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คู่มือการฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรม
การเตรียมยาเคมีบาบัดและการบริบาลทาง
เภสัชกรรมผู้ป่วยโรคมะเร็ง (Pharmaceutical
Clerkship in Cytotoxic Preparations and
Pharmaceutical Care Clerkship in
Hematologic/Oncologic Patients)

คณะอนุกรรมการการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาโรงพยาบาล

คำนำ
คณะอนุกรรมการการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาโรงพยาบาลประกอบด้วยตัวแทนคณาจารย์จาก ๑๙ มหาวิทยาลัยได้
ร่วมกันปรับปรุงคู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม เพื่อให้กิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน รวมถึงวิธีการประเมินความประพฤติ ทัศนคติและทักษะการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมให้สอดคล้องกับ
ระดับผลการเรียนที่นิสิต/นักศึกษาจะได้รับมากขึ้น นอกจากการพัฒนาคู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมสาหรับนิสิต/
นักศึกษาแล้ว คณะอนุกรรมการฯ ยังร่วมมือกันในการพัฒนาอาจารย์ประจาแหล่งฝึกให้มีทักษะการสอนทางคลินิกเพิ่มขึ้นด้วย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป จะเริ่มมีนิสิต/นักศึกษาหลักสูตรบริบาลทางเภสัชกรรมจากทุกมหาวิทยาลัยออกฝึกงาน
พร้อมกันทั่วประเทศ จึงมีจานวนผู้ใช้คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมเพิ่มมากขึ้น ทั้งอาจารย์ประจาแหล่งฝึกและ
นิสิต/นักศึกษา คณะอนุกรรมการฯ หวังว่าจะได้รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานและวิธีการประเมินจากผู้ใช้
เพื่อนามาพัฒนาปรับปรุงคู่มือให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป
คณะอนุกรรมการการฝึกปฏิบตั ิงานวิชาชีพสาขาโรงพยาบาล
มกราคม ๒๕๖๐

กำรฝึกปฏิบัติงำนบริบำลทำงเภสัชกรรม
(Pharmaceutical Care Clerkship)
๑. หลักกำรและเหตุผล
การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมเน้นให้นิสิต /นักศึกษาสามารถบูรณาการองค์ความรู้และทักษะในการบริบาล
ทางเภสัชกรรมจากการเรียนการสอนมาให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วย โดยนิสิต/ นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติให้บริบาลทางเภสัช
กรรมแก่ผู้ป่วยในงานต่าง ๆ เช่น อายุรศาสตร์ ผู้ป่วยนอก งานบริการสารสนเทศทางยา เภสัชกรรมชุมชน เป็นต้น เพื่อเพิ่มทักษะ
ทางวิชาชีพที่สาคัญ ทัศนคติและเจตคติที่ดีต่องานบริบาลทางเภสัชกรรมและเพื่อให้นิสิต/นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานร่วมกับ
บุคลากรสาธารณสุขอื่น รวมถึงปฏิบัติงานแบบสหสาขาวิชาชีพ และสอดแทรกแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพในการฝึกปฏิบัติงาน
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจาแหล่งฝึก
๒. วัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิต/นักศึกษำ
๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานบริบาลทางเภสัชกรรม
๒.๒ มีประสบการณ์ ทักษะ และความชานาญในการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม
๒.๓ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างวิชาชีพและบุคลากรสาธารณสุขอื่น
๒.๔ มีเจตคติที่ดีต่อบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของวิชาชีพในงานบริบาลทางเภสัชกรรม
๒.๕ มีความมั่นใจในการให้บริการโดยใช้กระบวนการทางเภสัชกรรม
๓. วิธีกำรฝึกปฏิบัติงำน
การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมเป็นการศึกษาในลักษณะของการเรียนรูด้ ้วยตนเอง (active learning) จากการ
มอบหมายของอาจารย์ประจาแหล่งฝึก การฝึกปฏิบัติ การสังเกตการณ์ การอภิปราย กิจกรรมกลุ่ม และการเรียนรู้จากปัญหาต่าง
ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
๓.๑ นิสิต/นักศึกษารายงานตัวต่ออาจารย์ประจาแหล่งฝึกในวันแรกของการฝึกปฏิบัติงาน
๓.๒ อาจารย์ประจาแหล่งฝึกทาการปฐมนิเทศ หรือ ชี้แจง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ ของแหล่งฝึกที่นิสิต/
นักศึกษาพึงปฏิบัติระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน
๓.๓ อาจารย์ประจาแหล่งฝึกอภิปรายร่วมกับนิสิต/นักศึก ษา ถึงสิ่งที่นิสิต/นักศึกษาควรจะได้รับหลังเสร็จสิ้นการฝึ ก
ปฏิบัติงาน และวางแผนการฝึกปฏิบัติงาน
๓.๔ อาจารย์ประจาแหล่งฝึกแจ้งกาหนดการนาเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน การประเมินและการสรุปผลการฝึกปฏิบัติงาน
๓.๕ อาจารย์ประจาแหล่งฝึกเป็นพี่เลี้ยง เพื่อติดตาม ควบคุม ดูแล ให้คาแนะนา ปรึกษา อภิปรายประเด็นต่าง ๆ ที่ได้จาก
การฝึกปฏิบัติงานร่วมกับนิสิต/นักศึกษา
๓.๖ อาจารย์ประจาแหล่งฝึกควรอภิปรายความคืบหน้าของการฝึกร่วมกับนิสิต/นักศึกษาในสัปดาห์ที่ ๓ และสัปดาห์
สุดท้ายของการฝึกปฏิบัติงาน และกระตุ้นให้นิสิต/นักศึกษาประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง
๓.๗ อาจารย์ประจาแหล่งฝึกแจ้งผลการประเมินการฝึกปฏิบัติงานแก่นิสิต/นักศึกษาเป็นระยะ เพื่อให้นิสิต/นักศึกษ า
รับทราบ และพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ในส่วนที่บกพร่อง หรือพัฒนาส่วนที่ดีแล้วให้ดียิ่งขึ้น
๔. ระยะเวลำ และรูปแบบกำรฝึกปฏิบัติงำน
ระยะเวลา
การฝึกปฏิบัติบริบาลทางเภสัชกรรม ณ แหล่งฝึก ใช้เวลาฝึกประมาณ ๘ ชั่วโมง/วัน หรือ ๔๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ระยะเวลา ๖ สัปดาห์ต่อ ๑ ปฏิบัติงาน) และสัมมนาที่คณะฯ เมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงานผลัดที่ ๓, ๕ และ ๗ ของการฝึกงาน
รูปแบบการฝึกปฏิบัติงาน
การฝึกประสบการณ์และพัฒนาทักษะโดยอาจารย์ประจาแหล่งฝึกเป็นพี่เลี้ยง ช่วยเหลือ ให้คาแนะนาอย่างเหมาะสม
การกระตุ้นความคิด กระตุ้นวิจารณญาณ และกระตุ้นบูรณาการ หรือความคิดรวบยอด โดยอาจารย์ประจาแหล่งฝึกอาจจัด
กระบวนการเรียนรู้ และส่งเสริมสมรรถนะทางการศึกษาในแบบต่าง ๆ อาทิ
๑

การเรียนรู้ด้วยตนเอง (active learning) จากข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจเข้าถึงได้ด้วยสื่อ เอกสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทบทวนเอกสาร วิเคราะห์ และสรุปผลการศึกษา
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน (problem-based learning) เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างวิจารณญาณในการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่หามาได้ และร่วมในการอภิปรายกลุ่มด้วยเหตุผล
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (experiential learning) เป็นการฝึกสร้างความสามารถในการใช้วิจารณญาณ เรียนรู้
จากประสบการณ์ให้ประจักษ์ในสิ่งที่ปฏิบัติด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์ มีนวัตกรรม ทดสอบ ทดลอง ตรวจสอบ
การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ อย่างหลากหลายเพื่อสร้างวิสัยทัศน์
การเรียนรู้จากโครงการ/โครงงานต่าง ๆ (project) เพื่อฝึกทักษะการหาปัญหา การมองเห็นปัญหาการระบุความสาคัญ
ของปัญหาให้ถ่องแท้ขึ้น และปรับเป็นปัญหาเพื่อการวิจัย การตั้งสมมติฐานการเก็บข้อมูล การวัด การทดสอบ ทดลอง รวบรวม
ผลนามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ จัดทาข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
อย่างไรก็ตาม อาจารย์ประจาแหล่งฝึกสามารถพิจารณาจัดกิจกรรมให้นิสิต/นักศึกษาตามสภาพแวดล้อมของแหล่งฝึก
โดยอาจประยุกต์ริเริ่มกิจกรรมที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพในการฝึกปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับระยะเวลา งบประมาณ และ
องค์ประกอบอื่น ๆ เพื่อให้นิสิต/นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการฝึกปฏิบัติงานแบบองค์รวม ทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ และการ
ดารงชีวิตประจาวันอย่างเป็นปกติ
๕. กำรนิเทศ
๕.๑ วัตถุประสงค์การนิเทศ สาหรับอาจารย์ประจาคณะเภสัชศาสตร์
๕.๑.๑ ประสานงานกับอาจารย์ประจาแหล่งฝึกเพื่อให้การฝึกปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตาม
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม
๕.๑.๒ ติดตามความก้าวหน้าของนิสิต/นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน
๕.๑.๓ รับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติงาน และร่วมกับอาจารย์ประจาแหล่งฝึกและนิ สิต/
นักศึกษา เพื่อแก้ไข ป้องกัน
๕.๑.๔ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงาน จากนิสิต/นักศึกษา อาจารย์ประจาแหล่งฝึก
และผู้เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติงาน (เช่น กิจกรรมการฝึกงาน ที่พัก การเดินทาง)
๕.๒ รูปแบบการนิเทศ
๕.๒.๑ การนิเทศทางโทรศัพท์ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา
๕.๒.๒ การเดินทางไปนิเทศ ณ แหล่งฝึก โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และ/หรืออาจารย์ประจาคณะเภสัช
ศาสตร์
ทั้งนี้ ให้อาจารย์ผู้นิเทศบันทึกข้อมูลการนิเทศในแบบบันทึกที่จัดเตรียมให้
๖. กำรประเมิน
โดยภาพรวม จะแบ่งเป็น
- คะแนนจากการประเมิน โดยอาจารย์ประจาแหล่งฝึก ๗๐
คะแนน
- คะแนนจากการนาเสนอกรณีศึกษา รายงาน และอื่น ๆ ๓๐
คะแนน
โดยคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์และผู้รับผิดชอบรายวิชา
๗. ข้อควรปฏิบัติของนิสิต/นักศึกษำระหว่ำงกำรฝึกปฏิบัติงำน
๗.๑ นิสิต/นักศึกษาจะต้องมีกิริยา มารยาท วินัย และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี โดย
- ตรงต่อเวลา และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์
- มีสัมมาคารวะ มารยาทอ่อนน้อม พูดจาสุภาพเรียบร้อย รู้จักกาลเทศะและเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น
- มีความประพฤติดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
- ให้ความเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของแหล่งฝึก

