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คูมือการฝกปฏิบัตงิ านบริบาลทางเภสัชกรรม
ผูปวยที่มอี าการปวด (Pharmaceutical Care
Clerkship in Pain)
(เฉพาะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

คณะอนุกรรมการการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาโรงพยาบาล

คํานํา
คณะอนุกรรมการการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาโรงพยาบาลประกอบดวยตัวแทนคณาจารยจาก ๑๗ มหาวิทยาลัย
ไดรวมกันปรับปรุงคูมือการฝกปฏิ บัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม เพื่อใหกิจกรรมการฝกปฏิบัติงานบริบ าลทางเภสัชกรรม
อายุรศาสตร ผูปวยนอก และสารสนเทศทางยาเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงวิธีการประเมินความประพฤติ ทัศนคติและ
ทักษะการฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมใหสอดคลองกับระดับผลการเรียนที่นิสิต/นักศึกษาจะไดรับมากขึ้น นอกจากการ
พัฒนาคูมือการฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมสาหรับนิสิต/นักศึกษาแลว คณะอนุกรรมการฯ ยังรวมมือกันในการพัฒนา
อาจารยประจาแหลงฝกใหมีทักษะการสอนทางคลินิกเพิ่มขึ้นดวย
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนตนไป จะเริ่มมีนิสิต/นักศึกษาหลักสูตรบริบาลทางเภสัชกรรมจากทุกมหาวิทยาลัยออก
ฝกงานพรอมกันทั่วประเทศ จึงมีจานวนผูใชคูมือการฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมเพิ่มมากขึ้น ทั้งอาจารยประจาแหลง
ฝกและนิสิต/นักศึกษา คณะอนุกรรมการฯ หวังวาจะไดรับขอเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมการฝกปฏิบัติงานและวิธีการประเมิน
จากผูใชเพื่อนามาพัฒนาปรับปรุงคูมือใหเหมาะสมยิ่งขึ้นตอไป
คณะอนุกรรมการการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาโรงพยาบาล
มกราคม ๒๕๕๙

การฝกปฏิบตั งิ านบริบาลทางเภสัชกรรม
(Pharmaceutical Care Clerkship)

๑. หลักการและเหตุผล
การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมเนนใหนิสิต/นักศึกษาสามารถบูรณาการองคความรูและทักษะในการบริบาล
ทางเภสัชกรรมจากการเรียนการสอนมาใหบริการดานสุขภาพแกผูปวย โดยนิสิต/ นักศึกษาตองฝกปฏิบัติใหบริบาลทางเภสัช
กรรมแกผูปวยในงานตาง ๆ เชน อายุรศาสตร ผูปวยนอก งานบริการสารสนเทศทางยา เภสัชกรรมชุมชน เปนตน เพื่อเพิ่มทักษะ
ทางวิชาชีพที่สําคัญ ทั ศนคติและเจตคติที่ดีตองานบริบาลทางเภสัชกรรมและเพื่ อให นิสิต/นักศึกษาไดฝกปฏิ บัติงานรวมกับ
บุคลากรสาธารณสุขอื่น รวมถึงปฏิบัติงานแบบสหสาขาวิชาชีพ และสอดแทรกแนวคิดการสรางเสริมสุขภาพในการฝกปฏิบัติงาน
ภายใตการดูแลของอาจารยประจําแหลงฝก
๒. วัตถุประสงค เพื่อใหนิสิต/นักศึกษา
๒.๑ มีความรู ความเขาใจ ถึงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของงานบริบาลทางเภสัชกรรม
๒.๒ มีประสบการณ ทักษะ และความชํานาญในการฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม
๒.๓ มีประสบการณในการปฏิบัติงานรวมกันระหวางวิชาชีพและบุคลากรสาธารณสุขอื่น
๒.๔ มีเจตคติที่ดีตอบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของวิชาชีพในงานบริบาลทางเภสัชกรรม
๒.๕ มีความมั่นใจในการใหบริการโดยใชกระบวนการทางเภสัชกรรม
๓. วิธีการฝกปฏิบัติงาน
การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมเปนการศึกษาในลักษณะของการเรียนรูดวยตนเอง (active learning) จาก
การมอบหมายของอาจารยประจําแหลงฝก การฝกปฏิบัติ การสังเกตการณ การอภิปราย กิจกรรมกลุม และการเรียนรูจาก
ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
๓.๑ นิสิต/นักศึกษารายงานตัวตออาจารยประจําแหลงฝกในวันแรกของการฝกปฏิบัติงาน
๓.๒ อาจารยประจําแหลงฝกทําการปฐมนิเทศ หรือ ชี้แจง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอควรปฏิบัติตาง ๆ ของแหลงฝกที่
นิสิต/นักศึกษาพึงปฏิบัติระหวางการฝกปฏิบัติงาน
๓.๓ อาจารยประจําแหลงฝกอภิปรายรวมกับนิสิต/นักศึกษา ถึงสิ่งที่นิสิต/นักศึกษาควรจะไดรับหลังเสร็จสิ้นการฝก
ปฏิบัติงาน และวางแผนการฝกปฏิบัติงาน
๓.๔ อาจารยประจําแหลงฝกแจงกําหนดการนําเสนอผลการฝกปฏิบัติงาน การประเมินและการสรุปผลการฝกปฏิบัติงาน
๓.๕ อาจารยประจําแหลงฝกเปนพี่เลี้ยง เพื่อติดตาม ควบคุม ดูแล ใหคําแนะนํา ปรึกษา อภิปรายประเด็นตาง ๆ ที่ได
จากการฝกปฏิบัติงานรวมกับนิสิต/นักศึกษา
๓.๖ อาจารยประจําแหลงฝกควรอภิปรายความคืบหนาของการฝกรวมกับนิสิต/นักศึกษาในสัปดาหที่ ๓ และสัปดาห
สุดทายของการฝกปฏิบัติงาน และกระตุนใหนิสิต/นักศึกษาประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง
๓.๗ อาจารยประจําแหลงฝกแจงผลการประเมินการฝกปฏิบัติงานแกนิสิต/นักศึกษาเปนระยะ เพื่อใหนิสิต/นักศึกษา
รับทราบ และพัฒนา ปรับปรุง แกไข ในสวนที่บกพรอง หรือพัฒนาสวนที่ดีแลวใหดียิ่งขึ้น
๔. ระยะเวลา และรูปแบบการฝกปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
การฝ ก ปฏิ บั ติ บ ริ บ าลทางเภสั ช กรรม ณ แหล ง ฝ ก ใช เวลาฝ ก ประมาณ ๘ ชั่ ว โมง/วั น หรือ ๔๐ ชั่ ว โมงต อ สั ป ดาห
ระยะเวลา ๖ สัปดาหตอ ๑ ปฏิบัติงาน) และสัมมนาที่คณะฯ เมื่อสิ้นสุดการฝกปฏิบัติงานผลัดที่ ๓, ๕ และ ๗ ของการฝกงาน
รูปแบบการฝกปฏิบัติงาน
การฝกประสบการณและพัฒนาทักษะโดยอาจารยประจําแหลงฝกเปนพี่เลี้ยง ชวยเหลือ ใหคําแนะนําอยางเหมาะสม การ
กระตุนความคิด กระตุนวิจารณญาณ และกระตุน บูรณาการ หรือความคิดรวบยอด โดยอาจารยป ระจําแหลงฝกอาจจัด
กระบวนการเรียนรู และสงเสริมสมรรถนะทางการศึกษาในแบบตาง ๆ อาทิ
การเรียนรูดวยตนเอง (active learning) จากขอมูลตาง ๆ ที่อาจเขาถึงไดดวยสื่อ เอกสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส ทบทวน
เอกสาร วิเคราะห และสรุปผลการศึกษา
๑

