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บทคัดย่อ

 การวจิยัเชงิพรรณนานี้ มวีตัถปุระสงค์เพื่ออธบิายประสบการณ์การสอบประเมนิทกัษะทางคลนิกิ ในรายวชิาการ

พยาบาลผู้ใหญ่ 2 ของนกัศกึษาพยาบาลในมหาวทิยาลยักรงุเทพธนบรุ ีกลุ่มตวัอย่างของผู้ให้ข้อมูลหลกั คอืนกัศกึษา

พยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 ที่ผ่านการสอบประเมินทักษะทางคลินิกในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 จ�านวน  

47 คน เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ในช่วงเดอืน เมษายน ถงึ มถินุายน 2563 การวเิคราะห์

ข้อมูลใช้การวเิคราะห์เนื้อหา ผลการวจิยัพบว่า นกัศกึษาพยาบาลได้ระบวุ่าโจทย์ในสถานการณ์ที่ใช้สอบ 1) ครอบคลมุ

เนื้อหารายวชิาที่ซบัซ้อนและพบบ่อย 2) กระตุน้ให้เกดิการวเิคราะห์ปัญหา เพื่อการวางแผนและตดัสนิใจโดยใช้กระบวนการ

พยาบาล 3) กระตุ้นให้เกิดการเรียงล�าดับความส�าคัญของปัญหา มีการวางแผนให้การพยาบาลได้อย่างครอบคลุม 

ประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะและกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาล 4) นักศึกษาได้แสดงคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ในด้านคณุธรรม จรยิธรรมและมคีวามซื่อสตัย์ต่องานต่อตนเองและผู้ป่วยในการให้การพยาบาล 5) กระตุ้นให้

เกิดทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ 6) ช่วยให้นักศึกษามีการตั้งเป้าหมายในการสอบและการเตรียมความพร้อม

ก่อนพบสถานการณ์จรงิ และ 7) กระตุ้นให้นกัศกึษาแสดงความรู้สกึและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัอปุกรณ์และหุ่นจ�าลอง 

และขั้นตอนการด�าเนนิการสอบประเมนิทกัษะทางคลนิกิ 

ค�าส�าคัญ: การพยาบาลผู้ใหญ่, การสอบประเมนิทกัษะทางคลนิกิ, สถานการณ์จ�าลอง
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ความส�าคัญของปัญหา

 มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบรุเีป็นสถาบนัการศกึษา

พยาบาลที่เป็นของเอกชน สงักดัส�านกังานปลดักระทรวง

การอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม เปดิสอน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตโดยน�ากรอบมาตรฐาน

คณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแห่งชาตมิาปรบัใช้ในการเรยีนการ

สอน หลงัจากได้จดัการเรยีนการสอนแล้ว จะมกีารประเมนิ

คณุภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษา

แห่งชาต ิซึ่งผลการประเมนิบณัฑติที่ส�าเรจ็การศกึษาในปี

การศึกษา 2561 และ 2562 พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มี

ทกัษะทางปัญญาในระดบัปานกลาง (มหาวทิยาลยักรงุเทพ

ธนบรุ ีฝ่ายทะเบยีนและวดัผล, 2562) ซึ่งทกัษะทางปัญญา

หมายถึงความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และ

ประยกุต์ความรู้ความเข้าใจแนวคดิ หลกัการ ทฤษฎแีละ

กระบวนการต่าง ๆ  มาใช้ในการคดิวเิคราะห์และแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ เมื่อต้องเผชิญปัญหาหรือสถานการณ์

ใหม่ ๆ  ที่ไม่ได้คาดคดิมาก่อน (คณะกรรมการการอดุมศกึษา, 

2558) ทกัษะทางปัญญาเป็นทกัษะที่จ�าเป็นมากที่นกัศกึษา

พยาบาลต้องน�ามาใช้ในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เป็น

ทฤษฎซีึ่งมขีอบเขตกว้างขวางและหลากหลายมาใช้ในการ

ปฏิบัติการพยาบาลให้ได้ ทักษะนี้จ�าเป็นต้องได้รับการ

พัฒนาอย่างเร่งด่วนและให้สอดคล้องกับผลการประเมิน

การฝึกประสบการณ์ภาคปฏบิตัขิองนกัศกึษาพยาบาลโดย

อาจารย์นเิทศเป็นผู้รบัผดิชอบ

 จากผลการประเมินรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่  

2 ภาคการศกึษาที่ 2 ปีการศกึษา 2562 พบว่านกัศกึษามี

การเตรียมตัวเพื่อการปฏิบัติยังไม่เพียงพอที่จะน�าความรู้

ทางทฤษฎไีปเชื่อมโยงกบัภาคปฏบิตัโิดยเนื้อหาการพยาบาล

ที่นกัศกึษายงัไม่สามารถปฏบิตัไิด้ ส่วนใหญ่มคีวามส�าคญั

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.
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และจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรบัพยาบาลผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพี

การพยาบาลในอนาคต การที่นักศึกษาจะสามารถเชื่อม

โยงความรูจ้ากทฤษฎสู่ีการปฏบิตัไิด้นั้นต้องได้รบัการพฒันา

ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างสม�่าเสมอโดยพยาบาลต้อง

มองคนทั้งร่างกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม และจติวญิญาณ