๒

- ในกรณีที่นิสิต/นักศึกษาทะเลาะวิวาทกับเภสัชกร เจ้าหน้าที่ของแหล่งฝึก เพื่อนนิสิต/นักศึกษา ผู้ป่วยหรือประชาชน
ทั่วไป ถึงขั้นทาร้ายร่างกาย ให้อาจารย์ประจาแหล่งฝึกปรับลดคะแนนนิสิต/นักศึกษาลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์
ประจาแหล่งฝึก
๗.๒ ในกรณีที่นิสิต/นักศึกษาได้กระทาการทุจริตหรือส่อเจตนาในทานองทุจริตในทรัพย์สินส่วนบุคคลหรือส่วนราชการ ณ
แหล่งฝึก (เช่น เงิน ยา พัสดุ หรืออื่น ๆ) จะถูกปรับตกในรายวิชานั้นทันที
๗.๓ ในกรณีที่นิสิต/นักศึกษาเล่นการพนันหรือดื่มสุราในเวลาราชการหรือระหว่างการ ฝึกปฏิบัติงาน หรือในสถานที่ปฏิบัติ
วิชาชีพ หากฝ่าฝืน จะถูกปรับตกในรายวิชานั้นทันที
๗.๔ นิสิต/นักศึกษาต้องมีความตั้งใจและความรับผิดชอบที่จะฝึกปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจาแหล่งฝึก
๗.๕ นิสิต/นักศึกษาควรตั้งใจฝึกปฏิบัติงานให้เกิดทักษะในระดับวิชาชีพ ขั้นสูง (professional skill) โดยศึกษาในกิจกรรม
ต่าง ๆ แบบ active learning (เช่น การอภิปรายซักถาม การสังเกตการณ์ การสืบค้นข้อมูล ด้วยเอกสาร และ/หรื อ ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ) มากกว่าการฝึกปฏิบัติงานแบบ passive learning
๗.๖ นิสิต/นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติงานให้ครบตามกาหนดเวลา เมื่อรวมระยะเวลาลากิจ/ลาป่วย ไม่เกิน ๑ วันต่อผลัด หาก
ระยะเวลาฝึกไม่เพียงพอ นิสิต/นักศึกษาจะต้องฝึกเพิ่มเติมให้ครบตามที่กาหนด และต้องขออนุญาตอาจารย์ประจาแหล่งฝึก
เป็นลายลักษณ์อักษร (การลากิจให้ลาล่วงหน้า การลาป่วยให้แจ้งทางโทรศัพท์ให้เร็วที่สุดในวันที่ลา และส่งใบลาในวันแรกที่
กลั บ มาฝึ ก ปฏิ บั ติงาน) หากไม่ ป ฏิ บั ติ ตามโดยไม่มี เหตุอั น ควรตามดุ ลยพิ นิจ ของอาจารย์ ประจ าแหล่ งฝึก และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาสามารถพิจารณาให้ตกในรายวิชานั้น ๆ
๗.๗ นิสิต/นักศึกษาต้องปฏิบัติตาม “ข้อกาหนด” คณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และห้ามนิสิต/นักศึกษาประพฤติตน
ในทางเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนิสิต/นักศึกษาและข้อบังคับอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
๗.๘ นิสิต/นักศึกษาที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงาน ให้ติดต่อโดยตรงที่ผู้รับผิดชอบการฝึกปฏิบัติงาน และ/หรือผู้
ประสานการฝึกปฏิบัติงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต้นสังกัด
๘. ควำมรับผิดชอบของนิสิต/นักศึกษำในระหว่ำงกำรฝึกปฏิบัติงำน
นอกเหนือไปจากข้อปฏิบัติทั่วไปในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานแล้ว นิสิต/นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพเภสัช
กรรม
๘.๑ นิสิต/นักศึกษาจะต้องไม่เปิดเผยความลับ หรือข้อมูลสุขภาพของผู้รับบริการ
๘.๒ นิสิต/นักศึกษามีพันธกิจที่จะต้องให้ความเคารพต่อข้อมูลหรือความลับที่ได้จากการปฏิบัติ งานที่ได้รับมอบหมาย หรือ
จากเอกสาร เวชระเบียนของโรงพยาบาล หรือของกลุ่มงานเภสัชกรรม
๘.๓ นิสิต/นักศึกษาพึงตระหนักว่าประสบการณ์ในการเรียนรู้สูงสุดต้องการความเชื่อถือและความสุภาพต่อกัน ระหว่าง
อาจารย์ประจาแหล่งฝึกกับนิสิต/นักศึกษา
๘.๔ นิสิต/นักศึกษา ต้องไม่เปิดเผยคาถามหรือข้อข้องใจที่มีต่อคาแนะนาของอาจารย์ประจาแหล่งฝึกในที่สาธารณะ นิสิต/
นักศึกษาอาจพูดคุยกับอาจารย์ประจาแหล่งฝึกอย่างเป็นส่วนตัว โดยการวิพากษ์วิจารณ์จะต้องอยู่บนพื้นฐานของการเรียนรู้
และด้วยความเคารพต่ออาจารย์ประจาแหล่งฝึก
๘.๕ นิสิต/นักศึกษาพึงระลึกว่าผลจากการกระทาของนิสิต/นักศึกษา อาจส่งผลต่ออาจารย์ประจาแหล่งฝึกและแหล่งฝึก แม้
จะสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงานแล้ว
๘.๖ นิสิต/นักศึกษาพึงตระหนักถึงการเสียสละและขยันฝึกปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ประสบการณ์ด้านวิชาชีพมากที่สุดจากการ
ฝึกปฏิบัติงาน
๘.๗ นิสิต/นักศึกษาไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์ในข้อจากัดที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือไม่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติงาน
๘.๘ นิสิต/นักศึกษาพึงระลึกเสมอว่าสภาวะแวดล้อมของการฝึกปฏิบัติงานอาจไม่เป็ ไปตามการคาดการณ์ของนิ สิ ต /
นักศึกษา จึงควรปรับตัวให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามคุณวุฒิและวัยวุฒิ
หมำยเหตุ ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม

๓

กำรฝึกปฏิบัติงำนเภสัชกรรมด้ำนกำรเตรียมยำเคมีบำบัด
และกำรบริบำลทำงเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคมะเร็ง
(Pharmaceutical Clerkship in Cytotoxic Preparations
and Pharmaceutical Care Clerkship in Hematologic/Oncologic Patients)
จุดมุ่งหมำย
เพื่อให้นิสิต/นักศึกษามีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ การเตรียมยาเคมีบาบัดและบริบาลทางเภสัช
กรรมผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถเตรียมยาเคมีบาบัด และประยุกต์ความรู้ด้านเภสัชบาบัดของโรคมะเร็งมาใช้ในการ
บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยเฉพาะราย
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
เพื่อให้นิสิต/นักศึกษาที่ผ่านการฝึกปฏิบัติงานการเตรียมยาเคมีบาบัดและบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วย
โรคมะเร็ง มีความสามารถดังต่อไปนี้
๑. วิเคราะห์ใบสั่งยาเคมีบาบัดให้เหมาะสมแก่ผู้ป่วยแต่ละราย
๒. สามารถเตรียมยาเคมีบาบัดและยาที่มีพิษต่อเซลล์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
๓. สามารถส่งมอบ จัดเก็บยาเคมีบาบัด รวมถึงแก้ไขปัญหาเมื่อมีการแตก รั่ว หรือมีความชารุดของ
ภาชนะที่บรรจุยาเคมีบาบัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๔. รวบรวมและประเมินข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นของผู้ป่วย โดย
๔.๑ ค้น หาประวัติ รวบรวม และแปลผลตรวจร่างกาย/ห้ องปฏิบัติ การ และข้อมูล ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านยา เพื่อนามาใช้ประเมินผู้ป่วย และหาปัจจัยที่มีผลเกี่ยวข้องกับการ
รักษา
๔.๒ ระบุและจัดลาดับความส าคัญของปัญหา โดยพิจารณาบนพื้นฐานทางวิชาการ ผลตรวจ
ร่างกาย/ผลทางห้องปฏิบัติการและการสัมภาษณ์ผู้ป่วยได้ โดยมุ่งเน้นปัญหาจากการใช้ยา
๕. วิเคราะห์แนวทางการรักษามาตรฐานและหลักฐานการศึกษา เพื่อเสนอแผนการรักษาที่เหมาะสม
สาหรับผู้ป่วยเฉพาะรายแก่บุคลากรสาธารณสุข โดยครอบคลุมการคัดเลือกยาเคมีบาบัด และยาอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้องเภสัชจลนศาสตร์และขนาดยาที่ควรได้รับ การบริหารยาแก่ผู้ป่วย อันตรกิริยาระหว่าง
ยา อาการไม่พึงประสงค์ความร่วมมือในการใช้ยา และแผนติดตามผลการรักษาด้วยยาตามชนิดของ
มะเร็ง ดังต่อไปนี้
๕.๑ Solid tumor เช่น
๕.๑.๑ Breast cancer
๕.๑.๒ Lung cancer
๕.๑.๓ Colon cancer
๕.๒ Hematologic malignancies เช่น
๕.๒.๑ Lymphoma
๕.๒.๒ Leukemia
๖. ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อได้รับยาเคมีบาบัดรวมถึงการแก้ไขเบื้องต้นเมื่อเกิดอาการไม่
พึงประสงค์แก่ผู้ป่วยเฉพาะรายทั้งก่อนและหลังการได้รับยาเคมีบาบัด