การเรี ย นรู โดยใช ป ญ หาเป น พื้ น ฐาน (problem-based learning) เพื่ อ สร า งความเข า ใจ สร า งวิ จ ารณญาณในการ
วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่หามาได และรวมในการอภิปรายกลุมดวยเหตุผล
การเรียนรูจากประสบการณจริง (experiential learning) เปนการฝกสรางความสามารถในการใชวิจารณญาณ เรียนรู
จากประสบการณ ใหป ระจักษ ในสิ่งที่ป ฏิบัติดวยการวิเคราะห สังเคราะห ริเริ่มสรางสรรค มีน วัตกรรม ทดสอบ ทดลอง
ตรวจสอบ การปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น ๆ อยางหลากหลายเพื่อสรางวิสัยทัศน
การเรียนรูจากโครงการ/โครงงานตาง ๆ (project) เพื่อฝกทักษะการหาปญหา การมองเห็นปญหาการระบุความสําคัญ
ของป ญ หาให ถองแท ขึ้น และปรับ เป น ป ญ หาเพื่ อการวิจัย การตั้งสมมติฐานการเก็บ ขอมูล การวัด การทดสอบ ทดลอง
รวบรวมผลนํามาวิเคราะหและสังเคราะห จัดทําขอสรุปและขอเสนอแนะ
อยางไรก็ตาม อาจารยประจําแหลงฝกสามารถพิจารณาจัดกิจกรรมใหนิสิต/นักศึกษาตามสภาพแวดลอมของแหลงฝก
โดยอาจประยุกตริเริ่มกิจกรรมที่เนนการสรางเสริมสุขภาพในการฝกปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับระยะเวลา งบประมาณ และ
องคประกอบอื่น ๆ เพื่อใหนิสิต/นักศึกษาไดรับประโยชนจากการฝกปฏิบัติงานแบบองครวม ทั้งในดานวิชาการ วิชาชีพ และ
การดํารงชีวิตประจําวันอยางเปนปกติ
๕. การนิเทศ
๕.๑ วัตถุประสงคการนิเทศ สําหรับอาจารยประจําคณะเภสัชศาสตร
๕.๑.๑ ประสานงานกับอาจารยประจําแหลงฝกเพื่อใหการฝกปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนไป
ตามปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม
๕.๑.๒ ติดตามความกาวหนาของนิสิต/นักศึกษาฝกปฏิบัติงาน
๕.๑.๓ รับทราบปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของกับการฝกปฏิบัติงาน และรวมกับอาจารยประจําแหลงฝกและ
นิสิต/นักศึกษา เพื่อแกไข ปองกัน
๕.๑.๔ รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการฝกปฏิบัติงาน จากนิสิต/นักศึกษา อาจารยประจําแหลง
ฝก และผูเกี่ยวของกับการฝกปฏิบัติงาน (เชน กิจกรรมการฝกงาน ที่พัก การเดินทาง)
๕.๒ รูปแบบการนิเทศ
๕.๒.๑ การนิเทศทางโทรศัพท โดยอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากอาจารยผูรับผิดชอบ
รายวิชา
๕.๒.๒ การเดินทางไปนิเทศ ณ แหลงฝก โดยอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และ/หรืออาจารยประจําคณะเภสัช
ศาสตร
ทั้งนี้ ใหอาจารยผูนิเทศบันทึกขอมูลการนิเทศในแบบบันทึกที่จัดเตรียมให
๖. การประเมิน
โดยภาพรวม จะแบงเปน
- คะแนนจากการประเมิน โดยอาจารยประจําแหลงฝก
- คะแนนจากการนําเสนอกรณีศึกษา รายงาน และอื่นๆ
โดยคณาจารยคณะเภสัชศาสตรและผูรับผิดชอบรายวิชา

๗๐
๓๐

คะแนน
คะแนน

๗. ขอควรปฏิบัติของนิสิต/นักศึกษาระหวางการฝกปฏิบัติงาน
๗.๑ นิสิต/นักศึกษาจะตองมีกิริยา มารยาท วินัย และมนุษยสัมพันธที่ดี โดย
- ตรงตอเวลา และใชเวลาใหเปนประโยชน
- มีสัมมาคารวะ มารยาทออนนอม พูดจาสุภาพเรียบรอย รูจักกาลเทศะและเอื้อเฟอตอผูอื่น
- มีความประพฤติดี และรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
- ปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
- ใหความเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของแหลงฝก

๒

- ในกรณี ที่ นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาทะเลาะวิ วาทกับ เภสั ช กร เจาหน าที่ ของแหลงฝ ก เพื่ อนนิ สิต /นั ก ศึ ก ษา ผู ป วยหรือ
ประชาชนทั่วไป ถึงขั้นทํารายรางกาย ใหอาจารยประจําแหลงฝกปรับลดคะแนนนิสิต/นักศึกษาลงได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจ
ของอาจารยประจําแหลงฝก
๗.๒ ในกรณีที่นิสิต/นักศึกษาไดกระทําการทุจริตหรือสอเจตนาในทํานองทุจริตในทรัพยสินสวนบุคคลหรือสวนราชการ
ณ แหลงฝก (เชน เงิน ยา พัสดุ หรืออื่น ๆ) จะถูกปรับตกในรายวิชานั้นทันที
๗.๓ ในกรณีที่นิสิต/นักศึกษาเลนการพนันหรือดื่มสุราในเวลาราชการหรือระหวางการ ฝกปฏิบัติงาน หรือในสถานที่
ปฏิบัติวิชาชีพ หากฝาฝน จะถูกปรับตกในรายวิชานั้นทันที
๗.๔ นิสิต/นักศึกษาตองมีความตั้งใจและความรับผิดชอบที่จะฝกปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจากอาจารยประจําแหลง
ฝก
๗.๕ นิสิ ต/นั กศึ ก ษาควรตั้งใจฝก ปฏิ บั ติงานให เกิด ทั กษะในระดับ วิช าชีพ ขั้ น สู ง (professional skill) โดยศึ กษาใน
กิจกรรมตาง ๆ แบบ active learning (เชน การอภิปรายซักถาม การสังเกตการณ การสืบคนขอมูล ดวยเอกสาร และ/หรือ
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ) มากกวาการฝกปฏิบัติงานแบบ passive learning
๗.๖ นิสิต/นักศึกษาตองฝกปฏิบัติงานใหครบตามกําหนดเวลา เมื่อรวมระยะเวลาลากิจ/ลาปวย ไมเกิน ๑ วันตอผลัด
หากระยะเวลาฝกไมเพียงพอ นิสิต/นักศึกษาจะตองฝกเพิ่มเติมใหครบตามที่กําหนด และตองขออนุญาตอาจารยประจําแหลง
ฝกเปนลายลักษณอักษร (การลากิจใหลาลวงหนา การลาปวยใหแจงทางโทรศัพทใหเร็วที่สุดในวันที่ลา และสงใบลาในวันแรก
ที่ ก ลั บ มาฝ ก ปฏิ บั ติ งาน) หากไม ป ฏิ บั ติ ต ามโดยไม มี เหตุ อั น ควรตามดุ ล ยพิ นิ จ ของอาจารย ป ระจํ า แหล ง ฝ ก และอาจารย
ผูรับผิดชอบรายวิชาสามารถพิจารณาใหตกในรายวิชานั้น ๆ
๗.๗ นิสิต/นักศึกษาตองปฏิบัติตาม “ขอกําหนด” คณะเภสัชศาสตรของมหาวิทยาลัย และหามนิสิต/นักศึกษาประพฤติ
ตนในทางเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยวินัยนิสิต/นักศึกษาและขอบังคับอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ
๗.๘ นิสิต/นักศึกษาที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับการฝกปฏิบัติงาน ใหติดตอโดยตรงที่ผูรับผิดชอบการฝกปฏิบัติงาน และ/หรือผู
ประสานการฝกปฏิบัติงาน คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยตนสังกัด
๘. ความรับผิดชอบของนิสิต/นักศึกษาในระหวางการฝกปฏิบัติงาน
นอกเหนือไปจากขอปฏิบัติทั่วไปในระหวางการฝกปฏิบัติงานแลว นิสิต/นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบตอวิชาชีพเภสัช
กรรม
๘.๑ นิสิต/นักศึกษาจะตองไมเปดเผยความลับ หรือขอมูลสุขภาพของผูรับบริการ
๘.๒ นิสิต/นักศึกษามีพันธกิจที่จะตองใหความเคารพตอขอมูลหรือความลับที่ไดจากการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
หรือจากเอกสาร เวชระเบียนของโรงพยาบาล หรือของกลุมงานเภสัชกรรม
๘.๓ นิสิต/นักศึกษาพึงตระหนักวาประสบการณในการเรียนรูสูงสุดตองการความเชื่อถือและความสุภาพตอกัน ระหวาง
อาจารยประจําแหลงฝกกับนิสิต/นักศึกษา
๘.๔ นิสิต/นักศึกษา ตองไมเปดเผยคําถามหรือขอของใจที่มีตอคําแนะนําของอาจารยประจําแหลงฝกในที่สาธารณะ
นิสิต/นักศึกษาอาจพูดคุยกับอาจารยประจําแหลงฝกอยางเปนสวนตัว โดยการวิพากษวิจารณจะตองอยูบนพื้นฐานของการ
เรียนรู และดวยความเคารพตออาจารยประจําแหลงฝก
๘.๕ นิสิต/นักศึกษาพึงระลึกวาผลจากการกระทําของนิสิต/นักศึกษา อาจสงผลตออาจารยประจําแหลงฝกและแหลงฝก
แมจะสิ้นสุดการฝกปฏิบัติงานแลว
๘.๖ นิสิต/นักศึกษาพึงตระหนักถึงการเสียสละและขยันฝกปฏิบัติงานเพื่อใหไดประสบการณดานวิชาชีพมากที่สุดจาก
การฝกปฏิบัติงาน
๘.๗ นิสิต/นักศึกษาไมควรวิพากษวิจารณในขอจํากัดที่ไมอาจแกไขไดหรือไมเกี่ยวของกับการฝกปฏิบัติงาน
๘.๘ นิสิต/นักศึกษาพึงระลึกเสมอวาสภาวะแวดลอมของการฝกปฏิบัติงานอาจไมเปไปตามการคาดการณของนิสิต/
นักศึกษา จึงควรปรับตัวใหเหมาะสมกับสิ่งแวดลอม และปฏิบัติตนใหเหมาะสมตามคุณวุฒิและวัยวุฒิ
หมายเหตุ

ขอบังคับสภาเภสัชกรรม วาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพเภสัชกรรม
๓

ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมผูปว ยที่มีอาการปวด
(Pharmaceutical Care Clerkship in Pain)
จุดมุงหมาย
เพื่อใหนิสิต/นักศึกษาสามารถประยุกตความรูดานเภสัชบําบัดมาใชในการดูแลผูปวยที่มีอาการปวดที่
เขารับการรักษาในโรงพยาบาล ณ หอผูปวยในและในคลินิกผูปวยนอกที่เกี่ยวของ
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
เพื่ อ ให นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาที่ ผ า นการฝ ก ปฏิ บั ติ ง านบริ บ าลทางเภสั ช กรรมผู ป ว ยที่ มี อ าการปวดแล ว มี
ความสามารถดังตอไปนี้
๑. ระบุ และอธิ บ ายถึ ง หน า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบของเภสั ช กรในที ม รั ก ษาพยาบาล (health care team)
ในการใหบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อกอใหเกิดผลดีที่สุดตอผูปวย
๒. ทราบถึงขอจํากัดตาง ๆ ซึ่งมีผลกระทบตอการใหบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวยที่มีอาการปวด พรอมทั้ง
เสนอแนะแนวทางแกไข
๓. ปฏิ บั ติ งานให บ ริ บ าลทางเภสั ช กรรมแก ผู ป ว ยที่ มี อ าการปวดได ด ว ยตนเองอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลภายในเวลาที่เหมาะสม โดยนิสิตสามารถ
๓.๑ จั ด ทํ า แฟ ม ประวั ติ ข องผู ป ว ย (patient profile) โดยมุ ง เน น ที่ ป ระวั ติ ก ารใช ย าของผู ป ว ยและ
ดําเนินการดานเอกสารที่เกี่ยวของ เชน SOAP note หรือที่มีหลักการคลายกัน
๓.๒ วิ เคราะห แ ผนการใช ย า และการติ ด ตามการใช ย า รวมทั้ ง ให ข อ คิ ด เห็ น ที่ เหมาะสมต อ ที ม
รักษาพยาบาลในกรณีที่มีปญหา
๓.๓ ติดตามการใชยาในแงประสิท ธิภาพและความปลอดภัย พรอมระบุ ปญ หาเรื่องการใชยา (drug
therapy problems) พรอมทั้งวางแผนและเสนอแนะแนวทางแกไข
๓.๔ ใหความรู และคําปรึกษาแกผูปวยหรือญาติ หรือผูดูแลผูปวยในเรื่องของยา โรค และการดูแลรักษา
ตนเอง กอนที่ผูปวยจะออกจากโรงพยาบาล (discharged counseling)
๔. ใหคําแนะนําแกบุคลากรอื่นๆ ในทีมรักษาพยาบาลไดอยางเหมาะสม กับสภาวะของผูปวยและโรงพยาบาล
อยางนอยควรจะครอบคลุมหัวขอการใชยาในกลุมยาแกปวดดังตอไปนี้
๔.๑ Drug product selection
๔.๒ Pharmacokinetic and drug dosage regimen
๔.๓ Drug interactions and adverse drug effects
๔.๔ Pharmacotherapeutic monitoring plan
๔.๕ Drug administration
๕. สามารถคนหา เลือก วิเคราะหขอมูลทางการแพทย และใหบริการสารสนเทศทางยาแกแพทย พยาบาล
และบุคลากรอื่นๆ อยางมีประสิทธิภาพภายในเวลาที่เหมาะสม
๖. สื่อสารกับผูปวย แพทย พยาบาล และบุคลากรอื่น ๆ อยางมีประสิทธิภาพ
๗. จัดทําบันทึกกิจกรรมเพิ่มเติม ในสวนที่เกี่ยวของกับการใหบริบาลทางเภสัชกรรม ตัวอยางเชน discharged
counseling note, medication history note, patient transferral note เป น ต น เพื่ อ ช ว ยให เกิ ด
ความเขาใจตรงกันและมีความตอเนื่องในการดูแลผูปวย
๕

๘. แกไขปญหา มีความคิดริเริ่ม มีความมั่นใจและความรับผิดชอบตอหนาที่
๙. มีความรู และความเขาใจเปนอยางดีในหลักการใชยาบําบัดรักษา และติดตามการใชยาในผูปวยที่มีอาการ
ปวดอยางนอยควรจะครอบคลุมหัวขอดังตอไปนี้
๙.๑ Basic pharmaceutical care for pain management
๙.๒ Pathophysiologic of pain
๙.๓ Pharmacology of pain
๙.๔ Pharmacotherapy for somatic and visceral pain
๙.๕ Pharmacotherapy for neuropathic pain
๙.๖ อื่นๆ ที่นา สนใจ
แนวทางการฝกปฏิบัติงาน
ในการฝกปฏิบัติงานนี้ นิสิต/นักศึกษามีความรับผิดชอบดังตอไปนี้
๑. เขารวมในกิจกรรมประจําวันของแหลงฝก ในสวนที่ไดรับมอบหมายจากอาจารยประจําแหลงฝก
๒. ปฏิบัติงานใหบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวยโดยครอบคลุมวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
๓. ใหบริการสารสนเทศทางยาแกผูปวย บุคลากรสาธารณสุข และอาจารยประจําแหลงฝก
๔. คนหา เลือก และวิเคราะหขอมูลทางการแพทย จากเอกสารและแหลงอางอิงตาง ๆ เพื่อนําไปประยุกตใช
ในการดูแลผูปวย และอภิปรายรวมกับอาจารยประจําแหลงฝก
๕. จัดทําเอกสาร แผนพับหรือเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อใชในการใหความรูตามที่ไดรับมอบหมายจากอาจารย
ประจําแหลงฝก

๖

แนวทางการจัดกิจกรรมการฝกปฏิบัติงาน
สัปดาห
กิจกรรม
๑
- แนะนําเกี่ยวกับการจัดตั้งและระบบการบริบาลทางเภสัชกรรมใน
ผูปวยที่มีอาการปวดและระบบการปฏิบัติงาน
- ใหบริบาลทางเภสัชกรรมกับผูปวยที่มีอาการปวด อยางนอย ๓
ราย/สัปดาห*
- กิจกรรมอื่น ๆ ตามที่อาจารยประจําแหลงฝกมอบหมาย
๒
- ใหบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวยที่มีอาการปวด อยางนอย ๕
ราย/วัน
- กิจกรรมอื่น ๆ ตามที่อาจารยประจําแหลงฝกมอบหมาย
๓
- ให บ ริ บ าลทางเภสั ช กรรมแก ผู ป ว ยที่ มี อ าการปวด อย า งน อ ย
๕ ราย/วัน
- นําเสนอกรณีศึกษาครั้งที่ ๑
- ประเมินพฤติกรรม ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานครั้งที่ ๑
- กิจกรรมอื่น ๆ ตามที่อาจารยประจําแหลงฝกมอบหมาย
๔
- ให บ ริ บ าลทางเภสั ช กรรมแก ผู ป ว ยที่ มี อ าการปวด อย า งน อ ย
๕ ราย/วัน
- นําเสนอ และประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ (journal club)
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานและ/หรือการดูแลผูปวย
- กิจกรรมอื่น ๆ ตามที่อาจารยประจําแหลงฝกมอบหมาย
๕
- ใหบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวยอยางนอย ๕ ราย/วัน
- ใหความรูแกบุคลากรสาธารณสุขในองคกร (academic in-service)
- กิจกรรมอื่นๆ ตามที่อาจารยประจําแหลงฝกมอบหมาย
๖
- ใหบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวยอยางนอย ๕ ราย/วัน
- นําเสนอกรณีศึกษาครั้งที่ ๒
- นําเสนอแนวคิดในการจัดตั้ง หรือพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรม
ในการดูแลผูปวยที่มีอาการปวด
- ประเมินพฤติกรรม ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานครั้งที่ ๒
- กิจกรรมอื่น ๆ ตามที่อาจารยประจําแหลงฝกมอบหมาย

อาจารยผูรับผิดชอบ
อาจารย
ประจําแหลงฝก

อาจารย
ประจําแหลงฝก
อาจารย
ประจําแหลงฝก

อาจารย
ประจําแหลงฝก

อาจารย
ประจําแหลงฝก
อาจารย
ประจําแหลงฝก

หมายเหตุ: *การจัดกิจกรรมการฝก ปฏิบัติงานเปน แนวทางสําหรับ อาจารยป ระจําแหลงฝก ซึ่งอาจปรับ เปลี่ยนไดตาม
สถานการณและความเหมาะสมของแหลงฝก