ที่มคีวามแตกต่างกนัไปในแต่ละบคุคล การแก้ปัญหาของ

พยาบาลจึงควรออกมาในรูปแบบที่มีการใช้กระบวนการ

แก้ปัญหาที่ต้องอาศยัความคดิ เทคนคิ ทกัษะของการใช้

กระบวนการพยาบาล ซึ่งเป็นเครื่องมอืและวธิกีารที่ส�าคญั

อย่างยิ่งของวชิาชพีการพยาบาล เนื่องจากใช้หลกัการทาง

วิทยาศาสตร์ในการประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วย การ

วนิจิฉยัการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล การปฏบิตัิ

การพยาบาล และการประเมินผลการพยาบาล การน�า

กระบวนการพยาบาลมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการ

พยาบาลจะท�าให้การปฏิบัติการพยาบาลเป็นระบบและ

ช่วยให้ผูป่้วยได้รบับรกิารที่มคีณุภาพเหมาะสมกบัปัญหา 

(พรศริ ิพนัธรงัส,ี 2552) การที่พยาบาลจะใช้กระบวนการ

พยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยความคิดที่

เป็นเหตเุป็นผล มกีารวเิคราะหแ์ละแก้ปญัหาของผูป้ว่ยได้

ถกูต้องซึ่งการที่พยาบาลจะมคีวามรูค้วามสามารถดงักล่าว

ได้นั้นต้องมพีื้นฐานมาจากการเรยีนการสอนในระบบการ

ศกึษาสาขาพยาบาลศาสตร์ การจดัการเรยีนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ เช่น การส่งเสริมให้นักศึกษามีการเรียนรู้

ด้วยตนเอง (Active learning) การเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคญั (Student-centered learning) การฝึกกระบวนการคดิ 

และแก้ปัญหา (Problem solving) (นาฏอนงค์ สวุรรณจติ 

และอาร ีช่องวาร,ี 2556)

 การสอบทักษะทางคลินิก (Objective Structured 

Clinical Examination [OSCE]) เป็นการจดัการเรยีนการสอน

ด้วยการประเมินผลที่สามารถประเมินการปฏิบัติได้จริง  

มีศักยภาพสูงในการพัฒนาความสามารถของผู้เรียน 

ทั้งด้านความรู้ ความคดิ ทกัษะ เจตคต ิและการตดัสนิใจ 

ดังนั้นการสอบทักษะทางคลินิก จึงสามารถเน้นการฝึก

ทกัษะกระบวนการคดิและการแกปั้ญหาทางการพยาบาล

ได้ (Einion, 2013)  การสอบทกัษะทางคลนิกิโดยใช้ OSCE 

เป็นวธิกีารประเมนิผลการสอบทกัษะทางคลนิกิที่มมีาตรฐาน

สามารถแบ่งระดับความรู้ของนักศึกษาเป็นรายบุคคลได้

อย่างแท้จริง เป็นวิธีการประเมินผลที่ครอบคลุมการวัด

ระดบัความรูใ้นการปฏบิตัแิละการตดัสนิใจในการดูแลผูร้บั

บรกิารตามสถานการณ์ที่ก�าหนด โดยมโีจทย์สถานการณ์

หรือผู้ป่วยจ�าลองเป็นเงื่อนไขให้นักศึกษาแสดงสมรรถนะ

หรอืทกัษะการปฏบิตักิารพยาบาล การสื่อสาร การตดัสนิใจ

การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า นอกจากนั้นการสอบ OSCE 

สามารถควบคุมความซับซ้อนของสถานการณ์ผู้ป่วย  

(นภา หลมิรตัน์, 2551)โดยการก�าหนดสถานการณ์ให้เกดิ

ขึ้นทีละเหตุการณ์ตามล�าดับที่เหมาะสมกับระดับทักษะ

ของผูเ้ข้าสอบ เป็นการเตรยีมความพร้อมผูเ้รยีนในการฝึก

สถานการณ์เหมอืนจรงิรวมทั้งเป็นวธิกีารที่สามารถประเมนิ

ทักษะการปฏิบัติรายบุคคลได้โดยตรงช่วยให้ผู้เรียนได้

ประเมินและค้นพบทักษะที่ตนเองบกพร่องและน�ามา

ปรบัปรงุพฒันาให้ดขีึ้น (นธิพิฒัน์ เจยีรกลุ, อดุม คชนิทร, 

เรวดี พีรวัฒนฒึก, และชนะ นฤมาน, 2552) จะเห็นได้

ว่าการจัดการเรียนการสอนด้วยการประเมินผลตามหลัก

การการสอบแบบ OSCE ท�าให้นกัศกึษาเกดิการเรยีนรูแ้ละ

มคีวามสามารถในการวเิคราะห์สถานการณ์ แนวคดิหลกั

การทฤษฎตี่าง ๆ  มาใช้ในการวเิคราะห์และการแก้ปัญหา

ทางการพยาบาลได้ (กนกวรรณ ศรรีกัษา, 2554)

 จากเหตุผลดังกล่าวหลักสูตรพยาบาลศาสตร์จึง

เหน็สมควรน�าวธิกีารสอบแบบ OSCE มาใช้ ในรายวชิา

การปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 เป็นรายวิชาแรก โดย

รายวชิานี้มุ่งเน้นให้นกัศกึษาน�าความรู้จากภาคทฤษฎมีา

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล นักศึกษาต้องฝึก

ทกัษะการประเมนิสภาพผู้รบับรกิาร การซกัประวตั ิ การ

ตรวจร่างกาย และการแปลผลทางห้องปฏิบัติการหรือ 

การตรวจพเิศษ ซึ่งทกัษะการปฏบิตักิารพยาบาลและทกัษะ

การตัดสินใจแก้ปัญหาทางการพยาบาล และการสื่อสาร 
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เป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ดูแลการปฏิบัติการ

