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คณะอนุกรรมการการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาโรงพยาบาล

คานา
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 ๒๕๖๓

การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม
(Pharmaceutical Care Clerkship)
๑. หลักการและเหตุผล
การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมเน้นให้นิสิต/นักศึกษาสามารถบูรณาการองค์ความรู้และทักษะในการบริบาล
ทางเภสัชกรรมจากการเรียนการสอนมาให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วย โดยนิสิต/นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติให้บริบาลทางเภสัชกรรม
แก่ผู้ป่วยในงานต่าง ๆ เช่น อายุรศาสตร์ ผู้ป่วยนอก งานบริการสารสนเทศทางยา เภสัชกรรมชุมชน เป็นต้น เพื่อเพิ่มทักษะทาง
วิชาชีพที่สาคัญ ทัศนคติและเจตคติที่ดีต่องานบริบาลทางเภสัชกรรมและเพื่อให้นิสิต/นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากร
สาธารณสุขอื่น รวมถึงปฏิบัติงานแบบสหสาขาวิชาชีพ และสอดแทรกแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพในการฝึกปฏิบัติงานภายใต้
การดูแลของอาจารย์ประจาแหล่งฝึก
๒. วัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิต/นักศึกษา
๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานบริบาลทางเภสัชกรรม
๒.๒ มีประสบการณ์ ทักษะ และความชานาญในการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม
๒.๓ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างวิชาชีพและบุคลากรสาธารณสุขอื่น
๒.๔ มีเจตคติที่ดีต่อบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของวิชาชีพในงานบริบาลทางเภสัชกรรม
๒.๕ มีความมั่นใจในการให้บริการโดยใช้กระบวนการทางเภสัชกรรม
๓. วิธีการฝึกปฏิบัติงาน
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/นักศึ ก 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/นักศึกษา
รับทราบ และพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ในส่วนที่บกพร่อง หรือพัฒนาส่วนที่ดีแล้วให้ดียิ่งขึ้น
๔. ระยะเวลา และรูปแบบการฝึกปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
การฝึกปฏิบัติบริบาลทางเภสัชกรรม ณ แหล่งฝึก ใช้เวลาฝึกประมาณ ๘ ชั่วโมง/วัน หรือ ๔๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ระยะเวลา ๖ สัปดาห์ต่อ ๑ ปฏิบัติงาน และสัมมนาที่คณะฯ เมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงานผลัดที่ ๒, 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. การนิเทศ
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. การประเมิน
โดยภาพรวม จะแบ่งเป็น
- คะแนนจากการประเมิน โดยอาจารย์ประจาแหล่งฝึก ๗๐
- คะแนนจากการนาเสนอกรณีศึกษา รายงาน และอื่น ๆ ๓๐
โดยคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์และผู้รับผิดชอบรายวิชา

คะแนน
คะแนน

๗. ข้อควรปฏิบัติของนิสิต/นักศึกษาระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน
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/นักศึกษาควรตั้งใจฝึกปฏิบัติงานให้เกิดทักษะในระดับวิชาชีพขั้นสูง (professional skill) โดยศึกษาในกิจกรรม
ต่าง ๆ แบบ active learning (เช่น การอภิปรายซั กถาม การสังเกตการณ์ การสืบค้นข้อมูล ด้วยเอกสาร และ/หรือ 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 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่ าด้วยวินัยนิสิต/นักศึกษาและข้อบังคับอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
๗.๘ นิสิต/นักศึกษาที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงาน ให้ติดต่อโดยตรงที่ผู้รับผิดชอบการฝึกปฏิบัติงาน และ/หรือผู้
ประสานการฝึกปฏิบัติงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต้นสังกัด
๘. ความรับผิดชอบของนิสิต/นักศึกษาในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน
นอกเหนือไปจากข้อปฏิบัติทั่วไปในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานแล้ว นิสิต/นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพเภสัช
กรรม
๘.๑ นิสิต/นักศึกษาจะต้องไม่เปิดเผยความลับ หรือข้อมูลสุขภาพของผู้รับบริการ
๘.๒ นิสิต/นักศึกษามีพันธกิจที่จะต้องให้ความเคารพต่อข้อมูลหรือความลับที่ได้จากการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 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
แม้จะสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงานแล้ว
๘.๖ นิสิต/นักศึกษาพึงตระหนักถึงการเสียสละและขยันฝึกปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ประสบการณ์ด้านวิชาชีพมากที่สุดจากการ
ฝึกปฏิบัติงาน
๘.๗ นิสิต/นักศึกษาไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์ในข้อจากัดที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือไม่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติงาน
๘.๘ นิสิต/นักศึกษาพึงระลึกเสมอว่าสภาวะแวดล้อมของการฝึกปฏิบัติงานอาจไม่เป็ นไปตามการคาดการณ์ของนิสิต/
นักศึกษา จึงควรปรับตัวให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามคุณวุฒิและวัยวุฒิ
หมายเหตุ ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม
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การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัชกรครอบครัว
(Pharmaceutical Care Clerkship in Family Pharmacist)
จุดมุ่งหมาย
เพื่อให้นิสิต/นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ด้านเภสัชบาบัด และทักษะทางเภสัชกรรมในการให้การ
บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยในระดับบุคคล และระดับครอบครัว
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
เพื่ อ ให้ นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาที่ ผ่ า นการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านบริ บ าลทางเภสั ช กรรมด้ า นเภสั ช กรครอบครั ว มี
ความสามารถดังต่อไปนี้
๑. รวบรวมและประเมิ น ข้ อ มู ล จากการซั ก ประวั ติ พู ด คุ ย สั ง เกตและแปลผลตรวจร่ า งกาย/
ห้องปฏิบัติการ และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านยา ในรูปแบบของ INHOMESSS
๒. ค้นหาปัจจัยส่งเสริมหรือปัจจัยขัดขวางในการได้รับผลการรักษาที่ดีจากการสัมภาษณ์ สังเกตขณะ
เยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านของผู้ป่วย
๓. มีทักษะการฟังที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการประเมินความเจ็บป่วยของผู้ป่วยและผู้ดูแล โดยใช้
หลักการฟังให้ได้ IFFE (illness, feeling, function, expectation)
๔. สามารถประเมินความเจ็บป่วย (illness) โรค (disease) ของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
นาไปสู่การค้นหาปัญหา การวางแผนและการดาเนินการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาด้านยาได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพครอบครัวและสภาพแวดล้อมของผู้ป่วย
๕. สามารถประเมินศักยภาพและความพร้อมของผู้ดู แล (caregiver) ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้
หลัก CAREGIVER ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลจากผู้ดูแล
๖. สามารถประเมิ น สภาพครอบครัว (family assessment) ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่อ สภาวะความ
เจ็บป่วย รูปแบบการรักษาและการใช้ยาของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
๗. มีทักษะทางคลินิกในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่บ้าน เช่น การสื่อสาร การประสาน
รายการยา (medication reconciliation) การตรวจร่างกายเบื้องต้นเพื่อประเมินข้อบ่งใช้ของยา
ติดตามประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใช้ยา
๘. ค้นหา แก้ไข และป้องกันปัญหาที่สัมพันธ์กับการใช้ยาในผู้ป่วยได้
๙. เสนอแนวทางการป้องกันปัญหาเชิงระบบซึ่งจะเป็นการป้องกันปัญหาที่สัมพันธ์กับการใช้ยาได้
๑๐. ประสานข้อมูลและความร่วมมือกับบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ ในการดูแลสุขภาพผู้ป่วย ครอบครัว
ของผู้ป่วยในชุมชน แบบองค์รวม โดยอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจาแหล่งฝึก
แนวทางการฝึกปฏิบัติงาน
ในการฝึกปฏิบัติงานนี้ นิสิต/นักศึกษามีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. เข้าร่วมในกิจกรรมประจาวันของแหล่งฝึก ในส่วนที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจาแหล่งฝึก
๒. อธิบายหลักการและวิธีการดาเนินงานบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิในระดับบุคคล ครัวเรือน และ
ชุมชน ได้
๒.๑ การบริบาลเภสัชกรรมปฐมภูมิในระดับบุคคล

