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“พาน้องขึ้นวอร์ด”

โครงการ “การสัมผัสประสบการณ์ตรงทางคลินิกของ

นักศึกษาแพทย์รุ่นน้องชั้นปรีคลินิก 
ด าเนินการโดย นักศึกษาแพทย์รุ่นพี”่



อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

รศ.ดร.พญ.ฉันทชา สิทธิจรูญรศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ



นักศึกษาผู้มีส่วนร่วมในผลงาน

นศพ.ธนาพัทธ์ วาณิชย์นที นศพ.นิพิฐ เจริญงาม นศพ.ปุญญภัทร มาประโพธิ์



โครงการ พาน้องขึ้นวอร์ด



หลักการและเหตุผล
• การเรียนในชั้นปีที่ 3 มีปริมาณเนื้อหาเป็นจ านวนมาก  ท าให้นักศึกษา

หลายคนประสบปัญหาย่อท้อ ขาดแรงจูงใจ ขาดก าลังใจในการเรียน
• ละเลยการใฝ่หาความรู้ เพราะรู้สึกว่าเนื้อหาที่เรียนเยอะเกินไป ไม่คิดว่า

จะได้ใช้ประโยชน์จริง



วัตถุประสงค์โครงการ

o ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนในชั้นปรีคลินิก
ว่าสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในระดับชั้นคลินิก

o มีแรงบันดาลใจในการเรียนในชั้นปีที่ 3
o ไดเ้ห็นชีวิตการเรียนและการท างานในชั้นคลินิก และ

เตรียมพร้อมที่จะปรับตัวกับการเรียนและท างานในอนาคต
o เห็นตัวอย่างวิธีการปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้ป่วย
o เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

เพื่อส่งเสริมให้ นศพ. ปี 3 



ขั้นตอนการด าเนินงาน

1. วางแผนโครงการ “พาน้องขึ้นวอร์ด”
2. รับสมัครนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
3. ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
4. ประสานงานภาควิชาต่างๆ
5. ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3
6. เปิดรับสมัครสมัครเข้าร่วมโครงการ
7. จัดกลุ่มให้ นศพ.ปี 3 และด าเนินกิจกรรม
8. ประเมินผลและสรุปโครงการ



x

การด าเนินงาน
นักศึกษาชั้นปรีคลินิก 169 คน

เรียงล าดับภาควิชาที่
อยากไปมากที่สุด 1-6

อายุรศาสตร์ 
ศัลยศาสตร์
วิสัญญวีิทยา 

กุมารเวชศาสตร์ 
สูติศาสตร์-นรเีวชวิทยา 
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ER)

20-30 คน
แบ่งกลุ่มละ 2-3 คน ต่อ
นักศึกษาชั้นคลินิก 1 คน

x3



ประเมินผลและสรุปโครงการ (1)
ความรู้สึกว่าความรู้ที่เรียนในชั้นปรีคลินิก

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชั้นคลินิก
แรงบันดาลใจในการเรียนชั้นปรีคลินิก

Mean ± SD, ***P<0.001 

ความเข้าใจถึงบรรยากาศและ
ระบบการท างานในชั้นคลนิิก

ความรู้สึกว่าตนเองมีเจตคติที่
ดีต่อการเป็นแพทย์



ประเมินผลและสรุปโครงการ (2)
แรงบันดาลใจในการเรียนชั้นปรีคลินิก ความรู้สึกว่าความรู้ที่เรียนในชั้นปรีคลินิก

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชั้นคลินิก

สัมพันธภาพอันดรีะหว่างรุ่นพีแ่ละรุน่นอ้ง







ประเมินผลและสรุปโครงการ

ชอบ
พี่ดูตั้งใจพาขึ้นวอร์ด

ได้เห็นการท างานของชั้นปรีคลินิกและได้เข้าถึง
คนไข้มากขึ้น พร้อมทั้งได้น าความรู้ไปใช้ได้