พยาบาลของนกัศกึษาซึ่งสามารถประเมนิได้จากการสงัเกต

การปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาขณะปฏิบัติงาน 

บนหอผู้ป่วย การประชมุปรกึษาหลงัการปฏบิตังิาน และ

การสอบภาคปฏบิตั ิแต่ในการจดัการเรยีนการสอนรายวชิา

การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 ที่ผ่านมา แม้ว่ามกีารสอบวดัความ

รูเ้รื่องการปฏบิตักิารพยาบาลโดยข้อสอบ ส่วนใหญ่เป็นการ

วดัความรูเ้กี่ยวกบัการพยาบาลซึ่งการประเมนิผลดงักลา่ว

เป็นการประเมินผลเฉพาะความรู้จึงไม่สามารถวัดทักษะ

การปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยัง 

พบว่าในรายวชิาการปฏบิตักิารพยาบาลผูใ้หญ่ 2 นกัศกึษา

บางคนยังไม่มั่นใจและไม่มีทักษะการวิเคราะห์เพื่อการ

ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ และจากการประเมินผลการ

เรยีนรูข้องนกัศกึษา มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบรุ ีปีการศกึษา 

2562 พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถน�าข้อมูลและ

หลกัฐานเชงิประจกัษ์ไปใช้ในการอ้างองิและการแก้ปัญหา

อย่างมวีจิารณญาณและไม่สามารถคดิวเิคราะห์อย่างเป็น

ระบบโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมทั้งใช้

ประสบการณ์เป็นฐานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์อันพึงประสงค์ที่

น�าไปสู่ความปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการ

พยาบาล (มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบรุ ีฝ่ายทะเบยีนวดัผล, 

2562) นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 

ดงักล่าวได้จดัแบ่งนกัศกึษาเป็นกลุม่ย่อยเพื่อฝึกปฏบิตังิาน

บนหอผูป่้วยภายใต้การรบัผดิชอบของอาจารย์แต่ละคนที่

อาจมีความแตกต่างกันแม้จะมีเกณฑ์ในการประเมินผล

การปฏิบัติไปในทางเดียวกัน แต่การประเมินผลยังคงใช้

การตดัสนิใจของอาจารย์เป็นหลกัจงึมผีลท�าให้คะแนนการ

ประเมนิความรู้และทกัษะการปฏบิตักิารพยาบาลมคีวาม

แตกต่างกนัซึ่งการแก้ปัญหาดงักล่าวสามารถท�าได้โดยการ

ใช้ข้อสอบมาตรฐานเดยีวกนัในสถานการณ์เดยีวกนั

 จากปัญหาดงักล่าวผูว้จิยัและอาจารย์ผูส้อนรายวชิา

การพยาบาลผูใ้หญ่ 2 ได้ร่วมกนัวเิคราะห์สาเหตขุองปัญหา

โดยพบว่าปัจจัยด้านวิธีการสอนและการประเมินผลเป็น

สาเหตสุ�าคญัของปัญหานี้จงึได้หาแนวทางการแก้ไขปัญหา

โดยการปรบัปรงุวธิกีารจดัการเรยีนการสอนเพื่อให้นกัศกึษา

ฝึกทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาให้ดียิ่งขึ้น 

จึงได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 

โดยจัดให้มีการสอบเพื่อประเมินความสามารถในการคิด

แก้ปัญหาทางการพยาบาลของนกัศกึษาโดยการสร้างโจทย์

สถานการณ์ให้ผู้เข้าสอบประเมนิความรู้รวบยอดด้วยการ

วิเคราะห์หาค�าตอบตามสถานการณ์ที่ก�าหนดพร้อมกับ

แสดงทักษะการปฏิบัติหัตถการต่าง ๆ โดยให้ถือว่าการ

สอบเป็นการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งด้วย ดังนั้นผู้วิจัย

จงึสนใจวจิยัเรื่องนี้ เพื่อสามารถน�าไปพฒันารูปแบบการ

สอบทกัษะทางคลนิกิโดยใช้ OSCE ที่สอดคล้องและเหมาะ

สมกับบริบทของรายวิชาที่ประเมินความรู้และการปฏิบัติ

เพื่อพฒันาคณุภาพการวดัและการประเมนิผล ทกัษะการ

ปฏิบัติรวมทั้งน�าผลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

นักศึกษาให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตร

ที่ก�าหนดและสอดคลอ้งกบัความต้องการของสงัคมต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 อธิบายประสบการณ์การสอบประเมินทักษะทาง

คลินิกในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 ของนักศึกษา

พยาบาล ในมหาวทิยาลยักรงุเทพธนบรุี

วิธีด�าเนินการวิจัย 

 ชนิดของการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย  

(Descriptive research) 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากร เป็นนกัศกึษาพยาบาล ในมหาวทิยาลยั

กรงุเทพธนบรุ ี

  กลุม่ตวัอย่าง เลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 

เป็นผู้ให้ข้อมูล จ�านวน 47 คน โดยเป็นนกัศกึษาพยาบาล

ที่ผ่านการสอบประเมินทักษะทางคลินิกในรายวิชาการ

พยาบาลผู้ใหญ่ 2 
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 เครือ่งมอืวจิยั  เป็นแบบสอบถามข้อมลูส่วนบคุคล

และแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) 

ที่ผู้วิจัยสร้างมาจากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อสร้างแนว

ค�าถามหลกั ค�าถามรอง และค�าถามเจาะลกึ จ�านวน 4 ข้อ 

ได้แก่ 1) โจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์ในการสอบเป็น

อย่างไร? 2) โจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์ท�าให้ท่านเกิด

การเรยีนรูอ้ย่างไร? 3) ท่านมกีารเตรยีมตวัหรอืตั้งเป้าหมาย

ในการสอบอย่างไร? และ 4) ท่านมีข้อเสนอแนะในการ

จดัการสอบรูปแบบนี้อย่างไร?

 การหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ตรวจสอบ

ความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3 ท่าน  

หลงัจากนั้นผูว้จิยัจงึท�าการปรบัปรงุแก้ไขตามความคดิเหน็

ของผู้ทรงคณุวฒุ ิ

 วธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมลู ใช้ระยะเวลาเกบ็ข้อมลู

ตั้งแต่ เดอืนเมษายน ถงึ มถินุายน 2563 

 การพทิกัษ์สทิธิข์องกลุม่ตวัอย่าง  โครงการวจิยั

ได้ผา่นการพจิารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการพจิารณา

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบรุ ี เลขที่ 2/63 กลุ่มตวัอย่างได้

รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยอย่างละเอียดและมีอิสระ

ในการตดัสนิใจเข้าร่วมโครงการ สามารถถอนตวัได้ตลอด

เวลาโดยไม่ต้องให้เหตผุลและไม่มผีลต่อการประเมนิที่ได้รบั

ในการเรยีนการสอนปกต ิผลการวจิยัน�าเสนอในภาพรวม

โดยไม่มกีารเชื่อมโยงถงึกลุ่มตวัอย่างเป็นรายบคุคล 

 ผู้วจิยัเกบ็รวบรวมข้อมลู ด้วยวธิกีารสมัภาษณ์แบบ

กึ่งโครงสร้าง ใช้ค�าถามหลัก (Main question) ตามแนว

สัมภาษณ์ และมีค�าถามเจาะลึก (Probe question) ใน 

ค�าตอบที่เกิดขึ้นจากการสัมภาษณ์เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลหลัก

อธบิายเพิ่มเตมิให้ข้อมลูสมบรูณ์ขึ้น การบนัทกึภาคสนาม 

ใช้เวลาสัมภาษณ์ 30-60 นาที ระหว่างการสัมภาษณ์  

ผูว้จิยัทบทวนข้อมลูจากผู้ให้ข้อมูลด้วยค�าถามหลกัทกุครั้ง

เพื่อตรวจสอบความเข้าใจที่ตรงกบัข้อมูลที่ได้ (Triangular) 

และนดัสมัภาษณ์ครั้งที่ 2 เฉพาะผูใ้ห้ข้อมลูบางคนที่ข้อมลู

ไม่ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความ

ชดัเจนของข้อมลูจากการสมัภาษณ์ การสมัภาษณ์ใช้เวลา 

2 วนัหลงัการสอบ OSCE ใช้เวลารวบรวมข้อมลู 4 สปัดาห์ 

ผู้วจิยัถอดเทปเสยีงหลงัการสมัภาษณ์แต่ละวนัเพื่อวเิคราะห์

ข้อมูลเบื้องต้นและส�ารวจความสมบูรณ์ของข้อมูล เพื่อ

ปรบัการสมัภาษณ์ในครั้งต่อไป ทั้งนี้มผีูใ้ห้ข้อมลูที่สมัภาษณ์ 

2 ครั้งจ�านวน 7 คนโดยนัดสัมภาษณ์ห่างจากครั้งแรก  

2 สปัดาห์

 ขั้นตอนของการเกบ็รวบรวมข้อมูล แบ่งสถานการณ์

ที่ทดสอบเป็น 4 ฐาน ตามสภาพการณ์จรงิที่พบบ่อยใน

หอผู้ป่วยแหล่งฝึกของมหาวิทยาลัย คือ ฐานที่ 1 การ

พยาบาลผู้ป่วยโรคถงุลมโป่งพอง (COPD) ฐานที่ 2 การ

พยาบาลผูป่้วยบาดเจบ็ที่ศรีษะ( Head injury) ฐานที่ 3 การ

พยาบาลผู้ป่วยที่มที่อระบายทรวงอก (ICD) และฐานที่ 4 

การพยาบาลผูป่้วยกระดกูหกัที่ดงึกระดกูผ่านผวิหนงั (Skin 

traction) นกัศกึษาแต่ละคนสอบคนละ 2 ฐาน โดยวธิจีบั

ฉลาก เนื่องด้วยข้อจ�ากัดเรื่องเวลาท�าให้ไม่สามารถสอบ

ครบทกุฐานได้ ผู้วจิยัเกบ็ข้อมูลครบทั้ง 4 ฐาน

 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา  

(Content analysis) ตามแนวคิดของ Graneheim และ  

Lundman (2004) โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 

สัมภาษณ์บันทึกเทปและถอดเทป บันทึกข้อมูลอย่าง

ละเอยีดปราศจากการตคีวาม โดยอ่านข้อมลูที่ได้จากการ

เกบ็ข้อมูลโดยละเอยีดเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาทั้งหมด เข้าใจ

ความรู้สึกตามค�าบรรยายของผู้ให้ข้อมูลหลักแต่ละราย 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการให้ความหมายกับประเด็นหลัก 

(Category) ตามประเภทและลกัษณะที่มนียัของความหมาย

ในทางเดยีวกนัของผูใ้ห้ข้อมลูแต่ละราย โดยให้ความหมาย

กับข้อความส�าคัญ (Sub-category) ของผู้ให้ข้อมูลแต่ละ

รายที่ได้จ�าแนกและจัดหมวดหมู่ไว้ตามความหมายที่ 

ค้นพบในบรบิทของปรากฏการณ์ที่ศกึษาโดยใส่รหสั (Code) 

