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หัวข้อ  “Process recording” 
วันพุธท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556  เวลา 12.00 -13.00 น   ห้อง  711 
วิทยากร:  อาจารย์ทุกท่านในภาควิชาฯ 
 

             สําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในคร้ังน้ีเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนในวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีภาวะสขุภาพจิตเบ่ียงเบน (พยสจ 481) โดยคณาจารย์ในภาควิชาฯทุกท่าน
ร่วมกันแลกเปลี่ยน และนําเสนอในประเด็นต่อไปน้ี คือ 
         การบันทึกการสนทนากับผู้ป่วยน้ัน ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่คือ นักศึกษามักจะบันทึกไม่ครบถ้วน
โดยเฉพาะในสว่นของการวิเคราะห์บทสนทนาที่ได้พูดกับผู้ป่วย ยังขาดในประเด็นของ non-verbal ซ่ึงส่วน
ใหญ่นักศึกษาสามารถสังเกตเห็นได้ แต่นักศึกษาไม่ได้วิเคราะห์มาด้วยว่าพฤติกรรมน้ันๆต้องสังเกต และจะให้
การพยาบาลอย่างไรต่อไปเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการพยาบาลท่ีถูกต้อง เหมาะสมกับตัวผู้ป่วยมากท่ีสุด และ
ภาควิชาฯได้อาจารย์ใหม่เพ่ิมมาอีก 1 คน จึงอยากให้อาจารย์ได้เรียนรู้ไปพร้อมกันกับอาจารย์ในภาควชิาฯด้วย
ดังนั้นประเด็นน้ีถือเป็นประเด็นสําคัญในการนํามาร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในคร้ังน้ี 

ตัวอย่าง  แบบฟอร์ม พยสจ. 03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้ันตอน การบันทึก 
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1. ส่วนนํา  เน้ือหาที่จะต้องบันทึกประกอบด้วย 
 สถานภาพของนักศึกษา  

 สิ่งที่นักศึกษาจะต้องบันทึกตามแบบฟอร์ม ได้แก่ ช่ือนักศึกษา... หลักสูตร
........ หอผู้ป่วยที่นักศึกษาฝกึปฏิบัติ.... วันท่ี...”เป็นวันท่ีนักศึกษามี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย”..... เวลา...”ช่วงเวลาท่ีสนทนา”... ครั้งทีส่นทนา...”
นักศึกษาสนทนากับผู้ป่วยคร้ังที่เท่าไร”... และครั้งท่ีส่งงาน….. 

 ข้อมูลของผู้ป่วย 
 สิ่งที่นักศึกษาจะต้องบันทึกตามแบบฟอร์ม ได้แก่ ช่ือผู้ป่วย...”ควรระบุ

เฉพาะช่ือ ไม่ต้องใส่นามสกุล”... อายุ.... สถานภาพการสมรส..... เช้ือชาติ
.... สัญชาติ... ศาสนา... อาชีพ... ระดับการศึกษา.... ท่ีอยู่....”ระบุเพียง
อําเภอ และจังหวัด”.... วันท่ีรับไว้ในโรงพยาบาล..... วันท่ีรับไว้ในความดูแล
.... การวินิจฉัยโรค...”ตามการวินิจฉัยของแพทย์”..... 

 อาการสําคัญและประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน 
 บันทึกอาการสําคัญและประวัติการเจ็บป่วยของผู้ป่วยในครั้งน้ี สําหรับการ

บันทึกประวัติการเจ็บป่วย เป็นการสรุปการเจ็บป่วยท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เจ็บป่วยในครั้งน้ีของผู้ป่วยต้ังแต่เร่ิมป่วยจนกระท่ังปัจจุบัน และถ้าผู้ป่วยมี
การรับเข้าไว้ในโรงพยาบาลหลายครั้ง ให้ระบุว่าการรับเข้าไว้ใน
โรงพยาบาลคร้ังน้ีเป็นครั้งท่ีเทา่ไร 

 ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต 
 บันทึกประวัติการเจ็บป่วยท่ีเคยเกิดขึ้นในอดีต ซ่ึงไม่เก่ียวข้องกับการ

เจ็บป่วยในครั้งน้ี 
 ประวัติส่วนตัวและประวัติครอบครัว 

 สรุปประวัติส่วนตัว เพ่ือให้เห็นพัฒนาการและบุคลิกภาพก่อนป่วย และ
บันทึกประวัติครอบครัวท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ได้แก่ สัมพันธภาพใน
ครอบครัว ประวัติการเจ็บป่วยในครอบครวั เป็นต้น 

 ลักษณะทั่วไป 
 เป็นการระบุลกัษณะของผู้ป่วยท่ีปรากฏให้เห็นโดยทั่วไป(General 

appearances) เช่น รูปร่าง ผิวพรรณ การแต่งกาย สีหน้า ท่าทาง การ
เคลื่อนไหว ความสะอาดของร่างกาย เป็นต้น 
 

 อาการหลังจากรับไว้ในความดูแล 
 บันทึกอาการท่ีนักศึกษาสังเกตและรวบรวมได้ ภายหลังจากที่นักศึกษารบั

ผู้ป่วยไว้ในความดูแลแล้ว 
 วัตถุประสงค์ของการสนทนา 
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 บันทึกวัตถุประสงค์ของการสนทนา ท่ีนักศกึษาได้ต้ังไว้ในครั้งน้ัน ซ่ึง
วัตถุประสงค์นัน้ต้องสามารถวัดพฤติกรรมของผู้ป่วยได้และการสนทนา
จะต้องดําเนินไปเพ่ือสนองวัตถุประสงค์น้ัน 

