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ความส าคญั 

พยาบาลเป็นวชิาชีพทีจ่ะต้องมกีารเรียนรู้ผ่านการปฏิบตั ิและมกีารเปลีย่นผ่านจาก
พยาบาลระดับเร่ิมต้นเป็นพยาบาลผู้เช่ียวชาญได้จากประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย  

แม้ว่าวชิาชีพการพยาบาลจะมรูีปแบบการดูแลผู้ป่วยอย่างชัดเจนโดยมุ่งเน้นทีค่วาม
ปลอดภัย  

ส่วน  พรบ. สุขภาพปี 2550  เน้นการปกป้องสิทธิผู้ป่วยและระมดัระวงัทีจ่ะไม่ให้มี
การเข้าใจว่าเป็นการละเมดิผู้ป่วย ส่งผลให้มข้ีอจ ากดัของการเรียนรู้ของพยาบาล ท าให้
ไม่สามารถเกดิทกัษะการพยาบาลได้ในเวลาตามทีเ่คยเป็นมา นอกจากน้ันการพยาบาล
โดยพยาบาลทีม่ปีระสบการณ์การตัดสินใจทางคลนิิกน้อย อาจส่งผลให้เกดิความไม่
ปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยได้ 



ความคดิที่จะท า R2R เร่ืองนี ้

ค าพูดว่าใครสักคนมแีรงจูงใจ ไม่มีความหมาย หากไม่ใช่แรงจูงใจสู่การลงมอืท า  

                                             ศ.นพ. วิจารย ์พานิช  

Demanding ความอยาก 

เราต้องการข้อมูลและเหตุผลในการพสูิจน์ ความเหมาะสม ของการใช้วธีิการเรียนรู้
โดยวธีิการ ฝึกอบรมโดยใช้ผู้ป่วยและสถานการณ์เสมอืนจริง 

ความเป็นเอกชน  เป็นข้อได้เปรียบ และเป็นข้อจ ากดั   

 

                                               



 Simulation ใชห้ลกัการเรียนรู้แบบบูรณาการใหเ้ขา้กบักาละเทศะ ผูเ้รียนตอ้งเรียนและมีทกัษะ
ยอ่ยมาก่อน  

การรู้จริง (Mastery) : การเรียนรู้
เกิดข้ึนอยา่งไร ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช) 

Nursing Skill Development and Clinical 
Judgment Model. This model,  
INACSL 



กระบวนการและข้อค้นพบ 
ใช้กรอบแนวคดิในการวางแผน 

กรอบแนวคดิของการพฒันาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย (Donabedian 
quality of care model ) 

 

 
ศึกษาโครงสร้างและ
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ศึกษา
กระบวนการ 

ก าหนดผลลพัธ์ 



โครงสร้างและปัจจัยที่เกีย่วข้อง 
ปัจจัย ค ำถำม 

Nurse educator ไม่เคยรู้เร่ืองการสอนโดย Simulation มาก่อน อะไรคือ 
Low, moderate, high fidelity 

การสอนวิธี 
Simulation 

มีองค์ประกอบอะไรบ้าง และมีมาตรฐานอย่างไร อะไรคือข้อดี 
และข้อจ ากดัของการสอนวิธีนี ้

ในเวลาเร่งด่วนแบบนีเ้ราจะหาค าตอบได้อย่างไร 
หวัข้อการสอน ควรเลือกหวัข้อการสอนเร่ืองอะไรดี ท่ีสามารถสอนโดย 

Simulation ได้  
กลุม่เป้าหมาย พยาบาล ผู้ เรียนของเราควรจะเลือกใคร 



ทีมงานและพยาบาลใหม่ 



เจาะศึกษา Nursing simulation 



ปัญหาและข้อจ ากดัขณะด าเนินการ 
ปัจจัย ค าถาม 

เคร่ืองมือ ใชอ้ะไรวดัผล 
ขั้นตอนการเตรียมการ มีเตรียมการอยา่งไรบา้ง 

clinical 
scenario 

เขียนสถานการณ์อยา่งไร มีองคป์ระกอบอยา่งไร 

Facilitators 
skills 

เปล่ียนบทครูเป็นผูอ้  านวยการสอนท าไม 

ทกัษะย่อยของผู้เรียน ตอ้งเรียนอะไร ทีทกัษะอะไรบา้งก่อนเขา้เรียนแบบ 
Simulation 



Step 1:Define Teaching 
Objective 

Step 2: Need Assessment 

Step 3: Select a case that 
meets your objective 

Step 4: Transcribe your 
case into a scenario 

format 

Step 5: Program case 
scenario into simulation 

Step 6: Collect 
Props/Instrument 

Step 7: Dry run 

Step 8: Simulation day 

Debrief 
Simulation 

clinical 
experience 

8 Step of Simulation preparation 
Karen S. Kesten and other 



Developing Scenario(S) 



การใช้เทคโนโลย ี

ความวุ่นวายในวนัอบรม 

 



วนัอบรม 



ประโยชน์ที่ได้รับ 

ได้ระบบการเตรียมกการสอนแบบ Simulation  

ได้ผลลพัธ์ทีเ่ป็นข้อมูลว่าเป็นประโยชน์ 

ตระหนักในผลลพัธ์อืน่ๆทีภู่มใิจแม้ไม่ได้วดัผลเป็นทางการเช่น สมรรถนะ 
Facilitator ของ Nurse educator 