จดัหมวดหมู่ของแนวเรื่องแต่ละเรื่อง บรรยายสาระส�าคญั

ของโครงสร้างประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษา สรุป
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ประสบการณ์การสอบ OSCE น�าข้อสรปุให้ผูใ้ห้ข้อมลูตรวจ

สอบความถูกต้องอกีครั้ง

ผลการวิจัย

 1. ข้อมูลส่วนบคุคล นกัศกึษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 

จ�านวน 47 คน เป็นเพศหญิง ร้อยละ 93.62 เพศชาย  

ร้อยละ 6.38 

 2. ประสบการณ์การสอบประเมนิทกัษะทางคลนิกิ 

ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง  

ดงัต่อไปนี้

  2.1 โจทย์ปัญหาเป็นสถานการณ์ที่พบบ่อย

มากกวา่ 1 ครั้ง มคีวามซบัซ้อน ครอบคลมุเนื้อหารายวชิา

ที่ได้เรียนมา ดังที่ระบุว่า “ สถานการณ์ที่สอบมีเนื้อหา

ครอบคลมุ เป็นสิ่งทไีด้ปฏบิตับินหอผู้ป่วยประจ�า ” หรอื 

“ ครอบคลมุทั้งเนื้อหา ตรงตามทฤษฎทีี่เรยีนมาและตาม

ที่อาจารย์สอนบนหอผู้ป่วย ” “ การพยาบาล เช่น การใส่ 

ICD, Skin Traction พบบ่อยมากในตึกศัลยกรรม และ 

ตรงกับการเรียนการสอนก่อนขึ้นฝึกงานและขณะฝึก 

ปฏบิตังิาน ”  

  2.2 การสอบแบบนี้กระตุ้นการใช้ทักษะการ

คดิวเิคราะห์ นกัศกึษาสามารถวเิคราะห์ความส�าคญัของ

ปัญหา การประยกุต์ใช้ความรู้ และพฒันาทกัษะเพื่อการ

ตดัสนิใจให้การพยาบาลและวางแผนแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

ประเมินได้จากค�าพูดที่นักศึกษาให้ข้อมูลสะท้อน อาทิ  

“ กระตุน้ให้เกดิการวเิคราะห์ปัญหาก่อนให้การพยาบาล ” 

หรือข้อความ “ จากสถานการณ์ท�าให้นักศึกษาคิดการ

พยาบาลที่พบบนหอผู้ป่วยแล้วน�ามาแก้ไขปัญหาได้ ” 

นอกจากนั้นบางคนยงักล่าวว่า “ สถานการณ์ที่เลอืกมา 

สอบท�าให้เข้าใจโรคก่อนลงมอืปฏบิตักิารพยาบาล ท�าให้

เกดิการคดิก่อนท�าทกุครั้งที่ให้การพยาบาล ”

  2.3 สถานการณ์กระตุ้นให้เกดิการเรยีงล�าดบั

ความส�าคญัจากการรวบรวมข้อมลู วางแผนให้การพยาบาล

ได้อย่างครอบคลมุ ประยกุต์ใช้ความรูท้กัษะและกระบวนการ

พยาบาลในการปฏบิตักิารพยาบาล ดงัค�ากล่าว “ การสอบ

ท�าให้เราสามารถเรียบเรียงขั้นตอนการท�าได้ดีมาก ๆ ” 

หรือ “ ท�าให้เราได้คิดและประเมินผลการพยาบาลก่อน

และหลังได้อย่างถูกต้อง ” รวมทั้งข้อความที่ระบุว่า  

“ สามารถน�ากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการวินิจฉัย

การพยาบาลเพื่อการดูแลผู้ป่วยได้ ” หรอื “ สามารถใช้

ความรูใ้นห้องเรยีนไปฝึกปฏบิตับินหอผูป่้วย มกีารประเมนิ

อาการและอาการแสดง วางแผนการพยาบาล ให้การ

พยาบาล ประเมนิอาการหลงัให้การพยาบาลอกีครั้ง ”

  2.4 นักศึกษาได้แสดงคุณลักษณะอันพึง 

ประสงค์ในด้านคุณธรรมจริยธรรมและมีความซื่อสัตย์ต่อ

ตนเองต่องานและต่อผูป่้วยในการปฏบิตังิานให้การพยาบาล

อย่างมเีมตตากรณุา ดงัค�ากล่าวของนกัศกึษา “ การพูด

กับผู้ป่วยต้องพูดด้วยค�าสุภาพและให้การพยาบาลอย่าง

นุ่มนวล ” หรอื “ การเรยีกคนไข้เหมอืนญาตหิรอืคนใน

ครอบครวั ดูแลเอาใจใส่คนไข้ทกุคนเท่าเทยีมกนั ” หรอื 

ขอ้ความที่ระบวุา่ “ เราควรให้การพยาบาลกบัผูป่้วยอย่าง

เต็มความสามารถ และใช้ค�าพูดในการสื่อสารแบบ 

นุ่มนวล ” นอกจากนี้ยงัมขี้อความอกีหลายข้อความ เช่น 

“ ถ้าท�าผิดหรือไม่เข้าใจควรถาม ไม่ควรท�าต่อไป ควร

ซื่อสตัย์ในการให้การพยาบาลและกบัผู้ป่วย ” “ เราต้อง

ซื่อสตัย์ต่อการปฏบิตัติวั การท�าหตัถการต่อคนไข้ ไม่ควร

ท�าผดิต่อคนไข้ เช่น ให้ยาผดิเตยีง ” “ ตระหนกัถงึใจเขา

ใจเรามากขึ้น มคีวามเมตตาแก่คนไข้ ” และ “ ยื้อชวีติ

การช่วยเหลอื เหน็ความทกุข์ความเจบ็ปวดของผูป่้วยเป็น

เรื่องที่ต้องใส่ใจ ” 

