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การขึ้น้� ฝึึกปฏิิบัติั บิ นหอผู้้�ป่่วยนั้้�นจะเริ่่ม� ตอน
เป็็นนัักศึึกษาปีี 2 ภาคเรีียนที่่� 3 ซึ่่�งนัักศึึกษาปีี 2
ทุุกคนได้้รัับรู้้�และรู้้�สึึกตื่่�นเต้้นเป็็นอย่่างมากที่่�จะได้้
ขึ้้�นฝึึกปฏิิบััติิรวมถึึงดิิฉัันด้้วย ก่่อนขึ้้�นฝึึก ดิิฉััน
และเพื่่อ� นๆ รู้้�สึึกกัังวลและไม่่พร้้อมในการขึ้้น� ฝึึกเลย
ทั้้�งกัังวลในเรื่่�องประสิิทธิิภาพของตััวเอง ความรู้้�ที่่�
ไม่่รู้้�ว่า่ เมื่่อ� พอเจอกัับสถานการณ์์จริงิ แล้้วจะสามารถ
นำำ�ความรู้้�ที่่�ตนมีีนั้้�นออกมาใช้้ได้้มากน้้อยแค่่ไหน 
บวกกัั บ คำำ� บอกเล่่ า ต่่ า งๆ ที่่� รุ่่�นพี่่� ไ ด้้ พูู ด และเล่่ า สู่่�
น้้องๆ ฟัังว่่า การขึ้น้� ฝึึกปฏิิบัติั นั้้ิ นทั้้
� ง� เหนื่่อ� ย ทั้้�งหนััก
อาจารย์์นิิเทศดุุ ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่�ดิิฉัันและเพื่่�อนๆ รู้้�สึึก
กัังวลเป็็นอย่่างมาก คอยภาวนาว่่าอย่่าให้้ถึงึ วัันที่่ไ� ด้้
ขึ้้�นฝึึกปฏิิบััติิเลย แต่่สุุดท้้ายก็็ไม่่สามารถหลีีกเลี่่�ยง
โชคชะตาที่่�รอคอยเราอยู่่�ข้้างหน้้าได้้ เส้้นทางของ
นัั ก ศึึ ก ษาพยาบาลที่่� จ ะเติิ บ โตเป็็ น พยาบาลที่่� มีี
ศัักยภาพ และนี่่�คืือ ประสบการณ์์การขึ้้�นฝึึกปฏิิบััติิ
บนหอผู้้�ป่่วยครั้้�งแรกที่่�วอร์์ดอายุุรกรรมหญิิงและ
ศััลยกรรมชาย โรงพยาบาลพระปกเกล้้า จัังหวััด
จัันทบุุรีี
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วัันที่่� 15 มีีนาคม 2564 เป็็นวัันแรกที่่�ก้้าว
เข้้าไปในหอผู้้�ป่่วยและรัับรู้้�ตนเองว่่าได้้ก้า้ วเข้้ามาอีีก
ขั้้�นของเส้้นทางการเป็็นพยาบาล มีีทั้้�งความรู้้�สึึก
ตื่่น� เต้้น กดดััน ความกลััว ผสมกัันไปหมด แต่่ในเมื่่อ�
ได้้ก้้าวเข้้ามาแล้้ว เราก็็ต้้องทำำ�ให้้เต็็มที่่� ในตอนเช้้า
พวกเราทั้้�ง 8 คน ได้้เดิินทางไปที่่ว� อร์์ดอายุุรกรรมหญิิง
พร้้อมกัับอาจารย์์นิิเทศ พวกเราสวััสดีีพี่่�ๆ พยาบาล
และบุุคลากรบนตึึกด้้วยใบหน้้าที่่ยิ้้� ม� แย้้ม แต่่ภายในใจ
นั้้�นเต็็มไปด้้วยความรู้้�สึกึ ตื่่น� เต้้นและความกัังวลเป็็น
อย่่างมาก จากนั้้�นพี่หั่� วั หน้้าตึึกได้้เข้้ามาแนะนำำ�ตัวั และ
พาเดิินไปดููสถานที่่ต่� า่ งๆ ภายในวอร์์ด เพื่่อ� ให้้พวกเรา
คุ้้�นเคยกัับสถานที่่� จากนั้้�นอาจารย์์ได้้เลืือก case