๔

๗. เฝ้าระวังอาการแทรกซ้อนรวมถึงการป้องกันและแก้ไขอาการแทรกซ้อนจากโรคและยา จากการใช้
ยาเคมีบาบัด ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆที่อาจมีผลต่อการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ ได้แก่
๗.๑ Hematologic toxicity: neutropenic fever
๗.๒ Gastrointestinal toxicities: mucositis, nausea, vomiting, constipation,diarrhea
๗.๓ Local reactions: extravasation, thrombophlebitis
๗.๔ Specific adverse drug reactions: cardiotoxicity, neurotoxicity, nephrotoxicity
๗.๕ Pain management
๘. สามารถค้นหา เลือก วิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ และให้บริการสารสนเทศทางยาแก่แพทย์
พยาบาล และบุคลากรอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพภายในเวลาที่เหมาะสม
๙. สื่อสารกับผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทำงกำรฝึกปฏิบัติงำน
ในการฝึกปฏิบัติงานนี้ นิสิต/นักศึกษามีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. เข้าร่วมในกิจกรรมประจาวันของแหล่งฝึก ในส่วนที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจาแหล่งฝึก
๒. ปฏิบัติงานให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโดยครอบคลุมวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
๓. วิเคราะห์ใบสั่งยาเคมีบาบัด
๔. ฝึกปฏิบัติการเตรียมยาเคมีบาบัดสาหรับผู้ป่วยไม่น้อยกว่า ๑๐ รายการยาต่อสัปดาห์ภายใต้การ
ควบคุมกากับของอาจารย์ประจาแหล่งฝึกโดยครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
๔.๑ ตรวจสอบความถูกต้องของคาสั่งใช้ยาเคมีบาบัดความเหมาะสมของตัวทาละลาย ความคง
ตัวของยาเคมีบาบัด
๔.๒ อุปกรณ์ที่จาเป็นและเหมาะสมที่ใช้ในการเตรียมผลิตภัณฑ์ยาเคมีบาบัดชนิดต่าง ๆ
๔.๓ Safe handling of cytotoxic drugs
๔.๓.๑ การล้างมือ
๔.๓.๒ การสวมถุงมือและการแต่งกาย
๔.๓.๓ วิธีเตรียมยาปราศจากเชื้อที่ดี (Good aseptic techniques)
๔.๓.๔ การใช้งานและการทาความสะอาดเครื่อง biological safety cabinet
๔.๓.๕ การจัดทาฉลากและการบรรจุยา
๔.๓.๖ การขนส่งยา
๕. ให้บริการสารสนเทศทางยาแก่ผู้ป่วยบุคลากรสาธารณสุข และอาจารย์ประจาแหล่งฝึก
๖. ค้นหา เลือก และวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ จากเอกสารและแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ เพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วย และอภิปรายร่วมกับอาจารย์ประจาแหล่งฝึก
๗. จัดทาเอกสาร แผ่นพับหรือสื่ออื่น ๆ เพื่อใช้ในการให้ความรู้ ตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์
ประจาแหล่งฝึก

๕

แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติงำน
สัปดำห์
กิจกรรม
๑
- แนะนาเกี่ยวกับปฏิบตั ิการเตรียมผสมยาเคมีบาบัด (ยาที่มีพิษต่อเซลล์)และระบบงาน
ภายในหน่วยและบทบาทหน้าที่ของเภสัชกร
- ฝึกเตรียมยาเคมีบาบัดในสถานการณ์จาลอง
- เรียนรูเ้ รื่องโรคมะเร็ง สูตรยาเคมีบาบัด คุณสมบัติและตารางการบริหารยาตามสูตรเคมี
บาบัดของโรงพยาบาล
- กิจกรรมอื่นๆ ตามที่อาจารย์ประจาแหล่งฝึกมอบหมาย
๒
- ฝึกเตรียมยาเคมีบาบัดในสถานการณ์จริง
- ประเมินความถูกต้องของคาสั่งยาเคมีบาบัด ตลอดจนปัญหาจากการใช้ยาจากใบสั่งยา
เคมีบาบัด อย่างน้อย ๒ ราย/วัน
- เรียนรู้วิธีการปฏิบตั ิงานบนหอผู้ปว่ ยและวิธีการให้ได้ข้อมูลที่จาเป็นในการดูแลผู้ป่วยตาม
ระบบของโรงพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติ
- เข้าร่วมกับสหสาขาวิชาชีพเพื่อสังเกตบทบาท หน้าที่รับผิดชอบของเภสัชกรในทีม
- ให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผปู้ ่วยรับยาเคมีบาบัดอย่างน้อย ๓ ราย/วัน
- กิจกรรมอื่น ๆ ตามที่อาจารย์ประจาแหล่งฝึกมอบหมาย
๓
- ฝึกเตรียมยาเคมีบาบัดในสถานการณ์จริง
- ประเมินความถูกต้องของใบสั่งยาเคมีบาบัด ตลอดจนปัญหาเกีย่ วกับการใช้ยาเคมีบาบัด
อย่างน้อย ๒ ราย/วัน
- ให้บริบาลทางเภสัชกรรมผูป้ ่วยรับยาเคมีบาบัดอย่างน้อย ๓ ราย/วัน*
- ศึกษาค้นข้อมูลใหม่ ๆ หรือข้อมูลที่สัมพันธ์กับผู้ป่วยที่นสิ ิต/นักศึกษาดูแล เพื่อวาง
แผนการรักษา เสนอให้กับอาจารย์และผู้สนใจ
- นาเสนอกรณีศึกษาหรือการวิเคราะห์ปัญหาทีเ่ กี่ยวข้องกับการเตรียมยาเคมีบาบัดและ
แนวทางการแก้ไขครั้งที่ ๑
- ประเมินพฤติกรรม ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานครั้งที่ ๑
- กิจกรรมอื่น ๆ ตามที่อาจารย์ประจาแหล่งฝึกมอบหมาย
๔
- ฝึกเตรียมยาเคมีบาบัดในสถานการณ์จริง
- ประเมินความถูกต้องของใบสั่งยาเคมีบาบัด ตลอดจนปัญหาเกีย่ วกับการใช้ยาจากใบสั่ง
ยาเคมีบาบัด อย่างน้อย ๔ ราย/วัน
- ให้บริบาลทางเภสัชกรรมผูป้ ่วยรับยาเคมีบาบัดอย่างน้อย ๓ ราย/วัน*
- นาเสนอ และประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ (journal club) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
และ/หรือการดูแลผู้ป่วย
- กิจกรรมอื่น ๆ ตามที่อาจารย์ประจาแหล่งฝึกมอบหมาย
๕
- ฝึกเตรียมยาเคมีบาบัดในสถานการณ์จริง
- ประเมินความถูกต้องของใบสั่งยาเคมีบาบัด ตลอดจนปัญหาจากการใช้ยา จากใบสั่งยา
เคมีบาบัด อย่างน้อย ๔ ราย/วัน
- ให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผปู้ ่วยรับยาเคมีบาบัดอย่างน้อย ๓ราย/วัน*
- ให้ความรู้แก่บุคลากรสาธารณสุขในองค์กร (academic in-service)
- กิจกรรมอื่น ๆ ตามที่อาจารย์ประจาแหล่งฝึกมอบหมาย
๖
- ฝึกเตรียมยาเคมีบาบัดในสถานการณ์จริง
- ประเมินความถูกต้องของคาสั่งยาเคมีบาบัด ตลอดจนปัญหาจากการใช้ยา จากใบสั่งยา
เคมีบาบัด อย่างน้อย ๔ ราย/วัน

อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ประจาแหล่ง
ฝึก

อาจารย์ประจาแหล่ง
ฝึก

อาจารย์ประจาแหล่ง
ฝึก

อาจารย์ประจาแหล่ง
ฝึก

อาจารย์ประจาแหล่ง
ฝึก

อาจารย์ประจาแหล่ง
ฝึก

๖

สัปดำห์

กิจกรรม
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
- ให้บริบาลทางเภสัชกรรมผูป้ ่วยรับยาเคมีบาบัดอย่างน้อย ๓ ราย/วัน*
- นาเสนอกรณีศึกษาหรือการวิเคราะห์ปัญหาทีเ่ กี่ยวข้องกับการเตรียมยา
เคมีบาบัดและแนวทางการแก้ไขครั้งที่ ๒
- ประเมินพฤติกรรม ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานครั้งที่ ๒
- กิจกรรมอื่น ๆ ตามที่อาจารย์ประจาแหล่งฝึกมอบหมาย
หมำยเหตุ: * จานวนผู้ป่วยที่ให้บริบาลทางเภสัชกรรมขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของภาวะเจ็บป่วย; แนวทางการจัดกิจกรรมการ
ฝึกปฏิบัติงานสาหรับอาจารย์ประจาแหล่งฝึกสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสมของแหล่ง
ฝึก

๗

กำรประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติงำน
๑. การประเมินผลโดยอาจารย์ประจามหาวิทยาลัย
ร้อยละ ๓๐
๑.๑ รายงานผลการฝึกปฏิบัติงาน
ร้อยละ ๑๐
๑.๒ การนาเสนอกรณีศึกษา/ผลการปฏิบัติงาน
ร้อยละ ๑๐
๑.๓ อื่นๆ ตามที่แต่ละสถาบันกาหนด
ร้อยละ ๑๐
๒. การประเมินโดยอาจารย์ประจาแหล่งฝึก
ร้อยละ ๗๐
๒.๑ ความประพฤติและทัศนคติ
ร้อยละ ๑๐
๒.๒ ทักษะการฝึกปฏิบัติงาน
ร้อยละ ๓๐
๒.๓ งานมอบหมาย
๒.๓.๑ นาเสนอกรณีศึกษา (Formal case presentation)/
ร้อยละ ๑๕
การวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมยาเคมีบาบัด
พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไข อย่ำงน้อย ๒ กรณีศึกษำ
๒.๓.๒ การให้ความรู้ในองค์กร (Academic in-service)
ร้อยละ ๕
แก่บุคลากรสาธารณสุขหรือนิสิต/นักศึกษา อย่ำงน้อย ๑ ครั้ง*
๒.๓.๓ วิพากษ์วรรณกรรมปฐมภูมิ (Journal Club)
ร้อยละ ๑๐
หรือนาเสนอข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเพื่อนาไปใช้
เพื่อนาไปใช้บริบาลแก่ผู้ป่วย อย่ำงน้อย ๑ ครั้ง
หมำยเหตุ:
- *ในกรณีที่ไม่สามารถจัดให้แก่บุคลากรสาธารณสุขได้ สามารถจัดอบรมผู้ป่วยและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการดูแลผู้ป่วยได้
- กิจกรรมใดที่แหล่งฝึกไม่ได้กาหนดให้ฝึกปฏิบัติ สามารถปรับคะแนนได้ตามการฝึกปฏิบัติจริงหรือ
กาหนดกิจกรรมอื่นให้เทียบเท่ากัน
- รูปแบบของการนาเสนอการวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดดา
และแนวทางการแก้ไข แต่ละครั้งประกอบด้วย
 การนาเสนอปัญหาปัญหาจากคาสั่งใช้ยาที่ไม่ตรงตาม protocol ความคงตัวของยาเตรียมเคมี
บาบัด เทคนิคการเตรียมยาเคมีบาบัดเฉพาะตัวยา และอื่นๆ
 การนาเสนอการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ความน่าเชื่อถือและความเหมาะสมของข้อมูลอ้างอิงที่
เกี่ยวข้องกับการเตรียมยาเคมีบาบัด
- รูปแบบของ formal case presentation แต่ละครั้งประกอบด้วย
 การเสนอประวัติผู้ ป่ว ย โดยครอบคลุ มข้อมูลด้าน CC, HPI, PMH, FH, SH, ALL, MH, PE,
Lab และ Hospital course
 การนาเสนอปัญหาของผู้ป่วยทั้งปัญหาเรื่องโรค การใช้ยา การดาเนินการแก้ไขปัญหา การให้
ข้อเสนอแนะ การปรับแผนการให้ยาและขนาดยา รวมถึงการติดตามผลการตอบสนองต่อการ
รักษาตามแผนที่กาหนด
- การนาเสนอการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ความน่าเชื่อถือและความเหมาะสมของข้อมูลอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
กับกรณีศึกษาการนาเสนอและการตอบคาถาม

๘

กิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติงำนเภสัชกรรมด้ำนกำรเตรียมยำเคมีบำบัด
และกำรบริบำลทำงเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคมะเร็ง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

๘.
๙.

