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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของความรู ้	 ทัศนคติและการพัฒนาตัวตน	

ในนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่	4	หลังผ่านการเรียนวิชาจิตเวชศาสตร์

วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาแบบ	 prospective	 descriptive	 study	 เก็บข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถามแบบตอบเองในนกัศกึษาแพทย์ชัน้ปีที	่4	ทกุคน	ในช่วงก่อนและช่วงสิน้สดุการเรยีน

วิชาจิตเวชศาสตร์	น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา	ในรูปแบบของความถี่	ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย	และทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนการประเมินตนเองในช่วงก่อนและหลังการ

เรียนโดยใช้	Wilcoxon	matched-pairs	signed-ranks	test	

ผลการศึกษา	 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่	 4	มีจ�านวนทั้งสิ้น	 141	 ราย	 ให้ความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถามทุกคน	มีอายุเฉลี่ย	 21.5	ปี	 (SD=0.8)	 เกรดเฉลี่ย	 3.2	 (SD=0.3)	 ผลการศึกษา	

พบว่า	 นักศึกษาแพทย์ให้คะแนนการประเมินตนเองในด้านความรู	้ ทัศนคติ	 และการพัฒนา

ตัวตนในช่วงหลังเรียนรายวิชาจิตเวชศาสตร	์ สูงกว่าในช่วงก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	

(p<0.0001)	0.05	และความแตกต่างของคะแนนประเมินตนเองในช่วงก่อนและหลังสิ้นสุดการ

เรยีน	(change	score)	ในด้านทศันคตต่ิอวชิาจติเวชศาสตร์	และการพฒันาตวัตนมคีวามสมัพนัธ์

กับรอบหมุนเวียนของการเรียน	โดยมีค่า	change	score	เพิ่มสูงสุดในนักศึกษาแพทย์กลุ่มรอบ

หมุนเวียนรายวิชาสุดท้าย

สรุป	การสอนวิชาจิตเวชศาสตร์	ท�าให้นักศึกษาแพทย์มีความรู้	ทัศนคติ	และการพัฒนาตัวตน
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ABSTRACT

Objective :	 To	 explore	 knowledge,	 attitude,	 and	 self	 awareness	 after	 studying	 in		

psychiatry	field	among	the	fourth	year	medical	students	in	the	2012	academic	year.

Methods :	 This	 was	 a	 prospective	 descriptive	 study	 using	 a	 self-administered		

questionnaire	among	the	fourth	year	medical	students	before	and	after	studying	in	the	

Department	of	Psychiatry.	Data	were	presented	as	descriptive	statistics	(frequency,	

percentage,	mean),	 and	comparisons	between	 the	pre-score	 and	post-score	were	

made	using	the	Wilcoxon	matched-pairs	signed-ranks	test.	

Results :	A	total	of	141	fourth	year	medical	students	participated	in	this	study;	the	mean	

age	was	21.5	years	 (SD=0.8)	and	 the	average	grade	was	3.2(SD=0.3).	The	 results	

showed	that	the	self-assessed	student	scores	were	significantly	higher	at	the	end	of	

the	study	period	in	knowledge,	attitude,	and	self	awareness,	(p<0.0001).	The	change	

of	score	in	attitude	and	self	awareness	was	correlated	to	student	group	rotation;	the	

last	student	group	rotation	had	the	greatest	change	of	score.

Conclusions :	After	studying	psychiatry,	the	self-assessed	student	scores	were	higher	

in	knowledge,	attitude,	and	self	awareness.

