โรจนรินทร์ โกมลหิรัญ และคณะ

Rojnarin Komonhirun, et al.

นิพนธ์ต้นฉบับ • Original Article

อุปสรรคและความต้องการการสนับสนุนในการท�ำวิจัยของแพทย์ประจ�ำบ้าน
ภาควิชาวิสญ
ั ญีวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โรจนรินทร์ โกมลหิรัญ, นรุตม์ เรือนอนุกูล, วรียา วงศ์พานิช
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Obstacles and Needs of Anesthesia Residents towards Research
Supporting System in the Faculty of Medicine Ramathibodi
Hospital, Mahidol University
Rojnarin Komonhirun, Narut Ruananukun, Wareeya Vongspanich
Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand

บทน�ำ: การท�ำวิจยั ในหลักสูตรแพทย์ประจ�ำบ้านของภาควิชา
วิสัญญีวิทยาเป็นการเพิ่มพูนทักษะในการพัฒนาความรู้ทาง
ด้านวิชาการและทางคลินิก การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส�ำรวจปัญหาและความต้องการการสนับสนุนในการท�ำวิจัย
ของแพทย์ประจ�ำบ้านของภาควิชาวิสัญญีวิทยา และเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของการท�ำวิจัยของแพทย์ประจ�ำบ้าน
วิธกี ารศึกษา: ผูว้ จิ ยั แจกแบบสอบถามทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ แก่แพทย์
ประจ�ำบ้านทีป่ ฏิบตั งิ านปัจจุบนั จ�ำนวน 51 คน แบบสอบถาม
ประกอบด้วย ลักษณะทัว่ ไป ความสนใจด้านการวิจยั ปัญหา
ด้านการวิจัย และความต้องการการสนับสนุนในการท�ำวิจัย
ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาและการหาความสัมพันธ์
ผลการศึกษา: แพทย์ประจ�ำบ้านร่วมตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 41 คน คิดเป็นอัตราการตอบกลับร้อยละ 80.39
อายุเฉลี่ย 28.37±1.39 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (33 คน,
ร้อยละ 80.49) ก�ำลังศึกษาชั้นปีที่ 1 จ�ำนวน 16 คน ชั้นปีที่ 2
จ�ำนวน 13 คน และชั้นปีที่ 3 จ�ำนวน 12 คน แพทย์ประจ�ำ
บ้ า นเคยมี ป ระสบการณ์ ด ้ า นการออกแบบโครงร่ า งวิ จั ย
มากที่สุด (27 คน, ร้อยละ 65.85) ส่วนใหญ่เหตุผลในการท�ำ
วิจยั คือเพือ่ จบการศึกษา (41 คน, ร้อยละ 100) ใช้เวลาในการ
ท�ำวิจัยเฉลี่ย 4.84±4.93 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ คะแนนเฉลี่ย
ของระดับความใส่ใจของอาจารย์ที่ปรึกษาและความสนใจ
ของแพทย์ประจ�ำบ้านที่มีต่องานวิจัยมีค่า 8.1±2.12 และ

Background: Research in Anesthesiology Residency

Program is developed to increase knowledge and clinical

experience. This study aimed to describe obstacles and
needs of the residents in supporting research participation
during residency training program.

Methods: We conducted a survey among all residents in
the program (N=51). The questionnaire comprised questions
of demographic data, levels of research interest, the obstacles

to research and the possible supports that are needed.
Descriptive and correlational statistics were analysed.

Results: Forty-one anesthesiology residents (80.39%)

participated in this study. Mean age was 28.37±1.39 years.

Most of them were female (n=33). Sixteen, thirteen
and twelve participants were in the 1st, 2nd and 3rd year

residency training, respectively. The average scores of
advisor’s attentiveness and residents’ interest towards
research were 8.1±2.12 and 7.22±1.88, accordingly.
‘Having little research skills’ was the highest rated obstacle

