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 อาจารย์ ดร.อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์ ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ของภาควิชาฯ ได้
กล่าวถึงวตัถปุระสงค์ของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ครัง้นี ้  คือ เพ่ือท่ีจะสรุปเนือ้หากิจกรรมท่ีเคยถอดบทเรียน
เก่ียวกับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติไปในปี 2555 ออกมาเป็นแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนและเป็นไปใน
แนวทางเดียวกนัของภาควิชาการพยาบาลกมุารฯ  เน่ืองจากในการประกนัสขุภาพของคณะฯ เก่ียวกบัการ
จดัการความรู้ต้องการแนวปฏิบตัิท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง   ประธานฯ จึงได้เสนอให้ผู้ เข้าประชมุ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น เก่ียวกับข้อดีหรือข้อเสีย  ปัญหาท่ีพบ รวมถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากการสอบ 
OSCE  ท่ีมีการปรับวิธีการใหม่ คือให้นกัศกึษาดวูิดีโอเก่ียวกบั procedure ตา่งๆ ด้วยตนเอง และสอบก่อน
ขึน้ฝึกปฏิบัติ (Pre-OSCE) ซึ่งเป็น Procedure เดียวกับท่ีต้องสอบ OSCE ภายหลังสิน้สุดวิชาปฏิบัติ  มี
อาจารย์แสดงความคดิเห็นหลากหลาย เก่ียวกบัประโยชน์ และการให้คะแนนการสอบ Pre-OSCE ดงันี ้ 

 ผศ. ยวุดี ได้กลา่วถึงข้อดีของการสอบ OSCE ก่อนขึน้ฝึกปฏิบตั ิจริงวา่สง่ผลให้นกัศกึษา
มีความกระตือรือร้นมากขึน้ นักศึกษาส่วนใหญ่ประเมินว่ามีความพึงพอใจในส่วนท่ี
อาจารย์มีการสอนสรุปหลังสอบ OSCE และบอกข้อผิดพลาดทําให้สามารถนํามา
ปรับปรุงพฒันาการปฏิบตัิให้ถกูต้องมากยิ่งขึน้  ส่วนระยะเวลาท่ีใช้ในการเรียนการสอน
อาจารย์ยวุดีกลา่ววา่ไมแ่ตกตา่งกนักบักลุม่ท่ีไม่มีการสอบ pre-OSCE เน่ืองจากจะมีการ
สอนสาธิตและฝึกปฏิบตัิในระยะเวลาท่ีเท่ากัน  แต่อาจต่างกันในส่วนของการท่ีต้องใช้
เวลาในการจดัเตรียมห้องสอบเพิ่มขึน้  

 อาจารย์สมหญิงกล่าวว่า การสอบจะทําให้นักศึกษาต่ืนเต้นและกดดันเน่ืองจากมี
ระยะเวลาจํากดั  นอกจากนีล้กัษณะการสอนยงัมีความแตกตา่งกนั อีกทัง้ฐานการให้สาร
นํา้ยังถูกยุบไปอีกด้วย  ซึ่งการท่ีนักศึกษาประเมินผลว่าดีนัน้ยังไม่เพียงพอ ควรท่ีจะ
ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีต่อการปฏิบัติของนักศึกษาด้วย  นอกจากนี ้
อาจารย์สมหญิงได้เสนอให้นําคะแนนดิบหรือค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีได้จากการสอบ 
OSCE  มาเปรียบเทียบกันเพ่ือประเมินประสิทธิผลท่ีได้จากการจัดให้มีการสอบ pre-
OSCE   



 อาจารย์วลัยาเสนอให้ดจํูานวนนกัศกึษาท่ีสอบไมผ่า่นวา่ทัง้ก่อนและหลงัมีความแตกตา่ง
กนัหรือไม ่  

 อาจารย์อรุณรัศมีพบว่าจากการสอบครัง้สดุท้าย ในกลุ่ม 2.2 นักศึกษาสอบ OSCE ไม่
ผ่านจํานวนมากขึน้  ในส่วนนีจ้ึงอาจเก่ียวข้องกบัความสนใจของนกัศกึษาเฉพาะบคุคล
มากกวา่  อย่างไรก็ตาม อาจารย์อรุณรัศมีและอาจารย์เบญจมาศเห็นด้วยกบัการจดัให้มี
การสอบ pre-OSCE ตอ่ไป  เน่ืองจากเห็นพฒันาการของนกัศกึษาในการปฏิบตัไิด้ดีขึน้  

 อาจารย์อจัฉรากล่าวว่ายงัไม่เห็นความแตกต่างของการปฏิบตัิทัง้ 2 วิธี นกัศึกษายงัมี
ปัญหาในการปฏิบตัไิมไ่ด้เหมือนเดมิ   