Keywords:	knowledge,	attitude,	self	awareness,	medical	student,	psychiatry
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บทน�า
จิตเวชศาสตร์เป็นวิชาที่มีมุมมองต่อผู ้ป ่วย

แบบองค์รวม	 (holistic	 approach)	 อันหมายถึงการมี	
องค์ความรู ้เรื่องโรคการรักษาป้องกันเข้าใจมิติของ
จติใจมนษุย์และพฤตกิรรมทีไ่ด้รบัอทิธพิล	มาจากจติใจ
ที่มีความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับ	
พระราชด�ารัสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดช
วิกรม	พระบรมราชชนกที่ว่า	 “ฉันไม่ได้ต้องการให้เธอมี
ความรู้ทางการแพทย์เพียงอย่างเดียว	 แต่ฉันต้องการ
ให้เธอเป็นคนด้วย”1	

การสื่อสารประกอบด้วย	 กระบวนการฟัง	 คือ	
การแขวนความคิด	 (suspension	 of	 assumption)		
การเข ้าไปอยู ่ในประสบการณ์ผู ้ป ่วย	 (tune	 in),		
การหาเหตุการณ์ที่เป็นรูปธรรม	 (concrete	 evidence)	
เรื่องเล่า	 (narrative	 process)	 ความเห็นอกเห็นใจ	
(empathy)	 จัดเป็นศาสตร์หนึ่งของวิชาจิตเวชศาสตร์	
ทีเ่กีย่วข้องกบัความเข้าใจเนือ้หาเรือ่งเล่าความเจบ็ป่วย	
ร่วมกับเกิดความรู้สึกเห็นใจเห็นความทุกข์และเข้าถึง	
จิตใจของผู ้ป ่วยอย่างเป็นเรื่องราวที่ต ่อเนื่องและ
สอดคล้องกับความเป็นจริงที่ เป ็นชีวิตของผู ้ป ่วย2		

ในกระบวนการสอนของรายวิชาจิตเวชศาสตร์นั้น
เป็นการรวมของสองศาสตร์ที่มีทั้งองค์ความรู้เรื่องโรค
ทางจิตเวชและทักษะการสื่อสารเข้าไว้ด้วยกัน	 ดังนั้น
การท�าใหน้ักศกึษาแพทย์มคีวามรู้ความเขา้ใจ	และเกดิ
ทัศคติในเชิงบวกต่อรายวิชา	 รวมทั้งมีความตระหนักรู้
ถึงตัวตนของตนเองย่อมส่งผลดีทั้งต่อตัวผู้ป่วยจิตเวช
และผู้ป่วยทางกายที่มีมิติปัญญาทางจิตใจและสังคม3	

ทั้งนี้เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโลกาภิวัฒน์ยุคใหม่
และระบบ	global	 sociopolitical	 ย่อมมีความเป็นไป
ได้สูงที่ในอนาคตจะพบผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคทางกาย
ร่วมกบัมปัีญหาสขุภาพจติมจี�านวนมากขึน้4-7	นอกจากนี้
กระบวนการสอนทีท่�าให้นกัศกึษาแพทย์มคีวามลกึซึง้ถงึ
แก่นแท้ของวชิาจติศาสตร์ยงัส่งผลดต่ีอการผลติบณัฑติ
แพทย์ที่จะมาเป็นจิตแพทย์ในล�าดับต่อไปอีกด้วย8

ในอดีตที่ผ่านมามีการศึกษา	พบว่า	 นักศึกษา
แพทย์ชั้นปรีคลินิกส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิงบวกต่อวิชา
จิตเวชศาสตร์	 โดยเฉพาะนักศึกษาแพทย์เพศหญิง9,10	
อย่างไรก็ตามพบว่า	 บางการศึกษาให้ผลที่แตกต่าง
กันออกไป11,12	 ส่วนการศึกษาในประเทศไทยพบว่า
ในปี	 พ.ศ.	 2532	 มีรายงานการศึกษาถึงการเรียน
จิตเวชศาสตร์กับทัศนคติของนักศึกษาแพทย	์ชั้นปีที่	 4		
คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
จ�านวน	81	ราย	โดยใช้แบบสอบถาม	Attitude	Towards		
Psychiatry	(ATP-30)	พบว่าทศันคตขิองนกัศกึษาแพทย์
ส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากสิ้นสุดการเรียนใน
รายวิชาจิตเวชศาสตร์13	 เนื่องจากในปัจจุบันหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 ได้ก�าหนดให้ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
สร้างหลักสูตรการสื่อสารให้กับนักศึกษาแพทย์ตั้งแต่
ศกึษาอยูใ่นช่วงชัน้ปรคีลนิกิและเมือ่นกัศกึษาแพทย์ขึน้
มาชั้นคลินิก	 ในรายวิชาจิตเวชศาสตร์จะบูรณาการน�า
กระบวนการสื่อสารดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นมาใช้
ในการซักประวัติผู้ป่วยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีเรื่องเล่าอัน
ประกอบด้วยเนื้อหาความคิด	 อารมณ์	 และพฤติกรรม
ต่อความเจ็บป่วย	 ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน
และวางแผนการรักษาที่มีมิติของจิตใจและสังคม		
นับได้ว่าการสอนในลักษณะดังกล่าวจะท�าให้นักศึกษา
แพทย์มีความรู้ในเรื่องโรคทางจิตเวช	การรักษาด้านจิต
สังคมรวมทั้งเกิดการพัฒนาตัวตนของตนเอง	 รู้จักฟัง	
เข้าใจจิตใจผู้อื่น	 สร้างความสัมพันธ์และมีมุมมองบวก
ต่อวิชาจิตเวชศาสตร์

