
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร 

หัวขอ  “Clinical teaching” 

อาจารยฐินีรัตน  ถาวร ผูลิขิต  

ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร ไดจัดกิจกรรมการจัดการความรูและ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู หัวขอ  “Clinical teaching” โดยมีคณาจารยทุกทานในภาควิชาฯ มารวมกัน

แลกเปลี่ยนเรียนรู เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2556  เวลา 9.00 -12.00 น. ณ หอง 506 ชั้น 5 คณะ

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล สรุปประเด็นตางๆ ไดดังนี้ 

สําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูในครั้งนี้เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนในวิชา

ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลท่ีมีภาวะสุขภาพจิตเบี่ยงเบน (พยสจ 481) โดยคณาจารยในภาควิชาฯทุกทาน

รวมกันแลกเปลี่ยน และนําเสนอในประเด็นตอไปนี้ คือ 

1. การสรางสัมพันธภาพและการส่ือสารเพ่ือการบําบัด 

1.1 วิธีการจัดการเรียนการสอน (ข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเกิดข้ึนจริง) ท่ีชวยให นักศึกษา เรียนรูการ

สรางสัมพันธภาพกับผูปวยจิตเวช 

1.2 ปญหาท่ีนักศึกษาพบในการสรางสัมพันธภาพ ดําเนินสัมพันธภาพ และนํามาปรึกษากับ

อาจารย 

1.3 วิธีการและข้ันตอนท่ีอาจารยชวยนักศึกษาแกไขปญหา 

แตละกลุมไดรวมกันอภิปราย สรุปและนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. วิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีชวยให นักศึกษา เรียนรูการสรางสัมพันธภาพกับผูปวยจิตเวชโดย 

1.1 เริ่มจากการประเมินความรูของนักศึกษากอนเรียน และมีการแจกเอกสารการเรียนรูเรื่องการ

สรางสัมพันธภาพและการสื่อสารเพ่ือการบําบัดใหศึกษากอน มีการการอภิปรายกลุม 

(conference) การยกตัวอยาง case ผูปวยประกอบการอภิปรายกลุม 

1.2 กอนเริ่มสรางสัมพันธภาพใหนักศึกษาฝกแสดงบทบาทสมมติ (role play)  

1.3 Pre-post conference กอนและหลังการสรางสัมพันธภาพกับผูปวย 

1.4 ใหนักศึกษาเขาทําความรูจักกับผูปวยโดยมีอาจารยชวยพาแนะนําตัวเพ่ือใหนักศึกษาเริ่มตน

สรางสัมพันธภาพในครั้งแรกและมีความม่ันใจมากข้ึน 

1.5 กระตุนใหนักศึกษาเห็นความสําคัญของการสนทนาเพ่ือการบําบัด เนื่องจากการสราง

สัมพันธภาพและการใชเทคนิคการสื่อสารเพ่ือการบําบัดนั้นเปนบทบาทอิสระท่ีพยาบาล

สามารถปฏิบัติใหมีความชัดเจนได 

1.6  มีการอภิปรายถึงเทคนิคการสื่อสารท่ีนักศึกษาเกิดความสับสนจากการสนทนากับผูปวย 

1.7 เปดโอกาสใหนักศึกษาไดใชเวลาในชวงของการสนทนาเพ่ือการบําบัดอยางเต็มท่ีเพ่ือสราง

สัมพันธภาพใหดียิ่งข้ึน 



2. ปญหาท่ีนักศึกษาพบในการสรางสัมพันธภาพ ดําเนินสัมพันธภาพ และนํามาปรึกษากับอาจารย 

