คําแนะนําเกีย่ วกับคําหรือข้อความที่ใช้สําหรับการสร้างและพัฒนาข้อสอบ
คําแนะนําเกี่ยวกับคําหรือข้อความที่ใช้สําหรับการสร้างและพัฒนาข้อสอบฉบับนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมมนาเพื่อพัฒนาข้อสอบของคณะอนุกรรมการพัฒนาและประเมินข้อสอบ และคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาข้อสอบ
เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างข้อสอบและการพัฒนาข้อสอบให้มีข้อความที่เหมาะสมและเป็นไปในทางเดียวกัน โดยกําหนดให้ใช้
ตัวเลขในข้อสอบเป็นเลขอารบิก และมีสาระดังนี้
1. วัตถุประสงค์ ตรวจสอบวัตถุประสงค์ให้ตรงกับเกณฑ์มาตรฐานที่ระบุ
2. การเขียนวัตถุประสงค์ ให้เขียนเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สามารถวัดได้ และมีเพียงวัตถุประสงค์เดียวในข้อสอบ
แต่ละข้อ
ตัวอย่าง ผู้สอบสามารถระบุความแตกต่าง.........................................
ผู้สอบสามารถจําแนก.......................................................... เป็นต้น
3. โจทย์ (stem) เป็ น ข้ อ มู ล ของโรค หรื อ สถานการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ให้ เ ขี ย นเป็ น ภาษาไทยที่ อ่ า นง่ า ย ชั ด เจน ไม่ ว กวน
ไม่กํากวม มีข้อมูลเพียงพอต่อการเลือกคําตอบ และมีข้อความไม่มากเกินความจําเป็น
3.1 การเรียงลําดับข้อมูลในโจทย์ ให้ระบุเฉพาะส่วนที่จําเป็น และหากจะระบุให้เรียงลําดับ ดังนี้
3.1.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวสัตว์
- ข้อมูลเกี่ยวกับตัวสัตว์ เช่น พันธุ์ เพศ อายุ เป็นต้น ที่ปรากฏอยู่ในโจทย์ ให้ระบุเฉพาะส่วนที่จําเป็น และ
หากจะระบุให้เรียงลําดับ ดังนี้ พันธุ์ เพศ อายุ
- การระบุพันธุ์ของสัตว์ ให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษ
- ตัวอย่าง เช่น สุนัขพันธุ์ Shih Tzu เพศเมีย อายุ 3 เดือน เป็นต้น
3.1.2 ประวัติ / chief complaint
- เป็นข้อมูลจากเจ้าของสัตว์ สามารถใช้ภาษาไทยได้ โดยใช้คําว่า “มูล” และ “ปัสสาวะ” ในการระบุสิ่ง
ขับถ่าย
3.1.3 Vital signs
- การใช้คําศัพท์ Vital signs ให้ใช้คําย่อภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ให้ระบุเฉพาะส่วนที่จําเป็นและหากจะระบุ
ให้เรียงลําดับ ดังนี้ Temp (temperature), PR (pulse rate), HR (heart rate), RR (respiratory rate),
mucous membrane color, CRT (capillary refill time), BP (blood pressure), SBP (systolic
blood pressure), BCS (body condition score) โดยระบุคะแนนที่ประเมินได้พร้อมกับคะแนนเต็ม
3.1.4 Physical examination
- ให้เรียงลําดับข้อมูลการตรวจร่างกายจากส่วนหน้าลําตัวไปยังส่วนท้ายลําตัว คําศัพท์ทางการแพทย์ สามารถใช้
technical terms เป็นภาษาอังกฤษได้
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3.1.5 Laboratory findings
- การใช้คําศัพท์เกี่ยวกับค่า blood chemistry และ hematology หากเป็นคําศัพท์ที่มีคําย่อที่เป็น
ที่ทราบกันอย่างแพร่หลายให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นคําย่อได้ เช่น PCV, Hb, ALT, AST, ALP เป็นต้น
3.1.6 Final diagnosis
3.1.7 Prognosis
3.1.8 Treatment
3.1.9 Suggestion
