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ข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนด้วยผู้ป่วยเสมือน 

 
ข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบตัิการเร่ือง “การพัฒนาผู้ป่วยจ าลองมาตรฐานเพื่อการสอบวดัทกัษะวชิาชีพ”     
ณ หอ้งบ ำรุงเมือง  ชัน้ 4  โรงแรมทวินทำวเวอร์  ถนนรองเมือง  กรุงเทพมหำนคร 
ระหว่ำงวนัที ่10 – 11 สิงหำคม 2554  
 
ผู้ป่วยเสมือน หรือผู้ป่วยจ าลองคืออะไร 
นิยาม 

- ผู้ ป่วยเสมือน หรือผู้ ป่วยจ ำลอง (simulated patients)  หมำยถึง  บคุคลปกตท่ีิได้รับกำรฝึกให้
แสดงในบทบำทของผู้ ป่วยหรือแสดงในสถำนกำรณ์ทำงกำรแพทย์ได้อยำ่งมีมำตรฐำน (Are well 
persons trained to simulate a medical condition in a standardized way) 

- ผู้ ป่วยจริง (real or actual patients)  หมำยถึง  ผู้ ป่วยท่ีได้รับกำรฝึกให้แสดงอำกำรเก่ียวกบั
สขุภำพนัน้ออกมำได้อยำ่งมีมำตรฐำน (Are trained to present their condition in a 
standardized way) 

- ผู้ ป่วยมำตรฐำน (standardized patient (ผู้ ป่วยเสมือน))  หมำยถึง  ผู้ใดก็ตำมท่ีสำมำรถปฏิบตัิ
ตนได้เสมือนเป็นผู้ ป่วยจริง  เพ่ือแสดงออกถึงอำกำรหรือปัญหำทำงสขุภำพนัน้ๆ (Is an individual 
who is trained to act as a real patient in order to simulate a set of symptoms or 
problems) 

ข้อจ ากัดของการใช้ผู้ป่วยจริงในการเรียนการสอน และการสอบ 
ข้อจ ำกดัเก่ียวกบัตวัผู้ ป่วยเอง 

1. ข้อจ ำกดัด้ำนสิทธิผู้ ป่วย 
2. ต้องท ำข้อตกลง  ขออนญุำตผู้ ป่วย ท ำให้เสียเวลำ 
3. ผู้ ป่วยอำจไมเ่ตม็ใจ  หรือจ ำใจอนญุำต  เน่ืองจำกเกรงใจผู้ให้กำรรักษำ 
4. ผู้ ป่วยอำจเกิดควำมรู้สกึในทำงลบหรือเกิดควำมไมพ่อใจตอ่นกัศกึษำหรือสถำบนั  หำกเกิด

ข้อผิดพลำดในกำรรักษำ 
5. ผู้ ป่วยให้ feedback นกัศกึษำไมไ่ด้ หรือได้ไมดี่เทำ่ท่ีควร 

ข้อจ ำกดัเก่ียวกบักำรฝึกปฏิบตัขิองนกัศกึษำ 
1. นกัศกึษำเกิดควำมเกรงใจ  กลวั  ประหมำ่ตอ่กำรปฏิบตักิบัผู้ ป่วยจริงๆ 
2. นกัศกึษำเรียนได้เฉพำะในเวลำเรียนเทำ่นัน้ 
3. นกัศกึษำไมส่ำมำรถปฏิบตัซิ ำ้ๆได้บอ่ยๆ 
4. นกัศกึษำอำจได้ฝึกปฏิบตัเิพียงบำงคน 
5. นกัศกึษำไมไ่ด้รับ feedback จำกกำรเรียนกำรสอนนัน้ๆ  หำกอำจำรย์ไมไ่ด้ดแูลอยำ่งใกล้ชิด 
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ข้อดีของการใช้ผู้ป่วยเสมือนมาตรฐานในการเรียน การสอนและการสอบ 
ด้ำนผู้ ป่วยเสมือน 

1. ยินดีและเตม็ใจท ำเน่ืองจำกเป็นกำรตกลงให้บริกำร 
2. ผู้แสดงเป็นผู้ ป่วยเสมือนมีโอกำสเตรียมตวั  เน่ืองจำกมีกำรฝึกฝนก่อนปฏิบตัจิริง 
3. สำมำรถจดักำรเรียนกำรสอนได้ทัง้ในและนอกเวลำเรียน 
4. สำมำรถให้ feedback นกัศกึษำได้  โดยเฉพำะด้ำนทกัษะกำรปฏิบตั ิ(มิใช่องค์ควำมรู้) 

ด้ำนนกัศกึษำ 
1. สำมำรถฝึกปฏิบตัไิด้ด้วยควำมสบำยใจ 
2. สำมำรถฝึกปฏิบตัไิด้ตลอดเวลำทัง้ในและนอกเวลำเรียน 
3. ลดควำมกดดนั  เกิดประสบกำรณ์เรียนรู้ในทำงบวกมำกขึน้ 
4. สำมำรถปฏิบตัซิ ำ้ๆได้ โดยไมต้่องกลวัวำ่จะท ำผิด 
5. สำมำรถปฏิบตัไิด้ครัง้ละหลำยคน 
6. ได้รับ feedback ทัง้จำกอำจำรย์และจำกผู้ ป่วยเสมือน 
7. นกัศกึษำมีโอกำสได้ฝึกปฏิบตัทิกุคนอยำ่งทัว่ถึง 

ประโยชน์ของผู้ป่วยเสมือน 
1. ลดปัญหำด้ำนจริยธรรมทำงกำรแพทย์ 
2. ลดปัญหำกำรขำดแคลนผู้ ป่วยจริงในกำรสอนหรือกำรสอบ 
3. นกัศกึษำได้รับกำรเรียนกำรสอน  และกำรสอบท่ีเป็นมำตรฐำนเดียวกนั 
4. หำกกำรฝึกผู้ ป่วยจ ำลองมีมำตรฐำนเพียงพอ  ผู้ ป่วยจ ำลองสำมำรถสอน  ประเมิน  และให้ 

feedback แก่นกัศกึษำได้ด้วย 
ใช้ผู้ป่วยจ าลองในการเรียนการสอนเร่ืองใดได้บ้าง 

1. ประเมินกำรซกัประวตัิ 
2. ประเมินกำรตรวจทำงห้องปฏิบตักิำรและกำรแปลผล 
3. ประเมินกำรให้กำรรักษำท่ีเหมำะสม 
4. ประเมินทกัษะกำรส่ือสำรและให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ ป่วยและญำติ 
5. ฝึกกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำและแก้ไขสถำนกำรณ์ตำ่งๆท่ีเกิดขึน้ 
6. ฝึกกำรท ำงำนเป็นทีมสหวิชำชีพ  โดยเฉพำะกบัวิชำชีพท่ีใช้ผู้ ป่วยจ ำลองร่วมกนั 
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คุณสมบัต ิ การคัดเลือก  การฝึกหดั  และการประเมินผู้ป่วยเสมือน 
คุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้ป่วยเสมือน 
 ผู้ ท่ีจะเป็นผู้ ป่วยเสมือนท่ีดีได้นัน้จะต้องมีใจรักในกำรแสดง  สำมำรถแสดงได้สมจริงเหมือนกนัทกุ
ครัง้ท่ีแสดง  ถ่ำยทอดเนือ้หำท่ีส ำคญัตอ่กำรเรียนกำรสอนได้อยำ่งครบถ้วน  ถกูต้อง  ซึ่งกำรจะบรรลคุวำม
เป็นผู้ ป่วยเสมือนท่ีดีได้นัน้  ผู้แสดงจะต้องมีควำมจ ำดี  ไมอ่วดรู้  ไมท่ ำนอกบท  ฉลำด  มีไหวพริบ  
สำมำรถแก้ไขสถำนกำรณ์หรือปัญหำเฉพำะหน้ำได้อยำ่งเหมำะสม 

