
Objective Structured Clinical 
Examinations 

รศ.พญ. วลัล ี สัตยาศัย 



Multi-station Clinical Examination 
(OSCE / OSATS/ PBA / CPX/ OSLER) 

1. OSCE / OSATS (Objective Structured Clinical Examinations / 
Objective Structured Assessment of Technical skills ) เป็นสถานี
ส้ัน ๆ ใช้เวลา 5-10 นาที (เวลาทีใ่ห้ความเทีย่งสูง คอื 100-120 นาท)ี 

2. PBA / CPX/ OSLER (Performance Based Assessment / Clinical 
Performance Examinations / Objective Structured Long 
Examination Record) เป็นสถานียาว แต่ละสถานีใช้เวลา 15-30 

นาที (จ านวนสถานีทีใ่ห้ความเทีย่งสูง คอื 8-18 สถานี) 



ข้อดี          -  มีมาตรฐานเหมือน ๆ กนัในการสอบแต่ละคร้ัง 

          -  มีความเที่ยงหรือความเช่ือมั่น (Reliability) สูง 

          -  ให้ Feedback แก่ผู้เข้าสอบได้ทนัท ี

ข้อจ ากดั   -  ลงทุนสูงในการบริหารจัดการ 
                 -  บริหารจัดการล าบากกรณผู้ีเข้าสอบมีจ านวนมาก 



Objective Structured Clinical Examination 
(OSCE) 

เร่ิมใช้ตั้งแต่ปี 2518 ที ่University of Dundee    
ลกัษณะเด่น 
 1. วดัการกระท ามากกว่าความรู้ 
 2. วดัได้ทั้ง process และ product 
 3.  ให้ข้อมูลเกีย่วกบัจุดแขง็และจุดอ่อนของทกัษะต่าง ๆ 
 4.  การสร้างข้อสอบต้องใช้ Educator ร่วมกบั Expert 



  
 5. มีการประสานงานของหลายสาขาวชิาในการสอบ
บางประเภท เช่น Comprehensive examination, 
National license  

  6. สามารถผลกัดนัให้เกดิการเปลีย่นแปลงพฤติกรรม
การเรียนรู้ น าไปสู่การเปลีย่นแปลงหลกัสูตร 

 7. มีความเที่ยง (Reliability) และความตรงด้าน
เนือ้หา (Content Validity) สูง เพราะมกีารวาง
บรรทัดฐานที่เป็นมาตรฐานล่วงหน้า 



ข้อจ ากดัของ OSCE 
1. ทกัษะถูกประเมนิเป็นส่วนๆเน่ืองจากระยะเวลา
แต่ละสถานีส้ัน จึงไม่สามารถประเมินในภาพรวม
ได้          ขาดความตรงด้านโครงสร้าง (Construct 
Validity) 

2. ใช้ทรัพยากรสูงในการบริหารจดัการ ทั้งคน วสัดุ
อปุกรณ์ สถานที ่



1.  ก าหนดวตัถุประสงค์ของการสอบ OSCE 
2.   ก าหนดทกัษะทีต้่องการประเมนิตามวตัถุประสงค์
และขอบเขตของหลกัสูตร 

3.  ก าหนด spec ของแต่ละทักษะที่ต้องการในการ
สอบ 

4.  ก าหนดเวลาที่ใช้แต่ละสถานีและระยะเวลาในการ
สอบรวม 

 

ขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดสอบ OSCE 



5.  ด าเนินรายละเอยีดในการออกข้อสอบ เกณฑ์การให้
คะแนน และเกณฑ์ผ่าน (Checklist / Rating 
scale, MPL) 

6.  ประชุมช้ีแจงกรรมการคุมสอบและผู้เกีย่วข้อง  
เลอืกและจดัเตรียมสถานที ่วสัดุ อปุกรณ์ เอกสาร
ผู้ป่วยจ าลอง ช้ีแจงนักศึกษาก่อนสอบ 

7.  ประชุมนักศึกษาหลงัการสอบ เพือ่Feedback และ
รับฟังข้อเสนอแนะ 



ตัวอย่าง: การสอบ OSCE ใน Comprehensive 
1. วตัถุประสงค์ : เพือ่ประเมินความสามารถใน

ทักษะที่ต้องท าได้ตามเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภา 

2. ทักษะที่ต้องการ : Clinical skill (History 
taking & Physical examination),  
Technical skill,  Communication skill, 
Interpretation skill 

  



