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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ ศึกษาความคิดยุติการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในแพทย์ใช้ทุน
แพทย์ประจ�ำบ้าน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
วัสดุและวิธีการ เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง ศึกษาในแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ�ำบ้าน คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559 ทุกคน โดยใช้แบบสอบถามแบบตอบ
เองคือ แบบส�ำรวจข้อมูลทั่วไป ความคิดและปัจจัยในการยุติการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง วิเคราะห์
ข้อมูลทัว่ ไปและความคิดยุตกิ ารฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา เป็นความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดยุติการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะ
ทาง โดยใช้สถิติ chi-square และ Fisher’s exact test
ผลการศึกษา แพทย์ใช้ทนุ แพทย์ประจ�ำบ้านตอบแบบสอบถามมีจำ� นวนทัง้ สิน้ 192 ราย (ร้อยละ 50.8)
เป็นเพศหญิง 112 ราย (ร้อยละ 58.3) เพศชาย 80 ราย (ร้อยละ 41.7) อายุเฉลีย่ 27.2 ปี มีเหตุผลต่อการ
เลือกศึกษาเป็นแพทย์เฉพาะทางในสาขาต่างๆ คือ ความชอบส่วนตัว (ร้อยละ 87.0) ความประทับใจใน
อาจารย์ หรือ การท�ำงาน (ร้อยละ 30.2 และ 28.1 ตามล�ำดับ) และลักษณะงานที่มีความยืดหยุ่นเป็น
อิสระ (ร้อยละ 28.6) แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ�ำบ้าน จ�ำนวน 95 ราย (ร้อยละ 49.5) เคยมีความคิดยุติ
การฝึกอบรม โดยเริม่ มีความคิดตัง้ แต่ในช่วงชัน้ ปีที่ 1 และ 2 (ร้อยละ 45.3 และ 43.2 ตามล�ำดับ) ปัจจัย
ทีม่ ผี ลต่อความคิดยุตกิ ารฝึกอบรมในระดับมากคือ ความเครียดจากงาน และจากการวิเคราะห์ทางสถิติ
พบว่า ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความคิดยุติการฝึกอบรมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ได้แก่ ชั้นปีที่ก�ำลังศึกษา
(p-value < 0.001) โดยในชั้นปีที่ 3 พบสัดส่วนของความคิดยุติการฝึกอบรมมากกว่าชั้นปีอื่น
สรุป เหตุผลหลักที่แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ�ำบ้านเลือกศึกษาเป็นแพทย์เฉพาะทางคือ ความชอบ
ส่วนตัว และปัจจัยที่คิดยุติการฝึกอบรมคือ มีความเครียดจากการท�ำงาน
ค�ำส�ำคัญ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ�ำบ้าน การฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง ยุติการฝึกอบรม
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ABSTRACT
Objective : To study thought of dropping out of residency training and the associated factors
among residents.
Material and method : Cross-sectional surves was conducted among training residents
at Prince of Songkla University in 2016. Questionnaires for demographic data, reasons for
dropping out of the residency training and associated factors were used. Mean, percentage,
chi-square, rank sum test and Fisher’s exact test were used to analyze the data.
Results : There were 192 residents (50.8%) who completed the questionnaires; 58.3% of
residents were female and 41.7% were male. Mean age was 27.2 years old. The reasons for
residency training were personal preference (87.0%), physician identification (30.2%), job
appreciation (28.1%) and flexible or controllable job (28.6%). Ninety-five residents (49.6%)
had thought about dropping out of training, early in the 1st and 2nd year of training (45.3% and
43.2%). The main factor for dropping out of residency training was stress and the significant
associated factor was the year of training, especially in the 3rd year.
Conclusion : The main reason of residency training was personal preference and the reason
about dropping out of residency training was stress.
Keywords : residents, residency training, drop out
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บทน�ำ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความสะดวกสบาย
ต่ า งๆ ที่ มี ม ากขึ้ น ในยุ ค ปั จ จุ บั น นี้ ส่ ง ผลท� ำ ให้ ส ภาพ
สังคมไทยมีการเปลีย่ นแปลงไป วิถชี วี ติ ของคนจึงมีความ
แตกต่ า งไปจากอดี ต อย่ า งมาก การเลื อ กอาชี พ ก็
เช่นเดียวกัน ผู้คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้ต้องการงานที่ไม่
หนัก มีความสะดวกสบาย มีอสิ ระ และมีรายได้ดี ในสังคม
แพทย์ก็เช่นเดียวกัน มีการศึกษาในประเทศอเมริกาเรื่อง
แนวโน้มการเลือกเรียนต่อของนักศึกษาแพทย์ หลังจากปี
พ.ศ. 2523 และปัจจัยที่สัมพันธ์ในโรงเรียนแพทย์ 9 แห่ง
พบว่า นักศึกษาแพทย์มแี นวโน้มทีจ่ ะเลือกเรียนแพทย์ใน
กลุ่มที่สามารถควบคุมบริหารจัดการเวลาได้โดยอิสระ
(controllable lifestyle specialties) คือ วิสัญญีแพทย์
จั ก ษุ แ พทย์ แพทย์ โ สต ศอ นาสิ ก แพทย์ ผิ ว หนั ง
รังสีแพทย์ และจิตแพทย์ มากขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิตเิ มือ่ เทียบกับกลุม่ แพทย์ทไี่ ม่สามารถควบคุมบริหาร
จัดการเวลาได้โดยอิสระ (noncontrollable lifestyle
specialties) ซึง่ ได้แก่ อายุรแพทย์ กุมารแพทย์ สูตแิ พทย์
