แบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านเทคนิคการเรียนการสอน
1. ชื่อ-สกุล ผู้เล่าเรื่อง ดร. สุทิศา ปลื้มป�ติวิริยะเวช คณะวิชา/หน่วยงาน กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
2. ชื่อ-สกุล ผู้บันทึก

อาจารย์สุวัฒนา ทองเอีย

คณะวิชา/หน่วยงาน กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา

ดร.บุศรา ชินสงคราม

คณะวิชา/หน่วยงาน กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา

3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เล่าเรื่อง
อาจารย์ ป ระสานงานและผู้ ส อนวิ ช ากายภาพบำบั ด ชุ ม ชน 2 (PTP477) และงานบริ ก ารกายภาพบำบั ด
(PTP181)
https://www.facebook.com/watch/?v=336150130601597

4. เรื่องที่เล่า

การเรียนการสอนรูปแบบงานบริการกายภาพบำบัดชุมชน ในรายวิชา PTP181 งานบริการกายภาพบำบั ด
สำหรับนักศึกษาชั้นป�ที่ 1 คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
5. ความเป�นมาของเรื่องที่เล่า
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต มีเป้าหมายผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัดที่มีหัว
ใจความเป�นมนุษย์ รับผิดชอบต่อสังคม การจัดกระบวนการเรียนการสอน นอกจากมุ่งพัฒนาความรู้ทางกายภาพบำบัด
ตามมาตรฐานของวิชาชีพแล้ว ยังประสงค์ให้บัณฑิตเป�นผู้ที่มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน และใส่ใจทุกข์สุขของ
ผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงระหว่างความเจ็บป่วยด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม การที่จะสร้างบัณฑิตที่มีแนวคิดดังกล่าว
ได้นั้ น ต้องอาศั ยเวลาและการเรียนรู้อย่างต่ อเนื่ องสม่ ำเสมอ คณะกายภาพบำบั ด มหาวิทยาลัย รังสิต ตระหนั กว่ า
กระบวนการเรียนรู้ชีวิต การเข้าใจและเข้าถึงความทุกข์ยากของผู้คนจากความเจ็บป่ วย และความเข้าใจต่อป� ญหา
สุข ภาพที่ เชื่ อมโยงกั บ การเปลี่ ย นแปลงของสั งคม จำเป� น ต้อ งเริ่ ม ให้ นั กศึ กษาตระหนั ก นั บ แต่ เริ่ม แรกเข้าเรี ย นใน
มหาวิท ยาลั ย คณะฯจึ งจัด การเรีย นการสอนเพื่ อสร้างเสริมการเรีย นรู้ผ่านประสบการณ์ ต รง จึ งจะทำให้ เกิด การ
เปลี่ยนแปลงภายในตัวนักศึกษาอย่างเป�นลำดับขั้น โดยกิจกรรมพี่ (นักศึกษาชั้นป�ที่ 4) พาน้อง (นักศึกษาชั้นป�ที่ 1) ไป
มีส่วนร่วมในการให้บริการทางกายภาพบำบัดในชุมชน ซึ่งเป�นส่วนหนึ่งของรายวิชากายภาพบำบัดชุมชน ซึ่งนอกจากจะ
เป�นการเป�ดมุมมองการทำงานในวิชาชีพแก่รุ่นน้องแล้ว ยังช่วยให้รุ่นพี่และรุ่นน้องได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
ได้แลกเปลี่ยนมุมมองในการทำงานและมีส่วนช่วยให้ นักศึกษาป� 1 ได้ทบทวนเป้ าหมายและช่วยวางแผนตนเองใน
อนาคต
การเรียนการสอนนี้มีวัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป�นผู้ที่เติบโตจากภายใน มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสา มีสํานึกในความเป�นวิชาชีพว่า
ต้องทํางานเพื่อประชาชน และเป�นกําลังสําคัญในการสร้างสรรค์สังคมธรรมาธิปไตย
2. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของวิชาชีพกายภาพบําบัด ทราบบทบาทหน้าที่ของนักกายภาพบําบัด
ที่ดีและเป�นแนวทางในการปฏิบัติตนต่อไป
3. เพื่อเป�ดพื้นที่ให้รุ่นพี่ได้สอนและดูแลรุ่นน้องทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในมิติอื่นๆ สร้างความสัมพันธ์และ
ความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง สร้างเสริมศักยภาพในการทํางานเป�นทีม ฝ�กทักษะการเป�นผู้นำ
6. วิธีก าร/ขั้ นตอน หรือกระบวนการที่ทำให้ งานนั้น ประสบความสำเร็จ เทคนิ ค หรือกลยุทธ์ที่ใช้ ผู้มีส่วนร่วม
อุปสรรคหรือป�ญหาในการทำงาน และแนวทางการแก้ไข
1. แต่งตั้งกรรมการดําเนินงาน อาจารย์ประสานงานวิชา อาจารย์ผสู ้ อนวิชา PTP 477 และ PTP 181
2. คณะกรรมการประชุมเพื่อวางแผนงาน กําหนดวันและกิจกรรมการเรี ยนการสอนผ่านประสบการณ์ตรง
3. อาจารย์ประสานงานวิชา PTP 477 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ และผูป้ ่ วยที่จะไปขอให้
นักศึกษาชั้นปี 1 ไปศึกษาดูงาน อาจารย์ประสานงานวิชา PTP 181 ติดต่อประสานงานกับผูป้ กครองเพื่อขอ
อนุญาตพานักศึกษาไปเรี ยนนอกสถานที่
4. อาจารย์ผสู ้ อนวิชา PTP 477 เตรี ยมนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 เพื่อเป็ นผูน้ าํ น้องเรี ยนรู ้ นําถอดและสรุ ปบทเรี ยนและ
เตรี ยมเคสผูป้ ่ วยที่จะพาน้องไปมีส่วนร่ วมในการให้บริ การทางกายภาพบําบัด อาจารย์ผูส้ อนวิชา PTP 181
เตรี ยมนัก ศึ ก ษาชั้นปี 1 ในเรื่ องทัก ษะการฟั ง การสั งเกตและจับ ประเด็ น และให้ โจทย์ในการเรี ยนรู ้กับ
นักศึกษา
5. ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน
กําหนดการกิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนของวิชา PTP 181
ณ ตําบลตอนคา อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562
5.30 น.

