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ค าน า 
 
 การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง (simulation based learning) เป็นหนึ่งในเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเป็นการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง (scenario) ที่ผู้สอน
เป็นผู้ก าหนดขึ้น ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนส าคัญ ได้แก่ pre-briefing (ขั้นน า: ขั้นตอนการเตรียมผู้เรียนให้
รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน สถานการณ์ที่ก าหนดไว้ ตลอดจนการแนะน า
สถานที่ อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ) , scenario (ขั้นปฏิบัติตามสถานการณ์: ขั้นตอนการด าเนิน
สถานการณ์จ าลอง โดยอาจใช้หุ่นหรือเครื่องมืออ่ืนๆเป็นสื่อเรียนรู้) และ debriefing (ขั้นสรุปการเรียนรู้: 
ขั้นตอนการสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จ าลอง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้อภิปรายสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์
จ าลองร่วมกับผู้สอน รวมถึงแนวทางในการปรับใช้ประสบการณ์ที่ได้กับเหตุการณ์หรือการท างานในอนาคต) 
โดยผู้สอนจะท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ( facilitator) ภายใต้สถานการณ์จ าลองที่ถูก
ออกแบบมาอย่างรอบคอบ เพ่ือให้สอดคล้องกับระดับความรู้และทักษะของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม 

 รายงานฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมหลักสูตรอบรมระยะสั้น 
simulation based learning อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก โดยการจัดสรรทุนอบรมระยะสั้นต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2560 ณ Northumbria University, 
Newcastle, United Kingdom ระหว่างวันที่ 3 - 14 กรกฎาคม 2560 ทางคณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เนื้อหาในรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะทางการพยาบาลที่เหมาะสมและมีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยใน
อนาคตต่อไป 
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การเรียนรูโ้ดยใชส้ถานการณ์เสมอืนจรงิ (simulation based learning) 
 
ในการอบรมหลักสูตรการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง (simulation based 

learning) ประกอบด้วยเนื้อหาในหัวข้อแนวคิด หลักการ ตลอดจนการน าไปใช้ของรูปแบบการ
เรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ การ
บรรยาย การท างานกลุ่ม การฝึกปฏิบัติจริง และการศึกษาดูงานในโรงพยาบาล ผู้เข้าร่วมอบรมได้
สรุปเนื้อหาตามตารางการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 

วนัที ่3 กรกฎาคม 2560 
 

Simulation History (Ms. Maureen Jersby) 
 

 การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง (simulation based learning: SBL) ได้ถูก
น ามาใช้เป็นครั้งแรกในช่วงปี ค.ศ. 1920 ในการจ าลองสถานการณ์เพ่ือฝึกฝนนักเรียนหลักสูตรการ
บิน ส าหรับการน ามาประยุกต์ใช้ในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพเพ่ือฝึกฝนทักษะในการปฏิบัติงาน
เริ่มต้นครั้งแรกในช่วงปี ค.ศ. 1950 ต่อมาในปี ค.ศ. 1980 SBL ได้รับการพัฒนามากขึ้น โดยมีการ
ประดิษฐ์หุ่นคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการฝึกทักษะการดูแลระบบทางเดินหายใจและการช่วยฟ้ืนคืน
ชีพ 

การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีนี้ สามารถเพ่ิมสมรรถนะ (self-efficacy) ทางคลินิกของ
นักศึกษาในการดูแลผู้ป่วยเสมือนจริงในสถานการณ์จ าลองต่างๆอย่างถูกวิธีภายใต้สิ่งแวดล้อมที่
ปลอดภัย สามารถช่วยลดความวิตกกังวลของนักศึกษาก่อนการลงมือปฏิบัติงานในผู้ป่วยจริงได้ 
 

การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงสามารถจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้
หลากหลาย เช่น 

1.  Paper based scenario    
2.  Role play       
3.  Simulated patients   
4.  Single task trainer  
5.  Desk / Table top exercises   
6.  Mannequin based  
7.  Mannequin based total immersion     
8.  Environmentally based Simulation  
9.  Computer generated virtual reality 
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ในการเตรียมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองนั้น INACSL (The International 
Nursing Association for Clinical Simulation and Learning) ซึ่งเป็นสมาคมที่ก่อตั้งขึ้นใน
สหรัฐอเมริกา โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีดังกล่าว ได้
เสนอมาตรฐานว่าควรประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1.  simulation design     4.  debriefing 
2.  outcomes and objectives   5.  participant evaluation 
3.  facilitation      6.  professional integrity 

ขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง 
1. ขั้นน า (pre–briefing) เป็นขั้นตอนการเตรียมการผู้เรียนก่อนเข้าสู่สถานการณ์จ าลอง 

ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 30 นาท ี 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

2. ขั้นปฏิบัติตามสถานการณ์ (scenario) โดยปกติในขั้นตอนนี้จะใช้เวลาในการปฏิบัติ
สถานการณ์จ าลองประมาณ 20 – 30 นาที และในกรณีที่นักศึกษาท าไม่ถูกต้อง ผู้สอนสามารถ
หยุดการด าเนินสถานการณ์และชี้ประเด็นหรือให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม เพ่ือให้นักศึกษาสามารถด าเนิน
สถานการณ์ต่อไดอ้ย่างเหมาะสม 

ก่อนการด าเนินสถานการณ์จ าลอง ผู้สอนอาจแบ่งผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่ม โดยให้กลุ่มที่ 1 
ปฏิบัติทักษะตามสถานการณ์จ าลองก่อน ส่วนกลุ่มที่ 2 ท าหน้าที่สังเกตการณ์ จากนั้นจึงสลับกัน 
และน าผลการสังเกตท่ีได้มาสรุปการเรียนรู้ร่วมกัน 

 

3. ขั้นสรุปการเรียนรู้ (debriefing) ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาประมาณ 40 นาทีหรือมากกว่า 
เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนสะท้อนคิด (reflective thinking) ในสิ่งที่ผู้เรียนท าได้ดีก่อน เพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดความมั่นใจ เช่น มีการดูแลแบบเอ้ืออาทร เข้าไปซักถามความรู้สึกของผู้ป่วย สัมผัสตัวผู้ป่วย 
เป็นต้น แล้วจึงประเมินจุดที่บกพร่อง บอกเหตุผล และบอกแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้ผู้เรียน
วิเคราะห์ตนเองและตระหนักถึงความส าคัญของวิธีการปฏิบัติ ผู้สอนไม่ควรกล่าวค าว่า “mistake” 
(ข้อผิดพลาด) หรือกล่าวสิ่งที่ท าให้ผู้เรียนเสียก าลังใจ  

 

Why we do it Preparation 

Rule / 
Etiquette 

Relate to real 
world experience 

Introduction to 

simulation 
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          การจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงแก่นักศึกษา
พยาบาลในแต่ละชั้นปี อาจท าได้ดังนี้ 
 ชั้นปีที่ 1 จะเน้นการฝึกทักษะพ้ืนฐานทางการพยาบาล (focus on skill development) 
ผ่านวิธีการสอนแบบบรรยาย การสาธิต หรือการสาธิตย้อนกลับ อาจใช้อุปกรณ์เฉพาะเพ่ือช่วย
พัฒนาทักษะ โดยผู้สอนต้องดูแลอย่างใกล้ชิด (complete support)  
 ชั้นปีที่ 2 มักใช้การสอนแบบ coached-simulated scenario ผู้สอนจะท าหน้าที่เป็นพ่ี
เลี้ยงหรือผู้ชี้แนวทาง (guide or mentor) มีหน้าที่แนะน าวิธีการตลอดจนคอยชี้แนะในการเรียนรู้
ของผู้เรียนผ่านหุ่นจ าลองที่ก าหนดสภาวะต่างๆ เช่น เจ็บหน้าอก ช็อค หรือจ าเป็นต้องได้รับการฟ้ืน
คืนชีพ 
 ชั้นปีที่ 3 เน้นให้ผู้เรียนใช้ประสบการณ์ที่ได้เรียนมาในการท างานเป็นทีมเพ่ือบริหาร
จัดการหอผู้ป่วย ผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้หรือผู้แสดงบทบาทสมมติ 
(facilitator or role player)  โดยเข้าร่วมทีมกับผู้เรียนด้วย 
Recognition and Rescue of the Deteriorating Patient (Ms. Maureen Jersby)  
 

ความล้มเหลวในการช่วยชีวิต หมายถึง ความล้มเหลวในการป้องกันไม่ให้อาการของผู้ป่วยทรุดลง 
สืบเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนของการเจ็บป่วย 
 

ความส าคัญในฝึกฝนการสังเกตและช่วยเหลือผู้ป่วยที่เกิดภาวะทรุดลง 
1.  เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่เกิดภาวะทรุดลงให้มีอาการดีข้ึนได้อย่างทันท่วงที 
2.  เพ่ือป้องกันการท างานด้วยความเคยชิน โดยไม่ค านึงถึงอาการหรือการเปลี่ยนแปลง
ของผู้ป่วย 
3.  เพ่ือพัฒนาทักษะแก่ทีมบริการสุขภาพที่มีทักษะทางคลินิกน้อย 
 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความล้มเหลวในการสังเกตและช่วยเหลือผู้ป่วยที่เกิดภาวะทรุดลง 
1.  ปัจจัยด้าน technical skill ได้แก่ 

1.1. การประเมินผู้ป่วย 
1.2. การวัดค่าต่างๆจากผู้ป่วย 
1.3. การแปลผลจากค่าที่วัดได ้
1.4. การตัดสินใจของบุคลากร 

2.  ปัจจัยด้าน non-technical skill ได้แก่ 
2.1. การสื่อสาร 
2.2. การท างานเป็นทีม 
2.3. การมอบหมายงาน 
2.4. การตระหนักในสถานการณ ์
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แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถสังเกตและช่วยเหลือผู้ป่วยที่เกิดภาวะทรุดลงได้อย่าง
ทันท่วงที 
  ควรมีระบบและเครื่องมือในการประเมินการท างานร่างกายที่เหมาะสม (physiological 
track and trigger scores) เพ่ือช่วยในการประเมินสรีรวิทยาทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 
   - Respiratory rate   - Systolic blood pressure 
   - Oxygen saturation   - Heart rate 
   - Temperature    - Level of consciousness 
    

รวมถึงการใช้เครื่องมือในการประเมินสภาวะโดยรวมของผู้ป่วยที่ชัดเจน เช่น National 
Early Warning Score (NEWS) กระบวนการรายงานสภาวะของผู้ป่วยอย่างเป็นระบบเพ่ือการ
ปรึกษาและส่งต่อ เช่น SBAR โดยการท างานของทีมผู้ปฏิบัติที่ผ่านการฝึกฝนอบรมมาเป็นอย่างดี 

 
วนัที ่4 กรกฎาคม 2560 

 
Designing and Writing Scenarios (Mr. Jaden Allen & Mr. Alan Platt) 
 

วัตถุประสงค์และความส าคัญของการน ากระบวนการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง
มาใช้ในวิชาชีพสาธารณสุข 