ศัลยแพทย์1 อย่างไรก็ตามมีการศึกษาพบว่า หลังจาก
ที่แพทย์เข้ารับการอบรมในสาขาที่ตนเองสนใจแล้วนั้น
กลับพบกับความเครียดจนต้องยุติการอบรมอยู่บ่อย
ครั้ง2-7 เนื่องจากงานที่เลือกนั้นไม่สอดคล้องกับลักษณะ
การด�ำเนินชีวิต (life style)6
การศึกษาในแพทย์ประจ�ำบ้านสาขาศัลยศาสตร์
ในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ.2556 พบร้อยละ
58.0 คิดอย่างจริงจังที่จะยุติการฝึกอบรม โดยพบใน
เพศหญิงมากกว่าเพศชายอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(OR 1.2, 95% CI 1.1-1.3, p = 0.003) ส่วนใหญ่รอ้ ยละ
45.8, ร้อยละ 41.4 และร้อยละ 35.4 คิดยุตกิ ารฝึกอบรม
ในขณะฝึกอบรมในชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และปีที่ท�ำงาน
วิจัยตามล�ำดับ ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการคิดยุติฝึกอบรม
คือ ร้อยละ 50.0 เป็นเรื่องการอดนอนในช่วงหมุนเวียน
สาขาเฉพาะ ร้อยละ 47.0 ไม่ใช่รปู แบบชีวติ แบบทีต่ อ้ งการ
ในอนาคต และร้อยละ 41.4 ต้องใช้เวลาในการท�ำงาน
มากเกินไป ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการฝึกอบรมต่อเนื่อง
คือ ร้อยละ 65.0 ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว
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และคนส�ำคัญ ร้อยละ 63.5 ได้รับการสนับสนุนจาก
แพทย์ประจ�ำบ้านคนอื่นๆ และร้อยละ 58.9 คิดว่าใน
อนาคตจะได้พักผ่อนมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน8
นอกจากนี้มีการศึกษาพบว่า ร้อยละ 34.0 ของ
แพทย์ที่เข้ารับการอบรมรู้สึกว่า ชีวิตมีความเครียด
ร้อยละ 17.0 คิดว่าตนเองมีปัญหาด้านอารมณ์และ
สุขภาพจิตที่แย่ลง นอกจากนี้พบว่าแพทย์เพศหญิงมี
ปัญหาความเครียดมากกว่าเพศชายคือ ร้อยละ 40.0
และ 27.0 ตามล� ำ ดั บ โดยมี ป ั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ
ความเครียดคือ ความกดดันเรือ่ งเวลา (time pressure)
ในการท�ำงาน4 จนท�ำให้แพทย์ทเี่ ข้ารับการอบรมบางราย
เกิดภาวะซึมเศร้า มีอารมณ์โกรธ หงุดหงิด วิตกกังวล
อยากละทิ้ ง (burn out) และแก้ ป ั ญ หาโดยการใช้
สารเสพติด2,3,7,9,10 เพราะไม่อยากให้ความเหนื่อยล้า
จากการท�ำงานท�ำให้เกิดข้อผิดพลาดในการดูแลรักษา
ผู้ป่วย11 อย่างไรก็ตามมีหลายการศึกษาพบว่า มีปัจจัย
บางอย่างเป็นปัจจัยที่ช่วยประคับประคองความเครียด
ในแพทย์ที่เข้ารับการอบรมได้ เช่น การมีคู่สมรส และ
มีปัจจัยที่ท�ำให้แพทย์นั้นต้องยุติการฝึกอบรมไม่ว่าจะ
เป็นปัจจัยด้านการเงิน2 การมีบุตร12,13 รวมทั้งปัจจัย
ภายในจิตใจตนเอง เช่น การขาดความมั่นใจในตนเอง
รูส้ กึ ชีวติ ไม่มนั่ คง หรือการมีปญ
ั หาต่อการเผชิญหน้ากับ
13
ผู้ที่มีอ�ำนาจ (authority) รวมทั้งปัจจัยด้านองค์ความรู้
ความสามารถในการเรียนรูใ้ นสาขาวิชาทีเ่ ลือกเรียน14-17
ในประเทศไทย มีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกสาขาฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางในแพทย์ใช้ทุนที่
ปฏิบัติงานชดใช้ทุนของกระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ.
2555 พบว่า สาขาอายุรศาสตร์ และกุมารเวชศาสตร์
ยังคงเป็นสาขาที่แพทย์นิยมเลือกเรียนต่อเป็นอันดับ
ที่ 1 และ 2 ตามล�ำดับ โดยปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก
เรียนมากที่สุด คือ ความชอบส่วนตัวในสาขาวิชานั้นๆ
ตั้งแต่ตอนเรียนแพทย์ รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการมี
แบบอย่างที่ได้จากความประทับใจในการท�ำงาน หรือ
อาจารย์ผู้สอน18 อย่างไรก็ตามพบว่า หลังจากที่แพทย์
เข้ารับการอบรมในสาขาที่ตนเองสนใจแล้วนั้น กลับ
พบกับความเครียดจนต้องยุติการอบรมอยู่บ่อยครั้ง
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นอกจากนี้มีการศึกษาพบว่า ร้อยละ 29.0 ของแพทย์
ใช้ทุน แพทย์ประจ�ำบ้านแผนกสูติ-นรีเวชวิทยา ตรวจพบ
ว่ามีปัญหาสุขภาพจิตจากการใช้แบบวัด Thai Mental
Health Questionnaire (TMHQ-70)19 การศึกษาใน
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ใช้แบบสอบถามคุณภาพชีวติ
ชุดย่อ ฉบับภาษาไทย20 (The World Health Organization
Quality of Life Assessment-abbreviated version-THAI,
WHOQOL-BREF-THAI) พบว่ า แพทย์ ใ ช้ ทุ น
แพทย์ ป ระจ� ำ บ้ า น ร้ อ ยละ 74.6 และร้ อ ยละ 22.0
มีคณ
ุ ภาพชีวติ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และระดับดี
ตามล�ำดับ โดยผลการประเมินด้านสุขภาพกาย ด้าน
จิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง โดยคิดเป็นร้อยละ 72.1,
68.8, 72.8 และ 70.5 ตามล�ำดับ และอยู่ในระดับดี
คิดเป็นร้อยละ 27.1, 25.6, 23.2 และ 22.5 ตามล�ำดับ
อย่างไรก็ตามในแต่ละปีการศึกษาก็ยงั พบปัญหา
การยุตกิ ารฝึกอบรมของแพทย์ใช้ทนุ แพทย์ประจ�ำบ้าน
อยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นการศึกษาที่ท�ำให้เข้าใจถึงสาเหตุ
ของการยุติการเข้าอบรมที่ลึกซึ้ง จะน�ำมาซึ่งการพัฒนา
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางทีม่ คี วามเหมาะสม
กับแพทย์ในยุคปัจจุบันนี้ต่อไป
การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา
ความคิ ด ยุ ติ ก ารฝึ ก อบรมแพทย์ เ ฉพาะทางและ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องของแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ�ำบ้าน
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

