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บทคัดย่อ:

วัตถุประสงค์: เพือ่ สำ�รวจความมัน่ ใจในการปฏิบตั งิ านด้านความรู้ ทักษะ และการสือ่ สาร ของแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ
หลังสำ�เร็จการฝึกอบรมจากภาควิชาสูตศิ าสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และความพึงพอใจ
ของผู้บังคับบัญชา เพื่อนำ�ผลมาพัฒนากระบวนการฝึกอบรม
วัสดุและวิธีการ: ส่งแบบสอบถามไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สำ�เร็จการฝึกอบรมจากภาควิชาสูติศาสตร์และ
นรีเวชวิทยา ปีการศึกษา 2532-2553 จำ�นวน 94 คน และผู้บังคับบัญชา จำ�นวน 94 คน โดยแบบสอบถาม
มีคะแนนประเมินแบบ Likert scale (คะแนน 1-5)
ผลการศึกษา: แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญตอบแบบสอบถาม จำ�นวน 68 คน (ร้อยละ 72.34) ผูบ้ งั คับบัญชาตอบกลับ
จำ�นวน 60 คน (ร้อยละ 63.83) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานในฐานะสูตินรีแพทย์
มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 4.22±0.50) โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สำ�เร็จการฝึกอบรมมากกว่า 5 ปี
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
รับต้นฉบับวันที่ 14 ธันวาคม 2554 รับลงตีพิมพ์วันที่ 30 มีนาคม 2555
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มีความมัน่ ใจสูงกว่าแพทย์ทสี่ �ำ เร็จการฝึกอบรมไม่เกิน 5 ปี ในเรือ่ งการซักประวัติ และแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญทีเ่ ป็นอาจารย์
มีความมัน่ ใจในการปฏิบตั งิ านสูงกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่ใช่อาจารย์ ในเรือ่ งการดูแลผูป้ ว่ ยแบบองค์รวม ผูบ้ งั คับบัญชาประเมิน
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 4 ด้าน ได้แก่ ความรู้วิชาการ ทักษะ ความรับผิดชอบ เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรม พบว่า
คะแนนรวมเฉลีย่ 4.13±0.50 ไม่พบความแตกต่างระหว่างแพทย์ผสู้ �ำ เร็จการฝึกอบรมมากกว่า 5 ปี และไม่เกิน 5 ปี
แพทย์ผู้สำ�เร็จการฝึกอบรมที่เป็นอาจารย์ มีผลการประเมินสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ใช่อาจารย์ในด้านวิชาการ (p=0.046)
และความรับผิดชอบ (p=0.038)
สรุป: แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สำ�เร็จการฝึกอบรมสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานในฐานะสูตินรีแพทย์อยู่ในระดับสูง และผลการประเมินความพึงพอใจ
โดยผู้บังคับบัญชาอยู่ในระดับสูงเช่นกัน
คำ�สำ�คัญ: การฝึกอบรม, การสำ�รวจความมั่นใจ, ความพึงพอใจ, แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

Abstract:

Objective: To survey the confidence level in terms of knowledge, clinical skills and communication skill of the specialists who completed training at the Department of Obstetrics and Gynecology,
Songklanagarind Hospital and also the satisfaction of the their supervisors.
Materials and methods: A 5-point Likert scale questionnaire was given to 94 specialists and 94 supervisors who had completed training at the Department of Obstetrics and Gynecology during the
1989-2010 academic years.
Results: There were 68 responders (72.34%) among the specialists and 60 responders (63.83%)
among their supervisors. The specialists had high confidence in all aspects with overall score of
4.22±0.50. The specialists who graduated more than 5 years had a higher confidence level than
those who graduated with less than or equal to 5 years of training only in his taking aspects. The
graduate specialists who were the medical instructors had more confidence than general obstetricians
only in the holistic care. The specialists were also assessed by the their supervisors in four aspects
namely knowledge, clinical skills, responsibility and attitude, moral and ethical behavior. It
revealed that no differences were found in all aspects between the graduates of greater than
5 years and those of less than 5 years. However, the specialists who were medical instructors
had higher scores in the aspects of knowledge (p=0.046) and responsibility (p=0.038).
Conclusions: The specialists in obstetrics and gynecology had a high level of confidence in clinical
practice, and the satisfaction assessed by their supervisors were also high.
Key words: confidence level, satisfaction survey, specialist, training
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บทนำ�

