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คํานํา 

 คูมือการจัดการเรียนรูโดยใชสถานการณจําลองเสมือนจริง จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางใหอาจารยผูสอน  
คณะพยาบาลศาตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชสถานการณจําลอง (Simulation Based 
Learning) เนื้อหาในเอกสารนี้ ประกอบดวยแนวคิดและความสําคัญของการสอนโดยใชสถานการณจําลอง สถานการณ
จําลองเสมือนจริง กระบวนการเรียนรูในการจัดการเรียนรูโดยใชสถานการณจําลอง เสมือนจริง การเตรียม
สถานการณจําลอง การจัดการเรียนรูโดยใชสถานการณจําลอง การประเมินผล ถาม-ตอบ-คําถามที่พบบอย แมแบบ
และตัวอยางการออกแบบสถานการณ 

 ทั้งนี้ อาจารยผูสอนสามารถนําคูมือการจัดการเรียนรูโดยใชสถานการณจําลองเสมือนจริง ไปประยุกตใช 
เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชา และระดับของผูเรียน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการเรียนรูของ
รายวิชาไดอยางเหมาะสม 

 ขอขอบคุณผศ.ดร.สุดศิริ หิรัญชุณหะ และดร.เกษกนก กมลมาตยากุล ที่ใหขอเสนอแนะดานเนื้อหาทําให
คูมือการจัดการเรียนรูโดยใชสถานการณจําลองเสมือนจริงมีความสมบูรณมากขึ้น สามารถใชเปนแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่ง นอกเหนือจากการฝกปฏิบัติในคลินิก เพ่ือสรางเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติการพยาบาลของผูเรียน ซึ่งผูเขียนยินดีและนอมรับขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงคูมือ
ฉบับนี้ ใหมีเนื้อหาที่สมบูรณและมีความสะดวกตอผูสอนในการใชมากยิ่งขึ้น 

 

       รศ.ดร.เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท 

             มีนาคม 2564 

 

 

 

 

 
 
  



 

 

 
ข 

สารบัญ 
 หนา 

คํานํา  ก 

สารบัญ ข 

แนวคิดและความสําคัญ: 1 

สถานการณจําลองเสมือนจริง 1 

กระบวนการเรียนรูการจัดการเรียนรูโดยใชสถานการณจําลอง 2 

       การเตรียมสถานการณจําลอง       2 

       การจัดการเรียนรูโดยใชสถานการณจําลอง 4 

            ขั้นที่ 1 ขั้นนํา-ปฐมนิเทศ (Orientation) 4 

            ขั้นที่ 2 การดําเนินสถานการณจําลอง (Run scenario) 5 

            ขั้นที่ 3 การสรุปผลการเรียนรู (Debrief) 6 

       การประเมินผลการเรียนรู  7 

เอกสารอางอิง 8 

ถาม-ตอบ-คําถามที่พบบอย 10 

แมแบบการออกแบบสถานการณ (Thai-SSH Scenario Template) และคําอธิบาย 12 

ตัวอยางการออกแบบสถานการณการดูแลผูปวยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซอนเฉียบพลัน 15 

  
 



1 
 

คูมืออาจารย: การจัดการเรียนรูโดยใชสถานการณจําลองเสมือนจริง 

แนวคิดและความสําคัญของการจัดการเรียนรูโดยใชสถานการณจําลองเสมือนจริง 

การจัดการเรียนรูโดยใชสถานการณจําลองเสมือนจริง (Simulation Based Learning: SBL) เปน
วิธีการจัดการเรียนการสอนผานประสบการณจําลองเสมือนจริง ที่วางแผน กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค
การเรียนรูไวโดยผูสอน ซึ่งเปนผูนําและกระตุนการเรียนรูของผูเรียนผานการปฏิบัติในสถานการณจําลอง 
ผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูดวยตนเองเสมือนอยูในสถานการณจริง ทําใหผูเรียนเรียนรูการวิเคราะห
สถานการณ การกําหนดปญหาและการตัดสินใจแกปญหาในสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย ควบคุมได โดยไมทําให
เกิดอันตรายตอผูปวย (วงเดือน, อรพิน และฐิติอาภา, 2559) 

การจัดการเรียนรูโดยใชสถานการณจําลองเสมือนจริงทีม่ีประสิทธิภาพ มีการจัดการอยู 2 ชวง คือ ชวง
ที่ 1 การเตรียมความพรอมกอนการจัดการเรียน เริ่มตั้งแตการเตรียมความพรอมของผูสอน การจัดเตรียม
สถานการณ จัดเตรียมการประเมินผลผูเรียน เตรียมความพรอมผูเรียน และเตรียมความพรอมหองปฏิบัติการ
เสมือนจริง ชวงที่ 2 การจัดการเรียนรูดวยสถานการณจําลองเสมือนจริง ( simulation-based learning 
phase) ซึ่งมี 3 ขั้นตอนดวยกัน ไดแก 2.1) ขั้นนํา-ปฐมนิเทศกอนการปฏิบัติ (prebrief หรือ orientation)  
2.2) ขั้นการดําเนินสถานการณจําลอง (run scenario) และ 2.3) ขั้นการสรุปผลการเรียนรู (debrief) โดยการ
สะทอนคิดประสบการณจากสถานการณจําลอง (ดวงกมล, 2558) ซึ่งขั้นตอนการสรุปผลการเรียนรูเปนหัวใจ
สําคัญของการจัดการเรียนรูโดยใชสถานการณจําลอง ผูสอนและผูเรียนรวมกันตรวจสอบประสบการณผานการ
สะทอนคิด ชวยใหผูเรียนถายโยงความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัติ ผูเรียนไดทําความเขาใจวิเคราะหความคิด 
ความรูสึกตอกิจกรรมที่ไดปฏิบัติในสถานการณ และสรุปหลักการหรือแนวคิดที่จะนําไปประยุกตในสถานการณ
ใหม (สมจิตต, 2560) 

การจัดประสบการณใหผูเรียนไดผานประสบการณการแกปญหาในสถานการณจําลองเสมือนจริง และ
เกิดการเรียนรูตามเปาหมายและบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว ดวยการออกแบบสถานการณและเลือกใช
หุนจําลองที่เลียนแบบความเสมือนจริงไดอยางเหมาะสม จะทําใหผูเรียนพัฒนาทักษะการปฏิบัติการพยาบาล 
การใหเหตุผลทางการพยาบาล การคิดอยางมีวิจารณญาณ การตัดสินใจทางการพยาบาล รวมถึงทักษะที่ไมใช
การปฏิบัติการพยาบาล ไดแก การทํางานเปนทีมและการสื่อสาร (สมจิตต, 2560) อีกทั้งเปนวิธีการเรียนการ
สอนที่สนับสนุนใหผูเรียน เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาล มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ รวมทั้งการสื่อสาร
และปฏิสัมพันธระหวางวิชาชีพเพ่ิมข้ึน  (วงเดือน, อรพิน และฐิติอาภา, 2559)  

สถานการณจําลองเสมือนจริง 

การจัดการเรียนการสอนโดยใชสถานการณจําลองเสมือนจริง เปนการจัดประสบการณการเรียนรูโดย
ผูสอนออกแบบสถานการณท่ีเลียนแบบสถานการณจริงในคลินิก โดยมีการออกแบบรายละเอียดที่จะปรากฏใน
แตละฉาก เชน การแสดงออกของผูที่อยูในบทบาทสมมติ เและกําหนดลําดับของผูแสดงกอน-หลัง เพ่ือให
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ผูเรียนมีความรูสึกถึงความเสมือนจริง ซึ่งการออกแบบสถานการณจําลองเสมือนจริงตองมีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงค ทั้งตัวสถานการณ อุปกรณ รวมทั้งการจัดสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ ซึ่งสถานการณจําลองเสมือนจริง  
แบงได 3 ระดับ แตกตางกันไปตั้งแตระดับต่ํา ปานกลาง และสูง (สมจิตต, 2560) ดังนี้  