นอกจำกผู้ ป่วยเสมือนจะต้องเป็นนกัแสดงท่ีดีแล้ว  ยงัจะต้องมีควำมรับผิดชอบตอ่งำนท่ีได้รับ
มอบหมำย  สำมำรถมำชว่ยงำนได้เม่ือคณะต้องกำร  รวมทัง้ต้องมีใจเมตตำตอ่นกัศกึษำ  ไมโ่กรธเคืองหรือ
ตอ่ว่ำนกัศกึษำ  หำกนกัศกึษำปฏิบตัผิิดหรือต้องมีกำรชีแ้นะหรือให้ feedback ใดๆ  ผู้ ป่วยจ ำลองท่ีดีควร
ท ำสิ่งเหลำ่นีไ้ด้อยำ่งเหมำะสม  แตส่ิ่งส ำคญัคือคือต้องเป็นผู้ ท่ีเก็บรักษำควำมลบัได้  ไมเ่ปิดเผยสิ่งส ำคญั
ในสถำนกำรณ์นัน้ๆ  หรือชว่ยเหลือนกัศกึษำมำกจนเกินไป 

การคัดเลือกผู้ป่วยเสมือน 

 

 

แหล่งของผู้ป่วยเสมือน 
1. ในโรงพยำบำล  ได้แก่ บคุลำกรทำงกำรแพทย์  บคุลำกรสำยสนบัสนนุ  หรือผู้ ป่วยจริง เป็นต้น 
2. นอกโรงพยำบำล  ได้แก่ ญำตเิจ้ำหน้ำท่ี  ญำตผิู้ ป่วย  นกัศกึษำ  นกัแสดง  หรือประชำชนทัว่ไป 

เป็นต้น 
ขัน้ตอนการคัดกรองผู้ป่วยเสมือน 

1. ท ำควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำท่ีของผู้ ป่วยเสมือนในเนือ้หำดงัตอ่ไปนี ้
(1) ถือเป็นกำรตกลงด้ำนบริกำร  นัน่คือมีคำ่จ้ำงหรือคำ่ใช้จำ่ยให้ 
(2) เป็นกำรแสดงในบทบำทสมมตท่ีิก ำหนดให้ในแตล่ะงำนหรือแตล่ะครัง้ 
(3) ต้องมีกำรฝึกซ้อมหรือฝึกหดัในบทบำทตำ่งๆก่อนกำรแสดงจริง 
(4) ในกำรแสดง  ผู้ ป่วยจะต้องถกูซกัถำมในเนือ้หำตำ่งๆทัง้ท่ีก ำหนดให้และไมไ่ด้ถกูก ำหนดไว้ 
(5) อำจต้องถกูซกัประวตัหิรือตรวจร่ำงกำยเสมือนผู้ ป่วยจริง 

การจัดหาผู้ป่วยเสมือน

คัดกรองผู้ท่ีเหมาะสม

ขั้นตอนการฝึกหัด

รักษาผู้ป่วยเสมือนมาตรฐานไว้

เก็บเป็นคลังผู้ป่วยเสมือนมาตรฐาน
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(6) ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและกำรสอบ  จะต้องปฏิบตัิกบันกัศกึษำจ ำนวนมำก 
2. กำรสมัภำษณ์ผู้ ท่ีจะมำเป็นผู้ ป่วยเสมือน  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือวดัทศันคตแิละควำมสำมำรถของ

ผู้สมคัร  อำจสมัภำษณ์ในประเดน็ตำ่งๆตอ่ไปนี ้
(1) รู้ขำ่วกำรรับสมคัรนีจ้ำกท่ีใด  หรือด้วยวิธีกำรใด 
(2) ท ำไมจงึสนใจงำนนี ้
(3) งำนประจ ำคืออะไร  เพ่ือประเมินควำมสำมำรถในกำรสละเวลำเมื่อมีบทบำทต้องแสดง 
(4) เคยผำ่นงำนแสดงอะไรมำบ้ำง  เพ่ือประเมินทกัษะด้ำนกำรแสดง 
(5) บทกำรแสดงท่ีถนดัหรือชอบ  เพ่ือเก็บเป็นฐำนข้อมลูของตวัผู้ ป่วยมำตรฐำน 
(6) เคยไมส่บำย  เคยเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล  หรือได้รับบริกำรทำงกำรแพทย์อยำ่งไร

บ้ำง  เพ่ือประเมินประสบกำรณ์กำรเป็นผู้ ป่วยจริง 
(7) มีโรคประจ ำตวัอะไรบ้ำง  เพ่ือเก็บเป็นฐำนข้อมลูของผู้ ป่วย 
(8) คำ่ตอบแทน  ซึง่ต้องก ำหนดเป็นระเบียบให้แน่นอน  เพ่ือกำรจำ่ยเงินอยำ่งเป็นระบบ  และ

ต้องจำ่ยทนัทีเม่ือจบงำน  เพ่ือเป็นแรงดงึดดูใจให้คนมำสมคัร 
3. กำรทดสอบทกัษะและควำมสำมำรถ 

(1) ให้อำ่นบทผู้ ป่วยจ ำลองกรณีตวัอยำ่ง 5 นำที 
(2) หำกมีข้อสงสยัสำมำรถถำมได้ก่อนกำรแสดง 
(3) ให้ทดลองแสดงจริง 
(4) อำจำรย์วิจำรณ์กำรแสดงของผู้ ป่วยจ ำลอง 
(5) ประเมินผลกำรแสดงครัง้นัน้ 

แนวทางการเก็บรักษาผู้ป่วยเสมือนที่มีไว้เพื่อการใช้งาน 
1. มีคำ่ตอบแทนท่ีจงูใจ 
2. มีงำนให้ท ำอยำ่งสม ่ำเสมอ 
3. จำ่ยคำ่ตอบแทนทนัทีท่ีเสร็จงำน 
4. ให้เกียรตกินั 

ขัน้ตอนการฝึกผู้ป่วยเสมือนให้มีประสิทธิภาพ 
 สิ่งท่ีควรเน้นคือกำรแสดงจะต้องมีควำมเป็นธรรมชำตมิำกท่ีสดุ  ผู้ ป่วยจะต้องระลกึเสมอวำ่ตนไมมี่
อำกำรป่วยอ่ืนใดนอกเหนือจำกบทท่ีก ำหนดให้  ผู้ ป่วยจะต้องไมแ่จ้งข้อมลูใดๆก่อนท่ีจะถกูถำมและตอบ
เฉพำะสิ่งท่ีถกูถำมเทำ่นัน้  หำกถกูถำมข้อมลูส่วนตวั  ครอบครัว  กำรงำนหรืออ่ืนๆท่ีบทไมไ่ด้ก ำหนดไว้  
อำจใช้ข้อมลูจริงหรือใช้ไหวพริบในกำรตอบเองได้  ตรำบเทำ่ท่ีข้อมลูนัน้ไมท่ ำให้กำรวินิจฉยัโรคหลกั
คลำดเคล่ือนไป 
 ในกำรฝึกปฏิบตัจิ ำเป็นจะต้องมี 
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1. ผู้ ฝึก  ซึง่อำจเป็นเภสชักร  แพทย์ พยำบำล  หรือเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเก่ียวข้อง เป็นผู้ ฝึกและประเมิน 
2. บทบำทสมมติ (scenario) 
3. สถำนท่ีท่ีเหมือนจริง 
4. อปุกรณ์ท่ีส ำคญัและจ ำเป็น 
5. ตวัผู้ ป่วยเสมือน โดยตวัผู้ ป่วยต้องมีองค์ประกอบท่ีเหมือนหรือใกล้เคียงกบับทบำทสมมต ิ เชน่ 

