รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.4)

วิชาปฏิบตั กิ ารสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
(Mental Health Promotion And
Psychiatric Nursing Practicum)
รหัสวิชา 6064803

สำหรับนักศึกษำพยำบำลชั้นปีที่ 4 ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชาคณะพยำบำลศำสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
6064803
ปฏิบัติกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตและกำรพยำบำลจิตเวช
(Mental Health Promotion And Psychiatric Nursing Practicum)
2. จานวนหน่วยกิตหรือจานวนชั่วโมง
2 หน่วยกิต ปฏิบัติงำน 70 ชั่วโมงต่อหน่วยกิต (140 ชั่วโมง)
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
พยำบำลศำสตรบัณฑิต ประเภทรำยวิชำ วิชำบังคับกลุ่มวิชำชีพ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ: อำจำรย์ศิริพร
อำจำรย์อริยำ
อำจำรย์ร่วมฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม :-

อำจำรย์ศิริพร
อำจำรย์อริยำ
อำจำรย์สุชำดำ
อำจำรย์อทิตยำ
อำจำรย์ประภัสสร
ร.อ.หญิงจิภัทรำ

นันทเสนีย์
ดีประเสริฐ
นันทเสนีย์
ดีประเสริฐ
เวชกำรุณำ
คำทวี
พรหมเพ็ญ
มรรยำทอ่อน

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่กาหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
ภำคกำรศึกษำที่ 1 ชั้นปีที่ 4
6. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด
11 กรกฏำคม 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม
วิ ช ำนี้ พั ฒ นำขึ้ น เพื่ อ จั ด ประสบกำรณ์ ใ นสถำนกำรณ์ จ ริ ง ให้ นั ก ศึ ก ษำสำมำรถน ำควำมรู้ ใ นวิ ช ำ
ปฏิบัติกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิ ตและกำรพยำบำลจิตเวชและนำทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมำใช้ในกำรปฏิบัติ กำร
พยำบำลแก่บุคคล กลุ่มเสี่ยง และผู้ป่วยจิตเวชในครอบครัว ชุมชนและสถำนบริกำรทำงสุขภำพได้ โดยให้
ควำมสำคัญต่อกำรใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์และลักษณะควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม
ทักษะการปฏิบัติการพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

1.กำรสนทนำเพื่อกำรบำบัดกับผู้ป่วยจิตเวชโดยใช้ขั้นตอนของกำรสร้ำงสัมพันธภำพเพื่อกำรบำบัด
และเทคนิคกำรสื่อสำรเพื่อกำรบำบัด
2.กำรแสดงบทบำทเป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรมบำบัดและบทบำทเป็นผู้สังเกตกำรณ์กลุ่มกิจกรรมบำบัด
3.กำรประเมินสภำพผู้ป่วยที่แผนกจิตเวชฉุกเฉินและกำรตรวจสภำพจิตผู้ป่วยในหอผู้ป่วย
และกำรคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชน
4. กำรใช้กระบวนกำรพยำบำลแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหำด้ำนอำรมณ์ พฤติกรรม กำรรับรู้ และควำมคิด
5. กำรสอนและให้ คำแนะนำแก่ผู้ ป่วยจิตเวช ญำติ และผู้รับบริกำรเพื่อกำรส่งเสริมและป้ อ งกัน
ปัญหำสุขภำพจิตและจิตเวช
2.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนา /ประสบการณ์ภาคสนาม
รำยวิชำนี้ได้ปรับปรุงกำรฝึ กภำคปฏิบัติให้ มีควำมทันสมัย สอดคล้ องกับTQF และเน้นกำรพัฒ นำ
ทั ก ษะควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งบุ ค คลและควำมรั บ ผิ ด ชอบซึ่ ง เป็ น รำกฐำนที่ ส ำคั ญ ในกำรให้ ก ำรพยำบำล
สุขภำพจิตและจิตเวชและจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนให้นักศึกษำสำมำรถบูรณำกำรทฤษฎี และปฏิบัติได้ใน
ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมของผู้รับบริกำร มุ่งเน้นให้นักศึกษำใช้ทักษะทำงปัญญำ ได้แก่กำรคิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ แก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบและปฏิบัติกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตและกำรพยำบำลจิตเวชที่อยู่บน
ฐำนควำมรู้เชิงประจักษ์และกำรใช้ผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องภำยในขอบเขตของกฏหมำยวิชำชีพและยึดมั่นใน
จรรยำบรรณวิชำชีพ ครอบคลุมทุกระดับปัญหำทำงสุขภำพโดยเฉพำะกลุ่มผู้สูงอำยุในกำรปฏิบัติด้ำนกำร
ส่งเสริมสุขภำพจิตและจิตเวชในชุมชนซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของคณะพยำบำลศำสตร์เพื่อให้ สำมำรถปฏิบัติกำร
พยำบำลได้อย่ำงถูกต้อง และพัฒนำควำมสำมำรถในกำรทำงำนเป็นทีม
ทั้งนี้จำกผลกำรจัดสัมมนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในปีกำรศึกษำ 2559 ของนักศึกษำและบุคลำกร
จำกแหล่งฝึกปฏิบัติ ว่ำได้รับประโยชน์จำกกำรจัดกำรปฐมนิเทศโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจึงยังคงรูปแบบกำร
เตรียมควำมพร้อมในกำรฝึกดังกล่ำวไว้ ในปีกำรศึกษำ 2560
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หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
4.1ด้านคุณธรรมจริยธรรม
4.1.1 ดูแลผู้ป่วยบน

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

- ปฐมนิเทศรำยวิชำเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ - กำรมีส่วนร่วมระหว่ำง

พื้นฐำนของควำมรู้ควำมเข้ำใจใน

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติ

นักศึกษำและผู้สอนในกำร

หลักศำสนำ หลักจริยธรรมและ

กฎระเบียบของคณะฯ และแหล่งฝึก

ซักถำมและตอบประเด็น

จรรยำบรรณวิชำชีพ

- ทบทวนควำมรู้เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติ

สงสัยเกี่ยวกับกำรฝึกใน

สุขภำพจิต พ.ศ.2551 "กำรคุ้มครองสิทธิ

ภำคปฏิบัติ

ควำมถูกต้อง ควำมดีและควำมชั่ว

ผู้ป่วยแลผู้เกี่ยวข้อง"