กิจกรรมที่กำหนด
เตรียมยาเคมีบาบัดแก่ผู้ป่วยเฉพาะราย
การตรวจเยี่ยมผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด (patient care round,
ward round, หรือ pharmacy round)
การจัดทาแฟ้มประวัติ พร้อมบันทึกกระบวนการทางเภสัช
กรรมในการดูแลผู้ป่วย (จานวนผูป้ ่วยที่รับผิดชอบต่อวัน ไม่
จาเป็นต้องเป็นผู้ป่วยใหม่ทุกวัน)
ประเมินความถูกต้องของคาสั่งยาเคมีบาบัด ตลอดจนปัญหา
จากการใช้ยา จากใบสั่งยาเคมีบาบัด (จานวนผู้ป่วยที่
รับผิดชอบต่อวันอาจเป็นรายเดียวกันกับข้อ ๒)
การให้คาแนะนาปรึกษาด้านยาและสุขภาพ รวมถึงการให้
คาปรึกษาก่อนผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล แก่ผู้ป่วย ญาติ
หรือผู้เกีย่ วข้อง และเมื่อผู้ป่วยมาตามนัดในกรณีผู้ป่วยนอก
การอภิปรายร่วมกับอาจารย์ประจาแหล่งฝึกเกีย่ วกับการ
ติดตามการใช้ยาในผู้ป่วยทีไ่ ด้รับมอบหมาย (case
discussion)
การนาเสนอกรณีศึกษา (formal case presentation) หรือ
นาเสนอการวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคาสั่งใช้ยาที่ไม่ตรง
ตาม protocol ความคงตัวของยาเคมีบาบัด เทคนิคการ
เตรียมยาเคมีบาบัดเฉพาะตัวยาและอื่น ๆ และเสนอแนว
ทางการแก้ไข
การบรรยายสอนแก่บุคลากรในโรงพยาบาลหรือนิสิต/
นักศึกษา (academic in-service)
การวิพากษ์วรรณกรรมปฐมภูมิ (Journal club)

เกณฑ์กำหนด
≥๑๐ ราย/
สัปดาห์*
ทุกวันทาการ

แบบประเมิน
ป-๒-Onco+Cytoprep/๑
ป-๒-Onco+Cytoprep/๒
ป-๒-Onco+Cytoprep/๓

ร้อยละ
๓๐

≥๒ ครั้ง***

ป-๖/๑
ป-๖/๒
ป-๖/๓
ป-๙-Aseptic/๑
ป-๙-Aseptic/๒

๑๕

≥๑ ครั้ง

ป-๘

๕

≥๑ ครั้ง

ป-๗/๑
ป-๗/๒
ป-๗/๓

๑๐

≥๓ ราย/วัน*
≥๓ ราย/วัน
≥๕ ราย/สัปดาห์
≥๓ ครั้ง/สัปดาห์**

๑๐. กิจกรรมอื่นๆตามที่แหล่งฝึกกาหนด
หมำยเหตุ * สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่แหล่งฝึกกาหนด
** รูปแบบของการนาเสนอการวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดดาและแนว
ทางการแก้ไข แต่ละครั้งประกอบด้วย
- การนาเสนอปัญหาปัญหาจากคาสั่งใช้ยาที่ไม่ตรงตาม protocol ความคงตัวของยาเตรียมเคมีบาบัด เทคนิคการ
เตรียมยาเคมีบาบัดเฉพาะตัวยา และอื่นๆ
- การนาเสนอการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ความน่าเชื่อถือและความเหมาะสมของข้อมูลอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับการเตรียม
ยาเคมีบาบัด
*** เลือกอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งระหว่ำงกำรนำเสนอกรณีศึกษำ (ใช้แบบประเมิน ป-๖) หรือ กำรนำเสนอกำร
วิเครำะห์ปัญหำที่เกี่ยวข้องกับกำรเตรียมยำเคมีบำบัด (ใช้แบบประเมิน ป-๙)

๙

แบบบันทึกสรุปกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติงำนเภสัชกรรมด้ำนกำรเตรียมยำเคมีบำบัด
และกำรบริบำลทำงเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ชื่อนิสิต/นักศึกษำ.......................................................................รหัสประจำตัว......................................................
แหล่งฝึก.....................................................ระหว่ำงวันที.่ .............................ถึง..............................รวม.............วัน
กิจกรรมที่กำหนด
เกณฑ์
ปฏิบัติจริง
๑. เตรียมยาเคมีบาบัดแก่ผู้ป่วยเฉพาะราย
≥๑๐ ราย/สัปดาห์*
๒. ตรวจเยีย่ มผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด (patient care round, ward round
ทุกวันทาการ
หรือ pharmacy round)
๓. จัดทาแฟ้มประวัติ พร้อมบันทึกกระบวนการทางเภสัชกรรมในการ
≥๓ ราย/วัน*
ดูแลผูป้ ่วย (จานวนผู้ป่วยทีร่ ับผิดชอบต่อวัน; ไม่จาเป็นต้องเป็นผู้ป่วย
ใหม่ทุกวัน)
๔. ประเมินความถูกต้องของคาสั่งยาเคมีบาบัด ตลอดจนปัญหาจากการ
ใช้ยาจากใบสั่งยาเคมีบาบัด(จานวนผู้ป่วยที่รับผิดชอบต่อวัน; อาจ
≥๓ ราย/วัน
เป็นรายเดียวกันกับข้อ ๒)
๕. ให้คาแนะนาปรึกษาด้านยาและสุขภาพ รวมถึงการให้คาปรึกษาแก่
≥๕ ราย/สัปดาห์
ผู้ป่วยญาติ หรือผู้เกี่ยวข้อง ในระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล
และก่อนออกจากโรงพยาบาล (discharge counseling) และเมื่อ
ผู้ป่วยมาตามนัดในกรณีผู้ป่วยนอก
๖. อภิปรายร่วมกับอาจารย์ประจาแหล่งฝึกเกี่ยวกับการติดตามการใช้ยา
≥๓ ครั้ง/สัปดาห์
ในผู้ปว่ ยที่ได้รับมอบหมาย (case discussion)**
๗. นาเสนอกรณีศึกษา (formal case presentation)/วิเคราะห์ปัญหา
≥๒ กรณีศึกษา
ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมยาเคมีบาบัดและแนวทางการแก้ไข
บรรยายสอนแก่บุคลากรในโรงพยาบาลนิสติ /นักศึกษา หรือ
>๑ เรื่อง (ครั้ง)
อาสาสมัคร (academic in-service)
๘. วิพากษ์วรรณกรรมปฐมภูมิ (journal club)
≥๑ ครั้ง
๙. กิจกรรมอื่น ๆ
ตามที่แหล่งฝึกกาหนด
หมำยเหตุ: * การจั ด กิ จ กรรมการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านเป็ น แนวทางส าหรั บ อาจารย์ ป ระจ าแหล่ ง ฝึ ก ซึ่ ง อาจปรั บ เปลี่ ย นได้ ต าม
สถานการณ์และความเหมาะสมของแหล่งฝึก
ข้อเสนอแนะ/ควำมคิดเห็นเพิ่มเติม..................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อนักศึกษำ......................................................................
ลงชื่ออำจำรย์ประจำแหล่งฝึก..............................................

๑๐

แบบ-ป-๑/๑
แบบประเมินควำมประพฤติและทัศนคติของนิสิต/นักศึกษำ
สำหรับอำจำรย์ประจำแหล่งฝึก
ชื่อนิสิต/นักศึกษำ.......................................................................รหัสประจำตัว......................................................
ปฏิบัติงำน..................................................................ชื่อแหล่งฝึก.....................................................ผลัดที.่ ..........
ให้อาจารย์ประจาแหล่งฝึกประเมินผลโดยสังเกตจากพฤติกรรม ผลการปฏิบัติงานและ/หรือจากการ
อภิปรายสอบถาม การสื่อสาร ทั้งโดยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร และให้ประเมิน ๒ ครั้ง คือในสัปดาห์ที่ ๓ และ
๖ ของการฝึกปฏิบัติงาน ผลการประเมินในสัปดาห์ที่ ๓ ควรมีการแจ้งให้นิสิต/นักศึ กษาทราบ เพื่อให้เกิดการ
พัฒนา การประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานจะคิดจากคะแนนในสัปดาห์ที่ ๖
คำชี้แจง
ให้ ท่ า นท าเครื่ อ งหมายกากบาท () ในช่ อ งระดั บ คะแนนของแบบประเมิ น ที่ ต รงกั บ ทั ก ษะและ
ความสามารถของนิสิต/นักศึกษาที่ท่านดูแลมากที่สุด (ประเมินทั้งในและนอกเวลาการฝึกปฏิบัติงานฯ)
ระดับขั้นกำรประเมิน
คะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ระดับ
ดีมาก

นิยำม
นิสิต/นักศึกษามีพฤติกรรมเหมาะสม มีความพร้อม เสียสละ กระตือรือร้น รวมถึงทัศนคติที่ดตี ่อ
การฝึกปฏิบัติงานพร้อมสามารถอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสม
ดี
นิสิต/นักศึกษามีพฤติกรรมเหมาะสม มีความพร้อม เสียสละ รวมถึงทัศนคติที่ดีต่อการฝึก
ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ดว้ ยตนเอง แต่ต้องได้รับคาแนะนาเพียงเล็กน้อย
ปานกลาง นิสิต/นักศึกษามีพฤติกรรมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง แต่ต้องได้รับ
คาแนะนาเป็นส่วนใหญ่
ปรับปรุง นิสิต/นักศึกษามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมบางประการ เกิดความผิดพลาดซ้า สามารถปฏิบตั ิงาน
ได้แต่ต้องได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด
ไม่ผา่ น นิสิต/นักศึกษามีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เกิดความผิดพลาดซ้า และไม่ปรับปรุงตัวตาม
คาแนะนาของอาจารย์ประจาแหล่งฝึก

