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กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูทั้ง 2 ครัง้ นี้ เปนเรื่องเกี่ยวกับประสบการณการไปศึกษาดู
งานที่ Ngee Ann polytechnic ประเทศสิงคโปร ระหวางวันที ่11-15 ตุลาคม 2553  โดยผูนํา
กิจกรรม คอื อาจารย ดร. อรุณรัตน ศรีจันทรนิตย ไดเดินทางไปพรอมกับอาจารยจาก
ภาควิชาตางๆในคณะพยาบาลศาสตรอีก 9 คน เพื่อศึกษาดูงานวิธีการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาพยาบาลโดยการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย   กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูทั้ง 2 ครัง้มี
อาจารยในภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตรเขารวมกิจกรรม ครั้งละ 20 คน มีเรื่องที่
นาสนใจรายละเอียดสรุปไดดังนี้ 

ระบบการเรยีนในสิงคโปรเริ่มตั้งแตอายุ 5 ขวบ โดยเรียนใน Nursery 2 ป อนุบาล 2 
ป (อายุ7 ขวบ) เริ่ม primary school หรือ ป.1 ถึง ป.6 (อายุ 13 ป) ระดับมธัยม หรือ O level 
4-5 ป (อายุ 17-18 ป) เรียนระดับอนุปริญญา 3ป (อายุ 20-21 ป)   พยาบาลในประเทศ
สิงคโปรสวนใหญจบการศึกษาะดับอนุปริญญา หรือ diploma   ซึ่งเริม่มีหลักสูตรdiploma 
ครั้งแรกตั้งแตป  1992   การคัดเลือกนักศึกษาเขาเรียนพยาบาล จะไมมกีารสอบสัมภาษณ 
แตเขามาโดยระบบ คือเมื่อจบการศึกษาระดับ O level  จะสอบภาษาองักฤษ คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และอีก 2  วิชา การคดัเลือกนักศึกษาเขาเรียนพยาบาลจะดูที่ระดับคะแนนใน
ระดับ O level และเลือกเรียนพยาบาลเปนอันดับแรก เมื่อจบการศึกษาในระดับ diploma 
แลว ตองมีประสบการณทํางานพยาบาลกอนที่จะเรียนตอในสาขาเชี่ยวชาญ อีก 8 เดือน   

Ngee Ann polytechnic เปน 1 ใน 2  โพลีเทคนิคในประเทสสิงคโปรที่ผลิตพยาบาล
ระดับ Diploma   หลักสูตร Diploma of Health Science สาขาพยาบาล เปนหลักสูตร 3 ป  
ปจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมด 1500 คนใน 3 ชัน้ป  นักศึกษาสามารถเลือกท่ีจะรบัทุนจาก
โรงพยาบาล หรือใชทุนสวนตัว  ถารับทุนจะไดเงินคาเลาเรียน 3 ป เปนเงิน 6,000 เหรียญ
สิงคโปร หรือเปนเงิน 147,000 บาท  ระหวางเรียนไดรับเงินเดือนละ 900 เหรียญสิงคโปร 
(หรือ ประมาณปละ 10,800 เหรียญ เปนเวลา 3 ป = 264,600 บาท รวม 411,600 บาท  
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จุดท่ีนาสนใจสําหรับการเรียนการสอนของ Ngee Ann Polytchnic คือ เปน 
Outcomes Based Learning เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูจะมีบทบาทเปน facilitator 
เทานั้น การเรียนการสอนจะไมเนนการใหทํารายงานหรือการสอบ แตเนนการให
นักศึกษารับผิดชอบตนเอง เรียนรูจากชีวิตจริงและนําขอมูลมาแลกเปลี่ยนกับครูและ
เพื่อน  ทีน่าสนใจอีกอยางคือ การเรียนวิชาวิจัย ซ่ึงจะเรียนทั้ง 3 ปโดยแบงเปนป 1 
เรียน research methodology and literature review 2 ชม./สัปดาห*13 สัปดาห    ป2  
เรียน EBP statistic SPSS and how to write  และป3 ทํา proposal ในโรงพยาบาล 
นอกจากนี้การเรียนการสอนจะเปน Life science คือเนนใหนักศึกษาฝกการ
ติดตอสื่อสารและการทํางานเปนทีมโดยการปฏิบัติจริง   

การเรียนการสอนบนหอผูปวยจะมีนกัศึกษา 15 คนตอครู 1 คน ซึ่งเปน preceptor ที่
มีประสบการณเปนพยาบาลมานานกวา 3 ปและไดรับการเตรยีมความรูกอนที่จะเปน 
preceptor  เหมือนที่คณะฯของเรา  นอกจากนี้ยังมีการนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อชวยไดแก 
PDA/iPOD touch โดยการนํามาใชใน Clinical assessments (eLogbook, eLearning 
journal, pre-test) Clinical references (Drug database, pathophysiology, medical 
dictionary, diagnostic tests, journal) Translator (แปลศัพททางการแพทย) และ  iMart (A 
report taking assessment for student use in clinic) นักศึกษาทุกคนจะตองจายมัดจําคา
เครื่อง PDA/ iPOD touch และซ้ือโปรแกรม Softwear   เพราะตองใช เครื่อง PDA/ iPOD 
touch  ในการสงงาน ลงบันทึกประสบการณการเรียนในหอผูปวย ฯลฯ 