- สุ่มถำมนักศึกษำเกี่ยวกับ

ได้

- เป็นแบบอย่ำงต่อผู้เรียนในด้ำนกำรตรง

ประเด็นสำคัญใน

4.1.2 สำมำรถแยกแยะ

4.1.3 เคำรพในคุณค่ำและ เวลำ กำรเคำรพในสิทธิของผู้ใช้บริกำร

พระรำชบัญญัติสุขภำพจิต

ศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ใน

- อภิปรำยประเด็นปัญหำเกี่ยวกับ

พ.ศ.2551

ผู้ป่วยจิตเวช

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ

- ประเมินกำรแสดงควำม

วิชำชีพของกำรพยำบำลผู้ป่วยจิตเวชที่

คิดเห็น เสนอแนะวิธีกำร

ต่อตนเองในกำรปฏิบัติกำร

ได้รับมอบหมำย ช่วงกำรประชุมปรึกษำ

แก้ไขต่อประเด็นจริยธรรมใน

พยำบำลผู้ป่วยที่มีควำมผิดปกติ

ก่อนและหลังกำรปฏิบัติงำน

กำรพยำบำลผู้ป่วยจิตเวชที่

ทำงจิต

- นัดหมำยกำรส่งงำน กำรตรงเวลำในกำร ได้รับมอบหมำยของนักศึกษำ

4.1.4 มีควำมรับผิดชอบ

4.1.5 มีระเบียบวินัย

ขึ้นฝึกปฏิบัติงำนและกำรรำยงำนกำร

แต่ละคน ในช่วงกำรประชุม

ปฏิบัติงำนแก่ทีมสุขภำพ

ปรึกษำก่อนและหลังกำร

- กำรให้คำแนะนำผู้ป่วยจิตเวชและ

ปฏิบัติงำน

จรรยำบรรณวิชำชีพและสำมำรถ

ครอบครัวด้ำนสิทธิในกำรคุ้มครองตำม

- ประเมินควำมตรงเวลำใน

จัดกำรกับปัญหำจริยธรรมในกำร

พรบ.สุขภำพจิต 2551

กำรส่งงำนที่ได้รับมอบหมำย

ดำรงชีพ

- กำรดูแลผู้ป่วยที่ได้รับกำรจำกัด

และกำรขึ้นฝึกปฏิบัติงำน

4.1.7 เป็นแบบอย่ำงที่ดี

พฤติกรรม โดยเคำรพคุณค่ำและศักดิ์ศรี

- สุ่มถำมนักศึกษำเกี่ยวกับข้อ

ต่อผู้ป่วยจิตเวช ทั้งกำรดำรงตน

ของควำมเป็นมนุษย์ เน้นควำมปลอดภัย

ควรคำนึงในกำรดูแลผู้ป่วยที่

และกำรปฏิบัติงำน

ของผู้ป่วยและผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่เป็นกำร

ได้รับกำรจำกัดพฤติกรรม

เสียสละ และซื่อสัตย์
4.1.6 ปฏิบัติตำม

4.1.8 ส่งเสริมให้ผู้ป่วยจิต ลงโทษ
เวช / ผู้ใช้บริกำรได้รับรู้ และเข้ำใจ

-บันทึกกำรสะท้อนคิดของ
นักศึกษำ
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ผลการเรียนรู้
สิทธิของตนเองเพื่อปกป้องสิทธิของ

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

ตน
4.2 ด้านความรู้
4.2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ - มอบหมำยให้นักศึกษำทบทวนควำมรู้

- ทดสอบควำมรู้ (pre-post

ในสำระสำคัญของศำสตร์ที่เป็น

เกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรพยำบำล test) ก่อนและหลังขึ้นฝึก

พื้นฐำนชีวิตด้ำนพัฒนำกำรมนุษย์

จิตเวชและแนวคิดของพัฒนำกำรมนุษย์

ภำคปฏิบัติเกี่ยวกับ

ทั้งร่ำงกำย จิตใจ และพฤติกรรม

ทั้งร่ำงกำย จิตใจ และพฤติกรรมและกำร

สำระสำคัญของศำสตร์

4.2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ตรวจสภำพจิต แบบแผนสุขภำพของกอร์

พื้นฐำนและศำสตร์ทำง

ในสำระสำคัญของศำสตร์ทำง

ดอนเพื่อนำไปสู่กำรประเมินและวำง

วิชำชีพกำรพยำบำลที่มี

วิชำชีพกำรพยำบำลจิตเวช

แผนกำรพยำบำลแบบองค์รวม

ควำมสำคัญต่อกำรพยำบำล

4.2.3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ - มอบหมำยนักศึกษำให้ดูแลผู้ป่วยจิตเวช

ผู้ป่วยจิตเวช

ในสำระสำคัญของกระบวนกำร

เป็นรำยกรณีศึกษำ โดยใช้กระบวนกำร

- ควำมถูกต้องและควำม

พยำบำลและกำรนำไปใช้ในกำร

พยำบำล ตั้งแต่ประเมิน วินิจฉัยกำร

ครอบคลุมในกำรนำเสนอ

ดูแลผู้ป่วยจิตเวช

พยำบำล วำงแผน กำรปฏิบัติตำมแผน

กรณีศึกษำของนักศึกษำ ใน

4.2.4 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และกำรติดตำมประเมินผล

กำรประชุมปรึกษำปัญหำ

ในสำระสำคัญของกระบวนกำร

- มอบหมำยนักศึกษำเขียนรำยงำน

ทำงกำรพยำบำล (Nursing

แสวงหำควำมรู้ กำรจัดกำรควำมรู้

กรณีศึกษำ โดยมีกำรค้นคว้ำหำควำมรู้

Care Conference)

ทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรพยำบำลผู้ป่วย

เพื่อเปรียบเทียบระหว่ำงหลักกำรทฤษฎี

- ควำมถูกต้องและควำม

จิตเวช

กับกรณีศึกษำ

หลำกหลำยขององค์ควำมรู้ที่

4.2.5 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ - มอบหมำยนักศึกษำเขียนรำยงำนวำง

เป็นหลักฐำนเชิงประจักษ์ใน

ในสำระสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยี

แผนกำรจัดกลุ่มกิจกรรมบำบัดโดยใช้

กำรประกอบกำรเขียน

สำรสนเทศทำงกำรพยำบำลที่

กระบวนกำร ตั้งแต่ประเมิน วำงแผน กำร รำยงำนกรณีศึกษำกำร

เกี่ยวข้องกับกำรพยำบำลผู้ป่วยจิต

ปฏิบัติตำมแผน และกำรประเมินผลกำร

วิเครำะห์กำรสนทนำเพื่อกำร

เวช

ปฏิบัติ

บำบัดรำยงำนวำงแผนกำรจัด

- มอบหมำยนักศึกษำเขียนรำยงำนกำร

โครงกำรส่งเสริมและป้องกัน

วิเครำะห์กำรสนทนำเพื่อกำรบำบัดโดยมี

ปัญหำสุขภำพจิตและจิตเวช
ในชุมชน
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ผลการเรียนรู้

วิธีการสอน
กำรค้นคว้ำหำควำมรู้ เพื่อเปรียบเทียบ

วิธีการประเมินผล
- ควำมถูกต้องและควำม

ระหว่ำงหลักกำรทฤษฎีกับกรณีศึกษำ

หลำกหลำยของเทคโนโลยี

- มอบหมำยนักศึกษำเขียนรำยงำนวำง

สำรสนเทศทำงกำรพยำบำลที่

แผนกำรจัดโครงกำรส่งเสริมและป้องกัน

เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษำ

ปัญหำสุขภำพจิตและจิตเวชในชุมชน
-มอบหมำยนักศึกษำสืบค้นเกี่ยวกับระบำด
วิทยำ นวัตกรรมทำงกำรพยำบำลที่
เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
4.3 ด้านทักษะทางปัญญา
4.3.1 ตระหนักรู้ใน

