
แบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านเทคนิคการเรียนการสอน 

  

1. ช่ือ-สกุล ผู้เล่าเรื่อง   ดร. สุทิศา ปลื้มป�ติวิริยะเวช คณะวิชา/หน่วยงาน กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา 

 อาจารย์สุวัฒนา ทองเอีย คณะวิชา/หน่วยงาน กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา 

2. ช่ือ-สกุล ผู้บันทึก     ดร.บุศรา ชินสงคราม คณะวิชา/หน่วยงาน กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา 

3. บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้เล่าเรื่อง 

อาจารย์ประสานงานและผู้สอนวิชากายภาพบำบัดชุมชน 2 (PTP477) และงานบริการกายภาพบำบัด 

(PTP181)    
https://www.facebook.com/watch/?v=336150130601597  

4.  เรื่องท่ีเล่า    

การเรียนการสอนรูปแบบงานบริการกายภาพบำบัดชุมชน ในรายวิชา PTP181 งานบริการกายภาพบำบัด 

สำหรับนักศึกษาชั้นป�ท่ี 1 คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา 

5.  ความเป�นมาของเรื่องท่ีเล่า  

คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต มีเป้าหมายผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัดท่ีมีหัว

ใจความเป�นมนุษย์ รับผิดชอบต่อสังคม  การจัดกระบวนการเรียนการสอน นอกจากมุ่งพัฒนาความรู้ทางกายภาพบำบัด

ตามมาตรฐานของวิชาชีพแล้ว ยังประสงค์ให้บัณฑิตเป�นผู้ท่ีมีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน และใส่ใจทุกข์สุขของ

ผู้อ่ืน เห็นความเชื่อมโยงระหว่างความเจ็บป่วยด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม  การท่ีจะสร้างบัณฑิตท่ีมีแนวคิดดังกล่าว

ได้นั้น ต้องอาศัยเวลาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต ตระหนักว่า

กระบวนการเรียนรู้ชีวิต การเข้าใจและเข้าถึงความทุกข์ยากของผู้คนจากความเจ็บป่วย และความเข้าใจต่อป�ญหา

สุขภาพท่ีเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม จำเป�นต้องเริ่มให้นักศึกษาตระหนักนับแต่เริ่มแรกเข้าเรียนใน

มหาวิทยาลัย  คณะฯจึงจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างเสริมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง จึงจะทำให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงภายในตัวนักศึกษาอย่างเป�นลำดับข้ัน  โดยกิจกรรมพ่ี (นักศึกษาชั้นป�ท่ี 4) พาน้อง (นักศึกษาชั้นป�ท่ี 1) ไป

มีส่วนร่วมในการให้บริการทางกายภาพบำบัดในชุมชน ซ่ึงเป�นส่วนหนึ่งของรายวิชากายภาพบำบัดชุมชน ซ่ึงนอกจากจะ

เป�นการเป�ดมุมมองการทำงานในวิชาชีพแก่รุ่นน้องแล้ว ยังช่วยให้รุ่นพ่ีและรุ่นน้องได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 

ได้แลกเปลี่ยนมุมมองในการทำงานและมีส่วนช่วยให้นักศึกษาป� 1 ได้ทบทวนเป้าหมายและช่วยวางแผนตนเองใน

อนาคต 

การเรียนการสอนนี้มีวัตถุประสงค์ 

https://www.facebook.com/watch/?v=336150130601597


 
 

1. เพ่ือสร้างนักศึกษาให้เป�นผู้ท่ีเติบโตจากภายใน มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสา มีสํานึกในความเป�นวิชาชีพว่า

ต้องทํางานเพ่ือประชาชน และเป�นกําลังสําคัญในการสร้างสรรค์สังคมธรรมาธิปไตย 

2. เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของวิชาชีพกายภาพบําบัด ทราบบทบาทหน้าท่ีของนักกายภาพบําบัด

ท่ีดีและเป�นแนวทางในการปฏิบัติตนต่อไป 

3. เพ่ือเป�ดพ้ืนท่ีให้รุ่นพ่ีได้สอนและดูแลรุ่นน้องท้ังด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในมิติอ่ืนๆ สร้างความสัมพันธ์และ

ความสามัคคีระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่นน้อง สร้างเสริมศักยภาพในการทํางานเป�นทีม ฝ�กทักษะการเป�นผู้นำ 