การเรียนที่ Ngee Ann จะเรียนเปน module คอืจบทีละวิชา กอนที่นักศึกษาจะข้ึนฝก
บนหอผูปวย นักศึกษาจะตองสอบผานวิชาทฤษฎี  ผานการฝกปฏิบัติในหอง NSL (Nursing 
Lab) และหอง Simulation กอน การฝกใน lab จะใช case scenario simulation หรือ การ
ใชสถานการณตัวอยางเพื่อใหนักศึกษาฝกการแกปญหาและปฏิบัติกับหุนจําลองและ
อุปกรณในหอง lab ที่เหมือนจริง ครูคนหนึ่งจะเปนผูควบคมุคอมพวิเตอรในการตั้งคา
ตางๆขณะนักศึกษาปฏิบัติ ขณะที่ครูอีกคนพรอมกบันักศึกษาบางสวนจะเปนผูสังเกตและ
บันทึกการปฏิบัติผานหองกระจกซึ่งสามารถมองเห็นการฝกปฏิบัติของนักศึกษา นอกจากนี้
จะมีการบันทึกวิดีทัศนเพื่อใหนักศึกษาประเมินการปฏิบัติของตนเอง การฝกในสถานการณ
จําลองเนนการ feed back หลังการฝกทันที   อยางไรก็ตาม การฝกใน Simulation จะไม
เหมือนสถานการณจริงเพราะไมมปีฏิสัมพันธหรอืการพยาบาลดานจิตสังคมกับหุนจาํลองได 
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นอกจากนี้ยังมีคาใชจายสูงในการลงทุนกับหุนจําลอง หองจาํลอง เครือ่งมือทางการแพทย
และคาดูแลรักษา 

นอกจากนี้ ในการเรียนการสอนจะสอดแทรกการใช APIE (A คือ Assessment, P คือ 
Planning, I คือ Intervention และ E คือ Evaluation) หรือการใช Nursing process ทั้งใน
วิชาทฤษฎีและปฏิบัต ิ ครูและนักศึกษาที่สถาบันนี้จะคุนเคยกับการฝกใหคิดและปฏิบัติให
ครบข้ันตอนของกระบวนการพยาบาลในเรื่องการประเมินผูปวย การวางแผน ปฏบิัต ิ และ
ประเมินผล ที่นาสนใจคือเครื่องมือในการประเมนิทุก procedure จะมีเกณฑการใหคะแนนที่
ชัดเจนในแตละ Step ของ APIE   การสอบแตละ Procedure ในหอง LAB จะมีการให
คะแนนโดยมีครูประมาณ 3 คน หากคะแนนแตกตางกันมากจะตองพจิารณาอีกครัง้  
 

       สิ่งที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับอาจารยในภาควิชาฯคืออาจารยผูเขารวม 
กิจกรรมเห็นวาการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชเปนส่ิงที่ดี แตมีคาใชจายสูงและยังไม
จําเปนตองนํามาใชในคณะฯ เพราะเราสามารถใหนักศึกษาฝกปฏิบัติในแหลงฝกได โดย
อาจารยสามารถยกตัวอยาง Scenario จากผูปวยที่นักศึกษาไดรับ อาจารยสวนใหญ เห็นวา
ในการเรียนการสอนควรสอดแทรกกรณีศึกษาใหมากข้ึนทั้งในการสอนทฤษฎ ี และการฝก
ปฏิบัติ  การสอนใน LRC  ควรยกตัวอยางกรณีศึกษาดวยไมใชเนนเฉพาะการฝกปฏิบัติแต
ละ procedure เพื่อใหนักศึกษาฝกการคิด วิเคราะห นอกจากนี้ เห็นวาแมวาเรามีการนํา 
กระบวนการพยาบาลมาใชนานแลว แตหากนํา APIE  มาใช จะชวยใหครูมี เกณฑการให
คะแนนที่ชัดเจนข้ึน อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติอาจเปนการยากท่ีจะใชแบบประเมนิ APIE 
ในแตละ procedure บนหอผูปวย เพราะมีนกัศึกษามากและมีกิจกรรมการพยาบาลหลาย
อยาง ที่สําคัญคือครูควรเนนการสอนโดยสอดแทรกกระบวนการพยาบาลใหมากข้ึน 

 
                     อ.ดร. อรุณรัตน  ศรีจันทรนิตย 
                             ผูถอดบทเรยีน 
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อาจารยภาควิชากุมารเวชศาสตร ที่เขารวมกิจกรรม 20 คน 
1. รองศาสตราจารย วิไล                เลิศธรรมเทว ี
2. รองศาสตราจารย ดร. นงลักษณ   จินตนาดิลก 
3.  รองศาสตราจารย ดร.ทัศนี         ประสบกิตติคุณ 
4. รองศาสตราจารย ศรีสมบูรณ       มุสิกสุคนธ 
5. รองศาสตราจารย อัจฉรา            เปรื่องเวทย 
6. รองศาสตราจารย อรณุรัศมี         บุนนาค 
7.ผูชวยศาสตราจารย ดร. วนิดา      เสนะสุทธิพนัธุ 
8.ผูชวยศาสตราจารย ฉันทิกา         จันทรเปย 
9. ผูชวยศาสตราจารย วีรยา           จึงสมเจตไพศาล 
10. ผูชวยศาสตราจารย สมหญิง      โควศวนนท 
11.ผูชวยศาสตราจารย สมพร          สุนทราภา 
12.ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาภาวรรณ  หนูคง 
13. ผูชวยศาสตราจารยยุวดี           พงษสาระนันทกุล 
14. อาจารย ดร.พรรณรตัน            แสงเพิ่ม 
15.อาจารย เบญจมาศ                  โอฬารรัตนมณี 
16.อาจารย สุดารัตน                    สุวรรณเทวะคุปต 
17. อาจารยอังคณา                      เจียมจิระพร 
18.อาจารย กาญจนา                    ครองธรรมชาต ิ
19. อาจารย ดร. สุดาภรณ              พยัคฆเรือง 
20. อาจารยวรรณไพร                   แยมมา 

 