๔

๒.๑.๑ เฝ้าระวัง คัดกรอง ค้นหาปัจจัยเสี่ยง ให้คาแนะนา แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคเรื้อรัง
๒.๑.๒ ส่งต่อผู้ป่วยโรคเรื้อรังพร้อมทั้งข้อมูล
๒.๑.๓ ประเมินความเจ็บป่วย โรคและการรักษาด้วยยาของผู้ป่วย
๒.๑.๔ ประเมินผู้ดูแลเพื่อค้นหาปัญหา วางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาที่พบจากการ
ประเมิน
๒.๑.๕ ทบทวนและประเมินผลการใช้ยาทั้งในด้านของประสิทธิภาพและความปลอดภัย
๒.๑.๖ ค้นหา และแก้ไขปัญหาการใช้ยาหรือสภาวะโรคร่วม ในผู้ป่วยเฉพาะราย
๒.๑.๗ ให้คาปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยในเรื่องยา โรค การปฏิบัติตวั
๒.๒ การบริบาลเภสัชกรรมปฐมภูมิในระดับครัวเรือน
๒.๒.๑ ประเมินสาวะครอบครัวที่อาจส่งผลกระทบต่อความเจ็บป่วยและรูปแบบการดูแล
รักษาโรคของผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัว
๒.๒.๒ ทบทวน ค้นหาและประเมินปัญหาด้านยา รวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพในครอบครัว
๒.๒.๓ ให้ ค วามรู้ ค าแนะน าด้ า นยาและผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ ตลอดจนเสริ ม พลั ง ให้ กั บ
ครอบครัวในการใช้ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม
๒.๒.๔ วางแผนการดูแล แก้ไขปัญหาสุขภาพร่วมกันกับครอบครัวและทีมสหสาขาวิชาชีพ
๒.๒.๕ จัดทาบันทึกการใช้ยาประจาครอบครัว (ถ้ามี)
แนวทางการจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงาน
สัปดาห์
๑
๒
-

๓

๔

-

กิจกรรม
แนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมของเภสัชกรครอบครัว
เรียนรูจ้ ากกรณีศึกษาและอภิปรายกับอาจารย์ประจาแหล่งฝึกดูแล
วางแผนการดูแลโดยการเยี่ยมบ้าน
กิจกรรมอื่น ๆ ตามที่อาจารย์ประจาแหล่งฝึกมอบหมาย
ดูแลผูป้ ่วยโดยการเยี่ยมบ้านอย่างน้อย 2 รายต่อสัปดาห์
ค้นหาและประเมินปัจจัยส่งเสริมหรือปัจจัยขัดขวางในการได้รับผลการรักษาที่ดีจาก
การสัมภาษณ์ สังเกตขณะเยี่ยมผูป้ ่วยที่สถานพยาบาลหรือที่บ้านผูป้ ่วย
ค้นหา แก้ไข และป้องกันปัญหาทีส่ ัมพันธ์กับการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายได้
นาเสนอกรณีศึกษาครั้งที่ 1
ดูแลผูป้ ่วยโดยการเยี่ยมบ้านอย่างน้อย 3 รายต่อสัปดาห์
ค้นหาและประเมินปัจจัยส่งเสริมหรือปัจจัยขัดขวางในการได้รับผลการรักษาที่ดีจาก
การสัมภาษณ์ สังเกตขณะเยี่ยมผูป้ ่วยที่สถานพยาบาลหรือที่บ้านผูป้ ่วย
ค้นหา แก้ไข และป้องกันปัญหาทีส่ ัมพันธ์กับการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายได้
นาเสนอการวิพากษ์วรรณกรรมปฐมภูมิ
ดูแลผูป้ ่วยโดยการเยี่ยมบ้านอย่างน้อย 3 รายต่อสัปดาห์
ค้นหาและประเมินปัจจัยส่งเสริมหรือปัจจัยขัดขวางในการได้รับผลการรักษาที่ดีจาก
การสัมภาษณ์ สังเกตขณะเยี่ยมผูป้ ่วยที่สถานพยาบาลหรือที่บ้านผูป้ ่วย
ค้นหา แก้ไข และป้องกันปัญหาทีส่ ัมพันธ์กับการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายได้
เสนอแนวทางการป้องกันปัญหาเชิงระบบซึ่งจะเป็นการป้องกันปัญหาที่สัมพันธ์กับการ
ใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายได้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ประจาแหล่งฝึก

อาจารย์ประจาแหล่งฝึก

อาจารย์ประจาแหล่งฝึก

อาจารย์ประจาแหล่งฝึก

๕

สัปดาห์

กิจกรรม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

- นาเสนอกรณีศึกษาครั้งที่ 2
๕
อาจารย์ประจาแหล่งฝึก
- ดูแลผูป้ ่วยโดยการเยี่ยมบ้านอย่างน้อย 4 รายต่อสัปดาห์
- ค้นหาและประเมินปัจจัยส่งเสริมหรือปัจจัยขัดขวางในการได้รับผลการรักษาที่ดีจาก
การสัมภาษณ์ สังเกตขณะเยี่ยมผูป้ ่วยที่สถานพยาบาลหรือที่บ้านผูป้ ่วย
- ค้นหา แก้ไข และป้องกันปัญหาทีส่ ัมพันธ์กับการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายได้
- เสนอแนวทางการป้องกันปัญหาเชิงระบบซึ่งจะเป็นการป้องกันปัญหาที่สัมพันธ์กับการ
ใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายได้
- นาเสนอการให้ความรู้ในองค์กร
๖
อาจารย์ประจาแหล่งฝึก
- ดูแลผูป้ ่วยโดยการเยี่ยมบ้านอย่างน้อย 4 รายต่อสัปดาห์
- ค้นหาและประเมินปัจจัยส่งเสริมหรือปัจจัยขัดขวางในการได้รับผลการรักษาที่ดีจาก
การสัมภาษณ์ สังเกตขณะเยี่ยมผูป้ ่วยที่สถานพยาบาลหรือที่บ้านผูป้ ่วย
- ค้นหา แก้ไข และป้องกันปัญหาทีส่ ัมพันธ์กับการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายได้
- เสนอแนวทางการป้องกันปัญหาเชิงระบบซึ่งจะเป็นการป้องกันปัญหาที่สัมพันธ์กับการ
ใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายได้อภิปรายการพัฒนางานปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม
ของเภสัชกรครอบครัวกับอาจารย์ประจาแหล่งฝึก และการวางแผนกิจกรรมหาก
นักศึกษาได้รบั มอบหมายให้เปิดงานในอนาคต
หมายเหตุ: * จานวนผู้ป่วยที่ได้รับการบริบาลเภสัชกรรมขึ้นอยู่ กับความซับซ้ อนของภาวะเจ็บป่ว ย; และลาดับในการท า
กิจกรรมอาจารย์ประจาแหล่งฝึกสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานตามสถานการณ์และความเหมาะสม
ของแหล่งฝึก โดยอาศัยแนวทางตามตารางข้างต้น

๖

การประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน
๑. การประเมินผลโดยอาจารย์ประจามหาวิทยาลัย
๑.๑ รายงานผลการฝึกปฏิบัติงาน
๑.๒ การนาเสนอกรณีศึกษา/ผลการปฏิบัติงาน
๑.๓ อื่นๆ ตามที่แต่ละสถาบันกาหนด
๒. การประเมินโดยอาจารย์ประจาแหล่งฝึก
๒.๑ ความประพฤติและทัศนคติ
๒.๒ ทักษะการฝึกปฏิบัติงาน
๒.๓ งานมอบหมาย
๒.๓.๑ นาเสนอกรณีศึกษา (Formal case presentation)
อย่างน้อย ๒ กรณีศึกษา
๒.๓.๒ วิพากษ์วรรณกรรมปฐมภูมิ (Journal Club)
เพื่อนาไปใช้บริบาลแก่ผู้ป่วย อย่างน้อย ๑ ครั้ง
๒.๓.๓ การให้ความรู้ในองค์กร (Academic in-service)
แก่บุคลากรสาธารณสุขหรือนิสิต/นักศึกษา อย่างน้อย ๑ ครั้ง*
๒.๓.๔ นาเสนอแนวคิดในการจัดตั้ง การพัฒนางาน
บริบาลทางเภสัชกรรมของเภสัชกรครอบครัว
หรือการนาปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์
เพื่อแก้ปัญหาในเชิงระบบ อย่างน้อย ๑ ครั้ง

ร้อยละ ๓๐
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๗๐
ไม่มีคะแนน
ร้อยละ ๔๐
ร้อยละ ๑๕
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๕