๗

การประเมินผลการฝกปฏิบตั ิงาน
๑. การประเมินผลโดยอาจารยประจํามหาวิทยาลัย
๑.๑. รายงานผลการฝกปฏิบัติงาน
๑.๒. การนําเสนอผลการปฏิบัติงาน
๑.๓. อื่นๆ ตามที่แตละสถาบันกําหนด
๒. การประเมินโดยอาจารยประจําแหลงฝก
๒.๑. การประเมินผลการฝกปฏิบัติงานเชิงพฤติกรรม (ป-๑/๑, ป-๑/๒)
๒.๒. การประเมินผลการฝกปฏิบัติงานเชิงทักษะ
(ป-๒/๑, ป-๒/๒ และ ป-๒/๓)
๒.๓. การประเมินผลการนําเสนอ
๒.๓.๑. นําเสนอกรณีศึกษา (Formal case presentation)
อยางนอย ๒ กรณีศึกษา
๒.๓.๒. การใหความรูในองคกร (Academic in-service)
นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป อยางนอย ๑ ครั้ง
๒.๓.๓. วิพากษวรรณกรรมปฐมภูมิ (Journal Club)
หรือนําเสนอขอมูลที่ไดจากการสืบคนเพื่อนําไปใช
บริบาลแกผูปวยเฉพาะราย อยางนอย ๑ ครั้ง
หมายเหตุ:
-

รอยละ ๓๐
รอยละ ๑๐
รอยละ ๑๐
รอยละ ๑๐
รอยละ ๗๐
รอยละ ๑๐
รอยละ ๓๐
รอยละ ๑๕
รอยละ ๕
รอยละ ๑๐

กิจกรรมใดที่แหลงฝกไมไดกําหนดใหฝกปฏิบัติ สามารถปรับคะแนนไดตามการฝกปฏิบัติจริง หรือกําหนด
กิจกรรมอื่นใหเทียบเทากัน
รูปแบบของ formal case presentation แตละครั้งประกอบดวย
๑. การเสนอประวัติผูปวย โดยครอบคลุมขอมูลดาน CC, HPI, PMH, FH, SH, ALL, MH, PE, Lab และ Hospital
course
๒. การนําเสนอปญหาของผูปวยทั้งปญหาเรื่องโรค การใชยา การดําเนินการแกไขปญหา การใหขอเสนอแนะ การ
ปรับแผนการใหยาและขนาดยา รวมถึงการติดตามผลการตอบสนองตอการรักษาตามแผนที่กําหนด
๓. การนําเสนอการสืบคนขอมูลเพิ่มเติม ความนาเชื่อถือและความเหมาะสมของขอมูลอางอิงที่ เกี่ยวของกับ
กรณีศึกษา การนําเสนอและการตอบคําถาม

๘

กิจกรรมการฝกปฏิบตั ิการเภสัชกรรมผูปวยที่มีอาการปวด

๑
๒.

๓.
๔.
๕.

กิจกรรมที่กําหนด
การวิเคราะหใบสั่งยาเพื่อคนหาปญ หาจากการใชยา
และ/หรือการจายยาใหแกผูปวย
การจั ด ทํ า แฟ ม ประวั ติ สื บ ค น ป ญ หา เสนอแนะ
แนวทางแกไขปญ หาที่ เกิดขึ้ น และติดตามการใชยา
หรือดําเนินการตามระบบการใชยาตอเนื่อง (refilling
system)
การใหคําแนะนําปรึกษาดานยาและสุขภาพแกผูปวย
ญาติ หรือผูเกี่ยวของ (ราย)
การอภิปรายรวมกับอาจารยประจําแหลงฝกเกี่ยวกับ
การติดตามการใชยาในผูปวยที่ไดรับมอบหมาย (case
discussion)**
การนําเสนอกรณีศึกษา (formal case presentation)

๖. การบรรยายสอนแก บุ ค ลากรในโรงพยาบาล นิ สิ ต /
นักศึกษา หรือ อาสาสมัคร (academic in-service)
๗. การวิพากษวรรณกรรมปฐมภูมิ (Journal club)
๘ กิจกรรมอื่น ๆ

เกณฑกําหนด
ตามแหลงฝก
กําหนด
> ๓ ราย/วัน*

> ๓ ราย/วัน
> ๓ ครั้ง/สัปดาห
> ๒ กรณีศึกษา
> ๑ ครั้ง
> ๑ ครั้ง
ตามที่แหลงฝก
กําหนด

แบบประเมิน

รอยละ

ป-๒/๑
ป-๒/๒
ป-๒/๓

๔๐

ป-๖/๑
ป-๖/๒
ป-๖/๓

๑๕

ป-๘
ป-๗/๑
ป-๗/๒
ป-๗/๓

๕
๑๐

หมายเหตุ
* สามารถปรับเปลี่ยนไดตามที่แหลงฝกกําหนด
** รูปแบบของ case discussion เปนการอภิปรายเกี่ยวกับความกาวหนาในแตละวันของผูปวย ประกอบดวย
- การสรุปขอมูลเกี่ยวกับประวัติ การสืบคนปญหา การเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้น และการติดตาม
การใชยาของผูปวย โดยพยายามทําทุกกรณีศึกษาในแตละครั้งที่อภิปรายกับอาจารยประจําแหลงฝก
- การนําเสนอขอมูลที่ไดสืบคนเพิ่มเติม ซึ่งเกี่ยวของกับปญหาของผูปวยจากแหลงอางอิงที่เหมาะสม

๙

แบบบันทึกสรุปกิจกรรมรวมปฏิบัติการเภสัชกรรมผูปวยที่มีอาการปวด
ชื่อนิสิต.................................................................................รหัสประจําตัว............................................................................
แหลงฝก...................................................................ระหวางวันที่.................................ถึง...............................รวม............วัน
กิจกรรมที่กําหนด
เกณฑ
ปฏิบัติจริง
๑ การวิเคราะหใบสั่งยาเพื่อคนหาปญหาจากการใชยา และ/หรือการ
ตามแหลงฝกกําหนด
จายยาใหแกผูปวย
๒. การจัดทําแฟมประวัติ สืบคนปญหา เสนอแนะแนวทางแกไขปญหา
๓ ราย / วัน
ที่เกิดขึ้น และติดตามการใชยา หรือดําเนินการตามระบบการใชยา
ตอเนื่อง (refilling system)
๓. การใหคําแนะนําปรึกษาดานยาและสุขภาพแกผูปวย ญาติ หรือ
> ๓ ราย / วัน*
ผูเกี่ยวของ (ราย)
๔. การอภิปรายรวมกับอาจารยประจําแหลงฝกเกี่ยวกับการติดตามการ
> ๓ ครั้ง / สัปดาห
ใชยาของผูปวยที่ไดรับมอบหมาย (case discussion)**
๕. การนําเสนอกรณีศึกษา (formal case presentation)
> ๒ กรณีศึกษา
๖. การบรรยายสอนแกบุคลากรในโรงพยาบาล นักศึกษา หรือ
อาสาสมัคร (academic inservice)
๗. การวิพากษวรรณกรรมปฐมภูมิ (journal club)
> ๑ ครั้ง
๘ กิจกรรมอื่น ๆ
ตามที่แหลงฝกกําหนด
หมายเหตุ : *การจั ด กิ จ กรรมการฝ ก ปฏิ บั ติ ง านเป น แนวทางสํ าหรั บ อาจารย ป ระจํ า แหล งฝ ก ซึ่ งอาจปรับ เปลี่ ย นได ต าม
สถานการณและความเหมาะสมของแหลงฝก
ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม ....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ลงชื่อนิสิต.......................................................................
ลงชื่ออาจารยประจําแหลงฝก..........................................

๑๐

แบบ-ป-๑/๑
แบบประเมินความประพฤติและทัศนคติของนิสิต/นักศึกษา
สําหรับอาจารยประจําแหลงฝก
ชื่อนิสิต/นักศึกษา............................................................รหัสประจําตัว...............................................
ปฏิบัติงาน......................................................ชื่อแหลงฝก...............................................ผลัดที่...........
ให อ าจารยป ระจํา แหลงฝ ก ประเมิ น ผลโดยสั งเกตจากพฤติ กรรม ผลการปฏิ บั ติ งานและ/หรือจากการอภิ ป ราย
สอบถาม การสื่อ สาร ทั้ งโดยวาจา หรือลายลั ก ษณ อั ก ษร และให ป ระเมิ น ๒ ครั้ง คือ ในสั ป ดาห ที่ ๓ และ ๖ ของการฝ ก
ปฏิบัติงาน ผลการประเมินในสัปดาหที่ ๓ ควรมีการแจงใหนิสิต/นักศึกษาทราบ เพื่อใหเกิดการพัฒนา โดยคะแนนที่ใชการ
ประเมินผลการฝกปฏิบัติงานจะคิดจากคะแนนในสัปดาหที่ ๖
คําชี้แจง

ใหทานทําเครื่องหมายกากบาท (x) ในชองระดับคะแนนของแบบประเมินที่ตรงกับทักษะและความสามารถของนิสิต/
นักศึกษาที่ทานดูแลมากที่สุด (ประเมินทั้งในและนอกเวลาการฝกปฏิบัติงานฯ)
ระดับขั้นการประเมิน
คะแนน
ระดับ
๕
ดีมาก
๔

