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Abstract

Objectives: This study aims to survey the concerns regarding self-competency in psychiatric
management among medical doctors who graduated from the Prince of Songkla University in 2017.
Methods: The survey is a descriptive, cross-sectional study, with the target population being
medical doctors who graduate in 2017. The study tool was a self-administered questionnaire,
divided into two parts: 1) Personal information and their medical career 2) Self-competency on
their psychiatric practice that was the result or their psychiatric rotation according to the curriculum
endorsed by the Faculty of Medicine, Prince of Songkla University. The data was analysed using
R programme to compute descriptive statistics on the respondent’s and responses in frequency,
percentage, articulate mean and standard deviation.
Results: From the 118 medical doctors who agreed to participate, most were 24.5-year-old,
females (64.4%), living in southern Thailand (89.8%). Half of them felt uneasy when having to
deal with aggressive and violent patients (50.0%). Regarding child psychiatric patients, they pointed
out that they worried about diagnosing and treating children with intellectual disability (33.9%
and 38.1% respectively). Whereas, for the adult patients, they were most concerned about treating
patients with substance-related disorders (28.0%). Overall, these doctors stated that they felt
uncomfortable seeing psychiatric patients at their out-patients unit and in using psychiatric drugs.
Conclusion: Medical doctors who graduated from the Prince of Songkla University in 2017
demonstrated anxiety towards outpatient practice at psychiatric clinic, and in dispensing psychiatric
drugs. They also stated they were most concerned with emergency psychiatry and child psychiatric practice.
However, these doctors showed the most concerns for treating substance-related disorders.
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รายงานวาตนไมไดเรียนรูก ารดูแลผูป ว ยจิตเวชทีน่ าํ มาใช
ในเวชปฏิบตั ไิ ดจริงจากหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต5
ทั้งนี้ งานวิจัยดานแพทยศาสตรศึกษาหลาย
ประเทศพบวาการสงตอเพื่อรักษาโรคจิตเวชสราง
ความลําบากใจตอผูร บั ผูส ง และผูป ว ย นอกจากเหตุผล
การตีตรากลาวโทษทางสังคมแลว แพทยเวชปฏิบัติ
ทั่วไปเองยังแสดงความรูสึกไมพึงพอใจตอสมรรถนะ
ของตนในการดู แ ลผู  ป  ว ยจิ ต เวชอย า งเหมาะสม 5
แมแตในประเทศแคนาดาเอง สมาคมแพทยเวชศาสตร
ครอบครัวและเครือขายรายงานวาผลการบริการดาน
สุขภาพจิตยังไมเหมาะสมตามมาตรฐานเทาทีค่ วรและ
มีความจําเปนตองปรับปรุงการบริการดานสุขภาพจิต
ใหสอดคลองและเปนสวนหนึ่งของการบริการทาง
สุขภาพในระดับตาง ๆ6 โดยเฉพาะเมือ่ พบวาผูป ว ยโรค
ทางจิตเวชสวนมากไมไดพบจิตแพทย แตไดรับการ
รั ก ษาและติ ด ตามผลโดยแพทย เ วชปฏิ บั ติ ทั่ ว ไป
ในระดับปฐมภูมิ แมความสามารถในการตรวจ วินจิ ฉัย
และรั ก ษาผู  ป  ว ยของแพทย เ หล า นั้ น จะได รั บ
การประเมินอยูในเกณฑที่ไมนาพึงใจนักก็ตาม6
หลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต ของแต ล ะ
ประเทศมี เ นื้ อ หาปลี ก ย อ ยแตกต า งกั น แต ห นึ่ ง ใน
คุณสมบัตขิ องบัณฑิตแพทยไทยประกาศโดยแพทยสภา
ป พ.ศ. 2555 คือ ทักษะในการตรวจ วินิจฉัย รักษา
และดูแลผูปวยจิตเวชเบื้องตนอยางเหมาะสม7 ผูวิจัย
พบว า การสํ า รวจที่ ผ  า นมาทั้ ง หมดเป น การสํ า รวจ
ในตางประเทศ สวนการสํารวจเรือ่ งความวิตกกังวลตอ
เวชปฏิ บั ติ จิ ต เวชกรรมของแพทย เ วชปฏิ บั ติ ทั่ ว ไป
หรือ บัณฑิตแพทยในประเทศไทยยังมีจํากัด
ทั้ ง นี้ หลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เริ่มมีการสอนพื้นฐาน
การสือ่ สารและปฏิสมั พันธตงั้ แตชนั้ ปที่ 2 และการสอน

