
อาจารย์ชัยณรงค์  นาคเทศ

รายวิชา ปฏิบัติการรักษาโรคขั้นต้น
กลุ่มวิชา การพยาบาลอนามัยชุมชน

การออกแบบการสอน ภาคปฏิบัติ
ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาด Covid-19
โดยใช้ หน่วยจ าลองเสมือนจริงเป็นฐาน
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Analysis
การวิเคราะห์

Design
การออกแบบ

Development
การพัฒนา

Implement
การน าไปใช้

Evaluation
การประเมินผล

(McGriff, 2000)
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วิชาปฏิบัติการรักษาโรคขั้นต้น  
ER

OPD
PCU

A D D I E

ฝึกปฏิบัติ 1 มีนาคม- 7 พฤษภาคม 64

ADDIE Model



ANALYSIS

กลุ่มผู้เรียน

ระยะเวลาในการพัฒนา

หลักการพัฒนา

ทางเลือกในการพัฒนา

พฤติกรรมที่คาดหวัง

ข้อจ ากัด

นศ. พยบ. ชั้นปีที่ 4

ทักษะที่จ าเป็นในการตรวจรักษาโรคที่พบบ่อย

ไม่สามารถฝึกในคลินิกได้

หน่วยจ าลอง สถานการณ์จ าลอง ศูนย์สุขภาพชุมชน

ฝึกเสมือนจริง

ระยะเวลา 3 สัปดาห์/กลุ่ม
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เน้นการซักประวัติ ตรวจร่างกาย 
การวินิจฉัย การรักษา การให้ค าแนะน า

ในโรคที่พบบ่อยในแผนกผูป้่วยนอก
Influenza, Pneumonia, Cholecystitis, 

Appendicitis, Pyelonephritis

DESIGN

เน้นการฝึกทักษะที่จ าเป็น
การผ่าฝี การเย็บแผล การถอดเล็บ

การติดและการแปลผล EKG
การให้วัคซีนและยาทางศัลยกรรม

เน้นการซักประวัติ  ตรวจร่างกาย 
การวินิจฉัย การรักษา การให้ค าแนะน า 
การส่งต่อ ในโรคที่พบบ่อยใน รพ.สต
DHF, DF, URI, UTI, AGE, Allergic,      

โรคจากการท างาน
* นศ. จะต้องได้ตรวจรักษาจริงอย่างน้อย 2 case

OPDER PCU
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(สภาการพยาบาล, ๒๕๕๐)



DESIGN

ออกแบบการฝึกและประเมินผล
หน่วย ปฏิบัติ 70% รายงาน 10 % งานกลุ่ม 10 % สอบ 10 %

ER
- ทักษะการประเมินบาดแผล การท าหัตถการ 

การให้ยาและวัคซีน การติดตามนัด
- การประเมินก่อนเปลี่ยนหน่วย

กรณีศึกษา 3 ฉบับ
Case conference 5%

รายงานกลุ่ม 5%
สอบวัดความรู้ 5 %
สอบวัดการปฏิบัติ 5 %

OPD - ทักษะการซักประวัติ ตรวจรางกาย  การวินิจฉัย 
การรักษา

- การประเมินก่อนเปลี่ยนหน่วย
กรณีศึกษา 5 ฉบับ

PCU
- ทักษะการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การ

วินิจฉัย การรักษา การให้ค าแนะน า  การส่งต่อ
- การประเมินก่อนเปลี่ยนหน่วย

กรณีศึกษา 5 ฉบับ
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DEVELOPMENT

การพัฒนา 
หน่วยจ าลอง ER
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7

ใช้อุปกรณ์จริงฝึกปฏิบติั
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เฉลี่ย 21.25 บาท/คน

DEVELOPMENT แขนจ๋าพาจบ
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เย็บแผล (Suture)

DEVELOPMENT



10DEVELOPMENT

ผ่าฝี (I&D)
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ถอดเล็บ (Nail extraction)
Vaccine

DEVELOPMENT



DEVELOPMENT
12

Case based learning 



DEVELOPMENT
13

เมื่อต้องออนไลน์ 100%
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อุปกรณ์ท่ีใช้ต่อนักศึกษา 1 คน



DEVELOPMENT

ขนส่งและแจกจ่าย
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เมื่อต้องออนไลน์ 100%



