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ข้ อมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนด้ วยผู้ป่วยเสมือน
ข้ อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเรื่อง “การพัฒนาผู้ป่วยจาลองมาตรฐานเพื่อการสอบวัดทักษะวิชาชีพ”
ณ ห้องบำรุงเมือง ชัน้ 4 โรงแรมทวิ นทำวเวอร์ ถนนรองเมื อง กรุงเทพมหำนคร
ระหว่ำงวันที ่ 10 – 11 สิ งหำคม 2554

ผู้ป่วยเสมือน หรื อผู้ป่วยจาลองคืออะไร
นิยาม
- ผู้ป่วยเสมือน หรื อผู้ป่วยจำลอง (simulated patients) หมำยถึง บุคคลปกติที่ได้ รับกำรฝึ กให้
แสดงในบทบำทของผู้ป่วยหรื อแสดงในสถำนกำรณ์ทำงกำรแพทย์ได้ อย่ำงมีมำตรฐำน (Are well
persons trained to simulate a medical condition in a standardized way)
- ผู้ป่วยจริง (real or actual patients) หมำยถึง ผู้ป่วยที่ได้ รับกำรฝึ กให้ แสดงอำกำรเกี่ยวกับ
สุขภำพนันออกมำได้
้
อย่ำงมีมำตรฐำน (Are trained to present their condition in a
standardized way)
- ผู้ป่วยมำตรฐำน (standardized patient (ผู้ป่วยเสมือน)) หมำยถึง ผู้ใดก็ตำมที่สำมำรถปฏิบตั ิ
ตนได้ เสมือนเป็ นผู้ป่วยจริง เพื่อแสดงออกถึงอำกำรหรื อปั ญหำทำงสุขภำพนันๆ
้ (Is an individual
who is trained to act as a real patient in order to simulate a set of symptoms or
problems)
ข้ อจากัดของการใช้ ผ้ ูป่วยจริงในการเรี ยนการสอน และการสอบ
ข้ อจำกัดเกี่ยวกับตัวผู้ป่วยเอง
1. ข้ อจำกัดด้ ำนสิทธิผ้ ปู ่ วย
2. ต้ องทำข้ อตกลง ขออนุญำตผู้ป่วย ทำให้ เสียเวลำ
3. ผู้ป่วยอำจไม่เต็มใจ หรื อจำใจอนุญำต เนื่องจำกเกรงใจผู้ให้ กำรรักษำ
4. ผู้ป่วยอำจเกิดควำมรู้สกึ ในทำงลบหรื อเกิดควำมไม่พอใจต่อนักศึกษำหรื อสถำบัน หำกเกิด
ข้ อผิดพลำดในกำรรักษำ
5. ผู้ป่วยให้ feedback นักศึกษำไม่ได้ หรื อได้ ไม่ดีเท่ำที่ควร
ข้ อจำกัดเกี่ยวกับกำรฝึ กปฏิบตั ขิ องนักศึกษำ
1. นักศึกษำเกิดควำมเกรงใจ กลัว ประหม่ำต่อกำรปฏิบตั กิ บั ผู้ป่วยจริงๆ
2. นักศึกษำเรี ยนได้ เฉพำะในเวลำเรี ยนเท่ำนัน้
3. นักศึกษำไม่สำมำรถปฏิบตั ซิ ้ำๆได้ บอ่ ยๆ
4. นักศึกษำอำจได้ ฝึกปฏิบตั เิ พียงบำงคน
5. นักศึกษำไม่ได้ รับ feedback จำกกำรเรี ยนกำรสอนนันๆ
้ หำกอำจำรย์ไม่ได้ ดแู ลอย่ำงใกล้ ชิด
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ข้ อดีของการใช้ ผ้ ูป่วยเสมือนมาตรฐานในการเรี ยน การสอนและการสอบ
ด้ ำนผู้ป่วยเสมือน
1. ยินดีและเต็มใจทำเนื่องจำกเป็ นกำรตกลงให้ บริกำร
2. ผู้แสดงเป็ นผู้ป่วยเสมือนมีโอกำสเตรี ยมตัว เนื่องจำกมีกำรฝึ กฝนก่อนปฏิบตั จิ ริง
3. สำมำรถจัดกำรเรี ยนกำรสอนได้ ทงในและนอกเวลำเรี
ั้
ยน
4. สำมำรถให้ feedback นักศึกษำได้ โดยเฉพำะด้ ำนทักษะกำรปฏิบตั ิ (มิใช่องค์ควำมรู้)
ด้ ำนนักศึกษำ
1. สำมำรถฝึ กปฏิบตั ไิ ด้ ด้วยควำมสบำยใจ
2. สำมำรถฝึ กปฏิบตั ไิ ด้ ตลอดเวลำทังในและนอกเวลำเรี
้
ยน
3. ลดควำมกดดัน เกิดประสบกำรณ์เรี ยนรู้ในทำงบวกมำกขึ ้น
4. สำมำรถปฏิบตั ซิ ้ำๆได้ โดยไม่ต้องกลัวว่ำจะทำผิด
5. สำมำรถปฏิบตั ไิ ด้ ครัง้ ละหลำยคน
6. ได้ รับ feedback ทังจำกอำจำรย์
้
และจำกผู้ป่วยเสมือน
7. นักศึกษำมีโอกำสได้ ฝึกปฏิบตั ทิ กุ คนอย่ำงทัว่ ถึง
ประโยชน์ ของผู้ป่วยเสมือน
1. ลดปั ญหำด้ ำนจริยธรรมทำงกำรแพทย์
2. ลดปั ญหำกำรขำดแคลนผู้ป่วยจริงในกำรสอนหรื อกำรสอบ
3. นักศึกษำได้ รับกำรเรี ยนกำรสอน และกำรสอบที่เป็ นมำตรฐำนเดียวกัน
4. หำกกำรฝึ กผู้ป่วยจำลองมีมำตรฐำนเพียงพอ ผู้ป่วยจำลองสำมำรถสอน ประเมิน และให้
feedback แก่นกั ศึกษำได้ ด้วย
ใช้ ผ้ ูป่วยจาลองในการเรียนการสอนเรื่องใดได้ บ้าง
1. ประเมินกำรซักประวัติ
2. ประเมินกำรตรวจทำงห้ องปฏิบตั กิ ำรและกำรแปลผล
3. ประเมินกำรให้ กำรรักษำที่เหมำะสม
4. ประเมินทักษะกำรสื่อสำรและให้ คำแนะนำแก่ผ้ ปู ่ วยและญำติ
5. ฝึ กกำรแก้ ไขปั ญหำเฉพำะหน้ ำและแก้ ไขสถำนกำรณ์ตำ่ งๆที่เกิดขึ ้น
6. ฝึ กกำรทำงำนเป็ นทีมสหวิชำชีพ โดยเฉพำะกับวิชำชีพที่ใช้ ผ้ ปู ่ วยจำลองร่วมกัน
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คุณสมบัติ การคัดเลือก การฝึ กหัด และการประเมินผู้ป่วยเสมือน
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ของผู้ป่วยเสมือน
ผู้ที่จะเป็ นผู้ป่วยเสมือนที่ดีได้ นนจะต้
