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MODIFIED  ESSAY  QUESTION  

• ลกัษณะข้อสอบ  
 - open ended question 

 - short answer question  
 - ใช้ Actual case น ามาดัดแปลงให้เหมาะสม 
• จุดมุ่งหมายหลกั   
 - ประเมิน clinical reasoning และ problem 

solving  



องค์ประกอบของ MEQ 
1. ข้อมูลเร่ิมต้นส้ันๆ ทีไ่ม่ส้ันเกนิไป (Brief scenario :           

In-patient, Out-patient, Emergency setting) 
2. ค าถามเกีย่วกบัการตั้งปัญหาและสมมุตฐิานเบือ้งต้น                   

(Problem identification, Initial hypothesis 
generation) 

- จงบอกปัญหาของผู้ป่วยรายนี ้(มา 3 ข้อ) 

- จงให้การวนิิจฉัยโรค/บอกสาเหตุของปัญหาทีท่่าน

คดิว่าเป็นไปได้ (มา 4 โรค) 



3. ค าถามทีเ่กีย่วกบัการรวบรวมข้อมูล ( Data 

Gathering ) เพือ่ประกอบการตั้งสมมุตฐิาน 

- จงบอกการซักประวตัิ / ข้อมูลทีส่ าคญัเพิม่เตมิทีจ่ะช่วย

ในการวนิิจฉัยโรคในผู้ป่วยรายนี ้(มา 6 ข้อ) 

- จงบอกการตรวจร่างกายที่ส าคญัเพือ่ช่วยในการ

วนิิจฉัยโรค (มา 6 ข้อ) 

 

 



 บางกรณอีาจสลบัขั้นตอนกนัระหว่างข้อ 2 และ 3 
โดยอาจถามข้อมูลทีต้่องการเพิม่เตมิจากประวตัิ
และตรวจร่างกายก่อน (Data gathering) เมื่อให้
ข้อมูลเพิม่เตมิแล้วจงึให้บอกปัญหา (Problem 
identification) และ การวนิิจฉัยโรคหรือสาเหตุ 
(Hypothesis generation) 



4. ค าถามทีเ่กีย่วข้องกบัการตั้งสมมุตฐิานทีชั่ดเจนขึน้ 
(Hypothesis generation) เมื่อได้ให้ข้อมูลเพิม่ขึน้ 
และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Investigation) 
เพือ่พสูิจน์สมมุตฐิาน 
- จากข้อมูลทีเ่พิม่ขึน้ ท่านคดิว่าจะตดัการวนิิจฉัยหรือสาเหตุ

ใดได้บ้าง / ท่านยงัคดิถึงโรคหรือสาเหตุใดบ้าง (พร้อมเหตุผล

โดยสังเขป) 

-  ท่านจะส่งตรวจอะไรบ้าง เพือ่ยนืยนัการวนิิจฉัย 

 



5. ค าถามทีเ่กีย่วข้องกบัการแปลผลข้อมูล (Data 

interpretation and evidence-based) และ
การตั้งสมมุตฐิานทีชั่ดเจน (Hypothesis 

refinement) พร้อมทั้งการใช้เหตุผล (Clinical 

reasoning) เมื่อได้ให้ข้อมูลครบแล้ว 
 - จงวนิิจฉัยโรคทีท่่านคดิถงึมากทีสุ่ดพร้อมเหตุผล
โดยสังเขป 



6. ค าถามทีเ่กีย่วกบัการดูแลรักษาผู้ป่วย                              
(Patient management) และ / หรือการให้ค าแนะน า 
(Patient education / counselling) 
– ท่านจะให้การดูแลรักษาผู้ป่วยรายนีอ้ย่างไร 

– ท่านจะให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยรายนีอ้ย่างไรบ้าง 

 



