
  
 

 

  

คูมืออาจารยแหลงฝก สาขาเภสัชกรรมชุมชน 
ปวีณา สนธิสมบัติ 

เสถียร พูลผล 

กิติยศ ยศสมบัติ 
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i 

 

คํานํา 

 

   

 

 งานเภสัชกรรมชุมชนเปนงานบริบาลทางเภสัชกรรมท่ีเปนเรือธงของวิชาชีพ มีพัฒนาการบทบาทการ

ดูแลการใชยาของประชาชน เพื่อใหเกิดประโยชนและความปลอดภัยสูงสุดในการใชยา คัดกรองปญหาและ

สรางเสริมสุขภาพ ควบคูไปกับเฝาระวังปญหาและคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ ซึ่งเปนท่ีคาดหวังวา

บทบาทของเภสัชกรชุมชนท่ีกลาวมานี้จะไดรับการถายทอดไปสูนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตรในขณะท่ีเขาฝก

ปฏิบัติงานวิชาชีพในรานยา 

 การจะบรรลุความคาดหมายดังกลาวขางตนนั้น นิสิต/นักศึกษาควรไดรับการปลูกฝงใหมีคุณสมบัติ

ของเภสัชกร ๗ ดาว (The seven-star pharmacist) ตามแนวคิดขององคการอนามัยโลก ซึ่งประกอบดวยการ

เปนผูใหการดูแลผูปวย (care giver) ผูนํา (leader) ผู จัดการ (manager) ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

(decision-maker) ผูส่ือสาร (communicator) ผูเรียนรูตลอดชีวิต (life-long learner) และผูถายทอด หรือ

ครู (teacher) ผานการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนเปนเวลาอยางนอย ๖ สัปดาห ภายใตการกํากับ

ดูแลของอาจารยแหลงฝกอยางใกลชิด   

 คณะอนุกรรมการการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาเภสัชกรรมชุมชน (วาระป พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) เห็น

ความสําคัญของอาจารยแหลงฝกเปนอยางยิ่ง จึงมีแนวคิดในการจัดทําคูมือฉบับนี้ข้ึน เพื่อเปนแนวทางเบ้ืองตน

สําหรับอาจารยแหลงฝกในการถายทอดประสบการณความรูใหแกนิสิต/นักศึกษาเพื่อใหการฝกปฏิบัติงาน

วิชาชีพฯ เปนไปโดยราบรื่น ประสบความสําเร็จดังความคาดหมายท่ีต้ังไว  

 

   

ปวีณา สนธิสมบัติ 

เสถียร พลูผล 

กิติยศ ยศสมบัติ 
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สารบญั  

 

   

 

บทท่ี ๑ เปาหมายการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ และ บทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบของอาจารยแหลงฝก 

 เปาหมายการฝกปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชน ๑ 

 บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของอาจารยแหลงฝก ๔ 

บทท่ี ๒ ทักษะจําเปนในการเปนอาจารยแหลงฝกท่ีดี  

 ทักษะการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ ๘ 

 การทําความเขาใจพฤติกรรมและบุคลิกภาพของนิสิต/นักศึกษา  ๑๑ 

 การถายทอดและพัฒนานิสิต/นักศึกษาดานทักษะวิชาการและสรางความเปนวิชาชีพ ๑๓ 

 การวัดและประเมินผลนิสิต/นักศึกษา ๑๕ 

บทท่ี ๓ การบริหารจัดการเวลาและทรัพยากร ณ แหลงฝก  

 การจัดแผนการฝกปฏิบัติงาน ๑๙ 

 ประเด็นในการปฐมนิเทศ ๒๒ 

 การบริหารทรัพยากรท่ีเกี่ยวของกับการฝกปฏิบัติงาน ณ แหลงฝก                                             ๒๓ 

บทท่ี ๔ การสอนทักษะทางคลินิกและการบริหารความขัดแยง  

 การจัดการศึกษาและสอนทักษะทางคลินิก  ๒๕ 

 รูปแบบวิธีการสอนทักษะทางคลินิก  ๒๘ 

 การบริหารความขัดแยง ๓๓ 
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สารบญัตาราง  

 

   

 

บทท่ี ๑ เปาหมายการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ และ บทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบของอาจารยแหลงฝก 

 ตารางท่ี ๑.๑ ความรูความสามารถและทักษะตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ ๑ 

 ตารางท่ี ๑.๒ บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของอาจารยแหลงฝก ๔ 

 ตารางท่ี ๑.๓ รูปแบบ วิธกีารสอนท่ีเหมาะกับระดับของนิสิต/นักศึกษา ๖ 

บทท่ี ๒ ทักษะจําเปนในการเปนอาจารยแหลงฝกท่ีดี  

 ตารางท่ี ๒.๑ ตัวอยางประเภทคําถามและการประยุกตใชในสถานการณตางๆ ๑๐ 

 ตารางท่ี ๒.๒ คุณลักษณะแบบตางๆ และวิธีการเรียนท่ีเหมาะสม ๑๒ 

 ตารางท่ี ๒.๓ รูปแบบการถายทอดและพัฒนานิสิต/นักศึกษาดานทักษะวิชาการและการ

สรางความเปนวิชาชีพ 

๑๔ 

 ตารางท่ี ๒.๔ คําแนะนําในการการติดตามและประเมินเพื่อการพัฒนา (formative 

assessment) 

๑๖ 

 ตารางท่ี ๒.๕ ตัวอยางวิธีการวัดและประเมินผลในบริบทของการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ

เภสัชกรรมชุมชน 

๑๗ 

บทท่ี ๓ การบริหารจัดการเวลาและทรัพยากร ณ แหลงฝก  

 ตารางท่ี ๓.๑ ตัวอยางตารางฝกปฏิบัติงาน ณ แหลงฝกหนึ่ง ๒๑ 

 ตารางท่ี ๓.๒ ประเด็นสําคัญในการปฐมนิเทศ ๒๒ 

บทท่ี ๔ การสอนทักษะทางคลินิกและการบริหารความขัดแยง  

 ตารางท่ี ๔.๑ วิธีการสอนและส่ือท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงคการเรียนรู ๒๗ 

 ตารางท่ี ๔.๒ ข้ันตอนการสอนทักษะทางคลินิก ๒๗ 

 ตารางท่ี ๔.๓ ทักษะทางคลินิกในการสัมภาษณผูปวยหรือผูรับบริการ ๒๘ 

 ตารางท่ี ๔.๔ ตัวอยางการสอนท่ีใชหลักการ one-minute preceptor ๓๐ 

 ตารางท่ี ๔.๕ ตัวอยางการสอนท่ีใชหลักการ SNAPPS model ๓๒ 

 ตารางท่ี ๔.๖ วิธีการจัดการความขัดแยง ๓๕ 

 

 



๑ 
 

 

บทที่ ๑ 

 

เปาหมายการฝกปฏบิัตงิานวิชาชีพ และ บทบาทหนาที ่

ความรับผิดชอบของอาจารยแหลงฝก 

 

เปาหมายการฝกปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชน 

 

 เพื่อใหนิสิต/นักศึกษามีความรูความสามารถและทักษะทางวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

สาขาเภสัชกรรมชุมชนผานการปฏิบัติงานจริงตามวิธีปฏิบัติของรานยาและเภสัชกร (อาจารยแหลงฝก) ความรู

ความสามารถและทักษะตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ ดังแสดงในตารางท่ี ๑.๑ 

ตารางท่ี ๑.๑ ความรูความสามารถและทักษะตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ๑ 

ความรูความสามารถ ทักษะ 

ความรูในกระบวนการ

ผลิตและประกันคุณภาพ

ยา 

การระบุชนิด/รูปแบบของยาจากลักษณะภายนอก 

การเลือกบรรจุภัณฑใหเหมาะกับชนิด/รูปแบบของยา 

การส่ือสารเพื่ออธิบายความสําคัญของรูปแบบผลิตภัณฑยาและกระบวนการ

ผลิตยาตอประสิทธิภาพและการออกฤทธิ ์

การประเมินปญหา

สุขภาพและความ

ตองการยาของชุมชน 

คัดเลือก จัดซื้อ จัดหา

ยา/ผลิตภัณฑยาท่ีมี

คุณภาพมาเพื่อใหบริการ

แกผูปวยหรือผูรับบริการ

อยางเหมาะสม 

การคัดเลือกยาจากขอมูลดานมาตรฐานของแหลงผลิต  

การคัดเลือกยาจากขอกําหนด (specifications) มาตรฐานดานผลิตภัณฑ 

การเลือกผลิตภัณฑยาใน

รูปแบบท่ีเหมาะสมกับ

ความตองการของผูปวย

หรือผูรับบริการแตละ

ราย 

การเลือกผลิตภัณฑยาในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับความตองการของผูปวยหรือ

ผูรับบริการแตละรายได 

การประเมินสุขภาพ

เบ้ืองตนเพื่อใหคําแนะนํา

การซักประวัติ ตรวจรางกายเบ้ืองตน เพื่อการคนหาและระบุโรคตาง ๆ ท่ี

เขาเกณฑสงสัยจากอาการนําของผูปวยหรือผูรับบริการ 



๒ 

ตารางท่ี ๑.๑ ความรูความสามารถและทักษะตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ๑ 

ความรูความสามารถ ทักษะ 

ท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติ

ตัวแกผูปวยหรือ

ผูรับบริการ รวมท้ังการ

สงตอในกรณีท่ีจําเปน 

การสัมภาษณเพื่อหาขอมูลสําหรับวิเคราะหความเจ็บปวยและคนหาปญหาทาง

สุขภาพของผูปวยหรือผูรับบริการไดอยางมีเปาหมายและเหมาะสม 

การสังเคราะหขอมูลท่ีได เพื่อระบุปญหาสุขภาพเบ้ืองตน 

การดําเนินการเพื่อใหบริการแตละรายไดอยางถูกตองและมีคุณภาพ 

-  การปองกันโรคและสรางเสริมสุขภาพบุคคลและชุมชน  

-  การแนะนํายาหรือทางเลือกในการดูแลสุขภาพเบ้ืองตน 

การใหคําแนะนําการดูแลสุขภาพแกผูปวยหรือผูรับบริการไดอยางถูกตองและมี

คุณภาพ 

- การใหคําแนะนําดานสุขอนามัย โภชนาการ การออกกําลังกายท่ีดี รวมถึง

ทางเลือกอื่น ๆ ในการสงเสริมและปองกันโรค และบรรเทาอาการท่ีไมตอง

รักษาดวยยา 

- ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพและวิถีชีวิตแบบองครวม   

การคัดกรองและสงตอผูปวยหรือผูรับบริการท่ีจําเปนตองไดรับบริการ

วินิจฉัยโรค 

การอธิบายใหเขาใจสาเหตุและวิธีการสงตอหรือรับการรักษาระดับตางๆ 

- ระดับตองใชยาท่ีไมสามารถจายไดในรานยา 

- ระดับตองพบแพทย 

การกําหนดแผนการใช

ยาท่ีเหมาะสมกับผูปวย

หรือผูรับบริการแตละ

ราย และดูแลการใชยาให

มีประสิทธิภาพสูงสุด  

โดยเนนการสงเสริมความ

รวมมือของผูปวยหรือ

ผูรับบริการ 

การเลือกยาบําบัดอาการท่ีมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย คุมคา เหมาะสมกับอาการ

หรือปญหาทางสุขภาพเบ้ืองตนท่ีระบุไดและเพื่อสงตอในกรณีท่ีเปนโรคท่ีควรจะ

ไดรับการรักษาจากแพทยโดยเร็ว 

การปฏิบัติงานตามหลักการจายยาท่ีดี 

การแนะนําการปฏิบัติตัวผูปวยหรือผูรับบริการแตละราย ในการใชยาอยาง

ถูกตอง เหมาะสมกับวิถีชีวิต 

การติดตามดูแลผูปวยหรือผูรับบริการโดยคํานงึถึงบริบทครอบครัวและชุมชน 

เพื่อใหการใชยาท่ีกําหนดมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย 

การจัดทําประวัติการใชยาของผูปวยหรือผูรับบริการและครอบครัว เพื่อการ

ดูแลอยางตอเนื่อง 

การระบุ ติดตาม ปองกัน 

แกไขปญหาท่ีเกี่ยวกับ

การใชยาของผูรับบริการ

การส่ือสารกับผูปวยถึงแผนการประเมินผลประสิทธิภาพการรักษา และผลไมพึง

ประสงค เชน การติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชยา  เพื่อใหเกิดการเฝา

ระวังโดยตัวผูปวยเอง 



๓ 

ตารางท่ี ๑.๑ ความรูความสามารถและทักษะตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ๑ 

ความรูความสามารถ ทักษะ 

และชุมชน และแจงแกผู

ท่ีเกี่ยวของอยางเปน

ระบบ 

การประเมินผูรับบริการ เพื่อระบุปญหาทางยา ท่ีเปนปจจุบัน หรืออาจเกิดข้ึน 

เพื่อหาสาเหตุ กําหนดวิธีจัดการ ท้ังเพื่อแกไข ปองกันอยางเหมาะสม  

การติดตามปญหาทางยาในโรคเรื้อรังท่ีตองใชยาอยางตอเนื่องเพื่อลด

ภาวะแทรกซอน ชะลอโรคและลดปญหาการไมสามารถใชยาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

การใหคําแนะนําปรึกษาผูปวยและครอบครัว เพื่อรวมในการดูแลกับบริการ

สาธารณสุขระดับอื่น ๆ อยางเช่ือมโยงและสงตอ ท้ังขอมูลและปญหาทางยา

หรือสุขภาพอยางครบวงจร 

การส่ือสารกับบุคลากรทางการแพทยถึงปญหาท่ีเกี่ยวเนื่องจากการใชยาท่ีพบใน

ระหวางการรักษา  พรอมกับใหขอเสนอแนะทางแกไขปญหาท่ีพบ 

การใหขอมูลยาและ

ผลิตภัณฑสุขภาพอื่น ๆ 

แกผูรับบริการ ชุมชน

และบุคลากรทาง

สาธารณสุขอยางถูกตอง

ทันสมัย และเช่ือถือได  

การสืบคนขอมูลยาและผลิตภัณฑสุขภาพจากแหลงขอมูลท่ีเช่ือถือไดอยาง

เหมาะสม 

การสังเคราะหขอมูลทางยาและผลิตภัณฑสุขภาพเพื่อการนํามาสูการปฏิบัติงาน

ท่ีอิงหลักฐานเชิงประจักษ 

การตอบคําถามทางยาแกผูรับบริการ 

การใหความรูดานยา เผยแพร ประชาสัมพันธแกผูเกี่ยวของ  

ความรูทางกฎหมายและ

จรรยาบรรณท่ีเกี่ยวของ

ในการประกอบวิชาชีพ

เภสัชกรรมและสามารถ

นําความรูมาใชคุมครอง

สุขภาพของผูบริโภคได 

การนําขอกําหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับยาและผลิตภัณฑสุขภาพและ

จรรยาบรรณวิชาชีพมาใชประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อคุมครองสุขภาพของ

ผูบริโภค 

การเฝาระวังการใชยาในทางท่ีผิด เฝาระวังการโฆษณาชวนเช่ือ   

ความรู และทักษะ

ทางการบรหิารจัดการ

และสามารถประยุกตใช

ในการประกอบวิชาชีพ

เภสัชกรรมชุมชน 

การนําหลักการบริหารการจัดการมาใชประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน 

 

 

 



๔ 

บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของอาจารยแหลงฝก 

 

 อาจารยแหลงฝกคือเภสัชกรผูดูแล ช้ีแนะ ประเมินความรูความสามารถและทักษะในการประกอบ

วิชาชีพ และติดตามพัฒนาการกับนิสิต/นักศึกษาระหวางการฝกงาน โดยเปนการฝกปฏิบัตินิสิต/นักศึกษาตาม

แนวทางและกิจกรรมท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัยท่ีนิสิต/นักศึกษาสังกัด ซึ่งกิจกรรมการฝกงานอาจครอบคลุม

ท้ังกิจกรรมท่ีรานยาปฏิบัติอยูแลวหรือยังไมปฏิบัติ ดังนั้น การมีนิสิต/นักศึกษาฝกงานสามารถชวยเหลือ เติม

เต็ม และขยายงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของเภสัชกร เชน งานใหสุขศึกษาหรือคําปรึกษาดานยาและ

สุขภาพแกผูมารับบริการ งานเยี่ยมบาน งานคัดกรองผูปวยโรคเรื้อรัง งานใหคําปรึกษาเลิกบุหรี่ เปนตน 

นอกจากนี้ ยังเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูองคความรูใหม ๆ รวมถึงแนวทางการรักษาท่ีเปนปจจุบันหรือ

ประสบการณการดูแลผูปวยหรือผูรับบริการระหวางนิสิต/นักศึกษาและอาจารยแหลงฝก 

 เพื่อใหนิสิต/นักศึกษามีความรูความสามารถและทักษะตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ อาจารยแหลงฝก

ตองมีบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบในการสอน ปฏิบัติใหดู เปนพี่เล้ียง เปนผูประเมิน และติดตามการฝกงาน

ของนิสิต/นักศึกษาอยางใกลชิดโดยผานการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับนิสิต/นักศึกษาแตละราย 

รายละเอียดแสดงในตารางท่ี ๑.๒ 

 

ตารางท่ี ๑.๒ บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของอาจารยแหลงฝก๒,๓  

บทบาทหนาท่ี  ตัวอยาง 

ปฏิบัติตัวเปนแบบอยางท่ีดี ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

ใหบริการโดยยึดผูปวยเปนศูนยกลาง 

แกไขปญหาผูปวยเฉพาะรายไดอยางเหมาะสม 

ใหความรูเรื่องโรค ยา และสุขภาพแกผูปวย 

ปฏิบัติตอผูปวยเหมือนญาติของตนเอง 

ปฏิบัติตอนิสิต/นักศึกษาในฐานะเพื่อนรวมวิชาชีพ 

มีองคความรูเรื่องโรคและยาท่ีเปนปจจุบัน และมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