ให้้กัับพวกเราทั้้�ง 8 คน 1 case ต่่อนัักศึึกษา 1 คน 
นี่่คืื� อครั้้ง� แรกที่่ดิ� ฉัิ นั ได้้รับั หน้้าที่่ดู� แู ลผู้้�ป่ว่ ยของตััวเอง
ดิิฉัันรู้้�สึึกตื่่�นเต้้นและรู้้�สึึกมีีความสุุขเป็็นอย่่างมาก
หลัังจากทุุกคนได้้รัับ case ของตััวเองแล้้ว ทุุกคน
ต่่ า งแยกย้้ า ยเพื่่� อ ไปทัั ก ทายและทำำ� ความรู้้� จัั ก กัั บ
case ของตััวเอง ปกติิแล้้วดิิฉัันไม่่ใช่่คนที่่�ชอบพููด
มากนััก รู้้�สึึกประหม่่าทุุกครั้้�งที่่�ได้้พููดคุุยกัับผู้้�อื่่�น 
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แต่่เมื่่�อได้้เห็็นคุุณยาย ความประหม่่าในการพููดคุุย
ของดิิฉันก็
ั ไ็ ด้้หายไป ดิิฉันั แนะนำำ�ตัวั ด้้วยรอยยิ้้ม� และ
พููดคุุยเกี่่�ยวกัับอาการเบื้้�องต้้นของคุุณยายเล็็กน้้อย
ก่่อนที่่�จะแยกตััวไปดูู chart ผู้้�ป่่วย การพููดคุุยกัับ
ผู้้�ป่ว่ ยของตััวเองครั้้ง� แรกถืือเป็็นประสบการณ์์ที่ดีี่� มาก
แม้้ว่า่ จะเป็็นบทสนทนาที่่สั้้� น� แต่่เต็็มไปด้้วยความรู้้�สึกึ
ยิินดีี
หลัังจากแยกตััวจากผู้้�ป่่วย ดิิฉัันและเพื่่�อนๆ
ได้้ เดิิ นไปดูู chart ของผู้้�ป่่วย ซึ่่� งอาจารย์์ นิิเทศ
ได้้สอนวิิธีีการดููว่า่ ควรดููอย่่างไร ดููตรงไหน ความรู้้�สึกึ
ณ ตอนนั้้�น คืือ มึึนไปหมด หน้้าไหนเป็็นหน้้าไหน 
แล้้วเราควรจดแบบไหนดีี นี่่�คืือคำำ�ถามที่่�ดิิฉัันกัับ
เพื่่อ� นๆ ในกลุ่่�มได้้พูดคุ
ู ยุ กััน ต่า่ งคนต่่างมองหน้้ากััน
และทำำ�หน้้ามึึนงง เป็็นช่ว่ งเวลาที่่ทั้้� ง� ตลกและกัังวลไป
พร้้อมกััน จากนั้้�นอาจารย์์นิิเทศได้้ขอตััวกลัับก่่อน
และปล่่อยให้้พวกเราอยู่่�กัันเอง 8 คน พวกเรามอง
หน้้ากััน ภายในใจร้้องขออาจารย์์ว่า่ อย่่าไปเลย แต่่ได้้
แค่่ยิ้้ม� และสวััสดีีลาอาจารย์์ ถึงึ เวลาที่่พ� วกเราทั้้�ง 8 คน
อยู่่�ด้ว้ ยกััน ดิฉัิ นั เปิิดหน้้า order ใน chart ของผู้้�ป่ว่ ย
และรู้้�สึึกมึึนงงกัับลายมืือที่่�ไม่่คุ้้�นเคยเล็็กน้้อย โชคดีี
ที่่�ฉัันพออ่่านภาษาอัังกฤษและเดาทางพอได้้บ้้าง
แต่่บ่่อยครั้้�งที่่�เพื่่�อนในกลุ่่�มได้้สอบถามว่่าใน order
เขีียนว่่าอย่่างไร ฉัันตอบได้้บ้้างไม่่ได้้บ้้าง พวกเรา
ทั้้�ง 8 คน ยืืนเปิิด chart กัันอยู่่�แบบนั้้�นและผลััดกััน
ถาม สุุดท้้ายก็็ตกลงกัันว่่าจดทั้้�งหมดเลย เอาเท่่าที่่�
อ่่านออก จากนั้้�นพวกเราทั้้�ง 8 คน คืืน chart ให้้แก่่
พี่่�พยาบาล กล่่าวลาพี่่�ๆ พยาบาลและบุุคลากรก่่อน