มีแรงบันดาลใจมากขึ้นค่ะ

พี่พี่ใจดีมาก

ประทับใจพี่ที่พาขึ้นไป พี่นิสัยน่ารักมากๆ

พีน่่ารักก

ได้รู้ว่า สิ่งที่เรียนได้น าไปใช้จริงๆในอนาคต

ชอบทุกอย่างเลยค่ะ

เห็นเป้าหมายในการเรียน แรงบันดาลใจ ความมั่นใจที่พี่ๆ ให้

ได้รู้สึกเข้าใกล้ความเป็นแพทย์มากขึ้น
ท าให้พอเห็นบรรยากาศของแต่ละวอร์ด

อาจารยเ์เละรุ่นพี่ใจดี ได้รู้ว่า
เราสามารถเอาอะไรจากชั้น 
preclinic ขึ้นไปใช้ได้บ้าง

ชอบมากครับ อยากให้มีโครงการดีๆ เเบบนี้อีกครับ

พี่ย้งน่ารักมาก ประทับใจ พี่ดูขลัง 
พูดคุยกับคนไข้ดี อธิบายเข้าใจ

พี่ตั้งใจสอนมากเลยค่ะ

สิ่งที่ประทับใจ



สิ่งที่ประทับใจ
เป็นโครงการที่มีประโยชนม์ากๆ จริงๆ ท าให้อย่างน้อยก็เข้าใจว่าเราเรียนเพื่อ
อะไร
ได้รู้สึกเข้าใกล้ และเข้าใจชีวิตความเป็นแพทย์มากขึ้น
พี่ๆ มกีารเตรียมตัว และเอาใจใส่ในการพาดูมากๆ ค่ะ
รุ่นพี่เป็นกันเองมากครับ จะถามน้องก่อนเสมอว่าเรียนอะไรไปบ้างแล้ว ท าให้
การขึ้นวอร์ดเราพอจะตามทัน ;)
ประทับใจอาจารย์ภาควิสัญญมีากๆ ครับ อาจารย์น่ารักมากๆ ตั้งใจพาน้องให้ได้
ชมวอร์ดจริงๆ
พี่ๆน่ารัก อาจารย์ก็ช่วยเหลือดี

ประเมินผลและสรุปโครงการ



สิ่งที่ประทับใจ
พี่ๆที่วอร์ดน่ารักมากเลยค่ะ
พี่ๆที่พาขึ้นวอร์ดน่ารักมากเลยค่ะ พี่ๆเอาใจใส่ อยากให้ความรู้กับน้องมากๆ 
เลย :)
พี่ๆดูแลดี อย่างวอร์ดเด็กก็พยายามหาเคสที่ตรงกับที่เรียนเช่นให้ฝึกดูสไลด์ต่างๆ 
ลองให้ฝึกซักประวัติ ชอบมากครับบ
ได้แรงบันดาลใจมากขึ้น ก าลังใจในการเรียน รู้จักและเรียนรู้จากพี่ๆ รู้สึกสนิท
มากขึ้น
รุ่นพี่ที่พาขึ้นวอร์ด
เนื่องจากวิสัญญีปีสี่ยังไม่ได้เรียน อาจารย์จึงพาเดินแทน อาจารย์ใจดีมากกกก 
น่ารักมากกกก ให้ดูทุกมุมเลยยยยย

ประเมินผลและสรุปโครงการ



ส่ิงท่ีประทับใจ
เป็นโครงการที่ดมีากๆ ค่ะ ท าให้เห็นการท างานของพี่ๆ และได้แรงบันดาลใจใน
การเรียนด้วยค่ะ
รุ่นพี่และอาจารย์
พี่ๆ เอาใจใส่ :)
พี่ตั้งใจในโครงการนี้มากๆ
ก็เห็นบรรยากาศมากขึ้น แต่ได้ไปแค่ครั้งเดียว (นรีเวช) ไม่ค่อยรู้สึกมีอะไร
เปลี่ยนแปลงเท่าไร พี่ๆ ทั้งปี 4 กับพีเ่ด้นทด์ูแลโอเค
ควรมีต่อไปมากกกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
อยากให้มีการสานต่อโครงการดีๆ นี้ต่อไป

