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บทคัดย่อ
		
บทความวิชาการนี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารประเมินทักษะปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดย OSCE เนือ่ งจาก

การจัดการศึกษาวิชาชีพพยาบาล มีเป้าหมายสำ �คัญคือ การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
สามารถตัดสินใจทางคลินิก และสามารถประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
บัณฑิตต้องมีทกั ษะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน โดยเฉพาะทักษะด้านการปฏิบตั ทิ างวิชาชีพ
นั้นมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะปฏิบัติการพยาบาลและมีการตัดสินใจทางคลินิกที่ถูกต้อง การประเมินทักษะปฏิบัติการ
พยาบาลโดย OSCE เป็นวิธีการประเมินที่มีมาตรฐานครอบคลุมการวัดระดับความรู้ ทักษะการปฏิบัติ และการตัดสินใจ
ตามสถานการณ์ที่กำ�หนด การประเมินวิธีนี้มีหลักการที่สำ�คัญคือ การกำ�หนดทักษะที่ประเมินต้องวิเคราะห์ผลลัพธ์
การเรียนรูข้ องนักศึกษา สร้างสถานการณ์จ�ำ ลองทีส่ อดคล้องกับทักษะทีก่ �ำ หนด จัดทำ�/ทบทวนแบบประเมิน กำ�หนดสถาน
ที่สอบที่เหมาะสม ทำ�ความเข้าใจทีมผู้สอน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ดำ�เนินการสอบโดยแบ่งเป็นสถานีย่อยอย่างน้อย
2 สถานีในแต่ละทักษะ เพื่อให้เพียงพอต่อจำ�นวนนักศึกษา การประเมินทักษะปฏิบัติการพยาบาลโดย OSCE เป็นวิธีการ
ประเมินที่ดีของการศึกษาภาคปฏิบัติ เพื่อประเมินทักษะปฏิบัติการพยาบาลหรือวัดความรู้รวบยอดของนักศึกษาในการ
เลื่อนชั้นปีหรือสำ�เร็จการศึกษา นอกจากนี้ ควรจัดให้มีการประเมินทักษะปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ OSCE ก่อนขึ้นฝึก
ภาคปฏิบัติ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกภาคปฏิบัติและสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานของนักศึกษา และเพื่อ
พัฒนาทักษะที่จำ�เป็นของนักศึกษาให้มีสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีทักษะปฏิบัติการ
พยาบาล มีการตัดสินใจทางคลินิกที่ถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานการเรียนรู้ และให้การพยาบาลที่มีคุณภาพต่อไป
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Abstract
This article aimed to summarize and share our knowledge in the evaluation of nursing practice
		

using Objective Structured Clinical Examination (OSCE) because the ultimate goal of professional
nursing program is to equip students with critical thinking skill, clinical decision-making, and effective
application of theories into practice. In addition, the graduate needs to attain 6 skills set by the
Thai Qualifications Framework for Higher Education, particularly nursing practice and accurate clinical
decision-making. The evaluation of nursing practice using OSCE, a standard assessment encompassing
evaluation of knowledge, practical skills and decision-making, is required. The evaluation method
requires an important principle, skill designation. The skill includes analyzing student learning
outcomes, creating simulation situations relevant to skills required, creating/reviewing assessment
forms, determining the appropriate exam location, team meeting to get teaching team, staff, and
students aligned. The examination is divided into at least 2 sub-stations in each skill to be sufficient
for the number of students. The OSCE is a good assessment method in practicum field to comprehensively evaluate students’ knowledge before moving to the higher year or graduation. In addition,
the OSCE should be evaluated prior to the practicum training. The reason is to build confidence in
nursing practice and to develop the necessary skills among students. Nursing students need to achieve
nursing competency in accordance with the national higher education qualifications standards.
Also, enhancement of appropriate nursing skills in accordance with learning standards and quality in
nursing is required.
Keywords: evaluation of nursing practice, OSCE assessment

บทนำ�

การพยาบาลเป็นศาสตร์และศิลปะของการดูแล
ผู้ รั บ บริ ก ารแบบองค์รวมด้ว ยความเอื้ออาทร มีคุณธรรม
จริยธรรม โดยใช้ศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้องตามมาตรฐานวิชาชีพ คำ�นึงถึงความหลากหลาย
ทางวั ฒ นธรรม สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ
ให้ผู้รับบริการมีภาวะสุขภาพที่ดีตามสภาวะของแต่ละบุคคล
การจัดการศึกษาวิชาชีพพยาบาลจึงต้องให้นักศึกษาสามารถ
ประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติกับผู้รับบริการทาง
สุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพของบัณฑิต ดังนั้นการจัดการศึกษาพยาบาลมี