เคร่ืองแตง่กำย  กำรแตง่ตวั  กำรแตง่หน้ำ ท ำผม เป็นต้น 

รำยละเอียดขัน้ตอนกำรฝึกผู้ ป่วยเสมือนให้แสดงอำกำรตำ่งๆ 

1. ผู้ ฝึกจะต้องอธิบำยข้อมลูส ำคญัให้ผู้ ป่วยเสมือนจดจ ำได้ 
2. ผู้ ฝึกต้องอธิบำยบทบำทท่ีแสดงให้ชดัเจน  อำจมีเจ้ำหน้ำท่ีหรือผู้ ฝึก  สำธิตบทบำทให้ดจูนเข้ำใจ  

และเปิดโอกำสให้ซกัถำม  อำจใช้กำรฉำยวิดิทศัน์แทนกำรสำธิตก็ได้ 
3. ให้ผู้ ป่วยเสมือนท ำตำมให้ด ู
4. ผู้ ฝึกสงัเกตกำรแสดง  ตรวจสอบข้อผิดพลำด  และแนะน ำแก้ไข  สิ่งท่ีส ำคญัคือควรสงัเกตทำ่ทำง  

สีหน้ำ  แววตำ  ต้องสอดคล้องกบับทท่ีแสดงด้วย 
5. ให้ผู้ ป่วยเสมือนแสดงซ ำ้ในส่วนท่ีต้องแก้ไขจนพอใจ  ให้ก ำลงัใจหรือชมเม่ือผู้ ป่วยเสมือนแสดงได้

ถกูต้อง 
6. ให้ผู้ ป่วยเสมือนฝึกท ำซ ำ้หลำยๆครัง้  เพ่ือควำมมัน่ใจและเป็นธรรมชำต ิ อำจแนะน ำให้กลบัไปท ำ

ท่ีบ้ำนหน้ำกระจกเพ่ือตรวจสอบตนเอง 

รำยละเอียดขัน้ตอนกำรฝึกผู้ ป่วยเสมือนให้เลำ่อำกำรเจ็บป่วย 

1. ฝึกให้ผู้ ป่วยเลำ่ข้อควำมท่ีก ำหนดไว้ในบท  เม่ือถกูถำมถึงอำกำรของกำรเจ็บป่วยครัง้นี  ้
2. ให้ผู้ ป่วยคิดวำ่  ถ้ำถกูถำมในสิ่งท่ีไมมี่ในบท  จะใช้ไหวพริบตอบอยำ่งไร 
3. ฝึกให้ผู้ ป่วยเสมือนตอบอำกำรทัง้หมดตำมล ำดบัเวลำกำรเกิด 
4. หำกถกูถำมวำ่มีอำกำรอ่ืนๆอีกหรือไม ่ และอำจำรย์ไมไ่ด้แจ้งไว้เป็นอยำ่งอ่ืน  หมำยถึงไมมี่อำกำร

นัน้ๆ 
5. ผู้ ฝึกพยำยำมถำมซ ำ้ๆ  หลำยๆแบบ  เพ่ือให้ผู้ ป่วยเสมือนชินกบัค ำถำม  และสำมำรถหำทำงตอบ

ค ำถำมท่ีเปล่ียนไปตำ่งๆได้  อำจเร่ิมจำกกำรถำมเรียงอำกำรอยำ่งเป็นระบบ  แล้วคอ่ยเร่ิมถำม
สลบัอำกำรไปมำ 

6. เวลำฝึกผู้ ป่วยเสมือนไมใ่ช้ศพัท์แพทย์หรือภำษำองักฤษ (ยกเว้นผู้ ป่วยแสดงบทผู้ มีควำมรู้) 
7. ถ้ำนกัศกึษำนัง่เงียบ  ผู้ ป่วยจ ำลองจะจดักำรสถำนกำรณ์นัน้ๆอย่ำงไร  เชน่ บน่ถึงอำกำรน ำท่ีมำ

พบครัง้นี ้
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8. ควรฝึกซ้อมผู้ ป่วยเสมือนครัง้ละ 2 คนขึน้ไป  หรือฝึกซ้อมกนัเป็นกลุม่  จะได้ดีกวำ่กำรฝึกทีละคน 

ส ำหรับผู้ ฝึก  จะต้องระลกึเสมอวำ่ผู้ ป่วยเสมือนแตล่ะคนมีควำมสำมำรถและควำมถนดัแตกตำ่ง
กนั  แตล่ะคนอำจแสดงได้ไม่เหมือนกนัในทกุบทบำท  ดงันัน้ควรต้องเลือกบทบำทให้เหมำะสมกบัผู้ ป่วย
เสมือนแตล่ะคน  อย่ำลืมชมหรือให้ positive feedback แกผู่้ ป่วยเสมือนบอ่ยๆด้วย 

การประเมินผู้ป่วยเสมือน 
 เม่ือมีกำรฝึกหรือกำรแสดงบทบำทสมมต ิ จะต้องมีกำรประเมินผู้ ป่วยในประเด็นตำ่งๆ  ดงัตอ่ไปนี  ้

1. กำรแสดง  ทัง้กำรแสดงออกทำงตำ  ทำงสีหน้ำ  กำรแสดงทำ่ทำง  และค ำพดู 
2. ควำมถกูต้องของเนือ้หำกำรแสดง 
3. เทคนิคกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ 
4. กำรประเมินในภำพรวม  ผู้ ป่วยแสดงได้สมบทบำทมำกน้อยเพียงใด 
5. สว่นประกอบอ่ืนๆ 

ตัวอย่างแบบสังเกตการณ์ฝึก ผู้ป่วยเสมือน 

การสังเกต การแสดงของผู้ป่วยเสมือน 
ดีมำก ดี พอใช้ ไมท่ ำ 

1. ภำษำกำย ทำ่ทำงสอดคล้องกบับท     
2. สีหน้ำ     
3. แววตำ     
4. อำรมณ์ (กงัวล ควำมเจ็บปวด ควำมเสียใจ)     
5. จงัหวะกำรพดูโต้ตอบ     
6. น ำ้เสียง ควำมดงั     
7. เนือ้หำถกูต้องตำมบท     
8. ไหวพริบเม่ือเผชิญค ำถำมท่ีไมมี่ใบบท     

 
การเขียนบทผู้ป่วยเสมือน 

 องค์ประกอบของบทผู้ ป่วยเสมือนมีดงันี ้
1. ช่ือเร่ือง  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือจดัระบบทะเบียนหรือคลงัของเร่ืองท่ีใช้ในกำรสอนหรือสอบ 
2. สถำนกำรณ์  ใช้อธิบำยควำมเป็นมำและกิจกรรมวำ่ใคร  ท ำอะไร  อย่ำงไร  ท่ีไหน  เม่ือไร  และ

สรุปประเดน็ส ำคญัของสถำนกำรณ์ท่ีพิจำรณำนัน้ๆ 
3. รำยละเอียดของผู้ ป่วยเสมือนและตวัละครอ่ืนๆ  อำจก ำหนดให้ใช้ช่ือ – สกลุจริงหรือสมมต ิ 

ก ำหนดเพศ  อำย ุ อำชีพ  กำรศกึษำ  พืน้ฐำนของตวัละคร  อำรมณ์  ครอบครัว เป็นต้น 
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4. กำรแตง่กำยและเคร่ืองประดบั  โดยก ำหนดให้เหมำะสมตำมบทบำท  ควรระบสุิ่งท่ีต้องใสแ่ละสิ่งท่ี
ไมค่วรใสด้่วย  

5. กำรแตง่หน้ำ  ร่ำงกำย  บำดแผล  จะต้องระบใุห้สมัพนัธ์กบัอำยแุละลกัษณะท่ีก ำหนดในบทบำท  
เชน่ รอยบำดแผล  รอยฟกช ำ้  ตำเหลือง  ตวัเหลือง  ภำวะขำดออกซิเจน เป็นต้น 