หมายเหตุ:
- *ในกรณีที่ไม่สามารถจัดให้แก่บุคลากรสาธารณสุขได้ สามารถจัดอบรมผู้ป่วยและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการดูแลผู้ป่วยได้
- กิจกรรมใดที่แหล่งฝึกไม่ได้กาหนดให้ฝึกปฏิบัติ สามารถปรับคะแนนได้ตามการฝึกปฏิบัติจริงหรือ
กาหนดกิจกรรมอื่นให้เทียบเท่ากัน
- รูปแบบของ formal case presentation แต่ละครั้งประกอบด้วย
 การเสนอประวัติผู้ป่วย ครอบคลุมข้อมูลด้านข้อมูลพื้นฐานทั่วไป PMH, FH, SH, ALL, PMH,
PE, Lab ในรูปแบบ INHOMESSS พร้อมประเมินความเกี่ยวข้องต่อการใช้ยาและการดูแล
ด้านยาของผู้ป่วยตามรายละเอียดในแต่ละหัวข้อของ INHOMESSS
 ประเมินความเจ็บป่วยด้วย IFFE และ ประเมินโรคเรื้อรังด้วย 4C
 ประเมินผู้ดูแลด้วยหลัก CAREGIVER (ถ้ามี)
 Care: สอบถามรายละเอียดเรื่องการดูแลผู้ป่วยว่าเป็นอย่างไรบ้าง ผู้ดูแลต้อง
ทาอะไรบ้าง ประเมินขีด ความสามารถของผู้ดูแล
 Affection: ประเมินสภาพทางอารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ ของผู้ดูแล
 Rest: ผู้ดูแลได้พัก หรือทาในสิ่งที่ตนชอบบ้างหรือไม่
 Empathy: แสดงความเห็นอกเห็นใจเมื่อมีโอกาส
 Goal of care: ถามเป้าหมายการดูแลว่าเป็นอย่างไร อยากให้เป็นอย่ างไร
ตั้งเป้าหมายการรักษาที่เป็นจริง ร่วมกันกับผู้ดูแล
๗

 Information: ให้ความรู้เรื่องโรค การพยากรณ์โรค แนวทางการรักษา
 Ventilation: รับฟังผู้ดูแล แนะนาหรือหาผู้ที่สามารถพูดคุยระบายความรู้สึก
ได้
 Empowerment: ชื่นชมให้กาลังใจในสิ่งที่ผู้ดูแลทาได้ดี
 Resources: หาผู้ช่วยเหลือด้านต่างๆ ที่จาเป็น การนาเสนอปัญหาของผู้ป่วยทั้ง
ปัญหาเรื่องโรค การใช้ยา การดาเนินการแก้ไขปัญหา การให้ข้อเสนอแนะ
การปรับแผนการให้ยาและขนาดยา รวมถึงการติดตามผลการตอบสนองต่อ
การรักษาตามแผนที่กาหนด
 ประเมินสภาวะครอบครัว (family assessment) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการรักษา การใช้ยา
และการดูแลผู้ป่วย (ถ้ามี)
 การนาเสนอปัญหาของผู้ป่วยทั้งเรื่องโรค การใช้ยา การวางแผนและดาเนินการแก้ไขปัญหา
การให้ข้อเสนอแนะ การปรับแผนการให้ยาและขนาดยา การลงมือปฏิบัติในการแก้ไขหรือ
ป้องกันปัญหาดังกล่าว การติดตามผลการตอบสนองต่อการรักษาตามแผนที่กาหนดทั้งในด้าน
ของประสิ ทธิภ าพและความปลอดภัย รวมถึงการประสานความร่ว มมื อ กับบุ คลากรทาง
สาธารณสุขอื่นๆ และผู้ดูแล

๘

กิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัชกรครอบครัว
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กิจกรรมที่กาหนด
ค้นหาและประเมินปัจจัยส่งเสริมหรือปัจจัยขัดขวางในการ
ได้รับผลการรักษาทีด่ ีจากการสัมภาษณ์ สังเกตขณะเยี่ยม
ผู้ป่วยที่สถานพยาบาลหรือที่บ้านผู้ป่วย
การจัดทาแฟ้มครอบครัว (family folder) แบบบันทึกการ
บริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่บ้านหรือแฟ้มเยี่ยมบ้านจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เวชระเบียน
การให้คาแนะนาปรึกษาด้านยาและสุขภาพแก่ผู้ป่วย ญาติ
หรือผู้เกีย่ วข้อง (ราย)
การอภิปรายร่วมกับอาจารย์ประจาแหล่งฝึกเกีย่ วกับการ
ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในผู้ป่วยที่ได้รับ
มอบหมาย (case discussion)
การนาเสนอกรณีศึกษา (formal case presentation)

เกณฑ์กาหนด
ตามแหล่งฝึก
กาหนด
๓ ราย/สัปดาห์*

แบบประเมิน
ป-๒-FP/๑
ป-๒-FP/๒
ป-๒-FP/๓
ป-๒-FP/๔

ร้อยละ
๔๐

ป-๓-FP/๑
ป-๓-FP/๒
ป-๓-FP/๓
ป-๔
ป-๕

๑๕

๓ ราย/สัปดาห์*
≥๓ ครั้ง/สัปดาห์**
≥๒ กรณีศึกษา

๖. การวิพากษ์วรรณกรรมปฐมภูมิ (Journal club)
≥๑ ครั้ง
๕
๗. การบรรยายสอนแก่บุคลากรในโรงพยาบาลหรือนิสิต/
≥๑ ครั้ง
๕
นักศึกษา (academic in-service)
๘. นาเสนอแนวคิดในการจัดตั้ง การพัฒนางานบริบาลบริบาลทาง
≥๑ ครั้ง
ป-๙-FP
๕
เภสัชกรรมของเภสัชกรครอบครัว หรือการนาปัญหาที่พบจาก
การปฏิบัติงานมาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาในเชิงระบบ
๙. กิจกรรมอื่นๆตามที่แหล่งฝึกกาหนด
หมายเหตุ * สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่แหล่งฝึกกาหนด
** รูปแบบของ case discussion เป็นการอภิปรายเกี่ยวกับความก้าวหน้าในแต่ละวันของผู้ป่วย ประกอบด้วย
- การสรุปข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ การสืบค้นปัญหา การเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และการติดตามการ
ใช้ยาของผู้ป่วย โดยพยายามทาทุกกรณีศึกษาในแต่ละครั้งที่อภิปรายกับอาจารย์ประจาแหล่งฝึก
- การนาเสนอข้อมูลที่ได้สืบค้นเพิ่มเติม ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาของผู้ป่วยจากแหล่งอ้างอิงที่เหมาะสม

๙

แบบบันทึกสรุปกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม
ด้านเภสัชกรครอบครัว
ชื่อนิสิต/นักศึกษา.......................................................................รหัสประจาตัว......................................................
แหล่งฝึก.....................................................ระหว่างวันที.่ .............................ถึง..............................รวม.............วัน
กิจกรรมที่กาหนด
เกณฑ์
ปฏิบัติจริง
๑. การอภิปรายร่วมกับอาจารย์ประจาแหล่งฝึกเกีย่ วกับการบริบาลทาง
≥๓ ครั้ง/สัปดาห์**
เภสัชกรรมผู้ป่วยที่ได้รับมอบหมายจากการออกเยีย่ มบ้าน (case
discussion)
๒. การนาเสนอกรณีศึกษา (formal case presentation)
≥๒ กรณีศึกษา
๓. การบรรยายสอนแก่บุคลากรในโรงพยาบาลหรือนิสิต/นักศึกษา
≥๑ ครั้ง
(academic in-service)
๔. การวิพากษ์วรรณกรรมปฐมภูมิ (journal club)
≥๑ ครั้ง
๕. นาเสนอแนวคิดในการจัดตั้ง การพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรมใน
≥๑ ครั้ง
การจัดการและป้องกันอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา หรือการนา
ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาในเชิงระบบ
๖. กิจกรรมอื่น ๆ
ตามที่แหล่งฝึกกาหนด
หมายเหตุ: * การจั ด กิ จ กรรมการฝึ ก ปฏิ บั ติ งานเป็ น แนวทางส าหรั บ อาจารย์ ป ระจ าแหล่ งฝึ ก ซึ่ ง อาจปรั บ เปลี่ ย นได้ ต าม
สถานการณ์และความเหมาะสมของแหล่งฝึก
** รูปแบบของ case discussion เป็นการอภิปรายเกี่ยวกับความก้าวหน้าในแต่ละวันของผู้ป่วย ประกอบด้วย
- การสรุปข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ การสืบค้นปัญหา การเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และการติดตามการ
ใช้ยาของผู้ป่วย โดยพยายามทาทุกกรณีศึกษาในแต่ละครั้งที่อภิปรายกับอาจารย์ประจาแหล่งฝึก
- การนาเสนอข้อมูลที่ได้สืบค้นเพิ่มเติม ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาของผู้ป่วยจากแหล่งอ้างอิงที่เหมาะสม
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม..................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อนักศึกษา......................................................................
ลงชื่ออาจารย์ประจาแหล่งฝึก..............................................