วัสดุและวิธีการ

การศึกษานีไ้ ด้ผา่ นการพิจารณาอนุมตั จิ ากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เลขที่ 59-018-03-1)
รูปแบบการศึกษา
เป็ น การศึ ก ษาเชิ ง พรรณนาแบบภาคตั ด ขวาง
(cross-sectional descriptive study)
กลุ่มประชากรที่ศึกษา
แพทย์ใช้ทนุ แพทย์ประจ�ำบ้าน คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559 ทุกคน
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เกณฑ์การคัดเข้า (inclusion criteria) คือ
แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ�ำบ้านทุกชั้นปีที่ก�ำลังปฏิบัติ
งาน ปีการศึกษา 2559
เกณฑ์การคัดออก (exclusion criteria) หรือ
หยุดการวิจัย (criteria for discontinuation) คือ แพทย์
ใช้ ทุ น แพทย์ ป ระจ� ำ บ้ า นที่ ไ ม่ ส มั ค รใจให้ ข ้ อ มู ล ใน
แบบสอบถาม หรือ หยุดการให้ข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถามแบบตอบเองประกอบด้วย 2 ตอน คือ
1. แบบส�ำรวจข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วยข้อค�ำถาม 10 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ เกรด
เฉลี่ยสะสม ภูมิล�ำเนา ศาสนา สถานภาพสมรส บุตรที่
ต้องดูแล และสาเหตุที่เลือกสาขาที่ก�ำลังฝึกอบรม
2. ความคิดยุติการฝึกอบรม ประกอบด้วยข้อ
ค�ำถาม 4 ข้อ ได้แก่ เคยมีความคิดยุติการฝึกอบรมหรือ
ไม่ สาเหตุที่คิดยุติการฝึกอบรม ปัจจัยที่อาจท�ำให้มี
ความคิดที่จะยุติการฝึกอบรม และหากมีการยุติการฝึก
อบรมจะท�ำอย่างไรต่อไป
โดยข้อค�ำถามเรื่องปัจจัยที่อาจท�ำให้มีความคิด
ที่จะยุติการฝึกอบรม ผู้ตอบให้คะแนนเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ (1=น้อยทีส่ ดุ จนถึง
5=มากที่สุด) แล้วน�ำมาแปลความหมายดังนี้
คะแนนเฉลีย่ 1.00 ถึง 1.50 อยูใ่ นเกณฑ์นอ้ ยทีส่ ดุ
คะแนนเฉลี่ย 1.51 ถึง 2.50 อยู่ในเกณฑ์น้อย
คะแนนเฉลีย่ 2.51 ถึง 3.50 อยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 3.51 ถึง 4.50 อยูใ่ นเกณฑ์มาก และ
คะแนนเฉลีย่ 4.51 ถึง 5.00 อยูใ่ นเกณฑ์มากทีส่ ดุ
การเก็บข้อมูล
ผู ้ วิ จั ย ส่ ง แบบสอบถามแบบตอบเองไปยั ง
แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ�ำบ้านทุกภาควิชา พร้อมแนบ
ค� ำ ชี้ แ จงอธิ บ ายวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษา และ
ขอความร่วมมือจากแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ�ำบ้านใน
การตอบแบบสอบถามตามความสมัครใจ โดยไม่ต้อง
ระบุชื่อลงในแบบสอบถาม และหากสมัครใจให้ข้อมูล
ผู้วิจัยขออนุญาตเผยแพร่เป็นผลงานวิจัย โดยขอยกเว้น
การลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรในใบยินยอม เพื่อลด

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 62 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2560