องคการอนามัยโลกประกาศโครงการเพื่อลด
ชองวางในการบริการสุขภาพจิต หรือ WHO’s Mental
Health Gap Action Programme (mhGAP) ในป
พ.ศ. 2551 หนึ่งในหลักการดังกลาวคือ การเสริมสราง
ความสามารถในการใหบริการดานสุขภาพจิต ในผู
ใหบริการทางสุขภาพอื่น ๆ ที่มิใชผูเชี่ยวชาญดาน
จิ ต เวชศาสตร 1 ในที่ นี้ ร วมไปถึ ง บั ณ ฑิ ต แพทย ห รื อ
แพทยเวชปฏิบัติทั่วไปในบริบทของประเทศไทยและ
มีรายงานเรือ่ งการตีตรากลาวโทษผูป ว ยจิตเวชในระบบ
บริการทางสุขภาพทั่วโลก ซึ่งกลายเปนอุปสรรคตอ
การเขาถึงการรักษาดานอื่น ๆ ลาชาหากผูปวยไดรับ
การบันทึกวามีประวัติการรักษาทางจิตเวชมากอน2
จากการทบทวนวรรณกรรมการศึ ก ษาใน
ประเทศแคนาดารายงานวา รอยละ 2.0-2.5 ของผูป ว ย
มาพบแพทยเวชปฏิบัติทั่วไปเพื่อรักษาโรคที่เกี่ยวของ
กับโรคทางจิตเวชและสุขภาพจิต3 โดยรอยละ 50.0
ของแพทยแจงวาตนไมทราบแหลงในการขอความ
ชวยเหลือหรือใหคําปรึกษาที่เหมาะสมในเวชปฏิบัติ
จิตเวชกรรม3 และจากการสํารวจในประเทศอินเดีย
แพทย เ วชปฏิ บั ติ ทั่ ว ไปในสถานพยาบาลปฐมภู มิ
ถึงรอยละ 98.5 ระบุวาตนตองการอบรมและฝกหัด
เวชปฏิบตั ดิ า นจิตเวชศาสตรทมี่ คี ณ
ุ ภาพดีกวานี4้ เกือบ
ทั้งหมดแสดงความวิตกกังวลอยางมากกับเวชปฏิบัติ
จิตเวชกรรม โดยรอยละ 79.7 ของแพทยดังกลาว
ยอมรั บ ว า ตนไม อ าจรั บ มื อ ต อ ผู  ป  ว ยจิ ต เวชได ดี พ อ
และอีกรายงานหนึ่งพบวา แพทยเวชปฏิบัติทั่วไปไมมี
ความมัน่ ใจในการวินจิ ฉัยโรคจิตเวชทัว่ ไป เชน ซึมเศรา
(depression) วิ ต กกั ง วล (anxiety) และโรคจิ ต
(psychosis)4 เชนเดียวกับการศึกษาจากอีกภูมภิ าคหนึง่
ของประเทศอินเดีย ระบุวา หนึง่ ในสามของบัณฑิตแพทย
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เครือ่ งมือทีใ่ ชในการศึกษาไดแก 1) แบบสอบถาม
ขอมูลสวนตัว ลักษณะงาน การเรียน และการดํารงชีวติ
2) แบบสอบถามเรื่องความวิตกกังวลในเวชปฏิบัติ
จิตเวชกรรม 35 ขอ โดยอางอิงตามหลักสูตรและ
วั ต ถุ ป ระสงค ข องการเรี ย นการสอนวิ ช าเวชปฏิ บั ติ
จิ ต เวชกรรมสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาแพทย ชั้ น ป ที่ 6
คณะแพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร
เพื่ อ ประเมิ น ความสามารถและความวิ ต กกั ง วลใน
เวชปฏิบัติจิตเวชกรรมของตนภายหลังจากจบการ
ศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต ในปการศึกษา พ.ศ. 2560
และผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน
แบบสอบถามนี้ ไ ม มี ก ารรวมคะแนนหรื อ
มีการตัดคะแนน แตไดใหคํานิยามความวิตกกังวลไว
เพือ่ ความชัดเจนวา เปนสภาวะอารมณทไี่ มสบาย และ
เป น ความรู  สึ ก ส ว นบุ ค คลที่ บ รรยายไม ไ ด ชั ด เจน
ประกอบดวยความรูสึกหวั่นวิตกโดยไมไดสัดสวนกับ
สิ่งเราหรือเหตุที่ควรทําใหเกิดความรูสึกดังกลาว และ
ยังมีอาการทางสรีรวิทยาของรางกายเกิดรวมอีกดวย
เชน ใจสัน่ มือสัน่ เหงือ่ ออก โดยจะเปนมากเกินไปกวา
ที่คาดหวังไว แตไมถึงขั้นเปนโรคจิตเวชคือ โรควิตก
กังวล9 และใหบัณฑิตแพทยแบงระดับโดยอัตวิสัยคือ
1 คะแนน แปลวา ไมวิตกเลย 2 คะแนน แปลวา
วิตกกังวลบาง 3 คะแนน แปลวา วิตกกังวล 4 คะแนน
แปลวา วิตกกังวลมาก
ผู  วิ จั ย ทํ า หนั ง สื อ ขออนุ ญ าตรองคณบดี
ฝายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทรเพื่อเก็บขอมูล ผูชวยวิจัยผานการฝก
อบรมจากผูวิจัยซึ่งเปนอาจารยจิตแพทย ภาควิชา
จิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร เปนผูแ จกแบบสอบถาม
เพื่อลดความรูสึกอึดอัดใจหรือเกรงใจอาจารยผูสอน
กอนแจกแบบสอบถาม ผูเขารวมวิจัยทุกคนไดรับ
การแจ ง และขอคํ า ยิ น ยอมโดยรวมด ว ยวาจาก อ น

เชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจสภาพจิตตั้งแตชั้นปที่ 3
ซึ่งจะนํามาเนนยํ้าอีกครั้งในการสอนบรรยายอยาง
ละเอียดรวมกับการสอนบรรยายเรื่องยาทางจิตเวช
พื้นฐานในชั้นปที่ 5 โดยนักศึกษาแพทยจะใชเวลา
3 สัปดาหในการเรียนที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร สวนใน
การเรียนชั้นปที่ 4 ใชเวลา 5 สัปดาห เนนการสอน
บรรยายเรื่องโรคจิตเวชทั่วไป และการอภิปรายผูปวย
แตเมื่อขึ้นชั้นปที่ 6 (ระยะเวลา 2 สัปดาห) รายวิชาเวช
ปฏิบตั จิ ติ เวชกรรมจะเนนยํา้ การปฏิบตั งิ านกับผูป ว ยใน
สถานการณจริงมากขึน้ การสอนบรรยายเรือ่ งยาจิตเวช
เนนการใชในเวชปฏิบัติทั่วไป และมีกิจกรรมกลุม
การพบญาติผูปวยรวมกับสหวิชาชีพรวมทั้งการดูแล
ผูปวยจิตเวชรวมกับสหวิชาชีพในชุมชน โดยนักศึกษา
แพทยชั้นตั้งแตปที่ 4 ถึงชั้นปที่ 6 มีการเรียนและ
ปฏิบัติงานในแผนกผูปวยนอกและผูปวยใน ทั้งผูปวย
จิตเวชผูใ หญและจิตเวชเด็กตลอดรายวิชาทัง้ สามชัน้ ป8
การสํารวจนีจ้ งึ เปนทัง้ งานวิจยั ดานแพทยศาสตร
ศึกษาทีเ่ ปนขอมูลสะทอนกลับจากผูเ รียน เพือ่ ปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนแพทยศาสตรบัณฑิตให
สอดคลองตอความตองการของบัณฑิตแพทยผูปฏิบัติ
จิตเวชกรรมภายหลังสําเร็จการศึกษา และเปนการ
ศึ ก ษาเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ระบบในการดู แ ลผู  ป  ว ยจิ ต เวช
ในระดับปฐมภูมิของประเทศไทยไปพรอมกัน

วิธีการ

การศึกษานีเ้ ปนการสํารวจแบบพรรณนาภาค
ตัดขวาง (descriptive and cross-sectional survey)
ในบัณฑิตแพทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทีส่ าํ เร็จ
การศึกษาในปการศึกษา พ.ศ. 2560 ระหวางการซอม
รั บ ปริ ญ ญาของคณะแพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร ในเดือนกันยายน ป พ.ศ. 2561
โดยเปนการตอบแบบสอบถามดวยตนเองทั้งหมด
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บัณฑิตแพทยที่ไมตองการเขารวมการสํารวจ สามารถ
ไมขอรับแบบสอบถามจากผูชวยวิจัยได สวนบัณฑิต
แพทยที่ยินดีเขารวมการวิจัยใหตอบแบบสอบถาม
ทัง้ สองสวนดวยตนเองกอนนําสงคืน โดยขอมูลทัง้ หมด
จะปกปดไวเปนความลับ ไมสามารถระบุตัวตน และ
เก็บรักษาไวในซองปดผนึก การศึกษานีไ้ ดรบั การอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย
คณะแพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร
(REC61-1173-1)
วิ เ คราะห ข  อ มู ล ด ว ยโปรแกรม R ใช ส ถิ ติ
เชิงพรรณนา นําเสนอเปนความถี่ (frequency) รอยละ
(percentile) คาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบน

Jatchavala C and Sangkool J

มาตรฐาน (standard deviation) สวนขอมูลความวิตก
กังวลตอสมรรถนะเวชปฏิบตั จิ ติ เวชกรรม นําเสนอเปน
ระดับความวิตกกังวล 2 ระดับ คือ วิตกกังวลจนถึงวิตก
กังวลเปนอยางมาก และไมวติ กกังวลหรือวิตกกังวลบาง

ผล

บัณฑิตแพทยทเี่ ขารวมงานวิจยั ทัง้ สิน้ 118 คน
จากบัณฑิตแพทยที่เขารวมพิธีการซอมรับปริญญา
ทั้งสิ้น 181 คน ขอมูลพื้นฐานทั่วไปและลักษณะงาน
การเรียนและการดําเนินชีวิต แสดงไวในตารางที่ 1
และตารางที่ 2 ตามลําดับ

ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของบัณฑิตแพทย
ขอมูลทั่วไป

จํานวน (รอยละ)

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ป)
คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (คาตํ่าสุด-คาสูงสุด)
ภูมิลําเนาจังหวัด
สงขลา
จังหวัดในภาคใต
3 จังหวัดชายแดนใต
จังหวัดในภาคอื่น ๆ
ศาสนา
พุทธ
อิสลาม
คริสต