ลงตึึก รู้้�สึึกว่่าหอพัักนั้้�นไกลและใช้้เวลาเดิินกลัับ
นานกว่่าปกติิมาก เมื่่�อถึึงหน้้าห้้องพัักของตััวเอง
ขาแทบทรุุดลงบนพื้้�น แทบจะล้้มลงตรงหน้้าประตูู
ไม่่คิิดว่า่ การขึ้้นตึ
� กึ จะเหนื่่อ� ยขนาดนี้้� แต่่นี่เ่� ป็็นเพีียง
แค่่วัันแรกเท่่านั้้�น ยัังเหลืือเวลาอีีกหลายวัันที่่�เราจะ
สามารถปรัับตััวให้้คุ้้�นชิน คืืนนั้้
ิ
นดิ
� ฉัิ นล
ั งมืือทำำ� plan
ครั้้�งแรก นำำ�ข้้อมููลต่่างๆ ที่่�จดจาก chart มาเขีียน 

อ่่านออกบ้้างไม่่ออกบ้้าง เนื่่�องจากรีีบจดจนเกิินไป 
ทำำ�ให้้เสีียเวลาอยู่่�นาน และต้้องทำำ�ความเข้้าใจข้้อมููล
ของผู้้�ป่่วยเพื่่�อที่่�จะนำำ �ไป conference ตอนเช้้า
หลัังจากวัันแรก ดิิฉัันและเพื่่�อนๆ ก็็เริ่่�มที่่�จะเรีียนรู้้�
และปรัับตััวได้้บ้า้ ง ส่่งผลให้้การทำำ�งาน การเขีียน plan
ใช้้เวลาน้้อยลง และสามารถอ่่าน order ได้้คล่่องขึ้น 
้�
ในทุุกๆ เช้้าหลัังจากรัับเวรจากพี่่พ� ยาบาล พวกเราทั้้�ง
8 คน และอาจารย์์จะต้้อง pre-conference ทุุกครั้้ง�
เกี่่�ยวกัับโรค อาการ และ order ที่่จ� ะทำำ�ในวัันนั้้�นว่่า
ต้้องทำำ�อะไร เวลาไหน ซึ่่ง� จะใช้้เวลาประมาณ 1 ชั่่�วโมง
ข้้อมููลเหล่่านี้้� คืือ ข้้อมููลที่่ทุ� กุ คนจะต้้องรู้้� ซึ่ง่� อาจารย์์
จะถามในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับ case ของเรา วัันแรกนั้้�น
หนัักพอสมควร เนื่่อ� งจากว่่าเป็็นครั้้ง� แรกและยัังมึึนงง
กัับการอ่่าน chart อยู่่� ทำำ�ให้้ระหว่่างการ conference
เงีียบเป็็นบางช่่วงและขาดตอน การที่่�เราไม่่สามารถ
ตอบคำำ�ถามของอาจารย์์ได้้นั้้�นทำำ�ให้้รู้้�สึึกว่่าเราต้้อง
พยายามให้้มากกว่่านี้้� นี่่�คืือ case ของเรา เราต้้องรู้้�
มากกว่่านี้้� หลัังจากวัันนั้้�น ดิิฉัันก็็พยายามเข้้าใจ 
case หาความรู้้�และหาข้้อมููลต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
อาการผู้้�ป่ว่ ย เพื่่อ� ที่่จ� ะสามารถตอบคำำ�ถามอาจารย์์ได้้
และถืือโอกาสหาความรู้้�ให้้กัับตััวเอง
สิ่่�งที่่�ทำำ�ให้้นัักศึึกษาทุุกคนที่่�ได้้ขึ้้�นฝึึกปฏิิบััติิ
รู้้�สึกึ ตื่่น� เต้้นและถืือว่่าเป็็นประสบการณ์์ที่สำ่� ำ�คัญ
ั มาก
คืือ การทำำ�หััตถการทางการพยาบาลนั่่�นเอง ไม่่ว่่า
จะเป็็นการให้้อาหารทางสายยาง การสวนปััสสาวะ
การผสมยา เตรีียมยา และการฉีีดยาให้้แก่่ผู้้�ป่่วย ซึ่่�ง