(score 4.33), whereas ‘writing protocol or manuscript in valid
English’ was the highest rated need to support (score 4.16).
Conclusion: Lack of research skills was the key obstacle
on doing research. Furthermore, most residents required
English skills support for manuscript writing.
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7.22±1.88 ตามล�ำดับ ปัญหาด้านการวิจัยที่พบมากที่สุดคือ
มีทักษะหรือประสบการณ์การท�ำวิจัยไม่มาก (4.33 คะแนน)
และมีความต้องการการสนับสนุนด้านการเขียน protocol หรือ
manuscript เป็นภาษาอังกฤษทีถ่ กู ต้องมากทีส่ ดุ (4.16 คะแนน)
สรุป: ปัญหาที่ส�ำคัญในการท�ำวิจัยของแพทย์ประจ�ำบ้าน
สาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยาคือการขาดทักษะหรือประสบการณ์ในการ
ท�ำวิจัย และแพทย์ประจ�ำบ้านมีความต้องการการสนับสนุน
ทักษะภาษาอังกฤษในการเขียนผลงานวิจัยมากที่สุด
ค� ำ ส� ำ คั ญ : การท� ำ วิ จั ย ของแพทย์ ป ระจ� ำ บ้ า น, การวิ จั ย
เชิงส�ำรวจ, วิสัญญีวิทยา
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หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจ�ำบ้าน เพือ่
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�ำนาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2560 ระบุว่า
พั น ธกิ จ ที่ ส� ำ คั ญ ของหลั ก สู ต รอย่ า งหนึ่ ง คื อ การเตรี ย มให้
แพทย์ท่ัวไปที่จบการศึกษาระดับปริญญาแล้วได้มีความรู้
ความสามารถเฉพาะทางด้านวิสัญญี สามารถดูแลประคับ
ประคองผู้ป่วยทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการระงับความรู้สึก
ให้ปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน มีความรู้ความเข้าใจใน
ระบบสุขภาพ และกระบวนการคุณภาพ มีการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนือ่ ง สามารถสร้างสรรค์งานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และสามารถ
น�ำมาประยุกต์ใช้ได้ โดยในระหว่างการปฏิบตั งิ าน 3 ปีแพทย์
ประจ�ำบ้านต้องท�ำงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่องโดยเป็นผู้วิจัย
หลักหรือผู้วิจัยร่วม เพื่อให้ใช้ความสามารถด้านการวิจัยนั้น
เพื่อสร้างองค์ความรู้ต่อยอด ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การบริการทางวิสัญญีต่อไปได้1
นอกจากการด�ำเนินการวิจยั ตามเป้าหมายของหลักสูตร
แล้ว แพทย์ประจ�ำบ้านวิสัญญียังมีแรงจูงใจในการท�ำวิจัย
อีกหลายอย่าง ผลการวิจยั ของ Rivera et al2 ระบุวา่ นอกจาก
การท�ำวิจัยเพื่อให้จบหลักสูตรแล้วแพทย์ประจ�ำบ้านเข้าร่วม
ในการวิจยั ด้วยเหตุผลหลากหลายประการ ได้แก่ ความสนใจ
ใคร่รู้ ความต้องการการพัฒนาเกี่ยวกับทักษะทางวิชาชีพ
เป็นต้น ซึง่ มากกว่าครึง่ ของแพทย์ประจ�ำบ้านยังสามารถริเริม่
โครงการวิจยั เองได้อกี ด้วย Hebert RS et al3 กล่าวว่า การท�ำ
วิจัยของแพทย์ประจ�ำบ้านจะช่วยให้พวกเขารู้วิธีตั้งค�ำถาม
วิจัย ค้นคว้าวรรณกรรม ใช้ทักษะด้านการวิจัยและท�ำงาน
ร่ ว มกั บ ที่ ป รึ ก ษาโครงการ ก่ อ ให้ เ กิ ด เป็ น ที ม วิ จั ย ที่ มี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ การท�ำวิจยั ระหว่างการศึกษาในหลักสูตร
ของแพทย์ประจ�ำบ้านยังส่งผลดีต่อการเรียนต่อตลอดชีวิต
(live-long learning) ด้วย นีถ้ อื เป็นทักษะส�ำคัญต่อการศึกษา

