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Objective

• เขา้ใจปัจจยัที่ท  าใหก้าร debriefing ยาก
• เขา้ใจค าแนะน าในการจดัการการ debrief ที่ยาก
• แสดงการจดัการการ debrief ที่ยากตามค าแนะน าไดพ้อสมควร



Activities

• Lecture 15 นาที

• Small group activity 45 นาที

•Question & Summary 10 นาที



5 tip for effective debriefing by Paul phrampus

1. Know your specific objectives

2. Have framework, use a model or two

3. Involve all learners

4. Pull the ideas, not push the fact

5. Prepare summary of the main point  take home message



Difficult debriefing - factors

•Difficult situation

•Difficult participants - phenotype

V. J. Grant, T. Robinson, H. Catena, W. Eppich & A. Cheng (2018) Difficult
debriefing situations: A toolbox for simulation educators, Medical Teacher, 40:7, 
703-712, DOI: 10.1080/0142159X.2018.1468558
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Difficult situation : for example

•ขอความเห็นดว้ยครบั มีสถานการณแ์บบไหนที่ยาก
•Multi-disciplinary simulation 

•Non – technical skill, Team training

• Ethical issue

• Stressful simulation scenario

•Career risk, uphill – Debrief your senior or boss

• และสถานการณอ์ื่นๆ



Difficult participants phenotype

• Quiet – Withdrawer เงียบ
• Talker or Know-it-all รูไ้ปหมด
• Angry หงดุหงิด โกรธ ขดัแยง้ทกุเรือ่ง
• Unconsciously Incompetent – ไม่รูต้วัวา่ไมรู่ห้รอืผิดพลาด แตยื่นยนัวา่รูห้รอืท า
ถกูแลว้

• Distract คยุนอกประเดน็ หรอืไปสนใจเรือ่งอ่ืน 
• และอ่ืนๆ อีกหลายแบบ defender, rambler, devil-advocate 

• ปล. เป็นค ำแนะน ำเท่านัน้นะครบั 
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Quiet – Withdrawer เงียบ
• เหต ุ– ขีอ้าย กงัวล กลวั เหน่ือย วฒันธรรมแบบไมแ่สดงออก ไมม่ั่นใจ สถานการณย์ากหรือซบัซอ้น

• สิ่งที่ควรท า 
• Briefing บอกวา่มีอภิปราย อธิบายใหล้ดความกงัวล แจง้ความคาดหวงั เสรมิบรรยากาศเป็นมิตร
• อดทน ถามแลว้ความเงียบ 
• ใชค้  าถามง่ายๆ ค าถามท่ีมีค าตอบแน่ๆ 
• Normalization เช่น เขา้ใจวา่เป็นสถานการณท่ี์ซบัซอ้น กรุป้อ่ืนๆที่เคยสอนมาก็ท  าไดย้าก 
• Think – pair –shared จบัคูใ่หค้ยุกนัเอง 
• เรยีก ถามความคิดเห็นตรงๆ

• สิ่งที่ไมค่วรท า 
• Focus on trying to engage the quiet ตือ้ไม่ลดละ
• แปลความเงียบเป็นความไม่ตัง้ใจเรยีน  



Talker or Know-it-all รู้ไปหมด

• เหต ุ– เก่งระดบัทอ้ป ใสใ่จตัง้ใจเรยีนมาก หรอือาจเป็นเพราะอาจารยต์อบสนองตอ่ค าตอบไมม่ากพอ
• สิ่งที่ควรท า

• ตอบรบั ขอบคณุในค าตอบ และถามความเหน็เก่ียวกบัค าตอบไปยงัคนอ่ืนๆ
• ขอค าตอบจากนกัเรียนคนอ่ืนๆ
• ใชภ้าษากายปฏิเสธ เลี่ยงสายตา มองไปทางคนอ่ืน
• มอบหนา้ท่ีให ้เช่น ใหส้รุปความเหน็ ใหย้กตวัอยา่ง 
• บอกอยา่งมีชัน้เชิง เช่น อาจารยอ์ยากรูค้  าตอบจากคนอ่ืนๆดว้ย ไปจนถงึบอกตรงๆ 