ความชอบทีจ่ะสอนโดย Simulation ของ Nurse educator 



ผลด้านความรู้ 

กระบวนการฝึกอบรมโดยใช้ผู้ป่วยและสถานการณ์เสมอืนจริงไปปฏิบตัิใช้กบักลุ่ม 
ผลลพัธ์จาการศึกษาพบว่า การอบรมที่มีขั้นตอนการวางแผนการอบรม ที่ชัดเจน และมี
การน าส่งการอบรมทีเ่ป็นรูปแบบ (Simulation delivery model ) มกีาร
ก าหนดวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทีชั่ดเจน มกีารใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์ และได้มกีาร
ปฏิบตัิจริง และมกีารสรุปประเดน็การเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลบัอย่างสร้างสรรค์ 
pre-briefing ท าให้ผู้เรียนจดจ า และมคีวามรู้เพิม่ขึน้ได้โดยพบว่าค่าเฉลีย่คะแนน
ความรู้หลงัการอบรมมากขึน้กว่าก่อนการอบรมอย่างมนัียส าคญัทางสถิติ p=.000 



ผลด้านพฤติกรรมการปฏิบัต ิ

ผลของการสังเกตพฤติกรรมการปฏบิตัิการดูแลผู้ป่วยที่มอีาการเจ็บหน้าอกใน
สถานการณ์เสมอืนจริงพบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถปฏิบตัิได้ครบถ้วนและถูกต้อง  

 จ านวนการปฏิบตัิ จ านวน ร้อยละ 

 ปฏิบตัิตามขั้นตอนครบถ้วน และปฏิบตัิได้ถูกต้อง  482 61.79 

ปฏิบตัิได้ตามขั้นตอนยงัไม่ครบถ้วน มกีารปฏิบตัิทีถู่กต้อง  234 30 

ไม่ได้ปฏิบตัิในขั้นตอนทีค่วรปฏิบตัิ 54 6.92 

ปฏิบตัิตามขั้นตอนครบถ้วน และปฏิบตัิไม่ถูกต้อง 10 1.28 

ปฏิบตัิไม่ครบถ้วนขั้นตอนและและมกีารปฏิบตัิทีไ่ม่ถูกต้อง 0 0 



ผลของการสังเกตพฤตกิรรมการปฏิบตักิารดูแลผู้ป่วย 

หมวดทีมี่การเสนอแนะให้มีการปรับปรุง จ านวน 

1. การสร้างสัมพนัธ์ภาพกบัผู้ป่วย 2 
1. การประเมินความปวด 6 
1. การให้ออกซิเจนชนิด Cannula โดยไม่ผ่านน า้ 8 
1. การตรวจร่างกาย 11 
1. การประเมินอาการความปวดและการไหลเวียนโลหิตซ ้า 16 
1. การรายงานอาการแพทย์และการ read back ค าส่ัง 19 



การปฏิบัติซ ้า 
การปฏิบัตซิ ้ามากทีสุ่ดได้แก่ การรายงานอาการและการ read back  ค าส่ัง
แพทย์ โดยพบมากถึง 19 คร้ัง(คน) ในทั้งหมด 39 คร้ัง (คน) ข้อมูลนีส้ะท้อน
ได้ว่าการส่ือสารเป็นทางการ (SBAR) มคีวามยุ่งยากในการปฏิบัติ และมีความยาก
ในการจดจ าขั้นตอนการปฏิบัติส าหรับพยาบาลใหม่ และสะท้อนได้ว่า นอกจาก
ทกัษะการให้การพยาบาลแล้ว พยาบาลใหม่ยงัขาดทกัษะในการส่ือสารแบบเป็น
ทางการ 

อนัดบัที่ 2 ได้แก่ การประเมนิอาการซ ้าโดยพบถึง 16 คร้ัง(คน) ) ในทั้งหมด 
39 คร้ัง (คน) ข้อมูลนีส้ะท้อนความเข้าใจและทศันคตขิองพยาบาลในเร่ือง
ความส าคญัของการประเมนิอาการซ ้าในขณะเกดิเหตุการณ์เร่งด่วน  



ผลด้านความมั่นใจ 

ด้านความม่ันใจในการปฏบัิติในการดูแลผู้ป่วย พบว่าพยาบาลมีความ
มั่นใจในการปฏิบัติหลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ p=.000 

 สถานการณ์เสมือนจริงได้เปิดโอกาสให้พยาบาลได้รับประสบการณ์
โดยการฝึกปฏิบัติซ ้าได้  ส่งผลให้การปฏิบัติในคร้ังต่อไปดียิง่ขึน้  และ
ยิง่เพิม่ความมัน่ใจในการปฏิบัติมากขึน้ 



คุณกมลวรรณ อินตรา ผูอ้  านวยการ 
ศนูยพ์ฒันาบุคลากร บ ารุงราษฏร์ 
จ  ากดั 

พ.ญ พลิตาเหลืองชูเกียรติ  
ผูจ้ดัการฝ่าย  Simulation 

Center 

คุณจิระภรณ์ เลก็ด ารงคศ์กัด์ิ 
ผูอ้  านวยการสายงานพยาบาล  

ขอขอบคุณ 



Marketing Activities : Simulation Training Center 
BI filming for Thai news on TV 3 : on air 30 Jul.2014 

E:/Simulation Training Center/Asia Connect เด่น ไทย ฝึกฝนพยาบาลพร้อมเข้าสู่ AEC [Thaitvone].MP4


Thank you for your 
attention 

Suthida Teeranut  
Senior Clinical Nurse Educator 

HEALTHCARE CAREERS: WELCOME TO CLINICAL TRAINING  