ดังนั้นการศึกษาเพื่อเข้าใจถึงการมีองค์ความรู้		
ทัศคติที่มีต่อจิตเวชศาสตร์และการพัฒนาตัวตนใน
นกัศกึษาแพทย์ชัน้คลนิกิทีไ่ด้รบัการสอนเรือ่งการสือ่สาร
ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น	 ย่อมท�าให้เราเข้าใจถึงการ
สร้างองค์ความรู้	 ทัศนคติที่มีต่อจิตเวชศาสตร์ได้ลึกซึ้ง
ขึน้	ซึง่นบัว่าจะยงัสร้างประโยชน์ทีด่ต่ีอการสร้างบณัฑติ
แพทย์ที่มีมิติของการเข้าใจจิตใจผู้ป่วยและการสร้าง
จิตแพทย์ในอนาคตต่อไป
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วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของความรู ้	

ทัศนคติและการพัฒนาตัวตนของนักศึกษาแพทย์ชั้น
ปีที่	 4	 ปีการศึกษา	 2555	 หลังจากผ่านการเรียนวิชา
จิตเวชศาสตร์

วิธีการศึกษา
รูปแบบการศึกษา
เป็นการศึกษาแบบ	prospective	 descriptive	

study
กลุ่มประชากรที่ศึกษา
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่	 4	 ปีการศึกษา	 2555  

ทุกคน
เครื่องมือที่ใช้
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 	 ได้จากการให้

นักศึกษาแพทย์ประเมินตนเองโดยใช้แบบสอบถาม
แบบตอบเอง	ซึง่ผูว้จิยัพฒันาขึน้มาเพือ่ประเมนิการสอน		
เป็นแบบ	 rating	 scale	 และไม่มีการระบุชื่อผู ้ตอบ		
โดยคะแนน	1	หมายถงึ	น้อยทีส่ดุ	ถงึ	คะแนน	10	หมายถงึ		
มากที่สุด	ประกอบด้วย	 3	ส่วน	 ได้แก่	 1)	 ด้านความรู้	
จ�านวน	6	ข้อ	 2)	ด้านการพัฒนาตัวตน	จ�านวน	4	ข้อ	
และ	 3)	 ด้านทัศนคติต่อการเรียนวิชาจิตเวชศาสตร์	
จ�านวน	3	ข้อ

การเก็บข้อมูล
ผูช่้วยวจิยัแจกแบบสอบถามแบบประเมนิตนเอง

ให้กบันกัศกึษาแพทย์		2	ครัง้	คอื	ในช่วงก่อนและหลงัสิน้สดุ	
การเรียนในรายวิชาสุขภาพและโรคของผู ้ใหญ่และ	
ผู้สูงอายุ	 (10	 สัปดาห์ถัดมา)	 	 โดยนักศึกษามีทั้งหมด		
3	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่มที่	1	จ�านวน	52	ราย	กลุ่มที่	2	จ�านวน	
45	 ราย	 และ	 กลุ่มที่	 3	 จ�านวน	 44	 ราย	 โดยทุกครั้ง	
จะแจกแบบสอบถามในชั้นเรียนและรวบรวมกลับทันที
พร้อมกบัใบยนิยอมขอใช้ข้อมลู	(inform	consent)	และ
โครงการนี้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ
จริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์	 เมื่อวันที่	 20	พฤษภาคม	
พ.ศ.	2556	(เลขที่	EC	56-205-03-1-3)

การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้เชิงสถิติพรรณนา	 น�าเสนอข้อมูลทั่วไป

ของกลุม่ตวัอย่างในรปูแบบของความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และน�าเสนอคะแนนการ
ประเมินตนเองของนักศึกษาในด้านความรู้	 การพัฒนา
ตัวตน	และทัศนคติ	ระหว่างก่อนและหลังฝึกปฏิบัติงาน	
โดยใช้สถิติ	wilcoxon	matched	paired	sign	rank	test		
และศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง	เพศ	เกรดเฉลีย่	และกลุม่	
นักศึกษาแพทย์ตามรอบหมุนเวียน	กับความแตกต่าง
ของคะแนนประเมินตนเองในช่วงก่อนและหลังสิ้นสุด
การเรยีน	(change	score)	โดยใช้	multiple	regression

ผลการศึกษา
1.  ข้อมูลทั่วไป
นกัศกึษาแพทย์ชัน้ปีที	่4	มจี�านวนทัง้สิน้	141	ราย		

ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามทุกคน	 ใน
จ�านวนทั้งหมด	141	ราย	เป็นเพศชาย	59	ราย	(ร้อยละ		
41.8)	เพศหญิง	82	ราย	(ร้อยละ	58.2)	อายุเฉลี่ย	21.5	
ปี	(SD=0.8)	เกรดเฉลี่ย	3.2	(SD=0.3)	ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ	 (ร้อยละ	 92.2)	 	 โดยนักศึกษากลุ่มที่	 1	
จ�านวน	52	ราย	 (ชายร้อยละ	51.9	หญิงร้อยละ	48.1)		
มเีกรดเฉลีย่	3.1	(SD=0.4,	ไม่ระบเุกรด	25	ราย)	นกัศกึษา	
กลุ่มที่	2	จ�านวน	45	ราย	(ชายร้อยละ	35.6	หญิงร้อยละ		
64.4)	มีเกรดเฉลี่ย	3.3	(SD=0.3,	ไม่ระบุเกรด	12	ราย)	
และกลุ่มที่	3	จ�านวน	44	ราย	(ชายร้อยละ	36.4	หญิง
ร้อยละ	63.6)	มีเกรดเฉลี่ย	3.2	 (SD=0.2,	ไม่ระบุเกรด	
24	ราย)	

2.  คะแนนความรู ้ทศันคต ิการพฒันาตวัตน 
จากรายวิชาจิตเวชศาสตร์

ด้านความรู้	 พบว่านักศึกษาแพทย์ให้คะแนน
การประเมินตนเองด้านความรู้ในช่วงก่อนและหลังการ
ฝึกปฏิบัติงานเฉลี่ยเท่ากับ	3.9	(sd=1.5,	median=3.7,	
คะแนนต�่าสุด-สูงสุด=	 1.0-7.7)	 และ	 8.0	 (sd=0.9,		
median=8.0,	 คะแนนต�่าสุด-สูงสุด=4.3-10.0)		
ตามล�าดบั	ซึง่พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั
ทางสถิติ	(p<0.0001)	ในทุกข้อค�าถาม	(รูปที่	1)
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รูปที่ 1		คะแนนเฉลี่ยการประเมินตนเองในด้านความรู้วิชาจิตเวชศาสตร์	แยกตามข้อค�าถาม	(n=141)

รูปที่ 2		คะแนนเฉลี่ยการประเมินตนเองด้านทัศนคติต่อวิชาจิตเวชศาสตร์	แยกตามข้อค�าถาม	(n=139)

