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บทคัดย่อ

ที่มาของปัญหา : การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
บัณฑิตแพทย์มคี วามเป็นมืออาชีพ ยังนับเป็นเรือ่ ง
ที่ท้าทายว่าจะสอนอย่างไร จะสอนอะไรบ้าง และ
สอนเวลาใด เนื่องจากเป็นเรื่องของภาพรวม มี
เนื้อหาที่หลากหลาย รวมทั้งมีมุมมองทางสังคม
เข้ามาเกีย่ วข้อง จึงต้องพิจารณาเลือกเรือ่ งทีจ่ ะน�ำ
มาสอนและออกแบบการเรียนการสอนที่สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับสภาพการณ์
ของสังคม
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาการรับรูค้ วามเกีย่ วข้อง
ของทศพิธราชธรรมกับจริยธรรมวิชาชีพแพทย์  
และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาแพทย์
ในการน�ำหลักทศพิธราชธรรมมาประยุกต์ใช้ใน
การเป็นแพทย์มืออาชีพ
วัสดุและวิธีการศึกษา: การศึกษาครั้งนี้เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพแบบการสนทนากลุ่ม ระยะเวลา
ศึกษา 2 เดือนคือเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2559 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือ นักศึกษาแพทย์ชนั้ คลินกิ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล
สวรรค์ประชารักษ์ ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิชาการสอนเสริมบูรณาการเรียนรู้   จ�ำนวน
28 คน เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการด�ำเนินการ

สนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหา
ผลการศึกษา: พบว่าการรับรูค้ วามเกีย่ วข้องของ
หลักทศพิธราชธรรมกับจริยธรรมวิชาชีพแพทย์
จ�ำแนกการรับรู้ได้ 4 ประเด็น คือ 1) เป็นเรื่องที่มี
ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพแพทย์ในอนาคต
2) ช่วยให้เป็นแพทย์ที่ดี 3) ช่วยลดความขัดแย้ง
กับผู้ป่วยหรือเพื่อนร่วมงาน และ 4) เป็นเรื่องที่
สอนและปลูกฝังได้ ส�ำหรับการน�ำหลักทศพิธราช
ธรรม มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแพทย์มืออาชีพ พบ
ว่าข้อที่เลือกมากที่สุดคือความอดทน จ�ำนวน 17
คน (ร้อยละ 60.7) รองลงมา คือ ความเพียรและ
การรักษาศีล จ�ำนวน 14 คน (ร้อยละ 50.0) ข้อที่
เลือกน้อยที่สุด คือความไม่โกรธ และความไม่
เบียดเบียน จ�ำนวน 2 คน (ร้อยละ 7.1)
สรุป: ผลจากการวิจัยสามารถน�ำมาเป็นแนวทาง
จัดการเรียนการสอนจริยธรรมวิชาชีพ และความ
เป็นมืออาชีพทางการแพทย์ทสี่ อดคล้องกับบริบท
ของสังคม ด้วยการเรียนรู้จากแบบอย่างที่ดี
ค�ำส�ำคัญ: ความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์;
จริ ย ธรรมวิ ช าชี พ ; นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ชั้ น คลิ นิ ก ;     
ทศพิธราชธรรม
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Abstract

Background : Teaching medical professionalism is a challenging task as in how, what, and
when to teach. By being professional, one
should possess certain characteristics,           
attitudes, competencies, and conduct of their
respective profession.   Professionalism          
involves multi–faceted concepts and different
issues with social purposes, thus necessitating
a need for careful selection of learning topics
and practical instructional designs according
to Thai social situations.
Objective: The objective of this research is to
study medical students on their perception of
Royal Virtues “Ten Duties of the King"          
(dasa-raja-dhamma), and the application of
those virtues to the medical profession.
Materials and Methods: This study is a
qualitative research effort using focus group
interviews during October, 2016 and                  
November, 2016. 28 medical students who
attended an extra-curriculum integration
course participated. Data from group interviews

were primarily analyzed using content analysis
and descriptive statistics.
Results: The medical students perceptions
related to Royal Virtue could be categorized
into four issues: 1.Benefits to future medical
profession  2. Help to become good doctors
3. Lessen conflicts with patients or colleagues  
4. The virtues could be cultivated.   The most
common virtues that medical students thought
applicable to their future professions were
Khanti (60.7%), Sila (50.0%) and Tapa
(50.0%).   The least common virtues were     
Akkodha (7.1%) and Avihimsa (7.1%).
Conclusion: The results of this study can be
used as a guideline in designing instructional
methods to teach medical ethics and                 
professionalism that are consistent with Thai
social context learning through positive role
models.
Keywords: professionalism, medical ethics,
medical student, “Ten Duties of the King”
(dasa-raja-dhamma)
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บทน�ำ