เป้าหมายที่สำ�คัญคือ การพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และสามารถตัดสินใจทางคลินิก เพื่อนักศึกษาสามารถให้การ
พยาบาลผู้ รั บ บริ ก ารได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ เนื่ อ งจากวิ ช าชี พ
พยาบาลเป็นวิชาชีพเชิงปฏิบัติ การฝึกปฏิบัติการพยาบาลใน
คลินิกเป็นสมรรถนะที่สำ�คัญของหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ดังนัน้ หัวใจของการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์
คือ การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ มุ่งให้นักศึกษาเกิด
ทักษะการปฏิบัติทางการพยาบาลที่สามารถนำ�ไปใช้กับผู้รับ
บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต ได้ยึดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualification Framework for higher education: TQF)1 บัณฑิต
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ทีส่ �ำ เร็จการศึกษาต้องมีผลลัพธ์การเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะปัญญา ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ด้านทักษะการปฏิบตั ทิ างวิชาชีพ สำ�หรับทักษะด้านการปฏิบตั ิ
ทางวิ ช าชี พ นั้ น มุ่ ง พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มี ทั ก ษะการปฏิ บั ติ
การพยาบาลและมีการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้
สามารถให้การพยาบาลอย่างมีคุณภาพ จึงทำ�ให้ต้องเลือกวิธี
การประเมินทักษะปฏิบัติที่เหมาะสมกับวิธีการจัดการเรียน
การสอน ซึ่งการประเมินทักษะปฏิบัติทางคลินิกเป็นวิธีการ
หนึ่งในการประเมินทักษะปฏิบัติที่สำ�คัญ เพราะการประเมิน
ขณะนักศึกษาปฏิบตั จิ ริงทำ�ให้นกั ศึกษาเกิดความมัน่ ใจในการ
พยาบาล การประเมินทักษะปฏิบัติการทางคลินิกที่เหมาะสม
คือ การประเมินทักษะปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ OSCE
(The Objective Structured Clinical Examinations)
ซึง่ เป็นวิธกี ารประเมินทักษะปฏิบตั กิ ารพยาบาลทีม่ มี าตรฐาน
สามารถสะท้อนให้เห็นสมรรถนะของนักศึกษาอย่างชัดเจน2
		 การประเมินทักษะปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้
OSCE (The Objective Structured Clinical Examinations) เป็ น วิ ธี ก ารประเมิ น ทั ก ษะปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลที่
สามารถแยกระดับความรู้ของนักศึกษารายบุคคลได้อย่าง
แท้จริง เป็นวิธีการประเมินผลที่ครอบคลุมการวัดระดับความ
รู้ ทักษะการปฏิบตั ิ และการตัดสินใจในการดูแลพยาบาลผูร้ บั
บริการตามสถานการณ์ที่กำ�หนด2 ปัจจุบันวิชาชีพพยาบาล
เริ่มมีการนำ�วิธีการประเมินทักษะปฏิบัติการพยาบาลโดย
OSCE มาใช้มากขึ้น ซึ่ง Hosseini, Fatehi, Eslamaian และ
Zamani 3 กล่าวว่า การประเมินทักษะปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดย
OSCE เป็นวิธีการประเมินที่สามารถนำ�มาใช้สอบภาคปฏิบัติ
ได้ดี โดยเฉพาะทางการแพทย์และการพยาบาล ดังนัน้ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ในฐานะสถาบันการ
ศึกษาทีผ่ ลิตบุคลากรพยาบาล จึงเล็งเห็นความสำ�คัญของการ
ประเมินทักษะปฏิบัติการพยาบาลโดย OSCE ซึ่งเป็นการ
ประเมินทักษะปฏิบตั กิ อ่ นเลือ่ นชัน้ ปี เพือ่ ให้นกั ศึกษามีผลลัพธ์
การเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
มีทักษะปฏิบัติการพยาบาล และมีการตัดสินใจทางคลินิกที่
ถูกต้องเหมาะสมตามผลลัพธ์การเรียนรูใ้ นแต่ละชัน้ ปีทกี่ �ำ หนด

บทความวิ ช าการนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
การประเมินทักษะปฏิบัติการพยาบาลโดย OSCE นำ�เสนอ
ในประเด็นแนวคิดการประเมินทักษะปฏิบัติการพยาบาลโดย
ใช้ OSCE ประกอบด้วย หลักการสำ�คัญของการประเมินด้วย
OSCE ลักษณะเด่นของข้อสอบ OSCE ข้อจำ�กัดของ OSCE
ขัน้ ตอนและวิธกี ารใช้ OSCE และการประยุกต์ใช้การประเมิน
ทักษะปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยใช้ OSCE สาขาวิชาการพยาบาล
มารดาทารกและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
จังหวัดนนทบุรี

แนวคิดการประเมินทักษะปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยใช้
OSCE (The Objective Structured Clinical
Examinations)

OSCE เป็นที่รู้จักกันครั้งแรกเมื่อถูกใช้เป็นวิธีการ
ประเมินความสามารถทางคลินิกขั้นพื้นฐานของนักศึกษา
แพทย์ ในปี ค.ศ. 1972 โดย Harden และ Gleeson4 ได้
ให้คำ�จำ�กัดความของ OSCE ไว้ว่า “an approach to the
assessment of clinical competence in which the
components of competence are assessed in a
planned or structured way with attention being
paid to the objectivity of examination” เดิมเรียก
“structured clinical examination” เป็นวิธกี ารทีถ่ กู พัฒนา
ขึ้ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน มี
วัตถุประสงค์ที่สำ�คัญคือ เพื่อให้การประเมินผลทักษะทาง
คลิ นิ ก มี ค วามถู ก ต้ อ งและเชื่ อ ถื อ ได้ ด้ ว ยการควบคุ ม ความ
ลำ�เอียงที่มักพบในการประเมินผลความสามารถทางคลินิก
ด้วยวิธีการแบบอื่น ๆ ทั้งนี้เพราะการออกแบบเครื่องมือการ
ประเมินทักษะการปฏิบัติทางคลินิกที่เหมาะสมจะช่วยให้
สามารถประเมินทักษะปฏิบตั ทิ างการพยาบาลได้อย่างถูกต้อง
การจัดการเรียนการสอนพยาบาลในปัจจุบันจึงนำ� OSCE
มาใช้เพื่อประเมินความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลได้
อย่างเหมาะสมนั่นคือ การกำ�หนดองค์ประกอบของทักษะ
ทางคลินิกออกมาให้ชัดเจน เช่น การซักประวัติ การตรวจ
ร่างกาย การแปลผลทางห้องปฏิบตั กิ าร เป็นต้น และมีรปู แบบ
การประเมินผลที่มีการวางแผนล่วงหน้าอย่างมีหลักเกณฑ์
แน่นอน โดยการสร้าง checklist สำ�หรับให้คะแนนในการสอบ
จะมีการแบ่งเป็นข้อย่อย 10-20 ข้อ ตามทักษะที่ต้องประเมิน
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ทักษะทางคลินกิ (clinical skill) โดยทัว่ ไปประกอบ
ด้วย การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การแปลผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ การทำ�หัตถการ รวมไปถึงทักษะการ
สื่อสาร การให้ข้อมูล ซึ่งในอดีตการประเมินผลทักษะเหล่านี้
มักทำ� โดยการสังเกตจากการปฏิบตั งิ าน หรือการสอบปากเปล่า
บางครั้งเรียกว่าการสอบรายยาว ข้อด้อยของการสอบเหล่านี้
คือมาตรฐานของข้อสอบและการให้คะแนนซึ่งมีความเป็น
subjective สูง คือ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเฉพาะบุคคลของ
ผู้ให้คะแนนค่อนข้างมาก ทำ�ให้มีความน่าเชื่อถือของคะแนน
น้อย นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องความครอบคลุมของเนื้อหา
ข้อสอบ เนื่องจากการสอบแต่ละข้อมักใช้เวลานาน ทำ�ให้มี
จำ�นวนข้อสอบไม่มากพอทีจ่ ะครอบคลุมของเนือ้ หาได้ทงั้ หมด
ในปี ค.ศ. 1972 Harden และ Gleeson ได้เสนอ
การประเมินทักษะทางคลินิกรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า OSCE
เป็นครั้งแรก ปรับปรุงให้การออกข้อสอบครอบคลุมทักษะ
ทางคลินิกที่สำ�คัญโดยการแบ่งการสอบเป็นข้อย่อย ๆ และ
มี ก ารให้ ค ะแนนที่ มี เ กณฑ์ ชั ด เจนเพื่ อ ให้ มี ค วามเที่ ย งตรง
มากขึ้น จากการศึกษาในระยะต่อมาพบว่าข้อสอบ OSCE มี
ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ดี ในปัจจุบันจึงมีการใช้การสอบ
แบบ OSCE เพื่อประเมินทักษะทางคลินิกอย่างกว้างขวาง4
หลักการสำ�คัญของการประเมินด้วย OSCE
การประเมินทักษะด้วย OSCE เป็นวิธีการประเมิน
ผลที่มีความสำ�คัญในกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
คลินิก มุ่งให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ
และเจตคติ หลักการสำ�คัญของการประเมินผลประกอบด้วย
สถานีสอบ (station) สถานการณ์จำ�ลอง (clinical relevance) วัตถุประสงค์การจัดสอบ (relative objectivity)
รูปแบบโครงสร้าง (structured format) และความยืดหยุ่น
(flexibility)4
1. สถานีสอบ (station) การประเมินทักษะด้วย
OSCE จะประกอบด้วยสถานีสอบหลาย ๆ สถานี ซึง่ ผูเ้ ข้าสอบ
จะหมุนเวียนไปทดสอบตามสถานีต่าง ๆ ตามที่กำ�หนด โดย
แต่ ล ะสถานี จ ะมี เ ป้าหมายเพื่อทดสอบเพียงหนึ่งหรือ สอง
สมรรถนะเท่านัน้ แต่ละสถานีจะให้เวลาแก่ผเู้ ข้าสอบประมาณ
5-20 นาที ขึ้นอยู่กับทักษะที่ต้องการประเมิน
2. สถานการณ์จำ�ลอง (clinical relevance)
การประเมินทักษะด้วย OSCE เป็นการประเมินความสามารถ