1) สถานการณจําลองเสมือนจริงระดับต่ํา (low–fidelity simulation) เปนการจัดสถานการณจําลอง
ที่มีความเสมือนจริงนอย หุนจําลองที่ใชมีลักษณะคลายมนุษยหรืออวัยวะของมนุษยแตไมสามารถตอบสนอง
หรือเคลื่อนไหวได นํามาใชสําหรับการฝกทักษะปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐานที่ไมมีความซับซอน  

2) สถานการณจําลองเสมือนจริงระดับปานกลาง (medium–fidelity simulation) เปนสถานการณ
จําลองที่คอนขางเสมือนจริง คือ หุนจําลองที่ใชมีลักษณะคลายมนุษยสามารถฟงเสียงหัวใจ ปอด ชองทองได  
แตไมมีการเคลื่อนไหวของทรวงอก และการเคลื่อนไหวของตา รวมทั้งไมสามารถพูดโตตอบได หุนจําลองชนิดนี้
จึงนํามาใชในการฝกทักษะปฏิบัติการพยาบาลที่ซับซอนขึ้น เชน การประเมินสภาพผูปวย  

3) สถานการณจําลองเสมือนจริงระดับสูง (high fidelity simulation) เปนสถานการณที่มีการจําลอง
เหตุการณที่เสมือนจริงสูง สถานการณจําลองชนิดนี้มีการนําหุนจําลองที่ ควบคุมโดยใชเทคโนโลยีดาน
คอมพิวเตอร มาจําลองปฏิกิริยาของรางกายเหมือนรางกายมนุษยจริง โดยเชื่อมตอกับชุดคําสั่งที่สามารถแสดง
อาการของผูปวยในหลายระบบพรอมกัน การกําหนดสัณญาณชีพ เสียงหายใจ การเคลื่อนไหวของทรวงอก และ
การเคลื่อนไหวของตาพรอมเสียงพูด จึงนํามาใชในการฝกปฏิบัติสถานการณจําลองผูปวยในภาวะวิกฤติ  

นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบสถานการณจําลองที่ใชผูปวยมาตรฐาน (standardized patients) โดย
ใหบุคคลแสดงเปนผูปวยตามสถานการณที่กําหนด เหมาะสมกับการสอนการประเมินภาวะสุขภาพ การให
คําแนะนําการปฏิบัติตัวของผูปวย หรือการสื่อสารในกลุมผูปวยที่มีความผิดปกติทางจิต หรือมีภาวะวิตกกังวล 
(ดวงกมล, 2558) 

การจัดการเรียนรูโดยใชสถานการณจําลองเสมือนจริง สามารถจัดไดหลากหลายตามวัตถุประสงคที่
ตองการพัฒนาผูเรียน สิ่งสําคัญที่ผูสอนควรตระหนัก คือ การจัดการเรียนรูโดยใชสถานการณจําลองเสมือน
จริง เปนเทคนิคของการสอน ไมไชเปนเทคโนโลยี ดังนั้นผูสอนสามารถประยุกตเครื่องมือและระดับความ
เสมือนจริงของหุนจําลองตามบริบทและทรัพยากรที่มี รวมถึงการจัดสิ่งแวดลอมใหเสมือนจริง เพ่ือกระตุนให
ผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 

กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชสถานการณจําลอง     

กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชสถานการณจําลอง ประกอบดวย 1) การเตรียมความพรอมกอนการ
จัดการเรียน ไดแก การเตรียมความพรอมของผูสอน การจัดเตรียมสถานการณ จัดเตรียมการประเมินผลผูเรียน 
ซึ่งในคูมือฉบับนี้ จะเนนไปที่การเตรียมสถานการณจําลอง 2) การจัดการเรียนรูโดยใชสถานการณจําลอง และ 
3) การประเมินผลการเรียนรู  



3 

 

ซึ่งคูมือการจัดการเรียนรูโดยใชสถานการณจําลองเสมือนจริงเลมนี้ มจีุดมุงหมายหลักเพ่ือเปนแนวทาง
ใหผูสอนจัดการเรียนรูโดยใชสถานการณจําลอง ทั้ง 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การเตรียมสถานการณจําลอง เปนขั้นตอนการออกแบบสถานการณจําลอง ซึ่งประกอบดวย
กิจกรรม ดังนี้  

1.1 การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคการเรียนรูของสถานการณ เพ่ือเปนแนวทางให
ผูเรียนเตรียมความพรอมกอนการเรียนรู ที่สอดคลองตามวัตถุประสงค ไดแก การกําหนดใหผูเรียนเตรียม
ความรูเบื้องตน/มโนทัศน/ พยาธิสรีภาพ รวมถึงหลักการที่ใชเปนพ้ืนฐานการเรียนรูกอนการฝก SBL และ
เพ่ือใหผูสอนวางแผนประเมินผลการเรียนรูที่สอดคลองกับวัตถุประสงค 

เปาหมาย เปนการกําหนดสิ่งที่คาดหวังหรือผลลัพธที่จะใหเกิดขึ้น ในรูปแบบกวาง ๆ และใน
ลักษณะทั่ว ๆ ไป (what we want the learners to learn)  

วัตถุประสงค เปนการกําหนดสิ่งที่ตองการใหเกิดในผูเรียนที่มีความเฉพาะเจาะจงและเปน
รูปธรรม โดยเปาหมายสามารถแบงออกเปนหลายวัตถุประสงค เปนการกําหนดแนวทางที่จะทําใหผูเรียนบรรลุ
เปาหมายที่วางไว (what we expect the learner to be able to do at the end of the simulation) ซึ่ง
การกําหนดวัตถุประสงคที่ดี ควรคํานึงถึงคุณลักษณะ ดังนี้ 

S-specific (จําเพาะกับเปาหมายที่กําหนด) 
M-measurable (วัดได) 
A-achievable (สามารถทําใหบรรลุได สิ่งที่ตองการเพื่อบรรลุเปาหมาย) 
R-relevant (ผลกระทบ/ ความจําเปนที่ตองเปาหมายนั้น) 
T-Timely (สามารถบรรลุเปาหมายไดภายในเวลาที่กําหนด 

ตัวอยางของการกําหนดเปาหมายและวัตถประสงค ดังนี้ 
เปาหมายการเรียนรู: เพ่ือใหผูเรียนสามารถวางแผนการพยาบาล และใหการดูแลผูปวยโรค
กลามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิด NSTEMI with Type II DM ไดอยางถูกตอง 
 
วัตถุประสงคการเรียนรู: 

1) นักศึกษาสามารถประเมินสภาพผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิด NSTEMI with Type II 
DM ไดอยางถูกตอง  

2) นักศึกษาสามารถระบุกิจกรรมการพยาบาล ผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิด NSTEMI with 
Type II DM ในระยะเฉียบพลันไดอยางถูกตอง 

3) นักศึกษาสามารถปฏิบัติการพยาบาลผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิด NSTEMI with Type 
II DM ไดอยางถูกตอง 
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1.2  การสรางหรือออกแบบสถานการณ เปนการออกแบบรายละเอียดตาง ๆ ของสถานการณ
จําลอง รวมทั้งสรางแบบประเมินสําหรับใหผูสอนตรวจสอบผูเรียน วาบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูหรือไม 
รวมทั้งเปนขอมูลที่ใชสําหรับการอภิปราย และสรุปผลการเรียนรู  ขั้นตอนการออกแบบสถานการณ หรือเลือก
บทเรียนมาออกแบบเปนสถานการณจําลองเสมือนจริง ซึ่งรูปแบบโดยทั่วไปของการออกแบบสถานการณ 
ประกอบดวย  [ดังตัวอยางการเขียนในแมแบบการออกแบบสถานการณ (Thai-SSH Scenario 
Template) หนา 11] 

1) หัวเรื่อง  
2) เปาหมายและวัตุประสงคการเรียนรู  
3) ระยะเวลา  
4) บทบาทของผูอยูในสถานการณ   
5) สถานการณและประวัติของผูปวย  
6) รายการอุปกรณและหุนจําลอง  
7) เอกสาร หนังสือที่ควรศึกษา  
8) จํานวนฉากท่ีมีในสถานการณ  และ  
9) คําถามที่ใชในการสรุปผลการเรียนรู  