1.  เพ่ือพัฒนาทักษะของผู้ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2.  เพ่ือฝึกฝนการท างานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ 
3.  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประเมินความรู้และทักษะของผู้เรียน 
4.  เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมผู้เรียนในการรับมือสถานการณ์เฉพาะหน้า 
5.  เพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วย 

 

ข้อดีของการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง 
1.  เป็นการเรียนการสอนที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถดึงผู้เรียนให้มีส่วนร่วมกับการ

เรียนการสอนได้มากขึ้น 
2.  เป็นการตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้หลากหลายรูปแบบ 
3.  เป็นการเพ่ิมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
4.  เป็นการเติมเต็มช่องว่างระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ ผสมผสานความรู้และทักษะ 

ตลอดจนฝึกฝนทักษะการสื่อสาร 
5.  เป็นการเรียนการสอนในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและเสมือนจริง 
6.  เป็นการสร้างความม่ันใจในการปฏิบัติงาน ผ่านการซักซ้อมก่อนเจอสถานการณ์จริง 
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7.  ผู้สอนสามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมได้อย่างอิสระ และสามารถหยุดการด าเนิน
สถานการณ์จ าลองในเวลาที่ต้องการได้ 

 

มีทฤษฎีการเรียนรู้หลากหลายทฤษฎีที่สามารถน ามาประกอบในการจัดการเรียนสอนด้วย
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงได้ เช่น constructivism, reflective practice, 
cognitive load theory เป็นต้น 
 

การจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง อาจ
เทียบเคียงกับทฤษฎีการเรียนรู้ของ Kolb (Kolb’s learning cycle) ได้ดังนี้ 

- ขั้นน า (pre–briefing) เปรียบได้กับข้ันตอน experiment (planning) 
- ขั้นปฏิบัติตามสถานการณ์ (scenario) เปรียบได้กับข้ันตอน experience (doing) 
- ขั้นสรุปการเรียนรู้ (debriefing) เปรียบได้กับข้ันตอน reflect (reflecting) 

 
ข้อมูลที่ได้จากการขั้นสรุปการเรียนรู้ (debriefing) จะถูกน ามาผ่านกระบวนการคิด ซึ่ง

เทียบเคียงได้กับขั้นตอน conceptualize (thinking) โดยผู้สอนจะน าผลตอบรับที่ได้มาปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป และหากเป็นผู้เรียน ก็จะสามารถน าประสบการณ์ที่ได้นี้ไป
ปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริงในอนาคต 

 

ในการออกแบบและเขียนสถานการณ์จ าลอง ควรค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 
- Who? (ผู้เรียนคือใคร) 
- What? (สิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนรู้คืออะไร) 
- Why? (เพราะเหตุใดจึงต้องใช้สถานการณ์จ าลองในการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้) 
- When? (สถานการณ์จ าลองนี้ควรจัดขึ้นเมื่อใด) 
- Where? (จะจัดสถานการณ์จ าลองนี้ในสถานที่ใด) 
- How? (จะด าเนินสถานการณ์จ าลองนี้อย่างไร) 

 

ในการเริ่มต้นการออกแบบและเขียนสถานการณ์จ าลอง ผู้สอนควรก าหนดลักษณะของ
กิจกรรม วิธีการวัดผลและเครื่องมือที่จะใช้ ตลอดจนค านึงถึงปัจจัยอ่ืนๆที่มีผลต่อความเป็นไปได้
ของการจัดการเรียนการสอน เช่น กรอบเวลาและทรัพยากรที่มี ความสัมพันธ์กับรายวิชาที่เรียน 
สุดท้ายเพ่ือให้กิจกรรมที่จัดขึ้นมีความเหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
ต้องการให้บรรลุมากที่สุด 
 

อย่างไรก็ตาม ไม่ควรสร้างสถานการณ์จ าลองที่มีความซับซ้อนจนเกินไป เช่น สถานการณ์
จ าลองที่ประกอบด้วยวัตถุประสงค์จ านวนมาก หรือ มีข้อมูลที่ยากเกินระดับความสามารถของ
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ผู้เรียน เพราะอาจท าให้เกิดภาวะ cognitive overload และมีผลต่อความสามารถในการเรียนรู้
ของผู้เรียนได้ 
 

ตัวอย่างรูปแบบหัวข้อในการออกแบบและเขียนสถานการณ์จ าลอง 
- Scenario overview (ภาพรวมของสถานการณ์จ าลอง) 
- Scenario objective (วัตถุประสงค์ของสถานการณ์จ าลอง) 
- Scenario background/candidate instruction (ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วยของ
สถานการณ์จ าลอง / ค าแนะน าแก่ผู้เรียน) 

- Facilitator instruction/candidate prompts (ค าแนะน าแก่ผู้สอน / วิธีการเตรียม
ผู้เรียน) 

- Debrief (วิธีการสรุปการเรียนรู้) 
- Room setup (ลักษณะของสิ่งแวดล้อมในห้องท่ีจะจัดสถานการณ์จ าลอง) 
- Equipment (วัสดุอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในสถานการณ์จ าลอง) 

 
 
The Importance of Debrief in Simulation / De-brief Models (Mr. Alan Platt) 
 

 
ค าจ ากัดความของขั้นสรุปการเรียนรู้ 

เป็นการรวบรวมข้อมูลหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนรู้ โดยอาศัยข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์จ าลอง ประกอบด้วย ข้อมูลจากผู้เรียน ผู้สอน และผู้สังเกตการณ์ 
ตลอดจนข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น คลิปวิดีโอ คลิปเสียง เป็นต้น 
 

ความส าคัญของขั้นสรุปการเรียนรู้ 
เป็นขั้นตอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการขยายองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติจากที่มีอยู่เดิม 

(existing knowledge and current practice) ให้เพ่ิมขึ้นจนถึงขอบเขตที่คาดหวัง (knowledge 
in waiting) และเพียงพอในการปฏิบัติกับผู้ป่วยในสถานการณ์จริง ยังผลให้ผู้ป่วยเกิดความ
ปลอดภัยในที่สุด 
 

วัตถุประสงค์ในการสรุปการเรียนรู้ 
เพ่ือเป็นการทบทวนและสะท้อนกลับ โดยมีจุดมุ่งหมายในการประเมินการกระท าของตน 

ตลอดจนเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จ าลองนั้น ว่ามีจุดใดที่ท าได้ดี หรือจุดใดที่ยังต้อง
ปรับปรุง อันจะน าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้และความสามารถในตน และช่วยป้องกันไม่ให้เกิด
ความผิดพลาดในอนาคต 
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การวางแผนเพื่อท าการสรุปการเรียนรู้ ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ 
- การจัดเตรียมสถานที่ ควรจัดสิ่งแวดล้อมให้มีลักษณะที่เป็นมิตร เช่น การจัดที่นั่งเป็น

วงกลม 
- ช่วงเวลา สามารถท าได้ทันทีหลังจากจบสถานการณ์จ าลอง 
- การแบ่งหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้สอนจะเข้าร่วมในสถานการณ์จ าลองหรือท าหน้าที่

เป็นผู้สังเกตการณ์ก็ได้ หรือหากให้ผู้เรียนอ่ืนเป็นผู้สังเกตการณ์ ควรมีการมอบหมาย
หน้าที่ให้ชัดเจน 

 

กระบวนการสรุปการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1.  Descriptive phase 
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในสถานการณ์จ าลอง ทั้งผู้เรียนและผู้สอน ได้อธิบายถึง

ความคิด ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนระหว่างที่อยู่ในสถานการณ์จ าลองนั้น 
2.  Analysis phase 
เป็นการอธิบายเหตุผล และชี้แจงสาเหตุของการกระท าหรือไม่กระท าสิ่งต่างๆ ตลอดจน

การตดัสินใจที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จ าลอง นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึงการประเมินว่าสิ่งที่ดีหรือไม่
ดีในสถานการณ์จ าลองนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร 

เนื่องจาก กรอบความคิดของผู้เรียนจะเป็นสิ่งที่ก าหนดการกระท า ดังนั้น เมื่อผ่านขั้นตอน
นี้แล้ว ผู้เรียนจะเกิดกระบวนการประเมินการกระท าของตน ซึ่งจะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนกรอบ
แนวคิด และเกิดการปฏิบัติที่เหมาะสมยิ่งขึ้นในอนาคต 

 
3.  Application phase 
เป็นการน าข้อมูลที่ได้จาก 2 ขั้นตอนแรกมาสรุปและให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นว่า

สามารถน าประสบการณ์ที่ได้จากสถานการณ์จ าลองไปปรับใช้ในอนาคตได้อย่างไร 
 

จ านวนของผู้ที่เข้าร่วมในกระบวนการสรุปการเรียนรู้นั้น ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของ
สถานการณจ์ าลองและจ านวนของผู้เรียน หากเป็นสถานการณจ์ าลองที่ไม่ซับซ้อน จ านวนผู้เข้าร่วม
ในกระบวนการสรุปการเรียนรู้อาจมีเฉพาะผู้เรียนและผู้สอนที่อยู่ร่วมในสถานการณ์จ าลองก็ได้ แต่
หากเปน็สถานการณ์จ าลองที่ซับซ้อนและมีผู้เรียนหลายคน อาจต้องเพ่ิมบทบาทของผู้สังเกตการณ์ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น 
 

การใช้ค าพูดและการแสดงท่าทีของผู้สรุปการเรียนรู้ถือว่ามีความส าคัญมาก เนื่องจาก 
หากผู้สรุปการเรียนรู้มีท่าทีที่ตัดสินผู้เรียนจนเกินไป อาจท าให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติในแง่ลบและขาด
ความมั่นใจ หรือหากมีท่าทีผ่อนคลายจนเกินไป ก็จะท าให้ผู้เรียนไม่เกิดการเรียนรู้จากข้อผิดพลาด 
ดังนั้น ผู้สรุปการเรียนรู้ควรมีท่าทีเป็นกลาง การให้ข้อเสนอแนะควรเป็นไปภายใต้บรรยากาศของ
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การเคารพซึ่งกันและกัน หลีกเลี่ยงการชื่นชมเกินจริง หรือการให้ก าลังใจมากจนเกินไป รวมถึงการ
สรุปการกระท าของผู้เรียนโดยไม่เปิดโอกาสให้ชี้แจง 
 

ค าถามท่ีใช้ในกระบวนการ debrief ในแต่ละข้ันตอน ควรมีลักษณะดังนี้ 
- คุณรู้สึกอย่างไรในตอนที…่? 
- ขณะนั้นคุณก าลังคิดอะไร ? 
- คุณคิดว่ามีอะไรเกิดข้ึนบ้าง ? 
- ฉันสังเกตได้ว่าคุณ… 
- เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่า… 
- คุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนหรือไม่ ? 
- หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในชีวิตจริง คุณจะมีวิธีการจัดการอย่างไร ? 
 