42 (35.6)
76 (64.4)
24.5±0.6 (23-27)
55 (46.6)
37 (31.4)
14 (11.9)
12 (10.2)
113 (95.8)
3 (2.5)
2 (1.7)
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ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของบัณฑิตแพทย (ตอ)
ขอมูลทั่วไป

จํานวน (รอยละ)

เกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อจบการศึกษา
คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (คาตํ่าสุด-คาสูงสุด)
โรคประจําตัวทางกาย
ไมมี
มี
ไมตอบ
โรคประจําตัวทางจิต
ไมมี
มี
ไมตอบ

3.4±0.3 (2.5-3.99)
104 (88.1)
13 (11.0)
1 (0.8)
115 (97.5)
1 (0.8)
2 (1.7)

ตารางที่ 2 ลักษณะงาน การเรียน และการดํารงชีวิต
การวางแผนศึกษาตอ
ยังไมคิดเรียนตอ
อายุรศาสตร
เวชศาสตรครอบครัว
กุมารเวชศาสตร
ศัลยศาสตรออรโธปดิกส
ศัลยศาสตร
สูตินรีเวชศาสตร
จิตเวชศาสตร
โสต ศอ นาสิกวิทยา
รังสีวิทยา
วิสัญญีวิทยา
เวชศาสตรฉุกเฉิน
พยาธิวิทยา

ลักษณะงานและการดํารงชีวิต

จํานวน (รอยละ)
27 (22.8)
17 (14.4)
13 (11.0)
11 (9.3)
8 (6.8)
8 (6.8)
7 (5.9)
4 (3.4)
3 (2.5)
3 (2.5)
3 (2.5)
3 (2.5)
2 (1.7)
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ตารางที่ 2 ลักษณะงาน การเรียน และการดํารงชีวิต (ตอ)
ลักษณะงานและการดํารงชีวิต

เวชปฏิบัติทั่วไป
ระบาดวิทยา
จักษุวิทยา
จุลชีววิทยา
เวชศาสตรชะลอวัย
ไมตอบ
ความเครียดจากการเรียนวิชาจิตเวชศาสตรในระดับแพทยศาสตรบัณฑิต
ไมมี
มี
เหตุผลในการเลือกสถานที่ปฏิบัติงาน
ใกลบาน
โอกาสในการศึกษาตอ
ลักษณะงาน/สถานที่ทํางานสอดคลองกับการดําเนินชีวิต (life style)
รายได
ขอผูกมัดทุนการศึกษา
มีความประทับใจในระบบการทํางาน
ติดตามคูสมรส/คนรัก
ติดตามเพื่อนสนิท
มีความประทับใจในแพทยรุนพี่

ภายหลั ง สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ แพทย
ศาสตรบัณฑิต บัณฑิตแพทยสวนใหญ (รอยละ 85.6)
ประเมินตนเองวาไมรูสึกวิตกกังวลเลย หรืออาจมีวิตก
กังวลบางในการซักประวัติและตรวจรางกายผูปวย
จิตเวช ในขณะทีร่ อ ยละ 15.3 ระบุวา มีความวิตกกังวล
ถึงวิตกกังวลมาก ในการตรวจสภาพจิตผูปวยจิตเวช
ซึ่ ง มากกว า การซั ก ประวั ติ แ ละตรวจร า งกายเกื อ บ
สองเทา (รอยละ 8.5)

จํานวน (รอยละ)
2 (1.7)
2 (1.7)
1 (0.8)
1 (0.8)
1 (0.8)
2 (1.7)
109 (92.4)
9 (7.6)
49 (41.5)
21 (17.8)
20 (16.9)
7 (5.9)
6 (5.1)
5 (4.2)
4 (3.4)
4 (3.4)
2 (1.7)

