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บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินทักษะทางคลินิกแบบ Objective Structured
Clinical Examination (OSCE) สำ�หรับนักศึกษาพยาบาล ในวิชาปฏิบตั กิ ารเวชบริบาลเบือ้ งต้น (Primary Medical Care
Practicum) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ได้เริ่มนำ�การประเมินทักษะทางคลินิกแบบ OSCE มาใช้ประเมิน
ทักษะการปฏิบตั กิ ารพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล หลังจากสิน้ สุดการฝึกภาคปฏิบตั ิ ในปีการศึกษา 2558 โดยพิจารณา
ว่าทักษะที่มีความจำ�เป็นต้องนำ�มาประเมิน คือ การเย็บแผล ผลการสอบพบว่านักศึกษาจำ�นวน 212 คน สอบผ่าน
ร้อยละ 69.34 สอบไม่ผ่านร้อยละ 30.66 นำ�ผลการสอบพร้อมข้อเสนอแนะจากอาจารย์และนักศึกษามาเป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงและมีการดำ�เนินการต่อเนื่อง สำ�หรับนักศึกษาพยาบาลรุ่นต่อมาในปีการศึกษา 2559 มีการสอบ OSCE
2 ทักษะ คือ การเย็บแผล และการตรวจหน้าท้อง ผลการสอบพบว่าทักษะการเย็บแผลจากนักศึกษา จำ�นวน 177 คน
สอบผ่านร้อยละ 58.76 สอบไม่ผ่านร้อยละ 41.24 และทักษะการตรวจหน้าท้อง สอบผ่านร้อยละ 57.63 สอบไม่ผ่าน
ร้อยละ 42.37
จากการถอดบทเรียนร่วมกัน สรุปว่าการประเมินทักษะทางคลินกิ เป็นสิง่ จำ�เป็นสำ�หรับนักศึกษาพยาบาล ผลการประเมิน
จากการสอบเป็นข้อมูลทีจ่ ะนำ�ไปสูก่ ารพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบตั ติ อ่ ไป โดยปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ ผูส้ อนจะ
ต้องมีการเตรียมความพร้อมทีด่ ี ทัง้ เรือ่ งเนือ้ หา สถานการณ์ สถานที่ อุปกรณ์การสอน และแบบประเมิน ซึง่ ต้องสอดคล้องกัน
การประเมินทักษะทางคลินิกด้วย OSCE ในวิชาปฏิบัติการเวชบริบาลเบื้องต้นส่งผลให้นักศึกษาพยาบาลเกิดการพัฒนา
ทักษะการปฏิบตั กิ ารพยาบาลให้ยง่ิ ดีขน้ึ
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Abstract
		 The objective of this article was to exchange knowledge in assessing Objective Structured Clinical

Examination (OSCE) to evaluate clinical skills of the 4th year nursing students in Primary Medical Care
Practicum. The Boromarajonnani College of Nursing, Bangkok began to use OSCE to assess clinical skills of
nursing students after the end of practical training in the academic year 2015. The skills that need to be
evaluated was suture skill. The results of OSCE showed that among 212 students, 69.34% passed the exam
and 30.66% failed the exam. The test results and suggestions from the nurse faculty and students was
taken to improve the OSCE arrangement. In the academic year 2016, two skills for OSCE examinations,
suture and abdominal examination, were arranged. The results revealed that the suture skills of 177
students, 58.76%, was passed and 41.24% was failed the examination. For the abdominal examination
skills, 57.63% was passed and 42.37% was failed the examination.
The lessons learned from the OSCE arrangement can be concluded that the clinical skill evaluation
in nursing students is essential for comprehensive evaluation. The results from the OSCE could be used
as a guide to improve practical teaching and learning. Success factors contributed to good preparation
of the nurse faculty in term of content, situations, locations, teaching materials, and assessment
forms, which must be consistent. The OSCE arrangement in the Primary Medical Care Practicum
contributed to better clinical skills in the nursing students.
Keywords: Objective Structured Clinical examinations, Nursing student