 ทัง้นีอ้าจารย์สมหญิงได้แสดงความคิดเห็นว่าปัจจยัท่ีทําให้นกัศกึษามีการปฏิบตัิท่ีถกูต้องมากขึน้
นัน้อาจขึน้กับการมีประสบการณ์มาก่อนจากหอผู้ ป่วยอายรุศาสตร์หรือศลัยศาสตร์ นอกจากนีใ้นการคิด
คะแนน pre-OSCE และ post-OSCE  อาจารย์อาภาวรรณเสนอให้คดิคะแนน pre-OSCE เป็น 0 เน่ืองจาก
เป็นส่วนท่ีทําให้นกัศึกษาได้คะแนนรวมน้อยลง  อีกทัง้การสอบ pre-OSCE เป็นเพียงการจดจําและนํามา
ปฏิบัติเท่านัน้  ขณะท่ีอาจารย์ฉันทิกาและอาจารย์สุดารัตน์กล่าวว่าการคิดคะแนนจะช่วยสร้างความ
กระตือรือร้นให้นักศึกษา  อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการคิดคะแนนสอบ pre-OSCE ยังไม่ได้ข้อสรุป 
ประธานฯ  จงึเสนอให้นําไปปรึกษาในการสมันาภาคฯ ตอ่ไปเพ่ือหาข้อสรุป  
 นอกจากนี ้อาจารย์สมพรได้เสนอแนะแนวทางในการเรียนการสอนโดยให้นกัศกึษาได้ฝึกปฏิบตัิ
ก่อนสอบอย่างเต็มท่ีโดยกําหนดให้นกัศึกษาต้องสอบให้ผ่านภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  ซึง่อาจารย์วีรยา
กล่าวว่าในกรณีท่ีนักศึกษาทําคะแนนได้ไม่ถึง 4 คะแนนจะไม่ให้ขึน้ฝึกปฏิบัติจริงบนหอผู้ ป่วย  ดังนัน้
อาจารย์จะต้องเสียสละอยูก่บันกัศกึษาและฝึกปฏิบตัจินกวา่จะผา่น  ขณะท่ีอาจารย์สมหญิงกลา่ววา่ในการ
สอนสาธิตแบบเดิมนัน้นกัศกึษาจะได้ฝึกปฏิบตัจินกว่าจะปฏิบตัิได้เช่นกนั  แตห่ากเป็นการสอบ pre-OSCE  
เวลาท่ีจํากดัอาจสง่ผลให้นกัศกึษากดดนัและทําไมไ่ด้   
 ในส่วนของปัญหาท่ีพบจากการคมุสอบ OSCE ในฐาน suction  อาจารย์ภทัรนชุพบว่านกัศกึษา
มีความสบัสนเก่ียวกบัคา่แรงดนัในการดดูเสมหะของเด็กแตล่ะช่วงวยั  โดยนกัศกึษาสว่นใหญ่เข้าใจว่าเด็ก
อายตุัง้แต ่6 เดือนขึน้ไปจะใช้แรงดนัในการดดูเสมหะท่ี 80-100 มม.ปรอท  ซึง่ในเร่ืองนี ้อาจารย์สมหญิงได้
สรุปว่าจากหลกัฐานข้อมลูงานวิจยัท่ีใช้อ้างอิงเร่ืองค่าแรงดนัในการดดูเสมหะนัน้ ไม่ได้ระบุถึงอายขุองเด็ก
ไว้อย่างชดัเจน  จึงต้องใช้ค่าเฉล่ียในระดบักลางของแรงดนัโดยสรุปได้ คือ วัยทารก (0-1 ปี) แรงดันที่ใช้
ดูดเสมหะ 60-80 มม.ปรอท   วัยเดก็เล็ก (1-5ปี) แรงดันที่ใช้ดูดเสมหะ 80-100 มม.ปรอท  วัยเด็ก
โต (มากกว่า 5ปี) แรงดันที่ใช้ดูดเสมหะ100-120 มม.ปรอท  ทัง้นีส้ามารถปรับเปล่ียนเพิ่มหรือลดค่า
แรงดนัได้ความเหมาะสมในแตล่ะสถานการณ์  เช่น ผู้ ป่วยเดก็มีเสมหะเหนียวข้นมาก  ผู้ ป่วยเดก็ตวัเลก็มาก  
เป็นต้น   



 นอกจากนี ้ประธานฯ ได้เลา่ถึงการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบตัิการ Clinical teaching ท่ีคณะฯจดัขึน้ 
โดยยกตวัอย่างเร่ือง การกระตุ้นให้นกัศึกษาคิดในช่วงระยะเวลาสัน้ๆ  การ feedback และการตัง้คําถาม 
การสอนให้นกัศกึษารู้จกัคิดโดยการตัง้คําถามท่ีไม่คกุคาม ไม่ทําให้นกัศกึษากลวัและสามารถตอบได้อย่าง
ต่อเน่ือง ซึง่การขึน้ฝึกปฏิบตัิบนหอผู้ ป่วยใช้อตัราส่วนอาจารย์ต่อนกัศกึษาเท่ากบั 1/6  อีกทัง้การสอนส่วน
ใหญ่เน้น procedure มากกว่า จึงมีการสอนข้างเตียงน้อยมาก ดงันัน้ จึงต้องมีการวางแผนในการสอนให้
เหมาะสม  นอกจากนีป้ระธานฯ ได้ยกตวัอยา่งคําพดูท่ีเหมาะสมในการนําไปใช้กบันกัศกึษา ได้กลา่วถึงการ
ใช้เทคนิค I-message คือ การใช้คําพดูท่ีแสดงถึงความต้องการหรืความคดิเห็นของอาจารย์ท่ีมีตอ่นกัศกึษา
มากกว่าการตําหนิ  การใช้เหตผุลแทนอารมณ์ การพูดด้วยนํา้เสียงท่ีนุ่มนวล ทําให้นกัศึกษารู้สึกดีและมี
คุณค่า การใช้ positive feedback  การชมเชยด้วยความจริงใจ ระบุเร่ืองท่ีชมเชยให้ชัดเจน  ให้เวลา
นกัศกึษาได้คิด และไม่ลืมท่ีจะกระตุ้นและชมเชย สําหรับนกัศกึษาท่ีไม่คอ่ยแสดงความคิดเห็น เพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างกําลงัใจให้มีความภาคภูมิใจในตนเอง  โดยเทคนิคในการสอนบนหอผู้ ป่วยยงัมีอีกมากมายซึ่ง
ผู้สอนควรนําไปใช้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม  
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