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บทคัดย่อ

การวิจยั เชิงพรรณนานี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ อธิบายประสบการณ์การสอบประเมินทักษะทางคลินกิ ในรายวิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่ 2 ของนักศึกษาพยาบาลในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กลุ่มตัวอย่างของผู้ให้ข้อมูลหลัก คือนักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 ที่ผ่านการสอบประเมินทักษะทางคลินิกในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 จ�ำนวน
47 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ก่งึ โครงสร้าง ในช่วงเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2563 การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาพยาบาลได้ระบุว่าโจทย์ในสถานการณ์ท่ใี ช้สอบ 1) ครอบคลุม
เนือ้ หารายวิชาทีซ่ บั ซ้อนและพบบ่อย 2) กระตุน้ ให้เกิดการวิเคราะห์ปญ
ั หา เพือ่ การวางแผนและตัดสินใจโดยใช้กระบวนการ
พยาบาล 3) กระตุ้นให้เกิดการเรียงล�ำดับความส�ำคัญของปัญหา มีการวางแผนให้การพยาบาลได้อย่างครอบคลุม
ประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะและกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาล 4) นักศึกษาได้แสดงคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในด้านคุณธรรม จริยธรรมและมีความซื่อสัตย์ต่องานต่อตนเองและผู้ป่วยในการให้การพยาบาล 5) กระตุ้นให้
เกิดทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ 6) ช่วยให้นักศึกษามีการตั้งเป้าหมายในการสอบและการเตรียมความพร้อม
ก่อนพบสถานการณ์จริง และ 7) กระตุ้นให้นักศึกษาแสดงความรู้สกึ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอุปกรณ์และหุ่นจ�ำลอง
และขั้นตอนการด�ำเนินการสอบประเมินทักษะทางคลินิก
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Abstract

This descriptive research aimed to describe the experiences of the objective structured clinical examination
(OSCE) in the Adult Nursing 2 Course among nursing students in Bangkokthonburi University. The key informants
were 47 third-year nursing students in Bangkokthonburi University, who had taken the objective structured clinical
examination in the Adult Nursing 2 Course. The data collection was conducted during April to June 2020 through
semi-structured interview. The data were analyzed by the method of content analysis. According to the research
results, the questions in the scenario of OSCE were as follows. 1) It included complicated, real and frequent
situations. 2) It could formulate the comprehensive nursing care plan and make decision by using the nursing process.
3) It encouraged data collection, priorities setting and planning to contribute nursing processes by applying knowledge
and skills. 4) Students demonstrated desirable characteristics of morality, ethics and self-integrity in nursing practice.
5) It encouraged communication skills. 6) It could help students to set self-objective for the examination and
self-preparation prior to the actual situation. 7) It encouraged students to express their feelings about equipment,
simulator and the process of the OSCE.
Keywords: Adult Nursing, OSCE, Simulation Scenario.

ความส�ำคัญของปัญหา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรเี ป็นสถาบันการศึกษา
พยาบาลที่เป็นของเอกชน สังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม เปิดสอน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตโดยน�ำกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติมาปรับใช้ในการเรียนการ
สอน หลังจากได้จดั การเรียนการสอนแล้ว จะมีการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ซึง่ ผลการประเมินบัณฑิตทีส่ ำ� เร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2561 และ 2562 พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มี
ทักษะทางปัญญาในระดับปานกลาง (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี ฝ่ายทะเบียนและวัดผล, 2562) ซึง่ ทักษะทางปัญญา
หมายถึงความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และ
ประยุกต์ความรู้ความเข้าใจแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและ
กระบวนการต่าง ๆ มาใช้ในการคิดวิเคราะห์และแก้ปญ
ั หา

