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บทบรรณาธิการ

การเบ่งบานที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์

สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน สถานเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ผมโชคดมีากทีไ่ด้ร่วมกบักลุม่ transformative learning  
ไปเป็นกระบวนกร ร่วมเรยีนรูใ้นงานขยายผลการจดัการเรยีนรู้ 
เพ่ือการเปลี่ยนแปลง (transformative learning) ที่คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม 
๒๕๕๘ ที่ผ่านมา มีการเตรียมกระบวนการประมาณ ๒ เดือน
ก่อนวันงาน โดย อาจารย์ไพฑูรย์ (ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ไพฑูรย์ ช่วงฉ�่า) ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรได้น�าวิธีการ  
appreciative inquiry (AI) มาใช้ มี ๓ ขั้นตอน คือ discovery, 
dream และ design วางแผนข้ันต้น หลังจากคณบดีเปิดงาน  
ท่านอาจารย์วจิารณ์ พานชิ (ศาสตราจารย์ นายแพทย์วจิารณ์ 
พานิช) จะพูดเกี่ยวกับการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ ๒๑ และ 
transformative learning จากนั้น อาจารย์วณิชชา ชื่นกองแก้ว 
(ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวณิชชา ช่ืนกองแก้ว) พูดเกี่ยวกับ
การปฏริปูการจดัการเรยีนรูบ้คุลากรสุขภาพในศตวรรษที ่๒๑  
ที่ด�าเนินการอยู่ในระดับประเทศ จากนั้น จะให้อาจารย์ที่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และโรงพยาบาล
พุทธชินราชเล่าเรื่องราวกันจัดการเรียนรู้ที่ดี และแบ่งกลุ่ม
ย่อยสร้างฝันร่วมกันในกลุ่มผู้เข้าร่วมซึ่งประกอบด้วยอาจารย์
ใหม่ประมาณเกือบ ๓๐ คน ผู ้บริหาร อาจารย์จากคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ผู้รับผิดชอบรายวิชาพรีคลินิก) และ
อาจารย์จากคณะอ่ืนๆ เช่น เภสชัศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สดุท้าย
มาแลกเปลี่ยนฝันร่วมกันในห้องใหญ่
 ทีมกระบวนกรเดินทางไปเย็นวันที่ ๒ สิงหาคม 
๒๕๕๘ ได้พบกับอาจารย์วณิชชา ท�าให้มีการปรับแผน 
เนื่องจากอาจารย์วณิชชาจะเปิดคลิปวิดีโอให้ดู แล้วแบ่งกลุ่ม
ย่อยแลกเปลีย่นกนัตัง้แต่เช้า คืนวนัที ่๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ จงึได้
มกีารพูดคุยกันโดยเริม่จากการ check in ให้กระบวนกร และ
อาจารย์วณิชชา เล่าความรู้สึกของตนเอง และความคาดหวัง
ในการจัดงานนี้ จากนั้น กระบวนกรคุยกันต่อถึงรายละเอียด
ของงานถึงตี ๑

 เช้าวนังาน เริม่ต้นจากการทีค่ณบดคีณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศเจตนารมณ์ด้านแพทยศาสตร
ศึกษา ที่ครอบคลุมทั้งด้านการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การเรียนแบบสหวิชาชีพ และการ