การให้ค�ำนิยามความเป็นมืออาชีพทางการ
แพทย์นนั้ ยังมีความหลากหลาย เนือ่ งจากมีความ
เกี่ยวข้องกับบริบททางวัฒนธรรมและกาลเวลาที่
จะก�ำหนดคุณลักษณะความเป็นมืออาชีพ โดย
เฉพาะในยุคทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วเช่น
ปัจจุบนั ซึง่ มีความคาดหวังจากผูป้ ว่ ยและสังคมใน
การรั ก ษาสู ง 1 ส�ำหรั บ ประเทศไทยยั ง ไม่ มี ข ้ อ
ก�ำหนดถึงความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์ไว้
เป็นเอกสารเฉพาะ2 แพทยสภาซึ่งเป็นองค์กรที่
ก�ำกั บ ดู แ ลวิ ช าชี พ ได้ ก�ำหนดเกณฑ์ ม าตรฐาน       
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 ไว้ และ
ประกาศแจ้งแก่สถาบันผูผ้ ลิตบัณฑิตแพทย์ใช้เป็น
แนวทางก�ำหนดคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข อง
บัณฑิตแพทย์ไว้ 6 ด้าน3 ได้แก่ เป็นผู้มีพฤตินิสัย
เจตคติ คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมแห่ ง วิ ช าชี พ              
มีทักษะในการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ    
มีความรู้พื้นฐานทางการแพทย์   มีความสามารถ
ในการบริบาลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพและ
ระบบบริบาลสุขภาพทั้งของบุคคล ชุมชน และ
ประชาชน และการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ทางวิ ช าชี พ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แพทย์ จึ ง ต้ อ งมี
พฤติกรรมในการด�ำเนินชีวิตและประกอบการอัน
ดีงามด้วยความรู้ ความช�ำนาญ และความถูกต้อง
ตามจริยธรรมที่บัญญัติไว้โดยองค์กรวิชาชีพ เพื่อ
เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจทั้งแก่เพื่อนร่วมวิชาชีพและ
คนทัว่ ไปโดยยึดเอาประโยชน์ของผูป้ ว่ ยเป็นส�ำคัญ
ซึง่ สิง่ เหล่านีส้ ะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพทางการ
แพทย์ 4  
เนือ่ งจากความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์
(medical professionalism) เป็นเรือ่ งของภาพรวม
(multi –faceted concepts) มีเนือ้ หาทีห่ ลากหลาย
รวมทั้งมีมุมมองทางสังคม (social purpose) เข้า
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มาเกีย่ วข้อง ท�ำให้การจัดการเรียนการสอนเพือ่ ให้
บัณฑิตแพทย์มีความเป็นมืออาชีพนับเป็นเรื่องที่
ท้าทายว่าจะเรียนจะสอนอย่างไร จะสอนอะไรบ้าง
และจะสอนเวลาใด แต่อย่างไรก็ตามเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่
สามารถหลีกเลี่ยงการจัดการเรียนการสอนได้  
โรงเรี ย นแพทย์ ต ่ า งๆ จึ ง ต้ อ งพิ จ ารณาเรื่ อ งที่
สามารถน�ำมาสอนได้ เช่น จริยธรรมวิชาชีพแพทย์
(medical ethics)  ทักษะการสือ่ สาร (communication skills) เป็นต้น1   
จริยธรรมวิชาชีพแพทย์ เป็นสิง่ ส�ำคัญทีต่ อ้ ง
สอดแทรกในการเรียนการสอน เพื่อเป็นแนวทาง
ในการยึดถือปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็น
ทีย่ อมรับนับถือของสังคมด้วยความเป็นมืออาชีพ
ทางการแพทย์ 5 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของ
สถาบั น การศึ ก ษาต่ า งๆ ในประเทศไทยมี
วัตถุประสงค์ตรงกันคือ  การผลิตบัณฑิตแพทย์ที่
มีทั้งความรู้และมีจริยธรรมที่ดี เทคนิคการเรียน
การสอนจริยธรรมวิชาชีพมีหลายวิธี เช่น การ
อภิปรายกลุ่มย่อยจากกรณีศึกษา จากภาพยนตร์
การเล่นบทบาทสมมติ การสอดแทรกในการดูแล
ผู้ป่วย รวมทั้งการสอนวัฒนธรรมและคุณค่าของ
วิ ช าชี พ แพทย์ ผ ่ า นการเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ข อง
บุคคลต้นแบบ (role model) ส�ำหรับหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตของศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
ชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ได้ให้
ความส�ำคั ญ ของการปลู ก ฝั ง จริ ย ธรรมให้ แ ก่
นักศึกษาแพทย์ ด้วยการสอนคล้ายกับโรงเรียน
แพทย์อนื่ ๆ แต่อย่างไรก็ตามมุง่ ให้ความส�ำคัญของ
การมี แ บบอย่ า งที่ ดี แ ก่ นั ก ศึ ก ษา เนื่ อ งจากครู
ต้ นแบบมี ผ ลต่ อ การสร้ า งทั ศ นคติ ข องการเป็ น
แพทย์มืออาชีพได้ถึงร้อยละ 905 และสิ่งส�ำคัญที่
จะท�ำให้เกิดการเรียนรู้จากครูต้นแบบทั้งในทาง
บวกและทางลบคือต้องประกอบด้วยการสะท้อน
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การเรียนรู้(reflection) และการให้ข้อมูลย้อนกลับ
(feedback) จึ ง นั บ เป็ น เครื่ อ งมื อ การสอนที่ มี
ประสิทธิภาพ6,7
ในเรือ่ งของการเป็นแบบอย่างทีด่ ี (positive
role model) ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ท     ี่
ยิ่งใหญ่ผู้เป็นที่รักของประชาชนชาวไทยรวมทั้ง
เป็ น ที่ ย อมรั บ ของนานาประเทศ คื อ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
พระมหากษัตริย์ในล�ำดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่ง
ตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิรริ าชสมบัตกิ ว่า 60
ปี ทรงตั้งมั่นในทศพิธราชธรรม อันเป็นหลักธรรม
10 ประการ8 ได้แก่ ทานํ (การให้ ทัง้ วัตถุสงิ่ ของ ให้
ความรู้ ค�ำแนะน�ำหรือให้ก�ำลังใจ) สีลํ  (ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติตนดีงาม ถูกต้องทั้งทาง
กฎหมายและตามหลักศาสนา) ปริจฺจาคํ (การเสีย
สละความสุขของตนเพือ่ ประโยชน์สขุ ของส่วนรวม
การเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นมากกว่าประโยชน์
ตน) อาชชวํ (ความซือ่ ตรงต่อตนเองและต่อหน้าที่
มีความจริงใจ ไม่มีอคติ) มทฺทวํ (ความอ่อนโยน มี
อัธยาศัย ไม่เย่อหยิ่งหยาบคาย ไม่ถือตัว) ตปํ
(ความเพียร ไม่เกียจคร้าน มุ่งมั่นท�ำกิจหน้าที่ให้
สมบู ร ณ์ รั ก ษามาตรฐานการท�ำงาน) อกฺ โ กธํ 
(ความไม่โกรธ มีเมตตา มีเหตุผล ไม่มุ่งร้ายต่อผู้
อื่น) อวิหึสา (ความไม่เบียดเบียน มีความกรุณา
ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่ใช้อ�ำนาจไปในทางที่ผิด)
ขนฺติ (ความอดทนต่อความเหนื่อยยาก ความ
ล�ำบาก ไม่ทอ้ แท้ ไม่ละทิง้ งานในหน้าทีร่ บั ผิดชอบ)
และ อวิโรธนํ (ความเที่ยงธรรม มีความหนักแน่น
ไม่เอนเอียงไปตามกิเลส) พระองค์จงึ นับเป็นบุคคล
ต้นแบบของผูม้ จี ริยธรรมในหน้าทีท่ ชี่ ดั เจน ดังนัน้
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่านักศึกษาแพทย์รับรู้
ความเกี่ ย วข้ อ งของหลั ก ทศพิ ธ ราชธรรมกั บ
จริยธรรมวิชาชีพแพทย์หรือไม่ และสามารถน�ำ
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หลักการของทศพิธราชธรรมมาประยุกต์ใช้ในการ
เป็นแพทย์มืออาชีพอย่างไร