บทนำ�

ตามที่พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 และพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540 ในมาตรา 30 กำ�หนด
ให้ผมู้ สี ทิ ธิขน้ึ ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ต้องสำ�เร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทีส่ ภาการพยาบาล
ให้การรับรอง และสอบความรูเ้ พือ่ ขอขึน้ ทะเบียนฯ ผ่านตาม
เกณฑ์ท่สี ภาการพยาบาลกำ�หนด และคณะกรรมการอำ�นวย
การสอบความรูเ้ พือ่ ขอขึน้ ทะเบียนฯ สภาการพยาบาลได้ดำ�เนิน
การจัดการสอบความรูเ้ พือ่ ขอขึน้ ทะเบียนฯ เพือ่ ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพฯ โดยจัดให้มีการสอบวัดความรู้ฯ
ปีละ 3 ครัง้ วัตถุประสงค์เพือ่ ให้ผใู้ ช้บริการด้านสุขภาพมัน่ ใจ
ว่าจะได้รับบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ท่มี ีคุณภาพ

และมีมาตรฐานวิชาชีพ1
จากผลงานวิจัยของ Kunaviktikul, Klunklin,
Chontawan และ Athaseri2 เกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ผลการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ผลการศึกษาส่วนหนึ่งพบว่า
ข้อสอบและวิธีการสอบเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการสอบของ
ผูส้ ำ�เร็จการศึกษา โดยมีขอ้ เสนอแนะว่าสภาการพยาบาลควร
ทบทวนวิธกี ารจัดการสอบความรูเ้ พือ่ ขอขึน้ ทะเบียนฯ โดยให้
มีการจัดสอบความรู้รูปแบบอื่นนอกเหนือจากการใช้ข้อสอบ
ปรนัยเพียงอย่างเดียว เนื่องจากในการประกอบวิชาชีพฯ
จำ�เป็นต้องใช้ท้ังความรู้และทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล
ควบคูก่ นั ต่อมาในปี 2556 สภาการพยาบาล3 จึงได้จดั โครงการ
การจัดสอบการประเมินทักษะการปฏิบัติการพยาบาลแบบ
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OSCE ในการสอบขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบ
วิชาชีพฯ เพือ่ ใช้ในการประเมินทักษะการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ของผูส้ ำ�เร็จการศึกษาทางการพยาบาล ให้มคี วามพร้อมทัง้ ด้าน
ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลในการให้การ
พยาบาลหรือการผดุงครรภ์กบั ผูร้ บั บริการทุกวัย ทัง้ ภาวะปกติ
และภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน ซึ่งจะทำ�ให้ผู้รับบริการทางการ
พยาบาลหรือการผดุงครรภ์ มีความมั่นใจในคุณภาพ และ
มาตรฐานวิชาชีพของผู้ประกอบวิช าชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการจัดการสอบการประเมินทักษะการปฏิบัติการ
พยาบาลของผู้สำ�เร็จการศึกษาทางการพยาบาลในการขอขึ้น
ทะเบียนเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
โดยมีเป้าหมายให้ผสู้ ำ�เร็จการศึกษาทางการพยาบาลทุกคนต้อง
ได้รับการประเมินทักษะการปฏิบัติการพยาบาลแบบ OSCE
ก่อนการสอบความรู้ เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น
ผู้ป ระกอบวิ ช าชี พ ฯ และวิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ เป็น 1 ใน 6 สถาบันทีไ่ ด้รบั เลือกให้เป็นสถาบันนำ�ร่อง
ในการจัดสอบการประเมินทักษะการปฏิบตั กิ ารพยาบาลแบบ
OSCE ของสภาการพยาบาล จากการจัดทำ�โครงการดังกล่าว
ส่ ง ผลให้ ส ถาบั น การศึ ก ษาพยาบาลให้ ค วามสนใจกั บ การ
ประเมินทักษะทางคลินกิ แบบ OSCE มากยิง่ ขึน้
การประเมินทักษะทางคลินิกแบบ Objective
Structured Clinical Examination (OSCE)
การประเมินทักษะทางคลินกิ แบบ OSCE เป็นการ
ประเมินทักษะการปฏิบัติการพยาบาล โดยประเมินจากการ
สังเกตพฤติกรรมโดยตรง (Performance based evaluation)
ซึ่งเป็นการประเมินตามวัตถุประสงค์ท่ีเลือกเจาะจง สังเกต
พฤติกรรมบางส่วนจากการปฏิบัติในเวลาที่การสังเกตจำ�กัด
(Spot direct observation ) ดังนัน้ จึงอาจกล่าวได้วา่ OSCE
เป็นเครือ่ งมือประเมินหรือวิธที ดสอบทีอ่ าศัยพฤติกรรมโดยตรง
และเจาะจงคัดเลือกมาหลากหลายเพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติใน
ช่วงเวลาที่จำ�กัด มีผลดีในการนำ�มาประเมินทักษะทางคลินิก
(clinical skill) ทักษะด้านการสื่อสาร (communication
skill) และทักษะด้านการปฏิบัติการ (operative skill)
การสอบ OSCE เป็นการประเมินทีค่ รอบคลุมหลายด้าน และ
เป็นวิธีประเมินทักษะการปฏิบัติท่ีมีประโยชน์มาก3 OSCE
เป็นการประเมินผลทีม่ รี ปู แบบและหลักเกณฑ์ทแ่ี น่นอน โดยใช้

