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บทคัดย่อ:

บทนำ�: โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้รับแพทย์โครงการเพิ่มพูนทักษะมาปฏิบัติงานตั้งแต่ปีการศึกษา 2537
ถึ ง ปั จ จุ บั น ตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ กำ � หนดโดยแพทยสภา แพทย์ โ ครงการเพิ่ ม พู น ทั ก ษะต้ อ งหมุ น เวี ย น
มาปฏิบัติงานในแผนกกุมารเวชกรรมเป็นเวลา 2 เดือน
วัตถุประสงค์: เพื่อทราบผลข้อมูลย้อนกลับในด้านประสบการณ์การเรียนรู้จากแพทย์โครงการเพิ่มพูนทักษะ
ทีห่ มุนเวียนมาปฏิบตั งิ านทีภ่ าควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพือ่ นำ�มา
พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
วัสดุและวิธีการ: แพทย์โครงการเพิม่ พูนทักษะทีม่ าปฏิบตั งิ าน ณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2547-2552
จำ�นวน 221 คน ตอบแบบประเมินที่มีคะแนนประเมินแบบ Likert scale (คะแนน 1-5)
ผลการศึกษา: แพทย์โครงการเพิม่ พูนทักษะเข้าใจวัตถุประสงค์และเห็นด้วยกับระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน 2 เดือน
ทีแ่ ผนกกุมารเวชศาสตร์ การหมุนเวียนปฏิบตั งิ านทีค่ ลินกิ เด็กและหอผูป้ ว่ ยมีความเหมาะสมโดยมีคะแนนประเมิน
สูงมากกว่า 4.00 ในทุกปี ได้ฝึกทักษะการตัดสินใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยผลประเมินคะแนน 3.80-4.26
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมโดยมีระดับคะแนน 3.84-4.09 การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
รับต้นฉบับวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 รับลงตีพิมพ์วันที่ 10 สิงหาคม 2554
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สม่�ำ เสมอแต่มสี ว่ นร่วมในการอภิปรายอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีระดับคะแนนต่�ำ ทีส่ ดุ คือ 2.93-3.48 แต่ได้รบั ความรู้
จากการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการในระดับปานกลาง-มาก (คะแนน 3.80-4.00)
สรุป: แพทย์โครงการเพิม่ พูนทักษะทีโ่ รงพยาบาลสงขลานครินทร์ประเมินว่าระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน 2 เดือนในแผนก
กุมารเวชศาสตร์นั้นมีความเหมาะสมมาก ได้ฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยและมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีมแพทย์
ผู้ให้การรักษา การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการทำ�ให้ได้รับความรู้ แต่ยังมีบทบาทน้อยในการแสดงความคิดเห็น
คำ�สำ�คัญ: การประเมินการหมุนเวียนปฏิบัติงาน, ประสบการณ์การเรียนรู้, แพทย์โครงการเพิ่มพูนทักษะ

Abstract:

Introduction: According to The Medical Council of Thailand requirements, a 2-month rotation in
pediatrics is compulsory for any medical graduate doing an internship. Songklanagarind Hospital has
been approved by the Medical Council as one of the hospitals qualified to offer the internship rotation
since 1994.
Objective: To evaluate the self-assessment of the interns concerning their experience and satisfaction
during their 2-month pediatric rotation.
Materials and methods: Interns who completed the 2-month pediatric rotation during the academic
years 2004-2009, filled in a questionnaire using a Likert scale, ranging from 1-5.
Results: All interns agreed that the 2-month rotation in pediatrics was appropriate for the internship program with a Likert score of >4.00 of the full score of 5.00. The interns felt that they were
involved in the decision making involving their patients and gained experience after finishing
the rotation with a score of 3.80-4.26. They were also satisfied with the evaluation/feedback by
pediatric residents/attending staff with a score level of 3.84-4.09. Although the interns felt that
they were less involved in the academic conference with the lowest score of 2.93-3.48, they felt
positively about their experience gained from attending the academic conference with the score of
3.80-4.00.
Conclusions: Overall, the interns rotating at the Pediatric Department in Songklanagarind Hospital
expressed a high level of satisfaction with their 2-month rotation and after finishing it, were more
confident in their ability to look after pediatric patients.
Key words: internship rotation, satisfaction assessment, self-assessment