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพือ่ ศึกษาการรับรูค้ วามเกีย่ วข้องของ
ทศพิ ธ ราชธรรมกั บ จริ ย ธรรมวิ ช าชี พ แพทย์ ใ น
นักศึกษาแพทย์
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา
แพทย์ ในการน�ำหลักทศพิธราชธรรมมาประยุกต์
ใช้ในการเป็นแพทย์มืออาชีพ

วัสดุและวิธีการ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
(qualitative research) แบบการสนทนากลุ่ม   
(focus group) โดยมุ ่ ง หาความคิ ด เห็ น และ
ประสบการณ์ของผู้ร่วมสนทนาซึ่งอาจมีความ
สอดคล้องหรือแตกต่างกันหลากหลาย ประชากร
และผู้ให้ข้อมูล คือ
1. นักศึกษาแพทย์ชน้ั ปีที่ 4–6 ศูนย์แพทย
ศาสตรศึ ก ษาชั้ น คลิ นิ ก โรงพยาบาลสวรรค์   
ประชารักษ์ ปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน 100 คน
2. ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล (key informants) คื อ
นักศึกษาแพทย์ชนั้ ปีที่ 4-6 ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนการสอนในวิชาการสอนเสริมบูรณาการเรียน
รู้ (Integrated extracurricular  activity) และเข้า
ร่วมในงานวิจัยโดยสมัครใจ จ�ำนวน 28 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล  ได้แก่  
1) แบบบันทึกข้อมูลทัว่ ไป  ประกอบด้วย
เพศ อายุ ชั้นปีที่ศึกษา
2) แนวค�ำถาม/ประเด็ น การสนทนา
(questions) และรายการซักถามต่อ (probes)
เกี่ ย วกั บ หลั ก การของทศพิ ธ ราชธรรมมี ค วาม
เกี่ ย วข้ อ งกั บ จริ ย ธรรมวิ ช าชี พ แพทย์ อ ย่ า งไร    
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วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า