สอนอยางเปนระบบโดยการ

แสดงใหดู  

สอนโดยใชกรณีศึกษาจริง 

แสดงการดูแลผูปวย ต้ังแตการสัมภาษณประวัติ การจําแนกโรค การระบุ

สาเหตุของโรค การระบุปจจัยเส่ียง การแกไขหรือปองกันโรคดวย

เหตุผลตามหลักฐานเชิงประจักษท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพและความ

ปลอดภัยของการรักษา 

มีทักษะการส่ือสารท่ีเหมาะสมกับผูปวย รวมถึงทักษะการแสดงความเห็น

อกเห็นใจ  



๕ 

ตารางท่ี ๑.๒ บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของอาจารยแหลงฝก๒,๓  

บทบาทหนาท่ี  ตัวอยาง 

เปนพี่เล้ียงในการสนับสนุน

การเรียนรูดวยตนเองและ

เรียนรูอยางตอเนื่อง 

 

ระบุและตอบสนองตอความตองการเรียนรูของนิสิต/นักศึกษาเฉพาะราย 

กระตุนหรือมอบหมายกิจกรรมท่ีนิสิต/นักศึกษาสามารถเรียนรูดวยตนเอง

และ/หรือเรียนรูอยางตอเนื่องได เชน การอภิปรายหัวขอใดหัวขอ

หนึ่ง แทนการนั่งฟงการบรรยาย 

ใหคําแนะนําเพื่อสนับสนุน ปรับปรุง หรือแกไขพฤติกรรมการเรียนรูดวย

ตนเองของนิสิต/นักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มีรปูแบบท่ีชัดเจนใน

เวลาท่ีเหมาะสม 

ใหโอกาสนิสิต/นักศึกษาในการตัดสินใจเลือกใชยาจากการเรียนรูดวย

ตนเอง และเคารพการตัดสินใจของนิสิต/นักศึกษาในกรณีเลือกใชการ

รักษาท่ีมีประสิทธิภาพและไมเกิดอันตรายตอผูปวย 

มอบความรับผิดชอบในการดูแลผูปวยใหแกนิสิต/นักศึกษา 

จัดกิจกรรมอภิปรายกลุม การระดมสมอง หรือการแลกเปล่ียนเรียนรู

ระหวางนิสิต/นักศึกษา 

แสดงทักษะการส่ือสาร

ระหวางบุคคลท่ีดี 

แสดงทักษะการส่ือสารท่ีดีกับผูปวย นิสิต/นักศึกษา ผูรวมงานและบุคลากร

สาธารณสุขอื่น ๆ 

ใหนิสิต/นักศึกษาฝกปฏิบัติทักษะการส่ือสารท่ีดีผานการปฏิบัติจริง 

เปนผูประเมินท่ีดี ประเมินสมรรถนะของนิสิต/นักศึกษาท้ังจุดแข็งและส่ิงท่ีตองปรับปรุงใน

เวลาท่ีเหมาะสม 

ประเมินโดยมีรูปแบบท่ีชัดเจน และเปนขอมูลแบบรูปธรรม (objective) 

ประเมินโดยไมใชอคติในการตัดสินนิสิต/นักศึกษา 

ใหนิสิต/นักศึกษาประเมินตนเองรวมดวย 

ขัดเกลานิสิต/นักศึกษาใหรูสึก

เปนสวนหนึ่งของรานยาและ

วงการวิชาชีพ 

(Socialization) 

 

แนะนําใหนิสิต/นักศึกษารูจักกับผูรวมงานทุกคน วัฒนธรรมของรานยา 

กฎระเบียบของรานยา กิจวัตรประจําวันของรานยา แผนดําเนินการ

ของรานยา ทรัพยากรและอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

ใชเวลาในการทําความรูจักซึ่งกันและกันระหวางอาจารยแหลงฝกกับนิสิต/

นักศึกษาเกี่ยวกับประสบการณการฝกงานในรานยา ชีวิตความ

เปนอยู การจัดการความเครียด เปนตน 

ปรับรูปแบบ วิธกีารสอนให

เหมาะกับความสามารถหรือ

ดูรายละเอียดในตารางท่ี ๑.๓ 



๖ 

ตารางท่ี ๑.๒ บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของอาจารยแหลงฝก๒,๓  

บทบาทหนาท่ี  ตัวอยาง 

ประสบการณของนิสิต/

นักศึกษา 

เปนผูชวยใหเกิดการเรียนรู

แบบ critical thinking (การ

คิดอยางมีวิจารณญาณท่ีเปน

เหตุและผล มีขอมูลทาง

วิชาการ ขอมูลผูปวย ขอมูล

ของสถาบันหรือประเทศ

สนับสนุน มีการวิเคราะหผลดี

และผลเสียจากการตัดสินใจ) 

กระตุนนิสิต/นักศึกษาใหคนหา ตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลในการแกไข

ปญหาผูปวยอยางเขาใจสถานการณท้ังหมด 

กระตุนนิสิต/นักศึกษาโดยใชคําถามนํา เชน “ถาเกิดสถานการณสมมติ 

นิสิต/นักศึกษาจะทําอยางไร” “มีอะไรอีกไหม” 

ไมตอบคําถามนิสิต/นักศึกษาโดยตรง แตใหนิสิต/นักศึกษาคนคิดวิธีการ

แกไขปญหาเอง 

อภิปรายและแลกเปล่ียนวิธีการแกไขปญหาผูปวยรวมกัน 

มอบหมายงานใหนิสิต/

นักศึกษา 

ประเมินความสามารถในการเรียบเรียงขอมูล (organization) การ

เรียงลําดับความสําคัญของการแกไขปญหา (prioritization) การ

ปฏิบัติหนาท่ีแทนเภสัชกร (delegation) และความมั่นใจในตัวเองใน

การทํางานดวยตัวเอง (confidence building) 

 

 การปรับเปล่ียนรูปแบบ วิธีการสอนใหเหมาะกับความสามารถหรือประสบการณของนิสิต/นักศึกษา 

ซึ่งประยุกตจาก Benner’s stage of clinical competence โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี ๑.๓  

 

ตารางท่ี ๑.๓ รูปแบบ วิธกีารสอนท่ีเหมาะกับระดับของนิสิต/นักศึกษา๓ 

ระดับ คุณสมบัติ รูปแบบ วิธีการสอนท่ีเหมาะสม 

Novice - ไมมีประสบการณในการทํางานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

- ไมกลาตัดสินใจ 

- ไมสามารถอธิบายวิธีการทํางานไดดวย

ความเขาใจ 

- การบรรยาย/ อธิบายช้ีแนะวิธีการทํางาน

สําหรับผูท่ีไมมีประสบการณ 

- จัดใหมีเภสัชกรพี่เล้ียงเพื่อสอนงาน และให

คําแนะนําในกระบวนการฝกงาน 

- มอบหมายงานท่ีมีวิธีการดําเนินงานระบุไว

ชัดเจนหรือไมซับซอน  

Advanced 

beginner 

- มีประสบการณการทํางานท่ีไดรับ

มอบหมายมากอน 

- ทํางานท่ีไดรับมอบหมายไดดีพอใช 

- การช้ีแนะหรืออภิปรายแนวทางการทํางาน

เพิ่มเติม 

- ช้ีแนะวิธีการเรียงลําดับความสําคัญของ

งาน 



๗ 

ตารางท่ี ๑.๓ รูปแบบ วิธกีารสอนท่ีเหมาะกับระดับของนิสิต/นักศึกษา๓ 

ระดับ คุณสมบัติ รูปแบบ วิธีการสอนท่ีเหมาะสม 

- อธิบายแนวทางการทํางานไดความ

เขาใจ แตไมสามารถเรียงลําดับ

ความสําคัญของงานท่ีไดรับมอบหมาย

ไดอยางเหมาะสม 

- จัดใหมีเภสัชกรพี่เล้ียงเพื่อสอนงาน และให

คําแนะนําในกระบวนการฝกงาน 

Competent - ทราบเปาหมายหรือแผนการทํางาน

อยางดี 

- ลําดับความสําคัญของงานไดอยาง

เหมาะสม 

- สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาในการ

ทํางานไดพอสมควร แตยังยึดติดกับ

หลักการ ไมยืดหยุน 

- ฝกทักษะการตัดสินใจในการดูแลผูปวยท่ี

ซับซอน 

- มอบหมายใหดูแลนิสิต/นักศึกษาระดับ 

novice/ advanced beginner 

- การอภิปรายรวมกับอาจารยแหลงฝกเพื่อ

พัฒนาทักษะและความรู  

 

Proficient - สามารถดูแลผูปวยแบบองครวมไดบาง 

- ใชประสบการณในอดีตมากกวาการ

ปฏิบัติตามกฎหรือแนวทางในการ

ปฏิบัติงานเพียงอยางเดียว 

- สามารถระบุปญหาของผูปวยและ

แกไขปญหาของผูปวยไดอยางถูกตอง 

- มอบหมายใหนิสิต/นักศึกษาดูแลผูปวยท่ี

ซับซอน 

- มอบหมายใหดูแลนิสิต/นักศึกษาระดับ 

competent 

- การอภิปรายรวมกับอาจารยแหลงฝกเพื่อ

พัฒนาทักษะและความรู 

Expert - สามารถดูแลผูปวยแบบองครวมไดดี 

- สามารถแกไขปญหาของผูปวยไดอยาง

ถูกตองในเวลาอันส้ัน 

- ไดรับคําชมเชย/เปนท่ียอมรับจาก

บุคลากรท่ีเกี่ยวของ 

- มอบหมายใหดูแลผูปวยจํานวนมากข้ึน 

- มอบหมายใหดูแลนิสิต/นักศึกษาระดับ 

competent 

- การอภิปรายรวมกับอาจารยแหลงฝกเพื่อ

พัฒนาทักษะและความรู  

  

เอกสารอางอิง 

๑. เกณฑความรูความสามารถทางวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมชุมชน สภาเภสัช

กรรม  

๒. Cuellar LM, Ginsburg DB (editors). Preceptor’s handbook for pharmacists. 2nd ed. Bethasda, 

MD: American Society of Health-system Pharmacists; 2009. 

๓. Baltimore JJ. The hospital clinical preceptor: Essential preparation for success. J Cont 

Educ Nursing 2004; 35: 133-40. 



๘ 

 

บทที่ ๒ 

 

ทักษะจําเปนในการเปนอาจารยแหลงฝกที่ดี 

 

ทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

 

• การส่ือสารเปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติหนาท่ีของอาจารยแหลงฝก การส่ือสารท่ีดีควรเปนการ

ส่ือสารสองทาง (two-way communication) ซึ่งเปนการส่ือสารท่ีท้ังสองฝาย คืออาจารยแหลงฝก

และนิสิต/นักศึกษาเปนท้ังผูสงสารและผูรับสาร อันจะชวยสงเสริมใหเกิดการส่ือสารอยางมี

ประสิทธิภาพ ผูสงสารไดรับขอมูลปอนกลับ (feedback) เมื่อสลับหนาท่ีเปนผูรับสาร ทําใหเกิดการ

สอบทานความเขาใจใหตรงกัน๑    

• กระบวนการส่ือสาร ประกอบดวยผูสงสาร (sender) ผูรับสาร (receiver) เนื้อหาหรือสาระ 

(message) และอุปสรรค (barrier) ดังแสดงในรูปท่ี ๒.๑  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ๒.๑ องคประกอบของการส่ือสาร๑ 

 

• การส่ือสารดวยวัจนภาษา (verbal communication)  เชน การส่ือสารโดยการฟงและการพูด หรือ

การอานและการเขียน ซึ่งเปนการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพในการสงตอเนื้อหาหรือสาระท่ีมี

รายละเอียดคอนขางมาก การฟงและการพูดในสถานการณของแหลงฝกมักเปนการส่ือสารสองทาง

เปนสวนใหญ เชน การซักถามและอภิปรายกรณีผูปวยรวมกัน แตในการเขียนและอานนั้น บางครั้ง

เปนการส่ือสารทางเดียว ซึ่งอาจมีขอจํากัดเพราะเมื่อเกิดความไมแนใจหรือความกํากวมในขอมูลข้ึน 

อาจนําไปสูการเขาใจท่ีไมตรงกันได การส่ือสารโดยการเขียนและอานจึงตองเพิ่มความระมัดระวังให

มากยิ่งข้ึน๑  

ผูสงสาร 

 

 

ผูรับสาร 

 

 

 

 

 

ผูรับสาร 

 

 

ผูสงสาร 

 

 

 

 

 

สาระ 

 

 

 

สาระ 

 

 

 

 

 

อุปสรรค                 อุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

• การส่ือสารดวยอวัจนภาษา (non-verbal communication) อาจเปนการส่ือสารโดยการแสดงออก

ทางสีหนา (facial expression) ทาทาง (posture) อากัปกิริยา (gesture) การสบตา (eye contact) 

การสัมผัส (touching) และภาษากายอื่น ๆ ท่ีไมสามารถควบคุมได เชน เหงื่อออก ปากส่ัน  เปนตน 

การส่ือสารดวยอวัจนภาษาเหลานี้จะชวยใหรายละเอียดเสริมกับการส่ือสารดวยวัจนภาษา นอกจากนี้

ยังชวยใหเกิดการส่ืออารมณ หรือแสดงถึงความคิด ความรูสึกท่ีแทจริงของนิสิต/นักศึกษาอันจะเปน

ประโยชนอยางยิ่งตอการปฏิบัติหนาท่ีของอาจารยแหลงฝก ยกตัวอยางเชน ในการอภิปรายเรื่องการ

ดูแลผูปวย เมื่ออาจารยแหลงฝกถามวานิสิต/นักศึกษามีขอสงสัยอะไรหรือไม แลวไดคําตอบวาไมมีขอ

สงสัย แตเมื่อสังเกตสีหนาของนิสิต/นักศึกษาปรากฏวามีหลายคนท่ียังมีสีหนาสงสัยอยู ก็อาจมีนัยยะ

วา นิสิต/นักศึกษาบางคนยังไมเขาใจอยางแทจริง แตไมกลาซักถามเพราะเกรงใจหรืออายเพื่อนนิสิต/

นักศึกษาคนอื่นก็เปนได ซึ่งหากอาจารยแหลงฝกสามารถสังเกตพบไดก็จะสามารถขยายความเพิ่มเติม

หรือถายทอดแลกเปล่ียนกับนิสิต/นักศึกษาท่ียังไมเขาใจในโอกาสตอไปไดอยางดี๑ 

• ปจจัยท่ีจะสงผลตอประสิทธิภาพการส่ือสารดวยวัจนภาษา๑ มีดังตอไปนี้ 

o คุณสมบัติของเนื้อหาหรือสาระ ซึ่งควรมีระดับความลึกและความซับซอนพอเหมาะกับ

พื้นฐานของนิสิต/นักศึกษา เปนเรื่องท่ีมีความสนใจรวมกัน และไมใชเรื่องท่ีจะนําไปสูความ

ขัดแยง อึดอัดใจหรือไมใหเกียรติผูอื่น ดังนั้นจึงควรหลีกเล่ียงเรื่องท่ีเกี่ยวของกับการเมือง 

ศาสนา คติความเช่ือ วัฒนธรรม เช้ือชาติ หรือเรื่องสวนบุคคลตาง ๆ  

o คุณสมบัติของผูสงสาร ซึ่งควรมีความรูความเขาใจในเนื้อหาเปนอยางดี ใชคํายอและศัพท

เฉพาะหรือสัญลักษณท่ีเปนสากล ส่ือสารโดยมีเปาหมายท่ีชัดเจน ระวังการใชน้ําเสียง รูปคํา

หรือประโยคท่ีไมเหมาะสม มีความพรอมในการถายทอดสาระ ใชอวัจนภาษาและส่ือท่ีชวย

สงเสริมการส่ือสารไดอยางเหมาะสม เชน ในการแลกเปล่ียนเรื่องแนวทางการจายยาของ

แหลงฝก อาจารยอาจใช แผนภาพ (flowchart) รวมดวย เพื่อชวยใหประหยัดเวลา ทําความ

เขาใจและจดจําไดงาย  

o คุณสมบัติของผูรับสาร ซึ่งควรมีพื้นฐานความรูเพียงพอแกการทําความเขาใจเนื้อหาสาระท่ี

ไดรับ มีความพรอมทางรางกายและสภาวะอารมณ มีสมาธิ ต้ังใจฟงหรืออานอยางมี

วิจารณญาณ และซักถามเมื่อเกิดขอสงสัย   

o อุปสรรคของการส่ือสาร เปนส่ิงท่ีขัดขวางกระบวนการส่ือสารหรือรบกวนจนทําใหเกิดการ

ส่ือสารคลาดเคล่ือนได อุปสรรคของการส่ือสารอาจเปน ๑) ปจจัยส่ิงแวดลอมท่ีไมเอื้อตอการ

ส่ือสาร เชน มีเสียงดังรบกวน มีพื้นท่ีภายในแหลงฝกจํากัดทําใหไมสามารถนั่งสนทนาได

สะดวก อาจารยแหลงฝกและนิสิต/นักศึกษาไมเห็นหนากันและกันจึงไมสามารถรับรูและ

ตีความจากอวัจภาษาท่ีแสดงออกมาได หรือมีผูปวยเขามารับบริการในระหวางการอภิปราย



๑๐ 

กรณีศึกษา และ ๒) ปจจัยภายในท่ีเกิดจากตัวผูสงสารและผูรับสาร เชน เหนื่อยลา ไมมีสมาธิ 

หรือเจ็บปวยอยู ซึ่งอุปสรรคเหลานี้ควรถูกกําจัดหรือลดทอนใหนอยท่ีสุด เพื่อใหการส่ือสาร

เปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  

o การต้ังคําถามอยางเหมาะสมเปนปจจัยท่ีสงเสริมใหการส่ือสารมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทําให

เกิดการส่ือสารสองทางท่ีเอื้อแกการแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันแลกกัน อีกท้ังยังเปนเครื่องมือใน

การประเมินความรู ความพรอม เจตคติและระดับความสามารถของนิสิต/นักศึกษา 

โดยท่ัวไปแลวสามารถแบงคําถามออกเปนสองประเภท คือคําถามปลายเปดและคําถาม

ปลายปด ตัวอยางประเภทคําถามและการประยุกตใชในสถานการณตางๆ ดังตารางท่ี ๒.๑ 

นอกจากการเลือกใชคําถามใหเหมาะสมกับสถานการณแลว การเลือกใชคําและน้ําเสียงยัง

เปนองคประกอบสําคัญของกระบวนการถามเชนกัน เนื่องจากหากเลือกใชคําหรือน้ําเสียงท่ี

ไมเหมาะสม อาจนําไปสูความอึดอัด วิตกกังวล เกรงใจ หรือปกปดของผูตอบคําถามได 

ยกตัวอยางเชน “นิสิต/นักศึกษาคิดวายาท่ีอาจารยจายไปมีความไมเหมาะสมหรือไม?” ซึ่งจะ

เห็นวาเปนคําถามท่ีสรางความเกรงใจและอึดอัดแกนิสิต/นักศึกษาอยางมากและมักไม

สงเสริมใหเกิดการแลกเปล่ียนเชิงวิชาการอยางสบายใจ ดังนั้นจึงควรปรับการใชคําใหม โดย

หลีกเล่ียงการใชสรรพนามบุคคล และใชรูปประโยคท่ีเปนเชิงบวก เชน “ยาท่ีจายไปเหมาะสม

กับอาการของคนไขหรือไม?” หรือใชคําถามปลายเปด “นิสิต/นักศึกษามีความเห็นอยางไร

กับรายการยาท่ีคนไขไดรับเมื่อสักครู?” ก็จะทําใหบรรยากาศการแลกเปล่ียนเชิงวิชาการ

เกิดข้ึนอยางอบอุนและเปดกวางมากข้ึน   

 

ตารางท่ี ๒.๑ ตัวอยางประเภทคําถามและการประยุกตใชในสถานการณตางๆ๑ 

ประเภทของคําถาม ตัวอยาง ขอดีและขอควรระวังการประยุกตใช 

คําถามปลายเปด 

(open-ended) 

อะไรคือส่ิงท่ีนิสิต/

นักศึกษาคาดวาจะไดจาก

การฝกปฏิบัติงานครั้งนี้? 