๑๐

แบบ-ป-๑

แบบประเมินความประพฤติและทัศนคติของนิสิต/นักศึกษา
สาหรับอาจารย์ประจาแหล่งฝึก
ให้อาจารย์ประจาแหล่งฝึกประเมินผลโดยสังเกตจากพฤติกรรม ผลการปฏิบัติงานและ/หรือจากการ
อภิปรายสอบถาม การสื่อสาร ทั้งโดยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร และให้ประเมิน ๒ ครั้ง คือในสัปดาห์ที่ ๓ และ
๖ ของการฝึกปฏิบัติงาน ผลการประเมินในสัปดาห์ที่ ๓ ควรมีการแจ้งให้นิสิต/นักศึกษาทราบ เพื่อให้เกิดการ
พัฒนา การประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานจะคิดจากผลการประเมินในสัปดาห์ที่ ๖
U

คาชี้แจง
ให้ท่านทาเครื่องหมายกากบาท () ในช่องผลการประเมินที่ตรงกับทักษะและความสามารถของนิสิต/
นักศึกษาที่ท่านดูแลมากที่สุด (ประเมินทั้งในและนอกเวลาการฝึกปฏิบัติงานฯ)
ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน นิสิต/นักศึกษาจะต้องผ่านทั้ง ๕ หัวข้อการประเมินพฤติกรรมและความ
เป็นวิชาชีพ ถึงจะผ่านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในผลัดนั้นๆ และการประเมินในส่วนนี้จะไม่ถูกนามาคิดเป็น
คะแนนในการประเมินผลการเรียนของนิสิต/นักศึกษา (เกรด A-F)
หากนิสิต/นักศึกษาได้รับการประเมิน “ ไม่ผ่าน ” ในหัวข้อการประเมินพฤติกรรมและความเป็นวิชาชีพ
ข้อใดข้อหนึ่ง ในการประเมินเมื่อสิ้นสุดการฝีกปฏิ บัติงานวิชาชีพ จะถือว่านิสิต/นักศึกษา “ไม่ผ่าน” การฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพในผลัดนั้นๆ
U

U

U

U

U

U

U

U

หมายเหตุ

U

- ในสัปดาห์ที่ ๓ การประเมิน “ไม่ผ่าน” ในหัวข้อใด ให้เภสัชกรประจาแหล่งฝึกแจ้งนิสิต/นักศึกษาให้
ปรับปรุงตัว และทาการประเมินอีกครั้งในสัปดาห์ที่ ๖
- การประเมิน “ไม่ผ่าน” ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง เมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (สัปดาห์ที่ ๖) นิสิต/
นักศึกษาจะได้รับการประเมิน “ไม่ผ่าน” ในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในผลัดนั้นๆ

๑๑

แบบ-ป-๑

ชื่อนิสิต/นักศึกษา.......................................................................รหัสประจาตัว......................................................
ปฏิบัติงาน..................................................................ชื่อแหล่งฝึก.....................................................ผลัดที.่ ..........
หัวข้อการประเมิน

คาอธิบาย

๑. ความเสียสละ
และเอาใจใส่ต่อ
การฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพ

นิสิต/นักศึกษามีความตั้งใจและทุ่มเทในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ มี
ความเอาใจใส่ ใ นการบริ บ าลทางเภสั ช กรรมแก่ ผู้ ป่ ว ยเป็ น ส าคั ญ
ปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นอย่างเห็นอกเห็นใจ และเห็นต่อประโยชน์ของผู้อื่น
มากกว่าประโยชน์ของตนเอง

ผลการประเมิน
สัปดาห์ที่ ๓ สัปดาห์ที่ ๖
ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน

๒. ความซื่อสัตย์ นิสิต/นักศึกษามีความซื่อสัตย์ โดยปฏิบัติได้ครบทุกข้อดังนี้
และจรรยาบรรณ
- ไม่เปิดเผยความลับของผู้ป่วยไม่ว่าในกรณีใดๆ
วิชาชีพ
- ปฏิบัติตามคาเตือนและข้อแนะนาต่างๆ ของเภสัชกรพี่เลี้ยง
อย่างเคร่งครัด
- ไม่กระทาผิดหลักของจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม
- กล้ายอมรับในสิ่งที่ปฏิบัตผิ ิดพลาดและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข
- ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นรวมทั้งผลงานของตนเองในอดีตมา
นาเสนอซ้าในการฝึกปฏิบัติงาน
๓. ความเคารพ
ผู้อื่น

นิสิต/นักศึกษามีความประพฤติที่เหมาะสมด้วยความเคารพทั้งต่อ
ผู้ป่วย เภสัชกรพี่เลี้ยงและทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้ครบทุกข้อดังนี้
- ต้องเคารพต่อความรูส้ ึก ความต้องการ ความคิด และความ
คิดเห็นหรือข้อวิพากษ์ของผู้อื่น
- เป็นผู้รับฟังที่ดตี ่อทั้งผู้ป่วย เภสัชกรพี่เลี้ยง และทีมสหสาขา
วิชาชีพและสามารถตอบรับต่อคาวิพากษ์ ข้อแนะนาทั้ง
ทางด้านวิชาการและพฤติกรรมจากผู้ป่วย เภสัชกรพี่เลี้ยง และ
ทีมสหสาขาวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
- เคารพตามสิทธิของผู้ป่วย
- ใช้คาพูดเหมาะสม สุภาพ ถูกกาลเทศะ

๔. ความเป็น
นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ภาพลั ก ษณ์ ค วามเป็ น วิ ช าชี พ ดู
วิชาชีพเภสัชกรรม น่ า เชื่ อ ถื อ มี ก ารแต่ งกายที่ แ สดงให้เ ห็น ถึงความเป็น วิชาชี พเภสัช
กรรมได้อย่างเหมาะสม และมีความรับผิดชอบต่อการกระทาและ
พฤติกรรมของตน
๕. ความใฝ่รู้
นิสิต/นักศึกษามีความใฝ่รู้ ความพยายามในการพัฒนาตนเองให้ได้
และความ
ตามวัตถุประสงค์ของการฝึก ได้ครบทุกข้อดังนี้
พยายามในการฝึก
- มีการเตรียมตัวให้พร้อมสาหรับการฝึกปฏิบตั ิงานวิชาชีพ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ
- มีการขอคาแนะนาปรึกษากับเภสัชกรพี่เลี้ยงเมื่อพบปัญหาหรือ
ข้อสงสัยในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพอย่างเหมาะสมกับ
ระดับของนิสติ /นักศึกษา

๑๒

หัวข้อการประเมิน
๖. ความ
รับผิดชอบในการ
ฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพ

คาอธิบาย

ผลการประเมิน
สัปดาห์ที่ ๓ สัปดาห์ที่ ๖
ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน

นิสิต/นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ได้ครบทุก
ข้อดังนี้
- มาฝึกปฏิบัติงานตรงต่อเวลา ไม่ขาดการฝึกปฏิบัติงานโดยไม่มี
เหตุผลหรือไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

การสะท้อน (feedback) ให้แก่นักศึกษา
สัปดาห์ที่
๓

จุดแข็ง

จุดที่ควรปรับปรุง

๖

ลงชื่อ...........................................อาจารย์ประจาแหล่งฝึก
(
)

๑๓

แบบ-ป-๒-FP/๑
แบบประเมินทักษะการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัชกรครอบครัว
สาหรับอาจารย์ประจาแหล่งฝึก
ชื่อนิสิต/นักศึกษา.......................................................................รหัสประจาตัว......................................................
ปฏิบัติงาน..................................................................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
คาชี้แจง
ให้ ท่ า นท าเครื่ อ งหมายกากบาท () ในช่ อ งระดั บ คะแนนของแบบประเมิ น ที่ ต รงกั บ ทั ก ษะและ
ความสามารถของนิสิต/นักศึกษาที่ท่านดูแลมากที่สุด (ประเมินทั้งในและนอกเวลาการฝึกปฏิบัติงานฯ)
ระดับขั้นการประเมิน
คะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ระดับ
ดีมาก

นิยาม
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

๑๔

แบบ-ป-๒-FP/๒
แบบประเมินทักษะการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัชกรครอบครัว
สาหรับอาจารย์ประจาแหล่งฝึก
ชื่อนิสิต/นักศึกษา.......................................................................รหัสประจาตัว......................................................
ปฏิบัติงาน..................................................................ชื่อแหล่งฝึก.....................................................ผลัดที.่ ..........
หัวข้อการประเมิน

สัปดาห์ที่ ๓
สัปดาห์ที่ ๖
สาหรับ
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A คณะฯ

