เอกสารแนวปฏิบตั ิท่ ดี ี (Goode Practice)
ชื่อเรื่อง

การฝึ กปฏิบัตดิ ้ วยสถานการณ์ จาลองในภาวะวิกฤติ COVID-19 (Clinical Practice with

Simulation during COVID-19 Era for Nursing Students)
ชื่อหน่ วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาหลักสูตรปริ ญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ เป้าหมายมุง่ ผลิตบัณฑิตให้ มีสมรรถนะทางวิชาชีพ
สามารถประยุกต์ใช้ ศาสตร์ และศิลปะทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ ศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องและหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อให้
การดูแลสุขภาพและอนามัยของประชาชน ด้ วยความเอาใจใส่ อย่างเอื ้ออาทร แก่ผ้ รู ับการพยาบาลที่เป็ นบุคคล ครอบครัว
และชุมชน ในทุกมิติ ทุกภาวะสุขภาพ และทุกช่วงชีวิต โดยคานึงความปลอดภัยต่อชีวิต สิทธิและศักดิศ์ รี ความเป็ นมนุษย์
ของผู้รับบริ การสุขภาพ ภายใต้ ขอบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ การจัดการเรี ยนการสอนจึงเน้ นการฝึ ก
ปฏิบตั ิการพยาบาลทังในสถานการณ์
้
จาลองเสมือนจริ งและสถานการณ์จริง เพื่อพัฒนาผู้เรี ยนทังด้
้ านความรู้ ทักษะการ
ปฏิบตั ิ และทัศนคติที่ดีตอ่ วิชาชีพ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส (โรค COVID-19) มีผลกระทบต่อวิถีการดาเนินชีวิตของคนในสังคม
ต้ องปรับเปลีย่ นรูปแบบวิถีชีวิตแบบเดิมเป็ นวิถีชีวติ ใหม่ (New normal) เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค สถานศึกษางดการ
ใช้ สถานที่ งดการเรี ยนการสอนแบบ face to face จัดการเรี ยนการสอนผ่านทางออนไลน์ งดการฝึ กปฏิบตั ิงาน การระบาด
ของโคโรน่าไวรัสขยายวงกว้ าง ไม่สามารถฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานการณ์จริ งได้ อาจส่งผลกระทบต่อแผนการเรียนตาม
หลักสูตร และผลลัพธ์การเรี ยนรู้ โดยเฉพาะทักษะปฏิบตั ิ ดังนันการฝึ
้
กปฏิบตั ิโดยใช้ สถานการณ์จาลองเป็ นฐาน (Simulation
Based Learning) จึงมีความสาคัญที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้ เกิดการเรี ยนรู้จากการเผชิญกับปั ญหาที่อาจารย์ได้ จาลอง
สถานการณ์ที่สะท้ อนความเป็ นจริ งให้ ได้ มากที่สดุ นักศึกษาจะต้ องมีการตัดสินและใช้ ไหวพริ บในการแก้ ไขปั ญหา วาง
แผนการพยาบาล และฝึ กปฏิบตั ิกบั หุน่ จาลองเสมือนจริง (Simulation Lab) จุดมุง่ หมายเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดผลลัพธ์การ
เรี ยนรู้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา
การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565 มีการปรับปรุงรายวิชาชีพภาคทฤษฎีให้ มชี วั่ โมง
บรรยายน้ อยลง เพิม่ ชัว่ โมงปฏิบตั ิทดลอง ดังนันการจั
้
ดการเรี ยนการสอนโดยใช้ สถานการณ์จาลองในชัว่ โมงปฏิบตั ิทดลอง
จึงเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมผู้เรี ยนให้ มีความรู้ ทักษะการปฏิบตั ิ ทักษาะการคิดวิเคราะห์ แก้ ปัญหา และสามารถใช้
กระบวนการพยาบาลได้ ก่อนจะไปฝึ กงานในสถานการณ์จริ ง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา
1. สามารถดาเนินการจัดการฝึ กปฏิบตั ิด้วยสถานการณ์จาลองในภาวะวิกฤติ COVID-19 ได้ อย่างถูกต้ อง
เป้าหมาย / ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
1. ทุกกลุม่ วิชามีแผนการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ สถานการณ์จาลอง
2. นักศึกษามีความรู้ ทักษะการปฏิบตั ิ ทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ ปัญหา และวางแผนการพยาบาลโดยใช้
กระบวนการพยาบาลได้ โดยใช้ สถานการณ์จาลอง
3. นักศึกษามีความมัน่ ใจในตนเองในการฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานการณ์จริ ง