ลงทะเบียน เช็คชื่อ หน้า ตึก 1

5.45- 8.00 น.

ออกเดินทางสู่ ตําบลตอนคา อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

8.00-8.30

กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาปี 1 และปี 4 (กลุ่มใหญ่)

8.30 - 12.00 น.

ลงพื้นที่ศึกษาดูงานชุมชน โดย แบ่งนักศึกษาตามพื้นที่รับผิดชอบของ
นักศึกษาชั้นปี ที่ 4

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.

กิจกรรมกลุ่มย่อยถอดบทเรี ยนและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้

16.00 – 18.00 น.

เดินทางกลับมหาวิทยาลัยรังสิ ต

6. สรุ ปผลการศึกษาดูงาน
7. ผลลัพธ์หรือความสำเร็จที่เกิดขึ้น และสิ่งที่ผู้เล่าเรื่องที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ดังกล่าว
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ของนักศึกษาชั้นป� 1
ได้ ค วามรู้ ใหม่ เ พิ่ ม ขึ้ น ได้ ป ระสบการณ์ ดี ๆ ที่ ได้ ม าลงชุ ม ชน ได้ เห็ น ทั้ ง กระบวนการของการจั ด การทาง
กายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วย 1 คน และได้เห็นมุมมองของการให้บริการผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้านซึ่งแตกต่างจากการให้บริการใน
โรงพยาบาล ที่มีข้อจำกัดเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ในการรักษา ต้องใช้ manual technique และเทคนิคการออกกำลัง
กายให้เหมาะกับสภาพป�ญหาทั้งเรื่องคนดูแล สภาพบ้าน การประยุกต์อุปกรณ์ ในบ้านสำหรับให้ผู้ป่วยใช้ในการออก
กำลังกายด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเข้าหาผู้ป่วย การซักประวัติ การมองภาพรวมของผู้ป่วย
ในด้านอื่นๆที่ไม่ใช่แค่ภาวะความเจ็บป่วย เช่น ความเชื่อ ศาสนา การใช้ยาในป�จจุบันรวมถึงสมุนไพร เป�นต้น เห็นการ
เตรียมตัวต่างๆเวลาจะทำผู้ป่วยต้องมีเครื่องมืออะไรบ้าง ได้เรียนรู้วิธีการสื่อสารกับผู้ป่วย การโน้มน้าวผู้ป่วยและผู้ดูแล
ด้วยการพูดอธิบายเหตุและผลในการทำการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง เห็นและเข้าใจถึงความสำคัญของการตรวจ
ประเมินและเทคนิคการรักษาใหม่ๆที่ยังไม่ได้เคยเรียน เห็นความสำคัญของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักกายภาพกับ
ผู้ป่วยที่จะทำให้ผู้ป่วยยอมรับการรักษา
สรุปสิ่งความประทับใจหรือสิ่งที่อยากจะบอกจากพีถ่ ึงน้อง