3. ก าหนด spec ในทกัษะทีต้่องการในแต่ละกลุ่ม ตาม
เกณฑ์แพทยสภา 

 - History taking :  Dyspnea, Anemia, 
Diarhea, Polyuria  

 - Physical examination : Acute abdominal 
pain, Knee pain, Visual field defect, 
Hearing loss 

  
  



- Technical skill :  การเยบ็แผล, การใส่ splint,       
การใส่ urine catheter, การท า CPR 

- Communication skill :  Breast feeding,      
Brain dead, Febrile convulsion 

- Interpretation skill : Pneumonia,           
Sputum AFB, Blood smear thalassemia,    
Stool parasite, EKG-SVT 



4. ก าหนดเวลาในการสอบ : สถานีละ 5 นาที  สอบ 
20 สถานี  พกั 4 สถานี เวลารวมทั้งหมด 2 ช่ัวโมง 

5. ก าหนดรายละเอยีดของข้อสอบในแต่ละเร่ืองที่
เลอืกไว้ รวมทั้งการให้คะแนนและเกณฑ์ผ่าน 

6. ประชุมช้ีแจงผู้เกีย่วข้องทั้งหมด  จดัเตรียมวสัดุ
อปุกรณ์ทีต้่องการใช้  เตรียมผู้ป่วยจ าลองที่
ต้องการ 

 

 



7. ก่อนการสอบ : ประชุมช้ีแจงอาจารย์ทีคุ่ม
สอบ ช้ีแจงนักศึกษาให้เข้าใจข้อปฏิบัติใน
การสอบ 

8. หลงัการสอบ : feedback นักศึกษาและ  
รับฟังความเห็นนักศึกษา 

 



สัมภาษณ์ประวตัิผู้ป่วยทีม่าด้วยอาการหอบเหน่ือย          มีผู้ป่วยจ าลองและ       
              กรรมการให้คะแนน    

แสดงการตรวจร่างกายผู้ป่วย Acute Abdomen                มผู้ีป่วยจ าลองและ          
               กรรมการให้คะแนน 

ให้ดู Blood smear แล้วเขียนส่ิงทีต่รวจพบ                        มีกรรมการตรวจค าตอบ
               กบัเฉลยภายหลงั 

แสดงวธีิการเยบ็แผลแบบ Simple mattress                      มีกรรมการให้คะแนน
           กระบวนการ หุ่นจ าลอง 

   พกั 

ตัวอย่างสถานีต่าง ๆ ในการสอบ OSCE 



   ให้อธิบายส่ิงทีพ่บจาก Chest X-ray แล้ว                            มีกรรมการตรวจ
ค าตอบให้การวินิจฉัยแยกโรค                                              กบัเฉลยภายหลงั 

  ให้ค าแนะน าผู้ป่วยหลงัคลอดเร่ือง Breast feeding             มีผู้ป่วยจ าลองและมี

                กรรมการให้คะแนน

                กระบวนการ 

   แสดงวธีิการ CPR                                       มีกรรมการให้คะแนน

               กระบวนการ  หุ่นจ าลอง 

  แสดงวธีิการใส่สายสวนปัสสาวะ   มีกรรมการให้คะแนน
              กระบวนการ หุ่นจ าลอง 



การสร้างแบบประเมินในการให้คะแนน 
1. ก าหนดขั้นตอนรายละเอยีดตามที่ต้องปฏิบัติจริงใน

ทักษะแต่ละเร่ือง เขียนเรียงตามล าดับที่ปฏิบัตจิริง เช่น 
การซักประวตัิต้องมีการทักทายและแนะน าตัวก่อน 

2. กรณีที่จ านวนขั้นตอนของการปฏิบัติ ได้รับการ
พจิารณาว่าไม่สามารถปฏิบัติได้ทันตามเวลาที่ก าหนด 
ให้คดัสรรเฉพาะขั้นตอนที่ส าคญัๆซ่ึงจ าเป็นต้อง
ประเมิน เพือ่ให้เหมาะสมกบัเวลา โดยผู้ออกข้อสอบ
อาจทดลองปฏิบัติก่อนว่าสามารถท าได้ทันหรือไม่ 

 



การสร้างแบบประเมินในการให้คะแนน 

3. แต่ละขั้นตอนทีใ่ห้ปฏิบัต ิควรเขยีนให้มีความถูกต้อง 
ชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจตรงกนัมากทีสุ่ด เพือ่ความสะดวก
และความยุตธิรรมในการให้คะแนน 

4. พจิารณาแต่ละขั้นตอนว่า มีขั้นตอนใดที่แม้ปฏิบัตไิม่
สมบูรณ์หรือไม่ครบถ้วน กย็งัให้คะแนนได้บ้างหรือไม่ 
ถ้ามีกใ็ช้แบบประเมินเป็น Rating scale ถ้าไม่มีกใ็ช้
แบบประเมินเป็น Checklist 
 