ั ้ องมีใจรักในกำรแสดง สำมำรถแสดงได้ สมจริงเหมือนกันทุก
ครัง้ ที่แสดง ถ่ำยทอดเนื ้อหำที่สำคัญต่อกำรเรี ยนกำรสอนได้ อย่ำงครบถ้ วน ถูกต้ อง ซึ่งกำรจะบรรลุควำม
เป็ นผู้ป่วยเสมือนที่ดีได้ นนั ้ ผู้แสดงจะต้ องมีควำมจำดี ไม่อวดรู้ ไม่ทำนอกบท ฉลำด มีไหวพริ บ
สำมำรถแก้ ไขสถำนกำรณ์หรื อปั ญหำเฉพำะหน้ ำได้ อย่ำงเหมำะสม
นอกจำกผู้ป่วยเสมือนจะต้ องเป็ นนักแสดงที่ดีแล้ ว ยังจะต้ องมีควำมรับผิดชอบต่องำนที่ได้ รับ
มอบหมำย สำมำรถมำช่วยงำนได้ เมื่อคณะต้ องกำร รวมทังต้
้ องมีใจเมตตำต่อนักศึกษำ ไม่โกรธเคืองหรื อ
ต่อว่ำนักศึกษำ หำกนักศึกษำปฏิบตั ผิ ิดหรื อต้ องมีกำรชี ้แนะหรื อให้ feedback ใดๆ ผู้ป่วยจำลองที่ดีควร
ทำสิ่งเหล่ำนี ้ได้ อย่ำงเหมำะสม แต่สิ่งสำคัญคือคือต้ องเป็ นผู้ที่เก็บรักษำควำมลับได้ ไม่เปิ ดเผยสิ่งสำคัญ
ในสถำนกำรณ์นนๆ
ั ้ หรื อช่วยเหลือนักศึกษำมำกจนเกินไป
การคัดเลือกผู้ป่วยเสมือน
การจัดหาผู้ป่วยเสมือน
คัดกรองผู้ที่เหมาะสม
ขั้นตอนการฝึกหัด
รักษาผู้ป่วยเสมือนมาตรฐานไว้
เก็บเป็นคลังผู้ป่วยเสมือนมาตรฐาน
แหล่ งของผู้ป่วยเสมือน
1. ในโรงพยำบำล ได้ แก่ บุคลำกรทำงกำรแพทย์ บุคลำกรสำยสนับสนุน หรื อผู้ป่วยจริง เป็ นต้ น
2. นอกโรงพยำบำล ได้ แก่ ญำติเจ้ ำหน้ ำที่ ญำติผ้ ปู ่ วย นักศึกษำ นักแสดง หรื อประชำชนทัว่ ไป
เป็ นต้ น
ขัน้ ตอนการคัดกรองผู้ป่วยเสมือน
1. ทำควำมเข้ ำใจในบทบำทหน้ ำที่ของผู้ป่วยเสมือนในเนื ้อหำดังต่อไปนี ้
(1) ถือเป็ นกำรตกลงด้ ำนบริกำร นัน่ คือมีคำ่ จ้ ำงหรื อค่ำใช้ จำ่ ยให้
(2) เป็ นกำรแสดงในบทบำทสมมติที่กำหนดให้ ในแต่ละงำนหรื อแต่ละครัง้
(3) ต้ องมีกำรฝึ กซ้ อมหรื อฝึ กหัดในบทบำทต่ำงๆก่อนกำรแสดงจริง
(4) ในกำรแสดง ผู้ป่วยจะต้ องถูกซักถำมในเนื ้อหำต่ำงๆทังที
้ ่กำหนดให้ และไม่ได้ ถกู กำหนดไว้
(5) อำจต้ องถูกซักประวัตหิ รื อตรวจร่ำงกำยเสมือนผู้ป่วยจริง
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(6) ในกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอนและกำรสอบ จะต้ องปฏิบตั ิกบั นักศึกษำจำนวนมำก
2. กำรสัมภำษณ์ผ้ ทู ี่จะมำเป็ นผู้ป่วยเสมือน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อวัดทัศนคติและควำมสำมำรถของ
ผู้สมัคร อำจสัมภำษณ์ในประเด็นต่ำงๆต่อไปนี ้
(1) รู้ขำ่ วกำรรับสมัครนี ้จำกที่ใด หรื อด้ วยวิธีกำรใด
(2) ทำไมจึงสนใจงำนนี ้
(3) งำนประจำคืออะไร เพื่อประเมินควำมสำมำรถในกำรสละเวลำเมื่อมีบทบำทต้ องแสดง
(4) เคยผ่ำนงำนแสดงอะไรมำบ้ ำง เพื่อประเมินทักษะด้ ำนกำรแสดง
(5) บทกำรแสดงที่ถนัดหรื อชอบ เพื่อเก็บเป็ นฐำนข้ อมูลของตัวผู้ป่วยมำตรฐำน
(6) เคยไม่สบำย เคยเข้ ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล หรื อได้ รับบริ กำรทำงกำรแพทย์อย่ำงไร
บ้ ำง เพื่อประเมินประสบกำรณ์กำรเป็ นผู้ป่วยจริง
(7) มีโรคประจำตัวอะไรบ้ ำง เพื่อเก็บเป็ นฐำนข้ อมูลของผู้ป่วย
(8) ค่ำตอบแทน ซึง่ ต้ องกำหนดเป็ นระเบียบให้ แน่นอน เพื่อกำรจ่ำยเงินอย่ำงเป็ นระบบ และ
ต้ องจ่ำยทันทีเมื่อจบงำน เพื่อเป็ นแรงดึงดูดใจให้ คนมำสมัคร
3. กำรทดสอบทักษะและควำมสำมำรถ
(1) ให้ อำ่ นบทผู้ป่วยจำลองกรณีตวั อย่ำง 5 นำที
(2) หำกมีข้อสงสัยสำมำรถถำมได้ ก่อนกำรแสดง
(3) ให้ ทดลองแสดงจริง
(4) อำจำรย์วิจำรณ์กำรแสดงของผู้ป่วยจำลอง
(5) ประเมินผลกำรแสดงครัง้ นัน้
แนวทางการเก็บรั กษาผู้ป่วยเสมือนที่มีไว้ เพื่อการใช้ งาน
1. มีคำ่ ตอบแทนที่จงู ใจ
2. มีงำนให้ ทำอย่ำงสม่ำเสมอ
3. จ่ำยค่ำตอบแทนทันทีที่เสร็จงำน
4. ให้ เกียรติกนั
ขัน้ ตอนการฝึ กผู้ป่วยเสมือนให้ มีประสิทธิภาพ
สิ่งที่ควรเน้ นคือกำรแสดงจะต้ องมีควำมเป็ นธรรมชำติมำกที่สดุ ผู้ป่วยจะต้ องระลึกเสมอว่ำตนไม่มี
อำกำรป่ วยอื่นใดนอกเหนือจำกบทที่กำหนดให้ ผู้ป่วยจะต้ องไม่แจ้ งข้ อมูลใดๆก่อนที่ จะถูกถำมและตอบ
เฉพำะสิ่งที่ถกู ถำมเท่ำนัน้ หำกถูกถำมข้ อมูลส่วนตัว ครอบครัว กำรงำนหรื ออื่นๆที่บทไม่ได้ กำหนดไว้
อำจใช้ ข้อมูลจริงหรื อใช้ ไหวพริบในกำรตอบเองได้ ตรำบเท่ำที่ข้อมูลนันไม่
้ ทำให้ กำรวินิจฉัยโรคหลัก
คลำดเคลื่อนไป
ในกำรฝึ กปฏิบตั จิ ำเป็ นจะต้ องมี
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1.
2.
3.
4.
5.

