
เอกสารแนวปฏิบตัิที่ด ี(Goode Practice) 
 

ชื่อเร่ือง   การฝึกปฏิบัตด้ิวยสถานการณ์จ าลองในภาวะวกิฤติ COVID-19 (Clinical Practice with  

Simulation during COVID-19 Era for Nursing Students) 
ชื่อหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัเซนต์หลยุส์ 
หลักการและเหตุผล 

การจดัการศกึษาหลกัสตูรปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ เป้าหมายมุง่ผลติบณัฑิตให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพ 
สามารถประยกุต์ใช้ศาสตร์และศลิปะทางการพยาบาล การผดงุครรภ์ ศาสตร์ที่เก่ียวข้องและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ เพื่อให้
การดแูลสขุภาพและอนามยัของประชาชน ด้วยความเอาใจใส ่ อยา่งเอือ้อาทร แก่ผู้ รับการพยาบาลที่เป็นบคุคล ครอบครัว 
และชมุชน ในทกุมิติ ทกุภาวะสขุภาพ และทกุช่วงชีวิต โดยค านงึความปลอดภยัตอ่ชีวิต สทิธิและศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์
ของผู้ รับบริการสขุภาพ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ การจดัการเรียนการสอนจงึเน้นการฝึก
ปฏิบตัิการพยาบาลทัง้ในสถานการณ์จ าลองเสมือนจริงและสถานการณ์จริง เพื่อพฒันาผู้ เรียนทัง้ด้านความรู้ ทกัษะการ
ปฏิบตัิ และทศันคติที่ดีตอ่วิชาชีพ  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนา่ไวรัส (โรค COVID-19) มผีลกระทบตอ่วิถีการด าเนินชีวิตของคนในสงัคม 
ต้องปรับเปลีย่นรูปแบบวถีิชีวิตแบบเดิมเป็นวิถีชีวติใหม ่ (New normal) เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค สถานศกึษางดการ
ใช้สถานท่ี งดการเรียนการสอนแบบ face to face จดัการเรียนการสอนผา่นทางออนไลน์ งดการฝึกปฏิบตัิงาน การระบาด
ของโคโรนา่ไวรัสขยายวงกว้าง ไมส่ามารถฝึกปฏิบตัิงานในสถานการณ์จริงได้ อาจสง่ผลกระทบตอ่แผนการเรียนตาม
หลกัสตูร และผลลพัธ์การเรียนรู้โดยเฉพาะทกัษะปฏิบตัิ ดงันัน้การฝึกปฏิบตัิโดยใช้สถานการณ์จ าลองเป็นฐาน (Simulation 
Based Learning) จึงมีความส าคญัที่จะช่วยพฒันาผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้จากการเผชิญกบัปัญหาที่อาจารย์ได้จ าลอง
สถานการณ์ที่สะท้อนความเป็นจริงให้ได้มากที่สดุ นกัศกึษาจะต้องมกีารตดัสนิและใช้ไหวพริบในการแก้ไขปัญหา วาง
แผนการพยาบาล และฝึกปฏิบตัิกบัหุน่จ าลองเสมือนจริง (Simulation Lab)   จดุมุง่หมายเพื่อให้ผู้ เรียนเกิดผลลพัธ์การ
เรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์ของรายวชิา  

การพฒันาหลกัสตูรพยาบาลศาสตร์ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2565 มีการปรับปรุงรายวิชาชีพภาคทฤษฎีให้มชีัว่โมง
บรรยายน้อยลง เพิม่ชัว่โมงปฏิบตัิทดลอง ดงันัน้การจดัการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลองในชัว่โมงปฏิบตัิทดลอง
จึงเป็นการเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้มีความรู้ ทกัษะการปฏิบตัิ ทกัษาะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และสามารถใช้
กระบวนการพยาบาลได้ ก่อนจะไปฝึกงานในสถานการณ์จริง  
 
วัตถุประสงค์  เพื่อให้คณาจารย์ บคุลากรสายสนบัสนนุและนกัศกึษา 

1. สามารถด าเนินการจดัการฝึกปฏิบตัิด้วยสถานการณ์จ าลองในภาวะวกิฤติ COVID-19 ได้อยา่งถกูต้อง 
 
เป้าหมาย / ตัวชีว้ดัความส าเร็จ  

1. ทกุกลุม่วชิามีแผนการจดัการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง 
2. นกัศกึษามคีวามรู้ ทกัษะการปฏิบตัิ ทกัษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และวางแผนการพยาบาลโดยใช้

กระบวนการพยาบาลได้ โดยใช้สถานการณ์จ าลอง 
3. นกัศกึษามคีวามมัน่ใจในตนเองในการฝึกปฏิบตัิงานในสถานการณ์จริง 

 