กิจกรรมการพัฒนา
1. ด้ านนโยบาย
1.1 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์กาหนดแผนยุทธศาสาตร์ ระยะ 5 ปี ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้ านการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ กาหนดตัวชี ้วัดอย่างชัดเจน
1.2 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี จัดทาโครงการ กาหนดผู้รับผิดชอบโครงการ
2. การจัดสรรงบประมาณ คณะพยาบาลฯ จัดสรรงบประมาณทังงบด
้ าเนินการและทรัพยากรภายใน จัดซื ้อวัสดุ
อุปกรณ์ ทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ สือ่ การเรียนการสอนในห้ อง Simulation Lab /ห้ องสาธิตการพยาบาล เพื่อ
พัฒนาการเรี ยนการสอนโดยใช้ สถานการณ์จาลอง เพื่อให้ ผ้ รู ับผิดชอบโครงสามารถดาเนินการได้ สาเร็ จบรรลุตาม
เป้าหมาย
3. โครงสร้ างขององค์ กร คณะพยาบาลฯ จัดโครงสร้ างองค์กรที่มี 6 กลุม่ สาขาวิชาการพยาบาล ได้ แก่ กลุม่ วิชาการ
พยาบาลพื ้นฐานฯ กลุม่ วิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ กลุม่ วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น กลุม่
วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงู อายุ กลุม่ วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช กลุม่ วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
ซึง่ ประกอบด้ วยคณาจารย์ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาตรงสาขาการพยาบาลในแต่ละกลุม่ วิชา
4. ด้ านระยะเวลา ขยายเวลาในการดาเนินงานโครงการเริ่มโครงการ ในปี การศึกษา 2563 – 2564
5. ด้ านอาจารย์ พยาบาล จะต้ องพัฒนาความรู้และทักษะด้ านการเรี ยนการสอนโดยใช้ Simulation Lab การสร้ าง
สถานการณ์จาลองเสมือนจริง เทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิตสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
6. ด้ านนักศึกษา จะต้ องพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ ปัญหา การวางแผนการพยาบาลโดยใช้ กระบวนการ
พยาบาล ความเป็ นผู้เรี ยนทีเ่ รี ยนรู้ตลอดชีวติ (Lifelong learner) พัฒนาทักษะการใช้ เครื่ องมือสือ่ สาร เทคโนโลยี
สารสนเทศ
7. ด้ านเทคนิควิธีการสอนโดยใช้ สถานการณ์ จาลอง การสร้ างสถานการณ์จาลอง การใช้ SIM MAN, SIM MOM
การสอบด้ วยวิธี OSCE เทคนิคการใช้ สอื่ สารสนเทศ ดิจิทลั เพื่อการเรี ยนการสอนออนไลน์
8. สื่อการเรียนการสอน บารุงรักษาสือ่ การเรี ยนการสอนห้ อง Simulation Lab สรรหา สือ่ การเรี ยนการสอน วัสดุ
อุปกรณ์ห้องสาธิตการพยาบาลให้ เพียงพอและพร้ อมใช้
9. ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ internet WIFI อุปกรณ์ในการถ่ายทอด อัดบันทึกวีดีทศั น์ ของสถาบันต้ องเอื ้อให้
เพียงพอต่อการใช้ งาน มีความรวดเร็ ว และมีประสิทธิภาพทีด่ ี
10. บุคลากรฝ่ ายสนับสนุนวิชาการ แผนกศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเตรี ยมอุปกรณ์เครื่ องมือสือ่ สาร เทคโนโลยี
สารสนเทศให้ พร้ อมใช้ อานวยความสะดวกในการถ่ายทาวีดีทศั น์ การควบคุมการทางานในห้ อง Simulation Lab
นอกจากนี ้ บุคลากรแผนกศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศอาจช่วยเป็ นทีป่ รึกษาให้ คาแนะนาแก่อาจารย์ที่ต้องการเกี่ยวกับ
เทคนิคการใช้ เครื่ องมืออีเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม
11. ระบบสนับสนุนขวัญกาลังใจ
1) ด้ านนักศึกษา การจัดกิจกรรมการเสริ มสร้ างขวัญและให้ กาลังใจให้ นกั ศึกษามีความขยันหมัน่ เพียร มีความ
มุง่ มัน่ ในการเรี ยน
2) ด้ านอาจารย์ คณะฯ จัดสรรงบประมาณในการฝึ กอบรมเพื่อเพื่มประสิทธิการเรียนการสอนโดยใช้ สถานการณ์
จาลอง

12. เครือข่ ายความร่ วมมือทางวิชาการ ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในเครื อข่ายในทบวงมหาวิทยาลัย สถาบัน
พระบรมราชชนก และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
12. การจัดการความรู้ คณะกรรมการจัดการความรู้ จัดให้ มีการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
สถานการณ์จาลอง จัดให้ มีการนาเสนอผลการดาเนินงานในที่ประชุมคณาจารย์ และนาไปเผยแพร่ในเว๊ ปไซด์การจัดการ
ความรู้ของคณะพยาบาลฯ ให้ เกิดการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป
แนวปฏิบตั ิการฝึ กปฏิบัตดิ ้ วยสถานการณ์ จาลอง
ดังแสดงในแผนภูมิ