7.  ค าถามอืน่ ๆ ทีจ่ะหยัง่ว่าผู้ตอบรู้ซ้ึง (depth) หรือ                             
 
รู้มาก (extent) เกีย่วกบั Basic science หรือมุมมอง 
 
โจทย์ในด้านอืน่ ๆ เช่น Prevention, Ethics 

  
 - จงอธิบายกลไกในการเกดิโรคนี ้
 - จงบอกวธีิการป้องกนัโรคนีใ้นครอบครัว / ชุมชน 
 - ถ้าผู้ป่วยปฎเิสธการรักษา ท่านจะปฎบัิตอิย่างไร 



โครงสร้างข้อสอบ MEQ 
โจทย์ส้ัน ๆ  

ค าถาม 

ให้ข้อมูลเพิม่เติม 

ค าถาม 

ให้ข้อมูลเพิม่เติม / ข้อมูลทีบ่อกให้รู้ว่าสมมุติฐานบางอนัเป็นไปไม่ได้เพือ่ให้

ผู้ตอบรวบรวมความคดิและมุ่งประเด็นไปทีส่มมุตฐิานอนัใดอนัหน่ึง 

ค าถาม 

ให้ข้อมูลส าคญัครบถ้วนทีจ่ะใช้วเิคราะห์ แล้วให้สรุปปัญหา 

ค าถามอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง 



รูปแบบข้อสอบ 
• หน้าแรก : ช่ือรายวชิา ช้ันปี ช่ือผู้สอบ รหัสนักศึกษา เวลาทีใ่ช้ 
จ านวนค าถามและคะแนน พร้อมทั้งค าแนะน า 

• ให้เปิดข้อสอบได้ทลีะแผ่น และจะเปิดหน้าต่อไปได้เมือ่กด
กร่ิงเวลา ห้ามเปิดก่อนก าหนดเวลา 

• ห้ามพลกิกระดาษย้อนหลงัไปแก้ไขค าตอบ 
• หน้าซ้ายจะเป็นข้อมูลเดมิทีเ่พิม่ขึน้เร่ือยๆ (ควรเรียบเรียงให้
ต่อเน่ืองกนั ไม่ใช่จับข้อมูลมาต่อกนัเฉยๆ)  

• หน้าขวาจะเป็นเฉพาะข้อมูลใหม่ 



หลกัทั่วไปในการสร้าง MEQ 
1.   ก าหนดวตัถุประสงค์ / Competency ที่ต้องการวดั 
2.   ตั้งโจทย์ที่เป็นข้อมูลเร่ิมต้นส้ัน ๆ แต่ไม่ส้ันเกนิไป 
3.   สร้างค าถามและเตรียมค าตอบของตวัเองไว้ 
4.   ระดมค าตอบที่เป็นไปได้ 
5.   ร่วมกนัอภิปรายข้อคดิเห็นในแต่ละค าตอบในกลุ่มผู้เช่ียวชาญ 
6.   สรุปค าตอบที่ควรจะเป็น 
7.   ก าหนดน า้หนักคะแนนของแต่ละค าถามและค าตอบให้ชัดเจน 
8.   ก าหนดเวลาในการตอบแต่ละค าถาม 
9.   จัดเตรียมข้อสอบที่สมบูรณ์ 
10. ทดลองท า 



ประโยชน์ของ MEQ 

• ใช้ได้ทั้ง Formative และ Summative 

evaluation  

วธีิการใช้  
• ใช้เป็นรูปเล่มโดยไม่ให้พลกิย้อนกลบั 
• Computer-based 

 



จุดเด่นและจุดอ่อนของ MEQ 

จุดเด่น - ใช้ปัญหาเป็นหลกั (problem -based) 

             - ทดสอบความสามารถในการหาข้อมูล,     
  วเิคราะห์, สังเคราะห์ และประเมินค่า 

                    -  สามารถวดัเจตคตไิด้บ้าง 
                    -  มีค าตอบที่ก าหนดให้ล่วงหน้า 
                    -  สามารถให้คะแนนได้คงที่ ไม่ bias 