 
กิจกรรมการพัฒนา 
1. ด้านนโยบาย  

1.1 วิทยาลยัเซนต์หลยุส์ก าหนดแผนยทุธศาสาตร์ ระยะ 5 ปี ประเด็นยทุธศาสตร์ ด้านการผลติบณัฑิตที่มี
คณุภาพ ก าหนดตวัชีว้ดัอยา่งชดัเจน 

1.2 คณะพยาบาลศาสตร์ จดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี จดัท าโครงการ ก าหนดผู้ รับผิดชอบโครงการ 
2. การจัดสรรงบประมาณ  คณะพยาบาลฯ จดัสรรงบประมาณทัง้งบด าเนินการและทรัพยากรภายใน จดัซือ้วสัด ุ

อปุกรณ์ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สือ่การเรียนการสอนในห้อง Simulation Lab /ห้องสาธิตการพยาบาล เพื่อ
พฒันาการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง เพื่อให้ผู้ รับผิดชอบโครงสามารถด าเนินการได้ส าเร็จบรรลตุาม
เป้าหมาย 

3. โครงสร้างขององค์กร  คณะพยาบาลฯ จดัโครงสร้างองค์กรที่ม ี 6 กลุม่สาขาวิชาการพยาบาล ได้แก่ กลุม่วชิาการ
พยาบาลพืน้ฐานฯ  กลุม่วชิาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดงุครรภ์ กลุม่วิชาการพยาบาลเด็กและวยัรุ่น กลุม่
วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอาย ุ กลุม่วิชาการพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวช กลุม่วิชาการพยาบาลอนามยัชมุชน 
ซึง่ประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีวฒุิการศกึษาตรงสาขาการพยาบาลในแตล่ะกลุม่วชิา 

4. ด้านระยะเวลา      ขยายเวลาในการด าเนินงานโครงการเร่ิมโครงการ ในปีการศกึษา 2563 – 2564  
5. ด้านอาจารย์พยาบาล  จะต้องพฒันาความรู้และทกัษะด้านการเรียนการสอนโดยใช้ Simulation Lab การสร้าง

สถานการณ์จ าลองเสมือนจริง เทคโนโลยีสารสนเทศ การผลติสือ่อิเลก็ทรอนิกส์  
6. ด้านนักศึกษา  จะต้องพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการ

พยาบาล ความเป็นผู้ เรียนทีเ่รียนรู้ตลอดชีวติ (Lifelong learner) พฒันาทกัษะการใช้เคร่ืองมือสือ่สาร เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

7. ด้านเทคนิควิธีการสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง การสร้างสถานการณ์จ าลอง การใช้ SIM MAN, SIM MOM 
การสอบด้วยวิธี OSCE  เทคนิคการใช้สือ่สารสนเทศ ดจิิทลัเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 

8. สื่อการเรียนการสอน บ ารุงรักษาสือ่การเรียนการสอนห้อง Simulation Lab สรรหา สือ่การเรียนการสอน วสัด ุ
อปุกรณ์ห้องสาธิตการพยาบาลให้เพียงพอและพร้อมใช้   

9. ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  ระบบ internet WIFI อปุกรณ์ในการถ่ายทอด อดับนัทกึวดีีทศัน์ ของสถาบนัต้องเอือ้ให้
เพียงพอตอ่การใช้งาน มคีวามรวดเร็ว และมีประสทิธิภาพท่ีดี  

10. บุคลากรฝ่ายสนับสนุนวิชาการ แผนกศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ จดัเตรียมอปุกรณ์เคร่ืองมอืสือ่สาร เทคโนโลยี
สารสนเทศให้พร้อมใช้ อ านวยความสะดวกในการถ่ายท าวดีีทศัน์ การควบคมุการท างานในห้อง Simulation Lab 
นอกจากนี ้บคุลากรแผนกศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศอาจช่วยเป็นทีป่รึกษาให้ค าแนะน าแก่อาจารย์ที่ต้องการเก่ียวกบั
เทคนิคการใช้เคร่ืองมืออเีลก็ทรอนิกส์เพิ่มเติม 

11. ระบบสนับสนุนขวัญก าลังใจ  
        1) ด้านนกัศกึษา การจดักิจกรรมการเสริมสร้างขวญัและให้ก าลงัใจให้นกัศกึษามีความขยนัหมัน่เพียร มีความ
มุง่มัน่ในการเรียน 

              2) ด้านอาจารย์ คณะฯ จดัสรรงบประมาณในการฝึกอบรมเพื่อเพื่มประสทิธิการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์
จ าลอง 



12. เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  ความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษาในเครือขา่ยในทบวงมหาวิทยาลยั สถาบนั
พระบรมราชชนก และสมาคมสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  
12. การจัดการความรู้  คณะกรรมการจดัการความรู้ จดัให้มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้การจดัการเรียนการสอนโดยใช้
สถานการณ์จ าลอง จดัให้มีการน าเสนอผลการด าเนินงานในท่ีประชมุคณาจารย์ และน าไปเผยแพร่ในเว๊ปไซด์การจดัการ
ความรู้ของคณะพยาบาลฯ ให้เกิดการแลกเปลีย่นเรียนรู้ เพื่อพฒันาตอ่ยอดตอ่ไป 
แนวปฏิบตัิการฝึกปฏิบัตด้ิวยสถานการณ์จ าลอง 
ดงัแสดงในแผนภมู ิ
  



แนวปฏิบัติการฝึกปฏิบัติด้วยสถานการณ์จ าลอง (Clinical practice with Simulation Model) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

เป้าหมายยุทธศาสตร์วทิยาลัยเซนต์หลุยส์ 

 

ผู้ รับผิดชอบวิชา/หวัหน้ากลุม่วชิา/
อาจารย์ผู้ ร่วมสอน 

 

จดัท าแผนการจดัการเรียนการ
สอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง 

 

สถานที่ 
- ที่อยูข่องนกัศกึษา 

Teaching 

- กลุม่ยอ่ย 8 คน 

- Scenario-based (Paper Patients) 

- Nursing process 
- Home Study Set 

- อาจารย์สาธิต core nursing 

procedure ผา่น Google meet 

/Microsoft teams/Line หรือบนัทกึ
เทปวีดีทศัน์/ E-book 

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

 
 
 

ประชมุวางแผนการด าเนินงาน/
ก าหนดผู้ รับผิดชอบ 

สถานที่ 
- แหลง่ฝึกปฏิบตัิงาน 

Teaching 

- กลุม่ยอ่ย 8 คน (ได้รับวคัซีน
โควิด-19)  
- Real patient 

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

 

ตรวจสอบประเมินผลการ
ด าเนินงาน สรุปโครงการ 

 
 
 

Plan 

Do 

แก้ไขปรับปรุง 
 
 ถอดบทเรียน/จดัการความรู้ 
 

Check 
Act 

เผยแพร่ แลกเปลีย่นความรู้ 
 

จดัท ามคอ.3,4 

-รายวิชาทฤษฎี (ปฏิบตัิทดลอง)  
-รายวิชาปฏิบตั ิ

 

ส ารวจวสัด ุอปุกรณ์ สือ่การ
เรียนการสอน จดัหา/จดัซือ้

ให้พร้อมใช้ 

สร้างสถานการณ์จ าลอง 

สถานที่ 
- ห้องปฏิบตัิการเสมือนจริง 
(Simulation Lab) 

- ห้องสาธิตการพยาบาล 

Teaching 

- กลุม่ยอ่ย 8 คน 

- Scenario-based (Paper 

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

การสอนทางคลนิิก (Clinical Education) 

Home-based Remote 
Learning 

Face-to-Face Clinical 
Simulation 

 
Phased Clinical Practice 



แนวปฏิบัติการฝึกปฏิบัติด้วยสถานการณ์จ าลอง  ด าเนินกิจกรรม ดงันี ้
1. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบวชิา/หวัหน้ากลุม่วิชา/อาจารย์ผู้ ร่วมสอน ประชมุวางแผนการด าเนินงาน ก าหนด

ผู้ รับผิดชอบ     
2. จดัท าแผนการจดัการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง 
3. ส ารวจวสัด ุอปุกรณ์ สือ่การเรียนการสอน จดัหา/จดัซือ้ให้พร้อมใช้ ในวงเงินงบประมาณ 
4. จดัท ามคอ.3 รายวชิาทฤษฎี (ปฏิบตัิทดลอง) และมคอ. 4 รายวิชาปฏิบตัิ 
5. สร้างสถานการณ์จ าลอง 

การสอนทางคลนิิก (Clinical Education) 

1. Face-to-Face Clinical Simulation 

สถานที่ 
- ห้องปฏิบตัิการเสมือนจริง (Simulation Lab) 

- ห้องสาธิตการพยาบาล 

Teaching 

- กลุม่ยอ่ย 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 
- ที่อยูข่องนกัศกึษา 

Teaching 

- กลุม่ยอ่ย 8 คน 

- Scenario-based (Paper Patients) 

- Nursing process 
- Home Study Set 

- อาจารย์สาธิต core nursing procedure ผา่น Google meet /Microsoft teams/Line หรือบนัทกึเทปวีดี
ทศัน์/ E-book 

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

3. Phased Clinical Practice 
สถานที่ 
- แหลง่ฝึกปฏิบตัิงาน 

Teaching 

- กลุม่ยอ่ย 8 คน (ได้รับวคัซีนโควิด-19)  
- Real patient 



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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1.   คณาจารย์ บคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ และนกัศกึษา มีความเข้าใจและสามารถปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิการฝึก
ปฏิบตัิด้วยสถานการณ์จ าลองในภาวะวกิฤติ COVID-19 ได้อยา่งถกูต้อง 
สรุปประเด็นที่เป็นแนวปฏิบัตทิี่ดี 

