
 
 
 

 
 

๑. ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 
๒. ชื่อเรื่องของการจัดการความรู้ : การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วย                                                         
                                          Simulation-based  Learning   ปี พ.ศ. ๒๕๕9 
๓. คณะผู้ด าเนินการ   ๑. อ.ชนิดา ธนสารสุธี   ๒. อ.ละมัด  เลิศล้ า   และคณะ 
๔. หลักการและเหตุผล 
  การจัดการความรู้  เป็นปัจจัยส าคัญที่สถานศึกษาควรสนับสนุนและส่งเสริม เพราะการจัดการความรู้
เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ท าให้เกิดประสบการณ์และแนวปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากร น าไปศึกษา ใช้ประโยชน์ 
และต่อยอดความรู้ให้แตกฉานต่อไป  โดยเฉพาะองค์กรทางการศึกษา สามารถน าความรู้มาใช้ในการ
พัฒนาการด าเนินงานหรือนวัตกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ให้ความส าคัญกับการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ จึงมีความพยายามในการจัดการความรู้ให้
เป็นเนื้อเดียวกับการท างานประจ า โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมา
พัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้
เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  การเริ่มต้นการจัดการความรู้ เริ่มต้นจากการสร้างความเข้าใจในเรื่องของการจัดการความรู้ให้แก่
คณะท างานฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุก่อน  เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจที่ตรงกัน มีการวางแผนการท างานร่วมกันเพื่อให้การด าเนินการ  เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และแผนงานของวิทยาลัย การด าเนินการในครั้งนี้เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มของคนกลุ่ม
เล็กๆ ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนมารวมตัวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ
ร่วมกันสรุปองค์ความรู้ จัดเก็บ และเผยแพร่องค์ความรู้  หลังจากนั้นจึงได้มีการขยายการจัดการเรียนรู้ ไปสู่
สาขาวิชาต่างๆ โดยมุ่งสู่การพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนการสอน เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนด้วย Simulation-based Learning 
 
๕. ผลท่ีได้จากการจัดการความรู ้
 5.1 ได้แนวปฏิบัติในการพัฒนาการเรียนการสอนด้วย Simulation Based Learning ดังนี ้

๑. กระตุ้นให้อาจารย์มีทัศนคติที่ ต่อการจัดการเรียนการสอนด้วย Simulation Based 
Learning  
- ชักชวนอาจารย์ที่สนใจมาร่วมเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์การสอนด้วย Simulation 

Based Learning จากกลุ่มเล็กๆ โดยเริ่มจากอาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวิชา  จากนั้น
ขยายออกไปสู่รายวิชาอื่นๆ   

- ขยายการจัดการเรียนการสอนด้วย Simulation Based Learning ไปยังสาขาวิชาอื่นๆ 
เริ่มให้เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนด้วย Simulation Based Learning จากการใช้ 
Simulation Based Learning ประเมินผู้เรียนด้วยการสอบ OSCE  เนื่องจากง่าย และ

 



อาจารย์ยังไม่ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทไปจากเดิมมากนัก  และเป็นการช่วยให้อาจารย์
เห็นผลลัพธ์จากการจัดการเรียนการสอนปกติ ว่าไม่สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
และสมรรถนะที่จ าเป็นของพยาบาลได้ 

๒. ให้ความรู้กว้างๆ  ( Overview) เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้วย Simulation Based 
Learning  
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อท าความเข้าใจให้ อาจารย์รับรู้ประเด็นส าคัญของการจัดการเรียน

การสอนด้วย Simulation Based Learning ว่าการจัดการเรียนการสอนด้วย 
Simulation Based Learning สามารถท าได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีข้ันสูงเพียง
อย่างเดียว  ถึงแม้อาจารย์จะไม่มีหุ่นที่มีสมรรถนะสูง (High fidelity manikin) อาจารย์
สามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้วย Simulation Based Learning ได้ โดย
อาจารย์ควรระลึกไว้เสมอว่า “ Simulation is a Technique not Technology”   
นั่นคือ Simulation เป็นเทคนิคการสอนอีกวิธีหนึ่ง ที่สามารถใช้กระตุ้นการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน Simulation ไม่ใช่เทคโนโลยี ฉะนั้น การสอนด้วย Simulation สามารถท าได้ไม่
ว่าจะมีเทคโนโลยีหรือไม่ก็ตาม                                                                                                                                                                                                                                                             