- วิเครำะห์ปัญหำ/อุปสรรคในกำร

- ประเมินจำกรำยงำนกำร

ศักยภำพและสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของ

ปฏิบัติกำรพยำบำลของตนเองด้ำน

วิเครำะห์ปัญหำ/อุปสรรคใน

ตน เพื่อพัฒนำตนเองให้มี

ผลลัพธ์และกำรปรับปรุงแก้ไขกำร

กำรปฏิบัติกำรพยำบำลของ

ควำมสำมำรถเพิ่มมำกขึ้น

พยำบำล เช่น กำรสนทนำบำบัด กำรจัด

ตนเอง

กิจกรรมกลุ่มบำบัด

- กำรนำเสนอแบบคัดกรอง

วิเครำะห์ข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลที่

- มอบหมำยให้นักศึกษำสืบค้นเกี่ยวกับ

ปัญหำสุขภำพจิตในชุมชน

หลำกหลำย

แบบคัดกรองปัญหำสุขภำพจิตในชุมชน

และวิเครำะห์ควำมเหมำะสม

และวิเครำะห์ควำมเหมำะสมในกำร

ในกำรนำไปใช้

และหลักฐำนไปใช้ในกำรอ้ำงอิง

นำไปใช้

- ประเมินควำมสอดคล้องของ

และแก้ปัญหำอย่ำงมีวิจำรณญำณ

- ให้นักศึกษำออกแบบกลุ่มกิจกรรมบำบัด กลุ่มกิจกรรมบำบัดและกลุ่ม

4.3.2 สำมำรถสืบค้นและ

4.3.3 สำมำรถนำข้อมูล

4.3.4 สำมำรถคิด

กลุ่มสุขภำพจิตศึกษำให้สอดคล้องกับ

สุขภำพจิตศึกษำ กับข้อมูล

วิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ โดยใช้

ข้อมูลและหลักฐำนที่ประเมินเก็บรวบรวม และหลักฐำนที่ประเมินเก็บ

องค์ควำมรู้ทำงวิชำชีพและที่

ได้

เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้ประสบกำรณ์

- ให้นักศึกษำนำข้อมูลที่ได้จำกกำรสำรวจ - ประเมินควำมถูกต้องของ

เป็นฐำน

ปัญหำสุขภำพจิตในชุมชนมำวิเครำะห์

กำรวิเครำะห์ปัญหำของ

อย่ำงเป็นระบบ และออกแบบกิจกรรม

กรณีศึกษำและปัญหำ

4.3.6 สำมำรถพัฒนำ

รวบรวมได้

วิธีกำรแก้ไขปัญหำที่มีประสิทธิภำพ ส่งเสริมและป้องกันปัญหำสุขภำพจิต

สุขภำพจิตในชุมชนและควำม

สอดคล้องกับสถำนกำรณ์

ภำยใต้องค์ควำมรู้ทำงวิชำชีพและ

เหมำะสมของกิจกรรมส่งเสริม

ประสบกำรณ์ในกำรฝึกชุมชน

และป้องกันปัญหำสุขภำพจิต
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ผลการเรียนรู้

วิธีการสอน
- ให้นักศึกษำจัดโครงกำรส่งเสริม

วิธีการประเมินผล
- ประเมินควำมเหมำะสมและ

สุขภำพจิตในชุมชนเพื่อส่งเสริมและ

ควำมครอบคลุมของโครงกำร

ป้องกันปัญหำสุขภำพจิตโดยนำองค์

ส่งเสริมสุขภำพจิตในชุมชน

ควำมรู้ทำงภูมิปัญญำด้ำนสมุนไพรไทยมำ

เพื่อส่งเสริมและป้องกันปัญหำ

ใช้ในกำรผ่อนคลำยควำมเครียดที่มีควำม

สุขภำพจิต

สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น
4.4ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.4.1มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัว -มอบหมำยให้นักศึกษำดูแลผู้ป่วยจิตเวช

-สังเกตและประเมิน

เชิงวิชำชีพและมีปฏิสัมพันธ์อย่ำง

ทั้งในลักษณะรำยเดี่ยว และกลุ่ม

พฤติกรรมกำรมีปฏิสัมพันธ์

สร้ำงสรรค์กับผู้ใช้บริกำร

กิจกรรมบำบัด กลุ่มสุขภำพจิตศึกษำ

ของนักศึกษำกับผู้รับบริกำร

อำจำรย์ และบุคลำกรในหอผู้ป่วย

ร่วมกับทีมบุคลำกรในหอผู้ป่วย ญำติ และ เพื่อน บุคลำกรในทีมสุขภำพ

4.4.2 สำมำรถทำงำนเป็น ประชำชนที่สนใจ

และผู้สอน

ทีมในบทบำทผู้นำกลุ่ม

- มอบหมำยให้นักศึกษำร่วมกันทำงำน

- ประเมินพฤติกรรมกำร

กิจกรรมบำบัด สมำชิกทีม

เป็นทีมจัดโครงกำรส่งเสริมส่งเสริมและ

ทำงำนเป็นทีม กำรมีส่วนร่วม

ป้องกันปัญหำสุขภำพจิตในชุมชน โดย

ในกำรแสดงควำมคิดเห็นและ

4.4.3 สำมำรถแสดงออก
ซึ่งภำวะผู้นำในกำรผลักดันให้เกิด

ประสำนควำมร่วมมือจำกบุคลำกรภำยใน กำรยอมรับจำกเพื่อนทีม

กำรเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร

ทีมสุขภำพ และแกนนำชุมชน

4.4.4 มีควำมรับผิดชอบ

บุคลำกรในชุมชน และควำม

- ให้นักศึกษำเป็นผู้นำในกำรผลักดันสร้ำง ร่วมมือของชุมชน

ต่อหน้ำที่ ต่อสังคม และรับผิดชอบ ควำมตระหนักให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง

- สังเกตและประเมินควำม

ในกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง

เกี่ยวกับกำรส่งเสริมสุขภำพจิตใน

กล้ำแสดงออก ควำมมั่นใจ

โรงพยำบำลและในชุมชน ด้วยกิจกรรม

ควำมมุ่งมั่นของภำวะผู้นำใน

ต่ำงๆ เช่น กำรออกกำลังกำย กำรนั่ง

กำรสร้ำงควำมตระหนักให้เกิด

สมำธิ กำรใช้สมุนไพรไทยเทคนิคกำรผ่อน กำรเปลี่ยนแปลงของชุมชน
คลำยควำมเครียด ฯลฯ

เพื่อส่งเสริมสุขภำพจิต
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ผลการเรียนรู้

วิธีการสอน
- มอบหมำยให้นักศึกษำรับผิดชอบกำร

วิธีการประเมินผล
- ประเมินพฤติกรรมกำร

ดูแลผู้ป่วยจิตเวชรำยกรณี และบันทึก

ปฏิบัติ และควำมรับผิดชอบ

ควำมก้ำวหน้ำของกำรสนทนำเพื่อกำร

ต่อหน้ำที่ รวมทั้งกำรบันทึกที่

บำบัด พร้อมปัญหำอุปสรรคที่พบและกำร สะท้อนกำรพัฒนำตนเอง

4.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5.1 สำมำรถใช้หลัก
ตรรกะคณิตศำสตร์ และสถิติใน
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
4.5.2 สำมำรถแปลงข้อมูล
ให้เป็นข่ำวสำรที่มีคุณภำพ และ
เหมำะสมต่อกำรสื่อสำร และ
ถ่ำยทอดแก่กลุ่มคน รวมทั้ง
สำมำรถแปลควำมหมำยข้อมูล ทั้ง
เชิงปริมำณ และคุณภำพ
4.5.3 สำมำรถสื่อสำร
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ ทั้งกำรพูด
กำรอ่ำน กำรเขียน ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
4.5.5 รู้จักเลือกใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ คอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ตในกำรจัดกำรข้อมูล

แก้ไขปัญหำ

อย่ำงต่อเนื่อง

- มอบหมำยให้นักศึกษำเข้ำสำรวจข้อมูล

- ประเมินจำกผลงำนกำร

ในชุมชนและทำกำรวิเครำะห์ข้อมูลปัญหำ วิเครำะห์ข้อมูลปัญหำใน
ด้ำนสุขภำพจิตและจิตเวชในชุมชนอย่ำง

ชุมชนกำรออกแบบกิจกรรมที่

เป็นระบบ และออกแบบกิจกรรมส่งเสริม

ใช้ในกำรดำเนินกำรแก้ไข

และป้องกันปัญหำสุขภำพจิตภำยใต้องค์

ปัญหำในชุมชน กำรมีส่วน

ควำมรู้ทำงวิชำชีพและประสบกำรณ์ใน

ร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น

กำรฝึกชุมชน

และกำรยอมรับจำกเพื่อนทีม

รวมทั้งดำเนินกิจกรรมที่ออกแบบนั้นตำม

บุคลำกรในชุมชน และควำม

หลักกำรกำรจัดบริกำรสุขภำพจิตและจิต

ร่วมมือของชุมชน

เวชชุมชนอย่ำงเป็นระบบ และนำเสนอ
สรุปผลกำรดำเนินงำนที่ชัดเจน ครอบคลุม
เข้ำใจง่ำยแก่ชุมชน
-ให้นักศึกษำจัดโครงกำรส่งเสริม