พัฒนาอาจารย์ ต่อด้วย ท่านอาจารย์วิจารณ์ พานิช พูดถึง 
การจัดการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ ๒๑ และการเรียนรู ้เพ่ือ 
การเปล่ียนแปลง อาจารย์วจิารณ์ให้ความหมายการเรยีนรูเ้พ่ือ
การเปลีย่นแปลงว่าคือ การเรยีนรูท้ีท่�าให้เกดิการเปลีย่นแปลง
ทั้งเนื้อตัว และท่านได้แนะน�าวิธีการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เกิด 
mastery learning ซึง่ท่านบอกว่าส�าหรบัท่านเป็นอย่างเดยีวกนั
กบัการเรยีนรูเ้พ่ือการเปลีย่นแปลง การตดัการเรยีนรูด้งักล่าว 
ครูต้องสอนให้น้อย ตั้งค�าถามเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และจะดี 
ย่ิงข้ึน คือ ท�าให้นักเรียนตั้งค�าถามเองเพ่ือให้เกิดการเรียนรู ้
ต่อไป (วิธีการนี้ ผมเห็นว่าการเรียนรู้แบบ problem-based 
learning ท�าตรงนีไ้ด้ด)ี อาจารย์วจิารณ์ยังได้พูดถงึการประเมนิ
ผู้เรียนโดยอาศัยการสังเกตจากครู เพ่ือดูถึงพัฒนาการด้าน
ความรู้ เจตคติ และทักษะของนักเรียน จากนั้นการให้ข้อมูล
ป้อนกลับเชิงบวกแก่นักเรียน จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น
 อาจารย์วณิชชา เปิดคลิปวิดีโอการจัดการเรียนรู้
ของบุคลากรสุขภาพที่ขอนแก่น มีการพูดถึงการจัดการเรียน
การสอนพยาบาลชุมชนร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน โดยมี
กระบวนการคัดเลือกผู้เข้าเรียนจากชุมชน พูดถึงการจัดการ
เรยีนรูใ้นชุมชนร่วมกนัส�าหรบันกัศึกษาจากทกุคณะด้านสขุภาพ
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้น มีการแบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละ 
๓ - ๕ คน พูดคุยเกี่ยวกับคลิปที่ได้ดู ในกลุ่มย่อยมีการพูดถึง 
วิธีการคัดเลือกผู้เข้าเรียนที่เหมาะสมเพ่ือให้ท�างานในชุมชน 
ได้นาน และคุยกันถึงการเรียนรู้ในชุมชนว่าดี ไม่ดีอย่างไร
 เรือ่งเล่าจากอาจารย์ มหาวทิยาลยันเรศวร เรือ่งแรก 
เป็นเรื่องของอาจารย์เจน ซึ่งเป็นศัลยแพทย์ระบบประสาท 
ซึ่งได้มาร่วมสอนกายวิภาคระบบประสาทนิสิตในรายวิชา 
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พรีคลินิก อาจารย์เจน เล่าให้ฟังว่า ได้เห็นผลลัพธ์จากการ
สอนของตนเอง เมือ่นสิติข้ึนไปเรยีนช้ันคลนิกิ ปรากฏว่า นสิติ
ไม่เหลือความรู้ที่อาจารย์เจนสอนเลย อาจารย์เจนจึงเปลี่ยน
วิธีการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเกมโชว์ The Voice กล่าวคือ 
รอบ blind audition ให้โจทย์ปัญหานิสิตกลุ่มละ ๓ คน ให้ไป
ค้นหาเกี่ยวกับกายวิภาคระบบประสาท จากนั้นมาน�าเสนอใน 
รูปแบบใดก็ได้ เพ่ือให้อาจารย์ที่หันหลังฟังการน�าเสนอ  
หันหน้ากลับมาเพ่ือรับเข้าทีม จากนั้น ในรอบ battle round 