6. ข้อมลูผู้ ป่วย  บทบำทท่ีต้องแสดง  โดยภำษำท่ีใช้เขียนต้องเข้ำใจง่ำย  ระบใุห้ชดัเจน  รวมถึง
ลกัษณะทำ่ที  อำรมณ์  สีหน้ำ  แววตำ  อำกปักิริยำ  รวมทัง้ภำษำกำยตำ่งๆ  กำรเขียนประวตักิำร
เจ็บป่วย  ต้องระบลุ ำดบัเวลำกำรเกิดและกำรเปล่ียนแปลง  ข้อมลูผู้ ป่วยท่ีต้องพดู  ข้อควำมท่ีต้อง
ตอบ 

อำกำรท่ีเขียนให้ผู้ ป่วยเสมือนอำ่นนัน้  ต้องเป็นอำกำรท่ีสำมำรถแสดงได้จริง  เขียนด้วย
ภำษำท่ีคนทัว่ไปสำมำรถอำ่นแล้วเข้ำใจได้  เขียนเรียงไปทีละอำกำร  และอยำ่ลืมระบอุำกำรท่ี
ส ำคญัทัง้สิ่งท่ีปกตแิละผิดปกติ 

7. บทบำทพิเศษ  ระบบุคุลิกของผู้ ป่วยเสมือน ค ำบน่หรือค ำขอร้อง  ค ำตอบจ ำเพำะหำกถกูถำม  
ค ำถำมท่ีต้องถำม กำรปฏิบตัิเม่ือเกิดเหตกุำรณ์บำงอยำ่ง 

8. ลกัษณะพิเศษของสถำนกำรณ์จ ำลอง  เชน่ ต้องมี set IV ตดิท่ีแขน  มี Foley catheter ตดิตวั เป็น
ต้น 

* อยำ่ลืมระบปุระวตัิครอบครัว  โรคประจ ำตวั  ยำท่ีกินเป็นประจ ำ  และประวตัแิพ้ยำด้วย 

การให้ข้อสะท้อน (feedback) จากผู้ป่วยเสมือน 
 กำรประเมินผล  โดยปกตมีิ 2 รูปแบบ  คือกำรประเมินเพื่อวดัผล (assessment)  และกำรประเมิน
เพ่ือวดัผลและตดัสินคะแนน (evaluation)  ส ำหรับกำรประเมินเพ่ือให้ feedback นัน้  แบง่ออกเป็น 2 
ประเภท  ได้แก่  

1. Formative evaluation  เป็นกำรประเมินแบบให้ผลทนัทีเม่ือมีกำรเรียนรู้หรือกำรสอบ  โดยผู้
ประเมินจะบอกหรืออธิบำยข้อผิดพลำดของผู้ เรียนทนัที  ซึง่จะท ำให้ผู้ เรียนได้ทรำบ
ข้อผิดพลำดและได้รับค ำแนะน ำหลงัจำกจบสถำนกำรณ์นัน้ๆเพ่ือปรับปรุงตวั 

2. Summative evaluation  เป็นกำรประเมินผลในขัน้ตอนสดุท้ำยวำ่ผำ่นหรือไมผ่ำ่นเกณฑ์  โดย
ผู้ประเมินจะไมแ่จ้งให้ผู้ เรียนทรำบผลกำรประเมินนัน้ๆ 

 กำรประเมินท่ีดีจะต้องประเมินแบบ 360 องศำ  นัน่คือจะต้องประเมินหรือให้ feedback ทัง้ผู้ ป่วย
เสมือนและผู้ เรียน  โดยอำจจดัให้มีกำรประเมินดงันี ้

1. ประเมินผู้ ป่วยเสมือนโดยผู้สงัเกตกำรณ์ หรือผู้ประเมิน 
2. ประเมินผู้ ป่วยเสมือนโดยนกัศกึษำ 
3. ประเมินนกัศกึษำโดยผู้สงัเกตกำรณ์ หรือผู้ประเมิน 
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4. ประเมินนกัศกึษำโดยผู้ ป่วยเสมือน 
โดยกำรประเมินสำมำรถดไูด้ทัง้ verbal และ non – verbal  แตจ่ะไมใ่ห้ผู้ ป่วยเสมือนประเมิน

ควำมรู้ทำงด้ำนวิชำชีพ 
 กำรประเมินแบบใช้ checklist (non – verbal)  แบบประเมินท่ีใช้ควรให้ประเดน็ท่ีชดัเจนและเรียบ

ง่ำย  ผู้ ป่วยเสมือนควรได้ซกัถำมข้อสงสยัในหวัข้อท่ีต้องประเมิน  โดยเฉพำะหำกมีคะแนนจำก
ผู้ ป่วยเสมือนด้วยแล้ว  ต้องท ำควำมเข้ำใจกบัผู้ ป่วยเสมือนเพ่ือให้ประเมินอยำ่งเท่ียงธรรม  และ
ควรประเมินทนัทีหลงัเสร็จสิน้กำรแสดง 

 กำรประเมินแบบปำกเปลำ่ (verbal)  ต้องระบช่ืุอผู้ถกูประเมินเสมอ  ประเมินอยำ่งเท่ียงตรงแตใ่ช้
วิธีกำรพดูท่ีเป็นมิตร  ไมต่ ำหนิด้วยถ้อยค ำรุนแรง  พยำยำมให้ positive feedback ก่อน negative 
feedback  และกำรให้ข้อสะท้อนทกุครัง้ต้องเป็นไปเพ่ือกำรแก้ไขและพฒันำให้ดีขึน้ 

ตัวอย่างการสอบแบบ OSCE ของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชัน้คลินิก รพ.ขอนแก่น 
ขัน้ตอนกำรสอบ National License Examination  แบง่เป็น 3 ขัน้ตอน  ซึง่แตล่ะขัน้ตอนจะประเมินสิ่ง
ตอ่ไปนี ้

1. ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์พืน้ฐำน โดยผู้ เข้ำสอบจะต้องศกึษำระดบัพรี
คลินิกมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปี 

2. ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก โดยผู้ เข้ำสอบจะต้องศกึษำระดบั
คลินิกมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปี 

3. ทกัษะและหตัถกำรทำงคลินิก โดยผู้ เข้ำสอบจะต้องศกึษำระดบัคลินิกมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 5 ภำค
กำรศกึษำ ในขัน้นีจ้ะมีกำรใช้ผู้ ป่วยจ ำลองมำตรฐำนเป็นเคร่ืองมือหนึง่ในกำรวดัทกัษะผู้ เข้ำสอบ 
กำรสอบแบง่ออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ Objective Structure Clinical Examination (OSCE), Long 
case Examination ซึง่เป็นกำรสอบท่ีใช้ผู้ ป่วย 1 คน แล้ว Flow ทัง้กระบวนกำรกำรรักษำ, 
Modified Essay Question ซึง่เป็นกำรประยกุต์กำรส่ือสำรมำใช้ในกำรประเมินผู้ ป่วย 

เกณฑ์กำรคดัเลือกโรงเรียนแพทย์ท่ีศนูย์ฯจะคดัเลือกเป็นสนำมสอบ 

1. มีประสบกำรณ์ในกำรจดัสอบและมีระบบท่ีโปร่งใส ยตุธิรรม 
2. มีควำมพร้อมเร่ืองสถำนท่ีสอบ ทัง้ห้องสอบและห้องพกัรอระหวำ่งเปล่ียนกลุม่ 
3. มีอปุกรณ์กำรสอบเพียงพอ เชน่หุน่จ ำลอง เคร่ืองมือในกำรตรวจรักษำ 
4. มีผู้ ป่วยเสมือนท่ีมีคณุภำพมำตรฐำนและมีจ ำนวนเพียงพอ 
5. มีควำมพร้อมในเร่ืองของเจ้ำหน้ำท่ีและบคุลำกรสนบัสนนุ 
6. มีจ ำนวนอำจำรย์เพียงพอตอ่กำรเป็นผู้ประเมินในสถำนีสอบ ซึง่จะต้องมีคณุสมบตัิตำ่งๆดงัตอ่ไปนี ้

