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นวัตกรรมโปรแกรมฝึ กทักษะการวิ นิจฉัยโรคด้วยการแปลผลภาพทางจุลพยาธิ วิทยา
ของนักศึกษาแพทย์
สุชาดา เกตุด1*ี จรัญ แสนราช2 และ ทิวาพร เทศสวัสดิวงศ์
์ 3
บทคัดย่อ
ในยุคทีค่ วามทันสมัยด้านคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทสําคัญในชีวติ มนุ ษย์มากขึน้ ทุกวัน โดยเฉพาะด้านการศึกษามี
การนําเทคโนโลยีมาใช้อย่างแพร่หลายเพื่อให้ผเู้ รียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากขึน้ สําหรับแพทย์ศาสตร์ศกึ ษานัน้ พบว่า
การเรียนวิชาพยาธิวิทยาเป็ นวิชาที่ยากในการทําความเข้าใจและเรียนรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งผู้เรียนมักขาดทักษะในการ
วินิจฉัยโรคด้วยกล้องจุลทรรศน์ ผูว้ จิ ยั จึงพัฒนาโปรแกรมฝึ กทักษะการวินิจฉัยโรคด้วยการแปลผลภาพทางจุลพยาธิวทิ ยา
บนเว็บ HDSP (Histopathologic Diagnostic Skills Program) เพื่อเสริมทักษะการเรียนรูด้ า้ นนี้ของนักศึกษาแพทย์ รวมทัง้
ศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์พยาธิแพทย์และนักศึกษาแพทย์ต่อการใช้งานโปรแกรม HDSP เพื่อประเมินคุณภาพและ
ประโยชน์ของโปรแกรม การดําเนินงานวิจยั แบ่งเป็ น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 การพัฒนาโปรแกรม HDSP ดําเนินการตาม
ขัน้ ตอนของวงจรการพัฒนาระบบ SDLC (Software Development Life Cycle) มี 5 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) วางแผน 2) วิเคราะห์
3) ออกแบบ 4) พัฒนา และ 5) ทดสอบและบํารุงรักษาระบบทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้ ตอนที่ 2 ศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์พยาธิ
แพทย์ต่อการใช้งานโปรแกรม HDSP กลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 10 ท่าน และศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาแพทย์ต่อการใช้งานโปรแกรม HDSP กลุ่มตัวอย่างสุม่ แบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 30 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
ได้แก่ โปรแกรม HDSP และแบบประเมินความพึงพอใจชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แล้วนํามาวิเคราะห์ทางสถิติ
โดยใช้ค่าเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า 1) โปรแกรม HDSP ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ประกอบด้วย การใช้
งานระบบสําหรับผู้ใช้งานมี 2 ส่วน คือ ส่วนอาจารย์พยาธิแพทย์ ประกอบด้วย 5 ฟงั ก์ชนั ดังนี้ องค์ประกอบทางพยาธิ
วิทยาในการวินิจฉัย คุณลักษณะทางพยาธิวทิ ยา ข้อมูลกรณีศกึ ษา การกําหนดรายการกรณีศกึ ษาสําหรับแบบฝึ กทักษะ
รายงานผลการทําแบบทดสอบทักษะ และส่วนนักศึกษาแพทย์ ประกอบด้วย 2 ฟงั ก์ชนั ดังนี้ การทําแบบฝึ กทักษะ การทํา
แบบทดสอบทักษะและรายงานประวัตกิ ารทําแบบทดสอบทักษะย้อนหลัง 2). ความพึงพอใจของอาจารย์พยาธิแพทย์ต่อการ
ใช้งานโปรแกรม HDSP มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (𝑋𝑋� = 4.50, S. D. = 0.34) โดยด้านทีม่ คี วามพึงพอใจมากทีส่ ุดคือ
ด้านการนําไปใช้ประโยชน์ของระบบ และความพึงพอใจของนักศึกษาแพทย์ต่อการใช้งานโปรแกรม HDSP มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก (𝑋𝑋� =4.41,S. D. = 0.30) โดยด้านทีม่ คี วามพึงพอใจมากทีส่ ดุ คือด้านหน้าทีก่ ารทํางานของระบบ
คําสําคัญ: ทักษะการวินิจฉัยโรค การแปลผล จุลพยาธิวทิ ยา นักศึกษาแพทย์
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Innovation of Histopathologic Diagnostic Skills Program for Medical Students
*