เปนคําถามท่ีเปดกวางและนําไปสูคําตอบท่ีหลากหลาย 

ขอมูลท่ีไดเปนขอมูลท่ีผานการไตรตรองและคัดสรร

ตามลําดับความสําคัญในความคิดของผูตอบ เปน

คําถามท่ีไมโนมนาวหรือช้ีนําจึงมักไดขอมูลท่ีเปนจริง 

เหมาะแกการใชในสถานการณท่ัวไป การประเมินดาน

เจตคติและความรูความเขาใจเชิงวิชาการ  

คําถามปลายปด 

(closed-ended) 

นิสิต/นักศึกษาคิดวาจะ

จายยาไดเกงข้ึนจากการ

ฝกปฏิบัติงานครั้งนี้

หรือไม?  

เปนคําถามท่ีจําเพาะเจาะจง ผูตอบมีทางเลือกจํานวน

นอยในการตอบ เชน เห็นดวย/ไมเห็นดวย ใช/ไมใช มี/

ไมมี เปน/ไมเปน ซึ่งคําถามประเภทนี้ทําใหเกิดความ

ชัดเจนในประเด็นท่ีสนใจ แตอาจเกิดการช้ีแนะหรือ



๑๑ 

ตารางท่ี ๒.๑ ตัวอยางประเภทคําถามและการประยุกตใชในสถานการณตางๆ๑ 

ประเภทของคําถาม ตัวอยาง ขอดีและขอควรระวังการประยุกตใช 

โนมนาวได อีกท้ังอาจคลาดเคล่ือนจากความเขาใจไม

ตรงกันระหวางผูถามและผูตอบ เชน จากตัวอยาง หาก

นิสิต/นักศึกษาตอบวา “ใช” นั้นอาจเกิดจากความ

เกรงใจอาจารยแหลงฝกก็เปนได ในขณะท่ีหากตอบวา 

“ไม” ก็อาจเพราะนิสิต/นักศึกษาพิจารณาคําถามแลว 

ประเมินวาตนอาจจะจายยาไดถูกตองข้ึน แตยังไมถึง

ระดับ “เกง” ดังนัน้จึงตอบวาไม เปนตน คําถาม

ประเภทนี้จึงเหมาะสําหรับใชเสริมกับคําถามปลายเปด 

เพื่อใหไดขอมูลละเอียดข้ึน  

 

การทําความเขาใจพฤติกรรมและบุคลิกภาพของนิสิต/นักศึกษา 

 

• การเปนอาจารยแหลงฝกท่ีดีนั้น นอกจากจะตองมีความรูความชํานาญในเชิงวิชาการและเปนตัวอยาง

ท่ีดีในเชิงวิชาชีพของนิสิต/นักศึกษาแลว ยังจําเปนตองมีความพรอมในการดูแลและปฏิบัติงานรวมกับ

นิสิต/นักศึกษาท่ีมีเจตคติ พฤติกรรมและบุคลิกภาพหลากหลาย ซึ่งเปนท่ีทราบกันดีวานิสิต/นักศึกษา

ในยุคปจจุบันนั้นมีความแตกตางไปจากนิสิต/นักศึกษาในอดีตและจะยิ่งมีความแตกตางกับพฤติกรรม

หรือคานิยมของอาจารยแหลงฝกมากข้ึนเรื่อยๆ เนื่องจากชองวางระหวางวัย (generation gap) ท่ี

กวางข้ึน  

• กระบวนการคิด การเรียนรู พฤติกรรมและบุคลิกภาพของนิสิต/นักศึกษาเปนผลลัพธจากปจจัยหลาย

ประการ อาทิเชน พื้นฐานความรู การอบรมเล้ียงดูจากครอบครัว การขัดเกลาทางสังคม วัฒนธรรม

ของชุมชนท่ีนิสิต/นักศึกษาเติบโตและอาศัยอยู รวมถึงการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลรอบขางในแหลงฝก 

บุคลิกภาพของนิสิต/นักศึกษามีความสัมพันธกับวิธีการเรียน (learning style) ซึ่งหากอาจารยแหลง

ฝกสามารถทําความเขาใจคุณสมบัติเหลานี้ของนิสิต/นักศึกษาไดดี ยอมจะสามารถเลือกใชวิธีการ

ถายทอดและพัฒนานิสิต/นักศึกษาไดอยางเหมาะสม๒-๓ ตารางท่ี ๒.๒ เปนตัวอยางของคุณลักษณะ

แบบตางๆ และวิธีการเรียนท่ีเหมาะสม 

 

 

 



๑๒ 

ตารางท่ี ๒.๒ คุณลักษณะแบบตางๆ และวิธีการเรียนท่ีเหมาะสม๒-๓ 

ประเภท  คําอธิบาย วิธีการฝกปฏิบัติงานท่ีแนะนํา 

บุคลิกภาพ 

เปดเผย 

(extroversion) 

เปดกวาง กลาแสดงออกและมีปฏิสัมพันธ

กับผูอื่น มีความคิดสรางสรรคซึ่งเกิดจาก

การแลกเปล่ียนกับผูอื่น  

- การไดทดลองปฏิบัติงานจริง 

- การทํางานเปนกลุม  

- การอภิปรายแลกเปล่ียนกับผูอื่น 

เก็บตัว 

(introversion) 

รักสงบ เก็บตัว ชอบท่ีจะอยูคนเดียวและ

ประหมาหรือขาดความมั่นใจเมื่อตองมี

ปฏิสัมพันธกับผูอื่น ชอบท่ีจะครุนคิด

ไตรตรองกับตนเองมากกวาการ

แลกเปล่ียนกับผูอื่น 

- งานมอบหมายรายบุคคล 

- การอภิปรายรายบุคคล  

- การซักซอมกับอาจารยแหลงฝกกอนการ

ปฏิบัติงานจริง 

วิธีการรับรูและแสวงหาความรู 

ใชประสาท

สัมผัส 

(sensing) 

ใหน้ําหนักกับขอมูลท่ีสัมผัสไดจาก

ประสาทสัมผัสท้ัง ๕ และขอมูลท่ีเปน

ขอเท็จจริงเปนหลัก  

- การอภิปรายเพื่อใหเห็นความสําคัญของการ

คาดการณอยางเปนเหตุเปนผลหรือการ

เช่ือมโยงขอเท็จจริงเขาดวยกัน 

- การไดทดลองปฏิบัติงานจริง โดยมุงเนนสงเสริม

ใหเกิดสมดุลระหวางการใชขอเท็จจริงและการ

ใชสัญชาตญาณเช่ือมโยงขอมูล 

การหยั่งรู/ ใช

สัญชาตญาณ

(intuition) 

ใหน้ําหนักกับการคิดเช่ือมโยง การ

คาดการณ ความเปนไปได แนวคิดทฤษฎี

หรือประสบการณท่ีผานมา 

- การอภิปรายเพื่อใหเห็นความสําคัญของขอมูลท่ี

เปนขอเท็จจริง 

- การไดทดลองปฏิบัติงานจริง โดยมุงเนนสงเสริม

ใหเกิดสมดุลระหวางการใชขอเท็จจริงและการ

ใชสัญชาตญาณเช่ือมโยงขอมูล  

วิธีการท่ีใชเม่ือตองตัดสินใจ  

การคิด 

(thinking) 

ตัดสินใจโดยใชสติปญญาไตรตรอง 

แยกแยะตามความเปนเหตุเปนผล  

- การต้ังคําถามหรืออภิปรายเพื่อใหเกิดสมดุลของ

มุมมองท้ังสองดาน  

- การผลัดกันสวมบทบาทสมมุติ (role-playing) 

ระหวางนิสิต/นักศึกษาท้ังสองแบบ แลว

อภิปรายช้ีแนะ 

- การคิดใครครวญทบทวนตนเอง (reflection) 

เพื่อกระตุนใหมีมุมมองท้ังสองดาน เชน การใช 

Gibb’s model of reflection  

การใช

ความรูสึก 

(feeling)  

ตัดสินใจโดยใชความรูสึก อารมณ คานิยม 

ความชอบสวนบุคคลเปนหลัก  



๑๓ 

ตารางท่ี ๒.๒ คุณลักษณะแบบตางๆ และวิธีการเรียนท่ีเหมาะสม๒-๓ 

ประเภท  คําอธิบาย วิธีการฝกปฏิบัติงานท่ีแนะนํา 

แบบแผนในการดําเนินชีวิต  

มีระเบียบแบบ

แผนและความ

ชัดเจน 

(judging) 

การดําเนินชีวิตมักเปนไปอยางมีระเบียบ 

มีเปาหมาย มีแบบแผน เปนข้ันตอน

ชัดเจน และไมผันแปรตามสถานการณ

มากนัก  

- การจัดตารางกิจกรรมและช้ีแจงกฎเกณฑหรือ

ขอปฏิบัติท่ีชัดเจน  

- การกําหนดเปาหมายหรือความคาดหวังราย

สัปดาหท่ีชัดเจน  

- ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงตารางการฝก

ปฏิบัติงานหรือปรับเปล่ียนรายละเอียดการฝก

ปฏิบัติงาน ควรแจงแกนิสิต/นักศึกษาลวงหนา  

- การใหอิสระในการจัดลําดับการนําเสนอในวัน

และเวลาท่ีกําหนด   

ยืดหยุน 

ปรับเปล่ียน

ตาม

สถานการณ 

(perceiving) 

การดําเนินชีวิตมักเปนไปอยางยืดหยุน 

ปรับเปล่ียนตามสถานการณไดมาก  

 

การถายทอดและพัฒนานิสิต/นักศึกษาดานทักษะวิชาการและการสรางความเปนวิชาชีพ  

 

• การสรางความเปนวิชาชีพใหกับนิสิต/นักศึกษาเปนบทบาทสําคัญของอาจารยแหลงฝก โดยผานการ

ถายทอดความรูและประสบการณท่ีส่ังสมจากการปฏิบัติหนาท่ีของอาจารยแหลงฝก ซึ่งสามารถ

ดําเนินการไดหลายรูปแบบ เชน การเปนตนแบบในทางวิชาชีพ (professional role modeling) การ

สอนงาน (coaching) และการเปนพี่เล้ียง (mentoring) แตละรูปแบบวิธีการนั้นมีขอแตกตางกัน

หลายประการ การเลือกใชอยางเหมาะสมกับบริบทของนิสิต/นักศึกษาและทักษะความรูหรือ

ประสบการณท่ีตองการถายทอดจึงเปนส่ิงสําคัญ๔-๕ ดังตารางท่ี ๒.๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 

ตารางท่ี ๒.๓ รูปแบบการถายทอดและพัฒนานิสิต/นักศึกษาดานทักษะวิชาการและการสรางความเปนวิชาชีพ๔-๕ 

รูปแบบ ตัวอยางกิจกรรม ณ แหลงฝก 

การเปนตนแบบในทางวิชาชีพ (professional 

role modeling): แหลงฝกแตละแหงนั้นมีความเปน

เอกลักษณในหลายลักษณะ เชน ลักษณะของชุมชนท่ี

แหลงฝกต้ังอยู ประเภทและอุปนิสัยของผูมารับบริการ 

ระบบบริหารจัดการและแผนธุรกิจตางๆ การมี

ปฏิสัมพันธระหวางอาจารยแหลงฝกตอผูมารับบริการ

แตละคน การประยุกตใชวิชาการในการดูแลผูปวย 

ฯลฯ ซึ่งมีคุณคาแกการเรียนรูของนิสิต/นักศึกษาเปน

อยางยิ่ง  

รูปแบบการถายทอดนี้เหมาะสําหรับระยะตนของการ

ฝกปฏิบัติงาน (สัปดาหท่ี ๑ และ ๒)  

การมอบหมายใหนิสิต/นักศึกษาเปนผูสังเกตการณ 

(observation) โดยภายหลังการสังเกตการณแลว ควรมี

การอภิปรายหรือสรุปดวยวานิสิต/นักศึกษาไดขอคิด 

ความรู หรือประสบการณอยางไรบาง การแลกเปล่ียน

ภายหลักการสังเกตการณนอกจากจะชวยพัฒนานสิิต/

นักศึกษาแลว ยังไดขอสังเกตอันอาจเปนประโยชนตอ

การปรับเปล่ียนแนวปฏิบัติหรือระบบบริหารจัดการ

ภายในแหลงฝกไดอีกดวย   

- การสังเกตการณแบบเปดกวาง/การสังเกตการณตาม

อัธยาศัย   

- การสังเกตการณแบบมีประเด็นมอบหมาย ซึ่งจะชวย

ใหนิสิต/นักศึกษาเกิดความต้ังใจและมุงเนนประเด็น

เดียวกัน  

- การสังเกตการณโดยมอบหมายบทบาท เชน การ

มอบหมายใหนิสิต/นักศึกษาสังเกตการณจากดานนอก

ของเคานเตอรจายยาเพื่อใหเห็นมุมมองของผูมารับ

บริการ 

การสอนงาน (coaching): การสอนงานคือ

กระบวนการท่ีอาจารยแหลงฝกถายทอดความรูและ

ประสบการณใหแกนิสิต/นักศึกษา จากนั้นจึงเปด

โอกาสใหนิสิต/นักศึกษาไดฝกปฏิบัติงานภายใตการ

ดูแลอยางใกลชิด โดยมีเปาหมายเพื่อสงเสริม กระตุน 

และผลักดัน ใหนิสิต/นักศึกษาเกิดทักษะ ความรูและ

ความเขาใจในงานมากข้ึน และพัฒนาขีดความสามารถ

ของนิสิต/นักศึกษาอยางตอเนื่อง โดยไมจํากัดอยูท่ีขีด

ความสามารถของอาจารยแหลงฝก 

รูปแบบการถายทอดนี้เหมาะสําหรับระยะตนถึงกลาง

ของการฝกปฏิบัติงาน (สัปดาหท่ี ๒ ถึง ๓ หรือ ๔ 

ข้ึนกับความพรอมของนิสิต/นักศึกษาแตละคน) 

 

การใหขอมูล ซักซอมและทดลองปฏิบัติภายใตการกํากับ

ดูแล (exposure) เมื่อจบการดูแลผูมารับบริการแตละ

คน อาจมีการอภิปรายหรือทบทวนกระบวนการทํางาน

เพื่อรวมกันวิเคราะหจุดบกพรองและหากลยุทธในการ

พัฒนาขีดความสามารถ   

- กระบวนการข้ันท่ี ๑ การบรรยายสรุปทางวิชาการใน

เรื่องของโรคและยาท่ีพบบอย (โดยอาจารยแหลงฝก

หรือโดยมอบหมายนิสิต/นักศึกษาใหแบงกันรับผิดชอบ

เตรียมขอมูล) หรือการอธิบายกระบวนการทํางานและ

ระบบบริหารจัดการตางๆ ของแหลงฝก  

- กระบวนการข้ันท่ี ๒ การซักซอมโดยใชกรณีศึกษา 

(case simulation) และการสวมบทบาทสมมุติ (role 

playing)  



๑๕ 

ตารางท่ี ๒.๓ รูปแบบการถายทอดและพัฒนานิสิต/นักศึกษาดานทักษะวิชาการและการสรางความเปนวิชาชีพ๔-๕ 

รูปแบบ ตัวอยางกิจกรรม ณ แหลงฝก 

- กระบวนการข้ันท่ี ๓ เมื่อนิสิต/นักศึกษามีความพรอม

แลวจึงใหฝกปฏิบัติงานภายใตการกํากับดูแลของ

อาจารยแหลงฝกอยางใกลชิด    

การสอนงานนั้น อาจไมจําเปนตองดําเนินการโดย

อาจารยแหลงฝกเทานั้น แตสามารถประยุกตใชการ

ทํางานเปนกลุมมาแบงเบาภาระของอาจารยแหลงฝกได 

เชน การมอบหมายหัวขอทางวิชาการใหนิสิต/นักศึกษา

แตละคนเตรียมมาทบทวนเพื่อน หรือการซักซอมกับ

เพื่อนโดยมีแบบประเมินมาตรฐานใหผลัดกันประเมิน 

เปนตน  

การเปนพี่เลี้ยง (mentoring): การเปนพี่เล้ียงคือการ

เรียนรูจากการปฏิบัติงานรวมกันกับอาจารยแหลงฝก

ในฐานะเพื่อนรวมงานหรือผูชวย โดยอาจารยแหลงฝก

ทําหนาท่ีเปนตนแบบ ประเมินและช้ีแนะจุดบกพรอง

เพื่อพัฒนาความรูหรือความชํานาญของนิสิต/นักศึกษา

ตามความเช่ียวชาญของอาจารยแหลงฝก 

รูปแบบการถายทอดนี้เหมาะสําหรับระยะกลางถึง

ปลายของการฝกปฏิบัติงาน (สัปดาหท่ี ๓ หรือ ๔ ถึง 

๖ ข้ึนกับความพรอมของนิสิต/นักศึกษาแตละคน) 