นิสิต/นักศึกษำจะได้รับกำรประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติงำนบริบำลทำงเภสัชกรรม ก็ต่อเมื่อ
มีคะแนนจำกกำรประเมินควำมประพฤติและทัศนคติของนิสิต/นักศึกษำ
มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ ๕๐

๑๑

แบบ-ป-๑/๒
แบบประเมินควำมประพฤติและทัศนคติของนิสิต/นักศึกษำ
สำหรับอำจำรย์ประจำแหล่งฝึก
ชื่อนิสิต/นักศึกษำ.......................................................................รหัสประจำตัว......................................................
ปฏิบัติงำน..................................................................ชื่อแหล่งฝึก.....................................................ผลัดที.่ ..........
สัปดำห์ที่ ๓
สัปดำห์ที่ ๖
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

หัวข้อกำรประเมิน
๑. การตรงต่อเวลา และความมีวินัย (มาก่อนเวลาทีส่ ามารถเตรียมตัวพร้อมที่จะ
ฝึกฯ)
๒. การแต่งกายเหมาะสม แสดงถึงความเป็นวิชาชีพเภสัชกรรม
๓. พฤติกรรมในการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่น อย่างมีสมั มาคารวะ และ
เหมาะสมกับกาลเทศะ
๔. ความมีน้าใจ ไม่เพิกเฉยต่อการช่วยเหลือผู้อื่นตามสมควร
๕. ความเหมาะสมของบุคลิกภาพ (น่าเชื่อถือ มีสุขอนามัยที่ดี การวางตัวที่
เหมาะสมกับการเป็นบุคลากรสาธารณสุข)
๖. การเตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวก่อนมาปฏิบตั ิงาน
๗. ความตั้งใจ กระตือรือร้น และรับผิดชอบต่อการฝึกฯ
๘. ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
๙. การปรับตัวเข้ากับแหล่งฝึก
๑๐. การปรับปรุงตนเองต่อข้อเสนอแนะ (ยอมรับฟัง ทบทวนตนเองและปรับปรุง
ตนเองตามที่ได้รับข้อเสนอแนะ)
๑๑. การมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ (เช่น ซื่อสัตย์ ไม่มีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการ
เปิดเผยความลับของผู้ป่วย)
๑๒. ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ (เช่น มีความคิดปรับปรุงคุณภาพกิจกรรม หรือริเริ่ม
กิจกรรมใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริบาลทางเภสัชกรรม)
รวมคะแนน (คะแนนที่ได้ x ๑๐)/ฐำนคะแนนที่ประเมินจริง

ข้อเสนอแนะ/ควำมคิดเห็นเพิ่มเติม
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................อำจำรย์ประจำแหล่งฝึก
(
)

๑๒

แบบ-ป-๒-Onco+Cytoprep/๑
แบบประเมินทักษะกำรฝึกปฏิบัติงำนเภสัชกรรมด้ำนกำรเตรียมยำเคมีบำบัด
และกำรบริบำลทำงเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคมะเร็ง
สำหรับอำจำรย์ประจำแหล่งฝึก
ชื่อนิสิต/นักศึกษำ.......................................................................รหัสประจำตัว......................................................
ปฏิบัติงำน..................................................................ชื่อแหล่งฝึก.....................................................ผลัดที.่ ..........
ให้อาจารย์ประจาแหล่งฝึกประเมินผลโดยสังเกตจากพฤติกรรม ผลการปฏิบัติงานและ/หรือจากการ
อภิปรายสอบถาม การสื่อสาร ทั้งโดยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร และให้ประเมิน ๒ ครั้ง คือในสัปดาห์ที่ ๓ และ
๖ ของการฝึกปฏิบัติงาน ผลการประเมินในสัปดาห์ที่ ๓ ควรมีการแจ้งให้นิสิต/นักศึกษาทราบ เพื่อให้เกิดการ
พัฒนา การประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานจะคิดจากคะแนนในสัปดาห์ที่ ๖
คำชี้แจง
ให้ ท่ า นท าเครื่ อ งหมายกากบาท () ในช่ อ งระดั บ คะแนนของแบบประเมิ น ที่ ต รงกั บ ทั ก ษะและ
ความสามารถของนิสิต/นักศึกษาที่ท่านดูแลมากที่สุด (ประเมินทั้งในและนอกเวลาการฝึกปฏิบัติงานฯ)
ระดับขั้นกำรประเมิน
คะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ระดับ
ดีมาก

นิยำม
นิสิต/นักศึกษาแสดงให้เห็นว่ามีทกั ษะ/ความสามารถครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การฝึก
ปฏิบัติงานฯ เป็นที่น่าพอใจ เกิดความบกพร่องน้อย สามารถปฏิบตั ิงานได้ด้วยตนเอง อาจ
ได้รับคาแนะนาเป็นครั้งคราว
ดี
นิสิต/นักศึกษาแสดงให้เห็นว่ามีทกั ษะ/ความสามารถตามวัตถุประสงค์การฝึกปฏิบตั ิงานฯ มี
ความบกพร่องในระดับยอมรับได้ สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง แต่ต้องได้รับคาแนะนาเป็น
ครั้งคราว
ปานกลาง นิสิต/นักศึกษาแสดงให้เห็นว่ามีทกั ษะ/ความสามารถตามเกณฑ์วัตถุประสงค์การฝึกปฏิบัติงานฯ
มีความบกพร่องในระดับยอมรับได้ ยังคงสามารถปฏิบัติงานได้ แต่ต้องได้รับคาแนะนาเป็นส่วน
ใหญ่
ปรับปรุง นิสิต/นักศึกษาแสดงให้เห็นว่าขาดทักษะ/ความสามารถในระดับไม่นา่ เชื่อถือ เกิดความบกพร่อง
อยู่เสมอ การปฏิบัติงานอยูภ่ ายใต้การดูแลจากอาจารย์ประจาแหล่งฝึกอย่างใกล้ชิด
ไม่ผา่ น นิสิต/นักศึกษาแสดงให้เห็นว่าขาดทักษะ/ความสามารถ ไม่ผ่านตามวัตถุประสงค์การฝึก
ปฏิบัติงานฯ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เกิดความผิดพลาดซ้า และไม่ปรับปรุงตามคาแนะนาของ
อาจารย์แหล่งฝึก

๑๓

แบบ-ป-๒-Onco+Cytoprep/๒
แบบประเมินทักษะกำรฝึกปฏิบัติงำนเภสัชกรรมด้ำนกำรเตรียมยำเคมีบำบัด
และกำรบริบำลทำงเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคมะเร็ง
สำหรับอำจำรย์ประจำแหล่งฝึก
ชื่อนิสิต/นักศึกษำ.......................................................................รหัสประจำตัว......................................................
ปฏิบัติงำน..................................................................ชื่อแหล่งฝึก.....................................................ผลัดที.่ ..........
หัวข้อกำรประเมิน

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

๑. กำรเตรียมยำเคมีบำบัด
๑.๑ วิเคราะห์ความถูกต้องของใบสั่งยา ความเหมาะสม
ของตัวทาละลาย ความคงตัวของยาเคมีบาบัด
๑.๒ เตรียมอุปกรณ์ที่จาเป็นและเหมาะสมที่จะใช้ในการ
เตรียมผลิตภัณฑ์ยาเคมีบาบัดชนิดต่างๆ
๑.๓ การล้างมือ
๑.๔ การสวมถุงมือและการแต่งกาย
๑.๕ เตรียมยาเคมีบาบัดด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อ
(aseptic techniques)
๑.๖ การใช้งานและการทาความสะอาดเครื่อง biological
safety cabinet
๑.๗ การจัดทาฉลากและการบรรจุยา
๑.๘ การแก้ไขเมื่อภาชนะที่บรรจุยาเคมีบาบัดแตก รั่วหรือ
ชารุด
๑.๙ การส่งมอบและการจัดเก็บยาเคมีบาบัดอย่างเหมาะสม
รวมคะแนนส่วนที่ ๑ (คะแนนที่ได้ x ๔๕)/ฐำนคะแนนทีม่ ีกำรประเมินจริง
๒. กำรบริบำลเภสัชกรรม
๒.๑ การวิเคราะห์คาสั่งใช้ยาเคมีบาบัดเพื่อระบุปัญหา
๒.๑.๑ ตรงตามแผนการรักษามาตรฐาน (protocol)
๒.๑.๒ การคานวณขนาดยาเคมีบาบัด
๒.๑.๓ ความเข้ากันได้ของสารน้าและยาเคมีบาบัด
๒.๑.๔ การตรวจสอบความถูกต้องของฉลากยา
๒.๒ การรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม
๒.๒.๑ จากเวชระเบียน (ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน/
ฐานข้อมูลเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ในโรงพยาบาล)
๒.๒.๒ จากการสัมภาษณ์ผู้ป่วย ญาติ และ/หรือ
บุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
๒.๒.๓ เลือกข้อมูลที่จาเป็น เกี่ยวข้องกับการดูแล
ผู้ป่วย
๒.๒.๔ สามารถตอบคาถามหรือนาข้อมูลมาใช้ในการ
ดูแลผูป้ ่วยจากแบบบันทึกได้อย่างรวดเร็ว