Suchada Katedee1 Charun Sanrach2 and Thiwaporn Thesawadwong3
Abstract
In the age of computer technology increasing significant role in human life. Computer technology is widely used
to encourage students in the learning. For medical education, pathology is the subjects that difficult to understand
and use as self-learning. Most medical students often lack the skills to diagnose by microscope. The objectives of
this research were to develop a training program for increasing diagnosis skill in interpreting histopathology images
on web for medical students called “Histopathologic Diagnostic Skills Program” (HDSP), and to evaluate the
medical faculties’ satisfaction of and medical students’ satisfaction after using the HDSP. This methodology in
research was divided into two phase. The first phase was developing HDSP based on Software Development Life
Cycle (SDLC). SDLC had five steps: planning, analyzing, designing, testing and maintaining. The second phase
was evaluate medical faculties’ satisfaction in using HDSP. Ten medical faculties and thirty medical students was
selected based on purposive sampling. HDSP and five-level Likert scale questionnaire was used as tools in
evaluation. Mean and standard deviation were used to analyze data. The results of this study consisted of two
parts. The first part was the HDSP program. The second part was the medical faculties’ satisfaction of and medical
students’ satisfaction in using the HDSP. For the first part, the HDSP program consisted of two user mode: medial
faculties and medical students. The medical faculties’ mode was divided into five functions: Pathologic components,
Pathologic features, Patient cases, examination setup, and examination results. The medical students’ mode had
two functions: exercise and statistic after doing exercise. For the second part, the level of medical faculties’
satisfaction was high (𝑋𝑋� = 4.50, S. D. = 0.34). The highest score of medical faculties’ satisfaction was the
usefulness of HDSP. The level of medical students’ satisfaction was high (𝑋𝑋� = 4.41, S. D. = 0.30). The highest
score of medical students’ satisfaction was the function of the HDSP program.
Keywords: Diagnostic skills, Analysis, Histopathology, Medical students
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1. บทนํา
ปจั จุบนั ของการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตร์
บัณฑิตในประเทศไทย ในระดับชัน้ พรีคลินิก ซึง่ เป็ นกลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้นื ฐานในการเรียนชัน้ ปี ท่ี 2
และชัน้ ปี ท่ี 3 มีการเรียนเป็ นระบบ (Block system) ตาม
ระบบต่างๆ ของร่างกายเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาครบถ้วนและ
เชื่อมโยงกัน [1-3] โดยการเรียนทุกระบบของร่างกายจะมี
วิชาพยาธิวทิ ยาเป็ นส่วนประกอบ เพื่อให้นักศึกษาแพทย์
ทราบภาวะผิดปกติทพ่ี บ กลไกการก่อโรคและความสําคัญ
ทางคลินิกของโรคทีส่ าํ คัญและพบบ่อย หลักการทางพยาธิ
วิทยาทีใ่ ช้ในการวินิจฉัยโรค และการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารใน
การ ตรวจเนื้อเยื่อทีเ่ กิดโรคด้วยกล้องจุลทรรศน์ เพื่อศึกษา
พยาธิสภาพของโรค เรียกว่าจุลพยาธิวทิ ยา ซึ่งต้องส่อง
กล้องจุลทรรศน์แล้วบอกได้ว่าเนื้อเยื่อในสไลด์ตวั อย่างนัน้
มีความผิดปกติอย่างไรและสามารถวินิจฉัยโรคทีพ่ บบ่อย
ได้ [4-6] ซึง่ เป็ นทักษะการแปลผลทีน่ กั ศึกษาแพทย์จะต้องมี
ปญั หาทีพ่ บในการเรียนภาคปฏิบตั ขิ องจุลพยาธิวทิ ยา
พบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสไลด์เนื้อเยื่อตัวอย่าง (Specimen)
บางส่วนเสื่อมสภาพและสีย้อมของเนื้อเยื่อซีดลง ซึ่งอาจ
ส่งผลให้การฝึ กแปลผลมีความยากมากขึ้นและเกิดข้อ
ผิดพลาดได้ง่าย อีกทัง้ สไลด์เนื้อเยื่อชํารุดและไม่เพียงพอ
ต่อจํานวนนักศึกษาแพทย์ทม่ี จี าํ นวนมาก ระยะเวลาจํากัด
ในการฝึกแปลผลและดูการสาธิตจากอาจารย์พยาธิแพทย์
[7] จํานวนอาจารย์พยาธิแพทย์ไม่เพียงพอทําให้ไม่สามารถ
ดูแลในห้องปฏิบตั กิ ารได้ทวถึ
ั่ ง
โปรแกรม HDSP เป็ นนวัตกรรมโปรแกรมทีบ่ ูรณาการ
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JSP ที่ใช้เทคนิคการให้
เหตุผลโดยใช้กรณีเป็ นฐาน (Case-Based Reasoning :
CBR) [8-9] โดยนําภาพสไลด์เนื้อเยื่อในรูปแบบไฟล์ภาพ
สไลด์ดจิ ติ อลมาเป็ นเคสตัวอย่างในการฝึ กทักษะ และช่วย
ให้นักศึกษาแพทย์ม ีความสามารถในการตัดสินใจให้คํา
วินิจฉัยได้ดขี น้ึ [9-10] โดยประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั จากการ
วิจยั คือ อาจารย์พยาธิแพทย์ได้สอ่ื การสอนเสริมการเรียน
ได้ระบบจัดเก็บภาพสไลด์ดิจติ อลที่คงคุณภาพ สามารถ
บรรจุ คุ ณลัก ษณะทางพยาธิวิท ยา จัด เก็บ ภาพสไลด์
ดิจติ อลได้หลากหลายตามระบบของร่างกายและนักศึกษา
แพทย์สามารถใช้โปรแกรมทบทวนทักษะการวินิจฉัยได้
ตลอดเวลาตามความต้องการ
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2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1 เพื่อพัฒนาโปรแกรมฝึ กทักษะการวินิ จฉัยโรค
ด้วยการแปลผลทางจุลพยาธิวทิ ยา
2.2 เพื่อ ศึก ษาความพึง พอใจของอาจารย์ พ ยาธิ
แพทย์และนักศึกษาแพทย์ต่ อการใช้งานโปรแกรมฝึ ก
ทักษะการวินิ จฉัยโรคด้วยการแปลผลภาพทางจุ ลพยาธิ
วิทยา
3. วิ ธีการดําเนิ นงานวิ จยั
เป็ นการวิจยั แบบ Research and Development
ดําเนินการวิจยั มี 2 ตอน ดังนี้
3.1 การพัฒนาโปรแกรม HDSP ผูว้ จิ ยั ดําเนินการโดย
ประยุกต์ใช้การพัฒนาระบบแบบวงจรการพัฒนาระบบ
(System Development Life Cycle: SDLC) มีขนั ้ ตอน
ดังนี้
1) วางแผน รวบรวมข้อมูลเพือ่ ใช้ในการวิเคราะห์
และออกแบบระบบ จากการสัมภาษณ์อาจารย์พยาธิแพทย์
และนักศึกษาแพทย์ ศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับแพทยศาสตร์
ศึกษา [1-7]
2) วิเคราะห์ระบบปจั จุบนั ของการเรียนการสอน
หลักสูตรแพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต ระดับชัน้ พรีคลินิก [1-3]
3) ออกแบบระบบ จากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการ
วิเคราะห์ มาทํ าการออกแบบสํา หรับ พัฒ นาโปรแกรม
HDSP เป็ นการนําผลลัพธ์ของแบบจําลอง Logical Model
[9] ที่ได้จากการวิเคราะห์มาพัฒนาเป็ นแบบจําลอง
Physical Model ซึ่งจะเกี่ยวกับการออกแบบที่เกี่ยวกับ
อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ (รูปที่ 1) การออกแบบการรับข้อมูล
(Input Design) (รู ปที่ 2) และการออกแบบรายงาน
(Output Design) (รูปที่ 3-4)
4) พัฒนาระบบด้วย ภาษา JSP กราฟิ กดีไซด์
ใช้ Photoshop กับ Dreamweaver ฐานข้อมูลใช้ MySQL
และ Apache Tomcat เป็ น Webserver ช่วยในการ
ติดต่ อฐานข้อมูลกับโปรแกรมเพื่อแสดงผลบนเว็บเพจ
ทําการเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้กบั ระบบเครือข่าย
และอุ ป กรณ์ ท่ีเ กี่ย วข้อ งกับ การใช้ง านของโปรแกรม
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รูปที่ 1 สถาปตั ยกรรมระบบของโปรแกรมฝึกทักษะการวินจิ ฉัยโรคด้วยการแปลผลภาพทางจุลพยาธิวทิ ยา
5) นําไปใช้และบํารุงรักษา ผูว้ จิ ยั นําโปรแกรม
HDSP มาใช้บ นระบบอินทราเน็ ตที่สร้างขึ้น ติดตัง้
โปรแกรมไว้ท่ี http://localhost:8080/HALSWeb และนํา
โปรแกรมไปให้อาจารย์พยาธิแพทย์และนักศึกษาแพทย์
ชัน้ ปี ท่ี 2 ทดลองใช้ ห ลัง ชัว่ โมงเรีย นระบบทางเดิน
ปสั สาวะและสืบพันธุ์ หัวข้อเรียน เรื่อง เต้านม (Breast)
ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558 [3] โดยเริม่ จากการ
แนะนําวิธกี ารใช้โปรแกรม HDSP ลงมือฝึกทักษะในการ
วินิจฉัยและทําประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาแพทย์
ผูใ้ ช้งาน เนื่องจากระยะการบํารุงรักษา เป็ นระยะทีต่ อ้ งมี
การพัฒนาอย่างต่ อเนื่อง เพื่อให้โ ปรแกรมสามารถใช้
งานได้ดแี ละมีอายุการใช้งานได้นาน ดังนัน้ โปรแกรมจึง
มี ก ารติ ด ตั ง้ ระบบเป็ นอย่ า งดี แ ละมี ก ารเพิ่ ม เติ ม
คุณสมบัติใหม่ๆ เข้าไปในโปรแกรม เพื่อให้การใช้งาน
ของโปรแกรมทันสมัย มีการสนับสนุนการใช้งาน
3.2 ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์พยาธิแพทย์
และนักศึกษาแพทย์ต่อการใช้งานโปรแกรมฝึ กทักษะ
การวินิจฉัยโรคด้วยการแปลผลภาพทางจุลพยาธิวทิ ยา
การสอบถามเพื่อหาความพึงพอใจของอาจารย์พยาธิ
แพทย์ผู้ใช้งานโปรแกรม ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ
อาจารย์พยาธิแพทย์ในโรงเรียนผลิตแพทย์ 3 สถาบัน
จํานวน 61 ท่าน เลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่าง
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ อาจารย์
พยาธิแพทย์ จํานวน 10 ท่าน และการสอบถามเพื่อหา
ความพึงพอใจของนักศึกษาแพทย์ผู้ใ ช้งานโปรแกรม
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาแพทย์ชนั ้ ปี ท่ี 2
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ปี ก าร
ศึกษา 2557 จํา นวน 173 คน เลือกกลุ่มตัวอย่า งด้ว ย
วิธกี ารสุม่ ตัวอย่างเฉพาะเจาะจง จํานวน 30 คน
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เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ โปรแกรม HDSP ที่
ผูว้ จิ ยั พัฒนาขึน้ จากขัน้ ตอนที่ 1 และแบบประเมินความ
พึง พอใจชนิ ด มาตราส่ ว นประมาณค่ า 5
ระดับ
ประกอบด้ ว ย 2 ส่ ว น คือ ส่ ว นที่ 1 เป็ น รายการข้ อ
คําถาม และส่ว นที่ 2 เป็ นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
อื่นๆ แล้วนํามาแปลความหมาย ดังนี้
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 4.51 - 5.00 อยู่ในเกณฑ์มากทีส่ ดุ
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 3.51 - 4.50 อยู่ในเกณฑ์มาก
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 2.51 - 3.50 อยู่ในเกณฑ์ปานากลาง
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 1.51 - 2.50 อยู่ในเกณฑ์น้อย
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 1.00 - 1.50 อยู่ในเกณฑ์น้อยทีส่ ดุ
การประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานโปรแกรมมี
5 ด้าน ได้แก่ ด้านหน้าทีก่ ารทํางานของระบบ ด้านความ
สามารถของระบบ ด้านการใช้งานระบบโดยภาพรวม ด้าน
การควบคุมสิทธิและความปลอดภัยในการใช้งานระบบ
ด้านการนํ าไปใช้ประโยชน์ของระบบ แล้วนํามาวิเคราะห์
ทางสถิตโิ ดยใช้ค่าเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
4. ผลการวิ จยั
4.1 ผลการพัฒนาโปรแกรม การใช้งานโปรแกรม
แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอาจารย์ผู้ใช้งานโปรแกรม มี
การใช้งาน 5 ฟงั ก์ชนั และกลุ่มนักศึกษาแพทย์ผใู้ ช้งาน
โปรแกรม มีการใช้งาน 2 ฟงั ก์ชนั ดังนี้
1) ฟงั ก์ชนั การกําหนดองค์ประกอบทางพยาธิ
วิทยาในการวินิจฉัย อาจารย์สามารถปรับปรุง แก้ไขข้อ
มูลค่านํ้าหนักคะแนนตามความสําคัญขององค์ประกอบ
ทางพยาธิวทิ ยาสําหรับการแปลผล เพื่อนําไปเป็ นข้อมูล
หลักสําหรับการคํานวณคะแนนการฝึกทักษะ
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2) ฟ งั ก์ช ันการกําหนดคุ ณลักษณะทางพยาธิ
อาจารย์ ส ามารถ ค้ น หา เพิ่ ม รายการ แก้ ไ ข ลบ
คุ ณลักษณะของเซลล์ในแต่ ละองค์ประกอบทางพยาธิ
วิทยา เพื่อนํ าไปเป็ นตัวเลือก สําหรับเฉลยของแต่ ละ
องค์ประกอบ
3) ฟงั ก์ชนั การจัดการข้อมูลกรณีศกึ ษา อาจารย์
สามารถ ค้นหาเคสในฐานข้อมูล, แก้ไขข้อมูลของเคสเดิม,