6. วิธีการ/ข้ันตอน หรือกระบวนการท่ีทำให้งานนั้นประสบความสำเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ท่ีใช้  ผู้มีส่วนร่วม 

อุปสรรคหรือป�ญหาในการทำงาน และแนวทางการแก้ไข 

1. แต่งตั้งกรรมการดาํเนินงาน อาจารยป์ระสานงานวิชา อาจารยผ์ูส้อนวิชา PTP 477 และ PTP 181 

2. คณะกรรมการประชุมเพื่อวางแผนงาน กาํหนดวนัและกิจกรรมการเรียนการสอนผา่นประสบการณ์ตรง 

3. อาจารยป์ระสานงานวิชา PTP 477 ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานราชการในพื้นท่ี และผูป่้วยท่ีจะไปขอให้

นกัศึกษาชั้นปี 1 ไปศึกษาดูงาน อาจารยป์ระสานงานวิชา PTP 181 ติดต่อประสานงานกบัผูป้กครองเพื่อขอ

อนุญาตพานกัศึกษาไปเรียนนอกสถานท่ี 

4. อาจารยผ์ูส้อนวิชา PTP 477 เตรียมนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 เพื่อเป็นผูน้าํน้องเรียนรู้ นาํถอดและสรุปบทเรียนและ

เตรียมเคสผูป่้วยท่ีจะพาน้องไปมีส่วนร่วมในการให้บริการทางกายภาพบาํบดั อาจารยผ์ูส้อนวิชา PTP 181 

เตรียมนักศึกษาชั้นปี 1 ในเร่ืองทักษะการฟัง การสังเกตและจับประเด็น และให้โจทย์ในการเรียนรู้กับ

นกัศึกษา 

5. ลงพื้นท่ีศึกษาดูงาน 

กาํหนดการกิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนของวิชา PTP 181 

ณ ตาํบลตอนคา อาํเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี วนัเสาร์ท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 

 

5.30 น.   ลงทะเบียน เช็คช่ือ หนา้ ตึก 1 

5.45- 8.00 น.  ออกเดินทางสู่ ตาํบลตอนคา อาํเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี 

8.00-8.30  กิจกรรมสัมพนัธร์ะหวา่งนกัศึกษาปี 1 และปี 4 (กลุ่มใหญ่) 

8.30 - 12.00 น.  ลงพื้นท่ีศึกษาดูงานชุมชน โดย แบ่งนกัศึกษาตามพื้นท่ีรับผิดชอบของ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4  

12.00 – 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 16.00 น.  กิจกรรมกลุ่มยอ่ยถอดบทเรียนและแลกเปล่ียนเรียนรู้  



 
 

16.00 – 18.00 น.  เดินทางกลบัมหาวิทยาลยัรังสิต 

6. สรุปผลการศึกษาดูงาน  

 

7. ผลลัพธ์หรือความสำเร็จท่ีเกิดข้ึน และส่ิงท่ีผู้เล่าเรื่องท่ีได้เรียนรู้จากประสบการณ์ดังกล่าว 

สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้ของนักศึกษาช้ันป� 1 

ได้ความรู้ใหม่เพ่ิมข้ึน ได้ประสบการณ์ดีๆท่ีได้มาลงชุมชน ได้เห็นท้ังกระบวนการของการจัดการทาง

กายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วย 1 คน และได้เห็นมุมมองของการให้บริการผู้ป่วยท่ีอยู่ท่ีบ้านซ่ึงแตกต่างจากการให้บริการใน

โรงพยาบาล ท่ีมีข้อจำกัดเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ในการรักษา ต้องใช้ manual technique และเทคนิคการออกกำลัง

กายให้เหมาะกับสภาพป�ญหาท้ังเรื่องคนดูแล สภาพบ้าน การประยุกต์อุปกรณ์ในบ้านสำหรับให้ผู้ป่วยใช้ในการออก

กำลังกายด้วยตนเอง  นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เก่ียวกับเทคนิคการเข้าหาผู้ป่วย การซักประวัติ การมองภาพรวมของผู้ป่วย

ในด้านอ่ืนๆท่ีไม่ใช่แค่ภาวะความเจ็บป่วย  เช่น ความเชื่อ ศาสนา การใช้ยาในป�จจุบันรวมถึงสมุนไพร  เป�นต้น เห็นการ