ดี

๓

ปานกลาง

๒

ปรับปรุง

๑

ไมผาน

นิยาม
นิสิต/นักศึกษามีพฤติกรรมเหมาะสม มีความพรอม เสียสละ กระตือรือรน รวมถึงทัศนคติที่ดีตอ
การฝกปฏิบัติงาน พรอมสามารถอภิปรายและใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนอยางเหมาะสม
นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษามี พ ฤติ ก รรมเหมาะสม มี ค วามพร อ ม เสี ย สละ รวมถึ ง ทั ศ นคติ ที่ ดี ต อ การฝ ก
ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเอง แตตองไดรับคําแนะนําเพียงเล็กนอย
นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษามี พ ฤติ ก รรมอยู ในเกณฑ พ อใช สามารถปฏิ บั ติ งานได ด วยตนเอง แต ต อ งได รับ
คําแนะนําเปนสวนใหญ
นิสิต/นักศึกษามีพฤติกรรมไมเหมาะสมบางประการ เกิดความผิดพลาดซ้ํา สามารถปฏิบัติงานได
แตตองไดรบั การติดตามอยางใกลชิด
นิสิต/นักศึกษามีพฤติกรรมไมเหมาะสม เกิดความผิดพลาดซ้ํา และไมปรับปรุงตัวตามคําแนะนํา
ของอาจารยประจําแหลงฝก

นิสิต/นักศึกษาจะไดรับการประเมินผลการฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม ก็ตอเมื่อ
มีคะแนนจากการประเมินความประพฤติและทัศนคติของนิสติ /นักศึกษา
มากกวาหรือเทากับรอยละ ๕๐

๑๑

แบบ-ป-๑/๒
แบบประเมินความประพฤติและทัศนคติของนิสิต/นักศึกษา
สําหรับอาจารยแหลงฝก
ชื่อนิสิต/นักศึกษา...................................................................รหัสประจําตัว..........................................
ปฏิบัติงาน.....................................................ชื่อแหลงฝก......................................................ผลัดที่.......
หัวขอการประเมิน

สัปดาหที่ ๓
สัปดาหที่ ๖
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๑. การตรงตอเวลา และความมีวินัย (มากอนเวลาที่สามารถเตรียมตัวพรอมที่จะ
ฝกฯ)
๒. การแตงกายเหมาะสม แสดงถึงความเปนวิชาชีพเภสัชกรรม
๓. พฤติกรรมในการติดตอสัมพันธกับบุคคลอื่น อยางมีสัมมาคารวะ และ
เหมาะสมกับกาลเทศะ
๔. ความมีน้ําใจ ไมเพิกเฉยตอการชวยเหลือผูอื่นตามสมควร
๕. ความเหมาะสมของบุคลิกภาพ (นาเชื่อถือ มีสุขอนามัยที่ดี การวางตัวที่
เหมาะสมกับการเปนบุคลากรสาธารณสุข)
๖. การเตรียมความพรอมในการเตรียมตัวกอนมาปฏิบัติงาน
๗. ความตั้งใจ กระตือรือรน และรับผิดชอบตอการฝกฯ
๘. ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
๙. การปรับตัวเขากับแหลงฝก
๑๐. การปรับปรุงตนเองตอขอเสนอแนะ (ยอมรับฟง ทบทวนตนเองและปรับปรุง
ตนเองตามที่ไดรับขอเสนอแนะ)
๑๑. การมีจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ (เชน ซื่อสัตย ไมมีพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการ
เปดเผยความลับของผูปวย)
๑๒. ความคิดริเริ่มสรางสรรค (เชน มีความคิดปรับปรุงคุณภาพกิจกรรม หรือริเริ่ม
กิจกรรมใหมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริบาลทางเภสัชกรรม)
รวมคะแนน (คะแนนที่ได x ๑๐)/ฐานคะแนนที่ประเมินจริง

ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม...............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
ลงชือ่ .....................................................อาจารยประจําแหลงฝก
(
)

๑๒

แบบ-ป-๒/๑
แบบประเมินทักษะการฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยทีม่ ีอาการปวด
สําหรับอาจารยประจําแหลงฝก
ชื่อนิสิต/นักศึกษา.....................................................................รหัสประจําตัว....................................
ปฏิบัติงาน...............................................ชื่อแหลงฝก.....................................................ผลัดที่..........
ให อ าจารยป ระจํา แหลงฝ ก ประเมิ น ผลโดยสั งเกตจากพฤติ กรรม ผลการปฏิ บั ติ งานและ/หรือจากการอภิ ป ราย
สอบถาม การสื่อ สาร ทั้ งโดยวาจา หรือลายลั ก ษณ อั ก ษร และให ป ระเมิ น ๒ ครั้ง คือ ในสั ป ดาห ที่ ๓ และ ๖ ของการฝ ก
ปฏิบัติงาน ผลการประเมินในสัปดาหที่ ๓ ควรมีการแจงใหนิสิต/นักศึกษาทราบ เพื่อใหเกิดการพัฒนา โดยคะแนนที่ใชการ
ประเมินผลการฝกปฏิบัติงานจะคิดจากคะแนนในสัปดาหที่ ๖
คําชี้แจง

ใหทานทําเครื่องหมายกากบาท (x) ในชองระดับคะแนนของแบบประเมินที่ตรงกับทักษะและความสามารถของนิสิต/
นักศึกษาที่ทานดูแลมากที่สุด (ประเมินทั้งในและนอกเวลาการฝกปฏิบัติงานฯ)
ระดับขั้นการประเมิน
คะแนน ระดับ
นิยาม
๕
ดีมาก นิสิต/นักศึกษาแสดงใหเห็นวามีทักษะ/ความสามารถครบถวนตามวัตถุประสงคการฝกปฏิบัติงานฯ
เปนที่นาพอใจ เกิดความบกพรองนอย สามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเอง อาจไดรับคําแนะนําเปน
ครั้งคราว
๔
ดี
นิสิต/นักศึกษาแสดงใหเห็นวามีทักษะ/ความสามารถตามวัตถุประสงคการฝกปฏิบตั ิงานฯ มีความ
บกพรองในระดับยอมรับได สามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเอง แตตองไดรับคําแนะนําเปนครั้งคราว
๓ ปานกลาง นิสิต/นักศึกษาแสดงใหเห็นวามีทักษะ/ความสามารถตามเกณฑวัตถุประสงคการฝกปฏิบัติงานฯ
มีความบกพรองในระดับยอมรับได ยังคงสามารถปฏิบัติงานได แตตองไดรับคําแนะนําเปนสวนใหญ
๒
ปรับปรุง นิสิต/นักศึกษาแสดงใหเห็นวาขาดทักษะ/ความสามารถในระดับไมนา เชื่อถือ เกิดความบกพรองอยู
เสมอ การปฏิบัติงานอยูภายใตการดูแลจากอาจารยประจําแหลงฝกอยางใกลชิด
๑
ไมผาน นิสิต/นักศึกษาแสดงใหเห็นวาขาดทักษะ/ความสามารถ ไมผานตามวัตถุประสงคการฝกปฏิบัติงานฯ
ไมสามารถปฏิบัติงานได เกิดความผิดพลาดซ้ํา และไมปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยแหลงฝก

๑๓

แบบ-ป-๒/๒

แบบประเมินทักษะการฝกปฏิบตั ิงานบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยที่มีอาการปวด
ชื่อนิสิต/นักศึกษา...............................................................รหัสประจําตัว............................................
ปฏิบัติการ..................................................ชื่อแหลงฝก..............................................ผลัดที.่ ...............
หัวขอการประเมิน

สัปดาหที่ ๓
สัปดาหที่ ๖
สําหรับ
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A คณะฯ

๑. การรวบรวมขอมูลที่เหมาะสม
๑.๑ จากเวชระเบียน (ผูปวยนอก /ผูปวยใน/ฐานขอมูล
เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล )
๑.๒ จากสัมภาษณผูปวย ญาติ และ/หรือบุคลากร
สาธารณสุขที่เกี่ยวของ
๑.๓ เลือกขอมูลที่จําเปน เกี่ยวของกับการดูแลผูปวย
๑.๔ สามารถตอบคําถามหรือนําขอมูลมาใชในการดูแล
ผูปวยจากแบบบันทึกไดอยางรวดเร็ว
๒. กระบวนการคิดและวิเคราะหเพื่อแกไขปญหาอยางเปนระบบแกผูปวยเฉพาะราย
๒.๑ คัดกรองปญหาจากการใชยาจากใบสั่งยา (ผูปวยใน/
ผูปวยนอก)
๒.๒ ระบุปญหาเรื่องโรคและปญหาจากการใชยาของ
ผูปวยโดยนิสิต โดยสืบคนจากรายการยา (ใบสั่งยา)
เวชระเบียน การสัมภาษณผูปวย/ผูดูแลผูปวย บุคลากร
สาธารณสุข และอื่น ๆ
๒.๓ ระบุขอมูลของผูปวยที่สัมพันธกับปญหาเรื่องโรค
และปญหาจากการใชยา (subjective & objective data)
๒.๔ การประเมิน
๒.๔.๑ สาเหตุและปจจัยเสี่ยง
๒.๔.๒ ประเมินรูปแบบการรักษาในปจจุบันหรือ
ควรจะไดรับ (Indication, Efficacy, Safety, Adherence,
Cost)
๒.๔.๓ การเลือกสูตรยาตานเอชไอวี
๒.๔.๔ การเริ่ม/หยุดการปองกันโรคติดเชื้อฉวย
โอกาสดวยยา
๒.๔.๕ การเฝาระวังการเกิดอันตรกิริยาระหวางยา
๒.๕ แผนการแกไขปญหา
๒.๕.๑ เปาหมายการรักษา
๒.๕.๒ แผนการรักษาดวยยาในปจจุบันและอนาคต
พรอมทางเลือกอื่น ๆในการรักษา
๒.๕.๓ การติดตามผูปวยดานประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัย
๒.๕.๔ การใหคําปรึกษาแกผูปวย/ญาติ/แพทย/
บุคลากรสาธารณสุขอื่น ๆ