  2.5 มีการกระตุ้นให้เกิดทักษะการสื่อสารกับ 

ผูป่้วยและญาต ิผูใ้ห้ข้อมลูอธบิายยนืยนัถงึการสอบ OSCE 

ว่า “ กระตุ้นให้นกัศกึษาได้พูดคยุ กล้าแสดงออก กล้าที่

จะพูดหรอืให้ค�าแนะน�าผู้ป่วย ” “ มกีารเรยีบเรยีงค�าพูด

ขณะปฏิบัติการพยาบาลได้ดีขึ้น ” “ มีทักษะในการพูด 

ที่ดขีึ้น ได้ฝึกพูด ได้ตอบค�าถามและให้ค�าแนะน�าต่าง ๆ  ” 

“ สามารถถ่ายทอดให้ผูอ้ื่นเข้าใจได้ ” และ “ การพดูขณะ
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ให้การพยาบาล โดยมอีาจารย์อยู่ในสถานการณ์การสอบ 

ได้รบัรู้และเข้าใจด้วย ”

  2.6 มีการตั้งเป้าหมายในการสอบและการ 

เตรียมความพร้อมก่อนพบสถานการณ์จริงในการสอบ  

โดยให้ข้อมูลว่า “ ความตั้งใจที่จะท�าคะแนนด ี ๆ ท�าให้ 

ดทีี่สดุ ท�าให้เตม็ที่ ต้องท�าให้ผ่าน ” หรอื “ ให้ผ่านการ

ทดสอบ 80% สามารถผ่านเกณฑ์การประเมนิการปฏบิตั ิ” 

“ สามารถท�าเป็นและมีความรู้มากขึ้น ” “ การเตรียม

ความพร้อม ตั้งเป้าหมายว่าสถานการณ์ที่เหมือนบนหอ 

ผูป่้วยควรท�าได้ ” “ มกีารอ่าน Sheet ที่เรยีนและดูวดีทิศัน์

จากสื่อ Internet ทบทวนปรกึษาเพื่อน ดคูลปิการท�าหตัการ 

” และ “ ฝึกทกัษะการพูด ทกัษะการพยาบาลพร้อมกบั

ท�าหตัถการ ”

  2.7 ความรู้สกึและข้อเสนอแนะในการจดัการ

ประเมนิทกัษะทางคลนิกิเรื่องอปุกรณแ์ละหุน่จ�าลอง เรื่อง

ขั้นตอนการด�าเนินการสอบและข้อเสนอแนะอื่น ๆ แบ่ง

เป็นประเดน็ย่อย ๆ ได้ดงันี้

   2.7.1 การจดัการประเมนิทกัษะทางคลนิกิ 

OSCE ส่งเสรมิการเรยีนรูจ้ากสถานการณ์จรงิและอยากให้

จดัแบบนี้ต่อไปโดยนกัศกึษาผู้ให้ข้อมูลบอกว่า “ การจดั

ประเมินทักษะแบบนี้ดี ท�าให้นักศึกษาได้ท�าจริงจาก

สถานการณ์สามารถน�าความรูท้ี่ได้ปฏบิตัผิดิกลบัไปแก้ไข ” 

และ “ อยากให้มีการจัดสอบ OSCE ทุกปีเพราะท�าให้

นักศึกษาจ�าและสามารถแก้ปัญหาที่พบบนหอผู้ป่วยและ

น�ามาประยุกต์ใช้โดยใช้ความคิดของเราเพิ่มเติม ” และ 

“ อยากให้มกีารสอบทกุครั้งก่อนและหลงัการขึ้นปฏบิตัใิน

ทกุรายวชิาเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ ”        

   2.7.2 การสอบสร้างความตื่นเต้นและท�าให้

เกดิแรงกระตุ้นในการเรยีนรู้ดงัค�ากล่าว “ เป็นการสอบที่

น่าตื่นเต้น กดดัน แก้ปัญหาหาตามสถานการณ์ที่ได้ ”  

“ เกิดแรงกระตุ้นการเรียนรู้ได้ดีกว่าสอบข้อเขียน เพราะ

ได้ประเมนิหลาย ๆ ด้าน ” “ การสอบมทีั้งตื่นเต้น สนกุ

สดุ ๆ  บางครั้งลมืสิ่งที่จะพูดหรอืจะท�า โดยภาพรวมอยาก

ให้มกีารสอบแบบนี้ ”

   2.7.3 ควรท�าสถานการณ์การสอบให้เสมอืน

สถานการณ์จริง ซึ่งสนับสนุนจากข้อมูลที่ว่า “ ควรท�า

สถานการณ์ให้เหมอืนจรงิมากกว่านี้ การสอบกบัหุน่ ท�าให้

นกัศกึษาไม่รูจ้ะพดูกบัหุน่ผูป่้วยอย่างไร เกดิความเขนิอาย 

อาจให้การพยาบาลไม่ครอบคลมุ อยากให้ใช้คนมากกว่า

หุ่นเพราะความรู้สึกมันต่างกัน ” “ น่าจะเป็นคนไข้ที่

สามารถพูด บอกรายละเอยีดของอาการตนเองได้ เพราะ

หุน่พดูไม่ได้ท�าให้งงและไม่สามารถให้การพยาบาลต่อได้ ” 