1.3 การจัดประชุมทีมผูสอนในรายวิชาเพื่อใหขอคิดเห็นตอสถานการณจําลอง และปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะ  

1.4 การทดสอบการดําเนินสถานการณ (test) และปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณเสมือนจริง
มากขึ้น โดยการทดสอบแบบ Alpha และแบบ Beta  

 Alpha test ทดสอบโดยกลุมผูสรางนําไปทดลองสอน และปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม 
  Beta test คือ การตรวจสอบซ้ํา โดยการนําสถานการณจําลองที่ผานการแกไขหลัง Alpha test 

นําไปทดลองสอนกับผูเรียนที่มีคุณลักษณะใกลเคียงกับกลุมผูเรียนของรายวิชา หรือนําไปใหผูสอนที่ไมเก่ียวของ
กับการสรางสถานการณจําลอง นําไปทดลองสอน และปรับปรุงแกไขใหสมบูรณและนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงแกไขใหสมบูรณกอนนําไปใชสอนกับกลุมผูเรียนจริง 

2.  การจัดการเรียนรูโดยใชสถานการณจําลอง  เปนขั้นตอนการปฏิบัติจัดการเรียนรูโดยใช
สถานการณจําลอง ในขั้นตอนนี้ ผูสอนตองเตรียมความพรอมผูเรียนลวงหนา โดยใหความรูเกี่ยวกับการเรียนรู
โดยใชสถานการณจําลองที่เสมือนจริง และชี้แจงใหผูเรียนทราบถึงวัตถุประสงคในการเรียนรูแตละสถานการณ 
เอกสารตําราที่ควรศึกษา เพ่ือใหผูเรียนทบทวน คนควาความรูกอนเขาเรียน จํานวนผูเรียนแตละกลุมควรมี
จํานวนประมาณ 6-8 คน การเรียนรูในสถานการณแตละสถานการณใชเวลาประมาณ 60 นาทีตามข้ันตอนการ
เรียนรู ซึ่งประกอบดวย 3 ขั้นตอน (สมจิตต, 2563) ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ขั้นนํา-ปฐมนิเทศ (prebrief หรือ orientation) เปนการชี้แจงรายละเอียด (prebrief) 
ใชเวลา 20 นาที ในสถานการณแรกตอมาเมื่อผูเรียนเริ่มคุนเคยกับการเรียน เวลาที่ใช ในขั้นนี้จะลดลง ผูสอน
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ปฐมนิเทศและใหคําแนะนําแกผูเรียนเกี่ยวกับภาพรวมเบื้องตนของสถานการณจําลอง ชี้แจงวัตถุประสงคของ
การฝกปฏิบัติ การปฏิบัติตัวในหองปฏิบัติการเสมือนจริง การทํางานของหุนเสมือนจริง แนะนําอุปกรณตาง ๆ 
และเปดโอกาสใหผูเรียนสรางความคุนเคยกับหุนและอุปกรณในหอง  และสรางบรรยากาศใหผูเรียนรูสึก
ปลอดภัย  

ขั้นนํา-ปฐมนิเทศ ควรครอบคลุมกิจกรรม ดังนี้ 

1).  ชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงคของการฝกปฏิบัติ แนะนําสถานการณและบทบาทของผูเรียน 
ไดแก การประเมินสภาพผูปวยโดยการซักประวัติและการตรวจรางกาย การรายงาน  การระบุปญหา การ
แกปญหา และการตัดสินใจในการปฏิบัติการพยาบาล การใหขอมูลขาวสารกับผูปวยและญาติ รวมถึงการทํางาน
เปนทีมและการดูแลดานจิตสังคม 

2).  มอบหมายบทบาทผูเรียน สามารถแบงกลุมผูเรียนใหเปนผูปฏิบัติ 2-4 คน/สถานการณ 
ตามการกําหนดของผูออกแบบสถานการณ ตัวอยางเชน ผูเรียน 6-8 คน/กลุม แบงผูปฏิบัติ 2-4 คน ผูสังเกต 
2-4 คน/สถานการณ เลนบทบาทสมมติเปนญาติผูปวย 1 คน เปนพยาบาลผูปฏิบัติการดูแลผูปวย 3 คน แสดง
บทบาทเปนหัวหนาทีม ผูปฏิบัติการพยาบาลและพยาบาลผูบันทึก สวนผูเรียนที่เหลืออีก 4 คน เปนผูสังเกต
การปฏิบัติของเพ่ือน ฝกทักษะการสังเกตและการเขารวมสะทอนคิดในขั้นตอนสรุปผลการปฏิบัติ (debrief) 
และในสถานการณตอมา ผูเรียนทั้ง 2 กลุมจะสลับบทบาทการเปนผูแสดงและผูสังเกตการณ 

3). แนะนําอุปกรณและสถานที่ในสถานการณจําลอง ไดแก หอผูปวย หรือ OPD แนะนํา
อุปกรณในสถานการณจําลอง แฟมผูปวยและคําสั่งการรักษา (ถามี) และเปดโอกาสใหผูเรียนสรางความคุนเคย
กับอุปกรณในหอง อนุญาตใหซักถาม แนะนําคุณสมบัติหรือขอจํากัดของหุนฝก (manikin) หรืออุปกรณ  และ
แจงผูเรียนวาใหผูเรียนปฏิบัติตอหุนฝก หรือผูปวยจําลอง ไมวาจะเปนการแนะนําตัวหรือการแสดงออกอ่ืน ๆ 
ใหเหมือนปฏิบัติกับผูปวยจริง 

4). แนะนําผูชวย (confederate) ในสถานการณจําลอง วามีบทบาทเปนใครบาง 
5). ชี้แจงกติกาการเขารวมกิจกรรม ไดแก ผูเรียนสามารถขอขอมูลสัญญาณชีพ ขอมูลอ่ืน ๆ ที่

ตองการ ขออุปกรณการแพทย รวมถึงขอผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ โดยไมตองทําการเจาะเลือดจริง แจง
ใหผูเรียนทราบวา หากทําผิดพลาดในสถานการณจําลอง ผูปวยจําลองหรือหุนฝกจะไมเกิดอันตรายจริง ให
ผูเรียนใชความสามารถที่เรียนมาอยางเต็มความสามารถมากที่สุด เสมือนปฏิบัติกับผูปวยในสถานการณจริง 
ถาผูเรียนสงสัยหรือวางแผนจะปฏิบัติกิจกรรมใด ขอใหผูเรียนบอก/พูดออกมา ไมยืนนิ่งเงียบ 

6). ชี้แจงโจทยสถานการณ และเวลาในการทําสถานการณ  
 
  ขั้นที่ 2 การดําเนินสถานการณจําลอง (Run scenario) ใชเวลา 15-20 นาที เปนขั้นตอนที่

ผูเรียนไดฝกทักษะปฏิบัติการพยาบาล เพ่ือการดูแลชวยเหลือผูปวยและครอบครัวในสถานการณตาง ๆ เปน
การทํางานรวมกันเปนทีม และปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทที่กําหนดไว โดยผูสอนและผูเรียนมีบทบาทในการ
ดําเนินสถานการณจําลอง ดังนี้ 
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  1). บทบาทผูสอน (Instructor) การเรียนรูโดยใชสถานการณจําลองเสมือนจริง ควรมีผูสอน
อยางนอย 2 คน โดยผูสอนคนที่ 1 เปนผูชี้แจงโจทยสถานการณแกผูเรียน และทําหนาที่ควบคุมสถานการณ 
โดยเฉพาะในกรณีที่ใชหุนจําลองเสมือนจริงระดับสูง (high fidelity simulation)  ทําหนาที่เปนผูควบคุม
สถานการณและโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งจะเปลี่ยนสถานการณตามฉากที่กําหนดไว โดยผูสอนยังทําหนาที่
เอ้ืออํานวยการฝกปฏิบัติของผูเรียนอยางใกลชิด สามารถชี้แนะแนวทางแกผูเรียนไดตามที่เห็นควร เชน หาก
ผูเรียนปฏิบัติไมถูกตอง หรือวิเคราะหตีความขอมูลไมคลอบคลุม ผูสอนสามารถใชวิธีการถามคําถามกระตุน
เตือน หรือใหคําแนะนําเพ่ิมเติม เพ่ือใหผูเรียนคิดวิเคราะหและแกปญหาเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรู 
และใหผูเรียนปฏิบัติตอจนเสร็จ อีกทั้งผูสอนทําหนาที่ เปนผูสังเกตพฤติกรรมและบันทึกพฤติกรรมผูเรียนเพ่ือ
ประเมินผลการเรียนรูเมื่อสิ้นสุดสถานการณ ซึ่งผูสอนควรสังเกตอยูในตําแหนงที่ไมใกลกับผูเรียนจนเกินไป 
เพราะอาจทําใหผูเรียนรูสึกเกร็งหรือประหมา  

