แบบฟอร์มการเขียนแบบถอดประสบการณ์ การเรียนรู้ ด้านเทคนิ คการเรียนการสอน
1. ชื่ อ-สกุล ผู้เล่ าเรื่ อง อาจารย์ กัลยา ก้องวัฒนากุล

คณะวิชา/หน่วยงาน กายภาพบําบัดและเวชศาสตร์การกีฬา

2. ชื่ อ-สกุล ผู้บันทึก

คณะวิชา/หน่วยงาน กายภาพบําบัดและเวชศาสตร์การกีฬา

ดร.บุศรา ชินสงคราม

3. บทบาท หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้เล่ าเรื่ อง
อาจารย์ประสานงานวิชา คลินิกกายภาพบําบัด 1 (PTP361/PTH 371) จัดประชุมและประสานงานผูส้ อน เพื่อ
ออกแบบรู ปแบบการเรี ยนการสอน และประสานงานกับสถานที่ฝึกงาน
4. เรื่ องทีเ่ ล่ า
กายภาพบําบัดกับการสอนนักศึกษาข้างเตียง (bedside teaching in physical therapy management )
5. ความเป็ นมาของเรื่ องทีเ่ ล่ า
นักศึกษาที่ผา่ นการฝึ กปฏิบตั ิทางคลินิก ในรายวิชา PTH 371 ยังมีกระบวนการตัดสิ นใจทางคลินิกที่ไม่ชดั เจน
นําจึ งไปสู่ การวางแผนการรั ก ษาของผูป้ ่ วยที่ เป็ นแบบเดิ ม ๆและซํ้าไม่ ส อดคล้อ งกับ ลัก ษณะปั ญ หาของผูป้ ่ วยเป็ น
รายบุคคล ปรากฏการณ์ดงั กล่าวอาจเกิดจากนักศึกษาไม่มีประสบการณ์ของการคิดวิเคราะห์ทางคลินิกกับผูป้ ่ วยจริ งที่
มากพอ เนื่ องจากรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบเดิ มเน้นการสอนเนื้ อหาในชั้นเรี ยนและฝึ กคิดเคราะห์ทางคลินิกกับ
ผูป้ ่ วยจริ งมีนอ้ ยเกินไป จึงทําให้นกั ศึกษาขาดการเชื่อมโยงองค์ความรู ้หรื อทักษะทางปั ญญากับการปฏิบตั ิ ร่ วมกับการ
จัดกระบวนการเรี ยนการสอนอาจจะไม่เอื้อให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างถูกต้องและแหลมคนเนื่องจากอาจารย์ผู ้
คุมฝึ กปฏิ บตั ิงานทางคลินิกเป็ นนักกายภาพบําบัดซึ่ งทํางานประจําในโรงพยาบาล ด้วยภาระงานด้านการบริ การผูป้ ่ วย
จํานวนมากอาจไม่สามารถจัดสรรเวลาเพื่อทุ่มเทการสอนนักศึกษาได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ เมื่อนักศึกษาถูกส่ งออกไป
เพื่อฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิกในโรงพยาบาลกับผูป้ ่ วยจริ ง มีการเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อมทําให้เกิดความติดขัดเพราะ
ไม่คุน้ เคยกับสถานที่ และอาจารย์ผคู ้ วบคุมฝึ กปฏิบตั ิงานนักศึกษาต้องมีการเรี ยนรู ้และปรับตัวอย่างมากเพื่อให้สามารถ
เผชิญกับเหตุการณ์และผูค้ นที่ไม่คุน้ เคย ในขณะเดียวกันอาจารย์ผคู ้ วบคุมฝึ กปฏิบตั ิงานไม่รู้จกั อุปนิ สยั และลักษณะการ
เรี ยนรู ้ของนักศึกษามาก่อน ปั จจัยดังกล่าวข้างต้นจึงไม่ส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ทางคลินิกได้มากพอ
6. วิธีการ/ขั้นตอน หรื อกระบวนการทีท่ าํ ให้ งานนั้นประสบความสําเร็จ เทคนิคหรื อกลยุทธ์ ทใี่ ช้ ผู้มสี ่ วนร่ วม อุปสรรค
หรื อปัญหาในการทํางาน และแนวทางการแก้ ไข
ส่งอาจารย์จากคณะไปคุมฝึ กงานเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู ้หรื อทักษะทางปั ญญากับการปฏิบตั ิทางคลินิก เพื่อสร้าง
กระบวนคิดในการจัดการทางคลินิก (clinical thinking concept) เพื่อเป็ นพื้นฐานของการฝึ กงานในคลินิกต่อๆไป ที่ยงั คง
ต้องฝึ กงานอาจารย์ผคู ้ วบคุมฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก แก้ปัญหาที่อาจารย์ผคู ้ วบคุมฝึ กปฏิบตั ิงานไม่มีมีเวลา และไม่รู้จกั
อุปนิ สยั ของนักศึกษา ซึ่ งคณะคาดหวังว่าการจัดการกับปั ญหาเหล่าช่วยลดโหลดในการปรับตัวของนักศึกษา เอื้อต่อการ
เกิดการเรี ยนรู ้ตามเป้ าหมายในระยะเวลาที่จาํ กัด
ซึ่งมีข้ นั ตอนของการดําเนินการดังนี้
- ปี 2559 คณะจัดประชุมเพื่อสํารวจปั ญหา วิเคราะห์ร่วมกัน และตั้งเป้ าหมายของการฝึ กร่ วมกัน เพื่อให้อาจารย์
ตระหนักถึงปั ญหาเท่ากัน
- ปี 2560 เตรี ยมความพร้อมสถานที่ฝึกงาน จัดหาสถานที่ฝึกงาน จัดทํา MOU และฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานที่ฝึก