บทนำ�

ต้ อ งได้ รั บ การเพิ่ ม พู น ทั ก ษะของการพั ฒ นาวิ ช าการ
กลุ่ ม สถาบั น แพทยศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทย ทางการแพทย์พร้อมๆ กับการชดใช้ทนุ ปีที่ 1 โดยต้องผ่าน
ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของระบบบริ ก าร การเพิ่ ม พู น ประสบการณ์ ใ นโรงพยาบาลส่ ว นภู มิ ภ าค
ทางการแพทย์ ได้กำ�หนดให้แพทย์ที่สำ�เร็จการศึกษา ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำ �หนด โดยมีแพทยสภา
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เป็นแกนหลักในการดำ�เนินการ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
1 เมษายน พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ เป็ น สถาบั น หนึ่ ง ที่ ไ ด้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำ�หนด เริ่มมีแพทย์โครงการ
เพิ่มพูนทักษะหมุนเวียนมาปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 จำ�นวนปีละ
22 คน และในปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็นปีละ 47 คน ภาควิชา
กุ ม ารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานคริ น ทร์ ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามเกณฑ์ แ พทยสภาที่
กำ � หนดให้ แ พทย์ โ ครงการเพิ่ ม พู น ทั ก ษะหมุ น เวี ย น
มาปฏิบัติงานที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์เป็นเวลา 2
เดือน1 โดยภาควิชาฯ ได้ก�ำ หนดขอบข่ายการปฏิบตั งิ าน
ของแพทย์เพิ่มพูนทักษะดังนี้2
1. ด้านบริการทางการแพทย์
		 เป้าหมายหลักของการจัดประสบการณ์เรียนรู้
ให้ แ ก่ แ พทย์ โ ครงการเพิ่ ม พู น ทั ก ษะคื อ จั ดให้ ไ ด้ รั บ
ประสบการณ์การดูแลผูป้ ว่ ยเด็กโรคทีพ่ บบ่อยและสามารถ
นำ�ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในอนาคต โดยจัดให้แพทย์
โครงการเพิม่ พูนทักษะหมุนเวียนปฏิบตั งิ านใน 3 สถานที่
คือ ห้องตรวจคลินิกเด็ก หอผู้ป่วยเด็กโรคเฉียบพลัน
(acute care ward) และหอผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ (noncommunicable disease ward) โดยแต่ละแห่งปฏิบตั งิ าน
1 ใน 3 ของระยะเวลาปฏิบตั งิ านในสาขากุมารเวชศาสตร์
ทั้งหมด การปฏิบัติงานในแต่ละแห่งอยู่ภายใต้การกำ�กับ
ดูแลโดยอาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โดยมีแพทย์
ประจำ � บ้ า น/แพทย์ ใ ช้ ทุ น กุ ม ารเวชศาสตร์ เ ป็ น ผู้ ช่ ว ย
สอน/กำ�กับดูแล ในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบ
ภาควิชาฯ ได้กำ�หนดให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะตรวจผู้ป่วย
ที่ห้องตรวจคลินิกเด็ก 10-15 ราย/วัน และรับผิดชอบ
ดูแลผู้ป่วยจำ�นวน 15 ราย ขณะปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย
2. กิจกรรมวิชาการประจำ�วันของภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ 1 ชั่วโมง/วัน
		 - เ ป็ น ผู้ นำ � เ ส น อ บ ท ค ว า ม ใ น ว า ร ส า ร
ทางการแพทย์ 1 ครัง้ /เดือน เข้าร่วมกิจกรรม 4 ครัง้ /เดือน
		 - เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ “การวินิจฉัยเมื่อ
แรกเห็น” 1 ครั้ง ในระยะเวลา 2 เดือน
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3. การประเมินการปฏิบัติงาน
		 - ประเมินการเขียนเวชระเบียน (medical
record) ทีห่ อ้ งตรวจคลินกิ เด็ก จำ�นวน 10 ฉบับ/สัปดาห์
		 - การประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านโดยอาจารย์
ประจำ�หอผู้ป่วยตามแบบฟอร์ม พท 3/1.13 (จาก
แพทยสภา) โดยแพทย์โครงการเพิ่มพูนทักษะแต่ละคน
จะได้รบั ทราบผลการประเมินและเซ็นรับทราบจากอาจารย์
ผู้ดูแลในแต่ละหอผู้ป่วยเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ทราบผลการเสนอข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ ด้ า น
ประสบการณ์การปฏิบัติงานและการเรียนรู้จากแพทย์
โครงการเพิ่ ม พู น ทั ก ษะที่ ห มุ น เวี ย นมาปฏิ บั ติ ง าน
ชดใช้ทุนที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ และนำ � มาพั ฒ นาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน

วัสดุและวิธีการ

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ได้จัดทำ�แบบประเมิน
ข้อมูลย้อนกลับและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โดยให้แพทย์โครงการเพิ่มพูน
ทักษะที่หมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547-2552 จำ�นวน
ทั้งสิ้น 270 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำ�นวน 221
คน (ร้อยละ 81.85) แพทย์โครงการเพิ่มพูนทักษะ
49 คน (ร้อยละ 18.15) ที่ไม่ได้เข้าร่วมการประเมิน
แบบสอบถามในวั น สิ้ น สุ ด การปฏิ บั ติ ง านได้ เ นื่ อ งจาก
ติดภารกิจอื่น เช่น ออกหน่วยคลังเลือด ลากิจ ให้การ
ดูแลผูป้ ว่ ยฉุกเฉินในหอผูป้ ว่ ย เป็นต้น ในจำ�นวนผูท้ ตี่ อบ
แบบสอบถาม เป็นเพศหญิง 120 คน (ร้อยละ 54.30)
เพศชาย 101 คน (ร้อยละ 45.70) สำ�เร็จการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
174 คน (ร้อยละ 78.73) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20
คน (ร้อยละ 9.05) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
12 คน (ร้อยละ 5.43) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6 คน (ร้อยละ 2.71) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
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แพทย์ โ ครงการเพิ่ ม พู น ทั ก ษะประเมิ น การจั ด
การเรียนการสอนตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ในด้านต่างๆ แยกตามปีการศึกษา ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
		 ผลการประเมิ น แพทย์ โ ครงการเพิ่ ม พู น
ทักษะมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน
และการจัดการหมุนเวียนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีระดับคะแนนมากกว่า 4 (รูปที่ 1)
แต่ ก ารนำ � ความรู้ พื้ น ฐานด้ า นกุ ม ารเวชศาสตร์ ม าใช้
ในการปฏิบตั งิ านมีระดับคะแนน 3.64-4.14 ซึง่ น้อยกว่า
หั ว ข้ อ อื่ น ผลการประเมิ นในแต่ ล ะหั ว ข้ อ ย่ อ ยเป็ นไป
ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสำ�คัญทางสถิติในแต่ละปี
2. การจัดประสบการณ์การเรียนรู/้ การปฏิบตั ิ
งาน
		 แพทย์ โ ครงการเพิ่ ม พู น ทั ก ษะเห็ น ด้ ว ยกั บ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 2 เดือน ซึ่งคะแนนประเมิน
สูงกว่า 4 ในทุกปี (รูปที่ 2) การปฏิบัติงานกระตุ้นให้
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง ผลคะแนนประเมิน
ไล่เลี่ยกันทุกปีคือ 3.67-4.11 ในระดับปานกลาง-มาก
สำ�หรับหัวข้อแพทย์ประจำ�บ้าน/แพทย์ใช้ทุน ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ให้คำ�แนะนำ�ในการปฏิบัติงาน แพทย์
โครงการเพิ่มพูนทักษะประเมินด้วยระดับคะแนนสูงกว่า
4 (4.24-4.43) ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง

3. การปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย
		 แพทย์โครงการเพิ่มพูนทักษะประเมินโอกาส
ในการฝึ ก ทั ก ษะในการดู แ ลรั ก ษาผู้ ป่ ว ย ผลประเมิ น
คะแนนไล่เลี่ยที่ 3.80-4.02 (รูปที่ 3) การมีส่วนร่วม
ในการเขียนเวชระเบียน ผลคะแนนประเมินสูงกว่า 4.14
โดยผลประเมินคะแนนสูงสุดคือ ปีการศึกษา 2551 คือ
4.40 หัวข้อความเหมาะสมของจำ�นวนผู้ป่วยที่ท่านดูแล
คะแนนประเมินอยูท่ รี่ ะดับปานกลาง-มาก คือ 3.72-4.07
4. การปฏิบัติงานที่ห้องตรวจคลินิกเด็ก
จำ�นวนผู้ป่วยที่แพทย์โครงการเพิ่มพูนทักษะ
ตรวจต่อวัน ผลคะแนนประเมินอยู่ในระดับดี ผลคะแนน
สูงกว่า 4 เกือบทุกปี ยกเว้นปี 2548 คะแนนประเมินคือ
3.77 (รูปที่ 4) โอกาสฝึกทักษะทางคลินิกผลประเมิน
อยู่ในระดับปานกลาง-มาก ผลคะแนนคือ 3.89-4.26
โดยปีการศึกษา 2552 ผลคะแนนประเมินสูงสุด และ
ความมั่นใจในการสั่งยา แพทย์โครงการเพิ่มพูนทักษะ
ประเมินอยูใ่ นระดับปานกลาง-มาก คะแนนคือ 3.96-4.14
5. การประเมินผล
		 แพทย์ โ ครงการเพิ่ ม พู น ทั ก ษะเห็ น ด้ ว ย
ในหัวข้อวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านมีความเหมาะสม
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง-มาก คะแนนประเมิน
คือ 3.84-4.09 (รูปที่ 5) และหัวข้อการประเมินผล
มีความจำ�เป็นเพียงใด ในภาพรวมแพทย์โครงการเพิม่ พูน
ทักษะประเมินระดับปานกลาง-มาก คะแนนประเมิน
คือ 3.96-4.14
6. การนำ�เสนอ/เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ
		 แพทย์ โ ครงการเพิ่ ม พู น ทั ก ษะเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมวิชาการสม่ำ�เสมอคะแนน 3.70-3.95 แต่การ
มีส่วนร่วมในการอภิปรายได้ระดับคะแนน 2.93-3.48
ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง (รูปที่ 6) แพทย์โครงการ
เพิม่ พูนทักษะมีความเห็นว่าได้ประโยชน์จากการเข้าร่วม
กิจกรรมวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง-มาก โดยผล
ระดับคะแนนใกล้เคียงกันทุกปี คือ 3.80-4.00
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รามาธิบดี 5 คน (ร้อยละ 2.26) และจากสถาบันอื่นๆ
4 คน (ร้อยละ 1.81) อายุเฉลี่ย 25±0.8 ปี ตอบ
แบบประเมิ น แบบ Likert scale ที่มีร ะดับ คะแนน
1-5 (น้อยที่สุด-มากที่สุด) ในวันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
จำ�นวน 6 หัวข้อหลัก (17 หัวข้อย่อย) ใช้เวลาในการ
ตอบแบบประเมิน 15 นาที แบบสอบถามชุดนี้ได้นำ�เข้า
พิจารณาและรับรองโดยมติที่ประชุมคณาจารย์ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2547

ผลการศึกษา

Assessment by Internship

Khotchasing W, Jaruratanasirikul S.

คะแนน

1. วัตถุประสงค์
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

1.1 เข้าใจวัตถุประสงค์
ของการปฏิบัติงาน
1.2 การหมุนเวียน
ปฏิบตั งิ านสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์
1.3 การปฏิบัติงาน
ใช้ความรู้ความเข้าใจ		
ของความรูู้พื้นฐาน		
ทางกุมารเวชศาสตร์

2547

2548

2549

2550

2551

2552

ปีการศึกษา
	
  

รูปที่ 1 คะแนนประเมินวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานในภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คะแนน

2. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้/การปฏิบัติงาน
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

2.1 ท่านเห็นด้วยกับระยะ
เวลาการปฏิบัติงาน
2 เดือน
2.2 การปฏิบัติงานกระตุ้น
ให้ศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมด้วยตนเอง
2.3 พชท./พจบ. ภาควิชา
กุมารฯ ให้คำ�แนะนำ�
ในการปฏิบัติงาน