- มีการช้ีแจงท าความเข้าใจเป้าหมายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วย 
Simulation Based Learning  

- ให้ความรู้เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วย Simulation Based Learning 
๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วย Simulation Based Learning 
๔. ให้ความรู้เรื่องการออกแบบโจทย์สถานการณ์  (Scenario/ Simulated Clinical 

Experience) เพื่อใช้กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน 
- มอบหมายให้ออกแบบโจทย์สถานการณ์ (Scenario)  โดยเน้นให้ใช้ข้อมูลจากกรณีศึกษา

ผู้ป่วยจริงมาเป็นฐานในการออกแบบสถานการณ์ และการก าหนดวัตถุประสงค์การเรียน
ให้ SMART (Specific, Measurable, Agreed, realistic, and Time bound)                                                                                                                                                                                                           

- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงแก้ไขโจทย์สถานการณ์ (Scenario) 
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวางแผนและการออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้วย 

Simulation Based Learning 
o ให้ความรู้เรื่อง สมรรถนะ การท างาน และข้อจ ากัดของหุ่น ( High fidelity 

manikin) 
o การลงข้อมูลในหุ่น  (High fidelity manikin) และปรับแก้โจทย์สถานการณ์ตาม

ข้อจ ากัดของหุ่น 
o การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนด้วย Simulation Based 

Learning  
- น าโจทย์สถานการณ์ให้ผู้เช่ียวชาญ/ แพทย์และพยาบาลในคลินิก ช่วยตรวจสอบแก้ไข 
- แก้ไขปรับปรุงโจทย์สถานการณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 

๔. ให้ความรู้เรื่องกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วย Simulation Based Learning : เทคนิค
การสอน ข้ันตอนการสอนบทบาทครู บทบาทผู้เรียน ดังนี ้

๔.๑ ข้ันน า (Pre brief)   



-   ครูน าเข้าสู่บทเรียน ด้วยการช้ีแจงวัตถุประสงค์การเรียนรู ้ เพื่อสร้างจูงใจ ให้นักศึกษาเห็น 
คุณค่าของสิ่งที่จะเรียน   

-   ครูอธิบายข้ันตอนการเรียน และอุปกรณ์High fidelity Simulation และการใช้งาน  
-   ครูให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้ป่วย  
-   ขออาสมัครนักศึกษา  มารับบทเป็นพยาบาลที่ต้องประเมินอาการและให้การช่วยเหลือ 

ผู้ป่วยตามสถานการณ์ จ านวน ๓ คน และมอบหมายให้แบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลตาม 
สถานการณ์  

-   มอบหมายให้นักศึกษาที่เหลือเป็นผู้สังเกตการณ์ ว่าผู้ป่วยมีปัญหาอะไร พยาบาลให้การ 
ดูแลผู้ป่วยอย่างไร ถูกต้อง-เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ถ้าผู้สังเกตการณ์เป็นบุคคลที่ต้องเข้าไปดูการให้การ
ช่วยเหลือผู้ป่วย  จะท าอย่างไร  จะท าอย่างที่เพื่อน าหรือไม่ อย่างไร  

๔.๒ สอนด้วยการด าเนินสถานการณ์จ าลองเสมือนจริง(Simulation activity) โดย นักศึกษา
ต้องแสดงการใช้ความรู้ความสามารถ ในการประเมิน อาการและอาการแสดงของผู้ป่วย  รวบรวมข้อมูล  
วิเคราะห์ปัญหา  แก้ไขปัญหาให้กับผู้ป่วยตามสถานการณ์  

๔.๓ กระตุ้นให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สะท้อนคิด ( Debrief) โดยครูสร้าง 
บรรยากาศให้นักศึกษารู้สึกปลอดภัย ที่จะแสดงความคิดเห็น       

- กระตุ้นให้นักศึกษาจ าแนกแยกแยะสิ่งที่เกิดข้ึนในสถานการณ์ ด้วยการเปิดโอกาสให้ 
นักศึกษาได้พูดคุยถึงความรู้สึกและประสบการณ์ที่ได้ลงมือปฏิบัติในสถานการณ์ ด้วยการตั้งค าถามน ากระตุ้น 
ให้นักศึกษาสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ตัวอย่าง เช่น  