 

วนัที ่5 กรกฎาคม 2560 
 
Simulation Practice (Rotation 1 - 3) (Northumbria University’s lecturers and 
students) 
 

กิจกรรมในวันนี้เป็นการสังเกตการณ์การด าเนินสถานการณ์จ าลอง ตั้งแต่เวลา 09.30 – 
16.00 น. โดยในภาคเช้า ประกอบด้วยสถานการณ์จ าลอง 2 สถานการณ ์ได้แก่ สถานการณ์จ าลอง 
เรื่อง hypovolemic shock และ สถานการณ์จ าลอง เรื่อง sepsis ส าหรับภาคบ่าย ประกอบด้วย
สถานการณ์จ าลอง 1 สถานการณ์ คือ สถานการณ์จ าลอง เรื่อง chest pain 

 

ผู้เข้าอบรมได้รับการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 7 - 8 คน โดยท าหน้าที่เป็นผู้
สังเกตการณ์ทั้งจากในห้องบรรยายที่มีการเชื่อมต่อภาพจากกล้องวิดีโอในห้องที่ก าลังด าเนิน
สถานการณ์จ าลองเข้ามายังหน้าจอ รวมถึงมีการหมุนเวียนกันเข้าสังเกตการณ์ในห้องที่ก าลังด าเนิน
สถานการณ์จ าลองโดยตรงและในห้องควบคุมส าหรับผู้สอนที่อยู่ข้างกัน 

 

ในขั้นตอนการด าเนินสถานการณ์จ าลองนี้ คณาจารย์จาก Northumbria University รับ
หน้าที่เป็นผู้สอน หรือ ผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  (facilitator) และมีกลุ่มนักศึกษา
พยาบาล จ านวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน รับหน้าที่เป็นกลุ่มผู้เรียน ซึ่งผู้อบรมสามารถสังเกตการณ์
ได้ทั้งบทบาทของผู้สอนและกลุ่มผู้เรียนระหว่างที่สถานการณ์จ าลองก าลังด าเนินไป 

 

ใน ขั้นน า (pre–briefing) ผู้สอนใช้เวลาประมาณ 5 - 10 นาท ีโดยจะชี้แจงกลุ่มผู้เรียนใน
ประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
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1.  แนะน าภาพรวมเบื้องต้นของสถานการณจ์ าลอง 
2.  ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการฝึกปฏิบัติตามสถานการณจ์ าลองในครั้งนี้ ประกอบด้วย  

- นักศึกษาสามารถสังเกตได้เมื่อผู้ป่วยเกิดภาวะทรุดลง   
- นักศึกษาสามารถประเมินผู้ป่วยโดยใช้หลัก ABCDE ร่วมกับ NEWS และ

รายงานข้อมูลผู้ป่วยเพื่อการส่งต่อโดยใช้หลัก SBAR ได้ 
- นักศึกษาสามารถให้การพยาบาลผู้ป่วยตามแนวปฏิบัติ (guideline) ได้อย่าง

เหมาะสม 
- นักศึกษาสามารถใช้กระบวนการตัดสินใจทางคลินิก ตลอดจนทักษะการสื่อสาร

มาใช้ในการ        พยาบาลผู้ป่วยในสถานการณจ์ าลองได้ 
- นักศึกษาสามารถอภิปรายกระบวนการเกิดพยาธิสภาพของผู้ป่วยในสถานการณ์
จ าลองได้ 

3.  แนะน าการแบ่งบทบาทหน้าที่ของทีม ได้แก่ หัวหน้าทีม 1 คน ผู้ปฏิบัติการพยาบาล 1 
คน และ ผู้บันทึกข้อมูลผู้ป่วย 1 คน 

 
 

ส าหรับ ขั้นปฏิบัติตามสถานการณ์ (scenario) ใช้เวลาประมาณ 20 นาที โดยผู้สอนจะ
บอกกลุ่มผู้เรียนว่าสามารถเริ่มสถานการณแ์ละลงมือปฏิบัติได้  

ในระหว่างที่กลุ่มผู้เรียนก าลังปฏิบัติการให้การพยาบาลผู้ป่วยจ าลองตามบทบาทหน้าที่ 
ผู้สอนจะท าหน้าที่สังเกตการปฏิบัติการพยาบาลของกลุ่มผู้เรียนในต าแหน่งที่ไม่ใกล้กับกลุ่มผู้เรียน
จนเกินไป เพราะอาจท าให้กลุ่มผู้เรียนรู้สึกเกร็งหรือประหม่าได้ 

อย่างไรก็ตาม ผู้สอนก็ยังสามารถชี้แนะแนวทางปฏิบัติการพยาบาลให้แก่กลุ่มผู้เรียนได้
ตลอดเวลาที่เห็นสมควร เช่น หากกลุ่มผู้เรียนปฏิบัติไม่ถูกต้อง หรือวิเคราะห์ตีความข้อมูลผู้ป่วยไม่
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ครอบคลุมเพียงพอ ผู้สอนจะกระตุ้นเตือนหรือให้กลุ่มผู้เรียนหยุดการด าเนินสถานการณ์จ าลองไว้
ก่อนเพ่ือให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม หลังจากนั้นจึงให้กลุ่มผู้เรียนปฏิบัติการพยาบาลต่อจนสิ้นสุด
สถานการณจ์ าลอง 

 

 

 
เมื่อถึง ขั้นสรุปการเรียนรู้ (debriefing) จะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
1.  Descriptive phase มีจุดประสงค์เพ่ือให้กลุ่มผู้เรียนที่ลงมือปฏิบัติในสถานการณ์

จ าลองบอกความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้น โดยมีผู้สอนเป็นผู้อธิบายข้อมูลต่างๆตามข้อเท็จจริง 
โดยใช้ค าถามเชิงบวก เน้นการสะท้อนคิดความรู้สึก ในระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 5 นาท ี 

2.  Analysis phase มีจุดประสงค์เพ่ือให้กลุ่มผู้เรียนที่ลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง
สะท้อนคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติการในสถานการณ์จ าลองอย่างเป็นขั้นตอน ตลอดจนอธิบายเหตุผล
ของการกระท าหรือไม่กระท าสิ่งต่างๆในสถานการณ์จ าลองนั้น ในระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 10 นาท ี

3.  Application phase มีจุดประสงค์เพ่ือให้กลุ่มผู้เรียนระบุสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก
สถานการณ์จ าลอง และ บอกแนวการน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการปฏิบัติต่อไปโดยผ่านกระบวนการ
สะท้อนคิด ในระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 5 นาท ี
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วนัที ่6 กรกฎาคม 2560 
 
Simulation Demo: Learning Disabilities Simulation (Ms. Janice MacKnight)  
 

เป็นการสาธิตการด าเนินสถานการณ์จ าลองในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ 
(learning disabilities) โดยผู้เข้าอบรมได้รับการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม และเข้าสังเกตการณ์การ
ด าเนินสถานการณ์จ าลอง ซึ่งมีความแตกต่างจากสถานการณ์จ าลองในวันที่ 5 กรกฎาคม เนื่องจาก
ผู้สอนได้จ าลองสิ่งแวดล้อมในห้องให้เป็นเสมือนบ้าน โดยใช้ฉากกั้นอุปกรณ์การแพทย์อ่ืนๆเพ่ือ
เสริมให้เกิดความรู้สึกร่วมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

ผู้ป่วยในสถานการณ์จ าลองนี้จะถูกพบในสภาพนอนอยู่บนพ้ืนและได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ 
ผู้เรียนจะต้องเข้าประเมินผู้ป่วยโดยใช้หลัก ABCDE แต่ต้องค านึงถึงความสามารถในการสื่อสาร
และการรับรู้ของผู้ป่วยด้วย โดยอาจให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากจ าเป็น ส าหรับกรณีที่เป็นเหตุ
ฉุกเฉิน ก็ต้องสามารถใช้โทรศัพท์ในการติดต่อขอความช่วยเหลือและรายงานข้อมูลของผู้ป่วยแก่
เจ้าหน้าที่ท่ีรับสายได้อย่างถูกต้อง 
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Simulation Demo: Midwifery Simulation (Ms. Margaret Butler & Ms. Vivien Perry)  
 

ผู้สอนได้บรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรพยาบาลผดุงครรภ์ทั้ง 3 ชั้นปี ตลอดจนหลักในการสอน
ทักษะเพ่ือให้ผู้เรียนน าไปปฏิบัติ ดังนี้ 

- สอนแบบ progressive 
- สอนทักษะเพ่ือการน าไปใช้ 
- สอนเพียงหนึ่งเทคนิคในแต่ละครั้ง 
- ให้การเสริมแรงอย่างต่อเนื่อง 
- ติดตามการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ 
- บูรณาการความรู้เข้ากับการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติ 
 

นอกจากนี้ ผู้สอนยังได้บรรยายเกี่ยวกับล าดับขั้นตอนที่ใช้ในการสอน ดังนี้ 
     - ผู้สอนสาธิตทักษะปฏิบัติโดยใช้เวลาเท่าที่ปฏิบัติจริง 

- ผู้สอนสาธิตซ้ าพร้อมให้เหตุผลในการปฏิบัติ 
- ผู้สอนสาธิตซ้ าโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้บอกขั้นตอน 
- ผู้เรียนฝึกทักษะปฏิบัติด้วยตนเอง 
 

เมื่อจบการบรรยาย ผู้เข้าอบรมได้รับการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม เพ่ือเข้าชมการสาธิตการใช้
หุ่นจ าลองในการฝึกฝนการตรวจครรภ์และการท าคลอด และ การใช้หุ่นทารกแรกเกิดใน
สถานการณ์จ าลองระยะวิกฤต 
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วนัที ่7 กรกฎาคม 2560 
 

Assessment through Simulation 
(Mr. Lloyd Howell, Mr. Barry Hill, Mr. Alan Platte and Mr. Jaden Allen)  
 

การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์
เสมือนจริง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการเรียนรู้ในระดับสูง รู้จักการคิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์และประเมินผล ตามระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติจริง  ซึ่งในการน ากระบวนการเรียนรู้
โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงไปใช้ในการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนนั้น จะประกอบด้วย
องค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ 

1.  สิ่งที่สามารถประเมินได้ ได้แก่ 
- สมรรถนะของผู้เรียน เช่น การประเมินผู้ป่วย, การสังเกตสัญญาณชีพ, อาการและอาการ

แสดงของผู้ป่วย  
- ปัจจัยด้านบุคคล เช่น การสื่อสาร การท างานเป็นทีม ภาวะผู้น า การมีเหตุผล  การ

จัดล าดับความส าคัญ 
- เหตุผลทางคลินิกและการตัดสินใจในสถานการณ์ที่เร่งด่วน 
- ความรู้ของผู้เรียนและการน าไปประยุกต์ใช้  
2.  เวลาที่สามารถประเมินได้ ได้แก่ 
- ขณะผู้เรียนก าลังด าเนินการปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง  
- หลังจากผู้เรียนด าเนินสถานการณ์จ าลองเรียบร้อยแล้ว โดยประเมินจากหลักฐานที่

บันทึกไว้ เช่น คลิปวิดีโอ ซึ่งอาจมีการสอบปากเปล่าเพ่ิมเติม 
3.  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ 
- Checklists 
- Global rating ใช้ในการประเมินนักศึกษาในครั้งแรก ช่วยบอกระดับความสามารถของ