หลักทศพิธราชธรรมข้อใดบ้างสามารถน�ำมาปรับ
ใช้ในการประกอบวิชาชีพแพทย์ เพราะเหตุใด
การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ด�ำเนินการในระหว่างการ
จัดการเรียนการสอนในห้องเรียน บรรยากาศการ
สอนอยูใ่ นสภาพเหมือนการเรียนตามปกติ จึงไม่มี
ความเสีย่ งต่อผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัง้ ด้านกายภาพ และจิตใจ
ผู้วิจัยจึงด�ำเนินการขอยกเว้นพิจารณาจริยธรรม
โครงการวิจยั จากคณะกรรมการวิจยั ในคนของโรง
พยาบาลสวรรค์ ป ระชารั ก ษ์ เลขที่ COE
No.01/2559
การเก็บรวบรวบรวมข้อมูล
ผูร้ ว่ มวิจยั ซึง่ เป็นอาจารย์แพทย์รว่ มสอนใน
วิชาการสอนเสริมบูรณาการเรียนรู้ ได้ผ่านการ
เตรียมความพร้อมจากผูว้ จิ ยั โดยการประชุมชีแ้ จง
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย วิธีการด�ำเนินการ
จัดการสอน หลักการท�ำกระบวนการสนทนากลุ่ม
และด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ ตอนดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ชีแ้ จงวัตถุประสงค์การศึกษาและ
วิ ธี ก ารศึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษาผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล (key               
informant)
2. ให้ นั ก ศึ ก ษาดู สื่ อ วี ดิ ทั ศ น์ (VTR)       
พ ร ะ ร า ช ก ร ณี ย กิ จ ข อ ง พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และร่วม
กันอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับหลักการของทศพิธราช
ธรรมกับพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครอง
แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน
ชาวสยาม”
3. หลังการอภิปรายกลุม่ ให้เวลานักศึกษา
ประมาณ 5 นาที เพื่อสะท้อนการเรียนรู้ (reflection) หลักการทศพิธราชธรรมและความเกีย่ วข้อง
กับจริยธรรมวิชาชีพแพทย์ (medical ethics) แล้ว
ให้ตอบค�ำถามปลายเปิด คือ ท่านคิดว่าหลักการ
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ของทศพิธราชธรรมสามารถน�ำมาปรับใช้กับการ
ประกอบวิชาชีพแพทย์อย่างมืออาชีพ (medical
professionalism) ได้หรือไม่ เป็นหลักทศพิธราช
ธรรมข้อใด เพราะเหตุใด
4. แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อย  
กลุ่มละ 9-10 คน เพื่อท�ำกิจกรรมสนทนากลุ่ม         
(focus group) ในประเด็น หลักทศพิธราชธรรมมี
ความเกี่ยวข้องกับจริยธรรมวิชาชีพแพทย์หรือไม่
และเราสามารถน�ำหลักทศพิธราชธรรมมาปรับใช้ใน
การประกอบวิชาชีพแพทย์ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
5. ภายหลังสิน้ สุดการสนทนากลุม่ ผูว้ จิ ยั
รวบรวม และตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์
ของข้อมูลก่อนน�ำไปวิเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลทัว่ ไปวิเคราะห์ดว้ ยสถิตเิ ชิงพรรณนา
ได้แก่ ค่าร้อยละ ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) โดยน�ำข้อมูลที่ได้จาก
การสนทนากลุ่ม (focus group discussion) และ
แบบสอบถามปลายเปิด (open ended question)
มาเรียบเรียงเป็นตัวอักษรในรูปร้อยแก้ว และ
ด�ำเนินการตีความ (interpret) จัดหมวดหมูเ่ นือ้ หา
ตามประเด็นทีป่ รากฏ (thematic framework) และ
จัดท�ำข้อสรุปทีไ่ ด้จากข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา

ผลการศึกษา

ผู้ให้ข้อมูลเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก
(ชั้นปีที่ 4-6) จ�ำนวน 28 คน มีอายุระหว่าง 21-24
ปี  เพศหญิง  19 คน (ร้อยละ 67.9) และศึกษาอยู่
ชั้นปีที่ 5 มากที่สุด จ�ำนวน 19 คน (ร้อยละ 67.9)
ผลการศึกษาในเรื่องการรับรู้ความเกี่ยวข้องของ
หลักทศพิธราชธรรมกับจริยธรรมวิชาชีพแพทย์
จ�ำแนกการรับรู้ได้ 4 ประเด็น ดังนี้
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1. เป็นเรื่องมีประโยชน์ในการประกอบ
วิชาชีพแพทย์ในอนาคต นักศึกษาแพทย์ 23 คน
(ร้อยละ 82.1) บอกว่าทั้งหลักการของทศพิธราช
ธรรมและจริยธรรมวิชาชีพแพทย์สามารถใช้เป็น
แนวทางประพฤติตนให้ถูกต้อง เหมาะสมกับการ
เป็นแพทย์ นักศึกษากล่าวว่า “ท�ำให้รู้ว่าอะไรควร
ท�ำ  อะไรไม่ควรท�ำ  สิ่งไหนที่ควรหลีกเลี่ยงเพราะ
มันไม่ดี ท�ำแล้วไม่มีผลดีกับใคร แต่อาจมีโทษกับ
ตนเองและคนอื่น”
2. ช่วยให้เป็นแพทย์ทดี่ ี ผลการศึกษาพบ
ว่า นักศึกษาแพทย์ 19 คน (ร้อยละ 67.9) รู้สึก
ประทั บ ใจพระจริ ย าวั ต รของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราชทีป่ กครอง
แผ่นดินให้พสกนิกรของพระองค์มีความสุขมา
อย่างยาวนาน ตลอดรัชสมัยของพระองค์ อย่างที่
ยั ง ไม่ มี ก ษั ต ริ ย ์ อ งค์ ใ ดในโลกเคยท�ำมาก่ อ น
พระองค์ ท รงรั ก ษาค�ำสั ต ย์ ข องพระปฐมบรม
ราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อ
ประโยชน์สขุ แห่งมหาชนชาวสยาม” นับเป็นบุคคล
ที่ ส ามารถน�ำมาเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ช่ ว ยให้ มี
แนวทางท�ำหน้าที่เป็นแพทย์ที่ดีอย่างที่พระองค์
ท�ำให้ดู  นักศึกษาแพทย์กล่าวว่า “รู้สึกตื้นตันใจ ดู
แล้วน�้ำตาไหล เห็นสิ่งทีพ่ ระองค์ท�ำแล้วยอมรับว่า
ท่านเป็นคนดีมากๆ  พระองค์มีความอดทน เสีย
สละความสุขส่วนตนเพื่อผู้อื่น ที่ผ่านมาคิดว่า
ตนเองต้องอดทน ล�ำบากมากทีม่ าเรียนแพทย์ แต่
พอได้เห็นพระองค์ท�ำแล้วมีก�ำลังใจ อยากท�ำดี
แบบพระองค์บ้าง”
3. ช่ ว ยลดความขั ด แย้ ง กั บ ผู ้ ป ่ ว ยและ
เพื่อนร่วมงาน นักศึกษาแพทย์ 17 คน (ร้อยละ
60.7) บอกว่าการเรียนจริยธรรมวิชาชีพแพทย์
ช่วยให้เข้าใจเรื่องที่แพทย์ที่ดีควรท�ำทั้งต่อตนเอง
ต่อผู้ป่วย ญาติ และเพื่อนร่วมงาน ช่วยลดเรื่องที่
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อาจจะขัดแย้งกับคนอื่นๆ เช่น ผู้ป่วย ญาติ เพื่อน
แพทย์ด้วยกันเอง หรือกับพยาบาลที่เป็นเพื่อน
ร่วมงาน และหลักของทศพิธราชธรรมยังช่วยให้
เข้าใจเรื่องไม่ควรถือโกรธ ไม่เบียดเบียนคนอื่น
ควรอ่อนโยนมีอธั ยาศัยต่อคนอืน่ ๆ  นักศึกษากล่าว
ว่า “เคยเห็นภาพของพระองค์ในข่าวโทรทัศน์ที่มี
ท่าทางสุขมุ ใจเย็น เคยอ่านเรือ่ งราวทีพ่ ระองค์ ไม่
ถือโทษคนที่ท�ำเรื่องไม่สมควรกับพระองค์ ท�ำให้
ได้กลับมามองตนเองว่าไม่ควรเป็นคนโกรธง่าย”  
4. เป็นเรือ่ งทีส่ อนและปลูกฝังได้ นักศึกษา
แพทย์ 26 คน (ร้อยละ 92.9) บอกว่าได้เห็น      
พระจริยาวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมพิ ลอดุลยเดช เสด็จพระราชด�ำเนินไปในทีต่ า่ งๆ
ไปเยี่ยมประชาชนในที่ทุรกันดาร ห่างไกลความ
เจริญเดินทางยากล�ำบาก บางครัง้ ฝนตกหนัก บาง
ที่เป็นสถานที่เสี่ยงอันตราย แม้แต่คนทั่วไปยังไม่
อยากไป นักศึกษากล่าวว่า “ได้เห็นพระองค์มา
ตั้ ง แต่ ตั ว เรายั ง เป็ น เด็ ก พอจ�ำความได้ ก็ เ ห็ น
พระองค์ในข่าวโทรทัศน์  ในหนังสือพิมพ์ ในภาพ
ที่แขวนไว้ที่ข้างฝาบ้าน ในปฏิทินที่ธนาคารแจก
วันปีใหม่ ได้ยืนถวายความเคารพทุกครั้งที่ร้อง
เพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงภาพยนตร์ ที่เห็น
เหล่านี้ท�ำให้เชื่อว่าพระองค์เป็นคนดี และเราท�ำดี
ตามพระองค์ได้”  
ส�ำหรั บ ผลการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของ
นักศึกษาแพทย์ ในการน�ำหลักทศพิธราชธรรม  
มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการเป็ น แพทย์ มื อ อาชี พ นั้ น
นั ก ศึ ก ษาทั้ ง หมดบอกว่ า สามารถน�ำหลั ก               
ทศพิธราชธรรมมาปรับใช้ในการท�ำงานเป็นแพทย์
มืออาชีพได้ เพียงแต่เลือกใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละ
โอกาสหรือสถานการณ์ (ภาพที่ 1)
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รายงานวิจัยที่ผ่านมา 7 (ตัวยก)

