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การเป็นครูแพทย์ อดตี ปัจจุบัน และอนาคต 

ปาฐกถาพเิศษ 

เน่ืองในโอกาสกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 

มอบรางวลัครูแพทยแ์ห่งชาติ 

ใหแ้ก่ ศาสตราจารยค์ลินิกเกียรติคุณนายแพทยว์ราวธุ สุมาวงศ ์

ณ หอ้งประชุมทองจนัทร์ หงส์ลดารมภ ์มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

วนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ.2558 

 

เรียน    

 ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวธุ  ศรีสุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 

 ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยจ์รัส สุวรรณเวลา  นายกสภามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 รองศาสตราจารย ์ดร.ชูศกัด์ิ ล่ิมสกุล  อธิการบดีมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

                นายแพทยส์มศกัด์ิ ชุณหรัศม์ิ กระทรวงสาธารณสุข 

 แพทยห์ญิงอจัฉรา นิธิอภิญญาสกุล  ผูอ้  านวยการโครงการผลิตแพทยเ์พิ่มเพื่อชาวชนบท  

  กระทรวงสาธารณสุข 

  รองศาสตราจารยน์ายแพทยสุ์ธรรม ป่ินเจริญ  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

 รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงจิตเกษม  สุวรรณรัฐ  ประธานจดังาน  

 ศาสตราจารยน์ายแพทยว์จิารณ์ พานิช ศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงพรพนัธ์ุ บุญยรัตพนัธ์  

 เพื่อนนอ้งๆ ครูแพทยน์กัศึกษาแพทยแ์ละแขกผูมี้เกียรติทุกท่าน 

 

กระผมซาบซ้ึงและขอขอบคุณกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการผูร่้วมกนั

พิจารณามอบรางวลัครูแพทยแ์ห่งชาติใหก้ระผม 

ขอเรียนจากใจจริง ว่าผมรู้สึกตะขิดตะขวงใจ เพราะตระหนกัดีว่า ความรู้และความสามารถของวราวุธน้ี

ดอ้ยกวา่เกียรติท่ีมอบให้  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีพิธีมอบรางวลัน้ีกระท าในห้องทองจนัทร์ หงส์ลดารมภ ์ผูซ่ึ้งสมควร

ได้รับเกียรติน้ีเป็นอย่างยิ่งในฐานะผูน้ าดา้นแพทยศาสตรศึกษาของประเทศไทย ตั้งแต่ประมาณพ.ศ. 2510 เศษๆ 

และกาลเวลาไดพ้รากท่านไปเสียก่อนท่ีมีการด าริมอบรางวลัครูแพทยแ์ห่งชาติข้ึน 
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 อยา่งไรก็ตาม ขอขอบคุณ กสพท เป็นอยา่งสูง โดยผา่นท่าน ศ.อาวธุ ศรีสุกรี เลขาธิการ กสพท 

ปาฐกถาพิเศษ ท่ีมอบหมายให้ผมด าเนินการตามหนงัสือเชิญนั้นผมขอเลือกพูดเร่ือง การเป็นครูแพทย์ อดีต 
ปัจจุบัน และอนาคต ขอ้ความท่ีผมจะส่ือต่อไปน้ีเป็นเร่ืองกลัน่กรองจากความคิดและความรู้สึกของตนเอง แต่เป็น
เร่ืองท่ีเก่ียวโยงถึงบรรดานอ้งๆ ผูเ้ป็นครูแพทยร่์วมชุมนุมกนัอยูใ่นท่ีน้ี รวมถึงครูแพทยท์่านอ่ืนท่ีไม่สามารถมาร่วม
ประชุมน้ีไดเ้ท่าท่ีเวลาก าหนดให ้

ครูแพทยใ์นอดีตปฏิบติัหน้าท่ีครูโดยเฉพาะการเรียนการสอนและการสอบแบบมวยวดั ตามอธัยาศยัของ

ผูส้อนท่ียึดตน้แบบจากครูท่ีตนเองรัก ประทบัใจ และตามวิถีท่ีตนเองคิดวา่ส่ิงท่ีตนเองปฎิบติันั้นเป็นประโยชน์แก่