“ อยากให้เพิ่มอปุกรณ์ให้เหมอืนจรงิในแต่ละสถานการณ์ 

ให้ครบและตรงตามที่ผูป่้วยมอีาการ เพราะจะได้น�าอปุกรณ์

มาใช้กบัผูป่้วยได้อย่างครอบคลมุ ” และมหีนึ่งรายที่เชื่อม

โยงการสอบกับหุ่นและการแสดงออกถึงจริยธรรมในการ

ปฏบิตักิารพยาบาลโดยบอกว่า “ สถานการณ์ไม่ได้ท�าให้

แสดงถงึคณุธรรมจรยิธรรมเลย เนื่องจากเป็นการสอบกบั

หุ่น ”

 อย่างไรกต็ามมข้ีอมลูบางประเดน็ที่เป็นข้อคดิของ

นกัศกึษาเพิ่มเตมิเช่นเรื่องของเวลาการสอบ อาจารย์ประจ�า

ฐาน สถานการณ์การสอบที่ควรสอบทั้ง 4 สถานการณ์

และการแบ่งสดัส่วนเพื่อประเมนิทกัษะและความรูด้งัข้อมลู 

“ ควรมเีวลาในการท�าการสอบมากกว่านี้ เนื่องจากมอีาการ

ตื่นเต้น ในการพดูต่อหน้าอาจารย์อาจท�าอะไรไม่ถกูในช่วง

แรก ” “ อาจารย์ประจ�าฐานบางฐานมจี�านวนมากเกนิไป 

และอาจารย์บางท่านไม่สนใจในขณะที่นกัศกึษาพูด แล้ว

บอกว่านกัศกึษาไม่ได้พูด ” “ อยากให้นกัศกึษาได้สอบ 

ทกุสถานการณ์ทั้ง 4 สถานการณ์ ไม่ต้องจบัสลาก ” และ 

“ อยากให้อาจารย์แบ่งเป็นสอบ OSCE 60% สอบความรู้ 

40% เนื่องจากการสอบ OSCE นกัศกึษาอาจมคีวามตื่นเต้น

และเวลาจ�ากดั ท�าให้ไม่สามารถท�าได้เตม็ที่เท่าที่ควร ”

การอภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการศกึษาเรื่องประสบการณ์การสอบ OSCE 

รายวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่ 2 พบว่า ผูใ้ห้ข้อมลูได้สะท้อน
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ความคดิเหน็ด้านโจทย์ปัญหาที่เป็นสถานการณ์ครอบคลมุ

เนื้อหารายวิชาและตรงตามทฤษฎีที่ได้เรียนมา เป็น

สถานการณ์ที่พบบ่อยหรอืมากกว่า 1 ครั้ง ในระหว่างการ

ฝึกปฏบิตักิารพยาบาลบนหอผู้ป่วย และเป็นสถานการณ์

ที่ซบัซ้อน สอดคล้องกบัเนื้อหาของหลกัสตูร สอดคล้องกบั

ความเหน็ของ ฐติพิร ปานมา (2554) ที่กล่าวว่าโจทย์ปัญหา

ที่ดต้ีองมคีวามเชื่อมโยงกบัหลกัสตูร (Curricular relevance) 

ซึ่งความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกบัประเดน็ของรายวชิานั้นเปน็

ประเด็นส�าคัญของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อ

ท�าให้เกิดการหยั่งรู้ที่สามารถประยุกต์ความรู้จากเนื้อหา

ให้เป็นเรื่องราวที่มีความหมาย แทนการจดจ�าเป็นข้อ ๆ  

โดยไม่สามารถเชื่อมโยงเป็นเรื่องราวได้ โจทย์ปัญหาที่ดี

ควรเป็นสถานการณ์ปัญหาที่พยายามเชื่อมโยงเนื้อหาที่ 

ผู้เรียนเคยศึกษามาแล้วกับเนื้อหาใหม่ที่ต้องศึกษาจาก

โจทย์นี้ รวมทั้งโจทย์ปัญหาควรเป็นสถานการณ์ที่กระตุ้น

ให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความส�าคัญของปัญหาใน

การให้การพยาบาล โดยน�าความรู้และทกัษะมาใช้ในการ

ตดัสนิใจและวางแผนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ สอดคล้อง

กับพัชรี วรกิจพูนผล และอมรรัตน์ งามสวย (2549) ที่

พฒันารูปแบบการประเมนิผลการปฏบิตักิารพยาบาล ใน

กระบวนวชิาการฝึกปฏบิตักิารพยาบาลแม่และเดก็ 2 โดย

การสอบแบบ OSCE พบว่าเป็นการทดสอบที่วัดความ

สามารถในการปฏิบัติทางคลินิกและความรู้ของบุคคลได้

จรงิครอบคลมุทกุด้านทั้งการปฏบิตัแิละทฤษฎรีวมทั้งจาก

การสะท้อนคดิ 

 นอกจากนี้โจทย์ปัญหาที่เป็นสถานการณ์มีการ 

กระตุ้นความสามารถ ในการเตรยีมความพร้อมก่อนสอบ 

โดยการตั้งเป้าหมาย และมกีารเตรยีมความพร้อมก่อนพบ

สถานการณ์จริงในการสอบ โดยใช้กลวิธีในการเตรียม

ความพร้อมของตนเอง เช่น มกีารอ่าน Sheet ที่เรยีนและ

ดูวดีทิศัน์จากสื่อ Internet ทบทวน ปรกึษาเพื่อน ดูคลปิ

ในการท�าหัตถการ สอดคล้องกับ รพีพรรณ นาคบุปผา 

ไพลนิ ถงึถิ่น และมนพร ชาตชิ�าน ิ(2560) ที่พบว่าการเลอืก

ใช้สื่อชนดิต่าง ๆ เช่น หนงัสอื วดีทิศัน์ในเรื่องนั้น ๆ หรอื

หุน่จ�าลอง น�ามาศกึษาและทบทวนเพื่อเตรยีมความพร้อม 

รวมทั้งเสริมแรงตนเอง โดยการตั้งเป้าหมายว่าต้องสอบ

ผ่าน ท�าให้เกดิความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น

 นอกจากนี้นกัศกึษาได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่องอปุกรณ์