วัตถุประสงค์เป็นโครงสร้างการสอบ เป็นวิธีการประเมินผล
ทักษะทางคลินิกที่มีมาตรฐานสามารถแยกระดับความรู้ของ
ผูเ้ รียนรายบุคคลได้อย่างแท้จริง4 และเป็นวิธกี ารประเมินผลที่
ครอบคลุมการวัดทุกระดับความรู้ ทั้งในด้านทักษะ เจตคติ5
และการตัดสินใจของผูเ้ รียนได้ OSCE สามารถใช้สอบสำ�หรับ
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนการฝึกภาคปฏิบตั ใิ นแหล่งฝึก6
และใช้ประเมินทักษะทางคลินิก หรือทักษะการปฏิบัติการ
พยาบาลเมือ่ สิน้ สุดการฝึกภาคปฏิบตั ิ
การประเมินทักษะทางคลินิกด้วย OSCE วิชา
ปฏิบตั กิ ารเวชบริบาลเบือ้ งต้น (Primary Medical Care
Practicum)
ภาควิ ช าการพยาบาลอนามั ย ชุ ม ชน วิ ท ยาลั ย
พยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เปิดสอนวิชาปฏิบัติการเวช
บริบาลเบือ้ งต้น (Primary Medical Care Practicum) ในภาค
การศึกษาที่ 2 สำ�หรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชัน้ ปีท่ี
4 เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติการซักประวัติ การตรวจ
ร่างกาย การวินจิ ฉัยโรคเบือ้ งต้น การคัดกรองและการส่งต่อผู้
ป่วย เวชบริบาลเบือ้ งต้น การทำ�หัตถการ การช่วยเหลือผูป้ ว่ ย
ฉุกเฉิน และการบันทึกข้อมูลของการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
ภายใต้ ข อบเขตของระเบี ย บกระทรวงสาธารณสุ ข หลั ก
จริยธรรม สิทธิมนุษยชน และกฎหมายวิชาชีพได้ โดยได้เริม่ นำ�
การประเมินทักษะทางคลินกิ แบบ OSCE มาใช้ประเมินทักษะ
การปฏิบตั กิ ารพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล หลังจากสิน้ สุด
การฝึกภาคปฏิบตั ิ ในปีการศึกษา 2558 โดยพิจารณาว่าทักษะ
ทีม่ คี วามจำ�เป็นต้องนำ�มาประเมินแบบ OSCE คือ การเย็บแผล
ทั้งนี้ได้มีการเตรียมการเพื่อการประเมินตามหลักการของ
OSCE ผลการสอบพบว่าในปีการศึกษา 2558 นักศึกษา จำ�นวน
212 คน สอบผ่าน ร้อยละ 69.34 สอบไม่ผา่ น ร้อยละ 30.66
และนำ�ผลการสอบ พร้ อมข้ อเสนอแนะจากอาจารย์ และ
นักศึกษามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง และมีการดำ�เนินการต่อ
เนือ่ ง สำ�หรับนักศึกษาพยาบาลรุน่ ต่อมา ในปีการศึกษา 2559
มีการสอบ OSCE 2 ทักษะ คือ การเย็บแผล และการตรวจหน้า
ท้อง ผลการสอบพบว่าทักษะการเย็บแผล จากนักศึกษา จำ�นวน
177 คน สอบผ่าน ร้อยละ 58.76 สอบไม่ผา่ น ร้อยละ 41.24
และทักษะการตรวจหน้าท้อง สอบผ่าน ร้อยละ 57.63 สอบไม่
ผ่าน ร้อยละ 42.37 ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการสอบทักษะทางคลินกิ ด้วย OSCE วิชาปฏิบตั กิ ารเวชบริบาลเบือ้ งต้น นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชัน้ ปีท่ี 4 จำ�แนก
		 ตามทักษะการสอบในปีการศึกษา 2558 และ 2559
		