ศิษย ์และในดา้นการตกัเตือนแนะน าบางคร้ังและบางคนก็ใชค้  าพูดและวิธีการท่ีไม่เหมาะสม ส าหรับการสอบก็ท า

ในรูปแบบท่ีด าเนินการกนัมาเป็นวฒันธรรม 

เม่ือพ.ศ.2533 ผมได้มีโอกาสวิสาสะกบัศาสตราจารย ์ดร.พจน์ สะเพียรชัย ผูซ่ึ้งขณะนั้นด ารงต าแหน่ง    

รองปลดัทบวงมหาวิทยาลยั ถึงเร่ืองครูแพทยท่ี์ไม่มีพื้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์การศึกษา ท่านก็เอ่ยสนับสนุนว่า

ไม่ใช่แต่แพทยห์รอก การศึกษาทุกระดบัและในทุกสาขาวิชาชีพลว้นแต่พิจารณาเลือกรับผูท่ี้เขา้มาเป็นครูในสาขา

นั้นๆ เพียงวุฒิ คุณสมบติัเฉพาะตวั และความเหมาะสมดา้นอ่ืนๆ ต่อมากระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดให้ผูท่ี้จะมา

เป็นครูในระดบัประถมและมธัยมศึกษาตอ้งผา่นการเรียนรู้วชิาครู 18 หน่วยกิตมาก่อน    

เร่ืองครูไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์การศึกษานั้น ขอเรียนให้ท่ีประชุมทราบว่า วราวุธเองก็เป็นเช่นนั้น 

สอนลูกศิษย์ตั้ งแต่ปี 2505 ถึง 2530 ด้วยความรักนักศึกษา ปรารถนาดีต่อนักศึกษามุ่งหวงัให้ศิษย์มีความรู้

ความสามารถ แต่ก็ไม่รู้จกั course syllabus วา่คืออะไร ไม่รู้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ รวมทั้งการเขียนการเตรียมการ

สอนจนมารับหน้าท่ีรองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล จาก 

learning by doing ด้วยตนเองตั้งแต่ พ.ศ. 2529 และจากการเขา้ร่วมอบรมระยะสั้ นต่างๆ ต่อๆมา  และยงัเรียนอยู่

จนกระทัง่บดัน้ี 

ความจริงนั้น วราวธุ เองเคยเขา้รับการฝึกอบรมการประชุมปฏิบติัการพฒันาแพทยศาสตรศึกษา ประมาณปี 

พ.ศ. 2517 เป็น course2 สัปดาห์ท่ีเข่ือนน ้ าพรม จงัหวดัชยัภูมิ  โดยครูผูบุ้กเบิกดา้นน้ี ประกอบดว้ย คณาจารยผ์ูใ้หญ่

จากคณะแพทยจุ์ฬาฯ ศิริราช เชียงใหม่ และ รามาธิบดี ท่ีมีท่าน ศ.ทองจนัทร์ เป็นผูห้น่ึงอยูใ่นผูบุ้กเบิก 

การจดัการอบรมแพทยศาสตรศึกษาแก่อาจารยแ์พทยน้ี์เร่ิมมีมาตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.2510 เศษๆ ซ่ึงนบัว่า

เป็นวิชาชีพท่ี 2 รองลงมาจากวชิาชีพครูทัว่ไปท่ีมีการท าความเขา้ใจวิทยาศาสตร์การศึกษาและความเป็นครู ปัจจุบนั

น้ีไดมี้ผูก้ล่าวขวญักนัวา่มีเพียง 2 วิชาชีพน้ีเท่านั้น ท่ีให้ความเอาใจใส่และมีการจดัการอบรมซ่ึงในระยะนั้นจดักนั