ด ้านทัศนคติต ่อวิชาจิตเวชศาสตร ์ 	 พบว ่า	

นักศึกษาแพทย ์ ให ้คะแนนการประเมินตนเอง	

ด้านทศันคตใินช่วงก่อนและหลงัการฝึกปฏบิตังิานเฉลีย่

เท่ากับ	 5.3	 (sd=2.0,	median=5.0,	 คะแนนต�่าสุด-	

สูงสุด=1.0-10.0)	 และ	 8.6	 (sd=0.7,	median=9.0,	

คะแนนต�่าสุด-สูงสุด=6.3-10.0)	 ตามล�าดับ	 ซึ่งพบว่า	

มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิ(p<0.0001)	

ในทุกข้อค�าถาม	(รูปที่	2)
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จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์ และคณะ
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ด้านการพัฒนาตัวตน	พบว่านักศึกษาแพทย์ให้

คะแนนการประเมินตนเองในเรื่องการพัฒนาตนเองใน

ช่วงก่อนและหลังการฝึกปฏิบัติงานเฉลี่ยเท่ากับ	 4.3		

(sd=1.7,	median=4.0,	คะแนนต�า่สดุ-สงูสดุ=	1.0-9.0)		

และ	8.2	(sd=0.8,	median=8.2,	คะแนนต�า่สดุ-สงูสดุ=	

5.2-10.0)	 ตามล�าดับ	 ซึ่งพบว่ามีความแตกต่างกัน	

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิ(p<0.0001)	ในทกุข้อค�าถาม	

(รูปที่	3)

รูปที่ 3 	คะแนนเฉลี่ยการประเมินตนเองด้านการพัฒนาตัวตนจากวิชาจิตเวชศาสตร์	แยกตามข้อค�าถาม	(n=137)

3.  ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทั่วไปของ
กลุม่ตวัอย่าง กบัความแตกต่างของคะแนนประเมนิ
ตนเองในช่วงก่อนและหลังสิ้นสุดการเรียน 

ผลการศึกษาความสัมพันธ ์ระหว ่าง	 เพศ		
เกรดเฉลี่ย	และกลุ่มนักศึกษาแพทย์ตามรอบหมุนเวียน	
กับความแตกต่างของคะแนนประเมินตนเองในช่วง
ก่อนและหลังสิ้นสุดการเรียน	 (change	 score)	 โดยใช้		
multiple	regression	พบว่า	เพศ	เกรดเฉลีย่	และกลุม่ของ	
นักศึกษาแพทย์ไม่มีความสัมพันธ์กับคะแนน	change	
score	 ในด้านความรู้วิชาจิตเวชอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติ	 แต่ส�าหรับในด้านทัศนคติพบว่า	 เมื่อปรับอิทธิพล
ของเพศและเกรดเฉลี่ยแล้ว	 กลุ่มของนักศึกษามคีวาม
สัมพันธก์ับคะแนน	change	score	ในด้านทัศนคติต่อ
วชิาจติเวชศาสตร์อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิ(p=0.001)	

โดยนักศึกษาแพทย์กลุ่มที่1	มีคะแนน	change	 score	
เฉลี่ย	2.3	(SD=1.7)	นักศึกษาแพทย์กลุ่มที่	2	มีคะแนน	
change	 score	 เฉลี่ย	 2.9	 (SD=1.5)	นักศึกษาแพทย์
กลุ่มที่	3	มีคะแนน	change	score	เฉลี่ย	3.9	(SD=1.4)	

เช่นเดียวกับในด้านการพัฒนาตัวตน	 ซึ่งพบว่า
เมื่อปรับอิทธิพลของเพศและเกรดเฉลี่ยแล้ว	 กลุ่มของ
นักศึกษามีความสัมพันธ์กับคะแนน	 change	 score	
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (p<0.001)	 โดยนักศึกษา
แพทย์กลุ่มที่1	 มีคะแนน	 change	 score	 เฉลี่ย	 2.7	
(SD=1.5)	นักศึกษาแพทย์กลุ่มที่	2	มีคะแนน	change	
score	 เฉลี่ย	 3.6	 (SD=1.2)	นักศึกษาแพทย์กลุ่มที่	 3		
มีคะแนน	change	score	เฉลี่ย	4.4	(SD=1.3)	