นัักศึึกษาก็็ได้้เรีียนและได้้ฝึกึ ปฏิิบัติั มิ าแล้้วที่่ห้� อ้ งฝึึก
ปฏิิบััติิการในวิิทยาลััย แต่่ครั้้�งนี้้�จะต้้องนำำ�สิ่่�งที่่�ได้้
เรีียนรู้้�และได้้ฝึึกปฏิิบััติิในห้้องปฏิิบััติิการมาใช้้กัับ
ผู้้�ป่่วยจริิงๆ ไม่่ใช่่หุ่่�นที่่�เราใช้้ฝึึกแล้้ว ดิิฉัันบอกกัับ
ตััวเองว่่าห้้ามตื่่น� เต้้นเกิินไป มืือห้้ามสั่่น� เด็็ดขาด เพื่่อ�
ที่่จ� ะแสดงถึึงความน่่าเชื่่อ� ถืือและสร้้างความไว้้วางใจ
ให้้แก่่ผู้้�ป่่วย แม้้จะบอกกัับตััวเองแบบนั้้�น สุดท้
ุ า้ ยมืือ
ก็็สั่่น� อยู่่�ดีี แต่่ต้อ้ งควบคุุมสีีหน้้าไว้้ไม่่ให้้ผู้้�ป่่วยเห็็นว่่า
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เรากัังวลและตื่่�นเต้้นขนาดไหน ก่่อนทำำ �หััตถการ
จะต้้องขออนุุญาตผู้้�ป่่วยทุุกครั้้ง� และเมื่่อ� ทำำ�หัตั ถการ
เสร็็จเรีียบร้้อยแล้้วจะต้้องขอบคุุณทุุกครั้้ง� ด้้วยเช่่นกัน 
ั
นี่่คืื� อสิ่่ง� ที่่ดิ� ฉัิ นั ได้้ถูกู ปลููกฝัังและได้้เรีียนรู้้�จากการฝึึก
ปฏิิบััติิที่่�ห้้องปฏิิบััติิการ ซึ่่�งดิิฉัันรู้้�สึึกดีีทุุกครั้้�งที่่�ได้้
กล่่าวขอบคุุณผู้้�ป่่วย เพราะผู้้�ป่่วยนั้้�นเปรีียบเสมืือน
คุุณครููของเรา ทุุกๆ ครั้้ง� ที่่ดิ� ฉัิ นทำ
ั ำ�หัตั ถการ คุุณยาย
มัักจะยิ้้�มและคอยให้้กำำ�ลัังใจตลอด ทำำ�ให้้ดิิฉัันรู้้�สึึก
ใจชื้้�น มีีกำำ�ลัังใจในการขึ้้�นฝึึกปฏิิบััติิเป็็นอย่่างมาก
เนื่่อ� งจากต้้องตื่่น� เช้้าทุุกวััน ตลอดทั้้�งวัันแทบจะไม่่ได้้
นั่่�งเลย ตอนกลางคืืนต้้องทำำ� plan และค้้นหาความรู้้�
จนบางครั้้�งต้้องเข้้านอนเกืือบเช้้า ทำำ�ให้้รู้้�สึึกท้้อและ
เหนื่่�อยกัับการขึ้้�นตึึกเป็็นอย่่างมาก แต่่รอยยิ้้�มและ
กำำ � ลัั ง ใจจากคุุ ณ ยายทำำ � ให้้ ดิิ ฉัั นรู้้�สึึ ก ขอบคุุ ณ และ
ปลื้้�มปิิติทุิ กุ ครั้้ง� ที่่คิ� ดถึ
ิ งึ เพีียงแค่่นี้้ก็� ส็ ามารถเพิ่่�มพละ
กำำ�ลัังทั้้�งแรงกายและแรงใจ เสมืือนโทรศััพท์์ที่ไ่� ด้้ชาร์์จ
แบตเตอรี่่� อาจจะดููเหมืือนเรื่่อ� งที่่เ� กิินจริงิ แต่่เมื่่อ� ดิิฉันั
ได้้ลองสััมผััสและได้้เข้้าไปอยู่่�ในเหตุุการณ์์ เรื่่อ� งเหล่่านี้้�
มัันไม่่ใช่่เรื่่อ� งที่่เ� กิินจริงิ เลย และแล้้วช่ว่ งเวลา 2 สััปดาห์์
บนวอร์์ดอายุุรกรรมหญิิงก็็ได้้จบลงด้้วยดีี
ในสััปดาห์์ต่อ่ มา ถึึงเวลาของวอร์์ดศัลั ยกรรม
ชาย ซึ่ง่� เป็็นวอร์์ดที่่� 2 ที่่ดิ� ฉัิ นั ได้้ขึ้น้� ฝึึกปฏิิบัติั  สำ
