
กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู เรื่อง การพัฒนาการจัดเรียนการสอนและการวิจัย ครั้งท่ี 1/2557   

หัวขอ “การพัฒนาการสอนภาคปฏิบัติ: ถอดบทเรียนการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

เรื่อง Clinical Teaching Workshop” 

อาจารยกาญจนา ครองธรรมชาติ  อาจารยชญาภา ชัยสุวรรณ  อาจารยจินตนา แสงงาม 

อาจารยเบญจมาศ โอฬารรัตนมณี  และ อาจารยสุพรรณิการ ปางบางพระ วิทยากร 

อาจารยชญาภา ชัยสุวรรณ และ อาจารย ดร.อรุณรัตน ศรีจันทรนิตย ผูลิขิต 

ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู หัวขอ “การพัฒนาการสอน

ภาคปฏิบัติ: ถอดบทเรียนการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Clinical Teaching Workshop” เม่ือวันพุธท่ี 22 

มกราคม 2557  เวลา 12.00-13.30 น. ณ หอง 1103/1คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี 

อาจารยกาญจนา ครองธรรมชาติ อาจารยชญาภา ชัยสุวรรณ  อาจารยเบญจมาศ โอฬารรัตนมณี อาจารย

สุพรรณิการ ปางบางพระ และ อาจารยจินตนา แสงงาม เปนผูนํากิจกรรม อาจารยชญาภา ชัยสุวรรณ และ 

อาจารย ดร.อรุณรัตน ศรีจันทรนิตย เปนคุณลิขิต โดยมีรายละเอียดท่ีนาสนใจ ดังนี้ 

สืบเนื่องจากคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Clinical 

Teaching Workshop” โดยวิทยากรจากคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ซ่ึงประกอบดวย ดร.นพ.เชิดศักดิ์  

ไอรมณีรัตน  รศ.นพ.สุพจน พงศประสบชัย และ อ.นพ.สุประพัฒน สนใจพาณิชย  รวมกับวิทยากรจากคณะ

พยาบาลศาสตร โดย อ.ดร.อรุณรัตน ศรีจันทรนิตย จากภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร ไดเขารวมเปน

หนึ่งในวิทยากร  ในการประชุมไดมีการกลาวถึงเทคนิคในการสอนทางคลินิกท่ีหลากหลายและนาสนใจ เชน 

เทคนิคการใชคําถาม การใหขอมูลปอนกลับแกผูเรียน  การสอนขางเตียง การสอนเจตคติ เปนตน  ซ่ึงเทคนิค

ตางๆ เหลานี้ ถือเปนตัวจักรสําคัญในการผลักดันใหการเรียนการสอนทางคลินิกมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มากยิ่งข้ึน คณะกรรมการพัฒนาการจัดการความรูของภาควิชาฯ จึงจัดกิจกรรมนี้เพ่ือใหอาจารยผูเขาประชุมนํา

ความรูและเทคนิคการสอนภาคปฏิบัติท่ีไดจากการประชุมมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับอาจารยในภาควิชาฯ เพ่ือนํา

เทคนิคดังกลาวไปใชในการสอนทางคลินิก ตลอดจนอภิปรายถึงปญหาและอุปสรรค  ประโยชนหรือขอแนะนําใน

การนําเทคนิคไปใช  โดยมีอาจารยแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปประเด็นดังนี้ 

1. เทคนิคการสอนบางอยางอาจใชเปนประจําอยูแลวในการสอนทางคลินิกแตวิธีการอาจยังไม

เหมาะสม เชน การใชคําถาม หรือ การสอนในเวลาท่ีจํากัด การสอนขางเตียง (bedside teaching) 

และ การใหขอมูลยอนกลับ (feedback)  ซ่ึงจากการประชุมครั้งนี้ทําใหไดหลักการท่ีถูกตองมากข้ึน 

รวมท้ังการเรียกนักศึกษา ซ่ึงควรเรียก “ชื่อจริง” หรือใชคําวา “นักศึกษา” แทนการเรียก “หนู”  

หรือ “ลูก” 

2. การตั้งคําถามควรถามท่ีละ 1 คําถาม ไมตั้งคําถามตอเนื่องกันเพราะจะสงผลใหนักศึกษาอึดอัดและ