Thought of Dropping Out of Residency Training and the Associated
Factors among Residents in Songklanagarind Hospital
ความกังวลจากการระบุตวั ตนของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั (waiver
of documentation of consent) และเมื่อตอบแบบ
สอบถามเสร็จแล้ว ให้ปดิ ผนึกและส่งกลับคืนมายังผูว้ จิ ยั
การแปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ทั่ ว ไปและความคิ ด ยุ ติ ก าร
ฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
น�ำเสนอเป็นความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความคิดยุตกิ าร
ฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางโดยใช้สถิติ chi-square และ
Fisher’s exact test

ผลการศึกษา

ในช่ ว งเดื อ นมิ ถุ น ายน 2559 ผู ้ ช ่ ว ยวิ จั ย ส่ ง
แบบสอบถามให้กับแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ�ำบ้าน
19 ภาควิชา รวม 378 ราย ได้แบบสอบถามกลับคืนมา
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (n=192)

Jarurin Pitanupong et al.

ทั้งสิ้น 192 ราย (ร้อยละ 50.8) โดยอัตราการตอบกลับ
(response rate) ในแต่ละภาควิชานั้นมีค่ามากกว่า
ร้อยละ 50.0 มีเพียง 3 ภาควิชาทีม่ อี ตั ราการตอบกลับต�ำ่
คือ ภาควิชารังสีวทิ ยา (ร้อยละ 24.0) ภาควิชาจักษุวทิ ยา
(ร้อยละ 19.0) และภาควิชาอายุรศาสตร์ (ร้อยละ 13.0)
1. ข้อมูลทั่วไป
แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ�ำบ้านจ�ำนวน 192 ราย
เป็นเพศหญิง 112 ราย (ร้อยละ 58.3) เพศชาย 80
ราย (ร้อยละ 41.7) อายุเฉลี่ย 27.2 ปี ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ สถานภาพโสด ไม่มีบุตรที่ต้องดูแล และมี
เหตุผลต่อการเลือกศึกษาในสาขาต่างๆ คือ ความชอบ
ส่วนตัว (ร้อยละ 87.0) รองลงมาคือ ความประทับใจ
ในอาจารย์ หรือ การท�ำงาน (ร้อยละ 30.2 และ 28.1
ตามล�ำดับ) และลักษณะงานที่ยืดหยุ่น มีอิสระ (ร้อยละ
28.6) (ตารางที่ 1)

ข้อมูลทั่วไป
ชาย
หญิง
อายุ (ปี)
ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ค่าต�่ำสุด-ค่าสูงสุด)
ภูมิล�ำเนา
สงขลา
ภาคใต้
3 จังหวัดชายแดนใต้
ภาคกลาง (ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ ก�ำแพงเพชร)
อื่นๆ
เกรดเฉลี่ยสะสม ±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ค่าต�่ำสุด-ค่าสูงสุด)
2.00-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00
ไม่ตอบ
ศาสนา
พุทธ
อื่นๆ (ได้แก่ อิสลาม คริสต์)
สถานภาพสมรส โสด
สมรส
มีคู่แต่ยังไม่สมรส
มีบุตรที่ต้องดูแล ไม่มี
มี
ไม่ตอบ
สังกัด
แพทย์ใช้ทุน
แพทย์ประจ�ำบ้าน
ชั้นปีที่
1
2
3
4
5
เพศ
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จ�ำนวน (ร้อยละ)
80 (41.7)
112 (58.3)
27.2±2.07 (24-36)
74 (38.5)
61 (31.8)
13 (6.8)
28 (14.6)
16 (8.3)
3.31±0.3 (2.34-3.93)
29 (15.1)
98 (51.0)
45 (23.4)
20 (10.4)
182 (94.8)
10 (5.2)
165 (85.9)
20 (10.4)
7 (3.7)
185 (96.4)
4 (2.1)
3 (1.6)
145 (75.5)
47 (24.5)
45 (23.4)
53 (27.6)
58 (30.2)
28 (14.6)
8 (4.2)

ความคิดยุติการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางและปัจจัยที่เกี่ยวข้องส�ำรวจจากแพทย์
ใช้ทุน และแพทย์ประจ�ำบ้านของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (n=192) (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
สาขาที่ก�ำลังศึกษา วิสัญญีวิทยา
ศัลยศาสตร์
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
โสต ศอ นาสิก
กุมารเวชศาสตร์
ออร์โธปิดิกส์
เวชศาสตร์ครอบครัว
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
รังสีวิทยา
อายุรศาสตร์
จักษุวิทยา
จิตเวชศาสตร์
เวชศาสตร์ชุมชน
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ประสาทวิทยา
พยาธิวิทยา
ระบาดวิทยา
วิศวกรรมชีวการแพทย์
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
เวชศาสตร์ป้องกัน
เหตุผลที่เลือกศึกษาต่อในสาขานี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ความชอบส่วนตัว
ประทับใจในอาจารย์ผู้สอน
ลักษณะงานยืดหยุ่น มีอิสระ มีเวลาว่างท�ำอย่างอื่นได้
ประทับใจในการท�ำงานหรือผลงานของแพทย์เฉพาะทางในสาขานี้
เห็นใจและอยากช่วยเหลือผู้ป่วยในสาขาวิชานี้
เป็นสาขาวิชาที่งานไม่หนัก มีกรณีฉุกเฉินน้อย
ผลการเรียนดีในสาขาวิชาที่สมัคร
หาที่ท�ำงานได้ง่ายหลังส�ำเร็จการฝึกอบรม
สมัครเข้าฝึกอบรมได้โดยไม่ต้องใช้ทุนครบ 3 ปี
เป็นสาขาวิชาที่เรียนจบแล้วมีรายได้ดี
โอกาสเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องน้อย
ความพึงพอใจต่อต้นสังกัด
อัตราการแข่งขันไม่สูง
มีต้นสังกัดให้ไปศึกษาต่อ
เป็นสาขาวิชาที่ก�ำลังนิยมหรือได้รับการยอมรับจากสังคมมาก
มีความก้าวหน้าในวิชาชีพมากกว่าสาขาอื่น
เลือกสาขาที่เป็นปัญหาสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว
ปฏิบัติงานอยู่ในสาขานี้ก่อนไปฝึกอบรม
ความประสงค์ของบิดามารดา หรือญาติพี่น้อง