ในหมวดของการดูแลและรักษาผูปวยจิตเวช
ในแผนกผูปวยนอก (outpatient unit) รอยละ 80.5
แสดงความวิตกกังวลบางหรือไมวิตกกังวลเลยในการ
วินิจฉัยโรคจิตเวช ใกลเคียงกับการรักษาโรคจิตเวชใน
แผนกผูปวยนอกคือ รอยละ 83.1 โดยโรคจิตเวชที่
บัณฑิตแพทยรสู กึ วิตกกังวลในการวินจิ ฉัยมากทีส่ ดุ คือ
โรคจิตเวชทีเ่ กิดจากโรคทางกาย หรือ organic mental
disorder (รอยละ 26.3) รองลงมาคือ โรคจิต หรือ
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วิตกกังวลนอยมากหรือไมวิตกกังวลเลยในการวินิจฉัย
เชนเดียวกับการรักษา คือ โรคสมาธิสั้น หรือ ADHD
(รอยละ 77.1 และ รอยละ 73.7 ตามลําดับ)
อยางไรก็ตามการวินจิ ฉัยและดูแลรักษาผูป ว ย
จิตเวชฉุกเฉินเปนหมวดที่บัณฑิตแพทยแสดงความ
กังวลใจมากที่สุดในทุก ๆ หมวด ตั้งแตภาพรวมของ
การดูแลรักษา คือ บัณฑิตแพทยรอยละ 39.0 แสดง
ความวิตกกังวลถึงวิตกกังวลมากที่สุดสําหรับจิตเวช
ฉุกเฉิน โดยครึ่งหนึ่ง (รอยละ 50.0) ของบัณฑิตแพทย
มีความวิตกกังวลอยางมาก ในการดูแลผูปวยที่มีภาวะ
กาวราวรุนแรง และเกือบครึง่ หนึง่ (รอยละ 47.5) แสดง
ความวิตกกังวลถึงวิตกกังวลมากในการดูแลผูปวย
ฆาตัวตาย สวนการดูแลรักษาผูปวยจิตเวชดานอื่น ๆ
บัณฑิตแพทยแสดงความวิตกกังวลสูงสุด ในการวินจิ ฉัย
และรักษาผูปวยยาเสพติด คือ รอยละ 28.0 ที่ระบุวา
ตนวิตกกังวลถึงวิตกกังวลมาก ซึ่งจัดวาเปนโรคจิตเวช
ที่บัณฑิตแพทยวิตกกังวลมากที่สุดในสมรรถนะเวช
ปฏิ บั ติ จิ ต เวชกรรมของตนเองในการศึ ก ษาครั้ ง นี้
อยางไรก็ตาม บัณฑิตแพทยแสดงความวิตกกังวลนอย
มากหรื อ ไม วิ ต กกั ง วลเลยในการทํ า งานเป น ที ม กั บ
พยาบาล พยาบาลจิ ต เวช นั ก จิ ต วิ ท ยา และนั ก
สังคมสงเคราะห (รอยละ 85.6) รองลงมาคือ การดูแล
ผู  ป  ว ยจิ ต เวชต อ เนื่ อ งในชุ ม ชน และการสร า ง
สัมพันธภาพทางการรักษากับผูปวย คือ รอยละ 83.1
เทากันทัง้ สองหมวด ขอมูลความวิตกกังวลตอสมรรถนะ
เวชปฏิบัติจิตเวชกรรมของบัณฑิตแพทย แสดงดัง
ตารางที่ 3

psychosis (รอยละ 22.9) ในขณะทีบ่ ณ
ั ฑิตแพทยแสดง
ความกังวลนอยที่สุด ในการวินิจฉัยโรคซึมเศรา หรือ
depressive disorder เทา ๆ กับการวินิจฉัยโรควิตก
กังวล (anxiety disorder) นั่นคือ รอยละ 84.7 ระบุ
วาไมวิตกกังวลเลยหรือกังวลบางในการวินิจฉัยโรค
ดังกลาว ทัง้ นี้ บัณฑิตแพทยแสดงความวิตกกังวลจนถึง
กังวลมากในการรักษาดวยการใชยาในแผนกผูป ว ยนอก
มากกว า การบํ า บั ด ทางจิ ต เบื้ อ งต น หรื อ basic
psychological support เล็กนอย (รอยละ 32.2 และ
28.0 ตามลําดับ)
เมื่อเทียบกับการดูแลและรักษาผูปวยจิตเวช
ในแผนกผูปวยนอกแลว บัณฑิตแพทยแสดงความวิตก
กังวลในการดูแลรักษาผูปวยใน (inpatient unit)
นอยกวา (รอยละ 18.6) และรูสึกวิตกกังวลมากในการ
ดู แ ลรั ก ษาผู  ป  ว ยในที่ มี โ รคจิ ต เวชด ว ยยามากกว า
การบําบัดทางจิตเบื้องตน (รอยละ 29.7 และ 24.6
ตามลําดับ) อยางไรก็ตาม ในหมวดแผนกผูปวยนอก
ดวยกัน บัณฑิตแพทยแสดงความวิตกกังวลถึงวิตก
กั ง วลมากในการดู แ ลและรั ก ษาผู  ป  ว ยจิ ต เวชเด็ ก
มากกวาจิตเวชผูใหญอยางชัดเจน ทั้งการวินิจฉัยและ
การดูแลรักษาโรคจิตเวชเด็กในภาพรวม คือ บัณฑิต
แพทยเพียง รอยละ 63.6 และ รอยละ 66.1 ตามลําดับ
เทานั้นที่บอกวาตนไมวิตกกังวลหรือวิตกกังวลบาง
เล็กนอย โดยโรคที่บัณฑิตแพทยแสดงความวิตกกังวล
ถึงวิตกกังวลมากที่สุดทั้งการวินิจฉัยและการรักษา
คื อ ภาวะบกพร อ งทางสติ ป  ญ ญา หรื อ Mental
retardations (รอยละ 33.9 และ 38.1 ตามลําดับ) แต
โรคที่บัณฑิตแพทยแสดงความวิตกกังวลนอยที่สุดคือ
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ตารางที่ 3 ความวิตกกังวลตอสมรรถนะเวชปฏิบัติจิตเวชกรรมของบัณฑิตแพทย
ระดับความวิตกกังวล; จํานวน (รอยละ)
ไมวิตกเลยวิตกกังวลไมตอบ
วิตกกังวลบาง วิตกกังวลมาก