• สิ่งที่ไมค่วรท า 
• ดดุ่า พยายามลดความกระตือรอืรน้ในการอภิปราย 
• ถามแข่งตอ่ไปเรือ่ยๆ จนนกัเรยีนคนอ่ืนหมดโอกาส



Angry หงุดหงิดหรือโกรธ ขดัแยง้ทุกเร่ือง 
• เหต ุ– ท าไดไ้มดี่ ไมเ่หน็ดว้ยกบัเนือ้หา ไมถ่กูกบัเพ่ือนหรอือาจารย ์สถานการณเ์ครียด หรอืมีเรื่องอ่ืนก่อนมาเรียน
• สิ่งที่ควรท า

• ใจเยน็ รบัฟัง มีเมตตา สอบถามยืนยนัอารมณห์งดุหงิด
• สอบถามเหตขุองอารมณท่ี์เกิดขึน้ ถา้หงดุหงิดมากอาจเสนอทางเลือกใหพ้กัขา้งนอกหอ้งก่อน
• ใหเ้วลา ถามไปยงันกัเรียนคนอ่ืนๆก่อน คอ่ยวนกลบัมาภายหลงั
• ตอบรบัอารมณด์ว้ยการแสดงความตระหนกัและยอมรบั “เจอ...แบบนี ้คงท าใหรู้ส้กึแย ่ผมเขา้ใจนะ”
• Normalization เช่น เขา้ใจวา่เป็นสถานการณท่ี์ซบัซอ้น
• Agree to disagree เหน็พอ้งบนความเหน็ท่ีแตกตา่ง บางเรื่องก็ไมไ่ดมี้ค าตอบแบบเดียว

• สิ่งที่ไมค่วรท า 
• ทะเลาะดว้ย ดดุ่า 
• ยอมๆไปเพ่ือใหจ้บ อาจท าใหน้กัเรยีนคนอ่ืนเขา้ใจเนือ้หาผิด



Unconsciously Incompetent – ไม่รู้ตวัวา่ไม่รู้หรือท า
ผดิพลาด แต่ยนืยนัวา่รู้หรือท าถูกแลว้
• เหต ุ– เขา้ใจเนือ้หาผิด เคยท าไดม้าก่อน ไมเ่หน็ความส าคญัของเนือ้หา การจดัสถานการณมี์ปัญหา 
• สิ่งที่ควรท า

• ถามสิ่งท่ีเกิดขึน้ การรบัรูร้ะหวา่งสถานการณ ์เหตผุลของการกระท า 
• ถา้มีปัญหาที่การจดัสถานการณ ์เช่นท่ีหุน่ ควรยอมรบัวา่มีขอ้ผิดพลาดจรงิ
• ถามถึงผลกระทบของสิ่งท่ีไดท้  า อาจสมมติสถานการณอ่ื์นประกอบ โยงกลบัมาท่ีความรูพื้น้ฐาน
• ถามความคิดเห็นจากนกัเรียนคนอ่ืนๆ 
• เปิดวิดีโอที่อดัไวต้อนท า ใหท้ัง้กลุม่เปิดต ารา อินเตอรเ์น็ต 
• Closed gap – Feedback – Summary เนน้การพฒันา ไมใ่ช่ความผิด

• สิ่งที่ไมค่วรท า
• ถกเถียง ดดุา่ 



Distract คุยนอกประเดน็ หรือไปสนใจส่ิงอ่ืน (มือถือ)

• เหต ุ– นิสยัช่างพดู ไมส่นใจไมเ่หน็ประโยชนห์รอืไมช่อบเนือ้หาหรอืวิธีเรยีน มีเรื่องคา้งในใจอยา่งอ่ืนมาก่อน