* นักศึกษารู้สึกอย่างไรกับสถานการณ์      
* เกิดอะไรข้ึนระหว่างสถานการณ์ และท าไมถึงเป็นอย่างนั้น  

          * นักศึกษาแก้ไขสิ่งที่เกิดข้ึนอย่างไร แล้วได้ผลหรือไม่  
-  ช่วยให้นักศึกษาท าความเข้าใจบทเรียน ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้สังเกตการณ์ร่วมแสดง

ความ คิดเห็น ในการวิเคราะห์ปัญหาของผู้ป่วย และทางเลือกในการตัดสินแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ
การปฏิบัติการพยาบาลร่วมกัน  ตัวอย่าง เช่น        

* นักศึกษาที่สังเกตการณ์ เห็นเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึนในห้องผู้ป่วย        
* ผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องใดบ้าง        
* การประเมินสภาพและรวบรวมข้อมูล ถูกต้องครบถ้วนหรือไมอย่างไร        
* กิจกรรมที่ท าให้ถูกต้อง/ มีประโยชน์/ เหมาะสม กับผู้ป่วย/ สถานการณ์ หรือไม่    

-   ครูกระตุ้นให้นักศึกษาร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เป็นความคิดรวบยอด หลักการ หรือ
วิธีการที่ได้  เพื่อน าไปเช่ือมโยงกับสถานการณ์ใหม่ในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป  ด้วยการใช้ค าถามกระตุ้น
ให้ นักศึกษาสะท้อนสิ่งที่เรียนรู้ 

๕. ทดลองสอนด้วย Simulation Based Learning 
๖. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วย Simulation Based Learning 
๗. อาจารย์น าโจทย์สถานการณ์ (Scenario)  ไปใช้สอนจริงในรายวิชา 
๘. ประชุมเสวนากลุ่ม (Focus group) เพื่อถอดบทเรียนร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอน 
๙. ให้ความรู้เรื่องการวัดประเมินผลการจัดการเรียนการสอนด้วย Simulation Based Learning  
๑๐. มอบหมายให้ออกแบบโจทย์สถานการณ์ และใบประเมินผล 
๑๑. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงแก้ไขโจทย์สถานการณ์ (Scenario) และใบประเมิน 



๑๒. ทดลองประเมินผลการจัดการเรียนการสอนด้วยโจทย์สถานการณ์ ( Scenario) และใบประเมินที่
ออกแบบไว้ 

๑๓. น าโจทย์สถานการณ์และใบประเมินให้ผู้เช่ียวชาญ/ แพทย์และพยาบาลในคลินิก ช่วยตรวจสอบ
แก้ไข 

๑๔. แก้ไขปรับปรุงโจทย์สถานการณ์และใบประเมินตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 
๑๕. อาจารย์น าโจทย์สถานการณ์ (Scenario) และใบประเมิน ไปใช้ประเมินผลผู้เรียนในรายวิชา 
๑๖. ประชุมเสวนากลุ่ม (Focus group) เพื่อถอดบทเรียนร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอน 
๑๗.  น าองค์ความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้เพิ่มเติม 

และน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
 

5.2  แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนด้วย Simulation Based Learning โดยมี ข้ันตอนการสอน 
ดังนี้ 
   ๑. ข้ันน า ( Pre brief) หรือข้ันปฐมนิเทศ ( Introduction or Pre-brief) เป็นการช้ีแจง
จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของสิ่งที่จะเรียน รวมทั้งทบทวนความรู้เดิมกับ
ความรู้ใหม่ได้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย โดย 

-   ครูน าเข้าสู่บทเรียน ด้วยการช้ีแจงวัตถุประสงค์การเรียนรู ้ เพื่อสร้างจูงใจ ให้นักศึกษาเห็น 
คุณค่าของสิ่งที่จะเรียน   

-   ครูอธิบายข้ันตอนการเรียน และอุปกรณ์High fidelity Simulation และการใช้งาน  
-   ครูให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้ป่วย  
-   ขออาสมัครนักศึกษา  มารับบทเป็นพยาบาลที่ต้องประเมินอาการและให้การช่วยเหลือ 