2547

2548

2549

2550

2551

2552

ปีการศึกษา
	
  

รูปที่ 2 คะแนนประเมินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้/การปฏิบัติงาน
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คะแนน

3. การปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

3.1 มีโอกาสฝึกทักษะ
ในการดูแลรักษา
ผู้ป่วย
3.2 ท่านได้มีส่วนร่วม
ในการเขียน medical
record
3.3 ความเหมาะสมของ
จำ�นวนผู้ป่วยที่ท่าน
ดูแล

2547

2548

2549

2550

2551

2552

ปีการศึกษา
	
  

รูปที่ 3 คะแนนประเมินการปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย

คะแนน

4. การปฏิบัติงานที่ห้องตรวจคลินิกเด็ก (ผู้ป่วยนอก)
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

4.1 จำ�นวนผู้ป่วยที่ท่าน
ตรวจต่อวัน
4.2 ท่านมีโอกาส
ฝึกทักษะทางคลินิก
4.3 ท่านมีความมั่นใจ
ในการสั่งยา

2547

2548

2549

2550

2551

2552

ปีการศึกษา

รูปที่ 4 คะแนนประเมินการปฏิบัติงานที่ห้องตรวจคลินิกเด็ก
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Assessment by Internship

Khotchasing W, Jaruratanasirikul S.

คะแนน

5. การประเมินผล
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

5.1 วิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
มีความเหมาะสม
5.2 ท่านคิดว่า
การประเมินผล
มีความจำ�เป็น
เพียงใด

2547

2548

2549

2550

2551

2552

ปีการศึกษา

รูปที่ 5 คะแนนประเมินการประเมินผล

คะแนน

6. การนำ�เสนอ/เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

6.1 ท่านเข้าร่วมประชุม
6.2 ท่านมีส่วนร่วม
ในการอภิปราย
6.3 ท่านได้ประโยชน์จาก
การเข้าร่วมประชุม

2547

2548

2549

2550

2551

2552

ปีการศึกษา

รูปที่ 6 คะแนนประเมินการนำ�เสนอ/การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ
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การประเมินการปฏิบัติงานโดยแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

วาสนา คชสิงห์, สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล

วิจารณ์

การปฏิบัติงานในแผนกกุมารเวชศาสตร์เป็นหนึ่ง
ในการปฏิ บั ติ ง านภาคบั ง คั บ ที่ แ พทยสภากำ � หนดให้
แพทย์ โ ครงการเพิ่ ม พู น ทั ก ษะต้ อ งผ่ า นการประเมิ น
การปฏิบัติงาน การศึกษานี้ได้แสดงให้เห็นว่าแพทย์
โครงการเพิ่มพูนทักษะเห็นด้วยว่าระยะเวลาการปฏิบัติ
งาน 2 เดือนในแผนกกุมารเวชศาสตร์เป็นระยะเวลาที่
เหมาะสม แพทย์โครงการเพิ่มพูนทักษะที่โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการ
ปฏิ บั ติ ง านในแผนกกุ ม ารเวชศาสตร์ เ ป็ น อย่ า งดี ซึ่ ง
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่จัดให้มีการหมุนเวียน
ปฏิบัติงานใน 3 สถานที่ คือ ห้องตรวจคลินิกเด็ก
หอผู้ป่วยเด็กโรคเฉียบพลัน และหอผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ
มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน
เป็นอย่างมากโดยมีคะแนนสูงมากกว่า 4.00 แต่คะแนน
ประเมินในส่วนปฏิบัติงานที่กระตุ้นให้เกิดการค้นคว้า
เพิม่ เติมด้วยตนเองกลับอยูใ่ นระดับปานกลาง 3.60-4.00
ซึ่งการได้คะแนนในส่วนนี้น้อยกว่าคะแนนในส่วนอื่นนั้น
อาจอธิบายจากแพทย์โครงการเพิม่ พูนทักษะมีระยะเวลา
เพียง 20 วันในแต่ละสถานที่ ซึง่ เป็นช่วงเวลาทีไ่ ม่นานพอ
สำ�หรับการค้นคว้าเพิ่มเติมโดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยเด็ก
ที่เป็นโรคที่ซับซ้อนที่ต้องส่งต่อเพื่อมารับการรักษา เช่น
มะเร็งต่างๆ โรคไต โรคระบบประสาท โรคหัวใจแต่ก�ำ เนิด
เป็นต้น นอกจากนีแ้ พทย์โครงการเพิม่ พูนทักษะส่วนใหญ่
วางแผนทีจ่ ะเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านอืน่ จึงสนใจเนือ้ หา
วิชากุมารเวชศาสตร์น้อยกว่าสาขาที่ตนเองเลือกไว้แล้ว
การหมุนเวียนปฏิบัติงานที่ห้องตรวจคลินิกเด็ก
และหอผู้ป่วย ที่ภาควิชาฯ กำ�หนดให้แพทย์โครงการ
เพิ่ ม พู น ทั ก ษะปฏิ บั ติ ด้ ว ยตนเองก่ อ นทั้ งในเรื่ อ งของ
การบันทึกเวชระเบียนและการส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
เบื้องต้น โดยมีอาจารย์และแพทย์ประจำ�บ้านกุมารเวชศาสตร์กำ�กับดูแล ตรวจสอบการบันทึกเวชระเบียน
รวมทั้งให้คำ�แนะนำ�นั้น แพทย์โครงการเพิ่มพูนทักษะ
มีความเห็นว่าได้ฝกึ ทักษะอย่างมาก การกำ�หนดให้ตรวจ
ผู้ป่วยจำ�นวน 10-15 ราย/วัน ที่ห้องตรวจคลินิกเด็ก
และการดูแลผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยจำ�นวน 15 ราย มีความ