จุดเด่นและจุดอ่อนของ MEQ (ต่อ) 

จุดอ่อน  -  นักศึกษาอาจแอบพลกิกระดาษไปข้างหน้าหรือย้อนหลงัได้ 
                 -  ครอบคลุมเนือ้หาได้น้อย 
                 -  ค าตอบทีก่ าหนดไว้อาจไม่เจาะจงพอ 
                 -  ถ้าสร้างไม่ดอีาจวดัได้เพยีงระดบัความจ า ความเข้าใจ 
                 -  โครงสร้างมลีกัษณะเป็นล าดบัขั้นตอน เป็นแนวทางให้ 

 ตดัสินใจ ตอนแรกตอบผดิ ตอนหลงัอาจตอบถูกได้ 



Modified  Essay Questions 
ส าหรับนักศึกษาวชิานักสืบ 

ชุดที ่1   วนัที่ 1  สิงหาคม  2556 

ช่ือ - สกลุ ........……………………….…                                              
รหัสประจ าตัวนักศึกษา........ 

เวลาและคะแนนในแต่ละค าถาม        
 ค าถามที ่1 - 2   9  นาที  45  คะแนน   จ านวนค าถาม 6 ค าถาม              
ค าถามที่ 3 -4    8  นาที  30  คะแนน     เวลา 30 นาที                               
ค าถามที่ 5       4  นาที  10  คะแนน    คะแนน 100 คะแนน              
ค าถามที่ 6       4  นาที  15  คะแนน             



ค าแนะน า 
 1.  อย่าลมื  ใส่ช่ือ - เลขที่สอบบนกระดาษนี ้                                                            

2.  ห้าม  พลกิกระดาษค าตอบจนกว่าจะได้รับสัญญาณ                                  
3.  ห้าม  อ่านข้อความล่วงหน้า                                                                         
4.  ห้าม  พลกิย้อนมาแก้ค าตอบที่เขียนไปแล้ว                                                  
5.  เขียนค าตอบด้วยหมกึ  ด้วยลายมือที่อ่านง่ายชัดเจน                                     
6.  พยายามตอบทุกข้อ                                                                                        
7.  อ่านโจทย์ให้เข้าใจและคดิให้ดีก่อนเขยีนค าตอบในช่องว่างที่ให้ไว้               
8.  พยายามตอบส้ัน ๆ ให้ตรงจุด                                                                       
9.  เวลาและคะแนนของแต่ละข้อจะมกี ากบัไว้ที่กระดาษทุกหน้า           

 10. ถ้ามกีารพลกิกระดาษล่วงหน้าหรือย้อนหลงั หรือทุจริตอย่างอืน่จะ                 
ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบต่อ  และถือว่าไม่ผ่านการสอบ   

 11. ก่อนเร่ิมลงมือท าข้อสอบให้ตรวจเลขที่น่ังสอบให้ตรงกบัเลขที่สอบ 



ชุดที…่……                                      เลขทีผู้่สอบ……………….. 
               สมมตว่ิาท่านเป็นนักสืบเชลยศักดิ์  ท่านได้รับมอบหมายให้ค้นหาสาเหตุการตายอย่างปัจจุบัน

ของหญิงชรา อายุประมาณ 75 ปีคนหน่ึง  เมือ่ท่านไปถึงบ้านเจ้าทุกข์ได้พบพ่อบ้านและแม่บ้าน คนใช้
หญิง และคนสวนชาย ท่านพบหญิงชราซ่ึงเป็นมารดาของแม่บ้านนอนส้ินใจอยู่ บนโต๊ะข้างเตยีงมซีอง
ยาอยู่ 3 ซอง 

ค ำถำมที1่   จงบอกสาเหตุการตายของหญิงชรา (คุณยาย) มา 4 ข้อ (12 คะแนน)  