๑๔

แบบ-ป-๒/๓
หัวขอการประเมิน

สัปดาหที่ ๓
สัปดาหที่ ๖
สําหรับ
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A คณะฯ

๓. การแกไขปญหาแกผูปวยเฉพาะราย
๓.๑ ปฏิบัติตามแผนการรักษาที่นิสิต/นักศึกษาวางแผน
ไวจริง
๓.๒ ติดตามผลการนําเสนอแนวทางการแกไข
๓.๓ ติดตามผลการตอบสนองรักษาทั้งในแงประสิทธิภาพ
และความปลอดภัย รวมถึงวางแผนการแกไขปญหาอยาง
ตอเนื่อง
๔. การสื่อสารเพื่อแกไขปญหาแกผูปวยเฉพาะราย
๔.๑ ระบุบุคคลที่ตองการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
๔.๒ เลือกชองทางและใชการสื่อสารที่เหมาะสมตอบุคคล
เปาหมาย
๔.๒.๑ อวัจนภาษา: pharmacist note, เอกสาร
หลักฐานวิชาการ
๔.๒.๒ วัจนภาษา: ภาษาเหมาะแกระดับผูรับสาร
ชัดเจน ไดใจความ ถูกตอง ตรงประเด็น
๔.๓ ใหคําแนะนําถูกตองตามหลักวิชาการ
๔.๕ การแกไขปญหาเฉพาะหนาที่เหมาะสมตาม
สถานการณ
๕. บริการสารสนเทศทางยาแกบุคลากรสาธารณสุข/
ผูปวย และ/หรือบุคคลทั่วไป
รวมคะแนน (คะแนนที่ได x ๓๐)/ฐานคะแนนที่มีการประเมินจริง

หากใหทานประเมินระดับขั้นการศึกษา (เกรด) ตามความสามารถของนิสิต/นักศึกษาโดยภาพรวม คิดวาควรอยูในระดับใด
 A (> รอยละ ๘o)
 B+ (รอยละ ๗๕-๗๙)
 B (รอยละ ๗o-๗๔)
 C+ (รอยละ ๖๕-๖๙)
 C (รอยละ ๖o-๖๔)  D+ (รอยละ ๕๕-๕๙)  D (รอยละ ๕o-๕๔)  F (< รอยละ ๕o)
ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม.......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
ลงชือ่ .....................................................อาจารยประจําแหลงฝก
(
)

๑๕

แบบประเมินการนําเสนอกรณีศึกษา

แบบ-ป-๖/๑

ชื่อนิสิต/นักศึกษา......................................................................รหัสประจําตัว....................................
ปฏิบัติงาน.......................................................ชื่อแหลงฝก..................................................ผลัดที่......
คําชี้แจง

ใหทานทําเครื่องหมายกากบาท (x) ในชองระดับคะแนนของแบบประเมินที่ตรงกับทักษะและความสามารถของนิสิต/
นักศึกษาที่ทานดูแลมากที่สุด (ประเมินทั้งในและนอกเวลาการฝกปฏิบัติงานฯ)
ระดับขั้นการประเมิน
คะแนน
ระดับ
๕
ดีมาก
๔

ดี

๓

ปานกลาง

๒

ปรับปรุง

๑

ไมผาน

นิยาม
นิสิต/นักศึกษา สามารถนําเสนอ อภิปรายและตอบคําถามไดถูกตองครบถวน แสดงความรู/ความ
คิดเห็นบนพื้นฐานองคความรูใหมอยางเหมาะสม สามารถอภิปรายประเด็นการดูแลผูปวยดานยาที่
สําคัญ (critical point) และนําไปประยุกตใชในการดูแลผูปวยเฉพาะรายไดจริง
นิสิต/นักศึกษา สามารถนําเสนอ อภิปรายและตอบคําถามไดถูกตอง แสดงความรู/ความคิดเห็นบน
พื้นฐานแนวทางการรักษาที่เปนปจจุบัน อภิปรายถึงประเด็นการดูแลผูปวยดานยาที่สําคัญและ
นําไปประยุกตใชในการดูแลผูปวยเฉพาะรายไดบางสวน แตตองไดรับคําแนะนําบาง
นิสิต/นักศึกษา สามารถนําเสนอ อภิปรายและตอบคําถามไดถูกตองบางสวนมีองคความรูพื้นฐาน
ยังขาดความเขาใจภาพรวมของกรณีศึกษา ยังไมสามารถนําไปประยุกตใชในการดูแลผูปวยไดดวย
ตนเอง ตองไดรับคําแนะนํา
นิสิต/นักศึกษา สามารถนําเสนอ อภิปรายและตอบคําถามไดถูกตองบางสวน ขาดขอมูลสําคัญและ
ความเขาใจภาพรวมของกรณีศึกษา ไมสามารถนําไปประยุกตใชในการดูแลผูปวยได ตองไดรับ
คําแนะนําเปนสวนใหญ
นิสิต/นักศึกษา การนําเสนอไมถูกตอง ไมสามารถอภิปรายและตอบคําถามได ขาดขอมูลสําคัญ
และความเขาใจภาพรวมของกรณีศึกษา ตองสอนการทํากรณีศึกษาใหม

๑๖

แบบ-ป-๖/๒
แบบประเมินการนําเสนอกรณีศึกษา
ชื่อนิสิต/นักศึกษา............................................................รหัสประจําตัว........................................
ปฏิบัติงาน..............................................ชื่อแหลงฝก..................................................ผลัดที่..........
หัวขอการประเมิน
๑. การนําเสนอขอมูลผูปวยถูกตองและครบถวน
๑.๑ ประกอบดวย CC, HPI, PMH, FH, SH, ALL, MH, PE, Lab
๑.๒ ประวัติการรักษาโดยยอที่เกี่ยวของกับการใชยา
รวมคะแนนสวนที่ ๑ (คะแนนที่ได x ๗.๕)/๑๐
๒. การประเมินและแกไขอยางเปนระบบ
๒.๑ ระบุปญหาเรื่องโรคและปญหาการบําบัดดานยาของผูปวยโดยนิสิต/นักศึกษา
๒.๒ ระบุขอมูลของผูปวยที่สัมพันธกับปญหาเรื่องโรคและปญหาเรื่องการใชยา
(subjective & objective data)
๒.๓ การประเมิน
๒.๓.๑ สาเหตุ
๒.๓.๒ ปจจัยเสี่ยง
๒.๓.๓ ประเมินรูปแบบการรักษาในปจจุบันหรือควรจะไดรับ (IESAC)
๒.๔ แผนการแกไขปญหา
๒.๔.๑ เปาหมายการรักษา
๒.๔.๒ แผนการรักษาดวยยาในปจจุบันและอนาคต
๒.๔.๓ ติดตามผูปวยดานประสิทธิภาพและความปลอดภัย
๒.๔.๔ ใหคําปรึกษาแกผูรับบริการ/ผูปวย/ญาติ/แพทย/บุคลากรสาธารณสุขอื่น ๆ
รวมคะแนนสวนที่ ๒ (คะแนนที่ได x ๕๐)/๔๕
๓. การใชหลักฐานทางวิชาการ
๓.๑ การนํ า เสนอข อ มู ล ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ กรณี ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม โดยเป น ข อ มู ล ที่ ทั น สมั ย
น าเชื่ อถื อและเป น ที่ ยอมรับ อย า งแพรห ลายในวงการสาธารณสุ ข มี จํานวนเหมาะสมเพี ย ง
พอที่จะตอบคําถามของผูปวยไดถูกตองเหมาะสมกับผูปวยแตละราย
รวมคะแนนสวนที่ ๓ (คะแนนที่ได x ๗.๕)/๕
๔. การนําเสนอ
๔.๑ ความเหมาะสมของลําดับของการนําเสนอ งายตอการติดตาม ภายในระยะเวลาที่
กําหนด
๔.๒ เนื้อหา เอกสารและสื่อประกอบการนําเสนอสะกดถูกตอง ชัดเจนนาสนใจ
๔.๓ การสื่อสาร: เสียงดังชัดเจน ความเร็วเหมาะสม ศัพทที่ใชเขาใจงายออกเสียงถูกตอง
ทาทาง การประสานสายตา
รวมคะแนนสวนที่ ๔ (คะแนนที่ได x ๗.๕ )/๑๕

คะแนน
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A

๑๗

แบบ-ป-๖/๓
หัวขอการประเมิน
๕. การตอบคําถาม
๕.๑ ถูกตอง และมีเหตุผลสอดคลองกับระดับนิสิต/นักศึกษา Pharm D.
๕.๒ สามารถคิดไดดวยตนเอง โดยอางอิงองคความรูพื้นฐาน ในกรณีที่ไมมีขอมูลสนับสนุน
คําตอบชัดเจนเชิงประจักษ
รวมคะแนนสวนที่ ๕ (คะแนนที่ได x ๑๗.๕)/๑๐
๖. การบูรณาการองคความรูและความเขาใจภาพรวมของกรณีศึกษา
รวมคะแนนสวนที่ ๖ (คะแนนที่ได x ๑๐)/๕
รวมคะแนน (คะแนนที่ได x ๑๕)/๑๐๐