๑๔

แบบ-ป-๒-Onco+Cytoprep/๓
สัปดำห์ที่ ๓
สัปดำห์ที่ ๖
สำหรับ
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A คณะฯ
๒.๓ กระบวนการคิดและวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบแก่ผู้ปว่ ยเฉพาะราย
๒.๓.๑ ระบุปญ
ั หาการบาบัดด้านยาจากรายการยา
๒.๓.๒ ระบุปัญหาเรื่องโรคและปัญหาจากการใช้ยา
ของผู้ป่วยโดยนิสิต โดยสืบค้นจากรายการยา (ใบสั่งยา) เวช
ระเบียน การสัมภาษณ์ผู้ป่วย/ผู้ดแู ลผู้ป่วย บุคลากรสาธารณสุข
และอื่น ๆ
๒.๓.๓ ระบุข้อมูลของผูป้ ่วยที่สัมพันธ์กับปัญหาเรื่อง
โรคและปัญหาจากการใช้ยา (subjective and objective
data)
๒.๓.๔ การประเมิน
๒.๓.๔.๑. สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนจากการรับยาเคมีบาบัด
๒.๓.๔.๒. ประเมินรูปแบบการรักษาใน
ปัจจุบันหรือควรจะได้รับ (Indication, Efficacy, Safety,
Adherence, Cost)
๒.๓.๔.๓. การคานวณขนาดยาที่เหมาะสมแก่
ผู้ป่วยเฉพาะราย
๒.๓.๕ แผนการแก้ไขปัญหา
๒.๓.๕.๑. เป้าหมายการรักษา
๒.๓.๕.๒. แผนการรักษาด้วยยาในปัจจุบัน
และอนาคต พร้อมทางเลือกอื่น ๆ ในการรักษา
๒.๓.๕.๓. แผนการป้องกัน/แก้ไข
ภาวะแทรกซ้อนจากยาเคมีบาบัด
๒.๓.๕.๔. การติดตามผู้ป่วยด้านความ
ปลอดภัยโดยระบุพารามิเตอร์ที่เหมาะสม
๒.๓.๕.๕. การให้คาปรึกษาแก่ผู้ป่วย/ญาติ/
แพทย์/บุคลากรสาธารณสุขอื่น ๆ
๒.๔ การแก้ไขปัญหาแก่ผู้ป่วยเฉพาะราย
๒.๔.๑ ปฏิบัติตามแผนการรักษาที่วางแผนไว้จริง
๒.๔.๒ ติดตามผลการนาเสนอแนวทางการแก้ไข
๒.๔.๓ ติดตามผลการตอบสนองรักษาทั้งในแง่
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมถึงวางแผนการแก้ไข
ปัญหาอย่างต่อเนื่อง
รวมคะแนนส่วนที่ ๒ (คะแนนที่ได้ x ๔๕)/ฐำนคะแนนทีม่ ีกำรประเมินจริง
๓. กำรสื่อสำรเพื่อแก้ไขปัญหำแก่ผู้ป่วยเฉพำะรำย
๓.๑ ระบุบุคคลที่ต้องการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
๓.๒ เลือกช่องทางและใช้การสื่อสารที่เหมาะสมต่อบุคคลเป้าหมาย
๓.๒.๑ อวัจนภาษา: pharmacist note, เอกสาร
หลักฐานวิชาการ
๓.๒.๒ วัจนภาษา: ภาษาเหมาะแก่ระดับผู้รับสาร
ชัดเจน ได้ใจความ ถูกต้อง ตรงประเด็น
หัวข้อกำรประเมิน

๑๕

แบบ-ป-๒-Onco+Cytoprep/๔
หัวข้อกำรประเมิน

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

๓.๓ ให้คาแนะนาถูกต้องตามหลักวิชาการ
๓.๔ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เหมาะสมตาม
สถานการณ์
๔. บริกำรสำรสนเทศทำงยำแก่บุคลำกรสำธำรณสุข/ผู้ป่วย
และ/หรือบุคคลทั่วไป
รวมคะแนนส่วนที่ ๓ และ ๔ (คะแนนที่ได้ x ๑๐)/ฐำนคะแนนที่มกี ำรประเมินจริง
รวมคะแนน (คะแนนที่ได้ x ๓๐)/ฐำนคะแนนที่มีกำรประเมินจริง

หมำยเหตุ

ในกรณีที่ไม่สามารถประเมิน ฐานคะแนนการประเมินให้ลดลงตามส่วน

หำกให้ท่ำนประเมินระดับขั้นกำรศึกษำ (เกรด) ตำมควำมสำมำรถของนิสิต/นักศึกษำโดยภำพรวม คิดว่ำควรอยู่ในระดับใด
 A (≥ร้อยละ ๘o)
 B+ (ร้อยละ ๗๕-๗๙)  B (ร้อยละ ๗o-๗๔)  C+ (ร้อยละ ๖๕-๖๙)
 C (ร้อยละ ๖o-๖๔)  D+ (ร้อยละ ๕๕-๕๙)  D (ร้อยละ ๕o-๕๔)  F (<ร้อยละ ๕o)

ข้อเสนอแนะ/ควำมคิดเห็นเพิ่มเติม
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................อำจำรย์ประจำแหล่งฝึก
(
)

๑๖

แบบ-ป-๖/๑
แบบประเมินกำรนำเสนอกรณีศึกษำ
ชื่อนิสิต/นักศึกษำ.......................................................................รหัสประจำตัว......................................................
ปฏิบัติงำน..................................................................ชื่อแหล่งฝึก.....................................................ผลัดที.่ ..........
คำชี้แจง
ให้ ท่ า นท าเครื่ อ งหมายกากบาท () ในช่ อ งระดั บ คะแนนของแบบประเมิ น ที่ ต รงกั บ ทั ก ษะและ
ความสามารถของนิสิต/นักศึกษาที่ท่านดูแลมากที่สุด (ประเมินทั้งในและนอกเวลาการฝึกปฏิบัติงานฯ)
ระดับขั้นกำรประเมิน
คะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ระดับ
ดีมาก

นิยำม
นิสิต/นักศึกษา สามารถนาเสนอ อภิปรายและตอบคาถามได้ถูกต้องครบถ้วน แสดงความรู้/
ความคิดเห็นบนพื้นฐานองค์ความรู้ใหม่อย่างเหมาะสม สามารถอภิปรายประเด็นการดูแลผู้ป่วย
ด้านยาที่สาคัญ (critical point) และนาไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผูป้ ่วยเฉพาะรายได้จริง
ดี
นิสิต/นักศึกษา สามารถนาเสนอ อภิปรายและตอบคาถามได้ถูกต้อง แสดงความรู/้ ความคิดเห็น
บนพื้นฐานแนวทางการรักษาที่เป็นปัจจุบันอภิปรายถึงประเด็นการดูแลผูป้ ่วยด้านยาที่สาคัญ
และนาไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผูป้ ่วยเฉพาะรายได้บางส่วน แต่ต้องได้รับคาแนะนาบ้าง
ปานกลาง นิสิต/นักศึกษา สามารถนาเสนอ อภิปรายและตอบคาถามได้ถูกต้องบางส่วนมีองค์ความรู้
พื้นฐาน ยังขาดความเข้าใจภาพรวมของกรณีศึกษา ยังไม่สามารถนาไปประยุกต์ใช่ในการดูแล
ผู้ป่วยได้ด้วยตนเอง ต้องได้รับคาแนะนา
ปรับปรุง นิสิต/นักศึกษา สามารถนาเสนอ อภิปรายและตอบคาถามได้ถูกต้องบางส่วน ขาดข้อมูลสาคัญ
และความเข้าใจภาพรวมของกรณีศึกษา ไม่สามารถนาไปประยุกต์ใช่ในการดูแลผูป้ ่วยได้ ต้อง
ได้รับคาแนะนาเป็นส่วนใหญ่
ไม่ผา่ น นิสิต/นักศึกษา การนาเสนอไม่ถูกต้อง ไม่สามารถอภิปรายและตอบคาถามได้ ขาดข้อมูลสาคัญ
และความเข้าใจภาพรวมของกรณีศึกษา ต้องสอนการทากรณีศึกษาใหม่

๑๗

แบบ-ป-๖/๒
แบบประเมินกำรนำเสนอกรณีศึกษำ
ชื่อนิสิต/นักศึกษำ.......................................................................รหัสประจำตัว......................................................
ปฏิบัติงำน..................................................................ชื่อแหล่งฝึก.....................................................ผลัดที.่ ..........
หัวข้อกำรประเมิน

คะแนน
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A

๕. กำรนำเสนอข้อมูลผู้ป่วยถูกต้องและครบถ้วน
๕.๑ ประกอบด้วย CC, HPI, PMH, FH, SH, ALL, MH, PE, Lab
๕.๒ ประวัติการได้รับยาทั้งหมดที่อาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยา
รวมคะแนนส่วนที่ ๑ (คะแนนที่ได้ x ๗.๕)/ฐำนคะแนนที่มกี ำรประเมินจริง
๖. กำรประเมินและแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบ
๖.๑ ระบุปัญหาเรื่องโรคและปัญหาการบาบัดด้านยาของผู้ป่วยโดยนิสิต/นักศึกษา
๖.๒ ระบุข้อมูลของผูป้ ่วยที่สัมพันธ์กับปัญหาเรื่องโรคและปัญหาเรื่องการใช้ยา (subjective &
objective data)
๖.๓ การประเมิน
๖.๓.๑ สาเหตุ
๖.๓.๒ ปัจจัยเสี่ยง
๖.๓.๓ ประเมินรูปแบบการรักษาในปัจจุบันหรือควรจะได้รับ (IESAC)
๖.๔ แผนการแก้ไขปัญหา
๖.๔.๑ เป้าหมายการรักษา
๖.๔.๒ แผนการรักษาด้วยยาในปัจจุบันและอนาคต
๖.๔.๓ ติดตามผู้ป่วยด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย
๖.๔.๔ ให้คาปรึกษาแก่ผรู้ ับบริการ/ผู้ป่วย/ญาติ/แพทย์/บุคลากรสาธารณสุขอื่น ๆ
รวมคะแนนส่วนที่ ๒ (คะแนนทีไ่ ด้ x ๕๐)/ฐำนคะแนนที่มกี ำรประเมินจริง
๗. กำรใช้หลักฐำนทำงวิชำกำร
๗.๑ การนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาเพิ่มเติม โดยเป็นข้อมูลที่ทันสมัย น่าเชื่อถือและ
เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในวงการสาธารณสุข มีจานวนเหมาะสมเพียงพอที่จะตอบคาถามของ
ผู้ป่วยได้ถูกต้องเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย
รวมคะแนนส่วนที่ ๓ (คะแนนทีไ่ ด้ x ๗.๕)/ฐำนคะแนนที่มีกำรประเมินจริง
๘. กำรนำเสนอ
๘.๑ ความเหมาะสมของลาดับของการนาเสนอ ง่ายต่อการติดตาม ภายในระยะเวลาที่กาหนด
๘.๒ เนื้อหา เอกสารและสื่อประกอบการนาเสนอสะกดถูกต้อง ชัดเจนน่าสนใจ
๘.๓ การสื่อสาร: เสียงดังชัดเจน ความเร็วเหมาะสม ศัพท์ที่ใช้เข้าใจง่ายออกเสียงถูกต้อง ท่าทาง
การประสานสายตา
รวมคะแนนส่วนที่ ๔ (คะแนนทีไ่ ด้ x ๗.๕ )/ฐำนคะแนนทีม่ ีกำรประเมินจริง