ในการปฏิบัติการทางคลินิก ประกอบด้วย การซักประวัติ
การวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล หรือการวางแผนส่งต่อ
เมื่อเกินขีดความสามารถ โดยยึดหลักตามมาตรฐานแนวทาง
ปฏิบัติของแต่ละปัญหา
3. วัตถุประสงค์การจัดสอบ (relative objectivity)
การประเมิ น ทั ก ษะด้ ว ย OSCE มี เ ป้ า หมายหลั ก ของการ
ประเมิ น ความสามารถทางคลิ นิ ก ประกอบด้ ว ย ความ
พยายามที่จะลดความแตกต่างระหว่างผู้ให้คะแนน โดยผู้เข้า
สอบจะได้รับการประเมินจากผู้ให้คะแนนที่ได้รับการฝึกการ
ใช้แบบประเมินและการให้คะแนน และผู้เข้าสอบทั้งหมด
จะได้รับโจทย์เดียวกัน เพื่อรับประกันได้ว่าผู้เข้าสอบทั้งหมด
จะได้รับโอกาสที่เหมือน ๆ กัน
4. รูปแบบโครงสร้าง (structured format) การ
จัดสอบ OSCE ต้องมีการกำ�หนดเนื้อหาหลักหรือทักษะที่
ต้องการประเมินและรายละเอียดอื่น ๆ ล่วงหน้าอย่างชัดเจน
และสามารถใช้ทดสอบนักศึกษาในสาขาวิชาที่หลากหลาย
เนื่องจากการประเมินมีโครงสร้างตามที่ได้กำ �หนดไว้แล้ว
ดังนั้น การทดสอบในครั้งเดียวสามารถทดสอบได้หลายสาขา
เช่น ระบบหัวใจและไหลเวียน ระบบผิวหนัง อุบัติเหตุหรือ
ฉุกเฉิน เป็นต้น และสามารถทดสอบได้หลากหลายทักษะ เช่น
การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การแก้ปญ
ั หา และทัศนคติ
5. ความยืดหยุ่น (flexibility) การประเมินทักษะ
นั ก ศึ ก ษาด้ ว ย OSCE เป็ น วิ ธี ก ารที่ ส ามารถนำ � ไปใช้ ไ ด้ ใ น
หลากหลายสาขาวิชา เช่น ความรูท้ ว่ั ไป ศัลยกรรม อายุรกรรม
สามารถปรับใช้ได้ในทุกระยะของการศึกษา และสามารถปรับ
ใช้ได้หลากหลายความต้องการ เช่น การประเมินผลหลักสูตร
การสอบคัดเลือก การสอบประมวลความรู้ และสามารถปรับ
ใช้ได้โดยขึน้ อยูก่ บั ทรัพยากรทีม่ อี ยู่ เช่น จำ�นวนของผูป้ ระเมิน
สถานที่สอบ
ในการสอบแบบ OSCE ในแต่ละทักษะไม่ควรจัด
สถานีสอบเพียงสถานีเดียว หมายถึง ในทักษะเดียวกันควรมี
สถานีสอบที่คล้ายคลึงกันอย่างน้อย 2 สถานี
ลักษณะเด่นของข้อสอบ OSCE
การประเมินนักศึกษาด้วยวิธีการ OSCE เหมาะ
สำ�หรับการประเมินความเชี่ยวชาญทักษะปฏิบัติเฉพาะด้าน
ซึ่งมีลักษณะเด่นที่สำ�คัญ ดังนี4้
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ต่าง ๆ
expert

1. วัดการกระทำ�มากกว่าความรู้
2. วัดได้ทั้ง process และ product
3. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของทักษะ
4. การสร้างข้อสอบต้องใช้ educator ร่วมกับ