ประเมินผลและสรุปโครงการ



ข้อเสนอแนะ
ควรปรับระบบการนัดน้องขึ้นวอร์ดเพราะบางครั้งไม่ได้รับการแจ้งเตือนมา
เหมือนมันไม่ได้ก าหนดตายตัวว่าจะท าอะไร พี่ก็ไม่รู้จะท าอะไร น้องก็ไม่รู้เรื่อง ไปขึ้นวอร์ดกับ
พี่คนละคนก็ได้ท าอะไรต่างกัน
อยากให้เลือกช่วงเวลาได้มากกว่านี้ เพราะบางทีใกลส้อบ อยากให้พี่ถามสิ่งที่น้องต้องการดู 
เพราะบางทีรู้สึกเสียเวลากบับางอย่างนานเกินไป
คือจริงๆ ผมได้ขึ้นแค่ครั้งเดียวคือ กุมารเวชศาสตร์แต่แบบสอบถามไม่เอื้อให้ตอบ N/A 2 ข้อ  
ถ้าจะให้ดีจริงๆคือตั้งแต่กรอกใบสมัครแลว้อยากให้นอกจากเรืองการเลือกอันดับที่สนใจแลว้
อยากให้กรอกเวลาที่ว่างด้วย เพื่อให้ทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องว่างตรงกันมากกว่านี้ จะได้ไม่มีการ
ยกเลิกเกิดขึ้นจนขนาดพลาดขึ้นวอร์ดถึง 2 ครั้ง
ได้ขึ้นไม่ครบ, ขึ้นไปแล้วบางทีพี่เด้นท์บนวอร์ดจะงงๆ อยากให้มีการติดต่อพี่บนวอร์ดไว้ก่อน
ด้วย, อยากให้มีพี่ชั้นปสีูงๆ กว่านี้ที่ผ่านประสบการณ์มาเยอะมาร่วมกิจกรรมนี้ด้วย

ประเมินผลและสรุปโครงการ



ข้อเสนอแนะ
คือได้ขึ้นแค่วอร์ดเดียวจากสามวอร์ด อยากขึ้นให้ครบ ขอวิธีที่ท าให้ได้ขึ้นครบด้วยค่ะ
ไปไม่ครบที่ประกาศไว้ตอนแรก บางคนได้ไป บางคนไม่ได้ไป ทั้งๆที่มีชื่ออยู่แล้ว อยากให้
จัดการให้ดีกว่านี้ครับ
Some upperclassman doesn't know about that ward
ข้อแก้ไขเรื่องเวลาที่มักจัดตรงกับช่วงใกลส้อบพอดี
ตอนขึ้น นรี คนที่ขึ้นรอบผมเยอะไปครับ ท าให้ท าหลายๆอย่างล าบาก (พี่มีไม่เยอะ) คิดว่า
อาจจะแบ่งๆกันขึ้นทีละนิด อาจจะฟินกว่านี้  (แต่ก็พอเข้าใจครับ อาจเป็นเพราะเวลา และ
รุ่นพี่เอื้ออ านวยเทา่นั้นจริงๆ ^^)
อยากขึ้นวอร์ดให้ได้มากกว่านี้อ่ะค่ะ แต่ก็เข้าใจว่าจะจัดเวลาให้ตรงกันคงจะยากมาก
อยากไปให้ครบทุกวอร์ด และอยากให้มีการสอนเล็กๆนอ้ยๆกอ่นจะลองเข้าไปซักประวัติ
คนไข้