ผูสอนคนที่ 2 เปนผูชวย (Confederate) แสดงเปนบทบาทเปนพยาบาล หรือแพทย ตามบท
สมมติที่กําหนดในสถานการณ และเขาชวยเหลือเมื่อผูเรียนมีปญหา ใหขอมูลตามท่ีผูเรียนตองการ เชน ผลการ
ตรวจ สื่อหรือเสียง เปนตน รวมทั้งประเมินการเรียนรูในชวงอภิปรายและสรุปผลการเรียนรู กรณีท่ีมีผูสอนคน
เดียว ไมมีผูชวย ผูสอนอาจตองเปลี่ยนแปลงเปน แสดงบทบาทตาง ๆ รวมดวย 

เมื่อผูเรียนปฏิบัติบทบาทแตละฉากตามที่สถานการณกําหนด หรือปฏิบัติจนครบเวลาที่กําหนดไว 
ใหผูสอนแจงการสิ้นสุดสถานการณ เพ่ือใหผูเรียนผอนคลาย เอาความรูสึกของตนออกจากบทบาทสมมติใน
สถานการณจําลอง 

  2). บทบาทผูเรียน ผูเรียนที่ไดรับบทบาทเปนผูปฏิบัติตามสถานการณกําหนด เชน บทบาท
พยาบาลผูปฏิบัติ หรือนักศึกษาพยาบาล หรือพยาบาลหัวหนาทีม เปนตน ใหเริ่มเขามาในสถานการณ 
หลังจากผูสอนใหสัญญาณวา “เริ่มสถานการณ” หรือ “start simulation” โดยผูเรียนปฏิบัติการแกปญหาให
ผูปวยตามสถานการณ และผูเรียนแตละคนแสดงบทบาทตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ขั้นที่ 3. การสรุปผลการเรียนรู (Debrief) ใชเวลา 20 นาที 

      ขั้นตอนนี้เปนหัวใจสําคัญของการเรียนรูโดยใชการสอนโดยใชสถานการณจําลอง  เนื่องจากการ
สรุปผลการเรียนรู  (Debrief) เปนกระบวนการที่ผู เรียนและผูสอนรวมกันตรวจสอบประสบการณจาก
สถานการณจําลอง ผานการสะทอนคิด เพ่ือชวยใหผูเรียนพัฒนาทักษะการใหเหตุผลทางคลินิก การคิดอยางมี
วิจารณญาณ และการตัดสินใจทางการพยาบาล ซ่ึงขั้นตอนนี้เปนการเชื่อมตอระหวางการปฏิบัติที่ใชความรูและ
ทักษะในการแกปญหาในสถานการณจําลอง กับการนําประสบการณเหลานี้มารวบรวมสรุปผลการเรียนรู 
เพ่ือใหผูเรียนไดรับผลการเรียนรูที่ชัดเจน ซ่ึงคําถามท่ีใชในการการสรุปผลการเรียนรู (debrief) ใชวิธีการ G.A.S 
method คือ Gather เปนการฟงวาผู เรียนมีความรูสึกอยางไร Analyze เปนการสะทอนการปฏิบัติใน
สถานการณจําลองของผูเรียน และ Summarize ใหผูเรียนบอกแนวทางในการพัฒนาตนเองใหดีขึ้น จุดประเด็น
สําคัญของการใชคําถามในการการสรุปผลการเรียนรู (debrief) ผูสอนตองใชคําถาม ในการคนหาและสราง
ความชัดเจน (clarify) ในประเด็นพฤติกรรมหรือการเรียนรู เพ่ือใหนักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรูและคนหา
คําตอบ รวมทั้งสะทอนประเมินผลตนเองรวมกับผูสอนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาตอไป  
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 การสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศการสะทอนคิดที่เหมาะสม สงผลตอการมีสวนรวมของผูเรียน 
ดังนั้น ผูสอนสามารถสรางสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและไววางใจได ดังนี้ 1) จัดที่นั่งเปนวงกลม 2) สราง
บรรยากาศการสะทอนคิดเปนบวก ไมคุกคามผูเรียน 3) เริ่มตนการสนทนาดวยมุมมองดานบวกจากสถานการณ 
และ 4) การใชคําถามปลายเปด เนนทักษะการคิดวิเคราะห เชน “นักศึกษาจัดลําดับความสําคัญของปญหา
ผูปวยอยางไร” หรือ “เพราะเหตุใดนักศึกษาจึงใหการพยาบาลเรื่องนี้เปนอันดับแรก” 

ตัวอยางแนวคําถามในขั้นตอนการสรุปผลการเรียนรู (Debrief)  ดังนี้ 

1) “นักศึกษารูสึกอยางไรบาง กับ case สถานการณที่กําหนด” หรือ “สถานการณเมื่อครูเปนอยางไร
บาง” โดยใหผูเรียนทั้งนักศึกษาผูปฏิบัติและผูสังเกตสะทอนความรูสึก (ท้ังนี้นักศึกษาบางคนยังอาจมีความรูสึก
ติดคางกับการปฏิบัติของตน ทั้งที่สําเร็จ หรือไมสําเร็จ) การใหผูเรียนไดสะทอนความรูสึกที่เกิดขึ้น เพ่ือให
ผูเรียนออกจากความรูสึกเครียด 

2) “ตอนอยูในcase สถานการณ นักศึกษาไดทําอะไรไปแลวบาง อยากใหสรุปทบทวนลําดับสิ่งที่ได
ปฏิบัติไปแลว” และ/หรือ “คิดวาทําไดสมบูรณแลวยัง” โดยถามทั้งนักศึกษาผูปฏิบัติ และนักศึกษากลุม
สังเกตการณ เพ่ือใหสะทอนขั้นตอนหรือการปฏิบัติทั้งหมด เพ่ือใหผูเรียนจะชวยกันเติมเต็ม เรียนรูการปฏิบัติที่
ไมสมบูรณหรือมีขอผิดพลาด เพ่ือกระตุนใหเกิดการคิดวิเคราะห เปรียบเทียบหาขอสรุป หาคําตอบการจัดการ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ   

3) “นักศึกษาทราบไดอยางไรวาคนไขมีภาวะดังกลาวนั้น เปนอยางอ่ืนไดอีกไหม” 
4) “อาจารยสังเกตเห็นวา... (ยกสถานการณ/พฤติกรรมที่สังเกตเห็น) ในตอนนั้นนักศึกษา คิดอะไร

อยู” “รูสึกอยางไร ทําไมจึงตัดสินใจทําเชนนั้น”  
5) “มีสวนไหนที่กลุมคิดวา นักศึกษาผูปฏิบัติทําไดดีแลว อยากใหยกตัวอยางเหตุการณ” 
6) “มีเหตุการณไหนบาง ที่นักศึกษาจะแกไขเพ่ิมเติมใหดีขึ้น หากไดมีโอกาสไดดูแลผูปวยที่มีความ

เจ็บปวยในภาวะเดียวกันนี้อีก” 
7) “ลองสรุปซิคะวา วันนี้เราไดประเด็นความรูอะไรบาง” (ผูสอนสรุปเปาหมายและวัตถุประสงคการ