ผู้ป่วยตามสถานการณ์ จ านวน ๓ คน และมอบหมายให้แบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลตาม 
สถานการณ์  

-   มอบหมายให้นักศึกษาที่เหลือเป็นผู้สังเกตการณ์ ว่าผู้ป่วยมีปัญหาอะไร พยาบาลให้การ 
ดูแลผู้ป่วยอย่างไร ถูกต้อง-เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ถ้าผู้สังเกตการณ์เป็นบุคคลที่ต้องเข้าไปดูการให้การ
ช่วยเหลือผู้ป่วย  จะท าอย่างไร  จะท าอย่างที่เพื่อน าหรือไม่ อย่างไร  

๒. ข้ันสอนด้วยการด าเนินสถานการณ์จ าลองเสมือนจริง  (Simulation activity) เป็นการ
ด าเนินสถานการณ์จ าลองตามที่ออกแบบไว้ เป็นสถานการณ์ของผู้ป่วยที่ผู้เรียนต้องใช้ความรู้ความสามารถใน
การประเมินอาการ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจแก้ไขปัญหาให้กับผู้ป่วยตามสถานการณ์
จ าลองที่ออกแบบไว้  โดยที่ความยากง่ายของสถานการณ์จะข้ึนอยู่กับระดับความสามารถของผู้เรียนว่าอยู่ช้ันปี
ใด ต้องการสร้างสมรรถนะใดให้เกิดกับผู้เรียน    

๓. ข้ันกระตุ้นให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสะท้อนคิด ( Debrief) โดยครูสร้าง 
บรรยากาศให้นักศึกษารู้สึกปลอดภัย ที่จะแสดงความคิดเห็น       

- กระตุ้นให้นักศึกษาจ าแนกแยกแยะสิ่งที่เกิดข้ึนในสถานการณ์ ด้วยการเปิดโอกาสให้ 
นักศึกษาได้พูดคุยถึงความรู้สึกและประสบการณ์ที่ได้ลงมือปฏิบัติในสถานการณ์ ด้วยการตั้งค าถามน ากระตุ้น 
ให้นักศึกษาสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ตัวอย่าง เช่น  

* นักศึกษารู้สึกอย่างไรกับสถานการณ์      
* เกิดอะไรข้ึนระหว่างสถานการณ์ และท าไมถึงเป็นอย่างนั้น  

          * นักศึกษาแก้ไขสิ่งที่เกิดข้ึนอย่างไร แล้วได้ผลหรือไม่  



-  ช่วยให้นักศึกษาท าความเข้าใจบทเรียน ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้สังเกตการณ์ร่วมแสดง
ความ คิดเห็น ในการวิเคราะห์ปัญหาของผู้ป่วย และทางเลือกในการตัดสินแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ
การปฏิบัติการพยาบาลร่วมกัน  ตัวอย่าง เช่น        

* นักศึกษาที่สังเกตการณ์ เห็นเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึนในห้องผู้ป่วย        
* ผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องใดบ้าง        
* การประเมินสภาพและรวบรวมข้อมูล ถูกต้องครบถ้วนหรือไมอย่างไร        
* กิจกรรมที่ท าให้ถูกต้อง/ มีประโยชน์/ เหมาะสม กับผู้ป่วย/ สถานการณ์ หรือไม่    

-   ครูกระตุ้นให้นักศึกษาร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เป็นความคิดรวบยอด หลักการ หรือ
วิธีการที่ได้  เพื่อน าไปเช่ือมโยงกับสถานการณ์ใหม่ในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป  ด้วยการใช้ค าถามกระตุ้น
ให้ นักศึกษาสะท้อนสิ่งที่เรียนรู้ 
 
5.3  ผลจากการน าแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลองเสมือนจริง
(Simulation-Based Learning) ไปใช้ พบว่า 
  1. ด้านผู้สอน  

1)  อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลองเสมือน
จริง (Simulation-Based Learning)    