รายงานวิจัยที่ผ่านมา 7

วารสารศู
ษาแพทยศาสตร์
คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า
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ภาพที
่1 กราฟที
่ถูกนต้ย์อกงค่ารศึะก(ขอเปลี
่ยนกราฟนะคะ)
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ปกิภาพที
ณกะ ่ 1  จ�ำนวนและร้อยละนักศึกษาแพทย์ทเี่ ลือกหลักทศพิธราชธรรมมาปรับใช้ในการเป็นแพทย์มอื
อาชีพ

รอผู้นิพนธ์ตรวจ

ในหลักธรรม 10 ประการ ข้อที่นักศึกษา
เลือกน�ำมาปรับใช้ในการเป็นแพทย์มืออาชีพมาก
ที่สุด คือ ข้อ 9 ความอดทน (ร้อยละ 60.7) โดย
บอกว่าแพทย์เป็นวิชาชีพที่ท�ำงานหนัก มีความ
กดดันสูง การเรียนแพทย์ถือเป็นสถานการณ์ที่
กดดันและก่อความเครียดสูง ตัง้ แต่การแข่งขันเพือ่
สอบเข้าเรียน  เมือ่ เข้ามาเรียนก็ตอ้ งพบกับเนือ้ หา
การเรียนทีค่ อ่ นข้างซับซ้อน ปริมาณเนือ้ หาทีเ่ รียน
มีมากแต่เวลาที่ใช้เรียนรู้มีจ�ำกัด นอกจากนี้มีทั้ง
การเรียนภาคทฤษฎีร่วมกับฝึกเวชปฏิบัติจริงกับ
ผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน ต้องขึ้น
ปฏิบัติงานหมุนเวียนเป็นเวรท�ำให้กระทบกับวิถี
ชีวติ เช่น การพักผ่อน การรับประทานอาหาร การ
ออกก�ำลังกาย เมื่อส�ำเร็จการศึกษาท�ำงานเป็น
แพทย์แล้ว สภาพสังคมปัจจุบนั ยังเสีย่ งต่อการถูก
ฟ้องร้องได้ง่าย แพทย์จึงเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความ
อดทนต่ อ สิ่ ง ทั้ ง ปวง เมื่ อ เผชิ ญ กั บ ปั ญ หาและ

