132558
กษุธยรรมศาสตร์
ปัจจั13
ยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อเฉพาะทางด้านจักษุวิทยาของบัณฑิตแพทย์ วารสารจั
มหาวิทยาลั
ธรรมศาสตร์ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อเฉพาะทาง
ด้านจักษุวิทยาของบัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิตติชัย อัครพิพัฒน์กุล

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาถึงปัจจัยสำ�คัญที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อเฉพาะทางด้านจักษุวิทยาของ
บัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิธีการวิจัย: เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับบัณฑิต
แพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำ�นวน 56 คน ใน
วันปัจฉิมนิเทศของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ผลการวิจัย: จากการตอบแบบสอบถามของบัณฑิต
แพทย์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ จำ � นวน 56 คน
ประกอบด้ ว ย ชาย 23 คน (41.07%) หญิ ง 33 คน
(58.92%) มีภมู ลิ �ำ เนาทีก่ รุงเทพ/ปริมณฑล 14 คน (25%)
ภาคกลาง 17คน (30.36%) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 คน (1.8%) ภาคตะวันออก 9 คน (16.07%) ภาคใต้ 15
คน (26.78%) มีความต้องการที่จะปฏิบัติงานในฐานะ
จักษุแพทย์ที่ภาคกลางมากที่สุด เป็นจำ�นวน 20 คน
(35.71%) ผู้ที่ต้องการเรียนต่อเฉพาะทางจำ�นวน 55 คน
(98.21%) ในจำ�นวนนีม้ คี วามต้องการเรียนต่อเฉพาะทาง
ด้านจักษุวทิ ยา 16 คน (28.57%) เหตุผลส่วนใหญ่ทเี่ ลือก
เรียนคือ คิดว่างานทางจักษุวทิ ยาเป็นงานทีส่ ะอาด 12 คน
(21.42%) ส่วนเหตุผลทีไ่ ม่เลือกเรียนคือ คิดว่าเป็นสาขา
ทีม่ อี ตั ราแข่งขันสูง เป็นจำ�นวน 29 คน (51.78%) แพทย์
ทีถ่ นัดในการผ่าตัด 24 คน ต้องการเรียนจักษุวทิ ยา 10 คน
(41.66%) ไม่ต้องการเรียนจักษุวิทยา 14 คน (58.33%)

ส่วนแพทย์ที่ไม่ถนัดในการผ่าตัด 32 คน ต้องการเรียน
จักษุวิทยา 6 คน (18.75%) ไม่ต้องการเรียนจักษุวิทยา
26 คน (81.25%)
วิจารณ์: บัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วน
ใหญ่มีภูมิลำ�เนาอยู่ภาคกลาง มีความต้องการศึกษาต่อ
เฉพาะทางค่อนข้างมาก แต่เฉพาะทางจักษุวิทยายังเป็น
สัดส่วนค่อนข้างต่�ำ เนือ่ งจากยังคิดว่ามีอตั ราการแข่งขัน
สูงทั้งในด้านสถานที่เรียน จำ�นวนตำ�แหน่งที่รับที่ค่อน
ข้างน้อย
สรุ ป ผลการวิ จั ย : ปั จ จั ย หลั ก ที่ ทำ � ให้ บั ณ ฑิ ต แพทย์
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ตั ด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ
เฉพาะทางด้านจักษุวิทยาคือ แนวคิดที่ว่างานทางจักษุ
วิทยาเป็นงานที่สะอาด และปัจจัยที่ทำ�ให้บัณฑิตแพทย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
เฉพาะทางด้านจักษุวิทยาคือ อัตราแข่งขันที่สูง ส่วน
ความถนัดทางการผ่าตัดไม่ใช่ปัจจัยสำ�คัญในการตัดสิน
ใจเลือกศึกษาต่อ