ผู้ฝึก ซึง่ อำจเป็ นเภสัชกร แพทย์ พยำบำล หรื อเจ้ ำหน้ ำที่ที่เกี่ยวข้ อง เป็ นผู้ฝึกและประเมิน
บทบำทสมมติ (scenario)
สถำนที่ที่เหมือนจริง
อุปกรณ์ที่สำคัญและจำเป็ น
ตัวผู้ป่วยเสมือน โดยตัวผู้ป่วยต้ องมีองค์ประกอบที่เหมือนหรื อใกล้ เคียงกับบทบำทสมมติ เช่น
เครื่ องแต่งกำย กำรแต่งตัว กำรแต่งหน้ ำ ทำผม เป็ นต้ น

รำยละเอียดขันตอนกำรฝึ
้
กผู้ป่วยเสมือนให้ แสดงอำกำรต่ำงๆ
1. ผู้ฝึกจะต้ องอธิบำยข้ อมูลสำคัญให้ ผ้ ปู ่ วยเสมือนจดจำได้
2. ผู้ฝึกต้ องอธิบำยบทบำทที่แสดงให้ ชดั เจน อำจมีเจ้ ำหน้ ำที่หรื อผู้ฝึก สำธิตบทบำทให้ ดจู นเข้ ำใจ
และเปิ ดโอกำสให้ ซกั ถำม อำจใช้ กำรฉำยวิดิทศั น์แทนกำรสำธิตก็ได้
3. ให้ ผ้ ปู ่ วยเสมือนทำตำมให้ ดู
4. ผู้ฝึกสังเกตกำรแสดง ตรวจสอบข้ อผิดพลำด และแนะนำแก้ ไข สิ่งที่สำคัญคือควรสัง เกตท่ำทำง
สีหน้ ำ แววตำ ต้ องสอดคล้ องกับบทที่แสดงด้ วย
5. ให้ ผ้ ปู ่ วยเสมือนแสดงซ ้ำในส่วนที่ต้องแก้ ไขจนพอใจ ให้ กำลังใจหรื อชมเมื่อผู้ป่วยเสมือนแสดงได้
ถูกต้ อง
6. ให้ ผ้ ปู ่ วยเสมือนฝึ กทำซ ้ำหลำยๆครัง้ เพื่อควำมมัน่ ใจและเป็ นธรรมชำติ อำจแนะนำให้ กลับไปทำ
ที่บ้ำนหน้ ำกระจกเพื่อตรวจสอบตนเอง
รำยละเอียดขันตอนกำรฝึ
้
กผู้ป่วยเสมือนให้ เล่ำอำกำรเจ็บป่ วย
1.
2.
3.
4.

ฝึ กให้ ผ้ ปู ่ วยเล่ำข้ อควำมที่กำหนดไว้ ในบท เมื่อถูกถำมถึงอำกำรของกำรเจ็บป่ วยครัง้ นี ้
ให้ ผ้ ปู ่ วยคิดว่ำ ถ้ ำถูกถำมในสิ่งที่ไม่มีในบท จะใช้ ไหวพริ บตอบอย่ำงไร
ฝึ กให้ ผ้ ปู ่ วยเสมือนตอบอำกำรทังหมดตำมล
้
ำดับเวลำกำรเกิด
หำกถูกถำมว่ำมีอำกำรอื่นๆอีกหรื อไม่ และอำจำรย์ไม่ได้ แจ้ งไว้ เป็ นอย่ำงอื่น หมำยถึงไม่มีอำกำร
นันๆ
้
5. ผู้ฝึกพยำยำมถำมซ ้ำๆ หลำยๆแบบ เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยเสมือนชินกับคำถำม และสำมำรถหำทำงตอบ
คำถำมที่เปลี่ยนไปต่ำงๆได้ อำจเริ่มจำกกำรถำมเรี ยงอำกำรอย่ำงเป็ นระบบ แล้ วค่อยเริ่มถำม
สลับอำกำรไปมำ
6. เวลำฝึ กผู้ป่วยเสมือนไม่ใช้ ศพั ท์แพทย์หรื อภำษำอังกฤษ (ยกเว้ นผู้ป่วยแสดงบทผู้มีควำมรู้)
7. ถ้ ำนักศึกษำนัง่ เงียบ ผู้ป่วยจำลองจะจัดกำรสถำนกำรณ์นนๆอย่
ั ้ ำงไร เช่น บ่นถึงอำกำรนำที่มำ
พบครัง้ นี ้
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8. ควรฝึ กซ้ อมผู้ป่วยเสมือนครัง้ ละ 2 คนขึ ้นไป หรื อฝึ กซ้ อมกันเป็ นกลุม่ จะได้ ดีกว่ำกำรฝึ กทีละคน
สำหรับผู้ฝึก จะต้ องระลึกเสมอว่ำผู้ป่วยเสมือนแต่ละคนมีควำมสำมำรถและควำมถนัดแตกต่ำง
กัน แต่ละคนอำจแสดงได้ ไม่เหมือนกันในทุกบทบำท ดังนันควรต้
้
องเลือกบทบำทให้ เหมำะสมกับผู้ป่วย
เสมือนแต่ละคน อย่ำลืมชมหรื อให้ positive feedback แก่ผ้ ปู ่ วยเสมือนบ่อยๆด้ วย
การประเมินผู้ป่วยเสมือน
เมื่อมีกำรฝึ กหรื อกำรแสดงบทบำทสมมติ จะต้ องมีกำรประเมินผู้ป่วยในประเด็นต่ำงๆ ดังต่อไปนี ้
1. กำรแสดง ทังกำรแสดงออกทำงตำ
้
ทำงสีหน้ ำ กำรแสดงท่ำทำง และคำพูด
2. ควำมถูกต้ องของเนื ้อหำกำรแสดง
3. เทคนิคกำรแก้ ปัญหำเฉพำะหน้ ำ
4. กำรประเมินในภำพรวม ผู้ป่วยแสดงได้ สมบทบำทมำกน้ อยเพียงใด
5. ส่วนประกอบอื่นๆ
ตัวอย่ างแบบสังเกตการณ์ ฝึก ผู้ป่วยเสมือน
การสังเกต
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การแสดงของผู้ป่วยเสมือน
ดีมำก
ดี พอใช้ ไม่ทำ

ภำษำกำย ท่ำทำงสอดคล้ องกับบท
สีหน้ ำ
แววตำ
อำรมณ์ (กังวล ควำมเจ็บปวด ควำมเสียใจ)
จังหวะกำรพูดโต้ ตอบ
น ้ำเสียง ควำมดัง
เนื ้อหำถูกต้ องตำมบท
ไหวพริบเมื่อเผชิญคำถำมที่ไม่มีใบบท