ทักษะ						ปีการศึกษา 2558							ปีการศึกษา 2559
การสอบ OSCE		 จำ�นวน ผ่าน ร้อยละ ไม่ผา่ น ร้อยละ จำ�นวน ผ่าน		ร้อยละ		ไม่ผา่ น ร้อยละ
			 (คน)
(คน)			 (คน)			 (คน)						(คน) (คน)
การเย็บแผล
212
147 69.34 65 30.66 177 104 58.76
73 41.24
การตรวจหน้าท้อง						
177 102 57.63
75 42.37
		
จากผลการสอบเมื่อได้มีการถอดบทเรียนร่วมกัน
ทีมผู้สอนได้เรียนรู้ว่าการประเมินทักษะทางคลินิก เป็นสิ่ง
จำ�เป็นสำ�หรับนักศึกษาพยาบาล ด้วยทักษะการเย็บแผล ทีน่ ำ�
มาใช้ในการประเมิน เป็นสมรรถนะทีผ่ า่ นการพิจารณาแล้วว่า
มีความสำ�คัญทีน่ กั ศึกษาต้องได้รบั การฝึกภาคปฏิบตั ิ และเมือ่
เพิ่มทักษะการตรวจหน้าท้องในปีการศึกษาต่อมา ผลการ
ประเมินพบว่ายังมีนักศึกษาจำ�นวนหนึ่งที่ไม่ผ่านการประเมิน
เป็นข้อมูลทีจ่ ะนำ�ไปสูก่ ารพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาค
ปฏิบัติต่อไป เพื่อให้เกิดความประเมินผลที่หลากหลาย และ
สามารถประเมิ น ผู้ เรี ย นได้ ค รบอย่ า งครอบคลุ ม มากกว่ า
การทดสอบแบบปรนัย โดยปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ ผู้สอนจะ
ต้องมีการเตรียมความพร้อมที่ดี ทั้งเรื่องเนื้อหา สถานการณ์
สถานที่ อุปกรณ์การสอน และแบบประเมิน ซึง่ ต้องสอดคล้อง
กัน ทัง้ นีจ้ ะมีการประเมินทักษะทางคลินกิ ด้วย OSCE ในวิชา
ปฏิบตั กิ ารเวชบริบาลเบือ้ งต้นในปีตอ่ มาจนถึงปัจจุบนั
สำ�หรับนักศึกษา ภายหลังการสอบในแต่ละปี ได้มี
การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Feedback) ว่านักศึกษามีทกั ษะอยูใ่ น
ระดับใด รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของนักศึกษา
สรุปผล 3 ประเด็น คือ สิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้ การนำ�ไปใช้ประโยชน์
และข้อเสนอแนะ ดังนี้ สิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้ ได้ทบทวนวิธกี ารเย็บแผล
ทีถ่ กู ต้อง ได้นำ�สิง่ ทีเ่ รียนและปฏิบตั มิ าใช้ในการสอบปฏิบตั ไิ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ เพราะมีประสบการณ์จริงมาแล้ว
ได้เรียนรูก้ ารวิเคราะห์สถานการณ์ ความรอบคอบในการอ่าน
โจทย์ การปฏิบตั ติ ามสิง่ ทีก่ ำ�หนด การมีสติ และเตรียมอุปกรณ์
ในการเย็บแผลจริง พร้อมทั้งได้เย็บแผลจริงกับหุ่นจำ�ลอง
ถือว่าเป็นสิง่ ทีด่ ี ได้ทดสอบความรู้ ความคล่องตัว และเทคนิค
จากการที่ได้ฝึกปฏิบัติงานจริงมาแล้ว การสอบครั้งนี้เป็น