เพียงปีละหน่ึงคร้ัง สมยันั้นอาจารยแ์พทยผ์ูเ้ขา้รับการอบรมจ านวนหน่ึงไม่ค่อยศรัทธา บา้งก็วา่มาให้เล่นเกมอะไร
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เหมือนเด็กๆ บางเร่ืองก็เป็นนามธรรมมาก หลังผ่านการอบรมไม่แน่ใจว่ามีผูน้  าหลกัการและแนวคิดมาปฏิบติั 

จ  านวนเท่าใด รวมทั้งวราวธุเองดว้ย 

จะเห็นไดว้า่ เม่ือวราวุธมารับต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายการศึกษานั้น อ่อนหัดความรู้ทางดา้นแพทยศาสตร

ศึกษา ในปี 2530 ไปประชุมแพทยศาสตรศึกษาท่ีอิสราเอล ได้เห็นรายงานช้ีแจงการสอบ OSCE ใน Proceeding  

อ่านแล้วป๊ิงทนัที สนใจ มองภาพออกว่าเขาจดัอย่างไร มีประโยชน์อย่างไรกลบัมาเลยน ามาจดัสอบทนัทีในวิชา 

บทน าคลินิก พ.ศ.2531 แลว้ตวัเองก็รีบไปเขา้อบรมหลกัสูตรระยะสั้นท่ีมหาวิทยาลยั Dundeeเพราะอยากรู้วา่ OSCE 

มีอะไรมากไปกวา่ท่ีตนเองมโนจากเอกสาร น ามาเป็นจุดเร่ิมตน้แพทยศาสตรศึกษาดา้นอ่ืนๆ ต่อๆ ไป  

น่ีก็มาถึงครูปัจจุบนั ท่ีอยูใ่นยคุท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมากทางดา้นแพทยศาสตรศึกษา ซ่ึงมีความแตกต่าง

หลายประเด็นจากการศึกษาทัว่ไปอ่ืนๆ มากมายหลายเร่ืองมีผูร้ายงานการน ามาใชแ้ละประโยชน์ ไม่วา่จะเป็นดา้น

การเรียนการสอน การประเมิน บทบาทครูท่ีเปล่ียนไป รวมถึงส่ิงช่วยเหลือในการเรียนรู้ของนกัศึกษา เป็นช่วงท่ีผม

มีโอกาสไดรั้บมอบหมายให้มารับผิดชอบหน้าท่ีน้ี จากท่านคณบดีศาสตราจารยน์ายแพทย์อรรถสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 

ผูช่้วยเบิกทางใหโ้อกาสแก่ผม และส่งเสริม จนไดรั้บเกียรติท่ีมอบใหผ้มวนัน้ี  

 ท่ีส าคญัในการเป็นครูแพทย ์คือการประเมิน นับจาก พ.ศ.2500 ท่ีมีการน า  MCQ มาใช้ ทางแพทยไ์ด้มี

วิวฒันาการการประเมินรูปแบบอ่ืนอีก แต่ไทยไดเ้ร่ิมน ามาใช้ใน พ.ศ.2532 โดยศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทย์

จรัส สุวรรณเวลา ในฐานะประธานโครงการของทบวงมหาวิทยาลยัขณะนั้น ไดจ้ดัประชุมปฏิบติัการการประเมิน

ทางแพทยศาสตร์ มีการระดมสร้างขอ้สอบ OSCEMEQ และ MCQ เป็นคร้ังแรกของ 6 โรงเรียนแพทยใ์นขณะนั้น 

ซ่ึงหลงัจากน้ีไดน้ ามาใชจ้นถึงปัจจุบนั ผมไดเ้รียนท่านคณบดีอรรถสิทธ์ิวา่งานพฒันาแพทยศาสตรศึกษารามาธิบดี

ขณะนั้นหนักหนาสาหัสขอบุกเบิกทางด้านการประเมินผลก่อนเพราะการประเมินเป็นตวัก ากบัการเรียนรู้ของ

นกัศึกษาไดดี้ท่ีสุด 

 และเม่ือศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักด์ิ โล่เลขา ประธานการจดัสอบของแพทยสภาเพื่อใบอนุญาต