การเขียนบทผู้ป่วยเสมือน
องค์ประกอบของบทผู้ป่วยเสมือนมีดงั นี ้
1. ชื่อเรื่ อง มีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดระบบทะเบียนหรื อคลังของเรื่ องที่ใช้ ในกำรสอนหรื อสอบ
2. สถำนกำรณ์ ใช้ อธิบำยควำมเป็ นมำและกิจกรรมว่ำใคร ทำอะไร อย่ำงไร ที่ไหน เมื่อไร และ
สรุปประเด็นสำคัญของสถำนกำรณ์ที่พิจำรณำนันๆ
้
3. รำยละเอียดของผู้ป่วยเสมือนและตัวละครอื่นๆ อำจกำหนดให้ ใช้ ชื่อ – สกุลจริงหรื อสมมติ
กำหนดเพศ อำยุ อำชีพ กำรศึกษำ พื ้นฐำนของตัวละคร อำรมณ์ ครอบครัว เป็ นต้ น
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4. กำรแต่งกำยและเครื่ องประดับ โดยกำหนดให้ เหมำะสมตำมบทบำท ควรระบุสิ่งที่ต้องใส่และสิ่งที่
ไม่ควรใส่ด้วย
5. กำรแต่งหน้ ำ ร่ำงกำย บำดแผล จะต้ องระบุให้ สมั พันธ์กบั อำยุและลักษณะที่กำหนดในบทบำท
เช่น รอยบำดแผล รอยฟกช ้ำ ตำเหลือง ตัวเหลือง ภำวะขำดออกซิเจน เป็ นต้ น
6. ข้ อมูลผู้ป่วย บทบำทที่ต้องแสดง โดยภำษำที่ใช้ เขียนต้ องเข้ ำใจง่ำย ระบุให้ ชดั เจน รวมถึง
ลักษณะท่ำที อำรมณ์ สีหน้ ำ แววตำ อำกัปกิริยำ รวมทังภำษำกำยต่
้
ำงๆ กำรเขียนประวัตกิ ำร
เจ็บป่ วย ต้ องระบุลำดับเวลำกำรเกิดและกำรเปลี่ยนแปลง ข้ อมูลผู้ป่วยที่ต้องพูด ข้ อควำมที่ต้อง
ตอบ
อำกำรที่เขียนให้ ผ้ ปู ่ วยเสมือนอ่ำนนัน้ ต้ องเป็ นอำกำรที่สำมำรถแสดงได้ จริง เขียนด้ วย
ภำษำที่คนทัว่ ไปสำมำรถอ่ำนแล้ วเข้ ำใจได้ เขียนเรี ยงไปทีละอำกำร และอย่ำลืมระบุอำกำรที่
สำคัญทังสิ
้ ่งที่ปกติและผิดปกติ
7. บทบำทพิเศษ ระบุบคุ ลิกของผู้ป่วยเสมือน คำบ่นหรื อคำขอร้ อง คำตอบจำเพำะหำกถูกถำม
คำถำมที่ต้องถำม กำรปฏิบตั ิเมื่อเกิดเหตุกำรณ์บำงอย่ำง
8. ลักษณะพิเศษของสถำนกำรณ์จำลอง เช่น ต้ องมี set IV ติดที่แขน มี Foley catheter ติดตัว เป็ น
ต้ น
* อย่ำลืมระบุประวัติครอบครัว โรคประจำตัว ยำที่กินเป็ นประจำ และประวัตแิ พ้ ยำด้ วย
การให้ ข้อสะท้ อน (feedback) จากผู้ป่วยเสมือน
กำรประเมินผล โดยปกติมี 2 รูปแบบ คือกำรประเมินเพื่อวัดผล (assessment) และกำรประเมิน
เพื่อวัดผลและตัดสินคะแนน (evaluation) สำหรับกำรประเมินเพื่อให้ feedback นัน้ แบ่งออกเป็ น 2
ประเภท ได้ แก่
1. Formative evaluation เป็ นกำรประเมินแบบให้ ผลทันทีเมื่อมีกำรเรี ยนรู้หรื อกำรสอบ โดยผู้
ประเมินจะบอกหรื ออธิบำยข้ อผิดพลำดของผู้เรี ยนทันที ซึง่ จะทำให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทรำบ
ข้ อผิดพลำดและได้ รับคำแนะนำหลังจำกจบสถำนกำรณ์นนๆเพื
ั ้ ่อปรับปรุงตัว
2. Summative evaluation เป็ นกำรประเมินผลในขันตอนสุ
้
ดท้ ำยว่ำผ่ำนหรื อไม่ผำ่ นเกณฑ์ โดย
ผู้ประเมินจะไม่แจ้ งให้ ผ้ เู รี ยนทรำบผลกำรประเมินนันๆ
้
กำรประเมินที่ดีจะต้ องประเมินแบบ 360 องศำ นัน่ คือจะต้ องประเมินหรื อให้ feedback ทังผู
้ ้ ป่วย
เสมือนและผู้เรี ยน โดยอำจจัดให้ มีกำรประเมินดังนี ้
1. ประเมินผู้ป่วยเสมือนโดยผู้สงั เกตกำรณ์ หรื อผู้ประเมิน
2. ประเมินผู้ป่วยเสมือนโดยนักศึกษำ
3. ประเมินนักศึกษำโดยผู้สงั เกตกำรณ์ หรื อผู้ประเมิน
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4. ประเมินนักศึกษำโดยผู้ป่วยเสมือน
โดยกำรประเมินสำมำรถดูได้ ทงั ้ verbal และ non – verbal แต่จะไม่ให้ ผ้ ปู ่ วยเสมือนประเมิน
ควำมรู้ทำงด้ ำนวิชำชีพ
 กำรประเมินแบบใช้ checklist (non – verbal) แบบประเมินที่ใช้ ควรให้ ประเด็นที่ชดั เจนและเรี ยบ
ง่ำย ผู้ป่วยเสมือนควรได้ ซกั ถำมข้ อสงสัยในหัวข้ อที่ต้องประเมิน โดยเฉพำะหำกมีคะแนนจำก
ผู้ป่วยเสมือนด้ วยแล้ ว ต้ องทำควำมเข้ ำใจกับผู้ป่วยเสมือนเพื่อให้ ประเมินอย่ำงเที่ยงธรรม และ
ควรประเมินทันทีหลังเสร็จสิ ้นกำรแสดง
 กำรประเมินแบบปำกเปล่ำ (verbal) ต้ องระบุชื่อผู้ถกู ประเมินเสมอ ประเมินอย่ำงเที่ยงตรงแต่ใช้
วิธีกำรพูดที่เป็ นมิตร ไม่ตำหนิด้วยถ้ อยคำรุนแรง พยำยำมให้ positive feedback ก่อน negative
feedback และกำรให้ ข้อสะท้ อนทุกครัง้ ต้ องเป็ นไปเพื่อกำรแก้ ไขและพัฒนำให้ ดีขึ ้น
ตัวอย่ างการสอบแบบ OSCE ของศูนย์ แพทยศาสตร์ ศึกษาชัน้ คลินิก รพ.ขอนแก่ น
ขันตอนกำรสอบ
้
National License Examination แบ่งเป็ น 3 ขันตอน
้
ซึง่ แต่ละขันตอนจะประเมิ
้
นสิ่ง
ต่อไปนี ้
1. ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ ำนวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์พื ้นฐำน โดยผู้เข้ ำสอบจะต้ องศึกษำระดับพรี
คลินิกมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
2. ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ ำนวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์คลินิก โดยผู้เข้ ำสอบจะต้ องศึกษำระดับ
คลินิกมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
3. ทักษะและหัตถกำรทำงคลินิก โดยผู้เข้ ำสอบจะต้ องศึกษำระดับคลินิกมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 5 ภำค
กำรศึกษำ ในขันนี
้ ้จะมีกำรใช้ ผ้ ปู ่ วยจำลองมำตรฐำนเป็ นเครื่ องมือหนึง่ ในกำรวัดทักษะผู้เข้ ำสอบ
กำรสอบแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ Objective Structure Clinical Examination (OSCE), Long
case Examination ซึง่ เป็ นกำรสอบที่ใช้ ผ้ ปู ่ วย 1 คน แล้ ว Flow ทังกระบวนกำรกำรรั
้
กษำ,
Modified Essay Question ซึง่ เป็ นกำรประยุกต์กำรสื่อสำรมำใช้ ในกำรประเมินผู้ป่วย
เกณฑ์กำรคัดเลือกโรงเรี ยนแพทย์ที่ศนู ย์ฯจะคัดเลือกเป็ นสนำมสอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

