
กล ุม่การสอน 4 การพยาบาลบคุคลท่ีมีปัญหาสขุภาพ 

การสะทอ้นคิดดว้ย ตะกรา้ 3 ใบในการจดัการเรยีน

การสอนโดยใชส้ถานการณเ์สมือนจรงิ (SBL) 

รายวิชาการพยาบาลบคุคลท่ีมีปัญหาสขุภาพ 



วิเคราะหค์วามสอดคลอ้ง 

- ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 1 ขยายความรว่มมือ ดา้นการผลิต 

และท านบุ ารงุศิลปวฒันธรรมกบัชมุชนและองคก์ร

ภายนอกทัง้ในและต่างประเทศ 

- เป้าประสงค ์ท่ี 1 บณัฑิตพยาบาลมีคณุภาพเป็นท่ียอมรบั

ในระดบัชาติและนานาชาติ 

-  กลยทุธท่ี์ 2 เสรมิสรา้งคณุภาพบณัฑิตใหเ้ป็นคนดี             

มีจิตบรกิาร และด าเนินชีวิตดว้ยความพอเพียง 



ปัญหาและความส าคญั 

การเรยีนร ู้
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การสะทอ้นคิด SBL 



สรปุองคค์วามร ูท่ี้ไดจ้ากการเสาะหาความร ู ้

การเรยีนโดยใชส้ถานการณจ์ าลองเป็นเทคนิคการ

เรยีนการสอนหรอืการฝึกปฏิบติัโดยใชก้ารจ าลอง

สถานการณซ่ึ์งมีหลากหลายชนิด ฝึกใหผ้ ูเ้รยีนไดคิ้ด

วิเคราะหแ์ละลงมือปฏิบติัตามวตัถปุระสงคก์ารเรยีนร ู้

ท่ีก าหนดไว ้ไดมี้การเสาะหาความร ูจ้ากการเขา้รว่ม

อบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบติั และการศึกษา

คน้ควา้ ดงัน้ี 



• การเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนด้วย
สถานการณ์จ าลองเสมือนจริง 

1.ศูนย์ฝึกอบรมทักษะหัตถการทางการแพทย์ ศิริราช (Siriraj 
Training and Education Center for Clinical Skill: SiTEC 
สังกัดงานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิ
ริราชพยาบาล 

– โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “SITEC-Case : Clinical 
Application in Simulation Education” ระหว่าง วันที่                   
23-24  กรกฎาคม 2558 

– โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “SITEC-CMT : Crisis Team 
Management” ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2558 

– โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “SITEC Team support” 
ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559 

 



2. วิทยาลัยพยาบาลสรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 

โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนด้วย
Simulation-Based Learning วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ  

ระยะที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบโจทย์

สถานการณ์ (Scenario) ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2558 

 ระยะที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการ
และเทคนิคการสอนด้วย SBL ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 
2559 

 ระยะที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วย SBL ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 
2559 

 

 

 



การสะทอ้นคิดดว้ยแนวคิด ตะกรา้ 3 ใบ 

• การเปลี่ยนแปลงเขา้ส ูก่ารเรยีนร ูศ้ตวรรษท่ี 21 การศึกษาพยาบาลมี

เป้าหมายเพ่ือใหผ้ ูเ้รยีนท างานเป็นทีม ฝึกฝนสติปัญญาของตนเอง 

ดงันัน้ผ ูส้อนจึงตอ้งปรบัเปลี่ยนวิธีการสอนจากเป็นผ ูใ้หค้วามร ูเ้ป็น  

ผ ูอ้ านวยความสะดวก การจดัการเรยีนการสอนโดยใช ้SBL รว่มกบั

การใชก้ระบวนการความคิดอยา่งเป็นระบบเชิงสรา้งสรรคด์ว้ยการ

สะทอ้นคิดดว้ยแนวคิด ตะกรา้ 3 ใบ ประกอบไปดว้ยค าถามพ้ืนฐาน 

3 ค าถาม 1.ร ูส้ึกอยา่งไร 2. ไดเ้รยีนร ูอ้ะไร 3.การน าไปประยกุตใ์ช้

อยา่งสรา้งสรรค ์  ไดอ้ยา่งไร นบัเป็นเทคนิคการโคช้ท่ีนอกจากการ

ปรบัเปลี่ยนกระบวนทศันแ์ลว้ยงัช่วยประเมินผลลพัธก์ารเรยีนร ูไ้ด้

อยา่งเป็นรปูธรรม 



ค ู่มือการจดัการเรยีนการสอนดว้ยสถานการณจ์ าลอง 

ศึกษาหลกัสตูร/เน้ือหา/วตัถปุระสงคร์ายวิชา 

เตรยีมสถานการณจ์ าลอง (Simulation Scenario) 