บทนำ�

ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์
ใน ยังคงเป็นปัญหาทีพ่ บได้อยูใ่ นปัจจุบนั โดยเฉพาะการ
ขาดแคลนแพทย์ในพื้นที่ที่ไม่ใช่เขตเมืองหลวงหรือใน
จังหวัดที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งผลทำ�ให้
ประชาชนทีอ่ ยูห่ า่ งไกลความเจริญไม่สามารถรับบริการ
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ทางการแพทย์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานได้อย่างเพียงพอ
สัดส่วนแพทย์ต่อประชากรในพื้นที่มีค่อนข้างน้อยใน
เขตชนบทเมื่อเทียบกับในเมืองใหญ่ๆ การขาดแคลน
บุคลากรทางการแพทย์ก็เกิดขึ้นในวงการจักษุวิทยา
เช่นกัน ปัจจุบันประเทศไทยมีจักษุแพทย์ประมาณพัน
กว่าคน โดยดูแลประชากรคนไทยประมาณ 70 กว่าล้าน
คน คิดเป็นสัดส่วนที่จักษุแพทย์ 1 คนต้องรับผิดชอบ
ดูแลประชากรคนไทยค่อนข้างมาก แต่ในความเป็น
จริงในพื้นที่ชนบทจักษุแพทย์ 1 คน ต้องมีภาระความ
รั บ ผิ ด ชอบจำ � นวนคนไข้ ที่ ม ากกว่ า พื้ น ที่ ใ นเขตเมื อ ง
เนื่องจากมีการกระจายตัวของจักษุแพทย์ค่อนข้างน้อย
ในเขตชนบท การสำ�รวจและเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับความ
ต้องการของบัณฑิตแพทย์ที่จบใหม่ ไม่ว่าต้องการจะ
เลือกเรียนต่อเพื่อจะเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาใดๆ จะ
มีความสอดคล้องกับภูมลิ �ำ เนาบ้านเกิดหรือไม่1,3 จะเป็น
คำ�ตอบที่สามารถจะสะท้อนถึงความเป็นไปได้ในการก
ลับไปทำ�งานให้ถิ่นพำ�นักของตนเองอย่างยาวนานมาก
ที่สุด รวมทั้งเหตุผลในการเลือกเรียนต่อเฉพาะทางใน
สาขาต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาจักษุวิทยาซึ่งเป็น
สาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชากรคนไทย2 ก็จะเป็นข้อมูลในการมองเห็น
แนวทางในการจัดสรรบริหารอัตรากำ�ลังจักษุแพทย์ให้
กระจายออกไปทำ�งานในส่วนภูมิภาคต่างๆอย่างเหมาะ
สมและทั่วถึง

วิธีการวิจัย

ใ น ง า น ปั จ ฉิ ม นิ เ ท ศ ข อ ง บั ณ ฑิ ต แ พ ท ย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา พ.ศ. 2557 มี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิตติชัย อัครพิพัฒน์กุล

บัณฑิตแพทย์ที่เข้างาน ได้รับแบบสอบถามเรื่องปัจจัย
สำ�คัญที่มีผลต่อการเลือกเรียนต่อทางจักษุวิทยาของ
นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ธ รรมศาสตร์ ชั้ น ปี ที่ 6 และได้ ต อบ
แบบสอบถามด้วยความสมัครใจ4 ภายหลังที่บัณฑิตได้
ร่วมงานเสร็จ มีบณ
ั ฑิตได้สง่ แบบสอบถามกลับทัง้ หมด
68 คน พบว่ามีแบบสอบถามที่ตอบกลับแบบสมบูรณ์
สามารถนำ�มาใช้ในการวิจัยมีเพียง 56 คน หลังจากได้
แบบสอบถามกลับมาทั้งหมดผู้วิจัยได้นำ�มารวบรวม
ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลกันต่อไป

ผลการวิจัย

จากการตอบแบบสอบถามในงานวิ จั ย ครั้ ง
นี้ บัณฑิตแพทย์ที่ได้ส่งแบบสอบถามในงานวันนั้นมี
ทั้งหมด 56 คน ประกอบด้วยบัณฑิตแพทย์ชาย 23 คน
คิดเป็นร้อยละ 41.07 บัณฑิตแพทย์หญิง 33 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.13 โดยมีภูมิลำ�เนาบ้านเกิดกระจายอยู่ทั่ว
ประเทศ แบ่งออกเป็นเขตภาคดังนี้ กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 14 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ภาคกลาง 17
คน คิดเป็นร้อยละ 30.35 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.78 ภาคตะวันออก 9 คน คิดเป็นร้อยละ
16.07 ภาคใต้ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 26.78 แต่ในจำ�นวน
นี้มีบัณฑิตแพทย์ที่ประสงค์จะเลือกทำ�งานหลังจบการ
ศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตดังนี้ กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 12 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 ภาคเหนือ 1 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.78 ภาคกลาง 20 คน คิดเป็นร้อยละ
35.71 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 คน คิดเป็นร้อยละ
5.35 ภาคตะวันออก 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.71 ภาคใต้
14 คน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25 (ตามตารางที่ 1)