อย่างสร้างสรรค์ เมื่อต้องเผชิญปัญหาหรือสถานการณ์
ใหม่ ๆ ทีไ่ ม่ได้คาดคิดมาก่อน (คณะกรรมการการอุดมศึกษา,
2558) ทักษะทางปัญญาเป็นทักษะทีจ่ ำ� เป็นมากทีน่ กั ศึกษา
พยาบาลต้องน�ำมาใช้ในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เป็น
ทฤษฎีซงึ่ มีขอบเขตกว้างขวางและหลากหลายมาใช้ในการ
ปฏิบัติการพยาบาลให้ได้ ทักษะนี้จ�ำเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างเร่งด่วนและให้สอดคล้องกับผลการประเมิน
การฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบตั ขิ องนักศึกษาพยาบาลโดย
อาจารย์นเิ ทศเป็นผู้รบั ผิดชอบ
จากผลการประเมินรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 พบว่านักศึกษามี
การเตรียมตัวเพื่อการปฏิบัติยังไม่เพียงพอที่จะน�ำความรู้
ทางทฤษฎีไปเชือ่ มโยงกับภาคปฏิบตั โิ ดยเนือ้ หาการพยาบาล
ทีน่ กั ศึกษายังไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ส่วนใหญ่มคี วามส�ำคัญ
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และจ�ำเป็นอย่างยิง่ ส�ำหรับพยาบาลผูเ้ ป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพ
การพยาบาลในอนาคต การที่นักศึกษาจะสามารถเชื่อม
โยงความรูจ้ ากทฤษฎีสกู่ ารปฏิบตั ไิ ด้นนั้ ต้องได้รบั การพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างสม�ำ่ เสมอโดยพยาบาลต้อง
มองคนทัง้ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ
ทีม่ คี วามแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล การแก้ปัญหาของ
พยาบาลจึงควรออกมาในรูปแบบที่มีการใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาที่ต้องอาศัยความคิด เทคนิค ทักษะของการใช้
กระบวนการพยาบาล ซึง่ เป็นเครือ่ งมือและวิธกี ารทีส่ �ำคัญ
อย่างยิง่ ของวิชาชีพการพยาบาล เนือ่ งจากใช้หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ในการประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วย การ
วินจิ ฉัยการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล การปฏิบตั ิ
การพยาบาล และการประเมินผลการพยาบาล การน�ำ
กระบวนการพยาบาลมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการ
พยาบาลจะท�ำให้การปฏิบัติการพยาบาลเป็นระบบและ
ช่วยให้ผ้ปู ่วยได้รบั บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพเหมาะสมกับปัญหา
(พรศิริ พันธรังสี, 2552) การที่พยาบาลจะใช้กระบวนการ
พยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยความคิดที่
เป็นเหตุเป็นผล มีการวิเคราะห์และแก้ปัญหาของผู้ป่วยได้
ถูกต้องซึง่ การทีพ่ ยาบาลจะมีความรูค้ วามสามารถดังกล่าว
ได้นนั้ ต้องมีพนื้ ฐานมาจากการเรียนการสอนในระบบการ
ศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ เช่น การส่งเสริมให้นักศึกษามีการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (Active learning) การเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส�ำคัญ (Student-centered learning) การฝึกกระบวนการคิด
และแก้ปัญหา (Problem solving) (นาฏอนงค์ สุวรรณจิต
และอารี ช่องวารี, 2556)
การสอบทักษะทางคลินิก (Objective Structured
Clinical Examination [OSCE]) เป็นการจัดการเรียนการสอน
ด้วยการประเมินผลที่สามารถประเมินการปฏิบัติได้จริง
มีศักยภาพสูงในการพัฒนาความสามารถของผู้เรียน
ทั้งด้านความรู้ ความคิด ทักษะ เจตคติ และการตัดสินใจ
ดังนั้นการสอบทักษะทางคลินิก จึงสามารถเน้นการฝึก

ทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาทางการพยาบาล
ได้ (Einion, 2013) การสอบทักษะทางคลินิกโดยใช้ OSCE
เป็นวิธกี ารประเมินผลการสอบทักษะทางคลินกิ ทีม่ มี าตรฐาน
สามารถแบ่งระดับความรู้ของนักศึกษาเป็นรายบุคคลได้
อย่างแท้จริง เป็นวิธีการประเมินผลที่ครอบคลุมการวัด
ระดับความรูใ้ นการปฏิบตั แิ ละการตัดสินใจในการดูแลผูร้ บั
บริการตามสถานการณ์ทกี่ ำ� หนด โดยมีโจทย์สถานการณ์
หรือผู้ป่วยจ�ำลองเป็นเงื่อนไขให้นักศึกษาแสดงสมรรถนะ
หรือทักษะการปฏิบตั กิ ารพยาบาล การสือ่ สาร การตัดสินใจ
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า นอกจากนั้นการสอบ OSCE
สามารถควบคุมความซับซ้อนของสถานการณ์ผู้ป่วย
(นภา หลิมรัตน์, 2551)โดยการก�ำหนดสถานการณ์ให้เกิด
ขึ้นทีละเหตุการณ์ตามล�ำดับที่เหมาะสมกับระดับทักษะ
ของผู้เข้าสอบ เป็นการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในการฝึก
สถานการณ์เหมือนจริงรวมทัง้ เป็นวิธกี ารทีส่ ามารถประเมิน
ทักษะการปฏิบัติรายบุคคลได้โดยตรงช่วยให้ผู้เรียนได้
ประเมินและค้นพบทักษะที่ตนเองบกพร่องและน�ำมา
ปรับปรุงพัฒนาให้ดขี ึ้น (นิธิพัฒน์ เจียรกุล, อุดม คชินทร,
เรวดี พีรวัฒนฒึก, และชนะ นฤมาน, 2552) จะเห็นได้
ว่าการจัดการเรียนการสอนด้วยการประเมินผลตามหลัก
การการสอบแบบ OSCE ท�ำให้นกั ศึกษาเกิดการเรียนรูแ้ ละ
มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ แนวคิดหลัก
การทฤษฎีต่าง ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
ทางการพยาบาลได้ (กนกวรรณ ศรีรักษา, 2554)
จากเหตุผลดังกล่าวหลักสูตรพยาบาลศาสตร์จึง
เห็นสมควรน�ำวิธีการสอบแบบ OSCE มาใช้ ในรายวิชา
การปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 เป็นรายวิชาแรก โดย
รายวิชานีม้ ุ่งเน้นให้นกั ศึกษาน�ำความรู้จากภาคทฤษฎีมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล นักศึกษาต้องฝึก
ทักษะการประเมินสภาพผู้รบั บริการ การซักประวัติ การ
ตรวจร่างกาย และการแปลผลทางห้องปฏิบัติการหรือ
การตรวจพิเศษ ซึง่ ทักษะการปฏิบตั กิ ารพยาบาลและทักษะ
การตัดสินใจแก้ปัญหาทางการพยาบาล และการสื่อสาร
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เป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ดูแลการปฏิบัติการ
พยาบาลของนักศึกษาซึง่ สามารถประเมินได้จากการสังเกต
การปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาขณะปฏิบัติงาน
บนหอผู้ป่วย การประชุมปรึกษาหลังการปฏิบัติงาน และ
การสอบภาคปฏิบตั ิ แต่ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 ที่ผ่านมา แม้ว่ามีการสอบวัดความ
รูเ้ รือ่ งการปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยข้อสอบ ส่วนใหญ่เป็นการ
วัดความรู้เกีย่ วกับการพยาบาลซึง่ การประเมินผลดังกล่าว
เป็นการประเมินผลเฉพาะความรู้จึงไม่สามารถวัดทักษะ
การปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยัง
พบว่าในรายวิชาการปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูใ้ หญ่ 2 นักศึกษา
บางคนยังไม่ม่ันใจและไม่มีทักษะการวิเคราะห์เพื่อการ
ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ และจากการประเมินผลการ
เรียนรูข้ องนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีการศึกษา
2562 พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถน�ำข้อมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ไปใช้ในการอ้างอิงและการแก้ปญ
ั หา
อย่างมีวจิ ารณญาณและไม่สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมทั้งใช้
ประสบการณ์เป็นฐานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์อันพึงประสงค์ที่
น�ำไปสู่ความปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการ
พยาบาล (มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ฝ่ายทะเบียนวัดผล,
2562) นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ดังกล่าวได้จดั แบ่งนักศึกษาเป็นกลุม่ ย่อยเพือ่ ฝึกปฏิบตั งิ าน
บนหอผู้ป่วยภายใต้การรับผิดชอบของอาจารย์แต่ละคนที่
อาจมีความแตกต่างกันแม้จะมีเกณฑ์ในการประเมินผล
การปฏิบัติไปในทางเดียวกัน แต่การประเมินผลยังคงใช้
การตัดสินใจของอาจารย์เป็นหลักจึงมีผลท�ำให้คะแนนการ
ประเมินความรู้และทักษะการปฏิบตั กิ ารพยาบาลมีความ
แตกต่างกันซึง่ การแก้ปญ
ั หาดังกล่าวสามารถท�ำได้โดยการ
ใช้ข้อสอบมาตรฐานเดียวกันในสถานการณ์เดียวกัน
จากปัญหาดังกล่าวผูว้ จิ ยั และอาจารย์ผสู้ อนรายวิชา
การพยาบาลผูใ้ หญ่ 2 ได้รว่ มกันวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
โดยพบว่าปัจจัยด้านวิธีการสอนและการประเมินผลเป็น