มีประสบกำรณ์ในกำรจัดสอบและมีระบบที่โปร่งใส ยุตธิ รรม
มีควำมพร้ อมเรื่ องสถำนที่สอบ ทังห้
้ องสอบและห้ องพักรอระหว่ำงเปลี่ยนกลุม่
มีอปุ กรณ์กำรสอบเพียงพอ เช่นหุน่ จำลอง เครื่ องมือในกำรตรวจรักษำ
มีผ้ ปู ่ วยเสมือนที่มีคณ
ุ ภำพมำตรฐำนและมีจำนวนเพียงพอ
มีควำมพร้ อมในเรื่ องของเจ้ ำหน้ ำที่และบุคลำกรสนับสนุน
มีจำนวนอำจำรย์เพียงพอต่อกำรเป็ นผู้ประเมินในสถำนีสอบ ซึง่ จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตำ่ งๆดังต่อไปนี ้
- มีควำมรู้เบื ้องต้ นเรื่ องกำรสอบ OSCE
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- มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ เครื่ องมือประเมินประจำสถำนี เช่น Checklist, Rating
scale เป็ นอย่ำงดี
- ผ่ำนกำรประเมินและได้ รับประกำศนียบัตรจำกกำรเข้ ำร่วมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ำรที่ศนู ย์ฯ
จัดขึ ้น
- เป็ นคนซื่อสัตย์ ยุตธิ รรม เก็บรักษำควำมลับได้
7. มีอำจำรย์ที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นผู้แทนศูนย์ฯเพื่อช่วยบริหำรจัดกำรกำรสอบ ซึง่ จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ
ต่ำงๆดังต่อไปนี ้
- มีควำมรู้เรื่ องกำรสอบ OSCE ในทุกด้ ำนเป็ นอย่ำงดี เช่น สำมำรถสร้ ำงข้ อสอบและ
เครื่ องมือประเมินได้ สำมำรถฝึ กอบรม ผู้ป่วยเสมือนได้ สำมำรถบริ หำรจัดกำรกำรสอบได้
เป็ นต้ น
- ผ่ำนกำรประเมินและได้ รับประกำศนียบัตรจำกกำรเข้ ำร่วมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ำรที่ศนู ย์ฯ
จัดขึ ้น
- ไม่ดำรงตำแหน่งเป็ นผู้บริหำรกำรศึกษำระดับคณะในขณะนัน้
- เป็ นคนซื่อสัตย์ ยุตธิ รรม เก็บรักษำควำมลับได้
ในกำรให้ คะแนนแต่ละสถำนีอำจมีคะแนนไม่เท่ำกันขึ ้นกับกำรให้ ควำมสำคัญในแต่ละประเด็นของ
สถำนีสอบ เช่นสถำบันอำจแบ่งสถำนีออกเป็ น 5 สถำนีเพื่อตอบวัตถุประสงค์ในทักษะเรื่ อง






กำรซักประวัติ
กำรตรวจร่ำงกำย
กำรส่งตรวจทำงห้ องปฏิบตั ิกำร
กำรแปลและประเมินผล
กำรแจ้ งผล หรื อกำรแจ้ งข่ำวร้ ำยแก่ผ้ ปู ่ วย

ทังนี
้ ้ในแต่ละสถำนีจะต้ องมีวตั ถุประสงค์หรื อประเด็นที่ชดั เจน สมควรมีประเด็นเด่นเพียงประเด็น
เดียวเพื่อลดควำมสับสนของผู้ประเมินและผู้สอบเอง
สัดส่วนกำรให้ คะแนนอำจขึ ้นกับระดับควำมรู้และทักษะที่ควรจะมีของผู้สอบ เช่นผู้สอบเป็ น
นักศึกษำชันปี
้ ที่ 3 อำจให้ ควำมสำคัญในประเด็นของกำรซักประวัตมิ ำกกว่ำกำรรักษำ แต่สำหรับนักศึกษำ
ชันปี
้ ที่ 5 อำจต้ องให้ ควำมสำคัญกับประเด็นของกำรรักษำและกำรประเมินผล เป็ นต้ น
สถำนีในกำรทดสอบรวมถึงสถำนีพกั จะต้ องจัดให้ มีเพียงพอและเหมำะสมกับจำนวนนักศึกษำที่
เข้ ำสอบ อำจจัดรูปแบบห้ องสอบในหลำยๆรูปแบบเพื่อให้ สอดคล้ องกับปริมำณคนและเวลำที่จำกัด เช่น
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 จัดแบบ linked station คือเป็ นสถำนีตอ่ เนื่องในเรื่ องเดียวกัน เช่น กำรซักประวัตแิ ล้ วต่อด้ วยกำร
ตรวจร่ำงกำย

สถำนีสอบ

สถำนีสอบ

Linked station

สถำนีสอบ

ปกติ
ปกติ
ปกติ
 จัดแบบ double time station เป็ นสถำนที่ที่เหมือนกัน 2 สถำนี แต่ให้ มีทำงเดินที่แยกกัน
วัตถุประสงค์เพื่อให้ มีเวลำในกำรปฏิบตั ทิ ี่เพิ่มขึ ้นเป็ น 2 เท่ำ

สลับคนเข้ ำ
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แนวปฏิบัตทิ ่ ดี ีในการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ ผ้ ูป่วยเสมือน
ในรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ในปี กำรศึกษำ 2560 คณะพยำบำลศำสตร์ ได้ ดำเนินกำรค้ นหำแนวปฏิบตั ิที่ดี ตำมขันตอนกำร
้
จัดกำรควำมรู้ (KM) ในพันธกิจด้ ำนกำรผลิตบัณฑิต (กำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน) โดยใช้ หลักกำรมีสว่ นร่วม
จำกกลุม่ วิชำต่ำงๆในคณะ กลุม่ วิชำกำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวช เสนอควำมรู้ เรื่ อง “กำรจัดกำรเรี ยน
กำรสอนโดยใช้ ผ้ ปู ่ วยเสมือนในรำยวิชำกำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวช” ได้ ปฏิบตั งิ ำนงำนจริงในกำร
เรี ยนกำรสอนรำยวิชำดังกล่ำว ภำคปลำยปี กำรศึกษำ 2559 และภำคต้ น ปี กำรศึกษำ 2560 นำเสนอ
เผยแพร่ในที่ประชุมคณำจำรย์ วิทยำลัยเซนต์หลุยส์ เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2561 ตำมขันตอนกำรจั
้
ดกำร
ควำมรู้ดงั นี ้
ลาดับขัน้ ตอน KM
1.กำรกำหนดควำมรู้หลักที่
จำเป็ นต่อกำรเรี ยนกำรสอน
โดยใช้ ผ้ ปู ่ วยเสมือน