5. มีการประสานงานของหลายสาขาวิชาในการสอบ
บางประเภท เช่ น comprehensive examination,
national license
6. สามารถผลักดันให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
การเรียนรู้ นำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
7. มี ค วามเที่ ย ง และความตรงด้ า นเนื้ อ หาสู ง
เพราะมีการวางบรรทัดฐานที่เป็นมาตรฐานล่วงหน้า
ข้อจำ�กัดของ OSCE4
1. ทักษะถูกประเมินเป็นส่วนๆ เนือ่ งจากระยะเวลา
แต่ละสถานีสั้น จึงไม่สามรถประเมินในภาพรวมได้ ขาดความ
ตรงด้านโครงสร้าง
2. ใช้ทรัพยากรสูงในการบริหารจัดการ ทั้งคน
วัสดุอปุ กรณ์ สถานที่ เนือ่ งจากต้องใช้สถานทีท่ กี่ ว้างขวางเพือ่
จัดสถานี รวมทั้งการใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นจำ�นวนมาก
ขั้นตอนและวิธีการใช้ OSCE
หลักการพื้นฐานของ OSCE คือ การที่นักศึกษา
แต่ ล ะคนหมุ น เวี ย นไปทดสอบตามสถานี ส อบต่ า ง ๆ ซึ่ ง ผู้
ประเมินใช้เกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ก่อนล่วงหน้ามาประเมินความ
สามารถทางคลินิกของนักศึกษาโดยใช้วิธีการสังเกต สถานี
สอบสามารถประกอบด้ ว ยวิ ธี ก ารทดสอบรู ป แบบต่ า ง ๆ
รวมทั้งการใช้คำ�ตอบแบบเลือกตอบหรือคำ�ตอบสั้น ๆ OSCE
โดยส่วนใหญ่ใช้ “ผู้ป่วยมาตรฐาน หรือ ผู้ป่วยจำ�ลอง (standard patient)” สำ�หรับสถานีสอบทักษะทางคลินิกต่าง ๆ
เช่น การซักประวัติ ทักษะการตรวจร่างกาย ทักษะการให้คำ�
ปรึกษาคลินกิ เป็นต้น5 มีรายงานนำ�เสนอขัน้ ตอนต่าง ๆ ในการ
ดำ � เนิ น การประเมิ น ความสามารถทางคลิ นิ ก ด้ ว ย OSCE
ตัวอย่างเช่น El Darir และ Hamid6 นำ�เสนอขั้นตอนของ
OSCE 3 ขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย 1) การสร้างสถานการณ์
ทางคลินิกและแบบประเมิน 2) การจัดสอบ OSCE และ
3) การประเมินผล Katowa-Mukwato, Mwape, KabingaMakukula, Mweemba และ Maimbolwa7 นำ�เสนอขัน้ ตอน

ของ OSCE ซึ่งประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การกำ�หนด
ความสามารถทีจ่ ะได้รบั การประเมิน 2) การสร้างสถานการณ์
ตามความสามารถที่กำ�หนด 3) การกำ�หนดและพัฒนาแบบ
ประเมิน 4) การกำ�หนดสถานที่สอบ 5) การวางแผนด้าน
ทรัพยากร 6) การเตรียมผู้ป่วยมาตรฐาน 7) การเตรียมสอบ
OSCE และ 8) การจัดสอบ OSCE และ Zayyan5 ระบุว่า
ขั้ น ตอนหลั ก ในการจั ด สอบด้ ว ย OSCE ประกอบด้ ว ย 5
ขั้นตอน 1) การกำ�หนดทีม OSCE 2) การกำ�หนดทักษะที่จะ
ได้รับการประเมิน 3) การพัฒนาข้อสอบและแบบประเมิน
4) การสรรหาและการฝึกอบรมผู้ป่วยมาตรฐานหรือผู้ป่วย
จำ�ลอง และ 5) การจัดการสอบ

การประยุกต์ใช้การประเมินทักษะปฏิบตั กิ ารพยาบาล
โดยใช้ OSCE สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
จังหวัดนนทบุรี