การมอบหมายใหนิสิต/นักศึกษาปฏิบัติงานรวมกับ

อาจารยแหลงฝก (participation) ในฐานะเพื่อน

รวมงานหรือผูชวย หรือ การมอบหมายใหนิสิต/นักศึกษา

ปฏิบัติงานโดยอิสระ (independent practice) แลวจึง

รายงานกระบวนการและผลลัพธตออาจารยแหลงฝก 

จากนั้นรับการประเมินและช้ีแนะจุดบกพรอง  

 

การวัดและประเมินผลนิสิต/นักศึกษา 

  

 การวัดและประเมินผลนิสิต/นักศึกษา เปนกระบวนการสําคัญเนื่องจากเปนเครื่องมือในการพัฒนา

นิสิต/นักศึกษาใหเกิดทักษะ ความรู ความชํานาญในวิชาชีพรวมถึงมีเจตคติและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมแกการ

ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเภสัชกรหลังจากจบการศึกษา  

• การวัดและประเมินผลนิสิต/นักศึกษา แบงไดเปน ๒ วัตถุประสงคหลัก คือการติดตามและประเมิน

เพื่อการพัฒนา (formative assessment) และการติดตามและประเมินรวบยอด (summative 

assessment)๔-๕   



๑๖ 

o การติดตามและประเมินเพื่อการพัฒนา (formative assessment) มีเพื่อใหนิสิต/นักศึกษา

ทราบจุดบกพรองและพัฒนาขีดความสามารถหรือคุณสมบัติท่ีวัดอยางตอเนื่อง หรือเพื่อปรับ

แผนการเรียนรู ปรับวิธีการถายทอดใหเหมาะสมกับนิสิต/นักศึกษา ดังนั้น formative 

assessment จึงเปนกระบวนการตอเนื่องท่ีเกิดข้ึนในระหวางการฝกปฏิบัติงาน  

o การติดตามและประเมินรวบยอด (summative assessment) มีเพื่อสรุปผลระดับความรู 

ทักษะ ความสามารถ เจตคติ บุคลิกภาพ หรือคุณสมบัติท่ีวัด เพื่อท่ีจะนําผลการประเมินไป

ใชในการจัดอันดับ หรือการพิจารณาคะแนน เปนตน  

o แมวาเปาหมายของการประเมินท่ีกลาวมาขางตนจะมีวัตถุประสงคแตกตางกัน แตสามารถ

ดําเนินการพรอมกันหรือควบคูกันไปได ยกตัวอยางเชนการนําเสนอรายงานกรณีศึกษา 

(SOAP note presentation) ภายหลังจากไดใหคะแนนตามแบบประเมินเพื่อสงใหแกคณะ 

(summative assessment) แลว อาจารยแหลงฝกสามารถใหขอเสนอแนะเพื่อท่ีนิสิต/

นักศึกษาจะไดปรับปรุงในการนําเสนอครั้งหนา (formative assessment) ไดดวย เชนนี้

แสดงใหเห็นไดวาการประเมินท้ังสองวัตถุประสงคนั้นสามารถใชเครื่องมือประเมินเดียวกัน

และดําเนินไปพรอมกันได เพียงแตมีวิธีการตอเนื่องหรือการนําขอมูลจากผลประเมินมาใช

ตางกัน๔-๕    

o ในบริบทของการฝกปฏิบัติงานซึ่งมีเปาหมายคือพัฒนาใหนิสิต/นักศึกษาเกิดพัฒนาการใน

ดานวิชาการและวิชาชีพ การประเมินแบบ formative assessment จึงมีความสําคัญอยาง

มาก คําแนะนําเพื่อท่ีจะใหเกิดประโยชนสูงสุดจาก formative assessment ดังตารางท่ี 

๒.๔ 

 

ตารางท่ี ๒.๔ คําแนะนําในการการติดตามและประเมินเพื่อการพัฒนา (formative assessment)๔-๕ 

- ทุกคนท่ีมีสวนเกี่ยวของสามารถมีสวนรวมในการประเมิน ไดแก นิสิต/นักศึกษาประเมินตนเอง การ

เมินโดยเพื่อนจากนิสิต/นักศึกษาคนอื่นในกลุม อาจารยแหลงฝก รวมถึงบุคคลอื่น (เชน ผูปวย ผูมา

รับบริการ เจาหนาท่ี)  

- ใหขอมูลยอนกลับ (feedback) แกนิสิต/นักศึกษาภายหลังการประเมินเสมอ  

- มีเปาหมายและทิศทางของพัฒนาการท่ีชัดเจน  

- ไมมุงเนนเพียงผลลัพธเทานั้น แตใหความสําคัญตอกระบวนการเรียนรู กระบวนการทํางาน ไปพรอม

กัน  

- เปนการวิจารณเชิงบวก (positive) สรางสรรค (creative) และนําไปสูการพัฒนา (constructive)  

- นําผลประเมินมาสูการปรับเปล่ียนรูปแบบวิธีการสอนของอาจารยแหลงฝก วิธีการถายทอด การจัด

กิจกรรมการฝกงาน ความถ่ีและวิธีการประเมิน วิธีการวิจารณและช้ีแนะ 



๑๗ 

• โดยปกติแลวการติดตามและประเมินเพื่อการพัฒนา (formative assessment) มักเปนการประเมิน

โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ (อิงเกณฑ; criterion-referenced) มากกวาการเปรียบเทียบในกลุมนิสิต/

นักศึกษาดวยกัน (อิงกลุม; norm-referenced) เนื่องจากการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพนั้น ยอมมีเกณฑ

ข้ันตํ่าท่ีคาดหวังวานิสิต/นักศึกษาควรมีคุณสมบัติเหนือกวาเกณฑเหลานั้น อยางไรก็ตามการ

เปรียบเทียบในกลุมนิสิต/นักศึกษาดวยกันยังคงมีความจําเปน โดยเฉพาะการนําผลการวัดและ

ประเมินมาออกแบบหรือปรับเปล่ียนวิธีการถายทอดของอาจารยแหลงฝก ยกตัวอยางเชน เมื่อผล

ประเมินจากการสอบสัมภาษณผูปวยพบวานิสิต/นักศึกษาทุกคนทําคะแนนไดตํ่ากวาท่ีอาจารยแหลง

ฝกคาดหวัง โดยพบวานิสิต/นักศึกษาท่ีฝกงานอยูท้ัง ๔ คนนั้นมาจากตางสถาบันกัน แตก็มีคะแนน

ประเมินใกลเคียงกัน การประเมินโดยเปรียบเทียบกับเกณฑยอมใหขอมูลวานักศึกษาท้ัง ๔ คนนั้นควร

พัฒนาตนเองดานใดบาง ในขณะท่ีการประเมินแบบอิงกลุมแสดงใหเห็นวากระบวนการฝก ณ แหลง

ฝกนั้นอาจไมชวยพัฒนานิสิต/นักศึกษาไดมากพอ ซึ่งอาจารยแหลงฝกสามารถนําขอมูลนี้มาวิเคราะห

หาทางแกปญหาตอไปได  

• วิธีการในการวัดและประเมินผลในบริบทของการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน มีหลากหลาย

รูปแบบ ซึ่งมีขอดีและขอจํากัดแตกตางกัน อาจารยแหลงฝกสามารถเลือกใชตามความเหมาะสมกับ

สถานการณ ดังตารางท่ี ๒.๕  

 

ตารางท่ี ๒.๕ ตัวอยางวิธีการวัดและประเมินผลในบริบทของการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน๔-๕ 

สิ่งท่ีตองการประเมิน  ตัวอยางวิธีการวัดและประเมินผล  

ความรู การสอบปากเปลา 

การสอบขอเขียนแบบตัวเลือกตอบ 

การสอบขอเขียนแบบเติมคําหรือขอความส้ันๆ  

การสอนหรืออธิบายผูมารับบริการ 

การสอนหรืออธิบายนิสิต/นักศึกษาคนอื่น 

การนําเสนอกรณีศึกษา 

เจตคติ กระบวนการคิด การอภิปราย   

การเขียนบทความจากการคิดใครครวญทบทวนตนเอง (reflection)  

การวิจารณนิสิต/นักศึกษารายอื่นเชิงสรางสรรค  

การวิพากษบทความในวารสารทางการแพทย  

การนําเสนอกรณีศึกษา 

ทักษะ/ พฤติกรรม การใหนิสิต/นักศึกษาสาธิตหรือแสดงบทบาทสมมุติ  

การสังเกตขณะนิสิต/นักศึกษาปฏิบัติงาน  



๑๘ 

การทํางานกลุม 

การมอบหมายงานใหรับผิดชอบ 

 

เอกสารอางอิง 

๑. กิติยศ ยศสมบัติ. การใชยาอยางสมเหตุผลในรานยา. กรุงเทพมหานคร: ศูนยถายอินเตอร; ๒๕๕๘. 

๒. Shuck AA, Phillips CR. Assessing pharmacy students’ learning styles and personality types: 

A ten-year analysis. Am J Pharm Educ 1999; 63(1): 27-33.   

๓. “Myers–Briggs Type Indicator”. Wikipedia: The Free Encyclopedia. Wikimedia Foundation, 

Inc., 17 Jul. 2016. Web. 27 Jul. 2016. <https:// en.wikipedia.org/wiki/Myers–

Briggs_Type_Indicator> 

๔. Cuellar LM, Ginsburg DB (editors). Preceptor’s handbook for pharmacists. 2nd ed. Bethasda, 

MD: American Society of Health-system Pharmacists; 2009. 

๕. Sylvia LM, Barr JT (editors). Pharmacy education: What matters in learning and teaching. 

Sudbury, MA: Jones & Bartlett Learning; 2011.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 

 

บทที่ ๓ 

 

การบริหารจัดการเวลาและทรัพยากร ณ แหลงฝก 

 

การจัดแผนฝกปฏิบัติงาน  

 

 การจัดแผนฝกปฏิบัติงานใหสอดรับกับการปฏิบัติหนาท่ีของอาจารยแหลงฝก เปนประโยชนตอท้ัง

นิสิต/นักศึกษาและอาจารยแหลงฝก เนื่องจากปรัชญาการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพนั้นมุงเนนการเรียนรูจาก

สถานการณจริง ดังนั้นการออกแบบกระบวนการฝกปฏิบัติงานท่ีสงเสริมใหอาจารยแหลงฝกสามารถปฏิบัติ

หนาท่ีประจําไดอยางเต็มท่ีนั้น ยอมสรางโอกาสท่ีนิสิต/นักศึกษาจะไดประโยชนอยางสูงท่ีสุดจากการฝก

ปฏิบัติงานดวย๑  

• อาจารยแหลงฝก (preceptor) ไมใชผูมีหนาท่ีหลักในการสอน (teacher) แตเปนผูอํานวยความ

สะดวก (facilitator) ใหเกิดการเรียนรูในบริบทของแหลงฝก เปนตนแบบในทางวิชาชีพ (role 

model) ผูสอนงาน (coach) และพี่เล้ียง (mentor) ดังนั้นการจัดแผนฝกปฏิบัติงานท่ีดีจึงควรมี

สัดสวนการสอนท่ีนอยท่ีสุด และใหน้ําหนักไปท่ีการมีสวนรวมกับการปฏิบัติงานจริงระหวางอาจารย

แหลงฝกและนิสิต/นักศึกษาเปนหลัก  

• ในระยะตนของการฝกปฏิบัติงาน (สัปดาหท่ี ๑) ควรประกอบดวยการปฐมนิเทศ (orientation) 

เพื่อใหนิสิต/นักศึกษารูจักธรรมชาติและองคประกอบของแหลงฝก คุนเคยกับบุคคลและสถานท่ี 

เขาใจระบบการทํางานรวมถึงกฎเกณฑและแนวปฏิบัติตาง ๆ ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ควรมีข้ึนในวันแรก

ของการฝกปฏิบัติงาน จากนั้นจึงเปนการสอนงานโดยการจําลองสถานการณ (simulation) หรือการ

สังเกตการณการทํางานจริง ควบคูไปกับการประเมินเพื่อวินิจฉัยความพรอมของนิสิต/นักศึกษาแตละ

คนในเชิงวิชาการและทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพ (diagnostic assessment; pre-test) ผลประเมินท่ี

ไดนี้ควรนํามาใชวางแผนการฝกปฏิบัติงานในสัปดาหท่ีเหลือ 

• ในระยะกลางของการฝกปฏิบัติงาน (สัปดาหท่ี ๒ ถึง ๓ หรือ ๔) ควรกําหนดหนาท่ีใหนิสิต/นักศึกษามี

สวนรวมกับการปฏิบัติงานของอาจารยแหลงฝก โดยฝกใหการบริบาลผูปวยหรือดูแลผูมารับบริการ

ภายใตการดูแลอยางใกลชิดจากอาจารยแหลงฝก ในรูปแบบการสอนงานจากสถานการณจริง 

ยกตัวอยางเชน การใหนิสิต/นักศึกษาสัมภาษณประเมินผูมารับบริการและใหเพื่อนเปนผูสังเกตการณ 

เมื่อใหบริการเสร็จส้ิน อาจารยแหลงฝกจึงอภิปรายช้ีแนะเพื่อใหเกิดพัฒนาการ วัตถุประสงคเชิง

พฤติกรรมเมื่อผานระยะกลางของการฝกปฏิบัติงาน ไดแก  



๒๐ 

o นิสิต/นักศึกษาสามารถประยุกตใชความรูทางวิชาการในการปฏิบัติงานจริงได  

o นิสิต/นักศึกษามีทักษะเพียงพอและดีพอในการปฏิบัติงานจริง 

o นิสิต/นักศึกษาเขาใจบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของเภสัชกรชุมชนท่ีดี  

• ในระยะทายของการฝกปฏิบัติงาน (สัปดาหท่ี ๔ หรือ ๕ ถึง ๖) ควรกําหนดใหนิสิต/นักศึกษามี

บทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติงานจริงมากข้ึน มีความรับผิดชอบใกลเคียงกับอาจารยแหลงฝกมากข้ึน

โดยการปฏิบัติหนาท่ีเปนลูกมือหรือเพื่อนรวมงาน เชน การกําหนดใหนิสิต/นักศึกษาแตละคนตองให

การบริบาลแกผูปวยต้ังแตตนคือการสัมภาษณและประเมินสาเหตุของอาการเจ็บปวยไปจนถึงการจาย

ยาและนัดติดตามผลการรักษา โดยอาจารยแหลงฝกทําหนาท่ีสนับสนุน รวมคิด หรือแลกเปล่ียน

ความเห็นตามความเช่ียวชาญของอาจารยแหลงฝก (ระดับ participation) นอกจากนี้ หากอาจารย

แหลงฝกพิจารณาแลววานิสิต/นักศึกษามีความพรอมมากพอ อาจมอบหมายใหนิสิต/นักศึกษา

รับผิดชอบดูแลผูมารับบริการท่ีไมซับซอนมากนัก จากนั้นจึงรายงานกระบวนการและผลลัพธตอ

อาจารยแหลงฝก (ระดับ independent practice) วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมเมื่อผานระยะทายของ

การฝกปฏิบัติงาน ไดแก  

o นิสิต/นักศึกษามีความชํานาญในการประยุกตใชความรูทางวิชาการในการปฏิบัติงานจริง เปน

เหตุเปนผลในทางคลินิก (clinical reasoning)  

o นิสิต/นักศึกษาเช่ียวชาญในทักษะทางวิชาชีพในการปฏิบัติงานจริง 

o นิสิต/นักศึกษาเขาใจบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของเภสัชกรชุมชนเปนอยางดี  

• งานมอบหมายท่ีคณะกําหนดเปนกิจกรรมนําเสนอเพื่อใหอาจารยแหลงฝกประเมินระหวางผลัดการฝก

ปฏิบัติงานวิชาชีพ ไดแก 

o การวิพากษวรรณกรรมปฐมภูมิ (literature evaluation) หรือสังสรรควรรณกรรม (journal 

club) ๑ ครั้ง ซึ่งควรดําเนินการในระยะตนหรือระยะกลาง (สัปดาหท่ี ๑ หรือ ๒) ของการฝก

ปฏิบัติงานเพราะเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหอาจารยแหลงฝกสามารถประเมินเจตคติและ

กระบวนการคิดวิเคราะหของนิสิต/นักศึกษาไดอยางดี นอกจากนั้นยังเปนโอกาสดีในการ

ทบทวนวิชาการของตัวนิสิต/นักศึกษาเอง โดยอาจารยแหลงฝกสามารถทําขอตกลงกับนิสิต/

นักศึกษาในเรื่องหัวขอหรือประเด็นในการแลกเปล่ียน แนวทาง รูปแบบและระยะเวลาท่ี

เหมาะสม โดยท่ัวไปแลว นิสิต/นักศึกษาแตละคนควรใชเวลานําเสนอไมเกิน ๒๐ นาทีและ

ตามดวยการซักถามแลกเปล่ียนอีกไมเกิน ๑๐ นาที  

o การนําเสนอกรณีศึกษา ๒ กรณีศึกษา ซึ่งควรดําเนินการหางกันอยางนอย ๑ สัปดาห เพื่อให

นิสิต/นักศึกษาสามารถนําขอคิดท่ีไดจากการนําเสนอครั้งแรกมาปรับปรุงในการนําเสนอครั้ง