- มีควำมรู้เบือ้งต้นเร่ืองกำรสอบ OSCE 
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- มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้เคร่ืองมือประเมินประจ ำสถำนี เชน่ Checklist, Rating 
scale เป็นอยำ่งดี 

- ผำ่นกำรประเมินและได้รับประกำศนียบตัรจำกกำรเข้ำร่วมประชมุเชิงปฏิบตักิำรท่ีศนูย์ฯ
จดัขึน้ 

- เป็นคนซ่ือสตัย์ ยตุธิรรม เก็บรักษำควำมลบัได้ 
7. มีอำจำรย์ท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นผู้แทนศนูย์ฯเพื่อชว่ยบริหำรจดักำรกำรสอบ ซึง่จะต้องมีคณุสมบตัิ

ตำ่งๆดงัตอ่ไปนี ้
- มีควำมรู้เร่ืองกำรสอบ OSCE ในทกุด้ำนเป็นอยำ่งดี เชน่ สำมำรถสร้ำงข้อสอบและ

เคร่ืองมือประเมินได้ สำมำรถฝึกอบรม ผู้ ป่วยเสมือนได้ สำมำรถบริหำรจดักำรกำรสอบได้ 
เป็นต้น 

- ผำ่นกำรประเมินและได้รับประกำศนียบตัรจำกกำรเข้ำร่วมประชมุเชิงปฏิบตักิำรท่ีศนูย์ฯ
จดัขึน้ 

- ไมด่ ำรงต ำแหนง่เป็นผู้บริหำรกำรศกึษำระดบัคณะในขณะนัน้ 
- เป็นคนซ่ือสตัย์ ยตุธิรรม เก็บรักษำควำมลบัได้ 

 ในกำรให้คะแนนแตล่ะสถำนีอำจมีคะแนนไมเ่ทำ่กนัขึน้กบักำรให้ควำมส ำคญัในแตล่ะประเดน็ของ
สถำนีสอบ เชน่สถำบนัอำจแบง่สถำนีออกเป็น 5 สถำนีเพ่ือตอบวตัถปุระสงค์ในทกัษะเร่ือง 

 กำรซกัประวตัิ 
 กำรตรวจร่ำงกำย 
 กำรสง่ตรวจทำงห้องปฏิบตัิกำร 
 กำรแปลและประเมินผล 
 กำรแจ้งผล หรือกำรแจ้งขำ่วร้ำยแก่ผู้ ป่วย 

ทัง้นีใ้นแตล่ะสถำนีจะต้องมีวตัถปุระสงค์หรือประเดน็ท่ีชดัเจน สมควรมีประเดน็เดน่เพียงประเดน็
เดียวเพ่ือลดควำมสบัสนของผู้ประเมินและผู้สอบเอง 

สดัสว่นกำรให้คะแนนอำจขึน้กบัระดบัควำมรู้และทกัษะท่ีควรจะมีของผู้สอบ เชน่ผู้สอบเป็น
นกัศกึษำชัน้ปีท่ี 3 อำจให้ควำมส ำคญัในประเด็นของกำรซกัประวตัมิำกกวำ่กำรรักษำ แตส่ ำหรับนกัศกึษำ
ชัน้ปีท่ี 5 อำจต้องให้ควำมส ำคญักบัประเด็นของกำรรักษำและกำรประเมินผล เป็นต้น 

สถำนีในกำรทดสอบรวมถึงสถำนีพกัจะต้องจดัให้มีเพียงพอและเหมำะสมกบัจ ำนวนนกัศกึษำท่ี
เข้ำสอบ อำจจดัรูปแบบห้องสอบในหลำยๆรูปแบบเพ่ือให้สอดคล้องกบัปริมำณคนและเวลำท่ีจ ำกดั เชน่ 
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 จดัแบบ linked station คือเป็นสถำนีตอ่เน่ืองในเร่ืองเดียวกนั เชน่ กำรซกัประวตัแิล้วตอ่ด้วยกำร
ตรวจร่ำงกำย 

 

 

  

 จดัแบบ double time station เป็นสถำนท่ีท่ีเหมือนกนั 2 สถำนี  แตใ่ห้มีทำงเดนิท่ีแยกกนั 
วตัถปุระสงค์เพ่ือให้มีเวลำในกำรปฏิบตัท่ีิเพิ่มขึน้เป็น 2 เท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถำนีสอบ

ปกติ 

สถำนีสอบ

ปกติ 

สถำนีสอบ

ปกติ 
Linked station 

สลบัคนเข้ำ 
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แนวปฏบิัตทิี่ดีในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผู้ป่วยเสมือน 

ในรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจติและจติเวช 
 

ในปีกำรศกึษำ 2560 คณะพยำบำลศำสตร์ ได้ด ำเนินกำรค้นหำแนวปฏิบตัิท่ีดี ตำมขัน้ตอนกำร

จดักำรควำมรู้ (KM) ในพนัธกิจด้ำนกำรผลิตบณัฑิต (กำรจดักำรเรียนกำรสอน) โดยใช้หลกักำรมีสว่นร่วม

จำกกลุม่วิชำตำ่งๆในคณะ กลุม่วิชำกำรพยำบำลสขุภำพจิตและจิตเวช  เสนอควำมรู้ เร่ือง “กำรจดักำรเรียน

กำรสอนโดยใช้ผู้ ป่วยเสมือนในรำยวิชำกำรพยำบำลสขุภำพจิตและจิตเวช” ได้ปฏิบตังิำนงำนจริงในกำร

เรียนกำรสอนรำยวิชำดงักลำ่ว ภำคปลำยปีกำรศกึษำ 2559 และภำคต้น ปีกำรศกึษำ 2560 น ำเสนอ

เผยแพร่ในท่ีประชมุคณำจำรย์ วิทยำลยัเซนต์หลยุส์ เม่ือวนัท่ี  23 กมุภำพนัธ์  2561  ตำมขัน้ตอนกำรจดักำร

ควำมรู้ดงันี ้ 

ล าดับขัน้ตอน KM 
 

ภารกิจอาจารย์ 
 

ผลลัพธ์ที่เป็นแนวปฏิบตัิ 

1.กำรก ำหนดควำมรู้หลกัที่
จ ำเป็นตอ่กำรเรียนกำรสอน
โดยใช้ผู้ ป่วยเสมือน 

อำจำรย์กลุม่วิชำสนทนำกลุม่เพีอ่หำวิธีกำร
สอนท่ีช่วยให้นกัศกึษำเข้ำใจบทเรียนมำก
ขึน้ 

วิธีกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ผู้ ป่วย
เสมือน  เป็นกำรก ำหนดควำมรู้ตำม
ศำสตร์ของรำยวิชำหลกักำรคือกำร
เช่ือมโยงควำมรู้จำกทฤษฎีสูก่ำร
ปฏิบตัิ  

2.กำรเสำะหำควำมรู้ที่ต้องกำร กลุม่วิชำได้รับแนวคิดจำกกำรศกึษำดงูำน 
ณ คณะพยำบำลศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัมหิดล และทบทวนหลกักำร
แนวคิด ทฤษฎีวำ่ด้วยกำรสอนโดยใช้ผู้ ป่วย
เสมือนที่ต้องกำรน ำมำใช้ 