อุปสรรคต่างๆ ข้อทีเ่ ลือกมากรองลงมามีจ�ำนวน 2
ข้อ คือข้อ 2 การรักษาศีล และข้อ 6 ความเพียร
(ร้อยละ 50.0) นักศึกษาให้ความเห็นที่สอดคล้อง
และสนับสนุนการเลือกข้อความอดทน โดยให้
ความเห็นว่าการจะเป็นแพทย์ได้ตอ้ งมีความเพียร
มีความมุง่ มัน่ อุตสาหะ อดทนต่อความยากล�ำบาก
ต้องพยายามในการเล่าเรียนจนส�ำเร็จการศึกษา
เมื่อท�ำงานเป็นแพทย์แล้วยังต้องใฝ่รู้ หมั่นศึกษา
หาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นแพทย์ที่มี
ความรูค้ วามสามารถทีท่ นั สมัยในการรักษาดูแลผู้
ป่วย เนือ่ งจากความรูแ้ ละวิทยาการทางการแพทย์
มีมากและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นอกจากนี้
แพทย์เป็นอาชีพทีส่ งั คมคาดหวังสูง จึงต้องมีความ
ประพฤติดีงามเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม
ทศพิธราชธรรมที่นักศึกษาเลือกรองลงมา
เป็นอันดับสาม มี 2 ข้อ คือ ข้อ 4 ความซื่อตรง
และข้อ 5 ความอ่อนโยน (ร้อยละ 32.1) ในเรื่อง
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ความซื่อตรง นักศึกษากล่าวว่า “แพทย์ควรมีการ
แสดงออกที่เชื่อถือได้ ท�ำหน้าที่อย่างซื่อตรง ไม่
เลือกปฏิบตั ิ ไม่มอี คติในการเลือกดูแลรักษาคนไข้”
ส�ำหรับความอ่อนโยนนั้น นักศึกษาแพทย์บอกว่า
“เวลาคนไข้มารักษา มาโรงพยาบาล ก็ต้องการ
หมอที่ใจดี   พูดจาดี รู้จักให้ก�ำลังใจคนไข้ แพทย์
จึงควรเป็นผู้ที่พูดจาสุภาพ มีอัธยาศัย ไม่หยาบ
คาย พูดจากระด้างหรือตะคอกคนไข้ ”  
ส�ำหรับทศพิธราชธรรมที่นักศึกษาเลือกน�ำ
มาปรับใช้เพื่อเป็นแพทย์มืออาชีพค่อนข้างน้อย  
อยู่ระหว่างร้อยละ 10–20 ได้แก่ ข้อ 1 การให้    
(ร้อยละ 17.9) ข้อ 3 การเสียสละ (ร้อยละ 17.9)
ข้อ 10 ความเที่ยงธรรม (ร้อยละ 10.7) และข้อที่
นักศึกษาเลือกน้อยที่สุด (ร้อยละ 7.1) มีจ�ำนวน 2
ข้อ คือข้อ 7 ความไม่โกรธ และข้อ 8 ความไม่
เบียดเบียน โดยนักศึกษาแพทย์ให้เหตุผลว่า “รูว้ า่
เป็นหลักธรรมทีด่ ี แต่บางครัง้ เป็นเรือ่ งทีท่ �ำได้ยาก
ในชีวิตจริง โดยเฉพาะเรื่องที่จะไม่โกรธเลย หรือ
ไม่โกรธตอบ  หรือการทีจ่ ะต้องวางตัวเป็นกลางกับ
ทุกฝ่าย ไม่ตัดสินใคร เพราะบางครั้งเราก็ไม่เห็น
ด้วยที่จะต้องท�ำอย่างนั้น”

อภิปรายผล

ผลการศึกษาประเด็นการรับรู้ทศพิธราช
ธรรมเกีย่ วข้องกับจริยธรรมวิชาชีพแพทย์ สามารถ
จ�ำแนกการรับรู้ได้เป็น 4 ประเด็น คือ 1) เป็นเรื่อง
ที่ มี ป ระโยชน์ ใ นการประกอบวิ ช าชี พ แพทย์           
ในอนาคต 2) ช่วยให้เป็นแพทย์ที่ดี    3) ช่วยลด
ความขั ด แย้ ง กั บ ผู ้ ป ่ ว ยและเพื่ อ นร่ ว มงานและ        
4)เป็ น เรื่ อ งที่ ส อนและปลู ก ฝั ง ได้ ซึ่ ง การรั บ รู         ้
ดังกล่าวสอดคล้องกับการวิจัยที่ผ่านมาในเรื่อง  
การรั บ รู ้ ค วามส�ำคั ญ ของการเรี ย นจริ ย ธรรม
วิชาชีพแพทย์ 6 ที่นักศึกษาแพทย์รับรู้ว่าสภาพ
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สังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและต่อเนื่อง มีผล
กระทบต่อค่านิยมในการด�ำเนินชีวิต พฤติกรรม
ของผูค้ นเปลีย่ นไปโดยให้ความส�ำคัญกับวัตถุและ
การบริโภค รวมทั้งความก้าวหน้าทางวิทยาการ
แพทย์และเทคโนโลยี   มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลาก
หลายสาขา และการให้บริการทางการแพทย์ในรูป
ขององค์กรธุรกิจ ความคาดหวังของผู้ป่วยต่อ
แพทย์สงู ขึน้ ต้องการทุกอย่างตามทีร่ แู้ ละเห็นจาก
สือ่ จากเดิมทีม่ คี วามเคารพกันและกันในแง่ผปู้ ว่ ย
และผู้ให้การรักษา มาเป็นคาดหวังในฐานะผู้ให้
บริการและผูจ้ า่ ยค่าตอบแทนการให้บริการ แพทย์
จึงมีความเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้อง วิชาจริยธรรม
วิ ช าชี พ แพทย์ จึ ง เป็ น เรื่ อ งมี ป ระโยชน์ ใ นการ
ประกอบวิชาชีพแพทย์ ช่วยให้มีแนวทางเป็น
แพทย์ที่ดี ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาด้าน
จริยธรรมได้ดีขึ้น ช่วยลดความขัดแย้งกับผู้ป่วย
และเพื่อนร่วมงาน กนกกร สวัสดิไชย9 ได้ศึกษา
ความคิดเห็นของนักศึกษาแพทย์ชนั้ คลินกิ พบว่า
การเป็นตัวอย่างทีด่ ขี องอาจารย์แพทย์เป็นวิธกี าร
สอนเรื่ อ งจริ ย ธรรมวิ ช าชี พ แพทย์ ที่ ดี ที่ สุ ด
สอดคล้องกับการศึกษาของกันยลักษณ์  กิตตินนท์
และคณะ7 รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของต่าง
ประเทศ10,11 และหัวข้อที่นักศึกษาสนใจเรียนใน
วิชาจริยธรรมวิชาชีพในระดับมาก รองจากการ
เปิดเผยความจริงแก่ผู้ป่วยคือการเป็นมืออาชีพ
(professionalism) ในการศึกษาครั้งนี้เลือกวิธีให้
นักศึกษาเรียนรูค้ วามเป็นมืออาชีพทางการแพทย์
ด้ ว ยการให้ พิ จ ารณาจริ ย ธรรมวิ ช าชี พ กั บ หลั ก     
ทศพิธราชธรรมด้วยวิธี Reflective Learning คือ
ให้คดิ พิจารณา อย่างใคร่ครวญด้วยตนเอง ซึง่ เป็น
หัวใจส�ำคัญของการเปลีย่ นประสบการณ์ทไี่ ด้รบั ไม่
ว่าจะเป็นการได้เห็น ได้ฟงั หรือประสบด้วยตนเอง
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วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า