ท่ี ๒ การนําเสนอแตละครั้งไมควรเกิน ๒๐ นาทีและตามดวยการซักถามแลกเปล่ียนอีกไม



๒๑ 

เกิน ๑๐ นาที โดยสวนใหญแลวมักกําหนดใหนําเสนอครั้งแรกในสัปดาหท่ี ๓ หรือ ๔ ของ

การฝกและครั้งท่ี ๒ ในสัปดาหท่ี ๕ หรือ ๖  

o การใหความรูแกบุคลากรหรือบุคคลท่ัวไป ณ แหลงฝก (academic-in-service) ๑ ครั้ง ควร

ดําเนินการในสัปดาหท่ีไมมีการนําเสนออื่น การนําเสนอแตละครั้งไมควรเกิน ๒๐ นาทีและ

ตามดวยการซักถามแลกเปล่ียนอีกไมเกิน ๑๐ นาที 

 

ตารางท่ี ๓.๑ ตัวอยางตารางฝกปฏิบัติงาน ณ แหลงฝกหนึ่ง 

ตารางฝก หนาท่ี/กิจกรรม หมายเหตุ 

วันท่ี ๑ - ปฐมนิเทศ   

วันท่ี ๒ ถึง ๕ 

(สัปดาหท่ี ๑)  

- สังเกตการณ และอภิปราย  

- ประเมินครั้งท่ี ๑ (pre-test; วันศุกรของสัปดาหท่ี ๑)  

 

วันท่ี ๖ ถึง ๑๕ 

(สัปดาหท่ี ๒-๓) 

- ฝกปฏิบัติงานภายใตการดูแลอยางใกลชิด  

- นําเสนอ journal club หัวขอเกี่ยวกับโรคหรือยาท่ีใชบอย หรือ

เปนหัวขอท่ีนิสิต/นักศึกษาควรพัฒนา (วันพฤหัสของสัปดาหท่ี 

๒)  

- นําเสนอกรณีศึกษาท่ี ๑ (วันพฤหัสของสัปดาหท่ี ๓)  

- ประเมินครั้งท่ี ๒ (วันศุกรของสัปดาหท่ี ๓ เพื่อปรับวิธีการฝก

จาก exposure ไปเปน participation หากไมพรอม ประเมิน

อีกครั้งในวันศุกรสัปดาหท่ี ๔)  

อาจารยแหลง

ฝกสอนงาน 

(coaching)    

วันท่ี ๑๖ ถึง ๒๕ 

(สัปดาหท่ี ๔-๖)   

- ฝกปฏิบัติงานโดยเปนลูกมือหรือเพื่อนรวมงานกับอาจารยแหลง

ฝก หรือปฏิบัติงานโดยอิสระและรายงานกระบวนการทํางาน/

ผลลัพธตออาจารยแหลงฝก* 

- นําเสนอกรณีศึกษาท่ี ๒ (วันพฤหัสของสัปดาหท่ี ๕)  

- นําเสนอการใหความรูแกบุคลากรหรือบุคคลท่ัวไป (วันพฤหัส

ของสัปดาหท่ี ๖)  

- ประเมินครั้งท่ี ๓ (post-test; วันศุกรของสัปดาหท่ี ๖)  

อาจารยแหลง

ฝกเปนพี่เล้ียง 

(mentoring)    

* อาจารยแหลงฝกตองอยูควบคุมดูแล ณ แหลงฝกตลอดเวลาท่ีมีนักศึกษาฝกงาน การปฏิบัติงานของนิสิต/

นักศึกษาในกรณีนี้ยังเปนความรับผิดชอบของอาจารยแหลงฝกตามขอกําหนดของกฎหมาย 

 

 

 



๒๒ 

ประเด็นในการปฐมนเิทศ  

 

• การปฐมนิเทศเปนส่ิงสําคัญท่ีสงผลตอความประทับใจแรกตออาจารยแหลงฝกและสถานท่ีฝกงาน 

การปฐมนิเทศท่ีนาประทับใจ เปนกันเอง ชัดเจน และครอบคลุมประเด็นสําคัญจะนําไปสู

ความสัมพันธอันดีระหว างอาจารยแหลงฝกและนิ สิต/นักศึกษา (preceptor-student 

relationship)  

• การปฐมนิเทศท่ีดี ควรมีเอกสารประกอบเพื่อชวยเตือนความจํา และใชอางอิงได โดยระบุวันท่ี

จัดทํา (หรือปรับปรุงเอกสาร ในกรณีท่ีมีการแกไข ปรับเปล่ียนขอมูล) เพื่อปองกันการสับสน   

• หากเปนไปได ควรมีการปฐมนิเทศเปนกิจกรรมลําดับแรกของตารางการฝกปฏิบัติงาน อยางไรก็

ตามอาจารยแหลงฝกอาจมีโอกาสไดพูดคุยกับนิสิต/นักศึกษามากอนวันปฐมนิเทศ เชน การ

โทรศัพทรายงานตัวของนิสิต/นักศึกษา ประเด็นสําคัญท่ีอาจารยแหลงฝกควรปฐมนิเทศ ดังตาราง

ท่ี ๓.๒  

 

ตารางท่ี ๓.๒ ประเด็นสําคัญในการปฐมนิเทศ๑  

- การทักทายทําความรูจักกันและกัน โดยเริ่มจากอาจารยแหลงฝกแนะนําตัว เชน วุฒิการศึกษา ตําแหนง

หนาท่ีและความรับผิดชอบภายในสถานท่ีฝกงาน (อาจรวมถึงผังองคกร พันธกิจ วิสัยทัศน แลวแตบริบท) 

จากนั้นจึงเปนการแนะนําตัวของนิสิต/นักศึกษาแตละคน อาจารยแหลงฝกและนิสิต/นักศึกษาควร

แลกเปล่ียนเบอรโทรศัพทหรือวิธีการติดตออื่น พรอมท้ังเวลาท่ีสะดวก 

- การสัมภาษณขอมูลพื้นฐานของนิสิต/นักศึกษาแตละคน เชน ภูมิลําเนา อุปนิสัย วิชาท่ีชอบหรือถนัด วิชา

ท่ีไมถนัด สาขาท่ีศึกษา สถานท่ีฝกปฏิบัติงานวิชาชีพท่ีเคยเขารวม เพื่อทราบภูมิหลัง ประสบการณ และ

ประเมินความคาดหวังจากการฝกปฏิบัติงานนี้  

- แนะนําสถานท่ี และอุปกรณ เครื่องมือตางๆ โดยระบุใหชัดเจนวาสถานท่ี/ อุปกรณเครื่องมือใดท่ีนิสิต/

นักศึกษาสามารถใชได วัตถุประสงคการใชใดบางท่ีอนุญาต การใชตองแจงกับผูใด นอกจากสถานท่ีภายใน

แหลงฝกแลว อาจารยแหลงฝกอาจแนะนําสถานท่ีโดยรอบ โดยเฉพาะสถานท่ีรับประทานอาหาร หองน้ํา 

ปายรถเมล รานถายเอกสาร หองสมุด รานคา สถานท่ีจอดรถ สถานพยาบาล สถานีตํารวจ รวมถึงสถานท่ี

อันตรายท่ีนักศึกษาควรหลีกเล่ียง  

- แนะนําตัวนิสิต/นักศึกษากับอาจารยแหลงฝกคนอื่น เจาหนาท่ี และผูเกี่ยวของ  

- แนะนําตารางการฝกปฏิบัติงาน อยางนอยควรประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี ้

๑. เวลาเริ่มและเลิกฝกปฏิบัติงาน รวมถึงเวลาพักกลางวันและการพักชวงอื่น (ถามี)  

๒. กจิกรรมท่ีนิสิต/นักศึกษาตองปฏิบัติ สถานท่ีและเวลานัดหมาย (ถามี)  

๓. กําหนดสงงานตางๆ รวมถึงรูปแบบ ปริมาณงาน วิธีการสง  



๒๓ 

ตารางท่ี ๓.๒ ประเด็นสําคัญในการปฐมนิเทศ๑  

๔. กําหนดการสอบประเมินตางๆ  

๕. วันหยุด รวมถึงวันชดเชย (ถามี)  

- ระเบียบ แนวทางปฏิบัติและขอหามตางๆ อยางนอยควรประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี ้

๑. ระเบียบการแตงกาย ทรงผม การแตงหนา และการตกแตงรางกาย 

๒. สิทธิประโยชน เชน สวนลดในการซื้อสินคาหรือสิทธิการใชบริการตางๆ ภายในแหลงฝก (หากไมมี ควร

แจงวาไมมีนโยบายนี้ เพื่อความชัดเจน)  

๓. ขอปฏิบัติเมื่อมีการสาย ลา การขาดงาน  

๔. หนาท่ี ความรับผิดชอบ และความคาดหวังตอนิสิต/นักศึกษาฝกงาน (อาจเปนการแจงใหนิสิต/

นักศึกษาทราบเปนเบ้ืองตน จากนั้นจึงอภิปรายปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม) 

๕. การใชโทรศัพท และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ  

๖. เกณฑประเมินตางๆ  

 

 การบริหารทรัพยากรท่ีเก่ียวของกับการฝกปฏิบัติงาน ณ แหลงฝก 

 

• นโยบายการบริหารทรัพยากรท่ีเกี่ยวของการฝกปฏิบัติงานท่ีชัดเจนเปนส่ิงสําคัญอยางมากในการ

รักษาบรรยากาศและความสัมพันธอันดีระหวางอาจารยแหลงฝกกับนิสิต/นักศึกษา นอกจากนี้ยัง

อํานวยความสะดวกใหกระบวนการฝกและการทํางานของแหลงฝกเปนไปอยางเปนระบบ 

• ทรัพยากรเวลา: อาจารยแหลงฝกควรช้ีแจง และทําขอตกลงกับนิสิต/นักศึกษาใหชัดเจนเกี่ยวกับ

ตารางกิจกรรมการฝกต้ังแตในวันปฐมนิเทศ รวมถึงระยะเวลาท่ีอาจารยแหลงฝกพิจารณาวา

เหมาะสมสําหรับกิจกรรมตางๆ ซึ่งแตกตางกันไปตามบริบทของแหลงฝก ดังตัวอยางตอไปนี้  

o ระยะเวลาในการรอกอนจะไดรับบริการกับเภสัชกรหรือนักศึกษา ไมควรเกิน ๒ นาที  

o ระยะเวลาในการสัมภาษณผูมารับบริการ ไมควรเกิน ๓ นาที และรวมแลวไมควรใชเวลา

เกิน ๑๕ นาที นับต้ังแตเริ่มสัมภาษณจนปดการบริการ  

o ระยะเวลาในการเลารายละเอียดกรณีศึกษา ไมควรเกิน ๑ นาทีตอรายผูปวย ในการ

อภิปรายยอยประจําวัน สวนการนําเสนอรายละเอียดแบบ SOAP ใหไมเกิน ๒๐ นาที 

และอภิปรายอีกไมเกิน ๑๐ นาทีตอรายผูปวย การนําเสนออื่น ใชหลักการเดียวกันนี้  

o ความลาชาของการสงงาน หรือการผิดนัด ไมควรเกิน ๑๕ นาที ยกเวนแตมีการแจง

ลวงหนาและไดรับการอนุญาตแลว  



๒๔ 

• ทรัพยากรบุคคล: อาจารยแหลงฝกควรจัดสรรกําลังคนใหเหมาะสมกับกิจกรรมการฝกของนิสิต/

นักศึกษา และกระทบระบบของแหลงฝกนอยท่ีสุด (ในกรณีท่ีมีอาจารยแหลงฝกมากกวา ๑ คน) 

ยกตัวอยางเชน ในการนําเสนอกรณีศึกษาหรือวิพากษวรรณกรรม ควรกําหนดวาอาจารยแหลง

ฝกผูรับผิดชอบคือคนใด หากนักศึกษามีขอสงสัยสามารถปรึกษาอาจารยแหลงฝกคนใด การ

จัดสรรเวลาในการนําเสนอตางๆ ควรเปนวันท่ีอาจารยแหลงฝกสะดวกดวย ในขณะท่ีหากอาจารย

แหลงฝกเปนผูปฏิบัติหนาท่ี ณ แหลงฝกเพียงผูเดียว ซึ่งในขณะท่ีดูแลการฝกปฏิบัติงานอยูนั้น 

อาจตองใหการดูแลผูปวยควบคูไปดวย ควรช้ีแจงใหนิสิต/นักศึกษาทราบสถานการณลวงหนา 

เพื่อใหมีความเขาใจตรงกัน  

• ทรัพยากรกายภาพ สถานท่ี ของใชตางๆ: นิสิต/นักศึกษาควรไดรับการช้ีแจงอยางชัดเจน

เกี่ยวกับสถานท่ีท้ังภายในและภายนอกแหลงฝก และสิทธิ์ในการใชงานวัสดุ ของใชตางๆ รวมถึง

ข้ันตอนการใช (เชน ใหขออนุญาตผูใด หรือลงบันทึกการใชงานอยางไร ตองแจงจองกอนการใช

งานหรือไม อยางไร)  

o ของใชตางๆ ท่ีเปนของมีคาหรือของสวนตัวควรมีท่ีเก็บแยกเปนสัดสวน ลงกุญแจได เพื่อ

ปองกันการสูญหาย 

o แหลงฝกบางแหงอนุญาตใหนิสิต/นักศึกษาใชโทรศัพทไดในกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการ

คนควาขอมูล แตบางแหลงฝกไมอนุญาต ซึ่งควรไดรับการช้ีแจงใหชัดเจนต้ังแตตน 

o แหลงฝกบางแหงใหนิสิต/นักศึกษาชวยคิดคาบริการ เก็บคาบริการและทอนเงิน ซึ่งควรมี

กระบวนการตรวจสอบท่ีชัดเจนและรัดกุม มีนโยบายชัดเจนสําหรับกรณีท่ียอดบัญชีไม

ตรง มีการคิดคาบริการหรือทอนเงินผิดพลาด โดยทําเปนขอตกลงใหนิสิต/นักศึกษา

ทราบและลงนามเปนลายลักษณอักษรต้ังแตตน ท้ังนี้ตองไมขัดกับระเบียบของ

มหาวิทยาลัยของนิสิต/นักศึกษา กฎหมายหรือระเบียบจรรยาบรรณวิชาชีพ  

o แหลงฝกบางแหงมีนโยบายการปรับนิสิต/นักศึกษาในกรณีท่ีมีความเสียหายหรือสูญเสีย

สินคาหรืออุปกรณของใชตางๆ เมื่อพิสูจนพรอมท้ังพยานและหลักฐานวาเปนผลจากการ

กระทําโดยต้ังใจของนิสิต/นักศึกษา ซึ่งควรแจงใหนิสิต/นักศึกษาทราบและลงนามเปน

ขอตกลงเปนลายลักษณอักษรต้ังแตตน ท้ังนี้ตองไมขัดกับระเบียบของมหาวิทยาลัยของ

นิสิต/นักศึกษา กฎหมายหรือระเบียบจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

เอกสารอางอิง  

๑. Cuellar LM, Ginsburg DB (editors). Preceptor’s handbook for pharmacists. 2nd ed. Bethasda, 

MD: American Society of Health-system Pharmacists; 2009. 



๒๕ 

 

บทที่ ๔ 

 

การสอนทักษะทางคลินิกและการบริหารความขัดแยง 

 

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพนั้นมีความแตกตางจากระบบการเรียนการสอนในหองเรียนปกติ เพราะเปน

การเปล่ียนการเรียนการสอนจากการเรียนรูทางทฤษฎีและการปฏิบัติในหองปฏิบัติการ มาสูการเรียนรูผาน

การฝกจากประสบการณจริง โดยมีอาจารยแหลงฝกจะเปนผูอํานวยความสะดวก (facilitator) ในการเรียน 

รูปแบบการเรียนการสอนในการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพจึงตองมีการปรับเปล่ียนใหเหมาะสม เพื่อใหนิสิต/

นักศึกษาสามารถเขาใจในวิธีการเรียนรู การสืบคนหาความรูในการนํามาใชแกปญหา มากกวาการเรียนแบบ

ทองจําหรือตองรูองคความรูท้ังหมดแบบท่ีผานมา การเรียนเพื่อใหเกิดทักษะดังกลาวตองใชการเรียนแบบ การ

เรียนรูจากการลงมือทํา (learning by doing) โดยทฤษฎีการเรียนรูท่ีสนับสนุนแนวคิดการเรียนรูจากการลง

มือทํา คือ ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุทธิปญญานิยม (cognitive learning theory) ซึ่งเปนทฤษฎีการเรียนรูท่ี

อธิบายกระบวนการเรียนรูในมนุษยวาเปนกระบวนการทางสติปญญาของมนุษยในการสรางความรูความเขาใจ

ใหแกตนเอง ผานกระบวนการทางความคิดท่ีเกิดจากการสะสมขอมูล การสรางความหมาย และความสัมพันธ

ของขอมูล โดยการเช่ือมโยงประสบการณเกาเขากับประสบการณใหมเพื่อนําไปสูการแกปญญา ทฤษฎีการ

เรียนรูในกลุมนี้นิยมนํามาประยุกตใชในการเรียนการสอนทางคลินิกเปนอยางมาก เพราะตองการใหนิสิต/

นักศึกษาสามารถเช่ือมโยงองคความรูท่ีเคยเรียนมากับการใชเหตุผลมาตัดสินใจทางคลินิกได โดยทฤษฎีนี้กลาว

วา “ประสบการณกับกรณีศึกษามีความสําคัญในการจัดเก็บองคความรูอยางเปนระบบ สามารถดึงองคความรู

อยางเปนระบบและนําองคความรูมาใชไดอยางรวดเร็ว”  

 

การจัดการศึกษาและการสอนทักษะทางคลินิก 

 

 บทบาทของอาจารยแหลงฝก 

บทบาทของอาจารยแหลงฝกในการจัดการศึกษาและการสอนตาม ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุทธิปญญา

นิยม (cognitive learning theory) เพื่อสงเสริมการเรียนรูของนิสิต/นักศึกษาผานการเรียนรูจากประสบการณ

จริง บทบาทของอาจารยแหลงฝกนั้นแตกตางจากอาจารยท่ีคณะวิชา ท่ีไมใชผูสอนหลักท่ีเนนการบรรยาย