- ประเมินจำกกำรเลือกใช้

สุขภำพจิตในชุมชนเพื่อส่งเสริมและ

หลักฐำนเชิงประจักษ์ต่ำงๆมำ

ป้องกันปัญหำสุขภำพจิตโดยนำองค์

ใช้ในกำรออกแบบกิจกรรม

ควำมรู้ทำงภูมิปัญญำด้ำนสมุนไพรไทยมำ

แก้ไขปัญหำในชุมชน

ใช้ในกำรผ่อนคลำยควำมเครียดที่มีควำม

- จำกควำมชัดเจน ครอบคลุม

สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นโดยอ้ำงอิง

เข้ำใจง่ำยของกำรนำเสนอ

กำรศึกษำค้นคว้ำผลงำนที่เป็นหลักฐำนเชิง ข้อมูลต่ำงๆในชุมชน
ประจักษ์โดยเลือกใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
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ผลการเรียนรู้

วิธีการสอน
ต่ำงๆ มำถ่ำยทอดให้แก่ชุมชนอย่ำงชัดเจน

วิธีการประเมินผล

ครบถ้วน และเหมำะสมตำมสภำพปัญหำ
ทีพ่ บ
4.6 ด้านทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ
4.6.1 สำมำรถปฏิบัติ

- มอบหมำยนักศึกษำให้กำรดูแลผู้ป่วยจิต - สังเกตพฤติกรรม และ

ทักษะกำรพยำบำลอย่ำงเป็นองค์

เวช 1-2 รำย โดยให้กำรพยำบำลเป็นองค์ ประเมินควำมครอบคลุมและ

รวม โดยประยุกต์ใช้ศำสตร์และ

รวม ด้วยกำรประยุกต์ทั้งศำสตร์และ

ควำมถูกต้องของรำยงำนตำม

ศิลปะทำงกำรพยำบำล

ศิลปะทำงกำรพยำบำล

กระบวนกำรพยำบำล

- มอบหมำยให้นักศึกษำปฏิบัติที่ชุมชน

- ประเมินพฤติกรรมกำร

4.6.2 สำมำรถปฏิบัติกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรค

แบ่งเป็นกลุ่มๆ ละ 7-8 คนศึกษำผู้ป่วยจิต ปฏิบัติตำมแบบประเมินผล

กำรรักษำพยำบำล กำรบำบัด และ เวช 1 รำยโดยใช้แบบประเมินจำกกำร

กำรเรียนรู้ตำมกรอบ TQF ใน

บรรเทำอำกำร และกำรฟื้นฟูสภำพ วิจัยเรื่อง กำรพัฒนำเครื่องมือประเมิน

กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำล

แก่ผู้ใช้บริกำรทุกสภำวะกำรและ

ควำมสำมำรถในกำรทำหน้ำที่ของผู้ป่วย

- ประเมินโดยให้นักศึกษำ

ทุกช่วงวัย

จิตเภทเรื้อรัง กำรพยำบำลบำบัดและฟื้นฟู สำธิตย้อนกลับกำรสนทนำ

4.6.3 สำมำรถปฏิบัติกำร

ที่บ้ำน (home care) และกำหนดให้มีกำร บำบัดด้วยน้ำเสียงและท่ำทำง

พยำบำลด้วยควำมเมตตำ กรุณำ

ประเมินภำวะสุขภำพจิตกำรจัดกิจกรรม

ที่แสดงถึง ควำมเมตตำ และ

และเอื้ออำทร

ส่งเสริมและป้องกันปัญหำสุขภำพจิต

เอื้ออำทร

สำหรับประชำชน

- ประเมินควำมตระหนักถึง

พยำบำลโดยคำนึงถึงปัจเจกบุคคล

- สอนสำธิตและให้นักศึกษำสำธิต

ปัจเจกบุคคล ควำมสอด

และควำมหลำกหลำยทำง

ย้อนกลับกำรสนทนำบำบัดด้วยน้ำเสียง

คล้องของควำมหลำกหลำย

วัฒนธรรม

และท่ำทำงที่แสดงถึงควำมเมตตำ และ

ทำงวัฒนธรรม

เอื้ออำทร

- ประเมินพฤติกรรมภำวะ

กำรปฏิบัติงำน สำมำรถบริหำรทีม

- มอบหมำยให้นักศึกษำจัดโครงกำร

ผู้นำ ควำมมั่นใจ ควำมกล้ำ

พยำบำล ทีมสหสำขำวิชำชีพ และ

ส่งเสริมและป้องกันปัญหำทำงด้ำน

แสดงออก กำรเตรียมพร้อม

4.6.4 สำมำรถปฏิบัติกำร

4.6.5 แสดงภำวะผู้นำใน

กำรทำงำนในชุมชนในหน่วยบริกำร สุขภำพจิตและจิตเวชตำมบริบทและ

และกำรมีส่วนร่วมของทีม

สุขภำพชุมชน

พยำบำล และทีมสหสำขำ

วัฒนธรรมของแต่ละชุมชน

วิชำชีพ
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ผลการเรียนรู้

วิธีการสอน
- มอบหมำยให้นักศึกษำเป็นผู้นำใน

วิธีการประเมินผล

nursing care conference โดยนำเสนอ
รำยละเอียดของผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับ
มอบหมำย กำรแสดงควำมคิดเห็น และ
กระตุ้นกำรมีส่วนร่วมของทีมสหสำขำ
วิชำชีพ

หมวดที่ 4 ลักษณะและการดาเนินการ

4.1 คาอธิบายรายวิชา
กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลจำกกำรบูรณำกำรควำมรู้ทั้งทำงด้ำนจิตวิทยำ จิตเวช จิตเภสัช ศำสตร์
ทำงกำรพยำบำลและหลั กฐำนเชิงประจั กษ์ โดยใช้กระบวนกำรพยำบำล กำรตัดสินใจทำงคลิ นิคอย่ำ งมี
วิ จ ำรณญำณเพื่ อ แก้ ปั ญ หำและตอบสนองควำมต้ อ งกำรของผู้ ป่ ว ยอย่ ำ งมี อ งค์ ร วม ฝึ ก ทั ก ษะกำรสร้ ำ ง
สัมพันธภำพเพื่อกำรบำบัด กำรใช้เทคนิคกำรสนทนำเพื่อกำรบำบัดและกำรใช้ตนเองเป็นสื่อเพื่อกำรบำบั ด
ทำงจิ ต เป็ น รำยบุ ค คล และรำยกลุ่ ม ปฏิ บั ติ ก ำรสร้ ำ งเสริ ม สุ ข ภำพจิ ต และป้ อ งกั น ปั ญ หำทำงจิ ต ทั้ ง ใน
โรงพยำบำลและชุมชน ภำยใต้จรรยำบรรณวิชำชีพ
4.2 กิจกรรมของนักศึกษา
4.2.1 ปฏิบัติกำรพยำบำลในกำรดูแลผู้ป่วยจิตเวช คนละ1 รำย
4.2.2 ศึกษำและให้กำรพยำบำลผู้ป่วยจิตเวชตำมกระบวนกำรพยำบำล คนละ1 รำย
4.2.3 สนทนำและบั น ทึ ก กำรสนทนำเพื่ อ กำรบ ำบั ด กั บ ผู้ ป่ ว ยจิ ต เวชโดยใช้ ขั้ น ตอนกำรสร้ ำ ง
สัมพันธภำพเพื่อกำรบำบัดและเทคนิคกำรสนทนำเพื่อกำรบำบัด คนละ1 รำย
4.2.4 ตรวจสภำพจิตผู้ป่วยที่ได้รับมอบหมำยในหอผู้ป่วยและในแผนกผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินแห่งละ 1
รำย
4.2.5 นำเสนอและร่วมอภิปรำยกรณีศึกษำ (case study) ที่เลือกสรรแล้วกลุ่มละ1 รำย
4.2.7 สอนและให้ควำมรู้แก่ผู้ป่วยจิตเวชหรือญำติ1 ครั้ง/ คน
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4.2.8 แสดงบทบำทเป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรมบำบัด1 ครั้ง/คน
4.2.9 จัดกลุ่มกิจกรรมบำบัดในบทบำทผู้ช่วยผู้นำกลุ่ม สมำชิก และผู้สังเกตกำรณ์ บทบำทละ 1
ครั้ง/คน
4.2.10 ศึกษำดูงำนกำรให้กำรพยำบำลผู้ป่วยที่ได้รับกำรบำบัดด้วยไฟฟ้ำ 1 ครั้ง
4.2.11 ศึกษำ และให้กำรพยำบำลผู้ป่วยที่แผนกจิตเวชฉุกเฉิน 1 รำย/คน
4.2.12 คัดกรองกลุ่มเสี่ยงและให้คำแนะนำด้ำนสุขภำพจิตแก่ผู้รับบริกำรในชุมชน 1 รำย/ คน
4.2.13 ศึกษำและเยี่ยมบ้ำนผู้ป่วยที่มีปัญหำสุขภำพจิตหรือผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน1 รำย/ น.ศ7-8 คน
4.2.14 จัดโครงกำรส่งเสริมและป้องกันปัญหำสุขภำพจิตและจิตเวชในชุมชน 1 ครั้ง/ กลุ่ม
4.3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