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ	 เพศ	 เกรดเฉลี่ย	 และกลุ่ม
ของนักศึกษาไม่มีผลต่อคะแนน	 change	 score		
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ในด้านความรู้วิชาจิตเวช	 ในขณะที่กลุ่มของนักศึกษา
มีผลต่อคะแนน	change	score	ในด้านทัศนคติต่อวิชา
จิตเวชศาสตร์และในด้านการพัฒนาตัวตน	

วิจารณ์
ผลการศกึษาพบว่า	เมือ่กระบวนการเรยีนรายวชิา	

จิตเวชศาสตร์สิ้นสุดลง	นักศึกษาแพทย์	 	 ให้ค่าคะแนน
การประเมินตนเอง	 ด้านความรู้	 ทัศนคติ	 การพัฒนา
ตัวตนเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับค่าคะแนนในช่วงก่อน
การเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ซึ่งผลการศึกษานี้
มีความแตกต่างจากการศึกษาที่ผ่านมาในปีพ.ศ.2532	
ที่พบว่านักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่	 4	 คณะแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 	 จ�านวน	 81	 ราย		
มทีศันคตไิม่เปลีย่นแปลงหลงัสิน้สดุการเรยีนในรายวชิา
จติเวชศาสตร์13	ทัง้นีอ้าจเป็นผลเนือ่งมาจากการพฒันา
หลักสูตรจิตเวชศาสตร์ของภาควิชาจิตเวชศาสตร์ใน
ปัจจุบันได้สอนเนื้อหาโรคจิตเวชที่มีองค์ความรู้ด้าน	
neurosciences	 เป็นองค์ประกอบพื้นฐานหนึ่งในการ
เข้าใจโรคจิตเวช	ท�าให้นักศึกษาแพทย์เข้าใจถึงสาเหตุ
ของการเกิดโรค	ความซับซ้อนของอาการความเจ็บป่วย
และโรคจติเวชทีเ่ป็นวทิยาศาสตร์ได้มากขึน้		นอกจากนี้	
ในกระบวนการสอนยังครอบคลุมเนื้อหาวิชาอื่นๆ	ที่มา
กกว่าเรื่องโรคหรือความเจ็บป่วยทางจิตเวช	 นั่นคือ	
เรื่องกระบวนการสื่อสาร	 การมองผู้ป่วยแบบองค์รวม	
(กาย	จิต	สังคม)	และเป็นศูนย์กลาง	รวมทั้งการลดอคติ
ทางสังคมที่มีต่อผู้ป่วยในกิจกรรมกลุ่มบ�าบัด	 ท�าให้
นักศึกษาแพทย์ได้เห็นวิถีการดูแลผู้ป่วยจากทฤษฎีสู่
แนวปฏิบัติที่เป็นจริงแบบครบทุกมิติ	 จึงน�าไปสู่การมี
องค์ความรูแ้ละมทีศันคตต่ิอจติเวชศาสตร์ในทางทีด่ขีึน้		
นอกจากนี้กระบวนการเรียนการสอนของภาควิชายัง
สอดแทรกกระบวนการประเมินตนเอง	 (self	 reflexion)	
ในแต่ละช่วงการเรียนการสอนอยู่เป็นระยะๆ	 ท�าให้
นักศึกษาแพทย์ได้คิดเปรียบเทียบและมองเห็นตนเอง
ว่ามีพัฒนาการ	 	มีการเติบโตเพิ่มเติมไปจากจุดเริ่มต้น
ในช่วงก่อนการเรียนรายวิชาดังกล่าว