    1. .…………………….……....….                                                                                       

  2. ……………………………..…..                 
  3. .…………………………..…....     
  4. .……………………………...… 

ค ำถำมที่ 2   ท่านจะท าการสืบสวนข้อมูลต่าง ๆ อะไรบ้างเกีย่วกบัการเสียชีวติของคุณยาย  (33 คะแนน) 
          
 
 

 เร่ิมต้น  0 นาที เวลา 10 นาท ี



ค ำตอบที ่1   สาเหตุการตายของคุณยาย  (12 คะแนน) 

1.  ตายเอง / หัวใจวาย / โรคประจ าตวั             3  คะแนน 

2.  ถูกยาพษิ / ถูกท าร้ายร่างกาย / ถูกฆ่าตาย  3  คะแนน                   

3.  อุบัตเิหตุ / กนิยาเกนิขนาด                        3  คะแนน 

4.  ฆ่าตัวตาย                                         3  คะแนน 

    



ค าตอบที่ 2   ข้อมูลต่าง ๆ เกีย่วกบัการเสียชีวติของคุณยาย  (33 คะแนน) 
1.   ใครเป็นคนศพคนแรก / สภาพเหตุการณ์ทีพ่บศพ     5  คะแนน 
2.   รายละเอยีดคุณยายท าอะไรบ้างในคนืก่อนตาย    5  คะแนน 
3.   สภาพห้องนอน / เตียงนอน / บริเวณใกล้เคยีง      5  คะแนน 
4.   สุขภาพศพ / ตรวจร่างกายทั่วไป / ตายมานานเท่าใด        5  คะแนน 
5.   สุขภาพของคุณยายก่อนตาย          5  คะแนน 
6.   สุขภาพจิตของคุณยาย                   2  คะแนน 
7.   อุปนิสัยส่วนตัว / การนอน / การกนิ     1  คะแนน 
8.   ศัตรู / เกบ็เงินไว้ที่ไหน / ยกมรดกให้ใคร    1  คะแนน 
9.   อาหารเยน็ทีคุ่ณยายรับประทานคนืก่อนตาย    1  คะแนน 
10.  ยาทีรั่บประทานเป็นประจ า / ยาทีพ่บ     1 คะแนน 
11.  ตรวจลายนิว้มือ        1 คะแนน 
12.  ถามพฤติกรรมของบุคคลภายในบ้าน      1 คะแนน 



  ท่านตรวจพบว่าคุณยายมใีบหน้าปกต ิไม่มรีอยฟกช ้าหรือบาดแผลตามร่างกาย 
เสียชีวติมาประมาณ 6 ช่ัวโมง สภาพห้องเป็นปกติ ทีโ่ต๊ะข้างเตียงมยีา 3 ซอง 

  คุณยายมโีรคประจ าตวั คอื เบาหวานมาหลายปี กนิยาทีแ่พทย์ให้เป็นประจ า ทัว่ ๆ ไปดู
แข็งแรงเป็นปกต ิ แต่บางคร้ังบ่นนอนไม่หลบั หงุดหงดิ บางคร้ังบ่นอยากตายเพราะน้อยใจ
ลูกหลาน ได้ยกทรัพย์สินถวายวดัหมดแล้วแต่ไม่มใีครทราบ พ่อบ้านชอบเล่นการพนัน และ
ทะเลาะกบัคุณยายเสมอ ๆ  

  คนืก่อนตาย ทุกคนอยู่ในบ้าน หลงัรับประทานอาหารเยน็ร่วมกบับุตรสาวและบุตรชาย
แล้ว ประมาณ 20.00 น. คุณยายกเ็ข้าห้องนอนโดยนอนคนเดยีว    ไม่ได้ลัน่กลอนประตูห้อง 
รุ่งเช้าเวลาประมาณ 09.00 น. คุณยายยงัไม่ออกมาจากห้องเช่นเคย บุตรสาวจึงเข้าไปดูก็
พบว่าคุณยายเสียชีวติแล้ว 