ความวิตกกังวลตอเวชปฏิบัติจิตเวชกรรม

การซักประวัติ ตรวจรางกาย และตรวจสภาพจิตผูปวยจิตเวช
1. การซักประวัติและตรวจรางกายผูปวยจิตเวช
101 (85.6)
10 (8.5)
(history taking and physical examination)
2. การตรวจสภาพจิต (mental status examination)
92 (78.0)
18 (15.3)
ผูปวยจิตเวช
การวินิจฉัยและดูแลรักษาผูปวยนอกจิตเวช (outpatient unit)
3. การวินจิ ฉัยผูป ว ยนอกจิตเวชในภาพรวม (outpatient unit)
95 (80.5)
23 (19.5)
4. การวินิจฉัยผูปวยนอกจิตเวชโรคซึมเศรา
100 (84.7)
18 (15.3)
(depressive disorder)
5. การวินิจฉัยผูปวยนอกจิตเวชโรคอารมณสองขั้ว
93 (78.8)
25 (21.2)
(bipolar disorder)
6. การวินิจฉัยผูปวยนอกจิตเวชโรคจิต (psychosis)
90 (76.3)
27 (22.9)
7. การวินิจฉัยผูปวยนอกจิตเวชโรคจิตที่เกิดจากโรคทางกาย
87 (73.7)
31 (26.3)
(organic mental disorder)
8. การวินจิ ฉัยผูป ว ยนอกจิตเวชโรควิตกกังวล (anxiety disorder)
100 (84.7)
18 (15.3)
9. การรักษาผูปวยนอกจิตเวชในภาพรวม (outpatient unit)
98 (83.1)
20 (16.9)
10. การรักษาผูปวยนอกจิตเวชดวยการใชยา
80 (67.8)
38 (32.2)
(psychiatric drug use)
11. การรักษาผูปวยนอกจิตเวชดวยการบําบัดทางจิตเบื้องตน
85 (72.0)
33 (28.0)
(basic psychological support)
การวินิจฉัยและการดูแลรักษาผูปวยจิตเวชเด็ก (child and adolescence psychiatry)
12. การวินจิ ฉัยผูป ว ยจิตเวชเด็กในภาพรวม (outpatient unit)
75 (63.6)
43 (36.4)
13. การวินิจฉัยผูปวยโรคสมาธิสั้นในเด็ก (ADHD)
91 (77.1)
27 (22.9)
14. การวินจิ ฉัยผูป ว ยโรคออทิสติกในเด็ก (autistic spectrum)
83 (70.3)
34 (28.8)
15. การวินิจฉัยผูปวยโรค tic ในเด็ก
85 (72.0)
33 (28.0)
16. การวินิจฉัยผูปวยปสสาวะรดที่นอนในเด็ก
85 (72.0)
33 (28.0)
(functional enuresis)
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7 (5.9)
8 (6.8)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
1 (0.8)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
1 (0.8)
0 (0)
0 (0)
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ชนกานต ชัชวาลา และ จตุรพร แสงกูล

ตารางที่ 3 ความวิตกกังวลตอสมรรถนะเวชปฏิบัติจิตเวชกรรมของบัณฑิตแพทย (ตอ)
ระดับความวิตกกังวล; จํานวน (รอยละ)
ไมวิตกเลยวิตกกังวลไมตอบ
วิตกกังวลบาง วิตกกังวลมาก

ความวิตกกังวลตอเวชปฏิบัติจิตเวชกรรม
17. การวินจิ ฉัยผูป ว ยโรคบกพรองทางการเรียนในเด็ก
(learning disorder)
18. การวินิจฉัยผูปวยภาวะบกพรองทางสติปญญาในเด็ก
(mental retardations)
19. การรักษาผูปวยจิตเวชเด็กในภาพรวม
20. การรักษาผูปวยโรคสมาธิสั้นในเด็ก (ADHD)
21. การรักษาผูปวยโรคออทิสติกในเด็ก (autistic spectrum)
22. การรักษาผูปวยโรค tic ในเด็ก
23. การรักษาผูปวยปสสาวะรดที่นอนในเด็ก
(functional enuresis)
24. การรักษาผูปวยโรคบกพรองทางการเรียนในเด็ก
(learning disorder)
25. การรักษาผูปวยภาวะบกพรองทางสติปญญาในเด็ก
(mental retardations)
การวินิจฉัยและการดูแลรักษาผูปวยในจิตเวช (inpatient unit)
26. การดูแลรักษาผูปวยในที่มีโรคจิตเวชในภาพรวม
(inpatient unit)
27. การดูแลรักษาผูป ว ยในทีม่ โี รคจิตเวชดวยการใชยา
(psychiatric drug use)
28. การดูแลรักษาผูปวยในที่มีโรคจิตเวชดวยการบําบัด
ทางจิตเบื้องตน (basic psychological support)
การดูแลรักษาผูปวยจิตเวชฉุกเฉิน (emergency psychiatry)
29. การดูแลผูปวยจิตเวชฉุกเฉิน (emergency care)
ในภาพรวม
30. การดูแลผูปวยฆาตัวตาย (suicide)
31. การดูแลผูปวยที่มีภาวะกาวราวรุนแรง
(aggressive and violence)
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80 (67.8)