เรียนรูของสถานการณ) “ยังคงมีประเด็นใดท่ีนักศึกษาตองไปอานคนควาตอ”   

3. การประเมินผลการเรียนรู  

การประเมินผลการเรียนรูการจัดการสอนโดยใชสถานการณจําลอง มีเปาหมายเพ่ือนําผลการประเมิน
มาใชพัฒนาผูเรียน (formative assessment) และเพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงวิธีการสอนของผูสอนใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน (สมจิตต, 2560) ดังนี้ 

  1. แบบประเมินการเรียนรู ผูสอนตรวจสอบทักษะและสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลของผูเรียน
ตามแบบประเมินที่ออกแบบใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู  (ดังตัวอยางแบบประเมิน SBL 
สถานการณการดูแลผูปวยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซอนเฉียบพลัน หนา 15) 
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  2. แบบทดสอบกอนและหลังการเรียนรู (pre-test and post-test) ผูสอนสามารถสรางแบบทดสอบ
เพ่ือประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนจากสถานการณในประเด็น  การประเมินสภาพผูปวย การแปล
ความหมายขอมูลที่รวบรวม ไดการวินิจฉัยการพยาบาล การพยาบาล และการประเมินผล การพยาบาล 

3. แบบประเมินการตัดสินใจทางคลินิกของลาเสเตอร (The Lasater Clinical Judgment Rubric) 
เปนแบบประเมินการเรียนรูตามสภาพจริง ประกอบดวย ประเด็นที่จะประเมิน 4 ประเด็นไดแก 1) การสังเกต 
2) การตีความ 3) การปฏิบัติการพยาบาล และ 4) การสะทอนคิด เครื่องมือนี้ผูสอนสามารถใชเปนขอมูล
ปอนกลับในการเรียนรูของผูเรียนเมื่อสิ้นสุดสถานการณ และผูเรียนสามารถใชขอมูลปอนกลับที่ไดรับจาก
สถานการณหนึ่งไปปรับแกไขในสถานการณตอไป (ดังตัวอยางแบบวัดการตัดสินทางคลินิกของลาซาเตอร 
หนา 9 ) 

ผลการประเมินการเรียนรู ชวยใหผูสอนวิเคราะหผูเรียนไดวา ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาในเรื่องใด 
การประเมินผลที่ดีและเที่ยงตรงจะตองมีการวางแผน จัดเตรียมเครื่องมือและการประเมินผลตั้งแตขั้นตอนการ
เตรียมการ และนํามาใชประเมินผลในชวงการจัดการเรียนการสอนและการสรุปผลหลังการปฏิบัติ 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 
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พยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 31, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2558) 112-112., 

มาลี คําคง และ ปรียนุช ชัยกองเกียรติ. (เมษายน 2560). การจัดการเรียนรูโดยใชสถานการณจําลองขั้นสูง: วิธี
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วงเดือน สุวรรณคีรี อรพิน จุลมุสิ และฐิติอาภา ตั้งคาวานิช. (พฤษภาคม-สิงหาคม 2559). การจัดการเรียนรูโดย
ใชสถานการณจําลองสําหรับนิสิตนักศึกษาพยาบาล . วารสารพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณ
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สมจิตต สินธุชัย. (ม.ค.-เม.ย. 2560). การเรียนรูโดยใชสถานการณจําลองเสมือนจริง: การนําไปใชในการจัดการ

เรียนการสอน. วารสารพยาบาลทหารบก. 18 (1): 29-38.  
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แบบวัดการตัดสินทางคลินิกของลาซาเตอร 
(T-LCJR) 

หัวขอการประเมิน 

เกณฑการใหคะแนน 

บันทึกขอคิดเห็น  
(Observation Notes) 

1 2 3 4 

ขั้น
เริ่
มต

น 

กํา
ลัง

พัฒ
นา

 

ขั้น
ชํา

นา
ญ

 

เป
นแ

บบ
อย

าง
 

1. ดานการสังเกตเห็น (Noticing)         

  

   1.1) การสังเกตแบบเจาะจง          

   1.2) การตระหนักรูถึงรูปแบบการวินิจฉัยทางคลินิกที่ไม
เปนไปตามคาดหมาย          

   1.3) การแสวงหาขอมูล          

2. ดานการแปลความหมาย (Interpreting)         

  

   2.1)  การจัดลําดับความสําคัญของขอมูล         

   2.2) การเขาใจขอมูล          

3. ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ (Responding)         

  

   3.1) ความสุขุมและการแสดงออกอยางมีความมั่นใจ          

   3.2) ความชัดเจนในการสื่อสาร         

   3.3) มีการวางแผนที่ดีและมีความยืดหยุน         

   3.4) ทักษะการพยาบาล         

4. ดานการสะทอนผลลัพธ (Reflecting)         

  

   4.1) การประเมิน/การวิเคราะหตนเอง         

   4.2) ความมุงม่ันที่จะพัฒนา         

สรุปผล           
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ถาม-ตอบ-คําถามที่พบบอย 

Q1: อาจารยทราบไดอยางไรวา สามารถสอนใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของ SBL หรือไม  
ตอบ:  อาจารยสามารถประเมินจากพฤติกรรม/การปฏิบัติ (learning outcome)/เกณฑที่เขียนในแตละ
ระยะของการดําเนินสถานการณ โดยทั่วไปผูออกแบบสถานการณจะกําหนดสิ่งที่ตองการใหบรรลุ ภายใต
หัวขอสิ่งที่ขับเคลื่อน (ชองหมายเหตุในใบงานสถานการณ) และผูสอนยังสามารถประเมินจากใบประเมินวา
นักศึกษาไดปฏิบัติกิจกรรมเหลานั้น หรือไม และประเด็นหรือขอยอยใดที่นักศึกษายังไมบรรลุ สามารถนํามา
สรุปผลการเรียนรู (debrief) เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค  

Q2: บทบาทของผูชวย หรือผูสอน เปนการชี้นําผูเรียนหรือไม ทําไดแคไหน 
ตอบ: บทบาทผูชวยในการกระตุนดวยคําพูด เชน บอกอาการของผูปวย กระตุนถามวาจะทําอยางไรตอไป 
ซึ่งขึ้นกับระดับของผูเรียนดวย เชน ในนักศึกษาชั้นปตนๆ อาจารยสามารถกระตุน โดยบอกเงื่อนไขเพ่ิมเติม 
หรือ Key words ใหตามที่เขียนในบทบาทผูชวยในสถานการณ กรณีผู เรียนถามหรือตองการขอมูลเพ่ิม แต
ไมมีในบทที่เตรียมไว ใหผูชวยสนทนาหรือใหขอมูลปกต ิ

Q3 การจัดหองเรียน ควรจัดผูเรียนอยางไร 
ตอบ การจัดหองเรียน ควรจัดผูเรียน 1 กลุม/หอง หากหลีกเลี่ยงไมไดใหกั้นมานระหวางกลุม การจัดผูเรียน 
2 กลุมในหองเดียวกัน อาจเกิดเสียงรบกวน ทําใหนักศึกษาในอีกกลุมอาจไดยินเสียงจากอีกกลุม ทําใหเกิด
การปฏิบัติตาม โดยที่ไมไดคิดแกปญหาเอง การวางแผนมอบหมายบทบาทผูเรียน กี่คน/สถานการณสามารถ
ยืดหยุนตามการออกแบบของผูสอน เชน ผูปฏิบัติ  4 คน/สถานการณ อาจมีผลใหนศ.อาจแบงงานปฏิบัติกัน
ไดไมดี ขณะที่หากสามารถแบงได 2 คน/กลุม จะทําใหผูปฏิบัติจัดการการปฏิบัติไดดีกวา แตควรหมุนเวียน
ใหผูเรียนทุกคนมีโอกาสเปนผูปฏิบัติในสถานการณถัดไป  