การนำ�รูปแบบการประเมินโดยใช้ OSCE มาประยุกต์
ใช้ ใ นสาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุ ง ครรภ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี เป็นการ
ประเมินทักษะการปฏิบัติการพยาบาลให้กับนักศึกษาชั้นปีที่
3 ที่ผ่านการเรียนภาคปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล
มารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 เป็นการประเมินทักษะ
ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อเลื่อนชั้นปี และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่
ผ่านการเรียนภาคปฏิบตั ใิ นรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ์ 2 เป็นการประเมินทักษะปฏิบัติการ
พยาบาลเพื่ อ สอบสำ � เร็ จ การศึ ก ษา ส่ ง ผลให้ นั ก ศึ ก ษามี
สมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
มีทกั ษะการปฏิบตั กิ ารพยาบาล และมีการตัดสินใจทางคลินกิ
ทีถ่ กู ต้องเหมาะสมตามผลลัพธ์การเรียนรูใ้ นแต่ละชัน้ ปีทก่ี �ำ หนด
การดำ�เนินการยึดตามหลักการสำ�คัญของการประเมินด้วย
OSCE4สำ�หรับขั้นตอนในการประเมินทักษะการปฏิบัติการ
พยาบาลโดยใช้ OSCE สาขาการพยาบาลมารดาทารกและ
การผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
มีการประเมินทักษะปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยใช้ OSCE ประยุกต์
ใช้ 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. การกำ � หนดความสามารถที่ จ ะได  รั บ การ
ประเมิน ผูรับผิดชอบประชุมรวมกับอาจารย์ผู้สอนในสาขา
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วิชาสาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ กำ�หนด
ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลให  มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานการเรียนรู้ทางด้านการพยาบาลมารดาทารกและ
การผดุงครรภ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 โดยแบ่งเป็น
นักศึกษาชัน้ ปีที่ 3 มีทกั ษะการตรวจครรภ์ และทักษะการเลีย้ ง
ลูกด้วยนมแม่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีทักษะการทำ�คลอด
2. การสร างสถานการณ ต ามความสามารถที่
กำ�หนด ผูรับผิดชอบและอาจารย์ผู้สอนไดรวมกันทบทวน
โจทยสถานการณ และกำ�หนดระยะเวลาในการทำ�ขอสอบ
ของแตละสถานี โดยกำ�หนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สถานี
ตรวจครรภ์ให้เวลา 5 นาที สถานีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ให้เวลา 5 นาที และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สถานีการทำ�คลอด
ให้เวลา 5 นาที
3. การกำ�หนดและทบทวนแบบประเมิน ผรู บั ผิดชอบ
และอาจารย์ผู้สอนมีการทบทวนแบบประเมิน เปนการให
คะแนนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) โดยแบบตรวจ
สอบรายการนักศึกษาตองทำ�ไดมากกวารอยละ 60 ถึงจะถือ
วาสอบผานในสถานีนั้น ๆ
4. การกำ�หนดสถานที่สอบ มีการแบงหองสอบ
และหองรอสอบของนักศึกษา โดยไดแยกสถานที่ออกจาก
กันอยางชัดเจน และมีสัญญาณเตือนหมดเวลาแตละสถานี
สอบทุก 5 นาทีจากสวนกลาง
5. การวางแผนดานทรัพยากร ผูรับผิดชอบไดมี
การประชุ ม วางแผนกั บ อาจารย์ ผู้ ส อน และเจ า หน า ที่ ที่
เกี่ยวของกับการสอบ เพื่อทำ�ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดสอบ
วันที่ เวลา นอกจากนี้ ไดมีการเตรียมอุปกรณที่ตองใชในการ
สอบแตละสถานี โดยอาจารย์ผู้สอนแตละทานจะเขาประจำ�
สถานีทต่ี นเองรับผิดชอบ ตรวจความครบถวนของสถานการณ์
จำ�ลองที่เป็นโจทยคำ�ถาม วัสดุ อุปกรณในแตละสถานีสอบ
สำ�หรับเจาหนาที่มีทั้งหมด 4 คน โดยเจาหนาที่ 2 คนแรก
จะทำ�หนาที่ในการอำ�นวยความสะดวกและควบคุมเวลาใน
การสอบ การดู แ ลนั ก ศึ ก ษาให  เ ดิ น ตามแผนผั ง ที่ กำ � หนด
ในแตละสถานี สวนเจาหนาที่อีก 2 คน จะเปนผูคุมนักศึกษา
ระหวางรอสอบและหลังสอบเสร็จ
6. การจั ด สอบ OSCE ในสาขาการพยาบาล
มารดาทารกและการผดุงครรภ์ ได้กำ�หนดให้มีการประเมิน
ทักษะการปฏิบตั กิ ารพยาบาลสำ�หรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