สาเหตุสำ� คัญของปัญหานีจ้ งึ ได้หาแนวทางการแก้ไขปัญหา
โดยการปรับปรุงวิธกี ารจัดการเรียนการสอนเพือ่ ให้นกั ศึกษา
ฝึกทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาให้ดียิ่งขึ้น
จึงได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2
โดยจัดให้มีการสอบเพื่อประเมินความสามารถในการคิด
แก้ปญ
ั หาทางการพยาบาลของนักศึกษาโดยการสร้างโจทย์
สถานการณ์ให้ผู้เข้าสอบประเมินความรู้รวบยอดด้วยการ
วิเคราะห์หาค�ำตอบตามสถานการณ์ที่ก�ำหนดพร้อมกับ
แสดงทักษะการปฏิบัติหัตถการต่าง ๆ โดยให้ถือว่าการ
สอบเป็นการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งด้วย ดังนั้นผู้วิจัย
จึงสนใจวิจัยเรื่องนี้ เพื่อสามารถน�ำไปพัฒนารูปแบบการ
สอบทักษะทางคลินกิ โดยใช้ OSCE ทีส่ อดคล้องและเหมาะ
สมกับบริบทของรายวิชาที่ประเมินความรู้และการปฏิบัติ
เพือ่ พัฒนาคุณภาพการวัดและการประเมินผล ทักษะการ
ปฏิบัติรวมทั้งน�ำผลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
นักศึกษาให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตร
ทีก่ ำ� หนดและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