• สิ่งที่ควรท า
• Briefing ก าหนดกติกาเก่ียวกบัมือถือ บอกสิ่งท่ีคาดหวงั วตัถปุระสงค์
• ขยบัไปนั่งหรอืยืนใกล้ๆ   “มีความจ าเป็นอะไรตอ้งใชมื้อถือมัย้?” “คยุเรื่องเคสกนั บอกในกลุม่ดว้ยสิ”
• “เป็นเรื่องที่น่าสนใจ แตข่อพกัไวก้่อนนะ อยากทราบความเหน็ใน ..... ก่อน 
• ถามวา่ มีความคิดเห็นอยา่งไรกบัค าตอบของเพ่ือนก่อนหนา้นี ้
• (ประเดน็หลกั) สามารถเอาไปใชก้บัเคสอ่ืนๆไดย้งัไงบา้ง เคยเหน็เคสมัย้ 
• พดูพฤติกรรมท่ีไมต่อ้งการออกมาตรงๆ เนน้พฤติกรรม ไมว่ิจารณบ์คุคล

• สิ่งที่ไมค่วรท า
• หลดุประเด็นตามไปดว้ย
• โกรธ ดดุา่ 



Activities time : ลองฝึกจดัการกนัดู

Difficult learner



Roleplay activities
1. Roleplay การเรียน small group discussion รอบนงึ 10-15 นาที (ขออภยัท่ีไมส่ามารถ

ใหเ้ป็นอาจารยไ์ดท้กุคน)

2. จบัฉลาก คนเป็นอาจารยห์นึ่งทา่น คนท่ีเหลือเป็นนกัเรียน 

3. อาจารยเ์ลือกสอนจากหวัขอ้ดงัตอ่ไปนี ้
- ภาวะโลกรอ้น - ประโยชนข์องการทานอาหารเชา้ - อาหารดงัภาคเหนือ
- วิธีการลดน า้หนกั - การออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพ - การใช ้application LINE

(หรอื เรือ่งอื่นๆท่ีชอบก็ได)้ 

4. อาจารยอ์อกไปเตรยีมตวันอกหอ้ง 

5. นกัเรียนก าหนดคนเป็น difficult learner แบบใดแบบหนึ่งท่ีไมซ่  า้กบัรอบก่อนๆ หน่ึงคนเท่ำน้ัน

6. อาจารยเ์ขา้มาสอน และฝึกแกปั้ญหา difficult learner เวลาสอน 5-8 นาที

7. ** ถา้อาจารยท์  าตามค าแนะน าแลว้ ให ้difficult learner หยดุพฤติกรรม

8. จบดว้ย การ Debrief รว่มกนักบัวิทยากรประจ ากลุม่ เลน่รอบตอ่ไป



Summary



Difficult debrief helping tools

• Normalization ท าใหเ้ป็นเรือ่งธรรมดา “กลุม่ท่ีสอนก่อนหนา้นีก็้ท าไดย้ากเหมือนกนั”
• Validation รบัรู ้ยืนยนัความคิดหรอือารมณ ์“ผมเขา้ใจนะวา่เรือ่งนีท้  าใหรู้ส้กึแย”่ 
• Generalization ประยกุตเ์นือ้หาไปใชใ้นบรบิทอ่ืน “มีการใชย้านีก้บัเคสอ่ืนๆบา้งมัย้”
• Paraphrasing ถอดความสิ่งท่ีเขาพดูโดยไม่ใสค่วามคดิเราเอง “ท่ีนกัศกึษาพดู หมายถึง..... ” 
• Broadening ขยายวงสนทนา “มีความเห็นอยา่งไรกบัค าตอบของเพื่อนครบั” 
• Name the dynamic ยกปัญหาขึน้มาพดูตรงๆ “ท่าทางยงัไมพ่อใจนะครบั ขอทราบ
ความคดิของคณุหน่อย” 

V. J. Grant, T. Robinson, H. Catena, W. Eppich & A. Cheng (2018) Difficult
debriefing situations: A toolbox for simulation educators, Medical Teacher, 40:7, 
703-712, DOI: 10.1080/0142159X.2018.1468558



Question? Or Share experience