แนวปฏิบัติการฝึ กปฏิบัติด้วยสถานการณ์ จาลอง (Clinical practice with Simulation Model)
เป้าหมายยุทธศาสตร์ วทิ ยาลัยเซนต์ หลุยส์
Plan
ประชุมวางแผนการดาเนินงาน/
กาหนดผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบวิชา/หัวหน้ ากลุม่ วิชา/
อาจารย์ผ้ รู ่วมสอน

จัดทามคอ.3,4
-รายวิชาทฤษฎี (ปฏิบตั ิทดลอง)
-รายวิชาปฏิบตั ิ

สร้ างสถานการณ์จาลอง

จัดทาแผนการจัดการเรี ยนการ
สอนโดยใช้ สถานการณ์จาลอง
สารวจวัสดุ อุปกรณ์ สือ่ การ
เรี ยนการสอน จัดหา/จัดซื ้อ
ให้ พร้ อมใช้

การสอนทางคลินิก (Clinical Education)

Do
Face-to-Face Clinical
Simulation

Home-based Remote
Learning

สถานที่
- ที่อยูข่ องนักศึกษา

สถานที่
- ห้ องปฏิบตั ิการเสมือนจริง
(Simulation Lab)
- ห้ องสาธิตการพยาบาล

Teaching

- กลุม่ ย่อย 8 คน
- Scenario-based (Paper Patients)
- Nursing process
- Home Study Set
- อาจารย์สาธิต core nursing

Teaching
- กลุม
่ ย่อย 8 คน

- Scenario-based (Paper

procedure ผ่าน Google meet

Patients)
- Nursing process
- core nursing procedure
Assessment
- Scenario-based with
nursing process using
- Standardized Patient
- OSCE

Check
ตรวจสอบประเมินผลการ
ดาเนินงาน สรุปโครงการ

/Microsoft teams/Line หรื อบันทึก

เทปวีดีทศั น์/ E-book
Assessment
- Scenario-based with nursing
process using
- Role play/return demonstration
- Standardized Patient
- OSCE

Phased Clinical Practice

สถานที่
- แหล่งฝึ กปฏิบตั ิงาน
Teaching

- กลุม่ ย่อย 8 คน (ได้ รับวัคซีน
โควิด-19)
- Real patient
- Nursing process
- Clinical teaching
Assessment
- Clinical practice
evaluation
- OSCE

Act
แก้ ไขปรับปรุง
ถอดบทเรี ยน/จัดการความรู้

เผยแพร่ แลกเปลีย่ นความรู้

แนวปฏิบัติการฝึ กปฏิบัติด้วยสถานการณ์ จาลอง ดาเนินกิจกรรม ดังนี ้
1. อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบวิชา/หัวหน้ ากลุม่ วิชา/อาจารย์ผ้ รู ่วมสอน ประชุมวางแผนการดาเนินงาน กาหนด
ผู้รับผิดชอบ
2. จัดทาแผนการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ สถานการณ์จาลอง
3. สารวจวัสดุ อุปกรณ์ สือ่ การเรียนการสอน จัดหา/จัดซื ้อให้ พร้ อมใช้ ในวงเงินงบประมาณ
4. จัดทามคอ.3 รายวิชาทฤษฎี (ปฏิบตั ิทดลอง) และมคอ. 4 รายวิชาปฏิบตั ิ
5. สร้ างสถานการณ์จาลอง
การสอนทางคลินิก (Clinical Education)
1. Face-to-Face Clinical Simulation

สถานที่
- ห้ องปฏิบตั ิการเสมือนจริง (Simulation Lab)
- ห้ องสาธิตการพยาบาล
Teaching
- กลุม
่ ย่อย 8 คน

- Scenario-based (Paper Patients)
- Nursing process
- core nursing procedure
Assessment
- Scenario-based with nursing process using
- Standardized Patient
- OSCE
2. Home-based Remote Learning

สถานที่
- ที่อยูข่ องนักศึกษา
Teaching

- กลุม่ ย่อย 8 คน
- Scenario-based (Paper Patients)
- Nursing process
- Home Study Set
- อาจารย์สาธิต core nursing procedure ผ่าน Google meet /Microsoft teams/Line หรื อบันทึกเทปวีดี

ทัศน์/ E-book
Assessment
- Scenario-based with nursing process using
- Role play/return demonstration
- Standardized Patient
- OSCE
3. Phased Clinical Practice

