บ ตั ิ การจัดการเรี ย นการสอนให้ผูเ้ รี ย นได้ฝึ กปฏิ บ ตั ิ ใ น
สถานการณ์จริ งจึงมีความสาคัญควบคู่กบั ภาคทฤษฎี การจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสาน (Blended learning)
เป็ นอีกหนึ่งทางเลือกสาหรับการฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาลในชุ มชนในช่วงการแพร่ ระบาดของเชื้ อ COVID-19
เป็ นการบูรณาการการเรี ยนการสอนแบบตัวต่อตัว (Face-to-face) ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูร้ ับบริ การในครอบครัว
หรื อชุ มชนเดี ย วกัน โดยผูเ้ รี ยนมี โอกาสได้ล งมื อปฏิ บ ตั ิ ก ับ ผูร้ ั บ บริ การโดยตรง สามารถเรี ย นรู ้ ได้อย่า ง
ยืดหยุน่ สร้างสรรค์ เป็ นอิสระ ผูส้ อนเป็ นที่ปรึ กษา เอื้ออานวย และแบบออนไลน์ (Online) ระหว่างผูเ้ รี ยน
กับผูส้ อน ผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน เพื่อร่ วมกันเตรี ยมความพร้ อม กาหนดปั ญหา วางแผนการปฏิ บตั ิ จัดเตรี ยมสื่ อ
ให้การแนะนา และประเมินผลการปฏิบ ัติ ตามกระบวนการพยาบาล เหล่านี้ เพื่อให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์
ของรายวิชา ผูเ้ รี ยนเกิ ดผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ จากการฝึ กปฏิ บตั ิการพยาบาลในสภาพการณ์ จริ ง เป็ นพยาบาล
วิชาชี พที่มีความรู ้ ทักษะปฏิ บตั ิ และทัศนคติที่ดีต่อการดู แลผูร้ ับบริ การทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน ต่อไป
ข้ อเสนอแนะ
การจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั การฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาล
ให้กบั ผูเ้ รี ยน ผูเ้ ขียนมีขอ้ เสนอแนะในการนาไปใช้ ดังนี้
1. ด้านการบริ หารการศึกษา ผูส้ อนควรได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
ดิจิทลั ทักษะการสอนแบบผสมผสาน แบบออนไลน์ อย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ด้า นการจัดการเรี ย นการสอนภาคปฏิ บตั ิ ควรนารู ปแบบการฝึ กปฏิ บตั ิ ก ารพยาบาลแบบ
ผสมผสานไปประยุกต์ใช้กบั การจัดประสบการณ์ให้ผเู ้ รี ยนในการดูแลผูส้ ู งอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ผูส้ ู งอายุ
ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และผูร้ ับบริ การกลุ่มวัยอื่น
3. ด้านการวิจยั ควรมีการศึกษาวิจยั ชั้นเรี ยนเกี่ ยวกับการฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาลแบบผสมผสาน
อย่างเป็ นรู ปธรรม เพื่อเป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างน่าเชื่อถือ
เอกสารอ้างอิง
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