นักศึกษาได้ตามระดับชั้นปีที่สูงขึ้น  
- Rubrics ยากต่อการประเมิน ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของผู้ประเมิน  
อย่างไรก็ตาม การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้โดยใช้

สถานการณ์เสมือนจริงนั้น มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังอธิบายต่อไปนี้ 
ข้อดี 
- ช่วยในการประเมินสมรรถนะของนักศึกษา  
- ช่วยให้เกิดการบูรณาการระหว่างหลักทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติ ฝึกการคิดวิเคราะห์

อย่างมีวิจารณญาณ 
- ช่วยให้ผู้สอนจัดประเด็นความคิดและมองเห็นมุมมองของผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว 
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ข้อเสีย 
- ผู้สอนต้องใช้เวลาในการเตรียมการมาก  
- อาจท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกกดดันและเป็นการสร้างความวิตกกังวล 
ในการเลือกประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการ เรียนรู้โดยใช้

สถานการณ์เสมือนจริง ผู้สอนมีข้อควรค านึง ดังนี้ 
 

1.  การก าหนดมาตรฐาน 
- นักศึกษาทุกคนต้องได้รับการประเมินในสถานการณ์จ าลองที่มีอุปกรณ์ เครื่องมือ และ

ความยุ่งยากซับซ้อนของสถานการณจ์ าลองที่เหมือนกัน 
- สถานการณ์จ าลองอาจจะแตกต่างกันได้ในกลุ่มผู้เรียนที่ต่างกัน เช่น กลุ่มนักศึกษา

พยาบาลเด็ก กลุ่มนักศึกษาพยาบาลผู้ใหญ่  
- ผลการประเมินอาจเป็นลักษณะผ่าน/ไม่ผ่าน หรือ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแล้วแต่การออกแบบ
ของผู้สอน 
- การประเมินค่าของหุ่นจ าลองที่ตั้งไว้ ผู้เรียนสามารถประเมินคลาดเคลื่อนได้ประมาณ

ร้อยละ 10 
- การจัดวางสิ่งของต่างๆในห้องต้องเหมาะสม 
- มีแนวทางปฏิบัติและค าแนะน าส าหรับทั้งผู้เรียน ผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 

(facilitator) และ ผู้ชี้แนวทาง (mentor) 
- ควรมีการกระตุ้นและให้ก าลังใจผู้เรียนทั้งระหว่างและภายหลังจบการด าเนินสถานการณ์

จ าลอง 
 

2.  ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของการประเมิน 
ความเที่ยงตรง 
- เครื่องมือที่ใช้ในการวัดประเมินผลควรเลือกให้เหมาะสม มีเนื้อหาถูกต้อง ตรงประเด็น

หรือสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์การเรียนรู้ โดยต้องสามารถวัดในสิ่งที่ต้องการได้ เช่น การ
ท างานเป็นทีม สามารถประเมินจากการสังเกตการท างานกลุ่ม  

ความเชื่อมั่นของการประเมิน 
- เครื่องมือที่ใช้ต้องมีความสามารถในการวัดซ้ าได้ หากมีผู้ประเมินหลายคน ผลลัพธ์ที่ได้

จากการประเมินควรเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
 

3.  การเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียน 
 - ไม่ควรท าให้ผู้เรียนรู้สึกตื่นตระหนก 

- ควรชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมิน ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยในสถานการณ์
จ าลอง ให้ผู้เรียนรับทราบและเข้าใจล่วงหน้า โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอยู่ภายในพ้ืน
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ความรู้ของผู้เรียนที่ได้รับจากการฟังบรรยายหรือการเข้าสัมมนา ก่อนหน้าการเข้ารับ
การประเมิน 

 - ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติ เพ่ือเตรียมตัวก่อนสอบได้อย่างอิสระ 
- ควรแนะน าแนวทางเบื้องต้นในกรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านการประเมิน หรือท าผิดพลาด

ระหว่างการด าเนินสถานการณ์จ าลอง โดยหากเป็นความผิดพลาดเล็กน้อยที่ไม่ก่อให้เกิด
อันตรายร้ายแรงต่อผู้ป่วย อาจพิจารณาให้ผู้เรียนด าเนินสถานการณ์จ าลองซ้ าอีกครั้ง
เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้อง 

 

Objective Structured Clinical Examinations (OSCE) 
OSCE หมายถึง การทดสอบที่มีลักษณะเป็นสถานี (station) แต่ละสถานีใช้เวลาในการ

ทดสอบประมาณ 5 - 10 นาที โดยจะมีผู้ประเมินประจ าสถานี สถานีละ 1 - 2 คน หากมีผู้ป่วยใน
สถานี สามารถใช้ได้ทั้งผู้ป่วยจริงและผู้ป่วยจ าลอง  

 

ประเภทของการประเมินในการทดสอบ OSCE 
- การประเมินผู้ป่วยในหลายๆระบบที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน (multiple unrelated 

systems) 
- การประเมินผู้ป่วย 1 คนอย่างเป็นองค์รวม (integrated OSCEs) 
- การประเมินทักษะแยกรายด้าน เช่น psychomotor skill, communication skill, 

cognitive skill 
 

จ านวนของสถานี  
- จ านวนสถานีที่เหมาะสมในการสอบ ควรมีประมาณ 4 - 5 สถานี 
- ในกรณีทีผู่้เรียนมีจ านวนมากสามารถเพ่ิมจ านวนสถานีได้ แต่ไม่ควรเกิน 9 สถานี 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  
- Checklists 
- Global rating ใช้ในการประเมินนักศึกษาในครั้งแรก ช่วยบอกระดับความสามารถของ

นักศึกษาได้ตามระดับชั้นปีที่สูงขึ้น  
- Rubrics ยากต่อการประเมิน ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของผู้ประเมิน  
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การประเมินสภาพผู้ป่วย โดยใช้หลัก ABCDE มีองค์ประกอบดังนี้ 
A: Airway เป็นการประเมินว่าทางเดินหายใจโล่ง หรือมีการอุดก้ัน 
B: Breathing เป็นการประเมินลักษณะการหายใจ (เช่น อัตราการหายใจ SpO2) 
C: Circulatory Status เป็นการประเมินเกี่ยวกับการเลือดและไหลเวียนเลือด (เช่น 
pulse, BP, capillary refill, urine output, monitoring leads) 
D: Disability เป็นการประเมินอาการและอาการแสดงที่เกี่ยวกับการรับรู้  (เช่น 
conscious level: alert, response to voice, response to pain, unresponsive) 
E: Exposure เป็นการประเมินอาการและอาการแสดง 
 

การรายงานลักษณะอาการผู้ป่วยโดยใช้หลัก SBAR มีองค์ประกอบดังนี้ 
S: Situation ผู้รายงานระบุสถานการณ์อย่างสั้นๆ ได้แก่ การระบุตัวผู้รายงาน โดยเริ่มต้น

แจ้งชื่อ ต าแหน่งของตนเอง แผนก แจ้งชื่อผู้ป่วย รายงานสภาพปัญหาของผู้ป่วยที่พบ เวลาที่เกิด 
ความรุนแรง เช่น สัญญาณชีพที่ผิดปกติ 

 

B: Background ข้อมูลภูมิหลังเกี่ยวกับสถานการณ์ ได้แก่ การให้ข้อมูลทางคลินิกหรือ
ตอบค าถามที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ เช่น วันที่เข้ารับการรักษา การวินิจฉัยโรคตอนแรกรับการ
รักษา รายการยาที่ผู้ป่วยใช้ สารน้ าที่ก าลังให้อยู่ ประวัติแพ้ยา ประวัติการใช้ยาเดิม เป็นต้น 
รายงานสัญญาณชีพล่าสุด ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ และวันเวลาที่ท าการทดสอบ ผลการ
ทดสอบครั้งที่แล้วเพ่ือเปรียบเทียบ (ถ้ามี) ข้อมูลทางคลินิกอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

 

A: Assessment การประเมิน ได้แก่ การสรุปสิ่งที่สังเกตเกี่ยวกับสถานการณ์ในมุมมอง
ของตนเอง รายงานสิ่งที่ตนเองสังเกตเห็น ภาวะรุนแรงของปัญหา เช่น การใช้ออกซิเจน ผลการ
วิเคราะห์และพิจารณาทางเลือกต่างๆ ของตนเอง ปัญหานี้เป็นปัญหารุนแรงหรืออันตรายถึงชีวิต
หรือไม่  

 

R: Recommendation ข้อเสนอแนะ ได้แก่ การให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขปัญหาของผู้ป่วย อะไรที่คิดว่าจ าเป็นส าหรับผู้ป่วย ข้อเสนอแนะหรืออะไรที่จ าเป็ นในการ
แก้ไขปัญหาของผู้ป่วย ผู้เรียนคิดว่าทางออกอะไรที่สามารถเสนอแก่แพทย์ อะไรที่คิดว่าต้องท าใน
ขณะนี้เช่น หยุดการให้สารน้ า การเฝ้าระวังอาการ 
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Clinical Visit (Royal Victoria Infirmary) 
 

ผู้เข้าอบรมได้เข้าศึกษาดูงานในโรงพยาบาล Royal Victoria Infirmary (RVI) โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มตามสาขาอาชีพ ได้แก่ กลุ่มพยาบาลผู้ใหญ่ กลุ่มพยาบาลผดุงครรภ์ และกลุ่มทันต
แพทย ์

 

โรงพยาบาลนี้ เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีจ านวนเตียงทั้งสิ้น 2,000 เตียง ดูแล
ผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่ทางตอนเหนือของอังกฤษ มีโรงพยาบาลสาขา 10 แห่ง มีบุคลากรทางการ
พยาบาลและท่ีเกี่ยวข้องกับทางการพยาบาลเกือบ 7,000 คน  

 

กลุ่มพยาบาลผู้ใหญ่ ศึกษาดูงานบนหอผู้ป่วย high dependency unit ซึ่งดูแลผู้ป่วยที่
ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยที่ยังไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และหอผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา
ด้วยเคมีบ าบัด 

 

กลุ่มพยาบาลผดุงครรภ์ ศึกษาดูงานที่แผนกฝากครรภ์ ห้องคลอด ห้องหลังคลอด และ
แผนกทารกแรกเกิด โดยปฏิบัติงานดูแลผู้คลอดตามแนวปฏิบัติขององค์การอนามัยโลก ห้องคลอด
มีลักษณะเป็นห้องคลอดเดี่ยว ผู้คลอดจะอยู่ห้องนี้ตั้งแต่เจ็บครรภ์คลอด จนถึง 6 ชั่วโมงหลังคลอด 
โดยอนุญาตให้สามีหรือญาติอยู่ด้วยกันกับผู้คลอดได้จนคลอด ซึ่งหากผู้คลอดไม่มีภาวะแทรกซ้อน 
ก็สามารถกลับไปดูแลตนเองและบุตรที่บ้านได้ โดยจะมีทีมพยาบาลผดุงครรภ์ไปติดตามเยี่ยมที่บ้าน
เป็นระยะ 

 