- การรักษาผู้ป่วยเราอาจไม่ได้รักษาเพื่อแค่ทางกายเท่านั้น แต่ต้องคำนึงถึงป�จจัยอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้องด้วย
- การรักษาผู้ป่วยเราอาจจะมีลืมไปบ้าง แต่เราสามารถกลับมาทวนและกลับไปรักษาผู้ป่วยให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
- การรักษาไม่จำเป�นต้องรักษาผู้ป่วยแบบครั้งเดียวให้หายเลย บางทีอาจจะต้องใช้เวลาในการรักษาและไม่เร่งรีบจน
เกิดไป
- ผู้ป่วยบางท่านอาจจะหลงลืมเราหรือมองเราในแง่ไม่ดี เราก็อย่าคิดมากและนำมาเป�นแง่ลบให้กับตัวเอง
- เราต้องมีความอดทนในผู้ป่วยบางรายที่ไม่ทำตามที่เราบอกเพราะความใจร้อนของเรา หรือปรับ ความเข้าใจใน
บริบทของผู้ป่วยด้วย
- ต้องเตรียมความรู้จากห้องเรียนมาให้มากพอ เพราะความรู้และทักษะมีความสำคัญในการนำไปรักษาผู้ป่วยจริง
มากๆ หากเรามีความรู้พื้นฐานที่ดี เราจะให้การรักษาและสามารถการประยุกต์การจัดการ การใช้อุปกรณ์จาก
สภาพแวดล้อมที่จำกัดในชุมชนได้ดี
- เรียนรู้วิธีการเข้าหาคนในชุมชน สังเกตและใส่ใจรายละเอียดในผู้ป่วย
- สุขภาพของนักกายภาพต้องพร้อมและแข็งแรง
- หาประสบการณ์จากการรักษาในหลายๆแบบ
- การที่มีการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรืองานกลุ่มต่างๆ เช่น การเสียสละ,การให้อภัย

- การลงชุ ม ชนเป� น การท้ าทายอย่ างหนึ่ ง เพราะเมื่ อ เราลงมารั ก ษาคนไข้ เราไม่ มี อุ ป กรณ์ ใดๆคอยช่ ว ยเหมื อ น
โรงพยาบาล ต้องคำนึงถึง ICF model และสภาพแวดล้อม ครอบครัวของผู้ป่วยก็สำคัญมากเช่นกัน
- อยากจะบอกถึงป�1ว่า เวลาทำคนไข้คนหนึ่งเราควรมองถึงป�จจัยด้านอื่นๆที่ไม่ใช่ด้านของสุขภาพอย่างเดียว ต้อง
มองถึงสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวคนไข้ด้วยว่ามีผลอะไรกับคนไข้หรือไม่ รวมถึงการปรับตัวของตัวเราเองว่าเราควรที่จะ
ปรับตัวอะไรหรือไม่เพื่อที่จะมาลงชุมชนได้อย่างราบรื่น การทำงานเป�นกลุ่มก็สำคัญ สะท้อนให้ได้ถึง 2 ด้านไม่ว่า
เราจะทำอะไรหรือจากสิ่งแวดล้อมของคนไข้เองนั้นมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ในตัวทุกอย่าง และถ้าเราได้ทำคนไข้
จริงๆก็อยากให้มองถึงความปลอดภัยของคนไข้เป�นหลักด้วยควรพึงคิดไว้เสมอ , พื้นฐานในเรื่องของการเรียนวิชา
ต่างๆเป�นสิ่งสำคัญ เช่น anatomy เป�นต้น