2. ความคิดยุตกิ ารฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง
แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ�ำบ้าน จ�ำนวน 95 ราย
(ร้อยละ 49.5) เคยมีความคิดยุติการฝึกอบรม โดยใน
จ�ำนวนนี้ เริ่มมีความคิดดังกล่าวขณะศึกษาในชั้นปี
ที่ 1 จ�ำนวน 43 ราย (ร้อยละ 45.3) และในชั้นปีที่ 2
จ�ำนวน 41 ราย (ร้อยละ 43.2) (ตารางที่ 2) โดยภาค
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จ�ำนวน (ร้อยละ)
26 (13.5)
24 (12.5)
24 (12.5)
22 (11.5)
19 (9.9)
13 (6.8)
10 (5.2)
9 (4.7)
9 (4.7)
8 (4.2)
4 (2.1)
7 (3.6)
4 (2.1)
3 (1.6)
3 (1.6)
2 (1.0)
2 (1.0)
1 (0.5)
1 (0.5)
1 (0.5)
167 (87.0)
58 (30.2)
55 (28.6)
54 (28.1)
34 (17.7)
28 (14.6)
26 (13.5)
25 (13.0)
22 (11.5)
19 (9.9)
15 (7.8)
14 (7.3)
13 (6.8)
11 (5.7)
8 (4.2)
7 (3.6)
6 (3.1)
5 (2.6)
5 (2.6)

วิชาที่มีสัดส่วนแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ�ำบ้านมีความ
คิดยุติการฝึกอบรมมากกว่าร้อยละ 50.0 ของจ�ำนวน
แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ�ำบ้านในสาขานั้นๆ คือ ภาค
วิ ช าอายุ ร ศาสตร์ โสต ศอ นาสิ ก กุ ม ารเวชศาสตร์
จิตเวชศาสตร์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ศัลยศาสตร์
วิสัญญีวิทยา และจักษุวิทยา (รูปที่ 1)
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ตารางที่ 2 ความคิดยุติการฝึกอบรม (n=192)
ความคิดยุติการฝึกอบรม
ความคิดยุติการฝึกอบรม
ไม่มี
มี
ถ้ามี ชั้นปีที่เริ่มมีความคิดนี้ (n = 95)
ปี 1
ปี 2
ปี 3
ปี 5
สาเหตุที่ท�ำให้มี (หรืออาจจะมี) ความคิดยุติการฝึกอบรม (มากที่สุด)
ความเครียดจากงาน
ปัญหากับผู้ร่วมงาน
ลักษณะงานไม่สอดคล้องกับการด�ำเนินชีวิต (life style)
ปัญหาด้านสุขภาพของครอบครัว
ความกดดันเรื่องเวลาในการท�ำงาน
อดนอน พักผ่อนไม่เพียงพอ
ลักษณะงานไม่ตรงตามความถนัด
ปัญหาด้านสุขภาพของตนเอง
ขาดความมั่นใจในตนเอง
การท�ำวิจัย
การต้องหมุนเวียนไปสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาที่เลือกเรียน
รายได้ไม่เหมาะสม
โอกาสเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง
ความประสงค์ของบิดามารดา หรือครอบครัว
มีสาขาที่ชอบมากกว่า
ความเครียดจากอาจารย์ผู้สอน
คิดถึงบ้าน
ไม่ตอบ
หากมีการยุติการฝึกอบรม สิ่งที่คิดจะท�ำต่อไป
ลาออกจากงานเดิม แต่ยังคงท�ำเวชปฏิบัติ (เป็นแพทย์)ต่อไป
ยังไม่ได้วางแผน
กลับไปท�ำงานต้นสังกัดเดิมหรือที่ท�ำงานเดิม
ลาออกจากงานเดิมเปลี่ยนไปท�ำงานด้านอื่นที่ไม่ใช่แพทย์
เรียนต่อแพทย์เฉพาะทางในสาขาอื่น
เปลี่ยนหรือย้ายต้นสังกัด
เรียนต่อแพทย์เฉพาะทางในต่างประเทศ
ไม่ตอบ

อย่างไรก็ตามเมื่อดูในภาพรวมทั้งหมดพบว่า
ภาควิชาทีม่ อี ตั ราจ�ำนวนแพทย์ใช้ทนุ แพทย์ประจ�ำบ้าน
คิดยุติการฝึกอบรมสูงสุด 5 ภาควิชา คือ วิสัญญีวิทยา
ศัลยศาสตร์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาโสต ศอ นาสิก และ
กุมารเวชศาสตร์ (รูปที่ 2) โดยสาเหตุที่ท�ำให้มีความ
คิดยุติการฝึกอบรมในระดับมากคือ ความเครียดจาก