  ค ำถำมที่ 3       ท่านคดิว่าจะตดัประเดน็สาเหตุของการตายอะไรได้บ้าง  
                      ให้เหตุผลประกอบด้วย  (10 คะแนน) 

   ค ำถำมที่ 4      ท่านจะท าการตรวจค้นหาสาเหตุการตายเพิม่เตมิอะไร                                     
       อกีบ้าง   (20 คะแนน) 

      เวลา  10  นาที  รวมเวลา 20 นาท ี

ชุดที…่………..                                     เลขทีผู้่สอบ………………. 



ข้อมูลเดมิ 
สมมตว่ิาท่านเป็นนักสืบเชลย
ศักดิ์  ท่านได้รับมอบหมายให้
ค้นหาสาเหตุการตายอย่าง
ปัจจุบันของหญิงชรา อายุ
ประมาณ 75 ปีคนหน่ึง  เมื่อ
ท่านไปถึงบ้านเจ้าทุกข์ได้พบ
พ่อบ้านและแม่บ้าน คนใช้หญิง 
และคนสวนชาย ท่านพบหญิง
ชราซ่ึงเป็นมารดาของแม่บ้าน
นอนส้ินใจอยู่ บนโต๊ะข้างเตยีง
มซีองยาอยู่ 3 ซอง 

 

   ข้อมูลเพิม่เตมิ 
 ท่านตรวจพบว่าคุณยายมใีบหน้าปกติ ไม่มีรอยช ้าหรือ

บาดแผลตามร่างกาย เสียชีวติมาประมาณ 6 ช่ัวโมง สภาพห้อง
ปกต ิทีโ่ต๊ะข้างเตียงมยีา 3 ซอง 

  คุณยายมโีรคประจ าตวั คอื เบาหวานมาหลายปี  กนิยาที่
แพทย์ให้เป็นประจ า ทัว่ ๆ ไปดูแข็งแรงด ี แต่บางคร้ังบ่นนอน
ไม่หลบั หงุดหงดิ บางคร้ังบ่นอยากตายเพราะน้อยใจลูกหลาน 
ได้ยกทรัพย์สินถวายวดัหมดแล้วแต่ไม่มีใครทราบ พ่อบ้าน
ชอบเล่นการพนัน และทะเลาะกบัคุณยายเสมอ ๆ  

  คนืก่อนตาย ทุกคนอยู่ในบ้าน หลงัรับประทานอาหาร
เยน็ร่วมกบับุตรสาวและบุตรชายแล้ว ประมาณ 20.00 น. คุณ
ยายกเ็ข้าห้องนอนโดยนอนคนเดยีว    ไม่ได้ลัน่กลอนประตู
ห้อง รุ่งเช้าเวลาประมาณ 09.00 น. คุณยายยงัไม่ออกมาจาก
ห้องเช่นเคย บุตรสาวจึงเข้าไปดูกพ็บว่าคุณยายเสียชีวิตแล้ว 

ค ำถำมที ่3  ท่านคดิว่าจะตัดประเดน็สาเหตุของการตายอะไรได้บ้าง ให้
เหตุผลประกอบด้วย  (10 คะแนน) 

ค ำถำมที ่4 ท่านจะท าการตรวจค้นหาสาเหตุการตายเพิม่เติมอะไร                                    
อกีบ้าง   (20 คะแนน) 



ค ำตอบที่ 3   สาเหตุการตายทีต่ดัออกไปได้ในขณะนี ้                          
    (10 คะแนน) 

1.  ถูกท าร้ายร่างกาย                    3  คะแนน 

     เหตุผล ไม่มีร่องรอยการต่อสู้/ สภาพศพปกติ        2  คะแนน 

2.  สารพษิในอาหาร                                    3 คะแนน 

     เหตุผล รับประทานร่วมกนัในครอบครัว               2  คะแนน 



   
ค ำตอบที่ 4   ท่านจะท าการตรวจหาสาเหตุเพิม่เตมิ             

      อะไรบ้าง  (20 คะแนน) 