ภารกิจอาจารย์

ผลลัพธ์ ท่ เี ป็ นแนวปฏิบตั ิ

อำจำรย์กลุม่ วิชำสนทนำกลุม่ เพีอ่ หำวิธีกำร วิธีกำรเรี ยนกำรสอนโดยใช้ ผ้ ปู ่ วย
สอนที่ช่วยให้ นกั ศึกษำเข้ ำใจบทเรี ยนมำก เสมือน เป็ นกำรกำหนดควำมรู้ตำม
ขึ ้น
ศำสตร์ ของรำยวิชำหลักกำรคือกำร
เชื่อมโยงควำมรู้จำกทฤษฎีสกู่ ำร
ปฏิบตั ิ
2.กำรเสำะหำควำมรู้ที่ต้องกำร กลุม่ วิชำได้ รับแนวคิดจำกกำรศึกษำดูงำน กำรนำเสนอควำมรู้ที่กลุม่ วิชำนำมำใช้
ณ คณะพยำบำลศำสตร์
ในกำรประชุมคณำจำรย์ เพื่อ
มหำวิทยำลัยมหิดล และทบทวนหลักกำร แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
แนวคิด ทฤษฎีวำ่ ด้ วยกำรสอนโดยใช้ ผ้ ปู ่ วย
เสมือนที่ต้องกำรนำมำใช้
3.กำรปรับปรุง ดัดแปลง หรื อ กลุม่ วิชำใช้ ผ้ ปู ่ วยเสมือนในกำรเรียนกำร
กำรสนทนำกลุม่ แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
สร้ ำงควำมรู้บำงส่วนให้ เหมำะ สอน
ข้ ำมกลุม่ วิชำ แสดงควำมเห็นข้ อดีและ
ต่อกำรใช้ ในกำรสอน
1)วิชำกำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวช ข้ อควรปรับปรุงวิธีกำรที่นำมำใช้
1 ภำคปลำย ปี กำรศึกษำ 2559 เนื ้อหำเรื่ อง และข้ อเสนอแนะในกำรสอนแบบ
- กำรใช้ กระบวนกำรพยำบำล : ซักประวัติ กรณีศกึ ษำ
ตรวจสภำพจิต - กำรสร้ ำงสัมพันธภำพ
เพื่อกำรบำบัด
2)วิชำกำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวช
2 ภำคต้ น ปี กำรศึกษำ 2560 เนื ้อหำเรื่ อง กำรพยำบำลผู้ป่วยจิตเวชที่มีควำมผิดปกติ
ทำงจิต และพฤติกรรมผิดปกติตำ่ งๆ
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ลาดับขัน้ ตอน KM

ภารกิจอาจารย์

ผลลัพธ์ ท่ เี ป็ นแนวปฏิบตั ิ

โดยแบ่งนักศึกษำเป็ นกลุม่ ย่อย กลุม่ ละ 15
คน ต่อผู้ป่วยเสมือน 1 คน
4.กำรประยุกต์ใช้ ควำมรู้ในกำร มีแนวคิดในกำรประเมินที่สะท้ อนควำมจริ ง
สอนโดยใช้ ผ้ ปู ่ วยเสมือน
และประเมินเพื่อพัฒนำ โดยวิธีกำร ดังนี ้
1.ผู้เรี ยนประเมินตนเอง (Self evaluation)
2.ประเมินสมำชิกกลุม่ (Peer evaluation)
3.ประเมินกระบวนกำรเรี ยนรู้ (Learning
Process)
4.ให้ ข้อมูลย้ อนกลับเพื่อผู้เรี ยนปรับปรุง
และเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
5.กำรนำประสบกำรณ์จำกกำร 1.กลุม่ วิชำบันทึกประสบกำรณ์ กำร
ทำงำน และกำรประยุกต์ใช้
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ และกำรประยุกต์ใช้
ควำมรู้มำแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
วิธีกำรในกำรสอนโดยใช้ ผ้ ปู ่ วยเสมือน
และสกัด “ขุมควำมรู้” ออกมำ 2.กำรสนทนำแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้กบั อำจำรย์
บันทึกไว้
ทีมีประสบกำรณ์
6.กำรจดบันทึก “ขุมควำมรู้”
วิเครำะห์และ สังเครำะห์ประเด็น
และ “แก่นควำมรู้” สำหรับไว้ ประสบกำรณ์ กำรแลกเปลีย่ นเรียนรู้และ
ใช้ งำน และปรับปรุงเป็ นชุด
กำรประยุกต์ใช้ ในระดับวิทยำลัย
ควำมรู้ที่ ครบถ้ วน ลุม่ ลึกและ
เชื่อมโยงมำกขึ ้น เหมำะต่อกำร
ใช้ งำนมำกยิง่ ขึ ้น

กำรนำเสนอแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ในที่
ประชุมอำจำรย์วิทยำลัยเซนต์หลุยส์
แสดงควำมเห็นกำรประยุกต์ใช้ ควำมรู้
ในกำรสอนโดยใช้ ผ้ ปู ่ วยเสมือน

บันทึกกำรจัดกำรควำมรู้ในกลุม่ วิชำใน
ประเด็นประสบกำรณ์ กำรแลกเปลีย่ น
เรี ยนรู้และกำรประยุกต์ใช้ ในระดับ
วิทยำลัย
จัดทำชุดควำมรู้วิธีกำรสอนโดยใช้
ผู้ป่วยเสมือน

การจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ผ้ ูป่วยเสมือนในรายวิชาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช”
1.ขัน้ กาหนดความรู้ หลักที่จาเป็ นต่ อการเรียนการสอนโดยใช้ ผ้ ูป่วยเสมือน
อำจำรย์กลุม่ วิชำกำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวชสนทนำกลุม่ เพี่อหำวิธีกำรสอนที่ชว่ ยให้ นกั ศึกษำ
เข้ ำใจบทเรี ยนมำกขึ ้น
ปั ญหำกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนในรำยวิชำกำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวชที่องค์ควำมรู้เป็ นเรื่ องของ
นำมธรรม ควำมคิด ควำมรู้สกึ อำรมณ์ ควำมผิดปกติทำงจิตใจบำงอย่ำงเช่น หวำดระแวง ประสำทหลอน
หลงผิด จับต้ องได้ ยำก กำรทำควำมเข้ ำใจปั ญหำของผู้ป่วยทำงจิต ไม่มีเครื่ องมือที่สำมำรถวัดออกมำเป็ น
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เสกล ตัวเลข หรื อเป็ นภำพที่เห็นได้ ชดั เจน ปั ญหำทำงพฤติกรรม อำรมณ์หลำยๆอย่ำงเป็ นเรื่ องละเอียดอ่อน
และซับซ้ อน เครื่ องมือในกำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวชจึงไม่ใช่ปรอทวัดระดับควำมเครี ยด หรื อภำพ
CT scan บอกลักษณะอำรมณ์ หรื อสำเหตุของพฤติกรรมที่ผิดปกติได้ แต่เป็ นกำรสื่อสำร กำรสังเกต กำรฟั ง
กำรคิด วิเครำะห์ ทำควำมเข้ ำใจพฤติกรรมและปั ญหำของผู้ป่วยซึง่ ต้ องอำศัยกำรฝึ กฝนในสถำนกำรณ์จริง
จึงจะทำให้ เกิดทักษะในกำรปฏิบตั งิ ำน
กลุม่ วิชำได้ พฒ
ั นำกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนโดยกำรใช้ กรณีศกึ ษำ กรณีตวั อย่ำง กำรแสดงบทบำท
สมมุติ

clip วิดทิ ศั น์เป็ นสื่อกำรเรี ยนรู้ให้ นกั ศึกษำร่วมกันอภิปรำย ประเด็นปั ญหำทำงกำรพยำบำล