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อเฉพาะทางด้านจักษุวิทยาของบัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ตารางที่ 1 ข้อมูลการกระจายตัวของบัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แบ่งตามภูมิลำ�เนาและพื้นที่ท่ีต้องการ
ไปทำ�งานในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย
การกระจายตัว
กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออก ภาคใต้
		
และปริมณฑล			
เฉียงเหนือ
จำ�นวนตามภูมิลำ�เนา, (%) 14 (25.00)
0 (0.00) 17 (30.35)
1 (1.78)
9 (16.07) 15 (26.78)
จำ�นวนตามพื้นที่
12 (21.43)
1 (1.78) 20 (35.71)
3 (5.35)
6 (10.71) 14 (25.00)
ที่ต้องการไป, (%)
จากข้อมูลทำ�ให้เราทราบว่ามีบัณฑิตแพทย์ที่
ประสงค์จะทำ�งานในทีท่ เี่ ดียวกันกับภูมลิ �ำ เนาของตนเอง
47 คน คิดเป็นร้อยละ 83.93 แบ่งเป็นบัณฑิตแพทย์ชาย

18 คน บัณฑิตแพทย์หญิง 26 คน และประสงค์ที่จะ
ทำ�งานนอกภูมิลำ�เนาเดิม 9 คน คิดเป็นร้อยละ 16.07
(ตามแผนภูมิที่ 1)

แผนภูมิที่ 1 แสดงข้อมูลจำ�นวนบัณฑิตแพทย์ทปี่ ระสงค์จะทำ�งานในทีท่ เี่ ดียวกันกับภูมลิ �ำ เนาและนอกภูมลิ �ำ เนาของ
ตนเอง
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิตติชัย อัครพิพัฒน์กุล

นอกจากนีเ้ มือ่ ถามเกีย่ วกับความต้องการในการ
ศึกษาต่อ พบว่าบัณฑิตแพทย์ต้องการศึกษาต่อเฉพาะ
ทางผูเ้ ชีย่ วชาญ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 98.21 มีแค่บณ
ั ฑิต
แพทย์เพียงคนเดียวทีเ่ ป็นผูห้ ญิง มีความประสงค์ไม่เรียน
ต่อเฉพาะทาง ส่วนในกลุ่มที่เรียนต่อเฉพาะทางพบว่ามี

เพียง 16 คน คิดเป็นร้อยละ 29.09 มีความประสงค์จะ
เรียนต่อเฉพาะทางทางจักษุวิทยา ส่วนที่เหลือ 39 คน
คิดเป็นร้อยละ 70.91 มีความต้องการเรียนต่อเฉพาะ
ทางในสาขาอื่นๆ (ตามตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลเกีย่ วกับความตัง้ ใจในการเรียนต่อและสาขาทีส่ นใจจะเรียนต่อของบัณฑิตแพทย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
		
จำ�นวนทั้งหมด, (%)
จำ�นวนที่ต้องการเรียนต่อ, (%)
จำ�นวนที่ไม่ต้องการเรียนต่อ, (%)
จำ�นวนที่ต้องการเรียนจักษุวิทยา, (%)
จำ�นวนที่ต้องการเรียนสาขาอื่น, (%)

ทั้งหมด

เพศชาย

เพศหญิง

56 (100.00)
55 (98.21)
1 (1.79)
16 (29.09)
39 (70.91)

23 (41.07)
23 (41.81)
0 (0.00)
7 (43.75)
16 (41.02)

33 (58.13)
32 (58.18)
1 (100.00)
9 (56.25)
23 (58.97)

โดยเหตุ ผ ลส่ ว นใหญ่ ที่ เ ลื อ กเรี ย นสาขาจั ก ษุ
วิทยาเพราะคิดว่างานทางจักษุวิทยาเป็นงานที่สะอาด
จำ�นวน 12 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 21.42 ส่วนเหตุผลที่
ไม่เลือกเรียนต่อทางสาขาจักษุวิทยาคือคิดว่าจักษุวิทยา
เป็นสาขาที่มีอัตราการแข่งขันสูงจำ�นวน 29 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.78 ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างความถนัดใน
งานที่ใช้ทักษะการผ่าตัดกับการอยากเรียนต่อทางจักษุ