๑๘

แบบ-ป-๖/๓
หัวข้อกำรประเมิน

คะแนน
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A

๙. กำรตอบคำถำม
๙.๑ ถูกต้อง และมีเหตุผลสอดคล้องกับระดับนิสิต/นักศึกษา Pharm D.
๙.๒ สามารถคิดได้ด้วยตนเอง โดยอ้างอิงองค์ความรู้พื้นฐาน ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลสนับสนุน
๙.๓ คาตอบชัดเจนเชิงประจักษ์
รวมคะแนนส่วนที่ ๕ (คะแนนทีไ่ ด้ x ๑๗.๕)/ฐำนคะแนนที่มีกำรประเมินจริง
๑๐. กำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้และควำมเข้ำใจภำพรวมของกรณีศึกษำ
รวมคะแนนส่วนที่ ๖ (คะแนนทีไ่ ด้ x ๑๐)/ฐำนคะแนนที่มกี ำรประเมินจริง
รวมคะแนน (คะแนนที่ได้ x ๑๕)/ฐำนคะแนนที่มีกำรประเมินจริง

ข้อเสนอแนะ/ควำมคิดเห็นเพิ่มเติม
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................อำจำรย์ประจำแหล่งฝึก
(
)

๑๙

แบบ-ป-๗/๑
แบบประเมินกำรนำเสนอและวิพำกษ์วรรณกรรมปฐมภูมิ
ชื่อนิสิต/นักศึกษำ.......................................................................รหัสประจำตัว......................................................
ปฏิบัติงำน..................................................................ชื่อแหล่งฝึก.....................................................ผลัดที.่ ..........
คำชี้แจง
ให้ ท่ า นท าเครื่ อ งหมายกากบาท () ในช่ อ งระดั บ คะแนนของแบบประเมิ น ที่ ต รงกั บ ทั ก ษะและ
ความสามารถของนิสิต/นักศึกษาที่ท่านดูแลมากที่สุด (ประเมินทั้งในและนอกเวลาการฝึกปฏิบัติงานฯ)
ระดับขั้นกำรประเมิน
คะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ระดับ
ดีมาก

นิยำม
นิสิต/นักศึกษาสามารถประเมิน วิเคราะห์และวิพากษ์ รวมถึงการสังเคราะห์องค์ความรู้ปัจจุบัน
วรรณกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
ดี
นิสิต/นักศึกษาสามารถประเมิน วิเคราะห์และวิพากษ์ รวมถึงการสังเคราะห์องค์ความรู้จาก
วรรณกรรมที่วิพากษ์ และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ อาจต้องให้คาแนะนาบ้าง
ปานกลาง นิสิต/นักศึกษาสามารถประเมิน วิเคราะห์และวิพากษ์วรรณกรรม ยังไม่สามารถสังเคราะห์องค์
ความรู้ และนาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ต้องได้รับคาแนะนาบ้าง
ปรับปรุง นิสิต/นักศึกษาสามารถประเมิน วิเคราะห์และวิพากษ์วรรณกรรมได้เพียงบางส่วน ไม่สามารถ
สังเคราะห์องค์ความรู้ และนาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ขาดความเข้าใจภาพรวมของ
วรรณกรรมที่นาเสนอ ต้องได้รับคาแนะนาเป็นส่วนใหญ่
ไม่ผา่ น นิสิต/นักศึกษาไม่สามารถประเมิน วิเคราะห์และวิพากษ์วรรณกรรมได้ ไม่สามารถอธิบายและ
ตอบคาถามได้ ขาดความเข้าใจภาพรวมของวรรณกรรมที่นาเสนอ ต้องสอนการทาวรรณกรรม
ปฐมภูมิใหม่

๒๐

แบบ-ป-๗/๒
แบบประเมินกำรนำเสนอและวิพำกษ์วรรณกรรมปฐมภูมิ
ชื่อนิสิต/นักศึกษำ.......................................................................รหัสประจำตัว......................................................
ปฏิบัติงำน..................................................................ชื่อแหล่งฝึก.....................................................ผลัดที.่ ..........
หัวข้อกำรประเมิน

คะแนน
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A

๑. กำรคัดเลือกบทควำมโดยนิสิต/นักศึกษำ
โดยพิจารณาจากประโยชน์ของการนาไปประยุกต์ใช้ได้แก่ การใช้สนับสนุนการดูแลผู้ป่วยที่
นิสิต/นักศึกษาดูแลอยู่และ/หรือการใช้สนับสนุนการดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในหน่วยงานนั้น ๆ
๒. กำรประเมิน และวิพำกษ์บทควำม
๒.๑ ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ บทนา
๒.๒ คาถามและวัตถุประสงค์งานวิจัย
๒.๓ ระเบียบวิธีการวิจัย
๒.๓.๑ รูปแบบการวิจยั มีความสอดคล้องกับคาถามงานวิจัย
๒.๓.๒ เกณฑ์การคัดเข้า/คัดออก พิจารณาจากความสอดคล้องกับคาถามงานวิจัย และ
อคติในการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
๒.๓.๓ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง/ร้อยละของผู้ปว่ ยที่ออกจากการศึกษา (drop out)
๒.๓.๔ สถิติ โดยพิจารณา
- ความเหมาะสมของสถิติที่ใช้กับชนิดของตัวแปร
- การกระจายของข้อมูลกับความสอดคล้องกับสถิติที่เลือกใช้
- ความแตกต่างของระดับความเชื่อมั่นกับช่วงความเชื่อมั่นทางสถิติ
๒.๓.๕ จริยธรรม โดยไม่พิจารณาเพียงผลการยอมรับจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
ศึกษาวิจัยในมนุษย์ แต่ต้องพิจารณาจริยธรรมตามแนวทางการรักษา ความปลอดภัยและประสิทธิผล
ที่ผู้ป่วยควรได้รบั ร่วมด้วย
๒.๓.๖ เครื่องมือที่ใช้ พิจารณาจากความสอดคล้องรูปแบบงานวิจัยกับเครือ่ งมือที่ใช้ใน
การวิจัย เช่น การสัมภาษณ์ แบบเก็บข้อมูล อุปกรณ์ที่ใช้วัดผลการศึกษาที่ต้องการ
๒.๓.๗ ตัวแปรและการวัดผลลัพธ์การศึกษา (outcome variables & outcome
measurement) พิจารณาจากความสอดคล้องของตัวแปรกับคาถามและวัตถุประสงค์งานวิจัย
๒.๔ รายงานและวิพากษ์ผลการศึกษาถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน รูปแบบการนาเสนอผลงานวิจยั
มีอคติหรือไม่
๒.๕ อภิปรายและสรุปผลการศึกษา โดยพิจารณาในหัวข้อดังต่อไปนี้
- ผลงานวิจัยทีไ่ ด้สามารถตอบคาถามงานวิจัยได้ถูกต้องและเหมาะสม
- ความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยสอดคล้องกับขอบเขตงานวิจัย
- ความสอดคล้องของผลการศึกษากับผลจากงานวิจยั อื่น ๆ ที่มีคาถามงานวิจัย
เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน
- สามารถนาไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่นิสิต/นักศึกษาดูแลอยู่
๒.๖ ความคิดเห็นของนิสิต/นักศึกษาต่อบทความโดยภาพรวม ในการนาไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วย
หรือคาถามที่นิสติ /นักศึกษาดูแล

๒๑

แบบ-ป-๗/๓
หัวข้อกำรประเมิน

คะแนน
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A

๓. กำรนำเสนอ
๓.๑ นาเข้าสู่เนื้อหาได้นา่ สนใจ
๓.๒ ความเหมาะสมของลาดับของการนาเสนอ ง่ายต่อการติดตาม ภายในระยะเวลาที่กาหนด
๓.๓ เนื้อหา เอกสารและสื่อประกอบการนาเสนอสะกดถูกต้อง ชัดเจนน่าสนใจ
๓.๔ การสื่อสาร: เสียงดังชัดเจน ความเร็วเหมาะสม ศัพท์ที่ใช้เข้าใจง่าย ออกเสียงถูกต้อง
ท่าทาง การประสานสายตา
๔. กำรตอบคำถำม
๔.๑ ถูกต้อง มีเหตุผลอ้างอิงถึงหลักฐานทางวิชาการและเหมาะสมกับระดับความรู้ที่นสิ ิต/
นักศึกษา Pharm D. พึงมี
๔.๒ สามารถคิดได้ด้วยตนเอง โดยอ้างอิงองค์ความรู้พื้นฐาน ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลสนับสนุน
คาตอบชัดเจนเชิงประจักษ์
คะแนนรวม (คะแนนที่ได้ x ๕)/ฐำนคะแนนที่มกี ำรประเมินจริง
หมำยเหตุ ในกรณีที่ไม่สามารถประเมิน ฐานคะแนนการประเมินให้ลดลงตามส่วน

ข้อเสนอแนะ/ควำมคิดเห็นเพิ่มเติม
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................อำจำรย์ประจำแหล่งฝึก
(
)

๒๒

แบบ-ป-๘
แบบประเมินกำรให้ควำมรู้บุคลำกรในองค์กร
ชื่อนิสิต/นักศึกษำ.......................................................................รหัสประจำตัว......................................................
ปฏิบัติงำน..................................................................ชื่อแหล่งฝึก.....................................................ผลัดที.่ ..........
หัวข้อกำรประเมิน

คะแนน
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A

๑. เนื้อหำกำรนำเสนอ
๑.๑ กาหนดหัวข้อและวัตถุประสงค์โดยวิเคราะห์ความต้องการของผู้ฟัง
๑.๒ เนื้อหาครบถ้วนและครอบคลุมประเด็นสาคัญ
๑.๓ มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
๑.๔ เนื้อหาเป็นประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้ตามความต้องการของผู้ฟังได้
๒. กำรใช้หลักฐำนทำงวิชำกำร
๒.๑ เป็นข้อมูลที่ทันสมัย น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในวงการสาธารณสุขมี
จานวนเหมาะสมเพียงพอที่จะตอบคาถามตามหัวข้อการนาเสนอ
๓. วิธีกำรนำเสนอ
๓.๑ การคัดเลือกเนื้อหาในปริมาณที่เหมาะสมกับเวลาที่กาหนด
๓.๒ การนาเข้าสู่เนื้อหาได้น่าสนใจ
๓.๓ ความเหมาะสมของลาดับของการนาเสนอ ง่ายต่อการติดตาม
๓.๔ เนื้อหา เอกสารและสื่อประกอบการนาเสนอสะกดถูกต้อง ชัดเจนน่าสนใจ
๓.๕ การสื่อสาร: เสียงดังชัดเจน ความเร็วเหมาะสม ศัพท์ที่ใช้เข้าใจง่าย ออกเสียงถูกต้อง
ท่าทางการประสานสายตา
๓.๖ การใช้เทคนิคการนาเสนอในการสร้างความมีส่วนร่วมของผู้ฟัง
๔. กำรตอบคำถำม
๔.๑ ถูกต้อง มีเหตุผล อ้างอิงถึงหลักฐานทางวิชาการและเหมาะสมกับระดับความรู้ที่นสิ ิต/
นักศึกษา Pharm D. พึงมี
๔.๒ สามารถคิดได้ด้วยตนเอง โดยอ้างอิงองค์ความรู้พื้นฐานในกรณีที่ไม่มีข้อมูลสนับสนุนคาตอบ
ชัดเจนเชิงประจักษ์
คะแนนรวม (คะแนนที่ได้ x ๕)/ฐำนคะแนนที่มกี ำรประเมินจริง
หมำยเหตุ ในกรณีที่ไม่สามารถประเมิน ฐานคะแนนการประเมินให้ลดลงตามส่วน