ทีใ่ ช้การปฏิบตั เิ ป็นฐาน (practice-based learning) เช่นการ
ศึกษาในวิชาชีพแพทย์ เป็นต้น4-6
การท�ำวิจัยของแพทย์ประจ�ำบ้านนั้นก็มีอุปสรรคอยู่
หลายอย่าง จากการทบทวนวรรณกรรมนั้นข้อที่เป็นอุปสรรค
โดยทัว่ ไปคือเรือ่ งเกีย่ วกับเวลา และความไม่สมดุลกันระหว่าง
หน้าที่รับผิดชอบในแต่ละวันกับเวลาส่วนตัวที่มีอยู่น้อยนิด
ส่ ว นเรื่ อ งรองลงมาคื อ ด้ า นทั ก ษะการท� ำ วิ จั ย และการ
ขาดแคลนทรัพยากรด้านการวิจัย เช่น ซอฟท์แวร์ทางสถิติ
บุคลากรทีช่ ว่ ยจัดการกับข้อมูล และการเข้าถึงเอกสารอ้างอิง
ต่างๆ เป็นต้น7,8 อย่างไรก็ดี การศึกษาถึงเรื่องอุปสรรคใน
การท� ำ วิ จั ย ของแพทย์ ป ระจ� ำ บ้ า นสาขาวิ สั ญ ญี วิ ท ยาใน
ประเทศไทยยังไม่ท�ำกันอย่างเป็นระบบและกว้างขวางนัก
บุคลากรด้านการส่งเสริมการท�ำวิจัยของแพทย์ประจ�ำบ้าน
สาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยายังขาดข้อมูลพืน้ ฐานทีช่ ดั เจนและครบถ้วน
เพื่อน�ำไปศึกษาหาแนวทางสนับสนุนการท�ำวิจัย
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงต้องการท�ำวิจัยเพื่อส�ำรวจอุปสรรค
และความต้องการการสนับสนุนในการท�ำวิจัยของแพทย์
ประจ� ำ บ้ า น ภาควิ ช าวิ สั ญ ญี วิ ท ยา คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งหาความ
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งข้ อ มู ล พื้ น ฐานของแพทย์ ป ระจ� ำ บ้ า นกั บ
อุ ป สรรคและความต้ อ งการการสนั บ สนุ น ในการท� ำ วิ จั ย
ดังกล่าวในครั้งนี้
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เพือ่ ส�ำรวจอุปสรรคและความต้องการการสนับสนุนในการ
ท� ำ วิ จั ย ของแพทย์ ป ระจ� ำ บ้ า น ภาควิ ช าวิ สั ญ ญี วิ ท ยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และหาความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลพื้นฐานของแพทย์ประจ�ำบ้านกับอุปสรรคและ
ความต้องการการสนับสนุนในการท�ำวิจัยดังกล่าว