ความรู แตเปนกระตุนและอํานวยความสะดวก (facilitator) ใหนิสิต/นักศึกษาเกิดการเรียนรูจากประสบการณ

จริงจากแหลงฝกท่ีเปนรานยา โดยคูมือเลมนี้ขอเสนอบทบาทของอาจารยแหลงฝกในการสอนทักษะทางคลินิก

ในรานยา เพื่อเปนตัวอยางในการนําไปปรับใชใหเหมาะกับบริบทของแหลงฝก ดังนี้  



๒๖ 

๑. จัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมกระบวนการคิด เพื่อชวยใหนิสิต/นักศึกษาเกิดการเรียนรูและสราง

ความรูความเขาใจใหแกตนเอง 

๒. ประเมินประสบการณทางคลินิกของนิสิต/นักศึกษา กอนท่ีจะตัดสินการกระทําของนิสิต/

นักศึกษา ชวยกระตุนใหนิสิต/นักศึกษานําองคความรูมาใชระหวางการอภิปรายกรณีศึกษา 

๓. มอบหมายกรณีศึกษามาตรฐาน (typical case) ใหนิสิต/นักศึกษารับผิดชอบพรอมท้ังช้ีแนะเพื่อ

วางแนวทางการเรียนรูหรือศึกษาขอมูลเพิ่มเติม เมื่อมีกรณีศึกษาท่ีใกลเคียงกัน ใหใชการ

เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของกรณีศึกษาในการสอนนิสิต/นักศึกษา 

๔. กระตุนใหนิสิต/นักศึกษาระบุปญหาของผูปวยจากอาการและอาการแสดงท่ีคลุมเครือ เพื่อกระตุน

ใหนิสิต/นักศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความตางระหวางกรณีศึกษาตอ ๆ มากับ

กรณีศึกษาแรก โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเภสัชวิทยา ประสิทธิภาพ ความ

ปลอดภัย ความรวมมือในการใชยา และราคาของยาท่ีผูปวยควรไดรับ 

๕. สอบถามถึงเหตุผลในการตัดสินทางคลินิกของนิสิต/นักศึกษา เพื่อตรวจสอบถึงความเขาใจ

เกี่ยวกับกรณีศึกษา 

๖. ใหนิสิต/นักศึกษาเขียนบันทึก SOAP เพื่อแสดงกระบวนการคิดและการตัดสินใจในการเลือกใชยา 

 

 การสอนทักษะทางคลินิก๑ 

การสอนทักษะทางคลินิกเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น อาจารยแหลงฝกควรกําหนดวัตถุประสงค

การเรียนรูใหชัดเจนเสียกอน จากนั้นจึงเลือกใชวิธีการสอนและส่ือท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงคการเรียนรูท่ีไดต้ัง

ไว เนื่องจากกระบวนการเรียนรูทางสมองนั้นมีหลายระดับ โดยเริ่มตนจากระดับของการมี ความรู ท่ีเปน

ความสามารถในการจดจําแนกประสบการณตาง ๆ และระลึกเรื่องราวนั้น ๆ ออกมาไดถูกตองแมนยํา ถือเปน

ข้ันพื้นฐานท่ีสุดของการเรียนรู นําไปสู ความเขาใจ ซึ่งเปนความสามารถบงบอกใจความสําคัญของเรื่องราว

โดยการแปลความหลัก ตีความได สรุปใจความสําคัญได ข้ันตอมาอาจารยแหลงฝกตองฝกฝนใหนิสิต/นักศึกษา

สามารถนําความรูความเขาใจท่ีเกิดข้ึนมาพัฒนาตอยอดเปน ทักษะ ในการดูแลผูปวยเฉพาะรายไดอยาง

ชํานาญ และสุดทายซึ่งเปนข้ันสูงสุดของการเรียนรูคือสามารถปรับเปล่ียน เจตคติ ของนิสิต/นักศึกษา ใหมี

แนวคิดของการดูแลท่ีเนนผูปวยเปนศูนยกลาง โดยเนนการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงของผูปวย การแกปญหาตาม

สภาพจริงในบริบทของผูปวยและมีสวนรวมกันกับผูปวยในการชวยกันแกปญหา ซึ่งในแตละระดับของการ

เรียนรูนั้นมีวิธีการสอนและส่ือท่ีแตกตางกัน อาจารยแหลงฝกสามารถเลือกใชวิธีการสอนและส่ือใหเหมาะสม

กับวัตถุประสงคการเรียนรูแตละระดับไดดังรายละเอียดในตารางท่ี ๔.๑ 

 

 



๒๗ 

ตารางท่ี ๔.๑ วิธีการสอนและส่ือท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงคการเรียนรู๒ 

วัตถุประสงคการเรียนรู วิธีการสอนและสื่อท่ีใช 

มีความรู การบรรยาย การสนทนา การอาน การใหดูส่ือท่ีประกอบดวยภาพและเสียง 

เพิ่มความเขาใจ การแสดงใหดู การอภิปราย 

พัฒนาทักษะ การใหผูเรียนปฏิบัติใหดู 

เปล่ียนเจตคติ การอภิปราย การใชสถานการณจําลอง 

 

 เนื่องจากระดับของการเรียนรูในข้ันการมีความรูความเขาใจนั้น เปนการเรียนรูข้ันตนท่ีนิสิต/นักศึกษา

ถูกฝกสอนมาต้ังแตการเรียนการสอนใหมหาวิทยาลัย การออกไปฝกปฏิบัติงานท่ีเรียนรูจากประสบการณจริง

จึงเปนการตอยอดในการพัฒนาทักษะทางคลินิกและการปรับเปล่ียนทัศนคติใหมีความเปนวิชาชีพกอนท่ีนิสิต/

นักศึกษาจะจบออกไปเปนเภสัชกรอยางเต็มตัว ทักษะทางคลินิกจึงเปนทักษะท่ีควรไดรับการพัฒนาข้ึนใน

ระหวางท่ีนิสิต/นักศึกษาฝกปฏิบัติงานวิชาชีพในรานยา เพื่อใหการสอนทักษะทางคลินิกโดยอาจารยแหลงฝกมี

ประสิทธิภาพ หนังสือคูมือเลมนี้จึงขอเสนอข้ันตอนการสอนทักษะทางคลินิก เพื่อใหอาจารยแหลงฝกสามารถ

นําไปประยุกตใชในการสอนทักษะท่ีเหมาะสมกับบริบทของแหลงฝก โดยมีรายละเอียดข้ันตอนและวิธีการ ดัง

แสดงในตารางท่ี ๔.๒  

 

ตารางท่ี ๔.๒ ข้ันตอนการสอนทักษะทางคลินิก 

ข้ันตอน วิธีการ 

Conceptualization อธิบายความสําคัญ วิธีการแสดงทักษะ และขอควรระวังในการแสดงทักษะนั้น ๆ  

Visualization 

 

แสดงทักษะนั้นๆ ต้ังแตตนจนจบใหนิสิต/นักศึกษาดู โดยไมอธิบายเพิ่มเติม 

วิธีการนี้จะทําใหนิสิต/นักศึกษาเห็นภาพของการแสดงทักษะท่ีถูกตองและนําไปใช

เปนแบบอยางในการแสดงทักษะนั้น ๆ 

Verbalization 

 

แสดงทักษะนั้นซ้ําแตเพิ่มคําอธิบายวิธีการแสดงทักษะ และเปดโอกาสใหนิสิต/

นักศึกษาซักถามประเด็นท่ีไมเขาใจ 

ใหนิสิต/นักศึกษาบรรยายข้ันตอนการแสดงทักษะ เพื่อตรวจสอบความเขาใจและ

ความจําของลําดับข้ันในการแสดงทักษะ 

Practice 

 

ใหนิสิต/นักศึกษาแสดงทักษะภายใตการสังเกตการณของอาจารยแหลงฝก วิธีการ

แสดงทักษะสามารถแบงยอยเปนแตละข้ันตอน เฉพาะข้ันตอนท่ีตอเนื่องกัน และ

ทุกข้ึนตอนตอเนื่องกัน 



๒๘ 

Correction and 

reinforcement 

หลังส้ินสุดการแสดงทักษะใหอาจารยแหลงฝกประเมินผลการแสดงทักษะและให

คําแนะนํา 

 

 ตัวอยางหนึ่งของทักษะทางคลินิกท่ีสําคัญในการบริบาลทางเภสัชกรรมในรานยา คือการสัมภาษณ

ผูปวยหรือผูมารับบริการ เนื่องจากการสัมภาษณท่ีดีนั้นจะชวยใหเภสัชกรทราบขอมูลรายละเอียดครบถวน 

ชัดเจน ซึ่งจะชวยใหการวิเคราะหปญหาและเลือกการรักษาหรือการใหคําแนะนําไดอยางถูกตอง เหมาะสม มี

ประสิทธิภาพสูงสุดและปลอดภัย ตารางท่ี ๔.๓ แสดงถึงทักษะทางคลินิกในการสัมภาษณผูปวยหรือผูรับบริการ
๒ 

 

ตารางท่ี ๔.๓ ทักษะทางคลินิกในการสัมภาษณผูปวยหรือผูรับบริการ๒ 

- ทักทายผูปวยหรือผูรับบริการและแนะนําตัวเอง 

- อธิบายความจําเปนในการสอบถามขอมูล การนําขอมูลท่ีไดไปใช และการเก็บขอมูลเปนความลับ 

- ระบุระยะเวลาท่ีใชในการสอบถามขอมูล 

- ใชคําพูดและทาทางท่ีสุภาพ 

- ใหความสําคัญกับภาษากายของผูปวยหรือผูรับบริการ 

- ถามคําถามปลายเปด โดยเริ่มจากคําถามกวาง ๆ กอนแลวคอยเจาะลึกในประเด็นท่ีเปนปญหา 

- ฟงผูปวยหรือผูรับบริการอยางต้ังใจและแสดงความเห็นอกเห็นใจ 

- ถามผูปวยหรือผูรับบริการซ้ําในประเด็นท่ียังไมชัดเจน และถอดความมาสอบถามผูปวยหรือ

ผูรับบริการถึงความเขาใจท่ีถูกตองของตนเอง 

- ส่ือสารดวยภาษาท่ีเหมาะสมกับระดับความรูเขาใจของผูปวยหรือผูรับบริการ หลีกเล่ียงการใชศัพท

ทางการแพทย 

 

รูปแบบวิธีการสอนทักษะทางคลินิก  

 

 การสอนทักษะทางคลินิกนั้น สามารถดําเนินการไดหลายแนวทาง ข้ึนกับความถนัดของอาจารยแหลง

ฝก บริบทหรือสถานการณ ณ ขณะนั้น ตัวอยางตอไปนี้เปนรูปแบบวิธีการสอนทักษะทางคลินิกท่ีอาจารยแหลง

ฝกสามารถนําไปประยุกตใชในการฝกปฏิบัติงานของนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตรได  

 

 ตัวอยางท่ี ๑. การสอนทักษะทางคลินิกโดยการใชคําถามนําเปนชุด (Socratic questioning)๓ 

 การใชคําถามเปนเทคนิคสําคัญในการเสาะแสวงหาความรูท่ีมีประสิทธิภาพตามกระบวนวิธีของทฤษฎี

การเรียนรูกลุมพุทธิปญญานิยม (cognitive learning theory) ท่ีชวยใหผูเรียนสรางความรู ความเขาใจ และ



๒๙ 

พัฒนาความคิดใหม ๆ โดยกระบวนการถามจะชวยขยายทักษะการคิด ทําความเขาใจใหกระจาง ไดขอมูล

ปอนกลับท้ังดานการเรียนการสอน กอใหเกิดการทบทวน การเช่ือมโยงระหวางความคิดตางๆ สงเสริมความ

อยากรูอยากเห็นและเกิดความทาทาย การต้ังคําถามเปนวิธีการสอนทางคลินิกท่ีดีแบบหนึ่ง เนื่องจากสามารถ

ชวยกระตุนผูเรียนใหเรียบเรียงความคิด แกไขความเขาใจท่ีไมถูกตอง เช่ือมโยงองคความรูเกาและใหมเขา

ดวยกัน เช่ือมโยงองคความรูเรื่องยาและโรคกับขอมูลผูปวย วิเคราะหและสังเคราะหองคความรูใหม  

 รูปแบบการถามโดยการใชคําถามนําเปนชุด (Socratic questioning) เปนรูปแบบการถามท่ีนิยม

นํามาประยุกตใชเพื่อชวยใหนิสิต/นักศึกษาเกิดการเรียนรูและพัฒนาการคิด โดยมีลักษณะของขอคําถามดังนี ้

๑. Questions for clarification: การถามเพื่อขอความกระจาง 

๒. Questions that probe assumptions: การถามเพื่อขอขอสรุป 

๓. Questions that probe reasons and evidence: การถามเพื่อขอเหตุผลและหลักฐานประกอบ 

๔. Questions about viewpoints and perspectives: การถามเพื่อทราบมุมมองแงอื่ นและ

แนวคิด  

๕. Questions that probe implications and consequences: การถามเพื่อการนําไปใชและ

คาดการณส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน 

๖. Questions about the question: คําถามเกี่ยวกับคําถามของผูสอน เปนคําถามข้ันสูง เพื่อ

กระตุนใหผูเรียนคิด เชน “ทราบหรือไมวาทําไมถึงอาจารยถึงใชคําถามนี้” 

 ในการนําไปประยุกตใชในแหลงฝก คําถามท่ีต้ังข้ึนควรเปนคําถามปลายเปดท่ีประกอบดวย “ทําไม” 

“มีอะไรอีกไหม” “อยางไร” “จงอธิบาย” “บรรยาย” และ “ถา” เพื่อกระตุนการคิดของนิสิต/นักศึกษาและ

วางแผนการรักษาลวงหนา และเปนคําถามท่ีมีประเด็นหลักเพื่อการดูแลผูปวย ไมใชคําถามถึงรายละเอียด

ปลีกยอยท่ีไมเกี่ยวของหรือไมสําคัญ และไมใชคําถามแบบขมขู หลังจากไดรับคําตอบจากคําถามแรกแลว ข้ัน

ตอไปคือการต้ังคําถามเพิ่มเติมจากคําตอบท่ีไดรับเพื่อเปนการกระตุนใหนิสิต/นักศึกษาคิดรอบดาน คิดเปน

ระบบมากข้ึนและสามารถเช่ือมโยงความคิดเขาดวยกัน การต้ังคําถามท่ีดีจึงควรเปนการต้ังคําถามโดยมี

สมมติฐาน ถามเพื่อใหนิสิต/นักศึกษาสืบคนขอมูลท่ีจําเปนเพิ่มเติมเพื่อนํามาซึ่งการตัดสินใจไดอยางถูกตองและ

เหมาะสมกับผูปวยเฉพาะราย เพื่อใหนิสิต/นักศึกษาสามารถประยุกตขอมูลใหกับผูปวยเฉพาะรายได และ

กระตุนใหเกิดความรอบคอบ คํานึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการเลือกใชยาท่ีเสนอแนะ รวมถึงวางแผนการตรวจ

ติดตามประสิทธิภาพและความปลอดภัย  

  

 

 

 



๓๐ 

 ตัวอยางท่ี ๒. การสอนทักษะทางคลินิกแบบ one-minute preceptor๔ 
 One-minute preceptor เปนวิ ธีการ ท่ีอาจารยแหล งฝกช วยทําใหนิ สิต/นัก ศึกษานํา เสนอ

กระบวนการคิดในการดูแลผูปวยและอาจารยแหลงฝกสามารถประเมินกระบวนการคิดของนิสิต/นักศึกษาและ

ประเมินผูปวย พรอมท้ังสามารถสอนนิสิต/นักศึกษาในประเด็นท่ีตองการโดยใชเวลาไมนาน ข้ันตอนการสอน

แบบ one-minute preceptor ประกอบดวย 

๑. Get a commitment มอบหมายความรับผิดชอบในการดูแลผูปวยหรือผูรับบริการใหกับนิสิต/

นักศึกษาทันทีภายหลังจากนิสิต/นักศึกษานําเสนอรายละเอียดขอมูลผูปวยหรือผูรับบริการท่ีรวบรวม

ได กระบวนการนี้เปนกระบวนการเริ่มตนท่ีสําคัญอยางมากในการกระตุนกระบวนการคิดของนิสิต/

นักศึกษา เนื่องจากในทางปฏิบัตินั้นนิสิต/นักศึกษามักเพียงแตนําเสนอขอมูลใหแกอาจารยแหลงฝก 

แตไมเริ่มกระบวนการคิดหรือลงมือปฏิบัติข้ันตอนตางๆ ในการดูแลผูปวยหรือผูรับบริการ   

๒. Probe for supporting evidence ใหนิสิต/นักศึกษาบอกถึงหลักฐานหรือความเปนเหตุเปนผลท่ี

สนับสนุนการตัดสินใจในการระบุปญหาของผูปวยและเสนอวิธีการแกไขหรือปองกันปญหาท่ีเกิดข้ึน 

๓. Provide general rules ช้ีแนะนิสิต/นักศึกษาเพิ่มเติม 

๔. Reinforce what was done correctly ชมเชยนิสิต/นักศึกษาในส่ิงท่ีทําไดถูกตอง 

๕. Correct mistakes แจงส่ิงท่ีนิสิต/นักศึกษาทําผิดพลาด และเสนอแนะวิธีการแกไข  

ตัวอยางการสอนท่ีใชหลักการ one-minute preceptor แสดงในตารางท่ี ๔.๔ 

 

ตารางท่ี ๔.๔ ตัวอยางการสอนท่ีใชหลักการ one-minute preceptor๕ 

ข้ันตอน อาจารยแหลงฝก นิสิต/นักศึกษา 

นิสิต/นักศึกษานําเสนอ

ขอมูลท่ีรวบรวมไดจาก

ผูปวย 

รับฟงการนําเสนอกรณีศึกษา “ผูปวยชาย อายุ ๑๘ ป มีอาการน้ํามูกไหล 

ไอ ปวดศีรษะ มีไข ปวดเมื่อยเนื้อตัวและ

ออนเพลีย เปนมาแลว ๒ วัน ปฏิเสธโรค

ประจําตัว และประวัติแพยา”    