Q3: ควรจะเอาผลการปฏิบัติของผูเรียนมาคิดเปนคะแนนประเมินผลหรือไม  
ตอบ: ขึ้นกับการออกแบบสถานการณนั้น เพราะหากมีการวัดประเมินผล แบบประเมินตองผานมาตรฐาน มี
การตรวจความตรงและความเที่ยง และหากนําการปฏิบัติ มาคิดคะแนนดวยอาจทําใหนักศึกษาเครียด ซึ่ง
ผูสอนจะตองแจงผูเรียนลวงหนา  

Q4: การปฏิบัติที่ผิดพลาดในขณะปฏิบัติสถานการณ ผูสอนควรใหดําเนินการตอไป หรือหยุด
สถานการณ 
ตอบ ความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได เชน หยิบยาผิดชนิด ไมตรงกับยาที่ควรจะเปนในสถานการณ หรือ
ตัดสินใจปฏิบัติแกปญหาใหผูปวยไมทันตอสถานการณ ทําให เกิดผลไมพึงประสงคตอผูปวยสมมติ  ซึ่งใน
บทบาทของ Facilitator ผูสอนสามารถจะทักทวง หรือตั้งคําถามกระตุนใหนักศึกษายอนคิด หรือกระตุนให
ทบทวน เพ่ือปองกันความผิดพลาด และขึ้นกับวัตถุประสงคของการออกแบบสถานการณนั้นวาตองการ 
learning outcome ใด เชน หากในสถานการณจําลองดังกลาว ไมไดกําหนดวัตถุประสงคในการใหผูเรียน
สามารถปฏิบัติการใหยา (Medication administration) ในขั้นตอนการเตรียมอุปกรณกอนเริ่ม SBL ผูสอน
ควรเตรียมขวดยา หรือกระบอกฉีดยาที่ระบุชื่อยาใหพรอมหยิบใช ซึ่งในขณะดําเนินการฝก SBL ผูเรียนไม
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จําเปนตองปฏิบัติขั้นตอนการเตรียมและการบริหารยา สามารถกลาววาจะปฏิบัติใหยาใด ขนาดยา และ
ชองทางในการใหยาใด เพ่ือปองกันอุบัติการณความผิดพลาด เชน ของมีคมขีดขวนตัวหุนฝก หรือเข็มตํา
นักศึกษาโดยไมตั้งใจ เนื่องจากขณะทีฝ่กอยูในสถานการณจําลอง ผูเรียนอาจมีภาวะอารมณที่ตื่นเตน อีกทั้ง
ประเด็นการบริหาร ไมใชวัตถุประสงคของสถานการจําลองนี้ 

แตหากวัตถุประสงคเรื่องการบริหารยาอยูในบทเรียนสถานการจําลองดวย แตผูเรียนปฏิบัติไม
ถูกตอง ผูสอนสามารถนําเหตุการณดังกลาว มาสะทอนการปฏิบัติในขั้นตอนสรุปผลการเรียนรู (debrief) 
เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแกไขในครั้งตอไป หรือผูสอนอาจพิจารณาใหจบสถานการณ หากความ
ผิดพลาดนั้นเปนการตัดสินใจที่สําคัญ ตัวอยางเชน หากเปนสถานการณจริงผูปวยอาจเสียชีวิตหากให
บริหารยา หรือการปฏิบัติชวยเหลือไมถูกตอง สิ่งที่สําคัญ คือ ผูสอนจะตองนําเประเด็นความผิดผลาดที่เกิด
ขึ้นมาสะทอน ใหเกิดการคิด วิเคราะหปรับปรุงการปฏิบัติในครั้งตอไป และทําใหผูเรียนมีความมั่นใจ 
รวมถึงมีเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติตอไป โดยไมทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกผิดหรือลมเหลวตอการเรียนรู 

 
หมายเหตุ : คําถาม-คําตอบมาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการสอนจําลองในรายวิชา 

ปฏิบัติการพยาบาลผุใหญ 1 (มกราคม 2564) 
ผูสอนสามารถศึกษาเพ่ิมเติมจากเอกสารประกอบการอบรม Simulation Based Learning  ซ่ึง

เปนเอกสารบรรยายที่ไดรับอนุญาตใหเผยแพรของวิทยากรจากศูนย SIMULATION โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกลา ซึ่งมาจัดอบรมที่คณะพยาบาลศาสตร วันที่ 3-5 ตุลาคม 2563 ดังลิงค 
https://drive.google.com/drive/folders/1Oje7gc062iYSJWTRiFN-dvnfoi4M80fr?usp=sharing   

และสามารถใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงคูมือการจัดการเรียนรูโดยใชสถานการณจําลองเสมือน
จริงที่ รศ.ดร.เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท email: ploenpit.t@psu.ac.th 
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แมแบบการออกแบบสถานการณและคําอธิบาย 
Thai-SSH Scenario Template 
 
ขอมูลทั่วไป 
ชื่อเรื่อง  ระบุหัวขอเรื่องที่ชัดเจน ที่ตองการใหเกิดการเรียนรู 
ภาควิชา  ระบุชื่อหนวยงานที่รับผิดชอบ 
ผูเรียน  ระบุกลุมเปาหมาย  
ผูพัฒนาบท ระบุชื่ออาจารย 
ผูทวนสอบ ระบุชื่ออาจารย 
 
เปาหมายการเรียนรู: 

เปาหมายใหระบุสิ่งที่คาดหวังใหเกิดในผูเรียน ไดแก ผูเรียนเขาใจ/ จัดการ/ อภิปราย/แสดง/ปฏิบัติ  
ตัวอยางการเขียน: เพ่ือใหผูเรียนสามารถปฏิบัติการดูแลผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด ไดอยาง

ถูกตอง 
วัตถุประสงคการเรียนรู: 

ระบุวัตถุประสงคเปนรายขอ เชน  
1. สามารถการปฏิบัติ..... 
2. สามารถแกไขปญหา..... 
3. สามารถการสื่อสาร.......... เปนตน 
วัตถุประสงคใหระบุสิ่งที่ตองการใหผู เรียนสามารถทําได เมื่อสิ้นสุดบทเรียน ซึ่งควรระบุใหมี

ความจําเพาะกับเปาหมาย (specific: S) สามารถวัดได (Measurable: M) ทําใหบรรลุผลได (Achievable: A) 
มีความเก่ียวของหรือเปนผลที่จะไปสูเปาหมายที่วางไว (Relevant: R) และภายในเวลาที่กําหนด(Timely: T) 

ระยะเวลา: 

ระยะเวลาแนะนํา (Pre-brief) 10-15 นาที เพื่อชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงคของการฝกปฏิบัติ แนะนํา
สถานการณและบทบาทของผูเรียน แนะนําอุปกรณและสถานที่ในสถานการณจําลอง  แนะนําผูชวย 
(confederate) ชี้แจงกติกาการเขารวมกิจกรรม และชี้แจงโจทยสถานการณ และเวลาในการทํา
สถานการณ 

ระยะเวลาดําเนินสถานการณจําลอง 15-20 นาที 

ระยะเวลาการ debrief 20 นาที 

 



13 

 

บทบาทของผูชวยในสถานการณจําลอง (confederate): 
 ระบบุทบาทของผูชวยในสถานการณจําลองวามีใคร และแสดงบทบาทสมมติเปนใครในสถานการณ 
เชน เปนแพทย หรือเปนญาติผูปวย และระบุกิจกรรมที่ปฏิบัติในการเรียนรูครั้งนี้ เชน ปอนคําถาม ใหขอมูล
ตามบทบาทเมื่อผูเรียนรองขอ และรวมเขาชวยเหลือเมื่อผูเรียนมีปญหา รวมถึงเขารวมประเมินการเรียนรู
ในชวงอภิปรายและสรุปผลการเรียนรู 

บทบาทของผูเรียนในสถานการณจําลอง: 

เปนผูปฏิบัตใินสถานการณจําลอง เชน ระบุเปนนักศึกษาพยาบาล หรือเปนพยาบาลจบใหม เปนผู
ปฏิบัติการแกปญหาใหผูปวยตามสถานการณ โดยผูเรียนแตละคนแสดงบทบาทตามท่ีไดรับมอบหมาย และให
เริ่มเขามาในสถานการณ หลังจากผูสอนใหสัณญานวา “เริ่มสถานการณ” หรือ “start simulation” 