๑. การรวบรวมข้อมูลอย่างเหมาะสม
๑.๑ จากแฟ้มครอบครัว (family folder) แบบบันทึกการ
บริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่บ้านหรือแฟ้มเยี่ยมบ้านจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เวชระเบียน (ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน/
ฐานข้อมูลเวชระเบียนอิเลกทรอนิกส์ในโรงพยาบาล)
๑.๒ จากการสัมภาษณ์ผู้ป่วย ญาติ ผู้ดแู ล และ/หรือ
บุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ เลือกข้อมูลที่จาเป็น เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย
๑.๔ สามารถตอบคาถามหรือนาข้อมูลมาใช้ในการดูแล
ผู้ป่วยจากแบบบันทึกได้อย่างรวดเร็ว
๒. กระบวนการคิดและวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบแก่ผู้ป่วยเฉพาะราย
๒.๑ คัดกรองปัญหาที่เกีย่ วกับการใช้ยาจากข้อมูลที่มีอยู่
๒.๒ ระบุปัญหาเรื่องโรคและปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยาของ
ผู้ป่วยจากรายการยา ข้อมูลแฟ้มครอบครัว (family folder)
แบบบันทึกการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่บ้านหรือแฟ้ม
เยี่ยมบ้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เวชระเบียน การสัมภาษณ์
ผู้ป่วย/ผู้ดูแลผู้ป่วย บุคลากรสุขภาพ และอื่นๆ
๒.๓ การประเมิน
๒.๓.๑ ประเมินข้อมูลของผู้ป่วยทีส่ ัมพันธ์กับปัญหา
เรื่องโรคและปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยา(subjective &
objective data) จากข้อมูล INHOMESSS ที่รวบรวมได้
๒.๓.๒ ประเมินความเจ็บป่วยของผู้ป่วย โดยเฉพาะ
ความเจ็บป่วยที่เป็นผลมาจากการใช้ยาที่ผู้ป่วยได้รับ จากทักษะ
การฟังให้ได้ IFFE
๒.๓.๓ ประเมินรูปแบบการรักษาด้วยยาในปัจจุบันหรือควรจะได้รับ
๒.๓.๓.๑ Indication
๒.๓.๓.๒ Efficacy โดยพิจารณาชนิด
ขนาด รูปแบบยาเตรียม รวมถึงวิถที างการบริหารยา ที่
เหมาะสมต่อสภาวะและการตอบสนองของผู้ป่วยแต่ละราย
(การแปลผลและวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการ ระดับยาใน
เลือด รวมถึงอาการแสดงทางคลินกิ )
๒.๓.๓.๓ Safety โดยพิจารณาอันตรกิรยิ า
ระหว่างยา ประวัติการแพ้ยา อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ที่เหมาะสมต่อผู้ป่วยแต่ละราย

๑๕

แบบ-ป-๒-FP/๓
หัวข้อการประเมิน

สัปดาห์ที่ ๓
สัปดาห์ที่ ๖
สาหรับ
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A คณะฯ

๒.๓.๓.๑ Adherence โดยประเมินจาก
พฤติกรรมการใช้ยาที่ผู้ป่วยเคยได้รับและนาไปประกอบกับการ
พิจารณายาที่ผู้ป่วยได้รับใหม่
๒.๓.๓.๒ Cost โดยพิจารณาต้นทุน
ประสิทธิผล (cost-effectiveness) สิทธิการรักษา
๒.๓.๓.๓ นาปัจจัยส่งเสริมหรือปัจจัย
ขัดขวางต่อการได้รับผลการรักษาที่ดีมาร่วมในการออกแบบ
แบบแผนของการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยและผู้ดูแล
๒.๓.๔ ประเมินโรคเรื้อรังของผู้ป่วย ด้วยหลัก 4 C
๒.๓.๔.๑ การควบคุมโรค (control of
disease)
๒.๓.๔.๒ ความร่วมมือต่อแบบแผนการ
รักษาทั้งการใช้ยาและไม่ใช่ยา (compliance)
๒.๓.๔.๓ ภาวะแทรกซ้อนจากโรค
(complication from disease)
๒.๓.๔.๔ ภาวะแทรกซ้อนจากยา
(complication from medication)
๒.๓.๔.๕ ความตระหนัก (concern from
disease and medication use)
๒.๓.๕ ประเมินผู้ดูแลด้วยหลัก CAREGIVER
๒.๓.๖ ประเมินสภาวะครอบครัวที่มผี ลกระทบต่อ
รูปแบบการรักษาและการใช้ยาของผู้ป่วย
๒.๓.๗ การนาหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ประกอบใน
การประเมินเพื่อแก้ปญ
ั หาผู้ป่วย
๒.๔ การวางแผนการแก้ไขปัญหา
๒.๔.๑ เป้าหมายการรักษาทีเ่ ห็นเป็นรูปธรรม
๒.๔.๒ แผนการรักษาด้วยยาในปัจจุบันและอนาคต
พร้อมทางเลือกอื่น ๆ ในการรักษาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา
รวมถึงบริบทแวดล้อมของผู้ป่วยและครอบครัว
๒.๔.๓ การติดตามผู้ป่วยด้านประสิทธิภาพโดยระบุ
พารามิเตอร์ที่เหมาะสม
๒.๔.๔ การติดตามผู้ป่วยด้านความปลอดภัยโดยระบุ
พารามิเตอร์ที่เหมาะสม
๒.๔.๕ การให้คาปรึกษาแก่ผู้ป่วย/ญาติ/แพทย์/
บุคลากรสาธารณสุข
๒.๔.๖ ประสานข้อมูลและความร่วมมือกับบุคลากร
สาธารณสุขอื่นๆ ในการดูแลสุขภาพผู้ป่วย ครอบครัวของผู้ป่วย
ในชุมชน แบบองค์รวม
๓. การแก้ไขปัญหาแก่ผู้ป่วยหรือผู้ดูแล
๓.๑ ปฏิบัติตามแผนการรักษาที่นสิ ิต/นักศึกษาวางแผนจริง
๓.๒ ติดตามผลการนาเสนอแนวทางการแก้ไข

๑๖

แบบ-ป-๒-FP/๔
หัวข้อการประเมิน

สัปดาห์ที่ ๓
สัปดาห์ที่ ๖
สาหรับ
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A คณะฯ

๓.๓ ติดตามผลการตอบสนองรักษาทั้งในแง่ประสิทธิภาพ
และความปลอดภัย รวมถึงวางแผนการแก้ไขปัญหาอย่าง
ต่อเนื่อง
๔. การสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาแก่ผู้ป่วยเฉพาะราย
๔.๑ ระบุบุคคลที่ต้องการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
๔.๒ เลือกช่องทางและใช้การสื่อสารที่เหมาะสมต่อบุคคลเป้าหมาย
๔.๒.๑ อวัจนภาษา: pharmacist note, เอกสาร
หลักฐานวิชาการ
๔.๒.๒ วัจนภาษา: ภาษาเหมาะแก่ระดับผู้รับสาร
ชัดเจน ได้ใจความ ถูกต้อง ตรงประเด็น
๔.๓ ให้คาแนะนาถูกต้องตามหลักวิชาการ
๔.๔ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เหมาะสมตาม
สถานการณ์
๕. บริการสารสนเทศทางยาแก่บุคลากรสาธารณสุข/ผู้ป่วย
และ/หรือบุคคลทั่วไป
๖. ความสามารถในการนาปัญหาที่พบในการฝึกปฏิบัติงาน
มาใช้ในการวางแนวทางเพื่อแก้ปัญหาเชิงระบบ
รวมคะแนน (คะแนนที่ได้ x ๓๐)/ฐานคะแนนที่มีการประเมินจริง

หมายเหตุ

ในกรณีที่ไม่สามารถประเมิน ฐานคะแนนการประเมินให้ลดลงตามส่วน

หากให้ท่านประเมินระดับขั้นการศึกษา (เกรด) ตามความสามารถของนิสิต/นักศึกษาโดยภาพรวม คิดว่าควรอยู่ในระดับใด
 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/ความคิดเห็นเพิ่มเติม
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................อาจารย์ประจาแหล่งฝึก
(
)

๑๗

แบบ-ป-๓-FP/๑
แบบประเมินการนาเสนอกรณีศึกษา
ชื่อนิสิต/นักศึกษา.......................................................................รหัสประจาตัว......................................................
ปฏิบัติงาน..................................................................ชื่อแหล่งฝึก.....................................................ผลัดที.่ ..........
คาชี้แจง
ให้ ท่ า นท าเครื่ อ งหมายกากบาท () ในช่ อ งระดั บ คะแนนของแบบประเมิ น ที่ ต รงกั บ ทั ก ษะและ
ความสามารถของนิสิต/นักศึกษาที่ท่านดูแลมากที่สุด (ประเมินทั้งในและนอกเวลาการฝึกปฏิบัติงานฯ)
ระดับขั้นการประเมิน
คะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ระดับ
ดีมาก

นิยาม
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

๑๘

แบบ-ป-๓-FP/๒
แบบประเมินการนาเสนอกรณีศึกษา
ชื่อนิสิต/นักศึกษา.......................................................................รหัสประจาตัว......................................................
ปฏิบัติงาน..................................................................ชื่อแหล่งฝึก.....................................................ผลัดที.่ ..........
หัวข้อการประเมิน