38 (32.2)

0 (0)

78 (66.1)

40 (33.9)

0 (0)

78 (66.1)
87 (73.7)
77 (65.3)
78 (66.1)

40 (33.9)
29 (24.6)
41 (34.7)
40 (33.9)

0 (0)
2 (1.7)
0 (0)
0 (0)

75 (63.6)

43 (36.4)

0 (0)

74 (62.7)

44 (37.3)

0 (0)

73 (61.9)

45 (38.1)

0 (0)

96 (81.4)

22 (18.6)

0 (0)

83 (70.3)

35 (29.7)

0 (0)

89 (75.4)

29 (24.6)

0 (0)

72 (61.0)

46 (39.0)

0 (0)

61 (51.7)

56 (47.5)

1 (0.8)

58 (49.2)

59 (50.0)

1 (0.8)

Concerning on the psychiatric practices of medical doctors

Jatchavala C and Sangkool J

ตารางที่ 3 ความวิตกกังวลตอสมรรถนะเวชปฏิบัติจิตเวชกรรมของบัณฑิตแพทย (ตอ)
ระดับความวิตกกังวล; จํานวน (รอยละ)
ไมวิตกเลยวิตกกังวลไมตอบ
วิตกกังวลบาง วิตกกังวลมาก

ความวิตกกังวลตอเวชปฏิบัติจิตเวชกรรม
การดูแลรักษาผูปวยจิตเวชดานอื่น ๆ
32. การดูแลผูป ว ยจิตเวชตอเนือ่ งในชุมชน
(community-based psychiatry)
33. การวินิจฉัยและรักษาผูปวยสารเสพติด
(addiction psychiatry)
34. การวินิจฉัยและรักษาผูปวยติดสุรา
(alcohol dependence)
35. การวินิจฉัยและรักษาผูปวยถอนสุรา
(alcohol withdrawal syndrome)
36. การวินิจฉัยและรักษาผูปวยภาวะเพอสับสน (delirium)
37. การใหคําปรึกษาทางจิตเวช
(counselling หรือ psycho education)
38. การสรางสัมพันธภาพทางการรักษากับผูปวยจิตเวช
(therapeutic relationship)
39. การทํางานเปนทีมกับพยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยา
นักสังคมสงเคราะห ฯลฯ

วิจารณ

98 (83.1)

20 (16.9)

0 (0)

85 (72.0)

33 (28.0)

0 (0)

90 (76.3)

28 (23.7)

0 (0)

96 (81.4)

22 (18.6)

0 (0)

100 (84.7)

18 (15.3)

0 (0)

87 (73.7)

31 (26.3)

0 (0)

98 (83.1)

20 (16.9)

0 (0)

101 (85.6)

17 (14.4)

0 (0)

เกิดความผิดพลาดอันเนื่องมาจากความไมมั่นใจและ
ไมชํานาญของแพทยจบใหมใหนอยที่สุด
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ การศึ ก ษาที่ ผ  า นมาใน
ตางประเทศ ไดแก แคนาดา และอินเดีย3-6 ในภาพรวมแลว
บัณฑิตแพทยไทยที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทรในปการศึกษา พ.ศ. 2560 มีความวิตก
กังวลในสมรรถนะเวชปฏิบตั จิ ติ เวชกรรมของตนภายหลัง
จากสําเร็จการศึกษานอยกวาการศึกษาในประเทศ
ดั ง กล า ว โดยเฉพาะการซั ก ประวั ติ ตรวจร า งกาย
ผูป ว ยจิตเวช และการทํางานเปนทีมกับพยาบาลจิตเวช
นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห เปนหมวดที่บัณฑิต

การสํารวจครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั ดานแพทยศาสตร
ศึกษาแขนงวิชาจิตเวชศาสตรงานแรกในประเทศไทย
ที่ใชขอมูลสะทอนกลับจากนักศึกษาที่เพิ่งสําเร็จการ
ศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต นอกจากสามารถนําไป
ปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนเพือ่ ตอบสนอง
กับความตองการของผูเรียนโดยนาเชื่อวา คํ า ตอบ
คอนขางตรงไปตรงมา และนาเชื่อถือมากกวาการ
สํารวจในนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษา เพราะไมมี
ผลประโยชน ทั บ ซ อ นกั บ ผู  ส อน ยั ง สามารถนํ า มา
ปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุขดานจิตเวช เพื่อให
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เนนยํ้าการเรียนการสอนเรื่องโรคยาเสพติด การดูแล
ผูปวยนอก และการรักษาโดยใชยาจิตเวชมากขึ้นดวย
ในสวนของระบบการสาธารณสุขนั้น อาจจะตองเพิ่ม
การสนับสนุนในการใหคาํ ปรึกษาโดยแพทยผเู ชีย่ วชาญ
ทั้งกุมารแพทยและแพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน รวมกับ
จิตแพทยในผูปวยที่มีภาวะดังกลาว
อยางไรก็ตาม การสํารวจนี้เปนการสํารวจ
เบื้องตนแบบตัดขวาง และเปนการสํารวจความวิตก
กังวลของบัณฑิตแพทยที่เพิ่งจบการศึกษา ซึ่งอาจ
ตรงหรือไมตรงกับสมรรถนะที่แทจริงในเวชปฏิบัติ
จิตเวชกรรมของบัณฑิตแพทย เนือ่ งจากยังไมไดปฏิบตั ิ
งานจริงในฐานะแพทยเวชปฏิบัติทั่วไปหรือผานการ
ปฏิบตั งิ านนอยมาก จึงจําเปนตองมีการสํารวจตอเนือ่ ง
ไปภายหลั ง จากสํ า เร็ จ การศึ ก ษาอย า งน อ ย 1 ป
นอกจากนี้ บัณฑิตแพทยที่เขารวมในการศึกษาเกือบ
ทั้งหมดอยูในภาคใต ทําใหอาจไมสามารถแสดงภาพ
รวมของบัณฑิตแพทยไทยทั้งหมด ดังนั้น การสํารวจ
เรือ่ งสมรรถนะเวชปฏิบตั จิ ติ เวชกรรมของบัณฑิตแพทย
จึงควรสํารวจกระจายทั่วประเทศ เพื่อใหไดภาพรวม
ที่ แ ท จ ริ ง และนํ า มาปรั บ ปรุ ง วิ ช าจิ ต เวชศาสตร ใ น
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตใหตรงตอความตองการ
ของบัณฑิตแพทยไทย