รายละเอียดสถานการณ และประวัติผูปวย 
 กําหนดบริบท สถานที่ และสถานการณผูปวย กําหนดความยากงายและความซับซอนของโจทย โดย
คํานึงถึงระดับความรูพ้ืนฐานของผูเรียน 
 
การเตรียม simulator และผูปวยจําลอง 
 1.ระบุประเภทหุนฝก เชน ผูปวยมาตรฐาน หุนฝกพ้ืนฐาน หุนฝกระดับกลาง หรือหุนฝกขั้นสูง 

2.ระบุวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือแพทยที่ใช ไดแก EKG monitor, เครื่องวัดความดันโลหิต, เครื่องวัด
ความเขมขนของออกซิเจนปลายนิ้ว, IV set เปนตน 
 
เอกสารอางอิง: 

Reading resources ที่ตองอาน/เตรียมกอนการฝกในสถานการณจําลองในการเรียนรูครั้งนี้ / รวมถึง
Prerequisite Knowledge (ความรูเบื้องตน) 

 
การดําเนินสถานการณจําลอง 
 เปนการเขียนสตอรี่บอรด (Story Board) การเรียงลําดับภาพในความคิดออกมา กอนที่จะแสดง
บทบาทสมมุติจริง ซึ่งเขียนออกมาเปนฉากเรียงลําดับ 1,2,3 จนครบตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
 สภาวะผูปวย การปฏิบัติของผูเรียน หมายเหตุ 
State 1 
(วัตถุประสงค
ขอที่.....) 

 
 
 

 ผล lab, x-rays 
 
บทบาทของผูชวย 
 
สิ่งที่ขับเคลื่อนสูสถานการณ
ตอไป 
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 สภาวะผูปวย การปฏิบัติของผูเรียน หมายเหตุ 
State 2 
(วัตถุประสงค
ขอที่.....) 

   
 
 
 

State 3 
(วัตถุประสงค
ขอที.่....) 

 
 

  
 
 

คําถามที่ใชในการ debrief: 

คําถามที่ใชในการการสรุปผลการเรียนรู (debrief) ใชวิธีการ G.A.S method คือ Gather เปนการฟง

วาผูเรียนมีความรูสึกอยางไร Analyze เปนการสะทอนการปฏิบัติในสถานการณจําลองของผูเรียน และ 

Summarize ใหผูเรียนบอกแนวทางในการพัฒนาตนเองใหดีขึ้น ผูสอนตองใชคําถาม ในการคนหาและสราง

ความชัดเจน (clarify) ในประเด็นพฤติกรรมหรือการเรียนรู เพื่อใหนักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรูและคนหา

คําตอบ รวมทั้งสะทอนประเมินผลตนเองรวมกับผูสอนเพ่ือนําไปสูการพัฒนา 

การจัดทําแบบประเมินการเรียนรู (assessment tools) เปนการกําหนดกิจกรรม/การแสดงออกของผูเรียน

ตามวัตถุประสงคการเรียนรูของบทเรียน โดยจัดทําตั้งแตข้ันตอนการเตรียมการ และนํามาใชประเมินผลในชวง

การจัดการเรียนการสอนและการสรุปผลหลังการปฏิบัติ ซ่ึงผลการประเมินการเรียนรู ชวยใหผูสอนวิเคราะห

ผูเรียนไดวา ผูเรียนบรรลุตามเปาหมายในการเรียนหรือไม และควรไดรับการพัฒนาในเรื่องใด  
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ตัวอยางการออกแบบสถานการณ (Simulation Based Learning) 
รายวิชา 640-391 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
ขอมูลทั่วไป 

ชื่อเรื่อง การดูแลผูปวยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซอนเฉียบพลัน 
รายวิชา 640-391 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1  
ผูเรียน : นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 3 กลุมละ 8 คน เปนผูปฏิบัติในสถานการณ 4 คน อีก 4 คนเปนผูสังเกต  

ผูพัฒนาบท กลุมสาระวิชาการพยาบาลผูใหญ 

เปาหมายการเรียนรู:  
ผูเรียนเขาใจภาวะแทรกซอนเฉียบพลัน: ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในผูปวยเบาหวานไดถูกตอง 

วัตถุประสงคการเรียนรู: 
1. สามารถประเมินภาวะแทรกซอนเฉียบพลัน: ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในผูปวยเบาหวานไดถูกตอง 
2. สามารถใหการพยาบาลผูปวยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซอนเฉียบพลัน: ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา ไดถูกตอง 
3. สามารถรายงานภาวะแทรกซอนเฉียบพลัน: ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในผูปวยเบาหวานไดถูกตอง 

ระยะเวลา: 
-ระยะเวลาแนะนํา 15 นาที  
-ระยะเวลาดําเนินสถานการณจําลอง 20 นาท ี
-ระยะเวลาการสรุปผลการเรียนรู (debrief) 20 นาท ี

บทบาทของผูชวยในสถานการณจําลอง (confederate):  
เปนภรรยาของผูปวย 

บทบาทของผูเรียนในสถานการณจําลอง:  
เปนนศ.พยาบาล ป 3 ขึ้นฝกที่หอผูปวยอายุกรรมชาย 

รายละเอียดสถานการณ และประวัติผูปวย ดังนี้ 

สถานการณ 
ขณะที่นศ.ขึ้นเวรเชาและมาถึงที่หอผูปวย เจอวามีญาติดูเรงรีบมาแจงวาผูปวยเตียง 8 อายุ 62 ป มีอาการหนา
มืดคลายจะเปนลมขณะลุกเดินจะไปหองน้ํา พยาบาลประจําแจงใหทานซึ่งเปนนักศึกษาพยาบาลไปประเมิน
ผูปวย แลวกลับมารายงาน 
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การเตรียม simulator และผูปวยจําลอง 
1. เตียงผูปวยเตียง 8 มีปายชื่อ อายุ 62 ป ที่เตียงมีปายงดน้ําและอาหาร 
2. หุนผูปวย Manikins เพ่ือใชวัดสัญญาณชีพ 
3. ถาดใสเครื่องวัด O2 saturation, สาย Oxygen cannula / ปายจําลอง pipeline ตอ

ออกซิเจน  
4. เครื่องตรวจน้ําตาลปลายนิ้ว แอลกอฮอล ไฟฉาย 
5. อุปกรณวัดสัญญาณชีพ (ปรอท/เครื่องวัดความดัน) 

เอกสารอางอิง: 

ชมนาด วรรณพรศิริ และวราภรณ สัตยวงศ. (2551). การพยาบาลผูใหญที่มีปญหาในระบบตาง ๆ ของรางกาย: 
การประยุกตใชแบบแผนสุขภาพ เลม 1 (พิมพครั้งที่ 2). นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการสถาบัน
พระบรมราชชนก.  

ผองพรรณ อรุณแสง. (2559). การประเมินภาวะสุขภาพผูใหญและผูสูงอายุ: การประยุกตใชในการพยาบาล
(พิมพครั้งที่ 3). ขอนแกน: คลังนานาวิทยา.  