สุขภำพจิตและจิตเวช และฝึ กกำรสื่อสำร กำรสนทนำเพื่อกำรบำบัด ทำให้ นกั ศึกษำ เข้ ำใจวิชำที่เรี ยนใน
ระดับหนึง่ แต่ยงั มีผลกำรประเมินสะท้ อนจำกนักศึกษำและอำจำรย์ผ้ สู อนว่ำ กรณีตวั อย่ำงเป็ นเพียงเรื่ อง
สมมุตใิ นกระดำษ กำรแสดงบทบำทสมมุตเิ ป็ นกำรแสดงกันเองระหว่ำงนักศึกษำ หรื อนักศึกษำกับอำจำรย์
ซึง่ ไม่เข้ ำถึงอำรมณ์ควำมรู้สึกที่แท้ จริงและบำงครัง้ นักศึกษำแสดงเกินจริง ไม่เป็ นธรรมชำติ และจะขำกันเอง
ระหว่ำงกำรแสดง จนทำให้ กำรเรี ยนรู้ในภำคทฤษฎียงั ไม่ได้ ประสิทธิภำพเท่ำที่ควรหรื อตำมเกณฑ์ที่ตงไว้
ั้
นักศึกษำประเมินว่ำวิชำจิตเวชเป็ นวิชำที่เข้ ำใจยำกโดยเฉพำะเรื่ องกำรสื่อสำร กำรสนทนำกับผู้ป่วย ต่อเมื่อ
ได้ ไปฝึ กปฏิบตั กิ บั ผู้ป่วยจริงแล้ วจึงเกิดควำมเข้ ำใจมำกขึ ้น ในช่วงเวลำนันเอง
้
คณะพยำบำลศำสตร์ ได้
จัดซื ้อ หุน่ SIMMAN มำใช้ ในกำรเรี ยนกำรสอน แต่รำยวิชำกำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวช ไม่สำมำรถใช้
หุน่ SIMMAN ช่วยกำรสอนได้ ด้ วยเหตุนี ้ กลุม่ วิชำจึงพยำยำมคิดหำรูปแบบกำรเรี ยนกำรสอนที่จะช่วยทำให้
นักศึกษำเข้ ำใจบทเรี ยนภำคทฤษฎีมำกขึ ้น มีควำมพร้ อมและควำมมัน่ ใจในกำรไปฝึ กปฏิบตั กิ บั ผู้ป่วยใน
สถำนกำรณ์จริงมำกขึ ้นด้ วยวิธีอื่น
2.ขัน
้ การแสวงหาองค์ ความรู้ ท่ ตี ้ องการ