จ�ำนวน (ร้อยละ)
97 (50.5)
95 (49.5)
43 (45.3)
41 (43.2)
10 (10.5)
1 (1.1)
73 (38.0)
20 (10.4)
12 (6.2)
11 (5.7)
9 (4.7)
9 (4.7)
7 (3.6)
7 (3.6)
6 (3.1)
5 (2.6)
4 (2.1)
3 (1.6)
1 (0.5)
1 (0.5)
1 (0.5)
1 (0.5)
1 (0.5)
21 (10.9)
69 (35.9)
64 (33.3)
15 (7.8)
14 (7.3)
12 (6.2)
5 (2.6)
5 (2.6)
8 (4.2)

งาน (ร้อยละ 38.0) และมีปัญหากับผู้ร่วมงาน (ร้อยละ
10.4) ทั้งนี้หากแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ�ำบ้านมีการยุติ
การฝึกอบรม ร้อยละ 35.9 จะยังคงท�ำงานเวชปฏิบัติ
ต่อไป ในขณะที่ ร้อยละ 33.3 ยุติการฝึกอบรมโดยไม่มี
การวางแผนอนาคต (ตารางที่ 2)
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รูปที่ 1 แสดงความคิดยุติการฝึกอบรมจ�ำแนกตามภาควิชา row percent (คิดร้อยละจาก n ในแต่ละภาค)

หมายเหตุ ภาคอืน่ ๆ ได้แก่ ประสาทวิทยา พยาธิวทิ ยา ระบาดวิทยา วิศวกรรมชีวการแพทย์ รังสีรกั ษาและมะเร็งวิทยา เวชศาสตร์ปอ้ งกัน
เวชศาสตร์ฟื้นฟู และเวชศาสตร์ชุมชน

รูปที่ 2 แสดงความคิดยุติการฝึกอบรมจ�ำแนกตามภาควิชา column percent (คิดร้อยละจาก n=192)

หมายเหตุ ภาคอืน่ ๆ ได้แก่ ประสาทวิทยา พยาธิวทิ ยา ระบาดวิทยา วิศวกรรมชีวการแพทย์ รังสีรกั ษาและมะเร็งวิทยา เวชศาสตร์ปอ้ งกัน
เวชศาสตร์ฟื้นฟู และเวชศาสตร์ชุมชน

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการยุติการฝึกอบรม
ปัจจัยทีม่ ผี ลท�ำให้แพทย์ใช้ทนุ แพทย์ประจ�ำบ้าน
มีความคิดยุตกิ ารฝึกอบรมในระดับมากคือ ความเครียด
จากงาน ในขณะที่ปัจจัยด้านรายได้ ความประสงค์ของ
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บิดาหรือครอบครัวต่อการเป็นแพทย์เฉพาะทาง หรือมี
ความต้องการเพียงแค่จบแพทย์เพิ่มพูนทักษะนั้น เป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดยุติการฝึกอบรมน้อย (ตาราง
ที่ 3)

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 62 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2560

Thought of Dropping Out of Residency Training and the Associated
Factors among Residents in Songklanagarind Hospital

Jarurin Pitanupong et al.

ตารางที่ 3 แสดงคะแนนของแต่ละปัจจัยที่อาจท�ำให้มีความคิดยุติการฝึกอบรม (n=186)
ค่าเฉลี่ย
3.57
3.03
2.89
3.09
2.62
2.53
2.51
2.59
2.92
2.53
2.54
2.33
1.90
1.83
1.69

ความเครียดจากงาน
ลักษณะงานไม่สอดคล้องกับการด�ำเนินชีวิต (life style)
ปัญหากับผู้ร่วมงาน
ความกดดันเรื่องเวลาในการท�ำงาน
ขาดความมั่นใจในตนเอง
ลักษณะงานไม่ตรงตามความถนัด
โอกาสเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง
ปัญหาด้านสุขภาพของตนเอง
อดนอน พักผ่อนไม่เพียงพอ
ปัญหาด้านสุขภาพของครอบครัว
การท�ำวิจัย
รายได้ไม่เหมาะสม
การต้องหมุนเวียนไปสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาที่เลือกเรียน
ความประสงค์ของบิดามารดา หรือครอบครัว
ต้องการเรียนจบเพียงแพทย์เพิ่มพูนทักษะ (intern)

4. ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดยุตกิ ารฝึก
อบรมกับข้อมูลทั่วไป
จากการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ปัจจัยทีส่ มั พันธ์
กับความคิดยุติการฝึกอบรมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ได้แก่ ชั้นปีที่ก�ำลังศึกษา (p-value < 0.001) โดยพบว่า
ชัน้ ปีที่ 3 มีสดั ส่วนความคิดยุตกิ ารฝึกอบรมมากกว่าชัน้
ปีอื่น ส่วนปัจจัยอื่นๆ (ได้แก่ เพศ เกรดเฉลี่ย สถานภาพ