ประกอบวชิาชีพเวชกรรมส าหรับแพทยผ์ูจ้บจากต่างประเทศไดเ้ลือก OSCE และ MEQ มาใชแ้ทนการประเมินแบบ

เก่า โดยมอบใหผ้มเป็นผูบ้ริหารจดัการตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 มาจนถึงยคุ ศ.ร.ว. จึงท าใหก้ลุ่มพวกเราอนัไดแ้ก่คณาจารย์

จากคณะแพทยต่์างๆ ไดมี้ประสบการณ์ในการสร้างขอ้สอบทั้งสองรูปแบบน้ีมากข้ึน และใช้กนัตลอดมาจนถึง

ปัจจุบนั 

 ขณะเดียวกนัไดมี้การจดัอบรมความรู้แพทยศาสตรศึกษาใหอ้าจารยแ์พทยใ์นคณะแพทยต่์างๆ ผมซ่ึงเห็นวา่

เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีสุด ไดเ้รียนท่านคณบดีอรรถสิทธ์ิวา่ ผมจะไม่ต าน ้ าพริกละลายแม่น ้า คือจดัเพียงปีละคร้ัง แต่ตอ้งจดั

ให้คณาจารยแ์พทยร์ามาธิบดีท าความเขา้ใจเร่ืองน้ีกนัทั้งหมด ส่วนการจะน าไปปฏิบติัมากน้อยเพียงใดเป็นอีกเร่ือง

หน่ึง อาจารยแ์พทยจ์ะมาอา้งไม่ไดว้า่ ก็ไม่รู้น่ี คณะไดบุ้กบัน่ลงแรงกนัถึงปีละ 4 คร้ัง อยู ่3 ปี จากนั้นก็เปล่ียนมาจดั
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ให้อาจารย์น้องใหม่เพียงปีละคร้ัง ซ่ึงด าเนินมาจนทุกวนัน้ี และต่อมาเม่ือมีคณะแพทยเ์พิ่มข้ึนตามมาด้วยศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ในโครงการ สบพช กระทรวงสาธารณสุข ผมก็มีโอกาสไดไ้ปท าความเขา้ใจให้แก่

บรรดาครูแพทยใ์หม่ท่ีเคยชินแต่การบริการเวชปฏิบติัเท่านั้นในขณะนั้น รวมทั้งไดไ้ปช่วยก าหนดหลกัสูตรวิชา

แพทยศาสตร์กบับางศูนยแ์พทยฯ์ 

 ผมกบัเพื่อนร่วมทีม ขอเอ่ยนามมี ศ.ประเสริฐ บุญเกิด รศ.สมเกียรติ ศรีสุพรรณดิฐ หรือ พระสมเกียรติ ใน

ปัจจุบนั รศ.ชชัวาลยศิ์ลปกิจ รศ.ดร.วราภรณ์ เอ้ียวสกุล ไดป้รับหัวเร่ืองการอบรม เน้ือหาและกิจกรรมให้ตรงกบั

บทบาทหนา้ท่ีของครูแพทย ์อนัเป็นเร่ืองใกลต้วัท่ีสุด สามารถน าไปปฏิบติัได ้โดยมี ศ.เกียรติคุณ ม.ร.ว.จนัทรนิวทัธ์ 

เกษมสันต ์ครูแพทยแ์ห่งชาติปีท่ีแลว้ ช่วยในดา้น MCQ และต่อมา MEQ และ CRQซ่ึงรามาธิบดียงัยึดหลกัการน้ีอยู่

ในปัจจุบนั ยกเลิกกิจกรรมประกอบท่ีครูแพทยใ์นอดีตไม่สบอารมณ์ออกไป แทนท่ีด้วยกิจกรรมท่ีมีวิทยากร

ต่างประเทศผูรั้บเชิญมาจดั หรือประยกุตม์าจากการไปร่วมประชุมต่างประเทศ 

 เพราะฉะนั้น ครูแพทยปั์จจุบนัจึงตอ้งรู้จกั ท าความคุน้เคยกบัวิธีสอนในชั้นเรียน ท่ีมีรายงานรูปแบบใหม่