อธิบายประสบการณ์การสอบประเมินทักษะทาง
คลินิกในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 ของนักศึกษา
พยาบาล ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ชนิดของการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย
(Descriptive research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 ประชากร เป็นนักศึกษาพยาบาล ในมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี
		 กลุม่ ตัวอย่าง เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
เป็นผู้ให้ข้อมูล จ�ำนวน 47 คน โดยเป็นนักศึกษาพยาบาล
ที่ผ่านการสอบประเมินทักษะทางคลินิกในรายวิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่ 2
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เครือ่ งมือวิจยั เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
และแบบสัมภาษณ์กงึ่ โครงสร้าง (Semi-structured interview)
ที่ผู้วิจัยสร้างมาจากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อสร้างแนว
ค�ำถามหลัก ค�ำถามรอง และค�ำถามเจาะลึก จ�ำนวน 4 ข้อ
ได้แก่ 1) โจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์ในการสอบเป็น
อย่างไร? 2) โจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์ทำ� ให้ท่านเกิด
การเรียนรูอ้ ย่างไร? 3) ท่านมีการเตรียมตัวหรือตัง้ เป้าหมาย
ในการสอบอย่างไร? และ 4) ท่านมีข้อเสนอแนะในการ
จัดการสอบรูปแบบนี้อย่างไร?
การหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 3 ท่าน
หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงท�ำการปรับปรุงแก้ไขตามความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ระยะเวลาเก็บข้อมูล
ตั้งแต่ เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2563
การพิทกั ษ์สทิ ธิข์ องกลุม่ ตัวอย่าง โครงการวิจยั
ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เลขที่ 2/63 กลุ่มตัวอย่างได้
รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยอย่างละเอียดและมีอิสระ
ในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ สามารถถอนตัวได้ตลอด
เวลาโดยไม่ตอ้ งให้เหตุผลและไม่มผี ลต่อการประเมินทีไ่ ด้รบั
ในการเรียนการสอนปกติ ผลการวิจยั น�ำเสนอในภาพรวม
โดยไม่มีการเชื่อมโยงถึงกลุ่มตัวอย่างเป็นรายบุคคล
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้าง ใช้คำ� ถามหลัก (Main question) ตามแนว
สัมภาษณ์ และมีค�ำถามเจาะลึก (Probe question) ใน
ค�ำตอบที่เกิดขึ้นจากการสัมภาษณ์เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลหลัก
อธิบายเพิม่ เติมให้ข้อมูลสมบูรณ์ขนึ้ การบันทึกภาคสนาม
ใช้เวลาสัมภาษณ์ 30-60 นาที ระหว่างการสัมภาษณ์
ผูว้ จิ ยั ทบทวนข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลด้วยค�ำถามหลักทุกครัง้
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจที่ตรงกับข้อมูลที่ได้ (Triangular)
และนัดสัมภาษณ์ครัง้ ที่ 2 เฉพาะผูใ้ ห้ขอ้ มูลบางคนทีข่ อ้ มูล

ไม่ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความ
ชัดเจนของข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ใช้เวลา
2 วันหลังการสอบ OSCE ใช้เวลารวบรวมข้อมูล 4 สัปดาห์
ผูว้ จิ ยั ถอดเทปเสียงหลังการสัมภาษณ์แต่ละวันเพือ่ วิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้นและส�ำรวจความสมบูรณ์ของข้อมูล เพื่อ
ปรับการสัมภาษณ์ในครัง้ ต่อไป ทัง้ นีม้ ผี ใู้ ห้ขอ้ มูลทีส่ มั ภาษณ์
2 ครั้งจ�ำนวน 7 คนโดยนัดสัมภาษณ์ห่างจากครั้งแรก
2 สัปดาห์
ขัน้ ตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งสถานการณ์
ที่ทดสอบเป็น 4 ฐาน ตามสภาพการณ์จริงที่พบบ่อยใน
หอผู้ป่วยแหล่งฝึกของมหาวิทยาลัย คือ ฐานที่ 1 การ
พยาบาลผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพอง (COPD) ฐานที่ 2 การ
พยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บทีศ่ รี ษะ( Head injury) ฐานที่ 3 การ
พยาบาลผู้ป่วยที่มีท่อระบายทรวงอก (ICD) และฐานที่ 4
การพยาบาลผูป้ ว่ ยกระดูกหักทีด่ งึ กระดูกผ่านผิวหนัง (Skin
traction) นักศึกษาแต่ละคนสอบคนละ 2 ฐาน โดยวิธจี ับ
ฉลาก เนื่องด้วยข้อจ�ำกัดเรื่องเวลาท�ำให้ไม่สามารถสอบ
ครบทุกฐานได้ ผู้วจิ ัยเก็บข้อมูลครบทั้ง 4 ฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา
(Content analysis) ตามแนวคิดของ Graneheim และ
Lundman (2004) โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
สัมภาษณ์บันทึกเทปและถอดเทป บันทึกข้อมูลอย่าง
ละเอียดปราศจากการตีความ โดยอ่านข้อมูลทีไ่ ด้จากการ
เก็บข้อมูลโดยละเอียดเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาทั้งหมด เข้าใจ
ความรู้สึกตามค�ำบรรยายของผู้ให้ข้อมูลหลักแต่ละราย
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการให้ความหมายกับประเด็นหลัก
(Category) ตามประเภทและลักษณะทีม่ นี ยั ของความหมาย
ในทางเดียวกันของผูใ้ ห้ขอ้ มูลแต่ละราย โดยให้ความหมาย
กับข้อความส�ำคัญ (Sub-category) ของผู้ให้ข้อมูลแต่ละ
รายที่ได้จ�ำแนกและจัดหมวดหมู่ไว้ตามความหมายที่
ค้นพบในบริบทของปรากฏการณ์ทศี่ กึ ษาโดยใส่รหัส (Code)
จัดหมวดหมู่ของแนวเรือ่ งแต่ละเรือ่ ง บรรยายสาระส�ำคัญ
ของโครงสร้างประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษา สรุป
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วารสารพยาบาล, 70(2), 37-46, 2564

Thai Journal of Nursing, 70(2), 37-46, 2021

ประสบการณ์การสอบ OSCE น�ำข้อสรุปให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลตรวจ
สอบความถูกต้องอีกครั้ง

พยาบาลในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล ดังค�ำกล่าว “ การสอบ
ท�ำให้เราสามารถเรียบเรียงขั้นตอนการท�ำได้ดีมาก ๆ ”
หรือ “ ท�ำให้เราได้คิดและประเมินผลการพยาบาลก่อน
และหลังได้อย่างถูกต้อง ” รวมทั้งข้อความที่ระบุว่า
“ สามารถน�ำกระบวนการพยาบาลมาใช้ในการวินิจฉัย
การพยาบาลเพื่อการดูแลผู้ป่วยได้ ” หรือ “ สามารถใช้
ความรูใ้ นห้องเรียนไปฝึกปฏิบตั บิ นหอผูป้ ว่ ย มีการประเมิน
อาการและอาการแสดง วางแผนการพยาบาล ให้การ
พยาบาล ประเมินอาการหลังให้การพยาบาลอีกครั้ง ”
		 2.4 นั ก ศึ ก ษาได้ แ สดงคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงค์ในด้านคุณธรรมจริยธรรมและมีความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเองต่องานและต่อผูป้ ว่ ยในการปฏิบตั งิ านให้การพยาบาล
อย่างมีเมตตากรุณา ดังค�ำกล่าวของนักศึกษา “ การพูด
กับผู้ป่วยต้องพูดด้วยค�ำสุภาพและให้การพยาบาลอย่าง
นุ่มนวล ” หรือ “ การเรียกคนไข้เหมือนญาติหรือคนใน
ครอบครัว ดูแลเอาใจใส่คนไข้ทกุ คนเท่าเทียมกัน ” หรือ
ข้อความทีร่ ะบุว่า “ เราควรให้การพยาบาลกับผู้ป่วยอย่าง
เต็มความสามารถ และใช้ค� ำพูดในการสื่อสารแบบ
นุ่มนวล ” นอกจากนี้ยังมีข้อความอีกหลายข้อความ เช่น
“ ถ้าท�ำผิดหรือไม่เข้าใจควรถาม ไม่ควรท�ำต่อไป ควร
ซื่อสัตย์ในการให้การพยาบาลและกับผู้ป่วย ” “ เราต้อง
ซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติตัว การท�ำหัตถการต่อคนไข้ ไม่ควร
ท�ำผิดต่อคนไข้ เช่น ให้ยาผิดเตียง ” “ ตระหนักถึงใจเขา
ใจเรามากขึ้น มีความเมตตาแก่คนไข้ ” และ “ ยื้อชีวติ
การช่วยเหลือ เห็นความทุกข์ความเจ็บปวดของผู้ป่วยเป็น
เรื่องที่ต้องใส่ใจ ”
		 2.5 มีการกระตุ้นให้เกิดทักษะการสื่อสารกับ
ผูป้ ว่ ยและญาติ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลอธิบายยืนยันถึงการสอบ OSCE
ว่า “ กระตุ้นให้นกั ศึกษาได้พูดคุย กล้าแสดงออก กล้าที่
จะพูดหรือให้คำ� แนะน�ำผู้ป่วย ” “ มีการเรียบเรียงค�ำพูด
ขณะปฏิบัติการพยาบาลได้ดีขึ้น ” “ มีทักษะในการพูด
ที่ดีขึ้น ได้ฝึกพูด ได้ตอบค�ำถามและให้คำ� แนะน�ำต่าง ๆ ”
“ สามารถถ่ายทอดให้ผ้อู นื่ เข้าใจได้ ” และ “ การพูดขณะ

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลส่วนบุคคล นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3
จ�ำนวน 47 คน เป็นเพศหญิง ร้อยละ 93.62 เพศชาย
ร้อยละ 6.38
2. ประสบการณ์การสอบประเมินทักษะทางคลินกิ
ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้
		 2.1 โจทย์ปัญหาเป็นสถานการณ์ที่พบบ่อย
มากกว่า 1 ครัง้ มีความซับซ้อน ครอบคลุมเนือ้ หารายวิชา
ที่ได้เรียนมา ดังที่ระบุว่า “ สถานการณ์ที่สอบมีเนื้อหา
ครอบคลุม เป็นสิ่งทีได้ปฏิบัติบนหอผู้ป่วยประจ�ำ ” หรือ
“ ครอบคลุมทั้งเนื้อหา ตรงตามทฤษฎีที่เรียนมาและตาม
ที่อาจารย์สอนบนหอผู้ป่วย ” “ การพยาบาล เช่น การใส่
ICD, Skin Traction พบบ่อยมากในตึกศัลยกรรม และ
ตรงกับการเรียนการสอนก่อนขึ้นฝึกงานและขณะฝึก
ปฏิบัติงาน ”
		 2.2 การสอบแบบนี้กระตุ้นการใช้ทักษะการ
คิดวิเคราะห์ นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความส�ำคัญของ
ปัญหา การประยุกต์ใช้ความรู้ และพัฒนาทักษะเพื่อการ
ตัดสินใจให้การพยาบาลและวางแผนแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้า
ประเมินได้จากค�ำพูดที่นักศึกษาให้ข้อมูลสะท้อน อาทิ
“ กระตุน้ ให้เกิดการวิเคราะห์ปญ
ั หาก่อนให้การพยาบาล ”
หรือข้อความ “ จากสถานการณ์ท�ำให้นักศึกษาคิดการ
พยาบาลที่พบบนหอผู้ป่วยแล้วน�ำมาแก้ไขปัญหาได้ ”
นอกจากนั้นบางคนยังกล่าวว่า “ สถานการณ์ท่เี ลือกมา
สอบท�ำให้เข้าใจโรคก่อนลงมือปฏิบัติการพยาบาล ท�ำให้
เกิดการคิดก่อนท�ำทุกครั้งที่ให้การพยาบาล ”
		 2.3 สถานการณ์กระตุ้นให้เกิดการเรียงล�ำดับ
ความส�ำคัญจากการรวบรวมข้อมูล วางแผนให้การพยาบาล
ได้อย่างครอบคลุม ประยุกต์ใช้ความรูท้ กั ษะและกระบวนการ
42