การทบทวนและเป็นการประเมินว่าเราสามารถเย็บแผลได้
อย่างถูกต้องตามขัน้ ตอน เย็บสวยงามมากน้อยเพียงใด ได้ฝกึ การ
ปฏิบตั ใิ นสถานการณ์ทจ่ี ำ�ลองขึน้ ทำ�ให้สามารถฝึกการตัดสินใจ
หากได้มีการฝึกฝนจะทำ�ให้มีความสามารถในการตัดสินใจ
เมื่อเจอสถานการณ์จริงจะได้ตัดสินใจได้ เรียนรู้ในสิ่งที่เป็น
ข้อผิดพลาดของตนเอง โดยข้อผิดพลาดที่ตนเองไม่รู้ตัวนั้น
สามารถฟังได้จากอาจารย์ท่ีคุมสอบภายหลังการสอบเสร็จ
แล้ว สามารถนำ�ไปพัฒนาตนเองได้ และการสอบทำ�ให้ได้ฝึก
ทักษะในการตัดสินใจ และการฝึกทักษะการปฏิบัติเย็บแผล
จากโจทย์สถานการณ์ ได้คิดวิเคราะห์สถานการณ์จากโจทย์
ในการเตรียมอุปกรณ์เพือ่ นำ�มาทดสอบตามสถานการณ์ทโ่ี จทย์
กำ�หนด และมีการจัดลำ�ดับความสำ�คัญของการให้การพยาบาล
ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง รวมถึงการจับอุปกรณ์อย่างถูกต้อง ซึ่ง
จากการปฏิบัติงานนักศึกษาอาจมีการประยุกต์ในขั้นตอน
การปฏิบตั จิ ากทฤษฏีทเ่ี รียน การสอบปฏิบตั คิ รัง้ นีท้ ำ�ให้นกั ศึกษา
ได้ทบทวนเนือ้ หาอีกครัง้ และสามารถนำ�ทักษะทีไ่ ด้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อไปได้ รวมทั้งได้เรียนรู้ถึงความรู้สึกอีกแบบหนึ่ง
ของการสอบซึง่ เป็นรูปแบบการสอบทีต่ อ้ งยอมรับว่าไม่คนุ้ เคย
เพราะการสอบ OSCE เป็นการสอบที่ทำ�ให้รู้สึกกดดันและ
ตื่นเต้นในตอนสอบซึ่งหากว่าเราควบคุมสติไม่ได้หรือมีความรู้
ทักษะทีไ่ ม่แม่นพอจะทำ�ให้เราไม่มน่ั ใจและทำ�ออกมาได้ไม่ดเี ท่า
ทีค่ วร จากการได้สอบปฏิบตั ไิ ด้เรียนรูว้ า่ จากการออกฝึกการ
ได้ลงมือปฏิบตั จิ ริงเป็นสิง่ ทีส่ ำ�คัญเพราะจะทำ�ให้มคี วามชำ�นาญ
ในการหยิบจับการใช้เครื่องมือมากขึ้น เมื่อมาได้สอบปฏิบัติ
จะทำ�ให้มคี วามคล่องแคล่วในการสอบ ลดการตืน่ เต้นมากขึน้
จากการได้ไปฝึกปฏิบตั มิ าแล้วและจากการเรียนในภาคทฤษฎี
การจัดให้มีการสอบ OSCE เป็นเหมือนการประเมินความรู้
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และทักษะทีผ่ า่ นมา ถือเป็นการจัดการเรียนการสอนทีด่ เี หมาะ
กับการเรียนในรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาล
สำ�หรับการนำ�ไปใช้ประโยชน์ นักศึกษาให้ขอ้ มูลว่า
การสอบ OSCE ครั้งนี้ จึงทำ�ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงวิธีการ
และกระบวนการต่ า งๆ ของการสอบ ซึ่ง เป็ น ทั ก ษะและ
ประสบการณ์ทส่ี ามารถนำ�ไปใช้กบั การสอบครัง้ ต่อไป ทัง้ นีย้ งั
สามารถนำ�ความรู้ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการ
พยาบาลได้ สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบตั งิ านจริงใน
อนาคต และการสอบอืน่ ๆ ซึง่ ต้องมีสติ สมาธิอยูเ่ สมอ รวมทัง้
สามารถนำ�ข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นขณะสอบมาปรับปรุง
ตนเอง ให้สามารถทำ�หัตถการได้ถูกต้องตามทฤษฏี เกิดเป็น
ความมัน่ ใจในการปฏิบตั งิ านเมือ่ จบเป็นพยาบาล จากการสอบ
ทำ�ให้ทราบว่าตนเองมีขอ้ ควรแก้ไขตรงจุดไหน และสามารถนำ�
ไปปรับใช้ และทำ�ให้มีความมั่นใจและอาจทำ�ให้มีสติมากขึ้น
เมือ่ เจอสถานการณ์จริง จะเป็นประโยชน์ในเชิงทีท่ ำ�ให้นกั ศึกษา
ได้เตรียมตัวเตรียมทักษะในการที่จะจบออกไปเป็นพยาบาล
วิชาชีพในอนาคต
สามารถนำ�ไปใช้ในการปฏิบัติงานการพยาบาลได้
กรณีมผี ปู้ ว่ ยมีการฉีดขาดของผิวหนังหรือชัน้ กล้ามเนือ้ เพือ่ เย็บ
ให้ ผิ ว หนั ง ชิ ด ติ ด กั น และป้ อ งกั น การเลื อ ดออกจากแผล
ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยมีความปลอดภัย ได้นำ�ความรูก้ ารเย็บแผลไปใช้จริง
กับผูป้ ว่ ย การสอบทีม่ สี ถานการณ์มาให้จะทำ�ให้เมีความเข้าใจ
มากยิง่ ขึน้ เนือ่ งจากสามารถปฏิบตั ไิ ด้ เหมือนกับการได้ปฏิบตั ิ
กับผู้ป่วยจริง ทำ�ให้เราสามารถเข้าใจในตัวผู้ป่วยและแก้ไข
ปัญหาในสถานการณ์นน้ั ๆ ได้ เพือ่ ทีน่ ำ�ไปใช้ในการทำ�งานใน
อนาคตได้อย่างถูกต้อง การสอบ OSCE เป็นการทดสอบทีต่ อ้ ง
ใช้ความรู้และทักษะควบคู่กันไป สามารถนำ�ไปใช้ได้จริงใน
ตลอดชีวติ การทำ�งานพยาบาล สามารถนำ�เทคนิคต่างๆ ตลอด
จนข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนาปรับปรุง
ความสามารถและทักษะของเราให้ดยี ง่ิ ขึน้ เมือ่ ต้องทำ�งานจริงๆ
ในอนาคต ได้ฝกึ ปฏิบตั จิ ริงเกีย่ วกับการเลือกใช้วธิ กี ารเย็บแผล
ทีถ่ กู ต้องและสามารถให้คำ�แนะนำ�ผูป้ ว่ ยในการดูแลแผลได้ นำ�
ไปใช้ในการพัฒนาทักษะตนเองในการปฏิบัติงานเมื่อต้องเป็น
พยาบาลวิชาชีพ สามารถนำ�ความรู้ และทักษะการปฏิบตั งิ าน
และการสอบไปใช้ในการปฏิบตั งิ านกับสถานการณ์จริงในชีวติ
เพือ่ เราจะได้นำ�ไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐาน
วิชาชีพการพยาบาล