ภาควิชาสูตศิ าสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ผลิตสูตินรีแพทย์ ซึ่งมีระดับวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก มาตั้งแต่
ปีการศึกษา 2528 จนถึงปัจจุบัน โดยใช้ชื่อหลักสูตร
การฝึกอบรมแพทย์ เพือ่ วุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชำ�นาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์และ
นรีเวชวิทยา หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ คือ แพทยสภา และ
ราชวิทยาลัยสูตนิ รีแพทย์แห่งประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ ฝึ ก อบรมแพทย์ ใ ห้ เ ป็ น แพทย์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญสาขา
สู ติ ศ าสตร์ แ ละนรี เ วชวิ ท ยา โดยใช้ ร ะยะเวลาในการ
ฝึกอบรมสำ�หรับแพทย์ใช้ทุน 42 เดือน และแพทย์
ประจำ�บ้าน 36 เดือน1 การติดตามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
หลั ง การฝึ ก อบรมเป็ น ภารกิ จ ที่ สำ � คั ญ ของสถาบั น
ฝึกอบรม เพือ่ นำ�ผลการประเมินทัง้ จากแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ
เอง และผู้บังคับบัญชา มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
กระบวนการฝึกอบรมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เพื่อให้ได้สูตนิ รีแพทย์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพดี มีความรู้ ความสามารถสูง รวมทัง้
มีเจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมที่ดี
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นา
กระบวนการฝึ ก อบรมแพทย์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ สำ � เร็ จ
การฝึกอบรมฯ จากภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในด้าน
ความมั่นใจในการปฏิบัติงานในฐานะสูตินรีแพทย์ และ
ความพึงพอใจของผูบ้ งั คับบัญชา ในด้านความรู้ ทักษะ
ความรับผิดชอบ เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรม

วัสดุและวิธีการ

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ได้จัดทำ�
แบบสอบถาม 2 ชุด เพื่อประเมินความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงานในฐานะสูตินรีแพทย์ และความพึงพอใจของ
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ให้ แ พทย์ ผู้ สำ � เร็ จ การฝึ ก อบรมและ
สอบผ่านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ที่สำ�เร็จการฝึกอบรมตั้งแต่ปีการศึกษา 25322553 จำ�นวน 94 คน ตอบแบบสอบถามซึ่งประเมิน
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แบบ Likert scale ทีม่ รี ะดับคะแนน 1-5 (1 = น้อยทีส่ ดุ
2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด)
ชุดที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยประเมินความมัน่ ใจ
ของสูตนิ รีแพทย์ในด้านต่างๆ 8 ด้าน ได้แก่ 1. ความรู้
ทางวิชาการ 2. การซักประวัตผิ ปู้ ว่ ย 3. การตรวจร่างกาย
และตรวจภายใน 4. การสื่ อ สารกั บ ผู้ ป่ ว ยและญาติ
5. การให้ค�ำ ปรึกษาแนะนำ� 6. การวิเคราะห์ปญ
ั หาผูป้ ว่ ย
7. การรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม 8. หัตถการการผ่าตัด
และชุ ด ที่ 2 เป็ น แบบประเมิ นโดยผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ประเมิน 4 ด้าน (22 ข้อย่อย) ได้แก่ 1. ความรู้ทาง
วิชาการ 2. ทักษะ 3. ความรับผิดชอบ 4. เจตคติ
คุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งแบบสอบถามนี้ได้นำ�เข้า
พิจารณาและรับรองโดยมติที่ประชุมภาควิชาสูติศาสตร์
และนรีเวชวิทยา เมื่อปี พ.ศ. 2553