 



การสร้างแบบประเมินในการให้คะแนน 

5. กรณทีี่ให้คะแนนแบบ rating scale ต้องมีความ
ชัดเจนในการให้คะแนนแต่ละส่วนว่าปฏิบัติอย่างไร
จึงให้คะแนนเต็ม อย่างไรจึงให้คะแนนบางส่วน 
อย่างไรจึงให้ 0 คะแนน เพือ่ท าให้มีมาตรฐาน
เดยีวกนัในการให้คะแนนผู้เข้าสอบ 



การสร้างแบบประเมินในการให้คะแนน 

หัวข้อการประเมิน ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัติ 
สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์ 

เลอืกขนาด Endotracheal tube 
ได้เหมาะสม (เบอร์ 7.5 หรือ 8) 

5 3 
(เลอืกเบอร์7) 

0 

สอด Endotracheal tube ทาง
มุมขวาของปาก อย่างนุ่มนวล 

5 0 



การสร้างแบบประเมินในการให้คะแนน 

6. อย่าลมืพจิารณาทักษะการส่ือสารที่จ าเป็นต้องมีใน
บางเร่ือง รวมถงึการปฏิบัตทิีเ่หมาะสมต่อผู้ป่วย เช่น  

•  การซักประวตัิ : การแนะน าตวั การถามช่ือ สกลุ 
ผู้ป่วย การล าดบัเหตุการณ์ การใช้ภาษาทีเ่ข้าใจง่าย  
การใช้ภาษากาย (สบตาคู่สนทนา ท่าทสีนใจ) 

         

            
 



การสร้างแบบประเมินในการให้คะแนน 

• การตรวจร่างกาย : การขออนุญาตผู้ป่วย ความ
สุภาพนุ่มนวลในการตรวจ การส่ือสารกบัผู้ป่วยเป็น
ระยะขณะตรวจ 

• การให้ค าแนะน า : การอธิบายเป็นขั้นเป็นตอน ใช้
ภาษาเข้าใจง่าย ไม่ใช้ศัพท์แพทย์ การสบตาคู่
สนทนา การเปิดโอกาสให้ซักถาม 
 



การสร้างแบบประเมินในการให้คะแนน 

7. ก าหนดคะแนนแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติ โดยอาจจัด
แบ่งเป็นกลุ่ม เช่น การปฏิบัตต่ิอผู้ป่วย การส่ือสาร 
การซักประวตัิเพิม่เติม การวนิิจฉัยโรค และพจิารณา
ให้คะแนนเป็นกลุ่มก่อน แล้วจงึให้คะแนนใน
รายละเอยีดของแต่ละขั้นตอนในแต่ละกลุ่ม 

 
 



การสร้างแบบประเมินในการให้คะแนน 

หัวข้อการประเมิน ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัต ิ
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

ตอนที่ 1. การปฎบัิตต่ิอผู้ป่วยและทกัษะการส่ือสาร (20 คะแนน)  

ตอนที ่2. การซักประวตัิเกีย่วกบัอาการปวดท้อง  (70 คะแนน) 

ตอนที ่3.  การวนิิจฉัยโรค  (10 คะแนน)  



การสร้างแบบประเมินในการให้คะแนน 

8.  ก าหนดเกณฑ์ผ่านโดยผู้เช่ียวชาญ               
เลอืกขั้นตอนทีส่ าคญัหรือจ าเป็นต้องท า        
แล้วรวมคะแนนเป็นเกณฑ์ผ่านของแต่ละสถานี 
 



ตัวอย่างการออกข้อสอบ OSCE 
Station :  การท า Endotracheal suction 
เวลาในการปฏิบัต:ิ  5 นาที    คะแนนเตม็ 100 คะแนน 

วตัถุประสงค์:  เพือ่ประเมินความสามารถในการท า Endotracheal suction 

วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ : - สาย suction เบอร์ 14, 16, 18 อย่างละ 30 เส้น 

          - ถุงมือ sterile  30 คู่ 

       -  ambu bag 1 bag 

         -  เคร่ือง suction 1 เคร่ือง 

                    -  หุ่นผู้ใหญ่ทีใ่ส่ endotracheal tube 



  ค าส่ัง    จงแสดงการท า Endotracheal suction 
โดยถอืเสมอืนการปฏบิัตกิบัผู้ป่วยจริง พร้อมทั้ง
อธิบายประกอบการปฎบิัติ 