เครียด  เม่ือถามแลว ควรใหเวลานักศึกษาในการคิดหาคําตอบ ประมาณ 10 วินาที อาจารยไม

ควรชิงตอบกอน เม่ือใหเวลาแลว นักศึกษาตอบไมไดจึงบอกคําตอบพรอมอธิบาย  



ในประเด็นนี้ อาจารยสวนใหญเห็นวาการใหเวลาในการตอบคําถาม ข้ึนกับสถานการณ หากเปนเรื่อง 

เรงดวนอาจทําไดยาก อยางไรก็ตามควรเวนระยะเวลาใหนักศึกษาไดคิดมากข้ึน 

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ วิทยากรไดยกตัวอยางสถานการณ การใหอาหารผูปวย แตผูปวย 

ตองไดรับการดูดเสมหะกอน  อาจารยไมควรบอกหรือใชคําสั่งแกนักศึกษาวาใหทําอะไรกอนหลัง แตควรใหเวลา

ในการใหนักศึกษาคิด แสดงความคิดเห็น เพ่ือฝกใหนักศึกษารูจักประเมินและวิเคราะหสถานการณในการใหการ

พยาบาลผูปวยดวยตนเอง  

3. การใหขอมูลยอนกลับ (feedback) ควรใชหลัก positive feedback กอน negative feedback  

เสมอ  เชน การใหคําชม (ไมใชการเยินยอ) กอนแลวจึงบอกสิ่งท่ีนักศึกษาตองปรับปรุงอยางชัดเจน

ตรงประเด็น ท่ีสําคัญคือ การชื่นชมเม่ือนักศึกษาทําในสิ่งท่ีดี  หรือยกสถานการณนั้นๆ มาชื่นชม

พรอมระบุชื่อนักศึกษาเพ่ือเปนตัวอยางใหนักศึกษากลุมตอไป เพ่ือใหนักศึกษารูสึกมีกําลังใจ มีความ

ตั้งใจและพยายามในการปฏิบัติการพยาบาลใหดีทีสุด 

4. การสอนขางเตียง ( 1 5bedside teaching) เปนการสอนใหนักศึกษาไดมีการวางแผนเพ่ือเตรียมความ

พรอมกอนปฏิบัติจริง  ตองปรับเปลี่ยนรูปแบบตามลักษณะของนักศึกษาแตละคน  ในกรณีท่ี

นักศึกษาไมตอบหรือตอบไมไดอาจมีการใชคําถามกระตุน คําถามนํา หรือใหตัวเลือก เพ่ือให

นักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น ฝกคิด วิเคราะหในสถานการณนั้นๆ  กรณีท่ีนักศึกษาจะปฏิบัติ

กิจกรรมทางการพยาบาลท่ีซับซอนหรือไมเคยปฏิบัติ ควรสอบถามและเตรียมความพรอมกอนท่ีจะ

ปฏิบัติ ไมสอนตอหนาผูปวย/ญาติ โดยเฉพาะ ไมดุหรือตําหนินักศึกษาตอหนาผูปวย/ญาติ  

15นอกจากนี้ 15 อาจารยไดแลกเปลี่ยนประสบการณท่ีไดนําเทคนิคการสอนขางเตียง (15bedside teaching)  

15ไปใช คือ ใหนักศึกษาไดคิดวิเคราะหดวยตนเองกอน โดยหากนักศึกษาตอบไมไดจริงๆ ก็จะมีตัวเลือกใหนักศึกษา

เลือก  ซ่ึงเปนการชวยใหนักศึกษาตัดสินใจไดงายข้ึน หากพบวาในกลุมนักศึกษามีปญหาจากการปฏิบัติการ

พยาบาลในเรื่องใดมาก จะใชวิธีสรุปรวมในนักศึกษากลุมใหญ เพ่ือใหนักศึกษามีความรูท่ีถูกตองและใกลเคียงกัน 

นอกจากนี้ ยังเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นในรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือปรับการเรียนการสอนให

มีรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะสังเกตไดวานักศึกษามีความกลาแสดงความคิดเห็น ยอมรับใน

ขอบกพรองของตนเอง และมีความสุขในการเรียนการสอนมากข้ึน  

5.  การใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอน เชน คนหาขอมูลทางโทรศัพทมือถือ อาจารยในท่ีประชุมได 

แสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย สรุปดังนี้ 

155.1. ใชสืบคนขอมูลความรูเก่ียวกับการเรียนการสอนไดในสถานการณท่ีเหมาะสม และถูก 

15กาลเทศะ และ15ใหความสําคัญตอการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือการดูแลผูปวยมากท่ีสุด 1 5เชน 1 5นําภาพเก่ียวกับโรคท่ี

บันทึกใน ipad ประกอบการ conference กับพ่ีพยาบาลและเพ่ือนนักศึกษาบนหอผูปวย  หรือ การ 1 5ใชโทรศัพท

เปดรูปการตูนเพ่ือเบี่ยงเบนความสนใจแกผูปวยเด็กท่ีกลัวการรักษา  เปนตน แตไมควรใชโทรศัพทเพ่ือเลนเกมส

หรือเลน line ในขณะท่ีมีการเรียนการสอน 1 5 คนหาขอมูลในการ conference เนื่องจากไมไดเตรียมความ



พรอมมากอน หรือการหาขอมูลเกี่ยวกับโรคขณะอยูบนหอผูปวยโดยละเลยการดูแลผูปวย เพราะถือเปน

พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม แสดงถึงความไมใสใจและความไมรับผิดชอบของนักศึกษา   

5.2. ในการใชเทคโนโลยีเพ่ือนํามาชวยในการเรียนการสอน อาจารยควรปฏิบัติใหเปนไปใน 

แนวทางเดียวกัน  เพ่ือใหนักศึกษามีความเขาใจและสามารถใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะและ

สถานการณ 

การสอนทางคลินิก นับเปนหัวใจสําคัญของการจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับนักศึกษาพยาบาลเพ่ือ 

การผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีพึงประสงคและมีคุณภาพ วิชาชีพการพยาบาลเนนท่ีการปฏิบัติการพยาบาล (Nursing 

as a practice) อาจารยพยาบาลทางคลินิก (Clinical nurse instructors) จึงถือเปนบุคคลสําคัญท่ีจะหลอ

หลอม ฝกฝนและพัฒนานักศึกษาพยาบาลใหมีความรู ทักษะ และประสบการณท่ีเพียงพอเหมาะสมตอการเปน

พยาบาลวิชาชีพท่ีดีตอไปในอนาคต  ดังนั้น การแลกเปลี่ยนประสบการณการสอนของอาจารยทางคลินิกจึงเปน

สิ่งท่ีมีคุณคายิ่งท่ีจะสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนใหมีความเขมแข็ง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก

ยิ่งข้ึน เพ่ือใหนักศึกษาพยาบาลถึงพรอมซ่ึงวิชาความรูดานวิชาชีพและจริยธรรมคุณธรรม เพ่ือเปนการจรรโลง

วิชาชีพพยาบาลตอไป  

 

รายช่ือผูเขารวมกิจกรรม  20 คน 

1 อาจารย กาญจนา                   ครองธรรมชาติ 

2 อาจารยจินตนา แสงงาม 

3 ผูชวยศาสตราจารย ฉันทิกา จันทรเปย 

4 อาจารยชญาภา ชัยสุวรรณ 

5 รองศาสตราจารย ดร. ทัศนี ประสบกิตติคุณ 

6 อาจารย เบญจมาศ                             โอฬารรัตนมณี 

7 อาจารย ดร.พรรณรัตน แสงเพ่ิม 

8 ผูชวยศาสตราจารยยุวดี                         พงษสาระนันทกุล 

9 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วนิดา เสนะสุทธิพันธุ 

10 ผูชวยศาสตราจารย วีรยา                       จึงสมเจตไพศาล 

11 รองศาสตราจารย วิไล เลิศธรรมเทวี 

12 ผูชวยศาสตราจารย สมพร                      สุนทราภา 

13 ผูชวยศาสตราจารย สมหญิง โควศวนนท 

14 อาจารย สุดารัตน                               สุวรรณเทวะคุปต 

15 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมสริิ                รุงอมรรัตน 

16 อาจารยสุพรรณิการ ปางบางพระ 

17 อาจารยสาธิมา สงทิพย 



18 รองศาสตราจารย อรุณรัศมี                     บุนนาค 

19 อาจารย ดร.อรุณรัตน  ศรีจันทรนิตย 

20 อาจารย อุดมญา พันธนิตย 

 