โรจนรินทร์ โกมลหิรัญ และคณะ

วิธีการศึกษา

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นเชิงพรรณนาแบบหาความสัมพันธ์
เพื่อส�ำรวจอุปสรรคและความต้องการการสนับสนุนในการ
ท� ำ วิ จั ย ของแพทย์ ป ระจ� ำ บ้ า น ภาควิ ช าวิ สั ญ ญี วิ ท ยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้เข้าร่วมการวิจัย
เป็นแพทย์ประจ�ำบ้านที่ปฏิบัติงานประจ�ำอยู่ระหว่างเดือน
มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 จ�ำนวน
51 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ แบบส�ำรวจประสบการณ์
ความสนใจและความต้องการการสนับสนุนในการท�ำวิจยั ของ
แพทย์ประจ�ำบ้าน ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยผู้วิจัยเอง แบบสอบถาม
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ลักษณะทัว่ ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม เป็นข้อค�ำถามแบบเลือกตอบ จ�ำนวน 8 ข้อ
ส่วนที่ 2 ปัญหา/อุปสรรคด้านการวิจัยของแพทย์ประจ�ำบ้าน
เป็นข้อค�ำถามแบบมาตรวัด 5 ระดับ จ�ำนวน 27 ข้อ ส่วนที่ 3
การประเมินความต้องการการสนับสนุนในการท�ำวิจัยของ
แพทย์ประจ�ำบ้าน เป็นข้อค�ำถามแบบมาตรวัด 5 ระดับ
จ�ำนวน 11 ข้อ และส่วนที่ 3 ความคิดเห็นอืน่ ๆ ทีม่ ตี อ่ การวิจยั
เป็ น ข้ อ ค� ำ ถามแบบเขี ย นตอบปลายเปิ ด จ� ำ นวน 1 ข้ อ
แบบสอบถามฉบับนีผ้ วู้ จิ ยั ได้มกี ารทดสอบด้านความตรงเชิง
เนื้อหา (Content validity) โดยขอความกรุณาผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึง่ เป็นอาจารย์แพทย์ซงึ่ มีประสบการณ์ดา้ นการวิจยั หลักสูตร
การสอน และการดู แ ลแพทย์ ป ระจ� ำ บ้ า นในภาควิ ช ามา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี จ�ำนวน 3 ท่าน มาประเมินความเหมาะสม
ของแต่ละข้อค�ำถาม และความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถาม
กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ที่ ต ้ อ งการวั ด โดยการวิ เ คราะห์
ความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับสิ่งที่ต้องการวัด (Item
Objective Congruence: IOC) ผลการทดสอบพบว่ า
แบบสอบถามมีความตรงเชิงเนื้อหาและสามารถน�ำไปใช้ได้
ต่อมาผู้วิจัยขอให้แพทย์ประจ�ำบ้านผู้ซึ่งปฏิบัติงานปัจจุบัน
มาทดลองท�ำแบบสอบถาม และสอบถามถึงความเข้าใจใน
ข้ อ ค� ำ ถามทุ ก ข้ อ และผู ้ วิ จั ย น� ำ แบบสอบถามที่ ไ ด้ ม าหา
ค่าความเที่ยง โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (α) ของครอนบาค
(Cronbach)9 ปรากฏว่าได้คา่ มากกว่า 0.7 ซึง่ ถือว่ามีคณ
ุ ภาพ
สามารถน�ำไปใช้ได้
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
หลังจากได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนแล้ว
(รหั ส โครงการ MURA2020/1941) ผู ้ วิ จั ย ด� ำ เนิ น การ
ส่ ง แบบสอบถามให้ กั บ แพทย์ ป ระจ� ำ บ้ า นในภาควิ ช า
วิสัญญีวิทยา โดยท�ำจดหมายจากหัวหน้าภาควิชา และหลัง
จากส่งแบบสอบถามไปแล้ว 1 สัปดาห์ จึงด�ำเนินการติดตาม
ข้อมูลด้วยตนเอง และน�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั น�ำผลทีไ่ ด้จากการตอบแบบสอบถามของผูเ้ ข้าร่วม
การวิจัย มาท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผู้วิจัย
ใช้ Spearman’s correlation เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลพืน้ ฐานกับอุปสรรคและความต้องการการสนับสนุนการ
ท�ำวิจัยของแพทย์ประจ�ำบ้าน การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดจะ
ใช้โปรแกรม SPSS 20.0 ค่า p-value<0.05 ถือว่ามีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ

ผลการศึกษา

แพทย์ประจ�ำบ้านร่วมตอบแบบสอบถามทัง้ หมด 41 คน
จากประชากรทั้งหมด 51 คน คิดเป็นอัตราการตอบกลับ
ร้อยละ 80.39 ผูต้ อบแบบสอบถามทุกคนแสดงความยินยอม
เข้าร่วมโครงการครัง้ นี้ แพทย์ประจ�ำบ้านทีต่ อบแบบสอบถาม
มีอายุเฉลี่ย 28.37±1.39 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (33 คน
คิดเป็นร้อยละ 80.49) มากกว่าเพศชาย (8 คน คิดเป็นร้อยละ
19.51) ก�ำลังศึกษาอยูช่ นั้ ปีที่ 1 จ�ำนวน 16 คน (ร้อยละ 39.02)
ชั้นปีที่ 2 จ�ำนวน 13 คน (ร้อยละ 31.71) ชั้นปีที่ 3 จ�ำนวน
12 คน (ร้อยละ 29.27) แพทย์ประจ�ำบ้านผูต้ อบแบบสอบถาม
เคยมี ป ระสบการณ์ ด ้ า นการออกแบบโครงร่ า งงานวิ จั ย
มากทีส่ ดุ (27 คน คิดเป็นร้อยละ 65.85) รองลงมาคือการเก็บ
ข้อมูล (24 คน คิดเป็นร้อยละ 58.54) ส่วนเหตุผลที่ท�ำวิจัย
เรื่องปัจจุบันส่วนใหญ่คือเพื่อจบการศึกษา (41 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100) รองลงมาคือเพราะอาจารย์ที่ปรึกษาแนะน�ำ
(21 คน คิดเป็นร้อยละ 51.22) ส�ำหรับเวลาทีต่ อ้ งใช้ในการท�ำ
วิจัยต่อสัปดาห์เฉลี่ย 4.84±4.93 ชั่วโมง/สัปดาห์ ระดับความ
ใส่ใจของอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีต่องานวิจัยเฉลี่ย 8.1±2.12
จากสเกลการวัด 0-10 และแพทย์ประจ�ำบ้านมีความสนใจใน
การท�ำวิจยั เฉลีย่ ที่ 7.22±1.88 จากสเกลการวัด 0-10 ดังแสดง
ใน Table 1
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Table 1 Participants’ characteristics