ลบ, เพิม่ เคสใหม่ ทีป่ ระกอบด้วย กําหนดอวัยวะ, รหัสเคส,
ระดับความยากง่ายของเคส, ประเภทการใช้งานเคส (แบบ
ฝึ กทักษะหรือแบบทดสอบทักษะ), กรอกประวัติคนไข้,
นํ าเข้าไฟล์ ภาพสไลด์ แบบดิจิตตอลและกํ าหนดเฉลย
คุณลักษณะทางพยาธิของแต่ละองค์ประกอบ (รูปที่ 2)

อาจารย์
- เลือกระบบร่างกาย (อวัยวะ) สําหรับหรับบันทึกเคส
- กําหนดความยากง่ายของเคส
- กําหนดการนําเคสไปใช้งาน
อาจารย์บนั ทึกประวัตคิ นไข้
อาจารย์นําเข้า
ไฟล์ภาพสไลด์
ดิจติ อล

อาจารย์กาํ หนดข้อ
เฉลยคุณลักษณะของ
เซลล์ทป่ี รากฏอยู่ใน
ภาพสไลด์
ดิจติ อล

รูปที่ 2 หน้าจอของอาจารย์ในการกําหนดรายละเอียดเคสสําหรับให้นกั ศึกษาแพทย์ทาํ แบบฝึกทักษะและแบบทดสอบ

อาจารย์ตดิ ตามผลการทําแบบทดสอบ
ของนักศึกษาแต่ละคน แยกตามเคส
โรค ของแต่ละระบบร่างกาย

รูปที่ 3 หน้าจอของอาจารย์ตดิ ตามผลการทําแบบทดสอบของนักศึกษาแพทย์แต่ละคน
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม – ธั น วาคม 2559

4) ฟ งั ก์ ช ั น การกํ า หนดรายการกรณี ศึ ก ษา
สําหรับแบบฝึ กทักษะ อาจารย์สามารถค้นหาอวัยวะใน
ฐานข้อมูลเพื่อแสดงรายการเคสของอวัยวะนัน้ ทัง้ หมด,
แก้ไขระดับความยากง่ายและประเภทการใช้งานเคส
5) ฟงั ก์ชนั รายงานผลการทําแบบทดสอบทักษะ
ของนักศึกษาแพทย์ อาจารย์สามารถติดตามผลการเข้า
มาใช้โปรแกรมของนักศึกษา โดยเลือกดูได้จากกําหนด
อวัยวะและโรค ซึง่ แสดงผลรายงานเป็ นรายเคส และแสดง
รายละเอียด ชื่อ-สกุ ล, เคส, วันเดือนปี ท่ีฝึ ก, คะแนน
ความถู ก ต้ อ ง, เวลาที่ใช้ , ความยากง่ า ยของเคสและ
คะแนนสุทธิของนักศึกษา (รูปที่ 3)
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กลุ่มผูใ้ ช้งานโปรแกรมทีเ่ ป็นนักศึกษาแพทย์ เมื่อ
เข้าสูโ่ ปรแกรมจะพบหน้าแรกทีแ่ สดงประวัตกิ ารทําแบบ
ทดสอบย้อนหลัง โปรแกรมมีการใช้งาน 2 ฟงั ก์ชนั ดังนี้
1) ฟงั ก์ชนั การทําแบบฝึกทักษะ นักศึกษาแพทย์
จะเลือกอวัยวะและเลือกเคสทีต่ ้องการฝึ ก โดยสามารถ
เปิ ดดูภาพสไลด์ขนาดใหญ่ ปรับย่อขยายขนาดภาพได้
เลือ กตอบตามองค์ป ระกอบ และส่งการแปลผลเข้า สู่
ระบบ ซึ่งโปรแกรมจะประมวลผลการฝึ ก ให้ผลย้อนกลับ
ว่ า ตอบถู ก หรือ ผิด และมีเ ฉลยให้ ท ราบทัน ที, แสดง
คะแนนค่าความใกล้เคียงของความถูกต้องของการแปล
ผล มีแหล่งข้อมูลอ่านเพิม่ เติม และมีไฟล์ภาพสไลด์ท่มี ี
การบรรยายประกอบให้ศกึ ษาเพิม่ เติม (รูปที่ 4)
กรณี เป็ นการทําแบบฝึ กทักษะ
นักศึกษาเลือกอวัยวะและเคสเปิด
ภาพสไลด์ดจิ ติ อล ปรับย่อ ขยาย
เพือ่ ดูคุณลักษณะของเซลล์
หลังจากดูภาพสไลด์
ดิจติ อล นักศึกษาจะ
เลือกคุณลักษะตามที่
มองเห็น แล้วบันทึก
ระบบจะแจ้งการแปล
ผลว่าถูกหรือผิด
แสดงเฉลย
ระบบประมวลผลและแสดง
ค่าความถูกต้องการแปลผล