ิ ำ�หรัับ
การขึ้น้� ฝึึกปฏิิบัติั หิ น้้าที่่บ� นวอร์์ดศัลั ยกรรมชาย จะแบ่่ง
ออกเป็็น 2 ฝั่่�ง ฝั่่�งที่่� 1 เป็็นผู้้�ป่่วยที่่มีีปั
� ญ
ั หาเกี่่ย� วกัับ
abdomen ทั้้�งหมด เช่่น การผ่่าตััด การส่่องกล้้อง
ผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ด้้รับั การใส่่คาท่่อระบาย JD (Jackson pratt
drain) ผู้้�ป่่วยที่่มีีลำ
� ำ�ไส้้เปิิดทางหน้้าท้้อง ส่่วนฝั่่ง� ที่่� 2
เป็็นผู้้�ป่่วยที่่มีี� แผล เช่่น แผลเบาหวาน ในสััปดาห์์แรก
กลุ่่�มของดิิฉัันเริ่่�มดููแลผู้้�ป่่วยฝั่่�งที่่� 1 ก่่อน และใน
สััปดาห์์ที่่� 2 ก็็จะเปลี่่�ยนมาดููแลผู้้�ป่่วยฝั่่�งที่่� 2 ใน
วัันแรกที่่�ขึ้้�นฝึึกปฏิิบััติิ ดิิฉัันได้้รัับหน้้าที่่�ดููแลคุุณลุุง
ท่่านหนึ่่�งซึ่ง่� จะต้้องได้้รับั การส่่องกล้้องตรวจทางเดิิน
อาหารส่่วนต้น 
้ (esophagogastroduodenoscopy
[EGD]) เมื่่อ� รู้้�ว่า่ ผู้้�ป่่วยจะต้้องได้้รับั การตรวจแบบใด

หน้้าที่่ข� องดิิฉัน คืื
ั อ ต้้องหาข้้อมููลทั้้ง� เรื่่อ� งวิิธีีการตรวจ
เป้้าหมายของการตรวจ การพยาบาลก่่อนทำำ� ขณะทำำ�
และหลัังทำำ� เพื่่�อที่่�จะเข้้าใจและสามารถบอกข้้อมููล
เหล่่านี้้�ให้้ผู้้�ป่่วยได้้รับั รู้้�ถึึงวิิธีีการตรวจที่่ผู้� ้�ป่่วยจะต้้อง
ได้้รัับ การปฏิิบััติิงานโดยทั่่�วไปบนวอร์์ด นอกจาก
จะต้้องรู้้�ถึึงการตรวจต่่างๆ ของผู้้�ป่่วยแล้้ว จะต้้องมีี
หน้้าที่่ทำ� �ำ แผลให้้แก่่ผู้้�ป่ว่ ยด้้วย ซึ่ง่� ทัักษะการทำำ�แผลนั้้�น
พวกเราทุุกคนได้้ลองฝึึกปฏิิบัติั ที่ิ ห้่� อ้ งปฏิิบัติั กิ ารมาแล้้ว
และในที่่สุ� ุดพวกเราก็็ได้้นำ�ทั
ำ ักษะมาใช้้จริิงกัับผู้้�ป่่วย
ดิิฉัันรู้้�สึึกตื่่�นเต้้นและดีีใจที่่�ได้้ทำำ�แผลให้้แก่่ผู้้�ป่่วย
เพราะทุุกครั้้�งที่่�ทำำ�แผลเสร็็จเรีียบร้้อย ผู้้�ป่่วยมัักจะ
กล่่าวขอบคุุณเสมอ แม้้ว่า่ ขณะทำำ�แผล ผู้้�ป่่วยจะต้้อง
ทนต่่อความเจ็็บปวดที่่�เกิิดขึ้้�นก็็ตาม ทำำ�ให้้ดิิฉัันมีี
กำำ�ลัังใจในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ต่่อไป เวลาล่่วงเลยไป 
จนในที่่สุ� ดก็
ุ ถึ็ งึ วัันสุดท้
ุ า้ ยที่่ไ� ด้้ขึ้น้� ฝึึกปฏิิบัติั ิ และเป็็น
เรื่่อ� งน่่าเศร้้า เนื่่อ� งจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด 19 ในประเทศไทย ได้้มีีการแพร่่ระบาด
มากขึ้้น ท
� างวิิทยาลััยจึึงได้้ทำ�ำ การงดการเรีียนการสอน