กำรน ำเสนอควำมรู้ที่กลุม่วิชำน ำมำใช้
ในกำรประชมุคณำจำรย์ เพื่อ
แลกเปลีย่นเรียนรู้ 

3.กำรปรับปรุง ดดัแปลง หรือ
สร้ำงควำมรู้บำงสว่นให้เหมำะ
ตอ่กำรใช้ในกำรสอน 

กลุม่วิชำใช้ผู้ ป่วยเสมือนในกำรเรียนกำร
สอน 

1)วิชำกำรพยำบำลสขุภำพจิตและจิตเวช  
1 ภำคปลำย ปีกำรศกึษำ 2559 เนือ้หำเร่ือง 
- กำรใช้กระบวนกำรพยำบำล : ซกัประวตั ิ
ตรวจสภำพจิต   - กำรสร้ำงสมัพนัธภำพ
เพื่อกำรบ ำบดั 
2)วิชำกำรพยำบำลสขุภำพจิตและจิตเวช  
2 ภำคต้น ปีกำรศกึษำ 2560 เนือ้หำเร่ือง - 
กำรพยำบำลผู้ ป่วยจิตเวชที่มีควำมผิดปกติ
ทำงจิต และพฤติกรรมผิดปกตติำ่งๆ   

กำรสนทนำกลุม่ แลกเปลีย่นเรียนรู้
ข้ำมกลุม่วิชำ แสดงควำมเห็นข้อดีและ
ข้อควรปรับปรุงวิธีกำรท่ีน ำมำใช้ 
และข้อเสนอแนะในกำรสอนแบบ
กรณีศกึษำ 
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ล าดับขัน้ตอน KM 
 

ภารกิจอาจารย์ 
 

ผลลัพธ์ที่เป็นแนวปฏิบตัิ 

โดยแบง่นกัศกึษำเป็นกลุม่ยอ่ย กลุม่ละ 15 

คน ตอ่ผู้ ป่วยเสมือน 1 คน  

4.กำรประยกุต์ใช้ควำมรู้ในกำร
สอนโดยใช้ผู้ ป่วยเสมือน 

มีแนวคดิในกำรประเมินที่สะท้อนควำมจริง
และประเมินเพื่อพฒันำ โดยวิธีกำร ดงันี ้
1.ผู้ เรียนประเมินตนเอง (Self evaluation) 
2.ประเมินสมำชิกกลุม่ (Peer evaluation)  
3.ประเมินกระบวนกำรเรียนรู้ (Learning 
Process)  
4.ให้ข้อมลูย้อนกลบัเพื่อผู้ เรียนปรับปรุง
และเพื่อพฒันำกำรเรียนกำรสอน 

กำรน ำเสนอแลกเปลีย่นเรียนรู้ในที่
ประชมุอำจำรย์วิทยำลยัเซนต์หลยุส์ 
แสดงควำมเห็นกำรประยกุต์ใช้ควำมรู้
ในกำรสอนโดยใช้ผู้ ป่วยเสมือน 

5.กำรน ำประสบกำรณ์จำกกำร
ท ำงำน และกำรประยกุต์ใช้
ควำมรู้มำแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
และสกดั “ขมุควำมรู้” ออกมำ
บนัทกึไว้ 

1.กลุม่วชิำบนัทกึประสบกำรณ์ กำร
แลกเปลีย่นเรียนรู้ และกำรประยกุต์ใช้
วิธีกำรในกำรสอนโดยใช้ผู้ ป่วยเสมือน 
2.กำรสนทนำแลกเปลีย่นเรียนรู้กบัอำจำรย์
ทีมีประสบกำรณ์ 

บนัทกึกำรจดักำรควำมรู้ในกลุม่วชิำใน
ประเด็นประสบกำรณ์ กำรแลกเปลีย่น
เรียนรู้และกำรประยกุต์ใช้ในระดบั
วิทยำลยั 

6.กำรจดบนัทกึ “ขมุควำมรู้” 
และ “แก่นควำมรู้” ส ำหรับไว้
ใช้งำน และปรับปรุงเป็นชดุ
ควำมรู้ที่ ครบถ้วน ลุม่ลกึและ
เช่ือมโยงมำกขึน้ เหมำะตอ่กำร
ใช้งำนมำกยิง่ขึน้ 

วิเครำะห์และ สงัเครำะห์ประเด็น
ประสบกำรณ์ กำรแลกเปลีย่นเรียนรู้และ
กำรประยกุต์ใช้ในระดบัวิทยำลยั 

จดัท ำชดุควำมรู้วิธีกำรสอนโดยใช้
ผู้ ป่วยเสมือน  

 
 
การจัดการความรู้ เร่ือง “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผู้ป่วยเสมือนในรายวิชาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช” 
 
1.ขัน้ก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นต่อการเรียนการสอนโดยใช้ผู้ป่วยเสมือน 

   อำจำรย์กลุม่วิชำกำรพยำบำลสขุภำพจิตและจิตเวชสนทนำกลุม่เพ่ีอหำวิธีกำรสอนท่ีชว่ยให้นกัศกึษำ
เข้ำใจบทเรียนมำกขึน้ 
    ปัญหำกำรจดักำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำกำรพยำบำลสขุภำพจิตและจิตเวชท่ีองค์ควำมรู้เป็นเร่ืองของ

นำมธรรม ควำมคดิ ควำมรู้สกึ อำรมณ์ ควำมผิดปกติทำงจิตใจบำงอยำ่งเชน่ หวำดระแวง ประสำทหลอน 

หลงผิด จบัต้องได้ยำก กำรท ำควำมเข้ำใจปัญหำของผู้ ป่วยทำงจิต ไมมี่เคร่ืองมือท่ีสำมำรถวดัออกมำเป็น 



13 
 

เสกล ตวัเลข หรือเป็นภำพท่ีเห็นได้ชดัเจน  ปัญหำทำงพฤตกิรรม อำรมณ์หลำยๆอย่ำงเป็นเร่ืองละเอียดออ่น 

และซบัซ้อน เคร่ืองมือในกำรพยำบำลสขุภำพจิตและจิตเวชจงึไมใ่ชป่รอทวดัระดบัควำมเครียด หรือภำพ 

CT scan บอกลกัษณะอำรมณ์ หรือสำเหตขุองพฤตกิรรมท่ีผิดปกติได้ แตเ่ป็นกำรส่ือสำร กำรสงัเกต กำรฟัง 

กำรคิด วิเครำะห์ ท ำควำมเข้ำใจพฤตกิรรมและปัญหำของผู้ ป่วยซึง่ต้องอำศยักำรฝึกฝนในสถำนกำรณ์จริง

จงึจะท ำให้เกิดทกัษะในกำรปฏิบตังิำน  

กลุม่วิชำได้พฒันำกำรจดักำรเรียนกำรสอนโดยกำรใช้กรณีศกึษำ กรณีตวัอย่ำง กำรแสดงบทบำท

สมมตุ ิ  clip วิดทิศัน์เป็นส่ือกำรเรียนรู้ให้นกัศกึษำร่วมกนัอภิปรำย ประเดน็ปัญหำทำงกำรพยำบำล

สขุภำพจิตและจิตเวช และฝึกกำรส่ือสำร กำรสนทนำเพ่ือกำรบ ำบดั  ท ำให้นกัศกึษำ เข้ำใจวิชำท่ีเรียนใน

ระดบัหนึง่แตย่งัมีผลกำรประเมินสะท้อนจำกนกัศกึษำและอำจำรย์ผู้สอนว่ำ กรณีตวัอยำ่งเป็นเพียงเร่ือง

สมมตุใินกระดำษ กำรแสดงบทบำทสมมตุเิป็นกำรแสดงกนัเองระหวำ่งนกัศกึษำ หรือนกัศกึษำกบัอำจำรย์