ผลการศึกษา

ภาควิชาสูตศิ าสตร์และนรีเวชวิทยา ได้รบั การตอบ
แบบสอบถามกลับจากสูตินรีแพทย์ จำ�นวน 68 ชุด
(ร้อยละ 72.34) สูตินรีแพทย์ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ของรัฐ (ร้อยละ 76.50) โดยปฏิบตั งิ านอยูใ่ นโรงพยาบาล
ทั่ ว ไป/โรงพยาบาลศู น ย์ และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ทีเ่ หลือปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลเอกชน/คลินกิ
(ร้อยละ 23.50) เพศหญิง ร้อยละ 51.50 เพศชาย
ร้อยละ 48.50 อายุเฉลี่ย 37±0.50 ปี มีช่วงอายุตั้งแต่
30-34 ปีมากที่สุด ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในตำ�แหน่ง
นายแพทย์ปฏิบัติการ ร้อยละ 50 รองลงมาปฏิบัติงาน
ในตำ�แหน่งอาจารย์ ร้อยละ 25
ผลการประเมินพบว่า สูตินรีแพทย์มีความมั่นใจ
ในการปฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นระดั บ สู ง โดยคะแนนเฉลี่ ย
ทุ ก ด้ า น เท่ า กั บ 4.22±0.50 และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ระหว่างสูตินรีแพทย์ที่สำ�เร็จการฝึกอบรมไม่เกิน 5 ปี
และมากกว่า 5 ปี ในด้านต่างๆ พบว่า กลุ่มที่สำ�เร็จ
การฝึกอบรมนานกว่า 5 ปี มีความมั่นใจสูงกว่าแพทย์
ที่สำ�เร็จการฝึกอบรมไม่เกิน 5 ปี อย่างมีนัยสำ�คัญ
ในเรื่องการซักประวัติผู้ป่วย (p=0.049) และการสื่อสาร
กับผู้ป่วยและญาติ (p=0.021) (รูปที่ 1)
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เมือ่ เปรียบเทียบผูส้ �ำ เร็จการฝึกอบรมทีป่ ฏิบตั งิ าน
เป็นอาจารย์แพทย์กับกลุ่มไม่ใช่อาจารย์แพทย์ พบว่า
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเป็ น อาจารย์ แ พทย์ มี ค วามมั่ นใจในการ
ปฏิ บั ติ ง านไม่ แ ตกต่ า งกั บ กลุ่ ม ที่ ไ ม่ ใ ช่ อ าจารย์ แ พทย์
ยกเว้ น การดู แ ลผู้ ป่ ว ยแบบองค์ ร วม ซึ่ ง กลุ่ ม ที่ เ ป็ น
อาจารย์ แ พทย์ มี ค วามมั่ นใจสู ง กว่ า อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ
ทางสถิติ (p=0.020) (รูปที่ 2)
แบบสอบถามประเมินโดยผู้บังคับบัญชาได้รับ
การตอบกลับ จำ�นวน 60 ชุด (ร้อยละ 63.83) ส่วนใหญ่
ร้อยละ 78.33 เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าภาควิชา
และปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลของรัฐ (ร้อยละ 70) ซึง่ มี
ขนาด 601-900 เตียง ผู้บังคับบัญชาส่วนใหญ่ร้อยละ
61.60 ทำ�งานร่วมกับแพทย์ผสู้ �ำ เร็จการฝึกอบรมไม่เกิน
5 ปี

ผูบ้ งั คับบัญชา ประเมินแพทย์ผสู้ �ำ เร็จการฝึกอบรม
ในภาพรวม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรูว้ ชิ าการ ด้านทักษะ
ด้านความรับผิดชอบ และด้านเจตคติ คุณธรรม และ
จริยธรรม ได้ค่าเฉลี่ย 4.14±0.50 และเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างกลุ่มแพทย์ผู้สำ�เร็จการฝึกอบรมมากกว่า 5 ปี
และไม่เกิน 5 ปี พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติในทุกๆ ด้าน (รูปที่ 3)
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บแพทย์ ผู้ สำ � เร็ จ การฝึ ก อบรม
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านเป็ น อาจารย์ กั บ กลุ่ ม ไม่ ใ ช่ อ าจารย์ แ พทย์
พบว่า ผู้ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์แพทย์มีผลการประเมิน
สูงกว่ากลุ่มไม่ใช่อาจารย์แพทย์ ในด้านวิชาการ (p=
0.046) และความรับผิดชอบ (p=0.038) แต่ดา้ นทักษะ
และด้านเจตคติ คุณธรรมและจริยธรรม ไม่แตกต่างกัน
(รูปที่ 4)
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5

คะแนน

4

4.06 4.22 4.10

4.22 4.08
4.00

4.22 4.22 4.22

4.15 4.11 4.14

ด้านวิชาการ

ด้านทักษะ

ด้านความรับผิดชอบ

ด้านเจตคติ คุณธรรม
จริยธรรม

	
  ไม่เกิน 5	
   ปี
มากกว่า 5 ปี
เฉลี่ยรวม

3
2
1
0

หัวข้อประเมิน
	
  

รูปที่ 3 ผลการประเมินภาพรวมของผู้บังคับบัญชา แยกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน

Songkla Med J Vol. 30 No. 1 Jan-Feb 2012

17

จันธิมา มหัทธนาภรณ์ และ ศิริรัตน์ ธำ�รงวัฒน์

สำ�รวจความมั่นใจในการปฏิบัติงานของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
	
  

5

4.25*

3.80

4.13 4.03

ด้านวิชาการ

ด้านทักษะ

คะแนน

4

4.38*

4.06

	
  อาจารย์แพทย์
ไม่ใช่อาจารย์แพทย์

4.22 4.05

3
2
1
0

ด้านความรับผิดชอบ

ด้านเจตคติ คุณธรรม
จริยธรรม

หัวข้อประเมิน

*p<0.05

รูปที่ 4 ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาต่ออาจารย์แพทย์กับไม่ใช่อาจารย์