ข้อเสนอแนะ/ควำมคิดเห็นเพิ่มเติม
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................อำจำรย์ประจำแหล่งฝึก
(
)

๒๓

แบบ-ป-๙-Aseptic/๑
แบบประเมินกำรนำเสนอกำรวิเครำะห์ปัญหำที่เกี่ยวข้องกับกำรเตรียมยำเตรียม
ชื่อนิสิต/นักศึกษำ.......................................................................................วันที.่ .....................................................
เรื่อง..........................................................................................................................................................................
หัวข้อกำรประเมิน

คะแนน
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A

๑. กำรคัดเลือกปัญหำ
๑.๑ ความน่าสนใจ
๑.๒ การนาไปใช้ประโยชน์
๑.๓ ความน่าสนใจ
๒. กำรประเมินปัญหำและแก้ไขอย่ำงเป็นระบบ
๒.๑ ระบุปัญหาจากการเตรียมยาเตรียมโดยนิสิต/นักศึกษา
๒.๒ ระบุข้อมูลทีส่ ัมพันธ์กับปัญหาจากการเตรียมยาเตรียม
๒.๓ การประเมิน
๒.๓.๑ สาเหตุของปัญหา
๒.๓.๒ ประเมินและวิเคราะห์ปัญหาจากการเตรียมยาเตรียมทีผ่ ู้ป่วยได้รับ
๒.๔ แผนการแก้ไขและป้องกันปัญหา
๒.๔.๑ แผนการแก้ไขปัญหาจากการเตรียมยาเตรียม
๒.๔.๒ แผนการติดตามการแก้ไขปัญหาจากการเตรียมยาเตรียม
๒.๔.๓ แผนการป้องกันปัญหาจากการเตรียมยาเตรียมแก่ผู้ป่วยเฉพาะรายและ/หรือเชิง
ระบบ
๓. กำรใช้หลักฐำนทำงวิชำกำร
๓.๑ การนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาเพิ่มเติม โดยเป็นข้อมูลที่ทันสมัย น่าเชื่อถือและ
เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในวงการสาธารณสุข มีจานวนเหมาะสมเพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาได้
ถูกต้องเหมาะสมกับแต่ละปัญหาและ/หรือเชิงระบบ
๔. เนื้อหำกำรนำเสนอ
๔.๑ ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหา รายละเอียด
๔.๒ ความน่าเชื่อถือของข้อมูล พิจารณาจากเอกสารอ้างอิงที่ใช้
๔.๓ ความเหมาะสมกับผู้ฟัง
๕. วิธีกำรนำเสนอ
๕.๑ ความเหมาะสมของลาดับของการนาเสนอ ง่ายต่อการติดตาม ภายในระยะเวลาที่กาหนด
๕.๒ เนื้อหา เอกสารและสื่อประกอบการนาเสนอสะกดถูกต้อง ชัดเจนน่าสนใจ
๕.๓ การสื่อสาร: เสียงดังชัดเจน ความเร็วเหมาะสม ศัพท์ที่ใช้เข้าใจง่ายออกเสียงถูกต้องท่าทาง
การประสานสายตา

๒๔

แบบ-ป-๙-Aseptic/๒
หัวข้อกำรประเมิน

คะแนน
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A

๖. กำรตอบคำถำม
๖.๑ ถูกต้อง มีเหตุผล อ้างอิงถึงหลักฐานทางวิชาการและเหมาะสมกับระดับความรู้ที่นิสติ /
นักศึกษา Pharm D. พึงมี
๖.๒ สามารถคิดได้ด้วยตนเอง โดยอ้างอิงองค์ความรู้พื้นฐาน ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลสนับสนุน
คาตอบชัดเจนเชิงประจักษ์
๗. กำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้และควำมเข้ำใจภำพรวมของปัญหำ
คะแนนรวม (คะแนนที่ได้ x ๑๕)/ฐำนคะแนนที่มีกำรประเมินจริง
หมำยเหตุ ในกรณีที่ไม่สามารถประเมิน ฐานคะแนนการประเมินให้ลดลงตามส่วน

ข้อเสนอแนะ/ควำมคิดเห็นเพิ่มเติม
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................อำจำรย์ประจำแหล่งฝึก
(
)

๒๕

ตัวอย่ำงแบบรำยงำนกำรตอบคำถำมอย่ำงเป็นระบบ
วันที่รับคาถาม …………………………………….........................................…………….. เวลา ……………………..……………….
ข้อมูลผู้ถำม (demographic of requestor)
ชื่อผู้ถาม ...................................................................................................................................................................
ที่อยู่ ……………………………………………………………………………………….…….................................................................
โทร. ............................................... โทรสาร ..............................E-mail address ……….....................…………..…….
อาชีพ/วิชาชีพ
 แพทย์
 เภสัชกร
 พยาบาล
 ทันตแพทย์
 นิสิต/นักศึกษา
 ประชาชน
 อื่น ๆ .....................................................................................................................................
วัตถุประสงค์ในการถาม
 เพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยเฉพาะราย (patient-specific question)
 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานทั่วไป เพื่อเพิ่มพูนความรู้
 เพื่อการศึกษาวิจัย
อื่น ๆ .................................................................
แหล่งข้อมูลที่ได้มีการสืบค้นมาแล้วและผลการสืบค้นข้อมูล
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ความรีบด่วน
 ทันที
 ภายใน ๑ วัน
 อื่น ๆ ....................................
วิธีการถามโดย
 วาจา
 การบันทึกในแบบรับคาถาม
 โทรศัพท์/โทรสาร  e-mail
 website/webboard อื่น ๆ ...........................................................................................
ข้อมูลคำถำม (request)
คาถามแรกรับ (initial question)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ข้อมูลภูมิหลังของคาถาม (background information)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
สรุปคาถามที่แท้จริงเพื่อการสืบค้น (ultimate question)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๒๖

การจัดประเภทของคาถามที่แท้จริงเพื่อการสืบค้น (classification of the ultimate question)
 General product information
 Availability of dosage forms
 Dietary supplement
 Drug interactions
 Drugs in pregnancy and in lactation
 Geriatric dosage recommendations
 Investigational drug information
 Method / rate of administration
 Pharmacokinetics

 Adverse effects
 Compounding
 Dosage recommendations
(general and organ impairment)
 Drug-laboratory interference
 Foreign drug identification
 Identification of product by description
of dosage form
 Compatibility / stability
 Pediatric dosage recommendations
 Pharmacology

กำรสืบค้นข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ (search strategy and conduct on systematic search)*
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทั้งหมดที่เลือกใช้และสรุปคาตอบจากแต่ละแหล่งข้อมูล
๑. แหล่งข้อมูลตติยภูมิ
๑.๑ แหล่งข้อมูล …………………………………….………………………………………..............................................………
คาตอบ ....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
๑.๒ แหล่งข้อมูล …………………………………….………………………………………..............................................………
คาตอบ ....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
๒. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
๒.๑ แหล่งข้อมูล …………………………………….………………………………………..............................................………
คาตอบ ....................................................................................................................... .............................
............................................................................................................................................................. ....
๒.๒ แหล่งข้อมูล …………………………………….………………………………………..............................................………
คาตอบ ....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
๓. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
๓.๑ แหล่งข้อมูล …………………………………….………………………………………..............................................………
คาตอบ ....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
๓.๒ แหล่งข้อมูล …………………………………….………………………………………..............................................………
คาตอบ ....................................................................................................................... .............................
............................................................................................................................................................. ....

๒๗

๔. แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
๔.๑ แหล่งข้อมูล …………………………………….………………………………………..............................................………
คาตอบ ....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
๔.๒ แหล่งข้อมูล …………………………………….………………………………………..............................................………
คาตอบ ....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
สรุปคาค้นที่ใช้ (keywords)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
การวิเคราะห์และสังเคราะห์คาตอบ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ข้อมูลกำรตอบคำถำม
สรุปคาตอบที่ตอบแก่ผู้ถาม
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
เอกสารอ้างอิง
๑. ……………………………………………………………………………………………...…………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…………………………………………
๒. ……………………………………………………………………………………………...…………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…………………………………………
๓. ……………………………………………………………………………………………...…………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…………………………………………
วิธีการส่งคาตอบ
 วาจา
 เอกสาร
 โทรศัพท์/โทรสาร
e-mail
web site / web board
 อื่น ๆ .............................................................................
ชื่อผู้ตอบคาถาม ……………………………………………………………………………………………….…………………………
วันที่ตอบคาถาม ……………………………….…………………………..…….. เวลา …………………………………………….
รวมระยะเวลาที่ใช้ในการตอบคาถาม ........................................................................................................
การติดตามผลการใช้ข้อมูลที่ตอบ (Follow up and follow through)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

๒๘

ความคิดเห็นอาจารย์ประจาแหล่งฝึก:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อนิสิต/นักศึกษำผู้ตอบคำถำม.....................................................
ลงชื่ออำจำรย์ประจำแหล่งฝึก...........................................................
หมำยเหตุ:
- ตัวอย่างแบบบันทึกนี้ อิงตามแนวทางวิธีการคิดแบบ systematic approach จากหนังสือ Malone
PM, Kier KL, and Stanovich JE. (Eds). Drug Information: a guide for pharmacists, Third
Edition. Singapore: McGraw-Hill, Medical Publishing Division. โ ด ย จั ด ท า เ ป็ น ขั้ น ต อ น
กระบวนการคิดในการตอบข้อสนเทศทางยาอย่างเป็นระบบเท่านั้น ในทางปฏิบัติแหล่งฝึกฯ สามารถ
ให้นิสิต/นักศึกษาบันทึกตามแบบบันทึกที่แหล่งฝึกฯ ใช้อยู่จริงในการปฏิบัติงานปกติประจาวันได้
- * ในทางปฏิบัติโดยทั่วไปส่วนใหญ่ ข้อมูลในส่วนการสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบนี้ อาจแยกไปบันทึก
ในส่วนอื่น หรืออาจไม่ได้มีการบันทึก

๒๙