เตรยีมทีมผ ูส้อน 

เตรยีมผ ูเ้รยีน 

ขัน้ตอนด าเนินการสอน SBL 3 ขัน้ตอน 

ประเมินผลการเรยีนการสอนแบบ SBL  

 

สรปุองคค์วามรูท้ี่ไดจ้ากการเสาะหาความรู ้



สรปุองคค์วามรูท้ี่ไดจ้ากการเสาะหาความรู ้

• SBL 

• Pre-brief/introduction 

• Simulation/Scenario/ 

 Observation 

• Debrief 

การสะทอ้นคิดตะกรา้ 3 ใบ 

• ร ูส้ึกอยา่งไร 

• ไดเ้รียนร ูอ้ะไร 

• น าไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งไร 



ผลการถอดบทเรยีนจากการสะทอ้นคิดของ

นกัศึกษาโดย SBL 

• ตะกรา้ใบท่ี 1 ร ูส้ึกอยา่งไรกบัการเรยีนการสอนแบบ SBL 

1. ต่ืนเตน้/กงัวล 

   “ร ูส้ึกต่ืนเตน้ ท าอะไรไมถ่กูเพราะอาการของผ ูป่้วยเริม่หนกัข้ึนเรื่อยๆ 

และร ูส้ึกไมดี่ เม่ือผ ูป่้วยอาการแยล่ง” ( Humility :มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน ) 

2. ทา้ทาย/สนกุสนาน/อยากร ูอ้ยากเห็น/ไมน่่าเบ่ือ 

 “ เม่ือเขา้ไปอย ูใ่นหอ้ง SIM แลว้พบกบัสถานการณท่ี์ใหม้า ร ูส้ึกว่าตอ้งท า

ใหไ้ด ้เพ่ือใหผ้ ูป่้วยรอดชีวิต” 

สรปุตะกรา้ใบท่ี 1 ผ ูเ้รียนมีความร ูส้ึกทัง้ในดา้นดีคือ ร ูส้ึกทา้ทาย ไมน่่าเบ่ือ  

ในขณะเดียวกนัก็เกิดความร ูส้ึกไมแ่น่ใจ ต่ืนเตน้ กงัวล และเกรงจะท าไมถ่กู 



ผลการถอดบทเรยีนจากการสะทอ้นคิดของ

นกัศึกษาโดย SBL 
• ตะกรา้ใบท่ี 2 ไดเ้รยีนร ูอ้ะไรเกี่ยวกบัการเรยีนการสอน SBL 

1. การวิเคราะหแ์ละการประเมินผ ูป่้วยตามสถานการณจ์รงิ 

   “ไดเ้รยีนร ูก้ารวิเคราะหแ์ละการประเมินอาการของผ ูป่้วย” (Professional Competency ) 

2. หลกัการใหก้ารพยาบาลผ ูป่้วย การดแูลตามสถานการณจ์ริง 

3. การสื่อสารระหว่างทีมพยาบาลกบัแพทย/์ญาติ 

4. การท างานเป็นทีม 

5. การตดัสินใจการแกปั้ญหา 

6. การดแูลดว้ยหวัใจความเป็นมนษุย ์“ตอ้งมองห ุ่นเหมือนมนษุย ์ตอ้งดแูลผ ูป่้วยดว้ยหวั

ใจความเป็นมนษุย”์ (Service mind) 

สรปุตะกรา้ใบท่ี 2 ผ ูเ้รยีนไดเ้รยีนร ูแ้ตกต่างหลายประเด็นคือ การประเมินผ ูป่้วย การพยาบาล 

การสื่อสาร การท างานเป็นทีม การตดัสินใจและการแกปั้ญหาในภาพรวม 



ผลการถอดบทเรยีนจากการสะทอ้นคิดของ

นกัศึกษาโดย SBL 
• ตะกรา้ใบท่ี 3 สามารถน าไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งไร 

1. น าไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณจ์รงิ 

“ การเขา้ SIM ท าใหร้ ูส้ึกว่าตอ้งมีสติในการปฏิบติังาน ตอ้งดแูลผ ูป่้วยรอบคอบ ร ูจ้กับรหิารงาน  

การแบ่งหนา้ท่ี ยอมรบัในบทบาทหนา้ท่ีและการตดัสินใจของทีม” ( Professional Competency) 