สถานที่
- แหล่งฝึ กปฏิบตั ิงาน
Teaching

- กลุม่ ย่อย 8 คน (ได้ รับวัคซีนโควิด-19)
- Real patient

- Nursing process
- Clinical teaching
Assessment
- Clinical practice evaluation
- OSCE

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษา มีความเข้ าใจและสามารถปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิการฝึ ก
ปฏิบตั ิด้วยสถานการณ์จาลองในภาวะวิกฤติ COVID-19 ได้ อย่างถูกต้ อง
สรุ ปประเด็นที่เป็ นแนวปฏิบัตทิ ่ ดี ี
1. คณะพยาบาลศาสตร์ มี Simulation Lab ทัง้ SIM MAN และ SIM MOM
2. วิทยาลัยฯ มี Moodle E-learning ซึง่ เป็ นระบบการบริ หารจัดการด้ านการเรี ยนการสอนหรื อ LMS (Learning
Management System) เป็ นสือ่ การทบทวนบทเรียนด้ วยตนเองใน Moodle E-learning ได้
3. อาจารย์มีทกั ษะการสอนทางออนไลน์ผา่ นทาง Google meet/Zoom /Line
ปั จจัยที่ส่งผลต่ อความสาเร็จในการดาเนินงาน
1. ระบบงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มีระบบกลไกการบริ หารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนสอดคล้ องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิอดุ มศึกษา มาตรฐานการพยาบาล ส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนแบบ active learning
2. อาจารย์ คณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์มีวฒ
ุ กิ ารศึกษา ความรู้ ประสบการณ์ มีความ
เชี่ยวชาญตรงกับสาขาการพยาบาล มีทกั ษะการจัดการเรี ยนการสอนด้ วยสถาการณ์จาลอง ด้ วย Simulation Lab
3. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พนักงานแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสบการณ์การใช้ อปุ กรณ์ในห้ อง
Simulation Lab ให้ ความช่วยเหลืออาจารย์ถ่ายทาวีดีทศั น์
4. ระบบสนับสนุนขวัญกาลังใจ
1) ด้ านนักศึกษา อาจารย์ผ้ สู อนเสริ มสร้ างขวัญและให้ กาลังใจนักศึกษา ให้ มีความพากเพียร มุง่ มัน่ ต่อการเรี ยน
2) ด้ านอาจารย์ คณะฯ สนับสนุนการจัดฝึ กอบรมการใช้ สถานการณ์จาลอง Simulation lab และการใช้
เทคโนโลยี ดิจิทลั เพื่อให้ มีทกั ษะการจัดการสอนออนไลน์
5. ผู้บริหารสนับสนุนการทางาน ผู้บริ หารระดับวิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณจัดซื ้อหุน่ จาลอง SIM MAN , SIM
MOM และห้ องเสมือนจริง (Simulation Lab) จัดหาซื ้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อการฝึ กปฏิบตั ใิ นห้ องสาธิตการพยาบาลให้
เพียงพอและพร้ อมใช้
6. โครงสร้ างองค์ กร คณะพยาบาลฯ จัดโครงสร้ างองค์กรที่มี 6 กลุม่ สาขาวิชาการพยาบาล ได้ แก่ กลุม่ วิชาการ
พยาบาลพื ้นฐานฯ กลุม่ วิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ กลุม่ วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น กลุม่
วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงู อายุ กลุม่ วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช กลุม่ วิชาการพยาบาลอนามัย
ชุมชน ซึง่ ประกอบด้ วยคณาจารย์ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาตรงสาขาการพยาบาลในแต่ละกลุม่ วิชา
7. เครือข่ ายความร่ วมมือทางวิชาการ ความร่วมมือกับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ช่วยเหลือให้ นกั ศึกษาได้ รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
8. การจัดการความรู้ การจัดทาแนวปฏิบตั ิที่ดี การปฏิบตั ิการพยาบาลด้ วยสถานการณ์จาลองในภาวะวิกฤติ
COVID-19 นาไปเผยแพร่ในเว๊ ปไซด์การจัดการความรู้ของคณะพยาบาลฯ ให้ เกิดการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนา
ต่อยอดต่อไป

ปั ญหาอุปสรรคเกิดขึน้ จากการดาเนินงาน
8.1 การระบาดของโรคโควิด -19 เป็ นเวลานานทาให้ ต้องฝึ กปฏิบตั ิด้วยสถานการณ์จาลองที่บ้าน อุปกรณ์ที่ใช้ ฝึกอาจ
ไม่เหมือนจริง และไม่เพียงพอ นักศึกษาไม่ได้ ฝึกงานในสถานการณ์จริ ง กับผู้ป่วยจริ ง อาจส่งผลต่อทักษะการปฏิบตั ิได้
--------------------------------------------------------