คะแนน
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A

๑. การนาเสนอข้อมูลผู้ป่วยถูกต้องและครบถ้วน
๑.๑ ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป PMH, FH, SH, ALL, HPI ข้อมูลในส่วนของ
INHOMESSS
๑.๒ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้ยา เช่นผู้ดูแลการรับประทานยา ปัจจัยส่งเสริมหรือปัจจัย
ขัดขวางในการได้รับผลการรักษาที่ดี
รวมคะแนนส่วนที่ ๑ (คะแนนที่ได้ x ๗.๕)/ฐานคะแนนที่มกี ารประเมินจริง
๒. การประเมินและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
๒.๑ ระบุปัญหาเรื่องโรคและปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยาของผู้ป่วยโดยนิสติ /นักศึกษา
๒.๒ ระบุข้อมูลของผูป้ ่วยที่สัมพันธ์กับปัญหาเรื่องโรคและปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยา
(subjective & objective data)
๒.๓ การประเมิน
๒.๓.๑ ประเมินความเจ็บป่วย (Illness) ด้วย IFFE
๒.๓.๒ ประเมินโรค (Disease) ด้วย 4C
๒.๓.๓ ประเมินรูปแบบการรักษาด้วยยาที่ได้รับหรือควรจะได้รับ ด้วย IESAC
๒.๓.๔ ประเมินผู้ดูแลด้วยหลัก CAREGIVER (ถ้ามี)
๒.๓.๕ ประเมินสภาวะครอบครัว (Family assessment) ที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการ
รักษาหรือการใช้ยาทีไ่ ด้รับ (ถ้ามี)
๒.๔ แผนการแก้ไขปัญหา
๒.๔.๑ เป้าหมายการรักษาทีเ่ ห็นเป็นรูปธรรม
๒.๔.๒ ออกแบบแผนการรักษาด้วยยาได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้ป่วย/ผูด้ ูแล
๒.๔.๓ ติดตามผู้ป่วยด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย
๒.๔.๔ ให้คาแนะนาการใช้ยาสาหรับผู้ป่วยได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้ป่วย/ผูด้ ูแล
๒.๔.๕ ให้คาปรึกษาด้านยาแก่แพทย์/บุคลากรสาธารณสุขอื่น ๆ
รวมคะแนนส่วนที่ ๒ (คะแนนทีไ่ ด้ x ๕๐)/ฐานคะแนนที่มกี ารประเมินจริง
๓. การใช้หลักฐานทางวิชาการ
๓.๑ การนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาเพิ่มเติม โดยเป็นข้อมูลที่ทันสมัย น่าเชื่อถือและ
เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในวงการสาธารณสุข มีจานวนเหมาะสมเพียงพอที่จะตอบคาถามของ
ผู้ป่วยได้ถูกต้องเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย
รวมคะแนนส่วนที่ ๓ (คะแนนทีไ่ ด้ x ๗.๕)/ฐานคะแนนที่มีการประเมินจริง
๔. การนาเสนอ
๔.๑ ความเหมาะสมของลาดับของการนาเสนอ ง่ายต่อการติดตาม ภายในระยะเวลาที่กาหนด
๔.๒ เนื้อหา เอกสารและสื่อประกอบการนาเสนอสะกดถูกต้อง ชัดเจนน่าสนใจ
๔.๓ การสื่อสาร: เสียงดังชัดเจน ความเร็วเหมาะสม ศัพท์ที่ใช้เข้าใจง่ายออกเสียงถูกต้อง ท่าทาง
การประสานสายตา
รวมคะแนนส่วนที่ ๔ (คะแนนทีไ่ ด้ x ๗.๕ )/ฐานคะแนนทีม่ ีการประเมินจริง

๑๙

คะแนน
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A

หัวข้อการประเมิน
๕. การตอบคาถาม
๕.๑ ถูกต้อง และมีเหตุผลสอดคล้องกับระดับนิสิต/นักศึกษา Pharm D.
๕.๒ สามารถคิดได้ด้วยตนเอง โดยอ้างอิงองค์ความรู้พื้นฐาน ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลสนับสนุน
๕.๓ คาตอบชัดเจนเชิงประจักษ์
รวมคะแนนส่วนที่ ๕ (คะแนนทีไ่ ด้ x ๑๗.๕)/ฐานคะแนนที่มีการประเมินจริง
๖. การบูรณาการองค์ความรู้และความเข้าใจภาพรวมของกรณีศึกษา
รวมคะแนนส่วนที่ ๖ (คะแนนทีไ่ ด้ x ๑๐)/ฐานคะแนนที่มกี ารประเมินจริง
รวมคะแนน (คะแนนที่ได้ x ๑๕)/ฐานคะแนนที่มีการประเมินจริง

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................อาจารย์ประจาแหล่งฝึก
(
)

๒๐

แบบประเมินการวิพากษ์วรรณกรรมปฐมภูมิ
สาหรับอาจารย์ประจาแหล่งฝึก

แบบ-ป-๔

ชื่อนิสิต/นักศึกษา............................................................................................รหัสประจาตัว.............................
ปฏิบัติงาน........................................ชื่อแหล่งฝึก............................................................................ผลัดที.่ ..........
คาชี้แจง
ให้ท่านพิจารณาความสามารถของนักศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนดที่ตรงกับทักษะและความสามารถของ
นิสิต/นักศึกษาที่ท่านดูแลมากที่สุด (ประเมินทั้งในและนอกเวลาการฝึกปฏิบัติงานฯ) โดยเกณฑ์ในขั้นที่สูงกว่า
(ซ้ายมือ) นักศึกษาจะต้องแสดงถึงเกณฑ์ในขั้นที่ต่ากว่า (ทางขวามือ) ด้วยก่อ น และเมื่อนักศึกษามีความสามารถ
ตรงตามเกณฑ์ในระดับใด จึงให้ท่านระบุคะแนนของนักศึกษาตามช่วงในช่วงเกณฑ์ที่ท่านพิจารณานั้นโดยทา
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่อยู่ท้ายหัวข้อที่ประเมินแต่ละหัวข้อ
ตัวอย่างเช่น หากท่านประเมินนักศึกษาว่ามีความสามารถในหัวข้อ ”การคัดเลือกบทความโดยนิสิต/
นักศึกษา” อยู่ในเกณฑ์ดี (๘-๙ คะแนน) ท่านสามารถเลือกให้คะแนน ๘ หรือ ๙ แก่นักศึกษาได้ ทั้งนี้ขึ้นกับ
ความเห็นของท่าน
หัวข้อการประเมิน
๑. การคัดเลือก
บทความโดย
นิสิต/นักศึกษา

คะแนนที่ได้ x๒
= __
๒. การประเมิน
วิพากษ์บทความ
และการนาไปใช้

ดีมาก (๑๐ คะแนน)
 มีคุณสมบัตติ าม
เกณฑ์ ดี (๘-๙
คะแนน) ร่วมกับ
 บทความที่คัดเลือก
เป็นบทความที่
สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาจากงานที่ทา
ได้ได้จริง

ดี (๘-๙ คะแนน) ผ่าน (๖-๗ คะแนน)
 มีคุณสมบัตติ าม
เกณฑ์ ผ่าน (๖-๗
คะแนน) ร่วมกับ
 มีแนวทางในการ
คัดเลือกและได้มา
ซึ่งบทความอย่างมี
เหตุผลและเป็น
ระบบ
(systematic
searching)


๙
๘

ควรปรับปรุง
(๐-๕ คะแนน)
 บทความมาจาก
แหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ
 บทความไม่มีความ
ทันสมัย หรือไม่ตรง
กับความต้องการของ
แหล่งฝึก หรือไม่
สอดคล้องกับบริบท
การดูแลผู้ป่วย

 บทความที่
คัดเลือกมาจาก
แหล่งที่น่าเชื่อถือ
 เป็นบทความที่มี
ความทันสมัย หรือ
ตรงกับความ
ต้องการของแหล่ง
ฝึก หรือสอดคล้อง
กับบริบทการดูแล
ผู้ป่วย


     
๑๐
๗
๖
๔ ๓ ๒ ๑ ๐
๕
 มีคุณสมบัตติ าม
 มีคุณสมบัตติ าม  มีความเข้าใจและ  ไม่สามารถอธิบาย
เกณฑ์ ดี (๘-๙
เกณฑ์ ผ่าน (๖-๗ อธิบายงานวิจัยในแง่ รูปแบบการศึกษาและ
คะแนน) ร่วมกับ
คะแนน) ร่วมกับ ของ วัตถุประสงค์
แปลผลการศึกษาได้
คาถามการวิจยั
อย่างถูกต้อง
 ประยุกต์ผล
 ประเมินและ
การศึกษามาใช้ในการ วิพากษ์ถึงจุดเด่น รูปแบบงานวิจัย
เกณฑ์การคัดเข้า
แก้ปัญหาจากงาน
จุดด้อย และ
และออก การเลือกคู่
ประจาหรือผู้ป่วย
๒๑

น้าหนัก
๒


N/A
๔

หัวข้อการประเมิน

ดีมาก (๑๐ คะแนน)
เฉพาะรายได้อย่าง
เหมาะสม

คะแนนที่ได้ x ๔
= __
๗. วิธีการ
นาเสนอ


๑๐
 มีคุณสมบัตติ าม
เกณฑ์ ดี (๘-๙
คะแนน) ร่วมกับ
 การนาเข้าสู่เนื้อหา
ได้น่าสนใจ
 การใช้เทคนิคการ
นาเสนอสามารถสร้าง
การมีส่วนร่วมของ
ผู้ฟัง