ให้กลายเป็นจิตส�ำนึกทีย่ งั่ ยืน12 ซึง่ พบว่านักศึกษา
รับรู้ว่าหลักทศพิธราชธรรมมีความเกี่ยวข้องกับ
จริยธรรมวิชาชีพแพทย์ และสอดคล้องกับจรรยา
บรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์ไทย (Thai medical
student’s code conduct)13 ซึ่งประกอบด้วย 6
ด้าน ได้แก่  1) การเห็นประโยชน์ของผูอ้ นื่ มากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน (altruism) ตรงกับทศพิธราช
ธรรมข้อการเสียสละ (ปริจฺจาคํ) และข้อการให้
(ทานํ) 2) การมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง        
ผู้ป่วย สังคมและวิชาชีพ (accountability) ตรงกับ
ทศพิธราชธรรมข้อการรักษาศีล (สีล)ํ ความซือ่ ตรง
(อาชฺชวํ)  3) การหมัน่ พัฒนาตนเองอย่างสม�ำ่ เสมอ
(excellence) ตรงกับหลักทศพิธราชธรรมข้อความ
เพียร (ตปํ) และความอดทน (ขนฺติ)   4) การให้
ความส�ำคัญต่อบทบาทของวิชาชีพ (duty) ตรงกับ
หลักทศพิธราชธรรมข้อความซื่อตรง (อาชฺชวํ)
ความไม่เบียดเบียน (อวิหึสา) ความเที่ยงธรรม    
(อวิโรธนํ)   5) การมีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม มี  
ความชอบธรรม ยึดถือกฎระเบียบ (honor and
integrity) ตรงกับหลักทศพิธราชธรรมข้อความ
ซื่อตรง (อาชฺชวํ) การรักษาศีล (สีลํ) ความไม่
เบียดเบียน (อวิหึสา) ความเที่ยงธรรม (อวิโรธนํ)  
และ 6) การเคารพในสิทธิของผู้อื่น (respect to
others) ตรงกับหลักทศพิธราชธรรมข้อ ความ
อ่อนโยน (มัทฺทวํ) และความไม่โกรธ (อกฺโกธํ)
การศึ ก ษาประเด็ น ความคิ ด เห็ น ของ
นักศึกษาแพทย์ ในการน�ำหลักทศพิธราชธรรม  
มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการเป็ น แพทย์ มื อ อาชี พ นั้ น      
พบว่านักศึกษาทั้งหมดบอกว่าสามารถน�ำหลัก   
ทศพิธราชธรรมมาปรับใช้ในการท�ำงานเป็นแพทย์
มืออาชีพได้ สอดคล้องกับผลการทบทวนเป็น
ระบบ (systemic review) เกี่ยวกับสิ่งที่สนับสนุน
การพัฒนาหล่อเลี้ยงความเป็นมืออาชีพทางการ
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แพทย์ 14 ที่ พ บว่ า บทบาทของต้ น แบบ (role    
modeling) มี อิ ท ธิ ผ ลต่ อ การพั ฒ นาความเป็ น      
มืออาชีพในเรือ่ งการก่อรูปลักษณ์วชิ าชีพ (professional character formation) ช่วยส่งต่อคุณค่าของ
วิชาชีพเวชกรรมเสมือนเป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยม
(excellent role model) ช่วยกระตุ้นส่งเสริม      
(encourage) พฤติกรรมวิชาชีพ (professional
behavior) สู่รุ่นต่อไป เมื่อพิจารณาบุคคลต้นแบบ
ของการศึกษาครัง้ นีพ้ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  พระองค์ท่านเป็นผู้ที่มี
ลักษณะของต้นแบบที่ยอดเยี่ยม (excellent role
model) ชัดเจนมาก เมื่อให้นักศึกษาได้ใคร่ครวญ
(reflection) นักศึกษาทั้งหมดยอมรับการเป็น
บุคคลต้นแบบของพระองค์สามารถน�ำมาเป็นแบบ
อย่างของการเป็นแพทย์ที่ดี    
ส�ำหรั บ หลั ก ทศพิ ธ ราชธรรมที่ นั ก ศึ ก ษา
เลือกมาประยุกต์ใช้ในการเป็นแพทย์มอื อาชีพ พบ
ว่านักศึกษาพิจารณาเลือกหลักธรรมทัง้ 10 ข้อมา
เป็นแนวทางปฏิบัติ   โดยให้ความส�ำคัญในเรื่องที่
แพทย์ตอ้ งเป็นผูม้ คี วามอดทนมากทีส่ ดุ รองลงมา
คือ  มีความเพียร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ ซื่อตรงต่อตนเอง
และหน้ า ที่ ประพฤติ ต นดี ง ามถู ก ต้ อ งทั้ ง ทาง
กฎหมายและตามหลักศาสนาเป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่
สังคมได้ มีอธั ยาศัยและไม่ถอื ตัว  แต่เลือกข้อความ
ไม่โกรธและข้อความไม่เบียดเบียนน้อยทีส่ ดุ   โดย
ให้เหตุผลว่ารู้ว่าหลักธรรมทุกข้อเป็นสิ่งดี แต่การ
เลือกใช้จะพิจารณาให้เหมาะสมกับแต่ละโอกาส
หรือสถานการณ์  ซึง่ สะท้อนการรับรูข้ องนักศึกษา
ที่ ผ ่ า นการคิ ด พิ จ ารณาอย่ า งใคร่ ค รวญโดย
กระบวนการสนทนากลุ่มในนักศึกษาแพทย์ด้วย
กั น พบว่ า หลั ก การของทศพิ ธ ราชธรรมและ
จริยธรรมวิชาชีพเป็นสิ่งดี มีประโยชน์กับการเป็น