ข้ึนมาเป็นระยะๆ บางวิธีมีประโยชน์มากๆ ในการหล่อหลอมคุณสมบติัท่ีพึงประสงค์ของบณัฑิตแพทยไ์ดอ้ยา่งดี  

รามาธิบดีไดป้รับเน้ือหาของการประชุมเพิ่มเติมเสริมเขา้ไปในหัวขอ้ท่ีเห็นว่ามีประโยชน์ต่อครูแพทยน่์าน ามาใช้

รวมทั้งการประเมินวธีิใหม่ต่างๆ บทบาทครู และการช่วยนกัศึกษาในการเรียนรู้ 

 ก่อนหน้าระยะนั้น ได้มีการเรียนการสอนรูปแบบใหม่คือ PBL ซ่ึงคณะแพทยจุ์ฬาโดยท่าน ศ.จรัส ได้

บุกเบิกกนัจริงจงั ผมไดเ้รียนท่าน ศ.อรรถสิทธ์ิว่า  PBL มีประโยชน์ในการปรับเปล่ียนวิธีการเรียนรู้ของนกัศึกษา

ด้วยตนเองและพัฒนาคุณสมบัติอ่ืนๆ ได้อีกมาก  น่ี คือเหตุผลท่ีรามาธิบดีโดยผมเห็นสมควรเปล่ียนมิใช่

เปล่ียนแปลงตามแฟชัน่ แต่เป็นเร่ืองท่ีวราวธุท าไม่ส าเร็จในช่วงท่ีรับผิดชอบ 

 แต่ผมก็ไดม้าบุกเบิก การปรับการเรียนรู้วิชาบทน าคลินิกให้เป็นการเตรียมนกัศึกษาแพทยข้ึ์นคลินิกจริงๆ 

ทั้งในด้านกระบวนการคิดแก้ปัญหาผูป่้วย ทกัษะหัตถการและเจตคติ เพื่อลดความกดดันของทั้งครูแพทยแ์ละ

นกัศึกษาในช่วงเวลาเร่ิมข้ึนคลินิกใหม่ๆ รวมทั้งเร่ิมการจดัท าskillslab ส าหรับฝึกหตัถการพื้นฐาน 10 เร่ืองและอ่ืนๆ 

ตามมาด้วยโรงเรียนแพทยอ่ื์นๆ ไดเ้ห็นชอบและบรรจุในหลกัสูตรมาจนเด๋ียวน้ี นอกจากน้ีไดล้ดชัว่โมงบรรยาย 

เพิ่มการอภิปรายกลุ่มยอ่ย และจดัการเรียนการสอนปัญหาทางเวชปฏิบติัดว้ยการอภิปรายโจทยปั์ญหาในกลุ่มยอ่ย 

 น่ีเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนเม่ือ 24 – 25 ปีก่อนก่อนท่ีนอ้งๆ ครูแพทยปั์จจุบนัมาศึกษาวชิาแพทยศาสตร์ 

 อีกโอกาสหน่ึงท่ีได้ช่วยในการจดัท าหลักสูตร integrated คือ ได้ให้ค  าแนะน าและร่วมคิดกันกับศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาโรงพยาบาลหาดใหญ่ ตามรูปแบบของคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเพนซิลวาเนีย 
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 การเปล่ียนแปลงอีกเร่ืองหน่ึง คือการด าเนินการบริหารจดัการสอบ  OSCE ให้ครบวงจรนั่นคือ การน า

ผูป่้วยจ าลองหรือผูป่้วยมาตรฐานมาใชใ้นการประเมิน แต่ส าหรับการน ามาใชใ้นการเรียนการสอนยงัไม่แพร่หลาย

ในบา้นเรา รามาธิบดีไดเ้ป็นแกนกลางกสพท.เชิญ Professor Paula Stillman และ Sydney Smee มาจดัท่ีรามาธิบดี 1 