ประเมินผลและสรุปโครงการ



ข้อเสนอแนะ
ควรพาเป็นกลุ่มย่อย
ได้ขึ้นแค่ครั้งเดียว
อยากได้ขึ้นครบทุกวอร์ด
ได้ขึ้นแค่ครั้งเดียวครับ
อยากให้มีตารางที่แน่นอนล่วงหน้า จะได้บุ๊คเวลา
ไม่ค่อยสะดวกกับเวลา
ขึ้นได้ไม่ครบ 3 วอร์ด
เวลาว่างของพี่และน้องไม่ตรงกัน

ประเมินผลและสรุปโครงการ



สรุปข้อเสนอแนะ จ านวนคน
ไปวอร์ดไม่ครบ/น้อยเกินไป 12
เวลาไม่สะดวก/ไม่ตรงกัน 11
กลุ่มใหญ่เกินไป 3
มีปัญหาในการประสานงาน 3
แบบประเมินเข้าใจยาก 2

ประเมินผลและสรุปโครงการ
สรุปสิ่งที่ประทับใจ จ านวนคน

พี/่อาจารย์น่ารัก 22
ชอบโครงการ/ควรมีต่อไป 10
ได้น าสิ่งที่เรียนไปใช้ในอนาคต 10
ได้รับแรงบันดาลใจ 7
พี่ตั้งใจ/ดูแลด/ีเอาใจใส่ 7
เห็นบรรยากาศบนวอร์ด 4
เข้าใกล้ความเป็นแพทย์ 4



Direct experience in early clinical exposure of 
preclinical students conducted by senior clinical 

students in Thai medical students

POSTER PRESENTATION

การประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษานานาชาติของสมาคมแพทยศาสตร์ศึกษายโุรปปี 2559



Transformative

Lecture การไปดูหอผู้ป่วย
เจอผู้ป่วยจริง 

เรียนรู้จริง

รุ่นพี่พารุ่นน้องขึ้นไปดูหอผู้ป่วยอย่างเป็นทางการและเป็นระบบ

การเรียนชั้นปรีคลินิก

สอนโดย
อาจารยเ์ป็นหลัก 

รุ่นพี่เป็นหลัก 
ภายใต้การก ากับดูแล

ของอาจารย์

& Lab 



Innovative learning

Innovative process
1. เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน
2. การสัมผัสประสบการณ์ตรงทางคลินิกเร็วขึ้น 
3. การประยุกต์ใช้ความรู้ทางปรีคลินิกในชั้นคลินิก
4. รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง
5. ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง



พัฒนาต่ออย่างไร

พาน้องขึ้นวอร์ด



จัดกิจกรรมทั้งหมด 3 รอบ

แนวทางพัฒนา1
2559 2560

เวลาไม่สะดวก/ไม่ตรงกัน และ มีปัญหาใน
การประสานงาน 

น้องเลือกวันว่าง พี่เลือกวันว่าง แล้ว 
Match น้องกับพี่ที่ว่างตรงกัน

แบบประเมินเข้าใจยาก ท าแบบประเมิน Google form ที่เข้าใจ
และคลิกได้ง่าย มีการเขียน Reflection 
Online

สรุปโครงการหลงัเสร็จสิ้นโครงการทั้งหมด ท าแบบประเมิน และสรุปหลังเสร็จ
กิจกรรมทันที เพื่อน าไปปรับปรุงในรอบ
ถัดไป
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Inspiration Goals Long-term

FOCUS
LONG-TERM



การแจกแบบสอบถาม

วิธีการวิจัย

เวลาที่แจก
แบบสอบถาม

1 2 3

ระยะเวลาจัดโครงการ

ปี 3 เทอม 1-2 ปี 4 เทอม 1

1. ช่วงเวลาก่อนจัดโครงการ “BEFORE PROJECT”

2. ช่วงเวลาหลังจัดโครงการ “AFTER PROJECT”

3. หลังจบเทอมท่ี 1 ของชั้นปีที่ 4 “CLINICAL YEAR”