1

4.1.1,4.1.2,4.1.3,4.1.4,
4.1.5,4.1.6,4.1.7,4.1.8,
4.2.1,4.2.2,4.2.3,4.2.4,
4.2.5,4.3.1,4.3.2,4.3.3,
4.3.4,4.3.6,4.4.1,4.4.2,
4.4.3,4.4.4,4.4.5,4.5.1,
4.5.2,4.5.3,4.5.4,4.5.5
4.2.1.,4.2.2.,4.2.3,4.2.4,4.2.
5,4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.3.4,
4.3.6,4.4.2,4.5.1,4.5.2,
4.5.3,4.5.4,4.5.5

- มอบหมำยให้ทำรำยงำน
ผลกำรพยำบำลผู้ป่วยจิต
เวชตำมกระบวนกำร
พยำบำล 1 รำย / คน

- ส่งสัปดำห์สุดท้ำยของ
กำรฝึกปฏิบัติงำน
Sec A
ส่งวันที่ 13 ก.ย. 60
Sec B
ส่งวันที่ 1 พ.ย.60

- กำรนำเสนอรำยงำน
กรณีศึกษำผู้ป่วยจิตเวช
1รำย/กลุ่ม และจัดทำเป็น
รูปเล่มสมบูรณ์ส่งภำยใน 1
สัปดำห์หลังกำรนำเสนอ
- มอบหมำยให้ทำรำยงำน
กำรวำงแผนกำรพยำบำล
จิตเวช

Sec A
วันที่ 18 และ27 ก.ย. 60
Sec B
วันที่ 6 และ15 พ.ย. 60

10%
(นำเสนอ
5%, เล่ม
สมบูรณ์5%)

- ส่งทุกวันแรกของกำรขึ้น
ฝึกปฏิบัติงำนในแต่ละ
สัปดำห์

-

2

3

4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4,
4.2.5, ,4.3.2,4.3.3,4.3.4,
4.5.1,4.5.2,4.5.3

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล
10%
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กิจกรรม
ที่
4

4

5

6

ผลการเรียนรู้

4.2.1,4.2.2 ,4.2.3,4.2.4,
4.2.5,4.3.1,4.4.4,4.5.2,
4.5.3

วิธีการประเมิน

- กำรบันทึกและวิเครำะห์
กำรสนทนำเพื่อกำรบำบัด
โดยเลือกกำรสนทนำเพื่อ
กำรบำบัดระยะละ 1 ฉบับ
และจัดทำรำยงำนเป็น
รูปเล่มสมบูรณ์

สัปดาห์ที่
ประเมิน

- นัดหมำยกับอำจำรย์
ประจำกลุ่มในกำรส่งแต่ละ
ฉบับ
- เล่มสมบูรณ์ส่งสัปดำห์
สุดท้ำยของกำรฝึกปฏิบัติ
Sec A
ส่งวันที่ 13 ก.ย 60
Sec B
ส่งวันที่ 1 พ.ย.60
4.1.5,4.2.1, 4.2.2, 4.2.3,
- มอบหมำยให้จัดกลุ่ม
- ส่งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1
4.2.4,4.2.5,4.3.1,4.3.2,
กิจกรรมบำบัด และจัดทำ วันก่อนจัดกิจกรรมกลุ่ม
4.3.3,4.3.4,4.3.6,4.4.1,
รำยงำนกำรจัดกลุ่ม
และส่งหลังทำกลุ่ม 1วัน
4.4.2,4.3,4,4.4.5,4.4.6,
กิจกรรมบำบัด 1 ฉบับ /
4.6.1,4.6.2,4.6.3,4.6.4,4.6.5 คน
4.1.5,4.2.1,4.2.2,4.2.3,
- มอบหมำยให้ทำแผนกำร ส่งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1
4.2.4,4.2.5,4.3.2,4.3.3,
สอนแก่ผู้ป่วยจิตเวชหรือ วันก่อนปฏิบัติกำรให้ควำม
4.3.4,4.3.6,4.4.2,4.4.3,
ญำติและให้ควำมรู้ด้ำนสุข รู้สุขภำพจิตศึกษำและส่ง
4.4.4,4.5.3,4.5.5,4.6.2,4.6.3 ภำพจิตในร.พ.คนละ1 ครั้ง หลังทำกำรสอน1วัน
,4.6.4,4.6.5
- มอบหมำยให้ทำแผนกำร
สอนแก่ผู้ป่วยจิตเวชหรือ
ญำติ และให้ควำมรู้ด้ำน
สุขภำพจิตในชุมชนกลุ่มละ
1 ครั้ง
4.1.1,4.1.4,4.2.1,4.2.2,
- ทำรำยงำนกำรสังเกต
- ส่งหลังกำรสังเกตกำรณ์
4.2.3,4.2.4,4.3.4,4.3.5,
กำรณ์กลุ่ม คนละ1 ฉบับ กลุ่ม 1 วัน
4.5.3,4.6.1,4.6.2,4.6.3

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล
10%

10%

5%

5%

-
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กิจกรรม
ที่
7

8

9

10

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล
4.1.1,4.1.2,4.1.3,4.1.4,
- ประเมินผลกำรวำง
- ขณะฝึกปฏิบัติงำนในหอ
30%
4.1.5,4.1.6,4.1.7,4.1.8,
แผนกำรพยำบำลและกำร ผู้ป่วยและในชุมชน
4.2.1,4.2.2,4.2.34.2.4,4.2.5, ปฏิบัติกำรพยำบำล
4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.3.4,
ประเมินคุณลักษณะของ
4.3.6,4.4.1,4.4.2,4.4.3,
พยำบำลจิตเวช
4.4.4,4.5.1,4.5.2,4.5.3,
4.5.4,4.6.1,4.6.2,4.6.3,
4.6.4,4.6.5
4.1.1,4.1.2,4.1.3,4.1.4,
- ทำรำยงำนกรณีศึกษำ
- ส่งวันสุดท้ำยของกำรฝึก
5%
4.1.5,4.1.6,4.1.7,4.1.8,
ผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน
ปฏิบัติงำนจิตเวชชุมชน
4.2.1,4.2.2,4.2.3,4.2.4,
กลุ่มละ1 รำย
Sec A
4.2.5,4.3.1,4.3.2,4.3.3,
ส่งวันที่ 27 ก.ย.60
4.3.4,4.3.6,4.4.1,4.4.2,
Sec B
4.4.3,4.4.4,4.4.5,4.5.1,
ส่งวันที่ 15 พ.ย.60
4.5.2,4.5.3,4.5.4,4.5.5
4.1.1, 4.1.2,4.1.3, 4.1.4,
- กำรจัดและสรุปรำยงำน หลังสิ้นสุดโครงกำร
10%
4.1.5,4.1.6,4.1.7,4.1.8,
โครงกำรส่งเสริม
Sec A
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, สุขภำพจิตและจิตเวช
วันที่ 29 ก.ย.60
4.2.5,4.3.1,4.3.2, 4.3.3,
ชุมชน
Sec B
4.3.4, 4.3.6,4.4.1, 4.4.2,
วันที่ 17 พ.ย.60
4.4.3,4.4.4,4.5.1,4.5.2,
4.5.3,4.5.4,4.6.1,4.6.2,
4.6.3,4.6.4,4.6.5
4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4,
- ประเมินผลจำกกำรสอบ Pre-test
5%
4.2.1.5, 4.2.1.6, 4.2.1.7,
หลังฝึกภำคปฏิบัติ
Sec A
4.2.1.8, 4.2.1.9
( post- test )
วันที่ 16 ส.ค.60
Sec B
วันที่ 3 ต.ค. 60
Post-test
Sec A
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กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน
วันที่ 28 ก.ย. 60
Sec B
วันที่ 16 พ.ย.60