กลุ่มทันตแพทย์ ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลทันตกรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นหน่วยบริการของ
ทันตแพทย์ปริญญาที่ผ่านการรับรองควบคู่ไปกับคลินิกส าหรับนักศึกษา โดยนักศึกษาที่ลงฝึก
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลแห่งนี้นั้น มีทั้งนักศึกษาทันตแพทย์และนักศึกษาทันตาภิบาล และมี
แนวทางในการท างานร่วมกันเป็นทีมตามขอบเขตสมรรถนะ นอกจากนี้ ยังมีห้องปฏิบัติการพร้อม
เครื่องมือส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นก่อนขึ้นคลินิก เพ่ือฝึกทักษะในหุ่นจ าลองก่อนการลงมือ
ปฏิบัติงานในผู้ป่วยจริง 
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วนัที ่10 กรกฎาคม 2560 
 
Adding Realism through the Use of Moulage (Including MaskED™) 
(Ms. Claire Ford & Ms. Laura Park) 
 

Moulage เป็นภาษาฝรั่งเศส หมายถึง Make-up หรือ การตกแต่ง การแต่งหน้า ในที่นี้ 
คือ การใช้เครื่องส าอางชนิดพิเศษในการแต่งเติมเพ่ือเพ่ิมความสมจริงในการด าเนินสถานการณ์
จ าลอง 
 

ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บรรยายน ามาสาธิตให้ดูนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ TraumaFx ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีความปลอดภัยและล้างออกได้ง่าย สามารถสัมผัสกับผิวหนังมนุษย์ได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม 
ส าหรับผู้ที่มีผิวแพ้ง่าย ควรได้รับการทดสอบอาการแพ้ก่อน 
 

ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ควรล้างมือให้สะอาด ไม่ควรให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสบริเวณที่มีแผลเปิด ควร
ระมัดระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์ใกล้ดวงตา จมูกและริมฝีปาก หากใส่คอนแทคเลนส์ แนะน าให้ถอด
ออกก่อน รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆไม่ควรใช้ปนกันระหว่างบุคคล และควรปิดฝาผลิตภัณฑ์หลังใช้เพ่ือ
เป็นการยืดอายุการใช้งาน ผลิตภัณฑ์นี้สามารถสัมผัสกับผิวของหุ่นจ าลองได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม 
ควรทา vasaline รองไว้ก่อนเพื่อเป็นการปกป้องพ้ืนผิว 
 

ผู้บรรยายได้สาธิตและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมสร้างสภาวะหรือบาดแผลประเภทต่างๆ 
ดังนี้ 
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ภาวะซดี (pallor) / ภาวะตวัเขียว (cyanosis) / 
ภาวะเหงื่อออกมาก (diaphoresis) 

ภาวะหนา้แดง (flushed) / ผืน่ (rash) 

 
 

บาดแผลฟกช้ า (bruise) 
 

  
 

บาดแผลฉีกขาด (lacerations) 
 

บาดแผลไฟไหม ้(burns) 
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MaskED™ 
 

เป็นการจัดการเรียนสอนที่อยู่กึ่งกลางระหว่างการใช้หุ่นกับการใช้ผู้ป่วยจ าลอง ท าได้โดย
ให้ผู้สอนสวมหน้ากากที่ท าจากซิลิโคน และท าการโต้ตอบกับผู้เรียนเสมือนเป็นผู้ป่วยจริง การ
จัดการเรียนการสอนแบบนี้มีประโยชน์มากในแง่ของการฝึกฝนทักษะการสื่อสารให้กับผู้เรียน โดย
หน้ากากที่ผู้สอนสวมควรมีความแนบสนิทกับใบหน้า เพ่ือให้สามารถแสดงสีหน้าผ่านหน้ากากได้
เหมือนใบหน้าจริง 

 

   
 

นอกเหนือจากการใช้หน้ากาก ผู้สอนอาจใส่อวัยวะเทียมไว้บนร่างกาย เพื่อฝึกฝนการตรวจ
หรือการจัดการทางคลินิกต่ออวัยวะนั้นๆ โดยเฉพาะอวัยวะเพศหรือเต้านมซึ่งถือเป็นของสงวน เป็น
การสร้างความมั่นใจและลดความล าบากใจให้กับผู้เรียนก่อนการปฏิบัติงานจริง 
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Ward Based Simulation (Northumbria University’s lecturers) 
 

เป็นการสร้างสถานการณ์จ าลองเลียนแบบสถานการณ์ในหอผู้ป่วย มีจุดมุ่งหมายเพ่ือฝึก
การจัดล าดับความส าคัญและการจัดการผู้ป่วย เปรียบได้กับการน าสถานการณ์จ าลองย่อยๆหลาย
สถานการณ์มารวมกัน ถือเป็นสถานการณ์จ าลองที่มีความซับซ้อนมาก เหมาะส าหรับนักศึกษาปี
สุดท้าย นักศึกษาหลังปริญญา หรือเป็นการฝึกฝนบุคลากรในโรงพยาบาลเพ่ือการเพ่ิมพูนทักษะ 

ผู้เข้าอบรมได้รับการแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มย่อย เพ่ือแสดงบทบาทต่างๆ ดังนี้ 
 

 
 

กลุม่ผูป้ว่ยและญาติ 
 

 
 

กลุม่บุคลากรและนกัศึกษาพยาบาล 
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กลุม่ผูส้งัเกตการณ์ 
 
 

หลังจากที่การด าเนินสถานการณ์จ าลองสิ้นสุดลง ทั้ง 3 กลุ่มจะกลับมารวมกันในห้องเพ่ือเข้า
กระบวนการ สรุปการเรียนรู้และหมุนเวียนสลับบทบาทกันจนครบ 
 

 
วนัที ่11 กรกฎาคม 2560 

 
Human Factors and Their Influence on Patient Care and Safety (Mr. Neill 
Thompson) 

 

จากสถานการณ์โลกในอดีตจนถึงปัจจุบัน มีอุบัติเหตุรุนแรงหลายครั้งที่เกิดขึ้นจากความ
ผิดพลาดของมนุษย์ ดังนั้นจึงควรหาวิธีป้องกันเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย ในทางสาธารณสุขก็
เช่นกัน บุคลากรทางการแพทย์ก็ควรมีความระมัดระวัง เพ่ือลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่
เกิดจากมนุษยแ์ละท าให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย 

ในการบรรยายครั้งนี้ ผู้บรรยายได้อธิบายถึงปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดอันเกิดจาก
มนุษยโ์ดยไม่เก่ียวข้องกับทักษะการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีองคป์ระกอบดังนี้   

1.  Decision making หมายถึง ทักษะการตัดสินใจของบุคลากร ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 
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- Cognition and perception  
- Pattern matching 
- Confirmation bias 
- Rule-based 
- Personality 
2.  Situational awareness หมายถึง ความตระหนักของบุคลากรต่อความเป็นไปของ

สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ซึ่งอาจลดลงจากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
- Fatigue & stress 
- Interruptions/Distractions 
- Workload and busy periods  
- Multiple tasks 
- Unanticipated new tasks taking priority 
- Tasks required out of normal sequence 
3.  Team working หมายถึง กระบวนการท างานเป็นทีม และประสิทธิภาพของทีม

นั้น  การท างานเป็นทีม " เป็นความร่วมมือ ร่วมใจ ของบุคคล เพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดย
มีองค์ประกอบ 3 ประการ ( 3 P ) ได้แก่ 
                         มีวัตถุประสงค์ ( Purpose )   ต้องชัดเจน 
                         มีการจัดล าดับความส าคัญ ( Priority )  ในการท างาน 
                         มีผลการท างาน ( Performance ) 

4.  Communication หมายถึง ลักษณะการสื่อสารระหว่างบุคลากร มี 2 ลักษณะ ดังนี้ 
- Open-loop communication เป็นลักษณะการสื่อสารที่ไม่ระบุตัวผู้รับสารอย่างชัดเจน 

หากน ามาใช้ในกระบวนการท างานอาจท าให้ข้อมูลจากผู้ส่งสารส่งไปไม่ถึงผู้รับสารที่ต้องการ ท าให้
การท างานล่าช้าหรือเกิดการเข้าใจผิด 

- Close-loop communication เป็นลักษณะการสื่อสารที่ระบุตัวผู้รับสารอย่างชัดเจน 
เพ่ือให้ข้อมูลจากผู้ส่งสารส่งไปถึงผู้รับสารที่ต้องการ เมื่อผู้รับสารได้รับข้อมูลแล้วก็จะทวนข้อมูลนั้น
กับผู้ส่งสารเพือ่ยืนยันความถูกต้อง เป็นลักษณะการสื่อสารที่ควรน ามาใช้ในกระบวนการท างาน 

ในกรณีที่บุคลากรคนใดคนหนึ่งเริ่มสังเกตเห็นความผิดพลาดระหว่างการปฏิบัติงาน 
สามารถใช้แนวทาง PACE ในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือกระตุ้นให้สมาชิกคนอ่ืนในทีมตระหนักถึง
ความผิดพลาดนั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

P: Probe เป็นการใช้ค าถามน าเพื่อให้สมาชิกในทีมตรวจสอบสถานการณ์อีกครั้ง มักใช้ใน
กรณีท่ีความผิดพลาดยังไม่ร้ายแรง 
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A: Alert ในกรณีที่ความผิดพลาดยังด าเนินต่อไป บุคลากรสามารถใช้ค าพูดและน้ าเสียงที่
หนักแน่นขึ้นเพ่ือให้สมาชิกในทีมสังเกตเห็นความผิดปกติ 

C: Challenge หากยังไม่มีสมาชิกในทีมสังเกตเห็นความผิดปกติ บุคลากรควรแสดงท่าที
อย่างชัดเจนต่อสมาชิกในทีม และยืนยันว่าควรตรวจสอบสถานการณ์
ตรงหน้าอีกครั้ง 

E: Emergency เมื่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก าลังจะส่งผลร้ายแรงต่อความปลอดภัยของ
ผู้ป่วย บุคลากรต้องลงมือหยุดสถานการณ์นั้นทันทีก่อนที่จะเกิดความ
เสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้ 

 
Simulation Demo: Pediatric Simulation (Ms. Sue Jackson & Ms. Sasha Ban)  
 

เป็นการสาธิตการด าเนินสถานการณ์จ าลองในกลุ่มผู้ป่วยเด็ก โดยใช้หุ่นจ าลอง 
SimNewbie และ SimJunior ซึ่งผู้บรรยายได้ก าหนดให้หุ่นจ าลอง SimNewbie มีภาวะอาเจียน
และท้องร่วง (vomiting & diarrhea) ส าหรับ SimJunior มีภาวะหอบจากโรคหอบหืด (asthma) 

ในสถานการณ์จ าลองแรก ผู้บรรยายคนที่หนึ่งรับหน้าที่เป็นผู้สอน ในขณะที่ผู้บรรยายคนที่
สองรับหน้าที่เป็นผู้เรียน ก่อนจะสลับบทบาทกันในสถานการณ์จ าลองต่อมา โดยผู้เข้าอบรมท า
หน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ เมื่อผู้บรรยายทั้งสองด าเนินสถานการณ์จ าลองจนเสร็จสิ้นแล้ว จึงเข้าสู่ขั้น
สรุปการเรียนรู้ร่วมกับผู้เข้าอบรม 