1. คณะพยาบาลศาสตร์ มี Simulation Lab ทัง้ SIM MAN และ SIM MOM  
2. วิทยาลยัฯ มี Moodle E-learning ซึง่เป็นระบบการบริหารจดัการด้านการเรียนการสอนหรือ LMS (Learning 

Management System)  เป็นสือ่การทบทวนบทเรียนด้วยตนเองใน Moodle E-learning ได้ 
3. อาจารย์มีทกัษะการสอนทางออนไลน์ผา่นทาง Google meet/Zoom /Line  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน 
1. ระบบงาน  คณะพยาบาลศาสตร์มีระบบกลไกการบริหารหลกัสตูร การจดัการเรียนการสอนสอดคล้องกบั

มาตรฐานคณุวฒุิอดุมศกึษา มาตรฐานการพยาบาล สง่เสริมการจดัการเรียนการสอนแบบ active learning  
2. อาจารย์  คณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัเซนต์หลยุส์มีวฒุกิารศกึษา ความรู้ ประสบการณ์ มีความ

เช่ียวชาญตรงกบัสาขาการพยาบาล มีทกัษะการจดัการเรียนการสอนด้วยสถาการณ์จ าลอง ด้วย Simulation Lab 
3. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พนกังานแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสบการณ์การใช้อปุกรณ์ในห้อง 

Simulation Lab ให้ความช่วยเหลอือาจารย์ถ่ายท าวีดีทศัน์ 
4. ระบบสนับสนุนขวัญก าลังใจ  

             1) ด้านนกัศกึษา อาจารย์ผู้สอนเสริมสร้างขวญัและให้ก าลงัใจนกัศกึษา ให้มีความพากเพยีร มุง่มัน่ตอ่การเรียน    
             2) ด้านอาจารย์ คณะฯ สนบัสนนุการจดัฝึกอบรมการใช้สถานการณ์จ าลอง Simulation lab และการใช้
เทคโนโลยี ดิจิทลัเพื่อให้มีทกัษะการจดัการสอนออนไลน์   

5. ผู้บริหารสนับสนุนการท างาน  ผู้บริหารระดบัวิทยาลยัฯ จดัสรรงบประมาณจดัซือ้หุน่จ าลอง SIM MAN , SIM 
MOM และห้องเสมือนจริง (Simulation Lab) จดัหาซือ้วสัด ุอปุกรณ์เพื่อการฝึกปฏิบตัใินห้องสาธิตการพยาบาลให้
เพียงพอและพร้อมใช้ 

6. โครงสร้างองค์กร  คณะพยาบาลฯ จดัโครงสร้างองค์กรที่มี 6 กลุม่สาขาวิชาการพยาบาล ได้แก่ กลุม่วิชาการ
พยาบาลพืน้ฐานฯ  กลุม่วิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดงุครรภ์ กลุม่วชิาการพยาบาลเดก็และวยัรุ่น กลุม่
วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอาย ุกลุม่วิชาการพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวช กลุม่วิชาการพยาบาลอนามยั
ชมุชน ซึง่ประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีวฒุิการศกึษาตรงสาขาการพยาบาลในแตล่ะกลุม่วิชา 

7. เครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการ  ความร่วมมือกบัโรงพยาบาลเซนต์หลยุส์ และจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ช่วยเหลอืให้นกัศกึษาได้รับวคัซีนป้องกนัโรคโควดิ-19 

8. การจัดการความรู้ การจดัท าแนวปฏิบตัิที่ดี การปฏิบตัิการพยาบาลด้วยสถานการณ์จ าลองในภาวะวิกฤติ 
COVID-19 น าไปเผยแพร่ในเว๊ปไซด์การจดัการความรู้ของคณะพยาบาลฯ ให้เกิดการแลกเปลีย่นเรียนรู้ เพื่อพฒันา
ตอ่ยอดตอ่ไป 

 



ปัญหาอุปสรรคเกดิขึน้จากการด าเนินงาน   
      8.1 การระบาดของโรคโควิด -19 เป็นเวลานานท าให้ต้องฝึกปฏิบตัิด้วยสถานการณ์จ าลองที่บ้าน อปุกรณ์ที่ใช้ฝึกอาจ
ไมเ่หมือนจริง และไมเ่พียงพอ นกัศกึษาไมไ่ด้ฝึกงานในสถานการณ์จริง กบัผู้ ป่วยจริง อาจสง่ผลตอ่ทกัษะการปฏิบตัิได้ 
 

-------------------------------------------------------- 