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล
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4.4 การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา
4.4.1 ผู้สอนให้ข้อคิดเห็นป้อนกลับแก่นักศึกษำ เพื่อรับทรำบและนำไปปรับปรุงแผนกำรพยำบำล
ประจำวัน
4.4.2. ผู้สอนตรวจกำรวำงแผนกำรพยำบำล ให้ข้อคิดเห็นป้อนกลับแก่นักศึกษำ เพื่อรับทรำบ และ
ปรับปรุงแผนกำรพยำบำลทันที หรือในวันรุ่งขึ้น
4.4.3. ผู้สอนตรวจสอบทักษะกำรพยำบำลที่นักศึกษำได้รับ และลงนำมรับรอง วำงแผนกำร
มอบหมำยทักษะให้ครบถ้วนตำมหลักสูตร
4.4.4. ผู้สอนสะท้อนให้นักศึกษำรับทรำบจุดอ่อนของงำนเพื่อกำรพัฒนำทักษะให้ครบถ้วนตำม
หลักสูตร
4.4.5.ให้นักศึกษำนำเสนอกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมมำ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
4.4.6. สอบประเมินก่อน / หลังกำรฝึกประสบกำรณ์บนหอผู้ป่วย
4.4.7. กำรประเมินตนเองโดยใช้แบบบันทึกกำรสะท้อนควำมคิดเห็นของนักศึกษำต่อกำรฝึก
ปฏิบัติงำน(Self- Reflection Sheet)
4.4.8. นำผลกำรประเมินนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม มำนำเสนอและอภิปรำยเพื่อเป็น
แนวทำงในกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมรุ่นต่อไป
4.5. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
4.5.1 ปฐมนิเทศนักศึกษำเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ วัฒนธรรมของหน่วยงำน
4.5.2 แนะนำสถำนที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ของหน่วยงำน ที่สำมำรถนำมำใช้เพื่อกำรฝึกประสบกำรณ์
ภำคสนำม
4.5.3 แนะนำบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง หรือที่ต้องทำงำนร่วมกัน
4.5.4 ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ ประเมินกำรทำงำนของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม รำยงำนผล
ต่ออำจำรย์ที่รับผิดชอบรำยวิชำ
4.5.5ประสำนงำน ประชุมกับอำจำรย์นิเทศ อำจำรย์ที่รับผิดชอบรำยวิชำ เพื่อให้ควำมเห็นในกำร
ปรับปรุงกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม
4.6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ
4.6.1 ประสำนและร่วมวำงแผนกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมกับอำจำรย์ประจำแหล่งฝึก
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4.6.2 สังเกตกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมของนักศึกษำ
4.6.3 สอน แนะนำ หรือให้คำปรึกษำแก่นักศึกษำให้มีทักษะในกำรทำงำนในองค์กร
4.6.4ประเมินผลกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม
เนื้อหาการสอบประเมินก่อน / หลังการฝึกประสบการณ์บนหอผู้ป่วย
1.แนวคิดทฤษฎีและหลักกำรพยำบำลจิตเวช
2. กำรตรวจสภำพจิต
3. กำรสร้ำงสัมพันธภำพเพื่อกำรบำบัดและเทคนิคกำรสื่อสำรเพื่อกำรบำบัด
4. กำรบำบัดพยำบำลทำงสุขภำพจิตและจิตเวช
5.กระบวนกำรพยำบำลผู้ป่วยที่มีปัญหำทำงด้ำนอำรมณ์ พฤติกรรม กำรรับรู้ ควำมคิด
6. กำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวชชุมชน

55ข้อ
5 ข้อ
10 ข้อ
10 ข้อ
10 ข้อ
10 ข้อ
10 ข้อ

4.7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา
4.7.1กำรเตรียมตัว ด้ำนควำมรู้ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงำนที่หอผู้ป่วย โดยมอบหมำยให้นักศึกษำอ่ำน
ทบทวนวิชำกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตและกำรพยำบำลจิตเวช 1,2 และทบทวนคำศัพท์ที่สำคัญทำงจิตเวชที่
เคยเรียนผ่ำนมำ
4.7.2 แบ่งนักศึกษำทั้งหมดออกเป็น กลุ่มใหญ่ 2 กลุ่ม โดยทั้ง 2 กลุ่มแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ
7-8 คน โดยจัดให้ทุกกลุ่มมีนักศึกษำที่มีผลกำรเรียนจำกคะแนน GPA ในภำคกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ (ตั้งแต่ดีมำก
ถึงคะแนนต่ำ) นักศึกษำเลือกผู้นำกลุ่มและรองด้วยตนเองเพื่อช่วยเหลือกันในทีม
4.7.3 เตรียมอำจำรย์แหล่งฝึกประจำหอผู้ป่วย เตรียมอำจำรย์นิเทศรำยวิชำ
4.7.4 เตรียมช่องทำงและอำจำรย์นิเทศ รับ แจ้งเหตุด่วน เมื่อนักศึกษำต้องกำรควำมช่วยเหลือ เช่น
โทรศัพท์ E-mail Line
4.7.5 จัดทำคู่มือกำรฝึกกำรปฏิบัติงำน พร้อมตำรำงกำรฝึกปฏิบัติงำน
4.7.6 ประสำนพำหนะรับส่ง เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรดูแลควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง
4.7.7 เตรียมกำหนดกำรปฐมนิเทศรำยวิชำ
4.7.8 พบอำจำรย์นิเทศประจำแหล่งฝึก ชี้แจงลักษณะและวัตถุประสงค์กำรฝึกปฏิบัติงำนแก่อำจำรย์
นิเทศประจำแหล่งฝึก ได้แก่โรงพยำบำลศรีธัญญำ โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำฯ และโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพตำบลบำงเขน
4.7.9 ทบทวนควำมรู้เรื่อง กำรพยำบำลผู้ป่วยจิตเวช และ ทบทวนทักษะที่จำเป็นในกำรพยำบำลจิต
เวชโดยอำจำรย์ประจำแหล่งฝึกในวันปฐมนิเทศกำรฝึกปฏิบัติวันแรกในแต่ละกลุ่ม
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4.7.10 pre – test ในวันปฐมนิเทศกำรฝึกปฏิบัติ ในแต่ละกลุ่ม ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงำนบนหอผู้ป่วย
เพื่อเป็นแนวทำงกำรพัฒนำผู้เรียนของอำจำรย์นิเทศในแต่ละกลุ่ม
4.8. สิ่งอานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม/
สถานประกอบการ
4.8.1 สถำนที่
- ห้องพักกลำงวันสำหรับนักศึกษำ
- ห้อง Conference
- ห้องสมุด
4.8.2 วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนกำรเรียนรู้
- เอกสำรกำรพยำบำลผู้ป่วยเฉพำะโรค
- วิดิทัศน์ประกอบกำรเรียนกำรสอน
- ฐำนข้อมูลด้ำนกำรพยำบำลจิตเวช
- อุปกรณ์กำรทำกลุ่มกิจกรรมบำบัดต่ำง ๆ
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หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกาหนดสถานที่ฝึก
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบวิชำคัดเลือกแหล่งฝึกที่ยินดีรับนักศึกษำฝึก โดยพิจำรณำจำกควำมเข้ำใจ กำร
สนั บ สนุ น มีควำมปลอดภั ย สะดวก และสภำพแวดล้อมที่ดี มีอุปกรณ์ เทคโนโลยี พร้อมในกำรฝึ ก เพื่อ
แก้ปัญหำตำมโจทย์ สำมำรถจัดอำจำรย์ประจำแหล่ งฝึ กช่วยดูแลนักศึกษำ มีโจทย์ยำกง่ำยเหมำะสมกับ
ศักยภำพของนักศึกษำในระยะเวลำที่กำหนด ปรึกษำในสำขำสุขภำพจิตและกำรพยำบำลจิตเวชก่อนนำเสนอ
ฝ่ำยวิชำกำร และคณบดีตำมลำดับ
สถานที่ฝึก
- โรงพยำบำลศรีธัญญำ
- โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำฯ
- ชุมชนในควำมรับผิดชอบของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบำงเขน
2. การเตรียมนักศึกษา
2.1 จัดเตรียมให้นักศึกษำแต่ละคนฝึกปฏิบัติกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตและกำรพยำบำลจิตเวช ฝึกที่โรง
พยำบำลศรีธัญญำ จำนวน 4 หอผู้ป่วย ฝึกที่โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำฯ จำนวน 2 หอผู้ป่วย และฝึกปฏิบัติกำร
พยำบำลจิตเวชชุมชนในควำมรับผิดชอบของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบำงเขน ทั้ง 2 กลุ่ม
2.2 กำหนดระยะเวลำที่ฝึกปฏิบัติงำน
Sec A (จำนวน 43 คน) 7 สัปดำห์ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 – 27 กันยายน 2560
แบ่งเป็น 6 กลุ่มย่อยดังนี้
- นักศึกษำจำนวน 4 กลุ่ม กลุ่มละ 7-8 คน รวม 29 คน ฝึกปฏิบัติที่ โรงพยำบำลศรีธัญญำ
- นักศึกษำจำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 7 คน รวม 14 คน ฝึกปฏิบัติที่ โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำฯ
- วันที่ 19, 20, 25, 26 กันยำยน 2560 ฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลจิตเวชชุมชนในควำมรับผิดชอบของ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบำงเขน
Sec B (จำนวน 42 คน) 7 สัปดำห์ วันที่ 2 ตุลาคม 2560 – 15 พฤศจิกายน 2560
แบ่งเป็น 6 กลุ่มย่อยดังนี้
- นักศึกษำจำนวน 4 กลุ่ม กลุ่มละ 7 คน รวม 28 คน ฝึกปฏิบัติที่ โรงพยำบำลศรีธัญญำ
- นักศึกษำจำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 7 คน รวม 14 คน ฝึกปฏิบัติที่ โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำฯ
- วันที่ 7, 8, 13, 14 พฤศจิกำยน 2560 ฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลจิตเวชชุมชนในควำมรับผิดชอบของ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบำงเขน
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2.3 ขึ้นฝึกปฏิบัติงำนทุกวันจันทร์ถึงพุธ เวลำ 07.30 – 16.00 น.
2.4 ปฐมนิเทศรำยวิชำชี้แจงวัตถุประสงค์ กฏระเบียบและข้อกำหนดในกำรฝึก สิ่งที่คำดหวังพร้อม
แจกคูม่ ือปฏิบัติกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิต และกำรพยำบำลจิตเวช
2.5 บันทึกเบอร์โทรศัพท์E-mail Line เพื่อกำรติดต่อประสำนงำน (ภำคผนวก ข)
2.6 พบอำจำรย์นิเทศประจำแหล่งฝึก (ภำคผนวก ข)
2.7

Sec A
Sec B

Pre–test
Post test
Pre–test
Post test

วันที่ 15 ส.ค.60 เวลำ 8.00 – 9.00 น.
วันที่ 28 ก.ย. 60 เวลำ 8.00 – 9.00 น.
วันที่ 3 ต.ค. 60 เวลำ 8.00 – 9.00 น.
วันที่ 16 พ.ย.60 เวลำ 8.00 – 9.00 น.

2.8 แนะนำแหล่งฝึกงำน แนะนำทีมหัวหน้ำกลุ่มกำรพยำบำล และหัวหน้ำหอผู้ป่วยที่ฝึกปฏิบัติงำน
ก่อนขึ้นปฏิบัติงำน แก่นักศึกษำดังนี้
Sec A ที่โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำฯในวันที่ 16 สิงหำคม 2560 เวลำ 13.30 – 16.00 น.
และที่โรงพยำบำลศรีธัญญำ ในวันที่ 21 สิงหำคม 2560 เวลำ 8.30–15.30น.
Sec B ที่โรงพยำบำลศรีธัญญำ ในวันที่ 2 ตุลำคม 2560 เวลำ 8.30–15.30น.
และที่โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำฯในวันที่ 4 ตุลำคม 2560 เวลำ 13.30 – 16.00 น.
3. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ
- ประสำนงำนอำจำรย์ประจำแหล่งฝึก พร้อมขอชื่อ ตำแหน่ง
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึก
- จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ของกำรฝึก
สิ่งที่คำดหวัง พร้อมมอบคู่มือปฏิบัติกำรปฏิบัติกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตและกำรพยำบำลจิตเวช
5. การจัดการความเสี่ยงและแนวทางช่วยเหลือนักศึกษา
5.1 เตรียมตัวด้ำนควำมรู้ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงำนที่หอผู้ป่วย โดยมอบหมำยให้นักศึกษำอ่ำนทบทวน
วิชำ กำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตและกำรพยำบำลจิตเวช 1 , 2 ที่เคยเรียนมำ
5.2 แบ่งนักศึกษำออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 7-8 คน โดยจัดให้ทุกกลุ่มมีนักศึกษำที่มีผลกำรเรียน
จำกคะแนน GPA ในภำคกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ (ตั้งแต่ดีมำกถึงคะแนนต่ำ) นักศึกษำเลือกผู้นำกลุ่มและรองด้วย
ตนเองเพือ่ ช่วยเหลือกันในทีม
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5.3.เตรียมอำจำรย์แหล่งฝึกประจำหอผู้ป่วย เตรียมอำจำรย์นิเทศรำยวิชำ
5.4. เตรียมช่องทำงรับแจ้งเหตุด่วนต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ เช่น เบอร์โทรศัพท์
ของอำจำรย์นิเทศที่นักศึกษำสำมำรถติดต่อได้
5.5. จัดทำคู่มือกำรฝึกปฏิบัติงำน พร้อมตำรำงกำรฝึกปฏิบัติงำน
5.6 อำจำรย์ประจำหลักสูตรประชุมร่วมกัน เพื่อประเมินควำมเสี่ยงที่จะเกิดกับนักศึกษำ และเกิด
ควำมเสียหำยต่อแหล่งฝึก เช่น กำรถูกผู้ป่วยที่มีอำกำรทำงจิตรุนแรงทำร้ำย
5.7 จัดกำรควำมเสี่ยงในกำรฝึกปฏิบัติงำน เช่น จำกเครื่องมือ อุปกรณ์ ผู้ป่วย โดยกำรปฐมนิเทศ
แนะนำกำรใช้เครื่องมือและเก็บที่ปลอดภัย กำรดูแลและเฝ้ำระวังผู้ป่วยที่มีอำกำรทำงจิตรุนแรง
5.8 เพื่อควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง ประสำนกำรจัดรถรับส่งนักศึกษำตำมวัน เวลำที่นักศึกษำขึ้น
ปฏิบัติงำน พร้อมทั้งให้หัวหน้ำทีมและรองแต่ละกลุ่มตรวจสอบเพื่อนในทีมที่ขึ้นฝึกปฏิบัติ (นักศึกษำทุกคน
ต้องพักในมหำวิทยำลัยเท่ำนั้น)
5.9 ให้ควำมรู้แก่นักศึกษำเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วย กฏหมำยที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันกำรถูกร้องเรียน
5.10 จัดอำจำรย์ทดแทนในกรณีที่ป่วย/ ลำ
5.11 จัดกำรฝึกปฏิบัติงำนเสริมเมื่อมีเวลำฝึกไม่ครบตำมที่หลักสูตรกำหนด
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หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา

1. หลักเกณฑ์การประเมิน
การวัดผล ตลอดภำคเรียนมีคะแนนเต็ม 100 % แบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้
1. กำรปฏิบัติกำรพยำบำลและคุณลักษณะกำรพยำบำลจิตเวช
2. กำรฝึกปฏิบัติในโรงพยำบำลจิตเวช
2.1 รำยงำนผลกำรพยำบำลผู้ป่วยจิตเวชตำมกระบวนกำรพยำบำล
2.2 รำยงำนกำรนำเสนอกรณีศึกษำผู้ป่วยจิตเวช
2.3 รำยงำนวิเครำะห์กำรสนทนำเพื่อกำรบำบัด
2.4 กำรจัดกลุ่มกิจกรรมบำบัด
2.5 กำรสอนให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพจิตในโรงพยำบำล
3. กำรฝึกปฏิบัติในงำนจิตเวชชุมชน
3.1 กำรศึกษำกรณีศึกษำจิตเวชชุมชน
3.2 กำรสอนให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพจิต
3.3 กำรจัดโครงกำรส่งเสริมสุขภำพจิตและจิตเวชชุมชน
4. กำรสอบก่อนและหลังฝึกภำคปฏิบัติ

30%
45%
งำนเดี่ยว
งำนกลุ่ม
งำนเดี่ยว
งำนเดี่ยว
งำนเดี่ยว
20%
งำนกลุ่ม
งำนกลุ่ม
งำนกลุ่ม
5%

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
กำรประเมินผลกำรเรียนใช้แบบอิงเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์ในกำรให้ค่ำระดับคะแนนดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ช่วงคะแนน
90 – 100
85 – 89
75 – 84
70 – 74
60 – 69
55 – 59
50 – 54
ต่ำกว่ำ 49

10%
10 %
10 %
10 %
5%
5%
5%
10%
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หมายเหตุ
ความรับผิดชอบของนักศึกษา
1. นักศึกษำต้องฝึกภำคปฏิบัติไม่น้อยกว่ำ 140 ชั่วโมง
2. นักศึกษำต้องทำรำยงำนทุกฉบับ มีส่วนร่วมในกำรนำเสนอ และกำรสอบขึ้น-ลงกอง (ถ้ำขำดอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง ถือว่ำไม่ผ่ำน)
ความรับผิดชอบของพยาบาลพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา
1. ให้ควำมเห็นต่อพฤติกรรมกำรฝึกปฏิบัติงำนของนักศึกษำต่ออำจำรย์นิเทศ
2. ให้คำแนะนำแก่นักศึกษำในระหว่ำงฝึกทำงด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ ตำมควำมเหมำะสม
ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา
1. ร่วมออกแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กับอำจำรย์ในสำขำวิชำเดียวกัน หรือคณำจำรย์ที่ร่วมสอน
ในกำรศึกษำลักษณะวิชำ วัตถุประสงค์วิชำในหลักสูตร และหัวข้อเนื้อหำในประมวลรำยวิชำ
2. ร่ ว มประเมิ น ตำมแบบฟอร์ ม กำรพิ จ ำรณำกำรออกแบบกำรเรี ย นกำรสอน (Course design
checklist Doc. No. 01)
3. ประเมินผลกำรปฏิบัติของนักศึกษำ ตำมแบบประเมินผลกำรปฏิบัติของนักศึกษำ แบบประเมินผล
รำยงำนกำรศึกษำผู้ป่วยเฉพำะรำย (Case Study) แบบประเมินกำรทำงำนเป็นทีม และแบบประเมินกำรสอน
4. ประสำนงำนกับอำจำรย์ผู้สอน นักศึกษำ และอำจำรย์ประจำชั้นเพื่ออำนวยกำรให้กำรจัดกำร
เรียนกำรสอนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยตำมแผนที่ออกแบบไว้
5.จัดให้มีกำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกำรฝึกภำคปฏิบัติ และร่วมกับอำจำรย์ผู้นิเทศตรวจสอบนักศึกษำ
แต่ละคนว่ำได้รับทักษะครบตำมจุดประสงค์หรือไม่
6. แจ้งกำรขำดเรียนของนักศึกษำปฏิบัติ รวมทั้งรำยงำนกำรแก้ไข ต่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ
เพื่อจัดกำรฝึกชดเชย พร้อมเสนอคณบดี ผ่ำนฝ่ำยวิชำกำรก่อนสิ้นสุดกำรเรียนกำรสอน
7.ส่งข้อสอบและร่วมวิเครำะห์ข้อสอบ พิจำรณำร่วมกันในคณำจำรย์ผู้สอน หรือปรึกษำหำรือกับ
หัวหน้ำสำขำวิชำ หรืออำจำรย์ที่มีประสบกำรณ์ในสำขำนั้น
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การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง
1. ปรึกษำหำรือระหว่ำงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบประสบกำรณ์ภำคสนำมและ / หรือ หัวหน้ำสำขำวิชำ
เพื่อกำรตัดสินเกรดเบื้องต้น
2.นำเสนอคณะกรรมกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์เพื่อกำรทบทวนกำรประเมินผลและเกรด ประธำน
หลักสูตรนำเสนอคณบดีเพื่อขอควำมเห็นชอบตำมลำดับ

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้
1.1 นักศึกษา
- มีกำรประเมินประสิทธิภ ำพกำรสอนของอำจำรย์รำยบุคคล และกำรประเมินรำยวิช ำ
รวมทั้งกำรประเมินแหล่งฝึก
1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรือผู้ประกอบการ
- เข้ำร่ ว มสั มมนำโครงกำร ประชุมเชิงปฏิบัติก ำรแบบมีส่ ว นร่ว มเพื่ อประสำนงำนและ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกับแหล่งฝึกและอำจำรย์พิเศษ เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้แทนจำกแหล่งฝึกได้มีส่วน
ร่วมในกำรวำงแผนและกำรจัดกำรศึกษำภำคปฏิบัติของคณะพยำบำลศำสตร์
1.3 อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
- รวบรวมปัญหำและข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินประสิทธิภำพกำรสอนและรำยวิชำ
โดยนักศึกษำและควำมคิดเห็นที่ได้จำกโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมเพื่อประสำนงำนและ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกับแหล่งฝึกและอำจำรย์พิเศษ มำร่วมกันพิจำรณำ เพื่อวำงแผนกำรพัฒนำ
โดยอำจำรย์และผู้บริหำร
1.4 อื่นๆเช่นบัณฑิตจบใหม่
-ไม่มี
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
- คณำจำรย์ ผู้ ส อนร่ ว มกัน พิจ ำรณำคะแนนของทุก กลุ่ มร่ว มกัน ก่ อนออกเกรด และนำเสนอเข้ ำ
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรของคณะ
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- มี ค ณะกรรมกำรบริ ห ำรหลั ก สู ต รเป็น กรรมกำรพิ จำรณำกำรออกแบบกำรสอนรำยวิช ำ และ
คณะกรรมกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์เป็นผู้ประเมินผลลัพธ์กำรเรียนรู้ ให้นักศึกษำประเมินกำรสอนของอำจำรย์
และให้ข้อเสนอแนะประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
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