รูปที่ 4 หน้าจอของนักศึกษาแพทย์การทําแบบฝึกทักษะ
2) ฟงั ก์ชนั การทําแบบทดสอบทักษะ นักศึกษา
แพทย์จะเลือกอวัยวะและเลือกเคสที่ต้องการทําแบบ
ทดสอบ สามารถเปิ ดดูภาพสไลด์ขนาดใหญ่ ปรับย่ อ
ขยายขนาดภาพได้ เลือกตอบตามองค์ประกอบ และส่ง
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การแปลผลเข้าสูร่ ะบบ ซึง่ โปรแกรมจะประมวลผลการทํา
แบบทดสอบให้ผลย้อนกลับทันที ซึ่งผลประเมิน ได้แก่
คะแนนค่าความถูกต้อง, เวลาที่ใช้, ความยากง่ายของ
เคสและคะแนนสุทธิของการแปลผล (รูปที่ 5)
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กรณี เป็ นการทําแบบทดสอบทักษะ
หลังจากดูภาพสไลด์ดจิ ติ อล นักศึกษา
จะเลือกคุณลักษะตามทีต่ นเอง
มองเห็น แล้วบันทึกการแปลผลเข้าสู่
ระบบแล้วทําการตรวจสอบและ
แสดงผลการประเมิน

เมือ่ นักศึกษาบันทึกการแปลผล ระบบประมวผล
และแสดงผลการประเมินการทําแบบทดสอบ
ประกอบด้วย ค่าความถูกต้อง เวลาทีใ่ ช้ ความ
ยากง่ายของเคสและคะแนนสุทธิ

รูปที่ 5 หน้าจอของนักศึกษาแพทย์การทําแบบทดสอบทักษะ
4.2 ผลการประเมิ น ความพึง พอใจของผู้ ใ ช้ ง าน
โปรแกรม ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ผใู้ ช้งานโปรแกรม HDSP (ตารางที่ 1) พบว่า มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (𝑋𝑋� = 4.50, S. D. =
0.34) โดยด้านทีม่ คี วามพึงพอใจมากทีส่ ุด คือ ด้านการ
นําไปใช้ประโยชน์ของระบบ (𝑋𝑋� = 4.55, S. D. = 0.22)
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ผใู้ ช้งานโปรแกรม
รายการประเมิน
1. ความพึงพอใจด้านหน้าทีก่ าร
ทํางานของระบบ
2. ความพึงพอใจในด้าน
ความสามารถของระบบ
3. ความพึงพอใจในด้านการใช้งาน
ระบบโดยภาพรวม
4. ความพึงพอใจในด้านการ
ควบคุมสิทธิและความปลอดภัย
5. ความพึงพอใจในด้านการ
นําไปใช้ประโยชน์ของระบบ
ภาพรวมของผลการประเมิน
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4.44

S.D. แปลผล
0.35 มาก

4.50

0.42

มาก

4.49

0.27

มาก

4.50

0.45

มาก

4.55

0.22 มากทีส่ ุด

4.50

0.34

𝑋𝑋�

มาก

ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
แพทย์ผู้ใช้งานโปรแกรม HDSP (ตารางที่ 2) พบว่ า มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (𝑋𝑋� = 4.41, S. D. = 0.30)
โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือด้านหน้ าที่การ
ทํางานของระบบ (𝑋𝑋� = 4.52, S. D. = 0.22)
ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาแพทย์ผใู้ ช้งานโปรแกรม
รายการประเมิน
1. ความพึงพอใจด้านหน้าทีก่ าร
ทํางานของระบบ
2. ความพึงพอใจในด้าน
ความสามารถของระบบ
3. ความพึงพอใจในด้านการใช้
งานระบบโดยภาพรวม
4. ความพึงพอใจในด้านการ
ควบคุมสิทธิและความ
ปลอดภัย
5. ความพึงพอใจในด้านการ
นําไปใช้ประโยชน์ของระบบ
ภาพรวมของผลการประเมิน