นักศึกษาผู้เข้าร่วม
โครงการ

นักศึกษาที่ไม่ได้
เข้าร่วมโครงการ

117
44%

148
56%

จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 83.86% (265/316)

แบบสอบถาม



Mean ± SD

ผลการวิจัย

ค่าเฉลี่ยล าดับที่ของคะแนนสอบ



Mean ± SD

ผลการวิจัย



Mean ± SD, *** P<0.001 compared between Participant and Non-participant
a = P<0.05, aaa = P<0.001 compared with Before project, 
b = P<0.05,  bbb = P<0.001 compared with After project

แรงบันดาลใจในการเรียนแพทย์



Mean ± SD, *** P<0.001 compared between Participant and Non-participant



Mean ± SD, aaa = P<0.001 compared with Before project, 
bbb = P<0.001 compared with After project

ความรู้สึกว่าเนื้อหาที่เรียนในชั้นปรีคลินิกมีความน่าสนใจ



Mean ± SD, * P<0.05 compared between Participant and Non-participant



Mean ± SD, * P<0.05 compared between Participant and Non-participant
aaa = P<0.001 compared with Before project, 

bbb = P<0.001 compared with After project

ความรู้สึกว่าความรู้ที่เรียนในชั้นปรีคลินิกสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชั้นคลินิก



Mean ± SD, * P<0.05 compared between Participant and Non-participant



Mean ± SD, *** P<0.001 compared between Participant and Non-participant
aa = P<0.01, aaa = P<0.001 compared with Before project, 

b = P<0.05,  bbb = P<0.001 compared with After project

ความเข้าใจถึงบรรยากาศและ
ระบบการท างานในชั้นคลินิก



Mean ± SD, *** P<0.001 compared between Participant and Non-participant

** P<0.01 compared between Participant and Non-participant



Mean ± SD, * P<0.05 compared between Participant and Non-participant 
a = P<0.05, aaa = P<0.001 compared with Before project, 
bb = P<0.01,  bbb = P<0.001 compared with After project

การทบทวนเนื้อหาหลังการเรียน



Mean ± SD, * P<0.05 compared between Participant and Non-participant



Mean ± SD, aa = P<0.01, aaa = P<0.001 compared with Before project, 
bbb = P<0.001 compared with After project

ความตั้งใจในการเรียน



Mean ± SD, * P<0.05 compared between Participant and Non-participant



Mean ± SD, a = P<0.05, aa = P<0.01, aaa = P<0.001 compared with Before project, 
b = P<0.05,  bbb = P<0.001 compared with After project

ความรู้สึกว่าตนเองมีเจตคติที่ดีต่อการเป็นแพทย์



Mean ± SD



Mean ± SD, aaa = P<0.001 compared with Before project, 
bbb = P<0.001 compared with After project

การสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากเนื้อหาที่เรียน



Mean ± SD



อภิปรายผลและสรุปผล

1. ค่าเฉลี่ยล าดับที่ของคะแนนสอบในกลุ่ม Tertile ที่ 1 ของกลุ่ม
ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยไม่พบ
ปัจจัยนี้เพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้ไม่เข้าร่วมโครงการ

2. ทุกตัวแปรตามที่โครงการวิจัยวัดผล มีระดับคะแนนสูงขึ้นเมื่อ
เวลาผ่านไป ทั้งในกลุ่มผู้ที่เข้าร่วมโครงการและผู้ที่ไม่เข้าร่วม
โครงการ แสดงว่าเมื่อเวลาผ่านไปในการเรียนแพทย์ ปัจจัย
ต่างๆ เหล่านี้จะเพิ่มขึ้นในทั้ง 2 กลุ่ม