คะแนนที่ได้ x ๒
= __


๑๐

๘. การตอบ
คาถาม (เน้น
คุณภาพในการ
ตอบมากกว่า
ปริมาณ)

 มีคุณสมบัตติ าม
เกณฑ์ ดี (๘-๙
คะแนน) ร่วมกับ
 ในกรณีที่ไม่มีข้อมูล
เชิงประจักษ์ที่
สนับสนุนคาตอบได้
ชัดเจน นิสิต/นักศึกษา
สามารถสังเคราะห์
คาตอบได้ด้วยตนเอง
โดยอ้างอิงจากองค์
ความรู้พื้นฐาน

ดี (๘-๙ คะแนน) ผ่าน (๖-๗ คะแนน)
ข้อจากัดของ
การศึกษา


๙

เปรียบเทียบ สถิติที่
ใช้ และแปลผล
การศึกษาได้อย่าง
ถูกต้อง

     
๗
๖
๔ ๓ ๒ ๑ ๐
๕
 ปริมาณเนื้อหามี  ปริมาณเนื้อหามาก
ความเหมาะสมกับ หรือน้อยเกินไปกับ
เวลาที่กาหนด
เวลาที่กาหนด
 มีความเหมาะสม  ลาดับการนาเสนอ
ของลาดับในการ
ไม่เหมาะสม
นาเสนอ ง่ายต่อการ  เนื้อหาเอกสาร และ
ติดตาม
สื่อประกอบการนา
 เนื้อหาเอกสาร
เสนอสะกดผิดมาก
และสื่อประกอบการ  ไม่ชัดเจนหรือขนาด
นาเสนอสะกด
อักษรเล็กมาก
ถูกต้อง ชัดเจน
 ไม่สามารถสื่อสาร
น่าสนใจ
ให้ผู้ฟังเข้าใจได้ หรือ
ทาให้ผู้ฟังเกิดความ
สับสน

     
๗
๖
๔ ๓ ๒ ๑ ๐
๕
 ตอบคาถามส่วน  ไม่สามารถตอบ
ใหญ่ได้ถูกต้อง โดยมี คาถามได้อย่างถูกต้อง
หลักฐานทาง
หรือตอบคาถามโดยไม่
วิชาการอ้างอิงได้
มีหลักฐานทางวิชาการ
อย่างเหมาะสมกับ หรือไม่สัมพันธ์กับองค์
ระดับความรู้ของ
ความรู้พื้นฐาน
นิสิต/นักศึกษา


๘

 มีคุณสมบัตติ าม
เกณฑ์ ผ่าน (๖-๗
คะแนน) ร่วมกับ
 การสื่อสารให้
ผู้ฟังเข้าใจได้อย่าง
เหมาะสม (สื่อสาร
เสียงดังชัดเจน
ความเร็วเหมาะสม
ศัพท์ที่ใช้เข้าใจ
ง่าย ออกเสียง
ถูกต้อง ท่าทาง
การประสาน
สายตากับผู้ฟัง
เหมาะสม)

๙

ควรปรับปรุง
(๐-๕ คะแนน)


๘

 มีคุณสมบัตติ าม
เกณฑ์ ผ่าน (๖-๗
คะแนน) ร่วมกับ
 สามารถสื่อสาร
ให้ผู้ฟังเข้าใจได้
อย่างตรงประเด็น

๒๒

น้าหนัก


N/A

๒


N/A
๒

ควรปรับปรุง
น้าหนัก
(๐-๕ คะแนน)
คะแนนที่ได้ x ๒




      
๑๐
๙
๘
๗
๖
๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A
= __
๕
คะแนนที่ประเมินได้ _____________ คะแนน
ปรับให้เป็นคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน =
× ๑๐ = _________ คะแนน
๑๐๐
หัวข้อการประเมิน

ดีมาก (๑๐ คะแนน)

ดี (๘-๙ คะแนน) ผ่าน (๖-๗ คะแนน)

การสะท้อนให้แก่นกั ศึกษา
จุดแข็ง

จุดที่ควรปรับปรุง

ลงชื่อ...........................................อาจารย์ประจาแหล่งฝึก
(
)

๒๓

แบบประเมินการให้ความรู้บุคลากรสาธารณสุขในองค์กร
สาหรับอาจารย์ประจาแหล่งฝึก

แบบ-ป-๕

ชื่อนิสิต/นักศึกษา.................................................................................รหัสประจาตัว.............................
ปฏิบัติงาน.............................................ชื่อแหล่งฝึก................................................................ผลัดที.่ ....................
คาชี้แจง
ให้ท่านพิจารณาความสามารถของนักศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนดที่ตรงกับทักษะและความสามารถของ
นิสิต/นักศึกษาที่ท่านดูแลมากที่สุด (ประเมินทั้งในและนอกเวลาการฝึกปฏิบัติงานฯ) โดยเกณฑ์ในขั้นที่สูงกว่า
(ซ้ายมือ) นักศึกษาจะต้องแสดงถึงเกณฑ์ในขั้นที่ต่ากว่า (ทางขวามือ) ด้วยก่อ น และเมื่อนักศึกษามีความสามารถ
ตรงตามเกณฑ์ในระดับใด จึงให้ท่านระบุคะแนนของนักศึกษาตามช่วงในช่วงเกณฑ์ที่ท่านพิจารณานั้นโดยทา
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่อยู่ท้ายหัวข้อที่ประเมินแต่ละหัวข้อ
ตัวอย่างเช่น หากท่านประเมินนักศึกษาว่ามีความสามารถในหัวข้อ ”เนื้อหาการนาเสนอ” อยู่ในเกณฑ์ดี
(๘-๙ คะแนน) ท่านสามารถเลือกให้คะแนน ๘ หรือ ๙ แก่นักศึกษาได้ ทั้งนี้ขึ้นกับความเห็นของท่าน
หัวข้อการประเมิน ดีมาก (๑๐ คะแนน)

ดี (๘-๙ คะแนน)

ผ่าน (๖-๗ คะแนน)

 มีคุณสมบัตติ าม
เกณฑ์ ดี (๘-๙
คะแนน) ร่วมกับ
 เรื่องที่คัดเลือกมา
นาเสนอเป็นข้อมูล
วิชาการที่สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหาจาก
งานที่ทาได้ได้จริง
คะแนนที่ได้ x๑

๑๐
= __
๒. เนื้อหาการ  มีคุณสมบัตติ าม
นาเสนอ
เกณฑ์ ดี (๘-๙
คะแนน) ร่วมกับ
 เนื้อหาเป็น
ประโยชน์และ
สามารถประยุกต์ใช้
ตามความต้องการ
ของผู้ฟัง

 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์
ผ่าน (๖-๗ คะแนน)
ร่วมกับ
 มีแนวทางในการ
คัดเลือกและได้มาซึ่ง
เรื่องที่นาเสนออย่างมี
เหตุผลและเป็นระบบ
(systematic
searching)


๙
๘
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์
ผ่าน (๖-๗ คะแนน)
ร่วมกับ
 เนื้อหาครบถ้วน
ถูกต้อง และครอบคลุม
ประเด็นสาคัญ

 เรื่องที่นาเสนอ
คัดเลือกมาจาก
แหล่งที่น่าเชื่อถือ
 เรื่องที่นาเสนอมี
ความทันสมัย หรือ
ตรงกับความต้อง
การของแหล่งฝึก
หรือสอดคล้องกับ
บริบทการดูแลผู้ป่วย


๗
๖
 กาหนดหัวข้อและ
วัตถุประสงค์ได้
เหมาะสมกับผู้ฟัง
แต่เนื้อหาไม่
ครบถ้วน หรือไม่
ครอบคลุมประเด็น
สาคัญ

๑. การคัดเลือก
เรื่องที่นาเสนอ
โดยนิสิต/
นักศึกษา

๒๔

ควรปรับปรุง
(๐-๕ คะแนน)
 เรื่องที่นาเสนอมาจาก
แหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ
 เรื่องที่นาเสนอไม่มี
ความทันสมัย หรือไม่
ตรงกับความต้องการ
ของแหล่งฝึก หรือไม่
สอดคล้องกับบริบทการ
ดูแลผูป้ ่วย

น้าหนัก
๑

 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A
๑
 หัวข้อและ
วัตถุประสงค์ไม่
สอดคล้องกัน และมี
เนื้อหาไม่ครบถ้วน
หรือไม่ครอบคลุม
ประเด็นสาคัญ

หัวข้อการประเมิน ดีมาก (๑๐ คะแนน)
คะแนนที่ได้ x๑

๑๐
= __
๓. การใช้
 ใช้ข้อมูลที่
หลักฐานทาง
น่าเชื่อถือ
วิชาการ
สอดคล้อง ทันสมัย
ครบถ้วน
 เลือกระดับของ
หลักฐานทาง
วิชาการได้เหมาะสม
กับเรื่องที่นาเสนอ
คะแนนที่ได้ x๑