วารสารพยาบาล, 70(2), 37-46, 2564

Thai Journal of Nursing, 70(2), 37-46, 2021

ให้การพยาบาล โดยมีอาจารย์อยู่ในสถานการณ์การสอบ
ได้รับรู้และเข้าใจด้วย ”
		 2.6 มีการตั้งเป้าหมายในการสอบและการ
เตรียมความพร้อมก่อนพบสถานการณ์จริงในการสอบ
โดยให้ข้อมูลว่า “ ความตั้งใจที่จะท�ำคะแนนดี ๆ ท�ำให้
ดีที่สุด ท�ำให้เต็มที่ ต้องท�ำให้ผ่าน ” หรือ “ ให้ผ่านการ
ทดสอบ 80% สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินการปฏิบตั ิ ”
“ สามารถท�ำเป็นและมีความรู้มากขึ้น ” “ การเตรียม
ความพร้อม ตั้งเป้าหมายว่าสถานการณ์ที่เหมือนบนหอ
ผู้ป่วยควรท�ำได้ ” “ มีการอ่าน Sheet ทีเ่ รียนและดูวดี ทิ ศั น์
จากสือ่ Internet ทบทวนปรึกษาเพือ่ น ดูคลิปการท�ำหัตการ
” และ “ ฝึกทักษะการพูด ทักษะการพยาบาลพร้อมกับ
ท�ำหัตถการ ”
		 2.7 ความรู้สกึ และข้อเสนอแนะในการจัดการ
ประเมินทักษะทางคลินกิ เรือ่ งอุปกรณ์และหุ่นจ�ำลอง เรือ่ ง
ขั้นตอนการด�ำเนินการสอบและข้อเสนอแนะอื่น ๆ แบ่ง
เป็นประเด็นย่อย ๆ ได้ดงั นี้
			 2.7.1 การจัดการประเมินทักษะทางคลินกิ
OSCE ส่งเสริมการเรียนรูจ้ ากสถานการณ์จริงและอยากให้
จัดแบบนี้ต่อไปโดยนักศึกษาผู้ให้ข้อมูลบอกว่า “ การจัด
ประเมินทักษะแบบนี้ดี ท�ำให้นักศึกษาได้ท�ำจริงจาก
สถานการณ์สามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้ปฏิบตั ผิ ดิ กลับไปแก้ไข ”
และ “ อยากให้มีการจัดสอบ OSCE ทุกปีเพราะท�ำให้
นักศึกษาจ�ำและสามารถแก้ปัญหาที่พบบนหอผู้ป่วยและ
น�ำมาประยุกต์ใช้โดยใช้ความคิดของเราเพิ่มเติม ” และ
“ อยากให้มกี ารสอบทุกครัง้ ก่อนและหลังการขึน้ ปฏิบตั ใิ น
ทุกรายวิชาเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ ”
			 2.7.2 การสอบสร้างความตืน่ เต้นและท�ำให้
เกิดแรงกระตุ้นในการเรียนรู้ดงั ค�ำกล่าว “ เป็นการสอบที่
น่าตื่นเต้น กดดัน แก้ปัญหาหาตามสถานการณ์ที่ได้ ”
“ เกิดแรงกระตุ้นการเรียนรู้ได้ดีกว่าสอบข้อเขียน เพราะ
ได้ประเมินหลาย ๆ ด้าน ” “ การสอบมีท้งั ตื่นเต้น สนุก
สุด ๆ บางครัง้ ลืมสิง่ ทีจ่ ะพูดหรือจะท�ำ โดยภาพรวมอยาก