DEVELOPMENT

พัฒนาสื่อ VDO
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IMPLEMENT

การฝึกปฏิบัติในหน่วยจ าลอง ER

สร้างบรรยากาศการเรยีนรู้ 
ภาพรวมการท างานใน ER

บทบาทหน้าที่ของพยาบาล ER
ขอบเขตการท างานของพยาบาล ER

การแพทย์ฉุกเฉิน
สิทธิการรักษา

การเล่าประสบการณ์จากอาจารย์
การเรียนรู้อุปกรณต์่างๆ ในหน่วยจ าลอง
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Game based learning 
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กระตุ้นการเรียนรู้ 30-60 นาทีIMPLEMENT



IMPLEMENT

Game based learning 

19เปิดป้ายทายโรค

Photo Hunt



IMPLEMENT เรียนรู้ผ่านสถานการณ์จ าลอง

การซักประวัติ / ตรวจร่างกาย
• ต้องเตรียมตัวนักแสดง
• สร้างบรรยากาศให้สมจริง

การจับเวลา เปิดภาพ เสียง
• อาจารย์ต้องร่วมแสดง
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Role play 



IMPLEMENT

สอนสาธิต
สอนให้รู้ ดูให้จ า ท าให้ได้ ใช้ให้เป็น
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IMPLEMENT

ทบทวนจนช านาญ
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IMPLEMENT

ฝึกทักษะ
Feedback ทันที
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IMPLEMENT

สาธิตจริงในหน่วยจ าลอง
ฝึกทักษะด้วยอุปกรณ์จริง ที่บ้าน

ทบทวนได้จาก สื่อ VDO
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IMPLEMENT



ฝึกทักษะ
Feedback กลุ่ม/เดี่ยว
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IMPLEMENT



EVALUATION

ประเมินทักษะ ถอดเล็บ

เย็บแผล ผ่าฝี

เย็บแผล ผ่าฝี ถอดเล็บ
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EVALUATION

การประเมินทักษะ
Online / VDO 

เย็บแผล ผ่าฝี ถอดเล็บ
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EVALUATION



EVALUATION

การสอบ Osce
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Sim lab
ทักษะการตัดสินใจ

การคิดอย่างเป็นระบบ    
การท างานเป็นทีม



EVALUATION

สอบ Osce
แบบ Online
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การบูรณาการ 

ร่วมกับ
รายวิชากายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา 2
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Congratulations
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ฝึกปฏิบัติใน OPD



การฝึกปฏิบัติใน PCU



การประเมินจากนักศึกษา

ความรู้
68.00

31.3

การน าไปใช้
66.4

31.3

การจัดการเรียนการสอน
60.00

32.8
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Online
ศัลยกรรม 3  case

รายงานกลุ่ม 1 case

ผ่าฝี ถอดเล็บ เย็บแผล 
การให้วัคซีนพิษสนุขบ้า

ได้ฝึกกระบวนการรักษาตั้งแต่ต้นจนจบ
มีเวลาทบทวนจนเกิดความแม่นย า

เกิดความคิดสร้างสรรค์ 

ขาดทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
การให้ Feedback

คลินิก
ศัลยกรรม 5 case

Case ละเอียด 1 case
รายงานกลุ่ม 1 case

เย็บแผล 
การให้วัคซีนพิษสุนัขบ้า 

มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ได้ประสบการณ์ที่หลากหลาย

ไม่เห็นการรักษาตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด

หน่วยจ าลองเสมือนจริง
ศัลยกรรม 3  case

รายงานกลุ่ม 1 case

ผ่าฝี ถอดเล็บ เย็บแผล 
การให้วัคซีนพิษสนุขบ้า

ได้ฝึกกระบวนการรักษาตั้งแต่ต้นจนจบ
มีเวลาทบทวนจนเกิดความแม่นย า

ให้ Feedback ได้ละเอียด

ขาดทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ทักษะ

การเก็บ case

ข้อดี

ข้อด้อย

ทักษะ

การเก็บ case

ข้อดี

ข้อด้อย
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การต่อยอด

พัฒนาสื่อ VDO ส าหรับการเรียนการสอน 
ปรับปรุงสิ่งประดิษฐ์ ให้มีคุณภาพมากขึ้น

ประยุกต์ใช้ในรายวิชาทฤษฎี 
การประยุกต์ใช้ในการเตรียม นศ. ก่อนฝึกปฏิบัติจริงในคลินิก
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ขอบคุณครับ
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ขอบคุณคณบดี รองคณบดี
และคณาจารย์ทุกท่านท่ีช่วยเหลือ                           
ให้การฝึกครั้งนี้ส าเร็จไปได้ด้วยดี

CHN