๑๐
= __
๔. วิธีการ
 มีคุณสมบัตติ าม
นาเสนอ
เกณฑ์ ดี (๘-๙
คะแนน) ร่วมกับ
 นาเข้าสู่เนื้อหาได้
น่าสนใจ
 ใช้เทคนิคการ
นาเสนอที่สามารถ
สร้างการมีส่วนร่วม
ของผู้ฟัง

คะแนนที่ได้ x๑
= __
๕. การตอบ
คาถาม (เน้น
คุณภาพในการ
ตอบมากกว่า
ปริมาณ)


๑๐
 มีคุณสมบัตติ าม
เกณฑ์ ดี (๘-๙
คะแนน) ร่วมกับ
 ในกรณีที่ไม่มีข้อมูล
เชิงประจักษ์ที่สนับ
สนุนคาตอบได้ชัดเจน
นิสิต/นักศึกษา

ดี (๘-๙ คะแนน)

ผ่าน (๖-๗ คะแนน)



๙
๘
 ใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
สอดคล้อง ทันสมัย แต่
ไม่ครบถ้วน
 เลือกระดับของ
หลักฐานทางวิชาการได้
เหมาะสมกับเรื่องที่
นาเสนอ



๗
๖
 ใช้ข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ สอดคล้อง
แต่ไม่ทันสมัยและ
ไม่ครบถ้วน
 เลือกระดับของ
หลักฐานทาง
วิชาการได้เหมาะสม
กับเรื่องที่นาเสนอ




๙
๘
๗
๖
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์  ปริมาณเนื้อหามี
ผ่าน (๖-๗ คะแนน)
ความเหมาะสมกับ
ร่วมกับ
เวลาที่กาหนด

สื่อสารให้ผู้ฟัง  มีความเหมาะสม
ด้วยบุคลิกท่าทางที่
ของลาดับในการ
เหมาะสม (สื่อสาร เสียง นาเสนอ ง่ายต่อการ
ดังชัดเจน ความเร็ว
ติดตาม
เหมาะสม ศัพท์ที่ใช้
 เนื้อหาเอกสาร
เข้าใจง่าย ออกเสียง
และสื่อประกอบการ
ถูกต้อง ท่าทางการ
นาเสนอสะกด
ประสานสายตากับผู้ฟัง ถูกต้อง ชัดเจน
เหมาะสม)
น่าสนใจ



๙
๘
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์
ผ่าน (๖-๗ คะแนน)
ร่วมกับ
 สามารถสื่อสารให้
ผู้ฟังเข้าใจได้อย่างตรง
ประเด็น

๒๕



๗
๖
 ตอบคาถามส่วน
ใหญ่ได้ถูกต้อง โดย
มีหลักฐานทาง
วิชาการอ้างอิงได้
อย่างเหมาะสมกับ
ระดับความรู้ของ
นิสิต/นักศึกษา

ควรปรับปรุง
(๐-๕ คะแนน)

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐
 ใช้ข้อมูลทีไ่ ม่
น่าเชื่อถือ ไม่สอดคล้อง
ไม่ทันสมัย และไม่
ครบถ้วน
 เลือกระดับของ
หลักฐานทางวิชาการได้
ไม่เหมาะสมกับเรื่องที่
นาเสนอ

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐
 ปริมาณเนื้อหาไม่
เหมาะสมกับเวลาที่
กาหนด (มากหรือน้อย
เกินไป)
 ลาดับการนาเสนอไม่
เหมาะสม
 เนื้อหาเอกสาร และ
สื่อประกอบการนาเสนอ
มีการสะกดผิดมาก
 ไม่ชัดเจนหรือขนาด
อักษรเล็กมาก
 ไม่สามารถสื่อสารให้
ผู้ฟังเข้าใจได้ หรือทาให้
ผู้ฟังเกิดความสับสน

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐
 ไม่สามารถตอบ
คาถามได้อย่างถูกต้อง
หรือตอบคาถามโดยไม่มี
หลักฐานทางวิชาการ
หรือไม่สัมพันธ์กับองค์
ความรู้พื้นฐาน

น้าหนัก

N/A
๑


N/A
๑


N/A
๑

หัวข้อการประเมิน ดีมาก (๑๐ คะแนน)

ดี (๘-๙ คะแนน)

ผ่าน (๖-๗ คะแนน)

ควรปรับปรุง
(๐-๕ คะแนน)

น้าหนัก

สามารถสังเคราะห์
คาตอบได้ด้วยตนเอง
โดยอ้างอิงจากองค์
ความรู้พื้นฐาน
คะแนนที่ได้ x๑

๑๐
= __




  
๙
๘
๗
๖
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A
คะแนนที่ประเมินได้ _____________ คะแนน
ปรับให้เป็นคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน =
× ๑๐ = ___________ คะแนน
๕๐

การสะท้อนให้แก่นกั ศึกษา
จุดแข็ง

จุดที่ควรปรับปรุง

ลงชื่อ...........................................อาจารย์ประจาแหล่งฝึก

๒๖

แบบ-ป-๙-FP
แบบประเมินการนาเสนอแนวคิดในการจัดตั้ง การพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรม
ในการจัดการและป้องกันอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา หรือ
การนาปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาในเชิงระบบ
ชื่อนิสิต/นักศึกษา.......................................................................................วันที่......................................................
เรื่อง..........................................................................................................................................................................
หัวข้อการประเมิน

คะแนน
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A

๑. การนาเสนอแนวคิดในการจัดตั้งหรือการพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรมของเภสัชกร
ครอบครัว
๑.๑ แนวคิดมาจากการประเมินระบบการทางานเดิมอย่างรอบด้านและตรงประเด็น
๑.๒ แนวคิดมีความสมเหตุผลและน่าจะสามารถปฏิบตั ิได้จริง
๑.๓ นักศึกษาสามารถตอบคาถามได้อย่างถูกต้องสมเหตุผล
๒. การนาปัญหาที่พบจากการปฏิบตั ิงานมาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาในเชิงระบบ
๒.๑ กรณีศึกษาผู้ป่วยหรือข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญหามีความครบถ้วน และถูกต้อง
๒.๒ การทา root cause analysis (RCA) มีความถูกต้องเหมาะสม
๒.๓ แนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงระบบมีความเหมาะสม สอดคล้องกับ RCA
๒.๔ นักศึกษาสามารถตอบคาถามได้อย่างถูกต้องสมเหตุผล
คะแนนรวม (คะแนนที่ได้ x ๕)/ฐานคะแนนที่มกี ารประเมินจริง
หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่สามารถประเมิน ฐานคะแนนการประเมินให้ลดลงตามส่วน

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................อาจารย์ประจาแหล่งฝึก
(
)

๒๘

ตัวอย่างแบบรายงานการตอบคาถามอย่างเป็นระบบ
วันที่รับคาถาม …………………………………….........................................…………….. เวลา ……………………..……………….
ข้อมูลผู้ถาม (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 ...........................................................................................
ข้อมูลคาถาม (request)
คาถามแรกรับ (initial question)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ข้อมูลภูมิหลังของคาถาม (background information)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
สรุปคาถามที่แท้จริงเพื่อการสืบค้น (ultimate question)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๒๙

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

การสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ (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 ....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

๓๐

๔. แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
๔.๑ แหล่งข้อมูล …………………………………….………………………………………..............................................………
คาตอบ ....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
๔.๒ แหล่งข้อมูล …………………………………….………………………………………..............................................………
คาตอบ ....................................................................................................................... .............................
.................................................................................................................................................................
สรุปคาค้นที่ใช้ (keywords)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
การวิเคราะห์และสังเคราะห์คาตอบ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ข้อมูลการตอบคาถาม
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)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. .......................
....................................................................................................................................................................
๓๑

ความคิดเห็นอาจารย์ประจาแหล่งฝึก:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อนิสิต/นักศึกษาผู้ตอบคาถาม.....................................................
ลงชื่ออาจารย์ประจาแหล่งฝึก...........................................................
หมายเหตุ:
- 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. โดยจั ด ท าเป็ น ขั้ น ต อ น
กระบวนการคิดในการตอบข้อสนเทศทางยาอย่างเป็นระบบเท่านั้น ในทางปฏิบัติแหล่งฝึกฯ สามารถ
ให้นิสิต/นักศึกษาบันทึกตามแบบบันทึกที่แหล่งฝึกฯ ใช้อยู่จริงในการปฏิบัติงานปกติประจาวันได้
- * ในทางปฏิบัติโดยทั่วไปส่วนใหญ่ ข้อมูลในส่วนการสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบนี้ อาจแยกไปบันทึก
ในส่วนอื่น หรืออาจไม่ได้มีการบันทึก

๓๒