 
 

วนัที ่12 กรกฎาคม 2560 
Student-led Scenarios (Northumbria University’s lecturers and students ) 

ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 3 - 4 คน ตามสาขาอาชีพ เพ่ือด าเนิน
สถานการณ์จ าลองที่ผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่มเป็นผู้ออกแบบและเขียนขึ้นเอง  โดยมีคณาจารย์และ
นักศึกษาพยาบาลอาสาจาก Northumbria University เป็นผู้ร่วมด าเนินสถานการณ์จ าลองด้วย 

สถานการณ์จ าลองท่ีผู้เข้าอบรมเป็นผู้ออกแบบและเขียนขึ้นเองนั้น มีดังนี้ 
1.  กลุ่มพยาบาลผู้ใหญ่ (A1) เขียนสถานการณ์จ าลองเกี่ยวกับ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

(COPD) 
2.  กลุ่มพยาบาลอนามัยชุมชน (A2) เขียนสถานการณ์จ าลองเกี่ยวกับ แผลในผู้ป่วย

โรคเบาหวาน (Diabetic ulcers) 
3.  กลุ่มพยาบาลเด็ก (B1) เขียนสถานการณ์จ าลองเกี่ยวกับ โรคไข้เลือดออกในระยะช็อก 

(Dengue shock syndrome) 
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4.  กลุ่มพยาบาลผดุงครรภ์ (B2) เขียนสถานการณ์จ าลองเกี่ยวกับ ภาวะตกเลือดหลัง
คลอด (Postpartum hemorrhage) 

โดยในช่วงเช้า กลุ่ม A1 และ B1 จะเป็นผู้ด าเนินสถานการณ์จ าลองก่อน โดยกลุ่ม A1 จะ
ได้รับการสังเกตการณ์จากกลุ่ม A2 และส าหรับกลุ่ม B1 ก็จะได้รับการสังเกตการณ์จากกลุ่ม B2 
แล้วจึงสลับหน้าที่กับในช่วงบ่าย เมื่อกลุ่มที่ด าเนินสถานการณ์จ าลองได้ด าเนินการจนเสร็จสิ้นแล้ว 
ทั้งกลุ่มผู้เข้าอบรม คณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลอาสาจาก Northumbria University จะน า
ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาเข้าสู่ขั้นตอนของการสรุปการเรียนรู้ต่อไป 
 

 
สรุปการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ 
 

1.  การออกแบบและเขียนสถานการณ์จ าลอง 
- ควรจะวางแผนสร้างสถานการณ์จ าลองให้ครอบคลุมทุกประเด็น ตั้งแต่ Overview, 

Objective, Background, Facilitator instructions / Student prompts, Debrief, 
Room setup และ Equipment 

- ในส่วนของวัตถุประสงค์ การระบุโรคหรือแนวทางการประเมิน เช่น ABCDE หรือ SBAR 
tool ต้องระบุให้เหมาะสมกับบริบทของนักศึกษาแต่ละชั้นปี 

- ในส่วนของข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ป่วย ไม่ควรระบุผลการวินิจฉัยโรคให้ผู้ เรียนทราบ
ล่วงหน้า หากต้องการให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการวินิจฉัย  
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2.  การเตรียมอุปกรณ์ 
- ต้องเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ ตลอดจนเครื่องมือที่ต้องใช้ในสถานการณ์จ าลองให้

พร้อม ทั้งในห้องท่ีจะด าเนินสถานการณ์จ าลองและในห้องควบคุม 
 

 
 
3.  การด าเนินสถานการณ์จ าลอง 
- ขั้นน า (pre–briefing) ควรเริ่มต้นด้วยการทักทายและแนะน าตัวเอง แนะน าอุปกรณ์ 

เครื่องมือที่ต้องใช้ในสถานการณ์และให้นักศึกษาร่วมทดสอบการท างานของหุ่นจ าลอง
ด้วย เช่น การจับชีพจร จากนั้นจึงบอกวัตถุประสงค์ของการฝึกสถานการณ์จ าลองและ
บอกประวัติของผู้ป่วยให้กับผู้เรียนก่อนเริ่มการฝึก 
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- ขั้นปฏิบัติตามสถานการณ์ (scenario) ให้เริ่มด าเนินสถานการณ์จ าลองตามล าดับขั้นที่
วางไว้ 

 

 
 
 
 
 

- ขั้นสรุปการเรียนรู้ (debriefing) ควรด าเนินการให้ครบทั้ง 3 ระยะ ได้แก่ descriptive 
phase, analysis phase และ application phase 

 

 
 

 
วนัที ่13 กรกฎาคม 2560 

 
Mental Health Simulation (Actor Based) (Ms. Jane Murray) 
 

 เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลองในผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งผู้บรรยายให้
ความส าคัญกับการเรียนรู้ในขั้นสรุปการเรียนรู้ (debriefing) แบบสะท้อนคิด เพ่ือให้ผู้เรียนมีการ
พัฒนาการเรียนรู้มากท่ีสุด  
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ECoDEL: The Emotional and Cognitive Debrief for Enhanced Learning 
 

คือการใช้แบบสอบถามที่ถูกออกแบบและพัฒนามาเป็นพิเศษ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
สะท้อนคิดส าหรับผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการประเมินความรู้สึก อารมณ์ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นของผู้เรียน 
ทั้งก่อนและหลังการด าเนินสถานการณ์จ าลองเพ่ือเป็นการเพ่ิมพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน 
โดยมีค าถามในระยะต่างๆ ดังนี้  

 

Prebrief เป็นการบรรยายความรู้สึกก่อนเริ่มด าเนินสถานการณ์จ าลอง ประกอบด้วย
ค าถามดังต่อไปนี้  

1.  ตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไร 
2.  ตอนนี้คิดถึงเรื่องใดมากท่ีสุด หรือเป็นอย่างแรก 
3.  คุณคิดว่าสิ่งเหล่านั้น (ข้อ 2) จะมีผลต่อการแสดงออก/พฤติกรรมของคุณหรือไม่ 
4.  คิดว่าจุดแข็งของคุณคืออะไร 
หลังจากนั้น ผู้ เรียนจะเข้าสู่ขั้นตอนการด าเนินสถานการณ์จ าลอง เมื่อเสร็จสิ้น

กระบวนการของสถานการณ์จ าลองแล้ว จึงจะเข้าสู่ค าถามในหมวด Debrief ทัง้ 3 ระยะ ดังนี้  
 

Immediate Debrief เป็นการสะท้อนคิดทันทีเมื่อเสร็จสิ้นสถานการณ์ ประกอบด้วย
ค าถามดังต่อไปนี้ 

5.  หลังจากผ่านกิจกรรมทั้งหมดมาแล้ว ตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไร 
6.  ให้เปรียบเทียบความรู้สึกระหว่างสิ่งที่คิดไว้ก่อนกับหลังจากด าเนินสถานการณ์จ าลอง

เสร็จสิ้นแล้ว  
7.  คุณคิดว่าสิ่งเหล่านั้น (ข้อ 6) มีอิทธิพลต่อสิ่งที่แสดงออกมาอย่างไร 
8.  จุดแข็งของคุณคืออะไร 
 

Emergent Debrief เป็นการสะท้อนคิดหลังจากให้ผู้เรียนพักและกลับมาย้อนดูวิดีโอของ
สถานการณ์จ าลองที่อัดไว้ เน้นที่การสอบถามความรู้สึกกับสิ่งที่แสดงออกมาในสถานการณ์นั้น ทั้ง
ด้านความรู้สึก (emotion) และความคิด (thought) โดยผู้สอนจะให้ผู้เรียนหยุดวิดีโอเป็นจ านวน 4 
ครั้ง ณ จุดเวลาที่ผู้เรียนต้องการสะท้อนคิด ประกอบด้วยค าถามดังต่อไปนี้ 

9.  คุณรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เกิดข้ึน ณ จุดเวลานั้น 
10.  คุณคิดอะไรอยู่ในขณะนั้น 
11.  ตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เห็น 
12.  คุณคิดว่าความคิดตอนนั้นมีผลต่อความรู้สึกของคุณอย่างไร 
13.  คุณคิดว่าความคิดหรือความรู้สึกของคุณมีผลต่อความรู้สึกและการกระท าของคุณ

หรือไม ่
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Transformation Debrief เป็นการสะท้อนคิดหลังจากการรวมผู้เรียนทั้งหมดและผู้ป่วย
จ าลองในสถานการณ์นั้นๆเข้ามาอยู่ในห้องใหญ่เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้สึก มุ่งเน้น
ที่การน าประสบการณ์ที่ได้รับจากสถานการณ์จ าลองนั้นไปปรับใช้กับเหตุการณ์ที่ผู้เรียนอาจต้องพบ
เจอในอนาคต ประกอบด้วยค าถามดังต่อไปนี้ 

14.  กระบวนการนี้ช่วยให้คุณเกิดการเรียนรู้ได้อย่างไร 
15.  ให้บอกผลลัพธ์การเรียนรู้หลังท าสถานการณ์ เป็นสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ (ซึ่งอาจไม่ได้

วางแผนหรือตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้นมาก่อน) 
16.  คุณจะน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่นี้ไปพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคต

อย่างไร 
 

ด้วยกระบวนการสะท้อนคิดที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนจากชุดค าถามดังกล่าวข้างต้น ECoDEL 
จึงนับเป็นวิธีการประเมินทั้ง emotion และ cognitive ของผู้เรียนเพ่ือให้มีการพัฒนาตั้งแต่ปีแรก
จนจบการศึกษา ช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นพัฒนาการของตนเอง ท าให้เกิดความมั่นใจและความพร้อมที่
จะน าความรู้ ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ที่มีออกไปให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม
ต่อไป 
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Technology Enhanced Learning / Adding Realism (Ms. Claire Ford & Ms. Laura Park) 
 

 เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และทบทวน
เนื้อหาด้วยตนเองได้ตลอดเวลา เช่น  

- การท าเว็บไซต์รวบรวมวิดีโอทักษะปฏิบัติการหัตถการต่างๆ  
 

 
 

- การจัดท าโปสเตอร์แสดงกระบวนการหรือขั้นตอนในการท าหัตถการต่างๆ 
- การใช้แอพพลิเคชั่นร่วมกับเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) 
- การใช้กล้องสามมิติและวิดีโอในรูปแบบพิเศษในการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสมจริงให้แก่

ผู้เรียน 
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Inter-Professional Simulation (Mr. Alan Platt) 
 

เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงให้ผู้ประกอบวิชาชีพในหลากหลาย
สาขา เช่น แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบ าบัด นักอาชีวบ าบัด ได้ด าเนินสถานการณ์จ าลองร่วมกัน 
ซ่ึงท าให้เกิดความร่วมมือ ความเข้าใจ ความไว้วางใจ ระหว่างหน่วยงานของแต่ละสาขาที่มาฝึก
ร่วมกัน และเกิดผลลัพธ์คือความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย 