นอกจากนี้นัก ศึ ก ษามี ข้อ เสนอแนะ สรุ ป ได้ ดัง นี้
ควรมีการสอบ OSCE ในรายวิชานี้ต่อไปทุกปี และมีการ
Feedback ในส่วนของข้อผิดพลาด ทุกครั้งที่จบการเรียน
ภาคปฏิบตั ิ เนือ่ งจากสามารถนำ�ข้อผิดพลาดไปปรับปรุงตนเอง
ได้จริง ควรมีสถานการณ์ทห่ี ลากหลายมากกว่านี้ เช่น อาจเพิม่
การ CPR เข้าไปด้วย แล้วให้นกั ศึกษาจับฉลากว่าได้ปฏิบตั เิ รือ่ งใด
หรือ ผู้คุมสอบเป็นผู้กำ�หนด และหากมีการเพิ่มสถานการณ์
เข้าไปจริงอยากให้บอกให้ชดั เจนว่าเรือ่ งไหนบ้าง และการสอบ
มีหลายสถานการณ์ จะได้ฝกึ ทักษะหลายอย่าง เป็นการทดสอบ
ตนเองและสามารถเพิม่ ความมัน่ ใจในการปฏิบตั งิ านได้ ควรมี
การสอบก่อนการฝึกปฏิบัติจริงกับผู้ป่วยเพื่อให้นักศึกษามี
ความมัน่ ใจ ลดความวิตกกังวล และปฏิบตั จิ ริงกับผูป้ ว่ ยได้อย่าง
ถูกต้องและลดข้อผิดพลาดทีอ่ าจเกิดกับผูป้ ว่ ยในการปฏิบตั จิ ริง
และควรให้ มี ก ารทดสอบทั ก ษะการปฏิ บั ติ ต่ อ ไป เพื่ อ ให้
นักศึกษาทุกคนได้มีการทบทวนความรู้และทักษะจากการฝึก
ปฏิบตั อิ กี ครัง้ เนือ่ งจากนักศึกษามีการออกฝึกในสถานทีต่ า่ งกัน
อาจมีทักษะที่หลากหลายและแตกต่างกัน เพื่อให้นักศึกษา
แต่ละแหล่งฝึกได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน และ
สามารถปฏิบตั ทิ กั ษะการเย็บแผลได้ถกู ต้อง มีนกั ศึกษาบางคน
ให้ ข้ อ เสนอแนะว่ า การจั ด สอบ OSCE แบบนี้ ค่ อ นข้ า ง
เหมาะสม เพราะตรงกั บสิ่ง ที่ไ ด้ จ ากการฝึ ก ปฏิ บัติง านมา
และไม่มากเกินไป ควรมีการจัดสอบ OSCE ต่อไปและมี
การสอบที่หลากหลายเรื่องมากขึ้น เช่น การวินิจฉัยโรคจาก
โจทย์สถานการณ์ต่างๆ โดยมีการตรวจร่างกายและเลือกวิธี
การให้การพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น เพื่อที่นักศึกษาจะได้
ประเมินตนเองได้วา่ มีความรูแ้ ละให้การพยาบาลได้ถกู ต้องมาก
น้อยแค่ไหน หลังจากได้ไปฝึกปฏิบัติการเวชบริบาลเบื้องต้น
มาแล้ว จะได้นำ�ข้อผิดพลาดทีไ่ ด้ไปปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ดขี น้ึ
ต่อไป