อภิปรายผลและสรุปผล

3. ในนักศึกษาแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการ พบว่ามีการสืบค้น
ข้อมูลเพิ่มเติมจากเนื้อหาที่เรียนในช่วงหลังเข้าร่วมโครงการ         
เพิ่มสูงขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ แต่ไม่พบปัจจัยนี้เพิ่ม
สูงขึ้นในนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ แสดงว่าปัจจัยนี้
อาจเป็นปัจจัยหลักที่ เพิ่มขึ้น เฉพาะนักศึกษาที่ เข้าร่วม
โครงการในช่วงเวลาหลังเข้าร่วมโครงการทันที



4. ปัจจัยที่พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการ ให้คะแนนสูงกว่า ผู้ไม่เข้าร่วม
โครงการในช่วงหลังเข้าร่วมโครงการและ/หรือ ในชั้นคลินิก อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยเฉพาะในกลุ่ม Tertile ที่ 1 ได้แก่
• แรงบันดาลใจในการเรียนแพทย์
• ความรู้ที่เรียนในชั้นปรีคลินิกสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้

จริงในชั้นคลินิก
• ความรู้สึกว่าเนื้อหาที่เรียนในชั้นปรีคลินิกมีความน่าสนใจ
• การทบทวนเนื้อหาหลังการเรียน
• ความเข้าใจถึงบรรยากาศและระบบการท างานในชั้นคลินิก

อภิปรายผลและสรุปผล



บทสรุป
• โครงการนี้สามารถเพิ่มล าดับที่ของคะแนนสอบในกลุ่ม Tertile ที่ 1 

เพิ่มแรงบันดาลใจในการเรียนชั้นปรคีลินิก และความตระหนักว่าความรู้ที่
เรียนในชั้นปรีคลินิกสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชั้นคลินิกได้จริง

• ปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญของโครงการนี้
 นักศึกษารุ่นน้องได้สัมผัสประสบการณ์จริงทางคลนิิก ท าให้ได้ตระหนักว่าความรู้

ในการเรียนชั้นปรีคลินิก ได้น าไปใช้จริงในชั้นคลินิก
 นักศึกษารุ่นพี่เพิ่งผ่านประสบการณ์ทั้งชั้นปรีคลินิกและคลนิิก จึงเข้าใจ

สถานการณ์ที่น้องๆ ประสบ และตระหนักได้ว่าความรู้ปรีคลินิกส าคญัต่อการเรียน
ชั้นคลินิกอย่างไร ท าให้สามารถถ่ายทอดความรู้สึกและความส าคัญของเนื้อหา
ของชั้นปรีคลินิกต่อการประยุกต์ใช้ในการเรียนในชั้นคลนิิกได้เป็นอย่างดี

 ด้วยวัยท่ีใกล้กัน จึงสามารถส่ือสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจกนัได้ง่าย 
น้องๆ กล้าและสบายใจทีจ่ะถามและพูดคุยกับรุ่นพี่



#323: Comparisons of attitudes and behaviour toward 
study between students participating a project entitled 

– “Direct experience in early clinical exposure of 
preclinical students conducted by senior clinical 

students’ and non-participating students”

Oral PRESENTATION of

ณ เมือง Adelaide ประเทศ Australia ระหว่าง วันที่  11 ถึงวันท่ี  14 กรกฎาคม 2560



• หลังน าเสนอโครงการวิจัยที่งานประชุม การประชุมวิชาการ
แพทยศาสตร์ศึกษานานาชาติของสมาคมแพทยศาสตร์ศึกษายุโรป
ปี 2559 ได้รับความสนใจและการติดต่อจากนักศึกษาแพทย์ทั้งใน
และต่างประเทศ ในการน าโครงการนี้ไปเป็นต้นแบบในการจัด
กิจกรรมของตนเอง

• เป็นต้นแบบในกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตร ในรายวิชา 
ศรศว 226 การแพทย์ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์

• ท าให้การจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวเกิดขึ้นสะดวกขึ้น และได้รับ
ความร่วมมือจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยเป็นอย่างดี

• ได้รับการสานต่อในรุ่นถัดๆ ไป และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป

การขยายผลของโครงการ



Publication

Impact factor 1.980     