Vol.35 No.4 Oct. - Dec. 2018

แพทย์ มื อ อาชี พ แต่ ก ารน�ำมาใช้ จ ริ ง ยั ง ขึ้ น กั บ
บริ บ ทของสั ง คม สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ คิ ด เห็ น ของ     
สุขติ   เผ่าสวัสดิแ์ ละคณะ15 ทีก่ ล่าวว่า สังคมเชือ่ ว่า
คนที่เป็นแพทย์ฉลาดและมีจริยธรรม แต่ควรให้
เกิดประโยชน์สูงสุดที่จะให้คนที่มีศีลธรรมต้อง
ฉลาดพอที่ จ ะเอาตั ว รอดให้ ไ ด้ ใ นสั ง คมที่ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงมากนี้ จึ ง ควรส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรมแก่นักศึกษาแพทย์ในบริบทของสังคม
ปัจจุบันที่วิชาชีพแพทย์อยู่ใกล้เคียงกับโอกาสถูก
ฟ้องร้อง                                                                                   
จากผลการวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูลที่แสดงให้
เห็นถึงแนวทางหนึ่งของการเลือกวิธีการจัดการ
เรียนการสอนในเรื่องจริยธรรมวิชาชีพแพทย์และ
ความเป็ น มื อ อาชี พ ทางการแพทย์ ด ้ ว ยการใช้
อิทธิพลของบทบาทต้นแบบ   ซึ่งผู้ที่เป็นต้นแบบ
ในการศึกษาครั้งนี้มีลักษณะของการเป็นต้นแบบ
อันยอดเยีย่ มหรือเป็นเลิศ (excellent  role model)
จึงเป็นทีย่ อมรับในการน�ำมาเป็นแนวทางประพฤติ
ปฏิบัติเพื่อเป็นแพทย์มืออาชีพในอนาคต แต่ใน
สถานการณ์ จ ริ ง ของการเรี ย นการสอนแพทย
ศาสตรศึ ก ษา ผู ้ ที่ เ ป็ น บุ ค คลต้ น แบบ (role          
modeling) แก่นักศึกษาคือ อาจารย์แพทย์ จาก
การทบทวนเอกสารรายงานวิจยั ทีผ่ า่ นมา7 บทบาท
ของต้นแบบที่ดีประกอบด้วย 3 ลักษณะเฉพาะ
ได้แก่ 1) ขีดความสามารถทางคลินิก (clinical
competence)  2) ทักษะการสอน    (teaching  
skill) และ 3) คุณภาพหรือคุณสมบัติส่วนบุคคล
(personal quality) ใช้เป็นกรอบในการพัฒนาหล่อ
เลีย้ งความเป็นมืออาชีพให้นกั ศึกษาแพทย์ ดังนัน้
สถาบั น ที่ จั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รแพทย
ศาสตรบั ณ ฑิ ต จึ ง ควรให้ ค วามส�ำคั ญ ในเรื่ อ ง
คุณลักษณะของการเป็นครูแพทย์ที่ดี   เพื่อสร้าง
บัณฑิตแพทย์มืออาชีพในอนาคต
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ข้ อ จ�ำกั ด ของงานวิ จั ย ได้ แ ก่ จ�ำนวนและความ
หลากหลายของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ในการศึกษาครัง้ นีผ้ ใู้ ห้
ข้อมูลประกอบด้วยนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 เป็น
ส่วนใหญ่เนื่องจากการด�ำเนินการเก็บข้อมูลเกิด
ขึ้นขณะที่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 และ 6 อยู่
ระหว่างการฝึกภาคสนามในวิชาเวชศาสตร์ชมุ ชน
และวิชาเลือกเสรีทางคลินกิ อีกทัง้ การเข้าร่วมการ
วิจัยเป็นไปโดยสมัครใจ
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