1.  ตรวจดูชนิดของยา / ยานอนหลบั     5  คะแนน 

2.  ถามแพทย์ประจ าตวั-สุขภาพ,ยาที่ให้    5  คะแนน 

3.  ท าการตรวจศพคุณยาย        5  คะแนน 

4.  ดูดสารในกระเพาะอาหารไปตรวจหายาพษิ    5  คะแนน 



  ได้ตรวจดูซองยาพบว่ามยีาเมด็สีขาวขนาดต่างกนั 3 ขนาน ไม่มช่ืีอยา  อยู่ทีโ่ต๊ะข้างเตยีง  

แพทย์ประจ าตวับอกว่าคุณยายเป็นโรคเบาหวานและโรคหัวใจ  ยาทีรั่บประทานประจ า คอื ยา

รักษาโรคเบาหวานและโรคหัวใจ  ซ่ึงเป็นยาทีพ่บทีโ่ต๊ะข้างเตียง 

  ผลการตรวจสารในกระเพาะอาหารไม่พบยานอนหลบัหรือสารพษิ 

ค ำถำมที่ 5  ท่านคดิว่าสาเหตุการตายของคุณยายที่น่าจะเป็นได้มากทีสุ่ดคอือะไร                       
พร้อมทั้งให้เหตุผลส้ัน ๆ ด้วย  (10 คะแนน) 

              สาเหตุการตาย …………………..………………………… 

              เหตุผล……………………………………………………. 

 

เวลา  5  นาที  รวมเวลา  25 นาท ี

ชุดที…่………..                       เลขทีผู้่สอบ………………. 



ค ำตอบที่ 5   สาเหตุทีน่่าจะเป็นไปได้มากทีสุ่ดในขณะนี ้           

    (10 คะแนน) 
 

    ตายเองจากโรคหัวใจ / หัวใจวาย            6  คะแนน 

เหตุผล   เพราะเป็นโรคหัวใจและเบาหวานอยู่แล้ว   4  คะแนน 

          และตดัสาเหตุอืน่ออกไปแล้ว 

 



ชุดที ่………...                     เลขทีผู้่สอบ………………. 

รายงานจากพยาธิแพทย์ว่าคุณยายเสียชีวติเพราะ acute 

myocardial infarction  

ค ำถำมที ่6  จงอธิบายกลไกการเกดิ acute myocardial     

 infarction ในคนเป็นโรคเบาหวานอย่างสังเขป   

 (15 คะแนน) 
 

 

เวลา 5 นาท ี  รวมเวลา 30 นาท ี



ค ำตอบที ่6  กลไกการเกดิ acute myocardial infarction 

         ในคนเป็นโรคเบาหวาน  (15 คะแนน) 

ในคนทีเ่ป็นโรคเบาหวาน    มี triglyceride และ cholesterol สูง         

                5+5 คะแนน 

ท าให้หลอดเลอืดโคโรนารีตีบและอุดตันได้ง่าย   5  คะแนน 



Competencies ที่ใช้ใน MEQ 
1. Problem identification  
2. Hypothesis generation 
3. Data gathering 
4. Data interpretation 
5. Clinical reasoning 
6. Patient management 
7. Patient education 
8. Ethical analysis 
9. Evidence-based Medicine 
10. Basic knowledge 

 
 



ค าแนะน าในการออกข้อสอบ MEQ 

1. เร่ืองทีอ่อกข้อสอบควรเป็น Problem-oriented 

มากกว่า Disease-oriented เช่น Shock, Acute 
abdominal pain, Coma, Anemia 

2. ก าหนด competency แต่ละข้อว่าจะมอีะไรบ้าง 

3. ความยากง่ายควรเหมาะสม (เป็นกลุ่มโรคทีต้่องรู้ตาม
หลกัสูตร / เกณฑ์สภาวชิาชีพมากกว่ากลุ่มโรคทีค่วรรู้      
หรือน่ารู้) 