ให้มีการสอบแบบนี้ ”
			 2.7.3 ควรท�ำสถานการณ์การสอบให้เสมือน
สถานการณ์จริง ซึ่งสนับสนุนจากข้อมูลที่ว่า “ ควรท�ำ
สถานการณ์ให้เหมือนจริงมากกว่านี้ การสอบกับหุน่ ท�ำให้
นักศึกษาไม่รจู้ ะพูดกับหุน่ ผูป้ ว่ ยอย่างไร เกิดความเขินอาย
อาจให้การพยาบาลไม่ครอบคลุม อยากให้ใช้คนมากกว่า
หุ่นเพราะความรู้สึกมันต่างกัน ” “ น่าจะเป็นคนไข้ที่
สามารถพูด บอกรายละเอียดของอาการตนเองได้ เพราะ
หุน่ พูดไม่ได้ทำ� ให้งงและไม่สามารถให้การพยาบาลต่อได้ ”
“ อยากให้เพิม่ อุปกรณ์ให้เหมือนจริงในแต่ละสถานการณ์
ให้ครบและตรงตามทีผ่ ปู้ ว่ ยมีอาการ เพราะจะได้นำ� อุปกรณ์
มาใช้กบั ผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุม ” และมีหนึง่ รายทีเ่ ชือ่ ม
โยงการสอบกับหุ่นและการแสดงออกถึงจริยธรรมในการ
ปฏิบัติการพยาบาลโดยบอกว่า “ สถานการณ์ไม่ได้ทำ� ให้
แสดงถึงคุณธรรมจริยธรรมเลย เนือ่ งจากเป็นการสอบกับ
หุ่น ”
อย่างไรก็ตามมีข้อมูลบางประเด็นทีเ่ ป็นข้อคิดของ
นักศึกษาเพิม่ เติมเช่นเรือ่ งของเวลาการสอบ อาจารย์ประจ�ำ
ฐาน สถานการณ์การสอบที่ควรสอบทั้ง 4 สถานการณ์
และการแบ่งสัดส่วนเพือ่ ประเมินทักษะและความรูด้ งั ข้อมูล
“ ควรมีเวลาในการท�ำการสอบมากกว่านี้ เนือ่ งจากมีอาการ
ตืน่ เต้น ในการพูดต่อหน้าอาจารย์อาจท�ำอะไรไม่ถกู ในช่วง
แรก ” “ อาจารย์ประจ�ำฐานบางฐานมีจ�ำนวนมากเกินไป
และอาจารย์บางท่านไม่สนใจในขณะที่นักศึกษาพูด แล้ว
บอกว่านักศึกษาไม่ได้พูด ” “ อยากให้นกั ศึกษาได้สอบ
ทุกสถานการณ์ท้งั 4 สถานการณ์ ไม่ต้องจับสลาก ” และ
“ อยากให้อาจารย์แบ่งเป็นสอบ OSCE 60% สอบความรู้
40% เนือ่ งจากการสอบ OSCE นักศึกษาอาจมีความตืน่ เต้น
และเวลาจ�ำกัด ท�ำให้ไม่สามารถท�ำได้เต็มที่เท่าที่ควร ”

การอภิปรายผลการวิจัย

จากผลการศึกษาเรือ่ งประสบการณ์การสอบ OSCE
รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 พบว่า ผู้ให้ข้อมูลได้สะท้อน
43

วารสารพยาบาล, 70(2), 37-46, 2564

Thai Journal of Nursing, 70(2), 37-46, 2021

ความคิดเห็นด้านโจทย์ปญ
ั หาทีเ่ ป็นสถานการณ์ครอบคลุม
เนื้อหารายวิชาและตรงตามทฤษฎีที่ได้เรียนมา เป็น
สถานการณ์ท่พี บบ่อยหรือมากกว่า 1 ครั้ง ในระหว่างการ
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย และเป็นสถานการณ์
ทีซ่ บั ซ้อน สอดคล้องกับเนือ้ หาของหลักสูตร สอดคล้องกับ
ความเห็นของ ฐิตพิ ร ปานมา (2554) ทีก่ ล่าวว่าโจทย์ปญ
ั หา
ทีด่ ตี ้องมีความเชือ่ มโยงกับหลักสูตร (Curricular relevance)
ซึง่ ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับประเด็นของรายวิชานัน้ เป็น
ประเด็นส�ำคัญของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อ
ท�ำให้เกิดการหยั่งรู้ท่ีสามารถประยุกต์ความรู้จากเนื้อหา
ให้เป็นเรื่องราวที่มีความหมาย แทนการจดจ�ำเป็นข้อ ๆ
โดยไม่สามารถเชื่อมโยงเป็นเรื่องราวได้ โจทย์ปัญหาที่ดี
ควรเป็นสถานการณ์ปัญหาที่พยายามเชื่อมโยงเนื้อหาที่
ผู้เรียนเคยศึกษามาแล้วกับเนื้อหาใหม่ที่ต้องศึกษาจาก
โจทย์น้ี รวมทั้งโจทย์ปัญหาควรเป็นสถานการณ์ท่กี ระตุ้น
ให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความส�ำคัญของปัญหาใน
การให้การพยาบาล โดยน�ำความรู้และทักษะมาใช้ในการ
ตัดสินใจและวางแผนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ สอดคล้อง
กับพัชรี วรกิจพูนผล และอมรรัตน์ งามสวย (2549) ที่
พัฒนารูปแบบการประเมินผลการปฏิบตั กิ ารพยาบาล ใน
กระบวนวิชาการฝึกปฏิบตั กิ ารพยาบาลแม่และเด็ก 2 โดย
การสอบแบบ OSCE พบว่าเป็นการทดสอบที่วัดความ
สามารถในการปฏิบัติทางคลินิกและความรู้ของบุคคลได้
จริงครอบคลุมทุกด้านทัง้ การปฏิบตั แิ ละทฤษฎีรวมทัง้ จาก
การสะท้อนคิด
นอกจากนี้โจทย์ปัญหาที่เป็นสถานการณ์มีการ
กระตุ้นความสามารถ ในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ
โดยการตัง้ เป้าหมาย และมีการเตรียมความพร้อมก่อนพบ
สถานการณ์จริงในการสอบ โดยใช้กลวิธีในการเตรียม
ความพร้อมของตนเอง เช่น มีการอ่าน Sheet ที่เรียนและ
ดูวีดิทัศน์จากสื่อ Internet ทบทวน ปรึกษาเพื่อน ดูคลิป
ในการท�ำหัตถการ สอดคล้องกับ รพีพรรณ นาคบุปผา
ไพลิน ถึงถิน่ และมนพร ชาติชำ� นิ (2560) ทีพ่ บว่าการเลือก