ให้โจทย์ที่ต้องไปเรียนรู้ระบบประสาทในผู้ป่วยจริง นิสิตได้
คะแนน popular vote ผ่านทาง facebook ส�าหรบัการประเมนิ
กิจกกรมนี้ อาจารย์เจนเล่าให้ฟังว่าคะแนนรายวิชาของนิสิต
กลุ่มที่ชนะ และกลุ่มที่เข้ารอบสูงกว่านิสิตที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบ
 อาจารย์ทวศัีกดิ ์นพเกษร ได้เล่าถึงการจดัการเรยีนรู้ 
(ร่วมสอนกบัอาจารย์เทดิศักดิแ์ละอาจารย์ไพฑูรย์) ในรายวชิา 
professional development, humanistic medicine และการ
ไปเรียนรู้ชีวิตในโรงพยาบาลชุมชน รายวิชาดังกล่าวน�าเอา
หลักวิปัสสนากรรมฐานมาประยุกต์ใช้ สอนนิสิตช้ันปี ๑ - ๓ 
ให้เรียนรู้ตนเอง เรียนรู้ครอบครัวที่ได้รับมอบหมาย และท�า
โครงการสร้างเสรมิสุขภาพ จากนัน้ Extern ทดัชาและวนัธงชัย 
เล่าให้ฟังว่าได้น�าความรูแ้ละทกัษะจากรายวชิาดงักล่าวไปใช้ใน
ช่วงเรียนคลินิกอย่างไรบ้าง (อาจารย์ทวีศักดิ์ เล่าให้ฟังภาย
หลังว่า เพ่ิงได้ยินจากนิสิตว่ามีการน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ในชัน้คลนิกิ) Extern ทัดชายงัเล่าให้ฟังถงึรายวิชา humanistic 
medicine ที ่อาจารย์เทดิศักดิ ์ได้จดัให้ไปเรยีนรูชี้วติคนอาชีพ
ต่างๆ Extern ทดัชาได้ไปสมัภาษณ์คนขายพวงมาลยัตามส่ีแยก  
และลองใช้ชีวิตเป็นคนขายพวงมาลัยเอง ท�าให้ได้เรียนรู ้
ถึงความยากล�าบาก นอกจากนี้ ได้เล่าถึงการไปเรียนรู้ใน 
โรงพยาบาลชุมชนปลายปี ๓ ทัง้ทียั่งไม่มคีวามรูท้างคลนิกิ แต่
ได้เรยีนรูว่้าแพทย์ไม่ได้เหนอืกว่าวชิาชีพอืน่แต่อย่างใด แต่ละ
วิชาชีพมีคุณค่าเหมือนกัน
 อาจารย์นุ้ย อายุรแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช 
ที่ไปศึกษาจิตตปัญญาศึกษาจากมหิดล และท�าวิทยานิพนธ์
เรื่อง ทุกข์ของบุคลากรสุขภาพ ได้เล่าถึงกระบวนการที่จัด 
การเรยีนรูแ้ก่นสิติช้ันคลินกิ เพ่ือให้นสิติเข้าใจตนเอง ซึง่ส่งผล 
ต่อการเข้าใจผู ้อื่นต่อไป โดยใช้กิจกรรม diary-dialogue  
ให้นิสิตเขียนถึงความรู้สึกของตนเองเมื่อข้ึนเรียนช้ันคลินิก  
แล้วมาพูดคุยแลกเปลีย่นกัน กจิกรรม narrative and reflection 
ให้นิสิตเล่าเรื่องเก่ียวกับผู้ป่วยให้เพ่ือนในกลุ่มฟัง กลุ่มย่อย
ช่วยกนัหาประเดน็น่าสนใจมาจดัท�าเป็นคลปิน�าเสนอกลุ่มใหญ่ 
แล้วท�า group reflection สะท้อนความรู้สึกและสิ่งที่ได้เรียนรู้  
กิจกรรม introduction to clinic ให้พ่ีปี ๕ และ ๖ สอนน้อง

เกีย่วกบัทกัษะเบือ้งต้นในการเรยีนช้ันคลนิกิ ปิดท้ายด้วยการที่  
อาจารย์นุย้ เล่าถงึการทีน่สิติ และแพทย์ประจ�าบ้านถกูลดทอน 
ความเป็นคน (dehumanization) จากกระบวนการเรียนรู ้ 
ทางคลินิก ท�าให้ตัดความรู้สึกความเป็นคนออกไปจากการ
แข่งขัน ความกลัว ปกป้องตัวเอง สูญเสียคนไข้ไป เราจะท�า