และหุ่นจ�าลองพบว่าจากสถานการณ์ท�าให้นักศึกษาได้

แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม

ไดน้อ้ย เพราะการใชหุ้่นแทนคนไม่สามารถโตต้อบหรอืให้

ข้อมูลย้อนกลับ และแสดงความรู้สึกได้ สอดคล้องกับ  

ศริวิรรณ ชกู�าเนดิ และสรุะพร ปุย้เจรญิ (2560) ที่กล่าวว่า 

การสรรหาและการฝึกอบรมผู้ป่วยมาตรฐานหรือผู้ป่วย

จ�าลอง มีความส�าคัญมากในการสอบ OSCE การขาด

การเตรยีมผู้ป่วยมาตรฐานหรอืผู้ป่วยจ�าลอง มโีอกาสเกดิ

ความแปรปรวนในการแสดงออกของผู้ป่วยซึ่งส่งผลต่อ

ความน่าเชื่อถือของการให้คะแนน โดยเฉพาะกรณีที่ใช ้

ผู้ป่วยมาตรฐาน มากกว่า 1 คน ในข้อสอบชุดเดียวกัน 

เพราะวัตถุประสงค์ส�าคัญของการใช้ผู้ป่วยมาตรฐานใน

การสอบ OSCE คอืการกระตุ้นให้ผู้เรยีนได้เกดิการเรยีนรู้

และเกิดทักษะทางคลินิกที่หลากหลายและเหมาะสมกับ

ระดบัทกัษะของผูเ้รยีนโดยผา่นการกระท�าที่ตอบสนองกบั

สิ่งที่ผูป่้วยมาตรฐานหรอืผูป่้วยจ�าลองแสดงออกมาให้เหน็

ส�าหรบัขั้นตอนการด�าเนนิการสอบพบว่านกัศกึษามคีวาม

ตื่นเต้นและเครียดมากและมีข้อจ�ากัดเรื่องเวลาท�าให้

นักศึกษาไม่สามารถท�าได้เต็มที่เท่าที่ควรซึ่งเป็นข้อด้อย

ของการสอบ OSCE คือข้อจ�ากัดเรื่องเวลา และการอยู่ 

ภายใต้บรรยากาศของการเผชญิหน้ากบัผูป้ระเมนิโดยตรง 

สอดคล้องกบังานวจิยัของสถาบนัพระบรมราชชนก (2556) 

ที่ระบวุ่า การสอบ OSCE เป็นรปูแบบการสอบใหม่ส�าหรบั

นักศึกษาจึงสร้างความสนใจและอยากรู้ ทั้งนี้มีข้อจ�ากัด

เรื่องเวลา และการเผชญิหน้ากบัผู้ประเมนิโดยตรง ดงันั้น

ผู้เรียนจะต้องมีองค์ความรู้ค่อนข้างกว้างขวางและหลาก

หลาย และต้องมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้แต่ละส่วนกับ

ทกัษะแต่ละด้าน ท�าให้นกัศกึษาส่วนใหญ่ขาดความมั่นใจ
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และวิตกกังวล ประเด็นนี้นักศึกษาได้เสนอแนะว่าควรมี

การเตรยีมความพร้อมล่วงหน้า และควรมกีารสอบทกุฐาน

โดยไม่ต้องจับฉลากเพราะอาจมีการได้เปรียบเสียเปรียบ

ในการเห็นโจทย์ค�าถามล่วงหน้าซึ่งประทุม สร้อยวงศ์,  

ดวงฤดี ลาศุขะ, จินดารัตน์ ชัยอาจ, ทศพร ค�าผลศิริ,  

รัชรินทร์ โพธิกุล, และสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ (2557)  

ไดเ้สนอว่า หากมกีารจดัเตรยีมสิ่งแวดล้อมที่ด ีการให้ราย

ละเอียดของผังการสอบที่ชัดเจนจะช่วยให้ผู้สอบมีเวลา

เตรยีมตวัและลดความเครยีดได้

ข้อเสนอแนะ

 1. ในการประเมนิทกัษะทางคลนิกิในรายวชิาการ

พยาบาลควรใช้รปูแบบการสอบแบบ objective structured 

clinical examination (OSCE) ในนกัศกึษาพยาบาลระดบั

ชั้นปี 3 หรอืปี 4 เนื่องจากมปีระสบการณ์ในการพยาบาล

มาระดบัหนึ่งแล้วท�าให้เข้าใจโจทย์ปัญหาได้มากขึ้น

 2. การจดัสอบ OSCE ควรค�านงึถงึการใช้ผู้ป่วย

มาตรฐานเหมอืนผู้ป่วยจรงิ ในการสอบแต่ละฐานไม่ควร

ใช้หุน่จ�าลองหรอืหุน่ทางการพยาบาล เพราะผูป่้วยมาตรฐาน

มีความพร้อมใช้งานและสามารถจัดสอบในสถานการณ ์

ซ�้า ๆ ได้ โดยไม่มีข้อจ�ากัดเรื่องของสภาพการเจ็บป่วย

เหมอืนผู้ป่วยจรงิ 
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