วิจารณ์

จากการสำ�รวจ และประเมินความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงานในฐานะสูตินรีแพทย์ หลังสำ�เร็จการฝึกอบรม
จากภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ โดยใช้ แ บบ
สอบถาม พบว่า โดยภาพรวมแล้วแพทย์ผู้สำ�เร็จการ
ฝึ ก อบรมมี ค วามมั่ นใจในการปฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นระดั บ
สูงทุกหัวข้อ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
1. ความมั่ น ใจในการปฏิ บั ติ ง านของแพทย์
ผู้สำ�เร็จการฝึกอบรมมากกว่า 5 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ผูส้ �ำ เร็จการฝึกอบรมน้อยกว่า 5 ปี ทุกด้าน ไม่วา่ จะเป็น
ความรู้ทางวิชาการ การตรวจร่างกาย และตรวจภายใน
การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ การให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�
การวิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วย และหัตถการ การผ่าตัด
ถึ ง แม้ จ ะพบความแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ
เฉพาะเรื่องการซักประวัติผู้ป่วยและการสื่อสารกับผู้ป่วย
และญาติเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากทักษะต่างๆ เหล่านี้
เป็นสิง่ ทีม่ กี ารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง ความรูค้ วามชำ�นาญ
เพิม่ พูนได้จากการได้ปฏิบตั จิ ริง การติดตามองค์ความรู้
ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องมีความจำ�เป็นมากในปัจจุบัน