2)  อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจการออกแบบสถานการณ์ทางคลินิกเพื่อใช้ใน การจัดการ
เรียนการสอน  สามารถออกแบบโจทย์สถานการณ์เสมือนจริง ( scenario)  เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนด้วย
สถานการณ์จ าลองเสมือนจริง (Simulation-Based Learning)  
  3) จากการเสวนากลุ่มและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก พบว่า การพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้สถานการณ์จ าลองเสมือนจริง (Simulation-Based Learning) ท าให้ 

  3 .๑) อาจารย์รับรู้สภาพปัญหาในการเรียนรู้ของนักศึกษา ในด้าน นักศึกษาบางส่วน
ไม่สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาสถานการณ์ผู้ป่วยเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม และนักศึกษามีการรายงานหรือ
การประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องระหว่างให้การรักษาพยาบาลอย่างไม่เป็นระบบ   
              3.๒) อาจารย์มีการพัฒนาตนเองทั้งในด้านองค์ความรู้และกระบวนการจัดการเรียน
การสอน โดยเรียนรู้การจัดท าโจทย์สถานการณ์เสมือนจริงด้วย Clinical simulation มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการวิพากษ์สถานการณ์และองค์ความรู้ที่ผู้เรียนควรได้ ท าให้ได้
องค์ความรู้ใหม่เพื่อน ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
  

2. ด้านผู้เรียน พบว่า   
 ๑)  ผู้เรียน สอบผ่านสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลที่เกณฑ์ ๖๐ % (โดยประเมินจาก

คะแนนการสอบประเมินผลสัมฤทธ์ิ ( OSCE) ทั้งนี้ เนื่องจาก นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ช้ันปีที่ ๔ ได้รับการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง ( Simulation-Based Learning) ในสาขาวิชาต่างๆเพียง
สาขาวิชาละ ๑-๒ ครั้ง เท่านั้น ซึ่งอาจยังไม่เพียงพอที่จะเห็นประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีนี้
อย่างชัดเจน แต่ผู้เรียนส่วนใหญ่เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ได้ดี ก่อให้เกิด
ความมั่นใจในการปฏิบัติงาน เพิ่มบรรยากาศการเรียนรู้ 



 ๒) ผู้เรียนมีความพึงพอใจ และสนุกกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง 
(Simulation-Based Learning) เนื่องจาก การเรียนการสอนแบบนี้จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียน  เกิดการคิด
วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาตลอดเวลา เป็นการเรียนที่สนุกและไม่น่าเบื่อ 

 ๓) จากการเสวนากลุ่มและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก พบว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
สถานการณ์จ าลองเสมือนจริง (Simulation-Based Learning) เป็นการเรียนการสอน ที่ 
  ๓.๑ พัฒนาศักยภาพในด้านการคิด การจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์แก้ไขปัญหา การจัดล าดับความส าคัญของสิ่งที่ควรท าก่อน-หลังได้ 
สามารถน าความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ โดยการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้สถานจ าลองเสมือนจริง High fidelity ท าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด ในการที่แก้ไขปัญหาให้
ผู้ป่วยได้เหมาะสมกับสถานการณ์ อันน าไปสู่การส่งเสริมการคิดวิจารณญาณ (Critical thinking) 

“ดีค่ะอาจารย์ แบบว่าได้น าทักษะทั้งหมดทั้งมวลที่ได้ฝึกสะสมมาบวกกับความรู้ที่ต้องผ่านการ
กลั่นกรองและการตัดสินใจที่ดีที่สุด ณ ขณะนั้น ว่าจะท าอย่างไรดีกับผู้ป่วย นอกจากจะเป็นการเรียนการสอน
ที่ดีแล้วยังช่วยฝึกทักษะการตัดสินใจ การจัดล าดับความส าคัญของสิ่งที่ควรท า ถ้ามีแบบนี้ต้ังแต่ปี ๑ ก็จะดี
มากๆ เลยค่ะ ขอเป็นอีก ๑ แรงที่สนับสนุนการเรียนแบบนี้” 
 “...ท าให้เราได้แตกแขนงความคิด ใช้ความคิดในการแก้ไขปัญหาในแต่ละเหตุการณ์ แก้ไขสถานการณ์
ฉุกเฉินได้ทันท่วงที” 
 “ฝึกการเผชิญสถานการณ์ การแก้ปัญหา สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า เพราะเมื่อเจอ
สถานการณ์จริง จะได้แก้ไขสถานการณ์ได้จริง อยากให้จัดการเรียนการสอนแบบนี้ และสอบ OSCE เยอะๆค่ะ 
เวลาไปฝึกงานจะได้เข้าใจมากขึ้น” 