3.2 การใช้คําย่อภาษาอังกฤษนอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ เช่น ชือ่ โรค, ชือ่ เชือ้ ก่อโรค, วิธีตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นต้น
ให้ระบุชอื่ เต็มพร้อมวงเล็บคําย่อ หลังจากนั้นจึงจะสามารถใช้คําย่อนั้นในเนื้อหาทีต่ ามมาภายหลังได้
3.3 การใช้คําศัพท์เกี่ยวกับหน่วยวัด ให้ดําเนินการ ดังนี้
- สามารถใช้คําย่อของหน่วยวัดได้ โดยคําย่อภาษาไทย ให้ใช้คําย่อตามหลักราชบัณฑิตยสถานส่วนภาษาอังกฤษ
ให้ใช้ตามหลักการที่ใช้กันเป็นสากล
- หน่วยในมาตราที่ใช้สําหรับการชั่ง-ตวง-วัด ให้ใช้ตามระบบเมตริกเท่านัน้
- หน่วยวัดจําเพาะอื่นๆ ให้ใช้ภาษาที่สอดคล้องกับคําศัพท์ที่กํากับไว้ก่อน เช่น HR 32 bpm, Temp 103 F,
ยาฉีดปริมาตร 2 มล. เป็นต้น
- หน่วยวัดเฉพาะที่มตี ัวอักษรตัวยก โดยเฉพาะในส่วนของค่า hematology ให้ใช้คําเต็ม
ตัวอย่างเช่น RBC 6 ล้านเซลล์/ไมโครลิตร หรือ RBC 6,000,000 cells/microliter เป็นต้น
4. คําถาม (lead in) มีคําถามเดียว และมีเนือ้ หาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของข้อสอบ เป็นคําถามในรูปแบบของ
one best answer หรือ most likely และควรหลีกเลี่ยงการใช้คําย่อในส่วนของคําถาม
ตัวอย่าง ข้อใดต่อไปนี้เป็นการวินิจฉัยโรคที่เป็นไปได้มากทีส่ ุด
สาเหตุในข้อใดต่อไปนี้น่าจะทําให้เกิดอาการดังกล่าวได้มากทีส่ ุด
การตรวจทางห้องปฏิบัติการในข้อใดต่อไปนี้เหมาะสมที่สดุ สําหรับการวินิจฉัยโรคดังกล่าว
ข้อใดต่อไปนี้เป็นภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้มากที่สดุ ในสัตว์ป่วยตัวนี้
แนวทางปฏิบัติในข้อใดต่อไปนี้เหมาะสมที่สุดสําหรับการป้องกันโรคดังกล่าว
ข้อใดต่อไปนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นทีเ่ หมาะสมที่สุดสําหรับสัตว์ป่วยตัวนี้
5. ตัวเลือก (option)
- ควรหลีกเลี่ยงการใช้คําย่อในส่วนของตัวเลือก
- มีคําตอบที่ถูกต้องข้อเดียว ไม่ยาวมาก
- ไม่เป็น multiple true-false
- ตัวลวงที่เป็นตัวเลข ควรมีความดึงดูดและมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นคําตอบ หากระบุตัวเลขเป็นช่วง ไม่ควรให้ช่วงทับ
ซ้อนกันในแต่ละตัวเลือก
- ตัวเลือกที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตัวแรกเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
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- การเรียงลําดับตัวเลือก ให้เรียงตัวเลือกที่สนั้ ที่สุดไว้เป็นข้อแรก ยาวขึ้นในข้อต่อมา ข้อที่มีความยาวมากที่สุด
จะเป็นตัวเลือกข้อสุดท้าย
- หากตัวเลือกมีคําซ้ําที่ปรากฏในทุกตัวเลือก ให้พิจารณานําข้อความทีซ่ ้ําออกจากตัวเลือก และให้ไปปรากฏ
ในส่วนของโจทย์หรือคําถามแล้วแต่ความเหมาะสมของบริบท
6. การใช้ตารางเป็นข้อมูลประกอบในโจทย์จะต้องจัดทําเป็นไฟล์ภาพ ให้ใช้ตัวอักษร Browallia new ขนาด 16
และให้จดั ทําตารางเรียงหัวข้อ ดังนี้
Parameters
ค่าที่ตรวจได้
ค่าปกติ
Parameter 1
Parameter 2
Parameter 3
7. ไฟล์ภาพที่ปรากฏในทุกที่ของข้อสอบขอให้เป็นภาพที่มีความคมชัด
8. ข้อมูลที่ปรากฏทั้งหมดในข้อสอบ เมือ่ ใช้เวลาในการอ่านข้อความทั้งหมด รวมถึงเวลาในการวิเคราะห์คําตอบ
ผู้ออกข้อสอบควรคํานึงว่าผู้สอบจะสามารถใช้เวลาดําเนินการไม่เกิน 1 นาทีตอ่ ข้อสอบ 1 ข้อ

3