 



ค าแนะน าในการออกข้อสอบ MEQ 

4. เวลาทีใ่ช้ในการสอบแต่ละข้อใหญ่ควรเท่ากนั และควรใช้
เวลาแต่ละข้อประมาณ 30 นาท ีข้อมูลเดมิอยู่หน้าซ้าย 
ข้อมูลเพิม่เตมิอยู่หน้าขวา 

5. ข้อมูลเร่ิมต้นไม่ควรน้อยเกนิไป ควรมเีพยีงพอทีจ่ะ
สามารถให้ผู้ตอบคดิตั้งปัญหาและวนิิจฉัยแยกโรคได้
พอควร เพือ่ให้คดิข้อมูลทีต้่องการถามเพิม่เตมิได้โดยใช้
ความคดิมากกว่าการท่องจ า  



ค าแนะน าในการออกข้อสอบ MEQ 

6. ในการให้ข้อมูลการตรวจร่างกาย ไม่ควรขยกับางส่วนไว้
เพราะผู้ตอบอาจเข้าใจผดิว่าปกต ิเช่นให้ข้อมูลการตรวจ
ร่างกายว่า chest : lung clear แต่ต้องการให้ตอบเพิม่เติม
ว่า decreased breath sound หรือให้ข้อมูลว่า 
Abdomen : soft, normal bowel sound แต่ให้ตอบ
เพิม่เตมิว่า hepatosplenomegaly 

•   
 

 



ค าแนะน าในการออกข้อสอบ MEQ 

7. จ านวนค าถามย่อยและค าตอบในแต่ละข้อไม่ควรมากหรือ
น้อยเกนิไป ควรเหมาะสมกบัเวลา  

8. ค าตอบควรเป็นค าตอบทีส้ั่นๆและชัดเจน มีการก าหนดการ
ให้คะแนนแต่ละค าตอบชัดเจนพอทีผู้่ทีไ่ม่ได้เป็นผู้ออก
ข้อสอบสามารถตรวจให้คะแนนได้ และคะแนนรวมของ
ค าตอบแต่ละข้อไม่ควรเกนิคะแนนรวมที่ก าหนดไว้ใน    
แต่ละค าถาม 

 

 

 



ค าแนะน าในการออกข้อสอบ MEQ 

9. ข้อสอบแต่ละข้อ ควรเป็นไปตามล าดบัขั้นตอนที่คล้ายคลงึกบั
สถานการณ์จริงในการดูแลผู้ป่วย เช่น บอกสถานทีป่ฏิบัตงิาน
ในกรณทีีจ่ าเป็น มกีารให้ข้อมูลเพิม่เตมิก่อนถามค าถามใน
หน้าต่อไป ตลอดจนมกีารสรุปปัญหาหรือการวนิิจฉัยก่อน
การส่งตรวจ lab และการรักษา 

10. ข้อสอบควรเป็นลกัษณะทีเ่น้นให้ผู้สอบได้มกีารคดิวเิคราะห์ 
การใช้เหตุผล และการแก้ปัญหา  

 

 



ค าแนะน าในการออกข้อสอบ MEQ 

11. การคดิเกณฑ์ผ่านในแต่ละข้อ ให้ผู้เช่ียวชาญเลอืกค าตอบที่
คดิว่าจ าเป็นในแต่ละข้อย่อย แล้วน าคะแนนแต่ละค าตอบที่
เลอืกไว้มารวมเป็นเกณฑ์ผ่าน 

12. การคดิเกณฑ์ผ่านรวม ให้ใช้คะแนนที่เป็นเกณฑ์ผ่านแต่ละ
ข้อมารวมกนั 