ส่ ว นความมั่ น ใจของแพทย์ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเป็ น
อาจารย์แพทย์กับไม่ใช่อาจารย์แพทย์นั้น ผู้ปฏิบัติงาน
เป็นอาจารย์แพทย์จะมีค่าเฉลี่ยความมั่นใจสูงกว่ากลุ่ม
ที่ไม่ใช่อาจารย์แพทย์ทุกด้าน แต่ที่มีนัยสำ�คัญทางสถิติ
คือ การรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
สถาบันทีฝ่ กึ อบรมเป็นโรงเรียนแพทย์ มีการทำ�งานร่วมกับ
ทีมดูแลสุขภาพ สอนนักศึกษาแพทย์ โดยเน้นการดูแล
ผูป้ ว่ ยแบบองค์รวมเป็นการรักษากาย-จิต-สังคม ควบคู่
กันไป จึงทำ�ให้ผู้ที่ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์แพทย์มีความ
มั่นใจด้านนี้สูงกว่า เพราะได้ทำ�การสอนและปฏิบัติจริง
อยู่ ต ลอดเวลา ในขณะที่ ผู้ ที่ ไ ม่ ใ ช่ อ าจารย์ แ พทย์ เ น้ น
ภาระงานด้านการบริการเป็นหลัก ด้วยภาระงานมีมาก
แต่มีเวลาจำ�กัด จำ�เป็นต้องทุ่มเทเวลาในการรักษาโรค
ทางกายของผู้ป่วยจนอาจส่งผลให้ความสนใจในการดูแล
ด้านจิตใจและสังคมของผู้ป่วยลดลง
2. ผูบ้ งั คับบัญชา ประเมินความพึงพอใจในเรือ่ ง
ความรู้ทางวิชาการ ทักษะ ความรับผิดชอบ เจตคติ
คุณธรรมและจริยธรรมของแพทย์ผู้สำ�เร็จการฝึกอบรม
อยูใ่ นเกณฑ์สงู และไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สำ�คัญ
ระหว่างผูท้ สี่ �ำ เร็จการฝึกอบรมมากกว่า 5 ปี และไม่เกิน 5 ปี
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อย่างไรก็ตาม ถ้าดูจากคะแนนประเมิน แพทย์
ที่สำ�เร็จการฝึกอบรมมากกว่า 5 ปี มีแนวโน้มของ
คะแนนสูงกว่าในด้านวิชาการและทักษะ แต่ไม่มนี ยั สำ�คัญ
ทางสถิติ อาจเป็นเพราะขนาดตัวอย่างไม่มากพอ ส่วน
ด้านความรับผิดชอบไม่ตา่ งกัน แต่ดา้ นเจตคติ คุณธรรม
และจริ ย ธรรม แพทย์ ที่ สำ � เร็ จ การฝึ ก อบรมมากกว่ า
5 ปี มีคะแนนต่�ำ กว่าเล็กน้อย ซึง่ ในด้านนีเ้ ป็นคุณสมบัติ
เฉพาะบุคคล
3. เมื่ อ เปรี ย บเที ย บผลการประเมิ น ความ
พึ ง พอใจของผู้ บั ง คั บ บั ญ ช าของแพทย์ ผู้ สำ � เร็ จ
การฝึ ก อบรมที่ ป ฏิ บั ติ ง านเป็ น อาจารย์ แ พทย์ กั บ กลุ่ ม
ไม่ใช่อาจารย์แพทย์ พบว่า ผูป้ ฏิบตั งิ านเป็นอาจารย์แพทย์
มีคา่ เฉลี่ยผลการประเมินสูงกว่ากลุ่มไม่ใช่อาจารย์แพทย์
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ในด้านวิชาการ และความ
รับผิดชอบ แต่ด้านทักษะและด้านเจตคติ คุณธรรมและ
จริยธรรม ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคุณสมบัติ
ของผู้ที่ถูกคัดเลือกเป็นอาจารย์แพทย์นั้นมักจะต้องเป็น
ผู้มีความรู้ดี มีความสามารถสูง และมีศักยภาพในการที่
จะพัฒนาเชิงลึกในสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความ
รับผิดชอบสูง เพราะจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะแพทย์
ดู แ ลรั ก ษาผู้ ป่ ว ย ทำ � งานวิ จั ย และเป็ น อาจารย์ ส อน
นักศึกษาแพทย์ รวมทัง้ แพทย์ใช้ทนุ และแพทย์ประจำ�บ้าน
	ข้อจำ�กัด
ถึ ง แม้ ก ารศึ ก ษานี้ จ ะได้ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์
ต่อการพัฒนาการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อวุฒิบัตรแสดง
ความรู้ความชำ�นาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ผลการศึกษานี้ยังมี
ข้อจำ�กัดบางประการ ดังนี้
1. จำ�นวนแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากแพทย์
ผูส้ �ำ เร็จการฝึกอบรมเพียง 68 ชุด (ร้อยละ 72.34) และ
จากผู้บังคับบัญชา 60 ชุด (ร้อยละ 63.83) ซึ่งอาจ
เป็ น เพราะช่ ว งเวลาที่ ดำ � เนิ น การสำ � รวจค่ อ นข้ า งนาน
เป็นเวลา 5 ปี หลังสำ�เร็จการฝึกอบรม แพทย์ผู้สำ�เร็จ
การฝึกอบรมไม่ส ามารถจดจำ�ประสบการณ์ก ารเรียน
การสอนต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ รวมถึงทักษะทางคลินกิ ได้อย่าง
แม่นยำ� นอกจากนีก้ ารดำ�เนินการสำ�รวจในช่วงทีแ่ พทย์
Songkla Med J Vol. 30 No. 1 Jan-Feb 2012
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ผู้สำ�เร็จการฝึกอบรมได้เริ่มปฏิบัติงานเป็นช่วงที่มีสภาพ
จิตใจทีด่ ี มีความสุข ไม่ตอ้ งเครียดกับการเรียน การสอบ
อาจส่ ง ผลให้ ผ ลการสำ � รวจมี แ นวโน้ ม ในทางพึ ง พอใจ
สูงกว่าปกติได้
2. งานวิ จั ย นี้ เ ป็ น การใช้ แ บบสอบถาม ทำ �ให้
ขาดข้อมูลเชิงลึก

สรุป

จากการสำ �รว จติ ด ตามหลั ง การฝึ ก อบรม
พบว่า ความมั่นใจในการปฏิบตั ิงานของแพทย์ผสู้ �เร
ำ จ็
การฝึ ก อบรม และผลการประเมินจากผู้ บั งคั บ บัญชาต่อการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อวุฒิบัตร
แสดงความรู้ความชำ�นาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมสาขาสู ติ ศ าสตร์ แ ละนรีเวชวิทยา ของ
ภาควิชาสูตศิ าสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลั ย สงขลานครินทร์ อยู่ ใ นระดั บ สู ง
ในการศึ ก ษานี้ นำ � มาซึ่งข้ อ มู ลที่ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ผลสัมฤทธิข์ องการจัดการเรียนการสอนให้กบั แพทย์
ใช้ทนุ แพทย์ประจำ�บ้าน ผูบ้ ริหาร/จัดการหลักสูตร
สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการฝึกอบรม
ของภาควิชาฯ ต่อไป เพื่อสร้างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
กั บ การให้ บ ริการในระบบสุ ข ภาพที่เน้ นคนเป็ น
ศู น ย์ ก ลาง และสอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ม าตรฐาน
วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา และสอดคล้ อ ง
กั บ พั น ธกิ จ การผลิตแพทย์ ผู้ เชี่ ยวชาญของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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