อย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการลดทอนความเป็นคนดังกล่าว
 ในกิจกรรมกลุ่มย่อย แบ่งเป็น ๕ กลุ่มๆ ละ ๘ คน 
ได้ให้แต่ละคนได้เลือกเรือ่งเล่าต่างๆ ทีโ่ดนใจตนเองไว้เมือ่จบ
การฟังเรื่องเล่าทั้งหมด เมื่อเข้ามาในกลุ่มย่อย แนะน�าตนเอง
กันเสร็จเรียบร้อย ได้ให้แต่ละคนเล่าเรื่องที่โดนใจตนเอง  
โดยคนอื่นตั้งใจฟังอย่างลึกซึ้ง หลังจากนั้น จึงเปิดโอกาสให้
คนอืน่สะท้อนแลกเปลีย่น ในกลุม่ผมมสีมาชิกทัง้อาจารย์ใหม่ 
อาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนมาแล้ว และอาจารย์จากคณะ
เภสัชศาสตร์ ประเด็นที่โดนใจและแลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม คือ 
เรือ่งการลดทอนความเป็นคนจากการเรยีนข้ันคลนิกิ การเรยีน
รู้สหวิชาชีพ ระบบบริการสุขภาพที่ควรเปลี่ยนแปลง การสอน
ที่ไม่ท�าให้นิสิตหลับ และการเปลี่ยนแปลงตนเอง ผมขอเล่า
เหตุการณ์ประทับใจในกลุ่มย่อย คือ เรื่องที่อาจารย์หลาย
ท่านเล่าถึงประสบการณ์ตนเองที่ถูกลดทอนความเป็นคน  
มีอาจารย์ท่านหนึ่งเล่าเรื่องสมัยเรียนได้ไปเย่ียมเด็กคนหนึ่ง 
ที่บ้าน ๑ วัน แล้วหลังจากนั้นเมื่อผู้ปกครองพาเด็กคนดัง
กล่าวมารักษาที่โรงพยาบาลอยากให้อาจารย์ท่านดังกล่าว
ที่ยังเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่เจาะหลังให้ ท�าให้อาจารย์ท่าน
ดังกล่าวประทับใจ ขณะเล่าอาจารย์ท่านน�้าตาซึม ท�าให้ได้
แลกเปลี่ยนกันว่า จริงๆ แล้วอารมณ์ ความรู้สึกในตัวเรา
ไม่ได้หายไปไหน การแสดงออกถึงความรู้สึกไม่ใช่เรื่องผิด 
แต่อย่างไร หลงัจากเล่าเรือ่งโดนใจแต่ละคน ได้ให้แต่ละคนวาด
ภาพฝันร่วมกันว่าจะท�าอย่างไรเพ่ือจัดการเรียนรู้ที่ดีแก่นิสิต 
รูปภาพของแต่ละคนที่วาดนั้นส่ือถึงการที่จะจัดการเรียนรู ้
อย่างไรให้นิสิตมีความรู้ควบคู่ไปกับความสุขในการรวมกลุ่ม
ใหญ่หลังจากกิจกรรมกลุ่มย่อย แต่ละกลุ่มได้เล่าภาพในของ
กลุ่มตนเอง และให้แต่ละคนนั่งใคร่ครวญว่าได้อะไรบ้างจาก
กิจกรรม ๑ วันที่ผ่านมา ส่วนมากพูดถึงการได้จุดไฟในตนเอง 
เกดิแรงบนัดาลใจในการจดัการเรยีนรูท้ีไ่ม่ลดทอนความเป็นคน  
และได้กัลยาณมิตร ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการที่คณบดี  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้พูดถึงการจะ 
จดักจิกรรมนีอ้ย่างต่อเนือ่ง เพ่ือให้มาแลกเปลีย่นส่ิงทีแ่ต่ละคน 
จะกลับไปท�า และน�ามาเล่าสู่กันฟังต่อไป
 การไปครั้งนี้ได ้เห็นความงอกงาม เบ่งบานใน
คณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวรในตวัผมเอง  
และในกลุ่มกระบวนกร transformative learning ขอบคุณ
ส�าหรับโอกาสดีที่ได้เรียนรู้
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