เหมาะสมอย่างยิ่ง นอกจากนี้แพทย์โครงการเพิ่มพูน
ทักษะมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีมแพทย์ผู้ให้การ
รักษา และมีบทบาทอย่างมากในการบันทึกเวชระเบียน
โดยคะแนนในส่ ว นของการมี ส่ ว นร่ ว มในการบั น ทึ ก
เวชระเบียนมีระดับคะแนน 4.14-4.40 ซึ่งเป็นคะแนน
การประเมินสูงที่สุดในการประเมินทั้งหมด การตรวจ
การบันทึกเวชระเบียนที่ห้องตรวจคลินิกเด็กโดยอาจารย์
จำ�นวน 10 ฉบับ/สัปดาห์ ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับการสะท้อน
กลับของการบันทึกเวชระเบียนรวมทั้งการสั่งการรักษา
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง จาก
เหตุผลดังกล่าวทำ�ให้แพทย์โครงการเพิ่มพูนทักษะให้
คะแนนในเรื่องของความมั่นใจในการสั่งการรักษาผู้ป่วย
เด็กอยู่ในเกณฑ์สูง ในส่วนของการประเมินผลแพทย์
โครงการเพิ่ ม พู น ทั ก ษะเข้ าใจถึ ง เหตุ ผ ลและเห็ น ด้ ว ย
อย่างมากกับการประเมินผลโดยอาจารย์ทั้งการตรวจ
เวชระเบียนที่ห้องตรวจคลินิกเด็กและหอผู้ป่วย และ
การประเมินการปฏิบัติงานโดยใช้แบบประเมินผลจาก
แพทยสภา การเซ็นรับทราบผลการประเมินเมื่อสิ้นสุด
การปฏิบัติงานที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์เป็นสิ่งที่ดีที่
ทำ�ให้แพทย์โครงการเพิ่มพูนทักษะได้ข้อมูลย้อนกลับ
เพื่อนำ�ไปปรับปรุงความรู้ความสามารถของตนเองต่อไป
ในส่ ว นของการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมวิ ช าการ ซึ่ ง
ภาควิ ช าฯ กำ � หนดให้ แ พทย์ โ ครงการเพิ่ ม พู น ทั ก ษะ
ต้ อ งเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมวิ ช าการและนำ � เสนอบทความ
ทางการแพทย์ 1 เรื่องนั้น แพทย์โครงการเพิ่มพูน
ทักษะมีความเห็นว่าเหมาะสม แต่บทบาทของแพทย์
โครงการเพิ่มพูนทักษะในการมีส่วนร่วมและการแสดง
ความคิ ด เห็ น หรื อ การอภิ ป รายในกิ จ กรรมวิ ช าการยั ง
ไม่เด่นชัด โดยคะแนนในส่วนนี้มีค่าต่ำ�สุดโดยมีระดับ
คะแนนเพียง 2.93-3.48 ซึ่งบทบาทและการมีส่วนร่วม
ที่ไม่ชัดเจนของแพทย์โครงการเพิ่มพูนทักษะนั้นอธิบาย
จากการเรียนการสอนในโรงเรียนแพทย์ซึ่งมีหลายระดับ
ทั้งก่อนปริญญา (นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 และ 6) และ
หลังปริญญา (แพทย์ประจำ�บ้านกุมารเวชศาสตร์) โดย
วัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมวิชาการมี 2 ประการ คือ
การเรี ย นการสอนในระดั บ หลั ง ปริ ญ ญา ซึ่ ง เน้ นไปที่
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แพทย์ ป ระจำ � บ้ า นเป็ น ผู้ นำ � เสนอเนื้ อ หาและอภิ ป ราย
ทางวิชาการ วัตถุประสงค์ที่สอง คือ การสอดแทรก
ความรูท้ างกุมารเวชศาสตร์ให้แก่นกั ศึกษาแพทย์ แพทย์
โครงการเพิม่ พูนทักษะซึง่ อยูช่ ว่ งรอยต่อของทัง้ สองระดับ
จึ ง มี บ ทบาทน้ อ ยโดยมี ส่ ว นร่ ว มในการอภิ ป รายเพี ย ง
บางประเด็นเท่านั้น เช่น การนำ�เสนอผู้ป่วยเมื่อแรกรับ
และการรักษาเบือ้ งต้นในขณะอยูเ่ วร เป็นต้น การปรับปรุง
ในส่ ว นนี้ อ าจเป็ นในลั ก ษณะที่ จั ด กิ จ กรรมแยกเฉพาะ
ของแพทย์โครงการเพิ่มพูนทักษะหลังจากปฏิบัติงาน
ไปแล้ว 1 เดือน โดยให้แพทย์โครงการเพิ่มพูนทักษะ
เป็นผูด้ �ำ เนินการอภิปรายถึงปัญหาทีพ่ บบ่อยและการดูแล
รักษาเบื้องต้น ในส่วนของการนำ�เสนอบทความทางการ
แพทย์ 1 เรื่องนั้น แพทย์โครงการเพิ่มพูนทักษะมีความ
เห็นว่าเหมาะสมเนื่องจากได้รับความรู้ทั้งในเรื่องของ
วิชาการและการวิเคราะห์ทางสถิติ ในภาพรวมแพทย์
โครงการเพิม่ พูนทักษะมีความเห็นว่าได้รบั ประโยชน์จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์