ใช้สื่อชนิดต่าง ๆ เช่น หนังสือ วีดิทัศน์ในเรื่องนั้น ๆ หรือ
หุน่ จ�ำลอง น�ำมาศึกษาและทบทวนเพือ่ เตรียมความพร้อม
รวมทั้งเสริมแรงตนเอง โดยการตั้งเป้าหมายว่าต้องสอบ
ผ่าน ท�ำให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น
นอกจากนีน้ กั ศึกษาได้ให้ขอ้ เสนอแนะเรือ่ งอุปกรณ์
และหุ่นจ�ำลองพบว่าจากสถานการณ์ท�ำให้นักศึกษาได้
แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ได้น้อย เพราะการใช้ห่นุ แทนคนไม่สามารถโต้ตอบหรือให้
ข้อมูลย้อนกลับ และแสดงความรู้สึกได้ สอดคล้องกับ
ศิรวิ รรณ ชูกำ� เนิด และสุระพร ปุย้ เจริญ (2560) ทีก่ ล่าวว่า
การสรรหาและการฝึกอบรมผู้ป่วยมาตรฐานหรือผู้ป่วย
จ�ำลอง มีความส�ำคัญมากในการสอบ OSCE การขาด
การเตรียมผู้ป่วยมาตรฐานหรือผู้ป่วยจ�ำลอง มีโอกาสเกิด
ความแปรปรวนในการแสดงออกของผู้ป่วยซึ่งส่งผลต่อ
ความน่าเชื่อถือของการให้คะแนน โดยเฉพาะกรณีที่ใช้
ผู้ป่วยมาตรฐาน มากกว่า 1 คน ในข้อสอบชุดเดียวกัน
เพราะวัตถุประสงค์ส�ำคัญของการใช้ผู้ป่วยมาตรฐานใน
การสอบ OSCE คือการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้
และเกิดทักษะทางคลินิกที่หลากหลายและเหมาะสมกับ
ระดับทักษะของผู้เรียนโดยผ่านการกระท�ำทีต่ อบสนองกับ
สิง่ ทีผ่ ้ปู ่วยมาตรฐานหรือผู้ป่วยจ�ำลองแสดงออกมาให้เห็น
ส�ำหรับขัน้ ตอนการด�ำเนินการสอบพบว่านักศึกษามีความ
ตื่นเต้นและเครียดมากและมีข้อจ�ำกัดเรื่องเวลาท�ำให้
นักศึกษาไม่สามารถท�ำได้เต็มที่เท่าที่ควรซึ่งเป็นข้อด้อย
ของการสอบ OSCE คือข้อจ�ำกัดเรื่องเวลา และการอยู่
ภายใต้บรรยากาศของการเผชิญหน้ากับผูป้ ระเมินโดยตรง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของสถาบันพระบรมราชชนก (2556)
ทีร่ ะบุว่า การสอบ OSCE เป็นรูปแบบการสอบใหม่ส�ำหรับ
นักศึกษาจึงสร้างความสนใจและอยากรู้ ทั้งนี้มีข้อจ�ำกัด
เรื่องเวลา และการเผชิญหน้ากับผู้ประเมินโดยตรง ดังนั้น
ผู้เรียนจะต้องมีองค์ความรู้ค่อนข้างกว้างขวางและหลาก
หลาย และต้องมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้แต่ละส่วนกับ
ทักษะแต่ละด้าน ท�ำให้นกั ศึกษาส่วนใหญ่ขาดความมัน่ ใจ
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และวิตกกังวล ประเด็นนี้นักศึกษาได้เสนอแนะว่าควรมี
การเตรียมความพร้อมล่วงหน้า และควรมีการสอบทุกฐาน
โดยไม่ต้องจับฉลากเพราะอาจมีการได้เปรียบเสียเปรียบ
ในการเห็นโจทย์ค�ำถามล่วงหน้าซึ่งประทุม สร้อยวงศ์,
ดวงฤดี ลาศุขะ, จินดารัตน์ ชัยอาจ, ทศพร ค�ำผลศิริ,
รัชรินทร์ โพธิกุล, และสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ (2557)
ได้เสนอว่า หากมีการจัดเตรียมสิง่ แวดล้อมทีด่ ี การให้ราย
ละเอียดของผังการสอบที่ชัดเจนจะช่วยให้ผู้สอบมีเวลา
เตรียมตัวและลดความเครียดได้

ข้อเสนอแนะ

1. ในการประเมินทักษะทางคลินกิ ในรายวิชาการ
พยาบาลควรใช้รปู แบบการสอบแบบ objective structured
clinical examination (OSCE) ในนักศึกษาพยาบาลระดับ
ชั้นปี 3 หรือปี 4 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการพยาบาล
มาระดับหนึ่งแล้วท�ำให้เข้าใจโจทย์ปัญหาได้มากขึ้น
2. การจัดสอบ OSCE ควรค�ำนึงถึงการใช้ผู้ป่วย
มาตรฐานเหมือนผู้ป่วยจริง ในการสอบแต่ละฐานไม่ควร
ใช้หนุ่ จ�ำลองหรือหุน่ ทางการพยาบาล เพราะผูป้ ว่ ยมาตรฐาน
มีความพร้อมใช้งานและสามารถจัดสอบในสถานการณ์
ซ�้ำ ๆ ได้ โดยไม่มีข้อจ�ำกัดเรื่องของสภาพการเจ็บป่วย
เหมือนผู้ป่วยจริง
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