เตรียมตัวต่างๆเวลาจะทำผู้ป่วยต้องมีเครื่องมืออะไรบ้าง ได้เรียนรู้วิธีการสื่อสารกับผู้ป่วย การโน้มน้าวผู้ป่วยและผู้ดูแล

ด้วยการพูดอธิบายเหตุและผลในการทำการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง เห็นและเข้าใจถึงความสำคัญของการตรวจ

ประเมินและเทคนิคการรักษาใหม่ๆท่ียังไม่ได้เคยเรียน เห็นความสำคัญของความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างนักกายภาพกับ

ผู้ป่วยท่ีจะทำให้ผู้ป่วยยอมรับการรักษา 

สรุปส่ิงความประทับใจหรือส่ิงท่ีอยากจะบอกจากพ่ีถึงน้อง 

- การรักษาผู้ป่วยเราอาจไม่ได้รักษาเพ่ือแค่ทางกายเท่านั้น แต่ต้องคำนึงถึงป�จจัยอ่ืนๆท่ีอาจเก่ียวข้องด้วย 

- การรักษาผู้ป่วยเราอาจจะมีลืมไปบ้าง แต่เราสามารถกลับมาทวนและกลับไปรักษาผู้ป่วยให้ดีข้ึนมากกว่าเดิม 

- การรักษาไม่จำเป�นต้องรักษาผู้ป่วยแบบครั้งเดียวให้หายเลย บางทีอาจจะต้องใช้เวลาในการรักษาและไม่เร่งรีบจน

เกิดไป 

- ผู้ป่วยบางท่านอาจจะหลงลืมเราหรือมองเราในแง่ไม่ดี เราก็อย่าคิดมากและนำมาเป�นแง่ลบให้กับตัวเอง 

- เราต้องมีความอดทนในผู้ป่วยบางรายท่ีไม่ทำตามท่ีเราบอกเพราะความใจร้อนของเรา หรือปรับความเข้าใจใน

บริบทของผู้ป่วยด้วย 

- ต้องเตรียมความรู้จากห้องเรียนมาให้มากพอ เพราะความรู้และทักษะมีความสำคัญในการนำไปรักษาผู้ป่วยจริง

มากๆ หากเรามีความรู้พ้ืนฐานท่ีดี เราจะให้การรักษาและสามารถการประยุกต์การจัดการ การใช้อุปกรณ์จาก

สภาพแวดล้อมท่ีจำกัดในชุมชนได้ดี  

- เรียนรู้วิธีการเข้าหาคนในชุมชน  สังเกตและใส่ใจรายละเอียดในผู้ป่วย 

- สุขภาพของนักกายภาพต้องพร้อมและแข็งแรง 

- หาประสบการณ์จากการรักษาในหลายๆแบบ 

- การท่ีมีการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนหรืองานกลุ่มต่างๆ เช่น การเสียสละ,การให้อภัย 



 
 

- การลงชุมชนเป�นการท้าทายอย่างหนึ่ง เพราะเม่ือเราลงมารักษาคนไข้ เราไม่มีอุปกรณ์ใดๆคอยช่วยเหมือน

โรงพยาบาล ต้องคำนึงถึง ICF model และสภาพแวดล้อม ครอบครัวของผู้ป่วยก็สำคัญมากเช่นกัน 

- อยากจะบอกถึงป�1ว่า เวลาทำคนไข้คนหนึ่งเราควรมองถึงป�จจัยด้านอ่ืนๆท่ีไม่ใช่ด้านของสุขภาพอย่างเดียว ต้อง

มองถึงสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวคนไข้ด้วยว่ามีผลอะไรกับคนไข้หรือไม่ รวมถึงการปรับตัวของตัวเราเองว่าเราควรท่ีจะ

ปรับตัวอะไรหรือไม่เพ่ือท่ีจะมาลงชุมชนได้อย่างราบรื่น การทำงานเป�นกลุ่มก็สำคัญ สะท้อนให้ได้ถึง 2 ด้านไม่ว่า

เราจะทำอะไรหรือจากสิ่งแวดล้อมของคนไข้เองนั้นมันมีท้ังข้อดีและข้อเสียอยู่ในตัวทุกอย่าง และถ้าเราได้ทำคนไข้

จริงๆก็อยากให้มองถึงความปลอดภัยของคนไข้เป�นหลักด้วยควรพึงคิดไว้เสมอ , พ้ืนฐานในเรื่องของการเรียนวิชา

ต่างๆเป�นสิ่งสำคัญ เช่น anatomy เป�นต้น 

 