นอกจากนี้พบว่าคะแนน	 change	 score	 ใน
ด้านทศันคตต่ิอวชิาจติเวชศาสตร์	การพฒันาตวัตนของ
นักศึกษาแพทย์	 มีความสัมพันธ์กับกลุ่มของนักศึกษา
แพทย์อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิโดยนกัศกึษาแพทย์ใน
กลุ่มที่	3	(กลุ่มรอบหมุนเวียนสุดท้าย)	จะมีค่า	change	
score	 มากกว่าในกลุ่มที่	 1	 และ	 2	 ทั้งนี้อาจเป็นผล
เนื่องมาจากในกระบวนการเรียนการสอนท�าให้นักศึกษา
แพทย์ที่ผ่านการเรียนในหลายรายวิชา	หลายหอผู้ป่วย
ซึ่งมีลักษณะความเจ็บป่วยของตัวโรคและการดูแลที่	
แตกต่างกนัออกไปตามศาสตร์ของรายวชิานัน้	มองเหน็
ถึงการรักษาแบบองค์รวมที่แตกต่างกัน	ท�าให้เกิดการ
ตระหนกัรู	้เหน็โอกาสพฒันาศกัยภาพตนเองในการดแูล	
ผู้ป่วยให้สอดคล้องต่อศาสตร์ของแต่ละรายวิชาได้ดีขึ้น	
และเกดิทศันคตต่ิอการมองวชิาจติเวชศาสตร์ในเชงิบวก
ตามวิถีการดูแลที่มุ่งเน้นการมองผู้ป่วยแบบองค์รวม		
(holistic)	 ใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง	 (patient	 center)		
มีความเป็นมนุษย์	 (humanistic)	 และมีการสื่อสาร	
(communication)	ที่ดี	

การศกึษานีม้ข้ีอจ�ากดัคอื	ไม่ได้วดัการเปลีย่นแปลง
ด้านความรู้ของนักศึกษาแพทย์ที่สามารถวัดผลเป็น	
รปูธรรม	(objective)	ได้	เช่นคะแนนการสอบ	แต่เป็นการ
วดัการเปลีย่นแปลงความรูจ้ากมมุมองของตวันกัศกึษา
แพทย์เอง	(self	related)	ซึง่อาจมคีวามคาดเคลือ่นหรอื
อคติจากความเป็นจริงได้	 นอกจากนี้ในการศึกษานี้	
ไม่ได้สอบถามถงึเรือ่งปัจจยัแวดล้อมอืน่ๆ	(confounding		
factor)	ในชีวิตของนักศึกษาแพทย์	ที่นอกเหนือไปจาก
ปัจจยัด้านการเรยีนการสอนในรายวชิาจติเวชศาสตร์	ซึง่
ปัจจัยดังกล่าวอาจเป็นปัจจัยส่งเสริมการพัฒนาตัวตน
ของนกัศกึษาแพทย์ที	่และมผีลท�าให้คะแนนการพฒันา
ตัวตนของนักศึกษาแพทย์เพิ่มสูงขึ้นได้เมื่อเวลาผ่านไป

อย่างไรกต็ามการศกึษานีน้บัว่าเป็นประโยชน์	ใน
แง่การประเมนิผลการพฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอน
รายวิชาจิตเวชศาสตร์แก่นักศึกษาแพทย์	ที่ประกอบไป
ด้วยการสอนด้านความรู	้การเปลีย่นแปลงทศันคตทิีม่ต่ีอ
จติเวชศาสตร์	และการพฒันาตวัตนของนกัศกึษาแพทย์



การเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และตัวตนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4  
หลังผ่านการเรียนจิตเวชศาสตร์

จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์ และคณะ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
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ควบคู่กันไป	 	 ท�าให้เป็นข้อมูลพื้นฐานต่อการพัฒนา	
หลักสูตรและการสร้างแพทย์ที่มีมุมมองแบบองค์รวม	
(holistic	approach)	ต่อไป

สรุป
การสอนวชิาจติเวชศาสตร์	ท�าให้นกัศกึษาแพทย์

มีความรู้	ทัศนคติ	และการพัฒนาตัวตนเพิ่มสูงขึ้น
 

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณ	 คุณนิศานติ์	 วีระชาติเทวัญ	

นักวิชาการสถิติ	และคุณอารีนา	อับดุลเลาะ	ผู้ช่วยวิจัย	
ที่ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล	 รวมถึง
นกัศกึษาแพทย์	คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัสงขลา
นครินทร์	ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน
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