พัสมณฑ คุมทวีพร. (2552). การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2. กรุงเทพฯ: ฮายาบุสะ กราฟฟก.  
วราภณ วงศถาวรรัตน. (2555). ภาวะหมดสติในผูปวยเบาหวาน. ในวิทยา (บรรณาธิการ). อายุรศาสตรฉุกเฉิน 

(พิมพครั้งที ่2 หนา 287-301), กรุงเทพฯ โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
 
การดําเนินสถานการณจําลอง   

สภาวะผูปวย การปฏิบัติของผูเรียน หมายเหตุ 
State 
1 
(obj.1)  

ผูปวยชายไทย 62 ป 
นอนบนเตียง ออนเพลีย 
บนหนามืด คลายจะเปน
ลม ซึม   

-แนะนําตัว 
-เรียก/ทักทายผูปวยเพื่อสอบถาม
ชื่อ สกุล ระดับความรูสึกตัว 
-ซักถามผูปวยและญาติถึงอาการที่
เกิดข้ึน ไดแก 
-เกิดอาการตั้งแตเมื่อไร 
-กอนหนานี้ทําอะไร 
-มีโรคประจําตัว หรือกินยาอะไร
เปนประจํา. 
-กินอาหารมื้อลาสุดเวลาใด 
-วัด vital signs ความดันโลหติ  
วัด O2 Sat ตรวจรางกาย (จับชีพจร 
ฟงเสียงหายใจ) สัมผัสตัว 
-บอกผูปวยขอเจาะน้ําตาลปลายนิ้ว 

ผล lab, x-rays 
Temp 37.5 C 
P 96 R 26 BP 130/70  
 
บทบาทของผูชวย 
.”ผูปวยออนเพลีย บนหนา
มืด คลายจะเปนลม ซึม 
(ปลุกตื่น) เริ่มเปน 6.00น.” 
-”เปนเบาหวานมา 2 ป 
-“ไมไดกินอะไรเลยตั้งแต 4 
ทุมของเม่ือคืน” 

-“สงสัยตั้งแตเมื่อคืนไมไดกิน
ขาว” 
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สภาวะผูปวย การปฏิบัติของผูเรียน หมายเหตุ 

สิ่งท่ีขับเคลื่อนสูสถานการณ
ตอไป 
-นศ.ระบุไดวามีอาการหนา
มืดคลายจะเปนลม 
-ระบุไดวาผูปวยมีเหงื่อแตก 
ตัวเย็น  
-บอกไดวาผูปวยมีโรค DM 
-ระบุถึงสาเหตุไดวาผูปวยงด
น้ําและอาหารหลัง 4 ทุมของ
เมื่อคืน 
-ถาบอกวาขอเจาะน้ําตาล
ปลายนิ้ว สถานการณเขาสู 
stage 2 
-ถาบอกวาจะไปรายงาน
พยาบาลสถานการณเขาสู 
stage 3 

State 
2 
(Obj. 
2) 

ผูปวยยังคงออนเพลีย 
ซึม 

-บอกผูปวยขอเจาะน้ําตาลปลายนิ้ว 
-อานผลคาน้ําตาลปลายนิ้ว 
พูดวาระดับน้ําตาลต่ํากวาปกติและ
ผูปวยมีอาการหนามืด ออนเพลีย 
-จัดใหผูปวยนอนพัก 
-บอกผูปวยและญาติวาจะไป
รายงานพยาบาลและนําน้ําหวานมา
ใหผูปวยดื่ม และจะมาประเมิน
อาการอีกครั้ง 
-กลับไปท่ีพยาบาล เพื่อรายงาน
เหตุการณที่เกิดข้ึน 

ผล lab,  
น้ําตาลปลายนิ้ว ได 66 
mg% 

บทบาทของผูชวย 
-“เจาะเลือดแลวผลเปน
อยางไรคะ” 
-“สามีปาเปนอะไรคะ” 
-แลวตองแกไขอยางไร 
-“พ่ีพยาบาลมาพอดี นอง
บอกอาการพ่ีพยาบาลเลย” 
 
สิ่งท่ีขับเคลื่อนสูสถานการณ
ตอไป 
เมื่อผูเรียนแปรผลน้ําตาล
ปลายนิ้วได (66 mg%) และ
ไปรายงานพยาบาล 
สถานการณเขาสู stage 3 
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สภาวะผูปวย การปฏิบัติของผูเรียน หมายเหตุ 

State 
3 
(Obj.3) 

ผุปวยนอนอยูบนเตียง  -รายงานอาการของผูปวยเตียง 8 
ตอพยาบาล: คนไข 62 ป มีอาการ
ออนเพลีย บนหนามืด คลายจะเปน
ลม ซึม (ปลุกตื่น)  
-ใหประวัติวาเปนโรค DM มา 2 ป 
-ใหประวัติงดน้ําและอาหารหลัง 4 
ทุมของเม่ือคืน 
-เจาะน้ําตาลปลายนิ้วได 66mg% 
-บอกวาจะนําน้ําหวาน 1 แกวมาให
ผูปวย และประเมินซ้ําในอีก 30 
นาท ี 

บทบาทของผูชวย (ผูสอน
เลนเปนพยาบาล เดินมาที่
เตียง) 
-นองคนไขเปนอยางไรบาง 
-ถามผลเจาะน้ําตาลปลายนิ้ว 
-นองจะแกไขอยางไร 
สิ่งท่ีขับเคลื่อนสูสถานการณ
ตอไป 
นศ.รายงานอาการ อาการ
แสดง  และบอกการแกไข 
สิ้นสุดสถานการณ 

 

คําถามที่ใชในการสรุปผลการเรียนรู (debrief): 

1. นักศึกษารูสึกอยางไรบาง กับ case สถานการณท่ีกําหนด หรือสถานการณเม่ือครูเปนอยางไรบาง (ทั้ง
นักศึกษาที่เปนผูฝกและนศ.ผูสังเกต) 

2. ใหนักศึกษาสรุป ทบทวนอีกครั้ง จาก case สถานการณ คนไขเปนอยางไร นักศึกษาไดทําอะไรไปแลว
บาง และประเมินอาการ อาการแสดงแลวคิดวาคนไขเกิดภาวะใด 

3. นศ.คิดวาทําไดสมบูรณแลวยัง นศ.ทราบไดอยางไรวาคนไขมีภาวะแทรกซอนนั้น เปนอยางอ่ืนไดอีกไหม  
4. อาจารยสังเกตเห็นวา........ (ยกสถานการณที่สังเกตเห็น) ในตอนนั้นนักศึกษา คิดอะไรอยู/ รูสึกอยางไร  

เหตุใดจึงตัดสินใจ ทําเชนนั้น  
5. มีสวนไหนที่คิดวา นักศึกษาทําไดดีแลว ยกตัวอยางเหตุการณ 
6. มีเหตุการณไหนบาง ที่นักศึกษาจะแกไขเพ่ิมเติมใหดีขึ้น หากไดมีโอกาสไดดูแล ผูปวยที่มีความเจ็บปวย

เดียวกัน 
7 ลองสรุปซิคะวา วันนี้เราไดประเด็นความรูอะไรบาง และมีประเด็นใดที่ตองไปคนควาตอ 
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แบบประเมิน Simulation Based Learning 
รายวิชา 640-391 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญแลผูสูงอายุ 1 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

สถานการณ : การดูแลผูปวยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซอนเฉียบพลัน 
กิจกรรมการปฏิบัติ  ปฏิบัติ ไมได

ปฏิบัติ 
ปฏิบัติโดย

ตอง
แนะนํา 

หมายเหตุ/
Note 

1 การประเมินปญหาและตรวจรางกาย      
1.1 ทักทายผูใชบริการ      
1.2 ถามชื่อ สกุล ประเมินความรูสึกตัว     

1.3 ถามอาการ ออนเพลีย หนามืด เปนลม ซึม     

1.4 ถามโรคประจําตัว/ยาที่รับประทานประจํา     

1.5 ถามมื้ออาหารที่กินลาสุด     

1.6 วัดสัญญาณชีพ SpO2     

1.7 สัมผัสตัว ประเมินเหงื่อออก ตัวเย็น     
1.8 ขอเจาะน้ําตาลปลายนิ้ว     

1.9 ระบุปญหาจากการแปลผลระดับน้ําตาล     

2 การใหการพยาบาลผูปวยเบาหวานที่มีภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา     

2.1 จัดใหผูปวยไดนอนพัก     

2.2. บอกวาจะไปรายงานพยาบาลและนําน้ําหวานมาใหผูปวยดื่ม      

2.3 บอกวาจะมาติดตามประเมินอาการหลังดื่มนําหวาน     

3 รายงาน ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในผูปวยเบาหวาน     

3.1 รายงานขอมูลครบถวน (ผลการประเมินปญหาและแนว
ทางการแกไข 

    

หมายเหตุ หากผูเรียนทําครบ สามารถสิ้นสุดสถานการณได 
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................. ............................................................................ 

................................................................ (ผูประเมิน) 