สัปดาห์ มีผูเ้ขา้รับการประชุมปฏิบติัการน้ีจากทุกคณะแพทยข์ณะนั้น หลงัจากนั้นไดไ้ปรับการอบรมท าความเขา้ใจ

ในการแสวงหาและฝึกผูป่้วยจ าลองใหแ้สดงบทบาทไดแ้นบเนียนก่อนน าไปประเมินนกัศึกษา ท่ีคณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลยั Southern Illinois รามาธิบดีไดน้ าผูป่้วยจ าลองไปใชใ้นการเรียนการสอนวิชาจิตเวชอยูช่่วงหน่ึง และ

ไดน้ ามาให้นกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 5 ไดเ้ตรียมตวัการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็น extern ดว้ยการฝึกเวชปฏิบติัแบบ long case 

แลว้ตามดว้ยขอ้สอบ MEQ ใหค้รบวงจรการแกปั้ญหาผูป่้วย 

 ขณะน้ีมีหน่วยงานผูป่้วยจ าลองในเกือบทุกโรงเรียนแพทย ์ 

 ส่ิงส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีครูแพทยปั์จจุบนัตอ้งไม่ละเลยคือครูในฐานะผูเ้ป็น coach หรือพี่เล้ียงนกัศึกษา 

ช่วยเหลือดูแล แนะน า และให้ feedback ท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งในการเรียนรู้ทุกด้าน 

โดยเฉพาะการฝึกทกัษะเวชปฏิบติัท่ีการประชุม AMEE คร้ังท่ี 12 ไดย้  ้านกัย  ้าหนาเร่ืองน้ีผมไม่เคยศึกษาวา่มีรายงาน

การวิจยัครูแพทยจ์  านวนเท่าใดท่ีมีโอกาสสังเกตนกัศึกษาปฏิบติัทกัษะครบทุกขั้นตอน และถา้ครูแพทยไ์ปยืมมือ

แพทยป์ระจ าบา้น แพทยพ์ี่เล้ียง และแพทยเ์พิ่มพูนทกัษะก็ควรตอ้งมีการอบรมช้ีแจงบทบาททั้งหลายแก่แพทย์

เหล่าน้ีทุกปีตามแผนด าเนินการพฒันาพนักงานพี่เล้ียงใน มคอ.4 ท่ี สกอ. ก าหนดไว ้เพื่อเพิ่มคุณภาพการฝึก

ประสบการณ์ทางคลินิกก่อนจบเป็นแพทย ์

 ผมมีความเห็นคลอ้ยตามนกัการศึกษา ท่ีกล่าวเนน้ไวว้า่ คุณภาพการsypervision และการประเมินท่ีหยอ่น 

มีผลต่อคุณภาพบณัฑิต ไม่วา่จะปรับเปล่ียนหลกัสูตรไปในรูปแบบใด ถา้ 2 ประเด็นน้ียงัหยอ่น อยา่หวงัผลเสิศใน

คุณภาพของบณัฑิตแพทย ์

 ปัจจุบนั บทบาทของครูทุกระดบัการศึกษาและทุกสายวิชาชีพเปล่ียนไปคือการ facilitate หรือการเป็น

ผูช่้วยกระตุน้และสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ตามรูปแบบการศึกษาท่ีเปล่ียนจาก

หลักสูตรรูปแบบ  TIDHUA Model  เป็น  SPICESmodel มากข้ึนในทุกกิจกรรมการเรียน รู้ ของหลัก สูตร

แพทยศาสตรบณัฑิต 

 สุดทา้ยส าหรับครูแพทยปั์จจุบนั คือส่ิงช่วยเหลือในการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยตนเอง โดยเฉพาะด้าน

ทกัษะ ซ่ึงเป็นส่วนประกอบอยา่งนอ้ย 50% ของเวชปฏิบติั ปัญหาน้ีดว้ยความเป็นห่วงนกัศึกษาแพทย ์ศูนยแ์พทยฯ์ 