คะแนน
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A

ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม.................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................................อาจารยประจําแหลงฝก
(
)

๑๘

แบบ-ป-๗/๑
แบบประเมินการนําเสนอและวิพากษวรรณกรรมปฐมภูมิ
ชื่อนิสิต/นักศึกษา ............................................................... รหัสนิสิต.................................................
เรื่อง ...................................................................................วันที่ .......................................................
คําชี้แจง

ใหทานทําเครื่องหมายกากบาท (x) ในชองระดับคะแนนของแบบประเมินที่ตรงกับทักษะและความสามารถของนิสิต/
นักศึกษาที่ทานดูแลมากที่สุด (ประเมินทั้งในและนอกเวลาการฝกปฏิบัติงานฯ)
ระดับขั้นการประเมิน
คะแนน
ระดับ
๕
ดีมาก
๔

ดี

๓

ปานกลาง

๒

ปรับปรุง

๑

ไมผาน

นิยาม
นิสิต/นักศึกษาสามารถประเมิน วิเคราะหและวิพากษ รวมถึงการสังเคราะหองคความรูปจจุบัน
วรรณกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของ และสามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงานได
นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาสามารถประเมิ น วิเคราะห แ ละวิพ ากษ รวมถึ งการสังเคราะห อ งค ค วามรูจ าก
วรรณกรรมที่วิพากษ และสามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงานได อาจตองใหคําแนะนําบาง
นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาสามารถประเมิ น วิ เคราะห แ ละวิพ ากษ ว รรณกรรม ยั ง ไม ส ามารถสั ง เคราะห
องคความรู และนําประยุกตใชในการปฏิบัติงานได ตองไดรับคําแนะนําบาง
นิสิต/นักศึกษาสามารถประเมิน วิเคราะหและวิพากษวรรณกรรมไดเพียงบางสวน ไมสามารถ
สั งเคราะห อ งค ค วามรู และนํ า ประยุ ก ต ใช ในการปฏิ บั ติ ง านได ขาดความเข า ใจภาพรวมของ
วรรณกรรมที่นําเสนอ ตองไดรับคําแนะนําเปนสวนใหญ
นิสิต/นักศึกษาไมสามารถประเมิน วิเคราะหและวิพากษวรรณกรรมได ไมสามารถอธิบายและตอบ
คําถามได ขาดความเขาใจภาพรวมของวรรณกรรมที่นําเสนอ ตองสอนการทําวรรณกรรมปฐมภูมิ
ใหม

๑๙

แบบ-ป-๗/๒
หัวขอการประเมิน
๑. การคัดเลือกบทความโดยนิสิต/นักศึกษา
โดยพิจารณาจากประโยชนของการนําไปประยุกตใช ไดแก การใชสนับสนุนการดูแลผูปวยที่นิสิต/
นักศึกษาดูแลอยู และ/หรือการใชสนับสนุนการดูแลผูปวยที่เขารับบริการในหนวยงานนั้น ๆ
๒. การประเมิน และวิพากษบทความ
๒.๑ ชื่อเรื่อง บทคัดยอ บทนํา
๒.๒ คําถามและวัตถุประสงคงานวิจัย
๒.๓ ระเบียบวิธีการวิจัย
๒.๓.๑ รูปแบบการวิจัยมีความสอดคลองกับคําถามงานวิจัย
๒.๓.๒ เกณฑการคัดเขา/คัดออก พิจารณาจากความสอดคลองกับคําถามงานวิจัย และ
อคติในการคัดเลือกกลุมตัวอยาง
๒.๓.๓ ขนาดกลุมตัวอยาง/รอยละของผูปวยที่ออกจากการศึกษา (drop out)
๒.๓.๔ สถิติ โดยพิจารณา
- ความเหมาะสมของสถิติที่ใชกับชนิดของตัวแปร
- การกระจายของขอมูลกับความสอดคลองกับสถิติที่เลือกใช
- ความแตกตางของระดับความเชื่อมั่นกับชวงความเชื่อมั่นทางสถิติ
๒.๓.๕ จริยธรรม โดยไมพิจารณาเพียงผลการยอมรับจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
ศึกษาวิจัยในมนุษย แตตองพิจารณาจริยธรรมตามแนวทางการรักษา ความปลอดภัยและประสิทธิผลที่
ผูปวยควรไดรับรวมดวย
๒.๓.๖ เครื่องมือที่ใช พิจารณาจากความสอดคลองรูปแบบงานวิจัยกับเครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย เชน การสัมภาษณ แบบเก็บขอมูล อุปกรณที่ใชวัดผลการศึกษาที่ตองการ
๒.๓.๗ ตั ว แปรและการวั ด ผลลั พ ธ ก ารศึ ก ษา (outcome variables & outcome
measurement) พิจารณาจากความสอดคลองของตัวแปรกับคําถามและวัตถุประสงคงานวิจัย
๒.๔ รายงานและวิพากษผลการศึกษา ถูกตอง ครบถวน ชัดเจน รูปแบบการนําเสนอผลงานวิจัย
มีอคติหรือไม
๒.๕ อภิปรายและสรุปผลการศึกษา โดยพิจารณาในหัวขอดังตอไปนี้
- ผลงานวิจัยที่ไดสามารถตอบคําถามงานวิจัยไดถูกตองและเหมาะสม
- ความเหมาะสมในการประยุกตใชผลงานวิจัยสอดคลองกับขอบเขตงานวิจัย
- ความสอดคลองของผลการศึกษากับผลจากงานวิจัยอื่น ๆ ที่มีคําถามงานวิจัยเดียวกันหรือ
คลายคลึงกัน
- สามารถนําไปใชในการดูแลผูปวยที่นิสิต/นักศึกษาดูแลอยู
๒.๖ ความคิดเห็นของนิสิต/นักศึกษาตอบทความโดยภาพรวม ในการนําไปประยุกตใชกับผูปวย
หรือคําถามที่นิสิต/นักศึกษาดูแล
๓. การนําเสนอ
๓.๑ นําเขาสูเนื้อหาไดนาสนใจ
๓.๒ ความเหมาะสมของลําดับของการนําเสนอ งายตอการติดตาม ภายในระยะเวลาที่กําหนด
๓.๓ เนื้อหา เอกสารและสื่อประกอบการนําเสนอสะกดถูกตอง ชัดเจนนาสนใจ

คะแนน
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A

๒๐

แบบ-ป-๗/๓
หัวขอการประเมิน
๓.๔ การสื่อสาร: เสียงดังชัดเจน ความเร็วเหมาะสม ศัพทที่ใชเขาใจงาย ออกเสียงถูกตอง ทาทาง
การประสานสายตา
๔. การตอบคําถาม
๔.๑ ถูกตอง มีเหตุผล อางอิงถึงหลักฐานทางวิชาการและเหมาะสมกับระดับความรูที่
นิสิต/นักศึกษา Pharm D. พึงมี
๔.๒ สามารถคิดไดดวยตนเอง โดยอางอิงองคความรูพื้นฐาน ในกรณีที่ไมมีขอมูลสนับสนุนคําตอบ
ชัดเจนเชิงประจักษ
คะแนนรวม (คะแนนที่ได x /๑๐) /ฐานคะแนนที่มีการประเมินจริง
หมายเหตุ ในกรณีที่ไมสามารถประเมิน ฐานคะแนนการประเมินใหลดลงตามสวน

คะแนน
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A

ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................................อาจารยประจําแหลงฝก
(
)

๒๑

แบบ-ป-๘
แบบประเมินการใหความรูบ ุคลากรในองคกร
ชื่อนิสิต/นักศึกษา ............................................................................. วันที่ .....................................
เรื่อง ...............................................................................................................................................
หัวขอการประเมิน
๑. เนื้อหาการนําเสนอ
๑.๑ กําหนดหัวขอและวัตถุประสงคโดยวิเคราะหความตองการของผูฟง
๑.๒ เนื้อหาครบถวนและครอบคลุมประเด็นสําคัญ
๑.๓ มีการวิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหาใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
๑.๔ เนื้อหาเปนประโยชนและสามารถประยุกตใชตามความตองการของผูฟงได
๒. การใชหลักฐานทางวิชาการ
๒.๑ เปนขอมูลที่ทันสมัย นาเชื่อถือและเปนที่ยอมรับอยางแพรหลายในวงการสาธารณสุข
มีจํานวนเหมาะสมเพียงพอที่จะตอบคําถามตามหัวขอการนําเสนอ
๓. วิธีการนําเสนอ
๓.๑ การคัดเลือกเนื้อหาในปริมาณที่เหมาะสมกับเวลาที่กําหนด
๓.๒ การนําเขาสูเนื้อหาไดนาสนใจ
๓.๓ ความเหมาะสมของลําดับของการนําเสนอ งายตอการติดตาม
๓.๔ เนื้อหา เอกสารและสื่อประกอบการนําเสนอสะกดถูกตอง ชัดเจนนาสนใจ
๓.๕ การสื่อสาร: เสียงดังชัดเจน ความเร็วเหมาะสม ศัพทที่ใชเขาใจงาย ออกเสียงถูกตอง
ทาทาง การประสานสายตา
๓.๖ การใชเทคนิคการนําเสนอในการสรางความมีสวนรวมของผูฟง
๔. การตอบคําถาม
๔.๑ ถูกตอง มีเหตุผล อางอิงถึงหลักฐานทางวิชาการและเหมาะสมกับระดับความรูที่นิสิต/
นักศึกษา Pharm D. พึงมี
๔.๒ สามารถคิดไดดวยตนเอง โดยอางอิงองคความรูพื้นฐานในกรณีที่ไมมีขอมูลสนับสนุน
คําตอบชัดเจนเชิงประจักษ
คะแนน (คะแนนที่ได x ๕)/ฐานคะแนนที่มีการประเมินจริง
หมายเหตุ ในกรณีที่ไมสามารถประเมิน ฐานคะแนนการประเมินใหลดลงตามสวน