วิทยา มีบณ
ั ฑิตแพทย์ทมี่ คี วามถนัดในการผ่าตัดต้องการ
เรียนต่อทางจักษุวิทยามีจำ�นวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ
41.66 และไม่ต้องการเรียนต่อจำ�นวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.33 ส่วนบัณฑิตแพทย์ที่ไม่ถนัดในการผ่าตัด
ต้องการเรียนต่อทางจักษุวิทยามีจำ�นวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.75 และไม่ต้องการเรียนต่อจำ�นวน 26 คน คิด
เป็นร้อยละ 81.25 (ตามแผนภูมิที่ 2)
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แผนภูมิที่ 2 แสดงข้อมูลของบัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทมี่ แี ละไม่มที กั ษะในการผ่าตัดสัมพันธ์กบั ความ
ต้องการเรียนต่อทางจักษุวิทยา

วิจารณ์

ก า ร ก ร ะ จ า ย ตั ว ข อ ง บั ณ ฑิ ต แ พ ท ย์ ใ น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 พบว่ามาจาก
ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ดีก็ยังพบว่าส่วน
ใหญ่ยังคงมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม
ทั้งภาคกลาง ซึ่งมีจำ�นวนมากคิดเป็นสัดส่วนที่มากกว่า
ภู มิ ภ าคอื่ น ๆ รวมกั น บั ณ ฑิ ต แพทย์ มี ค วามต้ อ งการ
ทำ�งานในพื้นที่ที่เป็นภูมิลำ�เนาเดิมของตนเองหรือใกล้
เคียงเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 83.93 ซึ่งในความ
เป็ น จริ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ดี ที่ จ ะได้ มี แ พทย์ ที่ เ ป็ น คนพื้ น ที่ ไ ด้
กลั บ ไปทำ � งานเพื่ อ จะพั ฒ นางานสาธารณสุ ข ในเขต
บ้านเกิดและสามารถช่วยเหลือคนไข้ในภูมิลำ�เนาเดิม
ของตนเอง ทำ�ให้มีโอกาสในการปฏิบัติงานในที่นั้นๆ
อย่ า งยาวนาน แต่ ใ นทางกลั บ กั น ก็ จ ะเห็ น ได้ ว่ า ยั ง มี
การกระจุกตัวของแพทย์ที่ได้รับโอกาสมาศึกษาที่คณะ
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อยู่ในวงจำ�กัด
เฉพาะกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลรวมทั้ ง ภาค
กลาง ทำ�ให้เราต้องแก้ไขตัง้ แต่จดุ เริม่ ต้นโดยการกระจาย

การรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาแพทย์ ใ ห้ มี ก ารกระจายอย่ า ง
เท่าเทียมจากภูมิภาคต่างๆ ซึ่งจะยังผลต่อเนื่องมาถึง
การเลื อ กเรี ย นต่ อ เฉพาะทาง จากงานวิ จั ย เราพบว่ า
บัณฑิตแพทย์เกือบทั้งหมดต้องการศึกษาต่อ และใน
จำ � นวนนั้ น มี บั ณ ฑิ ต แพทย์ ต้ อ งการศึ ก ษาต่ อ เฉพาะ
ทางจักษุวิทยาถึงร้อยละ 39.09 ซึ่งถือว่าเมื่อเทียบกับ
จำ � นวนทั้ งหมดของสาขาที่ มี ก็ นับ ว่ า จั กษุ วิ ทยาเป็ น
สาขาทีบ่ ณ
ั ฑิตแพทย์ยงั คงความนิยมในการเลือกเรียนต่อ
โดยเหตุผลส่วนใหญ่ทเี่ ลือกเพราะคิดว่าเป็นงานทีส่ ะอาด
และคิดว่าเป็นงานที่มีอนาคตและมั่นคง ในทางกลับกัน
ปัจจุบันจำ�นวนที่บัณฑิตแพทย์ที่ต้องการเรียนต่อทาง
จักษุวิทยามีจำ�นวนมากกว่าตำ�แหน่งที่เปิดเรียนได้ใน
แต่ละปี ทำ�ให้บัณฑิตแพทย์ส่วนหนึ่งที่ไม่เลือกสาขา
วิชานี้เพราะคิดว่าเป็นสาขาที่การแข่งขันที่ค่อนข้างสูง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจัดสรรตำ�แหน่งในการเรียนต่อสาขา
ใดสาขาหนึ่ ง คงต้ อ งคำ � นึ ง ถึ ง ภาพรวมทั้ ง ประเทศว่ า
สถานการณ์ ข องประเทศไทยมี ค วามต้ อ งการแพทย์
สาขาใดมากน้อยเพียงใด จำ�นวนที่สามารถรับเรียนต่อ
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ได้ในสาขาวิชาต่างๆก็จะสะท้อนตามความเป็นจริงทาง
สังคมนั้นๆ งานวิจัยนี้ได้ทำ�ขึ้นเพียงเป็นแค่มุมมองจาก
บัณฑิตแพทย์ทจี่ บใหม่ทอี่ ยากจะเรียนต่อเพียงด้านเดียว
เท่านั้น ดังนั้นจึงจะยังใช้เป็นเกณฑ์ในการดูภาพรวม
การขาดแคลนแพทย์ของทั้งประเทศไม่ได้