4.52

𝑋𝑋�

S.D.
0.22

แปลผล
มากทีส่ ุด

4.12

0.36

มาก

4.51

0.23

มากทีส่ ุด

4.43

0.31

มาก

4.47

0.38

มาก

4.41

0.30

มาก
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5. การอภิ ปรายผลและสรุปผล
โปรแกรมที่พฒ
ั นาเสร็จแล้วได้ถู กประเมินด้วยแบบ
ประเมินความพึงพอใจจากอาจารย์ผู้ใช้งานโปรแกรม
จํานวน 10 ท่าน ผลการวิเคราะห์การประเมินโปรแกรม
พบว่า อาจารย์มคี วามพึงพอใจต่อการใช้งานโปรแกรมอยู่
ในระดับมากที่สุด ในด้านการนํ าไปใช้ประโยชน์ (𝑋𝑋� =
4.55, S. D. = 0.22) เนื่องจากอาจารย์ได้เล็งเห็นประโยชน์
เมื่อมีการนํ าไปใช้เสริมการเรียนการสอนจริง และด้านที่
ได้คะแนนน้ อยที่สุดคือด้านหน้ าที่การทํางานของระบบ
(𝑋𝑋� = 4.44, S. D. = 0.35) เนื่องจากมีความต้องการให้
ปรับปรุงระบบตามข้อชีแ้ นะต่างๆ [11-12]
ผลการประเมินจากนักศึกษาแพทย์ผใู้ ช้งานโปรแกรม
จํานวน 30 คน พบว่า นักศึกษาแพทย์มคี วามพึงพอใจต่อ
การใช้งานโปรแกรมในระดับมากที่สุด ในด้านหน้าที่การ
ทํางานของระบบ โดยข้อทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ มากทีส่ ุดคือ การ
ใช้งานการทําแบบฝึ กทักษะ (𝑋𝑋� = 4.59, S. D. = 0.31)
การทําแบบทดสอบ (𝑋𝑋� = 4.52, S. D. = 0.30) และการ
รายงานผลการทําแบบฝึ กทักษะ (𝑋𝑋� = 4.58, S. D. = 0.19)
เนื่องจากเดิมนักศึกษาแพทย์ประสบปญั หาในการดูภาพ
สไลด์ด้วยตนเองและอาจารย์ไม่สามารถตอบคําถามได้
ทัวถึ
่ งทุกคน แต่ โปรแกรม HDSP สามารถตอบสนอง
ความต้องการของนักศึกษาแพทย์ได้ เนื่องจากมีภาพที่
สไลด์ท่ีชดั เจนและคําเฉลยที่ถู กต้อง ที่อาจารย์ใส่ไว้ใน
โปรแกรม [11-12], นอกจากนี้นกั ศึกษาแพทย์มคี วามพึง
พอใจด้านการใช้งานระบบโดยภาพรวม ข้อความง่ายการ
ใช้งานโปรแกรมในระดับมากทีส่ ดุ (𝑋𝑋� = 4.60, S. D. = 0.37)
งานวิจยั นี้เป็ นนวัตกรรมโปรแกรมทีใ่ ช้งานบนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์สาํ หรับช่วยเสริมการฝึ กทักษะการวินิจฉัยโรค
ด้วยการแปลผลภาพทางจุลพยาธิวทิ ยาสําหรับนักศึกษา
แพทย์ เพื่อช่ วยให้นั กศึกษาแพทย์ได้ทบทวนได้ด้วย
ตัวเอง ฝึ กได้ทุกที่ ทุกเวลา มีผลย้อนกลับทันที ประเมิน
ผลได้ดว้ ยตนเอง ไม่ต้องใช้ห้องปฏิบตั ิการ ช่วยลดภาระ
อาจารย์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิโคลัสและคณะ
[13] ที่พบว่าการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยฝึ ก
ทักษะด้านการแปลผลภาพสไลด์สามารถช่วยให้นักศึกษา
แพทย์มคี วามสามารถในการวินิจฉัยโรคด้วยภาพได้ดขี น้ึ
ระบบมีความยืดหยุ่ นให้อาจารย์พยาธิแพทย์สามารถ
จัดเตรียมเคสสไลด์ดิจติ อลตัวอย่าง ด้วยการเพิ่ม แก้ไข