Get a commitment “ถาคุณเปนเภสัชกรคนเดียวในท่ีนี้ จะ

ดูแลผูปวยคนนี้อยางไร”  

“อาการผูปวยนาจะเปนหวัด คือติดเช้ือ

ไวรัส ซึ่งหายไดเอง หนูจะจายยาบรรเทา

อาการใหแกผูปวย คือ 

chlorpheniramine, 

dextromethorphan และ 

paracetamol คะ”  

Probe for supporting 

evidence 

“ทําไมคุณคิดเชนนั้น” “อาการสําคัญของผูปวยคือน้ํามูกไหลคะ 

ซึ่งเปนท้ังสองขาง รวมกับอาการไข ไอ 



๓๑ 

ตารางท่ี ๔.๔ ตัวอยางการสอนท่ีใชหลักการ one-minute preceptor๕ 

ข้ันตอน อาจารยแหลงฝก นิสิต/นักศึกษา 

ปวดศีรษะ ปวดกลามเนื้อและออนเพลีย 

ซึ่งเขาไดกับการติดเช้ือไวรัสมากท่ีสุด 

สาเหตุอื่นๆ ของน้ํามูกไหล เชน การมีส่ิง

แปลกปลอมหรือการแพอากาศนั้น จะไม

พบอาการไข สวนการติดเช้ือแบคทีเรีย มี

โอกาสเปนไดนอยเนื่องจากเพิง่มีอาการ

มาเพียงสองวันและไมมี purulent 

discharge หรืออาการอื่นของ sinusitis 

คะ” 

Provide general rules “ผูปวยท่ีมีอาการติดเช้ือของทางเดิน

หายใจสวนบน ส่ิงสําคัญคือแยกไดวา

เปนสาเหตุใด เพื่อจะตัดสินใจแนะนํา

การใชยาไดอยางถูกตอง นอกจาก

ขอมูลทางคลินิกแลว ประวัติโรค

ประจําตัวอาจชวยใหเราวินิจฉัยโรคได

แมนยําข้ึนดวย”   

“อยางในกรณีนี้ ถาผูปวยเปนภูมิแพ และ

อาการไข ปวดเมื่อกลามเนื้อไมชัดเจน ก็

อาจไมใชไวรัสก็ไดใชไหมคะ” 

Reinforce what was 

done correctly 

“ถูกตองแลว การคิดของเราตองเปนเหตุ

เปนผล ไตรตรองใหรอบคอบ อยา

ละเลยรายละเอียดแมจะเล็กนอย” 

“ขอบคุณคะ”  

Correct mistakes  “สําหรับรายการยาท่ีจะจาย อยาลืมถาม

ผูปวยวาไดใชยาอะไรมากอนหรือยัง 

และมียาอะไรอยูบางแลว จะไดไม

ซ้ําซอน”  

“ขอโทษคะ หนูลืมไป” 

 

 ตัวอยางท่ี ๓. การสอนทักษะทางคลินิกแบบ SNAPPS model๖ 

 SNAPPS model เปนรูปแบบการสอนทักษะทางคลินิกท่ีใชในสถานการณจริงไดอยางดี ครอบคลุม

ต้ังแตกระบวนการสัมภาษณรวบรวมขอมูลของผูปวยหรือผูมารับบริการไปจนถึงการวางแผนดูแลผูปวย และ

สุดทายคือการกระตุนใหเกิดการเรียนรูจากประสบการณท่ีเกิดข้ึนโดยเนนการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ 

(learner-centered) ผานการนําเสนอ แลกเปล่ียน ต้ังคําถามและตอบคําถามอาจารยแหลงฝก 

 



๓๒ 

 SNAPPS model มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

๑ . Summarize briefly the history and findings: นิสิต/นักศึกษาสรุปส้ัน ๆ เกี่ยวกับอาการ 

อาการแสดง และขอมูลท่ีเกี่ยวของ 

๒. Narrow the differential to two or three possibilities: นิสิต/นักศึกษาระบุถึงโรคหรือสาเหตุ

ของอาการผิดปกติท่ีเปนไปได อยางนอย ๒ – ๓ ทางเลือก กรณีท่ีมีหลายปญหา นิสิต/นักศึกษาอาจ

ใชหลักการ SNAPPS สําหรับทุกปญหาหรือเฉพาะปญหาหลักก็ได 

๓ .  Analyze the differential by comparing/contrasting the possibilities: นิ สิ ต / นั ก ศึ กษา

วิเคราะหวินิจฉัยแยกโรคโดยการเปรียบเทียบความนาจะเปน 

๔. Probe the preceptor by asking questions: นิสิต/นักศึกษาต้ังคําถามอาจารยแหลงฝก เพื่อ

ขอคําช้ีแนะ หรือคําแนะนําเพิ่มเติม 

๕. Plan management for the patient’s medical issues: เสนอแผนการรักษา อาจารยแหลงฝก

อาจสอบถามนิสิต/นักศึกษาคนอื่นถึงแผนการรักษาท่ีอาจแตกตางหรือเพิ่มเติมจากแผนการรักษาของ

นิสิต/นักศึกษารายนี้ 

๖. Select a case-related issue for self-directed learning: วางแผนการคนควาเรียนรูเพิ่มเติม

โดยตัวนิสิต/นักศึกษาเปนผูกําหนดหัวขอเอง อาจารยแหลงฝกอาจช้ีแนะแหลงคนควาเพื่อ

ประหยัดเวลา หรือกําหนดตารางติดตามผลการคนควา เชน นัดวันใหนิสิต/นักศึกษารายงานความรูท่ี

คนควาได เปนตน   

ตัวอยางการสอนท่ีใชหลักการ SNAPPS model แสดงในตารางท่ี ๔.๕  

 

ตารางท่ี ๔.๕ ตัวอยางการสอนท่ีใชหลักการ SNAPPS model๕ 

ข้ันตอน นิสิต/นักศึกษา อาจารยแหลงฝก 

Summarize  

 

“ผูปวยชาย อายุ ๑๘ ป มีอาการน้ํามูกไหล 

ไอ ปวดศีรษะ มีไข ปวดเมื่อยเนื้อตัวและ

ออนเพลีย เปนมาแลว ๒ วัน ปฏิเสธโรค

ประจําตัว และประวัติแพยา”    

รับฟงอยางต้ังใจ 

Narrow the 

differential  

“จากอาการท่ีกลาวมา มีสาเหตุท่ีเปนไปได 

คือการติดเช้ือไวรัส การติดเช้ือแบคทีเรีย 

และการแพอากาศคะ”  

ถาอาการท่ีเกิดข้ึนไดรับการวินิจฉัยแลว หรือ

นิสิต/นักศึกษาวิเคราะหสาเหตุท่ีเกิดข้ึน

เอง ใหถามตอ “มีสาเหตุอื่นอีกไหม” 

Analyze the 

differential  

“อีกสาเหตุท่ีนึกถึงคือการมีส่ิงแปลกปลอม 

แตอาการจะมีน้ํามูกขางใดขางหนึ่งคะ” 

“สําหรับสามสาเหตุท่ีหนูตอบไป คิดวา

“เปนการวินิจฉัยแยกโรคท่ีดีทีเดียว” 



๓๓ 

ตารางท่ี ๔.๕ ตัวอยางการสอนท่ีใชหลักการ SNAPPS model๕ 

ข้ันตอน นิสิต/นักศึกษา อาจารยแหลงฝก 

นาจะเปนไวรัสมากท่ีสุดคะ เพราะอาการ

สําคัญของผูปวยคือน้ํามูกไหล รวมกับ

อาการไข ไอ ปวดศีรษะ ปวดกลามเนื้อและ

ออนเพลีย การแพอากาศนั้นจะไมพบ

อาการไข สวนการติดเช้ือแบคทีเรีย มี

โอกาสเปนไดนอยเนื่องจากเพิ่งมีอาการมา

เพียงสองวันและไมมี purulent discharge 

หรืออาการอื่นของ sinusitis คะ” 

Probe the 

preceptor  

“หนูไมแนใจวาเราควรถามเรื่องอะไรเพิ่มเติม

อีกหรือเปลาคะ หรือวาเพียงพอแลว”  

“สําหรับในการวินิจฉัยอาจมีขอมูลพอแลว 

แตการจะเลือกจายยา ตองระวังเรื่องยา

ซ้ําซอนดวย นาจะถามเพิ่มวาใชยาอะไรมา

หรือยัง หรือมียาอะไรอยูแลวบาง”  

Plan 

management  

“ถาเชนนั้นเด๋ียวหนูถามเพิ่ม และจายยาท่ี

ผูปวยยังไมมีคะ ยาท่ีจะจายคือ 

chlorpheniramine, 

dextromethorphan และ paracetamol 

คะ”  

 “ลองถามดู ยาตามท่ีบอกมาก็ถือวาถูก

แลว”  

Select a case-

related issue 

for self-

directed 

learning    

“หนูเคยไดยินมาวาถาน้ํามูกเขียว แสดงวา

เกิดการติดเช้ือแบคทีเรีย แตก็เคยไดยินวา

ไมใช หนูคิดวาจะลองหาขอมูลเรื่องนี้ดูคะ” 

“เปนประเด็นท่ีสับสนกันพอสมควร ลองหา

อานดูแลวมาเลาใหเพื่อนๆ ฟงวันพรุงนี้

นะ”  

 

 

 

การบริหารความขัดแยง (conflict management)  

 

 ความขัดแยงเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติเมื่อบุคคลมีเปาหมายหรือจุดมุงหมายท่ีแตกตางกัน แนวคิด

เกี่ยวกับการบริหารความขัดแยงในปจจุบันไดมีมุมมองท่ีแตกตางไปจากในอดีต ท่ีมองวาความขัดแยงเปนส่ิงท่ี

ควรจะกําจัดท้ิงไป เนื่องจากความขัดแยงจะทําใหองคกรเกิดความไมสามัคคี และทําใหเกิดความไมมี

ประสิทธิภาพในการทํางาน แตในแนวคิดปจจุบันมองวาหากมีการบริหารความขัดแยงท่ีดีจะสงเสริมใหเกิดการ

ปฏิบัติงานท่ีเกิดผลดี เนื่องจากความขัดแยงจะเปนตัวกระตุนใหเกิดการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ เปน



๓๔ 

ตัวกระตุนใหคนพยายามแกปญหา หากไมยอมรับปญหาท่ีเกิดข้ึนจากความขัดแยงเนนการขจัดปญหาและสราง

การยอมรับแบบหลอกๆ ในองคกร จะทําใหคนในองคกรกลายเปนคนเฉ่ือยชา อยูเฉย และไมตอบสนองตอกร

พัฒนาเพื่อการเปล่ียนแปลงและการคิดคนส่ิงใหมๆ ดังนั้นแนวคิดสมัยใหมจึงสนับสนุนใหผูบริหารรักษาระดับ

ความขัดแยงภายในองคกรใหอยูในระดับตํ่าสุด แตเพียงพอท่ีจะทําใหองคกรเจริญเติบโตและสรางสรรค 

 ในบริบทของรานยาและความเปนอาจารยแหลงฝกนั้นตองพบเจอความขัดแยงอยูตลอดเวลาท้ังใน

ฐานะของผูใหการบริบาลและผูมารับบริการ หัวหนาและลูกนอง อาจารยและลูกศิษย เพื่อใหอาจารยแหลงฝก

สามารถบริหารจัดการความขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในบทบาทของความเปน

อาจารยท่ีอาจมีความคิดเห็นตางจากนิสิต/นักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงานท้ังในดานความรู ทัศนคติ และ

พฤติกรรม เพื่อใหอาจารยแหลงฝกสามารถบริหารจัดการความขัดแยงและเปล่ียนเปนโอกาสในการเรียนรู

รวมกันเพื่อใหเกิดการพัฒนารวมกันท้ัง ๒ ฝายนั้น หนังสือคูมือเลมนี้จึงขอเสนอวิธีการตางๆ ในการจัดการ

ความขัดแยง เพื่อใหอาจารยแหลงฝกใชเปนแนวทางในการนําไปปรับใชตามสถานการณดังรายละเอียดใน

ตารางท่ี ๔.๖  

 

ตารางท่ี ๔.๖ วิธีการจัดการความขัดแยง๗ 

วิธีการ สถานการณท่ีควรเลือกใช ขอดี ขอเสีย ตัวอยางสถานการณ  

Competition/ 

Forcing 

(การทําใหอีกฝาย

ยอมรับและปฏิบัติ

ตามโดยไมมีขอ

โตแยง) 

วิธีนี้เหมาะสมกับสถานการณ

เรงดวนท่ีตองมีการตัดสินใจ

หรือไดรับการจัดการอยาง

รวดเร็วจึงไมสามารถรอ

ความเห็นชอบจากทุกฝาย

ได เนื่องจากมีผลกระทบ

รายแรง เชน ความ

ปลอดภัยของผูปวย 

เปนวิธีท่ีผูใชมักมีอํานาจ

เหนือกวา 

อาจมีผูชนะและผูแพใน

กรณีท่ีไมเห็นพองตองกนั

โดยส้ินเชิง อาจเกิดความ

ไมพอใจจากฝายท่ีปฏิบัติ

ตามท้ังท่ีไมเห็นดวย 

อาจารยแหลงฝกตัดสินใจ

เปล่ียนรายการยาท่ีนิสิต/

นักศึกษาเพิ่งจายใหกับ

ผูปวยโดยยังไมอธิบายกับ

นิสิต/นักศึกษา เพราะยาท่ี

นิสิต/นักศึกษาจายไปนั้นมี

อันตรกิริยาท่ีอันตรายถึงแก

ชีวิต (fatal interaction) 

หลังจากผูปวยกลับไปแลว 

อาจารยแหลงฝกจึงอธิบาย

เหตุผลใหนิสิต/นักศึกษา

เขาใจ 

Avoidance 

(การหลีกเล่ียงการ

เผชิญหนาหรือ

สถานการณ) 

วิธีนี้เปนการหลีกเล่ียงการ

เผชิญหนาหรือเล่ือนการ

พูดคุยไปกอน ใหผานชวงท่ี

ท้ังสองฝายหรือฝายใดฝาย

ใชไดผลในระยะส้ัน ๆ  

ไมมีการแกไขปญหา

เกิดข้ึนถาใชวิธีนี้ในระยะ

ยาว ซึ่งอาจทําใหปญหา

อาจารยแหลงฝกไดรับขอ

รองเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรม

ของนิสิต/นักศึกษาจากเจา

พนักงานภายในราน แต



๓๕ 

ตารางท่ี ๔.๖ วิธีการจัดการความขัดแยง๗ 

วิธีการ สถานการณท่ีควรเลือกใช ขอดี ขอเสีย ตัวอยางสถานการณ  

หนึ่งยังมีอารมณท่ีรุนแรง

หรือระหวางรอขอมูลหรือ

การวิเคราะหขอมูลเพิ่มเติม

มาประกอบการตัดสินใจ 

หรือความขัดแยงลุกลาม

ใหญโตมากยิ่งข้ึนได  

 

เนื่องจากยังไมมีหลักฐาน

และพยานในเหตุการณ จึง

ยังไมตําหนิหรือตอวานิสิต/

นักศึกษา รอจนกวาจะ

สืบสวนพยานหลักฐานได

เสียกอน จึงจะตักเตือน

นิสิต/นักศึกษาหากขอ

รองเรียนนั้นเปนความจริง  

Accommodation 

(การใหความ

รวมมือปฏิบัติตาม

วิธีการของอีกฝาย

หนึ่งโดยไมขัดแยง)  

วิธีนี้เหมาะสมกับสถานการณ

ท่ีคอนขางเรงดวน แตผล

การตัดสินใจนั้นมีผลกระทบ

ไมรายแรง โดยการท่ีฝายใด

ฝายหนึ่งยอมรับความเห็น

ของอีกฝายและรวมมือ

ปฏิบัติตามโดยไมขัดแยง    

อาจไมเกิดการแกไขปญหา

ท่ีแทจริงหรือมี

ประสิทธิภาพสูงสุด ถา

เปนการมองจากมุมเดียว 

 

อาจารยแหลงฝกไมขัดแยง

นิสิต/นักศึกษาท่ีจายยายี่หอ

หนึ่ง ท้ังๆ ท่ีมีตัวยาเดียวกัน 

แตคนละช่ือการคา ซึ่งมี

ราคาถูกกวายาท่ีนิสิต/

นักศึกษาเลือกเล็กนอย   

Compromise  

(การ

ประนีประนอมซึ่ง

กันและกัน) 

วิธีนี้เปนวิธีท่ีท้ังสองฝาย

ยอมรับความเห็นของอีก

ฝายหนึ่งในบางสวนและ

ยังคงยืนยันความเห็นของ

ตนในบางสวน ทําให

สถานการณลดความตึง

เครียดลงวิธีนี้ควรใชช่ัวคราว

ระหวางท่ียังไมมีขอตกลง

รวมกัน 

ชวยรักษาความสัมพันธ

ระหวางท้ังสองฝาย 

อาจไมเกิดการแกไขปญหา

ท่ีแทจริงหรือมี

ประสิทธิภาพสูงสุด  

อาจารยแหลงฝกเรียกนิสิต/

นักศึกษา ท่ีเปนเพื่อนตาง

สถาบันและมีปญหาขัดแยง

กัน มาพูดคุยและถาม

ความเห็นของท้ังสองฝายวา

ตองการใหเพื่อนปรับ

พฤติกรรมอยางไร จากนั้น

จึงถามความเห็นเชิงขอรอง

ใหนิสิต/นักศึกษาท้ังสอง

ฝายยอมปรับพฤติกรรม

บางอยางตามท่ีเพื่อนเสนอ 

เพือ่ใหการฝกปฏิบัติรวมกัน

มีบรรยากาศตึงเครียดลดลง 

Collaboration วิธีนี้เปนวิธีการท่ีเหมาะสมกับ

การแกไขปญหาท่ีสําคัญ

เปนวิธีการท่ีดีท่ีสุด อาจารยแหลงฝกและนิสิต/

นักศึกษา รวมกับวิเคราะห



๓๖ 

ตารางท่ี ๔.๖ วิธีการจัดการความขัดแยง๗ 

วิธีการ สถานการณท่ีควรเลือกใช ขอดี ขอเสีย ตัวอยางสถานการณ  

(การแกไขปญหา

รวมกัน) 