แพทย มี ค วามวิ ต กกั ง วลน อ ยที่ สุ ด (ร อ ยละ 85.6)
รองลงมาคือการสรางสัมพันธภาพทางการรักษากับผูป ว ย
และการดูแลผูปวยตอเนื่องในชุมชน (รอยละ 83.1)
นอกจากนี้บัณฑิตแพทยระบุวาตนวิตกกังวลในการ
บํ า บั ด ด ว ยจิ ต เบื้ อ งต น น อ ยหรื อ ไม วิ ต กกั ง วลเลย
ทั้งแผนกผูปวยในและผูปวยนอก (รอยละ 75.4 และ
รอยละ 72.0 ตามลําดับ) บงบอกวาหลักสูตรและการ
เรียนการสอนจิตเวชศาสตรในองครวม การรักษาดวย
จิ ต สั ง คมบํ า บั ด และการทํ า งานร ว มกั บ สหวิ ช าชี พ
ประสบความสําเร็จนาพอใจ แตหมวดที่บัณฑิตแพทย
มีความวิตกกังวลมากที่สุด คือ จิตเวชฉุกเฉิน โดย
ครึ่งหนึ่งของบัณฑิตแพทย (รอยละ 50.0) แสดงความ
วิตกกังวลอยางมากในการดูแลผูปวยที่มีภาวะกาวราว
รุนแรง รองลงมา คือ การวินิจฉัยและการดูแลรักษา
ผูปวยจิตเวชเด็ก ทั้งนี้นาจะเปนเพราะการดูแลผูปวย
ที่มีภาวะกาวราว มีความจําเปนตองใชความชํานาญ
และประสบการณมาก ทั้งโดยมากมักจะเปนผูปวย
โรคจิตและยาเสพติด ซึ่งเปนโรคทางจิตเวชที่บัณฑิต
แพทย ไ ด แ สดงความวิ ต กกั ง วลสู ง สุ ด เช น เดี ย วกั น
ในขณะที่ผูปวยจิตเวชเด็กมีจํานวนนอยกวาผูปวย
จิตเวชผูใหญ และภาวะบกพรองทางสติปญญาในเด็ก
มักรับการรักษาทีแ่ ผนกกุมารเวชมากกวาแผนกจิตเวช
อาจเปนสาเหตุที่ทําใหบัณฑิตแพทยรูสึกวาตนไมมี
ความรูความชํานาญพอจึงทําใหเกิดความวิตกกังวล
ขึน้ ได
เนือ่ งจากขอจํากัดของจํานวนคนไขจติ เวชเด็ก
และจิตเวชฉุกเฉิน ควรอาศัยความรวมมือในการเรียน
จิ ต เวชศาสตร ร  ว มกั บ วิ ช ากุ ม ารเวชศาสตร และ
เวชศาสตรฉุกเฉิน เพื่อเสริมความรูและประสบการณ
ใหมากขึ้นและลดความวิตกกังวลของบัณฑิตแพทยลง
เชนเดียวกับหลักสูตรของวิชาจิตเวชศาสตรเองตอง

สรุป

บัณฑิตแพทยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา พ.ศ. 2560 แสดง
ความวิตกกังวลในการวินิจฉัยและรักษาผูปวยจิตเวช
แผนกผูปวยนอกมากกวาผูปวยใน ผูปวยจิตเวชเด็ก
มากกวาผูปวยจิตเวชผูใหญ และการรักษาดวยการใช
ยามากกวาการบําบัดทางจิตเบือ้ งตน โดยระบุวา ภาวะ
จิตเวชทีบ่ ณ
ั ฑิตแพทยกงั วลในสมรรถนะเวชปฏิบตั ขิ อง
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Concerning on the psychiatric practices of medical doctors
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