และให้้นักั ศึึกษาทุุกคนเดิินทางกลัับบ้้านเพื่่อ� ไปกัักตััว
ด้้วยเหตุุนี้้� การฝึึกปฏิิบัติั ใิ นสััปดาห์์ที่่� 2 จึึงจบเร็็วกว่่า
กำำ�หนดเล็็กน้้อย แม้้ว่่าจะไม่่สามารถฝึึกปฏิิบััติิได้้
ครบ 2 สััปดาห์์ แต่่ประสบการณ์์ที่่�ได้้รัับจากวอร์์ด
ศััลยกรรมชายก็็เป็็นสิ่่�งที่่�มีีคุุณค่่ามากเช่่นกันั
หลัังจากที่่�ได้้ขึ้้�นฝึึกปฏิิบััติิบนหอผู้้�ป่่วยแล้้ว 
ทำำ�ให้้หวนคิิดถึึงความรู้้�สึึกครั้้�งแรกและวัันแรกที่่�ได้้
ก้้าวเท้้าเข้้าไปในหอผู้้�ป่ว่ ยเพื่่อ� ฝึึกปฏิิบัติั  มั
ิ นั ไม่่แปลก
ที่่�คนเรานั้้�นจะรู้้�สึึกกลััวและตื่่�นเต้้นในสิ่่�งที่่�เราไม่่เคย
ได้้สััมผััสมาก่่อน แต่่เมื่่�อเราได้้สััมผััสในสิ่่�งนั้้�นจริิงๆ
กลัับกลายเป็็นว่า่ มัันไม่่ได้้น่า่ กลััวอย่่างที่่คิ� ด 
ิ เมื่่อ� เราเคย
ลองทำำ�แล้้วครั้้ง� นึึง ในครั้้ง� ต่่อๆ ไป ความตื่่น� เต้้นก็จ็ ะ
ลดลงไปเรื่่�อยๆ จนเกิิดเป็็นความมั่่�นใจในที่่�สุุด ใน
ความรู้้�สึกึ ส่่วนตัว ดิ
ั ฉัิ นรู้้�สึ
ั กึ ว่่าการได้้ลองทำำ�และได้้ลอง
ปฏิิบัติั นั้้ิ นสนุ
� กุ มากกว่่าการที่่นั่่� ง� เรีียนอยู่่�ในห้้องเรีียน
เสีียอีีก จากคนที่่�ไม่่ค่่อยกล้้าพููด ไม่่มีีความมั่่�นใจ
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ในตััวเอง ในวัันนี้้ค� นคนนั้้�นกล้้าที่่จ� ะพููด กล้้าที่่จ� ะทำำ� 
รู้้�สึกึ มีีความมั่่�นใจเพิ่่�มมากขึ้้น ข
� อบคุุณเพื่่อ� นๆ ที่่ค� อย
อยู่่�เคีียงข้้างกัันจนถึงึ วัันสิ้้นสุ
� ดุ การฝึึกปฏิิบัติั  ข
ิ อบคุุณ
พี่่�ๆ พยาบาลและบุุคลากรที่่�อยู่่�บนหอผู้้�ป่่วยที่่�คอย
ให้้คำำ�แนะนำำ� ขอบคุุณอาจารย์์ที่่�คอยสอน คอยให้้
คำำ�ปรึึกษา และคอยให้้กำำ�ลัังใจตลอด และขอบคุุณ
ผู้้�ป่่วยทุุกคนที่่�มอบรอยยิ้้�มและกำำ�ลัังใจให้้ สิ่่�งเหล่่านี้้�

คืือประสบการณ์์อันมีีค่
ั า่ ที่่ดิ� ฉัิ นจ
ั ะไม่่มีีวันลืื
ั ม แม้้ว่า่ มีี
หลายสิ่่ง� ที่่ดิ� ฉัิ นจ
ั ะต้้องพััฒนา แต่่ดิฉัิ นั เชื่่อ� ว่่าสิ่่ง� เหล่่านี้้�
จะหล่่ อ หลอมให้้ ดิิ ฉัั น ได้้ เ ติิ บ โตเป็็ น พยาบาลที่่� มีี
ศัักยภาพ และดิิฉัันจะไม่่หยุุดพััฒนาตััวเองเพีียงแค่่
เท่่านี้้� จะพััฒนาตััวเองต่่อไป เพื่่อ� ที่่จ� ะได้้เป็็นพยาบาล
ที่่�มีีคุุณภาพตามเป้้าหมายที่่ตั� ัวเองได้้ตั้้�งเอาไว้้
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