แต่ละวันล้นมือ คิดเป็นระดับคะแนนเฉลีย่ 3.44 รองลงมาคือ
มี ค วามยากล� ำ บากในการเขี ย นต้ น ฉบั บ บทความวิ จั ย
(Manuscript) เป็นภาษาอังกฤษ คิดเป็นระดับคะแนนเฉลี่ย
3.28 ส�ำหรับอุปสรรคด้านการวิจัยของแพทย์ประจ�ำบ้านที่มี
คะแนนสูงสุด 5 อันดับตามความคิดเห็นของแพทย์ประจ�ำ
บ้านแสดงใน Figure 1
นอกจากนี้ ความต้องการการสนับสนุนในการท�ำวิจยั ของ
แพทย์ประจ�ำบ้านที่พบว่ามีระดับมากที่สุดคือ แพทย์ประจ�ำ
บ้านต้องการการสนับสนุนด้านการเขียน protocol หรือ
manuscript เป็นภาษาอังกฤษทีถ่ กู ต้อง คิดเป็นระดับคะแนน
เฉลี่ย 4.16 รองลงมาคือต้องการระบบการขอจริยธรรมการ
วิจัยในคนที่รวดเร็วยิ่งขึ้น คิดเป็นระดับคะแนนเฉลี่ย 4.05
รองลงมาคือต้องการการบรรยายความรู้ หรือ workshop
ที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านการวิจัย คิดเป็นระดับคะแนนเฉลี่ย
3.81 ส�ำหรับความต้องการการสนับสนุนในการท�ำวิจัยของ
แพทย์ประจ�ำบ้านทีม่ คี ะแนนสูงสุด 5 อันดับตามความคิดเห็น
ของแพทย์ประจ�ำบ้านแสดงใน Figure 2
Table 2 แสดงให้เห็นว่าความสนใจของแพทย์ประจ�ำ
บ้านสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญในทางผกผันต่ออุปสรรคด้าน
การมีทกั ษะ/ประสบการณ์การท�ำวิจยั ไม่มาก ไม่มเี วลาท�ำวิจยั
เนื่องจากมีภาระงานแต่ละวันล้นมือ อุปสรรคเรื่อง work/life
balance และขาดแรงบันดาลใจในการท�ำวิจัย ส่วนความ
ใส่ใจของ advisor สัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญในทางผกผันต่อ
อุปสรรคด้านการมีทักษะ/ประสบการณ์การท�ำวิจัยไม่มาก
ไม่มเี วลาท�ำวิจยั เนือ่ งจากมีภาระงานแต่ละวันล้นมือ มีความ
ยากล�ำบากในการเขียนต้นฉบับบทความวิจัย (manuscript)
เป็นภาษาอังกฤษ และขาดแรงบันดาลใจในการท�ำวิจัย

Statistics
Age (years)
28.37 ± 1.39
Gender
Male
8 (19.51%)
Female
33 (80.49%)
Postgraduate year
1
16 (39.02%)
2
13 (31.71%)
3
12 (29.27%)
First 5 research activities ever experienced
Designing research protocol
27 (65.85%)
Data collection
24 (58.54%)
Obtaining ethics approval
23 (56.10%)
Proposing ideas for research
22 (53.66%)
Data analysis
11 (26.83%)
Most to least reasons for participating in their current research(s)
For graduate
41 (100%)
Recommendation from the advisor
21 (51.22%)
Personal interest in the topic
11 (26.83%)
Thought the topic was academically useful 8 (19.51%)
Mean time (hours) per week dedicated to research 4.84 ± 4.93
Attentiveness of their research advisor
8.1 ± 2.12
Interest to research of themselves
7.22 ± 1.88
Data are presented as number (%) or mean ± SD.
SD, standard deviation.