ซึง่ไมเ่ข้ำถึงอำรมณ์ควำมรู้สึกท่ีแท้จริงและบำงครัง้นกัศกึษำแสดงเกินจริง ไมเ่ป็นธรรมชำต ิและจะข ำกนัเอง

ระหวำ่งกำรแสดง จนท ำให้กำรเรียนรู้ในภำคทฤษฎียงัไมไ่ด้ประสิทธิภำพเทำ่ท่ีควรหรือตำมเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ 

นกัศกึษำประเมินวำ่วิชำจิตเวชเป็นวิชำท่ีเข้ำใจยำกโดยเฉพำะเร่ืองกำรส่ือสำร กำรสนทนำกบัผู้ ป่วย  ตอ่เม่ือ

ได้ไปฝึกปฏิบตักิบัผู้ ป่วยจริงแล้วจงึเกิดควำมเข้ำใจมำกขึน้ ในชว่งเวลำนัน้เอง คณะพยำบำลศำสตร์ได้

จดัซือ้ หุน่ SIMMAN มำใช้ในกำรเรียนกำรสอน แตร่ำยวิชำกำรพยำบำลสขุภำพจิตและจิตเวช ไมส่ำมำรถใช้

หุน่ SIMMAN ชว่ยกำรสอนได้ ด้วยเหตนีุ ้กลุม่วิชำจงึพยำยำมคิดหำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนท่ีจะชว่ยท ำให้

นกัศกึษำเข้ำใจบทเรียนภำคทฤษฎีมำกขึน้ มีควำมพร้อมและควำมมัน่ใจในกำรไปฝึกปฏิบตักิบัผู้ ป่วยใน

สถำนกำรณ์จริงมำกขึน้ด้วยวิธีอ่ืน  

2.ขัน้การแสวงหาองค์ความรู้ที่ต้องการ  
       วิทยำลยัเซนต์หลยุส์จดักำรอบรมเร่ือง กำรพฒันำกำรเรียนกำรสอนโดยใช้สถำนกำรณ์เสมือนจริง 

( Simulation based learning)  และ กลุม่วิชำได้แนวคิด “กำรใช้ผู้ ป่วยเสมือน( คนจริงท่ีแสดงเป็นผู้ ป่วย ) 
ในกำรเรียนกำรสอนวิชำกำรพยำบำลสขุภำพจิตและจิตเวช” จำกกำรไปศกึษำดงูำนเทคนิคกำรสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีคณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลยัมหิดล และจำกงำนวิจยัของ ประทมุ สร้อยวงศ์ และ
คณะ (2558) .“กำรใช้ผู้ ป่วยจ ำลองในกำรศกึษำพยำบำล” Rama.Nurs.Journal,21(3),289-297.กำรใช้
ผู้ ป่วยจ ำลอง( Simulated patient)เป็นวิธีกำรสอนท่ีดีวิธีหนึง่ท่ีชว่ยเสริมทกัษะกำรส่ือสำร กำรประเมิน
สขุภำพ ชว่ยฝึกควำมคิด วิเครำะห์ ลดควำมกลวั และควำมวิตกกงัวล เสริมควำมมัน่ใจในกำรปฏิบตัิงำนกบั
ผู้ ป่วยจริง 
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3.ขัน้ปฏิบัตจิริง ปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้ในการสอน 

 อำจำรย์ของกลุม่วิชำได้ประชมุร่วมกนัเพ่ือน ำแนวคิดกำรใช้ผู้ ป่วยเสมือนหรือผู้ ป่วยจ ำลอง  

(อำสำสมคัรท่ีแสดงเป็นผู้ ป่วยตำมสถำนกำรณ์ท่ีก ำหนดโดยผำ่นกำรฝึกซ้อมและแนะน ำจำกอำจำรย์

ผู้ รับผิดชอบ ) มำปฏิบตัจิริงในกำรเรียนกำรสอนวิชำกำรพยำบำลสขุภำพจิตและจิตเวช  โดยเร่ิมใช้ใน 

1) วิชำกำรพยำบำลสขุภำพจิตและจิตเวช  1 ภำคปลำย ปีกำรศกึษำ 2559  

เนือ้หำเร่ือง - กำรใช้กระบวนกำรพยำบำล : ซกัประวตัิ ตรวจสภำพจิต      

                  - กำรสร้ำงสมัพนัธภำพเพ่ือกำรบ ำบดั 

      2)   วิชำกำรพยำบำลสขุภำพจิตและจิตเวช  2 ภำคต้น ปีกำรศกึษำ 2560  

      เนือ้หำเร่ือง - กำรพยำบำลผู้ ป่วยจิตเวชท่ีมีควำมผิดปกติทำงจิต และพฤตกิรรมผิดปกติตำ่งๆ   

โดยแบง่นกัศกึษำเป็นกลุม่ย่อย กลุม่ละ 15 คน ตอ่ผู้ ป่วยเสมือน 1 คน  

      ข้ันใช้ผู้ป่วยเสมือนสอนจริงกับนักศึกษา  ใหน้กัศึกษำเตรียมตวัศึกษำคู่มือรำยวิชำมำก่อน 
  *  อำจำรย์แจ้งวตัถปุระสงค์กำรเรียนกบัผู้ ป่วยเสมือน : 
  *  นกัศกึษำฝึกสมัภำษณ์ ซกัประวตั ิตรวจสภำพจิต และใช้เทคนิคกำรส่ือสำรเพ่ือกำรบ ำบดั 
  * นกัศกึษำทกุคนผลดักนัสมัภำษณ์ ตรวจสภำพจิต และพดูคยุกบัผู้ ป่วยเสมือนโดยมีนกัศกึษำ

และอำจำรย์สงัเกตกำรณ์ 
* ให้ผู้ ป่วยเสมือนสะท้อนควำมรู้สกึท่ีนกัศกึษำพดู/ปฏิบตัิตอ่ผู้ ป่วย ชอบอะไร       ไมช่อบอะไร 

อยำกให้พยำบำลพดูหรือปฏิบตัิอยำ่งไร   
  * นกัศกึษำน ำข้อมลูท่ีได้จำกผู้ ป่วยเสมือนมำอภิปรำยร่วมกบัอำจำรย์ 
   * อำจำรย์ให้นกัศกึษำสะท้อนคิด และประเมินผลกำรเรียนรู้ 

             หลงัเสร็จสิน้กำรเรียนกำรสอนได้รับกำรประเมินผลจำกนกัศกึษำวำ่ “คร้ังแรกพบผูป่้วยเสมือน

นกัศึกษำคิดว่ำเป็นผู้ป่วยจริง  นกัศึกษำรู้สึกตืน่เตน้ สนกุกบักำรเรียน ผู้ป่วยเสมือนแสดงไดเ้หมือนจริงมำก 

ใหค้วำมรู้สึกดีกว่ำอ่ำน case ในกระดำษ  ต้องเตรียมตวัมำก่อน ตอ้งวำงแผนงำน ต้องประสำนกบัเพือ่น ได้

ฝึกสมัภำษณ์ กำรพดูเทคนิคกำรสนทนำ คยุโต้ตอบ ดูควำมรู้สึก สีหนำ้ อำรมณ์ ควำมคิด กำรตดัสินใจของ

ผูป่้วย ท ำใหน้กัศึกษำเข้ำใจผูป่้วยจิตเวชมำกข้ึน มีควำมมัน่ใจในกำรปฏิบติังำนมำกข้ึน” 

4.ขัน้สรุปบทเรียน การประยุกต์ใช้ความรู้ในการสอนโดยใช้ผู้ป่วยเสมือน 

   สิ่งท่ีได้เรียนรู้และได้พบจำกกำรจดักำรเรียนกำรสอนด้วยผู้ ป่วยเสมือน 
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1. ผู้สอน  วำงแผนงำน ศกึษำวิธีกำรสอน จดัท ำคูมื่อกำรศกึษำ จดัท ำกรณีศกึษำ เตรียมผู้ ป่วยเสมือน 