สบพช. จึงไดร้วมพลงัร่วมกนัคิดและจดัท าคู่มือการฝึกทกัษะต่างๆ และอ่ืนๆ อนัไดแ้ก่ 



6 
 

1. บทฝึกการซักประวติัวิธี Forward Reasoning วิธี Backward Reasoning และหลกัการคิดตั้งสมมุติฐาน

สาเหตุปัญหาของผูป่้วยส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ รวม 9 อาการ เคยไดน้ าการศึกษาวิจยัเร่ืองน้ีไปเสนอในการ

ประชุม AMEE ซ่ึงไดรั้บการยกตวัอยา่งหวัเร่ืองท่ีน่าสนใจในสรุปการประชุมคร้ังนั้น 

2. บทฝึกการส่ือสารทางเวชปฏิบติั 25 บทฝึก  รวมทั้ง Open Disclosure และ Empathy 

3. คู่มือการฝึก Simulation Practice หตัถการระดบั1 

4. E-learning 45 บท ขณะน้ีหยุดด าเนินการเพราะทีมสร้างตอ้งการให้แน่ใจก่อนว่ามีนักศึกษาน าไปใช้

ประโยชนจ์ริง 

5. คู่มือการสอนSimulationEducation และหรือส าหรับใช้ฝึกกนัเองในกลุ่มนักศึกษาเร่ือง Trauma และ 

Advanced CPR 

6. ปรับรูปแบบ log book ตามแนวคิดจากรายงานการประชุมเร่ือง Clinical Skill ท่ีประเทศอิตาลี รวมทั้ง

ใหร้ะบุขอ้มูลจ านวนการฝึก Non patient cycle ดว้ย 

7. มอบโจทยแ์ละรายละเอียดการฝึก Long case กบัผูป่้วยจ าลอง พร้อม MEQ จ  านวน 10 ราย 

ทั้ง 7 เร่ืองน้ี มีส าเนาส่งไปทุกศูนยแ์พทย ์และมีบางคณะแพทยท่ี์สนใจขอส าเนาไปเฉพาะบางเร่ือง จึงขอ

ฝากให้ท่านผูบ้ริหารแพทยศาสตรศึกษา ผูอ้  านวยการศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกไดก้ระชบัการด าเนินงานท่ี

เป็นประโยชน์แก่นกัศึกษาแพทย ์ใหบ้รรดาครูแพทยไ์ดรั้บทราบ รวมทั้งติดตามผล  

น่ีเป็นการร่วมดว้ยช่วยกนัหล่อหลอมทรัพยากรมนุษยอ์นัเป็นงานส าคญัท่ีน่าภาคภูมิใจ 

ใน ค.ศ. 2000 มีการจดัการประชุม AMEE คร้ังท่ี 1 สรุปคร้ังนั้นคือ Teach Medical Teacher How to Teach  

และ Teach Medical Student How to Learnโรงเรียนแพทยข์องไทยไดด้ าเนินการในเร่ืองท่ี 1 กนัอยา่งจริงจงัมาก่อน

สรุป AMEE คร้ังท่ี 1 แต่ส่ิงท่ีท าอยู ่ก็ตอ้งมีการปรับเปล่ียนและหรือการเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต และท่ี

ส าคญัคือครูแต่ละท่านผูเ้ปรียบเสมือนฟันเฟืองส าคญัแต่ละซ่ีจะน าไปปฏิบติัเพื่อคุณภาพสมบูรณ์ของผลผลิต 

ครูแพทยรุ่์นใหม่โชคดีท่ีไดรั้บค าแนะน าก่อนด าเนินชีวิตครูแพทยต่์อไป ไม่ใช่มวยวดัอยา่งแต่ก่อน  

แต่เอะ๊หรือวา่ยงัมีอยู ่

ส าหรับครูแพทยใ์นอนาคตนั้น ต่อไปยอ่มมีรายงานใหม่ๆใหต้อ้งติดตาม ท่ีครูแพทยอ์นาคตตอ้งขยบัตวัเพื่อ

สร้างทรัพยากรมนุษย์ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขให้ไดคุ้ณภาพยิ่งข้ึน ผมไม่อยากให้พอใจเพียงความสามารถ