และตองการความรวมมือ

จากทุกฝาย 

ตองใชการฟงและการ

ส่ือสารท่ีดีระหวางสอง

ฝายในการไดมาซึ่ง

วิธีการแกไขปญหาท่ีท้ัง

สองฝายเห็นพองตองกัน 

ปญหาท่ีนิสิต/นักศึกษามา

สาย เพื่อท่ีจะหาทางแกไข

ปญหารวมกัน เชน การยาย

ท่ีพักใหใกลแหลงฝกมากข้ึน 

หรือการปรับเวลาเขา-ออก

ใหสอดคลองกับเวลา

เดินทางของนิสิต/นักศึกษา

มากข้ึน     
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๓๗ 

คณะอนุกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน (วาระป ๒๕๕๘-๒๕๖๐) 

ศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) 

 

คําสั่งศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย  

ที่ ๒/๒๕๕๘ 

 เรื่อง การแตงต้ังคณะอนุกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน 

******************** 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทยคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๘ 

เมื่อวันจันทรท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ท่ีประชุมมีมติแตงต้ังคณะอนุกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน 

ประกอบดวยผูแทนจากคณะเภสัชศาสตร คณะวิชา ดังน้ี 

 

๑.  รศ.ภก.ดร.จักรพันธ ศิริธัญญาลักษณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ท่ีปรึกษา  

๒.  ผศ.ภก.ดร.สุระรอง ชินวงศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ประธานกรรมการ  

๓.  ผศ.ภญดร.สุชาดา สุรพันธุ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  รองประธานกรรมการ  

๔.  ผศ.ภญ.ดร.กรแกว จันทภาษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน  กรรมการ  

๕.  ผศ.ภญ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ  

๖.  อ.ภก.ชยินทร จตุพรประสิทธ์ิ  มหาวิทยาลัยบูรพา  กรรมการ  

๗.  อ.ภญ.อัญชลีพร หลอสุวรรณกุล  มหาวิทยาลัยพายัพ  กรรมการ  

๘.  ผศ.ภญ.ดร.พยอม สุขเอนกนันท  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กรรมการ  

๙.  อ.ภญ.ดร. มนทยา สุนันทิวัฒน  มหาวิทยาลัยมหิดล  กรรมการ  

๑๐.  อ.ภญ.ดร.ทิพยสุชน เอ่ียมสอาด  มหาวิทยาลัยรังสิต  กรรมการ  

๑๑.  อ.ภญ.บงกชกร พลไชย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  กรรมการ  

๑๒.  ผศ.ภญ.มยุรี ต้ังเกียรติกําจาย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรรมการ  

๑๓.  ผศ.ภก.วิวัฒน ถาวรวัฒนยงค  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรรมการ  

๑๔.  อ.ภก.เสถียร พูลผล  มหาวิทยาลัยสยาม  กรรมการ  

๑๕.  อ.ภก.ขัตติยะ มั่งคั่ง  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  กรรมการ  

๑๖.  อ.ภก.กฤษดา อนันตวุฒิกุล  มหาวิทยาลัยอีสเทอรนเอเชีย  กรรมการ  

๑๗.  อ.ภญ.ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กรรมการ  

๑๘.  อ.ภญ.ดร.กุสาวดี เมลืองนนท  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  กรรมการ  

๑๙.  อ.ภญ.ดร.สุนทรี วัชรดํารงกุล  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการ  

๒๐.  ภก.ศุภฤกษ โกวินธนาพัฒน  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

 

 ท้ังน้ี ใหมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการดําเนินงานท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ ปรัชญา วัตถุประสงค 

เปาหมาย ผลลัพธ แผนพัฒนาเชิงรุก การประสานงานท่ัวไป บนบริบทของวิชาชีพเภสัชกรรมและโครงสรางของประเทศไทย  

ท้ังน้ี ใหสามารถเสนอบุคคลเพ่ือแตงต้ังเปนคณะอนุกรรมการและหรือคณะอนุกรรมการทํางาน สําหรับชวยเหลือ

แบงเบาภาระงานไดตามจําเปนให “คณะอนุกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน” ปฏิบัติหนาท่ีและความ

รับผิดชอบท้ังหมดตามกําหนด ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป โดยมีวาระการทํางาน ๒ ป หรือจนกวาการดําเนินการจะแลวเสร็จ



๓๘ 

เรียบรอย เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทยพิจารณาเห็นชอบ

ตอไป  

 

สั่ง ณ วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 
(ผูชวยศาสตราจารย เภสัชกรหญิง ดร.รุงเพ็ชร สกุลบํารุงศิลป) 

ประธานคณะกรรมการอํานวยการ 

ศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 

คําสั่งศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย  

ที่ ๑๒/๒๕๕๘ 

 เรื่อง แกไขและแตงต้ังคณะอนุกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน 

******************** 

ตามคําสั่งศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทยท่ี ๒/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได

แตงต้ังคณะอนุกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชนไปแลวน้ัน เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการ

ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน 

เพ่ือใหการดําเนินงานของศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย ดําเนินไปดวยความเรียบรอย จึง

แกไขและแตงต้ังคณะอนุกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน ดังน้ี 

 

๑.  รศ.ภก.ดร.จักรพันธ ศิริธัญญาลักษณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ท่ีปรึกษา  

๒.  ผศ.ภก.ดร.สุระรอง ชินวงศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ประธานกรรมการ  

๓.  ผศ.ภญดร.สุชาดา สุรพันธุ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  รองประธานกรรมการ  

๔.  ผศ.ภญ.ดร.กรแกว จันทภาษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน  กรรมการ  

๕.  ผศ.ภญ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ  

๖.  อ.ภก.ชยินทร จตุพรประสิทธ์ิ  มหาวิทยาลัยบูรพา  กรรมการ  

๗.  อ.ภญ.อัญชลีพร หลอสุวรรณกุล  มหาวิทยาลัยพายัพ  กรรมการ  

๘.   ผศ.ภญ.ดร.พยอม สุขเอนกนันท  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กรรมการ  

๙.  อ.ภญ.ดร. มนทยา สุนันทิวัฒน  มหาวิทยาลัยมหิดล  กรรมการ  

๑๐.  อ.ภญ.ดร.ทิพยสุชน เอ่ียมสอาด  มหาวิทยาลัยรังสิต  กรรมการ  

๑๑.  อ.ภญ.บงกชกร พลไชย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  กรรมการ  

๑๒.  ผศ.ภญ.มยุรี ต้ังเกียรติกําจาย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรรมการ  

๑๓.  ผศ.ภก.วิวัฒน ถาวรวัฒนยงค  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรรมการ  

๑๔.  อ.ภก.เสถียร พูลผล  มหาวิทยาลัยสยาม  กรรมการ  

๑๕.  อ.ภก.ขัตติยะ มั่งคั่ง  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  กรรมการ  

๑๖.  อ.ภก.กฤษดา อนันตวุฒิกุล  มหาวิทยาลัยอีสเทอรนเอเชีย  กรรมการ  

๑๗.  อ.ภญ.ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กรรมการ  

๑๘.  อ.ภญ.ดร.กุสาวดี เมลืองนนท  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  กรรมการ  

๑๙.  อ.ภญ.ดร.อดิณัฐ อํานวยพรเลิศ  มหาวิทยาลัยพะเยา  กรรมการ  

๒๐.  ภก.กิติยศ ยศสมบัติ  ผูแทนจากแหลงฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ  กรรมการ  

๒๑.  อ.ภญ.ดร.สุนทรี วัชรดํารงกุล  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการ  

๒๒.  ภก.ศุภฤกษ โกวินธนาพัฒน  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

 

ท้ังน้ี ใหมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการดําเนินงานท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ ปรัชญา วัตถุประสงค เปาหมาย 

ผลลัพธ แผนพัฒนาเชิงรุก การประสานงานท่ัวไป บนบริบทของวิชาชีพเภสัชกรรมและโครงสรางของประเทศไทย  



๔๐ 

ท้ังน้ี ใหสามารถเสนอบุคคลเพ่ือแตงต้ังเปนคณะอนุกรรมการและหรือคณะอนุกรรมการทํางาน สําหรับชวยเหลือ

แบงเบาภาระงานไดตามจําเปนให “คณะอนุกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน” ปฏิบัติหนาท่ีและความ

รับผิดชอบท้ังหมดตามกําหนด ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป โดยมีวาระการทํางานต้ังแตวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ เมษายน 

๒๕๖๐ หรือจนกวาการดําเนินการจะแลวเสร็จเรียบรอย เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการศูนยประสานงานการศึกษา

เภสัชศาสตรแหงประเทศไทยพิจารณาเห็นชอบตอไป  

 

สั่ง ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 
(ผูชวยศาสตราจารย เภสัชกรหญิง ดร.รุงเพ็ชร สกุลบํารุงศิลป) 

ประธานคณะกรรมการอํานวยการ 

ศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 

คําสั่งศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย  

คําสั่งแตงต้ังที่ ๑๐/๒๕๕๙ 

เรื่อง แกไขและแตงต้ังคณะอนุกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน 

******************** 

ตามคําสั่งศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทยท่ี ๖/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ได

แตงต้ังคณะอนุกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชนไปแลวน้ัน เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการ

ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน  

เพ่ือใหการดําเนินงานของศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย ดําเนินไปดวยความเรียบรอย จึง

แกไขและแตงต้ังคณะอนุกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน ดังน้ี 

 

๑.  รศ.ภก.ดร.จักรพันธ ศิริธัญญาลักษณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ท่ีปรึกษา  

๒.  ภญ.ดร.ศิริรัตน ตันปชาติ นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ท่ีปรึกษา 

๓.  ผศ.ภก.ดร.สุระรอง ชินวงศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ประธานอนุกรรมการ  

๔.  อ.ภญ.ดร.ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  อนุกรรมการ  

๕.  ผศ.ภญ.ดร.กรแกว จันทภาษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน  อนุกรรมการ  

๖.  ผศ.ภญ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  อนุกรรมการ  

๗.  อ.ภก.ชยินทร จตุพรประสิทธ์ิ  มหาวิทยาลัยบูรพา  อนุกรรมการ  

๘.  อ.ภญ.อัญชลีพร หลอสุวรรณกุล  มหาวิทยาลัยพายัพ  อนุกรรมการ  

๙.  ผศ.ภญ.ดร.พยอม สุขเอนกนันท  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อนุกรรมการ  

๑๐.  อ.ภญ.ดร. มนทยา สุนันทิวัฒน  มหาวิทยาลัยมหิดล  อนุกรรมการ  

๑๑.  อ.ภญ.ดร.ทิพยสุชน เอ่ียมสอาด  มหาวิทยาลัยรังสิต  อนุกรรมการ  

๑๒.  อ.ภญ.บงกชกร พลไชย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  อนุกรรมการ  

๑๓.  อ.ภญ.กมลภัทร วงศทวีปกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  อนุกรรมการ  

๑๔.  ผศ.ภก.วิวัฒน ถาวรวัฒนยงค  มหาวิทยาลัยศิลปากร  อนุกรรมการ  

๑๕.  อ.ภก.เสถียร พูลผล  มหาวิทยาลัยสยาม  อนุกรรมการ  

๑๖.  อ.ภก.ขัตติยะ มั่งคั่ง  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  อนุกรรมการ  

๑๗.  อ.ภก.กฤษดา อนันตวุฒิกุล  มหาวิทยาลัยอีสเทอรนเอเชีย  อนุกรรมการ  

๑๘.  อ.ภญ.ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อนุกรรมการ  

๑๙.  อ.ภญ.ดร.กุสาวดี เมลืองนนท  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  อนุกรรมการ  

๒๐.  อ.ภญ.ดร.อดิณัฐ อํานวยพรเลิศ  มหาวิทยาลัยพะเยา อนุกรรมการ  

๒๑.  ภก.กิติยศ ยศสมบัติ ผูแทนจากแหลงฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ อนุกรรมการ 

๒๒.  อ.ภญ.ดร.สุนทรี วัชรดํารงกุล  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  อนุกรรมการและเลขานุการ  

๒๓.  ภก.ศุภฤกษ โกวินธนาพัฒน  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

 

ท้ังน้ี ใหมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการดําเนินงานท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ ปรัชญา วัตถุประสงค เปาหมาย 

ผลลัพธ แผนพัฒนาเชิงรุก การประสานงานท่ัวไป บนบริบทของวิชาชีพเภสัชกรรม และโครงสรางของประเทศไทย 



๔๒ 

ท้ังน้ี ใหสามารถเสนอบุคคลเพ่ือแตงต้ังเปนคณะอนุกรรมการและหรือคณะอนุกรรมการทํางานสําหรับชวยเหลือแบง

เบาภาระงานไดตามจําเปน ให “คณะอนุกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน” ปฏิบัติหนาท่ีและความ

รับผิดชอบท้ังหมดตามกําหนด ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป โดยมีวาระการทํางานต้ังแตวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ เมษายน 

๒๕๖๐ หรือจนกวาการดําเนินการจะแลวเสร็จเรียบรอย เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการศูนยประสานงานการศึกษา

เภสัชศาสตรแหงประเทศไทยพิจารณาเห็นชอบตอไป 

 

สั่ง ณ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 
(ผูชวยศาสตราจารย เภสัชกรหญิง ดร.รุงเพ็ชร สกุลบํารุงศิลป) 

ประธานคณะกรรมการอํานวยการ 

ศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๓ 

คําสั่งศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย  

ที่ ๑๕/๒๕๕๙ 

เรื่อง แกไขและแตงต้ังคณะอนุกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน 

******************** 

ตามคําสั่งศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทยท่ี ๑๐/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม๒๕๕๙ ได

แตงต้ังคณะอนุกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชนไปแลวน้ัน เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการ

ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน 

เพ่ือใหการดําเนินงานของศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย ดําเนินไปดวยความเรียบรอย จึง

แกไขและแตงต้ังคณะอนุกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน ดังน้ี 

 

๑.  รศ.ภก.ดร.จักรพันธ ศิริธัญญาลักษณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ท่ีปรึกษา  

๒.  ภญ.ดร.ศิริรัตน ตันปชาติ นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ท่ีปรึกษา 

๓.  ผศ.ภก.ดร.สุระรอง ชินวงศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ประธานอนุกรรมการ  

๔.  อ.ภญ.ดร.ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  อนุกรรมการ  

๕.  ผศ.ภญ.ดร.กรแกว จันทภาษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน  อนุกรรมการ  

๖.  ผศ.ภญ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  อนุกรรมการ  

๗.  อ.ภก.ชยินทร จตุพรประสิทธ์ิ  มหาวิทยาลัยบูรพา  อนุกรรมการ  

๘.  อ.ภญ.อัญชลีพร หลอสุวรรณกุล  มหาวิทยาลัยพายัพ  อนุกรรมการ  

๙.  ผศ.ภญ.ดร.พยอม สุขเอนกนันท  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อนุกรรมการ  

๑๐.  อ.ภญ.ดร. มนทยา สุนันทิวัฒน  มหาวิทยาลัยมหิดล  อนุกรรมการ  

๑๑.  อ.ภญ.ดร.ทิพยสุชน เอ่ียมสอาด  มหาวิทยาลัยรังสิต  อนุกรรมการ  

๑๒.  อ.ภญ.บงกชกร พลไชย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  อนุกรรมการ  

๑๓.  อ.ภญ.กมลภัทร วงศทวีปกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  อนุกรรมการ  

๑๔.  ผศ.ภก.วิวัฒน ถาวรวัฒนยงค  มหาวิทยาลัยศิลปากร  อนุกรรมการ  

๑๕.  อ.ภก.เสถียร พูลผล  มหาวิทยาลัยสยาม  อนุกรรมการ  

๑๖.  อ.ภก.ขัตติยะ มั่งคั่ง  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  อนุกรรมการ  

๑๗.  อ.ภก.กฤษดา อนันตวุฒิกุล  มหาวิทยาลัยอีสเทอรนเอเชีย  อนุกรรมการ  

๑๘.  อ.ภญ.ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อนุกรรมการ  

๑๙.  อ.ภญ.ดร.กุสาวดี เมลืองนนท  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  อนุกรรมการ  

๒๐.  อ.ภญ.ฐาปนีย ใจปนตา มหาวิทยาลัยพะเยา อนุกรรมการ  

๒๑.  ภก.กิติยศ ยศสมบัติ ผูแทนจากแหลงฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ อนุกรรมการ 

๒๒.  อ.ภญ.ดร.สุนทรี วัชรดํารงกุล  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  อนุกรรมการและเลขานุการ  

๒๓.  ภก.ศุภฤกษ โกวินธนาพัฒน  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

 

ท้ังน้ี ใหมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการดําเนินงานท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ ปรัชญา วัตถุประสงค เปาหมาย

ผลลัพธ แผนพัฒนาเชิงรุก การประสานงานท่ัวไป บนบริบทของวิชาชีพเภสัชกรรมและโครงสรางของประเทศไทย 



๔๔ 

ท้ังน้ี ใหสามารถเสนอบุคคลเพ่ือแตงต้ังเปนคณะอนุกรรมการและหรือคณะอนุกรรมการทํางาน สําหรับชวยเหลือ

แบงเบาภาระงานไดตามจําเปนให “คณะอนุกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน” ปฏิบัติหนาท่ีและความ

รับผิดชอบท้ังหมดตามกําหนด ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป โดยมีวาระการทํางานต้ังแตวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ เมษายน 

๒๕๖๐ หรือจนกวาการดําเนินการจะแลวเสร็จเรียบรอย เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการศูนยประสานงานการศึกษา

เภสัชศาสตรแหงประเทศไทยพิจารณาเห็นชอบตอไป 

 

สั่ง ณ วันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 
(ผูชวยศาสตราจารย เภสัชกรหญิง ดร.รุงเพ็ชร สกุลบํารุงศิลป) 

ประธานคณะกรรมการอํานวยการ 

ศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย 
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