สรุป

งานวิจัยนี้จึงได้สะท้อนความเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ของบัณฑิตแพทย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น
ซึ่งในประเทศไทยนั้นบัณฑิตแพทย์ที่มาเรียนส่วนใหญ่
มาจากภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หมาย
ถึงยังมีกระจุกตัวของแพทย์อยู่เฉพาะในพื้นที่ที่ค่อน
ข้างเจริญ และบัณฑิตแพทย์ส่วนใหญ่เมื่อจบมาแล้วยัง
ต้องการเรียนต่อเฉพาะทางเป็นส่วนใหญ่ โดยสาขาจักษุ
วิทยายังคงเป็นสาขาอันดับต้นๆทีบ่ ณ
ั ฑิตแพทย์ยงั เลือก
ทีจ่ ะเรียนต่อ ทำ�ให้มอี ตั ราการแข่งขันในสาขานีค้ อ่ นข้าง
สูง แต่ในภาพรวมของระบบสาธารณสุข สิ่งที่สำ�คัญที่
ต้องเร่งดำ�เนินการเป็นอันดับต้นๆคือจะต้องจัดสมดุล
ให้มกี ารกระจายตัวของแพทย์สาขาต่างๆอย่างเหมาะสม
เพื่อสามารถตอบโจทย์การดูแลสุขภาพของประชาชน
คนไทยได้อย่างสมบูรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิตติชัย อัครพิพัฒน์กุล
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Factors Affecting Decision to Specialize in Ophthalmology of Graduated
Medical Students at Thammasat University
Kittichai Aukkarapipatkul, M.D.

Department of ophthalmology, Faculty of medicine, Thammasat University

Abstract

Objective: To study the factors which influence the
decision making in continuing ophthalmology training
of medical graduates from Thammasat university.
Methodology: This cross-sectional study was
conducted by questionaires on post training day of
medical graduates.
Results: Fifty six medical graduates of Thammasat
university were recruited. Female (33 graduates,
58.92%) was predominant. Their hometowns were in
Bangkok and surroundings (14, 25%), central region
(17, 30.36%), north-eastern part (1, 1.8%), the east
(9, 16.07%), and the south (15, 26.78%). Most of
medical graduates (20, 35.71%) desired to work as
ophthalmologists in central region of Thailand. Fifty
five graduates (98.21%) willed to continue residency
training and sixteen ones (28.57%) interested in
ophthalmology. Main reason of selecting was the

cleanliness of work (12, 21.42%) and the reason of
non-selection was the high competition (29, 51.78%).
Among 24 surgically skillful ones, 10 persons (41.66%)
interested in ophthalmology and 14 persons (58.33%)
disinterested. Among 32 unskillful ones, 6 persons
(18.75%) interested in ophthalmology and 26 persons
(81.25%) disinterested.
Discussion: Medical graduates of Thammasat
university mostly lives in the central region of Thailand
and markedly interested in continuing residency
training. Ophthalmology was less concerned due to
high competitive rate, small number of training centers
and limited positions.
Conclusions: The main factor of interest in
ophthalmology training was the clean work and of the
disinterest was highly competitive rate. The surgical
skill was not the important factor in continuing study.