อุปสรรคด้านการวิจัยของแพทย์ประจ�ำบ้านที่พบว่ามี
ระดับมากที่สุดคือ แพทย์ประจ�ำบ้านมองตนเองว่ามีทักษะ/
ประสบการณ์การท�ำวิจัยไม่มาก คิดเป็นระดับคะแนนเฉลี่ย
4.33 รองลงมาคือเรื่องเกี่ยวกับเวลา คือ แพทย์ประจ�ำบ้าน
มองตัวเองว่าตนเองไม่มีเวลาท�ำวิจัยเนื่องจากมีภาระงาน

Figure 1 Top 5 obstacles in conducting research (from residents’ opinion). Data are average scores from 1-5 or
least to most relevant in the Likert scoring system.
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Figure 2 Top 5 needs to support in conducting research (from residents’ opinion). Data are average scores from
1-5 or least to most relevant in the Likert scoring system.
Table 2 Univariate analysis using Spearman’s correlation coefficients between residents’ interest, advisor’s
attentiveness and top 5 obstacles in conducting research.

Residents’ own
attention to research
Advisor’s attentiveness
*p<0.05; **p<0.01

Had little
research skills
and experience
-.658
.000**
-.636
.000**

No time to do research Having difficulty with
due to the overwhelming writing manuscript
daily workload
in English
-.423
-.249
.007**
.143
-.613
-.458
.000**
.005**

Experiencing
work / life
balance
-.340
.037*
-.217
.191

Lack of
inspiration for
research
-.610
.000**
-.438
.005**

Table 3 Univariate analysis using Spearman’s correlation coefficients between residents’ interest, advisor’s
attentiveness and top 5 needs to support in conducting research.
Support for writing Faster Ethics
Lectures or
More research Advisors who specialize
protocol or
approval workshops that can assistants or teams in conducting research
manuscript in valid
process
improve research that will help collect on a particular topic
English
skills
the data
Residents’ own
-.443
-.324
-.354
-.381
-.285
attention to research
.006**
.050
.031*
.020*
.082
Advisor’s attentiveness
-.501
-.412
-.560
-.540
-.327
.002**
.011*
.000**
.001**
.045*
*p<0.05; **p<0.01

Table 3 แสดงให้เห็นว่าความสนใจของแพทย์ประจ�ำ
บ้านสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญในทางผกผันต่อความต้องการ
การสนับสนุนด้านการสนับสนุนด้านการเขียน protocol หรือ
manuscript เป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง การบรรยายความรู้
หรือ workshop ที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านการวิจัย และผู้ช่วย
วิจยั หรือทีมงานช่วยเก็บข้อมูลทีม่ ากขึน้ ส่วนความใส่ใจของ
advisor สัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญในทางผกผันต่อความ
วิสัญญีสาร 2564; 47(4)

ต้ อ งการการสนั บ สนุ น ด้ า นการสนั บ สนุ น ด้ า นการเขี ย น
protocol หรือ manuscript เป็นภาษาอังกฤษทีถ่ กู ต้อง ระบบ
การขอจริยธรรมการวิจัยในคนที่รวดเร็วยิ่งขึ้น การบรรยาย
ความรู้ หรือ workshop ที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านการวิจัย
ผู้ช่วยวิจัย หรือทีมงานช่วยเก็บข้อมูลที่มากขึ้น และอาจารย์
ที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญในการท�ำวิจัยในหัวข้อนั้นๆ
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วิจารณ์

ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในการเขียนต้นฉบับงานวิจัย
ระดับความใส่ใจของอาจารย์ที่ปรึกษาและความสนใจของ
แพทย์ประจ�ำบ้านจะช่วยท�ำให้ปัญหาในการท�ำวิจัยลดลง
และสามารถพัฒนางานวิจัยต่อไปได้ดีขึ้น

การวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าแพทย์ประจ�ำบ้านภาควิชา
วิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีส่วน
ใหญ่ให้ความสนใจในการวิจัยในระดับสูง และอาจารย์ที่
ปรึกษางานวิจัยก็ให้ความใส่ใจในการท�ำวิจัยของแพทย์
ประจ�ำบ้านเป็นอย่างดี การขาดทักษะการท�ำวิจัยเป็นปัจจัย
ทั่วไปที่มีผลต่อการท�ำวิจัยในหลักสูตรแพทย์ประจ�ำบ้าน
หลายสาขา10,11 ไม่เฉพาะทางวิสัญญีวิทยาเท่านั้น การวิจัยนี้
พบว่า อุปสรรคในการท�ำวิจัยของแพทย์ประจ�ำบ้านสาขา
วิสญ
ั ญียงั มีหลากหลายอย่างซึง่ เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งเผชิญอย่างหลีก
เลีย่ งไม่ได้จากการด�ำเนินงานการวิจยั ทัว่ ไป แต่หากสร้างแรง
จูงใจที่ดีแก่แพทย์ประจ�ำบ้านแล้วก็อาจสามารถช่วยกระตุ้น
ความสนใจในด้ า นการวิ จั ย แก่ แ พทย์ ป ระจ� ำ บ้ า นได้
ยกตัวอย่างเช่น การให้เงินทุนหรือเงินรางวัลส�ำหรับการน�ำ
เสนองานวิจยั ทีง่ านประชุมวิชาการก็อาจสามารถท�ำให้แพทย์
ประจ� ำ บ้ า นเลื อ กเส้ น ทางวิ ช าชี พ เป็ น อาจารย์ ผู ้ ส อนหรื อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยได้12 การเพิ่มหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้
ภาษาอังกฤษ ความรู้ทางการค�ำนวณ และสถิติส�ำหรับการ
ท�ำวิจัยให้กับแพทย์ประจ�ำบ้าน รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อ
ประเมินผลงานวิจยั เพือ่ เป็นแนวทางให้แพทย์ประจ�ำบ้านได้
เรียนรู้แบบองค์รวม สามารถน�ำความรู้เดิมไปพัฒนาสร้าง
ความรู ้ ใ หม่ ต ่ อ ไปได้ การวิ จั ย นี้ ยั ง พบว่ า ความใส่ ใ จของ
อาจารย์ทปี่ รึกษาวิจยั มีความสัมพันธ์ในทางผกผันกับอุปสรรค
และความต้องการการสนับสนุนการท�ำวิจยั ของแพทย์ประจ�ำ
บ้าน ดังนั้นการสร้างแรงจูงใจแก่อาจารย์ที่ปรึกษาให้หันมา
ให้ความสนใจแก่งานวิจยั ของแพทย์ประจ�ำบ้านมากขึน้ ก็อาจ
มีส่วนช่วยให้งานวิจัยด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ได้ Panchal AR และคณะ13 พบว่าการจัดให้มีค่าตอบแทน
หรือโอกาสในการเข้าร่วมประชุมแก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยมี
ส่วนช่วยให้แพทย์สนใจมาเป็นที่ปรึกษาวิจัยมากขึ้น Taylor
CS และคณะ14 รายงานว่าการได้รับค�ำปรึกษาด้านการวิจัย
ที่มีประสิทธิภาพอาจท�ำให้แพทย์ประจ�ำบ้านมีความเต็มใจ
ในการมีส่วนร่วมกับงานวิจัยมากขึ้นได้อีกด้วย
ข้อจ�ำกัดในการวิจัย การวิจัยนี้ไม่สามารถเก็บข้อมูล
กั บ แพทย์ ป ระจ� ำ บ้ า นได้ อ ย่ า งครบถ้ ว นเนื่ อ งจากแพทย์
ประจ�ำบ้านบางส่วนอยูใ่ นระหว่างการฝึกงานนอกสถานทีห่ รือ
ในต่างจังหวัด ในช่วงเวลาระหว่างที่ท�ำการวิจัย และการ
ศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบ single center และเป็นการจัด
ท�ำการศึกษาเพียงครัง้ เดียว อาจไม่สามารถเป็นตัวแทนความ
เห็นส่วนใหญ่ของแพทย์ประจ�ำบ้านวิสัญญีทั้งประเทศได้

กิตติกรรมประกาศ
ขอบพระคุณอาจารย์แพทย์ภาควิชาวิสญ
ั ญีวทิ ยาทีต่ รวจ
สอบคุณภาพของแบบสอบถาม และแพทย์ประจ�ำบ้านใน
ภาควิชาที่สละเวลาให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้
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