S.D.
1.08
1.09
1.19
1.10
1.03
1.06
1.06
1.29
1.19
1.18
1.10
0.99
0.97
0.88
0.89

แปลผล
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย

สมรส และต้นสังกัด) นั้นพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความคิ ดยุ ติการฝึ กอบรมอย่ า งมี นัยส� ำ คั ญทางสถิ ติ
ส่วนตัวแปรสาขาหรือภาควิชาทีฝ่ กึ อบรมไม่สามารถน�ำ
มาหาความสัมพันธ์ทางสถิติได้ เนื่องจากจ�ำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างในบางภาควิชานัน้ มีจำ� นวนไม่เพียงพอต่อการ
วิเคราะห์ทางสถิติ (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 ความคิดยุติการฝึกอบรมจ�ำแนกตามข้อมูลทั่วไป (n=192)
ข้อมูลทั่วไป
เพศ

ชาย
หญิง
เกรดเฉลี่ยสะสม
2.00-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
มีคู่แต่ยังไม่สมรส
สังกัด
แพทย์ใช้ทุน
แพทย์ประจ�ำบ้าน
ชั้นปีที่ก�ำลังศึกษา
1
2
3
4
5

Fisher’s exact test

a

ความคิดยุติการฝึกอบรม
ไม่มี (n=97)
มี (n=95)
45 (46.4)
52 (53.6)

35 (36.8)
60 (63.2)

18 (20)
50 (55.6)
22 (24.4)

11 (13.4)
48 (58.5)
23 (28.0)

84 (86.6)
10 (10.3)
3 (3.1)

81 (85.3)
10 (10.5)
4 (4.2)

76 (78.4)
21 (21.6)

69 (72.6)
26 (27.4)

36 (37.1)
28 (28.9)
18 (18.6)
11 (11.3)
4 (4.1)

9 (9.5)
25 (26.3)
40 (42.1)
17 (17.9)
4 (4.2)
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Chi
P-value
0.232
0.501
0.948a
0.451
< 0.001
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วิจารณ์