วิธีการและข้ันตอนท่ีอาจารยชวยนักศึกษาแกไขปญหา 

ปญหาท่ีนักศึกษาพบในการสรางสัมพันธภาพ วิธีการท่ีอาจารยชวยนักศึกษาแกไขปญหา 

1. นักศึกษากลัวผูปวย ไมกลาคุย กลัวผูปวย

ทําราย โดยเฉพาะใน case ท่ีมีประวัติทํา

ราย 

1. อาจารยเขาไปแนะนําตัวและสนทนากับผูปวย 

พรอมกับนักศึกษาในครั้งแรก เพ่ือลดความกลัว

และวิตกกังวลของนักศึกษา 

2. นักศึกษาใชเทคนิคในการสื่อสารไมถูกตอง 2. ประเมินปญหาของนักศึกษาจากการอภิปราย 

กลุมและบันทึกการสนทนาเพ่ือการบําบัด

(Interaction) หากพบวานักศึกษายังใชเทคนิค

การสื่อสารไมถูกตองอาจารยจะเขาไปคุยเปน

รายกรณี และการสังเกตหากนักศึกษาตองการ

ความชวยเหลืออาจารยอาจจะเขาไปสนทนา

เปนบางราย 

- การฝก role play การศึกษาจาก CAI 

3. เปลี่ยนผูปวยบอย ผูปวยกลับบาน มีการ 

ฝกรวมกันหลายสถาบัน 

3. ใหกําลังใจนักศึกษาในกรณีท่ีนักศึกษาตอง

เปลี่ยน case บอยเปนโอกาสท่ีนักศึกษาจะได

เรียนรูและมีการประสานงานกับแหลงฝกและ

สถาบันอ่ืนท่ีฝกปฏิบัติในหอผูปวยเดียวกัน 

 2. กิจกรรมบําบัด 

1. กลุมกิจกรรมท่ีนักศึกษาสามารถจัดได และกลุมกิจกรรมท่ีนักศึกษาไมสามารถจัดได 

2. วิธีการจัดการเรียนการสอนในการทํากลุมกิจกรรมบําบัด 

3. ปญหาท่ีพบ 

4. วิธีการและแนวทางในการชวยเหลือนักศึกษาในการทํากิจกรรม 

แตละกลุมไดรวมกันอภิปราย สรุปและนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กลุมกิจกรรมท่ีนักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมได  ไดแก 

- กลุมการจัดการกับอาการหูแวว 

- กลุม self-care 

- กลุมหนังสือพิมพ 

- กลุมความรูเรื่องยา 

- กลุมการจัดการกับความเครียด 

- กลุมทักษะทางสังคม 

- กลุมศิลปะบําบัด 



- กลุมความรูเรื่องโรค 

- กลุมอาชีวะบําบัด 

- กลุมนันทนาการ 

กลุมท่ีไมมีการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ไดแก  

- กลุมจิตบําบัด  

- กลุมภาวะน้ําเกิน (PIP) 

- กลุมการวางแผนจําหนาย 

- ชุมนุมบําบัด 

ข้ันตอนท่ีใชในการชวยใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู 

- มีการจายงานท่ีชัดเจน  

- แจงรายละเอียดวามีกลุมกิจกรรมใดท่ีนักศึกษาสามารถจัดไดบาง แตเนนใหทุกคนทํากลุมหนังสือพิมพ 

และกลุม 45 นาที อีก 1 กลุม โดยใหนักศึกษาเลือกเอง 

- เขียนแผนการจัดกลุมกิจกรรมทุกครั้ง โดยสงกอนการทํากลุมอยางนอย 1 วันเพ่ือทําการแกไขและ

ปรับปรุง 

- ในกรณีท่ีเปนการจัดกลุมกิจกรรมครั้งแรกของนักศึกษา บางครั้งอาจารยก็จะชวยจัดหาเนื้อหามาให 

เชน กลุมการจัดการความเครียด 

- สําหรับกิจกรรมท่ีเปนเรื่องยากๆ เชน เรื่องยา จะจัดในชวงทายๆ 

- การจับคูกันทํากิจกรรมนั้นถาเปนผูนํากลุมท่ีกิจกรรมกลุมงายใหเปนผูชวยผูนํากลุมท่ีกิจกรรมยากกวา

กลุมท่ีเคยจัด เพ่ือลดภาวะเครียดของนักศึกษา 

- ใหนักศึกษาสังเกตการณการทํากลุมจากสถาบันอ่ืน หรือพยาบาลประจําตึกถาไมมีตัวอยางใหกับ

นักศึกษา อาจารยผูสอนจะเปนตัวอยางในการทํากลุมใหนักศึกษาไดสังเกตการณและเรียนรู 

- กอนการทํากลุมจะมีการทําPre-conferenceทุกครั้ง 

- ขณะดําเนินการทํากลุม อาจารยจะคอยสังเกตการณอยูใกลถานักศึกษาไมสามารถดําเนินกลุมตาม

แผนได จะเขาไปชวยเหลือเพ่ือใหกลุมสามารถดําเนินตอไปได 

- หลังการทํากลุมจะมีการทํา Post-conference ทุกครั้ง เพ่ือหาแนวทางการแกไขและปรับปรุง โดยให