สรุป

แพทย์โครงการเพิ่มพูนทักษะที่โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ เข้ า ใจในวั ต ถุ ปร ะสงค์ ข องการ
ปฏิบัติงานในแผนกกุมารเวชศาสตร์และประเมินว่า
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 2 เดือนในแผนกกุมารเวชศาสตร์นนั้ มีความเหมาะสม การปฏิบตั ิงานโดยมี
อาจารย์และแพทย์ประจำ�บ้านกุมารเวชศาสตร์ก�ำ กับ
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ดูแลรวมทั้งการตรวจสอบการบันทึกเวชระเบียน
การสะท้อนกลับและให้คำ�แนะนำ�เพิ่มเติมนั้น ทำ�ให้
ได้ฝกึ ทักษะอย่างมากและมีความรูส้ กึ ว่าเปน็ ส่วนหนึ่ง
ของทีมแพทย์ผู้ให้การรักษา ในส่วนของกิจกรรม
วิชาการแพทย์โครงการเพิ่มพูนทักษะมีความเห็นว่า
ได้รบั ประโยชน์จากการเข้ารว่ มกิจกรรมวิชาการ แต่
ยังมีบทบาทน้อยโดยมีสวนร
่ ว่ มในการอภิปรายเพียง
บางประเด็นเทาน
่ นั้ ซึ่งในส่วนนีภ้ าควิชาฯ จะได้น�ำ ไป
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป
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