ชั้ น ปี ที่ 3 ที่ ผ่ า นการฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ ใ นรายวิ ช าปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 โดยประเมินทักษะ
การตรวจครรภ์ และทั ก ษะการเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ ส่ ว น
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติ
ในรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
2 ประเมินทักษะการทำ�คลอด สำ�หรับการจัดสอบนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำ�นวน 160 คน และนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ ชัน้ ปีท่ี 4 จำ�นวน 160 คนนัน้ ได้แบ่งนักศึกษา
ออกเป็นกลุม่ กลุม่ ละ 10-12 คน นักศึกษาทุกคนจะหมุนเวียน
มาสอบในสถานีการประเมินทักษะการตรวจครรภ์ สถานี
การประเมินทักษะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และสถานีการ
ประเมินทักษะการทำ�คลอด โดยในแต่ละสถานีจะแบ่งเป็น
สถานียอ่ ยจำ�นวน 2 สถานี เพือ่ ให้เพียงพอต่อจำ�นวนนักศึกษา
ทั้งนี้กำ�หนดให้ใช้เวลาในการสอบสถานีละ 5 นาที โดยมี
อาจารย์ประจำ�สถานีเป็นผู้ประเมินนักศึกษา นักศึกษาที่เข้า
สอบจะทยอยเข้ามาสอบครั้งละ 1 คน จนครบตามจำ�นวน
นักศึกษาแต่ละกลุ่ม ส่วนนักศึกษาที่ยังไม่เข้าสอบจะอยู่นอก
สถานที่สอบ
ผลการประเมินทักษะปฏิบตั กิ ารพยาบาล นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ ชัน้ ปีที่ 3 มีการประเมินทักษะ 2 ทักษะ ได้แก่
ทั ก ษะการตรวจครรภ์ และทั ก ษะการเลี้ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่
ผลการประเมินพบว่า ทักษะการตรวจครรภ์จากนักศึกษา
จำ�นวน 160 คน สอบผ่าน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50
และทักษะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สอบผ่าน 145 คน คิดเป็น
ร้อยละ 90.62 ส่วนผลการประเมินทักษะการปฏิบัติการ
พยาบาล นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มีการประเมิน
ทักษะการทำ�คลอด ผลการประเมินพบว่า จากนักศึกษา
จำ�นวน 160 คน สอบผ่าน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00
สำ�หรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์นำ�มาสอนซ่อมเสริมทักษะ
แล้วจัดสอบทักษะตามที่กำ�หนดอีกครั้งจนผ่านเกณฑ์ จะเห็น
ได้ว่า จากการถอดบทเรียนการประเมินทักษะปฏิบัติการ
พยาบาลโดย OSCE อาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นว่าเป็นการ
ประเมินนักศึกษารายบุคคลที่ดี สามารถบอกได้ว่านักศึกษา
คนไหนขาดทักษะด้านใด มีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามชั้นปีที่
กำ�หนดหรือไม่ ทำ�ให้อาจารย์ผู้สอนเห็นทักษะที่บกพร่องของ
นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ แล้วอาจารย์สามารถสอนซ่อมเสริม
ทักษะ เพื่อให้นักศึกษามีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่กำ �หนด
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และอาจารย์เห็นประเด็นส่วนใหญ่ที่นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์
แล้วนำ�มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎี การเตรียมความพร้อมก่อนขึน้ ฝึกภาคปฏิบตั ิ และ
การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบตั ติ อ่ ไป ซึง่ ผลการศึกษาครัง้
นี้สอดคล้องกับการศึกษาของ Ekthamasuth, Taweesuk
และ Choijoho8 ที่พัฒนารูปแบบการสอบทักษะทางคลินิก
โดยใช้ OSCE วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการ
ผดุงครรภ์ 2 พบว่า เป็นการทดสอบที่วัดความสามารถในการ
ปฏิบัติทางคลินิกและความรู้ของบุคคลได้จริงครอบคลุมทุก
ด้านทัง้ การปฏิบตั แิ ละทฤษฎี จากการวิเคราะห์ขนั้ ตอนในการ
ประเมินทักษะการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ OSCE ขั้นตอน
การสร  า งสถานการณ  ต ามความสามารถที่ กำ � หนดของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ควรเพิ่มสถานการณ์การ
อ่านผลการตรวจพิเศษ NST เพือ่ ให้สอดคล้องกับลักษณะวิชา
ของรายวิ ช าปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลมารดาทารกและการ
ผดุงครรภ์ 2 และจากการถอดบทเรียนนักศึกษามีความคิดเห็น
ว่า สถานการณ์จ�ำ ลองทีเ่ ป็นข้อสอบทุกสถานีสามารถประเมิน
ทั ก ษะปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลมารดาและทารกได้ สามารถ
ประเมินได้มากกว่าการสอบข้อเขียน ช่วยให้สามารถประเมิน
ตนเองได้ว่าสามารถนำ�ความรู้จากภาคทฤษฎีมาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด และทำ�ให้ทราบข้อบกพร่อง
ของตนเองว่าควรปรับปรุงในทักษะการพยาบาลใดบ้าง ซึ่ง
ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ Lohapaiboonkul และ Palakarn9 ศึกษาเกี่ยวกับผลการใช้รูปแบบ
การสอบ OSCE เพือ่ ประเมินความรูแ้ ละทักษะทางคลินกิ ด้าน
การรักษาโรคเบื้องต้นและการรับรู้ของอาจารย์พี่เลี้ยงต่อ
ทักษะทางคลินิกของนักศึกษา พบว่า การใช้รูปแบบการสอบ
OSCE ในวิชาการรักษาโรคเบือ้ งต้นสามารถประเมินทักษะทาง
คลินิก และความรู้ของนักศึกษาได้จริง จำ�แนกความสามารถ
ในการปฏิ บั ติ ไ ด้ สามารถบอกได้ ว่ า นั ก ศึ ก ษาคนใดขาด
ทั ก ษะใด และนำ � ไปซ่ อ มเสริ ม ทั ก ษะที่ ยั ง ไม่ ผ่ า นตามจุ ด
ประสงค์ของนักศึกษาเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ นักศึกษายัง
ให้ ข้ อเสนอแนะว่ าภายหลังสอบเสร็จควรมีก ารเฉลยแนว
ปฏิบัติที่ถูกต้องในแต่ละสถานการณ์จำ�ลอง เพื่อให้นักศึกษา
เกิ ด ความมั่ น ใจในการปฏิ บั ติ ต่ อ ไป และควรจั ด ให้ มี ก าร
ประเมินทักษะปฏิบัติการพยาบาลโดย OSCE ก่อนการฝึก
ภาคปฏิบัติ จะสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลให้
แก่นกั ศึกษา เพราะภายหลังการประเมินทักษะการปฏิบตั กิ าร