ข้อเสนอแนะเพือ่ การนำ�ไปใช้ประโยชน์

การสอบแบบ OSCE เป็นเครือ่ งมือประเมินหรือวิธี
ทดสอบทีอ่ าศัยพฤติกรรมโดยตรงและเจาะจงคัดเลือกมาหลาก
หลายเพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติในช่วงเวลาที่จำ�กัดมีผลดีในการ
นำ�มาประเมิน clinical skill communication skill และ
operative skill มีประโยชน์ในการช่วย ประเมินทักษะ
การปฏิบัติการพยาบาล ดังนั้นในการวัดประเมินผลนักศึกษา
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พยาบาลในด้านของทักษะการสอบแบบ OSCE จึงเป็นการสอบ
ที่สามารถสะท้อนทักษะของผู้เรียนได้ดี สามารถประเมิน
ผู้เรี ย นได้ ค รบอย่ า งครอบคลุ ม ทั้ง ด้ า นความรู้ และทั ก ษะ
ดังนั้นในการเรียนการสอนทางการพยาบาลควรนำ�การสอบ
แบบ OSCE มาใช้เพื่อประเมินนักศึกษาในรายวิชาทางการ
พยาบาล เพื่อ พั ฒ นาทั ก ษะที่จำ�เป็ น ของนั ก ศึ ก ษาเพื่อ ลด
ความผิดพลาดในการปฏิบตั งิ านในอนาคต

สรุป

การประเมิ น ทั ก ษะทางคลิ นิก แบบ Objective
Structured Clinical Examination (OSCE) เป็นวิธีการ

ประเมินผลที่สำ�คัญวิธีหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนภาค
ปฏิบัติ ควรนำ�มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิด
ความประเมินผลทีห่ ลากหลาย และสามารถประเมินผูเ้ รียนได้
ครอบอย่างครอบคลุมมากกว่าการทดสอบแบบปรนัย โดย
ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ ผู้สอนจะต้องมีการเตรียมความพร้อม
ที่ดี ทั้งเรื่องเนื้อหา สถานการณ์ สถานที่ อุปกรณ์การสอน
และแบบประเมิน ซึง่ ต้องสอดคล้องกัน และผูเ้ รียนต้องเข้าใจ
วิธีการประเมินทักษะทางคลินิกแบบ OSCE ซึ่งต้องมีการ
เตรียมความรู้และเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ท่เี รียนมาได้ จะช่วยให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะ
การปฏิบตั กิ ารพยาบาลให้ดยี ง่ิ ขึน้ ต่อไป
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