๓.๒ เพ่ิมบรรยากาศในการเรียน ท าให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ เป็นการเรียนการสอนที่สนุก  
ท้าทาย แปลกใหม่และตื่นเต้น กระตุ้นการเรียนรู้ตลอดเวลา เป็นวิธีการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนได้เห็น
สภาพผู้ป่วยเสมือนจริง ทั้งอาการและการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรีรวิทยา และได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในการ
รักษาพยาบาล เหมือนได้เรียนรู้ในหอผู้ป่วยจริง  

“สนุกดีค่ะ ชอบ ตื่นเต้น รู้สึกว่า เวลาท างานจริงจะเป็นอย่างไร เหมือนการท างานจริงๆ ท าให้รู้ว่าเรา
บกพร่องตรงไหน เรายังขาดและต้องแก้ไขตรงไหน เพราะมันเป็นชีวิตจริง เห็นภาพว่าเป็นอย่างไร ชอบค่ะ 
อยากให้มีการเรียนการสอนแบบนี้อีกบ่อยๆ” 

๓.๓ ส่งเสริมให้มีความช านาญและเพ่ิมความมั่นใจ   การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
สถานการณ์จ าลองเสมือนจริง ช่วยให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนดีข้ึน มีความมั่นใจในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ผู้ป่วย การสอนด้วยสถานการณ์จ าลองเสมือนจริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้สถานการณ์ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

“การเรียนและการสอบด้วยสถานการณ์จ าลองที่เสมือนจริงแบบนี้ ช่วยกระตุ้นให้เราเกิดกระบวนการ
คิดได้เป็นอย่างมาก เพราะบางสถานการณ์เกิดข้ึนไม่เหมือนกันแม้จะเป็นโรคเดียวกัน แต่เกิดและมาด้วย
อาการที่ไม่เหมือนกัน ท าให้กล้าที่จะตัดสินใจ ช่วยให้เกิดทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง  ช่วย
เพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเราเอง ซึ่งก าลังจะเป็นพยาบาลในอนาคต หนูอยากให้มีการเรียนการสอนด้วย
สถานการณ์และสอบ OSCE ตั้งแต่ช้ันปีแรกๆ เพราะเป็นการฝึกทักษะและช่วยเพิ่มประสบการณ์ให้นักศึกษา
ด้วย ให้นักศึกษาเกิดความพร้อมและความมั่นใจในช้ันปีที่โตข้ึน” 

๓.๔ ท าให้ผู้เรียน เห็นภาพการปฏิบัติการพยาบาลท่ีชัดเจน   จากการเห็นผลการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยระหว่างการให้การรักษาพยาบาล จากสถานการณ์จ าลองเสมือนจริง ที่มี เครื่องมือ 



อุปกรณ์ การเฝ้าระวังอาการผู้ป่วยเสมือนจริง และหุ่นจ าลองผู้ป่วยที่มีอาการตอบสนองทางด้านพยาธิสรีระ
วิทยาเสมือนจริงในขณะที่ผู้เรียนประเมินอาการและแก้ไขปัญหาให้ผู้ป่วย ท าให้ผู้เรียนรู้ข้อผิดพลาดของตนเอง 
ว่ายังขาดความรู้และสมรรถนะด้านไหน  น าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะของตนเอง  ด้วยการกลับไปทบทวน
ความรู้ทั้งหมดที่เรียนมาและน าไปแก้ไข/เพิ่มเติมความรู้ความสามารถของตนเองให้สูงข้ึน 
 “หลังจากเรียนทฤษฎี หนูเคยคิดว่าตัวเองรู้เรื่องโรคนี้แล้ว สามารถดูแลผู้ป่วยได้ แต่พออาจารย์ให้มา
เรียนด้วยสถานการณ์จ าลอง ต้องแก้ปัญหาให้ผู้ป่วย ท าให้หนูรู้ว่า หนูยังไม่รู้อะไรอีกเยอะมากเลยค่ะ” 