 

แนวคิดของ Inter-Professional Simulation มีดังนี้  
- พัฒนาคุณลักษณะส่วนบุคคล พัฒนาให้มีความรู้ ทัศนคติ แรงจูงใจในการท างาน และ

บุคลิกลักษณะเฉพาะของวิชาชีพ 
- พัฒนาทักษะส่วนบุคคล พัฒนาให้เกิดเทคนิคการปฏิบัติ การท างานเป็นทีม การตัดสินใจ

และการจัดการกับความเครียดในสถานการณ์ต่าง ๆ  
- พัฒนากระบวนการกลุ่ม การท างานร่วมกันระหว่างสาขา การเป็นผู้น า การสื่อสาร 
- พัฒนาคุณภาพและผลลัพธ์ที่ปลอดภัย ทั้งสมรรถนะของทีมและส่วนบุคคล รวมถึงความ

พึงพอใจในงานของบุคคลด้วย 
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วนัที ่14 กรกฎาคม 2560 
 

Developing Competence (Mr. Jaden Allen) 
 

หมายถึง การพัฒนาศักยภาพของทีมเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถท าได้โดยวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 

 

- ในการออกแบบสถานการณ์จ าลอง ต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน สอดคล้อง
กับประสบการณ์และระดับของผู้เรียน ตลอดจนผลลัพธ์การเรียนรู้ในหลักสูตร 

- ผู้ที่รับหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  ต้องมีความรับผิดชอบและ
ความสามารถในการจัดการการด าเนินสถานการณ์จ าลองให้เป็นไปอย่างราบรื่น 

- นอกเหนือจากการเรียนรู้ทักษะทางวิชาชีพแล้ว ควรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมด้วย ผ่านการรับและให้ข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล 

- การแสดงความคิดเห็นในขั้นสรุปการเรียนรู้ ควรเป็นไปเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการท างาน
ในอนาคต เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองตามความเป็นจริง ไม่ควรกล่าวโทษหรือ
ชื่นชมจนเกินไป 

- ควรให้ผู้เข้าร่วมในสถานการณ์จ าลองมีส่วนร่วมในการประเมินกระบวนการด้วย 
- ควรเพิ่มการมีส่วนร่วมในสถานการณ์จ าลองโดยใช้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในสาขา

วิชาชีพนั้นๆ หรือจากทีมสหวิชาชีพในการออกแบบและเขียนสถานการณ์จ าลองให้มี
ความสมจริงมากที่สุด 

- ในการถ่ายทอดความรู้ที่เก่ียวข้องกับการท าสถานการณ์จ าลองให้แก่ผู้เรียนหรือบุคลากร
อ่ืนในองค์กร ควรใช้ค าศัพท์ให้ตรงกันในทุกครั้ง เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนหรือบุคลากรเกิดความ
สับสน 

 

คุณสมบัติของสมาชิกในทีมท่ีจะใช้กระบวนการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงในการ
จัดการเรียนการสอน มีดังนี ้

 

- มีความรู้ทั้งในด้านทฤษฎีและเชิงวิชาชีพ ข้อมูลหลักสูตร ตลอดจนวิธีการด าเนิน
สถานการณ์จ าลอง 

- มีความสามารถในการวางแผนและด าเนินสถานการณ์จ าลอง 
- มีความสามารถในการให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เรียนหรือสมาชิกในทีม รวมถึงสามารถน าการ

ด าเนิน สถานการณ์จ าลองได้ 



33 
 

- สมาชิกแต่ละคนควรด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในทีมและมีความยืดหยุ่นกับสถานการณ์เฉพาะหน้า 

 

การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงนั้น เป็นเทคนิคการสอนที่มีหลายขั้นตอน ทั้งการ
จัดเตรียมผู้สอน เครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนองค์ความรู้ต่างๆ เพ่ือให้ได้สิ่งแวดล้อมเสมือนจริงที่
ผู้เรียนรู้สึกปลอดภัยและเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ อันจะน าไปสู่การพัฒนาตนเองและสร้างเสริมทักษะ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และส่งผลให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ป่วยที่อยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของผู้เรียนในอนาคต 
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ภาคผนวก 
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รายชื่อผูเ้ขา้รว่มอบรมหลกัสูตรด้านการจดัการเรยีนการสอนการเรยีนรูโ้ดยใชส้ถานการณ์เสมือน
จรงิ (Simulation based learning) 

 

ล าดับ ชื่อ - นามสกลุ สถานที่ปฏบิตังิาน 
1 นางโสภา รักษาธรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 

2 นางสุปราณี ฉายวิจิต วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 
3 นางสาวจิตตระการ ศุกร์ดี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

4 นางเอกรัตน์ ปิ่นประภาพันธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง 

5 นางดวงเดือน อินทร์บ ารุง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธาน ี
6 นางสาวปารวีร์ มั่นฟัก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 

7 นางปภัชญา ธัญปานสิน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 

8 นางสาวอุทุมพร ดุลยเกษม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 
9 นางสุวิมล มณีโชติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

10 นางสาวพัฒนา เศรษฐวัชราวนิช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี 

11 นางสาวนันทิยา ปรีชาเสถียร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 
12 นางโศรยา นิฮะ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา 

13 นางสาวสินีพร ยืนยง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 
14 นางสาวนภัส ลัภนะก่อเกียรติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 

15 นางสาวศิริวรรณ ธัญญผล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 

 
ประธาน  :  นางสาวอุทุมพร  ดุลยเกษม 
เลขาธกิาร :  นางดวงเดือน  อินทร์บ ารุง 
เหรัญญิก :  นางสาวนภัส  ลัภนะก่อเกียรติ 
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ตวัอยา่งสถานการณท์ีผู่เ้ขา้อบรมเป็นผูอ้อกแบบและเขยีนขึน้เอง 
กลุม่พยาบาลเดก็ (B1) : Dengue Shock Syndrome 

 
 
 
Scenario overview 
The scenario will introduce the students to the early recognition, care and 
management of a patient with DHF with shock and the recognition of the patho-
physiological changes in the various stages of shock 
 
Scenario objective 
Under direct supervision, the student will be able to: 

- Recognise the deteriorating patient 
- Assess the patient utilizing the ABCDE assessment and accurately record 

and report their findings, “handing over” using SBAR tool 
- Demonstrate, utilizing relevant guidelines and patient group directives, the 

management and care of patient who has DHF with shock 
- Gain experience in the process of decision making and utilize 

communication skills involved with care 
- Discuss the patho-physiology of shock 

 
Scenario background / Student instructions 
You are working on an assessment suite as part of your first contract placement 
and you have just started your shift in the blue area (your allocation), when a 
Health Care Assistant (HCA) asks you to review Mali. Your mentor is currently 
attending to another patient. 
 

Mali is a 2 years old girl (appears stupor with cold skin). Her weight is 10 kilograms 
(22 lbs), arrived at ER. She presented with dry mouth and 4-day history of high 
fever, a little cough and loss of appetite. Petechiae are detected on her skin. 
 
 

Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) with Shock or Dengue Shock 
Syndrome (DSS) 
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Facilitator instructions / Student prompts 
You are playing the student mentor and acting in an indirect supervisory capacity, 
therefore “step back” to allow students the opportunity to start assessing Mali. 
Please reinforce team roles, therapeutic touch, and communication as nursing 
interventions. 
1. Is there anything in her behavior that concerns you? 
Yes, the patient looks stupor. She has cold skin, which could be an early sign of 
shock. 
 

2. As a team, what would you do next? (Start the simulation) 
BOOKMARK STUDENT PERFORMANCE IN RELATION TO 6 PHASE APPROACH 
Encourage students to check previous observations (On TPR chart at the bed 
space) 
 

Which were: 
- PR : 110 per minute (weak) 
- BP : 70/50 mmHg 
- RR : 26 per minute 
- Peripheral temperature : 37.3 C 
- SpO2 : 95% (room air) 
- capillary refill : 3 seconds 

 

Repeat observation on PR shows no significant differences. 
 

Patho-physiologic phases of DHF comprised of 3 phases: 
- Febrile phase : viremia-driven high fevers 
- Critical / plasma leak phase : sudden onset of varying degrees of plasma 

leak into the pleural abdominal cavities 
- Convalescence or reabsorption phase : sudden arrest of plasma leak with 

concomitant reabsorption of extravasated plasma and fluids 
 

The progress towards DHF with shock occur after 3-5 days of fever. At this time, 
fever has often come down. The temperature drops, followed by sign of 
circulatory failure and patient may rapidly go into a critical stage of shock. 
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3. What would you do next ? 
Immediately contact the doctor-on-call (using SBAR) 
 

Doctor’s order : 5% DAR 500 ml IV with dip rate of 100 ml/hour 
 
Patient information in SBAR template: 
Pediatric patient :: Mali 
 

S : is a 2 years old girl arrived at ER 
 

B : weighs 10 kilograms (22 lbs), presented with dry mouth and 4-day history of 
high fever, a little cough and loss of appetite. Petechiae are detected on her skin. 
 

A : stupor with cold skin, PR : 110 per minute (thready), BP : 70/50 mmHg, RR : 26 
per minute, Peripheral temperature : 37.3 C, SpO2 : 95% (room air), capillary refill : 
3 seconds 
 

R : 5-minute re-observation, 5% DAR 500 ml IV with drip rate of 100 ml/hour 
 
Debrief 
Use Steinwachs’ 3 phase debriefing model (Adapted from - Steinwach, B., (1992) 
How to Facilitate Debriefing, Simulation Gaming; 23 (2): 186-195) 

Descriptive phase - 
In this phase identify the thoughts and feelings of the students in 
relation to the scenarios, and if needed clarify any underlying facts 

Analysis phase - 
In this phase allow the students to make sense of the simulation 
event through reflection. In this phase use 3 phase approach and 
bookmarks to identify/discuss students performance 

Application phase - 
In this phase the students should identify learning points from the 
scenario that can be used to improve their practice 

Room Setup 
Arrange room to resemble an emergency room with identified equipment. Manikin, 
gender female, should be dressed in clothes with a wig on 
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Equipment 
 
1 :: Sim-Junior (with manual BP) 
1 :: Monitor (Vital signs) 
1 :: Monitor (Pulse oximeter) 
1 :: SMOTs 
1 :: Observation chart - initial observations recorded (See above) 
1 :: Pen torch 
1 :: O2 masks 
1 :: Urine bottle 
1 :: Vomit bowel 
1 :: Gloves, Hand gel, wipes 
1 :: Stethoscope 
1 :: IV fluid and IV stand 
1 :: Telephone 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Sim Mom: Post Partum Hemorrhage (PPH) 

……………………………………………………………………………………………………. 
Scenario Overview 
The scenario will introduce the students to early recognition, care and management of a patient with 
post partum hemorrhage (PPH) due to multi-parity and the recognition of pathology-physiological 
change. 
 

Scenario Objectives 
Under direct supervision the students will be able to: 

 Recognize the deteriorating patient. 

 Assess the patient utilizing the ABCDE and 4Ts assessment and accurately record and  
    report their findings, “handing over” using SBAR tool. 