2. การตดัสินใจ  

   “ ทกุนาทีมีค่า ในการดแูลผ ูป่้วย” ( Professional Competency) 

สรปุตะกรา้ใบท่ี 3 ท าใหส้ามารถน าความร ูแ้ละประสบการณจ์ากการเรยีนแบบ  

SBL  ไปประยกุตใ์ชใ้นการดแูลผ ูป่้วยครัง้ต่อไป ในขัน้ตอนการท างาน การมีความ 

รอบคอบ ความรวดเรว็ การมีสติ การแบ่งหนา้ที 



อภิปรายผลการถอดบทเรยีน 

• การจดัการเรยีนการสอนแบบ SBL โดยใชก้ลยทุธก์ารสะทอ้นคิด                  

สนุทรยีสนทนา การแขวนลอยความคิด และการยอมรบัมมุมองท่ี

แตกต่างเป็นวิธีการสอนท่ีสามารถตอบสนองการเรยีนร ูศ้ตวรรษท่ี 

21 ท าใหน้กัศึกษาเกิดอตัลกัษณบ์ณัฑิตท่ีพึงประสงคคื์อ บรกิาร

สขุภาพดว้ยหวัใจความเป็นมนษุย ์(SHaPE) ทัง้ดา้น  จิตอาสา 

(service mind )มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน (Humility)มีสมรรถนะทาง

วิชาชีพ (Professional Competency) และการสง่เสรมิการรบัร ูข้อง

ผ ูร้บับรกิารเกี่ยวกบัการดแุลสขุภาพ (Engagement) ปัญหาคือ การ

ประเมินผลเป็นขอ้มลูเชิงคณุภาพ ไม่มีแบบประเมิน SHaPE 



แนวทางการด าเนินการตามหลกั PDCA 

1.สรา้งแบบประเมิน SHAPE 

• ผลการประเมินนกัศึกษาโดยใชแ้บบประเมิน SHAPE ภาพรวม 

อย ูร่ะดบัดี (ค่าเฉลี่ย 4.10, SD 0.09) 

• S: มีจิตอาสา ค่าเฉลี่ย= 4.00, SD= 0.00 

• H: การยอมรบัความเป็นบคุคล ค่าเฉลี่ย= 4.00, SD= 0.00 

• A:การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ค่าเฉลี่ย= 3.94, SD= 0.420 

• P:ทกัษะเชิงวิชาชีพ ค่าเฉลี่ย= 3.91, SD= 0.16 

• E: สง่เสรมิการรบัร ูข้องผ ูร้บับรกิารเกี่ยวกบัการดแูลสขุภาพ   

ค่าเฉลี่ย= 4.00, SD= 0.00 



แนวทางการด าเนินการตามหลกั PDCA 

2. ผลของการเรยีนร ูโ้ดยใชส้ถานการณจ์ าลองต่อการรบัร ู้

ความสามารถตนเองของนกัศึกษาพยาบาลต่อการดแูลผ ูป่้วยภาวะ

ช็อกจากการติดเช้ือ 

   การวิจยัก่ึงทดลอง Obj: เพ่ือเปรยีบเทียบการรบัร ูค้วามสามารถตนเองของ 

    นกัศึกษาพยาบาลศาสตรก์อ่นและหลงัการเรยีนร ูโ้ดยใชส้ถานการณจ์ าลอง 

(Simulation Base Learning: SBL) ของนกัศึกษาพยาบาลศาสตรบ์ณัฑิต                    

ชัน้ปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2560 วิชาการพยาบาลบคุคลท่ีมีปัญหา

สขุภาพ 3  จ านวน 113 คน กล ุม่ตวัอยา่งแบ่งเป็น กล ุม่ควบคมุจ านวน                     

56 คนและกล ุม่ทดลองจ านวน 57 คน 



 

ผลลพัธข์องการวิจยั 

 
กล ุม่ควบคมุ 

 pretest   SDL       posttest1    SBL       posttest 2 

 M=40.45(SD=4.87)       M=44.68(SD=2.77)             M=51.98(SD=4.42)  

กล ุม่ทดลอง    

 pretest    SBL         posttest1    SDL            posttest 2 

M=37.60(SD=6.08)         M=52.14(SD=5.04)             M=47.96(SD=5.63) 

หลงัการเรยีนโดย SBL การรบัร ูค้วามสามารถตนเองของนกัศึกษาพยาบาลเพ่ิมข้ึน 

แต่ควรมีการเรยีนแบบ SDL กอ่น SBL  



เราจะเดินไปดว้ยกนั..ขอบคณุค่ะ 