“ช่วยกระตุ้นให้เห็นภาพจริงว่าคนไข้มีอาการอย่างไร...ช่วยให้ขยันอ่านหนังสือและท าความเข้าใจกับ
เนื้อหาที่เข้ากับสถานการณ์จริง ท าให้มีความมั่นใจในการรักษาพยาบาลมากขึ้น” 

“ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น เพราะการจัดสถานการณ์จ าลองท าให้เห็นภาพชัดเจนมากข้ึน 
ช่วยฝึกการน าความรู้ที่ได้เรียนมาใช้จริงๆ แบบรวบยอด ได้คิด ได้ตัดสินใจ ได้รู้ข้อบกพร่องของตัวเรา แล้วไป
อ่านหนังสือเพิ่มเติม ท าให้เข้าใจและจ าได้มากกว่าการเรียนปกติ  เช่น การสอบสถานการณ์จ าลองที่ ER ท าให้เรารู้ว่า
ถ้าเราให้การช่วยเหลือผู้ป่วยผิดแล้วจะเกิดผลอะไรกับคนไข้เลยในตอนน้ัน  เพราะจากที่หนูไปฝึกงานที่ ER หนูยังไม่ได้
ตัดสินใจด้วยตัวเองเลย เพราะเป็นภาวะฉุกเฉิน คนไข้มาเร็ว ไปเร็ว  ได้ท าแค่ตามค าสั่งของพี่พยาบาลเท่านั้น” 

๓.๕ เป็นการเรียนการสอนที่ผู้เรียน ต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  อันจะน าไปสู่การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและบทสรุปของตนเอง  

“ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ เพราะบางครั้งการฝึกงาน เราไม่ได้คิดว่า การที่ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย
อย่างนี้ ให้เพราะอะไร ไม่ได้คิดทุกอย่างแบบนี้ด้วยตนเอง เพราะเหตุการณ์ จริงต้องรีบท า เราไม่มีเวลาคิด 
ได้แต่ท าตามที่พี่พยาบาลบอก  แต่การเรียนและการสอบ OSCE ท าให้เราต้องคิดตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะท า
อะไรให้ผู้ป่วย และการพยาบาลนั้นท าเพราะอะไร เป็นการเรียนการสอนที่ดีมาก อยากให้จัดแบบนี้อีก” 

๓.๖ เกิดการท างานเป็นทีม เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน  การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  
และยอมรับการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่น ท างานร่วมกับผู้อื่นได้  

“ช่วยให้เกิดการเรียนรู้  สนุก และได้ฝึกตัดสินใจว่าถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้เราต้องท าอะไร เพราะจากที่ไปฝึกงาน 
เราจะได้แค่ท าตามที่พี่พยาบาลสั่ง ว่า...น้องพ่น Ventolin 1:3 คนไข้คนน้ี.... น้องให้ O2 cannula คนไข้คนน้ี
หน่อย 3 ลิตรนะ...  แต่การเรียนการสอนและการสอบด้วยสถานการณ์แบบนี้  หนูกับเพื่อนต้องช่วยกันคิดและ
ตัดสินใจว่าเราจะท าอะไรให้คนไข้  พอท าแล้วคนไข้เป็นแบบนี้ เราจะต้องท าอะไรต่อ  ดีค่ะ  สนุก” 

๓.๗ มีทัศนคติท่ีดี เอ้ืออาทรต่อการดูแลผู้ป่วย  โดยนักศึกษาเกิดความเอื้ออาทรเกิด 
ความรู้สึกเข้าใจเห็นใจเสมือนได้ลงมือปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงๆ  

“เสียใจที่ท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิต ถึงจะเป็นการสอบกับหุ่นแต่ผมก็รู้สึกผิด ว่าเราตัดสินใจให้การ
รักษาพยาบาลที่ไม่ถูกต้อง ถ้าเป็นคนไข้จริง...คงไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้ทัน...” 
 
๖. ข้อเสนอแนะจากผู้สอน 
  6.๑  ต้องการให้มีการทบทวนความรู้ในการจัดการเรียนการสอน ด้วย Simulation Based Learning 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
        6.2   ควรมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิด้วยการสอบ OSCE ในทุกสาขาวิชาเพื่อประเมินนักศึกษาแต่ละ
ช้ันปี 
    

……………………………………………. 