_17-0051(142-150)15.indd 149

149

ปรับปรุง เคสทีส่ าํ คัญและพบบ่อย สําหรับนํามาใช้ในการ
เรียนการสอน ช่วยจัดเก็บรักษาภาพสไลด์ดจิ ติ อลให้คงอยู่
ไม่ เสื่อมสภาพเหมือนสไลด์ปกติ สามารถจัดเก็บภาพ
สไลด์ดิจิตอลเป็ น คลัง ข้อ มู ล ได้ อาจารย์ พยาธิแ พทย์
สามารถดูข้อมูลรายงานผลคะแนนการทําแบบทดสอบ
ของนักศึกษาแพทย์ได้ และใช้เป็ นแนวทางตรวจสอบ
ปรับปรุง เคสสไลด์เนื้อเยื่อตัวอย่างได้ทนั ที ผูส้ อนสามารถ
คัดเลือกภาพสไลด์ดจิ ติ อลตัวอย่างทีแ่ สดงตําแหน่ งทีม่ พี ยาธิ
สภาพของโรคทีบ่ ่งชีต้ ่อการวินิจฉัยโรคอย่างชัดเจน เพื่อให้
ผู้ฝึ กมีขอบเขตที่ช ัดเจนในการดูภาพ ประการสุดท้าย
โปรแกรม HDSP เปิ ดกว้างสําหรับการใส่เนื้อหา ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงโรคและอวัยวะ ได้ตามความต้องการของ
อาจารย์พยาธิแพทย์ ทํางานได้บนทุกแพลตฟอร์ม มีราคา
ถูกกว่าเครื่อง Scanscope ดังนัน้ โปรแกรม HDSP จึงเป็ น
ทางเลือกเสริมที่ดีให้กบั การเรียนการสอนด้านจุลพยาธิ
วิทยา อันจะนํามาซึง่ ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนต่อไป
6. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาครัง้ ต่อไป มีดงั นี้
6.1 ควรเพิ่มเติมส่วนของรายงานให้อาจารย์พยาธิ
แพทย์สามารถทราบผลการทําแบบทดสอบทักษะของ
นัก ศึก ษาแพทย์ใ นระดับ ที่ล ะเอีย ดขึ้น เช่ น รายงาน
องค์ประกอบทางพยาธิวทิ ยาที่นักศึกษาแพทย์แปลผล
ผิด เพื่อให้อาจารย์นําไปเป็ นข้อมูลในชีแ้ นะ เน้นยํ้า ใน
องค์ป ระกอบที่นัก ศึก ษาแพทย์แ ปลผลผิด พลาดบ่ อ ย
นําไปเป็ นข้อสังเกตในการปรับปรุงเคสสไลด์ตวั อย่าง
6.2 ควรเพิม่ ส่วนของการศึกษาเพิ่มเติมที่เป็ น Clip
VDO อธิบาย บรรยายเกีย่ วกับคุณลักษณะของโรคและ
การแปลผลสไลด์
6.3 เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาแพทย์ จํ า ศัพ ท์ เ ฉพาะแต่ ล ะ
อวัยวะเร็วขึน้ ไม่สบั สนกับศัพท์อวัยวะอื่น ควรเพิม่ เติม
การกําหนดคุณลักษณะของเซลล์แยกตามอวัยวะ
7. งานวิ จยั ในอนาคต
งานวิจยั ในอนาคตจะนํ าข้อมูลและข้อบกพร่องที่พบ
จากการนํ าโปรแกรมไปทดลองใช้ มาวิเคราะห์เพื่อหา
แนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพการฝึกทักษะ เพื่อทีจ่ ะได้
เสริมการเรียนการสอนให้ดยี งิ่ ขึน้ และนํ าไปประยุกต์ใช้
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ในวิช าอื่น ๆ เช่ น วิช าเซลล์วิท ยา (Cytology) วิช าจุ ล
กายวิภาคศาสตร์ (Histology) เป็ นต้น
8. กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณอาจารย์และบุคลากร กลุ่มงานพยาธิ
วิทยา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ที่ให้ความอนุ เคราะห์คํา
แนะนํ าและเคสสไลด์เนื้อเยื่อตัวอย่าง และขอขอบพระคุณ
อาจารย์ แ ละบุ ค ลากรภาควิ ช าพยาธิ วิ ท ยา คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ที่ใ ห้ค วาม
อนุ เ คราะห์ ใ ห้ ข้ อ มู ล และสถานที่ ใ นการทดลองใช้
โปรแกรมและจัดเก็บข้อมูลกับนักศึกษาแพทย์
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