 สถานการณ์ก่อนการสนทนา 
 เป็นการบันทึกเหตุการณ์สั้นๆ ซ่ึงเกิดขึ้นก่อนหน้าท่ีนักศึกษาจะเริ่มต้นเข้า

ไปพบและสนทนากับผู้ป่วย เพ่ือให้ทราบว่าผู้ป่วยกําลังทําอะไร หรือมีความ
พร้อมเพียงใดต่อการสนทนา ให้เน้นก่อนทีน่ักศึกษาจะได้สนทนากับผู้ป่วย
ในช่วงเวลาที่นัดหมายกันไว้ 

2. บทสนทนา 
 วิธีการบันทึก 

การบันทึกจะแบ่งออกเป็น 2 ช่อง นักศึกษาจะบันทึกบทสนทนาท้ังคําพูดและกริยา
ท่าทางไว้ในช่องบันทึกการสนทนาระหว่างนักศึกษา – ผูป้่วยที่อยู่ทางซ้ายมือ และ
วิเคราะห์หรือแปลความหมายไว้ในช่องวิเคราะห์การสนทนาท่ีอยู่ทางขวามือ 

 การวิเคราะห์บทสนทนา 
จะต้องวิเคราะห์ หรือแปลความหมาย หรืออธิบาย คําพูดและพฤติกรรมการ
แสดงออกทัง้ ของผู้ป่วย และของนกัศึกษาพยาบาล 

 ด้านผู้ป่วย  จะต้องพิจารณาว่าคําพูดและพฤติกรรมของผู้ป่วยน้ัน มี
ความหมายอย่างไร โดยนําทฤษฎแีละหลักการทางจิตเวชมาแปล
ความหมาย ตลอดจนระบุความรู้สึกของพยาบาลที่มีต่อคําพูดและ
พฤติกรรมนั้นๆของผู้ป่วย 

 ด้านนักศึกษา  จะบอกเหตุผลของการพูดและการแสดงพฤติกรรมท่ี
นักศึกษาแสดงออกมา ระบุเทคนิคของการสือ่สารที่ใช้ และบอกถึง
ความรู้สึกท่ีมีต่อคําพูดและพฤติกรรมของตัวนักศึกษาเอง รวมท้ังแสดง
ความคิดเห็นต่อบทสนทนานัน้ 

 ****ท้ัง 2 ด้าน ให้เนน้ท้ัง verbal และ non-verbal เพื่อนักศึกษาจะได้นํามาวางแผนการพยาบาลได้
อย่างถูกต้อง และเหมาะสม**** 
 

3. ส่วนสรุป 
 เรื่องสําคัญที่สนทนา 

เป็นการสรุปประเด็นท่ีสําคัญจริงๆสําหรับการสนทนาในคร้ังน้ี อาจมี 1-2
ประเด็นเท่าน้ัน 

 ความรู้สึกของพยาบาลที่มีต่อการสนทนา 
นักศึกษาจะระบายถึงความรู้สึกท่ีตนเองมีต่อการสนทนาในครั้งน้ีอย่างอิสระ 

ตามความรู้สึกที่แท้จรงิของตน อาจจะเป็นความพอใจ ไม่พอใจ อยากปรับปรุง รู้สึก
สบายใจ หรือมีความกังวลใจ เป็นต้น 

 การวางแผนการสนทนาคร้ังต่อไป 
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เป็นการบันทึกแผนท่ีนักศึกษาจะใช้เป็นแนวทางในการสนทนาคร้ังต่อไป โดยมี
ความสอดคล้องต่อเน่ืองกับการสนทนาที่จบลงไปในคร้ังน้ี 

 
 
 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อติรัตน์             วัฒนไพลิน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภา              ยุทธไตร 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์           เวชการวิทยา 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ้งนภา             ผาณิตรัตน์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงเพชร           เกษรสมุทร 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา              ธัญญาดี 
7. อาจารย์วิมลนันท์                        พุฒิวนิชพงศ์ 
8. อาจารย์ภาศิษฎา                         อ่อนดี 
9. อาจารย์อทิตยา                           พรชัยเกตุ โอว ยอง 
10. อาจารย์วไลลักษณ์                       พุ่มพวง 
11. อาจารย์กนกรัตน์                         พิมพ์รุณ               
12. อาจารย์กลิ่นชบา                สุวรรณรงค์    
13. อาจารย์ฐินีรัตน์                ถาวร 
14. อาจารย์สุดารัตน์                          เพียรชอบ 
 
 
 
การนําองค์ความรู้ไปใช้ 
        
       สําหรับกิจกรรมนี้แนวทางท่ีได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นทางกรรมการวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลท่ี
มีภาวะสุขภาพจิตเบ่ียงเบน (พยสจ 481) จะนําไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเตรยีมสําหรับการเรียนการสอนในปี
การศึกษา 2557 โดยผู้ท่ีจะนําองค์ความรู้ท่ีได้ไปใช้คือคณาจารย์ในภาควิชาฯท้ังหมด และจะมีการติดตามผล
ของการนําองค์ความรู้ไปใช้ในปีการศึกษา 2557 พร้อมกับผลการประเมินการเรียนการสอนของรายวิชาต่อไป 
 
 
 

อาจารย์ฐินีรัตน์  ถาวร     
ผู้ติดตามผลการนําองค์ความรู้ไปใช้ 

 
 
เอกสารอ้างอิง 
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นภวัลย์ กัมพลาศิริ พวงเพชร เกษรสมุทร และกลิ่นชบา สุวรรณรงค.์(2554).เอกสารประกอบการสอนวิชา 
         ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยท่ีมีภาวะสุขภาพจิตเบ่ียงเบน (พยสจ 481) เรื่อง การบันทึกการสนทนา 
         ระหว่างนักศึกษาพยาบาลและผู้ป่วย (Process recording). 
 

 
 