วิทยำลัยเซนต์หลุยส์จดั กำรอบรมเรื่ อง กำรพัฒนำกำรเรี ยนกำรสอนโดยใช้ สถำนกำรณ์เสมือนจริง
( Simulation based learning) และ กลุม่ วิชำได้ แนวคิด “กำรใช้ ผ้ ปู ่ วยเสมือน( คนจริงที่แสดงเป็ นผู้ป่วย )
ในกำรเรี ยนกำรสอนวิชำกำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวช” จำกกำรไปศึกษำดูงำนเทคนิคกำรสอนใน
ศตวรรษที่ 21 ที่คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล และจำกงำนวิจยั ของ ประทุม สร้ อยวงศ์ และ
คณะ (2558) .“กำรใช้ ผ้ ปู ่ วยจำลองในกำรศึกษำพยำบำล” Rama.Nurs.Journal,21(3),289-297.กำรใช้
ผู้ป่วยจำลอง( Simulated patient)เป็ นวิธีกำรสอนที่ดีวิธีหนึง่ ที่ชว่ ยเสริมทักษะกำรสื่อสำร กำรประเมิน
สุขภำพ ช่วยฝึ กควำมคิด วิเครำะห์ ลดควำมกลัว และควำมวิตกกังวล เสริมควำมมัน่ ใจในกำรปฏิบตั ิงำนกับ
ผู้ป่วยจริง
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3.ขัน้ ปฏิบัตจิ ริง ปรั บปรุ ง ดัดแปลง หรื อสร้ างความรู้ บางส่ วนให้ เหมาะต่ อการใช้ ในการสอน
อำจำรย์ของกลุม่ วิชำได้ ประชุมร่วมกันเพื่อนำแนวคิดกำรใช้ ผ้ ปู ่ วยเสมือนหรื อผู้ป่วยจำลอง
(อำสำสมัครที่แสดงเป็ นผู้ป่วยตำมสถำนกำรณ์ที่กำหนดโดยผ่ำนกำรฝึ กซ้ อมและแนะนำจำกอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบ ) มำปฏิบตั จิ ริงในกำรเรี ยนกำรสอนวิชำกำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวช โดยเริ่มใช้ ใน
1) วิชำกำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวช 1 ภำคปลำย ปี กำรศึกษำ 2559
เนื ้อหำเรื่ อง - กำรใช้ กระบวนกำรพยำบำล : ซักประวัติ ตรวจสภำพจิต
- กำรสร้ ำงสัมพันธภำพเพื่อกำรบำบัด
2) วิชำกำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวช 2 ภำคต้ น ปี กำรศึกษำ 2560
เนื ้อหำเรื่ อง - กำรพยำบำลผู้ป่วยจิตเวชที่มีควำมผิดปกติทำงจิต และพฤติกรรมผิดปกติตำ่ งๆ
โดยแบ่งนักศึกษำเป็ นกลุม่ ย่อย กลุม่ ละ 15 คน ต่อผู้ป่วยเสมือน 1 คน
ขั้นใช้ ผ้ ูป่วยเสมือนสอนจริงกับนักศึกษา ให้นกั ศึกษำเตรี ยมตัวศึกษำคู่มือรำยวิ ชำมำก่อน
* อำจำรย์แจ้ งวัตถุประสงค์กำรเรี ยนกับผู้ป่วยเสมือน :
* นักศึกษำฝึ กสัมภำษณ์ ซักประวัติ ตรวจสภำพจิต และใช้ เทคนิคกำรสื่อสำรเพื่อกำรบำบัด
* นักศึกษำทุกคนผลัดกันสัมภำษณ์ ตรวจสภำพจิต และพูดคุยกับผู้ป่วยเสมือนโดยมีนกั ศึกษำ
และอำจำรย์สงั เกตกำรณ์
* ให้ ผ้ ปู ่ วยเสมือนสะท้ อนควำมรู้สกึ ที่นกั ศึกษำพูด/ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ป่วย ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร
อยำกให้ พยำบำลพูดหรื อปฏิบตั ิอย่ำงไร
* นักศึกษำนำข้ อมูลที่ได้ จำกผู้ป่วยเสมือนมำอภิปรำยร่วมกับอำจำรย์
* อำจำรย์ให้ นกั ศึกษำสะท้ อนคิด และประเมินผลกำรเรี ยนรู้
หลังเสร็จสิ ้นกำรเรี ยนกำรสอนได้ รับกำรประเมินผลจำกนักศึกษำว่ำ “ครั้งแรกพบผูป้ ่ วยเสมื อน
นักศึกษำคิ ดว่ำเป็ นผู้ป่วยจริ ง นักศึกษำรู้สึกตื น่ เต้น สนุกกับกำรเรี ยน ผู้ป่วยเสมื อนแสดงได้เหมื อนจริ งมำก
ให้ควำมรู้สึกดี กว่ำอ่ำน case ในกระดำษ ต้องเตรี ยมตัวมำก่อน ต้องวำงแผนงำน ต้องประสำนกับเพือ่ น ได้
ฝึ กสัมภำษณ์ กำรพูดเทคนิ คกำรสนทนำ คุยโต้ตอบ ดูควำมรู้สึก สี หน้ำ อำรมณ์ ควำมคิ ด กำรตัดสิ นใจของ
ผูป้ ่ วย ทำให้นกั ศึกษำเข้ำใจผูป้ ่ วยจิ ตเวชมำกขึ้ น มี ควำมมัน่ ใจในกำรปฏิ บตั ิ งำนมำกขึ้ น”
4.ขัน้ สรุปบทเรี ยน การประยุกต์ ใช้ ความรู้ ในการสอนโดยใช้ ผ้ ูป่วยเสมือน
สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้และได้ พบจำกกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนด้ วยผู้ป่วยเสมือน
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1. ผู้สอน วำงแผนงำน ศึกษำวิธีกำรสอน จัดทำคูม่ ือกำรศึกษำ จัดทำกรณีศกึ ษำ เตรี ยมผู้ป่วยเสมือน
ให้ คำปรึกษำผู้ป่วยเสมือน กำรประสำนงำน กำรทำงำนเป็ นทีม เตรี ยมกำรสอน แบบกลุม่ ย่อย
เตรี ยมกำรตังค
้ ำถำม โจทย์ปัญหำ จัดให้ นกั ศึกษำมีกำรสะท้ อนคิด กระตุ้นให้ นกั ศึกษำ
อภิปรำยและตอบคำถำม
2. ผู้เรี ยน กำรเตรี ยมตัวก่อนเข้ ำเรี ยน ควำมรับผิดชอบ ควำมใส่ใจ กำรสังเกต กำรทำงำนเป็ นทีม กำร
กล้ ำแสดงออก ฝึ กกำรพูด กำรฟั ง กำรสื่อสำร กำรแก้ ปัญหำเฉพำะหน้ ำ ฝึ กกำรคิดเป็ นระบบ กำร
เชื่อมโยงข้ อมูล กำรประยุกต์ใช้ ควำมรู้ กำรวิเครำะห์ กำรเข้ ำใจตนเองและผู้อื่น กำรแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ มีทศั นคติที่ดีตอ่ กำรเรี ยนและวิชำชีพ
ข้ อดีของกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนโดยใช้ ผ้ ปู ่ วยเสมือน
1. ใช้ เพื่อกำรฝึ กทักษะจนเกิดควำมชำนำญ ไม่เสี่ยง ไม่ละเมิดสิทธิ
2. ผู้ป่วยจริงได้ รับบริ กำรมีคณ
ุ ภำพจำกนักศึกษำที่มีควำมมัน่ ใจ และมีควำมชำนำญ
3. เป็ นกำรสอนเสมือนจริง นักศึกษำเกิดกำรเรี ยนรู้ สำมำรถใช้ วิจำรณญำณในกำรคิดตัดสินใจ
ปฏิบตั งิ ำน
4. สำมำรถสร้ ำงผู้ป่วยหรื อโรคที่พบน้ อยหรื อไม่พบในกำรฝึ กปฏิบตั จิ ริง
ข้ อพึงระวังของกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนโดยใช้ ผ้ ปู ่ วยเสมือน
1. ผู้ป่วยเสมือนไม่สำมำรถทดแทนผู้ป่วยจริงได้ ทงหมด
ั้
2. กำรฝึ กผู้ป่วยเสมือนต้ องเตรี ยมบท ต้ องซ้ อมกำรแสดง ต้ องใช้ เวลำ
3. ผู้ป่วยเสมือนไม่สำมำรถแสดงได้ ทกุ สถำนกำรณ์
4. ต้ องเก็บรักษำผู้ป่วยเสมือนที่มีควำมชำนำญแล้ ว
5. มีคำ่ ใช้ จำ่ ยเพิ่มสำหรับกำรฝึ กและค่ำตอบแทน
6. ผู้สอนต้ องพัฒนำตนเองช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับประโยชน์สงู สุด
บทสรุป การเรี ยนรู้ และประสบการณ์ ใหม่
“กำรใช้ ผ้ ปู ่ วยเสมือนในกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนวิชำกำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวช”
1.เป็ นวิธีกำรสอนที่ทำให้ ผ้ เู รี ยนมีควำมรู้สกึ ใกล้ สถำนกำรณ์จริง ผู้ป่วยจริงมำกขึ ้นกว่ำวิธีเดิม
2.กระตุ้นผู้เรี ยนให้ เกิดควำมสนใจ และเกิดกำรเรี ยนรู้
3.นักศึกษำสำมำรถฝึ กทักษะได้ อย่ำงมัน่ ใจ ไม่เกิดควำมกดดัน
4.ผู้ป่วยเสมือนที่มีควำมชำนำญสำมำรถสอน ประเมิน และให้ กำร feedback นักศึกษำได้ ด้วย
5. สร้ ำงคลังผู้ป่วยเสมือน รับสมัคร ฝึ ก และเชิญมำร่วมในกำรสอน กำรสอบ
6. สำมำรถใช้ ผ้ ปู ่ วยเสมือนในกำรเรี ยนกำรสอนในรำยวิชำอื่นๆได้
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5.การนาประสบการณ์ จากการทางาน และการประยุกต์ ใช้ ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด
“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้
1.กลุม่ วิชำบันทึกประสบกำรณ์ กำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และกำรประยุกต์ใช้ วิธีกำรในกำรสอนโดยใช้
ผู้ป่วยเสมือน
2.กำรสนทนำแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั อำจำรย์ทีมีประสบกำรณ์ในกำรประชุมคณำจำรย์วิทยำลัยเซนต์
หลุยส์ เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2561
กำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนโดยใช้ ผ้ ปู ่ วยเสมือน เป็ นกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนที่มีรูปแบบคล้ ำยคลึงกับ
คณะกำยภำพบำบัดและคณะจิตวิทยำ โดยใช้ กำรเรี ยนรู้จำกศำสตร์ เพื่อกำรนำมำประยุกต์ใช้ จริง ในกำร
เรี ยนกำรสอนมีทงทฤษฎี
ั้
และภำคปฏิบตั ิ ซึง่ นักศึกษำต้ องฝึ กปฏิบตั งิ ำนกับผู้ป่วยจริง สถำนกำรณ์จริง จึงมี
ควำมจำเป็ นอย่ำงยิ่งที่ต้องหำวิธีกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนเพื่อให้ นกั ศึกษำเกิดควำมชำนำญ แม่นยำและมี
ควำมมัน่ ใจเวลำปฏิบตั กิ บั ผู้ป่วย รวมทังวิ
้ ธีกำรสอนแบบเดิมๆ เช่น กำรบรรยำย กำรให้ นกั ศึกษำดูคลิปวิดีโอ
พบว่ำนักศึกษำรู้สกึ เบื่อหน่ำย ไม่คอ่ ยให้ ควำมสนใจในกำรเรี ยนเท่ำที่ควร จึงได้ ปรับรูปแบบกำรสอน
เป็ นลักษณะกรณีศกึ ษำแทนข้ อดีที่ได้ รับจำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอนโดยใช้ ผ้ ปู ่ วยเสมือนจริง คือ
นักศึกษำได้ ฝึกควำมชำนำญ สำมำรถสร้ ำงสถำนกำรณ์หรื อบทบำทให้ สอดคล้ องกับเนื ้อหำ หำของกำร
เรี ยนกำรสอนได้ นักศึกษำมีควำมตื่นตัวในกำรเรี ยนมำกขึ ้น เกิดควำมมัน่ ใจในกำรปฏิบตั กิ บั ผู้ป่วยจริง แต่
ยังไม่สำมำรถใช้ แทนผู้ป่วยจริงได้ ทงหมด
ั้
บำงบทบำทไม่สำมำรถแสดงได้ เช่น บทบำทของคนไข้ โคม่ำ
คนไข้ ที่มีอำกำรคลุ้มคลัง่ และต้ องใช้ เวลำในกำรเตรี ยมตัวฝึ กปฏิบตั เิ ป็ นเวลำนำน โดยทีมผู้สอนได้ ร่วมกัน
พัฒนำเนื ้อหำของกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนฯ เพิ่มเติมเพื่อให้ นกั ศึกษำได้ รับประโยชน์สงู สุดต่อไป
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ภาคผนวก
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ภาพการจัดการเรียนการสอน
ด้ วยผู้ป่วยเสมือน
ใน
รายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

19

20