คะแนน
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A

ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................................อาจารยประจําแหลงฝก
(
)

๒๒

ตัวอยางแบบรายงานการตอบคําถามอยางเปนระบบ
วันที่รับคําถาม …………………………………….........................................…………….. เวลา ………………….……………….
ขอมูลผูถาม (demographic of requestor)
ชื่อผูถาม .........................................................................................................................................................
ที่อยู ……………………………………………………………………………………….……...............................................
โทร. ...............................................โทรสาร ..........................E-mail address ……….....................……….
อาชีพ/วิชาชีพ
 แพทย
 เภสัชกร
 พยาบาล
 ทันตแพทย
 นิสิต/นักศึกษา
 ประชาชน
 อื่น ๆ ............................................................................................................................
วัตถุประสงคในการถาม
 เพื่อแกปญหาผูปวยเฉพาะราย (patient-specific question)
 เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานทั่วไป
 เพื่อเพิ่มพูนความรู
 เพื่อการศึกษาวิจัย
 อื่น ๆ ......................................................
แหลงขอมูลที่ไดมีการสืบคนมาแลวและผลการสืบคนขอมูล
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ความรีบดวน
 ทันที
 ภายใน ๑ วัน
 อื่น ๆ .........................................
วิธีการถามโดย
 วาจา
 การบันทึกในแบบรับคําถาม
 โทรศัพท/โทรสาร
 e-mail
 website/webboard
 อื่น ๆ ....................................................................
ขอมูลคําถาม (request)
คําถามแรกรับ (initial question)
………………………………………………………………………………………………….………………………………….……
………………………………………………………………………………………………….………………………………….……
ขอมูลภูมิหลังของคําถาม (background information)
………………………………………………………………………………………………….………………………………….……
………………………………………………………………………………………………….………………………………….……
………………………………………………………………………………………………….………………………………….……
………………………………………………………………………………………………….………………………………….……
สรุปคําถามที่แทจริงเพื่อการสืบคน (ultimate question)
………………………………………………………………………………………………….………………………………….……
………………………………………………………………………………………………….………………………………….……
๒๓

การจัดประเภทของคําถามทีแ่ ทจริงเพื่อการสืบคน (classification of the ultimate question)
 General product information
 Adverse effects
 Availability of dosage forms
 Compounding
 Dietary supplement
 Dosage recommendations
(general and organ impairment)
 Drug interactions
 Drug-laboratory interference
 Drugs in pregnancy and in
 Foreign drug identification
lactation
 Geriatric dosage
 Identification of product by
recommendations
description of dosage form
 Investigational drug information
 Compatibility / stability
 Method / rate of administration
 Pediatric dosage
recommendations
 Pharmacokinetics
 Pharmacology
การสืบคนขอมูลอยางเปนระบบ (search strategy and conduct on systematic search)*
แหลงขอมูลทีน่ าเชื่อถือทั้งหมดที่เลือกใชและสรุปคําตอบจากแตละแหลงขอมูล
๑. แหลงขอมูลตติยภูมิ
๑.๑ แหลงขอมูล …………………………………….…………………………………………....................................………
คําตอบ .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
๑.๒ แหลงขอมูล …………………………………….…………………………………………....................................………
คําตอบ .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
๒. แหลงขอมูลทุติยภูมิ
๒.๑ แหลงขอมูล …………………………………….…………………………………………....................................………
คําตอบ .............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….………………………………………
๒.๒ แหลงขอมูล …………………………………….…………………………………………....................................………
คําตอบ .............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….………………………………………
๓. แหลงขอมูลปฐมภูมิ
๓.๑ แหลงขอมูล …………………………………….…………………………………………....................................………
คําตอบ .............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….………………………………………

๒๔

๓.๒ แหลงขอมูล …………………………………….…………………………………………....................................………
คําตอบ .............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….………………………………………
๔. แหลงขอมูลอื่น ๆ
๔.๑ แหลงขอมูล …………………………………….…………………………………………....................................………
คําตอบ .............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….………………………………………
๔.๒ แหลงขอมูล …………………………………….…………………………………………....................................………
คําตอบ .............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….………………………………………
สรุปคําคนที่ใช (keywords)
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
การวิเคราะหและสังเคราะหคําตอบ
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
ขอมูลการตอบคําถาม
สรุปคําตอบที่ตอบแกผูถาม
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
เอกสารอางอิง
๑. ……………………………………………………………………………………………...…………………………………
………………………………………………...……....................................................................................
๒. ……………………………………………………………………………………………...…………………………………
………………………………………………...……....................................................................................
๓. ……………………………………………………………………………………………...…………………………………
………………………………………………...……....................................................................................
วิธีการสงคําตอบ
 วาจา
 เอกสาร
 โทรศัพท/โทรสาร
 e-mail
 web site / web board  อื่น ๆ ............................................................................
ชื่อผูตอบคําถาม ……………………………………………
วันที่ตอบคําถาม ……………………………….. เวลา ………………………….
รวมระยะเวลาที่ใชในการตอบคําถาม ..............................................................
๒๕

การติดตามผลการใชขอมูลที่ตอบ (Follow up and follow through)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ความคิดเห็นอาจารยประจําแหลงฝก:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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ตั ว อย า งแบบบั น ทึ ก นี้ อิ ง ตามแนวทางวิ ธี ก ารคิ ด แบบ systematic approach จากหนั ง สื อ Malone PM, Kier KL, and
Stanovich JE. (Eds). Drug Information: a guide for pharmacists, Third Edition. Singapore: McGraw-Hill, Medical
Publishing Division. โดยจัดทําเปนขั้นตอนกระบวนการคิดในการตอบขอสนเทศทางยาอยางเปนระบบเทานั้น ในทางปฏิบัติ
แหลงฝกฯ สามารถใหนิสิต/นักศึกษาบันทึกตามแบบบันทึกที่แหลงฝกฯ ใชอยูจริงในการปฏิบัติงานปกติประจําวันได
* ในทางปฏิบัติโดยทั่วไปสวนใหญ ขอมูลในสวนการสืบคนขอมูลอยางเปนระบบนี้ อาจแยกไปบันทึกในสวนอื่น หรืออาจไมไดมี
การบันทึก
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สารบัญ
การฝกปฏิบตั งิ านบริบาลทางเภสัชกรรม
- หลักการและเหตุผล
- วัตถุประสงค
- วิธีการฝกปฏิบัติงาน
- ระยะเวลา และรูปแบบการฝกปฏิบัติงาน
- การนิเทศ
- การประเมิน
- ขอควรปฏิบัติของนิสิต/นักศึกษาระหวางฝกปฏิบัติงาน
- ความรับผิดชอบของนิสิต/นักศึกษาระหวางฝกปฏิบัติงาน
การฝกปฏิบตั งิ านบริบาลทางเภสัชกรรมผูป วยทีมีอาการปวด
- จุดมุงหมาย
- วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
- แนวทางการฝกปฏิบัติงาน
- แนวทางการจัดกิจกรรมการฝกปฏิบัติงาน
- การประเมินผลการฝกปฏิบัติงาน
- กิจกรรมการฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยที่มอี าการปวด
แบบบันทึกสรุปกิจกรรม
แบบบันทึกสรุปกิจกรรมการฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยที่มีอาการปวด
แบบประเมินการฝกปฏิบัตงิ านบริบาลทางเภสัชกรรม
แบบ ป-๑/๑ และ แบบ ป-๑/๒
แบบประเมินความประพฤติและทัศนคติของนิสิต/นักศึกษา
แบบ ป-๒/๑ แบบ ป-๒/๒ แบบ ป-๒/๓
แบบประเมินทักษะการฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยที่มีอาการปวด
แบบ ป-๖/๑ แบบ ป-๖/๒ แบบ ป-๖/๓
แบบประเมินการนําเสนอกรณีศึกษา
แบบ ป-๗/๑ แบบ ป-๗/๒ แบบ ป-๗/๓
แบบประเมินการนําเสนอและวิพากษวรรณกรรมปฐมภูมิ
แบบ ป-๘
แบบประเมินการใหความรูบุคลากรในองคกร
ตัวอยางแบบรายงานการตอบคําถามอยางเปนระบบ
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