นักศึกษารวมกันคิดวิเคราะหและประเมินกลุมวามีขอดี และขอควรปรับปรุงอยางไรบาง กระบวนการ

กลุมดําเนินการครบถวนตามแผนหรือไม 

ปญหาท่ีพบและวิธีการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนใหกับนักศึกษา 

ปญหา การชวยเหลือแกไขปญหา 

- นักศึกษามีความเครียดและวิตกกังวลในการ

เลือกกิจกรรม เชน ทักษะสังคม 

- อาจารยใหการชวยเหลือโดยใหนักศึกษาลองคิด

ดวยตนเองกอน และคอยแนะนําเพ่ิมเติม 



ปญหา การชวยเหลือแกไขปญหา 

 - ใหนกัศึกษาเตรียมตัวโดยเขียนscript และrole 

play เพ่ือเตรียมความพรอมในการทํากลุม 

- การเตรียมอุปกรณ (ท่ีไมเพียงพอกับผูปวย 

เชน ดินสอ,สีตางๆ หรืออุปกรณท่ีไม

เหมาะสม/มีความเสี่ยงตอผูปวย เชน มีด 

กรรไกร เปนตน) 

 

- กระตุนใหนักศึกษาเตรียมความพรอมเรื่องอุปกรณ 

- ประสานงานกับเจาหนาท่ีหอผูปวยในการเตรียม

อุปกรณท่ีตองการใชลวงหนา 

- อาจารยแจงใหนักศึกษาตระหนักถึงความปลอดภัย

ในการใชอุปกรณแตละชนิดท่ีมีความเสี่ยงตอผูปวย 

- นักศึกษาไมรูจักหนาท่ีของตนเอง 

 

- บอกบทบาทหนาท่ีในการทํากลุมวาตองทํา

อะไรบาง 

- ผูปวยอยูในการดูแลของนักศึกษาซอนกัน 2 

สถาบัน 

- มีการมาดึงผูปวยออกจากกลุมหลังจากไดมี

การเริ่มกลุมไปบางแลว 

- ประสานงานกับเจาหนาท่ี และสถาบันอ่ืนโดยการ

เขียนชื่อผูปวยท่ีอยูในความดูแลของนักศึกษาเพ่ือ

จัดใหเขารวมกลุมกิจกรรม 

- กระตุนใหนักศึกษาเห็นความสําคัญและมองวา

กิจกรรมกลุมเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุก

คนท่ีตองชวยกัน 

- สถานท่ีในบริเวณหอผูปวยท่ีเปนลักษณะเปด 

และมีการมาฝกปฏิบัติซอนกันหลายสถาบัน 

(กิจกรรมไมเหมาะสม/เสียงดังรบกวน) 

- ประสานงานกับแหลงฝก 

- กระตุนใหผูนํากลุมแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน เชนถา

เสียงดังเกินไปอาจตองมีการปรับลดเสียงเพ่ือไมให

เปนการรบกวนกลุมขางเคียง 

- ตารางการการจัดกิจกรรมกลุมไมเปนไปตาม

ตารางท่ีหอผูปวยกําหนด เชน การสงเวรท่ี

นานเกินไป  

- แจงในการประเมินผลกับหอผูปวย/การประชมุ

รวมกับแหลงฝก 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูในครั้งนี้จัดข้ึนเพ่ือปรับปรุงและหาแนวทางแกไขปญหาท่ีพบบอยเม่ือเวลาท่ีข้ึน

ฝกปฏิบัติบนหอผูปวย ซ่ึงจะไดเปนแนวทางปฏิบัติท่ีเหมือนกัน 

การนําองคความรูไปใช 

อาจารยฐินีรัตน ถาวร ผูติดตามผลการนําองคความรูไปใช 

       สําหรับกิจกรรมนี้แนวทางท่ีไดรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูข้ึนทางกรรมการวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลท่ี

มีภาวะสุขภาพจิตเบี่ยงเบน (พยสจ 481) จะนําไปปรับปรุงแกไขเพ่ือกําหนดแนวทางในการปฏิบัติท่ีเหมือนกัน 

หลังจากท่ีมีกําหนดแนวทางในการปฏิบัติเรียบรอยแลว กรรมการวิชาจะนําเขาท่ีประชุมภาคฯ อีกครั้งเพ่ือ

พิจารณาและนําไปปฏิบัติตอไป โดยผูท่ีจะนําองคความรูท่ีไดไปใชคือคณาจารยในภาควิชาฯ ท้ังหมด 

c 