แบบฟอร์มการให้คะแนนในการท า Endotracheal suction 
หัวข้อการประเมนิ ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัติ 

สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์ 

1. Ventilate ผู้ป่วยด้วย self-inflating bag ก่อน  20 0 0 

2. ใส่ถุงมอืแบบ sterile technique  10 0 0 

3. เลอืกสาย Suction เบอร์ 16  10 5 (ผดิเบอร์) 0 

4. ไม่ท าให้มี negative pressure ขณะสอดสายเข้า 
Endotracheal tube 

20 0 0 

5. ค่อยๆถอนสาย suction พร้อมเร่ิม negative pressure 10 0 0 

6. ระยะเวลา suction ไม่เกนิ 20 วนิาท ี 20 10 (ไม่เกนิ 
30 วนิาท)ี 

0 

7. Ventilate ผู้ป่วยด้วย self-inflating bag หลงั suction 10 0 0 

รวมคะแนน 



การคดิเกณฑ์ผ่านขั้นต ่า (MPL) 
หัวข้อการประเมนิ ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัติ 

สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์ 

1. Ventilate ผู้ป่วยด้วย self-inflating bag ก่อน  20 0 0 

2. ใส่ถุงมอืแบบ sterile technique  10 0 0 

3. เลอืกสาย Suction เบอร์ 16  10 5 (ผดิเบอร์) 0 

4. ไม่ท าให้มี negative pressure ขณะสอดสายเข้า 
Endotracheal tube 

20 0 0 

5. ค่อยๆถอนสาย suction พร้อมเร่ิม negative pressure 10 0 0 

6. ระยะเวลา suction ไม่เกนิ 20 วนิาท ี 20 10 (ไม่เกนิ 
30 วนิาท)ี 

0 

7. Ventilate ผู้ป่วยด้วย self-inflating bag หลงั suction 10 0 0 

เกณฑ์ผ่าน 65 คะแนน 



มี 2 วธีิ 
1. ใช้จ านวนข้อตัดสินโดยไม่ค านึงถึงคะแนนรวม เช่น 
ต้องผ่าน 12 สถานีจากจ านวน 20 สถานี 

2. ตดัสินโดยใช้การรวมคะแนนของทุกข้อ ใช้เกณฑ์ผ่าน
เป็นคะแนนรวมของเกณฑ์ผ่านขั้นต า่ในแต่ละข้อ 

การตัดสินคะแนนสอบ OSCE 



   ข้อ                            ทกัษะที่ประเมิน                                                MPL(%) 

     1. ซักประวตัิผู้ป่วยทีม่าด้วยอาการหอบเหน่ือย          70 

     2. การตรวจร่างกายผู้ป่วย Acute abdomen                    50 

     3. Blood smear         50 

     4. การเยบ็แผลแบบ Simple mattress                          60 
        5.   อ่าน x-ray และวนิิจฉัยแยกโรค                              55 

     6. การให้ค าแนะน าเร่ือง Breast feeding                                       70 
         7.  Stool parasite                                            50 

       8. การใส่สายสวนปัสสาวะ                              55 

                             รวม                      460 
  ฉะน้ันเกณฑ์ผ่าน (MPL) เฉลีย่ = 460/800 = 57.5% 

ตัวอย่างเกณฑ์ขั้นต ่าในการผ่าน (MPL) ของการสอบ OSCE 



1. หลกีเลีย่งข้อจ ากดัด้านเวลา กจิกรรมที่ให้ปฏิบัติต้อง
เหมาะสมกบัเวลา อย่าให้ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัตแิข่งกบัเวลา
ในเร่ืองที่ไม่จ าเป็น  

2. ค าส่ังต้องชัดเจน ไม่ก ากวม 

3. กจิกรรมที่ให้ปฏิบัติ รวมทั้งการให้คะแนนแต่ละส่วน 
ต้องมีความเป็นปรนัยสูงสุด (ชัดเจน เข้าใจตรงกนั) 

เพือ่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัในการให้คะแนน 

ข้อควรระวงัในการใช้ OSCE 



ข้อควรระวงัในการใช้ OSCE 

 4. การคดิเกณฑ์ผ่านขั้นต ่าในแต่ละข้อ ควรให้
ผู้เช่ียวชาญร่วมกนัพจิารณา 

 5. อาจารย์ผู้ให้คะแนนกระบวนการ ควรมส่ีวนใน
การสร้างข้อสอบ หรือได้ซักซ้อมความเข้าใจให้
ตรงกนัก่อนการคุมสอบ 

 