จากการศึกษานี้พบว่า เหตุผลส�ำหรับการเลือก
ศึกษาในสาขาต่างๆ ของแพทย์ใช้ทนุ แพทย์ประจ�ำบ้าน
อันดับแรกคือ ความชอบส่วนตัว (ร้อยละ 87.0) รองลงมา
คือ ความประทับใจในอาจารย์ หรือ การท�ำงาน (ร้อยละ
30.2 และ 28.1 ตามล�ำดับ) ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวมี
ความคล้ายคลึงกับการศึกษาที่ผ่านมา18 อย่างไรก็ตาม
หลังจากที่แพทย์เข้ารับการฝึกอบรมในสาขาที่ตนเอง
สนใจแล้วนั้น กลับพบว่า ความเครียดจากการท�ำงาน
เป็นปัจจัยส�ำคัญในระดับมาก ที่ท�ำให้แพทย์ใช้ทุนและ
แพทย์ประจ�ำบ้านมีความคิดยุตกิ ารอบรม2-7 โดยเฉพาะ
ในช่วงชั้นปีที่ 1 และ 2 (ร้อยละ 45.3 และ 43.2 ตาม
ล�ำดับ) ซึ่งเป็นช่วงชั้นปีที่เริ่มมีความคิดยุติการฝึกอบรม
ซึ่งตรงกับการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ร้อยละ 45.8 และ
41.4 ของแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ�ำบ้านมีความ
คิดยุติฝึกอบรมในขณะอยู่ชั้นปีที่ 1 และ 28 จากการ
วิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ปัจจัยที่มีสัมพันธ์กับความคิด
ยุติการฝึกอบรมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value <
0.001) คือ ชั้นปีที่ก�ำลังศึกษา ซึ่งอาจสะท้อนถึงปัจจัย
ด้านองค์ความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาทีเ่ ลือกเรียน
หรือ ปัจจัยด้านการปรับตัว14-17
นอกจากปัจจัยด้านองค์ความรู้แล้วนั้น ปัจจัย
ภายในจิตใจของแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ�ำบ้าน
โดยเฉพาะการขาดปัจจัยพืน้ ฐานในชีวติ (basic needs)
ตัวอย่างเช่น รู้สึกไม่มั่นคง และไม่มีความปลอดภัยใน
ขณะที่ฝึกอบรม ขาดความมั่นใจในตนเอง ขาดทักษะ
ในการปรั บ ตั ว หรื อ แก้ ป ั ญ หาชี วิ ต และจั ด การกั บ
ความเครียด รวมทั้งมีปัญหาต่อการเผชิญหน้ากับผู้ที่
มีอ�ำนาจ (authority)13 อาจเป็นปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อ
การยุติการฝึกอบรม ทั้งนี้เนื่องมาจากผลการสัมภาษณ์
แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ�ำบ้านจ�ำนวน 5 ราย ที่ยุติ
การฝึกอบรมพบว่า สภาพการท�ำงานที่แตกต่างจาก
ความคาดหวัง มีความตึงเครียด ถูกว่ากล่าวหรือถูก
ต�ำหนิ ถูกกดดัน ถูกคุกคามจากผู้ที่มีอ�ำนาจท�ำให้รู้สึก
ไม่มีความปลอดภัย สูญเสียตัวตน และชีวิตไม่มั่นคง
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เป็นปัจจัยส�ำคัญในระดับมากที่ท�ำให้แพทย์ใช้ทุนและ
แพทย์ประจ�ำบ้านกลุม่ ดังกล่าวตัดสินใจยุตกิ ารฝึกอบรม
ดังจะเห็นได้ว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออารมณ์
ด้านลบของแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ�ำบ้านที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมนั้นเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการยุติการฝึกอบรม
ดังนั้นในกระบวนการฝึกอบรมควรสร้างบรรยากาศการ
เรียนรูท้ ที่ ำ� ให้แพทย์ใช้ทนุ แพทย์ประจ�ำบ้านมีความรูส้ กึ
ปลอดภัยและมีความสุขในการเรียนรู้ และเกิดอารมณ์
ด้านบวก นอกจากนี้ในหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ใช้
ทุน แพทย์ประจ�ำบ้าน ควรมีกระบวนการเฝ้าระวัง ดูแล
เยียวยา และประคับประคองจิตใจแพทย์ใช้ทุน แพทย์
ประจ�ำบ้าน21-24 โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีปัญหาด้านการ
ท�ำงาน และในกลุ่มช่วงชั้นปีที่ 1 และ 2 ทั้งนี้เนื่องมา
จากในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่แพทย์ใช้ทุน
แพทย์ประจ�ำบ้านต้องเผชิญหน้ากับปัญหาการปรับตัว
ต่อสภาพการท�ำงานที่แตกต่างไปจากเดิม นอกจากนี้
หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ต้องมีมากขึ้นอาจท�ำให้เกิด
ความกั ง วล กลั ว เกิ ด ความผิ ด พลาดในการท� ำ งาน
จนเป็นสาเหตุท�ำให้เกิดความตึงเครียดในจิตใจตามมา
ซึง่ นับเป็นปัจจัยหนึง่ ทีท่ ำ� ให้แพทย์ใช้ทนุ แพทย์ประจ�ำบ้าน
นั้นเกิดความคิดอยากยุติการฝึกอบรมในอันดับต้นๆ
จากการศึกษา พบว่า ชั้นปีที่ 3 มีสัดส่วนความ
คิดยุติการฝึกอบรมสูงกว่าชั้นปีอื่น อาจจะเนื่องมาจาก
ผู ้ ต อบส่ ว นใหญ่ เ ป็ น แพทย์ ใ ช้ ทุ น มากกว่ า แพทย์
ประจ�ำบ้าน การศึกษาในชั้นปีที่ 3 ของแพทย์ใช้ทุน
จะเทียบเท่าการฝึกอบรมในชัน้ ปีที่ 2 ของสาขาวิชานัน้ ๆ
ซึง่ จัดว่าเป็นช่วงกลางของหลักสูตร ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
น่าจะปรับตัวให้เข้ากับสาขาวิชาที่เรียนได้แล้ว แต่อาจ
จะพบกับแรงกดดันในเรื่องความคาดหวังทั้งในด้าน
ความรู้และทักษะวิชาชีพในสาขานั้นๆ เพิ่มขึ้น ทั้งจาก
ตนเองและจากอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม นอกจากนั้น
อาจจะต้องมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการเป็นผู้ช่วยอาจารย์
หรือรุน่ พีใ่ นการสอนหรือถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่แพทย์รนุ่
น้องที่มารับการฝึกอบรม ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิด
ความเครียดในการท�ำงานได้เช่นกัน
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Thought of Dropping Out of Residency Training and the Associated
Factors among Residents in Songklanagarind Hospital
ข้อจ�ำกัดของงานวิจัยนี้คือ จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง
ที่ ค ่ อ นข้ า งน้ อ ย และเป็ น การศึ ก ษาในภาคตั ด ขวาง
ท�ำให้ได้ข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นในช่วงขณะเวลาหนึ่ง
นอกจากนี้ เ ป็ น การเก็ บ ข้ อ มู ล จากกลุ ่ ม แพทย์ ใ ช้ ทุ น
แพทย์ประจ�ำบ้านที่ผู้วิจัยปฏิบัติงานอยู่ อาจท�ำให้มี
reporting bias ได้ ถึงแม้นข้อมูลที่ได้สามารถน�ำไป
ใช้ในการพัฒนาการฝึกอบรมในสถาบันได้ แต่อาจน�ำ
ไปใช้ในสถาบันอื่นที่มีบริบทแตกต่างกันไม่ได้ รวมทั้ง
ร้อยละ 49.2 ของแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ�ำบ้านที่ไม่
ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม อาจเป็นกลุม่
แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ�ำบ้านที่มีปัญหา หรือมีความ
คิดอยากยุตกิ ารฝึกอบรม ดังนัน้ สัดส่วนของแพทย์ใช้ทนุ
แพทย์ประจ�ำบ้านที่มีความคิดยุติการฝึกอบรมในการ
ศึกษานีอ้ าจไม่เป็นตัวแทนของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด และ
มีค่าต�่ำกว่าความเป็นจริง รวมทั้งเหตุผลที่คิดยุติการฝึก
อบรมที่ได้จากการศึกษานี้อาจไม่สะท้อนปัญหาที่เป็น
จริงทั้งหมด
ข้ อ เสนอแนะของการท� ำ งานวิ จั ย ต่ อ ไปคื อ
การศึกษาถึงปัจจัยป้องกัน (preventive factors) ทีช่ ว่ ย
ท�ำให้แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ�ำบ้านมีความสามารถ
ในการฝึกอบรมต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการ
ศึกษาในกลุ่มแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ�ำบ้านที่ยุติการ
ฝึกอบรมอย่างลงลึก
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เหตุผลหลักที่แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ�ำบ้าน
เลือกศึกษาเป็นแพทย์เฉพาะทางคือ ความชอบส่วนตัว
และปัจจัยที่แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ�ำบ้านคิดยุติการ
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