พยาบาลโดย OSCE อาจารย์ให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา
นักศึกษาสามารถนำ�ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากอาจารย์ไปปรับปรุง
ก่อนขึ้นฝึกภาคปฏิบัติ และนักศึกษามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ว่าหากเป็นไปได้ตอ้ งการให้มผี ปู้ ว่ ยมาตรฐานในสถานีทส่ี ามารถ
จัดหาได้ เช่น การตรวจครรภ์ หรือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ข้อเสนอแนะเพือ่ การนำ�ไปใช้

การประเมินทักษะปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยใช้ OSCE
เป็นวิธีการประเมินผลที่ดีวิธีหนึ่งของการศึกษาภาคปฏิบัติ
จึงควรนำ�มาใช้ประเมินนักศึกษาในรายวิชาทางการพยาบาล
เพือ่ ประเมินทักษะปฏิบตั กิ ารพยาบาลหรือวัดความรูร้ วบยอด
ของนักศึกษาในการเลือ่ นชัน้ ปีหรือสำ�เร็จการศึกษา นอกจากนี้
ควรจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ทั ก ษะปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลโดยใช้
OSCE ก่อนขึ้นฝึกภาคปฏิบัติ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อน
ฝึ ก ภาคปฏิ บัติ และสร้ า งความมั่ น ใจในการปฏิ บัติ ง านของ
นักศึกษา ในการประเมินทักษะปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้
OSCE ควรวิ เ คราะห์ ค วามสามารถนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ กำ � หนด
ทักษะที่ประเมิน สร้างสถานการณ์จำ�ลองที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่กำ�หนด ทบทวนแบบประเมินให้ทันสมัย กำ�หนด
สถานที่สอบที่เหมาะสม ทำ�ความเข้าใจทีมผู้สอน เจ้าหน้าที่
และนักศึกษา แล้วดำ�เนินการสอบตามที่กำ�หนดโดยแบ่งเป็น
สถานีย่อยอย่างน้อย 2 สถานี เพื่อให้เพียงพอต่อจำ�นวน
นักศึกษา สำ�หรับสถานการณ์จำ�ลองบางสถานการณ์หาก
เป็นไปได้ถ้าจัดเป็นผู้ป่วยมาตรฐานจะทำ�ให้นักศึกษาเกิดการ
เรียนรู้เพิ่มมากขึ้น

บทสรุป

OSCE เป็นเครื่องมือการประเมินที่สามารถสะท้อน
ทักษะของนักศึกษาได้ดี สามารถประเมินทักษะปฏิบัติการ
พยาบาลได้ จ ริ ง จำ � แนกความสามารถในการปฏิ บั ติ ข อง
นักศึกษาได้ดี ดังนั้น ในการเรียนการสอนทางการพยาบาล
ควรนำ � การประเมิ น ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลโดยใช้
OSCE มาใช้ประเมินทักษะนักศึกษา เพือ่ พัฒนาทักษะทีจ่ �ำ เป็น
ของนักศึกษาให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามชั้นปีที่กำ�หนดตาม
หลักสูตร มีสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแห่งชาติ มีทักษะปฏิบัติการพยาบาล มีการตัดสินใจ
ทางคลินิกที่ถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานการเรียนรู้ และ
ให้การพยาบาลที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563 245
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