ดังกล่าว เพื่อพัฒนาทักษะทางคลินิกให้กบั อาจารย์นอ้ งใหม่ แลกเปลี่ยนความรู ้กบั อาจารย์ CI เรี ยนรู ้ระบบงาน
และขั้นตอนการให้บริ การต่างๆ ของสถานที่ฝึกงาน
- จัดกิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรงให้อาจารย์ เพื่อให้ร่วมกันเรี ยนรู ้การสอนนักศึกษาข้างเตียง (bedside
teaching) และการทํา group discussion
- จัดตารางสอนในรู ปแบบใหม่เพื่อให้ อาจารย์สามารถออกไปคุมฝึ กปฏิบตั ิงานได้ในช่วงเวลาที่สถานที่ฝึกงาน
สามารถรับให้อาจารย์และนักศึกษาไปจัดการเรี ยนการสอนได้ คือช่วงต้นเทอม 2/61
- มีแผนพัฒนารายวัน เน้นจัดการเรี ยนสอนเป็ น individual training ประเมินเป็ นรายบุคคลประเมิน จาก
พัฒนาการที่เกิดขึ้น.
7. ผลลัพธ์ หรื อความสําเร็จทีเ่ กิดขึน้ และสิ่งทีผ่ ้เู ล่ าเรื่ องทีไ่ ด้ เรียนรู้จากประสบการณ์ ดงั กล่ าว
- นักศึ กษามี ความเชื่ อมโยงองค์ความรู ้หรื อทักษะทางปั ญ ญากับการปฏิ บัติ วิธีคิดเทคนิ คการรักษาที่ เรี ยนใน
มหาวิทยาลัยได้ถูกลองนําไปใช้จริ ง ซึ่ งคณะคาดหวังว่าความรู ้และทักษะนี้ จะยังคงอยูแ่ ละติดตัวนักศึกษาสําหรับ
การนําไปฝึ กในคลินิกถัดไป
- นักศึกษามีแนวคิด การคิดวิเคราะห์ผปู ้ ่ วยได้ถูกต้องกับผูป้ ่ วยแต่ละกลุ่มแต่ละประเภท
- นักศึกษามีทกั ษะในการปรับตัวให้เข้ากับผูอ้ ื่นหรื อสิ่ งแวดล้อมใหม่ๆ พร้อมสําหรับการฝึ กปฏิบตั ิในคลินิกต่อไป
- นักศึกษามีความมัน่ ใจในการเข้าหาผูป้ ่ วย ให้การจัดการในผูป้ ่ วยมากขึ้น กล้ามแสดงความคิดเห็น หรื อซักถามใน
ประเด็นที่สงสัยมากขึ้น
- เห็ นตัวอย่าง และภาพรวมของการจัดการทางกายภาพบําบัดที่ถูกต้อง จากอาจารย์ของคณะที่ ออกไปควบคุมการ
ฝึ ก
- ได้ข อ้ มู ล สะท้อ นกลับ ถึ ง ผลของการเรี ย นการสอน ที่ ย งั มี ข ้อ จํากัด ความไม่ สมบู ร ณ์ ที่ ให้ อ าจารย์ได้กลับ มา
ทบทวนการสอนในคณะให้สอดคล้องกับการนําไปฝึ กจริ งกับผูป้ ่ วยมากขึ้น
- เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างอาจารย์ของคณะและอาจารย์ที่คุมฝึ กปฏิบตั ิการทางคลินิก