ให้ค ำปรึกษำผู้ ป่วยเสมือน กำรประสำนงำน กำรท ำงำนเป็นทีม    เตรียมกำรสอน แบบกลุม่ย่อย 

เตรียมกำรตัง้ค ำถำม โจทย์ปัญหำ        จดัให้นกัศกึษำมีกำรสะท้อนคดิ กระตุ้นให้นกัศกึษำ

อภิปรำยและตอบค ำถำม 

2. ผู้ เรียน กำรเตรียมตวัก่อนเข้ำเรียน ควำมรับผิดชอบ ควำมใสใ่จ กำรสงัเกต กำรท ำงำนเป็นทีม กำร
กล้ำแสดงออก ฝึกกำรพดู กำรฟัง กำรส่ือสำร กำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ ฝึกกำรคดิเป็นระบบ กำร
เช่ือมโยงข้อมลู กำรประยกุต์ใช้ควำมรู้ กำรวิเครำะห์ กำรเข้ำใจตนเองและผู้ อ่ืน กำรแลกเปล่ียน
เรียนรู้ มีทศันคตท่ีิดีตอ่กำรเรียนและวิชำชีพ 

ข้อดีของกำรจดักำรเรียนกำรสอนโดยใช้ผู้ ป่วยเสมือน 
1. ใช้เพ่ือกำรฝึกทกัษะจนเกิดควำมช ำนำญ ไมเ่ส่ียง ไมล่ะเมิดสิทธิ 
2. ผู้ ป่วยจริงได้รับบริกำรมีคณุภำพจำกนกัศกึษำท่ีมีควำมมัน่ใจ และมีควำมช ำนำญ 
3. เป็นกำรสอนเสมือนจริง นกัศกึษำเกิดกำรเรียนรู้ สำมำรถใช้วิจำรณญำณในกำรคดิตดัสินใจ

ปฏิบตังิำน 
4. สำมำรถสร้ำงผู้ ป่วยหรือโรคท่ีพบน้อยหรือไมพ่บในกำรฝึกปฏิบตัจิริง 

ข้อพงึระวงัของกำรจดักำรเรียนกำรสอนโดยใช้ผู้ ป่วยเสมือน 
1. ผู้ ป่วยเสมือนไมส่ำมำรถทดแทนผู้ ป่วยจริงได้ทัง้หมด 
2. กำรฝึกผู้ ป่วยเสมือนต้องเตรียมบท ต้องซ้อมกำรแสดง ต้องใช้เวลำ 
3. ผู้ ป่วยเสมือนไมส่ำมำรถแสดงได้ทกุสถำนกำรณ์ 
4. ต้องเก็บรักษำผู้ ป่วยเสมือนท่ีมีควำมช ำนำญแล้ว 
5. มีคำ่ใช้จำ่ยเพิ่มส ำหรับกำรฝึกและคำ่ตอบแทน 
6. ผู้สอนต้องพฒันำตนเองชว่ยให้ผู้ เรียนได้รับประโยชน์สงูสดุ 

บทสรุป การเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่  
    “กำรใช้ผู้ ป่วยเสมือนในกำรจดักำรเรียนกำรสอนวิชำกำรพยำบำลสขุภำพจิตและจิตเวช” 
     1.เป็นวิธีกำรสอนท่ีท ำให้ผู้ เรียนมีควำมรู้สกึใกล้สถำนกำรณ์จริง ผู้ ป่วยจริงมำกขึน้กวำ่วิธีเดมิ 
     2.กระตุ้นผู้ เรียนให้เกิดควำมสนใจ และเกิดกำรเรียนรู้ 
     3.นกัศกึษำสำมำรถฝึกทกัษะได้อยำ่งมัน่ใจ ไมเ่กิดควำมกดดนั 
     4.ผู้ ป่วยเสมือนท่ีมีควำมช ำนำญสำมำรถสอน ประเมิน และให้กำร feedback นกัศกึษำได้ด้วย 
     5. สร้ำงคลงัผู้ ป่วยเสมือน รับสมคัร ฝึก และเชิญมำร่วมในกำรสอน กำรสอบ 
     6. สำมำรถใช้ผู้ ป่วยเสมือนในกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำอ่ืนๆได้ 
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5.การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ และสกัด 
“ขุมความรู้” ออกมาบันทกึไว้  
      1.กลุม่วิชำบนัทกึประสบกำรณ์ กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ และกำรประยกุต์ใช้วิธีกำรในกำรสอนโดยใช้  

ผู้ ป่วยเสมือน 

2.กำรสนทนำแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัอำจำรย์ทีมีประสบกำรณ์ในกำรประชมุคณำจำรย์วิทยำลยัเซนต์

หลยุส์ เม่ือวนัท่ี 23 กมุภำพนัธ์ 2561 

        กำรจดักำรเรียนกำรสอนโดยใช้ผู้ ป่วยเสมือน เป็นกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีมีรูปแบบคล้ำยคลงึกบั
คณะกำยภำพบ ำบดัและคณะจิตวิทยำ โดยใช้กำรเรียนรู้จำกศำสตร์เพ่ือกำรน ำมำประยกุต์ใช้จริง ในกำร
เรียนกำรสอนมีทัง้ทฤษฎีและภำคปฏิบตัิ ซึง่นกัศกึษำต้องฝึกปฏิบตังิำนกบัผู้ ป่วยจริง สถำนกำรณ์จริง จงึมี
ควำมจ ำเป็นอยำ่งยิ่งท่ีต้องหำวิธีกำรจดักำรเรียนกำรสอนเพ่ือให้นกัศกึษำเกิดควำมช ำนำญ แมน่ย ำและมี
ควำมมัน่ใจเวลำปฏิบตักิบัผู้ ป่วย รวมทัง้วิธีกำรสอนแบบเดมิๆ เชน่ กำรบรรยำย กำรให้นกัศกึษำดคูลิปวิดีโอ 
พบวำ่นกัศกึษำรู้สกึเบื่อหนำ่ย ไมค่อ่ยให้ควำมสนใจในกำรเรียนเทำ่ท่ีควร จงึได้ปรับรูปแบบกำรสอน 
เป็นลกัษณะกรณีศกึษำแทนข้อดีท่ีได้รับจำกกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ผู้ ป่วยเสมือนจริง คือ 
นกัศกึษำได้ฝึกควำมช ำนำญ สำมำรถสร้ำงสถำนกำรณ์หรือบทบำทให้สอดคล้องกบัเนือ้หำ หำของกำร
เรียนกำรสอนได้ นกัศกึษำมีควำมต่ืนตวัในกำรเรียนมำกขึน้ เกิดควำมมัน่ใจในกำรปฏิบตักิบัผู้ ป่วยจริง แต่
ยงัไมส่ำมำรถใช้แทนผู้ ป่วยจริงได้ทัง้หมด บำงบทบำทไม่สำมำรถแสดงได้ เชน่ บทบำทของคนไข้โคมำ่ 
คนไข้ท่ีมีอำกำรคลุ้มคลัง่และต้องใช้เวลำในกำรเตรียมตวัฝึกปฏิบตัเิป็นเวลำนำน โดยทีมผู้สอนได้ร่วมกนั
พฒันำเนือ้หำของกำรจดักำรเรียนกำรสอนฯ เพิ่มเตมิเพ่ือให้นกัศกึษำได้รับประโยชน์สงูสดุตอ่ไป 
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ภาพการจัดการเรียนการสอน 

ด้วยผู้ป่วยเสมือน 

ใน 

รายวชิาการพยาบาลสุขภาพจติและจิตเวช 
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