 Demonstrate, utilizing relevant guidelines and patient group directives, the   
    management and care of patient who has bleeding due to 2 hours normal delivery. 

 Gain experience in process of decision making and utilize communication skills  
    involved with care. 

 Discuss the pathology-physiology of PPH. 
 

Scenario Background/student instructions 
You are a student nurse on LR ward with your mentor, and you are in process of post partum 

checking. A 38 years old, Mrs. Sarah, is recovering from Normal Delivery (N/D) which she had 2 hours 
ago. She had bleeding per vagina and soaking pad.  

As you approach her you notice that she looks pale and has soaking pad.  
 

Past medical and obstetric history 

 G4P3A0L3 Last 3 years old, all were N/D, no complication during pregnant, intra-partum  
    and post partum.  

 No allergies. 

 No previous surgery. 
 

Labor record: N/D with slight tear. 
o 1st stage of labor 8 hours 
o 2nd stage of labor 1 hour 
o 3rd stage of labor 15 min. 

 New born: Boy, 3,800 gm, APGAR score 9-10-10 

 Placenta: controlled cord traction 
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 Medication: Oxytocin 10 unit via IM. after birth of head. 

 Estimate blood loss 250 ml. 
 

Facilitator Instructions/ Student Prompts 
You are playing the students mentor and acting in a direct supervisory capacity. Please reinforce 

team roles, therapeutic touch, communication as nursing interventions  
 

Q1: Is there anything in her behavior that concerns you? 
- Yes, the patient looks pale and has a lot of blood on the blue pad and feels dizziness.  
- Student performance should check ABCDE 
 

Which were: BP: 110/70mmHg, PR: 100 bpm., R: 20 bpm., T: 37.3 C, O2 sat 96% 
  Pad with soaked bleeding, Look pale, capillary refill 4 sec., Full bladder, Pain score = 4 

Q2: What would you have to do next? 

- Check ABCD  

- Communicate with patient: How do you feel? 

- Assess 4Ts: 
o Uterus and Bladder checking (Tone) 
o Vaginal checking (Tear) 
o Placental checking (Tissue) 
o Lab which related to DIC (Thrombin) 
 

Which were: BP: 90/60mmHg, PR: 120 bpm., R: 22 bpm., T: 37.3 C, O2 sat 92% 
 - Uterus: Soft, 6 inches height above Symphysis Pubis  
 - Bladder: full bladder  
 - Vaginal: no bleeding 
 - Placenta: complete 
 - Lab: PT, PTT normal 
 

Q3: What are causes of bleeding? 
Causes of bleeding are 1) uterine atony from full bladder 2) multi-parity or 3) big baby. Other 

causes are soft passage tear i.e. cervix, vaginal, perineum and prolong of coagulation.  
 

Q4: What would you do next? Student must….. 

 Intermittent catheter 

 Uterine tone checking 

 vaginal bleeding Checking, and  

 Checking rate of iv fluid to maintain blood circulation 
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Additional information:  
Urine output: 350 ml. 
Uterine tone: Firm (good contraction) 
Vaginal bleeding: normal bleeding  

 

Debrief: 
1) Descriptive phase 

 Identify the thoughts and feeling of the students in the relation to scenarios, if needed clarify 
any underlying facts. 

2) Analysis phase 
 Allow the students to make sense of the simulation even though reflection. 

3) Application phase 
 Identify learning points from the scenario that can be used to improve their practice. 
 

Room setup 

- Labor room Arrangement with identify equipment.  

- Sarah, female, should be dressed in hospital gown with boggy uterus.  

- Need soaking pad, IV catheter. 
Equipment 

Equipment Number 
Sim Mom (boggy uterus) 1 
Blue pad on the bed 1 
5%D/N2 1000 ml. iv rate 100ml/hr 1 
NSS 500 ml.+Oxytoocin 10 unit with infusion pump 1 
Intermittent catheter 1 
Monitor O2 saturation 1 
Observation chart 1 
O2 mask/cannular 1 
Gloves 1 
stethoscope 1 
Drug Kardex 1 
Patient name band 1 

  
 



Scenario Overview 

The scenario will  introduce the students to the early recognition, care and management of a patient 
with COPD with exacerbation and the recognition of the pathophysiological changes in the alternation 
of Oxygenation.  

Scenario Objectives 

Under direct supervision the student will be able to: 
•  Recognition the deteriorating patient. 
• Assess the patient utilizing the ABCDE assessment and accurately record and report their findings, 

“handing over” using SBAR tool 
• Demonstrate, utilizing relevant guidelines and patient group directives, the management and carew 

of patient who has COPD with exacerbation. 
• Gain experience in the process of decision making and utilizing communication skills involved with 

care. 
• Discuss the pathophysiology of alternation of Oxygenation.  

Scenario Background/Candidate  

Instructions 

You are working on assessment suite as part of your first contact placement and you have just started. 
Bobby is a 68 years old man, who was admitted I hour ago following a GP referral.  He presented with 
1 day history of feeling very unwell with fever and dyspnea.  He used 3 times for Ventolin inhaler for 
his dyspnea but he did not get well. He is known case COPD for 10 years and he also smokes 5 per 
day. A COPD with exacerbation was suspected by his GP.  
As you approach Bobby you notice he looks restless and breathlessness. 
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Facilitator Instructions/ 

Candidate Prompts 

[Facilitator guide including level of facilitation and role, identify candidate prompts, patient 
simulator/manikin settings and clinical course e.g. “on the fly” expected actions or computer programme 
commands] 
You are playing the students mentor and acting in a direct supervisory capacity. Please reinforce team role, 
therapeutic touch, communication as nursing interventions. 
Q 1: Is there anything in  his behavior that concerns  you?  
Go through verbal and non verbal signs. 
 
Q 2: What are you initial impressions? 
i.e. stress-anxiety attack or MI?  
 
Q 3: As a team what would you do next? 
`Do not try to move Sim doll unless use bed, due to moving and handling. 
Position-maximise airway sit upright in bed 
Obtain baseline observation- For comparison and what not normal ABC assessment-Linked to above 
Peak flow measurement – extent of respiratory failure  
Oxygen therapy following discussion with with RN / Medical staff. 
NB. (COPD type patients become sensitive to low PaCo2 high o2 could reduce respiratory drive causing 
hypercapnia and lowering pH, however these are small numbers and hupoxia will much faster than 
hypercapnia) 
Inhalers as necessary – link to Sem on care of resp pt. 
 
Baseline  Observations are as follows: On chart at bottom of bed.  
Resp: 28  
Pulse: 110 
BP: 150/90 
Temp: 38.5, Oxygen Sats: 90% on room air (slight evidence of peripheral cyanosis). 
Peak flow 300 (normal is about 450)  
 
What are you impression Now? 
Mr.  Bobby is alert and orientated, speaks in short sentences (airway intact)  
Respiratory rate is 28 with saturations of 85% on room air    
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Debrief 

Use Stienwachs’ 3 phase debriefing 
Descriptive phase  
• In this phase identify the thoughts and feeling of students in relation to the scenarios, and if 

needed clarity any underlying facts 
Analysis phase  
• In this phase allow the students to make sense of the simulation event through reflection. In this 

phase use 6 phase approach and bookmarks to identify/discuss students performance 
Application phase 
• In this phase the students should identify l4earning points from the scenario that can be used to 

improve their practice 

Room Setup – Tech support etc 

[Include tech support]  
Additional clinical details of the scenario  
 
 

Equipment –  

Equipment Number (1 unless stated otherwise) 

Sim-man with manual BP 
Pulse oximeter 
O2 cannula / O2 mask 
Gloves/ hand gel/ wipes  
Stethoscope 
Observation chart 
NEWS score chart 
Name band 
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Scenario Overview 

[The scenario will introduce the students to the early recognition, care and management of a patient 
with Type II Diabetes Mellitus, and Diabetic foot ulcer and cognition of the patho-physiological 
changes of Diabetes foot ulcer] 

Scenario Objectives 

[Under direct supervision the student will be able to: 
 Recognise Type II Diabetes, and Diabetes foot ulcer.  
 Assess the  patient utilizing the ABCDE assessment and accurately record and report  their 
findings “handing over” to their mentor using the SBAR tool. 
 Demonstrate, utilizing relevant guidelines and patient group directives, the  management 
and care of a patient who is having an episode of Type II Diabetes, and  Diabetes foot ulcer. 
 Disscuss the patho-physiology and management of Type II Diabetes mellitus, and  Diabetes foot 
ulcer. 
   Gain experience in the process of decision making and utilize communication skills 
 involved with care.] 

Scenario Background/Candidate  
Instructions 

You are a student nurse work as a community health nurse and visit the elderly in his house. 
 Thai man 68 years old. He lives with his wife in a  rural area. He has a Type II Diabetes mellitus 
10 years ago and He  sometimes has a numbness at right leg. He usually walk around with barefeet. 
He has  blood profile  blood glucose level 260 mg/dl at the last time checkup. He has a Diabetic foot at 
plantar midfoot size 1 x 1 x 0.5 cms   2 weeks ago. Wound is warm to touch and poor ulcer healing 
with dry skin and slough at wound. He is get dressing wound 2-3 times per week. He was given a 
Diabetes mellitus medicine. 
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Facilitator Instructions/ 
Candidate Prompts 

[S : Thai man 68 years old. He lives with his wife in a  rural area.  
B : He is a Type II Diabetes mellitus 10 years ago and He  sometimes has a numbness. He usually walk   
      around with barefeet. He  has  blood profile  blood glucose level 260 mg/dl at the last time check up. 
A : He has a Diabetic foot at plantar midfoot size 1 x 1x 0.5 cms  for 2 weeks ago. Wound is warm to touch    
      and poor ulcer healing  with dry skin and slough.  
      V/S  Temperature 38.4 degree celsius degree, Respiratory rate 88 bpm, Heart rate 100 bpm, BP 140/80  
      mmHg. 
R : Somchai needs to control blood glucose, health education for wound care and observe lose of  
      sensation. ] 
 Please reinforce team roles, therapeutic touch, communication as nursing interventions. 
 Q1 : Is there anything in his behavior that concerns you? 
 Go through verbal and non verbal signs. 
 Q2 : How do you feel when you act as a community nurse on this scenario? 
 Stress, excited, nervous, frightened etc. 
 Q3 : What is the most important nursing care for this patient? 
 Wound care, control blood glucose etc. 
 Q4 : What should you plan to care patient and family next visit? 
 Observe loss of sensation, health education about wound care and control blood glucose  
 etc. 
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Debrief 

[Descriptive phase 
 In this phase identify the thoughts and feelings of the students in relation to the scenarios, and 
if needed clarify any underlying facts. 
Analysis phase 
 In this phase allow the students to make sense of the simulation event through reflection. In 
this phase use approach and bookmarks to identify/discuss students performance. 
Application phase 
 In this phase the students should identify learning points from the scenario that can be used to 
improve their practice. 
  

Room Setup – Tech support etc 

[Arrange room to resemble a home with identified equipment. Manikin, gender male, should be 
dressed in clothes and set up a moulage wound at plantar midfoot of right leg.]  

Equipment –  

Northumbria University © 
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