ปัจจุบนัของลูกศิษยข์องเรา 

ส่ิงทา้ทายครูแพทยปั์จจุบนัผูก้  าลงักา้วสู่ครูแพทยอ์นาคต ขอยกตวัอยา่งท่ีวราวธุก าลงัสนใจมาก เช่น 
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1. Clinical Reasoning Skill ซ่ึงส าคญัท่ีสุด เพราะเวชปฏิบติั เป็นเร่ืองของเหตุผล และแพทยต์อ้งจ าแนกส่ิง

ท่ีคลา้ยคลึงกนัออกจากกนัให้ไดด้ว้ยเหตุผลเป็นเร่ืองท่ีพูดถึงกนัมากในการประชุม AMEE คร้ังท่ี 13ท าอยา่งไรจึง

จะสร้างระบบหล่อหลอมให้นกัศึกษาแพทยไ์ทยเกิดเป็นนิสัยถาวร ผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ ดงัค าตอบขอ้สอบ 

OSCE ท่ีมีผูส้อบบางคนตดัสินใจอยา่งไร้เหตุผล ขอ้มูลกบัการวนิิจฉยัเป็นคนละเร่ือง  

2. เป็นเร่ืองต่อเน่ืองกนั นั่นคือการน า One Minute Preceptor ท่ีมีรายงานใน ค.ศ.1992 และ SNAPPS ใน 

ค.ศ.2003 มาใช้ในการตรวจสอบ Clinical Reasoning ของนกัศึกษา รวมทั้งการประเมินดว้ยขอ้สอบประเภท Key 

Feature Questions และ Script Concordance Test มีหวัเร่ืองWorkshop ในการประชุม Ottawa Conference คร้ังท่ี 16 

และ AMEE ปีน้ีดว้ย 

3. การเรียนการสอนในคริสตศ์ตวรรษท่ี 21 วธีิหน่ึงคือ Flipped Classroom หรือหอ้งเรียนกลบัทาง  

4.Transformative Learning  

5. Flipped classroom หรือหอ้งเรียนกลบัทาง 

เหล่าน้ีเป็นตน้ ท่ีครูแพทยอ์นาคตตอ้งติดตามใชดุ้ลยพินิจเลือกปฏิบติัต่อไป 

ผมเคยพูดวา่ พวกเราไหวทนักนัเร็ว แต่การน ามาใชท้างแพทยศาสตรศึกษา ล่าชา้กวา่ววิฒันาการทางคลินิก

ท่ีแพทยไ์ทยสามารถติดตามทนัสากลอยา่งรวดเร็วมาก แต่ทางแพทยศาสตรศึกษาบางคร้ังรู้กนัแลว้ ก็ไม่มีการน ามา

ทบทวนและปฏิบติัอยา่งท่ีวทิยากร Professor John Norsiniเคยไดก้ล่าวใน Ottawa Conference คร้ังท่ี 16 วา่  

What is learned, is not done.  

ก็ขออยา่ใหเ้ป็นเช่นนั้น  

คร้ังหน่ึงในการประชุมอบรม External Auditor ของทบวงมหาวิทยาลยัระหว่างช่วงพกั มีการสนทนากนั

ในกลุ่มผูเ้ขา้รับการอบรมต่างวชิาชีพ ก็มีเสียงหน่ึงพดูข้ึนวา่  

“คุณหมอน่ะเหรอคา้ จะท าอะไรก็ท าได ้และท าไดดี้มากซะดว้ย อยูแ่ต่วา่จะท าหรือไม่ท าเท่านั้น”   

นอ้งๆ ครูแพทยคิ์ดวา่ท่ีเขาพดูน่ะจริงไหม  

เราตอ้งช่วยกนันะครับ ท าหนา้ท่ีรับผิดชอบให้เหมาะสม เพื่อคุณภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการแพทย ์และ

การสาธารณสุขของประเทศไทย 

กระผมขอขอบคุณอีกคร้ัง ส าหรับรางวลัครูแพทยแ์ห่งชาติ 

________________________________________________ 


